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  )بخش اول( كارآيي موتورهاي ديزل ها بر تأثير افزودني

  2، صاحب شريفي پور1امير حسن كاكائي

 استاديار دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران -1

   دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران - 2
  

  چكيده
هاي سوخت ديزل بر در اين مقاله تأثير افزودني

اتانول به . است شدهكارآيي موتورهاي ديزل بررسي 
ها، داراي عدد ترين اين افزودنيعنوان يكي از مهم

همچنين . استديناميكي كم  گرانروي و ستان پايين
قابليت حل شدن آن در ديزل محدود و تركيب آن با 
سوخت ديزل باعث افزايش مصرف سوخت ويژه 

 (bsfc- brake specific fuel consumption)ترمزي 
رفع اين مشكالت، هنگام استفاده  به منظور .شودمي

 هاي عدددهنده از بهبود از اتانول در سوخت ديزل
و  TAEEستان، برخي مواد آلي و يا اترهايي مانند 

ETBE شوداستفاده مي . 
هاي عدد ستان بازده گرمايي و مصرف دهنده بهبود

و  NOx ،HC بخشيده و بودرا بهسوخت ويژه ترمزي 
از برخي  استفاده. دهندشده را كاهش مي دوده منتشر

نظمي سيكلي و تأخير بهبود بي سببمواد آلي خاص 
، CO ،HCهمچنين كاهش همزمان و در اشتعال 

NOx اده از بوتانول در سوخت استف .شودو دوده مي
را افزايش  HCو  كاهشرا  NOxو  CO ديزل نيز

گرمايي و مصرف سوخت ويژه نيز كمي بازده . دهدمي
استفاده از منگنز در سوخت ديزل . يابدبهبود مي

. شودمي SO2و  NOx كاهش باعث افزايش عددستان،
و  COبه سوخت ديزل باعث افزايش  Mnافزايش 

CO2 شودشده مي منتشر.  

  مقدمه
اولين مطالعه براي استفاده از اتانول در موتورهاي 

ر آفريقاي جنوبي انجام شد و د 1970ديزل در سال 
نتايح . ادامه يافت 1980سپس در آلمان و آمريكا در 

 كاهش بخار و ذرات سبك را نشان  اين مطالعات
يك مخلوط سوختي  1995همچنين در سال . دادمي
با افزودن  اتانول كه خصوصيات آن درصد 20تا  10با 

كاربردي سازگارپذير چند هاي آليكمي افزودني مقدار
اضافه كردن  .]1[شده بود مورد توجه قرار گرفت

، راهي براي توسعه دادن (E-diesel)اتانول به ديزل 
سوخت ديزل، كاهش وابستگي به توليدات  نفتي و 

. استبهره برداري از توليدات و ضايعات كشاورزي 
بسيار پايين  اشتعالداراي دماي  E-dieselسوخت 

ار تعيين شده كه از كمترين مقد است) C 13° حدود(
براي (است كمتر  نيز هاي مختلفتوسط سازمان

حضور اتانول . )ASTM D975 Standard 52°Cنمونه 
ايجاد تغييرات در خصوصيات فيزيكي و  سبب

شيميايي سوخت از جمله كاهش در عدد ستان، 
) سيالن( ريزشو نقطه  اشتعالظرفيت گرمايي، نقطه 

ت در دماهاي همچنين باعث ايجاد تغييرا. ]2[شودمي
 به هر حال موانع .شودها ميتقطير و كسر آروماتيك

وجود  CIزيادي براي استفاده از اتانول در موتورهاي 
  .ها اشاره شده استدارد كه در زير به برخي از آن
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قابليت حل شدن اتانول در سوخت ديزل محدود  -
جدايي فاز و تغييرات آب در سوخت تركيبي . است
 .آيدبه شمار ميمشكل بزرگ  ديزل يك - اتانول

در  استسوخت اتانول داراي عدد ستان پايين  -
ل نياز به سوخت با عدد صورتي كه در موتورهاي ديز

كه باعث راحتي در خوداشتعالي و ست ستان باال
 .شودتاخير كم در اشتعال مي

تر از سوخت اتانول خيلي پايين ديناميكي گرانروي -
يك نگراني ) Lubricity(ني بنابراين روا. استديزل 

 .]3[استديزل  -بالقوه سوخت تركيبي اتانول
 درصد 1وقتي كه محتواي آب موجود در اتانول از 

ي فاز اتفاق يشود و جداثبات ميتجاوز كند محلول بي
موتورهاي  در هاالكل از استفاده راه ترينراحت .افتدمي

الت اين ح در. استديزلي، استفاده به صورت مخلوط 
ها به منظور افزايش سازگاري اتانول از برخي افزودني

خصوصيات سوخت تركيبي  و ديزل و همچنين بهبود
توان ميها دهنده جمله اين بهبود از. شوداستفاده مي

ETBE1اترهايي مانند
 و همچنين مواد آلي TAEE2 و  

 octylamino-3-octyloxy-2-propanol (A1)-1 مانند
 عنوانكه بهرا نام برد  N3 octyl nitramine (A2( و

. ]4[دنشوديزل اضافه مي -افزودني به مخلوط اتانول
ها هستند افزودني ديگر ستان از هاي عدددهنده بهبود

ستان سوخت تركيبي  كه به منظور باالبردن عدد
   .]3[شونداستفاده مي
تر و قابليت باالتر، فشار بخار پايين گرماييارزش 

باعث شده  نسبت به اتانولوتانول بآميختن باالتر 
كه استفاده از بوتانول در تركيب با سوخت ديزل است 

                                                 
1- Ethyl ter-butyl ether 
2- Ter-amyl ethyl ether 
3- 2-nitro-3-octyloxy propyl  

بنابراين وقتي كه از بوتانول . تجاري ترجيح داده شود
استفاده شود كليه مضرات ذكر شده براي سوخت 

 چشمگيريديزل به طور عنوان يك سوخت  اتانول به
، Ca ،Cuبرخي از مواد فلزي مانند  .]5[يابدمي كاهش

Mg  وMn مورد  به عنوان افزودني در سوخت ديزل
ها بيشترين كاهش اين افزودني .گيرندمي قرار استفاده

  .]6[دهندمينشان را در نقطه انجماد سوخت ديزل 
   اثر استفاده از اتانول در سوخت ديزل

ديزل  -دگنگ لي، اثر تركيبات مختلف سوخت اتانول
. وتور ديزل آزمايش كردهاي مرا بر كارايي و آالينده

 تزريق مستقيم سيلندرآزمايش بر يك موتور تك
)DI- direct injection( اتانول  بدون) سوخت ديزل

، (E10-D) درصد 10 ،(E5-D) اتانول درصد 5 با ،)خالص
با  (E20-D) اتانول درصد 20و  (E15-D) درصد 15

 يك توان يكسان براي تركيبات مختلف سوخت و
تأثير  )2(و ) 1(هاي شكل .]7[ام شدديزل خالص انج

 گرانرويافزودن درصدهاي مختلف اتانول بر 
ده دي. دندهمي را نشان اشتعالو دماي  سينماتيكي

شود كه با افزايش درصد اتانول در سوخت ديزل مي
  .]7[آيدپايين مي اشتعالسينماتيكي و نقطه  گرانروي

  سينماتيكي گرانروي رب ديزل سوخت به اثر افزودن اتانول -1 شكل
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  ]7[اشتعالسوخت ديزل بر دماي  به افزودن اتانول اثر -2 شكل

به طور كلي هنگام استفاده از اتانول در سوخت 
 :توان گفتمي ديزل

افزايش اتانول در سوخت ديزل باعث كاهش عدد  - 1
سينماتيكي، دماي  گرانروي، گرماييستان، ارزش 

مچنين ه وو كشش سطحي سوخت ديزل  اشتعال
  .]8و7[شودباعث تغييرات در دماي تقطير ديزل مي

، مصرف مصرف سوخت ويژه ترمزي افزايش يافته - 2
بازدهي  ارز ديزل، كاهش وسوخت ويژه ترمزي هم

افزايش . يابدد مياي بهبومالحظه قابل طور به گرمايي
 گرماييبه دليل ارزش  مصرف سوخت ويژه ترمزي

  . است) خت ديزلسو دوسومحدود (پايين اتانول 
توان دريافت كه با افزايش درصد مي )3(از شكل 

مصرف سوخت ويژه ترمزي ديزل اتانول در سوخت 
 موتور ترمزي گرمايي بازده همچنين .يابدافزايش مي

         بهبود تركيبي هايسوخت در اتانولبا افزايش 
 .]7[يابدمي

عدد دود  ،E20-Dو  E15-Dاستفاده از در هنگام  - 3
 چشمگيريبه طور  )Bosch Smoke Number( بوش

 .]7[يابدميكاهش 

در بارهاي كم و متوسط  ،منتشرشده COمقدار  - 4
 منتشر NOx. يابدافزايش و در بارهاي باال، كاهش مي

 در و درصد E15-D ،2/2شده در اثر استفاده از 
اما . يابدكاهش مي درصد E15-DT ،2/4استفاده از 

 .]7[ندكي افزايش دارددر دورهاي باال ا
5 - CO2  منتشرشده با افزايش اتانول در تركيب

           بودن نسبتيابد كه دليل اصلي آن كمكاهش مي
C  بهH  استو محتواي باالي اكسيژن در تركيب .

HC  منتشرشده با افزودن اتانول به ديزل افزايش     
 .]8[يابدمي

ديزل در  -هاي تركيبي اتانولاستفاده از سوخت - 6
شود كه مقايسه با سوخت ديزل خالص باعث مي

تاخير در اشتعال به تعويق افتد و كل زمان احتراق 
 .]1[تر شودكوتاه

 مصرف سوخت ترمزي ويژه موتور ديزل كه با  -3شكل 
  .]7[كندهاي مختلف اتانول كار مينسبت

طوري كه گفته شد اضافه كردن اتانول به همان
. دهدواص سوخت را بهبود ميسوخت ديزل برخي خ

اما به طور كلي استفاده از اتانول به تنهايي در سوخت 
ها ديزل چندان مناسب نبوده و بايد از برخي افزودني

ديزل  -به منظور بهبود خواص سوخت تركيبي اتانول
  .]1[استفاده كرد
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تركيبي  در سوخت 4ستاناثر بهبود عدد 
   ديزل بر عملكرد موتور ديزل - اتانول

كه در  ]10[ شركت لوبريزول و ]9[كمپاني آكزو نوبل
موفق به  ندكنهاي سوخت فعاليت ميمينه افزودنيز

اند كه تركيب هاي ارزان قيمتي شدهساخت افزودني
يك سوخت پايدار و خالص تبديل به اتانول با ديزل را 

 تاثير افزايش عدد ستان  ]3[لوكزينگ كاي .كندمي
ه و خصوصيات موتور وقتي بر روي گازهاي منتشرشد

كند را ديزل كار مي -كه با يك سوخت تركيبي اتانول
هاي تركيبي در آزمايش وي، سوخت. بررسي كرد

هاي دهنده هاي مختلف بهبودديزل با نسبت - اتانول
عدد ستان و سوخت ديزل خالص در موتور استفاده 

   .اندشده
 يزلديزل در مقايسه با د-اتانول تركيبات همه براي

 )Premixed combustion( آميخته پيش احتراق خالص،
آميخته  افتد، اما به تدريج احتراق پيشبه تعويق مي

هاي عدد ستان در هدهند با افزايش حجم بهبود
هنگام استفاده از  .يابدكاهش مي هاتركيب سوخت

هاي عدد ستان در سوخت تركيبي از دهنده بهبود
ي موتور و مصرف سوخت ديزل، بازدهي گرماي - اتانول

و دوده منتشرشده نسبت به  NOx. يابدبهبود مي
  . يابدديزل بيشتر كاهش مي -سوخت اتانول

يكي از نكات منفي سوخت تركيبي اتانول ديزل 
منتشرشده در بارهاي كم و متوسط  COافزايش 

هاي عدد دهنده بهبودافزودن كه با ، درحالياست
خروجي  COايش تركيبي اين افزسوخت  بهستان 
 HC موتور كاركرد نقاط سراسر در. يابدمي كاهش

                                                 
4- Cetane Number improver 

 كردن اضافه اثر ،]11[يو لي .]3[است كم شدهمنتشر

 6/0و  درصد 3/0ديزل به همراه  به اتانول درصد 30
مورد آزمايش را ستان عدد هاي دهنده بهبود درصد

سوخت ديزل به  به E30و  E15اثر افزودن . قرار داد
هاي عدد ستان تقريباً مشابه هندههمراه بهبود د

  .است
هاي ستان را بر شروع هاثر بهبود دهند )4(شكل  

هنگامي . دهدفشار سيلندر نشان مي بيشينهاحتراق و 
هاي ستان در بدون بهبود دهنده E30كه از سوخت 

 بيشينهموتور ديزل استفاده شود، شروع احتراق و 
كه  ر حاليافتد، دهر دو به تعويق مي رفشار سيلند

با افزايش . يابدگرماي آزاد شده افزايش مي بيشينه
هاي ستان شروع احتراق زودتر دهنده درصد بهبود

  .افتداتفاق مي

  ]Pme= 0.5 MPa ]11فشار سيلندر در  -4شكل 

 شده  هاي منتشرمقدار آالينده )1(جدول شماره 
         اتانول در درصد 30 از سوخت تركيبي شامل

 هاي عدد ستان همراه بهبود دهندهه زل بسوخت دي
واضح است كه با افزايش حجم . دهدنشان ميرا 

 و كاهش NOxو  HC ،COهاي ستان بهبود دهنده
PM يابدافزايش مي.  
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   ]3[را بر آالينده ها  E30اثر استفاده از  -1جدول 
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  مسابقه دانشجويي

خبرنامه سؤالي با عنـوان مسـابقه   از در هر شماره 
عالقمندان بـه پاسـخگويي    . شوددانشجويي مطرح مي

توانند پاسخ خود را حداكثر ظرف مـدت دو هفتـه   مي
 Pdfيا  Wordپس از دريافت خبرنامه به صورت فايل 

با پست الكترونيكي به آدرس انجمـن احتـراق ايـران    
بعـدي   هـاي برنده هر مسابقه در شماره. يندنماارسال 

د و جايزه در نظر گرفتـه شـده   شوخبرنامه معرفي مي
به برندگان طي مراسـمي در مجمـع عمـومي انجمـن     

  .احتراق ايران اعطا خواهد شد
  :سوال اين شماره 
چيست  (hypergolic)هايپرگوليك  تركيبات احتراقي
  ؟ددارهاي پيشرانش فضايي اهميت و چرا در سيستم

PM NOx  HC  CO Fuel 
548/0  859/10 305/2 326/5 Diesel 
201/0  892/10 116/3 159/4 E30+0.0% 

CN improver 
205/0  883/10 839/2 061/4 E30+0.3% 

CN improver 
452/0  792/10 671/2 015/4 E30+0.6% 

CN improver 
10/0  5  66/0  1/2  Euro III 
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  معرفي آزمايشگاه موتورهاي هواتنفسي مافوق صوت 
 سازمان فضايي ايران ،پژوهشكده مهندسي

از  يكي سازمان فضايي ايرانمهندسي پژوهشكده 
كه در زمينه  استكز تحقيقاتي در ايران ااولين مر

. كندموتورهاي هواتنفسي مافوق صوت فعاليت مي
مانند  براي شناسايي پديده احتراقي اين موتورها
 اين در محدوده پايداري و بازده احتراق، آزمايشگاهي

  . اندازي شدراه 1383 سال در پژوهشكده
تونل باد كه كل روش برخالف در اين آزمايشگاه 

گيرد، ابتدا شرايط جريان سيستم در جريان قرار مي
سازي مافوق صوت در ورودي محفظه احتراق شبيه

يم از طريق مستق جريان به صورتسپس شود و مي
  . شوديك كانال به موتور وارد مي

  

  

  
  

  قسمتي از تجهيزات آزمايشگاه

هاي مافوق صوت در جو، در اثر حركت با سرعت
 دما و فشار سكون به ميزان قابل توجهي افزايش 

هاي يابد و به دليل تاثير زياد دما و فشار بر پديدهمي
ودي احتراقي الزم است كه اين دما و فشار در ور

به همين منظور تركيبي . محفظه احتراق ايجاد شود
به همراه شيرآالت و  گرمكناز مخازن هواي فشرده و 

تجهيزات كنترلي در اين آزمايشگاه طراحي و ساخته 
  . شده است

آزمايشگاه اكنون قابليت ايجاد جريان هوا با دبي 
kg/s 2 فشار ،bar 30  بار و دمايK 850 را داراست .

برداري در هاي دادهاستفاده از سيستمهمچنين با 
هاي مختلف متغيرگيري نظر گرفته شده امكان اندازه

فظه احتراق مانند فشار و دما و همچنين حداخل م
  . توليدي موتور وجود دارد )Thrust(نيروي رانش 

  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسايي محفظه احتراق هايي از آزمايشتصاوير

  بر حسب زمانتغييرات فشار داخل محفظه احتراق 
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  اخبار داخلي انجمن
به عضويت حقـوقي   "دانشگاه آزاد اسالمي مشهد"

ضـمن تبريـك پيوسـتن    . انجمن احتراق ايران درآمـد 
 به جمع اعضاي حقوقي انجمن در ادامـه  دانشگاهاين 

هـاي ايـن   فعاليـت تاريخچـه و  بـا  به صورت مختصـر  
  .شويمآشنا ميدانشگاه 

المي مشهددانشگاه آزاد اس مختصرمعرفي 

مشهد از نخستين واحدهاي  دانشگاه آزاد اسالمي
 1361 آزاد اسالمي است كه در آذر ماه دانشگاه

با سه رشته تحصيلي  1362تاسيس و از مهرماه سال 
. دموزشي خود را شروع كرنشجو فعاليت آدا 167و 

به رتبه دانشگاه  1379در تير ماه سال اين دانشگاه 
به عضويت اتحايه  1380جامع ارتقا يافته و از سال 

در . هاي جهان اسالم در آمده استالمللي دانشگاهبين
 2دانشكده و  8حال حاضر اين دانشگاه مشتمل بر 

فني هاي دانشكده :ند ازاكه عبارت استگروه مستقل 
        علوم پايه، حقوق و علوم سياسي و  ،و مهندسي

هاي خارجي، پزشكي، پيراپزشكي، معماري و زبان
الهيات و دانشكده  ،مديريت و حسابداريهنر، 

آموزش (هاي مستقل علوم تربيتي كشاورزي و گروه
  .رزشيو تربيت بدني و علوم و) ابتدايي

 رشته در مقاطع كارداني، 84دانشجويان در 
رشته  48كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته و 

مقطع رشته در  10در مقاطع كارشناسي ارشد و 
اي پزشكي مشغول دكتراي تخصصي و دكتراي حرفه

مركز شامل اسفراين، درگز،  6به تحصيل بوده و 
تان و كوه سرخ تحت پوشش فريمان، سرخس، بجس

يل دانشجويان شاغل به تحص تعداد .اين واحد هستند
در دانشگاه آزاد اسالمي مشهد درحال حاضر بالغ بر 

  .است 69000نفر و تعداد فارغ التحصيالن  26000
 261915كتابخانه با تعداد  15اين دانشگاه داراي 

داخلي و خارجي و نيز  نشريه 1685كتاب، جلد 
ه كه در دسترس اساتيد و كتابخانه ديجيتال بود

كارگاه  64اه و آزمايشگ 192 تعداد .استدانشجويان 
، عالوه بر اين .استهاي مختلف داير نيز در دانشكده

تخت در اختيار  295بيمارستان با ظرفيت  2دانشگاه 
بيمارستان نيز قرارداد همكاري آموزشي  2دارد و با 

دارد كه براي آموزش دانشجويان علوم پزشكي و امور 
درماني كارمندان و اعضاء هيئت علمي مورد استفاده 

  .گيردمي رقرا
با هدف تربيت  1363سال   دانشكده مهندسي در

هاي نيروهاي فني متخصص جهت رفع نيازهاي بخش
، آموزشي و طراحي مهندسي استان، كارخود صنعتي

با يك مقطع تحصيلي در رشته مكانيك آغاز تنها  را
تدريج با استقبال متقاضيان تحصيل از ه د و بكر
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 1370فت و در سال جمله در رشته عمران توسعه يا
طور رسمي به ه ب با اضافه شدن رشته كامپيوتر

در حال حاضر اين دانشكده . دشدانشكده تبديل 
هاي مهندسي گروه تخصصي در رشته 8داراي 

مكانيك، عمران، كامپيوتر، متالورژي، برق، فناوري 
اطالعات، مهندسي پزشكي و مكانيك خودرو است كه 

كارشناسي ارشد  از مقاطع تحصيلي كارداني تا
  . كندميتربيت  دانشجو

 100با تعدادي كمتر از  آغازاي كه در مجموعه
 8000بر  غد هم اكنون بالكردانشجو كار خود را آغاز 

  .هستنددانشجو در آن مشغول به تحصيل 
فضاهاي آموزشي، آزمايشگاهي، كارگاهي و اداري 

. استمربع  متر 30000اين دانشكده بالغ بر 

هاي اين دانشكده مطابق با ها و كارگاههآزمايشگا
و عالوه  اندشدهطور كامل تجهيز ه سرفصل آموزشي ب

اندازي مركز تحقيقات آن تالش شده است با راه بر
روباتيك، مهندسي پزشكي و حرارت و سياالت 

تحقيقاتي در  هاي تجهيزاتي الزم براي امورزمينه
وردهاي از دستا .مقاطع تحصيالت تكميلي فراهم آيد

مركز تحقيقات حرارت و سياالت تاسيس آزمايشگاه 
كه توسط حقيقاتي ترموديناميك و احتراق است ت

متخصصين اين دانشكده تجهيز شده است كه در 
هاي نامهر از امكانات آن براي انجام پايانضحال حا

. شودكارشناسي ارشد مهندسي مكانيك استفاده مي
گروه  ه ويژهده و باز اهداف آينده نزديك اين دانشك

 .استتخصصي اندازي دوره دكتراي مكانيك راه
  

  انجمن احتراق ايران آموزشي هايدوره
 آموزشي هايدوره از آمده عمل به استقبال به توجه با

 انجمن مشعل كميته بدينوسيله برگزارشده، تخصصي
به  را 1390 سال آموزشي هايدوره ايران احتراق

   :كندمي اعالمشرح زير 
 هايجريان براي محاسباتي سياالت ديناميك. 1

 )Fluent(فلوئنت  افزار نرم كمك به واكنشي
  ساختمان در انرژي مميزي.  2
 سيستم و نيروگاهي بخار هايديگ هايمشعل. 3

  آن رسانيسوخت
  صنايع در انرژي مميزي. 4
 سرمايشي انرژي سازيذخيره هايسامانه. 5

  هانساختما و صنايع در وگرمايشي
  صنايع در انرژي بازيافت يهاسامانه با آشنايي. 6

  فوالد صنايع در سانيرسوخت سيستم. 7
 در سوخت مصرف زيسابهينه ايهروش با آشنايي. 8

  هاموتورخانه
 راهنماي دريافت و بيشتر اطالعات كسب جهت

 و 82883962هاي تلفن شماره با دتوانيميها دوره
 انجمن سايتبه  يا و گرفته تماس 09127969685

 اطالع براي .دينماي مراجعه www.ici.org.ir آدرس به
  .دشو مراجعه دوره بروشور به دوره هر تخفيف از

 را خود پيشنهادات و نظرات توانندمي مندانهعالق
 با مرتبط آموزشي هايدوره برگزاري با رابطه در

 پست به) فوق موارد جز به( احتراق و سوخت
 يا به وارسال  combustion@ici.org.ir الكترونيك

  .دننماي فكس 82883962 شماره
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  هاي نوين بازيافت انرژيهاي آموزشي فناوريدوره
هاي آموزشي با توجه به استقبال به عمل آمده از دوره

نفت، پتروشيمي، ( صنايع در انرژي سازيبهينه
انجمن احتراق ايران در نظر ، )هاپااليشگاه و نيروگاه

هاي نوين بازيافت آموزشي فناوري هايدارد دوره
مسكوني را  -هاي اداريانرژي در صنايع و ساختمان

  :شرح زير برگزار نمايده در چهار دوره تكميلي ب
  هاي بازيافت انرژي در صنايعسامانه) 1
                   هاي ذخيره سازي انرژيسامانه) 2
  انرژي در صنايعمميزي ) 3

  هامميزي انرژي در ساختمان) 4
همكاري كارشناسان و متخصصان  اميد است كه با

هاي بازيافت پروژه اجرايو  صنعت و ساختمان كشور
سوي ه گامي ديگر ب ها،انرژي در صنايع و ساختمان

در كشور توسعه پايدار و بهبود كيفيت محيط زيست 
  .برداشته شود

در هاي آموزشي دورهموعه اولين دوره از اين مج
كه اطالعات  خواهد شدخردادماه سال جاري برگزار 

   .آن به شرح زير آورده شده است

   هاي بازيافت انرژي در صنايعسامانهدروه آموزشي 
  : ي دورهامحتو

  هاانواع سوخت •
 ترموشيمي احتراق •
 )هاي بخارها، ديگكوره( يهاي احتراقسامانه •
ريژنراتورها، ريكاپراتورها، ( نرژيبازيافت ا هايسامانه •

 )بازياب انرژي هاي بخارديگهاي گرمايي، لوله
 هافت انرژي در نيروگاهبازيا •
 ها و پتروشيميبازيافت انرژي در پااليشگاه •

آل احمد تقاطع بزرگراه جالل ،تهران :محل برگزاري
  دانشگاه تربيت مدرس ،و اتوبان شهيد چمران

   90تيرماه1الي  خرداد 30 :تاريخ برگزاري
  1390خرداد  21 :ناممهلت ثبت
نام در اين دوره مبلغ هزينه ثبت :نامهزينه ثبت

الزم است اين مبلغ به . باشدريال مي 000/500/3

بانك تجارت شعبه  143341127حساب شماره 
به نام انجمن ) 1433كد(دانشگاه تربيت مدرس 

ي جهت احتراق ايران واريز و اصل يا تصوير فيش بانك
ثبت نام به دفتر كميته مشعل انجمن احتراق ايران 

  . ارسال شود 82883962يا نمابر 

 10 نام در اين دوره ازثبت براياعضاي انجمن  :توجه
  .تخفيف برخوردار خواهند بوددرصد 

توانند با  عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر  مي
) ندبيرخانه انجمن احتراق ايرا(هاي زير شماره تلفن

  :تماس حاصل نمايند
  82883962: تلفكس

  09127969685: همراهتلفن 
  :يپست الكترونيك

Combustion@modares.ac.ir 
Combustion@ici.org.ir 
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 يك چهره

در بخش يك چهره اين 
 يهافعاليتبا شماره 

يكي ديگر از  علمي
متخصصان علم احتراق 

 جناب آقاي ،كشورمان
 جماعت صادق تابع دكتر

  .شويمآشنا مي
در  1344جماعت در سال دكتر صادق تابع 

ايشان پس از . شهرستان بروجرد متولد شدند
تحصيالت دوره دبيرستان در بروجرد، دوره گذراندن 

نيك در دانشگاه كارشناسي را در رشته مهندسي مكا
، كارشناسي ارشد را 1369در سال  صنعتي شريف

ژاپن  MIEدر رشته مهندسي مكانيك در دانشگاه 
  و دكترا را در رشته مهندسي  1373در سال 

به 1376هوافضا در دانشگاه توهوكوي ژاپن در سال 
  .پايان رساندند

عنوان ه ب 1378جماعت از بهمن تابعدكتر 
مهندسي هوافضاي دانشگاه استاديار در دانشكده 

صنعتي اميركبير مشغول به كار شدند و  در سال 
از جمله . نددانشياري ارتقا يافت به مرتبه 1385

مديريت  ،هاي اجرايي ايشان در دانشگاهمسئوليت
مركز كامپيوتر دانشكده، معاونت تحصيالت تكميلي 
دانشكده، رياست گروه آموزشي آيروديناميك و 

يت در هيئت مديره چند جلوبرندگي و عضو
از تجربيات علمي و  .باشدپژوهشكده دانشگاه مي

  :را نام بردتوان موارد زير صنعتي ايشان مي
   .عضو هيئت موسس انجمن احتراق -

   .دو دوره عضويت در هيئت مديره انجمن احتراق -
  .عضويت در هيئت مديره انجمن هوافضا -
وهشي علمي پژعضويت در هيات تحريريه نشريه  -

  .سوخت و احتراق
  .دبير سومين كنفرانس سوخت و احتراق -
صنعتي در  -پروژه پژوهشي 12مجري بيش از  -

   .زمينه احتراق
موسس و مدير آزمايشگاه تحقيقاتي سوخت و  -

   .احتراق دانشگاه صنعتي اميركبير
همكاري با صنايع به عنوان مشاور و مجري و  -

   .وهشيپژ -همچنين همكاري با مجالت علمي
 پژوهشي مورد عالقه ايشانموضوعات از جمله 

  :توان به موارد زير اشاره كردمي
  هاي مافوق صوتمدلسازي احتراق در جريان -
  هاي ميكرومدلسازي احتراق در محفظه -
مدلسازي عددي و مطالعات تجربي در زمينه  -

  نفوذيشعله 
مدلسازي عددي و مطالعات تجربي احتراق در  -
  )MILD )HiCOTيم رژ

اله در قم 24بيش از  جماعت تا كنوندكتر تابع
 به چاپ رسانده و مجالت معتبر داخلي و خارجي

هاي داخلي و خارجي مقاله در كنفرانس 70بيش از 
هدايت بيش  ايشان همچنين تا كنون. اندارائه نموده

را بر عهده پروژه كارشناسي ارشد و دكترا  30از 
  .اندداشته

قق ارجمند كشورمان آرزوي براي اين مح
 .سالمتي و توفيق روزافزون داريم
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  هاي احتراقيها و رسالهمعرفي پايان نامه

احتراقي اين  هايو رساله هانامهدر بخش معرفي پايان
آقاي  نامه كارشناسي ارشد جنابپايانشماره با 
گرايش  هوافضامهندسي ( پروارسعيد مهندس 

سال  ربيت مدرس كه دراز دانشگاه ت) آيروديناميك
  .شويمارائه شده است، آشنا مي 1389تحصيلي 
استفاده از شرايط مرزي غيرانعكاسي در  :عنوان
  سازي عددي تراك گازي شبيه

  مظاهري كيومرث دكتر :استاد راهنما

  :چكيده
 سازي عددي تراك گازي از جمله مسائل شبيه

 با توجه به. استسازي عددي در زمينه شبيه پيچيده
در انتهاي ناحيه  )CJ5ه نقط(وجود نقطه صوتي 

و شوك واكنش واكنش تراك و ايزوله شدن ناحيه 
 بيشترپيشرو از اغتشاشات جريان دوردست، در 

   عددي ميدان محاسباتي با استفاده  هايسازيشبيه
        از شرايط مرزي مصنوعي در دوردست برش داده 

ه ب سببمرزي استفاده از اين نوع شرايط . شودمي
 ورود نتيجه درو وجود آمدن يك سري امواج مجازي 

بنابراين، براي كاهش . شودمي محاسبات در خطا
 دادن اين اثرات منفي، ميدان محاسباتي به اندازه

 . شودكافي بزرگ فرض مي
هدف از مطالعه حاضر بررسي اثرات طول و عرض 

سازي عددي اين پديده و همچنين ميدان در شبيه
سازي بر طول ميدان رسي نقش انرژي فعالبر

                                                 
5- Chapman Joliet 
 

منفي برش اثرات  كاهش براي .استمحاسباتي 
 دوردست در غيرانعكاسي مرزي شرط از ،ميدان

 هامشخصه روش از حاضر كار در. شده است استفاده

)Characteristics Method (ياعمال شرط مرز يبرا 
   .استفاده شد يرانعكاسيغ

شده، يك طول محدود  با استفاده از مفاهيم اشاره
   كه شودمي تعريف محاسباتي ميدان طول عنوان به

سازي مقدار مناسب اين طول براي چند انرژي فعال
افزايش . دست آمده براي دو حالت يك و دو بعدي ب

سازي منجر به افزايش طول ناحيه واكنش انرژي فعال
بنابراين طول متناسب ميدان محاسباتي  ،شودمي

مقايسه . بايدسازي باالتر افزايش ميعالبراي انرژي ف
زمان مورد نياز براي حل كامل ميدان با ميدان برش 

  . خورده حاكي از كاهش قابل توجه اين زمان بود
  :كلمات كليدي

 ،شرايط مرزي غيرانعكاسي، CJنقطه ، تراك گازي
  .برش ميدان محاسباتي ،روش مشخصه

  :هايي است با عنوانحاصل اين رساله مقاله
سازي شبيه"سعيد پروار، كيومرث مظاهري،  - 1

عددي تراك گازي با استفاده از شرايط مرزي 
، سومين كنفرانس سوخت ")يك بعدي(غيرانعكاسي 

 .1388دانشگاه صنعتي اميركبير،  و احتراق ايران،
سازي شبيه"سعيد پروار، كيومرث مظاهري،  - 2

عددي تراك گازي با استفاده از شرايط مرزي 
، دهمين كنفرانس انجمن ")دو بعدي(رانعكاسي غي

  .1389، تربيت مدرسدانشگاه هوافضاي ايران، 
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 هاي احتراقياخبار و تازه

قيمت هاي سوختي هيدروژني ارزان قرص
ابداع يك روش توليد جديد،  محققان امريكايي با

قيمت، ايمن و  هاي سوختي هيدروژني ارزان قرص
وه بر حل مشكالت توليد كردند كه عال پربازدهي

 هاي تأمين استفاده از هيدروژن گازي، وزن سامانه
  .دهد توان را نيز به نصف كاهش مي

اندازه  هايي به سوختي داخل كارتريجهاي  قرص
شوند كه داراي قابليت  قوطي نوشابه قرار داده مي

و تأمين هيدروژن  هاي سوختي رايج اتصال به پيل
با استفاده از  .تندها جهت توليد الكتريسيته هس آن

هاي ياد  همراه كارتريج  سوختي به  هاي پيل سامانه
توان وزن را براي يك توان مشخص به نصف  مي شده

اقتصادي ه سوختي جديد صرف  سامانه پيل .كاهش داد
  .هاي فعلي دارد نسبت به باترينيز بيشتري 

ژ مجدد هاي توليد شده قابليت شار همچنين قرص
  .ها نخواهد بود تعويض آنه نيازي بدارند و در نتيجه 

استاد شيمي ، برنامه بعدي استاد راماچاندران
 اين پروژه، تحقيقاتي دانشگاه پوردو و مدير تيم

استفاده از اين فناوري در خودروهاي  سنجي امكان
 به نظر: باره گفت او در اين. هيدروژني خواهد بود

ف تواند در كاربردهاي مختل رسد اين فناوري مي مي
 تاپ و لپ زندگي روزانه همچون شارژ موبايل و

  . دشواحتماالً براي تأمين انرژي خودروها استفاده 
  ايسنا :منبع

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=Ne
ws-1760610 

  اندازي شدخستين نيروگاه توليد همزمان برق، حرارت و برودت كشور در دانشگاه كاشان راهن
 ه يك مگاواتي توليد همزمان برق،نيروگا نخستين

ر در دانشگاه كاشان كشو) CCHP( حرارت و برودت
  .يدبرداري رسافتتاح و به بهره

 افتتاح اين پروژه مدير طرح نيروگاه  مراسمدر 
در حال حاضر : يك مگاواتي دانشگاه كاشان گفت

هايي كه در صنعت آالت و دستگاهبسياري از ماشين
شود تنها بخش اندكي از انرژي برق كشور استفاده مي

 انرژي د و عمدهنكناستحصال شده را دريافت مي

هاي حرارتي و موتور ژنراتورهاي توليد برق نيروگاه
         تبديل به حرارت در محيط پيرامون  برقي كشور

  . شودمي

 سازيبهينه پروژه را در راستاي اجراي اينوي 
 نيروگاه همزمان اين در: افزود مصرف انرژي دانست و

كردن  نيز براي گرم توليدي موتور حرارت برق، با توليد
آب بازيافت شده و در فصل زمستان براي گرمايش 

به گفته وي  .گيردساختمان مورد استفاده قرار مي
حرارت توليد شده موتور در فصل تابستان نيز به 

كردن آب مورد وسيله يك چيلر جذبي براي سرد 
ساختمان اين دانشگاه  م سرمايشسيستاستفاده در 

اين  بازده وي .مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت
   .اعالم كرددرصد  90حدود را نيروگاه 
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سازي انرژي در بخش صنعت وزارت  مدير بهينه
با اجراي اين : گفتدر رابطه با اين پروژه نفت نيز 

 گاز طبيعي مكعب در سال مترميليون  5/1طرح 
تن  600 هزار و 3انتشار  ود و ازش مي صرفه جويي
 وي. اي جلوگيري خواهد شد نده گلخانهگازهاي آالي

اعتبار هزينه شده براي اجراي طرح در : اضافه كرد
  . سال برگشت خواهد داشت 3مدت 
  سايت دانشگاه كاشان: منبع

http://kashanu.ac.ir/modules.php?name=News&fil
e=article&sid=1475 

  خورشيدي آماده پرواز بر فراز اروپا ياولين هواپيما
، به زودي »سوالر ايمپالس«هواپيماي خورشيدي 

فرودگاه پايرن سوئيس را به مقصد بروكسل ترك 
المللي خود، توانايي  خواهد كرد تا با اولين پرواز بين

اش را در نمايشگاه هوايي پاريس  مهندسان سازنده
  .به رخ بكشد

ه اولين پروازش سوالر ايمپالس كه سال گذشت
با انرژي خورشيدي و اولين پرواز طي شب را انجام 

اش را به مقصد بلژيك و  داده بود، به زودي آشيانه
شهر بروكسل ترك خواهد كرد؛ بروكسل به عنوان 

سوي مرزهاي  اولين مقصد سوالر ايمپالس، در آن
سوئيس انتخاب شده تا اين هواپيما بعد از انجام 

اش، بيش از پيش براي  رزيم اولين پرواز برون
 2012دستيابي به هدف پرواز دور دنيا در سال 

  .نزديك شود
 HB-SIAاز  ايمپالس سوالر هواپيماي اوليه نمونه

هاي  نتيجه تالش كه HB-SIA .است شده الگوبرداري
 7نفر طي  80نفره و نيز همكاري  70يك گروه 

سال كار و فعاليت است، يك شاهكار مهندسي به 
آيد؛ چراكه اين هواپيما تنها با انرژي  يحساب م

دهنده قدرتي است  كند و نشان خورشيد پرواز مي
  .كه در مقدار ناچيزي از اين انرژي نهفته است

حفظ وزن در كمترين مقدار، موضوع حساسي 
متري، اسكلت  63هاي عظيم  است كه با وجود بال

فيبر كربني و طراحي خاص اجزا، وزن هواپيما را در 
  .كيلوگرم نگه داشته است 600هزار و  حدود

مي، در  29تا  23اين هواپيما در روزهاي 
بروكسل خواهد ماند و بعد از آن براي شركت در 

 26تا  20(چهل و نهمين نمايشگاه هوايي پاريس 
به سمت ) 1390تير  5خرداد تا  30/ 2011ژوئن 

پاريس خواهد رفت تا هم در روي زمين و هم حين 
  .ايش گذاشته شودپرواز، به نم

  :منبع
http://sames.ir/index.php?option=com_content&
view=article&id=384:1390-02-20-06-08-
31&catid =33:--&Itemid=206 
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  ي آيندههاهمايش
   چهارمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران

  ، دانشگاه كاشان1390بهمن ماه   20 و 19
ــارمين ــه    چه ــران ب ــراق اي ــوخت و احت ــرانس س كنف

دانشـكده  پيشنهاد انجمن احتراق ايـران و بـه همـت    
وهشكده انرژي دانشگاه كاشان در بهمن پژمهندسي و 

   .شوددر كاشان برگزار مي 1390ماه سال
  موضوعات كنفرانس

  سوخت و احتراق نظريه -1
هـاي آرام و  هـاي جامـد، مـايع و گـاز، شـعله     سوخت

، تـراك آميخته و نفوذي، امواج هاي پيشآشفته، شعله
هاي عددي و تجربي در احتراق، ترموديناميك و روش

  ، سينتيك احتراقرماگانتقال 
  سوخت و احتراق صنعتي -2

هـاي  هـا و كـوره  سازي مصرف سـوخت، مشـعل  بهينه
هـاي پيشـرفته،   سازي احتراق، فنـاوري صنعتي، بهينه

  گرماتوليد همزمان برق و 
  موتورهاي درونسوز -3

هـاي جديـد   سازي جريان درون موتور، فنـاوري شبيه
  CNGطراحي موتور، سوخت زيستي، 

  اي پيشرانشهسيستم -4
  موتورهاي موشكي، موتورهاي هواتنفسي، توربين گاز

  مديريت و اقتصاد سوخت و احتراق -5
 اقتصاد صنعت، و ساختمان رد سوخت مصرف مديريت

ها، اقتصاد ها و پااليشگاهمهندسي سوخت در نيروگاه 
سازي بهينه تصاديقهاي امنابع هيدروكربني، مدل

نقل، مديريت ولحم در سوخت اقتصاد سوخت، مصرف
  عرضه و تقاضاي سوخت

  محيط زيست و ايمني -6 
هـا،  موتورهاي سازگار با محيط زيست، كاهش آالينده

  ، تجهيزات ايمني HSEحريق، 
  سوخت و احتراق در بخش تجاري و مسكوني -7

هـاي  هـا، روش هـا، بخـاري  تجهيزات گازسوز، مشـعل 
مصـرف سـوخت، تجهيـزات گرمايشـي و     سازي بهينه
  ايشيسرم

  هاي مهم تاريخ
  30/7/90:          آخرين مهلت دريافت مقاالت كامل

  30/8/90          :                 اعالم پذيرش مقاالت
  30/9/90           :        دريافت نسخه نهايي مقاالت

  :دبيرخانه كنفرانس
كاشان، بلوار قطب راوندي، پژوهشكده انرژي دانشگاه 

   ه چهارمين كنفرانس سوخت و احتراقدبيرخان ،كاشان
   0361- 5912893  :تلفكس

Website: http://fcci2012.kashanu.ac.ir 
E-mail: fcci2012@kashanu.ac.ir 

 

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY RESEARCH & DEVELOPMENT  
9-11 APRIL 2012, STATE OF KUWAIT 

The scope of the conference is related to the 
latest research and development in the field of 
energy. The topics will include but not 
limited to: 

• Energy Conversion and Management.  
• Energy Conservation in Buildings.  
• Fuels and Alternatives.  
• Energy Policy and Planning.  
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• Combined and Co-generation Energy 
Systems.  

• Air-conditioning & Refrigeration Systems. 
• Energy & Environmental Issues.  
• Energy and Sustainable Development.  
• Renewable Energy Technologies.  
• Energy Storage.  
• Thermodynamic Optimization and Exergy 

Analysis  
 

Deadlines:  
Submission of abstract, June 15, 2011.  
Notification of acceptance of abstract, July 15, 
2011.  
Submission of complete manuscript, September 
15, 2011.  
Final acceptance, November 30, 2011.  
Early registration fee, before December 15, 2011. 
 Camera-Ready manuscript, December 15, 2011. 

Website: www.icerd5.org 

  اطالعيه
اعضاي  دانش و هاديدگاه از استفاده با دارد نظر در ايران احتراق انجمن خبرنامه
 مندانتمام عالقه لذا از .بيفزايد خبرنامه غناي بر مندان،عالقه و احتراقانجمن 
علوم  هاي مختلفدر زمينهرا  خود ها و نظريات، گزارشمقاالت تا شودمي دعوت

 به آدرس الكترونيك ،خبرنامه در چاپ احتراق جهتبا هاي مرتبط و فناوري
Newsletter@ici.org.ir نمايند ارسال. 

 مقاالتاز بين مطالب ارسال شده به خبرنامه،  سال هر پايان در است ذكر به الزم
  .شد خواهد اهدا آنها ناي به نويسندگاارزنده هدايايانتخاب و  تربرمطالب  و

  مهندس حامد زيني وند: سردبير
رضا ابراهيمي، دكتر امير اميدوار، دكتر  :هيات تحريريه

رجايي،  محمدرضامهندس  ،فاطمه برزگر مهندس
زاده، اسماعيل ولي مهندسزهرا دارائي،  مهندس
اكرم صديق،  مهندسنژاد، محبوبه زماني مهندس
  دي مهنوش جو مهندسمحمد جواد منتظري،  مهندس

 نشر دانشگاهيمركز : چاپ 

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

 دبيرخانه انجمن احتراق ايران 

   Newsletter@ici.org.ir:پست الكترونيكي

  021 -81032238:  تلفكس 
Website: www.ici.org.ir 
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