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  سرمقاله

  نكنيمپالسكو را فراموش 

امير اميدوار

ايمني ساختمانها در برابر حريق يكي از مباحث مهم و جدي 

در زندگي امروز است. اهميت اين موضوع با پيشرفت 

تكنولوژي و توسعه شهرنشيني، بلند مرتبه سازي، توسعه 

ها و هاي قطارهاي شهري و افزايش تعداد تونلشبكه

زيرگذرها، چند برابر شده است. ايمـني در برابر حــريق 

توان به شود كه از آن جمله ميمختلفي را شامل مي هايجنبه

هاي مختلف صنعتي و توليدي، در ايمني حريق در بخش

هاي مسكوني، اداري، چنين حفاظت ساختمانمعادن و هم

شهري و ايستگاههاي مترو در  يهاتجاري، خدماتي و تونل

برابر آتش سوزي اشاره نمود. اهميت بحث ايمني حريق و 

ها در برابر آتش سوزي باعث شده است كه انحفاظت ساختم

گانه مقررات ملي ساختمان (مبحث سوم  ٢٢يكي از مباحث 

مقررات ملي ساختمان) به اين مهم اختصاص داده شود. 

تدوين شد.  ١٣٨٠مبحث سوم در ايران براي اولين بار در سال 

 ١١٢هايي نظير نشريه فني اما قبل از آن نيز دستورالعمل

مقاله و يك پيوست تحت  ٦امه و بودجه در قالب سازمان برن

ها در برابر آتش عنوان دستورالعمل اجرايي حفاظت ساختمان

سوزي به عنوان كد اجرايي در اين بخش مورد استناد قرار 

گرفت. در مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، بيشتر به مي

ها پرداخته شده است و به ضوابط معماري و مقاوم سازي سازه

هاي ير موضوعات جانبي بحث ايمني حريق نظير سيستمسا

اعالم و اطفا حريق، اصول انتشار حريق و دود ناشي از آن در 

بخشهاي مختلف ساختمان و نظاير آن اشاره نشده است. در 

واقع بحث ايمني حريق عالوه بر ضوابط معماري و مقاوم 

هاي اتفاقي و هاي مناسب رويارويي با حريقسازي، روش

هاي دي، سازماندهي خدمات و افزايش كارايي سازمانعم

هاي نشاني و مديريت شهري در جلوگيري و كاهش زيانآتش

شود. مادي و غيرمادي ناشي از آتش سوزي را نيز شامل مي

رخداد برخي حوادث ناگوار مانند آتش سوزي و فروريزش 

ساختمان پالسكو و آمار و ارقام منتشر شده از سوي مقامات و 

ازمانهاي مسئول در پي اين حادثـه مبني بر تعدد س

هاي غير ايمن فرسوده و يا حتي جديد، فارغ از ساير ساختمان

هاي سياسي و مديريتي، بيانگر اين موضوع است كه حاشيه

ها در برابر حريق در كشور مبحث ايمني و حفاظت ساختمان

ما با نواقص جدي همراه است. يكپارچه نبودن مقررات و 

هاي ها و دستورالعملابط، عدم شفافيت در آيين نامهضو

ها، كپي اجرايي، عدم صدور شناسنامه ايمني براي ساختمان

برداري از استانداردهاي خارجي و ناديده انگاشتن شيوه 

اي در تدوين زندگي و مناسبات خاص فرهنگي، بومي و منطقه

از همه نشانان و شايد مقررات، آموزش ناكافي و ناكارآمد آتش

تر بيگانگي بخش اعظمي از جامعه مهندسي كشور با مهم

ترين اين مباحث ايمني و بخصوص ايمني حريق از جمله مهم

رسد كه انجمن هاست. در اين ميان چنين به نظر ميكاستي

تواند احتراق ايران به عنوان يك انجمن علمي و تخصصي مي

مؤثري  هايهاي موجود قدمدر جهت بهبود برخي از چالش

گيري و يا تقويت كميته تخصصي بردارد. اولين گام شكل

ايمني حريق در انجمن احتراق ايران است. در اين راه الزم 

است افراد متخصص در زمينه حريق و ايمني حريق در 

گرايشهاي مختلف مهندسي نظير مكانيك، هوافضا، عمران، 

هاي اي شناسايي شوند و كميتهشيمي و بهداشت حرفه

ها و رسد كه كميتهصصي مربوطه تشكيل گردد. به نظر ميتخ

توانند در قالب موارد زير هاي تخصصي ايمني حريق ميهسته

  هاي مثبت و قابل توجهي بردارند:قدم
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بازبيني قوانين و ضوابط اجرايي در زمينه حفاظت  -١
هاي ها در برابر حريق، تجميع دستورالعملساختمان

احتمالي و در نهايت متعدد موجود و رفع نواقص 
تهيه پيش نويس ضوابط مذكور و پيشنهاد آن به 

 مسئوالن مربوطه

هاي آموزشي مربوط به مبحث حفاظت تشكيل دوره -٢
ها در برابر حريق و تالش در جهت رفع ساختمان

 ابهامات موجود در قوانين

هاي هاي علمي سازمانمذاكره با كارشناسان و هسته -٣
هاي آموزشي با دوره نشاني در جهت برگزاريآتش

 نشانان با مسايل علمي حريقهدف آشنايي آتش

نشاني و دريافت همكاري با كارشناسان آتش -٤
هاي تجربي آنها در زمينه حريق در ديدگاه

ها و تالش براي بومي سازي استانداردهاي ساختمان
 موجود

تدوين سيالبس مشخصي براي درس حريق و ايمني  -٥
اي مهندسي و پيشنهاد هحريق جهت ارايه در رشته

 آن به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

در هر حال، شعار پالسكو را فراموش نكنيم جز در سايه آسيب 

شناسي دقيق، منصفانه و به دور از هياهوهاي سياسي و حزبي، 

سازي ي قانونگذاري و تالش در جهت شفافهارفع گره

ها و دانشگاه هاي تخصصيها و استفاده از توانمنددستورالعمل

  انجمنهاي علمي مرتبط تحقق نخواهد يافت.

  

  

Coal Pulverizer Maintenance Improves Boiler Combustion  

Richard. F 

  تعميرات دوره اي پودر كننده زغال سنگ بهبود احتراق بويلر با 
  عليرضا جوارشكيان مترجم:

مهندسي انرژي، دانشگاه پلي تكنيك ميالن كارشناسي ارشددانشجوي 

  :مقدمه
ترين بهينه كردن عملكرد خاكه كننده زغال سنگ يكي از مهم

پيش نيازها براي حصول اطمينان از شرايط مطلوب احتراق در 

جا به معرفي راه حل برخي از مشكالت كوره است. در اين

جايي از آن شود.ده احتراق در بويلرها پرداخته ميشناخته ش

بويلرهايي است ترين بخش سنگ، مهمكه خاكه كننده زغال

كنند، راه حل ال سنگ به عنوان سوخت استفاده ميكه از زغ

گونه بويلرها در اين بخش برخي از مشكالت احتراقي در اين

نهفته است. ظرفيت، قابليت اطمينان، مشكالت زيست 

همچنين انتشار محيطي از قبيل تشكيل خاكستر و رسوب و 

و  (CO)كسايد هايي مانند كربن مونوابيش از حد آالينده

، افزايش دماي بيش از حد در (NOX)نيتروژن اكسايدها 

چنين و هم گرمكن مجددبرخي نواحي مانند سوپرهيتر و 

رسوب بر روي كاتاليست برخي از مواردي است كه ناشي از 

عملكرد بهينه نشده خاكه كننده است. به دفعات مواردي ديده 

كند ولي ر نميكه كننده در شرايط بهينه كاشده است كه خا

عملكرد خاكه كننده تا چه حد مي تواند بر  اين واقعيت كه

قابليت اطمينان، بازده، ظرفيت و انتشار آالينده هاي واحد 

اگرچه است.  باشد، هنوز ناشناخته باقي مانده عملياتي اثر گذار

هايي براي اندازه گيري و نظارت بر عملكرد خاكه كننده روش

به واسطه آن عملكرد اين بخش را  وجود دارد كه مي توان

  بهبود بخشيد. 
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  سنجش عملكرد خاكه كننده

چنين توزيع سوخت  اولين گام و هم ١برداري از نرمينمونه

براي سنجش عملكرد خاكه كننده است. بدين منظور از 

دستگاه نمونه گيري ايزوكينتيك استفاده شده است و بايد از 

انجام شود و نرمي پودر  داريتمامي لوله هاي سوخت نمونه بر

چنين ميزان دبي سوخت براي هر سنگ تعيين شود. همزغال

نشان داده شده  ١طور كه در شكل همان مشعل تعيين شود.

است، دستگاه نمونه گير ايزوكينتيك از لوله سوخت رسان 

نمونه مي گيرد و باتوجه به سرعت سيال در لوله، ميزان دبي 

 كند.سوخت را تعيين ميو نسبت هوا به  هواي ورودي

 
  گير ايزوكينتيكدستگاه نمونه -١شكل 

هرگونه بهبودي در عملكرد تنها با اطالع دقيق از شرايط 

عملياتي موجود قابل اعمال است. بر همين اساس، نمونه 

له خطاي قابل گيري از يك لوله و يا در يك موضع خاص از لو

باال بردن دقت  كند. بدين منظور و براي- مالحظه اي ايجاد مي

رساني بايد بصورت  در عمليات سنجش، تمامي خطوط سوخت

نمونه سنگ آنها تعيين شود. گيري و نرمي زغالجداگانه نمونه

رساني بايد در شرايط معمول عملياتي گيري از خطوط سوخت

گيري ديده شده ود. در بعضي موارد، در حين نمونهانجام ش
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ر شده است به عنوان مثال است كه شرايط عملياتي دچار تغيي

دبي هواي ورودي كاهش يافته يا دبي سوخت تا ميزان 

طراحي شده كاهش يافته كه اين شرايط نشان دهنده شرايط 

گيري در شرايطي لياتي نيست. به زبان ديگر، نمونهمعمول عم

طا در سنجش غير از شرايط معمول عملياتي منجر به بروز خ

 شود. عملكرد خاكه كننده مي

  نتايج محتمل خارج از گستره

هاي با ترين مشعلم شده بر روي با كيفيتهاي انجارسيدر بر

ل ـكرد حاصـكمينه در شرايطي بهترين عمل ٢انتشار ناكس

و كمتر از  ٢٠٠% از زغال سنگ داراي نرمي ٧٥شود كه، مي

چنين توزيع سوخت وجود داشته باشد. هم  ٥٠% با نرمي ١/٠

يا بيشتر) قابل قبول است. اين در حالي % خطا (كمتر و ١٠با 

حتي  ٢٠٠است كه در اين مطالعه در بعضي موارد، نرمي 

ديده شده است و  ٥٠% با نرمي ١% و بيش از ٦٥كمتر از 

% (بيشتر و يا كمتر) نيز ديده شده ٣٠توزيع سوخت با خطاي 

گيري در شرايط واقعي نتايج حاصل از نمونه ٢در تصوير  است.

ارش شده است. در اين آزمايش، نرمي زغال سنگ عملياتي گز

اقبا باعث توزيع ناهمـگون سوخت قابل قبول نبوده كه متع

شود، توزيع سوخت گونه كه در نتايج ديده ميهمان شود.مي

% كم يا ١٠تواند ن بوده كه در شرايط استاندارد ميناهمگو

 ها در شرايط يكسانگيريزماني كه تمامي نمونهزياد باشد. 

عملياتي انجام گرفت، بايد به بررسي موارد خارج از گستره 

قابل قبول پرداخت. بدين منظور انجام بازرسي داخلي اجباري 

قطعات پودر كننده و محل توزيع كننده سوخت، لوله ها  است.

كه بايد مورد  و ساير قطعات داخلي از جمله اجزايي هستند

آيا ماده د كه چنين بايد بررسي كربازرسي قرارگيرند. هم

بهينه ها شده است يا خير. توزيع خارجي باعث انسداد لوله

ر برابر ها در گام اول با يكسان سازي مقاومت دسوخت در لوله

هاي سوخت رسان و در گام بعدي با عبور سيال در تمامي لوله

نتايج  ٣وير شود. تصزايش نرمي خاكه زغال سنگ حاصل مياف

                                                             
2 Nox 
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دهد. ي توزيع سوخت را نشان ميسازمربوط به روند بهينه

 باشد.سنـگ ميزغالنده ـاكه كنـگر خايانـنقاط آبي رنگ نم

  
  توزيع ناهمگون سوخت -٢ شكل

 
  ارتباط بين توزيع سوخت در خطوط و نرمي خاكه -٣شكل 

ها با نرمي گر ارتباط توزيع سوخت در لولهاين تصوير نمايان

شود، خاكه مشاهده ميطور كه خاكه زغال سنگ است و همان

  تر با همگوني بيشتري توزيع مي گردد.نرم

  اهميت بررسي بهبود در شرايط مكانيكي خاكه كننده

به منظور بهبود عملكرد خاكه كننده زغال سنگ، تنظيمات 

مكانيكي متفاوتي را مي توان انجام داد. نقاط اشاره شده در 

تنظيمات مكانيكي ترين اجزا براي انجام از جمله مهم ٤شكل 

   هستند.

با تنظيم مكانيكي اين اجزا مي توان به عملكرد بهتري در 

كننده زغال سنگ دست يافت. از جمله اين تنظيمات خاكه

  توان به موارد زير اشاره كرد:مي

  

A هاي هدايت كننده براي ذرات با اندازه بزرگترنصب پره 

B ٤٢٠٠٠تا  ٣٦٠٠٠افزايش بارگذاري ژورنال در گستره 
 (بارگذاري متناسب با اندازه) پوند 

  

 

  تنظيمات جزيي -٤شكل

C هاي چرخشي به منظور حصول اطمينان از نصب گلوگاه
سرعت متناسب، بهبود توزيع در مراحل ابتدايي و 

 جلوگيري از بازگشت خاكه زغال سنگ

D هامينان از دقت باال در هندسه رينگحصول اط 

E منظور انجام برخي ها به هايي براي اوريفيسنصب محل
هولت در تنظيمات در آينده كه از يك سو باعث س

هاي اوريفيس توسط پرسنل تعميرات شده تعويض صفحه
آزمون و باالنس كردن را تسريع و از سوي ديگر فرايند 

 كند.مي

F نصب دامنه براي خروجي سيلندر 

G  تعمير و تعويض سراميك داخلي مخروط به منظور
 صافي سطح داخلي مخروطحصول اطمينان از كيفيت 

H پوند٤٠٠٠٠هاي كامال مطابق با بارگذاري نصب رول 

I  حصول اطمينان از اندازه لقي بين رول و رينگ ( يك
 چهارم اينچ)

J  درجه با خطاي  ٢٠بازتنظيم اندازه زاويه كاسه ( معموال
 درجه) ٥/٠

K  نصب خم كننده گلوگاه به منظور كاهش مشكالت مرتبط
 جريان هوا به سمت رينگ با ماسه با منحرف كردن
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L  تغيير مكان ترموكوپل جريان هواي اصلي به گلوگاه
 ونتوري

چنين خطوط الزم است از شرايط مطلوب اتصاالت و هم

. تمامي سطوح داخلي ارتباطي ونتوري اطمينان حاصل گردد

آسياب بايد صيقلي بوده تا جريان چرخشي سوخت و هوا 

بدون هيچ گونه توربوالنسي به جداساز وارد و از آن خارج 

شود. اين كيفيت سطح همراه با اندازه گيري دقيق جريان 

هواي ورودي، از عوامل مهم در توزيع همگون جريان سوخت 

از در خروجي جداساز مي باشند. تمامي ابعاد داخلي بايد پيش 

نصب قطعات توسط مهندس متخصص در اين زمينه بررسي 

  شود. 

  ساير موارد جهت بهبود شرايط 

تعميرات و بازرسي تغذيه كننده ها نيز از مواردي است كه 

قابل اهميت است. اين بازرسي و نوسازي شامل كاليبراسيون 

لود سل ها، نصب ريزپردازنده ها و كاليبراسيون سرعت ورودي 

ديگري كه براي نظارت بر عملكرد خاكه كننده روش  است.

اتخاذ مي شود، برسي ميزان توان ورودي موتور هر آسياب 

بسته به ميزان نرخ ورودي خوراك (زغال سنگ) است. بدين 

منظور، ميتوان از ارتباط بين ميزان تن بر ساعت خوراك و 

كيلووات ساعت توان موتور به عنوان يك نمايه استفاده كرد 

). به طور معمول، كاهش در ميزان توان ورودي كه ٥(شكل 

توسط خاكه كننده مصرف مي شود منجر به شرايط بهينه 

نمي شود. برعكس آنچه كه  ١افزايش نرخ آزادسازي انرژي

انتظار مي رود، افزايش توان مصرفي توسط خاكه كننده، 

هميشه كيفيت باالتري از نرمي خاكه زغال سنگ را در بر 

 Ball) در اين مورد، تنها استثنا آسياب نوعخواهد داشت. 

Tube) .مي باشد   

                                                             
1 Heat Rate 

 

  توان مصرفي توسط آسياب برحسب تن زغال سنگ - ٥شكل

 تنظيم ميزان مطلوب جريان هواي ورودي

نمي توان ظرفيت خاكه كننده زغال سنگ را به سادگي 

معياري از توان عملياتي زغال سنگ دانست. ظرفيت خاكه 

عملياتي زغال سنگ براي نرمي مشخصي كننده در واقع توان 

و ميزان رطوبت در زغال  (HGI) ٢از خاكه، قابليت خاكه شدن

سنگ است. معموال در شرايطي كه توان عملياتي زغال سنگ 

در حد مطلوب نباشد، ميزان هواي ورودي افزايش مي يابد تا 

). اگرچه افزايش توان ٦ شكلظرفيت مورد نظر حاصل شود (

در  شود.به كاهش كيفيت نرمي خاكه ميمنجر عملياتي 

شرايطي كه جريان هواي اصلي بيشتر از ميزان بهينه است، 

شود كه يش از حد خاكه زغال سنگ بيشتر ميامكان ورود ب

منجر به توزيع ناهمگون سوخت شده و متعاقبا ابعاد شعله 

گسترده تر مي شود و همچنين عملكرد مشعل با توليد ناكس 

كمينه دچار مشكالتي مي شود. ميزان نسبت هوا به سوخت 

بهترين شرايط را فراهم مي آورد. در بعضي  ٨/١در حدود 

ن آسياب و همچني (Ball tube)موارد مانند آسياب از نوع 

بهينه است. تا به  ٦/١سرعت باال نسبت هوا به سوخت در حد 

 ٥/٢نسبت هوا به سوخت بهينه احتراقي براي حال شرايط 

و باالتر گزارش نشده اگرچه كه در بعضي موارد نسبت هوا به 

نتايج مربوط به نسبت  به چشم مي خورد. ٥/٢تا  ٢/٢سوخت 

 ٧نمونه در تصوير هاي هوا به سوخت براي يك واحد عملياتي 

آمده است. در اين نمونه خاص، نسبت هوا به سوخت به مراتب 

طراحي است. در شرايطي كه ميزان  باالتر از ميزان مطلوب در

                                                             
2 Hardgrove Grindability Index 
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هواي ورودي افزايش مي يابد، نتايج مطلوبي مانند بهبود در 

شرايط خشك شدن زغال سنگ مرطوب، افزايش كنترل 

ي از نشت زغال پذيري توان خروجي و همچنين جلوگير

در حالي كه اين  سنگ از محدوده آسياب حاصل مي شود

شرايط (افزايش ميزان هواي ورودي) براي عملكرد مشعل 

مناسب نيست. تمامي جريان هاي هواي ورودي بايد با دقت 

 پيشنهاد منظور تحقق اين هدف،ب اندازه گيري و كنترل شوند.

از ونتوري ها يا نازل هاي تاييد شده است به اين ما استفاده 

حت تاثير اختالالت دليل كه قابل اطمينان بوده و كمتر ت

  .گيرندخارجي قرار مي

 
  HGIارتباط ظرفيت خاكه كننده و  -٦شكل

  
نسبت هوا به سوخت در شرايط عملياتي در مقايسه با  - ٧شكل 

  شرايط بهينه طراحي

  

 MPSهايي براي آسياب از نوع توصيه

؛ اجزاي متعددي قابليت MPSبه منظور بهبود عملكرد آسياب 

تجهيز شدن را دارند. اگرچه كه اين تغييرات همراه با هزينه 

هاي بااليي براي واحد عملياتي هستند اما اين هزينه ها با 

افزايش بازده واحد عملياتي جبران مي شود. به عنوان مثال 

نه اي معادل مگاواتي با صرف هزي ٤٥٠يك واحد عملياتي 

دالر امريكا بابت آزمون و بهينه سازي عمليات،  ٧٥٠٠٠٠

ميليون ها دالر صرفه جويي اقتصادي به واسطه استفاده از 

ترين زغال سنگ ارزان تر انجام داده است. از جمله مهم

اجزايي كه قابليت ارتقا دارند مي توان به موارد زير اشاره نمود 

  ).٨(شكل 
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  عمر قطعات افزايش طول -٨شكل 

ساعت عمر عملياتي قطعات در سال  ٨٠٠٠دستيابي به 

اي اي و همچنين نمونه برداري دورهمند تعميرات دورهنياز

توسط دستگاه نمونه گير ايزوكينتيك و همچنين كاليبراسيون 

  دستگاه ها است.

A( نصب خروجي دامني شكل 

B(  نصب پره راهنماي بهينه شده به منظور جداسازي و
 بهتر ذراتهمگون سازي 

C(  تنظيم كردن لقي بفل مخروطي مطابق با شرايط بهينه
 شده

D( نصب دريچه پس زني با طراحي بهينه 

E(  نصب باالنس كننده مقاومت دروني لوله ها در مقابل
حركت سيال براي سيستم هوا رساني كه داراي مكان 

 هايي براي اوريفيس ها نيز باشد.

F( هواي اصلي ارتقا و تجهيز ابزارهاي اندازه گيري جريان 

G(  نصب مجموعه منحرف كننده جريان با طراحي بهينه
 شده

H( نصب مجموعه گلوگاه چرخشي با طراحي بهينه 

I( (رينگ) نصب حلقه 

جريان هواي سرد، داراي چگالي متفاوتي نسبت به هواي گرم 

است كه متعاقبا باعث ايجاد تفاوت در سرعت جريان براي دبي 

 k (K-factor)ه جرمي خاصي مي شود. بدليل اينكه نماي

در  Kدچار تغيير مي شود، ترجيح براين است كه از نمايه 

استفاده شود. اين نكته نيز در زماني كه  (Hot-K)حالت گرم 

در حال تهيه نمودارهاي جريان هواي اصلي براي خاكه كننده 

هستيم حائز اهميت است. اكثر تكنيسين هاي ابزارهاي اندازه 

در حالت گرم براي  Kگيري ترجيح مي دهند تا از پارامتر 

 طور كه قبال نيزتاييد صحت كاليبراسيون استفاده كنند. همان

امل شايع در اشاره شد، افزايش جريان هواي اصلي يكي از عو

كننده است. بنابراين سنجش دقيق عملكرد نامناسب خاكه

  شرايط حائز اهميت است.

  دستيابي به بهترين شرايط احتراقي در مشعل

يابي به بهترين شرايط احتراقي در مشعل هدف نهايي دست

آزادسازي انرژي، كاهش است زيرا اين امر باعث بهبود نرخ 

چنين تشكيل خاكستر و رسوب، كاهش انتشار آالينده ها و هم

كاهش هزينه ها مي شود. موارد زير مي تواند به بهبود شرايط 

  احتراقي در مشعل كمك كند:

  توزين جريان هواي ورودي به وسيله اوريفيس هاي
 خطوط سوخت رسان

 ال ارتقا و تجهيز فيدرهاي (خوراك رسان هاي) زغ
سنگ به ريزپردازنده هاي جديد و كاليبراسيون آن 

 ها به منظور افزايش دقت عمليات خوراك رساني

  تنظيم خاكه كننده به بهترين شرايط از ديدگاه
 مكانيكي

  تالش در جهت ثبات ميزان نسبت هوا به سوخت در
 ٨/١حدود 

  تالش براي ثابت نگه داشتن سرعت در گلوگاه خاكه
 طراحيكننده در گستره 

  كاليبراسيون دبي سنج ها با درنظر گرفتن پارامترK 

 (Hot K)در حالت گرم 

  بازرسي خطوط سوخت رساني به منظور حصول
 اطمينان از نرمي مطلوب خاكه و همچنين توزيع

 همگون به كمك دستگاه نمونه گيري ايزوكينتيك
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چنين توازن در خطوط كننده و همعملكرد بهينه خاكه
جر به همگوني شعله در مشعل شده كه سوخت رساني من

  نتايج مطلوب زير را به دنبال خواهد داشت:

 يداكاهش انتشار كربن مونواكس (CO)  و نيتروژن
 (NOx)يدها ااكس

 كاهش پديده تشكيل خاكستر 

 كاهش پديده تشكيل رسوب  

  شرايط بهتري از ديدگاه آزادسازي ذرات معلق در
 فرايند اشتعال

  به واسطه دماي باالي گازهاي كاهش اتالف انرژي
 خروجي

  انعطاف پذيري بيشتر واحد عملياتي نسبت به انواع
 مختلف زغال سنگ

  كاهش ميزان خاكستر در سيستم كاتاليست 

 كاهش دماي گازهاي خروجي از استك )Stack( 

  كاهش در ميزان آب مورد نياز جهت كم كردن
 دماي جريان سوپرهيت شده بخار

  دودهكاهش ميزان انتشار 

با درنظر گرفتن اين اثرات مطلوب، اعمال برخي تغييرات حائز 
  .اهميت به نظر مي رسد

  هاي تابشي و ليزري گيري غلظت گونه هاي احتراقي با استفاده از روش اندازه
  حسين سلطانيان

دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي مكانيك، دانشگاه تربيت مدرس 

  مقدمه
با نگاهي به گذشته مي توان گفت كه علم احتراق بدون كمك 

طيف سنجي به كمك ليزر (كه براي توليد از راه دور و تفسير 

الزم است.)  غيرهداده هاي تركيبات شيميايي، دما، سرعت و 

از بسياري از پيشرفت هاي خود باز مي ماند. معرفي  ليزرها، 

هاي احتراقي  اي كه در محيط فهم فرآيندهايي چند جانبه

افتد (كه معموالً شامل توانايي درك مفاهيم  مختلف اتفاق مي

پيچيده و بعضاً پنهان شيمي، فيزيك مولكولي و ديناميك 

و كاربران بوده است) را  سياالت كه چالشي براي دانشمندان

تر كرده است. اين پيشرفت ها نه تنها در بخش  آسان

اي انجام شده است بلكه صنايع احتراقي نيز از  تحقيقاتي پايه

هاي ليزري شامل شمار زيادي از  شود. روش مند مي آن بهره

ها است كه اطالعات فيزيكي و شيميايي را از تعامل بين  روش

سه فاز جامد، مايع و  گاز آن) و ميدان ماده (در هر كدام از 

الكترومغناطيس ايجاد شده با يك يا دو پرتو ليزر به دست 

هاي ليزري كارا، قوي، قابل اطمينان و  دهد. ظهور سيستم مي

تجاري باعث توسعه تكنولوژيكي و علمي و همچنين 

اي شده است و دركنار آن تحقيقات  كاربردهاي صنعتي و پايه

رين شكل آن نگه داشته است. فهم فيزيك اتمي را در به روزت

گيري هاي ليزري  و مولكولي نيز به واسطه نقش حياتي اندازه

بسيار رونق يافته است. تمامي اين موارد در مورد علم احتراق 

  نيز صادق است.

  ها  گيري غلظت گونه تجهيزات الزم در اندازه

هستند، بدون كاربرد هاي اندازه گيري كه بر پايه ليزر استوار 

كه انتخاب سيستم  ١در نظر گرفتن چندين تجهيز نوري

كنند ميسر نخواهد بود. جداي از  ليزري را كامل مي

هاي توسعه يافته براي ساخت ليزرهاي پيچيده و  تكنولوژي

هاي تعامل  وراي دانش علمي براي درك فيزيك نوري مولكول

در  هاي انجام شده كننده با ميدان مغناطيسي،  پيشرفت

گيري وابسته به استفاده صحيح و چيدمان تعداد زيادي  اندازه

                                                             
1Optical Component  
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اين امر شامل آينه ها،  ].١[تجهيز نوري در كنار هم است 

]، منشورها، قطبي ٢[ ١هاي نور هاي تفكيك كننده عدسي

هاي غيرخطي، فيلترها، فيبرهاي نوري،  ، كريستال ٢ها  كننده

ا و ... است. عالوه بر ، آشكارسازه ٤نگارها  ، طيف ٣ها گريتينگ

ها  در چينش آزمايشگاهي به  ي آن (همه اين تنوع تجهيزات

ها  روند)، به اين نكته بايد توجه كرد كه هر كدام از آن كار مي

شوند كه انتخاب ها را  نيز در انواع مختلف تجاري ساخته مي

كند. تجهيزات آزمايشي كه نقش اساسي  نيز بسيار گسترده مي

كنند و در هر آزمايش مربوط به  زي ميدر آزمايش با

 سنجي به كمك ليزر حضور دارند، در ادامه خواهند آمد. طيف

 

شمايي كلي از يك ليزر عبوري از داخل شعله به منظور  -١شكل

  هاي مياني احتراق گيري غلظت گونه اندازه

  معرفي كلي ليزر

واژه ليزر مخفف تقويت كردن نور با تابش تحريك شده ي  

. ليزر يك منبع نور است كه داراي مزيت ]٣[ است  ٥تشعشع 

زياد،  ٦گيري جهت توان باالي تابشي متمركز در يك پرتو با

پوشي كه با خواص زماني و مكاني  پراكندگي قابل چشم

شاخص گذاري مي شود. به طور كلي هر ليزر به عنوان يك 

حفره نوري شناخته مي شود كه در دو انتها با آينه ها به پايان 

جايي در وسط، حفره شامل يك ماده فعال يا  ].٣مي رسد[

ماده اي كه مسئول اثر ليزري است كه ابتداي آن با نوعي 
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ي  تحريك نوري كليد خورده است. تشعشعي كه از ماده

بين تحريك نوري شده صادر مي شود، شروع به برخورد كردن 

دو آينه مي كند و انرژي بيشتر و بيشتري در هر عبور از ميان 

ماده كسب مي كند. اين پديده به عنوان تابش تحريك شده 

شناخته مي شود و با تابش لحظه اي رقابت مي كند كه انرژي 

ازدست رفته را در فرآيند ليزري معرفي مي كند. نور تقويت 

د. قسمتي از آن در هر مانده به طور دائم در حفره نوري نميش

يرون نشت كرده و اشعـه ليـزر را مسير رفت و برگشت به ب

هاي ليزري وجود دارد كه انواع مختلفي از سامانه سازد. .مي

. يكي از ]٤[كنند  همه آن ها از اصول يكساني تبعيت مي

ي نوري است. به عنوان مثال،  معيارهاي مهم تمايز، حالت ماده

ته دارد و به طور معمول در ليزري كه تابش پيوس

هاي احتراقي استفاده مي شود، شامل ماده گازي  گيري اندازه

هاي آرگون در لوله پالسما). مثالي ديگر از ليزر  است (يون

شود كه تركيبي از  خطي نوري استفاده مي گازي براي هم

نئون). اما ليزري كه  -هليوم و اتم هاي  نئون است (ليزر هليوم

ك ليزر شود، يآزمايش هاي احتراقي استفاده مير به كرات د

.  Nd-YAG٧اي به نام  اي شيشهحالت جامد است كه با ماده

هاي ليزري شديدي با طول زماني تواند پالس اين ليزر مي

نانوثانيه فراهم كند كه بسيار مفيد براي  ١٠كمتر از 

گيري احتراق  است، اما نرخ تكرار چند ده پالس در  اندازه

ثانيه، محدوديتي را در مطالعه فرآيندهاي ديناميكي ايجاد 

 كند.  مي

  سنج طيف

نگار وسيله اي است كه  يا طيف ٨بنا به تعريف طيف سنج  

هاي  هاي تابش براي تشخيص و تحليلي طول موج

سنجي مولكولي)  به كار  الكترومغناطيس (معموالً براي طيف

اي كه در آن تابش (تابش الكترومغناطيس  رود. هر وسيله مي

(جرم يا انرژي) به  اي يا تابش ذرات)، بر حسب مشخصه ويژه
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 ها در نقاط گيري شكل يك طيف گسترش يابد كه در آن اندازه

يك  سنج گويند. شود را  طيف و نواحي اين طيف انجام مي

سنج به طور كلي شامل يك منبع تابش و تجهيزات  طيف

هاي جذبي تابش است. طيف سنج  ٢و تحليلي   ١تشخيصي 

با طول موج معلوم را از گونه هاي مورد نظر عبور مي دهند. 

گر  يد طيف حاصله،  تشخيصبا تغيير اين طول موج براي تول

كند كه به چه ميزان هر طول موج جذب گونه مشخص مي

اي پيدا كردن طيف جذبي، شده است. يك رايانه، خروجي را بر

كند. طراحي هاي مختلف امكان مطالعه نمونه هاي تحليل مي

مختلف با فركانس هاي گوناگون را براي دماها و فشارهاي 

  دهد. مختلف مي

  
 همراه اجزاء مختلف آنسنج معمولي به  تصوير يك طيف - ٢شكل

]٥[  

  سايرتجهيزات نوري

بدون كنترل اشعله ليزر، حضور آن كاربرد خاصي نداشته و در  

هر چينش آزمايشگاهي حضور تجهيزاتي براي تشخيص نور به 

دست آمده در پاسخ به تحريك ليزر، ضروري است. 

نيز ممكن است براي تغيير حالت قطبش  ٣كننده  قطبي

د نوسان ميدان الكتريكي)، الزم باشد. جايي كه اشعه ليزر باي

هاي نور، بايد مورد  به دو مؤلفه تقسيم شود، تفكيك كننده

]. آينه ها براي تحويل اشعه ليزر هر جا ٦استفاده قرار گيرند [
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هاي ساده به جاي  كه نياز باشد، و به همين ترتيب منشور

 شوند. ها براي كنترل  بهتر جهت اشعه ليزر استفاده مي آينه

بخصوصي است كه  يك ويژگي از سطوح نوري٤نمايي دورنگ

هاي  ها اجازه عبور داده و طول موج كه براي بعضي طول موج

هايي با انواع  كند. همچنين عدسي ديگر را منعكس مي

اي، همگرا، واگرا و ...) براي متمركز  مختلف( كروي، استوانه

كردن نور و سپس جمع آوري سيگنال هاي نوري كه براي 

 مفيد هستند.گيري معني دار هستند، بسيار  اندازه

  

  

 

 

  

(راست) و دورنگ (چپ)مورد استفاده  CCDهاي  دوربين - ٣شكل
 ]٥[ هاي احتراقي گيري غلظت گونه در اندازه

داولي از چينش آزمون هستند ، تجهيزات مت٥فيبرهاي نوري

ها براي  گيرند. آن كه براي طيف سنجي مورد استفاده قرار مي

هاي ديگر كه از منابع  انتخاب سيگنال و پس زدن طول موج

ماند اشعه ليزر،  شوند (نورهاي سرگردان، پس ديگر وارد مي

شوند. اين  تابش از مولكول هاي انتخاب نشده) استفاده مي

توانند  ها مي رويزم دارند. به بيان ديگر آنفيلترها اثر ديك

گذر يا باالگذر باشند (عبور طول موج هاي كمتر يا  پايين

بيشتر از يك مقدار مرجع). آشكارساز، يك ماده حساس به نور 

]. اين ١[ كند دارد كه نور را به سيگنال الكتريكي تبديل مي

اتفاق به چند صورت مي افتد. به عنوان مثال بعضي 

رسازها  بر پايه اثر فوتو الكتريك كار مي كنند (بيرون آشكا

                                                             
4Dichroism 
5Optical Fibers 



 

١٣ 
 

 ١٣٩٥ زمستان، ٥٥ دوازدهم، شماره ايران، سال احتراق انجمن خبرنامه 

توان به  كشيدن الكترون ها از سطح نورتاب) از آن جمله مي

 اشاره كرد.   ٢فوتوديودهاي خأل  و   ١كننده سيگنال تقويت

 
  ]٢هوا [-طيف تابشي شعله پيش مخلوط غني بوتان-٤شكل

 هاي احتراقي گيري غلظت گونه اندازه

تواند اطالعات  هاي احتراقي نمي جامع از محيطيك تحليل  

هاي مولكولي شركت كننده  هاي محلي گونه مربوط به غلظت

هاي شيميايي مشخصه فرآيند احتراق را ناديده  در واكنش

بگيرد. اين كار بسيار مشكل است چون يك رويداد معمولي 

ها (و شايد صدها) واكنش مهم كه در يك لحظه  احتراق  از ده

هاي درگير  شوند و شامل تعداد زيادي مولكول مي انجام

ي آن ها امكان ناپذير  هستند، تشكيل شده كه رديابي همه

ها وجود دارند كه  است. به طور كلي تعداد اندكي از گونه

شناسايي آن ها نسبتاً ساده بوده و به علت رابطه تنگاتنگ 

اً، خود با احتراق به طور كلي مورد توجه ويژه هستند. مخصوص

توانند تحت شرايط مختلف  هاي دو اتمي مي مولكول

اي  گيري شوند چون كه سطوح انرژي خيلي پيچيده اندازه

هاي اكسيژن و نيتروژن كه در  ]. براي مثال، مولكول٢ندارند [

هاي آالينده  احتراق با هوا اهميت اساسي داشته يا گونه

براي  اساسي( مانند نيتروژن و منواكسيد كربن). اين شرايط

شود. با اين  تر مي ساير مولكول هاي پيچيده تر بسيار سخت

اتمي، كماكان قابل شناسايي  هاي سه وجود تعدادي از مولكول

اي از محصوالت  هستند. مثال معمولي آب است كه سهم عمده

هايي مانند نيتروژن و  دهد و يا آالينده احتراق را تشكيل مي
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دو و سه اتمي، تعداد بسيار  هاي اكسيد. عالوه بر گونه كربن دي

ها را ول ها كه مي توان با دقت خاصي آنمحدودي از مولك

هاي هيدروكربني داد نيز وجود دارند مثالً، سوخت تشخيص

هاي مياني  اصلي مانند متان يا اتان، و يا بعضي از گونه

توان با مشكالت خاصي به صورت طيفي  (فرمالدهيد) را مي

تن كلي، چندين روش براي گرفشناسايي كرد. به طور 

هاي شيميايي وچود دارد كه گيري از گونه هاي اندازه داده

مبناي فيزيكي آن ها نتيجه مستقيم بر روي رويكرد آزمايشي 

توان اين روش هاي ليزري را با توجه به خصوصيات  دارد. مي

بندي كرد. بر اين اساس، دو گروه  سيگنال هر يك تقسيم

هاي غير شود، گروه اول كه  از روش مي فتهمختلف در نظر گر

در آن استفاده شده به واقعيتي اشاره مي كند كه در  ٣منسجم 

آن، مولكول ها در معرض يك و يا چند اشعه ليزر (به طور 

جداگانه عمل مي كنند) قرار گرفته و به همين خاطر، سيگنال 

نهايي، متناسب با تعداد مولكول هاي تابش كننده است. به 

وه، عدم انسجام منجر به يك پاسخ نوري كه معموالً داراي عال

است (سيگنال بر روي تمام زاويه  ٤خواص مشابه از هر سو

پخش مي شود)، شده و در نتيجه چينش معمولي آزمون در 

درجه آماده مي شود (يعني انتشار نور ليزر در يك  ٩٠زاويه 

ك راستا است در حالي كه تشخيص، در جهتي عمود بر تحري

  آمده است). ٥شكل است مطابق آن چه در 

  
  همدوس هاي غير چينش آزمون براي روش -٥شكل 
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همدوس مورد استفاده در ترين مثال روش هاي غير معروف

چنين روش و هم LIFعلم احتراق، روش القاي فلورسانس 

است. ذكر اين نكته ضروري  ١خودي پراكندگي رامان  به خود

است كه روش القاي فلورسانس كه جزء روش هاي غير 

همدوس است معموالً براي تشخيص گونه هاي با غلظت بسيار 

ي شود. به طور ويژه، و يا زير آن استفاده م ppmكم (در حد 

هايي  ) و آاليندهC و  OH،CH ،NH ،CNراديكال ها (مانند 

) كه در مقادير بسيار كم حضور داشته و با COو  NO(مانند 

اين وجود بسيار مهم هستند، با استفاده از اين روش 

  شوند.  گيري مي اندازه

  
و همچنين تغييرات دما در شعله  OHغلظت راديكال  -٦شكل

براي سرعت هاي جريان و  LIFنفوذي متان با استفاده از روش 
  ]٥هاي مختلف [ استوكيومتري

سنجي غير منسجم، روش منسجم وجود دارد.  در مقابل طيف

اين گروه شامل روش هاي ليزري است كه تأكيد روي 

هاي تحريك شده  هاي نوري جمع آوري شده از مولكول پاسخ

 دارد. منسجم بودن روش، خود را در رفتار غير خطي سيگنال

(تابش صادر شده متناسب با تعداد مولكول هاي تابش كننده 

نيست.) نشان داده و سيگنال روي تمام زاويه پخش نشده به 

خاطر اين كه رفتار وابسته به جهت از خود نشان مي دهد 

اي . به همين دليل است كه چينش آزمون براي روش ه]٧[
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است (مطابق شكل  ٢منسجم نيازمند دسترسي نوري خط ديد 

). بدان معني كه جهت تشخيص منطبق با جهت انتشار ٥

هاي متداول از اين روش مورد استفاده  مثال اشعه ليزر است.

، روش  هاي شيميايي در علم احتراق براي تشخيص گونه

چنين روش پراكندگي و هم ٣تركيب چهار موج انحطاط يافته 

  است.   ٤رامان ضد استوكس 

  نتيجه گيري:

تماسي  گيري غير اصول حاكم بر اندازه به در اين گزارش ابتدا

 پرداخته شده است، سپسبه همراه معرفي كلي اجزاء اصلي 

 

در شعله پيش مخلوط يك  OHدما و غلظت راديكال  - ٧شكل

  ]١[ها است) دهنده مربوط به حضور واكنش x=0بعدي متان و هوا (

ها  گيري غلظت گونه مهم با تكيه بر اندازه هايبنديطبقه

ها به  گيري هاي اصلي آزمون، در اين اندازه عنوان شد. چينش

هاي به دست  هاي مربوطه و طيف همراه توضيح مختصر روش

ها به صورت جامع مورد ارزيابي قرار گرفت. جدول  آمده از آن

  ها را در كنار هم آورده است. اين روش ،بندي به عنوان جمع ١

  هاي احتراقي گيري غلظت گونه هاي ليزري در اندازه : روش١جدول 

 هاي غير منسجم روش هاي منسجم روش

پراكندگي ضد استوكس 
 )CARSمنسجم رامان(

 )LIFالقاي فلورسانس(
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 خودي رامان به پراكندگي خود اختالط چهار موج
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كتاب معرفي   

  وندحامد زيني

 عنوان: جريانهاي واكنشي شيميايي، تئوري و كاربرد

، پيتر ٢، ميشايل كلترين١نويسندگان: رابرت كي

  ٣گالربرگ

 انتشارات: جان وايلي

  ٢٠٠٣سال نشر: 

  پيوست ٣فصل به عالوه  ١٧تعداد بخشها : 

  ٨٦١تعداد صفحات: 

شبيه سازي جريانهاي واكنشي شيميايي به صورت گسترده 

جهت درك كمي و بهينه سازي شرايط واكنشي مانند، 

و ديگر فرايندهاي شيميايي به كار  CVDاحتراق، كاتاليست، 

برده مي شود. با وجود آنكه شرايط واكنش، هندسه و 

مشخصات جريان سيال در سيستمهاي مختلفي كه از واكنش 

استفاده مي كنند بسيار متفاوت مي باشند، با هاي شيميايي 

اين حال، تمام استفاده كننده ها نيازهاي مشتركي اعم از 

 فاز  توصيف دقيق و جزئي از سينتيك شيميايي كه در حالت

 

                                                             
1 Robert J. Kee 
2 Michael E. Coltrin 
3 Peter Glarborg 

 

اب ـدهد دارند. كتگـازي و يا واكنـش سطـحي رخ مي

مفاهيم  "هاي واكنشي شيميايي، تئوري و كاربردجريان"

حوزه هاي مكانيك سياالت و شيمي فيزيك را ابتدايي از 

گردآوري كرده است. اين مجموعه به دانشجويان و محققان 

كاربردي كمك مي كند تا توانايي تحليل و شبيه سازي 

  به دست آورند. اين كتاب مفصل  هاي واقعي واكنشي راسيستم

صفحه تاليف شده است. فصول ابتدايي  ٨٦١فصل با  ١٧در 

نتقال را از ديدگاه مكانيك سياالت معرفي مي فرآيندهاي ا

كنند. همزمان روشهاي شبيه سازي انتقال در سياالت در اين 



 

١٦ 
 

 ١٣٩٥ زمستان، ٥٥ دوازدهم، شماره ايران، سال احتراق انجمن خبرنامه 

قسمتها مورد بررسي قرار مي گيرد. روشهاي حل ميدانهاي 

سياالتي اعم از جريانهاي برشي، برخوردي و غيره در اين 

فصول به صورت كامل مورد واكاوي قرار گرفته است. بخشهاي 

ي كتاب، شيمي فيزيك را مورد هدف قرار داده است تا ميان

توانايي بررسي و شبيه سازي جريانهاي واكنشي شيميايي 

براي خوانندگان حاصل شود. در اين بخش ها مواردي مانند 

ترموديناميك شيميايي، انتقال مولكولي، تئوري نرخ واكنش 

شيميايي و واكنش هاي شيميايي به مخاطب عرضه مي شود. 

هاي انتهايي كتاب به شبيه سازي پيچيده جريانهاي بخش

واكنشي شامل واكنش هاي غير همگن، واكنش سطحي، 

جريانهاي واكنشي صفر بعدي، يك بعدي و دو بعدي، مفاهيم 

، احتراق اليه مرزي و غيره  (… ,PSR, PFR)راكتورها 

 پرداخته است. 

چنين پوشش مناسبي در مورد روشهاي اين كتاب هم

رياضياتي حل جريان واكنشي مانند متدهاي حل واكنش هاي 

و غيره داده است. يكي از مزيت Stiffشيميايي، حل معادالت 

هاي مهم كتاب در اين مي باشد كه نويسندگان اين كتاب 

باشند و مي Chemkinتوسعه دهندگان اصلي كد پر كاربرد 

ار با مطالعه اين كتاب دانش ين نرم افزدر واقع كاربران ا

تري نسبت به كار با نرم افزار فوق پيدا خواهند كرد. اين عميق

كتاب به گونه اي نوشته شده است كه هم دانشجويان 

هوافضا) و هم فارغ  مهندسي (َشامل مكانيك، شيمي و

و جهت توسعه دانش توانند از آن به بهترين نحالتحصيالن مي

سازي عددي جريانهاي واكنشي استفاده كنند. يهاحتراقي و شب

احتراقي هايرساله و هانامهپايان معرفي

شماره  هاي احتراقي اينها و رسالهنامهدر بخش معرفي پايان

 آيت قره قاني دكترجناب آقاي  دكتري رسالهاز خبرنامه، با 

-ت، آشنا ميـارائه شده اس ١٣٩٤كه در شهريور ماه سال 

برتر احتراقي  رساله به عنوان رسالهاين  است ذكر انيشاشويم. 

از طرف انجمن احتراق ايران معرفي گرديده  دكتريدر مقطع 

  است.

: شبيه سازي احتراق مخلوط همگن اشتعال تراكمي  عنوان

  هاي زيستي به منظور تعيين زمان شروع احتراق براي سوخت

مهندس مصطفي ميرسليم، دكتر رضا راهنما:  اساتيد

  حسيني ابرده

  چكيده: 

استفاده از راهبردهاي احتراق اشتعال تراكمي با مخلوط 

در موتورها امكان افزايش بازده وكاهش آميخته  پيش

اين  كند. كاربرد عملي هاي خروجي را فراهم مي آالينده

راهبردهاي احتراقي به دليل محدود بودن بازة عملكردي آنها 

رود. مديريت  هاي مهم مهندسي به شمار مي هنوز از چالش

زمان شروع احتراق و  طول دورة آن، به منظور جلوگيري از 

ع و يا كند كه منجر به كوبش يا عدم افروزش احتراق سري

در مورد موتورهاي با راهبرد  هاي روز علمي گردد، از بحث مي

اين  در باشد. آميخته مي احتراق اشتعال تراكمي با مخلوط پيش

ايِ  استوانه پژوهش، با تجهيز و راه اندازي موتور تك

ن آزمايشگاهيِ ريكاردو در حالت اشتعال تراكمي مخلوط همگ

و نيز توسعة الگوي ديناميك سياالت محاسباتي، طراحيِ 

سوخت براي موتور ريكاردو در حالت اشتعال تراكمي مخلوط 

همگن انجام شده است. سوخت پاية استفاده شده در بررسي 

تجربي گاز طبيعي بوده و سوخت هاي اتانول و متانول به 

ه عنوان سوخت هاي زيستي جايگزين مورد مطالعه قرار گرفت

اند. نتايج نشان مي دهند كه دماي ورودي، غناي مخلوط و 

بندي  نيز افزودني دي متيل اتر، مؤثرترين عواملِ پايشِ زمان

احتراق در موتور اشتعال تراكمي مخلوط همگن گاز طبيعي 

بوده اند، در حالي كه عامل اصلي پايشِ زمانبندي براي 
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ي باشد. سوخت هاي اتانول و متانول غناي مخلوط ورودي م

اين سه نوع سوخت از ناحية   نتايج مقايسة محدودة عملكردي

دهند كه گاز طبيعي   عدم افروزش تا ناحية كوبش نشان مي

و دماهاي ورودي گرم تر  از  ٣/٠براي مخلوطهاي غني تر  از 

كلوين (در لحظة بسته شدن دريچة ورودي) داراي  ٤٣٠

يندگي در موتور مي عملكرد قابل قبول از لحاظ بازده و نيز آال

باشد. براي اين محدوده از غنا و دما، سوخت هاي اتانول و 

 ٦بيش از حد مجاز يورو  NOxمتانول منجر به توليد آاليندة 

مي گردند و نيز موتور دچار حالت كوبش مي شود. سوخت 

و دماهاي ورودي خنك تر  ٣/٠تا  ٢/٠اتانول براي غناهاي بين 

رد مطلوبي است، در حاليكه سوخت كلوين داراي عملك ٤٣٠از 

را نيز دارا مي  ١/٠متانول قابليت كاركرد تا غناهاي حدود 

  باشد

   مجموعة آزمايشگاهي

نامه، موتور تحقيقاتي  موتور استفاده شده در اين پايان

با نسبت تراكم  E6/MSايِ چهار زمانة ريكاردو  استوانه تك

در حالت اشتعال تراكمي) است. در  ٢٢متغير، (با بيشينة 

موتور و شماتيك مجموعة آزمايشگاهي شامل  ١شكل 

متعلقات بكار رفته در آزمون ها نشان داده شده است و در 

، ٣در شكل مجموعة آزمايشگاهي آورده شده است.  ٢شكل 

خت هاي اتانول و افزايش بازة عملكردي موتور با استفاده از سو

  متانول بجاي گاز طبيعي نشان داده شده است.

احتراق اشتعال تراكمي مخلوط همگن، هاي كليدي:  واژه

هاي زيستي و جايگزين، الگوي احتراقي ديناميك  سوخت

 محاسباتي سياالت

 
 

  
  شماتيك مجموعه آزمايشگاهي -١شكل 
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 در آزمون هاي تجربي آزمايشگاهي مورد استفاده:  مجموعة ٢شكل 

  
 

 : محدودة عملكردي موتور ريكاردو براي سه نوع سوخت گاز طبيعي، اتانول و متانول٣شكل 
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  معرفي آزمايشگاه احتراقي

  تحقيقاتي احتراق دانشگاه تورنتو كاناداآزمايشگاه 

 نحويمرتضي 

 

 ١٩٩٦تيم تحقيقاتي آزمايشگاه احتراق دانشگاه تورنتو، از سال 

هاي خود را به صورت مستمر در زمينه احتراق آغاز فعاليت 

مقاله  ١٠٠كرده است. نتيجه اين فعاليت ها تدوين بيش از 

هاي سينتيك شيميايي، بررسي تشكيل تحقيقاتي در زمينه

سازي دوده، مدلسازي كاربردي دوده براي موتورها، دوده، مدل

طيف سنجي با ليزر و توسعه سنسورهاي مورد استفاده در 

هاي زيستي هاي احتراقي صنعتي و همچنين سوختسيستم

بوده است. برخي از اين مقاالت در گروه پر ارجاع ترين مقاالت 

 هاي علميتهدايت فعالينشريات معتبر احتراقي قرار دارند. 

و دانشجويان  ١در اين آزمايشگاه توسط پروفسور مورِي تامسون

هاي گيرد. زمينهفوق دكتراي مستقر در اين مركز انجام مي

  كاري اصلي اين آزمايشگاه به شرح زير است: 

  

 مدلسازي دقيق تشكيل دوده -

 بررسي تجربي شكيل دوده -

 مدلسازي دوده در موتورهاي احتراقي -

 هاي زيستيختبررسي احتراق سو -

گيري پارامترهاي توسعه ليزرهاي نوري براي اندازه -

 احتراقي گازها

  طراحي موتورهاي احتراقي با آاليندگي كم -

در اين مركز تجهيزات مختلفي به منظور انجام آزمايش مورد 

گيرند. تجهيزات و بسترهاي آزمايش اصلي استفاده قرار مي

  ز: اند امورد استفاده در اين مركز عبارت 

                                                             
1 Murray Thomson 

مشعل پيش آميخته براي مطالعه تجربي تشكيل  -

 دوده

 )١(شكل ٢مشعل جريان متقابل پيش آميخته -

 )٢(شكل ٣بستر آزمايش اطفاي ليزر  -

ت دوده ظگيري غلبراي اندازه LII٤بستر آزمايش  -

 )٣(شكل

 )٤برداري دوده (شكلبستر آزمايش نمونه -

 ٥گيري با پراكندگي ليزربستر آزمايش اندازه -

 )٥هاي احتراقي (شكلآزمايش تحليل گونهبستر  -

 )٦(شكل ٦سنج ليزري تراهرتزطيف -

 مشعل با سوخت زيستي  -

 

 
   مشعل جريان متقابل پيش آميخته نمايي از -١شكل 

                                                             
2 Counter Flow Diffusion Burner 
3 Laser Extinction Setup 
4 Laser Induced Incandescence  
5 Laser Scattering Setup 
6 Terahertz Laser Spectroscopy   
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  نمايي از بستر آزمايش اطفائ ليزر -٢شكل 

  

 گيري غلطت دودهبراي اندازه LIIنمايي از بستر آزمايش  -٣شكل 

 
  برداري دودهبستر آزمايش نمونهنمايي از  - ٤شكل 

 

 هاي احتراقينمايي از بستر آزمايش تحليل گونه -٥شكل 

 

 سنج ليزري تراهرتزنمايي از طيف - ٦شكل 

دانشجوي  ١١دانشجوي كارشناسي ارشد،  ٥٢تاكنون تعداد 

اليت كرده عدانشجوي پسا دكتري در اين مركز ف ١٢دكتري و 

ها اند كه نتايج كار آنرسانده و كار تحقيقاتي خود را به پايان

هاي معتبر احتراقي به چاپ اغلب به صورت مقاالتي در نشريه

رسيده است. وبسايت اين آزمايشگاه حاوي اطالعات بسيار 

هاي در حال اجراي آزمايشگاه، ي فعاليتمفيدي در زمينه

افزارهاي مرتبط با احتراق است. وبسايت اخبار احتراقي و نرم

از طريق لينك زير تحقيقاتي احتراق دانشگاه تورنتو آزمايشگاه 

  قابل دسترسي است.

http://combustion.mie.utoronto.ca 
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  وبسايت معرفي
)Info-http://energy.lbl.gov/aet/combustion/LSC(  

اين سايت به معرفي، بحث و ارائه مطالب مختلف در مورد 

ناشي از  NOxكه انتشار آالينده  ١هاي با چرخش كم مشعل

پردازد. سايت تحت  باشد، مي ها بسيار ناچيز مي احتراق در آن

و بخش علوم محاسباتي،  ٢بركلي آمريكانظر آزمايشگاه ملي 

بوده و به ارائه  ٣اطالعاتي و رياضي مرتبط با انرژِي

هاي كم   دستاوردهاي آنان و ساير پژوهشگران پيرامون مشعل

براي اولين بار  ١٩٩١ها در سال  پردازد. اين مشعل چرخش مي

عنوان روشي براي پايدارسازي  در آزمايشگاه ملي بركلي به

در قسمت  رودينامكي مورد استفاده قرار گرفتند.ي آي شعله

ي چگونگي  ها و نحوه ابتدايي اين سايت پيشينه اين مشعل

چنين در اين قسمت به  ها تشريح گرديده است. هم عملكرد آن

بحث در مورد انتقال تكنولوژي و بهبود عملكردي ايجاد شده 

اين  ها پرداخته شده و در در نتيجه استفاده از اين نوع مشعل

نيز   Maxonزمينه از اطالعات مربوط به محصوالت شركت 

يابي هايي براي دست است. در اين قسمت از لينك استفاده شده

به اطالعات مربوط به محصوالت اين شركت استفاده 

هايي از اجزاي  ها  كه نمونه است. استفاده از اين مشعل گرديده

منجر به است،  دهنده آن در شكل نشان داده شده تشكيل

(نتايج  شود توليد شده مي NOxكاهش شديد ميزان آالينده 

دست آمده از كارهاي تجربي روي احتراق با چرخنده  به

توليدي  NOxاينچ، منجر به كاهش ميزان  ٢كوچكي به قطر 

  شود).  مي ١٠ ppmبه  ١٢٠ ppmاز 

در ادامه مطالب اين سايت، مراحل تكامل و پيشرفت اين نوع 

كه  ٢٠٠٧تا سال  ١٩٩١زمان اكتشاف در سال ها از  مشعل

هاي كم چرخش توربين گاز با هيدروژن رقيق ساخته  مشعل

  هاي مربوط به اخبار  پردازد. پس از آن نيز لينك شد، مي
                                                             
1 Low Swirl Burner(LBS) 
2 Berkeley National Lab 
3 U.S. Department of Energy's Office of Mathematical, 
Information, and Computational Sciences 

  
  اجزاي مشعل كم چرخش

منتشر شده در اين زمينه براي دسترسي آسان كاربر روي 

چنين در اين سايت، دو نوشته هم است. سايت قرار داده شده

اي بر تكنولوژي احتراق كم  ا عناوين دورهفني عمومي ب

عرفي سازي تحليلي احتراق كم چرخش م و مدلچرخش 

هاي فني روي سايت فراهم  گرديده و امكان دانلود اين نوشته

هاي  هاي انجام شده در طول سال ها و ارائه است. سخنراني شده

نيز بر روي سايت قرار داشته و امكان دانلود  ٢٠٠٨-٢٠٠٤

هاي مربوط به هشت سايت  باشد. لينك ز ميسر ميها ني آن

ها به همراه سه فيلم آموزشي نيز  مرتبط با اين نوع از مشعل

براي آشنايي و درك بهتر از شعله تشكيل شده توسط اين 

ها  ها روي سايت قرار داده شده و امكان دانلود به آن مشعل

هاي انتهايي سايت نيز برخي  فراهم گرديده است. در بخش

هاي كم  قاالت و تحقيقات انجام شده در زمينه مشعلم

ها به  چرخش ارائه شده كه امكان دسترسي به برخي از آن

  .است طور مستقيم از طريق اين سايت فراهم شده
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انجمن داخلي اخبار
 آموزشي كارشناس سيستم احتراق ديگ ومشعل موتورخانه (در دو نوبت)دوره 

  آقاي مهندس رياحي و آقاي دكتر پاسدار  مدرسين دوره:

  مباحث ارائه شده به شرح زير مي باشد: 

 آشنايي با تجهيزات موتورخانه  

 اصول احتراق  

 رسانيسيستم سوخت  

  هاي نوين مرتبط به آن فناوريانواع مشعل و  

 معرفي انواع و اجزاي ديگ  

 دودكش  

 الزامات معاينه فني موتورخانه  

 دوره آموزشي تكنسين سيستم احتراق ديگ ومشعل موتورخانه (در دو نوبت)

مهندس كمالي، مهندس رياحي، مهندس  مدرسين دوره:

 كاوياني، مهندس هارتونيان

  مباحث ارائه شده به شرح زير مي باشد: 

 رسانيسيستم سوخت  

  اجزاي مشعل  

 دودكش  

 اندازي و تنظيم مشعلراه  

 يابي و رفع عيب عيب  

 الزامات معاينه فني موتورخانه  

  با صنعت انجمن احتراق ايران تشكيل كميته ارتباط

 خانم مهندس خوشنويسان دبير كميته:

هاي فعال در حوزه احتراق : نمايندگان شركتاعضاي كميته

از جمله شعله صنعت، ايران رادياتور، بوتان، بهينه سازان 

  غيره. صنعت تأسيسات، ايران مشعل و 

نجمن احتراق ايران با هدف ارتباط كميته ارتباط با صنعت ا

موثر با صنعت به منظور تقويت  تحقيق و توسعه و ارتقاء  

فناوري سيستم هاي احتراقي صنعتي،  بهره برداري بهينه  و 

اعتالي سطح مديريت دانش در اين حوزه تاسيس گرديده 

كوشد با بهره گيري از مشاورين و است. در اين رابطه مي

در زمينه احتراق،  شبكه و زير ساخت  متخصصين كارآزموده

  به منظور نيل به اهداف فوق الذكر فراهم سازد.ا هاي مناسب ر

 هاي استان خراسان رضويو هتل آپارتمان كارآيي موتورخانه هتلدوره آموزشي ارتقاي 

هادي پاسدار دكتر سيد ايمان پيش بين ، دكتر مدرس دوره:

 OpenFOAM دوره آموزشي حل مسائل ديناميك سياالت و انتقال حرارت با استفاده از

  مهندس زيني وند مدرس دوره:

  مباحث ارائه شده به شرح زير مي باشد: 

 مقدمه  

  حل مسائل نمونه 

  شبيه سازي باOpenFOAM 



 

٢٣ 
 

 ١٣٩٥ ، زمستان٥٥ دوازدهم، شماره ايران، سال احتراق انجمن خبرنامه 

ارائه گزارش اوليه قرارداد منعقده بين انجمن احتراق ايران و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با 

  "مطالعه، تحقيق و ارائه مشاوره در زمينه راه اندازي آزمايشگاه احتراق"موضوع 

عضويت دكتر رضا ابرهيمي بعنوان نماينده انجمن احتراق ايران در كميته آموزشي و فرهنگي دانشگاه علم و 

صنعت

  احتراقي هايتازه و اخبار

 ها ساخت سيستم كنترل هوشمند نسل جديد براي مشعل

ها با هدف  سيستم كنترل هوشمند نسل جديد براي مشعل

ها  افزايش راندمان عملكرد و كاهش مصرف انرژي در گرمكن

هاي تقليل  طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي شد. در ايستگاه

ف كننده عمده گاز هاي خط انتقال يك مصر فشار، گرمكن

است. در حال حاضر دماي گرمكن و زمان روشن و خاموش 

و به وسيله اپراتور صورت   شدن مشعل آن، توسط ترموستات

گيرد. عالوه بر باال بودن احتمال خطاي كاربر در اين حالت،  مي

ماند.  هاي طوالني بي دليل روشن مي مشعل گرمكن در زمان

ت سيستم كنترل دما هدف از طرح حاضر، طراحي و ساخ

ها، با هدف افزايش راندمان عملكرد و كاهش  براي گرمكن

ها است. مصطفي صفري مديرعامل  مصرف انرژي در گرمكن

بنيان بهينه سازان صنعت تأسيسات، با تاكيد بر  شركت دانش

ها، گفت: حداقل  اهميت كاهش انرژي مصرفي در گرمكن

عبور از  دماي ممكن گاز خروجي از گرمكن (كه پس از

رگالتور باعث ميعان نشود)، بر اساس فشار گاز ورودي به 

ايستگاه، محاسبه و به عنوان بهترين دماي خروجي گرمكن 

پيشنهاد شده است. وي در ادامه افزود: با طراحي يك سيستم 

كنترلي مناسب دماي بهينه گرمكن به طور خودكار متناسب 

ماي كار در حال حاضر د .شود با فشار خط تنظيم مي

ها به صورت ثابت و صرف نظر از تغييرات فشار خط،  گرمكن

شود. صفري با اشاره به نحوه عملكرد  توسط كاربر انتخاب مي

اين طرح بيان كرد: با انتخاب دماي خروجي از گرمكن در 

حداقل ممكن، به همان نسبت انرژي مصرفي گرمكن كاهش 

آل  در حالت ايده شود. يافته سبب باال رفتن كارايي ايستگاه مي

ها،  براي گرمكن %١٠٠و با در نظر گرفتن راندمان حرارتي 

به ، براي باال بردن دماي گاز به ميزان يك درجه براي يك خط

انرژي الزم است. وي ادامه داد: با توجه  55 كيلو وات  حدود

به اين كه در حالت واقعي با در نظر گرفتن اتالفات حرارتي 

خواهد بود، واضح است كه تنظيم  %٧٠راندمان در حدود 

تواند در  اي مي ها به ميزان قابل مالحظه مناسب دماي گرمكن

ها مؤثر باشد. بنابراين هدف  صرفه جويي انرژي مصرفي گرمكن

سازي  نهايي پروژه، طراحي يك سيستم هوشمند جهت بهينه

ها بر مبناي حداقل دماي مناسب براي گاز عبوري از  گرمكن

  .رگالتور است
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  ١٥/٢/٩٦تاريخ مشاهده: 

ساخت مشعل پالسما براي امحا زباله

سازي پالسما يكي از روش هاي توليد انرژي از زباله گازي 

است كه با تالش محققان كشورمان، اين فناوري بومي شده 

است البته فعاليت بر روي اين پروژه همچنان ادامه دارد تا به 

 حميدرضا توانمندي تجاري سازي در اين زمينه دست يابيم.
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، مسئول طرح فناوري پالسما در پژوهشگاه صنعت زاده بزرگ

نفت درباره اين پروژه اظهار كرد: مسئله زباله و استفاده از آن 

يكي از مباحث روز در دنيا است و از گذشته نيز تمام 

كشورهاي پيشرفته از زباله به عنوان منبعي براي توليد انرژي 

تنها در كردند. در حال حاضر نيز در كشور ما و  استفاده مي

هزار تن زباله در روز توليد  ٩تا  ٧كالن شهر تهران روزانه بين 

هاي  شود كه اگر به آن توجه نشود، مي تواند عامل بحران مي

 به را ها زباله بايد بنابراين: داد ادامه زاده بزرگ بسياري شود.

 پاك زيستي محيط نهايت در كه داد قرار استفاده مورد نوعي

هاي مختلفي همچون كمپوست، دفع،  شرو از باشيم داشته

شود  بازيافت و توليد انرژي از زباله در اين زمينه استفاده مي

به گفته وي، روش  .كه هر يك داراي مزايايي هستند

ها از مبدا و  كمپوست در كشور ما به علت عدم تفكيك زباله

روش دفع نيز به علت ايجاد مشكالتي همچون آلودگي آب در 

هاي مناسبي  مناطقي كه سطح آب زيرزميني باال است، روش

تواند گزينه  ها به انرژي مي نيستند. با اين وجود تبديل زباله

ها به انرژي  البته براي تبديل زباله جذابي براي كشور ما باشد.

هاي متفاوتي همچون استفاده از زباله سوزها و گازي سازي  راه

پالسما وجود دارد كه روش گازي سازي پالسما داراي راندمان 

 كه اين بيان با زاده بزرگ باالتري نسبت به زباله سوزها است.

 از زباله انواع پردازش قابليت پالسما سازي گازي روش در

هاي  هاي صنعتي، شهري، بيمارستاني و زباله زباله قبيل

ترين و با اهميت ترين  خطرناك وجود دارد و يكي از مهم

ها،  هاي اين سيستم، افزون بر قابليت پردازش همه زباله قابليت

نياز نداشتن به جداسازي زباله براي انجام فرايند است گفت: با 

اي تجديدپذير، فعاليت بر ه پيشنهاد ستاد توسعه فناوري انرژي

امكان   روي روش گازي سازي پالسما آغاز شد. نخست مطالعه

سنجي پروژه در كشور تعريف و انجام شد و پس از آن با 

مشخص شدن پتانسيل خوب كشور در اين زمينه، ساخت 

  .پايلوت را شروع كرديم

  

 هاي پالسما در داخل كشور طراحي و ساخت مشعل

هاي  وي عنوان كرد: در گازي سازي پالسما نياز به مشعل

پالسمايي است كه فناوري ساخت آن در اختيار امريكا و چند 

كشور پيشرفته اروپايي قرار دارد. با توجه به تحقيقات و 

قان كشور در پژوهشكده داشتيم، قاي كه در ميان مح تجربه

 گزارشي منتشر شد مبني بر اين كه امكان ساخت مشعل

داخل كشور وجود دارد و در نهايت راكتوري با سه مشعل 

ها  اي كه با توان مجموع مشعل طراحي و ساخته شد به گونه

تن زباله را در روز امحا شود.  ١كيلووات در ساعت  ١٠٠يعني 

 را  ها، بدون نياز به اكسيژن يا سوخت فسيلي، زباله  اين مشعل

 تبديل باال دماي با شعله حرارت به مستقيم طور به

: گفت نفت صنعت پژوهشكده علمي هيات عضو كنند.  مي

 بايد نخست اما نهادند نام كثيف طالي را زباله كه است درست

هايي دارد و ضرر چه جامعه و افراد براي سالمت نظر از ديد

اي كه صرف رفع اين آلودگي براي دسترسي به محيط  هزينه

ها  بنابراين در سياست .شود چه ميزان است زيست پاك مي

بايد امنيت سرمايه گذاري روي اين موضوع براي سرمايه گذار 

تامين شود تا افراد بدانند در صورت سرمايه گذاري روي اين 

موضوع، زباله مورد نظر براي آنها در دسترس است. پس از آن 

دولت بايد برق توليدي به اين روش را با هزينه مناسب 

ت الزم را در اختيار سرمايه گذار قرار خريداري كند و تسهيال

 داخل بومي صورت به فناوري اين كه اين بيان با وي دهد.

 پايان پايلوت اين ساخت البته: گفت است شده ساخته كشور

تيم در كنار اين پايلوت، فناوري هس پيگير و نيست ما كار

پيشرفته تري را به داخل كشور انتقال دهيم زيرا نقاطي در 

كنند پس  تن زباله توليد مي ٢٠٠٠كشور وجود دارد كه روزانه 

 .براي اين ميزان نيز بايد برنامه داشته باشيم
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بخاري زيست توده سوز با راندمان باال و آلودگي كمتر

ساخت  محققان كشور در پژوهشگاه نيرو موفق به طراحي و

نخستين نمونه بخاري زيست توده سوز شدند. مهدي رضايي 

مجري پروژه طراحي و ساخت بخاري زيست توده سوز درباره 

اين پروژه بيان كرد: تامين انرژي از زائدات چوبي و كشاورزي 

يكي از اهداف اين پروژه است با توجه به اين كه در كشور ما 

روند  خاص هدر مي در مناطق مختلف اين مواد بدون استفاده

چنين در بسياري توان از آنها بهره برد هم پس از اين طريق مي

مناطق اين زائدات را به منظور استفاده از حرارت آن 

سوزانند اما چون راندمان حرارتي آنها پايين است آلودگي  مي

كنند. رضايي ادامه داد: بنابراين در اين  زيادي را توليد مي

با استفاده از اين زائدات سوختي به نام پروژه هدف اين است 

پلت را توليد كنيم كه نسبت به چوب معمولي دانسيته انرژي 

باالتري دارد همچنين از مزاياي ديگر اين سوخت اين است كه 

زمان كاربرد آن در بخاري زيست توده سوز راندمان حرارتي 

 وي با بيان اين كه اين بخاري كامال .كند بااليي را ايجاد مي

خودكار است، گفت: در محفظه سوخت آن فلرها قرار گرفته و 

شود  از طريق مارپيچ تغذيه عمل تغذيه به بخاري انجام مي

هايي در بخاري تعبيه شده كه راندمان را افزايش  همچنين فن

توان با مقدار سوخت كمتر، انرژي  دهد به طوري كه مي مي

اين بخاري بيشتري را به دست آورد. رضايي درباره مزيت 

نسبت به بخاري معمولي ابراز كرد: راندمان حرارتي باال و توليد 

آلودگي كمتري از مزاياي اين بخاري است كه طراحي و 

ساخت آن براي نخستين بار با حمايت ستاد در ايران انجام 

شد. وي همچنين درباره كاربرد بخاري نيز عنوان كرد: در 

يزم و چوب استفاده بسياري مناطق به منظور گرمايش از ه

شود و حتي مناطقي به دليل اين كه دسترسي به شبكه  مي

كنند بنابراين در اين مناطق كه  گاز ندارند از پيت استفاده مي

منابع مناسب چوبي و زائدات كشاورزي در دسترس است 

توان از اين بخاري بهره برد البته همه نقاط كاربرد دارد اما  مي

 .ناسب بخاري در اختيار باشدمهم اين است كه سوخت م
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 مگاواتي در ايران ٢٥ساخت توربين گازي 

شركت توربوتك با فعاليت تخصصي و كسب دانش فني در 

ها را با  است اين توربينهاي گازي، موفق شده  عرصه توربين

نشان ملي و برندي ايراني به توليد برساند. هيوا خالدي، 

مديرعامل شركت توربوتك، دستيابي به دانش طراحي و 

هاي گازي را اصلي ترين هدف اين  فناوري توليد توربين

شركت عنوان كرد و افزود: تبديل شدن به مركز تحقيقات 

ين و ساخت انحصاري شماره يك كشور در زمينه توربو ماش

محصوالت ويژه توربو ماشيني از اهداف اوليه اين شركت فناور 

بوده است. اين فعال فناور، توليد توربين با نشان ملي با 

و  (MIGT) هاي گازي خاورميانه مشاركت شركت توربين

شركت پترو گاز خاورميانه را از دستاوردهاي اين شركت 

اي دانش بنيان و  ن مجموعهبرشمرد و افزود: توربوتك به عنوا

بر پايه نيروي انساني متخصص خود توانسته است به فناوري 

هاي گازي و با نشان ملي دست پيدا كند. وي  توليد توربين

يروي انساني اين شركت در نافزود: بخش قابل توجهي از 

هاي تبديل انرژي، طراحي كاربردي، هوا و فضا، مواد،  رشته

ي انرژي برق و ابزار دقيق و كنترل ها ساخت و توليد سيستم

فعالند و در يك ساختار ماتريسي براي رسيدن به اهداف 

كنند. ساختار ماتريسي توربوتك از يك  مجموعه تالش مي

هاي سيستم، مكانيك،  هاي تخصصي مانند گروه سمت از گروه

برق و ابزار دقيق، توربو ماشين و محفظه احتراق و از سوي 

هاي توربين ملي،  ها همانند طرح پروژهها و  ديگر از طرح
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خدمات پس از فروش، پتروشيمي بوشهر و طرح موتورهاي 

گفت: ارائه خدمات و تجزيه خالدي  .هوايي تشكيل شده است

و تحليل انتقال دانش فني و طراحي مفهومي، پايه، تفصيلي، 

كاربردي، ايجاد دانش طراحي، ارتقاي كيفيت، پشتيباني فني 

ها، كمپرسورها و  هاي ساخت و توليد انواع توربين فعاليتاز 

هاي  هاي دوار و انتقال دانش فني با براي انجام پروژه ماشين

ها،   طراحي و ساخت تجهيزات توليد و تست انواع توربين

هاي اين شركت  هاي دوار جديد از رسالت كمپرسورها و ماشين

زي با فناوري بومي فناور است. وي با اشاره به توليد توربين گا

اظهار كرد: اين شركت از ابتدا به عنوان بازوي طراحي 

مگاواتي اين گروه  ٢٥در طراحي توربين گاز ملي   OTCگروه

فعاليت خود   Iranian Gas Turbine- IGT 25  با برند

را آغاز كرد و در توليد اين توربين گازي و رساندن آن به 

فناور ادامه داد: اين اين فعال  .مرحله فعاليت، موفق شد

ي طراحي و  هاي گسترده اي در زمينه شركت همچنين فعاليت

-SGT هاي گازي مهندسي ارائه خدمات پس از فروش توربين

شركت زيمنس آغاز كرد و هم اكنون بخشي از توانمندي  ٦٠٠

مهندسي اين شركت به اين طرح اختصاص دارد. اين شركت 

توربوتك با شروع پروژه اي به حوزه ي طراحي قطعات 

 %١٠موتورهاي هوايي توربيني وارد شده و هم اكنون حدود 

ظرفيت كاري شركت توربوتك در اين زمينه فعال است. 

وتك در پايان اظهار كرد: داشتن محيطي رو به مديرعامل تورب

رشد با به كارگيري سازوكارهاي مناسب و پويا، با تكيه بر 

هاي نوين، همسو با حفظ  نيروي انساني كارآمد و فناوري

محيط زيست، در نظر گرفتن نياز حال و آينده مشتريان 

هايي است كه موفقيت اين  داخلي و خارجي خود از زمينه

عرصه رقابت با همتايان خارجي خود به ارمغان  شركت را در

  .آورده است

  http://iranetavana.ir: منبع

  ٢٦/٥/٩٥تاريخ مشاهده: 

آينده هايهمايش

The colloquium is the premier international 
forum for the presentation of scientific 
contributions in the fields of explosions and 
unsteady combustion, where there is strong 
coupling between reaction and fluid 
mechanics. The meeting provides a forum for 
the presentation and discussion of research 
primarily concerned with explosions and 
unsteady combustion events where there is 
strong coupling between reaction and fluid 
mechanics. It is held on alternate years from 
The International Symposium on Combustion 
and is recognized by The Combustion 

Institute as a Specialists Meeting on the fluid 
dynamics of combustion. The paper 
submission system is up and ready to accept 
extended abstracts. Detailed instructions on 
how to prepare the extended abstracts and 
where to submit them are available here. 

Submissions are encouraged on, but not 
limited to, the following topics: 

 Detonation dynamics, structure, initiation 
and limits 

 Dynamics of deflagration waves 
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 Gas and dust explosions 

 Diagnostics for reactive systems 

 Numerical methods for reacting flows 

 Nonlinear analysis and reactive analogues 

 Ignition phenomena 

 Reactive dynamics of energetic materials 

 Multiphase reactive dynamics 

 Relaxation phenomena in shock waves 

 Propulsion applications of detonations 
and high-speed flames 

 Turbulence in compressible reacting 
flows 

 Chemical reaction kinetics and reaction 
dynamics 

 Reaction wave instabilities and quenching 

 Astrophysical deflagrations and 
detonations 

 Safety relevant ignition processes 

 Industrial safety applications 

 Dynamics of premixed and non-premixed 
flames 

Important dates 
 Extended Paper Submission Deadline: 

January 20, 2017 
 Notification of Acceptance: Week of 

March 27, 2017 

 Work-In Progress Poster Submission: 
April 7, 2017 

 Work-In Progress Poster Notification: 
May 5, 2017 

 Early Registration Deadline:                 
June 11, 2017 

 
Website: http://icders2017.com 

XXIII International Symposium on Combustion Processes 
Rynia, Poland 

September 3-6, 2017 

XXIII International Symposium on 
Combustion Processes is organized by The 
Polish Section of the Combustion 
Institute with the support of The Institute of 
Heat Engineering, Warsaw University of 

Technology and The Combustion Section of 
the Polish Academy of Sciences. The 
Conference will be held in Rynia, 25 km 
north-east of Warsaw. This Symposium, 
organized in Poland every two years, has 50-
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year tradition as a meeting place for scientists 
and engineers working in combustion from all 
over the world. Usually number of 
participants is around 100 with half from 
Poland. Reasonably priced the Symposium is 
affordable for scientists from developing 
countries and students. English is an official 
language of the conference. Conference is 
organized by the Institute of Heat 
Engineering Warsaw University of 
Technology and the Polish Section of the 
Combustion Institute with support of the 
Thermodynamics and Combustion Committee 
of the Polish Academy of Sciences. The 
conference aims to provide a forum for the 
presentation and discussion of current 
research activities in the field of combustion 
processes. Major topics will be introduced 

through keynote lectures that will be 
presented by internationally recognized 
experts. A set of contributed papers will be 
selected for post-conference publications in 
the following journals: Journal of Power 
Technologies, Archivum Combustionis, and 
Energy&Fuel. 

Important Dates  

 Abstract submission: 30 June 2017 

 Notification of acceptance: 15 July 
2017 

 Early payment of participation fee: 30 
July 2017 
 

Website:  www.iscp2017.itc.pw.edu.pl

 

China National Symposium on Combustion 2017 

October 13, 2017 - October 15, 2017 
China 

The China National Symposium on 
Combustion 2017 will be held at Zhongshan 
Hotel, Nanjing, Jiangsu Province; China 
during Oct. 13-15, 2017. All the technical 
sessions including the Opening and Farewell 
ceremony, and poster sessions, will be held at 
Zhongshan Hotel. The technical program will 
consist of contributed papers and Work-in-
Progress poster sessions. Invited lectures and 
topical reviews will be presented by eminent 
specialists. The China National Symposium 
on Combustion has been held annually for 
many years, and has been a most well-known 
academic conference in Chinese combustion 
research. In 2016, approximately 1,200 

delegates from 117 institutions in China, 
United States, Germany, Korea, and Canada 
attended China National Symposium on 
Combustion. Six plenary lectures and 12 
topical reviews were presented by eminent 
specialists on multiple topics of fundamental 
combustion research. In total, 440 oral 
presentations and 265 posters were presented 
during the symposium in 2016. In history, the 
language for this symposium was only has 
been a special section in which papers and 
presentations are both in English. We 
encourage submissions from attendees who 
come from different countries or regions. 
Chinese. Since 2016 this symposium has 
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started to accept papers in English, and there 
Chinese researchers are also encouraged to 
submit and present their original work in 
English. Instructions for paper format and 
submissions are available at the symposium 
website. Papers should be submitted to one of 
the eleven colloquium topics (laminar flame; 
chemical reaction kinetics; turbulent 
combustion; spray and droplet combustion; 
combustion testing and diagnosis; 
detonations, explosions and supersonic 
combustion; fire research; formation and 

control of pollutants and greenhouse gases; 
combustion and gasification of coal and 
biomass; IC engine and gas turbine 
combustion; novel combustion concepts, 
technologies and systems).  

The schedule for paper submissions is: 
 May 15 – Paper submission begins 
 June 15 – Paper submission deadline 
 August 5 – Notification of accepted paper 
 September 15 – Announcement of final 

program schedule 

Website: http://combust2017.csp.escience.cn 

 
 

The 1st International Workshop on Near-Limit Flames 
July 29-30, 2017 

Boston, USA 
 

 
 

The 1st International Workshop on Near 
Limit Flames will be held on July 29-30, 
2017 at at Boston University Photonic Center 
in Boston, Massachusetts, USA, before 
the 26th International Colloquium on the 
Dynamics of Explosions and Reactive 
Systems (ICDERS 2017). 
 
SCOPE 

To meet the goals of the Paris Agreement, 
limiting global warming to 2C above pre-
industrial levels, CO2 emissions from 
combustion power generation need to be 
reduced. Biofuels and advanced engine 
technologies such as supercritical 

combustion, oxyfuel combustion, pressure 
gain combustion, microscale combustion, and 
plasma assisted combustion have great 
potential to improve combustion efficiency 
and reduction emissions. The drastic changes 
in fuels and the extreme engine operation 
conditions will significantly change the flame 
regimes and dynamics at near limit 
conditions. As such, it is necessary to advance 
fundamental understanding of near limit 
flame dynamics at extreme conditions for co-
optimization of engine and fuel design. 
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The workshop aims to discuss the recent 
progress and challenges and to formulating 
future collaborations in theoretical, 
computational, and experimental studies of 
near limit flame dynamics in the areas such 
as: 

 Combustion instability 
 Engine knocking and detonation 
 Fires and explosion 
 High pressure and supercritical 

combustion 
 Low temperature combustion and cool 

flames 
 Microscale combustion 
 Oxyfuel combustion and new 

combustion technologies 
 Plasma assisted combustion 

TOPICS AND SESSIONS 

At each workshop, the scientific committee 
will select a few topics to identify what are 
the important applications and technical 
issues, what we know, and what we do not 
know. Each workshop session will include 
an invited lecture to give a broad overview 
of the field and potential applications, a 
few position lectures to present the recent 
progresses and challenges, and additional 
highlight talks to highlight interesting 
findings and results given by volunteering 
speakers. A parallel discussion session will 

also be organized to discuss what need to 
be done and how to collaborate. The 2017 
workshop topics/sessions and coordinators 
are: 
Topic 1: Cool flames  
Topic 2: High pressure flames and 
diagnostics at engine conditions  
Topic 3: Combustion Instability and 
hydrodynamic Stability of Reacting Flows  
Topic 4 Near-limit detonation and flame 
dynamics   

The program of each topic/session will be 
coordinated by the topic coordinators. The 
information of invited speakers, position 
speakers, and highlight speakers will be 
updated on the workshop website as soon as 
the program is finalized. The scientific 
committee welcomes volunteers to give 
highlight talks. 

Important Dates:  

 Online registration starts on workshop 
website: April 1, 2017   

 Early bird registration ends : May 31, 
2017   

 Extended registration ends: July 15, 
2017   

 Highlight speaker July 15, application 
to conference organizers: 2017   

 Onsite registration open: (cash only) 
July 29, 2017  

 






