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  يمقاله پژوهش
  ست؟يگرماتاب چ

  هچخيتار
، يسي ستاره شناس انگل   Herschel ام هرشل يليو

ك منـشور   يـ بـه كمـك      يالديمـ  1800 در سال   
ك دماسـنج متوجـه شـد كـه امـواج           يـ ه نور و    يتجز

ه توسط منـشور در     يد پس از تجز   يمنتشره از خورش  
ن دمــا و در رنــگ قرمــز و ي كمتــري دارايرنــگ آبــ
  . باشدين دما مي باالتري دارا)Infrared(فروسرخ 

ـ  ي رابرت گوردون برا   1950در اواخر سال     ن ي اول
 يبار مقدمات ساخت دستگاه انتقـال حـرارت تابـش         

Radiant heaterي و گازســوز را بــراي نــوع لولــه ا 
 همـسان  ي بـا عملكـرد    گرماييد و انتقال امواج     يتول

 ييجـو ن دستگاه در صـرفه    يا .ديتدارك د د،  يخورش
را انتقـال   يـ زدارد   ياژهيـ گـاه و  يمصرف سـوخت جا   

 دو يط دارايش محــي در امــر گرمــايحــرارت تابــش
 يكـه انـرژ   نيـ  ا نخـست  يژگـ ي مهم است، و   يژگيو

شود كه بـا حركـت      يمواج منتقل م  اله  ي بوس يحرارت
اء موجـود   شين، جذب كف و ا    ييم به طرف پا   يمستق

شـود و   ي جـذب بـدن افـراد مـ        زيـ در ساختمان و ن   
 جـذب  ين مقـدار انـرژ   يكـه كمتـر   نيـ  دوم ا  يژگيو

  . گرددي موجود در ساختمان ميسقف و هوا
   عملكرد گرماتابيچگونگ

 Radiant Heater يواژه گرماتاب معـادل فارسـ  
 تـابش   راهمفهوم انتقـال دهنـده گرمـا از         به  و   است

ن دسـتگاه سـوخت توسـط مـشعل         يـ در ا . باشديم
ــهمخــصوص ــا ضــريا، درون لول ــابش زي ب ــب ت      ادي

 يجـاد شـده بـه امـواج حرارتـ         يسوزد، حـرارت ا   يم
 بازتابنـده له سـطوح    يل شـده و بوسـ     ي تبـد  فروسرخ

)Reflector (        يكه به شكل ذوزنقه در قـسمت بـاال 
ن يـ ا .تابدي مورد نظر م   سويدستگاه قرار گرفته، به     

ت خـود در اثـر برخـورد بـه گرمـا            يامواج بنابر خاص  

 حـرارت   چـون  يار مطلـوب  يل شده و احـساس بـس      يدتب
   .)1شكل (كنديجاد ميدر انسان ا) بدون نور(د يخورش

 ستم گرماتابي نحوه انتقال حرارت در س-1شكل 

به عنوان مثـال يـك نمونـه از ايـن سيـستم از يـك           
سوز در ابتداي لوله و يـك فـن در          مشعل گاز يا گازوئيل   

ودي از بيـرون    هـواي ور   .انتهاي لوله تشكيل شده است    
سالن تهيه و پس از اشتعال گازهاي سوخته شده توسط          

  .شودفن به بيرون سالن هدايت مي
 نشان داده شـده     2در شكل    دستگاهاين   از   يريتصو

   .است

  ك گرماتابي از يري تصو-2شكل 
   گرماتابيهايژگيو

   : گرماتاب به طور مختصر عبارتند است ازيا يمزا
   مناسب ييپوشش گرما •
  يار كم انرژي بسمصرف •
 يه گـذار  ي و كـاهش سـرما     يحذف موتورخانه مركز   •
  هياول
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 راتي و تعم  ي، نگهدار ي راهبر ينه ها يهزكاهش   •
   يشي گرمايهار روشينسبت به سا

ست يـ انتقـال حـرارت ن    واسطه  ن روش هوا    يدر ا  •
ــابرا ــن ايبن ــن تكني ــي ــوان يك را م ــوان  ت ــه عن ب

 يتلقـ  بزرگ   ي فضاها يشيستم گرما ين س يكارآمدتر
 دنمو
 ط در اثر چرخش هواي محيكاهش آلودگ •

   گرماتابيكاربردها
ستم در  ين س ي كاربرد ا  چشمگير يايبه سبب مزا  

اكثـر   كـا يدر اروپـا و امر      امـروزه  ، بـزرگ  يهـا سالن
 ماننـد   بزرگ    يع و صاحبان سالن ها    يصاحبان صنا 

ره يـ هـا و غ   ي مرغدار ،ي ورزش يهاها، مكان فروشگاه
ستم ين س يفاده از ا  است شروع به    يگري پس از د   يكي

 بــه خــصوص در تــاباســتفاده از گرما. نــدينمايمــ
 پرسـنل   ،يخبندان طوالن ي ير و دارا  يمناطق سردس 

ــ از  را  شــاغل در كارخانجــات در فــصول ســرديفن
 و  سازدميط كار بهره مند     يش مطلوب در مح   يگرما

ار مـوثر   يد بس ي و بازده تول   يورهن امر در ارتقاء بهر    يا
ستم يـ ن س يـ  ا يدهـا ركارب يكلـ  به طور    .خواهد بود 

  :از عبارتند
نكـه  ي ا ليـ  بـه دل   -ع و كارخانجات  ي صنا يسالنها •

 گـرم  كرده و باعث     اشغال را   ي كم يها فضا گرماتاب
ش مطلوب بـا    يرماگو  شوند  يم شدن ابزار و قطعات   

ار مـورد  يبـس كننـد  يجاد مياها  ب باز بودن در   وجود
 .انداستقبال قرار گرفته

هـن و   آ راه يهاستگاهيد ا مانن -ي عموم يهامكان •
 .رهي و غدي، مساجد، مراكز خري ورزشيمترو، مكانها

 نيتـام  -يما و جنگ افزار ساز    ي هواپ يهاانهيآش •
  ها سالنارتفاع بلندتوجه به ش با يمطلوب گرما

ستم در  يـ ن س ي استفاده از ا   -ي مرغدار يهاسالن •
ار مورد توجـه قـرار گرفتـه        ي بس ي مرغدار يهاسالن

ــ ــا اســت چراك ش در يه در حــال حاضــر روش گرم
 هـوا   ييل استفاده از روش جابجـا     يبه دل ها  يمرغدار

)Convection(    اسـت  ياد انـرژ  يـ ار ز ي، توام با اتالف بس  .
ــ دفعــات تهوشــمار ــضاهاي از ســايه در مرغــداري  ير ف
 جذب شده به    ي انرژ از اين رو  ار باالتر است    ي بس يصنعت

 بـا  ي حرارتـ قبل از تبادل   ير تابش يغ يهاگرمكنهوا در   
وا، بـه    خـروج هـ    يق اگزوز فن هـا    يط سالن، از طر   يمح

ش از  ي و رطوبت ب   يسي خ .شوديت م يخارج از سالن هدا   
 گرما در سـطح كـل سـالن از          يكنواختيحد كف و عدم     

.  اسـت  ير تابـش  ي متداول غ  يستم ها يگر س يمشكالت د 
 فروســرخق تــابش امــواج يــطرهــا گرمــا را از گرماتــاب

)Infrared (  ت يهـا هـدا   سالن و بدن جوجه به طرف كف
) Radiation( تـابش    راه حرارت عمدتا از     بادلكند، ت يم

 ير جزئ ايق هوا بس  ي از طر  يرد و اتالف انرژ   يگيصورت م 
ر يـ  غ نبود گردش ،  دما كنترل   امكان. )3شكل  (د  باشيم

 نسبت به   ٪50كمتر از ( كم سوخت    مصرف،   هوا يضرور
، يآلـودگ  انتقـال    ليـ تقل،  )يشيـ  گرما ير دستگاهها يسا
 از جملـه     كف سالن  ي خشك  و تر حرارت كنواختي عيتوز
 ي بـرا يكننـده تابـش    گرم يهااستفاده از دستگاه   يايمزا

  .باشديها ميمرغدار

 يك مرغداريك گرماتاب در ي از يري تصو-3شكل 

  يبندجمع
 ي بـرا  يها از روش انتقال حـرارت تابـش       در گرماتاب 

 واسـطه انتقـال      هوا چونشود و   يانتقال گرما استفاده م   
 بـزرگ   ي فـضاها  ين روش برا  يترست مناسب يحرارت ن 

 . باشديم
          www.garmatab.com: منبع
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  يك چهره
در بخش يـك چهـره      

ها و  اين شماره با فعاليت   
ــي   ــي يك ــات علم تحقيق
ــم   ــان عل ــر از محقق ديگ

 جناب  احتراق كشورمان، 
ــاي دك ــر آقـ ــرز تـ فريبـ

  .شويمآشنا مي رشيدي
 در شــهر 1333رشــيدي در ســال فريبــرز دكتــر 

وي تحـصيالت دوره    . اروميه چشم بـه جهـان گـشود       
كارشناسي خود را در شهر شـيراز گذرانـد و در سـال             

 در رشته مهندسـي شـيمي از دانـشگاه شـيراز            1354
  .التحصيل شدندفارغ

 براي ادامه تحـصيل عـازم دانـشگاه آسـتون       ايشان
 1356 در ســال . انگلــستان شــدندواقــع در بيرمنگــام

دوره كارشناســي ارشــد خــود را در رشــته مهندســي 
ه و  شيمي، گـرايش تحليـل فرآينـد بـه اتمـام رسـاند            

، امپريـال   وارد مقطع دكتـرا در دانـشگاه لنـدن        سپس  
 موفق به   1360 در سال    دكتر رشيدي .  گرديدند كالج،

)  ايمني احتراق و (اخذ درجه دكتراي مهندسي شيمي      
 DIC (Diploma ofدرجـه  موفـق بـه كـسب     نيـز و 

Imperial College)ند گرديد.  
 فعاليتهاي علمـي    ، ايشان  پس از بازگشت به ايران    

تـوان   از جمله مـي    و تخصصي متعددي را انجام دادند     
  .به موارد زير اشاره كرد

 فالت قاره مشاور علمي در شركت نفت  •
 دانـشكده   - دانشگاه صـنعتي اميركبيـر      تمام استاد •

 مهندسي شيمي
 شـركت ملـي نفـت       - نفتي هايدانعضو كميته مي   •

  واحد جنوب-ايران
 شـركت ملـي نفـت       -ميدان سرخون  جامعمطالعه   •

   مركزي-ايران

 شـركت ملـي نفـت       -ميـدان مـارون    جامعمطالعه   •
 ايران

 شـركت ملـي     -ميدان پايـدار غربـي     جامعمطالعه   •
   مركزي-نفت ايران

 1366 تـا    1363ي  هـا دكتر رشيدي در طي سـال     
ــشكده م ــشگاه مــدرس دان  Bathهندســي شــيمي دان

 1373 تـا    1366هـاي   و پس از آن در سـال      انگلستان  
رميانــه تركيــه بــه عنــوان نيــز در دانــشگاه فنــي خاو

استاديار و دانشيار به تدريس در دانـشكده مهندسـي          
  . پرداختندنفت

هـاي تـدريس خـود      دكتر رشـيدي در طـي سـال       
  : نمودند از جملهدروس متعددي را ارائه

  اميركبيرصنعتي  دانشگاه -تكنولوژي گاز طبيعي •
  اميركبيرصنعتي  دانشگاه -مكانيك سياالت •
   دانشگاه خاورميانه-رياضيات كاربردي •
   دانشگاه اميركبير-تكنولوژي احتراق •
   دانشگاه اميركبير-ييانتقال حرارت جابجا •
اميركبير و  صنعتي   دانشگاه   -نفتمهندسي مخازن    •

  خاورميانه دانشگاه
 تحقيقـاتي مـورد عالقـه ايـشان شـامل           هايزمينه

  .باشدميموارد زير 
  احتراق و ايمني •
  )انتقال و توزيع(تكنولوژي گاز طبيعي  •
  مهندسي مخازن •

در حال حاضر يكي از دانشجويان دكتـري ايـشان          
 دوره پژوهشي خود را Erosive Burningدر ارتباط با 

 مقالـه در    56ز  ي بـيش ا   از دكتر رشيد  . نمايدطي مي 
 داخلـي و خــارجي بـه چــاپ   مجــالت و هـا كنفـرانس 

      بــه شـرح زيــر  شاناز ايـ چنــد مقالـه   .اسـت  رسـيده 
  .باشدمي

• F. Rashidi and M. Broomand,”Effect of 
Aluminum Powder and Oxidizer Particle Size 
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on Combustion Kinetics of Solid 
Propellants”, 5th International Symposium on 
Combustion & Energy Utilization, Shanghai, 
Oct. 8-11, 1999. 
• F. Rashidi and R. Rajabi,”Temperature 
Role in the Limits of Detonation Waves” 4th 
International Symposium on Combustion & 
Energy Utilization, pp. 34-46, Bangkok, Dec. 
8-11, 1997. 
• F. Rashidi and H.J. Michels”Marginal 
Detonation of Aliphatic Natural Gas 

Constituents with Oxygen / Nitrogen” Journal 
of Combustion and Flame, Dec.1992. 
• H. J. Michels and F. Rashidi,”Shock 
Temperate as a Criterion for the Detonability 
of LNG / LPG Constituents” Journal of 
Combustion and Flame, Dec. 1992. 

براي اين محقق ارجمند و گرامي، از درگاه الهـي آرزوي           
  .توفيق و سعادت روزافزون داريم

  هاينوآور
افزايش بازدهي موتور ديزل

 را ينده جهان صنعتير، آيزناپذي گريهاتيواقع
ن ي جانشيهايانرژ. ر خواهند كردييدستخوش تغ
ر شدن ينده امكان فراگيا دو دهه آدست كم ت
رسد و ير به نظر ميناپذ هوا شكستيندارند، آلودگ

. ديمايپينده را مي فزايري سيلي فسيهاي انرژيبها
تواند نشان دهد، ي مي كه فناورين واكنشيترعيسر
نده ي آاليو كنترل گازها احتراق  عملينه سازيبه

 در. ت اسي كنونيزلي و ديني بنزي موتورهايخروج
ق ي در حال تحقيكارها از راهيكين نوشتار، يا

  .شودي ميمعرف
در ) Kettering(نگ يپژوهشگران دانشگاه كتر

 را آغاز ي حركتيزليش بازده موتور دينه افزايزم
 احتراق حاصل از يآنها با بازگرداندن گازها. اندكرده

 يدهايل اكسيشكت زانيلندر نه تنها ميبه درون س
اميدوارند دهند، بلكه يرا كاهش م) NOx(تروژن ين

 ، با هواي خروجيگازهاتركيب با جلوگيري از 
 آنها به دنبال. دهندكاهش ز ينرا تلفات پمپاژ 

      دو منطقه  [ياهي دو ناحيستم احتراقيس
 هستند] لندريك سيدرون  احتراق عمل يريگشكل
شود يلندر نگاه داشته ميآن هوا در مركز س كه در

 كه دوباره وارد چرخه ي خروجيله گازهايو به وس
 ي براي خاليشود و جاي مدربرگرفتهاند، شده

ان ي كه تعادل ميستم مكشيس. گذاردي نميژن باقياكس
ژن يكند، مقدار اكسي را حفظ مي خروجيهوا و گازها

ن يتواند جانشي و مكنديلندر را كنترل ميدرون س
  .سوپاپ شود

دن به ي رسيتون براسيدر طول مكش، مقدار كار پ
ان ين عمل با مكش جريا. ابدييش مي افزامسيران يپا

زان يآنجا كه م از. لندر همراه استيهوا به درون س
مكش محدود است، مقاومت در برابر كورس ضربه 

 يخود عمل پمپ كردن و مكش، بخش. ابدييش ميافزا
  .رديگياز توان موتور را م

جه ي در نت)throttling(اگر عمل خروج و ورود گازها 
 از ي ناشيهابي آس ازجاد شود، موتوريتعادل گازها ا

، مصرف ي به لحاظ اقتصاد وماندخواهد به دور پمپاژ 
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. افتي كاهش خواهد چشمگيريزان يسوخت به م
ك ي مكانيار دانشكده مهندسيباسم رمضان، استاد

ن پروژه ي ايگان، سرپرستيشينت ميدر دانشگاه فل
ن پروژه، جدا نگاه ي در ايدي نكته كل.را برعهده دارد

  .گر استيكديداشتن گازها از 
 دوار كنندهيج امي نتايبرخ«: ديگويرمضان م

از است تا ي نيشتري، اما هنوز به پژوهش باست
كل يه در هنگام سيا دو ناحيمشخص شود كه آ

. »ر؟يا خي خواهند ماند ي موتور جدا از هم باقيكار
  و يافتني دست ن،مل كايه بندي كه اليدر حال

ه ي انتظار دارد كه الويرسد، ي به نظر مآلايده
 درصد را در هنگام مرحله 80 درحدود ي نسبيبند

ا ي ي خروجهايگازبازگرداني . تراكم به دست آورد
EGRكردن   مهاريش از سه دهه است كه براي ب    

ها لي اتومبيتروژن در موتورهاي نيدهايل اكسيشكت
 كه پر از هواست، يلندريدر س. روديبه كار م

دروژن و كربن موجود در يژن با هي از اكسيبخش
دهد و معموالً آن قدر يسوخت واكنش نشان م

تروژن موجود در يماند كه با ني ميژن باقياكس
مخلوط شده [ سولفور موجود در سوخت يااتمسفر 

  .واكنش نشان دهد] با هوا
 يصلتروژن و سولفور از عوامل اي نيدهاياكس
ها و  آبياند كه خود سبب آلودگيدي اسيهاباران

 يدهاياكس. شوندي بناها ميها سنگيخوردگ
ن خون يتوانند وارد هموگلوبيتروژن ميمختلف ن

ل دهند و يك تشكيتريدنيها اسهيا در ريشوند، 
با .  شوندي تنفسيها راهيدگيدبيسبب آس

 به درون احتراق حاصل از يبازگرداندن گاز خروج
لندر كاهش يژن درون سي اكسيلندر، مقدار اضافيس
  . ابدييم

لندر نگاه داشته ين كه هوا در مركز سي ايبرا
رد، يتر قرار گيرونيه بي در اليشود و گاز خروج

 ياان سوپاپ مكندهيان هوا را از ميپژوهشگران جر

لندر واقع شده است، ي سييكه در مركز سطح مقطع باال
حاصل از  (ي خروجيكه گازها يگذرانند، درحاليم

لندر ي به درون سي كناريهاراهگاهق ياز طر) احتراق
اند كه با دهيجه رسين نتيآنها به ا. ابندييان ميجر
لندر ي مقابل هم سيها بر كنارهEGR يهاهراهگادن يچ

كه ) يگرداب (يچيستم مكش مارپيك سي يريو به كارگ
ند گازها را توانيدهد، مي به گازها مي گردابيحركت

  .  كننديبندهيال
 كه مهندسان آژانس حفاظت از يميرمضان و ت

ه يكنند، در حال شبي مياريست آنها را يط زيمح
 KIVA-3V گازها به كمك يك حركتينامي ديساز

االت يك سينامي دايانهي رايك كدآنها . هستند
آالموس در  لوسيشگاه ملي در آزمارا يمحاسبات

  . انده دادهسعبسط و توكو يومكزين
 را در آغاز كورس يسازهيپژوهشگران مقدمات شب

 در ييستون خاليبازگشت پ. اندمكش آماده كرده
كند كه خود سبب مكش هوا از مركز يجاد ميلندر ايس

. شودي مي جانبيهاهراهگا از ي خروجيسوپاپ و گازها
گروه . ابديي تا مرحله تراكم ادامه ميسازهين شبيا

 يي پارامترها،دهندير ميي موتور را تغيمترهاپاراتحقيق 
 يبند، زماناني موتوردورسرعت ، گام پيستونمانند 

ن يلندر تا بتوانند بهتري و قطر سهراهگاسوپاپ، هندسه 
   . مطلوب كسب كننديبندهيدن به اليج را در رسينتا

ستم دو يدند كه سيجه رسين نتيپژوهشگران به ا
د است، اما كنترل ي تولقابل احتراق ي برايامنطقه
 به طور . مشكل خواهد بود،ي خروجي گازهااختالط

 بازگرداني گازهاي راهگاهكلي سيلندري كه داراي چهار 
  .هددمي را ه بهترين نتيجخروجي باشد

 آغاز شده و به مدت دو سال 2003 ين پروژه از ميا
  . ادامه خواهد داشت

  ME MAGAZINEه يريت تحريهئ: سندگانينو
  )ASME.org( كايك آمريت انجمن مهندسان مكانيسا: منبع

  )شانا(ان ين غفوريآرم: مترجم 
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HC Analyzer 

   نرم افزاريمعرف
افزارهاي بحـث احتـراق،     در راستاي آشنايي با نرم    

ــرم  ــه معرفــي ن ــزار در ايــن شــماره ب      STANJANاف
  .پردازيممي

STANJAN افزاري است كه بـراي محاسـبات       نرم
افـزار توسـط    ايـن نـرم   . رودمـي تعادلي احتراق به كار     

گروه پروفسور رينولدز در دانـشگاه اسـتانفورد آمريكـا          
افزار بانك اطالعاتي اين نرم   . طراحي و تهيه شده است    

در حقيقت  . باشد مي JANNAF هايبر مبناي جدول  
 STANFORDافزار تركيبي از نام دانشگاه      نام اين نرم  

 . باشد ميJANNAF هاي جدولو
افزار براي پيـداكردن شـرايط تعـادل از         در اين نرم  

 (Element Potential Method)روش پتانسيل عناصر
افزار هاي غيرتجاري اين نرمنسخه .استفاده شده است

 ،دي از جملهدهاي متعاز سايت
http://ww2.mne.ksu.edu/chapman/thermo2/do
wnload.html 

در حـال حاضـر     . باشدبه صورت رايگان قابل تهيه مي     
افـزار را بـه     بسياري از محققين علم احتراق ايـن نـرم        

افزارهاي تعادلي معرفـي    عنوان يكي از معتبرترين نرم    

 نـوع محاسـبات تعـادلي را        17افزار  اين نرم . نمايندمي
تـوان بـه    حاسـبات مـي   از جمله ايـن م    . دهدانجام مي 

احتراق حجم ثابت، احتراق فشار ثابـت، دمـاي شـعله           
  . اشاره كردCJآدياباتيك و سرعت دتونيشن 

افـزار ايـن    هاي بسيار مهم اين نـرم     از جمله ويژگي  
تـوان بـه    قابليت است كه بانـك اطالعـاتي آن را مـي          

اين امكان باعث شده اسـت كـه        . سادگي گسترش داد  
 Source)ن منبع اصلي كـد  عليرغم در دسترس نبود

file)      پـذير  اي امكـان  ، استفاده از آن در سطح گسترده
افزار عدم وجود   هاي مهم اين نرم   از جمله ضعف  . باشد

افـزار و اسـتفاده      ساده بين نـرم    (Interface)يك رابط   
  .باشدكننده مي

افزار به همـراه     اين نرم  ويرايشدر حال حاضر چند     
يرخانـه انجمـن احتـراق      اطالعات نسبتا كـاملي در دب     

  .باشدايران جهت استفاده عالقمندان موجود مي
 همچنين اين انجمن آمـادگي دارد تـا در صـورت           

  .افزار را به افراد عالقمند آموزش دهدنياز اين نرم

  معرفي آزمايشگاه آلودگي هوا و عوامل فيزيكي پژوهشگاه نيرو
پژوهشگاه نيرو وابـسته بـه وزارت نيـرو و مجـري             

هاي مختلـف   كاربردي در زمينه   -هاي تحقيقاتي رحط
  .باشد ميفني و مهندسي

 انجـام يكـي از وظـايف و         جهـت  در   اين پژوهشگاه 
هاي خويش و بـه منظـور فـراهم آوردن بـستر            رسالت

هـــاي اوليـــه الزم بـــراي كـــاهش حجـــم آالينـــده 
محيطي ناشـي از مـصرف انـرژي در واحـدهاي           زيست

هـاي  نـدازي آزمايـشگاه   اصنعتي اقدام به تجهيـز و راه      
 .محيط زيست نموده است

آزمايشگاه آلـودگي هـوا و عوامـل فيزيكـي جهـت            
هـاي  هاي هوا در دودكش و محيط     گيري آالينده اندازه
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Gas Analyzer 

 مـشتمل بـر گازهـاي       (Indoor-Outdoor)باز و بسته    
حاصـل از احتـراق ـ ذرات معلـق ـ هيـدروكربورهاي       

بـه  سي  هاي صـوتي و الكترومغناطيـ      آلودگي ،نسوخته
  . استاي مجهز شدهات ويژهتجهيز

ها و اين آزمايشگاه قابليت سرويس دهي به نيروگاه 
از طرف سازمان حفاظت    بوده و   صنايع مختلف را دارا     

محيط زيست به عنـوان آزمايـشگاه معتمـد شـناخته           
  .شده است

  :فعاليتها و توانائيها 
گيري از پرسنل متخـصص و      با بهره  اين آزمايشگاه 

گيري پيشرفته قادر بـه ارائـه        تجهيزات اندازه  مجرب و 
  : خدماتي به شرح زير است

شـامل  هـا   آناليز گازهاي خروجي از دودكش كوره       - 1
  HC  وSO2, NO2, NO, CO, CO2, O2  گازهاي

 شـامل گيري مشخصات فيزيكي جريان دود      اندازه  - 2
   رطوبت وسرعت، فشارجريان، دما 

  دكشگيري ذرات معلق خروجي از دواندازه  - 3
گيري گازهاي آالينده در محيطهـاي بـسته        اندازه  - 4

 CO و SO2, NO2كارگاهي مشتمل بر 
گيري ذرات معلق محيطي به صورت كلي و        اندازه  - 5

   ميكرون 20 تا 3/0گيري از  كانال اندازه15توزيع در 
گيري شدت و تراز فشار صـوت بـه صـورت           اندازه  - 6

 5/12 بانـد فركانـسي از       33كلي و يا بـه تفكيـك در         
  كيلو هرتز 20هرتز تا 

هـاي الكتريكـي و مغناطيـسي       گيري ميدان اندازه  - 7
ناشي از تجهيزات با ولتاژ و يا جريان باال در فركـانس            

 )  هرتز50(قدرت 
ــدازه  - 8 ــدوده   ان ــزات در مح ــاش تجهي ــري ارتع گي

   كيلو هرتز 10 هرتز تا 10فركانسي 
اندازه گيري شدت روشنائي در محيطهاي كـاري          - 9

   لوكس 100ر000ر محدوده صفر تا و صنعتي د

 آغـاز و طـي      1380فعاليتهاي آزمايشگاه از سـال      
  . سالهاي اخير افزايش چشمگيري يافته است

تــرين صــنايعي كــه خــدمات    از جملــه مهــم 
صنايع : آزمايشگاهي به آنها ارائه شده است عبارتند از       

، نيروگـاهي، كـشتي     يسيمان، پتروشيمي، پااليشگاه  
 .گاز و فوالد،ي و داروسازييسازي، مواد شيميا

  مسابقه دانشجويي
در هر شماره خبرنامه سؤالي با عنوان مسابقه 

عالقمندان به پاسخگويي . شوددانشجويي مطرح مي
مي توانند پاسخ خود را حداكثر ظرف مدت دو هفته 

 pdf يا Wordپس از دريافت خبرنامه به صورت فايل 
حتراق ايران با پست الكترونيكي به آدرس انجمن ا

  . ارسال فرمايند

 بعدي خبرنامه هايبرنده هر مسابقه در شماره
گردد و جايزه در نظر گرفته شده به معرفي مي

برندگان طي مراسمي در مجمع عمومي انجمن 
  .احتراق ايران اعطا خواهد شد
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  :سوال اين شماره
 نشان بررسي نمائيد واحتراق يك قطره سوخت را 

  اي قطره از رابطه دهيد كه قطر لحظه
d2 = d0

2 - Bt 

  و طول عمر قطره از رابطه 
t = d0

2/B 
 . شودتعيين مي

 ثابـت  B زمـان و  t قطر اوليه قطـره،    d0در روابط فوق    
  .هاي خود را شرح دهيدكليه فرض. است

 :10شماره  خبرنامهجواب مسابقه 
ــا و     ــرد، مزاي ــورد عملك ــل  در  م ــماره  قب در  ش

 سـوال شـده   )Radiant Heater(كاربردهاي گرماتاب 
پاسخ اين سـوال در بخـش مقالـه پژوهـشي ايـن        . بود

  .شماره به صورت مفصل ارائه شده است
  

 هاي احتراقياخبار و تازه

  احتراق خود بخودي با كاتاليزورهاي نانو ذرات پالتين
محققان آزمايـشگاه ملـي ريـج آمريكـا دريافتنـد،           

خود بخـودي   تراقتوانند باعث اح نانوذرات پالتين مي
  . مخلوطي از متانول و هوا در دماي اطاق شوند

در : گويـد   مـي  از ايـن محققـان  يكـي  زي يوهيـو  
احتراق برخي مواد جهت توليـد انـرژي، دمـاي بـاال و             

ايجاد خواهند كـرد كـه مـا را     احتراق ناقص مشكالتي
آنچــه كــه مــا . ناچــار بــه بررســي آنهــا كــرده اســت 

 از انرژي در دماي پايين و امكان استفاده خواهيم ، مي
كمتـري   با كارآيي باال است كه اثرات زيست محيطـي 

  .داشته باشد
گـرم كـردن      كاتاليزورهاي معمولي نيـاز بـه پـيش       

هيـو  . در صنعت بسيار پرهزينه است دارند كه اين كار
 اعتقاد دارد، كاتاليزور دماي پايين تهيه شـده توسـط  

 داده و هــاي عمليــاتي را كــاهش گــروه آنهــا، هزينــه
همچنـين باعـث    كنـد،  ها را كم مي پيچيدگي سيستم

  .شود بهبود كارايي واكنش ها مي
آنهـا  . كشف كردند آنها اين نتايج را به طور اتفاقي

ــانوذرات پالتــين  ــانومتري را روي اليــاف 50-700ن  ن
 ميكرومتـر درون يـك   10قطـر   اي كوارتزي بـا  شيشه

بـور  ع. كردنـد  لولـه آزمـايش كـوارتزي نگهـداري مـي     
متانول و هوا يـا اتـانول و هـوا از درون     جريان مخلوط

قـادر   محققان. شود لوله باعث احتراق خودبخودي مي
خواهند بود با تنظيم نسبت سوخت بـه هـوا، سـرعت            

 مسير واكـنش را  ،نانوذرات جريان گاز و اندازه و شكل
با توجه به شـرايط، واكـنش در دماهـاي          . تغيير دهند 
هم درجه باالتر از دمـاي اتـاق   فقط چند د مختلف، از
اين واكـنش، آب و  . شود انجام مي ºC600از تا بيشتر 

  .كند دي اكسيدكربن توليد مي
اي بــه جــاي نــانوذرات  تــوده اســتفاده از پالتــين

همچنـين  . دهـد   پالتيني، واكنش مشابه را انجام نمـي      
تـر از ذرات    نانومتر فعال100با اندازة حدود  نانوذرات

فعاليـت نـانوذرات در     .  نانومتر هـستند   500بزرگتر از   
  .يابد هاي باال كاهش مي رطوبت

هـاي   ماننـد ارگانيـسم   ها اين واكنش: گويد هيو مي
زنده كه با اكسيد كردن مواد شيميايي آلي در دمـاي           

كننـد، از   نيـاز خـود را تـأمين مـي     بدن انـرژي مـورد  
 ها فلزات در بيشتر اين واكنش. كنند طبيعت تقليد مي

شان بـه كـار       ان بخشي از كاتاليزورهاي آنزيمي    به عنو 
  .روند مي

 www.nano.ir :مرجع
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  مشعل سبز تا نيمه نخست امسال در محدوده شركت نفت و گاز كارون راه اندازي مي شود
مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز كارون از 

تا  (GREEN BURNER) سبز راه اندازي مشعل
در حوزه فعاليت اين شركت پايان نيمه نخست امسال 

  .داد خبر
هايي در چاه: ، گفت"اسدي  عبدالرضا"مهندس 

كه ميزان آلودگي آنها كمتر است، مي توانيم از اين 
ها كاهش ضايعات زيست محيطي چاه روش در

  .استفاده كنيم
مشعل ها از آلودگي  استفاده از اين نوع: وي افزود

ان محيط زيست كاسته و به حفظ سالمتي ساكن
  .كمك مي كند نواحي اطراف شهر اهواز

  اسدي با اشاره به اتمام مطالعات طرح استفاده از 

كاربرد آن ها در محدوده شركت بهره  اين مشعل ها،
 برداري نفت و گاز كارون را يكي از اولويت هاي اين

شركت در راستاي رعايت مسايل زيست محيطي و 
 84 لانجام پروژه هاي مرتبط با اين بخش در سا

  .عنوان كرد
مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز كارون 

با ابتكار متخصصان اين  اين مشعل ها كه: گفت
شركت در دست ساخت است، در زمان حاضر در 

  .دارد مرحله آزمايش قرار
براى پيشگيرى از انتشار مواد آالينده : اسدي افزود

مواد نفتى در حوزه عملياتي  ناشى از احتراق ناقص
  . از اين مشعل ها بهره گرفته خواهد شد،شركت

   (www.shana.ir)شانا :مرجع

  هاي آيندههمايش
   1384  تهران، بهمن ماه-اولين كنفرانس احتراق ايران    

 The First Combustion Conference of Iran, (CCI-1), Tehran– February, 2006  

 به ياري خداوند متعال، اولـين كنفـرانس احتـراق         
ايران به همت انجمن احتراق ايران بـه منظـور ايجـاد            
ارتباط نزديك علمي و تحقيقاتي و تبـادل نظـر بـين             
پژوهشگران و متخصـصان دانـشگاه و صـنعت و ارايـه            

 در زمينه   آخرين دستاوردهاي علمي، پژوهشي و فني     
اميد است برگزاري منظم ايـن      . شود برگزار مي  احتراق

وانــد جــاي خــالي هــاي آينــده بتكنفــرانس در ســال
هاي تخصصي در زمينه احتـراق در ايـران را          كنفرانس
  .پر كند

سازي انتقال تجارب و مـساعدت      در راستاي زمينه  
بخصوص در رابطه با حل مشكالت مربوط بـه مـصرف     

ــده  ــاالي ســوخت در كــشور، و آالين هــاي ناشــي از ب
ــان صــنعت و    ــه متخصــصان و محقق ــراق، از كلي احت

هـاي   با ارائه مقاالت در زمينـه      شود دعوت مي  دانشگاه

ــه  ــراق آخــرين يافت ــه احت ــوط ب هــاي پژوهــشي، مرب
آموزشي، صنعتي و مديريت انرژي خـود را ارائـه و در            
توسعه و ارتقاي مهندسي احتراق در كـشور عزيزمـان          

  .مشاركت نمايند
  موضوعات كنفرانس

سازي كنفرانس تمام موضوعات تجربي، تئوري و شبيه      
 :از جمله. شودراق را شامل ميعددي در زمينه احت

  سازي مصرف سوخت بهينه •
  آلودگي هوا  •
  حريق و ايمني  •
 پيشرانها •
  هاسازي كورهطراحي و شبيه •
  هاي محترقسازي جريانشبيه •
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  هاي جامد، مايع و گازيسوخت •
  درونسوزموتورهاي  •
  (CNG) گاز طبيعي فشرده •
  آشفتههاي آرام و شعله •
  آميخته و نفوذيهاي پيششعله •
  واد منفجرهم •
 (Detonation)تراك امواج  •
 هاي عددي در احتراقروش •

 سازي سينتيك شيمياييمدل •

  هاي كليديزمان
  30/7/84           آخرين مهلت دريافت مقاالت كامل

  30/8/84     اعالم پذيرش مقاالت                     
  30/9/84     دريافت نسخه نهايي مقاالت             

 1384 بهمن ماه    زاري كنفرانس            زمان برگ

International Heat Transfer Conference IHTC-13 
 Sydney, Australia, 13-18 August, 2006. 

Objective 
Topics to be covered include, but are not 
limited to:  
• ablation  
• aerospace heat transfer 
• biological heat transfer  
• biotechnology 
• boiling and condensation 
• boundary layer flow and heat transfer  
• buoyancy driven flows  
• chaos in heat transfer  
• combined heat and mass transfer 
• combustion, fire modeling 
• computational methods 
• cryogenic heat transfer 
• double diffusive convection 
• energy systems 
• environmental heat transfer  
• gas turbine heat transfer 
• heat pipes and capillary pumped loops 
• heat transfer education 
• heat transfer in electronic equipment 
• heat transfer in energy conservation  
    and renewable energy 
• heat transfer in manufacturing 
• heat transfer in turbomachinery 
• heat transfer visualization 
• interfacial phenomena  
• internal flow and heat transfer 
• measurement techniques  
• melting and freezing  
• micro and nanoscale heat transfer nuclear 
reactor systems 

• multiphase systems 
• particulate and porous media 
• process equipment  
• radiative heat transfer  
• solar energy 
• solidification and melting  
• turbulent heat transfer, turbulence  

Important Dates  
Closing date for submission of abstracts: 
31 July 2005 
Last date for notification of abstract 
acceptance: 30 September 2005 
Full paper submission site open: 
19 September 2005 
Closing date for submission of full papers: 
27 January 2006 
Last date for notification of full paper 
acceptance:24 March 2006 
Closing date for resubmission of revised 
papers: 14 April 2006 
Last date for notification of revised full paper 
acceptance: 7 May 2006 
Final programme available on conference 
website: 9 June 2006 
Website: 
http://ihtc-13.mech.unsw.edu.au 
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CONFERENCE ON MODELLING FLUID FLOW - CMFF '06 
Budapest – HUNGARY, September 6-9, 2006 

The scope of the conference includes both the 
theoretical and practical aspects of numerical 
simulation of flows and physical modelling of 
flow processes using advanced measurement 
methods.  
The main thematic areas of the Conference 
are  
• TURBOMACHINERY  
• INTERNAL FLOWS  
• EXTERNAL AERODYNAMICS  
• COMBUSTION and HEAT TRANSFER  
• ENVIRONMENT  
• HEATING, VENTILATING and AIR 
CONDITIONING  
• CHEMICAL and PROCESS 
ENGINEERING  
• FLUID POWER  
Each thematic area covers research, 
development, design, new applications and 

equipment, case studies and future trends with 
particular emphasis on the use of CFD and 
advanced measurement methods. 

The Calendar of the Conference is as 
follows: 
October 20, 2005: Deadline for submission of 
abstracts 
November 20, 2005: Notification of abstract 
acceptance 
February 20, 2006: Deadline for papers and 
technical notes 
April 20, 2006: End of paper review, 
communication 
June 20, 2006: Deadline for submission of 
camera-ready papers 
September 6-9, 2006: Conference in Budapest 
Website: 
http://www.cmff.hu/introduction.html 

 

 

 رنگ منتشر و    4  نسخه و به صورت    1000 ماه،  با تيراژ      2خبرنامه انجمن احتراق ايران هر      
مخاطبـان ايـن    . به آدرس كليه مراكز معتبر تحقيقاتي و صنعتي كشور ارسـال مـي گـردد              

ند كه به گونه اي با مقوله احتـراق         نشريه متخصصين و كاربران اطالعات و تجهيزاتي هست       
  .در ارتباطند

  .از هم اكنون ورود شما را به كانون اطالع رساني احتراق ايران تبريك مي گوييم
ما پيام پژوهش ها، توانايي ها و امكانات شما را به موثرترين اشكال ارتباطي و تبليغاتي، به                 

  . مخاطبانتان مي رسانيمگوش

 :هيات تحريريه
  راهيمي، محمد رضا رجايي،رضا اب

  محبوبه زماني نژاد، فاطمه برزگر
  مهناز زمانيان: طراح گرافيك 

 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن: چاپ 

  خبرنامه انجمن احتراق ايران
 311/14115  صندوق پستي -تهران : آدرس

 دبيرخانه انجمن احتراق ايران
  :پست الكترونيكي

Combustion@modares.ac.ir 
   8011001)3962:  (تلفكس 

 1384ماهخرداد-11 شماره-سال دوم 12


