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  تهويه هوا در تونل بررسي
  محمد امجديو  شهبازيسينا 

  دانشگاه تربيت مدرس ،مكانيكمهندسي  ،دانشجوي كارشناسي ارشد

  چكيده
 مكانسوزي اولين اولويت تخليه افراد از آن در هنگام آتش

اولين . ، لذا بايد شرايط مورد نياز براي اين امر فراهم آيداست
اقدام براي اين منظور كنترل دود و محصوالت ناشي از احتراق 

هايي طويل بوده و ارتباط ها سازهبه دليل اينكه تونل. تاس
ها با هواي آزاد غالباً محدود به مسيرهاي ورودي و خروجي آن

كردن هواي تازه و همچنين تخليه دود در موارد است؛ فراهم
  . اضطراري كاري دشوار است

 .شوندمي طراحي حالت دو براي هاتونل در تهويه هايسيستم
سوز در ليه محصوالت احتراق موتور درونجهت تخ نخست

مواقع عادي و ديگري تخليه دود و محصوالت احتراق در 
سوزي بايد دود و ديگر در هنگام آتش. سوزيهنگام آتش

گازهاي سمي از تونل خارج شده يا حداقل به يك سمت تونل 
تواند كارگيري روشي مناسب براي تهويه ميبه. هدايت شوند
ر كاهش تلفات جاني هنگام بروز حريق در تونل تاثير بسزايي ب
هاي تهويه انواع سيستم بررسي در اين مقاله به .داشته باشد

   .پردازيمميتونل 
   

  مقدمه 
  ترين اجزاي سيستم ترين و بحرانيها از جمله مهمتونل
به دليل دسترسي مشكل به اين اماكن در هنگام . ندانقلوحمل
از . ها از اهميت خاصي برخوردار استسوزي، ايمني تونلآتش

پذير نيست، آنجا كه پيشگيري كامل از بروز حريق امكان
ريزي و نصب تجهيزات مناسب براي رويارويي با حوادث برنامه

  . ناپذير استاحتمالي امري اجتناب
اي هاي جادههر كشور استانداردهايي براي طراحي تونل

 PIARC- Permanent) راه جهاني مجمع اخير هايسال در .دارد

International Association of Road Congresses)  اقداماتي
عمل آورده سازي اين ضوابط و استانداردها بهجهت يكسان

ها عالوه بر شرايط عادي، شرايط   استاندارداين  .]1[است
يكي از استانداردهاي . شوداضطراري تونل را نيز شامل مي

 اضطراري، استاندارد انجمن مليمعتبر در زمينه تهويه 

 NFPA )NATIONAL FIREحفاظت در مقابل حريق آمريكا 

PROTECTION ASSOCIATION) در زمان حريق . است
دست تونل هدايت الزم است دود و محصوالت احتراق به پايين

هاي امدادي بتوانند وارد تونل شده و افراد موجود شوند تا گروه
. بشتابندديدگان ند يا به ياري حادثهدر تونل را از آن خارج كن

بدين منظور الزم است با ايجاد گذر حجمي مشخصي از 
جريان هوا در داخل تونل از بازگشت دود به باالدست 

اصطالحاً به كمينه سرعت الزم براي ايجاد . جلوگيري شود
   .شودچنين شرايطي سرعت بحراني گفته مي

ه تونل در حالت محاسبه دبي هواي مورد نياز براي تهوي
اولين روش استفاده از . عادي، از دو روش قابل محاسبه است

از جمله . ستتجربي ارائه شده در استانداردهاروابط نيمه
توان به طراحي تهويه تونل شده با اين روش ميكارهاي انجام

و طراحي سيستم تهويه  ]3[، تهويه تونل اميركبير]2[توحيد
دومين روش استفاده . اشاره كرد ]4[اي درون شهريتونل جاده

هاي  اي است كه امروزه با توجه به پيشرفتسازي رايانهاز شبيه
ها وجود آمده در صنعت رايانه و افزايش سرعت و توان رايانههب

كه با اين  از جمله كارهايي. كاربرد بسياري پيدا كرده است
سازي عددي جريان توان به شبيهروش انجام شده است مي

سازي عددي پخش دود در و شبيه ]5[هاي شهريا در تونلهو
  .اشاره كرد ]6[تونل

  

  تهويه تونل
. شودها به دو شيوه طبيعي و مكانيكي انجام ميتهويه در تونل 

  .توان به چهار دسته اصلي تقسيم كردتهويه مكانيكي را مي
 تهويه طولي )1
 تهويه عرضي )2
 عرضيتهويه نيمه )3
  اي تخليه نقطه )4

توان كردن گازهاي موجود در تونل ميي رقيقالبته برا
كار گرفت كه به دليل هزينه باال و هاي شيميايي را نيز بهروش

  .]1[گيردنگهداري دشوار كمتر مورد استفاده قرار مي
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  يعيطب هيتهو
هايي با طول حداكثر  اين نوع تهويه در حالت عادي براي تونل

، اما، با توجه به امكان گيرددو كيلومتر مورد استفاده قرار مي
طرفه با حداكثر هاي يكبروز حريق، تهويه طبيعي براي تونل

      تهويه در اين روش . ]7[شودمتر استفاده مي 500طول 
جايي طبيعي و اثر پيستوني حركت خودروها وسيله جابهبه

به دليل كاهش اثر پيستوني حركت خودروها . شودانجام مي
هاي دوطرفه در تهويه طبيعي طول تونل هاي دوطرفه،در تونل

 .]8[كندمتر تجاوز نمي 180از 
  

  يكيمكان هيتهو
  يطول هيتهو

طرفه با ترافيك متوسط تا هاي يكاين نوع تهويه براي تونل
هاي دوطرفه تا حداكثر حداكثر طول پنج كيلومتر و براي تونل

اي از جمله مزاي. گيردطول دو كيلومتر مورد استفاده قرار مي
توان به هزينه نصب و نگهداري نسبتاً پايين اين نوع تهويه مي

در اين روش، . كشي در تونل اشاره كردو عدم نياز به كانال
تهويه با استفاده از يك اليه هواي متحرك يكنواخت روي 

تواند با استفاده تهويه طولي مي. ]8[شودسقف تونل انجام مي
يا با ) د-1ج، -1ب، -1الف، -1هاي شكل(هاي مركزي از فن

هاي اصلي تفاوت. )ه-1شكل (ها انجام شود فناستفاده از جت
هاي مركزي، هاي يادشده اين است كه در تهويه با فندر روش

يابد و با توجه به سرعت هواي تهويه درون تونل كاهش مي
طرفه و دوطرفه به هاي يكاينكه حداكثر سرعت هوا در تونل

، لذا در بعضي شرايط ]2[تر بر ثانيه باشدم 8و  10ترتيب بايد
        استفاده از . هاي مركزي هستيممجبور به استفاده از فن

جويي در مصرف برق مصرفي و در هاي مركزي سبب صرفهفن
استفاده از فن . شودبرداري مينتيجه كاهش هزينه بهره

در نازل  .تونل و حجم سرباره داردمركزي بستگي به سازه 
دو، هواي محيط با سرعت زياد و زاويه كم نسبت به ساكار

آمدن شود كه باعث پديدسطح افق به درون تونل تزريق مي
در حالت عادي، . دشوجريان هوا از ورودي به خروجي تونل مي

ه ها، بوسيله فنه شده بمقدار زيادي از جريان هواي تامين
 براي. كندجاي ورود به تونل، دوباره به محيط نشت مي
تونل به  جلوگيري از بازگشت هواي درون تونل از ورودي

كشي استفاده ها يا كانالتوان از افزايش ظرفيت فناتمسفر مي

. يابدشدت افزايش ميهكرد كه در هر دو مورد هزينه ساخت ب
بنابراين استفاده از نازل ساكاردو راهي براي كاهش هزينه و 

توسط  باراولينن نازل اي .]9[بهبود عملكرد سيستم تهويه است
     .استفاده شد انگلستان آهنراه هايتونل تهويه در ساكاردو ماركو

 
 در ساكاردو نازل و يمركز فن با يطول هيتهو الف-1 شكل

 ]10[يورود
  

  
سط وو نازل ساكاردو در  يبا فن مركز يطول هيب تهو-1 شكل

 ]10[تونل
  

  
     و ساكاردو ازلن ،يمركز يهابا فن يطول هيتهو ج-1 شكل

  ]10[يخروج يهاچهيدر
 

  
   ]10[فن اگزوز لهيوسهب يطول هيتهو د-1 شكل

 

  
 ]10[هافنجت لهيوسبه يطول هيتهو ه-1شكل 
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  يعرض هيتهو
 استفاده تونل نييهوا در باال و پا يهاكانال از روش نيدر ا

     زمان انجام مطور هه ورود و خروج هوا ب نديفرا شود ويم
   .)2 شكل(شود يم
  

 
  
  

 يتوان به راندمان باال و كاربريروش م نيا ياياز جمله مزا
 نيترمهم. كرد اشاره نيسنگ يهاكيبلند و تراف يهاونلتدر 

 يباال اريبس نهيهز ه،يتهو ستميس نيا درباره يمنف نكات
 يكشكانال ليدلبه تونل مقطع سطح كاهش و ساخت
  . ]8[است

  

  يعرضمهين هيتهو
 يهوا. است يو عرض يطول هياز تهو يبيترك هينوع تهو نيا

 شوديمطرف تونل خارج  وارد و دود از دو نييپا ايتازه از باال 
كنند و يهوا را از باال خارج م گريدر روش د). الف-3شكل (

     ). ب- 3شكل (شود يتازه از دو طرف وارد تونل م يهوا
 قير زمان حردود د عيروش خروج سر نيا تيمز نيترمهم
 .]8[است

  
  ]10[تازه يهوا قيبا تزر يعرضمهين هيالف تهو-3شكل 

 

  
 ]10[با مكش دود يعرضمهين هيب تهو-3شكل 

  يانقطه هيتخل
 هنگام در يخروج يهوا انيجر شيافزا يبرا روش نياز ا
كه  ييهاچهيدر يسوزدر هنگام آتش. شوديم استفاده قيحر
 ،يو با ورود دود به كانال فوقان شدهسقف قرار دارند باز  يرو

  .شوديم انجام فن اگزوز چند اي كي لهيوس به هيتخل اتيعمل
  

 
   يانقطه هيتخل 4 شكل

  سرعت بحراني تهويه
 محصوالت و حرارت تيهدا ق،يحر هنگام هيدر تهو ياصل هدف

. است يبازگشت انيجر از يريجلوگ و سمت كي به احتراق
 انيجرگونه  ت كه در آن از هراس يسرعت هيتهو يبحران سرعت
حالت محصوالت احتراق  نيدر ا .شوديم يريجلوگ يبازگشت

 از تواننديم يامداد يروهاين و شونديم تيسمت هدا كيبه 
 .كنند خاموش را آتش و شده كينزد قيحر به گريد سمت

 ديتشد باعث توانديم يبحران سرعت از شيب به سرعت شيافزا
 تا ديآ عملبه الزم دقت يطراح در تاس الزم لذا. شود قيحر

 .]8[نشود شتريب يبحران سرعت از هيتهو در هوا انيجر سرعت
عدد  نيآمده كه ا kدر مقابل عدد  هيسرعت تهو 5 شكل در

به نرخ  يطول هينسبت نرخ حرارت آزادشده در تونل با تهو
نمودار  نيا. است يعيطب هيحرارت آزادشده در تونل با تهو

  .است شده رسم دوطرفه و طرفهكي يهاتونل يبرا

k = Qvent / Qnat  

  
 سرعت شيافزا با قيحر از آزادشده حرارت نرخ شيافزا 5 شكل

 ]11[هيتهو
  

 ]10[تونليعرض هيتهو 2 شكل
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 قيدر مقابل احتمال گسترش حر هيسرعت تهو 6 شكل در
 آمده دوطرفه و طرفهكي تونل در دستنييپا يمترپنج در

به علت تفاوت  ،طرفههاي يكشود، در تونلمشاهده مي .است
     در الگوي جريان سيال، احتمال گسترش حريق بيش از 

  .هاي دوطرفه استتونل
  

  
 در هيتهو سرعت شيافزا با قيحر گسترش احتمال شيافزا  6شكل

 ]11[دوطرفه و طرفهكي تونل
  

  گيرينتيجه
و  بيمعادر تونل،  قيحراطفاء  يهاستميسمقاله  نيا در
 و يعاد طيشرا در تونل هيتهو يهاوشر انواعها و آن يايمزا

 سرعت ،شدهداده حاتيتوض به توجهبا  .شد يبررس ياضطرار
 يهاستميس يطراح يپارامترها نيترمهم از يكي يبحران
نه تنها   يدر طراح آن به توجه عدم و هاستتونل در هيتهو
          در بلكه ،داشت خواهد همراه به را ستميس ييكارا عدم
 ديباعث تشد توانديم هيتهو ستميس خود يطيشرا نيچن
  .شود قيحر
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  معرفي كتاب
  شركت ملي نفت و گاز پارس ، كارشناس مكانيكمحمدرضا رجايي

 :عنوان كتاب
AN INTRODUCTION TO COMBUSTION Concepts 
and Applications 

  مقدمه اي بر احتراق، مفاهيم و كاربردها: عنوان فارسي
  )Stephen R. Turns(ترنز . استفان آر: نويسنده

 McGraw-Hill Higher Education: ناشر
  يالديم 2000: ويرايش دوم

 1970وي سال . ترنز، نويسنده اين كتاب است. استفان آر
ميالدي در رشته مهندسي مكانيك از دانشگاه ايالتي 
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ايشان مدارك فوق . پنسيلوانيا فارغ التحصيل شده است
هاي ايالتي وين ليسانس و دكتراي خود را به ترتيب از دانشگاه

)Wayne (محقق مركز . ين دريافت نموده استو ويسكانس
تحقيقات جنرال موتورز، استادي دانشگاه پنسيلوانيا و محقق 

برخي از ) Propulsion(مركز تحقيقات مهندسي پيشرانش 
وي همچنين از اعضاي برجسته . عناوين شغلي ترنز است

  .انجمن احتراق و مهندسي مكانيك است
احتراق  و  عالقه روزافزون دانشجويان مهندسي به دانش

كاربردهاي آن در زندگي روزمره و نبود منابع درسي مناسب 
دانشجويان كارشناسي و  خصوص براي در اين زمينه به

هاي مؤلف براي تحرير اين  كارشناسي ارشد از جمله انگيزه
  .كتاب بوده است

و  يدر مقطع كارشناس هيعلوم پا نيب ياين كتاب پل
ها و مسائل متعددي براي  مثال. است احتراق شرفتهيپمسائل 

 يمخاطبان اصل. كمك به درك بهتر موضوع ارائه شده است
كتاب، دانشجويان كارشناسي ارشد در رشته مهندسي مكانيك 

عنوان كتاب از طور كه  البته همان. نداهاي مرتبط و ساير رشته
، موضوعات كاربردي نيز در اين كتاب نيز مشخص است

ع باعث شده است كه دامنه گنجانده شده است و اين موضو
  . دشومخاطبان آن به گروه خاصي محدود ن

اول  هايفصل. ضميمه است 6فصل و  16اين كتاب شامل 
يادگيري اين . پايه اختصاص يافته استوضوعات تا سوم به م

اول فصل . كتاب است هاينياز درك ساير فصلپيش هافصل
و كنترل  اتاثري و معرف ها احتراق و انواع شعله فيتعربه 

البته توضيحات تكميلي در . پردازد مياحتراق آلودگي ناشي از 
  . آمده است 15در فصل  ها مورد انتشار آالينده

. شده است ارائهفصل دوم حتراق در مفاهيم ترموشيمي ا
. احتراق استيي بر ايميتعادل ش تيبر اهمتاكيد اين فصل 

ه همراه اين ي بي نيز براي محاسبات تعادل شيميايافزارنرم
  . كتاب تدوين شده است

رويكرد فصل . پردازد ميانتقال جرم  يمعرففصل سوم به 
جرم در چارچوب سازي مفاهيم تئوري انتقال ساده، سوم

در فصل سوم از مسئله استفان  .است ساده ييدوتا يهاستميس
و تبخير قطره براي تشريح تئوري انتقال جرم استفاده شده 

ي در فصل چهارم و نتيك شيميايمفاهيم سي. است
به منظور . ي در فصل پنجم آمده استيهاي شيميا مكانيزم

دادن پيچيدگي غيرقابل اجتناب شيمي احتراق نشان
 هاها، سينتيك تك و چندگامي ساده در اين فصل كربنوهيدر

  . ارائه شده است
سازي ترموديناميكي، ي و شبيهيروابط بين سينتيك شيما

فشار راكتورهاي هاي  مدلدر اينجا . است موضوع فصل ششم
 well stirred( با اختالط كامل راكتورهايثابت و حجم ثابت و 

reactor(  راكتورهاي جريان قالبي و)plug flow reactor (
 . اندتوسعه داده شده

 هاي فصل هفتم به تشريح معادالت بقا براي سيستم
 تا 8 هايلرفتار شعله در فص. واكنشي اختصاص يافته است

هاي پيش مخلوط آرام شعله. مورد بررسي قرار گرفته است 13
در فصل نه، هاي غيرپيش مخلوط آرام  در فصل هشت، شعله

مخلوط و غيرپيش پيش )turbulent( آشفتهجريان هاي  شعله
مباحث . اندمخلوط در فصول دوازده و سيزده تشريح شده

ل، اطفاء و ، اشتعا)flame propagation(شامل پخش شعله 
تحليل ساده  در مواردي كه ممكن بوده. عله استپايداري ش

  . اي ارائه شده و بر كاربردهاي عملي تاكيد شده استشده
در . ، سوختن جامدات توضيح داده شده است14در فصل 

توانيد مطالبي در مورد احتراق اين فصل همچنين شما مي
  .ذغال سنگ و كاربردهاي آن پيدا كنيد

ترين موضوعات مبحث احتراق  آاليندها يكي از مهمانتشار 
. هاي اخير اهميت آن افزايش يافته است است كه در سال

در اين فصل، . فصل پانزدهم بر اين موضوع متمركز شده است
ها  هاي توليد آاليندهعناصر آالينده معرفي شده است و مكانيزم

  .ها مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و كنترل آن
است و ) detonations( تراكل آخر مربوط به مباحث فص

  . در ويرايش دوم به اين كتاب افزوده شده است
بندي مطالب و درج  يكي از نكات جالب اين كتاب، جمع

يسنده در انتهاي همچنين نو. منابع در انتهاي هر فصل است
وال و مسئله مطرح كرده است كه براي هر فصل تعدادي س

  .د بسيار جالب باشدتواندانشجويان مي
هاي متعددي نسبت به  در ويرايش جديد مسائل و مثال

در اين مسائل به نيازها و . ويرايش قبلي اضافه شده است
ها اشاره  اي براي حل آنهاي رايانهمنفعت استفاده از برنامه

خواني اي به منظور همهمچنين نرم افزارهاي رايانه. شده است
   .شده استروز رساني با ويندوز به
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 يك چهره

در بخش يك چهره اين 
هاي ليتشماره با فعا

علمي يكي ديگر از 
متخصصان علم احتراق 
كشورمان، جناب آقاي 

آشنا  رضا ابراهيميدكتر 
  .شويممي

 رضا ابراهيمي پس دكتر
 تحصيالت گذراندن از

 دانشگاهوارد  1363شيراز در سال  در دبيرستان دوره
 را كارشناسي دوره 1368 سال درشدند و  اصفهان صنعتي

در اين  )حرارت و سياالت( مكانيك مهندسي رشتهدر 
در را  ارشد كارشناسيايشان دوره . دانشگاه به اتمام رساندند

 مهندسي رشته در1378 سال در را و دوره دكترا 1372 سال
  .رساندند پايان ف بهيدانشگاه صنعتي شر در مكانيك

نشيار در دانشكده مهندسي ايشان هم اكنون به عنوان دا
طوسي مشغول به  الدينهوافضا دانشگاه صنعتي خواجه نصير

ايشان مدرس دروس مكانيك سياالت، سوخت  .باشندكار مي
در دوره ليسانس و دروس ... و احتراق، اصول جلوبرندگي و 
رياضيات مهندسي پيشرفته،  سوخت و احتراق پيشرفته،

احتراق داخلي پيشرفته،  اصول جلوبرنده پيشرفته، موتورهاي
هاي پيوسته، روغنكاري موتورهاي احتراق مكانيك محيط

  .باشنددر دوره كارشناسي ارشد مي... داخلي و 
توان از جمله موضوعات پژوهشي مورد عالقه ايشان مي

، ديناميك SIو CIسازي موتورهاي پيشرانش، شبيه به
ي هاسياالت محاسباتي، انتقال جرم و حرارت، سيستم

  . اشاره نمود ...تبديل انرژي و 
در مجالت را  ت متعدديتا كنون مقاال ابراهيميدكتر 

ها اند كه برخي از آنبه چاپ رسانده معتبر داخلي و خارجي
  :اند ازعبارت
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and Vibration, Vol. 229, No. 4, pp. 973-991, Jon. 
2000. 
2. Akbari, N., Seraj Mehdizadeh, N., Ebrahimi, R., 
“Analytical and Experimental Investigation of 
Frequency of Oscillation Modes in Combustion 
Chambers of Gas Turbines,” Proc. IMechE Vol. 223 
Part G: J. Aerospace Engineering, 2009. 
3. Farzaneh, M., Ebrahimi, R., Shams, M., Shafiey, 
M., “Numerical Simulation of Thermal Performance 
of a Porous Burner,” Chemical Engineering and 
Processing, No. 48, pp. 623-632, 2009. 

ارزيابي " جزايري،سيدعلي  ابراهيمي،رضا ، قنبري محمد .4
ي اجرقه اشتعال يك موتور در كوبش ارمه راهبردهاي مختلف

 ،"ايناحيهابعادي سهيك مدل احتراقي شبه كمك گازسوز به
پژوهشي سوخت و احتراق، سال اول، شماره -نشريه علمي

 . 1387دوم، زمستان 

  : ند ازابرخي از تجربيات علمي و صنعتي ايشان عبارت
 كيلوواتي 10طراحي و ساخت مشعل متخلخل  -
 گيرنده دبي گازطراحي و ساخت كاليبراتور اندازه -
 فشار نسبي خالء گيرندهاندازه كاليبراتور ساخت و طراحي -
سازي براي طراحي و بهينه SOLID MOTORتوسعه كد  -

SOLID MOTORS 
گسترش كد گرمايش آيروديناميكي به منظور تحليل  -

 گرمايش آيروديناميكي
گسترش كد براي طراحي مكانيكي پوسته و لوله مبدل  -

 حرارتي
ت در موتورهاي طراحي و ساخت سيستم تغذيه سوخ -

 مايع دوبعدي
 طراح و متصدي آزمايشگاه ناپايداري احتراق -

ايران و  هيئت مديره انجمن احتراق دكتر ابراهيمي عضو
 ت تحريريه نشريه علمي پژوهشي سوخت و احتراقئعضو هي

  .نيز هستند
براي اين محقق ارجمند كشورمان آرزوي سالمتي و 

 .توفيق روزافزون داريم
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  يمسابقه علم
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

شود مي بعدي خبرنامه معرفي  هايسابقه در شمارهبرنده هر م
و جايزه در نظر گرفته شده به برندگان طي مراسمي در مجمع 

 .عمومي انجمن احتراق ايران اعطا خواهد شد
  

  :سوال اين شماره
زبالة  ويژههب(هاي جامد جايگزين براي سوزاندن سوخت

هاي ورهعل و هواي اوليه كچه تغييراتي در سرمش) شدهبازيافت
 .شودميدوار سيمان داده 

         در خبرنامه شماره: 40جواب مسابقه خبرنامه شماره 
          هاپخت كورهمورد استفاده براي  هايمشعلدر مورد  40

)Warm-up( در اين . سوال شده بودها آندليل استفاده از  و
  .پردازيمشماره به توضيح اين مطلب مي

)Warm-up(ها اده براي پخت كورههاي مورد استفمشعل
 شركت توليدي و مهندسي شعله صنعت -ايوب عادلي مهندس

اند بافت نسوزشان هايي كه نوسازند يا تعمير اساسي شدهكوره
بايد به شكل مناسبي پخته شود، اگر اين اقدام صورت نگيرد، 

آسيب ديده و وا ) ويژه بخش نسوز آنبه(خيلي زود بافت كوره 
منظور از پخت يعني كل ساختار . شودو از هم جدا ميرود مي

در (كوره بايد رطوبت خود را به طور يكنواخت از دست بدهد 
و سپس در مرحله بعدي بافت كريستالي ) مراحل اوليه پخت

شود مگر اينكه اين عمل انجام نمي. محكم در آن شكل بگيرد
ت كل ساختار نسوز بر اساس منحني مشخص گرم شوند و تفاو

درجه  ±20دما در كل ساختار در مراحل پخت نبايد بيشتر از 
بنابراين بايد حجم سيال حرارت دهنده . سانتيگراد باشد

خيلي زياد باشد و پيوسته با سرعت در ) محصوالت احتراق(
براي اين كار تنها . سطح ساختار داخلي كوره در چرخش باشد

اضافه  هاي سرعت باال با ويژگي هوايتوان از مشعلمي
با استفاده ) High velocity excess-air burner. (استفاده كرد
درصد هواي اضافه  3000توانند تا ها كه حتي مياز اين مشعل

داشته باشند الزم نيست كه در دماي پايين منحني حرارتي، 

شعله را كم كنيم چون با كم كردن حجم شعله حجم 
دن حجم شوند و با كم شمحصوالت احتراق هم كم مي

شوند و كننده كم ميمحصوالت احتراق، حجم سيال گرم
بنابراين در . يكنواختي مورد نظر در پخت به دست نخواهد آمد

دماهاي پايين و يا در زمانيكه نياز به حرارت زياد براي طي 
كردن منحني نيست از ويژگي هواي اضافه مشعل استفاده 

كم ) گاز(كردن حجم شعله، فقط سوخت شده و به جاي كم
ماند تا در مجموع حجم محصوالت احتراق شده و هوا ثابت مي

ثابت ماندن حجم محصوالت احتراق باعث . در حداكثر بماند
شود كه حجم زيادي از سيال كه دماي آن بر اساس مي

گردد در داخل كوره چرخش كرده و بدنه منحني تنظيم مي
نجا الزم به در اي. كوره را با دماي تقريبا يكسان پخت بدهد

ها بايد با دقت صورت گيرد تا ذكر است كه چيدمان مشعل
شكل مناسب و با حجم مناسب بر روي سطح داخلي ه سيال ب

  .كوره در چرخش باشد
  

  هاي احتراقيها و رسالهمعرفي پايان نامه
 ،هاي احتراقي اين شمارهها و رسالهنامهدر بخش معرفي پايان

 سيدمحمد جواديقاي دكتر رساله دكتراي جناب آبا 
فردوسي از دانشگاه ) مهندسي مكانيك، گرايش تبديل انرژي(

  .شويمارائه شده است آشنا مي 1390 مهرماهكه در  مشهد

مطالعه پارامترهاي موثر بر فرايند تشكيل، احتراق و  :عنوان
  هاي آشفته احتراقي سوخت مايع انيتابش دوده در جر

  مقيمانمحمد  دكتر :استاد راهنما
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هاي احتراق صنعتي، احتراق از نوع در بيشتر سيستم :چكيده
بوده و شدت آشفتگي اثر قابل ) ديفيوژن(آشفته پخشي 

توجهي بر ميزان اختالط سوخت و هوا، پيشرفت جبهه شعله و 
هاي هاي مهم شعلهاز مشخصه. غلظت محصوالت احتراق دارد

سهم انتقال پخشي سوخت مايع، درخشندگي شعله و باالبودن 
هاي گازي از طرفي با جايگزيني سوخت. استحرارت تابشي 
له كاهش درخشندگي شعله و ئهاي مايع مسبه جاي سوخت
كنندگان ها مطرح شده كه توليدشي در كورهانتقال حرارت تاب

يكي از عوامل . است صنعتي را دچار مشكالت زيادي نموده
حتراق ذرات موثر بر درخشندگي و تابش شعله، تشكيل و ا

كه بيشتر در مناطق پرسوخت و دماباالي  استجامد دوده 
با توجه به اثر مطلوب . دشوهاي احتـــراق توليد ميمحفظه
بردن انتقال حرارت ذرات دوده در داخل شعله در باال حضور

ه ن باها، محققگي آنتابشي و از طرفي اثر نامطلوب آالينده
ش ذرات جامد دوده در ند كه ضمن افزاياهاييدنبال روش

زيست ها از انتشار آن به محيطداخل شعله، با احتراق كامل آن
گرمايش توان به پيشها مياز جمله اين روش. ندكنجلوگيري 

سـنگ زغال جامد ذرات تزريق و الكتريكي ميدان از استفاده هوا،
گرمايش به همين جهت در اين پژوهــش اثـر پيش .دكراشاره 

 120 ديگكوره يك رودي تا دماهاي باال در سوخت گاز و
به روش آزمايشگاهي و عددي مورد مطالعه قرار كيلوواتي 

گرفته و اثر آن بر نرخ تابش، توزيع دما و ميزان انتشار آالينده 
NOx براي بررسي تغييرات درخشندگي و  .بررسي شده است

فتوولتائيك با  حسگرتابش شعله، از يك دستگاه پيرانومتر با 
گيري شار و محدوده اندازه 3V DCولتاژ خروجي صفر تا 

همچنين دما و . استفاده شده است W/m21000تابشي صفر تا 
غلظت گازهاي خروجي از كوره با استفاده از دستگاه آناليزور 

مدل مشهور احتراق . است شده گيرياندازه Testo 350 XL گاز
لسازي، دما و آرنيوس كه پارامترهاي مهمي از جمله انرژي فعا

ها را در محاسبه سرعت پيشرفت فركانس برخورد بين مولكول
هاي احتراقي گيرد تاكنون براي جريانها در نظر ميواكنش

ر اين پژوهش سعي شده است با آرام استفاده شده كه د
هاي نمودن اثر پارامترهاي آشفتگي، اين مدل براي جريانوارد

سازي تشكيل آالينده دوده با شبيه .آشفته نيز توسعه يابد
و نيز مدل ماس و  )Tesner( تسنراي دومرحله استفاده از مدل

كه محاسبه دوده را بر اساس ) Moss and Brooks( بروكس
همچنين با . ، انجام شده استكندغلظت استيلن محاسبه مي

توجه به وسعت استفاده از مدل تسنر در محاسبات دوده در 
زايي م و آشفته، اثر آشفتگي جريان بر نرخ هستههاي آراجريان

-و تشكيل دوده در اين مدل وارد شده و اين مدل براي جريان
از آنجا كه يكي از كاربردهاي . ده استشهاي آشفته اصالح 

يند توليد دوده هاي تشكيل دوده مدلسازي فرامهم مدل
ها و صنعتي است و از طرفي توليد دوده صنعتي از روغن

ند، از ها كه تركيبات گوگردي زيادي داري زائد پااليشگاهگازها
اهميت صنعتي زيادي برخوردار است، در اين پژوهش نقش 
تركيبات گوگردي در توليد دوده صنعتي نيز مورد مطالعه 

  . عددي قرار گرفته است

  احتراق، دوده، تابش، آشفتگي :كليدواژگان
تبر است كه در نشريات مع مقاله 5حاصل اين رساله چاپ 

  :شودها اشاره ميبه آن
1. M. Javadi, M. Moghiman, I. Pishbin, 

Experimental Study of Natural Gas Fuel 
Preheating Effects on The Flame Radiation, 
International Review of chemical  Engineering, 
Vol. 31, No. 1, January 2010. 

2. M. Javadi, M. Moghiman, Hydrogen and Carbon 
Black Production from Thermal Decomposition 
of Sub-Quality Natural Gas, International Journal 
of Spray and Combustion Dynamics, Vol .2, NO. 
1, pp. 85-102, 2010. 

گيري آزمايشگاهي محمد جوادي، محمد مقيمان، اندازه .3
بر درخشندگي اثر دماي سوخت ورودي گاز طبيعي 

كيلوواتي،  120كوره  در يك NOشعله و انتشار آالينده 
تراق، سال چهارم، پژوهشي سوخت و اح-نشريه علمي

 .1390، 95 -87 شماره اول، ص

4. M. Javadi, M. Moghiman, A. Zamani, Arrhenius 
law modification for turbulent combustion 
modeling,  ICASTOR Journal of Engineering, 
Vol. 3, pp 93-104, 2010. 

5. M. Moghiman, A. Saeedi, M. Javadi, V. Etminan, 
Measurments and modeling of soot and CO 
pollutant emissions in a large oil fired furnace, 
The Arabian Journal for Science and Engineering, 
Vol. 34, No. 2B, pp. 271-284. 2009. 
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  اخبار داخلي انجمن
به  مهر موتور آساك خودروسازي صنايعشركت 

ضمن تبريك . ايران درآمد عضويت حقوقي انجمن احتراق
در ادامه  ،به جمع اعضاي حقوقي انجمن شركتپيوستن اين 

  .شويمآشنا مي هاي آنفعاليتبه صورت مختصر با 
  

  مهر موتور آساك خودروسازي صنايعشركت  معرفي مختصر

شركت صنايع خودروسازي آساك موتور مهر با محوريت آقاي 
مهندس محمدرضا فتاحي كارشناس ارشد مكانيك گرايش 

توليد از كشور آلمان با موضوع فعاليت طراحي  ساخت و
ماه سال وسوم آبانتوليد خودروهاي سبك در بيست ساخت و

  . دشتاسيس  1389
نيروي انساني  هاي بالقوه چه از نظرتوجه به توانمندي با

متخصص و تجربيات ارزشمند همكاري با خودروسازهاي 
 معتبر اروپايي و چه تجهيزات آزمايشگاهي و كنترل كيفي و

مجموعه خودروسازي اعم از همچنين خريد چند كارخانه زير
شركت صنايع  ساخت قالب، كارخانه پرسكاري، طراحي و

كاري خودروسازي آساك موتور مهر از زمان تاسيس ضمن هم
هاي وابسته در تنگاتنگ با خودروسازهاي داخلي يا شركت

مهندسي فني برداريبهره پروانه اخذ موفق به مختلف هايزمينه
معدن استان تهران  و تجارت ،صنايع خودرو از سازمان صنعت

از سال آينده با توجه به جذب نيروهاي  لذا اميد است .دش
هاي همكاري خودرو صنايع عرصه تجربهبا نامهندس و متخصص

هاي خودروسازهاي داخلي در زمينه ها ومناسبي با شركت
پژوهش، بخش  مختلف اعم از طراحي، ساخت، توليد، تحقيق و

نوآوري در جهت  مهندسي، تامين قطعات، كنترل كيفي وفني
مندي مشتري و رضايت افزايش توان خودروسازي كشور و

  .شود زآغارقابت با خودروسازهاي ساير كشورها 
شده با افزايش سرمايه شركت در راستاي اهداف تعريف اين

كارگاه طراحي،  قصد تجهيز مناسب واحدهاي آزمايشگاهي و
پژوهش، كارخانجات زيرمجموعه، تعامل با  تحقيق و واحد

سازي خود وهاي علمي و پيگيري ساخت كارخانه خودرانجمن
  .ستور كار با اولويت قرارداده استرا در د

جه به سياست شركت صنايع خودروسازي آساك با تو
 نزديك با مجامع دانشگاهي و موتور مهر كه تعامل سازنده و

ضمن بررسي  ،باشدهاي علمي نيز از اهم آن ميانجمن
هاي علمي مرتبط با موضوع فعاليت شركت، هئيت انجمن

انجمن گذاري تاثير خاطر كارايي وهمديره اين شركت، ب
به عضويت ، احتراق ايرانانجمن  و ايرانتعميرات  نگهداري و

  .اين دو انجمن علمي درآمده است
  

  برگزاري جلسه داوري مقاالت چهارمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران
چهارمين كنفرانس سوخت و احتراق  تجلسه داوري مقاال

 1390شنبه دهم آذرماه  ايران به صورت متمركز در تاريخ پنج
  .دشنشگاه تربيت مدرس برگزار در محل دانشكده فني دا

خوشبختانه با توجه به همكاري داوران عزيزي كه از 
سراسر كشور به كنفرانس دعوت شده بودند اين جلسه با نظم 

مقاله از  160در مجموع  .شدو كيفيت بسيار خوبي انجام 
ارسال شده  سطرف محققان احتراق كشور براي اين كنفران

از . داور مورد بررسي قرار گرفتبود كه هر مقاله از طرف سه 
مقاله جهت ارائه به  46 و مقاله جهت سخنراني 66اين ميان 

با توجه به نظرخواهي . صورت پوستر مورد پذيرش قرار گرفت
  .شده مجموعا مقاالت از كيفيت خوبي برخوردار بودندانجام

ت مديره انجمن از زحمت همكاراني كه با وسيله هيئبدين
در اين امر مهم انجمن را ياري نمودند  دق خوهاي دقي داوري

   .نمايد تشكر و قدرداني مي
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  گزارش برگزاري چهارمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران
تاييدات خداوند متعال چهارمين كنفرانس دوساالنه سوخت با 

انديشي و تبادل دانش در زمينه  و احتراق ايران به منظور هم
ان، دانشجويان و كارشناسان صنايع محقق  احتراق بين استادان،

ماه بهمن 20و  19و موسسات مرتبط با احتراق در روزهاي 
با همكاري انجمن احتراق ايران و پژوهشكده انرژي  1390

  .دشدانشگاه كاشان در اين دانشگاه برگزار 
كميته علمي چهارمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران 

شده در فراخوان اعالممقاله كامل را در موضوعات  160حدود 
. مقاله پذيرفته شد 112د كه پس از ارزيابي علمي كردريافت 

صورت لوح فشرده بعد هب PDFمجموعه مقاالت كامل، با فرمت 
. دسترس عالقمندان قرار خواهد گرفت در از برگزاري كنفرانس

مقاالت پذيرفته  فقط كنفرانس برگزاركننده كميته تصميم بر بنا
كنفرانس ارائه شده بودند در مجموعه مقاالت اي كه در  شده

كميته اجرايي كنفرانس از كليه . شوند كنفرانس آورده مي
نويسندگان مقاالت كه با دستاوردهاي علمي خويش بر غناي 

بديهي است . علمي كنفرانس افزودند، كمال تشكر را دارد
بدون مشاركت گسترده نويسندگان مقاالت برگزاري كنفرانس 

از داوران محترمي كه با دقت مسئوليت . ير نبودپذامكان
داوري مقاالت را بر عهده گرفتند و نقش مهمي در اعتالي 

  .شود سطح علمي كنفرانس داشتند صميمانه قدرداني مي

كنندگان كنفرانس كه بدون كمك آنان همچنين از حمايت
برگزاري كنفرانس در اين سطح ممكن نبود، سپاسگزاري 

  .دشو مي
شامل  احتراق و چهارمين كنفرانس سوختفتتاحيه ا مراسم

  :هاي زير بودبرنامه
 گزارش دبير كنفرانس، جناب آقاي دكتر مجيد سبزپوشاني .1
سخنراني رئيس افتخاري كنفرانس، جناب آقاي دكتر عباس  .2

   كتابي
عامل  سخنراني جناب آقاي مهندس عباس كاظمي، مدير .3

وري در  رهسازي با موضوع ضرورت ارتقاء به شركت بهينه
 حوزه عرضه و تقاضاي انرژي

سخنراني كليدي جناب آقاي مهندس ايوب عادلي و جناب  .4
 ها بر ها و ديگ آقاي مهندس سعيد قنديان با موضوع مشعل

 نوين و نحوه هماهنگي مشعل و ديگ  اساس فناوري
با همچنين در اين كنفرانس سه كارگاه آموزشي 

 مشعل«، »لهاي نو در زمينه مشع فناوري«موضوعات 
و  »)Regenerative(و ريجنراتيو ) Recuperative(ركوپراتيو 

 »ERNو  CFDهاي واكنشي به كمك  سازي جريان شبيه«
 وند مهندس حامد زيني مهندس ايوب عادلي وآقايان توسط 

   .برگزار شد

  گزارش برگزاري مجمع عمومي عادي انجمن احتراق ايران
راق ايران همزمان با جلسه مجمع عمومي عادي انجمن احت

چهارمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران در روز چهارشنبه 
  .دشدر دانشگاه كاشان برگزار  19ساعت  19/11/90مورخ 

  :دستور كار اين جلسه شامل موضوعات زير بود
ارائه گزارش عملكرد انجمن و تصويب ترازنامه و  -1

 ها هزينه حساب درآمدها وصورت
 يات مديره و بازرسان دوره ششمانتخاب اعضاي ه -2

 محترماي جلسه جناب آقاي دكتر مظاهري رئيس در ابتد
مقدم به حاضرين در انجمن احتراق ايران ضمن عرض خير
ت مديره دوره پنجم جلسه، گزارش مختصري از عملكرد هيئ

ها و تراز  سپس گزارش درآمدها، هزينه. دندكرانجمن را ارائه 
 . د كه مورد تاييد مجمع قرار گرفتدنكرمالي انجمن را قرائت 

ت مديره و س از معرفي نامزدهاي عضويت در هيئدر ادامه پ
  : بازرسي انجمن و اخذ و قرائت آرا نتايج به شرح زير اعالم شد

  :ت مديرهاعضاي اصلي هيئ
هيئت علمي عضو  ،)رئيس انجمن(دكتر قاسم حيدري نژاد 

  دانشگاه تربيت مدرس
عامل  مدير ،)ب رئيس انجمنينا(مهندس سعيد قنديان 

  شركت مشعل كار ري
هيئت علمي عضو  ،)دار انجمن خزانه(دكتر سيامك حسين پور 

  تبريز دانشگاه صنعتي سهند
علم و صنعت هيئت علمي دانشگاه عضو  ،دكتر حجت قاسمي

  ايران
  دانشگاه كاشان علمي هيئت عضو ،پوشانيسبز مجيد دكتر
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  لمي دانشگاه صنعتي شيرازهيئت ععضو  ،دكتر امير اميدوار
  هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريفعضو  ،دكتر امير مرداني

  :ت مديرهئالبدل هي اعضاي علي
اسالمي هيئت علمي دانشگاه آزاد عضو  ،بشيرنژادكاظم دكتر 
  مشهد

  مالك اشترهيئت علمي دانشگاه عضو  ،دكتر حسين سوري

  :بازرسان
  صنعت هعامل شركت شعل مدير ،مهندس ايوب عادلي

 كارشناس پژوهشكده مهندسي ،وندمهندس حامد زيني
  سازمان فضايي ايران

ي ادانشجوي دكتر ،)البدل بازرس علي(مهندس آرش محمدي 
  نصيرالدين طوسيدانشگاه خواجه 

  يهاي برتر احتراق نامه تقدير از پايان
انجمن احتراق ايران همزمان با برگزاري كنفرانس دوساالنه 

هاي برتر  ها و رساله نامه ق ايران، پايانسوخت و احترا
ها را به دانشگاهي در زمينه احتراق را بررسي و برترين آن

  .نمايد ها قدرداني ميجامعه علمي كشور معرفي و از آن
ها همزمان با برگزاري  نامه چهارمين دوره انتخاب اين پايان

 .چهارمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران برگزار گرديد
هاي انتخاب شده كه در مجمع عمومي ساالنه انجمن  نامه نپايا

  :ند ازاها تقدير به عمل آمد عبارتاحتراق ايران از آن
اثر "رساله دكتراي آقاي دكتر امير مرداني با عنوان  -1

احتراقي  ديناميك جريان و مكانيزم شيميايي بر شعله در رژيم
HITAC"دانشكده هوافضا، دانشگاه اميركبير ،. 

  جناب آقاي دكتر صادق تابع جماعت: د راهنمااستا
نامه كارشناسي ارشد آقاي مهندس علي حقيري با  پايان -2

، دانشكده مهندسي "حل تحليلي شعله نوساني"عنوان 
 .مكانيك، دانشگاه علم و صنعت ايران

  جناب آقاي دكتر مهدي بيدآبادي: استاد راهنما
 جواديدكتر  سيد محمد در ضمن از رساله دكتراي آقاي 

مطالعه پارامترهاي موثر بر فرآيند تشكيل احتراق و "با عنوان 
كه " هاي آشفته احتراقي سوخت مايع تابش دوده  در جريان

تحت راهنمايي جناب  آقاي دكتر محمد مقيمان انجام شده 
  .عمل آمدتقدير بهاست به عنوان رساله ارزشمند احتراقي 

  تراق ايران در دانشگاه صنعتي اميركبير از انجمن اح گزارش بازديد شاخه دانشجويي
  )صها(سازمان صنايع هواپيمايي ايران 

  دانشجوي كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اميركبير -جوارشكيانعليرضا 

ترين  ارتباط با صنعت و آشنايي با نيازهاي آن از جمله مهم
ن شاخه دانشجويي انجم. ستها در سراسر دنيا اهداف دانشگاه
امكان بازديد از  ر دانشگاه اميركبير در اين راستااحتراق ايران د

ن در اي. را فراهم نمود) صها(سازمان صنايع هواپيمايي ايران 
رديد، ماه سال جاري برگزار گبازديد كه در تاريخ نوزدهم آذر

كارشناسي  90نفر از دانشجويان ورودي سال  30تعداد 
  . ي علي فرزبد شركت نمودنددانشگاه اميركبير به سرپرستي آقا

   هدف از اين بازديد، آشنايي دانشجويان ورودي جديد 
ويژه دانشجويان هوافضا با مقوله احتراق و كاربردهاي آن در به

اي اين بازديد با ه صنعت هوافضا بود؛ بنابراين تمامي بخش
ترين مهم. سويه به احتراق و هوافضا صورت گرفتنگرش دو

  :شده در اين برنامه عبارت بودند ازبازديدهاي انجام

 )بخش موتوري( 707واپيماي بوئينگ بازديد از شاپ ه -
 )بخش موتوري( C–130بازديد از شاپ هواپيماي  -
 اپموتور توربوپر) Test cell(بازديد از اتاق تست  -
 تاق تست موتور توربوجت و توربوفنبازديد از ا -

ن عملكرد اين بازديدها مجموعه كاملي از اطالعات حيدر 
  :هواپيما ارائه شد از جمله

رساني؛ اين سيستم هم وظيفه انتقال  سيستم سوخت .1
كه  سوخت را به عهده دارد و هم مديريت سوخت، به طوري

اي مصرف شود كه مركز جرم هواپيما تغييرات  سوخت به گونه
 .زيادي نداشته باشد

ها در مصرف  هاي تهويه مطبوع و اثر اين سيستم سيستم .2
) سطح دريا( كه هواي خنك و تحت فشار  به طوري سوخت؛
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كيلومتري سطح  11حدودا (در ارتفاع عملكردي هواپيما 
 . تامين شود )زمين

هاي حرارتي داخل سازه و همچنين درون كابين؛   بندي عايق .3
اينكه در كاهش ورود  هاي حرارتي، عالوه براين عايق بندي

ترشدن تبادل صداهاي خارج هواپيما موثر است باعث كم
استفاده موثر و بهينه از . شودحرارتي داخل و خارج هواپيما مي

        . شود شدن مصرف سوخت ميهاي حرارتي، باعث كمعايق
شدن مصرف سوخت در هواپيما به منزله حمل كمتر كم

شدن ابزار و تجهيزات مورد نياز سوخت و در عين حال كم
 .است براي تامين هواي مورد نياز مسافرين

حساسيت شديدي نسبت به  هاي هيدروليكي كه سيستم .4
 .تغييرات دما و عملكرد موتورها دارند

و  (APU: Auxiliary Power Unit)سيستم موتور كمكي  .5
 .اهميت وجود آن در هواپيما

در هريك از دو اتاق تست موتور ابتدا توضيحاتي درباره 
ات مهمي به عملكرد اجزاي هواپيما ارائه شد و در ادامه موضوع

  :شرح زير مطرح شدند
جايي و تماسي در هاهميت انتقال حرارت در مودهاي جاب .1

كه در داخل موتورهاي  هاي موتور، به طوري ها و بخش اليه
رسد و بايد  گراد ميدرجه سانتي 1000هوايي دما به حدود 

تالش شود تا اين دماي باال در مدت زمان كوتاهي كم شود تا 
 .آسيبي نرسدبه قطعات موتور 

سازي  براي مصرف بهينه و بهينه هاي پيشرفتهفناوري .2
 .هاي هواپيماها سوخت

در موتورهاي  (After Burner)سوز اهميت استفاده از پس .3
 . جت جنگندههواپيماهاي 

تعميرات اساسي چندين نوع عمده شركت صها،   فعاليت
از  .است و موتور بالگرد هوايي و زميني هايهواپيما، موتور

پيكر  هاي پهن ديگر كارهاي اين شركت، ساخت آشيانه
كه به عنوان  استهاي بسيار بزرگ  چندمنظوره، با ورودي

) 747مانند بويينگ (پيكر  بزرگترين آشيانه هواپيماهاي پهن
يني نيز بساخت موتورهاي تور .شود خاورميانه محسوب مي در
  .ديگر اين شركت است هايفعاليتاز 

توان به  سازمان صها مي تعميراتوزه ح هاي از فعاليت 
 :موارد زير اشاره كرد

 ,Boeing 747, Boeing 707 تعميرات اساسي هواپيماهاي •
F-27, F-14, F-4, C-130   

الذكر  تعميرات اساسي موتورهاي مربوط به هواپيماهاي فوق •
  GT9D, GT3D, DART, TF30, J74 T56 , شامل

، اسمپوس و تعميرات اساسي موتورهاي صنعتي سوالر •
 وستينگهاوس

 T58, T64, P6T-3B, 6T-3 تعميرات موتور بالگردهاي •

  .و سكورسكي 212مربوط به بالگردهاي 

  فراخوان مقاله
به انتشار يـك نشـريه تخصصـي پژوهشـي بـه دنبـال       تصميم 

پيشنهادات متعـدد همكـاران عزيـز و دانشـجويان تحصـيالت      
ر هيات مـديره  د 1386هاي گوناگون، در سال  تكميلي دانشگاه

  . انجمن احتراق ايران به تصويب رسيد
نشريه علمـي پژوهشـي     به دنبال اين تصميم اولين شماره

در سـال   "سـوخت و احتـراق  "انجمن احتراق ايران بـا عنـوان   
 هفتمين شـماره اكنون مفتخريم كه انتشار . منتشر شد 1387

ن امتخصصـ ويـژه  اين نشريه را به اطالع جامعه علمي كشور به
 .حتراق برسانيما

مسئولي دكتر كيومرث مظاهري و نشريه با مديراين 
 از اولين شماره با امتياز  سردبيري دكتر محمد فرشچي

نشريه تنها مقاالت اين  .پژوهشي منتشر شده است-علمي
علمي پژوهشي اصيل، يادداشت فني كوتاه با نوآوري برجسته 

   .پذيرد مي يزبان فارسهاي علمي به سردبير را به  و نامه
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وسيله از كليه پژوهشگراني كه در زمينه سوخت و بدين
شود با ارسال مقاالت كيفي  احتراق فعاليت دارند تقاضا مي

خود مسئولين اين نشريه را براي انتشار يك نشريه وزين 
  .پژوهشي ياري نمايند-علمي

  :نحوة نگارش مقاالت
طريق سايت از رساند كه در حال حاضر مقاالت به اطالع مي

به آدرس  سامانه نشر مجالت علمي پژوهشي كشور

http://isj.iup.ir  و يا ايميلjournal@ici.org.ir  دريافت
 قاالت بايد بر اساس فرمت تعيين شده تهيه شده وم .شوند مي

نويسندگان محترم  .ارسال شوند Pdfو   Wordبه صورت فايل
توانند دستورالعمل كامل تهيه مقاالت را از سايت انجمن مي

سازي نموده و از پياده www.ici.org.irاحتراق ايران به آدرس 
اميدورايم بزودي شاهد وصول مقاالت  .اده نمايندآن استف

  .كيفي همكاران گرامي باشيم

   هاي احتراقياخبار و تازه
  درصد 64هاي توليد بيوگاز با كارآيي سيستم طراحي مدرن

يك  r.e Bioenergy GmbH آلماني شركت
 در مجارستان اجرا بيوگازي را طرح جديد
 MW4 حدود اين سيستم تظرفي .كرده است

كه عملكرد آن با مواد و پسماندهاي آلي  است
. شوداستفاده مي بوده و از اين طرح جهت توليد آب داغ و برق

 64 كارآيي اين سيستم تقريبا كند كهاين شركت گزارش مي
  اي است كه تاكنون از چنين اين بهترين نتيجه است و درصد

رح در اين ط. استه دست آمدههايي در اروپاي مركزي برحط
 تن مواد زائد در سال از توليدات گوشتي 40000بيش از 
تن از پسماندهاي پرورش چهارپايان محلي  50000منطقه و 

اي نيز از عالوه بر اين، ماده اوليه. دتواند وارد فرآيند شومي
بيشتر از  تن مواد زائد كشاورزي تامين خواهد شد كه 18000

  .د كردميليون مترمكعب بيوگاز توليد خواه 5/12
  http://www.suna.org.ir: منبع

                                          مصرف بنزين كشور  با وجود افزايش بيش از يك ميليون دستگاه خودرو
  درصد كاهش يافت 2/4نسبت به سال گذشته 

به گزارش خبرنگار شانا، با وجود 
افزايش ساالنه بيش از يك ميليون 

گاه انواع خودرو به ناوگان حمل دست
  و نقل كشور، با اجراي طرح

ها و افزايش سهم  هدفمندي يارانه
گاز طبيعي در سبد سوخت، مجموع 

ماه دي مصرف بنزين كشور در
ليتر گزارش شد كه نسبت  ميليون 676 امسال يك ميليارد و

 ،)ميليون ليتر 750 يك ميليارد و(به مدت مشابه سال گذشته 
  .دهد كاهش نشان مي) درصد 2/4(ون ليتر ميلي 74

هاي نفتي ايران،  بر پايه آمار شركت ملي پخش فرآورده
 55 ماه امسالدي ميانگين مصرف روزانه بنزين كشور در

هزار ليتر بوده؛ در حالي كه سال گذشته در اين  800ميليون و
هزار ليتر بنزين در كشور  300 ميليون و 58 دوره زماني روزانه

- ها، سهميهاجراي طرح هدفمندي يارانه .شده است مصرف 
هاي سوز شدن خودروها و توسعه جايگاهبندي بنزين، دوگانه

ترين عوامل موثر بر كاهش مصرف بنزين ، از مهمسي ان جي
  .در كشور است

  ميليون ليتري مصرف گازوييل كشور 14روزانه  افزايش
ماه  دي گاز كشور در بر پايه اين آمار، مجموع مصرف نفت

ليتر رسيد كه نسبت به  ميليون 379 ميليارد و 3 امسال به
 400 ميليون و 940 ميليارد و 2(مدت مشابه سال گذشته 

افزايش نشان   )درصد 9/14(ليتر  ميليون 439  )هزار ليتر
ماه امسال به گاز در دي همچنين ميانگين مصرف نفت .دهد مي

نسبت به مدت  د كههزار ليتر رسي 600 ميليون و 112 روزانه
 از افزايش مصرف روزانه) ميليون ليتر 98(مشابه سال گذشته 

  .هزار ليتري حكايت دارد 600 ميليون و 14
  www.shana.ir: منبع
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  ي آيندههاهمايش

  

 در 1391و پيل سوختي در سال  دومين كنفرانس هيدروژن
  .برگزار خواهد شددانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

  موضوعات كنفرانس
  ايمني، مقررات و استانداردسازي

  توليد هيدروژن
  سازي وتجاري خالقيت، مستند سازي، اختراع

  سازي انرژي ذخيره
  هاي راهبردي سياست

  طراحي، ساخت و توسعه پيل سوختي
  ستگاهيكاربردهاي اي

  

  كاربردهاي متحرك
  هاي نوين مواد و فناوري

  سازي سامانه يكپارچه

  هاي كليدي زمان
 3/10/1390: آخرين مهلت ارسال چكيده

 15/10/1390: اعالم پذيرش چكيده
 5/12/1390: آخرين مهلت ارسال مقاالت كامل

 25/12/1390 :اعالم پذيرش مقاالت كامل
  29/12/1390: ثبت نام نوبت اول

Website: http://www.hfcconf.com/2012 

 

 

 

6th European Combustion Meeting, ECM2013, Lund University, Sweden 
 25-28 June, 2013 

The Scandinavian-Nordic Section of the 
Combustion Institute under the auspices of the 
Federation of the European Sections of the 
Combustion Institute invites you to contribute and 
join us at the 6th European Combustion Meeting 
(ECM2013) which will take place at Lund 
University, Sweden, from 25th to 28th of June, 
2013. The European Combustion Meeting covers 
all aspects of combustion science and technology, 
including fundamental physical and chemical 
aspects of traditional and novel fuel sources, 
modelling, reaction kinetics, industrial systems, 
gas turbine and engine systems, fires, combustion 

diagnostics, laminar and turbulent flames, burner 
systems, environmental impact and their 
mitigation, oxyfuel combustion, boilers and 
fluidised bed combustors, etc. 

Submissions 
Abstract submission deadline: October 1, 2012 
Notification of abstract acceptance: November 15, 
2012 
Paper submission deadline: March 1, 2013 
Midsummer day: June 22, 2013 
ECM: June 25-28, 2013 

Website: http://www.ecm2013.lth.se/ 
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Symposium Topics 
•  Fire physics and Chemistry  
•  Fire and Smoke modeling  
•  Human/fire interactions  
•  Fire statistics and risk assessment  
•  Fire safety design and code  
•  Structure response to fire  
•  Fire properties and testing methods of materials  
•  Suppression, Detection, Smoke Management  
•  Urban, WUI, Forest fires  
•  Special topics  

9th AOSFST Symposium Timeline 
Submission deadline of full papers: 30 April 2012 
Submission deadline of posters: 30 May 2012 
Letter to authors announcing paper acceptance/ 
declination: 30 June 2012   
 Deadline for approval of the final manuscript by 
Technical Committee: 30 July 2012   
 Final submission deadline for photoready copy: 
15 August 2012 
Website: www.iafss.org/publications/aofst/info

 اطالعيه برگزاري پنجمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران 

انجمن احتراق ايران در نظر دارد در راستاي برگزاري دوساالنه كنفرانس سوخت و 
لذا از كليه . برگزار نمايد 1392ين كنفرانس احتراق ايران را در سال احتراق، پنجم

ها و يا موسساتي كه تمايل دارند در برگزاري اين كنفرانس با انجمن احتراق  دانشگاه
گردد آمادگي خود را به دبيرخانه انجمن احتراق  ايران همكاري نمايند، درخواست مي

  .ايران اعالم نمايند
  

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

محبوبه  مهندسرجايي،  محمدرضامهندس ، برزگر
  اكرم صديق مهندسدارائي، زهرا  مهندسنژاد، زماني

عليرضا مهندس  ايوب عادلي،مهندس  :همكاران
 جوارشكيان

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

 رخانه انجمن احتراق ايراندبي 

  Newsletter@ici.org.ir:پست الكترونيكي

  021 -82883962:  تلفكس 
Website: www.ici.org.ir 
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