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  ي ميكروها اسيمقبررسي احتراق در 
  عليرضا علي پور

  ي دانشگاه تربيت مدرسانشجوي دوره دكتردا

  مقدمه 
وسايل در صنايع  كردنكوچكهاي بسياري در زمينه تالش

و  شيميايي، بيوتكنولوژي، هوانوردي، فناوري اطالعات
با شناخت كاربردهاي گسترده از . داروسازي انجام شده است

كوچك  يها اندازهجمله توليد توان الكتريكي، احتراق در 
به  يابي دست .بسياري را به خود معطوف كرده است اتتوجه

 ها شدهاين گرايشباعث ايجاد  ها نهيهزبيشينه انرژي و كاهش 
زيرا ، شوند يمداده  ترجيح اين ديدگاه، وسايل كوچك از .است

         تر و گيري دقيقاين وسايل قابليت كنترل بهتر، اندازه
 . ول  دارندپذيري بيشتري نسبت به وسايل متداانعطاف

و  ، گاز طبيعيدروژنيههايي نظير احتراق ناشي از سوخت
ترين روش براي تبديل انرژي شيميايي به انرژي مهم مانند آن
هاي به واسطه محدوديت .باشد يم و يا الكتريكي حرارتي

موجود در حجم وسايل كوچك، نياز است كه انتقال انرژي 
به چنين . گيردانجام  يتر كوچكي ها اندازهاحتراق در 

گفته  )Micro combustion( كوچك مقياساحتراقي، احتراق در 
طول مشخصه فضاي محدود شده در چنين احتراقي . شودمي

اگر بتوان چنين . استميكرومتر  1000تا  100از مرتبه 
توان به مواردي در وسايل كوچك ايجاد نمود مي را احتراقي

بهبود اقتصادي اميد نظير افزايش بازده، كاهش آاليندگي و 
اما با كاهش حجم احتراق چندين مشكل بروز . ]1[داشت

، مشكل بودن ايجاد احتراق خود ها آنكه يكي از  كند يم
اين مشكل به دليل نسبت سطح به حجم باالي اين . ستاتكا

مشكل ديگر تقابل شديد شعله و ديوار در اين . استوسايل 
كه به طور چشمگيري باعث تغيير در است وسايل 
 . شود يمشعله  ي انتشارها مشخصه

 ، اونوDavy( 1817( داوي-كارهاي آزمايشگاهي گذشته 
)Ono( و واكوري )Wakuri( 1977لينان ، )Linan( و ويليامز 
)Williams( 1993- هاي كه انتشار شعله در فاصله نشان دادند

هاي اما تحليل. ]2[غيرممكن است) مترمقياس ميلي( كوچك
هاي هاي احتراق در محفظهسازوكارشده در زمينه تئوري انجام

شده در اين زمينه نشان انجام هايميكرو و همچنين آزمايش
دهند كه چنانچه شرايط حرارتي و سطحي مناسب در مي

     توان احتراقي پايدار حتي در محفظه برقرار باشد مي
  ].2[هاي قطر خاموشي داشتقياسم

        اصلي خاموش  سازوكارشعله در اين ابعاد به علت دو 
]. 2[هاراديكال خاموشي سازوكارحرارتي و  سازوكار. شودمي

اي افتد كه حرارت به اندازهتفاق ميخاموشي حرارتي هنگامي ا
انتشاري تواند به حالت خودنها دفع شود كه احتراق از ديواره

اتفاق ها هنگامي خاموشي به واسطه راديكال سازوكار .سدبر
ها توسط ديوار جذب و به دنبال آن كه راديكال افتدمي

هاي هاي جديد ايجاد شود كه باعث كاهش واكنشواكنش
د كه به دنبال آن شوميدر مخلوط سوخت و هوا  شيميايي

ها را آن هامقياس كوچك اين سيستم. خاموشي رخ خواهد داد
به علت نسبت سطح به . دهدسوق مي سازوكاره سمت هر دو ب

حجم باال، انتقال حرارت از شعله به ديواره ها و انتقال جرم 
 .ديابها افزايش ميراديكال

به واسطه  )Quenching( غلبه بر موضوع خاموشيبنابراين 
مديريت  و به دنبال آن نرخ سطح به حجم باالي اين وسايل

يميايي براي ايجاد احتراق پايدار در پايداري حرارتي و ش
 بهتوان را مي شدهارائههاي روش .استوسايل ميكرو مورد نياز 

هاي در روش. دكربندي تقسيمدمايي  وهاي شيميايي روش
 استفاده از پوششايجاد گردش حرارتي، توان به دمايي مي

ي ها روشدر  .دكرباالبردن دماي ديوار اشاره و  ييگرما
 هاي مختلف به استفاده از كاتاليزور توان يمنيز شيميايي 
  .اشاره كرد

مناسب استفاده  زوريكاتالاز يك  ،كاتاليستياحتراق در 
هاي واكنش ياكه باعث ايجاد يك واكنش ناهمگن  شودمي

از فلزاتي نظير  يستيكاتال احتراقدر . شودسطحي مي
كيباتي نظير و تر) Pd(و پاالديوم ) Rh(، راديوم )Pt(پالتينيوم 

اين كاتاليزورها بر روي . شوداستفاده مي آلومينا و زيركونيا
رسوبي مخصوص  يها روشاحتراق با استفاده از  ديواره محفظه
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كاتاليزورها بر انرژي . شوندمي نشاندهكردن خشك يها روشو 
كنند و باعث انجام واكنش ها غلبه پيدا ميفعالسازي واكنش
افزايش حدهاي پايداري  سببكه وند شتر ميدر دماي پايين

  .شودمي
  

  ميكروبزرگ و مقياس مقياس  احتراق در مقايسه
ي ها مشخصهبه علت تقابل شديد شعله و ديوار،  ،در اين وسايل

با  ،بنابراين. دكنن يمانتشار شعله به طور چشمگيري تغيير 
         متر، هاي ميليكاهش اندازه محفظه احتراق تا مقياس

قادر به توضيح و ممكن است  هاي متداول احتراقنظريه
   .در اين مقياس نباشديات درباره پديده احتراق ئپيشگويي جز

احتراق در مقياس ميكرو با احتراق در ي هابعضي از تفاوت
 در يبزرگ براي محفظه احتراق يك توربين گازمقياس 
  .زير نشان داده شده است جدول
  

  ]3[بزرگ و كوچك هاي اندازهمقايسه احتراق در  -1جدول 
احتراق در مقياس بزرگاحتراق در مقياس ميكرو  متغيرها
m(  2-10˟1  - 4-10˟5( مقياس طول  2/0  

  )4تقريبا ( كوچك )200تقريبا (خيلي بزرگ نسبت سطح به حجم
 ms 7 ms 1 زمان اقامت
درصد 70-80 بازده احتراق درصد9/99 

 MW/m3 1960 MW/m3 3000 انتو

  
خيلي باال و كاهش زمان اقامت از  سطح به حجمنسبت  

وجود ههايي است كه در نتيجه اندازه اين وسايل بمحدوديت
باعث كاهش بازده احتراق در مقياس ها محدوديتاين . آيدمي

  . شود يمهاي متداول ميكرو در مقايسه با احتراق
  هاي احتراقي ميكرو بسيارمشخصه در محفظه ابعاد

وير امعادالت نتوان از مي ،بنابراين .ندآزاد پويش از تربزرگ
اما از . دكرها استفاده سازي اين محفظهبراي شبيه استوكس

انتقال حرارت اند، ها بسيار كوچكنجايي كه ابعاد اين محفظهآ
ز نيا ،بنابراين. كندسزايي ايفا ميوسايل نقش ب در ديوار در اين

ها و انرژي براي ، گونهتكانهجرم،  يهمراه معادالت بقاه است ب
 ،همچنين. دشومعادله انرژي براي محيط جامد نيز حل  يالس

 سينتيك همان گونه مسائل اين در استفاده مورد سينتيك
  .است هاي معمولياحتراق در استفاده مورد

 ميكرو در مقياس احتراق  يكاربردها
مفاهيم  )Senturia( و سنتوريا )Epstein( از وقتي كه اپستين

 ،پيشنهاد كردند 1997موتورهاي گرمايي ميكرو را در سال 
 گازيهاي هاي توليد توان شامل توربيناي از سيستممجموعه

ميكرو، وسايل ترموالكتريكي ميكرو، موتورهاي  در مقياس
]. 4[شكل گرفتند هاميكرو ترموفوتوولتاييكو چرخشي ميكرو 

، )همگن يا ناهمگن(اساس نوع احتراق رتوان بيل را مياين وسا
 ها آن ساختار و )الكتريسيته /گرمايش /پيشرانش(كاربردها 

در اينجا به چندين نمونه . دكربندي تقسيم) پيچيده/ساده(
  . شوداشاره مي

  پيشرانش
 يانوسنت و )Perlo( پرلو ،ييفضا شرانشيپ نهيزم رد
)Innocenti( لوله شوك كي شكل هب كرويم محفظه كي 
)Shock tube( را يمحور يهاخان نقش كه ،يجانب يارهايش با 

 شنيدفلگر به يابي دست يبرا لهيوس نيا. كردند ارائه ،داشتند
)Deflagration( به شنيدفلگر انتقال يحت اي و عيسر اي و كند 

 استفاده باال سرعت با يگازها ديتول يبرا) DDT( تراك
  در شرانشيپ عنوان به توان يم زهاگا نيا از كه شود يم

  .]3[دكر استفاده هاراكت

  توليد توان الكتريكي
و همكارانش يك موتور احتراق داخلي ارائه  )Yang( يانگ
دو . استبراي توليد الكتريسيته بسيار مفيد  اين وسيله. كردند

كنند كه احتراق تراكمي درون حفره حركت مي پيستون
حركت هواي تازه، گازهاي خروجي با . آيددست ميههمگن ب

توسط پيستون با استفاده از يك مدار الكتريكي خارج 
   .است شده داده نشان 1 شكل در اين موتور . شوند يم

: 2تراكم،  :1موتور پيستوني دوگانه يانگ و همكارانش،  -1 شكل
  جخرو: 3انبساط، 
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 نرژي گرماييا
     احتراق در آزادشدهي گرما و گرمازاستي نديفرا احتراق

 زنز. رود كارهبيي گرماي هاواكنش ازي بعضي برا توانديم
)Zenz (ي ط در بدن ازي بخش سوزاندني برا همكارانش و

 احتراق شامل كه كردند ارائه راي نديفراي جراحي هاعمل
 روش نيا. بود بافتي كينزد در ژنياكس و دروژنيهي ستيكاتال

ي هاشرفتيپ زريل و گاما رينظ موجودي ها روش به نسبت
 لوله كي در مناسبي ارزهم نسبت با مخلوط . داشتي بهتر
 از استفاده با حرارت و سوزانديم را هدف ،بافتي كينزد در ،باز
 توسطي آسان به واكنش محصوالت .شد يم قيتزر سوزن كي

  ].3[شدنديم جذبي جانب ريتاث بدون و اطراف بافت
  

   هاي احتراق در مقياس ميكرومشخصه
ها در مقياس ميكرو، ديوار  كوچك محفظه ابعادبا توجه به 

در واقع ديوار با . كندنقش مهمي در پايداري شعله ايفا مي
توجه به ميزان رسانش باعث انتقال حرارت به محيط بيرون 

انتقال (و انتقال حرارت به مواد اوليه ) انتقال حرارت عرضي(
به علت  ،هامحفظه ، در اينبنابراين. شودمي) حرارت محوري

گرم شدن مواد اوليه، احتراق ممكن است در دمايي باالتر پيش
 )Adiabatic flame temperature( درروبي دماي شعلهاز 

. داري شعله بسيار موثر استانجام گيرد كه اين عامل در پاي
احتراق با بنابراين احتراق در مقياس ميكرو اغلب در مفهوم 

 با آنتالپي اضافهاحتراق كه شود بحث مي چرخش گرما
)Excess-enthalpy combustion(  شود يمناميده.  

بار و همكارانش براي اولين )Jones( جونز 1978در سال 
ي و اتالف حرارت تجرب ممينيم واكنش يدمابا استفاده از 

هاي سازوكارشده به مدلسازي حدهاي خاموشي و توصيف
اين  بر]. 5[تندهاي با چرخش حرارت پرداخحدي در مشعل

پرش شعله  حد. اساس دو نوع حد خاموشي را معرفي كردند
)blow-off ( كه در دبي جرمي باال يا عدد رينولدز باال رخ 

اكافي در مقايسه با زمان دهد و ناشي از زمان اقامت نمي
هاي جرمي پايين ها كه در دبيو ساير حد استشيميايي 
، احتراق 2در شكل  .دناارتف حرافتند و ناشي از اتالاتفاق مي

   .در يك ميكرومحفظه نشان داده شده است
ها در ديوار آغاز شده و با حركت جريان به سمت واكنش

احتراق بسيار  .شوندكشيده ميسمت مركز ها به واكنشپايين 

مصرف  سوخت بيشترافتد و در ناحيه كوچكي اتفاق مي عسري
افزايش دما  به دنبال آن وافتد تبديل كامل اتفاق ميو  شودمي

اي كه بنابراين نواحي. شودايجاد ميبه واسطه واكنش گرمازا 
توان به سه ناحيه شود را ميدر يك ميكرومشعل مشاهده مي

گرمايش، ناحيه احتراق و ناحيه ناحيه پيش. بندي كردتقسيم
ضخامت اين نواحي به شرايط ). كاريخنك(بعد از احتراق 

�. موجود بستگي دارد يهايتعملكردي و محدود

  هوا- كانتور دما در ميكرو محفظه احتراق با سوخت متان - 2شكل 
kw=7.5 W/m/K , h=0 W/m2/K , V0=0.5 m/s  

  
گرمايش دماي ديوار به طور مشخصي باالتر در ناحيه پيش

بودن ضريب رسانش است كه اين ناشي از باالتراز دماي سيال 
ي ناشي از احتراق در ناحيه گرما. استديوار نسبت به سيال 

گرم بعد از شعله از طريق رسانش و ديوار به سمت ناحيه پيش
گرما از ديوار . دشوشدن سيال ميكند و باعث گرمحركت مي

احتراق در نزديكي ديوار . كندبه سمت مركز كانال حركت مي
وقتي دماي . شودخط مركزي پايدار مي گيرد و درشكل مي

            درجه  1000حدود (رسد عال ميسيال به دماي اشت
شود و دماي مخلوط مخلوط به سرعت محترق مي) گرادسانتي

در ناحيه بعد از . يابدسرعت افزايش ميدر ناحيه احتراق به
ها بعد از اينكه مواد اوليه كامال مصرف شدند واكنش ،شعله

يابد و دماي مخلوط تا دماي ديوار كاهش مي .شوندتمام مي
         دماي ديوارها با استفاده از اتالف حرارت خارجي كاهش 

هاي بلند ممكن است تا دماي اتاق نيز كه در مشعل يابندمي
  .برسد

رسانش حرارتي ديوار نقش بزرگي بر روي دماي ديوار 
هاي دمايي رسانش حرارتي بسيار كم باعث ايجاد گراديان. دارد

رسانش حرارتي اتالف حرارت با افزايش . شودديوار مي زياد در
  . يابدافزايش يافته و گراديان دما كاهش مي

هاي حرارتي باال توزيع دما در ديوار به طور در رسانش
آنجايي كه رسانش ديوار از رسانش  از. آيديكنواخت در مي

اصلي براي  سازوكارسيال بيشتر است پس هدايت در ديوار 
وقتي اين انتقال حرارت . استانتقال حرارت به باالي جريان 
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به باالدست جريان با استفاده از رسانش گرمايي باال محدود 
شود و گرم شدن طي ميشود مسافت بيشتري براي پيشمي

  .شوددر نتيجه ناحيه واكنش به سمت باالي جريان منتقل مي
  

  گيرينتيجه
احتراق در مقياس ميكرو به علت باالتربودن انرژي ناشي از آن 

جايگزين مناسبي براي  تواند يمها سه با ساير انرژيايدر مق
اما در زمينه احتراق در . بسياري از وسايل امروزي باشد

 ها آنترين مقياس ميكرو مشكالتي وجود دارد كه شايد مهم
و به دنبال آن عدم ايجاد  ها آناتالف حرارت باال در 

بت به از اين رو بازده اين وسايل نس .ي پايدار باشدها احتراق
ترين كارهاي يكي از مهم. يابدي متداول كاهش ميها احتراق
شده براي جلوگيري از اتالف حرارت ايجاد چرخش انجام

با استفاده از انتقال  تواند يمكه  استحرارت در محفظه 
 . حرارت از محصوالت به مواد اوليه صورت بگيرد
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  معرفي سايت
  دانشگاه تربيت مدرس نيكدكتراي مهندسي مكادانشجوي  -هادي پاسدار شهري

  بانك اطالعاتي علوم ايمني در برابر آتش :عنوان سايت

  :آدرس سايت
 http://iafss.haifire.com/html/index.htm 

المللي علوم ايمني در برابر اين سايت متعلق به انجمن بين
 اوليه هدف باالمللي انجمن بين اين. است) IAFSS( 1آتش

 عوارض جانبي و كاهش پيشگيري علم به تشويق پژوهش،
اين انجمن اهداف عاليه خود . سوزي تشكيل شدناشي از آتش

براي  دانشمندان تحريك و، تشويق باال استانداردهاي ترويج را
به  الزم وسايل علمي و مباني ارائه، آتش مشكالت رسيدگي به

كاهش عوارض  هدف با كاربردي هايرنامهب منظور تسهيل
  . كندسوزي معرفي ميناشي از آتش

نظران اين شاخه علمي و اعضاي اين انجمن، صاحب
هاي اين يكي از فعاليت .محققاني از كشورهاي مختلف هستند

سمپوزيم "ساالنه با عنوان سه هايبرگزاري سمپوزيم انجمن

                                                 
1 International Association of Fire Safety Science (IAFSS), 
http://www.iafss.org/index.htm 

ها، ر اين همايشد. است "المللي علوم ايمني در آتشبين
هاي مختلفي در خصوص موضوعات اشاره مقاالت و كارگاه

  . شودشده ارائه و برگزار مي
توانند به بانك اطالعاتي در سايت معرفي شده، محققان مي

ها، دسترسي شامل مقاالت علمي مورد پذيرش اين همايش
مقاالت هر همايش با توجه به موضوعات مختلف . داشته باشند
     سازي، مطالعات تجربي، ه علمي، نظير شبيهاين شاخ

ها و الگوهاي هاي مختلف، تعيين روشسوزي در مكانآتش
عالوه بر آن . اندبندي شدهتقسيم... هاي فرار و طراحي راه

اقيانوسيه علوم ايمني  -سمپوزيم آسيا"مقاالت مربوط به 
. هم در اين سايت در دسترس محققان قرار دارد "آتش

ي به اين بانك اطالعاتي در صورت عضويت در انجمن دسترس
  .  شودفراهم مي

ي برا عضويت رايگانيكي از امكانات اخير اين انجمن، 
با مراجعه به سايت . دانشجويان فعال در اين شاخه علمي است

توانند به طور انجمن و درخواست عضويت، دانشجويان مي
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الت و همچنين رايگان به امكانات سايت، شامل تمامي مقا
  . دريافت خبرنامه دسترسي داشته باشند

عضويت در اين انجمن براي تمامي دانشجوياني كه در اين 
 .شودحوزه علمي فعاليت دارند، توصيه مي

  معرفي كتاب
  انجمن احتراق ايران -وندحامد زيني

از جمله كمبودهايي كه 
توان در كتب احتراقي مي

مشاهده كرد ارتباط ضعيف 
هاي ها با سيستمآن

صنعتي متداول مانند 
، هاي بخارديگها، كوره

حرارتي، فلرها هاي سيستم
(Flare)  در عين . است ...و

هم صنعتگران همواره  ،حال
ديد نياز به مراجعي با 

در كاربردهاي خود و هم دانشگاهيان نياز به  دانشگاهي را
     اره احساس   مراجع علمي مناسب با ديد صنعتي را همو

هايي كه به خوبي تالش كرده ارتباط يكي از كتاب. كنندمي
بين متخصصان دانشگاهي و صنعتي را تقويت سازد كتاب 

 Industrial combustion testing)(احتراق صنعتي  آزمون
ن احتراق اكه توسط تعداد قابل توجهي از متخصصاست 

صنعتي و دانشگاهي نوشته شده و توسط چارلز بوكال 
(Charles E. Baukal) آوري و تدوين شده استجمع .  

كه هر فصل يك  استفصل  پنجاين كتاب ارزشمند شامل 
. ده استكرموضوع عمده در حوزه احتراق صنعتي را بررسي 

هاي احتراق صنعتي در فصل اول كلياتي در رابطه با سيستم
طراحي . استبخش  يازدهاين فصل شامل . ارائه شده است

هاي ي، چگونگي پردازش و تحليل دادهربهاي تجسيستم
هاي احتراقي، تجربي، اصول ايمني در بررسي تجربي سيستم

گيري پارامترهاي كليدي مانند تجهيزات متداول و نحوه اندازه
وليد صداي ناشي ها، تدما، جريان سيال، شار حرارتي، آالينده

هاي احتراقي از هاي برخوردي در سيستماز احتراق و شعله
هاي ابتدايي فصل اول به تفصيل به بخش كه در استردي موا
هاي در ادامه اين فصل و در بخش. ها اشاره شده استآن

انتهايي، چگونگي مدلسازي فيزيكي و همچنين مدلسازي 

هاي احتراق صنعتي مورد واكاوي قرار گرفته مجازي سيستم
بعدسازي و در قسمت مدلسازي فيزيكي، چگونگي بي. است

در انتهاي . ها ارائه شده استكردن سيستم مقياس همچنين
       توان با توليدآموزد كه چگونه مياين بخش مخاطب مي

 تر و قابل اعتمادتر، تر، ارزانهاي هندسي كوچكمدل
هاي صنعتي بزرگ و پيچيده را به صورت تجربي و سيستم

در بخش انتهايي اين فصل  ،همچنين. دقيق بررسي كند
شود كه چگونه به مخاطب آموخته مي) مجازيمدلسازي (

افزاري مانند ديناميك سياالت نرم ابزارهاي استفاده صحيح از
هاي تجربي، طراحان تواند در كنار تالشمي (CFD)محاسباتي 

 تر و و محققان را با هزينه و زمان كمتر به نتايج دقيق
  .تر رهنمون سازدمطلوب

گيري در فصل اول، ازهپس از معرفي تجهيزات متداول اند
گيري مانند فصل دوم به معرفي تجهيزات پيشرفته اندازهدر 

ها بيشتر به منظور بررسي اين سيستم. ليزر پرداخته شده است
. انددانشگاهي و اصولي شعله و جريان توسعه داده شده

براي دما،  CARSبراي جريان،  PIVگيري اندازه هايسيستم
LIF كه  استاي تجهيزات پيشرفته جملهاز  براي غلظت اجزا

. ها پرداخته شده استدر چند بخش از فصل دوم به آن
جهت بررسي ، PDAهاي دماباال و سيستم دوربين ،همچنين

و تكنيك پردازش  ،هاي سوختجت) Atomization( شدنپودر
  . تصوير در اين فصل مورد اشاره اجمالي قرار گرفته است

در       هاي صنعتي مشعلفصل سوم كتاب به بررسي 
هاي متفاوت هاي كاربردي مختلف و با تكنولوژيحوزه

فصل اول و دوم، مانند  ،در اين فصل نيز. اختصاص دارد
        هاي مختلف به معرفي و بررسي نويسندگان در بخش

هاي مورد استفاده در صنايع هاي متداول مانند مشعلمشعل
، صنايع نيروگاهي )يشگاهمانند پتروشيمي و پاال(يندي افر
هاي ، صنعت سيمان، كوره)داكت برنرو  هاي بخارديگ(

ليد توان، بخار عمليات حرارتي و تجهيزات كوچك و محلي تو
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هاي مدرن و امروزي همچنين مشعل. اندو حرارتي پرداخته
 Oxy-fuelو  Flameless( ،HiTAC(مشعل بدون شعله  مانند

  . است در اين فصل بررسي شده... و 
هاي فصل سوم، نويسندگان تالش دارند، در تمام بخش

اي گيري متغيرهاي كلي و ناحيهعالوه بر آموزش نحوه اندازه
ها در مشخصات هاي احتراق صنعتي، اهميت مشعلدر سيستم

هاي احتراقي را مورد عملكردي، احتراقي و آاليندگي سيستم
 هاي جديد توجه قرار داده و نشان دهند چگونه تكنولوژي

هاي تر از سوختتر و ارزانتواند زمينه را براي استفاده پاكمي
  . فسيلي هموار سازد

فصل چهارم اين كتاب به فلرها به عنوان يكي از ابزار 
شونده غير قابل استفاده بردن گازهاي محترقاصلي از بين
به دليل كاربرد گسترده فلرها در صنعت و . پرداخته است
ها اين كتاب به صورت ويژه و بودن اغلب آنيندههمچنين آال

گيري مشخصات احتراقي و در يك فصل مجزا به اصول اندازه
همچنين، در بخش انتهايي اين . آاليندگي فلرها پرداخته است

در . گيري تشعشع حرارتي فلرها بررسي شده استفصل اندازه
    فصل پنجم، به عنوان فصل انتهايي، محفظه احتراق 

هاي مورد استفاده در هاي صنعتي مختلف مانند كورهستمسي
، ...سازي، فوالدسازي و صنعت سيمان، عمليات حرارتي، شيشه

نيروگاهي و توليد بخار مورد بررسي بخار هاي ديگهمچنين 
افزارهاي در اين فصل تركيب استفاده از نرم. قرار گرفته است

جانبه و همه گيري جهت بررسيهاي اندازهمهندسي و سيستم
هاي صنعتي مورد استفاده قرار دقيق محفظه احتراق سيستم

گرفته است و در عين حال روابط مورد نياز جهت محاسبه 
متغيرهاي كليدي مانند بازده احتراق، بازده سيستم، 

... آاليندگي، شار حرارتي، دماي ماكزيمم، كيفيت توزيع دما و 
  . ارائه شده است

تجربه و دانش متخصصان بسيار، به  اين كتاب، با ارائه 
 اي استثنائي جهت ادغام دانش دانشگاهي و تجربياتمجموعه

اي از صنعتي بدل شده است كه مي تواند براي طيف گسترده
  . مندان صنعتي و دانشگاهي مفيد باشدعالقه

  مسابقه علمي
در هر شماره از خبرنامه سؤالي با عنوان مسابقه دانشجويي 

توانند پاسخ خود گويي ميمندان به پاسخهعالق. دشومطرح 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

شود مي بعدي خبرنامه معرفي  هايبرنده هر مسابقه در شماره
شده به برندگان طي مراسمي در مجمع و جايزه در نظر گرفته 

  .عمومي انجمن احتراق ايران اعطا خواهد شد

  :سوال اين شماره
هاي سيكل تركيبي نيروگاه در )Duct burner(برنر نقش داكت 

  ؟چيست
 مهندس سعيد قنديان آقايجناب : 39برنده مسابقه شماره 

 39در خبرنامـه شـماره    :39جواب مسابقه خبرنامه شماره 
شده سوال ها و عملكرد آن Regenerative هايمشعلرد در مو
  .يمپردازاين مطلب ميتوضيح به در اين شماره . بود

Regenerativeهاي مشعل

 گروه صنعتي ايران رادياتور، شركت مشعل كار ري -سعيد قنديانمهندس 

  مقدمه
نظر از ظرفيت يند احتراق هر سامانه گرمايشي، صرفدر فرا

و نوع سوخت مصرفي، همواره مقداري از انرژي  حرارتي سامانه
كاررفته از طريق دودكش و توسط گازهاي حرارتي سوخت به

به عنوان مثال، در يك سامانه . رودهدر ميداغ خروجي به
گاز، در گرمايشي متشكل از ديگ حرارت مركزي و سوخت 

درصد انرژي  18حدود  آزمايشگاهي موجود بهترين شرايط
  . شودتلف مي دودكش سوخت از طريق

به دو دسته اصلي ) Exhaust loss(اتالفات حرارتي دودكش 
حرارتي ناشي از خروج گازهاي داغ  تلفات -1 :شوندتقسيم مي

)Dry flue gas loss( ،2- حرارتي ناشي از بخار آب  تلفات
)Condensate heat loss(  
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حرارتي نوع اول به شكل حرارت محسوس  تلفات
)Sensible heat loss ( است و بستگي مستقيم به ميزان

سوخت و هواي مصرفي و درجه حرارت گازهاي خروجي از 
حرارتي نوع دوم به شكل حرارت نهان  تلفات. دودكش دارد

)Latent heat loss ( بوده و مربوط به بخارات آبي است كه در
نشان  1گونه كه در شكل همان. شودحاصل ميفرايند احتراق 
 18در بهترين شرايط آزمايشگاهي از حدود  .تداده شده اس

 تلفاتدرصد مربوط به  6درصد اتالف حرارتي دودكش، حدود 
درصد مربوط  12حرارتي ناشي از خروج گازهاي داغ و حدود 

  .حرارتي ناشي از بخار آب است تلفاتبه 

حرارتي تقريبي در يك سامانه گرمايشي حرارت  موازنه -1شكل 
و سوخت گاز در بهترين شرايط ) ديگ حرارت مركزي(پايين 

 آزمايشگاهي

سامانه (حرارتي دودكش  مجدد از تلفاتجهت استفاده 
 Waste heat recovery(از تجهيزات بازيافت انرژي ) گرمايشي

equipment (هواي در اين تجهيزات معموالً . شوداستفاده مي
گرم پيش. شودگرم ميپيشتوسط محصوالت احتراق احتراق 

احتراق  بازدهداليل زير باعث افزايش  بنا برشدن هواي احتراق 
  :دشومي
گرم شدن هواي احتراق، انرژي كمتري از سوخت با پيش -1

تا دماي (مصرفي صرف باالبردن دماي مخلوط سوخت و هوا 
) Useful heat( د و لذا انرژي مفيد سوختشومي) احتراق

به عبارت ديگر سوخت كمتري مورد نياز  ؛يابدافزايش مي
 .دهد بود تا بار حرارتي را تأمين كنخوا

ماندن مقدار درصورت ثابت(گرم كردن هواي احتراق پيش -2
 سرعت شعله. دشوسوختن مي نرخافزايش باعث ) سوخت

دوم دماي مطلق مخلوط سوخت و تقريباً متناسب با توان 

نرخ  و افزايش درجه حرارت شعلهكه اين امر منجر به  ستهوا
 .دشودر محفظه احتراق مي) Heat release(انتقال حرارت 

گرم كردن هواي احتراق باعث افزايش دماي شعله پيش -3
)Flame temperature ( و افزايش سهم انتقال حرارت

 بازدهد كه اين به نوبه خود باعث افزايش شوتشعشعي مي
  .شودمي يكنواختي در انتقال حرارتو  احتراق

  

  تجهيزات بازيافت انرژي
گرم كردن هواي هاي حرارتي براي پيشدو نوع رايج از مبدل

  :ند ازااحتراق عبارت
1- Recuperator: هاي اين نوع مبدل حرارتي براي سامانه

متوسط و معموال دماي گرمايشي با ظرفيت حرارتي پايين و 
 نكته بارز آن  رود وكار ميهراق بتر محصوالت احتپايين
بودن جريان گازهاي داغ خروجي دودكش و هواي مداوم

ها در انواع مختلف جريان موازي اين نوع مبدل. استاحتراق 
)Parallel flue ( يا جريان مخالف)Counter flue ( استفاده

        گونه كه توضيح داده شد جريان سيال د و همانشونمي
) گازهاي داغ خروجي(كننده و گرم) هواي احتراق(شونده گرم

   .دارد) Steady flue(در طول كاركرد حالت پيوسته 

 Recuperator - 2شكل 
  
2- Regenerator :نوع مبدل حرارتي براي استفاده در  اين

در . (استبا درجه حرارت باال مناسب  هاي گرمايشيسامانه
      و نكته بارز آن ) ...ذوب فوالد و آلومينيوم و شيشه، صنايع 

به . استشونده كننده و گرمبودن جريان سيال گرماوبمتن
صورت  به Regeneratorن ، با دورا3در شكل  ،عنوان مثال

متناوب مسير عبور هوا تحت تأثير گازهاي خروجي دودكش 
  .شودمي و سپس به عنوان كانال هوا استفادهگيرد قرار مي
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 Regenerator -3 شكل

 Regenerativeاي همشعل
استفاده از تجهيزات بازيافت انرژي توضيح داده شده معموالً با 

ها را با موانعي همراه ست كه هم استفاده از آنروهموانعي روب
 هواي احتراق را محدود  دمايد و هم امكان افزايش كنمي
براي بازيافت انرژي  Regeneratoreمعموالً تجهيزات  .كندمي

كشي وسيع نياز به كانال... ها و گ مانند نيروگاهدر صنايع بزر
جلوگيري از نشت مواد، مسائل ( اي دارندو نگهداري ويژه

منظور دسترسي به امكان  به. ...)مربوط به تنش حرارتي و 
و نيز رفع مورد توضيح ) هاي باالتردمادر (كردن هوا  گرمپيش

سرخود   Recuperatorهاياستفاده از مشعلاكنون داده شده، 
هاي در مشعل .است توسعه يافته Regenerativeهاي و مشعل

Regenerative نيم در دشونصورت زوج استفاده مي كه به-
و محصوالت احتراق مشعل  است خاموش اول مشعلاول  چرخه

مشعل اول  مسير هوايكه در  ،دوم از طريق مبدل حرارتي
اين طريق باعث د و از شوبه محيط خارج تخليه مي ،قرار دارد

 ،دوم چرخهنيمدر  .دشوگرم كردن مبدل حرارتي ميپيش
شود و هوا از طريق مبدل مي روشن مشعل اول كه خاموش بود

د كه شوگرم شده بود وارد واكنش احتراق ميحرارتي كه پيش
شود و محصوالت احتراق گرم ميپيش در نتيجه هواي احتراق

كش مشعل دوم تخليه از طريق مبدل حرارتي نصب شده در م
به دليل  .يابدادامه ميبه طور پيوسته  چرخهد و اين شومي

امكان جذب گرماي گازهاي  ،ساختار ويژه مبدل حرارتي
ميسر  ،هاي حرارتي رايجبسيار باالتر از مبدل بازدهبا ، خروجي

توانند در دو حالت احتراق غيرمستقيم ها مياين مشعل .است

)Indirect firing (حتراق مستقيم و ا)Direct firing ( استفاده
  .يح داده شده در هر دو مورد صادق استند كه اصول توضشو

  
  حالت احتراق غيرمستقيم در Regeneratorي اهمشعل - 4شكل 

  
  ت احتراق مستقيمدر حال Regeneratorهاي لمشع -5شكل 
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  اخبار داخلي انجمن
يدي و صنعتي تول"شركت و  "پااليش گاز پارسيان"شركت 

. ندايران درآمد به عضويت حقوقي انجمن احتراق "رانيا گرم
به جمع اعضاي حقوقي  شركتدو ضمن تبريك پيوستن اين 

آشنا  هاهاي آنفعاليتدر ادامه به صورت مختصر با  ،انجمن
   .شويممي

   پااليش گاز پارسيانشركت   معرفي مختصر

ي شمال غربي كيلومتر 35در پااليشگاه گاز پارسيان  
اين پااليشگاه  .شده است واقعدر استان فارس المرد شهرستان 

، از تابناكاند د كه عبارتشواز چهار حوزه گازي تغذيه مي
 834شانول، وراوي و هما با ذخيره كل قابل استحصال معادل 

  . ميليون بشكه ميعانات گازي 432مليارد متر مكعب و 
با استفاده . ز شيرين استخوراك پااليشگاه گاز پارسيان گا

از فناوري نوين، آبگيري گاز به روش غربال مولكولي انجام 
گراد درجه سانتي 120شود و دماي نقطه شبنم به منهاي مي
 .رسدمي

  

  واحدهاي پااليشگاه
واحد دريافت گاز در بدو ورود به پااليشگاه  :گيرواحد سيالبه

به دريافت گاز  كه دو رديف استگير شامل چهار رديف سيالبه
هاي گازي وراوي، ميدان تابناك و دو رديف ديگر به ميدان

تفكيك گاز و ميعانات  .شانول و هما اختصاص يافته است
        گازي در اين چهار رديف در اثر كاهش اينرسي گاز انجام 

 واحدهاي زير صورتورش در پذيرد و ساير عمليات فرامي
  .گيردمي

با ظرفيت فراورش  1382در شهريور ماه اين واحد : 400واحد 
بشكه ميعانات  11000ميليون متر مكعب گاز و  5/21روزانه 

  .گازي در سرويس قرار گرفت
ي با ظرفيت اسمي فراورش روزانه زداياين واحد نم: 800واحد 

در مدار  1382ميليون متر مكعب گاز در شهريورماه  83/2
هاي عملياتي متغيرسازي اكنون با بهينهتوليد قرار گرفت و هم

  .دكنميليون متر مكعب گاز را فراورش مي 3آن روزانه بيش از 
برداري از بوده و بهره 400اين واحد مشابه واحد : 500واحد 
مشكالت و نواقص . آغاز شده است 1385اسفندماه  29آن در 

ن و مهندسان پااليشگاه را بر آن والئمس 400موجود در واحد 
داي طراحي بر اصالح نواقص و تنگناهاي داشت كه از ابت

جديد ند و بدين صورت واحد كنعملياتي اين واحد پافشاري 
  .دشواندازي به صورتي بهينه احداث و راه

زدايي گاز با ظرفيت  ر رديف نماين واحد شامل چها :104واحد 
ميليون متر مكعب  5/37و در مجموع  4/9ورش روزانه فرا

  . برداري رسيد بهره به 1385ماه است و در دي
تثبيت ميعانات گازي  اين واحد شامل يك رديف:  103واحد 

بشكه در روز بوده و ميعانات گازي  17000ورش با ظرفيت فرا
  .دكن، شانول و هما را تثبيت ميميادين وراوي

اين واحد شامل دو  :واحد ذخيره و صدور ميعانات گازي
پنج دستگاه  مترمكعب، 18000كدام  مخزن با ظرفيت هر

پمپ انتقال مايعات به مخازن ساحلي عسلويه به ظرفيت 
ساعت و يك جايگاه بارگيري  متر مكعب در 450مجموع 

با توجه به افزايش ظرفيت توليد پااليشگاه طي . هاستتانكر
 18000، احداث دو مخزن جديد 1386و 1385سال 

  . استمترمكعبي در دست اقدام 
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احد شامل سه رديف توربين اين و :ايستگاه تقويت فشار
را كه در  1 گازي است كه فشار گاز توليدي مجموعه پارسيان

      تامسون كاهش يافته است افزايش -اثر فرايند واحد ژول
   .دهدمي

          واحدهاي جنبي شامل دو مخزن آب  :واحدهاي جنبي
مترمكعب، يك  15400و  5000هاي نشاني به ظرفيتآتش

 مترمكعب،  1000مصرفي با گنجايش  مخزن ذخيره آب
نشاني، دو واحد توليد هواي ابزار دقيق، هاي آب آتشپمپ

و دو مخزن نگهداري ميعانات مگاواتي  15نيروگاه توليد برق 
به  .استمترمكعب  1000نشده به ظرفيت هركدام تثبيت

منظور جلوگيري از آاليندگي محيط زيست، واحدهاي تصفيه 
ده شعتي نيز در اين پااليشگاه احداث پساب بهداشتي و صن

  .است
اين مخازن شامل يك مخزن  :مخازن ذخيره سازي ساحلي

مترمكعب، يك مخزن ذخيره  25000ذخيره پروپان با ظرفيت 
مترمكعب و مخازن ذخيره بنزين با  22000بوتان با ظرفيت 

مترمكعب در منطقه ويژه پارس جنوبي به  96000ظرفيت 
در  .بل از صادرات، ساخته خواهد شدسازي ق منظور ذخيره

توسط يك خط ) بدون تفكيك(حال حاضر مايعات توليدي 
. دشو اينچ به فاز يك پارس جنوبي ارسال و صادر مي 10لوله 

 42700وبي با گنجايش يك مخزن از فاز يك پارس جن
سازي مايعات توليدي پااليشگاه و به ذخيره مترمكعب نيز

  . صاص داده شده استها اختسپس بارگيري نفتكش

  هاي توسعهبرنامه
، پروپان و بوتان بودن درصد تركيبات اتانبا توجه به باال -الف

سازي و تفكيك احداث تاسيسات جدا شده، در گاز ميادين ياد
تر شامل اتان، ارزشگاز و ميعانات گازي به محصوالت با

كت ملي ن شرئوالبوتان و بنزين طبيعي مد نظر مس   پروپان، 
شاءاهللا در آينده نزديك  كه ان گاز ايران قرار گرفته است

   .عمليات اجرايي اين واحدها آغاز خواهد شد
هزار  980مقادير توليد ساليانه اين محصوالت به ترتيب 

 17/1هزار تن بوتان و  350هزار تن پروپان،  500 تن اتان، 
اين  .بنزين طبيعي خواهد بود) ميليون بشكه 10(ميليون تن 

اينچ جهت  20و  10، 8  ،6حصوالت به وسليه چهار خط لوله م
  . صدور به بندر عسلويه ارسال خواهد شد

با عنايت به احداث واحدهاي تكميلي پااليشگاه و لزوم  -ب
تامين برق پايدار براي مجموعه تاسيسات، عمليات اجرايي 

مولد گازي توسط  4مگاواتي شامل  100احداث نيروگاه 
  .توسعه گاز ايران آغاز شده است شركت مهندسي و

همگام با گسترش واحدهاي فراورش گاز و افزايش ظرفيت  -ج
هاي تكميلي، تقويت نمودار سازماني توليد گاز و پيگيري طرح

هاي عملياتي، پشتيباني و اداري متخصص و احداث ساختمان
  .استنيز توسط شركت پااليش گاز پارسيان در دست انجام 

  توليدي و صنعتي گرم ايرانركت معرفي مختصر ش

طراحي و با  1359سال از گرم ايران  توليدي و صنعتي شركت
امروز آغاز كرد و فعاليت خود را  ساخت دو نوع مشعل گازسوز

 سوز، يليگازسوز، گازو هايانواع مشعل مدل 80بيش از 
تا  40000 ظرفيت ازسوز چندگانهسوز و ، دوگانهسوزمازوت

  .نمايدتوليد مي كالري در ساعت راو كيل 15000000
شروع به  1368از سال در كنار توليد انواع مشعل، شركت 

هاي تمام دايكست آلومينيوم و پكيج هايرادياتورتوليد انواع 
و  25000هاي ديواري و زميني آپارتماني به ترتيب با ظرفيت

كيلوكالري در ساعت، فيلتر گاز، گازوئيل و مازوت در  35000
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اينچ  3و  2اينچ و شيرهاي النديس  2 ،1، 4/3، 2/1ايزهاي س
 همچنين ديگر ملزومات گاز داراي تكنولوژي. است پرداخته

شركت گرم  .استه را در مسير مطالعه و توليد قرار داده ژوي
هاي نامهستاندارد ملي ايران و گواهيايران داراي نشان ا

مديريت  و ISO 9001:2008تضمين كيفيت  يسيستم مديريت
و مديريت ايمني و بهداشت  ISO 14001:2004محيطي زيست
 Certification ABاز شركت  OHSAS 18001:2007اي حرفه

كنندگان ترين توليدو اكنون به عنوان يكي از بزرگ است
هاي رادياتور ،متفاوت هايراندمان باال و سوخت مشعل با

  .شوددر سراسر كشور شناخته مي پكيج و آلومينيومي
قسمت تحقيق و توسعه كارخانه با به روز آمد كردن 
توليدات خود با استانداردهاي جهاني كمك شاياني به حفظ و 
حراست از صنايع سوختي كشور و همچنين محيط زيست 

  .شهروندان نموده است

 رساني آن هاي بخار نيروگاهي و سيستم سوخت هاي ديگ گزارش برگزاري دوره آموزشي مشعل

هاي بخار نيروگـاهي و سيسـتم    هاي ديگ موزشي مشعلدوره آ
دكتــر محمدرضــا انصــاري،  انتوســط آقايــ رســاني آن ســوخت

مهندس ايوب عادلي، دكتر كيومرث مظاهري و خانم مهنـدس  
بـا   1390مـاه  آبـان در تاريخ دوم تا چهارم  سهيال خوشنويسان

و بـا  هاي كشـور  صنايع و نيروگاهحضور مهندسان، كارشناسان 
  :ي ذيل ارائه شدامحتو

  هاو خواص فيزيكي و شيميايي آن) گازي و مايع(ها  سوخت •
 درروبي دماي شعلهاحتراق تعادلي، : محاسبات احتراق •
)Adiabatic flame temperature(، راندمان احتراق  
گذار در شعله، عوامل تاثير در شكلعوامل موثر : شعله •

  پايداري شعله
 احتراقهاي مايع براي  سازي سوخت آماده •
 هاي بخارديگرساني در  هاي سوخت ها و سيستم مشعل •

  نيروگاهي
 هاي بخار عملكرد بهينه ديگ •
 دودكش •
بررسي و تحليل كيفيت احتراق در چند ديگ بخار با  •

  هاي انجام شده از محصوالت احتراق گيري استفاده از اندازه
با مباحث فوق و كنندگان ابتدا  در اين دوره شركت

ويلر آشنا شدند، در اين خصوص بازديد از همچنين طراحي ب
فازي صورت گرفت كه در ذيل شرح هاي دومايشگاه جريانآز

  :مختصري از اين بازديد آمده است
، تعيين شكل و ديگ بخاربا توجه به اين كه در طراحي 

و از ديواره  ديگه اندازه شعله و انتقال حرارت از شعله به ديوار
در . يت بسزايي برخوردار استكاري از اهمبه سيال خنك

منطقه شعله سيال داخل لوله از سيال تك فاز به سيال دوفاز 
فتار جريان شود، لذا الزم است رفتار شعله با ر تبديل مي

بعد از توضيحات الزم توسط دكتر . ددوفازي هماهنگ شو
محمدرضا انصاري، در عملكرد سيكل دوفازي، در ارتباط با 

جمله  از ديگ بخارهاي  لولهد در هاي دوفازي موجو رژيم
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هاي  آلود با تغيير دبي اي و مه اي، موجي، توپي، تخته اليه
يط ناپايداري شرا. سياالت دوفازي آزمايشاتي انجام گرفت

صورت عملي نشان داده شد و به ه ديناميكي دوفازي بهيدرو
  .شدهاي كارآموزان دوره پاسخ داده  پرسش

نظرات و پيشنهادات خود  كنندگان دوره،در خاتمه شركت
دوره به  يناي با مدرسرا در رابطه با برگزاري دوره، طي جلسه

 : شرح زير مطرح كردند

 ترتر و كاربرديخصصيهاي تبرگزاري دوره -

 افزارهاي احتراقي مرتبطموزش نرمارائه و آ -

رگزاري دوره در مدت زمان كمتر و همچنين ب برگزاري دوره -
  هانيروگاهدر محل 

مرتبط با  هاي صنعتيره آموزشي احتراق كورهبرگزاري دو -
 نفت و گاز و پتروشيمي

  هاي احتراقياخبار و تازه
  كشور هاي از محصوالت احتراق نيروگاه CO2برداري از نخستين طرح استحصال گاز  بهره

برداري رسمي از  بهره
نخستين طرح استحصال 

از محصوالت  CO2گاز 
هاي احتراق نيروگاه

كشور كه در نيروگاه 
بعثت اجرا شده است، 

معاون رييس  .آغاز شد
جمهوري در امور 
پارلماني، افتتاح پروژه 
استحصال گازكربنيك از 

هاي نيروگاه بعثت را تبديل تهديد به فرصت دانست و  دودكش
انجام اين مهم همچنين گام ارزشمندي در جهت : گفت

سيدمحمدرضا االسالم  حجت .وري است  افزايش بهره
 20اين طرح : افزود اين پروژهالديني در مراسم افتتاح  ميرتاج

جويي در مصرف گاز را  سال صرفه ميليون مترمكعب طي يك
  .شود موجب مي

ميليارد تومان از منابع كشور  140ساالنه : وي ادامه داد
شود كه با  هزار تن گازكربنيك مايع سوزانده ميبراي توليد يك
وي  .جويي كرد توان اين ميزان را صرفه ح مياجراي اين طر

درصد  5تا  2هاي نفتي  به چاه CO2تزريق گاز : اضافه كرد
دهد كه هر يك  ها را افزايش مي وري استخراج از اين چاه بهره

وري از اين طريق حدود يك ميليارد  درصد افزايش ميزان بهره
  .دالر براي كشور درآمدزايي خواهد داشت

معاون وزير نيرو در امور برق و  ،زادمهندس محمد به
اين طرح كه براي نخستين بار در : انرژي نيز در اين آيين گفت

خاورميانه به صورت پايلوت در نيروگاه بعثت انجام شده است، 
به ميزان هزار تن در سال را به  CO2كاهش آاليندگي گاز 

برداري از اين پروژه،  با آغاز بهره: وي افزود .همراه دارد
جمهوري اسالمي ايران در رديف چهار كشور جهان در زمينه 

  .در نيروگاه ها قرار گرفت CO2بازيافت گاز 

  http://news.tavanir.org.ir: منبع

   هاي مهم مورد نياز پتروشيمي را بومي كرده است ايران توليد كاتاليست
با تاكيد بر  ،وري پتروشيمياسرپرست شركت پژوهش و فن

هاي انجام شده در بخش  ركت تمامي هزينهاينكه اين ش
 ،كند پژوهش را براي صنعت پتروشيمي تبديل به ثروت مي

ترين اقدامات اين شركت بررسي و شناسايي يكي از مهم: گفت
مورد از  22شده مورد نياز صنعت و توليد مواد شيميايي تحريم

هاي اخير  جوكار با بيان اينكه در طول سال .ها بوده است آن

وهشگران اين شركت موفق به كسب دانش فني بسياري از پژ
اند تصريح  هاي مورد نياز صنعت پتروشيمي شده كاتاليست

در حال حاضر اين شركت موفق به كسب دانش فني : كرد
، اروكاميد، وينيل )DME(اتر متيلهاي دي توليد كاتاليست

، )HDPE(اتيلن سنگين  اتيلن، پلي ، پلي)VAM(استات منومر 
زدايي  يد استيك، تبديل متانول به پروپيلن، هيدوژناس
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پارافين، ريفرمينگ خشك 
، متانول، آب PETمتان، 

هاي  و مخلوط AZاكسيژنه، 
گازي استاندارد و توليد 
انواع مواد شيميايي خالص 

وي  .آزمايشگاهي شده است
 متيل به دو طرح توليد دي

و اروكاميد ) DME(اتر 
: اشاره كرد و اظهار داشت

DME  به عنوان سوختي پاك و مناسب براي جايگزيني

تواند در  شده است كه ميهاي كسب يل از آن دسته دانشيگازو
سبد سوخت كشور ايجاد تنوع كند و اروكاميد نيز به عنوان 

اتيلن سبك،  ماده افزودني در گريد فيلم واحدهاي پلي
يندي و سطح تماس ااصطكاك بين پليمر و تجهيزات فر

   .دهد پليمر را كاهش مي-پليمر
هاي  سازي كاتاليست جوكار همچنين كسب دانش فني و بومي

PVC ،EDC ،PP هاي  ها را از برنامه و تبديل متان به آروماتيك
  .آتي اين شركت عنوان كرد

  www.shana.ir: منبع

  ي آيندههاهمايش

  
ايران به همت پژوهشكده  چهارمين كنفرانس سوخت و احتراق

 انرژي و دانشكده مهندسي دانشگاه كاشان و با همكاري انجمن
در دانشـگاه كاشـان برگـزار     1390احتراق ايران در بهمن مـاه  

  . دشومي

  موضوعات كنفرانس
  سوخت و احتراق تئوري -1
  سوخت و احتراق صنعتي -2
  موتورهاي درونسوز -3
  هاي پيشرانشسيستم -4
  مديريت و اقتصاد سوخت و احتراق -5
  محيط زيست و ايمني -6
  سوخت و احتراق در بخش تجاري و مسكوني -7

  هاي مهم تاريخ
 25/8/90: آخرين مهلت دريافت مقاالت كامل

  

  10/10/90 :اعالم پذيرش مقاالت
  25/10/90 :دريافت نسخه نهايي مقاالت

  1390بهمن ماه  20و  19: رگزاري كنفرانسبزمان 

ر مقاالت برگزيده كنفرانس براي داوري جهت چاپ د :توجه
مديريت "و  "سوخت و احتراق"پژوهشي -علمينشريات 

   .ارسال خواهد شد "انرژي

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

  سوخت و احتراق  دبيرخانه چهارمين كنفرانس
   0361-5912893:  تلفكس
   021-82883962:  دبيرخانه انجمن تلفكس

Website: http://fcci2012.kashanu.ac.ir 

E-mail: fcci2012@kashanu.ac.ir 
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المللى  بين ساالنه بيستمين كنفرانس

 مهندسي مكانيك ايران
 

بيستمين كنفرانس بين المللى و ساالنه مهندسي مكانيك 
همكارى انجمن مهندسان مكانيك ايران و دانشكده  ايران با

 28الي  26مهندسي مكانيك دانشگاه شيراز در روزهاى 
  .گردددر دانشگاه شيراز برگزار مي 1391ارديبهشت ماه سال 

  موضوعات همايش
 جامدات مكانيك •
 نترلك و ارتعاشات ديناميك، •
 سياالت مكانيك •
 حرارت انتقال و ترموديناميك •
 زيست محيط و انرژي •
 مكانيك نانو و ميكرو بيومكانيك، •

 ساخت و طراحى •
 ايهتوسع نيازهاي به مربوط صنعتى و علمى هاىگزارش •

 كاربردى و

  هاي مهم تاريخ
  1390آبان  30شهريور تا  20: ارسال مقاالت كامل

  1390بهمن  22: اعالم نتايج پذيرش مقاالت
  1390اسفند  7: ارسال مقاالت نهايي

  1390اسفند  22: ثبت نام عادي
  1391ارديبهشت  29تا  27: تاريخ برگزاري

Website: http://isme.ir/2012 
E-mail: 2012@isme.ir 
 

 
 
 
 
 
 
The Thirty-Fourth International Symposium on 
Combustion will be held the week of July 29–August 
3, 2012 at Warsaw University of Technology, Warsaw, 
Poland.  

Topics 
1. REACTION KINETICS  
2. SOOT, PAH AND OTHER LARGE MOLECULES  
3. DIAGNOSTICS  
4. LAMINAR FLAMES  
5. TURBULENT FLAMES  
6. HETEROGENEOUS COMBUSTION and 
MATERIAL SYNTHESIS  
7. SPRAY AND DROPLET COMBUSTION  
8. DETONATIONS, EXPLOSIONS and 
SUPERSONIC COMBUSTION  
 

9. FIRE RESEARCH  
10. STATIONARY COMBUSTION SYSTEMS and 
ENVIRONMENTAL  
11. IC ENGINE AND GAS TURBINE 
COMBUSTION  
12. NEW TECHNOLOGY CONCEPTS, REACTING 
FLOWS AND FUEL TECHNOLOGY  

Instructions to authors of contributed papers 
January 3, 2012:  Due date is midnight Pacific 
Standard Time (GMT-5hrs) for receipt of completed 
paper. 
Week of April 9, 2012:  Authors notified of acceptance 
for presentation at the Symposium. 

E-mail: combustion2012@itc.pw.edu.pl 
Website: www.combustion2012.itc.pw.edu.pl  
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All topics and all the scientific/technological 
approaches in the combustion field are pertinent to this 
Symposium. 

Topics 
1. Combustion Fundamentals 
2. Practical Combustion Systems and Design  
3. Air Pollution Generated by Combustion 
4. Energy Conversion and Utilization 
5. Fire and Fire Fighting 

Deadlines 
Submission deadline for full paper: February 15, 2012 
Notification of full-paper acceptance: March 15, 2012 
Revised paper submission deadline : April 15, 2012 
Notification of conference programme: May 1, 2012 
Conference: May 24-26, 2012 

Website: 
http://combustion2012.kocaeli.edu.tr/eng/index.php 

 هاي برتر احتراقي نامهتقدير از پايان

ها نامهپايان ،و احتراق ايران سوخت مين كنفرانسچهار با برگزاري زمانهم
از مولفين . هاي برتر احتراقي انتخاب و از آنان تقدير خواهد شدو رساله
ذشته سال گ دوهاي احتراقي پايان يافته در رساله ها ونامهپايان

تاريخ اله خود را حداكثر تا رس و يا نامهد پايانشودرخواست مي
  .مايندن به دبيرخانه انجمن احتراق ايران ارسال 15/10/1390

  مهندس حامد زيني وند: سردبير

، برزگر فاطمه مهندس اميدوار، امير دكتر :تحريريه تئهي
نژاد، زماني محبوبه مهندسرجايي،  محمدرضامهندس 
 مهندساكرم صديق،  مهندسزهرا دارائي،  مهندس

  مهنوش جودي 

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

 دبيرخانه انجمن احتراق ايران 

   Newsletter@ici.org.ir:پست الكترونيكي

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