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  سرمقاله

  مرتبط با علم احتراق در كشورتجربي كمبودهاي اساسي در حوزه تحقيقات 

  وندحامد زيني

ابزار . اندگيري با ابزار ابداعي رشد ابتدايي خود را آغاز كردهبسياري از علوم مهندسي بر مبناي مشاهدات بصري و در ادامه اندازه

هاي تدريج، با افزايش دانش بشر و افزايش كارايي سيستمبه. اندرا نداشتهگيري مناسب ابتدايي دقت و صحت كافي براي اندازه

در ها براي شناخت پديدهاي هاي بسيار متنوع و پيشرفتهها نيز بيشتر شد، تا جايي كه امروزه سيستمگيري، تسلط بر پديدهاندازه

هاست با نش احتراق يك دانش كهن است كه بشر سالدا. هاي مختلف وجود داردحوزه دانشگاهي و صنعتي براي كاربران در حوزه

هاي بسيار پيچيده در حين احتراق مواد، بسيار مشكل و محتاج ابزار دليل وجود پديدهتسلط تجربي بر شعله، به. آن در كنش است

مورد استفاده هايي بودند كه در دوران مختلف هاي تصويربرداري و غيره روشها، روش سيم داغ، روشترموكوپل. است خاص

گيري ليزري، توسعه شگرفي در ابزار ها و ابزارهاي اندازهبا اين حال، امروزه با توسعه روش. گرفته استمحققان و مهندسان قرار مي

با افزايش . اي در افزايش درك محققان از احتراق گذاشته استگيري تاثير عمدهاين ابزارهاي اندازه. گيري ايجاد شده استاندازه

تري براي اعتبارسنجي دارند و درنتيجه شرايط براي پيشرفت هاي عددي پشتوانه محكمت و تعداد متغيرهاي مورد بررسي، روشدق

و غيره  LIF ،PLIF ،CARS ،PIVي مانند هايهاي دنيا ابزارامروزه در بسياري از دانشگاه. جانبه دانش احتراق فراهم شده استهمه

اي گيري نقطهها را در مورد شعله مانند اندازهگيريترين اندازهترين و كاملدهد تا دقيقه محققان ميوجود دارد كه اين امكان را ب

هاي سطح نگاهي به مجالت علمي معتبر و همچنين كنفرانس. سرعت، دما، غلظت اجزا، اندازه قطرات سوخت و غيره انجام دهند

هد كه ديگر استفاده از ابزارهاي قديمي و كيفي در اين حوزه كاهش پيدا كرده دنشان مي) المللي احتراقمانند گردهمايي بين(اول 

متاسفانه در كشور ما در اين حوزه نقصان و كمبودهاي . اندمجهز شدهاي پيشرفتهگيري است و مراكز تحقيقاتي دنيا به ابزار اندازه

، LIFگيري پيشرفته مانند حقيقاتي ما هيچ كدام از ابزار اندازهها و مراكز تيك از دانشگاهاي كه در هيچ گونهاساسي وجود دارد به

PLIF ،CARS بسياري از كارهاي . ن محققان كشور از علوم روز دنيا در حوزه احتراق استماندوجود ندارد و مفهوم اين موضوع عقب

متاسفانه . راي بررسي مناسب وجود نداردگيري حجمي محدود شده است و درنتيجه ابزار كاملي بتجربي به تصويربرداري و يا اندازه

ها دستگاه هاي توليدكننده اينها، شركتدليل محدوديتها براي خريد اين ابزار، بهتمايل برخي دانشگاه رغمعلي موارد، بسياري از در

از . غيرقابل انكار است اين ابزارها در كشور يك نياز كارگيريايجاد شرايط براي به. كننداز فروش آن به كشورمان خودداري مي

از محققان افراد مسلط و توانا در انجام تحقيقات تجربي در كشور بسيار كم است و بسياري تعداد ، ف ديگر، با توجه به اين نقصانطر

نساني نيروي اافزار، به لحاظ درنتيجه، عالوه بر كمبود شديد در حوزه سخت. اندهاي تحليلي و عددي روي آوردهبه روشاين زمينه 

پرورش و جذب نيروي انساني ماهر و . ويژه دانشگاهها وجود داردنيز كمبودهاي جدي در كشور و بهمتخصص تحقيقات تجربي 

ها در كنار يكديگر امكان اين نوع اند كه بدون حضور آندراختيار داشتن ابزار كارآمد دو عامل اصلي تحقيقات تجربي و كاربردي

ويژه با توجه به نياز حياتي كشور به پيشرفت و كاربردي كردن اين زمينه در اين راه الزم است، به .تحقيقات وجود نخواهد داشت

دلخوش نباشند و تالشي در جهت كاربردي كردن تحقيقات احتراقي در  ISIعلمي در كشور، مسئولين و محققين به انتشار مقاالت 

اي باالي اين نوع تحقيقات، شايد اولين قدم ايجاد يك مركز ملي هبا توجه به مشكالت ذكرشده و هزينه. كشور داشته باشند

شايان ذكر است كه اين نوع استفاده از . هاي مرتبط مانند انجمن احتراق ايران باشدتحقيقات احتراقي در كشور زير نظر سازمان

  .آيدشمار ميها بههاي اين انجمنهاي علمي در كشورهاي صنعتي بسيار متداول بوده و از جمله ماموريتانجمن
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 احتراق در بدن انسان

  احمد كاظمي فرد

  ي مهندسي مكانيك، دانشگاه تربيت مدرسادانشجوي دكتر
  

  مقدمه

 10000 از طور متوسط بيشبدن انسان به در روز هر

 دماي حفظ به تنهانه كه شودمي حرارتي آزاد انرژي ژولكيلو

 از انجام كارهامورد ني انرژي بلكه ،كندكمك مي طبيعي بدن

مقدار اين انرژي . كندمي هاي روزمره انسان را تامينفعاليت و

 ادامه كند و، وزن و نوع فعاليت تغيير ميسن جنس، ا تغييرب

هاي بيوشيميايي، انسان بدون انجام واكنش تيفعال و يزندگ

  . استمنظور توليد انرژي حرارتي، غيرممكن به

مواد  سيداسيون يا احتراقاك يندافر نتيجه انرژي آزادشدن

در عين حال اين نوع . شودكه وارد بدن مي غذايي است

هاي فسيلي احتراق با احتراق حاصل از اكسيداسيون سوخت

 آيددست ميهها كه در خارج از سلول بو يا ديگر سوخت

سوختي  همان اكسيداسيون سريع مواد احتراق. متفاوت است

 كه ستا حالي در اين .تحرارت همراه اس و نور است كه با

 و نور توليد با گاهدر بدن هيچ غذايي مواد اكسيداسيون

وساز مواد غذايي در بنابراين سوخت ؛نيست همراه روشنايي

نوع سوخت، نحوه . هاي خاص استبدن انسان داراي ويژگي

نيز نحوه استفاده از انرژي  انتقال، سرعت و كنترل واكنش و

ست كه اين نوع احتراق را از ديگر شده از جمله مواردي اآزاد

طور خالصه به هاي زير بهدر بخش. كندمتمايز مي هااحتراق

  .تشريح اين موارد پرداخته شده است
  

   هاسوخت

شدن، شود كه بعد از خوردن و هضماي اطالق ميغذا به ماده

مو و توليد مثل سلولي، تنظيم براي نگهداري نسوج، رشد و ن

. رسدمصرف مياتي و ايجاد انرژي در بدن بهت حيانفعاالوفعل

ها و ها، چربياز ميان غذاهاي مصرفي، فقط كربوهيدرات

د با اكسيژن تركيب شده و نتوانها هستند كه ميپروتئين

  .دنحرارت توليد كن

 و دروژنيه ،كربن يها اتم شامل خالص يهادراتيكربوه

 فرمول كههستند  1:2:1 يملكول نسبت با ترتيببه ژنياكس

 در هادراتيكربوه .دهند يم ليتشك را Cn(H2O)n يعموم

گلوكز منبع اصلي سوخت  .شوند  يم ليتبد گلوكز به نهايت

تبديل  كوژنيگلگلولز مازاد در كبد به . است انسان در بدن

 رهيذخ مقدارطور متوسط اگر به .استقابل ذخيره  شده و

 گرم 245 كيلوگرمي حدود 70يك فرد سالم  در كوژنيگل

 و گرم در خون 20، كبد درگرم  75 ،طور تقريبباشد، به

 انسان بدن در كوژنيگل رهيذخ مقدار. هاست چهيماه در هيبق

. كند   نيتأم را انسان روز نصف يازهاين كهاست  اياندازه به

 و خون گلوكز يكبد كوژنيگل فرد، بودنگرسنه صورت در

 نيتأم راوي  يعضالن يازهاين ها چهيماه كوژنيگل

  . ]1[كند  يم

ي هستند كه از عناصر آل يستيز يهامولكول هاچربي

كربن، هيدروژن، اكسيژن و اغلب فسفر و نيتروژن تشكيل 

هاي طبيعي شناخته عنوان چربيكه به ،گليسيريدها. اندشده

از دو نوع مولكول اسيدهاي چرب و گليسرول ند، اشده

 تارساخ درشركت عالوه بر  ،گليسيريدها. اندتشكيل شده

نيز  سميمتابولدر  يسوخت مواد عنواني، بهسلول يغشاها

 . نقش دارند
ترين به ساده ورود به داخل جريان خون از قبل هاپروتئين

       تجزيه  ،يعني اسيدهاي آمينه ،خوددهنده واحد تشكيل

عالوه بر توليد حرارت و انرژي در  ،هاپروتئين. شوندمي

  .ها نيز شركت دارندن آنزيمها، در ساختسلول

، مثل شكر اندبعضي غذاها فقط حاوي يكي از مواد فوق

كه فقط داراي كربوهيدرات است و بعضي ديگر همانند شير 

  . هستندحاوي چربي، كربوهيدرات و پروتئين 
  

  انتقال مواد سوختي و اكسيژن

هاي بدن انسان در داخل سلول ياكسيداسيون مواد غذاي

كردن ساز و فراهمومنظور سوختبه ،هر سلول. دگيرانجام مي

انرژي مورد احتياج خود، نيازمند دسترسي به مواد مغذي و 

هاي شيميايي اكسيژن و نيز دفع محصوالت ناشي از واكنش

كه  ،انتقال مواد از طريق مايع خارج سلوليواين نقل. است
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. شودانجام مي ،افتي و پالسماي خون استبشامل مايع ميان

بافتي بايد طوري گردش داشته باشد كه بنابراين مايع ميان

ها و محصوالت از سلولشود ها سوخت و اكسيژن وارد سلول

هاي فيزيولوژيك مختلفي در طور كلي سيستمبه. دفع شود

بافتي شركت دارند، اما در حفظ شرايط ثابت براي مايع ميان

. كنديتم گردش خون نقش اصلي را بازي ماين ميان سيس

آورد كه توسط آن مواد گردش خون امكاناتي را فراهم مي

 ،همچنين. شوندل فراهم و فضوالت دفع ميمورد نياز سلو

ها در اثر ارتباط متقابل با محيط بيرون بدن در ديگر سيستم

سيستم تنفسي، خون را از  ،مثال. اين كار شركت دارند

 .گيردآن ميكند و دي اكسيد كربن را از اكسيژن اشباع مي

 اكسيژن با شده احياء هموگلوبين هاشش دربه بيان بهتر 

          و دهدمي تشكيل هموگلوبين اكسي و شودمي تركيب

 در هيدروژن هاييون. شوندمي آزاد نيز هيدروژن هاييون

 كربنيك و شده تركيب كربنات هيدروژن هاييون با پالسما

 كربن اكسيد دي به دخو اسيد كربنيك. شودمي نتيجه اسيد

 مي دفع تنفس وسيلهبه كربن اكسيد دي شده، تجزيه آب و

با مواد غذايي نظير گلوكز پر  دستگاه گوارش، خون را. شود

سئول دفع اوره توليد شده از سيستم ادراري نيز م. كندمي

  .]2[ساز استوسوخت
  

  فسفات تري آدنوزيننقش مولكول 

منظور آزادسازي انرژي، ههاي مواد غذايي، بشكستن مولكول

و انرژي آن     استشيميايي بسيار پيچيده يك فرايند بيو

. ها قرار گيردطور سريع در دسترس سلولتواند بهنمي

طور ل واسطه نياز است تا انرژي را بهبنابراين به يك مولكو

     ورد احتياج طي يك واكنش موقت ذخيره و در زمان م

اين كار توسط . آن را آزاد كندطور سريع اي بهمرحلهيك

(ATP)مولكول آدنوزين تري فسفات 
هاي بدن در سلول 1

ي فسفات داراي سه گروه فسفات آدنوزين تر. شودانجام مي

 (ADP)آلي است كه با تجزيه آن به آدنوزين دي فسفات غير

از اين انرژي، . دشومقدار زيادي انرژي آزاد مي (Pi)و فسفات 

ژول بر مول است، براي انجام بعضي كيلو 5/30كه حدود 

 نهايتدر. شوداشكال كار نظير انفباض عضالني استفاده مي

                                                           
1. Adenosine TriPhosphate 

شده همراه انرژي آزادبه اسيد فسفريكآدنوزين دي فسفات و 

  .]2[شودفسفات تبديل مي تري آدنوزين به غذا اكسيداسيون از
  

  ي شيمياييهاواكنش

يعني هايي از سلول سوختن مواد غذايي فقط در قسمت

شود و مكانيزم توليد ميتوكندري و سيتوپالسم انجام مي

  . گيردهوازي صورت مييرحرارت به دو روش هوازي و غ

ي به ويژه قندها و يمواد غذا هدر دستگاه هوازي هم

انرژي ، كامل تجزيه شده طور همراه اكسيژن بهها به چربي

ترين  اصليبنابراين اين سيستم . آيددست ميهب زيادي

  . است  ATPكننده مولكولامينت

 دو به گلوكز مولكول ابتدا ،گلوكز يهواز ازوس سوختدر 

 سلسله كي يط سپس ،شكسته شده كيرويپ دياس مولكول

 ليتبددي اكسيد كربن  و يانرژ آب، به ياپيپ يهاواكنش

از اكسيداسيون هر  ،مطابق روابط زير ،درنهايت .دشويم

آدنوزين تري فسفات  ملكول 38مولكول گلوكز حداكثر 

  .شودبازسازي مي
Q  +O 2H6  +2CO6 → O26  +O612H6C 

ATP38 → Pi38  +ADP38  +Q 

اختصاصي از گلوكز استفاده     طور هاي مغز بهاگرچه سلول

وساز ديگر مواد از ها قادر به سوختكنند، اما بيشتر سلولمي

  .جمله چربي هستند

براي منبع بزرگي نيز اسيدهاي چرب  در دستگاه هوازي،

اي از اكسيداسيون يك واكنش زير نمونه .اندانرژيتوليد 

دهد كه نتيجه آن بازسازي مولكول اسيد چرب را نمايش مي

  .مولكول آدنوزين تري فسفات است 146حداكثر 

Q  +O2H18  +2CO18 → 2O26  +2O36H18C 

ATP146 →Pi146  +ADP146  +Q  

عنوان ترس نباشد، بهمنابع انرژي در دس زماني كه ديگر

توانند براي توليد انرژي ها ميهنگام گرسنگي، پروتئين ،مثال

ايي، آمينو اسيد به آمونياك و يندهطي فرا. ساز شوندوتسوخ

وسيله هاوره نيز از طريق كليه ب. شوددرانتها به اوره تبديل مي

  . ]2[دشوادار از بدن دفع مي

 ،رديگ  يم قرار ياضطرار طيشرا در بدن كه يزمان

 تيفعال كه يورزشكار مثالً. دهد  يم رخ يهوازيب سميمتابول

 ازين مورد يانرژ كل نيتأم به قادر دهد،  يم انجام نيسنگ
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 را خود يانرژ از يقسمتبنابراين  ست،ين يهواز قيطر از خود

 در فرد كه يطيشرا در اي ،كند  يم نيتأم يهوازيب قيطر از

 يهوازيب سميمتابول قيطر از دنب رديگ  يم قرار يخفگ حالت

 گلوكز مولكول كه صورت نيبد. كند  يم اتيح حفظ در يسع

 مولكول هر ،شودشكسته  مي كيرويپ دياس مولكول دو به

. شودتبديل مي كيالكت دياسبه  شده، اءياح كيرويپ دياس

 يخستگ اي عضله يگرفتگ باعث كيالكت دياس نكهيا علت

 . ستا يهوازيب سميمتابولز ناشي ا شود،  يم ورزشكاران

ي، سه هوازيب طيشرا در ،گلوكزلكول وهر م سميولبمتا از

 ممكن البته. شود  يم بازيافت فسفات يتر نيآدنوز ملكول

 بيتخر باعث يهوازيب وسازكه سوخت شود تصور است

 كيالكت دياس حالي كه چنين نيست و در ،شود  يم يانرژ

 و رود   كبد به تواندمي خون انيجر با عضله در شدهجمع

  .شود   كوژنيگل به ليتبد

بيش از توانائي  ت بدنيميزان فعالي كه در مواردي

هاي هوازي و  ، سيستمباشد اكسيژنو  سيستم گردش خون

اي براي  هاي ماهيچه سلول و كنند هم كار مي باهوازي  بي

وقتي اين  .دنكن تكيه مينيز به مسير الكتيك  ATP تهيه

ممكن است ذخاير گليكوژن تمام  ،دشويلي زياد وابستگي خ

  . شودشوند و تجمع اسيد الكتيك به خستگي عضالني منجر 
  

  واكنش ها درنقش آنزيم

شدن انرژي همراه هاي گرمازا هميشه با آزاداگرچه واكنش

اما در اولين مرحله واكنش يك مقدار معين انرژي الزم  ،است

ين انرژي را انرژي ا. ت گيرداست تا واكنش شيميايي صور

نامند و حداقل انرژي الزم براي شروع واكنش سازي ميفعال

  .شودستن پيوندها مياست كه صرف شك

     استفاده كاتاليزها از سازي،فعال انرژي كاهش منظوربه

. دشو مصرف شيميايي واكنش در خود آنكه بدون، شودمي

شده  برده منا كاتاليزور عنوانبه هاآنزيم از انسان بدن در

 هر عمل ،همچنين. يستن ممكن زندگي هاآن بدون و است

 گروهي يا ماده يك بر تنها آنزيم هر يعني است، خاص آنزيم

 ماده. كندمي اثر دارند يكديگر با نزديكي ارتباط كه مواد از

  1سوبسترا ،دنگيرقرار مي آنزيم يك تاثير تحت كه موادي يا

  . دنشومي ناميده
                                                           
1. Substrate 

 يهاواكنش سرعت شوند كهمي عثباها آنزيم

 هاميآنز .يابد شيافزا قابل توجهي زانيم به ييايميوشيب

 ،هاي خاصو يا در حالت هيثانيليم مدت در را سوبستراها

  . كنند يم ليتبد محصول به ،هيكروثانيچند م از تركوتاه يحت

 بستراوس اتصال و دارند ينيپروتئ ساختار هاميآنز شتريب

 و ييفضا شكل نظر از سوبسترا بودنمكمل ستلزمم ،ميآنز به

  .است ميآنز فعال مكان با يكيالكتر بار نيهمچن

ي آنزيمي موثرند عبارت هاواكنش سرعت بر كه عواملي

  :است از

 40هاي آنزيمي بدن بين معموال حداكثر سرعت واكنش - دما

ها تر آنزيمدر دماهاي پايين. گراد استدرجه سانتي 45تا 

  .شودها ميماهاي باالتر باعث تخريب آنل و دفعاغير

pH - طور اختصاصي در هر واكنش بهpH  خاصي حداكثر

  .سرعت را دارد

ايش زبودن غلظت سوبسترا، با افبا توجه به باال - غلظت آنزيم

هاي داراي برخوردها و تعداد مولكول تعداد ،هاآنزيم غلظت

       زايش غلظت بنابراين با اف. يابدانرژي كافي افزايش مي

  .]3[يابدصورت خطي افزايش ميها سرعت واكنش بهآنزيم
  

  هاواكنش كنترل

كه براي هر نوع ورزش يا فعاليت بدني  ،اي انقباض ماهيچه

. شود مورد نياز است، از حركت داخل ماهيچه حاصل مي

حركت از شكست پيوندهاي فسفات  انرژي مورد نياز اين

 ATP اگرچه. دشو حاصل مي اتانرژي آدنوزين تري فسفپر

 ATP اي است، مقدار منبع انرژي فوري براي انقباض ماهيچه

مرتب طور بهموجود در ماهيچه آنقدر كم است كه بايد 

 حركت بدني شديد با شود وگرنه بعد از چند ثانيه  ذخيره

  . شود تمام مي

 به ،بيشتر وسازسوخت منظوربه ،بدن هايسلول كه زماني

 هيدروژن يون طريق از نياز اين ،دارند نياز تريبيش اكسيژن

 هيدروژن، يون غلظت افزايش با. شودمي انجام خون در

 و سرعت افزايش موجب و شودمي تحريك تنفس سيستم

 دي دفع افزايش معنايبه آن نتيجه. دشومي تنفس عمق

. پالسماست در هيدروژن يون غلظت كاهش و كربن اكسيد

 مقدار از بيشتر هيدروژن يون غلظت هگا هر ،ديگر عبارت به

 و سرعت و شودمي تحريك تنفسي دستگاه شود، طبيعي
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 حد به هيدروژن يون غلظت تا يابدمي افزايش تنفس عمق

 از كمتر هيدروژن يون غلظت اگر برعكس،. بازگردد طبيعي

 تا يابدمي كاهش تنفس دستگاه فعاليت د،شو طبيعي مقدار

  .رود باال طبيعي حد تا مجددا ژنهيدرو يون غلظت كه زماني
  

  مصرف انرژي

در  ،در همان لحظه ،دهيم هنگامي كه حركتي را انجام مي

ها و  ي از واكنشانگيز هاي بدن ما چرخه شگفت ماهيچه

مقدار  شدندهد كه سبب آزاد ي رخ مييهاي شيميا پديده

به مقياس  ،توان مي را هااين واكنش. شود زيادي انرژي مي

هريك از . همسان با احتراق دانست ، وچكنهايت ك بي

كه از فرمان ما  ،ها و بازوها ساق مانندارادي  يها ماهيچه

كه  ،معده مانند هاي غيرارادي كنند و ماهيچه پيروي مي

همراه با يك محرك عصبي  ،كارشان به اراده ما وابسته نيست

  .شوند حركت مي ند و سببشومي منقبض

 38 انسان، بدن هايلولس در چربي گرم يك سوختن از

و ميزان اكسيژن مصرفي شود توليد مي حرارت كيلوژول

 17 پروتئيني مواد گرم يك سوختن از است؛ ليتر 03/2

و ميزان اكسيژن مصرفي شود توليد مي حرارت كيلوژول

 17 قندي مواد گرم يك سوختن از و است ليتر 966/0

رفي و ميزان اكسيژن مصشود توليد ميحرارت  ژولكيلو

  .]1[است ليتر 746/0

       توليد  احتراق از كه حرارتي بر عالوه ،غذايي مواد

 ،غذا جذب موقع در. دارند نيز ديگري حرارتي اثر ،كنندمي

 غدد از بعضي و سمپاتيك عصبي دستگاه تحريك علتبه

 ذخاير سوختن ازشود كه  مي توليد حرارتي داخلي، مترشح

 كه غذايي مستقيم احتراق از نه آيد، مي وجودهب بدن غذايي

 فرق غذا نوع برحسبمقدار اين انرژي . شود مي بدن وارد

 نام غذاها مخصوص ديناميك عمل راحرارتي  اثر اين. كند مي

 ساير از بيش پروتئيني مواد كه است شده ثابت و اند گذاشته

 انرژي. آورند مي وجودبه را اضافي حرارت اين غذايي مواد

  : كرد تقسيم دسته سه به توانمي را انمصرفي بدن انس

 بدن كه انرژي مقدار يعني پايه متابوليسم ميزان: اول دسته

 دراز مانند اموري انجام براي( كندمي صرف زيستن رايب فقط

 متوسط طوربه پايه متابوليسم .)كاري هيچ انجام بدون كشيدن

  .گيردمي دربر را ما مصرفي انرژي از درصد 60 به نزديك

 خود هايفعاليت انجام براي ما كه انرژي ميزان: دوم ستهد

 كه هغير و كردنصحبت كردن،حركت مانند كنيم،مي صرف

 خود به را انرژي مصرف از درصد 30 متوسط طور به

  . دهدمي اختصاص

 شدهمصرف انرژي كه غذا به مربوط وسازسوخت: سوم دسته

 نكردنيباور .ستغذا از استفاده و جذب هضم،  خوردن، براي

  مصرف را انرژي از درصد 10 حدودمت قس اين كه است

  .كندمي
  

  گيرينتيجه

 سوختن كه رسيد نتيجه اين به توانمي شدهارائه مباحث از

 بسيار انسان، همانند ،يك جاندار هايسلول در غذايي مواد

            كه ما هر روز در طبيعت مشاهده از احتراقي  متفاوت

 توان بهرا مي احتراق اين نوع هايويژگي. ستا كنيممي

  :  دكرصورت زير خالصه 

  واكنش در هامولكول بودن تعدادمحدود - 

  ايعم در هاواكنش انجام - 

  آنزيم با هاواكنش سرعت تنظيم و كنترل - 

  محصوالت ها درتعداد گونه بودنمحدود - 

   مياني هايواكنش وجود عدم - 

  كربن اكسيد منو انندم سمي گازهاي توليد عدم - 

  پايين دماي در هاواكنش انجام - 

  متفاوت هايسوخت از استفاده - 

در  وسازسوخت چه اگر ،هاي خاصبا توجه به اين ويژگي

 شيمي و ورزش تغذيه، پزشكي، علوم ديدگاه ازبدن انسان 

 علم منظر از ،است گرفته قرار بسيار بررسي و تحقيق مورد

 اين ده در علوم مهندسي، بررسيمنظور استفابه احتراق،

   .استنيز داراي اهميت  موضوع
  

  منابع

1. Tom Brody, Nutritional Biochemistry, Second Edition, 

1999, chapters 4 and 5. 

، ترجمه وحيد شيمي در علوم ورزشيتوني فارين،  فاس و مارك .2

 .1389سعيد كشاورز، انتشارات سمت، چاپ اول،  ذواالكتاف و

، ترجمه تنظيم متابوليسمرابرت هريس،  گيبسون وديويد   .3

 .1385ساالر بختياري و همكارانش، نشر آدنا، 
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  معرفي كتاب

  انجمن احتراق ايران  - وندحامد زيني

- جريان و احتراق در محفظه احتراق توربين :عنوان كتاب

  1هاي گاز پيشرفته

و  2هاي دارمشداتجمعي از محققان دانشگاه :نويسندگان

  3دلبرگهي

، مايكل 5، امسيني سديكي4جوهانس جانيكا :ويراستاران

  7، كريستوف هيگر6شافر

   2013: سال انتشار

  اشپرينگر: انتشارات

هاي درصد انرژي توليدي در دنيا از سوخت 80بالغ بر 

گرفته براي توسعه هاي صورترغم تالشفسيلي است و علي

جايگزيني انداز روشني براي هاي تجديدپذير، چشمانرژي

هاي آينده وجود هاي فسيلي با منابع ديگر در دههسوخت

كننده منابع هاي پركاربرد مصرفيكي از سيستم. ندارد

) ونقل و چه در حوزه توليد انرژيچه در حوزه حمل(فسيلي 

امروزه در دو زمينه افزايش بازده احتراق و . هاي گازندتوربين

ز فعاليت تحقيقاتي هاي گاكاهش آاليندگي بر روي توربين

هاي توربين گاز جزء سيستم. گيرداي صورت ميگسترده

هايي مانند انتقال رود كه پديدهشمار ميپيچيده صنعتي به

حرارت و جرم، احتراق، جريان، تشعشع و جريان دوفاز نقش 

هايي كه يكي از كتاب. كنندكليدي در عملكرد آن ايفا مي

- 2001(ردهاي يك دهه اخير تازگي انتشار يافته و دستاوبه

دانشگاه (توربين گاز  حوزه در دو مركز پيشتاز محققان )2011

آوري كرده را جمع) صنعتي دارمشدات و دانشگاه هيدلبرگ

هاي محفظه احتراق توربين  جريان و احتراق در" كتاب است،

هاي درواقع اين كتاب حاصل نتايج پروژه. است "گاز پيشرفته

اين . د توربين گاز در اين دو مركز استشده در مورانجام

  .شده استهاي زير را شامل ميها حوزهپروژه

                                                           
1. Flow and Combustion in advanced gas turbine combustors 

2. Darmstadt 

3. Heidelberg 

4. Johannes Janicka 

5. Amsini Sadiki 

6. Michael Schafer 

7. Christof Heeger  

  سازي مخلوط سوخت و هواتزريق سوخت و آماده •

  هاي مدلسازي احتراقروش •

  هاي ديگر و اثر نزديك ديوارهكنش با قسمتبرهم •

  سازيهاي بهينهها و روشهاي عددي، مديريت دادهتكنيك •

 5صورت فصل و به 16ها در اين پروژه ترين دستاوردمهم

در بخش اول به پاشش سوخت . بخش كالن ارائه شده است

شدن و شكست قطرات و تحوالت افشانه، پودرمايع، رفتار 

فصول . هاي گاز پرداخته شده استدانش انژكتور در توربين

مربوط به بخش دوم به توصيف آزمايشگاهي، تئوري و عددي 

اين بخش شامل . هاي گاز پرداخته استاحتراق در توربين

يافته براي هاي كاهشهايي مانند مكانيزمتوسعه روش

هاي بررسي هاي پيچيده، مدلسازي دوده و روشسوخت

آميخته، هاي پيشكنش احتراق و آشفتگي در شعلهبرهم

هاي همچنين، بررسي روش. مخلوط استنفوذي و كمي پيش

اموشي و ناپايداري در اين گيري سريع جهت مطالعه خاندازه

  . بخش ارائه شده است

كنش مرزهاي محفظه احتراق بخش سوم به بررسي برهم

ها مانند كمپرسور پرداخته است و  اثر نزديك با ديگر قسمت

نياز مدلسازي موفق يك پيش. ديواره را مطالعه كرده است

محفظه احتراق از يك طرف به عملكرد مطلوب خود 
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ها طرف ديگر به تجميع مناسب زيرمدلها و از زيرمدل

در بخش چهارم به اين موضوع در چهار . شودمربوط مي

در فصل پنجم به يك موضوع . فصل پرداخته شده است

كليدي و قابل توجه پرداخته شده است و آن نحوه انتقال 

و ديگر  با آن طتبدانش توليدشده در اين حوزه به صنعت مر

درواقع در اين . اق داخلي استصنايع مانند موتورهاي احتر

بخش كه در چهار فصل گردآوري شده است، به كاربرد دانش 

گذاري شده در محفظه احتراق توربين احتراق و جريان پايه

گاز در مصارف ديگر مشابه، مانند موتورهاي احتراق داخلي، 

  . پرداخته است

  

  هاي احتراقيها و رسالهنامهمعرفي پايان

هاي احتراقي اين شماره ها و رسالهنامهپاياندر بخش معرفي 

مهندس سهيل  آقاينامه كارشناسي ارشد با پاياناز خبرنامه، 

از ) مهندسي هوافضا، گرايش جلوبرندگي(بابازاده شايان 

ارائه شده  1390، كه در سال تحصيلي تربيت مدرس دانشگاه

  .شويم، آشنا مياست

بر  داراكسيژن ايهافزودني تاثير تجربي بررسي :عنوان

 و سوخت مصرف كاهش منظوربه MVH418موتور در احتراق

  هاآالينده

  اله اميدكتر فتح :راهنمااستاد 

  دكتر برات قباديان :استاد مشاور

فناوري افزودني سوختي مورد استفاده در ايران متيل  :چكيده

هاي اخير از سوي ترشياري بوتيل اتر است كه در سال

اثبات رسيده و استفاده خواص سمي آن به كشورهاي پيشرفته

بايست به دنبال ، ميبه همين منظور. از آن ممنوع شده است

تركيبي براي جايگزيني اين ماده براي اختالط با بنزين پايه در 

  .پااليشگاه هاي كشور بود

، ترشياري ، اتانولدر اين تحقيق چهار ماده افزودني متانول

، 5هاي حجمي روپيل اتر در نسبتبوتيل الكل و دي ايزوپ

شده از تهيه درصد با بنزين پايه 15و  5/12، 10، 5/7

پااليشگاه نفت شهيد تندگويان تهران تركيب شده و پس از 

، دست آمدهبررسي خواص فيزيكي و شيميايي تركيبات به

اي تحت هاي مورد نظر بر روي يك موتور اشتعال جرقهسوخت

سپس، با محاسبه . اندقرار گرفته هاي عملكرديآزمون

هاي عملكردي موتور و همچنين گازهاي آالينده مشخصه

هاي ، تركيب بهينه براي هر كدام از افزودنيخروجي از موتور

هاي دست آمده از آزموننتايج به .مورد نظر تعيين شده است

، به مخلوط هادهد كه با افزودن ميزان افزودنيتجربي نشان مي

، بازده و دبي جرمي سوخت افزايش يافته ، توانان گشتاورميز

        ارزي كاهش و در مقابل مصرف سوخت ويژه و نسبت هم

ها سبب ، اختالط بنزين پايه و افزودنيهمچنين. يابندمي

 ها و منو اكسيداكسيد كربن و كاهش هيدروكربنافزايش دي 

د بهينه همچنين درص. شودكربن خروجي از موتور مي

درصد و براي ترشياري  15، اختالط، براي متانول و اتانول

ترتيب به) DIPE(و دي ايزوپروپيل اتر ) TBA(بوتيل الكل 

  .درصد حاصل شد 10درصد و  5/7

، ، متانولدار، بنزين پايههاي اكسيژنافزودني :كليدواژگان

 .هاي خروجي، آاليندهTBA ،DIPE، اتانول

در نشريات  نامه چاپ چند مقالهنحاصل اين پايا

  :شودها اشاره ميآنبرخي از است كه به  پژوهشي

1. S. Babazadeh Shayan, S. M. Seyedpour and F. 

Ommi, “Effect of Oxygenates Blending with 

Gasoline to Improve Fuel Properties,” Chinese 

Journal of Mechanical Engineering, Vol. 25, No. 

4, 2012, pp. 792-797.  

2. S. Babazadeh Shayan, S. M. Seyedpour, F. Ommi, 

S. H. Moosavy and M. Alizadeh, “Impact of 

Methanol-Gasoline Blends on the Performance 

and Exhaust Emissions of a SI Engine,” 

International Journal of Automotive Engineering, 

Vol. 1, No. 4, 2011, pp. 219-227.  

3. S. Babazadeh Shayan, S. M. Seyedpour, F. Ommi, 

“Effect of Fuel Additives on Gasoline Volatility,” 

Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, (In 

Persian) (Accepted – Ready to print on 45th Year, 

No.2, Winter1392) 
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  مسابقه علمي

در هر شماره از خبرنامه سؤالي با عنوان مسابقه علمي مطرح 

توانند پاسخ خود را گويي ميمندان به پاسخهعالق. شودمي

 هحداكثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت خبرنامه ب

برنده هر مسابقه . ارسال كنند Newsletter@ici.org.ir ايميل

برندگان طي مراسمي  ايزوج و شده معرفي بعدي هايشماره در

  .در مجمع عمومي انجمن احتراق ايران اعطا خواهد شد

هايي حريق در ساختمان رخداد هنگامبه :سوال اين شماره

   تئاترها، سينماها و ديگر فضاهايي هاي تجمعي مانندبا تصرف

بندي شده كه جايگاه افراد ثابت و رديف مشابه، عملكردهاي با

عرض مفيد معبر (ارد، ظرفيت راه خروج براساس استاند است،

  شود؟و زمان اسمي تخليه افراد چگونه مشخص مي) خروج

  پورعليرضا عليمهندس آقاي : 45برنده مسابقه شماره 

در مورد  45در خبرنامه شماره : 45جواب مسابقه شماره 

سوال آن هاي با ابعاد ميكرو و كاربردهاي احتراق در محفظه

  .پردازيماره به توضيح اين مطلب ميشم در اين. شده بود

  

  هاهاي با ابعاد ميكرو و كاربردهاي اين نوع محفظهاحتراق در محفظه

  ي دانشگاه تربيت مدرسادانشجوي دكتر -  پورعليرضا علي

  هاي احتراق در مقياس كوچكتعريف و ويژگي

با توجه به مطالعات گذشته، تعاريف متفاوتي براي احتراق در 

ها براساس ترين آناما متداول. شودك بيان ميمقياس كوچ

چنانچه مقياس طولي . مقياس طولي محفظه احتراق است

متر باشد، احتراق در مقياس ميلي 1محفظه احتراق كمتر از 

در غير اين صورت، اگر مقياس طولي . شودميكرو ناميده مي

متر باشد، به آن سانتي 1متر تا ميلي 1محفظه احتراق بين 

 احتراقي ها مشخصه اما .شودراق در مقياس مزو گفته مياحت

  .ماند يمي باقهمچنان  كرويم

براي استفاده از احتراق در مقياس فراواني مطالعات 

جايگزيني احتراق در اين مطالعات . انجام گرفته است ميكرو

هاي فسيلي نسبت به در مقياس ميكرو ناشي از سوخت

اين البته يك مشكل مهم . است ها در برنامه قرار گرفتهباتري

احتراق در از كه بتوان انرژي حرارتي ناشي  فناوريي اين است

  .ردمقياس ميكرو را به انرژي الكتريكي تبديل ك

به انرژي جنبشي با استفاده  انرژي ناشي از احتراق تبديل

براي تبديل انرژي . گيردهاي متداول انجام ميتوربيناز 

 1ترموالكتريك يا ترموفوتوولتايكاز وسايل نيز الكتريكي 

كردن الزمه استفاده از اين وسايل كوچك. شوداستفاده مي

. شودهايي نيز در اين زمينه ايجاد ميو محدوديت ستهاآن

                                                           
1. Thermo-photo-voltaic 

به بيرون  كه گرماي ناشي از احتراق در مقياس ميكرو

تحت تاثير در يك مولد ترموالكتريك  يابدمحفظه انتقال مي

با . شودي براي تنظيم ولتاژ استفاده ميهاي دمايگراديان

اتالف حرارت توان مييك جسم خاكستري استفاده از 

را در يك  شودبه محيط اطراف پراكنده مي كهتشعشعي 

هاي رايهآ. درترموفوتوولتايك دريافت ك مولد الكتريكي

كنند و با استفاده از فوتوولتايك انرژي تشعشي را جذب مي

         ها را به انرژي الكتريكي تبديل آن ،مدارات الكتريكي

متحرك  يهايي اجزااز آنجايي كه چنين مبدل. دنكنمي

كوچك  هايمقياسدر راحتي به ها راتوان آنمي ،ندارند

  .ساخت

  كرويم اسيدرمق ازاحتراقيي كاربردها - 1 شكل
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احتراق در مقياس ميكرو با احتراق در اندازه بزرگ از نظر 

تر از همه مهم. استهاي اصلي متفاوت مفاهيم و مشخصه

وزن و - سطح بر حجم، نرخ پيشرانشنسبت اندازه طول، 

خيلي باال و از طرف  سطح به حجمنسبت . استبازده احتراق 

هايي است كه در ديگر كاهش زمان اقامت از محدوديت

ها محدوديتاين . آيدوجود ميهنتيجه اندازه اين وسايل ب

راق در مقياس ميكرو در مقايسه با باعث كاهش بازده احت

، در باال وزنبه  شرانشيپ نرخ. شودهاي متداول مياحتراق

علت نسبت معكوس اين پارامتر با طول بهاين وسايل 

عالوه بر خاموشي شعله ناشي از اتالف . است مشخصه

تواند در ها نيز ميها توسط ديوارهحرارت، اتالف راديكال

ها پاسخ راديكال. كرو اتفاق بيفتدهاي در مقياس مياحتراق

د و اتالف اندر فرايند احتراق 1اصلي براي علت خودشتابگيري

قدرت چنين  از همين رو .استها توسط ديواره مضر آن

توان ميدر عمل كه  در حالي ،يابدهايي نيز كاهش مياحتراق

ها در يك آرايه قدرت گيري تعدادي از اين احتراقكارهبا ب

ي ديتولي گرما بهي اتالفي گرما نرخ. ا افزايش دادرها آن

ويژه هب ،است كرويم اسيمق دري هااحتراق دري مهم شاخص

 .شود استفاده نييپايي گرما ارزش با سوخت كهي رحالتد

 تواند با استفاده از يك كاتاليزوراحتراق در مقياس ميكرو مي

 كه باعث ايجاد يك واكنش ناهمگن شامل نيز انجام گيرد

  .شودهاي سطحي ميواكنش
  

  اخير در زمينه احتراق ميكرو و كاربردهاپيشرفت هاي 

شده در زمينه احتراق در مقياس مروري بر كارهاي انجام

         توان اين وسايل را براساس دهد كه ميميكرو نشان مي

/ پيشرانش(، كاربردها )همگن يا ناهمگن(نوع احتراق 

) پيچيده/ساده(ها آنتار و ساخ) الكتريسيته/ گرمايش

اما  ،ديستنها انحصاري نبندياين تقسيم. كردبندي تقسيم

فاز (احتراق همگن . دكرهاي آنها را بررسي توان مشخصهمي

احتراق . كاربردهاست حالت انتخابي براي بسياري از) گاز

. استشده بسيار مورد توجه كاتاليستي به علت فوايد بحث

براي . استم انتخاب نوع سوخت يكي از پارامترهاي مه

    كاربردهاي پيشرانش عموما سوخت جامد درنظر گرفته 

                                                           
1. Self-acceleration 

ها از كه تحريك در آن يسوخت مايع در كاربردهاي. شودمي

. شوددرنظر گرفته مي ي استرگيموي روهاين ايطريق جاذبه 

  . دنشودر ساير كاربردها انتخاب مي ي نيزگازهاي سوخت
  

  پيشرانش

خير در زمينه احتراق در مقياس ميكرو ا ختراعاتاتعدادي از 

در ارتباط با پيشرانش وسايل فضايي مانند راكت، ماهواره و 

 زمينه اختراعي را در ]1[اپستين. ستوسايل فضايي ميكرو

 از شامل تركيبي كهه است رساند ثبتبه ميكروتوربوماشين

ميكرو، ميكروتوربين و  احتراق محفظه مپرسور،ميكروك

كه مجموعا يك سيكل برايتون را  است ميكرونازل انبساطي

كنند و يك موتور الكتريكي كوچك برق را توليد ايجاد مي

در اختراع ديگر در زمينه پيشرانش فضايي، پرلو و . كندمي

با   2لوله شوكيك محفظه ميكرو به شكل يك  ]2[انوسنتي

ارائه ) محوري را دارند 3هايكه نقش خان(شيارهاي جانبي 

كند و يا  4دستيابي به دفلگريشن وسيله براي اين. كردند

       ) DDT(سريع و يا حتي انتقال دفلگريشن به دتونيشن 

شود كه از اين مي هبراي توليد گازهاي با سرعت باال استفاد

 .دكرها استفاده عنوان پيشرانش در راكتتوان بهازها ميگ

مورد توجه قرار حققان توسط بعضي از م 5ميكروهاي پيشران

احتراق سوخت جامد در يك حفره كوچك انجام . گرفته است

شود و گازهاي خروجي از يك المان پيشرانشي عبور داده مي

   .دنشومي

عملگرها،  براساس ميكرو هايرانندهپيش زمينه در

از يك ماده پيروتكنيك در  ]2[و همكارانش باريكوس

اي و در تماس با يك گرمكن براي آغازش مجاورت صفحه

توان براي اي را ميچنين وسيله. اق استفاده كردنداحتر

جايي مكانيكي وسايل هكاربردهايي نظير افزايش كنترل، جاب

و پيستون استفاده  دريچههاي كنترل سيال نظير و دستگاه

اي باشد كه مواد پيروتكنيك به گونهمكانيزم بايد به. دكر

سرعت،  اي آتش بگيرد و پارامترهايي نظيرشوندهروش كنترل

اي شدهبا روش از پيش تعيين... فشار، دما و نرخ جريان و 

  .تغيير كنند

                                                           
2. Shock Tube 

3. Grooves 
4. Deflagration 
5. Micro thruster 
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    ك مولد فشاري ]2[ن و همكارانشها ،در يك اختراع

  در . كردند ثبت هادر ميكروكانال تسياالكردن پمپ براي

سوختن سوخت جامد در حفره، گازي از طريق  ،اين وسيله

توان براي اعمال فشار بر روي سيال شود كه ميتوليد مي

تواند جايگزين ميكروپمپ براي اين وسيله مي. دكراستفاده 

  . دشوهاي شامل سيال شبكه

هاي مارپيچ در وسايل با مقياس ميكرو از كانال استفاده

 هايزيرا باعث افزايش زمان اقامت و واكنش است،الزم  بسيار

چنين كانالي براي  از ]2[شانون و ماسل .شودمي كاتاليستي

دست هانجام احتراق كاتاليستي استفاده كردند و نيروي ب

. استفاده كردندآمده را براي توليد برق و يا ايجاد پيشرانش 

و حاكي از پتانسيل  استاختراع يك مدل نسبتا ساده اين 

  .است عنوان يك منبع قدرتميكرو به مقياس در احتراق باالي
   

  توليد توان الكتريكي

تواند به گرماي آزادشده در احتراق در مقياس ميكرو مي

 يك ]2[كوهن و همكارانش. شكل الكتريسيته تبديل شود

           ،هاي ترموالكتريكاي كه المانتراق ميكروحلقهمحفظه اح

 . هاي دروني آن نصب شده بود، ارائه كردندبر روي ديواره

نشان داده شده  2شكل يك شكل عمومي از اين مبدل در 

      هاي چرخشي كاهش حجم هاي شكلاز مزيت. است

 .اي باشدصورت مستطيلي و يا دايرهتوان بهكه مي ستهاآن

      هاي مارپيچ كاهش از آنجايي كه اتالف حرارت در شكل

هاي با ارزش حرارتي كمتر توان از سوختيابد حتي ميمي

  .نيز استفاده كرد

  

  

  مبدل كوهن و همكارانش - 2 شكل

 ]2[با استفاده از يك مفهوم متداول، يانگ و همكارانش

براي توليد  اين وسيله يك موتور احتراق داخلي ارائه كردند

درون حفره حركت  دو پيستون. استالكتريسيته بسيار مفيد 

با حركت . آيددست ميهكنند كه احتراق تراكمي همگن بمي

هواي تازه، گازهاي خروجي توسط پيستون با استفاده از يك 

  . شوندمدار الكتريكي خارج مي

مبدل ترموالكتريكي ارائه  يك ]2[انشهمكار و اسميت

يك ميكروتوربين ، شامل يك محفظه احتراق ميكرو كه كردند

يك ميكروكنترلر كه با  .استتي حرار- و مدارات الكتريكي

. كند نيز وجود دارداستفاده از توان خروجي از مبدل كار مي

  . استپذير هاي مختلف هيدروكربني امكاناستفاده از سوخت
  

 نرژي گرماييا

 توانديمآن  در آزادشدهي گرما و گرمازاستي نديفرا احتراق

ي ريلوگجي برا .رود كارهبيي گرماي هاواكنش ازي بعضي برا

 با فلز از باال، حجم به سطح نسبت واسطهبه، حرارت اتالف از

پايداري  .شوديم استفاده نييپايي گرما تيظرف و رسانش

 قيرقي ليخي هامخلوطي براي حت كرويم اسيمق در احتراق

ها ي ديوارهرو شدهدهيپوش زوريكاتالاي ناشي از گرم كمك به

  .بود خواهد ريپذامكان

ي ط در بدن ازي بخش سوزاندني برا ]2[انشهمكار و زنز

 احتراق شامل كه كردند ارائه راي نديفراي جراحي هاعمل

 روش نيا .بود بافتي كينزد در ژنياكس و دروژنيه يستيكاتال

ي هاشرفتيپ زريل و گاما رينظ موجودي هاروش به نسبت

 لوله كي در مناسبي ارزهم بانسبت مخلوط .داشتي بهتر

 استفاده با حرارت و سوزانديم را هدف بافت،ي كينزد در باز

ي آسانبه واكنش، محصوالت. دشيم قيتزر سوزن كي از

  .شدنديم جذبي جانب ريتاث بدون و اطراف بافت توسط
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  سنگ سازي احتراق زغال بررسي فيزيك و مدل

  رضا رباني

  مهندسي مكانيك، گروه تبديل انرژي ، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكدهادانشجوي دكتر

  مقدمه

هاي نوين  امروزه با وجود پيشرفت دانش بشري در زمينه

اي،  و انرژي هسته هاي تجديدپذيرانرژي مانند ،توليد انرژي

هنوز هم بيش از هشتاد درصد از انرژي مورد نياز بشر توسط 

هاي  در ميان سوخت. شوند هاي فسيلي توليد مي سوخت

تخراج و دليل فراواني منابع، اسسنگ به فسيلي زغال

ها در مقايسه با ساير  نهبودن هزيسازي آسان و پايين آماده

اي در تامين انرژي جهان برعهده دارد  عمده، نقش ها سوخت

وپنج درصد انرژي كه هم اكنون بيش از بيست  به طوري

در . شود مورد نياز بشر توسط اين ماده ارزشمند تامين مي

سنگ همواره  يند احتراق زغالاسازي فر نتيجه، نياز به بهينه

پس از بررسي  ،در اين مقاله. ن بوده استامورد توجه محقق

سنگ  و ارائه آماري از توليد و مصرف زغال دهنده تشكيلمواد 

گيرد  جهان، مكانيزم احتراق ناهمگن مورد بررسي قرار مي در

و با توجه به اين مكانيزم به بررسي مراحل فيزيكي سوختن 

هاي مهم در  پس از آن واكنش. پردازيم سنگ مي ذره زغال

 2غشاءو دو  1هاي تك غشاء سنگ معرفي و مدل احتراق زغال

ند را هستسنگ  ها براي احتراق زغال ترين مدل اي كه پايه

ها در احتراق  كنيم و در انتها مبحث آالينده بررسي مي

  .دشوسنگ بررسي مي زغال
  

  سنگ زغال

است از بقاياي گياهان مدفون شده در زير   عبارت سنگزغال

ها در ادوار گذشته كه با انجام  رسوبات نواحي مردابي و باتالق

ها و در اثر  ها و قارچ هاي شيميايي توسط باكتري واكنش

هاي  روي اليه ها شكل گرفته بر فشارهاي سنگين رسوب

  ].1[شود سنگ تبديل مي مختلف آن به زغال

سنگ به سه دسته  طور كلي مواد تشكيل دهنده زغال به

رطوبت . شود بندي مي رطوبت، مواد معدني و مواد آلي تقسيم

 دو دسته رطوبت آزاد و رطوبت ذاتي موجود در زغال به

                                                           
1. One Film Model 

2. Two Film Model 

كردن زغال در هوا از رطوبت آزاد با خشك. شود تقسيم مي

اما رطوبت ذاتي در زغال باقي مانده و در  ،شود آن خارج مي

معدني موجود   مواد. شود مراحل اوليه احتراق از زغال جدا مي

سنگ نيز شامل سيلسيم، آهن، آلومنيوم، منيزيم،  در زغال

واد يند احتراق، مادر انتهاي فر. است...  پتاسيم وسديم و 

مواد . مانند مي باقي ) شدهاكسيد(صورت خاكستر  معدني به

هايي از موجودات زنده هستند كه درون  آلي آن نيز قسمت

ساختار زغال باقي مانده و به طور عمده اين مواد شامل 

. عناصر كربن، هيدروژن، اكسيژن، نيتروژن و گوگرد است

سنگ را  هاي قابل سوختن زغال د آلي ذكرشده قسمتموا

  ]. 1[دهند تشكيل مي

، آماري از توليد، مصرف 3تا  1 هايدر ادامه و در جدول

كشورهاي مختلف جهان ارائه  و  واردات اين ماده با ارزش در

دهد كه استفاده از  نشان مي هابررسي اين جدول. شده است

يافته مانند آمريكا، هسنگ هنوز هم در كشورهاي توسع زغال

  . پذيرد به طور گسترده صورت مي... آلمان، ژاپن و 
    

  ]2)[ميليون تن(سنگ  مصرف زغال -1جدول 

 كشور 2011 2010 2009  2008

  چين 4053 3695 3188 2966

  آمريكا 1003 1048 997 1121

  هند 788 722 705 641

  روسيه 262 256 204 250

  آلمان 256 256 248 268

 ژاپن 202 206 181 204

  

  ]3)[ميليون تن(سنگ  توليد زغال - 2 جدول

 كشور 2011 2010 2009 2008

  چين 3520 3235 2973 2802

  آمريكا 993 983 975 1063

  هند 588 574 556 516

  اتحاديه اروپا 576 536 538 564

  استراليا 416 424 413 399

  روسيه 333 322 301 329
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  ]4)[ميليون تن(سنگ  واردات زغال - 3 جدول

 كشور 2011 2010 2009  2008

 ژاپن 4053 3695 3188 2966

  چين 1003 1048 997 1121

  كره جنوبي 4053 3695 3188 2966

  هند 1003 1048 997 1121

  تايوان 1003 1048 997 1121

  آلمان 4053 3695 3188 2966

  تركيه 1003 1048 997 1121

  انانگلست 1003 1048 997 1121

  

سنگ كم بوده و  در كشور ما در گذشته استفاده از زغال

بيشتر به صورت كك در صنايع توليد فوالد مورد استفاده 

با توجه  ،شود كه در آينده بيني مي پيش. گرفته است قرار مي

، استفاده از ...هاي انرژي نظير گاز و  به افزايش قيمت حامل

  . آن در صنايع نيروگاهي افزايش يابد

  

  كانيزم احتراق ناهمگنم

سوختن جسم جامد به طور بنيادي با سوختن گاز متفاوت 

طور  به. ها در فازهاي مختلف است دليل آن وجود گونه. است

 1هاي ناهمگن توان به عنوان واكنش كلي چنين شرايطي را مي

گاز -گاز و مايع-ها در احتراق جامد اين واكنش. دگذاري كر نام

جامد را به پنج -گاز  يند احتراقافر 2گاردينر. دهد روي مي

  ]:5[دكرمرحله تقسيم 

كننده به سطح جامد هاي اكسيد حركت مولكول - 1

 جايي و نفوذ هاي جابه وسيله مكانيزم به

 هاي اكسيدكننده توسط سطح  جذب مولكول - 2

 دادن واكنش بر روي سطح رخ - 3

 هاي محصوالت از سطح شدن مولكولجدا - 4

رون از سطح جامد هاي محصوالت به بي حركت مولكول - 5

 جايي و نفوذ هاي جابه وسيله مكانيزم به

سنگ نيز به وقوع  ذكرشده در احتراق زغالتمامي مراحل 

  .شود پيوندد كه در ادامه به آن اشاره مي مي

                                                           
1. Heterogeneous Reaction 

2. Gardiner 

  سوختن ذره كربن

وقتي ذره جسم جامد مانند زغال وارد محيط گرم كوره 

گرما رطوبت  رفته بر اثررفته. رنگ است شود، در ابتدا سياه مي

پس از آن بر اثر تجزيه . دهد دست ميموجود در خود را از

  ]. 6،7[شوند از آن خارج مي 4گازهاي فرار 3حرارتي

اين گازها مانند بخار سوخت عمل كرده و بر اثر باالرفتن 

شوند و شعله اطراف ذره را فرا خواهد  دماي كوره مشتعل مي

درصد از زمان  10اين مرحله از سوختن ذره در حدود . گرفت

در طول اين مرحله دماي سطح . گيرد مي سوختن ذره را دربر

بر اثر  ،در اين مرحله. رسد كلوين مي 1000ذره به حدود 

شدن ذره ذره، امكان شكسته هاي حرارتي وارده به سطح تنش

مانده در اين به ماده باقي. تر وجود داردبه قطعات كوچك

و پس از اتمام احتراق گازهاي  در ادامه. گويند مي 5مرحله چار

  .شود فرار، سوختن كربن موجود در ذره آغاز مي

درصد زمان احتراق را  90حدود  سوختن كربن زماني در

. وفرج بسيار استاي متخلخل با خلل چار ماده. گيرد بر ميدر

هاي موجود بر روي  يند احتراق چار، ابتدا كربنادر حين فر

  . سوزند سطح آن مي

رفته اكسيژن به آن و با افزايش دما، رفته مامپس از ات

كم احتراق درون كند و كم نفوذ مي تر چار هاي دروني اليه

شود  هاي داخلي چار آغاز شده كه اين امر باعث مي حفره

هاي  هاي سطحي باز شده و در نتيجه احتراق كربن حفره

كند و به اين صورت چار كامال سوخته  دروني را بيشتر مي

تمامي مراحل سوختن ]. 9[شود تشكيل مي خاكسترشده و 

  .شوند به وضوح ديده مي 2ذره كربن در شكل 

يند احتراق افر(هاي اصلي در مرحله احتراق چار  واكنش

هاي سطحي و واكنش در فاز  به دو دسته واكنش) عنصر كربن

ها در بازه  هر يك از اين واكنش]. 7[شوند بندي مي گاز تقسيم

هاي مورد  يا عدم حضور گونه توجه به حضور دمايي خاصي و با

با توجه به مدل مورد بررسي،  ،دهند كه در ادامه روي مي نياز

  . اين امر بيان خواهد شد

                                                           
3. Pylorysis 

4. Volatile matter (mixture of short and long chain hydrocarbons, 

aromatic hydrocarbons and some sulfur) 

5. Char 
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  ]8[مراحل مختلف سوختن ذره -1شكل 

  

  

  

  

  ]9[هاي سطحي و بازشدن حفره مراحل سوختن چار - 2شكل 

  سنگ هاي مهم در احتراق زغال واكنش

ند اهاي اتفاق افتاده بر روي سطح عبارت كنشترين وامهم

  ]:7[از

C(S) + O2 → CO2          ∆H = -394 kJ/molK        )1(  

2C(S) + O2 → 2C          ∆H = -110 kJ/molK        )2(  

C(S) + CO2 → 2CO       ∆H = 172 kJ/molK         )3(  

كافي و اكسيد كربن به مقدار در صورت وجود من ،عالوهبه

 . دهد بودن دما، واكنش زير در فاز گازي روي ميو باال

2CO + O2 → 2CO2                                             )4(  

هاي تك و دوغشاء فرض  ذكر است كه در مدل شايان

گونه خاكستري بر روي سطح كربن وجود  شود كه هيچ مي

انجام دقيقا بر روي سطح ذره  هاي سطحي ندارد و واكنش

يند سوختن ذره اهمچنين فرض شده كه فر. ندشو مي

شكل و دماي كل ذره پايا، ذره كربن كروي صورت شبه به

خواص حرارتي ذره و عالوه فرض شده كه به .استيكسان 

عدد لوئيس يك است و ذره همانند يك ند، امحصوالت ثابت

  .جسم خاكستري تشعشع دارد
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  غشاءمدل تك

 شود كه احتراق تنها بر روي سطح  فرض مي ،در اين مدل

 ؛شود نظر مي شود و از واكنش در فاز گاز صرف ذره انجام مي

      در . افتد در نتيجه ماكزيمم دما بر روي سطح اتفاق مي

اين مدل اكسيژن به روي سطح كربن رسيده و با كربن 

در  .دهد دهد و محصول واكنش را تشكيل مي واكنش مي

سرعت بر روي سطح ود اكسيژن بهش غشاء فرض ميمدل تك

دهد و در نتيجه مقدار آن بر روي سطح  كربن واكنش مي

  .ناچيز است

بسته به دماي سطح و ميزان اكسيژن موجود در محيط و 

، محصول واكنش روي سطح را )2(و ) 1( هاي مطابق با واكنش

 نظر گرفت كهكسيد كربن درا  كربن يا دي اكسيد توان منو مي

نحوه  ،3در شكل . ر محيط پخش خواهد شداين محصول د

      گرفتن نظر با در ،تغيير پارامترهاي مختلف در اين مدل

  ].5[عنوان محصول، آورده شده استكربن به اكسيد منو
  

  

  ]7[غشاءتك غيير پارامترهاي مختلف در مدلت - 3 شكل

  

  مدل دوغشاء

بر روي سطح ) 2(شود كه ابتدا واكنش  در اين مدل فرض مي

در ادامه . كربن است اكسيد انجام شده و محصول واكنش منو

كربن در محيط و افزايش دما،  اكسيد و با افزايش غلظت منو

آغاز شده و شعله در يك  ،)4(مطابق رابطه  ،واكنش فاز گازي

كربن  اكسيد  فاصله معين از سطح كربن تشكيل شده و دي

شده، محل مهاي تجربي انجامطابق با آزمايش. شود توليد مي

  ]. 5[شعله درون گاز باالترين مقدار دما را دارد

بيشترين دما در محل شعله در فاز گازي درنظر  ،در اين مدل

اكسيدكربن در محيط  رفته غلظت دي رفته. شود گرفته مي

اكسيدكربن توليدي از محيط  قسمتي از دي. يابد افزايش مي

سد و با آن ر شود و  قسمتي از آن به سطح كربن مي دور مي

منواكسيدكربن توليد ) 3(واكنش داده و مطابق رابطه 

در ادامه منواكسيدكربن توليدي در فاز گازي با . كند مي

 اكسيد دوباره دي) 4(اكسيژن واكنش داده و مطابق معادله 

هاي  در اصل در دماهاي باال واكنش]. 5[كند كربن توليد مي

  ).4شكل (ند ده بسته را تشكيل مي چرخهيك ) 4(و ) 3(

 يكي از فرضيات حاكم در اين مدل واكنش بسيار سريع

اكسيژن و منواكسيدكربن بر سطح شعله در فاز گازي است كه 

، غلظت اين دو ماده در 5مطابق شكل  ،شود اين امر موجب مي

  .محل شعله در فاز گازي صفر باشد
  

  

  ها در مدل دو غشاء ترتيب انجام واكنش - 4شكل 

  

  

  ]7[غشاءدر مدل دوير پارامترهاي مختلف تغي - 5شكل 
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  سنگ هاي حاصل از احتراق زغال آالينده

سنگ بحث توليد  يكي از بزرگترين مشكالت استفاده از زغال

هاي  آلودگي. استاحتراق آن  ينداخطرناك در فر يها آالينده

شدن و انتقال سنگ با پراكنده ه در احتراق زغالشدتوليد

ها  تاثيرات مخربي بر سالمتي انسانتوانند  وسيله هوا مي به

توان به آسيب در چشم،  ها مي ترين آنگذاشته كه از مهم

، شش، اختالالت سيستم  پوست، مجاري تنفسي، كليه

عصبي، افزايش ريسك ابتال به سرطان و اختالالت در 

 . يادگيري اشاره كرد

هاي توليدي  تحقيقات جديد نشان داده كه آالينده

كيلومتر در ساعت در هوا  16تا  8رعتي معادل توانند با س مي

اي را قبل از برخورد با زمين يا  منتشر شده و محيط گسترده

  ].10[ندكنهاي شيميايي آلوده  شركت در واكنش

سنگ  ها با سوخت زغال كه نيروگاه دهدمي نشان ها بررسي

از جيوه منتشرشده در محيط زيست  درصد 30بيش از 

تواند به مدت زمان  جيوه مي. كنند ميرا توليد  توسط انسان

روز در هوا معلق بماند و با آن منتقل شود، پس  10تا  7

  ].10[دتواند منطقه وسيعي را آلوده كن مي

سرعت در تواند به پخش در هوا، اين فلز ميعالوه بر 

آلودگي مواد  و اين امر نيز در نهايت خاك و آب جذب شده

شدن در واقع آلوده. مراه داردهو جانداران آبزي را به غذايي

به سيستم  مدت، آسيبجيوه در دراز با زنجيره غذايي انسان

تحقيقات نشان داده كه . همراه داردعصبي، مغز و كبد را به

تواند بر رشد مغزي جنين تاثير منفي بگذارد  جيوه حتي مي

و به همين علت به مادران باردار توصيه شده كه كمتر از 

  ].10[نندماهي استفاده ك

سنگ  هاي ناشي از احتراق زغال يكي ديگر از آالينده

توانند بيماري قلبي و عروقي  اين ذرات مي. است 1ذرات معلق

ي هاي تنفس نظير سكته را افزايش دهند و همچنين بيماري

اين ذرات از آرسنيك، . ندنظير آسم را ايجاد و يا تشديد كن

تشكيل ... و  برليم، كادميم، سلنيم، راديم، نيكل، سرب

 5/2تر از اي از ذرات معلق، ذرات كوچك بخش عمده .اند شده

)ميكرون  )2.5PM ستند كه  توسط فيلترهاي موجود ه        

                                                           
1. Particulate matter 

  

احتي در سيستم رتوانند به شوند و مي خوبي جذب نميبه

توانند از طريق  اين ذرات مي .ندتنفسي انسان رسوب كن

  .سيستم گردش خون شوند جذب در ريه وارد

 ،روز 30تا  1توانند از  ذرات معلق بسته به جنسشان مي 

د و يا در واكنش شيميايي پيش از اينكه با زمين برخورد كنن

   .در هوا حركت كنند ند،شركت كن

در اياالت متحده  2010تحقيقات صورت گرفته در سال 

با  ها دهد كه ذرات معلق ناشي از نيروگاه امريكا نشان مي

 7/3 سنگ در اين كشور، ساالنه مبلغي در حدود سوخت زغال

ميليارد دالر براي سيستم بهداشتي اين كشور هزينه توليد 

  ].10[كند مي

هاي گازي كه به طور عمده در احتراق  يكي از آالينده

است كه ) SOX(شود اكسيد گوگرد  سنگ توليد مي زغال

و حتي موجب  شدت به سيستم تنفسي صدمه زدهتواند به مي

دليل وجود نيتروژن در ساختار از طرفي، به. خفگي شود

شده نيز قابل توليد) NOX(سنگ، مقدار اكسيد نيتروژن  زغال

  ].5[توجه خواهد بود

هيدروژن و فلوريد  ساير گازهاي اسيدي شامل كلريد

فلوريد هيدروژن . هستند 2ند كه بسيار خورندهاهيدروژن

. كيلومتر انتقال يابد 500هوا تا صورت گاز در تواند به مي

 سرعت جذب آب يا خاك شودتواند به كلريد هيدروژن نيز مي

در صورت تماس اين . دو يا به صورت گاز در هوا منتشر شو

گازها با انسان، خارش شديد درون چشم، بيني، سيستم 

همراه كلريد هيدروژن به. آن خواهد بود تنفسي از عوارض

هاي اسيدي  با تشكيل باران يد گوگرد،اكسيد نيتروژن و اكس

همچنين انتشار اين اسيدها  .زنند به محيط زيست آسيب مي

ها را در كودكان  ان عملكرد ششآسم، برونشيت و كاهش تو

  ].10[پي خواهد داشتدر

سنگ توليد  ها كه در اثر احتراق زغال گونه ديگر از آالينده

اين  .ندهستاورانيوم مانند راديوم و  3هايي شوند راديوايزوتپ مي

جب بروز توانند مو بودن خاصيت راديواكتيو ميمواد با دارا

  ].10[ندها شو سرطان و ساير بيماري
  

                                                           
2. Corrosive 

3. Radioisotope 
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  گيري نتيجه

تالش شد كه آشنايي اوليه با ماهيت  ،در اين مقاله

. دشوسازي احتراق آن حاصل  سنگ، فيزيك و مدل زغال

كه سنگ شامل دو قسمت عمده است  مراحل سوختن زغال

در قسمت اول گازهاي فرار از ساختار زغال خارج شده و 

در ادامه سوختن كربن موجود در زغال . شوند مشتعل مي

غشاء ذكر است مدل تك شايانها  مورد مدل در. شود آغاز مي

يچ نوع بيشترين دما را بر روي سطح كربن محاسبه كرده و ه

به  ابستهاين مدل و. گيرد نظر نميواكنشي را در فاز گازي در

ايند تواند براي فر شرايط احتراق تنها يك نوع محصول را مي

تر است و مدل دوغشاء دقيق. نظر گيردسنگ در احتراق زغال

را ) حل بيشينه دما در اين مدلم( واكنش در فاز گازي

واكسيدكربن و هم گيرد و به اين صورت هم من نظر ميدر

 .شوند يعنوان محصول درنظر گرفته ماكسيدكربن به دي

هاي  مالحظه شد كه انواع مختلفي از آالينده ،همچنين

شوند كه  سنگ توليد مي يند احتراق زغالاخطرناك در فر

پس الزم است كه . ندتوانند هوا، خاك و آب را آلوده كن مي

منظور كاهش اين به ،ورياتحقيقات الزم جهت توسعه فن

گيرد  ورتص ،تراق يا پس از آنيند احاها در حين فر آالينده

  .دكرتوان با اطمينان بيشتر از اين ماده ارزشمند استفاده تا ب
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  معرفي يك چهره

در بخش يك چهره اين 

ها و شماره با فعاليت

تحقيقات علمي يكي 

ديگر از متخصصان علم 

جناب  كشورمان، احتراق

 آقاي دكتر عبدالصمد

قلم مقدم آشنا زرين

  .شويممي

دكتر عبدالصمد زرين 

دوره . در شهر تبريز متولد شدند 1327قلم مقدم در سال 

كارشناسي را در رشته شيمي كاربردي در دانشگاه تبريز 

هاي كارشناسي ارشد و دكتراي خود را       گذراندند و دوره

در رشته مهندسي شيمي در رابطه با مكانيزم احتراق 

 1تكنيك ولزجامد در پلي/گاز و جامد/هاي جامدشواكن

  . پايان رساندندانگليس به

به عضويت هيئت علمي دانشگاه  1368ايشان از سال 

تربيت مدرس درآمدند و از بدو همكاري با دانشگاه تربيت 

هاي احتراق و آناليز دستگاهي را در بخش مدرس آزمايشگاه

هاي مختلف مينهبرخي از ز. مهندسي شيمي تاسيس نمودند

  :تحقيقاتي نامبرده به شرح زير است

 تشعشعي حرارت تحت پليمري جامد مواد تخريب مدلسازي -

شده در هاي محاصرهمدلسازي سرعت افزايش دما روي لوله -

 آتش

                                                           
1. Polytechnic of Wales 
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 شعله خطي گسترش سرعت در نانوذرات تاثير مكانيزم بررسي -

 در آتش استخري 1جوشش اليه نازك بررسي تجربي پديده -

ها در احتراق سوخت هاي كاهنده آاليندهافزودني تاثير -

 ديزلي

 از منابع احتراق ساكن NOxكاتاليستي االينده حذف  -

عنوان مشاور تحقيقاتي در قلم همچنين بهدكتر زرين

ها با مركز تحقيقات مهندسي ايمني آتش در ساختمان

ايشان در . ساختمان و مسكن همكاري مستمر داشتند

تش و تدوين منابع علمي ايمني آتش در تاسيس آزمايشگاه آ

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و تدوين برخي 

  .انداستانداردهاي آتش مصالح ساختماني نقش مهمي داشته

قلم دروس زير را در سطوح كارشناسي، دكتر زرين

كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاه تربيت مدرس و برخي از 

 .اندنمودههاي خاج از كشور تدريس دانشگاه

 اصول مهندسي احتراق −

 خطر و ايمني در صنايع شيميايي −

 مهندسي محيط زيست −

 هاي ناهمگناصول كاربرد كاتاليست  −

 هاي حرارتيانتقال حرارت و مبدل −

توان به موارد هاي علمي اين محقق مياز جمله فعاليت

  :زير اشاره كرد

تكنيك ولز  محقق در گروه مهندسي شيمي در پلي −

 1983تا  1980هاي ر سالانگليس د

2محقق مدعو در  −
 Fire SERT ،دانشكده فني و مهندسي

 تا اسفند 1378 دانشگاه اولستر ايرلند شمالي از بهمن

تش آزمايش آطراحي و اجراي : نوع تحقيقات( 1379

 )هاي وسيعدر ابعاد بزرگ و روش تجزيه تحليل داده

محقق مدعو، مركز مهندسي ايمني تجزيه و تحليل  −

، دانشكده مهندسي، دانشگاه ويكتوريا، CESARE3 خطر

نوع ( 1384تا مهر  1382ملبورن استراليا از مهر 

در بررسي رفتار  FDS4افزار كارگيري نرمبه: تحقيقات

 اتش داخل ساختارها

                                                           
1. Thin layer boil over 

2. Safety and Engineering Researchand Test 

3. Center for Environmental and Risk Engineering 

4. Fire Dynamic Simulator 

سه دوره مديريت گروه مهندسي شيمي، دانشگاه تربيت  −

 1390تا  1376هاي در سال مدرس

 1379ي از سال دانشيار گروه مهندسي شيم −

پژوهشي سوخت و -عضو هيئت تحريريه نشريه علمي −

 احتراق

دانشجوي دكترا و  25حال بالغ بر تا به 1379از سال 

اند كه نتايج التحصيل شدهكارشناسي ارشد زير نظر ايشان فارغ

  ISIمقاله 40ها منجر به چاپ بيش از حاصل از تحقيقات آن

  .ستالمللي شده ادر نشريات معتبر بين

هاي تحقيقاتي با حمايت زمان مجري طرحايشان هم

هاي بهبود كيفييت احتراق و خارج از دانشگاه در زمينه

هاي سوخت ديزلي و نيز فراوري ذغال سنگ كاهش آالينده

سازي كيفيت توده جهت بهينهمزينو و تلفيق ان با زيست

  .انداحتراق بوده

  :اند ازبرخي از مقاالت ايشان عبارت

1. A. Najafi, A. Zarringhalam Moghaddam, 

“Modeling Flame Temperature Profile on a Fire-

Engulfed Cylindrical Tube,” Fire and Materials, 

Vol. 36, No. 7, 2012, pp. 565-574. 

2. A. Najafi, A. Zarringhalam Moghaddam, 

“Statistical Analysis of Effects of Nanoparticles on 

Hydrocarbon Pool Fire,” Fire Technology Journal, 

Vol. 47, 2011, pp. 687-698 

3. M. Poukhalil, A. Zarringhalam Moghaddam, 

“Synthesis of MnOx/Oxidized-MWNTs for 

Abatement of Nitrogen Oxides,” Journal of 

Catalysis Letters, Vol.148, 2013, pp. 184-192. 

4. M. Mohammad-Taheri, A. Zarringhalam 

Moghaddam, K. Nazari, N. Gholipour Zanjani, 

The Role of Thermal Path on the Accuracy of Gas 

Hydrate Phase Equilibrium Data using Isochoric 

Method, Fluid Phase Equilibria, Vol. 338, 2013, 

pp. 257-264 

5. N. Gholipour Zanjani, A. Zarringhalam 

Moghaddam, K. Nazari, M. Mohammad-Taheri  

“Enhancement of Methane Purification by the Use 

of Porous Media in Hydrate Formation Process,” 

Journal of Petroleum Science and Engineering, 

Vol. 96-97, 2012, pp. 102-108 

تي و براي اين محقق ارجمند كشورمان آرزوي سالم

  .توفيق روزافزون داريم
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  اخبار داخلي انجمن

 ) 1(فلوئنت  افزارنرم هاي واكنشي به كمكجريان ديناميك سياالت محاسباتي برايدوره آموزشي 

  1392ماه آبان 15الي  13

دانشكده فني و مهندسي - دانشگاه تربيت مدرس

افزارهايي است كه براي از جمله نرم فلوئنتافزار نرم

. هاي واكنشي و انتقال حرارت كارايي داردجريان مدلسازي

اي براي مدلسازي عددي افزار امكانات پيشرفتهاين نرم

انجمن احتراق ايران در . هاي واكنشي ارائه كرده استجريان

به منظور افزايش توانمندي راستاي اهداف خويش و 

سازي احتراق  متخصصان و دانشجويان كشور در زمينه شبيه

ديناميك سياالت محاسباتي "ل حرارت،  سومين دوره و انتقا

را  ")1(فلوئنت افزار  هاي واكنشي به كمك نرم براي جريان

   .برگزار خواهد كرد

 كنندگان ابتدا با اصول مدلسازيدر اين دوره شركت

ها و همچنين انتقال هاي آشفته، احتراق، آاليندهجريان

ي خود را در هاحرارت تشعشعي آشنا شده و سپس  آموخته

  .برندمي هاي عملي به كارمثال

  ي دورهامحتو

 فلوئنت اي برمقدمه •

 اصول مدلسازي فرآيندهاي واكنشي •

 فلوئنتمدلسازي آشفتگي در نرم افزار  •

 فلوئنتمدلسازي احتراق نفوذي در نرم افزار  •

 فلوئنتآميخته در نرم افزار مدلسازي احتراق پيش •

 فلوئنتافزار نرمآميخته در مدلسازي تا حدودي پيش •

 فلوئنتافزار مدلسازي انتقال حرارت تشعشعي در نرم •

 سازي چند مثال صنعتيبررسي نحوه شبيه •

 سازي دو مثال صنعتيشبيه •

  نامهزينه ثبت

هاي هزينه كه شامل استريال  000/500/3نام هزينه ثبت

. است ها و نهارآموزشي، كار با كامپيوتر، پذيرائي بين كالس

بانك 143341127اين مبلغ به حساب شماره الزم است 

به نام انجمن ) 1433كد(تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس 

احتراق ايران واريز و اصل يا تصوير فيش بانكي جهت ثبت 

 82883962نام به دبيرخانه انجمن احتراق ايران يا نمابر 

  . ارسال شود

 20اعضاي انجمن جهت ثبت نام در اين دوره از : توجه

تخفيف و دانشجويان  درصد 30تخفيف، دانشجويان از  صددر

. تخفيف برخوردار خواهند بود درصد 50عضو انجمن از 

ذكر است كه اسكان به عهده شركت كنندگان محترم  شايان

  .است

  شرايط شركت كنندگان در دوره

هاي از رشته يكي در ليسانس دارابودن حداقل مدرك

ندسي هوافضا براي مهندسي مكانيك، مهندسي شيمي و مه

  .استشركت كنندگان در دوره الزامي 

  : توجه

نام با توجه به ظرفيت بر حسب اولويت ارسال مدارك ثبت

ثبت نام قطعي منوط به ارسال اصل يا . انجام خواهد پذيرفت

ها مشروط در ضمن تشكيل كالس. استتصوير فيش بانكي 

 شايان. استنام كنندگان به حد نصاب رسيدن تعداد  ثبت

كنندگان شركت به ذكر است در پايان دوره گواهينامه معتبر

  . اهداء خواهد شد

  1392ماه آبان 15الي  13 :تاريخ برگزاري

  1392ماه آبان 6: ناممهلت ثبت

  دكتر امير مردانيو  وندمهندس حامد زيني: مدرسين

توانند با مي عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر

  :تماس حاصل نمايندراق ايران دبيرخانه انجمن احت

   021- 82883962: تلفكس

  09127969685: همراه

combustion@modares.ac.ir :پست الكترونيكي
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  V.19  Thermoflowافزار با استفاده از نرم )CHP(هاي توليد همزمان سازي فرايندشبيهدوره آموزشي 

  1392آذرماه  13الي  12

فته و يكپارچه با هدف افزاري پيشرترموفلو يك پكيج نرم

هاي نيروگاهي بر پايه توربين گازي، سازي سيكلشبيه

توربين بخار، سيكل تركيبي، موتورهاي احتراقي و همچنين 

 ،افزاراين نرم. سازي فرايندهاي توليد همزمان استشبيه

تواند به عالوه بر قابليت انجام محاسبات در نقطه طراحي، مي

لياتي گوناگون نظير نيمه باري سازي شرايط عممنظور شبيه

. گيردمحيطي مختلف مورد استفاده قرار  و يا شرايط

هاي حليلافزار اطالعات جزئي در مورد تهمچنين اين نرم

. دهدشده در اختيار قرار ميهاي طراحياقتصادي سيكل

افزار، قيمت هاي مورد نياز نرمبا تعيين ورودي ،وسيلهبدين

هاي همچنين شاخصاسبه شده واحد انرژي توليدي مح

 IRRو  Payback Periodبودن طرح از نظر ارزيابي اقتصادي

  .محاسبه خواهد شد

روزكردن دانش جهت ارتقاء و به انجمن احتراق ايران

مدت و همچنين جهت رفع نيازهاي كوتاه كارشناسان صنايع

مدت صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع نيروگاهي و و بلند

سازي نظر دارد اولين دوره آموزشي شبيهدر ژيمميزي انر

افزار با استفاده از نرم) CHP(هاي توليد همزمان فرايند

   .ترموفلو را براي كارشناسان صنعت انرژي برگزار نمايد

 محتواي دوره

هاي توليد قدرت اصول فناوري توليد همزمان بر پايه سيكل �

موتورهاي  هاي گازي، بخاري، سيكل تركيبي وشامل توربين

 احتراقي

هاي توليد قدرت شامل توربين معرفي اجزاء اصلي سيكل �

) HRSG(گاز، توربين بخار، موتورهاي احتراقي، بويلر بازياب 

 كننده نيروگاهيهاي خنكو سيستم

  هاها و توانمنديافزار ترموفلو، ساختار، قابليتمروري بر نرم �

 GTPROسازي با استفاده از شبيه �

تجزيه و تحليل فرايند توليد همزمان بر پايه : حل يك مثال �

و  GTPROهاي با استفاده از ماژول V94.2توربين گازي 

PEACE در قالب مطالعه موردي 

با   Part loadسازي و ارزيابي عملكرد فرايند در شرايطبهينه �

 GTMASTERاستفاده از ماژول 

اي و بويژه شرايط آب و هوايي و بررسي اثرات شرايط منطقه �

هاي خنك كننده هواي ورودي به توربين ارزيابي اثر سيستم

 GTPROبا استفاده از  CHPگاز بر عملكرد فرايندهاي 

ارزيابي فني و اقتصادي فناوري توليد همزمان آب : حل مثال �

زدايي حرارتي در كنار نيروگاه با و توان از طريق نمك

، مطالعه موردي بر  PEACEو  GTPROاستفاده از ماژول 

 .مگاواتي 25ايه توربين گازي پ

 THERMOFLEX اي بر ماژولمقدمه �

  هزينه ثبت نام

الزم . استريال  3.000.000هزينه ثبت نام در اين دوره مبلغ

بانك تجارت  143341127است اين مبلغ به حساب شماره 

به نام انجمن ) 1433كد(شعبه دانشگاه تربيت مدرس 

ش بانكي جهت ثبت احتراق ايران واريز و اصل يا تصوير في

نام به دفتر كميته مشعل انجمن احتراق ايران يا نمابر 

  . ارسال شود 82883962

 20%نام در اين دوره از  اعضاي انجمن جهت ثبت: توجه

تخفيف و دانشجويان عضو  30%تخفيف، دانشجويان از 

شايان ذكر . تخفيف برخوردار خواهند بود 50% انجمن از

 .كت كنندگان محترم استاست كه اسكان به عهده شر

  شرايط شركت كنندگان در دوره

هاي رشته بودن حداقل مدرك كارشناسي در يكي ازدارا

  .استمهندسي براي شركت كنندگان در دوره الزامي 

  1392ماه آذر 13الي  12: تاريخ برگزاري

  1392ماه آذر 4: ناممهلت ثبت

س و استاد دانشگاه تربيت مدر، دكتر علي جعفريان: مدرس

  هاي توليد پراكنده و بازيافت انرژيمشاور پروژه

توانند با عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي

  :دبيرخانه انجمن احتراق ايران تماس حاصل نمايند

   021- 82883962: تلفكس

  09127969685: همراه

  combustion@modares.ac.ir  :پست الكترونيكي
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  هاي واكنشي جريان اتي برايدوره آموزشي ديناميك سياالت محاسب

 ) 2(افزار فلوئنت به كمك نرم

  1392اسفند ماه  7- 6

دانشكده فني و مهندسي - دانشگاه تربيت مدرس

افزارهايي است كه براي افزار فلوئنت از جمله نرمنرم

. هاي واكنشي و انتقال حرارت كارايي داردمدلسازي جريان

اي مدلسازي عددي اي برافزار امكانات پيشرفتهاين نرم

انجمن احتراق ايران در . هاي واكنشي ارائه كرده استجريان

به منظور افزايش توانمندي راستاي اهداف خويش، 

سازي احتراق  متخصصان و دانشجويان كشور در زمينه شبيه

و انتقال حرارت و در ادامه دوره اول، اقدام به برگزاري دوره 

سازي اق مانند شبيهتر احتردوم آن جهت مباحث پيشرفته

هاي سازي آاليندههاي واكنشي دوفاز، شبيهاحتراق جريان

سازي اكسيدهاي اكسيد نيتروژن و دوده و همچنين شبيه

  .كندگوگرد مي

يكي از  افشانهويژه احتراق جريانهاي دوفاز واكنشي و به

پركاربردترين موارد موجود در صنايع مختلف است كه نياز 

شود تا توانايي در اين دوره سعي مي. ردبه دانش بسيار دا

هاي سازي اصولي و علمي جرياندانشجويان جهت شبيه

  .دوفاز واكنشي افزايش يابد

  محتواي دوره

 هاي دوفازاصول احتراق جريان •

 سوخت مايع افشانهمدلسازي احتراق  •

 مدلسازي احتراق ذغال سنگ •

  )NOX(مدلسازي اكسيدهاي نيتروژن  •

 گوگرد مدلسازي اكسيدهاي  •

 مدلسازي توليد دوده  •

 سازي اصولينكات كليدي جهت شبيه •

سازي محفظه احتراق توربين گاز با تنظيمات شبيه •

 سوخت گاز

سازي محفظه احتراق توربين گاز با تنظيمات شبيه •

    سوخت مايع                                                                                          

  

   نامهزينه ثبت

هاي ريال است كه شامل هزينه 000/500/3نام هزينه ثبت

. ها و نهار استآموزشي، كار با كامپيوتر، پذيرائي بين كالس

بانك 143341127الزم است اين مبلغ به حساب شماره 

به نام ) 1433 كد(تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس 

صوير فيش بانكي جهت انجمن احتراق ايران واريز و اصل يا ت

ثبت نام به دبيرخانه انجمن احتراق ايران يا نمابر 

  . ارسال شود 82883962

  : توجه

تخفيف، % 20نام در اين دوره از اعضاي انجمن جهت ثبت

% 50تخفيف و دانشجويان عضو انجمن از % 30دانشجويان از 

  . تخفيف برخوردار خواهند بود

شركت كنندگان شايان ذكر است كه اسكان به عهده 

  .محترم است

  شرايط شركت كنندگان در دوره

سازي احتراق و ره اول و يا آشنايي كامل با شبيهگذراندن دو

  . افزارآشفتگي در نرم

 شايان ذكر است در پايان دوره گواهينامه معتبر به

  . كنندگان اهداء خواهد شدشركت

  1392 اسفندماه 7- 6: تاريخ برگزاري

  1392بهمن ماه 29: ناممهلت ثبت

  دكتر امير مردانيو وند مهندس حامد زيني: مدرسين

توانند با عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي

  :دبيرخانه انجمن احتراق ايران تماس حاصل نمايند

   021- 82883962: تلفكس

  09127969685: همراه

  combustion@modares.ac.ir  :پست الكترونيكي
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  هدومين جشنواره عكس شعل

  1392 ماهبهمن 17و  16 - دانشگاه علم و صنعت ايران 

با توجه به نقش 

برداري كليدي عكس

در تحقيقات مرتبط با 

احتراق، و به منظور 

تشويق محققان و 

مندان اين شاخه عالقه

علمي، انجمن احتراق 

ايران دومين دوره 

جشنواره عكس شعله 

همزمان در كشور را 

دانشگاه علم  ان درراحتراق ايبا پنجمين كنفرانس سوخت و 

  .كندبرگزار مي و صنعت ايران 

از تمامي دانشجويان، اساتيد، صنعتگران و متخصصين در 

زمينه هاي احتراق، ايمني احتراق و محيط زيست و ديگر  

در اين جشنواره علمي و هنري  شودعالقه مندان دعوت مي

  . ندكنمشاركت 

توانند به يعالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر م

و يا به  www.ici.org.irسايت انجمن احتراق ايران به آدرس 

سايت دومين جشنواره عكس شعله به آدرس 

http://fcci2014.iust.ac.ir مراجعه كنند.  

  

  پژوهشي سوخت و احتراق- دهمين شماره نشريه علمييازچاپ 

سوخت "نشريه علمي پژوهشي انجمن احتراق ايران با عنوان 

 .دوشمي منتشر دوفصلنامه صورت به 1387 سال از "قاحترا و

شماره بهار و (اين نشريه  دهمين شمارهيازاكنون انتشار 

ويژه را به اطالع جامعه علمي كشور به) 1392تابستان 

   .رسانيمميمتخصصين احتراق 

مقاله پژوهشي با عناوين  هفتدر اين شماره از نشريه 

  :زير به چاپ رسيده است

منظور مدلسازي اهش مكانيزم خودكار بهفرايند ك - 1

با سوخت گاز طبيعي و  HCCIاحتراق در يك موتور 

 ،سرايرحيم خوشبختي، وحيد محمدي(هپتان نرمال 

  )امير كارگر امجد و كيوان بهلولي

سوزي در مجاورت بررسي جريان القايي در هنگام آتش - 2

هاي سازي گردابهگير به روش شبيهديوار عمودي آتش

نژاد و قاسم حيدري، هادي پاسدار شهري( بزرگ

 )كيومرث مظاهري

   در   شمع   محل   و   تاج سمبه   شكل   نقش   عددي   مطالعه - 3

گاز    پاشش مستقيم   با   اي جرقه   اشتعال   موتور   عملكرد

  )مسعود برومند بيژن يداللهي و(فشرده    طبيعي

مدل تحليل اگزرژي يك موتورديزلي با استفاده از  - 4

بختي سميه پارسا، رحيم خوش(اي احتراق چندمنطقه

سراي، صمد جعفرمدار، رضا اكبرپور قياسي و يحيي 

  )عجبشيرچي

ارزيابي فرض عدد لوئيس واحد در مدلسازي رفتار  - 5

امير اميدوار، رضا (تبخيري قطرات آب و سوخت 

 )اميرحسين مهدوي مهريار و

حرارتي  بررسي عددي اثر تشعشعي گاز عملگر بر رفتار - 6

سيد  محمد مهدي كشتكار و(مشعل متخلخل تابشي 

  )نسبعبدالرضا گنجعليخان

برخاسته فواره نفوذي  هايمدلسازي آشفتگي در شعله - 7

سازي  گرم و رقيق در جريان همسو تحت شرايط پيش

محمدتقي صادقي و ، زادهسيد محمد ميرنجفي(

  )باغرحمت ستوده قره
ه در زمينه سوخت و وسيله از كليه پژوهشگراني كبدين

شود با ارسال مقاالت كيفي  احتراق فعاليت دارند تقاضا مي

خود مسئولين اين نشريه را براي انتشار يك نشريه وزين 

   .پژوهشي ياري نمايند- علمي

در حال كه  رساندبه اطالع نويسندگان محترم مقاالت مي

 http://jfnc.ir به آدرس سايت نشريهمقاالت از طريق حاضر 

  .شوند ريافت ميد
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  هاي احتراقياخبار و تازه

  هاي مصرف سوخت و آاليندگي خودرو در ايران و اروپا مقايسه شاخص

  بانك جهاني 2013بر اساس آمارهاي 

روزشده در به(براساس آمار منتشر شده از سوي بانك جهاني 

نفر در  1000ازاي هر به 2010در سال ) 2013دوم جوالي 

ه نقليه موتوري وجود داشته كه در اين بين وسيل 176جهان، 

 1000ازاي هر به. دستگاه خودرو سواري بوده است 124

 28كيلومتر مربع از مساحت سرزميني كشورهاي جهان 

كيلومتر راه ساخته شده و سرانه مصرف انرژي در بخش 

كيلوگرم  133(كيلوگرم معادل نفت خام  262اي جاده

صد از مجموع تقاضاي انرژي در 14بوده كه ) معادل بنزين

همچنين، براساس . جهاني را به خود اختصاص داده است

آمار منتشرشده، غلظت ذرات معلق در مناطق شهري جهان 

تا  1990هاي در طي سال) ميكرومتر 10ذرات در اندازه (

ميكروگرم  41ميكروگرم در هر متر مكعب به  78از  2010

  .كاهش يافته است

ازاي تشره از سوي بانك جهاني، در ايران بهبرابر آمار من    

وسيله نقليه موتوري وجود داشته كه از  128نفر  1000هر 

ازاي هر به. دستگاه خودرو سواري بوده است 113اين بين  

كيلومتر  11كيلومتر مربع از مساحت سرزميني ايران  1000

اي جاده ساخته شده و سرانه مصرف انرژي در بخش جاده

) كيلوگرم معادل بنزين 233(رم معادل نفت خام كيلوگ 545

درصد از مجموع تقاضاي انرژي اين كشور را به  19بوده كه 

غلظت ذرات معلق در مناطق . خود اختصاص داده است

هاي در طي سال) ميكرومتر 10ذرات در اندازه (شهري ايران 

 56ميكروگرم در هر متر مكعب به  94از  2010تا  1990

ش يافته است كه اين امر نشان از بهبود ميكروگرم كاه

  .كيفيت سوخت و خودرو در طي سالهاي مورد بررسي دارد

 بندي نشانبررسي ميزان مصرف سوخت قبل از سهميه    

 سال يكبار 2دهنده آن است كه مصرف سوخت در كشور هر 

سال  50هر  دنيا در كه است حالي در اين شود،مي دوبرابر

ولي آمارها حاكي از آن . شودرابر مييكبار مصرف سوخت دوب

 بندي به نصف كاهشاست كه مصرف سوخت پس از سهميه

نزديك به  ايران در سوخت مصرف حاضردر حال  .يافته است

ازاي هر خودروست كه در مقايسه با ليتر بنزين در روز به 5

 5/3ليتر و انگلستان با  5/2ليتر، آلمان و ژاپن  9/1با فرانسه 

  .ز مقدار زيادي است و بايد كاهش يابدليتر هنو

بر مبناي آمارهاي منتشرشده، متوسط غلظت ذرات معلق     

كشور صادركننده نفت عضو اوپك  12در مناطق شهري در 

ميكروگرم بر متر مكعب بوده  92/56حدود  2010در سال 

اين در حالي است كه در اين سال متوسط غلظت . است

كشور عضو اتحاديه اروپا  28ر ذرات معلق در مناطق شهري د

ميكروگرم بر متر مكعب بوده است؛ يعني تقريباً     36/18

در كشورهاي عضو اتحاديه . سوم كشورهاي عضو اوپكيك

 2010ميليون نفر در سال  507اروپا با جمعيتي حدود 

وسيله نقليه موتوري  517نفر  1000ازاي هر ميالدي، به

دستگاه خودرو سواري  440وجود داشته كه از اين تعداد 

كشور عضو اوپك با  12اما در همين سال، در . بوده است

نفر تنها  1000ميليون نفر، به ازاي هر  406جمعيتي حدود 

 145وسيله نقليه موتوري وجود داشته كه از اين تعداد  194

يعني با اينكه . دستگاه آن خودرو سواري بوده است

كشورهاي اوپك از خودرو كشورهاي اتحاديه اروپا سه برابر 

سوم آنها آلودگي توليد  كنند، اما يكسواري استفاده مي

توجه به يك نكته بسيار مهم و اساسي است و آن . كنندمي

اينكه مصرف سرانه بنزين براي هر فرد در كشورهاي عضو 

  . اوپك با اتحاديه اروپا تقريباً برابر است
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مسايه از نظر مقايسه ايران با برخي از كشورهاي ه    

. شاخص مصرف سوخت و آاليندگي نيز قابل توجه است

متوسط مصرف روزانه بنزين و غلظت ذرات معلق در سال 

ميليون نفر به ترتيب  6/73در كشور تركيه با جمعيت  2010

ميكروگرم در هر متر مكعب  35ميليون ليتر و  5/7برابر با 

با  2010ل اين در حالي است كه در ايران در سا. بوده است

ميليون نفر، متوسط مصرف روزانه بنزين و  1/75جمعيت 

ميكروگرم  56ميليون ليتر و  3/63غلظت ذرات معلق برابر با 

  .در هر متر مكعب بوده است

آژانس حفاظت از محيط زيست آمريكا ميزان استاندارد 

ليتر  1/5برابر  2016مصرف سوخت براي خودروها را تا سال 

ر معين كرده است، اين در حالي است كه كيلومت 100در هر 

مد نظر قرار   2015اروپا استانداردي مشابه را براي سال 

  .داده است

هاي در اروپا و آمريكا، عالوه بر اهرم قيمت و جريمه

كارهاي كردن محيط زيست، راهبازدارنده سنگين براي آلوده

وري از سوخت اجرا شده جانبي ديگري نيز براي بهبود بهره

  :توان به موارد زير اشاره كرداست كه از آن جمله مي

آپ، وانت و درصدي خودروهاي كالس پيك 2كاهش  - 

  هاي باربركاميون

ها با سيلندر و جايگزيني آن 8كاهش تعداد خودروهاي  - 

 سيلندر با تكنولوژي جديد 6و  4خودروهاي 

 هاي تزريق سوخت و انتقال قدرتبهبود سيستم - 

خودروها و استفاده از مواد بهبود آيروديناميك  - 

 هاكامپوزيتي و فيبرهاي كربني در ساختار آن

گيري از انرژي اتالفي خودروها مانند تلفات ناشي از بهره - 

 گيري ترمز و شتاب

 كنندهتعريف دقيق كالس خودروها بسته به نياز مصرف - 

  ونقل عموميگسترش حمل - 

  http://www.shana.ir/fa/newsagency/207151: منبع

 )25/6/92: تاريخ بازديد(

  

 مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران خبر داد؛

 عنوان افزودني سوختاستفاده از تركيبات سرطانزا به

با اشاره به  ،مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران

اظهارات مديرعامل شركت پتروشيمي مبني بر اينكه اين 

از : گفت ،هاستيشگاهكننده بنزين پاالشركت همچنان تأمين

آنجايي كه پتروشيمي تركيباتي مانند بنزن، تولوئن و زايلن 

اين بدان معني است كه  كند؛كه سرطانزا هستند توليد مي

عنوان وزارت نفت رسماً اعالم كرده كه از تركيبات سرطانزا به

 .كندافزودني سوخت استفاده مي

اين مطلب  يوسف رشيدي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان

عنوان توان از چنين تركيباتي بهبه هيچ عنوان نمي :افزود

طور كه بارها زيرا همان ،سوخت و يا افزودني بنزين نام برد

اين  اندمتخصصان محيط زيست و وزارت بهداشت اعالم كرده

بسياري  ند و براي سالمت مردم خطرات يتركيبات سرطانزا

نين تركيباتي موجب به گفته وي، شايد افزودن چ .دارند

احتراق بهتر سوخت و بنزين شود اما در تمام دنيا استفاده از 

 ،آوردبه دليل مشكالتي كه براي سالمت مردم به بار مي ،هاآن

 .افزا ممنوع استعنوان افزودني به سوخت و يا اكتانبه

البته اينكه در سوخت و بنزين اين : رشيدي اظهار داشت

 د بارها از سوي كارشناسان ومواد سرطانزا وجود دار

متخصصان هشدار داده شده كه هرگز وزارت نفت زير بار آن 

هاي مديرعامل شركت پتروشيمي اما براساس گفته ،نمي رفت

هاي نفتي ي پااليش و پخش فراوردهشركت ملو مديرعامل 

اند كه پااليشگاهها در حال حاضر بار رسماً اعالم كردهايران اين

 .گيرندافزاي بنزين را از پتروشيمي مياكتان
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: مدير عامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران تصريح كرد

افزا و البته ممكن است منظور مسئوالن وزارت نفت از اكتان

هاي اي ديگر غير از اين حاللخت مادهكننده به سوكمك

صنعتي و تركيبات سرطانزا باشد كه هيچ نامي از آن برده 

   .نشده است

به اعتقاد وي، مسئوالن وزارت نفت بايد به افكار عمومي 

ها كه غالباً در توضيح دهند كه از چه محصولي از پتروشيمي

زودني عنوان افكنند بههاي صنعتي توليد ميتمام دنيا حالل

شود و تا چه اندازه سالمت مردم درنظر به بنزين استفاده مي

 .شودگرفته مي

شركت   ايران گفته است مديرعامل شركت پتروشيمي

اي را مبني بر عدم نياز به پااليش و پخش هنوز تصميم تازه

دريافت بنزين از پتروشيمي ابالغ نكرده و در حال حاضر ميزان 

  .خش تغيير نكرده استتحويل بنزين به پااليش و پ

پيش از اين معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش گفته 

براي اينكه كمكي براي پااليشگاه اراك داشته باشيم : بود

  .گيريمافزا را از پتروشيمي براي احتياط مياكتان

  http://www.mehrnews.com/detail/News/2093014: منبع

 )22/6/92: تاريخ بازديد(

  

  احتراق داخلي موتورهايتازه در عرصه  پيشرفتي

اش براي توليد سري موتورهاي جديدي به نام ولوو از برنامه

Drive-E اين موتورهاي خطي در پاييز سال . خبر داده است

 . جاري در اروپا در دسترس خواهد بود

 .خواهد بود رشامل دو نوع موتور چهار سيلند Drive-Eسري   

و ديگري  Common-rail dieselنوع اول ديزلي به شكل 

خروجي خانواده . استبنزيني با سيستم تزريق مستقيم بنزين 

اسب  230اسب بخار تا  120ديزلي متفاوت است و در بازه 

اسب بخار شروع  140قدرت موتورهاي بنزيني از . قرار دارد

  . شوداسب بخار ختم مي 300شود و به بيش از مي

هايي خواهند بود اولين گونه XC60و  S60  ،V60مدل هاي   

نمونه بنزيني توربو  .گيرندهاي تازه نيرو ميكه از اين پيشرانه

T6    اسب بخار،  306باT5  اسب بخار و گونه توربو  245با

هاي توليدي نسل اسب بخار از اولين نمونه 181با  D4ديزل 

  . هاي ولوو خواهند بودتازه پيشرانه

 هاي اتوماتيك جديدندهها جعبه دمكمل اين پيشرانه

سرعته خواهد بود كه عالوه بر مصرف اقتصادي سوخت، هشت

 با اين وجود گيربكس. آوردارمغان ميبهبود رانندگي را به

 . سرعته دستي نيز موجود است شش

پشتيباني  i-Artموتورهاي جديد ديزل ولوو از تكنولوژي 

حاصل از  دهد فشاراين تكنولوژي به خودرو اجازه مي. كندمي

احتراق را در هر يك از سيلندرها اندازه بگيرد و ميزان سوخت 

  .تغيير دهدرا تزريقي در هر يك از چهار سيلندر 

  

 

 
 

كوچكي كه روي هر سيلندر قرار دارد  رايانهاين كار توسط 

شود تا ميزان بهينه و بر فشار تزريق نظارت دارد انجام مي

  . ت آيددسهسوخت براي چرخه احتراق ب

جايگزين هشت نوع معماري موتور در  Drive-Eموتورهاي 

   .فرم مختلف خواهند بودپلتسه 

  http://dande6.com: منبع

)20/6/92: تاريخ بازديد(
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  هاي احتراقيبهترين هنرنمايي با شعله

  ك و هوافضا، دانشگاه صنعتي شيرازت علمي دانشكده مهندسي مكانيئدكتر امير اميدوار، عضو هي

ترين و هاي احتراقي يكي از جذابهاي عكسجشنواره

برخي . هاي احتراقي استهاي اغلب نشستترين بخشديدني

حدي جالب و ها بهشده در برخي از نشستههاي ارائاز عكس

ديدني است كه بارها و بارها توسط افراد عالقمند بازديد شده 

هاي عكس هايدر ادامه به بررسي چند نمونه از برترين. است

  :احتراقي خواهيم پرداخت

 

مشهور  (Flaming Star)ور اين عكس كه به ستاره شعله

اين عكس . است از تركيب سه عكس ساخته شده است

توسط سندرا اولسون، مهندس هوافضا در بخش ايمني حريق 

فضاپيما در يكي از مراكز تحقيقاتي مرتبط با ناسا در ايالت 

  .ويتي گرفته شده استاوهايو در شرايط ميكروگرا

 

  

معروف  (Dr. Combustion)اين عكس به دكتر احتراق 

دكتر احتراق توسط پاولوف و كيائو از دانشگاه . شده است

بيني، مو . تصوير كشيده شده استپوردو در ايالت اينديانا به

هاي دكتر احتراق با افزودن تركيبات مختلف از و ريش

ها و دهان چشم. رفته استنانوذرات به ساختار شعله شكل گ

. جريان مخالف است نفوذياي از شعله دكتر احتراق نمونه

متان و  نفوذياين در حالي است كه احتراق ناشي از شعله 

  .هوا كاله وي را تشكيل داده است
  

  

 (Super Fire Whirl)گرداب احتراقي اين تصوير كه به 

كي گرفته معروف است توسط آكافوآ و سايتو از دانشگاه كنتا

الزم به . اين تصوير ناشي از احتراق بنزن است. شده است

مانند اين گرداب احتراقي از طريق  Sذكر است كه شكل 

  .اي قسمت پاييني شعله ايجاد شده استتركيب تصوير آيينه
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. معروف شده است (Fan Fire)اين عكس با نام فن احتراقي 

اليفرنيا در انشگاه كعكس فوق توسط گولنر و هوانگ از د

در سمت چپ عكس شعله سقفي . ه شده استسانديگو ارائ

(Ceiling Flame) شود كه كامالً آرام است و به ديده مي

       شود طور كه مالحظه ميهمان. شودرنگ آبي ديده مي

  .شودتر ميبا افزايش زاويه صفحه، شعله آشفته ،تدريجبه

  http://www.newscientist.com/gallery/combustion-art :منبع

  )21/6/92: تاريخ بازديد(

    

اي جديد براي سنتز هيدروژن با پايه زيستيشيوه

محققان دانشگاه بوخوم 

تازگي توانستند فرآيند به

جديدي براي توليد 

هيدروژن زيستي كشف 

كردن آنها با اضافه. كنند

سازهاي پروتئين به پيش

كمپلكس آهن غيرفعال، 

ايي كه از طريق شيمي

) آنزيم توليدكننده هيدروژن(سنتز شده بود، آنزيم هيدروژناز 

كردن اين دو جزء در با مخلوط. را توليد كردند سينتتيكنيمه

خودي تشكيل خودبه طوربه بيولوژيكي كاتاليست اين لوله، يك

 اين در حالي است كه براساس گفته محقق اين پژوهش. شد

هاي زنده ستقيم از سلولطور مآنزيم هيدروژناز به استخراج

يك آنزيم هيدروژناز . برداري استكار بسيار دشوار و هزينه

مولكول هيدروژن در هر  9000تواند در شرايط ايدئال مي

با اين تحقيق گام بزرگي در جهت توليد . ثانيه توليد كند

  .عنوان يك سوخت پاك برداشته شده استهيدروژن به

  http://www.sciencedaily.com: منبع

  )20/6/92: تاريخ بازديد(

  

  هاي كوچك كره جنوبيهاي تجديدپذير در شركتتزريق سرمايه براي توسعه انرژي

ميليون دالر سرمايه تضميني با هدف  97در كشور كره 

هاي تجديدپذير گذاري در بخش انرژتحريك سرمايه

ها و توليدكنندگان انرژي اين بانك. اختصاص داده شده است

  . انديه را تأمين كردهسرما

شايان ذكر است كه براساس اين طرح، اين سرمايه تنها 

هاي هاي كوچك فعال  در زمينه انرژيدر اختيار شركت

شود كه اين سرمايه       گيرد و تصور ميتجديدپذير قرار مي

  . تواند افزايش دوازده برابري سرمايه را تضمين كندمي

قاضي استفاده از اين هاي متبنا بر اين طرح شركت

هاي نو اين سرمايه بايد درخواست خود را به  سازمان انرژي

هاي الزم در كشور تسليم كرده تا اين سازمان پس از بررسي

هاي مذكور مورد صالحيت دريافت سرمايه توسط شركت

هايي كه به درخواست. نسبت به اختصاص آن اقدام كند

ميليون دالر  4/9ارزش ساله به  5شوند ضمانتي پذيرفته مي

اين كمك مالي به . گيردبا كارمزد و نرخ سود كمتر تعلق مي

تواند گام مهمي باشد در دستيابي به بخش خصوصي مي

درصد از انرژي كل  2برنامه دولت اين كشور مبني بر تأمين 

درصد تا  10و  2012اين كشور از منابع تجديدپذير تا سال 

  .2022سال 

   www.fuelcelltoday.com: منبع

  )25/6/92: تاريخ بازديد(
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 ي آيندههاهمايش

 

 17الي  16تاريخ  پنجمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران در

توسط انجمن احتراق ايران با همكاري  1392ماه بهمن

هدف اين كنفرانس . دشوعت ايران برگزار ميدانشگاه علم و صن

و   گران دانشگاهيي پژوهشاسازي فرصتي براي گردهمفراهم

هاي نعت براي به اشتراك گذاري، ارائه و بحث پيرامون يافتهص

. استپژوهشي در زمينه سوخت و احتراق و مسايل مرتبط 

صورت شفاهي و پوستر، به ين كنفرانس شامل ارائه مقاالتا

هاي تخصصي، نمايشگاه تخصصي و ها و كارگاهي نشستبرگزار

از تمامي محققان  .دومين جشنواره عكس شعله خواهد بود

شود با هاي دانشگاهي و صنعتي دعوت ميگرامي در بخش

شركت در اين كنفرانس تحقق اهداف آن را ميسر كرده و بر 

 .غناي آن بيفزايند

  محورهاي همايش

  تئوري سوخت و احتراق •

  احتراق صنعتي سوخت و •

 سوزموتورهاي درون •

 رانشهاي توان و پيشسيستم •

 محيط زيست و ايمني •

  

 

 هاي تجاري و مسكونيسوخت و احتراق در بخش •

  مديريت و اقتصاد سوخت و احتراق •

  هاي جانبيبرنامه

  دومين جشنواره عكس شعله •

  نمايشگاه تخصصي •

  هاي آموزشيكارگاه •

ر اوري جهت چاپ دمقاالت برگزيده كنفرانس براي د :توجه

 .ارسال خواهد شد "سوخت و احتراق"پژوهشي -علمينشريه 

  هاي مهمتاريخ

  13/9/92: دريافت مقاله كامل

  4/10/92: اعالم نتايج داوري مقاله

  19/10/92: نهايي مقاله دريافت نسخه

دانشگاه علم و صنعت  -نارمك -تهران: آدرس دبيرخانه

 دانشكده مهندسي مكانيك - ايران

  02177240540: تلفن

  http://fcci2014.iust.ac.ir: تارنما

  fcci2014@iust.ac.ir: پست الكترونيك

 

  

  

  

  

انجمن مهندسان مكانيك ايران با همكاري دانشگاه شهيد چمران 

المللي مهندسي مكانيك در ودومين همايش بينكننده بيستبرگزار

رش هدف اصلي اين همايش بسط و گست. شهر اهواز خواهد بود

اين دستاورد از طريق ايجاد بستري . رشته مهندسي مكانيك است

ها و واحدهاي  براي ارائه آخرين دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه

صنعتي و نيز تبادل اطالعات بين استادان، دانشجويان، پژوهشگران، 

 .مهندسان و صنعتگران اين رشته حاصل خواهد شد
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گرد تخصصي با چندين نشست و ميز ،دومودر همايش بيست

عنوان هايي كه از آنها به در زمينه ،حضور انديشمندان برجسته

هاي  هاي اساسي علوم و مهندسي به طور اعم و چالشچالش

ريزي برنامه ،شود مهندسي مكانيك ايران به طور اخص نام برده مي

هاي  آلودگي: ند ازاها عبارت بعضي از اين نشست. شده است

اي ارتباط صنعت و هاي نوين بر يكردمحيطي و ريزگردها، رو

هاي دانشگاهي، آلودگي محيط  ورياسازي فندانشگاه، تجاري

ها و  هاي نوين آموزشي در مهندسي مكانيك، فرصت زيست، شيوه

هاي تحصيالت تكميلي  نامههاي پيش روي موضوعات پايان تهديد

         در اين همايش، همچنين مسابقات دانشجويي . مهندسي مكانيك

 همايش . ريزي شده استهاي علمي و فناوري برنامه در زمينه

منظور تشويق متخصصان و پژوهشگران  نظر دارد بهدوم دروبيست

. هداي را به مقاالت صنعتي اختصاص د شاغل در صنعت بخش ويژه

شده هر يخش صنعت به حد نصاب چنانچه تعداد مقاالت پذيرفته

. كنداي منتشر مي ولتن ويژهها را در بمعين برسد، همايش آن

چنين مقاالت برتر، لوح تقدير انجمن مهندسان مكانيك ايران و هم

  .كنند ودوم را دريافت ميهمايش بيست

 موضوعات همايش

 مكانيك جامدات •

 ديناميك، ارتعاشات و كنترل •

 مكانيك سياالت •

 ترموديناميك و انتقال حرارت  •

 انرژي و محيط زيست •

 نومكانيكبيومكانيك، ميكرو و نا •

 طراحي و ساخت •

 كاربردهاي مهندسي مكانيك  •

 :هاي مهم تاريخ

 1392آبان  15      :ارسال مقاالت كامل

 1392دي  15     :اعالم نتايج پذيرش مقاالت

 1392بهمن  1       :ارسال مقاالت نهايي

  1392اسفند  1      :ثبت نام عادي

  دبيرخانه همايش

 انشكده مهندسيد، دانشگاه شهيد چمران، بلوار گلستان، اهواز

  المللي مهندسان مكانيكودومين همايش بيندبيرخانه بيست

 0611- 3330498 :فكس،  0611- 3330498: تلفن

Website: http://isme.ir/2014 

Email: 2014@isme.ir 

  

ونيم است كه موتورهاي درونسوز همراه تمدن بشري يك قرن

و  در خشكي داشته،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

اي هاي سنگوارهموتور درونسوز با سوخت بسيار تنگاتنگي كه

دوش را با خود به پيدا كرده، بار عظيمي از آلودگي هوا) نفتي(

رها  توانين كه مزاياي آن خدمات را نميبا توجه به ا. كشدمي

توان چشم كنندة آلودگي هوا نيز نمياز آثار نگران ،كرد

 .دشومي متخصصان موتور حساستر و دشوارتر كار ؛پوشيد

پژوهشي و  هايفعاليت فشردگي و گستردگي بيانگر همه هااين

ما  دانشگاهي و پژوهشي و صنعتي  مهندسي است كه مجامع

لمللي نكه هشتمين همايش بي است دارند و اميددر پيش رو 

موتورهاي درونسوز بتواند رسالت خود را در فراهم آوردن 

انتشار هرچه بهتر نتايج آن  سخنگاهي براي انعكاس و

  .تحقيقات ايفا كند

 هاي همايشسرفصل

سازي موتور، دورگه، كوچك(هاي جديد در موتور فناوري •

 )ي متغيربندزمان استفاده از پرخوران و
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     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 •

  ديو همبن 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  •

 )فناوري حسگرها و عملگرها سازي،يابي، شبيهعيب

  كاريكاري و روغنخنك •

جعبه دنده، سامانه انتقال قدرت و (مباحث خودرويي  •

 )موتور ق خودرو وتطاب

هاي گيري نوري، آزموناندازه(سازي گيري و شبيهاندازه •

 )اي تنش و خستگيهاي سازهتحليل  موتور، گذاريصحه

 توسعه و تكوين موتور  •

  : هاي مهمتاريخ

 1392ماه آبان 15 :مهلت ارسال مقاله كامل

 1392ماه دي 15: يزمان اعالم نتايج داور

  1392 ماهبهمن 30تا  28: زمان برگزاري همايش

Website: http://www.iranengine.com 

Email: info@iranengine.com 

 
22nd International Conference on Modelling, Monitoring and Management of 

Air Pollution 
7 - 9 July, 2014 

Opatija, Croatia 

The 22nd 

International 

Conference on 

Modelling, 

Monitoring and 

Management of Air 

Pollution, builds 

upon the prestigious 

outcomes of the 21 

preceding meetings 

beginning in 

Monterrey, Mexico in 1993. 

These meetings have attracted outstanding 

contributions from leading researchers from 

around the world. Their papers are permanently 

stored in the WIT eLibrary as Transactions of the 

Wessex Institute (see http://library.witpress.com). 

These collected conference papers provide an 

important record of the development of science 

and policy pertaining to air pollution. 

Air pollution is one of the most challenging 

problems facing the international community; it is 

widespread and growing in importance, and has 

clear and known impacts on health and the 

environment. The human need for transport, 

manufactured goods and services results in 

impacts on the atmospheric environment from a 

local to global scale. The rate of development of 

the global economy brings new pressures and the 

willingness of governments to regulate air 

pollution is often balanced by concerns over the 

economic impact of such regulation. Science is 

the key to identifying the nature and scale of air 

pollution impacts and is essential in the 

formulation of policies for regulatory decision-

making. 

Conference Topics 

• Air pollution modelling 

• Air pollution mitigation 

• Air pollution management 

• Aerosols and particles 

• Emission studies 

• Exposure and health effects 

• Indoor air pollution 

• Monitoring and measuring 

• Case studies 
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• Emerging technologies 

• Power generation and air pollution 

• Incineration plant studies 

• Air pollution chemistry 

 

• Global and regional studies 

• Policy and legislation 

Website:http://www.wessex.ac.uk/14-

conferences/air-pollution-2014/page-3.html 

 

 

The objective of the Colloquium is to provide a 

forum to disseminate to the scientific community 

the international state-of-the-art, and 

advancements made in experimental and 

computational, fundamental and applied studies 

relevant to propulsion systems operating on 

gaseous and heterogeneous reactive media, and to 

determine the avenues of research that is needed 

to design pulse detonation engines for propulsion 

and stationary power plants. The primary focus of 

the Colloquium will be to transfer the scientific 

accomplishments to commercial, industrial, and 

other applications of interest. 

The Colloquium-2014 program will include four 

Technical Sessions: 

(1) Chemical Kinetics of Combustion and 

Detonation 

(2) Transient Combustion Phenomena in Various 

Media 

(3) Gaseous, Heterogeneous, and Condensed-

Phase Detonations  

(4) Applications of Fast Combustion Modes and 

Detonations in Industry and Propulsion. 

Note: Similar to Colloquia 2010 and 2012, the 

scope of Colloquium-2014 is extended to include 

condensed-phase combustion and explosion 

processes, in particular various transient 

phenomena. 

Important dates 

Conference dates: May 19-23, 2014 

The deadline for 1-page abstract submission 

December 15, 2013. 

Early registration fee till March 15, 2014 

Website: 

http://www.icpcd.ru/ocs/index.php/icpcd9/2014 

 

 

 

Now in its 59th year, ASME Turbo Expo is 

recognized as the must attend event for 

turbomachinery professionals. The technical 

conference has a well-earned reputation for 

bringing together the best and brightest experts 

from around the world to share the latest in 

turbine technology, research and development, 

and application in the following topic areas: gas 

turbines, steam turbines, wind turbines, fans & 

blowers, solar brayton & rankine cycle and 

supercritical CO
2
. Turbo Expo offers unrivalled 

networking opportunities with a dedicated and 
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diverse trade show floor. The 3-day exhibition 

attracts the industry's leading professionals and 

key decision makers, whose innovation and 

expertise are helping to shape the future of the 

turbomachinery industry. 

Plan now to join 3,000 gas turbine colleagues 

from around the world at ASME TURBO EXPO, 

ASME's premier gas turbine technical congress 

and exposition, set for June 16-20, 2014. 

Topic  

• Aircraft Engine  

• Ceramics  

• Coal, Biomass & Alternative Fuels  

• Combustion, Fuels & Emissions: Combustion 

Instability & Modeling  

• Combustion, Fuels & Emissions: Combustion 

Design & Test  

• Controls, Diagnostics & Instrumentation  

• Cycle Innovations  

• Fans & Blowers  

• Heat Transfer: Conjugate Heat Transfer  

• Industrial & Cogeneration  

 

• Manufacturing Materials & Metallurgy  

• Microturbines, Turbochargers & Small 

Turbomachines  

• Oil & Gas Applications  

• Organic Rankine Cycle Power Systems  

• Steam Turbines  

• Structures & Dynamics: Emerging Methods 

in Design & Engineering  

• Supercritical CO2 Power Cycles  

• Turbomachinery: Axial Flow Fan & 

Compressor Aerodynamics  

• Wind Energy  

Publication Schedule 

Submission of Full-Length Draft Paper for 

Review: October 21, 2013  

Paper Reviews Completed: November 25, 2013  

Author Notification of Draft Paper Acceptance: 

December 9, 2013  

Author Notification of Acceptance of Revised 

Submission of Final Paper: February 3, 2014 

Website:http://www.asmeconferences.org/TE

2014/index.cfm 

 

Combustion in Boilers and Furnaces 
Monday 3 - Friday 7 March 2014     

This course focuses on recent developments in 

burner design for process heating applications 

including boilers, furnaces, refinery operations, 

power plant, CHP schemes, minerals processing 

kilns and process plant. Particular emphasis is 

given to combustion aerodynamics and its 

influence on burner design, low NOx burner 

design and emission reduction techniques 

including reburn, SNCR, SCR and NOx storage 

techniques. These aspects are examined in 

relation to large natural gas burners, pulverised 

coal firing, refinery burners, heavy fuel oil 

burners, flameless combustion, waste and bio-

fuel firing, oxy-fuel firing and fluidised bed 

combustion. Large scale burner testing and the 

role of CFD in burner design are also covered. 

The course is designed to provide training on the 

most recent developments in burner technology 

primarily for young graduates involved in 

combustion engineering, for burner designers 

and manufacturers, and for personnel responsible 

for combustion plant or new burner installation. 

Website:www.engineering.leeds.ac.uk/short-

courses/power-process/combustion-in-boilers-

and-furnaces/     



 

 

 

  آگهي دعوت به همكاري
    

هاي گاز صنعتي،  ، فعال در زمينه طراحي، توسعه و تست توربين)توربوتك(شركت توربوكمپرسور تك خاورميانه 

در راستاي تكميل كادر فني خود در گروه محفظه احتراق، نياز به تعدادي متخصص آقا يا خانم جهت همكاري 

  :زير داردتمام وقت با شرايط 

  شرايط عمومي) الف

 هاي مرتبط دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتري در يكي از رشته -1

  دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان -2

  شرايط تخصصي) ب

 آشنايي با فرآيندهاي احتراقي در توربين گاز -1

 هاي عددي و تجربي احتراق آشنايي با روش -2

  . نمايند ارسال n.rasooli@turbotec-co.com الكترونيكي پست به را خود تخصصي رزومه توانند مي ترممح متقاضيان

  )خاص سهامي( توربوتك شركت شريف، انرژي وريافن و علوم طرشت، بلوارشهيدتيموري، پژوهشكده تهران، :شركت آدرس

  66063318 :نمابر    66063413 – 66063516 -  66063715 -  66063753: تلفن        

  

  

  دومين جشنواره عكس شعله
  1392 ماهبهمن 17و  16 - دانشگاه علم و صنعت ايران 

برداري در تحقيقات مرتبط با احتراق، و به با توجه به نقش كليدي عكس

مندان اين شاخه علمي، انجمن احتراق منظور تشويق محققان و عالقه

همزمان با پنجمين  ايران دومين دوره جشنواره عكس شعله در كشور را

  .كندبرگزار ميدانشگاه علم و صنعت  ان درركنفرانس سوخت و احتراق اي

هاي از تمامي دانشجويان، اساتيد، صنعتگران و متخصصين در زمينه

 شودمندان دعوت مياحتراق، ايمني احتراق و محيط زيست و ديگر  عالقه

  . ندكندر اين جشنواره علمي و هنري مشاركت 

توانند به سايت انجمن احتراق ان جهت كسب اطالعات بيشتر ميعالقمند

و يا به سايت دومين جشنواره عكس  www.ici.org.irايران به آدرس 

  .مراجعه كنند http://fcci2014.iust.ac.irشعله به آدرس 


