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مروري بر موتورهاي تزريق مستقيم گازسوز
اميد عسگري 

ندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي شريف مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي شريف مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي شريف دانشجوى دكترى

چكيده
رايج  سوخت هاي  خطرناك  اثرات  رشد  دليل  به 
فسيلي، گاز طبيعي به علت فوايدي از جمله دوستدار 
مورد  بودن  اقتصادي  و  پاك  احتراق  محيط زيست، 
داخلي  احتراق  موتورهاي  در  مخصوصا  فرواني  توجه 
قرار گرفته است. رقيق سوزي گاز طبيعي در موتورهاي 
اشتعال جرقه اي سبب بهبود راندمان حرارتي و كاهش 
آالينده ها در مقايسه با احتراق بنزين مي گردد. به علت 
احتراق در نسبت  اجازه  باالي گاز طبيعي،  اكتان  عدد 
مي گردد.  فراهم  ضربه  ايجاد  بدون  باالتري  تراكم هاي 
همچنين به علت نسبت باالي هيدروژن به كربن، انتشار 
گازهاى گلخانه اي كمتري نسبت به ديگر سوخت هاي 
اثرات خطرناك  افزايش  با  ديگر  از طرف  دارد.  فسيلي 
آالينده ها بر محيط زيست و رشد اين واقعيت كه منابع 
فسيلي محدود مي باشند، اهميت توسعه موتورهايي كه 
باعث كاهش مصرف سوخت و بهبود آالينده ها مي شوند، 
سوخت  پاشش  جرقه اي  موتورهاي  مي يابد.  افزايش 
مصرف  زياد،  توليدي  قدرت  وجود  با  درون راهگاهي1 
سوخت ويژه بااليي به دليل كم بودن راندمان حرارتي 
افت هاي  و  ضربه  محدوديت هاي  دليل  به  شده  (ايجاد 
دريچه گاز) دارند. همچنين موتورهاي اشتعال تراكمي2

افت هاي  وجود  عدم  و  باال  حرارتي  راندمان  دليل  به 
پاييني  ويژه   قدرت  و  سوخت  مصرف  گاز،  دريچه 
قدرت  تركيب  موتور،  مهندسين  اهداف  از  يكي  دارند. 
ويژه باالي موتورهاي اشتعال جرقه اي با راندمان باالي 
گذشته،  دهه  دو  طول  در  مي باشد.  ديزلي  موتورهاي 
تالش هايي براي توسعه موتورهاي احتراق داخلي براي 
اشتعال جرقه ايكاربرد در موتورهاي اشتعال جرقه ايكاربرد در موتورهاي اشتعال جرقه اي و اشتعال تراكمي انجام 
مورد  اهداف  به  رسيدن  روش هاي  از  يكي  است.  شده 
نظر، موتور اشتعال جرقه اي تزريق مستقيم3 (SIDI) كه 
انجام نمي شود، مي باشد.  بار توسط دريچه گاز  كنترل 
سوخت به طور مستقيم به درون سيلندر تزريق شده و 
با تغيير مقدار سوخت تزريق شده، بار كنترل مي گردد. 

با ايجاد مخلوط اليه اي درون سيلندر (به علت پاشش 
مستقيم سوخت) و استفاده از روش هاي جديد كنترل 
توزيع سوخت در نزديك شمع مي توان به اهداف مورد 
گاز،  دريچه  تلفات  كاهش  علت  به  يافت.  دست  نظر 
راندمان حرارتي افزايش مي يابد و به دليل رقيق سوزي 
تلفات حرارتي كاهش پيدا مي كند. داشتن نسبت تراكم 
موتور  راندمان  بهبود  مرسوم سبب  موتورهاي  از  باالتر 
و  طبيعي  گاز  يعني  باال  مورد  دو  تركيب  با  مي گردد. 
موتور تزريق مستقيم مي توان به بقاي موتورهاي احتراق 
داخلي اميدوار شد. در اين مقاله به معرفي و تاريخچه 
معايب وضعيت  مزايا،  و همچنين   CNGDI موتورهاي 

كنوني آن در جهان پرداخته مي شود.

كلمات كليدي:
گاز طبيعي، موتورهاي تزريق مستقيم، كاهش مصرف 

سوخت، كاهش انتشار آالينده ها

1- مقدمه
موتورهاي آينده و چگونگي آن به بحث داغ محافل صنعتي 
و دانشگاهي تبديل شده است. سوخت هيدروژن، سوخت 
گاز، سوخت هاي گياهي به همراه موتورهاي اصالح شده 
از  گوشه اي  هيبريدي  موتورهاي  و  ديزلي  يا  بنزيني 
موتورهاي  به  دستيابي  براي  گرفته  صورت  تالش هاي 
چندين  درون سوز  موتورهاي  نجات  براي  است.  جديد 
گام بايستي برداشته شود تا بتوانند به زندگي خود ادامه 
دهند البته تمامي اين گام ها مستلزم مطالعه، تحقيق، 
محاسبات پيچيده و هزينه بسيار بااليي مي باشند. اولين 
راهي كه مراكز اروپايي براي مقابله با بحران هاي ناشي 
از آلودگي هوا و انرژي پيگيري مي كنند اصالح سيستم 
سوخت رساني و محفظه احتراق موتورهاي بنزيني است 
جديد  روش  سواري  خودروهاي  در  دليل  همين  به  و 
كمك  به  سيلندر  درون  به  سوخت  مستقيم  تزريق 
بهترين  به  دستيابي  براي  مي شود.  پيگيري  كاتاليست 
مصرف سوخت، اين موتورها در بارهاي جزئي4 و مخلوط 

1 Port Fuel Injection-Spark Ignition Engines    
2 Compression Ignition Engines
3 Spark Ignition Direct Injection

4 Part Load
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هوا و سوخت بسيار رقيق1 كار مي كنند. در حالت پربار2
به منظور تامين ماكزيمم قدرت خروجي، مخلوط هوا و 
سوخت بصورت همگن3 وارد محفظه احتراق مي شوند. 
از مزاياي موتورهاي تزريق مستقيم، مي توان به بهبود 
حدي  تا  كه  تصور  غيرقابل  ميزان  به  سوخت  مصرف 
است  فسيلي  انرژي هاي  چالش هاي  برطرف كننده 
افت حرارتي  كاهش  تنفسي،  بازده  افزايش  كرد.  اشاره 
افزايش  ايجاد مخلوط اليه اي،  پاشش هنگام  در حالت 
نسبت تراكم و افزايش حد خود اشتعالي، كاهش توليد  
ديگر  از  سوخت  به  هوا  نسبت  دقيقتر  تنظيم  و   CO2

مزاياي اين موتورهاي جديد است [1].
مستقيم  پاشش  طرح  در  شده  اجرا  فناوري  ويژگي  از 
مي توان به عمود كردن دريچه ورودي هوا اشاره كرد. 
اين امر باعث مي شود جريان هوا در سيلندر به صورت 
و  بهتر  احتراق  جهت  همچنين  شود.  كنترل  مطلوب 
هدايت سوخت به طرف شمع، تاج پيستون منحني شكل 
بوده و پمپ سوخت فشار قوي جهت تغذيه انژكتورهاى 
چرخشى به كار رفته است. موتورهاي تزريق مستقيم در 
عين اينكه باعث كاهش مصرف سوخت مي شوند، قدرت 
خروجي موتور را نيز افزايش مي دهند. براي اين منظور 
بايد زمان بندي4 پاشش سوخت مناسب با بار موتور تغيير 
كند. در حالت بار جزئي تحت شرايط رانندگي شهري، 
پاشش به صورت دير هنگام و در انتهاي مرحله تراكم 
صورت مي گيرد. با اين كار، احتراق در يك مخلوط خيلي 
رقيق رخ مي دهد زيرا مخلوط سوخت و هوا به صورت 
اليه اي تشكيل مي شود. در حالت پر بار با سرعت هاي 
باال، سوخت در مرحله مكش5 پاشيده مي شود، اين كار 
باعث تشكيل يك مخلوط همگن سوخت و هوا مي گردد. 
 5 حدود  در  تنفسي  بازده  بهبود  باعث  موتورها  اين 
توان  و  گشتاور  شتاب  عملكرد  تراكم،  افزايش  درصد، 
موتور به ميزان 10 درصد و كاهش حدود 40 درصدي 
مصرف سوخت مي شوند. اين موتورها آينده روشني را تا 
سال 2012 براي موتورهاي احتراق داخلي رقم زده كه 
پيش بيني مي شود از سال 2012 به بعد موتورهاي پيل 
داخلي  احتراق  موتورهاي  جايگزين  تدريج  به  سوختي 
بنزيني شوند. با اين حال، بسياري پيش بيني مي كنند 

آن، عمر  در  انجام شده  اصالحات  و  بنزيني  موتورهاي 
تضمين  آينده  سال   15 تا  حداقل  را  موتورها  اينگونه 

مي كند [2].
درباره استفاده از موتورهاي تزريق مستقيم سوخت دكتر 
پيشينگر معتقد است "به نظر من توجه گسترده اي به 
موتورهاي تزريق مستقيم سوخت شده است و به طور 
مشخص اگر اين سيستم در كنار توربو شارژر قرار گيرد، 
بسيار مورد استقبال قرار خواهد گرفت". امروزه در اروپا 
مي بينيم كه بنزين در رقابت با ديزل قرار گرفته است. 
توسعه  حال  در  خودروسازي  شركت هاي  از  بسياري 
موتورهاي بنزيني با توربو شارژر به همراه سيستم تزريق 
مستقيم هستند كه اين موتورها از لحاظ قدرت و مصرف 

سوخت كارآيي بااليي دارند.

2- معرفي 
ديزلي  موتور  شبيه  كه  ساخت  بنزيني  موتور  مي توان 
درون  مستقيما  سوخت  اگر  ديگر  عبارت  به  كند،  كار 
درست  غني  اليه اي  مخلوط  و  گردد  تزريق  سيلندر 
نزديك شمع مشتعل گردد، مي توان موتوري ساخت كه 
هم راندماني مثل موتورهاي ديزلي و هم قدرت خروجي 
اما  باشد،  داشته  بنزيني مرسوم  موتورهاي  مثل  بااليي 
اين كار نياز به سوخت با قابليت احتراق باال دارد. تهيه 
داخلي مخلوط با استفاده از تزريق مستقيم بنزين ابتدا 
كار  به  جت  موتورهاي  براي  بوش  توسط   1937 در 
GUTBROD توسط  ديگري  سيستم هاي  شد.  گرفته 

براي موتورهاي دو زمانه در 1952 توسعه داده شدند، به 
SLترتيب موتورهاي چهارزمانه مرسدس SLترتيب موتورهاي چهارزمانه مرسدس 300SL در 1956 

نيز به اين طريق توسعه يافتند [3].
زمان كوتاه تزريق و پخش، همچنين پيچيدگي شرايط 
ديناميك سياالت در رنج وسيعي از سرعت و بار، سبب 
ايجاد فرآيند احتراقي متفاوت با حالت تشكيل خارجي 
تشكيل  بين  عمده اي  تفاوت هاي  مي گردد.  مخلوط 
تشكيل  و  منيفولد  يا  كاربراتور  توسط  مخلوط  خارجي 
داخلي مخلوط توسط تزريق مستقيم وجود دارد. در اين 
كنترل  در  پيشين  محدوديت هاي  از  بسياري  موتورها 
از  بعد  سوخت  پاشش  امكان  عدم  جمله،  از  احتراق 
بسته شدن سوپاپ مكش، حذف مي گردد. تهيه خارجي 
سطح  و  سوخت  زياد  مصرف  همچون  معايبي  مخلوط 
درون  مخلوط  تهيه  طول  در  دارد.  را  آالينده ها  باالي 
كانال ورودي، تماس مستقيم سوخت با ديواره ها كامال 

1 Lean
2 Full Load
3 Homogeneous
4 Timing
5 Intake
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غير قابل اجتناب مي باشد، درون كانال به خاطر امواج 
هوا يا پاشش هاي جزئي، غلظت هاي موضعي از سوخت 
تاثير  دليل  به  احتراق  محفظه  درون  مي گردد،  ايجاد 
قطرات سوخت روي سطوح و به خاطر كمبود موضعي 
اكسيژن يا واكنش هاي ايجاد شده در دماي كم ديواره، 

احتراق ناقص رخ مي دهد [4].
موتورهاي تزريق مستقيم اشتعال جرقه اي گاز طبيعي 
فشرده1 روي تزريق پر فشار گاز طبيعي درون محفظه 
دارند. تاكيد  داخلي  احتراق  موتورهاي  در  احتراق 

CNGDI هفتاد و پنج درصد تميز تر از موتورهاي ديزلي 
موتورهاي  از  تر  بازده  پر  درصد   30 تا   25 و  امروزي 
گاز طبيعي امروزي است. سيستم هاي CNGDI ساده، 
سبك، كم هزينه، مطمئن و بادوام مي باشند، همچنين 
صدا و ارتعاش كمتري دارند. شكل 1 پاشش سوخت در 
سيستم هاي تزريق مستقيم گاز طبيعي فشرده را نشان 

مي دهد.

SIDI تاريخچه و وضعيت تكنولوژي -3
بازدهي  بهبود  براي   SIDI اروپا و ژاپن، خودروهاي  در 
وسايل نقليه سبك2 با سوخت بنزين توسعه داده شدند. 
موتورهاي   ،SIDI تكنولوژي  در  پيشرو  ميتسوبيشي، 
تمام  و  مي كند،  توليد  سيلندر   هشت  و  شش  چهار، 
تكنولوژي  به  مجهز  مي سازد  اروپا  در  كه  خودروهايي 
SIDI مي باشد. ميتسوبيشي از 1996 شروع به ساخت 
خودرو  ميليون  يك  به  نزديك  و  كرده  سيستم ها  اين 

يك  آئودي  است.  نموده  توليد  سيستم  اين  به  مجهز 
استفاده  براي  سيلندر  چهار  ليتري،  دو   ،SIDI موتور 
SIDI، يك  و  نيز يك موتور  اروپا و فولوكس واگن  در 
است.  كرده  معرفي  را  سيلندر  چهار  ليترى، شش دهم
نيسان نيز يك خط توليد براي موتورهاي SIDI چهار، 
شش و هشت سيلندر كه استاندارد يورو 4 را در سال 
2005 ارضا كرده است، دارا مي باشد. ساب نيز با اتصال 
را  اي  SIDI موتور  توانسته  شمع  به  سوخت  انژكتور 

توسعه دهد كه استاندارد ULEV-II را ارضا كند.
شركت موتور اربيتال يك توسعه دهنده پيشرو بين المللي 
موتورهاي  انواع  تمام  براي  تزريق سوخت  سيستم هاي 
يك  زيمنس  و  اربيتال  شركت هاي  مي باشد.  سبك 
قرارداد همكاري مشترك 50 :50 معروف به سينرجكت 
مستقيم  تزريق  سيستم هاي  توليد  و  ساخت  براي  را 
ويرجينيا  در  واقع  (سينرجكت  كرده اند  منعقد  سوخت 

مي باشد) [6].
در  كه  انچه  با  متفاوت  اندكي  آمريكا  در   SIDI توسعه 
SIDI اروپا و ژاپن است، مي باشد. در آمريكا موتورهاي

تزريق  موتورهاي  به  نسبت  بيشتر  هزينه  خاطر  به 
ارضاي  در  آنها  توانايي  به  ترديد  و  مرسوم  درگاهي 
معرفي  مورد  آينده،  در  زيست محيطي  استانداردهاي  
و  اروپا  به  نسبت  سختگيرانه تر  (خيلي  نگرفتند  قرار 
SIDIژاپن).  اولين موتور SIDIژاپن).  اولين موتور SIDI آمريكا در نسبت هوا به سوخت 
كرد.  عمل  عملكرد  محدوده  تمام  در  استوكيومتريكي 
اين موتورها  امتيازات فقير سوزي،  از  عالوه بر صرفنظر 
به  سوخت  درگاهي  تزريق  موتورهاي  از  موثرتر  بسيار 
دليل توانايي استفاده از نسبت تراكم هاي باال و خفگي 
در كشور   CNGDI موتور  از  نمونه اي  مي باشند.  كمتر 
مالزي در سال 2006 ساخته شده و بر روي خودروي 
پروتون نصب گرديده است. همچنين تحقيقات فرواني 
بر روي اين موتورها، مخصوصا ساخت انژكتور پرفشار در 

شركت AVL و زيمنس در حال انجام است.

4- ويژگي هاي موتور تزريق مستقيم
مزايا و معايب اين موتورها در زير به طور خالصه آمده 

است[7]: 
مزايا:

•بهبود اقتصاد سوخت از طريق:
1- افت پمپينگ كمتر (عدم وجود دريچه گاز)

2- افت حرارتي كمتر 1 CNGDI
2 Light-Duty 
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اثر   در  مخلوط  كاري  (خنك  باالتر  تراكم  نسبت   -3
تزريق در مرحله مكش)

4- نيازمند سوخت با اكتان كمتر
5- افزايش راندمان حجمي

6- قطع سوخت هنگام كاهش سرعت
•بهبود پاسخ گذرا

•كنترل دقيق تر نسبت هوا به سوخت
•سرعت سريع در شروع

•راه اندازي سرد كمتر
•كاهش هيدروكربن هاي نسوخته در هنگام راه اندازي 

سرد
CO2 انتشار كمتر•

•منابع گسترده گازي دركشورهاي مثل ايران
مشكالت:

•مشكل در كنترل بار اليه اي در محدوده كاري مورد نياز
جهت  تزريق،  تكنولوژي هاي  و  كنترل  در  •پيچيدگي 

تغييرات پيوسته بار
•نرخ نسبتا باالي تشكيل رسوب در انژكتورها

•انتشار هيدروكربن هاي نسوخته نسبتا باال در بارهاي كم
NOxتوليد موضعي زياد NOxتوليد موضعي زياد NOx تحت بار كم و شرايط مخلوط  •

اليه اي
•تشكيل دوده و ذرات سخت جامد در عملكرد با بار زياد

• افزايش انتشار ذرات
• كاتاليست هاي سه مرحله اي نمي توانند زياد مفيد واقع 

شوند
• افزايش سايش قطعات سيستم سوخت رساني به علت 

فشار باال و  عدم چرب بودن سوخت
• افزايش نرخ سايش در سيلندر

• افزايش نياز به توان الكتريكي و ولتاز جهت انژكتورها و 
محرك هاي مورد استفاده

• محدوديت فضاي نصب براي انژكتورها

5- انواع سيستم هاي احتراق در موتورهاي تزريق 
مستقيم

در مراجع اين سيستم ها غالبا بر اساس مكانيزم هاي حاكم 
در تشكيل مخلوط مرتب مي شوند. اگر تهيه مخلوط با 
1پاشش خود اسپري انجام گيرد به آن پاشش- هدايتي 1پاشش خود اسپري انجام گيرد به آن پاشش- هدايتي ، 

با انحراف جهت پاشش در محفظه احتراق انجام گيرد 

به  انجام شود  با چرخش هوا  و  به آن ديوار- هدايتي2 
اين طبقه بندي،  بر  هوا- هدايتي3 مي گويند. عالوه  آن 
اين  تركيب  با  اليه بندي سوخت  كه  داشت  توجه  بايد 
مكانيزم ها حاصل مي شود. شكل 2 اين طبقه بندي ها را 

نشان مي دهد.

2 Wall-Guided
3 Air-Guided 1 Spray-Guided
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سيستم هاي ديوار- هدايتي 1-5
باالي  تاج  (معموال  سطح  يك  از  سيستم ها  اين  در 
به سمت شمع  براي هدايت مخلوط سوخت  پيستون) 
موتورهاي  در  طرح  رايج ترين  اين  مي شود.  استفاده 
مقدار  طرح  اين  در  مي باشد.  بنزين  مستقيم  تزريق 
توليد مي شود كه  بااليي هيدروكربن نسوخته1 و دوده 
ضعيف  اليه بندي  خاطر  به  پايين  بارهاي  در  امر  اين 
ناموثر  همگن سازي  دليل  به  باال  بارهاي  در  و  مخلوط 

مخلوط مي باشد. 

5-2 سيستم هاي هوا- هدايتي
گاز  از  خاصي  حركت  از  استفاده  با  حالت  اين  در 
(چرخش)، هوا و مخلوط سوخت به سمت شمع انتقال 
مي يابند. هندسه اين سيستم شبيه به سيستم  ديوار- 
هدايتي مي باشد. با وجود اين بهينه كردن احتراق براي 
تمامي بارها و سرعت ها در اين حالت خيلي سخت است. 
اين سيستم احتراق بندرت در موتورهاي تجاري مورد 

بهره برداري قرار مي گيرد.

5-3 سيستم هاي پاشش- هدايتي
به  يا  يك سطح  به  مخلوط  تشكيل  سيستم ها  اين  در 
اليه بندي  كنترل  براي  سيلندر  درون  هواي  چرخش 
وابسته نمي باشد. سوخت تزريق شده توسط شمع قرار 
داده شده در نزديك انژكتور مشتعل مي شود. در نتيجه، 
كه  آنجايي  از  نزديك2 مي گويند.  فاصله  مفهوم  اين  به 
تغيير غلظت سوخت در طول محيط تزريق خيلي زياد 
سيلندر  درون  فشاري  شرايط  خالف  بر  تزريق  است، 
بايستي خيلي پايدار باشد. بنابراين اين سيستم احتراق 
به تغييرات در انژكتور و نصب تجهيزات بسيار حساس 
سيستم هاي  مي باشد.  هدايتي  ديوار-  سيستم  از  تر 
پاشش- هدايتي باعث كاهشي در حدود 25 درصد در 
تزريق  سيستم هاي  به  نسبت  و  شده  سوخت  مصرف 
را گزارش   HC از  نسبتا كمتري  انتشار  نقطه اي3  چند 
مي دهند. مهمترين امتياز اين سيستم ها اين است كه 
محدوده حالت اليه اي به طور قابل مالحظه اي بزرگتر 
از سيستم هاي ديوار- هدايتي مي باشد. از اين سيستم 
استفاده   CNGDI گاز  مستقيم  تزريق  موتورهاي  در 

مي شود.  

6- شرايط كاركرد
بسته به شرايط كاركرد، موتور مي تواند در محدوده هاي 
نشان  در شكل3  محدوده ها  اين  كه  كند  كار  متفاوتي 
داده شده است. همانطور كه در اين شكل مشخص است 
در ناحيه تمام بار و يا دورهاي باالتر از 3500 نياز به 
مخلوط همگن داريم. براي دستيابي به مخلوط همگن 
در ابتدا و در طي مرحله مكش سوخت به درون موتور 
تزريق مي گردد تا مخلوط همگن و يكنواختي تشكيل 

گردد.
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يادداشت  كوتاه روز 

ايجاد يك واحد توليد ناخالص ملى با پانزده برابر مصرف انرژى بيشتر
ر نفتوزير نفتوزير نفت مشاور  محمدرضا رجائى،

از  يكى  يارانه ها  كردن  هدفمند  اليحه  روزها  اين 
بحث هاى داغ جامعه است. از اين رو بازار ارائه اطالعات 
و آمار مصرف سرسام آور انرژي در ايران نيز بسيار داغ 
توزيع  و  تأمين  است. مسئولين و دست اندركاران  شده 
سوخت با ارائه اين آمار سعي دارند ضمن اطالع رساني 
به مردم، آنها را به مصرف بهينه انرژي ترغيب نمايند. 
مصرف  شدت  ميزان  برانگيز،  تأسف  آمارهاي  از  يكي 
هر  ايجاد  براي  كشورمان  در  ما  است.  ايران  در  انرژي 
ژاپن  كشور  برابر  پانزده  داخلي  ناخالص  توليد  واحد 
آژانس  نماينده  پيش  چندى  مي كنيم.  مصرف  انرژي 
همكاري هاي بين المللي ژاپن، اين ميزان شدت مصرف 
انرژي را غير منطقي و بي محابا توصيف كرد. زنگ خطر 
مصرف بي رويه انرژي سال هاست به صدا درآمده است و 
فعاليت هايي نيز در زمينه افزايش بهره وري انرژي انجام 
شده است، ولي اقدامات انجام شده متناسب با بزرگي 
و وخامت موضوع نيست. به قولي هنوز كفگيرمان به ته 

ديگ نخورده است تا به طور جدي به فكر چاره باشيم.
اهميت انرژي در توسعه صنعتي بر كسي پوشيده نيست، 
آلودگي هاي  افزايش  و  فسيلي  منابع  كاهش  طرفي  از 
افزوده  انرژي  موضوع  اهميت  بر  نيز  محيطي  زيست 
است. اما چرا ما در بهينه مصرف كردن انرژي موفقيت 
چشمگيري نداشته ايم؟ اين مطلب داليل متعددي دارد، 

ليكن شايد بتوان آنرا در چهار محور زير خالصه كرد.
در  مانع  مهم ترين  انرژي  حامل هاي  پايين  قيمت   .1

بهينه سازي مصرف انرژي است. دولت براي حمايت از 
اقشار كم درآمد جامعه، افزايش رفاه عمومي و حمايت از 
توليدكنندگان داخلي جهت حضور در بازارهاي جهاني 
را  انرژي  قيمت  تثبيت  سياست  گذشته  دهه  چند  در 
رشد  كه  به طوري  است  داده  قرار  خود  كار  دستور  در 
ساليانه  تورم  نرخ  از  كمتر  انرژي  حامل هاي  قيمت 
هدر  افزايش  سبب  انرژي،  نازل  قيمت  اما  است.  بوده 
مصرف  منابع،  از  بهره وري  به  بى توجهى  و  منابع  رفت 
بي رويه انرژي و ايجاد زمينه فسادهاي اقتصادي به ويژه 
اگرچه  اين رو  از  است.  شده  نفتي  فرآورده هاي  قاچاق 
امري  انرژي  تثبيت قيمت  حامل هاي  و  يارانه  پرداخت 
انرژي  قيمت  اصالح  و  تعديل  اما  است،  اجتناب ناپذير 
در درازمدت به منظور افزايش بهره وري انرژي ضروري 

است.
2. به كارگيري بهينه منابع انرژي مستلزم برنامه جامع 
و  كنترل  براي  مناسب  سازماندهي  و  ساختار  ايجاد  و 
نظارت است كه امروزه از آن به عنوان مديريت انرژي 
از  يكي  انرژي  جامع  برنامه  نبود  مي شود.  نامبرده 
مهم ترين عواملي است كه ما را از دستيابي به مديريت 
بهينه انرژي بازداشته است. هريك از دستگاه هاي متولي 
انرژي، برنامه هايي را بر اساس وظايفشان تدوين و اجرا 
مي كنند، ليكن براي رسيدن به اثربخشي بيشتر، بردار 
فعاليت ها را بايد در قالب يك سياست گذاري يكپارچه 
هم راستا و هم جهت كرد. البته مديريت يكپارچه انرژي 
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كشور  انرژي  متولي  دستگاه هاي  ادغام  به معناي  الزاماً 
نيست.

موجود  وضع  بايد  ابتدا  انرژي  جامع  برنامه  تدوين  در 
اطالعات  بانك  ايجاد  به  منوط  خود  كه  گردد  ترسيم 
است.  انرژي كشور  و مصارف  توليد  از  و مستند  دقيق 
مشخص  اولويت ها  محدوديت ها،  به  توجه  با  سپس، 

گردند و درنهايت سياست ها و راهكارها تدوين شوند.
3. اكثر دستگاه هاي انرژي بر داراي فناوري قديمي بوده 
و چندين برابر حد متعارف انرژي مصرف مي كنند. اين 
موضوع به خصوص در مورد صنايع انرژي بر مانند سيمان 
و فوالد از اهميت بيشتري برخوردار است. بدليل قيمت 
نازل انرژي، مصرف كنندگان در حال حاضر رغبتي براي 
انجام هزينه بيشتر براي خريد فناوري جديد ندارند، از 
اين رو تا واقعي شدن قيمت حامل هاي انرژي دولت بايد 
با حمايت خود، مصرف كنندگان را تشويق به استفاده 

از تكنولوژي هاي نوين نمايد.
4. وفور انرژي و قيمت پايين آن فرهنگ مصرف بهينه را 
نيز مخدوش نموده است. اما چگونه مي توان اين فرهنگ 
با ساخت تيزرهاي تبليغاتي و  را اصالح كرد؟ آيا صرفاً 
بيان شعارهاي انسان دوستانه و تشويق و ترغيب مردم 
به صرفه جويي مي توان به اين توفيق دست يافت؟ به نظر 

موضعي  اثرات  مي توانند  روش ها  اين  اگرچه  مي رسد 
حال  در  نيستند.  كافي  ولي  باشند  داشته  لحظه اى  و 
روي  بر  بيشتر  فرهنگ سازي  ايده هاي  تمركز  حاضر 
معتقدند  برخي  ليكن  قيمت هاست،  اصالح  و  آموزش 
براي فرهنگ سازي بايد از چاشني فناوري بهره جست. 
براي  تايمردار  چراغ هاي  از  استفاده  مثال،  به عنوان 
ضروري  غير  مواقع  در  آنها  روشن  ماندن  از  جلوگيري 
عمل  اضافي خاموش"  "المپ  از شعار  موثرتر  به مراتب 

مي كند.
هدفمند كردن يارانه هاى انرژى، اصالح ساختار و قوانين 
براى افزايش بهره ورى، توسعه و ارتقاى فناورى و نهادينه 
كردن فرهنگ مصرف بهينه انرژى چهار پارامتر اساسي 

در بهينه سازى مصرف انرژى است.

اما شرط الزم و كافي براي تحقق مديريت بهينه مصرف، 
يك  نفت  كه  كرد  باور  بايد  است.  كافي  انگيزه  داشتن 
سرمايه است و درآمد نيست و هيچ انسان عاقلي سرمايه 

خود را هدر نمي دهد.

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 

خواهد شد.طا خواهد شد.طا خواهد شد. طا مجمع عمومي انجمن احتراق ايران اعطا مجمع عمومي انجمن احتراق ايران اع

سوال اين شماره :
كار  چگونه   HiCOT تكنولوژى با  كوره هاى 

مي كنند؟

جواب مسابقه خبرنامه شماره قبل:
تزريق  موتورهاى  تفاوت مورد   در  قبل  شماره  در 
تزريق  موتورهاى  با  سوز طبيعى  گاز  راهگاه  در 

مستقيم گاز طبيعى سوز سوال كرده بوديم. 
پاسخ اين سوال در بخش مقاله پژوهشي اين شماره به 
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هندبوك بسيار مؤثر بوده است.
اين هندبوك يك مرجع3 پايه درزمينه فن آورى و دانش 
اين  است.  گاز  و  مايع  سوخت هاى  با  گرمايش  صنعت 
تجهيزات  كاربران  اختيار  در  را  ذيل  اطالعات  كتاب 

احتراقى قرار مى دهد:
- مفاهيم مقدماتى و اصول اساسى تئورى احتراق.

- خالصه اى درباره انتقال حرارت و محاسبات سياالت.
- جداول و داده هايى براى ساده كردن و سرعت بخشيدن 

به محاسبات سياالت.
تجهيزات  انتخاب  و  بهره بردارى  پيرامون  مباحثى   -

احتراقى.
صنعتى  گرمايش  روى  بر  هندبوك  اين  توجه  اگرچه 
خوانندگان  وليكن  است  گاز  و  مايع  هاى  سوخت  با 
مورد  در  توجهى  قابل  كاربردى  اطالعات  مى توانند 
گرمايش تجارى (غير صنعتى) و سوخت هاى جامد در 

اين كتاب پيدا كنند. 

آغاز  جمله  اين  با  باچالرد4  گستون  از  مقدمه  با  كتاب 
شده است: " آتش بهترين نوكر است اگر مهار شود." 

بخش اول اين هندبوك به مباحث بسيار ابتدايى پرداخته 
است. اين بخش، ويژه كسانى نوشته شده است كه تازه 
قدم به عرصه مهندسى احتراق نهاده اند. مفهوم احتراق، 
تعريف احتراق كامل و احتراق سوخت هاى كاربردى از 

جمله مباحث اين بخش است. 
گرماى  شامل  گاز  و  مايع  جامد،  سوخت هاى  خواص 
ويژه، چگالى و غيره در بخش دوم مورد بحث و بررسى 

قرار گرفته است.
تحليل فرآيند احتراق از ديگر بخش هاى اين كتاب است. 
اين بخش بر روى هواى مورد نياز احتراق، محصوالت 
راندمان  دودكش،  از  خروجى  گازهاى  تحليل  احتراق، 
احتراق، بازيافت حرارت و غنى سازى با اكسيژن متمركز 

شده است.
اهميت  از  احتراقى  سيستم هاى  در  حرارت  انتقال 
تشريح روش هاى  مؤلف ضمن  است.  برخوردار  بسزايى 
مختلف انتقال حرارت، به مسائل انتقال حرارت كاربردى 
مناسب،  نمودارهاى  و  جداول  ارائه  با  و  است  پرداخته 
است.  نموده  ساده  بسيار  را  حرارت  انتقال  محاسبات 
همچنين نويسنده در اين بخش و ساير بخش هاى كتاب 
را  مطالب  فهم  و  درك  متعدد،  مثال هاى  گنجاندن  با 

بسيار راحت كرده است.
پايان بخش اين هندبوك مبحث جريان سيال است. در 
اين بخش عالوه بر بيان مسائل تئوريك، جريان سيال 
در دمنده ها و در خروجى (دودكش) تشريح شده است. 

نحوه انتخاب دمنده ها نيز توضيح داده شده است.
جلد دوم اين هندبوك، حاوى مطالبى همچون تجهيزات 
احتراقى، سيستم هاى كنترل احتراق، كاهش آاليندها و 

سر و صداى سيستم هاى احتراقى مى باشد.
اين هندبوك اطالعات جامع و مفيدى را در مورد طراحى 
و عملكرد سيستم هاى احتراقى ارائه مى كند. استفاده از 
نقاط قوت  از  براى فهم دقيق مسائل  مثال هاى متعدد 

اين هندبوك است.

٤ Gaston Bachelard
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آزاد  دانشگاه  مهندسى  دانشكده  در  احتراق  آزمايشگاه 
اسالمى مشهد واقع شده است. به منظور انجام تحقيقات 
آزمايشگاهى در زمينه اثر برگشت گازهاى خروجى  به 
هوا    چرخش  و  سوخت  رقيق سازى   احتراق،  محفظه 
NOX در شعله هاى پيش  انتشار آالينده  و  بر تشكيل 
هوا و همچنين  آميخته و غير پيش آميخته پروپان – 
نظر  مورد  كوره هاى  صنعتى،  دوده  تشكيل  بررسى 
از  نمونه  يك  در شكل1  است.  ساخته شده  و  طراحى 

كوره هاى آزمايشگاهى مورد استفاده مشاهده مى شود.

شامل  اندازه گيرى  وسايل  به  مجهز  آزمايشگاه  اين   
دبى سوخت نوع SWPF-06A و سرعت سنج هوا نوع 
سنسور   ،LutronAM-4206 و   LutronYK-2005AM

XL و دستگاه آناليز گاز XL و دستگاه آناليز گاز Testo 350XL و دستگاه  K دما نوعK دما نوعK
Testo دستگاه  مى باشد.   Testo دوده  آناليز  و  مكش 
NO ،NO2 ،CO نظير  گونه هايى  اندازه گيرى  قابليت 

دارد.  را  احتراق  راندمان  محاسبه  همچنين  و   ...،CO2

داده  نشان  شكل2  در  اندازه گيرى  وسايل  از  نمونه اى 
شده است.

به منظور جمع آورى دوده از گازهاى خروجى از پمپ 
خاليى كه در آزمايشگاه احتراق طراحى گرديده است، 
به  وزنى  روش  از  دوده  جرمى  كسر  مى شود.  استفاده 
دست مى آيد. در شكل3 نمونه اى از دوده استخراج شده 

نشان داده شده است.

معرفي آزمايشگاه تحقيقاتى احتراق 
دانشكده مهندسى دانشگاه آزاد اسالمى مشهد
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به منظور بررسى اثر برگشت گازهاى خروجى بر تشكيل 
NOxآالينده NOxآالينده NOx، بخشى از گازهاى خروجى، توسط فن، از 
وارد  لوله كشى  شبكه  طريق  از  و  شده  مكش  دودكش 
فن هواى ورودى مى شود. همچنين برگرداندن گازهاى 
خروجى به همراه هواى ورودى به محفظه احتراق اين 
مزيت را دارد كه موجب پيش گرمايش هواى ورودى و 
افزايش راندمان احتراق مى شود. مدار گازهاى برگشتى 

در شكل 4 مشاهده مى شود.

كلكتورى  سوخت،  رقيق سازى  تاثير  بررسى  منظور  به 
و رقيق ساز، طراحى  پروپان  اختالط سوخت  به منظور 
ابعاد كلكتور طورى طراحى شده  و ساخته شده است. 
و   N2 گازهاى  از  نشود.  مخلوط  فشار  افت  موجب  كه 
CO2 جهت رقيق سازى سوخت بهره گرفته شده است. 

شكل5 كلكتور ساخته شده را نشان مى دهد.

بر  هوا  چرخش  تاثير  بررسى  منظور  به  همچنين 
زواياى  در  چرخنده هايى  احتراق،  محفظه  آالينده هاى 
تا 60 درجه طراحى و ساخته  از 15  مختلف چرخش 
شده است كه در مسير ورودى سوخت و هوا نصب شده 
و ايجاد شعله چرخشى مى كند. طبق آزمايشات صورت 
بيشترين  درجه   45 چرخش  زاويه  با  چرخنده  گرفته 
تاثير را بر كاهش آالينده NOx در حالت پيش آميخته 
نشان  شكل6  در  رفته  بكار  چرخنده هاى  است.  داشته 

داده شده اند.

آقاى دكتر حميد ممهدى  به همت  احتراق  آزمايشگاه 
هروى در سال 1387 و در دانشكده مكانيك به منظور 
انجام پروژه هاى تحقيقاتى دانشجويان مقطع كارشناسى 

ارشد راه اندازى شده است.
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احتراقي  رساله هاي  و  نامه ها  پايان  معرفي  بخش  در 
آقاي  ارشد جناب  كارشناسي  نامه  پايان  با  اين شماره 
ل ايش تبديل ايش تبديل  (ابوالفضل ايراني رهقي (ابوالفضل ايراني رهقي (مهندسي مكانيك گر
در 1388/9/10 ه كه كه  دانشگاه صنعتي شريف  از  انرژي) 

ارائه شده است، آشنا مي شويم.

نوان: عنوان: عنوان: شبيه سازي عددي يك بعدي و دوبعدي احتراق 
در ابعاد ميكروني

دكتر  سعيدي، محمد سعيد  دكتر  ا:نما:نما: نمراهنمراه ديديد ياساتياسات
عيدكتر محمدبهشاد شفيعيدكتر محمدبهشاد شفيعي محمدحسن سعيدي،

مشاور: دكتر مهرداد تقى زاده منظرى ديديد ياساتياسات

چكيده:
دوبعدي  و  يك بعدي  عددي  كد  دو  حاضر،  تحقيق  در 
توسعه  ميكرو  ابعاد  در  احتراق  شبيه سازي  منظور  به 
با  هوا،  هيدروژن-  سوختن  مكانيزم  از  و  شده  داده 
است.  شده  استفاده  واكنش،   19 و  شيميايي  گونة   9
براي حل دستگاه سخت معادالت دما و بقاء گونه هاي 
همچنين  است.  رفته  كار  به   1VODE روش  شيميايي 
با  حل  دامنة  روي  فوق  معادلة  دو  همزمان  حل 
ميسر  محاسباتي  سياالت  ديناميك  معمول  روش هاي 
نبوده كه در اين تحقيق از الگوريتم تفكيك عملگرهاي 
انتقال  ضريب  همچنين  است.  شده  استفاده  استرانگ2 
با محيط خارج به عنوان يك پارامتر  حرارت جابجايي 
مهم در احتراق ميكرو در كد اعمال گرديده است. در 
لغزش  عدم  مرزي  شرط  گرفته،  انجام  قبلي  كارهاي 
روي ديواره ها اعمال شده است؛ در صورتي كه به دليل 

زياد در  ابعاد كوچك و همچنين گراديان دماي نسبتاً 
جهت محوري، بايستي اثر اعمال شرط مرزي لغزشي و 
خزش دمايي روي ديواره مورد بررسي قرارگيرد. در هر 
مرحله از توسعة كد، نتايج بدست آمده با نتايج تجربي 
نتايج نرم افزارهاي تجاري  يا  و عددي ساير محققين و 
پارامترها  برخي  اثر  نهايت  است. در  اعتبارسنجي شده 
اطراف،  با محيط  انتقال حرارت جابجايي  نظير ضريب 
سرعت مخلوط ورودي و ارتفاع يا قطر محفظة احتراق 
دست  به  عددي  نتايج  است.  گرفته  قرار  بررسي  مورد 
مختلف  پارامترهاي  زياد  تغيير  عدم  از  حاكي  آمده، 
توزيع  اما  مي باشد،  شده  اصالح  مرزي  شرط  اعمال  با 
توزيع  و  دما  خصوص  (به  مختلف  پارامترهاي  عرضي 
اندكي  مرزي  شرايط  تغيير  با   (OH شيميايي  گونة 
تغيير مي كند. همچنين نتايج نشان مي دهد كه افزايش 
قطر  يا  ارتفاع  كاهش  جابجايي،  حرارت  انتقال  ضريب 
محفظه و كاهش سرعت ورودي منجر به كاهش دما و 
غلظت راديكال هاي فعال در ناحية شعله شده و احتراق 
به پديدة خاموشي نزديك تر مي شود. الزم به ذكر است 
كه اثر اين پارامترها روي توزيع دما و غلظت گونه هاي 
شيميايي، برخالف حالت ماكرو، قابل مالحظه مي باشد. 
مقطع  در  پارامترها  زياد  نسبتاً  تغييرات  اينكه  ضمن 
عرضي، نشان دهندة طبيعت دوبعدي احتراق در ابعاد 

ميكرو است. 
يك بعدي  عددي  شبيه سازي  احتراق،  كليدي:  كلمات 
خزش  لغزشي،  مرزي  شرط  ميكرو،  ابعاد  دوبعدي،  و 

دمايي.

معرفي پايان نامه ها و رساله هاي احتراقي

١ Variable Coefficient Ordinary Differential Equations
2 Strang Splitting

اخبار انجمن احتراق ايران

 دوره هاى آموزشي انجمن

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

صنايع  در  سوخت رسانى  و  كنترل  سيستم  مشعل،  •
فوالد

تاريخ برگزارى20-18 مهر ماه 1389
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گزارش سومين كنفرانس سوخت و احتراق

همكارى  با  ايران  احتراق  و  سوخت  كنفرانس  سومين 
دانشكده مهندسى هوافضاى دانشگاه صنعتى اميركبير 
ماه  اسفند  و چهارم  ايران، طى سوم  احتراق  انجمن  و 
رويداد  اين  در  شد.  برگزار  تهران  المپيك  درهتل   88
علمى كه با حضوركارشناسان، اساتيد و مسئولين دولتى  
برگزار شده بود طى دو روز موضوعات مرتبط با اين حوزه 

به نقد و بررسى گذاشته شد.

برنامه هاى همايش
در روز نخست اين همايش مراسم با پخش سرود ملى 
دبير سومين  ابتدا  در  و  يافت   قرآن رسميت  قرائت  و 
تابع  صادق  دكتر  ايران،  احتراق  و  سوخت  كنفرانس 

جماعت  به ايراد سخن پرداخت. 
توسعه  پارامتر هاى  احتراق  و  سوخت  كنفرانس  دبير 
در  دانشگاهى  محققان  توسط  پايه  تحقيقات  توسعه  را 
كاربردى  تحقيقات  توسعه  احتراق،  و  سوخت  زمينه 
براى  تالش  صنعتى،  و  دانشگاهى  پژوهشگران  توسط 
افزايش دانش متخصصان صنعت و كاربران سيستم هاى 
انرژى بر صنعتى از طريق كارگاه هاى آموزشى و افزايش 
در  متخصصان  و  برنامه ريزان  مديران،  عمومى  دانش 
زمينه سوخت و احتراق از طريق ارائه اطالعات مفيد در 
مورد فناورى هاى نو و شرايط جهان با ارائه سخنرانى هاى 
علمى، ميزگردها، و ... برشمرد و تاكيد كرد: با توجه به 
موارد فوق سومين كنفرانس سوخت و احتراق بر مبناى 
رسالت خود تالش كرده است كه نيازهاى فوق را پاسخ 
دهد. دكتر تابع جماعت در ادامه به ارائه برنامه دو روزه 
مقاالت  ارائه  جلسه   18 برگزارى  و  پرداخت  كنفرانس 
پوسترى، 7  ارائه  پژوهشى، 4 مرحله  و  پايه  تحقيقاتى 
را  ميز گرد  و  و 5 سخنرانى تخصصى  آموزشى  كارگاه 

جهت افزايش دانش متخصصان صنعت از جمله مواردى 
شده  مهيا  كنفرانس  اين  توسط  آن  زمينه  كه  دانست 

است.
وى افزود: 177 مقاله پژوهشى كامال تخصصى در زمينه 
كنفرانس  علمى  دبيرخانه  توسط  احتراق  و  سوخت 
دريافت شده كه از اين تعداد 138 مقاله ، مورد پذيرش 

قرار گرفته است.
دانشگاه  رئيس  رهايي،  عليرضا  دكتر  بعدى  سخنران 
در  جايگاه  در  از حضور  كه پس  بود  اميركبير  صنعتى 
امر  اين  گفت :  احتراق  و  سوخت  كنفرانس  خصوص 
به  صنعت  بخش  متخصصان  تا  است  مغتنمي  فرصت 
انرژى  مسئله  حاضر،  عصر  مهم  بسيار  مسايل  از  يكى 

بپردازند.
همين  به  را  انرژى  پژوهشكده  ايجاد  و  احداث  رهايى 
منظور و در راستاى همين هدف عنوان كرد و ادامه داد: 
تحقيقات بسيار خوبى در اين پژوهشكده در حال انجام 
است كه با همكارى ارگان هاى مختلف از جمله وزارت 

نفت، شركت ملى گاز و ... صورت مى پذيرد.
به صنعت  احتراق  و  افتخارى كنفرانس سوخت  رئيس 
ساخت  خودروهاي  سوخت  بى رويه  مصرف  و  خودرو 
داخل اشاره و تاكيد كرد: مقايسه ى شرايط توليد خودرو 
در  ما  اهمال  و  عقب ماندگى  بيانگر  جهان  و  ايران  در 
زمينه بهينه سازى مصرف سوخت است در حالى كه دنيا 
راه حلى  به  براى رسيدن  بزرگ  ايجاد تحولي  در حال 
مناسب براى كاهش مصرف سوخت و آلودگى هاى ناشى 

از آن است.
در  كه  بود  سخنرانى  سومين  كاظمى  عباس  مهندس 
كه  وى  پرداخت.  سخن  ايراد  به  و  گرفت  قرار  جايگاه 
به عنوان سخنران مدعو حضور يافته بود اظهار داشت: 

تاريخ برگزارى 11-9 آبان ماه   تاريخ برگزارى 11-9 آبان ماه   تاريخ برگزارى 11-9 آبان ماه 1389 FLUENT(1) -
تاريخ برگزارى30-29 آبان ماه   تاريخ برگزارى30-29 آبان ماه   تاريخ برگزارى30-29 آبان ماه 1389   FLUENT(2) -) -)

    
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.

مشعل ها، سيستم سوخت رساني و به كارگيري اصولي • مشعل ها، سيستم سوخت رساني و به كارگيري اصولي • مشعل ها، سيستم سوخت رساني و به كارگيري اصولي 
آن در صنعت سيمان  

تاريخ برگزارى 10-8 آذر ماه 1389  

ديناميك سياالت محاسباتي براي جريان هاي واكنشي • ديناميك سياالت محاسباتي براي جريان هاي واكنشي • ديناميك سياالت محاسباتي براي جريان هاي واكنشي 
FLUENT به كمك نرم افزار

تاريخ برگزارى 5-4 آبان ماه 1389   تاريخ برگزارى 5-4 آبان ماه 1389   تاريخ برگزارى 5-4 آبان ماه 1389                   GAMBIT -
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ايران در حال حاضر (2010) چيزى در حدود 12 هزار 
ميليون تن معادل انرژى در دنيا مصرف مى كند كه اگر 
 2030 سال  در  رقم  اين  باشد  داشته  ادامه  روند  اين 
افزايش  انرژى  معادل  تن  پانصد  و  هزار  يكصد  حدود 

خواهد يافت.
ادامه  سوخت  مصرف  بهينه سازى  شركت  عامل  مدير 
داد: در سال 2030 پيش بينى مى شود كه 57 درصد 
بنابراين ،  تامين شود  از طريق مكانيزم برق  انرژى دنيا 
اين صنعت به سرمايه گذارى بزرگى جهت بهره بردارى 

نياز دارد.
وى گفت: در حال حاضر 41 درصد برق از ذغال سنگ، 
6 درصد از فراورده هاى نفتى مثل مازوت و ديزل، 20 
درصد از گاز، 15 درصد از اتم، 16 درصد آب، يك درصد 
از باد تامين مى شود در حالى كه طبق پيش بينى  هم 
اين ارقام در سال 2030 تغيير پيدا كرده و 41 درصد 
برق توليدى از ذغال سنگ به 21 درصد، فراورده هاى 
نفتى به 7 درصد، گاز به 17 درصد و برعكس رقم توليد 

برق از اتم و آب باال مى رود.
كشور هاى   2005 تا   1937 از  كرده  تشريح  كاظمى 
توسعه يافته 58 درصد انرژى مورد نياز خود را از طريق 

ارتقاى راندمان و بهينه سازى انرژى به دست آورند.
وى ايران را مقام دوم در مصرف انرژى دانست و افزود: 
درصد   2/5 ولى  داريم  جهان  جمعيت  درصد  يك  ما 
انرژى دنيا را مصرف مى كنيم. وى تاكيد كرد كه براى 
و  اتخاذ  جدى  تصميمات  بايد  انرژى  مصرف  كاهش 

اجرايى شود.
سند  انرژى  كارشناسان  باشد  قرار  اگر  گفت:  كاظمى 
انرژى كشور را تدوين كنند آن را مى توان در دو كلمه 
تجديدپذيرى،  توسعه  و  راندمان  ارتقاى  كرد:  خالصه 
كه بايد روى آن كار كرد و تصميم گيرندگان روى آن 

اعمال قدرت نمايند.
آنتونيو  پروفسور  افتتاحيه  برنامه ى  سخنران  آخرين 
انستيتوى  رئيس  نايب   (Antonio Cavalier) كاواليير 
موضوع  با  را  خود  بحث  كه  بود  احتراق  المللى  بين 
Progress In Mild) ماليم  احتراق  در  پيشرفت 

Combustion) ارائه داد.

ديگر برنامه ها 
پس از برنامه افتتاحيه نشست ها و كارگاه هاى آموزشى 
راستا  اين  در  كه  شد  برگزار  مختلف  سالن هاى  در 

و  سوخت  تئورى  هاى:  محور  با  متعددى  مقاالت  هم 
احتراق، سوخت و احتراق صنعتى، موتورهاى درون سوز، 
و  سوخت  اقتصاد  و  مديريت  پيشرانش،  سيستم هاى 
احتراق، محيط زيست و ايمنى و سوخت و احتراق در 

بخش هاى مسكونى و ... ارائه گرديد.
همچنين سه سخنرانى علمى با موضوعات آينده وضعيت 
بين المللى  الزامات  به  با توجه  ايران  و  انرژى در جهان 
عباس  توسط مهندس  و هوا  تغييرات آب  در خصوص 
كاظمى؛ مدير عامل شركت بهينه سازى مصرف سوخت 
براى  تغيير ساختار حرارتى در صنعت  به  نياز  كشور،  
ايوب  مهندس  توسط  يارانه  بدون  سوخت  مصرف 
عادلى كودهى؛ عضو هيات مديره انجمن احتراق ايران 
دكتر  توسط  احتراق  آكوستيكى  ترمو  ناپايدارى هاى  و 
يك  و  شريف  صنعتى  دانشگاه  استاد  فرشچى؛  محمد 
ميزگرد با موضوع جايگاه فناورى سوخت و احتراق در 
بهينه سازى مصرف سوخت و سياست هاى كالن كشور، 

در اين كنفرانس برگزار و به عالقه مندان ارائه شد.

اختتاميه 
سرانجام كنفرانس دو روزه سوخت و احتراق در ايران با 

اجراي مراسم اختتاميه به كار خود پايان داد.
كنفرانس  علمي  دبير  مهدي زاده؛  دكتر  مراسم  اين  در 
بازه  ارائه كرد كه شامل  از برگزاري كنفرانس  گزارشي 
زماني يك ساله فعاليت كل گروه براي اجرا و برگزاري 
روز  دو  اين  در  شده  ارائه  برنامه هاي  و  كنفرانس  اين 

بود.
به  پااليش  و  طرح  مهندسي  شركت  از  مراسم  اين  در 
عنوان شركت كننده بخش خصوصي كه حامي كنفرانس 
بود تقدير شد. همچنين از دكتر عليرضا رهايي؛ رئيس 
عضو  ماني؛  محمود  دكتر  اميركبير،  صنعتي  دانشگاه 
هيئت علمي دانشگاه اميركبير، دكتر كيومرث مظاهري؛ 
ايران، مهندس علي  انجمن احتراق  عضو هيئت مديره 
كنفرانس  مهمان  و  كنفرانس  اجرايي  دبير  شالباف؛ 
تنديس  و  تقديرنامه  اهداي  با  كاوالير  آنتونيو  پرفسور 

قدرداني به عمل آمد.
دكتر مهدي زاده در نهايت از تيم دانشجويي كه با وي 
متخصصان  علمي،  هيئت  همكاران  داشتند،  همكاري 
كنفرانس  اين  در  داوري  هيئت  عنوان  به  كه  صنعت 

بودند نيز تشكر و قدرداني كرد.
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همايش هاى آينده

23rd International Colloquium on the Dynamics
of Explosions and Reactive Systems

July 24-29, 2011
Irvine, California

USA

The International Colloquium on the Dynamics 
of Explosions and Reactive Systems (ICDERS) 
has been held every two years since its found-
ing in 1967 by N. Manson, A.K. Oppenheim, 
and R. Soloukhin. The colloquium has been the 
premier international forum for the presentation 
of scientific contributions in the fields of explo-
sions and unsteady combustion. The meeting
provides a forum for the presentation and dis-
cussion of research primarily concerned with
explosions and unsteady combustion events 
where there is strong coupling between reaction 
and fluid mechanics. It is held on alternate years 
from the International Combustion Symposium 
and is recognized by the Combustion Institute 
as a Specialists Meeting on the fluid dynamics 
of combustion.

ٰConference Topics:nce Topics:nce T
• Detonation dynamics and structure
• High-speed flames
• High-speed diagnostics for reactive systems
• Numerical methods for unsteady reacting 
flows
• Generation and coupling of shock waves in an 
exothermic medium
• Relaxation phenomena in shock waves
• Propulsion applications of detonations and 
high-speed flames
• Flame propagation in internal combustion en-
gines
• Multiphase reactive dynamics
• Turbulence in compressible reacting flows
• Accidental explosions and mitigation
• Dynamics of ignition
• Chemical reaction kinetics and reaction dy-
namics

• Flame instabilities and quenching
• Nonlinear analysis and reactive analogues
• Reactive dynamics of energetic materials
• Astrophysical reactive gasdynamics

Author Instructions and Paper Submission:
Author Instructions and the link to the paper 
submission website will be on-line at:
http://icders2011.eng.uci.edu

Calendar of Events – Important Dates
Initial Paper Submission (Deadline): 
December 15, 2010
Notification of Acceptance: 
March 27, 2011
Work-In Progress Poster Submission : 
April 2, 2011
Work-In Progress Poster Notification : 
May 4, 2011

Early Registration: May 7 – June 8, 2011
Conference Begins: July 24, 2011
Conference Ends: July 29, 2011

Contact Information:
ICDERS 2011
Mechanical and Aerospace Engineering De-
partment
Engineering Gateway 4200
University of California
Irvine, California 92697-3975
USA
Phone: 001 949 824 3722
Fax: 001 949 824 8585
Web: http://icders2011.eng.uci.edu
E-mail : icders2011@uci.edu
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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  صديق، مهندس  اكرم  ق، مهندس  زماني نژاد، محبوبه  مهندس 
مهندس اسماعيل محمدجواد منتظري، مهندس اسماعيل محمدجواد منتظري، مهندس اسماعيل ولي زاده، مهندس

مهندس الهام هجراني
چاپ: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

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 ها، صنايع 
و مراكز پژوهشى كه تمايل به برگزاري اين كنفرانس دارند، خواهشمند 

است با دبيرخانه انجمن احتراق ايران تماس حاصل نمايند.

Conference Topics Topics T
• Renewable Energy Technologies
• Energy Management
• Energy Policies
• Energy and the Environment
• Energy Analysis
• Energy Effi ciency
• Energy Storage and Management
• Conversion Process for Biomass and Biofuels
• CO2 Sequestration and Storage

Submission Information
• Online Submission
www.wessex.ac.uk/energy2011
• Email Submission
Email: imoreno@wessex.ac.uk
Please submit your abstract with Energy 2011 
in the subject line. Include your name, full 

3rd International Conference on
Energy and Sustainability

11 - 13 April 2011
 Alicante, Spain

address and conference topic.
• Fax or Mail Submission
Fax or mail a copy of your abstract with the 
completed Enquiry Form overleaf to the secre-
tariat below.

Conference Secretariat
Irene Moreno Millan

Conference Coordinator
Energy 2011

WESSEX INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Ashurst Lodge, Ashurst
Southampton, SO40 7AA, UK

Tel: + 44 (0) 238 029 3223
Fax: + 44 (0) 238 029 2853
Email: imoreno@wessex.ac.uk


