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تكنولوژى احتراق در بستر سيالى
عبدالحسين دارمى زاده

تبديل انرژى – تبديل انرژى – تبديل انرژى – دانشگاه تربيت مدرس بخش مهندسى مكانيك 

مقدمه 
امور مربوط به محيط زيست و محدوديت هاى اقتصادى، 
از سوخت   هاى  تميز  انرژى  منبع  از  استفاده  نيازمندى 
پيش  از  بيش  را  توده1 زيست  سوخت   هاى  و  فسيلى 
سيالى  بستر  بويلر  هزار  ده  ها  امروزه  است.  نموده  مهم 
با ظرفيت 500 تا 680 مگاوات در جهان بهره بردارى 
منظور  به  سيالى2  بستر  بويلرهاى  از  استفاده  مى   شود. 
كاربرد سوخت   هاى اتالفى و ضايعات شهرى و صنعتى 
كماكان در حال ازدياد است. ايده احتراق سوخت زغال 
به صورتى  بار  سنگ در بستر سيالى حبابى3 نخستين 
پيگيرى   1960 سال  از  اليوت4  داگالس  توسط  جدى 
شد[1]. وى به كارآيى احتراق در بستر سيالى پى برد 
و با قرار دادن لوله   هاى توليد بخار در بستر زغال سنگ 
به ارتقاى راندمان احتراق دست يافت. او از اين نظريه 
در انجمن تحقيقاتى مصرف زغال سنگ انگلستان دفاع 
كرد. بالفاصله بعد از آن يك برنامه فعال و منسجم جهت 
موسسه  در  سيالى  بستر  در  احتراق  توسعه  و  تحقيق 
National Coal Boardتحقيقاتى National Coal Boardتحقيقاتى National Coal Board بريتانيا آغاز شد. اين 
صنعتى  رفته  دست  از  بازارهاى  بازيابى  منظور  به  امر 
مايع  فسيلى  انرژى سوخت   هاى  توليد  ركود  واسطه  به 
 70 دهه  در  انرژى  وسيع  بحران  شروع  محض  به  بود. 
اياالت  و  سوئد  فنالند،  كشورهاى  از  ديگرى  محققين 
متحده به اين موسسه ملحق شدند. ويژگى   هاى خاص 
با راندمان  بويلرها  اين نوع احتراق و  به فرد  و منحصر 
باالى 98 درصد امكان استفاده از سوخت   هاى با ارزش 
حرارتى پايين از قبيل سوخت   هاى زيست توده را ميسر 
كرد. اين سوخت   ها به عنوان سوخت   هاى بازگشت پذير 
محسوب شده و اثرات مخرب زيست محيطى از قبيل 

گازهاى گلخانه   اى و... را ندارند.

١ Biomass
2 Fluidized-Bed
3 Bubbling Fluidized-Bed
4 Douglass Elliot

احتراق در بستر سيالى 
در اين تكنولوژى هوا از زير بستر سوخت و مواد بستر 
دميده شده و ذرات جامد را كه داراى ابعادى بين 0 تا 
12mm مى   باشند با خود به باال مى برد. اين كار سبب 
بسيار  افزايش  درنتيجه  و  سوخت  و  هوا  بيشتر  تماس 
نكات مهم در  از  احتراق مى گردد. يكى  راندمان  باالى 
فقط  آنها  بستر  اگر   كه  آنست  سيالى  بستر  بويلرهاى 
تبديل  و  انباشتگى  باشد، كم كم سبب  شامل سوخت 
احسن  نحو  به  اختالط  و عمل  توده شدن آن شده  به 
انجام نمى   شود. لذا براى جلوگيرى از اين امر از موادى 
خنثى تحت عنوان مواد بستر استفاده مى شود. اين مواد 
0,3mm و يا 0,25 تا 1mm بسته  ابعادى بين 0,1 تا
به نوع بويلر مورد استفاده دارند. اين مواد غالبا شن و 
سوخت  است.  مصنوعى  مواد  يا  و  آهك  سنگ  ماسه، 
درصد بسيار پايينى از بستر در حدود 0,5 تا 5 درصد 
از كل بستر را در بويلرهاى بستر سيالى شامل مى   شود. 
دماى بويلر بستر سيالى در حدود 800 تا 900 درجه 
سانتيگراد بوسيله جذب گرما توسط هوايى كه دميده 
مى   شود و يا از طريق لوله   هاى توليد بخار كه در داخل 
بستر سيالى حبابى جا داده مى   شوند، ثابت نگه داشته 

مى   شود [2].

انواع بويلرهاى بستر سيالى
بويلرهاى بستر سيالى به دو دسته بستر سيالى حبابى 
(CFB) تقسيم مى   شوند.  (BFB) و بستر سيالى گردشى1
BFBدر بويلرهاى BFBدر بويلرهاى BFB سرعت جريان هوا در بستر 1 تا 3 متر

ن 3 تا  جريان هوا بين 3 تا  جريان هوا بين 3 تا  بر ثانيه و در بويلرهاىCFB  سرعت
6 متر بر ثانيه است[1 و 2]. هر دو نوع بويلر فوق الذكر 
اتمسفر كار كنند و هم  مى   توانند هم در شرايط فشار 
اين  اين صورت  در نمايند.  فشار عمل  مى   توانند تحت 
بويلرها را PFBC2 يا PCFB3 مى   نامند. PFBC به نوع

١ Circulating fluidized-Bed
2 Pressurized Fluidized Bed Combustion
3 Pressurized Circulating Fluidized Bed 
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بويلرهاى بستر سيالى حبابى تحت فشار اطالق مى   شود 
و PCFB به بويلرهاى بستر سيالى گردشى تحت فشار 
بويلرهاى  غالبا  آنكه  اهميت  حائز  نكته  مى   شود.  گفته 
سيكل  نيروگاه   هاى  براى  را  فشار  تحت  سيالى  بستر 
به  مى   توان  يعنى  مى   دهند  قرار  استفاده  مورد  تركيبى 
پس  احتراقى  خروجى  گازهاى  از  هم  همزمان  صورت 
از تصفيه براى گرداندن توربين گاز استفاده كرد و هم 
بخار  توربين  چرخاندن  براى  توليدى  بخار  از  مى   توان 

استفاده كرد (شكل 1).

بويلر بستر سيالى حبابى
در اين بويلرها هواى اوليه از زير بستر دميده مى شود و 
با گذر هوا از زير بستر بويلر، ذرات جامد و ذرات سوخت 
به صورت معلق در مى آيند. در اين حالت رژيم جريانى 
گاز به صورت حبابى و شبيه رژيم حبابى فاز – گاز به صورت حبابى و شبيه رژيم حبابى فاز – گاز به صورت حبابى و شبيه رژيم حبابى فاز  فاز جامد

گاز مايع ايجاد مى شود (شكل 2)[3].

در اثر عبور هوا حباب هايى در اين رژيم جريانى ايجاد 
مى شود. قسمتى از لوله هاى توليد بخار در داخل بستر 
سيالى قرار مى گيرند. ذرات جامدى كه به همراه هوا و 

محصوالت احتراق به باال رفته اند توسط يك جداكننده 
به بستر بر گردانده مى شوند (شكل3).

بويلر بستر سيالى گردشى
سوخت  كه  است  بويلرى  گردشى،  سيالى  بستر  بويلر 
در  مى سوزد.  سيالى  بستر  سريع  رژيم  يك  در  آن  در 
تقريبا  كه  است  زياد  حدى  به  هوا  سرعت   CFB بويلر 
مى كند.  بلند  خود  با  را  جامد  سوخت  ذرات  تمامى 
منتقل  باال  به  هوا  همراه  كه  از سوخت  زيادى  قسمت 
شده است توسط جداكننده (گاز- جامد) جدا شده و به 
بويلر  احتراق منتقل مى شوند. شماتيك  پايين محفظه 
CFB در شكل 4 نمايش داده شده است. در اين بويلرها 
سوخت در پايين ترين سطح بويلر خورانده مى شود. كه 
در  كه  بخار  توليد  لوله هاى  توسط  حرارت  از  قسمتى 
سطح محفظه احتراق قرار داده شده اند، جذب شده و ما 
بقى آن در بخش برگشتى محفظه احتراق كه اصطالحاً 
سطح محفظه احتراق قرار داده شده اند، جذب شده و ما 
بقى آن در بخش برگشتى محفظه احتراق كه اصطالحاً 
سطح محفظه احتراق قرار داده شده اند، جذب شده و ما 

بخش جابجايى (convective) هم خوانده مى شود جذب 
مى گردد. يك بويلر بستر سيالى گردشى را مى توان به 
CFB چرخه  شامل  اول  بخش  كرد.  تقسيم  بخش  دو 

بخش  كه  جريان  برگشتى  قسمت  دوم  بخش  و  است 
هاى بازگرمايش، فوق گرمايش، پيش گرم كن هاى آب 
تغذيه و هوا است. بخش اّول يعنى چرخه CFB شامل 

اجزاى  زير است:
1- بستر سيالى سريع 

2- جدا كننده گاز– جامد
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احتراق  محفظه هاى  اين  پايين  دماى  نمايند.  را جذب 
نمودن  اضافه  قابليت  سانتيگراد)  درجه   900 تا   800)
به  آن  تبديل  و  گوگرد  جذب  منظور  به  آهك  سنگ 
نياز  آنكه  بدون  هستند  دارا  را  جامد  كلسيم  سولفات 
باشد  خاصى  پيچيدگى  و  اضافى  تجهيز  گونه  هيچ  به 

(برخالف نيروگاه هاى عادى زغال سنگ).

FBC در NOx وضعيت توليدNOx وضعيت توليدNOx
NO قبيل  از  نيتروژن  تركيبات  اندك  بسيار  توليد 

و   CFB بويلرهاى  جذاب  جنبه هاى  ديگر  از   NO2 و 
در  سيالى  بستر  بويلر  در  احتراق  دماى  است.   BFB
اين دما  و  درجه سانتيگراد است  تا 900 حدود 800 
از جمله  است.  پايين  نيتروژن  اكسيدهاى  توليد  براى 
جلوگيرى  به  مى توان   NOx بيشتر  كاهش  روش هاى 
تزريق  از  خوددارى  احتراق،  محفظه  دماى  افزايش  از 
نياز و اضافه كردن هوا به صورت  از حد  هواى بيشتر 

مرحله اى اشاره كرد. 

3- وسيله بازگرداننده ذرات جامد 

FBC انعطاف پذيرى در نوع سوخت
اين ويژگى از جمله مهمترين عوامل اهميت و جذابيت 
انواع  بويلرها  اين  است[6].  سيالى  بستر  بويلرهاى 
سوخت ها را مى سوزانند بدون آنكه مشكل خاصى از نظر 

راندمان احتراق آنها صورت بگيرد (شكل هاى 5 و 6).

FBC بازده احتراق در
بازده احتراق در بويلر بستر سيالى گردشى CFB عموماً 
باال است و در محدودة بين 97/5 تا 99/5 درصد مى باشد. 
اين مقدار براى بستر سيالى حبابى كمى پايين تر است 
و بين 90 تا 98 درصد است. داليل زير را مى توان به 
عنوان علل راندمان باالتر CFB نسبت به BFB دانست:

زياد  ارتفاع  دليل  به  هوا  و  بهتر سوخت  اختالط  الف- 
محفظه احتراق (ارتفاع حتى تا 40 متر مى باشد)[1]

با  سوخت هاى  براى  (مخصوصاً  باالتر  احتراق  نرخ  ب- 
محفظه احتراق (ارتفاع حتى تا 40 متر مى باشد)[1]

با  سوخت هاى  براى  (مخصوصاً  باالتر  احتراق  نرخ  ب- 
محفظه احتراق (ارتفاع حتى تا 40 متر مى باشد)[1]

دانه هاى درشت تر).
برخالف بويلرهاى BFB، بويلرهاى CFB راندمان عالى 
خود را در محدودة وسيع ترى از عملكرد نگه مى دارند و 

از دست نمى دهند.

FBC حذف سولفور در
بويلرهاى بستر سيالى مى توانند  بويلرها،  بقية  برخالف 
دى اكسيد گوگرد توليد شده در حين احتراق در كوره 
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جمع بندى
ذرات  بستر  زير  از  هوا  سيالى جريان  بستر  احتراق  در 
جامد كه شامل 0/5 تا 5 درصد سوخت جامد و 95 تا 
مى شود.  دميده  است  خنثى  جامد  ذرات  درصد   99/5
و  معروف  رژيم  دو  هوا  جريان  سرعت  ميزان  به  بسته 
متداول بستر سيالى حبابى BFB و بستر سيالى گردشى 
سيالى  بستر  براى  احتراق  بازده  مى شود.  ايجاد   CFB
برگشتى جريان حدود 90 درصد  بدون سيكل  حبابى 
و با سيكل برگشتى جريان همراه ذرات داغ به انتهاى 
محفظه احتراق در حدود 98 درصد است. دماى احتراق 
در بستر سيالى حدود 850 درجه سانتيگراد است كه 
كم  بسيار  آن  در   NOx وجود  مشكالت  ترتيب  بدين 
و  سوخت  عالى  اختالط  به  توجه  با  مى شود.  مشاهده 
هوا و دماى پايين امكان استفاده از مواد جاذب سولفور 
SOx تركيبات  ترتيب  بدين  و  دارد  وجود  آهك  مانند 

نوع  اين  بارز  ويژگى هاى  از  يكى  مى شوند.  جذب  هم 
بسيار  سوخت هاى  از  استفاده  امكان پذيرى  احتراق 
است.  كرده  بى نظير  خود  نوع  در  آنرا  كه  است  متنوع 
وجود  به  توجه  با  توده  زيست  سوخت هاى  مورد  در 
از  زيادى  قسمت  (پتاسيم)  آلكالى  نمك هاى  تركيبات 
سولفور جذب مى شود. در انتها ذكر اين نكته الزم است 
در  كه  كشورى  تنها  خاورميانه  كشورهاى  ميان  از  كه 
زمينه احتراق در بستر سيالى تحقيقاتى را شروع كرده 
اين  است.  مصر  كشور  گرفته  بكار  را  تكنولوژى  اين  و 
خاورميانه  كشورهاى  فراوان  وابستگى  در  شايد  را  امر 
دانست.  نفت  به محصوالت  ايران  از جمله كشورمان  و 
منابع  و  تكنولوژى  اين  از  استفاده  مى رسد  نظر  به 

حتى  كه  دائمى  و  تجديد پذير  توده)  (زيست  سوختى 
خاكستر آن هم در صنايع كشاورزى استفاده مى شود 
فرصتى است كه نبايد از دست داد. احتراق با راندمان 
باالى 98 درصد با منابع سوختى ارزان، در دسترس و 
تجديد پذير امرى نيست كه به راحتى از كنار آن بتوان 
گذشت. از پتانسيل هاى كشورمان از نظر منابع زيست 
توده مى توان به ضايعات نيشكر در صنايع نيشكر جلگه 
شمال،  در  برنج  سبوس  ضايعات  خوزستان،  گسترده 
ضايعات تفاله هاى زيتون در صنعت روغن زيتون شمال 
و مركز ايران، تفاله هاى دانه هاى روغنى از قبيل ذرت و 
سبوس گندم در استان خراسان و ضايعات چوب و .... 

اسم برد.
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هرهيك چهرهيك چهره

اين  چهره  يك  بخش  در 
و  تحقيقات  با  شماره 
از  ديگر  يكي  فعاليت هاي 
احتراق  علم  متخصصان 
دكتر كشورمان جناب آقاي دكتر كشورمان جناب آقاي دكتر 
ناصر سراج مهدي زاده آشنا 

مي شويم.

تهران  در  ناصر سراج مهدي زاده در سال 1343  دكتر 
رشته  در  را  دبيرستان  دورة  تحصيالت  شدند.  متولد 
فيزيك در دبيرستان عالمه حلي تهران سپري – فيزيك در دبيرستان عالمه حلي تهران سپري – فيزيك در دبيرستان عالمه حلي تهران سپري  رياضي 
كرده و تحصيالت دورة كارشناسي و كارشناسي ارشد را 
در رشته مهندسي مكانيك در دانشگاه صنعتي اميركبير 
به پايان رساندند. بعد از فارغ التحصيلي ايشان به مدت 
دانشگاه  مكانيك  دانشكده  با  مربي  بعنوان  سال  دو 
صنعتي اميركبير همكاري داشتند و سپس جهت ادامه 
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تحصيل به فرانسه عزيمت كرده و مدرك دكتري خود 
را از دانشگاه نانت در رشته مهندسي انرژي اخذ نمودند. 
موضوع رساله دكتراي ايشان طراحي موتور استرلنيگ 
جهت توليد انرژي الكتريكي مي باشد. بعد از اتمام دوره 
دكتري، وي در سال 1377 به ايران مراجعت نموده و 
در دانشكده هوا فضاي دانشگاه صنعتي اميركبير بعنوان 
عضو هيئت علمي همكاري خود را آغاز كردند. ايشان 
بعنوان  و  بوده  دانشياري  مرتبة  حائز  حاضر  حال  در 
هستند.  كار  به  مشغول  دانشكده  اداري  مالي  معاون 
شرح  به  نامبرده  پژوهشي  و  علمي  فعاليتهاي  خالصه 

زير مي باشد: 
1- تدريس دروس ترموديناميك، انتقال حرارت پيشرفته، 

رياضيات پيشرفته و محاسبات عددي پيشرفته 
و  ارشد  (كارشناسي  پايان نامه  نوزده  راهنمائي   -2

دكتري) 
براي  انرژي  مصرف  استاندارد  تدوين  طرح  اجراي   -3

آبگرمكن هاي برقي 
4- اجراي طرح پژوهشي مطالعه حركت شعله آرام در 

لوله محتوي گاز 
ISI 5- تعداد 5 مقاله ارائه شده در مجالت

پژوهشي – پژوهشي – پژوهشي  6- تعداد 8 مقاله ارائه شده در مجالت علمي

7- چندين مقاله ارائه شده در كنفرانس هاي بين المللي 
از  ايشان عبارتند  8- زمينه هاي تحقيقاتي مورد عالقه 
بررسي ناپايداري احتراق در توربينهاي گازي، مدل سازي 
xمحفظه احتراق، بررسي روش هاي كاهش xمحفظه احتراق، بررسي روش هاي كاهش NOx، طراحي 
پايداري  روش هاي  بررسي   ،LOW NOx مشعل هاي

شعله 
9- ايشان داور مجالت علمي پژوهشي ذيل هستند: 

  - مجلة سوخت و احتراق 
Journal of Aerospace Science & Technology -  Journal of Aerospace Science & Technology -  Journal of Aerospace Science & Technology

  - مجله اميركبير 
  - مجله مكانيك و هوا- فضا 

با  داور  بعنوان  مهدي زاده  دكتر  آقاي  است  ذكر  قابل   
كه بصورت ادواري برگزار مي شود، " كه بصورت ادواري برگزار مي شود، " كه بصورت ادواري برگزار مي شود،  "جايزه كتاب فصل

همكاري دارند. 
دانشكده  پژوهشي  معاونت  پيشرانش،  گروه  مديريت 
اجرائي  سمت هاي  مهمترين  از  اداري  مالي  معاونت  و 
احتراق  انجمن  ايشان عضو  باشد. همچنين  ايشان مي 

ايران و انجمن هوافضاي ايران هستند.

براي اين محقق ارجمند آرزوي سالمتي و توفيق روز افزون داريم.

هاي مجتمع آموزش فني و مهندسي نفت اصفهانمعرفي آزمايشگاه هاي مجتمع آموزش فني و مهندسي نفت اصفهانمعرفي آزمايشگاه هاي مجتمع آموزش فني و مهندسي نفت اصفهان

در  اصفهان،  نفت  مهندسي  و  فني  آموزش  مجتمع 
شمال غربي شهر اصفهان واقع شده است. اين مجتمع 
آموزشي  فعاليت  و  افتتاح   1368 بهمن  در  آموزشي 
خود را در شهرك شهيد محمد منتظري تحت عنوان 
بـدو  در  كرد.  آغـاز  اصـفـهان  فنـي  آمــوزشـكـده 
تـاسيـس بـا چـهار دوره كاردانـي عـمليات پااليش و 
عمليات گازرساني، عمليات پتروشيمي وخوردگي فلزات 
در مقـطع كاردانـي شروع به كار نمود و حدود 750 نفر 
بين سال هاي 1368 تا 1380 جهت خدمت در صنايع 
نفت كشور از اين مجتمع فارغ التحصيل شدند. همزمان 
و در كنار فعاليت هاي آكادميك خود، اين مجتمع براي 
رفع نيازهاي مختلف آموزشي شركت هاي تابعه وزارت 
نفت، آموزش هاي كوتاه مدت مورد درخواست واحدها 
را نيز پوشش مي دهد. اين مجتمع با توجه به بنيان و 

نيازهاي آموزشي شركت ملي  اوليه، براي رفع  طراحي 
نفت ايران در مركز كشور ايجاد گرديده و از بدو تأسيس 
نيروهاي  تمامي  براي  را  آموزشي  رسالت  اين  تاكنون 
ايران و سپس وزارت نفت عهده دار  شركت ملي نفت 

بوده است.
زمينه  در  متنوعي  آزمايشگاه هاي  داراي  مجتمع  اين 
به  مي توان  آن ها  جمله  از  كه  مي باشد  نفت  صنعت 
ترموديناميك  آزمايشگاه  حرارت،  انتقال  آزمايشگاه 
آزمايشگاه  فلزات،  خوردگي  آزمايشگاه  مهندسي، 
متالوگرافي، آزمايشگاه رنگ و پوشش، آزمايشگاه كنترل 
آزمايشگاه  نفتي،  فرآوردهاي  و  روغن  و  سوخت  كيفي 
آزمايشگاه  تجزيه،  شيمي  آزمايشگاه  آلي،  شيمي 
واحد  فيزيك،  شيمي  آزمايشگاه  عمومي،  شيمي 
سيستم هاي  و  كنترل  آزمايشگاه  آزمايشگاهي،  احتراق 
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اندازه گيري، آزمايشگاه ماشين هاي هيدروليك (مكانيك 
سياالت پيشرفته)، آزمايشگاه فيزيك مكانيك، حرارت و 

الكتريسيته، اشاره نمود.
اين  آزمايشگاه هاي  از  نمونه  چند  معرفي  به  ادامه  در 

مركز مي پردازيم:

كامل  است  ـ مجموعه اي  انتقال حرارت  آزمايشگاه 
و  آزمايشگاهي مدرن  و وسايل  از دستگاه ها  بي نظير  و 
بسيار پيشرفته در زمينه انتقال حرارت. انجام تحقيقات 
به  منحصر  توانائي هاي  جمله  از  كاربردي  و  باال  سطح 
فرد اين مجموعه مي باشد. با بهره گيري از اين امكانات 
مي توان دروس آزمايشگاهي مرتبط با انتقال حرارت را 
تا عالي ترين سطوح آموزشي رشته هاي مهندسي مربوط 
در اين آزمايشگاه برگزار نمود. دستگاه هاي زير نمونه اي 
دستگاه  است:  آزمايشگاه  اين  موجود  توانائي هاي  از 
كامپيوتري  دستگاه  سياالت،  هدايتي  حرارت  انتقال 
لوله اي،  دو  حرارتي  مبدل  متعامد،  حرارتي  مبدل 
ترموسيفون، دستگاه  انتقال حرارت تشعشعي،  دستگاه 
انتقال حرارت جابجايي بصورت آزاد و اجباري، دستگاه 
انتقال حرارات جابجايي آزاد و تشعشعي و طيف وسيعي 

از ساير امكانات.

آزمايشگاه ترموديناميك مهندسيـ  اين آزمايشگاه 
نيز از جمله امكانات بي نظير مجتمع محسوب مي شود 
امكـان  خارجي،  مـدرن  تجهيزات  از  بهره گيري  با  كه 
در  را  باال  سطـح  در  آمـوزش  و  تحقــيق  و  بررســي 
زميـنه ترمـوديناميك فراهـم مي آورد. دستگاه هاي زير 
بخار  موتور  مي باشد:  آزمايشگاه  اين  امكانات  جمله  از 
دستگاه  بخار)،  نيروگاه  (سيموالتور  رانكلين  سيكل 
سيكل هاي تبريد و تهويه، انواع كامپيوتر جهت كنترل 
پايداري  و  انتشار  دستگاه  دستگاه ها،  آزمايش  انجام  و 
كامل  مجموعه  و  آزمايشگاهي  احتراق  دستگاه  شعله، 

ديگري از امكانات.

و  روغن  و  سوخت  كيفي  كنترل  آزمايشگاه 
فرآوردهاي نفتي ـ اين آزمايشگاه با در اختيار داشتن 
تجهيزات مدرن و پيشرفته انجام تست هاي گوناگون بر 
مواد و فرآورده هاي نفتي آزمايشگر را قادر مي سازد تا در 
كليه سطوح و مقاطع آموزش و تحقيقاتي فعاليت نمايد. 
را مي توان  زير  موارد  انجام  قابل  آزمايش هاي  از جمله 
نام برد: تقطير مواد نفتي، تشخيص درصد آب با تقطير، 
تشخيص درصد گل و الي آب با سانتريفيوژ، گرانروي، 
دانسيته، نقطه اشتعال، نقطه نرم شدن، رنگ مواد نفتي، 
اندازه گيري خاكستر مواد سوختني، اندازه گيري درصد 
نقطه  مسي،  نوار  با  خوردگي  پمپ،  روش  به  گوگرد 
اتيلن، اندازه گيري سايش قطعات مكانيكي و صداي آن، 
متنوع  آزمايش هاي  بسياري  و  بخار  فشار  اندازه گيري 

ديگر.



سال هفتم - شماره 34 - فروردين و ارديبهشت ماه 1389 8

واحد احتراق آزمايشگاهيـ  محدوده استفاده و كاربرد 
اين دستگاه بسيار وسيع و گسترده مي باشد بطوري كه 
از آزمايشات ساده احتراق گرفته تا پروژه هاي تمام عيار 
تحقيقاتي و توسعه در زمينه احتراق، طراحي مشعل هاي 
صنعتي، ارزيابي خوردگي در كوره هاي صنعتي و  مقايسه 
كارآيي سوخت هاي مختلف را مي توان به خوبي با آن 
تحت آزمايش و مطالعه قرار داد. اين دستگاه با مجهز 
ديجيتالي  آناليزرهاي  از جمله  ويژه  تجهيزات  به  بودن 
مي تواند بررسي دقيقي از احتراق را انجام دهد. الزم به 

ازاين دستگاه درتمام سطوح دانشجويي  استفاده  ذكراست 
،فني  و مهندسي حائز اهميت  مي باشد.

معرفي كتاب

عنوان كتاب:
احتراق  و  سوخت 

(ويرايش دوم)
نشر:  تاريخ  و  ناشر 

شرح، پائيز 1387

نويسنده : دكتر كامران مبيني–استاديار دانشگاه شهيد رجائي

كتاب حاضر ويرايش دوم كتاب سوخت و احتراق است 
توجه  با  مؤلف  گرديد.  معرفي  قبل  در چند شماره  كه 
به تجربيات تدريس و پي بردن به اشكاالت موجود در 
چاپ قبلي و نياز دانشجويان، كتاب را مورد بازبيني قرار 
داده و تغييرات اساسي در آن به عمل آورده است. عمده 
صورت  ترموديناميك  و  شيمي  تعاريف  در  تغييرات، 
گرفته است. نمايه موضوعي نيز به انتهاي كتاب افزوده 

شده است.
و  بنيادي  حد  در  كتاب  اين  مباحث  كلي  طور  به 
دانشجويان دوره كارشناسي در  براي  و  مقدماتي است 
حد دو واحد درسي مناسب مي باشد. اين كتاب داراي 
سه بخش سوخت ها، احتراق و آلودگي هواست. بخش 
بر  مروري  اول  فصل  است،  فصل  دو  شامل  سوخت ها 
مباحث مهم شيمي و ترموديناميك است. در فصل دوم، 
انواع سوخت ها شامل سوخت هاي جامد، مايع و گازي 
معرفي شده اند. تمركز توضيحات در مبحث سوخت هاي 
سوخت هاي  خواص  است.  سنگ  زغال  روي  بر  جامد 

مايع از وزن مخصوص و گرانروري گرفته تا عدد اكتان و 
ستان در قسمت سوخت هاي مايع مورد بحث و بررسي 
قرار گرفته است. در اين قسمت اشاره اى نيز به منشاء 
پيدايش و نحوه استخراج نفت خام و پااليش نفت شده 
است. عليرغم افزايش سهم گاز طبيعي در سبد سوخت 
گاز  موضوع  به  كفايت  حد  در  نويسنده  ليكن  كشور 
ويرايش هاى  در  است  ضرورى  است.  نپرداخته  طبيعي 

بعدى گاز طبيعى بيشتر مورد توجه قرار گيرد. 
بخش دوم يعنى احتراق از 5 فصل تشكيل شده است. 
تحليل استوكيومتري و ترموديناميكي احتراق دو فصل 
اول اين بخش را تشكيل مي دهد. شعله پيش آميخته 
آرام و نفوذي آرام از لحاظ فيزيكي تحليل شده است. 
مكانيزم احتراق و تعادل شيميايي و واكنش هاي تعادلي 
به صورت مختصر و در حد مقدماتي توضيح داده شده 
مشعل ها،  در  احتراق  كاربردهاي  به  پنجم  فصل  است. 

روشنايي، انفجار و توليد قدرت اختصاص يافته است.
پايان بخش اين كتاب، معرفى انواع آالينده ها و مباحث 
مربوط به كنترل آلودگي هواست. در انتهاي كتاب نيز 
جداول خواص برخى از سوخت ها گنجانده شده است. 

كتاب  متن  در  مثال  ارائه  ساده،  بيان  نويسي،  مختصر 
اين  از نقاط قوت  انتهاي هر مبحث  و طرح مسائل در 
كاربردهاي  به  نگاه سطحي  اما  به شمار مي رود.  كتاب 
و  احتراق  سازي  بهينه  مباحث  به  نپرداختن  احتراق، 
اتالف انرژي و توصيفي بودن كتاب (بجاي تحليلي بودن 

آن) از مهمترين ضعف هاي اين كتاب است.
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مسابقه علمي

در هر شماره خبرنامه سؤالي با عنوان مسابقه علمي مطرح 
مي شود. عالقمندان به پاسخگويي مي توانند پاسخ خود 
را حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت خبرنامه 
به  الكترونيكي  با پست   Pdf يا   Word فايل  به صورت 
هر  برنده  فرمايند.  ارسال  ايران  احتراق  انجمن  آدرس 
مسابقه در شماره هاي بعدي خبرنامه معرفي مي گردد و 
جايزه در نظر گرفته شده به برندگان طي مراسمي در 

مجمع عمومي انجمن احتراق ايران اعطا خواهد شد.

سوال اين شماره :
Port) موتورهاى تزريق در راهگاه گاز طبيعى سوز
   (Injection Compressed Natural Gas Engine
سوز  طبيعى  گاز  مستقيم  تزريق  موتورهاى  با 

Compressed Natural Gas Direct Injection)
Engine)  چه تفاوت عمده اي دارند. استفاده از اين 
موتورها چه مزايا و معايبى دارد؟ آيا اين موتورها 
مي توانند جايگزين خوبى براى موتورهاى مرسوم 

باشند؟

جواب مسابقه خبرنامه شماره قبل:
استفاده از هيدروژن به مشكالت استفاده از هيدروژن به مشكالت استفاده از هيدروژن به  مشكالت  مورد مشكالت  مورد  در شماره قبل در
عنوان سوخت در موتورهاى احتراق داخلى و روش هاى 

حل آنها سوال كرده بوديم. 
در اين شماره به صورت مختصر اين مطلب را توضيح 

مى دهيم.

استفاده از هيدروژن در موتورهاي درون سوز:
 مزايا، مشكالت پيش رو  و راه  حل ها 

مزيت  است.  شده  مقايسه  ديگر  هيدروكربنى  سوخت 
هيدروژن  كه  است  اين  در  خصوصيت  اين  عمده ى 
سوخت  از  فقير  بسيار  مخلوط هاى  صورت  به  مى تواند 

نيز محترق شود.

امكان كاركرد در مخلوط هاى فقير و بسيار فقير موجب 
كاهش بسيار چشمگير آلودگى اكسيد ازت در موتورهاى 
احتراق  قابليت  همچنين  مى گردد.  هيدروژن سوز 
هيدروژن در مخلوط هاى فقير باعث بهبود چشم گير در 

فرآيند راه اندازى موتور احتراق داخلى مى شود[1].

يكى از مطرح ترين گزينه ها براى جايگزينى سوخت هاى 
در  هيدروژن  مى باشد.  هيدروژن  آينده،  در  فسيلى 
داراى  متداول  هيدروكربنى  سوخت  هاى  با  مقايسه 
برخى خصوصيات فيزيكى و احتـــراقى منحصر به فرد 
موجب  خصوصيات  اين  از  برخى   .(1 (جدول  مى باشد 
بهبود احتراق آن در موتورهاى درون سوز بوده و برخى 
خصوصيات  اين  جمله  از  مى نمايد.  ايجاد  را  اشكاالتى 

هيدروژن مى توان به موارد ذيل اشاره كرد.

دامنه اشتعال پذيرى گسترده
داراى  سوخت  گونه هاى  ساير  با  مقايسه  در  هيدروژن 
امر  اين  مى باشد.  اشتعال پذيرى  دامنه  گسترده ترين 
بدين معنى است كه هيدروژن قابليت احتراق در دامنه 
وسيعى از نسبت هوا به سوخت را دارد. نسبت هوا به 
سوخت در حالت استكيومتريك براى هيدروژن 34 به 
1 است كه تا 180 به 1 نيز هيدروژن قابليت اشتعال 
دارد. در شكل (1) دامنه اشتعال پذيرى هيدروژن با دو 

محمود فالح زادگان
دانشجوي كارشناسي ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
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انرژى فعال سازى پايين هيدروژن 
فعال سازى واكنش احتراق هيدروژن در مقايسه با ساير 
است.  پذير  امكان  كمترى  بسيار  انرژى  با  سوخت ها 
اين خصوصيت به افزايش قابليت احتراق هيدروژن در 
مخلوط هاى فقير كمك كرده، همچنين موجب حصول 

اطمينان از احتراق كامل هيدروژن مى گردد.
هيدروژن  پايين  فعال سازى  انرژى  مزايا  اين  كنار  در 
استفاده  در  رو  پيش  معضالت  اساسى ترين  از  يكى 
علت  به  مى باشد.  داخلى  احتراق  موتورهاى  در  آن  از 
كه  صورتى  در  هيدروژن  باالى  اشتعال پذيرى  قابليت 
نقطه  آن  برود  باال  احتراق  محفظه  از  نقطه  هر  دماى 
براى مخلوط هيدروژن عمل  مانند يك شمع  مى تواند 
كرده و موجب پيش اشتعالى بشود. با اين توصيف و با 
محدوده  در  هيدروژن  مخلوط  اشتعال پذيرى  به  توجه 
وسيعى از نسبت سوخت به هوا مسئله پيش اشتعالى با 
اهميت تر و به عنوان يك چالش اساسى جلوه مى كند. 
و هوا  اشتعال مخلوط سوخت  به معنى  اشتعالى  پيش 
پيش از زمان طراحى شده است. پديده پيش اشتعالى 
سبب خارج شدن موتور از شرايط طراحى و اختالل در 
هيدروژن  اشتعالى  پيش  مشكل  مى گردد.  آن  عملكرد 
را مى توان با كمتر كردن چگالى حرارتى به روش هايى 
مانند بازخورانى گازهاى اگزوز (EGR1) و پاشش آب، به 
همراه تغييراتى در برخى از اجزا موتور برطرف نمود[2]. 
در روش باز خورانى مقدارى از گازهاى خروجى اگزوز 
از طريق كانالى به منيفولد ورودى هوا وارد مى شود و با 
مخلوط سوخت و هوا درون سيلندر مخلوط مى گردد. 
اشتعال  قابل  غير  و  شده  سوخته  گازهاى  كردن  وارد 
به درون سيلندر باعث كاهش دماى محفظه احتراق و 
خنك شدن نقاط داغ درون سيلندر مى گردد، كه اين 

امر از بروز پيش اشتعالى جلوگيرى مى كند[2]. 
 يكى ديگر از روش هاى توزيع و پراكندگى حرارتى براى 
كه  همانطور  اشتعالى،  پيش  پديده  بروز  از  جلوگيرى 
گفته شد تزريق آب مى باشد. در اين روش نيز همانند 
احتراق  قابل  غير  ماده  عنوان يك  به  EGR، آب  روش 
پايين  را  محفظه  دماى  تا  شده  احتراق  محفظه  وارد 
بياورد. همانطور كه گفته شد وجود نقاط با دماى باال 
درون محفظه احتراق احتمال بروز پديده پيش اشتعالى 
را افزايش مى دهد. نوك شمع ها به علت هندسه خاص 

خود معموال از گرمترين نقاط در محفظه احتراق هستند. 
شمع هاى  از  هيدروژنى  موتورهاى  در  علت  همين  به 
مورد  در  همچنين  مى شود.  استفاده  كوتاه)  (پايه  سرد 
فقير  بسيار  مخلوط هاى  با  كار  براى  كه  موتورهايى 
تاثير  دو شمع  از  استفاده  مى گردند  طراحى  هيدروژن 
بسزايى در عملكرد موتور دارند. سرعت شعله هيدروژن 
ارتباط مستقيمى با نسبت هوا به سوخت دارد و با فقير 

شدن مخلوط سرعت شعله نيز كاسته مى شود[2].

قطر خاموشى كم هيدروژن
هيدروژن نسبت به سوخت هاى هيدروكربنى داراى قطر 
خاموشى به مراتب كمترى است. اين بدين معنى است 
به جداره  بيستر  از ساير سوخت ها  كه شعله هيدروژن 
سيلندر مى تواند نزديك شود. كم بودن قطر خاموشى 
پديده  بروز  امكان  كه  مى شود  باعث  هيدروژن  شعله 
شود[3].  تقويت  هيدروژن  احتراق  در  شعله  برگشت 
پديده برگشت شعله هنگامى اتفاق مى افتد كه مخلوط 
سوخت و هوا درون منيفولد ورودى وجود داشته باشد 
و شعله از درون محفظه سيلندر به داخل منيفولد پس 
بكشد. استفاده از سيستم تزريق سوخت مستقيم درون 
محفظه به عنوان راهكار مطرح براى حل معضل برگشت 
شعله است. در اين سيستم هوا به تنهايى درون سيلندر 
مكش شده و سپس بعد  از بسته شدن سوپاپ ها عمل 
انجام مى گيرد.  درون سيلندر  مستقيما  تزريق سوخت 
اين  از  كه  هيدروژن سوز  موتورهاى  در  خروجى  توان 
سيستم سوخت رسانى استفاده مى كنند. حدود 20 درصد 
باالتر از موتورهاى بنزين سوز و حدود 42 درصد باالتر از 
گونه كاربراتورى هيدروژن سوز هستند[3]. روش تزريق 
مستقيم مشكل برگشت شعله را حل مى كند اما بحث 
پيش اشتعالى هنوز هم پابرجاست. در ضمن در اين نوع 
سوخت رسانى به علت زمان كمتر موجود براى اختالط 
سوخت و هوا درون سيلندر امكان ايجاد آلودگى اكسيد 

ازت باالتر از گونه هاى ديگر است.

دماى خود اشتعالى باالى هيدروژن
مى باشد.  بااليى  اشتعالى  خود  دماى  داراى  هيدروژن 
دماى خود اشتعالى يك سوخت معرف ميزان حساسيت 
يك سوخت به نسبت تراكم اعمالى در موتور مى باشد. 
هر چه اين دما باالتر برود امكان ساخت موتور احتراق 
داخلى با نسبت تراكم باالتر فراهم مى آيد. همانطور كه  ١ Exhaust Gas Recirculation
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مى دانيم در موتورهاى احتراق داخلى باال رفتن نسبت 
اين  با  راندمان موتور مى باشد.  افزايش  به معنى  تراكم 
تفاسير اين خصوصيت احتراقى هيدروژن به عنوان يك 
موتور  بازده  افزايش  امكان  كه  مى گردد  مطرح  مزيت 
البته  فراهم مى آورد.  را  با سوخت هيدروژن  درون سوز 
باعث  هيدروژن  خصوصيت  اين  كه  داشت  توجه  بايد 
ايجاد مشكالتى در استفاده مستقيم از آن در موتورهاى 
از  استفاده  براى  كه  صورت  اين  به  مى گردد،  ديزلى 
هيدروژن در اين گونه موتورها نيازمند استفاده از شمع 
و يا مخلوطى راه انداز واكنش (به عنوان مثال گازوئيل) 

مى باشيم[3].

سرعت شعله باال
استكيومتريك  هواى  به  سوخت  نسبت  در  هيدروژن 
داراى سرعت شعله بااليى در مقايسه با ساير سوخت هاى 
هيدروكربنى مى باشد. همانطور كه مى دانيم در سيكل 
اتو فرآيند احتراق در يك لحظه انجام مى گيرد (سرعت 
عمل  در  صورتيكه  در  مى شود)،  فرض  بى نهايت  شعله 
ايده آل  حالت  از  شدن  دور  همين  و  نيست  گونه  اين 
موجب كاهش راندمان نسبت به حالت ايده آل مى گردد. 
سرعت شعله باال در هيدروژن موجب مى شود كه موتور 
نزديك  بسيار  ترموديناميكى  لحاظ  از  سوز  هيدروژن 
راندمان  داراى  نتيجه  در  و  كند  كار  ايده آل  سيكل  به 

باالترى باشد. 

ديفيوژن باال 
سرعت ديفيوژن هيدروژن در مقايسه با ساير سوخت ها 
تشكيل  امكان  خصوصيت  اين  است.  باال  بسيار  بسيار 
احتراق  محفظه  در  يكنواخت  هواى  و  مخلوط سوخت 
تاثير بسزايى در  راندمان  از لحاظ  ايجاد مى كند كه  را 
عملكرد دارد (در موتور هاى احتراق همگن نياز به اين 

نوع مخلوط مى باشد).
ديفيوژن باالى هيدروژن در كنار مزيت ذكر شده منجر 
به نفوذ آن به داخل محفظه لنگ مى گردد كه مشكالتى 
را به همراه دارد. همه موتورهاى درون سوز به سيستم 
تخليه گازهاى محفظه لنگ مجهز هستند. در هر موتورى 
مقدار ناچيزى از گازها ازميان رينگ ها نفوذ كرده و وارد 
نيز  محفظه  خود  در  در ضمن  مى شوند.  لنگ  محفظه 
معمولى  موتورهاى  در  مى باشد.  موجود  روغن  بخارات 
يك لوله از محفظه لنگ به سر سيلندر متصل مى گردد، 

كه  همانطور  مى كند.  تخليه  آنجا  در  را  گازها  اين  كه 
گفته شد هيدروژن داراى ديفيوژن بسيار بااليى است، 
به  نسبت  رينگ ها  ميان  از  آن  نفوذ  ميزان  نتيجه  در 
ساير سوخت ها بيشتر است. همچنين انرژى فعال سازى 
واكنش هيدروژن بسيار پايين است كه اين دو خاصيت در 
كنار يكديگر احتمال بروز انفجار در محفظه لنگ موتور 
هيدروژن سوز را باال مى برد. از راهكارهايى كه براى حل 
اين مسئله انجام مى گيرد استفاده از كاتاليزورهايى براى 
مى باشد.  لنگ  محفظه  در  موجود  هيدروژن  سوزاندن 
مصرف  پايينى  دماى  در  را  هيدروژن  كاتاليزورها،  اين 

مى كنند و خطر انفجار آن را مى گيرند[4].

چگالى پايين 
هيدروژن داراى چگالى بسيار پايينى در مقايسه با ساير 
گونه هاى سوخت است. اين امر دو مشكل اساسى در پى 
دارد. اول اينكه نيازمند فضاى زيادى براى ذخيره سازى 
مشخص  مسيرى  پيمايش  براى  هيدروزن  كافى  مقدار 
اينكه  دوم  مى باشد.  سوخت ها  ساير  با  مقايسه  در 
با  مقايسه  در  هوا  و  هيدروژن  مخلوط  انرژى  چگالى 
ساير سوخت ها كمتر است. علت اين امر اين است كه 
را  زيادى  حجم  احتراق  محفظه  فضاى  در  هيدروژن 
در  بيشتر  و سوخت  هوا  ورود  امكان  و  مى كند  اشغال 

محفظه احتراق وجود نخواهد داشت.
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معرفي پايان نامه ها و رساله هاي احتراقي

نظر  در  ايران  احتراق  انجمن  خبرنامه  تحريريه  هيات 
پايان  از  از خبرنامه به معرفي يكي  دارد در هر شماره 
نامه ها و رساله هاى دانشگاهى در زمينه احتراق بپردازد. 
در بخش معرفي پايان نامه ها و رساله هاي احتراقي اين 
باشماره باشماره با رساله دكتري جناب آقاي دكتر حسين سورى 
ل انرژيايش تبديل انرژيايش تبديل انرژي) از دانشكده فنى  (مهندسي مكانيك گر
و مهندسى دانشگاه تربيت مدرس كه در 1388/7/27

ارائه شده است، آشنا مي شويم.

مخلوط هاى  براي  ناپايا   DSD روش  توسعه  نوان: عنوان: عنوان: 
واكنشگر با استفاده از سينتيك كامل شيميايى

كيومرث مظاهرى (دكتركيومرث مظاهرى (دكتركيومرث مظاهرى (دانشگاه تربيت مدرس) ا:د راهنما:د راهنما: استا

چكيده:
      Detonation Shock تئورى مبناى  بر  تحقيق  اين  در 
Dynamics (DSD)، معادالت اولر واكنشي با سينتيك 
مابين  تراك خميده  واكنش  ناحيه  در  كامل  شيميايى 
شاك پيشرو و مكان صوتي حل شده است. به اين وسيله 
تاثير انحناء (κ) و شتاب (D0) جبهه بر سرعت انتشار 
براى   ،  D0-D-κ به  معروف  رابطه   ،(D) تراك  موج 
مخلوط هاى گازى تراك پذير با در نظر گرفتن سينتيك 
اين  از  سپس  است.  گرديده  بررسى  كامل  شيميايى 
مسير  پيش بينى  و  واكنش  ناحيه  مطالعه  براى  رابطه 
موج تراك و خصوصيات جريان پشت آن در دو حالت 
با استفاده از  انتشار واگرا و همگرا استفاده شده است. 
شيميايى،  كامل  سينتيك  بر  مبتنى   D0-D-κ رابطه 
Rيك مرز آغازش تراك در صفحه Rيك مرز آغازش تراك در صفحه D-R استخراج گرديده 
 است (R: شعاع انحناى جبهه موج). با استفاده از اين 
مرز آغازش و با كمك گرفتن از يك تئورى موج بالست 
نقطه اى، انرژى بحرانى آغازش مستقيم تراك پيش بينى 
شده است. استفاده از سينتيك كامل شيميايى باعث شد 
مقايسه  در  فوق  موارد  كليه  در  آمده  بدست  نتايج  كه 

مرحله اى  تك  مبناى سينتيك  بر  كه  قبلى  كارهاى  با 
بوده اند، از انطباق بيشترى با داده هاى تجربى برخوردار 
باشند. مطالعات كنونى نشان مى دهد كه نوع سينتيك 
انرژى  محاسبه  دقت  بر  مهمى  تاثير  شيميايى  كامل 
بحرانى دارد. اين تاثير هم مرتبه با اثرات ناپايا مى باشد. 
ارائه  روش  از  استفاده  با  شده  محاسبه  بحرانى  انرژى 
شده در كار حاضر، براى مخلوط هاى حساس، كه امواج 
از  دارند،  آنها  واكنش  ناحيه  در  كمترى  نقش  عرضى 

دقت بيشترى برخوردار مى باشد.
از  در تحقيق حاضر نشان داده شده است كه مى توان 
انحناى بحرانى نمودار شبه پاياى D-κ بعنوان معيارى 
براى ارزيابى حساسيت مخلوط هاى تراك پذير استفاده 
ديناميكى  پارامترهاى  ساير  بر  معيار  اين  مزيت  نمود. 
به  وابستگى  عدم  و  آن  ارزان  و  ساده  محاسبه  تراك، 

داده هاى تجربى است.
κدر كار حاضر همچنين از رابطه κدر كار حاضر همچنين از رابطه D-κ براى ارزيابى تاثير 
نوع قواعد مخلوط بر دقت محاسبات تراك خميده در 
مواد شديداالنفجار با معادله حالت و نرخ سوزش كلى 
استفاده شده است. نتايج نشان مى دهند كه فرم قاعده 
تراك  و  تخت  تراك  خواص  بر  چندانى  تاثير  مخلوط 
كامًال  واگرا  تراك  در  اثر  اين  اما  ندارد.  همگرا  خميده 

مشهود است.
حاصل اين رساله مقاله هايى است با عنوان:

1. Soury H., Mazaheri K., "Utilizing Unsteady 
Curved Detonation Analysis and Detailed 
Kinetics to Study the Direct Initiation of 
Detonation in H2-O2 and H2-Air mixtures", 
Int. Journal of Hydrogen Energy, Vol. 34, Issue 
24, pp. 9847-9856, December 2009.

انحناي  "تاثير  مظاهرى،  كيومرث  و  سورى  حسين   .2
جبهه تراك بر سرعت انتشار و خواص ناحيه واكنش"، 
مجله مواد پرانرژى، شماره 4، صفحات 68-55، 1387.
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اخبار انجمن احتراق ايران

معرفى عضو حقوقى جديد انجمن احتراق: شركت موتور سازان

ISO\ شركت موتور سازان توانست گواهينامه استانداردISO\ شركت موتور سازان توانست گواهينامه استانداردISO\
TS16949 را نيز دريافت نمايد.

امور تحقيقات مهندسي
 امور تحقيقات مهندسي شركت موتورسازان در راستاي 
محصوالت  تنوع  افزايش  و  شركت  فني  دانش  ارتقاى 
ارائه  توليدي و همچنين به روز نگهداشتن آنها و نهايتاً 
محصوالت  تنوع  افزايش  و  شركت  فني  دانش  ارتقاى 
ارائه  توليدي و همچنين به روز نگهداشتن آنها و نهايتاً 
محصوالت  تنوع  افزايش  و  شركت  فني  دانش  ارتقاى 

محصوالت جديد با استانداردهاي روز بين المللي شكل 
گرفته و با توجه به نيازهاي روز بازار و همچنين نيازهاي 

زيست محيطي كشور فعاليت خود را ادامه مي دهد.
از فعاليت هاي مركز تحقيقات موتور شركت موتورسازان، 
خودرو   4/236 موتورهاي  قدرت  افزايش  به  مي توان 
نمود.  اشاره  درصد   15 ميزان  به  كشاورزي   4/248 و 
همچنين در راستاي ارتقاى مشخصات زيست محيطي، 
و  نمونه سازي  به  مركز  فعاليت هاي  از  قسمت عمده اي 
تحقيقاتي  پروژه هاي  انواع  و  گازسوز  موتورهاي  توليد 
بهينه سازي  و  خروجي  آالينده  گازهاي  كاهش  جهت 
داده  اختصاص  توليدي  موتورهاي  در  سوخت  مصرف 

شده است. 

امكانات تحقيقاتى و آزمايشگاهي 
شركت موتورسازان هم زمان با جذب نيروهاي متخصص 
و ارائه آموزش هاي الزم، اقدام به تجهيز مركز تحقيقات 
به انواع تجهيزات تحقيقاتي و تست موتور به شرح زير

نموده است:
با دينامومترها و  - تجهيزات سلول تست موتور همراه 

ساير موارد جانبي آن 
اگزوز  گازهاي خروجي  آاليندگي  تجهيزات سنجش   -

موتور
- تجهيزات سنجش صدا و ارتعاش موتور 

تـست هاي  جـهت   RIG TEST دستگـاه هاي  انواع   -
تحقيقـاتي قطعـات و مـجمـوعه هاي موتور

توليد كننده  بزرگترين  بعنوان  موتورسازان  شركت 
با در اختيار داشتن امكانات و  موتورهاي ديزلي كشور 
تجهيزات مدرن و پيشرفته در ساخت انواع موتورهاي سه، 
با كاربردهاي مختلف كشاورزي،  چهار و شش سيلندر 
خودرو، صنعتي و ماشين آالت راه سازي فعاليت نموده 
و تامين كننده بخش اعظم نياز واحدهاي صنعتي كشور 

به نيروي محركه به شمار مي آيد.
كسب ركورد هاي بي سابقه در زمينه آمار توليد، فروش، 
صادرات و سود عملكرد از جمله دستاوردهاي قابل توجه 

شركت طي سال هاي اخير محسوب مي گردد.

تاريخچه مختصر شركت 
طرح  پروژه هاي  از  يكي  بعنوان  موتورسازان  شركت 
موتورهاي  تامين  بمنظور  ايران  تراكتور سازي  مجتمع 
و  گرديد  احداث  ايران  تراكتورسازي  نياز شركت  مورد 
پس از آن در راستاي سياست كوچك سازي صنايع، از 
شركت مادر تفكيك و در سال 1371 پروانه بهره برداري 
مستقل تحت عنوان "شركت موتورسازان تراكتورسازي 

ايران" را دريافت نمود.
درحال حاضر اين شركت بيش از 50 نوع موتوركاربردي، 
در قدرت هاي متنوع 35 تا 400 اسب بخار را توليد و 
عرضه نموده و در بخش هاي مختلف بازار نيروي محركه 

فعاليت مي نمايد. 
موفق   1375 سال  اول  نيمه  در  موتورسازان  شركت 
نيروي محركه كشور،  توليد كننده  اولين  بعنوان  گرديد 
 ISO المللي مديريت كيفيت  گواهينامه استاندارد بين 
SGS و   DNVالمللي بين  معتبر  موسسه  دو  از   9002

دريافت نموده و در سال 1380 موفق به كسب گواهينامه 
گرديد. در تداوم  ISO استاندارد زيست محيطي 14000
اين  مديريتي،  توسعه سيستم هاي  و  اصالح  برنامه هاي 
شركت در سال 1381 گواهينامه استاندارد بين المللي 
 (OHSAS 18001) شغلي  بهداشت  و  ايمني  مديريت 
 1384 سال  اوايل  در  همچنين  نمود.  دريافت  نيز  را 
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گزارش همايش تخصصي
ت  سيمانمديريت مصرف سوخت و بهينه سازى احتراق در صنعت  سيمانمديريت مصرف سوخت و بهينه سازى احتراق در صنعت  سيمان" "

مظاهري  كيومرث  دكتر  ادامه  در  باشد.  غني  تر  بعدي 
رئيس هيات مديره انجمن احتراق ايران ضمن خيرمقدم،  
به اهداف و فعاليت  هاي انجمن اشاره نمودند. ادامه اين 
همايش تخصصي همراه با سخنراني دبير انجمن صنفي 
كارفرمايان صنعت سيمان، مهندس پورخليل بود. وي 
درباره چالش  هاي جهانيان براي اجرايي نمودن تعهدات 
پروتكل كيوتو، سخنراني كرد و گفت: مناسبت  هاي اين 
براي  جهانيان  بزرگ  چالش  و  جهان  و  كشور  در  روز 
اجرايي نمودن تعهدات پروتكل كيوتو، تاييد و تاكيدي 

است بر برگزاري اين  گردهمايي. 
ارائه  تخصصي  مقاالت  افتتاحيه،  مراسم  اتمام  از  پس 

شد.

ده:مقاالت تخصصي ارائه شده:مقاالت تخصصي ارائه شده:
-توليد سيمان و نحوه پخت آن، مهندس محمدرضا عزيزيان

-مشعل  هاي كوره دوار سيمان، مهندس ايوب عادلي
كشور،  سيمان  صنعت  در  انرژي  مديريت  -ضرورت 

مهندس گودرز نباتي
عنوان سوخت  به  اشتعال  قابل  پسماندهاي  از  -استفاده 

RDFجايگزين RDFجايگزين RDF در صنعت سيمان، دكتر هايده شيرزادي
صنعت در  آالينده  ها  و  انرژي  مصرف  -بهينه  سازي 

سيمان، مهندس ميثم رياحي
-امكان  سنجي فني، اقتصادي و زيست  محيطي استفاده 
صنعت  در   (CHP) حرارت  و  برق  همزمان  توليد  از 

سيمان، مهندس قاسم عرب
-پيمان كيوتو و اهميت آن، مهندس سعيد بزرگي

در كوره  فرسوده  تايرهاي  از  استفاده  تحقيقاتي  -طرح 
سيمان آبيك، مهندس صمد صالحي

-رويكرد كلي استفاده از سوخت  هاي پسماند در صنعت 
سيمان، مهندس مجيد احمدي

-بازيافت حرارت جهت توليد انرژي الكتريكي در صنعت 
سيمان، مهندس حسين افشارباقري

و در خاتمه ميزگرد تخصصي جهت جمع  بندي و ارائه 
راهكارهاي پيشنهادي برگزار گرديد.

صنعت  در  احتراق  كيفيت  و  سوخت  جايگاه  اهميت 
و  سوخت  اصولى  گيرى  كار  به  مديريت  و  سيمان 
مالحظات زيست  محيطي، انجمن احتراق ايران را بر اين 
سوخته  دو  همايش  موفق  برگزارى  از  پس  تا،  داشت 
كردن واحدهاى صنعتى، اقدام به برگزارى اين همايش 
با عنوان "مديريت مصرف سوخت و بهينه سازى احتراق 
نمايد. اين همايش در روز چهارشنبه " نمايد. اين همايش در روز چهارشنبه " نمايد. اين همايش در روز چهارشنبه  در صنعت  سيمان
مورخ 88/9/27 با همكاري شركت توليدي و مهندسي 
شعله صنعت، شركت پااليش و پخش فرآورده  هاي نفتي 
صنعت  صنفي  انجمن  و  صنعت  احداث  شركت  ايران، 
سيمان در سالن آمفي  تاتر موسسه مطالعات بهره  وري و 

منابع انساني  برگزار گرديد.

محورهاي همايش:
- بهينه  سازي مصرف سوخت در صنعت سيمان

كاركرد  كميت  و  كيفيت  بر  احتراق  و  شعله  تأثير   -
سيستم پخت سيمان

- بررسي مشعل  هاي سيستم پخت سيمان
- تجهيزات سيستم سوخت  رساني

- استفاده از سوخت ضايعاتي، زباله  ها و ذغال سنگ در 
سيستم پخت سيمان

- تامين، ذخيره  سازي و آماده  سازي انواع سوخت
- روش  هاي كاهش آالينده  هاي زيست  محيطي در صنعت 

سيمان

در ابتداي اين همايش مهندس ايوب عادلي دبير همايش 
سخنراني كرد. وي از جمله ويژگي  هاي مهم اين همايش 
به فعاليت  هاي بخش صنعت از طريق مشاركت صنايع 
و  كرد  اشاره  همايش  سياستگزاري  در  نفت  و  سيمان 
نمودن  فراهم  را  همايش  اين  برگزاري  اصلي  اهداف 
محيطي مناسب براي تبادل تجربيات علمي و فناوري 
بين متخصصين صنعت سيمان عنوان كرد و گفت اين 
همايش عليرغم تالشي كه صورت گرفته به دليل اينكه 
بدون  بود.  خواهد  نواقصي  داراي  است،  همايش  اولين 
با  و  گرفته شده  پيش  در  كه  روندي  به  توجه  با  شك 
همايش  هاي  اميدواريم  صنعتگران،  همكاري  به  توجه 
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8th Asia Pacific Conference on Combustion (ASPACC-l0)
10-13 December 2010, Hyderabad, India

Under the Auspices of the Combustion Institute - Indian Section (CIIS)

About the Conference

The Asia-Pacific Conference on Combustion, 
ASPACC organized by the Asia-Pacific 
regional section members, affiliated to 
the Combustion Institute, since 1966 to 
promote the regional exchange of information
and to elevate state-of-the-art combustion 
science and technology through regional and 
global scientific partnership.

The 8th ASPACC is scheduled in year 2010 
at Hyderabad, India. The Indian section of the 
Combustion Institute will be hosting the 8th 
ASPACC. This conference will provide forum 
for mutual exchange of information among the 
global scientific community who are involved 
in fundamental & applications oriented 
Combustion research.

Technical papers are solicited from the fol-
lowing areas:

- Clean Coal Combustion
- Environmental & Pollution Control
- Reaction Kinetics
- Diagnostics
- Laminar & Turbulent Flames
- Heterogeneous Combustion

- Spray & Droplet Combustion
- Detonations, Explosions & Supersonic 
Combustion
- Fire Research
- Stationary Combustion Systems
- IC Engine, Gas Turbine Combustion and 
alternate fuels

DEADLINES*
Deadlines for submitting full length manuscript: 
Jun 30, 2010  
Notification of acceptance: 
Aug 30, 2010  
Deadline for submitting final manuscript: 
Sept 30, 2010  

Papers can be submitted in the following 
modes:

- Email to the editor
          o Dr. DP Mishra
            Email: mishra@iitk.ac.in
  (OR)
          o Dr. K Vijaya Kumar Reddy
            Email: kvijayakumarreddy@gmail.com

- Online submission (link given in the website) 

Website: www.aspacc2010.comWebsite: www.aspacc2010.comW

همايش هاى آينده

 دوره هاى آموزشي انجمن

آموزشي  دوره هاى  ايران  احتراق  انجمن  مشعل  كميته 
زير را برگزار مى نمايد:

سيستم  و  نيروگاهي  بخار  ديگ هاي  مشعل هاي   -
سوخت رساني آن (15-13 ارديبهشت ماه 1389)

- مشعل ها، سيستم سوخت رساني و بكارگيري اصولي 
آن در صنعت سيمان (15-13 تير ماه 1389) 

با  مي توانند  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  عالقمندان 
دبيرخانه انجمن احتراق ايران، تلفكس 82883962 و 
وب  به  يا  و  تماس  همراه 09127969685  تلفن  با  يا 

سايت www.ici.org.ir مراجعه نمايند.
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خبرنامه انجمن احتراق ايران
آدرس: تهران - صندوق پستي  14115/311

دبيرخانه انجمن احتراق ايران
  Newsletter@ici.org.ir :پست الكترونيكي

تلفكس:  82883962
Website:  www.ici.org.ir

سردبير: دكتررضا ابراهيمي
هيات تحريريه: 

رجايي،  رضا  مهندس محمد  مهنوش جودي،  مهندس 
صديق،  اكرم  مهندس  زماني نژاد،  محبوبه  مهندس 
مهندس محمدجواد منتظري، مهندس اسماعيل ولي زاده، 

مهندس الهام هجراني
چاپ: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

اهداف و زمينه هاي كنفرانس :
- فراهم نمودن بستر مناسب براي تبادل نظر متخصصين 

علوم حرارتي
- آشنايي دانش پژوهان و صنعت گران با آخرين دست 

آوردهاي علوم حرارتي
- ارتقاء سطح دانش علوم حرارتي در كشور

محورهاي كنفرانس: 
تابش)   همرفت، همرفت، همرفت، - انتقال حرارت (رسانش
سوخت و احتراق، - ترموديناميك (نيروگاه،

تحليل اگزرژى)  موتور احتراق داخلى                     موتور احتراق داخلى                     موتور احتراق داخلى،
- مواد متخلخل

- تهويه مطبوع و تبريد
- انرژى و محيط زيست

- تغيير فاز، جوشش و تقطير
- انرژى هاى نو

- مبدل حرارتى
MEMS نانو سيال و ميكروسيستم -

- انتقال حرارت معكوس

زمان هاى كليدى كنفرانس:
ى اى اى: 7 مهر ماه 1389 ارسال خالصه مقاالت دو صفحه

اعالم پذيرش مقاالت: 1 آبان ماه 1389
ارسال مقاالت كامل: 1 آذر ماه 1389
اعالم نتايج نهايى: 15 آذر ماه 1389

برگزارى كنفرانس: 19و20 بهمن ماه 1389

Website: www.itsc2011.ir
Email: info@itsc2011.ir

چهارمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران برگزارى
به اطالع مي رساند كه طبق برنامه ريزى هاى به عمل آمده توسط هيات 
مديره انجمن احتراق ايران، چهارمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران 
در نيمه دوم زمستان سال 1390 برگزار خواهد شد. از دانشگاه هايي 
كه تمايل به برگزاري اين كنفرانس دارند ، خواهشمند است با دبيرخانه 

انجمن احتراق ايران تماس حاصل نمايند.


