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 تكنولوژي احتراق بدون شعله

  علي مهاجر

 تربيت مدرس دانشگاه-بخش مهندسي مكانيك

   مقدمه -1

عدم وجود ثبات در قيمت سوخت و افزايش شديد آن 

هاي هاي جديد در زمينه دهه اخير و سياست3طي 

وليد اكسيدهاي نيتروژن از جمله تزيست محيطي و 

باعث شده است كه هر ساله تحقيقات بسياري در 

 هايزمينه پيشرفت و بهبود تكنولوژي توليد مشعل

  .نها انجام شودصنعتي و كنترل آ

منجر ، هاي موجودتحقيقات در زمينه بهبود تكنولوژي

احتراق بدون " احتراقي جديدي كه به حالت ابداعبه 

 معروف شده است كه ضمن ايجاد احتراقي "شعله

يكنواخت در سراسر فضاي داخل محفظه احتراق و 

ها، موجب افزايش بازدهي كاهش چشمگير آالينده

 در مرحله نوع احتراق اين البته. شوداحتراق مي

ه مرحله صنعتي شدن تكوين و آزمايش بوده و هنوز ب

  .]1[نرسيده استدر مقياس بزرگ 

عمده تحقيقات روي احتراق بـدون شـعله در ژاپـن و            

ايـن تكنولـوژي   ]. 2[شـوند سپس در امريكا انجام مـي  

ــن   ــد در ژاپ ــان HiTAC1جدي ، در FLOX2 ، در آلم

 ناميـده  Mild Combustion و در ايتاليا LNI3امريكا 

 در IFRI4نتــايج تحقيقــات موســسه ]. 3[شــده اســت

 نـشان   1999هاي نيمه صنعتي در سال      قالب آزمايش 

  هاي دهد كه اين تكنولوژي جديد عالوه بر مشعلمي

سوز و گازسوز، پتانسيل بااليي براي استفاده در مايع

احتراق . ]3[هاي جامد نيز داردهاي با سوختمشعل

ترين پيشرفت در صنعت احتراق در عله عمدهبدون ش

                                                 
1- High Temperature Air Combustion 
2- Flameless Oxidation 
3- Low NOx Injection 
4- Institute francais des relations internationales 

دماهاي باال بوده است كه تاكنون، با موفقيت به 

و باعث هاي صنعتي اعمال شده است دي مشعلتعدا

جويي در مصرف  و همچنين صرفهNOxكاهش توليد 

  ]. 4[  شده استسوخت

   مكانيزم كار احتراق بدون شعله-2

به محفظه  و سوخت ، تغذيه هوا احتراقنوعدر اين 

. گيرد مياي صورتهاي جداگانهاحتراق از طريق نازل

- محفظه احتراق و نحوه پاشش مواد واكنشهندسه

اي باشد كه دهنده به داخل محفظه احتراق بايد بگونه

 داخل محفظه احتراق ي را دربزرگهاي چرخش

  .بوجود آورند

، درجه پايداربه منظور فراهم آوردن شرايط احتراق 

بايد تقريبا اي ورودي به محفظه احتراق حرارت هو

كمي باالتر از دماي (يا باالتر   سانتيگراد درجه800

ديگر  ،در اين شرايط.  باشد) سوختاشتعالي -خود

 و احتراق شدهاي در محفظه احتراق مشاهده نشعله

 . شودبه تمام حجم محفظه پخش مي

 سوخت و شود،مشاهده مي) 1(در شكل همانطور كه 

با ابعاد بزرگ  يچرخشناحيه باز داخل يك هوا به

با  اين ناحيه ريق شده و هنگام طي مسير در داخلتز

با باقي ماندن چرخش  اين. دهندهم واكنش مي

از گازهاي حاصل از احتراق در داخل محفظه  مقداري

  .]6 [شود مي ايجاد

هاي معمولي يك ناحيه با گراديان بسيار در مشعل

اي د كه واكنشهاي زنجيرهوجود دار) شعله(تند 

اما در روش بدون . راديكالي در آن ناحيه فعال هستند

شعله، شعله حذف شده و بجاي آن، با تزريق سوخت 

گرم شده به داخل و اكسيد كننده رقيق و پيش
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اصل از حمحفظه احتراق و اختالط آنها با گازهاي 

هاي احتراقي به همه حجم محفظه احتراق، واكنش

  .ودشپخش مي

بازچرخشي ناحيه  تزريق هوا و سوخت به داخل –1شكل 

  ]6[ بدون شعله محفظه احتراق در حالت احتراق

 شماتيكي از يك مشعل بدون شعله را ،)2(شكل 

ا در شود هوهمانطور كه مشاهده مي. دهدنشان مي

اي توسط يك بازياب و سوخت در يك مبدل دو لوله

   .وندشگازهاي داغ خروجي از مشعل گرم مي

  ]6[ شماتيك مشعل بدون شعله –2شكل 

ر دايجاد شده اقي  مختلف احترشرايط ،3ل شك

 حجمي درصد و  هواي ورودي متفاوتهايدما

  .دهداكسيژن در داخل محفظه احتراق نشان مي

اختالط گازهاي حاصل از احتراق با جريان هوا در 

داخل محفظه احتراق موجب كاهش تمركز محلي 

       درصد15 الي 3 آنرا به حدود اكسيژن شده و

رساند كه نتيجه آن كاهش دماي محلي در مي

 خواهد NOxمحفظه احتراق و در نتيجه كاهش توليد 

  .]6[بود

گرم هواي اثر درصد اكسيژن و دماي پيش –3شكل 

  ورودي بر روي حالتهاي مختلف احتراقي 

نتايج تحقيقات بر روي پارامترهاي تاثيرگذار روي 

 احتراقي بدون شعله نشان حالتهاي با ي مشعلبازده

دهد كه كسر حجمي محصوالت احتراق موثرترين مي

همچنين دماي . باشدعامل در بازدهي مشعل مي

محفظه احتراق و نسبت هم ارزي نيز اثرات قابل 

 .]7[توجهي بر روي بازدهي مشعل دارند

   كاهش توليد اكسيدهاي نيتروژن-3

 كاهش دماي محلي در احتراق بدون شعله موجب

محفظه احتراق شده و لذا موجب كاهش شديد توليد 

NOx همچنين . شودمي) مكانيزم زلدوويچ( حرارتي

بدليل اينكه دما در همه نقاط محفظه احتراق تقريبا 

 افزايش توان با وجود عدم يكنواخت است، لذا مي

 احتراق از حد معيني، دماي متوسط حداكثردماي 

  .را افزايش دادمحفظه احتراق 

بر روي احتراق ] 7[نتايج تحقيقات نيكوله و داگات 

 NOxدهد كه مكانيزم بدون شعله متان نشان مي

اي  احتراقي بدون شعلهحالتهاي با حرارتي در مشعل

ال باشد همچنان فعال كه زمان سكونت در آنها با

ها  هر چند كه مقدار آن در برابر ساير مشعل،است

افزايش  احتراقي، شرايط در اين .باشدبسيار كمتر مي
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گازهاي حاصل از احتراق باعث كاهش دما شده و لذا 

نسبت به مياني  N2O از طريق مكانيزم NOxتوليد 

   .يابدساير مكانيزمها اهميت بيشتري مي

 NOدهد كه مقداري از نتايج تحقيقات نشان مي

ه يثان ميلي30موجود در گازهاي حاصل از احتراق در 

از طريق ) قبل از خود اشتعالي سوخت در مشعل(اول 

  .شودزنجيره زير مصرف مي

NO� HCN � NCO � HNCO � NH2 � NH3 

 هاي موجود درغلظت گونه اين مكانيزم با تغيير

     اثر  حرارتيNOxمحفظه احتراق روي مكانيزم 

  . گذاردمي

 NO ارزيهاي بزرگتر، ميزان باز سوزيدر نسبت هم

 . ]7[يابد يافزايش م

تحليل عملكرد مشعلهاي بدون شعله بدليل شيمي 

خصوصا بدليل (پيچيده آنها، اثرات ميدان جريان 

و همچنين اختالط همه ) تزريق مواد واكنش دهنده

  . مواد در محفظه احتراق كار مشكلي است

براي ايجاد احتراق پايدار بدون شعله از دو آرايش 

 احتراق استفاده مختلف براي ورود مواد به محفظه

در روش اول، هوا بوسيله يك جت قوي با : شودمي

زياد و سوخت توسط تعدادي جتهاي اندازه حركت 

ضعيف كه با جت هوا فاصله قابل توجهي دارند تزريق 

هاي هوا و سوخت وجود فاصله بين جت]. 8[شودمي

 براي رقيق كردن محلي غلظت سوخت در داخل 

باشد تا ميحفظه احتراق  در داخل ميچرخشناحيه باز

  .با هوا بخوبي واكنش دهد

ــي  ــيك م ــه روش كالس ــت در روش دوم ك ــد، ج باش

 سوخت در مركز استوانه محفظه احتراق قرار گرفته و

  .تعدادي جت ضعيف هوا در اطراف آن قرار دارند

بر روي مدلسازي عددي احتراق در زيادي تحقيقات 

نها با نتايج آمشعلهاي بدون شعله انجام شده كه نتايج 

تحقيقات . ه استنداشتتجربي مطابقت خوبي 

 كه دليل ناسازگاري ندمانچيني و همكارانش نشان داد

نتايج عددي با تجربي آنها بدليل استفاده از معادالت 

 5استوكس –ناويرمعادالت  شده دز رينولگيريمتوسط

بيني در مدلسازي جريان بوده است كه قادر به پيش

هاي تزريق كننده  به داخل جت سيال6دقيق ورود

نتايج اين تحقيق نشان داد كه آرايش و . باشدنمي

ها بر روي ميدان شرايط تزريق و همچنين اثر جت

جريان سيال در داخل محفظه احتراق پارامتر بسيار 

]. 8[ باشدمهمي در مدلسازي احتراق بدون شعله مي

آنها به اين نتيجه رسيدند كه ورود سيال به داخل 

هاي ورودي عامل اصلي در افزايش دما و ميزان جت

 در طول جت سوخت در محفظه احتراق NOتوليد 

   .باشدمي

   كاربردها-4

ري كاربرد دارد، از احتراق بدون شعله در موارد بسيا

داروسازي، پتروشيمي، صنايع توليد قدرت، : جمله

كاغذ و چاپ، صنعت رنگ و در مجموع، هر كاربردي 

 حرارتي با استفاده از گازهاي داغ با كه به عمليات

  ].9[دماي يكنواخت نياز داشته باشد

هاي اوليه احتراق بدون شعله نه تنها با كاهش هزينه

هاي مصرفي و نگهداري سيستم، بلكه با كاهش هزينه

چند  .تواند يك روش كامال اقتصادي باشدسيستم مي

 بدون شعله را در ادامهمثال از كاربردهاي احتراق 

  .كنيمبررسي مي

  هاي توليد فوالدكوره -4-1

تواند با  باال مي- هاي دما بازدهي حرارتي كوره

استفاده از حرارت موجود در گازهاي حاصل از احتراق 

از حدود ( باال رود ،گرم كردن هواي احتراقدر پيش

بازدهي باال معادل با ). رسدمي% 60به حدود % 40

 توليد كاهش مصرف سوخت و در نتيجه، كاهش

                                                 
5-Reynolds averaged Navier Stokes (RANS) Equations 
6- Entrainment 
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ها جويي در هزينهاي و همچنين صرفهگازهاي گلخانه

 الي 800گرم كردن هوا تا دماهاي اما پيش. باشدمي

سانتيگراد فقط در صورتي قابل توجيه درجه  1000

است كه از آن مستقيما در فرآيند خاصي مثل 

در صورتي كه از اين هوا در . احتراق استفاده شود

ينده تفاده شود، توليد فزآاي معمولي اسهاحتراق

در   و دماهاي بسيار باالي محليNOxهاي آالينده

لذا احتراق بدون . آيدنقاط مختلف كوره بوجود مي

هاي اي است كه كورهشعله دقيقا همان تكنولوژي

  ].4[توليد فوالد به آن نياز دارند

امروزه هزاران دستگاه مشعل بدون شعله در صنايع و 

ده و بطور پيوسته در حال كار كارخانجات نصب ش

هاي همچنين مشعل. هستند و عملكرد مناسبي دارند

بازيافت انرژي ساخته شده بر اساس احتراق بدون 

شعله در بسياري از خطوط آنيل كردن نوارهاي 

 مورد استفاده batchهاي فوالدي و همچنين كوره

هاي بدون شعله همچنين مشعل]. 4[اندقرار گرفته

 داشته و 7هاي تشعشعيتري نسبت به لولهعملكرد به

  ].  4[تر استكنترل آنها ساده

  تجهيزات توليد قدرت -4-2

شعله، تجهيزات يكي از كاربردهاي احتراق بدون

 توليد قدرت شامل بويلرها، موتورها و بويژه احتراقي

  . باشدهاي گازي ميتوربين

گرم هوا نبايد از حدي در اين كاربردها، دماي پيش

 8ر رود، زيرا اين كار موجب ايجاد نقاط بسيار داغباالت

در محفظه احتراق شده و در دراز مدت اثرات قابل 

  .]5[گذاردها ميهاي مواد ديوارهژگيتوجهي روي وي

مزيت مهم ديگر احتراق بدون شعله، حذف سروصدا و 

مخلوط هاي پيشهاي مخرب موجود در سيستمپالس

بته هنوز داليل حذف ال. باشدفقير از نظر سوخت مي

                                                 
1- Radiant tube  

2- Hot spots   

]. 5[ها بطور دقيق معلوم نشده استاين پالس

هاي بدون شعله سروصداي ناشي از احتراق در مشعل

  ].9[بل است  دسي15در حدود 

   رآكتورهاي توليد هيدروژن-4-3

يكي از موارد كاربرد احتراق بدون شعله، رآكتورهاي 

 هاي رآكتورتوليد هيدروژن است كه در آنها، ديواره

هاي هاي عمودي از جنس كاتاليستشامل لوله

مخصوصي بوده كه از بيرون و با تماس با گازهاي داغ 

حاصل از احتراق بودن شعله بطور يكنواخت داغ شده 

ها به هيدروژن و بخار آب موجود در داخل اين لوله

ها يكي دهي يكنواخت اين لولهحرارت. شودتجزيه مي

اكنون هم.  آنها استاز مهمترين عوامل در بازدهي

هاي مونيخ و مادريد هايي در فرودگاهچنين دستگاه

 و نقل نصب شده و هيدروژن مورد نياز سيستم حمل

  .]4[كنندمسافران را توليد مي

  هاي پرفشاردستگاه -4-4

هاي احتراقي بدون شعله به دو بندي دستگاهطبقه

فشار و پرفشار به اين دليل است كه پديده دسته كم

هاي فسيلي در ود اشتعالي در بسياري از سوختخ

فشارهاي باال با سهولت بيشتري قابل انجام است و لذا 

پرفشار و نحوه اعمال فشار و طراحي تجهيزات كم

تاخير . احتراق بدون شعله در آنها تفاوت زيادي دارند

زماني اشتعال در تجهيزات پرفشار كمتر از تجهيزات 

اشتعال در آنها در دماي با فشار اتمسفريك است و 

  ]. 5[تواند اتفاق بيافتدتري ميپايين

  گيري نتيجه-5

احتراق بدون شعله را بايد يك الگوي جديد احتراقي 

 است، نه 9وريشعلهدانست، زيرا چنين احتراقي نه 

 و نه شعله  نفوذي، بلكه فرآيند احتراقي است 10تراك

                                                 
9-  Detonation 
10-  Deflagration 
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عالي در خود اشت-يند پيوسته انفجاركه در آن، يك فرآ

]. 5[شوديك مخلوط رقيق از نظر اكسيژن انجام مي

 احتراقي در حال توسعه است و هنوز   حالتاين 

هاي ديناميك سياالتي و سينتيكي آن بطور ويژگي

  .انددقيق شناخته نشده

 احتراقـي، كـاهش شـديد       حالتهاي عمده اين    مزيت

، پروفيــل ) در حــدود صــفرNOxتوليــد (هــا آالينــده

ازهـــاي حاصـــل از احتـــراق، كـــاهش يكنواخـــت گ

هـاي مخـرب از     سروصداهاي مـشعل و حـذف پـالس       

هـاي  هـاي حرارتـي در ديـواره      سيستم، كاهش تـنش   

هـاي اوليـه و     داخلي محفظه احتراق، كـاهش هزينـه      

جاري مـشعل، افـزايش بـازدهي مـشعل و در نتيجـه             

ضـمن اينكـه از ايـن       . باشـد كاهش هزينه سوخت مي   

هـا  وسيعي از انواع سـوخت  توان در گستره    احتراق مي 

  .استفاده كرد) گاز، مايع و جامد(

ي جديـد هنـوز     همانطور كه بيان شـد، ايـن تكنولـوژ        

  كامال صنعتي نشده و هنوز در مرحله آزمايش است، 

اي نزديـك، در    شـود كـه در آينـده      بيني مـي  اما پيش 

ــوژي  ــسياري از صــنايع جــايگزين تكنول ــر ب ــاي غي ه

  .ترشوداقتصادي
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  يك چهره

         در بخــــش يــــك 

   چهــره ايــن شــماره 

بــــا تحقيقــــات و 

هــاي يكــي فعاليــت

 متخصصانديگر از   

علـــــم احتـــــراق 

كـــــــــــشورمان 

خانم مهندس سركار

سهيال خوشنويسان  

  .شويمآشنا مي

 در شـهر    1339مهندس سهيال خوشنويسان در سال      

تحصيالت دوره كارشناسي خود را . تهران متولد شدند 

م و صـنعت    در رشته مهندسي مكانيك در دانشگاه عل      

 ابتـدا   ،پس از پايان تحصيالت   . ايران به پايان رساندند   

به عنوان همكار پژوهشي در جهاد دانشگاهي صنعتي        

ــپس در  ــريف و س ــي و   ش ــشهاي علم ــازمان پژوه س

در ســازمان . صــنعتي ايــران مــشغول بــه كــار شــدند

صنعتي ايـران از محـضر اسـاتيد     هاي علمي و پژوهش

سـوادكوهي در   الـه   محترم جنـاب آقـاي دكتـر لطـف        

آزمايشگاه موتورهاي درونـسوز و جنـاب آقـاي دكتـر           
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نيكو در آزمايشگاه سوخت و احتـراق و        عباس دادخواه 

 . جناب آقاي مهندس ايوب عادلي بهره فراوان بردند

در حال حاضر در سازمان     خانم مهندس خوشنويسان    

  مجـري   بـه عنـوان    پژوهشهاي علمي و صنعتي ايـران     

رعين، هـاي مختـ   طرح ارشناسطرحهاي تحقيقاتي، ك  

المللـي خـوارزمي و جـشنواره       جشنواره بين مبتكرين،  

 آزمايـشگاه   يتجوان خوارزمي فعاليت داشته و مسئول     

 بـه عهـده   نيزرا سوخت و احتراق پژوهشكده مكانيك    

 اجـراي   را بـراي  اين آزمايشگاه بـستر مناسـبي       . دارند

زات حرارتـي بـه     هاي احتراقي در خصوص تجهي    طرح

  . فراهم آورده استشعل ويژه م

 هـاي  پروژه توان به اجراي  از ديگر خدمات نامبرده مي    

 دستگاه مـشعل خـانگي بـا هـدف          1000سازي  بهينه

ان افزايش راندمان و كاهش گازهاي آالينده در سـازم        

-ي پروژه بهينهاجر اپژوهشهاي علمي و صنعتي ايران،

 21 بهينه سـازي     هاي شركت نفت بهران،   ورهسازي ك 

 بخـش تعميـرات   Weishaup مشعل صـنعتي     دستگاه

 بهينه سازي مـصرف   ،رنگ سواري سازي ايران خودرو    

 شـركت    به مربوطدار  سوخت در مشعلهاي خانگي فن    

 مشاركت در تدوين     همچنين تحقيقات لوازم خانگي و   

 استاندارد ملـي در سـازمان اسـتاندارد و       100بيش از   

 . اشاره كرد تحقيقات صنعتي ايران

وليت در سـازمان    ئضر عالوه بر مـس     حا در حال ايشان  

 كارشـناس  ه عنوانبپژوهشهاي علمي و صنعتي ايران     

نيز رسمي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

و بـا شـركت بهينـه سـازي         باشند  مي مشغول فعاليت 

 در  سـازي انـرژي   بهينـه  مصرف سـوخت در خـصوص     

 . همكاري دارندنيز بخش ساختمان و صنعت 

سـركار خـانم مهنـدس      ت منتشر شـده     از جمله مقاال  

  :توان به موارد زير اشاره كرد ميخوشنويسان

: سازي عملـي سيـستم گرمـايش سـاختمان         بهينه -1

ــنعت    ــه ص ــشعل، مجل ــحيح م بخــش اول تنظــيم ص

، 76، سال هفتم، شـماره      1385يبهشت  دتاسيسات، ار 

  .18 الي 15صفحه 

، 2سازي عملي سيستم گرمايش سـاختمان        بهينه -2

، سـال هفـتم،     1385صنعت تاسيسات، خـرداد     مجله  

 .29 الي 23، صفحه 77شماره 

آرزوي سالمتي و توفيق روز براي اين محقق ارجمند 

 . داريمافزون

مسابقه علمي

 علمـي در هر شماره خبرنامه سؤالي با عنوان مـسابقه          

تواننـد   مـي  عالقمندان به پاسخگويي  . شودمطرح مي 

هفتـه پـس از     پاسخ خود را حداكثر ظـرف مـدت دو          

 بـا   Pdf يـا    Wordدريافت خبرنامه بـه صـورت فايـل         

پـست الكترونيكــي بــه آدرس انجمـن احتــراق ايــران   

 بعـدي   هايبرنده هر مسابقه در شماره    . ارسال فرمايند 

گردد و جايزه در نظر گرفته شـده        خبرنامه معرفي مي  

مراسمي در مجمـع عمـومي انجمـن        به برندگان طي    

  . شداحتراق ايران اعطا خواهد

  

  :سوال اين شماره 

ق گرين سوخت جامـد بـه چـه صـورت       مكانيزم احترا 

  ؟باشدمي

  :جواب مسابقه خبرنامه شماره قبل

هـاي  كيـسه د  عملكرچگونگي   قبل در مورد     شمارهدر  

 . سوال كرده بوديم ايمني هوا

در اين شماره بصورت مختصر اين مطلـب را توضـيح           

  .دهيممي
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  ست ويها چ كنند، مشكالت آن چگونه كار ميروها در خودهوا ايمني هاي  سهيك

؟رود ش مييها به چه سمتي پ تكنولوژي آن

دهد كاهش سـرعت   كاري كه يك كيسه هوا انجام مي 

. سرنشين به صفر با كمترين يـا بـدون آسـيب اسـت            

هـا درگيـر اسـت،       هايي كه كيسه هوا با آن       محدوديت

 فضاي  كيسه هوا بايد در كسري از ثانيه در       . زياد است 

 ايـن كـه  . بين سرنشين و فرمان يا داشبورد عمل كند    

كـه سرنـشين را بـصورت        سيستم بتواند بـه جـاي آن      

كوچكترين مقدار فضا و در  ناگهاني متوقف كند، حتي     

در كيسه   .ارزشمند است حركت آن را آرام كند،       زمان

د به انجام ايـن     نتوان  هوا سه قسمت وجود دارد كه مي      

  :كار بزرگ ياري دهد

ه نايلوني نازكي ساخته شـده كـه        چ كيسه كه از پار    -

) و اخيراً درون صـندلي و در      (درون فرمان يا داشبورد     

  .گيرد شود و قرار مي تا مي

اي است كه به كيسه فرمـان بـاد            سنسور كه وسيله   -

دهد كـه     باد شدن در صورتي رخ مي     . دهد  شدن را مي  

 برخوردي با نيروي معادل برخورد يك ديوار آجري با         

 كيلـومتر   24 تا   16( مايل بر ساعت     15 تا   10سرعت  

 باعث بسته شدن    برخوردوقتي  . ايجاد شود ) بر ساعت 

 و بـه    عمـل كـرده   اتصال برقي شود، سوئيچ مكانيكي      

 در واقع دهد كه تصادف رخ داده است ام ميسنسور پي

ســنج كــه درون  سنــسور اطالعــات را از يــك شــتاب

  )1شكل. (دكن  دريافت مي،ميكروچيپ قرار دارد

 آزيـد   سيستم بادكننده كيسه هوا موجـب واكـنش        -

 جامـد را   سـوخت با نيتـرات سـديم  ) Na N3(سديم 

سوزد تا حجم بزرگـي از    مشتعل كرده و به سرعت مي     

بـه  . گاز را براي باد كردن كيسه هوا به وجـود بيـاورد           

اين ترتيب كيسه هوا از قسمت ذخيره شـده خـود بـا         

)  كيلومتر بر ساعت   322( مايل بر ساعت     200سرعت  

تر از يـك چـشم بـر هـم زدن از هـم بـاز            يعني سريع 

كـه سرنـشين بتوانـد       يك ثانيه بعد، براي آن    . شود  مي

هاي درون كيسه     حركت كند، گاز به سرعت از سوراخ      

  .آورد  در ميهيه شده و كيسه را از حالت باد شدتخل

   شماتيك عملكرد كيسه هواي درون فرمان-1شكل

ستم بادكننده ذخيـره شـده در       سيكيسه هوا و    

  فرمان

 تنها در يك بيـست و پـنجم       هاگرچه همه اين فرآيند   

لوگيري از يك   زمان براي ج  اين  دهد ولي     ثانيه رخ مي  

 ماده پودري كه از     ).2شكل(جراحت جدي كافي است   

شود آرد ذرت عادي يا پـودر تالـك     كيسه هوا آزاد مي   

كيسه هاي  راست كه توسط سازنده براي نچسبيدن تا      

  .به هم در هنگام ذخيره كيسه هوا استفاده شده است

زن   سيستم بادكننده از يك پيشران جامد و يك جرقه        

  .كند استفاده مي

   عمل كردن كيسه هوا-2شكل

  :ايمني

دريافتنـد  هاي خودروسازي پس از مدت كمي       شركت

تواند به كساني كه در فاصله        نيروي يك كيسه هوا مي    
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گيرند، آسيب بزند چرا كه يـك         مينزديك به آن قرار     

هـاي هـوا امكـان        عامل ايجاد خطـر در مـورد كيـسه        

پژوهـشگران  . ها با صورت يـا گـردن اسـت         برخورد آن 

اند كه ناحيه خطر براي كيسه هواي راننده در           دريافته

محل بـاد  )  سانتيمتري8 تا 5( اينچي  3 تا   2محدوده  

 10بنــابراين قرارگــرفتن در فاصــله . شــدن قــرار دارد

ــي  ــانتيمتري25(اينچ ــده،  )  س ــواي رانن ــسه ه از كي

ايـن فاصـله از     . كند  حاشيه ايمني مناسب را ايجاد مي     

  .شود گيري مي مركز فرمان تا قفسه سينه اندازه

در پاسخ بـه مالحظـات مـرتبط بـا كودكـان و سـاير               

ــراد ريزجثــه كــه در صــورت   ــشينان خــصوصاً اف سرن

ر قـوي، در    هاي هواي بـسيا     استفاده نامناسب يا كيسه   

ديدگي قـرار دارنـد، اداره        معرض خطر مرگ يا آسيب    

 در سـال    )NHTSA(هـاي آمريكـا       ملي ايمني بزرگراه  

 قــانوني را تــصويب كــرد كــه براســاس آن     1997

هـاي هـواي بـا     كرد كه از كيسه    سازندگان را مجاز مي   

دهـد    اين قانون اجازه مـي    . قدرت كمتر استفاده كنند   

 درصد كاهش قدرت داده   35 تا   20هاي هوا     كه كيسه 

ــر آن از ســال . شــوند هــا و   تعميرگــاه1998عــالوه ب

/ هاي لوازم يدكي مجاز شدند كليدهاي روشن فروشگاه

كـــه امكـــان خـــاموش روي خـــودرو قـــرار دهنـــد 

چنـين  . دهـد  هـاي هـوا را مـي       سـازي كيـسه     غيرفعال

كليدهايي بايد مجهز به يك چراغ هشداردهنده باشند   

كه وضعيت فعال يا غيرفعال بودن كيسه هوا را نـشان      

  .دهد

  هاي هوشمند هوا كيسه

 نـوزاد در آمريكـا      31بزرگـسال و    19،  1997تا سـال    

ن برخـي از ايـ  . انـد  هاي هوا كـشته شـده   توسط كيسه 

هاي پاييني رخ داده كـه در حالـت          ها در سرعت    مرگ

وسـايل ايمنـي    . شـد   عادي معموالً منجر به مرگ نمي     

شوند كه خود عامل بروز خطـر         براي اين طراحي نمي   

ــروز خطــر توســط   . باشــند ــسيل ب ــراي حــذف پتان ب

 هاييبحثآنها، هاي هوا در مورد غيرفعال كردن  كيسه

وا وقتـي  هـاي هـ    غيرفعـال كـردن كيـسه    .ه اسـت  شد

گيرند ايـن     هاي مربوطه قرار مي     كودكان روي صندلي  

كننـد در صـورت       ايراد را دارد كه اغلب فرامـوش مـي        

نشستن يك فرد بزرگـسال مجـدداً آن كيـسه هـوا را             

 ،راه ديگـر حـذف خطـر بـراي كودكـان     . فعـال كننـد  

هاي هواست به ايـن معنـي كـه     هوشمند كردن كيسه  

ابــل آنهــا بتواننــد تــشخيص دهنــد چــه كــسي در مق

  .نشسته است

هاي زير وجود     هاي هوا راه    براي هوشمند كردن كيسه   

  :دارد

ي سرنشين ايـن امكـان را       ل وجود ترازو در صند    -ترازو

فعال شود كيسه هوا كند كه تنها در صورتي  فراهم مي

ولـي  . كه وزن سرنشين از حد مشخصي بيـشتر شـود         

توانـد تـشخيص دهـد كـه كـودك            اين سيستم نمـي   

  .د را بسته است يا خيركمربند خو

تواند برچسبي كه بر       اين سنسور مي   -سنسور برچسب 

اگـر  . روي صندلي ايمني نوزاد نـصب شـده را بخوانـد    

چنين صندلي در جلو اين سنسور قرار گيـرد، كيـسه           

  .شود هوا غيرفعال مي

 وجود اين واحد بر روي داشبورد       -واحد اولترا سونيك  

كنـد كـه پـژواك        صداهاي با فركانس بااليي توليد مي     

كند چه كسي يا چه چيـزي   حاصل از آن مشخص مي 

  .در صندلي سرنشين قرار دارد

 اين سيستم بـا اسـتفاده از        -سيستم ميدان الكتريكي  

 ميدان الكتريكي ضعيف    ،هايي در صندلي خودرو     آنتن

مزيـت ايـن    . كنـد   ولي با فركـانس بـااليي توليـد مـي         

سرنـشين   1بهنگامسيستم آن است كه نه تنها تحليل        

توانـد جـرم را ثبـت         كند بلكه مي    صندلي را فراهم مي   

كند و حداقل به صورت تئوريك مشخص كند كه آيـا           

در همه ايـن     .سرنشين توسط كمربند مهار شده يا نه      

                                                 
1- Real time  
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هاي هـوا هنـوز       ها مشخص است كه دانش كيسه      مدل

در ايـن زمينـه     . جديد و تحت توسعه روزافزون اسـت      

هـاي    د با اسـتفاده از داده     هاي جدي   يده ا بايد در انتظار  

   .دنياي واقعي برخوردها بود

  :رعايت نكات الزم در هنگام استفاده

چگاه كودكان را در صندلي جلو قـرار ندهيـد و            هي -1

دهيد حتمـا   هاي عقب هم قرار مي     چنانچه در صندلي  

  .كليد كيسه هوا را غير فعال كنيد

 در صــورت امكــان از كــشيدن ســيگار و صــحبت -2

 موبايل خودداري نمائيد زيرا در زمـان عمـل          كردن با 

از بين رفتن چشم  كردن كيسه هوا احتمال سوختن و

  .داردوجود و صورت شما 

   از قرار دادن وسيله تزئيني و قطعات بر روي محل -3

  .هاي هوا جدا خودداري نمائيد قرار گرفتن كيسه

 سال يكبار سيستم    5 هر پنجاه هزار كيلومتر و هر        -4

  . را توسط افراد متخصص بررسي كنيدكيسه هوا

  معرفي آزمايشگاه موتورهاي احتراق داخلي، دانشكده مهندسي مكانيك

  خواجه نصيرالدين طوسيصنعتي دانشگاه 

ــشگا ــشكده    آزماي ــي دان ــراق داخل ــاي احت ه موتوره

خواجه نـصيرالدين   صنعتي  مهندسي مكانيك دانشگاه    

ز هدف اصـلي ا  . تاسيس گرديد1355طوسي در سال    

تاسيس اين آزمايشگاه، جهت دهـي بـه تحقيقـات در        

اين واحـد در دو      .زمينه موتورهاي احتراق داخلي بود    

زمينه اتومكانيك و موتورهاي احتراق داخلي فعاليـت        

اين آزمايشگاه اكنـون در دو فـضاي        . خود را آغاز كرد   

در دانشكده  )  متر مربع  1000مجموعا حدود   (مختلف  

خواجه نصيرالدين صنعتي هوافضاي دانشگاه مهندسي  

  .طوسي واقع شده است

ــواع   ــي داراي ان ــراق داخل ــاي احت ــشگاه موتوره آزماي

هــا، تجهيــزات و ابزارهــاي مــورد نيــاز بــراي  دســتگاه

  .هاي درسي دانشجويان است ر آزمايشاستفاده د

تــوان از   ايـن آزمايــشگاه مــي از جملـه امكانــات مهــم 

  :)1شكل (تجهيزات زير نام برد

 دينـامومتر هيـدروليكي و الكتريكـي بـا          ده دستگاه ـ  

   HP 250 تا HP 2هاي گوناگون از  ظرفيت

گيــري مشخــصه موتــور و   كليــه تجهيــزات انــدازهـــ

  هاهآاليندگيري اندازههاي  دستگاه

اتـاق احتـراق    «ـانواع موتورهاي خودرو و نيـز موتـور         

  »متغير

 نمايي از آزمايشگاه موتورهاي احتراق داخلي -1شكل

 آزمايـشگاه، عـالوه بـر ارائـه برنامـه آموزشـي،           در اين 

هــاي پژوهــشي و اجرايــي متعــددي در زمينــه  پــروژه

 هـاي   آزمايش انـواع موتورهـاي احتراقـي بـا كارخانـه          

هاي گوناگون و سازمان استاندارد  ودروسازي، شركتخ

ز جملـه    ا . اكنون نيـز ادامـه دارد      كهكشور انجام شده    

تـوان بـه      شگاه مـي  هاي انجام شده در اين آزماي       پروژه

  :موارد زير اشاره كرد

مقايسه سيستم كاربراتوري با سيـستم انژكتـوري     -1

  در موتورهاي مختلف؛

 هاي   و قدرت موتور سيكلت     سوخت تعيين مصرف  -2

 مختلف؛

 ل عمر موتور و تجهيزات جانبي نصب طوآزمايش -3

  شده بر روي موتورهاي مختلف؛
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ن مقايسه موتورها و تجهيزات نصب شده برروي آ        -4

 .با استفاده از دينامومتر

از ايـن آزمايـشگاه   حمايت جـدي مـسئولين مربوطـه      

تواند زمينه ساز توسعه هرچه بيشتر اين مجموعـه           مي

 -تحقيقاتي در جهت خودكفايي اين شاخه مهم علمي       

  .صنعتي در كشور باشد

اينــك مــسؤوليت آزمايــشگاه موتورهــاي احتــراق  هــم

ه خواجـه   داخلي دانشكده مهندسي مكانيـك دانـشگا      

جنـاب آقـاي مهنـدس      «نصيرالدين طوسي بر عهـده      

   آقاي مهندس افشار، از شاگردان .است» بلوري افشار

  

  دينامومتر هيدروليكي آزمايشگاه موتورهاي احتراقي

اق ي اولين موتور احتر  سازنده-استاد مهندس نفيسي 

ــران در ســال  ــي اي ــه شــمار  - شمــسي1319داخل ب

  .دنرو مي

معرفي كتاب

   طراحي و كاربرد–گرمايش صنعتي با گاز  :عنوان
Industrial Gas Heating Design and Application 

  )James J. Priestley(جيم جي پريستلي  :نويسنده

  ) Ernest Benn Limited(ارنست بن  :ناشر

  م1973: تاريخ نشر چاپ اول

تـا قبـل از     : خالصه كتاب 

گــاز بــه  .  م1792ســال 

د  براي توليـ   ختعنوان سو 

 .شـد روشنائي استفاده نمي  

در اين سال يك مهنـدس      

ويليـام   اسكاتلندي بـه نـام    

 William( مـــــردوچ

Murdoch  ( ــال از زغـــــ

براي روشنائي خانه آن از  نمود و گاز استحصالسنگ، 

سـرآغاز   داستان را بتوان     اينشايد  . خود استفاده كرد  

 اين صنعت تا به امروز بـه صـورت          .صنعت گاز دانست  

رشد اسـت بـه طـوري كـه         گسترش و   ل  مداوم در حا  

 در سـالهاي  . انـد ناميـده يكم را قرن گاز      و   قرن بيست 

 گاز توليدي از زغال سـنگ        درصد 98ابتدائي بيش از    

 درصد  46 به   1966آمد و اين رقم در سال       بدست مي 

مال شـ و با كشف مخازن وسيع گاز طبيعي در درياي          

 % 23سهم زغـال سـنگ در توليـد گـاز بـه كمتـر از               

طراحي و  توسعه  با گسترش توليد گاز طبيعي،       .يدرس

مورد توجـه قـرار     توليد وسايل گرمايشي گاز سوز نيز       

  . گرفت

نويسنده كتاب در دهه هفتاد مـيالدي بـا اسـتناد بـه           

گسترش وسايل گاز سوز و با توجه به نبود هـيچ نـوع       

 در اين زمينه اقدام به تـاليف ايـن كتـاب      جامعكتاب  

 در سـال  Peter Lloydآن آقـاي   البتـه قبـل از   .نمود

 كتاب نظريه گرمايش صنعتي با گاز را به رشته 1933

حاضـر بـا ديـدگاه     لـيكن كتـاب   .تحرير درآورده بـود  

  .ه استكاربردي تدوين شد

 فصل اول در مـورد      . فصل است  8كتاب شامل   اين      

انواع سوخت ها در گرمـايش صـنعتي صـحبت كـرده        

گـاز طبيعـي    گـاز مـايع و  زغـال سـنگ، كـك،      .است

هايي هستند كه در اين فصل بـه آنهـا          ازجمله سوخت 

دومين فـصل كتـاب بـه خـواص         . ستپرداخته شده ا  
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هاي گازي اختصاص يافته است و با ذكر مثال         سوخت

هاي متعدد نحوه محاسـبه درجـه حـرارت شـعله بـه             

تـشريح  ... صورت نظري، تركيب گازهـاي خروجـي و         

رت جرقـه،   مكـانيزم احتـراق، درجـه حـرا        .شده است 

  و سـرعت شـعله، عـدد وب       محدوده اشتعال پـذيري،   

 ق از مهمتـرين موضـوعات فـصل سـوم         دياگرام احترا 

طراحي مشعل عنوان فصل چهارم اين كتـاب        . هستند

 در اين فصل پس از مقايسه گاز طبيعـي و گـاز             .است

يند طراحي به   آهري و معرفي برخي از مشعل ها، فر       ش

  .تصورت كاربردي توضيح داده شده اس

در ادامه نويسنده در مـورد كنتـرل احتـراق و انتقـال             

ثر در ؤپارامترهاي م .گازهاي خروجي بحث كرده است

طراحي، كنترل نرخ گاز، تنظيمات تجهيزات و مكـش        

هوا بـا جريـان طبيعـي يـا اجبـاري در ايـن قـسمت                

  .گنجانده شده است

در هر وسيله گرمايشي و به خـصوص در مقيـاس          

هتـر و   يي ب آ براي كار  يت جانبي خاص  صنعتي، تجهيزا 

ايـن تجهيـزات    . شودهمچنين ايمني بيشتر نصب مي    

اگـر   .اندصورت مختصر در فصل ششم معرفي شده      به  

سـايل  وطراحـي   در  عالقمند هستيد مبـاني عمـومي       

، هــدايت يگرمايــشي ماننــد انتقــال حــرارت تشــشع 

حرارتي و جابجائي را با تمركز بر روي درجه حـرارت           

پـائين  هـاي   درجه حرارت ها و   در كوره يعني  هاي باال   

يعني در اجاق گازها را مطالعه نمائيد به فـصل هفـتم       

همچنـين در   در ايـن فـصل       .اين كتاب مراجعه كنيد   

صـحبت  نيـز  مورد بازيافت حرارت از گازهاي خروجي  

 اندازه گيـري و كنتـرل درجـه حـرارت از            .شده است 

 مباحث كاربردي است كـه پايـان بخـش ايـن كتـاب            

ارت نويسنده عملكرد و مكانيزم حر    عالوه بر اين    . است

گيري درجـه حـرارت     سنج هاي صنعتي و نحوه اندازه     

  .سطوح را توضيح داده است

اگر چه اين كتاب قديمي است ليكن بيان مبـاني               

ت ايـن  وطراحي به همراه مثالهاي متعـدد از نقـاط قـ          

  .رودار ميكتاب به شم

ت بيـشتر در مـورد      العـا عالقمندان براي كسب اط   

توانند با دبيرخانه انجمن احتـراق ايـران     اين كتاب مي  

  .تماس بگيريد

  هاي آموزشي انجمن احتراق ايرانبرگزاري دوره

  

  

كميته تخصصي مشعل انجمن احتراق ايران، در نظـر         

 برگـزار   1388هاي آموزشي ذيل را در بهار       دارد دوره 

  : نمايد

ــاه  - ــار نيروگ ــاي بخ ــشعلهاي ديگه ــستم  م ي و سي

  رساني آنسوخت

 مشعلها، سوخت رساني و بكـارگيري اصـولي آن در           -

 صنعت سيمان

توانند عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي     

   .با دبيرخانه انجمن احتراق ايران تماس بگيرند

  

12 
 1387ماه رهم - 31 شماره -م پنجسال 

 



هاي احتراقي ها و رسالهمعرفي پايان نامه

ر نظـر  هيات تحريريه خبرنامه انجمن احتراق ايـران د       

دارد در هر شماره از خبرنامه به معرفي يكي از پايـان           

هـاي دانـشگاهي در زمينـه احتـراق         هـا و رسـاله    نامه

هـاي  هـا و رسـاله    در بخش معرفي پايان نامه    . بپردازد

احتراقي اين شماره بـا رسـاله دكتـري جنـاب آقـاي             

 تبــديل -مهندســي مكانيــك(مهنــدس سبزپوشــاني 

ندسـي دانـشگاه تربيـت      از دانشكده فني و مه    ) انرژي

 آشـنا   ، ارائه شده اسـت    1385مدرس كه در زمستان     

  .شويممي

سازي دوبعدي دتونيشن گازي به منظور      شبيه: عنوان

  بدست آوردن تاثير امواج عرضي در انتشار آن

   دكتر كيومرث مظاهري:استاد راهنما

  :چكيده

در اين رساله به بررسي نقش امواج عرضي در انتـشار           

 با شبيه سازي عددي دوبعـدي پرداختـه         ،امواج تراك 

معادالت حاكم، معـادالت دوبعـدي اويلـر        . شده است 

آل و مـدل سـينتيكي      واكنشي، معادله حالت گاز ايده    

 از پروفيل موج تراكبراي آغازش . اي استيك مرحله

گيـري  ابتدا چگونگي شـكل . تفاده شده است  بلست اس 

موج  و امواج تشكيل دهنده آن كه شامل         تراكجبهه  

اي برخـوردي و مـوج عرضـي      اصلي ماخ، مـوج ضـربه     

سـپس نقـش مهـم امـواج        . است، بررسي شده اسـت    

 گـازي، جـت     تـراك عرضي در دو پديـده موجـود در         

ــسته    ــشكيل ب ــاميكي ت ــانيزم گازدين ــرعت و مك پرس

در ادامه از سه روش     . نسوخته،  نشان داده شده است     

متفاوت براي مطالعه نقش امواج عرضي استفاده شده        

  . است

 بـا   تـراك در روش اول نقش امواج عرضي در انتـشار          

سازي مخلوط اوليه مورد پژوهش     توجه به انرژي فعال   

در اين روش مشخص شده است كه       . قرار گرفته است  

سازي پائين، به   امواج عرضي در مخلوط با انرژي فعال      

اي دو دليل ناحيه واكنش كوتـاه پـشت امـواج ضـربه           

اي نسوخته بـزرگ، نقـش      هپيشرو و عدم وجود بسته    

سازي بـاال   براي مخلوط با انرژي فعال    . چنداني ندارند 

  . عكس اين مطلب مشاهده شده است

در روش دوم با كـاهش پهنـاي كانـال، تعـداد امـواج              

عرضي در پهناي كانال كاهش داده شـده و تـاثير آن            

اين بررسي نشان   .  مطالعه شده است   تراكروي رفتار   

كه حداقل دو موج    ي تا وقتي  داد كه قدرت امواج عرض    

عرضي در پهناي كانـال وجـود دارد، تغييـر چنـداني            

با كاهش بيـشتر پهنـاي كانـال، يـك مـوج            . كندنمي

عرضي تشكيل شده كه قدرت آن بـا كـاهش پهنـاي            

  . كانال كم گرديده است

 حتـي در    تراك به طـور تجربـي     با اين وجود، ميرايي     

علت . ده است كانالهاي با پهناي بسيار كم مشاهده نش      

اين اتفاق كـه بـرخالف واقعيـت اسـت، عـدم درنظـر              

ــز    ــرزي و لزجــت ســيال و ني ــه م ــرات الي گــرفتن اث

نتـايج نـشان    .  تخمين زده شده است    ،سينتيك كامل 

اند كه با كاهش پهناي كانال، نسبت پهناي بسته         داده

ايـن  . نسوخته به پهنـاي كانـال افـزايش يافتـه اسـت       

ناي كمينه نقش داشـته     تواند در وجود په   واقعيت مي 

  .باشد

در روش سوم از ديـوار جـاذب بـراي تـضعيف امـواج              

بـدين منظـور مـدل مـرز        . عرضي استفاده شده است   

نتايج بدست آمده . ديوار جاذب توسعه داده شده است

 در بخـش ديـوار جـاذب        تراكاند كه رفتار    نشان داده 

. كانــال، بــه خــصوصيات ديــوار جــاذب بــستگي دارد

ك ديوار جاذب بـا خـصوصيات مـشخص         بنابراين از ي  

  .  استفاده شده استتراكبراي تضعيف 

اند كه اگر پهناي    هاي انجام شده نشان داده    سازيشبيه

 تــراككانــال از يــك پهنــاي بحرانــي بيــشتر باشــد، 
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. گرددخوداتكا در بخش ديوار جاذب كانال منتشر مي       

با ثابت نگه داشتن انـرژي آزاد شـده بـر واحـد جـرم               

سـازي، نـسبت پهنـاي      فزايش انرژي فعـال   مخلوط و ا  

 به قسمت   تراكقبل از ورود    (بحراني به اندازه سلولي     

ايـن واقعيـت نـشان    . افزايش يافته است ) ديوار جاذب 

، بــا تــراكداده كــه  نقــش امــواج عرضــي در انتــشار 

بررسـي  . گـردد سازي بيـشتر مـي    افزايش انرژي فعال  

ضـعي   نشان داده كه هميشه يك انحنا مو      تراكجبهه  

هنگـام ميرايـي    . در مجاورت ديوار جاذب وجـود دارد      

موضـعي    در بخش ديـوار جـاذب كانـال، انحنـا          تراك

مجاورت ديوار جاذب، به تمام پهناي كانال گـسترش         

 . يافته است

ــه ــان نام ــولفين پاي ــا و رســالهاز م ــي،ه      هــاي احتراق

گـردد   سـال گذشـته درخواسـت مـي     5يافته در   پايان

شــامل نــام و نــام (نامــه پايــانچكيــده و مشخــصات 

خانوادگي نگارنـده، اسـاتيد راهنمـا و مـشاور، مقطـع            

نامه، موضوع و مشخصات    تحصيلي، سال دفاع از پايان    

به منظور معرفي   خود را   ) مقاالت مستخرج چاپ شده   

در يـك صـفحه بـه    در خبرنامه انجمن احتراق ايـران       

  .ارسال نماينددبيرخانه انجمن احتراق ايران 

  

   هاي احتراقيهواژ

گـردد نظـرات و     از خوانندگان گرامي درخواسـت مـي      

  هـاي زيـر و سـاير       پشنهادات خود را در رابطه بـا واژه       

  . هاي احتراقي به دبيرخانه انجمن ارسال نمايندواژه

پس از دريافت پيشنهادها و اظهار نظرهاي مختلف در 

ــه  ــر واژه، مجموع ــورد ه ــاياي از واژهم ــي  ه احتراق

ي و معادل فارسي آنها كه مورد تاييـد انجمـن           انگليس

ارائـه و  احتراق ايران است به فرهنگستان زبان فارسي   

  .پس از تاييد منتشر خواهند شد

 Reacting Flow -1  جريان واكنشي

 ,Reaction (Zone -2  )زمان طول، منطقه،( واكنش
Length, Time) 

 Reaction Rate -3  واكنش) نرخ (آهنگ

 Reactor -4  واكنشگاه

 Recombination -5   بازتركيبتركيب مجدد،

 Reduced Air -6  هواي كمبود

7- Reduced Mechanism          ساز و كار كاهيده  

 Rich Mixture -8   پرسوختآميزه غني،

 Rocket -9  موشك

 Safe -10  امن

    Safe Gap -11  درز ايمن

 Safety -12  ايمني

 Self Sustained-13  خود اتكا

 Species -14  هاگونه، گونه
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هاي آيندههمايش  

22 nd International Colloquium 

 on the Dynamics of Explosions 

and Reactive Systems 

July 27-31, 2009, Minsk, Belarus 
 
Topics 

- Detonation structure in gases and multi-
phase systems 

- Initiation, propagation and failure of 
detonations 

- Transition from deflagration to detonation 

- Generation and coupling of shock waves 
with rapid combustion 

- High-speed flames -confined and 
unconfined  

- Propulsion applications of detonations and 
high-speed flames 

- Material processing applications of 
detonations 

- Flame propagation in internal combustion 
engines 

- Combustion in fuel clouds and fireballs 

- Multiphase dynamically reactive systems 

- Turbulence in compressible reacting flows 

- High-speed diagnostics for reactive systems 

- Accidental explosions and mitigation 
strategies 

- Dynamics of ignition in gases 

- Ignition and flame spread over liquid layers  

- Dynamics of large scale fires 

- Chemical reaction kinetics and reaction 
dynamics  

- Flame instabilities and quenching  

- Numerical analysis of dynamics of reactive 
systems  

- Nonlinear analysis of dynamical reactive 
systems 

Deadlines  

- Paper submission: January 15, 2009 

- Notification for oral presentation: April 1, 
2009 

- Revised extended abstracts submission: June 
1, 2009 

- Work-In Progress Poster Submission: April 
30, 2009 

- Work-In Progress Poster Notification: May 
10, 2009 

- Work-In Progress Poster Abstract Revision: 
June 1, 2009 

- Reduced registration fees: June 12, 2009 

 

Sixth Mediterranean Combustion Symposium 

7 - 11 June 2009 

Topics 
- Turbulent Combustion 
- Solid Fuels, Waste Combustion and 
Gasification 
- Stationary Combustion 
- Propulsion & Engines Combustion 

- Combustion Diagnostics and Radiative 
Transfer 
- Pollutants Formation and Control 
- Fire and Explosions 
- Reaction Kinetics of Combustion 
- Practical Combustion Systems 
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- New Concepts in Combustion 
Technology 
- Forest Fires 

Deadlines 

- March 1, 2009: Submission of full paper 

- April 1, 2009: Notification of acceptance for 
full papers 
- April 15, 2009: Submission of abstracts of 
work-in-progress presentations 
- May 1, 2009: Notification of acceptance 
 
http://www.ichmt.org/mcs-6 

  

  اطالعيه مهم

 پژوهشي انجمن احتـراق ايـران، بـا         -با كمال مسرت، كسب مجوز انتشار نشريه علمي       

، از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به اطالع جامعـه علمـي   "سوخت و احتراق  "عنوان  

  .شودكشور بخصوص متخصصين احتراق رسانده مي

    زمينه سوخت و احتـراق فعاليـت دارنـد تقاضـا            بدينوسيله از كليه پژوهشگراني كه در     

شود با ارسال مقاالت كيفي خود مسئولين اين نشريه را براي انتشار يك نشريه وزين  مي

  . پژوهشي ياري نمايند-علمي

تواننـد بـه سـايت انجمـن        عالقمندان به كسب اطالعات بيشتر در مورد اين نشريه مي         

  .احتراق ايران مراجعه نمايند

  

 

  رضا ابراهيميدكتر: سردبير

بري كمحمد رضا رجايي، ينمهندس: هيات تحريريه

مدجواد منتظري، اسماعيل ملكي، مهنوش جودي، مح

  نژادزاده، محبوبه زمانيولي

   ملكيكبري :كار گرافيكي

 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

  82883962:  تلفكس 

Website:www.ici.org.ir/khabarname.htm 
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