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138توليد برش همتراز نفتا با روش ارتقاء محصوالت سنگين پااليشگاهي به منظور مصرف در واحدهاي الفين
ساخت غشا نازک دو زئوليتي با كارايي باال به كمک روش هاي نانوتکنولوژي از جمله ميکرو امولسيون براي 

140جداسازي هيدروكربن ها

141ساخت كيت تشخيص سريع آلودگي قارچ Hormoconis Resinae در سوخت هاي هوايي
143بررسي امکان استفاده از ميکروارگانيزم ها در كراكينگ خوراک واحد هايدروكراكينگ )ايزوماكس( 

استفاده از ميکروارگانيزم ها به منظور كنترل خوردگي ميکروبي و مقايسه آن با روش هاي متداول در صنعت در 
144مقياس پايلوت

146ساخت و بررسي نانوفيلتر ائتالفي جهت به كارگيري در جداسازي قطرات روغن از پساب



پايدارسازي و تثبيت سيتوكروم C بر روي نانوذرات مغناطيسي آهن و ارزيابي عملکرد كاتاليتيک آن جهت ارتقاي 
147كيفيت نفت خام و برش هاي نفتي )آزمايشگاهي(

سنتز و تعيين ساختار نانوذرات مغناطيسي اكسيدآهن با پوشش سيليکاي اصالح شده و بررسي كاربرد آن در 
148حذف گوگرد از گازوئيل و بنزين

149غني سازي اكسيژن هوا با استفاده از غشاهاي سراميکي به منظور كاهش انرژي مصرفي
150طراحي، مشاوره، خريد، نصب و راه اندازي واحد فرآيند هيدروكانورژن )HRH( به ظرفيت 200 بشکه در روز

ساير موارد
Jet A-1 در مشخصات سوخت ASTM-D5001 بر مبناي LUBRICITY 152بررسي الزام وجود مشخصه

153بازنگري ساختار تشکيالتي حراست شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
ارائه خدمات مشاوره اي به كارفرما در زمينه مديريت پروژه و مديريت برنامه ريزي مبتني بر اهداف كاربردي مصوب 

154شوراي سياست گذاري تاسيس و تجهيز مركز  فناوري شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

155بررسي پتانسيل تجزيه ميکروبي تركيبات نفتي در خاک هاي آلوده با استفاده از روش هاي ژنتيک مولکولي
طراحي قواي محركه ديزلي با مالکيت ايراني )سواري ملي( و ارائه مشاوره به وزارت نفت درخصوص واردات 

157خودروي ديزلي و انتخاب قواي محركه ديزل خارجي

158نمايه الفبايي
168پروژه هاي پژوهشي شركتهاي تابعه

169شركت پااليش نفت آبادان
170شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

170شركت پااليش نفت اصفهان
171شركت پااليش نفت بندرعباس

172شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
172شركت پااليش نفت تبريز

173شركت پااليش نفت شهيد تندگويان تهران
174شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

174شركت پااليش نفت كرمانشاه
175شركت پااليش نفت الوان

175شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران

بخش دوم: خالصه پروژه هاي دانشجويي
پژوهش در زمينه بهبود كمی و كيفی فرآورده هاي نفتی و بهبود استانداردها

178محاسبات تعادالت دوفازي و سه فازي براي سيستم هاي شامل آب و هيدروكربن
179گوگردزدايي زيستي فرآورده هاي نفتي

181بررسي بازيابي و احيای كاتاليست با استفاده از سيال فوق بحراني
بررسي كارايي كاتاليستي CoMo/HMS در واكنشHDS برش نفتي C5C11 و مقايسه آن با كاتاليست 

CoMo/Al2O3 آزمايشگاهي و نمونه هاي صنعتي

182



183ساخت كاتاليست هاي سه فلزي Nd- Rd- Pt و بررسي عملکرد آنها بر ريفرمينگ n-هپتان
184گوگردزدايي از مواد نفتي توسط گاز هيدروژن در حضور كاتاليست صنعتي در يک رآكتور بستر سيال گاز-جامد

185مدل سازي و كاربرد رآكتورهاي سيکلوني با دو جريان برخوردكننده از واكنش هاي مايع -جامد
186مدل سازي و شبيه سازي كوره كاتاليستي واحد توليد هيدروژن پااليشگاه ها
187ابداع روش جديد باقيمانده وزني مناسب براي روش هاي تحليل بدون المان

)MPC 188كنترل پيش بين مبتني بر مدل مقاوم بر روي برج تقطير نفت )به روش
189بررسي مکانيسم تشکيل رسوب آسفالتين و اثر افزودني ها در تشکيل آن

190مدل سازي رآكتور هيدرودي سولفوريزاسيون
191شبيه سازي CFD رآكتور بستر ثابت هيدروكراكينگ واحد آيزوماكس

193بررسي هيدروژنوليز n - هگزان بر روي كاتاليست های سه فلزي
194اثر سولفيد هيدروژن به عنوان بازدارنده كک و منواكسيدكربن در فرآيند شکست حرارتي اتان

196نقش اسمز معکوس ).R.O( در طراحي كنترل كيفي منابع آب
198شبيه سازي عملکرد سيستم آلکيالسيون با كاتاليست جامد جهت پااليشگاه ها

199بررسي و مدل سازي رفتار فازي تشکيل رسوب آسفالتين با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي مخازن نفتي ايران
200طراحي و مدل سازي فرآيند هيدروتريتينگ جهت حذف گوگرد و تركيبات آروماتيک از برش هاي نفتي

ANG 201تعيين مشخصات كربن فعال براي جذب گازمتان در سيستم
202شبيه سازي و مدل سازي رياضي ريفرمر متان با بخار آب

203بررسي آزمايشگاهي و تعيين مشخصات هيدروديناميکي جت مايع- مايع خروجي از روزنه
204شبيه سازي عملکرد فعال كننده سيستم كراكينگ كاتاليستي بستر سيال
205مدل سازي و شبيه سازي ديناميکي و كنترل فرآيند تبديل كاتاليستي نفتا

206شبيه سازي CFD برج جذب CO2 و NH3 با آب
207مدل سازي و شبيه سازي رآكتورهاي SBR )رآكتورهاي ناپيوسته متوالي(

PSA 208بررسي تأثير توالي زمان بر عملکرد جداسازي نيتروژن از هوا با روش
209جداسازي دي اكسيدكربن از Flue Gases در صنايع با استفاده از بسترهاي قابل احياي كربنات سديم و آهک

211مدل سازي و شبيه سازي فرآيند هيدروكراكينگ گازوئيل خأل به سوخت هاي مايع در راكتور بستر ثابت كاتاليستي
212مطالعه هيدروديناميک بسترهاي سيال به منظور تعيين سهم رژيم هاي مختلف هيدروديناميکي

213شبيه سازي واحد غلظت شکن و ارائه راهکار در جهت افزايش توليد بنزين پااليشگاه نفت بندرعباس
214مقايسه اثر افزودني هاي اكسيژن و نيتروژن دار روي كاهش آالينده ها و توان موتورهاي ديزلي

215مدل سازي ترموديناميکي جذب گازهاي اسيدي در آلکانول آمين ها با استفاده از مدل هاي جديد ضريب اكتيويته
216بررسي جذب سطحي بر روي مخلوط جاذب ها
218بررسي روش هاي جذب  CO2 با جاذب  جامد

219بررسی هيدروديناميک قطرات بزرگ و شکستن آنها در سيستم هاي مايع- مايع از نوع آكنده
220سنتز و شناسايي زئوليت Na-Y )غربال مولکولي( از كائولن و مواد اوليه صنعتي داخل



221بررسي اثر عوامل فعال كننده سطحي بر اندازه قطرات در ستون هاي پر شده
223تعيين دماي اشتعال مخلوط هاي سه جزئي به روش تجربي و مقايسه نتايج آن با مدل ترموديناميکي

LMI 224كنترل پيش مقاوم در حضور نامعيني ساختار نيافته به روش
CFD با تکنيک GTL 226شبيه سازي رآكتور بستر ثابت فرآيند

227طراحي و مشخص نمودن پروفيل انرژي و فشار در خط انتقال نفت و فرآورده هاي آن
229مدل سازي سينتيکي فرآيند Visbreaking جهت ارتقاء برش هاي سنگين نفت

230مدل سازي و شبيه سازي فرآيند جذب H2S با محلول دي گاليکول آمين در برج سيني دار
231حالليت گاز CO2 در حالل هاي آلکانول آميني در فشارهاي جزيي
FCC رآكتور سه فازي )گاز-جامد-مايع( فرآيند CFD 232مدل سازي

234مدل سازي فرآيند هيدروكراكينگ با استفاده از شبکه هاي عصبي
236شبيه سازي CFD انتقال حرارت بسترهاي پر شده از كاتاليست هاي غيركروي

238بررسي اثر آنيون ها در كارايي كاتاليست واكنش زوج شدن اكسايشي متان
ساخت نانوكاتاليست ZSM - 5 )مورد استفاده در فرآيند دي متيل اتر است، قابل استفاده به عنوان مکمل 

239سوخت و جزء مواد مطرح روز است (

240بررسي جذب دي اكسيدكربن در محلول هاي امولسيوني
241پيش بيني شرايط تشکيل واكس به كمک معادله هاي حالت مکعبي و قوانين اختالط

242شبيه سازي CFD بر روي محفظه پرتاب كننده ذرات در يک سيستم غبارگيري سيکلوني
243كمينه سازي همزمان آب و انرژي در فرآيندهاي شيميايي
244شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند ريفرمينگ تركيبي متان

245بررسي رفتارخشک كن هاي بستر سيال با استفاده از ديده باني صوتي بستر
246مدل سازي ترموديناميکي حالليت گازهاي اسيدي در محلول هاي آبي الکتروليت

247مدل سازي سينتيک سنتز فيشر -تروپش در رآكتورهاي دوغابي با استفاده از ايزوترم هاي جديد
248بررسي انتقال جرم در سيستم هاي مايع- مايع حاوي نانو ذرات

249شيرين سازي برش هاي نفتي توسط فرآيند غشايي
250مدل سازي راكتور بستر سيال غشايی توليد گازسنتز از متان

251مدل سازي فرآيند حذف دي اكسيدكربن از گازطبيعي و گازسنتز با استفاده ازغشاهاي زئوليتي
253بررسي تجربي انتقال حرارت افت فشار جريان نانوسيال در لوله هاي افقي تخت در شرايط دماي جداره ثابت

254مطالعه تجربي انتقال حرارت و افت فشار جريان آرام نانوسيال در داخل لوله U شکل با شعاع هاي خم متفاوت 
255مطالعه تجربي انتقال حرارت و افت فشار جريان آرام نانوسيال در لوله مارپيچ شيب دار با دماي ثابت ديواره

مطالعه خواص كاتاليستي كربيدهاي موليبدن و تنگستن بر پايه زئوليت ZSM-5  در ريفرمينگ n- هپتان و 
Dehydroaromatization متان و تبديل آن به بنزن 2 - بررسي شيمي سطح واكنش هيدروژناسيون بنزن 

Ni/Al2O3 روي كاتاليست ها
256

پژوهش در زمينه حفاظت محيط زيست و ايمنی
259به كارگيري تکنولوژي جذب سطحي جهت بازيافت بخارات فرار در مراكز توزيع



اصالح يک زئوليت طبيعي )ناتروليت( از طريق فرآيند تعويض يون به روش مذاب به منظور جذب برخي از 
260آالينده هاي زيست محيطي )نفتالين(

261مدل سازي عددي توزيع آالينده هاي نفتي در محيط هاي دريايي
263بررسي حذف متيل ترشياري بوتيل اتر )MTBE( از خاک هاي آلوده به روش اكسيداسيون

264بررسي ميزان جذب و نشست MTBE در خاک هاي رس طبيعي و اصالح شده
266تأثير اصالح كننده هاي آلي در زيست سالم سازي خاک هاي آلوده به مواد نفتي

268پاک سازي خاک هاي آلوده به مواد نفتي توسط گياهان
)TPH( 270بررسی بازدهی روش شستشوي خاک جهت پاكسازي خاک آلوده به تركيبات نفتي

)UV+H2O( 272حذف فنل به روش اكسيداسيون پيشرفته
273تحليل سينوپتيکي نقش جريان هوا در انتشار آالينده هاي حاصل از پااليشگاه ها )مطالعه موردي پااليشگاه تهران(

274پاكسازي خاک هاي آلوده به گازوئيل به كمک شوينده هاي آنيوني
275مدل سازي فرآيند هيبريدي هوادهي- تراوش تبخيري جهت جداسازي تركيبات آلي فرار از آب ها و پساب هاي صنعتي

Mie 277بررسي پراكندگي نور از امولسيون نفتي آب دريا توسط روش هاي
ارزيابي آسيب پذيري منابع آب زيرزميني توسط آالينده هاي صنعتي پااليشگاه نفت تهران با استفاده از مدل هاي 

MT3DMS و MODFLOW
278

BTEX 279ارزيابي بازدهي روش خاک شويي جهت پاک سازي خاک آلوده به هيدروكربن هاي نفتي با تأكيد بر تركيبات
280بررسي تجربي و تئوري حذف تركيبات آلي فرار )VOCs( از آب با استفاده از جذب سطحي

بررسي باقيمانده فلزات سنگين شاخص آلودگي نفتي در رسوبات رويشگاه و كالبد درختان حرا در جنگل هاي 
281مانگرو استان بوشهر

283مطالعه آزمايشگاهي مقاومتي برشي خاک هاي ماسه اي رس دار آلوده به نفت در حالت غير اشباع
بررسي توانايي جذب PAHs هيدروكربن هاي آروماتيک چندحلقه اي به وسيله صدف صخره اي: )مطالعه موردي 

284اكوسيستم قشم(

286بررسي عملکرد اسکرابر ديناميکي جديد در حذف آالينده هاي گازي و ذرات
287تحليل داده هاي پايش كيفي منابع آب زيرزميني براي شناسايي مشخصات منبع آلودگي 

بررسي تغييرات پارامترهاي ژئوتکنيکي خاک هاي آلوده به نفت خام )مقاومت تک محوري و CBR و ارائه 
288روش هاي مختلف پااليش از ديدگاه محيط زيست(

289مدل سازي فرآيند هيبريدي هوادهي- تراوش تبخيري جهت حذف تركيبات آلي فرار از آب و بازيابي آنها
291بررسي رفتار تجزيه بيولوژيکي و انتقال مواد نفتي در آب هاي زيرزميني اطراف پااليشگاه تهران

ساخت و شناسايي غشا نانو زئوليتي MFI بر روي پايه آلومينا و بررسي امکان جداسازي تركيبات BTEX از 
293آب هاي آلوده به روش تراوش تبخيري

294حذف و تجزيه زيستي آنتراسن در محيط هاي آبي توسط قارچ ريسه سفيد
تعيين شرايط بهينه و مدل سازي حذف بيولوژيکي سرب و كادميم از محلول هاي آبي توسط جلبک غيرزنده تصفيه 

Padina Pavonia 295شده

296حذف يون هاي فلزي نيکل از پساب هاي صنعتي در شرايط غيرهوازي با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن
298حذف بيولوژيکي فلزات سنگين مس و كروم از پساب هاي صنعتي



299حذف تركيبات فرار آروماتيکي از هوا به روش بيوفيلتراسيون
300مشخصه سازي يک سيستم بيورآكتور هيبريدي جهت تصفيه پساب مدل

301مطالعه تجربي خصوصيات و نرخ اشتعال آتش سوزي هاي استخري
302مطالعات تجربي تصفيه پساب نفتي درسيستم هاي تركيبي غشايي پايه پليمري

303تحقيق تئوري وتجربي آتش استخري و تجهيزات احاطه شده در آن با بررسي اثر نانوذرات
304بررسي پارامترهاي موثر بر پديده گرفتگي غشا در بيوراكتورهاي غشايي
305تصفيه پساب هاي نفتي به روش ميکروفيلتراسيون توسط غشا سراميکي

307توليد هيدروژن به روش تجزيه فوتوكاتاليستي آالينده ها با استفاده از نانوذرات نيمه هادي

308حذف فلزات سنگين از پساب به روش غشاي مايع تركيبي
309حذف فنل از پساب هاي صنعتي از طريق به كارگيري بيورآكتور غشايي

311شبيه سازي بيورآكتورهاي غشايي در تصفيه پساب هاي صنعتي با استفاده از ديناميک سياالت محاسباتي
312بررسي اثر دما و سيستم هوادهي پيوسته و ناپيوسته در حذف آالينده هاي آلي در فرآيند بيوفيلتراسيون

313تصفيه پساب هاي صنعتي به وسيله مواد نانو فتوكاتاليست تثبيت شده در رآكتور بستر ثابت
314طراحي و ساخت بيورآكتورهاي غشايي به منظور تصفيه پساب سنتزي

316مدل سازي توزيع غلظت آالينده هاي ناشي از حركت خودروها در بزرگراه ها بر روي سرنشينان آنها

پژوهش در زمينه رفع تنگناهاي عملياتي و بهسازي و حفاظت صنعتي
318طراحي سيستم هوشمند كنترل سوخت هوا و متوسط دما در درون كوره

319بهينه سازي مصرف انرژي در فرآيند توليد هيدروژن از گاز طبيعي
321طراحي كنترل كننده هاي هوشمند هيبريد براي محركه موتور سنکرون آهنربا دائم دروني

322توسعه استراتژي هاي جديد كنترلي براي پايداري ولتاژ در شبکه هاي چند ماشينه
323بهينه سازي مبدل هاي حرارتي پوسته لوله اي با لوله هاي فين كوتاه به كمک الگوريتم ژنتيک

بررسي مديريت ريسک عملياتي از نقطه نظر روش هاي داخلي و وقايع خارجي در تأمين قطعات يدكي شركت هاي 
324پااليش نفت )مطالعه موردي: شركت پااليش نفت بندرعباس(

325مميزي انرژي كوره ها و بويلرها به منظور كاهش مصرف سوخت و كاهش آالينده هاي زيست محيطی در پااليشگاه بندرعباس
326انتگراسيون هيدوژن در پااليشگاه هاي نفت

327طراحي ساختار كنترل براي برج هاي تقطيرسری
328بهينه سازي اگزرژي- پينچ برج هاي تقطير

تحليل لرزه اي مخازن ذخيره مايعات در هنگام زلزله با درنظر گرفتن اثرات ديناميکي ناشي از حركت غيرخطي 
329سطح آزاد

330طراحي و شبيه سازي FCL ابر رساناي نوع مقاومتي مبتني بر مسائل حفاظتي سيستم قدرت
331بررسی علل خوردگی و تخريب در قسمت ميانی بدنه پمپ واحد آمين و ارائه راه حل مناسب

332مدل سازي و بهينه سازي سيستم توليد همزمان حرارت - توان در مجموعه توزيع بخار
334مدل سازي نگهداري بر پايه قابليت اطمينان با استفاده از شبيه سازي يکپارچه و الگوريتم ژنتيک



335مدل سازي درخت تصميم هوشمند با استفاده از روش هاي شبيه سازي و هوشمند براي مخازن تحت فشار
336ارزيابي عملکرد SSSC و SFCL براي بهبود پايداري گذرا و محدودسازي جريان خطا در سيستم قدرت

337تشخيص كيفيت سياليت در بسترهاي سيال با استفاده از ديده باني ارتعاشات بدنه بستر
338تشخيص كيفيت سياليت در بستر سيال با استفاده از ديده باني صوتي بستر

339كنترل برج تقطير توسط محاسبات نرم
340بررسی تجربی و عددي افزايش انتقال حرارت با استفاده از محيط متخلخل

341بررسي افزايش ترشوندگي آكنه هاي استيلي
342مدل سازي و شبيه سازي غير هم دماي مبدل هاي حرارتي مجهز به فوم
344اندازه گيري ميزان Holdup در يک بستر سيال شده به روش نوري

345محاسبه سطح تماس در بسترهاي گاز-مايع با روش نوري
346روبش برج ها، مخازن و ظروف فرآيندي و اطمينان از صحت عملکرد آنها به كمک اشعه گاما و نوترون هاي برگشتي
تحليل تنش حرارتي يک استک SOFC به منظور ارزيابي رفتار آن در مرحله آغاز به كار پيل به كمک نرم افزار 

ANSYS
347

بررسي عملکرد يک نوع آكنه ساختاريافته با سطح ويژه باال و اثر استفاده از دو نوع آكنه متفاوت )به صورت يک 
348در ميان( در برج آكنده

CFD با تکنيک هاي FCC 349شبيه سازي سيکلون واحد
CFD 351شبيه سازي سيکلون هاي جداساز گاز- مايع با استفاده از

352ارزيابي ريسک و مدل سازي پيامد در واحد آيزوماكس
353شبيه سازي CFD هيدروسيکلون هاي جداكننده نفت از آب

355ارزيابی بازدارندگی مخلوط نيترات كلسيم و آمونيوم از خوردگی فوالد و اثر هم افزايی آن با ساير تركيبات در آب خنثی
356بررسي و بهينه سازي پارامترهاي فرآيند جوش اولتراسونيک براي جوشکاري صفحات پليمري

358بهينه سازي مصرف هيدورژن در پااليشگاه با روش برنامه نويسي رياضي
359بهينه سازي توزيع جايگاه هاي گاز طبيعي

مدل سازي ترموديناميکي موتورهاي اشتعال تراكمي سوخت همگن با در نظر گرفتن سينتيک مفصل شيميايي و 
360كنترل فرآيند احتراق با سوخت هاي تركيبي

362جريان سيال و انتقال حرارت جابه جايي در كانال هاي نيمه اشغال شده از ماده متخلل
363عيب يابي فرآيند با استفاده از تركيب داده هاي چندين حسگر و الگوريتم فيلتر كالمن )پايان نامه به زبان انگليسی(

364كنترل pH در رآكتورهاي CSTR با استفاده از شبکه عصبي )پايان نامه به زبان انگليسی(
365طراحي و بازسازي شبکه ابزار دقيق براي كنترل و مانيتورينگ پروسه )پايان نامه به زبان انگليسی(

366مدل سازي و شناسايي زمان حقيقي يک برج تقطير با به كارگيري روش فازي TSK )پايان نامه به زبان انگليسی(
Distributed Monitoring of Hybrid Systems 368

370مدل سازي، شناسايي و كنترل بهينه سيستم هاي هيبريد )پايان نامه به زبان انگليسی(
شناسايي عصبي و كنترل تطبيقي فرآيند هاي متغير با زمان غير خطي و چند متغيره

Nonlinear Time- Adaptive Multivariable Neural Identification and Control of 
 varying Chemical Processes

372



 Design and Implementation of an Interoperable Networked Control System Using
  Industrial Ethernet andProfibus DP374

 Improving the control performance of networked control systems using a novel
 fuzzy adaptive auto-tuned PID375

رديابي و ريشه يابي مقاوم خطاي فرآيندهاي غيرخطي به روش مدل مبنا با استفاده از سيستم هاي هوشمند فازي 
376تحول گرا )پايان نامه به زبان انگليسی(

آموزش شبکه عصبي Wavelet با استفاده از الگوريتم Sampling جهت شناسايي و كنترل يک سيستم 
378ديناميک غيرخطي )پايان نامه به زبان انگليسی(

379بررسي كيفيت شيميايي و پتانسيل خوردگي آب هاي آشاميدني توليدي درپااليشگاه بندرعباس و ورودي به آن
381طراحي سيستم كنترل و مانيتورينگ بالدرنگ سيستم فلر )پايان نامه به زبان انگليسی(

382مطالعه آزمايشگاهی و مدل سازي تجربی افت فشار در خطوط لوله انتقال جريان دوفازي
383مدل سازي ماندگي مايع در خطوط انتقال جريان هاي دو فازي مبتني بر داده هاي آزمايشگاهي

384به كارگيري بهينه سازي هاي چند هدفه در بهبود روش هاي كنترل مقاوم فرآيند صنعتي
RDC 385بررسي نقطه بحراني اول و دوم در ستون هاي

386مدل سازي ضريب انتقال جرم در ستون هاي پرشده با پکينگ هاي منظم و نامنظم
387بهينه سازي فرآيند تقطير استخراجي با استفاده از شبيه سازي مولکولي حالل

388بررسي پارامترهاي موثر برخوردگي شيرين )CO2( درفوالد كربني
389رفتار كمانشي سخت كننده هاي ناكامل حلقوي Tشکل در محل اتصال پوسته ها

390بهينه سازي فرآيند توليد سوخت ديزل بدون گوگرد
بررسي تجربي احتراق يک موتور اشتعال جرقه اي با سوخت تركيبي بنزين و اتانول در جهت كاهش مصرف 

391سوخت و آالينده ها

392طراحي كنترل پيش بين غيرخطي چند متغيره و پياده سازي آن روي دستگاه چهارتانک
بهينه سازي راندمان ديگ هاي بخار پااليشگاه ها با بررسي و تحقيق در شناخت منابع هدر رفت انرژي و چگونگي 
بازيافت انرژي جريان هاي خروجي از ديگ ها و كاهش ميزان اتالف انرژي همچنين مطالعه اقتصادي نصب 

سيستم هاي كنترل مدرن روي ديگ هاي بخار و تاثير آن در راندمان
393

افزايش بازدهي حرارتي توربين گازي 53/5 مگاواتي موجود نيروگاه 2 پااليشگاه آبادان با استفاده از روش بازيافت 
394حرارتي

بهينه سازي  از طريق  آبادان  پااليشگاه   )FCCU( كراكر  واحد كت  در  انرژي  مصرفي  كاهش  امکان  بررسي 
395متغيرهاي عملياتي

396شبيه سازي FEM جهت تعيين عمر خستگي مخازن تحت فشار اتوفرتاژ با در نظر گرفتن اثر بشينجر
397تهيه نانوكامپوزيت پلي يورتان- كلي و بررسي خواص ضد خوردگي آن

398تحليل و شبيه سازي مخازن كروي تحت فشار چند اليه جهت بهينه سازي ظرفيت تحمل بار
399مطالعه تجربي الگوهاي جريان هاي جوششي در لوله هاي صاف و ميکروفين دار با شيب هاي مختلف

رفتار ضدخوردگي پوشش محافظتي بر پايه اپوكسي تقويت شده با پرک شيشه در حضور پلي آنيلين و مقايسه 
400آن با پوشش نانو كلي-پلي آنيلين



401تشخيص خطا با طراحي رؤيتگرهاي غيرمتمركز براي سيستم هاي چندمتغيره غيرخطي ) برج تقطير پااليشگاه تهران(
402تشخيص پيشگويانه شرايط بحراني در سيستم هاي غيرخطي )پايان نامه به زبان انگليسی(

تشخيص و علت يابي خطاهاي فرآيندي با استفاده از روش هاي هوشمند مبتني بر ويژگي هاي رفتاري خطا 
403)پايان نامه به زبان انگليسی(

طراحي و شبيه سازي يک سيستم كنترل فيلدباس براي يک واحد صنعتي در صنايع رنگ- گاز پتروشيمي)پايان نامه 
404به زبان انگليسی(

405طراحي بهينه همراه با كاليبراسيون كويل ركوفسکي جهت اندازه گيري جريان هاي باال
406استفاده از باكتري هاي امولسيون كننده نفت سنگين در جلوگيري از رسوب گذاري در مسير خط لوله

پژوهش در زمينه شناخت و به كارگيري فناوري هاي نو
408جداسازي آروماتيک ها از غيرآروماتيک ها با استفاده از غشا در صنعت پااليش نفت

409جداسازي مخلوط هاي چند جزئي به وسيله غشاهاي پليمري
411جداسازي الفين ها / پارافين ها بااستفاده از غشاهاي پليمري

413تهيه نرم افزار شبيه سازي فرآيندهاي غشايي جداسازي گازها
414تهيه و تعيين مشخصات غشايي نانو زئوليتي سيليکاليت با كارايي باال به روش سنتز نانوزئوليت سيليکاليت

415تهيه و تعيين مشخصات غشاي نانو زئوليتي و ارزيابي كارايي آن با استفاده از تراوش تبخيري
416ساخت غشاي مايع تلفيقي TEG و نانو ذرات زئوليت LTA و بررسي عملکرد آن در جداسازي

417ساخت غشاي نانو زئوليتي )TOFF( و بررسي عملکرد آن در آب زدايي از حالل هاي آلي با تکنيک تراوش تبخيري
418غربال گري مهندسي فرآيند حذف زيستي هيدروكربن هاي آروماتيک چندحلقه اي توسط ميکروارگانيسم هاي نفت خوار

Na-Y و نانوذرات زئوليتTEG 419بررسي خواص جداسازي گازي توسط غشاي مايع تلفيقي
CO2 به CO به عنوان  كاتاليست واكنش تبديل ZSM - 5420سنتز و شناسايي نانو ذرات طال بر روي زئوليت

421سنتز نانولوله هاي كربن در بستر سيال
ساخت و شناسايي غشاي نانو زئوليتي SAPO-34 بر پايه آلومينا و بررسي توان جداسازي آن براي گازها و 

422بخارات سبک

استفاده از نانو كاتاليست NI/AL3O2 ساخته شده به روش سل ژل جهت توليد هيدروژن در واكنش تركيبی 
POM-DR

423

424جداسازي هيدروژن از مخلوط گاز سنتز توسط غشاي سراميکي نانو- حفره اي
)IF-WS2( 425توليد آزمايشگاهي نانو ذره معدني فلورين دي سولفيد تنگستن

426بررسي تأثير شرايط فيزيکي فاز پراكنده بر خواص حرارتي نانوسيال
427استفاده از غشاهاي نانوساختار در تماس دهنده هاي غشايي به منظور جداسازي گازي

428سنتز و شناسايي غشاي نانو زئوليتي LTL برپايه ي آلومينا و بررسي خواص جداسازي آن
429توليد بيولوژيکي استن و بوتان از كاه برنج با استفاده از باكتري كلستريديوم استوبوتيليکم )به عنوان سوخت خودرو(

431ساخت غشا هيدروكسي سوداليت با سيز حفرات نانو جهت حذف آب از محلول مايع
432طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه بيواتانول سوختي آزمايشگاهي

433مدل سازي سينتيکي توليد زيست سوخت )بيوديزل(



435بررسي و مدل سازي تخريب زيستي پارانيتروفنل توسط باكتري راستيفا يوتروفا در بيورآكتور دوغابي
436طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه روغن كشي كرچک به منظور توليد بيوديزل

437طراحي و نشاندن پوشش نانوكامپوزيت Ni-P-MoS 2-Cr2O3 و بعضي پوشش هاي پليمري و ارزيابي عملکرد آنها
438بررسي عملکرد ميکروارگانيسم ها در تشکيل يا شکست امولسيون هاي آب و نفت

439بررسي رشد و توليد محصول در باسيلوس سابتيليس با استفاده از مدل متابوليکي
441مدل سازي فرآيند تراوش تبخيري براي جداسازي تركيبات آلي مايع با استفاده از غشاي متراكم هموژن

پژوهش در زمينه علوم انساني، مديريت و صنايع
443بررسي فرآيند نوآوري در شركت ملي پااليش و پخش

445بررسي ميزان تعهد كاركنان شركت ملي پااليش و پخش و رابطه آن با برخي ويژگي هاي دموگرافيک آنان
446شناخت عوامل تاثيرگذار بر الگوي مصرف بنزين در شهر تهران

447بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر ميزان مشاركت اجتماعي كاركنان شركت ملي پااليش و پخش
448بررسي تاثير افزايش اتوماسيون اداري بر بهره وري سازماني شركت هاي پااليش و پخش تهران

بررسي مکانيزم هاي يادگيري سازماني ستاد شركت ملي پااليش و پخش بر پايه عوامل چهارگانه سازمان يادگيرنده 
449در سال 1383

450امکان سنجي برگزاري دوره هاي آموزش از راه دور در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
452بررسي عوامل مؤثر در موفقيت مديريت دانش در سازمان هاي پروژه اي

453بررسي ريسک ناشي از عملکرد عوامل انساني در فرآيند تأمين قطعات يدكي شركت هاي پااليشي
454تبيين نگرش شهروندان ساوجي نسبت به طرح سهميه بندي بنزين

455ارائه مدل تقاضاي فرآورده هاي نفتي در ايران با توجه به گرايش هاي داخلي و جهاني به سوخت هاي جايگزين
شناسايي و اولويت بندي روش هاي سرمايه گذاري خارجي به منظور انتقال تکنولوژي در صنايع پايين دستي نفت 

456)پااليشگاه ها( جمهوري اسالمي ايران

بررسي تاثير فناوري اطالعات بر بهره وري سازماني واحدهاي ستادي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
457نفتي ايران

458رابطه سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني
459بررسي و تحليل نقش مديريت كيفيت در ايجاد زنجيره ارزش مديريت دانش در سازمان

460رابطه بين معنويت در كار و توانمند سازي كاركنان
)DEA( 461اندازه گيري كارايي فني و بهره وري پااليشگاه هاي نفت ايران به روش تحليل پوششي داده ها

462بررسي رابطه بين تعهد سازماني و توانمندسازي كاركنان در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
ارزيابي و تحليل عوامل انساني مؤثر بر مديريت عملکرد سازماني با رويکرد MADM )مطالعه موردي شركت 

464ملي پااليش و پخش(

465بررسي شکاف بين سطح مطلوب و سطح موجود مديريت دانش از نظر كاركنان ستادي شركت ملي پااليش و پخش
466بررسي عوامل موثر بر ارتقاي وجدان كاري در ادارات و واحدهاي ستادي شركت ملي پااليش و پخش

شناسايي و مقايسه نظرات كاركنان دانشي و مديرانشان در باره عوامل ماندگاري اين افراد در شركت ملي پااليش 
468و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

470بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با مديريت دانش در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران



472ارائه مدلي جهت تصميم گيري سرمايه گذاري فناوري اطالعات در سازمان هاي دولتي
474برآورد تابعه هزينه پااليشگاه تهران و تجزيه و تحليل مقياس )اقتصادي و غيراقتصادي( توليد

475بررسي آثار اقتصادي طرح هاي افزايش ظرفيت توليد بنزين در ايران
رابطه ابعاد روان شناختي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي با اختالالت عملکردي و احتمالي مديران 

476و ويژگي هاي شخصيتي آنان از ديدگاه كاركنان

478بررسي طرح تعديل نيروي انساني و تاثير آن بر عملکرد كاركنان در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
479بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و تعهد فردي كاركنان در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي

481رابطه بين عدالت سازماني و درگيري كاركنان در محيط كار شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي
482بررسي رابطه بين اعتماد سازماني و نوآوري )مطالعه موردي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران(

483بررسي تناسب بين ويژگي هاي شخصي و الزامات شغلي و تاثير آن بر تعهد سازماني كاركنان
484بررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي و مديريت دانش در شركت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

486اولويت بندي عوامل موثر بر تسهيم اطالعات در زنجيره تامين )مطالعه موردي صنعت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران(
بررسي قابليت اطمينان انسان در چارچوب HSE با در نظر گرفتن فاكتورهاي موثر بر عملکرد و سبک هاي 

488تصميم گيري )مطالعه موردي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي(

سنجش ميزان آمادگي شركت پااليش و پخش براي اجراي برنامه ريزي جانشين پروري با رويکرد نوين مديريت 
490استعداد

491تبيين و بررسي تاثير كيفيت ارتباط با مديران بر پذيرش تغيير سازماني از منظر تعهد كاركنان به تغيير سازماني
492بررسي تکنيک ارزيابي متوازن در سنجش عملکرد شركت ملي پااليش و پخش

493نمايه الفبايي

پروژه هاي دانشجويي مورد حمايت پژوهش و فناوري شركت هاي تابعه
504شركت پااليش نفت آبادان

509شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند
511شركت پااليش نفت اصفهان

517شركت پااليش نفت بندرعباس
519شركت پااليش نفت تبريز

524شركت پااليش نفت شهيد تندگويان تهران
527شركت پااليش نفت شيراز

528شركت پااليش نفت كرمانشاه
534شركت پااليش نفت الوان

534شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
548شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

549شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
550نشاني و شماره تلفن شركت هاي تابعه شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
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 » به نام خداوند جان و خرد«

پيشگفتار 
تحقيق، پژوهش و فناوري در عرصه هاي گوناگون يک جامعه، نماد رشد، بالندگي و همگام شدن با 
تحوالت دنياي معاصر و در عين حال نماد پيشرفت و آباداني يک 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 فن آوري، متکي بر منابع انساني متخصص، 
بر اساس اصول عزت، حکمت، مصلحت، حفظ  با جهان  تعامل سازنده و مؤثر  پويا و در  نوانديش و 

كرامت انسان ها و عدالت اجتماعي تصوير شده است.
در سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دستيابي به جايگاه شاخص 
علمي و فن آوري در منطقه، توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشاركت در توليد علم و فن آوري، 
دستيابي به فن آوري هاي پيشرفته موردنياز، تکميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور، وظيفه اي 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 فرآورده هاي نفتي ايران در راستاي فرامين 
حضرت امام خميني)ره(و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و بر اساس سند چشم انداز در افق 1404، 
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، 
نظام نامه جديد پژوهش و فناوري و استراتژي شركت و نيز خنثي كردن تحريم هاي بين المللي به تدوين 
نقشه راه و اولويت هاي پژوهشي و طرح هاي كالن ملي در بازه زماني 1390 الي 1394، اقدام نموده 
است. اين اولويت ها و طرح هاي كالن ملي داراي قابليت هايي نظير استعداد حل مشکل، فرصت سازي 
در شرايط تحريم، مشتري مداري، تدوين دانش فني، بومي سازي فناوري، توليد محصول، رقابت پذيري 
و اقدام بهنگام در بازارهاي هدف جهت ايجاد اشتغال مَولد و كسب ارزش افزوده اقتصادي براي صنعت 

نفت مي باشد و پيشرفت و آباداني ميهن عزيزمان را به حول و قوه الهي فراهم مي سازد.
اين شركت با مجاهدت في سبيل  ا... در عرصه هاي توليد علم كاربردي و تجاري سازي در مأموريت هاي 
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 پيش رو داريد خالصه اي از پروژه هاي پژوهشي و دانشجويي 
مورد حمايت اين شركت، نقشه راه مديريت پژوهش و فناوري و فهرست پروژه هاي دانشجويي تحت 
حمايت شركت هاي تابعه مي باشد. اميد است كه با ياري خداوند مهربان، اين دستاوردها مورد استفاده 
پژوهشگران، دانشجويان، اساتيد، همکاران گرامي در صنعت نفت، پااليش، گاز و پتروشيمي، دستگاه ها 

و مراكز آموزشي، پژوهشي و فناوري در گستره ايران اسالمي قرار گيرد.
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» سرگذشت صنعت نفت در ايران «

»در اين مملکت، منبع ثروتي به نام »نفت« كشف شد. كشف نفت به منزله اين بود كه ملتي گنجي 
پيدا كند. تا اين گنج در اين مملکت كشف و پيدا شد، يک عده از خارجي ها و عمدتاً انگليسي ها به 
ايران آمدند، بر سر اين گنج نشستند، سال هاي متمادي اين گنج را استخراج كردند و خوردند، بي 
آن كه به روي مباركشان بياورند كه اين غصِب ماِل ملت ايران است! آيا اين غصه ندارد؟! واقعاً مسأله 
نفت، يکي از مسائل فوق العاده تلخ ملت ايران است كه هنوز درست باز نشده است. انگليسي ها در زمان 
قاجاريه به ايران آمدند و با رجال خائن آن روز، براي بردن نفت مملکت قراردادي شصت ساله بستند! 
)ظاهراً قرارداد دارسي اول، يک 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 مي شد، چون به كارهاي استعماري مشغول بود و سرزمين ها را مي گرفت، لذا و به پول 
مي گشت.  نفت  با  نيز  ها  كارخانه  و  مي آمد  به دست  كارخانـه ها  فعاليت  با  هم  پول  داشت.  احتياج 
انگليس به ايران آمد و نفت گران قيمت و ارزشمند اين مملکت را به قيمتي ارزان تر از آب بر مي داشت 

و مي برد! اگر مي خواستند به جاي نفت در بشکه ها آب بريزند، شايد برايشان گران تر تمام مي شد! 
مدت زماني از انعقاد قرارداد شصت ساله نگذشته بود كه رضاخان را بر سركار آوردند. اواخر حکومت 
ضعيف قاجاريه بود و انگليسي ها كسي را مي خواستند تا به قلع و قمع گردن كشاني كه در گوشه و 
قلدر  به  نکند،  تهديد  را  منافعشان  اين كه كسي  براي  آنها  بپردازد.  بودند  بلند كرده  ايران سر  كنار 

گردن كلفتي كه ضمناً سرسپرده خودشان باشد احتياج داشتند.
باري؛ رضاخان را پيدا كردند به تربيت او پرداختند و به آن جا كه بايد برسد، رساندنش. اول، سردار سپه 
و نخست وزير بود و بعد هم پادشاه و رئيس كشور ايران شد! چند سالي از به قدرت رسيدن رضاخان 
توسط انگليسي ها نگذشته بود كه او به فکر 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 فکر مي افتد كه مقدار 
بيشتري پول از ارباب خود اخاذي كند! مزاج قلدرمآبانه او به كمکش 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؟ 
حکومت  كرد،  برخوردي  چنين  دارسي  قرارداد  با  رضاخان  كه  اين  مجرد  به  انگليسي!  كمپاني  يک 
انگليس وارد ميدان شد و هاي و هوي و سر و صدا به راه انداخت. نهايتاً انگليسي ها دماغ رضاخان را 
به خاک 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 انگليسي ها قرارداد ديگري بست.
اين كاري بود كه انگليسي ها از زمان قاجاريه تا پايان حکومت رضاخان در ارتباط با نفت ايران كردند. 
بعد هم زمان مصدق رسيد و زمزمه »ملي شدن صنعت نفت« آغاز شد. انگليسي ها دوباره آمدند. اما اين 
دفعه ديگر تنها نبودند، بلکه امريکايي ها را نيز به همراه داشتند. در واقع امريکايي ها از سال 1332 وارد 
اين ميدان شدند. من عرض مي كنم؛ اگر ملت ايران، بغض و نفرت از دولت انگليس را از دل خود پاک 
نکرده باشد و پاک نکند، حق دارد و به نظر هر عاقلي هم، حق با ملت ايران است. كاري كه انگليسي ها 
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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 گوشه اي از دنيا نشسته اند و عليه ملت و دولت ايران حرف هاي مغرضانه و بي محتوا مي زنند، 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 انگليسي ها در دنيا 
نه آبرويي دارند و نه از قدرت چنداني برخوردارند. به مجرد اين كه آمريکايي ها احساس كردند در ايران 
ميداني باز وجود دارد و انگليسي ها به تنهايي قادر به جوالن در اين ميدان نيستند، آنها هم حضور 
پيداكردند. از سال 1332 تا زمان پيروزي انقالب اسالمي، انگليس و امريکا بر سر چاه هاي نفت، و در 

واقع گنج ايران نشستند و تا آن جا كه توانستند، برداشتند و بردند.« 
)بيانات مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز جمعه سوم رمضان 1415 - 1372/11/14( 

»ماجراي ملي شدن صنعت نفت«
»مرحوم آيت اله كاشاني به عنوان نماينده مردم تهران و رئيس مجلس آن روز، پشتيبان طرح ملي 
شدن صنعت نفت شد. نمايندگان مرحوم آيت اله كاشاني به سرتاسر كشور مسافرت مي كردند. من 
خودم آن وقت نوجوان بودم. نماينده مرحوم آيت اله كاشـاني به مشهد آمد و منبـر رفت. او چنـان 
دل هاي مردم را مثل مغناطيس به خود جذب مي كرد كه هيچ عامل ديگري نمي توانست جاي اين 
حركت را بگيرد و به اين ترتيب در سال 1329 شمسي- يعني پنجاه و يک سال قبل كه شروع نهضت 
اين  ايران شدند و علي رغم  ايران است- مردم طرفدار ملي شدن صنعت نفت  ملي شدن صنعت نفت 
كه محمدرضا موافق نخست وزيري مصدق نبود، به پشتيباني حمايت مردمي، مصدق نخست وزير شد. 
اگر مرحوم آيت اله كاشاني اين حمايت عظيم مردمي را براي مصدق به وجود نمي آورد، او نخست وزير 
نمي شد. بعد در سال 1331 كه ضدحمله دربار عليه مصدق شروع شد و او از نخست وزيري بركنار 
گرديد، فقط يک عامل توانست مجدداً قدرت را به مصدق برگرداند و او مرحوم آيت اله كاشاني بود. اينها 
جزو واضحات تاريخ است، جزو حوادثي است كه كساني كه آن روز بودند، ديده اند و از قضاياي آن خبر 
دارند و به روشني مي دانند چه گذشته است، ليکن عده اي عمداً اينهـا را كتمان مي كنند و نمي گذارند 
اين حرف ها به گوش نسل حاضر برسد، كه البته مقاصدشان معلوم است. وقتي شاه، قوام السلطنه را به 
جاي مصدق به نخست وزيري انتخاب كرد، مرحوم آيت اله كاشاني در مقابل قوام السلطنه اعالميه داد، 
مردم كفن پوشيدند و در تهران و شهرهاي ديگر به خيابان ها آمدند، لذا قوام السلطنه سه روز بيشتر 
نتوانست به عنوان نخست وزير بماند. اصاًل مگر مي شد در مقابل امواج عظيم مردم كه آيت اله كاشاني 
راه انداخته بود، مقاومت كرد؟ لذا قوام السلطنه كنار رفت و دوباره مصدق بر سر كار آمد. انگليسي ها 
نفت ايران را ِملک شخصي خود به حساب آورده بودند و ده ها سال استفاده غاصبانه مي كردند و مال 
ملت ايران را تقريباً مفِت مفت مي بردند و دربار سلطنت هم براي اين كه چهار روز بيشتر به حکومت 
ننگين خود ادامه دهد، با انگليسي ها همکاري مي كرد. اما اين بساط را نهضت ملي شدن 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 1331 كه مرحوم آيت اله كاشاني توانست ملت ايران را آن طور به صحنه بياورد، تا 28 
مرداد 1332 كه عوامل امريکا در تهران توانستند مصدق را سرنگون و تمام بساط او را جمع كنند و 
مردم هيچ حركتي از خود نشان ندادند، يک سال و يک ماه بيشتر طول نکشيد. در اين يک سال و 
يک 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 آيت اله كاشاني چند روز قبل از ماجراي 28 
مرداد نامه نوشت- همه اين نامه ها موجود است- و گفت من مي ترسم با اين وضعي كه داريد، عليه 
شما كودتا كنند و مشکلي 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 آيت اله كاشـاني- وادار 

مي كرد كه صحنه ها را پر كند و به ميدان بيايد و جان خود را به خطر بيندازد.«
 »در 28 مرداد كه كاشاني منزوي و خانه نشين 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 
كودتاچي هاي مأمور مستقيم امريکا توانستند بيايند و به راحتي بخشي از ارتش را به تصرف درآورند و 
كودتا كنند. يک مشت اوباش و الواط تهران را هم راه انداختند و مصدق را سرنگون كردند. پس از آن، 
ديکتاتوري محمدرضاشاهي به وجود آمد كه بيست و پنج سال اين ملت زير چکمه هاي ديکتاتوري او 
لگدمال شد و ملي شدن صنعت نفت هم در واقع هيچ و پوچ گرديد، چون همان نفت را به كنسرسيومي 
دادند كه امريکايي ها 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، 20/ 8/ 1380 ( 

» نهضت عدالت خواهي اي كه صد سال پيش در مشروطه ايران پيش آمد، يک حركت مردمي و ديني 
بود. آن روز جريان سياسي مسلط عالم- يعني انگليسي ها- اين حركت عدالت خواهانه  مبتني بر اصول 
اسالمي را در هاضمه سياسي و فرهنگي خود ريختند، آن را استحاله كردند و از بين بردند و به يک 
حركت مشروطه از نوع انگليسي آن تبديل نمودند، نتيجه آن هم اين شد كه جنبش مشروطه- كه 
يک جنبش ضد استبدادي بود- آخر كار به ديکتاتوري رضاخاني منتهي شد كه از استبدادهاي قاجار، 
بدتر و شقاوت آميزتر و قساوت آميزتر بود. همين طور نهضت ملي شدن صنعت نفت به وسيله كساني كه 
آن را اداره مي كردند، به ليبرال دموكراسي امريکـايي ملحق شد. نتيجه اين شد كه همان امريکايي ها 
به نهضت ملي شدن صنعت نفت خيانت كردند. با انگليسي ها كه طرف مقابل نهضت عدالت خواهي در 
ايران بودند، همدست شدند و نهضت ملي را از بين بردند و دنباله آن، ديکتاتوري 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  14 / 3/ 1381(- »اقتصاد 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 شکوهمـند اسـالمي فرصـت  منحصربه فـردي بـراي تجـديدنظـر بنيادي در 
سياست هاي 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 بهره برداري از آن بود. حضرت امام خميني)ره(، معماركبير انقالب از همان روزهاي نخستين آغاز 
مبارزه در سال 1341 تا دوران پرشکوه 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 حساس ترين شرايط، شايسته ترين خدمات را به انقالب و ميهن اسالمي 
نموده اند. 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 مهم تر از آن اين كه در طول جنگ تحميلي، 
علي رغم احتمال خطرات فراوان و بمباران هاي مکرر مراكز صنعتي و نفتي، مسئولين و كارگران متعهد 
و دلسوز انقالب با تکيه بر ايمان به خداي بزرگ و اعتماد به نفس هيچ گونه سستي به خود راه نداده، و 
با اراده اي محکم آبروي انقالب را حفظ، نموده و اسالم و ايران را سرافراز نمودند، و در سخت ترين مواقع 
و شرايط توليد و صادرات نفت را در باالترين حد نياز حفظ و عالوه بر ترميم مراكز آسيب ديده، در 
اعماق آب ها و دل درياها و بستر زمين ها و قلل كوه ها به توسعه اين صنعت مهم و اكتشاف ادامه دادند، 
كه براي بسياري از صاحب نظران امور شگفت آور است  ؛ چرا كه در اوج حمالت بي وقفه دشمنان، حتي 
یك روز هم تولید و صادرات نفت این کشور قطع نگردید. 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 
ديده ام، و اطمينان دارم كه اگر عشق به خدا و مکتب نبود، هيچ گاه آنان حاضر نمي شدند در مراكز و 
كارخانجات و پااليشگاه هايي كه محاط به انواع خطرها و مملو از مواد آتش زا بوده اند، به كار خود ادامه 
دهند. آفرين بر شما كارگران و كارفرمايان و متفکريني كه آتش دنيا را به خاطر جلب رضايت حق بر 

خود خريديد.« 

)صحيفه امام ج 21، ص 231 و -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( دستیابي به فناوري نوین:

دستيابي به فناوري هيدروكانورژن )تبديل نفت خام فوق سنگين و ته مانده سنگين به نفت خام سبک( 
دستيابي به فناوري شکست كاتاليستي بستر سيال )تبديل ته مانده به محصوالت ميان تقطير( 

دستيابي به فناوري گوگردزدايي عميق از فرآورده هاي نفتي )ديزل، نفت سفيد، بنزين، نفت كوره( 
دستيابي به دانش فني و توسعه فرآيندهايي مانند تقطير واكنشي كه انتقال جرم و انتقال حرارت و 

تبديل را هم زمان انجام مي دهند
دستيابي به فناوري استفاده از فرآيندهاي بيولوژيکي و كم مصرف در زمينه تبديل مواد نفتي

مواد  و  کاتالیزورها  ساخت  تجاري سازي  و  دانش فني  به  دستیابي  ب( 
شیمیایي پرمصرف: 

كاتاليزور فرآيند گوگردزدايي از بنزين، نفت سفيد، ديزل و نفت كوره 
كاتاليزور فرآيند شکست كاتاليستي بستر سيال 

كاتاليزور فرآيند ايزومريزاسيون 
كاتاليزور فرآيند هيدروكراكينگ 

كاتاليزور فرآيند رفرمينگ نفتا 
ساخت و تجاري سازي افزاينده هاي اكتان سازگارتر با محيط زيست 

شناسايي و اولويت بندي مواد شيميايي و افزودني موردنياز صنعت پااليش و توسعه فناوري ساخت و 
تجاري سازي 

ج( دستیابي و توسعه دانش فني در مصرف بهینه سوخت و مدیریت انرژي: 

دستيابي به دانش فني مبدل هاي حرارتي با بازده باالتر 
دستيابي به دانش فني مشعل هاي كم مصرف و بازدهي باال 

دستيابي به دانش فني محركه هاي الکتريکي پر قدرت ولتاژ متوسط 
 ANG دستيابي به دانش فني

تبديل انرژي مازاد در پايانه هاي نفتي به انرژي الکتريکي

د( مجهز شدن به سیستم هاي جدید اندازه گیري و کنترل: 

استفاده از سيستم هاي نرم افزاري و مدل سازي جهت بهينه سازي فرآيند و كنترل بهينه و در لحظه 
فرآيندها 

توسعه و به كارگيري سيستم هاي جديد اندازه گيري و كنترل دقيق تر فرآيندها
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هـ( دستیابي به دانش  فني فرآیندهاي سازگار با محیط زیست:

دستيابي به دانش فني مدرن تصفيه آب هاي صنعتي 
دستيابي به دانش فني مدرن تصفيه خاک هاي آلوده 

دستيابي به دانش فني حذف بنزن از بنزين
دستيابي به دانش فني كاهش هدرروي بنزين با استفاده از فرآيندهاي غشايي



بخش اول
خالصه پروژه هاي پژوهشي



پژوهش در زمينه
حفاظت محيط زيست و ايمني
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بررسي كاربرد قارچ هاي مقاوم به گرما براي حذف آلودگي هاي نفتي

مجري: دانشگاه صنعتی شريف        تاریخ: 1389

چكيده: 

در اين گزارش به بررسی كارآيی و توانايی چهار قارچ انتخاب شده در حذف آلودگی نفتی در 
يک محيط دوغابی با استفاده از موادی كه قابليت حذف را برای قارچ ها آسان تر سازد؛ نظير 
توئين80 می پردازيم. در بخش ديگری از اين گزارش اثر فاكتورهای تأثيرگذار روی راندمان 
حذف شامل درجه حرارت، pH محيط كشت، دور همزدن )اثر آن روی غلظت اكسيژن محلول 
مشاهده می شود( و نيز غلظت های متفاوت توئين 80 مورد مطالعه قرار گرفته است؛ سپس 
نتايج آن  بهينه سازی شدند كه  تاثيرگذار  پارامترهای  اين  نرم افزار مناسب  از يک  استفاده  با 
درگزارش ارائه شده است. همچنين مروری كوتاهی شده است بر استفاده از روش های مولکولی 
در جهت ارتقای قارچ ها سپس نحوه استفاده از نور UV در جهش زايي  قارچ ها به طور مختصر 
مربوطه  آزمايش هاي  و  آماده سازی  روش  اين  انجام  جهت  الزم  شرايط  و  شده  داده  توضيح 

طراحی و انجام شده است. 

حضرت امام خمینی )ره(:
امید دارم ملت های اسالمی و مّلت بزرگ ایران با یك تحرک فرهنگی گسترده بتوانند مسلمانان را از فقر و تنگنای علمی درآورند.
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زيست پااليي لجن هاي آلوده به هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي ته نشين شده در تانك هاي ذخيره 
نفت خام با استفاده از ميكروارگانيسم هاي گرمادوست 

فاز اول: مطالعات، جداسازي و خالص سازي گونه هاي گرمادوست

چكيده: 

در حـال حـاضر، امـيدبخـش  ترين روش بـرای حفـظ محيـط زيست به خـدمت گرفـتن قـدرت 
كاتابوليک موجودات زنده است. روش های زيستی در بسياری موارد راهکارهای آسان، دائمی، 
از محل های آلوده فراهم می آورند.  ارزان، موثر و غيرآالينده را برای پااليش و آلودگی زدائی 
البته عوامل محدودكننده متعددی نيز، روش حذف زيستی آالينده ها توسط ميکروارگانيسم ها 
را تحت تاثير قرار می دهند و كارآيی اين روش را قدری محدود می سازند. با وجود روش هاي 
غيرزيستي، فرآيندهای زيستی حذف آالينده ها، به علت توانايی حذف كامل آالينده های آلی 
و سمی و تبديل آنها به تركيبات معدنی غيرسمی، بی ضرر و سازگار با محيط زيست مانند 
حالي كه  در  هستند.  توجه  مورد  بسيار  كمتر،  هزينه های  همچنين  و  آب  و  دي اكسيدكربن 
روش های فيزيکی و شيميايی تنها قادرند آالينده را به يک تركيب بی ضرر تبديل نمايند و الزم 

است ماده حاصله مجدداً تصفيه گردد و يا در محل های مناسب، دفن شود. 
كاربردهاي  همه  شروع  نقطه  می شوند،  انجام  طبيعي  طور  به  كه  ميکروبي  فعاليت هاي 
متابوليکي  توانايي هاي  با  باكتريايي  گونه هاي  جداسازي  براي  بنابراين  است،  زيست فناوري 
از  بايد مسيرهاي تجزيه پذيري به طريق بيوشيميايي و ژنتيکي شناخته شود. بسياري  جديد 
تركيبات سخت و مضر، شامل عناصر ساختماني يا استخالف هايي هستند كه در طبيعت وجود 
نداشته يا به ندرت وجود دارند. به علت تازه بودن اين تركيبات، ميکروارگانيسم ها مسيرهاي 
متابوليکي مناسبي براي آنها ارائه نمي دهند، در نتيجه توضيحي براي تخريب پذيري آنها وجود 
نداشته و يا تغيير شکل آنها به طور ناقص انجام مي شود. براي فهم تخريب پذيري اين تركيبات، 
فهم  و  ميکروب  متابوليکي  اختالف  روشن شدن  براي  مهندسي  ژنتيک  روش هاي  از  مي توان 

شبکه ارگانيسمي و متابوليکي الزم براي فعاليت تحت شرايط زيست محيطي استفاده كرد.
از تركيبات PAH مي باشد، هدف اين پروژه،  از آنجا كه لجن های نفت حاوي مقادير زيادي 
جداسازی باكتری های گرمادوستی است كه توانايی حذف تركيبات سمی PAH را دارا هستند.

مجري: دانشگاه تربيت مدرس         تاریخ: 1388

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



خالصه پروژه هاي پژوهشي  31

زيست پااليي لجن هاي آلوده به هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي ته نشين شده در تانك هاي ذخيره 
نفت خام با استفاده از ميكروارگانيسم هاي گرمادوست

فاز دوم: ارزيابي، شناسايي و بهينه سازي شرايط فعاليت گونه هاي گرمادوست جداشده مناسب در مقياس 
آزمايشگاهي

چكيده: 

عالوه بر آلودگي تصادفي اكوسيستم ها توسط نشت هاي نفتي، مقادير عظيمي از لجن نفتي 
و  ذخيره  تانک هاي  كف  در  شده  انباشته  نفتي  پسماند  مواد  از  پااليشگاه ها  در  شده  توليد 
مي كنند.  اعمال  را  زيادي  چالش هاي  دفع،  هزينه  به دليل  آب-نفت  جداسازي  سيستم هاي 
تركيبات هيدروكربني چندحلقه اي موجود در اين پسماندها آالينده هاي زيست محيطي هستند 
و  جهش زايي  بودن،  سمي  بيولوژيکي،  مضر  اثرات  داراي  و  شده  توزيع  وسيعي  طور  به  كه 
سرطان زايي مي باشند. اگر چه تركيبات هيدروكربني چندحلقه اي تحت تاثير جذب سطحي، 
تبخير، نوركافت و انهدام شيميايي تخريب مي شوند، انهدام ميکروبي فرآيند اصلي انهدام مي باشد. 
انهدام تركيبات چندحلقه اي بستگي به شرايط زيست محيطي، تعداد و نوع ميکروارگانيزم ها، 
ماهيت و ساختار شيميايي تركيب شيميايي مورد انهدام مي باشد. بر اثر فرآيند زيست انهدام، 
اين تركيبات به مواد متابوليکي با پيچيدگي كمتر، مواد معدني، آب، دي اكسيدكربن )هوازي( 
و متان )بي هوازي( تبديل مي شوند. نرخ زيست انهدام بستگي به pH ، دما، اكسيژن، جمعيت 
ميکروبي، ميزان سازگاري، دسترسي به مواد مغذي، ساختار شيميايي تركيب، خواص انتقالي 

سلولي و مواد شيميايي محيط رشد دارد.
اشاره  هيدروكربني  آالينده هاي  انهدام  براي  موجود  شيميايي  روش هاي  به  تحقيق  اين  در 
گرديده است و روش هاي مرسوم بيولوژيکي انهدام آالينده ها نيز به تفصيل مورد بررسي قرار 
گرفته است. ارزيابي و بهينه سازی روش بيولوژيکي به كار گرفته شده در اين پروژه، به همراه 
روش هاي آناليز و فرآورش نمونه هاي آلوده هيدروكربن هاي نفتي جهت تعيين دو پارامتر مهم 

يعنيPAH و TPH آورده شده است.

حضرت امام خمینی )ره(:
اگر بخواهید عزیز و سربلند باشید بایداز سرمایه های عمر و استعداد جوانی استفاده کنید.

مجري: دانشگاه تربيت مدرس         تاریخ: 1388
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زيست پااليي لجن هاي آلوده به هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي ته نشين شده در تانك هاي ذخيره 
نفت خام با استفاده از ميكروارگانيسم هاي گرمادوست 

 Airlift  و PBR  فاز سوم:  ارزيابي و بهينه سازي شرايط عملياتي فرآيند زيست پااليي در سامانه تركيبي دو بيورآكتور

چكيده: 

رآكتورهای بيوشيميايی نقش مهمی در صنعت بيوشيميايی بازی می كنند، چون نرخ واكنش، آسانی 
و طول عمليات رآكتور بر بازده  رآكتور و بنابراين اقتصاد فرآيند تأثير می گذارد. به منظور استخدام 
مناسب ترين رآكتور برای عمليات صنعتی، نرخ واكنش بايد باال بوده و شکل رآكتور بايد ساده باشد. 
تحت شرايط بهينه از قبيل pH، دما، سوبسترا و اجزاء محيط، نرخ واكنش را می توان با افزايش 
غلظت جرمی سلول در رآكتور افزايش داد. معموالً دو روش برای افزايش غلظت جرمی سلول داخل 
رآكتور وجود دارد؛ اول استفاده از غشاي تراوا برای نگه داشتن سلول ها و ديگری استفاده از تکنيک 
سلول تثبيت شده. در رآكتورهای غشايی مايع، سوبسترا و محصول می توانند از رآكتور خارج شوند، 
در حالی كه سلول ها در داخل رآكتور نگه داشته شده و به آنها اجازه خروج داده نمی شود. در اين 
رآكتورها، غلظت های سلولی زيادی )بااليی( قابل حصول می باشد. متأسفانه برای بعضی از فرآيندها 
از قبيل تصفيه پساب ، استفاده از اين رآكتورها به دليل هزينه باال و مشکالت گرفتگی ترجيح داده 
نمی شود. در برخی ديگر از فرآيندها نيز مانند توليد مواد شيميايی كم ارزش، با حجم زياد از قبيل 

سركه يا اسيد استيک هزينه نسبتاً باالی اين رآكتورها مانع استفاده از آنها می شود.
در آزمايشگاه، واحد نيمه صنعتی و مقياس صنعتی )بعضی(، اين رآكتورها بسيار موفق بوده اند 
و نمونه ها شامل تصفيه پساب و توليد سركه يا اسيد استيک می باشد. عالوه بر اينها، فرآيندهای 
ديگری كه اين رآكتورهای بيوفيلمی را مورد استفاده قرار داده اند شامل توليد اتانول، بوتانول، اسيد 
الكتيک، اسيد فوماريک و اسيد سوكسينيک می باشد. اين رآكتورها نرخ های واكنشی بااليی را 
عرضه مي كنند و اقتصادی می باشند، فرآيند طبيعی تشکيل بيوفيلم می تواند برای اقتصادی كردن 
توليد مواد شيميايی گوناگون توسط تخمير در مقياس بزرگ مورد استفاده واقع شود. در رآكتورهای 
بيوفيلمی، به غلظت های سلولی تا gL -1 74 می توان دست يافت.  به عالوه اليه های سلولی در 
زيست ذره بسيار فعال می شوند بنابراين به بازده باالی رآكتور كمک می كند. در داخل رآكتورهای 
بستر سيالی، ذرات بيوفيلم به شکل های گوناگون می باشند )شامل شکل های كروی و منظم( و 
اين رآكتورها می توانند برای دوره های طوالنی كار كنند. مقدار جاذب سطحی كه در اين رآكتورها 
استفاده می شود كم بوده كه اين امر هزينه بستر سلولی را كاهش می دهد. در رآكتورهای بيوفيلمی، 
انواع رآكتور می تواند از رآكتور بستر آكنده ساده به بستر سيالی، UASB و رآكتورهای هوا باالبر 

)حبابی( تغيير كند.

حضرت امام خمینی )ره(:
علم همراه تهذیِب نفس است که انسان را به مقام انسانیت می رساند.

مجري: دانشگاه تربيت مدرس         تاریخ: 1388
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استخراج زيستي فلزات با ارزش از كاتاليست هاي فرسوده پااليشگاهي 

چكيده: 

 پروژه حاضر در چهار مرحله تحقيقاتی صورت پذيرفت. در مرحله نخست، سويه باكتری اسيدی 
تيوباسيلوس فرواكسيدانس و سويه های قارچ آسپرژيلوس نايجر، آسپرژيلوس فوتيدوس و پنيسيليوم 
سيمپليسيسيموم با فلزات سنگين مختلف )نيکل، كبالت، واناديم، موليبدن و تنگستن( سازش داده 
شود. در ضمن خوسازی، پارامترهای مختلفی مانند pH، Eh، تغييرات غلظت يون آهن و غلظت 
تودۀ سلولی در مورد باكتری اسيدی تيوباسيلوس فرواكسيدانس و انديس تحمل سويه های قارچ 
در حضور فلزات سنگين مورد ارزيابی قرار گرفت. سويه باكتريايی در حضور فلزات سنگين به غير 
از موليبدن و تنگستن به خوبی خوسازی شد. سويه های مختلف قارچ، مقاومت های مختلفی در 
حضور فلزات سنگين مختلف نشان داده اند. در نهايت با توجه به فلزات سنگين موجود در كاتاليست 
فرسوده كه با روش های مختلفی مانند هضم شيميايی، XRF و XRD تعيين گرديده است، قارچ 
پنی سيليوم سيمپليسيسيموم و آسپرژيلوس نايجر به عنوان سويه های برتر جهت فروشويی زيستی 
كاتاليست فرسوده انتخاب گرديدند و خوسازی با كاتاليست فرسوده واحد هيدروكراكينگ پااليشگاه 
ادامه يافت. در مرحله دوم، روش های مختلف فروشويی زيستی كاتاليست فرسوده شامل روش های 
يک مرحله ای، دو مرحله ای و فروشويی با متابوليت های زيستی در چگالي های توده مختلف بررسی 
و مقايسه شد. نتايج نشان داد كه سويه پنيسيليوم سيمپليسيسيموم در روش دو مرحله ای و 
 %3 w/v 3% و سويه آسپرژيلوس نايجر در روش يک مرحله ای و دانسيته توده w/v دانسيته توده
باالترين راندمان استخراج را نشان داد. در اين راستا عالوه بر آناليز فلزات و محاسبه درصد بازيافت، 
مهمترين متابوليت های زيستی شناخته شده در فروشويی توسط قارچ نيز مورد آناليز قرار گرفته 
و ارتباط آن با درصد بازيافت مورد بررسی و بحث قرار گرفت. همچنين مقايسه ای بين باالترين 
درصدهای بازيافت فلزات از روش فروشويی زيستی با نتايج حاصل از فروشويی شيميايی با غلظت 
مشابه باالترين مقدار متابوليت توليد شده توسط قارچ صورت گرفت. در انتها، به بررسی مورفولوژی 
سطح كاتاليست فرسوده قبل و بعد از فروشويی زيستی پرداخته شد. در مرحله سوم، طراحی 
آزمايشات آماری به منظور غربال كردن پارامترهای مؤثر و بهينه سازی فروشويی زيستی كاتاليست 
فرسوده هيدروكراكينگ توسط دو سويه پنی سيليوم سيمپليسيسيموم و آسپرژيلوس نايجر به كار 

گرفته شد.
يازده فاكتور به منظور تعيين ميزان تأثير در فرآيند فروشويی با استفاده از طراحی فاكتوريل پالكت 
بورمن مورد آزمايش قرار گرفتند. در مورد فروشويی زيستی توسط پنی سيليوم سيمپليسيسيموم 

حضرت امام خمینی )ره(:
هم در علم کوشا باشید و هم در عمل و هم در تهذیب اخالق.

مجري: دانشگاه صنعتی شريف         تاریخ: 1389
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چهار فاكتور اساسی شامل دانسيته توده، ساكارز، NaNO3 و عصاره مخمر و در مورد فروشويی 
زيستی توسط آسپرژيلوس نايجر، چهار فاكتور شامل اندازه ذره، ساكارز، دانسيته توده و pH به 
منظور بهينه سازی انتخاب گرديدند. مقادير بهينه اين متغيرها برای دستيابی به حداكثر فروشويی 
زيستی عبارت بودند از: دانسيته توده )w/v 4%(، ساكارز )2g/L( NaNO3،)90 g/L( و عصاره 
برای فروشويی زيستی توسط پنی سيليوم سيمپليسيسيموم و سايز ذره   )0/36 g/L( مخمر 
) µm 141/64(، ساكارز )g/L 93/11(، دانسيته توده )w/v 3/75%( و pH )7( برای فروشويی 
زيستی توسط آسپرژيلوس نايجر. توسط مدل های تجربی به دست آمده ماكزيمم مقدار پيش 
بينی شده برای استخراج فلزات، Ni %45/7 ،Mo %97/6 و Al %14/29 برای فروشويی زيستی 
توسط پنی سيليوم سيمپليسيسيموم و Ni %43/41 ،Mo %100 و Al %11/26 برای فروشويی 
زيستی توسط آسپرژيلوس نايجر به دست آمد. در انتها، مدل سازي سينتيک رشد سويه های قارچ 
در شرايط بهينه و به دست آوردن رابطه آن با دانسيته توده كاتاليست فرسوده نشان دهنده رشد 

باالتر سويه های قارچ در دانسيته توده بهينه می باشد. 
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تصفيه پساب هاي صنايع نفتي با استفاده از روش جديد تركيب رآكتورهاي بستر آكنده و بي هوازي جريان 
باالرو

چكيده: 

 صنايع نفت و گاز به مقدار زيادی آب جهت پااليش و فرآوری نياز دارد. در نتيجه حجم زيادی 
پساب در اثر فعاليت پااليشگاه ها توليد می شود. پساب پااليشگاه ها در گروه پساب های ضعيف 
و پيچيده طبقه بندی می شود و بنابراين تصفيه آن دشوار است. در اين پژوهش تصفيه پساب 
پااليشگاه تهران با استفاده از تركيب دو بيورآكتور بی هوازی و هوازی مورد بررسی قرار گرفته است. 
سامانه تركيبی شامل يک رآكتور بی هوازی جريان باالرو و يک رآكتور بستر آكنده بيوفيلم است. 
كشت ميکروبی و تثبيت بيوفيلم در رآكتور بستر آكنده هوازی به صورت فرآيند ناپيوسته صورت 
گرفت. برای راه اندازی رآكتور بی هوازی جريان باالرو از لجن فعال شده هوازی پااليشگاه تهران و 
همچنين از لجن گرانوله ی رآكتور بی هوازی جريان باالرو كارخانه لبنيات پگاه تهران استفاده شد. 

پساب مورد استفاده در كل پروژه، پساب خروجی از واحد API پااليشگاه بود. 
در طی 118 روز نمونه گيری ميانگين حذف COD در رآكتور بی هوازی جريان باالرو 68/48% بود. 
ميانگين حذف COD در رآكتور بستر آكنده بيوفيلم و سامانه تركيبی در طول 81 روز نمونه گيری 
به ترتيب 38/28% و 81/07% بود. به منظور اندازه گيری ميزان تجزيه و حذف سه تركيب نفتالن، 
فنانترن و پايرن موجود در پساب از روش كروماتوگرافی گازی استفاده شد. غلظت اين سه تركيب 
بود.  بررسی شده، صفر  نمونه  در 14  تركيبی  سامانه  و   UASB رآكتور  از  در جريان خروجی 
همچنين نتايج حاصل از آناليز GC-MS نشان می دهد كه عالوه بر سه تركيب هيدروكربن هاي 
آروماتيک حلقوی ذكر شده، به طور عمده همه تركيبات آلی در اين فرآيند حذف شده اند. مقدار 
هيدروكربن های نفتی كل موجود در پساب خروجی از رآكتور UASB و همچنين خروجی از سامانه 
تركيبی در نمونه های مربوط به روزهای هشتادودوم و هشتادوششم صفر بود. همچنين غلظت 16 

تركيب PAH شناخته شده به عنوان آالينده ی محيط زيست، در اين نمونه ها صفر بود. 

حضرت امام خمینی )ره(:
در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچ کس انحصار ندارد. 

مجري: دانشگاه تربيت مدرس         تاریخ: 1390
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 ،UASB در مرحله دوم در قسمت بهينه سازی چهار فاكتور سرعت باالرو، زمان ماند در رآكتور
ميزان COD اوليه ورودی و زمان ماند در رآكتور بستر آكنده با استفاده از روش سطح پاسخ 
 COD برابر 90 درصد بود. كه در آن COD بهينه سازی شد. در شرايط بهينه حداكثر مقدار حذف
خروجی به حدود 50-60 ميلی گرم بر ليتر مي رسد. شرايط بهينه برای اين فاكتورها به ترتيب 
برابر 0/3 متر بر ساعت برای سرعت باالرو، 500 ميلی گرم بر ليتر برای COD اوليه است و زمان 

ماندهای 22 ساعته برای هريک از رآكتورها به دست آمد. 
فرآيند حذف فنل از پساب نيز مورد بررسی قرارگرفت. در فرآيند حذف فنل به كمک پوسته سويا 
به عنوان يک منبع بسيار ارزان قيمت به حذف 90 درصدی فنل انجاميد. اين نتيجه به ويژه برای 
پساب های  با وسعت بسيار مانند پااليشگاه و پتروشيمی از لحاظ اقتصادی بسيار ارزشمند شناخته 
می شود. اين در حالی است كه محصول حاصل از اين فرآيند به راحتی از طريق ته نشينی قابل 

جداسازی بوده و زيست تخريب پذير می باشد.
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توسعه يك روش جديد براي انتگراسيون فرآيند با استفاده از آناليز پينچ تركيبي آب و انرژي

مجري: دانشگاه تهران        تاریخ: 1388

چكيده: 

 اين پروژه در دو فاز تعريف شده است، هدف كلي و اصلي در فاز اول، ابداع يک روش نوين در 
با استفاده از اصول  انرژي در صنايع فرآيندي  انتگراسيون فرآيند جهت كاهش هم زمان آب و 
رو ش هاي آناليز پينچ آب و انرژي مي باشد. بااين تکنولوژي خواهيم توانست فرآيندهايي از قبيل 
سيستم هاي آب خنک كننده، سيستم هاي تصفيه پساب و فرآيندهاي مصرف كننده آب و انرژي را 
با هدف مصرف كمينه آب و انرژي طراحي و يا اصالح نمود. باتوجه به اينکه براي طراحي بهينه 
و اصالح سيستم هاي خنک كن پساب و سيستم هاي آب خنک بازگشتي، داشتن مدل هاي جامع 
طراحي و شبيه سازي برج هاي خنک كن تر ضروري است، لذا در فاز اول اين پروژه، قبل از پرداختن 
به موضوع اصلي، به توسعه مدل هايي نوين و كارا براي طراحي بهينه برج هاي خنک كن جديد و 
شبيه سازي عملکرد برج هاي خنک كن موجود در شرايط عملياتي مختلف، پرداخته شده است. 
سپس با استفاده از اين مدل جامع، به ارائه تکنيکي نوين در طراحي سيستم هاي سرمايش پساب 
توزيع يافته با هدف كمينه سازي مصرف انرژي، اتالف آب و هزينه كل ساليانه پرداختيم. همچنين 
با استفاده از مدل جامع توسعه  داده شده، به ارائه روش ها و تکنيک هاي نويني در طراحي و اصالح 
سيستم هاي آب خنک بازگشتي كه مصرف كننده عمده انرژي و هدردهنده عمده آب مي باشند، 
به روش آناليز پينچ تركيبي آب و انرژي مبادرت گرديد.  در فصل ششم نيز تکنيک هاي مدرن و 
نويني براي طراحي فرآيندهاي مصرف كننده آب و انرژي با هدف دستيابي به بيشينه مصرف مجدد 
آب و يا پساب احياشده با حداكثر بازيافت انرژي ارائه شده است كه كليه روش هاي نوين ارائه شده 
با درنظرگرفتن نمونه هاي مطالعاتي متعدد مورد آزمون و مقايسه قرار گرفتند. در فاز دوم پروژه نيز 

به مطالعه و اصالح شبکه آب و پساب پااليشگاه اراک پرداخته خواهدشد. 

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.
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حذف هيدروكربن هاي آروماتيك نفتي ) BTEX( با استفاده از نانوذرات زئوليتي

مجري: شركت مهندسين مشاور سامان پژوهان آريا گستر        تاریخ: 1389

چكيده: 

بـنزن، تولوئـن، اتيل بـنزن و مخـلوطـي از زايـلن هـا تركـيبات هيدروكربنـي آروماتيـک نفتي يا 
مونوآروماتيک ها هستند. اين تركيبات سمي بوده و غالباً براي انسان ها سرطان زا هستند، منابع 
عمده آلودگي آب با مونوآروماتيک ها عبارت از پساب هاي 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 جمع آوري شده و در اندازه 
مناسب الک شده و ساختار آنها شناسايي مي گردد. سپس سطح آنها با سورفکتانت هايي از قبيل 
هگزا دسيل  تري  متيل  آمونيوم )HDTMA( و ستيل پيريدينيوم برومايد )CPB( اصالح مي گردد. با 
استفاده از زئوليت  هاي اصالح شده BTEX از محيط آبي در شرايط ناپيوسته و تأثير اثر مزاحمت ها 
)حضور نمک ها و تركيباتي از قبيل MTBE( صورت گرفته و شرايط جذب، بهينه مي شود. در مرحله 
بعد كلينوپتيلوليت با قدرت باالتر با استفاده از آسياب ماهواره اي به ذرات نانوسايز تبديل شده و 
مشخصات ساختاري آن شناسايي مي گردد. نانوزئوليت هاي حاصله پس از تبديل به گرانول هاي 
نسبتاً درشت 590 تا 840 ميکرومتري )كه عملکردي شبيه به غشاي نانوزئوليتي خواهند داشت( 
تبديل مي گردند تا بتوان نتايج عملکرد آنها را با زئوليت هاي ميکروسايز مقايسه كرد. سپس اين 
ذرات نانوسايز گرانول شده با سورفکتانت هاي فوق الذكر اصالح سطحي گرديده و در آزمايشات 
ناپيوسته جذب تركيبات BTEX از آب مورد استفاده قرار مي گيرند. باتوجه به ميزان جذب و 
زمان تعادل، ايزوترم هاي جذب BTEX بر زئوليت هاي ميکرو و نانوسايز تعيين مي گردد. در نهايت 
به منظور صنعتي كردن نتايج اين پروژه از زئوليت هاي اصالح شده با اندازه درشت )بيش از 840 

ميکرومتر( و بالتبع با افت هد كمتر در آزمايشات جذب در سيستم پيوسته استفاده  مي گردد. 
به منظور مقايسه عملکرد زئوليت هاي اصالح شده سطحي ميکرو نانوسايز با كربن فعال، عملکرد 
كربن فعال در جذب تركيبات BTEX هم در حالت ناپيوسته و هم پيوسته انجام گرديده و نتايج 

حاصله در سيستم هاي مختلف مورد مقايسه و بررسي قرار مي گيرد.

حضرت امام خمینی )ره(:
امید دارم ملت های اسالمی و مّلت بزرگ ایران با یك تحرک فرهنگی گسترده بتوانند مسلمانان را از فقر و تنگنای علمی درآورند.
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شبيه سازي آلودگي خاک و آب هاي زيرزميني توسط مواد آالينده هيدروكربوري و مدل سازي استراتژي هاي 
پاک سازي به روش پمپ - تصفيه

مجري: شركت تدبيرگران سامانه هاي انرژي        تاریخ: 1390

چكيده: 

وقتي يک ماده هيدروكربوري از يک مخزن رها مي شود، به دليل نيروهاي موئينگي و گرانش در 
درون خاک نفوذ مي كند. به دليل وجود گرانش، توسعه سيال هيدروكربوري به سمت پايين است. 
در ابتداي حركت، ماده نفتي وارد محيط غيراشباع )خاک( مي شود. در اين حين مواد فرار نيز تبخير 
مي شوند و بخش كوچکي از ماده نفتي به تناسب حالل پذيري آن، در آب موجود در بين حفره ها 
حل مي شود. در اين حالت سه فاز ماده نفتي، آب و هوا در كنار هم قرار دارند. حركت عمودي ماده 
نفتي تا رسيدن به سطح آب هاي زيرزميني ادامه مي يابد. هنگامي كه ماده نفتي سبک تر از آب 
است بر روي آب شناور شده و به صورت افقي به حركت خود ادامه مي دهد و در مرز مشترک بين 
ماده نفتي و آب، بخش كوچکي از ماده نفتي در آب حل مي شود. البته همين مقدار كم هم باعث 
غير قابل استفاده شدن آب مي شود. با نفوذ مواد نفتي به خاک، خاک محل آلوده شده، و تا سال ها 

اثرات زيان بار آن در خاک باقي مي ماند. 
در دنيا روش هاي مختلفي براي پاک سازي محل هاي آلوده به مواد نفتي وجود دارد و استراتژي هاي 
مختلفي براي اعمال هر روش موجود است كه هر استراتژي داراي عملکرد مخصوص به خود 
مي باشد. براي طراحي يک استراتژي با عملکرد باال و همچنين جلوگيري از اشتباهات جبران ناپذير، 
ابزارهاي مدل سازي مي توانند بسيار سودمند باشند. در اين پروژه حركت جريان مواد هيدروكربوري 
به درون خاک و نحوه آلوده شدن خاک و آب هاي زيرزميني به صورت رياضي و عددي مدل شده 
است. در ادامه، فرآيند پاک سازي محل آلوده به روش پمپ-تصفيه با استفاده از چاه هاي پمپاژ 
و تزريق، مدل گشته و در نهايت با استفاده از نتايج مدل سازي فرآيند پاک سازي و توسعه يک 
كد بهينه سازي عملکرد فرآيند، بهترين استراتژي براي پاک سازي محل كه شامل تعداد چاه هاي 
عمودي، جهت دار و افقي )براي ازدياد نرخ استحصال مواد نفتي( پمپاژ و تزريق، محل هركدام از 
چاه ها و طول چاه هاي جهت دار و افقي و نرخ پمپاژ با تزريق هر كدام از چاه ها است ارائه شده است. 
كد تهيه شده يک كد ملي بوده و گامي در راه خودكفايي و نوآوري در زمينه توسعه توان نرم افزاري 

كشور است.

حضرت امام خمینی )ره(:
با اراده و عزم راسخ خود به طرف علم و عمل و کسب دانش و بینش حرکت نمائید.
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جداسازي و حذف مواد هيدروكربني موجود در لجن هاي نفتي با استفاده از خشك كن هاي فشار سيال ضرباني

مجري: مجتمع فناوري هاي نوين فدک        تاریخ: 1388

چكيده: 

يکي از مسائل موجود در تمامي پااليشگاه ها و صنايع مرتبط با نفت مشکل وجود لجن هاي حاوي 
تركيبات نفتي در مراحل انتهايي بازيابي و تصفيه پساب ها مي باشد. مسئله وجود لجن هاي حاوي 
درصد باالي مواد نفتي درقسمت هاي مختلف صنايع نفت و حتي صنايع توليد و بازيابي روغن هاي 
صنعتي يک معضل محيط زيستي است. به طور كلي همواره درصدي از لجن هاي سنگين در مخازن 
نفت خام ته نشين مي شوند كه به مرور زمان موجب كاهش ظرفيت مخازن و در صورت ورود به 
سيستم منجر به ايجاد مسائلي در سيستم پااليش نفت مي شوند. در مراحل مختلف جداسازي آب، 
روغن و جامدات معلق نيز حجم بااليي از لجن هاي با محتواي نفتي باال ايجاد مي گردد كه در كنار 
وجود قوانين منع كننده ورود اين لجن ها به محيط زيست تجمع آنها در محيط تبديل به يک مشکل 
در پااليشگاه ها شده است. بنابراين پيداكردن روش  و يا روش هاي مناسب جهت جداسازي تركيبات 
نفتي از اين لجن ها مي تواند در قسمت هاي مختلف صنايع نفت، واحدهاي بازيابي، مخازن ذخيره 
مواد نفتي سيستم هاي بازيافت روغن از پسماندها در صنايع توليد روغن و فرآورده هاي 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 روش هاي مختلف اجراشده در ساير كشورها پرداخته و به طراحي و ساخت 

دستگاهي جهت جداسازي آب و تركيبات هيدروكربني از لجن هاي نفتي بپردازد. 

حضرت امام خمینی )ره(:
اگر بخواهید عزیز و سربلند باشید بایداز سرمایه های عمر و استعداد جوانی استفاده کنید.
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طرح مطالعاتي، تحقيقاتي ازريابي عملكرد رآكتورهاي ناپيوسته ترتيبي غشايي در تصفيه بيولوژيكي پساب هاي 
پااليشگاهي

مجري: دانشگاه صنعتي اميركبير       تاریخ: 1388

چكيده: 

هدف از اين طرح، ارزيابي عملکرد سيستم نوين رآكتورهاي ناپيوسته ترتيبي غشائي موسوم به 
MSBR در تصفيه پساب هاي پااليشگاهي مي باشد. استفاده از اين سيستم براي تصفيه پساب هاي 
صنعتي در جهان مسبوق به سابقه مي باشد، ولي از اين سيستم هنوز در ايران استفاده نشده است. 
پساب هاي  ويژگي هاي  در خصوص  كتابخانه اي جامع  مطالعه  ابتدا يک  پژوهشي  اين طرح  در 
 MSBR و SBR پااليشگاهي، روش هاي مورد استفاده براي تصفيه آنها، سابقه استفاده از روش هاي
در تصفيه پساب هاي صنعتي و پااليشگاهي و اصول و تجارب در رابطه با استفاده از سيستم هاي 
مقياس  در  مجهز  بسيار  و  كامل   MSBR سيستم  يک  بعد  مرحله  در  گرديد.  انجام   MSBR
آزمايشگاهي ساخته شد و عملکرد آن در دو فاز عملياتي بررسي گرديد. در فاز اول عملکرد اين 
سيستم در تصفيه يک پساب سنتزي-كه تركيب آن به منظور شبيه سازي پساب هاي پااليشگاهي 
طراحي شده بود- بررسي گرديد. در فاز دوم از پساب واقعي پااليشگاهي-كه از پااليشگاه تهران 
به صورت هفتگي تهيه مي شد استفاده گرديد. در هر دو فاز عملکرد سيستم در راه اندازي درازمدت 

)راه اندازي حداقل به مدت 2-3 برابر SRT( مورد بررسي قرار داده شد. 
در فاز دوم با توجه به تغيير هفتگي مشخصات پساب  عملکرد سيستم در حذف پساب با مشخصات 
متغير )مانند شرايط واقعي كار در يک پااليشگاه( مورد ارزيابي قرارگرفت. در فاز اول اثر پارامتر  
HRT يکي از مهمترين پارامترها در طراحي سيستم هاي تصفيه بيولوژيکي مي باشد بر روي عملکرد 
سيستم MSBR هم از نظر ميزان حذف شاخص هاي آاليندگي و هم از نظر گرفتگي غشا مورد 
بررسي قرار داده شد و نتايج نشانگر حذف تقريبا كامل آالينده هاي آلي بود حتي در HRT مساوي 
 COD   %85-80 مساوي 8 ساعت حذف در محدوده  HRTبا 8 ساعت بود. در فاز دوم با استفاده از
  COD و كاهش تقريبا كامل مواد جامد معلق به دست آمد كه در نتيجه آن پساب تصفيه شده اي با

حدود 30ppm حاصل گرديد.
 نتايج به دست آمده در اين طرح نشان از قابليت سيستم MSBR  در تصفيه پساب هاي مربوط با 
پااليشگاه هاي ايران را دارد. در ضمن مطالعات مربوط به گرفتگي غشا نشان داد كه با شستشوي 

ادواري مي توان عملکرد خوب سيستم را در درازمدت حفظ كرد.

مقام معظم رهبري:
باید علم را به دست بیاورید. برای یك ملت علم وسیله ای است برای رسیدن به اقتدار ملی و ثروت ملی.
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پااليش خاک هاي آلوده به مواد نفتي با استفاده از محرک هاي رشد باكتريايي

مجري: شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان        تاریخ: 1387

چكيده: 

ساير  و  انسان  سالمتي  تهديد  به علت  آنها  محيطي  زيست  تبعات  و  نفتي  آلودگي هاي  وجود 
موجودات، باعث نگراني جوامع بشري شده است. فعاليت هاي استخراج، انتقال، پااليش و ذخيره 
كشورهاي  در  محيط زيست  آلودگي  باعث  است  ممکن  آن،  از  شده  مشتق  تركيبات  و  نفت 
و  پااليش  براي  راهکارهاي مناسب  لذا شناسايي  نفت گردد.   يا مصرف كننده ي  و  توليدكننده 
اصالح مکان هاي آلوده به اين تركيبات از نيازهاي ضروري صنايع پااليش و استخراج نفت بوده 
 است. يکي از روش هايي كه درسال هاي اخير به آن توجه زيادي شده، روش زيست سالم سازي  
)Bioremediation( است. اين روش به عنوان يک روش سازگار با محيط زيست مطرح مي باشد كه با 
وجود دارا بودن مزاياي بسيار زياد، با محدوديت هايي نيز همراه است كه يکي از مهمترين آنها، نياز به 
 زمان زياد براي تکميل فرآيند پااليش مي باشد. به كاربردن موادي كه باعث افزايش جمعيت و يا فعاليت 
جمله  از  گردند،  محيط  در  آالينده ها  تجزيه كننده ي   )Microorganisms(ميکروارگانيزم هاي
راهکارهاي كاهش زمان مورد نياز براي استفاده از اين روش است. در راستاي تحقيقات صورت 
گرفته در پااليشگاه تهران و به منظور بررسي دقيق تر عوامل مؤثر در افزايش فرآيند زيست پااليي 
خاک هاي آلوده به نفت به همراه مطالعه كارايي روش مذكور در خاک هاي آلوده ساير مناطق كشور، 
اين تحقيق صورت گرفته است تا كاربرد اين روش را تسهيل نمايد. يکي از اهداف اين تحقيق، 
مطالعه تاثير مواد مختلف )مالس؛ يکي از محصوالت جانبي صنايع توليد شکر، عناصر غذايي 
نيتروژن و مواد اكسيدكننده مانند آب اكسيژنه( بر افزايش تجزيه ي فسفر، ترشحات ريشه گياهان، 

سورفکتانت توئين و هيدروكربن هاي نفتي در خاک هاي آلوده به صورت تفکيک شده بوده است.
پااليشگاه كشور  نفتي در خاک هاي 3  باكتري هاي تجزيه كننده ي آالينده هاي  اول،   در بخش 
)پااليشگاه تهران، پااليشگاه اصفهان و پااليشگاه اراک( جداسازي و شناسايي شدند. همچنين 
توانايي رشد و تکثير باكتري هاي مذكور در محيط آزمايشگاهي و در حضور آالينده هاي نفتي 
بررسي و مقايسه شده است. در پايان باكتري هاي مناسب براي بخش دوم اين تحقيق شناسايي 
و خالص سازي شدند. در بخش دوم تاثير مواد مختلف بر تجزيه ي كل هيدروكربن هاي نفتي در 
خاک هاي مناطق 3 گانه به مدت 10 هفته بررسي و با تيمار شاهد مقايسه شد. در همه ي تيمارها 
)ازجمله تيمار شاهد( رطوبت خاک در حد ظرفيت زراعي، حفظ و اختالط خاک براي توزيع 
يکنواخت رطوبت و تهويه ي مناسب انجام شد. نتايج نشان داد كه اضافه كردن نيتروژن و فسفر و 
نيز باكتري هاي تجزيه كننده ي آالينده هاي نفتي به هر 3 خاک باعث تجزيه ي 50 تا 60 درصدي 

مقام معظم رهبري:
آن روزی که ما بتوانیم درآمد کشور را از راه دانشمان به دست بیاوریم و دِر چاه های نفت را پلمب کنیم آن روز برای ما روز خوبی است.
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كل هيدروكربن هاي نفتي گرديد. اضافه كردن مالس و سورفکتانت به خاک اصفهان كه غلظت 
هيدروكربن هاي نفتي در آن نسبت به 2 خاک ديگر كمتر بود، تاثير بيشتري بر افزايش تجزيه ي 
كل هيدروكربن هاي نفتي در خاک داشت.كشت گياه فسکيوي بلند و اضافه كردن آب اكسيژنه به 
خاک باعث تجزيه ي 30 تا 40 درصدي كل هيدروكربن هاي نفتي در خاک گرديد كه در مقايسه 
با تيمار شاهد در خاک هاي تهران و اراک حدود 10 درصد كارايي بيشتري نشان داد. آلکان  هاي 
با زنجيره ي 10 تا 25كربن، بيشترين غلظت هيدروكربن هاي نفتي را در همه ي نمونه ها به خود 
اختصاص دادند. همچنين تحت تاثير تيمارهاي مختلف، بيشترين مقدار تجزيه ي آلکان هاي خطي 
نيز در اين تركيبات مشاهده گرديد.  پيشنهاد مي شود با توجه به نوع و غلظت آالينده هاي نفتي و 
نيز خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک هاي مناطق مختلف، استفاده از مواد و روش هاي مطالعه 

شده، اولويت بندي گردند.
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افزايش تجزيه نوري پساب هاي پااليشگاهي

مجري: شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان        تاریخ: 1388

چكيده: 

در بسياري از صنايع شيميايي و پتروشيمي توجه زيادي به بهبود مديريت پساب ها از طريق 
بهينه سازي استفاده از آب و به كارگيري تکنولوژي هاي بازيافت آن مي شود. اگرچه امروزه روش هاي 
بيولوژيکي براي تصفيه آالينده ها در پساب ها ي نفتي به خوبي پياده شده است ولي هنوز افزايش 
توان آنزيمي ميکروب هاي مورد استفاده در اين روش ها در غلظت هاي باالي آالينده ها جاي سؤال 
است. روش هاي پيش اصالحي مي تواند در كاهش غلظت ورودي آالينده ها براي تجزيه ميکروبي 
يکي از راه هاي حل اين معضل باشد. اين روش ها شامل انعقادسازي، سانتريفيوژ براي افزايش انعقاد، 
تکنيک هاي اولترافيلتراسيون و جذب بر روي كاني هاي معدني و مواد آلي است. در سال هاي اخير 

به روش هايي كه باعث افزايش تجزيه نوري مي شوند توجه زيادي شده است. 
باتوجه به اينکه يکي از دغدغه هاي استفاده از پساب هاي پااليشگاهي وجود برخي تركيبات آالينده 
آلي و معدني حتي پس از تصفيه بيولوژيک است، همچنين پروسه تصفيه بيولوژيک تا حدودي 
زمانبر بوده و در برخي زمان ها كه غلظت آالينده ها در پساب باال مي رود امکان تصفيه كامل به روش 
بيولوژيک وجود ندارد، لذا افزايش تجزيه نوري آالينده ها در حضور مواد اكسيدكننده يک راه حل 

مناسب تلقي مي گردد و تحقيقات روز دنيا در مورد اين روش ها درحال انجام و گسترش است. 
پساب هاي  آلي  آالينده هاي  تجزيه  افزايش  پروژه،  اين  از  حاصل  آزمايشگاهي  نتايج  به  باتوجه 
پااليشگاهي با استفاده از واكنشگرهاي فنتون )آب اكسيژنه و كاتاليست آهن( امکان پذير است. 
ميزان بهينه استفاده از اين واكنشگرها، 900 ميلي گرم بر ليتر آب اكسيژنه و 5 ميلي موالر كاتاليست 

آهن است كه به صورت سولفات آهن و يا ساير نمک هاي آهن دار قابل استفاده مي ياشد. 
نکته ديگري كه از جنبه كاربردي اهميت دارد اين است كه امکان استفاده هم زمان اين واكنش گرها 

و باكتري هاي تجزيه كننده پساب در حوضچه هاي تصفيه بيولوژيک پساب وجود دارد. 

مقام معظم رهبري:
هدف اصلي از روند حرکت علمي کشور، تبدیل ایران به مرجع علمي جهان است.
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استفاده از فرآيند جذب سطحي جهت كاهش تبخير هيدروكربن هاي آالينده محيط زيست

مجري:  جهاد دانشگاهي واحد تهران       تاریخ: 1389

چكيده: 

در اين تحقيق از خاصيت توليد گرماي نانوذرات مغناطيسي هنگام قرار گرفتن در يک ميدان 
مغناطيسي متغير، براي احياء كربن فعال اشباع شده ار مواد فرار آلي )بنزن و تولوئن( استفاده شد. 
ابتدا از بين نانوذرات مغناطيسي مختلف توليد شده، با توجه به مشخصات و خواص شان، نانوذرات 
مگنتيت )Fe3O4( براي مغناطيس كردن كربن فعال انتخاب شد. سپس به دو روش كربن فعال 
مغناطيس شد. يک روش مبتني بر اختالط مکانيکي كربن فعال و نانوذرات مغناطيسي بود و روش 
ديگر مبتني بر اضافه كردن كربن فعال حين توليد نانوذرات مغناطيسي )بعد از تشکيل فاز مگنتيت( 
بود. در روش دوم )اضافه كردن كربن فعال حين توليد نانوذرات( عالوه بر كربن فعال اصالح نشده از 
كربن فعال اصالح شده نيز استفاده شد. جهت اصالح سطح كربن فعال، مقداري از كربن فعال در اسيد 
نيتريک 2 موالر در دماي  75 درجه سانتي گراد به مدت 3 ساعت قرار داده شد. در هر سه حالت 
نمونه هاي حاوي 20 و 50 درصد نانوذرات مغناطيسي ساخته شدند. در نهايت فرآيندهاي جذب و 

دفع بنزن و تولوئن براي اين نمونه ها بررسي شد.
نتايج آزمايشات جذب و دفع نشان دادند كه اگرچه نمونه هاي حاوي 50% از نانوذرات هنگام قرار 
گرفتن در يک ميدان مغناطيسي متغير بهتر احيا مي شوند، ولي ظرفيت جذب آنها در مقايسه با 
كربن فعال بسيار پايين است. بنابراين اين نمونه ها براي استفاده به عنوان جاذب مواد فرار آلي مناسب 
نمي باشند. همچنين نمونه اي كه در آن كربن فعال و نانوذرات مغناطيسي به صورت مکانيکي مخلوط 
شده اند، در مقايسه با دو نمونه ديگر اگرچه ظرفيت جذب بااليي دارد، اما ميزان احيای آن بسيار 
پايين است. بنابراين اين نمونه نيز براي اين كار مناسب نمي باشد. از بين دو نمونه باقيمانده، نمونه ي 
حاوي كربن فعال اصالح شده و 20% از نانوذرات در مقايسه با نمونه  ي حاوي كربن فعال اصالح نشده 
و 20%  از نانوذرات هم ظرفيت جذب بيشتري و هم ميزان احيای باالتري دارد. بنابراين نمونه حاوي 
كربن فعال اصالح شده و 20% از نانوذرات مگنتيت، مناسب ترين نمونه براي جذب و دفع بنزن و 
تولوئن )مواد فرار آلي( مي باشد. ميزان احياء اين نمونه هنگام قرار گرفتن در يک ميدان مغناطيسي 

قوي با فركانس باال قابل قبول مي باشد.

مقام معظم رهبري:
اثبات هویت ملي و ایراني، ارزش هاي اسالمي، دفاع از مظلومان جهان و تالش براي فتح قله هاي علم و دانش، اثبات هاي جمهوري اسالمي ایران است.
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توليد كشت شروع كننده جهت حذف هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي موجود در پساب هاي نفتي

مجري: دانشگاه تربيت مدرس        تاریخ: 1389

چكيده: 

هيدروكربن هاي آروماتيک چندحلقه اي ، از خطرناک  ترين آالينده های نفتی می باشند كه حضور آنها 
در محيط زيست ناشی ازاحتراق ناقص مواد آلی است. اين تركيبات به علت دارا بودن خصوصياتي 
همچون سميت، جهش زايي و سرطان زايي در رديف آالينده هاي مقدم قرار گرفته اند. در اين تحقيق 
13 سويه باكتريايی از سه محل آلوده در پااليشگاه تهران جداسازی شد كه پس از ارزيابی عملکرد 
آن ها در تجزيه زيستی اين تركيبات، 9 سويه انتخاب و مخلوط آن ها در مراحل بعدی مورد استفاده 
قرار گرفت. آزمايش های تجزيه زيستی هيدروكربن های آروماتيک چند حلقه ای در فاز آبی انجام شد 
و برای اندازه گيری ميزان تجزيه، آناليز كروماتوگرافی گازی به كار گرفته شد. ابتدا تجزيه زيستی سه 
هيدروكربن آروماتيک چند حلقه ای فنانترن، آنتراسن و پايرن به صورت مجزا )با غلظت 50 ميلي 
گرم در ليتر( در طول 20 روز، توسط مخلوط سويه ها انجام شد. پس از گذشت 20 روز، فنانترن 
94%، آنتراسن 71/3% و پايرن 53/68% تجزيه شدند. در مرحله بعد و تحت شرايط يکسان، تجزيه 
زيستي مخلوط سه هيدروكربن، توسط مخلوط سويه ها انجام شد. تاثير حضور هيدروكربن ها به 
صورت مخلوط باعث شد كه تجزيه آنتراسن و فنانترن سه حلقه اي به 63/56 % و 81/52 % كاهش 
و  تجزيه پايرن چهارحلقه اي از 53/68% به 57/88% افزايش يابد. كاهش تجزيه زيستی تركيبات 
سه حلقه ای و افزايش ميزان تجزيه پايرن نشان می دهد كه تجزيه پايرن با سازوكار سوخت و ساز 

همراه انجام شده است. 
پس از انتخاب و ارزيابی ميکروارگانيزم هاي مطلوب، قابليت تجاری شدن كشت های شروع كننده 
مورد بررسی قرار گرفت. بدين منظور، پس از تهيه ميکروارگانيزم ها با دانسيته باال، ماده حامل 
مناسب انتخاب و با محيط كشت حاوی ريزسازواره مخلوط شد. جهت اطمينان از توانايی كشت 
شروع كننده در حذف آلودگی های موجود در پساب پااليشگاه نفت، آزمايش های ارزيابی بر روی 
كشت های شروع كننده توليد شده انجام شد. پس از ارزيابی نهايی، كشت های شروع كننده توليد 

شده آماده عرضه به بازار بود. 

مقام معظم رهبري:
پیشرفت علمي بایستي با نگاه بومي و با تکیه ي به فرهنگ خودمان باشد.
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طراحي واحد پايلوت پيشرفته ترين سيستم تصفيه فاضالب 

تصفيه هوازي با لجن گرانولي براي حذف همزمان  COD، نيتروژن و فسفر از فاضالب هاي شهري و صنعتي

مجري:  دانشگاه صنعتي سهند      تاریخ: 1389

چكيده: 

از مهمترين مشکالت سيستم هاي تصفيه فاضالب شهري و صنعتي متداول كنوني نياز به مساحت 
زياد براي تصفيه و ته نشيني لجن لخته اي و نيز ميزان زياد لجن مازاد توليدي مي باشد. عالوه براين، 
 ،COD يک سيستم تصفيه فاضالب كامل بايستي داراي فرآيندهاي مختلف تصفيه شامل حذف
نيتريفيکاسيون و دنيتريفيکاسيون و حذف فسفر باشد كه بايستی در تانک های مختلف صورت گيرد. 
براي غلبه بر مشکالت فرآيندهاي متداول تصفيه فاضالب مي توان از فرآيندهای بيوفيلمی پيشرفته 
استفاده نمود. لجن گرانولي با قدرت ته نشيني باال )بدون استفاده از مواد حامل جهت ايجاد بيوفيلم( 
نمونه برتر سيستم های بيوفيلمی مي باشد كه امکان رشد زيست  توده با چگالي باال و غلظت هاي 
باالي توده ميکروبي را در رآكتور فراهم می سازد. گرانوالسيون هوازی به عنوان يک فرآيند نوين 
بيوتکنولوژی زيست محيطی مطرح بوده و برای تصفيه فاضالب های مختلف مورد بررسی قرار گرفته 
است. گرانول های هوازی حاصل تجمعات خودبه خودی باكتري ها درشرايط خاص بوده و در مقايسه 
با لخته های لجن فعال متداول از چندين مزيت برخوردارند: اين گرانول ها دارای ساختار ميکروبی 
منظم، فشرده و محکم، قابليت ته نشينی خوب، زمان ماند باالی زيست توده و قابليت مقاومت 
در برابر شوک های آلی و سمی می باشند. همچنين، به خاطر گراديان نفوذ تركيبات مختلف در 
بيوفيلم و وجود توده هاي ميکروبي مختلف، فرآيندهاي مختلف تصفيه كه در سيستم هاي متداول 
در تانک هاي مختلف صورت مي گيرد، به طور همزمان در يک رآكتور امکان پذير خواهد بود. در 
نتيجه حذف همزمان مواد آلی،  نيتروژن و فسفردر يک رآكتور امکان پذير مي شود. شکل گيری 
اوليه تجمع ميکروارگانيزم ها و تشکيل گرانول، در نتيجه اعمال استرس ها و شرايط خاص آغاز 
می گردد.  با توجه به نتايج عالي آزمايشگاهي در اين  خصوص، اولين واحد بزرگ اخيراً در كشور 
هلند طراحي شده و در سال 1389 راه اندازی شد. هدف اصلي اين طرح مقدمه ای بر ايجاد دانش 
فني سيستم هاي نوين تصفيه فاضالب در كشور و ارائه راهکارهاي مناسب در طراحي سيستم هاي 
جديد تصفيه فاضالب و يا بهبود عملکرد سيستم هاي موجود تصفيه فاضالب می باشد. اين پروژه 
اقدام اوليه ای در بررسی امکان كاربرد اين سيستم ها در تصفيه فاضالب های صنعتی می باشد، كه 

مقام معظم رهبري:
پیشرفت علم، فتح قله هاي تازه در علم، نگاه نوآوري در مرزهاي دانش و پیشرفت در مرزها جزو تفکرات علمي امروز ماست.
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در مقياس آزمايشگاهي و همچنين واحد پايلوت در مركز تحقيقات بيوتکنولوژی دانشگاه صنعتی 
سهند مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. 

طی اين پروژه برای بررسی جامع فرآيند تصفيه فاضالب با سيستم لجن گرانولی و  انجام دقيق 
آزمايشات چندين رآكتور آزمايشگاهی و پايلوت طراحی و ساخته شد. همچنين تجهيزات جانبی از 
جمله پمپ های پريستالتيک، سيستم كنترلر اتوماتيک رآكتورها و همزن ها نيز در مركز تحقيقات 
بيوتکنولوژی دانشگاه صنعتی سهند طراحی و ساخته شدند. با توجه به نتايج تحقيقاتي موفقيت 
آميز به دست آمده، در مرحله بعد اجرای واحد نيمه صنعتي اين سيستم دركشور مي تواند قدمي 
شايسته در تکميل دانش فنی اين فناوري در تصفيه پيشرفته فاضالب هاي شهري و صنعتي بوده تا 

زمينه الزم برای كاربرد اين فناوري در مقياس های صنعتی فراهم شود.
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بررسي روش هاي بهينه و جديد آشكارسازي آالينده هاي گازي، تعيين نوع آالينده هاي گازي توليدي در 
پااليشگاه ها و روش هاي دفع آن

مجري:  دانشگاه تربيت مدرس      تاریخ: 1387

چكيده: 

آلودگي محيط زيست به يکي از مهم ترين معضالت زندگي بشر امروز تبديل شده است. كشور 
آلودگي محيط زيست آغاز كرده است. بخش هاي  با  راه مقابله  را در  نيز فعاليت هاي خود  ما 
مختلف صنعتي كشور نيز در اين زمينه وارد شده اند كه از جمله آنها مي توان به مجموعه هاي 

پااليشگاهي كشور به عنوان يکي 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 محيط زيست در صنايع پااليشگاهي به صورت 
بحث  تحقيقات،  مجموعه  اين  شاخه هاي  از  يکي  است.  شده  اغاز  مدون  و  شده  برنامه ريزي 

آالينده هاي گازي در پااليشگاه مي باشد. 
 در اين تحقيق انواع آالينده هاي هوا، آالينده هاي گازي توليد شده در پااليشگاه، روش هاي 
قرار  دقيق  بررسي  مورد  پااليشگاه ها  از  آنها  دفع  روش هاي  و  گازي  آالينده هاي  اندازه گيري 

گرفته است. 
در فصول ارائه شده، انواع آالينده هاي گازي هوا و اهميت هريک از آنها مورد بررسي قرار گرفته 
است. سپس به صورت اختصاصي به آالينده هاي گازي ناشي از پااليشگاه ها، محل هاي عمده 
توليد آنها در پااليشگاه ها و اثرات سوء هر يک پرداخته شده است. در فصل چهارم به مباني 
عملي برخي از روش هاي اندازه گيري اين آالينده ها اشاره شده و در فصل بعد خصوصيات دقيق 
دفع  بررسي شيوه هاي  به  فصل ششم  است.  ارائه شده  آالينده ها  اندازه  گيري  تجهيزات  فني 

آالينده ها اختصاص دارد و در پايان نيز نتيجه گيري كلي پژوهش بيان شده است. 

مقام معظم رهبري:
یکي از راه  هاي برجسته خدمت به کشور، از راه علم است.
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اثر افزودني هاي سوختي روي كاهش آالينده ها و مصرف سوخت در احتراق موتورهاي ديزل

مجري: دانشگاه تربيت مدرس        تاریخ: 1388

چكيده: 

در موتورهاي ديزل، پيدا كردن فرموالسيون جديد و بهينه سازي خواص سوخت، مانند حجم 
اكسيژن، حجم گوگرد، حجم آروماتيک ها و فراّريت نياز به يک موازنه ميان نسبت هاي كاهش 
در دوده و NOx خروجي و همچنين بهبود فرآيند احتراق و گازهاي خروجي دارد. در اين پروژه، 
تحقيقات و آزمايشات در دو قسمت مختلف )از لحاظ استاندارد آزمايشات، افزودنی ها و فرموالسيون 
آنها، شرايط تست ها، تجهيزات و روش ها و...( انجام شده است و در هر مورد به طور مجزا بحث 
و نتيجه گيری شده است. در تست های نوع شتاب آزاد از افزودنی های نيترو متان، نيترو اتان و 
2- متوكسی اتيل اتر )MXEE-2( به عنوان افزودنی های مکمل تركيب ديزل- اتانول استفاده شده 
و فرموالسيون های متفاوت )21مورد( كه از تركيب اين مواد تشکيل شده اند، هم از لحاظ خواص 
شيميايی- فيزيکی و هم از لحاظ تست آاليندگی مورد ارزيابی قرار گرفته است. در مورد استفاده 
از تركيب اتانول و ديزل بدون افزودنی مکمل، كاهش 23 درصدی در دوده خروجی گزارش شده 
است و در خواص كليدی سوخت مثل عدد ستان و نقطه اشتعال تغييرات مطلوبی مالحظه نشده 
است و در آخر با تركيب افزودنی های مکمل نه تنها در كاهش دوده و ديگر گازهای خروجی سعی 
شده است بلکه به تعديل رفتار و خواص سوخت نيز توجه زيادی شده است كه به عنوان نمونه با 

تركيب نيترواتان 52 درصد كاهش در دوده خروجی مشاهده شده است.
از آنها و  از نوع استاندارد 13حالته نيز مواد فلزی نظير سريم، منگنز و تركيبی  در تست های 
همچنين تركيبات نيترومتان، نيترو اتان و 2- متوكسی اتيل اتر به سوخت ديزل عاري از اتانول 
افزوده شده و هم از لحاظ خواصی نظير عدد ستان، ويسکوزيته و دانسيته و هم در سلول تست 
برای آزمون آاليندگی و موتوری )توان( در موتور با كدMT4.244  مورد ارزيابی و آزمايش قرار 
گرفته است. نتايج نشان داده است كه در اين استاندارد با افزودن mgr100 در ليتر از فلز منگنز 
43 درصد كاهش در دوده خروجی و با افزودن 10 درصدی نيترواتان 67 درصد كاهش در دوده 

خروجی مشاهده شده است.

مقام معظم رهبري:
علم مایه ي اقتدار علمي، مایه ي قدرت کشور، مایه ي ثروت کشور و مایه ي سربلندي است.
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بررسي كاربرد ماده افزودني جايگزين  MTBE در تركيب بنزين موتور توليدي شركت پترو صنعت صبا

مجري:  پژوهشگاه صنعت نفت      تاریخ: 1386

چكيده: 

ماده افزودني A از جانب شركت پترو صنعت صبا به عنوان يک ماده باال برنده عدد اكتان بنزين 
موتور پيشنهاد شده است. در اين پروژه با اختالط بنزين پايه توليدي پااليشگاه تهران و افزودني 
A بنزين هايي در حد بنزين موتور معمولي تهيه و آزمايش هاي استاندارد متداول روي آنها به انجام 
رسيد. در ضمن به دليل وجود شواهدي دال بر وجود تركيبات الکلي در اين افزودني، بررسي پديده 
جداشدن فازها و قابليت نگهداري آب كه براي بنزين هاي حاول الکل حائز اهميت مي باشد صورت 

گرفت. 
بررسي تأثير بر عملکرد موتور )توان، گشتاور و مصرف ويژه سوخت( با استفاده از سه دستگاه 
به  پايه  بنزين  افزودني A و  از مخلوط هاي مختلف  موتور پيکان، پرايد و پژو و ضمن استفاده 
صورت مقايسه اي با بنزين موتور معمولي )به عنوان شاهد( انجام شد و آزمايش هاي تأثيرگذاري بر 
آاليندگي و مصرف سوخت خودروها نيز بر روي شش دستگاه خودروي پيکان، پرايد و پژو )از هر 
نوع خودرو يک دستگاه داراي مبدل كاتاليستي و يک دستگاه بدون آن( ضمن كاربرد سوخت هاي 

فوق الذكر صورت پذيرفت. 
پليمري  و  فلزي  بر قطعات  پايه  بنزين  با  افزودني A و مخلوط هاي مختلف آن  تأثير  ادامه  در 
سيستم سوخت رساني سه نوع خودروي رايج پيکان، پرايد و پژو ضمن تهيه قطعات اصلي سيستم 

سوخت رساني خودروهاي مذبور از شركت هاي معتبر سازنده مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. 

مقام معظم رهبري:
علوم پایه مانند گنجینه است.
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بررسي آلودگي ميكروبي سوخت هاي هوايي و تنظيم برنامه مديريت كنترل آلودگي 

تا حصول شرايط اطمينان بخش

مجري: پژوهشگاه صنعت نفت        تاریخ: 1385

چكيده: 

كشور  هوايي  ميکروبي سيستم سوخت  آلودگي  وضعيت  نتايج  آخرين  از  ارزيابي  پژوهش  اين 
شامل بررسي ميکروبي نمونه هاي سوخت از 17 مخزن در 4 پااليشگاه )تهران، اصفهان، شيراز و 
بندرعباس( و 22 مخزن در 4 انبار پخش فرآورده هاي نفتي )ري، شهيد منتظري اصفهان، شماره 
2 مشهد و پااليشگاه بندرعباس( و 51 مخزن در 6 مركز سوخت گيري هواپيمايي )مهرآباد تهران، 
امام خميني )ره( تهران، اصفهان، شيراز، بندرعباس و مشهد( و 6 نمونه از خط لوله ري- مشهد 

)ايستگاه هاي ري و مشهد( مي باشد. 
در اين بررسي از هر يک از نقاط فوق طي دو نوبت در فصول پائيز و زمستان سال 84  و از 4 مخزن 
پاک سازي شده در مهر ماه 85 هر كدام يک نمونه و در شرايط استاندارد جمعا تعداد202  نمونه 
سوخت ATK و JP4 از مخازن، خطوط لوله و كاميون هاي مخصوص تحويل سوخت به هواپيما تهيه 

و پس از انتقال به پژوهشگاه صنعت نفت مورد آزمايش قرار گرفته است. 
اطالعات نتايج به دست آمده به صورت جداگانه منعکس گرديده و سپس به كمک منحني هاي 

نموداري نتايج اخير با نتايج سال هاي گذشته مورد مقايسه آماري قرار گرفته است. 
انتقال،  توليد،  مراكز  كليه  از  كه  فني  پرسشنامه هاي  از  شده  استخراج  اطالعات  از  استفاده  با 
ذخيره سازي، پخش و فروش سيستم سوخت هوائي كشور به دست آمده و با بهره گيري از نتايج 
بررسي وضعيت آلودگي ميکروبي در نقاط ياد شده كه حدود 85 درصد توليد و 80 درصد مصرف 
سوخت كشور را شامل مي گردد و مقايسه نتايج اخير با نتايج دوره هاي گذشته )سال هاي 73، 78 
و 79( برنامه جامع مديريت آلودگي ميکروبي سيستم سوخت هوايي كشور تدوين و ارائه گرديده 

است.
 اين گزارش شامل 5 بخش مي باشد 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 دستورالعمل هاي مدون در برنامه جامع ياد شده اين انتظار 
وجود دارد كه موضوع آلودگي ميکروبي سيستم سوخت هوايي كشور تا حصول شرايط اطمينان 

بخش تحقق پيدا نمايد.

مقام معظم رهبري:
عالج ملت ایران در کسب اقتدار است.
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بررسي آزمايشگاهي حذف SO2 از گازخروجي از واحد بازيافت گوگرد با استفاده از اكسيدهاي فلزي جاذب 

و تدوين دانش فني ساخت جاذب هاي مذكور

مجري:  دانشگاه صنعتي اصفهان      تاریخ: 1391

چكيده: 

تركيبات مختلف هيدروكربنی،  پااليشگاهی )گاز و نفت خام( شامل  گازهاي پسماند واحدهاي 
استانداردهاي  براساس  مي باشند.  نيتروژنه  تركيبات  و  گوگردي  تركيبات  اكسيدهاي كربن، 
زيست محيطی آالينده هاي زيست محيطی بايد در محدوده خاصی كنترل شوند. از مهمترين و 
خطرناكترين اين آالينده ها تركيبات گوگرددار شامل دی اكسيدگوگرد )SO2(، سولفيدهيدروژن 
)H2S(، دي سولفيدكربن)CS2(، كربنيل سولفايد )COS( و مركاپتان ها)R-S-R( می باشند. برخی از 
اين مواد آنقدر سمی و خطرناک هستندكه زمان مرگ در حد چند دقيقه دارند. از سوي ديگر ارزش 
افزوده گوگرد به طور خالص و يا تركيبات گوگردداري چون اسيدسولفوريک قابل توجه بوده به 
طوري كه ميزان توليد و مصرف آنها يکی از شاخص هاي صنعتی بودن كشورها به حساب می آيند. 
بدين منظور تصفيه گازهاي پسماند واحدهاي پااليشگاهی از اهميت ويژه اي برخوردار است. پروژه 
حاضر بررسی آزمايشگاهی از مخلوط آن با گازهاي ديگر به وسيله جذب سطحی بر روي جاذب هاي 

فلزي و امکان پذيري حذف گاز  SO2 تدوين دانش فنی ساخت اين جاذب ها می باشد.
هدف اين پروژه ساخت يک جاذب فلزي مناسب براي جذب شيميايی SO2 ازگازهاي زائد و استفاده 
از آن در ستون جذب می باشد. با انجام اين پروژه زمينه كافی جهت كسب دانش فنی ساخت جاذب 
و كاربرد اين جاذب فراهم شده كه با توجه به مشکالت تحريم می تواند )در صورت توسعه در مقياس 

بزرگتر( نقش به سزايی را در خودكفايی كشور در جهت حذف آالينده هايSO2 ايفا كند.
 اين گزارش در ده فصل تهيه و تدوين شده است. جاذب هاي اكسيدمس بر پايه آلومينا سنتز شده 
و در رآكتوري كه به منظور تست اين كاتاليست ها آماده شده است، ارزيابی شده اند. كاتاليست هاي 
ساخته شده توسط تست هايSEM ،ICP ،XRD و جذب/دفع نيتروژن مشخصه ارزيابی شده اند. 
همچنين نتايج تست هاي رآكتوري شامل تست هاي جذب، دفع و احيا نيز در ادامه آن آمده است. 
براساس نتايج اين تست ها كاتاليست DI-15-550 كه توسط آب بدون يون با غلظت نامی 15درصد 
اكسيدمس تهيه شده، و در دماي 550 درجه كلسينه شده است، بهترين كاتاليست معرفی شده و 

تمامی تست هاي تکميلی بر روي آن انجام شده است.

مقام معظم رهبري:
باید اقتدار علمي، اقتدار اقتصادي، به دست آوردن قدرت اخالقي و اجتماعي و باالتر از همه این ها اقتدار روحي و معنوي]به دست بیاید[.
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بررسي روش هاي كاهش آلودگي هاي صوتي پااليشگاه ها

مجري: شركت فناوري صوت و ارتعاش خادم        تاریخ: 1388

چكيده: 

پااليشگاه ها به عنوان يکي از مهم ترين منابع صنعتي ايجاد آلودگي صوتي به شمار مي روند تا آنجا 
كه نيروگا ه ها و پااليشگاه ها در صدر فهرست منابع و كانون  هاي آلودگي صوتي در آيين نامه 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 مي شود. 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 دسته بندي هاي مرسوم به توضيح تفکيکي اثرات منفي شنيداري و 

غيرشنيداري آلودگي صوتي پرداخته مي شود. 
پس از اين بخش، راهکارهاي مقابله با آلودگي صوتي معرفي شده و به قوانين ملي مرتبط با اين 
موضوع نيز اشاره مي شود. معرفي منابع آلودگي صوتي در پااليشگا ه ها نيز به كمک گزارشات 
موردكاوي صورت گرفته در پااليشگاه هاي معتبر دنيا انجام مي شود. 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، مي بايست براي هر پااليشگاه باتوجه به ظرفيت، نوع 
و ساير خصوصيات ليست جداگانه اي تهيه كرد. به همين علت از اين شيوه براي بيان اهداف طرح 

استفاده شده است. 
در فاز نهايي اين طرح به روش هاي اندازه گيري آلودگي صوتي، شيوه هاي كاهش آلودگي صوتي و 

روند كنترل آن در پااليشگاه اشاره مي شود. 

مقام معظم رهبري:
همتتان را پیشرفت در زمینه دانش و شکستن مرزهاي علم قرار بدهید.
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گوگردزدائي ترموفيليك برش گازوئيل

)فاز يك: جداسازي باكتري هاي گوگردزدا در مقياس آزمايشگاهي(   

مجري:  پژوهشگاه صنعت نفت      تاریخ: 1387

چكيده: 

امروز مقادير معتنابهي از نفت خام بهره برداري و استخراج مي شود، و بيش از90% هيدروكربن هاي 
استخراجي مورد مصرف براي توليد انرژي سوزانده مي شود. نفت خام استخراجي در نقاط مختلف 
جهان داراي مقادير متفاوتي از گوگرد مي باشد، احتراق اين نوع از سوخت ها با آزاد شدن اكسيدهاي 
گوگردي به اتمسفر همراه خواهد بود. وجود اكسيدهاي گوگردي در اتمسفر زمين باعث بروز 
باران هاي اسيدي خواهد شد. به همين جهت در اكثر كشورها مقررات و قوانين محکمي را براي 
كاستن ميزان گوگرد موجود در سوخت ها به اجرا گذاشته اند. اين محدوديت ها بر روي سوخت 

مصرفي صنايع و همچنين وسايل نقليه نيز در حال تشديد و اجرا مي باشد. 
براي كاستن ميزان گوگرد نفت خام استخراجي امروزه در پااليشگاه از روش هاي مختلفي استفاده 
استفاده  براي كاهش ميزان گوگرد،  نفتي  پااليشگاه هاي  از روش هاي حاضر در  مي گردد. يکي 
اين  نيز مي باشد.  و در ضمن هزينه  بر  باالئي مصرف  انرژي  اين روش  HDS مي باشد.  از روش 
روش ها توانايي حذف تمام گوگرد همراه نفت خام را نداشته و نيز قادر گوگردزدائي تركيبات حلقوي 
آروماتيکي گوگردي هترو اتم نبوده و جداسازي گوگرد از برخي از برش هاي نفتي حاصل نمي گردد. 
امروزه تالش هاي فراواني انجام پذيرفته تا بتوان با استفاده از روش هاي بيوكاتاليتيک گوگرد از ميزان 

گوگرد برش هاي نفتي كم نمود.

مقام معظم رهبري:
شما هدف را این قرار بدهید که ملت و کشور شما ... بتواند مرجع علمي و فناوري در همه دنیا باشد.
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استفاده از آنزيم هاي پراكسيداز براي كنترل آلودگي هاي نفتي

مجري: جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران        تاریخ: 1387

چكيده: 

به دليل افزايش نگراني ها در رابطه با آثار زيست محيطي هيدروكربن هاي آروماتيک چندحلقه اي 
تحقيقات گسترده اي متوجه توسعه فناوري هاي نو براي حذف اين آالينده ها از محيط شده است. 
يکي از روش هاي در حال توسعه استفاده از كاتاليزورهاي زيستي، به عبارت ديگر آنزيم ها يا سلول ها 
مي باشد. اين فناوري قادر به حذف مواد آالينده در شرايطي بسيار معتدل تر نسبت به روش هاي 

فيزيکي و شيميايي موجود مي باشد.
 سامانه هاي حاوي آنزيم هاي تثبيت يافته از اميدواركننده ترين روش ها براي حذف آلودگي هاي 
آروماتيک از جريان هاي آبي مي باشند. يکي از مهم ترين مشکالت موجود در استفاده از اين سامانه ها 
كاهش در فعاليت و پايداري آنزيم به دليل فعل و انفعال نامطلوب محصوالت واكنش بر آنزيم 
مي باشد. در اين تحقيق براي بهبود پايداري و بهبود ويژگي هاي فرآيندي، آنزيم پراكسيداز روي 
پايه اي غشايي از جنس سلولز و با استفاده از كانکاناوالين A به عنوان مولکول حد واسط، تثبيت 
مي شود. سپس، غشا آنزيمي حاصل در يک بيورآكتور غشايي جهت حذف تركيبات فنولي به كار 
برده مي شود. در ادامه، پيکره بندي مناسبي براي به حداقل رساندن اثر محصوالت واكنش آنزيمي 

بر پايداري آنزيم انتخاب شده و مورد بررسي قرار مي گيرد. 

مقام معظم رهبري:
حرکت علمي براي کشور ما یك ضرورت مضاعف است؛ یك نیاز مضاعف و مؤکد است.



خالصه پروژه هاي پژوهشي  57

مدل سازي سينتيكي و بررسي آزمايشگاهي حذف همزمان آالينده هاي خروجي از واحدهاي بازيافت گوگرد 
پااليشگاهي 

مجري:  دانشگاه صنعتي سهند     تاریخ: 1390

چكيده: 

يکی از مشکالتی كه درصنايع پااليشگاهی وجود دارد، وجود آالينده های خطرناک مثل SO2 و 
H2S در خروجی واحد بازيافت گوگرد می باشد كه در اكثر موارد مستقيماً به آشغال سوز فرستاده 
می شوند. اين عمل، باعث انتشار مقادير زيادی گازهای آالينده به محيط می شود. مهمترين دليل 
وجود آالينده ها در خروجی واحدهای بازيافت گوگرد ناتواني فرآيندهای بازيافت گوگرد در حذف 

كامل تركيبات گوگردی است.
فرآيندهاي متعددي جهت تصفيه گازهاي انتهايي واحد كالوس به كار مي رود. در طرح حاضر بعد از 
انجام مطالعات جامع در مورد فرآيندهای مورد استفاده در تصفيه گازهای انتهايی در پااليشگاه های 
دنيا و مزايا و معايب هركدام از فرآيندها و با درنظرگرفتن محدوديت های  فرآيندی، پااليشگاهی 
و همچنين زيست محيطی، فرآيند هيدروژناسيون بر پايه آمين به عنوان يک فرآيند بهينه برای 
حذف مؤثر آالينده های گوگردی گازهای انتهايی انتخاب شد. در ادامه فرآيند انتخابی از نقطه نظر 
فرآيندی، كاتاليست، سينتيک و مدل سازی به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت كه با اطالعات به 

دست آمده طراحي پايلوت امکان پذير شد. 
پس از طراحي پايلوت، آزمايش ها در دو بخش مطالعات مربوط به رآكتور و مطالعات مربوط به بخش 
جذب تقسيم بندي شد. در ادامه طراحي آزمايش هر يک از بخش ها صورت گرفت و توسط دو گروه 

كاري ادامه پيدا كرد.
بخش هيدروژناسيون در دو مرحله مورد بررسي قرارگرفت. ابتدا به روش مدل جعبه اي، كل سيستم 
مورد بررسي قرارگرفت. دراين مرحله پنج فاكتور تاثيرگذار نوع كاتاليست، شدت جريان خوراک، 
ميزان دی اكسيدگوگرد، نسبت هيدروژن به دی اكسيدگوگرد و دمای رآكتور هر كدام در چهار سطح 
انتخاب شده و طبق روش طراحي آزمايش تاگوچي آرايه متعامد )L16 )45  برای بررسی اثرات 
اين فاكتورها به كار گرفته شد. در دومين مرحله بررسي بخش هيدروژناسيون سه نوع كاتاليست 
HL، SL و يک كاتاليست سنتزي انتخاب شد و براي هر كاتاليست آزمايش هايي در دماي ثابت 
طراحي شد. در اين بخش سه فاكتور شدت جريان حجمي خوراک، غلظت دي اكسيدگوگرد و 
نسبت هيدروژن به دي اكسيدگوگرد در خوراک ورودي و هر كدام در سه سطح انتخاب شدند. 

مقام معظم رهبري:
علم، عامل عزت و قدرت و امنیت یك ملت است.
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طبق روش تاگوچي، آرايه متعامد )L9 )34 براي طراحي آزمايش اين مرحله انتخاب شد. در آخرين 
بخش براي مدل سازي سينتيکي واكنش هيدروژناسيون، از نتايج به دست آمده از آرايه متعامد  
)L9 )34 استفاده شد. مکانيسم هاي متفاوت براي نحوه انجام واكنش هيدروژناسيون به همراه 
مراحل كنترل كننده مختلف از قبيل النگمير -هينشلوود و الی- ريدل و در مجموع سی و پنج مدل 
سينتيکی در نظر گرفته شد. با برازش مدل هاي سينتيکی ياد شده برای هرسه نوع كاتاليست، مدل 

بهينه سينتيکی انتخاب شد.
درگام  گرفت.  قرار  بررسي  و  بحث  مورد  آمين  پايه  فرآيند  جذب  برج  شبيه سازی  ادامه  در 
اول،شبيه سازی فرآيندتوسط نرم افزارAspen- Plus انجام گرفت و فاكتورها و شرايط بهينه به دست 
آمد. نتايج نشان داد كه سه فاكتور ميزان سولفيدهيدروژن در آمين احيا شده، دمای آمين و فشار 
برج جذب جزو مهمترين 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 
آمين، دمای آمينو گاز ورودی به برج، غلظت سولفيدهيدروژن در محلول آمينو غلظت آمين به 
عنوان پارامتر های اصلی انتخاب شدند و نتايج فرآيند در قبال تغييرات شرايط به دقت بررسي شد.

مجموعه آزمايش هاي تجربي انجام گرفته به همراه مدل سازي صورت گرفته، نشان دهنده اثربخش 
از خروجي واحد كالوس  انتخابي جهت حذف آالينده هاي گوگردي  باالي روش  بازده  و  بودن 

مي باشد.
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مطالعه جامع كاربرد مواد بيولوژيك در تصفيه پساب پااليشگاه ها و تهيه بانك اطالعاتي مربوطه

مجري:  جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران     تاریخ: -

چكيده: 

باتوجه به استفاده و ذخيره گسترده سوخت هاي نفتي، هيدروكربن هاي نفتي از شايع ترين آالينده  هاي 
خاک و آب هاي زيرزميني مي باشند. در اين ميان يکي از منابع عمده آلودگي، پااليشگاه ها و پساب 
ناشي از آن مي باشد. 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 افزودني هاي شيميايي ديگر 

است. 
استفاده از روش هاي فيزيکي و شيميايي براي زدودن اين آلودگي ها از خاک و آب هاي زيرزميني 
از نظر اقتصادي مقرون  به صرفه نبوده و از طرفي سبب انهدام ساختمان و كاهش حاصل خيزي 

خاک مي شوند. 
يکي از روش هايي كه در سال هاي اخير براي حذف آلودگي عناصر سمي از آب و خاک استفاده 
مي شود و از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه مي باشد، زيست سالم سازي است. زيست سالم سازي 
يک نوع فرآيند تصفيه توسط ميکروارگانيزم ها )باكتري، قارچ، مخمر،...( مي توان آالينده هاي موجود 
را به مواد غيرسمي و يا با سمّيت كمتر تبديل كرد. زيست سالم سازي بر خالف برخي روش ها كه 
به صورت موقت مؤثر هستند، يک راه حل اساسي است. در اين پژوهش، هدف، مطالعه اي جامع 
در مورد آلودگي هاي مورد در پساب پااليشگاه هاي كشور و سپس بررسي كامل بر روي هر ماده 

بيولوژيک خاص جهت حذف آلودگي مرتبط انجام شده است. 
در نهايت از اطالعات به دست آمده، بانک اطالعاتي مفيدي، درخصوص مواد بيولوژيک حذف كننده 

آالينده ها تهيه گرديد. 

مقام معظم رهبري:
علم را باید با دین همراه دانست. علم را براي خدا و در راه خدا باید تحصیل کرد و به کار گرفت. 
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طراحي، استقرار سامانه و صدور پاسپورت HSE با استفاده از فناوري اطالعات )بانك داده ها(

مجري: پارک علم و فناوري دانشگاه تهران       تاریخ: 1388

چكيده: 

هدف از اين طرح،  بهبود سيستماتيک رفتارهاي فردي و سازماني هر يک از مجموعه هاي شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي در رابطه با مفاهيم HSE است. اشتباهات مربوط به ايمني، 
نشت هاي زيست محيطي و حوادث منجر به تلفات انساني و يا آسيب هاي منجر به معلوليت جسمي 
هزينه هاي غيرقابل تحملي را به صنايع نفتي تحميل مي كند. ايجاد سيستمي كه به صورت كّمي 
رفتار فردي و سازماني در رابطه با حفاظت فردي، حفاظت از حوادث مانند آتش سوزي و انفجار و 
يا حوادث منجر به آلودگي هاي زيست محيطي را اصالح نمايد، گامي است كه منافع بي شماري را 
نه تنها از نظر بهبود فرهنگ سازماني و روش مديريتي خواهد داشت، بلکه باتوجه به اينکه هر فرد 
را موظف به همراه داشتن دائم پاسپورت و متوجه بودن به اهميت رعايت اصول HSE و پرستيژ 
سازماني مي نمايد، در همان سال اول سودي معادل ده ها و بلکه صدها برابر هزينه خود را از طريق 

رفتار بهبوديافته عايد سازمان خواهد نمود. 
اين پاسپورت ضمن كنترل رفتار فردي و سازماني HSE كاركنان و نمره دهي به هر كارمند براساس 
رفتار ساالنه و طبق يک روش بسيار دقيق نمره دهي متوسط رفتار سازماني را به صورت كّمي 
براي مجموعه به دست آورده و وضعيت رفتار هر فرد را نسبت به متوسط در رده هاي عالي، خوب، 

متوسط، بد و خطرناک با استفاده از تحليل آماري مشخص خواهدنمود. 

مقام معظم رهبري:
علم وارداتي، علم - به معناي حقیقي کلمه- نیست؛ علِم درون زاست که اقتدار مي بخشد.
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تصفيه پساب هاي پااليشگاهي با استفاده از بيورآكتورهاي غشايي در مقياس آزمايشگاهي

مجري:  دانشگاه تهران    تاریخ: 1391

چكيده: 

تکنولوژي نوين غشا و تکنولوژي بيورآكتور غشايي )Membrane Bioreactor Technology( از 
مهم ترين تکنولوژي هاي قرن 21 است كه توانسته جايگزين روش هاي معمول و قديمي در صنايع 
گوناگون گشته و ضمن پايين آوردن هزينه هاي توليد و بهبود كيفيت و تنوع محصوالت، حفظ 

محيط زيست را در بر داشته باشند. 
در اين طرح با بررسي پساب يک از پااليشگاه هاي كشور و آناليز و مشخص كردن مواد موجود در 
پساب به بررسي حذف آالينده هاي موجود در پساب به كمک بيورآكتور غشايي پرداخته خواهدشد 
مقايسه  و  پااليشگاهي  پساب هاي  در  موجود  آالينده هاي  نوع  بررسي  با  ابتدا  منظور  بدين  كه 
روش هاي موجود و روش هاي نوين در حذف آالينده هاي فوق و ساخت و طراحي يک بيورآكتور 
غشايي مناسب و بهينه كردن ميزان هوادهي و شرايط عملياتي و انتخاب نوع غشا مناسب براي 

استفاده در بيورآكتور غشايي جهت تصفيه پساب هاي فوق پرداخته خواهدشد. 
اهداف كلي اين طرح به دو بخش زير تقسيم مي شود: 

توسعه دانش فني و ساخت سيستم نوين MBR مناسب جهت تصفيه پساب هاي پااليشگاهي
به دست آوردن شرايط بهينه عملياتي براي پساب هاي پااليشگاهي با توجه به آزمايشات صورت 

گرفته.

مقام معظم رهبري:
این را فراموش نکنید که علم و دین توأمانند. 
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ارائه روش جديد براي پاک سازي و بازيافت لجن و رسوبات كف مخازن ذخيره نفت خام در مقياس پايلوت

مجري: دانشگاه تهران       تاریخ: 1391

چكيده: 

آسفالتين و ساير برش هاي نفتي سنگين موجود در نفت خام به مرور زمان در مخازن ذخيره 
نفت خام ته نشين می شوند. حضور اين لجن ها حجم مفيد مخزن را كاهش می دهد و سبب خوردگي 
مخازن می شود. روش های متعدد فيزيکی، شيميايی و زيستی برای پاک سازی مخازن وجود دارد 
كه  اخيراً از ميان آنها به روش های زيستی به علت سازگاری با محيط زيست توجه بيشتری شده 
است. در روش های زيستی می توان از ميکروارگانيزم ها به طور مستقيم برای تجزيه لجن استفاده 
كرد و يا از محصوالت توليد شده از ميکروارگانيسم ها مانند بيوسورفکتانت ها برای شستشوی لجن 
استفاده می شود، كه روش استفاده از بيوسورفکتانت ها دارای بازدهی و توجيه بيشتری بوده و در اين 
پروژه نيز مورد استفاده قرار گرفته است. مزيت اين روش نسبت به روش قبلی اين است كه ساختار 
هيدروكربن ها حفظ شده و امکان استفاده از نفت بازيافت شده وجود دارد. بنابراين با استفاده از اين 
روش، نفت بازيافت شده عماًل هزينه فرآيند پاک سازي را جبران مي نمايد و استفاده از اين روش را 

به لحاظ اقتصادي كامال به صرفه مي كند.
 در اين پروژه ابتدا سه نوع بيوسورفکتانت از گونه های مختلف باكتريايی توليد شده و سپس با 
ارزيابی قابليت آنها در كاهش تنش سطحی و ميزان امولسيون سازی، بيوسورفکتانت مناسب برای 

اجرای فرآيند پاک سازی در مقياس پايلوت انتخاب شد. 
برای اطمينان از انتخاب مناسب بيوسورفکتانت، فرآيند پاک سازی با هر سه نوع بيوسورفکتانت 
در مقياس آزمايشگاهی اجرا شد و نهايتاً سورفکتين به عنوان بيوسورفکتانت مناسب برای اجرای 
فرآيند پاک سازی در پايلوت انتخاب شد. اين بيوسورفکتانت در حجم باال توليد شده و فرآيند 
پاک سازی لجن در يک پايلوت شبيه سازی شده با مخازن اصلی ذخيره نفت خام اجرا شد. نتايج 
حاصل از بررسی نمونه های گرفته شده از سيستم نشان داد كه اين روش می تواند ضمن پاک سازی 
مخزن، تا حدود 90 درصد نفت را از لجن جدا كند و حجم لجن باقی مانده در مخزن نيز به ميزان 
قابل مالحظه ای كاهش پيدا كرد. از آنجايی كه اين روش در مقايسه با ساير روش ها به مواد زيان آور 
نياز ندارد و ايمني پرسنل را افزايش مي دهد و با توجه به كاهش حجم ضايعات توليدی، در صورت 
صنعتی شدن توليد انبوه بيوسورفکتانت ها می تواند به عنوان روشی مقرون به صرفه و سازگار با 

محيط زيست در مقياس صنعتی اجرا شده و عملياتی شود. 

مقام معظم رهبري:
امروز مسأله تحقیقات براي ما یك مسأله تجمالتي نیست، یك مسأله حیاتي است.



پژوهش در زمينه بهبود كمي 
و كيفي فرآورده هاي نفتي و 

بهبود استانداردها
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طراحي سيستم واكس زدايي تبريدي پيوسته براي توليد پايه روغن هاي خاص با خواص نقطه ريزش قابل كنترل  از 
محصوالت جانبي پااليشگاه ها

مجري: دانشگاه صنعتي اميركبير        تاریخ: 1385

چكيده: 

نفت خامي كه از اعماق زمين استخراج مي شود، شامل هيدروكربورهاي سنگين و نيمه سنگين 
است كه اشکال مختلف و خصوصيات متفاوت دارد. هيدروكربورهاي سنگين شامل واكس ها، 
مواد آسفالتي و رزين ها هستند كه مي توانند به صورت جامد، در تركيبات ظاهر شوند. در اين 
اجزاي سبک  تركيب  و  فشار  دما،  مانند  عواملي  تغيير  دارند.  اهميت خاصي  واكس ها  ميان، 
در تركيبات نفتي، سبب تشکيل رسوب هاي واكس پارافيني جامد در اين تركيبات مي شود. 
رسوب واكس تشکيل شده به طور عمده شامل پارافين ها، نفتن ها و به مقدار كمي از ديگر 
منافذ  مي تواند  اول  مرحله  در  رسوبات  اين  تشکيل  است.  آروماتيک ها  مانند  هيدروكربورها، 
زيرزميني را مسدود كرده، باعث كاهش شديد نفوذ پذيري آنها شده و راندمان استخراج نفت 

را كاهش دهد.
در مراحل بعدي نيز تشکيل رسوبات، مشکالت زيادي را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال 
تشکيل رسوبات واكس در خطوط انتقال نفت خام، مي تواند باعث  گرفتگي لوله ها 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 استهالک زودرس تأسيسات شود.
لوله كاهش  و خطوط  مبدل هاي حرارتي  مانند  فرآيند  تجهيزات  در  واكس  تشکيل رسوبات 
از  فرآيندهاي روغن سازي يکي  اينکه در  به  با توجه  به دنبال دارد.  را  اين تجهيزات  كارآيي 
مساله  مي گردد.  مشخص  پديده  اين  اهميت  است،  واكس  جداسازي  فرآيند،  اصلي  مراحل 
تشکيل رسوب واكس و عوامل موثر بر آن، سال هاي متمادي مورد بحث پژوهشگران بوده و 
اكثر روش ها و مدل هايي كه جهت توصيف و پيش بيني اين پديده ارائه شده اند، توافق ضعيفي 
راه حل عمومي، جهت  به عنوان يک  نمي توان  از هيچکدام  و  دارند  آزمايشگاهي  داده هاي  با 
اغلب دماي پيدايش واكس و ميزان رسوب  اين مدل ها  اين پديده، استفاده كرد.  پيش بيني 

تشکيل شده را باالتر از مقدار تجربي و آزمايشگاهي آن، تخمين مي زنند.

مقام معظم رهبري:
کشور باید در علم، در دانش و به تبع علم و دانش، در آنچه که مترتب بر علم است، در رتبه هاي اول جهان قرار بگیرد.
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توسعه مدلي براي اختالط بهينه برش هاي نفتي به عنوان مقدمه اي براي بهينه سازي پااليشگاه ها

مجري: پژوهشگاه صنعت نفت       تاریخ: 1386

چكيده: 

يکي از مهم ترين مراحل در شبيه سازي و بررسي مجتمع ها و واحدهاي پااليشگاهي، شناسايي و 
مدل سازي خوراک ورودي به بخش هاي مختلف پااليشگاهي است. اين مسئله زماني از اهميت 
با بيش از 10 اتم كربن مورد  با اجزايي  بيشتري برخوردار مي شود كه برش هاي هيدروكربني 
استفاده قرار گيرند. در اين پژوهش مدلي براي شناسايي و اختالط طيف گسترده اي از برش هاي 
نفتي مختلف توسعه داده شد. 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 مولکولي، نقطه ريزش، نقطه دود و نقطه انجماد، مقدار RVP مورد محاسبه قرار گرفت. 
براي باال بردن ميزان دقت و گسترده به كارگيري اين روابط تجربي، اين روابط با تعدادي از داده هاي 
تجربي تطبيق داده شدند و ضرايب اين روابط با استفاده از تکنيک هاي رگراسيون اصالح شد. بعد 
از مشخص شدن خواص مختلف برش هاي نفتي محاسبات اختالط اين برش ها صورت گرفت. در 
حالت اول فرض شد كه اختالط در حالتي رخ مي دهد كه نسبت هاي اختالط برش هاي نفتي كاماًل 
مشخص است كه در اين حالت با محاسبات انديس هر خاصيت و محاسبه متوسط جرمي، مولي و 
يا حجمي اين انديس ها، خواص فيزيکي مختلف برش نفتي حاصل از اختالط مشخص بوده و نسبت 
اختالط برش هاي نفتي مشخص نمي باشند كه در اين حالت نسبت هاي اختالط بهينه با استفاده از 

تکنيک بهينه سازي SQP مورد محاسبه قرار گرفت. 
در اين گزارش، ضمن ارائه مقدمه اي از بهينه سازي، به مباني استفاده از برنامه ريزي خطي براي 
بهينه سازي برنامه ريزي توليد و اختالط برش هاي نفتي پرداخته شد. همچنين مروري از كارهاي 
انجام شده در اين زمينه ارائه شد و نرم افزارهاي تجاري مهم در اين زمينه معرفي شدند. سپس 
روابط و الگوريتم هاي مورد استفاده و طراحي شده براي محاسبات خواص فيزيکي يک برش نفتي 

و همچنين خواص فيزيکي برش نفتي حاصل از اختالط معرفي شد.
بخش عمده انجام شده به اصالح روابط براي محاسبه خواص فيزيکي مانند ويسکوزيته سينماتيکي، 
نقطه ريزش )Pour Pint( و فشار بخار ريد )Reid( مربوط مي شود. همچنين ضمن اصالح قوانين 
اختالط، الگوريتم محاسبه IBP و FBP نيز با استفاده از دو روش برون يابي الگرانژ و تابع چگالي 
احتمال پياده گرديد. همچنين براي بررسي كارايي نرم افزار تهيه شده كه RIPIBlend ناميده 
شده است، از مقايسه با نتايج حاصل از نرم افزار تجاري PetroSim كه نرم افزاري قوي در شبيه سازي 
فرآيندهاي نفتي است استفاده شد. در بعضي موارد مانند RVP و نقطه ريزش، خطاي نرم افزار 

تجاري PetroSim با داده هاي تجربي قابل مالحظه مي باشد.

مقام معظم رهبري:
نوآوري و ابتکار، شجاعت علمي، اعتماد به نفس شخصي و ملي و کار متراکم و انبوه، عالج کار پیشرفت علمي ماست.
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مدل سازي و شبيه سازي ديناميك رآكتورهاي صنعتي بستر چكان فرآيند هيدروتريتينگ برش هاي نفتي و 
)HDS( بهينه سازي شرايط عملياتي براي حداقل كردن ميزان گوگرد خروجي

مجري:  دانشگاه تهران    تاریخ: 1389

چكيده: 

مدل رآكتور سه فازي بستر چکان جهت شبيه سازي رآكتور تصفيه هيدروژني در حالت جريان 
هم سو و در شرايط غير هم دما همراه با درنظرگرفتن افت فعاليت كاتاليست براي واحد تصفيه 
ديزل پااليشگاه توسط كاتاليست CoMo توسعه داده شد. همچنين مهم ترين واكنش هاي تصفيه 
هيدروژني اعم از سولفورزدايي، نيتروژن زدايي و آروماتيک زدايي در مدل رياضي موردنظر لحاظ 
گرديد و مدل هاي سينتيکي مطرح براساس فرض توده اي خوراک از نظر گوگرد، آروماتيک و 

نيتروژن مورد استفاده قرارگرفت. 
در بررسي سينتيکي نتيجه شد كه غلظت مواد نيتروژن دار و آروماتيکي در سرعت مصرف گوگرد 
در سطح كاتاليست تأثير منفي داشته و باعث كاهش فعاليت گوگردزدايي مي شوند. شبيه ساز 
حاضر قادر است با دقت خوبي شرايط صنعتي براي شبيه سازي گوگرد، نيتروژن و آروماتيک هاي 
خروجي را تخمين بزند. از سوي ديگر باتوجه به فشار باالي هيدروژن در اين نوع فرآيندهاي ثابت 
سرعت غيرفعال شدن كاتاليست كم مي باشد، اگرچه در مدت زمان طوالني فعاليت كاتاليست افت 
پيدا مي كند. در پروژه حاضر آناليز حساسيت مدل براساس شرايط عملياتي مؤثر شامل دما، فشار، 
سرعت فضايي مايع و نسبت هيدروژن به خوراک انجام گرفت و شرايط عملياتي مناسب تري با 
هدف كاهش گوگرد خروجي باتوجه به محدوديت  هاي عملياتي و اقتصادي فرآيند پيشنهادشد. به 
طوري كه اگر شرايط عملياتي را براي دما در 360 درجه، فشار mpa روي هفت و نيم، سرعت 
فضايي مايع h - 1 2/2  و نسبت دبي گاز به مايع را درحد Nm3/ m3  200 تنظيم كنيم مي توان 

گوگرد محصول خروجي را از ppm 12750 به ppm 423 كاهش داد.

مقام معظم رهبري:
پایه این جهاد مقدس )جهاد علمي(، ایمان گرایي، مردم گرایي و علم گرایي است.
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ارتقای كيفيت و تنوع بخشي به محصوالت صنايع پااليشي كشور بر اساس تحليل فرصت ها و تهديدهاي بين المللي و 
داخلي از منظر جذابيت بازار، ارتقای فن آوري  و مالحظات محيط زيست 

مجري: موسسه مشاوره و تحليل كسب و كار ايباكو       تاریخ: 1386

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 به خصوص سوخت هاي فسيلي به طور سرسام آوري افزايش 
يافته است. ايران، يکي از بزرگترين كشورهاي توليدكننده و صاحب ذخاير استراتژيک نفت مي باشد. 
اما در عين حال، ساختار مديريتي و تصميم گيري ضعيف، توأم با برنامه ريزي  نادرست و كلي نگر 
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 آينده ي 
صنعت پااليش دنيا از ابعاد مختلف نظير بازار مصرف، تکنولوژي، كيفيت و ...، نقاط ضعف و قوت 
الگوي توليد كشور را باتوجه به تقاضاي بلندمدت بخش هاي مختلف كشور، واردات و صادرات انواع 
فرآورده هاي 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 5 مرحله 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 حركت تکنولوژيک صنعت پااليش دنيا
فاز چهارم: بررسي مالحظات زيست محيطي و محدوديت هاي موجود و آتي اين صنعت

فاز پنجم: بررسي نوع و ميزان مواد اوليه ي موجود در كشور

مقام معظم رهبري:
امروز تولید علم، تولید کار، تولید ابتکار، تولید کاال... هرکدام از این ها یك جهاد است.
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بررسي امكان پذيري جايگزيني تركيب زائد DSO به جاي دي متيل دي سولفايد مصرفي در پااليشگاه هاي مصرفي 
در پااليشگاه نفت

مجري:  شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان    تاریخ: 1388

چكيده: 

يکی از مراحلی كه در حين احيا كاتاليست يا آماده سازی كاتاليست واحدهای هيدروكراكينگ وجود 
دارد، سولفيده كردن كاتاليست است. به منظور تأمين گوگرد مورد نياز عمليات سولفيده كردن از 
تركيبات مختلفی استفاده می شود كه معمول ترين تركيب دی متيل دی سولفايد است. با توجه به 
توليد تركيب زائد دی سولفايد اويل در برخی پااليشگاه های گاز كشور، در اين طرح امکان پذيری 

جايگزينی آن به جای دی متيل دی سولفايد وارداتی مورد بررسی قرار گرفته است.
در اين گزارش كه در برگيرنده نتايج حاصل از اجرای اين طرح است، مطالعات اوليه در ارتباط فرآيند 
سولفيده كردن، مکانيزم واكنش های منجر به سولفيده شدن و همچنين مشخصات تركيباتی كه به 
عنوان عامل گوگرددار مورد استفاده مورد تحليلی و بررسی قرار گرفته است. از سوی ديگر با انجام 
عمليات سولفيده كردن برای يک نمونه كاتاليست واحد هيدروكراكينگ در مقياس آزمايشگاهی با 
استفاده از دو عامل گوگرددار مورد اشاره در باال، به بررسی شرايط استفاده از دی سولفايد اويل برای 

اين منظور پرداخته شده است.
براساس نتايج بررسی های صورت گرفته، امکان استفاده از دی سولفايد اويل در عمليات سولفيده كردن 
از طريق تعيين شرايط عملياتی مناسب )به ويژه دما و زمان( از نظر عملکرد فرآيندی وجود دارد. 
اما با در نظر گرفت مسائلی مانند متغير بودن تركيب آن با توجه به فرآيند توليد، امکان ورود 
ناخالصی ها، موانع و مشکالت حمل و ذخيره سازی و مسائل ديگر و همچنين وجود راه حل جايگزين 
)جداسازی دی متيل دی سولفايد موجود در آن(، در مجموع استفاده مستقيم از دی سولفايد اويل در 

عمليات سولفيده كردن مناسب نبوده و توصيه نمی گردد.

مقام معظم رهبري:
»تولیدکننده« مجاهد في سبیل اهلل است؛ باید هم علم را بیاموزیم و هم علم را تولید کنیم. 
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مدل سازي و شبيه سازي فرآيند سيكلي جذب سطحي با موج فشار براي خالص سازي هيدروژن از گازهاي 
خروجي فرآيند ريفرمينگ

مجري: دانشگاه تهران      تاریخ: 1389

چكيده: 

واحد  PSA)جذب سطحي با موج فشار( پااليشگاه بندرعباس از دو زيرواحد شش ستوني تشکيل 
شده است. خوراک زير واحد اول اين مجموعه از واحد ريفرمينگ متان تأمين مي شود. ستون از دو 
بستر كربن فعال به طول 5/38 متر و زئوليت به طول 1/87 متر تشکيل شده است. قطر ستون 3 متر 
است. خوراک اين مجموعه مخلوطی از هيدروژن، دي اكسيد كربن، متان، مونوكسيد كربن و نيتروژن 
با درصدهای حجمی به ترتيب 75/7، 18، 3/2، 0/7 و 2/4 در شرايط استاندارد می باشد. هدف 
نهايي اين مجموعه توليد هيدروژن خالص با درصد خلوص 99/9 و ميزان بازيابي 82درصد می باشد.
زير مجموعه های از  يکی  زيرواحد شش ستوني، شبيه سازADSIM كه  اين   براي شبيه سازي 

ASPEN می باشد مورد استفاده واقع شد. در اين شبيه سازی از يک ستون دو بستری و سه مخزن 
ذخيره استفاده گرديد. فرآيند شبيه سازي شده شامل 9 سيکل است كه پس از طي 8 سيکل پايا 
مي گردد. هر سيکل فرآيند از 8 مرحله تشکيل شده است. اين 8 مرحله عبارتند از يک مرحله 
جذب، سه مرحله كاهش فشار، يک مرحله پاكسازي و سه مرحله افزايش فشار. درصد خلوص و 

ميزان بازيابي به دست آمده توسط نرم افزار به ترتيب 99/98% و 82% مي باشند. 
در ادامه آناليز حساسيت مدل و اثر تغيير طول و قطر بستر، تغيير نسبت دبی پاک سازی به دبی 

خوراک بر روی ميزان درصد خلوص و بازيابی هيدروژن ارائه می شود.

مقام معظم رهبري:
امروز عالج ملت ایران در کسب اقتدار است و آیندۀ اقتدار ملت ایران در قدرت علمي است. 
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بررسي كاهش  Pour Point )نقطه ريزش( گازوئيل توليدي پااليشگاه هاي كشور به 30 - درجه سانتي گراد با 
استفاده از موادافزودني ساخت داخل

مجري:  پژوهشگاه صنعت نفت    تاریخ: 1388

چكيده: 

هدف از انجام اين پروژه بررسي كاهش pour point گازوئيل توليدي پااليشگا ه هاي كشور به 30- 
درجه سانتي گراد با استفاده از مواد افزودني ساخت داخل مي باشد.

جهت تهيه افزودني مناسب براي كاهش نقطه ريزش گازوئيل تجارتي، برروي محصوالت پايه 
آروماتيکي حاصل از برش هاي نفتي و محصوالت جانبي پتروشيمي مطالعه دقيقي صورت گرفت. 
پس از شناسايي افزودني مناسب و ارزان، سعي گرديد نقطه بهينه مصرف افزودني هاي انتخابي در 
حدي باشد كه تأثير چنداني روي پارامترهاي ديگر اين فرآورده ايجاد نکند. نتايج حاصله در اين 
پروژه نشان دهنده آن است كه با استفاده از مخلوط CFO و رزين هاي نفتي، بدون تغيير چنداني 
در ساير خواص اين فرآورده، مي توان تا حدود 17 درجه سانتي گراد نقطه ريزش آن را كاهش داد.

مقام معظم رهبري:
با علم است که مي توانیم توسعۀ مّلي را دنبال کنیم.
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تعيين مشخصات شيميايي و فيزيكي و ارزيابي يك نمونه امولسيفاير گياهي جهت اختالط آب و مازوت طبق 
NIOC مشخصات

مجري: پژوهشگاه صنعت نفت      تاریخ: 1387

چكيده: 

فرآورده نفت كوره يا مازوت برش های سنگين تر از گازوئيل می باشد. تركيبات تشکيل دهنده آن 
عمدتاً هيدروكربن های سنگين موجود در باقيمانده تقطير نفت خام می باشد كه بر حسب مورد 
مصرف، با استفاده از برش های سبک نفتی تنظيم گرانروي شده و به عنوان سوخت سنگين مورد 

مصرف قرار می گيرند. 
كاربرد آن به عنوان سوخت در ديزل های ثابت و متحرک و صنايعی كه مشعل طراحی شده جهت 
اين فرآورده را داشته باشد. مشخصه های بحرانی نفت كوره  قابليت مصرف  سيستم احتراق آن 
عبارتند از گرانروي و مقدار گوگرد. باتوجه به لزوم جلوگيری از آلودگی هوا، مقدار گوگرد، بی شک 
كاهش خواهد يافت و در برخی نقاط دنيا نفت كوره های كم گوگرد می توانند مورد استفاده قرار 

گيرند و اين گرايش رو به توسعه می باشد.
نفت كوره های سنگين كه حاوی گوگرد بسيار كمی هستند، خواهان بيشتری دارند و به قيمت های 

نزديک قيمت های نفت خام فروخته می شوند. 
بدين لحاظ سه نمونه از مخلوط مواد امولسيفاير و نفت خام 230 توليدی شركت پااليش نفت تهران 
توسط شركت »سی سخت« تحويل پژوهشگاه گرديد و آزمايش های مورد تقاضای مديريت پژوهش 

و فناوری شركت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی ايران بر روی آنها انجام گرديد. 

مقام معظم رهبري:
با علم است که مي توانیم استقالل فرهنگي خود را اقتدار بخشیم.
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توليد قيرپليمري با عملكرد بسيار باال با استفاده از پليمرهای ضايعاتی و قيرطبيعی

مجري:  دانشگاه تربيت مدرس    تاریخ: 1389

چكيده: 

به دليل ضعف ذاتی و محدوديت های عملکردی قير  معمولی مثل امکان جاری شدن و قيرزدگی، 
تغيير شکل دائم و شيارافتادگی در دمای باال و بارگذاری های طوالنی مدت، بروز ترک در رويه 
اصالح خواص  به  قير  كاربری  و  توليد  فعاالن عرصه  ديگر،  موارد  و  پائين  آسفالتی در دماهای 
فيزيکی قير روی آورده اند. طی چند دهه اخير، مواجهه شغلی با تركيبات متصاعد شده از قير در 
طول فرآيندهای مصرف آن در توليد آسفالت، پوشش های عايق رطوبتی، درزگيرها، رنگ های پايه 
قير و موارد ديگر، به دليل آثار سوء بهداشتی آنها بر كارگران اين بخش ها مورد توجه پژوهشگران 
قرار گرفته است. از طرف ديگر، ورود اين انتشارات هيدروكربنی به هوا جدای از تأثيرات مستقيم 
آنها بر موجودات در معرض تماس، می تواند در حضور عوامل طبيعی نظير تشعشعات ماورای 
بنفش، در توليد آالينده های ثانويه هوا و بروز تبعات بعدی به شکل اثرات زيست محيطی موضعی، 
منطقه ای و جهانی نقش داشته باشد. آژانس حفاظت از محيط زيست )EPA( هيدروكربن هاي 
آروماتيک چندحلقه اي )PAHs( را در دسته آالينده های آلی پايدار )POPs( قرار داده است كه 
قير يکی از منابع مهم انتشار اين تركيبات می باشد. در اين فرآيند جايگزين، از مواد افزودنی 
شامل پليمرهای مستعمل جمع آوری شده از محيط زيست شامل پودر الستيک تايرهای فرسوده 
 ،HVS و برش )NB( دستکش های التکس و ظروف پلي اتيلن خردشده، قيرطبيعی ،)CRM(
 )LMP( ،همچنين از پليمرهای ضايعاتی صنايع پتروشيمی شامل پلي اتيلن با وزن مولکولی كم
راه سازی  نفوذی مصرفی در  قيرهای  به   VB تبديل برای   )NMP( پيروليدن  SBR وN- متيل 
استفاده گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد كه تركيب 5% از التکس بازيافتی و 10% قيرطبيعی 
با VB در شرايط فرآيندی معين منجر به توليد قير اصالح شده 60/70 با خواص بسيار بهتری در 
مقايسه با قير 60/70 معمولی می گردد. در كنار آن، ميزان انتشارات قير حاصله بسيار كمتر از قير 

مقام معظم رهبري:
یك ملت، با اقتدار علمی است که می تواند سخن خود را به گوش همه افراد دنیا برساند. 



خالصه پروژه هاي پژوهشي  73

مشابه خالص می باشد. همچنين، تركيب LMP %7 با SBR %7 ضايعاتی پتروشيمی در شرايط 
فرآيندی معين منجر به توليد قيرپليمری اصالح شده 60/70 می گردد. قير اصالح شده 85/100 از 
مخلوط پلي اتيلن بازيافتی، قير طبيعی، پودر الستيک، التکس و روغن HVS با درصدهای مشخص 
با VB قابل توليد است. همچنين، قير اصالح شده 40/50 از مخلوط پلي اتيلن بازيافتی، قيرطبيعی، 
پودر الستيک، التکس با VB قابل توليد است. با توجه به نتايج به دست آمده می توان عنوان كرد كه 
توليد قيرپليمري اصالح شده و بهبود يافته از طريق اختالط VB با ضايعات پليمری و قيرطبيعی 
بدون نياز به فرآيند هوادهی امکان پذير بوده و يک جايگزين مناسب برای كاهش هزينه های توليد 
و نگهداشت قير و آسفالت، افزايش درجه كارآيی قير و آسفالت توليدی، كاهش انتشارات سمی 
قيرآسفالتی و بازيافت بهينه ضايعات پليمری و استفاده موثر از منابع قيرطبيعی كشور می باشد. 
در كنار اين موضوعات كاهش50% مقدار انتشارات PAH )تركيبات سرطان زای متصاعدشده از 
قير تحت حرارت باال( از طريق به كارگيری روش جايگزين به كار رفته در اين تحقيق، ميزان 
مواجهه های انسانی كارگران و كاركنان شاغل در بخش صنعت قير و راه سازی را به زير حدود مجاز 
كاهش داده و از اين طريق ضمن كمک به توسعه پايدار، از پرداخت هزينه های درمانی و غرامتی 
ناشی از بيماری ها و عوارض سالمت افراد شاغل و افراد عادی جامعه جلوگيری می شود. همچنين 
از ورود انتشارات بيشتر به هوا و ايجاد آلودگی و افزايش غلظت POPs در هوا جلوگيری می گردد. 



74كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري

بررسي تأثير به كارگيري مخلوط اتانول و  MTBE در بنزين

مجري:  دانشگاه تربيت مدرس    تاریخ: 1388

چكيده: 

افزودن MTBE به بنزين موجب آثار مخرب زيست محيطي مي شود و سالهاست در كشورهاي 
توسعه يافته از بنزين حذف شده است. هدف اصلي در اين تحقيق، جايگزيني اتانول به جاي 
افزودني MTBE و بررسي تأثير سوخت اتانول بر عدد اكتان توليد آالينده ها، مصرف سوخت و 
خوردگي يک موتور جرقه اشتعالي مي باشد. با توجه به حجم نسبتاً كم توليد اتانول در كشور در اين 
مرحله از تحقيق تالش بر اين است كه بخشي از ماده افزودني MTBE با اتانول جايگزين  شود و 
پس از ايجاد زيرساخت  هاي مناسب براي توليد اتانول در كشور و تغييرات مورد نياز در خودروها و 
جايگاه هاي سوخت گيري، حذف كامل ماده افزودني MTBE از بنزين توزيعي در كشور مدنظر قرار 
خواهد گرفت. در مرحله اول پس از تهيه بنزين پايه از پااليشگاه های مختلف كشور مخلوط های 
اتانول و MTBE تهيه و عدد اكتان آنها در پژوهشگاه صنعت نفت  با  از اين نمونه ها  مختلفی 
اندازه گيری شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه با افزايش ميزان اتانول و MTBE  در مخلوط، 
عدد اكتان افزايش مي يابد. در مرحله بعد تركيباتی را كه با بنزين - اتانول )5%( و باحداقل افزايش 
MTBE به عدد اكتان رسيده بودند برای انجام آزمايش های تقطير ASTM،  فشار بخار، تعيين 
چگالي، قفل بخار، گرمای احتراق، آناليزهای هيدروكربنی، مقدار كربن، گوگرد، اكسيژن و غيرفلزات 
ديگر، ميزان صمغ، كروماتوگرافی گازی و اعداد اكتان )موتور و تحقيقاتی( به شركت پتروالب 
آلمان ارسال شد. مشخص شد كه جدا از بنزين پااليشگاه  بندرعباس، پااليشگاه اراک و پااليشگاه 
الوان كه بدون افزايش اتانول و MTBE دارای عدد اكتان مناسب بودند بنزين پااليشگاه شيراز با 
افزايش حداقل MTBE ) 5%( به شرايط مطلوب رسيده است. اين نمونه بنزين تركيبی پااليشگاه 
شيراز كه داراي 5%حجمی اتانول و 5% حجمی MTBE بود مورد تست خوردگی و تست موتور در 

موتورخودرو پژو 405 قرار گرفت. 
نتايج به دست آمده نشان داد كه مصرف سوخت خودرو در حالت استفاده از سوخت حاوی اتانول 
نسبت به بنزين معمولی تا حدود3% كاهش نشان می دهد. توان سرچرخ خودرو در حالت استفاده از 
سوخت حاوی اتانول به مقداركمی نسبت به حالت استفاده از بنزين معمولی كاهش نشان می دهد. 
توان خروجی از موتور در حالت بنزين معمولی كمی بيشتر از حالت استفاده از بنزين حاوی اتانول 

می باشد. 

مقام معظم رهبري:
با اقتدار علمی است که ]یك ملت[ می تواند سیاست برتر و دست واال را در دنیای سیاسی حائز شود.  
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ارائه روش افزودن اتانول ناخالص- آبدار به بنزين در پااليشگاه

مجري: پژوهشگاه صنعت نفت      تاریخ: 1388

چكيده: 

استفاده از سوخت هاي پاک و كاهش ميزان آالينده براي حفظ محيط زيست حائز اهميت است 
و اتانول مي تواند به عنوان يک منبع انرژي تميز و قابل اطمينان مطرح باشد كه در حال حاضر 

روش هاي ذيل براي استفاده از اتانول به عنوان سوخت وجود دارد:
E85 يا E10اتانول به صورت مخلوط با بنزين به صورت •

• توليد ETBE به عنوان افزايش دهنده عدد اكتان
• اتانول به صورت خالص به عنوان سوخت 

در حال حاضر افزايش بهاي كه متأثر از افزايش قيمت نفت مي باشد، از مهمترين مسائل تأثيرگذار 
در توسعه اين سوخت جديد هستند. همچنين مسائل سياسي همچون بحث تحريم بنزين و كاهش 
صادرات اين محصول توسط برخي شركت ها به كشور، لزوم تالش براي افزايش توليد سوخت 
در كوتاه مدت را دو چندان مي سازد، ازاين رو  با توجه به سياست هاي كالن در ايران و مسائل 
استراتژيک، استفاده از اتانول به عنوان سوخت و يا اختالط آن با بنزين در دستور كار قرار گرفته 

است و در اين زمينه سه راهکار مطرح است:
• تهيه اتانول بدون آب از خارج و اختالط آن با بنزين 

• تبديل اتانول آبدار داخلي به اتانول بدون آب با استفاده از روش هاي مناسب 
• استفاده از بخار اتانول آبدار در برج تقطير، يعني روش معرفي شده در اين پروژه

در حال حاضر محصول اتانول توليدي در كشور به صورت آبدار است و براي تبديل آن به اتانول بدون 
آب مناسب براي اختالط با بنزين، الزم است تا واحدهاي فرآيندي آب گيري از اتانول احداث شود،  
احداث چنين واحدهايي مستلزم سرمايه گذاري و همچنين زمان است. از طرف ديگر، خريد اتانول 
از ساير كشورها، عالوه بر خروج ارز، موجب وابستگي به خارج مي شود و درصورت قوت گرفتن بحث 
تحريم، ايجاد اين وابستگي جديد چندان عاقالنه به نظر نمي رسد. ضمن آنکه سبب لطمه خوردن 

صنعت توليد اتانول داخلي نيز خواهد شد.
با استفاده از روش مطرح شده در اين پروژه، ضمن آنکه نيازي به سرمايه گذاري باال نمي باشد، با 
استفاده از امکانات داخلي مي توان ظرفيت توليد سوخت را در كوتاه مدت افزايش داد. با اين حال 
مشکالت عملياتي و همچنين نداشتن شناخت تجربي از عملکرد اين روش، از جمله مشکالت پيش 

روي اين روش به شمار مي رود كه عملياتي نمودن آن را دشوار مي سازد.

مقام معظم رهبري:
علم را می شود به پول تبدیل کرد و از لحاظ اقتصادی هم قوی شد. این، جایگاه علم است.
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بررسي امكان كاهش گوگرد از فرآورده بنزين توسط استخراج به كمك مايعات يوني )در مقياس آزمايشگاهي(

مجري:  پژوهشگاه صنعت نفت    تاریخ: 1388
چكيده: 

مايعات يوني دسته جديدي از تركيبات شيميايي با خواص و ويژگي هاي فوق العاده به منظور 
اجراي فرآيندهاي شيميايي هستند. مهمترين ويژگي هاي مايعات يوني، تغيير در خواص فيزيکي 
آنها با تغيير آنيون ، كاتيون  و متنوع بودن دامنه كاربردي آنها مي باشد كه اين تركيبات را به 
عنوان حالل هاي قابل طراحي معرفي مي نمايد. ناچيز بودن فشار بخار مايعات يوني و ايجاد نشدن 
آالينده هاي زيست محيطي، به حداقل رسيدن ريسک انجام فرآيندهاي شيميايي بر اساس طبيعت 
ضدآتش گير بودن مايعات يوني، ايجاد نشدن خوردگي و قابل حل بودن محدوده وسيعي از تركيبات 
آلي و معدني در مايعات يوني از ديگر ويژگي هاي اين مايعات مي باشد. از بهترين جنبه هاي كاربردي 
اين تركيبات عالوه بر استفاده از آنها به عنوان حالل هاي سبز در فرآيندهاي شيميايي مي توان به 
توانايي آنها در فرآيند جذب گازهاي اسيدي و جداسازي در سيستم هاي دو فازي و سه فازي اشاره 
نمود. حفظ محيط زيست و كاهش يا حذف خطرات مواد شيميايي تأثيرگذار تا يک سطح قابل 
قبول، نقش بسيار كليدي و مهم در اكوسيستم هاي خشکي، دريايي و در طبيعت زنده محيط زيست 

دارا است. 
با توجه به بررسي هاي انجام شده جهت امکان سنجي حذف گوگرد از بنزين با استفاده از مايعات يوني 
به اين نتيجه گيري خواهيم رسيد كه مايعات يوني قادر به جداسازي و حذف تركيبات گوگردي بوده، 
ولي اين دسته از تركيبات قادر به جداسازي تمام گونه هاي گوگردي نمي باشند. با بررسي هاي 
انجام شده بر روي مدل بنزيني و بنزين هاي واقعي مشخص گرديد كه مايعات يوني به صورت عمده 
تركيبات گوگردي حلقوي را از طريق برهمکنش هاي π- π جدا مي نمايد. عالوه بر اين مايعات يوني 
... نيز موثر بوده  بر روي تركيبات گوگردي ديگر نظير مركاپتان ها، سولفيدها، دي سولفيدها و 
ليکن راندمان جداسازي آنها به مراتب كمتر است. از طرفي با تحقيقات انجام شده مشخص گرديد 
كه بنزين  پااليشگاه ها منبع تركيبات گوگردي آنها بسيار متنوع و گسترده مي باشد. بنابراين اگر 
بخواهيم از نظر تركيبات گوگردي موجود در بنزين به Euro2005 دسترسي پيدا نماييم، بايستي از 
روش هاي كمکي ديگري نيز استفاده گردد. همچنين مشخص شد كه روش اكسيداسيون همراه با 
گوگردزدايي )ODS( يک روش بسيار مناسب جهت گوگردزدايي بر روي نمونه  بنزين  جايگاه هاي 
مختلف مي باشد. اين روش هنگامي كه با مايعات يوني كوپل مي گردد باعث كاهش و حذف دسته 
متنوعي از تركيبات گوگردي در مقياس وسيع گرديده است. بنابراين با كوپل روش اكسيداسيون و 

مايعات يوني مي توان به Euro2005  يا گوگرد  ppm 30<  دسترسي پيدا نمود.
به منظور توسعه مقياس گوگردزدايي از بنزين با مايعات يوني كوپل دو روش در مقياس پايلوت را در 
آينده مي توان بررسي نمود. عالوه بر اين با استفاده از نتايج ارزنده به دست آمده بنزين گوگردزدايي 

شده بايستي مورد ارزيابي كامل از نظر خواص قرار گيرد.

مقام معظم رهبري:
تولید علم، فقط انتقال علم نیست؛ نوآوري علمي در درجه اّوِل اهمیت است. 



پژوهش در زمينه كمك به توليد 
مواد و تجهيزات مورد نياز
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شناسايي و تدوين مشخصات انواع گاماآلومينا به عنوان پايه كاتاليست هاي پرمصرف در صنايع نفت، گاز و 
پتروشيمي

مجري: پژوهشگاه صنعت نفت        تاریخ: 1390

چكيده: 

فعاليت هاي انجام شده در اين پروژه در سه فصل ارائه شده است. در فصل اول فرآيندهايي 
كه از كاتاليست جامد استفاده مي نمايند مشخص گرديده و از ميان آنها فرآيندهايي كه پايه 
مصرفي  آمار  ميزان  گرديده اند.  استخراج  است،  گاماآلومينا  آنها  در  شده  استفاده  كاتاليست 
كاتاليست هاي داراي پايه گاماآلومينا مقايسه شده و از ميان آنها كاتاليست هاي پرمصرف با پايه 
گاماآلومينا مشخص گرديده است. در فصل دوم اطالعات نسبتاً جامعي پيرامون فرآيندهايي 
اكسترود  يا  گاماآلوميناي كروي  آنها،  در  مورداستفاده  كاتاليست  در  به كاربرده شده  پايه  كه 
بوده و در رده پرمصرف ها به شمار مي آيند ارائه گرديده است. فصل سوم اختصاص به تعيين 
مشخصات اين پايه ها دارد. در پروژه حاضر مشخصات پايه هاي گاماآلومينايي كه در فرآيندهاي 
تبديل كاتاليستي، آروماتيزاسيون هيدرودي سولفوريزاسيون و دهيدروژناسيون پارافين ها مورد 

استفاده قرار مي گيرند، تعيين و ارائه گرديده است.
تحقيقات انجام شده درمورد خصوصيات پايه  گاماآلوميناي مصرفي در كاتاليست هاي مورداستفاده 
در فرآيندهاي فوق الذكر نشان داد كه خصوصيات بافتي پايه گاماآلومينا شامل مساحت سطح 
پايه، حجم منافذ، توزيع منافذ، خصوصيات شيميايي نظير نوع و ميزان ناخالصي هاي موجود 
در پايه و خصوصيات فيزيکي نظير چگالي و مقاومت مکانيکي پايه پارامترهاي تأثيرگذار بر 
 )Selectivity( گزينش  پذيري ،)Activity( عملکرد كاتاليست در فرآيند به لحاظ ميزان فعاليت
و پايداري )Stability( به شمار مي آيند. اين سه پارامتر از جمله پارامترهاي مؤثر بر طول عمر 
كاتاليست )Life Time( مي باشند. در پروژه حاضر محدوده مقادير موردنياز براي ويژگي هاي 

نامبرده در پايه گاماآلوميناي كاتاليست هاي فرآيندهاي فوق تعيين شده است.

مقام معظم رهبري:
فرهنگ مایه ي اصلي هویت ملت هاست. 
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بررسي استفاده از سودسوزآور به جاي آهك هيدراته در تصفيه آب پااليشگاه هاي نفت

مجري: پژوهشگاه صنعت نفت      تاریخ: 1386

چكيده: 

از آهک جهت  از سود به جاي آهک در پااليشگاه هاي مختلف كشور كه  امکان سنجي استفاده 
سختي گيري استفاده مي كنند مورد بررسي قرار گرفت. در حال حاضر تنها در پااليشگاه آبادان از 
سود استفاده مي شود. با توجه به آناليز آب خام تنها در پااليشگاه تهران در صورت استفاده از آب 
چاه مي توان از سود به جاي آهک استفاده نمود. در اين حالت صرفه جويي چشمگيري در هزينه هاي 

ساليانه به موازات بهبود شرايط كار حاصل مي گردد.
با توجه به مقادير به دست آمده براي هزينه هاي ساليانه مصرف سود و آهک نتايج زير حاصل 

مي گردد:
از آب چاه به نحو  از سود جهت پااليشگاه تهران در صورت استفاده  هزينه ساليانه استفاده   •

چشمگيري از آهک پائين تر است.
• بهره برداري از سود در فرآيند سختي گيري ساده تر است. 

• در فرآيند بهره برداري از آهک ايجاد گرد و غبار مشکلي بهداشتي است در حالي كه استفاده از سود 
مشکلي ايجاد نمي كند.

مقام معظم رهبري:
فرهنگ یك ملت است که مي تواند آن ملت را پیشرفته، عزیز، توانا، عالم، فناور، نوآور و داراي آبروي جهاني کند.
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طراحي و ساخت آب بندهاي مكانيكي سراميكي بر پايه سيالون

مجري:  دانشگاه تربيت مدرس    تاریخ: 1387

چكيده: 

آب بندهاي مکانيکي مورد استفاده در صنايع شيميايي خورنده،  تجهيزات چرخشي مانند پمپ ها 
و كمپرسورها را آب بندي مي كنند. انتخاب جنس و نوع آب بند به عواملي مانند ماهيت سيال و 

فعاليت شيميايي آن، درجه حرارت و فشار بستگي دارد. 
در اكثر صنايع نفتي، SiAlON بهترين انتخاب براي ساخت آب بندهاي سخت سراميکي است. 
SiAlON از سختي، استحکام و چقرمگي باال و ثابت اصطکاک پايين برخوردار است و باالترين 
مقاومت سايشي را در بين سراميک هاي مهندسي دارا است. خواص مذكور با در نظر گرفتن پايداري 
شيميايي عالي و باالترين خواص حرارتي مانند مقاومت به شوک حرارتي، آن را به عنوان بهترين 

انتخاب براي ساخت آب بندهاي مکانيکي سراميکي در محيط هاي شيميايي پيشنهاد مي كنند. 
ارائه، همچنين  اوليه صددرصد داخلي  از مواد   SiAlON در اين پژوهش دانش فني سنتز پودر
طراحي و ساخت آب بندهاي مکانيکي نمونه با ابعاد مهندسي در محدوده امکانات آزمايشگاهي از 

اين ماده، به منظور استفاده در محيط هاي شيميايي خورنده انجام مي شود. 

مقام معظم رهبري:
پیشرفت کشور تنها براساس الگوی اسالمی- ایرانی امکان پذیر است 
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امكان سنجي فني و اقتصادي توليد DMDS مورد نياز پااليشگاه نفت كشور از ضايعات پااليشگاه گاز

مجري: شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان      تاریخ: 1386

چكيده: 

در سيستم های پااليش نفت خام با توجه پيچيدگی های خاص آن، تركيبات شيميايی مختلفی 
حالل ها،  همچون  مواردی  شامل  تركيبات  اين  می گيرد.  قرار  استفاده  مورد  مختلف  مقادير  با 
كاتاليست ها، تركيبات ضدخوردگی و ... می باشد. دی متيل دی سولفايد )DMDS( يکی از تركيبات 
مورد استفاده در فرآيندهای پااليشی است كه در عمليات احياء كاتاليست واحدهای تصفيه با 
 DMDS هيدروژن و كراكينگ با هيدروژن مورد استفاده قرار می گيرد. در عمليات احيا كاتاليست از
به عنوان يک تركيب گوگرددار برای سولفيده كردن كاتاليست استفاده می شود. سولفيده كردن 
باعث فعال شدن كاتاليست واحد تصفيه با هيدروژن و باعث كنترل ميزان فعاليت واحد كراكينگ 

با هيدروژن می شود.
در حال حاضر كل DMDS موردنياز برای مصرف در پااليشگاه های نفت از طريق واردات تامين 
می شود. با وجود اين در بخش ديگری از پيکره صنعت نفت يعنی در پااليشگاه های گاز تركيبی با 
عنوان دی سولفايداويل )DSO( به عنوان يک ماده زائد توليد می شود كه بخش عمده آن  تركيب 
با ارزش DMDS است. در اين طرح با هدف رفع نياز صنعت پااليش، امکان سنجی فنی و اقتصادی 

توليد DMDS از DSO مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

مقام معظم رهبري:
مهمترین وظیفه نخبگان اعم از دانشگاهی و حوزوی تنظیم نقشه جامع پیشرفت کشور براساس مبانی اسالم است. 
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امكان سنجي استفاده از مبدل هاي صفحه اي و مارپيچي در صنعت نفت

مجري:  دانشگاه تهران    تاریخ: 1389
چكيده: 

مبدل هاي صفحه اي و مارپيچي در طرح هاي جديد صنعت نفت و يا به عنوان جايگزين در واحدهاي 
موجود بايد با در نظر گرفتن معايب، مشکالت، محدوديت ها و دامنه عملکرد اين مبدل ها صورت 
گيرد و همچنين الزم است موارد مهمي مانند بررسي آناليز هزينه-فايده و امکان ساخت اين 
مبدل ها در كشور نيز مد نظر قرار گيرد. الزم به ذكر است كه جهت امکان سنجي استفاده از اين 
نوع مبدل ها، مقايسه عملکرد و قابليت اطمينان آنها با ساير انواع مبدل هاي حرارتي الزم است مباني 
طراحي و شبيه سازي اين نوع مبدل ها، به ويژه انواع مارپيچي كه سوابق زياد و ابزار طراحي مناسبي 
براي آنها در كشور وجود ندارد، مورد بررسي فني قرار گرفته و الگوريتم هاي مناسبي براي طراحي 
و شبيه سازي اين نوع مبدل ها توسعه داده شود كه كليه موارد گفته شده در دستور كار اين پروژه 

تحقيقاتي قرار دارد.
گزارش حاضر، اولين گزارش مربوط به اين پروژه مي باشد. علي رغم اينکه 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 مبدل ها 
را بيان مي دارد. به  طوري كه در اين گزارش از پروژه، عالوه بر استفاده از روابط تجربي براي طراحي 

ساختمان مبدل، از حل تحليلي نيز براي بررسي طرح به دست آمده استفاده گرديد.
در اين گزارش ابتدا به ارائه كلياتي درخصوص انواع و اصول طراحي و شبيه سازي  مبدل هاي 
حرارتي پرداختيم. سپس صرفاً مبدل هاي حرارتي مارپيچي را در نظر گرفته و پس از معرفي كامل 
آنها به توسعه روابط و معادالت حاكم در آنها پرداخته و رفتار ترموديناميکي آنها را دقيقاً مورد 
تحليل قرار داديم. سپس به عنوان يکي از مهمترين بندهاي شرح خدمات پروژه حاضر، به توسعه 
ابزار توانمندي در شبيه سازي و طراحي مبدل هاي مارپيچي اقدام نموده ايم. درالگوريتمي كه در 
اين گزارش جهت طراحي مبدل هاي مارپيچي ارائه شده است، عالوه بر طراحي حرارتي- سياالتي 

مبدل، توزيع دماي دو سيال را نيز به طور هم زمان در مبدل محاسبه مي كند.
استفاده از اين نرم افزار اين امکان را فراهم مي سازد 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 برتري هاي اين نوع از مبدل هاي حرارتي به بيان چند تجربه از به كارگيري آنها در صنعت 
مبادرت كرده و با ابزار توسعه داده شده در اين پروژه به طراحي مبدل هاي مربوطه اقدام و نتايج 
را با نمونه هاي عملي مقايسه كرده ايم. بدين ترتيب صحت عملکرد و قابليت هاي الگوريتم پيشرفته 

توسعه داده شده در اين پروژه جهت طراحي مبدل هاي اسپيرال اثبات گرديد. 

مقام معظم رهبري:
تنظیم الگوی پیشرفت کشور براساس الگوی اسالمی– ایرانی یك مسئله حیاتی است.
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بررسي استحصال فلزات گروه پالتين از كاتاليزورهاي مستعمل با استفاده از جاذب هاي طبيعي

مجري: دانشگاه صنعتي اصفهان      تاریخ: 1390

چكيده: 

استفاده از كاتاليزور در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي امري اجتناب ناپذير است. حدود 85 تا 90 
درصد فعاليت فرآيندها تنها درصورت استفاده از كاتاليزورهاي جامد قابل بهره برداري اقتصادي 
هستند. اجزای تشکيل دهنده اين كاتاليزورهاي جامد عمدتاً فلزات و تركيبات فلزي خانواده فلزات 
انتقالي از جدول تناوبي هستند. از بين كاتاليزورهاي جامد، كاتاليزورهاي گروه پالتين از اهميت 
ويژه اي برخوردارند، اهميت آنها به موجب محدود بودن منابع، گراني، تقريباً انحصاري بودن، افزايش 
تقاضا و استراتژيک بودن فلزات خانواده پالتين است. به همين مناسبت بازيافت اين فلزات از 

كاتاليزورهاي مصرف شده امري اجتناب ناپذير 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 جمع آوري و 
بانک نمونه هاي كاتاليزورهاي مصرف شده ايجاد شد. هم زمان نمونه هاي جمع آوري شده شناسايي و 
طبقه بندي شده و آنگاه مناسب ترين شيوه استخراج و بهترين جاذب هاي يون هاي فلزات گران بها 
باتوجه به پارامترهاي فرآيندي، هزينه، سرعت جداسازي، بازده و تبعات زيست محيطي احتمالي نيز 
تعيين شد. سپس جاذب هاي طبيعي مانند جاذب توليد شده از پسماندهاي محصوالت كشاورزي 
براي جذب يون هاي فلزات گران بها از پساب هاي استخراج مورد بررسي قرار گرفته، نتايج با نتايج 
حاصل از جاذب هاي مصنوعي مقايسه شده و مکانيزم جداسازي يون هاي فلزات گران بها بررسي 
شد. در فاز دوم اين طرح باتوجه به اطالعات به دست آمده از فعاليت هاي آزمايشگاهي و تحليل آنها، 
يک واحد پيشکار )Pilot Plant( براي استحصال فلزات گران بها از كاتاليزورهاي فرسوده طراحي و 

راه اندازي مي شود. 

مقام معظم رهبري:
در علم و تحقیق به ترجمه و فراگیری اکتفا نکنید و در مراکز علمی، تولید دانش را هدف اساسی خود قرار دهید.
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بررسي توليد كربن فعال با سطح باال از كك نفتي توليدشده در فرآيندهاي پااليشي

مجري:  شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان   تاریخ: 1388
چكيده: 

كک نفتي يکی از تركيباتی است كه در سال های اخير به عنوان ماده اوليه در توليد كربن فعال مورد 
استفاده قرار گرفته است. از آنجا كه با توسعه فرآيند های پااليشی در كشور، ميزان توليد كک نفتی 
به ميزان قابل توجهی خواهد رسيد در اين تحقيق، توليد كربن فعال از كک نفتي مورد بررسی قرار 

گرفته است.
در اين گزارش كه در برگيرنده فاز كليه اقدامات صورت گرفته در اين طرح است، عالوه بر مطالعات 
اوليه و آماده سازی سيستم آزمايشگاهی، گزارش فعاليت های انجام شده در زمينه آزمايشات توليد 
كربن  فعال از كک نفتي، نتايج حاصل و همچنين تست های تعيين مشخصات نمونه های توليدی ارائه 

شده است.
با توجه به مزيت های فعال سازی شيميايی نسبت به فعال سازی فيزيکی در توليد كربن فعال از 
كک نفتي، در اين طرح از روش فعال سازی شيميايی برای توليد كربن فعال استفاده شده است. 
تركيب هيدروكسيدپتاسيم به عنوان عامل شيميايی در مرحله اشباع سازی و جهت ايجاد اتمسفر 
خنثی در حين فعال سازی از گاز نيتروژن استفاده شده است. به منظور تعيين بهترين شرايط 
توليد كربن فعال، تأثير سه پارامتر دمای فعال سازی، نسبت اشباع سازی و مدت زمان فعال سازی 
بر مشخصات نمونه های توليدی مورد بررسی قرار گرفته است. اين بررسی به وسيله انجام طراحی 
آزمايش با استفاده از يکی روش های استاندارد سطح پاسخ، با عنوان طراحی مركب مركزی انجام 

شده است.
براساس آناليز واريانس انجام شده برای بررسی تأثير پارامترها، افزايش نسبت اشباع سازی بيشترين 
تاثير را بر بهبود كيفيت كربن فعال توليدی دارد. دمای فعال سازی و مدت زمان فعال سازی نيز به 

ترتيب از نظر ميزان اهميت در رتبه های بعدی قرار دارند.
با عنايت به اهميت پارامترهای اقتصادی در توليد كربن فعال، عالوه بر مشخصه سطح ويژه )كه نشان 
دهنده ظرفيت جاذب توليدی است( ميزان راندمان توليد نيز در بهينه سازی پارامترهای مذكور 
در نظر گرفته شده است. بهينه سازی صورت گرفته نشان داد كه مقادير بهينه پارامترهای دمای 
فعال سازی، زمان فعال سازی و نسبت اشباع سازی به ترتيب C˚789، 0/5 ساعت و 4/74 است. 
در اين شرايط مقادير اندازه گيری شده ميزان سطح ويژه كربن فعال توليدی m2/gr 2037 ميزان 

راندمان 51/34% است كه مطابقت خوبی با پيش بينی روش سطح پاسخ دارد. 
در مجموع نتايج حاصل از اجرای اين طرح به عنوان اولين گام، نشان دهنده مناسب بودن كک نفتي 
به عنوان ماده اوليه در توليد كربن فعال در مقياس صنعتی با استفاده از روند مورد استفاده در اين 

طرح است.

مقام معظم رهبري:
معناي نوآوري، پیشرفت و تکامل در اموري است که رو به تکامل هستند. 
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بهينه سازي طراحي مبدل هاي حرارتي با استفاده از نانوسياالت

مجري: دانشگاه تهران      تاریخ: 1391
چكيده: 

امروزه موضوع بهينه سازی مصرف انرژی در واحدهای مختلف فرآيندی، بيش از پيش مورد توجه 
قرار  گرفته است. اهميت مباحث حرارتی در صنعت و لزوم توجه به هدرنرفتن آن، باعث توجهی نو 

به استفاده از فناوری نانو و به ويژه نانوسياالت در جهت رفع اين مشکالت شده است.
بهبود خواص حرارتي سيال انتقال دهنده انرژي، مي تواند به عنوان راهکار مناسبي براي افزايش 
انتقال حرارت باشد. سياالت متداول انتقال حرارت مانند آب، اتيلن گليکول، روغن موتور و ... در 
مقايسه با اكثر جامدات، خواص انتقال حرارت ضعيفی دارند و همين امر سبب ايجاد مشکالت 
فراوانی در طراحی مبدل های حرارتی و فشرده ساختن آنها شده است. نانوسياالت نوعی سيال ويژه 
هستند، كه از تركيب نانوذرات و سيال پايه وگاه يک تركيب كمکی برای رسيدن به شرايط حرارتی 

و پايداری بهتر، به دست می آيند.
سيستم های خنک كننده، يکی از مهمترين دغدغه های كارخانه ها و صنايعی مانند ميکروالکترونيک 
و هر جايی است كه به نوعی با انتقال گرما روبه رو می باشند. با پيشرفت فناوری در صنايعی مانند 
ميکروالکترونيک كه در مقياس های زير صد نانومتر عمليات سريع و حجيم با سرعت های بسيار 
باال)چند گيگا هرتز( اتفاق می افتد و استفاده از موتورهايی با توان و بارگرمايی باال اهميت به سزايی 
پيدا می كند، استفاده از سيستم های خنک كننده پيشرفته و بهينه، كاری اجتناب ناپذير است. 
بهينه سازی سيستم های انتقال گرما، در اكثر مواقع به وسيله افزايش سطح آنها صورت می گيرد 
كه همواره باعث افزايش حجم و اندازه اين دستگاه ها می شود، لذا برای غلبه بر اين مشکل، به 
خنک كننده های جديد و موثر نياز است و نانوسياالت به عنوان راهکاری جديد در اين زمينه مطرح 

شده اند.
نانوسيال به علت افزايش قابل توجه خواص گرمايی، توجه بسياری از دانشمندان را در سال های 
اخير به خود جلب كرده است. به عنوان مثال در غلظت های پايين نانوذرات )كمتر از 5 درصد 
حجمی( افزايش هدايت حرارتی نانوسيال محسوس خواهد بود، در حالی كه برای رسيدن به همان 
ميزان افزايش هدايت حرارتی در سوسپانسيون های معمولی، به غلظت های باالتر از ده درصد از 
ذرات احتياج است، و همچنين مشکالت رئولوژيکی و پايداری اين سوسپانسيون ها در غلظت های 

باال مانع از استفاده گسترده آنها در انتقال گرما می شود.
در فصل اول مقدمه ای در مورد گزارش ارائه می شود. در فصل دوم به طور مختصر مطالب بيان 
شده در گزارش اول و دوم در خصوص منابع و مراجع بررسی شده آورده شده است. در فصل سوم 
دستگاه ساخته شده و شرايط آزمايش ها توضيح داده شده است و در فصل چهارم به بحث و نتيجه 

گيری در مورد نتايج حاصل پرداخته شده است. 

مقام معظم رهبري:
فعالیت و ابتکار و نوآوری و خالقیت، اساس پیشرفت انسان و زندگی انسانی است.
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مطالعه و تحقيق و سنتز نانوكاتاليست ريفرمينگ نفتا

مجري:  دانشگاه تهران   تاریخ: 1388

چكيده: 

ريفرمينگ كاتاليستي نفتا يکي از مهمترين فرآيندها هم براي توليد آروماتيک ها )بنزن- تولوئن- 
زايلين( و هم براي توليد بنزين با عدد اكتان باال در صنعت مدرن پااليش نفت است. كاتاليست هاي 
ريفرمينگ از نوع كاتاليست هاي دو عاملي مي باشند. آنها يک عامل فلزي )پالتين( توزيع شده بر 
روي پايه دارند. اين ذرات چندان در صورتي كه بدون ارتقاءدهنده ها استفاده شوند مناسب نيستند. 
 Re, Sn, Ir, از فلزات ناميده مي شوند، شامل يکي  با عنوان فلز دوم  ارتقاءدهنده ها كه معموال 
Ge مي باشند. اين كاتاليزورها همچنين يک عامل اسيدي در ساختمان خود دارند. عامل اسيدي 
معموال از طريق پايه تأمين مي شود )معموال گاماآلومينا كه با كلر ارتقاء داده شده است(. اولين 
كاتاليزورهاي ريفرمينگ توسط شركتUOP  طراحي و ساخته شدند. از زمان معرفي اين كاتاليزورها 
در فرآيند ريفرمينگ نفتا، اين سيستم به طور گسترده اي مطالعه شد. پالتين يک كاتاليزور فعال 
در واكنش هاي هيدروژناسيون و دهيدروژناسيون است و پايه اسيدي واكنش هاي ايزومريزاسيون 
و كراكينگ را كاتاليز مي كند. در طول زمان كاتاليزورهاي ريفرمينگ فعاليت كاتاليستي خود را تا 
حدودي از دست مي دهند. افزودن ارتقاءدهنده رنيم به كاتاليزور منومتاليک Pt/Al2O3-Cl پايداري 
آنها را افزايش مي دهد. اما روشي كه اين افزايش پايداري انجام مي گيرد هنوز معلوم نيست. به نظر 
مي رسد كه تشکيل 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 تکنيک سيستم  ميکرو امولسيون براي تهيه كاتاليست نانوساختار 
جديد ريفرمينگ نفتا استفاده مي شود. تأكيد ويژه بر توليد ذرات نانوساختار فلزات انتقالي بر روي 
پايه و افزايش فعاليت و گزينش پذيري كاتاليست در واكنش هاي هيدروژناسيون، دهيدروژناسيون،  
كراكينگ، ايزومريزاسيون، حلقه زايی و...كه در فرآيند ريفرمينگ نفتا نقش دارند مي باشد. روش 
ساخت عمومي كه تاكنون براي تهيه كاتاليست هاي ريفرمينگ استفاده مي شده است روش تلقيح 
بوده است. با استفاده از اين روش امکان ساخت ذرات در حد نانومتر وجود دارد ولي مشکل در اين 
است كه با استفاده از اين روش نمي توان ذرات را در يک محدوده باريک از نقطه نظر توزيع اندازه 
ذرات تهيه كرد. به عبارت ديگر در استفاده از روش تلقيح براي ساخت كاتاليزورهاي ريفرمينگ نفتا 

مقام معظم رهبري:
علم را اسالم قداست بخشیده، علم یك امر مقدس است؛ دنبال علم رفتن داراي قداست است.
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ذرات فلز فعال از نقطه نظر اندازه در رنج وسيعي قرار مي گيرند و توزيع يکنواختي ندارند.  به عالوه با 
استفاده از روش تلقيح مورفولوژي پايه كاتاليزور برروي ساختمان و اندازه ذرات فلز فعال كاتاليستي 
اثرات نامطلوبي دارد. از همه مهم تر با استفاده از روش تلقيح كنترل تركيب ذرات دوفلزي مشکل 
است. به دليل ساختمان مخصوص ميکروامولسيون، به نظر مي رسد كه محيط مناسبي براي توليد 
نانوذرات كوچک فلزات با توزيع اندازه ذرات بسيار باريک و نيز ذرات دوفلزي با تركيب كنترل شده 
تهيه كرد. تهيه نانوكاتاليزور ريفرمينگ نفتا به اين روش سبب فعاليت ويژه كاتاليستی باال و نيز 
گزينش پذيری مطلوب و طول عمر مناسب و نهايتاً افزايش ميزان توليد محصول به ازای واحد وزن 
كاتاليست شده و امکان افزايش ظرفيت واحدهای توليدی فعلي بدون تغيير اندازه رآكتور خواهد 
شد. همچنين افزايش طول عمر كاتاليست و توليد كک كمتر، On Stream Factor رآكتور را 

افزايش داده و سبب افزايش ظرفيت ساالنه واحد و كاهش هزينه های عملياتی خواهد شد.
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تهيه نرم افزار شبيه سازي ترموديناميكي و ترموفيزيكي تركيبات موجود در خطوط فلر

مجري:  شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان    تاریخ: 1389

چكيده: 

در اين پژوهش كه در برگيرنده كليه مراحل پروژه تدوين نرم افزار شبيه سازی خواص ترموديناميکی 
و ترموفيزيکی فلر است، پس از ارائه اطالعات اوليه، به ارائه روش انجام محاسبات و همچنين تشريح 
نرم افزار تدوين شده، پرداخته شده است. اطالعات ارائه شده شامل كليه اطالعات ترموديناميکی و 
ترموفيزيکی مورد نياز جهت تهيه نرم افزاری طراحی و شبيه سازی سيستم فلر است. اين اطالعات 
شامل روابط مورد استفاده در بررسی تعادالت فازی بخار - مايع و چند فازی )سيستم های شامل 
بخار- آب- هيدروكربن و همچنين سيستم های شامل هيدرات گازی( و الگوريتم های حل مسائل 
مربوط به آنهاست. روش های مورد استفاده در محاسبه خواص ترموفيزيکی )شامل ويسکوزيته، 
هدايت حرارتي و ضريب نفوذ( در ادامه اين قسمت ارائه شده است. در قسمت پايانی گزارش، 
مطالبی در ارتباط با روش های انجام محاسبات بر مبنای روش های ارائه شده، روش های رياضی 
شده  تهيه  نرم افزار  عملکرد  نحوه  و  مشخصات  همچنين  و  معادالت  استفاده جهت حل  مورد 
برنامه  نويسی از زبان  با استفاده  نامگذاری شده است(   ThermoFlare با عنوان اختصاری  )كه 

Visual Basic 6.0 ارائه شده است. در ضميمه گزارش نيز كليه اطالعات اوليه مورد نياز در تدوين 
نرم افزار ارائه شده است.

مقام معظم رهبري:
ملت ها باید به خودشان تکیه کنند تا بتوانند عّزتی را که خود را شایسته ی آن می دانند به دست بیاورند. 
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توليد نيمه صنعتي اتانول سوختي از مواد سلولزي و آنزيم هاي مربوطه

مجري: دانشگاه شهيد بهشتي      تاریخ: -

چكيده: 

از آنزيم هاي تجزيه كننده سلولز جهت تجزيه منبع عظيم و تجديدپذير سلولز به گلوكز براي تبديل 
به اتانول سوختي استفاده می گردد. باتوجه به اينکه در حال حاضر دانش فني توليد آنزيم در داخل 
كشور وجودندارد و تقريباً تمام آنزيم هاي مصرفي كشور از طريق واردات تأمين مي گردد، لذا توليد 
ــبي براي افزودن به بنزين مي باشد، به دليل در دست  ــوخت مناس بيواتانول كه از نظر اقتصادي س
ــه دانش فني توليد آنزيم مي تواند گام  ــتيابي ب نبودن دانش بومي، امکان پذير نخواهد بود؛ لذا دس

مؤثري در توليد بيواتانول سوختي براي جايگزيني به عنوان بخشي از سوخت مصرفي باشد.
امروزه ارزش استفاده از الکل به صورت خالص يا مخلوط آن با بنزين به عنوان سوخت بر هيچ كس 
پوشيده نيست. اين ماده با عدد اكتان 113 سوختي مرغوب است و به عنوان تركيبي اكسيژن دار 
با اضافه شدن به بنزين مي تواند عدد اكتان را افزايش و انتشار آالينده هايي نظير مونوكسيدكربن را 
كاهش دهد. استفاده از مواد ليگنوسلولزي به عنوان سوبستراي ارزان قيمت تر مي تواند بيواتانول را با 
سوخت هاي فسيلي قابل رقابت كند. يکي از مهم ترين مراحل تهيه الکل از تركيبات ليگنوسلولزي 
هيدروليز آنزيمي آن با هدف تبديل سلولز به گلوكز قابل تخمير در مراحل بعدي براي توليد اتانول 
ــدي مؤثر در فرآيند فوق، ميکروارگانيزم هاي  ــت. در اين پروژه با انتخاب يکي از آنزيم هاي كلي اس
ــر با كاربرد صنعتي آن  ــده و يا اصالح ژنتيکي آنزيم موردنظ ــازي ش توليدكننده اين آنزيم جداس
ــده  ــازگار مي گردد. در ادامه با كلون كردن ژن اصالح ش )قابليت عملکرد بهينه در دماهاي باال( س
ــت  ــال به رآكتور 1000 ليتري توليد كننده آنزيم، به دس ــب، قابليت انتق در ميکروارگانيزم مناس
مي آيد. در نهايت پايلوت 1000 ليتري توليدكننده آنزيم، طراحي و پياده سازي شده و با استفاده از 

ميکروارگانيزم  اصالح شده در مراحل قبل، آنزيم موردنظر در اين پايلوت توليد مي گردد. 

مقام معظم رهبري:
اسالم جامعه ای را می خواهد که در آن علم بجوشد و بر پایه علم همه بنیان های اجتماعی نوسازی شود و پیش برود.
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تدوين دانش فني تبديل گازسنتز به اتانول از مقياس آزمايشگاهي تا پايلوت يك بشكه در روز

مجري:  دانشگاه تهران   تاریخ: 1391

چكيده: 

هدف از اين اجراي اين طرح توسعه تکنولوژي توليد اتانول از گاز طبيعي است. توسعه كاتاليست 
سنتز، تعيين سينتيک و توزيع محصوالت، توسعه فرآيند و رآكتور در مقياس بنچ با ظرفيت توليدي 
يک ليتر در روز، مدل سازي رآكتور و ايجاد بستر علمي الزم و تهيه بسته طراحي پايه اوليه يک 
پايلوت تبديل گاز به اتانول به ظرفيت يک بشکه در روز از اهداف هم اين طرح مي باشد. سنتز 
الکل ها يک روش بسيار مناسب جهت براي استفاده بهينه از منابع گازي كشور است. افزودن اتانول 
به بنزين به ميزان 10% نه تنها سبب باال رفتن عدد اكتان بنزين و به سوزي آن مي شود، بلکه به 
دليل دارا بودن يک 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 مي گردد. 
 در اين پژوهش، فناوري توليد اتانول از گاز سنتز از مقياس آزمايشگاهي تا پايلوت يک بشکه در 
روز تدوين شده است و نيز بستر علمي الزم و نقشه راه افزايش مقياس فناوري تا واحد صنعتي و 

فروش تکنولوژي تهيه شده است. 

مقام معظم رهبري:
ما باید کاري کنیم که ملت و دولت ایران، وابسته به نفت خود نباشد.



پژوهش در زمينه رفع تنگناهاي 
عملياتي  و به سازي و حفاظت 

صنعتي
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 )Advanced Process Control -APC(  طراحي سيستم كنترل پيشرفته فرآيند

pH بر اساس ايده كنترلي مدل های چندگانه و اجراي آن بر روي دستگاه كنترل 

مجري: دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي        تاریخ:  1390

چكيده: 

هستند  پارامترها  در  بزرگ  و  ناگهانی  تغييرات  دارای  كه  فرآيندهايی  كنترل  كلی  به طور 
همواره   PIDمانند ثابت  پارامترهای  با  كالسيک  كنترل كننده  يک  با  است.  دشوار  و  سخت 
ترس از ناپايداری وجود دارد. يک كنترل كننده تطبيقی كالسيک به اندازه كافی برای رديابی 
تغييرات پارامترها سريع نيست و خطای حالت گذرای غيرقابل  قبول اجتناب ناپذير است. يک 
كنترل كننده مقاوم با پارامترهای ثابت معموال به سبب محافظه كاری بيش از حد و نامعينی 
بزرگ عملکردی ضعيف به نمايش خواهد گذاشت. در اين  گونه سيستم ها، كليدزنی يک راه 

 حل قابل بحث است.
روش های كنترل تطبيقی شامل تکنيک های مدل های چندگانه می توانند به سيستم های چند 
ورودی چند خروجی اعمال شوند و راه حلی بر ضعف های كنترل كننده تطبيقی كالسيک باشند. 
زيرمجموعه های كوچک تری  به  فرآيند  پارامترهای يک  نامعينی  ايده، مجموعه  اين  براساس 
تقسيم می شوند. هر زيرمجموعه، يک مدل متفاوت از فرآيند را توصيف می كند كه نامعينی 
مدل سازي آن به مراتب كوچک تر است. براساس هر مدل، يک بهره كنترلی يا يک جبران ساز 
ديناميکی طراحی می شود به طوری كه اگر پارامترهای فرآيند واقعی نزديک مدل موردنظر قرار 
گيرد، مجموعه كنترل كننده طراحی شده و فرآيند عملکرد مطلوبی را در اختيار قرار دهد. 
اين ايده، امکان مدل سازي يک فرآيند غيرخطی با مدل های محلی خطی را فراهم می آورد و 

به كارگيری تئوری كنترل خطی برای كنترل يک سيستم غيرخطی را عملی می سازد.
براساس تخمين زن  با كليدزنی و  در پروژه حاضر، مساله كنترل تطبيقی مدل های چندگانه 
از زمان، فرآيند توسط يک مدل  مدنظر است. كليدزنی به اين مفهوم است كه در هرلحظه 

مقام معظم رهبري:
نفت مال ماست؛ اما سیاستش در دست دیگران است، چنین سرمایه اي مایه دردسر است.  
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مدل  تطابق  از  زمان  با  متغير  نامعينی  بر  غلبه  برای  آن،  بر  عالوه  می شود.  توصيف  خطی 
خطی در طول زمان نيز استفاده می شود. به اين ترتيب، الگوريتم كنترلی مدل های چندگانه، 
ارائه می شود. مسأله  ابتدا، طرح كليدزنی  قرار می گيرد. در  استفاده  كليدزنی و تنظيم مورد 
ناظری  و  قرار می گيرد  بررسی  با مدل های چندگانه مورد  الگوريتم كنترل تطبيقی  مقاومت 
برای رفع اغتشاش بهتر و تقويت عملکرد كنترل كننده های تطبيقی طراحی می شود. مساله 
بانک مدل از مسائل مهم در ايده كنترلی مدل های چندگانه است. توليد بانک مدل به صورت 
ديگر  می شود  چندگانه  مدل های  ساختار  با  آموزش  الگوريتم  تركيب  به  منجر  كه  روی خط 

دستآورد اين پروژه است.
اين پروژه ضمن معرفی سه نوآوری در كنترل مدل های چندگانه، الگوريتم های »كنترل تطبيقی 
جاياب قطب«، »كنترل تطبيقی مدل های چندگانه و كليدزنی«، »كنترل تطبيقی مدل های 
چندگانه، كليدزنی و تنظيم« را بر روی يک پايلوت عملی دستگاه خنثی سازی pH كه دارای 

قابليت های مختلف برای تحقيق در كارآيی ساختارهای كنترلی است پياده  سازی می كند.
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مطالعه ، تحقيق، طراحي و پياده سازي سيستم مونيتورينگ ارزيابي و مميزي عملكرد حلقه هاي كنترل كننده در 
واحد عملياتي كاهش گرانروي پااليشگاه بندرعباس

مجري:  دانشگاه صنعت نفت    تاریخ: 1390

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 )Manual(، نقشه  هاي PFD و P&ID واحد 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، حلقه هاي كنترلي و تکنولوژي مربوطه 
كسب شد كه جزئيات آن به تفضيل در اين فصول مطرح شده است. براي طراحي بخش هاي 
مختلف بسته نرم افزاري موردنظر در پروژه و نيز ضرورت هاي ارتباط داده اي آن در زمان پياده سازي 
نهايي، وجود يک بستر ارتباط داده اي مناسب نظير OPC از طريق اتصال به تکنولوژي هاي كنترلي 
صنعتي مدرن نظير DCS با عناصر مختلف حلقه هاي كنترلي الزامي است. از آنجايي كه واحد 
كاهش گرانروي پااليشگاه تهران فاقد امکانات مذكور بود، با پيشنهاد مسئولين مربوطه در پااليشگاه 
تهران و صالح ديد مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي پااليش و پخش، واحد عملياتي هدف 
در پروژه به پااليشگاه بندرعباس انتقال يافت. فصل هاي چهارم تا هفتم مربوط به اجراي مراحل 
مختلف فاز دوم پروژه است كه در ارتباط با واحد كاهش گرانروي پااليشگاه بندرعباس مي باشد. نظر 
به لزوم تکرار مراحل انجام شده قبلي در پااليشگاه تهران، فصل هاي چهارم و پنجم گزارش حاضر 
دربرگيرنده نتايج حاصل از اجراي مراحل مذكور براي واحد كاهش گرانروي پااليشگاه بندرعباس 
مي باشد. فصل هاي ششم و هفتم به استانداردهاي موجود در تفسير علمکرد حلقه هاي كنترلي و 

سيستم اتوماسيون صنعتي موجود در پااليشگاه بندرعباس پرداخته اند.
فصل هاي هشتم تا سيزدهم دربرگيرنده نتايج حاصل از اجراي فاز سوم و نهايي پروژه است. فصل 
هشتم به مطالعه و بررسي استانداردهاي نرم افزاري در اتوماسيون صنعتي موجود در واحد كاهش 
گرانروي پااليشگاه بندرعباس پرداخته است. در فصل نهم مباحث مربوط به چگونگي طراحي 
مختلف  مراحل  است.  ارائه شده  كنترلي  حلقه هاي  عملکرد  ارزيابي  نرم افزاري جهت  توسعه  و 
شبيه سازي ديناميکي واحد كاهش گرانروي پااليشگاه بندرعباس با استفاده از محيط نرم افزاري 
Aspen HYSYS در فصل دهم تدوين شده است. اجرا، پياده سازي و تست عملي بسته نرم افزاري 
در محيط شبيه سازي واحد كاهش گرانروي نيز در فصول يازدهم و دوازدهم ارائه شده است. در 
انتها، جمع بندي نهايي از نتايج مذكور، پيشنهادهاي تکميلي پروژه نظير چگونگي بهره گيري از 
تکنولوژي CLPA در قالب يک سيستم اتوماسيون جامع و يک پارچه پااليشگاهي معرفي شده است.

مقام معظم رهبري:
پیشرفت علمي بایستي با خودباوري، امید به موفقیت و حرکت جهادگونه همراه باشد.
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بررسي تكنولوژي هاي تجاري فرآيند بازيابي گوگردSRU و شبيه سازي تكنولوژي منتخب

مجري: پژوهشگاه صنعت نفت      تاریخ: 1391

چكيده: 

در حال حاضر، گوگرد بازيافتي از منابع نفت و گاز ايران حدود 1/8 ميليون تن در سال است كه 
بخش قابل توجهي از آن به بازارهاي مصرف جهاني صادر مي شود. بنابراين بررسي تکنولوژي هاي 
فرآيند بازيابي گوگرد به منظور بهينه سازي اين واحدها حائز اهميت مي باشد. اين پروژه به منظور 
ارزيابي تکنولوژي هاي بازيافت گوگرد از لحاظ فرآيندي تعريف شده است كه مي تواند به عنوان 

مرجعي براي توسعه واحدهاي بازيابي گوگرد و تجاري سازي فرآيند مورد استفاده قرار گيرد.
در اين گزارش، ابتدا شرح كلي فرآيندهاي جداسازي گوگرد و به خصوص روش كالوس ارائه شده 
است و سپس با مقايسه فرآيند هاي موجود در واحد هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران، مناسب ترين 
تکنولوژي انتخاب گرديده و شبيه سازي فرآيند بر مبناي آن انجام شده است. در اين تحقيق عالوه 
بر واحدهاي موجود و در حال كار مجتمع هاي نفت و گاز و پتروشيمي به طرح هاي توسعه اي وزارت 
نفت نيز به عنوان الگويي پيشرفته جهت بررسي پرداخته شده است با اين هدف كه ضمن فهم 
مشکالت موجود در واحد هاي در حال كار از طريق بحث و مذاكره با كارشناسان مجتمع ها و بررسي 
مدارک مهندسي آنها، به پيگيري تصحيح و حذف اين مشکالت در طرح هاي جديد پرداخته و در 

نهايت با انتخاب مناسب ترين اين واحدها شبيه سازي واحد انجام گردد. 

مقام معظم رهبري:
نفت، ذخیره همیشگي این ملت است... به وسیله قدرت نفت، ملت ایران مي تواند در صحنه سیاست بین المللي ابراز قدرت کند.
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شبيه سازي برج تقطير پااليشگاه به منظور افزايش راندمان واحد و بهينه سازي شرايط عملياتي به كمك تكنيك 
)CFD( ديناميك سياالت محاسباتی

مجري:  دانشگاه تربيت مدرس   تاریخ: 1391

چكيده: 

ديناميک سياالت محاسباتی )CFD(، نقش كليدی و كاربردهای فراوانی در مهندسی شيمی و 
صنايع ديگر دارد. در مقايسه با روش های آزمايشگاهی CFD، برای هندسه های مختلف و شرايط 
مختلف فرآيند قابل انعطاف و كم هزينه تر بوده و اطالعات كامل را با سرعتی بيشتر فراهم می سازد. 
نتايج حاصله از شبيه سازی به كمک ديناميک سياالت محاسباتی اطالعات راجع به سرعت، فشار، 
توزيع فازها و تركيبات، ارائه می دهد. يک مزيت مهم تکنيک های CFD آن است كه تاثير هم زمان 
هندسه، خواص و مقياس قابل بررسی است. لذا در اين تحقيق، جهت شناخت بيشتر رفتار سيستم 
ستون های سينی دار مدل سازي با استفاده از CFD انجام شده است. مزايای CFD و توضيحات 
مختصری در مورد آن در فصل اول ارائه گرديده است. در فصل دوم درباره انواع برج تقطير، اصول 
جداسازی و كليات مربوط به آن مطالبی بيان شده است. سينی های دريچه ای از مشهورترين 
تماس دهنده های گاز- مايع در فرآيندهای شيميايی می باشند و اين به خاطر انعطاف پذيری آنها 
در كنترل محدوده وسيعی از بخار است. تاكنون تحقيقات كمی درارتباط با برج های تقطير حاوی 
سينی های دريچه ای انجام شده است، به طوری كه حتی هيدروديناميک سينی های دريچه دار به 
خوبی درک نشده است. لذا در اين پژوهش يک سيستم 3بعدی طراحی و جريان هاي دوفازی 
با مدل اويلرين )بررسی هيدروديناميک سيستم( شبيه سازی شده است. هر فاز دارای معادالت 
انتقال مستقل می  باشد و ارتباط بين دوفاز از طريق روابط انتقال ممنتوم بين دو فاز در نظر گرفته 
می شوند. معادالت مدل اويلرين و مختصری درباره جريان های چند فازی در فصل سوم ارائه شده 

است.
شبيه سازی انجام شده در اين تحقيق با كمک نرم افزارهای مختلف انجام شده است تا از قابليت هر 
يک از آنها استفاده و مدل دقيق تری ايجاد گردد. مراحل كار با جزئيات در فصل چهارم توضيح داده 

شده است. در پايان مختصری از نتايج كلی به عنوان نتيجه گيری نهايی ارائه شده است.

مقام معظم رهبري:
باید تولید درکشور، به خصوص تولید دانش بنیان، متکي به دانش و مهارت هاي علمي و تجربي پیش برود. 
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بهينه سازي فرآيند ريفرمينگ نفتا با احياي كاتاليستي پيوسته جهت افزايش توليد بنزين

مجري: دانشگاه تهران      تاریخ: 1391

چكيده: 

فصل اول اين گزارش، مطالعات كتابخانه اي پيرامون فرآيـند ريفرميـنگ كاتاليـستي و روش هــاي 
بهينه سازي را شامل مي شود.  فصل دوم به مدل سازي فرآيند ريفرمينگ نفتا مي پردازد و در فصل 
سوم، مدل فرآيندي به دست آمده از فصل اول حل شده و نتايج مدل با داده هاي صنعتي پااليشگاه 
اعتبارسنجي شده است. همين طور در ادامه فصل سوم، آناليز حساسيت بر روي متغيرهاي مختلف 

واحد واكنش انجام شده و سپس بهينه سازي بر روي مدل معتبر شده، ارائه شده است.
نتايج حاصل از مدل سازي فرآيند ريفرمينگ نفتا: 

• مدل پيشنهادي براي فرآيند ريفرمينگ كاتاليستي نفتا با احياي پيوسته با خطاي قابل قبولي در 
تطابق خوبي با نتايج تجربي قرار دارد.

• روند تغييرات دما و جريان هاي مولي تركيبات مطابق با رفتار از قبل پيش بيني شده و مطابق نتايج 
به دست آمده از ساير مدل سازي هاي انجام شده، مي باشد.

• آناليز حساسيت اجرا شده بر روي مدل پيشنهادي، نشان مي دهد كه رفتار مدل، رفتاري منطقي 
و قابل توجيه است.

• نتايج حاصل از مدل سازي واحد تثبيت كه با شبيه ساز Aspen صورت گرفته است در تطابق خوبي 
با نتايج صنعتي پااليشگاه دارد.

نتايج حاصل از بهينه سازي: 
• اعمال بهينه سازي بر روي واحد واكنش با هدف ماكسيمم كردن توليد +C5 انجام شد و با 
داشتن خروجي بهينه شده واحد واكنش كه به عنوان خوراک وارد واحد تثبيت شده است، با هدف 
ماكسيمم كردن تخليص محصول ريفرميت و پس از اعمال بهينه سازي بر روي واحد تثبيت افزايش 

تخليص 3/6 درصدي به دست آمد.

نتيجه نهايي بهينه سازي شامل بهينه سازي واحد واكنش و تثبيت، 3/16  درصد افزايش جريان 
محصول ريفرميت نسبت به حالت پايه است.

مقام معظم رهبري:
خرج کردن درآمدهاي نفتي براي کارهاي روزمره کشور غیرعاقالنه و ضرري حقیقي است. 
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بررسي و امكان سنجي كاربرد سيستم هاي كنترل فرآيند پيشرفته )APC( در پااليشگاه هاي نفت

مجري:  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي   تاریخ: 1391

چكيده: 

هدف از تدوين اين گزارش، ارائه نگرش روشنی از نقش و اهميت كنترل پيش بين مبتنی بر مدل 
)MPC( به عنوان استراتژی برگزيده كنترل پيشرفته فرآيند )APC( در صنايع پااليش نفت بوده 

است. 
بررسی های انجام شده در اين گزارش در كنار دانش موجود از ادبيات پژوهشی كنترل پيش بين 
نشان می دهد كه اختراع های طرح شده در زمينه MPC حاوی مجموعه ای غنی از دانش طراحی 
كنترل كننده برای سيستم های كاربردی هستند كه لزوماً در مقاالت منتشر نشده اند. وجود رويکرد 
طراحی عام منظوره به همراه شناخت به وجود آورندگان اختراع ها از فرآيندهای كاربردی باعث شده 

است كه ايده های پيشنهادی بسيار توانا و جالب توجه باشد.  

مقام معظم رهبري:
باید درآمدهاي نفتي را به عنوان ذخایر و میراث کشور و ملت، به سرمایه اي ماندگار تبدیل کنیم.
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توسعه مدل LP براي بهينه سازي واحد تقطير اتمسفريك و تبديل كاتاليستي پااليشگاه ها

مجري: پژوهشگاه صنعت نفت      تاریخ: 1391

چكيده: 

برنامه ريزي مناسب توليد پااليشگاه ها باعث مي شود كه عالوه بر سودآوري بيشتر، محصوالتي با 
كيفيت و مورد نياز بازار مصرف توليد شود. براي برنامه ريزي توليد بايد فاكتورهايي مانند نياز بازار، 
ظرفيت توليد واحدها، ظرفيت ذخيره سازي خوراک و محصوالت و چگونگي اختالط نفت خام و 
فرآورده ها مورد توجه قرار گيرد. مدل برنامه ريزي خطي روشي مناسب براي بهينه سازي اقتصادي و 

برنامه ريزي توليد پااليشگاه ها مي باشد. اين مدل از سه بخش اصلي تشکيل شده است:
* اختالط بهينه خوراک

* بهينه سازي واحد هاي پااليشگاهي
* بهينه سازي اختالط محصوالت

در پروژه حاضر ضمن انتقال نرم افزار مذكور به محيط طراحي شده جديد، مدل  هايLP واحدهاي 
تقطير اتمسفريک و خالء و واحد تبديل كاتاليستي نفتا نيز به آن افزوده شد و درنهايت پايه 
به  اين مرحله، يک قدم  انجام  با  توسعه داده شد.   RIPI ARMS نرم افزاري تحت عنوان اوليه 
توسعه نرم افزار جامعLP براي برنامه ريزي توليد پااليشگاه ها نزديک تر شديم، زيرا هدف نهايي 
توسعه نرم افزاري جامع براي بهينه سازي و برنامه ريزي توليد پااليشگاه ها مي باشد كه قابل رقابت با 

نمونه هاي خارجي آن كه اغلب امريکايي هستند باشد.

مقام معظم رهبري:
باید به گونه اي عمل کنیم که هرآنچه صنعت نفت و گاز متکي به آن است در داخل تولید شود.
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تهيه برنامه راهبردي مديريت خوردگي در صنايع نفت - گاز - پتروشيمي وزارت نفت

مجري:  شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي   تاریخ: 1389

چكيده: 

در شرايط كنوني كه اولويت هاي ملي و جهاني بر روي »انرژي، محيط زيست و بهينه سازي مصرف« 
متمركز گشته است، موضوع كنترل و كاهش هرچه بيشتر خسارات و هزينه هاي ناشي از خوردگي 
در تجهيزات و واحدهاي صنعتي از اهميت ويژه اي برخوردار است. عملي ساختن اين اقدامات 

مستلزم داشتن برنامه ريزي استراتژيک و تدوين يک سند راهبردي است.
با توجه به سرمايه گذاري 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 پايين دستي 
آن، اهميت كنترل و كاهش هزينه هاي خوردگي و درنهايت لزوم انجام مديريت خوردگي كامال 
آشکار مي گردد. به همين منظور مديريت پژوهش و فناوري وزارت نفت با هدف كاهش هزينه هاي 
خوردگي نسبت به تهيه و تدوين »سند راهبردي مديريت خوردگي در صنايع نفت« اقدام نموده 

است.
از  استفاده  با  و  اهميت آن تشريح شده  لزوم و  تعريف مديريت خوردگي و  ابتدا  اين سند،  در 
پرسشنامه و نيز مصاحبه هاي حضوري با متخصصان و مديران ذيربط در صنعت نفت، مشکالت 
كالن موجود در زمينه خوردگي استخراج و مشخص شده و سپس نسبت به تدوين رئوس اصلي 
مأموريت تشکيالت  و  براي سال1400  است. همچنين چشم انداز موردنظر  اقدام گرديده  سند 
مديريت خوردگي و ارزش هاي بنيادي مورد توافق در وزارت نفت تهيه و تدوين شده است. نقاط 
ضعف و قوت به عنوان عوامل داخلي و فرصت ها و تهديدها به عنوان عوامل بيروني مورد شناسايي 
و بررسي قرار گرفته و استراتژي هاي متناسب با آن تعيين شده است. آن گاه نسبت به تعيين هدف 
كالن و اهداف ميان مدت و كوتاه مدت اقدام نموده و براي تحقق هريک از آنها هم راهکارهايي ارائه 
گرديده است. ضمناً به عنوان اقدامات موردنياز جهت تحقق اهداف، عناوين پروژه هايي نيز تعريف 

و ارائه شده است.
در پايان به منظور اجرايي شدن تحقق اهداف، فرم هايي تحت عنوان برنامه ها و اهداف و برنامه 
زمان بندي تحقق اهداف بر اساس Primavera تهيه شده كه در آن ها، مدت زمان انجام، مجري، 
بودجه موردنياز و معيار )شاخص اندازه گيري( پيشرفت كار براي هر كدام از اهداف مشخص گرديده 

است.

مقام معظم رهبري:
استفاده صحیح و برنامه ریزي شده از ظرفیت همه صنایع کشور، شتاب بخش پیشرفت صنعت نفت و گاز است. 
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بررسي سينتيك واكنش هاي حذف مركاپتان هاي موجود در بنزين توليدي واحد كاهش گرانروي توسط محلول 
سود در حضور كاتاليست مراكس و شبيه سازي رآكتور واحد مراكس

مجري: دانشگاه صنعتي اصفهان    تاریخ: 1390

چكيده: 

در اين پروژه به بررسي و تعيين سينتيک اكسيداسيون مركاپتان ها و روش هاي حذف آنها پرداخته 
شده است. انتخاب كاتاليست مايع در مرحله تعيين سينتيک هرچند باعث ايجاد خطاي جزئي به 
علت بررسي نکردن تأثير نگه دارنده شده است اما امکان استفاده از داده هاي سينتيکي را براي دامنه 
وسيعي از فرآيندهاي حذف كاتاليستي مركاپتان، فراهم نموده است. دامنه اي كه از فرآيندهاي 

شستشو با مراكس تا فرآيند استخراج را پوشش مي دهد.
براي اطمينان از داده هاي سينتيکي و همچنين اثبات ضرورت شناخت مکانيسم هر مركاپتان به 
طور جداگانه اقدام به مدل سازي و شبيه سازي متداول ترين روش حذف كاتاليستي مركاپتان ها 
يعني شيرين سازي بستر ثابت مراكس گرديده است. حل مدل ارائه شده به روش تحليلي باعث 

حذف خطاهاي حل عددي و ساده سازي بررسي پارامترهاي مختلف تأثيرگذار بر فرآيند شد.
در فصل پنجم ضمن ارائه يک كد در محيط برنامه نويسي MATLAB اقدام به مقايسه نتايج 

شبيه سازي با داده هاي موجود بود كه بر دقت مدل و داده هاي سينتيکي صحه گذاشت. 
با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي فصل سوم در نتايج شبيه سازي، تأثير نوع مركاپتان در روند 
واكنش مشهود گرديد. لذا انتخاب چهار نوع مركاپتان متداول و بررسي سينتيک اكسيداسيون 

كاتاليستي آنها نه تنها كاري گزاف نبوده بلکه باعث شناخت بهتر فرآيند مي شود.
به وسيله داده هاي حاصله و مدل موجود زمينه هاي طراحي بهتر واحد مراكس فراهم گرديد است 
كه به علت نياز روزافزون كشور به سوخت هاي پاک مي تواند راه گشا باشد. از ديگر موارد استفاده 
پروژه مي توان به بهينه سازي واحدهاي مراكس موجود در كشور اشاره كرد. شباهت مکانيسم 
واكنش و اساس فرآيند مراكس با فرآيندهاي جديدتر نظير DMD و DMC باعث شده كه روند 

انجام اين پروژه براي مراكس با كمي تغيير براي ساير فرآيندهاي جديدتر نيز به كار رود.

مقام معظم رهبري:
اگر یك مّلتي نیروي انساني را داشت، مي تواند ثروت هاي طبیعي خودش را هم استحصال کند.
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طراحي و بهينه سازي فرآيندهاي مايع سازي و جداسازي گاز زير دماي محيط

مجري:  دانشگاه تهران   تاریخ: 1388

چكيده: 

جهت طراحي يک  فرآيند كارآمد از نقطه نظر انرژي كه مواد اوليه را به محصوالت نهايي تبديل 
كند، بايد از تمامي اندركنش هاي موجود بين اجزاي طراحي بهره برداري شود. به علت هزينه هاي 
باالي سرمايه گذاري سطح و هزينه هاي عملياتي در سيستم هاي جداساز و نيز سيستم هاي سرماساز 
وابسته، طراحي چنين سيستم هايي همواره موضوعي چالش برانگيز در تحقيقات مهندسي فرآيند 
بوده است. طراحي سيستم هاي مايع سازي و جداسازي گاز در زير دماي محيط سالها است كه 
مورد توجه محققان بوده است. اما به جهت پيچيدگي زياد طراحي عموماً اجزاي اين سيستم ها 
به طور منفرد موضوع تحقيق قرار گرفته اند و تاكنون الگوريتمي براي طراحي و بهينه سازي يکپارچه 

فرآيندهاي زير دماي محيط ارائه نشده است. 

چالش هاي موجود در طراحي و بهينه سازي فرآيندهاي جداسازي زير دماي محيط را مي توان به 
5 گروه عمده تقسيم كرد: 

1- انتخاب يک ترتيب براي جداسازي محصوالت
2- انتخاب واحدهاي جداساز

3- تعيين شرايط عملياتي مناسب براي هركدام از واحدها
4- طراحي سيستم هاي سرماساز و شبکه حرارتي وابسته

5- استفاده مناسب از سياالت سرماساز مختلف و انواع سيستم هاي سرماساز
در صنعت عموماً طراحي و بهينه سازي چنين سيستم هايي به صورت تجربي انجام مي گيرد. در 
اين تحقيق سعي بر آن است كه با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي در اجزاي سيستم 
)جداساز، سرماساز، شبکه مبدل حرارتي وابسته(، به دنبال الگوريتم بهينه سازي باشد كه به طور 
جامع و هم زمان كليه پارامترهاي موجود در مسئله را بهينه كند و جواب هاي حاصل از آن قابل 

اتکا باشد. 

مقام معظم رهبري:
 نوآوري و ابتکار باعث نوعي جهش در صنعت نفت و گاز و زمینه ساز ارتقاي دانش جهاني در این عرصه است. 
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روش هاي نوين بهره برداري و نگهداري بهينه واحدهاي عملياتي

مجري: شركت فناوري صوت و ارتعاش خادم    تاریخ: 1388

چكيده: 

پايين،  هزينه  باال،  كيفيت  به  دستيابي  براي  دنيا  پااليشگاه هاي  كليه  امروز،  رقابتي  فضاي  در 
افزايش سرعت در توليد و ... تالش مي كنند. دستيابي به اهداف فوق را مي توان در زمره مهمترين 
دغدغه هاي مديران امروزي قلمداد نمود. نگهداري و تعميرات به عنوان يکي از مهمترين فرآيندهاي 
يک پااليشگاه از اين قاعده مستثني نيست. در اين مستند سعي بر اين است تا مهمترين جنبه هاي 
مطرح در حوزه تعميرات و نگهداري پااليشگاه ها بيان شده و مباني به كارگيري آنها در پااليشگاه 
موردنظر مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد. هدف اصلي اين مستند، ارائه اصول و مباني به كارگيري 
اين پژوهش به  علم نگهداري و تعميرات در پااليشگاه ها و روش هاي اجرايي آنها مي باشد. در 
رويکردهاي نوين علم نگهداري و تعميرات پرداخته شده و مثال هاي اجرايي متعدد در اين زمينه 

ذكر گرديده است.

مقام معظم رهبري:
استعداد شکوفنده و فیاض جوانان ایراني، تحقق کامل شعار »ما مي توانیم« را در هر عرصه اي امکان پذیر مي سازد. 
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ارائه روش نوين در تعيين آسفالتين در فرآورده هاي سنگين نفت با بررسي جذب آن بر روي كربن فعال

مجري:  دانشگاه تربيت مدرس   تاریخ: 1390

چكيده: 

رسوب  مسئله  بهره برداري،  و  استخراج  زمينه هاي  در  نفت  معضالت صنعت  مهمترين  از  يکي 
آسفالتين درون سازندهاي نفتي، تأسيسات و خطوط انتقال نفت مي باشد. همچنين در فرآيند 
شکست هيدروژني نفت سنگين، آسفالتين و ناخالصي هاي موجود در آن، سبب كاهش فعاليت 
كاتاليست و درنتيجه ازدياد مصرف آن مي شوند. اطالع از مقدار آسفالتين موجود در نفت خام ورودي 
به پااليشگاه، به منظور پيش بيني دقيق تر مقدار و كيفيت محصوالت و همچنين ميزان پتانسيل 
آسفالتيني كه رسوب مي كند، حائز اهميت است. روش هاي معمول وزن سنجي جهت اندازه گيري 
محتواي آسفالتين يک نمونه نفتي )ASTM D6560/IP143( داراي خطاي بسياري بوده به طوري 
كه قابليت تکرارپذيري و تکثيرپذيري آنها به ترتيب 10 و 20 درصد مي باشد به همين دليل مي توان 
گفت كه ميزان كل آسفالتين موجود در يک نمونه نفتي را نمي توان به طور دقيق تعيين كرد. 
كربن فعال به علت داشتن ميل تركيبي و انتخاب پذيري باال و همچنين دارا بودن خلل و فرج بزرگ، 
مي تواند جاذب بسيار خوبي براي آسفالتين با وزن مولکولي باال باشد. در اينجا آزمايشات اندازه گيري 
مقدار آسفالتين موجود در قيرهاي نفوذي 40/50 و 60/70 به دو روش معمول و روش ابداعي 
با استفاده از كربن فعال و مقايسه بين آنها ارايه شده است. نتايج به دست آمده با استفاده از روش 
ابداعي محتوي آسفالتين قير 40/50 را به ميزان 3/63 درصد و محتوي آسفالتين قير 60/70 را به 
ميزان 4/44 درصد بيشتر از روش هاي معمول اندازه گيري مي كند. به منظور بررسی صحت نتايج 
به دست آمده از Violanthrone-79 به عنوان مولکول مدل و جايگزينی برای آسفالتين استفاده شد 

و ايزوترم جذب آن بر روی كربن فعال در محلول تولوئن تعيين گرديد.

مقام معظم رهبري:
با همکاري، همدلي، احساس برادري، احساس عمل  ال... و کار براي خدا، این ملت مي تواند جایگاه شایسته ي خود را پیدا کند.
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)FH-PRO( تهيه نرم افزار جامع طراحي و شبيه سازي كوره هاي فرآيندي

مجري: شركت مهندسي طراحان نفتون آريا   تاریخ: 1390

چكيده: 

كوره هاي فرآيندي )Process Heaters( موجود در پااليشگاه هاي نفت به دليل مسائلي همچون 
افزايش ظرفيت، قدمت و فرسودگي تجهيزات، طراحي قديمي و ... با مشکالت متعددي ازجمله 

موارد زير روبرو هستند:
باالبودن دماي پوسته لوله، باالبودن ميزان هواي مصرفي وكاهش راندمان حرارتي كوره، باال بودن 
ميزان مصرف سوخت هاي مايع و گازي، بروز مشکالت در شکل و ارتفاع شعله ها، فالكس حرارتي 
نامتقارن و زياد در برخي كوره ها و درنتيجه افزايش ميزان هواي اضافي، افزايش بيش از حد دماي 

آرک كوره.
به همين منظور و براي غلبه بر مشکالت ذكر شده و نيز توسعه دانش فني طراحي كوره ها نرم افزاري 
جامع براي طراحي وشبيه سازي كوره هاي فرآيندي، به كارفرمايي مديريت پژوهش وفناوري شركت 
ملي پااليش و پخش توسط شركت نفتون آريا تهيه شده است كه عالوه بر برخورداري از كليه 
امکانات و قابليت هاي نرم افزارهاي موجود خارجي همچون HTFS از قابليت هاي ويژه اي جهت 
استفاده خاص در صنعت پااليش نفت كشور نيز برخوردار است. دراين نرم افزار، كليه ايرادات و 
نواقص نرم افزارهاي خارجي مرتفع شده و عالوه بر اين قابليت هاي اضافي جهت سهولت كاربرد و 
افزايش جنبه هاي كاربردي درآن ملحوظ شده است. درتدوين اين نرم افزار نيازهاي فعلي پااليشگاه ها 
و ادارات مهندسي پااليش به ويژه ادارات احتراق و انتظارات ايشان از نرم افزارهاي تخصصي كوره 
درقالب اين قابليت هاي جديد تنظيم شده اندكه مشخصاً در نرم افزارهاي موجود وجود نداشته است. 
براساس تجربيات عملي قبلي، استفاده از اين نرم افزار، كاهش مصرف سوخت دركوره ها را به ميزان6 
درصد موجب خواهد شد كه اين امر كاهش قابل توجه هزينه سوخت مصرفي را درپي خواهد 
داشت. عالوه بر آن، طول عمركوره ها به دليل عمليات بهينه تر افزايش يافته و هزينه استهالک آنها 
كاهش خواهد يافت. آالينده هاي زيست محيطي نظير NOx ,SOx ,CO نيز كاهش يافته و طوالني 

شدن زمان هاي بين تعميرات اساسي نيز باعث افزايش سودآوري پااليشگاه ها خواهد گرديد.

مقام معظم رهبري:
همه دنیا محتاج نفت این منطقه اند. اگر مسلمین با هم متحد باشند، دنیاي اسالم خیلي سود خواهد برد. 
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بررسي مطالعاتي جامع انواع نمك زداهاي نفت خام و تهيه بانك اطالعاتي نمك زداهاي نفت خام پااليشگاه هاي 
كشور

مجري:  پژوهشگاه صنعت نفت   تاریخ: 1391

چكيده: 

در پروژه حاضر فرآيند نمک زدايي از نفت خام به طور كامل مورد بررسي قرارگرفته است. در ابتدا 
كلياتي در ارتباط با اهميت نمک زدايي از نفت خام شامل داليل و ضرورت انجام آن بيان شده، بعد 
از پرداختن به جديدترين روش هاي حذف نمک از نفت خام،  فرآيند نمک زدايي الکترواستاتيکي 
به عنوان رايج ترين فرآيند نمک زدايي مورد بررسي جامع تري قرارگرفته است. در ادامه در ارتباط 
با نحوه اثرگذاري شرايط عملياتي از جمله دما، فشار، ولتاژ اعمال شده، افت فشار شير اختالط، 
نوع تركيب امولسيون زدا، غلظت امولسيون زدا و ميزان آب شستشو بر بازدهي فرآيند نمک زدايي 
مطالبي بيان گرديده است. با توجه به اهميت بحث طراحي نمک زداها، بخشي در ارتباط با نحوه 

انجام محاسبات موازنه جرم و طراحي مخازن نمک زدا ارائه شده است.
در طول انجام اين پروژه از واحدهاي نمک زدايي پااليشگاه هاي كشور شامل پااليشگاه هاي آبادان، 
اراک، اصفهان، بندرعباس، تبريز، تهران، شيراز و كرمانشاه بازديد به عمل آمد. در اين بازديدها، 
عملکرد واحدهاي مختلف به لحاظ بازدهي و حذف نمک بررسي گرديد. با توجه به مذاكرات انجام 
شده با مسئولين و كارشناسان محترم واحدهاي نمک زدايي، مشکالتي كه در گذشته در اين واحدها 
وجود داشته و يا مشکالت موجود، مورد بحث و بررسي قرارگرفتند و اطالعات كافي و مفيدي در 
اين زمينه به دست آمد. از جمله مهمترين موارد مشاهده شده در اين بازديدها مي توان به استفاده 
نکردن از تركيبات امولسيون زدا بر روي بازدهي نمک زدايي از نفت خام، تنها دو پااليشگاه بندرعباس 
و شيراز از دموليسفاير استفاده كرده و در بقيه موارد بدون توجيه خاصي تزريق امولسيون زدا متوقف 
شده بود. در بخش بعدي اين پروژه به كمک داده هاي تجربي به دست آمده از پااليشگاه هايي كه به 
سيستم DCS مجهز بودند رفتار فرآيند نمک زدايي و آب زدايي به روش شبکه هاي عصبي مصنوعي 
مدل سازي گرديد. بر اساس نتايج به دست آمده، مدل سازي فرآيند نمک زدايي به كمک شبکه 
عصبي نتايج قابل قبولي را حاصل نموده و در صورتي كه داده هاي تجربي مناسب و به تعداد كافي 
در دسترس باشد مي توان به خوبي رفتار فرآيند نمک زدايي را با توجه به شرايط عملياتي پيش بيني 

نمود.

مقام معظم رهبري:
نفت، خون حیاتبخش تحرک دنیاي امروز است. 
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بررسي علل كاهش مواد بهبوددهنده هدايت الكتريكي سوخت جت در فرآيند انتقال و پيشنهاد محل مناسب 
تزريق ماده افزودني

مجري: پژوهشگاه صنعت نفت   تاریخ: 1388

چكيده: 

برخي  وجود  از جمله  مختلف  به داليل  هواپيما،  و سوخت گيري  انتقال  فرآيند  در طي  تحقيقاً 
ناخالصي ها، سرعت جريان، نحوه بارگيري و مهمتر از همه فليتراسيون همراه با شدت جريان پمپاژ 
سريع يک مايع، باعث توليد الکتريسيته ساكن در سوخت مي گردد كه اين موضوع خطر بالقوه 
انفجار و آتش سوزي را افزايش مي دهد. وقتي بار الکتريکي تجمع مي يابد، پتانسيل يونيزاسيون 
هواي باالي سطح مايع افزايش مي يابد. به طوري كه مي تواند از سطح مايع به صورت يک جرقه 

تخليه گردد.
براي رفع اين مشکل و به منظور باالبردن هدايت الکتريکي سوخت، به برخي از آنها از جمله سوخت 
جت )ATK-JP4( در پااليشگاه ها مواد افزودني پخش كننده الکتريسيته ساكن كه سرعت جدايي 
بار را با افزايش هدايت الکتريکي سوخت افزايش مي دهد، اضافه مي شود؛ برخي از گزارش ها حاكي 
از كاهش ميزان هدايت الکتريکي )ATK-JP4( در انبارهاي شركت ملي پخش و اداره سوخت گيري 

هواپيمايي دارد.
در اين طرح با توجه به منابع و مدارک علمي موجود، علت اين امر و محل مناسب افزودن اين نوع 

مواد به )ATK-JP4( بررسي و پيشنهاد شده است.
و  پخش  انبار  پااليشگاه،  به  مربوط   ATK نمونه  روي سه  بر  به طور جداگانه  آزمايشگاه  در  لذا 
فرودگاه هاي تهران، بندرعباس و مشهد و دو نمونه JP-4 مربوط به پااليشگاه و فرودگاه تهران كه 
كاهش اين خاصيت براي آنها گزارش شده است، پارامتر هدايت الکتريکي از محل توليد تا توزيع 

اندازه گيري شده است.

مقام معظم رهبري:
علي رغم خواست دشمن، باید حرکت علمي در کشور شکوفا و امیدبخش و آینده نگر باشد.
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نتايج به دست آمده به شرح زير است: 
1- از نظر ايمني هواپيما و اطمينان از هدايت الکتريکي بهترين محل تزريق، از طريق پمپ گردشي 
در مخزن ماشين انتقال سوخت به هواپيما تشخيص داده مي  شود. چنانچه نصب و زمان انتقال از 
مخزن به هواپيما امکان پذير نمي باشد، نقطه بعدي، مخزن نهايي تحويل به ماشين سوخت رسان 
در فرودگاه است و از نظر اقتصادي نيازي به تزريق ماده افزودني در مخازن پااليشگاه هاي توليد، 
مخازن پخش و هنگام انتقال توسط خطوط لوله و يا تانکرها نمي باشد، چرا كه در طي مسير اين 

ماده تأثير خود را از دست مي دهد.
2- كنترل دقيق مقدار هدايت الکتريکي پس از سوختگيري هواپيما و قبل از پرواز و همچنين 
تخليه شارژهاي الکتريکي در هنگام سوخت گيري توسط اتصال كابل رابط  Earthing از هواپيما به 

زمين بسيار ضروري است.
3- مقدار مجاز افزودني ASA-3 براي 1ppm ، ATK و براي ppm،JP-4 0/5 مي باشد چرا كه كمتر 
از اين مقدار هدايت الکتريکي مناسب را به وجود نمي آورد و بيشتر از اين، سبب كاهش WSIM و 

گرفتگي فيلترها مي گردد.
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E10 بررسي آزمايش ميداني بنزين حاوي 10 درصد حجمي اتانول در بنزين

مجري: پژوهشگاه صنعت نفت   تاریخ: 1385

چكيده: 

اتانول با دارا بودن عدد اكتان باال سوختي مرغوب است و به عنوان يک تركيب اكسيژن  دار با 
اضافه شدن به بنزين مي تواند عدد اكتان آن را افزايش داده و انتشار آالينده هايي نظير مونوكسيدكربن 
و هيدروكربن هاي نسوخته را كاهش دهد. همچنين آسيب كمتري به محيط زيست 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 E10 به عنوان سوخت 
آزمايشي( به مدت يک سال و هركدام با پيمايش يکصدهزار كيلومتر مسافت، يک دوره آزمايش 
ميداني را سپري نمودند و به منظور بررسي، كنترل و مقايسه عملکرد آنها با سوخت هاي مذكور 
ظرف اين مدت پرسش نامه هايي حاول سؤاالت متنوع تهيه و در اختيار رانندگان خودروها قرارداده 
شد. بررسي و مقايسه نهايي پاسخ هاي داده شده در پرسش نامه ها حاكي از آن است كه سوخت 
E10 طي دوره آزمايش ميداني عملکرد نسبتاً بهتري از بنزين  معمولي بدون سرب در خودروها 

داشته است. 
در ارتباط با بررسي تأثيرگذاري سوخت E10 بر روغن موتور، از بين دوازده دستگاه خودروي مورد 
آزمايش، دو دستگاه خودرو، يکي شاهد و ديگري با سوخت E10 ضمن استفاده از روغن موتور 
ايرانول 8000 تحت سه دوره آزمايشکات ميداني مقايسه اي قرار گرفتند و مشخص گرديد كه 

سوخت E10 هيچگونه تأثير منفي بر كيفيت روغن موتور مورد آزمايش نداشته است. 
آاليندگي و مصرف سوخت خودروها طي مدت يک سال آزمايش ميداني در فواصل هر 15000 
كيلومتر پيمايش با استفاده از سيکل رانندگي استاندارد اندازه گيري گرديد و ظرف اين مدت 
خودروهاي E10 سوز، انتشار مونوكسيدكربن و هيدروكربن هاي نسوخته كمتر و اكسيدهاي ازت 
بيشتري نسبت به خودروهاي شاهد داشتند. مصرف سوخت خودروهاي E10 سوز نيز نسبت به 

خودروهاي شاهد باالتر بود.
پس از پيمايش يکصدهزار كيلومتر مسافت، سرسيلندر كليه خودروهاي مورد آزمايش باز و موتور 
آنها از نظر رسوب سوپاپ هاي ورودي، رسوبات سطح سرسيلندر و تاج پيستون ها، وضعيت داخل 
مانيفولد ورودي و وضعيت شيلنگ هاي سوخت مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصله مبين آن 
است كه سوخت E10 از نظر تشکيل رسوب در موتور تقريباً مشابه بنزين معمولي عمل نموده و 

به عالوه تأثير سوئي بر كيفيت شيلنگ هاي بنزين نمي گذارد.

مقام معظم رهبري:
امروز کساني که مي توانند دانش را در این کشور رشد بدهند باید احساس وظیفه مضاعف کنند.



110كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري

بررسي آزمايشگاهي، مدل سازي و پيش بيني رسوب گذاري در خطوط انتقال نفت، پمپ، شيرآالت و تأسيسات 
توليدي

مجري:  دانشگاه تربيت مدرس   تاریخ: -

چكيده: 

لوله ها مي شوند. وجود  باعث خوردگي  با آب  پااليشگاه  ها نمک ها همراه  به  نفت خام  انتقال  در 
تأسيسات آب گيري و نمک زدايي در پااليشگاه ها مبّين وجود نمک و آب در نفت انتقالي است.

در خطوط انتقال از سرچاه تا تأسيسات نمک زدايي رسوبات همراه با آسفالتين باعث گرفتگي و 
خوردگي خطوط لوله مي شود، رسوب گذاري باعث بسته شدن لوله ها و اتصاالت و شيرهاي نفت 
مي شود. در عمليات برداشت نفت از چاه چون شرايط دما و فشار در سرچاه پايين مي آيد در 
نتيجه نمک هاي معدني در تأسيسات مانند پمپ ها و اتصاالت و مخازن سرچاهي رسوب مي كند. 
رسوبات مذكور باعث گرفتگي شيرآالت و پايين آمدن راندمان پمپ و ساير تأسيسات نفتي مي شود. 
پيش بيني رسوب در توليد سرچاهي باعث بهينه كردن توليد نفت خام مي شود. در بعضي از چاه هاي 
نفت توليد از چاه كاهش يافته و اين به واسطه رسوب گذاري مواد معدني در هنگام توليد بوده است. 
از طرفي در بازيافت نفت خام با استفاده از تزريق گاز CO2  و آب معموالً در مخازن رسوب هاي 
كربنات و سولفات باعث افت فشار چاه مي شوند. در اين تحقيق بررسي آزمايشگاهي تشکيل رسوب 
در لوله ها و اتصاالت و اندازه گيري دقيق رسوب انجام مي شود. همچنين با استفاده از مدل هاي 
ترموديناميکي نوع و ميزان مقدار رسوب در شرايط متفاوت حرارتي و فشار پيش بيني و تخمين 

زده مي شود. در نهايت يک نرم افزار كاربردي براي پيش بيني نوع و مقدار رسوب تهيه خواهدشد. 

مقام معظم رهبري:
روي پاي خود ایستادن، آن وقتي تحقق پیدا خواهد کرد که علم از درون خود ما بجوشد.



پژوهش در زمينه شناخت و 
به كارگيري فناوري هاي نو
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مطالعه و تحقيق در خصوص استفاده از فناوري نانو در فرآيند خالص سازي بيوسورفكتانت قابل كاربرد دركاهش 
ويسكوزيته لجن هاي حاصل از اليروبي مخازن فرآورده هاي نفتي )محيط مدل( در مقياس آزمايشگاهي و بنچ

مجري: پارک علم و فناوري دانشگاه تهران       تاریخ:  1390

چكيده: 

محفظه هاي ذخيره نفت حاوي مقادير زيادي لجن ها و رسوبات ته نشين شده هستند. لجن ها و 
برش هاي سنگين نفت كه در ته مخازن ذخيره نفت ته نشين مي شوند، رسوباتي با ويسکوزيته 
نيز  آنها  نيستند. جداسازي  آن ها  به جداكردن  قادر  پمپ ها  كه  مي باشند  جامد  و حتي  باال 
و  خطرناک  زمان بر،  فرآيند  دو  هر  مي باشد.  دستي  پاک سازي  يا  حالل  با  شستشو  نيازمند 
و  سورفکتانت ها  كمک  با  نفت/ آب  پايدار  امولسيون  توليد  ديگر،  روش  مي باشد.  گران قيمت 
محل  از  كاماًل  تانک  پاک سازي  هزينه هاي  است  ممکن  روش  اين  با  است.  بيوسورفکتانت ها 
مورد  كه  بيوسورفکتانت هايي  بيشترين  شود.  تأمين  شده  بازيافت  امولسيون  افزوده  ارزش 
مطالعه قرار گرفته اند رامنوليپيدهاي به دست آمده از سودوموناس آئروجينوزا مي باشد كه به 
صورت تجاري در دسترس است. پايداري زياد تحت گستره اي از PH و شوري، از مزاياي اين 
است  اين  نفت  مخازن  پاک سازي  جهت  بيوسورفکتانت  كاربرد  مشکل  مي باشد.  سورفکتانت 
تحقيق  اين  در  است.  هزينه بر  و  مشکل  گاهي  توليدشده  بيوسورفکتانت هاي  جداسازي  كه 
مغناطيسي  نانوذرات  از  استفاده  با  توليدي  بيوسورفکتانت  خالص سازي  فرآيند  بهينه سازي 
تأثير دو متغير مدت  به دو روش متفاوت مورد بررسي قرار گرفته و  اكسيدآهن سنتز شده 
زمان تماس نانوذرات با بيوسورفکتانت و مقدار نانوذرات تركيب شده با بيوسورفکتانت بر ميزان 
خالص سازي بيوسورفکتانت تعيين شده است. همچنين كارايي دو نوع نانوذره سنتز شده نيز 

مورد مقايسه قرار گرفته است.
عالوه بر بهينه سازي فرآيند خالص سازي بيوسورفکتانت، بهينه سازي توليد امولسيون نرمال 
دكان )به عنوان محيط مدل لجن نفتي(، در آب توسط بيوسورفکتانت خالص شده نيز بررسي 
شده است و در نهايت در شرايط بهينه به دست آمده، فعاليت امولسيون كنندگي لجن نفتي در 
نتايج به دست  به  با توجه  آب به كمک محلول بيوسورفکتانت مورد مطالعه قرارگرفته است. 

مقام معظم رهبري:
براي اینکه دنیا مجبور شود عّزت و کرامت شما ملت ایران را نگه دارد، باید به خودتان متکي شوید. 
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آمده مشاهده گرديد كه كارايي نانوذرات سنتز شده به روش رسوبي كاهشي بيشتر از روش 
روش سنتز  در  ناخالصي ها  براي جداسازي  كمتري  نانوذره  مقدار  به طوري كه  بود  هم رسوبي 
اول نياز بود. همچنين مطابق نتايج بهينه سازي فرآيند خالص سازي بيوسورفکتانت به روش 
پاسخ سطح )RSM(، سطح بهينه براي مدت زمان تماس نانوذرات و محلول بيوسورفکتانت 
 0/07  g و   28/5  min برابر  ترتيب  به  بيوسورفکتانت  با  تركيبي  نانوذرات  جرم  همچنين  و 
در  آمد.  به دست   22/86 mg/L براي  شرايط  اين  تحت  بحراني  مايسل  غلظت  مقدار  و  بوده 
با استفاده  ادامه براساس شرايط بهينه به دست آمده در توليد بيوسورفکتانت و خالص سازي 
شد.  بررسي  دكان(  )نرمال  مدل  محيط  در  سطحي  كشش  كاهش  فرآيند  نانوذرات،  از 
كشش  دكان،  نرمال  به  نشده  خالص  بيوسورفکتانت  محلول  افزودن  با  كه  داد  نشان  نتايج 
بين سطحي از مقدار mN/m 27 كاهش يافته و به نقطه CMC آن يعني mN/m 7 رسيد. 
 درحالي كه براي محلول بيوسورفکتانت خالص شده با نانوذرات، كشش بين سطحي تا مقدار

 mN/m 1 كاهش يافت. تفاوت مشاهده شده، كارايي مناسب روش خالص سازي با نانوذرات را 
نشان مي دهد. مطابق نتايج به دست آمده از برنامه آماري پاسخ سطح مشاهده مي شود كه با 
افزايش دور همزن از rpm 700 به rpm 1000 مقدار فاز امولسيون افزايش يافته است و بعد از 
24 ساعت، براي نسبت بيوسورفکتانت/ نرمال دكان 3 به 1 و 1 به 1، مقدار نرمال دكان كمتري 
از فاز امولسيون جدا شده است كه نشان دهنده پايداري باالتر امولسيون مي باشد. براي دور 
rpm 1000 باالتر تفاوت چنداني در مقدار امولسيون توليد شده مشاهده نمي شود. همچنين 
براساس شرايط بهينه در بررسي اثر نسبت حجمي فازها مشاهده مي شود كه مقدار امولسيون 
توليدي براي سرعت مياني rpm 1000، در نسبت حجمي 1 به 1 تقريباً بيشترين مقدار را 
ميزان  به  نفتي  لجن  روان سازي  زمان  كاهش  باعث  خالص  بيوسورفکتانت  از  استفاده  دارد. 
حداقل دو برابر مي شود. همچنين در شرايط بهينه، نسبت درصد ميزان ويسکوزيته مخلوط 
لجن نفتي با بيوسورفکتانت خالص نسبت به ويسکوزيته مخلوط لجن نفتي و بيوسورفکتانت 
ناخالص در حدود 75 درصد است كه نشان دهنده ميزان مناسب كاهش ويسکوزيته لجن نفتي 

توسط بيوسورفکتانت خالص مي باشد.
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بررسي، پژوهش و سنتز نانوكاتاليست هاي فلزات نجيب 

)Pt، Ru، Ir، Rh،Pd ( براي توليد گازسنتز به روش اكسيداسيون جزئي

مجري:  دانشگاه كاشان   تاریخ: 1390

چكيده: 

 به منظور پيش بيني و بررسي نتايج آزمايش هاي كاتاليستي و بررسی شرايط عملياتي )دما و 
نسبت خوراک(، آناليز ترموديناميکي بر روی فرآيند اكسيداسيون جزئي و ريفرمينگ تركيبی 
متان صورت گرفته است. نتايج اين مدل سازي نشان می دهند كه بهترين شرايط برای فرآيند 
1000تا  Kدمايي محدوده  و   0/8 0/4تا  بين  خوراک  نسبت  در  متان  جزئی   اكسيداسيون 
پايه  عنوان  به  منيزيم  آلومينات  تهيه  براي  شده  بررسي  روش هاي  ميان  از  است.   1100  K
آلومينات منيزيم در مقياس  به عنوان روش مناسبي جهت سنتز  كاتاليست، روش هم رسوبي 
نانومتري و با مساحت سطحي ويژه باال مورد استفاده قرار گرفت و سپس فرآيند اكسيداسيون 
 جزئی متان و نيز اثر افزودن دی اكسيدكربن به اين فرآيند بر روی كاتاليست های فلزات نجيب 
)Rh ،Ru ،Ir ،Pt ،Pd( با پايه آلومينات منيزيم پايدار شده برای توليد گاز سنتز مورد بررسی 
آزمايش های شده،  تهيه  كاتاليست های  مشخصات  تعيين  برای  است.  گرفته  قرار  مطالعه   و 

 BET ،XRD ،SEM ،TEM ،TPR ،TPH ،TPD و جذب شيميايی سولفيد هيدروژن انجام شده 
است. آناليز جذب شيميايی سولفيد هيدروژن محدوده اندازه كريستالی فلزات فعال را بين 1/8 
تا nm 4/24 نشان داد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه كاتاليست هايRh   و Ru بيشترين 
فعاليت را در فرآيند اكسيداسيون جزئي متان دارند و روند فعاليت براي كاتاليست هاي مختلف به 

 .Rh~Ru>Ir>Pt>Pd. :اين صورت است
در بررسي اثر GHSV نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه براي كاتاليست هاي Rh و Pt با افزايش 
 Ru، Ir كمي افزايش مي يابند اما براي CO و H2 ميزان تبديل متان و گزينش پذيري ،GHSV
كاهش خيلي كمي مشاهده مي شود. نتايج به دست آمده از بررسي تأثير نسبت خوراک نشان 
مي دهد كه با افزايش نسبت اكسيژن به متان ميزان تبديل متان براي همه كاتاليست ها افزايش 
مي يابد و نسبت H2/CO هم به غير از كاتاليست Pd براي بقيه كاتاليست ها روندي افزايشي دارد. 
همچنين نتايج به دست آمده نشان می دهد كه كاتاليست های فلزات نجيب در مدت 50 ساعت 
واكنش، پايداری بااليی داشته و هيچ گونه كاهشی در ميزان تبديل متان از خود نشان ندادند. در 
ضمن نسبت مولی H2/CO برای فرآيندهای ريفرمينگ دی كسيدكربن، اكسيداسيون جزئی متان 

و ريفرمينگ تركيبی به ترتيب مقادير 2، 0/7 و 1 به دست آمد.

مقام معظم رهبري:
مّلتي که علم ندارد محکوم به عقب ماندگي و ذلّت و بداخالقي و دون و فرودستي در معادالت جهاني است. 
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طراحي و ساخت پايلوت فرآيند جذب تناوبي خالء براي جداكردن CO2 از گازهاي حاصل از احتراق

مجري: دانشگاه تربيت مدرس   تاریخ: 1391

چكيده: 

در سال هاي اخير جمع آوري گاز CO2 و توسعه روش هاي جداسازي آن به طور چشمگيري مورد 
توجه قرار گرفته است. اين گاز ازجمله گازهاي گلخانه اي است و در راستاي كنترل اين گازهاي 
در سطح كره زمين جداسازي و حذف گاز دي اكسيدكربن اهميت ويژه اي پيدا كرده است. در اين 
گزارش در ابتدا وضعيت تحقيقات در اين رابطه مرور مي شود و پس از آن لزوم جداسازي اين گاز 
بررسي مي شود. تاكنون روش هاي مختلفي براي جداسازي و حذف گاز  CO2 شناخته شده است. 
يکي از اين روش ها به كارگيري جاذب هاي صنعتي در فرآيند جذب تناوبي فشار است كه در اين 

گزارش به آن پرداخته شده است. 
در  از خالء  استفاده  كه  نشان مي دهد  روي جاذب هاي شناخته شده  بر  گاز  اين  ميزان جذب 
مرحله دفع فرآيند جذب تناوبي فشار اجتناب ناپذير است و در نتيجه يک فرآيند جذب تناوبي 
فشار و خالء شامل هشت مرحله در يک پايلوت با 4 بستر جذب به طول يک متر و قطر 3/5 
سانتي متر براي جداسازي گاز CO2  از مخلوط آن با نيتروژن طراحي گرديده است. دو نوع جاذب 
كربن غربال مولکولي و زئوليت 13X در اين جداسازي مورد استفاده واقع شدند كه در قسمت 
آزمايشگاهي با استفاده از جاذب كربن غربال مولکولي حداكثر خلوص 76% و با استفاده از زئوليت 
حداكثر خلوص 92/98 % حاصل شد. در ادامه اثر پارامترهاي فشار جذب، زمان سيکل و مقدار 
 خوراک بر روي عملکرد فرآيند بررسي شد. مدل سازي و شبيه سازي فرآيند نيز با استفاده از روش

Orthogonal Collocation و نرم افزار MATLAB صورت گرفت. الزم به ذكر است كه اين تحقيقات 
همچنان درحال انجام و پيشرفت است.

مقام معظم رهبري:
تحقیق یعني کاویدن، کاوش، تالش کردن براي رسیدن به چیزي که تا به حال به آن دسترسي پیدا نشده است.
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نانوفيلتراسيون حالل هاي آلي )OSN( در صنايع پااليشگاهي و ساخت و راه اندازي سيستم جداسازي

 در مقياس بنچ  

مجري:  دانشگاه فردوسي مشهد   تاریخ: 1390

چكيده: 

 در اين پروژه، غشا پليمري با خواص تراوايي و تکرارپذيري مطلوب جهت جداسازي حالل هاي 
آلي از جريان هاي مايع واحدهاي پااليشگاهي كشور ساخته شد. از جمله قابليت  كاربرد اين غشاي 
نانوساختار پليمري براي جداسازي مخلوط حالل هاي آلي متيل اتيل كتون )MEK( و تولوئن از 
جريان فيلتريت خروجي واحد واكس زدايي )Dewaxing( پااليشگاه هاي نفت مي باشد. بدين منظور 
و در بخش اول، پس از مطالعات كتابخانه اي و انتخاب پليمر مناسب و روش سنتز مناسب آن، غشا 
پليمري براي جداسازي مخلوط حالل هاي آلي متيل اتيل كتون )MEK( و تولوئن ساخته شده و با 
تست هاي استاتيکي تعيين مشخصات مي گردد. سپس در ادامه، اجزا و تجهيزات موردنياز بررسي و 

تهيه گرديده تا سيستم جداسازي غشايي براي فرآيند OSN راه اندازي شود. 
 Toluene, MEK, Lube Oil در بخش دوم، خواص تراوايي )تست هاي ديناميکي(  براي حالل هاي آلي
با استفاده از سيستم نانوفيلتراسيون راه اندازي شده، مورد بررسي قرار مي گيرد. بررسي و مطالعه 
تأثير دماي خوراک بر ميزان تراوايي، درصد دفع Lube Oil و نسبت وزني حالل ها، بررسي و مطالعه 
تأثير فشار عملياتي بر ميزان تراوايي، درصد دفع Lube Oil و نسبت وزني حالل ها و در نهايت 
بررسي و مطالعه تأثير دبي خوراک بر ميزان تراوايي، درصد دفع Lube Oil و نسبت وزني حالل ها از 
مهم ترين فعاليت هاي اين بخش از پروژه خواهد بود. به اين ترتيب، توانايي جداسازي غشا در شرايط 
شرايط تقريباً نزديک جريان فيلتريت واحد Lube Oil پااليشگاه بررسي گرديده و مسير براي تبديل 

مقياس آزمايشگاهي به مقياس نيمه صنعتي طرح هموار مي گردد. 

مقام معظم رهبري:
علم شکوفا و پیشرفته اگر در اختیار یك ملت سالم و کامل باشد، مایه خیر و برکت است.
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تهيه و تدوين برنامه جامع بيواتانول كشور - فاز اول

مجري: شركت طراحي فرآيندهاي شيميايي فراتک   تاریخ: 1391

چكيده: 

اين گزارش در 3 بخش مجزا و البته مرتبط با هم تهيه شده است:
بخش اول: مواد اوليه توليد بيواتانول

در اين بخش مواد اوليه اصلی شناخته شد و مورد استفاده برای توليد بيواتانول در جهان به چند 
گروه تقسيم بندی شده و مهتمرين آنها معرفی گرديده اند. آن تعداد از مواد اوليه معرفی شده كه 
بحث توليد بيواتانول ازآنها در ايران مطرح می باشد، به طور جداگانه مورد بررسی مجدد قرار گرفته اند. 
بررسی بعضی از مواد اوليه معرفی شده در همين  حد باقی خواهند ماند، اما آنهايی كه در طرح های 
پيشنهادی توليد بيواتانول در ايران مطرح هستند، در بخش های آتی طرح مجدداً مورد بررسی 

دقيق تر و جامع تر قرار خواهند گرفت.
بخش دوم: تکنولوژی توليد بيواتانول

در اين بخش اجزای مختلف تشکيل دهنده فرآيند توليد بيواتانول تا مرحله دستيابی به بيواتانول 
سوختی، از مواد اوليه مختلف )قندی- نشاسته ای- سلولزی- تركيبی( معرفی می گردد. در هر 

قسمت، در صورت وجود فناوری های مختلف و جايگزين به اين فناوری ها اشاره خواهد شد. 
بخش سوم: محصوالت جانبی توليد بيواتانول

در اين بخش بعضی محصوالت مهم تر قابل توليد به عنوان محصوالت جانبی)جنبی( در فرآيندهای 
مختلف توليد بيواتانول از مواد اوليه مختلف معرفی خواهد گرديد.

مقام معظم رهبري:
علم و معرفت، گوهر بسیار عزیز، شریف و ارزشمندي است که انسان همیشه باید به دنبال آن باشد.
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بازيافت هيدروژن از جريان هاي OFFGAS پااليشگاهي توسط تكنولوژي جديد غشايي 

مجري:  دانشگاه فردوسي مشهد   تاریخ: 1390

چكيده: 

عملکرد يک غشا در يک فرآيند مشخص در تقابل موثر از پارامترهاي ساختاري آن  است. مشخصات 
ساختاري يک غشا وقتي مناسب است كه عملکرد بهينه و پايداري زماني در فرآيند جداسازي 
مورد نظر از خود نشان بدهد. خواص مناسب و بهينه يک غشا را زماني مي توان به دست آورد كه 
از مراحل ساخت آن، مکانيسم هاي سنتز و از همه مهمتر از تاثير پارامترهاي مهم در سنتز غشا، 
دانش و فهم عميق و كافي داشت. غشاهايي كه در فرآيندهاي جداسازي گازي كه در عمل مورد 
استفاده قرار مي گيرند بايستي برآورده كننده ي بسياري از نيازمندي هاي 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 به سزايي دارد. عالوه بر باال بودن ميزان 
دبي حجمي عبوري، همچنين غشا بايد انتخاب پذيري مناسب و قابل قبول داشته باشد به نحوي 
كه جريان گازي محصول، از خلوص بااليي برخوردار گردد. غشاهاي مورد استفاده در فرآيند هاي 
جداسازي گازها عالوه بر موارد فوق بايستي در فشارهاي گازي باال كه معموال در جريانات گازي 

صنعتي وجود دارد، بتواند مقاومت مکانيکي قابل قبولي را از خود نشان دهند.
ساخت و كاربرد غشاهايي با اين خصوصيات همواره دغدغه ي اصلي محققين غشايي است. يکي 
از مواد پليمري كه اين خصوصيات را مي تواند براي غشا ساخته شده از آن دراختيار قرار بدهد، 
پليمر پلي سولفون مي باشد. اين پليمر با دماي شيشه اي شدن 185درجه سانتي گراد، در دماي 
محيط ساختار شيشه اي دارد كه مناسب براي فرآيندها ي جداسازي گازي است. كاربرد صنعتي 

مقام معظم رهبري:
شما باید علم را دوست بدارید، ارزش بدانید، آن را براي خدا و با نیت خالص دنبال کنید.
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اين پليمر در فرآيندهاي صنعتي جداسازي غشايي براي گازها در واحدهاي صنعتي دنيا به تفصيل 
در اين گزارش بيان می گردد. در پروژه ي حاضر ابتدا غشا نامتقارن پلي سولفون متشکل از دو اليه 
متخلخل و چگال با روش جدايش فازي با استفاده از اصول ريخته گري محلول پليمري به صورت 
صفحه اي ساخته شد و در ادامه براي بهبود و افزايش انتخاب پذيري غشا بر روي سطح اليه ي 
نازک چگال آن، سيليکون رابر )پلي دي متيل سيلوكسان( پوشانده شد. مراحل ساخت غشا و بررسي 
مکانيسم جدايش فازي و تشکيل فازهاي غني و فقير از پليمر در بخش های مورد نظر با جزئيات 
كامل ارائه گرديده است. بنابراين در اين مطالعه به منظور ساخت غشا بهينه مورد نظر، پارامترهاي 
موثر بر مشخصات ساختاري به با استفاده از روش هايی مانند ميکروسکوپ الکترونی و روش تجزيه 
حرارتی به طور تجربي و آزمايشگاهي بررسي شده است. استفاده از ناحالل در محلول ريخته گري، 
اضافه نمودن حالل در حمام انعقاد، تغيير دماي حمام انعقاد، اثر نوع ناحالل در جدايش فازي 
همگي مولفه هاي تاثيرگذار بر مشخصات ساختاري غشا هستندكه در اين پروژه مورد تحقيق قرار 
گرفته اند. آزمايش ها ميزان تراوش پذيري خالص گازهای هيدروژن، متان، دي اكسيدكربن و نيتروژن 
براي تعيين فاكتور انتخاب پذيری ايده ال غشا با استفاده از سيستم تراوايی گازها با دو مدول موازی 
برای بررسی تاثير تمامی پارامترهای سنتز غشا بر روی تراوايی تمامی غشاهای سنتز شده، انجام 
گرديد. با استفاده از نتايج تاثير پارامترهای سنتز بر روی گاز تراوايی غشاها و همچنين مشخصات 
ساختاری، بهترين شرايط سنتز برای ساخت بهينه غشا مورد نظر به دست آمد. در اين راستا با 
انتخاب بهترين شرايط ساخت غشا بهينه، تاثير تغييرات پارامترهای عملياتی فشار و دما بر روی 
ميزان تراوايی گازهای خالص و فاكتور انتخاب پذيری ايده ال مطالعه و بررسی شده است. فاكتور 
انتخاب پذيری گازهای خالص اگر چه در بسياری از موارد با ارزش و معياری مناسب برای پيش بينی 
شرايط واقعی جداسازی می باشد ولی انجام عمليات جداسازی در شرايط واقعی مخلوط گاز از 
ارزش باالتر و نتايج دقيق تر و نزديک تر به واقعيت برخوردار است. بنابراين و بدين منظور، سيستم 
مخلوط ساز گازها در اين پروژه طراحی و راه اندازی گرديد. استخراج داده های ضريب جداسازی 
گازهای مخلوط با استفاده از اين سيستم انجام شده است. در اين راستا با تنظيم كاركرد سيستم 
مخلوط ساز، تاثير تغييرات پارامترهای عملياتی فشار و دما بر روی ميزان ضريب جداسازی گازها 
مطالعه و بررسی شده است. بر اين اساس، تيم مجری معتقد است كه مرحله اول فناوري ساخت و 
كاربرد غشا هاي صفحه ای نانوساختار پليمري مورد استفاده در صنعت پااليش و پخش فرآورده  هاي 
نفتي و به صورت ويژه براي جداسازي هيدروژن از offgas واحدهای پااليشگاهی، تدوين شده 
است. بدين ترتيب با استفاده از نتايج اين پروژه می توان در مراحل باالتر با ساخت مدول غشايی 
حلزونی)spiral wound(  و يا مدول الياف توخالی)hollow fibers( واحد نيمه صنعتی بازيافت 
هيدروژن از مخلوط offgas طراحی و راه اندازی نمود. اميد است نتايج پروژه حاضر براي پيشبرد 
فناوري طراحي و ساخت غشا هاي پليمري وكاربرد آنها در جداسازي گازها و بازيافت گاز هاي با 

ارزش در صنايع كشور در مقياس نيمه صنعتي و پايلوت مفيد واقع گردد.
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  )Bioremediation( شناسايي و غربال گري ميكروارگانيزم هاي قادر به انجام پاک سازي زيستي
هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي )PAHs( در نمونه هاي خاک 

مجري:  جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران   تاریخ: 1391

چكيده: 

ساالنه در حدود شش ميليون تن نفت وارد محيط زيست مي شود. نشت و گسترش آلودگي نفتي 
در مناطق توليد نفت، پااليشگاه ها و خطوط حمل و نقل در اثر ناكارآمدي فرآيندها و بروز سوانح، 
امري اجتناب ناپذير است. در كشور ما نيز، با توجه به وسعت فعاليت هاي نفتي، نياز به روش هاي 
پاک سازي كارا، اقتصادي و سازگار با محيط زيست براي رفع آلودگي از خاک هاي آغشته به نفت 
وجود دارد. بنابراين هدف از اين مطالعه بررسي اثر باكتري هاي بومي مناطق آلوده به تركيبات نفتي 
 Polyaromatic Hydrocarbons )PAHs( در پاک سازي زيستي نفت خام و تركيبات پلي آروماتيک
مي باشد. نمونه هاي خاک، از مناطق آلوده به نفت و تركيبات پلي آروماتيک، مانند پااليشگاه و پمپ 
بنزين هاي اطراف شهر تهران و خاک اطراف لوله هاي گاز پااليشگاه، جمع آوري شد. جهت افزايش 
 BH )Bushnell Haas( تعداد ميکرارگانيسم هاي سازگار با مواد نفتي، غني سازي در محيط كشت 

 صورت گرفت. سپس رفت هاي 1-10 تا 9-10 جهت پورپليت در محيط BH به همراه 1% نفت خام 
استفاده شد. با بررسي ميکروسکوپي و استفاده از تست هاي بيوشيميايي، جدايه ها تا حد جنس 
و گونه شناسايي شدند. براي بررسي تأثير جدايه هاي حاصل در تجزيه نفت، از كشش همزمان 
 A، B، استفاده شد. همچنين شرايط متفاوت BH باكتري ها با نفت خام به نسبت 1% در محيط مايع
C و D اعمال گشت. تمام ارلن ها در انکوباتور30 درجه سانتيگراد به مدت40 روز نگهداري و سپس 
با استفاده از روش Saturated Aromatic Resin Asphaltenes [SARA] ، برش هاي آروماتيک 
نفت خام جدا شدند. در ستون كروماتوگرافي بر روي سيليکاژل، نرمال- پنتان ريخته شد و برش 

آروماتيک نفت خام، براي كروماتوگرافي آماده گرديد.
در مجموع از حدود 174 نمونه خاک، 28 ايزوله با توان تحمل نفت خام به دست آمد كه شامل 
تنوعي از كوكسي ها، كوكوباسيل ها و باسيل ها گرم مثبت و منفي بودند.10 ايزومله برتر براساس 
،Pseudomonus diminuta سرعت رشد و توان تجزيه تركيبات نفتي در تست هاي بيوشيميايي 

Staphilococcus epidermaidis ،Xantomonas maltaphila و Entrobacteriace تشخيص داده 
شدند. نتايج كروماتوگرافي گازي حاكي از حذف تعداد زيادي از تركيبات نفتي و يا كاهش مقدار 
آن ها با استفاده از خاک پااليشگاه تهران و جدايه هاي سودوموناس در مقايسه با نمونه شاهد بود. 
با توجه به نتايج حاصل مي توان از اين جدايه در روش هاي دوست دار محيط زيست جهت حذف 

آالينده هاي نفتي استفاده كرد.

مقام معظم رهبري:
شما باید علم را دوست بدارید، ارزش بدانید، آن را براي خدا و با نیت خالص دنبال کنید.
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استفاده از نانولوله هاي كربني به عنوان جاذب هاي جديدي براي مواد نفتي فرار

مجري: جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران   تاریخ: 1390

چكيده: 

در اين طرح به منظور بررسي عملکرد نانولوله هاي كربني در جذب مواد فرار نفتي، عملکرد دو نوع 
نانولوله كربني موجود در بازار ايران براي جذب اين مواد مورد بررسي قرار  گرفت. براي اين منظور 
بنزن و تولوئن به عنوان مدل )از بين مواد فّرار نفتي( انتخاب شدند و جذب آنها در شرايط فشار 
اتمسفري و دماي محيط روي نانولوله هاي كربني بررسي شد. براي تعيين ميزان جذب از روش 
استخراج با حالل استفاده گرديد. عمليات هاي مختلف شيميايي و حرارتي نيز روي نانولوله ها 
انجام گرفت تا اثر هر كدام روي خواص جذب معين گردد. اين عمليات ها شامل اسيدشويي و 
آنيل كردن در دماهاي باال مي شوند. جهت تعيين مشخصات نانولوله ها و همچنين بررسي اختالف 
در عملکرد انواع مختلف آنها، از روش هاي SEM، طيف سنجي رامان و مادون قرمز و اندازه گيري 

سطح مخصوص استفاده گرديد.
نانولوله هاي كربني چند جداره ساخت پژوهشگاه صنعت نفت در مقايسه با نمونه هاي چيني به واسطه 
سطح ويژه ي بيشتري و بلورينگي باالتري )نسبت ID/IG پايين تري( كه دارند، براي بنزن و تولوئن 
ظرفيت جذب باالتري داشتند. براي هر دو نمونه داخلي و خارجي، هر سه نوع اصالح سطحي كه 
عبارت بودند از آنيل كردن، عامل دار كردن با اسيدنيتريک غليظ و آنيل كردن نمونه هاي اسيدشويي 
شده، منجر به افزايش ظرفيت هاي جذب بنزن و تولوئن شدند. طبق نتايج طيف هاي رامان نمونه ها، 
آنيل كردن نانولوله هاي كربني منجر به افزايش بلورينگي )كاهش نسبت ID/IG( مي شود و ظرفيت 
جذب را نيز افزايش مي دهد. به عبارت ديگر افزايش بلورينگي باعث افزايش ظرفيت جذب مواد فرار 
نفتي توسط نانولوله هاي كربني مي شود. همچنين اصالح سطح نانولوله هاي كربني با اسيدنيتريک 
غليظ طبق نتايج آناليزهاي BET، منجر به افزايش سطح ويژه مي شود و ظرفيت جذب را نيز 
افزايش مي دهد. به عبارت ديگر افزايش سطح ويژه باعث افزايش ظرفيت جذب مواد فرار نفتي 
توسط نانولوله هاي كربني مي شود. به طور كلي نتايج اين بررسي ها نشان مي دهند كه ساختار 
گرافيتي )بلورينگي( و سطح ويژه دو پارامتر مهم و تاثيرگذار بر ظرفيت جذب مواد فرار نفتي توسط 

نانولوله هاي كربني مي باشند.

مقام معظم رهبري:
خود را به علم و معرفت و پارسایي مجهز کنید.
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بررسي اثر جهش  هاي نقطه اي بر خواص آنزيم پراكسيداز ترب سياه كوهي به منظور حذف فنل از پساب هاي نفتي

مجري:  دانشگاه تربيت مدرس   تاریخ: درحال اجرا

چكيده: 

تركيبات فنلی در پساب صنايع مختلف مانند نفت، صنايع توليد پالستيک، مواد منفجره، رنگ و ... 
موجود هستند )Rappoport Z, 2003( با توجه به ويژگی فنل نظير حالليت در آب و پايداری در 
محيط زيست، اين تركيب برای مدت زمان طوالنی در محيط باقی مانده و از طريق منابع آب قادر 
به انتقال تا مسافت های طوالنی است. تركيبات فنلی به دليل ويژگی های خاص نظير سميت، اثر بر 
طعم و بوی آب و اثر سوء بر سالمت انسان و موجودات زنده، بر اساس طبقه بندی آژانس حفاظت 

محيط زيست آمريکا از آالينده هايی هستند كه دارای تقدم برای حذف می باشند.
  )Rapport et al, 2003, Ersoz Denisil …et al, 2004., Kinsley c, 2006.( 

 كاربرد برخی فرآيندهای متداول حذف اين تركيبات از پساب های صنعتی، به دليل هزينه باال و 
كارايی پايين با محدوديت هايی مواجه می باشند. فرآيند پليمريزاسيون آنزيمی به عنوان يک روش 
نوين، پتانسيل رقابت با روش های متداول را دارد. در فرآيند پليمريزاسيون آنزيمی، فنل در حضور 
آنزيم پراكسيداز و پراكسيد هيدروژن، اكسيد و به راديکال فنوكسی تبديل می شود، اين راديکال ها 
با انجام يک  سری واكنش های متوالی در طی چند دقيقه به پليمرهای نامحلول تبديل می شوند 
كه با تغيير رنگ محلول همراه است. در پايان واكنش، پليمرهای نامحلول را می توان به روش 

رسوب دهی جدا كرد.
شركت بين المللی Enzymol آمريکا از آنزيم پراكسيداز سويا برای توليد رزين پلی فنل )بدون 
فرمالدئيد( با خلوص باال از طريق فرآيند پليمريزاسيون آنزيمی استفاده نموده است. در اين روش 
توليد رزين فنل در حضور آنزيم، تركيب فنلی و پراكسيدهيدروژن انجام شده و وزن مولکولی 
پليمرهای توليدی با توجه به نوع تركيب فنلی، ميزان pH و پراكسيدهيدروژن قابل كنترل است. 
اين تركيبات دارای كاربردهايی در تهيه مواد كپی، بسته بندی، چسب و وسايل الکترونيکی هستند. 
اين روش به عنوان يک روش سازگار با محيط زيست برای توليد رزين پلی فنل مطرح بوده و 

می تواند جايگزين روش توليد رزين فنل فرمالدئيد گردد.
)Kobayashi S, 2006  1388 ،قانعيان و غنی زاده (

مقام معظم رهبري:
محیط علمي باید در عین آن که باالترین بهره ي ممکن را از دانش پیشرفته جهان مي برد، متکي به خود و مبتکر و خالق باشد.
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شكست زيستي آسفالتين جهت كاهش جرم مولكولي و گرانروي نفت خام سنگين

مجري: دانشگاه رازي   تاریخ: 1391

چكيده: 

مشکالت ناشي از گرانروي باالي نفت خام سنگين، پيچيده و يا غيرممکن شدن استخراج نفت از 
زمين، و اختالل در پمپ كردن، انتقال، و پااليش نفت مي باشد. آسفالتين ها و فعل و انفعاالت درون 
مولکولي آنها عامل اصلي گرانروي باال مي باشند. شکستن آسفالتين ها به مولکول هاي كوچک تر و 
يا بريدن يک پيوند آليفاتيک داخلي مولکول آسفالتين منجر به كاهش گرانروي مي شود. مطالعات 
و گزارش هايي در زمينه شکست زيستي مولکول هاي آسفالتين توسط انواع گوناگوني از باكتري ها 
وجود دارد. اما تاكنون تمام تحقيقات در محيط آزمايشگاه و شرايط سترون انجام شده اند و بايد 
عملکرد اين ميکروارگانيزم ها در شرايط غيرسترون و شبيه فرآورده زيستي نفت خام سنگين بررسي 
شود. در اين تحقيق ميکروارگانيزم هاي قادر به مصرف آسفالتين به عنوان تنها منبع كربن و انرژي 
از حوزه هاي نفتي كشور جداسازي شده و كارايي آنها در شکست زيستي آسفالتين در شرايط شبيه 

به فرآيند واقعي بررسي خواهد شد.

مقام معظم رهبري:
آینده ملت و میهن اسالمي ما، در گرو اراده هایي است که برخاسته از دانش و ایمان باشد.
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بازيافت حالل در فرآيند واكس زدايي روغن پايه با استفاده از فناوري غشايي نانوفيلتراسيون

مجري:  دانشگاه رازي   تاریخ: 1391

چكيده: 

فرآيند واكس زدايي با حالل مرسوم ترين روشي است كه براي حذف تركيبات واكسي از روغن 
پايه مورد استفاده قرار مي گيرد. در بخش بازيافت و استفاده مجدد از حالل در فرآيند، استفاده 
از غشاهاي پليمري براي بازيافت انتخابي حالل از فرآيند واكس زدايي يکي از كاربردهاي جديد و 
ابتکاري نانوفيلتراسيون مي باشد. اين فرآيند هم از نظر اقتصادي و مصرف انرژي مقرون به صرفه 
است و هم از نظر مسايل زيست محيطي باعث كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و تركيبات آلي فرار 
)حالل( به محيط مي شود. اين تکنولوژي به راحتي مي تواند هم در فرآيندهاي جديد و هم در 
به روزكردن و افزايش ظرفيت فرآيندهاي قديمي مورد استفاده قرار گيرد. شناسايي اين فناوري و 
جايگاه آن در پااليشگاه هاي نفت، بررسي انواع غشاهاي تست شده در مقياس آزمايشگاهي و تجاري 
و همچنين بررسي تکنولوژي تجاري شده و شرايط فرآيندي آن از اهداف اصلي اين طرح مي باشد. 
انتظار مي رود با شناسايي اين تکنولوژي، زمينه تحقيق و تالش پژوهشگران براي دستيابي و انتقال 

آن به كشور فراهم گردد.
شركت هاي اصلي كه 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 حالل هايي نظير متيل اتيل كتون، متيل ايزوبوتيل كتون، تولوئن و N- متيل پيروليدن از 
روغن پايه ارزيابي شده اند كه عبارتند از: غشاهاي پلي ايميدي، سلولزاستات، سيليکوني، پلي ترپن، 
1و3 بوتادي ان، پلي اتيلن ايمين و فنيلين دي آمين. از بين اين غشاها، غشاهاي پلي ايميدي عملکرد 
به مراتب بهتري را نسبت به ساير غشاها دارند و از بين غشاهاي پلي ايميدي تنها غشاهاي پليمري

مقام معظم رهبري:
اسالم عزیز بزرگترین مشوق علم است. 
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MAX-در مقياس صنعتي از سال 1998 ميالدي در پااليشگاه بيومونت در فرآيندMatrimid-5218 
 DEWAXTM مورداستفاده قرار گرفته اند. اين پااليشگاه توسط شركت اكسون موبيل تاسيس شده 
است. اين غشاهاي پلي ايميدي در مدول هاي حلزوني توسط شركت Grace Davison ساخته شده 
و با نام تجاري STARMEMTM122 و STARMEMTM 240 به بازار عرضه مي شوند. نحوه سنتز 

اين غشاها و نيز فرآيند آن به تفصيل در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است. 
 فرآيند واكس زداييMAX-DEWAXTM به صورت تركيبي با فرآيند قبلي موجود براي افزايش
 25 % در ظرفيت پااليشگاه بيومونت مورد استفاده قرار گرفته است كه داراي حداكثر ظرفيت 
72000 بشکه در روز است. اين فرآيند در حالت حداكثر توان عملياتي باعث كاهش 20 % در 
مصرف انرژي كل واحد، افزايش بازده جداسازي به ميزان 5-3 % و در نتيجه كاهش مصرف نفت خام 
به ميزان 2 ميليون بشکه در سال، كاهش مصرف سوخت به ميزان 36000 بشکه در سال معادل 
20000 تن در سال از گازهاي گلخانه اي، كاهش انتشار تركيبات آلي فرار )VOC( به محيط به 
ميزان 200-50 تن در سال و كاهش آلودگي حرارتي به ميزان 1/5 ميليارد بشکه در سال شده 
است. هزينه سرمايه گذاري اين واحد تقريبا يک سوم هزينه سرمايه گذاري فرآيندهاي متداول 

قديمي است كه كل هزينه سرمايه گذاري در طول كمتر از يک سال برگشت يافته است. 
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ساخت و بررسي غشاي مركب پليمر - زئوليت براي جداسازي گازها

مجري:  شركت پژان پتروسازه   تاریخ: درحال اجرا

چكيده: 

از  پليمري ساخته شده  مركب  عملکرد غشا  بر   HZSM-5 زئوليت  افزايش  اثر  تحقيق  اين  در 
 Matrimid 5218 و پلي سولفون بررسي شد. حضور زئوليت در شبکه پليمر مركب نتايج زير را به 

همراه داشته است:
با حضور زئوليت در غشا مركب تراوايي غشا نسبت به پليمر خالص افزايش يافته است. نتايج به دست 
آمده افزايش تراوايي غشا شبکه تركيبي نسبت به درصد وزنی زئوليت اضافه شده را ناشي از كاهش 
فشردگي زنجيرهاي پليمر، افزايش حجم آزاد شبکه غشا و تشکيل حفرات در فصل مشترک زئوليت  

پليمر نشان می دهد. 
حالليت گازها در غلظت هاي باالتر از 10% وزنی زئوليت ناشي از تشکيل حفرات پليمر روندي نزولي 

داشته است. 
ميزان افزايش تراوايي و نفوذپذيري گازها در غشا شبکه مركب با افزايش غلظت زئوليت تا ميزان 

10% رشد مطلوب و موثری را با توجه به روند گزينش پذيری نشان می دهد.
 بررسي تغييرات مورفولوژي و توزيع زئوليت در شبکه توسط آناليزهاي SEM و FTIR به ترتيب 

تغييرات ساختاري غشا و تشکيل باندهای شيميايی را تاييد می كند. 
پيشنهادهايي كه براي بهبود ساخت غشا و در نهايت عملکرد غشا مي شوند عبارتند از:

- افزايش زمان و دماي حرارت ديدن زئوليت براي فعال سازي بيشتر آن و پخش شدن ذرات در 
زمينه غشا

- افزايش زمان اختالط و فراصوت دهي براي توزيع يکنواخت تر زئوليت در زمينه غشا
- ساخت اليه اي نازک از غشا بر روي يک پايه ي متخلخل براي افزايش تراوايي بدون تغيير در 

گزينش پذيري و همچنين كاهش خطا در اندازه گيري تراوايي

مقام معظم رهبري:
اگر ما براي یك کشور، عّزت، آبرو و رفاه و اقتدار جهاني و پیشرفت هاي علمي بخواهیم باید از طریق علم وارد شویم.
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بررسي تجربي و تئوريك جذب گازطبيعي در نانولوله هاي كربني

مجري: دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل   تاریخ: درحال اجرا

چكيده: 

نانولوله هاي كربني با توجه به ويژگي هاي سطحي منحصربه فردشان از قبيل سطح ويژه بسيار باال، 
اندازه مناسب حفرات، تخلخل يکنواخت و بي اثر بودن مي تواند به عنوان يک جاذب بسيار مناسب 
جهت جذب گازطبيعي به شمار رود. در اين پژوهش دستگاهي براي سنجش ميزان جذب گازها بر 
روي جاذب از طريق حجم سنجي ساخته شده است. سپس براي تست كارايي دستگاه و همچنين 
مقايسه ميزان جذب متان بر روي نانولوله هاي كربني با ساير جاذب هاي مشابه، ميزان جذب اين 

گازها در كربن فعال راه اندازي گرديد.
در اين پژوهش از نانولوله هاي كربني با اندازه حفرات و خواص سطحي مناسب براي انجام آزمايشات 
درجه  دماي 10  در  نانولوله هاي كربني  روي  بر  گازمتان  جذب  بيشينه  گرديد.  استفاده  جذب 
سانتيگراد و فشار 50 بار معادل 31% وزني گزارش شده است. ضمن ارائه نتايج تجربي ذخيره سازي 
متان در شرايط عملياتي متفاوت، ايزوترم هاي جذب در هر دو نمونه براساس مدل هاي فيزيکي 
النگمير، فرندليچ و سيپس بيان گرديده و نتايج نشان داده اند كه داده هاي آزمايشگاهي تطابق خوبي 
با اين سه مدل برقرار كرده اند. بررسي گرماي جذب ايزواستريک متان براساس معادله كالزيوس- 
كالپيرون مؤيد باالتر بودن خاصيت هتروژني سطح نانولوله هاي كربني نسبت به جاذب كربن فعال 
مي باشد. مطالعه سينتيکي جذب سطحي متان بر روي نانولوله هاي كربني نشان داده است كه 
داده هاي آزمايشگاهي به خوبي از مدل هاي سينتيکي شبه درجه دوم و نفوذ بين ذره اي تبعيت 

مي كنند.
نتايج نشان داده اند كه ميزان جذب متان بر روي لوله هاي كربني تصفيه شده در حضور مخلوط 
اسيدسولفوريک و اسيدنيتريک نسبت به ساير روش ها به طور چشمگيري افزايش يافته است. 
همچنين عمليات پيش تصفيه اسيدي در مقايسه با عمليات قليايي در افزايش پتانسيل جذب 
نانولوله هاي كربني مؤثرتر واقع شده اند. بيشينه جذب گازمتان در اين تحقيق معادل 42% وزني 
براي نانولوله هاي كربني تصفيه شده در حضور مخلوط اسيدسولفوريک و اسيدنيتريک به نسبت 
حجمي 3به 1 دردماي 10 درجه سانتيگراد و فشار 50 بار برآورد شده است. در كليه آزمايشات 

جذب سطحي انجام شده، ميزان جذب متان با افزايش فشار و كاهش دما افزايش يافته است.

مقام معظم رهبري:
مّلتي که قدر علم و آموزش و معلم و اهمیت فرهنگ را نداند، به هرکجا هم برسد، آسیب پذیر است. 
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بررسي اثر افزايش نانوذرات معدني بر عملكرد خالص سازي هيدروژن در غشاهاي نانوكامپوزيتي با پايه 
پلي ايميدي

مجري:  شركت پژان پتروسازه   تاریخ: -

چكيده: 

در اين تحقيق اثر افزايش نانوذرات دي اكسيد تيتانيم بر عملکرد غشا پليمري ساخته شده از 
Matrimid 5218 بررسي شده است. حضور نانوذرات TiO2 در شبکه پلي ايميد نتايج زير را به 

همراه داشته است:
با حضور نانوذرات در شبکه Matrimid 5218  تراوايي غشا شبکه تركيبي نسبت به پليمر خالص 
افزايش يافته است. تغييرات خواص انتقالي غشا شبکه تركيبي با اندازه گيري ضرايب نفوذپذيري و 
حالليت به طور دقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج به دست آمده افزايش تراوايي غشا 
شبکه تركيبي نسبت به كسر حجمي نانوذرات اضافه شده را ناشي از كاهش فشردگي زنجيرهاي 
پليمر، افزايش حجم آزاد شبکه غشا و تشکيل حفرات در فصل مشترک نانوذرات پليمر بوده است. 
كاهش فشردگي زنجيرهاي پليمر در فصل مشترک به دليل تغيير نظم ساختاري شبکه پلي ايميد 

است.
داده هاي نفوذپذيري گازهاي متان، نيتروژن و اكسيژن و مقادير ضرايب حالليت بيانگر آن است كه 
اثر پارامتر انتخاب پذيري نفوذ يا به عبارت ديگر اندازه مولکول هاي گازي بر افزايش تراوايي بسيار 

بيشتر از حالليت بوده است.
حالليت گازها در غلظت هاي باالتر از 15% حجمي نانوذرات به دليل كاهش خاصيت جذب سطحي 
اثر حضور  از تشکيل توده ها و همچنين كاهش ظرفيت جذب شبکه پليمر در  نانوذرت ناشي 

نانوذرات روندي نزولي داشته است. 
ميزان افزايش تراوايي و نفوذپذيري گازها در غشا شبکه تركيبي با افزايش غلظت نانوذرات در گازهايي 
با اندازه مولکولي بزرگتر نظير متان و نيتروژن نسبت به گازهاي هليم، اكسيژن و دي اكسيدكربن 
بيشتر است. به طوري كه با افزايش كسر حجمي نانوذرات تاثير پارامتر نفوذپذيري كاهش مي يابد. 

اين رفتار در غلظت¬هاي باالتر از 20% نمود بيشتري پيدا كرده است.
بررسي تغييرات مورفولوژي و توزيع نانوذرات در شبکه توسط آناليزهاي SEM و TEM به ترتيب 
تغييرات ساختاري غشا و تشکيل توده هاي نانوذرات را تاييد مي كند. تصاوير TEM غشا شبکه 
تركيبي در غلظت 25% تشکيل حفراتي با اندازه ميکرون را نشان مي دهد. اين حفرات موجب 

افزايش چشمگير تراوايي و كاهش انتخاب پذيري شده است.

مقام معظم رهبري:
هر چه علم پیشرفت کند، پایه هاي ایمان دیني مستحکم تر خواهد شد. 
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ساخت غشا سراميكي نانو متخلخل تيتانيا-آلومينائي

مجري: دانشگاه صنعتي اصفهان   تاریخ: -

چكيده: 

در ابتداي اين پژوهش پس از ذكر مقدمه ای پيرامون انواع غشاها، مبانی علمی و پژوهش های قبلی 
انجام شده در زمينه ساخت غشاهای سراميکی به اختصار تشريح شده است. در ادامه مواد مورد 
استفاده و آزمون های مختلف انجام شده در پروژه حاضر جهت ساخت غشا سراميکی نانومتخلخل 
تيتانيا-آلومينائي ارائه شده و تأثير متغيرهای مختلف فرآيند مورد ارزيابی قرار گرفته است. اين 
مراحل شامل تهيه سل های پايدار و مناسب آلومينا و تيتانيا جهت پوشش دهی و متعاقب آن 
انجام عمليات پوشش دهی غوطه وری زيراليه ها در سل های بهينه می باشد. در هر مرحله نتايج 
مشخصه يابی های الزم روی نمونه های حاصل ارائه شده و دالئل انجام فرآيندهای اصالحی تشريح 

شده است. 
بر اساس جمع بندی نتايج حاصل از پروژه حاضر، شرايط فرآيند ساخت غشاهای نانومتخلخل 

تيتانيا- آلومينائی عاری از ترک طبق مراحل زير تعيين گرديد:
ايجاد اليه ميانی گاماآلومينا بر روی زيراليه آلفاآلومينا شامل مراحل زير:

ساخت سل پايدار آلومينا با نسبت100 =[Al]/[H2O]  و pH= 4 و رفالكس به مدت 24 ساعت 
70°C در دمای

پوشش دهی غوطه وري زيراليه آلفاآلومينا در سل فوق الذكر به مدت 30 ثانيه
خشک كردن نمونه در هوا به مدت 24 ساعت

عمليات حرارتی نمونه پوشش داده شده تا دماي C° 600 و نگهداری در اين دما به مدت 5 ساعت 
 .1 °C/min همراه با سردكردن تا دمای محيط با نرخ گرمايش و سرمايش

ايجاد پوشش تيتانيا بر روی اليه گاماآلومينا شامل مراحل زير:
ساخت سل پايدار تيتانيا با نسبت  100   ، [Pro]/[Ti]= 80 =[Ti]/[H2O]    و pH= 1 و رفالكس 

مقام معظم رهبري:
آنچه که براي یك محیط علمي و دانشگاهي وظیفه آرماني محسوب مي شود، این است که در زمینه مسائل علمي، نواندیش باشد.
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60°C به مدت 24 ساعت در دمای
پوشش دهی غوطه وری نمونه ها در سل فوق الذكر به مدت 5 ثانيه

خشک كردن نمونه در هوا به مدت 24 ساعت
عمليات حرارتی نمونه پوشش داده شده در دماي C° 450  به مدت 1 ساعت با نرخ گرمايش و 

.10 °C/h سرمايش
نتايج ارزيابی های فازی و ساختاری انجام شده توسط پراش پرتو ايکس، ميکروسکوپ الکترونی 
روبشی و روش های تخلخل سنجی جيوه ای و جذب-دفع نيتروژن نشان داد كه پوشش تيتانيائی با 
ضخامت يکنواختی در حدود 1 ميکرومتر و عاری از هرگونه ترک روی زيراليه آلومينائی تشکيل 
شده و متوسط اندازه حفرات غشا در حدود 19 نانومتر و باالترين درصد حفرات آن با اندازه حدود 

1/6 نانومتر می باشد.
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ساخت پايلوت توليد مايعات سوختي از پالستيك هاي ضايعاتي و تاير ماشين

مجري: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران   تاریخ: درحال اجرا

چكيده: 

هدف اصلي از انجام اين پروژه توليد پيوسته مايعات نفتي از پالستيک هاي ضايعاتي و تاير ماشين 
براي اولين بار در خاورميانه مي باشد. در اين پروژه يک پايلوت چندمنظوره در دستور كار بوده 
و انواع فرآيندهاي پيروليز كاتاليستي، پيروليز حرارتي و Hydrocracking مورد مطالعه قرار 
مي گيرند. تمركز فعاليت ها در اين پروژه بر روي اقتصادي نمودن خروجي رآكتور با توجه به شرايط 

محيطي كشور مي باشد.
نتايج به دست آمده از اين پروژه به شرح ذيل مي باشد: 

تركيب درصد خوراک: خوراک الزم براي اين كار بايد توانايي توليد حداقل هاي 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 پالستيک هايي كه دفن مي شود نزديک باشد و از طرف ديگر توانايي توليد بنزين 

را داشته باشد.
براي اين كار ذكر چند نکته ضروري است و اول آن كه تقريباً كل پلي استايرن توليدي دفن شده 
و بازيافت نمي شود. دوم بخش زيادي از پلي اتيلن و پلي پروپيلن كه به صورت فيلم و برخي ديگر 
از محصوالت نهايي پالستيکي مي باشد، بازيافت نشده و دفن مي شود و درحالت سوم نيز بخشي 
از محصوالت پتروشيمي هاي پلي اتيلن، پلي پروپيلن و پلي استايرن كه به صورت كلوخه و يا مونومر 
فاسد شده )استايرن( مي باشد، دور ريخته مي شود و مشتري ندارد. از طرف ديگر برخي پليمرهاي 
اكسيژن دار ديگر نيز دور ريخته مي شود در حاليکه اين مواد مي توانند تركيبات اكسيژن دار مورد 

نياز را تأمين كنند.
شرايط رآكتور: مهمترين پارامتر رآكتور اصلي كه در آن فرآيند پروليز انجام مي شود، دماي آن است 

كه در دماي محيط 500 درجه سانتيگراد يا در نظر گرفتن تمامي شرايط مناسب مي باشد.

مقام معظم رهبري:
مهم این است که روح نوآوري علمي در محیط دانشگاه زنده شود و زنده بماند. 
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بهينه سازي جداسازي مخلوط مايعات غيرقابل امتزاج با مطالعه خواص امولسيون هاي آب در نفت در محيط هاي 
ثقلي با استفاده از ميدان الكتريكي

مجري:  دانشگاه تهران   تاریخ: 1390

چكيده: 

در اين پژوهش به بررسي دو پديده كليدي در فرآيند جداسازي امولسيون هاي آب در نفت در 
پيوند دهنده هاي الکترواستاتيکي موسوم به پيوند قطره- فصل مشترک و پيوند قطره- قطره در 
حضور ميدان هاي الکتريکي پرداخته شده است. مزيت مهم حضور ميدان الکتريکي كاهش قابل 
توجه زمان پيوند از مرتبه چند ده ثانيه در حضورنداشتن ميدان به زمان هايي در مرتبه ميلي ثانيه 
درحضور ميدان است و در عين حال ميدان الکتريکي در فرآيند پيوند قطره- فصل مشترک سبب 

شکل گيري دو الگوي پيوند موسوم به الگوي كامل و الگوي جزئي مي گردد.
حضور ميدان در فرآيند پيوند قطره- قطره نيز مي تواند در شرايطي سبب شکل گيري يک پيوند 
كامل بين دو قطره با يکديگر باشد كه چنين رفتاري نمودي از يک الگوي كامل و ايده آل است 
و از سويي در شرايطي ديگر مي تواند سبب رخداد ديگر الگوها همچون پيوند جزئي و يا در يک 
حال حدي غيرايده آل و نامطلوب سبب پيوند نخوردن دو قطره با يکديگر گردد. بنابراين حضور 
ميدان هاي الکتريکي اگرچه سبب تسريع فرآيند تخليه اليه نازک فاز پيوسته حائل بين دو قطره 
و يا يک قطره و فصل مشترک و در نتيجه سرعت بخشي به فرآيند پيوند دو قطره با يکديگر و يا 
يک قطره با فصل مشترک مي گردد، اما مي تواند 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 
مي تواند جداسازي امولسيون را بازهم مشکل تر 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 شکست دم متصل به قطره ثانويه اصلي توليد مي شوند، مي تواند به عنوان پارامتري 
كاربردي و ملموس، معياري براي كارايي فرآيند جداسازي در پيونددهنده هاي الکترواستاتيکي 
قرارگيرد. به طوري كه اگر در پيوند بين يک قطره و فصل مشترک و يا دو قطره با يکديگر قطرات 
ثانويه توليد نشوند مطلوب ترين الگوي پيوند واقع شده و جداسازي دو فاز از يکديگر مطلوب است. 

مقام معظم رهبري:
هنگامي یك ملت مي تواند به رشد و اعتال برسد که علم را وسیله عزت ملي خود قرار دهد. 
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اثر عوامل كليدي تأثيرگذار بر تشکيل قطرات ثانويه يعني شدت ميدان الکتريکي، كشش بين 
سطحي و اندازه قطرات اوليه مورد ارزيابي قرار گرفت و نشان داده شد كه با افزايش شدت ميدان 
الکتريکي و كاهش كشش بين سطحي و افزايش اندازه قطرات فاز پراكنده، حجم قطرات ثانويه 
توليد شده افزايش مي يابد كه اين بيانگر دوري از الگوي ايده آل پيوند يعني پيوند كامل و كاهش 
بازده عمليات جداسازي در دستگاه پيونده دهنده است؛ با ارائه يک تحليل مکانيسمي مشخص 
گرديد كه حجم قطرات ثانويه توليدي نتيجه اي از رقابت دو فرآيند نکينگ و پمپاژ است كه اولي 
در تالش براي جداسازي حجمي از قطره اوليه در حال پيوند به سبب نيروي الکتريکي وارد برآن و 
ديگري در تالش براي تخليه محتويات قطره به درون فاز همگون از طريق كانال باريکي است كه 
قطره را به فصل مشترک يا قطره دوم متصل مي كند. براي جلوگيري از رخداد الگوي پيوند جزئي 
و توليد قطرات ثانويه الزم است تا مقدار بهينه اي براي شدت ميدان الکتريکي به عنوان مهمترين 
پارامتري كه بوسيله كاربر قابل استفاده است انتخاب گردد. اين بدين معني است كه عدد بدون بعد 
WO تا ميزان بهينه اي كاهش يابد تا الگوهاي پيوند جزئي با الگوي پيوند كامل كه الگويي ايده آل 

است، جايگزين گردد.
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دست يابي به فناوري ساخت و توليد بهبوددهنده هاي شاخص ويسكوزيته براي روغن ها و روان سازهاي صنعتي در 
مقياس آزمايشگاهي

مجري:  شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان   تاریخ: 1390

چكيده: 

پلي اكريالت ها و پلي متا اكرياالت ها سال هاست كه به عنوان افزودني روغن در صنايع روان كاري 
مورد استفاده قرارگرفته اند. اين مواد با ساختارهاي متفاوت ويژگي هاي مختلف و منحصر به فردي 
را به روغن         ها القاء مي نمايند و آن ها را براي كاربري هاي متفاوت، مناسب مي نمايند. يکي از انواع 
اين افزودني هاي بهبوددهنده شاخص ويسکوزيته مي باشد. در اين پروژه هدف، سنتز اين مواد در 
مقياس آزمايشگاهي و بررسي اثر آن بر روي خواص روغن ها علي الخصوص شاخص ويسکوزيته 
مي باشد. در فاز اول اين پروژه عمدتاً مطالعات كتابخانه اي انجام گرديده است و فصل هاي زير را 

پوشش مي دهد:
فصل اول: تئوري، فصل دوم: اندازه گيري هاي تحليلي و آزمايشات، فصل سوم: روش ها و شرايط 
پليمريزاسيون طبق مقاالت و پتنت هاي به دست آمده، فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري از مباحث 

تئوري، فصل پنجم: سنتز بهبوددهنده شاخص ويسکوزيته و انجام آزمايشات.
در فصل  اول، ساختار شيميايي اين مواد و تفاوت ساختار آن با ديگر افزودني ها و روش سنتز و 
خواص پليمر نهايي و اثر آن بر روي خواص فيزيکي و مکانيکي روغن ها مورد بررسي قرار گرفته 

است. دسته هايي از مونومرها و آغازگرها و ساير مواد مؤثر در واكنش نيز مورد مطالعه بوده است.
در فصل  دوم، انواع اندازه گيري هاي تحليلي و آزمايشي كه مطابق استاندارد براي تعيين مشخصات 

كيفي پليمر و همچنين روغن فرموله شده با اين پليمر الزم مي باشد ذكر گرديده است.
در فصل  سوم، مقاالت و پتنت هاي مختلف از نظر شرايط پليمريزاسيون نوع پليمريزاسيون آغازگرها، 

مونومرها و ... مورد بررسي قرارگرفته اند.
فصل چهارم، مربوطه به نتيجه گيري از كل مطالب ذكر شده مي باشد. در اين فصل با توجه به 
تحقيقات انجام شده در فاز اول، انواع مونومرهاي مناسب، روش هاي ترجيحي و ... براي مرحله بعد 

كانديد مي گردند.
در فصل پنجم، با توجه به مطالب ارائه شده در فصل هاي قبلي، سنتز نمونه هاي بهبوددهنده 
شاخص ويسکوزيته انجام گرديد و آزمايش هاي متفاوتي برروي نمونه نهايي و همچنين روغن هاي 
فرموله شده با اين افزودني ها انجام گرفت. در نهايت نمونه سنتز شده برپايه لوريل متاكريالت- متيل 
متاكريالت با شرايط پليمريزاسيون ذكر شده در پروژه بهترين خواص را به انواع روغن هاي فرموله 

شده القا مي نمايد.

مقام معظم رهبري:
علم با خودش رفاه و سیادت و برتري نظامي مي آورد.
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بررسي فني و اقتصادي ساخت پايلوت واحد ريفرمينگ كاتاليستي از طريق شبيه سازي و Scale Down واحد 
پااليشگاه به منظور طراحي پايه

مجري: شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان   تاریخ: 1391

چكيده: 

ريفورمينگ كاتاليستی يکی از فرآيندهای پااليشی است كه با هدف باالبردن عدد اكتان برش هاي 
نفتي از طريق تبدل به آروماتيک ها و تركيبات شاخه دار عمل می كند. با توجه به اهميت اين فرآيند 
در توليد محصول استراتژيک بنزين با كيفيت باال، در اين طرح امکان سنجي فنی و اقتصادی ساخت 
پايلوت واحد ريفورمينگ كاتاليستي از طريق شبيه سازي و Scale Down واحد پااليشگاه انجام 

می شود.
است. در  ارائه شده  اين گزارش  در  اين طرح  در  آمده  به دست  نتايج  و  اقدامات صورت گرفته 
اولين گام اطالعات مورد نياز برای اجرای طرح از واحد رفورمينگ كاتاليستی پااليشگاه اصفهان 
جمع آوری شده است. در كنار آن مطالبی نيز با هدف معرفی و شناخت فرآيند ريفورمينگ كاتاليستی 
جمع آوری و ارائه گرديده است. پس از آن شبيه سازي فرآيند صورت گرفته و به منظوری بررسی 
صحت نتايج مقايسه آن با داده هاي واقعي پااليشگاه انجام شده است. مقايسه نتايج نشان دهنده 
مطابقت پيش بينی شبيه سازی با رفتار فرآيند بوده و امکان استفاده از بسته تهيه شده جهت انجام 

Scale Down وجود دارد.
به منظور Scale Down واحد با انتخاب مقياس 0/01 نسبت به شرايط فعلی، اقدام به تعيين 
مشخصات تجهيزات با بهره گيری از بسته شبيه سازی و همچنين مدل سازي در مورد رآكتورها 
شده است. در آخرين مرحله بر مبنای مشخصات به دست آمده تعيين هزينه های سرمايه گذاری و 

عملياتی پايلوت فرآيند رفورمينگ كاتاليستی انجام شده است.

مقام معظم رهبري:
رفاه اجتماعي بدون علم و تربیت هیچ  وقت به وجود نیامده است. 
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ريفرمينگ گازطبيعي و دي اكسيدكربن با استفاده از كاتاليست هاي نوين تهيه شده به روش تكنولوژي پيشرفته 
پالسما

مجري:  دانشگاه صنعتي سهند    تاریخ: 1391

چكيده: 

ايران از منابع هيدروكربوري قابل مالحظه اي بهره مند است و اين دو منبع انرژي نقشی اساسي و 
تعيين كننده در اقتصاد ملي كشور دارند. از اين رو حفظ و بهره برداري صحيح از اين منابع و استفاده 
بهينه از آنها در بلندمدت، از ديدگاه صنعتي و سياسي ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشد. لذا بررسي 
روش هاي مختلف تبديل گازطبيعي به محصوالت با ارزش داراي اهميت خاصي مي باشد. از طرف 
ديگر فرآيندهايی كه حذف و يا بهره برداري از گاز CO2 بسيار مورد توجه هستند. روش های تبديل 
گازطبيعی به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم تقسيم می شوند. در روش مستقيم كه هنوز صنعتی 
نشده است، گازطبيعی به صورت مستقيم به محصوالت پااليشگاهی و پتروشيمی تبديل می شود. در 
روش غيرمستقيم كه به طور گسترده در صنعت مورد استفاده قرار می گيرد، عموماً مرحله اول تبديل 
گازطبيعي، توليد گازسنتز با استفاده از فرآيند ريفرمينگ در حضور بخار آب مي باشد. ارزيابي هاي 
تکنيکي و اقتصادي نشان داده است كه مصرف باالي انرژي و همچنين توليد مقدار زيادي گاز 
گلخانه اي دي اكسيدكربن يکي از عوامل عمده غيراقتصادي بودن فرآيند ريفورمينگ با بخارآب 
است. يکي از جايگزين های مطلوب، جايگزين كردن بخارآب در فرآيند ريفورمينگ گازطبيعي با گاز 
CO2 مي باشد. اين فرآيند با توجه به تبديل هم زمان دو گاز گلخانه ای متان و دي اكسيدكربن داراي 
اهميت مضاعفي مي باشد. اگر چه اين فناوری به دليل ناپايداری كاتاليست های آن هنوز به عرصه ی 
تجاری نرسيده، ولی اميد است با تالش های پيگير محققان و نيز كمک های مساعد دولت ، اين مهم 
عملی گردد. هدف از اين پروژه بررسي تبديل گاز طبيعي ودي اكسيدكربن به محصوالت با ارزش 
مي باشد كه ساخت كاتاليست مورد نياز با استفاده از فناوری پالسما بررسي خواهد شد. آورده های 
طرح را می توان در بهره برداري بهينه از منابع گازطبيعي، بهره برداري CO2 با جايگزيني بخارآب 
توسط اين گاز، توسعه فناوری هاي نوين )استفاده از پالسما( در صنايع تبديل گاز، اولويت گذاري 
مصرف گاز در چارچوب سياست گذاري هاي اقتصاد كالن و منافع ملي، و بومي سازي روش هاي 

بهره برداري از گازطبيعي خالصه كرد. گزارش طرح تحقيقاتی حاضر در چهار فاز ارائه شده است:
1- مطالعات كتابخانه اي و تهيه تجهيزات الزم

2- سنتز كاتاليست هاي الزم با به كارگيري فناوری پالسما و تعيين خصوصيات آنها
3- ساخت پايلوت تست كاتاليست و ارزيابي عملکرد كاتاليست هاي تهيه شده

4- تدوين دانش فني و ارائه گزارش نهايي

مقام معظم رهبري:
کوشش در میدان علم، اخالق، همکاري هاي سیاسي و تحقیق نیز جهاد محسوب مي شود. 
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طراحي جامع احداث مركز تحقيقات ساخت غشاهاي پليمري الياف توخالی و تخت

مجري: دانشگاه صنعتي سهند   تاریخ: 1391

چكيده: 

 ايـن پـروژه شـامـل سـاخـت دسـتگاه تـوليـد غشـاهـای الـياف توخـالی بـا روش الـقاء حـرارتـی 
)Thermal Induced Phase Separation-TIPS( و  سپس تجهيز يک آزمايشگاه به منظور ساخت 

و تست انواع غشاهاي توخالي و تخت است.
غشاهای پليمری الياف توخالی، به علت داشتن سطح انتقال جرم بسيار باال و تامين شدت جريان های 
جرمی زياد و راندمان عمل مناسب در فرآيندهای جداسازی و تصفيه، در كمتر از بيست سال گذشته 
كاربردهای تجاری و عملی فراوانی در زمينه های متعددی همچون تصفيه و خالص سازی نفت، گاز 
و جداسازی طيف وسيعی از مايعات و گازها، تصفيه پساب  های صنعتی و خانگی، خالص سازی و 

تصفيه آب و فاضالب، جداسازی مخلوط های آزوتروپ و صنايع پزشکی پيدا كرده اند.
نکته مهم در طراحی و ساخت دستگاه TIPS، نوين بودن تکنولوژی توليد غشا با استفاده از القا 
حرارتی است كه اين مسأله باعث شده است كه هيچ گونه اطالعاتی مربوط به ساخت و مونتاژ اين 
دستگاه در منابع قابل دسترس وجود نداشته باشد و اين پروژه راهي براي بومي سازي اين فناوري 

كه در انحصار چند كشور محدود بود، است

مقام معظم رهبري:
دانش وسیله ي نجات و رستگاري انسان است. 
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توليد برش هم تراز نفتا با روش ارتقاء محصوالت سنگين پااليشگاهي به منظور مصرف در واحدهاي الفين

مجري:  دانشگاه تربيت مدرس    تاریخ: 1391

چكيده: 

تغييرات مداوم قيمت فرآورده ها و مواد اوليه در بازارهاي نفتي، از يک سو، و كاهش منابع مرغوب 
تأمين خوراک براي توليد محصوالت پااليشگاهي و پتروشيميايي از سوي ديگر، موجب شده است 
كه شركت هاي بهره برداري و فرآوري مرتبط با صنعت نفت به موضوع ارتقاء برش هاي باقيمانده و 
سنگين، توجه ويژه اي پيدا كنند. اين روند در كشورهاي توسعه يافته، به پيدايش پااليشگاه هايي 
منجر شده است كه اصطالحاً بدون ته ماند ناميده شده و پس از پااليش نفت خام، تقريباً هيچ 
محصول نامطلوبي را به جا نمي گذارند. يکپارچه سازي پااليشگاه ها با واحدهاي پتروشيمي و استفاده 
از انعطاف پذيري و تعامل فرآيندي مؤثر بين اين دو نيز از ديگر راهکارهاي پيش رو براي بهره وري 
بيشتر صنايع پايين دستي نفت محسوب مي شود. پروژه ي حاضر كه در همين راستا توسط شركت 
ايران به تصويب رسيده است، به مطالعه ي روش هاي  ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
حرارتي موجود براي ارتقاء باقيمانده ي خأل پااليشگاه ها و در نهايت، توليد آزمايشگاهي برش هم تراز 

نفتا مي پردازد.
پس از تهيه ي خوراک باقي مانده ي خأل مورد نياز از پااليشگاه  تهران و پااليشگاه بندرعباس، به 
تجهيز مجموعه هاي متعدد آزمايشگاهي و نيمه صنعتي مورد نياز براي انجام آزمايشات ارتقاء، 
شکست حرارتي برش هم تراز نفتا و همچنين آروماتيک زدايي از محصوالت پرداخته شده و در 
نهايت، سه مجموعه ي آزمايشگاهي و يک مجموعه ي نيمه صنعتي براي اجراي اين طرح فراهم 
گرديد كه مشخصات آنها در فصل دوم آمده است. اين تجهيزات در ادامه، بر اساس مطالعات 
گسترده و عميق صورت گرفته در بخش هاي مختلف طرح، مورد استفاده قرار گرفته و نتايج به دست 
آمده در هر مرحله از آزمايشات، بر اساس برنامه ريزي كلي طرح، به مرحله ي بعدي انتقال يافت كه 

مقام معظم رهبري:
جنبش نرم افزاري یا تولید علم یعني خارج شدن علم از حالت تقلیدي و ترجمه اي.
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جزئيات اين نتايج و تحليل آنها در فصل هاي جداگانه در اين گزارش آمده است. 
به عنوان خالصه اي از نتايج طرح، مي توان به مطالب زير اشاره كرد:

نتايج ارتقاء باقيمانده ي خأل فراهم شده از دو پااليشگاه تهران و بندرعباس در اين طرح نشان داد 
كه امکان توليد برش هم تراز نفتا از اين برش هاي سنگين وجود داشته و با اطمينان از كيفيت 
پيچ توليدي در اين فرآيند، مي توان به بازده متوسط 60 درصد از خوراک براي محصوالت مايع 
دست يافت كه 35 درصد از اين مقدار محصول مايع را برش مرغوب هم تراز نفتا تشکيل مي دهد. 
كيفيت اين محصول بسيار مشابه كيفيت نفتاي ممزوج پااليشگاه تهران بوده و لذا برش هم تراز 
نفتاي توليدي در اين فرآيند مي تواند به طور 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، مطالعه ي توزيع گوگرد در اين فرآيند نشان داده است كه برش هم تراز 
نفتاي توليد شده در فرآيند حرارتي ارتقاء از كمترين غلظت گوگرد در مقايسه با ساير محصوالت 
برخوردار است. مابقي محصول مايع نيز مي تواند به عنوان سوخت مکمل در مخازن گازوئيل و يا 
نفت كوره مورد استفاده قرار گرفته و يا با فرآوري بعدي در واحد هاي پااليشگاهي از قبيل شکست 

كاتاليستي به برش مرغوب تري تبديل شود. 
همچنين، آروماتيک زدايي از برش هاي سبک و سنگين حاصل از ارتقاء باقيمانده ي خأل با استفاده 
از حالل هاي مناسب صنعتي نشان داد كه امکان حذف 30 درصد از تركيبات آروماتيک و اولفيني 
موجود در برش سبک و همچنين امکان حذف 60 درصد از تركيبات آروماتيک موجود در برش 
سنگين از طريق فرآيند آروماتيک زدايي استخراجي وجود داشته و اين مقادير پايه مي تواند با 
استفاده از كمک حالل و ماده ي رقيق ساز مناسب و بهينه سازي شرايط عملياتي باز هم افزايش يابد. 
بدين ترتيب، امکان طراحي و ايجاد كاربرد مناسب براي برش سنگين )گازوئيل( توليد شده در اين 

فرآيند نيز وجود خواهد داشت.
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ساخت غشا نازک دوزئوليتي با كارايي باال به كمك روش هاي فناوري نانو از جمله ميكروامولسيون براي 
جداسازي هيدروكربن ها

مجري:  پارک علم و فناوري دانشگاه تهران    تاریخ: 1390

چكيده: 

درابتداي اين گزارش روش سنتز نانوذرات از طريق سيستم ميکروامولسيون و سپس فرآيندهاي 
غشايي و انواع غشاهاي كاربردي جهت جداسازي مايعات و گازها به طور خالصه معرفي شده اند. 
پس از آن به مبحث غشاهاي زئوليتي پرداخته شده و روش هاي مختلف ساخت و شناسايي آنها 
معرفي شده است و در نهايت، شرح كاملي از چگونگي فرآيند تراوش تبخيري كه در واقع يکی از 

مهمترين كاربردهای غشاهاي زئوليتي در جداسازي تركيبات آلی مي باشد، آورده شده است.
دربخش سنتز نانو پودر با توجه به نتايج حاصله می توان نتيجه گرفت كه مقدار عامل فعال سطحي 
اصلي در سيستم ميکروامولسيون براي تبلورفاز LTA نقش حياتي دارد. افزايش مقدار عامل فعال 
سطحي اصلي و عامل فعال سطحي ثانويه باعث كاهش درصد بلورينگي بلورهاي LTA مي شود. 
كاهش يا افزايش درصد وزني عامل فعال سطحي اصلي و عامل فعال سطحي ثانويه باعث پهن شدن 
محدوده توزيع اندازه ذرات تبلور يافته مي شود. درصد بلورينگي بيشتر در تبلور بلورهاي LTA از 
طريق سيستم ميکروامولسيون منتج به محدوه باريک تر نحوه توزيع اندازه ذرات آن مي شود. سيستم 
ميکروامولسيون مرحله تبلور را تسريع مي كند . فضاي يکنواخت و محدود در ريزقطره هاي آب درون 
فاز روغني و حضور عامل فعال سطحي اصلی و عامل فعال سطحي ثانويه، مهيا كننده يک عامل 
قالب ساز سخت و عالي در تشکيل نانوبلورهاي زئوليت A بوده اند. حفظ سيستم مايکرواموالسيون 
به صورت پايدار در دماهاي باال در طي مرحله تبلور مشکل مي باشد و در نهايت اينکه در آزمايشات 
انجام گرفته  فازهای زئوليتي با خلوص باال و بدون تداخل فازي سنتز شده اند. اين بدان معني است 
كه فرآيند سنتز شامل انتخاب روش سنتز، انتخاب مواد، نحوه اختالط مواد اوليه و شرايط مورد 

استفاده در هنگام سنتز به درستي انتخاب شده اند.
به طور  نتيجه گرفت كه ساخت غشا دواليه  نتايج حاصله می توان  به  توجه  با  در بخش غشا 
موفقيت آميز تحقق پذيرفت؛ به طوري كه راندمان جداسازي باالتري از اين غشا در مقايسه با ساير 
غشاها به دست آمد. با افزايش دما ضريب جداسازی كاهش يافته و فالكس عبوری از غشا افزايش 

می يابد و بيشترين ضريب جداسازی در غلظت )10/90( از اتانول و آب به دست آمد.

مقام معظم رهبري:
دانش، دین را حفظ مي کند؛ این منطق اسالم است. 
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ساخت كيت تشخيص سريع آلودگي قارچ هارموكونيس رزينه در سوخت هاي هوايي

مجري: دانشگاه شهيد بهشتي   تاریخ: 1391

چكيده: 

با توجه به نمونه هاي قارچ استخراج شده از مخازن سوخت هوايي و مقايسه اي كه بين كلوني هاي آنها 
و كلوني به دست آمده از نمونه استاندارد انجام شد، مشخص شد كه قارچ هاي به دست آمده همان 
قارچ هاي هارموكونيس مي باشند. توانايي اين قارچ برای رشد در محيط مايع حاوي هگزادكان كه از 
مشتقات نفت سفيد است مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه اين قارچ توليد كلوني هاي انبوه 
و به هم فشرده مي كند. اين توده قارچي يکي از داليل مهم در مسدودشدن لوله هاي سوخت رسان 
هواپيما بوده و همچنين سبب خوردگي و پوسيدگي مخازن نگهداري سوخت هواپيما مي شود. در 
نتيجه روشي كه بتوان به وسيله 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 آنتي بادي 
عليه قارچ ضروري به نظر مي رسيد. براي مدت سه ماه تزريق آنتي ژن قارچ به خرگوش انجام شد تا 
بتوان آنتي بادي پلي كلونال تهيه نمود. استفاده از آنتی بادی ها برای تشخيص حضور مواد، باكتری ها 
اين منظور  برای  پلی كلونال  يا  و  آنتی بادی های منوكلونال  از  و  قارچ ها سابقه طوالنی داشته  و 
 استفاده می شود به عنوان مثال عليه سم نوروتوكسين بوتيليسم)Chiao 2004(  و يا آفلوتوكسين

Xiulan 2005( B( . همچنين كيت های مختلفی جهت تشخيص حضور باكتری ها در محيط 
استفاده می شود. در اين مطالعه برای قارچ هارموكونيس آنتی بادی پلی كلونال ساخته شد. چون 
اين قارچ در محيط سوخت های هوايی رشد كرده و مي تواند به مخازن سوخت آسيب وارد كند 
)Hendey 1964( ساخت اين كيت برای شناسايی قارچ دارای اهميت است. همواره در مخازن 
نگهداری سوخت كمی آب وجود دارد. اين آب يا به طور معمول به همراه سوخت وجوددارد و يا 
اينکه از متابوليسم ميکروارگانيزم ها كمی آب توليد می شود كه در ته مخزن ذخيره می شود. بنابراين 
برای تشخيص حضور قارچ در مخزن بايستی از آب ته نشين شده در مخزن نمونه برداری نمود. نمونه 

مقام معظم رهبري:
در اینجا نخبه علمي در میدان پرورش، پیشرفت و تولید علم بایستي مثل یك سرباز کار کند.
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آب در سرنگی كه حاوی ماده بافری مخصوص است ريخته شد و به خوبی تکان داده می شود كه 
ذرات قارچ وارد فاز بافر شود. با بی حركت كردن سرنگ به صورتی كه سر سرنگ به طرف زمين 
متمايل شود. اين كار سبب می شود سوختی كه به همراه آب وارد سرنگ شده در باالی سرنگ قرار 
گرفته در حاليکه بافر در بخش پايين سرنگ قرار می گيرد. پس از گذشت چند لحظه كه مايع داخل 
سرنگ به دو فاز تقسيم شد سپس از طريق نوک سرنگ يک تا دو قطره بافر به كيت اضافه می شود. 
برای ساخت كيت پس از تهيه آنتي بادي پلي كلونال تست هاي تشخيصي ELISA براي بررسي 
شدت تمايل آنتي بادي تهيه شده به آنتي ژن انجام شد. نتايج اين تست ها با سرم چند خرگوش 
نشان داد كه آنتي بادي تهيه شده تمايل زيادي براي اتصال به آنتي ژن نداشته و ضعيف عمل 
مي كند. به اين خاطر عمل تزريق و ايمونيزه كردن حيوان ادامه يافت. در نهايت بهترين نمونه سرم 
براي خالص سازي آنتي بادي آن در نظر گرفته شد. با اين حال الزم به ذكر است كه سرم به دست 

آمده تمايل بسيار زيادي نسبت به آنتي ژن نشان نداد ولي از بقيه نمونه ها بهتر عمل كرده بود.
براي  آنتي بادي خالص شده  آنتي بادي توسط ستون كروماتوگرافي تمايلي،  از خالص سازي  پس 
ساخت تست هاي تشخيصي استفاده شد. همانطوركه ذكر شد دو نوع روش در نظرگرفته شد. در 
روش اول كه سريع و كم هزينه تر بود سعي شد آنتي بادي بر روي ميکروذرات التکس متصل شود. 
در اين روش ميان كنشي كه بين آنتي بادي متصل به ذرات التکس و آنتي ژن موجود در نمونه 
انجام مي شود سبب رسوب كردن آنتي ژن شده كه تشکيل اين رسوب با چشم قابل مشاهده بوده 
و حضور قارچ در نمونه مشخص مي شد. با انجام اين تست مشخص شد كه حساسيت اين تست 
با آنتي بادي پلي كلونال به دست آمده بسيار پايين بوده و عماًل كارايي خوبي ندارد. در روش دوم 
سعي شد آنتي بادي خالص شده به نانوذرات طال متصل شود زيرا اغلب كيت هاي معمول از طريق 
نانوذرات طال عمل مي كنند )Tanaka 2006, Posthuma-Trumpie 2009(. پس از اتصال آنها به 
يکديگر از آنها نوار تشخيص به صورت كيت تهيه شد. با توجه به اينکه اين تست به حضور قارچ در 
محيط جواب مثبت داد ولي ظاهر شدن خط كم رنگ در اين تست نشان دهنده آنست كه آنتي بادي 
تهيه شده تمايل بسيار بااليي براي قارچ از خود نشان نداده و به صورت ضعيف توليد خط كم رنگ 
مي كند. با اين حال اين تست كاربردي بوده و جواب الزم را مي دهد ولي براي گرفتن جواب مناسب 

و واضح تر هنوز احتياج به كار بر روي آنتي بادي مذكور دارد.
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بررسي امكان استفاده از ميكروارگانيزم ها در كراكينگ خوراک واحد هيدروكراكينگ )آيزوماكس( 

مجري: پژوهشگاه مواد و انرژي   تاریخ: 1387

چكيده: 

هدف از اين پروژه بررسي ميزان و چگونگي تغيير و تبديل هيدروكربن ها 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 كنسرسيوم هاي ميکروبي بومي و نيز سويه هاي خالص بومي و 

غيربومي بر روي خوراک ورودي واحد آيزوماكس پااليشگاه تهران انجام شده است.
در فاز اول تعدادي كنسرسيوم ميکروبي از خاک هاي آلوده نفتي پااليشگاه هاي مختلف كشور تهيه 
شده و با انجام آزمايش هاي متعدد بر روي خاک آيزوماكس، 7 كنسرسيوم به عنوان كنسرسيوم هاي 
برتر انتخاب شدند. در فاز دوم، سويه هاي غالب موجود در كنسرسيوم هاي منتخب، جداسازي شده 
و تعدادي سويه هاي غيربومي نيز از منابع مختلف تهيه و هر سويه به تنهايي مورد آزمايش قرار 
گرفت. همچنين تعدادي نمونه هاي خاک بي هوازي از مناطق آلوده نفتي تهيه شده و جهت انجام 
آزمايش هاي بي هوازي، مورد استفاده قرار گرفت. نهايتاً در فاز سوم، شرايط محيطي مناسب جهت 
رشد كنسرسيوم ها و افزايش عملکرد تجزيه و تبديل آن ها با استفاده از تکنيک هاي آماري، جستجو 

شده است.
با توجه به نتايج به دست آمده از اين پروژه، مي  توان اذعان داشت كه اين فرآيند، براي تغيير و 
شکست رزين هاي موجود در برش هاي سنگين نفتي به تركيبات سبک تر و نيز تبديل آليفاتيک هاي 
خطي به تركيبات حلقوي و شاخه دار كه داراي عدد اكتان باالتري هستند، مناسب است. بررسي 
دقيق تر اين موضوع و مقدار تأثير آن، نيازمند انجام آزمايش هاي بيشتر در مقياس وسيع تر است. 
همچنين به نظر مي رسد كه اين روش براي برش هاي سنگين نفتي حاوي مقدار زياد رزين مناسب 

باشد كه الزم است با انجام آزمايش هايي مقدار تأثير آن بررسي گردد.

مقام معظم رهبري:
علم آگاهي مي آورد، تقوا شجاعت مي آورد و درایت، مصالح کشور و مّلت را تأمین مي کند.
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استفاده از ميكروارگانيزم ها به منظور كنترل خوردگي ميكروبي و مقايسه آن با روش هاي متداول در صنعت در 
مقياس پايلوت

مجري:  پژوهشگاه صنعت نفت    تاریخ: 1388

چكيده: 

در ارتباط با جداسازي و غربال گري ميکروارگانيزم هاي مناسب مورد نياز پروژه، تعدادي نمونه 
آب تحت شرايط خاص از برج هاي خنک كننده آبي باز گردشي باز )Cooling tower( پااليشگاه  
تهران، پااليشگاه اصفهان و پااليشگاه تبريز تهيه گرديد. با استفاده از تکنيک هاي آزمايشگاهي 
ميکروبيولوژي تعداد 54 كلوني باكتريائي از جمعيت  ميکروارگانيزم هاي نمونه ها جدا و خالص سازي 
گرديد. باتوجه به شرايط اوليگوتروفي)فقر غذائي( موجود در حالت طبيعي برج هاي خنک كننده 
اقدام به بهينه سازي يک فرمول تركيبي محيط كشت باكتريايي گرديد تا شرايط رشد باكتري هاي 
مورد آزمايش در فعاليت هاي پروژه چيزي شبيه به شرايط طبيعي موجود در برج هاي خنک كننده 
باشد. Supernatant كليه كشت  هاي خالص شده استخراج و در شرايط استريل نگهداري گرديد 
 تا در مرحله غربال كردن ميکروارگانيزم هاي مناسبي كه توليد بايوفيلم با خاصيت ضدميکروب 

)Antimicrobial( مي كنند، مورد استفاده قرار گيرد. 
دو سوش باكتريائي شاخص از كلکسيون هاي معتبر خارج از كشور تهيه و مجدداً كشت و تکثير 
گرديد تا در آزمايش هاي بعدي به عنوان كنترل )شاهد( مورداستفاده قرارگيرد. از سوش هاي مذكور 

آمپول ليوفيلزه نيز تهيه گرديد تا در كلکسيون ميکروبي پژوهشگاه نگهداري گردد. 
سرانجام پس از 3 مرحله غربال گري باكتري TB16 انتخاب گرديد و مورد آزمايش هاي تکميلي 
قرار گرفت. در آزمايش هاي تکميلي مشخص گرديد 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 توالي يابي ژن SrRIVA16 مورد شناسائي قرار گرفته و مراحل شناسائي 
تکميلي تا تشخيص نهائي رده بندي گونه اي و ثبت در كلکسيون بين المللي DSMZ آلمان ادامه 
دارد. نمونه اي از سوش باكتريائي ياد شده در كلکسيون مركز تحقيقات بيوتکنولوژي پژوهشگاه 

صنعت نفت نگهداري مي گردد.

مقام معظم رهبري:
براي کساني که مي توانند، وظیفه آنهاست تا بتوانند ملت را به عزت برسانند و از وابستگي رها کنند. 
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سل الکتروشيميائي موردنياز پروژه طراحي و ساخته شد. آزمايش هاي كامل طيف سنجي امپدانس 
الکتروشيميائي )EIS( بر روي محيط كشت انتخابي، باكتري جداسازي شده و دو باكتري شاخص در 
حضور آلياژ كربن استيل 1020 جهت اندازه گيري Corr، مقاومت پوالريزاسيون RP و نرخ خوردگي 

انجام گرفت.
پايلوت شبيه سازي شده برج خنک كننده آبي توسط كارشناسان واحد خوردگي فلزات طراحي و 
ساخته شد. در فعاليت مقياس پايلوت باكتري هاي جداسازي شده SRB و TB16 و باكتري هاي 

شاخص طي يک برنامه 6 مرحله اي در حضور آلياژ كربن استيل 1020 مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج حاصل از مراحل آزمايش هاي كاهش وزن)Mass loss( ، طيف سنجي امپدانس الکتروشيميائي 

و پايلوت شبيه سازي شده برج خنک كننده در پايان به كمک منحني هاي مربوطه آمده است. 
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ساخت و بررسي نانوفيلتر ائتالفي جهت به كارگيري در جداسازي قطرات روغن از پساب

مجري:  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات    تاریخ: 1387

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 يک  طرف و جداسازي مواد آلي از آب و پساب از طرف 

ديگر مورد توجه مي باشد.
جداسازي قطرات ريز با اندازه هاي كوچکتر از 100ميکرون در سيستم هاي امولسيوني )آب- روغن، 
روغن- آب( و همچنين )گاز- مايع( يکي از از معضالت صنايع به ويژه صنايع پااليش نفت و گاز 
و همچنين پتروشيمي بوده و به واسطه دشواري و راندمان پايين جداسازي با روش هاي متداول 
تحقيق درخصوص ابداع و به كارگيري روشي ارزان  و با كارايي باالتر يکي از موضوعات تحقيقاتي 

جذاب است. 
اينگونه  جداسازي  براي   Coalescer يا  و   )Coalescing Filters( ائتالفي  فيلترهاي  از  استفاده 
ناخالصي ها كاماًل معمول بوده و در مقياس وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرند. با اين حال راندمان 
اين گونه فيلترها در بهترين حالت حدود 60 درصد مي باشد. تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه 
راندمان فيلتراسيون در اين گونه دستگاه ها 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 ميکرون 
و مساحت سطح باال به عنوان گزينه اي با پتانسيل كاربردي باال مورد توجه قرار  گيرند، لذا باتوجه به 
ويژگي هاي نانوالياف با به كارگيري آنها در ساختار اين گونه فيلترها انتظار مي رود راندمان جداسازي 

تاحدود زيادي افزايش يابد. 
در اين پژوهش كاربردي، نقش نانوالياف در افزايش راندمان فيلتراسيون مورد مطالعه قرار مي گيرد. 

مقام معظم رهبري:
به علم اهمیت دهید، کلید اصلي بازکردن قفل هاي گوناگون، اهمیت دادن به علم است.
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پايدارسازي و تثبيت سيتوكروم C بر روي نانوذرات مغناطيسي آهن و ارزيابي عملكرد كاتاليتيك آن جهت ارتقاي 
كيفيت نفت خام و برش هاي نفتي )آزمايشگاهي(

مجري: پژوهشگاه صنعت نفت   تاریخ: 1391

چكيده: 

 آسـفالتـين )Asphaltene( بـه عـنوان سنـگين تـريـن بخـش نفـت خـام، تـركـيبي از هـترو اتـم ها
)N, O, S( و فلزات )V, Ni, Fe( است. بسياري از مشکالت مربوط به پااليش نفت خام به ويژه 
نفت هاي سنگين و قيرها، مربوط به وجود غلظت هاي بااليي از آسفالتين مي باشد. همچنين تصور 
مي شود كه اين تركيب مسؤول ساير خصوصيات نامطلوب نفت خام از جمله ويسکوزيته باال و تمايل 

به تشکيل امولسيون ها، پليمرها و كک مي باشد.
تا به حال شواهد مشخصي از تجزيه آسفالتين به وسيله ميکروارگانيزم ها گزارش نشده است. با اين 
وجود شواهد آزمايشگاهي نشان مي  دهد كه برخي از برخي از آنزيم ها قادر به تغيير و تحول و يا 

تخريب مولکول هاي آسفالتين مي باشند. 
در اين طرح براي دستيابي به يک بيوكاتاليست )كه در حالل هاي آلي محلول بوده و داراي جايگاه 
فعال آب گريز باشد( جهت تجزيه آسفالتين و پتروپورفيرين ها، يک تغيير و تحول دوگانه شيميايي 

بر روي ساختار آنزيم انجام خواهدشد. 
همچنين جهت جداسازي آسان بيوكاتاليست از مخلوط واكنش و به كارگيري مجدد آن، سيتوكروم 

C بر روي نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 تثبيت خواهدشد. 
ذرات مغناطيسي به طور گسترده اي در تثبيت پروتئين ها و آنزيم ها جهت اهداف مختلف به كار 
گرفته شده اند. همچنين كارايي آنزيم از لحاظ تجزيه آسفالتين و پتروپورفيرين ها، در سيستم هاي 
مدل )حالل آلي( و همچنين در نفت خام در دماهاي مختلف به ويژه دماهاي باال مورد ارزيابي قرار 
خواهدگرفت تا شرايط بهينه عملکرد بيوكاتاليست براي استفاده بعدي در مقياس صنعتي تعيين 

شود. 

مقام معظم رهبري:
در دنیایي که علم و فناوري حرف اول را مي  زند، ثروت هم از راه علم و فناوري به وجود مي آید
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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    تاریخ: -

چكيده: 

فرآيند گوگردزدايي در پااليشگاه هاي كشور با روش هاي متداولي چون كاستيک )Caustic(، مراكس 
)Merox( و هيدروسولفوريزيشن )HDS( انجام مي گيرد. اين فرآيندها تنها باعث جداسازي تركيبات 
 HDS گوگردي ساده و غيرحلقوي مي گردد و اگر بخواهيم تركيبات حلقوي گوگردي را با فرآيند
 )HDS( جدا نماييم نياز به شرايط سخت دمايي و فشاري است. در فرآيند متداول گوگردزدايي
تركيبات گوگردي با استفاده از كاتاليست كبالت موليبدن )CoMo( يا نيکل موليبدن )NiMo( و 
گاز هيدروژن به H2S تبديل مي شوند. هرچه تركيب گوگردي آروماتيک تر باشد جداسازي آن با 
روش HDS سخت تر بوده و نياز به دما و فشارهاي باالتري دارد و حتي برخي تركيبات گوگردي 

حلقوي با استفاده از اين روش جداسازي نمي گردند. 
در اين پژوهش نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد به روش »هم رسوبي«، سنتز شده و سپس ساختار 
پوسته- هسته توسط پوسته سيليکا )در اندازه نانو( به روش سل- ژل تشکيل مي گردد. ذرات 
سيليکا- آهن اكسيد سنتز شده توسط مولکول هاي مختلف داراي گروه هاي عاملي مناسب براي 
جذب فلزات نرم)مانند روي( اصالح خواهندشد. سپس، نانوذرات، اصالح شده در تماس با محلولي 
حاوي يک فلز نرم مانند روي قرار مي گيرد تا اين فلز از طريق تشکيل كمپلکس با ليگاند روي 
سطح نانوذرات تثبيت گردد. مشخصات شيميايي، مغناطيسي و اندازه ذرات سنتز شده توسط 
روش هاي مختلفي مانند FT-IR, TEM, VSM و XRD بررسي مي گردد. در ادامه ي كار از اين 
ذرات به عنوان جاذب براي حذف گوگرد از تركيبات نفتي استفاده مي شود. به منظور امکان استفاده 
مجدد از اين نانوذرات شرايط بازيافت آنها نيز مورد مطالعه قرار مي گيرد. براي هريک از جاذب هاي 
سنتز شده شرايط مؤثر بر فرآيند جذب و بازيافت مانند pH، زمان جذب، نوع، غلظت و حجم 
شوينده ي موردنياز در مرحله بازيافت بهينه مي شوند. باي هريک از اين جاذب ها سينيتيک جذب و 
ايزوترم هاي مختلف مانند النگمير، فرندليچ و... مربوط به جاذب بررسي مي گردد. معيارهاي مهم در 
ارزيابي جاذب ها نظير زمان جذب، ظرفيت جذب و قابليت بازيابي جاذب براي هريک از جاذب هاي 

سنتز شده تعيين و گزارش خواهدشد. 

مقام معظم رهبري:
علم، محور توسعه حقیقي براي کشور است. ما بدون علم نمي توانیم به جایي برسیم. 
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غني سازي اكسيژن هوا با استفاده از غشاهاي سراميكي به منظور كاهش انرژي مصرفي

مجري:  دانشگاه صنعتي سهند   تاریخ: -

چكيده: 

مصرف عمده انرژي در صنايع نفت و گاز و توجه به تأمين انرژي مورد نياز اين صنايع انرژي بر و 
استفاده بهينه از سوخت، عمده دليل تعريف اين طرح مي باشد. 

تا بهينه سازي مصرف آن مورد توجه كشورهاي  قيمت روزافزون سوخت موجب گرديده  است 
مختلف به ويژه كشورهاي صنعتي جهان قرار گيرد. در اين مسان ايران نيز براي استفاده بهينه از 
اين ثروت ملي در سال هاي اخير گام هاي جدي برداشته است. از آنجايي كه  79% هواي احتراق 
را نيتروژن به خود اختصاص مي دهد و اين گاز هنگام سوختن مقدار زيادي از انرژي را جذب و از 
سيستم خارج نموده و موجب افزايش تلفات حرارتي مي شود. يکي از راه هاي كاهش تلفات حرارتي 
ناشي از گرم شدن نيتروژن، استفاده از هواي غني از اكسيژن در فرآيند احتراق مي باشد. غني سازي 
هوا به روش هاي مختلفي انجام مي شود كه از آن جمله مي توان به روش فشرده كردن هوا و تقطير 
آن اشاره نمود. اما الزم به ذكر است كه هيچکدام از اين روش ها مقرون به صرفه نبوده و امکان 
استفاده از يک پااليشگاه اكسيژن در كنار صنايع باتوجه به روش فوق وجود ندارد، لذا ضروري است 
عمل غني سازي هوا به كمک روش هاي ساده تر انجام شود. در سال هاي اخير غشاهاي سراميکي 
مطرح شده اند كه مي توانند اين فرآيند را با هزينه هاي كمتري انجام دهند. در اين پروژه غني سازي 

هوا به كمک غشاهاي سراميکي مورد بررسي قرار گرفته است.

مقام معظم رهبري:
ما مي خواهیم در دانش و فناوري به جایي برسیم که در شأن ملت ایران است. 
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طراحي، مشاوره، خريد، نصب و راه اندازي واحد فرآيند هيدروكانورژن )HRH( به ظرفيت 200 بشكه در روز

مجري:  پژوهشگاه صنعت نفت    تاریخ: -

چكيده: 

در حال حاضر با افزايش تقاضا نسبت به فرآورده هاي ميان تقطير )بنزين، نفت سفيد و گازوئيل( در 
كشور و نيز تقليل ظرفيت منابع اصلي آن )به دليل برداشت هاي طوالني مدت و بازيابي هاي دوم و 
سوم از منابع نفتي( و همچنين كاهش تقاضا براي نفت خام فوق سنگين، تبديل نفت خام سنگين به 
نفت سبک كه حاوي مقادير زيادي از فرآورده هاي ميان تقطير با ارزش افزوده باال مي باشد، از اهميت 
ويژه اي برخوردار شده است. به همين مناسبت استفاده از فرآيند هيدروكانورژن كه از دما و فشار 
نسبتاٌ پائين عمليات نيز بهره مند است، مي تواند شرايط مناسبي را جهت اين تبديل به وجود آورد. 
نتايج اكتسابي از اين پروژه مي تواند گامي قابل اطمينان در جهت صعود به مرحله بعدي طراحي 

صنعتي از اين فناوري باشد.
پااليشگاه های نفت معموالً برای نفت خام  سبک )Density<950 kg/m3( طراحی شده اند. به همين 

علت قبل از ورود نفت سنگين به اين فرآيندها بايد عمل ارتقا صورت گيرد.
فرآيندHydroconversion براي تبديل ته مانده هاي سنگين نفت خام به تركيبات سبک تر و تبديل 
نفت خام  سنگين به نفت خام  سبک تر توسعه داده شده است. در اين فرآيند از روش هيدروكراكينگ 

)هيدروژناسيون+كراكينگ( و يک كاتاليست محلول استفاده مي شود. 
جهت صرفه جويي در منابع انرژي در اين واحد هيدروژن واكنش نداده در رآكتور پس از شيرين سازي 

و تخليص به رآكتور بازگردانده مي شود.

مقام معظم رهبري:
سیطره و تسلط علمي به دنبال خود عزت سیاسي هم مي آورد.



ساير موارد
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Jet A-1 در مشخصات سوخت ASTM-D5001 بر مبناي LUBRICITY بررسي الزام وجود مشخصه

مجري: پژوهشگاه صنعت نفت       تاریخ:  1386

چكيده: 

با توجه به اينکه مشخصه Lubricity به تازگي در جدول مشخصات سوخت جت بعضي از كشورها 
قرار گرفته است، لحاظ نمودن آن در مشخصات Jet A-1، نيازمند تجهيز كليه پااليشگاه هاي 
توليدكننده اين سوخت به دستگاه آزمايشگاهي و همچنين تأمين موادافزودني مربوطه مي باشد. 
اصفهان،  پااليشگاه  تهران،  پااليشگاه   تجهيز  چگونگي  همچنين  و  اجرا  لزوم  پژوهش  اين  در 
پااليشگاه كرمانشاه، پااليشگاه بندرعباس، پااليشگاه شيراز، پااليشگاه آبادان، پااليشگاه اراک و 
پااليشگاه تبريز و اداره سوخت گيري فرودگاه مهرآباد به دستگاه و مواد موردنياز جهت بهبود 

مشخصه مربوطه بررسي مي شود.
استاندارد  براساس  جت  سوخت   Lubricity مشخصه  گرفتن  قرار  پيشنهاد  به  توجه   با 
ASTM - D 5001 در برگه مشخصات سوخت Jet A-1، ابتدا نياز به بررسي لزوم اجراي پيشنهاد 
و سپس تجهيز كليه پااليشگاه هاي توليدكننده اين سوخت به دستگاه و همچنين تأمين مواد 
موردنياز مي باشد. لذا اهميت كاربرد، تعيين نکات حساس و دقيق در استاندارد تعريف شده و 

ضرورت اجراي آن به طور كامل در اين پروژه بررسي مي گردد. 

مقام معظم رهبري:
نه علم و نه فناوري، بدون وجود مراکز فعال تحقیقاتي پیشرفتي نخواهد داشت. 
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بازنگري ساختار تشكيالتي حراست شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

مجري:  دانشگاه صنعتي اميركبير   تاریخ: 1389

چكيده: 

از عوامل مؤثر بر عملکرد حراست شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در جهت 
تحقق اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده، نظام مديريت و عناصر تشکيل دهنده آن مي باشد. اين 
عناصر شامل ساختار تشکيالتي، سيستم ها و روش ها و نيروي انساني مي باشند كه كارايي يا ناكارايي 
هريک از عوامل فوق بر عملکرد ساير عوامل و در نهايت بر كارايي و عملکرد واحد تأثيرگذار است. 
سازماندهي مناسب از جمله عوامل مهم ارتقاي بهره وري مي باشد. براي هدايت صحيح برنامه ها و 
فعاليت هاي حراست الزم است كليه فعاليت هاي الزم و ضروري در قالب تشکيالتي مناسب طراحي 
و استقرار يابد. شبکه تشکيالت حراست بايد از جامعيت برخوردار باشد به نحوي كه از يک سو انجام 

كليه فعاليت هاي ضروري را در بر گيرد، شمن اينکه از انجام فعاليت هاي موازي جلوگيري نمايد. 
اين پژوهش در دو فاز طراحي شده كه عناوين آن به شرح زير مي باشد: 

فاز اول: شناخت و آسيب شناسي ساختار و فرآيندهاي موجود
فاز دوم: طراحي تشکيالت حراست

مقام معظم رهبري:
پایه و زیربناي اقتدار آینده شما ملت عزیز در قدرت علمي است. 
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ارائه خدمات مشاوره اي به كارفرما در زمينه مديريت پروژه و مديريت برنامه ريزي مبتني بر اهداف كاربردي 
مصوب شوراي سياست گذاري تاسيس و تجهيز مركز  فناوري شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

مجري:  شركت آريا تک خاور    تاریخ: 1388

چكيده: 

موضوع اين طرح عبارت است از ارائه خدمات مشاوره اي به كارفرما در زمينه مديريت پروژه و 
مديريت برنامه ريزي مبتني بر اهداف كاربردي مصوب شوراي سياست گذاري تاسيس و تجهيز مركز  

فناوري شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران به صورت زير: 
• تعريف پست ها و تعداد كاركنان موردنياز بر مبناي برنامه ريزي 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، امکانات و تجهيزات موجود در محل »مركز« پس از تحويل 

بر اساس نتايج به دست آمده در بررسي هاي انجام شده
• بررسي امکانات و و تجهيزات الزم جهت استقرار كاركنان مديريت پژوهش و فناوري در »مركز«

• همکاري با كارفرما در اعمال نظارت و هماهنگي برنامه هاي اجرايي راه اندازي اوليه »مركز«، ارائه 
مشاوره جهت تأمين و يا آموزش كادرهاي تخصصي براي بهره برداري از قسمت هاي راه اندازي شده

مقام معظم رهبري:
هرکس دانش را به دست آورد، مي تواند قدرتمندي و قدرت نمایي کند. 
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بررسي پتانسيل تجزيه ميكروبي تركيبات نفتي در خاک هاي آلوده با استفاده از روش هاي ژنتيك مولكولي

مجري:  پژوهشگاه صنعت نفت  تاریخ: 1386

چكيده: 

دو ژن C23DO و nahAC كه به ترتيب در مسيرهاي تجزيه آروماتيک هاي تک حلقه اي و نفتالين 
نقش دارند به عنوان ماركرهاي ژني مناسب انتخاب گرديده و ركوردهاي به دست آمده براي اين 
دو ژن با استفاده از نرم افزار MegaAlign به روشMultiple Alignment آناليز شده و براساس 

توالي هاي Conserved به دست آمده پرايمرهاي اختصاصي طراحي شدند.
نقاط داراي سابقه آلودگي به نفت خام در كنار كنترل هاي غيرآلوده انتخاب گرديده و نمونه برداري 
انجام پذيرفت و جهت تهيه Microcosm مورد استفاده قرارگرفت. ميکروكازم ها به مدت 3 هفته 
 Un-براي جداسازي باكتري هاي Soil Extract Agar  غني سازي شده و سپس از محيط كشت

culturable استفاده شد. پس از دو مرحله كشت خطي و اطمينان از خلوص نمونه  ها 23 سويه 
به دست آمد. توانايي هر يک از اين سويه در حذف تركيبات آالينده با تلقيح به ميکروكازم و مقايسه 
با ميکروكازم شاهد مورد بررسي قرار گرفت. دو سويه BT1 و BT2 كه بيشترين فعاليت در حذف 

آالينده را داشتند با استفاده از روش تعيين توالي16s rDNA شناسايي گرديدند.
جهت بررسي كيفي حضور دو ژن C23DO و nahAC واكنش PCR اختصاصي با استفاده از 
پرايمرهايي كه در بخش هاي پيشين طراحي شده بود براي هر يک از دو ژن طراحي شد. پس از 
بهينه سازي شرايط PCR، از ژل آگارز يک درصد براي بررسي نتايج PCR استفاده شد. نتايج كيفي 
به دست آمده مشخص نمودند كه تنها خاک نمونه شماره 1 واحد ژن nahAC است و ساير نمونه ها 

فاقد ميزان قابل شناسايي از اين دو ژن در شرايط آزمايش هستند.

مقام معظم رهبري:
کشور باید در علم، در دانش و به تبع علم و دانش، در آنچه که مترتب بر علم است، در رتبه هاي اول جهان قرار بگیرد.
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از روش Quantitative Real-Time PCR براي بررسي كّمي تعداد كپي ژن nahAC در نمونه 
 Agarose Gel 230 حاصل از تکثير اين ژن با استفاده از كيت bp شماره 1 استفاده شد. قطعه
 Product Cloning Kit InsT/A از ژل آگار خالص گرديده و بوسيله كيت DNA Extraction Kit
PCR در وكتور pTZ57R كلون شده و كلون به دست آمده پس از آنکه به وسيله هضم آنزيمي با 
آنزيم هاي EcoRI/HinDIII مورد تأييد قرار گرفت به عنوان استاندارد استفاده شد. غلظت پالسميد 
استخراج شده با روش اسپکتروفتومتري تعيين شده و تعداد كپي هاي پالسميد در نمونه به دست 
آمده محاسبه شد و سپس با روش Serial Dilution غلظت هاي مختلف از آن تهيه شده و براي 
رسم Standard Curve در Real Time PCR استفاده شد. تعداد كپي هاي ژن مورد بررسي در 
نمونه مجهول، از طريق مقايسه CT آن با منحني استاندارد، تعيين شد. جهت ارزيابي كاربرد روش 
ابداع شده و مقايسه آن با روش هاي ميکروبيولوژيک، ميکروكاز م هايي طراحي شده و چگونگي حذف 
آالينده، تعداد باكتري هاي موجود در ميکروكازم و تعداد كپي زن هاي nahAC در فواصل زماني 
مختلف مورد بررسي قرارگرفت. نتايج به دست آمده نشان دهنده قابليت كاربرد روش ابداع شده در 

ارزيابي و Monitoring حذف تركيبات آالينده است.
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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 ايران خودرو )ايپکو(   تاریخ: 1387

چكيده: 

اين پژوهش عبارت  است از سه مرحله مشاوره به وزارت نفت درخصوص واردات خودروي ديزلي 
و انتخاب قواي محركه ديزل خارجي و طراحي قواي محركه ديزلي با مالکيت ايراني كه در مراحل 

زير به انجام رسيده است:

1-  مطالعه و مشاوره براي تدوين برنامه واردات خودروهاي ديزل سواري، مشخصات و كيفيت 
سوخت ديزل موردنياز و دستورالعمل آزمون هاي عملکردي، آلودگي و مصرف سوخت. 

2-  انتخاب 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 
عملکردي، 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 هزينه هاي تطبيق در قرارداد جداگانه اي با خودروسازان اجرا مي گردد. 
3-  طراحي موتور ديزل سواري ملي 

مقام معظم رهبري:
باید اهل علم در محیط دانشگاه به تولید علم با نگاه مبتکرانه و سازنده بپردازند.



نمايه الفبايي
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 104 ............................................................ هیدروژنی شکست فرآیند

 148 ,127 .............................................................................. فرندلیچ
 152 ,52 ................................................................... مهرآباد فرودگاه
 33 ............................................................................. یستیز ییفروشو
 121 .............................................................................. اتمسفري فشار
 65 .................................................................................. رید بخار فشار

 140 ..........................................................................................فالکس
 105 ............................................................................ حرارتی فالکس

 88 .................................................................................................. . فلر
 33 .................................................................................. نیسنگ فلزات
 83 ,33 ........................................................................ بها گران فلزات
 114 ................................................................................. نجیب فلزات
 46 ,35..................................................................................... فنانترن
 140 ,112 ........................................................................ نانو فناوري

 122 ,36....................................................................................... .فنل
 124 .............................................................................آمین دي فنیلین

 146 ......................................................................... ائتالفی فیلترهاي
  ق

 33 ............................................................ دوسیفوت لوسیآسپرژ قارچ
 33 ................................................................... جرینا لوسیآسپرژ قارچ
 141 .............................................................. رزینه هارموکونیس قارچ
 29 .................................................................. گرما به مقاوم هاي قارچ

 132 ................................................................................ ثانویه قطرات
 157 ................................................................................. محرکه قواي
 147 ,104 ,72 ........................................................................... ..قیر

 73 ,72 ............................................................................... قیرپلیمري
 72 ........................................................................................... یرزدگیق
 72 .......................................................................................... یعیرطبیق

  ك
 83 ...................................................................... فرسوده کاتالیزورهاي

 34 ,33 ............................................................فرسوده هاي ستیکاتال
 33 .....................................................................فرسوده هاي کاتالیست

 33 ................................................................................................ کبالت
 53 ................................................................................ دیسولفا لیکربن

 74 ,46 ,35....................................................... يگاز یکروماتوگراف
 46 ............................................................................ کننده شروع کشت
 84 ...........................................................................................نفتیکک
 93 ,92 ................................................................................... یدزنیکل

 98 ................................................................................ نیبشیپ کنترل
 87 ,86 ,83........................................................................... کاتالیزور

 83 ...........................................................................جامد کاتالیزورهاي
 44 ................................................................................. آهن کاتالیست
 148 ............................................................. مولیبدن کبالت کاتالیست
 148 .............................................................. مولیبدن نیکل کاتالیست
 76 .............................................................................................. کاتیون

 148 ........................................................................................ کاستیک
 A .................................................................................. 56 کانکاناوالین
 150 ,143 ,86 ,81 .......................................................... کراکینگ
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 155 ...................................................................................خطی کشت

 95 ,58 ,57 ........................................................................... کالوس
 38 ................................................................................... کلینوپتیلولیت
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 98 ..................................................................... فرآیند رفتهپیش کنترل
 105 ........................................................................ فرآیندي هاي کوره
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 136 ,114 ,90 ...................................................................... گازسنتز
 136 ,127 ,90 ................................................................... طبیعی گاز

 150 ,148 ,139 ,70 ,55 ................................................. گازوئیل
 53 ................................................................................ پسماند گازهاي
 69 ,50 ...................................................................... خروجی گازهاي
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 136 ,125 ,124 ,115 ..................................... اي گلخانه گازهاي
 86 ,78................................................................................. گاماآلومینا
 123 ,101 ,94 ,71 ........................................................... گرانروي
 39 .............................................................................................. گرانش

 47 .................................................................................... گرانوالسیون
 41 .................................................................................... غشا تگیگرف

 108 ............................................................................ فیلترها گرفتگی
 64 ................................................................................. ها لوله گرفتگی
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 66 ................................................................................. خروجی گوگرد
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  ل

 142 ,72 ................................................................................. التکس
 148 ,127 ,58 ......................................................................النگمیر
 112 ............................................................................ مخازن الیروبی

 47 .................................................................................... گرانولی لجن
 112 ,40 ,31 .....................................................................نفتی لجن
 134 ..........................................................................متاکریالت لوریل
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 71 ............................................................................................... مازوت

 131 ............................................................................. سوختی عاتمای
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 76 .....................................................................................یونی مایعات
 102 ......................................................................................سازي مایع
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 82 ........................................................................اي صفحه هاي مبدل
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 33 ........................................................................................... تیمتابول
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 50 ............................................................................. اتر لیات یمتوکس
 124 ,72 ..................................................................... پیرولیدن متیل
 134 ........................................................................... متاکریالت متیل
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 124 ...................................................................... کتون ایزوبوتیل متیل

 40 ......................................................فدك نوین هاي فناوري مجتمع
 42 ............................................................. باکتریایی رشد هاي محرك

 70 ,64 ,42........................................................... جانبی محصوالت
 29 .................................................................................. یدوغاب طیمح

 ,54 ,53 ,49 ,45 ,42 ,40 ,35 ,31 ,30 ,28 .... زیست محیط
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 110 ........................................................................... سرچاهی مخازن

 LP........................................................................................... 99 لمد
 96 ..................................................................................... نیلریاو مدل
 ,97 ,96 ,92 ,90 ,69 ,66 ,65 ,58 ,57 ,39 ,34 سازي مدل

101, 106, 110, 114, 115, 135 
 93 ,92 ................................................................... چندگانه يها مدل
 119 .................................................................. یحلزون ییغشا مدول

 100 .......................................................................... خوردگی مدیریت
 148 ,101 .............................................................................. مراکس
 101 ,53 ........................................................................... ها مرکاپتان

 154 ................................................................................. فناوري  مرکز
 157 ,125 ,109 ,105 ,90 ,74 ,52 ,51 ,50 سوخت مصرف
 127 ....................................................... کالپیرون -کالزیوس معادله

 80 ............................................................................... سایشی مقاومت
 ,112 ,90 ,76 ,61 ,55 ,48 ,41 ,31 ...... آزمایشگاهی مقیاس
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 116 ,90 ........................................................................... بنچ مقیاس
 144 ,76 ,62 .............................................................. پایلوت مقیاس

 84 ,62 ,32................................................................ یصنعت اسیمق
 114 .................................................................................... نانو مقیاس
 119 ,116 ,89 ,32 .......................................... صنعتی نیمه مقیاس
 43 ,42 ...................................................................................... مالس
 94 ................................................................................ ملکردع ممیزي

 39 ............................................................................................موئینگی
 67 ................................. ایباکو کار و کسب تحلیل و مشاوره موسسه

 33 ............................................................................................ بدنیمول
 38 ............................................................................... ها مونوآروماتیک

 109 ,89 ,69 .............................................................کربنمونوکسید
 131 ............................................................................................ مونومر
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 124 ,116 ................................................................... کتون یلات متیل
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 43 ,42 ...................................................................................... مالس
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 39 ............................................................................................موئینگی
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 33 ............................................................................................ بدنیمول
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 131 ............................................................................................ مونومر
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 133 ,132 ................................................................ الکتریکی میدان
 45 ............................................................................. مغناطیسی میدان

 32 ,31 ,30 .................................... گرمادوست هاي میکروارگانیسم
 130 .................................................... یروبش یالکترون کروسکوپیم

 147 ,144 ,143 ,123 ,59 ,46 ,31 ............... هامیکروارگانیزم
 140 ,87 .................................................................... میکروامولسیون

 142 .................................................................................... میکروذرات
  ن
 140 ......................................................................................... پودر نانو

 146 .........................................................................................نانوالیاف
 ,142 ,140 ,128 ,113 ,112 ,87 ,85 ,45 ,38 .....نانوذرات

147, 148 
 38 .............................................................................. زئولیتی نانوذرات
 45 ............................................................................. مگنتیت نانوذرات

 85 ....................................................................................... االتینانوس
 146 ......................................................................................... نانوفیلتر

 124 ,116 .................................................................... نانوفیلتراسیون
 87 ...................................................................................... ورنانوکاتالیز

 86 .................................................................................... نانوکاتالیست
 127 ,121 ............................................................. کربنیهاينانولوله
 120 ................................................................................ پنتان -نرمال
 112 ................................................................................... دکان نرمال
 31 ................................................................................ نفتی هاي نشت
 139 ,138 ,99 ,97 ,86 ........................................................... .نفتا

 35 ................................................................................................نفتالن
 155 ........................................................................................... نفتالین
 ,99 ,81 ,71 ,64 ,62 ,55 ,53 ,40 ,32 ,31 ,30 ... خامنفت

104, 106, 110, 120, 123, 147, 150, 155 
 150 ,141 ........................................................................... سفیدنفت
 139 ,71 ...............................................................................کوره نفت
 64 .................................................................................................. نفتن
 70 ,65 ,64 .....................................................................ریزش نقطه

 103 ..................................................................... تعمیرات و نگهداري
 110 ,106 ......................................................................... زدایی نمک

 44 ............................................................................ دار آهن هاي نمک
 31 ............................................................................................نورکافت

 141 .................................................................. بوتیلیسم نوروتوکسین
 50 .......................................................................................... اتان تروین
 50 .........................................................................................متان تروین

 149 ,128 ,115 ,69 ,66 ,47 ,42................................. نیتروژن
 47 ..................................................................................نیتریفیکاسیون

 33 ................................................................................................. کلین
  و

 124 ,116 ,64 ............................................................... زدایی واکس
 33 ...............................................................................................میواناد

 147 ,134 ,113 ,112 ,65.......................................... ویسکوزیته
 65 .................................................................... سینماتیکی ویسکوزیته

  ه
 108 ,107 .............................................................. الکتریکی هدایت

 85 ................................................................................. یحرارت تیهدا
 33 ................................................................................. ییایمیش هضم
 38 .......................................................آمونیوم  متیل  تري  دسیل هگزا

 88 .................................................................................. يگاز دراتیه
 66 .................................................................................. هیدروتریتینگ

 96 ................................................................................. کینامیدرودیه
 150 ,148 ,128 ,119 ,118 ,69 ,66 ,57 ................ هیدروژن

 57 .................................................................................. ونیناسدروژیه
 150 ,86 ,57 .............................................................. هیدروژناسیون

 143 ,68 ,33 ............................................................ نگیدروکراکیه
 84 ............................................................................میدپتاسیدروکسیه

 150 ............................................................................... هیدروکانورژن
 ,46 ,38 ,32 ,31 ,30 ... اي چندحلقه آروماتیک هاي هیدروکربن

56, 72, 120 
 64 ................................................................. سنگین هیدروکربورهاي

  ي
 83 ................................................................................. فلزي هاي یون

 107 .................................................................................... یونیزاسیون
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شركت پااليش نفت آبادان

مجرينام پروژهردیف

شناسايي نوع، مقدار و محدوده آلودگي در زمين گيسي آبادان و ارائه راهکارهاي مناسب 1
براي حذف، كنترل و يا كاهش آلودگي

شركت مهندسي و بازرگاني كاوفن

شركت رايانه دارانعارضه يابي كالن سازمان با تمركز بر فرآيندهاي غيرتوليدي2

شركت نوانديشان خدمات بهسازي مطالعات افزايش ظرفيت و بهره وري توربين هاي گازي در پااليشگاه آبادان3
صنايع

شركت دانا پايهبهينه سازي و كاهش مواد آالينده خروجي پساب كانال ROP پااليشگاه آبادان4

دانشگاه تهرانبررسي رفتار سياليت پذيري كاتاليست مورد استفاده در واحد كت كراكر5

توليد نرم افزار بازرسي بر مبناي ريسک و اجراي كامل RBI در يکي از واحدهاي پااليشگاه 6
آبادان

دانشگاه شيراز

شركت نصب نيروی ايرانسلج برداری از مخزن V-101 بندر صادراتی ماهشهر7

شركت كارا تهويهامکان سنجي بازيافت گاز فلر به وسيله اجکتور8

مطالعه بر روي برج هاي 101، 303،109 ،111 و202 از واحدهاي تقطير جنوب 9
scanning online پااليشگاه آبادان به وسيله

CCM ايران  Tracer  Co, 

بررسي كوره واحد تقطير 100شركت پااليش نفت آبادان به منظور تعيين تنگناها و ارائه 10
راهکارهاي اجرايي

شركت نفتون آريا

شركت نصب نيروی ايرانبررسي امکان سلج برداري مخازن نفت خام11

بررسي چگونگي كاهش خوردگي ناشي از اكسيژن در تبخيركننده 104 واحد 12
آب شيرين كن پااليشگاه آبادان

دانشگاه صنعت نفت

دانشگاه نفت آباداننرم افزار محاسبه حداقل ضخامت مورد نياز دستگاه ها13

طراحي، ساخت و نصب سيستم آموزش دهنده واحدهاي تقطير در اتمسفر و تقطير 14
درخالء پااليشگاه آبادان

شركت مهندسين مشاور گسترش فرآيند

15 Online مطالعه بر روي برج هاي واحد تقطير 75،70و80 پااليش جنوب توسط
Scanning جهت رفع مشکالت عملياتي

CCMايرانTracer Co, 

معرفي مطالعه خطرات و عملکرد سيستم HAZOP STUDY به همراه شناسايي 16
عوامل ريسک زا در واحد تقطير 100 شركت پااليش نفت آبادان

دانشگاه صنعت نفت

دانشگاه علم و صنعت ايرانطراحي و آزمايش غبارگير سيکلوني با جريان برگشتي مجهز به جت پرتابي17

دانشگاه صنعت نفتبررسي طراحي سيلکون هاي واحد كت كراكر18

بررسي انتخاب روش مناسب جهت رنگ زدايي و تعويض پوشش ها )coating( به روش 19
)SARA( جداسازي انتخابي چسب

دانشگاه علم و صنعت ايران

شركت راهبردسازان مديريت فردااستقرار سيستم نظام مديريت دانش در شركت پااليش نفت آبادان20

مطالعه رآكتور و برج احياءكننده و مسيرهای انتقال كاتاليست واحد كت كراكر ثانويه 21
ONLINE SCANNING واحد 70 به وسيله

شركت مديريت كنترل و ساخت

طراحی، تغيير و ساخت مکانيکال سيل جايگزين مکانيکال سيل هاي biluz پمپ 303 22
واحد 300 شركت پااليش نفت آبادان

BZM شركت

جداسازي انتخابي گاز SO2 از گاز خروجي واحدهاي كت كراكر، SRP و اسيدسازي در 23
مقياس آزمايشگاهي

دانشگاه صنعت نفت

شركت پترو آريامطالعات امکان سنجي استفاده از مشعل هاي دوگانه سوز در كوره هاي پااليشگاه آبادان24

آبادان- صندوق پستي 555- تلفن: 0631-2228080
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شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

مجرينام پروژهردیف

پژوهشگاه صنعت نفتبررسي مطالعاتي امکان به كارگيري فرآيند HRH جهت تبديل باقيمانده هاي سنگين در پااليشگاه اراک1

دانشگاه صنعتي شريفبررسي پيامد حوادث در واحدهاي فرآيندي شركت پااليش نفت اراک2

دانشگاه صنعتي به سازي و ارتقاء عملکرد سيستم اندازه گيري سطح بعضي از مخازن در شركت پااليش نفت شازند اراک3
اميركبير

كيلومتر 20 جاده اراک- بروجرد، صندوق پستي 41111-38671، تلفن: 0861-3674541-4

شركت پااليش نفت اصفهان

مجرينام پروژهردیف
الکتريکي 1 شبکه  بهبود  انرژي  در  صرفه جويي  جهت  الکتروفلو  سيستم  از  استفاده  امکان سنجي 

پااليشگاه اصفهان و ارائه برآورد هزينه
شركت توان تک

مركز تحقيقات پليمرتوليد مواد افزاينده اكتان بنزين از تركيبات فرمالدهيدي2
شركت پژوهش و فناوري حذف آمونياک از آب ترش به منظور بازيابي گوگرد همراه3

اصفهان
شركت پژوهش و فناوري بررسي فني و اقتصادي چگونگي جداسازي آمونياک از sourcewater واحد آب ترش4

اصفهان

مركز پژوهش متالوژي ساخت افزودني بر پايه مشتقات فرمالدهيد به منظور باالبردن عدد اكتان بنزين5
رازي

بررسي فني و اقتصادي امکان سنجي استفاده از سيستم Electro Flow جهت صرفه جويي در 6
انرژي بهبود شبکه الکتريکي پااليشگاه اصفهان و ارائه برآورد هزينه

شركت توان تک

دانشگاه اصفهانبررسي ميزان شادماني و تأثير آموزش شادماني بر سالمت روان كاركنان شركت پااليش نفت اصفهان7

بازنگري مطالعات هازوپ انجام شده و همچنين مطالعات FDA و ارزيابي پيامد حادثه در واحد 8
آيزوماكس شركت پااليش نفت اصفهان

شركت دانشگران صنعت 
پروژه

بررسي رابطه عدالت سازماني و ارزيابي عملکرد با تعهد سازماني كاركنان شركت پااليش نفت 9
اصفهان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهانبررسی جوش پذيری قطعات چدنی و تعيين پارامترهای بهينه جهت جوشکاري10
مطالعه و برسی عملکرد برج های خنک كننده واحد آب و برق و بخار در خصوص ارائه راهکارهای 11

اصالحی جهت ارتقاء راندمان آن
شركت مهندسی پويا 

پروژه پيشرو
شركت شايان انديشتوسعه مصارف گوگرد توليدي پااليشگاه هاي كشور12
طراحي سامانه مديريت جامع اطالعات بازرسي فني )IDM( و پياده سازي بازرسي بر مبناي 13

ريسک در واحد تقطير شركت پااليش نفت اصفهان
دانشگاه صنعت نفت

امکان سنجي استفاده مجدد از آب اصالح شده ي تصفيه خانه شاهين شهر براي مصارف صنعتي 14
پااليشگاه اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهان

برنامه 15 ارائه  و   APID و   APIC واحدهاي  توسط  هوا  منطقه اي  آاليندگي  مهندسي  مطالعه 
پيشنهادي جهت كنترل منبع

شركت مهندسين مشاور 
پويا صنعت آريا فرزان

اوليه 16 از مواد  با استفاده  بايوديسپرسانت  بايوسايد و  با خاصيت دوگانه  افزودني  توليد نيمه صنعتي 
موجود در كشور

شركت بنيان نوين پارس 
شيمي
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بررسي و ساخت يک پکيج چند منظوره با خاصيت بازدارندگي رسوب، خوردگي و اكسيژن زدايي 17

جهت سيستم توليد بخار پااليشگاه اصفهان
شركت بنيان نوين پارس 

شيمي
توليد 18 كاتاليستي،  تبديل  واحدهاي  براي  شده  داده  توسعه  مدل هاي  صحت  تأييد  و  مدل سازي 

هيدروژن و آيزوماكس پااليشگاه اصفهان با استفاده از نرم افزار Petro-SIM و تنظيم پارامترهاي 
تصميم گيري به منظور كاهش خطاي حاصل از مدل

دانشگاه صنعتي شريف

ارائه راهکار اجرائي جهت استفاده صنعتي از پسماند آهکي مربوط به واحد يوتيليتي شركت پااليش 19
نفت اصفهان

شركت شيمي گستر فدک

شركت پايا انرژي پژوهانبررسي و تعين تکليف بخار مازاد كم فشار در بخار پااليشگاه اصفهان و ارائه راهکار20

دانشگاه آزاد اسالمي ارزيابي كيفيت پساب خروجي شركت پااليش نفت اصفهان به لحاظ كاربرد فضاي سبز21
خوراسگان

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

شركت شيمي گستر فدک

كيلومتر 5 جاده تهران- اصفهان، صندوق پستي 415-81465، تلفن: 0311-668641-8

شركت پااليش نفت بندرعباس

مجرينام پروژهردیف
پژوهشگاه صنعت نفتتعيين شاخص مصرف انرژي1
دانشگاه تهرانپايش جريان و آلودگي آب هاي زيرزميني در داخل محوطه پااليشگاه بندرعباس2

دانشگاه هرمزگانمدل سازي انتشار آلودگي نفتي در خيلج فارس با تأكيد بر اثرات زيست محيطي منطقه هرمزگان3
مركز پژوهش متالوژي فن آوري پوشش دهي الکترودهاي الکترواليزر پااليشگاه ها4

رازي
دانشگاه صنعتي شريفمطالعه HAZOP در واحد آيزوماكس پااليشگاه بندرعباس5
پژوهشگاه صنعت نفتطبقه بندي خوردگي اتمسفري6
پژوهشگاه صنعت نفتشناسايي پايش و كنترل عوامل محيطي مخرب در اكوسيستم جنگل هاي پااليشگاه بندرعباس7

واحد 8  6001 A هوايي  فن هاي  تيوب هاي  به  ورودي  هيدروژن  با  همراه  خورنده  گازهاي  بررسي 
آيزوماكس پااليشگاه بندرعباس

پژوهشگاه صنعت نفت

دانشگاه صنعتي شريفمطالعات HAZOP واحدهاي 01-03-05-16-17 شركت پااليش نفت بندرعباس9
مطالعه جامع پساب صنعتي پااليشگاه بندرعباس و اثرات بالقوه زيست محيطي آن بر اكوسيستم 10

ساحلي منطقه و رساندن ميزان آلودگي تا سطح استانداردهاي جهاني
پژوهشکده اكولوژي خليج 

فارس ودرياي عمان
دانشگاه علوم پزشکي بهبود وضعيت اتاق هاي كنترل از لحاظ ارگونومي11

هرمزگان
دست يابي به دانش فني پايش وضعيت در زمينه نگهداري و تعميرات كمپرسورهاي رفت و 12

 C-02502A/B/C برگشتي با رويکردي بر كمپرسورهاي
دانشگاه صنعتي شريف

بررسي و ارائه روش بهينه حذف بو در واحد پساب و خنثي سازي كاستيک شركت پااليش نفت 13
بندرعباس

شركت هواكار پايش و 
پااليش

بررسي علل ايجاد خوردگي در مبدل هاي E01020 شركت پااليش نفت بندرعباس و ارائه 14
راه حل هاي عملي جهت كاهش آن

شركت مهندسي منشور 
صنعت پارس

دانشگاه شيرازبررسي رسوبات مخازن نفتي پااليشگاه بندرعباس15
ارزيابي سطح علمي دانش آموزان شهرک مرواريد و مقايسه آن در سطح داخل و خارج از استان و 16

ارائه راهکار مناسب جهت بهبود وضعيت
پژوهشکده مطالعات 

آموزش و پرورش
بندرعباس- جاده اسکله شهيد رجايی، صندوق پستی 3184 / 79145، تلفن:  0761-5564180-4
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شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

مجرينام پروژهردیف

تحقيق و بررسي انواع پلمب هاي موجود در كشور و جهان و انتخاب مناسب ترين نوع پلمب مصرفي 1
درشركت ملي پخش و امکان سنجي ساخت آن در داخل كشور و دستورالعمل اجراي آن

دانشگاه صنعتي اميركبير

بررسي و تعيين استاندارد علمي ميزان هدرروي بنزين دراثر تبخير ازمخازن انبارها، جايگاه ها، 2
نفتکش ها وارائه راهکارهاي كاهش آن

پژوهشگاه صنعت نفت

شركت نفت ابزارساخت و نصب يک دستگاه كامل جايگاه كوچک سريع النصب3

شركت كاوشکام آسياطرح تحويل سوخت گازوئيل در مقابل كاركرد خودرو4

دانشگاه خواجه نصيرالدين برنامه جامع و پايدار مديريت توليد، عرضه و تقاضای فرآورده های نفتی در ايران تا سال 1404 5
طوسي

6Bottom loading كارگروه داخلي شركت تخليه و بارگيري فرآورده هاي نفتي مزيت هاي سيستم
ملي پخش فرآورده هاي 

نفتي
بررسي علل و شناخت ريشه هاي بروز حوادث نفتکش ها وارائه راهکارهاي علمي و عملي در جهت 7

كاهش آن
دانشگاه صنعتي اميركبير

كميته منابع انساني و شناخت فرهنگ سازماني شركت8
مديريت

شركت كاوشکام آسياطرح تحويل سوخت گازوئيل در مقابل كاركرد خودرو-  فاز دوم )منطقه زاهدان(9

مطالعات فاز صفر طرح مديريت هوشمند عرضه سوخت )غير از وسايل نقليه( مبتني بر كارت 10
هوشمند 

شركت اتوماسيون شبکه 
هاي نوين و ايمن )آشنا(

دانشگاه خواجه نصيرالدين بررسي عددي رفتار ديناميکي مخازن ذخيره مايع با سقف شناور11
طوسي

شركت كوشش سبز طراحي و اجراء تکنيک )JSA job safety analysis( براي مشاغل انبارهاي نفت و گاز مايع12
سالمت

دانشگاه امام حسينامکان سنجي تعيين نرخ كارمزد متغير براي مجاري عرضه13

دانشگاه صنعتي اميركبيرمعرفي و امکان سنجي كاربردهاي نانو فناوري در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران14

مانيتورينگ ورود و خروج فرآورده هاي نفتي در مخازن سوخت جايگاه هاي عرضه بنزين و گازوئيل 15
و ارتباط آن با سامانه هوشمند

دانشگاه شيراز

تهران- خيابان سپهبدقرني- خيابان شاداب- نبش خيابان ايرانشهر- شماره 1، تلفن: 021-84129

شركت پااليش نفت تبريز

مجرينام پروژهردیف

دانشگاه صنعتي سهندمطالعه و بهينه سازي عملکرد سيستم تصفيه بيولوژيکي1

شركت آذر انرژي تبريزطراحي مهندسي پايه سبک سازي ته مانده برج نقطير در خالء پااليشگاه تبريز2

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

دانشگاه صنعتي سهند

تبريز- صندوق پستي 4156- 51385، تلفن: 0411-4292929
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 شركت پااليش نفت شهيد تندگويان تهران

مجرينام پروژهردیف

امکان سنجي فرآورش ميعانات گازي دريافتي در برج تقطير واحد اتمسفريک شركت پااليش نفت 1
پژوهشگاه صنعت نفتتهران

پژوهشگاه صنعت نفتامکان سنجي فرآورش ميعانات گازي در واحد غلظت شکن2

بررسي راهکارهاي شيميايي افزايش سرعت جداسازي و كاهش حجم لجن هاي صنعتي در 3
توسعه فرآيند محورحوضچه پساب

دانشگاه آزاد اسالمي علوم مدل سازي نفوذ آلودگي مواد نفتي در خاک و ارائه راهکار جهت كاهش و يا حذف آلودگي4
تحقيقات

بهينه كردن اختالط ته مانده برج شکست گرانروي با نفت سفيد جهت تنظيم نقطه اشتعال نفت 5
پژوهشگاه صنعت نفتكوره استحصالي از آنها

شركت سفير سبزساخت ماده حامل باكتري تجزيه كننده مواد نفتي به منظور كاربرد آنها در مقياس صنعتي6

شركت مهندسي پااليش بررسي پراكنش آالينده هاي نفتي در آب هاي زيرزميني در پااليشگاه تهران7
سبز كيهان

دانشگاه آزاد اسالمي اراکامکان سنجي توليد هگزان خوراكي از واحد ايزومريزاسيون8

امکان سنجي تعيين مصرف انرژي واحدهاي عملياتي پااليشگاه جنوبي پااليشگاه تهران با استفاده 9
شركت ويژه پروژهاز نرم افزار

ساخت ماده افزودني بر مبناي پايه مشتقات اسيدهاي چرب طبيعي به منظور به سوزي و باال بردن 10
اكتان بنزين

شركت بنيان نوين پارس 
شيمي

پژوهشگاه صنعت نفتفاز دوم انتگراسيون حرارتي واحدهاي منطقه الف شمالي و جنوبي پااليشگاه تهران11
شركت سفير سبزبررسي انتخاب و طراحي بهينه ترين سيستم آبياري جنگل اطراف پااليشگاه تهران12
13HTFS شركت نفتون آرياشبيه سازي كوره هاي فرآيندي جهت بهينه كردن مصرف سوخت كوره ها
شركت پترو آريابررسي كمي وكيفي محصوالت واحد تقطير نفت خام هاي آسياي ميانه14
شركت كاراپا اليهامکان سنجي ساخت فيلتر خوراک ورودي واحد آيزوماكس15
بنياد پژوهش هاي قرآنيخدمات پژوهشي و بررسي اخالق حرفه اي دركار16
پژوهشگاه صنعت نفتنقش روانکاري و روان كننده ها در ايجاد مزيت رقابتی در پااليشگاه17

بررسی و ارائه راهکار اجرايی جهت استفاده از انواع لجن های توليدی و موجود در پااليشگاه در 18
صنعت سيمان

شركت فن آوری های نوين 
فدک

شركت بست االرمايمن سازي واحدهاي عملياتي پااليشگاه جنوبي شركت پااليش نفت تهران19

پژوهش و بررسي درخصوص آخرين روش ها و استانداردهاي تهيه كتابچه هاي عملياتي و بازنويسي 20
آن در يکي از واحدهاي عملياتي

شركت دانشگران صنعت 
پروژه

شركت مهندسي پااليش ارزيابي چرخه عمر به منظور ارزيابي نظام مند وضعيت محيط زيستي پااليشگاه تهران21
سبز كيهان

پژوهشگاه صنعت نفتطراحي و اصالح مسير تزريق ميعانات گازي به واحد تقطير22

استفاده از روش تثبيت و جامدسازي درحذف آالينده هاي نفتي خاک، نمونه مورد حوضچه شماره 23
دانشگاه تهرانيک شركت پااليش نفت تهران

امکان سنجي طراحي مبدل هاي حرارتي صفحه اي و اسپيرال و مقايسه با مبدل هاي رايج پوسته – 24
شركت تيوا پليمرلوله اي به همراه تخمين قيمت

تصفيه آب هاي زيرزميني آلوده به نيترات به روش دينيتريفيکاسيون به كمک باكتري هاي هتروف 25
واتوتروف

دانشگاه خواجه نصير 
طوسي

دانشگاه خواجه نصير كمينه كردن لجن مازاد واحد پساب با استفاده از فرآيند تماس و تثبيت26
طوسي
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27Catreformer دانشگاه صنعتي اميركبيرساخت كاتاليست براي هيدروژناسيون بنزن موجود در بنزين واحد

كاهش تبخير آب برج های خنک كننده پااليشگاه شمالی تهران به كمک شبيه سازي و بهينه سازي 28
دانشگاه تهرانبرج های خنک كننده

انجام خدمات مطالعه و بررسي سيستم آتش نشاني پااليشگاه و ارائه راهکار جهت ارتقاء سيستم 29
موجود

شركت آموزشي وپژوهشي 
ايمني و حريق تيام سان

پژوهشگاه صنعت نفتفاز اول انتگراسيون حرارتي واحدهاي منطقه الف شمالي و جنوبي پااليشگاه تهران30

پژوهشگاه صنعت نفتمقابله با مشکل رسوب گذاري نفت خام در پيش گرم كن هاي خوراک پااليشگاه تهران31

جاده قديم تهران – قم، تلفن : 021-55901021 

شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

مجرينام پروژهردیف

شركت خدمات فني مسير كاهش ويسکوزيته نفت خام به روش اولتراسوتيک1
پنج قاره

شركت پترو آرامبهره گيري از روش گرمايش امپدانسي درخط لوله نفت كوره ري - منتظر قائم2

جهاد دانشگاهي كرمانشاهشبيه سازي، طراحي و ساخت ركتيفاير هوشمند سيستم حفاظت كاتدي3
تهران- خيابان سپهبد قرنی- شماره 194، تلفن: 021-61651

شركت پااليش نفت شيراز

مجرينام پروژهردیف
دانشگاه علم و صنعت تهيه غشا پليمري جهت جداسازي LPG ازگاز سوخت درمقياس آزمايشگاهي1

ايران
بررسي ميزان آلودگي و انتقال BETX ها و پيشنهاد روش هاي پاک سازي در آبخوان محدوده 2

پااليشگاه شيراز
دانشگاه شيراز

دانشگاه شيرازبررسي و شبيه سازي ترک رآكتور)FV-601(  واحد آيزوماكس شركت پااليش نفت شيراز3
پژوهش و ارائه راهکارهاي اجرائي استخراج آالينده هاي نفتي سبک از دو توده شناخته شده 4

درمحدوده پااليشگاه شيراز
دانشگاه شيراز

دانشگاه آزاد اسالمي واحد طراحي و ارزيابي سيستم پيش گرم كن هوا جهت كوره b 101 پااليشگاه شيراز5
نجف آباد

پارک علم و فناوري بهينه سازي شبکه مبدل هاي حرارتي و انتگراسيون حرارتي پااليشگاه شيراز6
فارس-شركت پترو پارس 

رازي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد كاهش مصرف انرژي با اعمال پوشش سراميکي در كوره7

نجف آباد
كيلومتر 22 جاده شيراز – اصفهان، صندوق پستي 1445-73711، تلفن: 0711-8217561-9

شركت پااليش نفت كرمانشاه

مجرينام پروژهردیف

دانشگاه رازي كرمانشاهفرموالسيون افزودني بهبود احتراق نفت كوره پااليشگاه كرمانشاه1
كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتی صندوق پستی : 99519-67147، تلفن: 4497100- 0831
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شركت پااليش نفت الوان

مجرينام پروژهردیف

سامانه اطالعات انرژي1
مؤسسه انرژي وابسته به 

دانشگاه تهران
2Hazop Study of Oil Pipes on Jettyناب گستر شرق
3Oil Condition Monitoringالبرز تدبير كاران
4)Alumina Activated( شركت گهرسرامكاتاليست جاذب رطوبت هواي ابزاردقيق

شركت سبالن دستگاه رسوب زدا5
هيدروشيمي)نماينده شركت 

)Hdro Path

اداره تعميرات شركت پااليش دستگاه ازت سازي6
نفت الوان

شركت KBCتدوين و تصويب معيارهاي مصرف انرژي7
شركت آتيروجايگزيني الکتروموتور به جاي Box Gear در پمپ تزريق آب8
پارس مشعل سازانخالص سازي هيدروژن9
پايانير انرژيچک كردن عملکرد تله بخارها10
11C-302 شستشوي كمپرسور 
اداره مهندسي پااليشگاه راه اندازي مجدد واحد مراكس12

الوان
اداره تعميرات شركت پااليش برآورد انرژي اتالفي از شيرهاي عايق بندي نشده13

نفت الوان
شيراز- صندوق پستی : 568-71365، تلفن: 0711-8316240

شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران

مجرينام پروژهردیف

مركز تحقيقات سيمان دانشگاه علم بررسي امکان مصرف كاتاليست هاي مستعمل RFCC در صنايع سيمان پرتلند مخلوط1
و صنعت

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

دانشگاه صنعتي شريف

دانشگاه صنعتي شريفكاربرد روش زمان دوام در تحليل لرزه اي فوالدي روزميني3

امکان سنجي و بررسي هاي فني و اقتصادي فرآيند DMC جهت تصفيه نفت خام آسياي 4
ميانه از مركاپتان در پايانه نفتي نکا

پژوهشگاه صنعت نفت

دانشگاه علم و صنعت ايرانبررسي انتقال نفت فوق سنگين به كمک سيستم هاي امولسيوني5

پروژه روش هاي اجرايي سيستم هاي جداسازي نفت از آب جهت تقليل مواد آالينده نفتي 6
)OWS( در تلمبه خانه ها و انبارهاي نفتي

پژوهشگاه صنعت نفت

طراحي و بررسي نکات مثبت و منفي استفاده از مخازن بتني جهت ذخيره نمودن 7
نفت خام و يا فرآورده هاي نفتي

دانشگاه صنعتي اميركبير

تهران- خيابان استادنجات اللهي- نبش خيابان كالنتري- شماره 247، تلفن: 021-81781
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مقام معظم رهبري:

فضاي عمومي کشور بایستي فضاي ترویج، تولید، گسترش و تحقیق علم و پرورش عالم و محقق باشد.

 محاسبات تعادالت دو فازي و سه فازي براي سيستم هاي شامل آب و هيدروكربن

چكيده: 

در اين پايان نامه محاسبات مربوط به تعادالت سه  فازي براي سيستم هاي چند جزئي كه 
يکي 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 يک تعادل سه فازي ارائه شده است كه به وسيله آن مي توان 
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 به دست آوردن ثابت هاي تعادل در اين 
پايان نامه از معادله حالتPeng Rrobinson ارائه شده در سال )1972( استفاده شده است 
كه يک معادله دو پارامتري درجه سه است. براي اطمينان از صحت مدل نتايج به دست 
آمده با مقادير تجربي به دست آمده قبلي براي سيستم هاي مختلف چند جزئي مقايسه 

شده و با توجه به نمودارها و جدول هاي ارائه شده، نتايج كاماًل رضايت بخش است.

دانشجو: بهمن سبحاني 

 استاد راهنما: دكتر جمشيد فتحي 

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه شيراز 

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1381
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مقام معظم رهبري:

نسل امروز ایراني توانایي و امکانات برنامه ریزي جهت پیشرفت در علم و تحقیق و اجراي آن را دارد.

گوگردزدايي زيستي فرآورده هاي نفتي

چكيده: 

  FMF رودوكوكوس  بومي  باكتري  گوگردزدايي  مشخصه هاي  برخي  تحقيق  اين  در 
خام  نفت  در  آلي  گوگرد  منبع  مهمترين  كه   ، DBT مدل  تركيب  از  استفاده  با 
دو  با  كشت  محيط  دو  در  باكتري  رشد  منحني  گرديد.  بررسي  است،  خاورميانه 
 منبع كربني گليسرول و اتانول با غلظت  20  ميلي موالر و با سه غلظت اوليه متفاوت
 DBT 60ppm, 400ppm, 20ppm به دست آمده و مشاهده شد كه به طور كلي باكتري 
بر روي محيط كشت حاوي گليسرول رشد بهتري دارد. همچنين ميزان توليد محصول 
 HBP2  در زمان هاي متفاوت در همه حاالت توسط آزمون گيبس و بعضاً توسط تست 
توليد شده در محيط كشت  ميزان محصول  و مشاهده شد كه  تعيين گرديد    HPLC
بيشترين  همچنين  است.  بوده  اتانول  حاوي  كشت  محيط  از  بيشتر  گليسرول  حاوي 
ميزان محصول توليدشده در هر محيط كشت مربوط به كشت باكتري در محيط كشت 
نيز  محيط    PH باكتري،  رشد  طي  در  است.  بوده     DBT از     20ppm اوليه  غلظت  با 
اندازه گيري شد كه در همه حاالت تغييرات بسيار جزئي داشت. در اين تحقيق ميزان 
محصول  توليد  اوليه  سرعت  همچنين  و  لگاريتمي  فاز  در  رشد  ويژه  سرعت  تغييرات 
اتانول  و  گليسرول  دو محيط كشت  در    DBT اوليه  از غلظت  تابعي  به صورت    HBP2  
به دست آمد. نتايج نشان داد كه در محيط كشت گليسرول با افزايش غلظت  DBT از 

دانشجو: سالومه چگيني 

 استاد راهنما: دكتر بابک بنکدارپور 

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اميركبير 

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1382
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  20ppm به  40ppm  افزايش مي يابد. در حاليکه افزايش بيشتر در غلظت DBT ،  تا غلظت 
 60ppm ،  تاثير چنداني روي ميزان ندارد. از طرف ديگر اثر افزايش غلظت DBT  بروي در 
اين محدوده ) ppm 60 - 20( در محيط كشت اتانول ناچيز مشاهده شد. همچنين ميزان 
ماكزيمم درصد تجزيه DBT  نيز به صورت تابعي از غلظت اوليه DBT  به دست آمد كه 
مشاهده شد كه ميزان ماكزيمم درصد تجزيه DBT  با افزايش غلظت اوليه DBT  در هر 
دو محيط كشت حاوي گليسرول و اتانول كاهش مي يابد. داده هاي مربوط به سينتيک 
واكنش گوگردزدايي در غلظتهاي متفاوت DBT  در محيط كشت حاوي اتانول با استفاده 
از معادله ميکائيليس منتن فيت شد. گرچه جهت تاييد مناسب بودن اين معادله نياز 
به آزمايشات بيشتري است. تجزيه و تحليل سينتيکي داده هاي مربوط به محيط كشت 
سينتيک  آزمايش  مورد    DBT غلظت هاي  محدوده  در  كه  داد  نشان  گليسرول  حاوي 
از   ، 40ppm  از باالتر  غلظت هاي  در    DBT بازدارندگي  اثر  وجود  به خاطر  گوگردزدايي 

معادله ميکائيليس منتن پيروي نمي كند.
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مقام معظم رهبري:

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

بررسي بازيابي و احياء كاتاليست با استفاده از سيال فوق بحراني

چكيده: 

بررسي  دي اكسيدكربن  بحراني  فوق  سيال  به كمک  كاتاليست  احياء  تحقيق،  اين  در 
در  نفوذ  ضريب  بيني  پيش  جهت  كه  معادالتي  تحقيق،  اين  ابتداي  در  مي شود. 
ارائه  مختلف  تئوري هاي  و  مولکولي  بين  پتانسيل  از  استفاده  با  بحراني  فوق  سياالت 
شده، بررسي مي شود. در سيستم هاي بررسي شده بهترين تقريب براي تعيين ضريب 
از معادالت هيداک - مينهس و وايک- چنگ  با توجه به داده هاي آزمايشگاهي  نفوذ 
حاصل شده است. سپس يک واحد استخراج فوق بحراني ناپيوسته با استفاده از حالل 
فشار و  دما  محدوده  در   )Tc=30/950 oC, Pc=73/7bar( دي اكسيدكربن  بحراني   فوق 

احياء  پايان،  در  است.  شده  راه اندازي  و  طراحي   )0/95 < Pr < 1/26 و r < Tr <13(
كاتاليست هاي مستعمل به كمک سيال فوق بحراني نسبت به احياء حرارتي كاهش وزن 

بيشتري بر اثر استخراج كک كاتاليست حاصل مي شود.

دانشجو: مرتضي عسگري 

 استاد راهنما: دكتر حسين بهمنيار 

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران 

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1384
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مقام معظم رهبري:

باید به مرحله ای 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/HMS در واكنش HDS برش نفتي 
C5-C11 و مقايسه آن با كاتاليست  CoMo/y-AI2O3 آزمايشگاهي و 

نمونه هاي صنعتي

چكيده: 

در تحقيق حاضر هيدروگوگردزدايي از برش نفتي C5-C11 پااليشگاه تهران با استفاده 
از كاتاليست هاي  COMO/Y-AL2O3 ،COMO/HMS و كاتاليست هاي صنعتي به منظور 
با   COMO/HMS كاتاليست  است.  شده  انجام  كاتاليست ها  كاتاليستي  كارايي  مقايسه 
10% وزني موليبدن و 3 % وزني كبالت و همچنين كاتاليست COMO/Y-AL2O3 با %8 
وزني موليبدن و 3 % وزني كبالت به روش تلقيح تهيه شده است. همچنين به منظور 
بررسي اثر روش تهيه، كاتاليست ها با دو روش متفاوت تهيه شده است. در روش اول 
در  حاليکه  در  تلقيح(  مرحله  هر  از  )بعد  مي شود  كلسينه  مرحله  دو  طي  كاتاليست 
روش دوم كاتاليست در يک مرحله )بعد از دو مرحله تلقيح( كلسينه مي شود. كارايي 
كاتاليست ها از جنبه هاي مختلف كاتاليستي بررسي شده است و ضمن مقايسه نتايج 
حاصل با نتايج حاصل از نمونه هاي صنعتي، اثر نوع پايه هم مورد بررسي قرار گرفت. 
به منظور بررسي اثر دماي كلسيناسيون و يافتن دماي بهينه كلسيناسيون كاتاليست 
COMO/HMS تهيه شده به روش دوم در چهار دماي مختلف)300، 400، 500 و 600( 

كلسينه شد و كارايي كاتاليست ها با يکديگر مقايسه شد.

دانشجو: طوبي حموله 

 استاد راهنما: دكتر محمدحسن پيروي 

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي

رشته تحصیلي: شيمي- گرايش شيمي فيزيک

تاریخ: 1385



خالصه پروژه هاي دانشجويي 183
مقام معظم رهبري:

اگر کسب دانش با نیت خدمت به کشور و سربلندی ملت باشد، قطعًا عبادت و یکی از حسنات خواهد بود.

ساخت كاتاليست هاي سه فلزي Nd- Rd- Pt و بررسي عملكرد آنها بر 
رفورمينگ n-هپتان

چكيده: 

رفورمينگ كاتاليستي فرآيند مهمي است كه نفتن هاي با عدد اكتان پايين را به بنزين 
نظير  متعددي  واكنش هاي  اثر  رفورمينگ  فرآيند  مي كند.  تبديل  باال  اكتان  عدد  با 
كراكينگ، هيدورژنوليز، دهيدروژناسيون، هيدروژناسيون، پليمريزاسيون، حلقه زايي و 
ايزومريزاسيون را نشان مي دهد كه به طور همزمان رخ مي دهند. هدف از اين تحقيق 
وارد كردن فلز Nd به كاتاليست دو فلزي Pt-Re/Al2O3 و بررسي اثر آن روي فعاليت 
و گزينش پذيري رفورمينگ n- هپتان مد باشد. كاتاليست به روش هم تلقيحي تهيه 

شده است. درصد فلزات به صورت زير تغيير مي كند :
 0.3Pt-0.2Re-0.1Nd)C1( ,  0 .3Pt-0.3Re)C0( ,0 .3Pt-0.1Re-0.2Nd)C2(  
ــد. دما  ــل اندازه گيري ش ــرايط مقاب ــت طبق ش ــري كاتاليس ــش پذي ــت و گزين  فعالي
ــر مولي H2/HC برابر 4.  نتايج نشان داد كه با افزودن  ــفر و كس )C°450-500(، 1 اتمس
ــت افزايش مي يابد. همچنين  ــت دو فلزي Pt-Re/Al2O3 فعاليت كاتاليس Nd به كاتاليس
ــت حاوي 0/2% نئوديميم كمترين گزينش پذيري محصوالت  ــد كه كاتاليس مشاهده ش
ــت حاوي 0/2% رنيوم بيشترين گزينش پذيري محصوالت  هيدروژنوليز را دارد و كاتاليس

ايزومريزاسيون و آروماتيزاسيون را دارا است.

دانشجو: شيرين پيرزاده  هريسي

 استاد راهنما: دكتر محمدحسن پيروي 

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي 

رشته تحصیلي: شيمي

تاریخ: 1386



184كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

با علم توأم با دین و » تالش علمی برای خدا و در راه خدا «، می توان به توفیقات پایداری دست یافت.

گوگردزدايي از مواد نفتي توسط گاز هيدروژن در حضور كاتاليست 
صنعتي در يك رآكتور بستر سيال گاز-جامد

چكيده: 

فرآيندهاي تصفيه هيدروژني مانند گوگردزدايي، نيتروژن زدايي و اكسيژن زدايي توسط 
به  پژوهش،  اين  در  است.  نفتي  پااليشگاه  هر  اصلي  قسمتهاي  از  يکي  گاز هيدروژن، 
مطلعه واكنش گوگردزدايي از بنزوتيوفن به عنوان ماده گوگرد دار مدل _كه در حالل 
توسط گاز هيدروژن و در  نرمال به عنوان محيط مدل نفتي حل شده است_  هپتان 
يک رآكتور بستر سيال پرداخته ايم. هدف از اين پروژه، امکان 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 خوراک و طول رآكتور مورد بررسي قرار گرفت. از نتايج حاصله 
چنين برمي آيد كه واكنش هاي 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.

دانشجو: هومن رضايي 

 استاد راهنما: دكتر مرتضي سهرابي 

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1384



خالصه پروژه هاي دانشجويي 185
مقام معظم رهبري:

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

مدل سازي و كاربرد رآكتورهاي سيكلوني با دو جريان برخوردكننده در 
واكنش هاي مايع- جامد

چكيده: 

سرعت واكنش هاي جامد-مايع در سيستم هاي مختلف به دليل وجود مقاومت هاي نفوذ 
معموال پايين است. براي كاهش اين مقاومت ها راه هاي مختلفي وجود دارد، كه از اين 
جمله مي توان به كاهش اندازه جامد و افزايش تالطم و سرعت نسبي فازها اشاره كرد 
كه منجر به افزايش ضرايب انتقال جرم و حرارت مي گردد. با توجه به موارد ذكر شده 
رساله حاضر به بررسي و مطالعه يک واكنش جامد مايع در رآكتورهاي با جريان هاي 
برخوردكننده مي پردازد. با توجه به اينکه ذرات جامد واكنش گر به صورت پودر بوده و 
دررآكتورهاي برخوردي سرعت دو جريان بسيار باالست لذا افزايش قابل مالحظه اي در 
سرعت واكنش انتظار مي رود. براي واكنش جامد غيركاتاليستي، رآكتورهاي برخوردي 
مختلفي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. نهايتا يک رآكتور سيلکلوني با دو جريان 
برخوردكننده انتخاب گرديد. مدل سازي اين رآكتور و بررسي رفتار ذرات جامد در آن 
اقامت ذرات در  انجام گرفت و توزيع زمان  توسط روش تصادفي زنجيره هاي ماركوف 
رآكتور توسط روش محرک پاسخ به دست آمد. سپس براي توليد كربنات باريم واكنش 
بين سديم و سولفيد باريم در رآكتورساخته شده، انجام گرديد. درصد تبديل سولفيد 
دبي  در  مقايسه گرديد.  ناپيوسته  رآكتور  در يک  تبديل  با درصد  آمده  به دست  باريم 
درصد  نهايتاً  حجمي هاي مختلف سيال ورودي درصد تبديل در رآكتور به دست آمد. 
مقايسه  توسط مدل  پيش بيني شده  تبديل  با درصد  آزمايش  از  آمده  به دست  تبديل 
گرديد. مشاهده شده كه اين دو درصد تبديل در دبي حجمي سيال  300 ليتر در ساعت 
 2/68 درصد با هم اختالف دارند، كه نتيجه اي بسيار خوب بوده و صحت مدل ارائه شده 

را نشان مي دهد.

دانشجو: سهراب فتحي پيركاشاني

 استاد راهنما: دكتر مرتضي سهرابي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اميركبير 

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1384



186كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

دانشگاه ها باید از لحاظ تدریس به میدان پرتحرک علمی و مباحثه دائم و تحقیق و پژوهش تبدیل شوند

مدل سازي و شبيه سازي كوره كاتاليستي واحد توليد هيدروژن 
پااليشگاه ها

چكيده: 

امروزه رفورمينگ متان به عنوان يکي از فرآيندهاي اصلي براي توليد گاز سنتز )آميزه اي 
از هيدروژن و منواكسيدكربن( به كار مي رود. تکنولوژي سنتي، فرآيند رفورمينگ متان 
با بخار آب در رآكتورهاي چند لوله ايي با بستر ثابت انجام مي گيرد. با توجه به گرماگير 
بودن، واكنش فرآيند در دماي بااليي انجام مي پذيرد. عملکرد رفورمر بخار براساس تاثير 
انتقال حرارت از كوره به كاتاليست در راكتورهاي لوله اي است. مدل سازي يک بعدي و 
دوبعدي رياضي رآكتور شامل معادالت موازنه جرم، انرژي و مومنتوم براي هرجزء است 
كه اين معادالت به يکديگر وابسته بوده و بايد در هر گام طول و شعاعي به طور همزمان 
حل شوند. نتايج مدل سازي، رفورمر با بخار كه شامل راكتورهاي لوله اي كاتاليستي كه 
درون كوره مي باشند با داده هاي صنعتي اين واحد در پااليشگاه تهران و ديگر تحقيقات 

بررسي شد.

دانشجو: محمدامين قرنجيک 

 استاد راهنما: دكتر فرهاد شهركي 

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه سيستان و بلوچستان

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1384



خالصه پروژه هاي دانشجويي 187
مقام معظم رهبري:

پیشرفت علمی کشور نیازمند نقشه جامع حرکت علمی کشور و تعیین اولویت های علمی و ارتباط آنها با نیازهای جامعه است.

ابداع روش جديد باقيمانده وزني مناسب براي روش هاي تحليل بدون 
المان

چكيده: 

در اين رساله، چند روش باقيمانده وزني مناسب براي روش هاي تحليل بدون المان ابداع 
شده است، كه عبارتند از: روش تعادل روي خط، روش تعادل روي خط اصالح شده، روش 

بدون المان تعادل روي خط و روش بدون المان انتگرال بر خط محلي.  
روش هاي تعادل روي خط و تعادل روي خط اصالح شده براي اعمال بهتر شرايط مرزي 
نيومن )طبيعي( و رابين و بقيه به منظور تحليل كامل مسائل مکانيک محاسباتي به كار 
رفته اند. رابطه بندي روش هاي ابداعي براي حل معادله پواسون و معادالت االستيسيته 
خطي ارائه شده اند و دقت، پايداري و بهره وري اين روش ها در مقايسه با روش هاي عددي 
مرسوم نظير روش اجزاي محدود، بررسي شده اند. نيز، روش تعادل روي خط اصالح شده، 
در حوزه هاي مختلف مکانيک محاسباتي نظير، انتقال حرارت، ارتعاشات آزاد و اجباري، 
تحليل  و  غيرخطي  پواسون  معادله  تحليل  االستوپالستيک،  تحليل  شکست،  مکانيک 
هارمونيک امواج صوتي به كار رفته است. در اين تحليل ها، 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 ترک در مکانيک شکست به كار رفته اند.

دانشجو:  عليرضا صادقي راد

 استاد راهنما: دكتر  ايرج محمود زاده كني

 مقطع تحصیلي:  دكترا

دانشگاه:  دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي عمران -گرايش سازه

تاریخ: 1387



188كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

ارتباط صنعت و دانشگاه ها نیز یکی از زمینه های مهم برای رشد علمی محققان جوان است.

كنترل پيش بين مبتني بر مدل مقاوم بر روي برج تقطير نفت 

)MPC به روش(

چكيده: 

تاثير مستقيمي بر عملکرد  از مهمترين واحدهاي يک پااليشگاه نفت كه عملکرد آن 
متدوال  روش هاي  عمده  ضعف هاي  به  توجه  با  است.  تقطير  برج  دارد،  واحدها  ساير 
كنترل چند حلقه اي در كنترل بر برج تقطير، اعمال روش هاي بهينه تر كه بتواند عالوه 
بر افزايش بهره وري فرآيند با جمع آوري اطالعات موجود در سيستم، يک كنترل پايدار 
را از خود نشان دهد، از اهميت زيادي برخوردار است. در اين پايان نامه كنترل پيش بين 
مبتني بر مدل، به دليل فرآيند بهينه سازي، پيش بيني رفتار آينده فرآيند و كنترل، 
در نظر گرفتن محدوديت هاي فرآيند و توانايي در به كارگيري شاخص هاي عملکردي 
سيستم مورد استفاده قرار گرفته است. متاسفانه در اين روش، عدم قطعيت هاي فرآيند 
مورد توجه قرار نمي گيرد. كه اين ممکن است تاثير نامطلوبي بر عملکرد سيستم كنترل 
داشته باشد. براي رقع اين مشکل و افزايش مقاومت سيستم، روش تحليل M/H مورد 
توجه قرار گرفته است. پس از اعمال اين تحليل بر فرآيند، يک ساختار كلي با وجود 
عدم قطعيتها ايجاد مي شود، كه كنترل كننده پيش بين مورد استفاده قرار مي گيرد. 
مدل سازي فرآيند با استفاده از روابط ترموديناميکي در حالت حاكم بر برج تقطير، انجام 
مي پذيرد، كه يک سيستم غيرخطي پنج ورودي، پنج خروجي به دست مي آيد. پس از 
خطي سازي فرآيند، با استفاده از روش هاي كاهش مرتبه، متغيرهايي كه تاثير ناچيزي 

بر سيستم دارند، حذف مي شوند.

دانشجو:  جواد نوري

 استاد راهنما:  دكتر محمدعلي صدرنيا

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه صنعتي شاهرود

رشته تحصیلي:  مهندسي برق-گرايش كنترل

تاریخ: 1385



خالصه پروژه هاي دانشجويي 189
مقام معظم رهبري:

اسالم دین »علم« و پایبندي به ارزش هاي معنوي است. 

بررسي مكانيسم تشكيل رسوب آسفالتن و اثر افزودني ها در تشكيل آن

چكيده: 

تركيبات نفتي مخلوط پيچيده اي از هيدروكربن هاي مختلف مي باشند. رسوب تركيبات 
آلي سنگين و پيچيده موجود در نفت خام مي تواند مشکالت متعددي را در حين فرآيند 
توليد، انتقال و پااليش نفت خام به وجود آورد. از جمله اين رسوبات، رسوبات آسفالتني 
مي باشند.  نسبي  قطبيت  داراي  كه  هستند  پيچيده اي  آلي  مواد  آسفالتن ها  است. 
مي شوند  پايدار  نفتي  رزين هاي  توسط  كه  كلوييدهايي  به صورت  نفت  در  آسفالتن ها 
وجود دارند. هرگونه تغيير در شرايط ترموديناميکي سيستم مانند تغيير در تركيب نفتي 
و تغييرات فشار و دما مي تواند پايداري كلوئيدي نفت را بر هم زده و منجر به رسوب 
آسفالتن شود. رسوب اين تركيبات سبب بروز مشکالت عديده اي مي شود كه مهمترين 
آنها كاهش نفوذپذيري و به دنبال آن كاهش ميزان توليد، كاناليزه شدن جريان نفت 
و افزايش افت فشار، كاهش سرعت و يا توقف عمليات بهره برداري از چاه هاي نفتي، 
افزايش ويسکوزيته نفت در دماهاي پايين و عدم امکان پمپاژ در خطوط لوله است كه 
مسلماً هزينه زيادي را جهت رفع اين مشکالت مي طلبد. لذا ارائه راهکارهاي مناسب 
مانند افزايش بازدارنده هاي شيميايي به منظور جلوگيري و يا كاهش مقدار رسوب، از 
اهميت ويژه اي در تمام دنيا برخوردار است. در اين كار، تأثير هشت نمونه افزودني در 
غلظت هاي مختلف بر تشکيل رسوب آسفالتن در نمونه هاي نفتي موجود و در شرايط 
  ASTM D3279-97 نفت مرده بررسي شده است. روش انجام آزمايش ها بر اساس استاندارد
است. افزودني هاي مورد استفاده شامل نرمال هپتان، نرمال هگزان، تولوئن صنعتي، ارتو 
زايلن صنعتي، پارازايلن صنعتي، پلي اورتان، نفتالين و 8-هيدروكسي كوئينولين است. 
بر اساس نتايج حاصل، افزايش نرمال هپتان و نرمال هگزان به نمونه هاي نفتي، سبب 
تشکيل رسوب آسفالتن گرديده و با افزايش مقدار اين دو ماده، درصد رسوب حاصل 
نيز افزايش مي يابد تا نهايتاً به مقدار ثابتي ميل نمايد. شش افزودني ديگر، سبب كاهش 

مقدار رسوب آسفالتن در نمونه هاي نفتي موجود شده اند.

دانشجو:  ساناز پورنقي

استاد راهنما:دكتر عباس نادري/ دكتر سيدعليرضا طباطبايي نژاد

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي-پيشرفته

تاریخ: 1385
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مقام معظم رهبري:

امروز، کتابخواني و علم آموزي، نه تنها یك وظیفه مّلي که یك واجب دیني است. 

مدل سازي و شبيه سازي رآكتور هيدرودي سولفوريزاسيون

چكيده: 

در اين پروژه، مدل سازي و شبيه سازي رآكتور بستر قطره اي كه در فرآيند گوگردزدايي 
هيدروژني مورد استفاده قرار مي گيرد مورد بحث و بررسي قرارگرفته است. در ابتدا فرآيند 
دي بنزوتيوفن  هيدرودي سولفوريزاسيون  خاص  صورت  به  و  هيدرودي سولفوريزاسيون 
به  نفتي  برش هاي  در  موجود  گوگردي  تركيبات  پايدارترين  و  پيچيده ترين  جزو  كه 
حساب مي آيد بررسي شده و سپس مدل سازي راكتور مذكور براي مادۀ دي بنزوتيوفن 
انجام  مکانسيم  به  توجه  با  واكنش  نرخ  معادالت  است.  شده  انجام  كامل  صورت  به 
واكنش هوگن ـواتسون به صورت كامل تشريح و به دست آمده اند. معادالت انتقال جرم 
و انتقال حرارت در حالت دوبعدي استاتيک نيز براي اجزاي شركت كننده در واكنش به 
تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته و با استفاده از ديدگاه وجود پاكت هاي ساكن 
مايع در بين ذرات كاتاليست توسعه داده شده اند. در نهايت شبيه سازي فرآيند مذكور 
بر اساس اطالعات تجربي موثق انجام شده و نتايج دو ديدگاه )مرطوب شوندگي جزئي 
آن  از  حاكي  نتايج  شده اند.  مقايسه  كاتاليست(  ذرات  بين  مايع  استاتيک  ماندگي  و 
 است كه محتواي گوگرد محصول با استفاده از ديدگاه پاكت هاي ساكن مايع كمتر از
ppmw  500 يعني معادل درصد تبديل 98 / 0 بوده و نتايج بهتر و قابل قبول تري را 
ppmw  6/1153 معادل  با محتواي گوگرد  به ديدگاه مرطوب شوندگي جزئي  نسبت 
ماندگي  ديدگاه  از  استفاده  اساس،  اين  بر  مي دهد.  ارائه   0 / 94 تقريبي  تبديل  درصد 
ايستاي مايع در بين ذرات كاتاليست، خطاي نتايج حاصل از شبيه سازي را تا حدود 72  

 درصد نسبت به ديدگاه مرطوب شوندگي جزئي كاهش مي دهد.

دانشجو:  هادي فرمهيني فراهاني

 استاد راهنما:  دكتر شاهرخ شاه حسيني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه علم و صنعت ايران 

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1386
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مقام معظم رهبري:

در جامعه اسالمي، کتابخواني باید همگاني و فراگیر شود. 

شبيه سازي CFD رآكتور بستر ثابت هيدروكراكينگ واحد آيزوماكس

چكيده: 

رآكتور  در  حرارت  و  مومنتوم  انتقال  پديده هاي  شبيه سازي  پروژه  اين  انجام  از  هدف 
متر   17/4 ارتفاع  و  متر   3/6 قطر  به  آيزوماكس  واحد  هيدروكراكينگ  قطره اي  بستر 
جامد  مايع،   فازهاي  حضور  از  ناشي  انفعال  و  فعل  و  درگ  نيروي  اعمال  براي  است. 
محيط  مفهوم  و  راهکار  از  رآكتور  اين  در  موجود  بسترهاي  در  همزمان  به طور  گاز  و 
فازهاي  اعمال  براي  همچنين  و  است  شده  استفاده  جامد  فاز  حضور  براي  متخلخل 
مايع و گاز به طور 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 برش هاي نفتي با دما به ويژه ويسکوزيته، تغييرات آن با دما در نظر گرفته شد 
با در نظر  از آن، پديده هاي هيدروديناميکي و حرارتي در راكتور مذكور  با استفاده  و 
گرفتن ابعاد واقعي راكتور به كمک نرم افزار FLUENT شبيه سازي شده است. رابطه 
درگ و نيز تغييرات ويسکوزيته با استفاده از كد UDF در نرم افزار تعريف شد. نتايج 
قبيل  از  صنعتي  رآكتور  عملياتي  مشکالت  بيان كننده  كه  شبيه سازي  اين  از  حاصل 
نقطه داغ، محدوديت دبي ورودي، عدم توزيع شعاعي دما و ايجاد حالت كاناليزه جريان 
با آنچه در واحد پااليشگاهي و در واقعيت وجود دارد، مطابقت دارد به طوريکه  است، 
در يکي از بسترهاي كاتاليستي به دليل دماي باالي حاصل از واكنش نقاط داغ زيادي 
ايجاد مي گردد و دما به حدود 1080 درجه كلوين مي رسد كه به مرور باعث غيرفعال 

دانشجو:  محمدرضا بندري

 استاد راهنما: دكتر شاهرخ شاه حسيني

 مقطع تحصیلي:  دكترا

دانشگاه:  دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1386
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از  قبل  راكتور  اين  در  صنعتي  داده هاي  طبق  همچنين  مي گردد.  كاتاليست ها  شدن 
غيرفعال شدن كاتاليست ها در حدود 4/1 بار افت فشار روي مي دهد كه نتايج حاصل از 
شبيه سازي در اين حالت نيز با داده هاي صنعتي مطابقت دارد و خطا در حدود 2% است 
كه احتماال به دليل در نظر نگرفتن تشکيل كک در مدل است. همچنين مقدار عددي 
دماي ورودي و خروجي از راكتور كه با CFD محاسبه شد با داده هاي پااليشگاهي برابر 
است و در چند دهم با هم اختالف دارند. از طرفي توزيع مناسب جريان در بسترهاي 
اين  رفع  براي  اينرو  از  دارد.  كاناليزه جريان وجود  و حالت  نمي شود  ديده  كاتاليستي 
مشکالت راهکارهايي ارائه و تاثير آن نيز بررسي شده است. نتايج حاصل از اين راهکارها 
نشان مي دهد كه دماي بستر به خوبي كنترل شده و توزيع دمايي مناسبي در بستر 
ايجاد مي گردد. از طرفي حالت كاناليزه شدن جريان هم به خوبي كنترل شده و توزيع 

جريان در بسترهاي كاتاليستي بهبود پيدا كرد. 
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مقام معظم رهبري:

فرآیند کمال بشري به وسیله »کتاب« تحقق مي یابد. 

بررسي هيدروژنوليز  n-هگزان بر روي كاتاليست هاي سه فلزي

چكيده: 

واكنش هيدروژنوليز هيدروكربن هاي اشباع، يک واكنش كاتاليستي است كه در حضور 
كاتاليست هاي فلزي و هيدروژن منجر به شکستن پيوند كربن- كربن مي گردد. هدف 
آن، تبديل تركيبات سنگين نفتي غيرقابل استفاده به تركيبات سبکتر با ارزش و قابل 
مصرف است. هيدروژنوليز يک واكنش حساس به ساختار بوده و فقط بر روي مکان هاي 
 VIIIB فعال فلزي انجام مي گيرد. فعال ترين فلزات براي انجام اين واكنش ها، فلزات گروه
جدول تناوبي است. فعاليت و گزينش پذيري اين فلزات در انجام واكنش متفاوت است. 
در اين تحقيق، كاتاليست هاي سه فلزي با استفاده از سه فلز نيکل، كبالت و موليبدن 
با درصد هاي مختلف بر روي پايه گاما- آلومينا براي انجام واكنش تهيه شدند. در روش 
بر  تأثير كلسينه كردن  استفاده شد.  فلزات  اين  نمک  تلقيح همزمان  از روش  ساخت 
روي فعاليت كاتاليست ها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه كاتاليست كلسينه 
 نشدهA1، شامل )Ni %12( و )Mo %4( و )Co %4( و كاتاليست كلسينه شده E2، حاوي 
)Mo %12( و )Ni %4)،)Co %4( داراي بيشترين فعاليت را براي انجام واكنش هيدروژنوليز

n- هگزان دارا مي باشند. همچنين نتايج نشـان داد كه كاتاليــست هاي حاوي درصد 
انتهايي  كربن  كربن–  پيوند  شکستن  به  زيادي  تمايل  موليبدن  و  نيکل  از  بااليي 
كبالت  از  بااليي  درصد  كاتاليست هاي حاوي  كه  حالي  در  دارند،  ساده(  )هيدروژنوليز 
بيشتر موجب هيدروژنوليز چندتايي مي شوند. در مورد كاتاليست هايي كه حاوي درصد 
بااليي از موليبدن بودند، كلسينه كردن موجب افزايش فعاليت كاتاليستي گرديد ولي 
در مورد كاتاليست هايي كه حاوي درصد بااليي از نيکل بودند، موجب كاهش فعاليت 

گرديد.

دانشجو:  بهروز صبور

 استاد راهنما: دكتر محمدحسين پيروي

 مقطع تحصیلي:  دكترا

دانشگاه:  دانشگاه  شهيد بهشتي

رشته تحصیلي: شيمي فيزيک

تاریخ: 1386
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مقام معظم رهبري:

کتاب، دروازه اي به سوي جهان گسترده دانش و معرفت است. 

اثر سولفيد هيدروژن به عنوان بازدارنده كك و منوكسيدكربن در فرآيند 
شكست حرارتي اتان

چكيده: 

در اين تحقيق نشست كک و توليد منوكسيدكربن در فرآيند شکست حرارتي اتان، در 
حضور گاز سولفيدهيدروژن و برروي نمونه هاي فلزي از جنس كروم، آهن و استيل مورد 
بررسي قرار گرفت، اين كار به دو شيوه پيش سولفيده كردن 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 كه از نيتروژن به عنوان رقيق-ساز استفاده شد، با پيش سولفيده كردن 
سطح نمونه هاي فلزي، در تمامي شرايط عملياتي و براي تمامي نمونه ها سرعت نشست 
كک نسبت به حالت اوليه كاهش يافت به طوريکه براي كروم تا 70%،  آهن 30% و براي 
استيل تا60% كاهش در سرعت نشست كک مشاهده شد. ولي در آزمايش هايي كه از 
سولفيدهيدروژن به طور پيوسته استفاده شد نتايج به دست آمده نشان داد كه در دماهاي 
پايين وجود مقادير كم از سولفيدهيدروژن باعث كاهش 20% در سرعت نشست كک 
مي شود در حالي كه با افزايش دما و يا غلظت سولفيدهيدروژن سرعت نشست كک تا 
120% افزايش مي يابد. در آزمايش هايي كه از بخار آب به عنوان رقيق ساز استفاده شد 
با پيش سولفيده كردن سطح نمونه هاي فلزي سرعت نشست كک كاهش يافت، براي 
كروم 20%، آهن 45% و استيل30% كاهش مشاهده گرديد. ولي باز هم مانند حالت 
قبل استفاده پيوسته از سولفيدهيدروژن در بعضي شرايط باعث تا 20% كاهش و در 
بعضي ديگر موجب افزايش سرعت نشست كک به ميزان سه برابر شد. به عنوان نتيجه 

دانشجو:  سيد مهدي جزايري

 استاد راهنما:  رامين كريم زاده

 مقطع تحصیلي: دكترا

دانشگاه:  دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي- گرايش فرآيند

تاریخ: 1390



خالصه پروژه هاي دانشجويي 195

كلي مي توان گفت كه هرچه دما و غلظت سولفيدهيدروژن كمتر باشد ميزان كاهش 
سرعت نشست كک كمتر خواهد بود، در اين پژوهش بيشترين ميزان كاهش در سرعت 
نشست كک در دماي 825 درجه سانتيگراد و غلظت ppm-wt 25 از سولفيدهيدروژن 
مشاهده گرديد. براي بررسي روند تغييرات سرعت نشست كک و محصوالت توليدي 
نسبت به پارامترهاي عملياتي، بخصوص غلظت سولفيدهيدروژن، همچنين آناليز نتايج 
حاصل، از روش هاي طراحي آزمايش استفاده شد، از ميان روشهاي مختلف دو روش 
طراحي آزمايش فاكتوريل كامل در سه سطح و روش طراحي آزمايش تركيب مركزي 
براي اين كار انتخاب شده اند. همچنين در اين تحقيق براي بررسي بهتر و پيش بيني 
سرعت نشست كک، يک مدل براي نشست كک بر مبناي واكنش هاي سطحي ارائه 
شد كه اين مدل بخوبي نشست كک را پيش بيني مي نمايد، همچنين يک مدل تجربي 
براي نشست كک در حالتي كه سولفيدهيدروژن به طور پيوسته در محيط واكنش حضور 
دارد ارائه گرديد. در مدل تجربي ارائه شده اثرات كاهشي و افزايشي سولفيدهيدروژن 
همپوشاني  ميزان  و  صحت  ادامه  در  شد،  گرفته  نظر  در  كک  نشست  سرعت  برروي 
اين مدل ها با استفاده از داده هاي تجربي مورد بررسي قرار گرفت كه در نتيجه مدل 
جزئي براي نشست كک و مدل تجربي براي بيان اثر سولفيدهيدروژن بخوبي رفتارهاي 
انتها پارامترهاي هركدام از  پيچيده و متناقض نشست كک را پيش بيني نمودند. در 
اين مدل ها نيز با استفاده از نتايج آزمايشگاهي محاسبه شدند. در اين تحقيق عالوه 
بر بررسي سرعت نشست كک، ميزان منوكسيدكربن توليدي در حاالتي كه از بخارآب 
از  به عنوان رقيق ساز استفاده مورد بررسي قرار گرفت، در تمامي آزمايش هايي كه 
سولفيدهيدروژن چه براي پيش سولفيده كردن و چه به صورت پيوسته استفاده شد، 
با پيش سولفيده كردن  مقدار منوكسيدكربن توليدي بشدت كاهش يافت. به طوريکه 
يافت،  استيل90% كاهش  براي كروم 95%،  آهن 95%و  سطح مقدار منوكسيدكربن 
همچنين با اضافه كردن پيوسته سولفيدهيدروژن مقدار منوكسيدكربن توليد براي كروم 

تا 90%،  آهن 95% استيل 90% كاهش يافت.



196كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

تحقیق منبع تغذیه ی آموزش است، اگر ما تحقیق را جدی نگیریم سال های متمادی بایستی چشم به منابع خارجی بدوزیم.

نقش اسمز معكوس (.R.O) در طراحي كنترل كيفي منابع آب

چكيده: 

نياز مبرم به آب از يک طرف و محدوديت منابع آب شيرين در دسترس از طرف ديگر، 
استفاده از آب شور را در كانون توجه قرار مي دهد، با عنايت به همين مساله است كه 
انتخاب روش بهينه جهت نمک زدايي از آب هاي شور، ضروري مي نمايد. در اين تحقيق 
با توجه به رشد روزافزون استفاده از روش اسمز معکوس و استفاده نرم افزاري جهت 
طراحي بهينه، از نرم افزار ROSA كه بيشترين كاربرد را جهت شبيه سازي سيستم اسمز 
معکوس دارا است، استفاده گرديد. ابتدا مسائل تئوريک و مباني كه در طراحي بهينه 
يک سيستم اسمز معکوس مورد نياز است مطرح گرديد همچنين مقايسه اي بين اسمز 
معکوس و ساير روش هاي مطرح نمک زدايي انجام شد، سپس به معرفي مدل)نرم افزار( 
ROSA پرداخته شد و چگونگي استفاده از اين نرم افزار، امکانات آن، معادالت پايه آن 
و داليل برتري اين نرم افزار نسبت به نرم افزارهاي رقيب ارائه گرديد. بعد از آن به آناليز 
ابتدا   ROSA نرم افزار  آناليز حساسيت  پرداخته شد، جهت   ROSA نرم افزار حساسيت 
براي مشخصات آب چاهي در جنوب شهر تهران )كه در اين تحقيق آن را مشخصات 
آب پايه مي ناميم(، سيستم اسمز معکوس يک مرحله اي با دبي وروديm3/s 40 و با 
آناليز  اين سيستم،  ثابت گرفتن  با  BW30-400 FR طراحي گرديد، سپس  المنت هاي 
حساسيت براي هر يک از اجزاي مشخصات آب پايه انجام شد. كمترين فاصله حساسيت 

دانشجو:  نيما افراسيابي

 استاد راهنما:  مجيد احتشامي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه آزاد اسالمي-واحد علوم و تحقيقات

رشته تحصیلي: مهندسي عمران-گرايش آب

 تاریخ: 1387
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متعلق به برن است و بيشترين فاصله حساسيت متعلق به كلسيم يعني با شرايط يکسان 
كمترين يوني كه حذف مي شود برن است و بيشترين يوني كه حذف مي شود كلسيم 
است، در واقع مي توان گفت ترتيب حذف يون ها، از كمترين به بيشترين حذف يون به 
ترتيب بدين صورت است:" برن، نيترات، آمونياک، بيکربنات، پتاسيم، سديم، فلورايد، 
كلرايد، سيليس، استرانسيوم، باريم، سولفات منيزيم و كلسيم". كه اين امر گواه آن است 
كه در اسمز معکوس يون هاي با ظرفيت باالتر، بهتر دورريز مي شوند. براي تمام يون ها 
اولين گام فاصله حساسيت از ديگر گام ها به طور معناداري كمتر است. نسبت به يون ها 
مختلف ، به طور معناداري فاصله حساسيت هاي متفاوت وجود دارد. هر چه به سمت 
گام هاي انتهايي فاصله حساسيت مي رويم كم يا زياد شدن فاصله حساسيت براي تمام 
از يون ها كم مي شود،  فاصله حساسيت بعضي  را طي نمي كند،  يون ها مسير يکساني 

بعضي زياد، بعضي تغيير چنداني نمي كنند و بعضي ثابت مي  مانند. 



198كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

ما بایستی در رشته های گوناگون علمی چه در آموزش چه در پژوهش توازن و تعادل صحیح و واقعی و عادالنه ای ایجاد کنیم.

شبيه سازي عملكرد سيستم آلكيالسيون با كاتاليست جامد جهت 
پااليشگاه ها

چكيده: 

آلکيالسيون يکي از روش هاي توليد بنزين با اكتان باال با استفاده از واكنش بين ايزوبوتان 
و انواع بوتن ها است. تا كنون براي انجام واكنش آلکيالسيون، از مجاورت هيدروكربن ها 
با دو اسيد قوي سولفوريک و هيدروفلوريک در دماي پايين و فشار متوسط، استفاده 
مي شد كه مشکالت فني زيادي از جمله سميت، خورندگي، هزينه باالي كاتاليست و 
غيره را به دنبال داشته است. از مدتها پيش تحقيقات براي ابداع يک كاتاليست اسيدي 
جامد به عنوان جايگزين براي اسيدهاي مايع آغاز شد و تاكنون كاتاليست هاي 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 كاتاليست ها ارائه شده است. 
در اين پروژه پس از شرح اطالعاتي در رابطه با بنزين و گذشته واحدهاي آلکيالسيون 
دو  تا ششم، سينتيک  در فصل هاي چهارم  آورده شده،  تا سوم  اول  در فصل هاي  كه 
نوع كاتاليست جامد آلکيالسيون كه از طريق نتايج آزمايشگاهي به دست آمده در نظر 
گرفته شده و با توجه به ثوابت سينتيکي آنها راكتور مناسب عملياتي پيشنهادي براي 
شبيه سازي در نظر گرفته شده و با استفاده از موازنه جرمي در راكتور، تعدادي معادالت 
تركيبات حاضر  آنها مي توان غلظت هاي  با حل هم زمان  ايجاد گرديده كه  ديفرانسيل 
برخي  تغيير  اثر  معادالت،  همين  از حل  استفاده  با  كرد. سپس  بررسي  را  راكتور  در 
پارامترهاي مهم حاضر در سيستم مانند دبي حجمي خوراک راكتور، نسبت پارافين به 
اولفين، و انباشتگي كاتاليست روي تبديل خوراک و توليد آلکيالت مورد بررسي قرار 

گرفت.

دانشجو:  ابوالفضل جاووني

 استاد راهنما:  دكتر حبيب آل ابراهيم

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي-پيشرفته

تاریخ: 1387
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مقام معظم رهبري:

هر مقدار که در زمینه آموزش عالی و تحقیق و گرم کردن فضای علم و پژوهش در کشور پیش برویم کم است و هنوز راه طوالنی ای در پیش داریم.

بررسي و مدل سازي رفتار فازي تشكيل رسوب آسفالتن با استفاده از 
داده هاي آزمايشگاهي مخازن نفتي ايران

چكيده: 

سنگين  مواد  رسوب  روي  بر  كار  نفت،  صنايع  در  تحقيقاتي  مهم  زمينه هاي  از  يکي 
مي باشند.  آسفالتن ها  سنگين،  مواد  اين  بخش  اصليترين  و  مهمترين  كه  است  نفتي 
رسوب آسفالتن ها باعث بروز مشکالت زيادي در صنايع نفت شده و باعث كاهش توليد 
مي گردد. بررسي رفتار فازي رسوب آسفالتن، شناخت بهتري را نسبت به پديده رسوب 
و همچنين ميزان آن در شرايط دمايي و فشاري مختلف به دست مي دهد. بدين منظور 
رسوب  تشکيل  شرايط  و  نقطه شروع  ميزان،  ترموديناميکي،  مدل سازي  از  استفاده  با 

آسفالتن را پيش بيني مي كنند.
در اين پروژه با در نظر گرفتن اين مسئله كه آسفالتن ها داراي خواص تجمعي مي باشند 
از دو تئوري متفاوت كه در هر دو آسفالتن به صورت يک جزء تجمعي در نظرگرفته 
شده، استفاده شده است. در تئوري اول به نام تئوري AEOS ضريب تراكم پذيري به 
دو قسمت فيزيکي و شيميايي تقسيم شده و اثرات تجمعي آسفالتن در ترم شيميايي 
استفاده گرديده است.  براي آن  پليمري خطي پيوسته  از مدل  و  در نظر گرفته شده 
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 CPA استفاده شده است كه مبناي 
اين معادله تئوري آشفتگي است.  اين تئوري نيز خاصيت تجمعي آسفالتن را به صورت 
يک ترم تجمعي در ضريب تراكم پذيري در نظر مي گيرد. الزم به ذكر است كه براي 
قسمت فيزيکي هر دو معادله ياد شده از دو معادله حالت درجه سه PR و SRK استفاده 

شده است و دقت اين دو معادله حالت نسبت به يکديگر سنجيده شده است.
ايران و كشورهاي  نفت  از  نمونه  آزمايشگاهي سه  نتايج  با  از مدل سازي  نتايج حاصل 
ديگر مقايسه شده كه نتايج حاصله از دقت كافي برخوردار است. همچنين اثر تزريق 

دي اكسيدكربن نيز بر روي اين نمونه ها بررسي شده و نتايج آن ارائه گرديده است.

دانشجو:  بابک شيراني

 استاد راهنما: دكتر منوچهر نيک آذر

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



200كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

کشور ما بدون حرکت در جاده ی گسترش دانش و گسترش پژوهش امکان ندارد بتواند به نقطه ی مطلوب خودش دست پیدا بکند.

طراحي و مدل سازي فرآيند هيدروتريتينگ جهت حذف گوگرد و 
تركيبات آروماتيك از برش هاي نفتي

چكيده: 

نفت خام اساساً از هيدروكربن هاي پارافيني، نفتي و آروماتيک ها تشکيل شده است. عالوه 
نفت  در  نيز  فلزات  جزيي  مقدار  و  اكسيژن دار  و  نيتروژن دار  گوگردي  تركيبات  اين  بر 
و  نفتي محسوب مي شوند  از مهم ترين آالينده هاي مواد  تركيبات  اين  خام وجود دارد. 
مي گردند.  محصول  مصرف  نهايت  در  و  انتقال  پااليش،  هنگام  به  مشکل  وقوع  موجب 
همچنين جهت توليد هر چه بيشتر فرآورده هاي ميان تقطير پاكظتر و محصوالتي مطابق 
با استانداردها و قوانين زيست محيطي حذف اين تركيبات يکي از اهداف مهم پااليش 
به شمار مي رود. افزايش فراورش هيدروژني روش توسعه يافته اي است كه در طي آن 

ناخالص ها توسط هيدروژن حذف و تركيبات آروماتيکي اشباع مي گردند.
در اين پروژه به بررسي و مدل سازي 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 واكنش هاي اشباع آروماتيک ها و گوگردزدايي هيدروژني بر ش هاي نفتي بعنوان 
نمونه اي از واكنش هاي اصلي هيدروتريتينگ مورد مدل سازي قرار گرفته اند. به عنوان 

خوراک واحد نيز از برش ديزل استفاده شده است.
پس از حل معادالت انتقال جرم و واكنش ها، نمودار تغييرات غلظت تركيبات بر حسب 
طول رآكتور، دماي رآكتور، WHSV و نسبت هيدروژن به خوراک در دو حالت تک- فيلمي 
و دو- فيلمي رسم گرديده است. جهت حل معادالت سيستم از نرم افزار  MATLABكمک 
گرفته شده است. مقايسه نتايج به دست آمده و نمودارها با داده هاي تجربي موجود در 
مقاالت نشان مي دهد كه درنظرگرفتن و يا صرف نظر كردن از مقاومت فيلمي روي سطح 
كاتاليست در فاز مايع تاثيري بر روي نتايج حاصل از مدل سازي فرآيند فراورش هيدروژني 

برش هاي متفاوت چنين بر مي آيد كه نتيجه بيان شده براي انواع خوراک ها صادق است.

دانشجو:  طيبه صالحي

استاد راهنما:دكتر عباس نادري فر/ دكتر محمد رحماني/ دكتر يعقوب روحاني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1385
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مقام معظم رهبري:

همه ی انسان ها توانائی دانش پژوهی و دانشمندی را دارند.

ANG  تعيين مشخصات كربن فعال براي جذب گاز متان در سيستم

چكيده: 

يکي از روش هاي مقابله با آلودگي محيط زيست به ويژه در مکان هاي شهري و شلوغ، 
استفاده از گاز طبيعي به عنوان سوخت وسايل نقليه، به جاي ساير سوخت ها مانند بنزين 
است. گاز طبيعي با وجود دارا بودن خواص پاک سوزي و عدد اكتان باال، چگالي انرژي 
اندكي نسبت به بنزين دارد. به منظور افزايش چگالي انرژي گاز طبيعي، فناوري هاي 
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 20، پژوهشگران 
را به سمت يافتن روش هاي جديدي براي افزايش چگالي انرژي گاز طبيعي سوق داد. 
يکي از اين روش ها، فناوري ANG يا استفاده از مواد جاذب كربن فعال شده براي جذب 
گاز طبيعي در دماي محيط تا فشار حد اكثر MPa 4 است. تعيين مشخصات مواد كربن 
فعال مناسب براي اين منظور، از اهميت زيادي برخوردار است. در اين كار، يک دستگاه 
بر مبناي حجمي، طراحي و ساخته شده  اندازه گيري تعادل جذب  براي  آزمايشگاهي 
با استفاده از اين دستگاه، مشخصات نمونه هاي جاذب به كمک جذب گاز دي  است. 
 DA تعيين شده است. توزيع اندازه حفرات نمونه ها به دو روش K 273 اكسيد كربن در
و HK محاسبه و با هم مقايسه شده است. سپس مقادير جذب متان بر روي نمونه ها 
اندازه گيري شده و در نهايت يک رابطه خطي بين VDR ,CO2 و مقدار uptake متان به 

دست آمده است.

دانشجو:  محمد رضا اوقانيان

استاد راهنما: دكتر رامين كريم زاده/ دكتر سيد ابوالفضل دستغيب

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه تربيت  مدرس

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1386



202كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

پژوهش و دانش و یادگیری را جدی بگیرید دوران جوانی را برای بروز استعدادهای گوناگونی که خدای متعال در وجود شما نهاده است مغتنم بشمرید.

شبيه سازي و مدل سازي رياضي ريفرمر متان با بخار آب

چكيده: 

پااليشگاهي و پتروشيمي است. هم  از بخش هاي كليدي واحدهاي  بخار يکي  ريفرمر 
اكنون دانش فني اين واحد از شركت هاي خارجي مانند لورگي و كالگ با هزينه هنگفت 
دقيق  بررسي  هزينه جهت  كم  راههاي  از  يکي  رياضي  مدل سازي  مي شود.  خريداري 
فرآيند است كه كمک به تدوين دانش فني و بي نياز شدن از كشورهاي خارجي مي كند. 
محصول واحد ريفرمينگ، هيدروژن و مونوكسيد كربن 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 
هيدروكركينگ و فرآورش هيدروژن استفاده مي شود. عالوه بر اين، بتازگي استفاده از 
هيدروژن به عنوان خوراک پيل هاي سوختي جهت توليد سوخت تميز اهميت فراواني 
يافته است. در اين پروژه مدل سازي رياضي لوله هاي كاتاليستي بخش تشعشع ريفرمر 
كه واكنش ريفرمينگ در آنها صورت مي گيرد، انجام شده است. مدل بکار برده شده 
يک بعدي ناهمگن بوده كه هم كاتاليست و هم بستر پر شده را در بر مي گيرد. در نهايت 
پروفايل تغييرات خصوصيات ترموديناميکي دما، فشار و درصد تركيب اجزاء در داخل 
لوله هاي راكتور و در جريان خروجي از ريفرمر به دست آمده است. در ادامه پارامترهايي 
چون نسبت مول هاي بخار آب به تعداد مول كربن، نرخ تشکيل كربن، فالكس حرارتي 
رسيده از مشعلها به لوله هاي كاتاليستي و اثر اين پارامترها روي عملکرد راكتور و ميزان 

تبديل خوراک بررسي شده است.

دانشجو:  غنچه رسولي تزنگي

 استاد راهنما:  دكتر روبين حالج/ دكتر محمد رحماني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 203
مقام معظم رهبري:

امروز اقتدار ایران اسالمی را حّتی دشمنان هم نمی توانند انکار کنند.

بررسي آزمايشگاهي و تعيين مشخصات هيدروديناميكي جت مايع- مايع 
خروجي از روزنه

چكيده: 

اهميت خاص جت هاي مايع و قطرات در جريان هاي دو فازي و در سيستم هاي مايع-مايع، 
بحث مشتركي در بسياري از زمينه هاي مهندسي شيمي، مکانيک، هوافضا، متالوژي و علوم 
كاربردي فيزيک و شيمي مي باشند و آشنا بودن با هيدروديناميک جت هاي مايع جهت 
بررسي انتقال جرم و انتقال حرارت در دستگاههاي استخراج مايع-مايع بسيار مهم و موثر 
است. در اين پروژه با اهميت خاص جت هاي مايع و قطرات در جريان هاي دو فازي و در 
سيستم هاي مايع-مايع، بحث مشتركي در بسياري از زمينه هاي مهندسي شيمي، مکانيک، 
هوافضا، متالوژي و علوم كاربردي فيزيک و شيمي مي باشند و آشنا بودن با هيدروديناميک 
جت هاي مايع جهت بررسي انتقال جرم و انتقال حرارت در دستگاههاي استخراج مايع-

مايع بسيار مهم و موثر است. در اين پروژه با بررسي معادالت حاكم بر پديده دو فازي جت 
مايع-مايع و تعيين پارامترهاي بدون بعد موثر بر اين پديده از قبيل Re ،Fr ،We ، )نسبت 
ويسکوزيته دو فاز( و )نسبت دانسيته دو فاز(، به بررسي آزمايشگاهي دو سيستم استاندارد 
آب-بوتانول و آب-تولوئن كه داراي تفاوت بسيار در خواص فيزيکي مي باشند، 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 به دست آمده است. در مطالعات آزمايشگاهي سعي شده به رژيم هاي مختلف 
ديگر خروج فاز پراكنده از يک نازل از قبيل رژيم قطره اي و اتميزاسيون پرداخته شود. 
براي عموميت بخشيدن تحقيق انجام شده به تمامي جت هاي مايع- مايع، آناليز عددي 
رژيم جتي متقارن مورد بررسي قرار گرفته شده است. ابتدا نتايج شبيه سازي توسط نتايج 
آزمايشگاهي مقايسه و مورد تاييد قرار گرفته است. سپس پروفايل هاي سرعت و فشار در 
جت و قطرات به طور دقيق بررسي شده است و در نهايت به بررسي تاثير پارامترهاي بدون 
بعد ياد شده بر روي هيدروديناميک جت پرداخته شده كه نتايج به دست آمده از اين 

بررسي را مي توان به تمامي جت هاي مايع-مايع تعميم داد.

دانشجو:  محمد معماري

استاد راهنما: داريوش باستاني

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



204كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

به علم و کالس درس و مطالعه و تحقیق و پژوهش اهمیت دهید.

شبيه سازي عملكرد فعال كننده سيستم كراكينگ كاتاليستي بسترسيال

چكيده: 

يکي از مهمترين واحدهاي شيميايي موجود در پااليشگاه هاي امروزي واحد كراكينگ 
كاتاليستي بسترسيال ميـباشد كه نقش به سزايي در توليد بنزين و تركيبات سبک نفتي 
از تركيبات سنگين تر آن داراست. چرا كه توليد بنزين به روش تقطير به تنهايي جوابگوي 
نياز مصرف كنندگان نيست. مدل مورد بحث ما، واحد كراكينگ كاتاليستي بسترسيال 
نوع چهار )IV(،  با راكتور وفعال كننده به صورت بسترسيال حبابي و كاتاليست زئوليتي 
است. كاتاليست بکار رفته در اين سيستم پس از واكنش، در اثر رسوب سريع دوده، 
غير فعال مي شود كه با انتقال به فعال كننده كاتاليست دوده گرفته در اثر احتراق دوده 
با هوا، فعال شده و با دماي باال به راكتور برگشت داده مي شود. در اينجا ما با بررسي 
و استخراج معادالت رياضي مربوطه و حل آنها به شبيه سازي 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 كليدي، بر مقادير خروجي ارائه شده است.

دانشجو:  ارسالن سبحاني

 استاد راهنما:  حبيب آل ابراهيم

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 205
مقام معظم رهبري:

امروز درس خواندن، علم آموزی، پژوهش و جدیت در کار دانشجوئی یك جهاد است.

مدل سازي و شبيه سازي ديناميكي و كنترل فرآيند تبديل كاتاليستي نفتا

چكيده: 

آيد  مي  به شمار  نفت  در صنعت  كليدي  فرآيندهاي  از  يکي  كاتاليستي  تبديل  واحد 
مواد  كند.  مي  تبديل  باال  اكتان  عدد  با  بنزين  به  را  پايين  اكتان  عدد  با  بنزين  كه 
توليدي جانبي كه با ارزش نيز هستند شامل هيدروژن و گازهاي سبک شکافت هستند. 
تهران  پااليشگاه  كاتاليستي  تبديل  واحد  كاتاليستي  راكتورهاي  شبيه سازي سينتيکي 
شبيه سازي  براي  كه  واكنشي  است.  كاتاليستي  تبديل  واحد  شبيه سازي  مهم  قسمت 
استفاده شده است شامل 25 كلوخه از هيدروكربنهاي يک تا 10 كربنه است كه شامل 
شبه  از  مجموعه  اين  ها هستند.  آروماتيک  و  نفتن ها  پارافين ها،  نرمال  ايزوپارافين ها، 
اجزاء )كلوخه ها( به وسيله 25 مسير واكنشي به هم مربوط مي شوند كه اين مسير ها و 
مکانيسم در نظر گرفته شده توضيح داده خواهد شد.  واكنش از نوع HWLH براي بيان 
سرعت واكنش ها در نظر گرفته شده است. مدل سينتيکي با استفاده از اطالعات گرفته 
شده از پااليشگاه تهران تخمين زده شده است. درصد تركيب جريانها به وسيله دستگاه 
از  ترم جذب  مانند  پارامترهاي سرعت واكنش  از  اندازه گيري شده است.  بعضي   GC
واكنش  به مسيرهاي  كه  ثابت هاي سينتيکي  اما  است  استخراج شده  ديگران  مقاالت 
بر روي اطالعات واحد صنعتي  بهينه سازي  الگوريتم هاي  از  با استفاده  وابسته هستند 
تطبيق داده شده است. سپس مدل سازي ديناميکي راكتورها، كوره ها و مبدل حرارتي 
انجام شده است. مدل سازي انجام شده در simulink نرم افزارMATLAB كدنويسي شده 

است و شبيه سازي ديناميکي در دامنه زمان بدون تبديل الپالس انجام شده است.

دانشجو:  حسين محمدي اراني

استاد راهنما: منصور شيرواني

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



206كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

امروز یکی از پایه ای ترین گفتمان های کنونی کشور ما باید گفتمان پیشرفت علم و فناوری باشد.

شبيه سازي CFD برج جذب CO2  و NH3 با آب

چكيده: 

به دليل اينکه برج هاي پر شده سطح تماس بيشتري را نسبت به برج هاي سيني دار براي 
فرآيندها در اختيار مي گذارند، يکي از تجهيزات معمول در فرآيندهاي شيميايي بوده و 
در اغلب سيستم هاي گاز- مايع به كار برده مي شوند. در اين پروژه فرآيند جذب گازهاي 
و از مخلوط گازي توسط حالل مايع آب در برج جذب نيمه صنعتي كه توسط پركن هاي 
انتقال  نيم اينچ سراميکي پر شده است، مورد بررسي قرار گرفته و هيدروديناميک و 
جرم بين دو فاز با ديدگاه ديناميک سياالت محاسباتي( شبيه سازي شده است. براي 
شبيه سازي هندسه برج از نرم افزار گمبيت و به منظور شبيه سازي فرآيند، از نرم افزار 
فلوئنت استفاده شده است. از آنجا كه برج در نظر گرفته شده از نوع پرشده با پركن هاي 
غير ساختاري است، مدل محيط متخلخل نرم افزار FLUENT جهت شبيه سازي تخلخل 
بستر مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين به منظور شبيه سازي انتقال جرم اجزاي 
 FLUENT در نرم افزار )UDF( مخلوط گاز بين دو فاز، از توابع تعريف شده توسط كاربر
استفاده شده و تابع مربوط به انتقال جرم در محيط نرم افزار  ++VisualC نوشته شده و 
 CFD فراخواني مي شود. در نهايت نتايج حاصل از شبيه سازي FLUENT توسط نرم افزار
نتايج شبيه سازي عددي مقايسه شده است. تطابق خوبي  نتايج تجربي و همچنين  با 
بين نتايج شبيه سازي و نتايج تجربي وجود دارد و از داده هاي حاصل استنباط مي شود 
كه CFD مي تواند روند تغييرات فشار و غلظت اجزا در طول برج را به خوبي پيش بيني 
كند. به عنوان مثال متوسط درصد خطا بين نتايج شبيه سازي و داده هاي تجربي در 
پيش بيني روند تغييرات مولي دي اكسيدكربن از مخلوط گازي در طول برج 2/99 و 

براي نيتروژن، 22/3 درصد به دست آمده است.

دانشجو:  هاجر جعفري

 استاد راهنما:  شاهرخ شاه حسيني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 207
مقام معظم رهبري:

علوم پایه مانند گنجینه است.

مدل سازي شبيه سازي رآكتورهايSBR )رآكتورهاي ناپيوسته متوالي(

چكيده: 

رآكتورهاي SBR به عنوان يک بيورآكتور حاوي توده هاي زيستي فعال شده، يکي از راه هاي 
تصفيه پساب هاي مقاوم در برابر تجزيه مانند پساب واحدهاي پااليشگاهي و پتروشيميايي است. 
به دليل وابسته به زمان بودن واكنش هاي شيميايي و بيولوژيکي ميکروارگانيسم ها و تغييرات 
مداوم دبي و غلظت خوراک ورودي به رآكتور، مدل سازي اين رآكتورهاي ناپيوسته همواره 
پيچيده بوده است. ارائه چنين مدل هائي براي اين رآكتورها نياز به شناخت دقيق از پديده هاي 
بيولوژيکي و شيميايي آن و در نظر گرفتن مکانيسم هاي پيچيده براي حذف سوبسترا از جريان 
ورودي دارد. همچنين تخمين پارامترهاي مدل شامل ضرائب سينتيکي و استوكيومتري با 
استفاده از روش هاي معمول آزمايشگاهي، يک مانع جهت استفاده از اين مدل ها به شمار مي رود. 
 SBR در اين پروژه، مدل هايي ديناميک بر اساس شبکه هاي عصبي مصنوعي براي رآكتورهاي
ارائه شده اند. دسته اول مدل ها بر اساس مفهوم شبکه هاي ديناميک غيرخطي برگشتي با ورودي 
مستقل )NARX( طراحي 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 شبکه هاي عصبي عموميت يافته شده با جريان برگشتي )GRNN( بر مبناي توابع پايه 
شعاعي )RBF( هستند. ساختار اين شبکه ها نيز با انتخاب ميزان گستردگي تابع گوسي مناسب، 
به صورت بهينه طراحي شده است. جهت تركيب و كاهش مولفه هاي بردار ورودي به شبکه 
عصبي، از آناليز تحليل اجزاء اصلي در حالت چند وجهي )MPCA( استفاده شده است. تحليل 
آناليز رگراسيون ما بين نتايج حاصل از مدل هاي شبکه عصبي ارائه شده و داده هاي عملياتي 
)بيشتر از 0/94(، نشان از دقت باالي اين روش در مدل سازي رآكتورهاي SBR دارد. هم چنين 
نزديکي خطاي پيش بيني شبکه در حالت هاي آموزش و آزمايش )مجذور ميانگين مربعات خطا 
به ترتيب برابر با 0/185 و 0/222 براي داده هاي آموزش و آزمايش(، گوياي قابليت عموميت 

دهي باالي شبکه هاي طراحي شده است.

دانشجو:  معين نواب كاشاني

استاد راهنما: شاهرخ شاه حسني

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



208كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

عالج ملت ایران در کسب اقتدار است.

PSA بررسي تأثير توالي زمان بر عملكرد جداسازي نيتروژن از هوا با روش

چكيده: 

موضوع اين تحقيق مطالعه آزمايشگاهي و تئوري تاثير توالي زمان برعملکرد جداسازي نيتروژن 
تاثيرگذار در  پارامترهاي  از  توالي زماني  تناوب فشار است.  با  با روش جذب سطحي  از هوا 
عملکرد اين فرآيند بوده كه تا كنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است. مطابق آزمايشات انجام 
شده و نتايج مدل سازي، انتخاب صحيح اين آرايش مي تواند تاثير مطلوبي در عملکرد سيستم 
داشته باشد. به منظور تحقيق و مطالعه بيشتر يک واحد نيمه صنعتي شامل چهار بستر مجهز 
به سيستم هاي كنترل و آناليز در دانشگاه تربيت مدرس راه اندازي گرديد. در اين تحقيق، به 
منظور بررسي عملکرد واحد و بررسي توالي هاي متفاوت، جداسازي نيتروژن از هوا با استفاده از 
جاذب غربال مولکولي كربني در يک سيکل 6 مرحله اي در زمان ها و توالي هاي زماني مختلف، 
شدت جريان هاي مختلف محصول و زدايش انجام پذيرفت. با انجام اين آزمايش ها منحني هاي 
كارائي سيستم در توالي هاي زماني متفاوت به دست آمده و با يکديگر مقايسه شده اند و اثر ساير 
پارامترهاي موثر بر فرآيند نيز مورد بررسي قرار گرفت و نتايج مربوطه ارائه شد. به منظور بررسي 
MAT-  بهتر نتايج تجربي، ديناميک فرآيند نيز با استفاده از روش اورتوگونال كالوكيشن و نرم افزار
LAB مدل سازي شده است. نتايج تئوري و تجربي ارائه شده مطابقت خوبي را با يکديگر داشته 
و همچنين مطابقت خوبي را با نتايج موجود در منابع نشان داده است. در اين تحقيق، آزمايش ها 
در سه دسته سيکل هاي 120، 160و 200 ثانيه و سه نوع توالي زماني A، B، C در فشار 8 
بار و چهار مقدار محصول 1/25، 6/3،25/75 و10 ليتر بر دقيقه و شش مقدار جريان زدايش 
2،4،6،8،12،15 ليتر بر دقيقه انجام شده است. مطابق نتايج، فرآيند در مراحل كوتاهتر جذب و 
طوالني تر تخليه و فشار زني با خوراک در سيکل نوع B عملکرد بهتري داشته است. بيشترين 
درصد خلوص98/53 در زمان سيکل 120 ثانيه با توالي زماني نوع B با طول مرحله جذب 30 

ثانيه طول مرحله تخليه 20 ثانيه و خوراک زني 20 ثانيه به دست آمد.

دانشجو:  سارا سپهري

 استاد راهنما:  جعفر توفيقي داريان

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1388



خالصه پروژه هاي دانشجويي 209
مقام معظم رهبري:

همتتان را پیشرفت در زمینه دانش و شکستن مرزهاي علم قرار بدهید.

جداسازي دي اكسيدكربناز Flue Gases در صنايع با استفاده از بسترهاي 
قابل احياي كربنات سديم و آهك

چكيده: 

اوليه  منابع  از  و صنايع  نقل  و  نيروگاه ها، حمل  در  استفاده  مورد  فسيلي  سوخت هاي 
انتشار  كاهش  روشهاي  اكثر  هستند.  اتمسفر  به  اكسيدكربن  دي  انتشار  اصلي  و 
دي اكسيدكربن بر منابع نقطه اي وسيع متمركز شده اند. هدف اصلي در اين تحقيق 
از  استفاده  با  گازهاي دودكش  از   CO2 براي حذف  ارزان  و  فناوري ساده  توسعه يک 
جاذب هاي قابل احياي كربنات سديم و آهک است. آنااليزر ترموگراومتريک )TGA( و 
رآكتور بستر ثابت، تجهيزات اوليه اين مطالعه براي ارزيابي جداسازي CO2 از فلو گاز 
پارامترهاي واكنش همچون دماي واكنش كربناسيون و  اثر  شبيه سازي شده هستند. 
تركيب درصد گاز كربناسيون با استفاده از دو جاذب كربنات سديم و آهک بررسي شده 
 CO2 است. در واكنشي كه از جاذب كربنات سديم استفاده مي شود جاذب پس از جذب
و آب به كربنات هيدروژن سديم تبديل مي شود كه درمرحله واجذبي مي تواند مجددا 
ايجاد شده در مرحله كلسيناسيون،  احياء شود. پس از چگالش رطوبت جريان گازي 
جريان خالص  CO2 براي استفاده بعدي حاصل مي شود. واكنش در بازه دمايي 60 تا 
80 درجه سليسيوس انجام مي پذيرد. فشار سيستم در طول كربناسيون و كلسيناسيون 
در  مي يابد،  كاهش  دما  افزايش  با  جذب  ظرفيت  و  واكنش  سرعت  است.  اتمسفريک 
بازده حذف  افزايش مي يابد.  افزايش غلظت دي اكسيدكربن  با  واكنش  حاليکه سرعت 
دي اكسيدكربن در رآكتور بستر ثابت در واكنش كربناسيون در يک مرحله در حدود 
47% به دست آمده است. جاذب بايستي در دمايCo 120 احياء گردد. راندمان واكنش 
كلسيناسيون در يک مرحله در حدود 43% به دست آمده است. در واكنشي كه از جاذب 

دانشجو:  مريم دوست محمدي

استاد راهنما: فرح سادات هالک

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه:  پژوهشگاه مواد و انرژي

رشته تحصیلي: مهندسي انرژي هاي تجديد پذير

تاریخ: 1389



210كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

حرکت علمي براي کشور ما یك ضرورت مضاعف است؛ یك نیاز مضاعف و مؤکد است.

آهک استفاده مي شود جاذب آهک با دي اكسيد كربن واكنش داده و كربنات كلسيم 
تشکيل مي شود. كربنات كلسيم با گرم شدن به دي اكسيد كربن و آهک احيا مي شود. 
واكنش كربناسيون در دمايي بين 600 تا800 درجه سليسيوس انجام گرفته است. فشار 
سيستم در طول واكنش كربناسيون اتمسفريک است. سرعت واكنش و ظرفيت جذب با 
افزايش دما كاهش مي يابد، در حاليکه با افزايش غلظت دي اكسيدكربن، سرعت واكنش 
افزايش مي يابد. بازده حذف دي اكسيدكربن در رآكتور بستر ثابت و در يک مرحله در 
حدود 45% به دست آمده است. واكنش كلسيناسيون در دماي900 درجه سليسيوس 
و فشار اتمسفريک انجام گرفته است. راندمان واكنش كلسيناسيون در يک مرحله در 

حدود 64% به دست آمده است. 



خالصه پروژه هاي دانشجويي 211
مقام معظم رهبري:

شما هدف را این قرار بدهید که ملت و کشور شما ... بتواند مرجع علمي و فناوري در همه دنیا باشد.

مدل سازي و شبيه سازي فرآيند هيدروكراكينگ گازوئيل خأل به 
سوخت هاي مايع در رآكتور بستر ثابت كاتاليستي

چكيده: 

فرآيند  شبيه سازي  قبول جهت  قابل  سينتيکي  مدل  يک  ارائه  حاضر،  پروژه  از  هدف 
هيدروكراكينگ گازوئيل برج خأل شركت پااليش نفت بندرعباس است. به اين منظور 
بازدهي محصوالت در يک رآكتور  بيني  براي پيش  دو مدل المپ پيوسته و گسسته 
آزمايشگاهي، مورد مطالعه قرار گرفته است. بهينه سازي پارامترهاي سينتيکي با استفاده 
الگوريتم ژنتيک با كمينه كردن مربع انحراف هاي ميان نتايج تجربي و مدل انجام  از 
شده است. اين پارامترها مستقل از زمان ماند راكتور و فقط تابع دما مي باشند، به همين 
دماهاي  در  محصوالت  بازدهي  پيش بيني  به  قادر  كه  است  شده  ارائه  روابطي  خاطر 
مختلف هستند. نتايج نشان دادند كه روش المپ گسسته با تعداد پارامتر كمتري داراي 
خطاي متوسط 6% نسبت به المپ پيوسته با خطاي 9% است. با توجه به دقت باالتر 
مدل المپ گسسته، از اين مدل براي پيش بيني رفتار سينتيکي فرآيند هيدروكراكينگ 
صنعتي استفاده شده است. از آنجا كه كارآيي كاتاليست واحد هيدروكراكينگ صنعتي 
به مرور زمان در اثر عوامل مختلف كاهش مي يابد، براي جبران افت فعاليت كاتاليست 
نياز به افزايش دماي فرآيند به مرور زمان جهت استحصال محصول خروجي با تركيب 
درصد وزني ثابت است. بنابراين مدل حاضر با اضافه شدن تابع افت فعاليت كاتاليست 
در واكنش ها تعميم داده شده و پارامتر ضريب اين تابع با استفاده از داده هاي صنعتي 
مربوط به الگوي افزايش دماي راكتور در يکسال اول راه اندازي فرآيند صنعتي تخمين 
نيم  به دو سال و  از داده هاي مربوط  ارزش گذاري مدل رياضي حاصل  براي  زده شد. 
بازدهي  خوبي  به  آمده  به دست  مدل  است.  شده  گرفته  كمک  صنعتي  فرآيند  بعدي 
محصوالت گاز مايع، نفتا، نفت سفيد و ديزل را از ابتدا تا توقف با خطاي نسبي مطلق 

نه درصد پيش بيني مي كند.

دانشجو:  آزيتا برخورداري

استاد راهنما: شهره فاطمي

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



212كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

علم، عامل عزت و قدرت و امنیت یك ملت است.

مطالعه هيدروديناميك بسترهاي سيال شده به منظور تعيين سهم 
رژيم هاي مختلف هيدروديناميكي

چكيده: 

به دليل افزايش روزافزون كاربرد رآكتورهاي بسترسيال، وجود مدلي قابل اعتماد براي 
طراحي، افزايش مقياس و بهينه كردن شرايط عملياتي آنها ضروري است. مدل هاي ارائه 
شده بر مبناي فرآيند خاص و شرايط عملياتي خاص ارائه شده اند. در حالتي كه چند 
رژيم جرياني با همزمان وجود داشته باشند، به دليل هيدروديناميک پيچيده، پيش بيني 
عملکرد توسط مدل هاي ارائه شده امکان پذير ناست. اكثر مدل هاي ارائه شده در نقاط 
تغيير رژيم از ضعف زيادي برخوردار بوده و عملکرد راكتور را به صورت پيوسته ارائه 
نمي كنند. با اين وجود تالش اندكي مدل سازي رآكتورهاي براي بسترسيال بر مبناي 
احتمال وجود رژيم هاي مختلف جريان صورت گرفته است. در اين تحقيق احتمال وقوع 
رژيم هاي جرياني به صورت تجربي و با بررسي در محدوده فركانس داده هاي نوسانات 
سرعت  يک  در  رژيم  تغيير  شده  انجام  مشاهدات  مبناي  بر  است.  شده  تعيين  فشار 
مشخص گاز اتفاق نمي افتد و رژيم هاي سياليت مي توانند همزمان وجود داشته باشند. 
براي بررسي رژيم هاي جرياني الزم است كه انرژي ساختارها مورد بررسي قرار گيرد. براي 
انجام آزمايش ها از يک ستون شيشه ايي، با قطر داخلي پنج سانتيمتر و ارتفاع يک متر 
استفاده شده است. داده هاي نوسانات فشار به كمک يک حسگر پيزورزيستيو در رايانه 
ذخيره مي شود. براي بررسي سيگنال هاي 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 رژيم هاي ذكر شده 
بر حسب سرعت گاز محاسبه شده است. در قسمت بعد به مدل سازي سهم هر يک از 
رژيم هاي جرياني پرداخته شده است. داده اي به دست آمده از مدل ارائه شده توانايي 

همپوشاني خوبي با داده هاي تجربي به دست آمده دارد.

دانشجو:  ميالد آقابرار نژاد

 استاد راهنما:  نويد مستوفي/رحمت ستوده قره باغ

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي-گرايش طراحي فرآيند

تاریخ: 1388



خالصه پروژه هاي دانشجويي 213
مقام معظم رهبري:

علم را باید با دین همراه دانست. علم را براي خدا و در راه خدا باید تحصیل کرد و به کار گرفت. 

شبيه سازي واحد غلظت شكن و ارائه راهكار در جهت افزايش توليد بنزين 
شركت پااليش نفت بندرعباس

چكيده: 

واحد غلظت شکن يکي از واحدهاي با ارزش پااليشگاهي محسوب مي شود زيرا از خوراک 
مايع  گاز  و  بنزين  گازوئيل،  چون  باارزشي  محصوالت  خالء(  برج  مانده  )ته  بي ارزش 
به دست مي آيد و با توجه به موقعيت ممتاز شركت پااليش نفت بندرعباس از حيث نوع و 
تنوع خوراک و نيز واحد غلظت شکن آن در بين واحدهاي غلظت شکن ساير پااليشگاه ها، 
در اين تحقيق ابتدا واحد را با استفاده از نرم افزارPetro-Sim شبيه سازي كرده و بعد از 
كاليبره كردن با داده هاي 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 كه تغييرات همزمان دماي خروجي كوره و فشار ظرف سوكر 
بيشترين بازده را در افزايش بنزين دارد و نقاط حساس ديگر را اولويت بندي كرده و 
در نهايت با تحليل داده ها نتيجه گيري مطلوب  انجام شد و در آخر با توجه به تنوع 
خوراک و در نتيجه ويسکوزيته هاي متفاوت شرايط عملياتي جديد را با در نظر گرفتن 
ويسکوزيته خوراک پيشنهاد شد كه مي توان از آن براي ساير واحدهاي غلظت شکن 
كه از روش سوكر استفاده مي كنند به كار برد.  نگاه ما بيشتر تمركز روي بنزين توليدي 
واحد و ارائه راه كاري در جهت توليد بيشتر اين فرآورده با ارزش است تا بتوان با توليد 
استراتژيک  اين محصول  راه خودكفايي  در  اين محصول گامي هرچند كوچک  بيشتر 

برداشت.

دانشجو:  قاسم عالمي

استاد راهنما: مهدي ارجمند

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه آزاد اسالمي- واحد تهران جنوب

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي-گرايش مهندسي فرآيند

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

علم وارداتي، علم - به معناي حقیقي کلمه- نیست؛ علِم درون زاست که اقتدار مي بخشد.

مقايسه اثر افزودني هاي اكسيژن دار و نيتروژن دار روي كاهش آالينده و 
توان موتورهاي ديزلي

چكيده: 

هدف از اين مطالعه مقايسه اثر افزودني هاي نيترومتان ) NM( و نيترواتان )NE( به عنوان 
افزودني اكسيژن دار بر  نيتروژن دار و 2- متوكسياتيل اتر MXEE به عنوان  افزودني هاي 
اين  البته  توان موتورهاي ديزلي است.  خواص فيزيکي سوخت، نشر گازهاي آالينده و 
افزودني هاي نيتروژن دار به علت داشتن محتوي اكسيژن باال، اكسيژن دار نيز به حساب 
مي آيند. هركدام از اين افزودني ها به مقدار 10% حجمي به ديزل اضافه شده است. اين 
نتيجه ها نشان  انجام شده است.   ECE R-96 8modes بر روي سکوي آزمون آزمايشات 
مي دهد، با استفاده از اين افزودني ها در مقايسه با خود ديزل ويسکوزيته كاهش و شاخص 
ستان افزايش مي يابد، كه اين افزايش براي MXEE بيشترين بود. آالينده هاي خروجي از 
قبيل BSSOOT براي افزودني ها كاهش يافته، كه اين كاهش براي NE حدود 44% بوده 
است. همچنين مقادير BSNOx ،BSHC برايMXEE كمي افزايش يافته، اين مقادير براي 
NE ،NM مقادير بزرگتري را به خود اختصاص داده اند. البته با استفاده از افزودني هاي 
نيتروژن دار بازده حرارتي موتور بهبود يافت. به طوركلي مقدار دوده و  CO2 با استفاده از اين 
 )CeO2( و )MnO2( افزودني ها كاهش يافته است. همچنين، دو تا از افزودني ها با پايه فلزي
را انتخاب كرده و از هر كدام از آنها به مقدار mg/kg 100به ديزل اضافه شد. شاخص 
ستان براي سوخت هاي شامل افزودني ها با پايه فلزي از ديگر افزودني ها بيشتر شد. مصرف 
سوخت ها بجز براي ديزل همراه با Ce در شرايط ماكزيمم سرعت، تغيير محسوسي نکرد. 
دو سوخت شامل افزودني مقادير دوده كمتر و NOx بيشتري را منتشر كردند. در ديزل 
همراه با Mn مقدار BSSOOT و BSCO كاهش يافته و درصد CO2 كمتري، در شرايط 
ماكزيمم سرعت منتشر شد. به طوركلي افزودني با پايه فلزي منگنز مقدار BSSOOT را در 

مقايسه با ديزل 25% كاهش داد. 

دانشجو:  مجتبي ساعي مقدم

 استاد راهنما:  عبدالصمد زرين  قلم مقدم

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه تربيت  مدرس

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

این را فراموش نکنید که علم و دین توأمانند

مدل سازي ترموديناميكي جذب گازهاي اسيدي در آلكانول آمين ها با 
استفاده از مدل هاي جديد ضريب اكتيويته

چكيده: 

محلول آبي آلکانول آمين ها استفاده گسترده اي براي حذف گازهاي اسيدي، نظيرCO2  و 
H2S از گازهاي صنعتي و گازطبيعي دارد. همچنين مدل سازي ترموديناميکي حالليت 
گازهاي اسيدي در محلول هاي آبي آلکانول آمين ها و مخلوط آن ها براي طراحي برج هاي 
جذب به منظور خالص سازي جريان گازطبيعي مورد نياز است. مدل تركيب موضعي 
 CO2( براي مدل سازي تعادل بخار-مايع گازهاي اسيدي N-Wilson-NRF غيرالکتروليتي
و H2S( در سيستم هاي آبي آلکانول آمين ها استفاده شد. براي رفتار غيرايده آلي اجزاء 
در فاز مايع از معادالت ضريب فعاليت مدل مذكور استفاده گرديد. در اين كار با استفاده 
از مفهوم جفت يون مدل N-Wilson-NRF براي بيان نيرو هاي بردكوتاه در سيستم هاي 
مدل  از  بردبلند  برهمکنش هاي  براي  به كار گرفته شد.  آلکانول آمين ها  الکتروليتي  آبي 
حالليت  مدل سازي  از  استفاده  با  تحقيق  دراين  شد.  استفاده   Pitzer-Debye-Hückel
 گاز در محلول ها، داده هاي حالليت گاز هاي CO2 و H2S در محلول هاي آبي سامانه هاي

فشارجزئي   ،)C140 -0( دما  از  وسيعي  محدوده  در   AMPو  MEA ،DEA ،MDEA  
 )mol gas/mol amine 1/0-0/001(و بارگيري گاز هاي اسيدي )kPa 1000-0/001(
برازش شدند. براي نشان دادن قابليت پيش بيني مدل، با استفاده از پارامترهاي برهمکنش 
سه جزئي سامانه  يک  در  اسيدي  گازهاي  حالليت  سه جزئي  و  دوجزئي   سامانه هاي 
 AMP-H2O-CO2 و دو ســـامــــانــــه چــــهارجـــزئــي AMP-MEA-H2O-H2S و 

MDEA-DEA-H2O-CO2 بدون هيچگونه پارامتر قابل تنظيم جديدي در شرايط مختلف 

پيش بيني شد. نتايج به دست آمده از مدل توافق بسيار خوبي را با داده هاي آزمايشگاهي 
نشان مي دهد.

دانشجو: ابوالفضل شجاعيان

استاد راهنما: علي حق طلب

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي- گرايش طراحي فرآيند

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

امروز مسأله تحقیقات براي ما یك مسأله تجمالتي نیست، یك مسأله حیاتي است.

بررسي جذب سطحي بر روي مخلوط جاذب ها

چكيده: 

پروژه حاضر، بررسي جذب سطحي بر روي مخلوط فيزيکي دو جاذب، سيليکاژل و كربن 
فعال، است. پديده جذب سطحي جذب مولکول هاي جذب شونده )يک جزء گازي يا مايع( 
برروي سطح جاذب )يک جامد متخلخل( است. طراحي صحيح يک جذب كننده نيازمند 
اطالعات كيفي و كمي در رابطه با ظرفيت جذب تعادلي، نوع همدماي جذب، پارامترهاي 
مدل همدما، انتالپي جذب و ضريب كلي انتقال جرم است. اكثر كارهاي تجربي، جذب يک 
يا چند عنصر بر روي يک جاذب است. حضور دو يا چند جاذب در كنار هم مي تواند روي 
سرعت جذب، ميزان جذب و شرايط ترموديناميکي عمل جذب تاثير گذارد. اين نتيجه 
مي تواند به خصوص در مواقعي كه در كاربرد يک نوع جاذب محدوديت داريم در صورت 
گرفتن نتيجه خوب كاربرد فراوان داشته باشد. داليل بسيار زيادي در رابطه با مطالعه مخلوط 
جاذب ها وجود دارد. در طول فرآيند ساخت جاذب ها، بچ هاي چندگانه اي وجود دارد كه از 
لحاظ خواص تعادلي و سينتيکي با يکديگر متفاوتند. سازنده اين جاذب ها، بچ هاي مختلف 
را با يکديگر تركيب كرده تا مشخصات مدنظر مشتري را ارضا و به هدررفتن جاذب ها را 
حداقل كند. لذا بايد وابستگي خواص مخلوط به خواص اجزاء آن كامال دانسته شود تا اين 
عمليات به درستي صورت گيرد. همچنين جاذب ها در مواردي با يکديگر مخلوط مي شوند 
تا اثرات گرمايي كاهش يابد و هزينه سرمايه گذاري ساخت جاذب هاي جديد جبران شود. 
به منظور بررسي جذب سطحي بر روي مخلوط دو جاذب، يک مخزن با حجم ثابت و 
مجهز به فشارسنج به كار گرفته شده و از بخارات استون به عنوان جذب شونده استفاده 
شده است. مخلوط فيزيکي دو جاذب با مقادير مساوي از هر كدام مورد عمل جذب قرار 

دانشجو:  بهناز فيرزوبخت

 استاد راهنما:  علي اكبر سيف كردي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1388
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گرفته اند. جذب شونده استون به همراه گاز حامل نيتروژن وارد مخزن شده و مخزن تا 
فشار 0/1 بار از گاز پر مي شود. در اين هنگام شير ورودي دستگاه بسته مي شود تا يک 
سيستم بسته ايجاد گردد. جذب سطحي بر روي جاذب ها شروع مي شود و به تدريج تا 
رسيدن به تعادل ادامه مي يابد. فشار سيستم در زمان هاي مختلف و در انتهاي كار ثبت 
مي شود. بعد از اتمام كار وزن جاذب نهايي محاسبه مي گردد. اين كار در سه دماي مختلف 
و براي وزن هاي مختلف هر جاذب تکرار شده است. ميزان جذب هر جاذب به تنهايي و 
مخلوط جاذب ها 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 هم دماي هر جاذب )ميزان استون جذب شده بر حسب فشار 
نسبي استون در مخزن( رسم شده است. داده هاي تعادلي با معادله هم دماي فروندليش 
تطبيق داده شده اند. همچنين به منظور بررسي شدت جذب، مقادير متفاوتي از هر جاذب 
و مخلوط اين دو مورد عمل جذب قرار گرفته اند و ميزان جذب آن ها بر حسب زمان رسم 
شده است. با توجه به مدل نيرو محركه خطي، مقدار ثابت شدت جذب براي هر جاذب 

محاسبه گرديده است.
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مقام معظم رهبري:

کشور باید در علم، در دانش و به تبع علم و دانش، در آنچه که مترتب بر علم است، در رتبه هاي اول جهان قرار بگیرد. 

بررسي و انجام جذب CO2 با جاذب جامد

چكيده: 

دي اكسيدكربن حدود 80% گازهاي گلخانه اي صادر شده به اتمسفر را تشکيل مي دهد كه 
منجر به گرمايش زمين شده است. از اين رو كاهش 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 دي اكسيدكربن از هواي شهري به منظور كاهش آلودگي هوا با استفاده 
از سطوح ساختماني كه به صورت وسيع در دسترس است، به عنوان پايه جاذب است. 
در اين مسير ما اكسيدكلسيم را به عنوان جاذب درنظر گرفتيم كه جاذب خوبي براي 
دي اكسيدكربن 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 2 و 3 و 4 و 5 و 6/5 گرم از جاذب با مقدار ثابتي از آب
)51 گرم( براي ايجاد امولسيون كه قابليت چسبندگي روي سطح را پيدا كند، مخلوط 
شد. در نهايت آزمايشات در يک سيستم بسته انجام شد و نتايج نشان داد كه اين جاذب 

مي تواند در دماهاي پايين نيز جذب خوبي را انجام دهد. 

دانشجو:  الهام شيردل

 استاد راهنما:  علي اكبر سيف كردي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي و نفت

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

نوآوري و ابتکار، شجاعت علمي، اعتماد به نفس شخصي و ملي و کار متراکم و انبوه، عالج کار پیشرفت علمي ماست.

بررسي هيدروديناميك قطرات بزرگ و شكستن آنها در سيستم هاي 
مايع-مايع از نوع آكنده

چكيده: 

ستون هاي استخراج آكنده اهميت زيادي در استخراج مايع-مايع دارند. در بيشتر كارهاي 
برخورد  آكنه ها  به  و سپس  كافي شکسته مي شوند  اندازه  به  ابتدا  قطرات  انجام شده 
مي كنند. از سوي ديگر قطرات در حين باال رفتن از آكنه ها به خاطر عوامل مختلف بهم 
مي پيوندند. تاكنون در ارتباط با هيدروديناميک و نحوه شکستن اين قطرات به صورت 
جدي پژوهشي انجام نگرفته است. در اين راستا شکست دو اندازه متفاوت از قطرات 
برخورد كننده به 3 ارتفاع متفاوت از 4 نوع مختلف آكنه ها و در 2 دبي متفاوت و در دو 
حالت برخورد مستقيم قطره به آكنه و برخورد به صفحه نگه دارنده بررسي شد. سپس 
توزيع اندازه قطرات توليد شده توسط آكنه ها با دو روش مختلف كه يکي برابري حجم 
قطره به عنوان يک بيضي گون با حجم يک كره و ديگري استفاده از فرمول استفاده شده 
در كار Wellek و بعد به دست آوردن قطر معادل بود كه استفاده از روش دوم قطر معادل 
كمتري را به دست داد. همانگونه كه نيز قابل پيش بيني بود افزايش ارتفاع آكنه باعث 
افزايش ميزان شکستن قطرات شد. افزايش دبي باعث شد كه درصد توزيع اندازه قطرات 
گسترده تر شود. با افزايش قطر اريفيس هرچه ميزان ارتفاع آكنه بيشتر مي شد توزيع 
اندازه قطرات گسترده نري نيز به وجود آمد. در دبي باال رفتار تمامي آكنه ها بيشتر به 
يکديگر نزديک شد. احتماالً تنها اثري كه افزايش ارتفاع آكنه براي اين قطرات داشته 
باشد افزايش زمان ماند و افزايش سطح تماس است وگرنه همانگونه كه واضح است با 
افزايش دبي ميزان بهم پيوستن قطرات به طور چشمگيري افزايش يافت. شکل برخي از 
قطرات در حين باال آمدن و جدا شدن از آكنه ها از حالت يک بيضي گون كشيده شده در 

جهت طولي به يک بيضي گون كشيده شده در جهت عرضي تغيير مي نمود.

دانشجو:  سوسن داوري

استاد  راهنما: علي اكبر سيف كردي 

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي:مهندسي شيمي و نفت- گرايش جداسازي فرآيندها و پديده هاي انتقال

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

پایه این جهاد مقدس )جهاد علمي(، ایمان گرایي، مردم گرایي و علم گرایي است.

سنتز و شناسايي زئوليت Na-Y )غربال مولكولي( از كائولن و مواد 
اوليه صنعتي داخلي

چكيده: 

سنتز  هيدروترمال  شرايط  در  دار  سديم  آلومينوسيليکاتي  ژل هاي  از  اغلب  زئوليت ها 
مي شوند. در اين پروژه تحقيقاتي زئوليت Na-Y ،  با استفاده از ماده معدني كائولن و در 
شريايط هيدروترمال سنتز شده است. كائولن مصرفي از شركت كائولن شرق تهيه شد. 
از آنجا كه در ساختار كائولينيت عناصر آلومينيم و سيلسيم وجود دارد، اين كاني جهت 
اين  گرفتن  نظر  در  با  است.  مناسب    Y زئوليت  زئوليت هاي كم سيليس همانند  سنتز 
واقعيت كه ايران داراي منابع فراواني از كائولن است، مي توان اين رس ارزان قيمت و قابل 
دسترس را به تركيباتي با ارزش افزوده باالتر مانند زئوليت تبديل كرد. براي اين كه فاز 
كائولينيت بتواند در واكنش شركت كند بايد ابتدا به فاز فعال متاكائولينيت تبديل شود. 
در اين تحقيق تاثير دماهاي مختلف تبديل كائولن به متاكالوئن مورد بررسي قرار گرفت. 
پس از دستيابي به شرايط بهينه جهت تبديل كائولن به متاكائولن روش هاي مختلف سنتز 
زئوليت Na-Y  از كائولن مورد بررسي قرار گرفت. سپس براي بهينه سازي سنتز زئوليت 
  Na-Y از كائولن پارامترهاي مختلف مثل دماي تبلور و زمان تبلور و زمان پيرسازي و 
 ميزان آب را مورد مطالعه قرار گرفت. ويژگي نمونه هاي سنتز شده به كمک روش هاي

 XRD, TGA, DSC, FT-IR , SEM-EDS و BET مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت. نتايج 
حاصل نشان داد كه در نمونه هاي ابتدائي، زئوليت نوع p  به عنوان فاز رقيب در محصول 

موجود است. كه با بهينه سازي شرايط سنتز، زئوليت Na-Y  با خلوص باال به دست آمد.

دانشجو: مريم توسلي

 استاد راهنما:  حسين كاظميان/مرتضي تميزي فر

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه آزاد اسالمي / واحد علوم و تحقيقات

رشته تحصیلي: مهندسي مواد-گرايش سراميک

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 221
مقام معظم رهبري:

امروز تولید علم، تولید کار، تولید ابتکار، تولید کاال... هرکدام از این ها یك جهاد است.

بررسي اثر عوامل فعال كننده سطحي بر اندازه قطرات در ستون هاي 
پرشده

چكيده: 

اندازه قطرات در ستون هاي پرشده به پارامترهاي متعددي از جمله خواص فيزيکي و 
شيميايي فازها، كشش بين سطحي، ماندگي، نوع و اندازه پركن ها، دما، حضور يا عدم 
انتقال جرم بستگي  حضور مواد فعال كننده سطحي، ماده منتقل شونده و حتي جهت 
دارد. مواد فعال كننده سطحي يا آلوده كننده هاي سطحي امروزه در فرآيند هاي استخراج 
با كاهش كشش بين  مورد توجه بيشتري قرار گرفته اند. عوامل فعال سطحي معموالً 
سه  در  آزمايش ها  آزمايشگاهي،  كار  اين  در  مي دهند.  كاهش  را  قطرات  قطر  سطحي 
بخش كلي انجام شده اند. براي انجام آزمايش هاي مورد نظر يک دستگاه ستون پرشده 
در مقياس آزمايشگاهي طراحي و ساخته شد. از سيستم شيميايي آب/تولوئن كه در آن 
آب فاز پيوسته و تولوئن فاز پراكنده است، استفاده شده است. در بخش اول آزمايش ها 
منحني تغييرات اندازه قطرات با دبي حجمي فاز پراكنده نقاط ماكسيمم را نشان داد 
كه اين نقاط ماكسيمم در بخش هاي بعدي آزمايش ها نيز ديده شد. براي نتايج حاصل 
از بخش اول آزمايش ها، يک مدل رياضي براي پيش بيني اندازه قطره ماكسيمم ارائه 
شده است و متوسط قدر مطلق خطاي نسبي براي مدل فوق 1/23 درصد محاسبه شد 
كه نشان دهنده تطابق بسيار خوب نتايج مدل با داده هاي تجربي است. در حضور سديم 
دو دسيل در بخش دوم آزمايش ها، كشش بين سطحي سيستم شيميايي آب/تولوئن 
اندازه قطرات شد.  باعث كاهش شديدي در  از خود نشان داد كه  كاهش چشم گيري 
نتايج نشان داد كه با افزايش غلظت عامل فعال سطحي از صفر تا 0/004 درصد وزني، 
كشش بين سطحي تا حدود 79% كاهش مي يابد. در اين بخش از آزمايش ها، براي هر 
يک از غلظت هاي سورفکتانت يک مدل تجربي و در نهايت يک مدل كلي به صورت 
تابعي از غلظت سورفکتانت براي ماكسيمم اندازه قطرات ارائه شده است كه متوسط قدر 

دانشجو:  امين اسماعيلي خليل سرايي

استاد  راهنما: حسين ابوالقاسمي/  محمد قنادي مراغه

  مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:مهندسي شيمي- گرايش طراحي فرآيند

تاریخ: 1388
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مطلق خطاي نسبي مدل فوق براي كل داده هاي تجربي 2/03 درصد به دست آمد. در 
بخش سوم آزمايش ها با اضافه كردن استون به عنوان ماده منتقل شونده در كنار سديم 
دو دسيل سولفات، كشش بين سطحي نسبت به بخش دوم باز كاهش پيدا كرده و اندازه 
قطرات نيز نسبت به بخش قبل كاهش قابل مالحظه اي از خود نشان داد. در اين بخش 
از آزمايش ها عالوه بر حضور سورفکتانت، يک فرآيند انتقال جرم نيز از فاز پراكنده به 
پيوسته رخ مي دهد. براي اين بخش از آزمايش ها همانند بخش دوم، مدل هاي تجربي 

مناسبي ارائه شده است.



خالصه پروژه هاي دانشجويي 223
مقام معظم رهبري:

»تولیدکننده« مجاهد في سبیل اهلل است؛ باید هم علم را بیاموزیم و هم علم را تولید کنیم. 

تعيين دماي اشتعال مخلوط هاي سه جزئي به روش تجربي و مقايسه نتايج 
آن با مدل ترموديناميكي

چكيده: 

در اين پايان نامه دماي اشتعال مخلوط هاي دو جزئي و سه جزئي با استفاده از دستگاه 
دماي  محاسبه  جهت  و  شد  اندازه گيري   ASTM D3941 روش  با   Tag Closed Cup
دوتايي  برهمکنش  پارامترهاي  است.  شده  استفاده   Liaw مدل  از  مخلوط ها  اشتعال 
از  استفاده  با  نيوتني  پيشرو  بهينه سازي  روش  با   UNIQUAC و   NRTL مدل هاي 
 دماي اشتعال مخلوط هاي دوجزئي درمدل Liaw محاسبه گرديد. سپس توانايي مدل

 UNIFAC ،NRTL و UNIQUAC در به كارگيري در مدل Liaw جهت محاسبه دماي 
اشتعال مخلوط هاي دوجزئي و سه جزئي در مقايسه با مقادير تجربي مورد بررسي قرار 
مناسبي  فرض  ايده آل،  محلول  فرض  كه  گرديد  مشخص  محاسبات  انجام  با  گرفتند. 
جهت محاسبه دماي اشتعال مخلوط هاي مورد مطالعه است. همچنين جهت محاسبه 
NRTL و  ايده آل، در مخلوط هاي دوجزئي مدل  با فرض غير  دماي اشتعال مخلوط ها 
در مخلوط هاي سه جزئي در صورتي كه مخلوط داراي حداقل دماي اشتعال باشد مدل 
 NRTL مدل  ناست  اشتعال  دماي  حداقل  داراي  مخلوط  حالتي كه  در  و   UNIQUAC
مدل هاي مناسب تري هستند. همچنين با انجام اين تحقيق مشخص گرديد كه با استفاده از 
تغييرات دماي اشتعال در مقابل تغييرات جزء مولي مي توان نوع حالليت را در مواد تشکيل 
مخلوط تشخيص داد و در مخلوط هاي با حالليت جزئي ميزان حالليت مواد را  به راحتي 

تخمين زد.

دانشجو:  تورج خليلي بروجني

استاد  راهنما: عبدالصمد زرين قلم

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه تربيت  مدرس

رشته تحصیلي:مهندسي شيمي- گرايش طراحي فرآيند

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

امروز عالج ملت ایران در کسب اقتدار است و آیندۀ اقتدار ملت ایران در قدرت علمي است. 

LMI كنترل پيش بين مقاوم در حضور نامعيني غيرساختاري به روش

چكيده: 

در حاليکه كليه فرآيندهاي فيزيکي غيرخطي مي باشند، طراحي كنترل كننده هاي پيش 
بين معموالً بر اساس مدل ديناميکي خطي بنا شده است. استفاده از مدل خطي باعث 
با به كارگيري مدل خطي در  تابع هدف مي شود. زيرا  آساني در محاسبه مقدار بهينه 
تابع هدف درجه دو، كنترل پيش بين نامي به مسئله برنامه ريزي درجه دو محدب تبديل 
مي شود كه با روش هاي محاسباتي متعدد مي توان مقدار بهينه مسئله را به راحتي محاسبه 
نمود. هر چند سادگي محاسباتي از ويژگي هاي بارز كنترل پيش بين نامي است ولي اين 
روش قابل اعمال به تمامي سيستم هاي غيرخطي نبوده و در برخي از اين سيستم ها باعث 
ناپايداري و يا نوسان مي شود، بنابراين در چنين شرايطي الزم است از كنترل پيش  بين 
غيرخطي استفاده شود. باتوجه به غيرمحدب بودن مسئله كنترل پيش بين غيرخطي، در 
اين پايان نامه روشي پيشنهاد شده است كه در آن رگوالتور زير بهينه براي دسته وسيعي 
از سيستم هاي غيرخطي طراحي شده است. اين روش بر روي سيستم هايي قابل اعمال 
هستند كه در آنها بخش هاي خطي و غيرخطي وابسته به حالت و ورودي قابل جداسازي 
بوده و بخش غيرخطي آن در شرط Lipschitz صدق مي كند. در اين روش بخش غيرخطي 
مدل سيستم به صورت نامعيني غيرساختاري فشرده سازي مي  شود. با اين تبديل و با ايجاد 
شرط پايداري لياپانوف كنترل كننده فيدبک حالت براي سيستم طراحي مي شود.  بدين 
ترتيب فيدبک حالت طراحي شده با كمينه سازي تابع هدف افق نامحدود مورد نظر طراح، 
خروجي سيستم را به مبدأ منتقل مي كند. اين طراحي قابل تبديل به روابط نامساوي هاي 

دانشجو: نوشين پورصفر

 استاد راهنما: حميدرضا تقي راد

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي خواجه  نصرالدين  طوسي

رشته تحصیلي: مهندسي برق- گرايش كنترل

تاریخ: 1388
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ماتريسي خطي است كه حل عددي آنها به صورت كاماًل مدون موجود است. عالوه بر 
آن استفاده از روابط نامساوي هاي ماتريسي خطي اين امکان را ايجاد مي نمايد كه پاسخ 
به دست آمده را براي كاربردهاي مختلف كنترلي از جمله سيستم هايي با خروجي غيرخطي 
و تأخيردار توسعه داد. همچنين به راحتي مي توان با ايجاد تغيير در ساختار مسئله، فيدبک 
به حاالت  به وابستگي كنترل كننده  با توجه  تبديل نمود.  به فيدبک خروجي  را  حالت 
سيستم و مشکل غيرقابل اندازه گيري بودن حاالت در برخي از فرآيندهاي صنعتي اين 
محدوديت را نيز با طراحي رويتگر مقاوم حالت رفع مي نماييم. در پايان با مقايسه روش 
پيشنهادي با روش هاي ديگر موثر بودن اين روش در كنترل سيستم هاي غيرخطي بر روي 
سيستم هاي متعددي نشان داده شده است. بدين ترتيب در اين پايان نامه نشان داده شده 
است كه چارچوب ارائه شده براي حل مسئله غير خطي پيش بين اين توانمندي را دارد 
كه در قالب هاي مختلف ديگري استفاده شده و الگوي مناسبي براي توسعه روش هاي 

كنترلي توسط سايرين باشد.
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مقام معظم رهبري:

با علم است که مي توانیم توسعۀ مّلي را دنبال کنیم.

CFD با تكنيك GTL شبيه سازي رآكتور بستر ثابت فرآيند

چكيده: 

تبديل گاز به محصوالت مايع هيدروكربني )GTL( از طريق سنتز فيشر- تروپش )FTS( يکي 
از فناوري هاي نوين و رو به رشد در صنايع نفت و گاز است. در اين تحقيق، شبيه سازي رآكتور 
بستر ثابت فرآيند GTL با تکنيک ديناميک سياالت محاسباتي )CFD( انجام گرفته است. 
در اين مطالعه ابتدا عوامل موثر بر هيدروديناميک بستر پرشده از قبيل قطر ذرات كاتاليست 
)تخلخل بستر(، طول بستر، سرعت ورودي به بستر و نسبت مولي گاز سنتز ورودي مورد 
بررسي قرار گرفته است. سپس به شبيه سازي سنتز فيشر- تروپش در رآكتور پرداخته شده 
است. تاثير پارامترهاي دما در بازه )280 - 310( و نسبت مولي خوراک )گاز سنتز( در بازه 
)0/5 - 2( بر ميزان تبديل واكنشگرها، گزينش پذيري و بهره محصوالت بررسي شده است. 
سپس نتايج به دست آمده براي ميزان تبديل CO و گزينش پذيري محصوالت در نسبت هاي 
مولي مختلف از گاز سنتز با نتايج تجربي مقايسه شده است و ميزان خطا به دست آمده است. 
نتايج حاصل از شبيه سازي در بخش اول نشان مي دهد كه با افزايش قطر ذرات كاتاليست 
و افزايش تخلخل بستر افت فشار كاهش مي يابد، ولي با افزايش طول بستر، افزايش سرعت 
ورودي به بستر و افزايش ويسکوزيته افت فشار افزايش مي يابد. نتايج حاصل از شبيه سازي 
در بخش دوم نشان مي دهد كه افزايش دماي رآكتور باعث افزايش سرعت واكنش ها، در 
نتيجه افزايش ميزان تبديل واكنشگرها وميزان بهره محصوالت مي شود. پس مي توان نتيجه 
گرفت كه افزايش دما بر كاركرد راكتور تاثير مثبت دارد. شبيه سازي ميزان بهره محصوالت 
هيدروكربني در دماي )280 - 310(، نشان دهنده بيشترين ميزان بهره محصول مطلوب در 
دماي 300 است، و اين دما، دماي بهينه است. افزايش نسبت مولي خوراک باعث افزايش 
ميزان تبديل CO و كاهش ميزان تبديل مي شود. همچنين شبيه سازي در نسبت هاي 
مولي مختلف از گاز سنتز )0/5- 1/5( و در دماهاي مختلف )280 - 310( و تعيين درصد 
گزينش پذيري محصول مطلوب نشان مي دهد كه بيشترين ميزان گزينش پذيري محصول 

مطلوب، در نسبت مولي نزديک به 1 از گاز سنتز است.

دانشجو: سارا علي نيا

 استاد راهنما: شاهرخ شاه حسيني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

با علم است که مي توانیم استقالل فرهنگي خود را اقتدار بخشیم.

طراحي و مشخص نمودن پروفيل انرژي و فشار در خط انتقال نفت و 
فرآورده هاي آن

چكيده: 

در اين تحقيق مسائل ويژه طراحي خطوط انتقال سياالت نفتي و مشکالت اجرائي آن از 
ابتداي پيدايش اين صنعت تاكنون موردبحث قرار گرفته است. همچنين مشکالت فراواني در 
تهيه، ساخت و نصب تجهيزات مربوط به سيستم انتقال وجود داشت، كه امروزه نيز مشکالتي 
از قبيل مواد مناسب، روش هاي بازرسي و... در اين صنعت نمايان است. در اين راستا توجه 
خاصي به مقوله ي مصرف انرژي و اتالفات آن در بخشهاي طراحي، نصب و دستگاه ها شده 
است. بدين منظور روش هاي عملياتي و فرآيندي انتقال سياالت نفتي توسط خطوط لوله 
مورد ارزيابي واقع شد. در گام هاي بعد روابط و فرمول هاي كالسيک علمي و تجربي حاكم 
بر طراحي و نصب پروژه هاي خطوط لوله آورده و شرح داده شده اند. معادالت و روابط انرژي 
روابط كاربردي مهمي بودند براي بررسي انرژي در فرآيند انتقال سياالت نفتي به وسيله 
خطوط لوله كه براي معرفي ميزان مصرف انرژي و شرايط بازيافت و محاسبه اتالفات انرژي 
از آنها در اين پايان نامه استفاده شده است. مورد مطالعاتي و تحقيقاتي اين پايان نامه خطوط 
لوله منطقه شمال شرق است. علت انتخاب خطوط لوله منطقه شمال شرق به عنوان مورد 
تحقيقاتي ويژگي هاي خاص آن است كه اين منطقه را از يازده منطقه عملياتي موجود در 
كشور متمايز نموده است. عوامل بارز موجود در اين منطقه عبارت است از انتقال سياالت 

دانشجو:  غالمرضا عجمي

استاد  راهنما: مهرزاد شمس/ عبداله شاد آرام

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه صنعتي خواجه  نصيرالدين  طوسي

رشته تحصیلي:مهندسي مکانيک

تاریخ: 1388



228كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري

نفتي با شدت جريان باال و فشار عملياتي نسبتأ زياد در مسافتي بالغ بر هزار كيلومتر و 
همچنين عامل مهم ديگر وجود تاسيسات فشارشکن علي آباد ميباشد. فشار عملياتي واحد 
علي آباد باعث شده است تا اين مجموعه را در خاورميانه بي نظير نمايد. در بررسي محاسبات 
انجام شده جهت طراحي خطوط لوله منطقه شمال شرق نکته مهم روابط و فرمول هاي 
انتقال سياالت نفتي كه توسط شركت طراح ارائه شده بود  تجربي طراحي خطوط لوله 
مورد بررسي قرار گرفت. مشخص شد كه اين روابط و فرمول هاي تجربي با معادالت تئوري 
علمي دانشگاهي اختالفات قابل توجهي داشتند. يکي از شركت هاي طراح خطوط لوله كه 
فرمول هاي تجربي و نمودارهاي اختصاصي براي انتقال سياالت نفتي ابداع كرده است. شركت 
خط لوله سرويس است .Pipeline Service Co كه از معادالت تجربي آن در طراحي خطوط 
لوله منطقه شمال شرق نيز استفاده شده است. يکي ديگر از موارد مهم اين پايان نامه معرفي 
و شرح استانداردهاي مورد نياز و قابل استفاده در طراحي و نصب خطوط لوله است كه در 
بخش هايي از اين تحقيق آورده شده و توضيح داده شده اند. نهايتأ دستاورد اين پايان نامه ارائه 
شده است كه عبارت است از محاسبات و نمودارهاي تعيين پروفيل هاي انرژي و فشار براي 
بخش هايي از خطوط لوله منطقه شمال شرق و همچنين به موارد اتالف انرژي در مکان هائي از 
اين منطقه و ميزان انرژي قابل بازيافت كه توسط سيستم خطوط لوله هدر مي رود اشاره شده 
است. از نرم افزار شبيه ساز خطوط لوله انتقال سياالت نفتي و گازي براي شبيه سازي قسمتي 

از خطوط لوله منطقه شمال شرق نيز بهره برداري شده است و نتايج آن ارائه گرديده است.



خالصه پروژه هاي دانشجويي 229
مقام معظم رهبري:

یك ملت، با اقتدار علمی است که می تواند سخن خود را به گوش همه افراد دنیا برساند. 

مدل سازي سينتيكي فرآيند Visbreaking جهت ارتقاء برش هاي سنگين 
نفت

چكيده: 

فرآيند كاهش گرانروي از جمله فرآيندهاي اوليه جهت ارتقاء برش هاي سنگين نفت است، هدف 
از اين فرآيند شکستن تركيبات سنگين و توليد محصوالت سبک تر ومطلوب است. به دليل تنوع 
تركيبات هيدروكربني موجود، مدل سازي سينتيکي اين فرآيند از جمله نکاتي است كه توجه 
محققين را به خود جلب نموده است. هدف از اجراي اين پژوهش، بررسي مدل هاي سينتيکي 
توده اي ومدل هاي سينتيکي پيوسته و متعاقب آن ارائه مدل سينتيکي مناسب است. با استفاده 
از مدل هاي ارائه شده، رفتار خوراک هاي سنگين تحت شرايط فرآيند كاهش گرانروي به صورت 
تابعي از پارامترهاي عملياتي توصيف مي شود. همچنين مي توان توزيع محصوالت فرآيند را 
پيش بيني نمود. با پيش بيني توزيع محصوالت خروجي فرآيند، مي توان محصوالت واحد را 
بهينه نمود و محصوالت پااليشگاهي را ارتقاء داد، لذا از اين طريق مي توان به دنبال راه حلي 
جهت پاسخگويي به نياز روزافزون به سوخت هاي حمل و نقل بود. به اين منظور، مدل رياضي 
مناسب براي رآكتور واحد كاهش گرانروي به همراه مدل سينتيکي مناسب ارائه شده است و برنامه 
كامپيوتري مربوط به مدل سازي سينتيکي توسط نرم افزار مطلب ارائه شده است و نتايج مدل با 
داده هاي تجربي جهت ارزيابي مدل مقايسه خواهند  شد. مدل هاي توصيف شده در اين زمينه 
داراي انعطاف پذيري هستند، به اين صورت كه مدل هاي سينتيکي ارائه شده مربوط به فرآيند 
كاهش گرانروي را مي توان جهت توصيف ديگر فرآيندهاي صنايع پااليشگاهي به كار برد. البته 
در اين رابطه ابتدا مي بايست روابط مربوط به واكنش ها به دست آيند. يکي از مشکالت مربوط 
به مدل سازي واحد كاهش گرانروي، كمبود اطالعات و داده هاي مربوط به اين فرآيند است كه 
به اين ترتيب نمي توان تمام عوامل تاثيرگذار بر اين فرآيند را بررسي و تحقيق نمود، لذا پيشنهاد 
مي شود يک واحد نيمه صنعتي دقيق در اين مورد تهيه گردد تا آزمايشات مختلف و شرايط متنوع 
جهت انجام مدل سازي هاي مختلف انجام پذيرد و اطالعات تجربي در اين زمينه كسب شود تا 

محدوديت هاي اطالعات تجربي مربوط به اين واحد مانع از تحقيقات در اين زمينه نگردد.

دانشجو:  لويا خسرواني

استاد  راهنما: فرهاد خراشه

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالمي- واحد تهران جنوب

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي- گرايش مهندسي فرآيند

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

با اقتدار علمی است که [یك ملت] می تواند سیاست برتر و دست واال را در دنیای سیاسی حائز شود.  

مدل سازي و شبيه سازي فرآيند جذب گاز سولفيد هيدروژن ]H2S[ با 
محلول دي گاليكول آمين در برج سيني دار

چكيده: 

در اين تحقيق يک مدل پوياي غيرتعادلي بر مبناي مدل فيلمي براي فرآيند جذب سولفيد 
هيدروژن توسعه يافته كه 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 مدل سازي فرآيند شامل معادالت ديفرانسيلي پاره اي و معمولي 
بوده كه در جهت محور برج منفصل شده اند و به صورت همزمان توسط روش خطوط در 
محيط نرم افزار MATLAB حل شده اند. شبيه سازي بر مبناي مدل ارائه شده توانايي ارائه 
گراديان متغييرهاي فرآيند را در طول برج دارد. نتايج شبيه سازي فرآيند حاضر در دو 
حالت پايا و پويا ارائه شده است. براي محاسبه داده هاي تعادلي سامانه سولفيد هيدروژن- 
آب- دي گاليکول آمين از شبکه عصبي استفاده شده است. در اين تحقيق نتايج دو روش 
مختلف جهت محاسبه داده هاي تعادلي سامانه حاضر ارائه شده و بررسي نتايج نشان داده 
كه روش استفاده از شبکه عصبي براي داده هاي تعادلي عالوه بر كاهش زمان محاسبات 
دقت باالتري نسبت به روش حدس وخطايي دارد. براي ارزيابي شبيه سازي انجام گرفته بر 
اساس مدل ارائه شده از داده هاي صنعتي دو برج جذب آمين فشار باال و فشار پايين واحد 
شيرين سازي پااليشگاه تهران استفاده شده است. متوسط خطاي نسبي براي برج فشار 
باال 8/65 و براي برج فشار پايين 7/30 است. 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 مي توان قابليت جذب را افزايش داد و خالص سازي گاز اسيدي را بهبود بخشيد. 
همچنين در اين تحقيق بانک اطالعاتي كامل از خواص فيزيکي و ترموديناميکي محلول 

دي گاليکول آمين و نيز گازها ارائه شده است. 

دانشجو: آزاده كياني

 استاد راهنما: شاهرخ شاه حسيني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي- گرايش شبيه سازي و طراحي و كنترل فرآيند

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

علم را می شود به پول تبدیل کرد و از لحاظ اقتصادی هم قوی شد. این، جایگاه علم است.

حالليت گاز CO2 در حالل هاي آلكانول آميني در فشارهاي جزئي 

چكيده: 

شيرين كردن گازطبيعي و جداكردن گازهاي اسيدي از فرآيندهاي اصلي در پااليش گاز است. 
احياي گازهاي اسيدي مانند سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن، به منظور افزايش كاربري 
تجهيرات صنعتي و تجاري جريان هاي هيدروكربني، كاهش چنين آالينده هاي سمي در 
محيط، كاهش مسائل خوردگي در تجهيزات و خطوط لوله انجام مي شود. در ضمن براي به 
كارگيري مزيت اين گازها در ديگر فرآيندهاي صنعتي نيز جداسازي صورت مي گيرد. مانند 
توليد سولفور، از گاز SO2. همچنين از CO2 جدا شده به عنوان خوراک واحد اوره، تزرق به 
چاه هاي نفت، مصرف در صنايع غذايي يا توليد يخ خشک مي توان استفاده كرد. در احياي 
گازهاي اسيدي از مخلوط گازي، اصوال واكنش شيميايي به همراه جذب فيزيکي صورت 
مي گيرد كه اين واكنش شيميايي بين گازهاي اسيدي و اجزاي محلول آبي اتفاق مي افتد كه 
منجر به سيستم هاي الکتروليتي مي گردد.براي جذب اين نوع گازها از حالل هاي آلکانول آميني 
 با قدرت و سرعت جذب  باال استفاده مي شود. در اين تحقيق در فشار جزئي هاي متفاوت 
و   )50 ،40 ،30 ،20( مختلف  دماهاي  اتمسفر(،   0/6987 ،0/4397 ،0/2620 ،0/1747(
غلظت هاي گوناگون از حالل هاي 2-آمينو - 2متيل-1 پروپانول)AMP( و پپرازين)PZ( )به 
عنوان فعال كننده( و مخلوطي از آنها در فشار كلي يک اتمسفر، بار مولي CO2 اندازه گيري شده 
است. همان طور كه انتظار مي رفت تا يک فشار جزيي خاص، با افزايش فشار افزايش در حالليت و 
با افزايش دما كاهش در حالليت مشاهده شده است. در ضمن با افزايش مقدار پپرازين بعد از يک 
 Deshmukh –Mather فشار خاصي مقدار بار مولي زياد شده است. سپس نتايج تجربي با مدل
و نرم افزار MATLAB شبيه سازي گرديده و پارامترهاي دوتايي قابل قبولي به دست آمده اند.كه از 
طريق اين پارامترها نيز بار مولي در شرايط مختلف محاسبه و با حالت تجربي مقايسه شده است 

و خطاي كلي قابل قبولي ارائه شده است.

دانشجو:  شيوا نوراني

استاد  راهنما: حسن پهلوان زاده

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي- گرايش جداسازي

تاریخ: 1389
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مقام معظم رهبري:

تولید علم، فقط انتقال علم نیست؛ نوآوري علمي در درجه اّوِل اهمیت است. 

FCC  رآكتور سه فازي )گاز- مايع- جامد( فرآيند CFD مدل سازي

چكيده: 

هيدروديناميک بسترسيال گاز- جامد خصوصا با در نظرگرفتن تبخير قطرات خوراک و 
واكنش هاي شکست كاتاليستي در راكتور باالرونده فرآيند FCC ، پيچيده است. به طوريکه 
تحقيق حاضر،  در  است.  راكتور مشکل  پيچيدگي ها، پيش بيني عملکرد  اين  نتيجه  در 
راكتور جريان  واكنش هاي شکست  و  انتقال حرارت  شبيه سازي  CFD هيدروديناميک، 
سه فازي )گاز- مايع- جامد( فرآيند FCC  با در نظر گرفتن اثر اتمايزر بر مشخصه هاي 
بسترسيال به صورت سه بعدي انجام شده است. توجه ويژه اي به اثر اتمايزر و تبخير قطرات 
خوراک بر مشخصه ها و الگوي جرياني بسترسيال گاز- جامد كه تأثير قابل مالحظه اي 
روي عملکرد راكتور باالرونده دارد معطوف شده است. بر اساس مشخصات هيدروديناميک 
باال  داده برداري  با سرعت  فيبرنوري  پروب   ، FCC فرآيند  كاتاليست  ذرات  با  بسترسيال 
طراحي و ساخته شد. داده هاي هيدروديناميکي در شرايط مختلف سيركوالسيون ذرات 
كاتاليست در يک رآكتور بسترسيال چرخشي در مقياس آزمايشگاهي اخذ گرديد. در اين 
تحقيق از مدل تركيبي اولري- الگرانژي براي شبيه سازي جريان سه فازي رآكتور استفاده 
شده است. اين مدل محاسباتي تاثير مشخصه هاي جريان توربولنس جريان چند فازي بر 
رفتار هيدروديناميکي بستر را شامل مي شود. مدل  CFD بسترسيال گاز- جامد با استفاده 

دانشجو: آزاده كياني

 استاد راهنما: شاهرخ شاه حسيني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي- گرايش شبيه سازي و طراحي و كنترل فرآيند

تاریخ: 1388
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از داده هاي تجربي معتبرسازي شده است. به طوريکه در مدل محاسباتي حاضر , درصد 
خطاي نسبي توزيع سرعت و كسر حجمي ذرات كاتاليست در بسترسيال نسبت به ساير 
مدل ها كاهش يافته است. مشخصه هاي قطرات خوراک شامل قطر، دما، سرعت، زمان ماند 
و نرخ بهم پيوستن آنها تحت شرايط مختلف اتمايز شدن در بسترسيال گاز- جامد به دست 
آمده است. مدل  CFD راكتور در رابطه با تغيير مشخصه هاي هيدروديناميکي و انتقال 
حرارت بسترسيال، اطالعات ارزشمندي به واسطه وجود اتمايزر، تبخير قطرات نفت گاز و 
واكنش هاي شکست كاتاليستي براي بررسي عملکرد راكتور بسترسيال فراهم آورده است. 
مدل سازي CFD  جريان سه فازي راكتور بسترسيال صنعتي بر اساس مدل سينتيکي شش 
المپي انجام پذيرفته است و توزيع نفت گاز تبخير شده و اجزاي سبک حاصل از واكنش، 
همانند بنزين، گازهاي سبک و كک در راكتور به دست آمده است. ضريب غيرفعا ل شدن 
ذرات كاتاليست به عنوان تابعي از زمان اقامت آنها در بستر در نظرگرفته شده است و 
در نهايت اثر غيرفعال شدن ذرات كاتاليست بر نرخ واكنش هاي شکست و توزيع اجزاي 

واكنشي بررسي شده است.
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مقام معظم رهبري:

فرهنگ مایه ي اصلي هویت ملت هاست. 

مدل سازي فرآيند هيدروكراكينگ با استفاده از شبكه هاي عصبي

چكيده: 

فرآيند  افزايش محصوالت نفت خام،  و  تقطير   براي محصوالت مياني  تقاضا  باال رفتن 
هيدروكراكينگ را به عنوان يکي از مهمترين فرآيندهاي ثانوي پااليشگاهي معرفي كرده 
است. در كشور ما ايران به دليل توليد سوخت موتور جت )ATK( و همچنين بنزين با 
كيفيت بسيار باال، فرآيند هيدروكراكينگ پااليشگاهي از اهميت زيادي برخوردار است. 
مطالعاتي كه تاكنون در مورد فرآيند هيدروكراكينگ صورت گرفته است بيشتر مربوط 
به مدل سازي سنتيکي اين فرآيند است. از آنجا كه يک مخلوط نفتي شامل تعداد زيادي 
بر مي گيرد در مدل سازي هاي سنتيکي  را در  زيادي  واكنش هاي  تركيبات است كه  از 
پارامترهاي زيادي بايد تخمين زده شوند كه اين امر باعث مي شود مدل با تقريب زيادي 
فرآيند  مدل سازي  براي  پروژه  اين  در  باال  در  شده  ذكر  مسائل  به  باتوجه  شود.  همراه 
هيدروكراكينگ از شبکه هاي عصبي مصنوعي استفاده شده است كه در واقع كل فرآيند 
همچنين  و  فرآيند  بر  حاكم  سنتيک  و  مي گيرد  نظر  در  سياه   جعبه ي  صورت  به  را 
خصوصيات تجهيزات مختلف تأثيري بر مدل سازي ندارد و در نتيجه مي تواند نتايج بهتري 
را به دست دهد. براي مدل سازي فرآيند هيدروكراكينگ بيش از 1400  داده تجربي از 
 واحد آيزوماكس جنوبي پااليشگاه تهران جمع آوري شد. مدل سازي توسط سه شبکه 
اهميت  و  فرآيند  ماهيت  به  توجه  با  Elman صورت گرفت.  و   Backpropagation, RBF

دانشجو: خشايار شريفي

 استاد راهنما: شيرواني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي- گرايش شبيه سازي و طراحي و كنترل فرآيند

 تاریخ: 1388
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پارامترها، ورودي و خروجي هاي مختلف براي شبکه هاي مختلف در نظر گرفته شدند. به 
اين ترتيب چهار مدل با ورودي وخروجي هاي مختلف ايجاد شد و تأثير آن ها در مدل سازي 
بررسي شدند. پارامترهاي مختلف براي شبکه هاي به كار رفته در اين پروژه تنظيم و تغيير 
داده شدند. نتايج اين شبکه ها از طريق مقايسه ي داده هاي تجربي و نتايج به دست آمده از 
پيش بيني هاي شبکه عصبي، به دست آوردن ميزان ميانگين مربع خطا، ايجاد رگرسيون 
خطي بين داده هاي پااليشگاهي و نتايج شبکه و همچنين مقايسه ي 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 كه شبکه هاي عصبي مصنوعي به عنوان 
ابزاري قدرتمند براي مدل سازي فرآيند هيدروكراكينگ در مقياس پااليشگاهي مي تواند 
مورد استفاده قرار گيرد و از ميان سه شبکه استفاده شده بهترين جواب براي هر چهار 

مدل ايجاد شده از شبکه Backpropagation حاصل شد.
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مقام معظم رهبري:

فرهنگ یك ملت است که مي تواند آن ملت را پیشرفته، عزیز، توانا، عالم، فناور، نوآور و داراي آبروي جهاني کند. 

شبيه سازي CFD انتقال حرارت بسترهاي پر شده از كاتاليست هاي 
غيركروي

چكيده: 

در اين مطالعه رفتار انتقال حرارت و هيدروديناميک بسترهاي ثابت حاوي آرايشي منظم 
از كاتاليست هاي استوانه اي به صورت تجربي و با شبيه سازي CFD مورد بررسي قرار گرفته 
است. در اين شبيه سازي ها از نرم افزار COMSOL V3.5 استفاده شده است كه از تکنيک 
المان حجم محدود براي حل معادالت حاكم استفاده مي كند. آكنه هاي غيركروي متنوعي 
در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد كه در اين مطالعه دو هندسه مختلف )ذرات طولي با 
مقطع دايره و با مقطع چهارپر( مورد بررسي قرار گرفته است. از آنجائي كه هيدروديناميک 
اين مطالعه،  در  دارد،  پرشده  بسترهاي  انتقال حرارت  اساسي روي  نقش  جريان سيال 
ضريب درگ ذرات استوانه اي و چهارپر با طول نامحدود مورد بررسي قرار گرفت و با توجه 
به نتايج شبيه سازي، دو رابطه براي ضريب درگ ذره چهارپر به ترتيب براي رينولدزهاي 
پايين )Re < 0.5 > 0.1( كه در واقع تغيير يافته رابطه شليختينگ است و همچنين براي 
Re < 1000 > 5 ارائه شده است. اين روابط مي توانند ضريب درگ اين ذره را با خطاي 
ميانگين 5% پيش بيني نمايد. درادامه، مطالعه آزمايشگاهي و شبيه سازي انتقال حرارت 
از يک استوانه محدود تحت تاثير ديواره انجام شد و تطابق بسيار خوبي بين داده هاي 
آزمايشگاهي و نتايج CFD ديده شد. با توجه به اين موضوع، تاثير ديواره بر روي ضريب 

دانشجو: ام فروه سادات ميرهاشمي رستمي

 استاد راهنما: سيدحسن هاشم آبادي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي- گرايش شبيه سازي و طراحي و كنترل فرآيند

تاریخ: 1388
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انتقال حرارت ذره استوانه اي مورد بررسي قرار گرفت )نسبت هاي مختلف قطر بستر به 
قطر ذره با D/L=1( و رابطه تجربي الفخري و كورمبي براي تاثير ديواره در دامنه رينولدز 
2000 تا 6000 اصالح گرديد. رابطه ارائه شده با خطاي ميانگين 2/5%، نتايج شبيه سازي 
را پيش بيني مي كند. سپس انتقال حرارت بستر پرشده از ذرات استوانه اي 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 كاتاليست برابر 2/65 و حاوي 
به  بر ثبت اطالعات مربوط  انجام شده و عالوه  اندود  نفتالين  استوانه اي  كاتاليست هاي 
افت فشار و ميزان تصعيد نفتالين، با استفاده از آنالوژي بين انتقال جرم و حرارت از اعداد 
شروود به دست آمده از تصعيد نفتالين جهت محاسبه اعداد ناسلت ذرات استفاده شده 
است. در انتها شبيه سازي سه بعدي بستر پرشده از ذرات استوانه اي با دو آرايش مختلف 
توسط CFD انجام گرديده و نتايج اعداد ناسلت و افت فشار به دست آمده از CFD با نتايج 
آزمايشگاهي مقايسه شده كه نتيجه حاكي از تطابق خوب كيفي و قابل قبول كمي بين 
نتايج است. در اين حالت مقدار ميانگين خطا ما بين عدد ناسلت به دست آمده از نتايج 

شبيه سازي و آزمايشگاهي بين دو چيدمان مختلف از 7% تا 14% تغيير مي كند.
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مقام معظم رهبري:

پیشرفت کشور تنها براساس الگوی اسالمی- ایرانی امکان پذیر است 

بررسي اثر آنيون ها در كارايي كاتاليست واكنش زوج شدن اكسايشي متان

چكيده: 

كاتاليست هاي  ساخت  در  استفاده  مورد  پيش ماده  آنيون  نوع  تأثير  پايان نامه  اين  در 
پروسکايت بر عملکرد آنها در واكنش زوج شدن اكسايشي متان بررسي شد. به طور همزمان 
اثر دو نوع ارتقاء دهنده مختلف بركارايي كاتاليستي نيز ارزيابي گرديد. بدين منظور پنج 
پيش ماده باريم، چهار تركيب تيتانيم و دو ارتقاء دهنده در ساخت يازده كاتاليست باريم 
تيتانات به كار گرفته شد. نمونه هاي ساخته شده با آناليزهاي پراش سنجي پرتو ايکس 
 )UV-Visible( و طيف بيني فرابنفش- مرئي )FT-IR( طيف بيني مادون سرخ ،)XRD(
از لحاظ ساختاري مورد بررسي قرار گرفته و در يک ميکروراكتور از جنس كوارتز تحت 
آزمون راكتوري قرار گرفتند. نتايج XRD آشکار ساخت كه بکارگيري ارتقاء دهنده ها و 
آنيون هاي مختلف منجر به تشکيل فازهاي كريستالي متفاوت و نيز اختالف در اندازه 
پيوندي  و گروه هاي  باندها  از حضور  نشان   IR فازهاي مشابه مي شود. طيف هاي  ذرات 
متفاوت بر روي سطح نمونه ها داشت. با بررسي طيف هاي  UV-Visible مشخص گرديد 
كه جايگزيني آنيون ها پيک هاي جذب حداكثر را جابجا كرده و انرژي شکاف اليه را تغيير 
مي دهد. با جمع بندي نتايج حاصل از آزمون راكتوري مي توان آنيون ها را از لحاظ ميزان 
بهبود در فعاليت كاتاليستي به ترتيب زير مرتب نمود؛ آنيون باريم : پروپيونات > كربنات 
> هيدروكسايد > سيترات > اگزاالت آنيون تيتانيم : 2- پروپانوكسيد > متانوكسيد > 
اتانوكسيد > اتيلن گليکوكسيد از سوي ديگر، كاتاليست هاي بهبود يافته با ارتقاء دهنده  
سريم اكسايد عملکرد بهتري در قياس با نمونه هاي ارتقاء يافته با قلع كلرايد ارائه كردند. 
باريم  پيش ماده هاي  از  كاتاليست ساخته شده  از  استفاده  با  نتيجه  بهترين  در مجموع 

پروپيونات، تيتانيم 2- پروپانوكسيد و سريم اكسايد به دست آمد.

دانشجو: مريم خداداديان ميري

 استاد راهنما: مجيد تقي زاده مازندراني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه مازندران

رشته تحصیلي:مهندسي شيمي

تاریخ: 1389
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مقام معظم رهبري:

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

 ZSM - 5ساخت نانوكاتاليست

چكيده: 

هدف اصلي انجام اين پروژه، ساخت نانو كاتاليست زئوليتي ZSM5  به روش هيدروترمال، 
بررسي ساختار و شکل شناسي كاتاليست ها و بررسي عملکرد كاتاليستي آن در سنتز دي متيل اتر 
روش  از  استفاده  با  ها  آزمايش  ابتدا  در  انتخاب شود.  كاتاليست  بهترين  تا  است   )DME(
 طراحي آزمايش )طراحي عاملي كامل( تعيين شدند. نمونه كاتاليست هاي زئوليتي با نسبت

Si/Al  برابر100، 125  و 150  در دماهاي برابر170، 180  و 190  درجه سانتيگراد ساخته شده 
و تاثير اين پارامترها روي خواص زئوليت سنتزي مورد بررسي قرار گرفت. ساختار و شکل 
 BETو XRD, SEM , NH3-TPD ,TGA/DTA شناسي كاتاليست ها توسط روش هاي آناليز
مطالعه گرديد. نتايج نشان داد كاتاليستSi/Al =100( Z1  و T= 170 C( بيشترين ميزان اسيديته 
و مساحت سطح و كمترين اندازه كريستال را داراست. آزمون رآكتوري در يک رآكتور بستر 
ثابت تحت شرايط عملياتي يکسان WHSV= 26/07 h-1( ،P=1 atm ،T= 573 K( بر روي 
كاتاليست ها انجام شد. براي به دست آوردن ميزان تبديل تعادلي، آزمايشاتي با WHSV هاي 
مختلف بر روي يکي از كاتاليست ها )Z1( انجام شد. كاتاليست بهينه به مدت 30  ساعت مورد 
 آزمون راكتوري قرار گرفت تا پايداري آن بررسي شود. مطابق نتايج آزمايشگاهي كاتاليست
ZSM 5  با نسبت Si/Al برابر 100  و دماي 170  درجه سانتيگراد بيشترين فعاليت را در آبگيري 

از متانول و توليد دي متيل اتر داشت.

دانشجو:  سيده سمانه حسيني

استاد  راهنما: دكتر علي الياسي

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه: مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي نوشيرواني بابل

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1389
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مقام معظم رهبري:

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

بررسي جذب دي اكسيدكربن در محلول هاي امولسيوني

چكيده: 

با توجه به متداول بودن استفاده از سوخت فسيلي جهت مصارف فرآيندي و حرارتي در 
كشور، ساالنه مقادير متنابهي دي اكسيدكربن در صنايع مختلف به ويژه صنايع نفت و 
گاز توليد مي شوند. از طرف ديگر، از جمله فرآيند هاي مهم صنعت گاز، فرآيند جذب 
دي اكسيدكربن از مخلوط گاز هاي اسيدي تحت عنوان شيرين سازي گاز طبيعي است. 
بنابراين بهبود فناوري هاي جداسازي CO2 از اهميت ويژه اي برخوردار است. روش جداسازي 
غشايي يک موضوع مورد عالقه در سال هاي اخير بوده است كه 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 پراكنده در امولسيون است. 
در تحقيق حاضر جذب CO2 توسط امولسيون هاي مختلف در رآكتور منقطع مورد بررسي 
قرار گرفت. براي تحقيق ابتدا جذب CO2 در حالل نفتي، آب مقطر و محلول آميني مورد 
مطالعه قرار گرفته است. تأثير متغيرهاي گوناگون شامل دما، فشار، غلظت واكنش 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 واكنش 
دهنده و كاهش درصد حجمي فاز پخش شده و دما ظرفيت جذب در امولسيون ها افزايش 
مي يابد. همچنين با افزايش فشار، سرعت همزن، غلظت واكنش دهنده و درصد حجمي 

فازپخش شده، سرعت جذب افزايش مي يابد.

دانشجو: علي اصغر نوزعيم

 استاد راهنما: دكتر حميدرضا  مرتهب

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1389



خالصه پروژه هاي دانشجويي 241
مقام معظم رهبري:

در علم و تحقیق به ترجمه و فراگیری اکتفا نکنید و در مراکز علمی، تولید دانش را هدف اساسی خود قرار دهید.

پيش بيني شرايط تشكيل واكس به كمك معادله هاي حالت مكعبي و 
قوانين اختالط

چكيده: 

در اين كار يک مدل ترموديناميکي 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 به دست آوردن جواب هاي مناسب، دما و آنتالپي تغيير فاز جامد-مايع در نرمال 
آلکان ها با روابط جديدي برازش شده اند. در مدل فاز مايع از معادالت حالت PR و NB استفاده 
شده است. از دو قانون اختالط واندروالس و W-S در اين كار استفاده شده است. براي بهبود 
نتايج در فاز مايع در معادالت حالت از ضريب بر هم كنش دوتايي Jaubert و همکاران استفاده 
شده است. در قانون اختالط W-S از مدل اكتيويته UNIFAC استفاده شده است. در فاز جامد 
از مدل اكتييويته Wilson استفاده شده است. اين مدل جديد داراي نتايج مناسبي در فشارهاي 
پايين و باال است. در اين پروژه در فاز ماده از مدل هاي اكتيويته نيز استفاده شده است كه در اين 
مدل ها معادالت حالت به كار نرفته اند و مقايسه نتايج حاصل از مدل با مدل هاي ديگر نشان از 

جواب هاي مناسب مدل دارد.

دانشجو:  محمد فاني خشتي

استاد  راهنما: خشايار نصري فر

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه:دانشگاه شیراز

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1389



242كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

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

شبيه سازي CFD بر روي محفظه پرتاب كننده ذرات در يك سيستم 
غبارگيري سيكلوني

چكيده: 

در اين تحقيق ابتدا يک سيستم جديد غبارگيري سيکلوني معرفي شده است و چگونگي 
انجام آزمايشات براي بررسي كارايي بخش اصلي اين سيستم كه يک محفظه استوانه اي 
حاوي يک لوله با روزنه هايي پيرامون آن جهت استفاده از جريان پرتاب كننده ذرات است، 
توضيح داده شده است. در ادامه نتايج اين آزمايشات با نتايج شبيه سازي CFD با مدل 
چندفازي اولرين-الگرانژين مقايسه شده است. به دليل انطباق بيشتر نتايج مدل آشفتگي 
RSM با نتايج تجربي، از اين مدل جهت انجام شبيه سازي استفاده شده است. تأثير سه 
متغير دبي جريان ورودي به سيستم، جريان برگشتي و جريان پرتاب كننده ذرات روي 
راندمان بررسي شده و دو متغير جريان هواي ورودي و جريان برگشتي بعنوان عامل مثبت 
روي راندمان ارزيابي شده اند. استفاده از جريان پرتاب كننده ذرات تأثير چنداني روي 
افزايش راندمان نداشته است. همچنين روي ميدان فشار و ميدان سرعت بحث شده است 
و اثر بعضي از پارامترهاي هندسي محفظه استوانه اي نيز روي راندمان مورد بررسي قرار 
گرفته است. نتايج شبيه سازي ها بخوبي روند تغييرات مشاهده شده در اثر تغيير پارامترهاي 
عملياتي در آزمايشات را پيش بيني مي كنند. ماكزيمم خطاهاي بين نتايج آزمايشگاهي 
 و CFD براي راندمان 6 و براي افت فشار 51 درصد مي باشد. در اين پروژه از نرم افزار
  Gambit جهت توليد شبکه و از نرم افزارFLUENT جهت انجام شبيه سازي ها استفاده 

شده است.

دانشجو: علي جباران

 استاد راهنما: دكتر منصور شيرواني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1388



خالصه پروژه هاي دانشجويي 243
مقام معظم رهبري:

فعالیت و ابتکار و نوآوری و خالقیت، اساس پیشرفت انسان و زندگی انسانی است.

كمينه سازي همزمان آب و انرژي در فرآيندهاي شيميايي

چكيده: 

آب و انرژي دو نياز اصلي فرآيندهاي شيميايي مي باشند. در بسياري از موارد مقدار زيادي آب 
الزم است كه گرم شود. در چنين شرايطي هم كيفيت و هم ميزان مصرف انرژي الزم براي گرم 
كردن آب مهم هستند. لذا مديريت مصرف آب و انرژي بايد به صورت همزمان مورد توجه قرار 
گيرد. تحقيقات نشان مي دهد در صنايعي كه مصرف آب و انرژي قابل مالحظه است، كمينه 
سازي جداگانه آب و انرژي منجر به بهينگي كلي سيستم نمي شود. تاكنون پژوهش هايي كه در 
زمينه هاي كمينه سازي مصرف آب و توليد پساب و كمينه سازي مصرف انرژي صورت گرفته، 
هركدام به صورت جداگانه انجام شده اند و تاثير انتگراسيون حرارت روي شبکه هاي تخصيص آب 
براي مدت زيادي ناديده گرفته شده است. به طور كلي سابقه تحقيقات در اين زمينه به كمتر از 
يک دهه برمي شود. در زمينه تحليل همزمان سيستم هاي آب و انرژي دو روش كلي وجود دارد 
كه يکي بر پايه روش هاي مفهومي و گرافيکي و ديگري بر اساس برنامه ريزي رياضي است. هدف 
از انجام اين تحقيق طراحي شبکه آبي است كه هم از نظر مصرف آب تازه و نيز از نظر مصرف 
انرژي كمينه باشد. در اين تحقيق ضمن بررسي روش هاي ارائه شده و بيان نقاط قوت و ضعف 
آنها، عملکرد انرژي شبکه تخصيص آب يکي از پااليشگاه هاي كشور مورد تحليل قرار مي گيرد. 
در قسمت اول، تحليل انرژي شبکه آب موجود در سه وضعيت مختلف انجام مي گيرد وسپس 
با تركيب اين سه وضعيت، شبکه نهايي طراحي مي شود. در قسمت دوم، ابتدا ميزان كمينه آب 
تازه و براي حالت تک آالينده، kg/s 21/5 تعيين مي شود و بعد، براي طراحي شبکه اي با اين 
مقدار مصرف آب، سه مدل پيشنهاد مي شود. سومين مدل، كمترين مصرف انرژي را از خود 
نشان داد. در اين مدل ميزان پشتيباني گرم kw 901/4 و پشتيباني سرد kw 0 است. سطح مورد 
نياز شبکه m2 4039/2 است. هزينه سرمايه اي   96 / 704545  دالر و هزينه عملياتي اين شبکه 

 71082/144   دالر بر سال است. و دوره بازگشت سرمايه اين شبکه 2/5 ماه است.

دانشجو:  حامد انصاري

استاد  راهنما: فرهاد شهركي

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه:دانشگاه سيستان و بلوچستان

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1388



244كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

علم را اسالم قداست بخشیده، علم یك امر مقدس است؛ دنبال علم رفتن داراي قداست است.

شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند رفرمينگ تركيبي متان 

چكيده: 

در اين پروژه مدل سازي رياضي و بهينه سازي فرآيند ريفرمينگ تركيبي متان )انجام هم زمان 
دو فرآيند رفرمينگ خشک و رفورمينگ متان با بخار آب( در رآكتور بسترسيال غشايي و 
رآكتور بستر ثابت انجام پذيرفته است. به منظور مدل سازي رآكتور بستر ثابت با استفاده از 
مدلي دو بعدي و با بررسي مکانيسم هاي انتقال حرارت و انتقال جرم در اين فرآيند، دو برنامه 
بر پايه دو روش تعامد تطبيقي و روش خط توسعه داده شده است كه قادر هستند تركيب 
گازهاي خروجي، دما و فشار داخل رآكتور را محاسبه نمايند. نتايج حاصل از هر دو برنامه 
با اختالف كمي مشابه يکديگر بوده و با تقريب خوبي با داده هاي صنعتي تطابق دارند. در 
ادامه براي شبيه سازي فرآيند ريفرمينگ تركيبي متان در رآكتور بسترسيال غشايي،  در ابتدا 
فرآيند ريفرمينگ متان با بخار آب در يک رآكتور بسترسيال غشايي مدل سازي شده است. به 
منظور يافتن الگويي مناسب كه رفتار سيستم را به درستي پيش بيني كند عملکرد سيستمي 
مركب از N رآكتور اختالط كامل هم اندازه با اتصال سري با يک رآكتور جريان قالبي مورد 
مقايسه قرار گرفته است. نتايج مدل سازي با داده هاي تجربي موجود در مراجع در يک رآكتور 
بسترسيال غشايي مقايسه شد و تطابق خوبي ميان نتايج مدل و آزمايش حاصل شد. پس از 
سنجش اعتبار مدل، فرآيند رفرمينگ تركيبي متان در رآكتور بسترسيال غشايي شبيه سازي 
شد و تأثير شرايط مختلف عملياتي بر عملکرد رآكتور و كيفيت محصول گاز سنتز خروجي 
مورد بررسي قرار گرفت. در پايان با استفاده از الگوريتم ژنتيک، بهينه سازي شرايط عملياتي 
رآكتور بسترسيال غشايي با هدف رسيدن به بيشينه تبديل متان، كمينه ميزان تشکيل كک 
و همچنين رسيدن به محصول گازسنتزي با كيفيت مطلوب جهت استفاده مستقيم در 
فرآيند فيشر- تروپش انجام شد. نتايج نشان مي دهند كه در شرايط يکسان رفرمينگ تركيبي 
متان داراي تبديل باالتري نسبت به رفورمينگ متان با بخار آب بوده و گازسنتزحاصل از آن 
داراي كيفيت مطلوب تري است. در حالي كه، ميزان توليد و تراوش هيدروژن خالص از غشا 

در فرآيند رفرمينگ متان با بخار آب بيشتر است.

دانشجو: پيروز شاه كرمي

 استاد راهنما: دكتر شهره فاطمي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1388



خالصه پروژه هاي دانشجويي 245
مقام معظم رهبري:

ملت ها باید به خودشان تکیه کنند تا بتوانند عّزتی را که خود را شایسته ی آن می دانند به دست بیاورند. 

بررسي رفتارخشك كن هاي بسترسيال با استفاده از ديده باني صوتي بستر

چكيده: 

از جمله صنايع كشاورزي،  خشک كن هاي بسترسيال به طور گسترده در صنايع مختلف، 
پتروشيمي و داروسازي براي خارج كردن محتواي رطوبت اضافي ذرات در مراحل پاياني فرآوري 
محصوالت استفاده مي شوند.  تعيين وضعيت رطوبتي ذرات به صورت برخط مانع از هدررفت 
محصوالت و انرژي خواهد شد.  از اين رو در تحقيق حاضر يکي از جديدترين روش هاي 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 كردن مورد بررسي قرار گرفته است.  
بدين منظور ذرات مرطوب برنج در بسترسيال با قطر داخلي 51cm و ارتفاع 2m خشک شد و 
در طول اين مدت سيگنال هاي صوتي بستر در فركانس متناسب با تغييرات هيدروديناميک 
بستر كه بدليل تغيير دانسيته ذرات و چروكيده گي آنها حادث مي شود،اكتساب شدند.  نتايج 
آناليز داده ها نشان داد كه زمان پايان ناحيه سرعت ثابت و ناحيه سرعت نزولي به ترتيب با 
تغييرات انحراف استاندارد و چولگي مي توانند تعيين شوند.  همچنين از آناليز داده ها در حوزه 
فركانس جهت تعيين ميزان رطوبت ذرات استفاده شد.  بدين منظور سيگنال خام به ده زير 
سيگنال تجزيه شد و مشخص شد كه انرژي زير سيگنال چهارم مي تواند ارتباط منطقي با 
ميزان رطوبت برقرار نمايد.  در پايان آناليز نوسانات فشار نيز به عنوان روشي كارآمد در بررسي 
هيدروديناميک بسترهاي سيال مورد ارزيابي در رصد رطوبت خشک كن هاي بسترسيال قرار 
گرفت. آناليز نوسانات فشار بستر نشان داد كه به خوبي نوسانات صوت توانايي رصد كردن فرآيند 
خشک شدن را دارا است.  نتايج اين تحقيق، اگرچه توانايي هر دو روش صوت و فشار در رصد 
برخط شرايط فرآيند خشک كردن در بسترهاي سيال را نشان مي دهد اما آناليز نوسانات صوت به 

دليل غيرتداخلي بودن روش مناسب تري است.

دانشجو:  فرهاد كريمي

استاد  راهنما: دكتر رحمت ستوده قره باغ

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي-طراحي فرآيندهاي شيميايي

تاریخ: 1388



246كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

اسالم جامعه ای را می خواهد که در آن علم بجوشد و بر پایه علم همه بنیان های اجتماعی نوسازی شود و پیش برود.

مدل سازي ترموديناميكي حالليت گازهاي اسيدي در محلول هاي آبي 
الكتروليت

چكيده: 

تزريق گاز دي اكسيدكربن به چاه هاي نفت به عنوان يکي از روش هاي متداول ازدياد برداشت 
مورد توجه قرار گرفته است. گاز تزريقي مي تواند در هر دو فاز نفت و آب سازند حل گردد 
ولي حالليت اين گاز در محلول هاي آبي الکتروليت از آن جا داراي اهميت مي شود كه 
مي تواند به طور قابل مالحظه اي تاثير منفي در توليد نفت داشته باشد، از اين رو موضوع 
حالليت گاز دي اكسيدكربن در محلول هاي آبي الکتروليت از اهميت خاصي برخوردار است. 
در اين تحقيق به مدل سازي ترموديناميکي حالليت گاز دي اكسيدكربن در محلول هاي 
 ) eCSW( الکتروليت قوي پرداخته شده است. معادله حالت مکعبي چاه مربعي الکتروليتي
حق طلب و مظلومي براي محاسبات تعادلي بخار- مايع در سامانه هاي دي اكسيدكربن+ 
 الکتروليت+ آب مورد استفاده قرار گرفته است. محاسبات تعادلي فشار حباب براي سامانه هاي
 CO2 + H2O+NaCl ،  CO2 + H2O + KCl ، CO2 + H2O+ Na2SO4  و چند محلول الکتروليت 
ديگر انجام گرفت، به عنوان مثال مدل سازي براي سامانه حالليت دي اكسيدكربن در محلول 
الکتروليت كلريد سديم تا فشار  400  بار انجام شده و نتايج خوبي با خطاي 92/13 درصد  به 
دست آمده است. پارامترهاي برهم كنش دوتايي بين آنيون و كاتيون با آب و دي اكسيدكربن 
در حالت هاي مختلف به دست آمده و مناسب ترين حالت براي برازش داده هاي حالليت به 
كار رفته است. در ادامه برازش هم زمان حالليت دي اكسيدكربن براي دو محلول الکتروليت 
كه داراي آنيون و يا كاتيون مشترک مي باشند، تکرار گرديده و پارامترهاي برهم كنش دوتايي 

بين آنيون و كاتيون با آب و دي اكسيدكربن به دست آمده است.

دانشجو: طوبي تاكي

 استاد راهنما: دكتر علي حق طلب

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1388



خالصه پروژه هاي دانشجويي 247
مقام معظم رهبري:

ما باید کاري کنیم که ملت و دولت ایران، وابسته به نفت خود نباشد.

مدل سازي سينتيك سنتز فيشر- تروپش در رآكتورهاي دوغابي با 
استفاده از ايزوترم هاي جديد

چكيده: 

در اين تحقيق مدل سينتيکي جديدي براي سنتز فيشر-تروپش در رآكتورهاي دوغابي ارائه 
شده است؛ بيشتر مطالعات قبلي از هم دماي النگموير- هينشلوود در مدل سازي رآكتور استفاده 
كرده اند؛ در اين تحقيق هم دماي مذكور اصالح گرديده و مدل النگموير- فروندليچ را كه يک 
پارامتر كليدي بيشتر از هم دماي النگموير هينشلوود دارد، به دست آمده است. با محاسبه مقدار 
خطا براي درصد تبديل مونوكسيد كربن در رآكتورهاي دوغابي، با استفاده از دو مدل مذكور 
مشاهده شد كه مدل جديد دقت باالتري در برازش داده هاي تجربي دارد. چون فشار در سنتز 
فيشر- تروپش باال است، از فوگاسيته براي محاسبات استفاده گرديد. فوگاسيت اجزاء توسط 
معادل حالت اصالح شد PR Gasem براي هيدروكربن ها مورد استفاده قرار گرفت. با جاي 
گذاري فوگاسيته به جاي فشار درصد خطا نسبت به حالت قبل كاهش مي يابد. در شرايط 
واكنش كه دما در محدوده K 563-523، فشار در باز MPa 2/55-0/95و نسبت  H2/CO از 
1/51-0/65تغيير مي كند، درصد خطاي محاسباتي براي هم دماي النگموير 10/89% و براي هم 
دماي النگموير- فروندليچ با در نظر گرفتن فوگاسيته برابر 4/25% شد. در ادامه توزيع محصوالت 
با مدل  جديد در راكتورهاي دوغابي به دست  آمد و با مدل Raje and Davis كه بر اساس مدل 
Raje and Da-جذب النگموير-هينشلوود است، مقايسه شد. بر اساس مقايسه انجام شده، مدل 
vis، درصد خطايي برابر 13/96% و 11/41% را به ترتيب براي پارافين و اولفين پيشگويي مي كند 
در حاليکه مدل جذب فروندليچ AAD%، 9/33% و 9/19% را به ترتيب براي پارافين و اولفين 

پيشگويي مي كند.

دانشجو:  مجتبي نبي پورحسن كياده

استاد  راهنما: دكتر علي حق طلب

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي-طراحي فرآيندهاي شيميايي

تاریخ: 1388



248كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

نفت مال ماست؛ اما سیاستش در دست دیگران است، چنین سرمایه اي مایه دردسر است.

بررسي انتقال جرم در سيستم هاي مايع- مايع حاوي نانو ذرات

چكيده: 

هدف از انجام اين پروژه بررسي تاثير حضور نانوذرات  در انتقال جرم سيستم هاي مايع مايع 
بود. براي اين منظور از چهار نوع نانوسيال آب TiO2، آب CNT و تولوئن CNT استفاده شد. 
آزمايشات مربوط به نانوسيال TiO2 آب در سيستم تولوئن/ اسيد استيک/ آب و در دو غلظت 
0/5 و  1 درصد وزني از نانوذرات TiO2 انجام شد. نتايج نشان داد كه انتقال جرم در غلظت 
0/5 درصد وزني نسبت به سيال پايه كاهش داشت. در صورتي كه با افزايش غلظت نانوذرات 
به  1 درصد وزني انتقال جرم در نانوسيال نسبت به آب خالص افزايش پيدا كرد بررسي هاي 
بيشتر نشان داد كه در غلظت 0/5 درصد وزني با كاهش كشش بين فازي قطر قطرات كاهش 
مي يابد كه كاهش در ضريب انتقال جرم را به دنبال خواهد داشت، اين در صورتي است كه با 
افزايش غلظت نانوذرات به  1 درصد 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 كمک مي كند. همچنين نتايج نشان دهنده كم شدن مقدار افزايش در انتقال 
 CNT جرم با افزايش دبي فاز ورودي در غلظت  1 درصد وزني است. براي تهيه نانوسياالت آب
و تولوئن  CNT سطح نانولوله هاي كربني به ترتيب با نشاندن عوامل اسيدي و آلي آبدوست 
و آبگريز شد سپس نانولوله ها با استفاده از دستگاه اولتراسوند پراكنده شدند. همچنين براي 
تهيه نانوسيال آب Al2O3، اكريالت 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 پراكنده ورودي و غلظت اوليه اسيد ضريب افزايش انتقال 
جرم افزايش مي يابد. همچنين با افزايش دبي فاز پراكنده ضريب افزايش انتقال جرم كاهش 
مي يابد. چنانچه با رسيدن به رژيم توربالنت انتقال جرم در نانوسيال تقريبا برابر با سيال پايه 

خواهد بود.

دانشجو: فهيمه نخعي پور

 استاد راهنما: داريوش باستاني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 249
مقام معظم رهبري:

پیشرفت علمي بایستي با خودباوري، امید به موفقیت و حرکت جهادگونه همراه باشد.

شيرين سازي برش هاي نفتي توسط فرآيند غشايي

چكيده: 

اخيراً گوگردزدايي از بنزين واحد FCC توسط فرآيند تراوش تبخيري در بسياري از نقاط جهان 
مورد توجه قرار گرفته است. هدف از اين تحقيق بررسي آزمايشگاهي جداسازي تركيبات 
گوگردي از بنزين با فرآيند تراوش تبخيري بوده است. غشا دو اليه PDMS/PA براي جداسازي 
 ،)0/4-0/6 wt%( تيوفن از مخلوط دو جزئي نرمال هگزان/ تيوفن استفاده شد. اثر غلظت خوراک
دماي خوراک )C 50-30(، فشار محصول تراوش كرده )mmHg 98/8-22/8( و سرعت جريان 
خوراک )l/h 90-30( بر عملکرد جداسازي غشا دو اليه بررسي شد. با افزايش دما و كاهش 
فشار محصول تراوش كرده فالكس كل افزايش يافت. فاكتور تغليظ سازي تيوفن با كاهش دما 
و فشار محصول تراوش كرده افزايش يافت. همچنين با زياد شدن سرعت جريان خوراک و 
 غلظت خوراک فالكس كل افزايش يافت. بيشترين فالكس در باالترين دما )C 50( و فشار خال
)g/m2hr )45/6mmHg 53/92 به دست آمد. در اين شرايط عملياتي فاكتور تغليظ سازي برابر 
1/2بود. باالترين فاكتور تغليظ سازي، 1/42، در دماي C 30 و فشار mmHg 22/8  به دست آمد. 

دانشجو:  معصومه تکبيري

استاد  راهنما: تورج محمدي

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



250كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

باید تولید درکشور، به خصوص تولید دانش بنیان، متکي به دانش و مهارت هاي علمي و تجربي پیش برود

مدل سازي راكتور بسترسيال غشايي توليد گاز سنتز از متان

چكيده: 

در پروژه حاضر، مدل سازي رياضي فرآيند توليد گاز سنتز از متان )فرآيند رفرمينگ با بخار 
آب( در راكتور بسترسيال غشايي همراه با اكسيژن ورودي و هم چنين بدون اكسيژن در 
شرايط هم دما و غير آدياباتيک انجام شده است. اين مدل بر اساس مدل دو فازي بستر حبابي 
است كه در آن غشا به عنوان يک فاز جدا كننده هيدروژن از مخلوط گازي در نظر گرفته 
شده است. براي بررسي صحت و درستي مدل، نتايج مدل سازي با داده هاي تجربي به دست 
آمده از يک راكتور 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، بهينه سازي 
شرايط عملياتي راكتور بسترسيال غشايي همراه با اكسيژن ورودي، به منظور توليد بيشتر 
هيدروژن خالص در تبديل مشخصي از متان انجام شده است. و در همان شرايط عملياتي با 
راكتور بسترسيال غشايي بدون حضور اكسيژن از لحاظ انرژي خارجي مورد نياز، بازده توليد 
هيدروژن و نسبت هيدورژن به مونواكسيد توليدي در راكتور مقايسه شده است. نتايج حاصل 
از اين مقايسه نشان داده است كه در شرايط عملياتي يکسان، درصد تبديل متان و نسبت 
هيدروژن به مونواكسيدكربن توليدي در راكتور بسترسيال غشايي همراه با اكسيژن ورودي 
باالتر است، در حاليکه در راكتور بسترسيال غشايي بدون حضور اكسيژن انرژي مورد نياز 
واحد بيشتر بوده و بازده توليد هيدروژن نيز كمتر است. مي توان نتيجه گرفت كه فرآيند 
رفرمينگ در بسترهاي سيال با حضور اكسيژن از نظر انرژي مصرفي مورد نياز با صرفه تر 

مي باشند.

دانشجو: زهرا نجفي

 استاد راهنما: شهره فاطمي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 251
مقام معظم رهبري:

خرج کردن درآمدهاي نفتي براي کارهاي روزمره کشور غیرعاقالنه و ضرري حقیقي است. 

مدل سازي فرآيند حذف دي اكسيدكربن از گازطبيعي وگازسنتز با 
استفاده ازغشاهاي زئوليتي

چكيده: 

حذف دي اكسيدكربن از گاز طبيعي جهت تصفيه آن و گازسنتز براي به دست آوردن هيدروژن 
خالص يکي از فرآيندهاي مهم در صنايع گاز و پتروشيمي است. فرآيندهاي مرسوم براي اين 
منظور مانند جذب با انواع حالل هاي آلي پرهزينه و پيچيده مي باشند. استفاده از جداسازي غشائي 
به دليل كم بودن ميزان انرژي مورد نياز در اين فرآيندها و انعطاف پذير بودن آنها به عنوان يک 
روش جايگزين در سال هاي اخير در صنعت گاز مطرح گرديده است. ساختار ميکرو كريستالي، 
نفوذپذيري خوب در مقابل دي اكسيدكربن و نيز پايداري شيميايي و حرارتي غشاهاي زئوليتي 
در مقايسه با غشاهاي پليمري آنها را به عنوان گزينه هاي خوبي جهت كاربرد در فرآيندهاي 
جداسازي دي اكسيدكربن مطرح ساخته است. از نقطه نظر تئوري، به دست آوردن مدلي مناسب 
براي پديده هاي انتقال اجزاي يک مخلوط از خالل يک غشا نقش مهمي در طراحي دقيق تر يک 
فرآيند غشايي دارد. در اين مطالعه مدل سازي فرآيند جداسازي گاز دي اكسيدكربن از گازطبيعي 
و گاز سنتز با استفاده از غشاي زئوليتي مورد بررسي قرار گرفت كه در آن برهم كنشهاي متقابل 
اجزا بر يکديگر در انتقال چند جزئي در مدل در نظر گرفته شده است. اين مدل براساس 

دانشجو:  مريم محمدي دموچالي

استاد  راهنما: علي اصغر قريشي

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه: مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي نوشيرواني بابل

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1388



252كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري

مکانيزم جذب سطحي- نفوذ پايه گذاري شده و در حالت مخلوط براي بيان معادالت شار اجزا 
از فرموالسيون استفان- ماكسول استفاده شده است. نقطه قوت اين مدل در اين است كه 
تنها با استفاده از داده هاي جذب و تراوايي اجزا خالص، ميزان تراوايي اجزا در حالت مخلوط 
و نيز گزينش پذيري واقعي در حالت مخلوط را پيش بيني مي نمايد. در اين مدل اثرات تعامل 
ترموديناميکي و سنتيکي اجزا بر شار يکديگر به طور كامل در نظر گرفته شده است. رفتار جذبي 
اجزا خالص بر اساس ايزوترم النگمير براي غشاي سيليکاليت - 1  و SAPO-34  توصيف شد و 
با استفاده از برازش غيرخطي بر داده هاي آزمايشگاهي پارامترهاي جذب با دقت بااليي به دست 
آمدند. ماتريس ضرايب نفوذ چند جزئي با استفاده از ضرايب نفوذ دو تايي و بر اساس فرموالسيون 
استفان- ماكسول تعيين گرديد. فاكتورهاي ترموديناميکي چند جزئي با استفاده از مدل جذب 
توسعه يافته النگمير براي غشاهاي زئوليتي محاسبه گرديدند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه 
تعامالت ترموديناميکي ناشي از انتقال اجزاي يک مخلوط مي تواند تاثير به سزايي بر انتقال هر 
جز  CO2 نسبت 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:

باید درآمدهاي نفتي را به عنوان ذخایر و میراث کشور و ملت، به سرمایه اي ماندگار تبدیل کنیم.

بررسي تجربي انتقال حرارت افت فشار جريان نانو سيال در لوله هاي 
افقي تخت در شرايط دماي جداره ثابت

چكيده: 

در اين پژوهش افزايش انتقال حرارت جريان نانوسيال روغن انتقال حرارت نانولوله هاي كربني 
در لوله هاي تخت شده به همراه تغييرات افت فشار آنها مورد بررسي تجربي قرار گرفته است. 
جريان از نظر هيدروديناميکي توسعه يافته در نظر گرفته مي شود اما از نظر حرارتي در طول 
ورودي خواهد بود. نانوسيال با غلظت هاي 0/1، 0/2 و 0/4 درصد جرمي و لوله ها با 5 مقطع 
دايروي با قطر داخلي 14/5 ميليمتر و تخت شده با ارتفاع هاي داخلي 13/4، 11/7، 10/6 و 8/6  
مورد آزمايش قرار گرفتند. خصوصيات سيال پايه و نانوسيال ها از قبيل دانسيته، ويسکوزيته، 
ضريب هدايت حرارتي و ظرفيت گرمايي ويژه با دستگاه هاي دقيق اندازه گيري شدند. اين داده ها 
به منظور محاسبات انتقال حرارت و افت فشار مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهد 
كه دانسيته، ويسکوزيته و ضريب هدايت حرارتي براي نانوسياالت نسبت به سيال پايه بيشتر 
است اما ظرفيت حرارتي ويژه كاهش مي يابد. براي افت فشار نمودار بر حسب رينولدز رسم شده 
است در حالي كه پارامتر افت فشار در محور عمودي از تقسيم افت فشار به مجذور ويسکوزيته ي 
سينماتيکي به دست مي آيد. افت فشار با افزايش غلظت نانوسيال به شکل چشمگيري افزايش 
مي يابد. از طرف ديگر با افزايش درجه ي تخت شدگي لوله، افزايش افت فشار كامال مشهود است. 
در بحث انتقال حرارت نمودار عدد ناسلت بر حسب عدد پکلت ترسيم شده است. نتايج حاكي 
از آن است كه افزايش خوبي در انتقال حرارت با افزايش غلظت نانوسيال و همچنين افزايش 
درجه ي تخت شدگي لوله ديده مي شود كه از نظر اندازه با هم قابل مقايسه اند. در نهايت عملکرد 

حرارتي استفاده از نانو سيال و لوله ي تخت شده با يک معيار مورد بررسي قرار گرفته است.

دانشجو:  داريوش آشتياني

استاد  راهنما: محمد علي اخوان به آبادي

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي مکانيک- گرايش تبديل انرژي

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

باید به گونه اي عمل کنیم که هرآنچه صنعت نفت و گاز متکي به آن است در داخل تولید شود.

مطالعه تجربي انتقال حرارت و افت فشار جريان آرام نانو سيال در داخل 
لوله U شكل با شعاع هاي خم متفاوت

چكيده : 

در اين پايان نامه، افزايش انتقال حرارت و افت فشار در اثر افزودن نانولوله هاي كربني چند 
اليه اي به روغن انتقال حرارت در لوله U-شکل، در شرايط دما ثابت به صورت تجربي 
مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش ها براي جريان روغن پايه و نانوسياالت مختلف درون انواع 
لوله هاي U-شکل با چهار نسبت شعاع انحناي بي بعد انجام گرفت. براي رسيدن به شرايط 
دما ثابت تمام لوله U شکل در فضاي باالي تانک كه حاوي بخار اشباع است قرار گرفتند. 
چهار نوع سيال آزمايش كه عبارتند از روغن انتقال حرارت HT-B به همراه سه نانوسيال 
روغن انتقال حرارت-MWCNT با غلظت هاي جرمي 0/1، 0/2 و 0/4 درصد به عنوان سياالت 
كاري در نظر گرفته شدند. خصوصيات ترموفيزيکي اين سياالت شامل چگالي، ضريب هدايت 
حرارتي، ويسکوزيته و گرماي ويژه به صورت آزمايشگاهي اندازه گيري شد و بر اساس اين 
داده ها روابطي براي محاسبه خصوصيات نانوسيال ارائه گرديد. نتايج آزمايش ها نشان داد كه 
افزودن نانوذرات باعث افزايش ضريب هدايت حرارتي و ويسکوزيته روغن پايه شده و گرماي 
U  ويژه آن را كاهش مي دهد. در بخش انتقال حرارت جابجايي مشاهده شد كه براي لوله
شکل، با كاهش نسبت شعاع بي بعد، ضريب انتقال حرارت افزايش مي يابد. همچنين مشاهده 
شد كه افزودن مقدار كمي نانولوله كربني به روغن انتقال حرارت به طور قابل توجهي ضريب 
انتقال حرارت را مي افزايد. در بخش افت فشار نيز مشاهده شد كه براي لولهU شکل، با افزودن 
نانوذرات به سيال پايه، ميزان افت فشار جريان افزايش پيدا مي كند. اين پديده همچنين با 

كاهش نسبت شعاع انحناي بي بعد مشاهده شد

دانشجو: محسن سعادتي

 استاد راهنما: محمد علي اخوان به آبادي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي مکانيک- گرايش تبديل انرژي

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

استفاده صحیح و برنامه ریزي شده از ظرفیت همه صنایع کشور، شتاب بخش پیشرفت 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

چكيده: 

در اين مطالعه افزايش انتقال حرارت اجباري و افت فشار در اثر افزودن نانو لوله هاي كربني به 
روغن انتقال حرارت در ناحيه ي ورودي حرارتي براي جريان آرام و در شرايط دماي ديواره ي 
ثابت، به صورت تجربي مورد بررسي قرار گرفته است. آزمايش ها براي جريان روغن خالص و نانو 
سياالت مختلف درون لوله هاي مستقيم و مارپيچ انجام شد. دامنه وسيعي از پارامترهاي مختلف 
مورد توجه قرار گرفته است: عدد رينولدز بين 10 تا 1900،  عدد دين بين 5 تا 400، گام كويل 
به قطر لوله )b/d( از 1/6 تا 6/1،  قطر كويل به قطر لوله )Dc/d( بين  14/1 تا 20/5 متغير بوده 
است. همچنين جهت بررسي تاثيرنوع سيال، روغن انتقال حرارت به همراه سه نانوسيال روغن 
انتقال حرارت- نانو لوله هاي كربن با غلظت هاي جرمي 0/1، 0/2 و 0/4 درصد به عنوان سياالت 
كاري در نظر گرفته شدند. بر اساس نتايج اين تحقيق، جريان باال سو، افزايش غلظت ذرات نانو و 
نسبت )b/d( و در عين حال كاهش پارامتر بي بعد )Dc/d( سبب افزايش انتقال حرارت مي شود. 
همچنين به كار بردن لوله هاي مارپيچ به جاي لوله هاي مستقيم، سبب افزايش نرخ انتقال 
حرارت و افت فشار سيال مي شود. عالوه بر اين، جريان هاي نانوسيال افت فشار بيشتري نسبت 
به سيال پايه در كليه ي هندسه هاي به كار رفته از خود نشان دادند. در ادامه بر اساس داده هاي 
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 كه استفاده از لوله ي مارپيچ به جاي 
لوله ي مستقيم روش بهينه تري نسبت به روش ديگر يعني استفاده از نانو سيال به جاي سيال 

پايه است.

دانشجو:  محمد فکورپاكدامن

استاد  راهنما: محمد علي اخوان به آبادي

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي مکانيک- تبديل انرژي

 تاریخ: 1388



256كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

اگر یك مّلتي نیروي انساني را داشت، مي تواند ثروت هاي طبیعي خودش را هم استحصال کند.

1 - مطالعه خواص كاتاليستي كربيدهاي موليبدن و تنگستن بر پايه 
 Dehydroaromatization هپتان و-n در رفورمينگ MSZ-5 زئوليت

متان و تبديل آن به بنزن

 2 - بررسي شيمي سطح واكنش هيدرژناسيون بنزن روي كاتاليست هاي  
 Ni/Al2O3

چكيده: 

فعاليت كاتاليستيW2C/HZSM-5   و Mo2C/HZSM-5  براي تبديل  n- هپتان به   LPG و 
آروماتيک ها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد كه در حضور زئوليت، فعاليت 
كاتاليستي كربيدها بسيار افزايش مي يابد. براي كربيدهاي خالص، محصول اصلي حاصل از 
كراكينگ، متان و اتان هستند كه حاكي از شکستن پيوندهاي  C-C انتهاي زنجيره هيدروكربني 
است. كاتاليست هاي زئوليتي عمدتا محصوالت  LPG )پروپان، بوتان و ايزوبوتان( مي كنند كه 
حاصل شکستن پيوندهاي مياني زنجيره هيدروكربن است. همچنين مشاهده گرديد كه 
كربيدهاي فلزي نقش مهمي در تهيه آروماتيک ها دارند كه به دليل تشکيل گونه هاي الفيني 
روي اين سايت ها و حلقه زايي درون كانال هاي زئوليت است. در واكنش تبديل كاتاليستي 
متان به بنزن تأثير پيش فعالسازي كاتاليست با هيدروژن و مخلوط هيدروژن/ متان و همچنين 
اثر استفاده از چرخه متان- هيدروژن حين انجام واكنش بررسي شد. نتايج مشاهده شده نشان 
مي دهد كه پيش فعال سازي كاتاليست نقش مهمي در افزايش درصد تبديل به خصوص براي 
كاتاليست هاي W دارد. استفاده از چرخه متان- هيدروژن پايداري كاتاليست را به خاطر 

دانشجو: محمدرضا طوسي جمالي

 استاد راهنما: محمدحسن پيروي

 مقطع تحصیلي: دكترا

دانشگاه: دانشگاه شهيد  بهشتي

رشته تحصیلي: شيمي- گرايش فيزيک

تاریخ: 1388
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حذف كک از سايت هاي برونستد زئوليت افزايش مي دهد. كاتاليست هايNi/Al2O3   براي 
هيدروژناسيون بنزن مورد استفاده قرار گرفتند. مشاهده گرديد كه در كاتاليست هاي حاوي 
Ni  كمتر از 5%   وزني به دليل تشکيل آلومينات نيکل )اسپينل( درصد تبديل بسيار ناچيز 
است. اين پديده نشان از اثر برهم كنش قوي فلز- پايه )SMSI ( دارد. همچنين مشخص شد 
كه واكنش هيدروژناسيون بنزن روي كاتاليست هاي نيکل يک واكنش غيرحساس به ساختار 

است.



پژوهش در زمينه حفاظت 
محيط زيست و ايمني
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مقام معظم رهبري:

نوآوري و ابتکار باعث نوعي جهش در صنعت نفت و گاز و زمینه ساز ارتقاي دانش جهاني در این عرصه است. 

به كارگيري تكنولوژي جذب سطحي جهت بازيافت بخارات فرار در مراكز 
توزيع

چكيده: 

در اين پروژه تالش شده است مراحلي كه طي آنها بنزين، )محصول سبک( تبخير و اتالف 
مي گردد معرفي شود. اين مراحل شامل مراحل نگهداري، )مخازن نگهداري(، حمل ونقل محصول 
سبک، بارگيري و بارگذاري محصول سبک در مخازن نگهداري مختلف مي باشند. از طرفي، 
عوامل فرآيندي كه باعث تبخير و يا افزايش آن مي گردند شناسايي و معرفي مي گردند. در ادامه، 
نحوه پرنمودن مخازن ذخيره و روش هاي پرنمودن مخازن نگهداري محصول بيان و روش ها 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 هيدروكربني، توسط روش جذب سطحي عنوان شده و پارامترهاي طراحي بستر جذب 
ذكرگرديده است. در ادامه پروژه، يک مخزن نمونه نگهداري در ايستگاه انبار انتخاب شده و ميزان 
اتالف ساليانه بنزين ازآن، )در سال 1381(، محاسبه 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  50 (، مقايسه شده است 
و درپايان يک بستر جذب كربن براي بازيافت بخارات فرار)بنزين( به طور نمونه، طراحي گرديده 

است.

دانشجو:  نيما صمدي نقاب

استاد  راهنما: دكتر محمدمهدي اكبرنژاد

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالمي- واحد تهران جنوب

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1382
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مقام معظم رهبري:

استعداد شکوفنده و فیاض جوانان ایراني، تحقق کامل شعار »ما مي توانیم« را در هر عرصه اي امکان پذیر مي سازد. 

اصالح يك زئوليت طبيعي )ناتروليت( از طريق فرآيند تعويض يون 
به روش مذاب به منظور جذب برخي از آالينده هاي زيست محيطي 

)نفتالين(

چكيده: 

زئوليت ها گروهي از آلومينوسيليکات هاي متخلخل و بلورين هستند كه قابليت تعويض 
كاتيون هاي مختلف را دارا مي باشند. ناتروليت يک زئوليت طبيعي متراكم است كه ورود آب 
و كاتون ها در آن به سختي صورت مي گيرد. تاكنون بيشتر مطالعات روي خواص تعويض 
يوني ناتروليت در محلول ها صورت گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد انجام 
فرآيند تعويض يوني در محلول ها بسيار محدود است و بيشترين تعويض در نمک هاي مذاب 
رخ مي د هد. ازآنجا كه ناتروليت در بين زئوليت هاي هم خانواده خود بيشترين پايداري حرارتي 
را دارا بوده و تا دماي940 درجه شبکه آن پايدار است، لذا مي توان از نمک هاي مذاب براي 
بررسي فرآيند تعويض در اين زئوليت استفاده كرد. در اين كار تحقيقاتي با بررسي نتايج از 
تجزيه شيميايي، الگوي پراش پرتو ايکس منحني هاي حرارتي نمونه و مقايسه آن با منابع 
مشخص شد كه نمونه مورد استفاده، ناتروليت است. سپس خواص تعويض يوني ناتروليت 
نسبت به كانيون هاي پتاسيم،  تاليم،  سزيم، كلسيم، نيکل، مس وكبالت در محيط مذاب 
بررسي گرديد. در ادامه با شرايط مختلف از جمله دما، زمان و نسبت زئوليت به نمک، ميزان 
تغيير در درصد تعويض بررسي شد.. به دليل عدم امکان تامين شرايط الزم، تالش براي تهيه 
فرم هاي تعويض شده حاوي كلسيم، نيکل، مس و كبالت به نتيجه مطلوب نرسيد. پس از آن 
فرم هاي تعويض شده با استفاده از روش هاي مختلف مانند تجزيه كالسيک، تجزيه حرارتي و 
پراش اشعه ايکس شناسايي شدند. سپس كوشش شد، فرم اصالح شده ناتروليت با استفاده 
از سورفکتانت ها تهيه شود و قابليت جذب برخي گونه هاي آالينده محيط زيست نظير نفتالين 

بررسي گردد.

دانشجو: پريسا نکويي

 استاد راهنما: دكتر حسين فقيهيان

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اصفهان

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي-گرايش تجزيه

تاریخ: 1383
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مقام معظم رهبري:

همه دنیا محتاج نفت این منطقه اند. اگر مسلمین با هم متحد باشند، دنیاي اسالم خیلي سود خواهد برد. 

مدل سازي عددي توزيع آالينده هاي نفتي در محيط هاي دريايي

چكيده: 

روش هاي مدل سازي عددي، از منظر نوع شبيه سازي و به كاربردن معادالت به دو نوع اولرين 
و الگرانژين تقسيم بندي مي شوند. روش هاي مدل سازي عددي كه در آنها از ذرات موجود در 
ميدان مسئله، براي حل مسائل مورد نظر استفاده مي شود، نسبت به روش هاي مبتني بر شبکه 
بندي ميدان حل, از قابليت شبيه سازي و آناليز هندسه و فيزيک پيچيده تري برخوردار هستند. 
در اين روش ها، ترم انتقال به صورت مستقيم به وسيلة حركت ذرات و بدون هيچگونه پخش 
عددي, محاسبه مي شود. مسائلي نظير شبيه سازي حركت آلودگي هايي مانند نفت در دريا كه 
درآنها پيش بيني دقيق و صحيح ترم هاي انتقال مورد نياز است را مي توان براحتي بوسيلة اين 
روش ها و بر اساس رفتار الگرانژي ذرات، مدل سازي نمود. هدف از اين تحقيق، توسعه يک 
مدل عددي براي شبيه سازي فرآيندهاي انتقال و استهالک لکه هاي نفتي تشکيل شده در دريا 
و تخمين تمركز غلظت نفت در سطح دريا است. به طور كلي، مدل عددي ارائه شده در اين 
تحقيق, تركيبي از دو مدل اولري هيدروديناميک جريان و مدل الگرانژي پخش نفت است. 
 ADI ،ميدان جريان توسط يک حاصل مي شود و به اين ترتيب سرعت در نقاط شبکة اولري
مدل اولرِي دو بعدِي افقي با الگوريتم حل مشخص مي شود. سپس، مدل عددي با استفاده از 
روش دو بعدي مسيريابي ذره، شامل دو روش الگرانژي و روش تصادفي، به بررسي پديدۀ مورد 
مطالعه مي پردازد. به منظور شبيه سازي نفت ريزشي به دريا، شمار زيادي از ذرات، روي سطح 
لکه نفتي فرض مي شوند. نيروهاي مؤثر در حركت اين ذرات، جريان سطحي آب، نيروي باد 
و آشفتگي با يک رابطة خطي از ADI جريان است. سرعت ذرات ناشي از جريان سطحي، در 

دانشجو:  محسن نقيبي

استاد  راهنما: دكتر كالهدوزان

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي: مهندسي عمران- مهندسي آب

تاریخ: 1385
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هر نيم گام زماني از الگوريتم سرعت هاي شبکة اولرِي جريان به دست مي آيد. پس از به دست 
آوردن سرعت ذرات, برآيند بردارهاي انتقال ذرات, مسير حركت آنها را مشخص مي كند. اين 
مدل قابليت بررسي فرآيندهاي بي شماري نظير "حركت 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 كه نفت 
ريخته شده به دريا، به هشت گروه هيدروكربن كه تركيبات اصلي آن را تشکيل مي دهند، تقسيم 
مي شود. همچنين در بررسي فرآيند"تداخل نفت با ساحل"، توانايي در نظر گرفتن چند نوع از 
سواحل را با توجه به خصوصيات مصالح آنها, دارد. كنترل مدل، با ارائه چند مثال و مقايسة نتايج 
آن با نتايج حاصل از حل تحليلي و آزمايشگاهي، انجام گرفته است. در نهايت، مدل به شبيه سازي 
يک نمونة فرضي براي ريزش نفت در خليج فارس مي پردازد و كاربرد مدل در آن به نمايش 

گذاشته مي شود.
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مقام معظم رهبري:

نفت، خون حیاتبخش تحرک دنیاي امروز است. 

بررسي حذف متيل ترشياري بوتيل اتر )MTBE( از خاک هاي آلوده به 
روش اكسيداسيون

چكيده: 

در اين پژوهش، تصفيه متيل ترشياري بوتيل اتر )MTBE( با غلظت باال )ppm 1000( به كمک 
اكسيداسيون شيميايي پيشرفته با واكنش فنتون با دو كاتاليزور سولفات آهن و آهن صفر بررسي 
شد. آزمايش ها 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 حالت هاي بهينه تا 
كمتر از ppb 50 )حد شناسايي دستگاه gc( به دست آمد. غلظت هاي استن و TBA )از محصوالت 
جانبي واكنش(، تغييرات اكسيژن محلول و تغييرات نفوذ پذيري خاک در عمليات اكسيداسيون 
شيميايي، اندازه گيري شد. ازمايش هاي Batch نشان داد كه PH بهينه جهت انجام واكنش 
فنتون با سولفات آهن و آهن صفر به ترتيب برابر 3 و 5/5 است. غلظت نهايي MTBE در محيط، 
پس از 60 دقيقه تغيير محسوسي نداشت و بيش از 95 درصد حذف تا قبل از 5 دقيقه اول 
 MTBE آزمايش به دست آمد. غلظت هاي بهينه آهن و پر اكسيد هيدروژن جهت حذف كامل
در آزمايش هاي Batch با كاتاليزور سولفات آهن به ترتيب برابر 4/5 و 550 ميلي موالر بود براي 
آزمايش با كاتاليزور آهن صفر، برابر 6/30  و 240 ميلي موالر به دست آمد. در آزمايش هاي 
پايلوت، اين مقادير براي سولفات آهن و پر اكسيد هيدروژن 5/7 و 600 ميلي موالر بود و براي 
آزمايش با آهن صفر، بهينه ميزان پر اكسيد هيدروژن 300 ميلي موالر و براي آهن 40 ميلي 
موالر به دست آمد. اكسيژن محلول در سيستم ها تا 15 ميلي گرم بر ليتر رسيد و نفوذ پذيري 

خاک تا 15 درصد كاهش يافت.

دانشجو:  آرش شاه منصوري

استاد  راهنما: دكتر احمد خدادادي/ دكتر حسين گنجي دوست

 مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي: مهندسي عمران- گرايش محيط زيست

تاریخ: 1385
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مقام معظم رهبري:

علي رغم خواست دشمن، باید حرکت علمي در کشور شکوفا و امیدبخش و آینده نگر باشد.

بررسي ميزان جذب و نشت  MTBE در خاک هاي رسي طبيعي و 
اصالح شده

چكيده: 

متيل ترشياري بوتيل اتر )MTBE( از تركيبات اضافه شونده به بنزين است كه كاربرد آن در 
افزايش عدد اكتان و بهره وري بيشتر از سوخت است. اين تركيب از طرف سازمان حفاظت 
محيط زيست امريکا به عنوان يک ماده مضر با احتمال سرطان زايي باال طبقه بندي شده است. 
 MTBE .نيز اين تركيب را در ليست مواد خطرناک خود قرار داده است RCRA همچنين
از مخازن زيرزميني نگهداري سوخت در مراكز پخش فرآورده ها و ساير منابع نگهداري آن 
نفوذ كرده و وارد محيط خاک مي شود. ويژگي هاي خاص فيزيکي و شيميايي اين تركيب 
موجب نفوذ سريع آن در خاک و ورود به آب هاي زيرزميني مي گردد. خاک رس اصالح شده، 
حاصل تغييراتي است كه در ساختار شيميايي بنتونيت معمولي انجام شده و داراي خاصيت 
جذب هيدروكربن ها است. در اين پژوهش با انجام آزمايش هاي مختلف نظيرخصوصيات 
فيزيکي خاک، نفوذپذيري، بازگشت اشعه ايکس و تورم آزاد امکان جذب MTBE به وسيله 
خاک هاي رسي معمولي و اصالح شده و نيز استفاده از اين خاک ها به عنوان الينرهاي مناسب 
در زير مخازن زير زميني نگهداري سوخت مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به نتايج آزمايش 
برگشت اشعه ايکس، جذب مولکول هاي MTBE  در فضاي بين اليه اي و افزايش اين فاصله 
از مقدار اوليه  28/6  به 3 /42  گرديده است. اين ميزان افزايش فاصله ) 48% ( مي تواند معيار 
خوبي براي نشان دادن توانايي اين رس ها در جذب  MTBE باشد. ثابت نفوذپذيري نمونه هاي 
ماسه با  5%رس اصالح شده، در برابر آب باال بوده در حاليکه اين مقدار در مورد MTBE  حدود 
 MTBE 7/01 و براي x 10-4 cm/sec 100  برابر كمتر است. )ثابت نفوذپذيري براي آب  

دانشجو: پريسا نکويي

 استاد راهنما: دكتر حسين فقيهيان

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اصفهان

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي-گرايش تجزيه

تاریخ: 1383
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 x 10-6 cm/sec 11/ 8 است كه نشان از خاصيت آبگريزي رس هاي اصالح شده و نيز جذب 
  2 mc3  از  MTBE دارد. نمونه هاي رس اصالح شده در آزمايش تورم آزاد در برابر  MTBE
به متوسط  mc3 11/95  رسيده )تغييرحجمي در حدود   497 % ( و تمايل رس هاي اصالح 
شده را براي جذب   MTBE نشان مي دهد. با توجه به آزمايشات، اينگونه نتيجه گيري گرديد 
كه خاک هاي رسي اصالح شده داراي خاصيت جذب   MTBE بوده و موادي ارزشمند جهت 

ساخت الينرها در زير مخازن نگهداري سوخت مي باشند.
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مقام معظم رهبري:

امروز کساني که مي توانند دانش را در این کشور رشد بدهند باید احساس وظیفه مضاعف کنند. 

تأثير اصالح كننده هاي آلي در زيست سالم سازي خاک هاي آلوده به مواد 
نفتي

چكيده: 

امروزه بخش عظيمي از انرژي مصرفي صنايع جهان را منابع نفتي تامين مي نمايند. يکي 
از عوامل اصلي ازدياد آالينده ها در جهان, رشد سرسام آور تکنولوژي و گسترش روز افزون 
صنعت است. با توجه به محدوديت منابع و لزوم پاک 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 خاک ابداع و ارائه شده است. يکي از روش هاي 
موثر در پاكسازي هيدروكربن  هاي نفتي بهره گيري از ميکروارگانيسم هاي طبيعي با استفاده 
از فرآيند كمپوست كردن است كه در آن برقراري تعادل كربن و نيتروژن در افزايش سرعت 
فعاليت ميکروبي با افزودن مواد مغذي صورت مي گيرد. اين تحقيق برروي خاک هاي آلوده 
اطراف پااليشگاه تهران با آلودگي حدود 10000 ميلي گرم در هر كيلوگرم خاک انجام 
گرديد. نمونه ها از اليه هاي 15، 20، 50 سانتيمتري از نقاط مختلف محل هاي آلوده به مواد 
نفتي، برداشته شد و سپس در هواي آزاد خشک و از الک نمره 10 عبور داده شد. در اين 
تحقيق تلقيح ميکروارگانيزم ها به طور مستقيم صورت نگرفت, بلکه از ميکروارگانيسم هاي 
طبيعي بدون سازگاري قبلي موجود در اصالح كننده هاي آلي مختلف لجن فاضالب شهري، 
كمپوست و كود حيواني استفاده شد. ضمنا از شلتوک برنج به عنوان عامل حجيم كننده به 

دانشجو: هستي حق پژوه

 استاد راهنما: دكتر تقي عبادي/ دكتر محمدرضا دوستي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي: مهندسي عمران-محيط زيست

تاریخ: 1385
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نسبت 30% حجمي نمونه ها استفاده شد. از آنجائيکه يکي از اهداف اصلي تاثير پارامتر موثر 
عمق در حذف آالينده ها بود از اينرو رآكتورها به صورت ستون هاي استوانه اي عمودي با 
گنجايش 1/9 ليتر ساخته شدند. ميزان هوادهي براي هر يک از رآكتورهاي كمپوست 1 ليتر 
در دقيقه و نسبت خاک آلوده به مواد اصالح كننده 1 : 1 بر حسب وزن خشک بود. نتايج 
حاصل از تغييرات منحني رشد نشان مي دهد كه در بين اين نمونه ها, كود حيواني بيشترين 
كاهش رشد را داشته است )تعداد اوليه آنها از x107 7 به تعداد x 107 2/5 بعد از اختالط( 
و نشان مي دهد كه اين باكتري ها در مقابل سميت باالي تركيبات نفتي از مقاومت پاييني 
برخوردار بوده و در ادامه نيز رشد چنداني از خود نشان ندادند. نمونه هاي 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 
TPH در سه فاز مجزا 21, 42 و 28 روزه انجام شد. به نحوي كه سرعت تجزيه مواد نفتي 
در فاز يک و دو به ترتيب, بسيار پايين و باال و در فاز سه ثابت بود. مدل سينتيکي درجه 
اول خطي بوده و با افزايش زمان سرعت واكنش افزايش مي يابد. اين مرحله به مدت 40 روز 
به طول انجاميد. بررسي تاثير پارامتر عمق در راندمان حذف نشان مي دهد كه ميزان حذف 
TPH براي نمونه هاي كمپوست و لجن با عمق هوادهي نسبت مستقيم داشته و هر چه فاصله 
از منبع هوادهي بيشتر مي شود از راندمان حذف كاسته مي شود. اين رابطه در نمونه كود 
حيواني صدق نمي كند ولي در نمونه هاي شاهد اين رابطه همانند كمپوست و لجن برقرار 
است. در نمونه هاي توام با اصالح كننده در برابر تجزيه ناچيز TPH در نمونه خاک شاهد 
و نيز با بررسي كه روي تغييرات جمعيت ميکروبي و مقايسه آن با تغييرات TPH به عمل 
آمد, بهترين ماده اصالح كننده لجن فاضالب شهري بوده و بيشترين مقدار تجزيه مربوط 
به ميکروارگانيزم هاي نمونه ها شامل لجن فاضالب شهري است. راندمان حذف TPH براي 
لجن فاضالب شهري، كمپوست, كود حيواني, خاک شاهد بدون باكتري وخاک به تنهايي به 

ترتيب 78، 84، 71، 39 و 46 در صد بود.
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مقام معظم رهبري:

روي پاي خود ایستادن، آن وقتي تحقق پیدا خواهد کرد که علم از درون خود ما بجوشد. 

پاک سازي خاک هاي آلوده به تركيبات نفتي توسط گياهان

چكيده: 

تركيبات نفتي به عنوان يکي از عمده ترين آالينده هاي زيست محيطي با ورود به زنجيره هاي 
غذايي، سالمت و بقاي گياهان، جانوران و جوامع بشري را تحت تأثير قرار مي دهند. نشت 
نفت از خطوط لوله هاي انتقال، تانکرهاي ذخيره نفت و پااليشگاه ها از عوامل عمده ورود اين 
آالينده ها به محيط زيست هستند. فرآورده هاي نفتي در غلظت هاي باال، آلودگي هاي محيطي 
و اثرات سمي شديد ايجاد مي كنند و بر ويژگي هاي مرفولوژيکي گياهان اثر مي گذارند برخي 
گونه هاي گياهي وجود دارند كه قادر به مقاومت و رشد در مناطق آلوده به تركيبات نفتي 
انجام استراتژي گياه پااليي  مي باشند. گونه هاي مقاوم به نفت كانديداهاي مناسبي براي 
محسوب مي شوند. اين پژوهش در سه بخش بررسي ميداني، بررسي گلخانه اي و بررسي 
آزمايشگاهي انجام شد. در بررسي ميداني چهار منطقه شامل: پااليشگاه كرمانشاه، راه آهن 
اراک، راه آهن شازند و سايت تخليه مازوت سمنگان به عنوان مناطق آلوده به تركيبات نفتي 
انتخاب شدند. از خاک مناطق مورد نظر جهت تعيين ميزان آلودگي نمونه برداري انجام 
گرفت. هم چنين گياهان رويش يافته در محدوده آلودگي از اين مناطق به عنوان گونه هاي 
مقاوم به آلودگي نفتي جمع آوري شدند. تراكم هرگونه در مناطق مورد مطالعه به صورت 
نظري درنظر گرفته شد. در بررسي گلخانه اي گونه هايي براي تعيين ميزان مقاومت و رشد در 
خاک  آلوده به نفت خام و بررسي توانايي گياهان در حذف آلودگي از خاک انتخاب شدند. به 
همين منظور گونه هاي مورد مطالعه در گلدان هايي حاوي خاک آلوده به غلظت هاي مختلف 

نفت خام 6%، 4% ، 2% ، 0%  و w/w   %8 كاشته شدند. 

دانشجو: هانيه قدرت زاده ضيغمي

 استاد راهنما: دكتر بهروز عشقي ماليري

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه  بوعلي  سينا همدان

رشته تحصیلي: زيست گياهي-گرايش اكولوژي سيستماتيک

تاریخ: 1388
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گونه دو  ميداني  بررسي  در  شده  جمع آوري  گياهان  ميان  از  آزمايشگاهي،  مطالعات   در 
الگوي  مطالعه  و  آناتوميکي  مطالعات  جهت    .Convolvulus arvensis LوSalsola kali L. 
از روش PAGE SDS  بر روي بذر   5 گونه جمع آوري  با استفاده  الکتروفورزي پروتئين ها 
 Helianthus annus L. گونه دو  آزمايش  ماهه  دوره  6   طي  از  پس  گرفت.  صورت   شده 
و.  Avena sativa L كه نسبت به ساير گونه ها رشد بهتري در خاک آلوده به غلظت هاي مختلف 
نفت خام در بررسي گلخانه اي داشتند براي بررسي آناتومي، اندازه گيري شاخص هاي رشد 
و اندازه گيري ميزان نفت باقيمانده در خاک آلوده كاشته شده با اين دو گونه انتخاب شدند. 
طبق نتايج حاصل از بررسي ميداني  27  گونه متعلق به  16  تيره گياهي از مناطق آلوده مورد 
نظر جمع آوري گرديده است كه عمده اين گونه ها به تيره هاي Asteraceae  و   Fabaceae تعلق 
دارند. ميزان آلودگي در مناطق مورد نظر قابل توجه است و بيشترين ميزان آلودگي در منطقه 
سايت تخليه سمنگان ) 1/5 %( است كه تعداد  12  گونه گياهي از اين منطقه جمع آوري شده 
بودند. مطالعه الگوي الکتروفورزي پروتئين ها نشان داد كه يک سري از پروتئين هاي موجود 
در بذر گونه هاي مناطق شاهد وجود دارند كه در بذرگونه هاي روييده در مناطق آلوده سنتز 
نشده اند از طرفي تعدادي پروتئين جديد در گونه هاي مناطق آلوده توليد شده اند كه احتماال 
اين امر در مقاومت گياه به نفت مؤثر است. نتايج حاصل از مطالعات آناتوميکي نشان داد 
كه تغيير در سلول هاي پار انشيم، كالنشيم، اسکلرانشيم و دستجات آبکش و نيز كرک هاي 
پوشاننده ساقه از مهمترين اثرات آلودگي نفتي بر برگ و ساقه گياهان رشد يافته در تيمار 
آلوده است. به نظر مي رسد اكثر موارد ذكر شده مکانيسم هايي براي ايجاد هموستازي و 
افزايش بقا گياه در مقابل حضور نفت در خاک مي باشند نتايج حاصل از بررسي بر رو ي دو 
گونه  Helianthus annus و  Avena sativa نشان داد كه هر دو گونه پاسخ هاي متفاوتي نسبت 
به تيمار نفت نشان مي دهند. رشد هر دو گونه طي دوره آزمايش در حضور آلودگي نفتي 
خوب بود و تا حدود غلظت 8%  نفت خام، كاهش شديدي در ميزان رشد آنها مشاهده نشده 
است. هم چنين با اندازه گيري ميزان نفت باقيمانده در خاک مشخص شد كه گونه هاي 
 A.sativa و H.annus  قادر به حذف نفت از خاک مي باشند و بنابراين مي توانند گونه هاي 

مناسبي براي پااليش مناطق آلوده به نفت و تركيبات نفتي باشند.
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مقام معظم رهبري:

براي اینکه دنیا مجبور شود عّزت و کرامت شما ملت ایران را نگه دارد، باید به خودتان متکي شوید. 

بررسي بازدهي روش شستشوي خاک جهت پاكسازي خاک آلوده به 
)TPH (تركيبات نفتي

چكيده: 

امروزه، آلودگي خاک ها و آب هاي زيرزميني توسط آالينده هاي آلي سمي و يا خطرناک، 
به عنوان يک معضل زيست محيطي، در گستره ي وسيعي، مطرح شده و رفع تركيبات آلي 
آبگريز از اين محيط ها مورد توجه زياد قرار گرفته است. يکي از اين آالينده ها، نفت است. 
عمده نگراني زيست محيطي مربوط به نفت خام، اين است كه اگر به دقت به كار گرفته نشود، 
ممکن است خطرات قابل توجهي براي سالمت بشر و اكولوژي زمين در طي تمام مراحل 
توليد، فرآيند و مصرف به بار آورد. با رشد عالقه مندي به پاكسازي زيست محيطي، روش هاي 
متعددي براي تصفيه ي سايت هاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي ارائه شده است. يکي از 
اين روش ها، خاک شويي بهبود يافته به كمک سورفکتانت )ماده ي سطح فعال( يا شوينده 
است. در اين پروژه، روند پاكسازي خاک آلوده به نفت خام در يک فرآيند شستشويي به 
كمک محلول سورفکتانت بررسي شده است. بدين منظور، خاک تميز از عمق  10  تا 30  
سانتيمتري از منطقه ي نسبتا غيرآلوده در نزديکي پوند آلوده ي شماره ي چهار پااليشگاه 
تهران، نمونه برداري شد. خاک پس از خشک شدن، جهت جداسازي ذرات درشت و همچنين 
براي يکنواخت سازي، از الک نمره ي 10)2 ميليمتر( عبور داده شد و سپس به مدت حدود  3  
ساعت در دماي 550  درجه سانتيگراد در داخل كوره قرار گرفت. خاک آماده شده، به كمک 
نفت خام پااليشگاه تهران، با غلظت اوليه ي  50  گرم نفت در يک كيلوگرم خاک، آلوده شد. 
به منظور اطمينان كامل از جذب آالينده در خاک، فرآيند پاكسازي پس از  3  هفته از زمان 
آلودگي و به كمک محلول هاي سورفکتانت و با استفاده از دستگاه جار تست، در دماي اتاق 

دانشجو: سيدحسين عندليب مقدم

 استاد راهنما: دكتر تقي عبادي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي: مهندسي عمران گرايش محيط زيست

تاریخ: 1387
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و با سرعت ثابت 250  دور در دقيقه انجام گرفت. نمونه هاي شسته شده پس از خشک شدن، 
مطابق استاندارد  MOOPAM، به كمک ml  200 مخلوط هگزان/دي كلرومتان ) 1 به 1 ( و با 
استفاده از دستگاه سوكسله، به مدت  8  ساعت مورد استخراج قرار گرفت. هيدروكربن هاي 
اليفاتيک و اروماتيک، طبق استاندارد  MOOPAM به روش كروماتوگرافي ستوني جدا شده 
و سپس با استفاده از يک دستگاه كروماتوگرافي گازي مجهز به آشکارساز يونش شعله اي 
) GC/FID(، به طور جداگانه مورد اندازه گيري قرار گرفتند. در قسمت اول، توانايي يک محلول 
 Sodium Dodecyl( و يک سورفکتانت آنيوني )Triton X100: TX100 ( سورفکتانت غير يوني
 Sulfate: SDS( در چهار غلظت  0، 5/0، 2/0 و g/l 4/0 بررسي شد. در مرحله دوم، پس از 
انتخاب سورفکتانت مناسب ) TX100(، اثر حجم محلول، زمان شستشو، سن آلودگي و تکرار 
شستشو بر حذف تركيبات نفتي )اعم از اليفاتيک و آروماتيک( مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج 
نشان داد كه استفاده از سورفکتانت ها، مي تواند بازدهي حذف تركيبات نفتي را افزايش دهد. 
در اين پروژه، پس از استفاده از محلول هاي g/l 0/ 5، بازدهي حذف تركيبات اليفاتيک در 
مقايسه با خاک شويي با آب تنها )بدون افزودن شوينده(، به ميزان 5 /1%  )براي شوينده 
 ، 0/4 g/l آنيوني( و 2 /14% )براي سورفکتانت غيريوني( افزايش يافت. اين مقادير، درغلظت
در مقايسه با شستشو با آب تنها، 6 /15   و 37/3 %  به ترتيب براي شوينده ي آنيوني و غير 
يوني به دست آمد. در غلظت  g/l 0/ 4، اين افزايش براي تركيبات اروماتيک در حدود 0 /%19  
براي شوينده ي آنيوني و 3 /47 %  براي سورفکتانت غيريوني بود. اين نتايج، گواه كارايي مثبت 
 TX100  شوينده ها در حذف آالينده هاي نفتي تلقي مي گردد. همچنين مشخص شد توانايي
در حذف تركيبات اليفاتيک و آروماتيک، در مقايسه با  SDS، بيشتر است. در تمام آزمايش ها 
نيز ميانگين حذف آروماتيک ها، از ميانگين حذف اليفاتيک ها )به دليل كم بودن غلظت اوليه ي 
آروماتيک ها در خاک( بيشتر به دست آمد. در ادامه مشخص شد كه با افزايش حجم محلول 
  TX100 از  100  به ml  800، ميانگين حذف اليفاتيک ها و آروماتيک ها به ترتيب 7 /23 و

9 /28%  افزايش داشته است. همچنين بازدهي حذف آالينده هاي نفتي، از زمان 30  به  60  
دقيقه شستشو، با جهش قابل مالحظه اي همراه بود، لذا زمان يک ساعت به عنوان مناسب ترين 
زمان شستشو انتخاب گرديد. عالوه بر اين با افزايش سن آلودگي، به دليل افزايش جذب 
آالينده به خاک، كارايي حذف، كاهش داشت. همچنين تکرار شستشو باعث افزايش بازدهي 
حذف گرديد؛ به طوري كه تركيبات اليفاتيک، پس از يک، دو و چهار مرتبه شستشو، به 
ترتيب، 8 / 45، 38/4 و 53/3 %  و آروماتيک ها به ترتيب، 7 / 55، 47/5 و 7 /75 %  حذف شدند.
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مقام معظم رهبري:

مّلتي که علم ندارد محکوم به عقب ماندگي و ذلّت و بداخالقي و دون و فرودستي در معادالت جهاني است. 

)UV+H2O2(  حذف فنل به روش اكسيداسيون پيشرفته

چكيده: 

در اين تحقيق حذف و تجزيه فنل به روش اكسيداسيون پيشرفته دريک رآكتور  Batch مورد 
مطالعه قرار گرفت. منبع تابش پرتو فرابنفش در مركز محور رآكتور غوطه ور بود. سرعت 
واكنش حذف فنل توسط فتوليز به تنهايي و پراكسيدهيدروژن )بدون تابش پرتو فرابنفش( 
بسيار كند است ولي در اثر تركيب مشترک آنها سرعت تجزيه به شدت افزايش مي يابد. 
پارامترهاي مختلف موثر بر حذف شامل غلظت اوليه واكنشگر غلظت پراكسيدهيدروژن، 
زمان واكنش pH محلول اوليه، دما بررسي شد. نتايج آزمايشات نشان مي دهد كه مقدار 
بهينه نسبت پراكسيدهيدروژن به فنل معادل 47 است مقدار كمي از پراكسيدهيدروژن 
الزم است ولي مقادير زياد آن به عنوان عامل مزاحم سرعت فتواكسيداسيون عمل مي كنند. 
تغييرات pH بر روي سرعت واكنش تأثيري ندارد. محصوالت حاصل از اكسيداسيون در دو 
مرحله شناسايي شدند كه عبارتند از مرحله اول هيدروكسيالسيون كه تركيبات آروماتيکي 
كاتيول، هيدروكينون و پارابنزوكينون حاصل شد و در مرحله دوم از اكسيداسيون بيشتر آنها 
اسيدهاي كربوكسيل اسيدهاي موكونيک، مالونيک، فرماريک به دست آمد. به دليل تشکيل 

اسيدهاي كربوكسيل pH محصول از شرايط خنثي به 3/2 اسيدي كاهش مي يابد. 

دانشجو: سارا حسيني

 استاد راهنما: احمد رضا يزدانبخش

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالمي- واحد اهواز

رشته تحصیلي:مهندسي محيط زيست- گرايش آب و فاضالب

تاریخ: 1386
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مقام معظم رهبري:

حقیق یعني کاویدن، کاوش، تالش کردن براي رسیدن به چیزي که تا به حال به آن دسترسي پیدا نشده است.

تحليل سينوپتيكي نقش جريان هوا در انتشار آالينده هاي حاصل از 
پااليشگاه ها )مطالعه موردي پااليشگاه تهران( 

چكيده: 

منطقه  اقتصادي  رونق  موجب  بزرگ  شهرهاي  اطراف  در  به ويژه  صنايع  گسترش  اگرچه 
و اشتغال زايي مي شود ولي از سوي ديگر سبب افزايش جمعيت و آلودگي هوا، آب و منابع 
طبيعي مي گردد. استقرار پااليشگاه تهران در 51 كيلومتري جنوب اين شهر به همراه خروج 
دود از دودكش  هاي پااليشگاه به عنوان يکي از منابع اصلي آلوده ساز پااليشگاهي كه روزانه 
مقدار زيادي گازهاي پااليشگاهي از قبيل دي اكسيدگوگرد، مونواكسيدكربن، دي اكسيدكربن، 
تركيبات نيتروژن دار و ذرات معلق را به هواي اطراف تزريق مي نمايد سبب شده تا اين پااليشگاه 
به يکي از منابع نقطه اي آالينده هوا تبديل شود. وجود بادها كه اكثر آنها جهت غربي دارند 
موجب شده تا در اكثر ماه هاي سال انتشار آلودگي هاي اين پااليشگاه به سمت شرق صورت 
پذيرد. پياده سازي مدل گوس كه يکي از مدل هاي مؤثر در تعيين فاصله انتشار و غلظت آالينده 
است نشان مي دهد كه در شهريور، تير و مرداد نواحي بيشتري در اطراف پااليشگاه در معرض 
آلودگي قرار گرفته و غلظت گازهاي خروجي دودكش ها در فصل زمستان و پاييز نسبت به دو 

فصل ديگر بيشتر است. همچنين بررسي الگوهاي فشار ماهانه نشان مي دهند كه:
 1( در ماه هايي از سال كه كم فشار )سيکلون( 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 
ماه هايي از سال كه پرفشار )آنتي سيکلون( الگوي غالب فشار در ايران است، آلودگي بيشتر است 
زيرا هواي آلوده را به سمت زمين حركت مي دهد. توجه به موارد ذكر شده سبب مي شود تا در 
آينده از ايجاد واحدهاي صنعتي كه سبب افزايش آلودگي در منطقه مي گردند جلوگيري شود. 
همچنين پيشنهاد مي گردد با توجه به مدل هاي تعيين انتشار آالينده ها، پارامترهاي اقليمي در 
مرحله مطالعات مکان يابي احداث واحدهاي صنعتي مشابه در اقصي نقاط كشور منظور گردند 

تا پس از احداث، زيان هاي زيست محيطي ناحيه به حداقل كاهش يابد. 

دانشجو: فاطمه شلويري

 استاد راهنما: دكتر بهبود عليجاني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالمي- واحد علوم و تحقيقات

رشته تحصیلي: جغرافيا و برنامه ريزي محيطي

تاریخ: 1385
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مقام معظم رهبري:

علم شکوفا و پیشرفته اگر در اختیار یك ملت سالم و کامل باشد، مایه خیر و برکت است.

پاک سازي خاک هاي آلوده به گازوئيل به كمك شوينده هاي آنيوني

چكيده: 

در اين تحقيق پاک سازي گازوئيل از خاک در ستوني از خاک به ارتفاع 15 سانتيمتر و قطر 
4 سانتيمتر مورد بررسي قرار گرفته است. خاک در مقادير 10000 و 20000، ميلي گرم 
بر كيلوگرم خاک، توسط گازوئيل آلوده گرديد و بعد از 72 ساعت تحت اثر شوينده سديم 
دودسيل سوافات در مقادير 0/1، 0/2، 0/3، 0/4 درصد وزني قرار گرفت. جهت بررسي 
تاثير pH محلول شستشو، كليه آزمايش ها براي محلول شستشو با مقادير pH 4، 7، 9 و 
11 تکرار گرديد. همچنين براي بررسي ميزان تاثير شوينده بر روند پاكسازي، 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 پاكسازي در طول آزمايش 
اندازه گيري گرديد. نتايج نشان داد كه در كليه حاالت ميزان پاكسازي براي مقادير اسيدي 
محلول شستشو پايين است و راندمان حذف در حالتي كه از آب استفاده مي شود، حدود 
يک سوم مقدار حداكثر است. در خاک آلوده به ميزان ppm 10000 بيشترين راندمان حذف 
براي شوينده به ميزان 0/3 و pH برابر 11 و براي خاک با آلودگي اوليه ppm 20000 براي 
شوينده به ميزان 0/1 و pH برابر 11 به دست آمد. با افزايش ميزان شوينده ميزان نفوذپذيري 
كاهش مي يابد و بيشترين مقدار آن در pH برابر با 11 است. با افزايش ميزان آلودگي اوليه 
سرعت افزايش راندمان حذف و نفوذپذيري با افزايش ميزان pH كاهش مي يابد و در حقيقت 

در مقادير پايين آلودگي نقش pH در افزايش راندمان و نفوذپذيري بيشتر است.

دانشجو: احسان صالحيان

 استاد راهنما: دكتر احمد خدادادي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي:مهندسي عمران -گرايش محيط زيست

تاریخ: 1386
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مقام معظم رهبري:

علم و معرفت، گوهر بسیار عزیز، شریف و ارزشمندي است که انسان همیشه باید به دنبال آن باشد. 

مدل سازي فرآيند هيبريدي هوادهي- تراوش تبخيري جهت جداسازي 
تركيبات آلي فرار از آب ها و پساب هاي صنعتي 

چكيده: 

امروزه فرآيندهاي مختلف مورد استفاده داراي محدوديت هايي هستند. فرآيند جذب سطحي 
كربن فقط در غلظت هاي كم تركيبات آلي فرار اقتصادي بوده و لزوم احياي كربن،  فرآيند را 
براي غلظت هاي باالي آلودگي غيرمناسب مي سازد. غيرفعال شدن ميکروارگانيسم به علت 
تماس با آلودگي هاي تركيبات آلي فرار در طول فراورش بيولوژيکي و كم بودن دانش ما از 
مکانيسم آن،  اين فرآيند را از نظر عملياتي پيچيده مي سازد. فرآيند هوادهي در برج هاي آكنده 
يک فرآيند شناخته شده ولي با كاربردهاي محدود است. استفاده از اين فرآيند محدود به حذف 
تركيبات غيرقطبي و نسبتا فرار )با ضريب هنري باال( است و براي تركيبات با حالليت باال )با 
ضريب هنري كم( برج هايي با ارتفاع زياد الزم است. جداسازي غشايي بر پايه تراوش تبخيري 
با توجه به سطح غشاي مورد نياز باالي براي مقياس هاي بزرگ،  هنوز يک فرآيند چالش انگيز 
است. به نظر مي رسد كه يک فرآيند هيبريدي شامل يک برج هوادهي آكنده و در ادامه يک 
واحد تراوش تبخيري مي تواند 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 به وسيله يک 
مدل رِياضي 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 مقاومت هاي سري 

دانشجو: فرشته انتظاريون

 استاد راهنما: دكتر علي اصغر قريشي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه مازندران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1387
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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 
نسبت هاي حجمي هوا به آب تخمين زده شود. نتايج مدل مطابق با داده هاي تجربي بود و آناليز 
حساسيت مدل، نشان داد كه حتي در شرايط عملياتي بهينه يک برج خيلي بلند،  براي رسيدن 
به بازده حذف باال براي تركيباتي با ثابت هنري كم مورد نياز است. از طرف ديگر،  بررسي هاي 
مدل تراوش تبخيري نشان داد كه فقط در غلظت هاي ورودي باال و شدت جريان هاي باالي 
آب استفاده از يک واحد تراوش تبخيري تنها براي حذف مي تواند قانع كننده باشد. در هر حال،  
در غلظت هاي كم با توجه به سطح غشاي مورد نياز باال اقتصادي ناست. نتايج به دست آمده از 
امتحان مدل هيبريدي هوادهي- تراوش تبخيري نشان داد كه حذف آلودگي هاي تركيبات آلي 
فرار،  با استفاده از يک برج آكنده در يک اندازه اقتصادي و باقيمانده تركيبات در واحد تراوش 
تبخيري با سطح خيلي كوچکتر غشا، امکان پذير است. با توجه به هزينه هاي يک واحد غشايي 
در مقايسه با برج هاي هوادهي آكنده،  استفاده از يک فرآيند هيبريد براي اين شرايط توصيه 

مي شود.
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مقام معظم رهبري:

شما باید علم را دوست بدارید، ارزش بدانید، آن را براي خدا و با نیت خالص دنبال کنید.

Mie بررسي پراكندگي نور از امولسيون نفتي آب دريا توسط روش هاي

چكيده: 

درسال هاي اخير باتوجه به كاربردهاي نوين علم اپتيک و ليزر در زمينه هاي مختلف، يک رويکرد 
چشمگير به سمت ليزرها در علوم اقيانوس شناسي صورت گرفته است. ليزرها در تشخيص 
آلودگي ها، طيف سنجهاي فيزيکي و شيميائي، مخابرات فيبر نوري، ليدارهاي كشف و سنجش 
از راه دور و... تحول شگرفي ايجاد كرده اند. در زمينه پژوهش ليزر، در آينده، مهمترين مسئله 
كشف يک ليزر جديد نخواهد بود، بلکه به كارگيري ليزرهاي موجود در زمينه هاي پژوهشي 
جديد و ايجاد حوزه هاي جديد تکنولوژي مورد توجه خواهد بود. در اين تحقيق، با مروري بر 
سير تحولي علم اپتيک دريائي، اصول كلي ليزرها، بويژه ليزر يون آرگون،  بررسي پراكندگي ها 
و انواع آن، تئوري ماي و پديده هاي مرتبط با آن مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين تاثير نور 
بر حيات جانوران و كال اكوسيستم دريائي خواهيم پرداخت. سپس به ساختار نفت، چگونگي 
شکل گيري و خواص فيزيکي آن و نيز امولسيون هاي نفت و مطالب مربوط به آن، آلودگي هاي 
نفتي موجود در آب هاي ساحلي ايران به خصوص خليج فارس و بررسي برخي ميادين مهم نفتي 
ايران پرداختيم. درخاتمه و دربخش عملي- آزمايشگاهي، بااستفاده از ليزر آزمايشگاه اپتيک 
سازمان انرژي اتمي مركز بناب، به 5 تركيب مختلف امولسيون نفت)سبک و سنگين( درآب 
خليج فارس از موقعيت هاي 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 زاويهْ 90 براي 
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 سبک. د- تاثير تغييرات 
درصد نفت امولسيون ها در ميزان شدت پراكندگي حاصله  اثبات تئوري ماي، به طوريکه تئوري 

مذبور، عالوه بر تک ذره در توده اي از ذرات نيز صادق است.

دانشجو: بهراد كلبيري

 استاد راهنما: افشين محسني آراسته

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالمي - واحد تهران شمال

رشته تحصیلي: فيزيک دريا

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

خود را به علم و معرفت و پارسایي مجهز کنید.

صنعتي  هاي  آالينده  توسط  زيرزميني  آب  منابع  پذيري  آسيب  ارزيابي 
MT3DMS و MODFLOW پااليشگاه تهران با استفاده از مدل هاي

چكيده: 

پااليشگاه تهران با پااليش 225000 بشکه 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 
40 ساله آن، برخي از لوله هاي 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 سال هاي اخير تمهيدات نسبتاً مفيدي در راستاي 
جلوگيري از گسترش ابرآلودگي با احداث يک شبکه پايش متشکل از 164 چاه انديشيده 
شده است.  از اين چاه ها به عنوان چاه استحصال نفت و آب استفاده و عمليات پاک سازي به ر 
وش پمپاژ و تصفيه جهت انحصار هيدروليکي ابر آلودگي اجرا شده است.  با رسم دياگرام هاي 
سه بعدي توسط سه اليه اطالعاتي ترازهاي توپوگرافي، سطح نفت و سطح ايستابي و الگ 
چاه ها مدل مفهومي منطقه مورد مطالعه تهيه گرديد.  با استفاده از اين مدل مفهومي مي توان 
مدل رياضي منطقه مورد مطالعه را تدوين و به كمک آن مي توان جريان آب زيرزميني و 
انتقال آالينده ها را شبيه سازي نمود.  در منطقه مورد مطالعه تقريباً هر روز پمپاژ نفت و آب 
را از چاه هاي استحصال داريم، بنابراين شرايط پايدار اصاًل وجود ندارد و مدل سازي فقط در 
شرايط ناپايدار انجام مي پذيرد. محدوده زماني مدل سازي جريان ناپايدار از 29 مهر 1387 
تا 12 بهمن 1387 است.  در طي مرحله واسنجي، نرخ پمپاژ روزانه چاه ها كاليبره گرديد.  با 
استفاده از نرم افزار MT3MDS اقدام به تهيه مدل انتقال آالينده پااليشگاه نفت تهران گرديد 
و به منظور پيش بيني نحوه گسترش ابر آلودگي در آينده، مدل 60 سال اجرا و گسترش ابر 

آلودگي براي اين بازه هاي زماني، 40، 20،  انتقال براي بازه هاي 10 تعيين گرديد.

دانشجو: مريم جمالي

 استاد راهنما: محسن رضايي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تربيت معلم

رشته تحصیلي:زمين شناسي

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

آینده ملت و میهن اسالمي ما، در گرو اراده هایي است که برخاسته از دانش و ایمان باشد.

ارزيابي بازدهي روش خاک شويي جهت پاک سازي خاک آلوده به 
BTEX هيدروكربن هاي نفتي با تأكيد بر تركيبات

چكيده: 

با افزايش مصرف فرآورده هاي نفتي، حجم خاكي كه هر ساله به مواد نفتي آلوده مي گردد، 
افزايش مي يابد. از ميان راه هاي پيشنهاد شده براي پاكسازي خاک هاي آلوده، خاک شويي به 
عنوان روشي نوين مورد توجه كاربران قرار گرفته است. در اين پژوهش، پس از بررسي بازدهي 
روش خاک شويي در حاالت متعدد، بهينه ترين حالت از نظر بازدهي انتخاب شد. پارامترهاي 
مورد بررسي عبارت بودند از: غلظت و نوع سورفکتانت )SDS و ساپونين(، pH، دما و تأثير غلظت 
نمکCaCl2.  طبق نتايج به دست آمده، در ميان دو سورفکتانت انتخابي، SDS بيشترين كارايي 
را نشان داد. در ميان حاالت مختلف pH، چنين نتيجه گرفته شد كه بازدهي روش در pHهاي 
باالتر بيشتر است. در مورد تأثير دما، چنين نتيجه گرفته شد كه دما با افزايش بازدهي رابطه ي 
مستقيم دارد اما ميزان افزايش بازدهي با افزايش دما كاهش مي يابد. اما در مورد تأثير ميزان 
حضور نمک  CaCl2 در محلول شستشو، چنين نتيجه گرفته شد كه اين حالت داراي نقطه ي 
اپتيمم است. بيشترين بازدهي در غلظت 1/5 گرم بر ليتر نمک به دست آمد؛ اما در غلظت هاي 

باالتر و پائين تر از آن، بازدهي كمتر است.

دانشجو: مهسا هدايتي

 استاد راهنما: سعيد گيتي پور

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي عمران

تاریخ: 1390
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مقام معظم رهبري:

اسالم عزیز بزرگترین مشوق علم است. 

بررسي تجربي و تئوريك حذف تركيبات آلي فرار )VOCs( از آب با 
استفاده از جذب سطحي

چكيده: 

در اين مطالعه جذب متيلن كلرايد و تولوئن به عنوان نمونه اي از دو دسته مهم از تركيبات 
آلي فرار يعني هيدروكربن هاي كلرينه شده و آروماتيک ها به طور تجربي مورد بررسي قرار 
گرفت. مطالعات براي تعيين جذب تعادلي در يک سيستم ناپيوسته و نيز تعيين منحني 
آلي  ماده  دو  اين  تعادلي  مطالعات جذب  شد.  انجام  پيوسته  آكنده  ستون  يک  در  رخنه 
فرار بر روي كربن هاي فعال دانه اي در سه دماي مختلف در آزمايشگاه مورد تحقيق قرار 
نتايج جذب  گرديد.   برازش  فيزيکي جذب سطحي  با مدل هاي  تجربي  داده هاي  گرفت. 
سطحي نشان داد كه جذب سطحي دي كلرومتان با مدل النگمير انطباق دارد، در حالي 
كه جذب سطحي تولوئن به وسيله مدل هيبريد النگمير- BET بهتر توضيح داده مي شود. 
طبق مدل النگمير، حداكثر ميزان جذب براي تولوئن در دماهاي 293، 303 و 313 به 
 ترتيب برابر با 0/0216، 0/02303 و mol/Kg 0/04565  و براي متيلن كلرايد در دماهاي
298،  303 وK 313 به ترتيب برابر با 0/04391، 0/05631 و mol/Kg 0/6287 به دست آمد. 
استفاده از نتايج به دست آمده، گرماي جذب از شيب معادله كالزيوس- كالپيرون محاسبه 
گرديد كه مثبت بودن اين شيب نشان دهنده آن است كه فرآيند جذب سطحي هر دو ماده 
گرماگير است. در سيستم پيوسته نيز تاثير پارامتر هاي غلظت اوليه، شدت جريان، ارتفاع ستون 
و دما بر روي زمان رخنه متيلن كلرايد و تولوئن بررسي گرديد. با افزايش غلظت اوليه و افزايش 
شدت جريان و همين طور كاهش ارتفاع ستون و دما رخنه سريع تر اتفاق افتاد. همچنين 

منحني هاي رخنه به دست آمده با مدل هاي توماس و يان و يون-نلسون برازش گرديد. 

دانشجو: فاطمه زينلي

 استاد راهنما: علي اصغر قريشي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي نوشيرواني بابل

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

مّلتي که قدر علم و آموزش و معلم و اهمیت فرهنگ را نداند، به هرکجا هم برسد، آسیب پذیر است. 

بررسي باقيمانده فلزات سنگين شاخص آلودگي نفتي در رسوبات 
رويشگاه و كالبد درختان حرا در جنگل هاي مانگرو استان بوشهر

چكيده: 

درنتيجه روند افزايشي صنعتي شدن مناطق ساحلي گرمسيري و نيمه گرمسيري،  نگراني هايي 
در رابطه با اثرات فعاليت هاي انساني بر اكوسيستم هاي مانگرو افزايش يافته است. در اين مطالعه 
رسوبات سطحي )صفر تا 10 سانتي متر( سه رويشگاه مانگرو استان بوشهر واقع در بخش شمالي 
خليج فارس به منظور آناليزهاي فيزيکي و شيميايي در ارديبهشت ماه 1388 نمونه برداري 
شد. دامنه غلظت فلزات سنگين به ترتيب براي آلومينيوم )Al(، آهن )Fe(، كادميوم )Cd(، مس 
)Cu(، نيکل )Ni(، سرب )Pb(، واناديوم )V( و روي )Zn( برابر با؛ 14511/89، 30736/72، 
1/72، 46/04، 64/14، 94/8، 311/33 و 181/46 است. دامنه تمام فلزات از استانداردهاي 
اوليه رسوبات دريايي چين و USEPA باالتر 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، رويشگاه هاي 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 كه 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 

دانشجو: علي داوري

 استاد راهنما: نعمت اله خراساني/ افشين دانه كار

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي محيط زيست

تاریخ: 1388
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است. به منظور شناسايي عوامل تهديد آالينده در منطقه از روش هاي آماري تجزيه به مؤلفه هاي 
اصلي بهره برداري شد كه يک روش آماري چند متغييره است كه نقش اساسي در نمايش 
پراكندگي هاي الگوها در محيط زيست دارد. در بسياري از منابع ديدگاه هاي متفاوتي از نظر 
اعمال تغييراتي بر روي داده ها قبل از اجراي PCA وجود دارد، اما در اين مطالعه آشکار شد كه 
با به كارگيري نرمال كننده هاي دانه بندي ذرات و اعمال آنها قبل تفسير PCA، نتايج خروجي 
PCA را تغيير داد و ساير نرمال كننده ها تغيير زيادي در خروجي  PCAنداشتند. با كاهش اثر 
دانه بندي به وسيله نرمال كردن داده هاي فلزات سنگين با ميزان ذرات كوچکتر از 63 ميکرون 
رسوب، ساير فاكتورهايي كه تغييرپذيري فلزات را تحت تأثير قرار مي داد مانند مينرولوژي، 
منابع آالينده هاي مصنوعي و منابع آلودگي نفتي به طور كامل و آشکار شناسايي و تفسير شد. 
همچنين به منظور بررسي ميزان تجمع فلزات سنگين در گونه حرا، جنگل هاي مانگرو استان 
بوشهر تحت شرايط ميداني مورد بررسي قرار گرفت. كادميوم )Cd(، مس )Cu( و سرب )Pb(، در 
بافت ريشه به ميزان باالتري از غلظت اين فلزات در رسوب اندازه گيري شد كه نشان از تجمع 
اين فلزات در ريشه حرا دارد. غلظت نيکل )Ni(، واناديوم )V( و روي )Zn( به ميزان پايين تري از 
غلظت آنها در رسوب بود و تجمع در بافت ريشه نداشت. در بررسي ميزان انتقال فلزات به برگ 
مشاهده شد كه سرب و روي از سياليت بسيار كم به برگ ها داشتند و اين ميزان براي مس به 
مقدار كم ديده شد و اندكي تجمع پيدا كرده بود. با اين وجود غلظت سرب و روي در برگ هاي 
درختان حرا منطقه مورد مطالعه باالتر از اين ميزان در مطالعات قبل بود كه اين نشان از ورود 
فلزات سنگين از هوا و جذب سطحي برگ ها است. بنابراين مشاهدات ميداني آشکار كرد كه 
رويشگاه هاي مانگرو استان بوشهر مقادير بااليي از اختالالت مانند ورود فاضالب هاي صنعتي، 
روان آب هاي آلوده و طيفي از آلودگي هوا ناشي از فعاليت هاي نفت و گاز در منطقه را دريافت 

نموده است.
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مقام معظم رهبري:

هر چه علم پیشرفت کند، پایه هاي ایمان دیني مستحکم تر خواهد شد. 

مطالعه آزمايشگاهي مقاومتي برشي خاک ماسه اي رس دار آلوده به نفت 
خام در حالت غير اشباع

چكيده: 

نشت نفت خام از كف مخازن و لوله هاي خطوط انتقال مربوط به پااليشگاه هاي 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 مي شود. هر تغييري در مشخصات مهندسي اليه خاک 
مي تواند منجر به كاهش ظرفيت باربري و افزايش نشست كلي و نسبي پي سازه ها شود. در 
گذشته مطالعات محدودي در ارتباط با خواص فيزيکي و شيميايي خاک هاي آلوده به نفت انجام 
شده است كه تعدادي از آنها با توجه به اصول مکانيک خاک كالسيک به بررسي پارامترهاي 
ژئوتکنيکي خاک هاي آلوده پرداخته اند. با پيشرفت علم محققين دريافتند كه اصول مکانيک 
خاک كالسيک جوابگوي بسياري از مسائل نيست چون در مکانيک خاک كالسيک خاک ها يا 
در حالت كامالً 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 نمي توان برا ي تحليل مسئله از روابط مکانيک خاک 
كالسيک استفاده نمود. در اين تحقيق به بررسي مقاومت برشي نوعي خاک ماسه اي رس دار 
آلوده به نفت خام با توجه به متغيرهاي درصد آلودگي، مکش بافتي و تنش نرمال ويژه پرداخته 
شد. براي اين امر مجموعه اي از آزمايش هاي برش مستقيم غير اشباع بر روي نمونه هاي خاک 
بازسازي شده در يک تراكم نسبي اوليه و درصد رطوبت مشخص انجام شد. به منظور كنترل 
نتايج نيز مجموعه اي از آزمايشات با شرايط اوليه مشابه توسط دستگاه معمول برش مستقيم 
صورت گرفت. همچنين به منظور بررسي بافت خاک و اثبات فرضيات به كار گرفته شده در 
توجيه نتايج، آزمايش MES نيز روي نمونه ي با بيشترين درصد آلودگي و نمونه ي غير آلوده 
صورت گرفت. با توجه به نتايج به دست آمده از هر دو دسته از آزمايشات مشاهده گرديد كه 
مقاومت نهايي نمونه هاي خاک به درصد آلودگي، مقدار مکش بافتي و تنش تحکيمي وابسته 

است.

دانشجو: مصطفي محمدي اكبرآبادي

 استاد راهنما: شهاب الدين يثربي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي: مهندسي عمران- گرايش خاک و پي

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

مهم این است که روح نوآوري علمي در محیط دانشگاه زنده شود و زنده بماند. 

بررسي توانايي جذب PAHs )هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي( 
به وسيله صدف صخره اي )Saccostrea cucullata(؛ مطالعه موردي 

اكوسيستم قشم

چكيده: 

امروزه آالينده هاي نفتي به عنوان يکي از مهمترين منابع آلودگي بوم سازگان هاي آبي درسطح 
جهان مطرح مي شوند، از بين اين تركيبات هيدروكربن هاي چند حلقه اي PAHs خواص 
سرطان زايي و جهش زايي دارند؛ لذا اطالع از سرنوشت اين تركيبات در محيط هاي آبي از جهت 
مقابله با اثرات و حذف آن ها بسيار مهم است. با اطالع از سرنوشت اين تركيبات در بوم سازگان 
آبي، مي توان عالوه بر پيش بيني كردن رفتار آلودگي هاي احتمالي، به طور هدف دار از اجزاي 
زيستي تاثير گذار بر روي اين تركيبات نيز استفاده كرد به اين ترتيب كه زنجيره انتقال را به 
طريقي قطع كرد، يا از اين اجزاي زيستي براي كاهش و حذف اين آلودگي ها استفاده كرد. 
بنابراين مي توان يکي از راه هاي حذف اين تركيبات را حذف زيستي در نظر گرفت. به دليل فراواني 
و پراكنش باالي صدف صخره اي Saccostrea cucullata در ميان آبزيان خليج فارس، اين گونه 
جهت آزمايش مناسب تشخيص داده شد. براي بررسي توانايي جذب تركيبات PAHs دو سيستم 
آزمايشي مجزا طراحي و ساخته شد. سيسيتم اول بيانگر شرايط طبيعي بود كه دوكفه اي با 
آالينده غلظت ثابت برخورد مي كند، لذا غلظت PAHs در طول آزمايش ثابت بود. اما سيستم 
دوم شرايط آزمايشگاهي بود كه در آن غلظت آالينده در طي زمان بازسازي نمي شد و كاماًل 

دانشجو: محمد باباپور

 استاد راهنما: آرش جوانشيرخوئي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:  شيالت

تاریخ: 1388
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مطابق با شرايط آزمايشي اكثر مطالعات موجود در اين زمينه  بود. پس از جمع آوري، آماده سازي 
و سازگاري دوكفه اي ها در آبراهه  فرعي خور درياي حاجي واقع در شمال جزيره قشم، در هر 
تکرار در هر سيسيتم تعداد 32 عدد دوكفه اي قرارگرفت و آزمايش در دو سيستم با غلظت 
آالينده  ppm 50 انجام شد، بعد از آزمايش نيز جانداران هر تکرار جداگانه تثبيت شده و در 
دماي 4- سانتي گراد به آزمايشگاه حمل شدند تا فاكتورهاي بيومتري به دست آيد. نتايج حاكي 
از رفتار متفاوت دوكفه اي از لحاظ نرخ جذب و نرخ پايش در دو سيستم بود به نحوي كه در 
سيستم اول كه شبيه سازي شرايط طبيعي بود با گذر زمان افت نرخ جذب شديدتر بود و نرخ 
پايش نيز كاهش را نشان مي داد؛ اما در سيستم دوم كه شرايط آزمايشگاهي را تداعي مي كرد، 
نرخ جذب افت كمتري داشت و از طرفي نيز نرخ پايش ثابت مانده بود. در طي اين پژوهش 
نقش پوسته دوكفه اي و بخش زنده آن)بافت نرم( در ميزان نرخ جذب نيز به طور جداگانه 
به دست آمد و مشخص شد كه در هر دو سيستم آزمايشي با گذر زمان نرخ جذب تمام تركيبات 
كاهش مي يابد، اما اين كاهش براي همه به يک ميزان نيست. در نهايت مشخص شد كه رفتار 
فيزيولوژيک و توانايي جذب دوكفه اي هايي كه در معرض سطوح پايين PAHs قرار مي گيرند، 
مي تواند در شرايط مختلف آزمايشي با هم متفاوت  باشد. با اين وجود نمي توان با قاطعيت تمام 
دراين مساله سخن گفت و نياز به پژوهش هاي بيشتر با تعداد سطوح و تکرارهاي باالتر است. 
در نهايت پيشنهاد مي شود تا براي به دست آوردن اطالعات هر چه نزديکتر به شرايط طبيعي و 
نيز حصول ديدگاه واقعي تر در مورد مسائل آلودگي اكوسيستم هاي آبي، تا حد ممکن آزمايش ها 

در شرايط طبيعي شبيه سازي شده و با درنظرگرفتن عوامل محيطي هر چه بيشتر انجام گيرد.
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مقام معظم رهبري:

هنگامي یك ملت مي تواند به رشد و اعتال برسد که علم را وسیله عزت ملي خود قرار دهد. 

بررسي عملكرد اسكرابر ديناميكي جديد در حذف آالينده هاي گازي و 
ذرات

چكيده: 

امروزه قوانين زيست محيطي، محدوديت هاي سخت گيرانه اي را براي حد مجاز آالينده هاي 
مختلف وضع كرده اند چرا كه محيط زيست مجموعه اي عظيم و درهم پيچيده از عوامل گوناگوني 
است كه بر اثر روند تکامل تدريجي موجودات زنده و اجزاي سازنده سطح زمين به وجود آمده 
است، بنابراين در فعاليت هاي انسان تاثير گذاشته و از آن متاثر مي گردد. در اين پروژه تحقيقاتي، 
جذب همزمان آالينده هاي گازي شکل SO2 و NO با دستگاه اسکرابر ديناميکي جديد با انواع 
جاذب ها )سود، اوره، دي اتانول امين وفسفات سديم( مورد آزمايش قرار گرفت. محل مورد مطالعه 
واحد آب، برق، بخار جنوبي پااليشگاه تهران است. براي نصب اسکرابر فوق الذكر از يک انشعاب 
موجود بر روي دودكش يکي از بويلرهاي اين واحد استفاده گرديد و با تغيير پارامترهايي نظير 
دبي جاذب و دبي گاز ورودي به دستگاه، ميزان غلظت آالينده هاي مورد نظر پيش و پس از 
تصفيه به وسيله اسکرابر مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت باالترين راندمان هاي حاصل شده 
براي SO2 و NO به ترتيب 86/5 درصد توسط محلول سود و 35/8 درصد توسط محلول 
اوره بوده است. كه با توجه به نسبت مايع به گاز كوچک )0/0013 الي 0/016( و زمان اقامت 
كوتاه )كمتر از دو ثانيه( در اين اسکرابر و همچنين عدم استفاده از اكسيدكننده قوي، نتايج 

رضايت بخشي است. 

دانشجو: ساناز حسن پور

 استاد راهنما: اسماعيل جمشيدي/ فريبرز رشيدي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي- گرايش پيشرفته

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

علم با خودش رفاه و سیادت و برتري نظامي مي آورد.

تحليل داده هاي پايش كيفي منابع آب زيرزميني براي شناسايي مشخصات 
منبع آلودگي 

چكيده : 

يکي از داليل افزايش آلودگي منابع آب زيرزميني كشور، عدم تشخيص به موقع وجود برخي 
از منابع آلوده كننده است. از جمله اين منابع آلوده كننده مي توان به پااليشگاه هاي موجود 
در كشور اشاره كرد. به عنوان مثال، پااليشگاه تهران از جمله منابع آلوده كننده اي است كه 
موجب نشت مقادير قابل توجهي از تركيبات نفتي به آب خوان تهران شده است به طوري 
كه در برخي موارد به علت سطح باالي آلودگي، حتي قنات هاي منطقه جنوب پااليشگاه نيز 
آتش گرفته  اند. يکي از راهکارهاي مناسب در رفع اين مشکل، طراحي و اجراي يک سيستم 
پايش كيفي توانمند و تحليل داده هاي پايش كيفي براي تشخيص به موقع نشت آالينده ها 
از اين منابع احتمالي آلودگي است. با توجه به اهميت تشخيص به موقع آلودگي در منابع 
آب زيرزميني، در اين پايان نامه دو مدل غيرقطعي براي تحليل احتماالتي داده هاي پايش 
براي تعيين محل و ميزان نشت از منبع آلودگي با استفاده از مدل هاي شبيه سازي احتماالتي 
ارائه شده است. الگوريتم هاي پيشنهادي از بخش هاي مختلفي مانند تحليل مونت كارلو، مدل 
 بهينه سازي چندهدفه )NSGA-II(،  شبيه سازي خودكار كمي و كيفي آب خوان توسط مدل هاي

 MODFLOW و MT3D و همچنين آموزش و صحت سنجي مدل هاي شبيه سازي احتماالتي 
 )PNNs( شبکه هاي عصبي احتماالتي ،)PSVMs( مانند ماشين هاي بردار پشتيبان احتماالتي
و شبکه هاي بيزي )BNs( تشکيل شده است. همچنين نتايج مدل ها براي دو حالت يک 
نمونه برداري و دو نمونه برداري متوالي به صورت احتماالتي تحليل و مقايسه مي  شوند. كارايي 
الگوريتم هاي پيشنهادي با استفاده از اطالعات آب خوان تهران در منطقه پااليشگاه تهران ارزيابي 
شده است. نتايج نشان دهنده كارايي مناسب مدل هاي شبيه سازي احتماالتي در تخمين محل 

و ميزان نشت فرآوردهاي نفتي در محدوده طرح مي  باشند. 

دانشجو: سيدناصر باشي ازغندي

 استاد راهنما: رضا كراچيان

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي عمران-گرايش مهندسي آب

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

رفاه اجتماعي بدون علم و تربیت هیچ  وقت به وجود نیامده است. 

بررسي تغييرات پارامترهاي ژئوتكنيكي خاک هاي آلوده به نفت خام 
)مقاومت تك محوري و CBR و ارائه روش هاي مختلف پااليش از ديدگاه 

محيط زيست )مطالعه موردي: خاک هاي حاشيه پااليشگاه نفت تهران(

چكيده: 

اين پژوهش بر پايه نتايج آزمايشگاهي به بررسي تغيير خصوصيات ژئوتکنيکي خاک هاي آلوده به 
نفت خام در آزمايش هاي مقاومت فشاري تک محوري، برش مستقيم و نسبت باربري كاليفرنيا 
)CBR( مي پردازد. در اثر نيروي ثقلي، نفت خام در خاک محيط نفوذ كرده و عالوه بر احتمال 
آلودگي آب هاي زيرزميني موجب تغييرات پارامترهاي ژئوتکنيکي قابل مالحظه اي در خاک 
مي شود و امکان گسيختگي و شکست سازه اي در خاک هاي آلوده به مواد نفتي كه خاک آلوده 
را در بستر سازه خود دارند، افزايش مي دهد. خاک منطقه مورد مطالعه در اين پژوهش خاكهاي 
اطراف پااليشگاه نفت، واقع در جنوب تهران است. مديريت كار و طريقه انجام آزمايشات به 
نحوي بوده است تا شبيه سازي مناسبي از خاک هاي آلوده منطقه مورد مطالعه صورت پذيرد. به 
طوري كه اثر توامان متغيرهاي درصد آلودگي به نفت خام، درصد رطوبت و سن آلودگي نمونه ها 
در قالب يک برنامه آزمايشگاهي گسترده لحاظ گرديده است. نتايج آزمايشات غالباً بيانگر كاهش 
در مقاومت فشاري تک محوري نمونه هاي آلوده با افزايش درصد نفت و سن آلودگي است. نتايج 
آزمايش هاي برش مستقيم، كاهش چسبندگي خاک و افزايش جزئي زاويه اصطکاک داخلي را 
با افزايش درصد وزني نفت خام نشان مي دهد. همچنين نتايج آزمايش هاي CBR نيز با افزايش 
آلودگي با رشد مواجه شده و در مقادير وزني باالي نفت خام، افت شديدي نشان مي دهد. در 
ادامه با استناد از نتايج آزمون هاي آزمايشگاهي انجام گرفته، مدل سازي نشست يک مخزن 
ذخيره توسط نرم افزار PLAXIS در سه حالت خاک غير آلوده و آلوده به مقادير 6 و 15 نفت 
خام انجام گرفته است. در پايان نيز پژوهشي در ارتباط با راهکارهاي پااليش خاک هاي آلوده به 

نفت از ديدگاه محيط زيست انجام شده است. 

دانشجو: هادي جعفري

 استاد راهنما: محمد دقيق

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالمي- واحد زنجان

رشته تحصیلي:  مهندسي عمران- گرايش خاک و پي

تاریخ: 1389
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مقام معظم رهبري:

کوشش در میدان علم، اخالق، همکاري هاي سیاسي و تحقیق نیز جهاد محسوب مي شود. 

مدل سازي فرآيند هيبريدي هوادهي- تراوش تبخيري جهت حذف 
تركيبات آلي فرار از آب و بازيابي آنها

چكيده: 

تركيب فرآيند هوادهي در برج هاي آكنده با فرآيند غشايي تراوش گاز مي تواند ضمن حذف 
آالينده هاي فرار از آب، از طريق بازيابي آالينده هاي دفع شده از آب توسط غشا از تبديل 
آلودگي آب به هوا جلوگيري كند. در اين تحقيق مدل رياضي مناسب براي فرآيند تركيبي 
هوادهي- تراوش گاز جهت حذف تركيبات آلي فرار  VOC از آب ها و پساب هاي 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 ساكن است كه فرآيند انتقال كلي را تركيبي از مقاومت هاي فازهاي گاز و مايع 
بيان مي كند و حل معادالت توسط نرم افزار  MATLAB جهت 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 مقاومت هاي سري در غشا و فازهاي مجاور غشا مي باشد. 
پارامترهاي مرتبط با انتقال بر اساس داده هاي تغييرات فالكس عبوري از غشا با شدت جريان 
و ضخامت غشا تعيين گرديده است. در اين تحقيق دفع سه تركيب آلي فرار،  1 و 1 و 2 - تري كلرو 
اتان ) C2H3Cl3(، كلروفرم ) CHCl3( و دي كلرو متان ) CH2Cl2( از آب به وسيله فرآيند هيبريد 
تحت شرايط عملياتي زير مدل سازي گرديد: شدت جريان آب = h/L 8-40 ، غلظت  VOC در 

دانشجو: فرهاد زارعي

استاد راهنما: علي اصغر قريشي

مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي نوشيرواني بابل

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1388
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 h/L = 10-1000، ارتفاع ستون آكنده برابر 90  سانتي متر، شدت جريان گاز  ppm = خوراک
 40-1000، غشاي استفاده شده  PDMS با مساحت  cm2 7/14 . در پايان برخي از نتايج بدست 
آمده از مدل با مقادير تجربي مقايسه شده است كه نتايج به دست آمده در فرآيند تركيبي 
نشان مي دهد؛ در غلظت هاي پايين خوراک راندمان حذف كمتر مي باشد و با افزايش غلظت، 
راندمان حذف اندكي افزايش مي يابد؛ به طوري كه دو برابر كردن غلظت ورودي، افزايش  10-  5 
% راندمان را براي هر سه تركيب در پي دارد. همچنين افزايش شدت جريان گاز، نسبت هوا 
به آب در برج را زياد كرده و سبب سهولت جداسازي آالينده مي شود؛ به طوري كه با افزايش 
شدت جريان گاز از  200  بهL/h  800 راندمان حذف براي دي كلرو متان تقريبا از 17%  به %75  
و براي كلروفرم از 60%  تا  82% و براي تري كلرو اتان از 50 %  تا 75%   افزايش مي يابد. از آنجايي 
كه دماي زياد در برج هوادهي به علت تاثير افزايش بر ضريب هنري آالينده بازده حذف را باال 
مي برد، اما تاثير دما در سيستم هاي غشايي وابسته به نوع غشا و ماده آلي و تاثير برد و پارامتر 
ضريب حالليت و ضريب هنري است كه ممکن است سبب افزايش يا كاهش راندمان در فرآيند 
غشايي شود؛ به طوريکه براي تري كلرو اتان افزايش دما از  35  تا oC  65 راندمان در برج هوادهي 
را از 64%   به 80 %  افزايش داده اما راندمان فرآيند غشايي را به علت كاهش ضريب حالليت و در 
نتيجه كاهش ضريب تراويدگي از 93 % تا 62%   كاهش مي دهد و در فرآيند هيبريد با توجه به 
تاثيرپذيري بيشتر از راندمان حذف در برج هوادهي، راندمان كل حذف آالينده از 63%   تا %75 

  افزايش مي يابد. لذا دماي دو فرآيند بايد بهينه در نظر گرفته شود.



خالصه پروژه هاي دانشجويي 291
مقام معظم رهبري:

دانش وسیله ي نجات و رستگاري انسان است. 

بررسي رفتار تجزيه بيولوژيكي و انتقال مواد نفتي در آب هاي زيرزميني 
اطراف پااليشگاه نفت تهران

چكيده : 

ــازي انتقال پيش بيني تجزيه طبيعي مواد نفتي در محيط آب  هدف از اين پژوهش، مدل س
ــت كه مي تواند ميزان  ــده كه يک مدل مشاهده اي اس ــتفاده ش ــت.  در اين اس زيرزميني اس
پاک سازي هيدروكربن هاي Bioscreen تحقيق، از مدل محلول رها شده در سايت هاي نفتي 
ــازي كند. در اين مدل، انتقال آلودگي نفتي در محدوده  را از طريق تضعيف طبيعي شبيه س
ــت.  احتماالً منابع آالينده، با  ــي قرار گرفته اس ــگاه تهران در آب زيرزميني مورد بررس پااليش
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 
خاک رسي همگن و كمي الي ماسه اي پوشيده شده است. سطح آب زيرزميني با تفاوت كمي 
نسبت به توپوگرافي و از شمال به جنوب در حركت است. خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه 
 2/ 14  10-4 cm/s 3-10  5/045؛ هدايت هيدروليکي cm/s  شامل گراديان هيدروليکي
ــت آمد. چگالي خاک  Kg/l  2/03، ضريب توزيع كربن آلي مربوط  و تخلخل برابر 0/4 به دس
به بنزن Kg/l 38، فاكتور تأخير برابر 1/2 درصد كربن آلي در خاک )foc( 0/100 تعيين و در 
مدل سازي وارد شده است. با توجه به مطالعات انجام شده پذيرنده هاي الکترون تاثير به سزائي 
ــي  ــه بيولوژيکي آلودگي نفتي دارند و در Bioscreen با عنوان واكنش فوري بررس در تجزي

دانشجو: محمدعلي حبيبي

 استاد راهنما: دكتر احمد خدادادي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي: مهندسي عمران-  محيط زيست

تاریخ: 1385
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 شده است. براين اساس مقدار متوسط اكسيژن برابر mg/l  5/8، نيترات mg/l 16/3، سولفات 
 ،16/3 mg/l .7/2 به دست آمد  mg/l 182/7 و متان مشاهده شده mg/l   II 398، آهن mg/l
شده است. با توجه به ساخت پااليشگاه در سال 1968 و نتايج آزمايشگاهي در سال 2004، 36 
سال براي شبيه سازي انتخاب شده است. مقدار متوسط ضخامت اليه نفتي m 2/45 به دست 
 7073 Kg ــت. با توجه به حجم خاک آلوده، ميزان آلودگي ــت آمده اس آمد.  ، mg/l،  به دس
ــاهده گرديد كه غلظت منبع از mg/l 25 بــه ــت آمد. با استفاده از خروجي مدل مش  به دس

ــه و با در نظر گرفتن پذيرنده هاي  ــدون تجزيه و درجه اول كاهش يافت ــت ب mg/l 15 در حال
الکترون اين مقدار به كمتر از mg/l 10 مي رسد. مطابق نتايج، پس از گذشت 36 سال از شروع 
آلودگي، حداكثر غلظت بر ميزان 100 تا 150m از منطقه منبع فاصله مي گيرد كه اين مقدار 

ناشي از نفوذپذيري پايين خاک منطقه است.



خالصه پروژه هاي دانشجويي 293
مقام معظم رهبري:

جنبش نرم افزاري یا تولید علم یعني خارج شدن علم از حالت تقلیدي و ترجمه اي.

ساخت و شناسايي غشا نانوزئوليتي MFI بر روي پايه آلومينا و بررسي 
امكان جداسازي تركيبات BTX از آب هاي آلوده به روش تراوش 

تبخيري

چكيده: 

غشاهاي زئوليتي به عنوان يکي از مهمترين انواع غشاهاي معدني از نوع غشاهاي متخلخل هستند 
كه داراي ساختار مركب 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 مي شوند. هدف 
از اين پروژه ساخت غشاي زئوليتي MFI با حداقل نواقص ساختماني و ضريب جداسازي باال به 
كمک روش هيدروترمال براي حذف تركيبات BTX از آب بوده است زيرا كه اين تركيبات داراي 
حالليت بسيار كم در آب هستند و جداسازي آنها توسط روش هاي تقطير مقرون به صرفه تر 
است. در راستاي رسيدن به هدف پروژه كه ساخت غشا  MFI با كيفيت باال است، آزمايشات در 
سه بخش شامل سنتز نانو پودر MFI،  ساخت غشا MFI،  تست 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 كه دانه نشاني سطح پايه ها نقش مهمي در تسريع 
فرآيند و بهبود رشد اليه زئوليتي بر روي سطح پايه ايفا مي كنند، ساخت نانو ذرات MFI با 
استفاده از روش هيدروترمال و با مطالعه تأثير پارامترهاي مختلف به كمک 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 كسب شده در مرحله رشد كريستال ها و ساخت غشا استفاده شود. 
ارزيابي پودرها و غشاهاي سنتز شده با استفاده از آناليز پراش اشعه ايکس )XRD(و عکسبرداري 

با ميکروسکوپ روبشي)SEM( و طيف سنجي مادون قرمز )IR( انجام شد.

دانشجو: رضوان تركمان

 استاد راهنما: محمد سلطانيه

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي- گرايش پديده هاي انتقال و فرآيندهاي جداسازي

 تاریخ: 1387
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مقام معظم رهبري:

دانش، دین را حفظ مي کند؛ این منطق اسالم است. 

حذف و تجزيه زيستي آنتراسن در محيط هاي آبي توسط قارچ ريسه 
سفيد

چكيده: 

يکي از مشکالت اساسي اكوسيستم هاي آبي و خاكي، رها شدن پساب هاي سخت تجزيه پذير 
به محيط زيست است. نشان داده شده است كه قارچ هاي ليگنينوليتيک مي توانند محدوده 
وسيعي از اين آالينده ها را بدليل آنزيم هاي غيراختصاصي خود تجزيه نمايند. آالينده هاي اصلي 
محيط زيست شامل تركيبات آلي كلرينه، هيدروكربن هاي آروماتيک چند حلقه اي، رنگ ها و 
پليمرهاي مصنوعي است. در اين پژوهش تثبيت قارچ فانروكايت كرايسسپوريم براي توليد 
آنزيم بر روي پايه هاي خنثي و غيرخنثي همچون شبکه هاي نايلوني، تراشه هاي چوب و پلي 
اورتان مطالعه شده است. باگاس به عنوان پايه تثبيت انتخاب شده است كه داراي مشخصه هاي 
مطلوبي نظير حفظ خواص فيزيکي در شرايط تخمير، كاهش ندادن فعاليت سلولي و دسترسي 
فراوان با قيمت ارزان است. در اين شرايط با به كارگيري طراحي آزمايش ها به روش طرح 
 تركيبي مركزي شرايط بهينه سامانه به دست آمد، مقدار بيشينه فعاليت آنزيم منگنز پراكسيداز،

 U/l 76 و ميزان آنتراسن باقيمانده در محيط 16 درصد بود. بيوراكتورهاي مختلفي براي تثبيت 
فانروكايت كرايسسپوريم جهت توليد آنزيم هاي ليگنينوليتيک مورد استفاده قرار گرفته است. 
در اين مطالعه بيورآكتور بستر چکنده با پايه تثبيت باگاس و آنتراسن بعنوان آالينده مدل 
 انتخاب شد. ميزان بيشينه فعاليت آنزيم منگنز پراكسيداز، U/l 150 و آنزيم ليگنين پراكسيداز،
 U/l 165 بوده و ميزان آنتراسن باقيمانده در محيط 17 درصد بود. نتايج نشان داد كه باگاس 
پايه تثبيت مناسبي براي تجزيه زيستي آنتراسن است. در انتها نيز سازوكار واكنش بر اساس 

مصرف سوبسترا با معادله ميکائيليس- منتن به دست آمد.

دانشجو: عظمت محمدي

 استاد راهنما: دكتر بهرام ناصر نژاد

 مقطع تحصیلي: دكترا

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

در اینجا نخبه علمي در میدان پرورش، پیشرفت و تولید علم بایستي مثل یك سرباز کار کند.

تعيين شرايط بهينه و مدل سازي حذف بيولوژيكي سرب و كادميم از 
Padina Pavonia محلول هاي آبي توسط جلبك غيرزنده تصفيه شده

چكيده: 

در رساله حاضر به حذف فلزات سنگين سرب و كادميم از محلول هاي آبي توسط جلبک 
غيرزنده Padina pavonia پرداخته شده است. اثر عوامل مختلف شامل فصول مختلف برداشت 
جلبک، پيش تصفيه با مواد مختلف، زمان تعادل جذب، تأثير pH،  تأثير دوز جاذب، سايز جاذب، 
دور همزن، دما، دفع با مواد مختلف، حضور يون مزاحم در سيستم ناپيوسته بررسي شدند. 
 ،D-R،  Sips، Khan وTemkin ،مدل سازي ايزوترم تعادلي به كمک مدل هاي النگمير، فرندليچ
ردليش-پترسون، راک-پرازنيتز و Hill انجام گرديد و همه مدل ها با داده هاي آزمايشگاهي تطابق 
داشتند ولي مدل فرندليچ در تمام محدوده دمايي كار شده بهترين تطابق را داشت. ماكزيمم 
ظرفيت جذب از مدل النگمير براي كادميم )mg/g 297/9( و سرب)mg/g 421/4( به دست 
آمد. مدل سازي سينتيکي جذب بيولوژيکي با استفاده از مدل هاي درجه اول برگشت پذير، شبه 
درجه اول و دوم،  Elvoich و درجه دوم اصالح شده )مرحله واكنش كنترل كننده سرعت( 
صورت گرفت و مدل شبه درجه دوم بهترين تطابق را با داده ها در تمام زمان هاي جذب نشان 
داد. در كنار آن نفوذ فيلمي در مراحل اول جذب و نفوذ درون مولکولي در مراحل آخر جذب 
به همراه مرحله واكنش كنترل كننده هاي 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 كه جذب خودبخودي، گرماگير و با افزايش 

بي نظمي همراه است.

دانشجو: امينه مجديان

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

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1387
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مقام معظم رهبري:

علم آگاهي مي آورد، تقوا شجاعت مي آورد و درایت، مصالح کشور و مّلت را تأمین مي کند.

حذف يون هاي فلزي نيكل از پساب هاي صنعتي در شرايط غيرهوازي با 
استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن

چكيده: 

در اين پروژه جذب يون هاي فلزي نيکل )II( بر نانو ذرات مگنتيت بررسي شده است. نانو 
ذرات مگنتيت با روش هم رسوبي از يون هاي آهن دو و سه، در حضور آمونياک سنتز شدند. 
اندازه متوسط و توزيع اندازه ذرات با دستگاه اندازه گيري قطر انجام گرفت. اندازه متوسط ذرات 
مگنتيت، 26 نانومتر به دست آمد و كروي بودن ذرات با استفاده از تصاوير آناليز TEM، به 
تائيد رسيد. سطح ويژه نانو ذرات با آناليز BET، 44/36 به دست آمد. در فرآيند جذب نيکل 
بر نانو ذرات مگنتيت، اثر pH، زمان، مقدار نانو ذرات، غلظت اوليه نيکل، دما، دور همزن، و 
حجم عملياتي بررسي شد. با افزايش pH از 2 به 12، ميزان درصد جذب نيکل از 15 درصد 
به 99/985 افزايش يافت. اعم جذب نيکل در ده دقيقه اول انجام شد و با افزايش غلظت نانو 
ذرات از 2 به 5، ميزان درصد جذب از 50 به 99/980 درصد 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 داده هاي تعادلي داشت و با استفاده از اين معادله 
مقدار حداكثر ميزان جذب نيکل، 5-10×5/34 به دست آمد. با افزايش دما از10 به 80 درجه 
سانتيگراد، ميزان جذب افزايش يافت و ميزان تغييرات آنتالپي استاندارد جذب 20/30 به دست 
آمد كه حاكي از شيميايي بودن جذب نيکل بر نانو ذرات مگنتيت است. ميزان تغييرات آنتروپي 

دانشجو: داوود ايرانشاهي

 استادراهنما:دكتر قاسم عمو عابديني/ دكتر عليرضا ذوالفقاري/ مهندس جواد ملکوتي خواه

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي- گرايش طراحي فرآيند

تاریخ: 1387
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جذب 0/0753 به دست آمد كه نشان مي دهد جذب نيکل بر نانو ذرات مگنتيت پديده اي خود 
به خودي است. اثر دور همزن بر جذب نيکل بررسي شد. در دورهاي باال، با افزايش دور همزن، 
اثر چنداني بر ميزان جذب، مشاهده نشد. به طوريکه در دورهاي rpm 100 به باال، ميزان در صد 
جذب تقريباً ثابت ماند. جداسازي نانو ذرات مگنتيت، با طراحي يک دستگاه جداساز مغناطيسي 
در آزمايشگاه انجام شد. نانو ذرات مگنتيت در اين دستگاه با اعمال ميدان مغناطيسي كمتر از 
يک تسال جدا شدند. بعد از جداسازي مغناطيسي نانو ذرات مگنتيت و نيکل،  بازيافت مگنتيت 
با به كار بردن اسيد كلريدريک انجام شد. با كاهش pH محلول به مقدار 2، مقدار 70 درصد 
از نيکل وا جذب شد كه نمايانگر برگشت پذير بودن محدود فرآيند واجذب نيکل بر نانو ذرات 

مگنتيت است.
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مقام معظم رهبري:

براي کساني که مي توانند، وظیفه آنهاست تا بتوانند ملت را به عزت برسانند و از وابستگي رها کنند. 

حذف بيولوژيكي فلزات سنگين مس و كروم از پساب هاي صنعتي

چكيده: 

  Phanerochaete Chrysosporium در اين تحقيق، هدف بررسي قابليت توده ميسيليومي قارچ
كه قادر به تجزيه طيف وسيعي از تركيبات آلي است، در كاهش يا حذف يون هاي مس دو 
ظرفيتي و كروم شش ظرفيتي از محلول هاي آبي بوده است. منحني رشد قارچ مذكور مبين اين 
بود كه پس از زمان 5  روز، رشد قارچ وارد فاز سکون مي شود و رشد، يک تابع درجه 3  از زمان 
خواهد بود. همچنين زمان رسيدن به تعادل براي هر دو فلز، 2  ساعت برآورد گرديد و اپتيمم 
pH اوليه محلول نيز جهت انجام جذب، براي مس و كروم به ترتيب 0 /6 و 0 /3 از نتايج آزمايشي 
به دست آمد. با بررسي اثر ميزان جاذب بر جذب، مشخص گرديد كه 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 20  تا 500  ميلي گرم بر ليتر بر 
راندمان حذف، مشاهده مي شود كه درصد جذب براي مس و كروم به ترتيب 78/8% و %83/6 
كاهش پيدا مي كند. با به كارگيري ايزوترم هاي النگمير و فرندليچ با نتايج تعادلي، ايزوترم النگمير 
براي هر دو فلز به عنوان ايزوترم بهينه با R2 >9.0  معرفي گرديد. همچنين ماكزيمم جذب تک 
اليه اي از اين ايزوترم، براي مس mg/g 97/08 و براي كروم mg/g 49/0، محاسبه گرديد. با 
بکارگيري معادالت مرتبه شبه اول و دوم براي بررسي سينتيک جذب، نتايج حاكي از آن بود 
كه فرآيند جذب مس و كروم )VI(  توسط جاذب مربوطه از سينتيک مرتبه شبه دوم پيروي 
مي كند. نتايج مربوط به مطالعات دفع نشانگر اين بود كه بازده دفع فلز مس از جاذب نسبتا باال 
بوده و در تمام 5  سيکل انجام شده، باالي 85% مي باشد و پس از 5  سيکل، 22/8%  از ظرفيت 
جذب بيومس كاهش مي يابد، حال آنکه در مورد كروم بازده دفع بسيار كمتر از مس ميباشد 
وپس از 3  سيکل ديگر دفعي صورت نمي گيرد و ظرفيت جذب بيومس پس از 4  سيکل، در 

حدود 91% كاهش مي يابد.

دانشجو: ليال داورپناه فخر

 استادراهنما:دكتر منوچهر نيک آذر/دكتر فرزانه وهاب زاده

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 299
مقام معظم رهبري:

به علم اهمیت دهید، کلید اصلي بازکردن قفل هاي گوناگون، اهمیت دادن به علم است. 

حذف تركيبات فرار آروماتيكي از هوا به روش بيوفيلتراسيون

چكيده: 

با گسترش صنايع مختلف، بحث كنترل هواي خروجي از اين صنايع به يک موضوع جدي تبديل 
شده است. در اين ميان، بيوفيلتراسيون به عنوان يک روش ارزان، چه از نظر هزينه هاي اوليه و 
چه از نظر هزينه هاي عملياتي شناخته شده است. به ويژه براي غلظت هاي كم آالينده در هوا به 

عنوان تنها روش اقتصادي به شمار مي رود.
در اين تحقيق، حذف تولوئن از هوا مورد بررسي قرار گرفت. تولوئن به گروه آروماتيک ها 
تعلق دارد و يکي از مهم ترين حالل ها و ماده اوليه بسياري از فرآيندها در صنايع پتروشيمي و 

پااليشگاهي، چسب سازي، روكش دهي و. .. به حساب مي آيد.
براي حذف تولوئن از هوا، يک سيستم بيوفيلتراسيون آزمايشگاهي ساخته شد. هوا پس از 
مرطوب شدن از داخل ظرف حاوي تولوئن عبور كرد. سپس به ستون بيوفيلتر از جنس پلکسي 
گالس با قطرcm  9/9 و ارتفاع  cm 75 وارد شد. اين ستون شامل سه مرحله بود كه هر مرحله 
با كمپوست و سنگ الواي استريل شده به نسبت 2  به 1  پر شده بود. اين بستر با قارچ فنروكائت 
كرايسوسپوريوم كه از پتانسيل بااليي در حذف تركيبات پيچيده در فاز مايع برخوردار است، 
تلقيح شد. كارايي اين بيوفيلتر در يک دوره شصت روزه و با هوادهي هشت تا ده ساعته در 
 روز ارزيابي شد. نتايج نشان داد كه باالترين بازده حذف در دبي lit/min 0/4 و غلظت آالينده

gr/m3  13/0 به دست آمد كه حدود 87 % بود. با افزايش غلظت آالينده و كاهش زمان اقامت، 
بازده حذف كاهش يافت. حداكثر ظرفيت حذف حدودgr/m3hr 5/2  به دست آمد. مطالعه 
سينتيکي فرآيند با كاربرد معادله ميکائليس- منتن نشان داد كه متوسط سرعت حذف 

حداكثرrm( 17/73 gr/m3hr( و متوسط ثابت اشباع آن1/235 gr/m3 )Km( بود.

دانشجو: سيد مرتضي ضمير

 استاد راهنما: دكتر روئين حالج/ دكتر بهرام ناصرنژاد

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1386



300كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

در دنیایي که علم و فناوري حرف اول را مي  زند، ثروت هم از راه علم و فناوري به وجود مي آید. 

مشخصه سازي يك سيستم بيورآكتور هيبريدي جهت تصفيه پساب مدل

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 ديدگاه هاي عملياتي 
و طراحي اين رآكتورها )مانند تشکيل بيوفيلم، هيدرو ديناميک، انتقال جرم، اختالط( مورد 
تحليل و بحث و بررسي قرار گرفته است. در ادامه به بررسي مدل هاي رياضي توصيف كننده 
چنين رآكتورهايي پرداخته شده است. هدف اين پايان نامه ارائه مدل مناسبي براي رآكتورهاي 
بيوفيلمي بستر متحرک بود كه بر همين اساس با بررسي چند مدل بيان شده، يک مدل رياضي 
در حالت غير يکنواخت براساس مدل يک بعدي ويليامسون- ريتمن- مک كارتي )1976( به 
همراه ايجاد تفاوت هايي در مدل مانند ساده سازي انجام شده در استفاده از تنها يک سينتيک 
مشخص به نام سينتيک هالدين براي توصيف واكنش هاي زيستي براي گونه هاي مختلف درون 
بيوفيلم و يا به حساب آوردن مايع ساكن اطراف بيوفيلم ارائه شد كه اين مدل در حالت غير 
يکنواخت با مقادير تجربي ارائه شده در مقاالت در مورد حذف آالينده هاي هيدروكربني مطابقت 
مي كند. نتايج مدل سازي نشان مي دهد كه زمان مورد نياز جهت حذف آالينده هاي هيدروكربني 
حدود 150 ساعت )كمتر از 7 روز( است كه اين مقدار كمتر از نتايج تجربي است. علت اين امر 
مي تواند در اثر موارد زير باشد: در نظر گرفتن ساختار همگن براي بيوفيلم، استفاده از ضرايب 
انتقال جرم و سينتيکي فنل به عنوان نماينده آالينده ها در مدل سازي، و با احتمال كمتر وجود 
نواحي مردابي در رآكتور. ويژگي اين مدل اين  است كه مي تواند هم در مورد رآكتور بيوفيلمي 
بسترسيال و هم براي رآكتور بيوفيلمي بستر متحرک استفاده شود. يکي از نتايج مهم مدل سازي 
انجام شده اين است كه با تقريب خوبي مي توان از پارامترهاي سينتيکي فنل به عنوان نماينده 

آالينده هاي هيدروكربني براي مدل سازي استفاده كرد.

دانشجو: محمود يکرنگ

 استادراهنما: محمدرضا مهرنيا

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 301
مقام معظم رهبري:

علم، محور توسعه حقیقي براي کشور است. ما بدون علم نمي توانیم به جایي برسیم. 

مطالعه تجربي خصوصيات و نرخ اشتعال آتش سوزي هاي استخري

چكيده: 

آزمايشات آتش سوزي استخري در مخازني با قطر 20، 30، 50 سانتي متر 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 داده هاي نرخ اشتعال براي بررسي رفتار جوشش اليه نازک مورد استفاده قرار 
گرفت. پديده ي جوشش اليه نازک در شرايطي كه اليه سوخت بر روي بستري از آب قرار گرفته 
باشد، مطالعه شد. نتايج نشان مي دهد تغيير در قطر مخزن آتش و ضخامت اليه سوخت تاثير 
مستقيم بر رفتار اين پديده دارد. رفتار پديده جوش اليه نازک با اندازه گيري 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 سنجيده  شد. نتايج وابستگي 
مستقيم پارامترهاي مذكور به شرايط اوليه آتش استخري نظير قطر استخر و ضخامت اوليه 
سوخت را نشان داده است. بدين صورت كه 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 مي افتد، اما پس از شروع جوشش اليه نازک، اين پديده شديدتر 

رخ مي دهد.

دانشجو: مصطفي منسوجي

 استاد راهنما: دكتر عبدالصمد زرين قلم مقدم

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

 تاریخ: 1386



302كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

ما مي خواهیم در دانش و فناوري به جایي برسیم که در شأن ملت ایران است. 

مطالعات تجربي تصفيه پساب هاي نفتي در سيستم تركيبي غشاهاي پايه 
پليمري

چكيده: 

با توجه به بحران آب در دهه اخير و مشکالت فراوان ناشي از كم آبي، امروزه به كارگيري 
فرآيندهاي تصفيه پساب ضروري است. در واقع استفاده مجدد از پساب ها و فاضالب ها به علت 
نياز روز افزون به آب، روز به روز بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. به ويژه در ايران به علت كمي 
آب و گراني آب آشاميدني، استفاده از پساب هاي پااليش شده براي مصارف غيرخانگي مانند 
آب هاي صنعتي، آبياري فضاهاي سبز درون شهري، پارک ها، جنگل ها و شستشوي خيابان ها 
و كانال هاي فاضالب اهميت ويژه اي پيدا مي كند. در اين تحقيق نتايج حاصل از بررسي هاي 
تجربي تصفيه پساب نفتي و روغني توسط يک سيستم تركيبي ارائه شده است. براي انجام 
آزمايشات از غشاي پلي سولفون )PS( به عنوان غشا اولترافيلتراسيون و غشاي پلي آميد به 
عنوان غشا اسمز معکوس و نمونه هايي 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 pH بر روي فالكس عبوري از غشا، مقاومت ناشي از 
گرفتگي و پس دهي مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل اول اين تحقيق به اهميت تصفيه 
پساب هاي نفتي و تاريخچه تصفيه پساب پرداخته شده است. در فصل دوم و سوم مروري كلي 
بر فرآيندهاي به كار رفته و كاربردهاي 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 تركيبي غشايي پرداخته شده است. در فصل پنجم 
اين تحقيق مواد، روش ها و طراحي آزمايش ها ارائه شده است. در فصل ششم بحث روي نتايج 
انجام شده و در پايان نتيجه گيري نهايي ارائه گرديده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد 
سيتم تركيبي مي تواند در مقايسه با روش معمولي )بيولوژيکي( موثرتر عمل نمايد به طوريکه 
 مقادير گريس و مواد نفتيoil & grease)، TOC، COD، TDS، TSS( كدورت به ترتيب معادل

 100%، 96/3%، 98/4%، 95%، 100%، 100%، كاهش يافتند. 

دانشجو: عبدالحميد صالحي ابوالوردي

 استادراهنما: دكترتورج محمدي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي- گرايش فرآيندهاي جداسازي

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 303
مقام معظم رهبري:

سیطره و تسلط علمي به دنبال خود عزت سیاسي هم مي آورد.

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

چكيده: 

در اين رساله، آزمايشات تجربي جهت تعيين زمان گسترش شعله روي سوخت هاي گازوئيل 
و نفت سفيد انجام شد و اثر كربن نانو لوله چند ديواره روي گسترش شعله در اين سوخت ها 
بررسي گرديد. از كربن نانو لوله چند ديواره به عنوان ذرات نانو و نفت سفيد و گازوئيل به عنوان 
سوخت هيدروكربني مايع استفاده شد. با افزودن ذرات نانو به سوخت، زمان گسترش شعله در 
مورد نفت سفيد بين 15 تا 30 درصد و در مورد گازوئيل بين 6 تا 26 درصد افزايش مي يابد. از 
روش آماري انووا براي اعتبار سنجي نتايج استفاده شد. نتايج نشان دادند كه افزودن كربن نانو 
لوله چند ديواره به سوخت هاي مورد آزمايش باعث افزايش زمان گسترش شعله مي گردند و 
روند افزايش زمان گسترش شعله به ميزان كربن نانو لوله چند ديواره اضافه شده، خطي است 
اما روند افزايشي است. آزمايشات اندازه گيري 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 فاكتوريل در دو سطح براي 
انتخاب شرايط آزمايش استفاده شد. افزايش ابعاد آتش استخري، كاهش فاصله از سطح سوخت 
باعث افزايش دماي شعله مي گردند. حضور ذرات نانو باعث كاهش دماي شعله مي شود. حضور 
همزمان ذرات نانو به همراه افزايش قطر آتش سبب افزايش دماي شعله مي شود. سنگين تر 
شدن سوخت سبب كاهش دما مي شود. در مجموع افزودن كربن نانو لوله چند ديواره باعث 
كاهش 10 تا 20 درصدي دماي شعله مي گردد. به كمک روش تحليلي و عددي و تركيب اين 
دو روش، چهار مدل براي توزيع دماي شعله ارائه گرديد. از بين چهار مدل ارائه شده، مدل شماره 
1 كه به كمک روش هاي عددي به دست آمد، بهترين توافق را با نتايج تجربي داشت، اما ساير 

مدل ها نيز نتايج نسبتا قابل قبول ارائه نمودند.

دانشجو: آرش نجفي

 استاد راهنما: دكتر عبدالصمد زرين قلم مقدم

 مقطع تحصیلي: دكترا

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

 تاریخ: 1388



304كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

نه علم و نه فناوري، بدون وجود مراکز فعال تحقیقاتي پیشرفتي نخواهد داشت. 

بررسي پارامترهاي موثر بر پديده گرفتگي غشا در بيورآكتور غشايي

چكيده: 

در اين پژوهش پديده گرفتگي غشا در بيورآكتورهاي غشايي مورد مطالعه قرار گرفته است. 
به اين منظور پارامترهاي موثر به سه دسته مشخصات غشا، متغييرهاي عملياتي و مشخصات 
لجن فعال تقسيم شده اند. براي انجام آزمايش ها از بيورآكتور غشايي غوطه ور به حجم 19 ليتر 
استفاده شد كه امکان استفاده از 4 ماژول به صورت هم زمان را دارا بود. نتايج نشان داد كه 
مشخصات غشا در مراحل اوليه گرفتگي موثر بوده ولي با تشکيل بيوفيلم بر روي سطح غشا اثر 
خود را از دست مي دهند. همچنين بررسي اثر شدت هوادهي، نشان دهنده وجود مقدار بهينه 
شدت هوادهي است كه درمقادير باالتر و پايين تر از آن گرفتگي غشا افزايش مي يابد. بررسي 
مشخصات لجن فعال نشان داد كه مهمترين عامل گرفتگي، بيوپليمرهاي موجود در لجن فعال 
هستند كه ناشي از سوخت و ساز سلول ها و همچنين مرگ سلولي هستند. در ادامه آزمايشي به 
منظور مطالعه دقيق تر اثر بيوپليمرها بر روي گرفتگي طراحي شده است كه نتايج آن نشان داد 
كه در زمان هاي اوليه غلظت بيوپليمرهاي پلي ساكاريدي بر روي غشا زيادتر است ولي به مرور 
زمان درصد بيوپليمرهاي پروتئيني باالتر مي رود و اين پديده با رشد گرفتگي همراه است. در 
انتها آزمايشي با هدف كنترل اثر و غلظت بيوپليمرها در بيوراكتورغشايي انجام گرفت. نتايج اين 
آزمايش نشان داد كه با اضافه كردن مقادير اندكي از نمک هاي كاتيون هاي فلزي مي توان ميزان 

گرفتگي را تا چهار برابر كاهش داد.

دانشجو: حامد اعظمي

 استادراهنما: محمدرضا مهرنيا/ محمدحسين صراف زاده/سياوش مدائني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1387
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مقام معظم رهبري:

پایه و زیربناي اقتدار آینده شما ملت عزیز در قدرت علمي است. 

تصفيه پساب هاي نفتي به روش ميكروفيلتراسيون توسط غشاي سراميكي

چكيده: 

استفاده از فرآيندهاي غشايي در تصفيه پساب هاي نفتي، به دليل داشتن بازده اقتصادي 
باال و توانايي تركيب با ديگر فرآيندهاي متداول تصفيه پساب، در حال افزايش است. در اين 
تحقيق، نتايج حاصل از بررسي هاي تجربي تصفيه پساب هاي نفتي توسط غشاهاي سراميکي در 
فرآيند ميکروفيلتراسيون و فرآيند تركيبي ميکروفيلتراسيون- انعقاد ارائه شده است. براي انجام 
آزمايشات،  از غشاهاي سراميکي موليت و موليت- آلومينا كه با درصدهاي مختلف آلومينا به روش 
اكستروژن ساخته شده اند، استفاده شده است. آزمايشات با استفاده از پساب هاي سنتزي و واقعي 
انجام شده است. جهت ساخت پساب هاي سنتزي از ميعانات گازي چاه هاي گاز سراجه قم،  آب 
مقطر و امولسيفاير  Triton X-100 استفاده شده است. پساب واقعي نيز، پساب خروجي از واحد 
نمک زدايي چاه هاي 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 پس دهي غشاها 
مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل نشان مي دهد كه اختالف فشارbar 3 ، سرعت جريان 
عرضي 1/5، دماي خوراک 35 شرايط عملياتي بهينه در فرآيند ميکروفيلتراسيون با غشاهاي 
موليت است. مقايسه عملکرد غشاهاي موليت و موليت- آلومينا در تصفيه پساب هاي سنتزي 
و پساب سراجه نشان مي دهد كه با افزايش درصد آلومينا در غشاهاي موليت- آلومينا، به دليل 

دانشجو: محسن عباسي

 استاد راهنما: تورج محمدي/ افشين پاک

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي –گرايش طراحي فرآيندهاي جداسازي

 تاریخ: 1388
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افزايش تخلخل و قطر حفرات، شار تراوشي غشاها افزايش يافته و درصد پس دهي غشاها كاهش 
مي يابد. بهترين عملکرد در جداسازي پساب هاي سنتزي مربوط به موليت با 94% جداسازي 
بوده است. عملکرد غشاها در زمينه تصفيه پساب سراجه به دليل كوچکتر 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 نمک هاي سولفات آلومينيوم، 
كلريد آلومينيوم، سولفات آهن فرو و كلريد آهن فرو به همراه آهک جهت تصفيه پساب هاي 
سنتزي توسط غشاهاي موليت استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه با افزودن نمک هاي 
منعقدكننده در غلظت هاي بهينه، شار تراوشي و درصد پس دهي غشاها افزايش يافته و درصد 
گرفتگي غشاها نيزكاهش مي يابد. بهترين عملکرد در فرآيند ميکروفيلتراسيون- انعقاد، مربوط 

به سولفات آهن فرو به همراه آهک در غلظت  ppm 100 است. 
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مقام معظم رهبري:

هرکس دانش را به دست آورد، مي تواند قدرتمندي و قدرت نمایي کند. 

توليد هيدروژن به روش تجزيه فوتوكاتاليستي آالينده ها با استفاده از 
نانوذرات نيمه هادي 

چكيده: 

ــيد در  ــاال از مخلوط اوره و تيتانيوم دي اكس ــطوح ويژه ب ــت N-doped TiO2 با س فتوكاتاليس
ــده در دماهاي بين 350تا 700درجه سنتز شد و نيز  ــبت هاي مولي مختلف و كلسينه ش نس
تيتانيوم دي اكسيد استفاده شده به روش هم رسوبي با استفاده از مواد پيش ساز تترا تيتانيوم 
ايزوپروكسايد و ايزوپروپيل الکل تهيه گرديد. مشخصات نمونه هاي سنتزشده توسط روش هاي 
ــف جذبي  ــد. طي ــن گردي XRD ،SEM ،EDX ،BET ،UV-Visible spectrophotometer تعيي
ــده  ــت N-doped TiO2 به بيش از 600 نانومتر افزايش يافت. نيتروژن دوپينگ ش فتوكاتاليس
در ساختار تيتانيوم دي اكسيد يا به صورت مولکول هاي نيتروژن روي سطح تيتانيوم دي اكسيد 
جذب شيميايي مي شوند يا به صورت اتم هاي نيتروژن، جايگزين اتم هاي اكسيژن مي شوند كه 
هر دو آنها در پاسخ دهي فتوكاتاليست، به نور مرئي موثر مي باشند ولي نيتروژن جايگزين شده، 
فعاليت فتوكاتاليستي بيشتري درتوليدهيدروژن تحت نور مرئي از خود نشان مي دهد.فعاليت 
فتوكاتاليستي نمونه هاي سنتز شده در ميزان هيدوژن توليد شده از آب كه در آن آالينده آلي 
متانل بعنوان معرف فداكار استفاده شده بود مورد ارزيابي قرار گرفت. فعاليت فتوكاتاليستي باالي 
نمونه هاي تيتانيوم دي اكسيد دوپينگ شده با نيتروژن در مقايسه با تيتانيوم دي اكسيد عالوه بر 
موقعيت نيتروژن به انتقال نسبي فاز از آناتاس به روتيل براي N-doped TiO2 نيز مربوط مي شود.

دانشجو: ليال يونچي

 استاد راهنما: عبدالصمد زرين قلم

 مقطع تحصیلي: دكترا

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

کشور باید در علم، در دانش و به تبع علم و دانش، در آنچه که مترتب بر علم است، در رتبه هاي اول جهان قرار بگیرد. 

حذف فلزات سنگين از پساب به روش غشاي مايع تركيبي

چكيده: 

با توجه به وجود كاتيون هاي كادميم و روي )II( در پساب بسياري از صنايع و لزوم حذف اين 
فلزات از پساب، در تحقيق حاضر جداسازي آنها از محلول آبي به روش غشا مايع تركيبي كه 
به دنبال آن امکان بازيافت نيز فراهم مي گردد، مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين تحقيق از 
يک up-set طراحي شده جديد كه تركيبي از غشا مايع بالک و غشا مايع حمايت شده در آن 
گنجانده شده، استفاده گرديده است. استفاده از اين up-set بسياري از معايبي كه در كارهاي 
قبلي مشاهده مي شود، را برطرف مي سازد. براي انتقال كاتيون ها به شکل كمپلکس آنيوني از 
آنيون كيليت ساز مناسب جهت ايجاد كمپلکس 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 تهي ساز، نوع حالل، غلظت اوليه كادميم در فاز خوراک، ضخامت فيلم فاز 
آلي، اثر دما و اثر هم زدن فاز خوراک بر روي بازده و ظرفيت حذف و انتخاب پذيري روش مورد 
مطالعه قرار گرفت. در بررسي انجام شده براي حذف كادميم، ميزان كلريد موجود در فاز خوراک 
و براي حذف روي اثر گونه هاي مزاحم بر بازده و ظرفيت حذف بررسي گرديده اند. كارايي 
سيستم غشا مايع تركيبي با كارايي غشا مايع حمايت شده مقايسه شده و مشاهده شده است 

كه سيستم غشا مايع تركيبي كارايي خيلي بهتري از غشا مايع حمايت شده دارد.

دانشجو: ولي اله ماندني  پورديل

 استادراهنما: حميدرضا مرتهب

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

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

حذف فنل از پساب هاي صنعتي از طريق به كارگيري بيورآكتور غشايي 

چكيده: 

حضور تركيبات آلي حلقوي از جمله فنل در پساب بسياري از صنايع، باعث اهميت روش هاي 
حذف آن گرديده است. روش هاي زيستي حذف فنل، به عنوان يکي از آالينده هاي محيط زيست، 
در سال هاي اخير مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در اين تحقيق ابتدا تجزيه زيستي 
فنل توسط باكتري خالص  )Alcaligenes faecalis ATCC )8750 در كشت لرزان و به حالت آزاد 
و تثبيت شده بر روي فوم پلي اورتان بررسي شده است. نتايج نشان داد كه تثبيت باكتري در 
كشت لرزان باعث كاهش 37/5 و 28/7 درصدي زمان تجزيه زيستي كامل فنل با غلظت هاي 
اوليه 700 و 1000 ميلي گرم بر ليتر مي شود. با توجه به بازدارندگي فنل، معادله خطي هالدن 
در كشت لرزان به خوبي رفتار سينتيکي باكتري را پيش بيني مي كند. در اين معادله نرخ رشد 
ويژه ماكزيمم m max و ضريب بازدارندگي Ki به ترتيب h-1  0/12و mg/lit 268/08 محاسبه 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 نرم افزار Minitab 15 براي پيش بيني تابع 
هدف )زمان تجزيه( در نقاطي كه آزمايش نشده اند، ارائه شد. سپس تجزيه زيستي فنل در 
 بيورآكتور غشايي با حجم اسمي 2/26 ليتر و داراي غشايي از جنس پلي اتر سولفون و قطر منافذ
 mm 0/038كه به صورت خارجي نسبت به سيستم قرار داده شده بررسي شد. از آن جايي كه در 

دانشجو: شقايق نوروزي منش

 استاد راهنما: محمدرضا مهرنيا/ محمدحسين صراف زاده

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي- گرايش انرژي و محيط زيست

تاریخ: 1388
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بيورآكتور غشايي، غشا به عنوان مانعي فيزيکي در برابر خروج سلول هاي 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 
باكتري، جامدات معلق و داراي كيفيت باال مشاهده شد. به عالوه به منظور بررسي گرفتگي غشا 
مقادير تغيير شار خروجي نسبت به زمان تحت فشار ثابت 0/8 بار در دو سمت غشا و به ازاي 
هر يک از غلظت هاي اوليه فنل اندازه گيري شده و ميزان مقاومت هاي هيدروليکي غشا، كيک و 
انسداد منافذ محاسبه شد. نتايج نشان داد كه افزايش غلظت اوليه فنل باعث تاخير در گرفتگي 
غشا و كاهش شار مي شود. اين مطلب مي تواند به دليل افزايش فاز تاخير و كاهش سرعت رشد 
سلولي در غلظت هاي باالتر فنل باشد. ولي از طرفي با افزايش غلظت اوليه فنل، توده سلولي 
نهايي بيشتر و در نتيجه گرفتگي نهايي بيشتر مي شود. در نتيجه شار نهايي در غلظت هاي باالتر 

فنل اوليه، كمتر از شار نهايي در غلظت هاي پايين تر فنل اوليه است. 
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مقام معظم رهبري:

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

شبيه سازي بيورآكتورهاي غشايي در تصفيه پساب هاي صنعتي با استفاده از 
ديناميك سياالت محاسباتي 

چكيده: 

بيورآكتور غشايي يکي از فنآوري هاي زيستي مورد توجه براي تصفيه آب و فاضالب كه توسط 
محققان و سازمان هاي محيط زيست دنيا است. گرفتگي يکي از مهمترين مشکالتي 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 حفره هاي غشا )مجراي 
عبور سيال( كاهش مي يابد و ممکن است به مسدود شدن تعدادي از آنها بيانجامد. بنابراين تجمع 
مواد روي سطح غشا و به هم چسبيدن آنها منجر به تشکيل اليه هايي بر روي سطح غشا مي گردد. 
هوادهي رايج ترين و موثرترين روش مورد استفاده در كاهش 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 كارايي تصفيه است. سيستم مورد بررسي يک بيورآكتورغشايي هواگرد داخلي به 
ابعاد 0/7× 0/24× 0/18 است كه داراي دو بافل است كه زاويه آن ها در 90، 87/5 و 85 درجه قابل 
تنظيم است. براي شبيه سازي از معادله چندفازي Eulerian و همچنين معادله آشفتگي k  استاندارد 
استفاده شد. تحقيق انجام شده شامل سه زير مجموعه: شبيه سازي دو فازي آب-  هوا، شبيه سازي 
دو فازي لجن فعال-هوا و شبيه سازي سه فازي آب-لجن فعال-هوا است. در قسمت اول به بررسي 
اثر تغييرات ارتفاع مايع، نرخ هواي ورودي، حضور بافل  ها وتغيير زاويه آن ها، تعداد غشاها و فاصله 
بين آن ها 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 لخته ها سيستم 
به صورت سه فازي شبيه سازي شد. نتايج مرحله سوم نشان داد كه استفاده از معادالت گرانولي 
Euler در شبيه سازي سه فازي سيستم با در نظر گرفتن اندازه لخته ها، سبب نزديک شدن شرايط 
رآكتور در شبيه سازي سيستم به حالت واقعي مي شود. شبيه سازي با استفاده از اين معادالت در 

غلظت هاي باالي توده زيستي )g/lit 30( حاكي از تطابق داده ها با نتايج تجربي دارد. 

دانشجو: اميرحسين خليلي گرگاني

 استاد راهنما: محمدرضا مهرنيا/ نويد مستوفي/ محمدحسين صراف زاده

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي- گرايش طراحي فرآيند

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

پیشرفت علمی بدون تحقیق امکان ندارد.

بررسي اثر دما و سيستم هوادهي پيوسته و ناپيوسته در حذف آالينده هاي 
آلي در فرآيند بيوفيلتراسيون

چكيده: 

بيوفيلتراسيون به عنوان يکي از روش هاي رايج زيستي در حذف آالينده هاي فرار از هوا، تنها در 
صورتي مي تواند كارايي الزم را در مقياس صنعتي داشته باشد كه انعطاف پذيرِي قابل قبولي در 
برابر شرايط نامتعارف دما، بار آالينده ورودي و نوع هوادهي از خود نشان دهد. در اين مطالعه يک 
بيوفيلتر با بستر كمپوست و تلقيح شده با يک مجموعه قارچي و با قابليت تنظيم دما در مقياس 
آزمايشگاهي ساخته شد و كارايي آن در محدوده دماي45C-30  در دو حالت هوادهي پيوسته 
و ناپيوسته و نيز در بارهاي جرمي متفاوتي از نرمال هگزان به عنوان آالينده مورد ارزيابي قرار 
 گرفت. در 30C، همه آالينده ورودي حذف شد و با وجود افزايش 12 برابري بار ورودي تا ميزان

gm-3h-1 598 در دماي 35C و در حالت ناپيوسته، بازده تنها تا 82% كاهش يافت و حداكثر 

ظرفيت حذف به مقدار  491gm-3h-1   در اين شرايط به دست آمد. با افزايش دما تا 45C بازدهي 
به شدت افت كرد كه در حالت پيوسته به علت قرارگيري مداوم در اين شرايط نامطلوب به %8 
رسيد كه اندكي كمتر از حالت ناپيوسته بود. با اندازه گيري جمعيت ميکروبي بستر و مقايسه آن 
با بازده حذف مي توان كاهش را تا حد زيادي ناشي از اثر نامطلوب افزايش دما بر انتقال آالينده از 
فاز گاز به درون اليه زيستي دانست كه منجر به افزايش ضريب هنري و كاهش حالليت آالينده 
شده بود و در دماهاي باالتر با كاهش فعاليت ميکروبي اين مشکل دو چندان شد. براي روشن 
شدن مسير رسيدن به حالت پايا در حالت ناپيوسته در هر دما، عملکرد يک روز كاري بيوفيلتر 
در فواصل زماني مشخص در دماهاي مختلف مقايسه شد. نتايج نشان دادند كه در بارگذاري 
ناپيوسته در دماهاي C 30 و 35 و 40 واكنش از درجه يک بود و در بارگذاري پيوسته و در 

محدوده 30C-40، سرعت واكنش تابعيت شديدتري نسبت به غلظت متوسط داشت.

دانشجو: ميالد فردوسي

 استادراهنما: روئين حالج

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي- گرايش بيوتکنولوژي

تاریخ: 1389
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مقام معظم رهبري:

علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت کشور است.

تصفيه پساب هاي صنعتي به وسيله مواد نانو فتوكاتاليست تثبيت شده در 
رآكتور بستر ثابت 

چكيده: 

نگراني روز افزون در مورد آالينده هاي زيست محيطي آب، نياز به استفاده از فرآيندهاي مؤثر 
ــازي را ضروري مي سازد. استفاده از فتوكاتاليست، به عنوان يکي از فرآيندهاي  حذف و جداس
اكسيداسيون پيشرفته، يک تکنيک مؤثر در تخليص آالينده هاي آب و هوا است. در اين تحقيق، 
ــت، به صورت دوغابي و تثبيت شده بر روي  ــيد تيتانيوم، به عنوان فتوكاتاليس از ذرات دياكس
ــگ Acid Black 26 و)Reactive Red 152 )RR152 در  ــوع رن ــاف گوني جهت تخريب دو ن الي
يک راكتور بستر ثابت استفاده شد. آناليز SEM/EDX تشکيل بلورهاي دي اكسيد تيتانيوم را 
بر روي الياف گوني تأييد نمود. نتايج XRD نشان داد كه در نتيجه عمليات تثبيت، در ساختار 
فتوكاتاليست تغيير چنداني اتفاق نمي افتد. نتايج COD نشان داد كه ذرات TiO2 تثبيت شده 
بر روي الياف گوني، تقريباً تمامي تركيبات آلي موجود در محلول را پس از گذشت 3 ساعت از 
تجزيه فتوكاتاليستي Acid Black 26 تخريب مي كند. داده هاي حاصل از كروماتوگرافي يوني در 
حين تجزيه RR 152، تجزيه كامل رنگ را نشان داد. اثر پارامترهاي اصلي چون pH، آنيون ها 
CO3(،  مقدار H2O2 غلظت اوليه رنگ بر روي ميزان رنگبري در هر 

Cl- , SO4و -2
2- ,HCO3-(

دو سيستم دوغابي و تثبيت شده با استفاده از آناليز UV-vis مورد بررسي قرار گرفت و مقادير 
بهينه پارامترهاي عملياتي تعيين گرديد. به عالوه، از شبکه عصبي مصنوعي براي پيش بيني 
بازده سيستم تثبيت شده جهت تجزيه فتوكاتاليستيAcid Black 26 استفاده شد. نتايج حاصله 

نشان دهنده تطابق نتايج آزمايشگاهي و پيش بيني شده است. 

دانشجو: محمد واعظ

 استاد راهنما: عبدالصمد زرين قلم

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1388



314كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
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

چكيده: 

استفاده از بيورآكتورهاي غشايي در تصفيه پساب هاي آلي، به دليل بازده بسيار باالي حذف و 
نيز رفع بسياري از مشکالت سيستم هاي معمولي بيولوژيکي مانند امکان توزيع كامل اكسيژن 
در سيستم و كار در غلظت هاي باالي لجن فعال، به شدت در حال افزايش است. در اين تحقيق، 
نتايج حاصل از بررسي هاي تجربي تصفيه پساب هاي سنتزي آلي توسط بيورآكتور غشايي با 
غشاهاي سراميکي و پليمري ارائه شده است. براي انجام آزمايشات، بيورآكتورغشايي در مقياس 
آزمايشگاهي طراحي و ساخته شد. آزمايشات با استفاده از پساب هاي سنتزي انجام شده است 
و از لجن فعال پااليشگاه تهران به عنوان واحد بيولوژيکي استفاده شده است. در پساب هاي 
سنتزي استفاده شده در اين آزمايشات ابتدا در بيورآكتورغشايي با غشاي غوطه ور از گلوكوز به 
عنوان منبع كربني استفاده شده كه به سادگي توسط باكتري ها 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 سراميکي روند رشد لجن فعال و افزايش مقدار 
جرم ميکروارگانيسم ها )MLSS( بررسي شده است. ميزان حذف COD پساب به عنوان توانمندي 
بيورآكتور در حذف موادآلي اندازه گيري شده و همچنين نحوه تغييرات گرفتگي غشاي سراميکي 
نيز بررسي شده است. در ادامه ابتدا غشاي الياف ميان تهي جايگزين غشاي سراميکي شده و از 
فنل به عنوان منبع كربني به جاي گلوكوز استفاده شده است. افزايش تدريجي غلظت فنل در 
خوراک ورودي براي ارزيابي تغييرات سيستم بيولوژيکي و اثر غلظت فنل در حذف آمونياک 
نيز بررسي شده است. زمان ماند جامد سيستم بيولوژيکي و نسبت كربن به نيتروژن در پساب 
ورودي عواملي بودند كه در ادامه بررسي شدند و نهايتاً نحوه كاركرد غشاي الياف ميان تهي نيز 

دانشجو: محسن مقامي دولت آباد

 استادراهنما: تورج محمدي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي- گرايش جداسازي

تاریخ: 1388
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بررسي شده است. نتايج آزمايشات نشان  دهنده حذف بيش از COD %96 ورودي در تمام طول 
آزمايشات و حذف بيش از 99% فنل در زماني است كه از اين ماده به عنوان منبع كربني استفاده 
شده است. مقايسه كاركرد بيورآكتور غشايي در غلظت هاي مختلف فنل و نسبت هاي مختلف 
كربن به نيتروژن نشان داده كه با افزايش غلظت فنل ورودي حذف نيتروژن كاهش مي يابد. 
نسبت COD به نيتروژن برابر20 به عنوان نسبت بهينه براي زماني كه آالينده گلوكز باشد و يا 
فنل با غلظت كمترmgl -1400 باشد تعيين گرديد. براي غلظت هاي باالتر اين نسبت باعث تجمع 
نيتروژن مي شود و نسبت كربن به نيتروژن برابر 20 نسبت بهينه است. زمان ماند جامد برابر 
10 روز نيز به عنوان زمان بهينه كه در آن مقدار جرم جامد با زمان ثابت مي ماند تعيين گرديد.
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مقام معظم رهبري:

پیشرفت کشور نیازمند حرکت علمی بسیار قوی است.

مدل سازي توزيع غلظت آالينده هاي ناشي از حركت خودروها در 
بزرگراه ها بر روي سرنشينان آنها

چكيده: 

در قرن اخير آلودگي محيط زيست از جمله پيامدهاي ناخواسته فناوري است. آلودگي هوا يکي از 
معضالت شهرهاي صنعتي و بزرگ است، اغلب اين شهرها از نظر وضعيت جغرافيايي به گونه اي 
هستند كه امکان تخليه هواي آلوده به علت پديده اي مانند وارونگي از اطراف شهر وجود ندارد. 
آلودگي هوا و به خصوص كاهش آن به يک سطح قابل قبول يک مسئله بسيار مهم زيست 
محيطي است، آلودگي هوا نه تنها در ناحيه اي كه در آن منابع بزرگ آلودگي موجود است وجود 
دارد، بلکه آالينده ها مي توانند توسط جريان باد و جريان هاي جوي انتقال پيدا كنند. خودروها 
يکي از منابع اصلي توليد آالينده هاي هوا و هم چنين ايجاد پديده هاي ثانويه ناشي از آلودگي 
هوا همچون اثر گلخانه اي مي باشند. تاكنون بررسي هاي متعددي در زمينه اثر اين آالينده ها روي 
عابران پياده و ساكنان حاشيه راه ها انجام شده كه منجر به توسعه مدل هاي گوناگون گرديده 
است. در اين مدل ها، ابتدا جاده به تعداد معيني منبع نقطه اي تقسيم مي شود و از مدل منبع 
نقطه اي، به عنوان مثال، مدل دود گوسي براي اندازه گيري غلظت آالينده در فاصله اي خاص از 
منبع استفاده مي شود. سپس، با استفاده از روش جمع آثار، غلظت كل آالينده در فاصله مورد نظر 
از منبع نقطه اي به دست مي آيد. عالوه بر عابران پياده و ساكنان حاشيه راه ها، مطالعات تجربي در 
مورد ميزان دريافت آالينده ها توسط سرنشينان خودروها انجام گرفته و اخيرا مدل هايي نيز ارائه 
شده است. در كار حاضر، هدف مدل سازي غلظت دريافتي آالينده مونواكسيدكربن با استفاده از 
مدل دود گوسي كه پارامترهاي آن توسعه يافته است، است. همچنين، آشفتگي ناشي از حركت 

خودروها توسط مدل k در مدل سازي لحاظ شده است.

دانشجو: مريم سادات ضوئي

 استادراهنما: رحمت ستوده قره باغ

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي- گرايش طراحي فرآيند

تاریخ: 1388



پژوهش در زمينه رفع تنگناهاي 
عملياتي و بهسازي و حفاظت 

صنعتي
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مقام معظم رهبري:

تولید علم و تحقیقات، حیات آینده کشور است.

طراحي سيستم هوشمند كنترل سوخت و هوا و متوسط دما در درون 
كورها

چكيده: 

با توجه به اهميت موضوع مصرف سوخت در كوره ها، كه يکي از انرژي برترين بخش ها در يک 
واحد صنعتي،  به خصوص در پااليشگاه ها و نيروگاه ها مي باشند، طراحي يک 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 كوره هاي موجود، دستي و بر اساس تجربه شکل گرفته است و موجب مي شود 
تا در برخي موارد هواي اضافي مصرفي دركوره تا بيش از 200درصد افزايش يابد كه اين امر 
باعث مصرف سوخت بيش از حد الزم مي شود. به همين منظور در اين پروژه،  بررسي روش هاي 
كنترل هوشمند در كوره ها و طراحي يک سيستم مناسب براي كوره مورد نظر، كه در اينجا كوره 
اصلي نفت خام در پااليشگاه شيراز )H-101A( است، هدف كار قرار گرفته است. مساله ديگري  
كه دركوره  )H-101A( شركت 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.

دانشجو: رامين دانسفاله

 استادراهنما: دكتر داوود رشتچيان/دكتر يداهلل سبوحي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي:  مهندسي مکانيک

تاریخ: 1384
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مقام معظم رهبري:

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

بهينه سازي مصرف انرژي در واحد توليد هيدروژن از گاز طبيعي

چكيده: 

الکتريسيته  و حرارت موردنياز براي توليد هيدروژن به روش هاي متفاوت )الکتروليز، ترموشيميائي، 
فتوليز و ترموليز( به وسيله منابع گوناگون مانند آب و گازطبيعي قابل تهيه است. براي توليد 
هيدروژن، انرژي به صورت الکتريسته و يا به صورت حرارت مورد استفاده قرار مي گيرد. اين 
فرآيندها هميشه آميخته با تلفات انرژي است. تلفات حرارتي، كارايي توليد هيدروژن توسط اصالح 
)رفرمر( را درحدود90%محدود مي كند. كارايي هاي 75% براي الکتروليزها و 85% براي اصالح 
رفرمر پيش بيني مي شود. اصالح   بخار )SMR( از NG، موثرترين روش است كه به طور گسترده 
براي توليد هيدروژن استفاده مي شود. اين فرآيند نمايانگر تبديل كاتاليستي متان و آب )بخار( 
به اكسيدهاي كربن و هيدروژن است. در حال حاضر بيشتر از 99% كل هيدروژن پااليشگاهي 
توسط SMR و بقيه جريان هاي پااليشگاهي كم اهميت تر توليد مي شود. تکنولوژي هاي جديدي 
مانند: توليد بيولوژيکي هيدروژن توسط جلبک و باكتري ها، توليد هيدروژن بر پايه بيوماس، 
الکتروليز بخار دما باالو توليد هيدروژن  با  استفاده از اصالح كننده هاي پالسما درمرحله تحقيق 
و توسعه هستند. هزينه هاي توليد هيدروژن حدود5/6دالر برگيگاژول هيدروژن توليدي از گاز 
طبيعي،10/3دالر برگيگاژول هيدروژن توليدي از زغال سنگ و اما20/1دالر برگيگاژول هيدروژن 
توليدي به واسطه الکتروليزاست. بهينه سازي سيستم انرژي را مي توان در سه سطح بهينه سازي 

دانشجو: ناصر فتحي

 استادراهنما: دكتر ابوالقاسم امام زاده

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالمي- واحد علوم و تحقيقات

رشته تحصیلي: مهندسي انرژي

تاریخ: 1385
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تركيبي، بهينه سازي طراحي و بهينه سازي عملياتي مورد بررسي قرار داد. اهداف بهينه سازي 
انرژي به دستيابي سازمان درجهت رسيدن به حداقل هزينه هاي انرژي است. واين هدف از دو 
راه قابل دسترسي است؛ الف(پرداخت حداقل به ازاء هر واحد انرژي، ب(كاهش مصرف انرژي 
كه داراي سه انتخاب است1.فرآيند هاي موثر در انرژي به وسيله طراحي)پروژه هاي جديد(2.
سرمايه گذاري عمده 3.كاهش دادن تلفات پالنت وتجهيزات به كار گرفته موجودكه از طريق 
جلوگيري از تلفات انرژي و شناسائي تلفات انرژي قابل حصول است. هر چقدر يک پالنت مناسب 
به كار گرفته شود، تلفات انرژي پيش بيني نشده رخ مي دهد. وقتي اين رويداد شناسائي مي شود 
به وسيله جمع آوري خوب داده ها و سيستم اطالعات، فرصت   براي اصالح و بهسازي به عمل 
مي آيد. بهسازي در واحدها با افزايش ظرفيت، با حداقل كردن هزينه و مصرف منابع و يا باكاهش 
تلفات جرم، انرژي وغيره قابل اجرا است. به طور كلي مراحل در واحد توليد هيدروژن )شمالي( 
پااليشگاه تهران عبارتند: رفرمينگ دركوره تبديل )عمل تبديل هيدروكربن هاي سبک(، تبديل 
مرحله اي گاز CO به CO2، جداكردن CO2، متان سازي و سيستم هاي جانبي.  بنابراين شناسائي 
كردن منابع مشکالت و تصحيح آنها مي تواند افزايش كارائي دستگاه را  همراه داشته باشد. يک 
گزينه براي بهسازي بخش جابجايي كوره تبديل در انتقال مقدار از گرماي اين بخش به بخش 
تابش متمركز است. مانندافزايش پيش گرم خوراک براي انتقال گرما از بخش جابجايي به سمت 
پائين )بخش تابشي( است. پيش گرم هواي احتراق، جريان گاز دودكش سرتاسر كوره،  بار فن ها 
و بارتمام بخش جايجايي را كاهش مي دهد. گزينش هاي متعددي براي پيش گرم هوا وجود 
دارد. كاربرد مبدل حرارتي با گاز دودكش، به كاربردن بخارو به كاربردن چرخشي آب بويلر از 
آن جمله هستند. جايگزيني لوله هاي  HK-40 قديمي با فراهم كردن اصالح به وسيله ميکروآلياژ 
مي تواند دماهاي خروجي  باالي رفرمر را به همراه داشته باشد. درنتيجه كاهش نسبت بخار 
به كربن را ممکن مي سازد. كاهش نسبت مولي بخار به كربن باعث صرفه جوئي 117  پوند بر 
ساعت مصرف سوخت شده و MMBTU/HR 26/2  بار حرارتي كوره را كاهش مي دهد. عالوه بر 
آن  4485 پوند بخار  300  را در اختيار پااليشگاه قرار مي دهد. هواي اضافي باعث كاهش دماي 
خروجي فرآيند شده و در نتيجه براي جبران دما، ميزان سوخت كوره افزايش مي دهند. كاهش 
هواي اضافي به يک ونيم برابر طراحي)% O2=3( و با سوخت  9300  پوند بر ساعت گرماي آزاد 
شده 30%  بيشتر از گرماي الزم براي كل فرآيندهاي)بخش تابش وهمرفت( را تامين  مي كند 
كه  در آن صورت 3000  پوند بر ساعت سوخت و يا  56MMBTU/HR/5  انرژي ذخيره مي شود.
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مقام معظم رهبري:

عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یك اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد.

طراحي كنترل كننده هاي هوشمند هيبريد براي محركه موتور سنكرون 
آهنربا دائم دروني

چكيده: 

در اين پايان نامه روش كنترل برداري براي كنترل سرعت موتور سنکرون آهنربا دائم دروني ارائه 
شده كه براي رسيدن به رفتار بهينه محركه و دستيابي به گستره وسيع سرعت، شامل سرعت هاي 
باالي سرعت نامي، از الگوريتم هاي حداكثر گشتاور بر جريان و تضعيف شار بهره گرفته شده 
است. كنترل كننده ي سرعت مورد استفاده در اين محركه الکتريکي يک كنتر ل كننده هوشمند 
 )PI( هيبريد است. منظور از كنترل كننده هوشمند هيبريد يک كنترل كننده تناسبي انتگرالي
است كه بهره هاي آن به صورت برخط توسط شبکه هاي تنظيم ANFIS يا RBFN مي شوند. 
روش كار بدين صورت است كه در ابتدا بهره هاي بهينه كنترل كننده PI به صورت خارج از خط 
توسط الگوريتم ژنتيک و در شرايط ديناميکي مختلف به دست مي آيند. سپس از اين نتايج براي 
آموزش شبکه هاي ANFIS و RBFN استفاده مي شود در نهايت بهره هاي كنترل كننده PI به 
صورت برخط توسط شبکه هاي آموزش ديده، تعيين مي شوند. نتايج شبيه سازي نشان دهنده 

رفتار مطلوب محركه و مناسب بودن روش بيان شده است.

دانشجو: فردين دالوند

 استادراهنما: دكتر ميلي منفرد

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي:   مهندسي برق- گرايش قدرت

تاریخ: 1385
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مقام معظم رهبري:

پیشرفت کشور نیازمند حرکت علمی بسیار قوی است.

توسعه استراتژي هاي جديد كنترلي براي پايداري ولتاژ در شبكه هاي 
چندماشينه

چكيده: 

پايداري ولتاژ از مسائل با اهميت شبکه هاي قدرت، بخصوص شبکه هايي است كه تحت بارگذاري 
شديد قرار دارند. تحقيقات گسترده اي در راستاي ارائه روش هاي بهبود پايداري ولتاژ انجام شده 
است. در اين رساله، استراتژي استفاده از رگوالتورهاي پيشرفته كنترل ولتاژ شين فشارقوي 
نيروگاه ها ) HSVC(، به 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  118  شينه  IEEE آزمايش شده است. اين رساله، ساختار اين رگوالتور نيز 
بسط داده شده است، به گونه اي كه بر كارايي آن در مواجهه با ناپايداري ولتاژ افزوده شده است. 
در اين رساله، با استفاده از تئوري پسخور كمي غيرخطي ) QFT(، كنترل كننده مقاومي نيز براي 
تحريک ژنراتور طراحي شده است. در طراحي اين كنترل كننده، همه نوع نامعيني هاي ممکن، 
اعم از پارامترهاي ژنراتور و نامعيني هاي ناشي از شبکه شامل تغيير در نقطه كار و اغتشاش ها 
در نظر گرفته شده است. اين كنترل كننده در مقايسه با سيستم هاي تحريک متداول، در بهبود 
پايداري سيستم در برابر اغتشاش هايي همچون اتصال كوتاه و خروج خط، عملکرد بسيار خوبي 
دارد. به منظور بهبود عملکرد اين كنترل كننده در برابر ناپايداري ولتاژ، يک حلقه تنظيم خودكار 
مرجع به آن اضافه شده است. مزيت ديگر اين كنترل كننده اين است كه خطاي ماندگار آن صفر 
است. در اين رساله الگوريتمي جهت تركيب  HSVC با اين كنترل كننده مقاوم ارائه شده است.

دانشجو: اصغر اكبري فرود

 استادراهنما: دكتر حسين سيفي

 مقطع تحصیلي: دكترا

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي:  مهندسي برق

تاریخ: 1385
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مقام معظم رهبري:

اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یك جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود به تدریج بیگانه تر شدن است.

بهينه سازي مبدل هاي حرارتي پوسته لوله اي با لوله هاي فين كوتاه به 
كمك الگوريتم ژنتيك

چكيده: 

مبدل هاي پوسته لوله اي در صنايع مختلف داراي جايگاه ويژه اي هستند. از اين رو هرگونه 
طراحي بهينه مي تواند در كاهش هزينه هاي اوليه، جاري و فضاي اشغال شده آن تاثيرات 
چشم گيري داشته باشد. بر همين اساس استفاده از لوله هاي فين كوتاه در مبدل هاي پوسته 
لوله اي مورد بررسي قرار گرفت. پارامترهاي طراحي مبدل پوسته لوله اي قطر لوله و پوسته، تعداد 
پاس ها، آرايش و گام لوله ها، اندازه و گام بافل ها در نظر گرفته شده است. براي طراحي مبدل از 
روش  Bell-Delaware استفاده شده است. براي بهينه يابي طراحي مبدل حرارتي پوسته لوله اي 
الگوريتم ژنتيک به كار گرفته شده است. تابع هدف هزينه كل پروژه است كه شامل هزينه اوليه 
و هزينه جاري است. هزينه اوليه تابعي از سطح حرارتي الزم براي انتقال حرارت است، درحالي 
كه هزينه جاري تابع مجموع افت فشار در لوله و پوسته است. نتايج نشان مي دهد بااستفاده از 
لوله هاي فين كوتاه ضريب افت فشار در سمت پوسته افزايش مي يابد ولي طول مبدل كاهش 
مي يابد بنابراين استفاده از لوله هاي فين كوتاه در محدوده عملکردي خاصي كه به جنس لوله 
  C100 W/m وابسته است، توجيه پذير مي شود. اين محدوده در ضرايب هدايت حرارتي كمتر از
بسيار سريع با كاهش ضريب هدايت حرارتي كاهش مي يابد ولي در ضرايب باالتر تغييرات 

چنداني ندارد.

دانشجو: مجيد حسن پور

 استادراهنما: دكتر حسين شکوهمند

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:   مهندسي مکانيک-گرايش تبديل انرژي

تاریخ: 1386
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مقام معظم رهبري:

عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یك اصل در مجموعه کارها و فعالیت هاي حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.

بررسي مديريت ريسك عملياتي از نقطه نظر روش هاي داخلي و وقايع 
خارجي در تأمين قطعات يدكي شركت هاي پااليش نفت

 )مطالعه موردي: شركت پااليش نفت بندرعباس(

چكيده: 

طراحي و ساخت شركت پااليش نفت بندرعباس توسط دو شركت snamprojetti ايتاليايي و 
chyuda ژاپني بوده است، البته تأمين قطعات مورد نياز اين شركت از ايتاليا، ژاپن، كره، هند، هلند 
و انگلستان انجام مي گيرد و به همين لحاظ اغلب مشکالت زيادي در تأمين قطعات در طي مراحل 
تعميرات اساسي شركت به وجود مي آيد و به علت عدم تثبيت در سياست ها و قوانين كشور و 
تحريم هاي اقتصادي موجود بر سرراه كشورمان تأمين قطعات در اين شركت شديداًً دستخوش 
تغييرات بوده و در اين ميان شركت هاي پااليشي در خصوص تأمين قطعات از خارج با تهديدات 
جدي مواجه هستند با توجه به اينکه تأمين كاال به سهولت امکان پذير نيست و صرف نظر از عدم 
امکان تأمين به موقع كاال و خطر كمبود كاال كه شركت را وادار به ذخيره سازي مي كند، اين 
شركت به داليل متعددي با سرمايه گذاري در موجودي كاال و قبول هزينه آن، سعي مي نمايد 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 هزينه هاي انبارداري و بلوكه كردن مبالغ هنگفت سرمايه هاي ارزي 
و ريالي در انبارها، باعث مسايل عديده اي ديگر، چون بروز ريسک تغييرات فن آوري، ريسک معدوم 
شدن قطعات، ريسک معيوب شدن قطعات و.... مي شود و در واقع مي توان گفت با وجود روش هاي 
مختلف مديريت ريسک )حذف، انتقال، كاهش و پذيرش( مديران اين شركت آسان ترين و يا به 
معنايي خطرناک ترين روش برخورد با ريسک يعني حذف ريسک را در اين سال ها اعمال نموده اند. 
نتيجه تحقيق: استراتژي پيشنهادي براي ريسک دستور العمل ها پذيرش ريسک و انتقال ريسک؛ 
براي ريسک گردش كار فيزيکي انتقال ريسک و كاهش ريسک؛ براي ريسک تأمين منابع مالي 
اجتناب از ريسک؛ براي ريسک كنترلهاي داخلي انتقال ريسک و براي ريسک سياسي كاهش 

ريسک .

دانشجو: شيوا حرير فروش

 استادراهنما: دكتر فرهاد حنيفي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالمي -واحد  قشم

رشته تحصیلي:  مديريت بازرگاني- گرايش مالي

تاریخ: 1386



خالصه پروژه هاي دانشجويي 325
مقام معظم رهبري:

بدانید که بدون تحقیق، بدون نوآوري، بدون ژرف یابي در هیچ مقوله اي انسان نمي تواند به هدف هاي واال دست پیدا کند.

مميزي انرژي كوره ها و بويلرها به منظور كاهش مصرف سوخت و كاهش 
آالينده هاي زيست محيطي در شركت پااليش نفت بندرعباس

چكيده: 

در بهينه سازي مصرف انرژي كه از اوايل دهه  1970  در دنيا شروع شد، همواره حامل سه موضوع 
مهم انرژي، اقتصاد و محيط زيست به عنوان اركان اصلي بوده است. كشورهاي صنعتي در نتيجه 
اين حركت، سودهاي قابل توجهي عايد كشور خود نموده اند. امروزه كشورهاي صنعتي به مديريت 
مصرف انرژي به عنوان يک منبع جديد انرژي مي نگرند و اعمال اين مديريت منجر به شکوفايي 
صنعت، اقتصاد و بروز فرهنگ مصرف منطقي شده است. در اين تحقيق با اندازه گيري ميزان 
مصرف سوخت و محاسبه راندمان كوره ها و بويلرهاي پااليشگاه بندرعباس و با استفاده از نتايج 
به دست آمده از ميزان انرژي ورودي به كوره ها و انرژي گرفته شده، همچنين با توجه به خسارت ها، 
افزايش هزينه هاي تعميراتي و صدماتي كه به علت افزايش بار به كوره هاي واحدهاي تقطير تحميل 
مي گردد، بررسي هاي جدي و مقايسه سود و صرفه اقتصادي در اين مورد ضروري است و پيشنهاد 
نصب كوره دوم واحدهاي تقطير اين پااليشگاه در جهت افزايش راندمان كوره هاي فعلي الزم 
و ضروري خواهد بود. در رابطه با نصب و راه اندازي اين كوره، در اين تحقيق از نرم افزار پروفرم 
براي محاسبه اقتصادي و بازگشت سرمايه در سناريوهاي مختلف از قبيل فروش كوپن كربن با 
قيمت هاي متفاوت و يا بدون فروش كوپن كربن، استفاده گرديده و نشان مي دهد كه اگر قيمت 
گازطبيعي به قيمت بين المللي 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 7 / 5 دالر  بر گيگاژول مهمترين 
نتيجه حاصله كاهش دوره بازگشت سرمايه است كه براي سناريو   22 دالر)قيمت كوپن كربن به 
ازاي هرتن( 3 / 3 سال، سناريو 7  دالر 6 / 3 سال، سناريو 3  دالر 7 / 3 سال و در حالت بدون فروش 
كوپن كربن 8 / 3 سال محاسبه گرديده است. لذا استفاده از مکانيزم توسعه پاک با استفاده از فروش 
كوپن كربن مقرون به صرفه خواهد بود ولي با در نظر گرفتن شرايط سياسي حاكم بر صنايع و 

سازمان هاي وابسته به وزارت نفت تصميم گيري در اين خصوص به عهده متوليان امر است.

دانشجو: غالمحسين رمضانپور

 استادراهنما: دكتر عبدالرضا كرباسي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالمي- واحد بندرعباس

رشته تحصیلي:   مديريت محيط زيست

تاریخ: 1386



326كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

یکي از ضروریات پیشرفت علمي تقویت روحیه پژوهش و جویندگي در دانشجویان است.

انتگراسيون هيدوژن در پااليشگاه هاي نفت

چكيده: 

كيفيت نفت خام در دنيا، به علت افزايش زنجيره هاي بلند هيدروكربني و نيز تركيبات گوگردي 
و نيتروژن دار در آن، روز به روز در حال كاهش است. از يک سوء، جهت دستيابي به تركيبات 
با ارزش، پااليشگاه ها مي بايست توانايي تبديل باقي مانده هاي سنگين به تركيبات سبک تر را دارا 
باشند. از سوي ديگر، به علّت فشارِ قوانين زيست محيطي مبني بر توليد سوخت هاي پاک)سبز(، 
تركيبات گوگردي و نيتروژن دار مي بايست از تركيب سوخت هاي توليدي حذف شوند. حذف 
تركيبات نامطلوب و همچنين شکست تركيبات سنگين هيدروكربني به تركيبات سبکتر، توسط 
عمليات تصفيه و شکست هيدروژني صورت مي پذيرد كه به شّدت مصرف كننده هيدروژن 
مي باشند. داليل ذكر شده، گوياي اين مطلب است كه ميزان مصرف و نياز به هيدروژن در 
پااليشگاه هاي نفت، روز به روز در حال افزايش است. بنابراين و با توجه به سنگين بودن هزينه هاي 
توليد هيدروژن، انتگراسيون اين مادۀ گرانبها در پااليشگاه هاي نفت، اجتناب ناپذير است. در 
اين تحقيق، پس از بيان مفاهيم انتگراسيون هيدروژن در پااليشگاه هاي نفت، به انتگراسيون 
هيدروژن در شركت پااليش نفت تهران، پرداخته مي شود. در اين راستا، ابتدا به تحليل فرآيندي 
 شبکه هيدروژن پااليشگاه تهران، پرداخته مي شود. سپس شبکه مذكور در محيط نرم افزار

REFOPT1 ، مدل سازي شده و در ادامه جهت تخمين هزينه هاي عملياتي و پارامترهاي فرآيندي، 
شبيه سازي مي شود. در گام بعد، به كمک منحني هاي تركيبي و نمودار مازاد هيدروژن، اهداف 
اصالح، مشخص مي شوند. سرانجام، دو مدل جهت اصالح شبکه هيدروژن پااليشگاه تهران، ارائه 

مي شود. در پايان، به تحليل نتايج و مقايسة دو مدل ارائه شده پرداخته خواهدشد.

دانشجو: روزبه ساالري

 استادراهنما: دكتر مجيد عميد پور/دكتر محمدرضا جعفري نصر

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي خواجه  نصيرالدين طوسي

رشته تحصیلي:  مهندسي مکانيک

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 327
مقام معظم رهبري:

هدف دار کردن تحقیق علمي با توجه به نیازهاي کشور و نیازهاي صنعت و بقیه بخش هاي کشور حیاتي است.

طراحي ساختار كنترل براي برج هاي تقطير سري

چكيده: 

طراحي ساختار سيستم كنترل، تعيين ساختاري سيستم كنترل است كه توسط آن موارد زير 
بررسي و مشخص مي گردند. چه چيزي را بايد كنترل كرد و حلقه هاي كنترل از چه متغييرهاي 
تشکيل مي شوند. 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 پالنت هاي شيميايي همچنين با نام كنترل فرآيندهاي 
گسترده نيز شناخته مي شود. در عمل اين مسئله معموال بدون استفاده از ابزارهاي تئوري موجود 
حل  شده است.در واقع روش كار در صنعت به منظور كنترل فرآيندهاي گسترده هنوز هم خيلي 
زياد برگرفته از ايده هايي است كه توسط Buckley در سال 1964 و Shinskey درسال 1984 در 
بخش كنترل فرآيند عمومي مشخص شد. موضوع اصلي كه بايد توسط تئوري هاي جديد حل 
شود، تعيين كردن ساختار سيستم كنترل است. كدام متغييرها بايد اندازه گيري شوند و كدام 
ورودي ها بايد تنظيم شوند و كدام ارتباطات بايد بين اين دو مجموعه برقرار گردد. در اين رساله 
طراحي ساختار كنترل برج هاي تقطير سري بر اساس ابزارهاي تئوري كنترل چند متغييره 
انجام خواهد گرديد. در اين رساله يک رويه سيستماتيک براي طراحي ساختار كنترل براي يکي 
از انواع برج هاي تقطير سري )MEDC( ارائه و بر اساس آن كار طراحي ساختار كنترل انجام 
خواهد شد. اين رويه با تعيين دقيق اهداف عملياتي و اقتصادي و درجات آزادي قابل دسترس 
به منظور برآورده كردن آنها شروع مي شود. ما براي طراحي ساختار كنترل به مرحله اول و دوم 
رويه ارايه شده در فصل دوم، به صورت اجمالي خواهيم پرداخت و به طور كامل مرحله سوم آن 

را مورد بررسي قرار مي دهيم.

دانشجو: سعيد اكبري

 استادراهنما: دكتر علي خاكي  صديق

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالمي- واحد تهران جنوب

رشته تحصیلي:   مهندسي برق-گرايش كنترل

تاریخ: 1385



328كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

باید ضمن پیگیري جدي مسئله تحقیقات به گونه اي به آن جهت داده شود تا چرخه علمي کشور کامل گردد.

بهينه سازي اگزرژي- پينچ برج هاي تقطير

چكيده: 

اگرچه روش هاي نوين جداسازي هر روز بيشتر و  بيشتر مي شوند اّما تقطير همچنان در فرآيندهاي 
جداسازي به طور وسيع مورد استفاده قرار مي گيرد. تقطير يک فرآيند با مصرف انرژي نسبتاً 
باال است در فرآيند هاي مختلف حدود 40 درصد كّل انرژي مورد نياز در ستون هاي تقطير مورد 
استفاده قرار مي گيرد. بنابراين سيستم تقطير را مي توان به عنوان نخستين هدف براي بهبود 
راندمان انرژي فرآيند هاي مختلف در نظرگرفت. مصرف انرژي منجر به انتشار آلودگي هاي گازي 
مي گردد بنابراين صرفه جويي انرژي نه تنها از ديدگاه اقتصادي,  بلکه از ديدگاه زيست محيطي 
نيز قابل اهمّيت است. صرفه جويي در مصرف انرژي به منظور استفادۀ بهينه از آن با تغيير در 
ساختار مرسوم ستون هاي تقطير امکان پذير است در اين پروژه به جنبه هاي مختلف صرفه جويي 
انرژي در ستون ها با استفاده از مبّدل هاي جانبي و ترتيب بندي هاي ممکن به همراه چند 
مثال كاربردي پرداخته شده است. از مهم ترين مزاياي به كارگيري ترتيب بندي هاي جايگزين و 
مبّدل هاي جانبي و امکان استفاده از سرويس هاي جانبي ارزان تر و افزايش ظرفّيت كلّي ستون 

است.

دانشجو: ميثم كمالي نژاد

 استادراهنما: دكتر مجيد عميد پور

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي خواجه  نصيرالدين طوسي

رشته تحصیلي:  مهندسي مکانيک- گرايش مهندسي سيستم هاي انرژي

تاریخ: 1386



خالصه پروژه هاي دانشجويي 329
مقام معظم رهبري:

نسل امروز ایراني توانایي و امکانات برنامه ریزي جهت پیشرفت در علم و تحقیق و اجراي آن را دارد.

تحليل لرزه اي مخازن ذخيره مايعات در هنگام زلزله با درنظرگرفتن 
اثرات ديناميكي ناشي از حركت غيرخطي سطح آزاد

چكيده: 

تمركز 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 لرزه اي ناشي از زلزله را 
مي توان در چند مبحث مجزا مورد بررسي قرار داد كه عبارتند از: 1( ارزيابي تقريبات مدل هاي 
ساده جرم-فنر متداول مورد استفاده توسط مهندسان طراح. 2( برآورد اثرات غيرخطي حركت 
سطح آزاد بر رفتار ديناميکي مخازن.3( پديده برخورد امواج سطحي با سقف مخازن ذخيره. 4(

روش هاي كاهش اثرات نامطلوب امواج سطحي

دانشجو: محمد علي گودرزي

 استادراهنما: سيدرضا صباغ يزدي

 مقطع تحصیلي: دكترا

دانشگاه: دانشگاه صنعتي خواجه  نصيرالدين طوسي

رشته تحصیلي:   مهندسي عمران-گرايش سازه

تاریخ: 1388



330كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

فضاي عمومي کشور بایستي فضاي ترویج، تولید، گسترش و تحقیق علم و پرورش عالم و محقق باشد.

طراحي و شبيه سازي FCL ابررساناي نوع مقاومتي مبتني بر مسائل 
حفاظتي سيستم قدرت

چكيده: 

با توسعه و گسترش شبکه هاي انتقال و توزيع سهم جريان اتصال كوتاه افزايش مي يابد. افزايش 
جريان اتصال كوتاه عواقب متعددي را به دنبال دارد كه از جمله منجر به صدمه زدن به تجهيزات 
شبکه، افزايش اندازه و باال بردن هزينه مي شود. جهت رفع اين مشکل محدود كننده هاي جريان 
خطا )FCL( پيشنهاد مي شود. در واقع FCL امپدانسي است كه به طور سري به شبکه وصل 
مي شود و جريان خطا را كاهش مي دهد. روش هاي مختلفي جهت محدودسازي جريان خطا 
در شبکه قدرت وجود دارد كه با مقايسه آنها با يکديگر، محدود كننده هاي جريان خطا ابررسانا 
)SFCL( به دليل عدم ايجاد افت ولتاژ و تلفات در شرايط نرمال شبکه، سرعت عملکرد و قابليت 

اطمينان باال از شرايط بهتري برخوردار است.

دانشجو: روح اهلل عباسي

 استادراهنما: حسين حيدري

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي:  مهندسي برق گرايش قدرت- سيستم

تاریخ: 1386



خالصه پروژه هاي دانشجويي 331
مقام معظم رهبري:

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

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

چكيده: 

حضور عوامل خورنده در فرآورده هاي نفتي پااليشگاه نفت و گاز باعث تخريب و خوردگي 
قسمت هايي از تاسيسات انتقال و فرآيند مربوط به واحدها است. واحد تصفيه آميني گاز به 
خاطر تماس مستقيم گازهاي اسيدي سولفيدهيدروژن و دي اكسيدكربن از مستعدترين مناطق 
پااليشگاه نفت و گاز براي خوردگي است. در نفت و گاز مناطق نفتي ايران مقادير مختلفي از 
چند ppm تا 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 راهکار مناسب جهت كنترل خوردگي آن استفاده شود. عوامل خوردنده 
در واحدهاي تصفيه آميني عوامل خورنده اسيدي تر كه گازهاي اسيدي CO2 و H2S و واكنش 
آنها با سطح فوالد و فساد آمين مناسب براي تصفيه است. به علت 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 A-216، 304، 310، 316 و 410 در جايگزيني به جاي چدن خاكستري مورد 
بررسي قرار گرفت. در ميان نمونه هاي فوالدي فوالد زنگ نزن 304 حداقل سرعت خوردگي 
را دارد كه ابتدا به صورت خوردگي حفره اي شروع و سپس خوردگي يکنواخت با سرعت 
پايين ادامه مي يابد. حضور سولفيد هيدروژن در نمونه هاي چدني و فوالد كربني كم آلياژ، باعث 
خوردگي يکنواخت با سرعت باال است. و در ديگر آلياژهاي 310، 316 و 410 به صورت خوردگي 
حفره اي با سرعت باال است. تاثير حضور شرايط مختلف كاري نظير جوشکاري و عمليات حرارتي 
نمونه هاي فوالدي و همينطور شرايط دوراني و ثابت نمونه ها در سرعت خوردگي موثر بوده و به 

ترتيب باعث كاهش سرعت خوردگي مي شوند.

دانشجو: سيدمحمدصالح حسيني

 استادراهنما: دكتر چنگيز دهقانيان/ دكتر سعيدرضا اله كرم

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي متالورژي-گرايش خوردگي و حفاظت مواد

تاریخ: 1386
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مقام معظم رهبري:

اگر کسب دانش با نیت خدمت به کشور و سربلندی ملت باشد، قطعًا عبادت و یکی از حسنات خواهد بود.

مدل سازي و بهينه سازي سيستم توليد همزمان حرارت-توان در مجموعه 
توزيع بخار

چكيده: 

بسياري از مجموعه هايي كه اكنون مورد استفاده قرار مي گيرد وابسته به منابع انرژي مي باشند، 
بنابراين آنچه در اين ميان حائز اهميت است تأمين قابل اطمينان و مقرون به صرفه آنها است. 
به ويژه در صنايع فرآيندي كه چندين فرآيند به طور همزمان در حال بهره برداري قرار دارند. 
اين فرآيندها توسط يک سيستم خدمات جانبي سرويس دهي مي شوند. يک تعداد از فرآيندها 
به توان و حرارت نياز دارند. اين تقاضا توسط سيستم خدمات جانبي مركزي كه شامل چندين 
سطح بخار است برآورده مي شوند. بخار با فشار باال با عبور از توربين ها، در حين توليد كار 
محوري، بخار با فشار پايين تر توليد مي كند. كار محوري توليد شده را مي توان در محرک ها براي 
راه اندازي پمپ ها، كمپرسورها، دمنده ها يا توليد كننده هاي برقي به كار 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 سيستم هاي توليد و توزيع بخار در يک نمونه موردي صورت گرفته 
است. در اين پروژه، به فاز مدل سازي و بهينه سازي رياضي خواهيم پرداخت. در واقع با تدوين 
يک برنامه رايانه اي، سعي در يافتن شرايط عملياتي بهينه براي يک واحد نمونه توليد و توزيع 
بخار هستيم. از مدل سازي حالت پايدار جهت مدل سازي سيستم توليد همزمان حرارت- توان 
شامل فرآيندهاي توليد و توزيع بخار استفاده شده است. البته تمركز اصلي بر شبکه توزيع بخار 
است كه شامل مقسم ها، توربين هاي الکتريکي و مکانيکي، تعديل كننده هاي دما و ساير مصرف 
كننده هاي داخلي مجموعه است. مسأله از نوع برنامه ريزي غيرخطي با متغير عدد صحيح است. 
از يک الگوريتم بهينه سازي تركيبي دو مرحله اي بر پايه الگوريتم ژنتيک استفاده شده است. 

دانشجو: سعيد پوركلشتري

 استادراهنما: دكتر مجيد عميدپور/ دكتر داوود رشتچيان

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي خواجه  نصيرالدين طوسي

رشته تحصیلي:   مهندسي مکانيک -گرايش سيستم هاي انرژي

تاریخ: 1386
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اهداف نهايي اين تحقيق را مي توان شامل موارد زير دانست: 1 . مدل سازي دقيق تجهيزات 2 . 
تعيين متغيرهاي عملياتي بهينه مجموعه 3. انتخاب محرک ها اين تحقيق، دو نمونه را مورد 
برسي قرار مي دهد. مدل نخست نمونه تحقيقاتي  Heui-Seok Yi و همکارانش است. نتايج در اين 
قسمت با نتايج واقعي و بهينه سازي پيشين، مقايسه شده است كه حاكي از صحت مدل هاي ارائه 
شده است. توزيع مناسب جريان بخار در عبور از توربين الکتريکي و مجموعه تعديل كننده هاي 
حرارت بيانگر وجود پتانسيل صرفه جويي در هزينه هاي عملياتي مجموعه موجود دارد. بعد 
اطمينان از صحت مدل ارائه شده، مدل نخست با فرضيات قابل قبول و رايج مورد استفاده در 
نيروگاه هاي توليد همزمان با ظرفيت مشابه، توسعه داده شده است تا نوع و تعداد محرک هاي 
مکانيکي شامل توربين و موتور الکتريکي با توجه به نيازمندي داخلي مجموعه، با كمترين 
هزينه عملياتي مشخص شود. در تحقيق حاضر، در فصل اول خالصه اي از تعاريف و تاريخچه 
مجموعه خدمات جانبي، كارهاي انجام شده از ابتدا تاكنون مطرح شده است. در فصل دوم و 
سوم به تشريح نيروگاه هاي توليد همزمان و مدل هاي ارائه شده كه عناصر اصلي تشکيل دهنده 
مدل مجموعه بخار با بيان پيشينه اي از كارهاي انجام شده مورد مطالعه قرار مي گيرند. در فصل 
چهارم، روش هاي بهينه سازي مورد استفاده در اين تحقيق مورد بحث و برسي قرار مي گيرد. در 
فصل آخر نيز كه شامل دو بخش است، مدل ارائه با معادالت حاكم 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 «، می توان به توفیقات پایداری دست یافت.

مدل سازي نگهداري بر پايه قابليت اطمينان با استفاده از شبيه سازي 
يكپارچه و الگوريتم ژنتيك

چكيده: 

هدف اصلي اين پايان نامه ارائه يک مدل بهينه سازي براي سيستم هاي K از N است. بدين منظور 
كه 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 شاخصه ها و 
معيارهاي نگهداري كه تأثير به سزايي در عملکرد سيستم دارند، صورت گرفته است. اين معيارها 
در ارتباط با قابليت اطمينان عناصر سيستم، هزينه هاي عملياتي،  هزينه هاي نگهداري و تعميرات 
و خروجي مورد انتظار كل سيستم هستند. اوزان يا ميزان اهميت اين معيارها با به كارگيري 
روش آناليز اجزاي اصلي )PCA( تعيين شده است. سپس يک مدل ادغامي متشکل از الگوريتم 
ژنتيک )GA( و شبيه سازي مونت كارلو )MCS( بيان شده و به عنوان تکنيک بهينه سازي جهت 
بيشينه نمودن كل مقادير وزني معيارها استفاده شده است. بدين ترتيب بهترين عناصر با در نظر 
گرفتن محدوديت هاي مسأله انتخاب گرديده اند. يک مثال عددي )مطالعه موردي( به منظور 
شرح ايده ها ارائه گرديده است. در نهايت به جهت ارزيابي، تصديق و تعيين اعتبار تکنيک مطرح 
شده، الگوريتم ادغامي بهينه سازي حاضر با الگوريتم ژنتيک ساده مورد مقايسه قرار گرفته است 

و در مورد كارايي الگوريتم مفروض بحث و نتيجه گيري شده است.

دانشجو: شهرزاد فقيه روحي

 استادراهنما: دكتر محمدعلي آزاده

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:   مهندسي صنايع

تاریخ: 1387
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مقام معظم رهبري:

دانشگاه ها باید از لحاظ تدریس به میدان پرتحرک علمی و مباحثه دائم و تحقیق و پژوهش تبدیل شوند.

مدل سازي درخت تصميم هوشمند با استفاده از روش هاي شبيه سازي و 
هوشمند براي مخازن تحت فشار

چكيده: 

هدف از اين تحقيق آناليز ايمني و ريسک اليه هاي محافظتي مستقل يک مخزن تحت فشار 
است. ما براي دستيابي به اين هدف مدل يکپارچه اي از آناليز درخت رويداد و الگوريتم ژنتيک 
پيشنهاد كرده ايم. در واقع در اين تحقيق به آناليز رفتار اليه هاي محافظتي مستقل مخزن تحت 
فشار از طريق شاخص هاي نگهداري و تعميرات و قابليت اطمينان پرداخته شده است. براي 
دستيابي به اهداف ذكر شده، ابتدا يک حالت خرابي كه ماكزيمم نرخ وقوع را داشته انتخاب 
نموده و سپس بر اساس نوع اليه هاي محافظتي از الگوريتم ژنتيک براي رفتار مناسب )ترتيب 
مناسب( در زمان خرابي به كارگرفته شده است. در مدل سازي انجام گرفته، تابع هدف بر اساس 
مينيمم هزينه هاي ريسک كه با به كارگيري آناليز درخت رويداد به دست آمده و تابع عمليات 
ادغام بر اساس ماكزيمم ميانگين نرخ خرابي است. تمركز اصلي در اين مدل سازي وآناليز بر روي 
مخزن تفکيک كننده خوراک سرد در پااليشگاه گچساران است. بهترين تركيب از اليه هاي 
محافظتي پس از مقايسه خروجي هاي مدل و طراحي اوليه )ASME( به دست مي آيد. در پايان 
اين مدل و آناليز مي تواند تصوير مناسبي از نتايج واقعي عملکرد مخزن در سايت در اختيار 
مهندسان و طراحان به منظور بهبود اسناد و برنامه هاي خود قرار دهند. درواقع اين رويکرد 
تركيبي مي تواند براي بهبود آناليز ريسک به كار گرفته شود و در نتيجه مي تواند به مهندسان و 

طراحان براي تشخيص بهترين تركيب تجهيزات كمک كند. 

دانشجو: مليحه محمدحسين زاد

 استادراهنما: دكتر محمدعلي آزاده

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي صنايع- گرايش سيستم هاي اقتصادي، اجتماعي

تاریخ: 1387
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مقام معظم رهبري:

ارتباط صنعت و دانشگاه ها نیز یکی از زمینه های مهم برای رشد علمی محققان جوان است.

ارزيابي عملكرد SSSC و SFCL در بهبود پايداري گذرا و محدودسازي 
جريان خطا در سيستم قدرت

چكيده: 

اين تحقيق ارائه دهنده مدل سازي جديدي از محدودساز جريان خطاي ابررسانايي بر پايه مدل 
تزريق جريان مي باشد. 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 كوتاه 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 كه در آستانه ناپايداري است، به صورت ديناميکي كنترل 
مي گردد. لذا در اين تحقيق محدودساز جريان خطاي ابررسانايي براي بهبود محدوده پايداري 
نوسان ماشين بحراني و كل سيستم قدرت به كار گرفته شده است. اين روش با اعمال خطاي 
سه فاز در شين هاي بار سيستم آزمون نه شينه IEEE امتحان شده است كه نتايج آن به طور 

كامل توضيح داده خواهد شد.

دانشجو: محمد بهاردوست

 استادراهنما: دكتر حسين حيدري

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي: مهندسي برق –گرايش قدرت

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 337
مقام معظم رهبري:

اسالم دین »علم« و پایبندي به ارزش هاي معنوي است. 

تشخيص كيفيت سياليت در بسترهاي سيال با استفاده از ديده باني 
ارتعاشات بدنه بستر

چكيده: 

روش هاي مختلفي براي اندازه گيري پارامترهاي هيدروديناميکي بسترهاي سيال وجود دارد كه 
به دو دسته اصلي روش هاي تداخلي و غيرتداخلي تقسيم مي شوند. شناخت درست پديده ها 
در بسترسيال نياز به داده هاي قابل اعتمادي دارد كه اين امر وابسته به روش اندازه گيري است. 
روش ديده باني ارتعاشات، به عنوان يک روش غيرتداخلي، مي تواند براي تعيين پارامترهاي 
هيدروديناميکي در بسترهاي سيال مورد استفاده قرار گيرد. در اين تحقيق آزمايش ها در يک 
بسترسيال به ارتفاع 2 متر و قطر داخلي 15 سانتي متر در رژيم جريان حبابي و 490 و 740 
ميکرومتر صورت گرفت. به منظور 280، براي ذرات شن با قطر متوسط 150 بررسي اثر 
پارامترهاي مختلف روي هيدروديناميک بسترسيال، آزمايش ها در سرعت هاي مختلف جريان 
گاز و براي بسترهاي از ذرات در ارتفاع هاي مختلف انجام شد. سيگنال هاي ارتعاشي ثبت شده 
توسط دو شتاب سنج در شرايط عملياتي مختلف در دو حوزه زمان )تحليل آماري( و فركانس 
)تبديل فوريه سريع و موجک( تجزيه و تحليل شدند. از نتيجه هاي كلي اين تحقيق مي توان 
به اين نکته اشاره نمود كه تغييرات انحراف استاندارد سيگنال هاي ارتعاشي با سرعت گاز در 
محدوده مشخصي خطي بوده و با خطاي متوسط كمتر از 10درصد، سرعت حداقل سياليت 
را مي توان محاسبه نمود. در مورد سيگنال هاي ارتعاشي مقدار بيشينه موجود روي منحني 
تغييرات درجه اوج )گشتاور چهارم آماري( برحسب سرعت ظاهري گاز نشان دهنده سرعت 
حداقل سياليت است كه خطاي نسبي اين روش نسبت به روش اول كمتر است. با انتقال داده ها 
به حوزه فركانس تغييرات در رژيم ها و نوع رژيم موجود در بسترسيال از روي وضعيت و شکل 

پيک هاي موجود در تابع چگالي قابل تشخيص است.

دانشجو: مژگان عباسي

 استادراهنما: دكتر رحمت ستوده قرباغ/ دكتر نويد مستوفي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي-طراحي فرآيند

تاریخ: 1387



338كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

امروز، کتابخواني و علم آموزي، نه تنها یك وظیفه مّلي که یك واجب دیني است. 

تشخيص كيفيت سياليت در بسترهاي سيال با استفاده از ديده باني صوتي 
بستر

چكيده: 

وسايل اندازه گيري بايد در محدوده وسيعي از شرايط قابل استفاده بوده همچنين كم هزينه و 
قابل اطمينان باشند. از سوي ديگر اندازه گيري ها بايد در لحظه و به صورت پيوسته باشند. روش 
ديـده بـاني صـوتـي،  بـه عـنوان يـک روش غيـرتـداخـلي،    مي تـوانـد بـراي تعيـين پارامـترهاي 
هيدروديناميکي در بسترهاي سيال مورد استفاده قرار گيرد. در اين تحقيق آزمايش ها در يک 
بسترسيال به ارتفاع  2  متر و قطر داخلي  15  سانتي متر در رژيم جريان حبابي و براي ذرات شن 
با قطر متوسط  356 ،  230،   ، 187 167و 560  ميکرومتر صورت گرفت. به منظور بررسي اثر 
پارامترهاي مختلف روي هيدروديناميک بسترسيال، آزمايش ها در سرعت هاي مختلف جريان 
گاز و براي بستري از ذرات در ارتفاع هاي مختلف انجام شد. سيگنال هاي صوتي ثبت شده توسط 
ميکروفن در شرايط عملياتي مختلف در دو حوزه زمان )تحليل آماري( و فركانس )تبديل فوريه 
سريع و زمان كوتاه( تجزيه و تحليل شدند. از نتيجه هاي كلي اين تحقيق مي توان به اين نکته 
اشاره نمود كه تغييرات انحراف استاندارد سيگنال هاي صوتي با سرعت گاز در محدوده مشخصي 
خطي بوده و دو نقطه انتقال در آن مشاهده مي شود كه نقطه انتقال اول مربوط به سياليت ذرات 
با سايز كوچکتر در مخلوط ذرات و نقطه انتقال دوم سرعت حداقل سياليت واقعي بستر است. 
در مورد سيگنال هاي صوتي دو مقدار بيشينه موجود روي منحني تغييرات درجه اوج )گشتاور 
چهارم آماري( برحسب سرعت ظاهري گاز وجود دارد كه مربوط به نقاط انتقال اول و دوم است.

دانشجو:   نسيم صالحي نيک

 استادراهنما: دكتر رحمت ستوده قره باغ

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:   مهندسي شيمي

تاریخ: 1387
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مقام معظم رهبري:

در جامعه اسالمي، کتابخواني باید همگاني و فراگیر شود. 

كنترل برج تقطير توسط محاسبات نرم

چكيده: 

در اين پايان نامه از دو روش شبکه عصبي مصنوعي و سيستم عصبي فازي براي شناسايي و 
مدل سازي يک برج دي بوتانايزر واقعي كه در يکي از پااليشگاه هاي ايران واقع است استفاده 
مي شود. مدل رياضي اين سيستم ها معموال بر پايه معادالت تعادلي انرژي و روابط ترموديناميکي 
بنا مي شوند و اغلب نيز براي ساده سازي روابط حاصله از فرض هاي ساده كننده اي استفاده 
مي شود كه از دقت كار مي كاهد در رساله حاضر براي مدل سازي برج از داده هاي واقعي استفاده 
شده است. ورودي ها و خروجي هاي انتخاب شده آنهايي هستند كه به عنوان ورودي هاي قابل 
تنظيم و خروجي هاي كنترل شونده در سيستم واقعي مورد استفاده قرار گرفته اند. مدل بهينه 
با استفاده از معيار كمينه سازي ريشه ميانگين مربعات خطا )RMSE( محاسبه مي شود. 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 كه از آن مي توان براي هدف كنترل برج 
استفاده كرد انتخاب مي شود. كنترل برج تقطير به وسيله طراحي كنترل فازي انجام مي شود 
كه شامل پنج حلقه كنترلي تک ورودي– تک خروجي است. دو نوع موتور استنتاج ميداني 
و سوگينو در طراحي كنترلر مورد استفاده قرار گرفته است، در حالت اول كه موتور استنتاج 
ممداني به كار گرفته شده كنترل بر پايه تجربه و ديناميک برج است. كه در اين حالت با توجه 
به كمبود اطالعات خروجي داراي كمي نوسان است و دقيقا به مقدار مورد دلخواه نمي رسد ولي 
با اينحال براي كنترل برج مورد مطالعه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. در حالت دوم موتور 
استنتاج سوگينو مورد استفاده قرارگرفته است و كنترلرهايي شبه PID طراحي شده است كه 
نتايج نسبتا بهتري نسبت به روش قبل ايجاد كرده اند كه به مقادير مورد نظر نزديک تر هستند. 
در آخر روش به كار گرفته شده براي مدل سازي و كنترل برج واقعي با مطالعات جديدي كه اين 
كار را انجام داده اند مقايسه شده است كه در هر دو زمينه مدل سازي و كنترل روش اعمال شده 

در اين رساله داراي نتايج قابل قبولي است.

دانشجو: حامد صحرايي

 استادراهنما: علي غفاري

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي خواجه   نصيرالدين طوسي

رشته تحصیلي:   مهندسي مکانيک-  گرايش سيستم هاي انرژي

تاریخ: 1387



340كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

فرآیند کمال بشري به وسیله »کتاب« تحقق مي یابد. 

بررسي تجربي و عددي افزايش انتقال حرارت با استفاده از محيط 
متخلخل

چكيده: 

اين پژوهش تجربي با هدف بررسي انتقال حرارت جابه جايي اجباري در يک كانال مستطيلي 
شامل شبکه هاي متخلخل توري فلزي و بررسي تاثير حضور محيط متخلخل بر افزايش نرخ انتقال 
حرارت و افت فشار انجام پذيرفته است. محيط هاي متخلخل مورد استفاده در اين آزمايشات، با 
قرار دادن توري هاي فلزي در فواصل طولي مختلف از يکديگر ساخته شده اند. در اين بررسي ها 
ضريب انتقال حرارت جابجايي اجباري و افت فشار، براي جريان هوا، در بازه گسترده اي از اعداد 
رينولدز )بر مبناي قطر هيدروليکي كانال بخش آزمايش( از 450 تا 4500 محاسبه شده اند. 
همچنين تأثيرات عوامل گوناگون از قبيل دبي جرمي هوا، تراكم اليه ها، تخلخل و نفوذپذيري، بر 
ضرايب انتقال حرارت و افت فشار مورد مطالعه قرارگرفته اند و روابطي تجربي براي عدد نوسلت 

و ضريب اصطکاک، بر مبناي نتايج به دست آمده از اين مطالعات پيشنهاد شده است.

دانشجو: سيد مهرداد امامي

 استادراهنما: حسين هوشمند

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:  مهندسي مکانيک -گرايش تبديل انرژي

تاریخ: 1387
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مقام معظم رهبري:

کتاب، دروازه اي به سوي جهان گسترده دانش و معرفت است. 

بررسي افزايش ترشوندگي آكنه هاي فوالدي

چكيده: 

ساخت آكنه هاي منظم جديد )ساختار يافته( در برج هاي انتقال جرم، تحول بزرگي به وجود 
آورده است و اكثر برج ها در حال تعويض تجهيزات داخلي با اين نوع آكنه ها هستند. در طراحي 
آكنه ها، افزايش سطح انتقال جرم و حرارت و در نتيجه افزايش بازده و كارايي در برج هاي پرشده 
مي شود. يک نوع اصلي اين آكنه ها، فلزات هستند كه خاصيت ترشوندگي در آنها كم است. اين 
مقاله به بررسي تجربي افزايش ترشوندگي آكنه ها از جنس استيل مي پردازد و هدف آن شناخت 
روش هاي شيميايي است كه بتوان سطح استيل را داراي خاصيت فوق آبه دستي كرد. اين 
خاصيت بر پايه استفاده از فتوكاتاليزور دي اكسيد تيتانيوم استوار است. در اينجا، روش جديد 
سل- ژل براي توليد روكش دي اكسيد تيتانيوم با ساختاري در مقياس نانو بر سطح استيل 
به كار برده شده و خصوصيات و ويژگي هاي سطح و خواص ترشوندگي استيل روكش شده به 
صورت سيستماتيک بررسي شده است. نتايج با بررسي كيفي و كمي، عکسبرداري و تحليل 
مورفولوژي و زبري سطح تعيين شده و نشان مي دهد كه در اثر تشکيل فيلم نازک  TiO2 روي 
سطح استيل، زاويه تماس آب با سطح به ميزان قابل مالحظه اي كاهش مي يابد. همچنين زبري 
فيلم توليدي با افزودن پلي اتيلن گاليکول  PEG به محلول سل افزايش يافته و اين افزايش 

سختي نيز در كاهش زاويه تماس و افزايش ترشوندگي نقش زيادي دارد.

دانشجو: بيتا واعظيان

 استادراهنما: علي اكبر سيف  كردي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



342كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

ما بایستی در رشته های گوناگون علمی چه در آموزش چه در پژوهش توازن و تعادل صحیح و واقعی و عادالنه ای ایجاد کنیم.

مدل سازي و شبيه سازي غيرهم دماي مبدل هاي حرارتي مجهز به فوم

چكيده: 

در كار حاضر مدل سازي و شبيه سازي عددي رفتار هيدروديناميکي و حرارتي سيال در مبدل هاي 
حرارتي مجهز به فوم با تخلخل باال صورت پذيرفته است. در مبدل كار حاضر، فوم با ضخامت 
معيني به دور هر لوله متصل شده و سيال از درون لوله و محيط متخلخل فوم به صورت ناهمسو 
عبور مي نمايد. اين نوع از مبدل در حقيقت متداول ترين نوع مبدل حرارتي مجهز به فوم است. 
معادالت پيوستگي، مومنتوم و حرارت براي سيال داخل لوله و محيط متخلخل فوم مدل و 
به صورت همزمان حل شده اند. در معادله مومنتوم جمله هاي افت فشار برينکمن و فورشهايمر 
مربوط به اصطکاک و اينرسي در نظر گرفته شده است. همچنين از فرض غير هم دمايي 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 
مي گردد. 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. يکي فرض پيوستگي محيط و نوشتن معادالت انتقال 
حرارت به صورت پيوسته براي نقاط گرهي واقع در ميدان هاي محاسباتي داخل و بيرون لوله و 

دانشجو:   مريم حقيقي

 استادراهنما: نوراهلل كثيري

 مقطع تحصیلي: دكترا

دانشگاه: دانشگاه علم و  صنعت ايران

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1388
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ديگري فرض يک چشمه حرارتي براي نقاط روي ديواره لوله كه ديدگاه دوم نتايج دقيق تري را 
ارائه مي دهد. همچنين در كار حاضر الگوريتم حل سيمپلر به منظور رفع مشکل عدم همگرايي 
و يا همگرايي كند نتايج، تصحيح شده است. درنظر گرفتن كليه جمله هاي افت فشار، شرط 
غيرهم دمايي براي معادله هاي انتقال حرارت سمت فوم و شرايط مرزي دماي متغير در ديواره 
لوله به همراه تصحيح الگوريتم هاي حل پيشنهادي برخي از كاستي هاي 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 به دست مي آيد. نتايج حاصل از مدل تطابق خوبي با مدل 
تحليلي ساده و نتايج تجربي نشان مي دهد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه استفاده از فوم 
منجر به افزايش قابل توجه عدد ناسلت مي گردد كه در بعضي موارد مي تواند تا 15 برابر افزايش 
يابد. اما افت فشار عبور سيال نيز افزايش مي يابد. طراحي مشخصات فوم بايستي با توجه به دو 
عامل عدد ناسلت و افت فشار صورت پذيرد. همچنين در كار حاضر يک 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 رشته هاي فلزي فوم با تغيير 
تخلخل و عدم توجه به وجود گره هاي جامد در محل برخورد رشته هاي فلزي با يکديگر رفع 
شده است. عدم توجه به ناهمسانگرد بودن محيط متخلخل فوم مي تواند خطاي قابل مالحظه اي 

تا حدود 59/6 درصد ايجاد نمايد.



344كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

تحقیق منبع تغذیه ی آموزش است، اگر ما تحقیق را جدی نگیریم سال های متمادی بایستی چشم به منابع خارجی بدوزیم.

اندازه گيري ميزان  Holdup در يك بسترسيال شده به روش نوري

چكيده: 

امروزه در صنعت، برج هاي سيال شده با گاز نقش به سزايي را ايفا مي كنند. براي طراحي اين 
برج ها نياز به دانستن سطح تماس بين دو فاز گاز و جامد است و اين سطح تماس منجر به 
محاسبه ميزان جامد در بستر مي گردد. درنتيجه به دست آوردن سطح تماس بين جامد وگاز در 
بستر به صورت تجربي از اهميت بااليي برخوردار است. برروي اندازه گيري ميزان سطح تماس 
جامد در بسترهاي سيال شده با گاز كار شده، ولي استفاده از روش عکس برداري و تاباندن نور 
كمتر مورد عمل قرار گرفته است در اين پروژه امکان انجام اين روش و ميزان دقت آن بررسي 
مي شود. البته سيال درآوردن جامد در فاز گاز كار دشواري است و با مشکالتي از جمله توزيع 
نامناسب گاز، كاناليزه شدن، حباب زايي وساير غير يکنواختي ها مواجه است.براي اندازه گيري، 
يک بستر با قابليت سيال كردن جامد طراحي و مشکالت بر سر راه تا حدود زيادي برطرف 
گرديد و با استفاده از سه نوع جامد ريز )ماسه بادي، خاكشير، 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 اندازه گيري شده است. نتايج به صورت جداول و نمودارها آورده 
شده و نشان مي دهد كه اصول روش نوري كه در سيستم هاي گاز- مايع صحت آن اثبات شده 
است، به داليل مختلفي كه يک علت آن مي تواند غير يکنواختي بستر در اينگونه سيستم ها باشد، 

در سيستم هاي گاز- جامد كاربرد ندارد.

دانشجو: ايلناز شهباز علي

 استادراهنما: دكتر علي اكبر سيف كردي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي و نفت

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 345
مقام معظم رهبري:

همه ی انسان ها توانائی دانش پژوهی و دانشمندی را دارند.

محاسبه سطح تماس در بسترهاي گاز- مايع با روش نوري

چكيده: 

روش نوري مي تواند جهت اندازه گيري 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 10 سانتي متر، 10 سانتي متر، 70 سانتي متر پر شده از سه محلول با خواص فيزيکي 
متفاوت است و حباب هاي هوا به وسيله يک صفحه متخلخل وارد بستر شده و يک بستر كامال 
يکنواخت از حباب را بوجود مي آورد، سپس با استفاده از يک سيستم نوري شامل منبع نور، 
عدسي و فتوسل، كسر نور دريافت شده به وسيله فتوسل در دبي هاي مختلف هواي ورودي و 
درماندگي هاي متفاوت بررسي مي شود. شدت دسته پرتو موازي ورودي به بستر در اثر برخورد 
با حباب ها كاسته شده و اين ميزان كاهش، ثبت شده و بررسي اين ميزان كاهش شدت نور، 
مي تواند شاخصه اي از ميزان سطح تماس ظاهري را مشخص نمايد و نتايج آزمايشگاهي در اين 

تحقيق همخواني خوبي با محاسبات سطح تماس به روش نوري دارد.

دانشجو: سيد حسين قياسي

 استادراهنما: دكتر علي اكبر سيف كردي/ دكتر ايرج گودرزنيا

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي- گرايش جداسازي

تاریخ: 1387



346كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

امروز اقتدار ایران اسالمی را حّتی دشمنان هم نمی توانند انکار کنند.

روبش برج ها، مخازن و ظروف فرآيندي و اطمينان از صحت عملكرد آنها 
به كمك اشعه گاما و نوترون هاي برگشتي

چكيده: 

با پيشرفت و گسترش روز افزون صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، هسته اي و...، شناسايي عيوب 
فرآيندي در اين صنايع امري ضروري محسوب مي شود. امروزه با استفاده از فنون غير مخرب، 
بدون باز كردن برج هاي تقطير، برج هاي فرآيندي، مخازن تحت فشار و غيره اطالعات مهمي 
از عملکرد صحيح و فرآيندهاي در حال انجام در آن ها به دست مي آيد. فناوري هاي روبش با 
استفاده از اشعه گاما و يا نوترون در تشخيص و شناسايي عيوب كاربرد فراواني دارد. بهره گيري 
از اشعه گاما و نوترون در آزمايش هاي 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 
آكنده، 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 مي يابد. 
در اين تحقيق فنون مختلف روبش به منظور شناسايي عيوب فرآيندي مورد بحث و بررسي 
قرار مي گيرند. در همين راستا چگونگي استفاده از داده ها و نمودار هاي به دست آمده از فنون 
روبش براي بهينه كردن عملکرد دستگاه هاي فرآيندي و بهبود بازده فرآيندها و باال بردن كيفيت 
محصوالت توليدي توضيح داده خواهد شد. همچنين زمينه استفاده از اين امکانات و توانايي 
بالقوه آن ها در تشخيص صحت عملکرد انواع برج ها، بررسي امکان آسيب ديدگي اجزاي داخلي 
برج ها، تغييرات غير منتظره در فرآيند توليد و غيره مشخص خواهد گرديد. در اين پايان نامه 
نارسايي هاي درون برج مدل سازي و نحوه ي تشخيص نارسايي ها با استفاده از پروفايل حاصل از 
روبش بيان شده است. از اين مدل پيشنهادي مي توان به منظور شروع كار روبش استفاده كرد و 

از آن براي كاليبره كردن و تنظيم شرايط كار استفاده نمود.

دانشجو: احسان الوند

 استادراهنما: دكتر علي وطني/ دكتر ابراهيم حشمت دهکردي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:   مهندسي شيمي

تاریخ: 1387

پیشرفت کشور نیازمند حرکت علمی بسیار قوی 
است.



خالصه پروژه هاي دانشجويي 347
مقام معظم رهبري:

به علم و کالس درس و مطالعه و تحقیق و پژوهش اهمیت دهید. 

تحليل تنش حرارتي يك استك SOFC به منظور ارزيابي رفتار آن در 
ANSYS  مرحله آغاز به كار پيل به كمك نرم افزار

چكيده: 

از مشکالت منابع توليد توان امروزي آلودگي فراوان يا عدم قابليت حمل مثل انرژي باد يا زمين 
گرمايي يا هسته اي است. اما پيل هاي سوختي به دليل بازده باال، پاكي و عدم آلودگي براي 
محيط زيست و قابليت حمل باعث شده است سرباز آيندۀ انرژي لقب گيرد. اين پيل ها با انجام 
واكنش بين اكسيژن و هيدورژن و تشکيل آب، برق مورد نياز مجموعه را توليد مي نمايد.  پيل 
سوختي اكسيد جامد به دليل كاركرد در دماي باال و همچنين عدم نياز به كاتاليزورها نسبت 
قيمت به توان توليدي پاييني بين انواع پيل هاي سوختي دارد و مي تواند تا 85% بازدهي داشته 
باشد. از طرفي نيز در مقابل گازهاي اسيدي يا مونواكسيد كربن مقاوم بوده و از كار نمي افتد. 
از مشکالت عمده بر سر راه توسعة اين پيل، تغيير دماي آن از دماي محيط تا دماي كاركرد 
است. بدليل اينکه اليه هاي مختلف اين پيل ضريب انبساط متفاوت دارند، حين گرم كردن 
تنش هاي حرارتي ايجاد مي شود و باعث شکست اليه ها شده و پيل قادر به توليد توان نخواهد 
بود. تحقيق حاضر به بررسي رفتار اين پيل در حين گرم كردن آن به كمک روش عددي المان 
محدود مي پردازد تا حد نهايي و سرعت گرم كردن ماكزيمم 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 گسترده اي با درنظر گرفتن كليه پارامترها انجام 
مي شود. امکان مقايسه بين نتايج اين پژوهش و ديگر كارها وجود ندارد. اما در يک حالت ساده 
شونده به منظور مقايسه و بيان صحت محاسبات در نرم افزار ANSYS با يکي از مراجع مقايسه 

شده است.

دانشجو: محمدحسين  گودرزي خويگاني

 استادراهنما: دكتر محسن اصفهانيان

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اصفهان

رشته تحصیلي:  مهندسي مکانيک– گرايش طراحي كاربردي

تاریخ: 1386

پیشرفت کشور نیازمند حرکت علمی بسیار قوی 
است.



348كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

امروز درس خواندن، علم آموزی، پژوهش و جدیت در کار دانشجوئی یك جهاد است.

بررسي عملكرد يك نوع آكنه ساختاريافته با سطح ويژه باال و اثر استفاده 
از دو نوع آكنه متفاوت)به صورت يك در ميان( در برج آكنده

چكيده: 

امروزه، آكنه ها درصد بيشتري از برج هاي جداسازي را به خود اختصاص داده اند كه اين امر 
منجر به كاهش قابل توجهي در ارتفاع برج هاي جداسازي شده است. به همين دليل، آزمايش 
آكنه هاي جديد در كشور و گسترش و نصب آنها در برج هاي جداسازي امري ضروري به نظر 
مي رسد. در اين مطالعه، عملکرد و زمان اقامت مايع در يک نوع آكنه ساختاريافته با سطح ويژه 
باال مورد آزمايش قرار گرفته  و نتايج آن با آكنه نامنظم مقايسه شده است. همچنين مدل 
جديدي نيز از تركيب اين دو آكنه مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن ارائه شده است. هدف 
اين مطالعه، آزمايش يک نوع آكنه ساختاريافته با سطح ويژه باال، محاسبه ارتفاع معادل با يک 
سيني تئوري  و مقايسه نتايج با يک آكنه نامنظم، ايجاد مدل نو توسط تركيب آكنه ها و تعيين 
زمان اقامت مايع در آكنه ساختار يافته، آكنه نامنظم و تركيب اين دو بوده است. در اين پروژه، 
ابتدا آكنه ساختاريافته از نوع توري-سيمي،  با سطح ويژه 750 متر مربع بر متر مکعب از بستر 
و زاويه چين 45 درجه در يک برج تقطير ناپيوسته آزمايشگاهي به قطر 14 سانتيمتر و ارتفاع 
1/36 متر، در حالت جريان برگشتي كامل براي تركيبي از اتانول و آب مورد بررسي قرار گرفته 
و عملکرد و زمان اقامت مايع در آن با حلقه هاي راشيگ سراميکي به قطر 25 ميليمتر، يکي 
از انواع آكنه هاي نامنظم، مقايسه شده است. در ادامه، مدل جديدي نيز در چيدمان آكنه ها در 
حالت تركيبي به صورت يک در ميان، آكنه هاي ساختاريافته و نامنظم بررسي و عملکرد و زمان 
اقامت مايع در اين مدل با برج پر شده از آكنه ساختاريافته تنها و آكنه نامنظم تنها مقايسه شده 
است. نتايج، بيانگر زمان اقامت باال و عملکرد بسيار عالي آكنه هاي ساختار يافته و كاهش ارتفاع 
معادل با سيني تئوري به 33 درصد در مقايسه با آكنه هاي نامنظم است. همچنين، كاهش قابل 
مالحظه در ارتفاع برج و افزايش قابل توجه زمان اقامت مايع و يکنواخت تر شدن توزيع مايع با 

به كارگيري آكنه هاي ساختاريافته در ميان آكنه هاي نامنظم از ديگر نتايج است.

دانشجو: عليرضا الياسي

 استادراهنما: دكتر علي اكبر سيف كردي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 349
مقام معظم رهبري:

امروز یکی از پایه ای ترین گفتمان های کنونی کشور ما باید گفتمان پیشرفت علم و فناوری باشد.

CFD با تكنيك هاي FCC شبيه سازي سيكلون واحد

چكيده: 

سيکلون هاي جداكننده گازي درصنايع نفت، گاز، پتروشيمي و ساير صنايع فرآيندي به صورت 
گسترده اي براي جداسازي غبار از گاز يا جهت بازيابي محصول مورد استفاده قرار مي گيرند. 
طراحي ساده، هزينه ساخت كم، قابليت استفاده در دامنه وسيعي از شرايط عملياتي و انعطاف 
پذيري با توجه به فشار و درجه حرارت هاي باال، سيکلون ها را به يکي از گسترده ترين دستگاه هاي 
جداسازي ذرات تبديل نموده است. يکي از موارد مهم استفاده سيکلون ها بازيابي كاتاليست در 
فرآيند كراكينگ كاتاليستي سيال)FCC( است كه در آن سيکلون ها به علت  چرخش كاتاليست 
به صورت پايا و پيوسته در فرآيند تحت مقدار بار زيادي از ذرات جامد عمل مي نمايند. 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 كاتاليست نيز در راكتورهاي بسترسيال داراي نقشي 
اساسي در هزينه ها است. در واقع اين پديده باعث از دست دادن ذرات كاتاليست گران قيمت 
مي شود كه توسط تزريق كاتاليست تازه جبران مي شود. از اين رو هدف از انجام اين تحقيق 
بررسي كاركرد سيکلون براي مقدار زياد غلظت ذرات ورودي يعني تا 20 كيلوگرم ذرات ورودي 
در يک كيلوگرم گاز ورودي توسط تکنيک هاي ديناميک سياالت محاسباتي است، حال آنکه در 
نهايت در منابع تحقيقاتي پيشين تا 6/5 كيلوگرم ذرات ورودي در يک كيلوگرم گاز ورودي بحث 
شده است. در اين مطالعه سيکلون مورد نظر از نوع استيرمند با بازدهي باال و داراي هندسه سه 

دانشجو: شاهين تمجيد

 استادراهنما: دكتر سيد حسن هاشم آبادي- دكتر منصور شيرواني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي- شبيه سازي و كنترل فرآيندها

تاریخ: 1387



350كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري

بعدي است كه سيکلوني مرسوم از راكتور احياء كاتاليست واحد FCC در صنعت نفت است. از 
آنجا كه ايجاد هندسه سيکلون واقعي با ابعادي بزرگ، عامل ايجاد موانعي از قبيل طوالني شدن 
زمان محاسبات، نياز به حافظه باالي رايانه اي و غيره مي شود لذا جهت انجام شبيه سازي ابعاد 
سيکلون  با مقياس مشخص به اندازه هاي  كوچکتر تغيير يافته و  توسط نرم افزار توليد شبکه 
gambit ترسيم و شبکه بندي و براي شبيه سازي از نسخه )6/3( نرم افزار FLUENT استفاده 
شده است. نتايج شبيه سازي حاكي از اين است كه اگرچه افت فشار نسبت به افزايش غلظت  
ذرات در ورودي زياد تغيير نمي كند اما ممکن است بتوان كاهش افت فشار جريان حاوي ذرات 
را تا 30 درصد افت فشار جريان هواي تميز تخمين زد. افزايش بازده جمع آوري نيز با افزايش 
غلظت كاتاليست ورودي تا مقدار نسبت 10كيلوگرم ذره در 1 كيلوگرم هواي ورودي قابل نتيجه 
گيري است، حال آنکه اين تغييرات در مقادير باالتر از اين مقدار روندي رو به كاهش را نشان 
خواهد داد. ضمنا كد نوشته شده بر اساس يک رابطه تجربي جهت پيش بيني سايش كاتاليست، 
به صورت UDF وارد نرم افزار FLUENT گشته و نتايج PSD ذرات جمع آوري شده حاصل از 

سايش نسبت به تغيير سرعت در نسبت هاي مختلف جامد به گاز گزارش شده است.



خالصه پروژه هاي دانشجويي 351
مقام معظم رهبري:

باید علم را به دست بیاورید برای یك ملت علم وسیله ای است برای رسیدن به اقتدار ملی و ثروت ملی.

CFD شبيه سازي سيكلون هاي جداساز گاز- مايع با استفاده از

چكيده: 

سيکلون هاي گازي يکي از پركاربردترين تجهيزات صنعتي براي جداسازي ذرات معلق در يک 
گاز هستند. هيدروسيکلون ها به طور گسترده اي سال هاي زيادي است، كه در صنايع شيميايي، 
معدني،سيمان و... به كار گرفته مي شوند، و هنوز هندسه استاندارد و رايجي كه از آن استفاده مي شده 
است، تقريباً بدون تغيير باقي مانده است. كه احتماالً دليل آن، اين بوده است كه به دست آوردن 
طرح جديدي براي هيدروسيکلون به وسيله آزمايش بسيار پرهزينه و وقت گير بوده است. در حال 
حاضر ديناميک سياالت محاسباتي ابزار قدرتمندي است كه بدان وسيله مي توان با صرف وقت و 

هزينه كمتري سناريوهايي را تنظيم و نتايج را مشاده نمود.
در اين مطالعه تالش شده است كه به وسيله مدل سازي CFD الگوي جريان چرخشي متالطم 
درداخل سيکلون گاز– مايع در حالت سه بعدي به دست آيد. كار جديدي كه در اين پروژه آورده 
شده است مدل سازي نحوه به هم پيوستگي قطرات مايع در داخل سيکلون است كه تا كنون اين 
كار در هيچ مقاله اي كه با روش CFD سيکلون شبيه سازي شده است آورده نشده است. از نرم افزار 
ANSYS CFX 10 براي حل معادالت حاكم بر مساله استفاده شده است. و چون نرم افزار قابليت 
شبيه سازي به هم پيوستگي قطرات را نداشت، با استفاده از تعريف توابع توسط كاربر و معرفي اين 
تابع به نرم افزار شبيه سازي انجام شد. آشفتگي جريان به وسيله مدل K- شبيه سازي شده است.
به علت وجود مولفه هاي غير ايزوتروپ ويسکوزيته آشفتگي از ضرايب ثابت بهينه شده براي مدل 
آشفتگي K- استفاده گرديده است. وبراي بررسي نحوه عملکرد و ميزان بازدهي سيکلون جريان دو 

فازي به وسيله مدل  Euler – Euler شبيه سازي گرديده است.
كاربرد نتايج حل عددي در اين پروژه، بهبود راندمان جداسازي سيکلون هاي جداساز قطرات مايع 
)پروپان، بوتان وپنتان( از جريان گاز )متان( در شركت پااليش نفت آبادان كه قبل از واحد تصفيه 
2D2D,1D4D, 1D3.4D,1D3D, 1D2D با آمين قرار دارند، است. نتايج شبيه سازي پنج هندسه مختلف

آورده شده است. با توجه به ميزان جداسازي بازده اين سيکلون ها بررسي شده است.

دانشجو: سيدرسول نيشابور صالحي

 استادراهنما: دكتر محمد سلطانيه

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي- گرايش پديده هاي انتقال و جداسازي

تاریخ: 1385



352كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

هدف اصلي از روند حرکت علمي کشور، تبدیل ایران به مرجع علمي جهان است.

ارزيابي ريسك و مدل سازي پيامد در واحد آيزوماكس

چكيده: 

واحد آيزوماكس)هيدروكراكينگ( يکي از پرمخاطره ترين واحدهاي پااليشگاهي، است. عملکرد 
واحد آيزوماكس، تبديل برش هاي هيدروكربني سنگين به محصوالت با ارزش تري از قبيل 
سوخت جت، گازوئيل و بنزين، در حضور هيدرژن، مي شد. 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 
آيزوماكس، مراحل مختلف ارزيابي ريسک شامل شناسايي مخاطرات، مدل سازي پيامد، محاسبه 
تکرارپذيري حوادث و محاسبه ريسک انجام شده است. به منظور شناسايي مخاطرات در فرآيند 
آيزوماكس  واحد  انجام شده در   Hazop نتايج مطالعات بررسي  از  ابتدا  هيدروكراكينگ، 
پااليشگاه بندرعباس، موارد متعدد انحراف عملياتي، كه منجر به پيامدهاي آتش، انفجار و يا 
نشت مواد سمي مي شوند استخراج شده و سپس با روش ارزش گذاري نسبي به غربالگري 
مهمترين مخاطرات در اين واحد پرداخته شده است. سپس با مدل سازي سناريوي حوادث به 
وسيله نرم افزار PHAST شدت و محدوده اثرگذاري حوادث مزبور پيش بيني گرديده است. در 
مرحله بعد با استفاده از روش هاي تخمين تکرارپذيري حوادث و با بهره گيري از تکنيک درخت 
رويداد، احتمال رخداد حوادث محاسبه شده است. نتايج ارزيابي هاي ارائه شده به وسيله منحني 
F-N بيانگر آن است كه 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 كاهش مخاطات در 

واحد آيزوماكس اقدام گردد.

دانشجو: ساغر ناصح پور

 استادراهنما: دكتر عباس نادري فر

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 353
مقام معظم رهبري:

پیشرفت کشور نیازمند حرکت علمی بسیار قوی است.

شبيه سازي CFD هيدروسيلكون هاي جداكننده نفت از آب

چكيده: 

در اين تحقيق، در ابتدا با استفاده از مدل آشفتگي RSM و مدل چند فازي اولرين- اولرين 
فرآيند جداسازي در هيدروسيکلون هاي جدايش نفت از آب با استفاده از دو مدل ضريب 
دراگ شيلر نيومن و مدل پيشنهاد شده از تركيب دو مدل ضريب دراگ بر مبناي برهم كنش 
مايع-مايع در نواحي مختلف جريان با رينولدزهاي متفاوت، مورد بررسي قرار گرفت و نتايج 
به دست آمده با داده هاي آزمايشگاهي مقايسه شد كه نتايج 2 تا3 درصد اختالف را نشان داد.  
تأثير مدل هاي اغتشاش مختلف بر روي نتايج شبيه سازي با دانسيته مش نسبتاً باال بررسي 
شد. در انجام اين قسمت از شبيه سازي از سه مدل اغتشاش LES ،DES و RSM استفاده شد 
و نتايج حاصل مدل DES را دقيق ترين مدل با دانسيته مش استفاده شده و مدل RSM را 
مناسب ترين مدل از لحاظ هزينه محاسباتي مشخص كردند. تأثير نوع كانال ورودي خوراک 
به هيدروسيکلون نيز مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج به دست آمده در اين قسمت نشان 
داد كه طراحي  ورودي با انتهاي مارپيچ سبب افزايش در راندمان جداسازي به اندازه 3 تا 7 
درصد مي شود. 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 ورودي هاي مماس بر ديواره خارجي تا 15 درصد نشان دادند نوع ساختار محفظه ورودي 
بر روي راندمان جداسازي تأثيرگذار مي باشدكه با ارائه سه طراحي متفاوت اثر طراحي هاي 

دانشجو: سورن نوروزي

 استادراهنما: سيدحسن هاشم آبادي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



354كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

پیشرفت علمي بایستي با نگاه بومي و با تکیه ي به فرهنگ خودمان باشد.

مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده با استفاده از شبيه سازي، افزايش در 
راندمان تا 10 درصد را براي طراحي هاي بدنه اكسپوننشيال هيدروسيکلون نسبت به طراحي 
استاندارد نشان دادند. طراحي هاي ديگر شامل بدنه پيروي كننده از يک تابع درجه دو و دو 
قسمت مخروطي افزايش راندمان كمتري داشتند. همچنين تأثير خردايش و چسبيدگي در 
غلظت هاي ورودي متفاوت و همچنين براي سرعت هاي ورودي متفاوت با استفاده از نرم افزار 
CFX مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بررسي مشخص شد كه شکستگي ذرات با اندازه 
بزرگتر از 50 ميکرون در غلظت هاي پايين بيشتر و فرآيند خردايش در غلظت هاي پايين 
فرآيند غالب است. همچنين مشخص شد كه ذرات با اندازه هاي كوچکتر از 50 ميکرون در 
سرعت هاي مورد استفاده دچار شکست نمي شوند. عالوه بر آن مشخص شد كه در غلظت هاي 
پايين افزايش سرعت ورودي همواره سبب افزايش در راندمان جداسازي نمي گردد و براي 

رسيدن به بيشترين راندمان جداسازي قابل دسترسي بايد با سرعت بهينه كار كرد.



خالصه پروژه هاي دانشجويي 355
مقام معظم رهبري:

پیشرفت علم، فتح قله هاي تازه در علم، نگاه نوآوري در مرزهاي دانش و پیشرفت در مرزها جزو تفکرات علمي امروز ماست.

ارزيابي بازدارندگي مخلوط نيترات كلسيم و آمونيوم از خوردگي فوالد 
و اثر هم افزايي آن با ساير تركيبات در آب خنثي

چكيده: 

يکي از مشکالت اساسي در كلية سيستم هاي انتقال سياالت در صنعت، مسئلة خوردگي اجزاء 
فلزي است. در اين ميان لوله هاي انتقال دهندۀ آب هاي خنک كننده نيز به دليل وجود انواع 
امالح خورنده در اين آب ها، از اين مسئله مستثنا نيستند. يکي از روش هاي كاهش خوردگي 
در اين سيستم ها استفاده از بازدارنده هاي 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 
روش هاي پالريزاسيون و امپدانس الکتروشيميايي مورد بررسي قرار گرفت. پس از انجام اين 
بررسي ها مشخص شد كه اين بازدارنده در محدودۀ 2000 تا ppm 4500 با غير فعال )پسيو( 
نمودن سطح فوالد، تأثير قابل قبولي بر كاهش خوردگي آن در محيط آب خنک كننده دارد. 
سپس اثر هم افزايي اين تركيب با ساير بازدارنده هاي رايج مورد بررسي قرار گرفت. تركيب 
مورد آزمايش و سولفات روي اثر هم افزايي خاصي از خود نشان ندادند و هر يک به صورت 
مستقل از خوردگي جلوگيري مي نمودند. اما در طرف ديگر اثر هم افزايي بين آن و سديم پلي 
فسفات به وضوح مشاهده شد كه به دليل بهبود عملکرد پلي فسفات ها در حضور يون كلسيم 
است. بهترين تركيب مورد استفاده در اين تحقيق، تركيب چهار مادۀ نيترات كلسيم، نيترات 
آمونيوم، سولفات كلسيم و پلي فسفات بود كه بهترين راندمان بازدارندگي را از خود به نمايش 
گذاشت. بررسي مکانيسم عملکرد اين تركيب به كمک آزمون هاي الکتروشيميايي و همچنين 
ارزيابي سطحي نشان از تشکيل رسوبات شامل يون هاي 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 مشکالت 
آماده سازي اين اكسيدها و همچنين مسائل اقتصادي، از جمله پارامترهاي محدود كننده در 

راه استفاده از اين مواد است.

دانشجو: علي حمصيان اتفاق

 استادراهنما: چنگيز دهقانيان

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

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

تاریخ: 1387



356كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

یکي از راه  هاي برجسته خدمت به کشور، از راه علم است.

بررسي و بهينه سازي پارامترهاي فرآيند جوش التراسونيك براي 
جوشكاري صفحات پليمري

چكيده: 

در جوشکاري قطعات با امواج التراسونيک از انرژي صوت با فركانس باال براي اتصال قطعات 
فلزي و يا غير فلزي استفاده مي شود. اين فرآيند يکي از معدود روش هايي است كه قادر است 
صفحات نازک هم جنس و يا غيرهم جنس 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 جنس هاي متفاوت است كه تنوع كاربري آن را افزايش داده است. از ديگر مزاياي 
اين روش مي توان به راندمان باال و قابليت اتوماسيون آن، سرعت باالي جوشکاري و تميز 
بودن آن اشاره نمود. كاربرد اين روش در داخل كشور به دليل جوان بودن صنعت محدود 
و لزوم مطالعه ي بيشتر برروي آن بسيار محسوس است. به ويژه آنکه استفاده از اين روش 
در توليد انبوه، كاهش چشمگير در زمان و هزينه هاي توليدي را در بر خواهد داشت. ابتدا 
مطالعاتي در مورد پيشينه ي پژوهش و پارامترها و عوامل موثر در استحکام اتصاالت جوشي 
پليمرهاي هم جنس و غيرهم جنس انجام شده و سپس با انتخاب اين پارامترها و استفاده 
از تکنيک طراحي آزمايش ها )DOE( آزمايش هايي كه بتوانند نتايج قابل استناد آماري را به 
دست دهند طراحي گرديد. در اين آزمايش ها ابتدا تاثير پارامترهاي فرآيند از جمله زمان 
جوش، فشار اعمالي و دامنه نوسانات، در جوشکاري ABS-PMMA بررسي گرديد و در مرحله 

دانشجو: علي نوروزي

 استادراهنما: محسن حامدي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:  مهندسي مکانيک

تاریخ: 1388
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بعد با افزودن دو پارامتر دما و اندازه قطعه، اثر پارامترهاي فرآيند در استحکام و اندازه جوش 
ABS-ABS مورد سنجش قرار گرفت. نتايج آزمايش ها به كمک نرم افزار MINITAB ارزيابي 
و بر اساس اين نتايج، مشخص گرديد كه در جوش ABS-PMMA، فشار، زمان و دامنه به 
ترتيب بيشترين تاثير را در استحکام جوش، با در نظر گرفتن كيفيت جوش دارند. در عين 
حال با تحليل واريانس مشخص شد كه 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 
 ABS-ABS حالي است كه اثرهاي متقابل ديگر پارامترها چندان چشمگير نبودند. در اتصال
نيز، استحکام جوش به ترتيب با افزايش دامنه، زمان و فشار افزايش يافته ولي با افزايش دما 
كاهش چشمگيري مي يابد. 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 برمي آيد كه افزايش اندازه قطعه ها، باعث افزايش سطح مقطع جوش مي شود.



358كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

علم مایه ي اقتدار علمي، مایه ي قدرت کشور، مایه ي ثروت کشور و مایه ي سربلندي است.

بهينه سازي مصرف هيدورژن در پااليشگاه با روش برنامه نويسي رياضي

چكيده: 

يکي از مسايل مهم و حياتي در توليد سوخت هاي پاک، مديريت اثر قوانين زيست محيطي جديد بر 
ميزان مصرف هيدروژن در پااليشگاه است. نيازهاي بازار و قوانين زيست محيطي نياز به هيدروژن 
در پااليشگاه هاي نفتي را افزايش مي دهند، در حالي كه به موازات آن محدوديت هاي بيشتري 
روي منابع هيدروژن از قبيل واحدهاي تبديل كاتاليستي ايجاد مي كنند. همچنين با توجه به 
تمايل پااليشگاه ها در استفاده از نفت خام سنگين و كاهش فروش مستقيم آن ها، استفاده از 
هيدروكراكينگ ها، كه از مصرف كنندگان عمده ي هيدروژن هستند، به شدت افزايش يافته است. 
بنابراين استفاده ي بهينه، از هيدروژن موجود در پااليشگاه اجتناب ناپذير است. در اين پروژه، ابتدا، 
واحدهاي توليد كننده و مصرف كننده ي هيدروژن، در پااليشگاه مرور و در ادامه مقدماتي در مورد 
انتگراسيون جرمي و روش هاي آن ارائه مي شود. در پايان، شبکه ي 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، شبکه ي توزيع 
هيدروژن در پااليشگاه در دو حالت بررسي مي شود. در حالت اول فقط با تجهيزاتي كه در حال 
حاضر در پااليشگاه موجود است، بهينه سازي انجام مي شود. در اين حالت، خروجي واحد توليد 
هيدروژن و هزينه هاي عملياتي كاهش نمي يابد. به عبارت ديگر، در حال حاضر، شبکه ي توزيع 
هيدروژن در نزديکي نقطه ي پينچ قرار دارد. اما در حالت دوم، با فرض اين كه از نظر اقتصادي، 
توانايي خريد دستگاه هاي جديد به خصوص دستگاه بازيافت هيدروژن وجود دارد،  بهينه سازي 
انجام مي شود. سپس، ميزان صرفه جويي در هزينه هاي عملياتي با در نظر گرفتن زمان بازگشت 
سرمايه كمتر از دو سال، محاسبه مي شود. نتايج نشان مي دهند كه با خريد يک واحد تصفيه ي 
هيدروژن ، دبي جريان خروجي واحد توليد هيدروژن، در بخش شمال 19% و در بخش جنوب %28 
كاهش مي يابد. همچنين با افزودن دستگاه بازيافت هيدروژن و با تابع هدف هزينه هاي عملياتي، 

اين هزينه ها در بخش شمال 14% و در بخش جنوب 10% كاهش مي يابند. 

دانشجو: محمدجواد حلواني حقيقي

 استادراهنما: فرهاد شهركي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه سيستان و بلوچستان

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

علوم پایه مانند گنجینه است.

بهينه سازي توزيع جايگاه هاي گاز طبيعي

چكيده: 

به منظور كاهش مصرف فرآورده هاي نفتي و مالحظات زيست محيطي، استفاده از سوخت 
جايگزين گاز طبيعي به عنوان يک طرح ملي مطرح است. بدين منظور، تعداد جايگاه هاي 
مربوطه بايستي افزايش يابد. حال سوال اين است كه جايگاه هاي جديد را كجا احداث كنيم تا 
هزينه ها حداقل و منافع اجتماعي حداكثر گردد؟ به منظور مکان يابي تسهيالتي كه مشتريان 
كاالها يا خدمات آنها را طي يک سفر به دست مي آورند، رويکرد مدل سازي جريان- محور 
مناسب تر است. از اين رو در اين نوشتار، مدل مکان يابي سوخت رساني جريان ها )FRLM(، به 
عنوان مدل مناسب جهت مکان يابي جايگاه هاي CNG به كارگرفته و توسعه داده شده است. اين 
مدل مکان تعداد معيني جايگاه سوخت را به گونه اي مشخص مي كند كه مجموع جريان هايي 
كه مي توانند سوخت رساني شوند ماكزيمم شود. در اين نوشتار، مدل FRLM در سه بُعد 
توسعه يافته است: اول، توسعه تابع هدف به منظور حداكثر نمودن صرفه جويي و سود حاصل 
از به كارگيري CNG به جاي بنزين. دوم، توسعه الگوريتم پيش نيازِ مدل به گونه ايکه مدل 
براي شبکه هاي حاوي جايگاه موجود نيز قابل به كارگيري باشد. سوم، توسعه روش حل مدل 
به گونه اي كه مدل براي سطوح دسترسي متفاوت قابل حل باشد. به منظور بررسي و مقايسه 
نتايج مدل FRLM و مدل توسعه يافته، سه سناريو تعريف و براي مطالعه موردي اجرا شد. اين 
مدل ضمن اينکه تصميم گيران را در انتخاب مکان احداث جايگاه ها ياري مي كند، به تعيين 

تعداد تقريبي جايگاه هاي مورد نياز نيز كمک مي كند. 

دانشجو: مريم زاغيان

 استادراهنما: دكتر ميربهادر قلي آريا نژاد

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي:     مهندسي صنايع-گرايش مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي

تاریخ: 1387



360كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

عالج ملت ایران در کسب اقتدار است.

مدل سازي ترموديناميكي موتورهاي اشتعال تراكمي سوخت همگن با در 
نظر گرفتن سينتيك مفصل شيميايي و كنترل فرآيند احتراق با سوخت هاي 

تركيبي

چكيده: 

هدف اصلي اين رساله مدل سازي ترموديناميکي موتورهاي اشتعال تراكمي سوخت همگن 
به منظور بررسي عملکرد موتور در شرايط مختلف و همچنين كنترل فاز احتراق با استفاده 
از سوخت هاي تركيبي است. براي اين منظور ابتدا روش هاي مختلف مدل سازي موتورهاي 
اشتعال تراكمي سوخت همگن مرور شده و سپس با توجه به اهداف رساله، دو شيوه مدل سازي 
صفر بعدي، تک و چندناحيه اي انتخاب شده است. روش دقيق مدل سازي و معادالت حاكم 
بر اين مدل ها با ذكر جزئيات ارائه شده است. براي انجام مطالعات، سوخت هاي متان خالص، 
گاز طبيعي، دي متيل اتر و هيدروژن انتخاب شده است. براي شبيه سازي دقيق فرآيند 
احتراق، سينتيک مفصل شيميايي احتراق اين سوخت ها در مدل گنجانده شده است. در 
مرحله صحه گذاري به صورت بسيار مفصل، سوخت هاي انتخاب شده در موتورها با شرايط 
مختلف كاري بررسي شده است تا ضمن اطمينان از دقت مدل هاي ايجاد شده بتوان به 
مقايسه مدل هاي تک و چند ناحيه اي پرداخت. در انجام فرآيندهاي شبيه سازي، ابتدا به ارائه 
يک شيوه تعيين زمان شروع احتراق براي سوخت گاز طبيعي به كمک سينتيک مفصل و 
راديکال هاي مؤثر پرداخته شده است و سپس تأثير پارامترهايي نظير دماي ورودي، فشار 
ورودي و دور موتور بر عملکرد يک موتور اشتعال تراكمي سوخت همگن مورد بررسي قرار 
گرفته است. براي بررسي اثر تركيب سوخت بر عملکرد موتور، ابتدا تركيب هاي مختلف گاز 
طبيعي انتخاب شده و عملکرد موتور با استفاده از اين سوخت هاي متنوع به طور مفصل 
مقايسه شده است. سپس استفاده از فرمالدهيد به عنوان افزودني سوخت گاز طبيعي مطالعه 

دانشجو: اميد جهانيان

 استادراهنما: سيد علي جزايري

 مقطع تحصیلي: دكترا

دانشگاه: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

رشته تحصیلي:  مهندسي مکانيک

تاریخ: 1390
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ابتدا روند احتراق اين سوخت و  اتر،  انتخاب سوخت دي متيل  با  شده و در مرحله بعد، 
آزادسازي انرژي دو مرحله اي آن مورد بررسي قرار گرفته و سپس نتايج حاصل از تركيب هاي 
مختلف اين سوخت با متان ارائه شده است. در مرحله انتهايي نيز به بررسي اثر تركيب متان 
و هيدروژن پرداخته شده و عملکرد موتور به همراه ميزان توليد آالينده هاي خروجي مورد 
مطالعه قرار گرفته است. براي توسعه مدل از جديدترين شيوه هاي پيکره بندي و فرضيات 
حاكم براي مدل هاي صفر بعدي استفاده شده است. مقايسه روش هاي مختلف مدل سازي 
انتقال حرارت و انتخاب مدل مناسب تا كنون بدين صورت انجام نشده است. همچنين معرفي 
روشي نوين براي تعيين كمي زمان شروع احتراق سوخت گاز طبيعي و توسعه ايده بررسي اثر 
سوخت هاي تركيبي بر عملکرد موتورهاي اشتعال تراكمي سوخت همگن به وسيله مدل سازي 
عددي تأثير تركيب هاي مختلف گاز طبيعي بر عملکرد موتور، ارائه رابطه اي بين توان موتور 
و عدد وب سوخت و همچنين اضافه كردن فرمالدهيد به عنوان افزودني به گاز طبيعي از 
ديگر نوآوري هاي اين تحقيق به شمار مي رود. نتايج نشان مي دهد مدل تک ناحيه اي تا حد 
مناسبي قابليت پيش بيني روند عملکرد موتور اشتعال تراكمي سوخت همگن را دارد. اين 
مدل قادر است با دقت مناسبي زمان شروع احتراق را پيش بيني كند. مدل چند ناحيه اي 
با دقت بسيار مناسبي مي تواند روند تغييرات فشار در موتور اشتعال تراكمي سوخت همگن 
را تعيين كند. براي مدل سازي انتقال حرارت در اين موتورها بايد از روش هاي هوهنبرگ يا 
آسانيس استفاده نمود. مي توان از تغييرات غلظت راديکال هيدروكسيل به عنوان ابزاري براي 
تعيين كمي زمان شروع احتراق استفاده كرد. تركيب گاز طبيعي بر روي عملکرد موتور تأثير 
مي گذارد. از آنجا كه تركيب هاي گاز طبيعي با محتواي اتان و پروپان بيشتر، زودتر محترق 
مي شوند، مقدار بيشينه فشار براي آنها بيشتر خواهد بود. افزودن فرمالدهيد به سوخت گاز 
طبيعي با تغيير زمان شروع احتراق سبب تغيير محدوده عملکردي آن مي شود به گونه اي 
كه مي توان در دماهاي ورودي پايين تر نيز به عملکرد مطلوبي رسيد. در شرايطي كه براي 
احتراق متان خالص مهيا نيست و سوخت متان خالص محترق نمي شود، با اضافه نمودن 
مقداري دي متيل اتر به تركيب سوخت، مي توان احتراق را تشکيل داد. با بيشتر نمودن كسر 
حجمي دي متيل اتر، هر چند تغيير چنداني در زمان شروع احتراق روي نمي دهد اما بيشينه 
فشار درون سيلندر افزايش چشمگيري مي يابد. افزايش فشار ناشي از افزايش كسر حجمي 

دي متيل اتر به طور مستقيم منجر به افزايش كار و توان موتور مي شود.



362كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

همتتان را پیشرفت در زمینه دانش و شکستن مرزهاي علم قرار بدهید.

جريان سيال و انتقال حرارت جابه جايي در كانال هاي نيمه اشغال شده از 
ماده متخلل

چكيده: 

در رساله حاضر، جريان و انتقال حرارت جابجائي سيال در جريان آرام داخل كانال هاي نيمه 
اشغال شده از ماده متخلخل براي سياالت با خواص ثابت به صورت عددي مورد تحليل قرار 
گرفت. بدين منظور يک برنامه عددي بر اساس روش عددي جديد شبکه بولتزمان جهت تحليل 
جريان سيال كامالً توسعه يافته هيدروديناميکي و انتقال حرارت جابجائي در كانال هاي 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، به صورت 
بي بعد 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 
شده اند. همچنين اثر چيدمان كانال مركب يعني از جهت آنکه اليه متخلخل با ضخامت مشخص 
در كنار ديواره هاي كانال يا در مركز كانال قرار گيرد مورد بررسي دقيق قرار گرفته و دو طرح 
مختلف در شرايط مختلف پارامترهاي مسأله با يکديگر مقايسه شدند. به منظور صحه گذاري 
نتايج عددي، عالوه بر مقايسه به حل هاي تحليلي در موارد خاص موجود، براي حالت قرارگيري 
ماده متخلخل در كف كانال چند نمونه بررسي تجربي انجام گرفت. با مقايسه نتايج عددي با 
حل هاي تحليلي و بررسي هاي تجربي، تطابق بسيار خوبي مشاهده گرديد. همچنين يک 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 گرمکن هاي هوا مجهز به ماده متخلخل 
و بررسي سهم پارامترهاي هندسي و جرياني مختلف، به بهينه سازي جريان داخل گرمکن هوا 

اقدام نموده و رابطه اي جهت محاسبه ميزان تخلخل بهينه ماده متخلخل به دست آمد.

دانشجو: فريدون جم

 استادراهنما: دكتر حسين شکوهمند

 مقطع تحصیلي: دكترا

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:  مهندسي مکانيک

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

شما هدف را این قرار بدهید که ملت و کشور شما ... بتواند مرجع علمي و فناوري در همه دنیا باشد.

عيب يابي فرآيند با استفاده از تركيب داده هاي چندين حسگر و الگوريتم 
فيلتر كالمن )پايان نامه به زبان انگليسي(

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 di-
agnose 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 devel-
oped 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 continu-
ous 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 vari-
ety 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.

دانشجو: محسن مصاليي

 استادراهنما: دكتر كريم سلحشور

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعت نفت

Automation and instrumentation  :رشته تحصیلي

تاریخ: 2007



364كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

حرکت علمي براي کشور ما یك ضرورت مضاعف است؛ یك نیاز مضاعف و مؤکد است.

كنترل PH در رآكتورهاي CSTR با استفاده از شبكه عصبي

 )پايان نامه به زبان انگليسي(

چكيده: 

توانايي شبکه عصبي در كنترل فرآيندهاي شيميايي همچنان مورد ترديد است زيرا براي 
مدل سازي در مقياس صنعتي با شبکه عصبي از مدل هاي خطي استفاده مي شود كه نتيجه 
مطلوب نخواهد داشت. در اين پروژه براي مدل سازي از يک سيستم غير خطي استفاده شده، تا 
بتوانند نتيجه مناسب را جهت كنترل داشته باشد. در اين پروژه در ابتدا، سيستم خنثي سازي 
PH در يک رآكتور CSTR مدل سازي شد و به يک سيستم خنثي سازي PH در لوله بسط داده 
مي شود. فرآيند خنثي سازي در لوله به شدت غير خطي، داراي نويز زياد و داراي تاخير زماني 
متغير است. پس از مدل سازي سيستم به وسيله شبکه عصبي، با كاربرد آن در يک حلقه كنترل 

پيشگيري كننده آن را با روش هاي كنترل خطي مقايسه مي كنيم.

دانشجو: امين خسروي صالح

 استادراهنما: دكتر منوچهر نيک آذر

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعت نفت

Automation and instrumentation  :رشته تحصیلي

تاریخ: 2006
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مقام معظم رهبري:

علم، عامل عزت و قدرت و امنیت یك ملت است.

طراحي و بازسازي شبكه ابزار دقيق براي كنترل و مانيتورينگ پروسه 
)پايان نامه به زبان انگليسي(

چكيده: 

سنسورهاي موجود در واحدهاي صنعتي از تجهيزات ابزار دقيقي بسيار ضروري براي تأمين 
داده هاي فرآيندي با كيفيت مطلوب جهت مقاصد متنوع محسوب مي شوند. انتخاب اين 
سنسورها در صنايع شيميائي از ديرباز به صورت سنتي برمبناي احتياجات حاصل از طراحي 
حلقه هاي كنترلي پايه انجام مي شود. به منظور كنترل موثر و انجام عمليات ايمن در صنايع 
شيميائي اغلب  ضروري است كه بعضي از متغيرهاي فرآيندي خاص نظير نرخ جريان سياالت،  
دماها و ميزان غلظت فرآورده ها 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 كه 
دسترسي به بعضي از متغيرهاي فرآيندي مورد نظر از طريق اندازه گيري مستقيم آنها وجود 
نداشته باشد. اينگونه متغيرهاي غيرقابل اندازه گيري را معموالً از طريق كاوش روابط تعادل بقاي 
مواد و انرژي موجود مابين متغيرهاي مختلف تخمين زده مي شوند. متغيرهاي اندازه گيري شده 
و تمامي متغيرهاي غير قابل اندازه گيري كه به طور 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 شبکه هاي سنسوري در صنايع شيميائي جهت 
برآورده نمودن نيازمندي هاي عملياتي مطلوب بعنوان يک موضوع مهم و مورد توجه درآمده 
است. موضوع مهندسي مورد نظر در طراحي شبکه سنسوري به چگونگي تعيين متغيرهاي قابل 
اندازه گيري و دقت مورد نظر اندازه گيري آنها جهت حصول اطمينان از برآورده شدن كيفيت 

مطلوب از پيش تعيين شده مربوط مي شود. 

دانشجو: محمدرضا بيات

 استادراهنما: دكتر كريم سلحشور

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعت نفت

Automation and Instrumentation  :رشته تحصیلي

تاریخ: 2007



366كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

علم را باید با دین همراه دانست. علم را براي خدا و در راه خدا باید تحصیل کرد و به کار گرفت. 

مدل سازي و شناسايي زمان حقيقي يك برج تقطير با به كارگيري روش 
فازي TSK )پايان نامه به زبان انگليسي(

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 investi-
gated, 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 deter-
mined. 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 sub-
model associated with each rule are estimated by applying the Recursive Least- Squares 
)RLS) algorithm. The bottleneck of the model construction procedure is the identifica-
tion 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 

دانشجو: برهان مالزم سنندجي

 استادراهنما: دكتر كريم سلحشور

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعت نفت

Automation and instrumentation  :رشته تحصیلي

تاریخ: 2007
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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 re-
sponsible 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 ac-
curacy, 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 orig-
inal 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.



368كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

علم وارداتي، علم - به معناي حقیقي کلمه- نیست؛ علِم درون زاست که اقتدار مي بخشد.

Distributed Monitoring of Hybrid systems"
)پايان نامه به زبان انگليسي(

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 prob-
lem 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 large-
scale 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 con-
tinuous 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 fail-
ures in mode detection. In another attempt, a weighted mode activation record is incor-
porated in a particle filtering algorithm to introduce a vision of the past dynamic knowl-

دانشجو: محمدفؤاد صمدي

 استادراهنما: دكتر كريم سلحشور

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعت نفت

Automation and instrumentation  :رشته تحصیلي
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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 continu-
ous 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.



370كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

این را فراموش نکنید که علم و دین توأمانند. 

 مدل سازي، شناسايي و كنترل بهينه سيستم هاي هايبريد 
)پايان نامه به زبان انگليسي(

چكيده: 

بررسي و ارزيابي شيوه ها و متدهاي مختلف مدل سازي تحت عنوان مدل سازي سيستمهاي 
هيبريد براي پروسه هاي پيچيده صنعتي، به نحوي كه مدل مذكور تمام شرايط حاكم بر 
پروسه را پوشش دهد و بتواند يک خروجي قابل مقايسه با سيستم اصلي ارائه دهد. بررسي 
الگوريتم هاي كنترلي پيچيده پيشرفته و انطباقي در مبحث هايبريد كه قابليت پياده سازي 
براي كنترل حجم انبوهي از متغيرهاي سيستم را در سيستم هاي پيچيده صنعتي )صنايع 
نفت، گاز و پتروشيمي.....( را دارا است. از آنجايي كه در بيشتر پروسه هاي صنعتي، ايجاد 
كردن يک مدل ثابت رياضي )با توجه به قوانين فيزيکي حاكم بر فرآيندهاي مذكور( به 
راحتي امکان پذير است و همچنين با توجه به تغيرات شرايط محيط حاكم بر پروسه امکان 
هرگونه تغيرات ناگهاني در سيستم وجود دارد، در اين پروژه تالش مي شود كه روش هاي 
شناسايي آن الين سيستم هاي 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 روش هاي آنالين براي شناسايي و كنترل سيستم هاي صنعتي ميباشد. بدينگونه در 
هر لحظه مدل سيستم شناسايي مي شود و با توجه به الگوريتم هاي كنترل پيشبين بهترين 
سيگنال كنترلي به نحوي كه در آينده سيستم به سمت هدف متمايل شود، اعمال مي شود. 
با توجه به اهميت اين مفاهيم در صنعت امروز، در اين پروژه همواره سعي مي شود كه تمام 
متدهاي مذكور برروي سيستم هاي صنعتي از جمله در صنايع نفت و گاز مورد آزمايش و 
بررسي قرار گيرد.  امروزه بسياري از سيستم هاي كنترل پيچيده )سيستم هاي كنترل پرواز، 

دانشجو: مهدي غالمي

 استادراهنما: دكتر كريم سلحشور

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعت نفت

Automation and instrumentation  :رشته تحصیلي

تاریخ: 2007



خالصه پروژه هاي دانشجويي 371

صنعتي، حمل و نقل، پروسه هاي نفتي و پتروشيمي( در باالترين مرحله شامل حجم انبوهي 
از كدهاي كامپيوتري هستند. به عبارت ديگر كننترل هاي منطقي برنامه پذير، به طور گسترده 
در كنترل پروسه هاي صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرند. همچنين قابل مشاهده است كه 
امروزه توليد محصوالت صنعتي با كمک و همکاري يک سري تصميمات منطقي تبديل به 
يک سري حلقه هاي كنترلي  بسيار ساده )سيستم هاي جايگزين( مي شود. بنابراين امروزه 
همه سيستم هاي كنترلي كه ناشي از كنترل متغيرهاي پيوسته هستند در اصل يک سري 
بررسي هاي منطقي انجام مي دهند كه مدل و بنابراين الگوريتم هاي كنترلي را مشخص 
مي كنند. اين سيستم هاي كنترلي كه در صنعت تحت عنوان هايبريد شناخته شده اند، قابليت 

پوشش بسياري از سيستم هاي پيچيده را دارا هستندو بسيار قابل اعتماد هستند.
با توجه به اهميت و نقش اين سيستم ها در صنعت نفت، پااليش، گازو پتروشيمي اين پروژه 
در دانشگاه صنعت نفت در بخش اتوماسيون و ابزار دقيق تعريف شده كه پس از تاييد از سوي 
دانشکده نفت اين دانشگاه هم اكنون در مرحله اجرا مي باشد.الزم به ذكر است كه در اين 
پروژه، ضمن بررسي فعاليت هاي مختلف انجام گرفته در زمينه مدل سازي، شناسايي و كنترل 
سيستم هاي هايبريد در پروسه هاي صنعتي و مقايسه خصوصيات هر روش با روش ديگر و 
بررسي كارايي هر يک از متدها تحت شرايط گوناگون ممکن براي سيستم، شيوه هاي نوين 

جهت دستيابي به كارايي باالتر با قابليت اطمينان بيشتر ارائه خواهد شد.



372كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

امروز مسأله تحقیقات براي ما یك مسأله تجمالتي نیست، یك مسأله حیاتي است.

شناسايي عصبي و كنترل تطبيقي فرآيند هاي متغير با زمان غيرخطي و 
چند متغيره 

 (Adaptive Multivariable Neural Identification and Control of Nonlinear
 Time-varying Chemical Processes)

)پايان نامه به زبان انگليسي(

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 feed-
back 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 re-
quired 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 at-
tracted 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 

دانشجو: امين ثابت كمال آبادي

 استادراهنما: دكتر كريم سلحشور

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعت نفت
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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 identi-
fy 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 satisfac-
tory 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 pro-
cesses adaptively



374كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

جوانان ما باید با حرکتي جهادي، علم را به فناوري، فناوري را به صنعت و صنعت را به توسعه کشور وصل و مرتبط کنند.

 Design and Implementation of an Interoperable
 Networked ControlSystem Using Industrial Ethernet and

Profibus DP

 )پايان نامه به زبان انگليسي(

چكيده: 

شبکه هاي ارتباط داده صنعتي براي اولين بار در دهه هشتاد ميالدي به صورت محدود مطرح 
شدند. با استفاده روزافزون از رايانه در تمام بخش هاي صنعت، نياز استفاده از اين فن آوري 
نوين در كنترل بيش از پيش حس مي شد. همچنين با گسترش صنايع و افزايش واحدهاي 
كنترل در صنايع مختلف استفاده از شبکه هايي كه عالوه بر كم كردن نياز به استفاده از 
سيم هاي 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 شبکه ها با 
سرعت زيادي رشد كردند به طوري كه در دو دهة اخير سهم مهمي از بازار كنترل در جهان 

را در اختيار گرفتند.

دانشجو: عرفان عسگريان دماوندي

 استادراهنما: دكتر كريم سلحشور

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعت نفت

Automation and instrumentation  :رشته تحصیلي
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مقام معظم رهبري:

کشور باید در علم، در دانش و به تبع علم و دانش، در آنچه که مترتب بر علم است، در رتبه هاي اول جهان قرار بگیرد. 

 Improving the control performance of networked control
systems using a novel fuzzy adaptive auto - turned PID

 )پايان نامه به زبان انگليسي(

چكيده: 

اين پايان نامه طراحي و پياده سازي عملي دو سيستم كنترل مبتني بر شبکه را با استفاده 
از دو شبکه Foundation Fieldbus و Industrial Ethernet  به عنوان دو جايگزين مناسب 
 Foundation براي روش هاي مرسوم نمايش مي دهد. در روش هاي ارائه شده از كنترل كننده
Fieldbus متعلق به شركت )Smar )DFI-302 براي پياده سازي به روشFunction Block  و 
از كنترل كننده منطقي قابل برنامه ريزي) Siemens )S7-315-2DP براي پياده سازي به روش 
NCS استفاده شده است. براي اين منظور، ابتدا بستر شبکه اي مناسب جهت ارتباط دادن 
دو كنترل كننده با هم جهت دسترسي به Pilot Plant طراحي شده است. در اين پايان نامه،  
اثرات تأخيرهاي ناشي از انتقال شبکه اي بر روي عملکرد حلقه هاي كنترلي به طور عملي 
مورد بررسي قرار گرفته است. سپس يک كنترل كننده جديد فازي براي اصالح عملکرد 
كنترلي جهت كاهش اثرات مخرب تاخيرهاي انتقال شبکه اي طراحي و پياده سازي 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 حلقه هاي كنترلي كه 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 كنترل كننده فازي، به كنترل كننده فازي تطبيقي خود تنظيم ارتقا 
مي يابد. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه ارتقاي محسوس عملکرد كنترلي در نتيجه 
استفاده از هردو كنترل كننده فازي و كنترل كننده فازي تطبيقي خود تنظيم به وجود آمده 

است.

دانشجو: علي فدايي

 استادراهنما: دكتر كريم سلحشور

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعت نفت

Automation and instrumentation  :رشته تحصیلي
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مقام معظم رهبري:

نوآوري و ابتکار، شجاعت علمي، اعتماد به نفس شخصي و ملي و کار متراکم و انبوه، عالج کار پیشرفت علمي ماست.

رديابي و ريشه يابي مقاوم خطاي فرآيندي غيرخطي به روش مدل مبنا با 
استفاده از سيستم هاي هوشمند فازي تحولگرا

 )پايان نامه به زبان انگليسي(

چكيده: 

اين پايان نامه به طور همزمان دو هدف پيچيده را نشانه مي گيرد: )1( يادگيري مصنوعي 
تدريجي پيوسته )2( رديابي و ريشه يابي خطاي سيستمهاي ديناميکي غيرخطي به گونه اي 
بالدرنگ، هوشمند و مقاوم. انگيزه درخشان براي انتخاب اين دو موضوِع به ظاهر نامربوط، 
سرچشمه گرفته از مکانيزم يکتايي است كه توسط آن، موجود هوشمندي به نام » انسان« 
قادر به رديابي و ريشه يابي خطاي سيستم هاي پيچيده است. اين موجود هوشمنِد ردياب 
)انسان(، حداقل داراي دو ويژگي ممتاز است: )1( قابليت دگرگوني بيولوژيکي و ادراكي 
ناشي از تطبيق و يادگيري تدريجي و مداوم، )2( توانايي تفکر و تصميم گيري بدون هرگونه 
اندازه گيري و يا محاسبه  و در عين حال در محيط هاي غيردقيق، نامطمئن و داراي اطالعات 
REXI- 4( بر روي چهار مورد مشهور، برتري مطلق  ناقص. مطالعات قياسي گسترده )فصل
FIS در حوزه يادگيري مصنوعِي تدريجِي تطبيقي را نشان داد. در حوزه رديابي و ريشه يابي 
خطاي)FDD( سيستمهاي ديناميکي غيرخطي، يک مطالعه شبيه سازي گسترده ديگر)فصل 
5( بر روي يک CSTR غيرخطي نشان داد كه REXIFIS مي تواند به موقع و با اطمينان، سه 
دسته خطاي ممکن را رديابي و ريشه يابي نمايد: )1( خطاي حسگر )2( خطاي محرک و 
)3( خطاي فرآيند. در اين راستا REXIFIS رهيافت مدل-مبنا را به سبب سهولت پياده سازي 

دانشجو: حميد حسنوند

 استادراهنما: دكتر كريم سلحشور

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد
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بالدرنگ و نيز بينشي كه از ديناميزم سيستم فراهم مي نمايد، انتخاب مي كند. براي هر 
وضعيت سالم و خطادار سيستم، REXIFIS به تدريج يک مدل جداگانه براي هر كدام 
فرا مي گيرد. FDD در REXIFIS به صورت مقاوم اعمال مي گردد، زيرا از باندهاي اطميناِن 
تطبيقِي غيرخطِي فراگير به عنوان »حد آستانه تطبيقي« استفاده مي شود. بنابراين، عوامل 
غير خطايي كه اثرات آنها شبيه به خطا است مانند نويز اندازه گيري، عدم قطعيت مدل، 
REXI-  اغتشاش ناشناس و ديناميک متغير با زمان، به هيچ روي نمي توانند باعث شوند كه

FIS حضور خطا را اعالم نکند و يا به اشتباه اعالم خطر نمايد. ژرفاي فني و حوزه كاربري 
REXIFIS بي گمان فراتر از آنچه كه در اين رساله مورد مطالعه قرار گرفته است، است. تنها 

مطالعات گسترده آتي مي تواند اثرات راهبردي آن را بر فنآوري مرتبط آشکار سازد.



378كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

پایه این جهاد مقدس )جهاد علمي(، ایمان گرایي، مردم گرایي و علم گرایي است.

آموزش شبكه عصبي Wavelet با استفاده از الگوريتم Sampling جهت 
شناسايي و كنترل يك سيستم ديناميك غيرخطي

 )پايان نامه به زبان انگليسي(

چكيده: 

شبکه هاي عصبي به عنوان ابزار محاسباتي قوي جهت شناسايي و كنترل سيستم هاي ديناميک 
استفاده  پايه  تابع  به عنوان   wavelet عصبي  شبکه  اين  در  است.  شده  شناخته  غيرخطي 
از جمله زيادي  برداري مزيت هاي  نمونه  تئوري  اساس  بر  آموزش شبکه عصبي   مي شود. 
 global convergence و جلوگيري از overfitting را نشان داده است. در اين تحقيق اين روش 
ابتدا جهت آموزش شبکه WNN بر اساس داده هاي nonuniform و noisy اصالح گرديده 
و   early stopping روش از  استفاده  و   feedback ماتريس تعيين  روش ها شامل  اين   است. 
wavelet thresholding است.كارايي روش هاي پيشنهاد شده بر روي توابع يک بعدي و دو 
بعدي تست شده است. نتايج نشان مي دهد كه روش هاي پيشنهاد شده باعث كاهش خطاي 
generalization و همچنين كاهش پيچيدگي شبکه WNN شده است. سپس اين شبکه اصالح 
شده جهت مدل كردن و كنترل سيستم هاي ديناميک غيرخطي استفاده شده است. در اين 
تحقيق نشان داده شده است كه با استفاده از اين روش ها تعداد نود در شبکه بسيار زياد است. 
سپس روش هايي جهت بهينه كردن شبکه WNN پيشنهاد شده است. در اين تحقيق از روش 
Direct inverse control جهت تست شبکه از لحاظ كنترلي استفاده شده است. شبيه سازي هاي 
مختلفي جهت نشان دادن كارايي شبکه در كنترل انجام شده است. كارايي شبکه WNN با 
شبکه MLP مقايسه شده است. شبيه سازي ها نشان مي دهد كه شبکه پيشنهاد شده كارايي 
بهتري از لحاظ reference tracking  و smooth control action دارا است. اين كارايي بهتر نيز 

به خاطر باند فركانسي كنترل شده شبکه WNN  پيشنهاد شده است. 

دانشجو: احسان حسيني اصل
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مقام معظم رهبري:

امروز تولید علم، تولید کار، تولید ابتکار، تولید کاال... هرکدام از این ها یك جهاد است.

بررسي كيفيت شيميايي و پتانسيل خوردگي آب هاي آشاميدني توليدي 
در پااليشگاه و ورودي به آن

چكيده: 

خوردگي يک واكنش فيزيکي شيميايي بين يک ماده و محيط اطراف آن است كه به تغيير 
خواص آن ماده منجر مي گردد. آب هاي خورنده با حمله به جدار داخلي لوله، مواد اوليه لوله ها 
را در خود حل مي كنند و مشکالت عديده اي را بوجود مي آورند. زيان هاي اقتصادي، تشکيل 
محصوالت جانبي آب هاي خورنده، بروز مشکالت مزه، بو، رنگ و ايجاد لکه، افزايش كدورت 
از مهمترين مشکالت مربوط به خورندگي است. يکي از روش هاي ساده بررسي تمايل آب 
به رسوب گذاري يا خوردگي كاربرد انديس هاي خوردگي )النژليه، رايزنر،  DF و پوكوريوس( 
است. اين مطالعه پارامترهاي كيفي آب و نيز پتانسيل خورندگي منابع تامين آب پااليشگاه 
و شهر بندرعباس انجام گرفته است. در اين بررسي پارامترهاي  pH، قليائيت، سختي كل، 
سولفات، كلرور،  TDS، نيترات، نيتريت، فلورايد و آهن با روش هاي استاندارد و نيز شاخص هاي 
خورندگي شامل شاخص النژليه ) LSI(، رايزنر) RI( وپوكوريوس) PI( و با استفاده از فرمول ها و 
نمودارها تعيين گرديدند. در خصوص آناليز آماري از روش آناليز خوشه اي و تحليل عاملي و 
از نرم افزار  Minitab استفاده شده است. نتايج آزمايش ها نشان داد كه اغلب پارامترهاي مربوط 
به كيفيت شيميايي آب شهر بندرعباس در محدوده استانداردهاي ملي بود تنها شاخص كل 

دانشجو: محسن قضاوتي

 استادراهنما: مسعود نوشادي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه شيراز
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جامدات محلول باالتر از استاندارد قرار داشت. آب توليدي پااليشگاه به جز پارامتر فلوئور كه 
صفر بود، در بقيه موارد استانداردها را تامين مي نمود. اب توليدي حاصل از اختالط دو آب مزبور 
متناسب با استانداردهاي مربوطه بود. همچنين براساس آناليز آماري در ماه هاي خرداده، تير 
و مرداد عامل اصلي تاثيرگذار پارامتر كلرايد بوده و در ماه هاي شهريور، مهر و آذر عامل اصلي 
تاثيرگذار بيکربنات كلسيم و قليائيت بوده است. بر اساس محاسبات شاخص هاي خورندگي و 
رسوب گذاري، سه نمونه آب شهر بندرعباس، توليدي پااليشگاه و مخلوط آب شهر با آب شيرين 
پااليشگاه، خورنده هستند. آب ورودي به پااليشگاه، توليدي پااليشگاه، محله هاي سي هکتاري 
و كوي ملت و دانشگاه نسبت به ديگر مناطق پتانسيل خورندگي بيشتري را دارا مي باشند. بنابر 
اين الزم است اقدامات كنترلي از قبيل پايش هاي مداوم، استفاده از مواد كنترل كننده خوردگي 

و به كارگيري پوشش مناسب در لوله ها به عمل آيد.
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مقام معظم رهبري:

»تولیدکننده« مجاهد في سبیل اهلل است؛ باید هم علم را بیاموزیم و هم علم را تولید کنیم. 

طراحي سيستم كنترل و مانيتورينگ بالدرنگ سيستم فلر

)پايان نامه به زبان انگليسي(

چكيده: 

در اين پروژه در ابتدا به جنبه هاي مختلف سوزاندن قسمت هاي مازاد نفت و گازهاي ترش كه 
اصطالحا به آن فلرينگ گفته مي شود، پرداخته شده است. ديدگاه ها و بررسي هاي مختلف 
از نقطه نظر جهاني نسبت به فلرينگ و رتبه بندي كشورها درانجام فلرينگ مورد بررسي 
قرارگرفته است. با توجه به انجام عمل فلرينگ درفضاي باز، تاثيرات آن بر روي كيفيت هوا و 
سالمتي پرسنل و سکنه  اطراف مراكز بهره برداري و پااليشگاهي بررسي شده است. همچنين 
چگونگي انجام پروسه فلرينگ درپااليشگاه هاي نفت و گاز و واكنش هاي شيميايي رخ داده 
شده حين عمل فلرينگ توضيح داده شده است. در ادامه مزاياي استفاده از سيستم هاي كنترل 
براي عمل فلرينگ بهينه و دقيق تر منجمله مزاياي استفاده از سيستم هاي فازي ذكر شده 
است. نهايتاً يک سيستم كنترل فازي سلسله مراتبي طراحي شده است. پروسه احتراق در فلر 
به وسيله ي يک نرم افزار احتراقي بنام STANJAN شبيه سازي شده است و به منظور كسب 
نتايج واقعي تر از داده هاي نمونه گيري شده از واحد بهره برداري اهواز 2 از زير مجموعه ي 
شركت كارون استفاده شده است. همانطور كه در اين پايان نامه آورده شده است، در حضور 
سيستم كنترلر فازي عملکرد فلر براي دستيابي به بازدهي باالتر بهبود پيدا كرده است. در انتها 
يک سيستم مانيتوريگ بالدرنگ براي نمايش ميزان آلودگي هاي 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، آشکاركننده هاي خطاها و... طراحي شده است. با به كارگيري سيستم هاي

 HMI( HUMAN MACHINE INTERFACE( پرسنل در صنايع نفت و گاز مي توانند عملکرد 
فلرينگ را مرتبا مورد بررسي قرار دهند.

دانشجو:   حميد رضا قوهستاني

 استادراهنما:   عليرضا علي زاده

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه صنعت نفت

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



382كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

امروز عالج ملت ایران در کسب اقتدار است و آیندۀ اقتدار ملت ایران در قدرت علمي است. 

مطالعه آزمايشگاهي و مدل سازي تجربي افت فشار در خطوط لوله 
انتقال جريان دو فازي

چكيده: 

در اين تحقيق افت فشار جريان دو فازي آب و هوا در لوله هاي شيبدار بررسي شده است. 
آزمايشات به وسيله دستگاهي كه، طول خط لوله 3 متر و قطر0/3 متر و نيز شامل بخش هاي 
مختلفي از جمله 4 فشارسنج ديفرانسيلي است، انجام شده است. در روي دستگاه 4 فشار سنج 
ديفرانسيلي نصب شده است كه به وسيله آن تغييرات افت فشار در قسمت افقي و شيبدار مورد 
بررسي قرار گرفته است. زاويه بخش متحرک از 0-40درجه تغيير مي كند. جريان شيبدار 
رو به باال است. در انجام آزمايشات دبي جريان آب در محدوده lit/hr 6000-80  و دبي هوا در 
محدوده lit\min  20-200 تغيير كرده است. در حالت افقي و شيبدار الگوهاي جريان متفاوتي نيز 
مشاهده شده است از قبيل: جريان اليه اي، جريان موج دار و جريان توپي. در ضمن آزمايشات، 
تاثير تغييرات دبي آب، دبي هوا و زاويه خطوط را درمحاسبه افت فشار نشان داده است. سپس 
داده هاي آزمايشگاهي براي هر الگو جريان به تفکيک در آمده، و روابط مختلف براي ضريب 
اصطکاک مشخص شده است كه در نهايت توسط نرم افزار لب فيت از بين روابط داده شده، 
بهترين رابطه با كمترين خطا انتخاب شده است. سپس با استفاده از الگوريتم ژنتيک پارامترهاي 
بهينه به دست آمدند، نتيجه به دست آمده با كار آزمايشگاهي مقايسه شد، مدل جديد خطاي 

كمتر از 7 درصد را دارا است، در نتيجه مطابقت خوبي با داده هاي آزمايشگاهي دارد. 

دانشجو:   سارا اختري

 استادراهنما: نوراله كثيري/ محمدحسن خان اف

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي-گرايش طراحي فرآيند

تاریخ: 1388



خالصه پروژه هاي دانشجويي 383
مقام معظم رهبري:

با علم است که مي توانیم توسعۀ مّلي را دنبال کنیم.

مدل سازي ماندگي مايع در خطوط انتقال جريان  دو فازي مبتني بر 
داده هاي آزمايشگاهي

چكيده: 

ماندگي يکي از پارامترهاي مهم در محاسبات افت فشار، تعيين خوردگي خطوط انتقال جريان هاي 
داده هاي  است. جمع آوري  انتقال  به خطوط  تجهيزات متصل  و هم چنين طراحي  فازي  دو 
آزمايشگاهي از ضروريات مطالعات ماندگي است. لذا در تحقيق حاضر دستگاهي براي اندازه گيري 
ماندگي آب- هوا طراحي و ساخته شد. بخش آزمايش دستگاه m 3 طول وm 0/30 قطر دارد. زاويه 
بخش متحرک از °0 تا° 40 )شيبدار باالرو( تغيير مي كند. در حين آزمايشات دبي جريان آب از  
lit/hr 80-6000 و دبي هوا از lit/min  20-200 تغيير نمود. در حالت افقي الگوهاي جريان مشاهده 
شده عبارتند از: اليه اي، اليه اي/موجدار، توپي، لخته اي و در حالت شيبدار باالرو الگوهاي جريان 
توپي، لخته اي، حلقوي/حباب دار، حلقوي/لخته اي، لخته اي/موجي،  لخته اي/حبابي ديده شدند. 
پس از پايداري جريان، ماندگي مايع )آب( با ايزوله كردن بخش آزمايش به وسيله دو شير سريع 
بسته شونده اندازه گيري شده است. آزمايشات نشان مي دهند تغييرات دبي آب وهوا و هم چنين 
تغيير زاويه خط لوله بر ماندگي موثر هستند. سپس مدلي تجربي براي اندازه گيري ماندگي مايع در 
خطوط لوله افقي و شيبدار باالرو ارائه گرديد. مدل تجربي ارائه شده با ساير مدل هاي تجربي ماندگي 
در خط لوله افقي و شيبدار باالرو در الگوهاي مختلف جريان و زواياي متنوع مقايسه شد. نتيجه 
مقايسه نشان مي دهد مدل ارائه شده در حالت افقي كمتر از12% و در حالت شيبدار كمتر از 15% از 
داده هاي آزمايشگاهي انحراف دارد. عالوه بر مطالعات تجربي، مدل مکانيزمي وانگ وايز كه مربوط به 
محاسبه ماندگي جريان اليه اي 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 لخته اي 
در خط لوله افقي ارائه شده است. اين مدل مقدار ماندگي جريان لخته اي را مستقيماً با حل روابط 
به دست آمده محاسبه مي نمايد. مدل مکانيزمي ارائه شده مطابقت خوبي با داده هاي آزمايشگاهي 

دارد وخطاي آن كمتر از 4% است. 

دانشجو:   هستي فيروزفر

 استادراهنما:   عليرضا علي زاده

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه صنعت نفت

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي-گرايش طراحي فرآيند

تاریخ: 1388



384كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

با علم است که مي توانیم استقالل فرهنگي خود را اقتدار بخشیم.

به كارگيري بهينه سازهاي چندهدفه در بهبود روش هاي كنترل مقاوم 
فرآيندهاي صنعتي )ستون تقطير(

چكيده: 

در اين پايان نامه مساله ي به كارگيري بهينه سازهاي چندهدفه در بهبود كنترل مقاوم ستون تقطير 
مورد بررسي قرار گرفته است. كنترل فرآيند ستون تقطير يکي از مشکل ترين فرآيندهاي كنترلي 
است. از عمده ترين داليل سختي آن مي توان به بد شرط بودن سيستم حول نقاط كار اين فرآيند 
اشاره كرد، همچنين نامعيني هاي زياد، اغتشاش هاي ناخواسته و تداخل شديد در كانال ها از ديگر 
مشخصات اين فرآيند پيچيده ي صنعتي است. از كاربردهاي ستون تقطير مي توان به فرآيندهاي 
پزشکي، غذايي، و همچنين كاربردهاي آن در مقياس صنعتي و آزمايشگاهي اشاره نمود. فرآيند 
ستون تقطير يک فرآيند چندمتغيره است كه براي اين سيستم دو خروجي كسر مولي سرستون 
و كسر مولي ته ستون تعريف مي گردد. اغلب كارهاي كنترلي انجام يافته بدين صورت است كه 
حلقه ي كسر مولي سر ستون توسط نرخ رفلکس كنترل و حلقه ي كسر مولي ته ستون توسط نرخ 
بخار كنترل مي شود. در اين پايان نامه ابتدا به معرفي كامل فرآيند ستون تقطير پرداخته مي شود و 
يک مدل سازي معروف از اين فرآيند ارائه مي گردد. در ادمه كنترل مقاوم مورد بحث قرار مي گيرد 
و فرموله بندي كاملي از مساله ارائه مي شود. روش كنترلي به فرآيند معرفي شده اعمال گشته و 
قابليت اين روش كنترلي در رديابي و رفع اغتشاش نشان داده مي شود. پس از آن با استفاده از 

بهينه سازهاي چندهدفه و الگوريتم ژنتيک سعي بر بهبود بيشتر عملکرد كنترلي مي شود.

دانشجو:   عطاءاهلل ارواني

 استادراهنما: محمد تشنه لب

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين  طوسي

رشته تحصیلي: مهندسي برق-گرايش كنترل

تاریخ: 1388



خالصه پروژه هاي دانشجويي 385
مقام معظم رهبري:

یك ملت، با اقتدار علمی است که می تواند سخن خود را به گوش همه افراد دنیا برساند. 

 RDC بررسي نقطه بحراني اول و دوم در ستون هاي

چكيده: 

در اين پروژه، از يک ستون RDC به قطر داخلي 1/9cm و حداكثر ارتفاع فعالcm 70 به منظور 
بررسي پديده هاي شکست و ائتالف استفاده شده است. ستون هاي RDC به سبب انعطاف پذيري 
عملياتي و همچنين بازده باال در واحد ارتفاع و نيز قيمت ارزان آن ها بسيار مورد توجه قرار گرفته اند. 
دو سيستم شيميايي تولوئن- آب )آب به عنوان فاز پيوسته و تولوئن به عنوان فاز پراكنده( و 
تولوئن- اسيد استيک- آب )آب به عنوان فاز پيوسته و تولوئن به همراه 4% حجمي اسيد استيک 
به عنوان فاز پراكنده( در آزمايشات مربوطه به كار گرفته شده اند. اين دو سيستم داراي كشش هاي 
سطحي متفاوتي بوده، بنابراين امکان بررسي اثر اين خصوصيت بر روي پديده هاي شکست و ائتالف 
فراهم شده است. در اين سري از آزمايشات از دو نازل با قطرهايي با اندازه هاي مختلف به منظور 
ايجاد قطره هايي با اندازه هاي متفاوت، استفاده شد. در اين مطالعه، پديده هاي 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.

دانشجو:   سيما حسين پور

 استادراهنما:   حسين بهمنيار

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1388



386كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

با اقتدار علمی است که [یك ملت] می تواند سیاست برتر و دست واال را در دنیای سیاسی حائز شود.  

مدل سازي ضريب انتقال جرم در ستون هاي پر شده با پكينگ هاي منظم و 
نامنظم

چكيده: 

ضرايب انتقال جرم براي قطرات در حال صعود در ستون هاي پرشده منظم و پرشده نامنظم 
محاسبه گرديده و با مقادير حاصل از ستون پاشنده مقايسه شد. به دليل كاربرد وسيع پركن منظم، 
آزمايش ها براي دو نوع پركن انجام گرديد كه اين دو نوع شامل پركن راشيگ رينگ )به صورت 
منظم و نامنظم( و پركن منظم مدلPenta-PakTM PS-500M1  است. در اين پژوهش ضريب كلي 
انتقال جرم در دو سيستم جداگانه اندازه گيري شد. سيستم اول شامل آب )فاز پيوسته(، تولوئن )فاز 
پراكنده( و اسيد استيک )جزء منتقل شونده( و سيستم دوم شامل آب )فاز پيوسته(، بوتيل استات 
)فاز پراكنده( 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 مي توان نتيجه گرفت بسته به اندازه قطرات، تا %15 
افزايش در ضرايب انتقال جرم قطرات قابل دستيابي است. در مورد برج پرشده نامنظم، اثر پركن ها 
مانند اثر پركن هاي منظم ناست و اگر چه براي قطراتي با قطرهاي كوچک )كوچکتر از 9 ميلي متر( 
ضريب انتقال جرم تا 10 درصد بيشتر مي شود، اما در موردقطرهاي بزرگ )بزرگتر از 9 ميلي متر( 
برج پرشده اثر مثبتي ندارد. در آزمايش هاي سري سوم مقايسه بين ضريب انتقال جرم دو قطره 
هم اندازه از دو سيستم نشان مي دهد كه قطره مربوط به سيستم دوم با كشش سطحي كمتر داراي 
ضريب انتقال جرم بزرگتري است. همچنين مشاهده  شد كه هر چه ارتفاع پركن منظم افزايش 
مي يابد، غلظت جزء منتقل شونده كاهش يافته و به تبع آن فاكتور تصحيح ضريب نفوذ و سرعت 
انتقال جرم كاهش پيدا مي كنند. اثر اندازه قطرات نيز بر روي ضرايب انتقال جرم در اين مجموعه 
آزمايش ها مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين نتايج حاصل با مدل هاي معروف پيشين در 
پيش بيني ضريب انتقال جرم مقايسه گرديد. سرانجام براي آزمايش هاي سري دوم و سوم مدل هايي 

معرفي شد كه از تطابق خوبي با مقادير تجربي برخوردار مي باشند. 

دانشجو:   ضحي عزيزي

 استادراهنما: حسين بهمنيار/ حسين ابوالقاسمي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1388



خالصه پروژه هاي دانشجويي 387
مقام معظم رهبري:

علم را می شود به پول تبدیل کرد و از لحاظ اقتصادی هم قوی شد. این، جایگاه علم است.

بهينه سازي فرآيند تقطير استخراجي بر اساس شبيه سازي مولكولي حالل

چكيده: 

فرآيندهاي جداسازي به دليل اهميت ويژه اقتصادي و همچنين مصرف انرژي باال همواره مورد 
توجه بوده اند. يکي از مهمترين روش هاي جداسازي فرآيند تقطير استخراجي است كه بررسي 
شرايط عملياتي آن داراي اهميت بسيار زيادي است. تعداد زياد متغيرهاي اين فرآيند از يک سو 
و مصرف انرژي باالي آن از سوي ديگر سبب شده است كه مسائل بهينه سازي اين فرآيند مورد 
توجه قرار بگيرد. در اين ميان الگوريتم هاي بهينه سازي موجود و چگونگي كاربرد آنها در اين فرآيند 
از اهميت ويژه اي 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 مولکولي مواد است. در اين تحقيق، بهينه سازي 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 مي آيند. اين كار با يک روش كامال سيستماتيک و با استفاده از روش هاي بهينه سازي انجام 
شده است. با استفاده از اين روش مي توان حالل و شرايط عملياتي بهينه را بر اساس محاسبات و 
تحليل اقتصادي براي هر فرآيند تقطير استخراجي با مشخصات و شرايط مختلف و بهينه سازي و 
محاسبات مورد نياز ديگر HYSYS به دست آورد. شبيه سازي فرآيند در نرم افزار انجام مي شوند. 
الگوريتم به كار رفته براي بهينه سازي حالل و شرايط MATLAB در نرم افزار عملياتي، الگوريتم 
ژنتيک است. براي كار بر روي حالل هاي مختلف از روش هاي طراحي مولکولي به كمک كامپيوتر 
استفاده شده است. 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 مي آيد. 

دانشجو:   حمزه مهرابي نيا

 استادراهنما:   نوراله كثيري

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي-گرايش طراحي فرآيند

تاریخ: 1388



388كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

تولید علم، فقط انتقال علم نیست؛ نوآوري علمي در درجه اّوِل اهمیت است. 

بررسي پارامترهاي محيطي موثر برخوردگي شيرين (CO2) درفوالد 
كربني

چكيده: 

خوردگي ناشي از CO2 كه به »خوردگي شيرين« معروف است از جمله مهمترين مشکالت موجود 
در صنايع نفت و گاز است كه منجر به خسارات جبران ناپذيري بخصوص درخطوط لوله هاي انتقال 
مي شود. جنس اين خطوط عموماً از فوالدهاي كربني و كم آلياژي است. تحت شرايط خاصي يک 
محصول خوردگي بنام كربنات آهن )FeCO3( مي تواند بر روي فلز خورده شده به عنوان يک اليه 
رسوب كند. اين اليه مي تواند به عنوان يک فيلم محافظ در برابر واكنش هاي خوردگي CO2 عمل 
كند و نرخ خوردگي را كاهش دهد. فراهم ساختن حفاظت از خوردگي به خواص مورفولوژيکي 
فيلم محافظ وابسته است. در اين تحقيق اثر تغييرات دما و pH بر خواص ساختاري و مورفولوژيکي 
اليه ي بوجود آمده توسط خوردگي شيرين بر روي فوالد كربني API-5L-X70، بررسي شده است. 
به اين منظور سل آزمايش خاصي طراحي و ساخته شد كه در آن امکان تزريق گاز CO2 و انجام 
آزمايش هاي الکتروشيميايي در شرايط كنترل شده ي دما و pH برقرار شود. آزمايش ها در محلول 
آبي با 3% وزني NaCl در دمايC° 55-85 و pH=5/5-6/5،  به مدت 72 ساعت انجام شدند. جهت 
 SEM بررسي مورفولوژي، آناليز عنصري و آناليز فازي فيلم تشکيل شده بر روي نمونه ها از دستگاه
مجهز به EDS و دستگاه آناليزXRD استفاده شد. همچنين جهت بررسي سرعت خوردگي، آزمون 
الکتروشيميايي پالريزاسيون تافلي روي نمونه ها انجام گرفت. نتايج حاصل نشان مي دهد كه در 
 ،65 C° اي اليه ي حاصل از خوردگي مشاهده نشد. با افزايش دما به pH 55 در هيچ °C دماي
اليه ي كربنات آهن به صورت يک اليه ي پراكنده در كليه ي pH ها بر روي سطح فوالد مشاهده شد. 
در اين دما با افزايش pH بر تراكم اين اليه افزوده شد. در دماهاي 75 و C° 85 اليه اي كامالً متراكم 
و فشرده در كلية pH ها مشاهده گرديد كه در هر دو دما pH= 6/5 بيشترين تراكم و ضخامت 
 pH = 6/5 85 و °Cرا داشت. با توجه به نتايج به دست آمده از اين تحقيق مشاهده شد كه دماي
مناسب ترين شرايط را جهت تشکيل يک اليه ي متراكم و ضخيم، با اندازه دانه هاي يکنواخت كه 

منجر به خواص حفاظتي بهتر اين اليه در مقابل خوردگي CO2 مي شود، فراهم مي  كند. 

دانشجو:  صابر ممقاني

 استادراهنما: سعيدرضا اله كرم

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

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

تاریخ: 1388



خالصه پروژه هاي دانشجويي 389
مقام معظم رهبري:

فرهنگ مایه ي اصلي هویت ملت هاست. 

رفتار كمانشي سخت كننده هاي ناكامل حلقوي  T شكل در محل اتصال 
پوسته ها

چكيده: 

با توجه به گسترش روزافزون سازه هاي پوسته اي در صنايع مختلف همچون سازه هاي ساحلي، 
فراساحلي و هوافضا اهميت اين سازه ها بر مهندسين پوشيده نيست. اتصاالت قسمت مخروطي به 
استوانه اي عموماً در مخازن تحت فشار ويا به عنوان كاهنده ها در خطوط لوله به كار مي روند. در اتصال 
سقف مخروطي به استوانه، زماني كه تحت فشار داخلي قرار مي گيرد، مقطع اتصال در راستاي 
حلقوي دچار تنش هاي فشاري بزرگي شده و اغلب در اثر كمانش، خرابي رخ مي دهد. در حالي كه 
مي توان از افزايش محلي ضخامت هم در مخروط و هم در استوانه استفاده كرد، گاهي بهتر است 
از سخت كننده هاي حلقوي براي تقويت مقطع استفاده شود. تاكنون كارهاي بسيار محدودي بر 
روي اين سخت كننده ها در محل اتصال پوسته ها تحت فشار داخلي انجام شده است. اين پايان نامه 
به بررسي آزمايشگاهي و تئوري رفتار كمانشي و پس كمانشي اتصال مخروط به استوانه با سخت 
كننده سپري تحت فشار داخلي مي پردازد. اثرات ناكاملي هندسي، رفتار خرابي و تعيين بار و 
مودهاي كمانشي با استفاده از نتايج حاصل از تحليل غيرخطي كمانش Riks ارائه شده و با نتايج 
آزمايشات مقايسه شده است. مشاهده شد با در نظر گرفتن خواص مصالح و ناكاملي هندسي، بار و 
مود كمانشي به دست آمده از تحليل غيرخطي با نتايجي كه از آزمايشات به دست آمده بخوبي قابل 
مقايسه است. در اين گونه سازه ها هرچند الگوي ناكاملي در تعيين مودهاي كمانشي موثر است، اما 
در تعيين بار كمانش چندان تاثيري ندارد. نتايج حاصل از آزمايشات با روابط طراحي ارائه شده براي 
 EUROCODE 3 مقايسه گرديد. مي توان گفت اين روابط به طرز محافظه كارانه اي بار فروريختگي 

را تعيين مي كنند. 

دانشجو:   فرهاد خليلي ديزآبادي

 استادراهنما:   حسين شوكتي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه اروميه

رشته تحصیلي:  مهندسي عمران- گرايش سازه

تاریخ: 1388



390كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

فرهنگ یك ملت است که مي تواند آن ملت را پیشرفته، عزیز، توانا، عالم، فناور، نوآور و داراي آبروي جهاني کند. 

بهينه سازي فرآيند توليد سوخت ديزل بدون گوگرد

چكيده: 

سوخت ديزل به دليل مزاياي نسبي اش نسبت به انواع سوخت هاي مايع ديگر از مقبوليت خاصي 
در سال هاي اخير بهره مند شده است. اين مطلب از آنجا روشن مي شود كه هم اكنون به طور 
متوسط 70% از خودروهاي سواري توليد شده در اروپا و آمريکا داراي موتورهاي ديزل هستند. از 
محدوديت هاي استفاده از اين سوخت با كيفيت باال، نشر آالينده هايي نظير اكسيد تركيباتي مثل 
گوگرد و نيتروژن است كه از نظر محيط زيست بسيار مضر هستند. لذا براي استفاده ايمن از اين نوع 
سوخت، بايد اين قبيل تركيبات از سوخت حذف گردند. اين عمل در راكتورهاي تصفيه هيدروژني 
كه در رژيم جرياني جويباري عمل مي كنند، تحت دما و فشار باال، انجام مي شود. در كار حاضر 
به بررسي اين نوع از راكتورها و مدل سازي پايا و ناپاياي آنها در شرايط سنتي پرداخته شده است 
تا با بهينه سازي شرايط فرآيندي بتوان به حداقل ميزان گوگرد در محصول اين راكتورها رسيد و 
هم وسيله اي براي طراحي واحد هاي جديد و كنترل و پيش بيني عملکرد واحدهاي موجود براي 
رسيدن به محصول با كيفيت بيشتر و ايمني بيشتر با هزينه ثابت و عملياتي كمتر فراهم شود. به 
خاطر ابعاد گسترده و غير خطي بودن اين مدل، استفاده از الگوريتم هاي معمول براي حل اين 
مسئله بهينه سازي مخصوصاً زماني كه پارامترهاي اقتصادي را در نظر بگيريم، ممکن است هميشه 
همگرا نشود. اين مسئله ما را به استفاده از روش هاي تکاملي سوق مي دهد. بنابراين براي انجام 
بهينه سازي، مدل حل شده در حالت استاتيک با الگوريتم كلوني مورچگان كه در محيط نرم افزار 
MATLAB كدنويسي شده است، اتصال داده شد. يک راكتور واحد با شرايط معمول صنعتي آن در 
شديدترين حالت شرايط عملياتي با كاتاليست هاي معمول مورد استفاده، نمي تواند كيفيت سوخت 
را به استانداردهايي كه هر روز سختگيرانه تر مي شود برساند. بنابراين استفاده از كاتاليست ها و 

تکنولوژي هاي جديد براي رآكتور تصفيه هيدروژني اجتناب ناپدير است.

دانشجو:   محمدرضا اسماعيلي نسب

 استادراهنما: فرهنگ جاللي فراهاني/ نويد مستوفي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي- گرايش طراحي فرآيند

تاریخ: 1388



خالصه پروژه هاي دانشجويي 391
مقام معظم رهبري:

پیشرفت کشور تنها براساس الگوی اسالمی- ایرانی امکان پذیر است .

بررسي تجربي احتراق يك موتور اشتعال جرقه اي با سوخت تركيبي 
بنزين- اتانول و MTBE  در جهت كاهش مصرف سوخت و آالينده ها

چكيده: 

از آنجا كه مادۀ افزودني MTBEبه بنزين موجب آثار مخرب زيست محيطي مثل بيماري هاي 
بدخيم است و سالهاست در كشورهاي توسعه يافته از بنزين حذف شده است، هدف اصلي در اين 
تحقيق، جايگزيني اتانول به جاي افزودني MTBE و بررسي تأثير سوخت اتانول بر عملکرد، توليد 
آالينده ها و مصرف سوخت يک موتور جرقه اشتعالي و به دست آوردن تركيب 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 MTBE با اتانول جايگزين شود و پس از ايجاد زيرساخت هاي مناسب 
براي توليد اتانول در كشور و تغييرات مورد نياز در خودروها و جايگاه هاي سوختگيري، حذف كامل 
ماده افزودني MTBE از بنزين توزيعي در كشور مد نظر قرار خواهد گرفت. لذا موتور با سوخت هاي 
تركيبي كه داراي درصدهاي مختلف اتانول )5 و7درصد( است، مورد آزمايش قرار گرفت. مقدار ماده 
افزودني MTBE در هر تركيب متناسب با عدد اكتان مورد نظر آن تركيب متفاوت خواهد بود. نتايج 
به دست آمده نشان مي دهد كه با افزايش ميزان اتانول در مخلوط، راندمان تنفسي، توان و گشتاور 
موتور افزايش مي يابد. مصرف سوخت ويژه در سرعتهاي كم كاهش و در سرعت هاي زياد افزايش 
 )HC( مي يابد از طرف ديگر وجود اتانول در مخلوط باعث شده كه آالينده هيدروكربن هاي نسوخته
به طور قابل مالحظه اي كاهش يابد. آاليندۀ مونواكسيدكربن )CO( مقداري كاهش يافته ولي ميزان 
اكسيدهاي نيتروژن )NOx( اندكي افزايش را نشان مي دهد. موتور مورد آزمايش در اين مطالعه، 

XU7 JP/L3 است.

دانشجو:   خدارحيم فرهنگ

 استادراهنما:   فتح اهلل امي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي:  مهندسي هوا و فضا

تاریخ: 1388



392كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

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

طراحي كنترل پيش بين غيرخطي چند متغيره و پياده سازي آن روي 
دستگاه چهارتانك

چكيده: 

در اين نوشتار الگوريتم كنترل پيش بين غيرخطي )NMPC( مبتني بر مدل شبکه عصبي براي 
سيستم هاي غيرخطي چندمتغيره پيشنهاد شده است. ابتدا يک مدل چند ورودي– چند خروجي 
)MIMO( با استفاده از شبکه عصبي پرسپترون چنداليه )MLP( به دست مي آيد كه با الگوريتم 
 Levenberg-Marquardt و سيگنال هاي آموزش باينري شبه تصادفي دامنه دار )APRBS( همراه 
با نويز آموزش مي بيند. اين مدل به عنوان يک مدل كلي براي تمام نقاط كاري مورد نظر است. 
كنترل پيش بين نيز براي بهينه سازي سيگنال كنترل از الگوريتم Levenberg-Marquardt  استفاده 
مي كند. عملکرد كنترل با استفاده از مدل اغتشاش كه هم عدم تطابق مدل و هم اغتشاش خارجي 
را جبران مي كند، بهبود مي يابد. نرخ آموزش شبکه تخمين گر اغتشاش به طور تطبيقي تغيير 
مي كند تا با عدم تطابق مدل به طور جداگانه از اغتشاش خارجي برخورد كند. نتايج شبيه سازي و 

پياده سازي عملي روي دستگاه چهارتانک مفيد بودن اين روش كنترلي را نشان مي دهد.

دانشجو:   بهاره وطن خواه علمداري

 استادراهنما: عليرضا فاتحي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

رشته تحصیلي: مهندسي برق- گرايش قدرت

تاریخ: 1389



خالصه پروژه هاي دانشجويي 393
مقام معظم رهبري:

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

در  تحقيق  و  بررسي  با  پااليشگاه ها  بخار  ديگ هاي  راندمان  بهينه سازي 
جريان هاي  انرژي  بازيافت  چگونگي  و  انرژي  هدررفت  منابع  شناخت 
خروجي از ديگ ها و كاهش ميزان اتالف انرژي همچنين مطالعه اقتصادي 
نصب سيستم هاي كنترل مدرن روي ديگ هاي بخار و تاثير آن در راندمان

چكيده: 

بهينه سازي مصرف انرژي از دو منظر اقتصادي و كمبود ذخاير انرژي جهان از يک طرف و حفظ و 
صيانت از محيط زيست از طرف ديگر مورد توجه قرار گرفته است. رشد روز افزون صنايع انرژي بر و 
همچنين وسايل و لوازم مورد استفاده توسط مردم جهت افزايش رفاه در زندگي روزانه خود نگراني 
كاهش ذخاير انرژي و افزايش انتشارآالينده هاي محيط زيست را به دنبال دارد. با توجه به روند رو به 
رشد نياز به انرژي تنها راه كاهش مصرف آن افزايش بهره وري و بازده تجهيزات توليد و مصرف انرژي 
است. يکي از مهمترين اين تجهيزات كه عالوه بركاربرد درصنايع بزرگ مانند نيروگاه ها، نفت، فوالد 
و حمل و نقل، درصنايع خانگي وگرمايش محيط زندگي انسان ها نيز نقش به سزائي دارد ديگ هاي 
بخار مي باشندكه از سوخت هاي فسيلي مانند گازطبيعي، نفت و ذغال سنگ استفاده مي نمايند. 
بنابراين افزايش راندمان ديگ ها با استفاده از كاهش هدر رفت انرژي حرارتي حاصل از سوخت و 
جذب حداكثر ممکن اين انرژي توسط آب جهت توليد بخار يا آب داغ مد نظر قرار گرفته است. 
در بررسي هاي به عمل آمده مشخص گرديده كه دراكثر ديگ ها ياكوره ها راه هاي اتالف انرژي به 
ترتيب ميزان هدر رفت: اتالف از طريق گازهاي خروجي از دودكش، اتالف از طريق انتقال حرارت 
تشعشعي وهدايتي از ديواره ها وسقف، هدر رفت از طريق گرماي همراه آب زيرآب بنابراين در اين 
مطالعه تعيين تاثير دو پارامتر درجه حرارت گازهاي خروجي از دودكش و درصد هواي اضافي همراه 
اين گازها در ميزان اتالف از طريق دودكش مورد توجه قرارگرفته و در برنامه Excel نمودارهاي 

مربوطه رسم وتجزيه تحليل خواهد شد.

دانشجو:   غالم محمد احمدي

 استادراهنما:   مهرزاد شمس

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه صنعتي خواجه  نصيرالدين  طوسي

رشته تحصیلي:  مهندسي مکانيک

تاریخ: 1388



394كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

در علم و تحقیق به ترجمه و فراگیری اکتفا نکنید و در مراکز علمی، تولید دانش را هدف اساسی خود قرار دهید.

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

چكيده: 

تدوين برنامه بلندمدت بهينه سازي بخش عرضه انرژي، تأثير مثبتي بر اقتصاد كشور و ارتقاي نقش 
ايران در بازارهاي جهاني انرژي دارد. ازجمله نتايج حاصل از برنامه بهينه سازي بخش عرضه انرژي، 
بهبود راندمان وكاهش توليد آالينده هاي زيست محيطي ناشي از توليد انرژي است، راهکارهاي 
بهينه سازي متعددي در پخش عرضه انرژي مطرح است كه از جمله آنها مي توان به توليد هم زمان 
برق وحرارت، سرمايش هواي ورودي به توربين هاي گازي، استفاده از توربين هاي انبساطي و تعيين 
تركيب بهينه درعرضه حامل هاي انرژي اشاره نمود. در پروژه حاضر با عنايت به پايين بودن راندمان 
حرارتي سيکل توربين گازي نيروگاه شماره 2 پااليشگاه آبادان، با جمع آوري اطالعات مختلف 
توربين گازي در طول ساعات مختلف روز در سال هاي مختلف، ميزان حرارت قابل بازيافت از اگزوز 
توربين بخاري محاسبه شده است. همچنين راهکارهاي استفاده از اين حرارت كه در اين تحقيق 
حرارت كسب شده جهت مصرف در يک سيستم تبريد جذبي كه آن هم براي پايين آوردن دماي 
هواي ورودي كمپرسور در نظرگرفته شده، ارائه خواهد شد. الزم به ذكر است همان گونه كه خواهيم 
ديد توان خروجي و بازده توربين گازي مورد بحث با اين تکنيک هاي به كار گرفته شده افزايش 

خواهد يافت.

دانشجو:   محمدرضا كمالي محمره

 استادراهنما: مجيد عميدپور/ حسين صيادي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

رشته تحصیلي: مهندسي مکانيک-گرايش سيستم هاي انرژي

تاریخ: 1389



خالصه پروژه هاي دانشجويي 395
مقام معظم رهبري:

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

بررسي امكان كاهش مصرف انرژي در واحد كت كراكر FCCU شركت 
پااليش نفت آبادان از طريق بهينه سازي متغيرهاي عملياتي

چكيده: 

در اين پروژه واحد كت كراكر پااليشگاه آبادان با استفاده از نرم افزار Hysys Refinery  مشابه سازي 
شده است. در مشابه سازي و دريافت اطالعات از خصوصيات خوراک و حل معادالت موازنه جرم 
و انرژي استفاده شده است. داده هاي مشابه سازي و داده هاي عملياتي واحد كت كراكر آبادان با 
هم مقايسه شده اند. همچنين با تغيير بعضي متغيرهاي مهم عملياتي واحد، تاثير آنها روي وزن 
مولکولي و عدد اكتان 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 كه مجددا در واحد مورد استفاده قرار مي گيرد و 

ارزش اقتصادي آن محاسبه گرديده است.

دانشجو:   طوس رضايي

 استادراهنما:   مجيد عميدپور/ حسين صيادي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه صنعتي خواجه  نصيرالدين  طوسي

رشته تحصیلي:  مهندسي مکانيک-گرايش سيستم هاي انرژي

تاریخ: 1388



396كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

فعالیت و ابتکار و نوآوری و خالقیت، اساس پیشرفت انسان و زندگی انسانی است.

شبيه سازي FEM جهت تعيين عمر خستگي مخازن تحت فشار اتوفرتاژ با 
در نظر گرفتن اثر پشينجر

چكيده: 

يکي از روش هاي افزايش حد تحمل مخازن جدار ضخيم تحت بارگذاري روش اتوفرتاژ است، 
بدين ترتيب كه اليه دروني مخزن در اثر فشار داخلي آن وارد منطقه ي پالستيک مي شود، سپس با 
باربرداري، اليه دروني تحت فشار قرار مي گيرد، و در اين حالت اگر ماده مورد استفاده براي ساخت 
مخزن داراي اثر بشينجر قابل توجهي باشد، تاثير زيادي برروي كاهش اثر اتوفرتاژ و عمر خستگي 
دارد. هدف به دست آوردن عمر خستگي تا شروع رشد ترک در اليه دروني مخزن با توجه به تاثير 
اثر بشينجر در فرآيند اتوفرتاژ و همچنين سيکل هاي كاري پس از آن است. در اين پايان نامه پس 
از بررسي دقيق و تعيين رفتار ماده متاثر از اثر بشينجر بر فرآيند اتوفرتاژ و سيکل هاي كاري با فشار 
سيکلي)0الي 5000 بار( 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 سيکل هاي كاري از 
آناليز المان محدود استفاده شده است. در اين پايان نامه نشان داده شده كه تعيين عمر خستگي بر 
اساس تنش در مخازن جدار ضخيم با در نظر گرفتن اثر بشينجر در سيکل هاي كاري با خطا همراه 
است لذا تعيين عمر خستگي بر اساس كرنش است كه از روش دانسيته انرژي كرنشي كلي براي 
به دست آوردن عمر خستگي استفاده شده است، سپس نتايج به دست آمده با نتايج تجربي استخراج 
شده از استانداردASME مقايسه گرديده است. در نهايت راهکار جديدي براي افزايش عمر مخازن 
جدار ضخيم تحت فشار باال ارائه شده كه از يک پوشش از جنس خود مخزن يا فوالدهاي نرم تر 
در جدار دروني مخزن استفاده شده است. اين پوشش موجب كاهش تنش در اليه دروني مخزن 
اصلي مي شود و از پالستيک شدن اليه دروني جلوگيري مي كند كه تاثير به سزايي در بهبود عمر 

خستگي دارد.

دانشجو:   مجتبي يزدچي

 استادراهنما: كارن ابري نيا/  عباس راستگو

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي مکانيک

تاریخ: 1389



خالصه پروژه هاي دانشجويي 397
مقام معظم رهبري:

علم را اسالم قداست بخشیده، علم یك امر مقدس است؛ دنبال علم رفتن داراي قداست است.

تهيه نانوكامپوزيت پلي اورتان-كلي و بررسي خواص ضدخوردگي آن

چكيده: 

در سال هاي اخير تحقيقات زيادي جهت تهيه ي پوشش هاي نانوكامپوزيتي، با خواص مقاومت به 
خوردگي و مکانيکي مناسب به عنوان جايگزيني بر پوشش هاي پليمري شده است. در تحقيق حاضر 
اثر درصدهاي مختلف ذرات نانو رس آلي- مونت موريلونيت اصالح شده كه داراي ساختار صفحه اي 
شکل مي باشند، بر روي خواص مقاومت به خوردگي پوشش هاي پلي يورتان اليفاتيکي مورد بررسي 
قرار گرفت. براي اين منظور ابتدا اين نانوكامپوزيت ها به روش حاللي و با استفاده از دستگاه التراسونيک 
تهيه شدند. مورفولوژي و پايداري نانوكامپوزيت ها توسط آزمون هاي كدورت سنجي، بررسي هاي 
رئولوژيکي، تفرق اشعه ايکس، ميکروسکوپ نوري و ميکروسکوپ الکتروني عبوري مورد ارزيابي قرار 
گرفت. بررسي هاي رئولوژيکي نشان دادند كه با افزايش درصد ذرات رس آلي در نانوكامپوزيت ها، مدول 
ذخيره و اتالف در فركانس هاي پايين به صورت هموار در آمد، كه اين رفتار بيانگر تشکيل ساختار و 
يا همان پراكنش ذرات در زمينه پليمري است. به عالوه نتايج آزمون تفرق اشعه ايکس نشان دادند كه 
فاصله ي صفحات رس آلي از 18/02 آنگستروم به 44/128 آنگستروم پس از پخش شدن در زمينه 
پليمري به علت نفوذ زنجيرهاي پليمري به فواصل بين صفحات سيليکاتي رسيد. مقاومت به خوردگي 
پوشش هاي نانوكامپوزيتي حاوي درصدهاي مختلف رس آلي در زمان هاي غوطه وري مختلف توسط 
آزمون طيف سنجي امپدانس الکتروشيميايي و مه نمکي مورد اريابي قرارگرفت. مشاهده شد كه پس 
از گذشت 225 روز غوطه وري در محلول كلريد سديم 3/5%،  نمونه هاي نانوكامپوزيتي مقاومت به 
خوردگي بسيار خوبي در مقايسه با پوشش پلي يورتاني از خود نشان دادند. برخي از خواص فيزيکي 
و مکانيکي اين پوشش ها از قبيل سختي كونيگ، مقاومت به سايش، و چسبندگي مورد بررسي قرار 
گرفت. با افزايش درصد ذرات رس آلي، سختي و مقاومت به سايش پوشش ها نيز افزايش يافت. ذرات 
نانو تاثير چنداني بر روي چسبندگي پوشش ها به زيرايند در حالت خشک نداشتند ولي در حالت 
چسبندگي تر يعني پس از 40 روز غوطه وري پوشش ها در محلول 3/5% وزني كلريد سديم، تاثير 

به سزايي بر روي بهبود عملکرد پوشش از خود نشان دادند.

دانشجو:   شبنم اشهري

 استادراهنما:   علي اصغري سرابي/ محمود كثيري ها

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي:  مهندسي پليمر- گرايش صنايع رنگ

تاریخ: 1388



398كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

ملت ها باید به خودشان تکیه کنند تا بتوانند عّزتی را که خود را شایسته ی آن می دانند به دست بیاورند. 

تحليل و شبيه سازي مخازن كروي تحت فشار چند اليه جهت بهينه سازي 
ظرفيت تحمل بار

چكيده: 

در اين پروژه روشي ابداعي كه براي افزايش تحمل مخازن كروي دواليه وجود دارد به مخازن بيش 
از دواليه تعميم داده شده است. اعمال اين روش در ساخت مخزن اين امکان را فراهم مي كند كه 
مخزن قبل از تسليم نسبت به مخزن معمولي هم حجم و هم جرم خود، فشار بيشتري را تحمل كند. 
در اين روش اليه اي از سيال در بين جداره مخزن قرار داده مي شود. اين اليه سيال داراي فشار اوليه 
معيني است. فشار اليه سيال و ابعاد آن و همچنين ابعاد مخزني كه سيال در بين جداره آن قرار 
گرفته است، طوري انتخاب مي شود كه مخزن داراي اليه سيال قبل از تسليم بتواند بيشترين فشار 
ممکن را تحمل كند. سپس با افزايش تعداد اليه ها، مخزن بهينه چند اليه تعيين مي شود. نتايج 
نشان مخزن اليه سيال به مراتب فشار بيشتري را نسبت به مخزن اوليه تحمل مي كند و نيز مخزن 

چهار اليه طراحي بهينه است. 

دانشجو:   محمد آزاده

 استادراهنما: كارن ابري نيا

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي مکانيک- گرايش طراحي كاربردي

تاریخ: 1388



خالصه پروژه هاي دانشجويي 399
مقام معظم رهبري:

اسالم جامعه ای را می خواهد که در آن علم بجوشد و بر پایه علم همه بنیان های اجتماعی نوسازی شود و پیش برود.

مطالعه تجربي الگوهاي جريان هاي جوششي در لوله صاف و ميكروفين 
دار با شيب هاي مختلف

چكيده: 

در اين تحقيق، مطالعه آزمايشگاهي تغييرات الگوهاي جريان و همچنين ارائه نقشه الگوهاي جريان، 
در جوشش جابجائي اجباري بر روي جريان R -134 a  داخل لوله هاي صاف و ميکروفين دار با 
شيب هاي 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، يک سيستم تبريد تراكمي بخار 
مجهز به كليه وسايل اندازه گيري مورد نياز است. اين سيستم شامل يک اواپراتور تست است كه از 
يک لوله ميکروفين دار يا صاف استاندارد واز جنس مس تشکيل مي شود و گرماي مورد نياز براي 
تبخير مبرد R -134 a  در اين اواپراتور به  وسيلة المنت  حرارتي كه به دور آن پيچيده شده است، 
تأمين مي شود. در انتهاي اواپراتور اصلي و خروجي جريان R -134 a  براي مشاهده ي الگوهاي 
جريان جوششي، نيز از يک بخش شفاف كه از لوله اي شيشه اي با قطر داخلي برابر با لوله صاف يا 
ميکروفين دار تشکيل شده است، استفاده مي شود. در اين مطالعه داده هاي تجربي براي قرار گرفتن 
لوله در هفت شيب و براي چهار سرعت جرمي متفاوت مبرد، براي لوله هاي صاف و ميکروفين دار 
جمع آوري گرديد. با استفاده از داده هاي به دست آمده نقشه هاي الگوي جريان به دو شکل، نقشه  
الگوي جريان استينر، دبي جرمي جريان بر حسب كيفيت بخار و نقشه  الگوي جريان بر حسب 
اعداد بدون بعد وبر بخار و مايع براي شيب هاي مختلف و لوله هاي صاف و ميکروفين دار رسم شدند.

دانشجو:   وحيد حاتمي پوردهنو

 استادراهنما:   محمدعلي اخوان به آبادي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:  مهندسي مکانيک

تاریخ: 1389



400كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

ما باید کاري کنیم که ملت و دولت ایران، وابسته به نفت خود نباشد.

رفتار ضدخوردگي پوشش محافظتي بر پايه اپوكسي تقويت شده با پرک 
شيشه در حضور پلي آنيلين و مقايسه آن با پوشش نانو كلي-پلي آنيلين

چكيده: 

اين پروژه به تحقيق بر روي تهيه، فرموالسيون و اعمال پوشش هاي ضدخوردگي كامپوزيتي 
اپوكسي حاوي پلي آنيلين از نوع باز امرالدين و پرک شيشه مي پردازد. 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 كننده هاي آميني حاوي پلي آنيلين، جهت دستيابي به پخش 
يکنواخت ذرات و تجمعات در مقياس زير ميکرون، سانتريفوژ و فيلترشدند. خواص مورفولوژي، 
فيزيکي، مکانيکي، شيميايي و الکتروشيميايي پوشش هاي منتجه مورد مطالعه و بررسي قرار 
گرفتند. مورفولو ژي پوشش هاي منتجه به وسيله ميکروسکوپ نوري، ميکروسکوپ الکتروني روبشي  
مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفت. خواص مکانيکي اين پوشش ها نظير مقاومت سايشي و ميکرو 
سختي سنجي وچسبندگي به طرق استاندارد اندازه گيري شد. هم چنين مقاومت خوردگي اين 
پوشش ها با آزمون هاي اسپکتروسکوپي امپدانس الکتروشيميايي و سالت اسپري اندازه گيري شد. 
مطالعات مورفولوژي كامپوزيت هاي حاوي پرک شيشه مبين پخش اليه هاي پرک در ميزان بهينه 
بود. عامل اصلي دستيابي به خواص مطلوب در چنين پوشش هايي، ديسپرسيون پرک شيشه در 
ماتريس رزيني بود. حضور پرک شيشه به خوبي ديسپرس شده تا 8% وزني موجب موجب افزايش 
خواص فيزيکي و مکانيکي پوشش هاي حاصله شد. همچنين حضور پرک شيشه و پلي آنيلين، 
به صورت مجزا و يا توام، موجب افزايش مقاومت به خوردگي پوشش هاي منتجه گرديد. بهترين 
خواص ضدخوردگي از پوشش هايي حاوي 0/5 درصد پلي آنيلين و 8% پرک شيشه حاصل گرديد. 
همچنين در ادامه يک مقايسه در رفتار ضدخوردگي اين پوشش با پوشش نانو كامپوزيتي حاوي نانو 

رس و پلي آنيلين در ميزان بهينه حاصل شده در رزين اپوكسي صورت پذيرفت.

دانشجو:   سعيد اسدي

 استادراهنما: علي اصغر سرابي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي: مهندسي پليمر- صنايع رنگ

تاریخ: 1388



خالصه پروژه هاي دانشجويي 401
مقام معظم رهبري:

نفت مال ماست؛ اما سیاستش در دست دیگران است، چنین سرمایه اي مایه دردسر است.

تشخيص خطا با طراحي رؤيتگرهاي غيرمتمركز براي سيستم هاي 
چندمتغيره غيرخطي ) برج تقطير پااليشگاه تهران(

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، 
روش هاي مختلفي وجود دارد كه هر يک داراي مزايا و معايب مخصوص به خود هستند كه در 
اين پايان نامه بررسي شده است. ساختارهاي متفاوتي كه مي توان با استفاده از اين رؤيتگرها براي 
تشخيص و مکان يابي خطا استفاده كرد شرح داده شده است. در ادامه با انتخاب رؤيتگر مناسب كه از 
بررسي روش هاي مختلف طراحي رؤيتگر غيرخطي به دست آمده است براي دسته اي از سيستم هاي 
غيرخطي به هم پيوسته با خاصيت ليپشيتز، رؤيتگرهاي غيرمتمركز غيرخطي با ورودي نامعلوم طراحي 
مي شود. به هم پيوستگي اين زير سيستم ها 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 
سيستم هاي ديگر براي تشخيص خطاي محرک هاي سيستم نيست. همچنين مي توان با استفاده از 
رؤيتگرهاي غيرمتمركز طراحي شده به تشخيص نوع، مکان و زمان وقوع خطا در سيستم پرداخت. 
جهت نشان دادن كارايي روش، براي سيستم بزرگراه خودكار، سيستم چهار تانک و برج تفکيک بوتان 
رؤيتگرهاي غيرمتمركز طراحي شده و عيب يابي محرک هاي سيستم با استفاده از اين رؤيتگرها شرح 

داده شده است.

دانشجو:   امير عباسي

 استادراهنما:  دكتر بتول لبيبي- دكتر مهدي علياري شوره دلي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه آزاد اسالمي- واحد علوم و تحقيقات

رشته تحصیلي:  مهندسي برق- گرايش كنترل

تاریخ: 1388



402كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

پیشرفت علمي بایستي با خودباوري، امید به موفقیت و حرکت جهادگونه همراه باشد.

 تشخيص پيشگويانه شرايط بحراني در سيستم هاي غيرخطي
)پايان نامه به زبان انگليسي(

چكيده: 

در اين پروژه سعي بر اين است تا با استفاده از پيش بيني هاي استخراج شده از مدل پروسس، 
پيشگويي كنيم كه »آيا در آينده متغيرهاي پروسس از محدوده مجاز، تجاوز خواهند كرد؟«  اغلب 
 )Fault( تکنيک هاي متداول در سيستم هاي مونيتورينگ هنگامي قادر به تشخيص وقوع خطا
هستندكه سيستم به حالت غير عادي وارد شود. به عبارت ديگر تشخيص وضعيت غير عادي از 
طريق مقايسه اندازه گيري هاي لحظه اي متغييرها با محدوده هاي مجاز از پيش تعيين شده صورت 
مي گيرد ودر صورتيکه مقادير اندازه گيري شده ازحدود وسيعتري تجاوز كنند، سيستم وارد وضعيت 
بحراني خواهد شد. فرصت زماني بين تغيير وضعيت از حالت غير عادي به بحراني،  ممکن است 
به داليل مختلف  نظير نوع Fault يا شرايط پروسس به سرعت سپري شود. تجاوز از حد بحراني 
يک اتفاق مهم و جدي است كه مي تواند ضربه هاي اقتصادي عمده اي بر عملکرد Plant وارد سازد. 
بنابراين، برخورداري سيستم مونيتورينگ از قابليت پيشگويي خطا، مي تواند مديريت خطا را قبل 
از وقوع وضعيت غيرعادي تقويت نمايد. در اين پروژه قصد داريم با استفاده از تکنيک هاي تخمين 
حالت )State Estimation( زمان تجاوز متغيرهاي سيستم )خطي و غير خطي( از حدود مجاز 
را پيشگويي كنيم. تکنيک هاي پيشنهادي با استفاده از نرم افزار شبيه ساز )MATLAB( بر روي 

فرآيندهاي نمونه صنعتي نظير رآكتورهاي CSTR  پياده سازي و ارزيابي خواهد شد.

دانشجو:   احسان زماني زاده

 استادراهنما: دكتر كريم سلحشور

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعت نفت

Automation and Instrumentation :رشته تحصیلي

تاریخ: 2007



خالصه پروژه هاي دانشجويي 403
مقام معظم رهبري:

نفت، ذخیره همیشگي این ملت است... به وسیله قدرت نفت، ملت ایران مي تواند در صحنه سیاست بین المللي ابراز قدرت کند.

تشخيص و علت يابي خطاهاي فرآيندي با استفاده از روش هاي هوشمند 
مبتني بر ويژگي هاي رفتاري خطا )پايان نامه به زبان انگليسی(

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 operat-
ing 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 par-
ticular 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 us-
ing 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

دانشجو:   ياشار صحرايي

 استادراهنما:  دكتر كريم سلحشور

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه صنعت نفت

رشته تحصیلي:  مهندسي ابزار دقيق

تاریخ: 1386



404كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

باید تولید درکشور، به خصوص تولید دانش بنیان، متکي به دانش و مهارت هاي علمي و تجربي پیش برود. 

طراحي و شبيه سازي يك سيستم كنترل فيلدباس براي يك واحد صنعتي 
در صنايع رنگ- گاز پتروشيمي )پايان نامه به زبان انگليسی(

چكيده: 

در اين پروژه موضوع طراحي سيستم اتوماسيون يک مجموعه مرتبط با صنعت نفت مبتني بر 
تکنولوژي فيلدباس مورد تحقيق اجرا و مشابه سازي قرار مي گيرد. با توجه به اينکه طراحي سيستم 
اتوماسيون هر مجموعه مبتني بر اطالعات دقيق از نوع فرآيند مراحل را تکميل و توسعه فرآيند 
تجهيزات سخت افزاري به كار گرفته شده و نيز نوع و سطح اتوماسيون مورد نظر است، در مرحله 
اول انتخاب يک 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 مدل سازي و مشابه سازي رفتار سيستم بر اساس اطالعات ورودي- 
خروجي سيستم صورت مي پذيرد. در انتها پس از طراحي ساختار سيستم اتوماسيون توسط 
نرم افزارهاي استاندارد فيلدباس تجربيات سيستم طراحي و تجمع مي شود. توانمندي و در عين 
process automa-حال سادگي، قلمرو كاربرد تکنولوژي فيلدباس را در فعاليت هاي صنعتي به ويژه 

tion به طرز شگفت آوري وسيع ساخته است. مقصود نهايي از انجام اين پروژه نمايش توانمندي و 
 كارآمدي تکنولوژي foundation Fieldbus در فازهاي Planning ،installation ،maintenance و 
renovation پروژه هاي process automation در قـالب طراحي، پيـاده سـازي و اجرا بر روي يک 
pilot plant آموزشي است. در اختيار داشتن يک plant آموزشي به منظور انجام تست هاي استاندارد 
و دستورالعمل هاي آموزشي مرتبط با تکنولوژي 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 
system 302 enterprise edition ،series ،Dfi 302 Bridge تحت عنوان smar محصوالت شركت
وDF65 -Coprocessor،302 و پياده سازي آنها بر پايلوت نمونه، مقصود فوق محقق گرديده است.

دانشجو:   جواد كرمي

 استادراهنما: دكتر سلحشور

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعت نفت

رشته تحصیلي: مهندسي ابزار دقيق

تاریخ: 1384



خالصه پروژه هاي دانشجويي 405
مقام معظم رهبري:

 خرج کردن درآمدهاي نفتي براي کارهاي روزمره کشور غیرعاقالنه و ضرري حقیقي است. 

طراحي بهينه همراه با كاليبراسيون كويل ركوفسكي جهت اندازه گيري 
جريان هاي باال

چكيده: 

نام كويل ركوفسکي است كه بتواند،  تعريف اين پروژه مبتني بر طراحي بهينة تجهيزي به 
جريان هاي باال مانند جريان خروجي ترانسفورماتور تزريق جريان ساخته شده در مركز فشارقوي و 
مواد مغناطيسي را اندازه گيري نمايد. در اين پروژه، با توجه به نظرية رفتار غيرآرماني عناصر كه در 
فركانس هاي مختلف عملکردي اتفاق مي افتد، رفتار غيرآرماني كويل ركوفسکي مورد بررسي قرار 
گرفته و پارامترهايي كه بر اين رفتار تأثير مي گذارند، شناسايي گرديد. سپس با توجه به اين مباني، 
طراحي بهينة كويل در دو بخش فركانس پايين و فركانس باال انجام پذيرفت. همچنين مبحثي 
بنام كاليبراسيون كويل ركوفسکي نيز مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. عالوه بر تغييرات فركانس 
كاري، تغييرات حرارتي محيط نيز مي تواند باعث انحراف عملکرد كويل گردد كه در اين پروژه اثرات 
آن نيز بر روي پارامترها و خروجي كويل مورد بررسي قرار گرفت. نهايتاً با توجه به مطالعات انجام 
شده در زمينة فركانسي و حرارتي، يک كويل بهينه در شرايط كاري ترانسفورماتور تزريق جريان، 
شبيه سازي 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.

دانشجو:   مرتضي رضايي

 استادراهنما: دكتر حسين حيدري

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعت نفت ايران

رشته تحصیلي: مهندسي برق قدرت- گرايش ماشين هاي الکتريکي و الکترونيک قدرت

تاریخ: 1387



406كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

باید درآمدهاي نفتي را به عنوان ذخایر و میراث کشور و ملت، به سرمایه اي ماندگار تبدیل کنیم.

استفاده از باكتري هاي امولسيون كننده نفت سنگين در جلوگيري از 
رسوب گذاري در مسير خط لوله

چكيده: 

انتقال نفت سنگين توسط خط لوله يکي از مهمترين و مناسب ترين روشهاي انتقال بوده و 
ويسکوزيته باالي تركيبات سنگين نفتي و رسوب گذاري آنها در مسير انتقال، بارزترين مشکل 
اين نوع انتقال است. امولسيون نمودن نفت هاي سنگين در آب يکي از بهترين روش هاي حل 
اين مشکل محسوب مي شود. در اين پروژه براي تشکيل امولسيون پايدار و مناسب، از چهار سويه 
ميکروبي B ،ACO 1 ،ACO 4-91 و 1072براي توليد امولسيون كننده هاي زيستي استفاده شده 
است. اين امولسيون كننده ها با رشد سويه ها در محيط كشت و شرايط مناسب، توليد و طي 
فرآيندي چند مرحله اي، جداسازي شده اند. با به كارگيري اين مواد و اجراي دقيق فرآيند امولسيون 
سازي، امولسيون هاي مختلف نفت در آب براي تمام سويه ها و دو نمونه نفت سنگين تهيه شده 
از ميادين نفتي نوروز و سروش، ساخته شدند. مطابق مدل طراحي آزمايش تاگوچي آزمايش هاي 
كاهش ويسکوزيته و پايداري امولسيون انجام شده و توانايي اين امولسيون كننده هاي زيستي در 
ايجاد يک امولسيون پايدار نفت در آب به اثبات رسيد. در شرايط بهينه )35% آب، 1/32% امولسيون 
كننده حاصل از سويه ACO 4 و 45 درجه سانتيگراد دما( ميزان ويسکوزيته نمونه هاي نفت سنگين 
تا 98% كاهش يافته و تا 48 ساعت پايدار ماندند. اين كاهش بعد از گذشت 8 روز به 60% رسيد. با 
توجه به توان باالي اين امولسيون كننده 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 كاهش 
تا cP 830 تا 72 ساعت پايدار ماند. با عبور امولسيون توليدي از خط لوله نيمه صنعتي و مقايسه 
ميزان رسوب گذاري آن با نفت سنگين، كاهش رسوب گذاري در اثر عبور نفت به شکل امولسيون 
مشخص است. اين مزيت، شرايط راحتتر و كم هزينه تري را براي انتقال نفت سنگين توسط خط 

لوله، فرآهم مي آورد.

دانشجو:   افشين فرح بخش

 استادراهنما: مجيد تقي زاده مازندراني

 مقطع تحصیلي: دكترا

دانشگاه: دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



پژوهش در زمينه شناخت و 
به كارگيري فناوري هاي نو



408كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

باید به گونه اي عمل کنیم که هرآنچه صنعت نفت و گاز متکي به آن است در داخل تولید شود.

جداسازي آروماتيك ها از غيرآروماتيك ها با استفاده از غشا در صنعت 
پااليش نفت

چكيده: 

جهت آشنايي با غشاها در فصل اول مختصري از تاريخچه به كارگيري غشا در صنعت و انواع 
ماژول هاي مورد استفاده و در نهايت كاربردهاي صنعتي و تحت بررسي آزمايشگاهي آن در صنعت 
پااليش نفت آمده است. در فصل دوم، غشاهاي متنوعي در شاخه هاي مختلف جداسازي آروماتيک ها 
از غير آروماتيک ها در صنعت نفت كه در عين حال مي تواند در صنايع مشابه ديگر نيز كاربرد داشته 
باشد، ليست شده و يک مقايسه اجمالي انجام گرفته است. لذا پس از بررسي هاي انجام شده، 
جدا سازي بنزين و سيکلوهگزان انتخاب و مورد بررسي دقيق قرارگرفته است كه مشروح آن از 
فرآيندهاي مرسوم گرفته با غشا )pervaporation ( در فصل سوم آمده است و در فصل چهارم در 
انتقال ارائه شده در مقاالت قديم و اخير با شرح كامل مدل ها براي جداسازي بنزين و سيکلوهگزان با 
غشا پليمري آمده است، كه در نهايت در خصوص همين جداسازي مدلي ديگر توسط نويسنده ارائه 
شده كه شرح كامل آن به توصيه اي براي انجام ادامه كار در همين زمينه در فصل پنجم آمده است.

دانشجو:   بابک خشنودي

 استادراهنما: دكتر حسين بهمنيار

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1384



خالصه پروژه هاي دانشجويي 409
مقام معظم رهبري:

استفاده صحیح و برنامه ریزي شده از ظرفیت همه صنایع کشور، شتاب بخش پیشرفت صنعت نفت و گاز است. 

جداسازي مخلوط هاي چند جزئي به وسيله غشاهاي پليمري

چكيده: 

توصيف صحيح انتقال چند جزيي در غشاهاي پليمري گامي اساسي در راه طراحي، افزايش مقياس 
و بهينه سازي سيستم هاي جداسازي غشايي گازها است.  بيشتر مدل هاي انتقال،  شار عبوري از 
غشا را تنها با يک پارامتر رسوخ به گراديان آن جزء در غشا مرتبط مي سازند و اثرات گراديان جزء 
دوم بر روي شار جزء اول ناديده گرفته مي شود و گزينش پذيري غشا از نسبت پارامتر رسوخ 
دوجزء در حالت خالص تحت عنوان گزينش پذيري ايده ال تعيين مي شود. در حاليکه انتقال 
جرم در حالت چند جزيي به دليل تعامالت بين اجزاء پيچيده مي شود. در اين مطالعه مدل 
كلي انتقال براي مخلوط گازها از غشاهاي پليمري در چهار چوب دو تئوري قانون فيک تعميم 
يافته و روش مکانيسمي استفان ماكسول براي سيستم هاي چند جزئي ارائه شده است كه در آن 
اثرپذيري شار يک جزء از تعامل هاي ترموديناميک و سنتيکي بين اجزاء و نيز جريان غيرانتخاب گر 
 توده اي در داخل پليمر لحاظ شده است. سيستم انتخاب شده براي تست نتايج مدل عبور گزينشي

 CO2/CH4 از وراي پلي آميد شيشه اي بوده است. ارزيابي جداگانه تاثير تعامالت ترموديناميکي و 
سنتيکي بر روي شار و انتقال مستلزم توصيف درست پديده هاي 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 ترموديناميکي است. 

دانشجو:   مجيد مهدويان

 استادراهنما: دكتر علي اصغر قريشي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه مازندران

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1384



410كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري

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 مدل سازي بر 
اساس قانون فيک تعميم يافته نشان مي دهد كه اثرات كوپل رسوخ در حالت مخلوط وجود دارد كه 
مي تواند ناشي از تعامالت توام ترموديناميکي و سنتيکي باشد و تمايز بين آنها در فرموالسيون فيک 
امکان پذير ناست. همچنين جريان گزينش پذير توده اي بخش مهمي از شار متان را تشکيل داده 
در حاليکه در مورد CO2 عمدتاً اين انتقال به صورت نفوذي صورت مي گيرد. بررسي اثرات كوپل 
سنتيکي براي يک 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 فيک 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 فيزيکي خود را حفظ نموده و مي تواند مستقيماً در توصيف ضرايب نفوذ در سيستم هاي 
چند جزئي پيچيده به كار گرفته شوند. نتايج نشان مي دهد كه كوپل سنتيکي در مورد انتقال 
مخلوط گازها در سيستم مورد بررسي اهميت چنداني نداشته و مي توان از آن صرف نظر نمود. در 
حاليکه تعامالت ناشي از كوپل ترموديناميکي در شار و انتقال نقش داشته و بايد در توصيف مدل 

منظور گردد.



خالصه پروژه هاي دانشجويي 411
مقام معظم رهبري:

اگر یك مّلتي نیروي انساني را داشت، مي تواند ثروت هاي طبیعي خودش را هم استحصال کند.

جداسازي الفين ها/ پارافين ها بااستفاده از غشاهاي پليمري

چكيده: 

جداسازي الفين ها از پارافين ها يکي از مهمترين فرآيندهاي صنعتي پتروشيمي است كه در حال 
حاضر به وسيله تقطير در دماي پايين با مصرف انرژي زياد، تقطير استخراجي و يا جذب سطحي 
انجام مي گيرد. در اين راستا فرآيندهاي جداسازي غشايي بعنوان جايگزيني براي فرآيندهاي 
جداسازي مرسوم با توجه به مصرف انرژي پايين و عملکرد ساده آن مورد توجه صنعتي قرارگرفته 
اند. لذا داشتن آگاهي از مکانيزم هاي انتقال محتمل در اين فرآيندها مي تواند نقشي اساسي را در 
طراحي و كاربرد اين فرآيندها ايفا نمايد. از اين رو تعميم مدل مکانيزمي كه بتواند پديده هاي 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 يک پارامتر تراوشي به گراديان آن جزء در غشا مرتبط مي سازند 
واثرات گردايان جزء دوم بر روي شار جزء اول ناديده گرفته مي شود و گزينش پذيري غشا از نسبت 
پارمتر تراوش دو جزء در حال خالص تحت عنوان گزينش پذيري ايده ال تعيين مي شود. در حاليکه 
انتقال جرم در حالت چند جزئي به دليل تعامالت بين اجزاء پيچيده مي شود. با توجه به بررسي هاي 
انجام شده، مشاهده شد كه غشاهاي پليمري به خصوص پليمرهاي شيشه اي در جداسازي الفين ها 
از پارافين ها نتايج نسبتاً مطلوبي را از خود نشان داده اند. لذا در اين مطالعه سيستم هاي انتخاب 

دانشجو:   مهري اصفهانيان

 استادراهنما: دكتر علي اصغر قريشي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه مازندران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1385



412كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري

شده براي بررسي صحت مدل هاي انتقال، جداسـازي مخلوط اتـان و اتيلن توسط غشاي پلي آميد 
 6FDA-6FPDA و مخلوط پروپان و پرو پلين توسط غشاي پلي آميد 6FDA-TRMPD است. 
معموالً براي پيش بيني تراوايي و گزينش پذيري مخلـوط گازهـا از مدل تراوش دو جذبي استفـاده 
مي شود. در اين مطالعه اين مدل در مورد هر دو سيستم مورد امتحان قرار گرفت و نشان داده شد 
كه در هيچکدام از دو حالت، حتي با در نظر گرفتن شار توده اي، اين مدل قادر به پيش بيني درستي 
از گزينش پذيري واقعي نيست. در ادامه مدل انحالل- نفوذ براي سيستم هاي مذكور مورد بررسي 
قرار گرفت. پارامترهاي جذب از معادله انحالل دو جذبي )هنري- النگمير( با استفاده از داده هاي 
جذب اجزاي خالص و ضرائب نفوذ از داده هاي تراوش اجزاء خالص به دست آمد. نتايج حاصل از 
اين مدل نشان داد كه تنها استفاده از داده هاي اجزاء خالص و محاسبه گزينش پذيري ايده آل به 
صورت نسبت تراوايي اجزاء، پيش بيني درستي از مقادير گزينش پذيري واقعي را فراهم نمي كند. 
لذا داده هاي تراوايي مخلوط براي پيش بيني گزينش پذيري است. در نهايت مدل كلي انتقالي براي 
مخلوط گازها از غشاهاي پليمري در چهارچوب روش مکانيزمي استفان- ماكسول براي سيستم هاي 
چند جزئي ارائه شده است كه در آن اثر پذيري شار يک جزء از برهم كنش هاي ترموديناميکي و 
سينتيکي بين اجزاء و نيز جريان غير انتخاب گر توده اي در داخل پليمر لحاظ شده است. مزيت 
اين مدل در استفاده از تنها داده هاي تجربي اجزاء خالص براي پيش بيني رفتار اجزاء در مخلوط و 
تعيين گزينش پذيري مخلوط است. نتايج نشان مي دهد كه اين مدل عملکرد جداسازي مخلوط 
را  بر حسب ميزان تراوشي و گزينش پذيري به خوبي توصيف مي نمايد. بررسي هاي به عمل آمده بر 
مبناي اين مدل مکانيزمي بيانگر اين مطلب است كه برهم كنش سينتيکي در مورد انتقال مخلوط 
گازها در سيستم هاي مورد بررسي اهميت چنداني نداشته و مي توان از آن صرف نظر نمود. در 
حاليکه تعامالت ناشي از برهم كنش ترموديناميکي در شار و انتقال، نقش داشته و بايد در توصيف 

مدل منظور گردد.



خالصه پروژه هاي دانشجويي 413
مقام معظم رهبري:

نوآوري و ابتکار باعث نوعي جهش در صنعت نفت و گاز و زمینه ساز ارتقاي دانش جهاني در این عرصه است. 

تهيه نرم افزار شبيه سازي فرآيندهاي غشايي جداسازي گازها

چكيده: 

گسترش روز افزون استفاده از فرآيندهاي غشائي در صنايع شيميايي به دليل انتخاب پذيري 
باال،  مصرف انرژي پايين، حجم كم و... نياز به توسعه بسته هاي محاسباتي جهت انجام طراحي 
سيستم هاي غشايي را برجسته كرده است.  از طرف ديگر كم بودن و در دسترس نبودن نرم افزارهاي 
توليد شده در اين زمينه ما را بر آن داشت تا به تهيه نرم افزاري در اين زمينه اقدام نمائيم.  آنچه در 
اين كار بدان پرداخته شده است تهيه نسخه اول نرم افزاري به نام MembCalc است. MembCalc  با 
تکيه بر مدل تئوري انحالل – نفوذ استفان ماكسول و داده هاي تجربي سيستم هاي غشائي مختلف 
كه در بانک اطالعاتي آن ذخيره شده است عملکرد نفوذ تک جزئي و دو جزئي گازها از خالل غشا 

را شبيه سازي مي كند. 

دانشجو:   قاسم آقاخاني

 استادراهنما: دكتر علي اصغر قريشي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه مازندران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1386



414كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

استعداد شکوفنده و فیاض جوانان ایراني، تحقق کامل شعار »ما مي توانیم« را در هر عرصه اي امکان پذیر مي سازد. 

تهيه و تعيين مشخصات غشايي نانو زئوليتي سيليكاليت با كارايي باال به 
روش سنتز نانوزئوليت سيليكاليت

چكيده: 

در اين پروژه غشاي اليه نازک زئوليتي سيليکاليت  1 - )زئوليت بدون آلومينيوم از خانواده  MFI( بر 
روي پايه هاي آلومينا سنتز شد. هدف از سنتز غشا اليه نازک باال بردن كارايي آن در فرآيندهاي 
جداسازي است. در مرحله اول با اتخاذ روش سنتز دو دمايي از محلول شفاف اوليه زئوليت هايي در 
ابعاد nm- 60 -  100 سنتز شد.  با اتخاذ روش سنتز دو دمايي عالوه بر دستيابي به كريستال هاي نانو 
زئوليتي با ابعاد كوچکتر نسبت به سنتز يک دمايي، زمان سنتز كاهش يافته و غلظت كريستال هاي 
به دست آمده نيز بيشتر شده است. به كمک ذرات نانو زئوليتي به دست آمده پايه هاي آلومينايي 
دانه نشاني شدند. با استفاده از روش رشد ثانويه كريستال هاي دانه نشاني شده رشد كرده و به يک 
فيلم نازک يکنواخت )5  ميکرون( دست پيدا شد. پودرهاي سنتز شده جهت آناليز ساختاري توسط 
دستگاه هاي  XRD ، SEM و  TEM بررسي گرديدند. غشا سنتز شده نيز جهت بررسي ساختار و 
ضخامت فيلم زئوليتي تشکيل شده توسط دستگاه  SEM مورد بررسي قرار گرفت. بررسي عملکرد 
غشا نيز توسط آزمايشات تراوش تبخيري ) Pervaporation( و با خوراک هاي  5 % الکل در آب مورد 

تجزيه و تحليل قرار گرفت.  نتايج آزمايشات حاكي از افزايش راندمان جداسازي غشا بود. 

دانشجو:   محمد قصدي

 استادراهنما: دكتر حسين كاظميان

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي و نفت- گرايش جداسازي

تاریخ: 1385



خالصه پروژه هاي دانشجويي 415
مقام معظم رهبري:

با همکاري، همدلي، احساس برادري، احساس عمل  ال... و کار براي خدا، این ملت مي تواند جایگاه شایسته ي خود را پیدا کند. 

تهيه و تعيين مشخصات غشاي نانوزئوليتي و ارزيابي كارايي آن با 
استفاده از تراوش تبخيري

چكيده: 

ــب در اندازه هاي 60 -110 نانومتر و ــيت Na-Y و Na-X به ترتي  نانو ذرات زئوليتي خانواده فوجاس
ــي مول ــب  تركي  Na-Y ــوع  ن ــت  زئولي ــه  تهي در  ــدند.  ش ــنتز  س ــر  نانومت  130-  40 
 TMA(2O: 0.032 Na2O: AL2O3 : 3.4 SiO2 : 370 H2O: 13.6EtOH(2.46 و سنتز زئوليت نوع 
Na-X تركيب مولي Na2O: AL2O3: 4 SiO2: 190 H2O 5/5 مورد استفاده قرار گرفت. پودرهاي 
ــي شدند. نانو  حاصله با به كارگيري آناليزهاي مختلف از جمله TEM ,SEM ,FTIR ,XRF بررس
ــد. ساختار غشاهاي ساخته شده به كمک آناليزهاي SEM و XRD و  زئوليت نوع Na-Y تهيه ش
عملکرد آن با استفاده از تراوش تبخيري آب/ اتانول مورد بررسي قرار گرفت. بهترين غشا تهيه شده 

با ضخامت n 5/5 داراي فالكس 22kg/m2hr  و فاكتور جداسازي 10  بوده است.

دانشجو:   قاسم آقاخاني

 استادراهنما: دكتر حسين كاظميان

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي:   مهندسي شيمي- پديده هاي انتقال و فرآيندهاي جداسازي

تاریخ: 1385



416كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

همه دنیا محتاج نفت این منطقه اند. اگر مسلمین با هم متحد باشند، دنیاي اسالم خیلي سود خواهد برد. 

ساخت غشاي مايع تلفيقي TEG و  نانو ذرات زئوليت LTA و بررسي 
عملكرد آن در جداسازي

چكيده: 

هدف از انجام اين پروژه اين است كه كارايي غشاي مايع در جداسازي مخلوط هاي گازي افزايش 
داده شود. به اين منظور ابتدا ذرات زئوليتNa-A با ابعاد نانومتر، به روش هيدروترمال در زمان هاي 
مختلف سنتز شد. از نمونه زئوليت سنتز شده بهينه كه اندازه ذرات و توزيع يکنواختي دارد، در غشاي 
مايع استفاده شد. غشاي مايع محافظت شده به كمک غشاي آب دوست PVDF،  با مايع تري اتيلن 
گاليکول، در دو حالت ساخته شد. در حالت اول، حفره هاي غشاي نگه دارنده با تري اتيلن گاليکول 
پرشد. در حالت دوم، حفره ها 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 كربن دي اكسيد،  با افزودن نانو ذرات زئوليت Na-A عبوردهي گاز 
CO2 افزايش  يافت. غشاي مايع حاوي 10 درصد وزني زئوليت باالترين مقدار عبوردهي را دارد. 
با افزايش فشار ميزان عبوردهي CO2 در همه غشاهاي آزمايش شده افزايش يافت. آزمايش-هاي 
انجام شده با اكسيژن، ميزان عبوردهي را به مقدار ناچيزي افزايش  داد. همچنين با افزايش فشار 
ميزان عبور كمي افزايش يافت. نتايج حاصل از آزمايش عبوردهي نيتروژن نشان داد، زئوليت نه تنها 
در افزايش عبوردهي موثر نيست، بلکه ميزان عبوردهي كم  شد. همچنين با افزايش فشار ميزان 
 Na-A با افزودن نانو ذرات زئوليت CO2/O2 و CO2/N2 كاهش يافت. انتخاب پذيري N2 عبوردهي

افزايش يافت. انتخاب پذيري N2/O2 با افزودن نانو ذرات زئوليت Na-A كاهش يافت. 

دانشجو:   نازيال اسماعيلي

 استادراهنما: دكتر حسين كاظميان

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي سهند

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي-پديده هاي انتقال و جداسازي

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 417
مقام معظم رهبري:

نفت، خون حیاتبخش تحرک دنیاي امروز است. 

ساخت غشاي نانو زئوليتي  T(OFF) و بررسي عملكرد آن در آب زدايي از 
حالل هاي آلي با تكنيك تراوش تبخيري

چكيده: 

غشاهاي زئوليتي به عنوان يکي از مهمترين زير مجموعه هاي غشاهاي معدني از نوع غشاهاي 
متخلخل هستند كه بر روي پايه هاي آلوميناي،  استيل متخلخل، زيركونيا، موليت و... تهيه مي شوند. 
هدف از اين پروژه ساخت غشاي زئوليتي نوع T با يکنواختي كامل و ضخامت كم،  عاري از ترک 
و ضريب جداسازي باال بوده است. براي رسيدن به اين هدف آزمايشات تجربي در 4 قسمت سنتز 
پودر زئوليت T در ابعاد نانو متري،  ساخت غشاي زئوليتي T با 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 به كار 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، كه تاكنون توسط ديگر محققان گزارش 
نشده است. براي سنتز پودر زئوليت T از روش هيدروترمال استفاده شد. به منظور مطالعه ي تأثير 
پارامترهاي مختلف و به دست آوردن نتايج قابل قبول از روش آماري تاگوچي براي طراحي آزمايشات 
 )XRD( استفاده شد. ارزيابي پودرها و غشاهاي سنتز شده با استفاده از آناليزهاي پراش اشعه ايکس
و عکس برداري با ميکروسکوپ الکتروني روبشي )SEM( و طيف سنج مادون قرمز)IR( انجام شد.  
نتايج حاصله نشان دهنده سنتز موفق نانو ذرات زئوليت T )كوچکتر از 400 نانومتر( و نيز تهيه 
غشاي اليه نازک زئوليت T با ضخامت حدود 4 ميکرومتر است.  براي انجام آزمايشات تراوش 
تبخيري و بررسي اثر پارامترهاي دما و تركيب درصد خوراک، از يک سيستم تراوش تبخيري 
ناپيوسته استفاده شد. با توجه به نتايج مشخص شد كه غشاهاي ساخته شده كامال آبدوست بوده و 
براي جداسازي مخلوط هاي آبي- آلي به روش تراوش تبخيري با ديگر غشاهاي زئوليتي قابل رقابت 

هستند. بيشترين ضريب جداسازي براي غشاي سنتز شده در دماي  C 120به دست آمد. 

دانشجو:   كيانوش تهراني متين

 استادراهنما: داريوش باستاني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي- گرايش پديده هاي انتقال و فرآيندهاي جداسازي

تاریخ: 1387



418كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

علي رغم خواست دشمن، باید حرکت علمي در کشور شکوفا و امیدبخش و آینده نگر باشد.

غربال گري مهندسي فرآيند حذف بيولوژيك هيدروكربن هاي آروماتيك 
چندحلقه اي توسط ميكرو ارگانيسم هاي نفت خوار

چكيده: 

ــور غربال گري  ــه منظ ــترده اي ب ــک به صورت گس ــاس كوچ ــرزان در مقي ــاي ل بيورآكتوره
ــتي)Bioprocess( به كار مي روند. در  ــعه فرآيندهاي زيس ــم هاي با ارزش و توس ميکروارگانيس
ــت. در  ــده اس ــتفاده ش ــتم هوادهي متفاوت اس اين تحقيق از يک نوع بيورآكتور لرزان با سيس
ــواي ورودي و بر پايه ضرايب  ــا قابليت كنترل ه ــک هاي تهويه دار ب ــن بيورآكتورها از فالس اي
ــتفاده از اين  ــت. با اس ــده اس ــتفاده ش ــال گاز از درون درپوش هاي پنبه اي، اس ــف انتق مختل
ــه بيولوژيک آالينده  ــرايط عملياتي تجزي ــت و ش ــرايط محيط كش بيورآكتورها غربال گري ش
ــط باكتري هايBacillus subtilis، Psuedomonas aeruginosa و  نفتي 2,4- دي كلروفنول توس
Psuedomonas putida انجام شده است. بهينه سازي شرايط حذف 2,4- دي كلروفنول در محيط 
كشت معدني بر اساس روش يک فاكتور در زمان انجام گرفت و مشخص شد كه بيشترين ميزان 
حذف اين آالينده با غلظت اوليه )mg/l 800( در اواخر فاز لگاريتمي و با تلقيح g/l ،%5 4 گلوكز، 
rpm 300 دور همزن و ml 15 حجم پرشده در فالسک تهويه دار از نوع f1 )با بيشترين ضريب 
 Psuedomonas aeruginosa انتفال گاز( به دست آمد. در غربال گري نوع ميکروارگانيسم، سويه
براي حذف آالينده مناسب تر است. بررسي ها 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 ميکروارگانيسم حاصل شد. در خاتمه نتايج 
ــگاهي از نوع همزن دار مورد بررسي قرار  ــک هاي لرزان در يک فرمانتور آزمايش حاصل از فالس

گرفت.

دانشجو:   ايمان كافي

 استادراهنما: قاسم عمو عابديني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي- انرژي و محيط زيست

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 419
مقام معظم رهبري:

امروز کساني که مي توانند دانش را در این کشور رشد بدهند باید احساس وظیفه مضاعف کنند. 

بررسي خواص جداسازي گازي توسط غشاي مايع تلفيقي TEGو نانو 
Na-Y ذرات زئوليت

چكيده: 

جداسازي گازها به وسيله غشا، زمينه اي پويا و به سرعت در حال رشد است. استفاده از غشا در 
صنعت جداسازي، مزايايي به همراه دارد كه هزينه كم انرژي، سهولت عمليات و ضريب اطمينان 
باال به دليل كمتر بودن اجزاء متحرک، قيمت پايين تر تجهيزات، سازگاري زيست محيطي به دليل 
نياز نداشتن به حالل ها و جاذب ها از آن جمله اند؛ در نتيجه به دليل موقيعت ويژه گازها در صنايع 
پتروشيمي، فرآيندهاي غشايي، نقش مهمي از نقطه نظر اقتصادي ايفا مي كنند. امروزه بحث گرم 
شدن عمومي هوا )پديده گلخانه اي( و رابطه آن با مقدار دي اكسيدكربن موجود در هوا بسيار مورد 
توجه است؛ مهمترين دليل وقوع اين پديده تركيب فرآيندهاي طبيعي و احتراق سوخت هاي 
فسيلي است. از اين رو گاز طبيعي به دليل پاكيزه بودن آن بسيار مورد توجه قرار گرفته است و 
 Na-Y جدا كردن دي اكسيد موجود در آن امري مهم مي باشد. در تحقيق حاضر نانو ذرات زئوليتي
 با روش افزايش مياني و راندمان باال سنتز شده اند. ويژگي هاي نمونه هاي سنتز شده با روش هاي 
XRD، FT-IR، EDX و SEM مورد 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-Y ساخته شد. عبور دهي و انتخاب پذيري گازهاي N2، O2 و CO2 در اختالف فشارهاي 
bar 0/8، 1/8 و 3/7 از غشاي مايع مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمون هاي انجام شده نشان دهنده 
تأثير افزايش ميزان زئوليت Na-Y و اختالف فشار در افزايش ميزان عبور دهي گاز CO2  است. 

همچنين اين دو عامل انتخاب پذيري N2/O2و CO2/O2 را به ميزان زيادي افزايش دادند.

دانشجو:   مهديه اسداللهي

 استادراهنما: داريوش باستاني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي- گرايش پديده هاي انتقال و فرآيندهاي جداسازي

تاریخ: 1387



420كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

روي پاي خود ایستادن، آن وقتي تحقق پیدا خواهد کرد که علم از درون خود ما بجوشد. 

سنتز و شناسايي نانو ذرات طال بر روي زئوليت   ZSM-5به عنوان 
CO2  به CO  كاتاليست واكنش تبديل

چكيده: 

نانوذرات طال به منظور تبديل CO به CO2 بر روي زئوليت  ZSM-5به روش تبادل يون تهيه گرديده 
و اثرات pH و غلظت محلول طال بر فعاليت كاتاليستي مورد بررسي قرار گرفت. كاتاليست ها و پايه 
زئوليتي سنتز شده با استفاده از تکنيک هاي TEM ،BET ،XRD ،FTIR و EDS مورد بررسي 
قرار گرفتند. زئوليت ZSM-5 با نسبتSi/Al= 12/7 به روش هيدروترمال سنتز شده و به منظور 
 خارج ساختن عامل قالب  ساز آلي كلسينه گرديد. عمل كلسينه كردن در آتمسفر نيتروژن در دماي
نيتريک  )محلول  تيزاب  در  خالص  طالي  انحالل  از  طال  محلول  است.  شده  انجام   C  500
اسيد:كلريدريک اسيد 1:3( در دماي C 80 تهيه گرديد. pH اين محلول با استفاده از محلول سديم 
هيدروكسيد تنظيم گرديد. پودر زئوليت به مدت  24ساعت و در دماي C 80 در مجاورت محلول 
طال در pH و غلظت مشخص قرار گرفت. كاتاليست به دست آمده فيلتر و شسته شد و در دماي 
C 60 به مدت يک روز خشک شد. دستگاه تست رآكتوري مجهز به گرم كن، مخزن خوراک، 
اندازه  گيري كننده غلظت، رآكتور، لوله هاي ارتباطي، تنظيم كننده دما و دبي طراحي و ساخته شد. 
خوراک مورد استفاده CO 1% در هواي خشک بود. ارتباط اندازه نانو ذرات طال با فعاليت كاتاليستي 
بررسي شد. نتايج نشان داد كه ذرات ظالي با قطر متوسط كوچک تر داراي فعاليت كاتاليستي 
بيشتري بود. بهترين فعاليت كاتاليستي مربوط به كاتاليست به دست آمده در pH=6 بود كه دماي 
شروع فعاليت C 135 و دماي تبديل كامل آن C 270 بود. افزايش pH اثري بيشتر از غلظت طال 

در افزايش فعاليت داشته است.

دانشجو:  امير حسين شهبازي كوتنائي

 استادراهنما: دكتر محمد كاظميني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي گرايش مهندسي نفت

تاریخ: 1386



خالصه پروژه هاي دانشجويي 421
مقام معظم رهبري:

براي اینکه دنیا مجبور شود عّزت و کرامت شما ملت ایران را نگه دارد، باید به خودتان متکي شوید. 

سنتز نانو لوله هاي كربني در بسترسيال 

چكيده: 

ــژه  و خواص منحصر به فرد همچون مقاومت و  ــاختار وي نانولوله   هاي كربني به علت دارا بودن س
استحکام كششي باال، هدايت باال، مدول يانگ باال و... كاربردهاي متعددي پيدا كرده اند. تحقيقات 
ــنتز نانولوله هاي كربني انجام شده و يکي از مهمترين اهداف، توليد انبوه  ــترده اي در مورد س گس
ــيميائي، روش مناسبي براي توليد انبوه  ــته آنها است.  روش نشاندن كاتاليستي بخار ش و پيوس
نانولوله هاي كربني است. در اين تحقيق از تلفيق راكتور بسترسيال و كاتاليست شناور براي توليد نانو 
لوله هاي كربني استفاده شده است. ذرات MgO به داخل راكتور بسترسيال منتقل شده و در دماي 
 MgO باال در تماس با بخار فروسين قرار گرفته و نانو ذارت كاتاليست آهن روي سطح خارجي ذرات
تشکيل مي گردد. در تماس منبع با كاتاليست در يک بسترسيال downer در دماي 1000-900 
C  نانو لوله هاي كربني روي كاتاليست رشد مي كنند و به طور پيوسته از رآكتور خارج مي گردند. 
بدين ترتيب عالوه بر فرآيند مداوم توليد نانولوله هاي كربني، به علت تشکيل نانو ذرات كاتاليست 
روي سطح خارجي ذرات MgO، كمترين مقدار كاتاليست مصرف مي گردد. اين فرآيند در دماهاي 
مختلف و نسبت هاي مختلف فروسين به MgO بررسي گرديده است. همچنين براي تماس مؤثرتر 
ــمت تزريق فروسين اضافه شده است. نتايج حاصل  ــين، يک لوله Annular به قس MgO و فروس
نشان مي دهد كه رشد نانو لوله هاي كربني در دماي 900C و در حالتي كه دبي گاز حامل فروسين 
ــود كه ميزان نشست فروسين روي ذرات MgO برابر 20% باشد، بهترين  به گونه اي انتخاب مي ش
حالت بوده است. از تصاوير SEM مشهود است كه نانو لوله هايي با قطر nm 20-30 به دست آمده 
كه در طيف رامان مربوطه نسبت IG/ID بيشتر از 10 است كه نشان دهندۀ مقادير كم كربن آمورف 
و ناخالصي موجود در محصول است. به طور كلي با افزايش دما و كاهش مقدار فروسين ورودي به 

داخل راكتور كيفيت نانو لوله هاي كربني كاهش مي يابد.

دانشجو:  سارا مقصودي

 استادراهنما: دكتر عباسعلي خدادادي/ دكتر يداهلل مرتضوي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1385



422كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

باید درآمدهاي نفتي را به عنوان ذخایر و میراث کشور و ملت، به سرمایه اي ماندگار تبدیل کنیم.

ساخت و شناسايي غشاي نانو زئوليتي SAPO-34 برپايه آلومينا و بررسي 
توان جداسازي آن براي گازها و بخارات سبك

چكيده: 

در اين پروژه در ابتدا سنتز زئوليت SAPO-34 در شرايط هيدروترمال معمولي انجام شده سپس با 
استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي عوامل موثر بر سنتز نانو زئوليت SAPO-34 مورد بررسي 
و بهينه سازي قرار گرفت. در نهايت با استفاده از نانو زئوليت هاي حاصله غشاهاي زئوليتي سنتز و 
 XRD،عملکرد جداسازي آنها براي گازهاي سبک بررسي گرديد. بعالوه از تست هاي شناسايي
FT-IR،  SEM و TG-DTA براي شناسايي نانو پودرها و غشاها استفاده شده است. پس از بررسي 
موضوع در بخش نظري و استخراج شاخص ها و مولفه هاي موثر در هر بخش از متغيرهاي مستقل و 
وابسته تحقيق، نتايج حاصل از ادبيات موضوع به صورت سه فرضيه اصلي استخراج گرديده است. كه 
با استفاده از ابزار سنجش پرسشنامه و تحقيق ميداني در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران، صحت فرضيه ها مورد آزمون قرار گرفته است. داده هاي حاصل از پرسشنامه با استفاده 
از نرم افزار SPSS مورد 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 يافته هاي حاصل از 
تحقيق ميداني، در هر سه بعد مورد نظر در مديريت كيفيت ارتباط معني داري بين مديريت كيفيت 
و ايجاد زيرساختارهاي مديريت دانش در سازمان به دست 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 برنامه هاي ارتقاي شايستگي هاي كاركنان 
و تعهد و رهبري مديريت ارشد در رده هاي دوم و سوم بوده اند. اهميت مشتري مداري در سازمان 
و نقشي كه در ايجاد زيرساختارهاي مديريت دانش برخوردار است بسيار حائز اهميت و توجه است. 
توجه به موضوع مديريت كيفيت و نقش به سزايي كه در ساختار دانشي سازمان ايفا مي كند، عاملي 

تاثير گذار در موفقيت فرآيند مديريت دانش در سازمان محسوب مي شود.

دانشجو:  مهدي درگاهي

 استادراهنما: محمد سلطانيه

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي- جداسازي و پديده هاي انتقال

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 423
مقام معظم رهبري:

مّلتي که علم ندارد محکوم به عقب ماندگي و ذلّت و بداخالقي و دون و فرودستي در معادالت جهاني است. 

استفاده از نانوكاتاليست Ni/Al2O3   تهيه شده به روش سل-ژل جهت 
DR- POM  توليد هيدروژن در واكنش تركيبي

چكيده: 

توليد گاز سنتز )مونو اكسيدكربن و هيدروژن( به عنوان خوراک واحدهاي گاز- مايع )GTL( از 
اهميت بااليي برخوردار است. به طوري كه 50 تا 75 درصد هزينه هاي توليد سوخت هاي مايع 
مربوط به واحد توليد گاز سنتز است. امروزه در صنعت جهت توليد گاز سنتز از كاتاليست نيکل-
آلومينا استفاده مي شود. در اين تحقيق به منظور توليد گاز سنتز، سعي شده است كه كاتاليستي با 
فعاليت و پايداري باال در مقابل تشکيل كک ساخته شود. جهت سنتز كاتاليست هاي نيکل-آلومينا از 
روش سل- ژل استفاده شده است. خواص فيزيکي و شيميايي كاتاليست هاي سنتز شده به استفاده 
از آناليزهاي  TGA، DTA،EDX،SEM،FTIR،BET،XRD و TPR مورد بررسي قرار گرفته اند. با 
توجه به نتايج آناليز TGA و DTA، عمليات كلسيناسيون در دماي C 500 انجام شد. به منظور 
تعيين ميزان نيکل بارگذاري شده بر روي آلومينا، از آناليز EDX استفاده شده است. نتايج آناليز 
اندازه گيري سطح نشان مي دهد كه با افزايش نيکل بارگذاري شده، سطح ويژه كاهش مي يابد. نتايج 
آناليز TPR نشان مي دهند كه ذرات نيکل عمدتاً در فاز نيکل-آلومينات حضور دارند. نتايج حاصل از 
تست هاي راكتوري نشان مي دهد كه بهينه ميزان نيکل بارگذاري شده 20 درصد است و كمترين 

ميزان فعاليت كاتاليستي در حضور كاتاليست  Ni/Al2O3  به دست آمده است.

دانشجو:  محمد زنگوئي

 استادراهنما: عبدالصمد زرين قلم

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



424كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

تحقیق یعني کاویدن، کاوش، تالش کردن براي رسیدن به چیزي که تا به حال به آن دسترسي پیدا نشده است.

جداسازي هيدروژن از مخلوط گاز سنتز توسط غشاي سراميكي 
نانوحفره اي

  

چكيده: 

در اين پروژه به بررسي جداسازي هيدروژن از گازسنتز توسط غشاي سراميکي نانوحفره اي پرداخته 
شده است. به منظور بررسي عملکرد اين غشاها، فرآيند انتقال مخلوط گازها از وراي غشا، توسط 
مدل شبکه اي مدل شده است. براي مدل سازي نفوذ اجزاء در حفره هاي اين شبکه، مدل غبار گازي 
مورد استفاده قرار گرفته است. در اين مدل، مکانيسم هاي نفوذ نادسن، نفوذ مولکولي و نفوذ ويسکوز 
در نظر گرفته شده اند. راستي آزمايي مدل با داده هاي تجربي از دو مرجع متفاوت انجام و مشخص 
شد كه با عدد اتصال 2/5 تطابق پيش بيني مدل با داده هاي تجربي بهتر است. بررسي اثر پارامترهاي 
مختلف بر عملکرد غشا نشان داد كه عبورپذيري هيدروژن از وراي غشا با افزايش اندازه متوسط 
حفره ها و حداقل قطر حفره ها افزايش و با افزايش دما و فشار كاهش مي يابد. همچنين مشخص شد 
كه گزينش پذيري هيدروژن نسبت به ساير اجزاء با افزايش دما اندكي افزايش و با افزايش فشار و 
اندازه متوسط حفره ها كاهش مي يابد. بررسي اثر پارامترهاي مختلف بر كيفيت جداسازي نشان داد 
كه يک غشا متخلخل با قطر متوسط 4 نانومتر و حداقل قطر نزديک به اين قطر متوسط )براي نمونه 
2 نانومتر(، عملکرد بهتري دارد. بررسي نفوذ گاز سنتزهاي با تركيب درصد مختلف از وراي غشا 
نشان داد كه با وجود اينکه انواع مختلف گاز سنتز داراي تركيب درصد و حتي اجزاء تشکيل دهنده 
متفاوت هستند، مقادير عبورپذيري اجزاء در همه آن ها تقريباً ثابت است؛ يعني عبورپذيري چندان 
تابع تركيب 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 
مدل سازي نشان داد كه كسر مولي هيدروژن در جريان permeate با افزايش طول مدول غشايي، 
تعداد الياف و قطر الياف كاهش و با افزايش شدت جريان خوراک، نسبت فشار و دماي عملياتي 
  stage cut .افزايش مي يابد كه در اين بين، نسبت فشار بيشترين اثر را بر كسر مولي هيدروژن دارد
نيز با افزايش طول مدول غشايي، تعداد الياف، قطر الياف و نسبت فشار افزايش و با افزايش شدت 

جريان خوراک و دماي عملياتي كاهش مي يابد.

دانشجو:  محمد معيني

 استادراهنما: فتح اله فرهادي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 425
مقام معظم رهبري:

علم شکوفا و پیشرفته اگر در اختیار یك ملت سالم و کامل باشد، مایه خیر و برکت است.

 توليد آزمايشگاهي نانو ذره معدني فلورين دي سولفيد تنگستن
 (IF-WS2)

چكيده: 

در سال هاي اخير تحقيقات گسترده اي در زمينه كاربرد نانو مواد در صنايع مختلف در كشورهاي توسعه 
يافته صنعتي در دست اقدام است. يکي از كاربردها كه بسيار مورد توجه محققين قرار گرفته است توليد 
نانو موادي است كه بتوان از آن بعنوان روان كننده در روغن هاي موتور اتومبيل استفاده كرد. نانو ذرات دي 
سولفيد تنگستن )WS 2( در كنار خاصيت روان كنندگي عالي براي مصارف مختلف ديگري نيز در صنايع 
بکار گرفته مي شوند كه از آن جمله مي توان به استفاده آنها در ادوات الکتروني، تجهيزات ذخيره هيدروژن 
به صورت الکتروشيميايي، جاذب ها، فيلم هاي حساس به نور و نوک هاي فوق العاده حساس براي پيمايش 
ميکروسکوپي اشاره كرد. از ديگر كاربرد هاي مهم اين نانو ذره مي توان استفاده از آن به عنوان كاتاليست 
در واكنش هاي هتروژني و هيدروژناسيون در صنايع نفتي و پااليشگاه ها را نام برد. در اين پروژه به روش 
فني ساخت نانو ذرات دي سولفيد تنگستن )WS 2( به وسيله راكتور لوله اي كوارتز كه در واقع جديدترين 
و بهترين روش تحقيقاتي تاكنون است دست يافته ايم و توانسته ايم در مراحل آزمايشگاهي پارامترهاي 
موثر فني – اقتصادي روش را بهينه سازي نماييم. در سنتز با روش رآكتور لوله اي به كوره اي تا دماي 
°C 1100، ماده تترا تيو تنگستات آمونيوم، و يک لوله كوارتز به طول 80 سانتي متر و به قطر 3 سانتي متر 
نياز داشتيم. براي تهيه نانو ذره معدني WS 2،  براي اولين بار از اين روش، ابتدا WS 3 را از تجزيه حرارتي 
تتراتيو تنگستات آمونيوم در اتمسفر N2،  در دماي C°450  به مدت نيم ساعت سنتز نموديم.  سپس 
مقداري)با توجه به استوكيومتري واكنش( از WS 3 را داخل لوله كوارتزي قرار مي دهيم، سپس بر اساس 
استوكيومتري واكنش مخلوطي ازگازهاي  H 2 و N2 را به داخل لوله مذكور مي دميم تا اينکه  WS 3تحت 
تاثير آن در دماي °C 800 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 C/Min° 5 در نظر گرفته ايم. در هنگام 
خنک شدن نيز بايد همين سرعت رعايت شود. نانو لوله هاي سنتز شده داراي قطر بين 6 تا 18 نانومتر 
مي باشند كه در مقايسه با نمونه خارجي آن كوچکتر بوده و از نظر هزينه ساخت ارزانتر است. همچنين 

در مقايسه با روش هاي ديگر درصد خلوص اين نانوذرات حدود 99% بوده و نياز به خالص سازي ندارند.

دانشجو:  سيد ساالر مشکوه

 استادراهنما: سيد محمد قريشي/ دكتر علي اكبر دادخواه

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اصفهان

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



426كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

علم و معرفت، گوهر بسیار عزیز، شریف و ارزشمندي است که انسان همیشه باید به دنبال آن باشد. 

بررسي تأثير شرايط فيزيكي فاز پراكنده بر خواص حرارتي نانو سيال

چكيده: 

استفاده از نانو سياالت كه 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 آن ها نسبت به سياالت بدون نانو ذرات و يا همراه با ذرات بزرگتر )ماكرو 
ذرات( نشان مي دهد.  از آنجا كه مهمترين پارامتر شاخص خواص حرارتي يک نانوسيال رسانش حرارتي 
ويژه است لذا تمركز 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 
مکانيزم هاي 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، اكسيد مس، اكسيد 
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 pH تغييرات بيشتر و محسوس تري بر اندازه رسانش حرارتي 
داشته اند. اين در صورتي است كه برخي از اين پارامترها از قبيل زمان اختالط و نوع روش سنتز نانوذرات 
تاثير كمتري بر اين تغييرات دارند. نتيجه تحقيقات نشان مي دهد كه افزايش در اندازه غلظت، كاهش 
در اندازه و چگالي نانوذره، افزايش دما، كاهش زمان سپري شده پس از آماده سازي نانوسيال،  باعث 
افزايش در مقدار رسانش حرارتي نانوسياالت مي شود. از طرف ديگر درباره برخي از پارامترها از جمله 
جنس نانوذره، سيال پايه، pH، زمان اختالط التراسونيکي و روش هاي گوناگون سنتز نانوذرات نمي توان 
هنوز نظر قطعي ارائه كرد. در مرحله دوم، آزمايشات پايداري نانوسيال اكسيد قلع- آب با استفاده از روش 
UV مورد 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 مي دهد كه با افزايش 
زمان و غلظت به دليل انجام دو پديده تجمع و ته نشيني، پايداري كاهش مي يابد. همچنين با افزايش 
دما به دليل وقوع حركت هاي تصادفي بيشتر نانوذرات در داخل سيال و همچنين حركت هاي براوني، 

پايداري افزايش مي يابد. 

دانشجو:  امين كاظم بيدختي

 استادراهنما: مجتبي شريعتري نياسر/ دكتر علي اصغر حميدي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 427
مقام معظم رهبري:

شما باید علم را دوست بدارید، ارزش بدانید، آن را براي خدا و با نیت خالص دنبال کنید.

استفاده از غشاهاي نانو ساختار در تماس دهنده هاي غشايي به منظور 
جداسازي گازي

چكيده: 

در اين تحقيق اثر عوامل اصالح كننده سطح))Surface modifying macromolecule )SMM(  بر روي 
غشاهاي الياف توخالي Polyetherimide(PEI( مورد بررسي قرار گرفت. با استفاده از روش هاي آماري،  
اثر سه پارامتر ساخت غشا 1- غلظت PEI در محلول پليمري، 2- غلظت SMM در محلول پليمري 
و 3- اثر 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 )LEPw( و نرخ جذب CO2 به وسيله آب در يک تماس 
دهنده غشايي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد كه اثر دوگانه SMM بر ناپايداري 
ترموديناميکي و ويسکوزيته محلول پليمري باعث مي شود تا روند تغييرات خواص غشاهاي اصالح 
شده سطحي با خواص غشاهاي بدون SMM متفاوت 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 SMM است در حالي كه تخلخل غشا و فشار ورود آب به حفرات غشا كاهش مي يابد. 
مدل به دست آمده براي اندازه متوسط حفرات بيانگر غشاهاي اصالح سطحي شده وجود مقدار 
حداكثر در نمودار اندازه متوسط حفرات بر حسب غلظت PEI و SMM در محلول پليمري است در 
حالي كه نمودار اندازه متوسط حفرات بر حسب فاصله هوايي داراي يک نقطه حداقل است. همچنين 
مدل به دست آمده براي تخلخل غشا پيش بيني مي نمايد كه تخلخل غشا با افزايش فاصله هوايي 
كاهش مي يابد كه نتايج آزمايش SEM سطح مقطع غشا اين نتايج را تاييد مي نمايد. مدل به دست 
آمده براي زاويه تماس سطح خارجي بيانگر وجود مقدار حداكثر بر حسب فاصله هوايي است كه 

نتايج آزمايش EDX تاييدكننده اين نتايج است.

دانشجو:  غالمرضا باكري جعفر كاليي

 استادراهنما: مجتبي شريعتي نياسر

 مقطع تحصیلي: دكترا

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي

تاریخ: 1389



428كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

خود را به علم و معرفت و پارسایي مجهز کنید.

سنتز و شناسايي غشاي نانو زئوليتي LTL برپايه ي آلومينا و بررسي 
خواص جداسازي آن

چكيده: 

با توجه به كاربردهاي فراوان فرآيندهاي جداسازي در صنايع و به ويژه صنايع نفت،  گاز و پتروشيمي، 
اين طرح  با روش هاي متداول جداسازي صنعتي، در  و جايگزيني روش هاي جداسازي غشايي 
پژوهشي سنتز و شناسايي غشاي نانو زئوليتيLTL و بررسي خواص جداسازي آن انجام شد. به اين 
منظور نانو بلورهاي زئوليت LTL با اندازه ي ذره هاي 80-100 نانومتر سنتز شدند و براي ساخت 
غشا،  از نانو بلورهاي سنتز شده در دانه نشاني پايه ها استفاده شد. ساخت فيلم نازک زئوليتي با 
ضخامت 2-3 ميکرومتر 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، عملکرد 

غشاي ساخته شده بررسي شد و نتيجه هاي به دست  آمده كيفيت مطلوب آن را تاييد كردند.

دانشجو:  فهيمه قرقچيان

 استادراهنما: پروفسور حسين آقابزرگ/ دكتر حسين كاظميان

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تربيت معلم

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 429
مقام معظم رهبري:

محیط علمي باید در عین آن که باالترین بهره ي ممکن را از دانش پیشرفته جهان مي برد، متکي به خود و مبتکر و خالق باشد.

توليد بيولوژيكي استن، بوتانول و اتانول از كاه برنج با استفاده از باكتري 
كلستريديوم استوبوتيليكم

چكيده: 

از دهه 80 ميالدي تاكنون به دليل افزايش قيمت نفت، كشمکش هاي مستمر در مناطق تامين كننده 
نفت دنيا و كاهش منابع مربوط به سوخت هاي فسيلي، تحقيقات و تجاري سازي بر روي سوخت هاي 
به دست آمده از منابع تجديدپذير مانند اتانول و بوتانول افزايش يافته است. منابع تجديدپذيري 
همچون كاه 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 كاه برنج بررسي شده است. كاه برنج يک 
ماده ليگنوسلولزي است، كه قابل تبديل به مواد )قندها( قابل مصرف توسط باكتري است. در اين 
پروژه ابتدا توانايي تخمير باكتري بر روي محيط كشت مصنوعي گلوكز همراه با محلول هاي ذخيره 
P2 )شامل بافر فسفات، ويتامين ها و تركيبات معدني( يا محلول PGY-P2 و محيط كشت مصنوعي 
بدون محلول هاي ذخيره يا محيط كشت PGY بررسي شد. بعد از اين مرحله و اثبات توانمندي 
تخمير توسط باكتري روي محيط كشت مصنوعي، با سه روش فرآوري مختلف، كاه برنج  فرآوري و 
سپس توسط آبکافت آنزيمي، به مواد قابل تخمير )قندها( تبديل شد. اين سه روش  فرآوري عبارت 
بودند از روش پيش فرآوري اسيدي رقيق با اسيد سولفوريک، روش پيش فرآوري اسيدي غليظ در 
شرايط ماليم واكنشي )دماي 50 درجه سانتي گراد( با اسيد فسفريک و روش پيش فرآوري قليايي 
با سود. سپس سوبستراهاي پيش فرآوري شده فوق، توسط آنزيم به قندهاي قابل تخمير توسط 
ميکروارگانيسم تبديل شد. سوبستراهاي به دست آمده در مرحله آبکافت آنزيمي به وسيله باكتري 

دانشجو:  فرزاد مرادي غريب وند

 استادراهنما: محمدرضا احسان/ صبيحه سليمانيان زاد

 مقطع تحصیلي: دكترا

دانشگاه: دانشگاه اصفهان

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1389



430كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري

كلستريديوم استوبوتيليکم تخمير گرديد. نتايج نهايي فرآيند تخمير نشان داد كه درصد بيشترين 
بازده تئوري حالل ها مربوط به سوبستراي پيش فرآوري قليايي– آبکافت آنزيمي است و مقدار آن 
برابر 38/60 درصدگرم حالل به گرم قند مصرفي )بيشترين بازده( است و بعد از اين سوبسترا، با 
اختالف كمي بازده تخمير بر روي سوبستراي حاصل از روش پيش فرآوري اسيدي غليظ-آبکافت 
آنزيمي، مقدار 37/99 درصد گرم حالل به گرم قند مصرفي را داشت. مقدار حالل هاي توليدي در 
تخمير بر روي سوبستراي به دست آمده از روش پيش فرآوري اسيدي رقيق-آبکافت آنزيمي بسيار 
ناچيز بود )تنها 3/44 درصد گرم حالل به گرم قند مصرفي(. با استفاده از نتايج فوق مي توان نتيجه 
گرفت كه چنانچه روش هاي پيش فرآوري مناسب به كار برده شود، كاه برنج، سوبستراي نسبتاً 

مناسبي براي اين فرآيند تخميري خواهد بود.



خالصه پروژه هاي دانشجويي 431
مقام معظم رهبري:

آینده ملت و میهن اسالمي ما، در گرو اراده هایي است که برخاسته از دانش و ایمان باشد.

ساخت غشا حاوي هيدروكسي سوداليت براي حذف آب از محلول اتانول

چكيده: 

هدف از اين بررسي ساخت غشا هيدروكسي سوداليت )سايز حفرات<1nm( جهت حذف آب از 
اتانول است. غشا موردنظر داراي نفوذگزيني نسبي بسيار باالست عالوه بر اين غشا موردنظر داراي 
پايداري قابل توجهي در دماي باال است. عوامل متعددي همانند دماي سنتز، زمان سنتز، نسبت مولي 
آب در تركيب، بر ساخت غشا هيدروكسي سوداليت موثر است كه در بررسي حاضر غشا موردنظر 
 SEM و XRD در شرايط مختلف ساخته شد. سپس غشا موردنظر تحت تست هاي شناسايي
قرار گرفت تا با استفاده از اين نتايج، نوع زئوليت تشکيل شده و مورفولوژي سطح مشخص شود. 
نتايج  XRD و SEM نمونه ها، تشکيل هيدروكسي سوداليت را به صورت خالص در دماي 140 را 
به خوبي نشان مي دهد. عالو ه بر اين در دماي 100 نيز هيدروكسي سوداليت تشکيل شده است 
ولي ناخالصي هايي نيز در اين دما در ساختار غشا وجود دارد. در دماهاي پايين تر يعني 70 و 90 
هيدروكسي سوداليت تشکيل نشد. سپس براي تعيين قابليت غشا در شرايط عملياتي، دستگاه تست 
تراوش تبخيري ساخته شد و نتايج نشان مي دهد كه غشا موردنظر قادر به جداسازي آب از الکل با 
ضريب جداسازي 2400 )تا خلوص 99% آب( در جريان عبوري از غشا است همچنين فالكس قابل 
قبولي در حدود 1/1 به دست آمد. بعد از تحليل نتايج مشخص شد كه پارامتر دماي سنتز )سهم 
حدودا 75%( مهمترين 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 كه پارامتر اثر 
متقابل محتوي آب و زمان داراي اهميت فراواني است )شاخص دقت در حدود 50%( كه در بررسي 

حاضر در نظر گرفته نشده است. 

دانشجو:  محمد كشاورز بهادري

 استادراهنما: حسن پهلوانزاده

 مقطع تحصیلي: دكترا

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1389
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مقام معظم رهبري:

اسالم عزیز بزرگترین مشوق علم است. 

طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه آبگيري بيواتانول سوختي آزمايشگاهي

چكيده: 

امروزه به منظور حفظ منابع طبيعي موجود و همچنين كاهش آلودگي زيست محيطي تحقيقات 
بر روي منابع جديد براي جايگزيني با سوخت هاي مرسوم و فسيلي در دست انجام است و برخي 
از انواع سوخت ها به عنوان سوخت جايگزين موتورهاي درون سوز معرفي گرديده اند كه از جمله 
آن ها مي توان اتانول با پايه زيستي )بيواتانول( به تنهايي و يا به صورت مخلوط با بنزين را نام برد. 
خالص سازي بيواتانول در درصدهاي باال بسيار اهميت داشته و اتانول با درصدهاي )درجه( كمتر از 
99/2 براي اين منظور مناسب نيستند. روش هاي مختلفي براي جداسازي آب از اتانول وجود دارد. از 
جمله اين روش ها مي توان به تقطير آزئوتروپيک، استفاده از حالل ها و نمک ها، استفاده از غربال هاي 
مولکولي، استفاده از سامانه هاي خاص تقطير، استفاده از مواد جاذب رطوبت در فاز مايع و... اشاره 
كرد. در اين تحقيق كه منجر به تدوين اين پايان نامه شده است با در نظر گرفتن ماده جاذب آب 
زئوليت A3، با استفاده از روش غربال هاي مولکولي به طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاهي براي تهيه 
سوخت از بيواتانول در مقياس آزمايشگاهي پرداخته شد. تأثير دماي ستون آبگيري )40، 50، 60، 
70 و 80 درجه سلسيوس(، در فشار خالء )0/2، 0/3، 0/4 و 0/5 بار( و دبي هاي جريان بخار ورودي 
مختلف )10، 15، 20 و 25 ليتر بر دقيقه( بر ميزان آبگيري و بازده عملکردي دستگاه مورد بررسي 
قرار گرفت. بررسي نتايج آزمايش هاي عملکرد دستگاه نشان داد كه با افزايش مقدار دبي جريان 
بخار اتانول در ستون آبگيري و همچنين فشار خالء، ميزان خلوص نهايي اتانول كاهش مي يابد. با 
افزايش مقدار دبي جريان بخار اتانول در ستون آبگيري، زمان فرآيند آبگيري كاهش و با افزايش 
فشار خالء، افزايش مي يابد ولي عامل دما باعث ايجاد اختالف معني داري در هر دو عامل نمي گردد. 
نتايج داده هاي به دست آمده، با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و تحليل آماري رگرسيون چند 
متغيره نيز مورد تحليل و مقايسه قرار گرفت. نتايج تحليل ها نشان داد كه شبکه عصبي نسبت به 
مدل رگرسيون خطي چند متغيره، از دقت بيشتري در پيش بيني مقادير عامل هاي ارزيابي دستگاه 

آبگيري بيواتانول برخوردار است. 

دانشجو:  سميرا كريمي

 استادراهنما: برات قباديان

 مقطع تحصیلي: دكترا

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي: مکانيک ماشين هاي كشاورزي

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

اگر ما براي یك کشور، عّزت، آبرو و رفاه و اقتدار جهاني و پیشرفت هاي علمي بخواهیم باید از طریق علم وارد شویم.

مدل سازي سينتيكي توليد زيست سوخت )بيو ديزل(

چكيده: 

در اين تحقيق، هدف بررسي واكنش ترنس استريفيکاسيون از نقطه نظر سينتيکي بوده است. به اين 
معنا كه ثوابت سرعت واكنش بر اساس سينتيک پيشنهاد شده توسط محققان محاسبه شده و مدل 
سينتيکي جديدي ارائه شده و پارامترهاي مدل سينتيکي، شامل ثوابت سرعت واكنش و انرژي فعال 
سازي، بر مبناي اين مدل محاسبه شود. همچنين دو عامل موثر بر درصد تبديل و پارامترهاي مدل، 
كه نقش مهمي در ميزان مصرف انرژي در راكتور ترنس استريفيکاسيون دارند، نيز بررسي شده 
است. اين دو عامل عبارت است از همزن و امواج فراصوت كه تاثير آنها بر درصد تبديل و كيفيت 
محصول نهايي و ميزان مصرف انرژي مورد بررسي قرار گرفته است. در قسمت ارائه مدل سينتيکي 
با استفاده از داده هاي تجربي موجود در منابع و مراجع سعي شده است تا مدل سينتيکي كه در بر 
دارنده هر دو عامل كنترل كننده سينتيک يعني واكنش شيميايي و انتقال جرم باشد ارائه شود. زيرا 
طي انجام واكنش هايي كه بين دو فاز نامحلول يا به طور نسبي محلول اتفاق مي افتد، قطر قطراتي كه 
پراكندگي يک فاز در فاز ديگر ايجاد مي كند بسيار حايز اهميت است و نقش انتقال جرم را پر رنگ 
مي سازد. براي تعيين اثر امواج فراصوت بر ثوابت سرعت واكنش و سرعت واكنش نيز از داده هاي 
تجربي موجود در منابع بهره گيري شده است. اما در قسمت بررسي اثر امواج فراصوت بر كيفيت 
محصول نهايي و ميزان مصرف انرژي از واكنش روغن آفتابگردان و متانول در حضور كاتاليست 
هيدروكسيد سديم بهره گرفته شده است. براي ايجاد امواج فراصوت از دستگاه فراصوت مخزني 
به حجم 4 ليتر استفاده شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق به اين صورت بوده است كه مدل 
سينتيکي سازگاري خوبي با نتايج آزمايشگاهي داشته است. ثابت سرعت واكنش محاسبه شده براي 
واكنش توليد بيوديزل در محدوده 5-10×1/2 تا m.mole-1 Lit.s-1( 9×10-5(  قرار گرفته و انرژي 
فعال سازيي برابر  E/R = 3390 K محاسبه شده است. همچنين در اثر بکارگيري امواج فراصوت، 

دانشجو:  صفا فرج زاده بي باالن

 استادراهنما: سيد مجتبي صدر آملي

 مقطع تحصیلي: دكترا

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1389
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توليد شده توسط فراصوت تحقيقاتي، بر واكنش ترنس استريفيکاسيون نتيجه گرفته شده است كه 
ثوابت سرعت زير واكنش هايي كه در فرآيند ترنس استريفيکاسيون منجر به تشکيل مونو متيل 
استر مي شوند، نسبت به حالتي كه از امواج فراصوت استفاده نشده است، افزايش چشمگيري داشته 
است. بنابراين امواج فراصوت باعث افزايش سرعت واكنش مي شود. همچنين به كارگيري تركيبي از 
امواج فراصوت و همزن )rpm 600 و rpm 300( باعث افزايش بازدهي توليد متيل استر به اندازه 
90%- 1% بيش از درصد تبديلي كه از همزن معمولي به دست مي آيد- و به تبع آن كاهش بيشتر 
در ويسکوزيته محصول نهايي، به اندازه mm2/s 0/25شده است. با مقايسه توان همزن و دستگاه 
فراصوت نتيجه گيري شده است كه دستگاه فراصوت، به طور مجزا بهترين حالت از نظر كاهش 
مصرف انرژي است. زيرا از طرفي توان مصرفي كمتر از همزن به كار گرفته شده در آزمايش دارد و 
از طرف ديگر مي تواند درصد تبديلي برابر با درصد تبديل واكنشي كه در نتيجه بکارگيري همزن 

به دست آمده است ايجاد كند. 
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مقام معظم رهبري:

مّلتي که قدر علم و آموزش و معلم و اهمیت فرهنگ را نداند، به هرکجا هم برسد، آسیب پذیر است. 

بررسي و مدل سازي تخريب زيستي پارانيتروفنل توسط باكتري راستيفا 
يوتروفا در بيورآكتور دوغابي

چكيده: 

هدف از اين تحقيق، ارزيابي عمل كرد راستنيا يوتروفا در تخريب زيستي پارانيتروفنل  با استفاده از 
بيورآكتور دوغابي است. با توجه به نقش بازدارندگي پارانيتروفنل بر رشد ميکروارگانيسم ها، رشد 
راستنيا يوتروفا در حضور و نيز عدم حضور سوبستراي كمکي )ثانويه(، گلوكز، عصاره ي مخمر و 
پپتون، مورد بررسي قرار گرفته است. به بياني ديگر، تخريب زيستي راستنيا يوتروفا مرحله بندي 
شده و تخريب زيستي پارانيتروفنل در زمان كوتاه تر -به عنوان توان مندي ميکروارگانيسم در تطبيق 

زيستي- مورد ارزيابي قرار گرفته است.

دانشجو:  زينب صالحي

 استادراهنما: دكتر فرزانه وهاب زاده

 مقطع تحصیلي: دكترا

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1386



436كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

هر چه علم پیشرفت کند، پایه هاي ایمان دیني مستحکم تر خواهد شد. 

 طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه روغن كشي كرچك به منظور توليد
 بيوديزل

چكيده: 

در اين تحقيق يک دستگاه روغن كشي به روش اكستروژن سرد براي استحصال روغن از كرچک 
طراحي و ساخته شد. دستگاه پس از ساخت، راه اندازي شده و آزمايش هاي مختلفي بر اساس 
پارامترهاي قابل تغيير در روغن كشي انجام شد. طراحي دستگاه شامل قسمت هاي مختلف از 
قبيل: طراحي سيلندر، مارپيچ و طول بهينه مارپيچ و ساير قطعه ها بود. براي طراحي دستگاه هايي 
نظير پوست گير و فرآوري دانه كرچک اطالعاتي در زمينه خواص فيزيکي و مکانيکي دانه مورد نياز 
بود. در اين تحقيق خواص فيزيکي، مکانيکي پنج رقم كرچک شامل ايذه، باغملک، دزفول، اروميه 
و شوشتر مورد مطالعه قرار گرفت. دستگاه ساخته شده در 4 سطح سرعت مارپيچ )40، 60، 80 و 
rpm100( و چهار سطح داي )6، 8، 10 و mm12 ( مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان 
داد كه حداكثر راندمان دستگاه 74 درصد بوده كه در دور مارپيچ rpm  80  و قطر داي 12 ميليمتر 
به دست آمد. نتايج حاصله نشان داد كه افزايش قطر داي و افزايش دور تا rpm 80  باعث افزايش 
درصد روغن استحصالي مي شود. با تغيير قطر داي و تغيير دور دستگاه مي توان دستگاه روغن كشي 
را براي ساير دانه هاي روغني نظير سويا، كلزا و جاتروفا نيز به كار برد. از مزاياي اين دستگاه مي توان 
به هزينه ساخت پايين و قابل استفاده بودن در مزارع و كارگاه هاي كوچک اشاره نمود. در اين 
تحقيق سوخت بيوديزل ابتدا به روش ترانس استريفيکاسيون توليد شده سپس خصوصيات مهم آن 

با استاندارد ASTM-D-6751 مطابقت داده شد.

دانشجو:  محمد صفي الدين اردبيلي

 استادراهنما: برات قباديان

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس

رشته تحصیلي: مهندسي مکانيک ماشين هاي كشاورزي

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

مهم این است که روح نوآوري علمي در محیط دانشگاه زنده شود و زنده بماند. 

طراحي و نشاندن پوشش نانو كامپوزيت Ni-P-MoS2-Cr2O3 و بعضي 
پوشش هاي پليمري و ارزيابي عملكرد آنها

چكيده: 

امروزه مطالعه روي پوشش هاي مقاوم در برابر محيط هاي خورنده و گاز ترش و اعمال آن ها بسيار 
مورد توجه قرار گرفته است. اين امر به دليل قيمت باالتر فوالدهاي مقاوم در برابر محيط هاي 
خورنده و حمالت گاز ترش و همچنين ناكافي بودن توليد ساليانه آن ها 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 70 اعمال شد. دو پوشش پليمري اپوكسي بدون حالل پايه فنلي و پوشش اپوكسي
 Glass flake در ضخامت مشخص 500 ميکرون و با استفاده از پاشش اسپري بدون هوا روي فوالد از جنس

API 5L X 70 اعمال شد. مورفولوژي هر دو نوع پوشش توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي 
الکتروني روبشي و تركيب  الکترولس توسط ميکروسکوپ  بررسي گرديد. سطح مقطع پوشش 
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 
 MoS2 .و با استفاده از تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي تحت بررسي قرار گرفت HIC خوردگي
در كنار  Cr2O3 نقش روانکار را دارد و استفاده از اين دو پودر در حد بهينه در كنار عامل فعال ساز 
سطحي مناسب خواص خوردگي و سختي پوشش الکترولس را بهبود بخشد. همچنين بررسي ها 
نشان داد كه هر دو پوشش پليمري به كار برده شده، چسبندگي و مقاومت به خوردگي مناسبي 
دارند اما پوشش اپوكسي بدون حالل پايه فنلي بعد از قرارگيري در محيط حاوي گاز ترش مقاومت 

بيشتري را از خود نشان داد. 

دانشجو:  نازلي اسالمي راد

 استادراهنما: چنگيز دهقانيانه

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي متالوژي و مواد

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

هنگامي یك ملت مي تواند به رشد و اعتال برسد که علم را وسیله عزت ملي خود قرار دهد. 

بررسي عملكرد ميكروارگانيسم ها در تشكيل يا شكست امولسيون هاي آب 
و نفت

چكيده: 

امولسيون آب و نفت در مراحل مختلف حفاري، اكتشاف، توليد، بهره برداري و انتقال نفت ايجاد 
مي شود لذا، شکست اين امولسيون ها ضروري است. همچنين تشکيل امولسيون آب و نفت در 
مواردي مانند پاک سازي تانک هاي ذخيره نفت كاربرد 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 غني سازي در حضور نفت خام به مدت 21 روز انجام گرفت. بعد 
از خالص سازي گونه هاي به دست آمده،  گونه جداسازي شده از لجن مخازن نگهداري نفت خام با 
استفاده از اندازه گيري كشش سطحي و تست شکست امولسيون مدل به عنوان گونه برتر انتخاب 
گرديد. در بررسي عوامل موثر مشخص گرديد، منبع كربني مناسب براي شکست امولسيون، گازوئيل 
و براي تشکيل امولسيون، روغن زيتون است. در بررسي بهترين سن كشت ميکروبي، كشت 12روزه 
با راندمان 90% شکست امولسيون به عنوان سن مناسب مشخص و همچنين با افزايش دماي محيط، 
شکست امولسيون در زمان كوتاهتري انجام مي گيرد و افزايش محيط كشت به امولسيون منجر به 
كاهش زمان شکست گرديد. در بررسي اثر اجزاء مختلف محيط كشت بر شکست امولسيون مشخص 
گرديد كه مکانيسم غالب، توليد مواد فعال سطحي در محيط كشت است. در تست چسبندگي 
باكتري به هيدروكربن ميزان آب گريزي سطح سلول 25% به دست آمد و مشخص شد اين باكتري 
با كاهش كشش سطحي محيط كشت از 71/8 به mN/m 29 مولد بيوسورفکتانت است و توانايي 
تشکيل امولسيون آب-گازوئيل به ميزان 80% را دارد. منبع كربني و نيتروژني مناسب براي توليد 
بيوسورفکتانت روغن زيتون و نيترات آمونيوم است و توليد بيوسورفکتانت خام با وجود اين منابع 
5/65 گرم بر ليتر است. بيوسورفکتانت توليدي پايداري حرارتي داشته و ميزان امولسيون كنندگي 

آن به شدت وابسته به تغييرات pH بوده و در محدوده 6 تا 10 ثابت است.

دانشجو:  مريم دشتي

 استادراهنما: دكتر نعيم پور

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي- بيوتکنولوژي

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

علم با خودش رفاه و سیادت و برتري نظامي مي آورد.

بررسي رشد و توليد محصول در باسيلوس سابتيليس با استفاده از مدل 
متابوليكي

چكيده: 

در اين تحقيق، از آناليز موازنه فالكس كه يک روش مدل سازي بر پايه محدوديت است، براي 
مدل سازي و شبيه سازي فرآيند رشد و توليد سورفکتين در باسيلوس سابتيليس استفاده گرديد. 
مدل سازي بر مبناي يک شبکه متابوليکي مقياس ژنوم شامل 844 ژن، 988 متابوليت و 1020 
واكنش 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. ماكزيمم بازده 
تئوري رشد و توليد سورفکتين بر روي منابع كربني گلوكز، ساكاروز، گليسرول، سيترات و الكتيت 
و منابع نيتروژني آمونيوم، نيترات، اوره و هيستيدين و تأثير ميزان اكسيژن محلول بر رشد سلولي با 
استفاده از مدل به دست آورده شد. نتايج نشان مي دهد كه ساكاروز و سيترات به ترتيب از بيشترين 
و كمترين بازده رشد برابر با 0/49 و g/g( 0/28( در ميان منابع كربني برخوردار هستند. بيشترين 
 و كمترين بازده رشد بر روي منابع نيتروژني نيز به ترتيب مربوط به اوره و هيستيدين با مقادير

 4/16 و g/g( 0/62( است. همچنين، پيش بيني تأثير منابع كربني و نيتروژني مورد تحقيق بر 
فالكس تبادل پروتون عبوري از غشا سلولي و حساسيت رشد باكتري به اين فالكس 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 pH در ميان منابع كربني مي گردند. همچنين، پيش بيني 
 pH مي شود كه باكتري هنگام رشد بر روي آمونيوم و نيترات به ترتيب بيشترين كاهش و افزايش
را داشته باشد. داده هاي تجربي به دست آمده از تلقيح باسيلوس سابتيليس DSM 3256 در محيط 
كشت نمکي شامل منابع كربني و نيتروژني مورد تحقيق براي ارزيابي كيفي نتايج مدل استفاده 
گرديد. پيش بيني مدل براي تمامي منابع كربني و منابع نيتروژني كلريد آمونيوم، نيترات آمونيوم و 

دانشجو:  احسان معتمديان

 استادراهنما: فرشته نعيم پور

 مقطع تحصیلي: دكترا

دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ايران

رشته تحصیلي: مهندسي شيمي- گرايش بيوتکنولوژي

تاریخ: 1388
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نيترات سديم در تطابق خوبي با داده هاي تجربي است. پيش بيني ها براي دو منبع اوره و هيستيدين، 
انحراف از داده هاي تجربي را نشان مي دهد كه علت آن مي تواند استفاده از اين دو تركيب به عنوان 
هر دو منبع كربني و نيتروژني باشد. تأثير محدودكنندگي منابع كربني گلوكز و نيتروژني نيترات 
آمونيوم بر رشد و توليد سورفکتين نيز با استفاده از آناليز حساسيت و به كمک داده هاي تجربي 
موجود مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد كه همواره شروع توليد سورفکتين با ايجاد 
محدوديت منبع كربني گلوكز همراه خواهد بود. حذف ژن، حذف ژن دوتايي و اضافه كردن ژن در 
دو محيط كشت معين و پيچيده نيز مورد مطالعه قرار گرفت و راهکارهايي براي كاهش يا حذف 
توليد محصول جانبي فتاليک آنهيدريد بر اساس نتايج حذف ژن ارائه گرديد. نتايج اضافه كردن ژن 
نشان مي دهد كه افزودن ژن دو آنزيم ليوسين دهيدروژناز و گليسرآلدهايد-3-فسفات دهيدروژناز 
باعث افزايش بازده رشد و توليد سورفکتين مي شود. در ادامه، يک الگوريتم خطي شامل چهار فاز و 
هفت مرحله براي جستجوي سيستماتيک تمامي توزيع فالكس هاي بهينه چندگانه در يک شبکه 
متابوليکي ارائه گرديد. مقايسه با روش هاي قبلي نشان مي دهد كه الگوريتم خطي پيشنهادي يک 

روش ساده، دقيق و مفهومي با قابليت يافتن تمامي جواب هاي بهينه است.
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مقام معظم رهبري:

رفاه اجتماعي بدون علم و تربیت هیچ  وقت به وجود نیامده است. 

مدل سازي فرآيند تراوش تبخيري براي جداسازي تركيبات آلي مايع با 
استفاده از غشاي متراكم هموژن

چكيده: 

يکي از فرآيندهاي مهمي كه اهميت بسياري در صنايع شيميايي دارد، فرآيند جداسازي تركيبات 
آروماتيکي از ساير تركيبات آلي است. به علت نزديکي نقاط جوش برخي از اين تركيبات به يکديگر 
جداسازي اين اجزاء با استفاده از روش هاي مرسوم نظير تقطير كاري بسيار مشکل است. تکنولوژي 
جداسازي غشايي تراوش تبخيري در سال هاي اخير به عنوان يک راهکار مناسب و يک تکنولوژي 
جداسازي نويدبخش براي جداسازي اين گونه تركيبات پيشنهاد شده است. در اين تحقيق بر روي 
جداسازي مخلوط هاي بنزن/نرمال هگزان، بنزن/سيکلوهگزان و تولوئن/سيکلوهگزان به عنوان بخش 
مهم از تركيبات آلي مايع مورد استفاده در صنعت مطالعاتي انجام شده است. غشاهاي متراكم 
پلي اورتان به دليل ترجيح پذيري فرآيند انحالل آروماتيک ها غشاي مناسبي براي اين نوع جداسازي ها 
هستند. در اين مطالعه انتقال گزينش پذيري مخلوط هاي آروماتيک- غيرآروماتيک از وراي غشاهاي 
پليمري متراكم در فرآيند تراوش تبخيري با استفاده از مدل انحالل- نفوذ مدل سازي گرديد. مدل 
ارائه شده در اين مطالعه بر اساس تركيبي از مدل استفان- ماكسول اصالح شده و فلوري- هاگينز 
تعميم يافته براي سيستم هاي چندتايي بوده است. برهم كنش هاي ترموديناميکي و سينتيکي 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 
پيش بيني جذب چند جزئي مورد استفاده قرار گرفت كه نتايج پيش بيني شده توافق نزديکي با 
داده هاي تجربي نشان مي دهد. براي توصيف نفوذ چند جزئي از فرموالسيون استفان- ماكسول 
استفاده شده است، ضرايب نفوذ خالص از داده هاي تجربي شار كه در تراوش  تبخيري اجزاي خالص 
به دست آمده استخراج و براي پيش بيني نفوذ چند جزئي مورد استفاده قرار گرفته است. در نهايت 
نتايج پيش بيني شده براي انتقال گزينش پذيري اجزاء از ميان غشاي PU و مقايسه با آن نتايج 
نشان دهنده موفقيت مدل است كه توانسته است تنها با استفاده از داده هاي انحالل و نفوذ اجزاي 

خالص انتقال چند جزئي را به خوبي پيش بيني نمايد.

دانشجو:  زهرا ابراهيمي

 استادراهنما: دكتر علي اصغر قريشي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي نوشيرواني بابل

رشته تحصیلي:  مهندسي شيمي

تاریخ: 1386



پژوهش در زمينه علوم انساني، 
مديريت و صنايع
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مقام معظم رهبري:

کوشش در میدان علم، اخالق، همکاري هاي سیاسي و تحقیق نیز جهاد محسوب مي شود. 

بررسي فرآيند نوآوري در شركت ملي پااليش و پخش

چكيده: 

به دليل اهميت و نقش صنعت و پخش و پااليش فرآورده هاي نفتي در توسعه صنعتي كشور، اين 
تحقيق با عنوان › بررسي فرآيند نوآوري كاركنان درشركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران‹ ارائه مي گردد. اين شركت با دو دسته مسائل خارجي و داخلي روبرو بوده است كه مصرف بي 
رويه فرآورده ها و فشار بازار تحريم هاي اقتصادي و تکنولوژيکي و مسائل زيست محيطي از جمله 
دسته عوامل خارجي و مسائل داخلي نيز كندي اجرايي پروژه ها و طرح هاي منابع انساني وجود 
ساختارهاي سنتي و غير منعطف و لزوم تغييرات اساسي در دريافت و تركيب نيروي انساني از جمله 
مسائل داخلي به شمار مي رود. هدف اين تحقيق نيز بررسي توان بالقوه و بالفعل نوآوري و شناسايي 
و طبقه بندي متغير هاي محرک 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 مؤلفه هاي نوآوري و رسيدن به اهداف مذكور گام 
برداشته ايم. ابزار گردآوري داده ها، پرسش نامه»رند سيب« )1979( است كه طي آن از جامعه آماري 
761 نفري صنعت، يک نمونه آماري با 96 نفر عضو انتخاب و اين متغيرها مورد سنجش قرار گرفته 
است. براي سنجش روائي پرسشنامه پنجاه گزينه اي از نظرات خبرگان اين رشته و نيز متخصصين 

دانشجو:  يداهلل كريمي

 استادراهنما: دكتر محمدرضا حميدي زاده

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالمي- اهواز واحد علوم و تحقيقات

رشته تحصیلي: مديريت اجرايي-گرايش استراتژيک

تاریخ: 1382
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صنعت استفاده شد، اعتبار ابزار نيز از طريق شاخص آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفته كه 
نتيجه برآورد 78% بوده كه اعتبار تحقيق را تاييد مي كند. با جمع آوري و تجزيه و تحليل داده هاي 
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 
ميانگين هاي دو جامعه در سطح خطاي 5% به طور جداگانه براي هر فرضيه استفاده شده است. بر 
اساس تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيات معلوم شد كه فرضيه اول و سوم قابل قبول نبوده و رد 
مي شود و فرضيه دوم مورد قبول واقع مي گردد. 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 مي شود 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 ريسک 
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.



خالصه پروژه هاي دانشجويي 445
مقام معظم رهبري:

دانش وسیله ي نجات و رستگاري انسان است. 

بررسي ميزان تعهد كاركنان شركت ملي پااليش و پخش و رابطه آن با 
برخي ويژگي هاي دموگرافيك آنان

چكيده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت نفت ورابطه آن با برخي ويژگي هاي 
دموگرافيک آنان است. جامعه آماري اين پژوهش شامل مديران،  كارمندان و كارگران رسمي )مرد( 
در سال 1384 است. روش نمونه گيري، نمونه گيري تصادفي طبقه اي 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 24 گويه است. اطالعات جمع آوري 
شده به كمک نرم افزار SPSS و يا استفاده از آزمون هايT براي دو گروه مستقل، تحليل واريانس يک 
طرفه، شفه،كروسکال واليس و u مان ويتني تجزيه وتحليل شده است. يافته هاي پژوهشي به صورت 
زير قابل ارائه است: با آزمودن فرضيه1 مشخص شد كه بين تعهد سازماني كاركنان و سطح شغلي 
آنان رابطه معني دار وجود دارد )P>0/01( نتايج آزمون فرضيه هاي 2،3،4 نشان داد كه بين تعهد 
سازماني مديران، كارگران و مدرک تحصيلي آنان رابطه معني دار وجود ندارد)P > 0/05( در صورتي 
كه بين تعهد سازماني كارمندان و مدرک تحصيلي آنان رابطه معني دار وجود دارد)P>0/01(. با 
آزمودن فرضيه هاي 5، 6 و7 بين تعهد سازمـاني مـديران،كـارگران و رابطه شغلي آنان رابطه معني 
دار مشاهده نشد )P>0/05( ليکن بين تعهد سازماني كارمندان و وضعيت تاهل آنان رابطه معني 
دار وجود ندارد )P>0/05( با آزمودن فرضيه هاي 9، 10 و 11 رابطه معني دار بين تعهد سازماني 
مديران، كارگران و تعداد فرزندان آنان مالحظه نشد )P>0/05( در صورتي كه بين تعهد سازماني 
كارمندان و تعداد فرزندان آنان رابطه معني دار مالحظه گرديد )P>0/05(. نتايج آزمون فرضيه هاي 
رابطه معني دار  آنان  بين تعهد سازماني مديران، كارگران و سن  12، 13 و 14 نشان داد كه 
وجود دارد )P>0/05( ولي بين تعهد سازماني كارمندان و سن آنان رابطه معني دار مشاهده نشد 
)P>0/01(. با آزموندن فرضيه 15، بين تعهد سازماني كاركنان و بومي يا غير بومي بودن آنان رابطه 
معني دار مشاهده نشد )P>0/05(. آزمون فرضيه 16 نشان داد كه بين تعهد سازماني كاركنان و 

.)P>0/05( روزكار يا شيفت كاربودن آنان رابطه معني دار وجود دارد

دانشجو:  مريم جعفرزاده

 استادراهنما: دكتر سيمين حسينيان

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالمي / علوم و تحقيقات

رشته تحصیلي: مديريت آموزشي

تاریخ: 1383



446كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

جنبش نرم افزاري یا تولید علم یعني خارج شدن علم از حالت تقلیدي و ترجمه اي.

شناخت عوامل تاثيرگذار بر الگوي مصرف بنزين در شهر تهران

چكيده: 

شناسائي عوامل مرتبط با افزايش مصرف بنزين در شهر تهران كه به 15  ميليون ليتر در روز رسيده 
است كه صرف نظر از آلودگي هوا، رقم سنگيني از يارانه را به خود اختصاص مي دهد. در نتيجه دو 
عامل آلودگي بيش از حد هوا و افزايش بي رويه مصرف بنزين تهران، انگيزه پژوهش بودند. روش 
نمونه  گيري مورد استفاده تصادفي  104  نفر  63 نفر مرد  39  نفر زن  2  نفر بدون پاسخ  7  نفر ديپلم 

 40  نفر ليسانس 53  نفر فوق ليسانس و  4 نفر بدون پاسخ.
 اين تحقيق از دو نقطه نظر ماهيتي و هدف، مورد تعريف قرار گرفت كه از نظر ماهيتي: توصيفي 
پيمايشي است و از نظر هدف: كاربردي. پرسشنامه مورد نظر توسط محقق، به صورت پاسخ بسته و 
با مقياس طيف ليکرت تنظيم گرديد و عبارت است از 5  پرسش در خصوص ويژگي هاي 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 كارشناسان انرژي فسيلي بود، بنابراين از طرح پژوهشي اكتشافي 
استفاده گرديد. نتيجه اين كه از سه دسته عوامل كلي 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 معني دار ارزيابي نگرديد.

دانشجو:  عبدالکريم مرتجايي

 استادراهنما: دكتر افسانه ملکمي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالمي- واحد تهران مركز

رشته تحصیلي: مديريت بازرگاني-گرايش بازاريابي بين الملل

تاریخ: 1385
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مقام معظم رهبري:

دانش، دین را حفظ مي کند؛ این منطق اسالم است. 

بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر مشاركت اجتماعي در بين كاركنان 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

چكيده: 

امروزه به منظور نيل به پيشرفت روز افزون سازمان ها از جنبه هاي مديريت انساني افزايش كارايي 
و كاهش ضايعات پيروزي در ميدان رقابت و مواردي از اين گونه مشاركت صحيح و موفقيت آميز 
كاركنان در تصميم گيري ها و امور سازمان، امري ضروري به نظر مي رسد. مقوله مشاركت يکي از 
مباحث اساسي توسعه است كه زمينه رشد و تعالي آن از فرهنگ هر اجتماع برمي خيزد. به  عبارت 
ديگر مي توان 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 جهت دهي به آن 
به كارگيرند. تنها چنين فعال بودني مي تواند پاسخگوي نيازهاي بهبود مداوم واكنش سريع و به موقع 
تفکر خالق و ديگر چالش هايي 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 فرآورده هاي نفتي ايران، به عنوان يکي 
از شركت هاي اصلي وزارت نفت وظيفه خطير پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي را به عهده دارد، 
رعايت اصل روحيه مشاركت جويي در بين كاركنان آن مي  تواند در دستيابي اين سازمان به اهداف 
توسعه همه جانبه بسيار موثر و حائز اهميت باشد. لذا به منظور شناسايي موانع و زمينه هاي الزم 
جهت رسيدن به مشاركت و همچنين تالش جهت معرفي مسائل و مشکالت مربوطه، اين تحقيق 
انجام پذيرفت. به طور اجمال و با استناد به يافته هاي 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. به عبارت ديگر تمايل افراد به مشاركت اجتماعي غيررسمي بيشتر 
از نوع رسمي آن است. بنابراين و بر اساس يافته هاي حاصل از اين پژوهش مي توان ادعا كرد: نه 
تنها كاركنان شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران كمتر به كنش اجتماعي دست 
مي زنند، بلکه ميزان تمايلشان به مشاركت اجتماعي نيز كم بوده و بيشتر افراد مورد بررسي اصاًل 

تمايل به مشاركت اجتماعي خصوصاً  نوع رسمي آن را ندارند.

دانشجو:  علي اصغر حسيني

 استادراهنما: دكتر غالمرضا استيفاء

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالمي- واحد تهران شمال

رشته تحصیلي: جامعه شناسي-گرايش پژوهشگري

تاریخ: 1385



448كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

رفاه اجتماعي بدون علم و تربیت هیچ  وقت به وجود نیامده است.

بررسي تاثير افزايش اتوماسيون اداري بر بهره وري سازماني شركتهاي 
پااليش و پخش تهران

چكيده: 

در اين پژوهش سعي شده است تا تاثير افزايش اتوماسيون اداري بر بهره وري سازماني شركت هاي 
پااليش و پخش مورد بررسي قرار گيرد. فصل مباني نظري )كليات( اين رساله،  به مفاهيم و تعاريف 
سازمان،  بوروكراسي،  اتوماسيون،  و بهره وري پرداخته است. جامعه آماري اين تحقيق، كليه مديران 
و كارشناسان سه شركت پااليش و پخش شهر تهران است. نمونه آماري تحقيق، با استفاده از فرمول،  
47 نفر است،  كه 12 نفر از اين تعداد مدير و 35 نفر نيز كارشناس است. سپس پرسشنامه اي با 
توجه به چار چوب فرضيات طراحي و ميان اعضاي نمونه توزيع گرديد و در نهايت با استفاده از 
داده هاي جمع آوري شده،  فرضيات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. براي آزمون فرضيات از آزمون 
T استيودنت استفاده گرديد. نتايج آزمون در سطح اطمينان 95 % فرضيات را تأييد مي كند. در پايان 

نيز پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت سازمان ارائه گرديد.

دانشجو:  وحيد نثايي

 استادراهنما: دكتر محمد رضا شجاعي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي

رشته تحصیلي:  مديريت دولتي

تاریخ: 1385
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مقام معظم رهبري:

در اینجا نخبه علمي در میدان پرورش، پیشرفت و تولید علم بایستي مثل یك سرباز کار کند.

بررسي مكانيزم هاي يادگيري سازماني ستاد شركت ملي پااليش و پخش 
بر پايه عوامل چهارگانه سازمان يادگيرنده در سال 1383

چكيده: 

در اين پايان نامه با توجه به ضرورت تبديل شدن سازمان هابه سازمان ياد گيرنده، بخصوص در مورد 
صنعت هاي موثر مانند صنعت نفت، عوامل چهارگانه تشکيل دهنده مکانيزم هاي 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 )1383-1382( شرايط محيطي حاكم بر شركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي 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 مي توان به ضرورت توجه مديريت نسبت به سرمايه گذاري هاي آموزشي نام 

برد.

دانشجو:  وجيهه اسماعيلي

 استادراهنما: دكتر محمدسعيد تسليمي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:  مديريت

تاریخ: 1385



450كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

علم آگاهي مي آورد، تقوا شجاعت مي آورد و درایت، مصالح کشور و مّلت را تأمین مي کند.

امكان سنجي برگزاري دوره هاي آموزش از راه دور در شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

چكيده: 

پژوهش حاضر با عنوان امکان سنجي برگزاري دوره هاي آموزش از راه دور در شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با هدف بررسي امکانات و منابع موجود جهت برگزاري دوره هاي 
آموزش از راه دور در شركت ملي پااليش و پخش فرآروده هاي نفتي ايران از ديدگاه كارشناسان الف 
)A( به باال انجام شده است. به منظور دستيابي به اطالعات 9 پااليشگاه و 10 واحد مربوط به پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي در سطح استان ايران مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش از 
روش تحقيق توصيفي پيمايشي استفاده شد. ابزار اين پژوهش پرسشنامه اي محقق ساخته بوده 
حاوي 26 سوال فرعي كه در قالب 5 سوال اصلي طراحي گرديده است. براي برآورد روايي ابزار از 
اظهار نظر 12 نفر از كارشناسان شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران استفاده گرديد 
و براي برآورد پايايي آن از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد كه برابر 0/896 به دست آمد. جامعه 
تحقيق عبارت بود از 512 نفر از كارشناسان الف به باالتر در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران كه بر اساس جدول مورگان تعداد 226 نفر به طور تصادفي - سهميه اي بعنوان نمونه 
انتخاب گرديدند. براي تجزيه و تحليل داده ها و آزمون سوال ها با استفاده از نرم افزار SPSS، ضمن 
 ANOVA ترسيم جداول و نمودارهاي الزم و محاسبه فراواني ها و درصد فراواني ها از تحليل واريانس
به همراه آزمون تعقيبي توكي براي سواالت پژوهش استفاده گرديده است. سواالت اين پژوهش 

دانشجو:  سميه رانور

 استادراهنما: دكتر محمد قهرماني/ دكتر محمد حسن پرداختچي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي

رشته تحصیلي:  آموزش بزرگساالن

تاریخ: 1385
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عبارت بودند از: سوال كلي: آيا منابع و امکانات مورد نياز جهت برگزاري دوره هاي آموزشي در 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران وجود دارد؟ سواالت جزئي: آيا امکان استقرار 
نظام آموزش از راه دور در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از نظر نيروي انساني 
از لحاظ كمي و كيفي وجود دارد؟ آيا امکان استقرار نظام آموزش از راه دور در شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از نظر منابع مالي وجود دارد؟ آيا امکان استقرار نظام آموزش از راه 
دور در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از نظر امکانات مادي و فيزيکي كالبدي 
وجود دارد؟ آيا امکان استقرار نظام آموزش از راه دور در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران از نظرامکانات سخت افزاري و نرم افزاري وجود دارد؟ آيا امکان استقرار نظام آموزش از 
راه دور در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از نظرفرهنگ سازماني وجود دارد؟ 
به طور كلي نتايج بررسي سواالت پژوهشي نشان ميدهد كه كارشناسان امکان برگزاري دردوره هاي 
آموزشي از راه دور در شركت ملي پااليش وپخش فرآورده هاي نفتي از نظر نيروي انساني، منابع 
مالي، امکانات مادي و فيزكي امکانات سخت افزاري و نرم افزاري و فرهنگ سازماني به طور متوسط 
ارزيابي نموده اند. اين امکان از ديدگاه كارشناسان اين شركت متوسط ارزيابي شده است. نتيجه 
تحليل واريانس يک طرفه هم نشان مي دهد كه بين ديدگاه هاي كارشناسان بر حسب سن، ميزان 
تحصيالت، سابقه سازماني و محل خدمت در پاسخ به امکان سنجي برگزاري دوره هاي آموزشي از 
راه دور در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران تفاوت معني داري مشاهده نگرديده 

و ايشان در امکان برگزاري دوره ها هم عقيده هستند.



452كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

براي کساني که مي توانند، وظیفه آنهاست تا بتوانند ملت را به عزت برسانند و از وابستگي رها کنند. 

بررسي عوامل مؤثر در موفقيت مديريت دانش در سازمان هاي پروژه اي

چكيده: 

در اقتصاد دانش محور، كليد موفقيت، دانش است. دانش در اين اقتصاد، مهمترين عامل توليد 
محسوب شده و از آن به عنوان مهمترين مزيت رقابتي سازمان ها نام برده مي شود. مديريت دانش به 
عنوان يکي از اقدامات اصلي سازمان ها در گام نهادن به عرصه رقابت جهاني و رويارويي با چالش هاي 
جديد كسب وكار مطرح است. در ايران نيز گر چه هنوز شركت هاي معدودي به اقدامات عملي در 
اين باب دست زده اند اهميت مديريت دانش بر همگان آشکار شده است. از سوي ديگر، از آنجا كه 
نرخ شکست پروژه هاي مديريت دانش به ميزان قابل مالحظه اي باالست مطالعه عوامل مؤثر در 
موفقيت پروژه هاي مديريت دانش ضرورت دارد. شناخت اين عوامل موفقيت مي تواند سازمان ها را 
در نيازسنجي، برنامه ريزي، اجرا و پياده سازي مديريت دانش ياري دهد تا احتمال شکست پروژه هاي 
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 
پروژه هاي موجود بومي مديريت دانش، اين پروژه ها آسيب شناسي شده و عوامل استخراج شده از 
ادبيات در اين پروژه ها با استفاده از نظرات خبرگان مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است. عوامل 
تأييد شده بر طبق نظرات خبرگان و مديران پروژه ها معلوم گرديده و براي هر عامل، شاخصهايي 
مشخص مي شود كه نشان دهنده محورهاي مورد توجه در هر عامل است. در نهايت، مدلي براي 

موفقيت مديريت دانش ارائه گرديده است.

دانشجو:  هادي دارمي

 استادراهنما: دكتر بابک سهرابي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مديريت فناوري اطالعات

تاریخ: 1386



خالصه پروژه هاي دانشجويي 453
مقام معظم رهبري:

به علم اهمیت دهید، کلید اصلي بازکردن قفل هاي گوناگون، اهمیت دادن به علم است. 

بررسي ريسك ناشي از عملكرد عوامل انساني در فرآيند تأمين قطعات 
يدكي شركت هاي پااليشي

چكيده: 

صنايع مرتبط با نفت از قبيل استخراج، پااليش، توليد فرآورده هاي نفتي و... از جمله صنايع بسيار 
مهمي در جهت توسعه اقتصادي كشورها از جمله كشورهاي نفت خيز كه عمده درآمد آنها وابسته به 
نفت است است. از سويي ديگر هزينه هاي بسيار سنگيني صرف خريد تجهيزات، لوازم و قطعات يدكي 
صنايع فوق مي گردد كه ساالنه ميليون ها دالر را به خود اختصاص مي دهد. در چنين وضعيتي و با 
توجه وابستگي اقتصاد و توسعه كشور به درآمدهاي نفتي شايسته است در خصوص كاهش هزينه هاي 
استخراج، پااليش و... تدابيري انديشيده شود، كه از جمله آنها هزينه هاي تأمين و نگهداري قطعات 
يدكي تجهيزات پااليشگاهي است، توجه به ميزان و نحوه استفاده از قطعات و لوازم يدكي مورد مصرف 
در پروسه توليد صنايع نفتي و صنايع پتروشيمي كه در اين گونه صنايع قطعات و لوازم يدكي داراي 
اهميت ويژه و همچنين ارزش بسيار بااليي بوده و معموال از طريق واردات از شركت هاي توليدكننده 
خارجي و با ارز خارجي )دالر، يورو و... حاصل از فروش محصوالت توليدي( تأمين و مبالغ سنگيني 
از ارز كشور صرف آن مي گردد. در اين ميان يافتن راههايي جهت كاهش اينگونه هزينه ها مي تواند 
به اين امر مهم كمک نمايد و از سويي ديگر با توجه به اينکه در فرآيند تأمين قطعات يدكي )اعالم 
نياز،  ميزان مورد نياز،   ميزان سفارش اقتصادي، كنترل موجودي انبار و...( عامل انساني مهمترين و 
اصلي ترين نقش را ايفا مي نمايد لذا توجه به اين عامل )عامل انساني( و برنامه ريزي جهت بهبود 
عملکرد و كاهش ميزان خطاي )ريسک( عملکرد مي بايست در اولويت كاري مديران سازمان ها 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 كارشناسان شركت پااليش نفت 
بندرعباس« به صورت ميداني و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است كه نتايج تحقيق حاكي 
از آن است كه از عوامل مهم كاهش ريسک عملکرد عوامل انساني ميتوان، آموزش نيروي انساني ) 
آموزش هاي عمومي و تخصصي(، باال بردن سطح تحصيالت )از طريق اعطاي بورس تحصيلي و ضمن 
خدمت(، لزوم باال بردن مهارت ) ازطريق روش هاي مختلف آموزشي( و همچنين رعايت اصل شايسته 

ساالري در انتخاب، انتصاب و ارتقاء شغلي را برشمرد.

دانشجو:  مصطفي محسني

 استادراهنما: دكتر فرهاد حنيفي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالمي- واحد ماهشهر

رشته تحصیلي: مديريت بازرگاني

تاریخ: 1386



454كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

در دنیایي که علم و فناوري حرف اول را مي  زند، ثروت هم از راه علم و فناوري به وجود مي آید. 

تبيين نگرش شهروندان ساوجي نسبت به طرح سهميه بندي بنزين

چكيده: 

طرح »سهميه بندي بنزين« از جمله طرح هاي اجرايي مهم در كشور تلقي مي شود كه از اوايل سال 
1386 توسط دولت ايران به اجرا درآمده است. مجريان اين برنامه مي گويند كه هدف اصلي آنان 
از سهميه بندي »مديريت مصرف« است كه البته در محافل آكادميک به »تنظيم رفتار كنشگران 
اجتماعي« تعبير مي شود. اين تحقيق به دنبال اين است كه مشخص كند شهروندان)ساوجي( 
چه ديدگاهي در اين زمينه دارند و مجريان طرح »سهميه بندي بنزين« چه روشي را بايد در 
پيش گيرند تا حداكثر رضايت مردم فراهم آيد. در طول تحقيق، كاستي ها و نگراني هاِي احتمالي 
شهروندان مشخص خواهد شد تا در اختيار برنامه ريزان قرار گيرد. در اين تحقيِق كاربردي، از نظريات 
دانشمندان علوم اجتماعي در سه حوزه متفاوت استفاده شده است: »روانشناسي اجتماعي«، »جامعه 
شناسي مصرف« و »نظريه رفاه«. اين پژوهش، مشتمل بر آزمون هشت فرضيه اصلي است كه 
»وجود ارتباط« ميان متغيرهاي مختلف ناشي از سهميه بندي بنزين را با رضايت شهروندان، بررسي 
مي كند. روش اجراِي 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 

كاالي استراتژيک بررسي كرده است.

دانشجو:  محمدرضا فتحي سقزچي

 استادراهنما: غالمرضا غفاري

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه پيام نور

رشته تحصیلي: جامعه شناسي

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 455
مقام معظم رهبري:

علم، محور توسعه حقیقي براي کشور است. ما بدون علم نمي توانیم به جایي برسیم. 

ارائه مدل تقاضاي فرآورده هاي نفتي در ايران با توجه به گرايش هاي 
داخلي و جهاني به سوخت هاي جايگزين

چكيده: 

اقتصاد ايران به شدت به صادرات نفتي وابسته است بنابراين براي ايران به عنوان يکي از كشورهاي 
صادركننده نفت خام الزم است نوع انرژي مورد تقاضا در بلند مدت را پيش بيني نمايد. در اين 
پايان نامه ابتدا به بررسي حامل هاي انرژي و انواع سوخت هاي جايگزين از نظر اقتصادي، زيست 
محيطي پرداخته شده است. نتيجه اي كه از اين بررسي حاصل شده است اين است كه با قيمت باالي 
نفت خام، استفاده از انواع سوخت هاي جايگزين داراي توجيه اقتصادي خواهد بود. به منظور بررسي 
تاثير گرايش هاي جهاني به سوخت هاي جايگزين بر تقاضاي جهاني نفت خام از مدل معادالت 
همزمان )روش سه مرحله اي حداقل مربعات( استفاده شده است. به كمک معادالت برآورد شده 
تاثير گرايش هاي جهاني به سوخت هاي جايگزين بر تقاضاي نفت خام براي سال 2030 ميالدي 
پيش بيني شده است. نتيجه اي كه از پيش بيني حاصل شد اين است كه عليرغم مطرح شدن 
سوخت هاي جايگزين تقاضا براي نفت خام همچنان باالست. سپس مدل معادالت همزمان براي 
ايران توسعه داده شده و با روش حداقل مربعات دو مرحله اي برآورد صورت گرفته است. بعد از برآورد 
معادالت، تقاضاي نفت خام در داخل با توجه به گرايش داخلي به انرژي هاي پاک و سوخت هاي 
جايگزين بررسي شده است. بعد از پيش بيني تقاضاي هر فرآورده نفتي، تقاضاي داخلي نفت خام 

ايران در سال 1410 هجري شمسي بررسي شده است.

دانشجو:  علي حسين استاد زاد

 استادراهنما: دكتر جالل الدين شايگان

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي شريف

رشته تحصیلي:  مهندسي مکانيک- گرايش سيستم هاي انرژي

تاریخ: 1387



456كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

ما مي خواهیم در دانش و فناوري به جایي برسیم که در شأن ملت ایران است. 

شناسايي و اولويت بندي روش هاي سرمايه گذاري خارجي به منظور 
انتقال تكنولوژي در صنايع پايين دستي نفت )پااليشگاه ها( 

چكيده: 

انتقال  از مهمترين منابع تامين مالي و روشهاي  امروزه سرمايه گذاري خارجي به عنوان يکي 
تکنولوژي در كشورهاي در حال توسعه است، چرا كه سرمايه گذار خارجي از مزيت هاي رقابتي 
نظير دسترسي به اطالعات كافي، مهارت هاي 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 كشورهاي سرمايه گذاري براي كشورهاي سرمايه پذير به 
عنوان يکي از تصميمات استراتژيک مطرح است. در صنايع پااليش نفت نيز به دليل نياز به صرف 
هزينه هاي فراوان و تکنولوژي هاي پيشرفته، سرمايه گذاري خارجي امري ضروري و اجتناب ناپذير 
به نظر مي رسد. لذا تحقيق حاضر نيز به منظور شناسايي و اولويت بندي روش هاي مختلف سرمايه 
گذاري خارجي در صنايع پااليش نفت تدوين گرديده است. اين تحقيق بر مبناي روش پژوهشي، 
توصيفي - پيمايشي طراحي شده و با مطالعه روش هاي مختلف سرمايه گذاري خارجي و عوامل موثر 
بر اولويت بندي اين روش ها به بررسي ديدگاه ها و نگرش هاي 26  نفر از مديران و كارشناسان آشنا به 
مسائل سرمايه گذاري خارجي در صنايع پااليش نفت كشور پرداخته است. به منظور تجزيه و تحليل 
داده هاي جمع آوري شده از نرم افزارهاي SPSS و Excel و آزمون ها و تکنيک هايي از قبيل آزمون 
T Student، تکنيک هاي آنتروپي و TOPSIS استفاده شده است. نتايج حاصله از تجزيه و تحليل 
اطالعات گردآوري شده گوياي آن است كه از ميان روش هاي مختلف سرمايه گذاري خارجي در 
طرحهاي احداث و توسعه پااليشگاه هاي نفتي كشور، روش BOT نسبت به ساير روش ها در باالترين 
اولويت و روش تاسيس شركت فرعي با مالکيت صد در صد خارجي در پايين ترين اولويت قرار دارد.

دانشجو:  هادي رمضاني

 استادراهنما: دكتر سيد رضا سالمي/ دكتر احمد جمالي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبايي

رشته تحصیلي:  مديريت تکنولوژي- گرايش انتقال تکنولوژي

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 457
مقام معظم رهبري:

رفاه اجتماعي بدون علم و تربیت هیچ  وقت به وجود نیامده است.

بررسي تاثير فناوري اطالعات بر بهره وري سازماني واحدهاي ستادي 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

چكيده: 

هدف اين پژوهش بررسي تاثير فناوري اطالعات بر بهره وري سازماني شركت ملي پااليش و پخش 
است. جامعه آماري اين تحقيق، واحدهاي ستادي شركت ملي پااليش و پخش است. براي جمع آوري 
اطالعات مورد نياز در مورد شاغلين، حجم نمونه به روش نمونه گيري تصادفي، 100 نفر تعيين شده 

است كه پرسشنامه شاغلين نيز توزيع و نتايج حاصل از آن جمع آوري شد.
در نهايت، در اين تحقيق با استفاده از داده هاي جمع آوري شده، فرضيات پژوهش مورد آزمون قرار 
گرفت. براي آزمون فرضيات از آزمون T تک نمونه اي، آزمون كاي مربع و آزمون فريدمن استفاده 
شد. نتايج آزمون در سطح اطمينان 95 %، فرضيات را تأييد مي كند. در پايان نيز پيشنهاداتي براي 

بهبود وضعيت سازمان ارائه شد.

دانشجو:  بهناز خادميان

 استادراهنما: دكتر محمدعلي سرلک/ دكتر امير حسين اميرخاني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه پيام نور

رشته تحصیلي:  مديريت دولتي

تاریخ: 1387



458كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

سیطره و تسلط علمي به دنبال خود عزت سیاسي هم مي آورد

رابطه سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني 

چكيده: 

در جهان امروز تفکر نوآوري و كارآفريني و استفاده از آن در سازمان ها امري اجتناب ناپذير است. 
از جمله عوامل مؤثر بر ميزان كارآفريني سازماني، سرمايه اجتماعي است؛ به اين منظور اين 
تحقيق به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني در شركت ملي پااليش و پخش 

فرآورده هاي نفتي ايران مي پردازد.
در اين راستا فرضياتي مطرح مي شود كه به وسيله آزمون هاي آماري از جمله ضريب همبستگي 
اسپيرمن، آزمون عالمت، آزمون يوي من- ويتني و آزمون اچ كروسکال- واليس مورد بررسي و 

تجزيه و تحليل قرار مي گيرند.
روش تحقيق اعمال شده توصيفي از نوع همبستگي دومتغيره است؛ به منظور مشخص شدن 
پايايي  تعيين  به منظور  استفاده مي شود.  نمونه گيري تصادفي ساده  از روش  آماري  نمونه 
پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ و به منظور تعيين روايي از رايي صوري، روايي محتوايي و 
تحليل عاملي استفاده مي شود. به منظور تأييد مدل پيشنهادي حاصل از تحليل عاملي اكتشافي، 

تحليل عاملي تأييدي صورت مي گيرد.
نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه رابطه مثبتي بين سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني وجود 

دارد)r=0/210  در سطح معني داري 0/05(.

دانشجو:  مونا عبداهلل پور

 استادراهنما: دكتر سعيد صحت/ دكتر ميرعلي سيد تقوي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبايي

رشته تحصیلي:  مديريت بازرگاني- گرايش مديريت تحول

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 459
مقام معظم رهبري:

نه علم و نه فناوري، بدون وجود مراکز فعال تحقیقاتي پیشرفتي نخواهد داشت. 

بررسي و تحليل نقش مديريت كيفيت در ايجاد زنجيره ارزش مديريت 
دانش در سازمان

 

چكيده: 

امروزه با گسترش و توسعه دانش در سازمان ها،  مديريت و رهبري اثربخش دانش در راستاي اهداف 
سازمان از اهميت ويژه اي برخوردار است.  ايجاد زير ساختارهاي مديريت دانش براي كنترل و نظارت 
هرچه بهتر بر دانش سازماني بسيار مهم قلمداد مي شود.  در اين ميان نقش مديريت كيفيت در ايجاد 
زير ساختارهاي دانشي سازمان قابل تامل است. مديريت كيفيت به  واسطه پتانسيل هاي بالقوه اي كه در 
سازمان ايجاد مي كند، مي تواند نقش بسزايي در ايجاد زير ساختارهاي مديريت دانش سازمان داشته 
باشد. در اين تحقيق با رويکرد منابع انساني به مديريت كيفيت،  در سه بعد،  تعهد و رهبري مديريت 
ارشد،  برنامه هاي ارتقاء شايستگي هاي كاركنان و مشتري مداري به بررسي نقش هر يک از ابعاد فوق 
بر ايجاد زير ساختارهاي مديريت دانش در سازمان پرداخته مي شود. پس از بررسي موضوع در بخش 
نظري و استخراج شاخص ها و مولفه هاي موثر در هر بخش از متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق،  
نتايج حاصل از ادبيات موضوع به صورت سه فرضيه اصلي استخراج گرديده است. كه با استفاده از ابزار 
سنجش پرسشنامه و تحقيق ميداني در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران،  صحت 
فرضيه ها مورد آزمون قرار گرفته است. داده هاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد 
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 يافته هاي حاصل از 
تحقيق ميداني، در هر سه بعد مورد نظر در مديريت كيفيت ارتباط معني داري بين مديريت كيفيت و 
ايجاد زير ساختارهاي مديريت دانش در سازمان به دست 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 برنامه هاي ارتقاء شايستگي هاي كاركنان و تعهد و 
رهبري مديريت ارشد در رده هاي دوم و سوم بوده اند. اهميت مشتري مداري در سازمان و نقشي كه در 
ايجاد زير ساختارهاي مديريت دانش برخوردار است بسيار حائز اهميت و توجه است.  توجه به موضوع 
مديريت كيفيت و نقش به سزايي كه در ساختار دانشي سازمان ايفا مي كند، عاملي تاثيرگذار در موفقيت 

فرآيند مديريت دانش در سازمان محسوب مي شود.

دانشجو:  مهدي هوشنگي

 استادراهنما: كيومرث بحريني

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالمي- واحد تهران جنوب

رشته تحصیلي:  مهندسي صنايع

تاریخ: 1387



460كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

پایه و زیربناي اقتدار آینده شما ملت عزیز در قدرت علمي است. 

رابطه بين معنويت در كار و توانمندسازي كاركنان 

چكيده: 

امروزه سازمان ها به طور فزاينده اي با محيط هاي متالطم، پيچيده و متغير روبرو هستند. پيچيدگي 
و تغيير جزء الينفک زندگي سازماني شده است. از يک سو، سازمان ها امروزه براي پاسخ به تغييراتي 
كه در محيط رخ مي دهد به كاركناني توانمندتر از گذشته نياز دارند. توانمندسازي راهبردي مهم براي 
توسعه سازمان هاي مختلف براي تطابق با تغييرات خارجي و يکي از مسائل اصلي سازمان هاست. 
در دوران حاضر توانمندسازي به سان ابزاري شناخته شده است كه مديران با آن قادر خواهند بود 
سازمان هاي امروزي را به طور كارآمد اداره كنند. از سوي ديگر، رويارويي با اين واقعيت كه پارادايم هاي 
مکانيکي انتظارات و خواسته هاي سازمان را برآورده نمي كند، سازمان ها را بر آن داشته تا در جست و 
جوي راه هاي ديگري براي دستيابي به مزيت هاي رقابتي باشند. از جمله رهيافت هاي جديد، توسعه 
زمينه و محيط هاي 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 محيط ها، زندگي كامل تري را براي كاركنان فراهم 
مي آورد و نتايج و پي آمدهاي مثبتي از قبيل سودآوري بيشتر براي سازمان ها 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 مي كند، معنا و هدف در كارشان را درک مي كنند و احساس مي كنند 
با همکارانشان ارتباط موثر دارند از اين رو، ورود معنويت با سازمان به عنوان چالش قرن 21 ام تلقي 
مي شود 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 كار و توانمندسازي كاركنان است. تجزيه 
و تحليل داده هاي آماري حاصل از 251 نمونه آماري از كاركنان ستاد مركزي شركت ملي پخش و 
پااليش فرآورده هاي نفتي ايران در تهران، همبستگي معنادار و مثبت با ضريب همبستگي 0/735، با 
عدد معناداري 0/000 ميان معنويت در كار و توانمندي كاركنان را نشان مي دهد كه بيان كننده اين 
موضوع است كه از عوامل مهم مرتبط با توانمندي و توانمندسازي كاركنان، معنويت در كار است و بايد 

در بحث توانمندسازي كاركنان توجه فراواني به آن شود. 

دانشجو:  سيد محمد مهدي موسوي

 استادراهنما: ابوالحسن فقيهي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:  مديريت دولتي

تاریخ: 1387



خالصه پروژه هاي دانشجويي 461
مقام معظم رهبري:

هرکس دانش را به دست آورد، مي تواند قدرتمندي و قدرت نمایي کند. 

اندازه گيري كارايي فني و بهره وري پااليشگاه هاي نفت ايران به روش 
)DEA( تحليل پوششي داده ها

چكيده: 

ايران طي سال هاي اخير با بهره گيري از توان كامل 9 پااليشگاه خود، همچنان وارد كننده برخي از 
فرآورده هاي نفتي بوده است.نقش بارز صنعت نفت در اقتصاد كشور و ضرورت عملکرد كارامد اين 
صنعت، اهميت محاسبه كارايي و بهره وري پااليشگاه هاي نفت ايران را آشکار مي سازد. در اين پايان نامه 
با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها )DEA( به محاسبه كارايي فني و بهره وري پااليشگاه هاي 
كشور طي دوره زماني 1386-1380 پرداخته شده است. متوسط كارآيي فني پااليشگاه هاي كشور 
طي سال هاي مذكور حداكثر 88 درصد در سال 1380 و حداقل 81درصد در سال 1382 بوده است.
پااليشگاه الوان در تمام سال ها و پااليشگاه اصفهان نيز در اكثر سال ها كارايي واحد داشته اند. همچنين 
طي دوره مذكور پااليشگاه هاي تبريز و اصفهان به بيشترين تعداد دفعات به عنوان الگوي واحدهاي ناكارا 
معرفي شده اند. پااليشگاه تهران در سال هاي 1380و1381 و 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 72 درصد در سال 1380 به 56 درصد در سال 1386 كاهش يافته است. 
نتايج حاصل از اندازه گيري بهره وري حاكي از آن است كه تغييرات بهره وري كل از سال 1380 الي 
1386 روند ماليم افزايشي داشته است.در ضمن در سال 1386 ميزان افزايش بهره وري كل و كارايي 
تکنولوژيکي به طور قابل توجهي بيش از بقيه سال ها بوده و عامل اصلي بهبود بهره وري در اين سال 

پيشرفت تکنولوژيکي قلمداد گرديده است.

دانشجو:  زهرا ايزدي

 استادراهنما: علي امامي ميبدي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبايي

رشته تحصیلي:  علوم اقتصادي

تاریخ: 1387



462كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

کشور باید در علم، در دانش و به تبع علم و دانش، در آنچه که مترتب بر علم است، در رتبه هاي اول جهان قرار بگیرد. 

بررسي رابطه بين تعهد سازماني و توانمندسازي كاركنان در شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

چكيده: 

امروزه سازمان ها به كاركناني نياز دارند كه فراتر از شرح وظايف مقرره و معمولي خود به كار و فعاليت 
بپردازند، كاركناني كه مايل باشند، بخواهند و بتوانند بيش از مقدار معمول براي دستيابي به اهداف 
سازماني فعاليت كنند. در اين راه تعهد سازماني و توانمندي كاركنان دو عامل مهم اساسي در اين زمينه 
هستند. تعهد سازماني يک نيروي پايداري و اطاعت كردن در سازمان است كه فرد را به روش انجام 
كار در سازمان مقيد مي كند يعني پيوند روانشناختي است كه شخص و سازمان را به هم ربط مي دهد. 
توانمندسازي فرآيندي است كه در آن از طريق توسعه و گسترش نفوذ و قابليت افراد و تيم ها به بهبود 
و بهسازي مستمر عملکرد كمک مي شود. توانمندسازي فرآيند توسعه است كه باعث افزايش توان 
كاركنان براي حل مشکالت و ارتقاي بينش سياسي، اجتماعي كاركنان شده و كاركنان را قادر مي سازد 
كه عوامل محيطي را شناسايي كرده و تحت كنترل خود بگيرند. كاركنان توانمند توانايي استفاده بيشتر 
از قوه تشخيص،  تحليل و بصيرت در انجام كارهايشان را دارند كه مي تواند باعث مشاركت بيشتر آنها 
در تصميم هايي شود كه بر زندگي آنها تاثير گذار است. در اين پژوهش هدف ما بررسي اين است كه آيا 
تعهد سازماني بعنوان متغيري مياني مي تواند بر احساس توانمندي كاركنان تاثير بگذار يا نه؟ همچنين 
هدف ما در اين تحقيق بررسي تعيين سطح تعهد سازماني و توانمندي كاركنان بخش ستادي شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در تهران،  است. تعهد سازماني با توجه به مطالعات جديد 
با مولفه هاي آرمان معنا دار،  تسهيم اطالعات و ارتباطات، عدالت در پرداخت ها، احساس مالکيت 
كاركنان، فرصت رشد و موفقيت و اثر گذاري در سازمان، مشخص شده است. مولفه هاي توانمندي 
كاركنان نيز از مدل توانمندي روانشناختي اسپريتزر استخراج شده است كه عبارتند از: احساس معني 

دانشجو:  بهروز عباسيان

 استادراهنما: حسن زارعي متين

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:  مديريت دولتي

تاریخ: 1387
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داري، احساس شايستگي، تاثير گذاري و حق انتخاب در سازمان. جامعه آماري اين پژوهش كاركنان 
بخش ستادي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در تهران هستند. روش نمونه گيري 
تحقيق، نمونه گيري طبقه اي است كه پس از نمونه گيري تعداد نمونه مورد نظر تحقيق 132 نفر شد 
و به همين تعداد پرسشنامه بين كاركنان توزيع شد. داده هاي اين تحقيق توسط دو پرسشنامه تعهد 
سازماني و توانمندي از بين نمونه مورد نظر گردآوري شد و سپس تحليل آماري روي داده ها صورت 
گرفت. براي تجزيه تحليل داده هاي 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 كه سطح توانمندي كاركنان در حد مطلوبي قرار دارد، همچنين سطح تعهد 
كاركنان نيز بيشتر از حد متوسط است. نتايج آزمون همبستگي نشان داد كه تعهد سازماني با توانمندي 
كاركنان رابطه معني داري دارد. از بين مولفه هاي تعهد سازماني، آرمان معنادار و تاثيرگذاري در سازمان، 
رابطه معني داري با توانمندي داشتند و رابطه معناداري بين ديگر مولفه هاي تعهد سازماني و توانمندي 

پيدا نشد.



464كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

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

ارزيابي و تحليل عوامل انساني مؤثر بر بر مديريت عملكرد سازماني با 
رويكرد MADM مطالعه موردي شركت ملي پااليش و پخش

چكيده: 

با استفاده صحيح از مديريت عملکرد، سازمان ها مي توانند به نحو بهتري از منابع خود بهره برداري نموده 
و بهره وري خود را افزايش دهند. در اينجا اين موضوع مهم مطرح مي شود كه شركت ها چگونه مي توانند 
افراد و عوامل انساني خود را پيش از اجراي مديريت عملکرد، به بهترين نحو آماده سازند، عوامل انساني 
موثر بر مديريت عملکرد را درک كنند 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 كنند. ارزيابي عوامل انساني 
و انتخاب استراتژي هاي مناسب منابع انساني براي بهبود عوامل انساني، نوعي تصميم گيري چندمعياره 
)MCDM( است كه مستلزم در نظر داشتن تعداد زيادي از عوامل پيچيده است. تحقيق حاضر با 
توجه به مشکالت موجود در سيستم هاي مديريت عملکرد و تازه كار بودن اين سيستم براي بسياري 
از سازمان ها، درصدد است تا ضمن بيان ابعاد كليدي مديريت عملکرد، مهمترين عوامل انساني مورد 
نياز براي ايجاد آن را شناسايي و ارزيابي كند. از آنجا كه فرآيند تحليل شبکه اي )ANP( روش نسبتا 
جديد MCDM است كه مي تواند با تمام انواع وابستگي ها به صورتي نظام مند كنار آيد، در اينجا روش 
موثري مبتني بر ANP توسعه داده شده؛ و يک مدل مفهومي تدوين شده كه عوامل انساني موثر بر 
مديريت عملکرد را مشخص كرده و تصميمات و استراتژي هاي الزم مديريت منابع انساني در راستاي 
بهبود اين عوامل انساني نيز مشخص گرديده اند. عالوه بر آن، يک مطالعه موردي در مورد شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نيز ارائه شده تا كاربرد مدل پيشنهادي را نشان دهد. با توجه 
به مدل مفهومي تدوين شده، عوامل انساني موثر بر مديريت عملکرد از ديد كارشناسان سازمان مورد 
ارزيابي قرار گرفتند و مجموعا عواملي همچون تعهد مديريت، حمايت و آموزش كافي و تعهد كاركنان 
به ترتيب اولويت بندي گرديدند. همچنين استراتژي هاي الزم براي بهبود هر يک از اين عوامل با مرور 
جامع ادبيات تحقيق مشخص گرديد. و اين تصميمات و فعاليت ها نيز با استفاده از روش ANP وزن 
دهي شدند. با توجه به فرآيند بررسي ها و نتايج تحقيق، پيشنهاداتي جهت به كارگيري نتايج و نيز 

تحقيقات آتي ارائه گرديد. 

دانشجو:  ريحانه نادري

 استادراهنما:   بهروز دري

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي

رشته تحصیلي:  مديريت صنعتي

تاریخ: 1387
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مقام معظم رهبري:

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

بررسي شكاف بين سطح مطلوب و سطح موجود مديريت دانش از نظر 
كاركنان ستادي شركت ملي پااليش و پخش

چكيده: 

هدف از اين تحقيق، بررسي شکاف بين وضعيت مطلوب و وضعيت موجود مديريت دانش از نظر 
كاركنان ستادي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي تهران، در سه سطح فرد، گروه و 
سازمان بوده است. جامعه آماري پژوهش، 450 نفر از كاركنان آن شركت شامل رؤسا و مديران، 
كارشناسان و كارمندان، داراي سطح تحصيلي فوق ديپلم تا فوق ليسانس و باالتر بوده كه تعداد 138 
نفر از آنان به روش تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطالعات را پرسشنامه اي 
محقق ساخته با 50 سؤال در هر سه سطح تشکيل مي داد كه ضريب پايايي آن از طريق شاخص آلفاي 
كرونباخ محاسبه گرديد. اطالعات جمع آوري شده به وسيله نرم افزار SPSS 14 از طريق آزمون هاي 
آماري T تک متغيره وT  زوجي، در آمار استنباطي و توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج 
نشان داد كه وضعيت موجود مديريت دانش در سه سطح فرد، گروه و سازمان كمتر از سطح متوسط 

.)P <0/001(

دانشجو:  مهري يسيلياني

 استادراهنما: علي عطافر

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالمي- واحد خوراسگان

رشته تحصیلي:  مديريت دولتي

تاریخ: 1387



466كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

پیشرفت علمی بدون تحقیق امکان ندارد.

عوامل موثر بر وجدان كاري در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران

چكيده: 

اين تحقيق با هدف تعيين عوامل مرتبط با وجدان كاري كاركنان واحدهاي ستادي شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي 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 شاخص هاي چندي برشمرده شدند كه در مجموع متغيرهاي 
مستقل اين پژوهش را تشکيل مي دهند. با توجه به اين شاخص ها و سه دسته عامل فوق الذكر فرضيات 
تحقيق بنا شدند. به منظور جمع آوري داده هاي مربوط به عوامل مرتبط با وجدان كاري كاركنان در 
سازمان مورد نظر پرسشنامه اي حاوي 36 سؤال بر مبناي طيف پنج گزينه اي ليکرت طراحي شد كه 
بين 150 نفر از مديران، رؤسا و كارمندان واحدهاي ستادي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران توزيع گرديد كه در پايان 135 پرسشنامه برگشت داده شد. تجزيه و تحليل اطالعات براي 
داده هاي نرمال با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و براي داده هاي غيرنرمال با استفاده از ضريب 
همبستگي اسپيرمن و نيز آزمون T انجام گرفت. به منظور رتبه بندي عوامل مرتبط با وجدان كاري 
آزمون Repeated Measured و T زوجي مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل 
داده ها حاكي از وجود رابطه مثبت بين همسويي اهداف فرد و سازمان، عزت نفس، خويشتن  شناسي، 
انگيزه موفقيت خواهي، پاداش هاي معنوي شغل، درک ارزش هاي سازمان، درک حمايت سازماني، 
سنجش و دريافت بازخور از عملکرد، استقالل و خودمختاري در كار، انصاف و عدالت سرپرست و مدير، 

دانشجو:  فرزانه يزداني كچويي

 استادراهنما:  داود حسين پور

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبايي

رشته تحصیلي: مديريت دولتي- گرايش منابع انساني

تاریخ: 1388
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احترام به ارزش هاي كارمندان، رضايت شغلي، خودكنترلي، وضوح در نقش، حضور به موقع در محل 
كار، فرصت هاي ارتقاي شغلي پيش روي فرد، درک عدالت در جبران خدمات، مشاركت در تصميم 
گيري، توانايي فني و تخصصي فرد، تناسب ميان اختيارات و مسئوليت هاي فرد، خويشتن داري و 
وجدان كاري است. همانگونه كه انتظار مي رفت وجود رابطه منفي بين تضاد در نقش و وجدان كاري 
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 يک طرف و وجدان كاري از طرف 
ديگر مورد تأييد قرار گرفت. در پايان نيز به منظور رتبه بندي عوامل مرتبط با وجدان كاري از آزمون 
Repeated Measure و آزمون T زوجي استفاده شد كه اين نتايج به دست آمد: رتبه اول = عوامل 
شناختي )Mean=3/5259(  رتبه دوم = عوامل عاطفي )Mean=3/3646(  رتبه سوم = عوامل رفتاري 
)Mean=3/2954(  همچنين با انجام آزمون T استيودنت تک نمونه اي مشخص شد كه شاخص هر 
سه دسته عوامل يعني عوامل شناختي، عاطفي و رفتاري و نيز وجدان كاري در جامعه مورد نظر در 

سطح بااليي است.



468كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت کشور است.

شناسايي و مقايسه عوامل موثر بر ماندگاري كاركنان دانشي از ديدگاه اين 
افراد و مديرانشان در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

چكيده: 

در شرايط كنوني مزيت هاي رقابتي سازمان ها 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 به طوري كه در سازمان نهادينه شود و از آن استفاده شود. در مديريت دانش حفظ و 
نگهداري كاركنان دانشي و پرورش ظرفيت يادگيري آن ها نقش تعيين كننده اي در موفقّيت 
و كسب مزيت رقابتي براي سازمان دارد و از جمله مسائلي است كه كمتر به آن پرداخته 
شده است. كاركنان دانشي سرمايه هاي فکري سازمان و مهم ترين سرمايه ي سازمان هستند 
از اين رو ماندگاري اين افراد در سازمان مي تواند بسيار مهم باشد. كاركنان دانشي اين گونه 
تعريف مي شوند: كاركناني كه داراي تحصيالت يا مهارت باال، سواد فني و قدرت شناختي و 
استدالل انتزاعي باالهستند. در شركت پااليش و پخش نيز به علت ماهيت فعاليت ها كاركنان 
دانشي بسياري مشغول به فعاليت هستند كه فعاليت هريک از آنها و ماندگاري اشان براي 
سازمان بسيار مهم است. اين افراد به خاطر آنچه كه در ذهن دارند و مي دانند براي سازمان 
مهم هستند. عوامل مختلفي را بر ماندگاري اين كاركنان تاثيرگذار مي دانند در اين پژوهش 
هدف شناسايي عواملي كه بر جابجايي يا ماندگاري كاركنان دانشي تأثير دارد از ديد آنها بوده 
تا با تمركز روي اين عوامل بر ماندگاري اين منبع بسيار تأثيرگذار بر موفقيت شركت افزوده 

دانشجو:  محسن زماني فر

 استادراهنما:   رحمت اهلل قلي پور 

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مديريت دولتي- گرايش منابع انساني

تاریخ: 1388
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شود و همين طور نقاط اختالف ديدگاه كاركنان و مديران آنها مشخص گرديد ضمن اين كه 
پرداختن به مفهوم واژه كاركنان دانشي و مشخصه هاي اين افراد مي تواند به غني تر ساختن 
اين حوزه از مديريت منابع انساني كمک نمايد. با بررسي مدل هاي مختلف عوامل محيطي، 
شخصي و ساختاري در نظر گرفته شد و از آن جا كه بهترين منبع براي شناسايي و مقايسه 
تأثير اين عوامل بر روي ماندگاري كاركنان دانشي ديدگاه اين كاركنان و مديران آنها بود، لذا 
از جامعه آماري كه در اين پژوهش 170 نفر ازكاركنان شركت پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران است بر اساس روش تصادفي طبقه اي نمونه 120 نفري از شركت هاي پخش 
اصفهان، پخش اراک، پخش يزد، پااليشگاه اراک و شركت خطوط لوله اصفهان انتخاب شد. 
ابزار اندازه گيري متغيرهاي تحقيق پرسشنامه است كه براي كاركنان و مديران به صورت 
جداگانه طراحي گرديده است. نتايج نشان مي دهد كه بين نظر كاركنان دانشي و مديران 
آن ها در مورد تأثير عوامل در نظرگرفته شده اختالف وجود دارد و در شرايطي كه كاركنان 
متغيرهاي آموزش هاي عمومي، استقالل، حمايت اجتماعي و پرداخت را در اولويت هاي اول 

خود دارند. مديران روي رضايت شغلي، پرداخت، حمايت اجتماعي و عدالت تأكيد دارند.



470كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
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 فرآورده هاي نفتي ايران

چكيده: 

تحقيق حاضر به بررسي رابطه فرهنگ سازماني با مديريت دانش در شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي پردازد. شکل گيري اين تحقيق براساس اين سوال بود 
كه با توجه به اهميت مديريت دانش، وضعيت موجود شركت مذبور در اين خصوص به چه 
صورت است. به اين منظور، براي بررسي اين سوال به بررسي مولفه هاي فرهنگي مرتبط 
با اين سيستم پرداخته شد، كه بعد از بررسي عوامل و مدل هاي مختلف، مدل فرهنگي 
دانيل دنيسون كه شامل چهار مولفه تعهد به مشاركت، سازگاري، انطباق پذيري و ماموريت 
است، انتخاب شد. همچنين براي بررسي وضعيت موجود مديريت دانش از مدل پايه هاي 
ساختمان مديريت دانش پروست كه شامل هشت جزء )تعيين هدف هاي دانشي، ارزيابي 
دانش، شناسايي دانش، كسب دانش، توسعه دانش، اشتراک و توزيع دانش، به كارگيري دانش، 
نگهداري دانش( است، استفاده شده است. پرسشنامه استاندارد اين دو متغير، مديريت دانش 
به عنوان متغير وابسته شامل 21 سوال و فرهنگ سازماني و ابعاد آن شامل 29 سوال است. از 
آنجا كه بهترين منبع موجود براي پاسخ به سواالت استفاده از نظر كاركنان و مديران شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران بود، لذا براساس روش نمونه گيري تصادفي از 
بين آنها نمونه آماري انتخاب گرديد و در نهايت 95 پرسشنامه از دو بخش مجزا از جامعه 

دانشجو:  عبدالغني رستگار

 استادراهنما:   حسن زارعي متين 

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مديريت دولتي- گرايش تحول سازماني

تاریخ: 1388
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تحقيق شامل كاركنان دو بخش امور اداري 57 پرسشنامه و پژوهش و برنامه ريزي تلفيقي 
38 پرسشنامه جمع آوري گرديد. داده هاي آنها براساس آزمون كولموگروف- اسميرنوف مورد 
سنجش قرار گرفت و نرمال بودن داده ها موردتاييد واقع شد. براساس مدل به بررسي فرضيات 
تحقيق پرداخته شد كه 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 داده ها، 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 مشاركت رابطه معنادار و سهم تقريبا كاملي در واريانس 
مديريت دانش داشته و رابطه ديگر مولفه ها يعني مولفه هاي سازگاري، انطباق پذيري و 
ماموريت معنادار نبوده و درصد بسيار كمي از اين واريانس را به خود اختصاص داده بودند كه 
حتي قابل چشم پوشي نيز است. در انتها نيز پيشنهاداتي براي فراهم كردن شرايط مناسب 

براي بهبود وضعيت فرهنگ سازماني و مديريت دانش ارائه شده است.



472كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

پیشرفت کشور نیازمند حرکت علمی بسیار قوی است.

ارائه مدلي جهت تصميم گيري سرمايه گذاري فناوري  اطالعات در 
سازمان هاي دولتي

 )مطالعه موردي مديريت اداري و آموزش شركت ملي پااليش و پخش(

چكيده: 

در دنياي رقابتي امروز فناوري اطالعات نقش كليدي در موفقيت سازمان ها ايفا مي كند. در 
دهه اخير پيشرفت هاي چشمگير همه در سايه كاربردي شدن پروژه هاي فناوري اطالعات در 
سازمان ها به وجود آمده است. همچنين سازمان هاي دولتي هر روزه بيش از پيش به مزاياي 
پياده سازي پروژه هاي فناوري اطالعات در سازمان پي مي برند و تصميم به پياده سازي 
پروژه هايIT/IS در سازمان مي گيرند. با توجه به اينکه از يک طرف در اكثر سازمان هاي 
دولتي به علت جديد بودن موضوع، پروژه هاي بسياري قابليت تعريف شدن دارند و از طرف 
ديگر سرمايه گذاري روي پروژه هاي فناوري اطالعات هزينه بااليي را براي شركت به ارمغان 
مي آورد. بنابراين همواره الزم است پروژه ها بر اساس معيارهاي مناسب الويت بندي شوند تا 
با وجود محدوديت هاي موجود در زمينه هزينه و امکانات، برنامه زمان بندي اجراي پروژه ها 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 

دانشجو:  بهاره سيدي نژاد

 استادراهنما:   اكبر اصفهاني پور

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه صنعتي اميركبير

رشته تحصیلي:  مهندسي صنايع 

تاریخ: 1388
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پروژه ها مي تواند بسيار مفيد باشد. با افزايش تعداد معيارهاي تصميم گيري، به كارگيري روش 
تحليل سلسله مراتبي در تصميم گيري خطاي كمتري بروز مي كند و همچنين در صورت 
نزديک بودن اوزان معيارها به يکديگر، بعضي روش هاي تصميم گيري چند شاخصه مانند 
تسلط تقريبي يا وزن دهي ساده، خطاي بيشتري را نشان مي دهند. لذا به نظر مي رسد 
روش تحليل سلسله مراتبي براي حل اينگونه از مسايل كاربردي تر باشد، به ويژه آنکه در اين 
روش به دليل سنجش غير مستقيم اوزان معيارهاي تصميم، نقش ساليق تصميم گيرندگان 
كاهش مي يابد. همچنين مهمترين علت عدم كارايي مدل هاي تصميم گيري در تطبيق با 
شرايط واقعي، ناشي از تبديل متغيرهاي كيفي به كمي است. به منظور حل مشکل فوق 
)و يا كاهش آن( نياز است از متغيرهاي زباني در مدل مذكور استفاده گردد. در اين تحقيق 
 از تركيب روش هاي "تحليل سلسله مراتبي فازي" )FAHP( و" شباهت به گزينه ايده آل" 
)TOPSIS( در الويت بندي و انتخاب پروژه ها استفاده شده است، تا همزمان از فوايد مقايسه 
زوجي، مفاهيم تئوري فازي و نزديکي به نقطه ايده آل استفاده گردد. روش تركيبي برروي 
چهار پروژه از پروژه هاي فناوري اطالعات در بخش مديريت اداري و آموزش شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران به عنوان مطالعه موردي انجام شده است. اولويت هايي 
كه براي چهار پروژه به دست آمد به ترتيب عبارت است از تلفيق MIS و DSS، استقرار 
سيستم مکانيزه آنالين براي جذب، استقرار فرم ساز الکترونيکي و يکپارچه سازي پورتال و 

وب سايت كه نتايج به دست آمده از مدل، مورد تاييد تصميم گيران است.



474كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

تولید علم و تحقیقات، حیات آینده کشور است.

برآورد تابع هزينه پااليشگاه تهران و تجزيه و تحليل مقياس 

)اقتصادي و غير اقتصادي( 

چكيده: 

هدف اصلي اين تحقيق برآورد تابع هزينه پااليشگاه تهران و ارتباط با اين تابع به شاخص هاي 
ديگر ساختار هزينه در پااليشگاه تهران دست يابيم. در اين راستا با استفاده از تابع هزينه به 
محاسبه شاخص هايي 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 مي كند. براي برآورد تابع هزينه روش سيستمي و رگرسيون هاي به 
ظاهر نامرتبط در مقابل روش هاي برآورد تک معادله اي به كار رفته تا در مجموع سيستم 
از كارايي بيشتري برخوردار شود. داده هاي به كار رفته در اين تحقيق به صورت ماهانه و 
مربوط به سال هاي 1381 تا 1387 و از صورت هاي مالي، ترازنامه گزارش هاي مديريت و 
گزارش هاي بهره وري، ارائه شده  به بخش هاي حسابداري صنعتي، بهره وري، امورمالي و ساير 
بخش ها جمع آوري شده است. ضريب تعديل مدل R2، تقريباً 99% بوده و نکويي بر ارزش 
مدل را نشان مي دهد. همچنين نتايج  حاصل از برازش مدل را نشان مي دهد؛ كه فرضيه هاي 
هموتيک بودن، همگني تابع توليد، كاپ داگالس بودن تابع توليد و تغييرات تکنيکي هيکس 

رد شده است. كاال و مواد واسطه با سرمايه مکمل و ساير عوامل جانشين يکديگرند.

دانشجو:  رضا شيرزاده موالو

 استادراهنما:  عباسعلي ابونوري

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالمي- واحد تهران مركز

رشته تحصیلي:  اقتصاد-گرايش اقتصاد انرژي

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

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

بررسي آثار اقتصادي طرح هاي افزايش ظرفيت توليد بنزين در ايران

چكيده: 

در اين پژوهش تالش شده است تا ضمن بيان وضعيت فعلي توليد و مصرف بنزين، چشم اندازي 
از وضعيت آتي توليد اين فرآورده در كشور براساس اجراي طرح هاي افزايش ظرفيت توليد 
بنزين در پااليشگاه هاي كشور ارائه گردد. به عبارت ديگر هرچند مسئله بنزين وكمبود اين 
ــي و از منظرهاي  ــرآورده خصوصا با مصرف باالي كنوني از جنبه هاي متفاوت قابل بررس ف
مختلف نيازمند ارائه راه حل است در اين تحقيق سعي شده تا ضمن معرفي يکي از راهکارهاي 
مناسب به منظور جبران شکاف توليد و مصرف بنزين در ايران، اين مسئله مورد ارزيابي قرار 
ــرد كه آيا اجراي طرح هاي افزايش ظرفيت توليد بنزين صرفه اقتصادي دارد يا خير؟ اما  گي
ــگاه هاي كشور  از آنجا كه اجراي طرح هاي افزايش ظرفيت توليد بنزين در هر يک از پااليش
نيازمند سطح خاصي از تکنولوژي و سرمايه گذاري است و نوع خوراک مصرفي و همچنين 
ــور متفاوت است. لذا ضروري  ــگاه هاي كش نوع و ميزان فرآورده توليدي در هريک از پااليش
است ارزيابي اقتصادي هريک ازطرح هاي مذكور به صورت جداگانه انجام پذيرد. به همين دليل 
دراين پايان نامه تنها به ارزيابي اقتصادي اجراي طرح افزايش ظرفيت توليد بنزين پااليشگاه 
آّبادان )طرح كت كراكر پااليشگاه آبادان( با استفاده از نرم  افزار كامفارIII پرداخته شده است.  
ــان مي دهد اجراي طرح  ــج حاصله )NPV=2.803.651، IRR=%20.83 ميليون دالر( نش نتاي

مذكورتوجيه اقتصادي دارد.

دانشجو:  محمد روستا

 استادراهنما:   عباسعلي ابونوري

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالمي-واحد تهران مركز

رشته تحصیلي: اقتصاد-گرايش اقتصاد انرژي 

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یك اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد.

رابطه ابعاد روان شناختي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
با اختالالت عملكردي و احتمالي مديران و ويژگي هاي شخصيتي آنان از 

ديدگاه كاركنان 

چكيده: 

ــي پااليش و پخش  ــركت مل ــناختي ش ــي رابطه ي ابعاد روان ش ــدف اين پژوهش، بررس ه
ــخصيتي مديران از ديدگاه  ــاي نفتي ايران با اختالالت عملکردي و ويژگي هاي ش فرآورده ه
ــت. جامعه ي آماري شامل كليه ي مديران اين  ــعب سه گانه ي تهران بوده اس كاركنان در ش
شركت )كه حداقل داراي 3 زيردست بوده اند( و كاركنان زيرمجموعه ي آنان در سال 1388 
ــت بود، كه به روش نمونه گيري  ــامل 57 مدير و 171 زيردس ــت. نمونه آماري، ش بوده اس
ــيوه ي  ــد. مقياس هاي پژوهش عبارت بودند از: مقياس تعيين ش ــاده انتخاب ش تصادفي س
كنش روان نژندانه ي سازمان )1384(، اختالالت عملکردي مديران )1995( و نئو )شاخص 5 
عاملي شخصيت()1992(. داده هاي پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و 
تحليل قرارگرفتند. نتايج نشان داد كه بين ابعاد روان شناختي سازمان و اختالالت عملکردي 
مديران و ويژگي هاي شخصيتي آنان به طور كلي رابطه ي دروني معناداري وجود دارد. نتايج 
ــتگي پيرسون نشان داد كه بين بُعد نمايشي- افسرده و اختالل دوري گزيني   ضريب همبس
 )p 0/01 ؛ r= 0/360( ؛ بُعد اسکيزوئيد- پارانوئيا و مهاركنندگي ) p 0/01 ؛ r= 0/360  ( و دوري گزيني 
 )r=0/0310؛p0/05( ــي  دوري گزين ــا  ب ــکيزوئيد  اس ــرده-  افس ــد  بُع و  )p0/05؛r=0/468(؛ 

دانشجو:  فاطمه فاضلي

 استادراهنما:  حميدرضا عريضي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه اصفهان

رشته تحصیلي: روان شناسي صنعتي و سازماني

تاریخ: 1388
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ــکيزوئيد و روان نژندي  ــه ي بُعد افسرده- اس ــاداري وجود دارد. همچنين رابط ــه ي معن  رابط
)p0/05؛ r =0/277(؛ و اختالل مهاركنندگي و تجربه پذيري )p0/05؛ r = -0/295( نيز معنادار 
ــت آمده است. با توجه به نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نيز، اختالل دوري گزيني  به دس
ــرده )R2=0/133(؛ 0/42 از بُعد  ــناختي نمايشي-افس قادر به پيش بيني 0/36 از بُعد روان ش
ــکيزوئيد-پارانوئيد )R2=0/219(؛ و 0/31 از بُعد روان شناختي افسرده–  ــناختي اس روان-ش
اسکيزوئيد )R2= 0/09( شده است. اختالل مهاركنندگي نيز 0/29 از بُعد اسکيزوئيد-پارانوئيد 
)R2=0/219( را پيش بيني مي كند. نتايج حاصل از آزمون t مستقل و تحليل واريانس يک راهه 
)و آزمون تعقيبي LSD( نيز نشان داد كه تفاوت ميانگين بُعد نمايشي در گروه زنان و مردان؛ 
ــکيزوئيد-پارانوئيايي در افراد با سابقه هاي كاري متفاوت؛ بُعد افسرده- اسکيزوئيد در  بُعد اس
ــمت  بين افراد با ميزان تحصيالت متفاوت؛ و اختالل دوري- گزيني در بين افراد با رتبه س

متفاوت معنادار است. 
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مقام معظم رهبري:

عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یك اصل در مجموعه کارها و فعالیت هاي حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.

بررسي طرح تعديل نيروي انساني و تاثير آن بر عملكرد كاركنان در 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

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 عملکرد كاركنان از ديدگاه 
مديران و كارشناسان پرداختيم. با توجه به هدف تحقيق اين پژوهش از نوع كاربردي بوده و 
با توجه به نحوه گردآوري داده ها از نوع علمي پس از وقوع است. ابزارهاي جمع آوري اطالعات 
شامل پرسشنامه، مصاحبه، مطالعه و بررسي اسناد و مدارک، مطالعات كتابخانه اي و جستجو 
در شبکه هاي اطالعاتي است. از لحاظ محدوده مکاني اين تحقيق در شركت پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران گرفته است. از نظر محدوده زماني، در اين پژوهش از داده ها 
و اطالعات دي ماه 1387 تا تير ماه 1388 استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق 
در شركت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران گرفته است. از نظر محدوده زماني، در 
اين پژوهش از داده ها و اطالعات دي ماه 1387 تا تير ماه 1388 استفاده شده است. جامعه 
آماري اين تحقيق كليه مديران و كارشناسان داراي مدرک حداقل ليسانس در شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي است كه تعداد آنها در اين بازه زماني520 نفر بوده كه نمونه مورد نظر 
ما با استفاده از فرمول حجم نمونه جامعه محدود 82 نفر است. براي استفاده از نگرش ها و 
ديدگاه هاي كارشناسان و مديران از مقياس ليکرت استفاده شده است پايايي پرسشنامه تحقيق 
با فرمول آلفاي كرونبخ مورد تاييد قرار گرفته است. روش تجزيه تحليل داده ها 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 T تک نمونه اي و نمونه هاي مستقل جهت آزمون فرضيه ها استفاده شده است. در 
نهايت با مقايسه ديدگاه مديران و كارشناسان به اين نتيجه رسيديم كه بين اجزاي سياست 
تعديل نيروي انساني و عملکرد كاركنان رابطه معناداري وجود دارد و طرح تعديل موجب 

بهبود عملکرد كاري كاركنان نشده است.

دانشجو:  كيميا سادات مير كمالي

 استادراهنما:  خدابخش داشگرزاده

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه آزاداسالمي-واحد تهران مركز

رشته تحصیلي:  مديريت دولتي

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

بدانید که بدون تحقیق، بدون نوآوري، بدون ژرف یابي در هیچ مقوله اي انسان نمي تواند به هدف هاي واال دست پیدا کند.

بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و تعهد فردي كاركنان در شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي

چكيده: 

تحقيق حاضر به بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري با تعهد فردي كاركنان در شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي پردازد. شکل گيري اين تحقيق براساس اين 
سوال بود كه باتوجه به اهميت كيفيت زندگي كاري، وضعيت موجود شركت فوق در اين 
خصوص به چه شکل است. به اين منظور، براي بررسي اين سوال به بررسي مدل هاي كيفيت 
زندگي كاري پرداخته شد، كه بعد از بررسي عوامل و مدل هاي مختلف، مدل كيفيت زندگي 
كاري والتون كه شامل هشت مولفه پرداخت منصفانه و كافي، كار ايمن و بهداشتي، تامين 
فرصت رشد و امنيت مداوم، قانون گرايي در سازمان، وابستگي اجتماعي زندگي كاري، فضاي 
كلي زندگي كاري، يکپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان كار و توانايي هاي پيشرفت 
كاركنان است، انتخاب شد. همچنين براي بررسي وضعيت موجود تعهد كاركنان از مدل 
تعهد سازماني آلن و مي ير كه شامل سه بعد تعهد عاطفي، تعهد مستمر و تعهد هنجاري 
است، استفاده شده است. پرسش نامه استاندارد اين دو متغير، تعهد كاركنان به عنوان متغير 
وابسته شامل 18 سوال و كيفيت زندگي كاري و ابعاد آن شامل 29 سوال است. از آنجا كه 
بهترين منبع موجود براي پاسخ به سواالت استفاده از نظر كاركنان شركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران بود، لذا براساس روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي از بين 

دانشجو:  اكبر مسجودي

 استادراهنما:   غالمرضا جندقي/ حسن زارعي متين

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مديريت دولتي- گرايش تحول سازماني 

تاریخ: 1388
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آنها نمونه آماري انتخاب گرديد و در نهايت 112 پرسشنامه از شش بخش مديريت اداري 
و آموزش، مديريت مهندسي و ساختمان، مديريت مالي، تداركات، برنامه ريزي و كنترل، و 
ساير واحدها جمع آوري گرديد. سپس براساس مدل به بررسي فرضيات تحقيق كه شامل 
يک فرضيه اصلي و هشت فرضيه فرعي است پرداخته شد. سپس فرضيات تحقيق با انجام 
آزمون همبستگي اسپيرمن، مورد آزمون قرار گرفتند كه از ميان هشت فرضيه، شش فرضيه 
آن تاييد شد و فرضيات هشتم و سوم رد گرديد. با استفاده از تحليل چند متغيري داده ها، 
همبستگي چندگانه ميان متغيرهاي مستقل در جهت تبيين واريانس متغير وابسته تعهد 
كاركنان مشاهده گرديد، و همچنين با محاسبه ضرايب استاندارد، سهم خالص هر يک از 
متغيرها در تبيين واريانس تعهد كاركنان مشخص گرديد كه تنها دو بعد كيفيت زندگي 
كاري )وابستگي اجتماعي زندگي كاري 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 كردن شرايط مناسب براي بهبود وضعيت كيفيت زندگي كاري و تعهد كاركنان 

ارائه شده است. 
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مقام معظم رهبري:

یکي از ضروریات پیشرفت علمي تقویت روحیه پژوهش و جویندگي در دانشجویان است.

بررسي رابطه ميان عدالت سازماني و درگيري كاركنان دركار در شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي

چكيده: 

درگيرشدن دركار مفهومي است كه اخيرا وارد مباحث سازماني شده و بيش از دو دهه از 
ظهور آن نمي گذرد. كاركنان درگير دركار، كاركناني شاداب، پرانرژي و بهره ورند كه تمايل 
زيادي براي صرف تالش و كوشش فراوان در راستاي اهداف كاري و سازماني از خود نشان 
مي دهند. نوشته ها و پژوهش ها در اين زمينه نشان مي دهد كه درگيرشدن كاركنان در كار 
تحت تاثير عوامل مختلف، فردي، شغلي و سازماني است. از جمله مفاهيم مهم سازماني كه 
گفته مي شود كه ممکن است درگيري كاركنان در كار را تحت تاثير قرار دهد، ادراک آنان از 
وجود انصاف و عدالت درمحيط كاري است. بنابراين هدف ما از اين تحقيق بررسي رابطه ميان 
عدالت سازماني و درگيري كاركنان در كار )درگير شدن در كار( است. جامعه آماري ما در اين 
تحقيق كليه كاركنان رسمي و غيررسمي »شركت پااليشگاه نفت كرمانشاه« به تعداد 391 
نفر مي باشند. كه از اين تعداد 114 نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري 
متغيرهاي تحقيق پرسشنامه عدالت سازماني نيهف و مورمن و درگير شدن در كار يوترش 
است. نتايج حاصل از تحليل داده هاي به دست آمده نشان مي دهد كه بين عدالت سازماني و 
درگيرشدن در كار همبستگي مثبت و معني دار با ضريب 0/552 و همچنين بين سه بعد، 
عدالت توزيعي و رويه اي و مراوده اي با درگير شدن در كار به ترتيب با ضرايب 0/479، 0/466 
و 0/607 همبستگي مثبت و معني دار وجود دارد. نتايج حاصل از آزمون رگرسيون خطي به 
روش گام به گام نيز نشان دهنده اين است كه تنها عدالت مراوده اي توانايي پيش بيني درگير 
شدن در كار را دارا است. آزمون رتبه بندي فريدمن براي رتبه بندي ابعاد عدالت نشان دهنده 
اين است كه عدالت مراوده اي باالترين رتبه و عدالت توزيعي پايين ترين رتبه را از لحاظ امتياز 
مکتسبه را به خود اختصاص داده است. با استفاده از آزمون ميانگين يک جامعه اين نتيجه 
به دست آمد كه از سه بعد عدالت تنها عدالت مراوده اي در سطح مطلوب وقابل قبولي قرار 

داشته و عدالت توزيعي و رويه اي در سطح نامطلوب )كمتر از ميانگين( قرار دارند.

دانشجو:  هادي احمدي آزرم

 استادراهنما:   حسين خنيفر/ علي نقي اميري

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:  مديريت دولتي- گرايش منابع انساني 

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

هدف دار کردن تحقیق علمي با توجه به نیازهاي کشور و نیازهاي صنعت و بقیه بخش هاي کشور حیاتي است.

بررسي رابطه بين اعتمادسازماني و نوآوري مطالعه موردي شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

چكيده: 

تحقيق حاضر به بررسي رابطه بين اعتماد سازماني و نوآوري در پااليشگاه تهران مي پردازد. از 
آنجا كه امروزه مبحث نوآوري به خصوص در سازمان هاي دولتي اهميت فزاينده اي يافته است 
و با توجه به اين حدس و گمان كه اعتماد سازماني مي تواند عامل مهمي در نوآوري باشد، اين 
فرضيه شکل گرفت كه بين اعتماد سازماني و نوآوري در پااليشگاه نفت تهران رابطه معناداري 
وجود دارد. براي بررسي اين رابطه از مدل مفهومي الونن و ديگران )2008( كه 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 مي شود. ابعاد متغير 
وابسته يعني نوآوري شامل نوآوري در محصول، نوآوري فريندي، نوآوري رفتاري و نوآوري 
استراتژيک است كه برگرفته از پژوهش ونگ و امد )2004( است. روش تحقيق مورد استفاده 
توصيفي و از شاخه همبستگي است كه به روشي پيمايشي انجام شده است. پرسشنامه مورد 
استفاده شامل 61 سوال بود كه 49 سوال اول مربوط به اعتماد سازماني و 12 سوال پاياني 
مربوط به نوآوري بود. روش نمونه گيري مورد استفاده، تصادفي طبقه اي است كه بر اساس 
فرمول حجم نمونه در نهايت 210 پرسشنامه جمع آوري گرديد. نتيجه آزمون همبستگي 
اسپيرمن حاكي از همبستگي مثبت و باال بين تمام ابعاد اعتماد و ابعاد نوآوري بود. به طوري 
كه در سطح اطمينان 99 درصد كليه فرض هاي آماري تأييد شد. نتيجه حاصل از رگرسيون 
خطي چندگانه نيز نشان داد كه تنها دو متغير مستقل اعتماد نهادي و اعتماد عمودي با 
متغير وابسته نوآوري رابطه دارند. اعتماد نهادي با ضريب تعيين 0/79 بيشترين سهم را در 
تبيين واريانس متغير وابسته نوآوري ايفا مي كند. در مجموع اعتماد سازماني با ابعاد مختلف 
آن 58/4 درصد تغييرات نوآوري در محصول، 63/8 درصد تغييرات نوآوري رفتاري، 54 
درصد تغييرات نوآوري استراتژيک و 74/8 درصد تغييرات نوآوري فرآيندي را تبيين مي كند. 

دانشجو:  محمدامين ميرزايي

 استادراهنما:  رحمت ا... قلي پور

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مديريت دولتي- گرايش منابع انساني

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

باید ضمن پیگیري جدي مسئله تحقیقات به گونه اي به آن جهت داده شود تا چرخه علمي کشور کامل گردد.

بررسي تناسب بين ويژگي هاي شخصي و الزامات شغلي و تاثير آن بر تعهد 
سازماني كاركنان در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

چكيده: 

تناسب بين ويژگي هاي شغلي )شرح شغل( و ويژگي هاي شخصي )شرايط احراز( يکي از مباحث 
بنيادين مديريت منابع انساني است. اين فرض اثبات شده است كه وجود تناسب ضرورت 
سازماني به منظور بهره وري 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 ويژگي هاي 
شخصي و الزامات شغلي و تاثيرآن بر تعهد سازماني كاركنان رسمي بخش اداري و مالي شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران است. ابزار جمع آوري اطالعات به منظور سنجش 
تعهد سازماني، پرسشنامه 15سوالي آلن و مير، و براي سنجش تناسب بين ويژگي هاي شخصي 
و الزامات شغلي پرسشنامه هاي دانش، مهارت و توانايي شغلي بانک اطالعات شغلي بين المللي 
)O*NET( است كه هريک از پرسشنامه ها به طور ميانگين شامل 21 سوال است. پايايي 
پرسشنامه تعهد سازماني 0/89و  پايايي پرسشنامه سنجش تناسب بين ويژگي هاي شخصي و 
الزامات شغلي 0/87 به دست آمدو چون آلفاي كرونباخ هر دو پرسشنامه بيش از 0/7 مي باشند 
بنابراين هردو پرسشنامه از پايايي الزم برخوردار بودند. حجم جامعه آماري مورد نظر 150 نفر 
است. براساس روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي از بين آنها 80 نمونه آماري انتخاب گرديد 
و در نهايت 78 پرسشنامه، شامل كاركنان دو بخش امور اداري 47 و مالي 31 پرسشنامه 
جمع آوري گرديد. جهت تعيين نرمال بودن داده هاي به دست آمده از آزمون كولموگروف- 
اسميرنوف استفاده شد و نتايج آزمون نرمال بودن داده ها را تاييد كرد. فرضيه تحقيق با انجام 
آزمون T مستقل به بوته آزمون قرارداده شدند وتاثير معنادار و مثبت آن به اثبات رسيد. به اين 
معني كه كاركناني كه از لحاظ ويژگي هاي شخصي و الزامات شغلي با هم متناسب بوده اند، تعهد 
سازماني بيشتري داشته اند. نتيجه ديگري كه از اين پژوهش به دست آمدگويايي اين واقعيت 
بود كه فقط حدود 40درصد از كاركنان اين شركت از لحاظ ويژگي هاي شخصي و الزامات شغلي 

كامال متناسب بودندو از اين لحاظ اين شركت در وضعيت ضعيفي قراردارد.

دانشجو:  مصطفي امامي

 استادراهنما:   رحمت ا...قلي پور/ غالم رضا جندقي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران - پرديس قم

رشته تحصیلي:  مديريت دولتي 

تاریخ: 1388



484كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

نسل امروز ایراني توانایي و امکانات برنامه ریزي جهت پیشرفت در علم و تحقیق و اجراي آن را دارد.

بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و مديريت دانش در شركت ملي  پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي ايران )بررسي موردي شركت پااليش نفت شيراز(

چكيده: 

تحقيق حاضر به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با مديريت دانش در شركت پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران )مطالعه موردي در شركت پااليش نفت شيراز( مي پردازد. 
با  مرتبط  اجتماعي  ابعاد سرمايه  بررسي  به  اين سوال  بررسي  براي  منظور،  اين  براي 
مديريت دانش پرداخته شد و بعد از بررسي عوامل و مدل هاي مختلف مدلي را كه تركيبي 
از تقسيم بندي 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 كلي است كه به وسيله اقتصاددانان اجتماعي مطرح 
شد. اين مفهوم سعي در متصل نمودن روابط اجتماعي ميان فردي با ايجاد ارزش هاي 
روابط  است-  تاكيد  اين  بر  مبتني  اجتماعي  مفهوم ساده تر سرمايه  به  دارد.  اقتصادي 
اجتماعي داراي ارزش مي باشند. مي توان گفت كه موضوع مديريت دانش، پديده هاي 
اجتماعي هستند. رايانه، فن آوري اطالعات و نظاير اينها تضمين كننده موفقيت مديريت 
از  و  اطالعات  به  داده  از  حركت  زيرا  است.  پايان ناپذير  دانش  مديرت  نيستند،  دانش 
اطالعات به دانش هيج گاه به پايان نمي رسد، كاركنان و مديران سازماني )محيط دروني( 
ارباب رجوع و ساير ذي نفعان )محيط بيروني( در قلمرو مديريت دانش قرار مي گيرند. از 

دانشجو:  احمد حسني

 استادراهنما:  غالمرضا جندقي

مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه تهران

رشته تحصیلي:  مديريت دولتي

تاریخ: 1388



خالصه پروژه هاي دانشجويي 485

آنجا كه بهترين منبع موجود براي پاسخ به سواالت استفاده از نظرات كاركنان و مديران 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران بود، لذا براساس روش نمونه برداري 
پرسشنامه  نهايت 60  در  و  گرديد  انتخاب  آماري  نمونه  آنها  بين  از  تصادفي طبقه اي 
ازجامعه تحقيق )شركت پااليش نفت شيراز( شامل كاركنان بخش مهندسي عمومي 
11، بخش مهندسي پااليش 8، بازرسي فني 8، امور مالي 13، تداركات و انبار 15 و 
امور كاركنان 5 پرسشنامه جمع آوري گرديد. داده هاي آنها براساس آزمون كولموگروف- 
اسميرنوف مورد سنجش قرار گرفت و نرمال بودن داده ها مورد تاييد واقع شد. براساس 
مدل به بررسي فرضيات تحقيق پرداخته شد كه 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 فراهم كردن شرايط مناسب براي بهبود وضعيت مديريت دانش ارائه 

شد. 



486كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

فضاي عمومي کشور بایستي فضاي ترویج، تولید، گسترش و تحقیق علم و پرورش عالم و محقق باشد.

اولويت بندي عوامل موثر بر تسهيم اطالعات در زنجيره تامين

 )مطالعه موردي: صنعت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران(

چكيده: 

امروزه مديريت زنجيره تأمين به عنوان يکي از مباني زيرساختي پياده  سازي كسب  و 
كارهاي جديد در دنيا مطرح است. مديريت زنجيره تأمين بر پايه دو اصل هماهنگي و 
همکاري، سازمان هاي يک زنجيره را از طريق به اشتراک گذاري و شفاف سازي اطالعاتي 
رقابتي  مزاياي  براي كسب  رقابت  در يک  به همکاري  و  نموده  يکديگر هماهنگ تر  با 
بيشتر دعوت مي نمايد. از جمله مزاياي تسهيم اطالعات در زنجيره تأمين مي توان به 
كاهش هزينه موجودي، بهبود بخش سفارش دهي، بهبود روابط شركا و بهبود اعتماد 
در ميان آنها، افزايش يکپارچگي فعاليت ها، افزايش هماهنگي موجود در زنجيره تأمين، 
كاهش هزينه هاي انتقال اطالعات و غيره نام برد. صنعت پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي كشور نيز به عنوان يک صنعت ملي تعداد بسيار زيادي از سازمان ها را در طول 
زنجيره تأمين خود دارا است. مديريت هماهنگي در اين مجموعه حجيم از سازمان ها 
بر پايه تسهيم اطالعات، يکي از مهم ترين فعاليت هاي مديريتي است كه مي تواند در 
كنار ساماندهي زنجيره، مزاياي رقابتي زيادي را در اختيار اين صنعت قرار دهد. با توجه 

دانشجو:  سيما صديقي گاريز

 استادراهنما:  لعيا الفت

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبايي

رشته تحصیلي: مديريت صنعتي- گرايش تحقيق در عمليات

تاریخ: 1388
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به اهميت تسهيم اطالعات در زنجيره تأمين ضروري است به منظور ايجاد هماهنگي 
تسهيم  بر  مؤثر  عوامل  تعيين  و  شناسايي  به  تأمين  زنجيره  در  بيشتر  يکپارچگي  و 
و  شناسايي  منظور  به  نيز  حاضر  تحقيق  لذا،  شود.  پرداخته  زنجيره  اين  در  اطالعات 
تأمين در شركت ملي پااليش  بر تسهيم اطالعات در زنجيره  رتبه بندي عوامل موثر 
روش  مبناي  بر  تحقيق  اين  است.  گرديده  تدوين  كشور  نفتي  فرآورده هاي  پخش  و 
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 فرآورده هاي نفتي كشور مي پردازد. به منظور 
 MATLAB و SPSS، EXCEL تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از نرم افزارهاي
وآزمون هاي آماري مربوطه و تکنيک ANP فازي استفاده شده است. نتايج حاصله از 
تجزيه و تحليل اطالعات گردآوري شده گوياي آن است كه از ميان مهمترين عوامل 
موثر بر تسهيم اطالعات در زنجيره تأمين صنعت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
ساير  به  نسبت  تأمين  زنجيره  اعضاي  بين  در  تعهد  و  پذيري  مسئوليت  عامل  كشور، 
عوامل در باالترين اولويت و عامل منافع اعضاي زنجيره تأمين در پايين ترين اولويت 

قرار دارد.



488كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

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

بررسي قابليت اطمينان انسان در چارچوب HSE با درنظرگرفتن فاكتورهاي 
موثر بر عملكرد و سبك هاي تصميم گيري 

)مطالعه موردي: شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي(

چكيده: 

از  رفتن مسئوليت مديران  فراتر  تکنولوژيک موجب  پيچيدگي هاي  و  گسترش جوامع 
افزايش و بهبود توان توليد به توان رويارويي با بحران هاي مختلف شده است كه اين امر 
تنها با برنامه ريزي صحيح و به موقع امکان پذير است. حوادث از جمله موارد هزينه زا در 
سازمان هستند. در سال هاي اخير بررسي حوادث به منظور يافتن علل اصلي بروز آن ها 
مورد توجه صاحبان صنايع قرار گرفته است. با توجه به ذخاير عظيم نفت و گاز در ايران 
و وابسته بودن صنايع مختلف به فرآورده هاي توليدي آن ها، عملکرد صحيح و مداومشان 
از اهميت ويژه اي برخوردار است. توجه به مفاهيم ايمني، بهداشت و محيط زيست كه در 
سال هاي اخير از الزامات حضور صنايع در صحنه رقابت و حتي هستي است، از تقريباً يک 
دهه قبل در كشورمان آغاز گشته است. اما مطالعات مختلف در زمينه بررسي حوادث 

دانشجو:  زهرا مختاري

 استادراهنما:  محمدعلي آزاده

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه تهران

رشته تحصیلي: مهندسي صنايع- گرايش سيستم هاي اقتصادي اجتماعي

تاریخ: 1388
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در صنايع شيميايي، خطاي انسان را دليل اصلي بسياري از حوادث عنوان كرده اند. به 
همين دليل و با بررسي داليل ريشه اي وقوع خطاي انسان توجه به فاكتورهاي انساني 
اهميت ويژه اي يافته است. در اين تحقيق سبک تصميم گيري فرد به عنوان فاكتور فردي 
مورد توجه قرار گرفته و تأثير آن بر ايمني، بهداشت و محيط زيست مورد ارزيابي قرار 
گرفته است. بدين منظور پرسشنامه هايي در اختيار 77 نفر از مديران مياني پااليشگاه 
تهران قرار گرفته و سبک تصميم گيري و نگاه آن ها به شاخص هاي ايمني، بهداشت و 
محيط زيست تعيين شده است. تقسيم بندي سبک تصميم گيري بر اساس طبقه بندي 
شده  انجام  نظام گرا  و  فراگير  سلسله مراتبي،  انعطاف پذير،  قاطع،  دسته  پنج  به  درايور 
است. سبک غالب در بين پرسنل مورد بررسي و ارتباط سبک با شاخص هاي HSE مورد 
بررسي قرار گرفته است. سپس با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها، كارايي هر 
سبک تعيين شده، در مرحله بعد گروه بندي مختلفي از سبک ها طراحي شده و ميزان 
كارايي گروه هايي با تركيب هاي مختلف از سبک ها تعيين شده است. در مرحله آخر با 
توجه ماهيت داده ها، مدل تحليل پوششي در غالب فازي اجرا شده و آناليز حساسيت 

آن از طريق مقايسه با مدل تحليل پوششي معمول انجام شده است. 



490كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري
مقام معظم رهبري:

اگر کسب دانش با نیت خدمت به کشور و سربلندی ملت باشد، قطعًا عبادت و یکی از حسنات خواهد بود

سنجش ميزان آمادگي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
با اجراي برنامه ريزي جانشين پروري با رويكرد نوين مديريت استعدادها

چكيده: 

هدف از اين پژوهش، سنجش ميزان آمادگي شركت براي اجراي برنامه ريزي جانشين پروري 
با رويکرد نوين مديريت استعدادها است. جامعه مورد مطالعه شامل مديران و سرپرستان 
شركت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در سال 1388 كه برابر با 406 است. روش 
مورد استفاده در اين پژوهش، توصيفي- پيمايشي و حجم نمونه طبق اصول علمي 270 نفر، 
با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تعين شد. جهت جمع آوري اطالعات از پرسشنامه 
سنجش ميزان آمادگي برنامه ريزي جانشين پروري راث ول ) 2005 (،كه داراي 28 سوال 5 
گزينه اي در 7 مولفه )ايجاد تعهد، ارزيابي الزامات كار فعلي، ارزيابي عملکرد فردي، ارزيابي 
الزامات كار آتي، ارزيابي استعداد فردي، پركردن خالءپرورشي وارزيابي برنامه ريزي جانشيني( 
به تفکيک دو وضعيت موجود و مطلوب، استفاده شد. جهت تحليل داده ها از آمار توصيفي 
)فراواني، درصد، ميانگين، نمودار( و آمار استنباطي )آزمون T همبسته، آزمون فريدمن( 
استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه در تمامي ابعاد مذكور جانشين پروري ميانگين نمرات 
وضع مطلوب بيشتر از ميانگين نمرات وضع موجود است. همچنين نتايج حاصل، بيانگر اين 
مسئله است كه در كليه ابعاد جانشين پروري، 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 62 % افراد در وضع موجود ابعاد جانشين پروري 
در حد متوسط هستند و قريب به 70 % افراد دروضع مطلوب ابعاد جانشين پروري در حد 
متوسط قرار دارند. و اين نتايج تاييد مي كند كه بين وضعيت موجود ميزان آمادگي شركت 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران براي اجراي برنامه ريزي جانشين پروري با رويکرد 

نوين مديريت استعدادها با وضعيت مطلوب تفاوت معني داري وجود دارد.

دانشجو:  ساره سام كن

 استادراهنما:  عباس عباس پور

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه: دانشگاه عالمه  طباطبايي

رشته تحصیلي: مديريت آموزشي

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

با علم توأم با دین و » تالش علمی برای خدا و در راه خدا «، می توان به توفیقات پایداری دست یافت.

تبيين و بررسي تاثير كيفيت ارتباط با مديران بر پذيرش تغيير سازماني از 
منظر تعهد كاركنان به تغيير سازماني

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 واسطه اي را بين ارتباط مدير– كارمند و حمايت 
رفتاري از تغيير سازماني بر عهده دارد. براي تغيير مورد بررسي نيز خصوصي سازي مد نظر 
قرار داده شده است. كاركنان 700 نفري پيماني و رسمي شركت پااليش نفت شيراز جامعه 
آماري اين تحقيق را تشکيل مي دهند. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده 175 نفر 
از اين كاركنان براي پاسخگويي انتخاب گرديدند. براي جمع آوري داده ها و آزمون 12 فرضيه 
تحقيق از پرسشنامه اي داراي روايي و پايايي بااليي استفاده شده است. يراي پايايي تحقيق 
از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است. كه براي پرسشنامه اين تحقيق0/87 بوده 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 كمک گرفته شده است. همچنين براي از تحليل 
عاملي تاييدي براي تعيين روايي و سنجش مدل هاي اندازه گيري متغيرها استفاده شده است. 
نتايج نشان مي دهد 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.

دانشجو:  سحر احمدي

 استادراهنما:  عباسعلي حاجي كريمي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه شهيد بهشتي

رشته تحصیلي:  مديريت بازرگاني

تاریخ: 1388
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مقام معظم رهبري:

دانشگاه ها 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

چكيده: 

امروزه، انتقادات به معيارهاي مالي سيستم هاي ارزيابي عملکرد سنتي افزايش يافته است، زيرا 
داراي نگرشي تاريخي و فاقد آينده نگري هستند و شركت ها را مجبور به تعقيب اهداف كوتاه 
مدت به بهاي از دست دادن اهداف بلند مدت مي نمايند.  ارزيابي متوازن يکي از سيستم هاي 
ارزيابي عملکرد نوين است كه براي اولين بار توسط كاپالن و نورتون به عنوان سيستم ارزيابي 
عملکرد نوين و چند بعدي ارائه گرديد و شركت ها را مجبور به همسويي با ارزيابي عملکرد 
سازمان و كنترل آن از منظر مشتري، فرآيندهاي داخلي و يادگيري و رشد و بررسي تاثير 
آن مناظر به منظر به منظر مالي مي نمود. اين سيستم پس از حصول نتايج موفقيت آميز و 
در اجراي استراتژي سازمان ها،  به عنوان يک سيستم مديريت استراتژيک ارتقا يافت.  اين 
تحقيق درصدد است با توجه به منافع بالقوه اين سيستم، امکان سنجي اجراي آن و همچنين 
امکان شاخص سازي از منظرهاي مختلف را در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران مورد بررسي قرار دهد. جمع آوري اطالعات از طريق پرسشنامه اي انجام شده است 
كه براي كاركنان شركت پااليش آبادان كه به عنوان جامعه آماري پايان نامه انتخاب گرديد، 
توزيع گرديده است.  فرضيات تحقيق كه مبناي پرسش اصلي پژوهش كه آيا امکان اجراي 
ارزيابي متوازن در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران وجود دارد يا خير 
تدوين گرديده است.  فرضيات با آزمون T استيودنت مورد بررسي و تمامي فرضيات اصلي و 
فرعي مورد تاييد قرار گرفتند.  براي اطمينان بيشتر از آزمون كاي– دو نيز استفاده گرديد،  
نتايج تحقيق را مي توان به صورت زير خالصه كرد: امکان اجراي ارزيابي متوازن در شركت 

ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران وجود دارد. 

دانشجو:  ابوالقاسم ميري

 استادراهنما:  دكتر محمد محسن جنايي

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد

دانشگاه:  دانشگاه آزاد اسالمي / علوم و تحقيقات

رشته تحصیلي:  حسابداري

تاریخ: 1389
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 402 .......................................................................... بحراني شرايط
 296 .................................................................... غيرهوازي شرايط
 351 .................................................... آبادان نفت پااليش شركت
 324 ,213 ,211 ...................... بندرعباس نفت پااليش شركت
 491 ,484 ,318 .............................. شيراز نفت پااليش شركت
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 398 .................................................................... بار تحمل ظرفيت
  ع

 481 ........................................................................ سازماني عدالت
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 Visbreaking ...................................................... 229 فرآيند
 453 .................................................. يدكي قطعات تأمين فرآيند
 464 ........................................................... اي شبكه تحليل فرآيند
 430 ....................................................................... تخميري فرآيند
 289 .......................................... تراوش -هوادهي تركيبي فرآيند
 387 ....................................................... استخراجي تقطير فرآيند
 289 ,275 ............................................................. هوادهي فرآيند
 289 ,275 ........................................................... هيبريدي فرآيند
 372 .................................................................... متغير هاي فرآيند
 470 ,451 ........................................................... سازماني فرهنگ
 439 ,431 ,415 ,302 ,289 ,249 ,202 ................... فالكس
 302 ,289 ............................................................. عبوري فالكس

 381 ............................................................................................. .فلر
 308 ,298 ,295 ,281 ......................................... سنگين فلزات
 441 ....................................................................... هاگينز  -يفلور

 425 ....................................................................................... فلورين
 484 ,472 ,457 ,452 ..................................... اطالعات فناوري
 346 ........................................................................... روبش فناوري

 314 ,309 ,272 ...................................................................... فنل
 247 ,244 ,226 ,202 ........................................ تروپش -فيشر
  ق

 294 ..................................................................... سفيد ريسه قارچ
 294 .............................................. كرايسسپوريم فانروكايت قارچ
 294 ....................................................... ليگنينوليتيك هاي قارچ
 409 ............................................................................... فيك قانون
 324 ,285 ,284 ..................................................................... قشم
  ك

 220 ....................................................................................... كائولن
 256 ,239 ................................................ زئوليتي هاي كاتاليست
 193 ........................................................ فلزي سه هاي كاتاليست

 246 ........................................................................................ كاتيون
 304 .................................................................... فلزي هايكاتيون
 468 ......................................................................... دانشي كاركنان
 256 ,204 ,183 ............................................................ كراكينگ

 271 .............................................................. ستوني كروماتوگرافي
 312 ,299 ,267 ............................................................ كمپوست

 196 .......................................................... آب منابع كيفي كنترل
 375 ........................................................... شبكه بر مبتني كنترل
 405 ...................................................................... ركوفسكي كويل

 308 ,295 ........................................................................... كادميم
 458 ................................................................................. كارآفريني

 405 ............................................................................. كاليبراسيون
 429 ..................................................................................... برنج كاه

 204 ................................................................................... كراكينگ
 181 ............................................................................................ كك

 209 ,182 ................................................................. كلسيناسيون
 243 .............................................................................. سازيكمينه
 188 ....................................................................... بينپيش كنترل
 360 ............................................................. احتراق فرآيند كنترل
 337 ........................................................................ سياليت كيفيت

  گ
 ,251 ,250 ,244 ,226 ,202 ,186.................. ....... سنتز گاز

423, 424 
 ,359 ,325 ,319 ,251 ,240 ,201 ....... ..............طبيعي گاز

360, 419 
 381 ..................................................................................... گازترش
 438 ,352 ,303 ,274 ,213 ,211 ............................. گازوئيل

 346 ,193 ................................................................................. گاما
 311 ,310 ,304 ...................................................... غشا گرفتگي
 179 ................................................................................... گليسرول
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 398 ................................................................................. سيال اليه
 382 ..................................................................... دار شيب هاي لوله
 323 ....................................................................... دار فين هاي لوله
 277 ............................................................................................ ليزر
  م

 417 ,293 .................................................................... قرمز مادون
   270 .................................................................. فعال سطح يماده

 سورفكتانت :ببينيدهمچنين 
 383 ............................................................................. مايع ماندگي
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 443 ..................................................... نوآوري محرك هايمتغير
   ,264 ,263 .......................................... اتر بوتيل ترشياري متيل

 MTBE : ببينيدهمچنين 
 ,239....بابل نوشيرواني مهندسي و فني عالي آموزش مجتمع

280, 289, 441,   
 بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه :ببينيدهمچنين 
 383 ................................................................ فشار افت محاسبات

 336 ,330 ........................................... خطا جريان محدودسازي
 362 ,342 ,340 ,206 ,191 ........................... متخلخل محيط
 ,266 ,264 ,263 ,260 ,258 ,201............ ....... زيست محيط

268, 270, 272, 274, 281, 282, 286, 288, 291, 
294, 309, 311, 316, 325, 347, 390, 393, 418, 

488, 489 
 ,335 ,329 ,291 ,283 ,278 ,264 ,259 ,199 ...... مخازن

346, 389, 396, 398, 438 
 223 ...............................................................دوجزئي هاي مخلوط

 Euler – Euler ...................................................... 351 مدل
 RSM ................................................. 242, 353 آشفتگي مدل
 455 ................................................................................ تقاضا مدل
 412 ,409 ,298 ,296 ,295 ,280 ,252 ......... النگمير مدل
 439 ........................................................................ متابوليكي مدل
 360 ,246 ,215 ................................ ترموديناميكي سازي مدل
 250 ,244 ,202 ............................................. رياضي سازيمدل
 247 ............................................................... سينتيك سازيمدل
 361 ,261 .......................................................... عددي سازي مدل

 490 ................................................................. استعدادها مديريت
 484 ,470 ,468 ,465 ,459 ,452 ,422 ...... دانش مديريت
 324 ....................................................................... ريسك مديريت
 459 ....................................................................... كيفيت مديريت
 447 .................................................................. اجتماعي مشاركت
 252 ............................................................................ شار معادالت
 362 ....................................................................... ممنتوم معادالت
 k ................................................................... 311 آشفتگي معادله
 Eulerian .............................................. 311 چندفازي معادله
 294 ..................................................... منتن - ميكائيليس معادله

 400 ....................................................................... سايشي مقاومت
 359 .................................................................................. يابيمكان

 449 ............................................................. يادگيري هايمكانيزم
 283 ...........................................................................خاك مكانيك
 325 ........................................................................... انرژي مميزي
 287 ,278 ..................................................... زيرزميني آب منابع
 ,469 ,468 ,466 ,464 ,459 ,443 ....... ............انساني منابع
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 321 ......................................................................... سنكرون موتور

 256 ,193 ,182 .............................................................. موليبدن
 339 ,207 .................................................. خطا مربعات ميانگين

 293 ............................................................... روبشي ميكروسكوپ
 435 ,418 .............................................................. ميكروارگانيسم
 266 .................................................... طبيعي هايميكروارگانيسم

 305 .................................................................... ميكروفيلتراسيون
 399 ................................................................................. ميكروفين

  ن
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 Ni/Al2O3 ..................................................... 423 نانوكاتاليست
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 Petro-Sim .......................................................... 213رافزا نرم
 189 ............................................................................. هپتان نرمال
 249 ,189 ................................................................. هگزان نرمال
 287 ........................................................... نفتي فرآوردهاي نشت
 ,278 ,270 ,268 ,234 ,200 ,189 ,179 ...... .......خام نفت

283, 288, 318, 358, 438, 455 
 211 ,205 .................................................................................. نفتا

 260 ,237 ,189 ................................................................ نفتالين
 413 ........................................................................ جزئي تك نفوذ
 295 ............................................................................... فيلمي نفوذ
 424 ,289 ................................................................ مولكولي نفوذ
 424 .............................................................................. نادسن نفوذ
 424 ............................................................................ ويسكوز نفوذ

 ,274 ,264 ,263 ,251 ,191 ,189 ....... ...............نفوذپذيري
292, 340, 362 

 431 .................................................................... نسبي وذگزينينف
 385 .............................................................................بحراني نقطه
 196 ................................................................................. زدايينمك

 482 ,458 ,443 ................................................................ نوآوري
 184 ......................................................................... زدايي نيتروژن

  و
 331 ................................................................................ آمين واحد
 352 ,191 ........................................................... آيزوماكس واحد
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 229 ............................................................... گرانروي كاهش واحد
 395 ........................................................................ كراكركت واحد
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فهرست پروژه هاي دانشجويي 
مورد حمايت پژوهش و فناوري 

شركت هاي تابعه



504كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري

پروژه هاي دانشجويي مورد حمايت مديريت پژوهش و فناوري شركت پااليش نفت آبادان

دانشگاهنام پروژهردیف

دانشگاه علم و صنعت ايرانشبيه سازي عددي نفوذ گازهاي CO2 و CH4 درون يک مخزن مفروض1

بررسي ميزان سميت ترشياري بوتيل اتر )MTBE( با استفاده از آزمون 2
زيستي دافني مگنا

دانشگاه آزاد اهواز واحد علوم و 
تحقيقات

دانشگاه تهرانسنتز زئوليت Y و تست آن در كراكينگ كاتاليستي3

دانشگاه صنعت نفتشبيه سازي و بهينه سازي رآكتور توليد بنزين از پلي اتيل سنگين4

مدل سازي فرآيند كاهش سختي آب با استفاده از زئوليت ها در برج هاي 5
صنعتي پااليشگاه آبادان و پتروشيمي بندر امام

دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

دانشگاه علم و صنعت ايرانساخت حسگر بر روي يک بستر كوارتز6

دانشگاه علم و صنعت ايرانساخت نانولوله هاي كربني قابل استفاده براي جذب گاز هيدروژن7

دانشگاه علم و صنعت ايرانسنتز پودر نانو كريستالين تيتانات روي به روش سل-ژل8

دانشگاه علم و صنعت ايرانتغليظ اسيد سيتريک به روش الکترودياليز9

دانشگاه علم و صنعت ايرانتصفيه پساب هاي نفتي به روش ميکروفيلتراسيون10

دانشگاه علم و صنعت ايرانتصفيه پساب نفتي به روش تقطير غشايي11

دانشگاه علم و صنعت ايرانمدل سازي فرآيندهاي غشايي )مدل سازي CFD فرآيند اسمز معکوس(12

13 CO2 بررسي روش هاي ساخت آزمايشگاهي غشا پليمري براي جداسازي
از جريان هاي گازي

دانشگاه علم و صنعت ايران

بررسي روش هاي ساخت آزماشگاهي غشا به منظور جداسازي LPG از 14
جريانظهاي گازي

دانشگاه علم و صنعت ايران

دانشگاه تهرانبررسي عوامل موثر بر جانشيني ايزومورفي در بنتونيت ها15

دانشگاه علم و صنعت ايرانساخت كاتاليست تبديل ضايعات پليمري16

از 17 استفاده  با  آبادان  پااليشگاه  بويلرهاي  واتروال  لوله هاي  تخريب  آناليز 
داده هاي آزمايشگاهي

دانشگاه صنعت نفت

تغييرات 18 اثر  بررسي  و  آبادان  پااليشگاه   80 تقطير  واحد  شبيه سازي 
خوراک واحد با ميعانات گازي در محصوالت پااليشگاه

دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر
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كراكينگ ضايعات 19 روي  كاتاليست  نسبت  و  دما  پارامترهاي  اثر  بررسي 
پليمري جهت تبديل به محصول مايع نفتا

دانشگاه صنعت نفت

دانشگاه علم و صنعت ايرانحل عددي و نرم افزاري مدل ديناميکي برج تقطير20

به 21 فرآيند  بهينه سازي  جهت  خام  تقطير  واحد  خبره  سيستم  طراحي 
كمک الگوريتم ژنتيک

دانشگاه تهران

دانشگاه رازيمطالعه CFD تأثير اندازه كاتاليست در بستر پرشده جذب22

منظور 23 به  جديد   SIDE ENTRY پروانه  يک  مدل سازي  و  طراحي 
افزايش راندمان اختالط

دانشگاه رازي

بررسي اثر الگوي جريان توليدي توسط همزن در شار عبوري از غشا با 24
CFD استفاده از

دانشگاه رازي

دانشگاه صنعتي شريفبررسي آسيب پذيري ساختمان هاي بتوني قديمي به روش تحليلي25

دانشگاه علم و صنعت ايرانمدل سازي ديناميکي برج تقطير )شبيه سازي رايانه اي پايا و پوياي برج تقطير(26

دانشگاه صنعتي شريفمقابله با مشکل رسوب گذاري نفت خام با استفاده از فناوري هاي زيستي27

شکل 28 تغيير  ارزيابي  در   Adaptive باركدگذاري  الگوي  از  استفاده 
االستيک سازه

دانشگاه صنعتي شريف

29Low Nox دانشگاه صنعتي اميركبيرمدل سازي مشعل هاي

30Hysis دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهرشبيه سازي واحد كت كراكر پااليشگاه آبادان با استفاده از نرم افزار

مطالعه آزمايشگاهي و مدل سازي CFD وسايل افزاينده انتقال حرارت 31
در مبدل هاي حرارتي

دانشگاه رازي

ارائه يک مدل ترموديناميکي در فرآيند جذب مواد آروماتيکي از لوبکات 32
توسط حالل فورفورال

دانشگاه علم و صنعت ايران

بررسي سينتيکي تخريب متيل ترسيو-بوتيل اتر )MTBE( با استفاده از 33
كاتاليزور تيتانيوم دي اكسيد TiO2 به روش فتوشيميايي

دانشگاه صنعتي شريف

شکل 34 تغيير  ظرفيت  ارزيابي  در  مودال  بارگذاري  الگوي  از  استفاده 
سازه هاي بتني نامتقارن تحت اثر تحريک هاي چند جهتي

دانشگاه صنعتي شريف

دانشگاه علم و صنعت ايراناستفاده از فرآيند تراوش تبخيري به منظور جداسازي حالل هاي آلي35

دانشگاه علم و صنعت ايرانمدل سازي فرآيندهاي غشايي36

دانشگاه علم و صنعت ايرانارائه الگوريتم مناسب به منظور بهينه سازي برج هاي تقطير37

در 38 فشار  و  دما  پروفايل  پيش بيني  منظور  به  تركيبي  مدل  يک  ارائه 
مبدل هاي پوسته وتيوب

دانشگاه علم و صنعت ايران
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دانشگاه علم و صنعت ايرانتحليل شبکه مبدل هاي حرارت با محدوديت اتصال39

الگوي 40 بر  تکيه  با  دوفازي  انتقال سياالت  در خطوط  فشار  افت  بررسي 
جريان و توزيع دما

دانشگاه علم و صنعت ايران

دانشگاه علم و صنعت ايرانمدل سازي رياضي و شبيه سازي برج هاي تقطير استخراجي و شبيه سازي آن41

دانشگاه صنعت نفتتهيه يک اكسيژن زداي طبيعي قابل استفاده درصنعت 42

دانشگاه صنعت نفتتهيه يک بازدارنده طبيعي خوردگي براي محيط هاي اسيدي 43

دانشگاه صنعت نفتبررسي دقت منحني هاي پوالريزاسيون بافل در محيط هاي اسيدي44

مطالعه CFD استفاده از همزن جت به جاي همزن پروانه اي در رآكتور 45
به هم خورده خنثي ساز

دانشگاه رازي

بررسي رفتار ديناميکي مخازن نفت سقف شناور با درنظرگيري اندركنش 46
خاک و سازه

دانشگاه صنعتي شريف

بچه 47 فيزيولوژيک  پارامترهاي  برخي  بر  ديازينون  سميت  اثرات  بررسي 
ساسماهيان ايراني

علوم و فنون دريايي خرمشهر

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهوازساخت كاتاليست تبديل مازوت به بنزين48

دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهربررسي سينتيک واكنش تبديل پلي اتيلن سنگين به بنزين49

معرفي انواع مشعل هاي گازي رايج در صنعت وبررسي روش هاي طراحي 50
بعضي ازآنها

دانشگاه صنعت نفت

دانشگاه صنعتي اصفهانتحليل وبررسي ريسک هاي مرتبط با نظارت برساخت درپروژه ها51

آلکيالسيون 52 واكنش هاي  در  سولفات  هيدروژن  آلومينيوم  از  استفاده 
فريدل-كرافت

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه

براي 53 زندگي  و  كار  بين  تعادل  مديريت  نظام  استقرار  چگونگي  بررسي 
ارتقاء سالمت كاركنان شركت پااليش نفت آبادان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز

توليد نرم افزار در ارزيابي مناسب بودن براي سرويس دهي، FFS طبق 54
API RP 579 استاندارد

دانشگاه صنعت نفت

دانشگاه صنعت نفتشبيه سازي حفاظت كاتدي با استفاده از روش المان مرزي55

دانشگاه صنعت نفتمدل سازي حفاظت كاتدي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي56

كنترل هوشمند بويلرهاي صنعتي با قابليت تحمل پذيري در مقابل وقوع 57
عيوب عملکردي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مركز

دانشگاه آزاد اهواز واحد علوم و ارزيابي تدابير ايمني درشركت پااليش نفت آبادان58
تحقيقات
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شيميايي 59 فرآيندهاي  بهينه سازي  جهت  مورچگان  ازالگوريتم  استفاده 
كنترل برج تقطير

دانشگاه زاهدان

علوم و فنون دريايي خرمشهرمطالعه اجتماعات بايوفولينگ ها درآب هاي اروندرود60

آبادان 61 نفت  پااليش  شركت  تقطير  واحد  حرارتي  مبدل  شبکه  اصالح 
ASPEN به وسيله نرم افزار

دانشگاه تهران

62X- Complexion دانشگاه صنعتي اميركبيرسولفورزدايي ازسوخت گازوئيل به وسيله جاذب

63  API RP579 برطبق استاندارد FFS دانشگاه صنعت نفتارزيابي قابليت سرويس دهي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنکابنارائه مدلي جهت ارتقاء تعهد كاركنان شركت پااليش نفت آبادان64

مدل سازي رياضي تشکيل كک، ناشي از تخريب حرارتي سياالت نفتي 65
درون لوله هاي كوره هاي صنعتي

دانشگاه اصفهان

تهيه ماژول نرم افزاري بازرسي بر مبناي ريسک مختص تيوب باندل هاي 66
API RP- 581 حرارتي مطابق با استاندارد

دانشگاه صنعت نفت

بهينه سازي بهره وري توربين هاي گازي جديد پااليشگاه آبادان با بهره گيري 67
از روش مناسب خنک سازي هواي ورودي به كمپرسورهاي آنها

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين  
طوسي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين  بهبود عملکرد مبدل هاي حرارتي در واحد تبديل كاتاليستي پااليشگاه آبادان68
طوسي

حضور 69 در  كربني  هاي  فوالد  خوردگي  الکتروشيميايي  ارزيابي 
دي اكسيدكربن واسيد استيک

دانشگاه صنعت نفت

پوشش هاي سخت نانوكامپوزيتي نيکل شامل نانو ذرات اكسيد تيتانيوم 70
با مقاومت باال در مقابل خوردگي

دانشگاه صنعت نفت

دانشگاه صنعت نفتتست غيرمخرب سازه هاي ورقي با استفاده از امواج فراصوتي هدايت شده71

خنک 72 سيستم هاي  روي  بر  موليبدات  خوردگي  بازدارندگي  اثر  بررسي 
كننده آبي

دانشگاه صنعت نفت

اندازه گيري عيوب به روش زمان پرواز پراش با استفاده از ترانس ديوسر 73
ارائه فازي

دانشگاه صنعت نفت

جداسازي و شناسايي باكتري هاي دريايي مقاوم به فلزات مس وكادميم 74
در بندر صادراتي ماهشهر و بررسي عملکرد باكتري ها در جذب زيستي 

فلزات مس وكادميم

علوم و فنون دريايي خرمشهر

جداسازي وشناسايي باكتري هاي دريايي مقاوم به فنانترن )آروماتيک ها( 75
در بندرصادراتي ماهشهر وبررسي تجزيه آنها توسط باكتري ها

علوم و فنون دريايي خرمشهر

بررسي تنوع ژنتيکي و توانايي جذب جيوه در باكتري هاي دريايي مقاوم 76
به جيوه در منطقه ماهشهر

علوم و فنون دريايي خرمشهر
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و 77 رضايت مندي  و  جامع  كيفيت  مديريت  اصول  بين  ارتباط  بررسي 
وفاداري كاركنان در پااليشگاه آبادان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک

بررسي نفوذ هيدروژن در فوالد APIX70 با استفاده از روش امپدانس 78
الکتروشيميايي

دانشگاه صنعت نفت

مايع 79 در  شده  ايجاد   Ni–Mo آلياژ  الکتريکي  رسوب  بافت  اثر  بررسي 
يوني بر مقاومت به خوردگي آن

دانشگاه صنعت نفت

دانشگاه صنعتي سهندتعيين ضرايب انتشار آالينده هاي هوا در مشعل هاي گازي صنايع نفت80

بررسي تجربي اثر برخي تركيبات بازدارنده شيميايي و روغن هاي گياهي 81
بر كنترل پديده رسوب آسفالتين نفت خام ايران

دانشگاه اصفهان  

آبادان- صندوق پستی 555 تلفن : 9-2229802-0631 فاكس : 021-66152423
www.abadan-ref.ir
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دانشگاهنام پروژهردیف

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراکتصفيه فتوشيميايي پساب پااليشگاه1

دانشگاه آزاد اسالمي واحد قماستحصال مواد نفتي با ارزش از لجن هاي نفتي پااليشگاه2

ارزيابي فرهنگ سازماني سطوح مديريت و سرپرستي پااليشگاه بر اساس 3
مدل فرهنگ سازماني دينسون 2000

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک

بررسي و كاربرد انواع ممانعت كننده هاي شيميايي جهت كاهش و كنترل 4
 خوردگي در صنايع پااليش نفت

دانشگاه فني مهندسي اراک

تحليلي 5 مراتبي  فرآيند سلسله  مبناي  بر  نگهداري  بهينه  راهبرد  انتخاب 
فازي )مطالعه موردي: شركت پااليش نفت شازند اراک(

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک

دانشگاه اراکمدل سازي سينتيکي رآكتور واحد هيدروكراكينگ6

واحد 7 دررآكتورهاي   Runaway  شرايط تخمين  و  پايداري  مطالعه   
هيدروكراكر

دانشگاه اراک

مدل سازي ديناميکي واحد هيدروكراكر به منظور برآورد سيستم تخليه 8
به مشعل

دانشگاه اراک

بهينه سازي فرآيند تثبيت و آبگيري از لجن تصفيه خانه فاضالب پااليشگاه 9
اراک

دانشگاه صنعتي شريف

هيدروكراكر 10 واحد  گرمايي  تبادلگر  شبکه  گرمايي  انتگراسيون  بررسي 
پااليشگاه اراک

دانشگاه سيستان و بلوچستان

بررسي و راهکارهاي كاهش مصرف آب در پااليشگاه اراک با استفاده از 11
تکنولوژي پينچ

دانشگاه صنعتي خواجه 
نصيرالدين  طوسي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراکتاثير كوچک سازي بر نوآوري در سطح فردي سازمان12

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراکارزيابي و اندازه گيري ريسک هاي ايمني در صنايع13

با استفاده از طيف فركانس و كاربرد آن در مانيتورينگ 14 تشخيص عيب 
پمپ هاي پااليشگاهي و بررسي يک مورد خاص در پااليشگاه اراک

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک

بررسي سينتيک واكنش افزايش نيتريت به فسفومولبيدنيوم و اندازه گيري 15
اسپکتروفتومتري نيتريت در آب

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک

دانشگاه اراکجداسازي آروماتيک هاي هيدروكربني از بنزين به روش استخراج مايع – مايع16

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراکاستفاده از مدل SIR  در راستاي بررسي تکنيک هاي انتخاب پيمانکار17

پروژه هاي دانشجويي مورد حمايت پژوهش و فناوري شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند
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پااليشگاه 18 آالتدوار  ماشين  خرابي  پيش بيني  مختلف  روش هاي  بررسي 
وارائه يک برنامه بهينه جهت تعميرات

دانشگاه تفرش

بررسي و اجراي فرآيند اصالح داده ها وتشخيص خطاهاي عمده در واحد 19
هيدروكراكر

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
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پروژه هاي دانشجويي مورد حمايت پژوهش و فناوري شركت پااليش نفت اصفهان

دانشگاهنام پروژهردیف

طراحي و بهينه سازي شبکه تبادلگرهاي حرارتي واحد تقطير با استفاده از 1
pinch تکنولوژي

دانشگاه سيستان و 
بلوچستان

2
مکانيزم  بررسي  جهت  آمينه  محلول هاي  به وسيله  گازكربنيک  جذب 
جذب و معرفي آمين مناسب در برج جذب با آكنه هاي سيال )جذب گاز 

دي اكسيدكربن به وسيله كاستيک در برج جذب آكنه هاي سيال(
دانشگاه صنعت نفت اهواز

امکان 3 بررسي  و   DGA و   DEA فوالد كربني در محلول هاي  خوردگي 
دانشگاه صنعتي اصفهانجايگزيني آنها در واحد تصفيه گاز پااليشگاه

استفاده از باكتري ها براي مقابله با ايجاد رسوبات واكسي در تركيبات نفتي 4
دانشگاه اصفهانهمراه واكس زياد

دانشگاه اصفهانحذف بيولوژيک مواد نفتي از خاک5

بين 6 خوردگي  حساسيت  بر  سردشدن  نحوه  و  پايدارسازي  دماي  بررسي 
دانشگاه صنعتي اصفهاندانه اي درمنطقه مجاور جوش فوالد زنگ نزن آستينيتي 347

بررسي پارارمترهاي مؤثر بر جوش پذيري سوپر آلياژهاي پايه نيکل و عيوب 7
)Incoloy800( دانشگاه صنعتي اصفهانايجاد شده بر

8Incol- )آناليز عددي فرآيند جوشکاري قوسي سوپر آلياژهاي پايه نيکل 
)ogy800دانشگاه صنعتي اصفهان

شناسايي عوامل استرس زاي شغلي و رابطه آنها با سالمت روان و عملکرد 9
دانشگاه شهيد چمرانشغلي و كيفيت زندگي

دانشگاه شهيد بهشتيطراحي مدل  رياضي برنامه ريزي توليد شركت پااليش نفت اصفهان10

بررسي روش هاي موجود و انتخاب بهترين روش و سعي در برطرف نمودن 11
دانشگاه بوعلي سينااشکاالت باالنس محورهاي موتورها

دانشگاه سيستان و محاسبات شبکه مبدل هاي حرارتي در واحد تقطير12
بلوچستان

دو 13 در  اصفهان  پااليشگاه  تصفيه  لجن  نفتي  هيدوركربورهاي  پااليي  گياه 
دانشگاه صنعتي اصفهانخاک آهکي

دانشگاه صنعتي اصفهانتوليد نيکل نانوكريستالي به روش الکتروپايتينگ14

بررسي تأثير آماده سازي سطح بر مورفولوژي و بافت پوشش هاي رسوب 15
دانشگاه صنعتي اصفهانالکتريکي )روي-كبالت(

دانشگاه صنعتي اصفهانبررسي خوردگي فوالد كربني در محلول هاي آمين16

فلزات سنگين 17 نفت خام )جذب  از  واناديوم  و  نيکل  فلزات  زيستي  حذف 
دانشگاه اصفهانتوسط جاذب زيستي جذب و زئوليت ها و مقايسه عملکرد آنها(
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بررسي حمل قطرات دي گليکول آمين )Carry Over( از برج جذب گاز 18
دانشگاه صنعتي شريفواحد گازترش پااليشگاه

اصالح 19 كلينوپتيولواليت  از  استفاده  با   )MEA( آمين  منواتانول  تخريب 
دانشگاه اصفهانشده و تبديل منومتانول آمين به ماده قابل دفن در محيط زيست

دانشگاه تهرانشبيه سازي فرآيند اكستروژن مستقيم قطعات با ابعاد بزرگتر از بيلت اوليه20

در 21 سيال  بستر  جذب  برج  در  سودسوزآور  محلول  در  گازكربنيک  جذب 
دانشگاه صنعت نفت اهوازحضور مواد كف ساز

پااليش 22 شركت  كاركنان  توانمندسازي  شاخص هاي  تحقق  ميزان  بررسي 
دانشگاه اصفهاننفت اصفهان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت

جوشکاري و جوش پذيري غيرمشابه آلياژ Incogoy800 به فوالد HP و 23
دانشگاه صنعتي اصفهانارزيابي خواص اتصال

24A300 به A560 50/ 50دانشگاه صنعتي اصفهانبررسي خواص مکانيکي و فيزيکي در جوشکاري آلياژ

دانشگاه اصفهانارائه ميکروارگانيسم جديد براي حذف فلزات از نفت خام25

زئوليت هاي 26 توسط  نفتي  تركيبات  از  گوگرد  جداسازي  بررسي  و  مطالعه 
دانشگاه اصفهانسنتزي نانو حفره

27)ODS( دانشگاه صنعتي شريفسولفورزدايي از برش هاي سبک نفتي به روش اكسيداسيون

براده برداري فرم هاي گرد به روش اسپارک 28 طراحي و بهينه سازي فرآيند 
دانشگاه مالزي)بهينه سازي فرآيند اسپارک بر روي فرم هاي چرخشي(

مدل سازي و مطالعه پارامترهاي جذب آب از گاز با استفاده از غربال هاي 29
دانشگاه صنعتي اصفهانمولکولي

30A560 دانشگاه صنعتي اصفهانبررسي جوش پذيري اتصال غيرمشابه فوالد زنگ نزن به آلياژ

شبيه سازي عددي تنش هاي پسماند حاصل از جوشکاري قوسي لوله هاي 31
 Incogoy800 دانشگاه صنعتي اصفهانسوپر آلياژ

شركت 32 ترش  آب  واحد  مبدل هاي حرارتي  تيوب  مناسب  جنس  انتخاب 
دانشگاه كرمانپااليش نفت اصفهان

دانشگاه صنعت نفت اهوازابداع روشي براي طراحي برج هاي تقطير تيغه دار33

دانشگاه علم و صنعت ايرانتخمين عمر سوپرهيترها در صنايع نفت34

ــتفاده از برنامه ريزي 35 ــا اس ــاني ب ــعه مديريت انس ــي راهکارهاي توس بررس
استراتژيک آموزشي در پااليشگاه اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
نجف آباد

برج 36 در  انرژي  مصرف  بهينه سازي  جهت  اكسرژي  پينچ  تركيبي  تحليل 
تقطير پااليشگاه اصفهان

دانشگاه سيستان و 
بلوچستان

پايه 37 آلياژهاي  با   4-PH 17 نزن رسوب سختي زنگ  فوالد  روكش كاري 
دانشگاه صنعتي اصفهانكبالت

بررسي ميزان حاكميت فرآيندهاي مديريت دانش در شركت پااليش نفت 38
دانشگاه اصفهاناصفهان و ارائه راهکارهاي بهبود
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دانشگاه اصفهانشبيه سازي مونت كارلو در فرآيند تشکيل خوشه آسفالتني39

در 40 آن  كاربرد  و  دي اكسيد  تيتانيوم  نانوفوتوكاتاليست  وشناسايي  سنتز 
دانشگاه اصفهانواكنش تخريب فوتوشيميايي مركاپتان ها

تشخيص رسوب و خوردگي درخطوط لوله به روش راديوگرافي صنعتي با 41
استفاده از روش هاي پردازش تصوير

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
نجف آباد

بررسي تاثير دقت ساخت پره هاي پمپ گريز از مركز روي عملکرد پمپ به 42
روش هاي تحليلي و عددي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
علوم و تحقيقات

دانشگاه سيستان و كمينه سازي مصرف آب و توليد پساب در فرآيندهاي شيميايي43
بلوچستان

دانشگاه رازيپروژه پژوهشي مشخصه سازي خوراک و محصوالت مياني برج تقطير44

مطالعه آزمايشگاهي، مدل سازي و شبيه سازي حذف گوگرد از بنزين توسط 45
دانشگاه اصفهانقرص هاي زئوليت در يک رآكتور بسته

ميدان 46 توسط  گازي  جريان  از   )SO2( دي اكسيدگوگرد  كاهش/حذف 
دانشگاه صنعتي اصفهانالکتريکي

47)ODS( دانشگاه صنعتي شريفگوگردزدايي از برش هاي سبک نفتي به روش اكسيداسيون

دانشگاه صنعتي شريفبررسي فرآيند نشست كک در نانو حفره هاي كاتاليست واحد كاتاليتيک48

دانشگاه يزدتحليل انرژي واگزرژي به منظورافزالش باده بويلر49

پوشش پودري نانوكامپوزيت PPMMT باروش الکترواستاتيک پاشش بر 50
دانشگاه اصفهانروي فوالدكربني ساده

از 51 خروجي  گازي  آالينده هاي  پخش  شبيه سازي  و  رياضي  مدل سازي 
دانشگاه اصفهانپااليشگاه اصفهان

52Y زئوليت  پايه  بر  تهيه شده  كاتاليزورهاي  توسط  بنزين  از  گوگردزدايي 
دانشگاه اصفهانمنتشرشده

بررسي خوردگي نواحي مختلف قطعه جوشکاري شده فوالدهاي زنگ نزن 53
دانشگاه صنعتي اصفهانآستينيتي ال 316

شركت 54 انساني  منابع  مديريت  اطالعات  سيستم  مفهومي  مدل  طراحي 
دانشگاه يزدپااليش نفت اصفهان

و 55 ساختار  ارزيابي  6و  بااستاليت  مارتنزيتي  نزن  زنگ  فوالد  كاري  رويه 
دانشگاه صنعتي اصفهانرفتارفرسايشي

روكش كاري فوالد ساده كربني با پوشش از استاليت 6  و ارزيابي زيرساختار 56
دانشگاه صنعتي اصفهانو رفتارخوردگي

بازيابي نيکل و تنگستن از كاتاليست هاي مستعمل واحد هيدروكراكينگ 57
شركت پااليش نفت اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
قائمشهر
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58
شبيه سازي و بهينه سازي عملکرد برج تثبيت كننده بنزين واحد 

بنزين سازي پااليشگاه اصفهان و ارزيابي اثر بوتان بر كيفيت بنزين 
شبيه سازي عملکرد برج تثبيت كننده واحد تبديل كاتاليستي

دانشگاه صنعت نفت

بهينه سازي انتخاب محلول اسيد شويي و بازدارنده فوالد ضد زنگ 59
دانشگاه شهيد باهنرآستيتي مقاوم به حرارت كاربردي در بويلرهاي تحت فشار

بررسي موانع اثربخشي دوره هاي آموزشي پااليشگاه نفت اصفهان و ارائه 60
دانشگاه تهرانپيشنهاد براي رفع آن

شبيه سازي انتقال حرارت در محفظه احتراق كوره 101 پااليشگاه 61
دانشگاه صنعتي اصفهاناصفهان

بررسي فني و اقتصادي رسوب گذاري در مبدل هاي حرارتي واحد تقطير 62
دانشگاه كاشانخام پااليشگاه اصفهان

مطالعه آزمايشي و عددي اثر تقويت براي كاهش اثر بارهاي محلي بر 63
دانشگاه كاشانروي كلگي بيضي گون 2:1 تحت فشار داخلي

اندازه گيري آرسنيک و سلنيوم در فرآورده هاي نفتي با دستگاه جذب 64
دانشگاه پيام نوراتمي به روش توليد هيدريد

65
بازيابي كبالت، تنگستن، نيکل و موليبدن از كاتاليست هاي مستعمل واحد 

هيدروتريتينگ پااليشگاه اصفهان با روش هاي شيميايي و فتوشيميايي 
)گياه پااليي(

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
قائمشهر

مدل سازي، طراحي و شبيه سازي ترنسپورهاي كم مصرف براي گره هاي شبکه 66
دانشگاه شاهدحسگر بي سيم

دانشگاه آزاد اسالمي واحد جوشکاري سوپر آلياژ IN-657 و ارزيابي خواص اتصال67
علوم و تحقيقات

زيست پااليي برخي از هيدروكربن هاي آروماتيک نفتي به وسيله 68
دانشگاه گرگانگونه هاي باكتري يابي جداشده از خاک هاي آلوده

مدل سازي برج هاي جذب شده و دفع واحد هيدوژن بخش آيزوماكس 69
دانشگاه فردوسي مشهدپااليشگاه اصفهان با استفاده از شبکه هاي عصبي

بررسي ارتباط نوسانات قيمت نفت خام بر قيمت محصوالت و تأثير آن بر 70
سود سهامداران در شركت پااليش نفت اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
دهاقان

ارزيابي تأثير ويژگي هاي كيفي اطالعات حسابداري مديريت و محتواي 71
اطالعاتي گزارشات حسابداري مديريت بر تصميم گيري مديريت

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
علوم و تحقيقات

دانشگاه اصفهانشناسايي موانع تسهيم دانش در شركت پااليش نفت اصفهان72

دانشگاه اصفهانآسيب شناسي تأخيرات خريدهاي خارجي در شركت پااليش نفت اصفهان73

ارائه روشي براي مسئله انتخاب تأمين كنندگان كاال و مواد )مطالعه موردي 74
دانشگاه صنعتي اميركبيرشركت پااليش نفت اصفهان(
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75
اولويت بندي فرآينده هاي قابل بهبود مديريت و توسعه منابع انساني شركت 
با   APQC بر اساس چارچوب طبقه بندي فرآيند  پااليش نفت اصفهان 

IPA رويکرد
دانشگاه يزد

ارزيابي عملکرد واحدهاي عملياتي پااليشگاه اصفهان با استفاده از مدل هاي 76
دانشگاه اصفهانتصميم گيري چند معياره

تعيين تأثير استقرار نظام مديريت مشاركتي از طريق سيستم پيشنهادها 77
دانشگاه اصفهانبر عملکرد منابع انساني شركت پااليش نفت اصفهان

از 78 انرژي  دومرحله اي  بازيافت  آزمايشگاهي  مطالعه  و  رياضي  مدل سازي 
دانشگاه اصفهانگازهاي گرم خروجي از دودكش ها در بستر ثابت

كنسرسيوم سيانو باكتري ها و باسيلوس ها در تجزيه نفت خام در پااليشگاه 79
نفت اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
تهران شمال

بهبود شبکه هاي مبدل حرارتي واحد تقطير پااليشگاه نفت اصفهان به 80
دانشگاه صنعتي اصفهانكمک آناليز پينچ با در نظر گرفتن اثرات افت فشار

دانشگاه صنعتي اصفهانآناليز پينچ و اگزرژي واحد تقطير 2 شركت پااليش نفت اصفهان81

دانشگاه صنعتي اصفهانمدل سازي و شبيه سازي و بهينه سازي واحد نمک زدايي82

بررسي راه كارهاي كاهش گرفتگي در غشاهاي اسمز معکوس- بررسي 83
دانشگاه تهرانموردي پااليشگاه اصفهان

ارزيابي و سنجش اثر بخشي كلي تجهيزات در سيستم خط توليد پيوسته 84
دانشگاه صنعتي اصفهانواحد آيزوماكس پااليشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهانامکان سنجي پياده سازي نت تاب در شركت پااليش نفت اصفهان85

ــولفات از 86 ــد محصوالت جانبي مانند كود آمونيم س ــي روش هاي تولي بررس
دانشگاه صنعتي اصفهانگاز هاي زائد

بررسي اختالالت اسکلتي – عضالني گروه عمليات و تعميرات پااليشگاه 87
نفت اصفهان به روش QEC و RULA و بررسي همبستگي اين دو روش

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
علوم و تحقيقات

محاسبه تلفات اكسرژي در يکي از سيکل هاي واحد توليد برق پااليشگاه 88
اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
تهران جنوب

ارزيابي خطاهاي انساني اپراتور هاي شركت نفت اصفهان به دو روش 89
SHERPA و HEART

دانشگاه علوم پزشکي 
اصفهان

بررسي كيفي و اقتصادي اثرات افزودني هاي مختلف به بنزين پااليشگاه 90
دانشگاه صنعتي اصفهاناصفهان

بررسي ميزان آمادگي شركت پااليش نفت اصفهان به منظور اجراي 91
)CRM( دانشگاه تهرانمديريت ارتباط با مشتري

دانشگاه اصفهانتحليل نگرش كاركنان با قرارداد دائم و غير دائم نسبت به  ايمني92

دانشگاه صنعتي اصفهانآناليز پينچ و اكسرژي واحد تقطير2 شركت پااليش نفت اصفهان93

رابطه هوش فرهنگي و اثر بخشي ا رتباطات انساني در بين پرسنل 94
شركت پااليش نفت اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
خوراسگان
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شناسايي موانع سازماني موثر بر بازارگرايي در شركت پااليش نفت 95
اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
نراق

96
اكسيدكننده  بومي  باكتري هاي  توسط  سنگين  فلزات  زيستي  آبشويي 
گوگرد و آهن جداسازي شده از خاک منطقه يا لجن آلوده به فلزات سنگين 

تحت تاثير نسبت هاي مختلف گوگرد/خاک

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
خوراسگان

مدل سازي انتقال هيدروكربن هاي نفتي در خاک و پيش بيني آلودگي 97
آب هاي زير زميني

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
علوم و تحقيقات

98
مقايسه ساختار سازماني در سازمان هاي دولتي و خصوصي

)مطالعه موردي : طراحي مجدد ساختار شركت پااليش نفت اصفهان 
هنگام ورود به بخش خصوصي(

دانشگاه تهران

دانشگاه آزاد اسالميامکان سنجي دوركاري در پااليشگاه نفت اصفهان99

سنتز و شناسايي كمپلکس هاي باز- شيف )Schiff base( جديد به 100
عنوان كاتاليزور در واكنش هاي آلي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
شهررضا

101
بررسي مقايسه اي ظرفيت جاذب هاي اكسيد مس آمورف بر پايه آلومينا 
و جاذب هاي ساختار يافته SBA 15 بر پايه سيليکا-آلومينا در حذف 

SO2 از مخلوط گازها

دانشگاه صنعتي اصفهان

102
شناسايي سنجش، و تأثير انگيزاننده ها براي تسريع روند پياده سازي 

مديريت دانش در شركت پااليش نفت اصفهان از ديدگاه كاركنان شركت 
پااليش نفت اصفهان

دانشگاه اصفهان

رابطه ي بين اشتياق شغلي با تعارض كار- خانواده و سالمت كاركنان با 103
دانشگاه اصفهاندرنظر گرفتن نقش ميانجيگري حمايت سرپرست و حمايت خانواده

104
بررسي تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر ارتقاء بهره وري منابع 

انساني
)مطالعه موردي شركت پااليش نفت اصفهان(

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمي واحد امکان سنجي پياده سازي RCM در پااليشگاه اصفهان105
خميني شهر

ساخت و اعتبار يابي پرسشنامه جامع قلدري در محيط كار)درشركت 106
پااليش نفت اصفهان(

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
خوارسگان

كيلومتر 5 جاده اصفهان- تهران صندوق پستي: 415-81465 تلفن: 8-6686041-0311 فاكس: 021-66152836
www.eorc.ir
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دانشگاهنام پروژهردیف

1 2/5 GHz0/18( در فركانس um( دانشگاه آزاد اسالمي طراحي تقويت كننده اپتوالکترونيک
واحد نجف آباد

واحد 2 رآكتورهاي  در  كاتاليست  كک زدايي  فرآيند  شبيه سازي  و  رياضي  مدل سازي 
دانشگاه اصفهانهيدروكراكر پااليشگاه بندرعباس و تهيه نرم افزار كاربردي آن

تحليل و به كارگيري الگويي مناسب جهت ارزيابي سطح مديريت دانش در شركت پااليش 3
نفت بندرعباس 

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد زاهدان

مديريت زيست محيطي پراكنش آلودگي هوا در شركت پااليش نفت بندرعباس با استفاده 4
SCREEN - 2از نرم افزار

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد بندرعباس

دانشگاه اصفهانبررسي مولکولي و اكولوژيکي باكتريه هاي تجزيه كننده نفت خام در خليج فارس5

دانشگاه آزاد اسالمي كاهش حجم لجن با استفاده از تزريق ازن در لجن خروجي تصفيه خانه هاي فاضالب6
واحد بندرعباس

تهيه يک ماده جديد نانو پروس )CU)I1SBA و استفاده از آن به عنوان جاذب براي 7
حذف تركيبات سولفوردار در صنعت نفت،گاز،پتروشيمي

دانشگاه علم و 
صنعت ايران

بررسي تلفات اكسرژي و انرژي يکي از سيکل هاي توليد برق پااليشگاه نفت بندرعباس 8
دانشگاه شيرازدر راستاي بهينه سازي انرژي

9
بر   MFMEAآن اثرات  و  شکست  حاالت  تحليل  و  تجزيه  روش  به  ريسک  ارزيابي 
تجهيزات و ماشين آالت در واحد غلظت شکن)03( پااليشگاه نفت بندرعباس به منظور 

ارائه راهکارهاي مديريتي جهت كنترل و كاهش مخاطرات

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد بندرعباس

حجم 10 پارامتر  كردن  تنظيم  اساس  بر  فقط  آسفالتين  رسوب  ترموديناميکي  مدل سازي 
مولي آسفالتين و تخمين پارامترهاي ديگر

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد ماهشهر

استحصال ماده MTBE از آبهاي صنعتي كف مخازن بنزين شركت نفت بندرعباس به 11
روش استخراج مايع و كاهش غلظت آن به حد اقل ممکن

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد بندرعباس

دانشگاه آزاد اسالمي امکان سنجي ERP در پااليشگاه نفت بندرعباس12
واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمي شناسايي و اندازه گيري تري هالومتان ها در آب آشاميدني پااليشگاه نفت بندرعباس13
واحد بندرعباس

به 14 توجه  با  خصوصي  بخش  به  بندرعباس  نفت  پااليش  شركت  واگذاري  بسترسازي 
دانشگاه پيام نورسياست هاي اصل 44 قانون اساسي با رويکرد استراتژي

طراحي مدل رياضي برنامه ريزي توليد جهت حداكثر نمودن سود شركت پااليش نفت 15
بندرعباس

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد بندرعباس

بهينه سازي هيدروژن و دي اكسيدكربن در شركت پااليش نفت بندرعباس با استفاده از 16
دانشگاه زاهدانبرنامه ريزي رياضي

طراحي مجدد، بررسي و مشخص نمودن اشکاالت سيستم حفاظت كاتدي اسکله شهيد 17
دانشگاه شيرازرجايي

پروژه هاي دانشجويي مورد حمايت پژوهش و فناوري شركت پااليش نفت بندرعباس
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دانشگاه صنعتي بازيافت واناديوم از لجن پساب پااليشگاه بندرعباس به روش غشا مايع18
اميركبير

دانشگاه شيرازشبيه سازي سنتيکي رآكتورهاي هيدروكراكر پااليشگاه19

دانشگاه پيام نور تدوين راهکار مناسب بريا ايجاد سازمان هاي يادگيرنده در شركت پااليش نفت بندرعباس20
بندرعباس

بندرعباس، جاده اسکله شهيد رجايی صندوق پستی: 3184 / 79145 
تلفن: 4-5564180-0761 فاكس : 021-66153457

www.baorco.ir
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دانشگاهنام پروژهردیف

دانشگاه سيستان و اصالح شبکه هاي مبدل حرارتي واحد تقطير پااليشگاه تبريز1
بلوچستان

دانشگاه آزاد اسالمي بررسي و مقايسه انواع نوبت كاري و تعيين بهترين سيستم و برنامه نوبت كاري2
واحد تبريز

دانشگاه آزاد اسالمي بررسي زمينه هاي انگيزشي كاركنان در شركت پااليش نفت تبريز3
واحد تهران شمال

دانشگاه تربيت كاهش مصرف آب در صنايع پااليشگاهي با استفاده از برنامه ريزي رياضي4
مدرس

دانشگاه تربيت بررسي اكسرژي واحد تقطير اتمسفريک به منظور كاهش مصرف انرژي5
مدرس

دانشگاه صنعتي مدل سازي رسوب نفت خام در مبدل هاي پيش گرمکن واحد تقطير اتمسفريک6
سهند

طراحي مبدل كاتاليستي جهت تصفيه گازهاي آالينده خروجي از دودكش پااليشگاه 7
تبريز

دانشگاه سيستان و 
بلوچستان

كاربرد Invertorهاي Multicell در جبران كننده هاي توان راكتيو ولتاژ باال و قدرت 8
باال

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد تهران شمال

دانشگاه آزاد اسالمي بررسي جايگزيني برج خنک كن خشک به جاي تر در پااليشگاه تبريز9
واحد تهران جنوب

دانشگاه صنعتي بازيافت گازهاي مشعل و تأثير آن بر كاهش آالينده هاي هوا10
شريف

11
اثرات  تعيين  جهت  تبريز  پااليشگاه  كاتاليستي  تبديل  واحد  رآكتورهاي  مدل سازي 
اكتيواسيون  در  سرعت  تخمين  و  محصول  كيفيت  بهبود  در  عملياتي  پارامترهاي 

كاتاليست

دانشگاه صنعتي 
سهند

دانشگاه علم و مدل سازي و شبيه سازي واحد هيدوركراكينگ پااليشگاه تبريز12
صنعت ايران

بررسي روش هاي بازيافت گازهاي ارسالي به فلر در پااليشگاه تبريز به منظور كاهش 13
ضايعات

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد تهران جنوب

دانشگاه سيستان و بهينه سازي مصرف هيدروژن در پااليشگاهها به روش انتگراسيون فرآينده ها14
بلوچستان

دانشگاه صنعت نفتامکان جايگزيني آمين مناسب در پااليشگاه تبريز15

16Wet H2S دانشگاه تهرانبررسي سازگاري تجهيزات فرآيندي موجود در محيط عملياتي

دانشگاه رازيشبيه سازي واحدتبديل كاتاليستي با استفاده از شبکه عصبي17

پروژه هاي مورد حمايت پژوهش و فناوري شركت پااليش نفت تبريز



520كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري

دانشگاه صنعتي شبيه سازي پايا و نيمه پاياي واحدكاهش ويسکوزيته پااليشگاه تبريز18
شريف

دانشگاه صنعتي پاک سازي مخازن نگهداري نفت خام با استفاده از روش هاي بيولوژيکي19
اميركبير

كاركنان 20 عملکرد  ارزيابي  سيستم هاي  بررسي  جهت  فازي  ارزيابي  درخت  مدل  ارائه 
شركت پااليش نفت تبريز

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد تبريز

نانومتري 21 با استفاده از غشاهاي  مدل سازي و شبيه سازي فرآيندهاي جداسازي گازها 
)سراميکي( لوله اي

دانشگاه صنعتي 
سهند

دانشگاه آزاد اسالمي بازيابي نيکل از كاتاليست مستعمل پااليشگاه تبريز22
واحد قائمشهر

رابطه تعاملي فرهنگ سازماني و استرس شغلي با رضايتمندي شغلي كاركنان شركت 23
دانشگاه الزهراپااليش نفت تبريز

دانشگاه آزاد اسالمي آشکاري سازي گاز H2S با استفاده از تکنيک هاي مادون قرمز24
واحد تبريز

دودكش هاي 25 شبکه  در  آالينده ها  همزمان  كنترل  بهينه سازي  روش هاي  انتخاب 
پااليشگاهي

دانشگاه صنعتي 
سهند

آسيب شناسي وتعيين علل و موانع نهادينه سازي نظام هاي مديريتي مستقر در شركت 26
پااليش نفت تبريز

سازمان مديريت 
صنعتي

دانشگاه آزاد اسالمي بررسي عوامل اصلي استقرار شش سيگما در پااليشگاه تبريز27
واحد تبريز

دانشگاه تبريزمطالعه تجربي و آشکارسازي كاويتاسيون متناوب در يک پمپ محوري28

و 29 آالينده ها  ميزان  كاهش  منظور  به   ROA پيستون  احتراق  محفظه  مجدد  طراحي 
دانشگاه تبريزمصرف سوخت

پاشش 30 سيستم  از  استفاده  با  ديزلي  موتورهاي  از  خروجي  آالينده هاي  كاهش 
دانشگاه تبريزچندمرحله اي

تحليل اكسرژي يک سيستم تبريد تراكمي با استفاده از مبردهاي چند جزيي )به صورت 31
دانشگاه تبريزتجربي(

بررسي رفتار هيدروديناميکي فيلم ريزان مايع با خواص فيزيکي متفاوت در حضور پمپ 32
دانشگاه تبريزرسانش EHD در روي سطوح تخت، مايل و قائم

ديزلي 33 موتورهاي  عملکرد  و  آاليندگي  در  ديزل  سوخت  ستاني  عدد  تاثير  بررسي 
دانشگاه تبريزبه صورت تئوري و تجربي

دانشگاه صنعتي حذف بيولوژيکي سولفيدهيدروژن از پساب پااليشگاه تبريز34
سهند

دانشگاه صنعتي بررسي اثر غلظت آمونياک بر كارايي واحد تصفيه بيولوژيکي پااليشگاه تبريز35
سهند
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مدل سازي واحد تصفيه گاز با آمين پااليشگاه تبريز و با استفاده از آنه هاي منظم جهت 36
بهينه سازي عملکرد آن

دانشگاه صنعتي 
سهند

دانشگاه آزاد اسالمي تعيين ميزان كارآفريني سازماني در پااليشگاه تبريز37
واحد تبريز

تحليل ترموديناميکي سردسازي هواي ورودي به توربين گازي در يک سيکل تركيبي 38
دانشگاه تبريزبا به كارگيري تبريد جذبي

بررسي علل توقف دستگاهها در واحد تقطير شركت پااليش نفت تبريز با استفاده از 39
FMEA

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد تبريز

حذف تركيبات آلي فرار )BTX( از هواي آلوده توسط نانوكاتاليست سديم به شيوه 40
اكسيداسيون كاتاليستي

دانشگاه صنعتي 
سهند

محلول 41 در  ريفرمينگ  مستعمل  كاتاليست  از  پالتين  استخراج  سينتيکي  بررسي 
هيپوكلريت

دانشگاه صنعتي 
شريف

دانشگاه صنعتي مطالعه و بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي اختالط در رآكتورهاي توربين دار42
سهند

43ED دانشگاه صنعتي اندازه گيري پس مانده در قطعات با استفاده از روش تست غيرمخرب
اميركبير

از 44 استفاده  با  تبريز  پااليشگاه  هيدروكراكر  واحد  مبدل هاي  شبکه  عملکرد  تحليل 
Pinch دانشگاه تبريزتکنولوژي

45HCCI دانشگاه تبريزتوسعه الگوي مناسب انتقال حرارت براي بررسي احتراق چند منطقه اي

ــار 46 ــانش EHD در رفت ــپ رس ــاي پم ــاي الکتروده ــر چيدمان ه ــي اث ــي تجرب بررس
دانشگاه تبريزهيدروديناميکي فيلم ريزان و جريان فيلم بر روي سطوح تخت و مايل

دانشگاه صنعتي سنتز و ارزيابي كاتاليست هيدروژناسيون دي اكسيدگوگرد47
سهند

كاربرد روش هاي هايبريد اجزاء محدود و اجزاي مرزي در بازسازي تصوير سيستم هاي 48
مقطع نگاري امپدانس الکتريکي

دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين  

طوسي

در 49 آن  بهبود  جهت  مناسب  راهکارهاي  ارائه  و  برون سپاري  مديريت  وضعيت  بررسي 
شركت پااليش نفت تبريز

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد تبريز

دانشگاه صنعتي حذف همزمان آالينده هاي خروجي از واحد بازيافت سولفور پااليشگاه تبريز50
سهند

دانشگاه تبريزپژوهش در طراحي و كنترل حركتي ربات هاي چند مفصلي، الهام گرفته شده از مارها51

اصالح شبکه مبدل هاي حرارتي واحد تقطير اتمسفريک و خال پااليشگاه تبريز به كمک 52
دانشگاه تبريزروش هاي سيستماتيک و مدل هاي رياضي

دانشگاه علم و مدسازي اختالط برش هاي متفاوت بنزين در پااليشگاه با استفاده از شبکه عصبي53
صنعت ايران
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دانشگاه تهرانمدسازي و بهينه سازي واحد گوگردزدايي نفتا54

فرآيند 55 به موتور در  EGR و پيش گرمايش هواي ورودي  از  استفاده  بررسي تجربي 
دانشگاه تبريزاحتراق، عملکرد و آاليندگي موتورهاي دوگانه سوز در شرايط بارهاي جزئي

دانشگاه تبريزتحليل انرژي سيکل توربين گازي با ركوپراتور شيميايي با سوخت هاي مختلف56

57
طراحي، ساخت و بررسي كارائي يک فتورآكتور لوله اي با جريان پيوسته با استفاده از 
كاتاليزورهاي نانوي TiO2 تثبيت شده بر روي بستر شيشه اي در حذف 4- نيتروفنل 

به عنوان يک آالينده مدل

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد تبريز

دانشگاه آزاد اسالمي بازيافت انرژي هاي هدررونده بااستفاده از مبدل هاي حرارتي با لوله هاي گرمايي58
واحد تبريز

بررسي قانون دوم چرخه توربين گازي توليد همزمان59
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين  
طوسي

بازيافت انرژي از كوره هاي واحد بنزين سازي پااليشگاه تبريز60
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين  
طوسي

بررسي تجربي و بهينه سازي فني و اقتصادي بخش آمين واحد گوگردزدايي از گازوئيل 61
Amine Loading توليدي در طرح جامع پااليشگاه تبريز با تاثير پارامتر كليدي

دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين  

طوسي

كوره هاي 62 در  گازطبيعي  همراه  به  تولوئن  حرارتي  اكسيداسيون  آزمايشگاهي  بررسي 
حرارتي

دانشگاه صنعتي 
سهند

دانشگاه صنعتي مدسازي سينتيکي حذف تولوئن از هواي آلوده با استفاده از كوره هاي حرارتي63
سهند

دانشگاه صنعتي سنتز نانو كاتاليست ريفورمينگ متان با استفاده از انرژي اولترا سوند64
سهند

بررسي 65 و  اكسيداسيون  از  استفاده  با  صنعتي  گازهاي  از  زايلن  فرآيند حذف  طراحي 
عوامل موثر در آن

دانشگاه صنعتي 
سهند

بررسي صرفه جويي انرژي و افزايش ظرفيت واحد تقطير پااليشگاه تبريز با به كار گيري 66
Preflash Drum برج سيني دار در مسير بخارات برج

دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين  

طوسي

67Co-  بهينه سازي سيستم در بخار برق و بخار پااليشگاه تبريز با استفاده از تکنولوژي
generatin با استفاده از نرم افزارهاي فرآيندي

دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين  

طوسي

پارامترهاي 68 تنظيم  با  واحد  راندمان  افزايش  و  واحد گوگردسازي  بهينه سازي عملکرد 
كليدي و بررسي نوسانات ميزان گوگردي در جريان گاز اسيدي

دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين  

طوسي

دانشگاه تبريزطراحي، مکانيزم و تحليل مدل سينماتيکي، ديناميکي و كنترل ربات ماهي69
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تبريز - صندوق پستی 4156- 51385
tbzrefinery.co.ir

از جوش كاري حين كار يک 70 ناشي  تاثير عوامل مختلف در تنش هاي پسماند  تحليل 
دانشگاه تبريزاتصال سه راهي

دانشگاه تبريزطراحي و شبيه سازي كوپلينگ نوري با استفاده از قطعه ميکرو نانو اپتو الکترو مکانيک71

دانشگاه تبريزتحليل عددي ظروف تحت فشار فوالدي با تاول هاي هيدروژني72

73Stirred Tank دانشگاه صنعتي بهينه سازي عوامل موثر بر اختالط در يک
سهند

74Jet Mixer دانشگاه صنعتي شبيه سازي ديناميکي اختالط و بهينه سازي عوامل موثر در آن در يک
سهند

دانشگاه علم و تخصيص تلفات در شبکه هاي انتقال75
صنعت ايران

سنتز نانو كاتاليست اكسيد روي و مس بر پايه ZSM-5 براي فرآيند تبديل مستقيم 76
گاز سنتز به دي متيل اتر

دانشگاه صنعتي 
سهند

دانشگاه صنعتي سنتز نانو كاتاليست اكسيد مس بر روي پايه H-ZSM-5 براي تبديل متانول به بنزين77
سهند

دانشگاه صنعتي سنتز نانو كاتاليست پاالديم و مس بر روي پايه آلومينا به روش سونوشيمي78
سهند

روش 79 از  استفاده  با  زيركونيا  سريا-  روي  بر  واسطه  فلزات  كاتاليست هاي  نانو  سنتز 
اولتراسوند و به كارگيري آنها در فرآيند اكسيداسيون هواي مرطوب

دانشگاه صنعتي 
سهند

دانشگاه تبريزتحليل اثر تنش هاي پسماند ناشي از جوش كاري بر رفتار خزشي جوش ها80

دانشگاه سمنانچذب يون هاي فلزي روي زروژل ها81

دانشگاه صنعتي بازيافت حرارت گازهاي حاصل از احتراق ديگ هاي بخار پااليشگاه تبريز82
سهند
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دانشگاهنام پروژهردیف

ــالب صنايع نفت 1 ــش بار آلودگي فاض ــاي مختلف در كاه ــه صافي با مدياه مطالع
)مطالعه موردي فاضالب پااليشگاه تهران(

دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين  

طوسي

از 2 استفاده  با  شمالي  تقطير  واحد  حرارتي  مبدل هاي  شبکه  اصالح  و  بررسي 
انتگراسيون حرارتي

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد تهران جنوب

دانشگاه سيستان و بهينه سازي مصرف انرژي در برج تقطير اتمسفريک با روش اكسرژي- پينچ3
بلوچستان

برروي 4 آلي  مواد  سطحي  جذب  فرآيند  ديناميک  ومدل سازي  تجربي  بررسي 
دانشگاه تهرانبستركربن فعال جهت كاهش COD در پساب پااليشگاه تهران

بررسي حذف H2S به كمک روش هاي هوادهي، لجن فعال و فيلتر از آب و فاضالب 5
پااليشگاه

دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين  

طوسي

دانشگاه صنعتي امکان سنجي تغييركاربري واحد مراكس LPG جهت تصفيه بنزين واحدغلظت شکن6
اصفهان

تعيين ضرايب انتشار و ميزان انتشار زيست محيطي آالينده هاي هوا از پااليشگاه تهران7
دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد علوم و 
تحقيقات

شناسايي و سنجش مواد شيميايي خطرناک منتشره از فرآيندهاي پااليشگاهي و 8
ارائه راهکارهاي كاهش اثرات سوء زيست محيطي

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد علوم و 

تحقيقات

انساني 9 خطاهاي  ارزيابي  و  شناسايي  در   Tracer, HEART دوروش  مقايسه 
اپراتورهاي اتاق كنترل پااليشگاه تهران

دانشگاه شهيد 
بهشتي

كاربرد 10 با  گرانروي  كاهش  واحد  توليدي  بنزين  از  مركاپتان  حذف  امکان سنجي 
فرآيند مراكس

دانشگاه صنعتي 
اصفهان

تفکيک منطقه آلوده و غيرآلوده در داخل پااليشگاه تهران با استفاده از روش هاي 11
eVLF,RS و Logging wellدانشگاه تهران

ــركت پااليش نفت 12 ــل در برنامه ريزي منطقه اي )مطالعه موردي ش ــد غيرعام پدافن
شهيد تندگويان تهران(

دانشگاه عالمه 
طباطبايي

ريسک 13 پايش  بر  آن  تأثير  و  رزيلينس  مهندسي  ارزيابي  براي  الگويي جديد  ارايه 
مطالعه موردي در پااليشگاه شهيد تندگويان تهران

دانشگاه علوم پزشکي 
همدان

دانشگاه زاهدانبررسي آناليز اكسرژي برج تقطير اتمسفريک واحد تقطير14

مدل سازي و شبيه سازي فرآيند تشکيل رسوب در پيش گرمکن نفت خام به روش 15
شبکه عصبي

دانشگاه علم و 
صنعت ايران

پروژه هاي دانشجويي مورد حمايت پژوهش و فناوري شركت پااليش نفت شهيد تندگويان تهران
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بهينه سازي روش تصفيه فاضالب پااليشگاه به روش معلق سازي مواد نفتي و لجن 16
فعال

دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين  

طوسي

از 17 استفاده  با  نفتي  آلوده  خاک هاي  از  هيدروكربني  مواد  توليد  و  حذف 
دانشگاه تهرانبيورسورفکتانت هاي توليدي از باكتري بومي

انتگراسيون همزمان انرژي و قدرت در واحد تقطير اتمسفريک شمالي پااليشگاه 18
تهران

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد تهران جنوب

لوله 19 تعمير  جهت   IN-519 آلياژ  همجنس  غير  و  همجنس  جوشکاري  بررسي 
دانشگاه تهرانكوره هاي توليد هيدروژن

20Antcoliny Optimi-  بهينه سازي شبکه هيدوژن در پااليشگاه به كمک روش
zation

دانشگاه صنعتي 
شريف

دانشگاه صنعتي بررسي عملکرد سيستم تصفيه بيولوژيکي پااليشگاه تهران از نظر حذف ازت21
شريف

دانشگاه صنعتي بررسي آزمايشگاهي استخراج پالتين ازكاتاليست مستعمل22
شريف

دانشگاه صنعتي مقايسه طراحي و عملکرد دو برج تقطير در خالء پااليشگاه تهران23
شريف

دانشگاه علم و شبيه سازي CFD يک رآكتور صنعتي هيدروكراكينگ24
صنعت ايران

پيش بيني نرخ خوردگي با استفاده از شبکه هاي عصبي25
دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد علوم و 
تحقيقات

بررسي الگوها و روش هاي مديريت دانش درسازمان و انتخاب الگوي مناسب جهت 26
دانشگاه پيام نوراستقرار مديريت دانش درشركت پااليش نفت تهران

دانشگاه تهرانمديريت پسماندهاي صنعتي پااليشگاه تهران27

آلودگي صدا در پااليشگاه نفت و ارائه طرح بهينه كاهش صدا در واحد تقطير28
دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد علوم و 
تحقيقات

TPH ازآب هاي زيرزميني 29 نفتي  آلودگي  نانوفيلتراسيون درحذف  بررسي كارآيي 
دانشگاه تهرانپااليشگاه تهران

فلر 30 خروجي  از  ارزشمند  گازهاي  بازيافت  جهت  مناسب  روش هاي  در  تحقيق 
دانشگاه تربيت معلمپااليشگاه تهران

براي 31 مناسب  آلياژ  تعيين  و  واحد سولفورسازي  پمپ  تخريب  و  بررسي خوردگي 
دانشگاه تهرانجايگزيني آن

حذف آالينده زيست محيطي از كاتاليست هاي مستعمل نفتي با استفاده ازروش هاي 32
دانشگاه تهرانميکروبي و تکنولوژي نانو
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دانشگاه عالمه ارتباط اجراي مدل تعادلي سازماني EFQM با ارتقاء بهره وري نيروي انساني33
طباطبايي

بررسي سفره هاي آب هاي زيرزميني آلوده به مواد نفتي و مدل سازي انتشار آن با 34
دانشگاه شاهروداستفاده از تکنيک CFD و ارائه استراتژي مناسب جهت پاک سازي آنها

حذف فلزات سنگين موجود در آب هاي زيرزميني پااليشگاه تهران و حذف آنها به 35
وسيله جاذب ها به منظور آبياري فضاي سبز

دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين  

طوسي

دانشگاه تهرانبررسي امکان پذيري زيست پااليي عمقي خاک هاي آلوده به مواد نفتي36

ارزيابي وضعيت ايمني مخازن تحت فشار در يک پااليشگاه و تدوين برنامه مديريت 37
حوادث و مخاطرات مربوط به آن

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد علوم و 

تحقيقات

تحليل 38 و  تجزيه  روش هاي  انتخاب  و  بندي  اولويت  براي  تصميم گيري  مدل  ارائه 
حوادث در صنايع فرآيندي

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد علوم و 

تحقيقات

رويکردي نوين براي به دست آوردن سطح يکپارچگي ايمني )SIL( در پااليشگاه با 39
استفده از روش ريسک گراف و منطق فازي

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد علوم و 

تحقيقات

كمينه سازي لجن در تصفيه خانه هاي فاضالب صنعتي مطالعه موردي پااليشگاه 40
نفت شهيد تندگويان تهران

دانشگاه تربيت 
مدرس

كاهش تركيبات آلي فرار )گاز استايرن( از هوا با استفاده از نانو ذرات دي اكسيد 41
UV تيتانيوم تثبيت شده بر روي كربن فعال با تحريک اشعه

دانشگاه تربيت 
مدرس

ارزيابي و دفن لجن تصفيه خانه فاضالب پااليشگاه تهران و ارائه روش هاي بهينه42
دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد علوم و 
تحقيقات

بررسي آلودگي هاي خاكستر زباله سوزهاي پااليشگاه تهران و ارائه راهکارهاي جهت 43
استفاده بهينه آن

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد علوم و 

تحقيقات

ايزومراسيون 44 واحد  در   HAZOP روش  به  ريسک  ارزيابي  و  خطرات  شناسايي 
پااليشگاه شهيد تندگويان تهران

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد تهران شمال

جاده قديم تهران - قم تلفن : 55901021-021 فاكس : 021-66152551
www.tehranrefinery.ir
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دانشگاهنام پروژهرديف

دانشگاه آزاد اسالمي ساخت و تست كاتاليست دوفلزي پالتين نئوبيميم واحد تبديل كاتاليستي1
واحد فيروز آباد

برآورد ميزان تبخير هيدروكربن ها از مخازن نفتي و ارائه روش هاي بازيابي به منظور 2
بازيابي به منظور كاهش آالينده هاي زيست محيطي پااليشگاه شيراز

دانشگاه آزاد اهواز 
واحد علوم و تحقيقات

در 3 ارائه روش هاي حذف  و  پااليشگاه شيراز  پساب  در   MTBE ميزان  اندازه گيري 
مقياس آزمايشگاهي

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد فيروزآباد

دانشگاه شيرازبررسي امکان جذب MTBE از آب هاي آلوده توسط جاذب هاي جامد به روش فيزيکي4

حذف MTBE از آب ته كشي مخازن بنزيني شركت پااليش نفت شيراز در مقياس 5
آزمايشگاهي

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد فيروزآباد

بررسي عملي و تئوري حذف نمک و آب از نفت خام با كمک امواج صوتي و مافوق 6
صوت درحالت ناپيوسته

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد تهران شمال

7
اسکلتي–  اختالالت  شيوع  كاهش  بر  ارگونومي  مداخله  برنامه  اجراي  تأثير  ارزيابي 
پااليشگاه  كاركنان  در  آن  با  مرتبط  رواني  اجتماعي–  فاكتورهاي  ريسک  و  عضالني 

شيراز 1388- 1389
دانشگاه علوم پزشکي 

همدان

كيلومتر 22 جاده شيراز - اصفهان صندوق پستی : 1445-73711  تلفکس : 021-66152931
www.sorc.ir
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دانشگاهنام پروژهرديف

دانشگاه اصفهانشناسايي باكتري هاي تجزيه كننده فنل1

دانشگاه صنعتي خواجه تهيه سولفونات و نيتريل از الکل2
نصيرالدين  طوسي

دانشگاه اصفهانفوتوليز سولفيد آلي3

دانشگاه رازيطراحي سيستم هاي امنيتي4

دانشگاه رازيپهنه بندي خطرات زمين لرزه در پااليشگاه كرمانشاه5

دانشگاه اصفهانپترولوژي ايران مركزي6

دانشگاه اصفهانخواص توزيع هاي نرمال در آمار7

دانشگاه اصفهانواكنش هاي تيوبنز آميد8

دانشگاه اصفهانمطالعه اليه ترموديناميکي اليه نانو9

دانشگاه رازيتبديل كاهشي در سنتزهاي آلي10

دانشگاه رازيسنتز هيدروسيکل11

دانشگاه رازيكاهش مصرف انرژي با استفاده از غشا12

دانشگاه كرمانشاهكاهش مصرف انرژي با استفاده از فرآيند اسمزي13

دانشگاه علم و صنعت بررسي استفاده از برج هاي با آكنه در پااليشگاه كرمانشاه15
ايران

دانشگاه رازياستفاده از پينچ در پااليشگاه كرمانشاه16

دانشگاه علم و صنعت مدل سازي برج جذب در پااليشگاه كرمانشاه17
ايران

دانشگاه علم و صنعت كنترل كامپيوتري برج تقطيردر پااليشگاه كرمانشاه18
ايران

دانشگاه علم و صنعت مدل سازي آنالين برج تقطير19
ايران

دانشگاه علم و صنعت مدل سازي ترموديناميکي رسوب واكس در جريانات نفتي20
ايران

دانشگاه علم و صنعت مدل سازي ترموديناميکي فرآيند جذب در غشاهاي پليمري21
ايران

دانشگاه علم و صنعت نم زدايي از گاز طبيعي با استفاده از شبيه سازي22
ايران

دانشگاه علم و صنعت شبيه سازي ديناميک برج جداسازي سيني دار23
ايران

دانشگاه رازياثرات MTBE بر خون انسان24

پروژه هاي دانشجويي مورد حمايت شركت پااليش نفت كرمانشاه
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دانشگاه رازياثر بنزين بر كليه و طحال انسان25

دانشگاه رازيساخت غشا فلزي و كاركرد آن در صنعت نفت26

دانشگاه رازييک واكنشگر جديد براي اكسايش تيول ها27

دانشگاه رازيمدل سازي احتراق در مشعل ها28

دانشگاه رازيمدل سازي غشاهاي ميکرو فيلتراسيون29

دانشگاه علم و صنعت مدل سازي رياضي برج هاي جذب در شيرين سازي گاز30
ايران

اثرات القايي مورفولين بر اندام هاي كليه، طحال و پارامترهاي خوني و كاهش اين 31
دانشگاه رازياثرات به وسيله سرم فيزولوژيک در موش سفيد

اثرات القايي تولوئن بر اندام هاي ريه، طحال و پارامترهاي خوني و كاهش اين اثرات 32
دانشگاه رازيبه وسيله سرم فيزولوژيک در موش سفيد

بررسي اثرات MTBE كبد، كليه و پارامترهاي خوني و نقش سرم فيزولوژي در 33
دانشگاه رازيكاهش برخي اثرات آن در موش سفيد ماده

شدن 34 فعال  غير  گرفتن  نظر  در  با  نفتا  رفورميگ  واحد  رآكتورهاي  مدل سازي 
دانشگاه رازيكاتاليست

بررسي اثرات گازوييل بر برخي ويژگي هاي سلولي و پالسمايي خون،كليه و كبد 35
دانشگاه رازيدر موش سفيد

دانشگاه اصفهانآزمايش هاي عاملي با پاسخ هاي گسسته و كاربرد آن در صنايع36

دانشگاه رازيساخت و بررسي غشا پلي آميدي به منظورجداسازي برش هاي نفتي37

دانشگاه رازيبررسي CFD و توموگرافي )ERT( اختالط همراه با واكنش شيميايي38

39VHDL با استفاده از FM دانشگاه رازيشبيه سازي دمدوالتور

دانشگاه رازيطراحي و بهينه سازي باتري شارژ مقاوم و مجهز به اصالح كننده ضريب توان40

بررسي رفتار هيدروديناميکي سيال در رآكتور جامد- مايع با استفاده از منحني 41
دانشگاه رازيتوزيع زمان اقامت سيال

ارزيابي پارامترهاي تاثير گذار بر واحد كاهش غلظت با استفاده از شبکه هاي عصبي 42
دانشگاه رازيمصنوعي

تحليل معادالت سيستم واحد آسفالت زدائي پااليشگاهي با استفاده از شبکه هاي 43
دانشگاه رازيعصبي مصنوعي

دانشگاه رازيكاربرد شبکه هاي عصبي در تحليل انتقال حرارت44

دانشگاه رازيبررسي انتقال فاز در جذب سطحي45

در 46 نيکل  فوتومتري  و  اسپکتر  اندازه گيري  و  تغليظ  پيش  ابري  نقطه  استخراج 
دانشگاه رازينمونه هاي روغن و سکه

اكسايش تركيبات آلي به كمک برخي نمک هاي نقره آكنده- كاتاليست 2 پر آلي 47
دانشگاه رازيدي سولفات
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دانشگاه رازيبررسي اثر نگهدارنده هاي مختلف بر فعاليت هترو پلي اسيدهاي متفاوت48

سنتز ماده نانوپروسMCM-41 وگونه هاي الحاق شده آن بافلزات آهن و منگنز و 49
دانشگاه رازيبه كارگيري آنها به عنوان يک جاذب براي حذف تركيبات سمي

دانشگاه كرمانشاهشبيه سازي رآكتور گوگردزدايي50

دانشگاه رازيمديريت فشار گاز در هنگام اوج مصرف در شهر كرمانشاه با استفاده از منطق فازي51

پااليشگاه 52 فاضالب  تصفيه  در  بي هوازي  تثبيت  بركه  بركارايي  فنل  اثر  بررسي 
كرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکي 
كرمانشاه

پااليشگاه 53 فاضالب  تصفيه  در  اختياري  تثبيت  بركه  بركارايي  فنل  اثر  بررسي 
كرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکي 
كرمانشاه

از 54 با استفاده  نانومتري  ابعاد  بررسي سنتز پودرهاي كلسيم فسفاتي متخلخل در 
قالب هاي سورفکتانتي

دانشگاه علم و صنعت 
ايران

55
استخراج  و  تغليظ  پيش  به منظور  كربني  ساختار  نانو  جاذب  بررسي  و  مطالعه 
تركيبات آلي حلقوي از پساب ها و فاضالب هاي صنعت نفت و گاز پتروشيمي با 

GS-SPME استفاده از روش

دانشگاه علم و صنعت 
ايران

دانشگاه صنعتي خواجه سنتز سلنوفورمات56
نصيرالدين  طوسي

دانشگاه صنعتي خواجه سنتز كتوسولفيدها57
نصيرالدين  طوسي

دانشگاه صنعتي خواجه سنتز تيوكاربامات ها58
نصيرالدين  طوسي

دانشگاه اصفهانحذف ميکروبي آمونياک59

دانشگاه علم و صنعت مدل سازي افزايش قدرت توربين گازي60
ايران

سنتز و كاربرد يک باي فنيل فنين و پاالد اسيکل مربوطه در واكنش هاي كوپل 61
دانشگاه رازيسوزوک

شبيه سازي رآكتورهاي واحد رفورمينگ نفتا با استفاده از مکانيزم پاتماواني چادري 62
دانشگاه رازيو بررسي اثر افت فشار و پارامترهاي عملياتي و كيفيت محصول

مدل سازي سلول شناورسازي واحد تصفيه پساب پااليشگاه كرمانشاه با استفاده از 63
دانشگاه رازيمنحني توزيع زمان اقامت سيال

كاربرد پلي اكمومتاالت هاي حل قلع )I( II( ، تيتانيوم )IV( و كبالت )III( در 64
دانشگاه رازيبرخي واكنش هاي آلي

دانشگاه رازيكاربرد مترو پلي اسيدها در سنتز تركيبات آلي در سيستم هاي هتروژن و هموژن65

دانشگاه رازيرفتار ديناميکي مبدل هاي حرارتي دو لوله در اثر تغييرات دما و جريان66

دانشگاه رازيمدل سازي CFD تماس گاز-مايع در سيستم هاي جريان دو فازي67

دانشگاه رازيساخت و بهبود غشاهاي اولترافيلتراسيون پليمري صفحه اي و ساخت مدرن غشائي68
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دانشگاه رازيمدل سازي رآكتور هيدروژن زدائي واحد 400 پتروشيمي بيستون69

جزئي 70 اكسايش  كاتاليستي  واكنشي  عملکرد  بر  مغناطيسي  ميدان  اثرات  بررسي 
دانشگاه رازيمتان در رآكتور بستر ثابت

71CFD دانشگاه رازيبررسي گرفتگي غشاها با استفاده از

دانشگاه رازيمدل سازي CFD تشکيل مايع و حركت سيال در خطوط انتقال گاز طبيعي72

تاثير شرايط عملياتي و كاتاليست در توليد CO2 در سنتز مستقيم دي متيل اتر 73
دانشگاه رازياز گاز سنتز و استفاده اقتصادي از آن

جدار 74 مدور  لوله هاي  پالستيک  االستيک  فروريزش  عددي  و  تحليلي  مدل سازي 
دانشگاه رازينازک تحت بارگذاري شبه استاتيک محوري

دانشگاه رازيشبيه سازي و مدل سازي رادارهاي تجسسي و رهگيري75

دانشگاه رازيطراحي و شبيه سازي انتقال ديتا از طريق خطوط برق76

با 77 جذبي  كاتدي  عريان سازي  ولتامتري  وسيله  به  اورانيوم  ناچيز  مقادير  تعيين 
دانشگاه رازياستفاده از 3 هيدروكسي 2 نفتنيک هيدازيد به عنوان عامل كي ليت ساز

تعيين مقادير ناچيز روي به وسيله ولتامتري عريان سازي كاتدي جذبي با استفاده 78
دانشگاه رازياز ناليديک اسيد به عنوان عامل كي ليت ساز

مدل سازي ديناميکي سيستم هاي انتقال سياالت جهت انتخاب بهينه پارامترهاي 79
دانشگاه رازيبهره برداري

دانشگاه رازيبررسي تحليلي و عددي افزايش انتقال حرارت جابجايي توسط سياالت نانو80

دانشگاه رازيبررسي ساختار الکتروني نانوتيوب ها و نانوريبون ها81

دانشگاه رازيبررسي هدايت كوانتي براي سيستم ها در ابعاد نانو82

ديناميک 83 شبيه سازي  از  استفاده  با  نانولوله كربني  يک  بر  گرمايي  اثرات  بررسي 
دانشگاه رازيمولکولي

دانشگاه رازيتهيه نانوتيوب نيکل و بررسي خواص الکتريک و اپتيکي آن84

دانشگاه رازيساخت نانوسيم هاي رسانا و نيمه رسانا و بررس خواص الکتريکي و اپتيکي آنها85

برروي نگهدارنده ها در برخي 86 اكسو متاالت هاي نشانده شده  فعاليت پلي  بررسي 
دانشگاه رازيواكنش هاي ْآلي

دانشگاه رازيتعيين شرايط بهينه تکنولوي غشايي براي جداسازي از پساب پااليشگاه87

دانشگاه رازيساخت و تهيه نانو ذره طال محافظت شده با ملکول هاي آلي88

دانشگاه رازيتهيه و شناسايي غشاهاي هادي89

دانشگاه رازيتهيه و تعيين مشخصات غشاي فلزي با استفاده از پاشش حرارتي90

91
تهيه  و  الکتروكاتاليزوري برخي كمپلکس هاي جديد عناصر واسطه  رفتار  بررسي 
با نانوتيوب هاي كربني و مايعات  خواص الکتروشيميايي الکترودهاي اصالح شده 

يوني
دانشگاه رازي
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دانشگاه رازيبررسي تغييرات آهنگ ماهانه، فعلي و ساالنه بارش در ايران92

دانشگاه رازيرونديابي بارش هاي غرب ايران93

دانشگاه رازيبررسي نسبت حداكثر بارش هاي روزانه به بارش هاي ساالنه در گستره ايران94

دانشگاه رازيكابرد برخي كاتاليست هاي كمپلکس باز شيف- بيموت به عنوان كاتاليست در سنتز آلي95

نانو 96 از  نازک تهيه شده  الکتريکي اليه هاي  تهيه و بررسي ساختاري و توان ترمو 
دانشگاه رازيذرات Bizte 3 به وسيله روش تبخير حرارتي

دانشگاه رازيبررسي اثر ناخالصي درتوان ترموالکتريکي نانوذره97

دانشگاه رازيپراكندگي مولد در فضاي كربن98

دانشگاه رازيپراكندگي كامپتون در فضاي كربن99

100MiT دانشگاه رازيمحاسبه عوامل شکل الکتريکي و مغناطيسي پروتون براساس مدل كيسه اي

ــتفاده از نتايج آن در 101 ــنگين و اس ــبه توابع موج در مبداء براي مزون هاي س محاس
دانشگاه رازيتحليل برخي از خواص توليد آنها

دانشگاه رازيميدان هاي كوانتومي بدون جرم در فضا - زمان دوسيتر102

ماكرو 103 كاتيوني،  آبرفت  هاي  آلي،  تركيبات  )يوني(  ملکولي  ساختار  روابط  مطالعه 
دانشگاه رازيمولکول ها تركيبات شبه دارويي و دارويي با خواص آنها و...

دانشگاه رازيشستشوي شيميايي غشا با استفاده از سورفکتانت ها104

كاربرد روش هاي تجزيه براي اندازه گيري مقادير اندک عناصر و آناديوم )v( و سرب 105
دانشگاه رازيII با ولتا متري كاتاليزوري و ولتامتري عريان سازي جذب سطحي

دانشگاه رازيواكنش هاي جايگزيني تركيبات آروماتيک106

دانشگاه رازيكاربرد هترو پلي اسيد در واكنش هاي شيميايي107

ساخت و تهيه نانوذرات طال به روش دو فازي و استقرار مولکول هاي مختلف آلي 108
دانشگاه رازيدر سطح آنها

دانشگاه رازيسنتز تركيبات جديد آلي با استفاده از الکترو اكسيداسيون تركيبات كتکولي109

دانشگاه رازيشيرابه زباله هاي خانگي در سراب قنبر كرمانشاه ويژگي ها و سم شناسي110

تحليل تصميم گيري چند هنجار براي مکان يابي يک لند فيل براي پس مانده هاي 111
دانشگاه رازيخطرناک با استفاده از نظام اطالعات جغرافيايي در استان هاي كرمانشاه و كردستان

بررسي كم كاري تيروئيد القا شده به وسيله ptv بر ميزان مس)cu( و روي )zn( در 112
دانشگاه رازيخون، ادرار و برخي بافت ها در موش سفيد صحرايي

در 113 باال  دماهاي  كاربرد  براي  معدني  آلي-  كامپوزيت  نانو  غشا  بررسي  و  ساخت 
دانشگاه رازيپيل هاي سوختي پليمري

فلزي 114 يون هاي  با  شده  الحاق   MCM-48 نانوپوس  ماده  خواص  ومطالعه  سنتز 
دانشگاه رازيFe3+وLa3+ و به كارگيري آن به عنوان يک جاذب جديد
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سنتز و بررسي خواص تركيب نانوپروس زيركونيوم سيليکات و كاربرد آن به عنوان 115
دانشگاه رازييک جاذب جديد

سنتز و بررسي خواص تركيب نانوپروس تيتانوسيليکات و كاربردآن به عنوان يک 116
دانشگاه رازيجاذب جديد

دانشگاه كرمانشاهتجزيه فوتوكاتاليزوري پساب117

118)TQM( دانشگاه آزاد اسالمي بررسي كاهش تضاد كاركنان برطبق مديريت كيفيت جامع
واحد اراک

119FSW دانشگاه صنعتي جايگزيني جوشکاري سنتي قطعات با فرآيند جديد جوشکاري اغتشاشي
اميركبير

بررسي رفتار مخازن فلزي سقف مهار شده و ارائه روش هايي براي پيشگيري در 120
كمانش جداره تحت تاثير تحريکات زلزله

دانشگاه صنعتي خواجه 
نصيرالدين  طوسي

دانشگاه سيستان و مدل سازي و شبيه سازي واحد تقطير پااليشگاه كرمانشاه در حالت پايا و ديناميک121
بلوچستان

تکنيک هاي 122 با  آلي  تركيبات  اندازه گيري  در  پروس جديد  نانو  جاذب هاي  كاربرد 
SPE-GC و SPE-UV در صنعت نفت،گاز و پتروشيمي

دانشگاه علم و صنعت 
ايران

سنتز و شناسايي تركيب جديد نانومتخلخل شبکه آلي فلزي و اصالح آن توسط 123
كاتاليست مناسب جهت ذخيره سازي گاز هيدروژن در صنعت نفت

دانشگاه علم و صنعت 
ايران

124
با گروه عاملي آلي  نانو ساختار كربني و عامل دار شده  سنتز و شناسايي تركيب 
از  براي حذف و جذب تركيبات اسيدي  به عنوان يک جاذب جديد  و كاربرد آن 

فرآيندهاي صنعت نفت،گاز و پتروشيمي

دانشگاه علم و صنعت 
ايران

125
نانو پروس كربني  نانو بتاسيکلودكسترين روي پايه هاي  سنتز نوين تک اليه هاي 
)MNCNS( و كاربرد آن در حذف برخي از آالينده هاي صنايع نفت، پتروشيمي 

و محيط زيست

دانشگاه علم و صنعت 
ايران

126 CYCLIC درحالت  كرمانشاه  پااليشگاه  كاتاليستي  تبديل  واحد  شبيه سازي 
دانشگاه رازيREGENERATION و برآورد اقتصادي آن

پااليشگاه 127 فلر  براي  بحراني  شرايط  در  تشعشع  از  ناشي  آمدهاي  پي  مدل سازي 
كرمانشاه

دانشگاه سيستان و 
بلوچستان

فرآورده هاي 128 از  گوگردزدايي  جهت  اكسيژن  به جاي  ازن  جايگزيني  مطالعه 
دانشگاه رازيپااليشگاهي در رآكتور ايرليفت

مقايسه و بهبود معيارهاي پايش عملکرد سيستم هاي كنترلي حلقه بسته داراي 129
كنترل پيش بين

دانشگاه بين المللي امام 
خميني

گونه هاي 130 سرشاخ هاي  و  برگ  در  واناديوم  و  نيکل  عناصر  گياه پااليي  ميزان 
دانشگاه لرستانجنگل كاري شده در حريم پااليشگاه كرمانشاه

دانشگاه سيستان و بهينه سازي مصرف هيدروژن در پااليشگاه كرمانشاه131
بلوچستان

كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتی صندوق پستی : 99519-67147 تلفن : 0831-8354611-19
www.korc.ir   021-66153300 : فاكس 
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پروژه دانشجويي مورد حمايت پژوهش و فناوري شركت پااليش نفت الوان

دانشگاهنام پروژهردیف

1in 10 دانشگاه آزاد اسالمي واحد طراحي و ساخت روبات بازرسي درون لوله هاي
شيراز

دانشگاهنام پروژهردیف

بررسي رابطه بين رضايت شغلي با استرس شغلي ، جو سازماني و سبک هاي مقابله با 1
دانشگاه تربيت معلماسترس

ــركت ملي پخش 2 ــازماني در ش ــان و يادگيري س ــازي كاركن ــه توانمندس ــي رابط بررس
دانشگاه تهرانفرآورده هاي نفتي ايران

مقايسه ديدگاه كاركنان صفي، رسمي و پيمانکاري در خصوص عوامل موثر بر بهره وري 3
نيروي انساني درشركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي كرمان

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد اراک

بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و بهره وري كاركنان ستادي شركت ملي پخش 4
فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد علوم 

و تحقيقات

دانشگاه صنعتي فرآوري لجن هاي حاصل از مخازن حمل و ذخيره مواد نفتي5
شريف

دانشگاه صنعتي فرآوري زيست محيطي پساب هاي آبي حاوي مواد نفتي6
شريف

دانشگاه آزاد اسالمي روش هاي بهينه جداسازي MTBE از آب ته كشي مخازن بنزين7
واحد اراک

بررسي نظام محاسبات بهاي تمام شده توزيع و فروش فرآوره هاي نفتي و ارائه روش 8
مناسب )مطالعه موردي، جايگاه هاي اختصاصي سوخت رساني در منطقه كرمانشاه(

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد علوم 

و تحقيقات

رويکرد تحليلي بر اتوماسيون اداري و تاثير آن بر بهره وري شركت ملي پخش 9
دانشگاه زاهدانفرآورده هاي نفتي ايران )منطقه شاهرود(

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر بهره وري شاغالن بخش دولتي ) مطالعه موردي شركت 10
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران(

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد علوم 

و تحقيقات

جزيره الوان، شيراز، صندوق پستی: 568-71365 تلفن: 66153140-021 فاكس: 021-33130116
www.lorc.ir

پروژه هاي دانشجويي تحت حمايت مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
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بررسي شاخص هاي ارزيابي بهره وري در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران11
دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد علوم 
و تحقيقات

دانشگاه آزاد اسالمي قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي )مطالعه موردي بنزين(12
واحد مركز

دانشگاه آزاد اسالمي تهيه الگوريتم پيش بيني مصرف فرآورده هاي نفتي در منطقه تهران13
واحد اراک

بررسي شاخصهاي بهره وري در نظام بهينه سازي مصرف فرآورده هاي نفتي در بخش 14
صنعت كشور )مطالعه در سطح آذربايجان شرقي(

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد اراک

بررسي موانع خصوصي سازي و واگذاري بخشي از فعاليت هاي شركت پخش 15
فرآورده هاي نفتي به بخش خصوصي

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد مركز

بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم ژن GSTTI و سطح هورمون هاي جنسي در 16
دانشگاه شيرازكاركنان مرد شاغل در پمپ بنزين شهر شيراز

ارائه الگوي ارزيابي تآثير اتوماسيون اداري در بهره وري شركت هاي وابسته به وزارت نفت 17
دانشگاه امام حسين)مطالعه موردي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران(

بررسي تأثير دوره هاي آموزشي بر عملکرد كارشناسان شركت ملي پخش فرآورده هاي 18
نفتي ايران

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد رودهن

بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران و ميزان استرس مخرب كاركنان با توجه به 19
موضع كنترل كاركنان درشركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد / علوم 

و تحقيقات

تعيين رابطه بين كيفيت زندگي كاري و كج روي سازماني از ديدگاه كاركنان در 20
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه عالمه 
طباطبايي

انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي )EIA( جهت مکان يابي محل احداث انبارهاي 21
نفتي

دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين  

طوسي

بررسي رابطه بين سبک هاي رهبري و انگيزه شغلي كاركنان در ستاد شركت ملي 22
پخش فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد قزوين

دانشگاه تربيت بررسي رابطه مصرف حامل هاي انرژي و رشد بخش هاي اقتصادي در ايران23
مدرس

ارزيابي منافع اقتصادي اجتماعي سياست هاي جايگزيني گازطبيعي به جاي فرآورده هاي 24
نفتي

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد تهران 

جنوب

دانشگاه آزاد اسالمي بررسي عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي و تأثير آن بر بهره وري نيروي انساني25
واحد اراک

ارزيابي تطبيقي مدل هاي برنامه ريزي استراتژي تکنولوژي26
دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد علوم 
و تحقيقات
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بررسي و ارائه شاخص ها و دستورالعمل هاي زيست محيطي27
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين  
طوسي

شبيه سازي و مدل سازي بررسي انتشار آلودگي حاصل از نشت فرآورده هاي نفتي از مخازن28
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين  
طوسي

دانشگاه بوعلي برآورد كارايي انبارهاي نفت شركت ملي پخش 29
همدان

دانشگاه تربيت معلمبررسي پارامتريک انتقال MTBE از مخازن سوخت تهران بزرگ به منابع آب زيرزميني30

نقش  سازه اي مخازن نفت در جلوگيري از انتشار آلودگي هاي هيدروكربوري به منظور 31
دانشگاه تهرانبهينه سازي وضعيت موجود

بررسي موانع يادگيري سازماني در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران32
دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد علوم 
و تحقيقات

بين سبک تصميم گيري و هوش هيجاني مديران در شركت ملي پخش 33 رابطه  تبيين 
فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه شهيد 
بهشتي

دانشگاه عالمه رابطه ساختار سازماني و توانمندي كاركنان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران34
طباطبايي

دانشگاه صنعتي جايگزيني حامل هاي انرژي در نيروگاه هاي حرارتي كشور35
شريف

دانشگاه امام حسينارائه مدل تصميم گيري براي جابجايي مخازن سوخت انبارهاي نفت شركت ملي پخش36

37)MTBE(دانشگاه صنعتي تصفيه بيولوژيکي پساب هاي حاوي متيل ترشيري بوتيل اتر
اميركبير

شبيه سازي عددي انتقال و تجزيه طبيعي افزودني هاي اكسيژنه كننده بنزين در منابع 38
آب زيرزميني 

دانشگاه صنعتي 
شريف

تبيين زمينه هاي ساختاري جهت استقرار فناوري اطالعات و ارتباطات در شركت ملي 39
پخش فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه شهيد 
بهشتي

نقش روابط عمومي در افزايش وجدان كاري و انضباط اجتماعي كاركنان شركت ملي 40
پخش فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد / علوم 

و تحقيقات

ديدگاه 41 از  انساني  منابع  مديريت  سياست هاي  منظر  از  سازماني  تعهد  شناسي  آسيب 
كاركنان دفاتر مركزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه عالمه 
طباطبايي

با 42 اطالعات،  فناوري  سيستم هاي  توسعه  راستاي  در  نوين   Roadmap يک  ايجاد 
دانشگاه شيرازكاربردي در به كارگيري فناوري RFID در سامانه هوشمند سوخت

پياده سازي 43 در   )CSFs( موفقيت  حياتي  عوامل  گذاري  اولويت  و  شناسائي  مدل 
دانشگاه شيرازسيستم هاي اطالعاتي، )مطالعه موردي: پياده سازيRFID در سامانه كارت سوخت(
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دانشگاه شيرازامکان سنجي استفاده از RFID در پروژه كارت هوشمند سوخت 44

چارچوبي براي پياده سازي مديريت ارتباط بامشتري درشركت ملي پخش فرآورده هاي 45
دانشگاه مالک اشترنفتي ايران 

تبيين شاخص هاي ارزيابي وتعيين درجه اهميت آنها براساس مدل كارت ارزيابي متوازن 46
)BSC( در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

دانشگاه شهيد 
بهشتي

دانشگاه شيرازبه كارگيري معماري سرويس گرا در طراحي سيستم هاي تجارت الکترونيکي47

به كارگيري فناوري اطالعات در صرفه جويي زمان و رضايت مندي كاركنان )منطقه اصفهان(48
دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد علوم 
و تحقيقات

دانشگاه عالمه رابطه استقرار دولت الکترونيک با ساختار سازماني )منطقه تهران( 49
طباطبايي

الگوريتمي ابتکاري براي حل CFLP و حل يک نمونه كاربردي از اين مسائل در 50
صنعت نفت 

دانشگاه صنعتي 
اميركبير

شناخت مشکالت ناشي از بروز تنش هاي شغلي و تهديدهاي سالمت رواني كاركنان 51
پخش اهواز

دانشگاه آزاد اهواز 
واحد علوم و 

تحقيقات

دانشگاه آزاد اسالمي بررسي سهم يارانه فرآورده هاي نفتي در هزينه دولت در استان مازندران52
واحد فيروزكوه

53 TiO2 بررسي تجزيه فوتوكاتاليستي متيل ترشري بوتيل اتر با استفاده از نانوكاتاليست
تثبيت شده بر روي زئوليت طبيعي ايران

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد تهران 

شمال

بررسي رابطه سيستم مديريت و كيفيت بهره وري كاركنان شركت ملي پخش 54
فرآورده هاي نفتي، منطقه قم

دانشگاه تهران-
پرديس قم

شناسايي عوامل موثر بر توانمندسازي منابع انساني در شركت ملي پخش فرآورده هاي 55
دانشگاه تهراننفتي ايران

دانشگاه عالمه الگوي ساختاري ،فرهنگي و تکنولوژي متناسب با رويکرد مديريت دانش درسازمان56
طباطبايي

مدل سازي و شبيه سازي عمليات بارگيري فرآورده هاي نفتي در انبارهاي نفت )مطالعه 57
موردي انبار نفت شمال غرب تهران( 

دانشگاه علم و 
صنعت ايران

دانشگاه آزاد اسالمي تاثير استاندارد مديريت يکپارچه IMS بر عملکرد شركت نفت منطقه لرستان58
واحد بروجرد

دانشگاه شهيد بررسي تأثير ادراک كاركنان از عدالت سازماني بر رفتارهاي شهروندي سازماني آنان59
بهشتي

دانشگاه عالمه نگرش سنجي پيامدهاي محيطي سهميه بندي بنزين در محدوده مركزي تهران 60
طباطبايي
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تعيين بهترين نقاط احداث مخازن استراتژيک فرآورده هاي نفتي و تعيين ظرفيت آنها 61
در كشور

دانشگاه عالمه 
طباطبايي

شناسايي و اندازه گيري ميزان يادگيري سازماني در شركت ملي پخش فرآورده هاي 62
دانشگاه تهراننفتي منطقه كرمان 

دانشگاه صنعتي مکان يابي پمپ بنزين ها در نواحي درون شهري63
شريف

بررسي به روزآوري واحد تبديل كاتاليستي در يک پااليشگاه از منصل كاهش بنزين از 64
رفورميت توليدي

دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين  

طوسي

65 Soaker به واحد كاهش گرانروي VACUM FBSHE بررسي امکان افزودني برج
type به 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 فرآورده هاي نفتي )ستاد( در سال 
 88-87

دانشگاه عالمه 
طباطبايي

67
تغييرات  فرآيندي  مدل  ارائه  و  سازماني  ساختار  بر  اطالعات  فناوري  تأثيرات  بررسي 
ساختار سازماني تاثر از پروژه هاي فناوري اطالعات: متمركز بر مورد مطالعاتي سامانه 

فروش اينترنتي

 NUSدانشگاه ملي 
سنگاپور

شبيه سازي عددي گسترش آلودگي نفتي محلول و غيرمحلول در آب هاي زيرزميني و 68
خاک )مطالعه موردي پمپ بنزين پاسداران محله دروس(

دانشگاه صنعتي 
شريف

بررسي اثر آالينده هاي نفتي بر پايداري بستررسي مخازن نفتي69
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين  
طوسي

پاک سازي خاک هاي ماسه اي آلوده به فرآورده هاي نفتي با استفاده از محلول شوينده70
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين  
طوسي

بررسي ميزان جذب فرآورده هاي نفتي در خاک هاي ماسه اي 71
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين  
طوسي

دانشگاه تهرانبررسي اثرات فرآورده هاي نفتي بر روي مشخصات مقاومتي بتن سخت شده72

دانشگاه شيرازكاربرد داده كاوي به منظور ايجاد دانش در سامانه هوشمند سوخت73

اثر نقص هندسي ناشي از جوش طولي قائم در ساخت مخازن استوانه اي در ظرفيت 74
كمانشي ناشي از فشارخارجي

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد مراغه

بررسي عوامل موثر براجراي اصل 44 قانون اساسي )مطالعه موردي شركت ملي پخش 75
فرآورده هاي نفتي( 

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد بروجرد
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76
شناسايي عوامل مرتبط با انگيزه كاركنان براي شركت در دوره هاي آموزش ضمن خدمت 
براساس تنوري وروم و بررسي وضع موجود از نظر به كارگيري عوامل فوق در ايجاد انگيزه 

كاركنان 
دانشگاه اصفهان

دانشگاه شهيد باهنربررسي خوردگي و مکانيزم هاي آن در مخازن محصوالت نفتي انبار نفت كرمان 77

بررسي و انتخاب آميخته ترفيع مناسب ارتباطات بازاريابي منسجم در راستاي 78
دانشگاه تهرانبهينه سازي مصرف نفت گاز در صنايع استان زنجان 

توسعه يک مدل FANP فازي جهت تركيب عوامل انگيزشي كاركنان با هدف افزايش 79
دانشگاه يزدبهره وري 

ارائه مدل رياضي جهت ارزيابي عملکرد اقتصادي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 80
دانشگاه شيرازايران 

 كاهش بارآلودگي نفتي از پساب مخازن فرآورده هاي نفتي منطقه خرم آباد و حومه81
)مقايسه روش اكسيداسيون پيشرفته و تثبيت ميکروبي(

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد تهران 

شمال

ارزيابي عملکرد كاركنان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اهواز براساس 82
 AHP مدل تحليل سلسله مراتبي

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد نجف آباد

دانشگاه رازيحذف لجن هاي نفتي از مخازن نگهداري مواد نفتي و جداكننده ها83

دانشگاه گيالنارزيابي عملکرد سيستم مديريت HSE به كمک مدل كارت امتيازي متوازن 84

ارزيابي سيستم اطالعاتي ترفيعات و انتصابات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 85
دانشگاه مالک اشترايران و انتخاب الگوي بهينه 

بررسي تاثير شرايط كاري، روابط شغلي و نگرش نسبت به ايمني بر روي حوادث و 86
رفتارهاي غيرايمن شغلي

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد اراک

بررسي عوامل سازماني موثر بر رشد اخالق حرفه اي كاركنان شركت ملي پخش 87
فرآورده هاي نفتي منطقه چالوس

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد بناب

امکان سنجي اقتصادي سوآپ فرآورده هاي نفتي كشورهاي همسايه، خاک جمهوري 88
دانشگاه گيالناسالمي ايران با رويکرد حضور بخش خصوصي 

بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 89
تهران در بهره وري آنها 

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد مركز

دانشگاه آزاد اسالمي علل قاچاق سوخت و راهکارهاي پيشگيري از آن90
واحد مشهد

دانشگاه آزاد اسالمي بررسي تاثير برون سپاري بر بهره وري شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه قم91
واحد كاشان

دانشگاه تهرانطراحي الگوي ارزيابي اثربخشي در دوره هاي آموزشي بزرگساالن 92

دانشگاه علم و بهينه سازي سيستم توزيع انبارهاي نفت 93
صنعت ايران

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و نوآوري كاركنان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 94
منطقه لرستان 

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد بروجرد
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فرآورده هاي 95 ملي پخش  رفتار شهروندي سازماني در شركت  و  معنويت  رابطه  بررسي 
نفتي ايران

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد مركز

دانشگاه عالمه بررسي تاثير توانمندسازي كاركنان بر خالقيت در سازمان با تاكيد بر نقش فرهنگ سازماني96
طباطبايي

مکان يابي براي مراكز با ساختار سلسله مراتبي و با وجود روند افزايشي تقاضا در يک افق 97
برنامه ريزي محدود )مطالعه موردي: مکان يابي مراكز پشتيباني از ايستگاه هاي CNG ايران(

دانشگاه صنعتي 
اصفهان

بررسي و معايب و مزاياي واگذاري برخي از امور جاري به صورت حجمي به بخش 98
دانشگاه گيالنخصوصي در منطقه گيالن و تاثير آن بر بهره وري شركت

دانشگاه صنعتي برنامه ريزي مجدد خط لوله چند محصوله با مديريت موجودي 99
اميركبير

دانشگاه صنعتي برنامه ريزي سيستم توزيع فرآورده هاي نفتي با استفاده از روش هاي ابتکاري 100
اميركبير

با 101 ايران  رتبه بندي شركت كنندگان در مناقصات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
استفاده از روش تصميم گيري ELECTRE به منظور تعيين بهترين گزينه

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد اراک

بهينه سازي واكنش فتوكاتاليستي مربوط به تجزيه تركبيات حلقوي موجود در پساب هاي 102
صنعتي با استفاده از نانو ذرات TiO2 پايه پرليت

علوم و فنون دريايي 
خرمشهر

دانشگاه تربيت معلمعارضه يابي بهره وري در سازمان ها و شركت هاي دولتي )مطالعه موردي شركت ملي پخش( 103

بررسي ساختار سازماني شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و انطباق آن با 104
مسئوليت هاي محوله 

دانشگاه عالمه 
طباطبايي

105 BTEX ارزيابي تماس شغلي كاركنان جايگاه هاي سوخت رساني شهر تهران با تركيبات
)بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و زايلن ها( در هواي تنفسي 

دانشگاه شهيد 
بهشتي

شبيه سازي ترموديناميکي يک ايستگاه فشرده )CNG( به منظور بهينه سازي عملکرد 106
دانشگاه كردستانايستگاه

ارائه مدلي از تاثير عوامل انساني بر ارتقاي اثربخشي سيستم مديريت دانش در شركت 107
دانشگاه تهرانملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

بررسي مشکالت انگيزشي كاركنان و ارائه راهکارهاي شاداب سازي منابع انساني در 108
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد مركز

برنامه ريزي استراتژيک توسعه بازاريابي طرح ملي بانکرينگ در شركت ملي پخش 109
دانشگاه پيام نورفرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه شيرازارزيابي عوامل ريسک در حمل و نقل فرآورده هاي نفتي به وسيله نفتکش هاي جاده اي110

در 111 يکپارچه  مديريت  سيستم  استقرار  طريق  از  زيست محيطي  عملکرد  ارتقاء  بررسي 
انبارها و تأسيسات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي )مطالعه موردي منطقه همدان(

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد اراک

دانشگاه رازيبررسي تاثير مشخصات زئوليت دربازده توليد بيوديزل از روغن هاي نباتي112

مدل سازي و تحليل حركت فرآورده هاي نفتي در محيط هاي خاكي113
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين  
طوسي
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بررسي اثر ميزان رس در كارايي روش استخراج بخارات )SVE( در پاک سازي خاک114
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين  
طوسي

رابطه بين نوع استخدام و بهره وري نيروي كار در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 115
ايران- منطقه ساري

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد ساري

تركيبات 116 با  ري  شهر  نفت  انبارهاي  كاركنان  شغلي  مواجهه  بهداشتي  ريسک  ارزيابي 
BTEX )بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و زايلن ها( و پايش بيولوژيکي براي تركيب تولوئن 

دانشگاه شهيد 
بهشتي

دانشگاه شهيد باهنركاهش غلظت يون سولفات از پساب با استفاده از نانو فيلترها117

رابطه مديريت كيفيت جامع با عوامل استرس زاي نقش در كاركنان رسمي شركت 118
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه لرستان 

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد بروجرد

ارائه الگوي بهينه اولويت بندي انبارهاي نگهداري و توزيع فرآورده هاي نفتي با رويکرد 119
دانشگاه مالک اشترو پدافند غيرعامل 

دانشگاه علم و ساخت و ارزيابي غشاي سراميکي اولترافيلتراسيون براي تصفيه پساب نفتي120
صنعت ايران

دانشگاه تهرانتحليل سيستمي تغييرات مصرف بنزين و ارائه راهکارهايي براي كاهش آن121

122CNG دانشگاه صنعتي شبيه سازي ترموديناميکي كمپرسورهاي رفت و برگشتي
شاهرود

تبيين رابطه بين اخالق كار و عملکرد كاركنان در شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي 123
ايران

دانشگاه عالمه 
طباطبايي

دانشگاه شهيد تبيين و سنجش عوامل زمينه اي براي استقرار مديريت دانش124
بهشتي

دانشگاه الزهرابررسي نيم رخ رواني كاركنان شركت ملي پخش و رابطه آن با خوش بيني125

دانشگاه آزاد اسالمي توسعه مدل ارزيابي و رتبه بندي مجاري عرضه سوخت )جايگاه ها(126
واحد قزوين

شبيه سازي و مدل سازي عمليات تخليه و بارگيري فرآورده هاي نفتي درانبارهاي نفتي 127
)انبار كن منطقه تهران(

دانشگاه عالمه 
طباطبايي

بررسي مشکالت وارائه راهکارهايي براي ارتقاء بهره وري نيروي انساني در شركت ملي 128
پخش منطقه بوشهر

دانشگاه خليج 
فارس

بررسي اثرات مالي ناشي از واگذاري بخشي از فعاليت هاي خدماتي شركت ملي پخش 129
فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد شوشتر

تعيين و بررسي رابطه ميان ابعاد فرهنگ سازماني مرطوب و احساسات سازنده 130
كاركنان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه شهيد 
بهشتي

بررسي ارائه روش مناسب شناسايي خطرات ايمني، بهداشتي و زيست محيطي و ارزيابي 131
ريسک در انبارهاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد علوم 

و تحقيقات

ارزيابي رفتار كمانشي مخازن استوانه اي تحت اثر نقص هندسي عمومي افزايشي در 132
طول مخزن

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد واحد مراغه



542كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري

دانشگاه صنعتي ارائه راهکارهاي مديريتي جهت كنترل و تصفيه لجن مخازن فرآورده هاي نفتي133
اصفهان

بررسي رابطه بين مديريت مشاركتي و تعهد سازماني در كاركنان شركت ملي پخش 134
فرآورده هاي نفتي ايران منطقه فارس

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد مرودشت

135
رجوع  ارباب  به  خدمات  ارائه  روش هاي  اصالح  و  بهبود  راهکارهاي  و  شيوه ها  بررسي 
با  ايران  نفتي  فرآورده هاي  ملي پخش  مداري در شركت  راستاي سياست مشتري  در 

محوريت كارت هوشمند سوخت
دانشگاه تهران

بررسي اثر نانوكلي بر روي خواص مکانيکي و ضدخوردگي پوشش اپوكسي پلي 136
سيلوكسان

دانشگاه صنعتي 
اميركبير

تهيه سوخت زيستي از ضايعات حاصل از فرآوري نيشکر137
دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد تهران 
شمال

بررسي امکان تبديل برج سيني دار واحد تصفيه گاز پااليشگاه تهران به نوع آكنده به 138
منظور افزايش راندمان برج

دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين  

طوسي

مقايسه وضعيت موجود برنامه ريزي منابع انساني ستاد شركت ملي پخش فرآورده هاي 139
نفتي با معيارهاي علمي برنامه ريزي منابع انساني

دانشگاه عالمه 
طباطبايي

تعيين وضعيت مطلوب بحران در تامين و توزيع فرآورده هاي 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 فرآورده هاي نفتي منطقه 141
هرمزگان

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد قشم

بررسي الگوهاي جديد جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي بر بهره وري شركت ملي 142
پخش فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد مركز

رابطه بين تيپ هاي شخصيت مايرز- بريگز و ميزان بهره وري در ميان كاركنان شركت 143
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه عالمه 
طباطبايي

دانشگاه آزاد اسالمي بررسي ميزان تحقق اهداف مورد انتظار سياست هاي كاهش مصرف بنزين144
واحد نراق

ارتقاي ساختار سازماني مبتني بر فناوري اطالعات در شركت ملي پخش فرآورده هاي 145
نفتي ايران

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد تهران 

شمال

دانشگاه تربيت تصفيه تکميلي شيرابه توسط تركيب ازن زني و جذب سطحي146
مدرس

دانشگاه سيستان و امکان سنجي استقرار مديريت دانش )مطالعه موردي منطقه زاهدان(147
بلوچستان

تعيين ميزان مواجهه و ارزيابي سميت خوني،كليوي و كبدي بنزين بدون سرب در 148
كارگران پمپ بنزين هاي شيراز

دانشگاه علوم 
پزشکي شيراز
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بررسي رابطه بين مهندسي عوامل انساني و عملکرد كاركنان در شركت ملي پخش 149
فرآورده هاي نفتي منطقه كرمان

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد كرمان

بررسي رابطه مديريت دانش با سرمايه فکري در شركت ملي پخش فرآورد هاي نفتي 150
ايران

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد كرمان

بررسي رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني )مطالعه موردي شركت ملي پخش 151
فرآورده هاي نفتي ايران(

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد تهران مركز

بررسي رابطه يادگيري فناوري اطالعات )IT( و سرمايه اجتماعي در شركت ملي 152
دانشگاه تهرانپخش فرآورده هاي نفتي ايران

بررسي آلودگي نفتي )هيدروكربن هاي حلقوي PAH( در بافت چربي و كبد ماهيان 153
درياي خزر در سواحل استان گيالن

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد علوم 

و تحقيقات

دانشگاه تهران-رابطه خصوصي سازي بر بهره وري در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران154
پرديس قم

حذف تركيبات حلقوي و آروماتيکي از پساب انبارها و پااليشگاه هاي نفتي با استفاده از 155
)UV/H2O2( روش اكسيداسيون

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد واحد 

تهران شمال

با 156 دانشگاهي  نخبه  و  ممتاز  نيروهاي  به كارگيري  و  بر جذب  موثر  عوامل  اولويت بندي 
جهت گيري حداكثرسازي اثربخشي آنان در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه عالمه 
طباطبايي

دانشگاه آزاد اسالمي مطالعه و بررسي روش هاي بهينه سوخت رساني در روستاهاي استان زنجان157
واحد واحد قزوين

مدل سازي و تحليل پيچيدگي ساختاري كنتورهاي هوشمند158
دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد علوم 
و تحقيقات

بررسي تاثير تعارضات سازماني بر عملکرد كاركنان شركت ملي پخش فرآورده هاي 159
نفتي منطقه كهکيلويه و بوير احمد

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد واحد 
علوم و تحقيقات 

خوزستان

طراحي الگوي تصميم گيري تعيين فعاليت هاي قابل برون سپاري در بخش منابع 160
انساني صنعت نفت

دانشگاه عالمه 
طباطبايي

طراحي الگوي مديريت عملکرد در صنعت نفت: پژوهشي در شركت ملي پخش 161
فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد علوم 

و تحقيقات

ارائه مدل جهت بهينه سازي و كاهش هزينه هاي حمل و نقل در نظام زنجيره تامين 162
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران- كرمان

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد شيراز

بررسي رابطه بين عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي در شركت ملي پخش 163
فرآورده هاي نفتي ايران )مطالعه موردي منطقه اصفهان(

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحدتهران مركز
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بررسي و مدل سازي اثر پارامترهاي موثر بر جداسازي عناصر فلزي و توليد نانوذرات با 164
دانشگاه تهرانروش سيال فوق بحراني به كمک معادالت حالت ترموديناميکي

بررسي عوامل موثر بر گسترش مشاركت در شفاف سازي تصميم هاي سازماني در شركت 165
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحدتهران مركز

دانشگاه آزاد اسالمي اثرات مثبت و منفي ثبات سازماني بر عملکرد مديران شركت ملي پخش166
واحدتهران مركز

دانشگاه آزاد اسالمي بررسي رابطه بين آموزش علوم كاربردي آينده-شناسي و عملکرد مديران و كارشناسان167
واحدتهران مركز

تهيه و بررسي خواص ضدخوردگي يک پوشش نانوكامپوزيت حاوي ذرات روي با كاربرد 168
دانشگاه شهيد باهنردر صنايع پايين دستي نفت، گاز و پتروشيمي

169
با توجه به مفاهيم  چارچوب مفهومي تغيير مدل كسب و كار در صنايع حمل و نقل 
مديريت تغيير )مورد مطالعاتي: واحد حمل و نقل زميني شركت ملي پخش فرآورده هاي 

نفتي ايران

دانشگاه علم و 
صنعت ايران

ارزيابي توزيع جغرافيايي مخازن سوخت شركت نفت با تاكيد بر هزينه هاي حمل و نقل 170
دانشگاه تهران)مطالعه موردي شهر تهران(

دانشگاه شيرازرابطه خصوصي سازي و بهره وري از ديدگاه مديران شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران171

استفاده از ويژگي نانوذرات به منظور رفع آلودگي آب هاي سطحي از مواد معلق نفتي172
دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد تهران 
جنوب

مدل سازي برنامه ريزي خطي پااليشگاه تهران و بهينه سازي جهت توليد بيشتر محصوالت 173
ميان تقطير

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد شاهرود

ارئه يک الگوي واكنش اضطراري در برابر حريق در مخازن فرآورده هاي نفتي انبار نفت 174
دانشگاه مالک اشترشمال غرب تهران

تدوين مديريت ريسک زيست محيطي در انبارهاي مركزي شركت ملي پخش فرآورده هاي 175
نفتي منطقه يزد

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد علوم 

و تحقيقات

بررسي عدم تقارن قيمت هاي نفت خام و قيمت هاي بنزين وارداتي با استفاده از مدل 176
اتورگراسيو آستانه اي

دانشگاه آزاد اهواز 
واحد علوم و 

تحقيقات

ارائه الگويي براي بررسي و تعيين سطح تعادل نابچابکي فرآيندهاي اصلي شركت ملي 177
دانشگاه يزدپخش فرآورده هاي نفتي ايران

ارائه مدلي براي اولويت بندي ريسک هاي موثر بر پروژه هاي IT با استفاده از شبکه هاي 178
عصبي )مطالعه موردي شركت ملي پخش فرآورده اي نفتي ايران(

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد مركز

الزامات پدافند غيرعامل در كاربري هاي هم جوار انبارهاي نفت )مطالعه موردي انبار نفت 179
دانشگاه مالزيشمال شرق تهران(



خالصه پروژه هاي دانشجويي 545

حذف تركيبات نفتي از خاک آلوده به روش خاک شويي180
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين  
طوسي

كامپوزيت 181 الياف  با  شده  مقاوم  مستغرق  بتني  سازه  پذيري  شکل  و  مقاومت  ارزيابي 
)FRP( به كمک تحليل هاي غيرخطي )مطالعه موردي بندرعباس(

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد تهران 

جنوب

دانشگاه صنعتي جذب سولفيد هيدروژن توسط آمين ها با استفاده از برج جذب فيتيله مرطوب182
سهند

بهينه سازي 183 منظور  به  شازند  خميني)ره(  امام  پااليشگاه   E-2110 هوايي  كولر  تحليل 
دانشگاه تبريزشرايط عملکرد آن

بهينه سازي اقتصادي واحد هيدروكراكر با تغيير در پارامترهاي عملياتي و توزيع محصوالت آن184
دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد تهران 
جنوب

طراحي و ساخت پايلوت جهت حذف MTBE از پساب هاي حاصل از آب گيري مخازن 185
MTBE دانشگاه كردستانبنزين و يافتن بهترين شرايط عملياتي جهت حذف

شناسايي معيارهاي ارزيابي و انتخاب پيمانکاران در شركت ملي پخش فرآورده هاي 186
نفتي ايران )مطالعه موردي اداره امور انبارهاي نفت(

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد سنندج

تعيين اثر گازسوز كردن خودروهاي سواري تهران بر انتشار آالينده هاي هوا و هزينه هاي 187
زيست محيطي ناشي از آن

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد علوم 

و تحقيقات

برآورد و مقايسه بهره وري نيروي انساني در مديريت هاي شركت ملي پخش فرآورده هاي 188
دانشگاه پيام نورنفتي ايران

بررسي رابطه ميزان تمايل مديران به بهره گيري از مديريت استعداد با عملکرد كاركنان 189
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد شوشتر

گانه 190 پانزده  نواحي  در   ACHIEVE مدل  براساس  بهره وري  بر  آموزش  تأثير  ارزيابي 
دانشگاه شيرازشركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

191
بررسي اثرات حذف يارانه هاي انرژي، برروي صنايع و شركت هاي توليدي و راهکارهاي 
با  فازي  معياره  چند  تصميم گيري  تکنيک هاي  از  استفاده  با  آن  منفي  تبعات  كاهش 

محوريت و تاكيد بر فرآورده هاي نفتي

دانشگاه فردوسي 
مشهد

دانشگاه يزدبررسي عددي عملکرد يک ديوار ترومبي در شرايط آب و هواي خشک )يزد(192

تعيين بهترين گزينه از بين شركت كنندگان در مناقصات شركت ملي پخش 193
ELECTRE فرآورده هاي نفتي با استفاده از تصميم گيري

دانشگاه آزاد 
اسالمي اراک

بررسي روش هاي مختلف تصفيه فاضالب هاي نفتي با هدف تعيين روش بهينه194
دانشگاه صنعتي 

خواجه نصيرالدين  
طوسي
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195
تدوين دانش فني رديابي منشا آلوده كننده آب با استفاده از بررسي هيدروكربن هاي 

آليفاتيک در تركيب نفت خام )مطالعه موردي آب هاي زيرزميني پااليشگاه نفت شهيد 
تندگويان تهران(

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد علوم 

و تحقيقات

نقش برنامه ريزي توسعه فردي در افزايش بهره وري شركت پخش فرآورده هاي نفتي 196
منطقه لرستان

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد بروجرد

ارزيابي عملکرد فرآيند پژوهش و فناوري در تعالي سازمان بر طبق مدل EFQM و 197
دانشگاه پيام نورراائه راهکارهاي تقويت آن در شركت ملي پخش فرآروده هاي نفتي ايران

دانشگاه اروميهتحليل حرارتي جريان سيال درون لوله ها با استفاده از روش انتقال حرارت معکوس198

بررسي تاثير پرداخت پاداش بهره وري در عملکرد كاركنان شركت ملي پخش 199
فرآورده هاي نفتي منطقه ساري

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد ساري

دانشگاه آزاد اسالمي تحليل فشار، دما و بررسي پديده خستگي در مخازن ذخيره CNG فوالدي نوع اول200
واحد شيراز

تعيين رابطه مولفه هاي هوش هيجاني با تعارض كار خانواده در زنان شاغل شركت ملي 201
پخش فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه عالمه 
طباطبايي

مدل سازي و كنترل جابه جايي و حركت سيستم حمل و نقل براساس كنترل مصرف 202
سوخت

 IITB دانشگاه
هندوستان

دانشگاه آزاد اسالمي بررسي اثر حذف يارانه ها بر مقدار تقاضاي بنزين در ايران203
واحد مركز

204
بررسي استانداردهاي زيست محيطي كاربردي در انبارها و تاسيسات نفتي كشورهاي در 
حال توسعه و توسعه يافته و مقايسه آن با وضعيت محيطي انبارها و تأسيسات شركت 

ملي پخش و ارائه راهکارهاي مناسب

دانشگاه بين المللي 
چابهار

طراحي الگوي تصميم گيري تعيين فعاليت هاي قابل برون سپاري در بخش منابع انساني 205
صنعت نفت

دانشگاه عالمه 
طباطبايي

طراحي الگوي مديريت عملکرد در صنعت نفت: پژوهشي در شركت ملي پخش 206
فرآورده هاي نفتي

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد علوم 

و تحقيقات

سازمان مديريت بررسي ميزان تاثير به كارگيري كارت هوشمند سوخت در جلوگيري از قاچاق بنزين207
صنعتي

دانشگاه علوم و طراحي مدل زنجيره تامين جامع براي فرآيند سوخت رساني در شرايط عدم اطمينان208
فنون مازندران

209
ارتباط بين سيستم هاي اطالعات مديريت و  بررسي نقش تنوع تيم ارشد مديريت در 
عملکرد استراتژيک با تمركز بر انعطاف پذيري و كاهش هزينه ها در شركت ملي پخش 

فرآورده هاي نفتي ايران

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد 

علوم و تحقيقات 
خوزستان

نفتي 210 فرآورده هاي  پيشنهادات در شركت ملي پخش  نظام  اثربخشي  بررسي  و  مطالعه 
دانشگاه آزاد اسالمي ايران و ارائه پيشنهادات كاربردي جهت اصالح و اعمال بازنگري هاي مورد نياز در آن
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تهران، خيابان ايرانشهر، نبش خيابان شاداب، شماره 1 تلفن: 77606030
www.niopdc.ir

بررسي تاثيرات اجتماعي– اقتصادي هدفمند كردن يارانه هاي فرآورده هاي نفتي 211
دانشگاه آزاد اسالميانرژي زا )مطالعه موردي استان يزد(

دانشگاه عالمه آسيب شناسي ارتباطات سازماني در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران212
طباطبايي

دانشگاه آزاد اسالمي بررسي عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني213
واحد بناب
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دانشگاهنام پروژهردیف

دانشگاه شهيد بهينه سازي كنترل ايستگاه هاي پمپاژ نفت با كنترل فازي1
باهنر

دانشگاه علم و بررسي خرابي و تخمين عمر باقيمانده پره توربين از جنس سوپر آلياژ2
صنعت ايران

سنجش شاخص هاي بهره وري خطوط انتقال مواد نفتي3
دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد 

اراک

بررسي تأثير آموزش ضمن خدمت در ارتقاء دانش و مهارت كاركنان شركت خطوط لوله 4
و مخابرات نفت منطقه خوزستان

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد 

شوشتر

دانشگاه علوم ارزيابي ريسک خطوط لوله نفت و فرآورده ها با استفاده از روش پيشنهادي كنت5
پزشکي همدان

برروي 6  )RCM( اطمينان  قابليت  رويکرد  با  تعميرات  و  نگهداري  سيستم  استقرار 
توربين هاي گازي خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب ايران

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد 

قزوين

دانشگاه صنعتي مطالعه تحليلي، عددي و تجربي تاثير پارامترهاي موثر بر فرآيند هيدروفرمينگ لوله7
اميركبير

دانشگاه چمران شبيه سازي عملکرد توربين گازي با خنک كن ورودي در شرايط اقليمي خوزستان8
اهواز

تاثير متغيرهاي جمعيتي و پاداشها بر تعهد و تمايل به ترک خدمت كاركنان شركت 9
خطوط لوله و مخابرات نفت/ منطقه لرستان

دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد 

بروجرد

نفت 10 و مخابرات  لوله  و كارآفريني در شركت خطوط  توانمندسازي مديران  بين  رابطه 
دانشگاه پيام نورايران

دانشگاه الزهراتبيين كيفيت زندگي زنان در شهرک هاي مسکوني مراكز انتقال نفت11

شناسايي چالش هاي فراروي متدولوژي شش سيگما در بخش خدمات دولتي12
دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد 

فيروزكوه

تحليل ترموديناميکي اثرات تزريق آب بر افزايش راندمان يک سيکل هيبريدي توربين 13
گاز و پيل سوختي اكسيد جامد در نيروگاه هاي حرارتي

دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين  

طوسي

پروژه هاي دانشجويي موردحمايت پژوهش و فناوري شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

تهران، خيابان سپهبد قرنی، شماره 194 تلفن : 88801960 – 66154464 فاكس : 66154351
www.ioptc.org
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دانشگاهنام پروژهردیف

عملکرد ديناميکي ديوار بنايي تقويت شده با فابريک FRP تحت بار چرخه اي صفحه اي1
دانشگاه صنعتي 

اميركبير

ارزيابي عملکرد و مشخصات هندسي بهينه ديوارهاي برشي مركب2
دانشگاه صنعتي 

اميركبير

شبيه سازي سه بعدي شکست موج درمنظقه ساحلي3
دانشگاه علم و 

صنعت ايران

مستند سازي فني در مديريت پروژه هاي صنعت نفت تا تأكيد بر مصداق هاي كاربردي4
دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد علوم 
و تحقيقات

5
بار  تحت  هندسي،  هاي  ناكاملي  داراي  مخازن  فراكمانشي  و  كمانشي  رفتار  بررسي 

محوري به روش آزمايشگاهي
دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد مراغه

6
ناشي  تغييرات  ماهواره اي جهت تشخيص  الگوريتم هاي هوشمند در تصاوير  بررسي 

از زلزله
دانشگاه تهران

بررسي سالمت سازه اي درسازه هاي زيربنايي وهوشمند7
دانشگاه علم و 

صنعت ايران

تهران، خيابان استادنجات اللهي، نبش خيابان كالنتري، شماره 247  صندوق پستي 11155/714 تلفن: 81781  
www.nioec.org     88943029 :فاكس

پروژه هاي دانشجويي مورد حمايت پژوهش و فناوري شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران



550كارنامه پژوهشي مديريت پژوهش و فناوري

نشاني و شماره تلفن شركت هاي تابعه شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

نشاني تلفن نام شرکت ردیف

خيابان  نبش  ايرانشهر-  خيابان  تهران- 
شاداب- شماره 1

021 -84129
فرآورده هاي  پخش  ملي  شركت 

نفتي ايران
1

تهران- خيابان سپهبد قرنی- شماره 194 021 -61651
مخابرات  و  لوله  خطوط  شركت 

نفت ايران
2

نبش  اللهي-  استادنجات  خيابان  تهران- 
خيابان كالنتري- شماره 247

021 - 81781
شركت ملي مهندسي و 

ساختمان نفت ايران
3

آبادان- صندوق پستی 555 0631 -2228080 شركت پااليش نفت آبادان 4

بروجرد صندوق  اراک-  جاده  كيلومتر 20 
پستی 41111-38671

0861  - 3674541 - 4
شركت پااليش نفت امام خميني 

)ره( شازند

5

كيلومتر 5 جاده اصفهان - تهران صندوق 
پستي : 415-81465

0311 - 668641 - 8 شركت پااليش نفت اصفهان
6

رجايی  شهيد  اسکله  جاده  بندرعباس- 
صندوق پستی : 3184 / 79145

0761 -4-5564180 شركت پااليش نفت بندرعباس
7

تبريز صندوق پستی 4156- 51385 0411 -4292929 شركت پااليش نفت تبريز 8

جاده قديم تهران - قم 021 -5901021 - 51
شركت پااليش نفت شهيد 

تندگويان تهران
9

كيلومتر 22 جاده شيراز - اصفهان صندوق 
پستی : 1445-73711

0711 -8217561 - 9 شركت پااليش نفت شيراز
10

صندوق  بهشتی  شهيد  بلوار   - كرمانشاه 
پستی : 99519-67147

0831 -4497100 شركت پااليش نفت كرمانشاه
11

جزيره الوان، شيراز ، صندوق پستی:
568-71365 

0711 - 8316240 شركت پااليش نفت الوان
12








