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اين  غناي بر مندانعالقه و ن احتراقاعضاي انجم دانش و هاديدگاه از استفاده با دارد نظر در ايران احتراق انجمن خبرنامه
علوم و  هاي مختلفرا در زمينه خود ها و نظرياتمقاالت، گزارش تا شودمندان دعوت ميتمام عالقه لذا از. بيفزايد خبرنامه
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  سرمقاله
  دانش احتراق از ابتدا تا اكنون

  وندحامد زيني
 - آتش اكنون برده انسان است. آتش، متحد خشمگين انسان در تمام مراحل كشمكش و تقالي او براي بقا و تعالي بوده است((

   ))!ها دست يابدماجراجوييترين انجام برساند و به گستاخانهها را بهترين طرحاو را قادر ساخته شجاعانه - شورشي و پر رمزوراز

. است (Combustion and Flame) اولين رئيس ويراستاري نشريه معتبر شعله و احتراق) 1957(اين جمالت شاعرانه اثر اگرتر 
رغم ارتباط ديرينه بشر با شود كه عليهاي طبيعت شناخته ميترين پديدهعنوان يكي از پيچيدههاحتراق اولين تكنولوژي انسان، ب

كه توانسته جايگاه خود  استدرگيري انسان با اين پديده چنان چنداليه و پيچيده . هاي ناشناخته بسياري داردهمچنان زمينه ،نآ
عنوان كردن و استفاده از آن بهدو حوزه چگونگي مهار اين دانش در هر. بشري تثبيت كند هايعنوان يك علم پيشرفته در دانشرا به

روند توسعه . مطرح استسوز هاي خانمانسوزيديدن از حريق و آتشو هم جلوگيري از آسيب ،ت و گرماركمنبع توليد انرژي، ح
با (رياضي هاي كيفي و سپس استفاده از روابط علم احتراق نيز مانند بسياري از علوم ديگر ابتدا براساس شهود تجربي و بررسي

ها نويد جهش در توانايي دردسترس قرارگرفتن رايانه ،فتاد ميالديدر اوايل دهه ه. بوده است )توسعه علم رياضيات مهندسي
هاي پرهزينه هاي مهندسي بر دوش روشبار غالب طراحي ،در آن دوران. دادمحققان براي تحليل مسائل پيچيده مهندسي را مي

ي محاسبات عددي جايگاه خود را هاروش تدريج و با توسعه پردازشگرها،به. اما كارآمد رياضياتي بوده است ،ايتجربي و روابط پايه
       افزاري مختلفي هاي نرمسياالت و انتقال حرارت باز كرد و امروزه بسته ويژههاي مهندسي و بهعنوان ابزار موثر تحليل پديدهبه
هاي احتراقي مهاي پيچيده مهندسي مانند سيستصورت تجاري در اختيار محققان و مهندسان براي طراحي و تحليل سيستمبه

دليل پيشرفت قابل ، بهبا اين حال. استهاي طراحي و توسعه در صنايع افزارها كاهش هزينهيكي از اهداف اصلي اين نرم. وجود دارد
از بايد دانست كه هدف . كنندرها براي تحقيقات خود استفاده ميافزانيز از اين نرم دانشگاهيبسياري از مراكز  ،افزارهاتوجه اين نرم

اي از بلكه رسيدن به بازه يست،هاي احتراقي ناي مانند سيستمهاي پيچيدهدر سيستم دقيق كميها رسيدن به نتايج سازيشبيه
يندهاي طراحي، اهاي آزمايشگاهي همچنان جايگاه خود را در فرگيريو اندازه ستآگاهي جهت كاستن از تعدد موارد تست و خطا

شيوع بااليي دارد و  FLUENT ،CFX ،Star-CDافزارهايي مانند در كشور ما نيز استفاده از نرم. اندتحقيق و توسعه حفظ كرده
هاي سازنده استفاده غيرقانوني و عدم پشتيباني كاربران توسط شركت. كنندبسياري از محققان و مهندسان از اين ابزار استفاده مي
افزارها توسط افرادي با اين حال مشكل اصلي، استفاده از اين نرم. ستزارهاافيكي از مشكالت اساسي در استفاده صحيح از اين نرم

بدون داشتن . است كه آشنايي كافي با مباحثي مانند ديناميك سياالت محاسباتي، احتراق، آشفتگي، جريان دوفاز و غيره را ندارند
آفت ديگر در اين مورد داشتن ديدگاه صفر و يك . داشتتوان به استفاده صحيح از اين ابزار مفيد اميدي دانش مورد نياز قطعا نمي

 كنند و برخي ديگر را رد مي افزارهانتايج و دستاورد محاسباتي اين نرم تمامياي كه برخي گونهبه ست،افزارهادر استفاده از اين نرم
توانند داراي مشكل در همخواني با ا ميعضكه ب ،اييافتههاي توسعهنظر از مدلصرف. كنندها را تاييد ميوچرا خروجي آنچونبي

در كيفيت و صحت توسط كاربر نيز ) افزارهاي فوقدر غالب نرم(ها كارگيري اين مدلورد بررسي باشند، دانش و نحوه بهپديدهاي م
ها كاسته و به اين هاي حل مستقيم از خطاي محاسباتي مدلتالش محققان در اين است تا با توسعه روش. اي داردنتايج تاثير عمده

ها مسلتزم استفاده از اين روش. تر و قابل اعتمادتري براي بازه وسيعي از كاربردهاي عملي دست پيدا كنندنتايج دقيقترتيب به 
نيازهاي توانند بسياري از تر ميهاي ابتدايي و سادههمچنان مدل ،با اين حال. استتر دراختيار گرفتن پردازشگرهاي پرقدرت

ها نيز مانند بسياري چيزهاي ديگر در اين دنيا سياه ، بايد دانست اين مدلچيز ولي قبل از هر. ن و مهندسان را تامين كنندمحققا
  . ها بهترين استفاده را از اين ابزار كارآمد بردكامل و يا سفيد مطلق نيستند و بايد با آگاهي از ضعف و قوت آن
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  هيدروژن ،سوخت جايگزين
  نيچران محمدرضا سعيدي

  هاي كشاورزي، دانشگاه مراغهاستاديار مكانيك ماشين
  

  مقدمه 

امروزه جهان در زمينه انرژي با دو بحران محدودبودن منابع 
. روستهاي فسيلي و آلودگي محيط زيست روبهسوخت

دنبال بنابراين متخصصان مباحث انرژي و محيط زيست به
تجديدپذير اند كه هاي فسيليسوخت جايگزين براي سوخت

بر اين اساس هيدروژن . بوده و داراي حداقل آلودگي باشد
در آينده نزديك هيدروژن . هاستيكي از بهترين گزينه

اي كه ماده. هاي فسيلي خودروها خواهد بودجايگزين سوخت
هاي فسيلي در هنگام سوختن باعث آلودگي بر خالف سوخت

مشتقات نفتي محيط زيست نبوده و راندمان كاري باالتري از 
هاي زيادي در حال تحقيق بر روي درحال حاضر گروه. دارد

اين نوع از انرژي هستند و عالوه بر صنعت خودرو، تحقيقات 
هاي پيل اي براساس استفاده از فناوريبسيار گسترده

شايد در . هاي برق در حال انجام استسوختي در نيروگاه
سوزاند و از ا ميكه نفت رچندان دور بشر از اينآينده نه

كرده متأسف انرژي آن براي نيازهاي خود استفاده مي
  ].4[شود

  

  هيدروژن

هر . ترين عنصر شناخته شده براي انسان استهيدروژن ساده
هيدروژن . اتم هيدروژن تنها يك پروتون و يك نوترون دارد

اين عنصر هميشه به . در روي زمين وجود ندارد) H2(گازي 
يا ) H2O(راي مثال تركيب با اكسيژن صورت تركيب است ب

تركيب هيدروژن با كربن تركيبات شيميايي متفاوت مانند 
چون هيدروژن گازي در زمين وجود ندارد، ). CH4(متان 

، 1تودهبا جداكردن هيدروژن از آب، زيست. بايد توليد شود
  ].3[شودوليد ميهيدروژن ت غيرهو گاز طبيعي 

      كنيم از مصرف ميتر انرژي كه ما امروزه بيش
درصد منابع انرژي  6تنها . آيددست ميهاي فسيلي بهسوخت

ها تميزتر و قابل از منابع تجديدپذير هستند، زيرا اين انرژي
  .ترنداستفاده

                                                           
1. Biomass 

  هاي توليد هيدروژنروش

  هاي آزمايشگاهيروش
  الكتروليز آب

از تجزيه آب با مصرف انرژي الكتريسيته، هيدروژن در قطب 
) آند نيكلي(و اكسيژن در قطب مثبت ) كاتد آهني(نفي م

و يا  2كردن آب مقطر به آن سودبراي هادي. شودجمع مي
  ].7[شوداضافه مي 3پتاس

  

  هاي شيمياييتجزيه آب به روش
 آساني اكسيد با استفاده از همگي فلزات و نافلزاتي كه به

. دشوصورت گرفته و هيدروژن توليد مي تجزيه آب شوندمي
العاده با آب دارند و شدت ميل تركيب خارق فلزات قليايي

  .شودميل تركيبي از سديم تا فرانسيم زياد مي

Na + H2O             NaOH+  H2 

توان استفاده ها نيز ميبه جاي فلزات از هيدريدهاي آن
      تر صورت مقدار هيدوژن توليدشده بيشكرد كه در اين 

  .شودمي
H2O + NaH               NaOH + H2    

  واكنش فلزها با اسيدهاي معدني
براي مثال، فلز روي، بدون توليد حرارت زياد و يا نياز به 

سرعت در اسيد هيدروكلريك آساني و بهدادن، بهحرارت
غليظ يا اسيد سولفوريك غليظ حل شده و توليد گاز 

  ].3[كندهيدروژن مي
Zn + 2HCL               ZnCL2 + H2 

  

  هاي صنعتيروش
  شدهوسيله آهن گداختهتجزيه آب به

بخار آب، در اثر واكنش با آهن داغ، اكسيد آهن و گاز 
  .كندهيدورژن توليد مي

3Fe + 4H2O                 Fe3O4 + 4H2 

                                                           
2. NaoH 
3. KoH 
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از غيرفلزاتي همچون كربن نيز براي توليد هيدروژن 
تناوب از روي ذغال كك، طور مدر عمل به. شوداستفاده مي

  . دهندهوا و بخار آب عبور مي
H2O + C                CO + H2 
براي جداكردن هيدروژن از مخلوط گاز، آب حاصل در 

اكسيدكربن مجاورت كاتاليزور مونوكسيدكربن را به دي
اكسيدكربن حاصل تحت فشار با آب كنند و ديتبديل مي

   .دشوشسته شده و از مخلوط جدا مي

H2O + CO                H2 + CO2 
  :شوداز مجموع دو واكنش، رابطه زير حاصل مي

2H2O + C                   2H2 + CO2 
  

  واكنش متان با آب در حضور كاتاليزور نيكل
CH4 + H2O                  CO2 + 4H2 

تواند هم از منابع اوليه تجديدپذير و هم از گاز هيدروژن مي
امروزه توليد گاز هيدروژن از . ابع تجديدناپذير توليد شودمن

 سرعت مراحل توسعه و رشد خود را منابع تجديدپذير به
اين در حالي است كه توليد گاز هيدروژن از منابع . پيمايدمي

علت محدودبودن اين ويژه منابع فسيلي، بهتجديرناپذير، به
  ]. 1[يابدروز كاهش ميبهمنابع، روز

  

  هاي جايگزينختسو

كاهش ذخاير موجود هاي فسيلي، از سوخت روزافزون استفاده
افزايش قيمت محصوالت نفتي محققان را در جهت يافتن و 

منابع جديد و ترجيحاً غيرفسيلي براي تأمين انرژي ترغيب 
در صورت  جهان، نفتي ذخاير با درنظرگرفتن حجم. است كرده

ي فسيلي در  جهان عالوه هايافتن روند تكيه بر سوختادامه
هاي انرژي مواجه محيطي با كمبود حاملبر مشكالت زيست

نقل سهم قابل توجهي واز آنجا كه بخش حمل. خواهيم شد
در مصرف انرژي و آلودگي محيط زيست را به خود اختصاص 

هاي جايگزين با آاليندگي داده است، استفاده از سوخت
  ].6[رسدنظر ميي بهتر در اين بخش الزم و ضرورپايين

  

  سوخت هيدروژن

. شودترين عنصر طبيعت محسوب ميهيدروژن فراوان
اند تا راهي بيابند كه بتوان از بنابراين محققان در تالش

هيدروژن . عنوان سوخت در خوروها استفاده كردهيدروژن به
بوست كه از سوختن آن فقط بخار آب رنگ و بيگازي بي

و بدون هيچ خطري توسط محيط شود كه سريع حاصل مي
يك كيلوگرم از هيدروژن تقريباً سه . شوداطراف جذب مي

هاي پيل. كندبرابر همين ميزان بنزين، انرژي آزاد مي
سوختي يكي ديگر از منابع ممكن براي توليد نيرو در 

  ].2[كنندخودروها نيز از هيدروژن استفاده مي
  

 پيل سوختي
جود در هيدروژن به انرژي عمل تبديل انرژي شيميايي مو

الكتريكي توسط دستگاهي به نام پيل سوختي انجام 
هر شود،  مشاهده مي 1طور كه در شكل همان. پذيرد مي

الكترود : است  پيل سوختي از سه جزء اصلي تشكيل شده
  . روليت يا غشاآند، الكترود كاتد و الكت

  

  پيل سوختي - 1 شكل
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  نرژي موجود در هيدروژنا
هاي مختلف ميزان انرژي يك كيلوگرم از سوخت 2شكل 

طبق اين شكل هيدروژن . دهدمورد استفاده را نشان مي
  ].5[كندترين انرژي را توليد ميبيش

  
  مزاياي سوخت هيدروژن
  : توان به موارد زير اشاره كرداز مزاياي اين سوخت مي

 عدد اكتان باال نسبت به بنزين -1
 وسيله خط لولهانتقال آن به -2
 نياز به حداقل انرژي براي اشتعال -3
باالبودن دماي خوداشتعالي كه نتيجه آن امكان استفاده  -4

 هاي باالتر استاز نسبت تراكم
 جز اكسيدهايها بهآالينده تمامي بودنپايين بسيار -5

 نيتروژن
هيدروژن سوختي است پاك و حاصل احتراق آن، از  -6

 .لحاظ نظري، فقط بخار آب است
ازاي هر واحد الترين ظرفيت انرژي بههيدورژن داراي با -7

ميزان حرارت توليدشده از آن در اثر . وزن سوخت است
 .هر سوخت ديگري است تر ازاحتراق، در واحد وزن، بيش

كنند، نسبت به نوع موتورهايي كه با هيدروژن كار مي -8
 .درصد بهبود عملكرد دارند 30تا  25بنزيني، 

 ].7[استهيدروژن فراوان بوده و تجديدپذير  -9
  

  معايب سوخت هيدروژن
  :توان به موارد زير اشاره كرداز معايب اين سوخت مي

شود تا براي فواصل بودن چگالي هيدروژن باعث ميپايين -1
طوالني، نياز به حجم بسيار بااليي ذخيره هيدروژن وجود 

 .داشته باشد
سوز نسبت به خودروهاي وزن خودروهاي هيدروژن -2

سازي تر است، زيرا سيستم ذخيرهبنزيني يا گازسوز بيش
 .سوخت آن سنگين است

بودن تانكرهاي مخصوص ذخيره بودن و سنگينگران -3
 هيدروژن در خودرو

عنوان سوخت، با توجه به تمايل استفاده ازهيدروژن به -4
گرفتن، خطرناك است؛ چه در هنگام باالي آن براي آتش

 .استفاده و چه در هنگام توزيع
بر بوده و قياس صنعتي بسيار هزينهتوليد هيدروژن در م -5

  ].7[دارد بااليي هزينه آن رسانيسوخت هايجايگاه تأسيس
  

  
  هاي مختلفچگالي انرژي سوخت - 2 شكل
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  هاي احتراقيها و رسالهنامهمعرفي پايان
هاي احتراقي اين شماره لهها و رسانامهدر بخش معرفي پايان
محمدرضا  آقاينامه كارشناسي ارشد از خبرنامه، با پايان

 از دانشگاه) ، تبديل انرژيمكانيك مهندسي(بخش رضايي
، ارائه شده است 1390، كه در سال تحصيلي صنعتي اصفهان

  .شويمآشنا مي
طراحي و ساخت يك نمونه مشعل محيط متخلخل  :عنوان

  با نسبت كاهش زياد
  اماميدكتر محسن دوازده :استاد راهنما
  اكبر عالم رجبيدكتر علي :استاد مشاور

ها با محفظه احتراق متخلخل يكي از  مشعل فناوري :چكيده
. هاي كاهش مصرف انرژي و كاهش توليد آلودگي است روش
گرمايش  آزاد، پيششعله هاي مشعل به نسبت كمتر NOX توليد

بودن چگالي توان را بزرگمخلوط سوخت و هواي ورودي و 
دليل به. ها برشمرد توان از بارزترين مزاياي اين مشعل مي

ها  هاي متخلخل در اين نسل از مشعل گداختگي محيط
) جايي و تابشرسانش، جابه(انتقال حرارت به هر سه حالت 

هاي شعله آزاد تنها  حالي كه در مشعل گيرد، درصورت مي
كاهش ميزان . قال حرارت استجايي عامل اصلي در انتجابه

وري، گسترش محدوده  آلودگي، گسترش محدوده شعله
ديناميكي توان، كاهش حجم مشعل، توزيع يكنواخت حرارت 

شدن باال و غيره از ديگر در محفظه احتراق، سرعت گرم
هاي شعله آزاد  ها نسبت به مشعلمزاياي اين نسل از مشعل

فراواني در صنايع  رود كه باعث شده كاربرد شمار ميبه
 ها مشعل اين توان به كاربرد طور مثال ميبه. مختلف پيدا كند

هاي احتراق با سوخت  گرمايش منازل، سامانه هاي سامانه در
  . ها اشاره كرد كنمايع، فرايندهاي توليد بخار و خشك

هاي محيط  منظور بررسي تجربي عملكرد مشعلبه
آن، يك نمونه مشعل متخلخل و تاثير پارامترهاي مهم بر 

، در دانشكده مكانيك دانشگاه kW 5محيط متخلخل با توان 
در اين پروژه . صنعتي اصفهان طراحي، ساخته و آزمايش شد

هاي مهم از طول  در مكان Kعدد ترموكوپل نوع  10با نصب 
داده از هر ترموكوپل در  50(اي دما  بدنه مشعل و ثبت لحظه

است  ت گذرا و پايا بررسي شده جايگاه شعله براي حال) ثانيه
ارزي  نسبتي از هم( ارزي هم  نسبت كمترين يافتن براي تالش و

در ) كه مشعل در آن پايدار و توانايي كاركردن داشته باشد
چهارگانه شعله  هاي رژيم .است گرفته انجام شده،ساخته مشعل

: شود جايي كه شعله در آن نقطه از طول مشعل پايدار مي(
هاي  در مشعل) فون، زيرسطحي و باالسطحيسطحي، مد

محيط متخلخل، آناليز گازهاي خروجي از مشعل بعد از 
 و تخلخل ارزي، هم نسبت پارامترهاي پايدارشدن شعله و تاثير

شده هاي متخلخل بر عملكرد مشعل بررسي  ضخامت محيط
در اين تحقيق آزمايشگاهي دو دسته آزمايش انجام  .است

د جايگاه شعله، پايداري شعله و آناليز گرفت كه در اولي رص
هاي دوم اثر نرخ آتش و  و در آزمايش COو  NOگازهاي 

  .تخلخل بر روي دما و زمان برگشت شعله بررسي شده است

ارزي،  مشعل محيط متخلخل، نسبت هم :كليدواژگان
  تخلخل،  نرخ آتش، آلودگي، برگشت شعله

  :است نامهحاصل اين پايان زير مقاله
 محمدرضا رضايي، حسين عطوف، حسن دوازده اماميم - 1

 طيبرگشت شعله در مح نديفرآ يتجرب يبررس"، بخش
سوخت و  يپژوهش- يعلم هينشر، "يا هيمتخلخل دوال

  .42- 30ص ، ص1391، سال پنجم، شماره اول، احتراق
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  معرفي كتاب
   انجمن احتراق ايران - وندزينيحامد 

هاي احتراقي، اصول و ستمانتقال تشعشعي در سي :نام كتاب
  1كاربرد

  2ريموند ويسكانتا :نويسنده
  2005 :سال نشر
  وساه بگل :انتشارات

هاي فيزيكي مهندسان و محققان علم احتراق با پديده
اي مانند آشفتگي، ترموديناميك، مكانيك مختلف و پيچيده

سياالت، سينتيك شيميايي، انتقال حرارت و جرم و غيره 
در اين بين انتقال حرارت تشعشعي در . رو هستندروبه

       هاي احتراقي دماباال نقشي مهم و كليدي دارد و سيستم
هاي محيطي و اقتصاد انرژي در سالدليل مالحظات زيستبه

مهندسان براي . اخير نيز مورد توجه بسيار قرار گرفته است
روشدن با اين پديده پيچيده و مهم نياز به فراگيري روبه

تشعشع و نحوه تحليل مسائل حقيقي و كاربردي اصول 
يكي از مراجع استثنائي و مفيد در اين حوزه كتاب . دارند

)) هاي احتراقي، اصول و كاربردانتقال تشعشعي در سيستم((
مولف در اين كتاب سه . باشدنوشته ريموند ويسكانتا مي

  .كندهدف عمده را دنبال مي
عشعي براي استفاده گذاري اصول انتقال حرارت تشپايه )1

هاي هاي احتراقي و واكنشسازي سيستمدر مدل
 شيميايي

گردآوري اطالعات مرتبط با اثر انتقال حرارت تشعشعي  )2
 هاي احتراقيدر فرايندهاي شيميايي در سيستم

بحث و بررسي انتقال تشعشعي و انتقال حرارت كلي در  )3
 كاربردهاي مهم احتراقي

  :است كتاب در دو بخش سازمان يافته
، مربوط به اصول )شامل فصل اول تا هفتم(بخش اول 

انتقال حرارت تشعشعي شامل مفاهيمي مانند ترموديناميك 
شناسي انتقال تشعشعي، خصوصيات و فيزيك تشعشع، پديده

                                                           
1. Radiative transfer in combustion systems: Fundamentals and 

applications 
2. Raymond Viskanta 

تشعشعي گازهاي احتراقي، خصوصيات تشعشعي ذرات و 
درنهايت نحوه حل معادالت مربوط به انتقال فضاي گازي 

  . است
هاي با پديده) شامل فصل هشتم تا پانزدهم(ش دوم بخ

احتراقي كه تحت تاثير انتقال حرارت تشعشعي هستند و 
ها نقش مهمي همچنين وسائل احتراقي كه تشعشع در آن

سازي اي به مدلدر اين بخش توجه ويژه. دارد سروكار دارد
هاي احتراقي و بيان انتقال حرارت تشعشعي در سيستم

  . ملياتي شده استهاي عنمونه
شامل اطالعات مفيدي در مورد انتقال حرارت  11فصل 

هاي آشفته، محفظه احتراق توربين گاز و تشعشعي در شعله
همچنين بررسي . همچنين اثر تشكيل دوده در تشعشع است

عنوان يك موضوع مهم در كنش تشعشع و آشفتگي بهبرهم
  .اين فصل بررسي شده است
اربردي كتاب كه در مراجع مشابه يكي از فصول بسيار ك

كتاب است كه مربوط است  13توان يافت، فصل ندرت ميبه
اين فصل . هاي دوفازبه انتقال حرارت تشعشعي در احتراق

شامل بررسي تشعشع در احتراق اسپري و همچنين احتراق 
  . ذرات جامد ذغال سنگ است
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هاي كاربراتوري به  لتموتورسيك موتور ءارتقاكارهاي مختلف جهت بررسي راه
  هااز روش و بررسي هر كدام 3استاندارد يورو 

 فرهنگ اصفهاني
 كارشناس مهندسي مكانيك، شركت يكتاز سيكلت كوير

  چكيده
براي  3كارهاي مختلفي براي رسيدن به استاندارد يورو راه

ها تبديل ها وجود دارد كه بهتربن اين روشموتورسيكلت
به انژكتور است،  موتورسيكلت 1رموتورساني سوختسيستم 

اي از مشكالت،  ولي در حال حاضر، با توجه به وجود پاره
لذا . توليدكنندگان تمايلي به استفاده از اين سيستم ندارند

كارهاي ديگري براي اين امر در اين مقاله سعي شده است راه
هاي جديد  چالش كشيده شود؛ از جمله استفاده از سيستمبه

استفاده از كاتاليست و موارد ديگر كه در ادامه  كاربراتور،
  .بحث شده است

  

  مقدمه
شدن آن در و اجرايي 3با توجه به الزامات استاندارد يورو 

بودن دليل پايينكشور عزيزمان ايران، صنعت موتورسيكلت به
تكنولوژي ساخت و استفاده توليدكنندگان از كاربراتور با 

تخاب نوع سوخت تاثير زيادي ان. رو استچالش بيشتري روبه
لذا در ادامه سعي شده است . ندارد 2در رسيدن به اين هدف

چالش كشيده شود و هاي گوناگون ديگر نيز بهروش
شود ضمن اينكه سعي مي. توضيحاتي در اين باره داده شود

طور كامل روش محاسبه مصرف سوخت در ايران نيز به
  .توضيح داده شود

ر ايران به سه روش حجمي، محاسبه مصرف سوخت د
گيرد كه در حال حاضر از انجام مي ]1[وزني و كربن باالنس

  .شودروش كربن باالنس استفاده مي
اين روش نسبت به عناصر كربني محصوالت احتراق 

)Co ،Hc ،Co2( كه از آناليز گازهاي خروجي اگزوز ،          
ول فرم. كندآيد، مصرف سوخت را محاسبه ميدست ميبه

                                                           
1. Engine  

منظور از واژه هدف در متن رسيدن به ميزان مصرف سوخت و  .2
 .است 3گازهاي آالينده طبق استاندارد يورو 

مربوط به محاسبه مصرف سوخت با توجه به محصوالت ) 1(
  . باالنس است احتراق است كه معروف به فرمول كربن

شايان ذكر است كه روش فوق دقت مناسبي ندارد و 
هاي يابي به دقت كافي بايد يكي ديگر از روشبراي دست

  .كار گرفتحجمي يا وزني را به

2

1000 0/866
(0/429 CO) (0/866 HC) (0/273 CO )1C ρ× ×

=
× + × + ×  

 )1(  

در ) جرم بر حجم(چگالي سوخت  ρابطه باال، در ر
 كيلوگرم بربرحسب ) درجه كلوين 293( شرايط مرجع

گرم بر  برحسبكسيدكربن  جرم مونو CO، مكعب مترسيد
و گرم بر كيلومتر  برحسبجرم هيدروكربن  HC، كيلومتر

CO2 استگرم بر كيلومتر  برحسب جرم دي اكسيد كربن.  
دليل تبديل واحد آن سازي، بهباال پس از معكوس فرمول

كيلومتر  1به ليتر بر كيلومتر، ميزان مصرف سوخت را جهت 
 100دهد و پس از ضرب آن در عدد دست ميپيمايش به

كيلومتر پيمايش، كه همانا  100ازاي مصرف سوخت را به
  .كندمصرف سوخت مورد نظر ماست، محاسبه مي

رمول باال و روش محاسبه مصرف درنتيجه با توجه به ف
كردن كاتاليست هم توانيم با اضافهسوخت در كشور، مي

البته . ها و هم مصرف سوخت را كاهش دهيمميزان آالينده
اين امر در نگاه اول مطلوب ما خواهد بود، ولي با تحليل 

يابيم كه نگاه سطحي به اين موضوع ما را از بيشتر در مي
ادامه به چالش موجود اشاره خواهد  كند كه درهدف دور مي

  . شد
  

آمدن مصرف سوخت و آيا اكتان باال تاثيري در پايين
  آاليندگي دارد؟ 

كه سوخت مورد نظر چه  دهدنشان مياكتان بنزين به ما 
خود منفجر تواند متراكم شود قبل از اينكه خودبهمقدار مى
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تر رود، با توجه به تعريف، هرچه نسبت تراكم موتور باال. ودش
  .شودنقش اكتان بيشتر نمايان مي

توليدي در بخش  محصوالت تورحاضر مودر حال 
 2/13به  1تا  9به  1موتورسيكلت داراي نسبت تراكمي بين 

، با توجه 4 يورو اينكه اكتان بنزين سوپر يا بنزين نتيجه .است
به نسبت تراكم محصوالت، جوابگوست و اكتان باالتر نسبت 

آوردن گيري در هدف ما، كه پايينتاثير چشمبه هزينه آن 
ترآوردن مصرف سوخت هاي حاصل از احتراق و پايينآالينده

  .است، ندارد
  

آيا چگالي سوخت با اكتان باالتر تاثيري در هدف ما 
  دارد؟

با توجه به فرمول كربن باالنس، هر چقدر چگالي سوخت 
چگالي  درنتيجه اگر. آيدكمتر باشد، مصرف سوخت پايين مي

) 4يورو (سوخت اكتان باالي مورد نظر، از سوخت مرجع 
اين در حالي است . بيشتر باشد، در مصرف سوخت تاثير دارد

گيري شود و اين چگالي كه چگالي سوخت درون باك اندازه
افتد، مالك عمل قرار گيرد كه در حال حاضر اين اتفاق نمي

دارد در آينده  ولي با توجه به تحقيقات از منبع مرتبط امكان
  .اين عمل صورت پذيرد

سوختي كه به كامپيوتر تست داده شده است مشخصات 
  :]2[به شرح زير است

Fuel: petrol 
Fuel type: unleaded 
Density: 0.745 kg/lit 
Carbon weight fraction: 86.3% 
Netto heating value (NHV): 18500 but/lb 

افزودني به نام سرب براي باالبردن اكتان در گذشته از 
شد كه در ها ميشد كه باعث باالتررفتن آاليندهاستفاده مي

حال حاضر اين افزودني حذف و جاي خود را به تترا اتيل 
شود داده شناخته مي TELكه ) Tetra Ethyl Lead(سرب 

  .انداست و به آن بنزين بدون سرب نام داده
  

  با معمولي 4تفاوت بنزين يورو 
  :با بنزين معمولي در موارد زير متفاوت است 4 بنزين يورو

نسبت به بنزين معمولي  95تا  90اكتان باالتر در حدود  −
  .است 87تا  85كه بين 

 ppm 1000نسبت به  ppm 50تا  40گوگرد در حد  −
  .بنزين معمولي

  درصد 1بنزن در حد  −
باك با سوخت مرجع تغذيه شود درنتيجه در صورتي كه 

  .]3[موثر استدر رسيدن به هدف ما 
  

  محصوالت احتراق
 ،هااولفين ،هااصوال گازهاي خروجي از اگزوز شامل پارافين

) CO( كسيد كربنا منو ،بخار آب ،تركيبات آروماتيك
 .]4[استو اكسيدهاي گوگرد ) NOX( اكسيدهاي نيتروژن

شايان ذكر است كه گازهاي ديگري نيز در محصوالت احتراق 
ها نسبت به گازهاي ار ناچيز آندليل مقدوجود دارد كه به

  .ها نام برده نشده استديگر از آن
بار و براي انسان زياناين گازها  همگيبا توجه به اينكه 

كردن اثرات آلودگي، بيشتر از براي كم ،خطرناك هستند
  .شودكاتاليست استفاده مي

  
  اساس كار كاتاليست

وكسيدكربن مثال من ي نام برده شدهازهاگ كاتاليست با تبديل
 .كاهدطور زيادي ميها بهاز خطر آن N2 اكسيدكربن وبه دي

 ،مخلوطي از فلزات پالتين مانندها را از موادي كاتاليست
سازند كه البته برحسب كارايي نوع مي غيره پاالديوم و رنيم و

  .]5[بودخواهد  متفاوتفلزات 
)2 (                        NO2=> N2+2O2 2 ياNO=> N2+O2  

  .شوندناميده مي NOX با هم NO و NO2 اكسيد نيتروژن
 "راههسه" .راهه هستندسه مدرن كاتاليستي هايمبدل

     كننده آلودگي كه به كاهش اشاره دارد به سه تنظيم
هاي حاصل از هاي كربن مونوكسيد، هيدروكربنمولكول

  .]6[كندكمك مي  NOX  و(HC)   احتراق ناقص
 .كننددو نوع متفاوت كاتاليزورها استفاده ميها از مبدل 

دو متشكل از  هر 2احياكننده و 1دهندهكاهشكاتاليزورهاي 
يك ساختار سراميكي هستند و با يك روكش فلزي 

معموال فلزاتي چون پالتين، روديم  .اندكاتاليستي اندود شده
   .گيرنديا پالديوم مورد استفاده قرار مي و

                                                           
1 Reduction catalyst 
2 Oxidation catalyst 
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ها شامل هزينه گزافي به مساحت آن ها با توجهكاتاليست
  .هستند

اين . استكاتاليزور چوبي قسمت دوم مبدل كاتاليستي 
ها و كربن مونوكسيدهايي را كه هيدروكربن شدتبهقسمت 
اند در سراسر مبدل كاتاليستي پالتيني و روديومي نسوخته

 ها بنو هيدروكر CO سمت به واكنشقاين . دهدتقليل مي
  . كندمانده در گاز اگزوز كمك مييبا اكسيژن باق

  :عنوان مثالبه
2CO+O2 => 2CO2 

با توجه به فرمول باال كاتاليست نيازمند استفاده از 
  .]6[اكسيژن است

سيستم كنترل دود اگزوز را در موتورهاي انژكتوري 
كند و از اين اطالعات در سيستم تزريق سوخت كنترل مي
نيز وجود دارد كه در  يك سنسور اكسيژن. كنداستفاده مي

بدين صورت كه  .شودورودي مبدل كاتاليستي نصب مي
اين . تر استسنسور نسبت به كاتاليزور به موتور نزديك

 ECUه سنسور ب
 موتور ميزان اكسيژن اگزوز را گزارش  1

      تواند ميزان اكسيژن اگزوز را موتور مي ECU .دهدمي
  . ]7[تنظيم كندهوا  وسيله تنظيم اختالط سوخت وهب

 دهد كه موتور مي ECU برنامه كنترل اين امكان را به
تا اجازه  باشداندازه كافي اكسيژن درون اگزوز موجود به

  .نسوخته را در كاتاليزور صادر كند CO احتراق هيدروكربن و
با توجه به اينكه كاتاليست براي كاركردن بهينه      

خوبي كاربراتوري به نيازمند اكسيژن و حرارت است، سيستم
       تواند جوابگوي اكسيژن مورد نياز باشد؛ ازطرفي نمي
گرم موتور است، كاتاليست به حرارت دليل اينكه فاقد پيشبه

اين اشكال در موتورهاي كاربراتوري . رسدمورد نظر نمي
       دهد و اين دو فاكتور دست به دست كمبود اكسيژن مي

هدف رسيدن ردن يا خيلي سخت بهمهم براي دست پيدا نك
  .كافي است

  

  پيشنهادات
     سازي مناسب بدون اتالف وقت و هزينه كرد بهينهروي
  .شرح زير استبه
 آوردن به سيستم انژكتورروي -1

                                                           
1. Electronic Control Unit  

هاي جديد روي آن انتخاب كاربراتور مناسب كه سيستم -2
 كار گذاشته شده است

 كارگيري سيستم هواي اضافه اگزوزبه -3
يابي به تاليست مناسب و طراحي آن براي دستانتخاب كا -4

 يك نقطه بهينه

  :ترتيب به شرح زير استها بهمحاسن هر كدام از گزينه
هاي آينده، سازي توليد و نداشتن دقدقه تستيكنواخت -1

باالتررفتن كيفيت محصوالت و قدرت موتور كه در بازار 
 .رقابتي امروز نقش مهمي دارد

       سازي توليد و ، يكنواختباالبردن تكنولوژي محصول -2
اميد به توليد محصوالت . هاي آيندهشدن دقدقه تستكم

كاربراتوري در آينده با توجه به هزينه كمتر نسبت به 
باالتررفتن كيفيت محصوالت و قدرت موتور كه . انژكتور

در بازار  رقابتي امروز نقش مهمي دارد، با توجه به اينكه 
توان هزينه ي مشتري ميسازي برادر صورت شفاف

كردن محصول توليد را كه نسبت به انژكتوري يافتهافزايش
اي است خيلي كمتر است را تامين كرد مضاف اينكه پله

آوردن به هاي الزم براي روي جهت ايجاد زيرساخت
 .هاي انژكتوري سيستم

در صورتي كه اين سيستم بتواند نياز ما را رفع كند هزينه  -3
ا توجه به اينكه ما را نيز به هدفمان نزديك         ب. اندكي دارد

 .كندمي
 .هزينه مناسب كاهش آلودگي هوا -4

  :ترتيب به شرح زير استها بهمعايب هر كدام از گزينه
        هزينه زياد كه به هزينه توليد محصول نهايي افزوده  -1

با توجه به توان خريد مشتريان، اين امر باعث . شودمي
شدن رقابت با ديگر محصول و سخت كاهش تقاضاي

 .شودتوليدكنندگان مي
درستي بر است و بايد در بازار محصول را بهسيستم هزينه -2

معرفي كنيم كه اين امر هزينه تببليغات را نيز جهت 
هاي خاص محصول به هزينه معرفي تفاوت و ويژگي

البته اين در حالي است كه . كندنهايي تحميل مي
ه بناميم، حال آنكه در واقع تبلبغات تبليغات را هزين

 .سرمايه گذاري است
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يكنواختي توليد را شامل . در درازمدت جوابگو نيست -3
ممكن است پيگيري اين روش باعث اتالف وقت . شودنمي

 .دشوو هزينه 
يكنواختي توليد را شامل . در درازمدت جوابگو نيست -4

    ممكن است پيگيري اين روش باعث اتالف . شودنمي
     گذاري در اين روش با سرمايه. وقت و هزينه گردد

كردن كاتاليست مكمل اضافه. ريسك بااليي همراه است
تنهايي موثر توان آن را بههاي ديگر است و نميروش

 .دانست
 

  مراجع
ها، گيري مصرف سوخت موتورسيكلتهاي اندازهروش ]1[

  . 6626استاندارد ملي ايران 
   ركت بازرسي و كيفيت ايرانگي، شدتست ريپورت آالين ]2[

[3] http://www.nioc.ir 
، ويرايش دوم، چاپ دوم، سوخت و احتراق ،كامران مبيني ]4[

1387. 
[5] http://www.autoexcellenceonline.com/catalytic-

converter.html 
[6] http://gonano-technologies.com/pollution-control-

products/thriftcat-catalytic-converters/ 
[7] http://www.autoshop101.com/forms/h20.pdf 

  
 تربيت مدرس انرژي دانشگاهيومركز تحقيقات بهاي معرفي آزمايشگاه

  مقدمه
مركز تحقيقات بيوانرژي دانشگاه هاي هسته اوليه آزمايشگاه

و پيشرو از مراكز تحقيقاتي پيشگام  يكيتربيت مدرس، كه 
سال پيش  11است، از ايران  هاي تجديدپذيردر زمينه انرژي

 ونهم آذرماهبيستها در تاريخ اين آزمايشگاه .گذاري شدپايه
 ان ناومعمدرس، تربيتدانشگاه  مسئوالنبا حضور  1391

وزارت علوم، و حقوقي و امور مجلس  و فناوري پژوهش
، مديرعامل سانا و فناوري رياست جمهوريمعاون علمي و 

 ديگر  و جمعيايران  هاي نودبير ستاد توسعه فناوري انرژي
و  هاي نفت، نيرو و صنعت و معدناز مسئوالن وزارتخانه

تجارت و خودروسازي كشور، در محل آن مركز واقع در 
تهران، انتهاي بزرگراه شهيد خرازي، شهرك پژوهش، بلوار 

  .رديدگافتتاح  پژوهش
هاي آن براساس برنامه تاسيس اين مركز و آزمايشگاه

هدف كلي . تدوين شد 1380راهبردي بوده است كه در سال 
هاي تجديدپذير توليد و كاربرد انرژي تحقيق، توسعه برنامه آن
است، زيرا هاي بيوفيول مايع بوده ويژه بيوانرژي و سوختو به

فتي مايع، در هاي نها در مقايسه با سوختاين سوخت
  ).1شكل (هاي اگزوز نقشي اساسي دارند كاهش آالينده

محوري در تاسيس و توسعه اين مركز براي شعار  دو
هاي سبز و پاك رسيدن به چرخه كامل بيوانرژي و سوخت

از مواد پسماند "اند از هاي بيوفيول مايع عبارتمانند سوخت
  ."اليشگاهاز بيوآزمايشگاه تا بيوپا"و  "تا مزارع انرژي

هاي الزم براي تامين زيرساخت ابتدايي شامل اهداف
هاي تحقيقاتي، تربيت ها و كارگاهتجهيز آزمايشگاهايجاد و 

تاكنون بخش كه شده بود منابع انساني و توليد علم تعريف 
اي از اين اهداف محقق شده و محققان زيادي را گرد عمده

  .استهم آورده
 

  
موتورهاي ديزل سنگين با  ها دريندهآال درصد تغيير - 1شكل 

  هاي سوخت ديزل و بيوديزلاستفاده از مخلوط
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  هاي تجديدپذيرهاي انرژيآزمايشگاه
 اي از اهدافتحقيقات بيوانرژي در راستاي تحقق پارهمركز 

 در بخش انرژي انداز جمهوري اسالمي ايرانبرنامه سند چشم
  :ند ازبارتاست كه ع آزمايشگاه شش شاملايجاد شده و 

 آزمايشگاه بيوديزل 

 آزمايشگاه بيواتانول 

 )CHP( آزمايشگاه بيوگاز و سي اچ پي 

 آزمايشگاه سيار موتور 

 آزمايشگاه ثابت موتور 

 آزمايشگاه انرژي خورشيدي 

، 2شكل (هاي مرجع صورت آزمايشگاهها بهاين آزمايشگاه
و معتبر در سطح ملي آماده ارائه ) آزمايشگاه بيوديزل

اكنون دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا ت بوده و همخدما
ها براي انجام كارهاي دانشگاه كشور در اين آزمايشگاه 10از 

هاي خود ها و رسالهنامهپژوهشي مربوط به انجام پايان
  .كنندخدمات دريافت مي

  

  هاي تجديدپذيرهاي انرژيكارگاه
  :اند ازايجادشده در مركز عبارتهاي كارگاه
 خت و توليداارگاه سك 

 كارگاه توليد بيوديزل 
 كارگاه موتور و خودرو 

ها و تجهيرات ها، عالوه بر ساخت دستگاهدر اين كارگاه
هاي بيوفيول در مقياس انبوه سوخت انرژي، تبديل هايسامانه

  .شوندتوليد شده و در موتورها و خودروها آزمايش مي
  

 پذيرهاي تجديدنمايشگاه دايمي فناوري انرژي
در مركز تحقيقات بيوانرژي، نمايشگاهي از دستاوردهاي 

هاي تجديدپذير هاي تبديل انرژيفناوري پيرامون سامانه
هاي هاي انرژينمايشگاه فناوري. تدارك ديده شده است

تجديدپذير حاصل دستاوردهاي فناوري است كه در قالب 
ساخته نامه و رساله ثبت اختراع گرديده و نيز طراحي و پايان
در همين ارتباط، الزم است يادآوري شود كه در . اندشده

راستاي دستيابي به فناوري بيوپااليشگاه، توليد بيوديزل از 
اكنون پايلوت ناپيوسته يك ليتر در روز آغاز شد كه هم

 10000پايلوت پيوسته . ليتر رسيده است 1500بيوديزل به 
      وپااليشگاه عنوان يك ميني بيليتري توليد بيوديزل به

پروژه مشتركي . اكنون در اين مركز در حال طراحي استهم
نيز با كمك مالي معاونت فناوري رياست جمهوري و 
همكاري محققان پژوهشگاه صنعت نفت در همين زمينه، 

  .دست آوردن تكنولوژي بيوپااليشگاه، در جريان استيعني به

  آزمايشگاه بيوديزل - 2شكل 



 

11 
1391 زمستان، 46 هشتم، شماره ايران، سال احتراق انجمن خبرنامه

 دستاوردها
        گيري از امكاناتي كه در اين در اين مركز و با بهره

دانشجو  45اقدام به تربيت ها وجود دارد، تاكنون آزمايشگاه
در  ادانشجو در مقطع دكتر 20در مقطع كارشناسي ارشد و 

        .شده استهاي تجديدپذير هاي مربوط به انرژيحوزه
هاي خود ها و رسالهمهناعبارت ديگر، اين دانشجويان پايانبه

براي انجام يك كار اساسي و . اندها انجام دادهرا در اين زمينه
هاي تجديدپذير و تر، سرفصل رشته مهندسي انرژيايريشه

مهندسي بيوانرژي نيز آماده شده است و به احتمال زياد در 
اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي  1392سال 

دستيابي به استاي توليد علم و در ر. ارشد خواهد شد
شده در انجاممقاله از نتايج تحقيقات  150تكنولوژي تاكنون 

داخلي و  معتبر و مجامع علمي هايهدر مجلها اين آزمايشگاه
اختراع و  30ثبت  .است چاپ رسيدهخاجي ارائه شده و يا به

و  "تكنولوژي توليد و كاربرد بيوديزل"هاي نيز چاپ كتاب
توان از ديگر را مي "بيواتانولژي توليد و كاربرد تكنولو"

در ارتباط با تامين مواد اوليه براي توليد . دستاوردها ذكر كرد
هاي پسماند، از مزارع انرژي نيز بيوديزل، عالوه بر روغن

در همين ارتباط، مزرعه انرژي كرچك با . استفاده شده است
ابتدا در هاي گياه كرچك بومي ايران استفاده از دانه

كمك محققان جهاد كشاورزي در آن استان، و خوزستان، به
كمك محققان گروه زراعت دانشكده كشاورزي سپس به

، اقدام به توليد )3شكل (دانشگاه تربيت مدرس در ورامين 
  .استماده اوليه بيوديزل شده 

  

  
 يزلمنظور توليد ماده اوليه بيودمزرعه كرچك به - 3شكل 

  
  مسابقه علمي

در هر شماره از خبرنامه سؤالي با عنوان مسابقه علمي مطرح 
توانند پاسخ خود را گويي ميمندان به پاسخهعالق. شودمي

پس از دريافت خبرنامه به حداكثر ظرف مدت دو هفته 
با پست الكترونيكي به آدرس  Pdfيا  Wordصورت فايل 

  . انجمن احتراق ايران ارسال كنند
بعدي خبرنامه معرفي  هايرنده هر مسابقه در شمارهب
شود و جايزه درنظر گرفته شده به برندگان طي مراسمي مي

  .در مجمع عمومي انجمن احتراق ايران اعطا خواهد شد

  : سوال اين شماره
       ونه صورت چگ Active jetوسيله يند كنترل احتراق بهفرا
   پذيرد؟مي

در مورد  44ه ر خبرنامه شمارد: 44جواب مسابقه شماره 
در موتورهاي هوايي  RQLهاي محفظه احتراقدليل رواج 

به در اين شماره . سوال شده بودها تجاري و خصوصيات آن
  .پردازيمبه توضيح اين مطلب ميصورت مختصر 
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  )RQL، )storcombu burn eanL - mix Quick - burn Rich هايمحفظه احتراق
   انجمن احتراق ايران - دونحامد زيني مهندس

اختالط سريع، احتراق - احتراق غني( RQLمفهوم موتورهاي 
ن يك استراتژي براي عنوابه 1980 سال بار دراولين) رقيق

هاي كسيد نيتروژن در موتورهاي توربينهاي اكاهش آالينده
مفهوم توسط سازمان فضايي  1990 بعدها در. گاز معرفي شد

ن يك هدف در رسيدن به موتورهاي عنوابه) ناسا(آمريكا 
تحت نام  RQLامروزه موتورهاي . نسل آينده قرار گرفت

TALON (Technology for Advanced Low NOX)  يك
شده در موتورهاي هوايي تجاري تكنولوژي محكم و تثبيت

اين . است) Pratt & Whitney( ويتني اند شركت پرات
  مئن در بازه وسيعي داراي ايمني باال و پايداري مط موتورها

       گذاران يكي از بنيان. هستنداز منحني عملكرد خود 
        ن از دانشگاه پروفسور اسكات ساموئلسو RQLمفهوم 

كه مقاالت بسياري در اين حوزه  ايرواين كاليفورنياست
  .منتشر كرده است

       ناحيه اوليه محفظه احتراق توربين  RQLدر مفهوم 
غني ( اوال، اين شرايط .ي از سوخت كار مي كنددر شرايط غن
پايداري احتراق را با ايجاد ميزان زيادي از ) از سوخت

 ثانيا،. كندي هيدروكربني و هيدروژن فراهم ميهاراديكال
نسبت به (تر دليل دماي پايينبه ،احتراق غني از سوخت

و همچنين كمبود اكسيژن ) حالت نزديك به استكيومتريك
 .شودجب كاهش توليد اكسيدهاي نيتروژن ميآزاد، مو

محصوالت توليدشده در ناحيه اول داراي مقدار قابل 
به . هاي آزاد و اجزاي قابل احتراق هستندتوجهي راديكال

ها انجام همين دليل، نياز است فرايند جديدي بر روي آن
كردن مقدار قابل توجهي هوا در ادامه اين عمل با اضافه. شود

هواي اضافه شرايط يك احتراق رقيق را . شودام ميمسير انج
  .فراهم مي كند

  

  RQLهوا در يك محفظه احتراق  توزيع طرحواره - 1شكل 
  

  * هاي پاكدورنماي روشن كانادا از انرژي
  ، دانشگاه صنعتي اميركبير هوافضاكارشناسي مهندسي ، دانشجوي عليرضا جوارشكيان ترجمه

 منابع گسترده انرژي كانادابراي  ترين محرك اقتصاديقوي

 گذارانسياست1.ستترين صادرات كاناداو انرژي مهم است آن
هاي توليد الكتريسيته چنان در حال بررسي سيستمملي، هم
گذاران اميدوارند كه سياست. هاي عرضه آن هستندو شبكه

 ،ها تنها الكتريسيته مورد نياز كانادا را تامين نكنداين تالش

                                                           
1. Power in Canada, Canada's Clean Image Extends to Clean 

Power, Power magazine, March 2011,  pp. 32-41 

ها در عرصه ه بتواند راهنمايي براي ساير ملتين رويبلكه ا
 .توسعه اقتصادي و اقتصاد سبز باشد

ريزي صورت ايالتي كنترل و برنامهدر كانادا به انرژي دتولي
هاي متفاوتي در ها و سياستهر بخش داراي نگرش. شودمي

ر اين تفويض اختيا. هاي توليد آن استقبال انرژي و روش
كند كه هر ايالتي با توجه به مكان را فراهم ميايالتي، اين ا

منابع موجود، براي تامين انرژي خود تصميم بگيرد و اين 
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رال طراحي بدين معناست كه سياست كلي توسط دولت فد
عهده هر ايالت، بسته به منابع در شود و اجراي آن بهمي

با وجود اين تفكيك، هر ايالت . دسترس آن ايالت است
ولت، محيط مناسبي ي در راستاي اهداف كلي دول ،جداگانه

  .كندگذاري فراهم ميرا براي سرمايه
كننده عنوان ششمين توليدبه ،رغم جمعيت كم، كانادابه

ي زيادي را براي هاتريسيته در دنيا، موقعيتبزرگ الك
اقتصادي اخير،  در شرايط بحران. كندصادرات فراهم مي
صورت درازمدت و همندند تا بعالقهگذاران بسياري از سرمايه

ن شرايطي گذاري كنند و اين همابدون ريسك مالي سرمايه
در كانادا،  اين تغيير فرم. كنداست كه كانادا فراهم مي

. كندزيادي را براي بخش صنعت فراهم ميهاي موقعيت
كه  ،كننده تجهيزاتهاي مهندسي، خدماتي و تامينكمپاني

اند، به نابع معدني سروكار داشتهگاز و م در گذشته با نفت و
گذاري، ين موقعيت براي سرمايهاند كه بهتراين نتيجه رسيده

  .بخش توليد الكتريسيته است
   

  هاي موجود براي توليد برقگزينه
الي، مناطق زيادي هستند كه براي در سراسر امريكاي شم

مند عالقههاي پاك گذاري و فعاليت در حيطه انرژيسرمايه
با ). پذيرهاي تجديدباد، خورشيدي و ساير انرژي( هستند

ادا از انرژي برق آبي استفاده اينكه تعداد زيادي از اياالت كان
ند تا بيش از اين، مندگذاران عالقهكنند، اما هنوز سياستمي

رئيس . گذاري كنندهاي تجديدپذير سرمايهدر عرصه انرژي
 70هم اكنون ما  :گويدجمن انرژي كانادا در اين باره ميان

        هاي پاك تامين درصد الكتريسيته موجود را از انرژي
  .است درصد 90به  مقداركنيم ولي هدف ما رساندن اين مي

  

  انرژي آبي
. بهترين منبع توليد الكتريسيته براي كانادا منابع آبي است

 برق موجود در كانادا درصد 60بيش از  2009در سال 
 هاايالتبرخي . ته توليد شده استالكتريسيتوسط هيدرو

هاي كتريسيته خود را از طريق نيروگاهالدرصد  90بيش از 
سازي و انتقال اين قابليت ذخيره .كنندبرق آبي تامين مي

ترين تاجران منابع آبي عظيم كانادا را به يكي از بزرگ
  . الكتريسيته تبديل كرده است

الكتريسيته سال است كه از هيدرو 100كانادا بيش از 
دليل استفاده بهينه از ها تنها بهكند و اين نوآورياستفاده مي

مربوط به  ترين تكنولوژيجالب. اين منابع آبي است
. شودمد آب ناشي مياست كه از جزرو 1كينتيكهيدرو
 دست هاي جاري بهاز انرژي پتانسيل آب كينتيكهيدرو

واقع شده  كينتيك در كنار رودخانهفناوري هيدرو .آيدمي
آلودگي صوتي و بدون  است، بدون تاثيرات نامطلوب منظري

 365روز، ساعت شبانه 24كند و در است؛ زمين اشغال نمي
ات برق در مگاو هزار 30با اين روش . كندروز سال كار مي

 77در اياالت متحده نزديك به . شودسراسر كانادا توليد مي
      بيني ولي پيش ،شودهزار مگاوات برق از اين روش توليد مي

  .مگاوات داشته باشد هزار 200شود ظرفيتي معادل مي
فناوري مشابهي در كانادا توسعه يافته است كه از انرژي 

خليج  .كندمد آب براي توليد برق استفاده ميحاصل از جزرو
ومدها در سراسر دنياست و از جزر ترينداراي قوي 2فاندي
. بسيار مشهور است از جزرومد توليد الكتريسيته حاصلنظر 

در هر روز سال، از تمامي  ،خليج فاندي جريان آب در
اين منطقه نيز داراي بلندترين . هاي دنيا بيشتر استرودخانه

اين يك منبع آبي عظيم ). متر 20بيش از (مدهاي دنياست 
 ،اين تكنولوژي در اين منطقه بيشترين راندمان را دارد. است

ها كار رود كه مدا نيز دارد كه در مناطقي بهليت رولي اين قاب
  .به اين قدرت نيستند

  
  هاي فسيليسوخت

هاي فسيلي پذير، سوختازگشتكانادا عالوه بر وسعت منابع ب
شود تا تر آن زغال سنگ است كه برآورد ميبيش. زيادي دارد

نفت و گاز طبيعي . كننده انرژي استسال ديگر تامين 100
رتي نيروگاه سيكل حرا 269كانادا داراي . ستنيز بسيار زياد ا

؛ ظرفيت توليد كننداست كه با سوخت فسيلي كار مي
  .استمگاوات  هزار 36ها معادل مجموع اين نيروگاه

اند و اين منابع سوخت هنوز از نظر اقتصادي قابل رقابت
عنوان منابع توليد نقش اساسي در قابليت اطمينان شبكه، به

ها در مورد ها و نگرانيتوجه به سياست با. رنددا ،قابل انتقال
رسد كه نظر ميگذاري كربن در آينده، بهقوانين قيمت

                                                           
1. Hydrokinetic  
2. The Bay of Fundy 
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در ) كنندكه با سوخت فسيلي كار مي(حرارتي هاي نيروگاه
طور كه در كانادا توليد همان ،متاسفانه .تر شوندآينده محدود

 ل جهان نيزبرق فسيلي رو به گسترش است، اين رويه در ك
  . دهدبه حركت خود ادامه مي

هاي ترين نوع توليد حرارتي برق، سيكلعنوان پاكبه
هاي زغال چون نسبت به سيكل ،گازي انتخاب بهتري هستند

قايسه از ديد فعاالن شوند؛ اين متر ساخته ميسنگي سريع
هاي فسيلي هايي كه در حيطه سوختويژه آنبه(اقتصادي 

وري مدت به بهرهمندند تا در كوتاهاست كه عالقه) اندفعال
   .دست يابند

  

  انرژي اتمي
ابسته عوامل زيادي وجود دارند كه كانادا را به صنايع اتمي و

ترين ذخاير اورانيوم را بزرگ هم اكنون كانادا. كرده است
مقام هشتم را  از نظر ظرفيت توليد اورانيوم نيزداراست و 

شده هاي كنترله واكنشادا دومين كشوري بود كه بكان. ددار
داراي راكتور  1945همچنين از سال و  اتمي دست يافت

، CANDUبا اصالح و توسعه راكتور آب سنگين . اتمي است
ها رو در عرصه طراحي و توليد راكتوركانادا به كشوري پيش

 - اورانيوم( CANDUراكتور از نوع  34هم اكنون . تبديل شد
كه (راكتور آب سنگين ديگر  16همراه ، به)دوتريوم كانادايي

در چهار قاره جهان، در  ،)اندطراحي شده CANDUبراساس 
عمده  دليل اينكههب .اندحال بهره برداري و يا ساخت

طي بيست سال آينده به پايان  راكتورهاي موجود در كانادا
رسند؛ سواالت زيادي درباره آينده اتمي خود ميعمر خدمت 

بعضي از فعاالن اقتصادي معتقدند اگرچه  .كانادا مطرح است
كه موثرترين راه براي حفظ صنعت اتمي كانادا، جايگزيني 

 .است CANDUراكتورهاي آب سبك به جاي تكنولوژي 
سال پيش به تكنولوژي  50صنعت اتمي كانادا، حدودا 

CANDU اگرچه راكتورهاي آب سبك هم . دست يافته است
اند و ص دادهبازار را به خود اختصا درصد 92اكنون 

دهندگان براي ارائه ؛درصد 8راكتورهاي آب سنگين فقط 
بهتر  درصد 92گرفتن سهمي از اين  خدمات اتمي در كانادا،

  . از كل بازار است درصد 8از تسلط بر 
پيشرفت است، موضوع طور كه صنعت در حال همان

. هايي جديدندها، چالشپسماندهاي اتمي و انهدام كارخانه

شدن تر، در حال ايجادهاي اتمي سبكبراي پسماند امكاناتي
 ،شناسيو رسوب و نفوذ عميق اين مواد از ديدگاه زمين است
. ، در حال بحث و بررسي استواقع در آنتاريومناطقي در 

: مديريت پسماندهاي اتمي كليد موفقيت اين صنعت است
شدن است، بسيار طور كه انقالب اتمي در حال آغازهمان

ها و شدن نيروگاهد متوجه شوند كه كهنهكه افرامهم است 
  .شوندخوبي مديريت ميها، بهپسماندهاي توليدي آن

  

  انرژي بادي
پذير، انرژي بادي پيشگام هاي بازگشتدر عرصه تكنولوژي

 2015است كه تا سال صنعت كانادا تخمين زده . است
. درسانهزار مگاوات مي 8هاي بادي خود را به ظرفيت توربين

 1، 94(CanWEA)بادي كانادا هاي ه گفته انجمن انرژيبنا ب
  .مزرعه بادي در كانادا موجود است

  

  انرژي خورشيدي
هاي يكي ديگر از روش) ، فتوولتائيكPV(انرژي خورشيدي 

هاي به اميد ايجاد زنجيره ،اين روش .مدرن توليد انرژي است
راساس ب. در حال رشد و توسعه استعرضه و تقاضاي پويا، 

صنايع  ،2(CanSIA)انادا آمار انجمن صنايع خورشيدي ك
كه بيش از  كمپاني است) و يا بيشتر( 400خورشيدي شامل 

 25كار كرده و نرخ رشدي معادل  نفر را مشغول به 1000
به خود اختصاص  2006تا  1992 هايرا در بين سال درصد
ع از محدوده مسكوني تا صناي اين صنعت گستره .است داده

        و فعاالن اقتصادي در اين حيطه  استهمگاني و عمومي 
مسكوني تا صنايع (هاي كاري در اين طيف موقعيتدنبال به

  . هستند) همگاني
ترين پارك خورشيدي ميالدي، بزرگ 2010در اكتبر 

در طي سه سال  .دشدر آنتاريو افتتاح ) مگاوات 97(دنيا 
. كاهش يافته است ي خورشيديگذشته، هزينه توليد انرژ

 مستقيم- هاي جريان متناوبها، مبدلپانل(هاي جاري هزينه
   و دانش نصب، همگام يافتن است در حال كاهش)  و غيره

 جديد، در حال رشد و هاي ها و تكنولوژيبا بازده پانل
  .توسعه است

                                                           
1. Canadian Wind Energy Association 
2. Canadian Solar Industries Association 
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  اخبار داخلي انجمن
  نجمن احتراق ايرانگزارش برگزاري نشست ساالنه اعضا و مجمع عمومي عادي ا

  1391اه اسفندم - دانشگاه صنعتي اميركبير
نشست انجمن احتراق ايران در روز چهارشنبه، دوم اسفندماه 

نشست با . اميركبير برگزار گرديدصنعتي در دانشگاه  1391
 در .قرائت قرآن كريم و پخش سرود ملي ايران آغاز شد

ضار و خوشامدگويي به ح ضمنابتداي جلسه دكتر مظاهري 
هدف اصلي اين گردهمايي را در  هاي نشست،بيان برنامه

منظور بهراستاي اهداف اصلي تاسيس انجمن احتراق ايران 
ن احتراق كشور براي رشد و دادن متخصصادر ارتباط قرار

در  .پيشرفت اين علم و حل مشكالت صنعتي كشور ناميدند
ي گزارش، ادامه دكتر حيدري نژاد، رئيس انجمن احتراق ايران

اهم نكات اين  ارائه نمودند كهساله انجمن عملكرد يكاز 
  :آيندمي گزارش در زير

 در رسانيسوخت سيستم مشعل، موفق دوره دو برگزاري •
 طراحي در نوين احتراقي هايفناوري كاربرد و فوالد صنايع
 و سوخت نشريه علمي پژوهشي چاپ صنعتي، هايمشعل

     صورتبه خبرنامه اپچدوفصلنامه و  صورتاحتراق به
 كميته و مديره هيئت ماهانه هايجلسه برگزاري نامه،فصل

 برگزاري انرژي، مميزي پروژه انجام و منظم صورتبه مشعل
 چند در حضور و حمايت شعله، عكس جشنواره اولين

 انجمن هايفعاليت اهم از 91 سال در نمايشگاه و كنفرانس
  .است بوده 1391 سال در ايران احتراق

 عضو نفر 60 ،پيوسته عضو نفر 208 ايران احتراق انجمن •
 . دارد حقوقي عضو نفر 8 و دانشجويي عضو نفر 133 و وابسته

 و علم دانشگاه در احتراق كنفرانس پنجمين برگزاري •
 هايفعاليت كاردستور در آموزشي هاي دوره برگزاري و صنعت

 .دارد قرار انجمن آتي
 طراحي هاآن روي بر كه دنيا وزر هايمشعل از ايمجموعه •

       داخلي معتبر شركت دو طرف از گرفته صورت مهندسي
 از يكي در كه شده است هديه انجمن احتراق ايران به

  .شد خواهد داده قرار نمايش معرض به كشور هايدانشگاه

دار انجمن پور، خزانهسپس جناب آقاي دكتر حسين
      الي انجمن ارائه دادند احتراق ايران گزارشي از عملكرد م

جمع كل درآمدهاي  91كه بر طبق اين گزارش در سال 
 262حدود ها هزينه و ريال ميليون 304حدود  انجمن

  .ميليون ريال بوده است
پس از اتمام مجمع عمومي ساالنه انجمن احتراق ايران، 

ضرورت و  بررسي"ميزگرد ساالنه انجمن با موضوع 
با  "هاي احتراقي در صنايع كشورستمراهكارهاي ارتقاي سي

عضو هيئت علمي ( جناب آقاي دكتر تابع جماعت حضور
عنوان مسئول نشست، آقاي مهندس ، به)دانشگاه اميركبير

، آقاي مهندس )مديريت فني شركت ايران رادياتور(كمالي 
، )شعله صنعتمديرعامل شركت توليدي و صنعتي (عادلي 

آقاي مهندس  و) پتروشيمي شاز پژوه(اي حمزهآقاي دكتر 
دكتر  .آغاز شد) مديرعامل كارخانه شيشه ليا(شاري معين اف

تابع جماعت شرايط مصرف انرژي را در كشور بحراني 
برابر  5اي كه ميانگين مصرف انرژي در ايران گونهبه ،دانستند

هاي ايشان با توجه به برنامه. ميانگين مصرف جهاني است
ل ها، بخش قابشدن طرح يارانهيجاري كشور نظير اجراي

      بودن مصرف سوخت را توجهي از گراني سوخت و باال
هاي احتراقي و عدم استفاده از نبودن سيستمبهينهدليل به

  .دانستندهاي نوين در اين زمينه فناوري
سال  33مهندس كمالي شركت ايران رادياتور را با سابقه 

حرارتي از قبيل هاي فعاليت در زمينه ساخت دستگاه
هاي شوفاژهاي اليه و پكيجپنجهاي رادياتور، مشعل، لوله
ركت در اين شايشان اضاافه كردند كه  .ديواري معرفي كردند

هاي احتراقي سعي وافري نموده زمينه ارتقاي فناوري مشعل
جديد و  هاين كيفيت احتراق و استفاده از روشو با باالبرد

اي معتبر خارجي مشعل هاز شركتخريد ليسانس فني 
و به بازار عرضه كرده  را طراحي (Premix) مخلوطپيش
هاي چگالشي نيز از سازي پكيجسازي و بومينمونه. است
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اي نزديك به ي اخير اين شركت است كه در آيندههافعاليت
  .بازار عرضه خواهد شد

 مهندس معين افشاري به بررسي مسائل احتراق و 
ترين عنوان پرمصرفر صنايع شيشه بهسازي احتراق دبهينه

هاي مصرف انرژي و كاهش هزينهصنعت در دنيا پرداختند و 
ضروري را در اين صنعت هاي محيط زيست كاهش آاليندگي

با  ،در صنعت شيشهكه  خاطرنشان شدندايشان  .دانستند
از انواع مختلف مشعل  ،توجه به نوع كوره و ظرفيت آن

هاي اخير در طراحي دي كه در سالولي رون .شوداستفاده مي
اي با درخشندگي نظر گرفته شده شامل شعلهمشعل در

دست هبيشتر و ضريب گسيل بيشتر و دماي كمتر براي ب
هاي كه در اين زمينه شركتآوردن بازده بهتر بوده است 

براي نيل به ايشان توضيح دادند كه  .مختلفي فعاليت دارند
 .ن گداخته در شعله را باال بردبايست ميزان كرباين هدف مي

افتد كه از طريق شدن احتراق اتفاق ميايمرحلهاين كار با 
توان به آن تغيير سرعت ورودي سوخت از طريق مشعل مي

) نيترواكسيد(كاهش گازهاي آالينده  هدف ديگر. دست يافت
هاي ي در كاهش مصرف انرژي در كورهعوامل مختلف .است

يكي از اين عوامل فرايندهاي  .ذوب شيشه درگير است
 2توان كه مي استاحتراق و بازدهي بهتر احتراق درون كوره 

هاي يكي از پديده. را بهبود بخشيد بازده آن درصد 3 تا
سوز هاي اكسيژنيد در صنعت شيشه استفاده از مشعلجد

جاي استفاده از هوا، از اكسيژن هب ،كه در اين روش است
درصد ازت حذف و  79با اين كار  .شودخالص استفاده مي

- تبديل شده و آالينده شده نيز به بخار آباكسيژن مصرف
 .شودهاي نيتروژن توليد نمي

هاي هاي مختلف و مشعلاي، با اشاره به كورهدكتر حمزه
رابطه نزديك  ،متفاوتي كه در صنعت پتروشيمي وجود دارد

آور شدند بين صنعت پتروشيمي و انجمن احتراق ايران را ياد
و به ذكر مشكالت موجود در صنعت پتروشيمي پرداخته و از 

ها درخواست همكاري كردن آنن براي برطرفاتمام متخصص
ت به موارد زير اشاره مشكالبراي رفع اين ايشان  .ندكرد
  :دندكر
 هاي صنعتي وگازهاي ارسالي به مشعلمجدد از استفاده  - 

  .افزودهها به محصوالت داراي ارزش تبديل آن

 CO2تبديل حجم بااليي از  اي وكاهش گازهاي گلخانه- 
ها به محصولي ديگر يا استفاده و خروجي هاخروجي از مشعل

  .هاي ديگر مجتمع يا صنايع ديگرها در بخشاز آن
هاي هاي صنعتي در كورهسازي عملكرد مشعلبهينه - 

  .قديمي
 استه درج 500ها بيش از دماي گازهاي خروجي از كوره - 

  .بهره بردديگر  هايدر زمينه شدهاين انرژي تلف از توانمي كه
سازي شرايط احتراق با توجه به افزاري جهت بهينهارائه نرم - 

فشار و تغيير خواص و  تغيير شرايط محيطي از نظر دما،
  .تركيبات سوخت به صورت آنالين

در  عنوان اولين قدمسازي را بهمهندس عادلي فرهنگ
شامل آن را برشمردند كه ت صنعتي هبود مشكالجهت ب
اشاره و  دانستندسازي عمومي و آموزش تخصصي فرهنگ

گرها تحليل با استفاده از در مرحله اول نياز است كردند كه 
احتراقي  هايسيستمها و تنظيم و چيدمان درست مشعل به

در مرحله بعد به دنبال فناوري روز در زمينه  پرداخت و
  .ودها بمشعل

       يك ساعت پاياني نشست به پرسش و پاسخ 
آن حضار  كه طي يافت نشست اختصاص در كنندگانشركت

پيشنهاد . نظرات و پيشنهادات خود را ارائه كردند سواالت،
شد انجمن با صنايع مختلف ارتباط برقرار كند تا نوعي 

كردن بخش فعال. شودمرجعيت علمي براي انجمن ايجاد 
جرايي و تاثير بسزاي آن نيز مورد بحث قرار هاي اپروژه
ن در معرفي متخصصاكه شد  پيشنهادهمچنين،  .گرفت

هاي انجمن در دستور كار فعاليتحوزه مشعل به صنايع نيز 
  . قرار گيرد

      آقاي  و اعضاي هيئت مديره دوره پنجماز در پايان 
و نيز آقاي  عكس شعله دكتر مظاهري، برندگان جشنواره

س جوارشكيان و آقاي دكتر مرداني كه مسئول مهند
اي به هديهو  هتقدير شدزاري جشنواره عكس بودند نيز رگب

   .دش اهدارسم يادبود 
و آقاي دكتر  جعفر شكيبمهندس از آقاي همچنين 

 ،ان احتراقيعنوان پيشكسوتبه ،مدرس رضويسيد محمدرضا 
  .عمل آمدتقدير به
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  تقدير از پيشكسوتان احتراقي
در نشست ساالنه انجمن احتراق ايران از آقاي مهندس جعفر 

عنوان پيشكسوت صنعتي و آقاي دكتر سيد شكيب، به
عنوان پيشكسوت دانشگاهي، محمدرضا مدرس رضوي، به

نامه در ادامه به شرح مختصري از زندگي. عمل آمدتقدير به
      مدرس رضوي سيد محمدرضا دكتر جناب آقاي علمي 

  .يمپردازمي
  
رضا مدرس رضويدكتر سيد محمد

محمدرضا مدرس  سيد دكتر
در  1326رضوي در سال 

. ندشهر مشهد متولد شد
دوران دبيرستان خود  ايشان

در دارالفنون تهران  را
 1345در سال  ه وگذراند

وارد دانشگاه صنعتي شريف 
ره دو پس از گذراندنشد و 

 مكانيك هندسيم كارشناسي

هن ملي آهداشتي در كارخانه ذوب تاسيسات ب مجموعهدر 
عنوان مهندس اجرايي و ناظر مشغول اصفهان به- ايران

  . گذراندن طرح خدمت سربازي خود شد
ادامه تحصيل براي  1351در سال دكتر مدرس رضوي 
موفق به اخذ  1352رفت و در سال  به كالج سلطنتي لندن

ارشد در بخش مهندسي نيروي حرارتي و مدرك كارشناسي 
دكتراي مكانيك در زمينه موفق به اخذ  1357سال در 

دكتراي ايشان تحت  نامهپايان. شدحتراق داخلي موتورهاي ا
  "A Study of Diesel Engine Correlograms"عنوان 

مربوط به بررسي ارتباط بين تغييرات سيكل به سيكل موتور 
نظير ( ديزل و تغييرات پارامترهاي مربوط به تزريق سوخت

مدت زمان تزريق سوخت و مقدار  ،اشش سوختزمان پ
  .است) غيره سوخت پاشيده شده و

پس از اتمام دوره دكترا به ايران بازگشت و در  ايشان
دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان استاديار 

جهت گذراندن فرصت دكتر رضوي . دشمشغول به كار 
 ،امريكا يلندبه دانشگاه مر 1367تا  1365از سال مطالعاتي 

از سال و ) كانادا(به دانشگاه كالگري  1377تا  1376از سال 
در ) ايالت نيويورك( دانشگاه كالركسون به 1385تا  1384

 1390در آخرين فرصت مطالعاتي خود در سال  .رفتامريكا 
  .شدبه دانشگاه تكزاس در آستين رفت مشغول به تحقيق 

 1358در سال  مسئوليت مديريت گروه مكانيك را ايشان
تا  1371و سرپرستي كتابخانه دانشكده مهندسي را از سال 

آموزشي و مسئوليت معاونت  ،1377و در سال  1376سال 
دار بوده عهده 1383ي دانشكده مهندسي را تا سال دانشجوي

درضمن نامبرده از بدو تاسيس انجمن مهندسان . است
وليت مسئبه مدت ده سال ، شاخه خراسان ،مكانيك ايران

تا  1365از سال ايشان . دار بوده استرياست انجمن را عهده
اي علمي هت علمي سازمان پژوهشعنوان عضو هيئكنون به

 مركز خراسان با اين موسسه همكاري  - و صنعتي كشور
  . داشته است

عالوه بر تدريس در دانشكده دكتر مدرس رضوي 
مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد، در دانشكده مهندسي 

دانشكده پيراپزشكي مشهد، دانشگاه  ،زاد مشهدآدانشگاه 
سيستان و بلوچستان، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشگاه 
كالگري و دانشگاه كالركسون دروس مختلفي را تدريس 

ده است كرحال ارائه ه دروسي كه نامبرده تا ب. ده استكر
ترموديناميك، موتورهاي احتراق داخلي، سوخت : ند ازاعبارت

ها، توربين گاز و موتور جت، و احتراق، كاربرد موتور تلمبه
  .توربوماشين، ديناميك گازها، احتراق و غيره

مقاله است كه در مجالت و  80نويسنده بيش از  ايشان
. ده استشالمللي داخلي و خارجي ارائه هاي بينكنفرانس

پروژه  30تاكنون سرپرستي و هدايت بيش از  ايشان
و سرپرستي و مشاوره چندين پروژه دكترا  كارشناسي ارشد

طرح  12در ضمن نامبرده مجري . عهده داشته استهبرا 
شي ديگر وهيافته بوده و در چند طرح پژپژوهشي خاتمه

  . مشاركت داشته است
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دكتر مدرس رضوي تا كنون پنج كتاب ترجمه و تدوين 
 (J. P. Holman)ترموديناميك : ند ازاده است كه عبارتكر
در  (Y. A. Cengel)ترموديناميك مهندسي  ،1374سال  در

 (Y. A. Cengel) مهندسي ديدگاه از حرارت انتقال ،1380 سال
مهندسي مكانيك  ،دانشگاه انتخابي اگاهانه ،1381 در سال

مكانيك (سياالت - و مباني علوم حرارت 1379در سال 
. 1389در سال  (Y. A. Cengel & R. H. Turner)) سياالت
ه كتاب ترموديناميك هولمن او جايزه كتاب سال در ترجم

دكتر . به خود اختصاص داد 1375زمينه مكانيك را در سال 
) الملليبين( مدرس رضوي دبير يازدهمين كنفرانس ساالنه

در مشهد  1382مهندسي مكانيك بود كه در ارديبهشت 
  . دشار زبرگ

به دانشياري و در  1372دكتر مدرس رضوي در سال 
به مقام استادي گروه مكانيك دانشكده مهندسي  1383سال 

پروژه  1384در ارديبهشت . دشدانشگاه فردوسي مشهد نايل 
عنوان پروژه دكتراي برتر از طرف هب ايشانتحت سرپرستي 

انجمن مهندسان مكانيك ايران انتخاب و جايزه بوتان به 
لوح افتخار استاد  1388ضمنا در سال . دشاهدا  ايشان
از طرف انجمن مهندسان  1387ه مكانيك سال برجست

   .دشمكانيك ايران به نامبرده اهدا 
 ،ت تحريريه چند نشريهعالوه بر عضويت در هيئ ايشان

هاي كشاورزي پژوهشي ماشين- مدير مسئول نشريه علمي
  .هستند

دكتر مدرس رضوي به همراه شش نفر از همكاران خود 
ز اخذ مجوز از پس ا ،1385در دانشكده مهندسي در سال 

عالي بهار را در مشهد  شوزارت علوم و فناوري، موسسه آموز
را تا سال  اين موسسهسرپرستي  ايشان. دندكرتاسيس 

معاونت و هم اكنون نيز مسئوليت  هعهده داشتهب 1390
  .نددار عهدهبر پژوهشي اين موسسه را 

براي اين محقق ارجمند كشورمان آرزوي سالمتي و 
  .ون داريمتوفيق روزافز

  
  گزارش برگزاري اولين جشنواره ملي عكس شعله

اولين دوره جشنواره ملي عكس شعله زمستان امسال در تاريخ 
شاخه دانشجويي انجمن  همتبه 1391ماه اسفند 3الي  1 

  . در دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار شداحتراق ايران 
ي شركت اثر برا 112بنابر آمار دبيرخانه جشنواره، تعداد 

در جشنواره به دبيرخانه ارسال شد كه از ميان اين آثار تعداد 
از ميان آثار . نددش نمايش در گالري انتخاباثر براي  50

  .برگزيده شدهاي برتر به عنوان عكسعكس  4ارسال شده 
مراسم اختتاميه اين جشنواره همزمان با نشست ساالنه 

ن مراسم به نفرات انجمن احتراق ايران برگزار گرديد و در اي
  .برتر جوايزي اهدا شد

  

  :استاسامي برندگان به شرح زير 
دانشجوي دكتراي مكانيك دانشگاه  ،علي فرزبد :نفر اول

  از ايالت تگزاس آمريكا )Arlington(آرلينگتون 
كارشناسي ارشد  دانشجوي ،سروش صرافان صادقي :نفر دوم

  مهندسي هوافضا دانشگاه صنعتي اميركبير

 شعلهمهندسي شركت توليدي ، پورفرهاد حسن :مسو نفر
  صنعت

 ،محمدحسين صابري مقدم :مقام منتخب هيئت داوران
       دانشگاه مكانيك مهندسي ارشد كارشناسي دانشجوي

  مدرستربيت
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   افزار ترموفلوبا استفاده از نرم )CHP(هاي توليد همزمان سازي فرايندشبيهبرگزاري دوره آموزشي 
كردن دانش  روزجهت ارتقاء و به تراق ايرانانجمن اح

مدت و همچنين جهت رفع نيازهاي كوتاه كارشناسان صنايع
و بلندمدت صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع نيروگاهي و 

سازي مميزي انرژي درنظر دارد اولين دوره آموزشي شبيه
 افزارنرم از استفاده بارا  )CHP( همزمان توليد هايفرايند

 در انرژي صنعت براي كارشناسان )Thermoflow( وفلوترم
  . كند برگزار 92 پاييز

 محتواي دوره
هاي توليد اصول فناوري توليد همزمان بر پايه سيكل 

هاي گازي، بخاري، سيكل تركيبي و قدرت شامل توربين
 موتورهاي احتراقي

هاي توليد قدرت شامل توربين اصلي سيكل معرفي اجزاي 
 ، بويلر بازيافتبخار، موتورهاي احتراقيگاز، توربين 

)HRSG( كننده نيروگاهيهاي خنكو سيستم 
 هاها و توانمنديافزار ترموفلو، ساختار، قابليتمروري بر نرم 
  GTPROسازي با استفاده از شبيه 

به منظور تحليل  PEACEبا ماژول  GTPROكوپلينگ  
 اقتصادي

ايه توربين گازي تجزيه و تحليل فرايند توليد همزمان بر پ 
V94.2 هاي با استفاده از ماژولGTPRO  وPEACE  در

 قالب مطالعه موردي
  Part loadسازي و ارزيابي عملكرد فرايند در شرايطبهينه 

 GTMASTERبا استفاده از ماژول 
ايي هووويژه شرايط آبهاي و ببررسي اثرات شرايط منطقه 

ورودي به  كننده هوايهاي خنكو ارزيابي اثر سيستم
هاي تركيبي با استفاده از توربين گاز بر عملكرد سيكل

GTPRO 
ارزيابي فني و اقتصادي فناوري توليد همزمان آب و توان  

زدايي حرارتي در كنار نيروگاه با استفاده از از طريق نمك
، مطالعه موردي بر پايه توربين PEACEو  GTPROماژول 
 مگاواتي 25گازي 

برگزاري دقيق فراخوان نهايي و تاريخ ذكر است كه  شايان
  .شوداعالم مي ادوره متعاقب

  
  پژوهشي سوخت و احتراق- چاپ دهمين شماره نشريه علمي

سوخت "نشريه علمي پژوهشي انجمن احتراق ايران با عنوان 
 .دوشمي منتشر دوفصلنامه صورت به 1387 سال از "احتراق و

ا به اطالع جامعه اين نشريه ر دهمين شمارهاكنون انتشار 
   .رسانيمميمتخصصين احتراق ويژه علمي كشور به

در اين شماره از نشريه شش مقاله پژوهشي با عناوين 
  :زير به چاپ رسيده است

بررسي عددي تاثير نسبت انسداد و هندسه موانع بر  - 1
سبحان (گيري شعله و فشار حاصل از انفجار گازي  شتاب

  )ريكيومرث مظاه امامي كوپائي و
تاثير اتيل استر اسيدهاي چرب موجود در سوخت  - 2

  )بهمن نجفي( بيوديزل بر عملكرد موتور ديزل
ير بيوديزل روغن پسماند و خاك رنگبر بر تأثبررسي  - 3

محمد ليع نويد پوروثوقي،(عملكرد و آاليندگي موتور ديزل 
حسين رمياسيد  يثم طباطبائي،م مد جعفرمدار،ص نيكبخت،
  )نيا و محسن پاكزادبر حبيباكگلي، علي

و  حيروش تلقبه NiMo/F-Al2O3 ستيسنتز نانوكاتال - 4
       از  ييبا فلوئور جهت استفاده در گوگردزداشده اصالح
 محمدو  نژاديميابراه ترايم(ي دروكربنيه يهاسوخت

  )يقيحق
هاي   شعله NOxهاي پايداري و توليد آالينده  مشخصه - 5

  )محمد فرشچي و اريشهسو محمد(پيچش كم
شعله - مطالعه عددي و تجربي مشعل تركيبي متخلخل - 6

سيد عبدالمهدي (آزاد و مقايسه آن با مشعل متخلخل 
  ) الحسينيمصطفي خسرويو مجيد نيكفر  ،هاشمي

وسيله از كليه پژوهشگراني كه در زمينه سوخت و بدين
ي شود با ارسال مقاالت كيف احتراق فعاليت دارند تقاضا مي

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

 journal@ici.org.irايميل حاضر مقاالت از طريق درحال
  .شوند دريافت مي
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 كشور يهااز دانشگاه يكيفناوري مشعل در  يميدانمايشگاه  كي ياندازاطالعيه راه

طبق تصميم هيئت مديره انجمن احتراق ايران، اين انجمن با 
گروه و  توليدي و مهندسي شعله صنعتهاي  همكاري شركت

ريزي براي دايركردن در حال برنامه ايران رادياتور يصنعت
اي آموزشي شامل نمايشگاه و آموزشگاه فناوري مجموعه
كي از رساني مربوطه در ي هاي سوخت ها و سيستممشعل

  . هاي كشور است دانشگاه
هايي بر اساس  اين نمايشگاه و آموزشگاه شامل مشعل

، مشعل )Package(هاي روز دنيا نظير مشعل پكيج فناوري
، )با سوخت مايع(مخلوط تششعي، مشعل شعله آبي پيش

         صدا با آاليندگي و هواي اضافي كم، مشعل مشعل كم
ل دوسوخته، مشعل شعله سرعت متوسط و سرعت باال، مشع

 مسطح، مشعل ركوپراتور سرخود، مشعل اتمسفريك، مشعل

 هايسيستم همراه به خطي مشعل و دمشي مخلوطپيش

  .رساني و تابلوهاي مربوطه خواهد بود سوخت
شايان ذكر است كه اين مجموعه آموزشي در دانشگاهي 

از جمله (اندازي خواهد شد كه امكانات و شرايط بهتري راه
را به اين حركت ) هاي ديگرمكان بازديد دانشجويان دانشگاها

هايي لذا، خواهشمند است دانشگاه. خيرخواهانه اختصاص دهد
مند به همكاري در اين زمينه هستند، پيشنهاديه كه عالقه

براي چگونگي تخصيص فضا و امكانات براي اين  را خود
مجموعه به همراه مشخصات مسئول مورد نظر كتبا به 

 . دبيرخانه انجمن احتراق ايران اعالم نمايند
سايت انجمن توانند اطالعات تكميلي را در مندان ميعالقه

  .مالحظه نماينداحتراق ايران 
  
  هاي احتراقياخبار و تازه

 شونداي منبع جديد سوختي ميازهاي گلخانهگ

فناوري در آمريكا اظهار داشت كه مازاد يك متخصص زيست 
كه عامل اصلي تغييرات  ،كربن در اتمسفر زمين دي اكسيد
 .دي شوقعنوان منبع سوخت تلتواند روزي بهمي ،جوي است

مايكل آدامز در دانشگاه جورجيا و همكارانش راهي براي 
تبديل دي اكسيد كربن در اتمسفر زمين به محصوالت صنعتي 

تواند به توليد مستقيم ها مياكتشاف آن .اندسودمند يافته
حال  كه در ،اي منتهي شودخت زيستي از گازهاي گلخانهسو

حاضر عامل اصلي جذبه اشعه خورشيد و افزايش دماي هوا 
در اصل كاري كه ما انجام : آدامز اظهار داشت .شوندتلقي مي

ايم توليد يك ميكروارگانيسم بود كه با دي اكسيد كربن داده
يعني دي  دهند،كند كه گياهان انجام ميهمان كاري را مي

 .كنداكسيد كربن را گرفته و محصولي سودمند از آن آزاد مي
گياهان از نور خورشيد براي تبديل آب و دي اكسيد كربن 

توان اين شكرها كنند و ميخود استفاه ميبه شكر براي انرژي 
است  يحال اين در .هايي چون اتانول تخمير كردرا به سوخت

كه اين شكرها چرا ،است كه گرفتن عصاره اين شكرها دشوار
اما براساس . هاي سلولي پيچيده گياهان قرار دارندديوارهدر 

عنوان توانند گياهان را بهها ميتحقيقات جديد محققان، آن

طور مستقيم از واسطه حذف كنند، دي اكسيدكربن را به
اتمسفر گرفته و آن را به محصوالتي سودمند چون سوخت و 

ك محققان اين تحقيق ي. ندمواد شيميايي تبديل كن
 Pyrococcus furiosus نامميكروارگانيسم منحصر به فرد به

هاي بسيار ارگانيسم اوليه از كربوهيدرات در آب. اندتوليد كرده
 .كندرتي نزديك به مركز زمين تغذيه ميداغ اقيانوسي با حرا

نوعي دستكاري كردند واد ژنتيكي ارگانيسم اوليه را بهها مآن
توليد كنند كه در دماي   Pyrococcus furiosusبتوانندتا 

  .پايين نيز بتواند از دي اكسيد كربن تغذيه كند
 http:///www.mehrnews.com                        :        منبع
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  ي بزرگارايانهسازي تجربه يك شبيه
 ETH )Eidgenössische Technischeمؤسسه محققان 

Hochschule ( 65000رايانه با ابروسيله يك بهزوريخ 
      در يك جريان آشفته را  يند خوداشتعاليار، فردازشگپر

هاي عددي در زمينه سازيترين شبيهدر يكي از بزرگ
  .هاي واكنشي مدلسازي و تحليل كردندجريان

هاي احتراقي با يك تيم تحقيقاتي در زمينه سيستم
از  يكي (DNS)سازي عددي مستقيم شبيهكمك روش 

           در . كردندهاي واكنشي را مدلسازي ترين جريانبزرگ
           اشتعالي هيدروژن در يك جريان سازي خوداين شبيه

در اين . رت عددي مدلسازي شدصوهواي داغ آشفته به
سازي جهت بررسي يك رخداد احتراقي در بازه زماني شبيه

 12پروسسور به  65000ثانيه در مقياس واقعي، با  يميل 11
 100سازي در حدود در طي اين شبيه. ز زمان نياز بودرو

مزيت چنين  .آوري و ذخيره شدترابايت اطالعات جمع
يات و اطالعات دقيق در دست آوردن جزئهايي بهسازيشبيه

تركيبات  غلظت اجزايعت جريان، فشار، دما و مورد سر
ري مستقيم گياندازه طور تجربي باهشيميايي است كه ب

  .پذير نيستسادگي امكاندستيابي به اين اطالعات به

  http://www.sciencedaily.com                        :منبع
  

	دهد درصد كاهش مي 40رف سوخت را تا دي پاراكس مصخودروي هيبري

اين : رست تيم سازنده خودروي هيبريدي پاراكس گفتسرپ
خودرو بر اساس پلت فرم خودروي پرايد ساخته شده است و 

درصد  40شود مصرف سوخت تا استفاده از آن موجب مي
 . كاهش يابد

انتقال  سيستم: ايرنا افزود   وگو بادر گفت سين زيارتيح
بيش درصد  55 شتاب آن قدرت و بدنه اين خودرو متفاوت و

كيب موتور تر: ي اظهار داشتتزيار. از خودروي پرايد است
الكتريكي و موتور احتراقي در خودروهاي هيبريدي موجب 

شود كه موتور احتراقي در حالت بهينه كار كند و مي
درنهايت سوخت كمتري مصرف شود كه در خودروي 

  . پاراكس نيز اين كار انجام شده است
برقي، سه حالت تمام خودروي پاراكس در: وي افزود

در حالت . هيبريدي طراحي شده استاسپرت و تمامتمام
كند و تنها با تمام برقي، خودرو مانند خودروي برقي عمل مي

در حالت تمام اسپرت هدف . انرژي الكتريكي حركت مي كند
) كيلومتر در ساعت 200تا(افزايش شتاب و سرعت بيشينه 

ا هدف كاهش مصرف بوده است و حالت تمام هيبريدي ب
  .سوخت طراحي شده است

به گفته وي اين خودرو در حالت الكتريكي در مدت زمان 
 كيلومتر 40شود و سپس تا ساعت با برق شهري شارژ مينيم
ي در مورد توليد انبوه اين نوع و. تواند مسير بپيمايدمي

اين خودرو يك پروژه تحقيقاتي است كه بعد از : خودرو گفت
در مرحله بعدي به توليد انبوه خواهد  تجاري و ساخت نمونه

اما متاسفانه صنايع بزرگ براي تجاري و توليد انبوه  ،رسيد
ه گفته زيارتي ب. انداين نوع خودرو تاكنون حمايتي نكرده

خودروي پاراكس در مسابقات ملي طراحي خودرو در سال 
يم ت. تيم، مقام نخست را به خود اختصاص داد 55از بين  91
التحصيالن نفر از فارغ 16ازنده خودروي پاراكس شامل س

افزار و هاي مكانيك، برق، كنترل، قدرت، نرمكشور در رشته
اين تيم در مدت زمان هفت سال پاراكس را  .صنايع است
  .اندطراحي كرده

http://www.noornews.ir:                                   منبع
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	بلعند ها آلودگي را مي سوخت زيست
حجم زيادي از لجن سبزرنگ هر روزه با در كشور اسپانيا 

اكسيدكربن توليدي توسط  جذب نور خورشيد و نيز دي
سرعت رشد هاي كه در نزديكي آن قرار دارد ب كارخانه

دارند تا  هر روز كارگران بخشي از اين لجن را برمي. كند مي
در واقع كاري كه زمين ظرف . نفت استخراج كنند از آن
انجام دهد، تنها ظرف چند روز به ميليون سال انجام مي 400
ع درواقع اين نو. اما اين يك نفت معمولي نيست .رسد مي

گيرد كه كربن منفي  ها جاي مي اي از سوخت نفت، در دسته
 جو را جذب در ها، كربن موجود اين نوع سوخت. نام دارد

ايده كلي توليد اين نوع سوخت  .دارند مي نگه خود در و هكرد
) در اينجا جلبك(هي خاص را ابتدا بايد گيا. بسيار ساده است

اكسيدكربن موجود در  صورت طبيعي جذب كننده ديكه به
توان از اين گياه  افزون بر اين كه مي. جو است، پرورش داد

ا در كربن رنفت استخراج كرد، پسماند گياه نيز حجم زيادي 
ها  كربن منفي بودن اين دسته از سوخت .دارد خود نگه مي

  . خاطر همين پسماند استبه
 .هاي زيستي چندان هم سودمند نيست سل اول سوختن

رين سوخت زيستي در دنيا اتانول است تشدهامروزه شناخته
هاي زيستي  در واقع سوخت. شود كه معموال از ذرت تهيه مي

هاي  الت كشاورزي، نسل اول سوختشده از محصوتهيه
ها،  گونه سوختشايد در نگاه اول اين .شوند زيستي ناميده مي

كربن خنثي باشد، يعني به ازاي هر يكصد اتم كربني كه از 
كنند، هنگام سوختن دقيقا يكصد اتم كربن به  جو جذب مي
 .اما متاسفانه اين فقط ظاهر قضيه است ،دارند جو گسيل مي
كشاورزان زمين را براي كاشت گياه ذرت شخم  از زماني كه

كنند و درنهايت محصول را  و كود به آن اضافه مي زنند مي
        ند مقدار زيادي سوخت فسيلي استفاده كن برداشت مي

همچنين سوخت فسيلي مورد استفاده براي فرآيند . شودمي
همه اين  .تبديل گياه به اتانول را نيز بايد درنظر گرفت

ل سبب توليد مقدار زيادي كربن شده و به اين ترتيب مراح
 .ها چندان منطقي نيست كربن خنثي ناميدن اين نوع سوخت

هاي توليد اتانول از محصوالت زراعي سبب شده  محدوديت
اي مناسب مطرح  عنوان گزينهها به هيه سوخت از جلبكت

تر از انواع محصوالت كشاورزي  ها بسيار سريع جلبك. شود

توده هاي سويا، زيست بيست برابر دانه كنند و هر روز يرشد م
اي نيست و  ها كار پيچيدهاستخراج نفت از آن .كنند توليد مي

هاي غيرقابل  هاي شور و زمين توانند در آب دريا، آب مي
كشت رشد كنند و به اين شكل جا را براي كاشت محصوالت 

ب بود هاي جذا همين ويژگي .كنند كشاورزي ديگر تنگ نمي
كه شركتي اسپانيايي را برآن داشت تا در كنار يك كارخانه 

اي ساحلي، مزرعه پرورش  سيمان قرار گرفته در منطقه
رنگ توليد جلبك خود را تاسيس و به اين شكل نفت آبي

ها،  موجود در جلبك) باكتري آبي(درواقع سيانوباكتر . كند
و به  اكسيدكربن توليدي توسط كارخانه سيمان را جذب دي

براي توليد يك بشكه نفت به اين شيوه،  .كندنفت تبديل مي
 اكسيدكربن توليدشده توسط كارخانه حدود دو تن از دي

البته  .شود يهاي اين مركز جذب م وسيله جلبكسيمان به
اكسيدكربن توليد  فرآيند توليد نفت از جلبك نيز مقداري دي

، افزودن كود به ها براي رشد بهتر زدن جلبكزيرا هم ،كند مي
آنها و نيز فرآيند استخراج نفت از آن نيازمند صرف انرژي و 

اين مجموعه عمليات  .اكسيدكربن است در نتيجه توليد دي
سوختن . كند اكسيدكربن توليد مي كيلوگرم دي 700حدود 

 450ها نيز حدود  اين نوع سوخت زيستي در موتور خودرو
كيلوگرم  900حدود  .ندك مي جو وارد اكسيدكربن دي كيلوگرم

ماند كه  اكسيدكربن نيز در پسماند جلبكي باقي مي دي
توان آن را با بتون تركيب و به اين شكل در زمين دفن  مي
 5/2ازاي هر هكتار جلبك، ار است بهاين شركت قر .كرد

اما آيا توليد سوخت زيستي از . بشكه نفت در روز توليد كند
رسد هزينه اوليه  ظر مينجلبك مقرون به صرفه است؟ به

اي بسيار باال باشد و درنهايت توليد  اندازي چنين كارخانه راه
هزار تومان هزينه  20هر ليتر از اين نوع سوخت حدود 

البته در حال حاضر اين شركت اسپانيايي با  .داشته باشد
پسماندهاي جلبك خود به كارخانجات توليد اسيدهاي  فروش

اما معلوم نيست با  .كند كسب مي، درآمد خوبي 3چرب امگا 
اشباع بازار از چنين محصوالتي، چقدر بتوان روي اين درآمد 

تازگي براي كاهش هزينه ههايي كه ب از روش يكي .كرد حساب
هاي  در كيسه آنها گذاشتن شده پيشنهاد جلبك پرورش

هاي  ها در آب متري و قرار دادن اين كيسه 25پالستيكي 
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تواند آب و نور مورد  ن شكل جلبك ميبه اي .اقيانوسي است
 هم افزون بر اين امواج نيز وظيفهنياز خود را دريافت كند و 

 هاي توليد سوخت اما محدوديت ،رساند انجام ميبه را آنها زدن
ها براي  جلبك. شود جلبك به همين جا ختم نمي از زيستي

ويژه نيتروژن و فسفر هرشد به مقادير زيادي از مواد مغذي ب
گونه از مواد كار بسيار دارند، اما تامين اين حجم از ايننياز 

دهم از دهد براي توليد يك محاسبات نشان مي .دشواري است
ها بايد  سوخت مصرفي در اياالت متحده با استفاده از جلبك

با  .مجموع نيتروژن و فسفر توليدي اين كشور را مصرف كرد
شايد توليد سوخت دادن اين مزايا و معايب، كنار هم قرار

عنوان بهترين به استفاده از جلبك در حال حاضر زيستي با
   .هاي فسيلي مطرح نشود گزينه جايگزين سوخت

ماده اوليه  ترين الوصول ترين و سهل ارزاندر حال حاضر 
هايي  تودهبراي توليد سوخت زيستي عبارت است از زيست

رخي هاي برجاي مانده از برداشت محصول، ب نظير ساقه
 توليد اتانول از زيست. گياهان خودرو يا درختان خشكيده

روي  ترين چالش پيش اما اصلي، ده جديدي نيستها پدي توده
ها اين است كه شكستن پيوندهاي  تودهتوليد اتانول از زيست

بر و شيميايي اين مواد و تبديل آن به اتانول بسيار انرژي
فعال در اين  تازگي يك شركتهخوشبختانه ب .دشوار است

توده  حوزه توانسته نوعي فرآيند طراحي كند كه در آن زيست
تحت تاثير حرارت، فشار و كاتاليزور به هيدوركربني مشابه 

هيدوركربن موجود در بنزين، گازوئيل يا سوخت هواپيما 
دست ين بدان معناست كه سوخت زيستي بها .شود تبديل مي

هاي فسيلي  سوختتوان با اين  آمده از اين روش را مي
تركيب و به اين وسيله چگالي كربن موجود در آنها را كاهش 

مانند حاصل ين در اين فرآيند نوعي ماده ذغالهمچن. داد
هاي كشاورزي  تواند به حاصلخيزتركردن زمين شود كه مي مي

زدايي هاي اين روش، تمركز گر از جذابيتيكي دي .كمك كند
اي از واحدهاي  مجموعهاين بدان معناست كه . در آن است

توان در فواصل دور از هم قرار داد و بدين  كوچك را مي
ترتيب نياز به حمل زيست توده به يك واحد مركزي از ميان 

تا  40هر يك از اين واحدها قادرند در سال بين  .واهد رفتخ
هايي كه  ميليون ليتر بنزين را با استفاده از زيست توده 200

بدين . آنها واقع است، توليد كنند كيلومتري 50تا شعاع 
مانند توليدي ذغالاكسيدكربن جذب ماده  شكل نيمي از دي

شده و نيمي ديگر از آن توسط خودروها به جو زمين باز 
 سال آينده حدود 20اين شركت درنظر دارد تا  .خواهد گشت

واحد از اين واحدهاي مستقل را توليد كند تا به اين  2000
ز سوخت مايع مورد نياز دنيا را توليد درصد ا 10وسيله 
 2050در صورت اجراي كامل اين طرح تا سال  .نمايد
  .درصد كاهش داد 85اكسيدكربن را تا  توان گسيل دي مي

      http://salamatnews.com                                          :منبع

  
  زودي در آسمان شهرهاپرنده هيبريدي به خودروهاي

انگيز خود براي يك شركت نوپاي آمريكايي از ايده حيرت 
اين . ساخت خودروي عمود پرواز هيبريدي پرده برداشت

نام دارد، در حال تالش ) Terrafugia(ترافوژيا كه  ،شركت
براي ساخت نمونه تجاري خودروي پرنده خود به نام ترنزيشن 

)Transition (است .  
به گزارش هيتنا، شركت ترافوژيا طرح مفهومي خودروي عمود 

ه كرده ئارا 2025د را براي توليد در سال پرواز هيبريدي خو
ايكس يك  اف پروژه جديد شركت ترافوژيا با نام تي .است

غيير زاويه نفره هيبريدي است كه قادر است با تخودروي چهار
روي موتورهاي  شدهشونده نصبهاي تا صفحه چرخش ملخ

به . صورت عمودي نشست و برخاست كندالكتريكي خود، به

گفته مسئولين اين شركت، براي برخاست عمودي، موتورها 
با . كم از تواني معادل يك مگاوات برخوردار باشندبايد دست

متري از  30اين توان خودروي پرنده قادر است در يك فضاي 
اع مناسب موتورها به زمين برخيزد و پس از رسيدن به ارتف

صورت افقي درآمده و خودرو با كمك فن مستقر در انتهاي آن 
اسب بخار به  300كه توسط يك موتور بنزيني با قدرت 

موتور . دهد آيد پرواز افقي خود را ادامه مي چرخش در مي
تواند اين خودرو را در حالت پرواز به سرعتي  بنزيني كه مي

برساند، همزمان به شارژ كيلومتر بر ساعت  322معادل 
 كيلومتر خودروي تي 800پس از طي . پردازد ها نيز مي باتري
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ترين پمپ بنزين فرود آمده و اقدام به ايكس در نزديك اف
  . دكنگيري ميسوخت

خودرو، آن را منظور تسهيل پرواز با اين به ،شركت ترافوژيا
. دمجهز خواهد كر) Fly by wire(سيم  به سامانه پرواز با

پيشرفته اين خودرو قادر خواهد بود  خلبان خودكار ،همچنين
ست و برخاست را انجام داده و با صورت خودكار عمليات نشبه

احتراز از مناطق خطرناك جوي يا مناطق پروازي ممنوعه، 
حتي در صورت بروز . خودروي پرنده را به مقصد هدايت نمايد

 ،وضعيت اضطراري، جاي نگراني براي سرنشينان نخواهد بود

ك چرا كه اين خودرو مجهز به يك چتر نجات است كه با كم
  . آرامي فرود آيدتواند به مي آن در چنين شرايطي
توسط تعدادي از  2006كه در سال  ،شركت ترافوژيا

بنا نهاده شد، سال گذشته  MITآموختگان دانشگاه  دانش
. ترنزيشن را مورد آزمايش پروازي قرار داد  خودروي پرنده

اند، براي اين خودروي پرنده تا  مسئولين شركت اعالم كرده
  .اند دهكر سفارش خريد ثبت 100كنون 

  http://aero-space.ir                                             :منبع

  
  ساخت موتور احتراقي با سيلندر ارتجاعي

 Stanford) تازگي در مركز تحقيقات مستقل در كاليفرنيابه

Research Institute)  يك موتور احتراق داخلي مينياتوري
 ) كشسان(ر االستيك يك سيلند كه ازاست ساخته شده 

ها، اين موتور كه براي استفاده در ربات. بردمي بهره
هاي هيبريدي و حتي هواپيماهاي جاسوسي كوچك، اتومبيل

ها قابل استفاده است به سفارش ارتش اياالت زنچمن در
  . متحده طراحي و ساخته شده است

تون موتورهاي احتراق داخلي رايج براساس حركت پيس
هاي موتورهاي رايج در اندازه. كننديلندر كار ميدر داخل س

شده ، زيرا مقدار توان تلفنسبتاً بزرگ بازده مطلوبي دارند
گونه موتورها در  دليل نشتي گاز در اطراف سيلندر اينبه

اما در موتورهاي . مقابل توان كلي موتور درصد ناچيزي است

در . است مينياتوري، افت توان ناشي از نشتي نسبتاً چشمگير
  .يابدشدت كاهش ميچنين شرايطي بازده موتور به

به ادعاي كارخانه سازنده، در موتور جديد سيلندر از يك 
اي كه پس از احتراق گونهماده كامالً كشسان ساخته شده به

هاي سيلندر در اثر انبساط گازهاي داغ توليدشده، جداره
ل و دليل خاصيت ارتجاعي به شكمتورم شده و سپس به

اين كار باعث كاهش تلفات ناشي از . گردندحالت اوليه باز مي
نشتي در اطراف سيلندر شده و بازده موتور تا حد زيادي 

  .يابدافزايش مي

  http://www.newscientist.com                           :منبع

  
شود سوز تدوين مي LPG استاندارد مصرف سوخت خودروهاي

نقل شركت  و انرژي در بخش حمل سازي مدير بهينه
تدوين  يريزي برا سازي مصرف سوخت از برنامه بهينه

  .سوز خبر داد LPG معيار مصرف سوخت خودروهاي  استاندارد
 40در حال حاضر حدود : آبادي اظهار كرد محمدرضا فيض

وي با بيان  .كنند سوز در كشور تردد مي LPGهزار سواري 
تاندارد معيار مصرف سوخت اين كه با اين حال هنوز اس اين

در اين زمينه : خودروها تدوين نشده است، خاطرنشان كرد
ها، استاندارد معيار مصرف  ضروري است كه مانند ساير سوخت

  .سوز نيز تدوين شود LPGسوخت خودروهاي 
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مقدمات اين كار آغاز شده و : ادامه داد آبادي فيض
تاندارد به پايان اميدواريم ظرف يك سال آينده تدوين اين اس

تصويب نهايي و ابالغ به كميته اصلي تدوين  يرسيده و برا
گاز ( LPGآلودگي سوخت : وي افزود .استانداردها ارائه شود

همچنين عملكرد اين . است CNGكمتر از سوخت ) مايع
سوخت در خودرو مانند بنزين بوده و قدرت آن در مقايسه با 

CNG فشار موجود در : ردآبادي تصريح ك فيض .بيشتر است
اي كمتر از  در حد قابل مالحظه LPGهاي سوخت  كپسول

بوده و خطرات كمتري نسبت به اين سوخت  CNGسوخت 
  .دارد

  http://www.momtaznews.com                         :منبع

  
  جهش اقتصادي در صنعت پااليش نفت با توسعه فناوري احتراق در دماي باال

هاي صنعت نفت احتراق در دماي باال در كورهوري اتوسعه فن
سازي مصرف سوخت است كه هاي شركت بهينهاز پروژه

جويي بااليي را براي تواند سودآوري و صرفهتوسعه آن مي
  . دكنكشور ايجاد 
سازي رييس پژوهش و فناوري شركت بهينه ،اميد شاكري

 رسانيوگو با خبرنگار پايگاه اطالعدر گفت ،مصرف سوخت
اين فناوري : شركت ملي نفت ايران با اعالم اين خبر گفت

و   هاي صنعتي صنايع فوالدهاي پااليشگاهي، كورهدركوره
با توسعه : وي افزود .كاربردهاي متعددي دارد  آلومنيوم

هاي صنعت نفت، عالوه وري احتراق در دماي باال در كورهافن
درصد در  30بر كاهش مصرف سوخت به ميزان حداقل 

از نظر  ها نيزهاي پااليشگاهي، عملكرد اين كورهورهك
شاكري، كاهش مصرف سوخت  .يابدفرآيندي بهبود مي

 25كاهش   و  درصد 50الي  25هاي صنعتي به ميزان كوره
محيطي را از هاي زيستدرصدي ميزان انتشار آالينده 60الي 

   .ديگر مزايايي اين طرح عنوان كرد

  http://www.nioc.ir                        :                   منبع

  
	ي آيندههاهمايش

  پنجمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران
  دانشگاه علم و صنعت ايران - 1392 ماهبهمن 17و  16

انشگاه علم و صنعت انجمن احتراق ايران با همكاري د
ماه بهمن 30در ايران پنجمين كنفرانس سوخت و احتراق را 

  . كندبرگزار مي 1392اسفندماه  1و 
 دعوت و دانشگاه صنعت محققان و متخصصان كليه از

سوخت  به هاي مربوطزمينه علمي در مقاالت ارائه با شودمي
 دخو و صنعتي آموزشي هاي پژوهشي،يافته آخرين و احتراق،

 كشور در احتراق فناوري و دانش و ارتقاي توسعه در و ارائه را

  .فرمايند عزيزمان مشاركت

  محورهاي همايش
  تئوري سوخت و احتراق •
  سوخت و احتراق صنعتي •
 سوزموتورهاي درون •

  رانشهاي توان و پيشسيستم •
  مديريت و اقتصاد سوخت و احتراق •
  محيط زيست و ايمني •
  جاري و مسكونيهاي تسوخت و احتراق در بخش •

  هاي جانبيبرنامه
  دومين جشنواره عكس شعله •
  نمايشگاه تخصصي •
  هاي آموزشيكارگاه •
  هاي مهمتاريخ

  27/9/92: دريافت مقاله كامل
  11/10/92: اعالم نتايج داوري مقاله

  26/10/92: نهايي مقاله دريافت نسخه
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  المللي مهندسي شيميهشتمين كنگره بين
	جزيره كيشالمللي هاي بينمركز همايش - 1392 ماهاسفند 8الي  5

المللي هشتمين كنگره بينانجمن مهندسي شيمي ايران 
  .كندبرگزار مي جزيره كيشرا در  مهندسي شيمي

  محورهاي همايش
  پديده هاي انتقال •
  ترموديناميك •
  فرآيندهاي جداسازي •
  مدلسازي و شبيه سازي •
  (CFD) ديناميك سياالت محاسباتي •
  ست و طرح رآكتورسينتيك، كاتالي •
  مهندسي و كنترل فرآيند •
  پزشكي، صنايع غذايي و دارويي فناوري، مهندسيزيست •
  فناوري نانو •
  علوم و مهندسي پليمر •
  نفت و مهندسي مخازن •
  مهندسي محيط زيست و ايمني •
 استاندارد سازي و آموزش در صنايع شيميايي •

  1392شهريور  1: مهلت ارسال چكيده مقاالت
 1392اسفند  5: مايشتاريخ برگزاري ه

Email: secretariat@ichec.ir 
Website: ichec.ir 

  
  

  
  )سياالت(ها  پانزدهمين كنفرانس ديناميك شاره

  ن، دانشكده علوم و فنون دريايي و جويدانشگاه هرمزگا
  1392آذرماه  28تا  26

15th Fluid Dynamics Conference  
17-19 December 2013 

براي ارائه دستاوردهاي تحقيقاتي و ايجاد ارتباط بين 
پژوهشگران در داخل و خارج كشور و هماهنگي و همفكري در 

ها،  شاره هاي تحقيقات در علوم وابسته به ديناميك زمينه
، در دانشگاه )سياالت(ها  رهپانزدهمين كنفرانس ديناميك شا

  .شود هرمزگان برگزار مي

  :موضوعات كنفرانس
هاي  ها در زمينة روش ها شامل كليه پژوهش موضوع مقاله

  :ها از قبيل نظري، تجربي و محاسباتي در ديناميك شاره
  هاي آرام  جريان •

  هاي متالطم  جريان •
  پايداري جريان  •
  پذير  هاي تراكم جريان •
  ناپذير  هاي تراكم جريان •
  هاي مرزي  اليه •
  هاي غيرنيوتوني  شاره •
  هاي با سطح آزاد  جريان •
  هاي دوفازي و چندفازي  جريان •
  هاي همراه با احتراق  جريان •
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  هاي رقيق  جريان •
  هاي متخلخل  جريان در محيط •
  ) جوي و اقيانوسي(هاي ژئوفيزيكي  ديناميك شاره •
  هاي محيطي كاربرد سنجش از دور در مطالعه شاره •
  محيطي  هاي زيست ناميك شارهدي •
  اثرات شناوري و دوران در جريان  •
  انتقال جرم و گرما  •
  ها در مهندسي پزشكي  كاربرد شاره •
 گيري و كنترل جريان  هاي اندازه روش •
  ها در مقياس كوچك  ديناميك شاره •

و  يهاي دريايها در مهندسي سازه ديناميك شاره •
  مهندسي كشتي 

  ميدان مغناطيسي و الكتريكي  ها با اثرات ديناميك شاره •
  ها  نانوشاره •

 هاي مهم تاريخ
  1392تيرماه  1 :آخرين مهلت ارسال مقاله كامل

  1392مهرماه  1 :ها اعالم پذيرش نهايي مقاله
  1392آذرماه  1  :نام آخرين مهلت ارسال فرم ثبت

Website: http://www.hconf.ir 
Email: info@fd2013.ir 

  
  

كه موتورهاي درونسوز همراه تمدن بشري  ونيم استيك قرن
داشته، در خشكي و را روشن نگه هايي چراغ آندر مكان .است

منشأ ردريا و هوا، ترابري را متحول كرده است و در صنعت س
دليل وابستگي به ،اما در همان حال .است شده بديليبي خدمات

ي اهاي سنگوارهموتور درونسوز با سوخت بسيار تنگاتنگي كه
دوش را با خود به پيدا كرده، بار عظيمي از آلودگي هوا) نفتي(

رها  توانبا توجه به اين كه مزاياي آن خدمات را نمي. كشدمي
توان چشم كنندة آلودگي هوا نيز نمياز آثار نگران ،كرد

 :دشومتخصصان موتور حساستر و دشوارتر مي كار ؛پوشيد
پژوهشي  هايفعاليت فشردگي و گستردگي بيانگر همه هااين

 دانشگاهي و پژوهشي و صنعتي  و مهندسي است كه مجامع
     كه هشتمين همايش  است ما در پيش رو دارند و اميد

لمللي موتورهاي درونسوز بتواند رسالت خود را در فراهم نبي
انتشار هرچه بهتر نتايج آن  آوردن سخنگاهي براي انعكاس و

  .تحقيقات ايفا كند

 همايش هايسرفصل

سازي موتور، دورگه، كوچك(هاي جديد در موتور فناوري •
 )بندي متغيرزمان استفاده از پرخوران و

     سازي، هاي عددي و شبيهروش(سوخت و احتراق  •
موتور احتراقي، كاهش  هايكارهاي كاهش آاليندهراه

 )هاي جايگزينمصرف سوخت و سوخت

  بررسي علل خرابي و فرايند بهبود قطعات •

  بررسي صدا، ارتعاش و ناهنجاري در موتور •

  و همبندي موتور قطعات ساخت در جديد هايروش و مواد •

آهني، دريايي، راه(موتورهاي احتراق داخلي غيرخودرويي  •
  موتور استرلينگ و) هوايي و دوزمانه

راهبردهاي مديريت هوشمند، نگاشت، (مديريت موتور  •
 )ا و عملگرهافناوري حسگره سازي،يابي، شبيهعيب

  كاريكاري و روغنخنك •

جعبه دنده، سامانه انتقال قدرت و (مباحث خودرويي  •
 )موتور تطابق خودرو و

هاي گيري نوري، آزموناندازه(سازي گيري و شبيهاندازه •
 )اي تنش و خستگيهاي سازهتحليل  موتور، گذاريصحه

مهندسي صنايع، كيفيت، مديريت (توسعه و تكوين موتور  •
 )اندازشمچ و
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  : هاي مهمتاريخ
 1392ماه آبان 15 :مهلت ارسال مقاله كامل

 1392ماه دي 15: يزمان اعالم نتايج داور

  1392 ماهبهمن 30تا  28: زمان برگزاري همايش

 نفت پژوهشگاه صنعت :محل برگزاري

Website: http://www.iranengine.com 
Email: info@iranengine.com 

  
  دومين همايش ملي انرژي هاي نو و پاك

 1392مهر  11

ماه هاي نو و پاك در مهردومين دوره همايش ملي انرژي
  .شودسال جاري برگزار مي

 محورهاي همايش
  انرژي خورشيدي •
 انرژي باد •
 گرمايي انرژي زمين •
 تودهبيوگاز و زيست •
 هاي سوختيپيل •
  انرژي وابسته به آب •
  انرژي هيدروژن •
 يدهيبر هاي انرژيسيستم •
  سازي انرژيمديريت و بهينه •
  انرژي بازيافت •

  سازي انرژيهاي ذخيرهروش •
  محيط زيستي منابع انرژي تجديدپذير اثرات •
  منابع انرژي پاك هاي اقتصادي و فنيارزيابي جنبه •
  انرژي و ساير محورهاي مرتبط با •

  هاي كليديزمان
 1392 شهريور15 :قاالتمهلت ارسال كامل م

   1392 شهريور 23 :اعالم نتايج داوري
  1392 شهريور28  :آخرين مهلت ثبت نام در همايش

  1392ماه مهر 11: زمان برگزاري

دانشكده فني شهيد مفتح وابسته به  ،همدان: محل برگزاري
  ايدانشگاه فني و حرفه

Website: http://www.iscconferences.ir/303 

 
11th International Symposium on Fire Safety Science 

February 10-14, 2014 
The University of Canterbury, New Zealand 

The International Association for Fire Safety 
Science (IAFSS) is proudly announcing that the 
11th International Symposium on Fire Safety 
Science will be held on February 10 – 14, 2014 at 
the University of Canterbury, New Zealand. 
The Symposium is the premier fire safety science 
meeting in the world and has been organized 
triennially since 1985 by the IAFSS. The program 
will have parallel sessions for the presentation of 
fully peer-reviewed papers over the five days of 
the Symposium, including invited lectures from 
the world’s top fire science researchers. 

Symposium activities will begin on Sunday, 
February 9 with several workshops in the 
afternoon and a Welcome Reception in the 
evening. The Symposium will also have poster 
sessions which will provide an excellent 
opportunity to interact individually with 
researchers about their most recent work. Students 
are encouraged to participate and awards will be 
made for the best student posters. In addition to 
the technical sessions, numerous social activities 
are planned to cater for informal meetings with 
colleagues and friends. There will be a rich array 
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of entertainments and tours in the companion 
program and there is much to see in the 
Canterbury region and beyond. 
Research of Interest 
You are invited to submit a contribution that 
advances scientific understanding and/or presents 
new ideas in the entire spectrum of fire safety 
science. The topic areas include: 
• Ignition, Flame Spread 
• Compartment Fire Dynamics 
• Fire Chemistry and Toxic Hazards 
• Flame Retardants and Advanced Materials 
• Structural Fire Performance 
• Smoke Control and Detection 
• Suppression 
• Forest (wildland) fires 
• Explosions and Industrial Fires 
• Fire Risk Analysis and Statistics 

• Evacuation and Human Behavior 
• Fire Safety and Sustainable Design 
• Special Applications (Codes and Standards; 

Fire Safety Management; Fire Safety and 
Security; Fire Forensics) 

Full Papers 
15 May 2013- Submission deadline for full papers 
15 August 2013- Letter to authors announcing 
paper acceptance/declination 
30 September 2013- Deadline for submission of 
the revised paper and the rebuttal 
15 October 2013- Deadline for technical approval 
of the final manuscript by Program Committee 
30 November 2013- Final submission deadline for 
photo-ready copy 

Website: http://www.iafss.org/symposium/11th-
symposium/ 

 
Energy Production and Management in the 21st Century  

The Quest for Sustainable Energy 
23-25 April, 2014 

 Ekaterinburg, Russia 

The Conference aims 
to discuss the future 
of energy production 
and management in a 
changing world. 
Developed societies 
require an ever 
increasing amount of 
energy resources, 
which creates 

complex technological challenges. 
The idea is to compare conventional energy 
sources, particularly hydrocarbons, with a number 
of other ways of producing energy, emphasising 
new technological developments. The challenge 
in many cases is the conversion of new sources of 

energy into useful forms, while finding efficient 
ways of storing and distributing energy. 
Energy policies and management are of primary 
importance to achieving sustainability, and need 
to be consistent with recent advances made in 
energy production and distribution. The 
Conference will also discuss the energy use of 
industrial processes, including the imbedded 
energy contents of materials, particularly those in 
the built environment. 
Energy production, distribution and usage, result 
in environmental risks which need to be better 
understood. They are part of the energy 
economics and relate to human environmental 
health as well as ecosystems behaviour. 
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Conference Topics 
• Energy production  
• Energy management  
• Energy policies  
• Energy and economic growth  
• Energy efficiency  
• Hydropower  
• Wind energy  
• Solar energy  
• Nuclear energy  
• Biomass and biofuels  
• Energy storage  
• Hydrocarbons  
• Gas production  
• Processing of oil and gas  
• Energy conversion  
• Energy savings  
• Energy in the built environment  
 

• Energy networks  
• Pipelines  
• Energy balance  
• Energy economics  
• Heat, pumping systems  
• Environmental risk  
• Safety management  
• Emissions  
• C-O2 separation and storage  
• Imbedded energy  
• Energy and transport  
• Energy use in industry  
• Energy transmission and distribution  
• Energy industry efficiency  
• Energy security  
• Training in energy and sustainability 

Website: http://www.wessex.ac.uk/14-
conferences/energy-quest-2014.html

 

The Air Quality Conference is the nation's 
premier conference on emission control. This is 
an incredible opportunity to gain insight and 
interact with some of the top industry experts.  
This conference will continue to evolve around 
the critical issues facing the United States and 
world with respect to air quality and carbon 
management issues. You will gain up-to-date 
information and benefit from discussions on 
potential health risks, available and developing 
control technologies, control strategies and 
research needs, and current and pending 
regulatory policies. Join us for new sessions, the 
best speakers, cutting-edge technology, and the 
opportunity to network with your colleagues and 
experts in the industry.  

The Air Quality Conference provides an 
excellent opportunity for representatives from 
the following groups to present and discuss 
critical issues facing our nation and the world:  

• Industry 
• Energy experts 
• Policymakers 
• Environmental groups 
• The research community 
• State and federal government 
• Engineers 
• Consultants 
• Utilities 
• Equipment Vendors 

Website: http://www.undeerc.org/AQ9 
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