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اختراع و نوآوری : تشدید فرآیندسخن سردبیر
امروزه تشدید فرآیند )Process Intensification( یکی از مهم 
ترین گرایش های مهندسی شیمی محسوب می شود. توجه به این 
مبحث در دنیا هر روز در حال افزایش است به طوری که هم اکنون 
چندین  و  برگزار شده  زمینه  این  در  المللی  بین  کنفرانس  چهار 
کتاب و مجله علمی با موضوع تشدید فرآیند چاپ و منتشر شده 
است. سرآغاز استفاده از کلمه »تشدید شونده« )intensive( در 
قرن 15 میالدی است. زمانی که آگریکوال در کتاب مشهور خود 
با عنوان »De Re Metallica« ، تجهیزات آن زمان فراوری مواد 
از  طال  بازیافت  فرآیند  مثال شکل1  بعنوان  داد.  نشان  را  معدنی 
بوسیله  معدن  آن سنگ   در  که  دهد  می  نشان  را  معدن  سنگ 
اما  کننده، جدا می شود.  درون چند مخلوط  استخراج،  عملیات 
آیا هم عصران  استفاده می شود.  فرآیند مشابهی  از  نیز  امروزه 
آگریکوال بسیار نابغه بوده ند یا ما به ابداعات قرون گذشته بسنده 
ابتدای هزاره سوم، مجموعه تانک های همزن دار  ایم؟ در  کرده 
هنوز هم بیشترین استفاده را در سیستم های فرآوری شیمیایی 
دارند. اقدام برای پایان دادن به سلطه فناوری مخازن همزن دار 
از  یکی  استاتیک،  های  کننده  مخلوط  معرفی  و  ابداع  بوسیله 
در  آید.  می  بحساب  فرآیند  تشدید  های  نمونه  بهترین  و  اولین 
اینجا، جهش فناوری بوسیله ارتقای سیستم همزن بدست نیامد، 
بلکه برخالف آن با ازبین بردن استفاده از همزن مکانیکی بعنوان 
روشی برای اختالط سیاالت صورت پذیرفت! این مسئله یکی از 

مهم ترین جنبه های PI را نشان می دهد .

انگلیسی محسوب  اوایل دهه 90، تشدید فرآیند یک رشته  تا   .
نیروهای  کاربرد  داشت:  اختصاص  زمینه  چهار  به  و  شد  می 
و  تشدیدشونده  اختالط  فشرده،  حرارت  انتقال  مرکز،  از  گریز 
با  کنفرانس  اولین  ها  انگلیسی  همچنین  ترکیبی.  های  فناوری 
بسیاری  در  فرآیند  تشدید  امروزه  کردند.  برگزار  را   PI موضوع 
مثال  است.  شده  وارد  مختلف  کشورهای  در  تحقیقاتی  مراکز  از 
را  DSM، تحقیقاتی  به همراه   Delft در هلند، دانشگاه صنعتی 
این  انجام دادند. گروه دیگری در  یافته  روی رآکتورهای ساخت 

دانشگاه فناوری جذب گریز از مرکز را ابداع کردند.

Greth CEN در گرونوبل پژوهش هایی را  در فرانسه، انستیتو 
روی  تحقیق  آلمان،  در  دادند.  انجام  گرما  تبادل  تجهیزات  روی 
انجام  به  ماینتز  انستیتو میکروتکنیک شهر  میکروتکنولوژی در 
انجام  برای  پکن  دانشگاه  در  مرکزی مخصوص  در چین  و  رسید 
شد.  تاسیس  باال  گرانش  فرآوری  حوزه  در   R&D های  فعالیت 
فعالیت  تحقیقاتی،  موسسات  از  بسیاری  نیز  متحده  ایاالت  در 
آزمایشگاه ملی  آغاز کردند؛ مثال، پژوهش   PI را در زمینه  خود 
و  ریزکانال  زمینه مبدل های حرارتی  پاسیفیک در  شمال غربی 
MIT در حوزه میکرورآکتورها. همچنین اخیرا تعدادی  پژوهش 

از شرکتهای شیمیایی وارد حوزه تشدید فرآیند شده اند.
مقیاس  در   PI کاربردهای  از  برخی  موفقیت  دلیل  به  عالقه  این 
شیمیایی  شرکت  استات  متیل  تولید  فرآیند  نظیر  تجاری، 
 Sulzer شرکت  پراکسید  هیدروژن  تقطیر  سیستم   ،Eastman
و فرآیند تولید هیپوکلروس اسید شرکت شیمیایی Dow بوجود 

آمده است.     
فعالیت¬های  سریع  رشد   ،21 قرن  اوایل  و  بیستم  قرن  اواخر 
صنعتی و دانشگاهی در زمینه PI ایجاد شده است. در انگلستان 
یک شبکه تشدید فرآیند بوجود آمد که به جذب شرکای صنعتی 
و دانشگاهی در این زمینه می پردازد؛ شبکه مشابهی نیز در هلند 
بوجود آمده است. تشدید فرآیند بدلیل آن¬که با بخش کاالهای 
شیمیایی گره خورده بود، وارد زمینه¬های جدیدی نظیر زیست 
تشدید  تعریف  بنابراین  شد.  ریزشیمی  اخیرا  و  تخمیر  فرآوری، 
پلنت/تجهیزات  بعنوان  منحصرا  آن  از  دیگر  کرد.  تغییر  فرآیند 
نمی شود )هرچند فشردگی تجهیزات چهره  یاد  خیلی کوچکتر 
امروزه  که  گونه  آن  فرآیند،  تشدید  کرد(.  حفظ  را  خود  آشکار 
و  جدید  های  فناوری  جدید،  تجهیزات  شامل  شود،  می  تعریف 
روشهای نوین توسعه فرآیند است که در مقایسه با فعالیت های 
متعارف، پیشرفت هایی بیشتری را در تولید و فرآوری )زیست(

شیمایی ارائه می کند.

تولد تشدید فرآیند بعنوان رشته ای در مهندسی شیمی، به سال 
1983 در انگلستان و مقاله منتشرشده توسط کالین رامشاو بازمی 
تقطیر  فرآیندهای  در  سانتریفیوژ  کاربردهای  به شرح  که  گردد، 
نام  با  پژوهشی  ساالنه  همایش  یک  بعد  ماه  چند  پرداخت.  می 
تشدید فرآیند در UMIST منچستر برگزار شد. اولین مقاله ارائه 
شده در این همایش درباره فرآوری سنگ معدن طال بوسیله روش 

های تشدیدکننده بود.

به نام آفریننده ی این روزگار 

اکنون که به توفیق الهی توانسته ایم سومین شماره از 
نشریه کاتالیزور را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم 

خداوند را شاکریم .
در ابتدا الزم می دانم از تمامی دانشجویانی که با حضور 
پررنگ خود در انتخابات انجمن های علمی به ما اعتماد 

کردند و ما را برگزیدند تشکر و قدردانی نمایم و به حول 
قوه الهی بتوانیم با همکاری شما عزیزان ، انجمن علمی پویا 

و فعالی در سطح دانشگاه داشته باشیم .
در سال گذشته راهی را شروع کردیم با همت و پشتکار ،  با 
تالش و کوشش توانستیم دو شماره از این نشریه را به چاپ 
برسانیم . امیدواریم که با تحریریه جدید و تازه نفس نشریه 
بتوانیم بهتر از گذشته ، مطالبی مفید و کاربردی در اختیار 

شما عزیزان قرار دهیم .
راهی را که با هم شروع کرده ایم با امید به آینده ای بهتر و 

درخشان تر ادامه خواهیم داد و ما امیدوار هستیم  
                                  و ما امیدوار هستیم 

                                               و ما امیدوار هستیم 
                                                                           به آینده  

آینده ای که ما خود خواهیم ساخت با پایمردیمان ، با 
تالشمان و توکلمان بر خدا ......

سید محمدحسین محمودی مهریزی

اندکی بر بیابان نیز قدم بگذارید
وبنگرید التهاِب تاولهای شوق را

که بر کِف دستان زمین؛ خانه گزیده اند؛
و ترک لبهای خشکیده ی شوره زار

که از آتِش تشنگِی خویش سیراب گشته اند...

بیایید و بنگرید...
تا بیابید جای پای اُشتران هجازی را

و ردپای سواراِن جوانمرد را
که راه را نیافته رهسپار شده اند...

و بر فراز شنزارهای بی سامانی
نظاره کنید مرثیه ای ناسروده را

که به شیون نشسته است....
و خارهایی که گریه می کنند از هجران

تا سیراب شوند از اشک خویش.

بیایید و بشنوید
آواز مغیالن های شوق زده را

که چنگ به دامان حاجیان می زنند از شوق؛
و هیاهوی باد را،

که می سراید از بیابانی سخت مقاوم
که رو به وصال ایستاده است و عطشان

طلب عشق می کند 
و فریاد می زند :

:َهل ُهناَک شخص لزیاده عطشی

 - بیاابن 

مسعود علی عسگری



7 6

کاتالیزور
ور

یز
تال

کا
شماره 3.خرداد 1398.صاحب امتیاز:انجمن علمی مهندسی شیمیگاهنامه ی علمی_پژوهشی دانشکده ی مهندسی شیمی ، نفت و گاز */

شماره 3.خرداد 1398.صاحب امتیاز:انجمن علمی مهندسی شیمی گاهنامه ی علمی_پژوهشی دانشکده ی مهندسی شیمی ، نفت و گاز */

فلسفه و فرصت های تشدید فرآیند:

شود:  می  مشخص  کلمه  چهار  بوسیله  فرآیند  تشدید  فلسفه 
تجهیزات،  اندازه  بعالوه،  هموارتر.  و  تر  ایمن  تر،  ارزان  کوچکتر، 
ترین محرک  مهم  فرآیند  ایمنی  و  زمین  از  استفاده  های  هزینه 
های PI محسوب می شوند. اما تشدید فرآیند را می توان )و باید( 
در حوزه وسیع تری بکار برد )در زمینه توسعه فناوری سازگار با 
DSM تصویری را منتشر نمود  محیط-زیست(. چند سال پیش 
که دید آنها را از تشدید فرآیند نشان می داد و در آن برج های 
تقطیر بلند واحد کراکنیگ نفتا جای خود را به یک پلنت مسقف 

فشرده، پاک و منظم داده بودند )شکل 2(.

شکل -2در چه سالی از قرن جاری می توان یک پاالیشگاه را

              درون یک سالن راه اندازی کرد؟ 

میکرومیکسرهای فعال برای اختالط به انرژی خارجی نیاز دارند 
القایی  ارتعاش  الکترونیک،  ناپایداری  میکسرهای  میکرو  مانند 
ناشی از الکترواستاتیک، عمل مغناطیسی هیدرودینامیکی و غیر 
میکرومیکسرهای  فعال،  میکرومیکسرهای  با  مقایسه  در   . است 
غیرفعال برای اختالط به هیچگونه انرژی خارجی نیاز ندارند جز 
کاربردی،  به دالیل  است.  افت فشار همراه  با  برای جریان  اینکه 
میکرومیکسرهای غیرفعال به میکرومیکسرهای فعال ترجیح داده 
شده اند . از آنجا که اعمال میدان الکتریکی باال، برش مکانیکی 
یا تولید گرما شامل مخلوط فعال هستند، تکنیک های فعال برای 
 ( برنامه های کاربردهای شامل گونههای حساس  بکار گرفتن در 
از  جلوگیری  برای  نیستند.  مناسب  بیولوژیکی(  مثال  عنوان  به 

مشکالت فوق از میکرومیکسرهای غیرفعال استفاده می شود .

تجهیزات تشدید فرآیند
پیشرفت  مثال های کالسیک  از  یکی  اشاره شد  که   همان طور 
تکنولوژی در مهندسی فرآیند، ابداع و تجاری سازی مخلوط کن 
های استاتیک است. امروزه مخلوط کن های استاتیک در مقیاس 
میکرو برای اختالط کارآمد تر استفاده می شود. بر اساس بررسی 
های صورت گرفته میکرو میکسرها به دو دسته فعال و غیر فعال 

بر حسب روش اختالط
انجام گرفته تقسیم شده است.

لف( میکرومیکسر غیرفعال – ب( میکرومیکسر فعال
مزایای مختلف دستگاه های میکرو

توانایی اداره کردن و تشخیص حجم های کم 	•
مصرف کم واکنش دهنده ها 	•

خطای انسانی کمتر 	•
تکرارپذیری بیشتر 	•

پاسخ سریع سیستم 	•
کاهش مصرف برق 	•

دستگاه های موازی و فرآیندهای سریعتر که موجب                                                                           	•
              انتقال سریعتر می شوند

انتقال حرارت باال در برنامه های مبدل حرارتی 	•
ایمنی باال،قابل حمل و دستگاه کاربرپسند 	•

منتقل  اجزای  که  است  این  ها  این سیستم  های  مزیت  از  یکی 
بنابراین  شده و فرآیندها از حجم کمتر مایع استفاده می کنند 
کاهش  سبب  اینها  میشوند.  معرف  مواد  مصرف  کاهش  موجب 
هزینه و اجازه مصرف مقادیر کمتری از نمونه های گران قیمت را 
می دهد) به عنوان مثال،به تعداد زیادی از آزمون های غربالگری 
تقسیم می شوند(. مقدار مواد زائد کاهش می یابد. به دلیل جرم 
حرارتی پایین و نسبت باالی سطح به حجم اجزای کوچک،انتقال 
حرارت را به سرعت انتقال می دهد و همچنین امکان تغییر دمای 
گرمازا،  های  واکنش  در  دهد.  می  را  دما  دقیق  کنترل  و  سریع 
این ویژگی میتواند کمک به از بین بردن ایجاد گرما یا نقاط داغ 
کند که در غیر این صورت منجر به واکنش های جانبی ناخواسته 
با  مرتبط  فرآیندهای  در  بزرگ  به حجم  نسبت سطح  می شود. 
کاتالیزورهای پشتیبانی شده با آنزیم ها و در سنتز فازهای جامد 

دارای مزیت هایی می باشد. 

دستگاه های میکروفلوئیدیک گاهی اوقات قابلیت وظایفی را که در روش های کامال جدید انجام می شود را دارا می باشد. برای مثال، 
دمای مایع را می توان با حرکت سیال در مناطق مختلف تراشه با دماهای مختلف موجب گرم شدن و سرد شدن سیال در محل شد. 
ماهیت آرام بودن جریان سیال در میکروکانال روش های جدید برای تبادل حالل، فیلتر کردن و واکنش های دو مرحله ایی را می دهد.
دهند.  می  را  مختلف  های  ویژگی  با  متعدد  اجزا  حاوی  های  دستگاه  ساخت  اجازه  میکروتکنولوژی  های  آوری  فن  از  بسیاری 
به  بدهد.  انجام  تواند  می  را  چشمگیری  طور  به  را  بیولوژی  یا  شیمیایی  فرآیند  یک  انتهای  تا  آغاز  از  یکپارچه  تراشه  یک 
آزمایشگاه   « اصطالح  به  منجر  دید  نوع  این  آزمایش  طول  در  پیچده  گیری  اندازه  و  پردازش  برداری،پیش  مثال،نمونه  عنوان 
تراشه  یک  در  مایع  انتقال  عملیات  کلیه  انجام  شد.   «  μ-TAS میکروتوتال  تحلیل  و  تجزیه  های  سیستم  و   LOC تراشه   روی 
قیمت  گران  و  بزرگ  های  ربات  به  نیاز  و  شده  آلودگی  همچنین  و  نمونه  دادن  از  ریسک  زمان،کاهش  در  جویی  صرفه  موجب 
باشد،  اتوماتیک  کامال  صورت  به  تواند  می  میکروفلوئیدیک  های  دستگاه  از  استفاده  این  بر  عالوه  رود.  می  بین  از  آزمایشگاهی 
شود. می  موجب  را  انسانی  خطای  عنصر  کاهش  و  پذیری  تکرار  بهبود  استفاده،  سهولت  بهبود  کارایی،  افزایش  بنابراین 
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بررسي اثر سرعت چرخش بستر بر بازده اختالط میكرو
 در راکتور بستر پر شده چرخان تحت میدان فرا صوت  

مهدي حفظي1 ، مهدیه ابوالحسني2 * 
  

1. کارشناسي ارشد مهندسي شیمي، دانشکده مهندسي شیمي، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران  
2. استادیار، دانشکده مهندسي شیمي، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران 

 
چکیده :   

در این مقاله به بررسي تاثیر امواج فرا صوت بر روي اختالط میکرو در راکتور بستر پر شده چرخان پرداخته شده است. به همین 
منظور از یک راکتور با جنس پلکسي گلس با بستري تیغهاي از جنس فوالد ضد زنگ استفاده شد. 

این راکتور مجهز به چهار ترنسدیوسر فرا صوت با فرکانس باال، MHz 1/7، بود. براي بررسي اختالط میکرو واکنش یدید/یدات مورد 
استفاده قرار گرفت. اثر سرعت چرخش بستر بر بازده اختالط میکرو در غیاب و در حضور امواج فراصوت مورد بررسي قرار گرفت. 

با توجه به نتایج به دست آمده اثر دور موتور بر کاهش شاخص جداپذیري و افزایش کیفیت اختالط میکرو مشهود بود. با افزایش 
سرعت چرخش بستر از rpm 400 تا 1900 شاخص جداپذیري از 0/020 تا 0/009کاهش یافت که در حضور میدان این مقادیر به 0/017 
تا 0/007 کاهش پیدا کرد. یافته هاي حاصل از این آزمایش نشان داد که وجود امواج فراصوت با فرکانس باال تاثیر بسزایي در بهبود 

عملکرد اختالط میکرو، حتي در RPB ها دارد.  
 

کلمات کلیدي  
    1/7 MHz راکتور بستر چرخان، امواج فراصوت، اختالط میکرو، فرکانس

نکات برجسته پژوهش  
بررسي بازده اختالط میکرو در RPB مجهز به بستر تیغهاي  	•

RPB بررسي اثر سرعت چرخ بستر بر بازده اختالط میکرو در 	•
  .)1/7 MHz( با حضور امواج فراصوت با فرکانس باال RPB بررسي بازده اختالط میکرو در 	•

بررسي اثر سرعت چرخش بستر بر بازده . . .  
  1- مقدمه 

اختالط یکي از عملیاتهاي رایج در فرآیندهاي شیمیایي میباشد. در اختالط از ترکیب دو یا چند ماده براي بدست آوردن محصول 
مورد نظر ا ستفاده میشود. اختالط خود شامل سه بخش ماکرو، مزو و میکرو میباشد. اختالط میکرو  مهمترین بخش از هر فرآیند 
اختالط است که به بررسي اختالط در مقیاس میکرو میپردازد و نقش مهم و اساسي در فرآیندهاي صنعتي مانند ته نشیني، احتراق، 
واکنشهاي موازي و سري و ... ایفا میکند. اختالط میکرو با بهبود میزان تبدیل و انتخاب پذیري باعث افزایش بازده و کیفیت محصول 

نهایي میشود.  
راکتورهاي بستر چرخان)RPB(  ، به دلیل نیروي گریز از مرکز باال جزء تجهیزات تشدید فرآیندي قرار میگیرند. این تجهیزات باعث 
کوتاه شدن زمان فرآیندها، کاهش هزینه ها، کاهش اتالف و ذخیره ي انرژي میشوند. تجهیزات قدیمي و متداول مانند برجهاي پرشده 
مشکالتي همچون افت فشار باال، مجراسازي، توزیع نامناسب سیال، ظرفیت محدود و ... را دارند که اکثر این مشکالت در RPB مرتفع 
شده است. به همین دلیل در چند سال اخیر RPB بسیار مورد توجه واقع شده است. در سالهاي اخیر، محققین تحقیقات متنوعي را 
بر روي اختالط میکرو در RPB انجام دادند و همگي به نتایج قابل قبولي در رابطه با کاهش شاخص جداپذیري  دست یافتند. استفاده 
از امواج فراصوت  تکنیک دیگري است که به خاطر ذات غیر مخرب در بسیاري از فرآیندهاي شیمیایي و فیزیکي کاربرد دارند. امواج 
فراصوت، امواجي با فرکانس MHz 20-100 و باالتر از دامنهي شنوایي انسان هستند. از این امواج در فرآیندهاي فیزیکي و همینطور 
تسریع فرآیندهاي شیمیایي میتوان استفاده کرد . سه مکانیزم براي عملکرد فراصوت پیشنهاد شده است: مکانیزم اول مربوط به 
حباب زایي و ترکیدن این حباب هاست که موجب بوجود آمدن میکروجت ها و شوک هاي موجي  و در نهایت موجب آشفتگي و 
اختالط بیشتر میشود. مکانیزم دوم مربوط به لرزیدن حبابها در جاي خود است که این امر سبب آشفتگي سیال و اختالط بیشتر 
میشود. مکانیزم سوم نیز مربوط به جریانهاي صوتي است که از ناپدید شدن انرژي امواج در سیال بوجود میآیند. همانطور که گفته شد 
امواج فراصوت تاثیر بسزایي در فرآیند اختالط دارند و روش مناسبي براي افزایش و بهبود عملکرد اختالط میکرو به حساب میآید. 
در سال 2012 و 2013 رحیمي و همکاران به ترتیب در یک سونو راکتور و میکرو کانال به بررسي تاثیر امواج فراصوت بر اختالط میکرو 

پرداختند و در هر دو مورد مشاهده کردند که امواج فراصوت تاثیر بسزایي در بهبود کیفیت اختالط میکرو داشته است. در نهایت، در 
سال 2018 لو  و همکاران براي اولین بار امکان سنجي استفاده از امواج فراصوت با فرکانس پایین، 20 کیلوهرتز، در RPB را بررسي 

کردند و دریافتند که استفاده از این امواج تا 13/4 موجب بهبود شاخص جداپذیري میشود.  
در این مطالعه براي اولین بار به بررسي تاثیرات امواج فراصوت با فرکانس باال، 1/7 مگاهرتز، بر بازده اختالط میکرو در RPB پرداخته 

میشود تا تاثیر همزمان دو عامل تشدید فرآیندي )نیروي گریز از مرکز و امواج فراصوت( بر اختالط میکرو بررسي شود.  

2- شرح آزمایش  

در این آزمایش اثر همزمان امواج فراصوت و نیروي گریز از مرکز که به واسطه دور موتور باال در RPB بوجود میآید، بررسي شده است. 
به همین منظور، از یک راکتور با جنس پلکسي گلس با بستر تیغهاي از فوالد ضد زنگ استفاده شده است. براي ایجاد امواج فراصوت 

با فرکانس 1/7مگاهرتز، از چهار ترنسدیوسر با قطر cm 2 سانیتمتر و توان مصرفي کلي W 66/5 استفاده شده است. 
شکل 1 شماتیک کل سیستم را نشان میدهد.  

 یکي از سیستمهاي واکنشي که براي سنجیدن میزان کیفیت
 اختالط میکرو استفاده میشود واکنشهاي موازي-رقابتي است.

     متداولترین واکنش در این سیستم، واکنش یدید/یدات یا
واکنش داشمن  است که شامل سه مرحله زیر میباشد

الف(

ب(

ج(

اینصورت  اما در غیر  ایدهآل مخلوط شود تمام پروتون موجود مصرف میشود،  بافر به صورت  با محلول  اگر اسید  )الف(  در واکنش 
مقداري پروتون در محیط باقي میماند که این پروتون اضافي موجب پیشرفت واکنش )ب( و تولید ید میشود که در نهایت با تولید ید 
اضافي در محیط، واکنش )ج( در جهت رفت حرکت کرده و موجب تولید یون تري یدید میشود. در کلیه آزمایشها غلظت مواد واکنش 
دهنده، شامل NaOH ،H3BO، 3KIO3 و KI بر روي 0/1818، 0/0909، 0/00233 و mol/lit 0/0117 تنظیم شد. همچنین، از سرعت 
چرخش بستر 400 تا rpm 1900 استفاده شد. پس از اتمام آزمایش، نمونه داخل دستگاه اسپکتوفتومتر قرار داده شد و در طول موج 
nm 348 میزان جذب اندازه گیري شد. پس از تعیین غلظت یون تري یدید از روي میزان جذب، از طریق معادالت زیر میزان شاخص 

جداپذیري محاسبه شد:  

.1

.2

.3

.4

.5

در معادله )Y )4 میزان اسید مصرف شده به اسید اولیه و V دبي 
حجمي محلول بافر یا اسید میباشد و همچنین در معادله 

بسیار  اختالط  که  زماني  کامل،  تفکیک  به  دارد  اشاره    Yst  )5(
آرام انجام گیرد. کیفیت اختالط میکرو رابطه عکس با شاخص   

که   0 و   1 بین  است  عددي  جداپذیري  شاخص  دارد.  جداپذیري 
هرچه به عدد 0 نزدیکتر باشد نشان از کیفیت باالي اختالط میکرو 

دارد. 
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3- بحث و نتیجه گیري  
در شکل 2 تاثیر دور موتور بر شاخص جداپذیري در حضور و عدم حضور امواج فرا صوت، با نسبت دبي حجمي بافر به اسید، R، بابر با 

10 و دبي حجمي بافر، VA، برابر با lit/h 100 نشان داده شده است. همانطور که مشاهده میشود با افزایش دور موتور 
)سرعت چرخش بستر( میزان شاخص جداپذیري کاهش مییابد و اختالط بهتر انجام میشود. در توضیح علت این کاهش میتوان به 
دو موضوع اشاره کرد؛ موضوع اول اینکه با افزایش دور موتور، سرعت نسبي بین ذرات مایع و بستر افزایش مییابد که این امر موجب 
افزایش اختالط میکرو میشود. موضوع دوم به زمان ماند اشاره دارد که با افزایش دور موتور کاهش مییابد. کاهش زمان ماند به معناي 
افزایش شتاب در فروپاشي و انعقاد ذرات مایع است که منجر به افزایش تعداد فروپاشیها و انعقادها میشود و در نهایت به بهبود اختالط 
کمک شایاني میکند. همچنین مشاهده شد که در حضور امواج فراصوت کیفیت اختالط باال رفته و میزان شاخص جداپذیري نسبت 
به حالتي که امواج فراصوت حضور ندارند کاهش پیدا کرده است. در توضیح این امر در حالت وجود امواج فراصوت میتوان به بروز دو 
پدیده اشاره کرد؛ پدیده اول مربوط به جریانهاي صوتي است که موجب پرتاب شدن مایع از کف راکتور به داخل بستر میشود که این 
خود سبب افزایش اختالط میشود. پدیده دوم مربوط به مه سازي است که طي آن بخار سرد حاصل از برخورد امواج با ذرات مایع در 

محیط راکتور پراکنده شده و با قطرات پودر شده توسط بستر، بهتر مخلوط شده و موجب کاهش شاخص جداپذیري میشود. 

میتوان با تعریف پارامتر بي بعدي به نام شاخص جداپذیري نسبي، بازده امواج فراصوت را بدست آورد. در فرمول باال 0XS مربوط به 
شاخص جداپذیري زماني که امواج فراصوت حضور ندارند و Xs مربوط به زماني است که امواج فراصوت حضور دارند.

   
.6

جدول 1 مقادیر بازده را در هر دور موتور نشان میدهد. با توجه به شکل، از دور موتور rpm 1300 به بعد بازده امواج فراصوت کاهش 
پیدا کرده است. این امر به دلیل تاثیر گذاري بیشتر دور موتور نسبت به امواج فراصوت در مقادیر بیشتر از rpm 1300 میباشد. 

4- نتیجه گیري  
با  در این مقاله به بررسي اثر سرعت چرخش بستر بر بازده اختالط میکرو در راکتور بستر پر شده چرخان تحت میدان فرا صوت 
فرکانس MHz 1/7پرداخته شد. واکنش حاکم بر این آزمایش، واکنش داشمن بوده است. نتایج حاصل از بررسي نشان داد که وجود 
بازده اختالط میکرو و کاهش شاخص جداپذیري  افزایش  باعث  ایجاد پدیدههاي جریان صوتي و مه سازي  به علت  امواج فراصوت 
خواهد شد. همچنین به طور همزمان تاثیر دور موتور بر کیفیت اختالط میکرو نیز بررسي شد و نتایج حاصل نشان داد که با افزایش 

دور موتور به علت افزایش سرعت نسبي بین سیال و بستر و همچنین کاهش زمان ماند، راندمان اختالط افزایش مییابد.  
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 معرفی شرکت کلران

خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  با  کلران  شیمیایی  تولدی  گروه 
در سال 1362 تاسیس و در مساحتی بالغ بر 22000 متر مربع در 
شهرک صنعتی سمنان به بهره برداری رسید و با اجرای طرح های 
توانسته  مربع  متر   100000 بر  بالغ  مساحتی  ،در  خود  ای  توسعه 
روز  در  کلر  گاز  تن   200 از  بیش  به  را  خود  تولیدی  میزان  است 

افزایش دهد .

گروه تولیدی شیمیایی کلران با بیش از سه دهه سابقه تولید بر 
پشتوانه ی تخصص و تعهد کارشناسان خود توانسته است ضمن 
استقرار  به  ،نسبت  محصوالت  کیفی  و  کمی  ی  توسعه  افزایش 
 OHSAS 10002 و ISO 14001 و ISO 9001 و ISO سیستم های
کسب  جهانی  نظام  در  محصوالت  و   17025  ISO/IEC و   18001
اخذ   ،  )IQ  NET( جهانی  نظام  در  عضویت   )SEDEX( کار  و 
ایران  صالحیت  تاییده  ملی  مرکز  از  همکار  آزمایشگاه  تاییدیه 
،کسب گواهینامه ی تایید صالحیت آزمایشگاه براساس استاندارد 
همکار  آزمایشگاه  صالحیت  تایید  ی  گواهینامه  ،کسب   17025
اداره ی استاندارد در زمینه ی بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر 
پروانه  و  تشویقی  و  اجباری  های  استاندارد  اخذ  و  کلر  مخازن  و 

های بهداشتی برای کلیه ی محصوالت اقدام نموده است .
محصوالت این شرکت هم به شرح زیر است :

کلر مایع :   -
خلوص 99 درصد و سیلندر 45 کیلوگرمی

خلوص 99 درصد وسیلندر 800 کیلو گرمی

هیپوکلریت کلسیم )پرکلرین( :  -
خلوص 65 درصد شبکه ی 25 کیلوگرمی
خلوص 65 درصد شبکه ی 40 کیلوگرمی
خلوص 60 درصد شبکه ی 30 کیلو گرمی

هیپوکلریت سدیم )آب ژاول( :  -
خلوص 16 درصد و حمل با تانک 

خلوص 16 درصد شبکه ی 220 لیتری

اسید کلریدریک :  -
خلوص 33 درصد  و حمل با تانک

خلوص 33 درصد و شبکه ی 220 لیتری

هیدرواکسید سدیم )سود مایع ( :  -
خلوص 50 درصد و حمل با تانک

هیدرواکسید سدیم )سود پرک(  -
کلسیم کلراید  -

برگی از تاریخ:معرفی پروفسور محمد خشنودی
پروفسور محمد خشنودی در سال 1327 در شهر بندر عباس به 
و  آبادان گذراند  نفت  دانشکده  در  را  کارشناسی  آمد. دوره  دنیا 
موفق به کسب مدرک دکتری شیمی احتراق از امپریال کالج لندن 
بلوچستان بوده  شد. وی عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و 
وزارت  تخصصی  کمیته  بین المللی،  علمی  انجمن  چندین  عضو  و 
علوم و هیئت تحریریه مجله بین المللی مهندسی شیمی ایران بود. 
پروفسور خشنودی نویسنده کتاب برتر سال1369 ،استاد نمونه 
1378 و یکي از 100 دانشمند برتر سال 2008، در تاریخ 9 بهمن 

ماه سال 1386 در مجتمع مس سرچشمه دار فانی را وداع گفت.

تحصیالت:
لیسانس مهندسي گاز , دانشکده نفت آبادان , 1350.

 , صنعتي(  )ایمني  شیمي  مهندسي  لیسانس  فوق 
امپریال کالج , دانشگاه لندن , انگلستان , 1974.

 , کالج  امپریال   , )احتراق(  شیمي  مهندسي  دکتري 
دانشگاه لندن , انگلستان , 1978.

موضوع پایان نامه دکتری :
 Combustors Based on Addition and
 Recirculation of Energy.Supervised by

.Prof. F. J. Weinberg

فعالیت ها:
همکاری با ولی اهلل نیکبخت، استاد مهندسی برق دانشگاه سیستان 

و بلوچستان برای تأسیس جهاد سازندگی استان )1358(
همکاری در تأسیس مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمران در 

استان سیستان و بلوجستان )1359(
همکاری در تأسیس شاخه طرح و بررسی بانک استان سیستان و 

بلوچستان )1359(
همکاری در تأسیس شاخه طرح و بررسی بانک استان سیستان و 

بلوچستان و مدیریت آن)1359–62(
تربیت  و  استادی  کسوت  در  آموزش  زمینه  در  گسترده  فعالیت 

کثیری از متخصصان در رشته مهندسی شیمی
واژه »شارانیدن« به جای )Fluidization )or fluidisation از 

ابداعات وی است.

جوایز:
*بورس تحصیلي شرکت نفت ESSO برای دوره , Ph. D دانشگاه 

لندن ،1974-77.
 ،  )  C.E.G.B  ( انگلستان  برق  تولید  سازمان  تحصیلي  *بورس 

دانشگاه لندن ، 1977-78.
 Matsumae Int. (بورس پژوهشي بنیاد بین المللي ماتسوماي*

Foundation ( توکیو ، ژاپن , 1986.

 ( ماتسوماي  المللي  بین  بنیاد  (از   Fellow عنوان)  و  *نشان 
Matsumae ( ، توکیو ، ژاپن ، و پژوهش ممتاز دانشکده مهندسی 

، دانشگاه توکیو ، ژاپن , 1986.
)شعله  ایران  اسالمي  جمهوري  سال  کتاب  تقدیر  لوح  و  *جایزه 
به  را  آزادي  بهار  سکه   14 شامل  جایزه  این   .1369 احتراق(  و 
آموزشیاران نهضت سوادآموزي استان های هرمزگان و سیستان 

و بلوچستان اهداء نموده است.
*جایزه و لوح تقدیر استاد نمونه دانشگاههاي ایران ، وزارت 

علوم ، تحقیقات و فناوری، اردیبهشت 1378 .
و  سیستان  فرزانگان  تقدیر  لوح  و  *جایزه 
جمهوری  سیمای  و  صدا  سازمان   ، بلوچستان 

اسالمی ، بهمن 1383. 

منابع:
وبگاه دانشگاه سیستان و بلوچستان

خبرگزاری دانشجویان ایران
مشخصات علمی و فردی استاد در وبگاه دانشگاه 

سیستان و بلوچستان
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گپ و گفت صمیمی کاتالیزور با دکتر ابراهیم نجفی کانی

در این شماره از نشریه، گپ و گفتی با دکتر ابراهیم نجفی کانی ، عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی شیمی، 
نفت و گاز خواهیم داشت. 

دکتر ابراهیم نجفی ، طبق عالقه و آشنایی دورادوری که نسبت به رشته ی مهندسی شیمی داشتند، در سال 1377 
وارد این رشته در دانشگاه علم و صنعت و در گرایش طراحی فرآیند شدند. در سال 1382 پس از ارائه ی پروژه ی 
مقطع کارشناسی و شرکت در کنکور ارشد همان سال، به عنوان یکی از معدود پذیرفته شدگان در گرایش صنایع 
شیمیایی معدنِی دانشگاه علم و صنعت، انتخاب شد. وی پس ازکسب اطالعات و افزایش آگاهی خویش نسبت به 

این گرایش طی دو سال مقطع کارشناسی ارشد را سپری کرد.
ایشان پس از سال اول مقطع کارشناسی ارشد، وارد بازار کار شدند ولی با این حال در سال 1384 مقطع دکتری خود 

را در دانشگاه علم و صنعت شروع کرده و در سال 1388 مقطع دکتری را به پایان رساندند.
در ادامه توجه شما را به بخشی از مصاحبه با ایشان جلب میکنیم:

- سالم استاد! وقت به خیر. با اجازه ی شما بحث را با سوالی درباره ی تخصص شما شروع کنیم.
+البته. در خدمتم.

-  همانطور که میدانیم ؛ چه در زمان گذشته و چه در زمان حال، متخصصین انگشت شماری در گرایش 
شیمیایی معدنی وجود دارد؛ به نظر شما دلیل این مورد چیست؟

+ با وجود اینکه کشور ما منابع معدنی با پتانسیل خیلی خوبی را داراست، از لحاظ توسعه و تحقیق بسیار فقیر 
هستند و نیز یکی از عمده ترین دالیل این فقر وجود نفت فراوان است که به راحتی بصورت خام فروخته شده و 
ارزآوری میکند؛با این تفاسیر کسی بر روی صنایعی از این دست تمرکز نمی کند چرا که همیشه اولویت با کارهای 

راحت تر بوده است.

- به نظر میرسد که نیاز به متخصصان در این زمینه بیش از پیش باشد. نقطه نظر شما چیست؟
+ البته!! همگام با پیشرفت صنعت، نیاز به مواد اولیه نیز بیشتر میشود و با توجه به اینکه در داخل کشور پتانسیل 
تولید این مواد وجود دارد، متاسفانه متخصصان کمی را دارا هستیم و نیز حمایت ها به اندازه ی کافی نیستند ؛ در 

نتیجه با نهایت تاسف باید اقرار کنیم که این نیاز از طریق واردات بر طرف میشود.

+ مهمترین چیز عالقه است که آن هم در ابتدا به وجود نمی آید مگر اینکه آگاهی را در کنارش داشته باشد.

- متذکر شدید که ایران پتانسیل خوبی از لحاظ معدن و صنایع شیمیایی معدنی را برای سرمایه گذاری 
داراست؛ لطف کنید کمی مفصل تر توضیح دهید.

+ طبق آزمایشات و تحقیقات صورت گرفته توسط محققان و دانشمندان، حدود 60 درصد از عناصر جدول تناوبی 
در خاک های ایران موجود است؛ که متاسفانه به خاطر عدم توجه و سرمایه گذاری بسیاری از این عناصر هنوز 
یافت نشده اند؛ این در صورتی است که عناصر مذکور به عنوان مواد اولیه ی صنعت از خارج از کشور وارد میشوند.

- بسیار عالی. با اجازه ی شما کمی سواالت رو شخصی تر میکنیم: به جز محیط آکادمیک در جاهای 
دیگری مشغول به فعالیت هستید؟!

+ بله؛ در صنعت گچ و سیمان مشغول به فعالیت هستم. در این صنعت به دلیل کم بودن متخصصان داخلی و کیفیت 
نسبتا باالی محصوالت ما، تولیدات ما در سطح کشوری شناخت خوبی را جذب کرده اند و از دید خودم در سطح 
بین الملل نیز شناخت خوبی را به وجود آورده ایم . از طرفی به عنوان مشاور هم در کارخانه هایی هم فعالیت داشته 

ام و در حال حاضر مشاور یک کارخانه در جنوب کشور هستم.

- اگر به عقب بازگردید، باز هم همین راه را چه برای زندگی و چه برای کار ، انتخاب خواهید کرد ؟
+ بله؛ چون از مسیری که تا کنون طی کرده ام راضی هستم.

- بزرگترین عالقه مندی شما در کارتان چیست؟ یعنی کاری که با انجام دادن آن خسته نشوید.
+ بیشتره به حوزه ی تحقیقاتی ای که انجام می دهم، عالقه مند هستم. از طرفی اگر کتاب خوبی هم داشته باشم 
حتما آن را مطالعه خواهم کرد و اگر زمان و شرایط مناسبی پیدا شود، به نواختن موسیقی با سه تار خواهم پرداخت.

- از انجام چه کاری اصال خوشتان نمی آید؟ 
+ از مشاجره اصال خوشم نمی آید.

- بزرگترین چالش در زندگی به خصوص زندگی خودتان چه چیزی است؟
+ به نظرم این مسئله که نمی توان برای آینده برنامه ریزی کرد و اینکه نمیدانیم شرایط آینده به جه صورت پیش 

خواهد رفت، بزرگترین چالش زندگی من و نیز دیگر افراد می تواند باشد.

- از شرایط فعلی خودتان و جایگاهی که تا امروز کسب کرده اید راضی هستید؟
+ از جایگاه اجتماعی و شرایط شغلی امروزم راضی هستم؛ چرا که موقع استخدام، حق انتخاب داشتم و مانند امروز 
نیست که سیستم افراد را انتخاب کند.برای مثال خودم با توجه به پتانسیل های معدنی این استان کار در اینجا را 
برگزیدم در صورتی که انتخاب های متعددی داشتم که البته از این انتخاب راضی هستم چون رشد و شکوفایی این 

صنعت را در این منطقه شاهد بودم و هستم.
از لحاظ زندگی شخصی هم، در صورت وجود آرامش در جامعه، زندگی راضی کننده ای دارم، اما متاسفانه شرایط 

کنونی جامعه آرامش زندگی هر کسی را سلب میکند.

- در وهله ی اول یک دانشجو برای ورود به این گرایش، باید چه چیزی را مد نظر بگیرد؟
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- بسیار خوب آقای دکتر، دو سوال داریم که میتوانند برای دانشجو ها حائز اهمیت باشند: اول اینکه 
نظر شما راجع به ادامه ی  تحصیل دانشجو ها چیست؟ بنظر شما ادامه ی تحصیل برای چه دست افرادی 

بهتر است؟
+ به شخصه با هر رشدی در مقاطع علمی موافق هستم. یعنی اگر کسی از پایه عالقه مند به ادامه تحصیل باشد، 
حتما او را به ادامه ی راه تشویق میکنم، مگر اینکه پتانسیل ادامه ی ادامه ی تحصیل را در طرف مقابل نبینم. با 
توجه به شرایط حال حاضر اگر کسی در باره ی ادامه ی تحصیل از من مشورت بگیرد، درباره ی چیزهایی که فضای 
تحصیالت تکمیلی به او میدهد توضیح میدهم و سپس اگر فرد عالقه و نظر مثبتی راجع به ادامه ی تحصیل داشت؛ 
توصیه می کنم که این راه را ادامه دهد، در غیر اینصورت به بازار کار ملحق شود. در کل مهم ترین نکته اینست که 

اگر در آینده به عقب نگاهی انداختی، برای خودت ای کاش و اگری باقی نگذاشته باشی.

- خیلی سپاسگزارم. و اما سوال دوم: پیشنهاد شما برای دانشجویان مهندسی شیمی، تمرکز روی چه 
کارهایی است تا آنها را به مهندسان خوبی تبدیل کرده و بتوانند در بازار کار جایگاه مناسبی کسب 

کنند؟
+ به نظر بنده یک مهندس شیمی باید حداقل بر یک نرم افزار تسلط کامل داشته باشد و نیز با بقیه ی نرم افزار های 
مربوطه آشنایی داشته باشند. از طرفی یادگیری یک زبان خارجی علی الخصوص انگلیسی، میتواند برای بازار کار یا 
ادامه ی تحصیل بسیار کاربردی و کلیدی باشد. از طرفی آشنایی با کارایی و جایگاه سیستم ها و unit  هایی مثل 
برج تقطیر، انواع پمپ، توربین ها و ... بسیار حائز اهمیت بوده و یکی از مهمترین و کاربردی ترین مهارت های مورد 
نیاز یک دانشجو برای تبدیل شدن به یک مهندس خوب این است که بتواند اطالعات مدنظر خویش را استخراج 

کرده و دسته بندی کند.

- بسیار عالی. و اما سوال آخر: رشته ی مهندسی شیمی و دانشکده ی مهندسی شیمی را در چند کلمه و 
به اختصار توصیف کنید.

+ رشته ی مهندسی شیمی ترکیبی صنعتی از علم شیمی و علم مهندسی است که حوزه های کلیدی در آن تبدیل 
و فرآوری هر ماده ی شیمیایی از یه خوراک به محصول است.

دانشکده ی مهندسی شیمی دانشگاه سمنان برای ما زندگی و مهد و مرکز شناخت ماست؛ چرا که بیشتر وقت خود 
را در این دانشکده سپری می کنیم و محل ساخت آینده ی ماست؛ جایی مایه ی مباهات و افتخار.

بررسی میزان جذب کربن دیاکسید با استفاده از محلول مونواتانول آمین
در بستر پرشدهی چرخان با پكینگ تیغهای

1* مهدیه ابوالحسنی  2*مسعود شیرزادی

1*استادیار، دانشكده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2*کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشكده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

- بسیار خوب آقای دکتر، دو سوال داریم که میتوانند برای دانشجو ها حائز اهمیت باشند: اول اینکه 
نظر شما راجع به ادامه ی  تحصیل دانشجو ها چیست؟ بنظر شما ادامه ی تحصیل برای چه دست افرادی
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 معرفی گرایش های مهندسی شیمی

 در این بخش به معرفی سه تا از گرایش های مهندسی شیمی، نفت و گاز میپردازیم که گرایش های انتخابی هیئت
: تحریریه،محیط زیست و طراحی فرآیند  و ایمنی فرآیند می باشد

HSE
و   )Safety( ایمنی   )Health( بهداش  واژه  سه  HSEاز  کلمه  
دنیای  امروز  دنیای  باشد.  می   )Environment( زیست  محیط 
رقابت است. نرخ سریع تحوالت تکنولوژیک و تغییر در الگوهای 
مصرف و نیازهای بازار و باال رفتن انتظارات جامعه و مسئولیتهای 
اجتماعی سازمانها، عرصه رقابت را روز به روز تنگ تر می نماید. 
در  رقابتی  مزیتهای  از  برخورداری  محیطی  چنین  در  بقاء  شرط 

سازمان است.
 HSE یکپارچه   مدیریت  نظام 
خالق،  فرهنگی  بستر  ایجاد  با 
سیستماتیک،  و  نو  نگرشی 
عوامل  متقابل  تأثیر  تبیین  به 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
نواقص،  طریق  این  از  و  پرداخته 
و  حوادث  بالقوه،  مخاطرات 
مشکالت را بطور نظام مند مورد 
روشهای  و  داده  قرار  ارزیابی 
می  ارائه  را  پیشگیری  بر  مبتنی 

دهد.
در حال حاضر به دلیل حساسیت 
در  پذیر  مسئولیت  های  دولت 

از  را  ای  گیرانه  سخت  المللی  بین  استانداردهای   ،HSE حوزه 
انجام کلیه  برای  اند که کلیه شرکت ها  نموده  اعمال  سال 2016 
این  استانداردها هستند.  آن  رعایت  به  ملزم  بازرگانی خود  امور 
استانداردها مورد تایید، امضاء و تعهد کشور ایران نیز می باشد. 
از مهمترین آنها تعهدco2  می باشد که در کشور فرانسه در ماه 
رسید.  ایران  جمله  من  ها  کشور  کلیه  امضای  به   2015 دسامبر 
و  تجاری  فعالیت  امکان  عدم  تعهد  این  در  بیان  مورد  موضوع 
اقتصادی برای شرکت هایی است که تولیدco2  آنها از حد مجاز 
با شرکت های  توانند  نمی  باشد و سایر شرکت های مجاز  باالتر 
خاطی فعالیت اقتصادی داشته باشند مگر اینکه  HSE Plan و 
گواهی های زیست محیطی را دارا باشند. لذا از سال 2016 به بعد 
یکی از الزامات تجارت در کلیه حوزه های اقتصادی داشتن گواهی  

HSE Plan می باشد.

موضوع  سه  هر  که  کشور  در  متخصص  انسانی  نیروی  کمبود 
ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست راپوشش دهد و نیز وجود 
کمبود  و  کشور،  بزرگ  سازمانهای  در   HSE سمت   و  ساختار 
نیروی متخصص  HSE در این سازمانها که دانش  HSE را داشته 
باشند، بازار کار این تخصص را بسیار پررنگ و جذاب کرده است.
و  نفت  بزرگ  با حضور شرکت های  HSE که حدود سال 1380   
ملی  بزرگ  پروژهای  در  فرانسه  توتال  شرکت  ازجمله  دنیا  گاز 
جزیره  و  عسلویه  شهرهای  خصوصا  بوشهر  استان  در  وکشوری 

این مهم است.مقطع کارشناسی ارشد: این رشته طی 
چند سال گذشته در دانشگاه تهران و دانشگاه نفت آبادان ایجاد 
شده است ولی باتوجه به ظرفیت های بسیار گسترده کافی نمی 

باشد.
لیست دانشگاههای دارای رشته HSE درکارشناسی ارشد 

بشرح زیراست:
دانشگاه سمنان 

دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دانشگاه صنعت نفت 

موسسه غیر انتفاعی انرژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

دانشگاه تهران دانشگاه آزاد رشته مدیریت HSE رازیر مجموعه 
رشته مدیریت محیط زیست ارائه داده و دانشگاه آزاد علوم و 

تحقیقات تهران نیز پیشروآن میباشد .

خارگ که شاه رگهای اصلی و حیاتی صنعت نفت 
و گازو در آمد ملی می باشند به طور جدی در 

دستور کار وزارت نفت قرار گرفت بطوریکه در 
این وزارتخانه سازمان  HSEتشکیل گردید و 

اقدام به جذب کارشناس و کاردان این رشته از 
سراسر کشور نمود که در حال حاضر این روند 

شتاب بیشتری نیز گرفته است. اما ویژگی های 
این رشته تحصیلی مختص نفت نبوده HSE به 

سرعت در خدمت صنایع دیگر کشور در طی 
چند سال گذشته قرار گرفته است از جمله این 

صنایع،خودروسای،نیروگاه های هسته ای،کشتی 
سازی،سکوسازی،کلیه کارخانجات کشور و….که 
ایجاد واحد های اداری تحت عنوان HSE گویای

مهندسی  ارشد  کارشناسی  در  زیست  محیط  گرایش  هدف 
اطراف  محیطی  زیست  شرایط  بهبود  و  سازی  پاک  شیمی 
شیمی  مهندسی  به  مربوط  است.صنایع  صنعتی  های  مکان 
صنایع  دیگر  و  گاز  و  پتروشیمی،نفت  صنایع  همچون 
و  فاضالب  صورت  به  رو  هایی  آالینده  همگی  شیمیایی 
میکنند. خود  اطراف  زیست  محیط  وارد  جامد  ضایعات 
ارشد  کارشناسی  های  بحث  وارد  تازگی  به  گرایش  این 
بسیار  اینده  سال  چند  در  قطعا  که  شده  شیمی  مهندسی 
شاهد  که  گرفت.همانطور  خواهد  قرار  توجه  مورد  بیشتر 
آسیب  ها  توجهی  بی  ازین  ایران  زیست  محیط  هستیم 
محیط  گرایش  با  شیمی  مهندس  است.لذا  خورده  شدیدی 
این بحث فقط  زیست میتواند در این عرصه بدرخشد.البته 
فاضالب  نمیشود.تصفیه  محدود  صنعتی  کارخانجات  به 
ها،پتروشیمی  پاالیشگاه  صنعتی،فاضالب  و  شهری  های 
کمبود  و  بحران  به  توجه  با  منازل  آب  تصفیه  بحث  ها، 
هستند. درگیر  گرایش  این  با  دیگر  مسائل  خیلی  و  آب 
آینده  و  زیست  محیط  گرایش  شیمی  مهندسی  کار  بازار 
زیست  محیط  دفاتر  رشته،  این  التحصیالن  فارغ  شغلی 
کشور،  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  ها،  شهرداری 
واحدهای محیط زیست مستقر در تمامی کارگاه  های شرکت 
 های پیمانکاری کشور، تشکل  های غیر دولتی حامی محیط 
زیست، همکاری با مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه ها در ارتباط 
با موضوعات و گرایشهای مهندسی محیط زیست، همکاری 
کادر  تکمیل  آموزشی جهت  مراکز  و  عالی  آموزش  مراکز  با 
مهندسی  طرحهای  زیست،  محیط  مهندسی  علمی  هیئت 
کاهش  یا  و  کنترل  جهت  مختلف  صنایع  و  زیست  محیط 
آلودگی¬های زیست محیطی می باشد. معموال از متقاضیان 
بازار کار مهندسی شیمی گرایش محیط زیست، می خواهند 
باشند.  مسلط  فاضالب  بهبود  و  آب  تصفیه  مباحث  بر  که 
:کنترل  ارشد  مقطع  در  رشته  این  اختیاری   دروس 
خالص  و  آلودگی  افضالب،  و  آب  تصفیه  هوا،  آلودگی 
اکولوژی و  جامد  پسماندهای  مدیریت  سیاالت،  سازی 

محیط زیست

مهندسی  ارشد  کارشناسی  فرایند  طراحی  گرایش  در 
را  ارزش  کم  اولیه  مواد  که  است  این  هدف  شیمی 
در  کنیم.  تبدیل  باال  افزوده  ارزش  با  محصوالت  به 
های  واکنش  طراحی  اصول  با  فرایند  طراحی  گرایش 
آشنا  ها  واکنش  و شبیه سازی  و مدل سازی  شیمیایی 
بتونید  دوره  پایان  از  پس  که  است  این  هدف  و  شده 
توسعه  و  کنید.تولید  طراحی  شما  را  خاص  فرایند  این 
حرارتی،طراحی  مبدل  طراحی   P&ID های  نقشه 
و طراحی  تقطیر و خنک کننده  برج های  پمپ،طراحی 
راکتور و … همه در حیطه مهندس فرایند است.قسمت 
بهینه  و  ها  واکنش  سازی  بهینه  رشته  این  کار  دیگر 
هاست. واکنش  اقتصادی  های  بحث  و  هزینه  سازی 
در گرایش طراحی فرایند تسلط به دروس پایه مهندس 
شیمی مثل مباحث انتقال حرارت، انتقال جرم، عملیات 
است. مهم  بسیار  راکتور  طراحی  و  سینتیک  و  واحد 
از نرم افزارهای پیش نیاز این گرایش که در اکثر اگهی 
های استخدام هم مطرح میشود نرم افزار اسپن هایسیس  
است.  aspen plusپالس اسپن  و   aspen hysys
است.استخدام  صورت  دو  به  رشته  این  کار  بازار 
و  پتروشیمی  استخدام  های  اگهی  مثل  دولتی 
خصوصی  های  شرکت  استخدام  .…و  و  نفت  صنعت 
اگهی  این  در  هستند.معموال  شهرها  مرکز  در  که 
باشد. چی  گرایش  که  نمیشه  ذکر  خیلی  ها 
اصول  ارشد:   مقطع  در  رشته  این  اختیاری   دروس 
مشابه  و  مدلسازی   , سازی  بهینه   , فرآیند  مهندسی 
سازی , طراحی به کمک کامپیوتر, انتگراسیون فرآیندها 
, بازیافت انرژی در صنعت , طراحی تجهیزات فرآیندی.

طراحی
 فرآیند
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رویداد های پیشرو

مهلت ثبت نام
15 تیر 1398 

مهلت ارسال اصل مقاالت
30 اردیبهشت 1398 

تاریخ اعالم داوری
30 خرداد 1398 

زمان برگزاری
6 شهریور 1398 الی 7 شهریور 1398 

مهلت ثبت نام
31 مرداد 1398 

مهلت ارسال اصل مقاالت
31 تیر 1398 

تاریخ اعالم داوری
25 مرداد 1398 

زمان برگزاری
27 شهریور 1398 الی 28 شهریور 1398 

مهلت ارسال اصل مقاالت
24 فروردین 1398 
تاریخ اعالم داوری

31 فروردین 1398 
زمان برگزاری

11 اردیبهشت 1398 

مهلت ارسال اصل مقاالت
11 تیر 1398 

تاریخ اعالم داوری
11 تیر 1398 
زمان برگزاری
13 تیر 1398 
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گروه های کاالیی:

طبقه بندی زمینه فعالیت شرکت کنندگان نمایشگاه بین المللی 
نفت،گاز،پاالیش و پتروشیمی

محصوالت/ تجهیزات/ مواد
تجهیزات اکتشاف
تجهیزات حفاری

جابجایی و حمل بار
ماشین آالت و تجهیزات دوار)کمپرسور، پمپ، توربین،دمنده/

محرک(
تجهیزات حرارتی)گرمکن،کوره، مبدل،دیگ بخار(

بهداشت و سالمت
مخزن/ سیلندر / برج
تجهیزات و مواد برقی

تجهیزات و مواد کنترل و ابزار دقیق
تجهیزات مکانیکی متفرقه

سرمایش و گرمایش / تهویه
فراساحل و دریایی

کامپیوتر، ارتباطات و مخابرات
تجهیزات آزمایشگاهی 
ایمنی / حفاظت/ امنیت

محیط زیست
لوله، شیلنگ و اتصاالت

شیرآالت و متعلقات
مواد استیل و فلزی

پالستیک و کامپوزیت
اتومبیل و ابزارآالت وابسته

مواد شیمیایی / روغن / رنگ
عایق و نسوز

راه و ساختمان
کارگاه و ابزار دستی

اداری و دفتری
سیستم های پکیج

سایر محصوالت،تجهیزات و مواد
خدمات

خدمات مهندسی
مشاوره

تحقیق و توسعه
حفاری،اکتشاف و تولید

ساخت، تغییر، تعمیر و نگهداری
نصب و راه اندازی، خدمات فراساحل

آزمایش، کنترل و بازرسی
حمل و نقل/جابجایی و حمل بار / تدارکات 

نقشه برداری
لرزه نگاری / ژئوفیزیک
سیستم های اطالعاتی
خدمات تکنولوژی نفت

گواهی نامه ها و استانداردها
تأمین مالی و بیمه و امور مالی

نگهداری مراکز خدماتی
سایر خدمات پشتیبانی

خدمات ترکیبی و یکپارچه
مهندسی / تدارکات

مهندسی / تدارکات / ساخت
مهندسی / تدارکات / ساخت / نصب

مهندسی / تدارکات / ساخت / نصب / اجرا
خدمات یکپارچه

ده گروه کاالهای استراتژیک صنعت نفت ایران
تجهیزات سرچاهی و رشته های تکمیلی درون چاهی

)ESP,SRP(پمپ های درون چاهی و سرچاهی
مته های حفاری )صخره ای، الماسه، مغزه گیری(

شیرهای کنترلی، ایمنی و تجهیزات جانبی
لوله های جداری، مغزی، حفاری و جریانی

ماشین آالت دوار)توربین، کمپرسور و پمپ(
الکتروموتورهای ضد انفجار و دور متغیر
)CRYOGENICS( فوالدهای آلیاژی

ابزارهای اندازه گیری در حفاری
پیگ های هوشمند

مهلت ثبت نام
31 اردیبهشت 1398 

مهلت ارسال اصل مقاالت
31 اردیبهشت 1398 

زمان برگزاری
22 خرداد 1398 الی 23 خرداد 1398 

سطح : بین المللی برگزارکننده: مرکز همایش های 
بین المللی توسعه 

شهر برگزاری : ایران - تهران - تهران
 محل برگزاری : تهران

زمان برگزاری:
13 شهریور 1398
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