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ارشد کارشناسی در مقطع 1398نامه برتر سال مین دوره مسابقه پایانچهار اولرتبه 

)برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران(

 دانشگاه خلیج فارس بوشهر

گاز و پتروشیمی، نفتدانشکده مهندسی 

 مهندسی شیمیگروه 

یکیسرام یبا غشا ونیلتراسیکروفیم-جذب یبیترک ندیبا استفاده از فرآ یپساب روغن هیتصفعنوان: 

 یرسول اسرینگارش: 

فرد یهاشم فیعبداللط دیس دکترو  یدکتر محسن عباساستادان راهنما:   

1395تاریخ: شهریورماه 

 ت،یمول ونیلتراسیکروفیم یکیسرام یپژوهش چهار نوع غشا نیدر ا

ستفاده با ا تیزئول-تیو مول تیزئول-نایآلوم-تیمول نا،یآلوم-تیمول

 کروسکوپیم ریتصو شیروش اکستروژن ساخته شدند. آزما

اندازه  نیانگیو م یسنجتخلخل کس،یپراش پرتو ا ،یالکترون

در چهار  یپساب نفت هیصفغشاها انجام شد. ت یرو ءغشا یهاحفره

 ون،یتراسلیکروفیم-جذب یبیترک ندیفرآ ون،یلتراسیکروفیبخش م

شور  ینفت پساب هیو تصف ونیلتراسیکروفیم-انعقاد یبیترک ندیفرآ

و  نایآلوم یمحتوا ریتاث ون،یلتراسیکروفیانجام گرفت. در بخش م

و  ییتراواشار  یبر رو ءکار رفته در ساختار غشابه یعیطب تیزئول

قرار گرفت. در بخش  یمورد بررس یکیسرام یغشاها یدهدرصد پس

و  یاز دو عامل جاذب کربن فعال پودر ونیلتراسیکروفیم-جذب

-استفاده شد. در بخش انعقاد یکیسرام یو غشاها یعیطب تیزئول

امل با استفاده از چهار ع یسنتز یپساب نفت زین ونیلتراسیکروفیم

( ΙΙΙ) آهن د،یکلر( ΙΙΙ) سولفات، آهن ومینیممنعقد کننده آلو

 یهادر بخش گرفت. قرار هیسولفات مورد تصف( ΙΙ) سولفات و آهن

 شیافزا ریتاث ونیلتراسیکروفیم و جذب ونیلتراسیکروفیم-انعقاد

و درصد  ییشار تراوا یرو غلظت عوامل جاذب و منعقد کننده بر

 یتپساب نف هیتصفقرار گرفت. در بخش  یغشاها مورد بررس یدهپس

 بررسی یدهو درصد پس ییشار تراوا یغلظت نمک بر رو ریشور، تاث

دست آمده از تمام هب ییتراوا یشارها تیشده است. در نها

 ایهرم یهادر هر چهار بخش، با استفاده از مدل یتجرب یهاشیآزما

 یشده و خطاها یسازمتقاطع مدل انیجر ونیلتراسیکروفیم یبرا

در  جیگزارش شده است. نتا یو مدل ساز یتجرب جیتان نیب نیانگیم

 نایمآلو-تیمول ت،یمول ینشان داد غشاها ونیلتراسیکروفیبخش م

( از گروه نایآلوم یدرصد جرم %50خاک کائولن و  یجرم 50%) 50%

خاک  یجرم %50) %20 تیزئول-نایآلوم-تیمول نا،یآلوم-تیمول

( از گروه نایآلوم یوزن %30و  یعیطب تیزئول یجرم %20کائولن، 

خاک  یوزن %80) %20 تیزئول-تیو مول تیزئول-نایآلوم-تیمول

 تیزئول-تی( از گروه مولیعیطب تیزئول یجرم %20کائولن و 

-غشاها انتخاب شدند. در بخش جذب نیعنوان بهتربه

نوع  اضافه کردن هر ون،یلتراسیکروفیم-و انعقاد ونیلتراسیکروفیم

درصد  شیباعث افزا یجاذب و عامل منعقد کننده با هر غلظت

شود. در تمام یم ونیلتراسیکروفیم ندینسبت به فرآ یدهپس

 یکامل و استاندارد( خطا ،یانیها )محفره یها مدل گرفتگشیآزما

 شده نسبت یریاندازه گ یتجرب یبا شارها یبهتر یخوانکمتر و هم

 رشور د یپساب نفت هیدارد. در بخش تصف کیک هیال لیبه مدل تشک

L 50000-1غلظت  mg نیتمام غشاها کمتر ییتراوا یاز نمک، شارها 

مقدار ممکن را دارند.

 ،یکیسرام یغشاها ،ینفت یهاپساب هیتصفکلمات کلیدی: 

 ندیفرآ ون،یلتراسیکروفیم-جذب یبیترک ندیفرآ ون،یلتراسیکروفیم

ورش یپساب نفت هیتصف ون،یلتراسیکروفیم-انعقاد یبیترک
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دکتریدر مقطع  1398نامه برتر سال مین دوره مسابقه پایانچهار اولرتبه 

)برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران(

زیستآب و محیط، مهندسی عمراندانشکده 

لنیاتیلوله پل یِهارابطه فشار و نشت از ترک یو عدد یشگاهیمطالعه آزماعنوان: 

یصدرالسادات یعل دیسنگارش: 

 زادهیقاض یلیدکتر محمدرضا جلراهنما:  استاد

 1398 ماه تاریخ: تیر

، آب عیتوز یهامقابله با نشت در شبکه یهاروش نیاز مؤثرتر یکی

 راتییاز رفتار نشت و رابطه آن با تغ حیلذا درک صح است.فشار  تیریمد

داشته باشد. استفاده از  تواندیدر کنترل تلفات م ییسزاهفشار، نقش ب

 رد 21قرن  یدر ابتدا (HDPE) باال یچگال لنیاتیپل یهالوله

 یروستاها و شهرها یو در برخ افتهی شیافزا اریآب بس عیتوز یهاشبکه

 .شودیها استفاده منوع لوله نیصورت کامل از اکوچک کشور به

 یطیو مح یطول ،یارهیدا یهامطالعه حاضر رفتار نشت از ترک در

 یمورد بررس یو عدد یشگاهیآزما یهاروشبه لنیاتیپل یهادر لوله

 یهابا درنظر گرفتن مشخصه ییهاشیمنظور آزما نیقرارگرفته است. بد

و  نشت یرامونیپ طیقطر، ضخامت و جنس لوله، شکل و ابعاد ترک، مح

 ساخته یشگاهیآزما یصنعتمهیمنظور، مجموعه ن نی. بدشددما انجام 

مختلف  ینمونه انجام شد. هر نمونه در فشارها 23 یرو هاشیو آزما

 جیانجام و نتا شیآزما 250از  شیقرار گرفت و در مجموع ب یمورد بررس

از  جام و پسافزار آباکوس انبا استفاده نرم یسازهیشد. شب لیآن تحل

.دش لیتحل یعدد یسازهیشب جینتا ،یشگاهیآزما یهادهبا دا یواسنج

حاضر، سطح مقطع موضع نشت در ترک  قیتحق جینتا مطابق

. ابدی شیافزا یمقدار اندکبه تواندیفشار م شیدر اثر افزا یارهیدا

 شیبا افزا یارهیدر ترک دا هیتخل بیبا توجه به کاهش ضر نیچنهم

 هیتخل بیبرآورد ضر یفرض نمود. برا 5/0 توانیفشار، توان نشت را م

 نولدزیبرحسب عدد ر یدیرابطه جد لن،یاتیپل یهاهدر لول یارهیترک دا

 انینشت در حالت جر هیتخل بیضر یارهیترک دا یارائه شده است. برا

ر حاض یهاشیاز نشت در حالت مستغرق بوده و در آزما شتریب یآزاد کم

 .دست آمدبه 77/0قدار متوسط آن م

از  ینشت تابع یمقدار دب لنیاتیپل یهالوله یطول یهاترک در

یم کیپالست ای کیمساحت موضع نشت است که رفتار االست راتییتغ

 کیکو تف یبررس برای یدیمطالعه شاخص جد نیداشته باشد. در ا تواند

 یطول یهاترک یاست. برا هشد یمعرف کیاز پالست کیرفتار االست

 یارابطه نیچنمساحت موضع نشت و هم ریین تغیتخم یبرا یارابطه

ارائه شده که با استفاده از روابط  لنیاتیلوله پل هیتخل بیبرآورد ضر یبرا

نشت قابل محاسبه است. در مطالعه حاضر توان  یمقدار دب یشنهادیپ

 کیلت االستدر حا یشگاهیآزما یهانمونه یبرا یطول یهانشت در ترک

 2تا  زانیم نیا کیآمد که در حالت پالست تدسبه 44/1تا  44/0 نیب

رابطه  ،یترک طول یعدد یسازهیشب جی. با استفاده از نتاابدییم شیافزا

 یاهآن با داده جیشد که نتا شنهادیبرآورد مقدار نشت پ یبرا یدیجد

با توسعه رابطه یدیرابطه جد نیچندارد. هم یتطابق خوب یشگاهیآزما

FAVAD شد شنهادیدما پ متربا اضافه کردن پارا. 

نشان داد که  یطیمح یهامطالعه حاضر در ارتباط با ترک جینتا

و مقدار نرخ  شودیم ادیفشار، ز شیبا افزا یطیموضع نشت در ترک مح

متر ک یو از ترک طول شتریب یارهیموضع نشت آن از ترک دا یبازشدگ

 راتییتغ نیتخم یبرا یارابطه یعدد یسازهیشب جیاست. براساس نتا

 نیا جینتا. شد شنهادیپ یطیمح یهاترک درمساحت موضع نشت 

و  لنیاتیپل یهانشت در لوله زانیم نیتخم یبرا تواندیم قیتحق

.ردیکاهش آن مورد استفاده قرار گ برایمناسب  یانتخاب استراتژ

ترک  ،ینشت، روزنه، ترک طول لن،یاتیپل یهالولهکلمات کلیدی: 

.یآب شهر عیرابطه نشت و فشار، دما، شبکه توز ،یطیمح




