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  هاهاي جلبكي؛ اميدها و چالشسوختزيست 
  2امير اميدوار و 1الهام اميني

  كارشناس ارشد ميكروبيولوژي -1
 استاديار بخش مهندسي مكانيك و هوافضا، دانشگاه صنعتي شيراز - 2

  

شدن و به دنبال با جهش سريع و باورنكردني به سوي صنعتي
رفتن سطح استاندارد زندگي و شكوفايي و رونق آن باال

اقتصادي كشورها در يكصد سال اخير، نياز به منابع سوخت 
محدوديت . و پاك بيش از پيش نمايان شده است ارزان پايدار،

محيطي ناشي از هاي فسيلي، مشكالت زيستمنابع سوخت
هاي انرژي ها و باالرفتن قيمت حاملگونه سوختاحتراق اين

     عتي ترين عواملي است كه جوامع مدرن و صناز جمله مهم
 ،       به همين دليل. رو كرده استههاي بزرگي روبرا با چالش

هاي زيستي بيشتر مورد توجه قرار روز استفاده از سوختبهروز
ها اغلب از گياهان سوختزيست ،در حال حاضر. گيردمي

هاي حيواني هاي خوراكي و يا چربيروغني، پسماند روغن
مواد خام اوليه براي توليد  و محدوديت منابع. شوندتوليد مي

ترين مشكالت بر سر راه استفاده ها يكي از مهمسوختزيست
 ،)هاها و ريزجلبكجلبك(منابع جلبكي . هاستاز اين سوخت

، منابع به دليل ظرفيت باالي روغن و سرعت رشد زياد
در ساليان . رسندسوخت به نظر ميمناسبي براي توليد زيست

به  ،هاي در مورد استفاده از ريزجلبكاخير تحقيقات زياد
هدف . انجام شده است ،سوختعنوان مواد اوليه توليد زيست

منابع جلبكي، روش توليد و همچنين  نوشتار معرفي اين اصلي
  .هاستبررسي مزايا و معايب آن

  
  ايبستن چرخه كربني و بازيافت گازهاي گلخانه

هاي دلواپسي ر نگاه اقتصادي ومتغيامروزه دو  ،واقع در
هاي كننده در سياستترين عوامل تعيينمحيطي مهمزيست
نقل وانرژي الزم در بخش حمل ،حاضر حال در. ندانرژيبخش ا

يند ادر طي فر. هاي فسيلي وابسته استشدت به سوختبه
اكسيدكربن و ها مقدار زيادي گاز ديگونه سوختاحتراق اين

شوند كه باعث زمين مي هاي خطرناك ديگر وارد جوآالينده
شدن كره زمين و گرماي آلودگي هوا، تشديد اثرات گلخانه

 ،اي در جو زمينبراي كنترل ميزان گازهاي گلخانه. شوندمي
اي بسته الزم است كه چرخه كربني در اتمسفر زمين به گونه

اي به نوعي بازيافت به عبارت ديگر بايد گازهاي گلخانه ؛شود
بهترين راه براي . ت مفيد تبديل شوندشوند و به محصوال

بستن چرخه كربن استفاده از منابع بيولوژيك يا زيستي مانند 
      يند فتوسنتز امنابع زيستي با استفاده از فر. گياهان است

بدين ترتيب ايده . ندكناي را بازيافت توانند گازهاي گلخانهمي
  .هاي زيستي شكل گرفتاصلي استفاده از سوخت

  
  هاي زيستيختسو

هاي جيرهمخلوطي از مونو آلكيل استرهاي زن هاسوختزيست
 يند استريفيكاسيوناكه معموالً از فراند اسيدهاي چرب
(Esterification) هاي حيواني و يا هاي گياهي، چربيروغن

ها نشان بررسي. آينددست ميهاي خوراكي بهپسماند روغن
 مستقيمطور ه گياهي ب هايتوان از روغنداده است كه نمي

. دكرعنوان جايگزين مناسبي براي سوخت ديزل استفاده به
ها نسبتاً زياد آن لزجتهاي گياهي و جرم مولكولي زياد روغن

عنوان سوخت ديزل محدود هاي مذكور را بهاستفاده از روغن
لزجت يندهاي مختلفي براي كاهش اها و فرروش. كندمي

توان به د كه از آن جمله ميهاي گياهي وجود دارروغن
يند او فر (Pyrolysis) ، گرماكافت(Dilution)سازي رقيق

يند هاي مذكور، فرادر بين روش. دكراستريفيكاسيون اشاره 
   .دشوها استفاده مياستريفيكاسيون بيشتر از ساير روش

 ها را اي دارند كه آنهاي ارزندهها ويژگيسوختزيست
هاي فسيلي هاي مناسبي براي سوختعنوان جايگزينبه

د، در انسميهاي زيستي غيرسوخت. مطرح كرده است
شوند و سازگاري زيادي با محيط طبيعت به راحتي تجزيه مي

ها نشان داده است كه استفاده بررسي ،همچنين. زيست دارند
ها از جمله اهش آاليندههاي زيستي باعث كاز سوخت
سوخته و نهاي د، هيدروكربنگوگراكسيدكربن، ديمونوكسيد

هاي تقريباً ده درصد وزني سوخت. ]4-1[شودذرات معلق مي
وجود چنين سهمي از . دهدزيستي را اكسيژن تشكيل مي
يند اها باعث بهبود فرسوختاكسيژن در ساختار زيست
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سوختها در تركيب زيست. ]5[هاستاحتراق و كاهش آالينده
نبود . يبات فلزي وجود نداردگوگرد، تركيبات آروماتيك و ترك

ها عالوه بر حذف اكسيدهاي سوختگوگرد در ساختار زيست
گوگردي در هوا، از اثرات خوردگي ناشي از تركيبات گوگردي 

ها سوختزيست ،همچنين. ]6[كاهددر داخل موتور نيز مي
. دهندعمليات روغنكاري و روانسازي را در موتور بهبود مي

يلي مشكالت روانكاري را به دنبال هاي فسمعموالً سوخت
. يند گوگردزدايي سوخت داردااين مشكل ريشه در فر. دارند

اغلب در طي عمليات گوگردزدايي تركيبات قطبي 
اي در بهبود روانكاري هتروسايكليك نيتروژن كه نقش عمده

هاي در كنار مزيت. شونددارند همراه با گوگرد حذف مي
ها معايبي نيز ، اين سوختهاي زيستيبسيار زياد سوخت

ها در زمان شروع به گونه سوختيكي از نقاط ضعف اين. دارند
در چنين . نمايدهاي سرد رخ ميكار موتور در محيط

گرفته و  سوخت كمي حالت ژالتيني به خودزيست ،شرايطي
راحتي با  البته اين نقص به. شودمي روهمشكل روب پمپاژ آن با

. دشوهاي خاصي به سوخت برطرف ميكردن افزودنياضافه
ها، سوختبه دليل وجود اكسيژن بيشتر در زيست ،همچنين

هاي فسيلي ها نيز به مراتب باالتر از سوختدماي احتراق آن
اين امر احتمال وجود اكسيدهاي نيتروژن را در . است

اين مشكل را . ]5[دهدهاي خروجي اگزوز افزايش ميآالينده
بندي پاشش سوخت تا حد زيادي تنظيم زمانتوان با نيز مي
  .]2[دكرمرتفع 

هاي ها را اغلب از منابع گياهي مانند دانهسوختزيست
هايي كه منبع هاي حيواني، پساب و يا فاضالبروغني، چربي

دست به هاي خوراكيآلي دارند و يا حتي از پسماند روغن
ترين منابع روغن سويا يكي از مهم ،در امريكا. ]3و2[آورندمي

      روغن كانوال، . است) سوختزيست( توليد سوخت سبز
خرما، ذرت و نارگيل از جمله ديگر منابع مرسوم توليد 

  . سوخت در كانادا و اروپا هستندزيست
  

  ها منابع غني روغنجلبك
توانند نياز سوخت نميابع گياهي مرسوم براي توليد زيستمن 

براي توليد اين . ا برآورده كنندافزون به منابع سوخت رروز
 ،همچنين. هاي قابل كشت زيادي مورد نياز استزمين ،مواد

. ها كند استدهي آنمحصول تواترنرخ رشد اين گياهان و 

هاي فسيلي نسبتاً زياد، مصرف آب باال، اثرات نياز به انرژي
هاي ساختبا زير هماهنگي عدم و با غذا ابتفرسايش خاك، رق

جمله مشكالت عمده ديگر بر سر راه استفاده مواد موجود از 
ها و از سوي ديگر نرخ توليد آالينده. خام نسل اول است

با توجه به . شدت رو به افزايش استاي بهگازهاي گلخانه
كه  نتيجه گرفتتوان چنين مشكالت مذكور به راحتي مي

بستن چرخه كربني در محيط زيست و كنترل ميزان گازهاي 
ممكن اد خام نسل اول تقريباً كاري غيرمو توسطاي گلخانه
تري رفت كه بازدهي لذا بايد به دنبال منابع مناسب. است

  . تري داشته باشندباالتر و نرخ رشد سريع
هاي زيستي و فني زيادي جلبكها خصوصيات و ويژگي

توانند ما را در جهت غلبه بر اين مشكالت ياري كه مي دارند
جذب و استفاده از نور خورشيد بازدهي  ها درجلبك. دهند

هاي بسيار بيشتري نسبت به گياهان زميني دارند و  آالينده
 . كنند و نياز به منابع كمتري دارندمضر را مصرف مي

گونه رقابتي با منابع غذايي نسل بشر ندارند و ها هيچجلبك
گونه محدوديتي را در ها در توليد سوخت هيچاستفاده از آن

ها زياد است و نرخ رشد جلبك. ع غذايي به دنبال نداردمناب
گرم جلبك  50تا  10تقريباً در هر روز از هر متر مربع 

در مقايسه با منابع نسل اول مانند ذرت و . شوداستخراج  مي
كه  طوريه ها دوره رشد بسيار كوتاهي دارند بسويا، جلبك

ند و در رسساعت به حداكثر رشد خود مي 24تقريباً در هر 
 1در جدول . ]7[شودساعت مقدارشان دو برابر مي 5/3هر 

شده و مقدار زمين زراعي الزم براي ميزان روغن استخراج
ذرت و سويا با هم ها و منايع گياهي مرسوم مانند رشد جلبك

  .مقايسه شده است

مقايسه مقدار روغن و ميزان زمين الزم براي استحصال . 1جدول 
  ]7[م مرسومها و مواد خاجلبك

  ميزان روغن   ماده اوليه
  )گالن بر جريب بر سال(

  زمين الزم 
 )ميليون جريب(

  2222  18  ذرت
  833  48  سويا
  315  127  كانوال

  63  635  )پالم(خرما 
  33  1200  )روغن% 10( ريزجلبك

  4  10000  )روغن% 50(ريزجلبك 
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  هاهاي رشد و تكثير جلبكشيوه
نات و منابع خاصي نياز ندارند و ها براي رشد و نمو امكاجلبك

كربن، اكسيدي اوليه مانند آب، ديها در حد نيازهانيازهاي آن
نور  ،در اغلب مناطق. نور خورشيد و مواد مغذي است
اكسيدكربن الزم گاز دي. خورشيد به اندازه كافي وجود دارد

ها و توان از گازهاي خروجي نيروگاهها را ميبراي رشد جلبك
هاي ها در آبجلبك. دكرسازوكارهاي صنعتي تأمين يا ساير 

      از آب شرب گرفته تا  دارند؛رشد  يتمختلف قابل PHبا 
ها به نياز جلبك. هاهاي شور و بدمزه و يا حتي فضالبآب

مواد مغذي نسبت به ساير مواد خام نسل اول به مراتب كمتر 
از . ستهاسلولي آناين امر به خاطر ساختار ساده تك. است

ها مهمترين مواد مغذي مورد نياز براي رشد جلبكجمله 
ها را از كودهاي شيميايي توان آنمي كه فسفر است و نيتروژن

ها به حد كافي البته اين مواد در فاضالب. دكرسنتي تهيه 
ها استفاده وجود دارد كه اگر از فاضالب براي رشد جلبك

  .يابدشدت كاهش ميها به مواد مغذي اضافي بهشود نياز آن
  :دشوها معموًال به دو صورت انجام ميتكثير و پرورش جلبك

  استفاده از استخرهاي باز -
 رآكتورهاي بستهبيواستفاده از فتو -

. قيمت استروش استخر باز يك روش ساده و بسيار ارزان
ميليارد ليتر  10ليتر تا  100تواند از حجم اين استخرها مي

اي باز در عين سادگي و صرفه اقتصادي استخره. متغير باشد
اين استخرها اغلب . با مشكالت و معضالتي نيز روبرو هستند

بايد ) در حد چند هكتار(هاي با مساحت بسيار بزرگ در زمين
از . آيدشمار ميبنا شوند كه اين امر خود محدوديت بزرگي به

كنترل شرايط محيط رشد در روش استخر باز كار  ،سوي ديگر
حتي گاهي به علت بازبودن فضاي . اي نيستان سادهچند

هاي جلبكي استخر به محيط اتمسفر امكان نفوذ و رشد گونه
در روش . ناخواسته و نامناسب در داخل استخر وجود دارد

 سازوكاراكسيدكربن با انتقال گاز ديواستخر باز ارسال و نقل
 036/0از آنجا كه تنها . گيردانتقال جرم طبيعي صورت مي
دهد، اكسيدكربن تشكيل ميدرصد از هواي اتمسفر را دي

. هايي همراه استانتقال اين گاز به داخل استخر با محدوديت
كربن از روش اكسيدبدين منظور براي انتقال بهتر گاز دي

شود كه باز هم به دليل بازبودن زني استفاده ميحباب
. تواند فرار كنديافته مياستخرها، بخش اعظمي از گاز انتقال

. نمايي كلي از استخرهاي باز نشان داده شده است 1در شكل 
         در روش استفاده از فتوبيورآكتورهاي بسته تقريباً معايب 

نمايي از يك  2در شكل . ه استفوق تا حد زيادي مرتفع شد
تنها عيب اين روش هزينه . بيورآكتور رسم شده استفتو

  .وش استخر باز استنسبتاً باالتر نسبت به ر
 

  
 ]7[نمايي كلي از استخرهاي باز . 1شكل 

  

  
 ]7[نمايي كلي از روش فتوبيورآكتور بسته. 2شكل 
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  سوختهاي جلبكي مرسوم در توليد زيستگونه
ها از جمله كلرال هاي مختلفي از ريز جلبككنون گونه تا

(Chlorella) دوناليال ،(Dunaliella)  و اسپيرولينا(Spirulina) 
هاي اين گونه. ]9و8[اندهشدبا هدف توليد سوخت بررسي 

به تازگي . جلبكي در كشور ما نيز قابل رشد و پرورش هستند
 (Chlomydomonas) خاصي از ريزجلبك كالميدوموناس گونه

استان (در برخي نواحي جنوبي ايران  MCCS 026با نام 
ي براي تواند به عنوان منبع مناسبشناسايي شد كه مي) فارس

طبق تحقيقات         . ]10[دشوتوليد سوخت سبز استفاده 
اين گونه خاص جلبكي عالوه بر نرخ سريع رشد و  ،شدهانجام

ظرفيت ليپيدي نسبتاً باال، محيط كشت بسيار ساده و ارزان 
ه كه حتي در شرايط اقليمي ايران ب طوريه قيمتي دارد ب

  .طور طبيعي نيز قابل رشد و تكثير است
شده نشان داده است كه ايج برخي تحقيقات انجامنت

دست آمده از اين جلبك خواص بسيار مشابهي با سوخت به
سوخت كه زيست طوريه ب. ]11[سوخت ديزل فسيلي دارد

هاي مرسوم و مورد سوختجديد نسبت به برخي از زيست
استر استفاده در اروپا و امريكا از جمله سويا و كانوالمتيل

ها نشان بررسي ،همچنين. تري داردار مطلوبعملكرد بسي
 سوخت سوخت جديد نسبت به زيستداده است كه زيست

از  هاي ديگر مانند كلرالدست آمده از برخي ريزجلبكهب
  .كيفيت بسيار باالتري برخوردار است

  
  هاي جلبكي در آينده نزديكسوختزيست

ه هزينه توليد روغن از يك گون ،ميالدي 2007در سال 
درصد، با استفاده از روش  30ريزجلبكي با ظرفيت چربي

تقريباً  ،تن در سال 10000بيورآكتورهاي بسته با ظرفيت فتو
البته اين مبلغ . ]7[شد برآورددالر براي هر گالن  5/10برابر با 

هاي مربوط به تبديل روغن به بدون درنظرگرفتن هزينه
ات محاسبه سوخت، هزينه حمل و ارسال سوخت و ماليزيست

اين در حالي است كه در همان زمان هزينه سوخت . شد
 ،در حال حاضر! دالر بود 4فسيلي براي هر گالن چيزي حدود 

ترين بزرگهاي جلبكي سوختهزينه باالي توليد زيست
اما در چند سال آينده با  ،گونه سوختهاستچالش اين

 افزون قيمتهاي فسيلي و رشد روزمحدوديت منابع سوخت

زودي زماني فرا خواهد ها شرايط تغيير خواهد كرد و بهآن
هاي جلبكي مقرون به صرفه خواهند سوخترسيد كه زيست

  .شد
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  يعلممسابقه 
در هر شماره از خبرنامه سؤالي با عنوان مسابقه دانشجويي 

توانند پاسخ خود گويي ميمندان به پاسخهعالق. شودمطرح مي
را حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت خبرنامه به 

با پست الكترونيكي به آدرس  Pdfيا  Wordصورت فايل 
  . انجمن احتراق ايران ارسال نمايند
 بعدي خبرنامه معرفي  هايبرنده هر مسابقه در شماره

شود و جايزه در نظر گرفته شده به برندگان طي مراسمي مي
  .در مجمع عمومي انجمن احتراق ايران اعطا خواهد شد

  

  :سوال اين شماره 
هايي استفاده از چه مشعل) Warm-up(ها براي پخت كوره

 .را توضيح دهيدها از اين مشعلاستفاده دليل ؟ شودمي

  :38جواب مسابقه خبرنامه شماره 
تركيبات احتراقي هايپرگوليك در مورد  38در خبرنامه شماره 

(hypergolic) هاي پيشرانش فضايي در سيستم هاو اهميت آن
صورت مختصر اين مطلب در اين شماره به . سوال كرده بوديم

  .دهيمرا توضيح مي

تركيبات احتراقي هايپرگوليك
شود كه تركيبات احتراقي هايپرگوليك به تركيباتي گفته مي

در آن سوخت و اكسيدايزر به محض تماس با يكديگر و بدون 
با ) مانند چاشني يا روشن كننده(نياز به منبع بيروني انرژي 

يل انرژي پايين مورد نياز براي به دل. دهنديكديگر واكنش مي
فعالسازي اين تركيبات، سوخت و اكسيدايزر به محض تماس 

ترين تركيبات از جمله معروف. شوندور ميبا يكديگر شعله
 (n2h4) هيدرازين سوخت توان بهمي خوداشتعال يا هايپرگوليك
اين . كرد اشاره (N2O4)تتروكسيد نيتروژن  و اكسيدايزر

  .هاي هوافضايي كاربرد فراواني دارندرانشتركيبات در پيش
 در موتورهاي اصلي پرتابگرها، بوسترها و موتورهاي  

هاي انتقال مداري ماهواره تا سيستم (Upper stage)باال مرحله
(Apogee) ماهواره موقعيت موتورهاي اصالح و (ACS) توان مي

 به ،با اين حال. كاربرد اين تركيب واكنشي را مشاهده كرد
         زيست و دليل مشكالت شديد هيدرازين براي محيط 

بودن آن براي موجودات زنده، در بسياري از موتورها اين سمي
خوداشتعال مانند رتركيب جاي خود را به تركيبات غي

ليكن . اكسيژن داده است-اكسيژن و يا كروزين-هيدروژن
محيطي، در موتورهاي كنترل رغم مشكالت زيستعلي

بودن يك به دليل اينكه هايپرگوليك ،هات ماهوارهموقيع
ابليت اطمينان وجود چاشني، قشود و ويژگي مهم شناخته مي

دهد، مي العمل موتورها را كاهشو همچنين زمان عكس
تتروكسيد  -همچنان جايگزين مناسبي براي تركيب هيدرازين

  . نيتروژن تجاري نشده است

 
  معرفي كتاب

  :عنوان كتاب
Handbook of Atomization and Sprays, Theory and 
Applications 

   Springer, 2011 :ناشر ،Nasser Ashgriz :نويسنده
 يندهاي مؤثر در پديده اين كتاب نگاهي كلي دارد بر فرا

در اين . يالهاي افشانه سو سامانه) Atomization(سازي قطره
ها و فتو كالسيك به پيشر عالوه بر مباحث نظري ،كتاب

مطالب كتاب . هاي اين علم نيز پرداخته شده استنوآوري
. سازماندهي شده است) فصل 42شامل (حاضر در چهار بخش 

گيري افشانه بخش اول به مفاهيم بنيادي و پايه در نحوه شكل

به . اختصاص يافته است
در اين بخش  ،عنوان مثال

مفاهيم بنيادين جت سيال، 
اي و قطره مورد جت صفحه

بحث و بررسي قرار گرفته 
هاي نظريهبخش دوم . است

سازي سيال را مختلف قطره
در بخش . دهدپوشش مي

ها و سوم كتاب انواع افشانه
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نهايت، فصل گيرد و درد بحث و بررسي قرار ميرفتار آنها مور
  .دكنها را معرفي ميچهارم كاربردهاي افشانه

هاي پديدهشدت آشفته است و يك فرآيند به سازيقطره
اي نظير اثرات سطحي، شكست يا فروپاشي و بسيار پيچيده

اي در هم پيوستگي ذرات سيال نقش بسيار عمده هبرخورد و ب
هايي كه با اين وجود، كليه مدل. كنندگيري آن ايفا ميشكل
ه سازي سيال ارائون براي توصيف پديده پيچيده قطرهتاكن
در . ناپايداري خطي استوارندهاي ساده نظريهاند بر پايه شده

 مجرا ها، سيال مايع به اجبار از درون يكبسياري از افشانه
ناپايداري سيال را  نظريه ،در چنين مواردي. شودعبور داده مي

عنوان يك تقريب اوليه مطلوب براي بررسي نحوه توان بهمي
 در برخي ديگر از . كار گرفتگيري قطرات مايع بهشكل
گيرد و سپس در اثر در ابتدا صفحه سيال شكل مي ،هاافشانه

ناپايداري هاي نظريه. شودناپايداري به قطرات مجزا تبديل مي
 كتاب، اين در بخش اول . در اين موارد نيز كاربرد دارند

ناپايداري سيال براي اين دو نوع افشانه معرفي شده  هاينظريه
     ،در فصل اول. شامل هشت فصل است اين بخش. است
ناپايداري سيال براي يك جت آزاد مايع تحت تأثير  هاينظريه

فصل دوم به مفهوم . اندهاي محيطي كوچك بيان شدهتحريك
 هاينظريه ،در فصل سوم. خميدگي جت سيال پرداخته است

 ناپايداري خطي و غيرخطي براي صفحات سيالي معرفي 
ت افشانه به فصول چهار تا شش به نحوه تعامل قطرا. اندشده

برخورد قطرات . اختصاص دارد هاآن اطراف گازي محيط جريان
هاي جامد افشانه با يكديگر و همچنين برخورد قطرات با جداره

از جمله رخدادهاي پيچيده ديگري است كه به ترتيب در 
  . فصول هفت و هشت كتاب مورد بحث قرار گرفته است

ر فصول نه تا د. دشوبخش دوم كتاب با فصل نهم آغاز مي
هاي اسپري سازي سامانهرايج در قطره هاينظريهيازده كتاب، 

 شدهبيني اندازه يا قطر قطرات بحث و بررسي به منظور پيش
در فصل دوازدهم اصول انتقال حرارت و انتقال جرم از . است

هاي تبخير قطره بحث و قطرات اسپري مطرح شده و مدل
هاي به اصول افشانهب فصل سيزدهم كتا. است شدهبررسي 
در  همچنين در اين فصل مختصري. پردازدميدهنده واكنش

هاي ها و همچنين رژيمها و نحوه مدلسازي آنمورد آالينده
 به چهاردهم فصل .ناپيوسته افشانه صحبت به ميان آمده است

  . پردازدتحريك مي هايسازوكارو  شعله انتشار هايمدل بيان

ها هايي اختصاص دارد كه در آنانفصل پانزدهم به جري
هاي تبخيرشده در مقايسه با فاصله آزاد ميانگين براي مولكول

فصل شانزدهم كتاب . شعاع قطرات افشانه بسيار بزرگ است
در اين فصل تأكيد بر . پردازدزدگي قطرات ميبه انجماد و يخ

در فصول هفده و هجده  .اي انجماد استمرحلهمدل چهار
سازي فتار قطرات افشانه به كمك روش شبيهمدلسازي ر

هاي انواع مدل. مستقيم عددي مورد بحث قرار گرفته است
فصل . اندآشفتگي سيال در فصل نوزدهم كتاب معرفي شده

بيستم كتاب به مدلسازي اسپري به كمك روش شبكه 
دو وويك و بيستفصول بيست. زمن اختصاص يافته استبولت

يرامون موضوع افشانه و عملكرد آن كتاب به مباحث ويژه پ
ئواالت در اين فصل به برخي از س. اختصاص يافته است

هاي منفرد و چندگانه پاسخ افشانهشده در مورد عملكرد مطرح
در واقع با اين فصل بخش دوم كتاب نيز به . داده شده است

  . رسدپايان مي
توزيع . دشوبخش سوم كتاب با بخش بيست و سوم آغاز مي

فصل  .قطرات افشانه بحث اصلي اين فصل از كتاب است
ها و توزيع قطرات مربوط پردازد به انواع نازلچهارم ميوبيست
در اين فصل روابط تجربي و تحليلي موجود براي . هابه آن
هاي ها با نازلسرعت قطرات افشانه بيني توزيع اندازه وپيش

وسوم تا سي پنجمودر فصول بيست. اندمختلف مرور شده
   يات بيشتري دنبال ئكتاب مطالب دو فصل گذشته با جز

، بخش سوم كتاب نيز به وسومبا اتمام فصل سي. شوندمي
چهارم، بخش چهارم يا همان ورسد و با آغاز فصل سيپايان مي

چهارم، انواع ودر فصل سي. دشوبخش پاياني كتاب آغاز مي
ها در گرش كاربرد افشانهها مخصوصاً با نكاربردهاي افشانه

پاشش سوخت در موتورهاي احتراق داخلي معرفي شده و 
پنجم كتاب كاربرد ودر فصل سي. مورد بحث قرار گرفته است

. ها بررسي شده استو مدلسازي افشانه سوخت در توربين
اي نظير فروپاشي قطرات مذاب، هاي پيچيدهمفاهيم و پديده

ترين قطره از جمله مهم شناسي پودرها و ديناميكريخت
در . ن كتاب استششم ايوشده در بخش سيمباحث مطرح

كن، هاي خشكاصول افشانهدر مورد هفت تا چهل وفصول سي
در  و است شدهپايين بحث هاي فشارافشانه آتشكافت و افشانه

ها مانند فصل پاياني كتاب برخي از كاربردهاي خاص افشانه
  .نفسي و اطفاء حريق معرفي شده استتوزيع دارو در سامانه ت
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  هاي احتراقيها و رسالهمعرفي پايان نامه
 ،هاي احتراقي اين شمارهها و رسالهنامهدر بخش معرفي پايان

نامه كارشناسي ارشد جناب آقاي مهندس علي حقيري با پايان
از دانشگاه علم و ) مهندسي مكانيك، گرايش تبديل انرژي(

ارائه شده است آشنا  1388سال تحصيلي  صنعت ايران كه در
  .شويممي

  در احتراق ابر ميكرو ذرات نوساني شعله تحليلي حل :عنوان
  بيدآبادي مهدي دكتر :استاد راهنما

ناپايداري نوساني هنگام پيشروي شعله در محفظه  :چكيده
تحمل و اثر هاي شديد صوتي غيرقابلاحتراق موجب پارازيت
چنين در موارد شديد ي احتراق، و همنامطلوب بر روي كاراي

از . شودمكانيكي اجزاي سيستم احتراقي مي منجر به شكست
عله خصوصاً در احتراق ابر كه در ارتباط با نوسانات ش آنجايي
 ين ا در ،اي صورت نپذيرفته استجامد مطالعات گسترده ذرات

مذكور يك مدل جديد  موضوع اهميت به توجه با نامهپايان
برگيرنده انتشار شعله از ميان  د كه درشورائه ميرياضي ا

 ذرات سوخت ارگانيك با توزيع يكنواخت و هوا مخلوطپيش
 ذرات تبخير شده و و فرض بر اين است كه در ابتدا باشدمي

  . شوندنهايتاً اكسيد ميآيند و شكل در ميگازي به فرم سوخت
ي اين مطالعه تحليلي در چارچوب يك مدل نفوذي حرارت

نظرگرفتن اثر تشعشع واحد و دربا فرض عدد لوييس غير
كاربردن قانون فوريه و فيك براي نفوذ هكه با ب استحرارتي 
معادالت حاكم بر سيستم احتراق ابر ذرات  جرم حرارت و

در ادامه ساختار شعله به چهار ناحيه . شودارگانيك نوشته مي
احيه يك ن گرم،د كه شامل يك ناحيه پيششوتقسيم مي

در آخر  عريض تبخير ذرات، يك ناحيه نازك حدي واكنش و
  . استناحيه پس از واكنش 

 نسبت نرخ واكنش( ذكر است كه عدد دامكولر شايان
بعد فرم بي(عدد زلدويچ  و) شيميايي به نرخ تبخير ذرات ريز
رهاي اساسي متغيبه عنوان ) انرژي فعالسازي مخلوط واكنشگر

هاي ساختار شعله، براي تحليل متغير. شونددرنظر گرفته مي
در هر كدام از اين نواحي شرايط مرزي و سازگاري مناسب 

مدل موجود، در  در ابتدا با حل حالت پايدار. وندشاعمال مي
غلظت و شعاع متفاوت ذرات، نتايج براي كسر جرمي سوخت 

تبخير كسر جرمي سوخت در فاز گازي حاصل از  ،در فاز جامد
  . دشووزش ارائه ميذرات و سرعت س

وش با جبهة سيستم معادالت حاكم به فرم مغش ،ادامه در
بعد اغتشاشي    نويسي و مختصات بيشعله اغتشاشي باز

شود و نرخ رشد خطي اغتشاشات ها وارد ميآن مكان در-زمان
افه و توسط عدد موج در اي پايا اضهاي صفحهدوبعدي به حل
صورت  تمام متغيرها به. دشوانتشار توصيف مي جهت عرضي

 هارمونيك كوچك نوشته  مجموع حل پايا و يك اغتشاش
بسته به زمان، با استفاده از هاي واشوند و در نهايت حلمي

هدف . گيرندمورد تحليل قرار مي ،اغتشاشات كوچك روش
ناپايا اغتشاش را تا  است كه  قوانين بقايمطالعه اين موضوع 

بندي ناپايداري د و سرانجام مرزكننچه حد ميرا يا تقويت مي
موج، عدد لوييس، عدد  نوساني با توجه به تغييرات عدد

  .دشودامكولر، عدد زلدويچ و اثر تشعشع حرارتي ارائه مي
 ،ناپايداري نوساني ، شعلة ابر ذرات،مدل رياضي :كليدواژگان
  عدد زلدويچ ،عدد دامكولر

است كه به  در نشريات معتبر مقاله 7چاپ حاصل اين رساله 
  :شودها اشاره ميتعدادي از آن

1. M. Bidabadi, A. Haghiri and A. Rahbari, “The 
Effect of Lewis and Damköhler Numbers on the Flame 
Propagation through Micro-Organic Dust Particles”, 
International Journal of Thermal Sciences, 49, pp. 
534-542, 2010. 
2. M. Bidabadi, A. Haghiri and A. Rahbari, 
“Mathematical Modeling of Velocity and Number 
Density Profiles of Particles across the Flame 
Propagation through a Micro-Iron Dust Cloud”, 
Journal of Hazardous Materials, 176, pp. 146-153, 
2010. 
3. Haghiri and M. Bidabadi, “Dynamic Behavior of 
Particles across Flame Propagation through Micro-Iron 
Dust Cloud with Thermal Radiation Effect”, FUEL, 
90, pp. 2413-2421, 2011. 
4. Haghiri and M. Bidabadi, “Modeling of Laminar 
Flame Propagation through Organic Dust Cloud with 
Thermal Radiation Effect”, International Journal of 
Thermal Sciences, 49, pp. 1446-1456, 2010.  
5. M. Bidabadi, A. Haghiri, “A New Mathematical 
Model for Cloud Flame Structure with Premixed 
Organic Particles”, Amirkabir Journal of Science and 
Technology, 42 (2), pp. 19-26, 2010 (in Persian). 
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 يك چهره

هاي علمي يكي ديگر در بخش يك چهره اين شماره با فعاليت
از متخصصان علم احتراق كشورمان، جناب آقاي دكتر 

  .شويمآشنا مي سيدعلي جزايري
متولـد   تهـران  در 1332در سـال  سيدعلي جزايـري  دكتر 

در  رسـتان ايشان پس از گذرانـدن تحصـيالت دوره دبي  . شدند
موفق به دريافـت   1350و آذر در سال  دبيرستانهاي دارالفنون

سپس بـه كشـور انگلسـتان رفتـه و دوره     . نددشديپلم رياضي 
 كيتسـون  در كـالج دانشگاهي خود را به مدت يـك سـال    پيش

شهر ليدز با درجه عالي به اتمام رسانده و موفق به پـذيرش در  
 Queen Mary)ن كالج سـلطنتي انگلسـتان در دانشـگاه لنـد    

College) دوران كارآموزي خـود را در جنـرال موتـورز    . ندشد
ماه گذرانـده و   6ايران و كمپاني فورد موتور انگلستان به مدت 

التحصيلي به مدت يك سـال   سپس در همان مركز پس از فارغ
نامه خود را زير نظر در ضمن پروژه پايان. ندمشغول به كار بود

ه تحليـل فراينـد احتـراق در ديـزل     پروفسور ترينـگ در زمينـ  
با درجـه   مدرك كارشناسيدر نهايت موفق به اخذ  ند وگذراند
   .نددشافتخار 

بـه  براي گذرانـدن دوره كارشناسـي ارشـد     1355در سال 
هـاي  در زمينـه سيسـتم   نامه خـود را پاياندانشگاه بث رفته و 

رساني و ولو جهت كنترل سامانه سوخت-سرو الكتروهيدروليك
گذاري بر روي موتورهاي احتراق داخلي زير نظـر پروفسـور   بار

ــدواالس گذراند ــال  ن ــ  1356و در س ــه اخ ــق ب ــدرك  ذموف م
سپس بـه   .نددر زمينه تكنولوژي شد) MSc(كارشناسي ارشد 

دانشگاه ادينبورگ در اسـكاتلند رفتـه و تحقيقـات خـود را در     
 بعداً بنا بـه مسـائل شخصـي در   . نددكرزمينه اشعه ليزر شروع 

ده و در دانشـگاه صـنعتي   كـر زمان انقالب به ايـران مراجعـت   
  .ندخواجه نصيرالدين طوسي مشغول به كار شد

مجدداً جهت ادامه تحصيل به كشور كانـادا   1372در سال 
شــهر ويكتوريــا رفتــه و دكتــراي خــود را در زمينــه مكــانيزم  

ـ   . نداتميزاسيون سوخت ادامه داد  اهمزمان با ادامـه تحصـيل ب
ــادا وزارت  ــرجنگلباني كان ــركت و س ــين ش ــون و همچن جانس

در  ايـن همكـاري  . داشتندجانسون به مدت سه سال همكاري 
ها  ها و ساخت اسپريكننده آتش جنگلزمينه سياالت خاموش

دكتـري در رشـته    با اخـذ  1376در نهايت در سال . بوده است

التحصيل شده و به مدت دو سال در آن  مهندسي مكانيك فارغ
تــدريس موتورهــاي احتــراق داخلــي و ســياالت بــه  دانشــگاه
  . پرداختند

ــال  ــه     1379در س ــنعتي خواج ــگاه ص ــه دانش ــدداً ب مج
. ندو مشـغول بـه كـار شـد    كـرده  نصيرالدين طوسي مراجعـت  

  :استشرح زير  هاي علمي ايشان در ايران به برخي فعاليت
جامع موتور پيكان، آونجر و هانتر آزمون تحليل و انجام  •

  ) 1358(بار در ايران  براي اولين
 )1359(گازسوز كردن موتور پيكان  •
 )1360( 2000گازسوز كردن موتور نيسان جونيور  •
رساني موتور پيكان با  سوخت )Map( آوردن مپدست هب •

 سي  سي 1600كاربراتور مزدا 
حجمي  بازدهطرح سوپاپ در سوپاپ به منظور افزايش  •

 جهت موتور پيكان
و تطبيق آن جهت  P40 و Z24تحليل موتور نيسان  •

 و جيپ فرماندهي 106خودروهاي توپ 
هاي روي اتوبوس تطبيق موتور فيات به جاي موتور ليالند بر •

 طبقهدو
ولو جهت -طراحي و تحليل مدار الكتروهيدروليك سرو •

 هاسامانه هدايت موشك
ولو و -طراحي مدار الكتروهيدروليك سرو ناظر عالي بر •

 االحداث هاي سريعساخت پل
شاور علمي بر طراحي و ساخت موتور ديزل سنگين ملي م •

  D 87ايران طرح
  OM 457مشاور پژوهشكده صنايع دريايي در ارتقاء موتور  •
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 ت موسس انجمن موتور ايرانئيس هيرئ •
  ايران موتور تحقيقات پژوهشي مجله علمي علمي هيئت عضو •
رييس گروه خودرو و آزمايشگاه موتورهاي احتراق داخلي  •

 گاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدر دانش

در مجالت را  ت متعدديدكتر جزايري تا كنون مقاال
ها اند كه برخي از آنبه چاپ رسانده معتبر داخلي و خارجي

  :به شرح زير است
1- S. A. Jazayeri and N. Shahangian “Performance 
and Combustion Characteristics of OM314 Diesel 
Engine Fueled With DME : A Theoretical and 
Experimental Analysis,” Journal of Engineering for 
Gas Turbines and Power ASME, 132, pp. 1-15, 2010. 
2- J. Ghorbanian, S. A. Jazayeri, L. Savadkouhi and 
M. Keshavarz, “Theoretical and Experimental Analysis 

of OM314 Diesel Engine Combustion and 
Performance Characteristics Fueled with DME,” The 
Journal of Engine Research, 14, 2009. 
3- S. A. Jazayeri, E. Molla Hasanzadeh Khoei, 
“Numerical Comparison of Thermal Stratification due 
Natural Convection in Densified LOX and LN2 Tanks,” 
American Journal of Applied Sciences, 5 (12), 2008. 

ارزيابي "سيد علي جزايري،  و قنبري، رضا ابراهيميمحمد  -4
اي  راهبردهاي مختلف مهار كوبش در يك موتور اشتعال جرقه
 "اي گازسوز به كمك يك مدل احتراقي شبه ابعادي سه ناحيه

 .1387نشريه سوخت و احتراق، سال اول، شماره دوم، 

ي اين محقق ارجمند كشورمان آرزوي سالمتي و برا
  .توفيق روزافزون داريم

  

  معرفي آزمايشگاه سوخت، احتراق و محيط زيست دانشگاه كاشان
آزمايشگاه سوخت، احتراق و محيط زيست دانشگاه كاشان در 

اين آزمايشگاه تحت نظر . تأسيس شده است 1388سال 
دف اصلي آن پژوهشكده انرژي دانشگاه كاشان بوده و ه

اندازهاي مورد نظر در زمينه احتراق در  دستيابي به چشم
  . هاي صنعتي و خانگي است مشعل

اين آزمايشگاه كه به همت دكتر سيد عبدالمهدي هاشمي، 
 اندازي شده است ، راهعضو هيات علمي گروه مهندسي مكانيك

ها،  گيري مانند انواع ترموكوپل مجهز به انواع وسايل اندازه
ها،  گيري آالينده ها، دستگاه اندازه ، فشارسنج ها سنج دبي

گيري دما، انواع  شيرهاي فشارشكن، دستگاه الكترونيكي اندازه
ها، وسايل ايمني هاي آن هاي آزمايشگاهي و سرشعله مشعل

  . است نظاير آنمانند دستگاه هشدار انتشار گاز و 
هاي فسيلي، امروزه با توجه به افزايش قيمت سوخت 

هاي ناشي از احتراق، افزايش تقاضا و ضرورت كاهش آالينده
در . هاي احتراقي امري ضروري استاصالح و بهبود سيستم

اين راستا چندين طرح مطالعاتي در اين آزمايشگاه در حال 
  : اند ازها عبارتترين آناجراست كه مهم

  احتراق در محيط متخلخل  -1
 آميخته احتراق در مشعل چرخشي پيش -2
 آميخته سي پايداري مشعل غيرپيشبرر -3
 ها  مطالعه عملكرد يك مبدل با انواع مشعل -4

 شعله آزاد-مشعل تركيبي متخلخل -5
  هاي سنتي گالبگيري بهبود احتراق در سيستم -6

نمايي از تجهيزات يك پروژه تحقيقاتي را كه در ) 1(شكل 
آزمايشگاه سوخت و احتراق اين دانشگاه در حال انجام است 

هدف از انجام اين پروژه مقايسه ميزان بازده . هدد نشان مي
هاي معمولي در يك  هاي متخلخل و مشعل گرمايي مشعل

  . هاستهاي ناشي از آن مبدل و مقايسه ميزان آالينده

ل متخلخل مشع عملكرد مقايسه به مربوط تجهيزات -1شكل
  با مشعل هاي معمولي در يك مبدل

گيري  آزمايشگاه اندازه ناي در شدهانجام كارهاي از ديگر يكي
هاي  بازده گرمايي، بازده تابشي و پايداري شعله در مشعل

نمايي از اين دستگاه ) 2(شكل . متخلخل با مواد گوناگون است
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هاي موجود در بدنه مشعل متخلخل از  را به همراه ترموكوپل
  . دهد نشان مي كاربيد سلسيومجنس 

  نمايي از يك مشعل متخلخل - 2شكل 

هايند كه  اي ديگر از مشعل چرخشي نمونهاي شعلهه مشعل
چرخشي با توجه به  شعله. امروزه از توجه خاصي برخوردارند

ها مورد توجه كوتاهي طول، بازده گرمايي باال و كاهش آالينده
نمايي كلي به همراه ) 3(شكل . و استفاده قرار گرفته است

چرخشي ساخته شده در اين هاي شعله ساختمان مشعل
   .دهد آزمايشگاه را نشان مي

به منظور بررسي پايداري و راهكارهاي كنترل شعله در 
آميخته يك نمونه مشعل غيرپيش ،آميختهيك مشعل غيرپيش

شكل . شده و تحت آزمون قرار گرفته است ساخته آزمايشگاهي
ذكر است هم  شايان. دهد نمايي از اين مشعل را نشان مي) 4(

ها و  نشجويي در حال انجام آزموناكنون چندين تيم دا
  .اندهاي مختلف در اين آزمايشگاه تحقيقات تجربي روي مشعل

  چرخشي و ساختمان آننمايي از مشعل شعله -3شكل 

  
  
  
  
  

  ي از مشعل غيرپيش آميختهينما - 4شكل 

  

  اخبار داخلي انجمن
به عضويت حقوقي  "توربو كمپرسور تك خاورميانه "شركت 

 شركتضمن تبريك پيوستن اين . ايران درآمدانجمن احتراق 
به جمع اعضاي حقوقي انجمن در ادامه به صورت مختصر با 

   .شويمآشنا مي شركتاين هاي  فعاليت

   شركت  توربو كمپرسور تك خاورميانه معرفي مختصر

است  شركتي توربو كمپرسور تك خاورميانهمهندسي  شركت 
 طراحي فناوري و فني دانش دارنده و ملي برند داراي

 نتقالا و كمپرسورهاي توربيني موتورهاي انواع ساخت و
 بخش در نياز مورد مگاوات 40الي  4توان  از گاز و نفت

  .اندازي كمپرسورراهيا توليد قدرت  از  اعم انرژي
  

 خاص هايمنديتوان
 صنعت نياز مورد گازي هايتوربين سازيبهينه و طراحي •

  كشور گار و نفت
 تشخيص و عمكلرد پايش هايسيستم ساخت و طراحي •

 هوايي و زميني هايتوربين خطاي
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 كاليبراسيون و كنترلي هايسيستم ساخت و طراحي •
 صنعتي هايتوربين كنترل تابلوي

 توربوماشيني كنترل پارچهيك هايسيستم ساخت و طراحي •
(ITCS) و پتروشيمي پااليشگاهي، هايمجتمع براي 
 صنعتي

 گازي هايتوربين و توربوكمپرسورها كارايي آزمون انجام •
 الكتريكي توان مولد

 فشار تقويت ايستگاه سرج كنترل سيستم پايداري تحليل •
  گاز

 هايتوربين بازده و توان بهبود جهت  EPCهايهپروژ انجام •
  ازيگ

 فشارهسه و دو مختلف هايآرايش سازيبهينه و انتخاب •
 توليد و تركيبي هايسيكل براي بازياب بخار هايديگ

 كنترلي منطق طراحي و همزمان

 رويكردها
هاي مورد نياز از طريق انجام كسب دانش فني و فناوري -

  تحقيقات كاربردي يا انتقال دانش فني
هاي موجود در ريز ساخت حداكثر استفاده از امكانات و -

هاي شده در شركتهاي اجرايي فراهمساختويژه زيركشور به
گذاري در ايجاد سازنده توربين و كمپرسور و عدم سرمايه

  امكانات تكراري 
       ها و هاي دانشگاهي، گروهحداكثر استفاده از تشكل -

  هاي طراحي مهندسي در قالب قراردادهاي همكاريشركت
گيري از فرهيختگان و نخبگان دانشگاهي متعهد و بهره -

ويژه جوانان تحصيلكرده و نيروهاي باتجربه پرانگيزه كشور به
  داخل و يا متخصصان خارج از كشور

 اقدام دست در يا و شدهانجام هايفعاليت از برخي 

  گازي توربين واحدهاي سازيبهينه و تست ساخت، طراحي، -1
 CM (Condition وضعيت پايش هايسيستم توسعه -2

Monitoring) گازي هايتوربين خطاي تشخيص و  
 سيستم و كنترلي هايسيستم توسعه و طراحي -3

  گازي  هايتوربين كنترل تابلوي كاليبراسيون
 گازي توربين واحدهاي آموزشي سازشبيه سيستم توسعه -4

 دانش افزايش و واحدها نمهندسا و بردارانبهره آموزش جهت

  هانآ فني
 طريق از گاز توربين كنترلي هايسيستم عملكرد بهبود -5

  واقعي توربين عملكرد با سيستم تطبيق
 توربوماشيني يكپارچه كنترل هايسيستم طراحي -6

(Integrated Turbomachinery Control System)  
 هايتوربين و توربوكمپرسورها براي كارايي آزمون انجام -7

 نيروگاهي

  
  پژوهشي سوخت و احتراق-شماره نشريه علمي چاپ هفتمين

تصميم به انتشار يك نشريه تخصصي پژوهشي به دنبال 
پيشنهادات متعدد همكاران عزيز و دانشجويان تحصيالت 

در هيات مديره  1386هاي گوناگون، در سال  تكميلي دانشگاه
به دنبال اين تصميم . انجمن احتراق ايران به تصويب رسيد

نشريه علمي پژوهشي انجمن احتراق ايران با   اولين شماره
اكنون . منتشر شد 1387در سال  "سوخت و احتراق"عنوان 

به اطالع اين نشريه را  هفتمين شمارهمفتخريم كه انتشار 

در اين  .متخصصين احتراق برسانيمويژه جامعه علمي كشور به
هفت مقاله پژوهشي ) 1390بهار و تابستان (شماره از نشريه 

  :عناوين زير به چاپ رسيده استبا 
يك مدل ترموديناميكي جديد براي تعيين تغيير شكل  -1

 و رحيم ابراهيمي( حجم سيلندر و موقعيت نقطة مرگ باال
  )شادي سابجي
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تأثير تركيب گاز طبيعي بر عملكرد يك موتور اشتعال -2
  )سيدعلي جزايري اميد جهانيان و( تراكمي سوخت همگن

سبت جرمي بر ساختار شعلة بررسي تأثير نوسانات ن -3
محمد فرشچي  ي خصوصي،لع ،فرهاد فتحيه( نفوذي آرام

  )و اكبر غفوريان مرشد
هاي استر روغن آفتابگردان و مخلوطتأثير اتيل عةمطال -4

هاي يك  آالينده يل بر عملكرد و انتشاريمختلف آن با گازو
 و بهمن نجفي( به پرخورانتراكمي مجهز موتور اشتعال
  )محمد خاني

تراك بعدي موج يكپايداري  اثر اصطكاك روي بررسي -5
مجيد ( هاي با انرژي فعالسازي كمدر مخلوط گازي

  )حديثه كريمايي و سبزپوشاني
بررسي تجربي تأثير استفاده از بيوديزل و بيوگاز به جاي  -6

بهمن ( سوزگازوييل و گاز طبيعي در موتور ديزل دوگانه
  )نجفي

افزايش دماي سوخت گاز  گيري آزمايشگاهي اثراندازه -7
در يك  NOطبيعي بر درخشندگي شعله و انتشار آالينده 

 )سيدمحمد جوادي و محمد مقيمان( كيلوواتي 120ديگ 

مسئولي دكتر كيومرث با مديرسوخت و احتراق نشريه 
از اولين شماره با  مظاهري و سردبيري دكتر محمد فرشچي

تنها ريه نشاين  .منتشر شده است پژوهشي- امتياز علمي
مقاالت علمي پژوهشي اصيل، يادداشت فني كوتاه با نوآوري 

هاي علمي به سردبير را به زبان فارسي  برجسته و نامه
سامانه در حال حاضر مقاالت فقط از طريق سايت  .پذيرد مي

 http://isj.iup.irآدرس  به نشر مجالت علمي پژوهشي كشور
  .شوند دريافت مي
وسيله از كليه پژوهشگراني كه در زمينه سوخت و بدين

شود با ارسال مقاالت كيفي  احتراق فعاليت دارند تقاضا مي
براي انتشار يك نشريه وزين خود مسئولين اين نشريه را 

  .پژوهشي ياري نمايند-علمي
  

  هاي احتراقياخبار و تازه
  استفاده از فناوري نانو جهت كاهش مصرف سوخت

بخش تحقيقات شركت 
Nanotechnolog LTD 
موفق به ارائه محصولي شده 
است كه در آن از آخرين 

گرفته هاي صورتپيشرفت
در زمينه فناوري نانو و 

براي كاهش مصرف سوخت و افزايش ) FIR(امواج مادون قرمز 
هاي ديزلي و بنزيني استفاده شده موتور ماشين بازده كارايي و

اين محصول يك لوله الستيكي است كه با نانوذرات . است
تلقيح نانوذرات به داخل لوله (هاي معدني باردار سنگ

    زماني كه اين لوله الستيكي گرم . شده است) الستيكي
  .كندشود امواج مادون قرمز از خود ساطع ميمي

ون قرمز يك بخش نامرئي از طيف نور است كه امواج ماد 
 اين امواج با . بين نور مرئي و ميكروامواج قرار گرفته است

     هاي سوخت و با جلوگيري از  ايجاد رزونانس در مولكول
نقش بسيار  )Cluster(ها و ايجاد خوشه چسبيدن آنهمهب

 عالوه بر. هاي ديزلي و بنزيني دارند مهمي در موتور ماشين

وسيله امواج مادون قرمز باعث ه هاي ايجادشده ب رزونانس ،اين
شود و اين پديده بدين هاي سوخت ميترشدن مولكولكوچك

منزله است كه سوخت با عدد اكتان باال به داخل موتور ماشين 
شود كه سوخت و هوا قبل از  اين عامل باعث مي. شودپمپ مي

د به صورت اينكه به محفظه احتراق موتور منتقل شون
مجموع اثرات  .يكنواخت و به طور موثري با هم مخلوط شوند

هاي ديزلي  تر سوخت در موتور ماشينفوق باعث احتراق كامل
جه قسمت بيشتري از سوخت صرف در نتي. شودو بنزيني مي

دهي به ماشين شده و قسمت كمتري از آن به صورت توان
  . شود خارج ميكربن آور مثل مونواكسيدگازهاي مضر و زيان

هاي نصب اين محصول جديد در موتور ماشين پس از
ديزلي و بنزيني، لوله الستيكي انرژي حرارتي را از موتور 
ماشين جذب كرده و امواج مادون قرمز را از خود ساطع 

ترشدن شدن امواج مادون قرمز باعث كوچكساطع. كند مي
هاي  ناخالصي ها وآلودگي پااليش و تصفيه سوخت، هاي مولكول

تر سوخت، افزايش  موجود در سوخت، افزايش احتراق كامل

13 
 1390 مرداد و شهريورماه - 40شماره   -سال هشتم 



قدرت و گشتاور موتور، بهبود اقتصادي مصرف سوخت، كاهش 
تر ماشين، كاهش گازهاي لرزش موتور ماشين، شتاب سريع

آالينده كربني، كاهش گازهاي خروجي سمي و آلودگي كمتر 
. شودش عمر آن ميهوا، ايجاد شرايط بهينه براي موتور و افزاي

ها راحت بوده و احتياجي  نصب اين محصول در موتور ماشين
  .نيستهاي شيميايي به هيچ گونه افزودني

 http://www.nano.ir :منبع

  
  پوسته استفاده از احتراق داخلي براي ساخت ترانزيستورهاي نازك

راهي   تواند گشاينده و اكسيژن مي مخلوطي قابل اشتعال از فلز
  .پذيرتر باشد به سوي الكترونيك انعطاف

 IEEEو به نقل از  الكترونيوزبه گزارش خبرگزاري 

Spectrumحلي   اند راه ران توانستهگ، گروهي از پژوهش
ي ها شيميايي را توسعه دهند كه در آن از گرماي داخلي اتم

شود و  ها استفاده مي فلز و اكسيژن براي آميختن آن
رسانايي، در دماي پايين شكل پيدا  هايي با خاصيت نيمه پوسته

تواند راه را براي نسل بعدي الكترونيك  كار مي اين راه. كنند مي
  . پذير به شكل ارزان هموار كند پوسته و انعطاف نازك

گر ات نمايشمتداول كه در صفح پوسته الكترونيك نازك
يا  نظم شود بر اساس ساختارهاي بي تخت امروزي استفاده مي

غيربلوري  ا اين سيليكون ام     ،يربلوري سيليكون استوار استغ
        تقريباً به حد نهايي كارايي خود رسيده است و يك دسته 

  زودي در مرحله به) هاي غيربلورياكسيد(از مواد جديد 
هاي اين اكسيدهاي  الكترون. گرفت شدن قرار خواهندتجاري

توانند  غيربلوري مي
بسيار بيشتر از 
سيليكون غيربلوري 
و با همان سرعت 

نمايي را  عمل بزرگ
انجام دهند كه اين 

ه باعث افزايش ئلمس
برخالف   همچنين. الكترونيك خواهد شد  سرعت در حوزه

سيليكون، اكسيدها جريان را به شكل يكسان در هر راستايي 
ها را كانديداي مناسبي براي  ه آنئلكنند كه اين مس مي حمل

هاي خورشيدي  كاربردهاي الكترونيك قابل خمش، مانند آرايه
شونده يا قابل گرهاي روي هم جمع پذير و نمايش انعطاف

  .نمايد مي) Roll-up(انباشت 

  rhttp://www.electronews.i: منبع

  

  ي آيندههاهمايش
   چهارمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران

  ، دانشگاه كاشان1390بهمن ماه   20 و 19

چهارمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران به پيشنهاد انجمـن  
انشكده مهندسي و پژوهشكده انرژي احتراق ايران و به همت د

      در كاشـان برگـزار    1390دانشگاه كاشان در بهمـن مـاه سـال   
  . شودمي

  موضوعات كنفرانس
  سوخت و احتراق تئوري -1

        هــاي آرام و آشــفته، هــاي جامــد، مــايع و گــاز، شــعلهســوخت
هاي عددي آميخته و نفوذي، امواج تراك، روشهاي پيششعله

در احتراق، ترموديناميـك و انتقـال گرمـا، سـينتيك     و تجربي 
  احتراق

  سوخت و احتراق صنعتي -2
هـاي صـنعتي،   هـا و كـوره  سازي مصرف سوخت، مشـعل بهينه
هاي پيشرفته، توليد همزمان بـرق  سازي احتراق، فناوريبهينه
  و گرما

  موتورهاي درونسوز -3
 هـاي جديـد طراحـي   سازي جريان درون موتور، فنـاوري شبيه

  CNGموتور، سوخت زيستي، 
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  هاي پيشرانشسيستم -4
  موتورهاي موشكي، موتورهاي هواتنفسي، توربين گاز

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

ها، اقتصاد منابع ها و پااليشگاهمهندسي سوخت در نيروگاه
سازي مصرف سوخت، بهينه هاي اقتصاديهيدروكربني، مدل

  تقاضاي سوخت و نقل، مديريت عرضهواقتصاد سوخت در حمل
  محيط زيست و ايمني -6 

هـا، حريـق،   موتورهاي سازگار با محيط زيست، كاهش آالينده
HSE تجهيزات ايمني ،  

  سوخت و احتراق در بخش تجاري و مسكوني -7
 سـازي هاي بهينـه ها، روشها، بخاريتجهيزات گازسوز، مشعل

  مصرف سوخت، تجهيزات گرمايشي و سرمايشي

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

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

  1390بهمن ماه  20و  19     :زمان برگزاري كنفرانس

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

  دبيرخانه چهارمين كنفرانس سوخت و احتراق 
   0361-5912893:  تلفكس

    021-82883962: تلفكس دبيرخانه انجمن
Website: http://fcci2012.kashanu.ac.ir 

E-mail: fcci2012@kashanu.ac.ir 

 
5th International Exergy, Energy and Environment Symposium IEEES-5 

Luxor 12-15 December 2011, Organized by Beni Suef University 

The IEEES-5 is the fifth Symposium in a successful 
series of Symposia that covers very essential topics of 
research for human life. 

Topics  
The main topics of the IEEES-5 cover -but not limited 
to- the following: 
• Energy Conservation & Analysis 
• Entropy & Exergy Analyses 
• Exergy, Energy and Environmental  Modeling 
• Hydrogen generation and technology 
• Fuels & Alternatives 
• Renewable energy 
• New and Clean Energy Technologies 
• Refrigeration and Heat Pump Systems 
• Combustion Technology 
• Exergy Accounting & Analysis 
• Thermal Systems and Applications 
 

• Air-Conditioning Systems 
• Desalination Technologies 
• Sustainable Development 
• Sustainable Buildings 
• Green Buildings 
• Thermodynamics Optimization 
• Modeling of Energy Systems 
• Heat and Mass Transfer 
• Industrial Ecology 
• Energy management in industrial Sectors 

Submission Deadlines 
Full Paper Submission: 26 August 2011 
(Follow template) 
Paper acceptance: 14 October 2011 
WIP Poster abstract: 21 October 2011 
WIP Poster acceptance: 11 November 2011 

Website: www.ieees-5.com 

7th International Symposium on Turbulence, heat and mass transfer 
Palermo, Sicily, ITALY, September 24-28, 2012 

Topics 
• Turbulence, heat and mass transfer in combustion and 
other reacting flows 
• Experiments and theories which elucidate the role of 
turbulence in forced, natural and mixed convection 

• New experimental techniques for turbulent flow and 
scalar transport measurements 
• Numerical simulations/ modelling of turbulence and 
heat and mass transfer: DNS/LES, hybrid RANS/LES, 
PDFs, (U)RANS 
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• Turbulent heat and mass transfer control and 
augmentation  
• Unsteadiness and transients in turbulent heat and 
mass transfer 
• Heat and mass transfer in compressible and high-
speed flows 
• Turbulence in two-phase flows, effects of turbulence 
in particulate, droplets and film heat and mass transfer 
• Environmental and geophysical turb. transport 
phenomena 

• Turbulence-related utilization of heat and mass 
transfer in new energy, process and environmental 
technologies 
• Turbulence, heat and mass transfer in material 
processing, in MHD, and in special applications 

Deadlines 
Abstracts: JANUARY 31, 2012 
Notification of acceptance: MARCH 15, 2012  
Camera-ready manuscripts: MAY 31, 2012 
Website: http://www.thmt-12.org 

  اطالعيه
 و احتراقاعضاي انجمن  دانش و هاديدگاه از استفاده با دارد نظر در ايران احتراق انجمن خبرنامه
ها ، گزارشمقاالت تا شودمي دعوت مندانتمام عالقه لذا از .بيفزايد مهخبرنا غناي بر مندانعالقه

 در چاپ احتراق جهتبا هاي مرتبط علوم و فناوري هاي مختلفدر زمينهرا  خود و نظريات

 .نمايند ارسال Newsletter@ici.org.irبه آدرس الكترونيك  خبرنامه

 برترو مطالب  مقاالتشده به خبرنامه ارسال از بين مطالب سال هر پايان در است شايان ذكر
  .شد خواهد اهدا هاآن ناي به نويسندگاارزنده هدايايانتخاب و 

  مهندس حامد زيني وند: سردبير
، برزگر فاطمه مهندس اميدوار، امير دكتر :تحريريه تئهي

نژاد، محبوبه زماني مهندسرجايي،  محمدرضامهندس 
 مهندساكرم صديق،  مهندسزهرا دارائي،  مهندس

  مهنوش جودي 
 يقات ساختمان و مسكنتحقمركز : 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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