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 «کنفرانس بیانیه »
 

 

 تعالی بسمه

 
 

 دبو طبیعی منابع براساس نسبی مزیت درگذشته اگرچه اوست. هایتوانایی و انسان نوآوری، اصلی پایة

 فنی دانش از استفاده با تواندمی انسان دیگر بیان به آفرینند.می هاانسان را نسبی مزیت جدید قرن در ولی

 کند. متحول را صنایع رشد،روبه بازار با متناسب محصوالت تولید و بشر نیازهای کشف با و خود خالق نیروی و

 تأثیر دیگر سوی از و است توسعهدرحال کشورهای روی پیش مسائل ترینمهم از یکی جمعیت رشد مسئله

  است. برانگیزبحث مباحث جمله از مختلف هایحیطه در مصرف و تولید نحوه و میزان بر جمعیت رشد

 که هاستفرآیند این تریناصلی از یکی جداسازی هایفرآیند بشر، نیازهای با مرتبط هایفرآیند بین در

 آب انرژی، کشاورزی، و غذایی صنایع زیست،محیط گاز، وشیمی،پتر نفت، پاالیش شیمیایی، صنایع کلیه در

 هزاران از سازنده اجزای به شیمیایی هایمخلوط جداسازی فرآیند دارند. کلیدی نقش نوین صنایع و پساب و

 مختلفی هایروش قدیمی هایتمدن کهطوریبه است، شده انجام هاانسان توسط هنر یک صورتبه پیش سال

 سوخته، گیاهان خاکستر از پتاس و گیاهان از هارنگ ها،گل از عطر معدن، سنگ از فلزات خراجاست برای را

 بارز مثال اند.برده بکار هانوشیدنی تقطیر و آسفالت سنگ پاالیش نمک، آوردندستبه برای دریا آب تبخیر

 عضو این مناسب ردعملک بدون زندگی ادامه که است کلیه انسان، بدن در جداسازی هایفرآیند اهمیت

 برای کردن ایزوله و پاالیش سازی،خالص تغلیظ، سازی،غنی شامل جداسازی فرآیند باشد.نمی پذیرامکان

 بنیادی، اصول طرح و پژوهش راستا، این در است. برخوردار زیادی اهمیت از شیمی مهندسان و هادانشیمی

 بازیابی و فرآوری متالورژی، و معدن شیمیایی، یعصنا در جداسازی مختلف هایروش کاربرد و تجربی نتایج

 باشد.می موردتوجه غیره و پتروشیمی و گاز نفت، زیست،محیط مواد،

 گرد باهدف که است کشور برجسته علمی رویدادهای از جداسازی، مهندسی و علوم ملی هایکنفرانس

 در دستاوردها و هایافته جدیدترین گذاریاشتراکبه برای صنعت و دانشگاه متخصصین و محققین آوریهم

 گردد.می برگزار جداسازی مهندسی و علوم حوزه

 همکاری با و بلوچستان و سیستان دانشگاه شیمی مهندسی گروه همت و متعال خداوند الطاف پرتو در

 به و کرونا ویروس شیوع دلیل به جداسازی مهندسی و علوم کنفرانس پنجمین ایران، شیمی مهندسی انجمن

 شرکت با 1401 ماهاردیبهشت 22 و 21 هایتاریخ در مجازی صورتبه کنندگانشرکت سالمت حفظ جهت

 گردید. برگزار کشور علمی پژوهشگران دانشجویان، دانشگاه، اساتید

 محورهای  که بود جداسازی مهندسی و علوم زمینه در مهم تخصصی حوزه 6 برگیرنده در کنفرانس این

 صنایع در جداسازی هایفرآیند پتروشیمی، و گاز نفت، صنایع در جداسازی هاییندفرآ مباحث شامل اصلی

  پساب، و آب تصفیه در جداسازی هایفرآیند کشاورزی، و غذایی صنایع در جداسازی هایفرآیند معدنی،

 بود. جداسازی هایفرآیند در CFD و سازیشبیه ،سازیمدل طراحی، و جداسازی نوین هایفرآیند

 



2 
 

  

  

 غشایی هایفرآیند نقش" عناوین تحت کلیدی سخنرانی 3 مقاالت، ارائه کنار در کنفرانس از دوره این رد

 و علم دانشگاه شیمی مهندسی دانشکده تمام استاد محمدی تورج دکتر جناب توسط "آب بحران حل در

 توسط "معدنی( ابعمن از فلزات )استخراج معدنی صنایع در بیوفناوری هایچالش و پتانسیل" ایران، صنعت

 با تقطیر  هایبرج بررسی" و کرمان باهنر شهید دانشگاه معدن مهندسی بخش تمام استاد رنجبر محمد دکتر

 سیستان دانشگاه شیمی مهندسی گروه تمام استاد زیودار مرتضی دکتر توسط "چرخان مخروطی هایسینی

 گردید. ارائه بلوچستان و

 مورد مقاله 86 داوری، از پس که گردید ارسال کنفرانس دبیرخانه به صصیتخ مقاله 110 دوره این در ضمناً

 کنفرانس در پوستر صورت به مقاله 48 و شفاهی سخنرانی صورتبه مقاله 38 میان ازین که شدند واقع پذیرش

 .گردیدند ارائه نویسندگان حضور با و مجازی صورتبه پنل 2 در شفاهی مقاالت گردید. ارائه

 متخصصان و پژوهشگران حضور با هاگردهمایی و هاکنفرانس تخصصی، هاینشست این اریبرگز شک بی

 را مسیر این در نهادن گام تواندمی صنعت این در متولی و اجرایی هایسازمان و ساز و ساخت صنعت در

 مرتبط محورهای یواکاو و تأکید تبیین، برای شدهارائه مقاالت و مباحث به عنایت با نماید. هموار ازپیشبیش

 گردد:می پیشنهاد وابسته صنایع و حیطه این تعالی و توسعه راستای در زیر موارد

 آبی تنش دارای مناطق در آب بحران جمله از کشور مشکالت و مسائل حل در علمی رویکرد •

 نامتعارف های آب از مندی بهره برای جداسازی نوین های تکنولوژی از استفاده •

  استان هر در ای منطقه های پتانسیل به توجه با نوین جداسازی های یستمس بکارگیری •

 زمینه این در کشور نیاز و واردات میزان به توجه با مستعد مناطق در گیری اسانس ظرفیت کردن فعال •

 پساب و شور آب کیفیت و آالیندگی میزان به توجه با آب سازی شیرین جهت مناسب های فناوری انتخاب •

 محیط حفظ جهت مختلف های روش از حاصل های پساب تبدیل جهت مناسب های تکنیک از تفادهاس •

 زیست

 کاهش جهت مختلف جداسازی های پدیده بررسی و تخصصی افزارهای نرم های قابلیت از استفاده •

  آزمایشات انجام از ناشی اقتصادی هایهزینه

 نوین دانش بکارگیری سهم جداسازی، مهندسی و لومع ملی کنفرانس دوره پنج برگزاری از پس است امید

 یابد. افزایش پیش از بیش عزیزمان کشور در مرتبط هایبخش و صنایع در حیطه این در جدید هایپژوهش و

 

 توفیق اهلل من و

 کنفرانس علمی دبیر

 شهرکی  فرهاد دکتر
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 برگزارکنندگان
 

 بلوچستان و سیستان دانشگاه

 

 ایران شیمی مهندسی انجمن
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 کنندگان علمینمایه

 

  اسالم جهان علوم یاستناد گاهیپا

 

  رانیا یهاکنفرانس یتخصص ناشر دانش؛ مرجع

 

 ها همایش و مجالت علمی اطالعات پایگاه

 

 کشور هایهمایش رسانی اطالع پایگاه

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 های برگزاریکمیته
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 کمیته علمیالف( 

 

 تخصص خانوادگی نام و نام
دانشگاه محل 

 خدمت
 سمت

 دکتر فرهاد شهرکی
مهندسی 

 شیمی

دانشگاه سیستان 

 و بلوچستان

علمی  دبیر

 کنفرانس

 

 اعضای کمیته علمی

خانوادگینام نام و  دانشگاه محل خدمت تخصص 

 دانشگاه تربیت مدرس مهندسی شیمی دکتر محمدرضا امیدخواه

میمهندسی شی دکتر علی اکبر بابالو  دانشگاه صنعتی سهند 

بیوتکنولوژی مهندسی شیمی دکتر محمد پازوکی  پژوهشگاه مواد و انرژی 

 دانشگاه تربیت مدرس مهندسی شیمی جداسازی دکتر حسن پهلوانزاده

 دانشگاه صنعتی شریف مهندسی شیمی دکتر داود رشتچیان

ماندانشگاه شهید باهنر کر فرآوری و جداسازی مواد دکتر محمد رنجبر  

جداسازی مهندسی شیمی دکتر مرتضی زیودار  دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی شیمی دکتر احمد محب

 دانشگاه شهید باهنر کرمان شیمی تجزیه دکتر علی مصطفوی
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 ب( کمیته اجرایی

 

 تخصص نام و نام خانوادگی
دانشگاه محل 

 خدمت
 سمت

 بهاره بیداردکتر 
مهندسی 

 شیمی

دانشگاه سیستان و 

 بلوچستان

 اجراییدبیر 

 کنفرانس

 

 اعضای کمیته اجرایی

خانوادگینام نام و  سمت 

انشگاه د ،عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمیو  مشاور ریاست دانشگاه دکتر عبدالرضا صمیمی

 سیستان و بلوچستان

داود محبی کلهریدکتر  عضو هیئت علمی گروه ت و دانشکده مهندسی شهید نیکبخ یاستر 

 دانشگاه سیستان و بلوچستانمهندسی شیمی، 

 بلوچستان و سیستان دانشگاه ،عمومی روابط و ریاست حوزه سرپرست دکتر سید فرید خلیفه لو

 انشگاه سیستان و بلوچستاند ،عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دکتر مرتضی زیودار

صادقی جعفر دکتر  انشگاه سیستان و بلوچستاند ،ه مهندسی شیمیعضو هیئت علمی گرو 

 دانشگاه سیستان و بلوچستانمدیر گروه مهندسی شیمی،  دکتر کیانوش رزاقی

 انشگاه سیستان و بلوچستاند ،عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دکتر حسین زهدی

 وچستانانشگاه سیستان و بلد ،عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی  دکتر حمید مقدم دیمه

دکتر میرمحمد خلیلی پور 

 لنگرودی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی و انشگاه دمدیر مرکز مشاوره و بهداشت 

 انشگاه سیستان و بلوچستانشیمی، د

 انشگاه سیستان و بلوچستاند ،عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دکتر مژگان ذاکری

 دکتر محمدرضا سردشتی

 بیرجندی
 انشگاه سیستان و بلوچستاند ،مهندسی شیمی عضو هیئت علمی گروه

انشگاه سیستان عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، دمدیر گروه و  دکتر سید حامد ترابی 

 و بلوچستان
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 انشگاه سیستان و بلوچستانعضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، د دکتر وجیهه یوسفی

 شیمی ایرانعضو دبیرخانه انجمن مهندسی  مریم میرعارفین

، دانشگاه سیستان و مدیریت فناوری اطالعاتکارشناس فناوری اطالعات،  سروش علی آبادی

 بلوچستان

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و مدیر آموزش،  مهدیه کیخا فرزانه

 بلوچستان

 ، دانشگاه سیستانکبختین دیشه یمهندس هدانشکد ،یکارشناس پژوهش فاطمه گرگیج

 و بلوچستان

، دانشگاه سیستان یو فناور یمعاونت پژوهش، اطالعات یگروه فناور سیرئ مسعود تازه روز

 و بلوچستان

و  یمعاونت پژوهشی، افزارنرم یهاو توسعه سامانه یکارشناس طراح اعظم غالمی

 ، دانشگاه سیستان و بلوچستانیفناور

، دانشگاه یکیالکترون یهامرکز آموزش ، یکارشناس آموزش مجاز سمیرا رحیمی

 سیستان و بلوچستان 

، کارشناس طراحی و گرافیک، حوزه ریاست دانشگاه، روابط عمومی حلیمه استاد محمودی

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

، دانشگاه زه ریاست دانشگاه، روابط عمومیکارشناس فنی صدابرداری، حو اسماعیل رضایی پور

 سیستان و بلوچستان

تامیر رأف ، دانشگاه مدیریت فناوری اطالعاتکارشناس واحد پشتیبانی فنی،  

 سیستان و بلوچستان

سیستان و  دانشگاه یلیتکم التیو تحص یدفتر معاون آموزش سیرئ وحید رزق جو

 بلوچستان

، دانشگاه سیستان و یلیتکم التیو تحص یدفتر معاون آموزش سیرئ حمید جهانی

 بلوچستان

ریاست دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و تر دف ریمد منصور مرعشی

 بلوچستان

عامل واحد پشتیبانی فنی، مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه سیستان و  حسن سرگزی

 بلوچستان
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 ( کمیته داوریج

 داوریاعضای کمیته 

خانوادگینام نام و  مرتبه علمی تخصص 

 سنتز، ییغشا یهایفناور، اذبو ج ستیکاتال یطراح دکتر عبدالرضا صمیمی

  ذرات یکیالکترواستات خواص، نانو ذرات و نانو ساختار
 استاد

 هایبرج، افتهیساختار یهاآکنه، یسازجدا یندهایآفر دکتر مرتضی زیودار

 االتیس کینامید، (SCC) چرخان یدار مخروطینیس

 یمحاسبات

 استاد

، نهیو به تالیجید ،یستن ،یخطریو غ یکنترل خط دکتر جعفر صادقی

 یطراح، ندهایآفر یسازنهیو به سازیشبیه ،سازیمدل

 قیو ابزار دق ونیماساتوی، حسگر نرم افزار

 دانشیار

 یمهندس، مریپل یمهندسسنتیک و طراحی راکتور،  دکتر حسین زهدی

 ستیجاذب و کاتال یطراحان داروئی(، اهیگ) یداروساز

 یصنعت

 استادیار

 مواد نانو(، خورشیدی انرژیپذیر ) تجدید هایانرژی دکتر حمید مقدم دیمه 

 ذرات تکنولوژی

 استادیار

دکتر میرمحمد خلیلی پور 

 لنگرودی

 تیریمد، ییایمیش یندهایآو کنترل فر یسازهیشب

 کاهش، ییایمیش یندهایآفر در و پسماند یمنابع انرژ

 ییایمیش یندهایآفر در سکیر یابیو ارز عاتیضا

 استادیار

گان ذاکریدکتر مژ  یصنعت یهاستیکاتال یدهشکل، ذرات یتکنولوژ 

 یصنعت یهاآب هیتصف

 استادیار

دکتر محمدرضا سردشتی 

 بیرجندی

 یندهایآفر یسازنهیو به یسازهیشب ،سازیمدل

 ییایمیش
 استادیار

بیوتکنولوژی، پیل سوختی میکروبی، فرآیندهای  دکتر وجیهه یوسفی

 آنزیمی، تصفیه آب و پساب
 ادیاراست
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 د( کمیته دانشجویی

 اعضای کمیته دانشجویی

خانوادگینام نام و  مقطع و رشته تحصیلی 

 دانشجوی مقطع دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان سمانه حمزه خانی

 دانشجوی مقطع دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان سمیه منصوری

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 یدیکل یهایسخنران دهیچک
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 دکتر تورج محمدی

 استاد تمام

 ، ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهراندانشکده مهندسی

نگهداری  راهبری و ،یساخت غشاها و طراح یقطب علم ریمد

 ییغشا ندهاییفرآ
 

Email: torajmohammadi@iust.ac.ir 

 

 

 آب بحران حل غشایی در فرآیندهای نقش

 
های ت، رشد صنعتی و اقتصادی و افزایش میزان حجم و خطرهای ناشی از پسابرشد روزافزون جمعی

( به سبب حضور در MENAمختلف سبب بروز بحران آب در جهان  شده است. کشورهای حوضه منا )

کنند. عبور از بحران آب نیازمند تدوین کمربند گرم و نیمه خشک به شدت بحران آب را احساس می

های اصلی منابع آبی، کشاورزی و امنیت غذایی در زمینه مدیریت منابع و شهای کالن در بخسیاست

گذار ها اثرتواند بر تحقق این سیاستهای مختلف در علوم و مهندسی میمدیریت تقاضا است. فناوری

های مهم جداسازی مبتنی بر اندازه اجزاست که نقش مهمی در های غشایی یکی از روشباشد. فناوری

زدایی به های غشایی در نمکهای مختلف فناوریکند. بکارگیری روشایفا می زدایینمکفرآیندهای 

 منابع آبی منطقه و محیط زیست و شرایط محیطی و عملیاتی وابسته است. 

 
 زداییبحران آب، فرآیند غشایی، تصفیه آب و پساب، نمک های کلیدی:واژه
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Dr. Mohammad Ranjbar 

Professor 

Mineral Industries Research Center  

Shahid Bahonar University of Kerman, kerman, 

Iran  

 

Email: m.ranjbar@uk.ac.ir 
 

Potential and Challenges of Biomining 

Bio-Leaching can be applied to various ore types through microbial generation of leach 

agents. Most R&D has focused on Bio-oxidation which is the only bioleaching process to 

reach industrial implantation. Bioleaching as environmentally friendly & energy saving 

separation technology has a huge potential for recovery of non-ferrous metals from low-

up to high grade ores. Furthermore, bioleaching is the only technology for recovery of 

non-ferrous metals from low grade sulfide minerals and tailings. The main limitation of 

this biotechnology for processing of ores is its low reaction rate (kinetic). 

 

 

Keywords: Biohydrometallurgy, Biomining, Bioleaching, Sulfide minerals 
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 مرتضی زیوداردکتر 

 استاد تمام

سیستان و ، دانشگاه شهید نیکبخت دانشکده مهندسی

 ، زاهدان، ایرانبلوچستان

 

Email: mzivdar@eng.usb.ac.ir 
 

 

 چرخان یمخروط یهاینیبا س ریتقط یهابرج یبررس
(Spinning Cone Columns, SCC) 

 
 یجداساز یندهایاز فرآ یه توسط آن برخاست ک عیما -کننده گازدستگاه مجاور کی SCC یهابرج

برج وارد  نییکه در آن گاز از پا باشدیدر داخل برج بصورت متقابل م عیگاز و ما انی. جرردیگیصورت م

برج وارد شده و پس  یاز باال زین عی. ماشودیبرج خارج م یشده و پس از عبور از منافذ مخصوص از باال

 یهابرج گرید یهاینیبرج برخالف س نیا یهاینی. سشودیبرج خارج م نییاز پا ها،ینیس یاز عبور از رو

 یهاینیو س وارهیثابت به د یها. مخروطباشندیمتحرک م یهاثابت و مخروط یهابصورت مخروط ریتقط

خود را از  یگردش یرویمتصل است و ن موتور کیبه  زیاند و محور وسط نمتحرک به محور وسط متصل

و  عیاجزاء فرار از ما یجداساز یبرا ییغذا عیدر صنا دیجد ریتقط لهیوس کیبرج  نی. اکندیم نیآن تام

 یهابرج یاست. طراح شیآن رو به افزا یتجار یکه در حال حاضر توسعه کاربردها باشدیذرات معلق م

SCC نیظوره اچند من یهاتیقابل لیقرار دارد. به دل یتجرب یندهایبراساس فرآ یادیدر حد ز یکنون 

باعث  SCC یهابرج ژهیاستفاده کرد. ساختار و ندهیدر آ یمیو پتروش ینفت عیاز آن در صنا توانیبرج، م

محدوده  نیاز مواد مختلف قابل استفاده باشند. ا یعیکاربرد در محدوده وس یها برابرج نیشده است که ا

 یعسل، محلول پوره مرکبات و حت مثل سکوزیو یهاتا محلول یچا ایمثل قهوه  یقیرق عاتیشامل ما

مواد  یهاطعم دهنده افتیدر باز SCCرو  نی. از اباشدیمثل پوست مرکبات م یاشده ابیدوغاب مواد آس

 یمثل ب دموار گریو در د جیهو ،یقهوه، گوجه فرنگ ،یویانبه، ک ،یتوت فرنگ ب،یعصاره س لیاز قب ییغذا

کننده حذف رنگ و مواد فاسد ،ییگندزدا ،ییالکل زدا ،یماه روغن نخل، روغن ر،یش ییبو زدا ایبو کردن 

عصاره  نکهیو با توجه به ا باشندیدر خالء مناسب م اتیعمل یها برابرج نیکاربرد دارد. ا ییمواد غذا

واقع شود. در واقع  دیمف تواندیبرج م نیا زلذا استفاده ا ند،یبب بیباال ممکن است آس یدر دما ییغذامواد

 است. ییغذا عیها در صناگونه برج نیا یاصلکاربرد 

 
 یاسانس، جداساز ،ییغذا عیچرخان، صنا یمخروط یهاینی، سSCC یهابرجهای کلیدی: واژه



 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه برگزاری کنفرانس
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 برنامه زمان بندی کل الف( 

 )صبح( 9:00-13:00ساعت  21/2/1401روز اول: چهارشنبه 

 محل برگزاری ایانپ شروع عنوان نشست ردیف

 A نشست 9:50 9:00 مراسم افتتاحیه 1

  10:00 9:50 استراحت 2

3 
 A نشست 10:20 10:00 سخنرانی کلیدی 

 A نشست 10:40 10:20 سخنرانی کلیدی 

  10:50 10:40 استراحت 4

 Bنشست   Aنشست   11:50 10:50 نشست های علمی )ارائه مقاالت( 5

  12:00 11:50 استراحت 6

 B نشست 13:00 12:00 ائه پوسترار 7

 )بعدازظهر( 14:00-16:40ساعت  21/2/1401روز اول: چهارشنبه 

 Bنشست   Aنشست   15:20 14:00 نشست های علمی )ارائه مقاالت( 1

  15:40 15:20 استراحت 2

 Bنشست   Aنشست   16:40 15:40 نشست های علمی )ارائه مقاالت( 3

 )صبح( 9:00-13:00ساعت  22/2/1401روز دوم: پنج شنبه 

 A نشست 9:10 9:00 مراسم شروع روز دوم 1

 A نشست 9:30 9:10 سخنرانی کلیدی 2

 Bنشست   Aنشست   10:30 9:30 نشست های علمی )ارائه مقاالت( 3

  10:50 10:30 استراحت 4

 Bنشست   Aنشست   11:50 10:50 نشست های علمی )ارائه مقاالت( 5

  12:00 11:50 استراحت 6

 B نشست 13:00 12:00 ارائه پوستر 7

 )بعدازظهر( 14:00-16:40ساعت  22/2/1401روز دوم: پنج شنبه 

 Bنشست   Aنشست  15:20 14:00 نشست های علمی )ارائه مقاالت( 1

  15:40 15:20 استراحت 2

 A نشست 16:40 15:40 اختتامیه 3

 

 

https://webinar.usb.ac.ir/nsc2022/
https://webinar.usb.ac.ir/nsc2022/
https://webinar.usb.ac.ir/nsc2022/
https://webinar.usb.ac.ir/nsc2022/
https://webinar.usb.ac.ir/nsc/
https://webinar.usb.ac.ir/nsc2022/
https://webinar.usb.ac.ir/nsc2022/
https://webinar.usb.ac.ir/nsc/
https://webinar.usb.ac.ir/nsc2022/
https://webinar.usb.ac.ir/nsc/
https://webinar.usb.ac.ir/nsc2022/
https://webinar.usb.ac.ir/nsc2022/
https://webinar.usb.ac.ir/nsc2022/
https://webinar.usb.ac.ir/nsc/
https://webinar.usb.ac.ir/nsc2022/
https://webinar.usb.ac.ir/nsc/
https://webinar.usb.ac.ir/nsc2022/
https://webinar.usb.ac.ir/nsc2022/
https://webinar.usb.ac.ir/nsc/
https://webinar.usb.ac.ir/nsc2022/
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 برنامه زمان بندی تفضیلیب( 

 )صبح( 9:00-13:00ساعت  21/2/1401روز اول: چهارشنبه 

 پایان شروع جزئیات نشست عنوان نشست ردیف
مسئول 

 نشست

1 
 مراسم افتتاحیه

 

 9:10 9:00 تالوت قرآن، سرود ملی

 دکتر سید

 حامد ترابی

سخنرانی دبیر علمی کنفرانس جناب 

 آقای

 دکتر فرهاد شهرکی 

9:10 9:20 

دانشگاه سیستان و پخش کلیپ 

 ستانبلوچ
9:20 9:25 

سخنرانی نائب رئیس انجمن 

 مهندسی شیمی ایران

 جناب آقای دکتر محمدرضا امیدخواه
9:25 9:40 

 9:50 9:40 اعالم برنامه روز اول کنفرانس

 10:00 9:50  استراحت 2

3 
سخنرانی 

 کلیدی

سخنرانی جناب آقای دکتر تورج 

 یهافرآیندنقش "محمدی با موضوع 

 "در حل بحران آب ییغشا

10:00 10:20 

 دکتر سید

 حامد ترابی
سخنرانی جناب آقای دکتر محمد 

پتانسیل و چالش "رنجبر با موضوع 

های بیوفناوری در صنایع معدنی 

 "()استخراج فلزات از منابع معدنی

10:20 10:40 

 10:50 10:40  استراحت 4

5 

نشست های 

علمی )ارائه 

 مقاالت(

های جداسازی فرآیند

در صنایع غذایی و 

 زیکشاور

دکتر  11:10 10:50 1ارائه 

حسین 

 زهدی

 11:30 11:10 2ارائه 

 11:50 11:30 3ارائه 

های نوین فرآیند

 جداسازی

ود دکتر دا 11:10 10:50 1ارائه 

محبی 

 کلهری

 11:30 11:10 2ارائه 

 11:50 11:30 3ارائه 

 12:00 11:50  استراحت 6
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 13:00 12:00  ارائه پوستر 7

 )بعدازظهر( 14:00-16:40ساعت  21/2/1401روز اول: چهارشنبه 

 پایان شروع جزئیات نشست عنوان نشست ردیف
مسئول 

 نشست

1 

نشست های 

علمی )ارائه 

 مقاالت(

های جداسازی فرآیند

  در تصفیه آب و پساب

 14:20  14:00 1ارائه 
دکتر 

عبدالرضا 

 صمیمی

 14:40 14:20 2ارائه 

 15:00 14:40 3ارائه 

 15:20 15:00 4ارائه 

، سازیمدلطراحی، 

در  CFDو  سازیشبیه

 های جداسازیفرآیند

 14:20  14:00 1ارائه 
دکتر 

مرتضی 

 زیودار

 14:40 14:20 2ارائه 

 15:00 14:40 3ارائه 

 15:20 15:00 4ارائه 

 15:40 15:20  استراحت 2

3 

نشست های 

ه علمی )ارائ

 مقاالت(

های جداسازی فرآیند

 در صنایع معدنی

دکتر  16:00 15:40 1ارائه 

محمدرضا 

 سردشتی 

 16:20 16:00 2ارائه 

 16:40 16:20 3ارائه 

های نوین فرآیند

 جداسازی

 16:00 15:40 1ارائه 
دکتر حمید 

 مقدم دیمه
 16:20 16:00 2ارائه 

 16:40 16:20 3ارائه 

 روز اول پایان
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 )صبح( 9:00-13:00ساعت  22/2/1401روز دوم: پنج شنبه 

 پایان شروع جزئیات نشست عنوان نشست ردیف
مسئول 

 نشست

1 
مراسم شروع 

 روز دوم

 دکتر سید 9:05 9:00 تالوت قرآن

 9:10 9:05 اعالم برنامه روز دوم کنفرانس حامد ترابی

2 
سخنرانی 

 کلیدی

ر مرتضی زیودار با سخنرانی جناب دکت

با  ریتقط  یهابرج یبررس"موضوع 

 چرخان یمخروط یها ینیس

(Spinning cone columns)" 

9:10 9:30 
 دکتر سید

 حامد ترابی

3 

نشست های 

علمی )ارائه 

 مقاالت(

های جداسازی فرآیند

در صنایع نفت، گاز و 

 پتروشیمی

 9:50 9:30 1ارائه 
دکتر جعفر 

 صادقی
 10:10 9:50 2ارائه 

 10:30 10:10 3ارائه 

های جداسازی فرآیند

 در تصفیه آب و پساب

دکتر  9:50 9:30 1ارائه 

مژگان 

 ذاکری

 10:10 9:50 2ارائه 

 10:30 10:10 3ارائه 

 10:50 10:30  استراحت 4

5 

نشست های 

علمی )ارائه 

 مقاالت(

های جداسازی فرآیند

در صنایع نفت، گاز و 

 میپتروشی

 11:10 10:50 1ارائه 
دکتر جعفر 

 صادقی
 11:30 11:10 2ارائه 

 11:50 11:30 3ارائه 

های جداسازی فرآیند

 در تصفیه آب و پساب

 11:10 10:50 1ارائه 
دکتر حمید 

 مقدم دیمه
 11:30 11:10 2ارائه 

 11:50 11:30 3ارائه 

 12:00 11:50  استراحت 6

 13:00 12:00  رارائه پوست 7

 )بعدازظهر( 14:00-16:40ساعت  22/2/1401روز دوم: پنج شنبه 

 پایان شروع جزئیات نشست عنوان نشست ردیف
مسئول 

 نشست

1 
 14:20  14:00 1ارائه 

 14:40 14:20 2ارائه 
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نشست های 

علمی )ارائه 

 مقاالت(

های جداسازی فرآیند

در صنایع نفت، گاز و 

 پتروشیمی

دکتر  15:00 14:40 3ارائه 

میرمحمد 

 خلیلی پور
 4ارائه 

15:00 15:20 

های جداسازی فرآیند

 در تصفیه آب و پساب

 14:20  14:00 1ارائه 
دکتر 

وجیهه 

 یوسفی

 14:40 14:20 2ارائه 

 15:00 14:40 3ارائه 

 15:20 15:00 4ارائه 

 15:40 15:20  استراحت 3

 میهمراسم اختتا 4

گزارش دبیر علمی کنفرانس جناب 

 آقای دکتر فرهاد شهرکی 
15:40 15:50 

 دکتر سید

 حامد ترابی

سخنرانی معاونت پژوهش و فناوری 

دانشگاه سیستان و بلوچستان جناب 

 آقای دکتر درمحمد کردی

15:50 16:00 

 16:20 16:00 تجلیل از ارائه دهندگان برتر

ل اجرایی تجلیل از حامیان و عوام

 کنگره
16:20 16:40 

 پایان روز دوم
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 یشفاههای برنامه ارائهج( 

 10:50-11:50روز چهارشنبه نوبت صبح ساعت 

ف
دی

ر
 

 زمان ارائه

های جداسازی فرآیند، Aمحل نشست 

 در صنایع غذایی و کشاورزی
 مسئول نشست: دکتر حسین زهدی

کد 

 مقاله
 نویسندگان عنوان مقاله

1 
10:50-

11:10 
43827 

سنتز سبز نانو کامپوزیت زیستی با استفاده از 

ها در حذف ضایعات طبیعی و کاربرد آن

 های زیست محیطیآالینده

بتول تهامی پور، 

حدیث افضلی، سارا 

 فهیمی نژاد 

2 
11:10-

11:30 
43837 

 فرآیندریاضی  سازیمدلبررسی تجربی و 

آبزدایی اسمزی مواد با همیاری امواج فراصوت 

 ر یک سیستم ناپیوستهد

بهروزخوش  سایپر

 یقلب، بهروز عباس

 یسورک

3 
11:30-

11:50 
43754 

ژئوتکستایل و زئولیت در  ینیگزیجا یبررس

 یاقطره یاریآب ستمیس یشن یلترهایف

شیروانی ایچی،  حمید

، سید حسن طباطبائی

،  نگار امهدی قبادی نی

 نورمهناد
 

های نوین فرآیند، Bمحل نشست 

 جداسازی
 مسئول نشست: دکتر داود محبی

کد 

 مقاله
 نویسندگان عنوان مقاله

1 
10:50-

11:10 
43759 

Simultaneous Ninhydrin Assisted UV-

Vis Spectroscopic Detection of 

Metformin and Glibenclamide from 

Core/Shell Electrospun PCL-PEG/PEG 

Nanofibers 

امیر نقی زاده، 

محمدعلی صالحی، 

 لیال میوه ای

2 
11:10-

11:30 
43757 

 یتیکامپوز افینانوال یابیو مشخصه دیتول

 هیبرپا یفلز یچارچوب آل یحاو ورتانییپل

منظور جذب گاز ( به UiO-66) ومیرکونیز

 دروژنیه دیسولف

حسن زاده،  یمهد

 فر یاریشهر نیحس

3 
11:30-

11:50 
43824 

آسپرین  یبرجداسازی دارو مؤثرعوامل  یبررس

 ونیزاسیستالیبه روش کر یز مخلوط  داروئا

 عیضد حالل ما

، محمد یاحد اسد

 ینادر لطف اله
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 14:00-15:20روز چهارشنبه نوبت عصر ساعت 

ف
دی

ر
 

 زمان ارائه

های جداسازی فرآیند، Aمحل نشست 

 در تصفیه آب و پساب
 مسئول نشست: دکتر عبدالرضا صمیمی

کد 

 مقاله
 نویسندگان عنوان مقاله

1 
14:00-

14:20 
43765 

جداسازی وانادیوم از پساب با استفاده از نانو 

 ذرات مغناطیسی اصالح شده

ی عل هی، سماحیآرزو س

 ی، اعظم اکبرجانی

2 
14:20-

14:40 
43949 

رشد  وراکتوربایعملکرد ب سهیو مقا یبررس

 یهاندهیالآمعلق و بستر پر شده جهت حذف 

 کیآرومات

 یحامد اعظم

3 
14:40-

15:00 
43860 

متخلخل  یمشخصات غشا نییساخت و تع

 فرآیندسولفون با استفاده از  لیپلی فن

 رحاللیبا القا بخار غ یفاز شیجدا

، زهرا بیعرفان اد

 یکارگر ی، علینیحس

4 
15:00-

15:20 
43939 

از آب  میو کلس میزیمن یهاونی یجداساز

 اکیبا استفاده از محلول آمون ایدر

، یمصطفو یعل

 پوریائلمحمدحسن فض

 
، سازیمدل، طراحی، Bمحل نشست 

های فرآینددر  CFDو  سازیشبیه

 جداسازی

 مسئول نشست: دکتر مرتضی زیودار

کد 

 مقاله
 نویسندگان عنوان مقاله

1 
14:00-

14:20 
43769 

Adsorption potential of silica gel and 

activated alumina at different 

humidities: An experimental and 

modelling study 

رضا صادقی، شهریار 

عصفوری، رضا آذین، 

 پرویز زاهدی زاده

2 
14:20-

14:40 
43685 

انتقال  یاضیر سازیمدلو  یتجرب یبررس

 یاستخراج روغن از دانه روغن فرآیندجرم در 

 امواج فراصوت یاریتوسط حالل و با هم

 یمیسولماز حک

، یزیالهه عز، دهبنه

 یکسور یبهروز عباس

3 
14:40-

15:00 
43859 

 سازی نیریواحد ش سازیبهینهو  سازیشبیه

با استفاده از  ی نژادهاشم دیگاز شه شگاهیپاال

 نیگزیجا هایمدل

، یمهاجر یمهد

، اکبر یپناه یمهد

 شاهسوند

4 
15:00-

15:20 
43899 

اسمز معکوس  ستمیعملکرد س ینیب شیپ

خانه شهر سرخه به کمک شبکه  هیتصف

 کیژنت تمیو الگور یعمصنو یعصب

 یریاردش درضایحم

 یدریح ریام ،یلردجان
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 15:40-16:40روز چهارشنبه نوبت عصر ساعت  

ف
ردی

 

 زمان ارائه

های جداسازی فرآیند، Aمحل نشست 

 در صنایع معدنی

مسئول نشست: دکتر محمدرضا 

 سردشتی

کد 

 مقاله
 نویسندگان عنوان مقاله

1 15:40-16:00 43936 
بر  یورود یدب حیصح یریگدازهان تأثیر

 کنریت ییکارا

، حامد یالهام رمضان

مهدی  ،زاده یسرور

، غالمعباس یاسد بنی

 ، رضا شجاعپارساپور

 کربناته یها طیاز مح میاوران یاستخراج حالل 43878 16:00-16:20 2

، یاحمد دیحم دیس

 ،امجد یصبح هیراض

 ینیحس یحاج دیمج

3 16:20-16:40 43905 

واکنش  کینتیس یدما بر رو تأثیرمطالعه 

و کبالت در محلول  ومیکادم کل،ین ونیسمنتاس

 یسولفات رو

 وانی، کیفرزاد زحمت

،  دفریوح دی، وحستهیشا

 لو یامامقل نبیز
 

های نوین فرآیند، Bمحل نشست 

 جداسازی
 مسئول نشست: دکتر حمید مقدم دیمه

کد 

 مقاله
 نویسندگان عنوان مقاله

1 15:40-16:00 43903 

سنتز سبز و مشخصات نانوذرات آهن صفر 

ظرفیتی با استفاده از عصاره برگ انجیر بر 

 ی کربن فعال گرانولهپایه

 وانی، کلویامامقل نبیز

 یفرزاد زحمت ،ستهیشا

2 16:00-16:20 43897 
Comparison of bio demineralization of 

shrimp shell in commercial and non-

commercial culture medium 

مهسا غریب زاده، سید 

علی جعفری، شهریار 

احمد جامه  عصفوری،

 دیخورش
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 9:30-10:30روز پنجشنبه نوبت صبح ساعت 

ف
دی

ر
 

 زمان ارائه

های جداسازی فرآیند، Aمحل نشست 

 در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 مسئول نشست: دکتر جعفر صادقی

کد 

 مقاله
 نویسندگان عنوان مقاله

1 9:30-9:50 43843 
بررسی سینتیک استخراج اسانس زردچوبه در 

 روش تقطیر آبی

بهمن  ،یمیسل ذیپان

خواجه  میزارع نژاد، مر

 ینور

2 9:50-10:10 43882 

در  یحضور افزودن تأثیر یشگاهیآزما یبررس

انتقال جرم  فرآیندبر  ینیآم یمحلول آب

 کروکانالیکربن در م دیاکس یجذب د

 وندی، پیمیفروغ کر

 دایواله ش

3 
10:10-

10:30 
43920 

 یبرا یتوخال افیال یمدول غشا یسازهیشب

-CAPEبا استفاده از رابط  یگاز یجداساز

OPEN 

 ،یمحمدخان الدیم

 ،یسیاحمدرضا رئ

 نیالدسهل محمدیعل

 

های جداسازی فرآیند، Bمحل نشست 

 در تصفیه آب و پساب
 مسئول نشست: دکتر مژگان ذاکری

کد 

 مقاله
 نویسندگان عنوان مقاله

1 9:30-9:50 43894 
تصفیه پساب فرآوری زیتون با روش انعقاد 

  (ECالکتریکی)

 ینوروز یمصطف

 نآرو ی، محمدعلدکلرو

 پنداشته رضای،عل

2 9:50-10:10 43943 

به عنوان  ناتیآلژ میسد دروژلیه ییکارا

جهت حذف  ZnO ستیبستر فوتوکاتال

 یبلو از محلول آب لنیمت

مه مالوفی، احمد فاط

 دادوند کوهی

3 
10:10-

10:30 
43864 

بر عملکرد سامانه  یاثر ابعاد ساختار یبررس

از  زدایینمکبخار بمنظور  دیتول یدیخورش

 ایآب در

، یحشمت نبیفرزانه ز

 فرزانه عربپور رق

،  یاحمد دی، وحآبادی

 یمجتب دیس

 یصدرعامل
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 10:50-11:50روز پنجشنبه نوبت صبح ساعت 

ف
دی

ر
 

 زمان ارائه

های جداسازی فرآیند، Aمحل نشست 

 در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 مسئول نشست: دکتر جعفر صادقی

کد 

 مقاله
 نویسندگان عنوان مقاله

1 
10:50-

11:10 
43944 

پوست تخم مرغ  یهیبر پا دیاکس میسنتز کلس

 زلیودیبا دیتول یبرا

 نیرحسیام دیس

 دی، سیچوبر رآقایزادم

 اشرف طالش کامیس

2 
11:10-

11:30 
43846 

به  ،یچا اهیگ دهیچیپ یمواد آل یجداساز

 یرحرارتیغ یکمک روش ها

، یمیابراه یمهد

 یصالح یمحمدعل

3 
11:30-

11:50 
43790 

گاز  یسازعیما کپارچهی فرآیند کی یطراح

 هوا ی/ جداساز یعیطب

، ی جانیاری دیوح

، یطاهون مینس

محمدحسن 

، مژگان یشاهپنجه

 یاسعب

 
های جداسازی فرآیند، Bمحل نشست 

 در تصفیه آب و پساب
 مسئول نشست: دکتر کیانوش رزاقی

کد 

 مقاله
 نویسندگان عنوان مقاله

1 
10:50-

11:10 
43921 

بررسی اثر کلسینه کردن نانومتخلخل 

MCM-41 بر بهبود خواص آن 

، محمد یرمضان روحان

 دی، مجیلزرجان یفرقان

 ی، مهدزهیپاک

 چنار یرپورافشا

2 
11:10-

11:30 
43916 

Fabrication and characterization of 

FeS2 / TiO2 semiconductor 

nanocomposites: Investigation of 

degradation of crystal violet under UV 

light 

محدثه ریاحینی، ندا 

گیالنی، جواد وهاب 

 زاده پاسیخانی

3 
11:30-

11:50 
43934 

با استفاده از  سولفونیپل یاصالح سطح غشا

 یفلز -یو چهارچوب آل نیآم لینیو یپل

رنگ  یجهت بهبود عملکرد آن در جداساز

 بلو لنیمت

، زادهنیحس یمرتض

 پوریمحسن مهد

 یدریح ری، امیقاض
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 14:00-15:20روز پنجشنبه نوبت عصر ساعت  

ف
دی

ر
 

 زمان ارائه

های جداسازی فرآیند، Aمحل نشست 

 گاز و پتروشیمی در صنایع نفت،

مسئول نشست: دکتر میرمحمد خلیلی 

 لنگرودی پور

کد 

 مقاله
 نویسندگان عنوان مقاله

1 
14:00-

14:20 
43868 

 یهاانتقال دهنده آب در سامانه هیال یمهندس

از  یریجلوگ یبخار برا دیتول یدیخورش

 رسوب نمک  

، فرزانه یبهزاد نقد

، یعربپور رق آباد

، یگرگان یمانیآتشه سل

 یاحمد دیوح

2 
14:20-

14:40 
43862 

Isolation and characterization of 

collagen from a renewable marine 

resource 

الهام حاجیانی، شهریار 

 عصفوری

3 
14:40-

15:00 
43909 

Fabrication of hydrophobic-oleophilic 

zinc based composite material for 

oil/water separation 

 زادهیعل نیحس

فرشته  ،یپورزنجان

 رئوف

 

های جداسازی فرآیند، Bمحل نشست 

 در تصفیه آب و پساب
 مسئول نشست: دکتر وجیهه یوسفی

کد 

 مقاله
 نویسندگان عنوان مقاله

1 
14:00-

14:20 
43913 

 زدایینمکهندسه کانال بر عملکرد  تأثیر

 CDI کن نیرشی آب یهاستمیس

، جعفر یدیهومن حد

 یجماعت

2 
14:20-

14:40 
43940 

آب  زانیهندسه کندانسور بر م تأثیر یبررس

 یدیخورش کننیریشده در آب ش دیتول

 کلکتور لوله خالء

 ،یآباد میفرزانه ابراه

 مهیمقدم د دیحم

3 
14:40-

15:00 
43766 

 یمطالعه و ارزیابی فرآیند حذف دارو

به کمک بستر  یاز محلول آب نیسیترومایآز

PRB آن؛ به منظور کاهش غلظت  نییو تع

پس از بحران  ینیرزمیز هایآب یآلودگ
Covid-19 

، محسن یفاطمه ردائ

 دی، مجیجهانشاه

 یرویپ

4 
15:00-

15:20 
43911 

اصالح غشای فیلم نازک مرکب اسمز معکوس 

 آبدوستی افزایش جهت گالیکول با اتیلن

 سطح

محمد فرقانی لزرجانی، 

 مهدی پورافشاری چنار
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 ئه پوسترهاارابرنامه ج( 

 12:00-13:00برنامه ارائه پوستر روز چهارشنبه ساعت 

ف
دی

ر
 

 نویسندگان عنوان مقاله کد مقاله
محور 

 کنفرانس

1 43930 

جداسازی دی  فرآیندانتگراسیون انرژی 

اکسیدکربن از اتان واحد الفین پتروشیمی 

 مارون به روش پینچ

 رضایعل ،یاشکان حاتم

 یحاتم

ند
رآی

ف
در

ی 
ساز

دا
 ج

ی
ها

 
ی

یم
وش

تر
و پ

از 
 گ

ت،
 نف

یع
صنا

 

2 43887 
Optimization of molybdenum 

recovery from spent HDS catalysts 

using Cyanex  272 

پریسا ظاهری، سید 

حمیدرضا روحانی، رضا 

 داورخواه

3 43777 

توسعه و پیاده سازی الگوریتم دینامیک 

 سازیمدلسیاالت محاسباتی به منظور 

رافی در نرم افزار عملیات کروماتوگ

OpenFOAM® 

، یجنان یمهسا محسن

، حسن ینوروز درضایحم

قاسم  رضایرضادوست،  عل

 پور

4 43892 

اثر دما و مطالعه سنتیک پلیمریزاسیون 

ای کبالت بر پایه لیگاند کاتالیست دو هسته

ایمین برای پلیمریزاسیون متیل -فنوکسی

 متاکریالت

، یفرگ یزهرا نصر

 نبیز  ،یظهور نیغالمحس

 زاهد احمد

5 43883 

حذف نفت خام سنگین از پساب با استفاده 

از کربن فعال ساخته شده از مواد زیست 

تجدیدپذیر لیگنوسلولزی حاصل از پوست 

 دانه بلوط

پاک، سهراب  یطاهر دیام

 یفتح

6 43872 
منعقد کننده های صنعتی در تصفیه  تأثیر

 شیرابه زباله شهری

، محسن  یشهروز زارع

 یپور قاض یمهد

7 43926 

 یهاانیاختالط جر تأثیر یبررس

  S Loading2H بر نیآم -نیآممبدل

 MDEAگاز با  یسازنیریش یواحدها

کشاورز، نادر  یمرتض

، ی، محمد نعمتانیعامریبن

 یزارع یعل

8 43947 
آنالیز حساسیت واحد شکست کاتالیستی 

 پاالیش نفت فرآیندبستر سیال در 

احمد دادوند  ،یمسعود نحو

 یقیصد ی، مهدیکوه

9 43893 

پلی روتاکسین بر تراوایی  تأثیربررسی 

غشای پلی وینیل الکل در برابر دی اکسید 

 کربن و نیتروژن

 ی، مهددزاپاک ماین

 یعبدالله
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10 43866 

و بررسی عوامل مؤثر بر جذب  سازیشبیه

شیمیایی هیدروژن سولفید توسط حالل 

 اتانول آمیندی

، احسان یعسکر یمهد

 یبلوچ ی، علیصالح

 

11 43755 

هالوسیت بر تراوایی های نانو لوله تأثیر

غشای پلی وینیل الکل در برابر دی اکسید 

 کربن

 یزاد، مهدپاک ماین

 یعبدالله

12 43865 

ساخت غشای بسترآمیخته پلیمری 

Pebax2533  پرشده با نانوذرهFS  جهت

 از طبیعیاکسید از گدیجداسازی گاز کربن

، ی، آرش خسروفهیخل ترایم

 فردیهاشم فیعبداللط دیس

13 43956 

بررسی اثر میدان الکترواستاتیک در عملکرد 

زدا با استفاده از رویکرد دینامیک نمک

 مدل موازنه جمعیت-سیاالت محاسباتی

 می، نسیمحمد رحمان

، ی، مژگان عباسیطاهون

 یشاهمحمدحسن پنجه

14 43950 

کرد انواع نمک های تشکیل مقایسه عمل

دهنده هیدرات های شبه کالتریت در 

تسهیل شرایط ترمودینامیکی تشکیل 

 هیدرات کربن دی اکسید

الهه  ،یابوالفضل محمد

 پور یکوثر

15 43825 

 فرآینددر  مؤثرمطالعه عوامل و پارامترهای 

تولید کریستال دارو های مختلف با استفاده 

 ضد حالل مایع فرآینداز 

، محمد نادر لطف ید اسداح

 یاله

ند
رآی

ف
ی

ساز
دا

 ج
ن

وی
ی ن

ها
 

16 43758 
Simultaneous UV-Vis Spectroscopic 

Detection of Metformin and 

Glibenclamide from Electrospun 

PCL/PEG Nanofibers 

امیر نقی زاده، محمد علی 

 صالحی، لیال میوه ای

17 43761 

های استخراج لیتیم از ضایعات باتری

فرسوده لیتیمی توسط حالل آلی 

D2EHPA با رقیق کننده روغن گیاهی 

، یکوثر حسن پور سرخده

 یریام دبخشیالهام ام

18 43938 

مروری کوتاه بر روش های گوگردزدایی از 

سوخت با استفاده از جاذب های کربنی و 

 خاک 

سجاد شادکام، منصوره 

 انی، مهرداد مظفریمانیسل

19 43842 
از جریان گازهای  2COاز جذب چشم اند

 مختلف برای مقابله با گرمایش کره زمین 

، محسن یسوگند آقامحمد

 ی، سجاد عباسیمحسن

20 43849 

و  20 نییتو نییپا یاثر غلظت ها یبررس

بر فشار نرمال شده جذب گاز   80 نییتو

 دراتیه لیتشک فرآینددر  دیاکس یکربن د

، الهه یابوالفضل محمد

 پور یکوثر
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21 43933 

های کنترلی اندازی حلقهیابی و راهعیب

تیکنرهای مخروطی عمیق مجتمع مس 

 سرچشمه

حامد سروری زاده، الهام 

، یاسد مهدی بنی ی،رمضان

 نیغالمعباس پارساپور، ام

 نژادیفیشر

ند
رآی

ف
یع

صنا
در 

ی 
ساز

دا
 ج

ی
ها

  

ی
دن

مع
 

22 43904 

صنعتی و مرک  D2EHPAمقایسه عملکرد 

و استریپ نیکل و مطالعه جهت استخراج 

 فرآیندشرایط عملیاتی مناسب 

 وانیک ی،فرزاد زحمت

 ی، علدفریوح دیوح، ستهیشا

 ی لوامامقل نبیز ،نجفپور

23 43927 

مروری بر بررسی تجربی استخراج ترکیبات 

ه گیاهی از دانه آفتابگردان  به کمک مؤثر

 میدان الکتریکی پالسی قوی

 یمنفرد،محمد عل هیمرض

 یصالح

ند
رآی

ف
ع 

نای
 ص

در
ی 

ساز
دا

 ج
ی

ها

ی
رز

شاو
 ک

ی و
ذای

غ
 

 

 12:00-13:00برنامه ارائه پوستر روز پنجشنبه ساعت 

ف
دی

ر
 

 نویسندگان عنوان مقاله کد مقاله
محور 

 کنفرانس

1 43828 

تهیه هیدروژل های پلی اکریل آمیدی 

در ها آن اصالح شده با نانوذرات و کاربرد

 حذف رنگ از فاضالب های صنعتی

، یخچالی انایپور، آر یتول تهامب

 دیحنانه سع

ند
رآی

ف
ب

سا
و پ

ب 
ه آ

فی
ص
ر ت

 د
ی

ساز
دا

 ج
ی

ها
 

2 43951 
بررسی ساخت و ارزیابی ایروژل ها جهت 

 حذف آنتی بیوتیک ها از پساب 

 دیپور، حم یزهرا فضائل

 یدرز درزادهیح

3 43961 

حذف ترکیبات آلی فرار از پساب و هوا 

کتروریسی توسط نانو الیاف پلیمری ال

 شده

 دی، حمیخراج یانیک میمر

 یدرز درزادهیح

4 43942 
های پایه پلی آنیلین در تصفیه جاذب

 پساب

 دیس، دیرقایم نیسراجد الیدان

 ساالر مشکوه، آرش افغان

5 43937 

سولفون با اصالح سطح غشای پلی

استفاده از کیتوسان و گلوتار آلدهید 

 جهت ارتقای عملکرد غشا در جداسازی

 رنگ متیلن بلو

آرند، محسن  یعباس دیسع

 یپور قاض یمهد
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6 43932 

Comparative Evaluation of 

different Oxidizing Agents in the 

decomposition of synthetic 

Amoxicillin Wastewater 

مینا مختاری، سمیه سهرابی، 

 مصطفی کشاورز مروجی

7 43753 

ا جداسازی نیترات از پساب شهری  ب

-ژئوتکستایل -استفاده از فیلترهای شن

 زئولیت 

حمید شیروانی ایچی، سید 

حسن طباطبائی، مهدی قبادی 

 نیا،  نگار نورمهناد

8 43958 
به کارگیری روش اسمز جهت جداسازی 

 نمک از آبهای شور

 نبیزاده، ز نیمحمدصادق مع

 هامانه یرجب ی، مهدینیارحسی

ند
رآی

ف
ب 

ه آ
فی

ص
ر ت

 د
ی

ساز
دا

 ج
ی

ها
ب

سا
و پ

 

9 43907 

بررسی کاربرد رزین تبادل یونی اصالح 

ی شده جهت حذف نیترات در تصفیه

 آب

 نینژادمقدم، محمدحس نیام

 یبهنام غفار دیصراف زاده، س

10 43945 

الکتروریسی و الیاف  فرآیندمروری بر 

های الکتروریسی شده در جذب آلودگی

 نفتی

 ینیحس نبی، زییمحمدرضا هدا

بهروزسرند،  رضای، علیدستگرد

 یصمد یعل

11 43885 

استفاده از جاذب های طبیعی سلولزی 

در جداسازی و حذف رنگزاهای 

 خطرناک از پساب صنایع نساجی

، محمدحسن یاحمد دیدحمیس

 ینیام

12 43896 

مقایسه الکترودهای آهن و آلومینیوم در 

روند تصفیه پساب واحدهای قالیشویی 

 با روش انعقاد الکتریکی

 رضای، علیاطمه فرجامف

 یسورک یپنداشته، بهروز عباس

13 43767 

های غیر خطی دو و سه مقایسه ایزوترم

پارامتری جذب در فرآیند حذف 

آزیترومایسین از محلول آبی توسط 

 جاذب کربن فعال گرانولی 

، محسن یفاطمه ردائ

 یرویپ دی، مجیجهانشاه

14 43915 

امانه از آب با استفاده از س زدایینمک

پایه ماده  خورشیدی تولید بخار بر

 فوتوترمال اکسید مس  

محجوب، فرزانه عربپور رق  دیفر

 ی، مجتبیاحمد دی، وحیآباد

 یصدر عامل

15 43923 

متمرکزسازی گرما در سامانه 

زدایی از آب خورشیدی با مهندسی نمک

 های سامانهالیه

 پور، فرزانه عربی پورفرهاد میمر

 یاحمد دی، وحآبادی رق

16 43931 
جداسازی نمک های با ارزش منیزیم از 

 تلخابه با استفاده از اتانول
 یرازیالله ش
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17 43857 
کش از آب کش/علفحذف ترکیبات آفت

 فلزی-های آلیبا استفاده از چارچوب

 یحور مهیبدرود، فه یمصطف

 صفاجو دیآباد صبور، مج

 وجهانخانمل

18 43821 

حی و هواروت تلفیقی جذب سط فرآیند

سازی به منظور تصفیه پساب واحد 

 تولید بوتیل استات

، یمیرح ی، مهدیاحسان صالح

 یمسعود مندوئ

 

19 43919 

های هالوفایبر در بررسی عملکرد غشاء

اسمز مستقیم با استفاده از شبکه  فرآیند

 عصبی مصنوعی

، یدریح ری، امیسمانه دشت

 یشمس آباد یاحمد عرب

ی، 
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20 43826 

بررسی ساختار و عملکرد غشای پلیمری 

پلی اتر بالک آمید بمنظور جداسازی 

دی اکسیدکربن از نیتروژن با استفاده از 

 مولکولی سازیشبیه

 هیکجاباد، حان یاسیال یمهد

اکبر  ی، علییکهنمو زادهیقل

 بابالو

21 43871 
های قطاعی بر افلبررسی عددی اثر ب

 ایعملکرد یک غشاء استوانه

 فرد رمحمدی، امینصرآزادان الیل

 آزاد

22 43880 

حذف وانادیم توسط  فرآیند سازیمدل

های کربن فعال به روش نانوکامپوزیت

 شبکه عصبی فازی 

 یمانی، منصوره سلیسعد میمر

23 43686 

بررسی تجربی انتقال جرم به روش آزورا 

ستخراج روغن از دانه روغنی ا فرآینددر 

 توسط حالل و با همیاری امواج فراصوت

 یمیحک سولماز ،یزیالهه عز

 یسورک یدهبنه، بهروز عباس

24 43954 
ارزیابی عملکرد جداکننده افقی دوفازی 

 در ورودی پاالیشگاه گاز 

 یبهروز، عل انیحسام احمد

، علی ی، حسین توکلیذاکر

 قبادی، حسین محمدی

25 43967 

های آنالیز افت فشار دو فازی در آکنه

ساختار یافته توسط دینامیک سیاالت 

 محاسباتی

، یشجاع دیسع ،وداریز یمرتض

 یمختار نیمحمد ام

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 شده رفتهیمقاالت پذ ستیل
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 نوع پذیرش عنوان مقاله کد مقاله ردیف

1 43920 
با استفاده از  سازی مدول غشای الیاف توخالی برای جداسازی گازیشبیه

 CAPE-OPENرابط 
 شفاهی

2 43930 
جداسازی دی اکسیدکربن از اتان واحد الفین  فرآیندانتگراسیون انرژی 

 پتروشیمی مارون به روش پینچ
 پوستر

3 43950 
های شبه کالتریت دهنده هیدراتهای تشکیلمقایسه عملکرد انواع نمک

 ربن دی اکسیددر تسهیل شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات ک
 پوستر

 شفاهی بررسی سینتیک استخراج اسانس زردچوبه در روش تقطیر آبی 43843 4

5 43882 
 فرآیندحضور افزودنی در محلول آبی آمینی بر  تأثیربررسی آزمایشگاهی 

 اکسیدکربن در میکروکانالانتقال جرم جذب دی
 شفاهی

6 43777 
الت محاسباتی به منظور سازی الگوریتم دینامیک سیاتوسعه و پیاده

 ®OpenFOAMافزار عملیات کروماتوگرافی در نرم سازیمدل
 پوستر

7 43892 
ای کبالت بر اثر دما و مطالعه سنتیک پلیمریزاسیون کاتالیست دو هسته

 ایمین برای پلیمریزاسیون متیل متاکریالت-پایه لیگاند فنوکسی
 پوستر

8 43883 
استفاده از کربن فعال ساخته شده از حذف نفت خام سنگین از پساب با 

 مواد زیست تجدیدپذیر لیگنوسلولزی حاصل از پوست دانه بلوط
 پوستر

 شفاهی ی پوست تخم مرغ برای تولید بایودیزلسنتز کلسیم اکسید بر پایه 43944 9

 پوستر های صنعتی در تصفیه شیرابه زباله شهریمنعقدکننده تأثیر 43872 10

11 43926 
  S Loading2H بر نیآم-نیآممبدل یهاانیاختالط جر تأثیر یبررس

 MDEAگاز با  یسازنیریش یواحدها
 پوستر

12 43868 
دهنده آب در سامانه های خورشیدی تولید بخار برای مهندسی الیه انتقال

 جلوگیری از رسوب نمک  
 شفاهی

13 43947 
پاالیش  ندفرآیآنالیز حساسیت واحد شکست کاتالیستی بستر سیال در 

 نفت
 پوستر

14 43893 
پلی روتاکسین بر تراوایی غشای پلی وینیل الکل در برابر  تأثیربررسی 

 دی اکسید کربن و نیتروژن
 پوستر

15 43866 
سازی و بررسی عوامل مؤثر بر جذب شیمیایی هیدروژن سولفید شبیه

 اتانول آمینتوسط حالل دی
 پوستر

 شفاهی های غیرحرارتیبه کمک روش ده گیاه چایداسازی مواد آلی پیچیج 43846 16

17 43755 

هالوسیت بر تراوایی غشای پلی وینیل الکل در برابر های نانو لوله تأثیر

 دی اکسید کربن

 
 پوستر
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18 43865 
 FSپرشده با نانوذره  Pebax2533ساخت غشای بسترآمیخته پلیمری 

 اکسید از گاز طبیعیدیجهت جداسازی گاز کربن
 سترپو

19 43956 
ز رویکرد زدا با استفاده ابررسی اثر میدان الکترواستاتیک در عملکرد نمک

 مدل موازنه جمعیت -دینامیک سیاالت محاسباتی
 پوستر

 شفاهی جداسازی هوا/سازی گاز طبیعییکپارچه مایع فرآیندطراحی یک  43790 20

21 43757 
یورتان حاوی چارچوب آلی یابی نانوالیاف کامپوزیتی پلیتولید و مشخصه

 ( به منظور جذب گاز سولفید هیدروژنUiO-66پایه زیرکونیوم ) فلزی بر
 شفاهی

22 43824 
بر جداسازی داروی آسپرین از مخلوط داروئی به روش  مؤثربررسی عوامل 

 کریستالیزاسیون ضد حالل مایع
 شفاهی

23 43825 
های د کریستال داروتولی فرآیندثر در مطالعه عوامل و پارامترهای مؤ

 ضد حالل مایع فرآیندمختلف با استفاده از 
 پوستر

24 43849 
بر فشار نرمال شده   80و تویین  20بررسی اثر غلظت های پایین تویین 

 تشکیل هیدرات فرآیندجذب گاز کربن دی اکسید در 
 پوستر

25 43761 
آلی  های فرسوده لیتیمی توسط حاللاستخراج لیتیم از ضایعات باتری

D2EHPA با رقیق کننده روغن گیاهی 
 پوستر

26 43938 
های گوگردزدایی از سوخت با استفاده از جاذب های مروری کوتاه بر روش

 کربنی و خاک 
 پوستر

27 43842 
از جریان گازهای مختلف برای مقابله با گرمایش  2COچشم انداز جذب 

 کره زمین 
 پوستر

28 43903 
ذرات آهن صفر ظرفیتی با استفاده از عصاره  وسنتز سبز و مشخصات نان

 ی کربن فعال گرانولهبرگ انجیر بر پایه
 شفاهی

 شفاهی گیری صحیح دبی ورودی بر کارایی تیکنراندازه تأثیر 43936 29

30 43933 
های کنترلی تیکنرهای مخروطی عمیق اندازی حلقهیابی و راهعیب

 مجتمع مس سرچشمه
 پوستر

 شفاهی راج حاللی اورانیم از محیط های کربناتهاستخ 43878 31

32 43904 
صنعتی و مرک جهت استخراج و استریپ  D2EHPAمقایسه عملکرد 

 فرآیندنیکل و مطالعه شرایط عملیاتی مناسب 
 پوستر

33 43905 
دما بر روی سینتیک واکنش سمنتاسیون نیکل، کادمیوم و  تأثیرمطالعه 

 کبالت در محلول سولفات روی 
 فاهیش

34 43827 
سنتز سبز نانو کامپوزیت زیستی با استفاده از ضایعات طبیعی و کاربرد 

 های زیست محیطی ها در حذف آالیندهآن
 شفاهی
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35 43837 
آبزدایی اسمزی مواد با همیاری  فرآیندریاضی  سازیمدلبررسی تجربی و 

 امواج فراصوت در یک سیستم ناپیوسته
 شفاهی

36 43754 
یگزینی ژئوتکستایل و زئولیت در فیلترهای شنی سیستم آبیاری بررسی جا

 ایقطره
 شفاهی

37 43927 
ه گیاهی از دانه مؤثرمروری بر بررسی تجربی استخراج ترکیبات 

 آفتابگردان  به کمک میدان الکتریکی پالسی قوی
 پوستر

 شفاهی صالح شدهجداسازی وانادیوم از پساب با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی ا 43765 38

39 43828 
های پلی اکریل آمیدی اصالح شده با نانوذرات و کاربرد تهیه هیدروژل

 های صنعتیها در حذف رنگ از فاضالبآن
 پوستر

40 43949 
رشد معلق و بستر پرشده جهت با  بررسی و مقایسه عملکرد بیوراکتور

 های آروماتیکندهالیحذف آ
 شفاهی

 پوستر ها از پساب ها جهت حذف آنتی بیوتیکارزیابی ایروژل بررسی ساخت و 43951 41

42 43961 
حذف ترکیبات آلی فرار از پساب و هوا توسط نانو الیاف پلیمری 

 الکتروریسی شده
 پوستر

43 43940 
کن هندسه کندانسور بر میزان آب تولید شده در آب شیرین تأثیربررسی 

 خورشیدی کلکتور لوله خالء 
 شفاهی

 پوستر های پایه پلی آنیلین در تصفیه پسابجاذب 43942 44

45 43937 
سولفون با استفاده از کیتوسان و گلوتار آلدهید اصالح سطح غشای پلی

 جهت ارتقای عملکرد غشا در جداسازی رنگ متیلن بلو
 پوستر

46 43753 
 -جداسازی نیترات از پساب شهری  با استفاده از فیلترهای شن

 ئولیت ز-ژئوتکستایل
 پوستر

47 43885 
استفاده از جاذب های طبیعی سلولزی در جداسازی و حذف رنگزاهای 

 خطرناک از پساب صنایع نساجی
 پوستر

48 43860 
ساخت و تعیین مشخصات غشای متخلخل پلی فنیل سولفون با استفاده 

 جدایش فازی با القا بخار غیرحالل فرآینداز 
 شفاهی

49 43939 
ی منیزیم و کلسیم از آب دریا با استفاده از محلول هاجداسازی یون

 آمونیاک
 شفاهی

 شفاهی ( EC) تصفیه پساب فرآوری زیتون با روش انعقاد الکتریکی 43894 50

51 43896 
مقایسه الکترودهای آهن و آلومینیوم در روند تصفیه پساب واحدهای 

 قالیشویی با روش انعقاد الکتریکی
 پوستر

52 43943 
جهت  ZnOهیدروژل سدیم آلژینات به عنوان بستر فوتوکاتالیست  کارایی

 حذف متیلن بلو از محلول آبی
 شفاهی
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53 43766 

مطالعه و ارزیابی فرآیند حذف داروی آزیترومایسین از محلول آبی به 

های و تعیین غلظت آن؛ به منظور کاهش آلودگی آب PRBکمک بستر 

 Covid-19زیرزمینی پس از بحران 

 شفاهی

54 43767 
های غیر خطی دو و سه پارامتری جذب در فرآیند حذف مقایسه ایزوترم

 آزیترومایسین از محلول آبی توسط جاذب کربن فعال گرانولی 
 پوستر

55 43864 
بررسی اثر ابعاد ساختاری بر عملکرد سامانه خورشیدی تولید بخار بمنظور 

 از آب دریا  زدایینمک
 شفاهی

56 43915 
از آب با استفاده از سامانه خورشیدی تولید بخار برپایه ماده  ییزدانمک

 فوتوترمال اکسید مس  
 پوستر

57 43923 
از آب خورشیدی با مهندسی  زدایینمکمتمرکزسازی گرما در سامانه 

 های سامانهالیه
 پوستر

 رپوست جداسازی نمک های با ارزش منیزیم از تلخابه با استفاده از اتانول 43931 58

 شفاهی بر بهبود خواص آن MCM-41متخلخل  بررسی اثر کلسینه کردن نانو 43921 59

 پوستر های شوربه کارگیری روش اسمز جهت جداسازی نمک از آب 43958 60

61 43907 
بررسی کاربرد رزین تبادل یونی اصالح شده جهت حذف نیترات در 

 ی آبتصفیه
 پوستر

62 43945 
روریسی و الیاف الکتروریسی شده در جذب الکت فرآیندمروری بر 

 های نفتیآلودگی
 پوستر

63 43934 
سولفون با استفاده از پلی وینیل آمین و چهارچوب اصالح سطح غشای پلی

 فلزی جهت بهبود عملکرد آن در جداسازی رنگ متیلن بلو-آلی
 شفاهی

64 43857 
-های آلیکش از آب با استفاده از چارچوبکش/علفحذف ترکیبات آفت

 فلزی
 پوستر

65 43911 
گالیکول جهت اصالح غشای فیلم نازک مرکب اسمز معکوس با اتیلن

 افزایش آبدوستی سطح
 شفاهی

66 43821 
تلفیقی جذب سطحی و هواروت سازی به منظور تصفیه پساب  فرآیند

 واحد تولید بوتیل استات
 پوستر

کن شیرین های آبسیستم زداییهندسه کانال بر عملکرد نمک تأثیر 43913 67
CDI  

 شفاهی

68 43685 
استخراج روغن  فرآیندریاضی انتقال جرم در  سازیمدلبررسی تجربی و 

 از دانه روغنی توسط حالل و با همیاری امواج فراصوت 
 شفاهی

69 43686 
استخراج روغن از دانه  فرآیندبررسی تجربی انتقال جرم به روش آزورا در 

 و با همیاری امواج فراصوت روغنی توسط حالل
 پوستر
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70 43899 
پیش بینی عملکرد سیستم اسمز معکوس تصفیه خانه شهر سرخه به 

 کمک شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
 شفاهی

 پوستر فازی در ورودی پاالیشگاه گاز  ارزیابی عملکرد جداکننده افقی دو 43954 71

72 43919 
اسمز مستقیم با استفاده از  فرآیندایبر در های هالوفبررسی عملکرد غشاء

 شبکه عصبی مصنوعی
 پوستر

73 43826 
بررسی ساختار و عملکرد غشای پلیمری پلی اتر بالک آمید بمنظور 

 مولکولی سازیشبیهجداسازی دی اکسیدکربن از نیتروژن با استفاده از 
 پوستر

 پوستر ایغشاء استوانههای قطاعی بر عملکرد یک بررسی عددی اثر بافل 43871 74

75 43880 
های کربن فعال به حذف وانادیم توسط نانوکامپوزیت فرآیند سازیمدل

 روش شبکه عصبی فازی 
 پوستر

76 43859 
سازی پاالیشگاه گاز شهید سازی واحد شیرینسازی و بهینهشبیه

 های جایگزیننژاد با استفاده از مدلهاشمی
 شفاهی

77 43967 
های ساختار یافته توسط دینامیک فشار دوفازی در آکنه آنالیز افت

 سیاالت محاسباتی
 پوستر

78 43862 Isolation and characterization of collagen from a renewable 

marine resource شفاهی 

79 43769 Adsorption potential of silica gel and activated alumina at 

different humidities: An experimental and modelling study شفاهی 

80 43916 
Fabrication and characterization of FeS2 / TiO2 semiconductor 

nanocomposites: Investigation of degradation of crystal violet 

under UV light 
 شفاهی

81 43897 Comparison of bio demineralization of shrimp shell in 

commercial and non-commercial culture medium شفاهی 

82 43758 Simultaneous UV-Vis Spectroscopic Detection of Metformin 

and Glibenclamide from Electrospun PCL/PEG Nanofibers پوستر 

83 43759 
Simultaneous Ninhydrin Assisted UV-Vis Spectroscopic 

Detection of Metformin and Glibenclamide from Core/Shell 

Electrospun PCL-PEG/PEG Nanofibers 
 شفاهی

84 43932 Comparative Evaluation of different Oxidizing Agents in the 

decomposition of synthetic Amoxicillin Wastewater پوستر 

85 43909 Fabrication of hydrophobic-Oleophilic zinc based composite 

material for oil/water separation شفاهی 

86 43887 Optimization of molybdenum recovery from spent HDS 

catalysts using Cyanex  272 پوستر 
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 43920کد مقاله: 

با استفاده از رابط  ازی گازیسازی مدول غشای الیاف توخالی برای جداسشبیه
CAPE-OPEN 

  
 3الدینمحمد سهلعلی، *2احمدرضا رئیسی، 1میالد محمدخانی

 ، ایران، تهران، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیرفرآینددانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی  -1
 ، ایران، تهرانامیرکبیر دانشگاه صنعتی دانشکده مهندسی شیمی، ،دانشیار  -2
 ، ایران، تهراندانشگاه صنعتی امیرکبیردانشکده مهندسی شیمی،  ،استادیار -3

 aut.ac.ir@raisiaمسئول مکاتبات:  آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
بینی عملکرد یک واحد غشایی شوند. برای پیشده میهای غشایی در صنایع مختلف برای جداسازی گازی استفافرآیند

های غشایی فرآیندکننده انتقال جرم ضروری است؛ اما سازی آن با استفاده از روابط حاکم توصیفجداسازی گازی، شبیه

-CAPE سازی مدول غشای الیاف توخالی، رابطدر این پژوهش، برای شبیه .اندساز پیاده نشدهافزارهای شبیهدر اغلب نرم

OPEN unit operation در  ساز را بر عهده داشت.افزار شبیهمورد استفاده قرار گرفت که وظیفه معرفی مدل غشا به نرم

منظور جداسازی نفوذ برای توصیف عملکرد غشای الیاف توخالی به -سازوکار حاللیت براساسمعادالت حاکم این راستا، 

های طراحی . همچنین از بین حالترو حل شدندسازی اولر پسگسسته به صورت عددی با روش خوراک گازی دوجزئی

. برای اعتبارسنجی مدل، شده انتخاب شدمختلف غشای الیاف توخالی، حالت خوراک در پوسته و ناهمسو با جریان تراوش

توان یک نتیجه، میعنوان که تطابق خوبی مشاهده شد. بههای تجربی مقایسه شد با داده سازی غشانتایج حاصل از شبیه

اند، بهره ساز پیاده نشدهافزارهای شبیههای مهندسی شیمی که در نرمفرآیندسازی سایر شده برای شبیهاز رابط اشاره

 جست.

غشا،  سازیسازی معادالت، شبیههای غشایی، جداسازی گازی، غشای الیاف توخالی، گسستهفرآیند های کلیدی:واژه

 CAPE-OPENرابط 

 43930ه: کد مقال

جداسازی دی اکسیدکربن از اتان واحد الفین  فرآیندانتگراسیون انرژی 

 پتروشیمی مارون به روش پینچ

 
 2علیرضا حاتمی، *1اشکان حاتمی

 ، ایران، تهراندانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دکتری مهندسی شیمی یدانشجو -1
 ، ایرانن، تهرادانشگاه آزاد اسالمی ،دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی -2

 ahatami@mpc.irمسئول مکاتبات:  آدرس پست الکترونیک نویسنده
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 چکیده 
از اتان واحد الفین پتروشیمی مارون بکار گرفته شد.  2COجداسازی  فرآیندانرژی در  سازیبهینهفناوری پینچ به منظور 

اقدام به بازطراحی شبکه تبادلگرهای  Aspen Energy Analyzer (V.10)رم افزار آنالیز پینچ با استفاده از ن براساس

شد. در طراحی بهینه  Aspen Hysys (V.10)ی آن با استفاده از نرم افزار فرآیند سازیشبیهحرارتی و ارائه دو سناریو و 

 2/50به میزان  kW 1/4487به  9032با افزودن دو مبدل حرارتی، هدر رفت انرژی واحد به وسیله آب خنک کننده از 

و کاهش  C  7/102°به 45درصد کاهش یافت و این میزان انرژی صرف پیش گرم کردن گاز اتان خروجی از برج جذب از 

میلیون  300میلیارد و  9انرژی صرفه جویی ساالنه  سازیبهینهمصرف گاز سوخت شد. براساس محاسبات اقتصادی این 

خرید و نصب مبدل های جدید، نرخ بازگشت سرمایه با محاسبه هزینه تی را به دنبال دارد و تومانی در هزینه های عملیا

 روز است.  132طراحی بهینه 

 گر حرارتیشبکه تبادل اتان، فناوری پینچ،سازی، بهینه های کلیدی:واژه

 

 43950کد مقاله: 

ت در مقایسه عملکرد انواع نمک های تشکیل دهنده هیدرات های شبه کالتری

 تسهیل شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات کربن دی اکسید

  
 2الهه کوثری پور، *1ابوالفضل محمدی

 ، ایرانی، دانشگاه بجنورد، بجنوردگروه مهندسی شیم ،دانشیار -1
 ، ایراندانشگاه بجنورد، بجنورد، مهندسی شیمی یکارشناس دانشجوی-2

 mohammadi.a@ub.ac.ir  مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
بوتیل آمونیوم برماید -بوتیل آمونیوم کلراید، تترا ان-بوتیل آمونیوم مانند تترا ان در کار حاضر اثر نمک های مختلف تترا ان

 فرآیندای( در کسید )یکی از مهمترین گازهای گلخانهبوتیل آمونیوم فلوراید بر فشار تعادلی جذب گاز کربن دی او تترا ان 

تشکیل هیدرات بررسی شده است. نتایج حاصل از مقایسه عملکرد این نمک ها بر شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات 

شکیل بوتیل آمونیوم فلوراید نسبت به دو نمک دیگر اثر بهتری بر تسهیل فشار تعادلی ت-کربن دی اکسید نشان داد تترا ان

 هیدرات کربن دی اکسید دارد.

اید، هیدرات های بوتیل آمونیوم فلوربوتیل آمونیوم برماید، تترا ان  تترا ان، تترا ان بوتیل آمونیوم کلرایدهای کلیدی: واژه

 گازی، کربن دی اکسید
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 43843کد مقاله: 

 بررسی سینتیک استخراج اسانس زردچوبه در روش تقطیر آبی

 
 *3، مریم خواجه نوری2، بهمن زارع نژاد1پانیذ سلیمی

 ، ایران، سمناندانشگاه سمنان، پردیس شماره یکشیمی،  مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی -1
 ، ایران، پردیس شماره یک، دانشگاه سمنان، سمنانرشته مهندسی شیمی ،دانشیار -2
 ، ایرانسمنان، پردیس شماره یک، دانشگاه سمنان، رشته مهندسی شیمی ،استادیار -3

 m_khajenoori@semnan.ac.irمسئول مکاتبات:  آدرس پست الکترونیک نویسنده
 

 چکیده
ی سنت یدرمان یهاستمیدر س شود. یشناخته م ادویهو عامل طعم دهنده غذا است که معموالً به عنوان  اهیگ کزردچوبه ی

در این شناخته شده است. دهد،یم شیرا افزا هایماریدرمان انواع ب ییمختلفش که توانا ییخاطر خواص داروبهاین گیاه 

با  ریتقط کینتیاز نوع کلونجر جدا شد. س یبا آب در دستگاه ریتقط فرآیندریشه گیاه زردچوبه توسط اسانس از  تحقیق

 9796/0) ن مدل داده های تجربی را کامال برازش میکنددیده شد که ایشد.  فیساده شده توص نفوذیمدل  کیآب توسط 

=2R) توسط  اسانس لیو تحل هیتجز .کند یم دییمفروض را تأ یکینتیکه مدل سSGC/M سه ترکیب اصلیانجام شد . 

، بیشترین سهم را %62/19با  turmerone-β، %27/17با  turmerone-α%،  63/39با   ar-turmerone . شد ییشناسا

 یبات اسانس داشتند.میان ترک

 تقطیر آبی، سینتیک، زردچوبههای کلیدی: واژه

 

 43882کد مقاله: 

انتقال  فرآیندثیر حضور افزودنی در محلول آبی آمینی بر بررسی آزمایشگاهی تأ

 جرم جذب دی اکسید کربن در میکروکانال

 
 *2پیوند واله شیدا، 1فروغ کریمی

 دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران سی شیمی،گروه مهند دانشجوی کارشناسی ارشد، -1
 دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایرانادیار، گروه مهندسی شیمی، تاس -2

 ut.ac.irsheyda@k-p.valeh مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
( DEA) نیاتانول آم ید یحاو مخلوطحالل  توسط کروکانالیمدر یک گاز  انیاز جر 2COحذف گاز  ،حاضر قیهدف تحق

(، دبی حجمی گاز و مایع wt% 0-12اثر غلظت آرژنین )است.  بعنوان یک افزودنی (ARG) نیآرژن اسید امینه و

(mL/min 300-120بر ) 2حذف  میزانCO، یانتقال جرم حجم بیضر ( فاز گازaVGK)در ، و شار نسبی انتقال جرم 

 نتایج نشان داد که در دبی های باالی گاز و مایع،  افزایش حضور اسید .بررسی شد و فشار اتمسفر C45 ثابت یدما
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عالوه بر این،  می شود.  91تا %  89از % 2COوزنی باعث  بهبود راندمان حذف  12مینه در محلول آبی آمین نوع دوم تا %آ

مینه بعنوان یک بد که موید آن است که حضور اسید آافزایش می با  h.kPa3kmol/m  2/73. تا 7/67از  VaGKمقادیر 

 پس احتراق دی اکسیدکربن دارد.  فرآینددر  2COبهبود دهنده بالقوه در حالل آمینی نوع دوم نقش بسزایی در جذب 

 اکسید کربن، میکروکانالدی اتانول آمین، دی آرژنین، انتقال جرم،های کلیدی: واژه

 

 43777کد مقاله: 

 سازیمدلتوسعه و پیاده سازی الگوریتم دینامیک سیاالت محاسباتی به منظور 

 OpenFOAM®عملیات کروماتوگرافی در نرم افزار 

 
 4،  علیرضا قاسم پور3، حسن رضادوست*2نوروزی حمیدرضا، 1مهسا محسنی جنانی

دانشکده  ،استادیار -2 ، ایران، تهراندانشگاه صنعتی  امیرکبیر ،دانشکده مهندسی شیمی ،کارشناسی ارشد مهندسی شیمیدانشجوی  -1
 ، ایران، تهراندانشگاه صنعتی امیرکبیر ،مهندسی شیمی

 ، ایران، تهراندانشگاه شهید بهشتی ،پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی ،استادیار -3
 ، ایران، تهراندانشگاه شهید بهشتی ،ده گیاهان و مواد اولیه داروییپژوهشک ،استاد -4

 h.norouzi@aut.ac.irمسئول مکاتبات:  آدرس پست الکترونیک نویسنده
 

 چکیده
 و جداسازی مواد سازیهینهبجهت  فرآیندانتقال جرم ستون کروماتوگرافی یکی از راه های شناخت دقیق این  سازیمدل

ه در ابعاد صنعتی، با هدف جلوگیری از صرف هزینه های گزاف ناشی از خطاهای آزمایشگاهی می باشد. این مطالعه مؤثر

با استفاده از روش کروماتوگرافی انجام شد. یک مدل معادله  مؤثرانتقال جرم برای جداسازی ترکیبات  سازیمدلبا هدف 

ستون جداسازی کروماتوگرافی توسعه داده شد. در این مدل پراکندگی محوری، انتقال جرم  سازیهشبینرخ عمومی برای 

با مطالعات انجام شده  سازیمدلفیلمی، و نفوذ درون ذره ای برای سیستم در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از 

ازی پروتئین لیزوزوم به ترتیب در حالت و جداس( BSA) ، در زمینه جداسازی پروتئین آلبومین سرم گاویمشابه پیشین

مقایسه گردید. مقایسه نتایج نشان داد که میان مدل ریاضی ارائه استفاده از ایزوترم تعادلی و مدل سینتیکی النگمویر 

 58/2% شده و نتایج مطالعات قبلی انطباق قابل قبولی وجود دارد. به طوری که میانگین انحرافات مطلق به ترتیب کمتر از 

 در حالت استفاده از ایزوترم و معادله سینتیک می باشد. 86/1و% 

 ، جداسازی، انتقال جرم، کروماتوگرافی، ایزوترمسازیمدلهای کلیدی: واژه
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 43892کد مقاله: 

 پایه بر کبالت ایهسته دو کاتالیست سیوناپلیمریز مطالعه سنتیک و دما اثر

 متاکریالت متیل اسیونپلیمریز ایمین برای-فنوکسی لیگاند
 

  3احمد زینب زاهد ، *2یظهور نیغالمحس ،1زهرا نصری فرگی

 ، ایرانمشهد مشهد، یدانشکده علوم، دانشگاه فردوس مر،یپل یمیارشد ش یکارشناس یانشجود -1
 ، ایرانمشهد مشهد، یردوسفانشکده علوم، دانشگاه استاد، گروه شیمی، د -2

                 ، ایرانمشهد مشهد، یدانشکده علوم، دانشگاه فردوس ،تجزیه یمیش دکتری یدانشجو -3

 zohuri@um.ac.ir مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
 مورد متاکریالت متیل نپلیمریزاسیو برای و گردید سنتز فنوکسی ایمین لیگاند پایه بر (II) کبالت ایهسته دو کاتالیست

)مونومر قطبی( فعالیت ( MMA)متاکریالت  متیل پلیمریزاسیون برای کاتالیست این که شد مشخص قرارگرفت. مطالعه

 = [Co]/[Al] دما بر فعالیت این کاتالیست مشخص گردید که در نسبت مولی تأثیربا توجه به  بسیار مناسبی دارد.

 18. زمان واکنش باشدمی کاتالیست این حضور در MMA پلیمریزاسیون برای ماد ترینمناسب C80˚دمای  1000:1

 84/27به  71/3 باعث افزایش فعالیت کاتالیست از C80˚تا  C1±25˚ ازشد. افزایش دما ساعت در نظرگرفته 

PMMA/mmol Co. h)  g) شد.   

 ن،یمیا یفنوکسلیگاند ، کاتالیست کبالت ،یستیلکاتا ونیزاسیمریپل کاتالیست فلزات واسطه انتهایی،های کلیدی: واژه

 التیمتاکر لیمتیپل

 

 43883کد مقاله: 

حذف نفت خام سنگین از پساب با استفاده از کربن فعال ساخته شده از مواد 

 زیست تجدیدپذیر لیگنوسلولزی حاصل از پوست دانه بلوط

 
 *2، سهراب فتحی1امید طاهری پاک

دانشگاه صنعتی ، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، های جداسازیفرآیندمهندسی شیمی گرایش ارشد  یارشناسدانشجوی ک-1
 ، ایرانه، کرمانشاهکرمانشا

 ، ایرانه، کرمانشاهدانشگاه صنعتی کرمانشا، دانشکده مهندسی، مهندسی شیمی ، گروهاستادیار -2
s.fathi@kut.ac.ir :آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبات  

 

 چکیده
نفت خام از پساب به وسیله کربن فعال ساخته شده از پوسته دانه بلوط پرداخته شده  حذفدر این پژوهش به بررسی 

بنکن جهت طراحی آزمایش  -از مدل باکس .است. جاذب از روش شیمیایی و توسط اسید فسفریک فعالسازی گردید

mailto:zohuri@um.ac.ir
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جهت  BETو  FTIR ،FESEMجذب نفت از پساب حاصل شد. همچنین آنالیزهای  98شد. در شرایط بهینه %استفاده 

اندازه گیری  gr/2m 642میزان سطح ویژه جاذب  BETآنالیز  براساسبررسی ساختار و مشخصات جاذب انجام گرفت و 

 84یابی بعد از چهار مرحله استفاده به ترتیب شد. با استفاده از دو ماده استن و هگزان جاذب بازیابی شد که راندمان باز

   درصد بدست آمد. 77و 

 ریپذ دیمنابع تجد پساب، ،نفت خام ،کربن فعال پوست دانه بلوط، ،جذب سطحی های کلیدی:واژه

 

 43944کد مقاله: 

 ی پوست تخم مرغ برای تولید بایودیزلسنتز کلسیم اکسید بر پایه

 
 *2سید سیامک اشرف طالش، 1ریسید امیرحسین زادمیرآقا چوب

 ، ایرانگروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه گیالن، رشتدانشجوی کارشناسی ارشد،  -1

 ، ایراندانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیالن، رشت -2

 hraf@guilan.ac.irs_asمسئول مکاتبات:  آدرس پست الکترونیک نویسنده
 

 چکیده
ی کلسیم اکسید از پوست ضایعاتی تخم مرغ به روش کلسیناسیون سنتز شد. این مقاله کاتالیزور ناهمگن و کم هزینهدر 

 (SEM) (، میکروسکوپ الکترونی روبشیXRD) برای مشخصه یابی کاتالیست سنتز شده از آنالیزهای پراش پرتو ایکس

ی به دست آمده برای کلسیناسیون به این صورت ( استفاده شد. شرایط بهینهEDX) سو طیف سنجی پراش پرتو ایک

درصد از عناصر کلسیم و اکسیژن 42/99ساعت. کاتالیست حاصل دارای  3ی سانتیگراد و مدت زمان درجه 850بود: دمای 

ها و ذرات آن ی کریستالندازهباشد. به طور میانگین ای خلوص باالی کلیسم اکسید تشکیل شده میبود که نشان دهنده

 نانومتر محاسبه شد. 90و  42/33به ترتیب برابر 

 سنتز، نانوکاتالیست، کلسیم اکسیدپوست تخم مرغ، های کلیدی: واژه
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 43872کد مقاله: 

 های صنعتی در تصفیه شیرابه زباله شهریثیر منعقدکنندهتأ

 
 *2، محسن مهدی پور قاضی 1شهروز زارعی

 ، ایرانمنان، سمناندانشگاه س ،دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز ،مهندسی شیمی گرایش جداسازیدانشجوی کارشناسی ارشد  -1
 ، ایران، سمناندانشگاه سمنان ،دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، مهندسی شیمی ، گروهدانشیار -2

 mohsenmehdipour@semnan.ac.ir مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده
 

 چکیده
پژوهش با هدف  نیا .ش  وند یبه ش  دت آلوده در نظر گرفته م یبه عنوان پس  اب ها یدفن بهداش  تمحل  یها رابهیش  

یرابه تولیدی در سایت این مطالعه بر روی ش.است انجام شده رابهیش یها یندگیآال زانیبر کاهش م مؤثرعوامل  یبررس

ست .جهت انجام این پژوهش  شیراز انجام شده ا ستفاده از روش پاسخ سطح سازیبهینهمدیریت پسماند شهرداری   با ا

(RSM متد )CCD .شد ساس سازیبهینه به کار گرفته  زمان، دور هم زن و دوز ماده منعقد کننده انجام شد و  تأثیر برا

شده با نتایج و شد .نتایج پیش بینی  سه  ماده منعقدکننده  زانی، نوع و مهم زدن،هوادهی تأثیرپژوهش  نیدر ااقعی مقای

س رابهیش یها یانعقاد و جذب آلودگ زانیبر م ست شده یبرر  تیسا از شده هیجوان ته رابهیش یها بر رو شیآزما .ا

شهردار تیریمد سماند  ست.  رازیش یپ شده ا ماده منعقدکننده بر از  تریر لگرم ب 5,10,20 یدوز ها زانیم تأثیرانجام 

س رابهیش یها یآلودگ زانیم ست قرار گرفته یمورد بر صف شیجهت پ ی.از روش هوادها سولفات  رابهیش هیت و از آهک، 

شد. بآهن کلراید  و ،(II) آهن ستفاده  سولفات  بیاز ترک شاتیآزما نیبازده در ا نیشتریبه عنوان ماده منعقد کننده ا

 .شد رابهیش یها یآلودگ درصد 4/43درصد  5/38به دست آمد که منجر به کاهش  و آهک ایدآهن کلر -آهن و آهک 

 ، انعقاد، منعقد کننده صنعتی، شیرابه زباله شهریشیرابه تصفیه های کلیدی:واژه
 

 43926کد مقاله: 

واحدهای  S Loading2H آمین بر-آمینهای مبدلاختالط جریان تأثیربررسی 

  MDEAا سازی گاز بشیرین

 
 *4، علی زارعی3محمد نعمتی، 2عامریاننادر بنی، 1مرتضی کشاورز

 ، ایران، عسلویهمجتمع گاز پارس جنوبیبرداری، های گازی پاالیشگاه دهم، واحد بهرهمهندسی انرژی، رئیس واحد ردیف ارشدکارشناس  -1
 ، ایرانمجتمع گاز پارس جنوبی، عسلویه، ، ی پاالیشگاه دهممهندسی شیمی، نوبتکار ارشد پاالیش اتاق کنترل مرکز کارشناس ارشد  -2

 ، ایرانمجتمع گاز پارس جنوبی، عسلویه، ، برداری پاالیشگاه دهممهندسی شیمی، ریاست بهره کارشناس ارشد -3
 ، ایرانی، عسلویهمجتمع گاز پارس جنوب، ، ریزی تولید و تعمیرات پاالیشگاه دهممهندسی شیمی، کارشناس برنامه کارشناس ارشد -4

 ali.zarei.che@gmail.com مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده
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 چکیده 
 یساز نیریش یدر واحدها MDEA یعملکرد تیوضع نییپارامتر در تع نیبه عنوان مهمتر S Loading2Hپارامتر 

و  Lean یهاانیجر (Drain) هیتخل یرهایباز بودن مسو  نیآم-نیآم ایصفحه مبدل نشتی داخلی شناخته شده است. 

Rich ها حین عملیات مشکل بوده و نیازمند باشند که معموال شناسایی آنبر این پارامتر می مؤثراز علل عملیاتی  مبدل

سازی از طریق ترکیب دو ابزار شبیه S Loading2Hبر باشد. مطالعه حاضر به بررسی اثر این عوامل واکنش سریع می

ASPEN Hysys V8  و زبان برنامه نویسیC++  پردازد. نقش متغیرهای عملیاتی مهم شامل شدت جریان نشتی می

داخلی یا اختالطی آمین، شدت جریان آمین در گردش و سطح مایع آمین در تانک بررسی گردیده است. در پایان مدت 

به حالت نرمال و جلوگیری از توقف واحد دقیقه به عنوان زمان طالیی حداقلی برای بازگرداندن شرایط عملیاتی  30زمان 

 های آمین پیشنهاد شده است. و خسارات ناشی از اختالط بیش از حد جریان

 آمین -های آمین، مبدلS Loading2Hسازی، ، شبیهMDEA سازی گاز،شیرینهای کلیدی: واژه

 

 43868کد مقاله: 

 یبخار برا دیولت یدیخورش یهاانتقال دهنده آب در سامانه هیال یمهندس

 از رسوب نمک   یریجلوگ

 
 4وحید احمدی، 3آتشه سلیمانی گرگانی، *2فرزانه عربپور رق آبادی، 1بهزاد نقدی

 ، ایرانشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، دانشکده مهندسی فرآینددانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش  -1
شیمی، گروه پژوهشی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه  ، دانشکده مهندسیفرآیندگروه استادیار،  -2

 ، ایرانتربیت مدرس، تهران
 گروه علوم و فناوری چاپ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران ،دانشیار -3

 ، ایرانبرق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران و اپتوالکترونیک، دانشکده مهندسی ترونیک، گروه پژوهشی نانوفوتونیکگروه الک ،استاد -4
 arabpour@modares.ac.ir مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده

سازگار با  فرآیند. این است یسطح ریو تبخ محلی شیبر گرما یمبتنی، دیخورش یانرژا استفاده از ب ییزدانمک

تولید و  محلی شیحال، گرما نیبا ا .کندمین آب قابل شرب فراهم می، فرصتی را برای تأصرفهبهو مقرون ستیزطیمح

نمک به طور  تجمعرا مسدود کند.  ریتبخ هایو کانال شده تبخیرممکن است باعث تجمع نمک در سطح  سریع بخار،

با گذشت زمان باعث کاهش  جهیو در نت دادهرا کاهش  یدیاذب خورشج دهیسیجذب نور و دوره سرو یریاجتناب ناپذ

تغییر الیه انتقال دهنده آب بر نرخ تبخیر و تجمع نمک بر روی  تأثیردر این پژوهش،  شود.یم ریقابل توجه راندمان تبخ

( PUاز فوم پلی یورتان ) شود.شود. لذا از نمد پلی استری و نمد کتانی برای انتقال آب استفاده میسطح تبخیر بررسی می

شود. ( در الیه جاذب بهره گرفته میTiN-CNTهای کربنی )نانوله -به عنوان الیه عایق و از کامپوزیت نیترید تیتانیوم

(، سامانه آماده شده با نمد کتانی عملکرد wt NaCl 5/3%شده آب دریا ) سازیشبیهدهد که در محلول نتایج نشان می

شود. نرخ انه آماده شده با نمد پلی استری دارد و هیچ تجمع نمکی بر روی سطح آن مشاهده نمیبهتری نسبت به سام

 h 2-kg m  72/0-1( و 60%) h 2-kg m 86/0-1تبخیر )بازدهی( ساختار آماده شده با نمد کتانی و پلی استری به ترتیب 

mailto:arabpour@modares.ac.ir
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ن سریع و کافی میأتوان اظهار داشت که تین میبرابر آب خالص هستند. بنابرا 8/1و  15/2( است، که این مقادیر 50%)

 گیری در جلوگیری از رسوب نمک و بهبود راندمان تبخیر دارد.چشم تأثیرآب به سطح تبخیر 

 زدایی خورشیدی، تجمع نمک، نمد کتانی و پلی استری، فوم پلی یورتان، جاذب نورنمکهای کلیدی: واژه

 

 43947کد مقاله: 

 پاالیش نفت فرآیندشکست کاتالیستی بستر سیال در آنالیز حساسیت واحد 
 

 مسعود نحوی1*، احمد دادوند کوهی2، مهدی صدیقی3
 ، ایران، رشتدانشکده فنی، دانشگاه گیالن، های انتقالهگرایش پدیدمهندسی شیمی  دانشجوی کارشناسی ارشد -1

 ، ایران، رشتالنیدانشگاه گ ،یمیش یمهندس ،اریدانش -2
 ، ایران، قممهندسی شیمی،  دانشگاه قم ،دانشیار -3

nahvi1375@gmail.com :آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبات  
 

 چکیده
تبدیلی و دارای اهمیت باال در صنعت پاالیش است و به منظور تبدیل  فرآیندشکست کاتالیستی بستر سیال یک  فرآیند

 سازیمدلهای اخیر مطالعات بر گیرد. در سالتر مورد استفاده قرار میتر و با ارزشهای سنگین به مواد سبکروکربنهید

گذار بر تولیدات این بخش انجام تأثیرعوامل  تأثیرمتمرکز بوده است و مطالعات کمی در خصوص  فرآیندسازی این و شبیه

و بررسی فاکتورهای تعیین کننده در این  فرآیندبر  مؤثرات پارامترهای تأثیر است. از این رو هدف این مقاله، مطالعهشده

توان به ارتفاع های اصلی میبر بخش مؤثرعوامل  گذارد. ازواحد است که بر تولید محصوالت نهایی این بخش اثر می

تفاده، کک و میزان جریان نفتای باالبرنده، دمای خوراک ورودی به مجموعه، دمای عملیاتی باالبرنده، کاتالیست مورد اس

ورودی اشاره کرد. افزایش ارتفاع باالبرنده، محصوالت سبک خروجی مانند گازها افزایش داد و موجب افزایش کک تولیدی 

بسزایی  تأثیر فرآیندمستقیمی بر نفتای خروجی دارد. میزان دمای خوراک ورودی به  تأثیرگردید .جریان نفتای ورودی 

 لید محصوالت خروجی داشت و افزایش دمای آن موجب کاهش تشکیل کک شد.  بر  افزایش تو

 سازی: شکست کاتالیستی بستر سیال، باالبرنده، احیاءکننده، کاتالیست، پاالیش نفت، شبیه های کلیدیواژه

 

 43893کد مقاله: 

پلی وینیل الکل در برابر دی غشای  پلی روتاکسین بر تراوایی تأثیربررسی 

 کربن و نیتروژناکسید 

 
 *2، مهدی عبداللهی1زادنیما پاک

 ، ایران، تهراندانشگاه تربیت مدرسدانشکده مهندسی شیمی،  های پلیمریزاسیون،فرآینددانشجوی کارشناس ارشد مهندسی  -1
 ان، ایر، تهراندانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس ون،یزاسیمریپل یهافرآیند یگروه مهندس ،اریدانش -2

  abdollahim@modares.ac.ir مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده 

mailto:nahvi1375@gmail.com
mailto:abdollahim@modares.ac.ir
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 چکیده
مسدودکننده  یهاگروه یریکارگو در ادامه با به نیشبه روتاکس یپل کول،یگل لنیات یو پل نیکلودکستریکمپلکس آلفاس از

در این پژوهش از آلفاسیکلودکسترین و پلی اتیلن گلیکول دو سر  .دیآیبه دست م نیروتاکس یپل ،پلیمر ریزنج یدر انتها

، پلی روتاکسین مسدودکنندهعامل  عنوانبهاتیل آنیلین -4ی ریکارگبهروتاکسین استفاده شد. با کلردار برای سنتز پلی شبه

و  نمونه یگرفت و نسبت درهم جا قرار قیدق یابیرزمورد ا HNMR با کمک آزمون پلی روتاکسین سنتز آمد. به دست

دنبال  کسیبا استفاده از آزمون پراش اشعه ا زین یکانال یساختارها یو بررس دییزده شد. تأ نیتخم یمولکول لولهنانو طول 

در برابر گاز  ی پلی روتاکسین به غشای متراکم پلی وینیل الکل، تراوایی غشای پلی وینیل الکلدرصد وزن2با افزودن  شد.

کربن به نیتروژن  دیاکسیدبرر رسید و انتخاب پذیری  37/0درصد افزایش یافته و به   152کربن به میزان  دیاکسید

 برای آن ثبت شد. تراوایی از طریق فصل مشترک بین پلی روتاکسین و بستر غشاء بهبود یافته است. 67/1برابر با 

 الکل لینیو یپل یغشالوله، ، نانو نیروتاکس یپلهای کلیدی: واژه

 

 43866اله: کد مق

و بررسی عوامل مؤثر بر جذب شیمیایی هیدروژن سولفید توسط  سازیشبیه

 اتانول آمینحالل دی

 
 3، علی بلوچی*2احسان صالحی، 1مهدی عسکری

 ، ایراندسی، دانشگاه اراک، اراکهنگروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی م، های جداسازیفرآینددانشجوی دکتری مهندسی شیمی گرایش  -1
 ، ایراندانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، های جداسازیفرآینددانشیار، مهندسی شیمی گرایش  -2

 ، ایراندانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، های جداسازیفرآیندکارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش -3
 salehi@araku.ac.ir-e :ل مکاتباتمسئو آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده
آمین در مقیاس اتانولجذب شیمیایی هیدروژن سولفید از گاز توسط حالل دی فرآیندسازی در این پژوهش، به شبیه

ب، دما و بار هیدروژن سولفید در محلول ی عوامل مؤثر بر راندمان جداسازی آالینده شامل فشار برج جذصنعتی و مطالعه

آمین ورودی، پرداخته شد. نتایج نشان داد که افزایش دمای محلول آمین ورودی به برج و نیز میزان هیدروژن سولفید 

ی انتقال محرکه ی گازی در حالل مایع و همچنین کاهش نیروناخالصی موجود در آن، به ترتیب با کاهش حاللیت آالینده

شود. ولی افزایش فشار برج منظور ورود آالینده از فاز گاز به مایع، منجر به کاهش حذف آن از جریان گازی میجرم به 

دهد. فشار برج و میزان ناخالصی ی گازی در حالل آمین، میزان حذف را افزایش میبه سبب افزایش حاللیت آالینده

را بر روی غلظت هیدروژن سولفید در گاز شیرین  تأثیررین هیدروژن سولفید در آمین ورودی، به ترتیب کمترین و بیشت

 خروجی از برج داشتند.

 سازیآمین، شبیهاتانولهیدروژن سولفید، برج جذب، دیهای کلیدی: واژه

 

mailto:e-salehi@araku.ac.ir
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 43846کد مقاله: 

 جداسازی مواد آلی پیچیده گیاه چای به کمک روش های غیرحرارتی

 
 2محمدعلی صالحی، *1مهدی ابراهیمی

 ، ایران، رشتدانشکده فنی، دانشگاه گیالنهای انتقال، هگرایش پدیدمهندسی شیمی  نشجوی کارشناسی ارشددا -1
 ، ایران، رشتالنیدانشگاه گ دانشکده فنی، ،یمیش یمهندس ،اریاستاد -2

 perspolis.pasargad@outlook.com :مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده
سعی ما بر این است که روش های مختلف غیرحرارتی، برای استخراج مواد آلی موجود در بافت گیاهی در این مقاله، 

های تازه چای را مورد بررسی قرار دهیم. روش مرسوم گرفتن عصاره چای در بین عموم و در طول سالیان زیادی، برگ

چای بوده که یک روش حرارتی به شمار می رود. همچنین دانشمندان زیادی روش های مختلفی از جمله: عمل دم کردن 

مایع، هیت رفالکس، استخراج -استخراج مداوم)سوکسله(، استخراج به کمک حالل آبی، لیچینگ یا استخراج جامد

عالقه اصلی . را مورد بررسی قرار دادند. اولتراسوند، استخراج مایکروویو، استخراج به کمک میدان الکتریکی پالسی و..

 ،افزایش نفوذپذیری سلول. شودهای بیولوژیکی از کاربرد غیر حرارتی آن ناشی میبافت به درمان میدان الکتریکی پالسی

کاربرد مهمی در استخراج مولکول های آلی پیچیده دارد. در این کار، درمان میدان الکتریکی پالسی به عنوان یک روش 

شود. میدان الکتریکی پالسی های تازه چای بررسی میبرای باز کردن ساختار سلولی در برگ  دازش مالیم )غیر حرارتی(پر

ی به نام الکتروپوراسیون استفاده می کند. فرآیندکوتاه مدت برای باز کردن ساختار سلول توسط  یاز پالس های ولتاژ باال

مورد، بازده استخراج( به عنوان تابعی از قدرت میدان الکتریکی، مدت زمان  )در این هل های استخراج شدومقدار پلی فن

 است.تعیین شده فرکانس پالس ژنراتور و تعداد پالس های اعمال شده، و همچنین 

 استخراج مواد آلی، روش غیرحرارتی، اولتراسوند، مایکروویو، میدان الکتریکی پالسی، الکتروپوراسیونهای کلیدی: واژه

 

 43755مقاله: کد 

هالوسیت بر تراوایی غشای پلی وینیل الکل در برابر های نانو لوله تأثیر

 اکسیدکربندی

 
 *2مهدی عبداللهی، 1زادنیما پاک

 ، ایران، تهرانهای پلیمریزاسیون، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرسفرآینددانشجوی کارشناس ارشد مهندسی  -1
 ، ایران، تهراندانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس ون،یزاسیمریپل یهافرآیند یهندسگروه م ،اریدانش -2

  abdollahim@modares.ac.ir مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده 
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 چکیده
های هالوسیت به با نانو لولهذیری غشای بستر مخلوط پلی وینیل الکل پمطالعه به بررسی خواص تراوایی و انتخابدر این 

عنوان افزودنی پراکنده شده، پرداخته شده است. هالوسیت به صورت خام و اصالح شده با سیالن آمینو اتیل آمینو پروپیل 

بدست آمد. با کمک  متوکسی در محلول پلی وینیل الکل به کارگرفته شد و در نهایت غشاء با روش تبخیر حاللتری

 2به آن مورد ارزیابی قرار گرفت. با افزودن  اصالح هالوسیت و درصد پیوند خوردگی سیالن TGAو  FTIRهای آزمون

 (Barrer) برر 29/0به  147/0اوایی در برابر دی اکسید کربن از درصد نانو لوله هالوسیت به غشای پلی وینیل الکل تر

های هالوسیت برای آن ثبت شد. با به کارگیری نانو لوله 15/3دی اکسید کربن به نیتروژن یری افزایش یافت و انتخاب پذ

درصد افزایش یافته و  3/284رابر دی اکسید کربن به میزان اصالح شده با سیالن، تراوایی غشای پلی وینیل الکل در ب

 برای آن ثبت شد. 41/4برابر  2N/2COرر با انتخاب پذیری ب 565/0مقدار 

 های هالوسیت، غشای پلی وینیل الکلنانو لولههای کلیدی: ژهوا

 

 43865کد مقاله: 

جهت  FSپرشده با نانوذره  Pebax2533ساخت غشای بسترآمیخته پلیمری 

 اکسید از گاز طبیعیدیجداسازی گاز کربن

 
 3فرد، سید عبداللطیف هاشمی*2آرش خسروی، 1میترا خلیفه

دانشکده نفت،گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج ، گروه تحقیقاتی فناوری غشای پایدارهای جداسازی، فرآیندیش دانشجوی مهندسی شیمی گرا -1
 ، ایرانفارس، بوشهر 

 ، ایراندانشکده نفت،گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر ، ، مهندسی شیمیر، استادیا -2
 ، ایرانیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر دانشکده نفت،گاز و پتروش، ، مهندسی شیمیدانشیار،  -3

 arash.khosravi@pgu.ac.ir :مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
داسازی های جدوستدار محیط زیست، مزایای فراوانی نسبت به روش فرآیندجداسازی گاز از طریق غشا به عنوان یک 

اتر با  -دلیل داشتن تعامالت قطبی اکسیژن به (Pebax2533)پلیمر پباکس  معمولی مانند تقطیر حرارتی و جذب دارد.

2CO 2ی در جداسازی گاز مؤثر نقشCO نانوذره کند. در این پژوهشایفا می FS  جهت ساخت غشاهای جدید

است. این پرکننده در  مورد مطالعه قرار گرفته 4CHاز  2CO منظور جداسازی گازبه 2533Pebaxنانوکامپوزیتی بر پایه 

اضافه شد و اثر آن بر توپولوژی و خواص تراوایی مورد مطالعه قرار گرفت. سنجش  Pebax2533مقادیر وزنی متفاوت به 

درصد  1افزودن بار انجام گرفت.  4-10در فشارهای مختلف  2Nو  4CH ،2COپذیری گازهای خالص تراوایی و گزینش

و  2N/2COپذیری گزینشاست. بطوریکه  پذیری شدهبار، موجب افزایش تراوایی و گزینش 4در فشار  FSوزنی نانوذره 

4CH/2CO  درصد وزنی نانوذره  1درFS  ًتراوایی است. همچنین  برابر شده 5/1برابر و  2نسبت به حالت خالص تقریبا

2CO  بار از  4در فشارBarrer 4/103 به rBarre 7/122 است. رسیده 

 نانوذره، Pebax2533 اکسید، غشای پلیمریدیغشای بستر آمیخته، فرآورش گاز طبیعی، حذف کربن های کلیدی:واژه
FS 
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 43956کد مقاله: 

زدا با استفاده از رویکرد بررسی اثر میدان الکترواستاتیک در عملکرد نمک

مدل موازنه جمعیت -دینامیک سیاالت محاسباتی  

 
  4شاهی، محمدحسن پنجه3، مژگان عباسی*2نسیم طاهونی، 1محمد رحمانی

 ، ایرانفنی، دانشگاه تهران، تهران دهدانشکده مهندسی شیمی، دانشک ،مهندسی شیمی دانشجوی کارشناسی ارشد -1
 ، ایرانفنی، دانشگاه تهران، تهران دهدانشکده مهندسی شیمی، دانشک، مهندسی شیمی ،انشیارد -2
 ، ایرانفنی، دانشگاه تهران، تهران دهدانشکده مهندسی شیمی، دانشک، مهندسی شیمیادیار، است -3

 ، ایرانفنی، دانشگاه تهران، تهران دهدانشکده مهندسی شیمی، دانشک، مهندسی شیمیاستاد،  -4
 @ut.ac.irntahuni :مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده
مدل موازنه -یمحاسبات االتیس کینامید یبیبا استفاده از روش ترک کیالکترواستات یزداواحد نمک کی قیتحق نیدر ا

. هدف این شده است یسازهیو عدم وجود آن شب یکیالکتر دانیفلوئنت در دو حالت وجود م سیدر نرم افزار انس تیجمع

 سازیمدلمخلوط  کردیبا رو یچند فاز سامانه باشد.در میزان جداسازی آب از نفت میتحقیق بررسی اثر میدان الکتریکی 

مقایسه نتایج نشان داد که با اعمال  استفاده شد. تیرفتار فاز پراکنده آب از معادله موازنه جمع یسازهیشب یبراشده و 

که نشان  است افتهیکاهش  0304/0به  0618/0نفت از  یآب در خروج یکسر حجم یمتوسط سطحمیدان الکتریکی 

 دهنده اثر مثبت میدان الکتریکی در افزایش جداسازی آب از نفت است.

 زدای الکترواستاتیک، دینامیک سیاالت محاسباتی، مدل موازنه جمعیت، میدان الکتریکینمکهای کلیدی: واژه

 

 43790کد مقاله: 

 هوا یجداسازی/عیگاز طبسازی مایع کپارچهی فرآیند کی یطراح

 
  4، مژگان عباسی3شاهیمحمدحسن پنجه، *2نسیم طاهونی، 1جانیوحید یاری

 ، ایرانفنی، دانشگاه تهران، تهران دهدانشکده مهندسی شیمی، دانشک ،مهندسی شیمی دانشجوی کارشناسی ارشد -1
 ران، ایفنی، دانشگاه تهران، تهران دهدانشکده مهندسی شیمی، دانشک، مهندسی شیمی ،انشیارد -2
 ، ایرانفنی، دانشگاه تهران، تهران دهدانشکده مهندسی شیمی، دانشک، مهندسی شیمیاستاد،  -3
 ، ایرانفنی، دانشگاه تهران، تهران دهدانشکده مهندسی شیمی، دانشک، مهندسی شیمیاستادیار،  -4

 ntahuni@ut.ac.ir :مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده
 

 چکیده 
جداسازی اجزای هوا برای  فرآیندطبیعی و  سازی گازمایع فرآیندشود که در آن در این تحقیق طرح جدیدی ارائه می

های مرجع، یک واحد جداسازی فرآیندعنوان طور همزمان و یکپارچه انجام خواهد شد. بهتولید اکسیژن و نیتروژن مایع به

mailto:ntahuni@ut.ac.ir
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 فرآیندهای دو سپس جریان. سازی شدندپریکو( انتخاب و شبیه فرآیندسازی گازطبیعی )یک واحد مایعبرجه و  هوای دو

سازی ی، یکپارچهفرآیندهای موجود در ناحیه انتقال حرارت پایه از نظر حرارتی بررسی شده و پس از مشخص کردن جریان

به مقدار  6/46مقدار کار مصرفی از  فرآیندسازی این دو چهها انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که اگر چه با یکپارفرآیند

های میزان هزینه فرآیندیابد، اما استفاده از یک چرخه سرماساز برای هر دو درصد افزایش می 4مگاوات یعنی حدوداً  5/48

 دهد. درصد کاهش می 11را تا  گذاریسرمایه

 یحرارت یسازکپارچهی، سازیشبیه ،یعیگازطب یسازعیهوا، ما یجداسازهای کلیدی: واژه

 

 43757کد مقاله: 

یورتان حاوی چارچوب آلی فلزی یابی نانوالیاف کامپوزیتی پلیتولید و مشخصه

 به منظور جذب گاز سولفید هیدروژن (UiO-66برپایه زیرکونیوم )

 
 2حسین شهریاری فر، *1مهدی حسن زاده

 ، ایراننساجی، دانشگاه یزد، یزد دانشکده مهندسی، استادیار، مهندسی نساجی -1
 ، ایراندانشگاه یزد، یزدکارشناسی ارشد، شیمی، دانشجوی -2

 m.hasanzadeh@yazd.ac.ir :مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده

  

 چکیده
کامپوزیتی حاوی آن توسط  ( و تهیه نانوالیافUiO-66ونیوم )سنتز چارچوب آلی فلزی برپایه زیرکپژوهش به  نیدر ا

اساس نخست  نیپرداخته شده است. برا ندهیهوا و جذب عوامل آال یبه منظور کنترل و رفع آلودگالکتروریسی  فرآیند

ید. گرد هیتهفلزی  یچارچوب آل یحاو الیاف پلی یورتاننانوسنتز شده و پس از مشخصه یابی آن،  چارچوب آلی فلزی

پراش  فی( مجهز به طSEM) یروبش یالکترون کروسکوپیبا استفاده از م یکیمورفولوژ یابی مشخصهو  یپس از بررس

قرار  یبا استفاده از روش آزمون زمان رخنه مورد بررس دروژنیه دی(، عملکرد جذب گاز سولفEDX) کسیپرتو ا یانرژ

و پراکنده شدن چارچوب آلی فلزی  عیوزاز ت یحاک کسیرتو اپ یسنج پراش انرژ فیط جیو نتا یمورفولوژ یگرفت. بررس

 یها یاست. بررس یتیکامپوز افینانوال یحیاز دانه تسب یو عار کنواختیقطر  عیتوز نیو همچن یمریپل افینانوال یبر رو

 ورتانی یپل یلترهایآن با نانوف سهیاصالح شده و مقافلزی  یچارچوب آل یحاو یلترهاینانوف دروژنیه دیجذب گاز سولف

 کهیاست. بطور UiO-66چارچوب آلی فلزی  یجذب گاز در نمونه حاو تیدهنده بهبود قابل توجه ظرف نشاهد، نشا

زمان رخنه  شیجذب و افزا تیظرف یپنج برابر شیسبب افزا ورتان،ی یپل یفینانول یافزودن چارچوب آلی فلزی به غشاها

 . گردید دروژنیه دیگاز سولف

 لتریف تیظرف دروژن،یه دیجذب گاز، سولف ،چارچوب آلی فلزی اف،ینانوالهای کلیدی: واژه
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 43824کد مقاله: 

به روش داروئی  جداسازی داروی آسپرین از مخلوط بر مؤثرعوامل  بررسی

 کریستالیزاسیون ضد حالل مایع
 

 2محمد نادر لطف الهی، *1احد اسدی

 ، ایراندانشگاه سمنان، سمنان ،گاز مهندسی شیمی، نفت و دانشکده ی،میش یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -1
 ، ایراندانشگاه سمنان، سمنان ،گاز دانشکده مهندسی شیمی، نفت واستاد، گروه مهندسی شیمی،  -2

 ahadasadi@semnan.ac.ir: مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده
 

 ده چکی
) سورفکتانت غیر یونی(  80توئین  تأثیرسی جداسازی مخلوط داروئی آسپرین و سالیسیلیک اسید و ربه بردر این پژوهش 

چهار  اثربر غلظت آسپرین و میانگین اندازه ذرات با استفاده از روش کریستالیزاسیون ضد حالل مایع پرداخته شده است. 

 غلظت آسپرین و ضدحالل به محلول بر غلظت سورفکتانت و نسبت روئی،نسبت وزنی مخلوط دا غلظت دارو،پارامتر 

 Design.Expert v12سطح پاسخ و نرم افزار  میانیگن اندازه ذرات دارو بررسی شده و برای طراحی آزمایش از روش رویه

فعال سطحی استفاده ه عنوان ماده ب 80 ینئمقطر به عنوان ضدحالل و از تو استفاده شد. از اتانول به عنوان حالل، آب

کاهش اندازه ذرات شده   باعثغلظت بحرانی مایسل سورفکتانت در غلظت های پایین تر از  شد. مشاهده شد که استفاده از

باالی  هایو هم چنین استفاده از نسبت سطحی باعث افزایش کم غلظت آسپرین شدافزایش غلظت ماده فعال  و همچنین

استفاده  نشان داد که  SEMآنالیز می شود. نتایج و کاهش غلظت آسپرین  ازه ذراتباعث کاهش اند ضدحالل به محلول

نشان داد که غلظت آسپرین   UV-VISنتایج آنالیز  کاهش داد. µm 3/24از سورفکتانت میانگین اندازه ذرات را تا مقدار

مشخص شد که بین سورفکتانت و FTIR در انتها با توجه به نتایج آنالیز افزایش یافته است.  99در مخلوط داروئی به 

  در بلورهای تولید شده آسپرین حاوی تویین  کنش قابل توجهی وجود ندارد و ناخالصی و تغییر زیادیمواد دارویی برهم

 .نسبت به آسپرین خالص ایجاد نمی شود 80
 رینرسوب ضد حالل مایع، آسپرین، سالیسیلیک اسید، اندازه ذرات، غلظت آسپ های کلیدی:واژه

 

 43825کد مقاله: 

های مختلف با ال داروتولید کریست فرآیندثر در عوامل و پارامترهای مؤ مطالعه

 ضد حالل مایع فرآینداستفاده از 

 
 2محمد نادر لطف الهی، *1احد اسدی

 ، ایراندانشگاه سمنان، سمنان ،گاز دانشکده مهندسی شیمی، نفت و ی،میش یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -1
 ، ایراندانشگاه سمنان، سمنان ،گاز استاد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و -2

 ahadasadi@semnan.ac.ir: مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده
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 چکیده 
ی ادوار هشته اند و سالمت انسان یکی از موضوعات مهم در همداروها نقش بسزایی در زندگی بشریت در طول تاریخ دا

های مختلفی برای تولید چالش برانگیز بوده است و روش دارویی ذرات میکرو /نانوذرات کنون تولیدبوده است. از گذشته تا

یاب مرطوب، شامل جت آس ذرات میکرو /های تولید نانوذراتداروئی استفاده شده است. روش ذرات میکرو /نانوذرات

شده های گزارشسازی فشار باال، تبخیر حالل و... می باشند. در بین روشها و همگنسازی با استفاده از استاتور روتورهمگن

در این مقاله به می باشند.  ،های دیگر که هزینه باالیی دارندرسوب ضد حالل مایع جایگزینی جذابی برای روش فرآیند

های مختلف با استفاده از این روش و دارو میکروذرات /نانوذرات یع و مروری بر تولیدبیان روش رسوب ضد حالل ما

 پارامترهای مؤثر بر آن پرداخته می شود.

 ، دارومؤثرهای مایع، میکرو ذرات دارو، پارامتر رسوب ضد حاللهای کلیدی: واژه

 

 43849کد مقاله: 

ر فشار نرمال شده جذب گاز ب  80و تویین  20های پایین تویین بررسی اثر غلظت

 تشکیل هیدرات فرآیندکربن دی اکسید در 

  
 2الهه کوثری پور، *1ابوالفضل محمدی

 ، ایرانی، دانشگاه بجنورد، بجنوردگروه مهندسی شیمدانشیار، -1
 ، ایرانی، دانشگاه بجنورد، بجنوردگروه مهندسی شیمدانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی،  -2

 mohammadi.a@ub.ac.ir: مسئول مکاتبات نویسنده آدرس پست الکترونیک

 

 چکیده 
ترین گازهای گلخانه ای بوده و جلوگیری از انتشار آن به جو امری مهم در جلوگیری از گاز کربن دی اکسید یکی از مهم

ی جدید جذب گاز گلخانه ای کربن دی اکسید است. گرمایش زمین است. هیدرات های گازی یکی از تکنولوژی ها

سینتیک کند تشکیل هیدرات کربن دی اکسید یکی از مهمترین موانع صنعتی شدن این تکنولوژی است. در این تحقیق 

بر فشار نرمال شده جذب گاز کربن دی اکسید بررسی شده است.   80و تویین  20اثرغلظت های پایین دو افزودنی تویین 

 دماثابت –و با روش حجم ثابت  نیکلو 15/276 یمکعب و در دما متریسانت 169رآکتور دوجداره به حجم  کیدر  شیآزما

 100و  50با غلظت های  80و  20برای بررسی اثر این افزودنی ها بر فشار نرمال گاز جذب شده، از تویین  .شد انجام

ع تویین استفاده شده در آزمایش ها فشار نرمال شده جذب گاز ام استفاده شد. نتایج آزمایش ها نشان داد هر دو نوپیپی

 دقیقه اول واکنش به میزان قابل توجهی کاهش داد. 1000تشکیل هیدرات کربن دی اکسید را در  فرآینددر 

 80، تویین 20هیدرات های گازی، کربن دی اکسید، فشار نرمال، تویین های کلیدی: واژه
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 43761کد مقاله: 

 یتوسط حالل آل یمیتیفرسوده ل یهایباتر ضایعات از میتیج لاستخرا

D2EHPA یاهیکننده روغن گقیبا رق 
 

 *2، الهام امیدبخش امیری1کوثر حسن پور سرخدهی

 ، ایراندانشگاه مازندران، بابلسر گروه مهندسی شیمی،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،  -1
 ، ایرانسی شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسراستادیار، مهندسی شیمی، گروه مهند -2

  e.omidbakhsh@umz.ac.irمسئول مکاتبات:  آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده
 ،یکیو الکتر یکیمختلف الکترون زاتیعت و تجهندر ص ونی-میتیل یهایباتر ادیمصرف ز لیبه دل ریاخ یهادر سال

 است. را به خود جلب کرده ییاژهیتوجه و ها،یباتر نیاستفاده در ا از فلزات ارزشمند مورد یکیبه عنوان   میتیل یبازگردان

( D2EHPA) دیاس کیفسفر لیهگز لیات-2-ید یتوسط حالل آل یاز فاز آب میتیل با حاللاستخراج  فرآیند ق،یتحق نیدر ا

 pHمانند اثر  یاستخراج یها. پارامتردیگردکننده استفاده قین آفتابگردان به عنوان رقبه عنوان استخراج کننده و روغ

فاز  pHگستره  نیبهتر آمده،بدست  جیقرار گرفت. براساس نتا یمورد بررس یکننده و غلظت حالل آل قیرق اثر ،یفاز آب

روغن  نی. همچنبازده استخراج افزایش یافتبدست آمد و با افزایش میزان غلظت حالل آلی،   4-6 نیاستخراج ب یبرا یآب

 .انتخاب شد قیتحق نیها در اکننده قیرق گرید نیکننده در ب قیرق نیآفتابگردان به عنوان بهتر

 دیاس کیفسفر لیهگز لیات -2-ید ،یاستخراج با حالل آل ون،ی -میتیل یباتر م،یتیل واژه های کلیدی:

 

 43938کد مقاله: 

های کربنی با استفاده از جاذب های گوگردزدایی از سوختمروری کوتاه بر روش

 و خاک 

 

 3، مهرداد مظفریان*2، منصوره سلیمانی1سجاد شادکام

 ، ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهرانیمیش یمهندس دانشکده ارشد، یکارشناس یدانشجو -1
 ایران، ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهرانیمیش یدانشکده مهندس ر،ایدانش -2
 ، ایرانی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهرانمیش یدانشکده مهندس ،اریاستاد -3

 soleimanim@aut.ac.ir مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده

سان، جلوگیری از انتشار ترکیبات گوگردی سالمت ان با توجه به اثرات نامطلوب ترکیبات گوگردی بر محیط زیست و

 یسطح جذب و زیستی ون،یداسیاکس ،ییدروسولفورزدایههای مختلفی مانندموجود در سوخت اهمیت زیادی دارد. روش
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ف انرژی کمتر و به صرفه بودن برای گوگردزدایی پیشنهاد شده است که استفاده از روش جذب سطحی به دلیل مصر

یت احیا آسان قابل و ارزان، باال جذب تیظرف با متخلخل یهاجاذب دنبال به محققان، ریاخ یهاسال درمد است. کارآ

مانند اکسید آلومینیوم، زئولیت، کربن فعال و خاک بنتونیت برای گوگردزدایی از سوخت  هستند. جاذب های مختلفی

های کربن فعال و بنتونیت وسط جاذبین در زمینه گوگردزدایی سوخت تشیپ یها در این مقاله پژوهش .اندبررسی شده

درصد و  80دهد که جذب دی بنزوتیوفن با جاذب کربن فعال اصالح شده بیشتر از مرور شده است. نتایج نشان می

درصد  70باال بیشتر از  کل توسط بنتونیت اصالح شده به عنوان جاذب ارزان و با ظرفیت جذب همچنین جذب گوگرد

 است.

 یسطحزدایی، جذب ل، بنتونیت، خاک رس طبیعی، گوگردن فعاکرب های کلیدی:واژه

 

 43842کد مقاله: 

 از جریان گازهای مختلف برای مقابله با گرمایش کره زمین  2COچشم انداز جذب 

 
 2، سجاد عباسی2محسن محسنی، *1سوگند آقامحمدی

 ران، ای، تبریزگروه مهندسی شیمی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، استادیار -1
 ، ایران، تبریزکارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان یدانشجو -2

 sogand.aghamohamadi@gmail.com مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده 
 

 چکیده 
فر به یک نگرانی جهانی تبدیل ش  ده اس  ت که در ص  ورت جذب و اتمس   2COتغییرات اقلیمی با افزایش س  ریع غلظت 

جداس  ازی آن، می تواند به عنوان یک ماده اولیه ارزان قیمت برای تولید س  وخت ها و مواد ش  یمیایی مختلف اس  تفاده 

ریق از طریق حالل مایع، جذب سطحی، جذب از ط  2COدر این مقاله به طور خالصه وضعیت فعلی فناوری جذب  شود.

جداسازی واحد کامالً انرژی بر و پرهزینه  فرآیندپرداخته شده است. در حال حاضر اجرای یک ها آن غشا و مزایا و معایب

 ارائه شده است. 2COهای مطرح در جهت تحقیق و توسعه جذب ها، دیدگاهاست. در این گزارش با رسیدگی به چالش

 غشا ،جاذب، مواد متخلخل، 2COجداسازی های کلیدی: واژه
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 43903کد مقاله: 

سنتز سبز و مشخصات نانوذرات آهن صفر ظرفیتی با استفاده از عصاره برگ 

 ی کربن فعال گرانولهانجیر بر پایه

 
 1، فرزاد زحمتی*2کیوان شایسته ،1لوزینب امامقلی

مهندسی،  فنی و ی شیمی، دانشکدهگروه مهندسهای جداسازی، فرآینددانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش  -1
 ، ایران، اردبیلدانشگاه محقق اردبیلی

 ، ایران، اردبیلمهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی فنی و گروه مهندسی شیمی، دانشکده ،استادیار -2
 ac.irk.shayesteh@uma. مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
استفاده  (nZVI)های آبی، از آهن صفر ظرفیتی در مقیاس نانو های اخیرا جهت حذف فلزات سنگین از محلولدر سال

حال دارای باشد. با اینپذیری فراوان و راندمان حذف باال میدارای مساحت سطح ویژه باال، واکنش nZVIشود. می

باشد که کاربرد آن را محدود دلیل ناپایداری میشدن سریع بهه و غیرفعالهایی همچون قابلیت تشکیل آگلومرضعف

ی کربن فعال گرانوله توسط عصاره برگ انجیر کند. در این پژوهش، سنتز سبز نانوذرات آهن صفر ظرفیتی بر پایهمی

 شود.نامیده می GAC/FL-nZVIبه اختصار  نانوکامپوزیت حاصلباشد و نظر میکننده مدعنوان عامل کاهنده و تثبیتبه

و  (FTIR)سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه شده توسط طیفسنتز GAC/FL-nZVI نانوکامپوزیتمشخصات 

های عاملی و مورفولوژی سطح مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی گروه (FE-SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی 

نانومتر و  13اندازه نانوذرات در حدود  همچنین ل رویت بود.قاب FTIRسنجی های طیفاز داده Fe-Oارتعاشات عرضی 

تشخیص داده شد. همچنین ساختار نانوکامپوزیت حاصل  FE-SEMمورفولوژی سطح جاذب به شکل کروی در تصاویر 

 باشد.به صورت آمورف می XRDبراساس 

 خصات نانوکامپوزیت، مشGAC/FL-nZVIسنتز سبز، عصاره برگ انجیر، نانوکامپوزیت های کلیدی: واژه

 

 43936کد مقاله: 

کنریت ییبر کارا یورود یدب حیصح یریگاندازه تأثیر  

 
 3رضا شجاع، 2، غالمعباس پارساپور1یاسد مهدی بنی ،1حامد سروری زاده، *1یالهام رمضان

 ، ایران، کرمانانرفسنج (،عصر)عج، دانشگاه ولیگروه مهندسی معدن، مواد معدنی کارشناسی ارشد فرآوریدانشجوی  -1
 ، ایران، کرمانرفسنجان، عصر)عج(هندسی معدن، دانشگاه ولیفرآوری مواد، گروه م ،استادیار -2

 ، ایرانکرمان، تاسیسات آب برگشتی، مجتمع مس سرچشمه عملیاتسرپرست واحد  -3
 gmail.com7497elham.ramezani@ مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده
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 چکیده
است.  یضرور یاز آب امر یحداکثر یابیباز لیدل نیاست به هم ازیآب موردن یتوجهحجم قابل ،یمواد معدن یدر فرآور

و سطح  تیمربوط به ظرف میبه مفاهباتوجه قیتحق نی. در اباشدیم کنریآب، ت یابیباز فرآینددر  زاتیتجه نیتراز مهم یکی

مجتمع مس سرچشمه انجام  6شماره  یریخم زیبا ته ر کنریدر ت والنتاقدامات الزم جهت کاهش مصرف فلوک یکنرکنیت

روباز مجهز به  یهااز کانال کنر،یبه ت یخوراک ورود یمس سرچشمه، جهت محاسبه دب قیمخروط عم یکنرهایدر تشد. 

نصب شده  یسیمغناط سنجیدب کی 6شماره  کنریلوله ورود خوراک ت ریدر مس نی. عالوه بر اشودیسطح سنج استفاده م

با تناژ  سهیدر مقا 6شماره  کنریبه ت یانجام شده، مشخص کرد عالوه بر کم بودن تناژ ورود یفرآیند یهایاست. بازرس

 یکنترل یبه وجود حلقهتوجهبا جهیاند. در نتخارج شده برهیاز کال کنریبه ت یتناژ ورود یریگاندازه زاتیتجه کنرها،یت ریسا

شد  یریگاندازه کنریبه ت یورود یواقع یراستا دب نی. در اباشدینم حیصح کنریاضافه شده به ت تفلوکوالن زانیموجود م

 انجام شده موجب کاهش راتیی. تغدیگرد میمحاسبه و تنظ یبه تناژ ورودفلوکوالنت باتوجه ازیمقدار موردن تیو در نها

بر ساختار لخته ها، کاهش مصرف فلوکوالنت  وکوالنتمصرف فل زانیم تأثیرفلوکوالنت شده و با توجه به  گرم بر تن 5/6

 .دیگرد زیرجامد تهدر غلظت  یدرصد %9/0 شیباعث افزا

 مجتمع مس سرچشمه ق،یعم یمخروط کنریت کنر،یآب، ت یابیباز ،یکنرکنیفلوکوالنت، سطح تهای کلیدی: واژه

 

 43933کد مقاله: 

مجتمع مس  قیعم یمخروط یکنرهایت یکنترل یهاحلقه یاندازو راه یابیبیع

 سرچشمه
  

 3نژادیفیشر نی، ام2، غالمعباس پارساپور1اسدی ، مهدی بنی1ی، الهام رمضان*1حامد سروری زاده

 ، ایران، کرمانانرفسنج (،عصر)عج، دانشگاه ولیگروه مهندسی معدن، مواد معدنی کارشناسی ارشد فرآوریدانشجوی  -1
 ، ایران، کرمانرفسنجان، عصر)عج(هندسی معدن، دانشگاه ولیفرآوری مواد، گروه م ،استادیار -2
 ، ایران، کرمانسیسات آب برگشتی، مجتمع مس سرچشمهتأ قیسرپرست واحد برق و ابزار دق -3

 gmail.com80hamedsarvari@ مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده
 عیسر راتییتغ نیگوناگون و همچن عیصنا نیرقابت ب یوجودآمدن صحنهو به یروزافزون تکنولوژ شرفتیبه پ باتوجه 

 ت،یفیک شیافزا ها،فرآیندهدف از کنترل  است. افتهی یاژهیو اریبس تیاهم ،فرآیند یکنترل و خودکارساز ،یاقتصاد طیشرا

مجتمع مس  قیعم یمخروط یکنرهای. در تباشدیم ستمیکردن سداریجهت پا نهیو کاهش هز یسازنهیبه ،یابیباز

ارتفاع خط گل،  ،ینینشسرعت ته ز،یمانند کدورت آب سرر ییپارامترها کنرهایو کنترل مناسب ت یراهبر یسرچشمه برا

منظور به انهطبق دستورالعمل کارخ. شوندیم یریگاندازه زیرته هتیو دانس زیرته یدب ،یورود یگشتاور، فشار گل، دب

 یهایبا انجام بازرس قیتحق نیدر اشده است.  در نظر گرفته یمختلف یکنترل یهاکاهش نوسانات حلقهمناسب و  یراهبر

سنج  تهیدن دانسشخارج میمانند از تنظ یلیبه دال یمهم و کاربرد یهاحلقه نیاز ا یمشخص شد که تعداد یفرآیند

 یدب یریگاندازه ستمیس میعدم تنظ رها،یها و شمربوط به پمپ( PID) یترلکن بیضرا میو خوراک، عدم تنظ زیرته

کنترل  ، حلقهPID بیها و ضراسنج تهیکردن دانس میبا تنظ تیاند.  در نهامرورزمان از مدار خارج شدهبه یخوراک ورود
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صورت خودکار به زیرته بسته ریپمپ مس یحلقه کنترل دب نیو همچن هیو پمپ تخل یرلکنت ریش یبا بازشدگ زیرته یدب

ها شد، پمپ یدر نوسان دب یدرصد 25و  10موجب کاهش  بیبه ترت  یکنترل یهاحلقه نیا یشدند.  راه انداز یاندازراه

 .دیکوالنت خشک در سال گردتن فلو 93 ییجوموجب صرفه یفلوکوالنت با تناژ ورود کردن حلقه میتنظ نیهمچن

سنج، مجتمع مس  یسنج، دب تهیدانس ق،یابزار دق ،یحلقه کنترل ق،یعم یمخروط کنریت کنر،یتهای کلیدی: واژه

 سرچشمه

 

 43878کد مقاله: 

 از محیط های کربناته استخراج حاللی اورانیم

 
 3، مجید حاجی حسینی2راضیه صبحی امجد، *1سید حمید احمدی

 ، ایرانشیمی تجزیه، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران دانشیار، -1
 ، ایراندانشجوی دکتری شیمی گرایش شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان -2

 ، ایران، تهرانای، سازمان انرژی اتمیمرکز تحقیقات هسته -3
 ahmadi@ccerci.ac.ir مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده
های کربناته صنعتی با استفاده از استخراج حاللی مورد مطالعه قرار در مقاله حاضر، بازیافت و جداسازی اورانیم از پساب

اقل ضایعات و عدم خوردگی گرفته است. استخراج حاللی به دلیل داشتن مزایایی مانند مصرف کم مواد شیمیایی، تولید حد

گذار بر روی استخراج حاللی تأثیرجهت بررسی پارامترهای  گیرد.سازی فلزات مورد استفاده قرار میتجهیزات برای خالص

اورانیم ابتدا از روش یک متغیر در یک زمان و سپس به منظور بررسی همزمان این پارامترها روش طراحی آزمایش از نوع 

لیتر میلی 10استفاده شد. بهترین شرایط بهینه به دست آمده جهت استخراج حاللی اورانیم برای  همرکب مرکزی در وج

موالر، حالل  7میکرولیتر نیتریک اسید  Adogen 64 ،200گرم از  quinolinol ،2/0-8گرم از  2/0از محلول فروشویی، 

 دقیقه به دست آمد. 5آلی زایلن و زمان استخراج 

 ، طراحی آزمایشquinolinol،  Adogen 64-8 ستخراج حاللی، اورانیم،اهای کلیدی: واژه
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 43904کد مقاله: 

استخراج و استریپ نیکل و  صنعتی و مرک جهت D2EHPAعملکرد مقایسه 

 فرآیند مطالعه شرایط عملیاتی مناسب

 
 1لو، زینب امامقلی1، علی نجفپور1، وحید وحیدفر*2کیوان شایسته، 1فرزاد زحمتی

مهندسی،  فنی و گروه مهندسی شیمی، دانشکدههای جداسازی، فرآینددانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش  -1
 ، ایران، اردبیلدانشگاه محقق اردبیلی

 ، ایران، اردبیلمهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی فنی و گروه مهندسی شیمی، دانشکده استادیار، -2
 k.shayesteh@uma.ac.ir مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
ای برخوردار است. در این پژوهش با تهیه هبا توجه به کاهش منابع اولیه نیکل، تولید نیکل از منابع ثانویه از اهمیت ویژ

اسب جهت استحصال نیکل از محلول مورد مطالعه قرار محلول سینتتیک از نیکل، به کمک استخراج حاللی شرایط من

است، که در این مقاله هدف،  6تا  1برای استخراج نیکل از  pH، محدوده D2EHPAگرفت. با توجه به سیستم استخراج 

باشد. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین راندمان  مناسب جهت استخراج و استریپ حالل، مورد توجه می pHتعیین 

 10، زمان 25 ℃است. مطالعه استخراج در محلول اسیدی تحت شرایط بهینه دما  5/5تا  pH ،5/4نیکل در محدوده 

شدن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی درصد صابونی 30و  650، دور همزن Niبرای  5/5و  Znبرای  pH 5/2دقیقه، 

باشد که یک شد. اما محلول اسیدی ما شامل فلز روی میبامیدرصد قابل استخراج  97 یباال کلیکه ناز آن است که 

یابد که بتوان غلظت فلز روی را در درصدی نیکل زمانی تحقق می 97مشکل اساسی در استخراج نیکل است و استخراج 

روی  5/2در محدوده   pHباشد و با نگه داشتنمی 3تا  1برای استخراج فلز روی  pHرساند. محدوده  ppm 300حدود 

 درصد استخراج شد. 98حدود  در

 ، صابونی شدنStripping ،D2EHPAنیکل، استخراج حاللی، های کلیدی: اژهو

 

 43905کد مقاله: 

دما بر روی سینتیک واکنش سمنتاسیون نیکل، کادمیوم و کبالت در  تأثیرمطالعه 

 محلول سولفات روی 

 
 1لومقلی،  زینب اما1، وحید وحیدفر*2کیوان شایسته، 1فرزاد زحمتی

مهندسی،  فنی و گروه مهندسی شیمی، دانشکدههای جداسازی، فرآینددانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش  -1
 ، ایران، اردبیلدانشگاه محقق اردبیلی

 ، ایران، اردبیلمهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی فنی و گروه مهندسی شیمی، دانشکده استادیار، -2
 k.shayesteh@uma.ac.ir مسئول مکاتبات: ویسندهآدرس پست الکترونیک ن
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  چکیده
های سولفاتی همواره یکی از مشکالت مهم صنعت روی، حذف مطلوب و بهینه فلزات نیکل، کادمیوم و کبالت از محلول

چندانی نداشته باشد. در این مطالعه،  تأثیرهای روی گیری بر خلوص ورقباشد تا در واحد الکترولیز به هنگام ورقمی

تغییرات غلظت ها از محلول سولفاتی روی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مطالعه اثرات دما بر حذف ناخالصی

ثابت سرعت واکنش را مورد بررسی قرار زمان و در دمای ثابت سبب شد تا  های نیکل، کادمیم و کبالت نسبت بهناخالصی

برای کبالت بیشتر از  تأثیرفلز افزایش یافت؛ اما این  3طبق نتایج بدست آمده با افزایش دما، راندمان حذف هر فت. گر

افتد؛ اما در دماهای اتفاق می 85 ℃ها در دمای نیکل و کادمیوم بود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان حذف ناخالصی

شود. با توجه به درجه اول بودن واکنش سمنتاسیون نیکل کبالت و کادمیم، با باالتر نزولی ناچیز برای کبالت مشاهده می

افزایش دما بر روی ثابت سرعت واکنش سمتاسیون برای کادمیوم،  تأثیردر مقابل زمان انجام واکنش،  C)/0ln(Cمطالعه 

 دقت مطالعه شد.نیکل و کبالت نیز به

 ثابت سرعت واکنشها، سمنتاسیون، یمحلول های سولفاتی، حذف ناخالصهای کلیدی: واژه

 

 43827کد مقاله: 

در ها آن سنتز سبز نانو کامپوزیت زیستی با استفاده از ضایعات طبیعی و کاربرد

 حذف آالینده های زیست محیطی

  
  2سارا فهیمی نژاد ،2حدیث افضلی، *1بتول تهامی پور

، کز پژوهش های علمی آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانبخش شیمی، مری، میش شگاهی، کارشناس آزمایمیش یدکترا -1
 ، ایرانکرمان

 ، ایران، کرماندانشگاه آزاد کرمانپژوهشگر دبیرستان دخترانه سما،  -2
   tahamipour@yahoo.com :مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
مشکالت زیست محیطی  ،دهندزباله های شهری را به خود اختصاص می فسادپذیر بخش ترینمهم ضایعات مواد زیستی که

 بدون آن از تن صدها ساالنه که مرغ از زباله هایی استتخم پوستهکنند. زیادی را در شهرهای پرجمعیت ایجاد می

 زیست، محیط امروزه آلودگی کند.هایی را در محیط ایجاد می شود و آلودگیمی ریخته دور بازیافت عملیات گونههیچ

 مواد از استفاده با آب با فناوری نانو و  فیلتراسیون پیشرفت گردد ومی محسوب انسان سالمتی برای جدی تهدیدی

ن اکسید آهن به عنوا مغناطیسی نانوذرات است. اهمیت چشمگیری دارای هاارگانیسم پاکسازی میکرو جهت غیرسمی

در این طرح پژوهشی جاذب خوب فلزات سنگین که  به راحتی قابل جداسازی هستند، کاربرد صنعتی گسترده ای دارند. 

نانو کامپوزیتی از ضایعات طبیعی از جمله پوسته تخم مرغ به همراه نانو ذرات اکسید آهن به عنوان سوپر جاذب قوی 

این ترکیب در حذف انواع آالینده های  تأثیر. همچنین است تی به روش شیمی سبز تهیه شدهجهت تصفیه آب های صنع

صنعتی بررسی شده است. نتایج نشان داد این ترکیب با قیمت مناسب و جداسازی راحت، کارایی خوبی در حذف انواع 

 آالینده های شیمیایی و صنعتی دارد.

 ، جاذب ت، اکسید آهن، نانو، کامپوزیتضایعاهای کلیدی: واژه

mailto:tahamipour@yahoo.com
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 43837 کد مقاله:

آبزدایی اسمزی مواد با همیاری امواج  فرآیندریاضی  سازیمدلبررسی تجربی و 

 فراصوت در یک سیستم ناپیوسته

  
 2بهروز عباسی سورکی، *1پریسا بهروزخوش قلب

 ، ایرانشیمی، دانشگاه گیالن، رشت گروه مهندسی، های جداسازیفرآینددانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش  -1
 ، ایرانهای جداسازی، دانشگاه گیالن، رشتفرآینددانشیار، مهندسی شیمی گرایش  -2

 gmail.com1Parisabehruzkhoshghalbe@: مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
واد به کمک فراصوت و بدون آن در یک سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار آبزدایی اسمزی م فرآینددر این پژوهش،   

ای سبز در محلول آب و نمک سدیم کلرید صورت ای فلفل دلمهگرفت. در این راستا، بررسی تجربی بر روی قطعات تیغه

تیگراد و زمان درجه سان 50و  40، 30درصد وزنی، دماهای محلول  25و  18، 10های محلول آب و نمک، گرفت. غلظت

 1:20ها، آزمایشات در نسبت حجمی ماده به محلول اسمزی بین صفر تا سه ساعت بود. برای هریک از برش فرآیندانجام 

ای و تخمین آب از دست رفته و جامد جذب شده انجام شد. جهت بررسی انتقال جرم در طول آبزدایی اسمزی فلفل دلمه

های تعادلی به دست تفاده شد. با استفاده از حل تحلیلی قانون دوم فیک و غلظتتعادلی، از مدل دوپارامتری آزورا اس

 آمده، ضرایب نفوذ مؤثر آب و نمک در فلفل دلمه سبز محاسبه شدند. 

 آبزدایی اسمزی، انتقال جرم، سیستم ناپیوسته، فراصوت، فلفل دلمه سبزهای کلیدی: واژه

 

 43754کد مقاله: 

تایل و زئولیت در فیلترهای شنی سیستم آبیاری بررسی جایگزینی ژئوتکس

 ایقطره

 
 4نگار نورمهناد  ،3، مهدی قبادی نیا*2ی، سید حسن طباطبائ1حمید شیروانی ایچی

 ، ایران، شهرکرددانشگاه شهرکرد ،ارشناس ارشد مهندسی آبک -1
 ، ایران، شهرکردگروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد ،دانشیار -2
 ، ایران، شهرکرده مهندسی آب، دانشگاه شهرکردگرو ،استادیار -3

 ، ایران، شهرکردگروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور ،استادیار -4
  abatabaei@sku.ac.irt  :مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده
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 چکیده 
 پژوهشی با استفاده ایهای آبیاری قطرهستایل و زئولیت در فیلترهای شنی سیستمبه منظور بررسی امکان جایگزینی ژئوتک

( انجام شد از پساب دانشگاه GZزئولیت )-( و ژئوتکستایلSZزئولیت )-(، شنG(، ژئوتکستایل )CTRLاز تیمارهای شاهد )

هاش و مواد معلق پساب قبل -، پشهرکرد به منظور آبیاری استفاده شد. میزان سدیم، کلسیم، منیزیم، هدایت الکتریکی

و بعد از ورود به فیلترها در ساعات مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد مقدار میانگین مواد معلق فاضالب ورودی حدود 

گرم میلی 72که مقدار میانگین مواد معلق پساب خروجی از فیلترها همگی به کمتر از حالیگرم بر لیتر بود درمیلی 110

میزان  زئولیت -ئوتکستایلژئوتکستایل و ژاز فیلترهای  ترشیب بیزئولیت به ترت -فیلترهای شن و شنهش یافت. بر لیتر کا

 مجموع کلسیم و منیزیم را در پساب افزایش دادند. 

 پساب، فیلتر، کلسیم، منیزیم، مواد معلقهای کلیدی: واژه

 

 43927کد مقاله: 

ثره گیاهی از دانه آفتابگردان  به مؤ ر بررسی تجربی استخراج ترکیباتمروری ب

 کمک میدان الکتریکی پالسی قوی

 
 2،محمد علی صالحی1مرضیه منفرد

 ، ایران، رشتدانشگاه گیالندانشکده فنی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال،  -1
 ، ایراناستادیار مهندسی شیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه گیالن -2

 gmail.com881monfaredmohaddeseh@ مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده

ها های اخیر روغن آفتابگردان به دلیل ارزش غذایی باال و فواید بی نظیری که دارد بیش از قبل مورد توجه انساندرسال

استخراج روغن از دانه ی آفتابگردان به دو روش کالسیک و مدرن انجام می شود. در این مقاله روش  است. قرار گرفته

ی آفتابگردان پرداخته شده است. فناوری پالس الکتریک، ( برای استخراج روغن از دانهPEFمیدان الکتریکی پالسی )

ا ولتاژ باال و در مدت زمان کوتاه برای استخراج مواد روشی غیرحرارتی است که در آن از میدان های الکتریکی پالسی ب

شود. محققان براساس تحقیقات و آزمایش های انجام ه از مواد غذایی که بین دو الکترود قرار گرفته اند استفاده میمؤثر

 ان کوتاه،شده به این نتیجه رسیده اند که استفاده از روش میدان الکتریکی پالسی موجب صرف انرژی کم و در مدت زم

کند. همچنین این فیت غذا ایجاد میاز بازده استخراج قابل توجهی برخوردار است و کمترین اثر مضر را بر ویژگی های کی

 کند.دهد و به حفظ محیط زیست کمک زیادی میروش آلودگی ها را کاهش می

میدان الکتریکی  ی آفتابگردان،غن دانهاستخراج رو راندمان استخراج، روش غیر حرارتی، ،سازیبهینه: های کلیدیواژه

 پالسی
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 43765کد مقاله: 

 اصالح شده یسیاز پساب با استفاده از نانو ذرات مغناط ومیواناد یجداساز

 
 3اعظم اکبری، *2جانیسمیه علی، 1آرزو سیاح

 ان، ایرهرانت، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، یمیش یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -1
 ، ایران، تهرانرویه نپژوهشگا، گروه پژوهشی محیط زیست ،یمیش یمهندس ،اریاستاد -2

 ، ایران، تهرانرانیا یمیش یو مهندس یمیپژوهشگاه ش، یمیش یمهندس ز،ایاستاد -3
   i.ac.irsalijani@nr: مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
ی پوسته سیلیکا و عامل آمین به منظور در این مقاله جاذب نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن تهیه و ساختار آن به وسیله

های سنتزی قبل و بعد افزایش ظرفیت جذب آن در حذف وانادیوم از پساب سنتزی اصالح شده است. مشخصات جاذب

-FT(، اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه )XRDهای پراش پرتو ایکس )تکنیکاز اصالح ساختاری، با استفاده از 

IRواجذب نیتروژن تعیین و بررسی شد. نتایج  -های جذب(،  ایزوترمFT-IR دار کردن سطح را تأیید کرده و نتایج عامل

XRD  عدم تغییر ساختار بلوری و خواص مغناطیسی اکسید آهن را نشان داده است. نتایجBET  نشان دهنده افزایش

مساحت سطح جاذب به دلیل پوشش دهی سیلیکا بوده است. بررسی عملکرد جاذب به منظور جداسازی وانادیوم از پساب 

سنتزی و مقایسه آن با نمونه اولیه قبل از اصالح، اثر مثبت پوشش سیلیکا و عامل اصالحی آمین بکار رفته را نشان 

 دهد.می
 ازی وانادیوم، نانو ذرات مغناطیسی، سیلیکا، عامل آمین، پسابجداسهای کلیدی: واژه

 

 43828کد مقاله: 

 در هاآن کاربرد و نانوذرات با شده اصالح آمیدی اکریل پلی های هیدروژل تهیه

 صنعتی های فاضالب حذف رنگ از

 
 3حنانه سعید ،2آریانا یخچالی، *1بتول تهامی پور

ی، بخش شیمی، مرکز پژوهش های علمی آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان، میش اهشگی، کارشناس آزمایمیش یدکترا -1
 ، ایرانکرمان

 ، ایران، کرماندانشگاه آزاد کرمان ،پژوهشگر دبیرستان دخترانه سما -2
   r@yahoo.comtahamipou مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده
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 چکیده 
ها های اخیر بوده است که نیازمند ایدهها موضوع چالش برانگیز صنایع در سالسازی آب از انواع آالیندهجداسازی و خالص

از مخلوط آب و روغن  رنگیهای جداسازی آلودگی این حوزه، ترین مسائل درهای علمی جدید است. یکی از مهمو تکنیک

در این . است افزایش به رو شدت به که باشدنایع پتروشیمی، چرم، نساجی، صنایع غذایی و غیره میایجاد شده در ص

 ،های صنعتیو کاربرد در تصفیه انواع مختلف پسابقیمت ارزان غشا به علت راندمان باال،  فیلتراسیون باهای روش، زمینه

امپوزیتی جدیدی با استفاده از هیدروژل حاوی نانوذرات  فیلتر نانوک طرح، این در .نداامروزه مورد توجه قرار گرفته

مغناطیسی اکسید آهن طراحی و ساخته شده است و به منظور جداسازی رنگ از آب مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج 

وبی قابل نانومتر در نمونه به خ 24باشد و وجود ذراتی در حدود دهد ساختار این فیلتر دارای تخلخل زیاد مینشان می

دهد این فیلتر توانایی خوبی در تشخیص است. همچنین نتایج استفاده از این فیلتر در جداسازی رنگ متیلن بلو نشان می

حذف انواع مواد رنگی دارد. بنابر این میتوان از این فیلتر در جداسازی و حذف آلودگی های آب صنایع مختلف استفاده 

 کرد.

 هیدروژلرنگ ،  ،نانو ،یازجداس لتر،یفهای کلیدی: واژه

 

 43949کد مقاله: 

با رشد معلق و بستر پرشده جهت حذف  عملکرد بیوراکتور سهیمقابررسی و 

 های آروماتیکالیندهآ

  
 حامد اعظمی

 بجنورد استادیار، مهندسی شیمی، دانشگاه بجنورد،
 h.azami@ub.ac.ir: مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 یدهچک
به منظور حذف آالینده  (PBB)بیوراکتور با بستر پر شده و  (SGB) رشد معلقیا  وراکتوریدو بدر این پژوهش عملکرد 

روز در نظر گرفته شد و  100طول زمان بررسی در حدود  های زایلنی از پساب پترو شیمی مورد بررسی قرار گرفته است.

توانند به  یم PBBو  SGBراکتور  نشان داد که هر دو جیقرار گرفت. نتابررسی مورد  راندمان حذفین مدت در طی ا

با این حال  بود %5/93و  %8/91 بیراندمان حذف به ترت نیانگیم کنند. ی زایلن ها را تصفیهحاوپساب های  مؤثرطور 

ی با مواد آالینده داشتند. نتایج نشان داد که سرعت سازگاری روز برای سازگار 30هر دو بیوراکتور نیاز به زمانی در حدود 

رشد معلق باالتر است اما حساسیت آن هم به تغییرات غظلت های آالینده بیشتر است و با تغییرات خوراک بازده  فرآیند

  حذف در بیوراکتور رشد معلق تغییرات بیشتری را از خود نشان می دهد.

 بستر ثابت، تصفیه پساب، زایلن هاشد معلق، بیوراکتور بیوراکتور رهای کلیدی: واژه
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 43951کد مقاله: 

 ها از پساب ی ایروژل ها جهت حذف آنتی بیوتیکبررسی ساخت و ارزیاب

 
 *2حمید حیدرزاده درزی ،1زهرا فضائلی پور

، سبزواری، سبزوار میدانشگاه حکشیمی، ی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی نفت و پترومیش یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -1
 ایران

 ، ایرانی، سبزوارسبزوار میدانشگاه حکدانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی،  ،یمیش یگروه مهندس، اریاستاد -2
  h.heydarzadeh@hsu.ac.ir: مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 کیده چ
 منجر به انتشار مداوم که این میزان استفاده شود یدر سراسر جهان مصرف م کیوتیبیتن آنت 100000از  شیب ساالنه

ها برای حذف یکی از بهترین راه یجذب سطح .شود یآب م یآلودگ شیافزاو درنتیجه   یآب یها طیدر محها آن

موجود  یهاندهیحذف آال یبرا مناسبی یجاذب ها باالجذب  تیرفظ لیوژل ها به دلباشد. ایراز پساب می کیوتیبیآنت

می باشد که طی آن بر حسب روش متفاوت خشک کردن  روش متداول برای تولید ایروژلژل -سلباشند. می در آب و هوا

مختلف  ژل می توان به خواص مختلفی از ایروژل ها دست یافت. در این تحقیق روش های کلی تولید ایروژل ها در شرایط

برای استفاده در جذب انواع ها آن ها بهمراه سطح ویژه و ظرفیت جذبتوضیح داده شده است. همچنین تعدادی از ایروژل

ایروژل پیش و پس از عملیات جذب ظرفیت باالی ایروژل  TEMو  SEMها بررسی و ارزیابی شده اند. تصاویر بیوتیکآنتی

دهد که امکان بازیابی و استفاده مجدد ایروژل برای . همچنین نتایج نشان میکندبرای جذب آنتی بیوتیک را تایید می

 .جذب وجود دارد فرآیند

 بیوتیک، جذب سطحی، سطح ویژهایروژل، پساب، آنتیهای کلیدی: واژه

 

 43961کد مقاله: 

پلیمری  حذف ترکیبات آلی فرار از پساب و هوا توسط نانو الیاف

 شدهالکتروریسی

 
 *2حمید حیدرزاده درزی ،1نی خراجیمریم کیا

، ی، سبزوارسبزوار میدانشگاه حکدانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی،  ،یمیش یگروه مهندس مهندسی شیمی، ارشد یکارشناس یدانشجو -1
 ایران

 ، ایرانی، سبزوارسبزوار میدانشگاه حکدانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی،  ،یمیش یگروه مهندس، اریاستاد -2
  h.heydarzadeh@hsu.ac.ir: مسئول مکاتبات س پست الکترونیک نویسندهآدر
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 چکیده 
های متفاوتی کیتکنکنون تا  .داشته باشند ستیز طیبر سالمت انسان و محی اثرات نامطلوبمی توانند  فرار یآل باتیترک

از  یآل یهاندهیحذف آال یبرا ی و غیرهستیز هیتجز ،یزوریکاتال ونیداسیاکسسطحی، یی، جذب غشا یجداسازاز جمله 

جذب باال،  تیظرف دالیلی همچونبه  سطحی جذب فرآیند های ذکرشده،اند. در میان روشبه کار گرفته شده پساب و هوا

 یبرا افینانوال دیکارآمد تول کیتکن کیبه عنوان  یسیالکترور .باشدمیکارآمد  یروش اتیسهولت عمل و ساده یطراح

پلیمری  افیدر توسعه نانوال ریاخهای  شرفتیپ. این تحقیق شودیدر نظر گرفته م جاذب ها و فیلتر ها در کاربرد

مورد مطالعه قرار می دهد. نانوالیاف الکتروریسی  از پساب و هوا را مختلف ترکیبات آلی فرارحذف  یبرا ی شدهسیالکترور

لف پلیمری به همراه سطح ویژه و ظرفیت جذب یا بازده حذف مواد آلی فرار مختلف گزارش شده و مورد شده از مواد مخت

 ارزیابی قرار گرفت. 

 پساب، هوا ،یسیالکترور اف،یفرار، نانوال یآل باتیترکهای کلیدی: واژه

 

 43940کد مقاله: 

کن هندسه کندانسور بر میزان آب تولید شده در آب شیرین تأثیربررسی 

  خورشیدی کلکتور لوله خالء

  
 *2، حمید مقدم دیمه1فرزانه ابراهیم آبادی

 ، ایراندانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ،گروه مهندسی شیمیدانشجوی کارشناسی ارشد،  -1
 ، ایراناستادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان -2

 h.moghadam@eng.usb.ac.ir :مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده
 

 یده چک
کن خورشیدی بر میزان آب شیرین تولید شده بررسی شده است. از هندسه کندانسور آب شیرین تأثیردر این پژوهش 

بدیل انرژی تابشی خورشید به انرژی حرارتی با راندمان روز و کارآمد برای تآنجا که کلکتورهای لوله خالء ابزارهایی به

کن خورشیدی استفاده شده است. این کار با هدف از بین بردن به عنوان حوضچه آب شیرینها آن هستند، از 80باالی 

ضخامت هندسه کندانسور از شیشه با  تأثیراتالف انتقال حرارت از سطح کلکتور به آب شور انجام شده است. برای بررسی 

های مختلف استفاده شده است. نتایج به دست آمده از انجام آزمایشات نشان متر در ساخت کندانسور با حجممیلی 6و  3

رسد که ها یکسان بوده و با بررسی دقیق علت این نتیجه به نظر میداد که میزان آب شیرین تولید شده در تمام دستگاه

ون کلکتور لوله خالء عامل محدودکننده تولید آب شیرین است. در این حالت نرخ تبخیر کم از سطح محدود آب شور در

حجم کم بخار تولید شده در کندانسورها با هندسه مختلف به طور کامل میعان یافته و سبب یکسان بودن خروجی تمام 

آینده نویسندگان مقاله  ها شده است. در انتها به منظور رفع این مشکل پیشنهادی ارائه شده است که در کارهایدستگاه

 باشد.در حال بررسی می

 کن خورشیدی، کلکتور لوله خالء، هندسه کندانسورآب شیرینهای کلیدی: واژه
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 43942کد مقاله: 

 های پایه پلی آنیلین در تصفیه پسابجاذب

 
 2، آرش افغان*2، سید ساالر مشکوه1دانیال سراجدین میرقاید

 ، ایران انشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیهد دانشجوی کارشناسی ارشد، -1
 ، ایراندانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیهاستادیار،  -2

 .gmail.com61s.meshkat@: مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده
های های مختلف، جذب سطحی توسط نانوکامپوزیتها نگرانی بزرگی است. در میان فناوریب توسط انواع آالیندهآلودگی آ

فرد و بسیاری از مزایای دیگر، مانند سنتز آسان، هزینه کم، پایداری در های منحصربهپایه پلی آنیلینی به دلیل ویژگی

وان قرار گرفته است. این مقاله یک مروری از او آمین، مورد توجه فرایمین پذیر های عاملی و واکنشمحیط زیست و گروه

های پایه پلی آنیلینی های آبی توسط جاذبهای جذب سطحی آالیندهدهد. مکانیسمهای پایه پلی آنیلینی ارائه میجاذب

شوند. در نهایت، میو پیوند هیدروژنی  π-πهای کنشهای الکترواستاتیک، نیروهای واندروالس، برهمشامل برهمکنش

 ارائه شده است. های پایه پلی آنیلینیهای آبی توسط جاذبچشم انداز آینده در مورد حذف آالینده

 لی آنیلین، جاذب، پساب، جذب سطحیپ های کلیدی:واژه

 

 43937کد مقاله: 

سولفون با استفاده از کیتوسان و گلوتار آلدهید جهت اصالح سطح غشای پلی

 رد غشا در جداسازی رنگ متیلن بلوارتقای عملک

 

 *2، محسن مهدی پور قاضی1سعید عباسی آرند

 ، ایران، سمناندانشگاه سمنان ،نفت و گاز ،یمیش یدانشکده مهندس ،یمیش یمهندس یدانشجو -1

 ، ایران، سمناندانشگاه سمنان ،نفت و گاز ،یمیش یدانشکده مهندس ،یمیش یمهندسدانشیار،  -2

 mohsenmehdipour@semnan.ac.ir: مسئول مکاتبات نیک نویسندهآدرس پست الکترو

 

 چکیده

ی پلی سولفون با استفاده از کیتوسان به روش الیه نشانی غوطه وری اصالح شد و به کمک در این پژوهش غشای پایه

، این ساختار سطحی ثبیت گردید تا در نهایت یک الیه غشای نانوفیلتراسیون گلوتار آلدهید به عنوان عامل پیوند عرضی

 20/0و 15/0، 10/0، 05/0، 0/0های مختلف کیتوسان )غلظت تأثیربا خواص بهبود یافته و عملکرد بهینه به دست آید. 

بلو بررسی شد تا درصد وزنی( بر میزان فالکس آب مقطر و همچنین پس زنی و فالکس محلول رنگ کاتیونی متیلن 
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 15/0اصالح سطحی به دست آید. نتایج نشان داد که غشای پوشش داده شده با غلظت  فرآیندی این ماده در غلظت بهینه

( بوده است. همچنین مشاهده %65درصد وزنی کیتوسان دارای فالکس مطلوب و باالترین درصد پس زنی یا دفع رنگ )

 ین سطح خود رسید.شد که مقدار گرفتگی سطحی غشا به کمتر

 نانوفیلتراسیون، اصالح سطحی، پلی سولفون، کیتوسان، جداسازی رنگ واژه های کلیدی:

 

 43753کد مقاله: 

-ژئوتکستایل -با استفاده از فیلترهای شن  نیترات از پساب شهری جداسازی

 زئولیت 

 
 4هنادنگار نورم  ،3، مهدی قبادی نیا*2، سید حسن طباطبائی1حمید شیروانی ایچی

 ، ایران، شهرکرددانشگاه شهرکرد ،ارشناس ارشد مهندسی آبک -1
 ، ایران، شهرکردگروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد ،دانشیار -2
 ، ایران، شهرکردگروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد ،استادیار -3

 ، ایران، شهرکردگروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور ،استادیار -4
  abatabaei@sku.ac.irt  مسئول مکاتبات: ک نویسندهآدرس پست الکترونی

 

 چکیده 
به منظور بررسی اثر فیلترهای ژئوتکستایل و زئولیت و فیلتر شنی بر تغییرات نیترات موجود در فاضالب شهری دانشگاه 

با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل فیلتر شن )شاهد(، شهرکرد، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی 

 GZزئولیت -، ژئوتکستایلSZزئولیت -، )همگی بدون کاربرد زئولیت( و تیمار شن SGژئوتکستایل -و شن  Gژئوتکستایل 

 وی سی ریخته شد.های پیای از جنس لولههای استوانهبود. تیمارها درون ستون SGZزئولیت  -و شن ژئوتکستایل

صورت  SASگیری نیترات فاضالب ورودی و پساب خروجی انجام شد، انجام آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار اندازه

ای که تیمارهای دارای زئولیت بیشترین تأثیر را دار بود به گونهگرفت. نتایج نشان داد اثر تیمارها بر کاهش نیترات معنی

را  )درصد 52و  55، 57 (به ترتیب، بیشترین کاهش نیترات  SZو  GZ ،SGZدر کاهش نیترات داشتند و تیمارهای 

 .نشان دادند

 پساب خروجی، فاضالب، نیترات، فیلترهای کلیدی: واژه
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 43885کد مقاله: 

استفاده از جاذب های طبیعی سلولزی در جداسازی و حذف رنگزاهای خطرناک 

 از پساب صنایع نساجی
    

 2محمدحسن امینی، *1احمدی حمید سید

 ، ایراندانشیار، شیمی تجزیه، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران -1
 ، ایرانیار، شیمی تجزیه، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهراناستاد -2

 erci.ac.irahmadi@cc مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
، و 71، آبی مستقیم 81این کار پژوهشی حذف سه رنگزای مهم از رنگزاهای پرمصرف صنایع نساجی، قرمزمستقیم  در

ازنمونه های آبی و پساب نساجی باجذب سطحی توسط جاذب های طبیعی ارزان قیمت پوست گردو و خاک  15زرد فعال 

جذب ازجمله زمان تماس، دانه بندی و اندازه ذرات جاذب،  فرآیندثر بر مترهای مؤسی قرار گرفته است. پارااره مورد برر

از طریق رسم  جذب در هر مورد، فرآیندبررسی شدند. مکانیسم  pHجرم جاذب غلظت اولیه رنگزا، اثر نمک و اثر 

تک الیه هر سه رنگزا روی  های النگمیر و فروندلیچ ارزیابی شد.با توجه به نتایج حاصله، جذب سطحی فیزیکی وایزوترم

که در مورد خاک اره تبعیت از ایزوترم فروندلیچ برای دو رنگزا مشاهده شد شد. در حالی سطح ذرات پوست گردو تایید

اندازه گیری شده و بازده  که نشان از تفاوت رفتار دو جاذب است. ظرفیت جذب پوست گردو و خاک اره برای رنگزاها

نمونه  درصد بدست آمد. روش پیشنهادی با موفقیت بر روی دو 90شرایط بهینه جذب بالغ بر  میانگین حذف رنگزاها در

    پساب نساجی اجرا شد. 

  15، زرد فعال 71، آبی مستقیم 81قرمزمستقیم  ب سطحی،حذف، جذ ،جاذب های طبیعی سلولزی: های کلیدیواژه

 

 43860کد مقاله: 

ی فنیل سولفون با استفاده از پل ی متخلخلغشاتعیین مشخصات ساخت و 

 لالجدایش فازی با القا بخار غیرح فرآیند

 
 *3، علی کارگری2، زهرا حسینی1عرفان ادیب

 ، ایران تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده مهندسی شیمی ،مهندسی شیمی یکارشناس یدانشجو -1
 ، ایرانان، تهرریرکبیام یدانشگاه صنعت مهندسی شیمی، ارشد یکارشناس -2

 ، ایرانر، تهرانیرکبیام یدانشگاه صنعتی، میش یمهندس دانشکده، ندیفرآ یطراح یآموزش گروه ،اریدانش -3
 kargari@aut.ac.ir: مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده
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 چکیده 
ون با روش جدایش فازی با القای بخار غیرحالل ساخته شد و اثر پارامتر سولففنیلاین پژوهش، غشای متخلخل پلیدر 

درصد  20زمان ماند در محفظه بخار غیرحالل روی ساخت غشا بررسی شد. برای ساخت غشا، محلول پلیمری حاوی 

یابی شد. مشخصه پیرولیدن تهیه -2-متیلدرصد وزنی حالل ان 77درصد وزنی از آب و  3سولفون، فنیلپلی وزنی از پلیمر

(، نقطه حباب و توزیع اندازه حفرات، ضخامت، تخلخل و شار آب SEMهای میکروسکوپ الکترون روبشی )غشا با آزمون

، با افزایش زمان ماند در محفظه بخار، ساختار غشا ازحالت شبه انگشتی به اسفنجی SEMخالص انجام شد. براساس نتایج 

، افزایش زمان ماند سبب افزایش و سپس کاهش اندازه حفرات و ضخامت غشا شد. )سلولی( تغییر کرد. عالوه بر این

یابد. در نهایت، بررسی عملکرد غشا همچنین نتایج نشان داد با افزایش مان ماند در محفظه بخار تخلخل غشا افزایش می

 یابد.و سپس کاهش میدر آزمون شار آب خالص نشان داد که با افزایش زمان ماند شار آب خالص ابتدا افزایش 

سولفون، افزودنی فنیلوارونگی فازی با القا بخار غیر حالل، وارونگی فازی در حمام غیرحالل، پلی :های کلیدیواژه

 غیرحالل، زمان ماند در محفظه بخار

 

 43939کد مقاله: 

 های منیزیم و کلسیم از آب دریا با استفاده از محلول آمونیاکجداسازی یون

  
 *2پورمحمدحسن فضائلی، 1صطفویعلی م

 ، ایران، یزدگروه مهندسی شیمی و پلیمر، دانشگاه یزد ی،جداساز یندهایفرآ شیگرا یمیش یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -1
 ، ایران، یزدزدیدانشگاه  ،مریو پل یمیش یگروه مهندس ،استاد  -2

 yazd.ac.ir@fazaelipoorمسئول مکاتبات:  آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
ای برای تامین آب موردنیاز برای بخش شرب، صنعت و های شور دیگر همواره به عنوان گزینهزدایی از آب دریا و آبنمک

های رسوب دادن نمک زدایی از آب، استفاده از مواد شیمیایی برایهای نمک. یکی از روشکشاورزی مطرح بوده است

آب می توان عمده کلسیم و منیزیم آب را رسوب داد. استفاده از آمونیاک برای افزایش  pHبا افزایش  .موجود در آن است

pH دلیل امکان بازیابی آن با عملیات جذب سطحی یا دفع جالب توجه است. در این پژوهش، امکان جداسازی نسبی  به

خلیج فارس با استفاده از آمونیاک به دو صورت نظری و تجربی مورد بررسی قرار گرفت.  منیزیم و کلسیم موجود در آب

نمک های هیدروکسید کلسیم و منیزیم، میزان رسوب های تشکیل  (Ksp)در روش نظری با استفاده از ثوابت انحالل 

مختلف آمونیاک به آب دریا اضافه شده با افزودن مقادیر مختلف آمونیاک مورد بررسی قرار گرفت. در روش تجربی مقادیر 

کلسیم بود  ppm480منیزیم و  ppm1500نشین شده مورد ارزیابی قرار گرفت. آب اولیه حاوی شده و مقدار رسوبات ته

به ترتیب برای منیزیم و کلسیم حاصل شد.  %3/33و  %7/57که با افزودن محلول آمونیاک در بهترین  میزان جداسازی 

 .بود %64/27و  %50/70یز به ترتیب آمده با محاسبات نظری ن میزان جداسازی بدست

 های منیزیم و کلسیمزدایی، آب دریا، رسوب نمک، محلول آمونیاک، یوننمک های کلیدی:واژه
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 43894کد مقاله: 

  (EC) تصفیه پساب فرآوری زیتون با روش انعقاد الکتریکی

 
 *3پنداشته،علیرضا  2محمدعلی آرون، 1مصطفی نوروزی کلرود

 ، ایران، تهراندانشگاه تهران ،یجداساز شیگرا یمیش یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -1
 ، تهراندانشگاه تهران ،یجداساز یها ندیفرآ شیگرا یمیش یگروه مهندس ،اریانشد -2

 ، ایران، ایران، رشتالنیدانشگاه گ ،ستیز طیمح شیگرا یمیش یمهندس گروه، اریاستاد -3
 arpendashteh@guilan.ac.ir: مسئول مکاتبات لکترونیک نویسندهآدرس پست ا

 

 چکیده 
 ی( مورد بررسODW) تونیز فرآوری پساباز  یآل باتیحذف ترک ی( براEC) یکیانعقاد الکتر کیحاضر، تکن مقالهدر 

 کسانیبا هندسه الکترود  رد زواکنش او زمان  ان،یجر یمختلف مانند نوع و فاصله الکترود ، چگال یرامترهاقرار گرفت. پا

با استفاده از دو  یاتیعمل نهیهز نیو کمتر ندهیراندمان حذف آال نیما نشان داد که باالتر جیقرار گرفتند. نتا یمورد بررس

 انیجر یگالو چ زیزمان الکترول شیافزا ن،یه دست آمد. عالوه بر اب 5/5 نمونه pHبا  یمتریسانت 3در فاصله  Alالکترود 

 (COD) ییایمیش ازیمورد ن ژنیمربع( منجر به بهبود در حذف اکس متریآمپر سانت یلیم 5/66و  قهیدق 45تا  بی)به ترت

 . دیدرصد رس COD ،47حذف  نه،یبه طیو کدورت شد. در شرا

 دانسیته جریان ،RSM انعقاد الکتریکی، ،ODW تون،پساب فرآوری زیهای کلیدی: واژه

 

 43896کد مقاله: 

مقایسه الکترودهای آهن و آلومینیوم در روند تصفیه پساب واحدهای قالیشویی 

 با روش انعقاد الکتریکی

  
 3بهروز عباسی سورکی، *2علیرضا پنداشته، 1فاطمه فرجامی

 ، ایرانآب و فاضالب، دانشگاه گیالن، رشت آزمایشگاهوهشکده حوضه آبی خزر، پژ ی،دانشکده فن ی،میش یمهندس کارشناس ارشد -1
 ، ایران، رشتالنیدانشگاه گ ،خزر یایدر یپژوهشکده حوزه آبی، دانشکده فن ی،میش یگروه مهندس، اریاستاد -2

 ، ایران، رشتالنیدانشگاه گ ی،دانشکده فن ی،میش یگروه مهندسدانشیار،  -3
 arpendashteh@guilan.ac.ir: مسئول مکاتبات نویسنده آدرس پست الکترونیک

 

 چکیده 
صنعت  نیدهد که ایمورد مطالعه نشان م ییشویقال یهادر پساب کارگاه مواد شوینده و مواد آلی یادیز ریوجود مقاد

. در این مطالعه به تصفیه این پساب با باشد ستیز طیبه مح اینگونه مواد آالیندهانتشار  یبرا یل توجهتواند منبع قابیم

)اکسیژن  COD ای استفاده از دو نوع الکترود آهن و آلومینیوم در روند حذف( و بررسی مقایسهEC) انعقاد الکتریکیروش 

و پارامترهای متغیر نظیر چگالی جریان و زمان  cm3ترود خواهی شیمیایی( در شرایط آزمایشی یکسان شامل فاصله الک
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( RSMفاضالب با روش سطح پاسخ ) هیتصف ی( براEC) یکیانعقاد الکتر طیشرا یسازنهیبهآزمایش پرداخته شده است. 

 انیجر یاز جمله چگال فرآیند یرهایمتغ یسازنهیبه یبرا (CCD) یطرح مرکب مرکز کیگرفت.  قرار یمورد بررس

(60-100 2A/m و زمان )EC (45-15 minاستفاده شد ). 

 CODقالیشویی، انعقاد الکتریکی،  تصفیه فاضالب،های کلیدی: واژه

 

 43943کد مقاله: 

جهت حذف  ZnOآلژینات به عنوان بستر فوتوکاتالیست  سدیمکارایی هیدروژل 

 متیلن بلو از محلول آبی

 
 *2کوهیاحمد دادوند ، 1فاطمه مالوفی

 ، ایرانرشت، دانشگاه گیالن، انشکده فنیناسی ارشد مهندسی شیمی، دکارش -1
 ، ایرانرشت، دانشگاه گیالن، فنیدانشکده ، مهندسی شیمیدانشیار،  -2

 dadvand@guilan.ac.ir: مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده
 

 چکیده 
ساخته شد. ( MBبه  روش شبکه شدن یونی جهت تخریب رنگ متیلن بلو ) ZnO -نوکامپوزیت آلژیناتدر این تحقیق نا

و اسپکتروسکوپی بازتابشی انتشاری  XRD)با استفاده از الگوی پراش پرتو ایکس )سنتز شده  ZnOشناسایی کاتالیست 

(DRS .انجام شد )و کاتالیست، زمان پارامتر های مختلف ازجمله مقدار تأثیر   pH محلول بررسی شد. نتایج نشان داد

گرم  3و  pH=12افزایش می یابد. در شرایط بهینه ) pHتخریب رنگ متیلن بلو با افزایش مقدار کاتالیست، زمان و 

 -ناتیآلژ ستیفوتوکاتال افتیباز تیقابلرسید.  %71به  MB( درصد حذف رنگ UVدقیقه تابش  60تحت  ZnO -آلژینات

ZnO شد. دییتا یبه خوب 

 هیدروژل فوتوکاتالیست، ،ZnO آلژینات، متیلن بلو،های کلیدی: واژه

 

 43766کد مقاله: 

به کمک بستر  از محلول آبی نیسیترومایآز یحذف دارومطالعه و ارزیابی فرآیند 

PRB  پس از  های زیرزمینیآب یکاهش آلودگ به منظورو تعیین غلظت آن؛

 Covid-19بحران 

  
 3مجید پیروی، *2محسن جهانشاهی، 1فاطمه ردائی

بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی،  آزمایشگاه تحقیقاتی نانوی، وتکنولوژیب یمهندس شیگرا یمیش یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -1
 ، ایران، بابلشگاه صنعتی نوشیروانی بابلدان
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 ، ایران، بابلی بابلندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیرواندانشکده مه ،یوتکنولوژیب نانو یمهندس شیگرا ،یمیش یمهندس ،استاد -2
 ، ایران، بابلبلدانشگاه صنعتی نوشیروانی بادانشکده مهندسی شیمی،  ی،جداساز یندهایفرآ شیگرا ی،میش یمهندس ،اریدانش -3

 t.ac.irmjahan@ni: مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
درمان ویروس کرونا در مقیاس جهانی استفاده گردیده  درعنوان داروی مؤثر در ماکرولید آزیترومایسین در چند ماه اخیر به

روش تشخیص و شناسایی  این پژوهش . درآیدهای زیرزمینی یک تهدید جدی بشمار میکه حضور مداوم آن در آب است

پارامترهای  یا همان دیوار نفوذ پذیر فعال در حذف آن ارزیابی شد. PRBعملکرد فناوری  آزیترومایسین در محلول آبی و

 و غلظت اولیه آزیترومایسین میزان دبی خوراک ورودی ،ارتفاع بستر جاذب ،pH شامل در ستون جذب فرآیند درثر ؤم

 ،اسیدی pHدر شرایط درصد(  90ی بیشترین میزان حذف )حذف باال. نتایج آزمایشات نشان داد که بهینه شدند بررسی و

کربن  و PRBروش  که توان گفتمی. به طور کلی رخ دادآزیترومایسین  ppm  100، غلظت اولیهمترسانتی 5ارتفاع بستر 

 آبجهت حذف آزیترومایسین از  باالبا بازده  سیستمی کارآمد، ایده آل و بصرفه ،بسترفعال گرانولی بعنوان مواد پرکننده 

یی در طول دارو هایونیدر فرموالساسپکتروفتومتری، روشی ساده و در دسترس برای شناسایی این ماده   و همچنین

 باشد.نانومتر می 482موج 

 های زیرزمینیبیوتیک آزیترومایسین، دیوار نفوذ پذیر فعال، کربن فعال گرانولی مغناطیسی، آبآنتیهای کلیدی: واژه

 

 43767کد مقاله: 

های غیرخطی ایزوترم دو و سه پارامتری جذب آزیترومایسین از مقایسه مدل

 محلول آبی توسط جاذب کربن فعال گرانولی 

  
 3مجید پیروی، *2محسن جهانشاهی، 1فاطمه ردائی

یمی، بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی ش آزمایشگاه تحقیقاتی نانوی، وتکنولوژیب یمهندس شیگرا یمیش یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -1
 ، ایران، بابلدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 ، ایران، بابلدانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ی،وتکنولوژیب نانو یمهندس شیگرا ی،میش یمهندس ،استاد -2
 ، ایران، بابلنی بابلدانشگاه صنعتی نوشیروای، دانشکده مهندسی شیمی، جداساز یندهایفرآ شیگرا ی،میش یمهندس ،اریدانش -3

 mjahan@nit.ac.ir: مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
های دارویی از آب دارد. در هایی است که توانایی خوبی در جذب آالیندهترین جاذبکربن فعال گرانولی یکی از پرکاربرد

( ارزان و قابل دسترس به منظور بررسی رفتار آن در جذب داروی GACکربن فعال گرانولی ) این پژوهش، از جاذب

های دو پارامتری آزیترومایسین از محلول آبی استفاده گردید. هدف اصلی از این تحقیق، ارزیابی معادالت غیرخطی ایزوترم

جذب  فرآیندس و تجزیه و تحلیل تعادلی پترسون، خان، سیپ-و سه پارامتری النگمیر، فروندلیچ و تمکین و ردلیچ

دمای النگمویر و سپس به ترتیب با باالترین مدل هم دست آمده،نتایج به براساسباشد. آزیترومایسین توسط این جاذب می

 داشتند. یتجرب یهابا داده یبهتر یسازگاردیگر  یهانسبت به مدل، 2R  =9912/0 و 2R  = 9945/0ضریب همبستگی 

ضخامت فیزیکی و همگن بوده و صورت جذب به GACتوان نتیجه گرفت که جذب آزیترومایسین بر روی ریق میاز این ط

mailto:mjahan@nit.ac.ir
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بوده است که این  mg/g 161همچنین ظرفیت جذب بدست آمده توسط مدل النگمیر،  .تک الیه است شده جذب هیال

 باشد.( نزدیک میmg/g 155)  فرآیندمقدار به مقدار تجربی این 

 های جذب، کربن فعال گرانولیآزیترومایسین، جذب سطحی، ایزوترمکلیدی:  هایواژه

 

 43864کد مقاله: 

بخار بمنظور  بررسی اثر ابعاد ساختاری بر عملکرد سامانه خورشیدی تولید

  ایاز آب در زدایینمک

 
 4سید مجتبی صدرعاملی، 3، وحید احمدی*2آبادی، فرزانه عربپور رق1فرزانه زینب حشمتی

 ، ایران، تهرانمدرس تیدانشگاه ترب ،یمیش یدانشکده مهندس ،ی مهندسی شیمیدکتر یدانشجو -1
استادیار، گروه فرآیند، دانشکده مهندسی شیمی، گروه پژوهشی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه  -2

 ، ایرانتربیت مدرس، تهران
 ، ایراننیک، گروه پژوهشی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهراناستاد، گروه الکترو -3

 ، ایران، تهرانمدرس تیدانشگاه ترب ،یمیش یدانشکده مهندساستاد،  -4
 arabpour@modares.ac.ir مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 

صورت جدایی انرژی و دو منبع آب شریت ناپذیری زندگیبه  از  ییزدانمکدهند. می ترویج را تمدن و کنندمی اداره را ب

ی در دهه .شده استمطرح، عنوان یک راهکار امیدوارکننده برای تولید آب پاکآب با استفاده از نور مستقیم خورشید به

نمایند، های خورشیدی تولید بخار، که حرارت را به جای توده آب، بر روی یک الیه نازک آب متمرکز میشته سیستمگذ

اکثری از حرارتی برای برداش  ت انرژی حد -اس  ت.  در این الیه نازک نیاز به اس  تفاده از مواد نوریمورد توجه قرار گرفته

رو، در سیستم خورشیدی تولید بخار از است. در پژوهش پیشقرار گرفتهطیف خورشید و تبدیل آن به گرما، مورد تاکید 

متر س  انتی 5/7و  5/5، 5/3های متفاوت با قطر حرارتی گرافیت اس  تفاده ش  ده و مقدار جاذب برای س  طح-جاذب نوری

ابعاد سیستم  تأثیراست. نتایج نشان داد که عملکرد سیستم تولید بخار خورشیدی به شدت تحت  بررسی و بهینه شده

چرا که رقابتی بین جذب نور نس  بت به اتالف حرارت و همچنین مقدار مناس  ب آبرس  انی وجود دارد. در  گیردقرار می

کیلوگرم بر مترمربع ساعت  71/0متر، برابر با سانتی 5/5ی نرخ تبخیر در سیستم با قطر مقایسه با دو ابعاد دیگر، بیشینه

 حاصل شد.

 حرارتی -زدایی آب دریا، سیستم خورشیدی تولید بخار، گرافیت، مساحت جاذب نورینمک کلیدی: هایواژه
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 43915کد مقاله: 

ماده  هیبخار برپا دیتول یدیاز آب با استفاده از سامانه خورش ییزدامکن

   مس دیفوتوترمال اکس
 

 4یصدر عامل ی، مجتب3یاحمد دی، وح*2ی، فرزانه عربپور رق آباد1محجوب دیفر

 ، ایراندانشگاه تربیت مدرس، تهرانفرآیند، دانشکده مهندسی شیمی،  مهندسی شیمی گروهدانشجوی کارشناسی ارشد  -1
 ، ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، دانشکده مهندسی شیمیفرآیندگروه استادیار،  -2

 ، ایرانه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهرانو اپتوالکترونیک، دانشکد ترونیک، گروه پژوهشی نانوفوتونیکگروه الک ،استاد -3
 ، ایرانمدرس، تهران تیدانشگاه ترب ،یمیش یدانشکده مهندس ند،یگروه فرآ استاد،  -4

 arabpour@modares.ac.ir مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده
 نیریآب ش دیتول نهیپاک و نورآورانه در زم یرا به سمت ابداع روش ها نیکمبود آب شرب در سراسر جهان، محقق رانبح

به  ستیز طیدار محو دوست دوارکنندهیام یروش یدیخورش ییزدانمک یرو استفاده از سامانه ها نیواداشته است. از ا

با  یدیخورش ییزداشود. سامانه نمک یم یدر مبحث جذب نور بررس ار یفلز دیاثر اکس زیمطالعه ن نیرود. در ایشمار م

آب ساخته شده است  یدهندهو نمد به عنوان انتقال یحرارت قیبه عنوان عا ورتانی یمس، فوم پل دیو اکس تیجاذب گراف

 .داده است جهیدرصد را نت 8/68 و بازده h2-Kgm  015/1-1معادل یریکه شار تبخ

 نمد ورتان،ی یفوم پل ت،یمس، گراف دیفلزات، اکس دیاکس ،یدیخورش زدایینمکمانه سا کلیدی: هایواژه

 

 43923کد مقاله: 

های زدایی از آب خورشیدی با مهندسی الیهمتمرکزسازی گرما در سامانه نمک

 سامانه

   
 3وحید احمدی، *2فرزانه عربپور رق آبادی، 1پورمریم فرهادی

 ، ایراندانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ته مهندسی شیمی گروه فرآیند،دانشجوی کارشناسی ارشد رش -1
 ، ایراناستادیار، گروه فرآیند، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران -2

 ن ، ایرانتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهرااستاد، گروه الکترونیک، گروه پژوهشی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیو -3
 arabpour@modares.ac.ir مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده

  

 چکیده 
ی به آب ها هستند، دسترسدر مناطق مختلف جهان، شهرها و کشورهایی هستند که با وجود اینکه درکنار دریا و اقیانوس

کنند. استفاده از انرژی خورشید برای شیرین ندارند؛ از طرف دیگر این مناطق حداکثر میزان انرژی خورشید را دریافت می
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شود هایی استفاده میهای شیرین سازی آب با انرژی خورشید از سامانهتبخیر آب روشی متداول بوده است. در سیستم

خورشید و جلوگیری از اتالف حرارت آن سعی در دستیابی به انرژی باالیی را دارند. که این سامانه با متمرکزسازی گرمای 

های ای حاوی جاذب گرافیت و زیرالیه عایق پلیمری ساخته شد. بمنظور جلوگیری از اتالفدر این پژوهش، سامانه دوالیه

یورتان استایرن و پلیری از دو جنس پلیحرارتی و متمرکزسازی هدفمند گرمای تولید شده از نور خورشید، الیه عایق پلیم

متر بررسی شد. براساس سانتی 3و  2، 5/1ترین ضخامت این دو عایق، سه ضخامت استفاده شد. با هدف دستیابی به بهینه

ترین عایق برای جلوگیری از اتالف حرارت است که و میزان تبخیر سامانه متری بهینهسانتی 5/1نتایج، عایق پلی استایرن 

 است. h2-kg.m 66/0.-1با این عایق  

 ، پلی یورتان، پلی استایرن، عایقسازیبهینهمتمرکزسازی گرما،   زدایی خورشیدی،نمکهای کلیدی: واژه

 

 43931کد مقاله: 

 ارزش منیزیم از تلخابه با استفاده از اتانول جداسازی نمک های با

 
 الله شیرازی

 ، ایرانپژوهشگاه صنعت نفت، تهران از،پژوهشکده گ ،مهندسی شیمی ،استادیار
 shirazil@ripi.ir  مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
های نمکی استخراج می شوند. در ها و دریاچهها، تلخابههای منیزیم عمدتا به صورت هیدروکسید و کلرید از شورابهنمک

های منیزیم از تلخابه واحدهای پتروشیمی ماهشهر واقع در جنوب ایران با توجه به اهمیت آن نمک پژوهش بازیابی این

پذیر و مناسب برای از نقطه نظر اقتصادی و زیست محیطی با استفاده از اتانول بررسی گردیده است. این روش گزینش

های فلزات مقادیر ناچیز کلسیم می باشد. دانسیته ترسیب نمک های حاویمنیزیم از تلخابهارزش  های بانمکجداسازی 

و دما و   pHهای منیزیم با استفاده از اتانول از فیلتریت حاصل انجام شد. اثر عواملی مانندقلیایی تعیین و جداسازی نمک

و محصولی با  %81تعیین شد. راندمان استخراج حدود موجود در تلخابه  2MgClنسبت حالل استفاده شده به نمک 

 به دست آمد.  %95خلوص حدود 

 اتانول، کلسیمبازیابی، تلخابه، منیزیم، های کلیدی: واژه

 

 43921کد مقاله: 

 آنبر بهبود خواص  MCM-41متخلخل  بررسی اثر کلسینه کردن نانو

 
 4، مهدی پورافشاری چنار*3مجید پاکیزه ،2یلزرجان یمحمد فرقان ،1رمضان روحانی

 ، ایران، مشهدمشهد یدانشگاه فردوس ،پژوهشکده نفت و گاز ،یمیش یمهندس یمقطع دکتر یدانشجو -1
 ، ایرانمشهد یدانشگاه فردوس ،پژوهشکده نفت و گاز ،یمیش یارشد مهندس یکارشناس یانشجود -2
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 ، ایرانمدانه، انهمد یصنعت دانشگاه،یمینفت و پتروش ،یمیش یدانشکده مهندس ،یمیش یمهندس گروه، یمیش یمهندس ،استاد -3
 ، ایران، مشهدمشهد دانشگاه فردوسی ،پژوهشکده نفت و گاز ،یمیش یمهندس استاد، -4

 pakizeh@hut.ac.irمسئول مکاتبات:   آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده
سنتز شد و سپس به روش گرمادهی در دمای  البه روش هیدروترم MCM-41یکاتیلینانومتخلخل سدر این پژوهش 

، BET ،FTIRی زهایآنالبرای اطمینان از صحت سنتز و بررسی اثر کلسینه کردن درجه سلسیوس کلسینه شد.  540

XRD ،FESEM شدن ینهنشان داد که کلس جینتا. گرفته شد قبل و بعد از کلسیناسیوناز نانومتخلخل  زاویه تماس و

MCM-41 بدون  ،نانومتخلخلاین سطح  یآبدوست شیافزا سبب و است مؤثر حجم و قطر حفرات ،طحس شیافزا بر

درون حفرات  CTABترکیبات آلی مانند سورفکتنت حضور  لیدلبه می شود. ی آنستالیدر ساختار کر رییگونه تغچیه

خروج سورفکتنت از  وشدن با کلسینه .درجه است 90 تماس هیزاو یو دارا ی داردزیآبگرخاصیت  MCM-41میانی، 

 یافت.درجه کاهش  67به  MCM-41 تماس هیزاو درون ساختار، اندازه

 شدن و آبدوستیسورفکتنت، کلسینه، MCM-41، نانومتخلخلجاذب،  های کلیدی:واژه

 

 43958کد مقاله: 

 های شورجهت جداسازی نمک از آب سمزبه کارگیری روش ا

 
 2مهدی رجبی هامانه، 1، زینب یارحسینی1محمدصادق معین زاده

 ، ایران، یزدزدی دانشگاه ی، پردیس فنی و مهندسی،میش یرشته مهندس یدانشجو -1
 ، ایران، یزدزدی دانشگاه ، پردیس فنی و مهندسی، ی،میش یگروه مهندس -اریدانش -2

 bi@yazd.ac.irrajaمسئول مکاتبات:   آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
در  هیمختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات اول یاست که به طور گسترده در رشته ها یکیزیف دهیپد کیاسمز 

 شتریتوجه محققان ب 1960مورد مطالعه قرار داده و از سال  یعیمواد طب قیاسمز را از طر میمکانس یمهندس نه،یزم نیا

 یبرا ژهیبه و ریدر چند دهه اخ ییعلوم غشا شرفتپیبا توجه به  معطوف شده است. یمصنوع اسمز از مواد دهیبه پد

 یدیجد یکاربردها شرویاسمز پ ایاست. اسمز  افتهی شیاسمز افزا یمهندس یهااسمز معکوس عالقه به کاربرد یکاربردها

 یفشار یقیتعل اسمزمانند  گرید یها نهیدر زم نیو همچن ایآب در زدایینمکفاضالب و  هیتصف یبرا یجداساز فرآینددر 

(PROبرا )اسمز  یو کاربرد ها یکیزیاصول ف نیدتریمطالعه جد نیا در هست. نیریاز آب شور و ش ستهیالکتر دیتول ی

 .ارائه شده استها آن یها تینقاط قوت و محدود نیو همچن شرویپ

 پالریزاسیون غلظت داخلی ،یفشار یقیتعل اسمزاسمز پیشرو، اسمز معکوس،  های کلیدی: واژه
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 43907کد مقاله: 

 آب یهیدر تصف تراتیاصالح شده جهت حذف ن یونیتبادل  نیکاربرد رز یبررس

 
 3سید بهنام غفاری ، *2محمدحسین صراف زاده، 1امین نژادمقدم

، ، تهراندانشگاه تهران ،یمیش یده مهندسدانشک ،یفن یهادانشکده سیآب، پرد افتیدر باز ونسکوی یکرس ،یمیش یکارشناس ارشد مهندس -1
 ایران

 ، ایرانندانشگاه تهران، تهرا ،یمیش یدانشکده مهندس ،یفن یدانشکده ها سیآب، پرد افتیدر باز ونسکوی یکرس ،استاد -2

 ، ایرانان، تهراندانشگاه تهر ،یمیش یدانشکده مهندس ،یفن یهادانشکده سیآب، پرد افتیدر باز ونسکوی یکرسپژوهشگر پسادکتری،  -3
 sarrafzdh@ut.ac.irمسئول مکاتبات:   آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده
های شیمیایی کش و کودهای شیمیایی، میزان آالیندهاز سموم آفت ی گستردهاستفاده با گسترش صنایع کشاورزی و

از جمله  یمواد مغذ یمنبع رهاساز ی دیگرفاضالب شهریع به شدت افزایش یافته است. نظیر نیترات در پساب این صنا

ها میتوان ی آناثرات محیط زیستی مخربی دارد. از جمله تراتین ونی . افزایش مقداراست یآب طیو فسفات به مح تراتین

را به خطر  انیآبز اتیده و حمحلول شده در آب ش ژنیمنجر به کاهش غلظت اکسبه شکوفایی جلبکی اشاره کرد که 

افزایش نیترات در آب آشامیدنی نیز خطراتی مانند سرطان، افسردگی و بیماری سندروم کودک آبی را به همراه  .اندازدیم

 یهاو چاه یسطح یهااز آب تراتین یجداساز ایجهت حذف  یمختلف یهاروش ،بحران نیبه منظور حل ا دارد. امروزه

 فرآیند ،ییایمیش ونیکاسیفیتریدن ،یکیولوژیب ونیکاسیفیتریبه دن توانیها مآن یه است. از جملهداده شد شنهادیآب پ

 نیدر ا .اشاره کردی ونیو تبادل  یجذب سطح فرآیند ،یزوریکاتال ونیکاسیفیتریدن ز،یالیالکترود فرآینداسمز معکوس، 

های تبادل یونی چه به صورت آنیونی و یا . رزیندارد یترساده یطراح یاتیو از نظر عمل نهیکم هز ی،ونیروش تبادل  نیب

ها دارند. با این حال به دلیل گزینش پذیری کمتر های پلیمری هستند که توانایی باالیی در جذب یونکاتیونی، جاذب

و عامل  های موجود در آب، جهت حذف انتخابی نیترات نیاز به اصالح ساختاری رزین هایون نیترات نسبت به سایر یون

جهت ها آن یاصالح ساختار یهاسپس روش ی ومعرف یونیتبادل  یهانیمقاله ابتدا رز نیدر امی باشد. ها آن دار کردن

 .بررسی شده است تراتین یحذف انتخاب

 نیترات، محیط زیست، فاضالب، رزین تبادل یونی، اصالح ساختارهای کلیدی: واژه
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 43945کد مقاله: 

های الکتروریسی و الیاف الکتروریسی شده در جذب آلودگی فرآیندمروری بر 

 نفتی

 
 4، علی صمدی3سرند ، علیرضا بهروز*2دستگردی ، زینب حسینی1محمدرضا هدایی

 ، ایران، ارومیهدانشگاه صنعتی ارومیه ،دانشکده انرژی های تجدیدپذیر ،دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی -1

 ، ایران، ارومیهدانشگاه صنعتی ارومیه ،دانشکده انرژی های تجدیدپذیر ،روه مهندسی شیمیگ ،استادیار -2
 ، ایران، ارومیهدانشگاه صنعتی ارومیه ،دانشکده انرژی های تجدیدپذیر ،گروه مهندسی شیمی ،اریدانش -3 

 ، ایران، ارومیهتی ارومیهدانشگاه صنع ،یو مهندس یدانشکده فن ،ی پلیمرگروه مهندس ،یمیش یمهندس ،اریاستاد -4

 z.hoseini@gmail.comمسئول مکاتبات:   آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده
داده  شیاز آن را افزا یناش یمانند نشت نفت و آلودگ یطیمحستینفت و گاز مشکالت ز دیاکتشاف و تول یهاتیرشد فعال

 یمختلف یهاکیاست. تکن ستیز طیحفاظت از مح یبرا یاتیموضوع ح کینشت نفت  یپاکساز یهاروش است. مطالعه

هستند. استفاده  برموجب هدررفت انرژی و زمان و هزینهمعموالً ها این روش، اما شودبه کار گرفته میمهار نشت نفت  یبرا

و  کنترل یبرا یکیخوب، تکن موادنفتی و روغنیو جذب  یکیزیخواص ف لیبه دل ،لیفینانو های، مانند جاذبهااز جاذب

 یهاشرفتیاز آب و پ مواد نفتیحذف  یبرا د الیاف جاذبدر مورد کاربر مقاله حاضر. باشدها میاز آب نشت نفت پاکسازی

باال  اریبسمنحصر به فرد خود همراه با سطح  یکیو مکان یکیزیبا خواص ف الیاف الکتروریسی شده .کندیآن بحث م یفعل

 .نشت نفت هستند پاکسازی یبرا هامناسبی برای دیگر جاذب نیگزیجا تخلخل زیادو 

جداسازی آب و نفت، لکه نفتی، جاذب مواد نفتی، الکتروریسی، الیاف جاذب، جذب سطحی، الیاف کلمات کلیدی: 

 الکتروریسی شده

 

 43934کد مقاله: 

-پلی وینیل آمین و چهارچوب آلیسولفون با استفاده از اصالح سطح غشای پلی

 فلزی جهت بهبود عملکرد آن در جداسازی رنگ متیلن بلو

 

 3، امیر حیدری*2پور قاضی، محسن مهدی1زادهمرتضی حسین

 ، ایران، سمناندانشگاه سمنان ،دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز ،دانشجوی مهندسی شیمی -1
 ، ایران، سمناندانشگاه سمنان ،شیمی، نفت و گازدانشکده مهندسی  ،مهندسی شیمی ،نشیاردا -2

 ، ایران، سمناندانشگاه سمنان ،دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز ،مهندسی شیمی ،استادیار -3
 ohsenmehdipour@semnan.ac.irm مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده
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 کیدهچ

 و نیآم لینیو یتوسط پل بلو، لنیمت یجداساز فرآیندبه منظور بهبود عملکرد  سولفونیپل هیپا یپژوهش غشا نیدر ا

نتایج اصالح شد. به روش الیه نشانی غوطه وری ،  NH2-MIL-101(Cr) یفلز-یو چهارچوب آل نیآم لینیو یپل بیترک

و  نیآم لینیو یپل بیو با ترکرسید درصد  %58به  نیآم لینیو یاصالح شده با پل یدفع رنگ غشا زانیمکه  نشان داد

NH2-MIL-101(Cr)  زانیدرصد نسبت به حالت اول بهبود و م 25فالکس در حالت دوم  یابینسبت باز .دیرس %95به 

 سطح غشا ن،یآم لینیو یپل لهیاصالح غشا به وس نشان داد ،یالکترون کروسکوپیم زیآنال نتایج. افتیغشا کاهش  یگرفتگ

 شیافزا تبع آنبه  و در سطح غشا نیآم یهاگروه کنواختی عیبا توجه به توزساخت. تر و متراکم ترکدستی تر،کنواختی را

 .افتی شیافزا ی نیزونیدفع رنگ کات زانیسطح غشا، م بار مثبت

 فلزی -اصالح سطح، غشای نانوفیلتراسیون، جداسازی رنگ، چهارچوب آلیهای کلیدی: واژه

 

 43857کد مقاله: 

 یفلز -آلی یهاکش از آب با استفاده از چارچوبکش/علفآفت باتیحذف ترک

 
 2جهانخانملو مجید صفاجو، *2فهیمه حوری آباد صبور ،1مصطفی بدرود

 ، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل -1
 ، ایرانشگاه محقق اردبیلی، اردبیلگروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دان ار،استادی -2

 f.saboor@uma.ac.ir مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
  یادیسر جهان شده است که خطرات زدر سرا یجد یطیمحستیها باعث مشکالت زکشآفتها وکشآب با علف یآلودگ

 توجه محققان را به خود جلب کرده است. یآب طیها از محکشحذف مؤثر آفت نیانسان به دنبال دارد. بنابرا یسالمت یبرا

 هایجاذب مناسب و در دسترس بودن افتیباز باال، یریساده، انتخاب پذ اتیکم، عمل نهیهز لیبه دل سطحی جذب فرآیند

( نانو متخلخل MOFs) یفلز -آلی یهاچارچوب نه،یزم نیدر ا .از آب است هاکشحذف علف یبرا یش مناسبرو نیگزیجا

 موردتوجهی همواره قابلیت کنترل و تنظیم ساختار ، باال تخلخل و مساحت سطحازجمله  فردمنحصربههای به دلیل ویژگی

برای جذب  استفاده موردفلزی  -های آلیاع چارچوبجاذب، انو عنوانبه MOFs یهایژگیمقاله و نیا در اند.بوده

این گروه از جذب  هایسمیمکان نیهمچناست.  شدهیبررسها ارائه و نتایج مطالعات اخیر در این زمینه کشکش/آفتعلف

 است. گرفته قرار یبررسو  بحث مورد MOFsتوسط  هاآالینده

 آب هیتصفی، فلز -آلی یهاچارچوب ،کشعلف ،کشآفت ،جذبی حذفهای کلیدی: واژه
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 43911کد مقاله: 

جهت افزایش  گالیکول با اتیلن اصالح غشای فیلم نازک مرکب اسمز معکوس

 آبدوستی سطح

 
 *2مهدی پورافشاری چنار، 1محمد فرقانی لزرجانی

 ، ایرانمشهد یدانشگاه فردوس ،پژوهشکده نفت و گاز ،یمیش یارشد مهندس یکارشناس یانشجود -1
 ، ایرانمشهد، مشهد دانشگاه فردوسی ،پژوهشکده نفت و گاز ،یمیش یمهندس استاد، -2

  pourafshari@um.ac.ir مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده
( موجود در OH-روه عاملی هیدروکسیل )مرکب اسمز معکوس با افزودن گ نازک آمیدی فیلمدر این پژوهش غشای پلی

ی واکنش با واسطهسطحی بهبینگالیکول اصالح شد. افزودن گروه هیدروکسیل در فرآیند پلیمریزاسیون ی اتیلنماده

آمیدی غشای کلراید سبب تشکیل پیوندهای استری در ساختار الیه پلیمسویلکلراید موجود در تریهای آسیلگروه

نشده و غشاهای اصالحاز شده گرفته CA و FTIR ،SEMی زهایآنالید. نتایج آزمایشات عملکردی و اسمزمعکوس گرد

غشا، افزایش شار سطح  یآبدوست شیافزا درصد وزنی سبب 2گالیکول تا غلظت افزودن اتیلننشان داد که شده اصالح

 د.گردزنی نمک میتراوه عبوری از غشا و افزایش بسیار اندک میزان درصد پس

 گالیکول و آبدوستیآمید، فیلم نازک، اتیلناسمزمعکوس، پلی های کلیدی:واژه

 

 43821کد مقاله: 

پساب واحد  هیبه منظور تصف یو هواروت ساز یجذب سطح یقیتلف فرآیند

 استات لیبوت دیتول
 

 3ی، مسعود مندوئ2یمیرح ی، مهد*1یصالح احسان

 ، ایراننی مهندسی، دانشگاه اراک، اراکدانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده ف -1
 ، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اراک، اراک -2

 ، ایراندانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اراک، اراک -3
  salehi@araku.ac.ir-e مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده 

 

  دهیچک
 دیپساب واحد تول هیبه منظور تصف (Air-Stripping) یو هواروت ساز یجذب سطح یهافرآیند قیپژوهش از تلف نیا در

دت هوادمش ش میکنترل دما و تنظ تیبا قابل وستهیراکتور ناپ کیدر  یبیترک هیتصف فرآینداستات استفاده شد.  لیبوت

 یجرم کربن فعال و دما ،یزمان ماند، نرخ هواده ه،یاول COD زانیم ریمختلف نظ یهاپارامتر رییانجام گرفت. اثر تغ
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 یاتیعمل ریکه متغ دیمشخص گرد تیقرار گرفت و در نها یپساب مورد بررس COD حذف زانیم یواکنش بر رو طیمح

 .باشندیپساب دارا م COD حذف زانیرا بر م تأثیر نیکمتر هیاول COD زانیو م تأثیر نیشتریدما ب

 یجداساز یهافرآیند بیترک ،یپساب، هواروت ساز هیتصف ،ی: جذب سطحیدیکل یهاواژه

 

 43913کد مقاله: 

  CDIکن شیرینی آبهاستمیسزدایی هندسه کانال بر عملکرد نمک تأثیر

 
 *2جعفر جماعتی، 1هومن حدیدی

 ، ایرانکرمانشاهدانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، مکانیک، فارغ التحصیل مهندسی  -1

 ، ایراندانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ،مهندسی مکانیک ،استادیار -2

 j.jamaati@razi.ac.ir مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده
 

 چکیده 
 یابیدست یبرا کارآمدروشی و  کندیاستفاده مها ونیجذب  یمتخلخل برا ی( از الکترودهاCDI) یخازن ییزداونیروش 

 زدایییون یهاکانال شیب تأثیر یبررس ،قیتحق نی. هدف از ااست پایین نسبتاً یو انرژ نهیشور با هزآب ییزدابه نمک

عملکرد  سهیو مقا هشد سازیمدلواگرا و همگرا  CDI یهاسلولدر این مطالعه،  است. CDIیی زدابر عملکرد نمک یخازن

مینیمم غلظت  هندسه واگرا یبرادهند که نتایج نشان میانجام شده است.  ها با کانال مستقیمیکربندیپزدایی این یون

 یهاهندسه یبرا. خواهد بود اییزددر نمک CDIکن شیرینآبعملکرد بهتر  یابد که به معنایخروجی از کانال کاهش می

در  غلظت یکنواختی کهییازآنجا است. مشاهدهقابل مینسبت به کانال مستق CDI در عملکرد یهمگرا، بهبود جزئ

سرعت  تأثیر مطالعةدر ادامه،  واگرا است. یهاکمتر از کانال CDI در عملکرد ی، بهبود کلشودیهمگرا بدتر م یکربندیپ

هرچه قدر  گردد کهمشاهده می .شودارائه میواگرا  کن با کانالشیرینعملکرد آب یرو ورودی غلظتی و ورود انیجر

افزایش  اشنتیجه ،ترکم یغلظت ورود، نیهمچنخواهد بود.  ترکم خروجیغلظت  مینیمم تر باشد،ی کمسرعت ورود

 است. کنشیرینآب ستمیحداکثر راندمان حذف نمک س

 زدایی، نمکمنفذ کرویمزدایی خازنی، ، یونCDIکن، شیرینآبهای کلیدی: واژه
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 43685کد مقاله: 

استخراج روغن از دانه  فرآیندریاضی انتقال جرم در  سازیمدلبررسی تجربی و 

  روغنی توسط حالل و با همیاری امواج فراصوت
 

 *2بهروز عباسی سورکی، 1، الهه عزیزی1سولماز حکیمی دهبنه

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیالن،  ی،جداساز هایندیفرآ مهندسی شیمی گرایش ارشد یرشناسکا جویدانش -1
 ، ایرانرشت

 ، ایرانگروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیالن، رشت ،اریدانش -2
 b.abbasi@guilan.ac.ir مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

  چکیده
لیچینگ روغن زیتون از زیتون توسط حالل هگزان در حمام  فرآیندریاضی انتقال جرم در  سازیمدلاین تحقیق  در

ای انهاستو وری نمونه. آزمایشات لیچینگ با غوطهبررسی شد( اولتراسوند )جهت رسیدن به بازده مناسب در زمان کوتاه

درجه  50و 40، 30ر حالل نرمال هگزان در سه دمای )استوانه تو خالی محدود با نفوذ در جهت شعاعی و محوری( د

گیری شدند. نفوذ مؤثر های مختلف اندازهو افزایش هگزان در زمان سانتیگراد انجام شد. مقادیر کاهش روغن زیتون نمونه

جربی کاهش روغن زیتون و افزایش هگزان در محلول با استفاده از مدل تحلیلی های تروغن زیتون و هگزان با برازش داده

قانون دوم نفوذ فیک برآورد شدند. مدل تحلیلی از دقت باالیی برخوردار است، و نتایج حاکی از سازگاری نسبتاً خوب مدل 

 های تجربی است.با داده

  ریاضی سازیمدلن، حمام اولتراسوند، استخراج، انتقال جرم، زیتون، روغن زیتوهای کلیدی: واژه

 

 43686کد مقاله: 

استخراج روغن از دانه  فرآیندبررسی تجربی انتقال جرم به روش آزورا در 

 روغنی توسط حالل و با همیاری امواج فراصوت

 
 *2بهروز عباسی سورکی  ،1سولمازحکیمی دهبنه ،1الهه عزیزی

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیالن،  ی،جداساز هایندیفرآ رایشمهندسی شیمی گ ارشد یکارشناس جویدانش -1
 ، ایرانرشت

 ، ایرانگروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیالن، رشت ،اریدانش -2
 .abbasi@guilan.ac.irb مسئول مکاتبات: آدرس پست الکترونیک نویسنده
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  چکیده
و با استفاده از حالل نرمال  امواج فراصوت در حمام اولتراسونددر این مقاله، استخراج روغن زیتون از زیتون با همیاری 

ای )استوانه تو خالی محدود با نفوذ در جهت استوانه وری نمونههگزان مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات لیچینگ با غوطه

راد انجام شد. مقادیر کاهش روغن گرجه سانتید 50و  40، 30رمال هگزان در سه دمای حوری و شعاعی( در حالل نم

بینی سنتیک گیری شد. یک مدل دو پارامتری آزورا برای پیشهای مختلف اندازهو افزایش هگزان در زمانزیتون نمونه 

نزدیک بودن .استخراج شده و هگزان نمونه پیشنهاد شد انتقال جرم و همچنین تخمین مقادیر تعادلی روغن زیتون

های بدست آمده از طریق تجربی و درصد خطای بسیار پایین مقادیر، های تعادلی بدست آمده از مدل به غلظتغلظت

را با  فرآیندهای تعادلی در انتهای توان مقادیر غلظتدهد با استفاده از این مدل، میهای تجربی، نشان مینسبت به داده

 سرعت استخراج با افزایش دما، افزایش یافت. بینی نمود.پیش فرآیندهای تجربی بدست آمده از استفاده از داده

 استخراج، انتقال جرم، زیتون، روغن زیتون، حمام اولتراسوند، مدل آزوراهای کلیدی: واژه
 

 43899کد مقاله: 

هر سرخه به کمک خانه ش هیاسمز معکوس تصف ستمیعملکرد س ینیب شیپ

 کیژنت تمیو الگور یمصنوع یشبکه عصب
 

 *2یدریح ریام ،1یلردجان یریاردش درضایحم

دانشگاه ، دانشکده مهندسی شیمی نفت گاز(، psmlab.irفرآیند ) سازیشبیهسازی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، آزمایشگاه مدل-1
 ، ایرانسمنان، سمنان

 ، ایرانسمنان دانشکده مهندسی شیمی نفت گاز، دانشگاه سمنان،نفت، دهای گروه طراحی فراین ، استادیار -2
 amirheidari@semnan.ac.ir: مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
مهم در صنعت تصفیه آب برای کاهش سختی  و پرکاربرد اریبس یهایورااز فن یکیبه عنوان  (RO)اسمز معکوس  فرآیند

 یمصنوع یشبکه عصب کاسمز معکوس شهر سرخه به کمک ی در این مقاله تصفیه خانه گیرد.مورد استفاده قرار می

(ANN )کیژنت تمیبا الگورسازی آن و بهینه (GAبرا )مورد مطالعه قرار گرفته استجامع  یاضیمدل ر کیساختن  ی. 

 سازیبهینهبا توجه به نتایج به دست آمده از های صنعتی آموزش داده شد. با استفاده از داده مدل شبکه عصبی سیستم

ی ی لونبرگ مارکواردت از بین معادالت مختلف برای آموزش شبکهشبکه عصبی با کمک روش الگوریتم ژنتیک معادله

ی پنهان دوم به دست نورون برای الیه 9 ی پنهان اول و تعدادنورون برای الیه 10عصبی انتخاب شد. همچنین تعداد 

ی دوم ، برای الیهLogsigی اول تابع به کمک الگوریتم ژنتیک توابع فعال ساز برای الیه سازیبهینه فرآیند براساسآمد. 

Tribas ی خروجی تابع و برای الیهTansig محاسبه شده برای شبکه  رگرسیون انتخاب گردید. نتایج نشان داد ضریب

  باشد.می 995/0بهینه برابر با  عصبی

 کیژنت تمیالگور ،یمصنوع یشبکه عصب ،ییازدغشا، نمکهای کلیدی: واژه
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 43954کد مقاله: 

  پاالیشگاه گازدر ورودی  یفاز دو یعملکرد جداکننده افق یابیارز

  
  3، حسین محمدی3، علی قبادی3حسین توکلی ،2یذاکر ی، عل*1بهروز انیحسام احمد

 ، ایرانزیسهند، تبر یدانشگاه صنعت ،یمیش یدانشکده مهندس ،ارینشدا -1
 ، ایرانپاالیش گاز سرخون و قشمشرکت دکتری مهندسی شیمی،  -2

 ، ایرانپاالیش گاز سرخون و قشمکارشناسی ارشد مهندسی شیمی، شرکت  -3
 ahmadian@sut.ac.ir: مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده
منظور جداسازی آب و مایعات از گاز طبیعی در نظر پاالیشگاه گاز، تعدادی جداکننده دو و سه فازی بهیک ورودی  در

گرفته  نظر قرار مد یطراح طیشرا براساسورودی فازی  دوهای بررسی طراحی جداکننده در این مقالهشده است.  گرفته

های دو فازی، از استفاده از مدل اویلرین برای به دست آوردن یک تصویر کلی از رفتار جریان سیال در جداکنندهبعد  است.

تابع  براساسو با تزریق تعداد زیادی قطره  DPMراندمان جداسازی قطرات مربوط به میعانات گازی و آب به کمک مدل 

میکرون از طریق نازل  375میکرون و حداکثر قطر  150گین قطر میکرون، میان 1/0توزیع اندازه قطره دارای حداقل قطر 

 شده است.و گزارش ورودی و تعقیب درون جداکننده محاسبه 

 واحد تفکیک، شبیه سازی، دینامیک سیاالت محاسباتیهای کلیدی: واژه

 

 43919کد مقاله: 

ز شبکه اسمز مستقیم با استفاده ا فرآیندهای هالوفایبر در غشاءعملکرد بررسی 

 عصبی مصنوعی
 

 3، احمد عربی شمس آبادی2، امیر حیدری*1سمانه دشتی

 ، ایران، اردبیلیلیدانشگاه محقق اردب ،یجداساز یهاندیفرآ شیگرا یمیش یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -1
 ، ایران، اردبیلیلیدانشگاه محقق اردب ،یمیش یمهندس ،اریدانش -2
 آمریکا، کایآمر اینسلوانیانشگاه پمحقق ددکتری مهندسی شیمی،  -3

 .gmail.com2010s.dashti@: مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
سازی یرینافزون نیاز بشر به آب قابل شرب استاندارد و کمبود منابع آب شیرین در جهان، امروزه شبا توجه به افزایش روز

مقرون به صرفه  فرآیندترین شرایط هر که یکی از مهماست. از آنجایی  کاری قابل قبول شناخته شدهآب دریا به عنوان راه

در پژوهش حاضر، به بررسی  .اسمز مستقیم بسیار مورد توجه واقع شده است فرآیندهای اخیر باشد، در سالبودن می

گذار تأثیراسمز مستقیم توسط شبکه عصبی مصنوعی پرداخته شده است. پارامترهای  فرآیندعملکرد غشاء هالوفایبر در 

mailto:ahmadian@sut.ac.ir
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اند عبارتند از: طول ماژول، غلظت محلول کشنده و ضخامت الیه پشتیبان. مستقیم که مورد بررسی قرار گرفتهدر اسمز 

سبت این دو مورد بررسی قرار گرفت. بر شار آب عبوری از غشاء، شار نمک برگشتی و ناین پارامترها  تأثیردر این پژوهش 

 های مدل با نتایج آزمایشگاهی ارائه شده در مقاالت، مطابقت خوب و قابل قبولی دارد.بینیدهد که پیشنتایج نشان می

دهد در کنار روش های دیگر، شبکه عصبی می تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت طراحی غشاهای این تحقیق نشان می

 رد استفاده قرار گیرد.هالوفایبر مو

 که عصبی مصنوعی، غشاء، هالوفایبراسمز مستقیم، شب: های کلیدیواژه

 

 43826کد مقاله: 

بررسی ساختار و عملکرد غشای پلیمری پلی اتر بالک آمید بمنظور جداسازی 

 مولکولی سازیشبیهدی اکسیدکربن از نیتروژن با استفاده از 

 
 *3علی اکبر بابالو، 2لیزاده کهنموییحانیه ق، 1مهدی الیاسی کجاباد

 ، ایراندانشگاه صنعتی سهند، تبریزمرکز تحقیقات مواد نانو ساختار، مهندسی شیمی،  دکتری -1

 ، ایراندانشگاه صنعتی سهند، تبریزمرکز تحقیقات مواد نانو ساختار، کارشناس مهندسی شیمی،  -2
 ، ایراندانشگاه صنعتی سهند، تبریزاختار، مرکز تحقیقات مواد نانو س استاد، مهندسی شیمی، -3

 a.babaluo@sut.ac.ir: مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده
 

 چکیده 
رد سازی مولکولی مواین کار ساختار غشای پلیمری ساخته شده از کوپلیمر پلی اتر بالک آمید با استفاده از شبیهدر 

بررسی قرار گرفته و عملکرد آن برای جداسازی دی اکسیدکربن از نیتروژن مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا دانسیته 

 سازیشبیههای آزمایشگاهی مقایسه شد که نشان از صحت روش ای این غشاء محاسبه شده و با دادهو حجم آزاد کسری بر

ک زنجیرهای پلیمری پلی اتر بالک آمید و نیز بخش های پلی اتری و پلی آمیدی مولکولی داشت. عالوه بر این، میزان تحر

گیری شد. در ادامه ضرایب نفوذ و ری نیست در مقیاس مولکولی اندازهگیدر مقیاس آزمایشگاهی قابل اندازهآن نیز که 

 اسبه شد.        مح  2N/2COو انتخابگری  2COحاللیت گازها برای این غشا تعیین شده و میزان عبوردهی 

 اکسیدکربن از نیتروژناسازی دیمولکولی، جد سازیشبیهغشای پلیمری، پلی اتر بالک آمید، های کلیدی: واژه

 

 43871کد مقاله: 

 ایهای قطاعی بر عملکرد یک غشاء استوانهبافل بررسی عددی اثر
 

 2امیرمحمد فردآزاد، *1لیال نصرآزادانی

 ، ایران، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهراناستادیار، مهندسی شیمی -1

 ، ایران، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهرانمهندسی شیمی دانشجوی کارشناسی ارشد -2
 irl.azadani@aut.ac.: مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده
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 چکیده 
 (CFD) یمحاس  بات االتیس   کینامید با روش یااس  توانه ءغش  ا کی های قطاعی بر عملکردبافل تأثیر پژوهش نیدر ا

ستوانه قرار دارد،مرکز لهیم کی یبر رو یقطاع یهاشده است. بافلبررسی  کاربرد اند. هدف از واقع شده ی که بر محور ا

شا یعبورجرم شار  شیافزا هکه منجر ب دیوارهتنش  شیها افزابافل ست شودء میاز غ ها بافل اما از طرف دیگر وجود .ا

هر  نی، فاصله ب(θها )قطاع هیشامل زاوها هندسی بافل امترچهار پاراثر . شودمی ءافت فشار در داخل غشا شیسبب افزا

سته قطاع ) شد. بر می( Nها در هر مقطع )( و تعداد قطاعDbها )(، قطر قطاعLbد سی  شار برر زان تنش دیواره و افت ف

یابد، در حالی ها، تنش دیواره و افت فش  ار افزایش میقطاع نتایج نش  ان داد که با افزایش زاویه قطاع، قطر قطاع و تعداد

صله بین قطاع شار کاهش میکه با افزایش فا یابد. از طرف دیگر افزایش تنش دیواره باعث کاهش ها تنش دیواره و افت ف

 شود.یزان رسوب و افزایش شار جرم عبوری از دیواره غشاء میم

 شارعبوری ، افت فشار ،تنش برشی، ایغشاء استوانههای کلیدی: واژه

 

 43880کد مقاله: 

های کربن فعال به روش نانوکامپوزیت وانادیم توسط حذف فرآیند سازیمدل

  شبکه عصبی فازی

 
  2منصوره سلیمانی، *1مریم سعدی

 ، ایرانپژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران ،مهندسی شیمی ،ستادیارا -1

 ، ایراندانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ،دانشیار مهندسی شیمی -2
 sadim@ripi.ir  :مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده

 

 چکیده 
های کربنی است. اصالح های متداول حذف فلزات سنگین از محیط زیست، جذب سطحی توسط جاذباز روشیکی 

تواند باعث بهبود عملکرد جذب سطحی شود. در این پژوهش، با استفاده از ساختار جاذب با استفاده از مواد نانو ذرات می

انادیم به عنوان یکی از فلزات سمی سنگین توسط جذب و فرآیندافزودن نانو ذرات آهن بر  تأثیرشبکه عصبی فازی، 

و غلظت محلول آهن به عنوان تماس اولیه محلول، زمان  pHهای کربن فعال، مطالعه شده است. برای این منظور، جاذب

جداسازی وانادیم توسط  فرآیند سازیمدلمتغیرهای ورودی مدل انتخاب شده و یک شبکه عصبی فازی پنج الیه برای 

بینی درصد ال اصالح شده با نانو ذرات آهن، توسعه داده شده است. دقت و توانایی مدل عصبی فازی در پیشکربن فع

های آزمایشگاهی و همچنین محاسبه پارامترهای آماری نظیر ضریب تخمین جذب فلز وانادیم با مقایسه نتایج مدل و داده

متوسط مربعات خطای مدل پیشنهادی به ترتیب برابر  و متوسط مربعات خطا بررسی شده است. مقادیر ضریب تخمین و

های مدل بوده و شبکه بینیهای تجربی و پیشتوافق بسیار خوب بین داده دهندهدست آمد که نشانبه 01/5و  9897/0

 بینی نماید. توسعه یافته قادر است درصد جذب وانادیم را با دقت بسیار باالیی پیش

 ، شبکه عصبی فازی، جذب سطحی، کربن فعال، نانو ذرات آهنهوشمند مدلهای کلیدی: واژه
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 43859کد مقاله: 

نژاد با سازی پاالیشگاه گاز شهید هاشمیسازی واحد شیرینسازی و بهینهشبیه

 های جایگزیناستفاده از مدل

 
 3، اکبر شاهسوند*2مهدی پناهی، 1مهدی مهاجری

 ، ایران، مشهد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهدگروه مهندسی شیمی ،دانشجوی کارشناسی ارشد -1

 ، ایران، مشهدگروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشیار -2
 ، ایران، مشهدگروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشیار -3

 mehdi.panahi@um.ac.ir  :مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده
 

  چکیده
ی با مصرف انرژی باال بخصوص در صورت وجود مقادیر فرآیند، آمین سازی گاز طبیعی به کمک محلولشیرین فرآیند

سازی پاالیشگاه ینهای شیرسازی یکی از واحدباشد. در این پژوهش، هدف بهینهزیادی گازهای اسیدی در خوراک می

درصد مولی هیدروژن سولفید  5/3کسید و دیدرصد مولی کربن 5/6باشد که خوراک آن حاوی نژاد میگاز شهید هاشمی

سازی انجام شد. بهینه Aspen Plus V10.0افزار در نرم فرآیندسازی حالت پایای این است. بدین منظور، ابتدا شبیه

عصبی  بات باال و زمان اجرای طوالنی، به کمک مدل جایگزین که با استفاده از شبکهمذکور به دلیل حجم محاس فرآیند

 کاهش یافت. %17مصنوعی ساخته شد، انجام گردید که در نتیجه آن، مصرف انرژی واحد در حدود 

 ی مصنوعیهای عصبهای جایگزین، شبکهسازی، مدلسازی، بهینهسازی گاز طبیعی، شبیهواحد شیرینهای کلیدی: واژه

 

 43967کد مقاله: 

های ساختار یافته توسط دینامیک سیاالت آنالیز افت فشار دو فازی در آکنه

 محاسباتی

 
 1، محمد امین مختاری1، سعید شجاعی*1مرتضی زیودار

 ، ایرانو بلوچستان، زاهدان ستانی، دانشگاه سی شهید نیکبخت، دانشکده مهندسیمیش یگروه مهندساستاد،  -1
 ، ایرانو بلوچستان، زاهدان ستانی، دانشگاه سی شهید نیکبختدانشکده مهندسرشناسی ارشد مهندسی شیمی، کا -2

 mzivdar@eng.usb.ac.ir  :مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیک نویسنده
 

 چکیده
 طور به و دهند می ارائه هاسینی انواع و نامنظم های آکنه با مقایسه در باالیی جرم انتقال بازده یافته ساختار های آکنه

 -آب افت فشار سیستم ،در این پژوهش .شوندمی استفاده استخراج و تقطیر بویژه عملیاتی، صنایع از بسیاری در گسترده

 محاسباتی سیاالت نامیکدی از استفاده با Gempak 2Aساختاریافته  آکنه از صفحه دو شامل بعدی 3 مدل یک در هوا

mailto:mehdi.panahi@um.ac.ir
mailto:mzivdar@eng.usb.ac.ir


  

 یجداساز یکنفرانس علوم و مهندسپنجمین 

  1401 ماه بهشتیارد 22و  21
 و بلوچستان ستانیدانشگاه سی، میش مهندسی ، گروهزاهدانایران، 
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 خطای. گردید مقایسه موجود تجربی روابط برخی و آزمایشگاهی هایداده با سازیشبیه از حاصل نتایج .ارائه شده است

 باشد.می %6/16برابر  آزمایشگاهی، های داده با مقایسه در سازی شبیه از حاصل فازی دو فشار افت نتایج محاسبه شده

 های ساختار یافته استفاده شود.های آکنده حاوی آکنهاند در طراحی هیدرولیکی برجتونتایج این تحقیق می

 یمحاسبات االتیس کینامی، دعیافت فشار دو فازی، سرعت گاز، سرعت ما افته،یبرج آکنده، آکنه ساختارهای کلیدی: واژه
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Abstract 
The protein collagen is a major component of connective tissue and has many medical and non-

medical applications. The increase in world population and the need for protein has led to a specific 

focus on seafood. On the other hand, the jellyfish is a rich source of collagen. Therefore, collagen 

extraction from jellyfish has attracted the attention of many researchers. This study aimed to 

extract and purify collagen from the jellyfish Catostylus mosaicus. The protein content and 

collagen type were evaluated using a spectrophotometer and electrophoresis, respectively. Also, 

the denaturation temperature of extracted collagen was measured using a viscometer. The results 

showed pepsin-soluble collagen extracted from the jellyfish's umbrella consists of α chains and β 

dimer. The yield of pepsin-soluble collagen extraction from jellyfish umbrella based on dry weight 

is 14.58%. Also, the results showed that the denaturation temperature of collagen extracted is about 

28 ℃. The results suggest that this jellyfish species can potentially be used as a renewable marine 

source of collagen instead of other sources of collagen. 

Keywords: Extraction, Collagen, Jellyfish, Biocompatibility, Denaturation temperature 
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Abstract 
In this study, humidity adsorption capacity (HAC) activated alumina and silica gel were 

investigated. Adsorption experiments were performed at temperatures of 303.15 K and 313.15 

Kelvin and 5 different humidity. The humidity box was designed and built for testing. The results 

showed that the adsorption rate of silica gel in all humidities ranges is higher than that of activated 

alumina. In 30% humidity, the HAC of silica gel is 5% higher than that of activated alumina. In 

the humidity range of 30 to 85%, the HAC of silica gel is 14% higher than that of activated 

alumina. In humidity above 85%, the HAC of activated alumina is close to that of silica gel, while 

in a humidity content of 99%, the HAC of silica gel is only 4% higher than that of activated 
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alumina. In addition, with increasing temperature, the HAC of silica gel remained constant in all 

humidities, but the HAC of activated alumina in a humidity of 99% increased by 2%. In this study, 

five adsorption isotherm models were used to model the data obtained in the laboratory. From the 

results of all models, concluded that Langmuir and Dubinin-Radushkovic models are suitable for 

silica gel and the Harkin-Jura model is suitable for activated alumina. 

Keywords: Adsorption, Humidity, Silica gel, Activated alumina, Modeling 
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Abstract 
In this study, a new hybrid FeS2-TiO2 photocatalyst was synthesized through the polyol method. 

The surface morphology, crystalline structure, and optical properties of as-prepared photocatalysts 

were characterized by SEM, XRD, and DRS analysis, respectively. This one-pot procedure led to 

the decoration of the anatase TiO2 surface with spherical nanoparticles of FeS2. Based on DRS 

analysis, incorporating TiO2 with FeS2 caused a redshift in the absorption edge of TiO2 and 

decreased the band gap energy from 3.1 eV to 2.5 eV. To evaluate the photocatalytic performance 

of FeS2-TiO2, crystal violet was selected as a model of resistant organic pollutants. This study 

indicated that FeS2 is a suitable candidate to increase the photocatalytic performance of TiO2 

significantly. Under 150 min UV irradiation, 75% degradation of crystal violet was achieved by 

FeS2-TiO2 nanocomposite, which was 20% more than pure TiO2. Eventually, the kinetic study 

revealed that degradation of crystal violet over TiO2 follows the first-order reaction with the 

apparent rate constant of 0.0092 ppm.min-1. 

Keywords: Titanium dioxide (TiO2), Disulfide semiconductor (FeS2), Photocatalytic 

degradation, Crystal violet 
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Abstract  
Fermentation of Penaeus semisulcatus shrimp shell was performed by two bacteria to evaluate the 

degree of demineralization. Since the use of nutrient culture medium as the main culture medium 

increases costs, the rate of demineralization in commercial (nutrient medium) and non-commercial 

(distilled water) culture medium was compared. For this purpose, a successive two-step 

fermentation process was used. Thus, shrimp shells were first fermented by Bacillus licheniformis 

for 3 days and then by Lactobacillus plantarum for 4 days. During successive fermentation, the 

pH and demineralization efficiency of the two mediums were compared. In the first 3 days, the pH 

of the two mediums was not significantly different from each other, but in the next 4 days, a further 

decrease in pH was observed in the medium containing distilled water. At the end of 7 days of 

fermentation, the rate of demineralization in both commercial and non-commercial culture 

mediums was 87.29% and 98.09%, respectively. Therefore, the use of distilled water, in addition 

to the economic aspect, also showed the higher efficiency. Finally, the FTIR spectrum of chitin 

produced by distilled water was investigated. 
Keywords: Demineralization, Shrimp shell, Commercial medium, Non-commercial medium 
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Abstract  
In this paper, glibenclamide and metformin are simultaneously detected which are released from 

a system of PCL/PEG nanofibers using UV-Vis spectroscopy and Q-analysis method. PEG/PCL 

nanofibers for extended-time co-delivery of metformin and glibenclamide were prepared by 

electrospinning technique. These fibers were mostly cylindrical with an average diameter of 100 

to 630 nm with a reasonably uniform diameter for each system. It is shown that this method 

presents a viable groundwork for the required task. Absorbance of metformin and glibenclamide 

were calculated for 2 to 40 ug/ml at wavelengths of 230 and 300 nm. Calibration curves and 
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Absorptivities of each sample was calculated and statistical analysis shows that the method is 

viable to simultaneously determine metformin and glibenclamide from release system. 

Keywords: UV-Vis spectroscopy, Simultaneous, Drug Release, Nanofiber 
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Abstract  
This paper investigates the possibility of utilizing ninhydrin as a reagent to help simultaneously 

detect metformin and glibenclamide from a core/shell system of PCL-PEG/PEG nanofibers. For 

this estimation, core/shell nanofibers of PEG-PCL/PEG were produced using coaxial 

electrospinning setup. Reagent ninhydrin was used to shift the absorbance maxima to visible 

wavelength. Q-Analysis method was employed to simultaneously detect release concentration of 

both metformin and glibenclamide at absorbance maximum of 570 and 300 nm. Calibration curves 

and Absorptivities of each sample was calculated and statistical analysis shows that the method is 

viable to simultaneously determine metformin and glibenclamide from release system. 

Keywords: Coaxial Electrospinning, UV-Vis spectroscopy, Simultaneous, Drug Release, 

Nanofiber 
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Abstract  
In this research work, the impact of three oxidizing agent including H2O2, glucose oxidase, 

amonium persulfate are studied are for amoxicillin (200 ml, 30 ppm) degradation. The result show 

that the optimal H2O2 dosage is 1.5 ml, for ammonium persulfate, it equals 5 mg, and GOx, it is 

10 mg. Moreover, expriments receal that H2O2- based oxidants are more potent than ammonium 

persulfate.  

Keywords: Glucose Oxidase, Hydrogen Peroxide, Ammoinium Persulfate, Amoxicillin 
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Abstract 
Herein we fabricated a hydrophobic-oleophilic and highly porous ZIF-8 coated polyurethane 

sponge (ZCS) via the rapid in-situ implantation of ZIF-8 crystals on polyurethane sponge 

substrate. The successful integration of polyurethane sponge and ZIF-8 into one composite was 

confirmed by X-ray diffraction and fourier transform infrared spectroscopy. Water contact angle 

of raw sponge improved from 96° to 148° by the ZIF-8 coating. Integrating the advantages of both 

materials, ZCS with great hydrophobicity-oleophilicity, high porosity and low density showed an 

outstanding oil/water separation performance as its massbased oil absorption capacity could reach 

up to 3700 wt% much higher than pure ZIF-8, demonstrating its potential in cleaning up oil spills. 

Keywords: Hydrophobic, Oleophilic, Oil/Water Separation, MOF, ZIF-8 
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Abstract  
The solvent extraction method was used for the recovery of molybdenum from the spent HDS 

(Hydrodesulfurization) catalysts. The required experiments were designed by RSM (Response 

Surface Methodology) method according to CCD (Central Composition Design), and four 

independent parameters were examined. The value of Mo recovery in different conditions showed 

that the effect of the leach solution acidity is insignificant at a low concentration of Cyanex 272. 

The optimum value for Cyanex 272 concentration, H+ concentration of leach solution, 

temperature, and Mo concentration was obtained 0.27 M, 3.4 M, 30 ˚C, and 279.74 mg/L, 

respectively. The Mo recovery was 99.05% in these conditions, which had 0.74 error from the 

software predicted value. 
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