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 کای اصالح شده در حذف نیکل از پسابکاربرد لی

 3و نعمت اللّه جعفرزاده1*باقر انوری پور ،1عبدالصمد رستگار

 ، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ايرانگروه ايمني، حفاظت و آتش 1
 زيست محیطي، دانشگاه علوم پزشکي جندی شاپور اهواز، اهواز، ايرانمرکز تحقیق فنّاوری های 2

 دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي جندی شاپور اهواز، اهواز، ايران3

 1393شهريور 04: پذيرش تاريخ ،1393 مرداد 06: اصالح تاريخ ،1393 تیر 02: ارسال تاريخ

 چکیده

اذبي ارزان جبه عنوان  اند پوشش داده شده با اکسید آهن کهسبک وزن )لیکایِ(در اين مطالعه، دانه های رسي منبسط شدۀ 

د آهن در قرار گرفته است. بازدهي لیکای پوشش داده شده با اکسی بررسي( از پساب مورد (IIقیمت به منظور حذف نیکل 

حلول و مقدار اولیّه م pHپارامترهای عملیّاتي مانند زمان تماس،  با استفاده از( به عنوان يک جاذب جديد (IIحذف نیکل 

ا بقرار گرفت. خصوصیات جذب لیکای طبیعي و لیکای پوشش داده شده  آزمايشجاذب در سیستم های ناپیوسته مورد 

ايکس  تو( و پراش پرXRF(، طیف سنجي فلورسانس پرتو ايکس )SEMاستفاده از آنالیزهای میکروسکوپ الکتروني روبشي )

(XRD) نیکل  بازدهي حذف بیشترين. ندگرديد آزمايشII)) شرايطدر و  %96 برابر در لیکای پوشش داده شدهpH=6/0   و

ۀ دوم مدل مرتب مي تواند با يککه داده های سینتیک جذب بخوبي  دادگردد. نتايج نشان  ايجاد مي 5g/lمقدار جاذب 

ورت قابل صداده شده به  ( بر روی لیکای پوشش(IIکه جذب نیکل  نشان داد. نتايج آزمايشگاهي داده شودسینتیک مطابقت 

 .آبي کاربرد دارد وسايل( از پساب ها و (IIدر حذف نیکل  تواندميای رخ مي دهد و اين جاذب جديد  مالحظه

 جذب نیکل، تصفیۀ آب، لیکا :کلمات کلیدی
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حساسیت بعضی از تحلیل  شبیه سازی و ارزيابی تزريق سورفاکتنت در مخازن شکافدار:

 پارامترهای غیر قطعی

 *محمد حسن بديع زاد، احمد رضا زنگنه، امیر حسین سعیدی دهاقانی

 دانشکده مهندسي شیمي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ايران

 1394آذر 29: پذيرش تاريخ ،1394 آبان 10: اصالح تاريخ ،1394 ارديبهشت 05: ارسال تاريخ

 چکیده

 ازيابي از آنهااند و ب. چنین مخازني کمتر شناخته شدهرا تشکیل مي دهندخاورمیانه  ينفت ين ذخیرهبیشتردار  مخازن شکاف

ورت گرفته صعموما کمتر از مخازن متعارف است. تالش های بسیاری برای ازدياد برداشت و پتانسیل تولید از اين مخازن 

ستیابي به دبرای  EORوايي پايین نیاز به روش های ثانويه يا با تخلخل باال و تراواجد ماتريکس دار  است. مخازن شکاف

اعث کاهش سیالب زني سورفاکتنت است که ب از اين مخازن، حداکثر تولید دارند. يکي از روش های موثر ازدياد برداشت

ی شبیه گیر، به کاراثر اين روش ها شود. به خاطر پیچیدگي و عدم قطعیت همراه با کشش سطحي و تغییر ترشوندگي مي

ه ت. اين مطالعاولیه برای ارزيابي تاثیر پارامترهای کلیدی بر عملکرد نهايي چنین مخازني اس ضرورتسازی و تحلیل عددی 

آورد. فراهم مي ECLIPSEمخازن شکافدار با استفاده از نرم افزار تجاری  بهبرای تزريق سورفاکتنت  و ارزيابي مناسبيديدگاه 

يک تحلیل  و گرديد شکاف بر ماتريکس، اشباع اولیه آب، و تعداد گريدها بر عملکرد مخزن ارزيابيتاثیر نسبت تراوايي 

رشوندگي تهای مرتبط با سورفاکتنت از جمله جذب، کاهش کشش سطحي و تغییر پديده ،اين مطالعه در حساسیت انجام شد.

 درهم گیری م هدفشکاف بر ماتريکس يک کمیت که نسبت تراوايي  داد. نتايج شبیه سازی نشان در نظر گرفته شده اند

رفي بر است و عدم قطعیت در اشباع اولیه آب ماتريکس تاثیر شگ EORانتخاب سیالب زني سورفاکتنت به عنوان يک روش 

 نتايج شبیه سازی دارد. 

 سورفاکتنت، مخزن شکافدار، شبیه سازی، تخلخل دوگانه :کلمات کلیدی
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 استفاده ازبکارگیری روش جديد يکپارچه برای بهینه سازی تولید نفت و کنترل آب برش با 

 موردی مطالعه  ،مفهوم چاه هوشمند

 تورج بهروز*1، محمدرضا رسايی2 و رحیم مسعودی3

 انستیتو مهندسي نفت دانشگاه تهران و پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ايران1
 دانشگاه تهران، انستیتو مهندسي نفت، تهران، ايران 3و2

 1394 آذر 04: پذيرش تاريخ ،1394 آبان 13: اصالح تاريخ ،1394 تیر 13: ارسال تاريخ

 چکیده

آورد. م ميبهنگام تولید سیاالت را فراهکنترل  مناسب تکنولوژی چاه هوشمند با بکارگیری تجهیزات درون چاهي، شرايط

کرد مناسب آورد. کنترل تولید آب نیازمند عملفراهم مي سريع، راه را برای تعمیر يآب محصولگونه هر بهنگام مشاهده

-حوه کنترل آبنباشد. با اين حال، هنوز راه حل جامعي برای تولید آب و نفت ميحفظ تعادل بین تجهیزات درون چاهي برای 

 اين مطالعه است. ارائه نشده گرددمي هیدروکربوری وریبه بهبود بهرهکه کمک  های هوشمندبا استفاده از چاه ناخواسته های

چاهي  و  مناسب برای هوشمندسازی، اندازه شیرهای ته ها و میاديندر خصوص نحوه انتخاب چاهروش تجمیعي مناسبي را 

چاه مناسب  دهيوزنو بندی لويتاساس نظريات کارشناسي برای او . پارامترهای فني و اقتصادی بردهدارائه ميعملکرد آنها 

لکرد مورد عمبا توجه به  شوند. يک جريان کاری هم برای تعیین اندازه شیرهای درون چاهيمي بررسيسازی برای هوشمند

ند اتوابع هدف ميشود. توری شیرهای ته چاهي مياز اندازه بهینه، سبب کاهش بهره شود. عدم استفادهارائه مي انتظار آنها

ات با کمک تجهیز توانکه مي دهدمينشان  نتايج بدست آمدهبیشینه کردن تولید نفت، کمینه کردن تولید آب يا توامان باشد. 

های موردی پرداخت. نمونه مورد انتظارس تابع هدف به تولید آب و نفت به صورت تعادلي تحت شرايط درون چاهي و براسا

 ته است.برای بررسي اثربخشي اين فرايند نیز ارائه شده است که در آنها تابع هدف به طور قابل مالحظه بهبود ياف

 کنترلي، موقعیت شیر کنترليچاه هوشمند، غربالگری، بهینه سازی، اندازه شیر  :کلیدی کلمات
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 مدلسازی و شبیه سازی کوره واکنش واحد کالوس

 *پهلوان و محمد علی فنائیمريم 

 ايران ،گروه مهندسي شیمي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد

 1394 آذر 30: پذيرش تاريخ ،1394 آذر 07: اصالح تاريخ ،1394 مرداد 28: ارسال تاريخ

 چکیده

ی زيادی در هاي در راندمان فرآيند دارد. واکنشی واکنش مهمترين بخش واحد کالوس است و عملکرد آن تاثیر بسزايکوره

نش کار ی واکسازی کورهر کامل مشخص نیست، بنابراين شبیهها به طوافتد که سینتیک و مکانیسم آنکوره اتفاق مي

فاده تعادلي است هایوالً برای شبیه سازی کوره از مدلدشواری است و از گذشته تا کنون همواره مورد مطالعه بوده است. معم

ر ب .شودترل ميو کوره به صورت سینتیکي کنکه خروجي کوره در حالت تعادل قرار ندارد  تقدندمعمي شود، اما اغلب مقاالت 

وسط اين تبدست آمده  هایي شبیه سازی شده است. دما و غلظتی واکنش توسط مدل سینتیکدر اين مقاله کوره اين اساس،

دل مست آمده از بدپرومکس مقايسه شده است. نتايج  های آزمايشگاهي منتشر شده و نتايج ويرايش دوم نرم افزارمدل با داده

 مورد بررسي مدلاما  ،دقت مدل سینتیکي و نرم افزار پرومکس تقريباً يکسان است گرچه که دادنشان  مورد بررسي سینتیکي

وره ت در طول کلظغدما و  تغییراتتواند برای بدست آوردن ن مدل يک مدل توزيع شده است و ميدو توانايي مهم دارد. اوالً اي

مورد  سیستم کنترل تواند برای آنالیز رفتار گذرا و طراحياً اين يک مدل دينامیکي است و ميمورد استفاده قرار گیرد. ثانی

 استفاده قرار گیرد.

 واحد کالوس، کوره واکنش، مدل سازی سینتیکي، شبیه سازی :کلیدی کلمات
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های در سیستم( Markov) بین بر اساس مدل مارکُوکننده پیشسازی  يک کنترلطراحی و پیاده

  آسیب ديدههای ارتباطی کنترلی با شبکه

 2ايمان کريمی، 1، بابک روشنی پور*1سلحشور کريم

 بزاردقیق و اتوماسیون صنعتي، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ايرانگروه مهندسي ا1

  مرکز تحقیقات نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت، تهران، ايران2

 1393 شهريور 01: پذيرش تاريخ ،1393 مرداد 01: اصالح تاريخ ،1392 دی 19: ارسال تاريخ

 چکیده

 با استفاده از را کنترل های موجود در شبکه ارتباطي بین عناصر موجود در يک سیستماز دست رفتن داده به بررسياين مقاله 

 بررسي شده است  هاز دست رفت یهاداده. در اين تحقیق دو مسیر اصلي در کنترل ارائه مي نمايدبین استراتژی کنترل پیش

وش در بررسي صورت گرفته، يک ر(. Actuator)کننده به عملگر کننده و مسیر کنترلعبارتند از مسیر سنسور به کنترل که

کننده به عملگر پیشنهاد شده است. برای تخمین احتمال تأخیر زماني در مسیر کنترل جديد بر اساس الگوريتم مارکُو

های ازدست رفته در شبکه، استفاده شده دادهاثر ناشي از  مدت برای جبران اثر تأخیر طوالني GPCهمچنین، از روش کنترلي 

 Foundationپروتوکل  منطبق بر Smarادوات  با استفاده ازهای پیشنهادی بر روی يک سیستم واقعي ها و روشاست. الگوريتم

Fieldbus، تر الگوريتم پیشنهادی را نسبت روشني، عملکرد بهتر و مناسب آمده به اند. نتايج بدستسازی و ارزيابي شدهپیاده

 .ددهبین نشان مياندارد کنترل پیشبه الگوريتم است

 های از دست رفتهبین، مدل مارکُو، دادهسیستم کنترل مبتني بر شبکه، کنترل پیش :کلمات کلیدی
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در  316Lو  304Lاثر آماده سازی سطح بر روی مقاومت به خوردگی ايمپلنت های فوالد زنگ نزن 

 محلول هنک

 ،ايمان دانايی ، منصور فرزام*سعید قنواتی، محمد رضا شیشه ساز

 ، ايراندانشگاه صنعت نفت ، آبادانبازرسي فني، مهندسي گروه 

 1393 دی 11: پذيرش تاريخ ،1393 آبان 27: اصالح تاريخ ،1392 آذر 13: ارسال تاريخ

 چکیده

ان، با خواص ماده ارز يکبه  یابيدست یبرا يادیز یقاتتحق انجامموجب  یفلز یهايمپلنتاستفاده از ا یباال برا یتقاضا

ور گسترده طبه  ييها يژگيو ینزنگ نزن با داشتن چن یمناسب شده است. اگرچه فوالدها يخوردگ در برابر  مقاومو  يستيز

 يخوردگ ابردر برمقاومت  را به همراه دارد. ييهايمواد هنوز نگران ينمدت ا والنياما کاربرد ط یرند،گ يمورد استفاده قرار م یا

مختلف  یاهاثر روش  مقاله ين. در ااست مي شود یلتشکسطح آنها  یروکه بر  یدیاکس یلمزنگ نزن وابسته به ف یفوالدها

 رابربدر مقاومت  منظور بهبوده ب ييشو یداس یمیايي وش یساز يینرو یمیايي،الکتروش یشسطح شامل پول یآماده ساز

 یفط یکلي،س يزاسیونپالر از آزمايش های. ه استقرار گرفت يمورد بررس L316و  L304زنگ نزن  یفوالد ها يخوردگ

. ه استشداستفاده  نظر موردهای ي ويژگيجهت بررس يکسپراش پرتو ا يسنج یف( و طEIS) یمیاييامپدانس الکتروش يسنج

که شان داد نيج بدست آمده . نتاگرديده است يسهمقا و خام شده یعمل آور ینمونه ها يخوردگدر برابر مقاومت  يتدر نها

 يافته است. ، بهبودقرار گرفتهو پولیش الکتروشیمیايي  یمیاييش یساز ويینکه تحت ر ینمونه اخوردگي در برابر مقاومت 

 رويین سازی شیمیايي، امپدانس، خوردگي، پولیش الکتروشیمیايي :کلیدی کلمات
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