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  فجار در مواد شديداالنتراكانتشار موج 
   دانشجوي دكتراي دانشگاه تربيت مدرس-حسين سوري

  مقدمه
       صورت توانند به هاي قابل انفجار ميتركيب

بطور . هاي گازي، مواد مايع و يا جامد باشندمخلوط
 معمول به دو مورد اخير مواد شديداالنفجار گفته 

آشنايي كلي با ساختار هدف از اين مقاله . شودمي
     سعي شده .  است2 مواد شديداالنفجار در1تراكموج 
االمكان نوشتار به شكلي باشد كه براي كساني حتي

   .كه در اين زمينه تخصص ندارند نيز مفيد باشد
  برخي از تعاريف

 در لغت به معناي هر نوع افزايش ناگهاني 3انفجار
حجم است كه معموالً با آزادسازي انرژي بصورت 

ند آنچه كه در  چهر. باشدميكنترل نشده همراه 
شود بطور معمول  تصور عامه از انفجار حاصل مي

انفجار مواد شيميايي است، اما اين تعريف گستره 
وسيعي از تركيدن يك محفظه گاز فشرده تا انفجارات 

  .شودكيهاني را شامل مي
 دو نوع مكانيزم انتشار امواج 4و دفالگريشنتراك 

با اين . باشندياحتراقي در يك ماده قابل اشتعال م
، باالرفتن فشار و دما تراكتفاوت كه مكانيزم انتشار 

 پيشرو 5ايموج ضربهتا مرز خوداشتعالي بوسيله 
اما دفالگريشن با انتقال انرژي از ناحيه واكنش . است

ي انتقال معمول هابه مواد اوليه با استفاده از پروسه
 اكترموج . شودمنتشر ميمانند انتقال حرارت و جرم 

هميشه با سرعتي بيشتر از سرعت صوت در ماده 
در حالي كه سرعت امواج . كندمنفجره حركت مي

  .باشددفالگريشن كمتر از سرعت صوت مي
                                                 
1 Detonation  
2 High Explosive 
3 Explosion 
4 Deflagration 
5 Shock Wave 

  هاي قابل انفجاردسته بندي تركيب
توان به دو دسته  را ميهاي قابل انفجارتركيب

  اين دسته.]1[تقسيم نموداصلي همگن و ناهمگن 
 داراي اهميت است كه آغازش و بندي از اين جهت

 در اين دو دسته تفاوت اساسي با يكديگر تراكانتشار 
تواند گاز، مايع يا يك ماده منفجره همگن مي .دارند

مواد منفجره جامد بطور . جامد تك كريستالي باشد
اين مواد حتي اگر از يك . باشندمعمول ناهمگن مي

 شده و نوع ملكول تشكيل شده باشند، يا ابتدا ذوب
شوند، و يا گري در مهمات شارژ ميسپس با ريخته

در هر دو صورت . باشنداينكه بصورت پودر فشرده مي
ماده منفجره  ريز، هاي و تركها حفرهايجادبه علت 

اين در حالي است . خواهد داشتناهمگن ساختاري 
كه اكثر مواد منفجره جامد تركيبي از چند ماده بوده 

مثالي از آنها، مواد منفجره . اشندبميناهمگن و لذا 
 است كه تشكيل شده از 6چسبيده با پالستيك

هاي ماده منفجره كه توسط يك چسباننده كريستال
به همين نحو يك ماده . انددر كنار هم قرار گرفته

   .منفجره مايع داراي حباب نيز ناهمگن است
از آنجا كه اغلب مواد منفجره با كاربرد صنعتي از 

باشند، لذا النفجار ناهمگن مياشديدجامد اد نوع مو
پرداخته مواد اينگونه در در اين مقاله به انفجار 

  .خواهد شد
ساختار مواد شديداالنفجار ناهمگن و تاثير آن 

   و نرخ سوزشتراكبر آغازش 
 شديداالنفجارريز ساختار يك ماده ) 1( در شكل

اده باشد، نشان دناهمگن كه تركيبي از چند ماده مي
  .شده است

                                                 
6 Plastic Bounded Explosive (PBX) 
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  ريز ساختار يك ماده شديداالنفجار ناهمگن) 1(شكل

شود، ساختار اين ماده  همانطور كه مالحظه مي
      هاي هوابندي بوده و داراي حفره بصورت دانه

     اين ساختار متراكم  ،ايضربهبا عبور موج . باشدمي
هاي هوا از ساير  اين تراكم براي حفره.شودمي

تواند همچنين اين تراكم مي. شتر استها بيقسمت
  . به هم شودها و مرز تركها باعث سايش دانه

هايي و همچنين اتفاقات بروز چنين پديده
موجب توليد يك سري مكانيكي ديگر از اين قبيل 

را ) 2(شكل (شود  در ماده منفجره مي7نقاط داغ
خيلي سريع واكنش داده و انرژي  نقاط داغ). ببينيد
افزايش . ددهشده حاصله، فشار را افزايش ميآزاد 

. شود ميايموج ضربهقدرت فشار منجر به افزايش 
 شدت نقاط داغ بعدي را  تقويت شده،ايموج ضربه

دهد و باعث سوزش بيشتر و افزايش افزايش مي
خوران مثبت اين سيكل با پس. شودبيشتر فشار مي

دهد مي واكنشي ادامه ايموج ضربهبه افزايش قدرت 
  . ]1[ توليد شودتراكتا جايي كه يك موج 
 نرخ سوختن شود كهمي  باعثچنين شرايطي

ماده منفجره بيش از آنكه به سينتيك شيميايي 
مرتبط باشد به عوامل مكانيكي و اصوالً توليد نقاط 

بهمين دليل در مواد شديداالنفجار، . داغ وابسته شود

                                                 
7 Hot Spot  

ادر به ق) ايحتي چند مرحله(سينتيك آرنيوسي 
از اينرو . سازي روند سوختن ماده نيستشبيه

اند كه  هاي سوزش ارائه كردهمحققان يكسري مدل
بندي ماده منفجره بوده و با مبتني بر ساختار دانه

  .شوندهاي تجربي خاصي كاليبره ميتست
با توجه به توضيحات فوق، واضح است كه پيش 

 كار خيلي سازي مواد شديداالنفجاربيني رفتار و شبيه
شود اين پيچيدگي زماني تشديد مي. مشكلي است

كه بدانيم پروسه توليد مواد شديداالنفجار نيز بر 
ه به نحوي كه ب. ساختار ناهمگن آنها تاثير زيادي دارد

هاي مختلف،  توليد شده در كارخانهTNTعنوان مثال 
  . خواص يكساني نخواهند داشت

  
  
  
  
  

  

   در مواد شديداالنفجار ناهمگنراكتساختار موج ) 2(شكل 

  زنجيره آتش
اي مواد شديداالنفجار به خاطر ايمني به گونه

شوند كه حساسيت كمي نسبت به طراحي مي
به همين . حرارت، ضربه و اصطكاك داشته باشند

.  نياز به تحريك شديد دارندتراكدليل براي آغازش 
 ايجاد اي از ابزار و مواد منفجرهاين تحريك با زنجيره

شود كه به ترتيب عبارتند از فيوز، چاشني و مي
به اين زنجيره به عالوه خرج اصلي زنجيره . بوستر

   .شودآتش گفته مي
فيوز ابزاري الكتريكي يا مكانيكي براي فعال كردن 

چاشني، يك ماده شديداالنفجار با . چاشني است

  محصوالت
 نهايي

 نقاط داغ

  
  

 مواد اوليه

  
  

 ناحيه واكنش

 تركها و حفره هامرز دانه ها،
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ها در اغلب موارد چاشني. حساسيت بسيار زياد است
نهايي قادر به توليد انرژي كافي براي آغازش به ت

همانطور كه در  لذا انفجار در خرج اصلي نيستند
 در ابتدا چاشني نشان داده شده است،) 3(شكل 

انرژي كافي براي آغازش در يك بوستر كه حساسيت 
. نمايدبيشتري نسبت به خرج اصلي دارد را فراهم مي

رژي كافي ، انتراكپس از آن بوستر با تقويت موج 
  .كندبراي آغازش در ماده منفجره اصلي را ايجاد مي

  

  
  طرحواره زنجيره آتش مواد شديداالنفجار) 3(شكل 

  تراكآزاد شدن انرژي در 
اغلب مواد شديداالنفجار از عناصر كربن، 

 ساخته (CHNO)هيدروژن، نيتروژن و اكسيژن 
   لكول ماده منفجره ، متراكطي فرايند . اندشده
شكند و عناصر كربن و هيدروژن با اكسيژن مي

 مواد منفجره با انجام اين .دهندمي موجود واكنش
شده در  انرژي آزاد. نمايندمي توليد انرژي هااكنشو

شود و زماني كه يك سوخت با اكسيژن سوزانده مي
رسد، گرماي اش ميبه پايدارترين حالت اكسيد شده

  . شودمي ناميدهاحتراق 
از طرفي اكثر مواد شديداالنفجار اكسيژن كافي 

 بنابراين .براي انجام احتراق كامل را در خود ندارند
، كه با نام گرماي تراكگرماي آزاد شده به هنگام 

0 تراك
dH∆ شود، كمتر از گرماي واكنش شناخته مي

 اختالف بين توان را به سادگي ميتراكگرماي . است

 و ماده منفجره اوليه تراكگرماي تشكيل محصوالت 
  :در نظر گرفت

)explosives(             

)roducts detonation(
0

00

f

fd

H

pHH

∆−

∆=∆ ∑  

0 كه
fH∆دقت شود كه . باشد آنتالپي تشكيل مي

مقادير تجربي بر اينگونه محاسبات ارجحيت دارد، 
 دماي اوليه و درجه ،چگالي( كه شرايط فيزيكي چرا

بر مقدار واقعي انرژي آزاد شده تاثير ) شدگيمحصور 
  ]. 2[خواهند گذاشت

  مواد منفجرهپس سوز 
 تراككنون بحث بر انرژي آزاد شده به هنگام  تا

اما همانطور كه پيش از اين ذكر شد، . تمركز داشت
ممكن است اكسيژن كافي براي احتراق كامل در 

كافي . ساختار ماده شديداالنفجار وجود نداشته باشد
 8"تعادل اكسيژن"بودن اكسيژن را با كميت  ناكافييا

(OB)كميت شاخصي از مقدار اين . كنند بيان مي
 در مولكول ماده شديداالنفجار نسبي اكسيژن موجود

زماني كه مقدار آن منفي باشد، بيانگر ناكافي . است
 OB  براي مواد شديداالنفجار با.بودن اكسيژن است

 تراكاز  ژي اضافي بعدمنفي، مقدار قابل توجهي انر
 و 9چراكه با گسترش كره آتش. توليد خواهد شد

 با اكسيژن محيط، تراكشدن محصوالت مخلوط
اين گونه  .شودمي مقدار بيشتري از آنها محترق

    سوز ماده منفجرهها با عنوان پسواكنش
(explosive afterburning)مقدار . شوند شناخته مي

خواهد شد  سوز توليد كه به هنگام پسايانرژي
0سوز گرماي پس(

ABH∆ (توان بصورت تخميني را مي
 بدست تراكو گرماي  از اختالف بين گرماي واكنش

 است و MJ/kg 4.6 تراك  گرمايTNTبراي . آورد
مقدار ]. 2[باشدي مMJ/kg 10.6سوز برابر گرماي پس

                                                 
8 Oxygen Balance 
9 Fire Ball 

      فيوزخرج اصلي         بوستر        چاشني

1385 ماهبهمن-21 شماره-وم سل سا4  



 كره آتش سوز درواقعي انرژي آزاد شده به هنگام پس
 آن با به نحوه گسترش كره آتش و مخلوط شدن

 منفجره وادبه بعضي از م. اكسيژن محيط بستگي دارد
مانند آنهايي كه براي زير آب يا مكانهاي بسته بكار (

شود تا اجزايي مانند آلومينيوم افزوده مي) روندمي
بسياري . سوز آنها افزوده شود پس بهبصورت موثري

سوز براي توليد يك موج از پس منفجره واداز م
 نسبتاً طوالني بهره زمان ماندگاري فشار با 9تراكنشي

  .برندمي
  ]2[شديداالنفجارخصوصيات بعضي از مواد )1( جدول 

   خصوصيات برخي از مواد شديداالنفجار
     مواد شديداالنفجار منابع عظيمي از انرژي 

. شودباشند كه در زمان بسيار كوتاهي آزاد ميمي

براي نمونه خصوصيات تعدادي از مواد پر كاربرد در 
ه ب. آمده است) 1(زيمم در جدول كحالت چگالي ما

در مواد تراك منظور درك تفاوت بين خصوصيات 
هاي گازي، براي نمونه خواص شديداالنفجار با مخلوط

 نيز در اين جدول ارائه شده H2/O2مخلوط 
  ].2[است

  جمع بندي 
 در اين مقاله سعي شد كه به زباني ساده براي 

 تراك  موجفرآيند انتشارآشنايي عموم مهندسين با 
مشاهده شد .  شديداالنفجار مطالبي بيان شوددر مواد

ها و ابهامات گونه مواد از پيچيدگي  در اينتراككه 
بيني رفتار آنها را  كه پيشزيادي برخوردار است

  . سازدمشكل مي

  مراجع
1. Menikoff R., “Granular Explosives and 
Initiation Sensitivity”, Los Alamos National 
Laboratory Los Alamos, NM 87544, 
December 1999. 

2. Cooper P., Explosives Engineering, 
Wiley-VCH, New York, 1996. 

  مسابقه دانشجويي
در هر شماره خبرنامـه سـؤالي بـا عنـوان مـسابقه             

عالقمندان بـه پاسـخگويي      . شوددانشجويي مطرح مي  
توانند پاسخ خود را حداكثر ظرف مـدت دو هفتـه           مي

 Pdf يا   Wordت خبرنامه به صورت فايل      پس از درياف  
با پست الكترونيكي بـه آدرس انجمـن احتـراق ايـران      

 بعـدي   هايبرنده هر مسابقه در شماره    . ارسال فرمايند 
گردد و جايزه در نظر گرفته شـده        خبرنامه معرفي مي  

به برندگان طي مراسـمي در مجمـع عمـومي انجمـن       
  .احتراق ايران اعطا خواهد شد

  :اره سوال اين شم
مـورد اسـتفاده در     ) دتكتورها(انواع آشكارسازهاي   

صنعت اطفا حريق را نام برده و نحوه عملكرد آن را به            
  .صورت مختصر شرح دهيد

  :جواب مسابقه خبرنامه شماره قبل
هـاي  روش بكـارگيري مـشعل    در شماره قبل در مورد      
 (High Velocity Excess-Air)هواي اضافي سرعت باال 

در ايـن شـماره    . سوال كرده بوديم  ها  كورهدر پيشگرم   
  .دهيمبصورت مختصر اين مطلب را توضيح مي

 سرعت تراك  نام
(mm/µs) 

 فشار تراك
(Gpa)  

 انرژي تراك
(kca/g mole)

TNT 95/6  7/17  5/247  

RDX 59/8  1/34  4/335  

PETN  27/8  5/33  1/471  

HMX  11/9  39  4/438  

H2+½O2  819/2  3-10×66/1  3174/58  
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هاهاي هواي اضافي سرعت باال در پيشگرم كورهروش بكارگيري مشعل
انـد و يـا     هايي كه تازه سـاخته شـده      پيشگرم كوره 

انـد، در يـك زمـان       هايي كه تعمير اساسي شـده     كوره
نقـش تعيـين    معين و بر اثـر يـك منحنـي مـشخص            

.  دارد در عمر مفيد كوره   ) و در مواردي حياتي    (كننده
اي كه به شكل مناسـبي پيـشگرم نـشده باشـد،            كوره

اســتحكام الزم بــراي ايــستادگي در مقابــل تغييــرات 
. درجه حرارت و يا نگهداري مواد داخل خود را نـدارد          

        هــاي ذوب شيـشه، چنانچــه كــوره بــه  مـثال در كــوره 
 پيـشگرم نـشده باشـد، اسـتحكام الزم         شكل مناسـب    

براي نگهداري مـواد مـذاب در درجـه حـرارت بـاال را              
  . نخواهد داشت

منظور از پيشگرم بر اساس يـك منحنـي حرارتـي        
مشخص، يعني اينكه تمام بافت كوره به طور يكـسان           

 ±20مثال در مواردي حداكثر     (و با اختالف بسيار كم      
خص، كـه حتـي     در مدت زماني مش   ) درجه سانتيگراد 

گـرم   كـشد، در مواردي  بيش از يك هفته طـول مـي          
الزمه گرم شـدن يكنواخـت بدنـه كـوره وجـود            . شود

حجم زيادي از سيال و با اسـتفاده از روش جابجـايي            
به ويژه اينكه بيشترين تغيير فـاز       (باشد  پذير مي امكان

هـاي  هاي ناشي از انبـساط در درجـه حـرارت         و شاك 
من اينكه بهتر اسـت اخـتالف       ض). آيدپايين پيش مي  

هـاي  دماي سيال انتقال دهنده دما در درجه حـرارت        
  .پايين كم باشد

 هاي معمـولي  چنانچه براي پيشگرم كوره از مشعل     
در درجـه    استفاده شود، براي طـي منحنـي پيـشگرم        

و در  (هـاي پـايين، اجبـارا بايـد حجـم شـعله             حرارت
 كـم   شـعله بـا حجـم     . را كم كرد  ) نتيجه ميزان سيال  

گـردد كـه    موجب ايجاد سيالي با سـرعت پـايين مـي         
كند در حـالي كـه بايـد        بيشتر اطراف خود را گرم مي     

  كل كوره بطور يكنواخت و بـا دمـايي بـسيار نزديـك            
  .بهم گرم شود

هاي هـواي اضـافي     براي حل اين مشكل از مشعل     
هـا بـه شـكلي      اين مشعل . شودسرعت باال استفاده مي   

تـوان هـواي مــشعل را در   انـد كــه مـي  طراحـي شـده  
حداكثر نگاه داشت و تنها سوخت را به ميـزان بـسيار            

ثابت ماندن هوا موجـب ثابـت مانـدن         . زيادي كم كرد  
حجم محصوالت خروجي از مشعل كـه داراي سـرعت       

بـراي مثـال در حـدود        (باشـد   باال هـم مـي    
s
m750 (  

شگرم گردد، و براي كنتـرل و رعايـت منحنـي پيـ           مي
  . فقط كافي است كه ميزان سوخت مشعل تغيير كند

تـوان   مي 1ها مطابق شكل    با قرار دادن اين مشعل    
حجم بسيار زيادي از سيال در حال چرخش در كـوره      

سرعت بسيار باالي سيال در حال خروج       (بوجود آورد   
از دهانه مشعل موجب كمك در حركت سريع سـيال          

ديـك بـه سـطح      در مسير تعيين شده كـه معمـوال نز        
حتي در مـواردي مـسير      ). گرددديواره كوره است، مي   

را طـوري انتخـاب      ) دودكـش (خروجي سيال از كوره     
ـ          مي  دليـل  ه  كنند كه نزديك دهانه مشعل باشـد تـا ب

خال زياد در اطـراف دهانـه مـشعل، بخـش زيـادي از              
سيال مجددا از طريـق و بهمـراه محـصوالت احتـراق            

گازهــاي در حــال مــشعل وارد كــوره شــده و حجــم 
  .چرخش زياد شود
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  يك چهره
ــك   ــش يـ در بخـ
چهره ايـن شـماره بـا       

ها و تحقيقـات    فعاليت
علمــي يكــي ديگــر از 
محققان علـم احتـراق     
كشورمان، جناب آقاي   

ــاندكتــر  ــرات قبادي  ب
  .شويمميآشنا 

ــان    ــرات قبادي ــر ب ــفندماه  دكت ــد اس        1335متول
 را در   كارشناسي و كارشناسـي ارشـد خـود       . باشندمي

رشــته مكانيــك ماشــين آالت و دكتــراي خــود را در 
ــاي   ــرايش موتوره رشــته مهندســي مكانيــك و در گ

 در كـشور    I.I.T.Roorkeeاحتراق داخلي در دانشگاه     
 در دوره كارشناســي .ندهندوســتان بــه پايــان رســاند

 پـس از  1372در سال .  شدندGold Medalistارشد 
كـار خـود را در      اتمام مقطع دكترا و بازگشت به ايران        

امور آموزشي و پژوهشي در دانـشگاه تربيـت مـدرس           
  . شروع كردند

 سـال   4ايشان عالوه بر تـدريس و تحقيـق مـدت           
 سـال نيـز معـاون       4رئيس دانشگاه شهركرد و مـدت       

. آموزش و برنامه ريـزي سـازمان انـرژي اتمـي بودنـد            
نامبرده هم اكنـون عـضو چنـدين مجمـع علمـي و از         

 مكانيك ايران، انجمن احتراق     جمله انجمن مهندسان  
  . ايران و كميته انرژي جمهوري اسالمي ايران است

 مقالــه علمــي در 75از دكتــر قباديــان تــا كنــون 
هــاي مجــالت معتبــر داخلــي و خــارجي و كنفــرانس

داخلي و خارجي به چاپ رسـيده و يـا ارائـه گرديـده              
وي در همكاري با صنايع كشور چندين طـرح و   . است

.  و طرح تحقيقـاتي را انجـام داده اسـت          پروژه اجرايي 
 پايـــان نامـــه 26 رســـاله دكتـــري و 6سرپرســـتي 

ــشاوره    ــين م ــد و همچن ــي ارش ــاله 12كارشناس  رس
دكتري و پايان نامه كارشناسي ارشد حاصل بخشي از         

  . هاي علمي نامبرده استفعاليت
موتورهـاي  "بر تـاليف كتـاب      دكتر قباديان عالوه    

، چندين كتاب   ")و علمي مباني نظري   (احتراق داخلي   
 احتراق، موتورهاي احتراق داخلي     هايرا نيز در زمينه   

گيـاهي  هـاي   هاي جايگزين، بـويژه سـوخت     و سوخت 
(Bio Fuel)هاي انرژي.  در دست تاليف و ترجمه دارد

هــاي هــاي جــايگزين ســوختتجديدپــذير و ســوخت
ــت   ــي از فعالي ــش مهم ــسيلي بخ ــامبرده و  ف ــاي ن ه

در ايـن ميـان     . دهـد تشكيل مـي  دانشجويان ايشان را    
 از نظر استفاده مراحل تحقيقـاتي       گياهيهاي  سوخت

  . را به پايان برده و در مرحله كاربرد هستند
   دكتــر قباديــان تــا كنــون در زمينــه صــنعت      

 و كاربردهــاي آن بــا همكــاري هــاي گيــاهيســوخت
 ثبـت اختـراع را در كارنامـه خـود           8  خود دانشجويان

ــوخت . دارد ــاك س ــس"پ ــي از  "ترولدي ــه تركيب  ك
ل، بيوديزل و بيواتانول است و نـو بـودن آن در            گازوئي

هـاي  ايران و جهان اخيرا بـه تاييـد سـازمان پـژوهش           
علمي و صنعتي ايران رسيده است، از جمله اختراعات         

  .اين محقق و همكاران اوست
دكتر قباديان هم اكنون در حال تاسيس و تجهيـز          

 در دانشگاه تربيـت     هيهاي گيا سوختهاي  آزمايشگاه
ــت  ــدرس اس ــامل    . م ــاتي ش ــه تحقيق ــن مجموع اي

ايـشان  . باشـد هاي بيوديزل و بيواتانول مـي     آزمايشگاه
همچنين در حال سـاماندهي متخصـصان و محققـان          

 در قالب انجمـن علمـي بيـوانرژي         هاي گياهي سوخت
ايــن دانــشيار دانــشگاه تربيــت مــدرس . ايــران اســت

واد بيولوژيـك را بـه      هاي توليد شده خود از مـ      سوخت
كمك صنايع كشور در دست آزمايش دارد تا در آينده    

   .نزديك بتوان آنها را در موتور خودروها بكار برد
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ــه كــسب اطالعــات در زمينــه  هــاي عالقمنــدان ب
هــاي تواننــد بــه آدرس پــستتخصــصي نــامبرده مــي

  :الكترونيك زير با وي تماس حاصل نمايند
  

 

Bghobadian2004@yahoo.com 
ghobadib@modares.ac.ir 

براي ايـن محقـق ارجمنـد آرزوي سـالمت و موفقيـت             
  .روزافزون داريم

  گزارش نشست ساالنه اعضاي انجمن احتراق ايران
ساعت  ،ان انجمن احتراق اير   نشست ساالنه اعضاي  

هتـل انقـالب     در   2/12/85 روز چهارشنبه مـورخ      18
در اين نشست حدود صد نفـر از        . برگزار گرديد تهران  

هـا و   اعضاي انجمن و مسئولين و كارشناسان سـازمان       
.    صنايع مختلف فعال در زمينه احتراق، حضور داشتند       

  :هاي اين نشست عبارت بودند ازبرنامه

  85 در سال منارائه گزارش عملكرد انج -1
راهكارهاي حذف يارانه سوخت    " برگزاري ميزگرد    -2

   "1391تا سال 
   صرف شام-3

ها ارائه خواهد   در اينجا گزارش مختصري از اين برنامه      
  .گرديد

  1385گزارش عملكر انجمن در سال 
در ابتــداي جلــسه جنــاب آقــاي دكتــر فرشــچي، 
رياست محترم انجمن احتراق ايران ضمن عرض خيـر         

دم بـه حاضـرين در جلـسه، گـزارش مختـصري از             مق
 را به شـرح زيـر بـراي         1385عملكرد انجمن در سال     

  . حاضرين در جلسه ارائه نمودند
  افزايش تعداد اعضاي حقيقي و حقوقي انجمن -1

 نفر بـه تعـداد اعـضاي        50 حدود   85در طي سال    
حقيقي انجمن افزوده شـده اسـت و در حـال حاضـر             

يوسته، وابسته و دانـشجويي   عضو پ180انجمن داراي   
، "صنعتي اخگـر  گروه  "همچنين سه شركت    . باشدمي

مهندسين مشاور  " و   "توليدي و صنعتي انرژي كشور    "
 بـه عـضويت حقـوقي انجمـن         ايـن سـال    در   "آتشكار

 كه با توجه به عـضويت قبلـي         انداحتراق ايران درآمده  
سازمان بهينه  "،  "مركز تحقيقات ساختمان و مسكن    "

 "شـركت مگـاموتور   " و   " سوخت كشور  سازي مصرف 
  . عضو حقوقي دارد6در حال حاضر انجمن 

  هاي آموزشيبرگزاري دوره -2
 سـازمان پژوهـشهاي علمـي و        مـشاركت با  انجمن  

ــران  ــنعتي اي ــزاري  ص ــه برگ ــدام ب ــي دوره  اق آموزش

رساني، مشعل و كنترل و كاربرد      سيستمهاي سوخت "
. ه اسـت   نمـود  "ساز صنعتي هاي حرارت آن در دستگاه  

ــدت   ــه م ــن دوره  ب ــاريخ 5اي ــا 5/12/85 روز از ت  ت
برگزار  پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران     در   9/12/85

  . خواهد گرديد
سـازي مـصرف    همچنين به پيشنهاد سازمان بهينه    

ــصرف  " دورهســوخت كــشور  ــزي م كارشناســي ممي
 مميـزين ايـن سـازمان جهـت         آموزشبراي   "سوخت

اين دوره  . هد شد مميزي سوخت در صنايع برگزار خوا     
 روز  4اي  بين يك ماه و نيم تا دو ماه به صورت هفتـه           

  .گرددتمام وقت ارائه مي
  احتراق آموزشي طراحي آزمايشگاه -3

همانطور كه در مجمع عمومي قبلي انجمـن بيـان          
طراحـي  "شده بود، انجمن در پي آن بود تـا قـرارداد            

زي سـا را با سازمان بهينه    "آزمايشگاه آموزشي احتراق  
مصرف سوخت كشور منعقد نمايد كـه نهايتـا پـس از         

تـا بـه حـال فـاز اول و دوم آن بـه              قرارداد  انعقاد اين   
انجام رسيده و تا پايان سال اين پروژه به اتمام خواهد           

  . رسيد
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  ها و صنايع مختلف  مالقات با مسئولين سازمان-4
اعضاي هيات مديره انجمـن در راسـتاي برقـراري          

ــنعت  ــين ص ــاط ب ــشگاه ارتب ــس و دان ــات اتجل  مالق
 هـا و صـنايع مختلـف   بـا مـسئولين سـازمان    متعددي  

مالقات با مـدير    توان به   برگزار نمودند كه از جمله مي     
 مـصرف سـوخت     سازمان بهينـه سـازي     محترم   عامل

ــرژي مجلــس   كــشور، رياســت محتــرم كميــسيون ان
شوراي اسالمي، مدير عامـل محتـرم سـازمان تـوانير،           

كت مگاموتور و رياست محتـرم      مدير عامل محترم شر   
در ايـن   . سازمان حفاظت محيط زيـست اشـاره نمـود        

ها با انجمن   ها راهكارهاي همكاري اين سازمان    مالقات
  . احتراق ايران مورد بررسي قرار گرفت

  برگزاري دومين كنفرانس احتراق ايران -5
ــه عمــل آمــده،  طبــق برنامــه دومــين ريزيهــاي ب

كــاري دانــشگاه آزاد  بــا همكنفــرانس احتــراق ايــران
 در شـهر مـشهد      1386اسالمي مشهد در بهمـن مـاه        

فراخوان اول ايـن كنفـرانس در       . برگزار خواهد گرديد  
   .نشست ساالنه توزيع شد

  برپايي غرفه معرفي انجمن -6
ــرانسدر  ــا  كنف ــد چه ــرتبط مانن ــاي م دهمين ره

ــرانس  ــك كنف ــي مكاني ــفهان(مهندس ــين )اص ، دهم
، يـازدهمين كنگـره     )يـزد  (هاديناميك شاره كنفرانس  

و همچنين نمايـشگاه هفتـه      ) تهران(مهندسي شيمي   

اي جهـت معرفـي انجمـن و        پژوهش و فناوري، غرفـه    
   .  هاي آن برپا گرديدفعاليت

   پژوهشي - مجله علميچاپ جهت  برنامه ريزي-8
ارشاد اقدامات الزم جهت اخذ مجوز نشر از وزارت         

 چـاپ مجلـه   اخذ درجه علمي از وزارت علوم جهت         و
سـوخت و   " پژوهشي در زمينه احتراق بـا نـام          -علمي

آقـاي دكتـر كيـومرث      .  انجـام گرفتـه اسـت      "احتراق
مظاهري به عنوان مدير مسئول و آقاي دكتر محـسن          

     . اندهشددوازده امامي بعنوان سردبير اين مجله معرفي 
  تكميل سايت انجمن  -9

ت امكان عـضوي  هم اكنون   با تكميل سايت انجمن،     
خش  بر روي سايت وجود دارد و ب       افراد بصورت آنالين  

   . دگردياندازي خواهد انگليسي سايت نيز به زودي راه
   احتراقيمنابع علميجمع آوري شناسايي و  -10

انجمن سعي دارد منابع علمي مـرتبط بـا احتـراق           
را كه در كـشور وجـود       ...) افزار و   كتاب، گزارش، نرم  (

در اختيـار    آوريجمـع  از   شناسايي كرده و پـس    دارد  
تعدادي از منابع علمي چاپي در      . عالقمندان قرار دهد  

 فـراهم شـده و قابـل    Pdfحال حاضر به صورت فايـل     
 از اعضاي محترم انجمن درخواسـت      .باشداستفاده مي 

شد، در صورت دسترسي بـه منـابع علمـي در زمينـه             
اين منابع را در اختيار دبيرخانـه       از  احتراق يك نسخه    

  .من قرار دهندانج

   در نشست ساالنه"1391راهكارهاي حذف يارانه سوخت تا سال "برگزاري ميزگرد گزارش 
 ارائه گزارش عملكرد انجمـن      پس از دكتر فرشچي   

، از آقايان مهندس نجم الدين مدير عامـل   85در سال   
دكتر حيـدري نـژاد، رئـيس        محترم شركت مگاموتور،  

ن و عـضو    محترم مركز تحقيقـات سـاختمان و مـسك        
ــي، از   ــاي مهنــدس تهران هيــات مــديره انجمــن و آق
متخصصين باسابقه شركت نفت، دعوت نمودند تـا در         

راهكارهاي حـذف يارانـه سـوخت تـا سـال           "ميزگرد  
  .  شركت نمايند"1391

در ابتداي جلسه مهندس تهراني نقطـه نظراتـشان         
  :را در اين رابطه به شرح زير بيان نمودند

 30ن موتور در كشور ما حدود        الگوي توليد بنزي   "
در كشور ما از يك     . سال است كه تغييري نكرده است     

 درصد بنـزين توليـد      14 تا   13بشكه نفت خام حدود     
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شود، در صورتي كه در كـشورهاي پيـشرفته ايـن           مي
هـايي  در برنامـه  .  درصد افزايش يافته است    35رقم به   

 بـر اسـاس پـيش       ،كه در حال حاضر ارائه شده اسـت       
هاي انجام شده قرار اسـت ظرفيـت پااليـشگاهي         بيني

 ميليون بشكه در روز افزايش يابـد ولـي          5/2كشور به   
هايي كه در زمينه پااليشگاهي وجود دارد ايـن         تحريم

هاي پـيش بينـي     اگر برنامه . اجازه را به ما نداده است     
شده تحقق پيداكند، ضـريب توليـد بنـزين موتـور در            

فراتـر  )  درصـد 25د حـدو (كشور ما از متوسط جهاني    
هـاي فراوانـي    خواهد رفت ولي تا كنون عليرغم تالش      

كه انجام شده پيشرفتي در اين زمينـه حاصـل نـشده            
شده است،  هايي كه بايد به موقع اجرا مي      است و طرح  

اند پيمانكار خارجي بياورند اجرا     بدليل اينكه نتوانسته  
  . استنشده

كه  بـش  000/600/1در حال حاضر توليد كشور ما       
 ساله، در سـال     30بر اساس يك مطالعه     . در روز است  

 ميليــون ليتــر مــصرف 208 روزانــه در كــشور 1409
بنـابراين بـراي تـامين آن بـه          .بنزين خواهيم داشـت   

 بشكه نفت خـام نيـاز خـواهيم داشـت و      000/700/4
را حفظ كنيم   )  درصد 14تا  (اگر بخواهيم سهم اوپك     

 روز توليــد  ميليــون بــشكه در7بايــد در ايــن مقطــع 
هـايي كـه    گـذاري اما با توجه به سرمايه    . داشته باشيم 

صنعت نفت، در بخش نفت و گاز نياز دارد كه حـدود            
با قيمت  (باشد، درآمدهاي نفتي     ميليارد دالر مي   350
تواند بخش نفـت و گـاز را پوشـش          فقط مي )  دالر 35
توانـد هـيچ    يعني در اين مقطع بخش نفت نمي      . دهد

  . هاي كشور برساندخشكمكي به ساير ب
هـم وضـع بهتـر از       ) گازوئيـل (در مقوله نفت گـاز      

 مـصرف كـشور روزانـه       1409در سـال    . بنزين نيست 
 ميليون ليتر خواهد بود در صورتي كه در همـان           233

يعنـي مـا    . باشـد  ميليون ليتر مي   107مقطع توليد ما    
بايد براي تامين نياز داخل حجم واردات بسيار بـااليي    

ه باشيم كه بنادر ورودي و خروجي ما به هيچ          را داشت 
بنابراين ما بـا    . وجه اجازه اين كار را به ما نخواهد داد        

  .يك بحران بسيار شديد روبرو خواهيم شد
دولت با باال بردن قيمت سوخت به دنبـال كـسب           

توانـد مـصرف آن را پـايين        درآمد است و لزومـا نمـي      
 يكـي   . دارد داليل متعددي در اين رابطه وجود     . بياورد

كارمندان دولت  از اين داليل پايين بودن سطح درآمد        
و ديگــر اقــشار جامعــه اســت كــه ســبب شــده اســت 
خودروي سواري اشتغال كاذب ايجاد كنـد و در تمـام           

درآمد با خريد يك    شهرهاي كوچك و بزرگ اقشار كم     
اغلـب  . ماشين به سرويس خـدمات شـهري بپيوندنـد        

بنـزين مربـوط بـه      شود كـه مـصرف      اينگونه بيان مي  
طبقات مرفه جامعـه اسـت امـا مطالعـات نـشان داده             
است كه قسمت اعظم بنزين را قـشر محـروم جامعـه            

  . كنندمصرف مي
 ميليـون خـودرو     7در حال حاضر در كشور حدود       

وجود دارد، اما خودروهاي مـدل بـاال در دسـت قـشر             
توزيع پراكندگي آن هـم مـشخص       . مرفه جامعه است  

 ميليون  5يون خودروي مدل باال و       ميل 2حدود  . است
 سال وجود   15خودروي فرسوده با عمر متوسط باالي       

مـصرف  . در اينجاست كه مـصرف بنـزين داريـم        . دارد
باالي بنزين بدليل تكنولـوژي توليـد ماسـت، بـدليل           
عقب افتادگي فرآيند پااليش است، بدليل پايين بودن        

در حـال حاضـر كـشور مـا         . عدد اكتان بنـزين اسـت     
 ميليون ليتر بنزين خالص را دارد اما        34نايي توليد   توا

 ميليـون ليتـر   42 تا 40براي اينكه عرضه را در سطح  
 و بعد به    92 به   95حفظ كنيم عدد اكتان بنزين را از        

 ميليون ليتـر بنزينـي را       6 كاهش داديم تا بتوانيم      87
.  دارد بـا آن مخلـوط كنـيم        62 تـا    60كه عدد اكتان    

.  اسـت  MTBEاز مـاده اكـسيژنه      بحث ديگر استفاده    
 3محاسبات انجام شده نـشان داده اسـت كـه حـدود             

 است  MTBEدرصد مصرف بنزين به دليل استفاده از        
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 زا هـم   كه جايگزين تترا اتيـل سـرب شـده و سـرطان           
  . باشدمي

 137در حال حاضر ذخائر نفت خام كشور حـدود          
عليرغم اينكه اين رقم    . ميليارد بشكه اعالم شده است    

ز سوي مسئولين كـشور بيـان شـده اسـت، بـا ديـد               ا
 ميليـارد بـشكه نفـت       64كارشناسي در كشور حـدود      

 سـال   20خام قابل استحصال وجود دارد و اگـر طـي           
توان  هزار متر مكعب تزريق انجام شود مي       400روزانه  

.  ميليـارد بـشكه افـزايش داد       74ظرفيت مخازن را تا     
 تا  10 د حدو APIمابقي موجودي نفت خامي است با       

 كه ما تكنولوژي تبديل آن به نفت خـام سـبك و             15
بنـابراين دولـت    . هاي نفتي را نداريم   سپس به فرآورده  

هاي انرژي را به عنوان يك زنجيره ببيند و         بايد حامل 
فقط به طور خاص بـه قيمـت بنـزين و يـا نفـت گـاز         

هاي جهـاني، قيمـت بنـزين، نفـت         در قيمت . نپردازد
اين سياست  . ر نزديك بهم است   سفيد و نفت گاز بسيا    

قيمت گذاري كه قيمت يـك فـرآورده را بـاال بـرده و              
بقيه را در سطح پايين نگاه داريم، اشتباه است و بايـد            

هاي انـرژي بايـد     يعني قيمت كل حامل   . تعديل گردد 
كننـده دريافـت    به سطح واقعي آن برسد و از مـصرف        

ش هايي كـه بـر بخـ      گردد و در مقابل مطابق با هزينه      
شود، براي آنـان درآمـدزايي   مصرف كننده تحميل مي 

  ".ايجاد گردد تا فشار كمتري به اين بخش وارد گردد
الدين در ادامه، دكتر فرشچي از آقاي مهندس نجم       

 سال در   18خواستند تا به عنوان كسي كه نزديك به         
انــد، از ديــدگاه يــك صــنعت خــودرو فعاليــت داشــته

نظر نمايند كـه ايـشان      خودروساز در اين رابطه اظهار      
  :نظراتشان را به شرح زير بيان نمودند

 با مصرف سوخت بـااليي مواجـه        ما در كشورمان  "
   هستيم كـه در مقايـسه بـا كـشورهاي ديگـر برابـري              

 برابـر   3كند با كـشورهايي كـه در آنهـا حتـي تـا              مي
خودرو تردد دارد و اين مـسئله خـود بيـانگر اهميـت             

باشد كه  ر كشور مي  د) خودرو(كاهش مصرف سوخت    
اولــين . بايــد بــه آن توجــه خاصــي نــشان داده شــود

مشكلي كه خودروسـازها در رابطـه بـا واقعـي نبـودن        
هـاي  قيمت سوخت در كشور دارند اين است كه طرح        

تحقيقاتي بسياري كـه در رابطـه بـا كـاهش مـصرف             
سوخت خودرو وجود دارد و در بسياري از مـوارد هـم            

گيرد تا به طـور مثـال    مي برهاي هنگفتي را در     هزينه
 درصد مصرف سوخت را كاهش دهـد، توجيـه          2 يا   1

با توجه به پايين بودن قيمت      . اقتصادي نخواهد داشت  
 درصدي مصرف سوخت بـراي      3 يا   2سوخت، كاهش   

بسياري از مصرف كنندگان اهميت چنـداني نخواهـد         
ــا توجــه بــه نظرســنجي. داشــت هــايي هــم كــه در ب

گيرد متقاضي بـراي    ز ما صورت مي   هاي مجا تعميرگاه
با توجه  . كاهش مصرف سوخت خودرو بسيار كم است      

به قيمت فعلي سـوخت بـراي مـصرف كننـده صـرفه             
اقتصادي نـدارد تـا بـا تنظـيم موتـور يـا تنظـيم بـاد                 
الستيك، يا چك كردن سيـستم ترمـز و يـا تعـويض             

  .فيلتر مصرف سوخت خودروي خود را بهينه سازد
. اهميـت تنـوع سـوخت اسـت       مطلب بعدي بحث    

متاسفانه در كشور ما تنوع سوخت در خـودرو وجـود           
تعدادي خودروي تجاري وجود دارد كه عمـدتا        . ندارد

كننـد، تعـدادي    ديزل هستند و گازوئيل مـصرف مـي       
كننـد و اخيـرا     خودروي سواري كه بنزين مصرف مـي      

 مطرح شده است كه بـه دليـل         CNGهم كه سوخت    
افت توان موتور، تلفات ناشي     وجود مشكالتي از قبيل     

از مصرف گاز، اشغال كـردن حجـم صـندوق عقـب و             
با توجه بـه قيمـت      ... هاي طوالني و    ايستادن در صف  

تنـوع  . بنزين استقبال خوبي از آن نـشده اسـت         فعلي
اول . سوخت در جهات مختلف اهميت خواهد داشـت       

مـثال  . اينكه مصرف كننده حق انتخاب خواهد داشـت       
از سـوخت ديـزل در خـودروي          استفاده اگر ببيند كه  

از سواري ديزل    تر است سواري برايش مقرون به صرفه    
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كند و يا اگر قيمت بنزين واقعـي باشـد از           استفاده مي 
CNG  در حال حاضر در خودروهاي     . كند استقبال مي
  . شود نيز عمدتا از بنزين استفاده مي1سوزدوگانه

 مـصرف    اوال در صورت وجود تنوع سوخت    بنابراين  
كننــده حــق انتخــاب خواهــد داشــت تــا ســوختي را 

تـري  انتخاب كند كه مصرف كمتر و يا قيمـت پـايين          
دارد و دوم اينكـه بـراي دولـت امكـان واقعـي كـردن       

ترين مـشكلي   عمده. آيدقيمت انواع سوخت پيش مي    
كه دولت در حذف يارانه بنـزين بـا آن مواجـه اسـت              

 قيمـت بنـزين   نگراني از آثار تورمي ناشـي از افـزايش        
توانيم از   باشيم، مثال مي   اگر تنوع سوخت داشته   . است

كـه متاسـفانه    (ديزل استفاده كنـيم      خودروي سواري 
و بخــشي از ) اســتفاده از آن در كــشور ممنــوع اســت

حمل و نقل عمومي را در ارتبـاط بـا جابجـايي درون             
شهري و بين شهري با استفاده از سواري ديزل انجـام           

ورت باال رفتن قيمت بنزين در بخش       در اين ص  . دهيم
  . حمل و نقل آثار تورمي زيادي نخواهد داشت

بنابراين در صورت وجود تنوع سوخت دولت ابـزار         
كار بسياري دارد تا بتواند قيمت انـواع سـوخت را بـه             

در همين جا الزم است اشاره      . سطح واقعي آن برساند   
يـد و  شود كه متاسفانه در ايران از قبـل از انقـالب تول        

باشد دليل آن   ورود خودروي سواري ديزل ممنوع  مي      
هم  در جايي ذكر نشده اسـت و قـانوني هـم در ايـن                

ولي همانطور كه مطلعيد تكنولوژي     . رابطه وجود ندارد  
ديزل در دنيا رشد پيدا كرده است و روند توليد ديزل           

 65اي بوده است كه كشورهاي اروپايي حدود        به گونه 
از خودروهاي سـواري خـود را بـه          درصد برخي    70تا  

سـوخت ديـزل هـم      . انـد خودروي ديزل تبديل كـرده    
 درصـد   30سوخت پـاكي اسـت و هـم در آن حـدود             

يكي از داليلي كه بـراي      . كاهش مصرف سوخت داريم   
شود باال بودن ميزان گـوگرد      اين ممنوعيت مطرح مي   

                                                 
 دو سوخته  1

سوخت ديزل كشورمان است كه بايـد در ايـن زمينـه            
 الزم انجام شـود و ايـن ممنوعيـت          هايگذاريسرمايه

ما بايد تدريجا هم سوخت بهتري توليـد        . توجيه ندارد 
كنيم كه ذرات معلق و سولفور كمتري داشته باشـد و           

  . هم تكنولوژي موتور ديزل را به كشور وارد كنيم
. هاي جديد است  مبحث سوم استفاده از تكنولوژي    

ه هاي جديدي ماننـد اسـتفاد     در حال حاضر تكنولوژي   
هـاي بيولوژيـك    از خودروهاي هيبريدي و يا سـوخت      

وجود دارد كه تاثير فراواني در كاهش مصرف سوخت         
اين موارد خصوصا خودروي هيبريدي     . و آلودگي دارد  
هاي زيادي دارد كـه در صـورت        گذارينياز به سرمايه  

واقعي بودن قيمت سوخت توجيـه اقتـصادي خواهـد          
زل نيز يكي ديگـر از      استفاده از بيواتانول در دي    . داشت

تـر  ها پاكتر و اقتصادي   اين سوخت . باشداين موارد مي  
باشند و در ايران هـم امكـان        از سوختهاي فسيلي مي   

   ".هاي بيولوژيك وجود داردتوليد اين سوخت
سپس دكتر فرشچي از آقاي دكتـر حيـدري نـژاد           
خواستند تا در رابطه با سوختي كه در بخش مـسكن           

مشكالتي كه اگر به آنها رسـيدگي       شود و   استفاده مي 
نشود در آينده نزديـك ماننـد مـساله خـودرو بحـران                

 كـه ايـشان     .آفريند، نظرات خـود را بيـان نماينـد        مي
ضمن ابراز خرسندي از رشد چشمگيري كـه انجمـن          
احتراق داشته است، توضيحات خود را بـه شـرح زيـر            

  :بيان نمودند
در كـشور    1384، در سـال     بر اساس آمار موجود   "

.  هزار واحد مسكوني ساخته شده اسـت       700ما حدود   
با توجه به اينكه نسل اول انقالب كه جمعيـت بـااليي    

    دهنــد اكنــون نيــاز بــه مــسكن پيــدا را تــشكيل مــي
 رو به افزايش خواهد بود      91اند، اين نياز تا سال      كرده

و از آن به بعد است كه اين پيك به سـمت سـرازيري              
 ميليـون   1 اين مقطع ما سـاالنه بـه         خواهد رفت و در   

در عـين حـال     . واحد مـسكوني نيـاز خـواهيم داشـت        
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سازي مصرف سوخت اعالم كـرده اسـت    سازمان بهينه 
ــرژي كــشور در ســاختمان 40 ــصرف  درصــد ان ــا م     ه
شود كه اين امر طبيعي است چرا كه با توجـه بـه             مي

كننده دليلـي بـراي     پايين بودن قيمت سوخت مصرف    
  .  در مصرف سوخت نداردجوييصرفه

اين در حالي است كـه در كـشورهاي اروپـايي در            
   سـاخته   2هـاي بـا انـرژي صـفر       حال حاضر سـاختمان   

شود كه در آنها هـيچ وسـيله گرمايـشي حتـي در             مي
سردترين فصل سال نيز وجود ندارد و گرمـاي منـازل         
با توزيع دماي مناسب با استفاده از وسايل روشنايي و          

شود و يا در برخي كشورها با اسـتفاده         يغيره تامين م  
هـا درصـد بـااليي از انـرژي مـصرفي           از سوختن زباله  
  .شودكشور تامين مي

 سـال آينـده     4 تـا    3با توجه به وضع موجود طـي        
. مساله گرمايش منازل نيز با بحران روبرو خواهد شـد         

در حال حاضر نيز در مرز خودكفايي و نياز قرار داريم           
لزومـا بـاال    . شويم مشكل مواجه مي   و در فصل سرما با    

بــردن قيمــت ســوخت نيــز ممكــن اســت مــستقيما  
هـاي  بلكـه بايـد بـا اعمـال سياسـت         . تاثيرگذار نباشد 

كـاهش مـصرف را بـه جامعـه القـا            مناسب به نحـوي   
به عنوان مثال از پتانـسيل بـاال و تـوان علمـي             . كنيم

هايي ماننـد   متخصصين كشور استفاده كنيم و با روش      
از ماليات و يا اعطاي وام با سود كمتـر بـراي            معافيت  

هــاي آنــان ايجــاد انگيــزه كنــيم تــا در قالــب شــركت
تخصصي در اين راستا فعاليت كنند و بـا ايجـاد ايـن             

هايي اعمال نماييم كه اشخاص را به       ها سياست شركت
  ".سمت اصالح و كاهش مصرف سوق دهد

  :ددر پايان حاضرين در جلسه نكات زير را يادآور شدن
المللي مساله ماننـد پيمـان      با توجه به الزامات بين     -

نامه كيوتو ناچـاريم بـه هـر نحـوي مـصرف را پـايين               
در اين وضـعيت مـا بـه عنـوان كـشوري كـه              . بياوريم

                                                 
2 Zero Energy  

مصرف انرژي بااليي داريم با مشكالت زيـادي مواجـه          
وجود تنوع سوخت و خصوصا استفاده از       . خواهيم شد 

ــااليي اي در ايــن راســتا اســوخت هــسته ز اهميــت ب
 .باشدبرخوردار مي

استاندارد نبـودن سـوخت در كـشور كـه موجـب             -
در بنـزين بـه ازاي      . توقف رشـد فنـاوري شـده اسـت        

 درصد افزايش مصرف سوخت     5كاهش هر عدد اكتان     
 درصـد   20توان با اصالح عدد اكتان بنـزين        مي. داريم

مصرف سوخت را كاهش داد و از ايجاد پديده ناك در           
رشـد فنـاوري در خودروهـاي       . وگيري كرد خودرو جل 

ديزل متوقف شده است بـه دليـل اينكـه در سـوخت             
 گـوگرد،  ppm هـزار   10 هـزار تـا      7گازوئيل ما حدود    

 در مشعلها سر تمام شـعله     . وجود دارد ... آب، ماسه و    
كنها بر اثـر گـوگرد خـورده شـده و ذوب شـده              پخش

است و شعله به جاي مركز ديـگ بـه ديـواره اصـابت              
 . كنديم
هـاي مناسـب سـوخت و        لزوم توجه بـه افزودنـي      -

گـذاري  اينكه مبالغ هنگفتي در كشور جهـت سـرمايه        
 صرف شده   MTBEهاي توليد   اندازي كارخانه براي راه 

زا بودن اين ماده بـه اثبـات        در حالي كه سرطان   . است
در آمريكا استفاده از آن به طـور كلـي           رسيده است و  

ــت  ــده اس ــوع ش ــا. ممن ــانول  در اروپ ــا بيوات  و آمريك
جايگزين اين مـاده شـده اسـت و برخـي كـشورهاي             
آسيايي نيز در حال انجام اين كار هستند كه جا دارد           
اعضاي انجمن و دوستان محقق در اين زمينه فعاليت         

 .نمايند
لزوم توجه به اين مساله كه بر اساس اعداد و ارقام            -

ه هاي فسيلي جهان در آينـد     اعالم شده ذخائر سوخت   
به اتمام خواهد رسيد و  )  سال ديگر  37حدود  (نزديك  

هاي جايگزين بود كه بهترين آنهـا       بايد به فكر سوخت   
در دنيـا   . باشـند هاي هيدروژني مي  بيوفيولها و سوخت  

هاي بسياري در اين رابطه انجـام شـده   سرمايه گذاري 
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هـا و    آينده سوخت در دنيا به سمت غير فسيلي       . است
دنيا بـه سـمت     . رودر پيش مي  هاي تجديدپذي سوخت

رود، چـون عمـده بحـث گازهـاي         ديزل هم پيش مي   
 است كه بدترين نوع خـودروي       CO2 و   COاي  گلخانه

 . كندديزل هم استاندارد آن را رعايت مي
لزوم توجه به جايگاه خاص باتري در دنيا با توجـه            -

بـا  . وجـود دارد  نيـز   به اينكه تكنولـوژي آن در ايـران         

اي كـه در دنيـا در حـال         ات گـسترده  توجه به تحقيقـ   
بخـصوص بوسـيله    (يك جهـش كوچـك      انجام است،   

را در بـاتري بـسياري از مـسائل دنيـا           ) تكنولوژي نانو 
 و الزم است كه در كشور مـا نيـز در            دادتغيير خواهد   

ــاي    ــي و خودروه ــاي برق ــد خوردروه ــا تولي رابطــه ب
هيبريدي كه به اندازه يك پنجم خودروهـاي فـسيلي          

  .گيردهاي الزم انجام گذاريسرمايه دارندآلودگي 

  معرفي كتاب
ــأليف دكتــر كــامران   كتــاب ســوخت و احتــراق ت
مبيني، استاديار دانشگاه شهيد رجائي در اوايل سـال          

به چـاپ    صفحه توسط انتشارات شرح      146در   1385
اين كتاب شـامل اصـول مقـدماتي علـم          . رسيده است 

اي درس دو   هـ احتراق اسـت و تقريبـاً كليـه سرفـصل         
   .دهدرا پوشش مي "سوخت و احتراق"واحدي 

ها معرفي شـده و     در بخش اول كتاب انواع سوخت     
منشأ، خواص، كـاربرد و نحـوه پـااليش آنهـا تـشريح             

بخش دوم كه در مـورد احتـراق اسـت،          . گرديده است 
پس از مرور مباحث مرتبط از شيمي و ترموديناميك،         

      مورد بررسي قرار    احتراق را از نقطه نظرهاي گوناگون     
بنـدي كـه ابتكـار مؤلـف اسـت،          اين تقـسيم  . دهدمي

احتـــراق را از چهـــار ديـــدگاه اســـتوكيومتريك،    
در . كندترموديناميكي، فيزيكي و شيميائي تحليل مي     

تحليــل فيزيكــي احتــراق برخــي مباحــث پيــشرفته  

. انـد گرديده احتراق بطور مختصر و با زباني ساده بيان       
ختصاص به مبحث آلودگي هوا دارد      بخش آخر كتاب ا   

هاي ناشـي از احتـراق و       كه خواننده را با انواع آالينده     
  .كندها آشنا ميبرخي از روشهاي نوين كاهش آالينده

براي دريافت اطالعات بيشتر و بيان نقطه نظـرات         
  :توانيد مستقيماً با مؤلف تماس بگيريدمي

kamobini@yahoo.com 
  نرم افزارمعرفي 

ــرم    ــتاي آشــنايي بــا ن  افــزار هــاي بحــث            در راس
                                 CEAافـزار     احتراق، در اين شماره بـه معرفـي نـرم           

(Chemical Equilibrium with Application)           
  .پردازيممي

CEA        محـصوالت  يك برنامه كامپيوتري است كـه 
 مواد واكـنش دهنـده       تعادل احتراق را براي    تدر حال 

گونــاگون محاســبه كــرده و خروجــي آن خــواص     
  . باشدترموديناميكي و انتقالي مخلوط مي

  :افزار عبارتند ازهاي اين نرماز جمله توانايي
  هاتعيين كارآيي تئوريك راكت - 1
  ژوگت-محاسبه پارامترهاي دتونيشن چاپمن - 2
 تعيين خواص تعادلي احتراق - 3
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ــربه    - 4 ــوج ض ــه م ــاي لول ــبه پارامتره اي       محاس
(Shock Tube)  

CEA   هــاي  آخــرين نوشــتار مجموعــه برنامــه
 45كامپيوتري محاسبات تعـادلي اسـت كـه در طـي            

لـويس  (يكـا   سال گذشته در مركز تحقيقات گلـن آمر       
در بانـك اطالعـاتي     . توسـعه داده شـده اسـت      ) سابق

 هـزار گونـه     20همراه اين نرم افـزار خـواص بـيش از           
ايـن برنامـه بـا فرمـت فرتـرن          . شيميايي آمـده اسـت    

 و        B. J. McBride بــه وســيله  ANSIاســتاندارد 
S. Gordonتهيه شده است .  

اطالعات جامعي در مـورد ايـن نـرم افـزار در وب             
  :يت مربوطه با آدرسسا

www.grc.nasa.gov/www/CEAweb  
 جلد راهنما در رابطه با      2از جمله،   . ارائه گرديده است  

 و راهنمـاي  (NASA PR-1311)هاي مربوطـه  تئوري

 در ايــن (NASA PR-1311-P2)اســتفاده از كــد  
  . اند داده شدهPdfصفحه به صورت فايل با فرمت 

 در وب سـايت     تاريخچه جـالبي از ايـن نـرم افـزار         
محققـان عالقمنـد بـه علـم        . مورد اشاره آمـده اسـت     

  . شونداحتراق به مطالعه اين تاريخچه توصيه مي
هـاي  اين نرم افزار در طي روند رشد خـود بـا نـام            

گوناگوني به جامعه علمي احتراق در دنيـا ارائـه شـده      
جديـدترين  .  بـوده اسـت    CEC71كه معروفترين آنها    

قابـل پيـاده سـازي       از آدرس زير  نوشتار اين نرم افزار     
  .باشدمي

www.grc.nasa.gov/www/CEAweb/cearequest
form.htm  

افزار به طور كامـل از      الزم به ذكر است كه اين نرم      
سايت فوق پياده سازي شـده و در دبيرخانـه انجمـن            

  .باشداحتراق ايران موجود مي

  آيندههاي همايش
FIFTH MEDITERRANEAN COMBUSTION SYMPOSIUM 

Monastir, Tunisia, September 9-13, 2007 

OBJECTIVES AND SCOPE  
A set of contributed papers will be selected 

for post-conference publication in special 
issues of "Combustion Science and 
Technology”, "Experimental Thermal and 
Fluid Science” Journals and “Turkish Journal 
of Engineering and Environmental Sciences” 
as it was for the previous symposium. 

 The MCS aims at the common efforts of 
the scientific communities from countries 
around the Mediterranean Sea in soliciting 
works and promoting the participation of 
scientists, engineers and students from the 
same area. Participants from all countries of 
the world are welcome and submission of 
papers from groups not located in this region 
is greatly appreciated since it is considered a 
valuable contribution to enrich different 
points of view as well as to communicate last 

achievements in the field. All topics and all 
the scientific/technological approaches in the 
combustion field are pertinent to this 
Symposium.  

Deadlines  
May 15, 2007: Submission of full paper 
June 30, 2007: Notification of acceptance 

Website:  http://www.ichmt.org/MCS-07 
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شركت تحقيق، طراحي   
و توليد موتور ايران خودرو     

پنجمـين همـايش    ) ايپكو(
بــين المللــي موتورهــاي   

ــا  ــا همك ــسوز را ب ري درون
ها، مراكز تحقيقاتي   دانشگاه

      ي داخلــي و خــارجي برگــزار   و صــنايع موتورســاز 
كارگاههـاي   همزمان بـا برگـزاري همـايش،      . نمايدمي

ــشي   ــتاوردهاي پژوه ــشگاهي از دس ــي و نماي            آموزش
           و كــاربردي مراكــز علمــي و صــنعتي ايــران و جهــان

در . هـد شـد   در زمينة موتورهـاي درونـسوز برپـا خوا        
ــا و    ــارة راهبرده ــصي درب ــاي تخص ــت ميزگرده           نهاي

هاي آيندة موتورهاي درونـسوز شـامل         گذاريسياست
    هــا و ســبد ســوختي كــشور برگــزار آالينــده كــاهش

  . شودمي
  تاريخ هاي كليدي

   2/12/85               : چكيدة مقاالت دريافت -
  22/1/86          :اعالم پذيرش چكيدة مقاالت  -
  30/3/86                  :دريافت مقاالت كامل  -

  17/5/86    :اعالم پذيرش قطعي مقاالت كامل  -
  25/7/86       :دريافت مقاالت كامل قابل چاپ  -

  سرفصل هاي همايش
 راهبردهاي موتورهاي درونسوز در آينده - 1
)Future Strategies of ICE(   
  )Fuels & Combustion(سوخت و احتراق  - 2
 زيست موتور و محيط - 3
)Engine and Environment (  
  ) Advanced Engines(موتورهاي پيشرفته  - 4
   )Engine Design(طراحي موتور  - 5
  ) Engine Simulation(شبيه سازي موتور  - 6
 تجزيه و تحليل تجربي موتور - 7
)Experimental Analysis of Engine(   
   )Engine Management( موتور  مديريت - 8
   )Engine Material(  مواد در موتورمهندسي - 9

 ساخت و توليد موتور -10
)Manufacturing & Production Engine(   

   )NVH(صدا، ارتعاش و ناهنجاري  -11
Website: http://www.iranengine.com 

 
 

  رضا ابراهيمي: سردبير
ي، فاطمه برزگر محمد رضا رجاي: هيات تحريريه

  محبوبه زماني نژاد، حسين سوري
  فاطمه برزگر : ي گرافيككار

 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن: چاپ 

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

 دبيرخانه انجمن احتراق ايران
  Combustion@modares.ac.ir:پست الكترونيكي

   88011001)3962:  (تلفكس 
Website:www.ici.org.ir/khabarname.htm 
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