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 در صنايع شيميايی و نفت  CFDنتايج داوری مقاالت چهارمين کنفرانس ملی کاربرد 

دانشگاه صنعت نفت 

 

 دس صٌبیغ ؿیویبیی ٍ ًفز ٍ ّوچٌیي اػبسیذ فشّیخشِ CFDثب یبسی خذاًٍذ هشؼبل ٍ ّوکبسی ػضیضاى دس کویشِ ػلوی چْبسهیي کٌفشاًغ هلی کبسثشد 

ثِ ّوِ ػضیضاًی کِ همبلِ آى ّب هَسد دزیشؽ لشاس گشفشِ . اص ػشاػش کـَس، همبالر دسیبفز ؿذُ ثِ دلز اسصیبثی ٍ ًشبیح آى ثِ ؿشح صیش اػالم هی گشدد

.    اسدیجْـز هی ثبؿین27 دس صٌبیغ ؿیویبیی ٍ ًفز دس CFDسجشیک ػشض ًوَدُ ٍ هٌشظش دیذاس ؿوب دس چْبسهیي کٌفشاًغ هلی کبسثشد 

: ًکبر هْن

 . هی ثبؿذ17/2/1391  هْلز ثجز ًبم دس کٌفشاًغ سب سبسیخ -1

 .دَػشش همبلِ ثبیذ ثش طجك دػشَسالؼول اػالم ؿذُ آهبدُ ٍ چبح گشدد. دػشَسالؼول سْیِ دَػشش دس ٍثؼبیز کٌفشاًغ  لشاس گشفز -2
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 .الصم اػز دٍػشبى ثِ طَس هشٌبٍة ثِ ٍثؼبیز کٌفشاًغ خْز آگبّی اص اخجبس ٍ اطالػیِ ّب هشاخؼِ ًوبیٌذ -3

 

: اػالم ًشبیح

 سَضیحبر ػٌَاى همبلِ سدیف

1 
A assessment on the performance of different turbulence models in modeling heterogeneous turbulent flow regime in 

bubble column 
 ؿفبّی

2 A Model to Describe the Trajectories of Packing Elements in a dry turbulent bed contactor دَػشش 

3 Accelerating Lattice Boltzmann Simulations on the Graphics Processors using CUDA دَػشش 

4 Analysis Of Miscible Injection of Carbon Dioxide Gas In One Of Oil Reservoirs Iran ؿفبّی 

5 CFD Investigation of Mixing in Concave Turbine Stirred Tank دَػشش 

6 CFD Modeling of Combustion and Radiation in Different Combustion Regimes ؿفبّی 

7 CFD Modeling of Low, Medium and High Frequency Ultrasound Waves  Propagation Inside a Liquid Medium ؿفبّی 

8 CFD modeling of two-phase flow pressure drop in horizontal and inclined pipes دَػشش 

9 CFD Simulation of Catalysts Wetting Efficiency and Distribution in Trickle Bed Reactor دَػشش 

10 CFD Simulation of Cyclone Particle Removal Efficiency: Case Study for Darab Cement Factory ؿفبّی 

11 CFD study on the convective heat transfer of TiO2 nanofluids under the laminar flow regime دَػشش 

12 
Comparative Evaluation of Lattice Boltzmann Models for Simulation of Gas Flow in Microchannels Using Graphic 

Processing Units 
 دَػشش

13 Hydrodynamic modeling of poly-disperse gas phase fluidized bed ethylene polymerization reactors ؿفبّی 

14 Open hole area effects on the hydraulic performance of commercial scale sieve tray using CFD دَػشش 
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15 
Optimization of Drilling Fluid Pressure Based on Wellbore Stability Time and Shale Layer Displacement in One of 

the Ahvaz Oil Field Layers 
 دَػشش

16 Polymer Injection Mechanism and Its Design To Increase Productivity In Heterogeneous Reservoirs دَػشش 

17 Simulation of Refinery Wastewater Treatment in a UASB Reactor Using CFD دَػشش 

18 Unstructured Grid Generation in Reservoirs with Combined Continuum and DFNs Media ؿفبّی 

 دَػشش اسائِ هذل خذیذ سضسیك اًشطی دس ؿجیِ ػبصی ػذدی هؼشمین ٍ گشداثِ ّبی ثضسگ دس هحیط طیفی ثشای حل هؼبدلِ ثشگش 19

 دَػشش ػشَى حجبثی ٍ ثشسػی سبثیش کـؾ ػطحی ثش آى CFD اػشفبدُ اص هذل ثیالى خوؼیز ثش هذل ػبصی 20

 دَػشش اًشمبل حشاسر خبثدبیی سشکیجی حَل ػیلٌذس هشثؼی صاٍیِ ای ثب آسایؾ ػشی دٍگبًِ دس سیٌَلذص دبییي ثب اػشفبدُ اص سٍؽ ؿجکِ ثَلشضهي 21

 دَػشش ثشسػی اثش آسایؾ ثبفل ثش اخشالط دس ساکشَسّبی دالگ ثب اػشمبدُ اص سٍؽ الوبى هحذٍد 22

 دَػشش کشثَدَل-ثشسػی اثش هبًغ دس هؼیش داخلی اًظکشَس ثش ًبدبیذاس خز ػیبل غیشًیَسٌی آة 23

 دَػشش CFD ثشسػی اثش ٍلشبط ٍ دهب ثش ػولکشد ًوک صدایی ًفز خبم ثب اػشفبدُ اص ؿجیِ ػبصی 24

 دَػشش ثشسػی آسایؾ ّبی ٌّذػی هشفبٍر ػیلٌذسّبی هشثؼی دس اًشمبل حشاسر سشکیجی ثب اػشفبدُ اص سٍؽ ؿجکِ ثَلشضهي 25

 ؿفبّی ثشسػی اًشمبل حشاسر خبثدبیی آصاد ثب سٍؽ ؿجکِ ثَلشضهي دس یک حفشُ هشثؼی ثب دیَاسُ ّبی خویذُ 26

 دَػشش ثشسػی اًشمبل حشاسر دس ػولگش ٍالغ ثش ًبصل گبصّبی خشٍخی احششاق ٍ طشاحی ػبیك 27

 ؿفبّی ثشسػی دبساهشش دهب دس هذل ػبصی دٍثؼذی دیل ػَخشی دلیوشی 28

 ؿفبّی ثشسػی دبساهششّبی ّیذسٍدیٌبهیکی ساکشَس َّاخیض ثباػشفبدُ اص دیٌبهیک ػیبالر هحبػجبسی ٍ دادُ ّبی آصهبیـگبّی 29

 ؿفبّی دیل ػَخشی دلیوشی GDL هبیغ دس هٌطمِ- ثشسػی سبثیش سخلخل دس فشآیٌذ ًفَر دٍ فبص ثخبس 30

 دَػشش ثشسػی سبثیش ًَع ٍسٍدی ػیکلَى اػشبًذاسد ثش کبسایی آى ثِ کوک دیٌبهیک ػیبالر هحبػجبسی 31

 دَػشش ثشسػی سغییش صاٍیِ ػیلٌذسّبی هشثؼی ثب آسایؾ ؿطشًدی دس اًشمبل حشاسر سشکیجی ثب اػشفبدُ اص سٍؽ ؿجکِ ثَلشضهي 32

 دَػشش CFDدششٍؿیوی ؿْیذ سٌذگَیبى ثب اػشفبدُ اص ؿجیِ ػبصی CTA ثشسػی خْز چشخؾ ّوضى ثش ًحَُ َّادّی اػذبسخشّبی ساکشَس ٍاحذ 33

 دَػشش ی اًشمبل گبص طجیؼی دس حبلز غیش ّوذهب ثشسػی سفشبس دیٌبهیکی خط لَلِ 34

 دَػشش خبیی هثجز هشثَط ثِ ػیؼشن سٍاًکبسی ًیشٍگبُ دششٍؿیوی فدش ثِ کوک دیٌبهیک ػیبالر هحبػجبسی ثشسػی سفشبس ػیبل دس یک دوخ خبثِ 35
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 دَػشش ثشسػی ضشیت اسالف فـبس هحلی اص یک صاًَی کبًبل سَْیِ ثب اػشفبدُ اصؿجیِ ػبصی ػذدی 36

 ؿفبّی  هبیغ–ی حفبسی ػوَدی ثش خشیبى داخلی دٍفبصی گبص  ثشسػی ػذدی اثش چشخؾ لَلِ 37

 ؿفبّی ثشسػی ػذدی اثش هَلؼیز لشاسگیشی یک هبًغ دسٍى یک هحفظِ حبٍی ًبًَ ػیبل ثش خشیبى خبثدبیی طجیؼی 38

 دَػشش دس طشاحی هجذل ّبی حشاسسی CFD ثشسػی کبسثشد 39

 دَػشش CFD ثشسػی هذل ّبی ػشػز دسػوز دَػشِ سوبع دٌّذُ ّبی غـبئی الیبف سَخبلی ثِ کوک 40

 ؿفبّی ثشسػی هکبى سؼبدل لطشار ؿٌبٍس دس خشیبى ثشؿی افمی 41

 دَػشش ثب اػشفبدُ اص دٍ دهبی داًِ ای CFD ؿجیِ ػبصی: خبهذ حجبثی- ثشسػی ّیذسٍدیٌبهیک ثؼشش ػیبل گبص 42

 ؿفبّی ثشسػی ّیذسٍدیٌبهیک خذاکٌٌذُ دٍفبصی سَػط دیٌبهیک ػیبالر هحبػجبسی 43

 دَػشش CFD دیؾ ثیٌی ضشیت ػولکشد خشیبى ػٌح سَسثیٌی ثب اػشفبدُ اص ؿجیِ ػبصی 44

 دَػشش سحلیل ػذدی ٍ سدشثی خز فـبسی ػیبل ثب ٍیؼکَصیشِ ثبالی  ذیشٍی کٌٌذُ اص هذل غیشًیَسٌی ّشؿل ثبلکلی 45

 ؿفبّی سؼییي هذل هٌبػت ثشای ضشیت ّذایز گشهبیی هَثش ٍ ثشسػی اًشمبل حشاسر دس ًبًَػیبالر 46

 دَػشش دششٍؿیوی ؿْیذ سٌذگَیبى CTA فبصی ٍاحذ الگَی خشیبى دس اطشاف اػذبسخشّبی ساکشَس ػِ CFD ػبصی ؿجیِ 47

 دَػشش ثؼشش ػیبل دَدس سیض CFD ثؼشش ػیبل دَدس سیض ؿجیِ ػبصی CFD ؿجیِ ػبصی 48

 دَػشش خشیبى آسام ٍ اًشمبل حشاسر ًبًَػیبل دس یک لَلِ افمی ثب هبسدیچ ػیوی سحز ؿبس حشاسسی ثبثز CFD ؿجیِ ػبصی 49

 دَػشش MATLAB ساکشَس ثؼشش ثبثز ػٌشض فیـش سشٍدؾ ثب اػشفبدُ اص ًشم افضاس CFD ؿجیِ ػبصی 50

 دَػشش ػِ ثؼذی سطین خشیبى دسٍى ػیکلَى ٍ ثشسػی ػَاهل هَثش ثش آى CFD ؿجیِ ػبصی 51

 دَػشش غیش فؼبل ؿذى کبسبلیؼشْب دس سآکشَسّبی سجذیل کبسبلیؼشی CFD ؿجیِ ػبصی 52

 دَػشش هبیغ- ای هبیغ آة دس ػیکلَى اػشَاًِ/ّیذسٍدیٌبهیک خشیبى دٍفبصی ًفز CFD ؿجیِ ػبصی 53

 دَػشش هبیغ- ای هبیغ آة دس ػیکلَى اػشَاًِ/ّیذسٍدیٌبهیک خشیبى دٍفبصی ًفز CFD ؿجیِ ػبصی 54

 ؿفبّی ّیذسٍدیٌبهیک ٍ اًشمبل حشاسر کبسبلیؼز ّبی اػشَاًِ ای دس ساکشَس ثؼشش ثبثز CFD ؿجیِ ػبصی 55

 دَػشش دش دس ثؼشش دشؿذُ ٍ هطبلؼِ آصهبیـگبّی اثش دیَاسُ ثش اًشمبل حشاسر رسار کبسبلیؼز ػِ CFD ػبصی ؿجیِ 56

 دَػشش خشیبى گل حفبسی ثب اػشفبدُ اص هذل سَػؼِ یبفشِ ّشؿل ثبلکلی دس آًبلَع ًبّن هشکض ٍ سبثیش کٌذُ ّب ثش دشٍفبیل ػشػزCFD ؿجیِ ػبصی 57
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 ؿفبّی ؿجیِ ػبصی احششاق دیـشاًِ دٍدبیِ ّیذساصیي دس هحفظِ احششاق هَسَس هَؿکی ػَخز هبیغ 58

 ؿفبّی ؿجیِ ػبصی ائشالف الکششیکی لطشار آثٌوک دسٍى ًفز خبم ٍ ثشسػی سبثیش ؿذر هیذاى الکششیکی 59

 دَػشش دس سوبع دٌّذُ ّبی غـبئی الیبف سَخبلیAir/CO2اص هخلَطSO2ؿجیِ ػبصی سبثیش ؿذر خشیبى گبص ٍ خبرة ثشهیضاى خذاػبصی 60

 دَػشش ؿجیِ ػبصی سضسیك هبدُ فؼبل کٌٌذُ کـؾ ػطحی ٍ ثشسػی ؿشایط ثْیٌِ خْز افضایؾ ثْشُ دّی دس یک هخضى ًفشی ؿکبفذاس 61

 دَػشش ؿجیِ ػبصی سَلیذ ًبًَلَلِ ّبی کشثٌی دس سآکشَس ًـؼز ثخبس ؿویبیی ثب اػشفبدُ اص دیٌبهیک ػیبالر هحبػجبسی  62

 ؿفبّی ؿجیِ ػبصی خبثِ خبیی طجیؼی دس فشایٌذ دفغ گبصّبی اػیذی ثِ ػبصًذ آثذُ 63

 دَػشش اص هخلَط گبصی سَػط آلکبًَل آهیي دس غـبء الیبف سَ خبلی CO2 ؿجیِ ػبصی خزة 64

 دَػشش ؿجیِ ػبصی خشیبى دٍ ثؼذی ٍ ًبدبیذاس ػیبالر سَاًی دس اطشاف یک اػشَاًِ 65

 دَػشش ؿجیِ ػبصی حزف کبفئیي اص یک هحلَل آثی ثب اػشفبدُ اص غـبی الیبف سَ خبلی ثب اػشفبدُ اص حالل دسؿشایط ثحشاًی 66

 دَػشش  ٍاگشا– هبیغ دسٍى یک ًبصل ّوگشا –ؿجیِ ػبصی دٍثؼذی خشیبى دٍفبصی گبص  67

68 
 ؿشکز گبص دبسع خٌَثی خْز ثشسػی هـکالر ٍ دیؾ ثیٌی ٍ ثْیٌِ ػبصی ػطح کٌششلی دس 7ٍاحذ لخشِ گیش فبص ((CFDؿجیِ ػبصی دیٌبهیک ػیبالسی

 ؿشایط هخشلف 
 دَػشش

 ؿفبّی ؿجیِ ػبصی ػیبل گزسًذُ اص هَسَس حفبسی دسٍى چبّی حلضًٍی ثب اػشفبدُ اص هکبًیک ػیبالر هحبػجبسی 69

zn ؿجیِ ػبصی فشآیٌذ اػشخشاج حالل 70
+2

 دَػشش ثب اػشفبدُ اص غـبء الیبف سَخبلی D2EHPA اص هحلَل ػَلفبر سَػط 

 ؿفبّی ؿجیِ ػبصی فشآیٌذ سصفیِ فبضالة داسٍیی سَػط غـبی الیبف سَخبلی 71

 ؿفبّی ؿجیِ ػبصی ّیذسٍلیکی ثشج ػیٌی ّوؼَ ثب اػشفبدُ اص دیٌبهیک ػیبالر هحبػجبسی 72

73 
دی اکؼیذ کشثي دس سوبع دٌّذُ ّبی غـبئی / ؿجیِ ػبصی ٍ ثشسػی سبثیش خَاف فیضیکی گبص ٍ خبرة ثشهیضاى خذاػبصی دی اکؼیذ گَگشد اص هخلَط َّا

 الیبف سَخبلی
 دَػشش

 ؿفبّی ثِ هخبصى رخیشُ ػبصی ثب چگبلی هشفبٍر ثب اػشفبدُ اص دیٌبهیک ػیبالر هحبػجبسی (LNG) ؿجیِ ػبصی ٍسٍد گبص طجیؼی هبیغ 74

 دَػشش کلشٍفشم ثب اػشفبدُ اص سشاٍؽ سجخیشی/ حزف کلشٍفشم اصهخلَط آة  CFDؿجیِ ػبصی 75

ِ ػبصی سَصیغ غلظز آالیٌذُ ّبی گبصی دس فبصّبی  76 ِ ٍػیلِ دیٌبهیک ػیبالر هحبػجبسی (3 ٍ 2)ؿجی  دَػشش هدشوغ گبص دبسع خٌَثی ث

ِ ػبصی ػذدی خشیبى گبص طجیؼی دسٍى سگَالسَس ٍ لَلِ ساثط یک ایؼشگبُ سملیل فـبسگبص 77  ؿفبّی ؿجی
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