
شرح فعالیت های انجام شده 

ومکانیکیخواصآزمایشگاههایتست•
پلیمریموادفیزیکی

پژوهش تراوش تبخیری•
(pervaporation)

از جمله آزمایشاتی که در آزمایشگاه خواص
ام می مکانیکی و فیزیکی  مواد پلیمری انج
:شود می توان به موارد زیر اشاره کرد

آزمایش تعیین مقاومت ضربه ● 
پاندولیپلیمرها به روش 

ارد  آزمایش تست سایش طبق استاند● 
ASTM D 5963

تست شاخص جریان مذاب ● 
MFI(melt flow index)

 ASTMآزمایش مونی ویسکومتر ● 

D 1646

آزمایش تعیین مقاومت سطحی و ● 
مقاومت حجمی نمونه

کپیالریآزمایش رئومتر ● 
عالوه بر موارد ذکر شده، آزمایشات دیگری

نیز در پژوهشکده ی پلیمر انجام می 
مانند تست مانایی فشار، تست .شود

، مقاومت در برابر تنش  (Tensile)کشش
، تست شعله،  (ESCR)محیطی

،تست (hardness)پیرولیز،تست سختی
، DSCوتستIR،تست TGAضربه، تست 

ت  تعیین دانسیته ی فوم، تعیین ضخام

تراوش تبخیری•
در دهه گذشته به دالیل زیر تراوش 

رار تبخیری به طور وسیعی مورد مطالعه ق
:گرفته  است

کم بودن فرایند به علت مصرفاقتصادی (1
انرژی 

جداسازی مخلوط های آزئوتروپقابلیت (2
دار و ایزومر دار و مخلوط های آلی

کاربرد مواد شیمیایی برای عدم (3
جداسازی

باالنیاز به درجه حرارت عدم (4

که استتراوش تبخیری فرایندی فرآیند
در آن یک مایع در تماس مستقیم با یک

می  ( سمت خوراک)غشا پلیمری متراکم 
ار باشد و در آن محصول نفوذ به عنوان بخ

با  ( طرف نفوذ) در طرف دیگر این غشا 
.  شوداستفاده ازکاهش فشار جزئی گرفته می

ک در اغلب موارد این فشار نسبی با ایجاد ی
ی خالء و یا با استفاده از گاز حامل کاهش م

یابد در واقع این فرایند یک روش برای 
جداسازی مخلوط مایعات توسط تبخیر  

یر جزئی از طریق یک غشاء متخلخل و یا غ
.متخلخل است

پژوهشگاه صنعت نفت
دکتر فصیحی: کارآموزینام استاد نرگس ساکی                                 :  دانشجونام 

چالش های صنعتی موجود/ کاستی ها

تراوش تبخیریدیاگرام فرآیند 

باوگستردهعالی،امکاناتعلی رغم-1
باقانمحقنفت،وصنعتپژوهشگاهکیفیت
آنتحقیقاتیتیم هایحرفه ای،وتجربه
وجواننیروهایخألوهستنداندکبسیار

گاهپژوهشاینمختلفقسمت هادرانگیزهبا
باعثموضوعاینکه.می آمدچشمبه

.تاسشدهپژوهشگاهعلمیکیفیتکاهش
100زیرمبالغباپروژه هایاخذعدم-2

نسنگیمبالغبراصراروتومانمیلیون
باعثامراینکهتومانمیلیون500باالی
اهپژوهشگبهراهیکوچکترپروژه هایشده
ردپژوهشگاهآندنبالبهونکنندپیدا

.استشدهکارکماخیرسالهای

معرفی محل کارآموزی

فعالیت های تخصصی پژوهشکده ی پلیمر

ات طراحی، ساخت و تولید صنعتی قطع-1
، پوشش ها و آستر های ، کامپوزیت ها و 

ر نانوکامپوزیت های پلیمری مورد مصرف د
سی  صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و مهند

معکوس قطعات پلیمری و ارایه 
فرموالسیون پایه آمیزه ها و آلیاژهای  

پلیمری
هیدرات گازی،  )فناوری های نوین-2

مایعات یونی، نانو مواد، سوخت زیستی و
(فناوری غشاء تبخیری

سنتز افزایه های شیمیایی و پلیمری-3
ومصرفی در صنایع باالدستی نفت 
کنترل کیفی محصوالت پلیمری  

و صنعت نفت مرکز تحقیقاتپژوهشگاه 
مجموعه پژوهشی ایرانی است، که به 
مینه  عنوان بزرگترین مرکز تحقیقاتی در ز
ن صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایرا

.فعالیت می کند
فعالیت های این پژوهشگاه در سه مجموعه 

پردیس پژوهش و توسعه انجام می شود، 
: موارد زیر استشاملکه 

نفتباالدستی صنایع 
نفتپایین دستی صنایع 

محیط زیستانرژی و

نپاییصنایعتوسعهوپژوهشپردیس•
زیرهایپژوهشکدهشاملنفتدستی
:است

نانوفناوریو کاتالیست •
توسعه فناوری های پاالیش و فرآورش •

نفت
ازگتوسعه فناوری های فرآورش و انتقال •
و فناوری های شیمیایی، پلیمریتوسعه •

پتروشیمی
فرایند و فناوری تجهیزات  توسعه •


