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:آنچه در این شماره خواهید خواند
o (1ص)سخن سردبیر
o یر اصفهانی، دبابوالفضلیمصاحبه با آقای دکتر جواد

(2ص)ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران 
o (4ص)گزارش ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
o (15ص)اخبار



انجمن احتراق ایران: صاحب امتیاز
:سردبیر

بینپیشدکتر سید ایمان 

:  آراصفحهطرح جلد و 
مهندس علیرضا زمانی آقایی

14115-311صندوق پستی -تهران: نشانی
021-82883962: تلفکس
09122974419: همراه

newsletter@ici.org.ir: پست الکترونیکی
www.ici.org.ir: نشانی سایت

:هیأت تحریریه
بینپیشدکتر سید ایمان •
مهندس علیرضا زمانی آقایی•

:همکاران این شماره
مظاهریدکتر کیومرث •
دکتر هادی پاسدار شهری•

اده خبرنامه انجمن احتراق ایران در نظر دارد با استف
و احتراقو دانش اعضای انجمن احتراق هادیدگاهاز 

ز لناا ا. بر غنای اینن خبرنامنه بیفزایندمندانعالقه
و هناگنزار شود تا مقاالت، دعوت میمندانعالقه

مختلننع علننو  و هننایزمینننهنظننرات خننود را در 
مننرتبب بننا احتننراق جهننت چننا  در هننایفننناوری

خبرنامننننننننه بننننننننه آدرس الکترونینننننننن  
newsletter@ici.org.irشنایان . ارسال نمایید

ذکر است در پایان هر سال از بنین ماالنا ارسنال 
شده به خبرنامه مقناالت و ماالنا برتنر انتخنا  و

ها اهندا خواهند به نویسندگان آنایارزندههدایای 
.شد

1

رسخن سردبی
اقتصاا م اواا ،اتقد اقاا ا  ، "ساا   1395ساا   
بر ن اگذاری گرمی ه ، ت کی ات اکرری"عمل

ساا  ی اصاارر اناارتی  ااورت اوضااوب بنی اا 
،اقعیات ن  اسات کا  ساو ت ،. گرفت  است
مر ا  95احتارا،د ا عاب بایز ا  فرای  ه ی

م انرتی اصارفق کواور را با   اورت ا اتوی
(گ   برای گرا یز ، سو ت برای  ومر،ها )

ر لاذا اگا. ک ا تا ای  ااق( بار،)، غیرا تویم 
ساا  ی اناارتی مر کوااور ا واا ب  ساات بنی اا 

سااو ت ، )گاارممد م   اساات ابتاا ا سر واام  
.را بنی   نموم( احترا،

  مر ای  راست د توسع  پ یا ار بشاز انارتی با
نوعق ارهو  توج  ،یژه ، همات اتشصصا   ،

.  عت احترا، مر کوور استمل و ا 
یکاااق ا  ابهارهااا ی اوفویااات مر ایااا  حاااو ه 

 عرن اا  انمما  . اساترس نقاطالبناو ش ، 
اتااولقتااری ا اا قاحتاارا، ایاارا  باا  ع ااوا  

ر م. ای مارمغیرم،لتق ای  بشز ج یگا ه ،یاژه
ای  راست  انمم  بار ن  دا ه اسات تا  هر ا  
بیوااتر باا  غ اا ی ع مااق ا تااوای  عرن ااا  ،

. هایا بی فگ ترش ماا   دمو  ، اش طعی  ن  
  ب  همی  ملیلد  عرن ا  مر ظا هری ج یا  ، با

ر،یکرمی ج ی  مر س   ج ری ا توار  واها  
.د 

مر ایاا  داام رهد گهاردااق ا  اقاا اا ت اوفاا  
و ت انمم  مر برگهاری دومی  ک فرانس سا

.، احترا، ایرا  ب  طور ،یژه ارائ  د ه است

بی پیزسی  ایم   
1395تیرا ه 
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 ب  لفضرررر  دکترررراد رررر  دد
 لتحصررر   صرررفی،  ادغررر،  د

New Brunswickد  شگ،هد
گسرررتا د»ک، ررر،د دد د  رررت د

کاد ست،ددگاوهدمک،  «آتش
ودعضر دد  شکدهدمیندس دد  شرگ،هدغادوسر دمشرید

 ولرر دددو هدأ رردیدمرردجاهد  تررردد رتررا  د جررا  د
 د زد جشرر، دجررنادکترر،مدد دزم نرر دمیندسرر.دب، رردمرر 

تشاد دهدمک،  کدودع مد  تق،لدرا  یدودصدأ،دمق،ل دمن
ودد  شررررت ج، دمت ررررددطدد دمقرررر،  دک،  ن،سرررر اد

 ر دودک،  ن،س د   ددوددکتاطدد دمحضراد جشر، دتاب
 خ دوددب راد شرر ددکنفرا   دسروط.د  دج،غت   دد

   ددلسر زأر،طترش  رتا  د جا  دب ددک دد دس،ج د
یررددمر،هد جش، دودأرک،   ش، ادب د ح طد ،جست دد دب

د د(دع) لحتراث،مدم ک ت د د    دب، گ،هد1394س،لد
.د  شگ،هدغادوس دمشیددباگز  د د

ته جناب آقای دکتر ضمن سپاس از برگزاری شایس
ک ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، که بی ش 

الطف بود، همکارانتانشما و روزیشبانهحاصل زحمات 
ندگان وضعیت استقبال از این کنفرانس ملی را برای خوان

.ما تشریح بفرمایید
ر در اینن دوره دکنندگانشرکتطبق آمار اخا شده، تعداد 

ه شناهد مقایسه با دوره قبل، تقریبا یکسنان بنود و متاسنفان
لی آن رشد چندانی در میزان استقبال نبودیم؛ البته علت اص

ان و تخصصی بودن موضوع کنفرانس و تعداد کنم متخصصن
از طرفی تداخل زمنانی برگنزاری. فعاالن در این حوزه است

ا کنه بن« درونسنوزموتورهنای» این کنفرانس با کنفنرانس 
ده تاخیر و در زمانی خارج غیر از برنامه از پنیش تعینین شن
ینن برگزار شد، مزید علت و باعث عد  افزایش اسنتقبال از ا

نفرانس با این وجود ساح کیفی و علمی ک. کنفرانس گردید
.تاز دید بنده، رشد قابل توجهی نسبت به ادوار قبل داش

و حامی ان ای ن کنن دگانشرکتضمن اشاره به 
ال کنفرانس، توضیحی در خصوص تعداد مقاالت ارس 

.ها بفرماییدشده و نحوه داوری آن
د، اساتید دانشگاه که تخصص وینهه اینن موضنوع را داشنتن
ه در دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری مکانی  کن

ین کنند، صنایع، صننعتگران، مهندسنزمینه احتراق کار می
تاسیسات و تمامی متخصصنین فعنال در حنوزه احتنراق از 

ضنمنا جنا دارد از. اینن کنفنرانس بودنندکننندگانشرکت
شرکت گناز اسنتان خراسنان رضنوی، شنرکت هایحمایت
نفتنی اینران مناقنه مشنهد، دانشنکده هنایفراوردهپخش 

ی  مهندسی دانشگاه فردوسی، انجمن علمی مهندسی مکان
، دانشگاه، سازمان نظا  مهندسی ساختمان اسنتان خراسنان

، سنازمان مندیریت و هنادسنتگاهقاا مدلسازی و کنتنرل 
شنفیع هایشرکتریزی ریاست جمهوری و همچنین برنامه

ا را ، شعله صنعت و مولتی کافه کنه منایرانگر سازه شرق، 
شکر در برگزاری هر چه بهتر این رویداد ملی یاری نمودند، ت

. ویهه کنم
منا مقاالت ارسالی به این کنفرانس در سه مرحله به دسنت

آذر مناه بنود، کنه 30آخرین مهلت پایر  مقاالت، . رسید
دی، 25دی و 15پس از این زمان طی دو مرحله تمدید، تا 

مقالنه بنا موضنوعات، اننواع احتنراق 150النی 140حدود 
بننه دبیرخانننه ایننن ...  ،  آتننش و «... صنننعتی، خننانگی و»

. کنفرانس ارسال گردید

در قسمت، فرآیند داوری این مقاالت بنود کنهترینسخت
80داور،  100هفته، با همکاری حدود 2مدتی در حدود 

ت در مقاله پایر  شد که تمامی این مقاالت عالوه بر ثبن
تشنر در سایت انجمن احتراق نینز من« سیویلیکا» سایت 
و همچنین مقاالت برتر برای درج در مجله سوخت. گردید

.احتراق ایران، ارسال شد

خاصی که ای ن دوره را هایویژگیاز نظر شما 
؟چیستسازدمینسبت به ادوار پیشین متمایز 

ود و از ابتدا، دیدگاه ما نسبت به این کنفنرانس منادی نبن
، مننندانعالقننهتننال  کننردیم زمینننه اسننتفاده تمننامی 
عنالوه بنر آن، . متخصصان و دانشنجویان را فنراهم کننیم

و افنراد متخصنصنوعناًسخنرانان کلیدی این کنفنرانس، 
همچنین، برگزاری دو میزگنرد. خبره در حوزه خود بودند

در حاشنیه « موتورخاننه»و « مشنعل»تخصصی در زمینه 
سازی هاین کنفرانس، با حضور مدیرعامل وقت شرکت بهین

زمان ، رئیس سا«جنا  آقای سیفی»مصرف سوخت کشور 
صنعت، معدن و تجارت و رئیس امنور پنهوهش و فنناوری 
شرکت گناز اسنتان خراسنان رضنوی مزیند علنت شند و 
ن توانستیم در ادامه آن راهکارهنایی بنرای عملیناتی کنرد

د پیشننهاهناموتورخاننهاجرایی ارتقنای کنارایی نامهآئین
.دهیم
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ممتاز این کنفرانس حض ور پررن  هایویژگیاز 
در همکارنت  اندر ای  ن خص  وص ش  ما و . ص  نعت ب  ود

دبیرخانه چه اقدامات و راهکارهایی را اتخاذ نمودند؟
از برگزاری جلسات متعدد با صننایع مختلنع اسنتان پنیش

کنه ،دارانآپارتمانهتلو هاهتلبرگزاری کنفرانس، به ویهه 
کشنور را تشنکیل داده و سنهم هایهتلدرصد 50بیش از 

را در مصرف اننریی اسنتان دارنند، اقندا  کلیندی ایعمده
. بنوددبیرخانه برای جلا مشارکت صنعت در این کنفرانس

ع و این جلسات باعث شد به فهم مشترک در خصوص موضو
و نیازهنای صننایع در زمیننه منرتبب دسنت پیندا هاچالش
.کنیم

لی رویدادهای مآمیزموفقیتبی تردید، برگزاری 
لطف ا. گروه ی اس تهایتالشاز این دست، مرهون 
.دصحبت بفرماییاتاناجراییکمی از گروه همکار و 

کنری تیم اجرایی این کنفرانس، بسیار تیم همدل و خو  ف
در . ود، برگزاری هرچه بهتر این برنامه بتالششبود که تما  

اینجننا الز  اسننت الز  اسننت از انجمننن مکانینن  دانشننگاه 
ن فردوسی مشهد، و همچنین از تیم اجراینی دانشنجویی این

هناخنانمو صفائیانطوسی و سازانمجریکنفرانس، آقایان 
دیر و و سایر دانشجویان عزیز، نهاینت تقنالدینیتاجشیخ و 

.تشکر را داشته باشم

س آیا مشکالت و موانعی در برگزاری این کنف ران
برای شما و دبیرخانه وجود داشت؟

برگنزار بلی، متاسفانه از آن جایی که این کنفرانس در سالی
همترین شد که وضع اقتصادی کلی کشور بسیار وخیم بود، م

.مشکل ما تامین مالی کنفرانس بود

خت پیشنهاد شما برای ادوار بعدی کنفرانس سو
و احتراق ایران چیست؟

یجناد مهمترین تجربه ما این است که باید سنعی کننیم بنا ا
وصالخصنشرایب و تعامل مناسا بین مجریان دولتی، علی 

و متخصصنان صننعتی،هنادانشنگاه، رینزبرنامههایسازمان
.پیوند هر چه بیشتر علم و صنعت باشیمساززمینه

ا در انتها ضمن سپاس از وقتی که در اختیار م
ا قرار دادی، چنانچه صحبت دیگری با خوانندگان م 

.دارید، بفرمایید
، یانیآالز  است از دبیر علمی کنفرانس، جنا  آقای دکتر 

نعت، و دبیر ارتباط با صنفرمعیندبیر اجرایی، آقای دکتر 
سنی، ، گنروه مکانین  دانشنگاه فردوبنینپیشآقای دکتر 

ده هیأت مدیره انجمن احتراق ایران، هیأت رئیسنه دانشنک
مهندسی و امور فنناوری و پنهوهش شنرکت گناز اسنتان 
ر خراسان رضوی و تما  عزیزانی که در برگزاری هرچه بهت

.این کنفرانس ما را یاری کردند تشکر نمایم

تراقاحــــ
خبرنامه انجمن احتراق ایران

انمند عالقهانجمن احتراق ایران با          افتخار از 
زیر جهت همکاری، دعوت بده عمد  هایزمینهدر 
:آوردمی

 (هتهیه خبر و مصاحب)خبرنگاری دانشجویی
تهیه محتوا
مقاله و گزارش علمی
جذب تبلیغات و حامی مالی
 تهیه عکس

کاری زمینه همتوانن میمتقاضیان در صورت تمای  
مورد نظر و شرح حال مختصری از سوابق علمدی و

ه خود را به پسدت الکترونیکدی انجمدن بدایحرفه
و یدددا دبیدددر newsletter@ici.org.irآدرس 

خبرنامددددددددددددده بددددددددددددده آدرس 
iman.pishbin@gmail.com ارسال نماین .

همکاریفراخوان
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جمنن ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران به پیشنهاد ان
د در احتراق ایران و به همت دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشه

کنفنرانس اینن. در مشهد مقدس برگزار گردیند1394بهمن ماه سال 
گاهنمایشن، کلیندیسنخنرانی های، صنعتیشامل ارائه مقاالت علمی و 

.ودبتخصصیمیزگردهایو آموزشیکارگاه های، صنعتیدستاوردهای

oصنعتیعلمی و دستاوردهایآخرینمعرفی
سوخت و احتراقزمینهدر 

o و علمیتجربیاتتبادل زمینهفراهم نمودن
صنعتیو دانشگاهیمتخصصان فنی

oو یپهوهشمراکز علمی،بینارتباط تقویت
صنعتی

o احتراقنمودنبهینهموثر در رو  هایاشاعه
سوخت و احتراقتئوری-1فسیلیهایسوخت

صنعتیسوخت و احتراق -2
در احتراقتجربیهایرو  -3
احتراقیهایسامانه نوینهایفناوری-4
زیستیهایاحتراق سوخت -5
درون سوزموتورهای-6
پیشرانشهایسیستم-7
محیایزیستها و اثرات آالینده، ایمنی-8

احتراق
حریقاطفاء هایو رو  سوزیآتش -9

مافوق صوت و انفجارهایجریاناحتراق -10
مسکونیو تجاریسوخت و احتراق در بخش -11
و اقتصاد سوخت و احتراقمدیریت-12

محورهای 
کنفرانس
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1394بنم  ا ه 28، 27:  ا   برگهاری

49
62

20

82

مقاالت رد شده

ارائه-مقاالت پایرفته شده 

پوستر-مقاالت پایرفته شده 

oوالد در صنایع فنرسانیسوختو سیستم هامشعل
(آقای مهندس عادلی: مدرس)
oهنایسیسنتمنو در زمیننه مشنعل و هایفناوری

(آقای مهندس عادلی: مدرس)احتراق 
oزیستی به عننوان ین  منبنع اننریی هایسوخت

(احمدزادهآقای دکتر : مدرس)جایگزین 
o ر و کاربردهای آن دچگالشیمعرفی فناوری دیگ

مهننندس : منندرس)سننازی مصننرف انننریی بهینننه
(شفیعی

oممیزی انریی

هایکارگاه
آموزشی



6

ش
زار

گ
ن

می
ش

ش
ت 

وخ
س

س 
ران

نف
ک

ان
یر

ق ا
ترا

اح
و 

تراقاحــــ
خبرنامه انجمن احتراق ایران

:اهداف نشست
oبررسی راهکارهای ارتقای کیفیت تولید مشعل
o موجود در کشورهایمشعلبررسی راهکارهای ارتقای راندمان
oر بررسی و تبیین شرایب موجود استانداردسازی مشعل در کشور ب

مختلعهایفناوریمبنای 
oارائه گزار  از چند نمونه فناوری نوین مشعل
oعلبررسی ضرورت تدوین استاندارد برچسا انریی مستقل برای مش

:مدعوین
oدولتیهایسازمانو هادستگاه
oاعضای انجمن احتراق ایران
oاعضای انجمن صنعت تاسیسات ایران
oاعضای انجمن لواز  خانگی ایران
o نماینننندگان و کارشناسنننان اداره کنننل

استاندارد
o اسننناتید، دانشنننجویان و پهوهشنننگران

و موسسات آموز  عالیهادانشگاه

:اعضای اصلی
o رئیس امنور پنهوهش و فنناوری شنرکت

سازی مصرف سوخت کشنور، آقنای بهینه
شاکریدکتر 

o عضو هیأت مدیره انجمن احتراق اینران و
نماینننده تولیدکنننندگان مشننعل، آقننای 

مهندس عادلی
o نایا رئیس انجمن احتنراق اینران، خنانم

مهندس خوشنویسان
o ،رئیس اداره آمنوز  و تنرویا اسنتاندارد

زادهمل آقای مهندس 
o پهوهشننگر شننرکت گنناز اسننتان خراسننان

شیخانیرضوی، خانم مهندس 
o هنایفنناوریعضو هیأت علمی دانشنگاه

نوین قوچان، آقای دکتر جوادی

:سخنران نخست
در اولنننین روز اینننن نشسنننت 

مهندسپهوهشی، سرکار خانم
، پهوهشنگرش یخانیحمیده  

شنننننرکت گننننناز اسنننننتان 
ن ، به عنوان اولیرضوی¬خراسان

سخنران ماالا خود را با عنوان
و هناچنالش؛ بهیننهو کیفینتبا تولیدمشعل استاندارد؛ 

ه وی در ابتدا استانداردهای مربوط ب. ، آغاز نمودراهکارها
: را معرفی نمودالمللیمشعل در دو ساح ملی و بین 

:المللیبین-
 DIN EN 267:1999
 DIN EN 676:2008
 ANSI Z21.8-1994 (R2012)
 BS EN 298-2012
 DIN 50051-1977 

:ملی-
 7594استاندارد ملی ایران به شماره
 7595استاندارد ملی ایران به شماره
 و مشنعلهاشیرهای قانع خودکنار بنرای

6800–لواز  گازسوز 
 و...
ودنیامشعل  در نوینفناوری هایبر مروریدر ادامه با 

مان مقایسه ای بین تکنولویی مشعل در جهان و کشنور
ننوین در هنایمشعلزیر را به عنوان هایمشعلایران، 

:دنیا معرفی نمود
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هایمشعل

نوین

HiTAC, 
Flameless

Radiant 
Flame

Flat 
Flame 

Ultra-low 
Nox

(ULNBs)

High Flow 
Speed 
Flame

بننین تکنولننویی مشننعل در جهننان و ایمقایسننهوی بننا 
مربوط به این حوزه را به شنرح زینر هایچالشکشورمان، 
:مارح نمود
 اینننتوسننعه راسننتایدر اقنندامیمننا چننه

؟می دهیمانجا  تکنولویی ها
تمسننئولیباینندتولیدکنننندگانتنهننا آیننا

را کشننوردر تکنولویی هننااینننبومی سننازی
عهده دار باشند؟

 و...

ایننن پهوهشننگر شننرکت گنناز اسننتان خراسننان رضننوی، 
مانرح نمنود کنه از آن هنایچالشپیشنهاداتی در راباه با 

و کنناربردیهننایپننهوهشاز حمایننتتننوان بننه جملننه مننی
هناینشسنتبرگنزاریمشنعل، هنایتکنولوییسازیبومی

حوزه مشنعل ونظرانصاحاو خبرگانبا حضور هم اندیشی
و مصننرف کنندگانسنناح دانننش روزرسننانیبننهاحتننراق و 

رانندمان افنزایش” پهوهشنیطنرح اجنرای، تولید کنندگان
ادایجو  سازی، فرهنگ "انرییازدیدگاهگازسوز تجهیزات

هسنرمایبه عنوان ین  انرییهدررفتدر برابر حساسیت
مقنررات و تندوینبنه بخنش احتنراق در ویههو نگاه ملی

یمیشو مکانی ترکیبیاستانداردها به عنوان ی  علم 

:سخنران دوم
س  ید محم  د آقننای دکتننر 

و ، دکتری مکانی  و عضجوادی
هیأت علمی دانشکده مهندسنی

نننوین قوچننان، هننایفننناوری
دومننین سننخنران نشسننت، بننا 

درخشننده هایمشعل"موضوع 
عمختلگاز طبیعی و راهکارهای 
، "داردمنندهگازسنوز هنایمشعلتدوین برچسا  انریی 
وی ضننمن ارائننه مقدمننه ای بننر . ارائننه مالننا نمننود
انجنا  شنده در ایننهنایفعالینتدرخشندگی شعله، به 

:زمینه اشاره کرد
هننای رو همکننارانشو  Green، 1990در سننال » 

عنی را مختلع افزایش درخشندگی شعله سوخت گاز طبی
مورد صنعتی با سوخت مایعهایکورهبرای جایگزینی در 
ه در شنعلدرخشندگیایجادبرایها آن. ماالعه قراردادند

و گازمایع-استفاده همزمان از دو سوخت گاز ایدهگاز، 
هنا نتنایا تحقیقنات آن. زغال سنگ را مانرح نمودنند-

نشان داد با این رو ، غلظنت ذرات جامند دوده داخنل 
.«ه استشعله و در نتیجه درخشندگی شعله افزایش یافت

درخشنننده گنناز طبیعننی را، هننایمشننعلوی در ادامننه، 
وخت سنهنایمشعلسیستمی مناسا برای جایگزینی با 

. مایع معرفی نمود
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ه در دو بین شعلایمقایسهدر بخش دیگر از سخنان ایشان 
م و بندون سیسنتسنازیدرخشنانحالت با سیستم پنیش 

ه دکتر جوادی در ادامه ب. صورت گرفتسازیپیشدرخشان
و بررسی راهکارهای تندوین برچسنا اننرییسنجیامکان
در اینن خصنوص . دار پرداخنتدمندهگاز سوز هایمشعل

هنای ، بررسنی رو الزامنیاهداف و دامنه کاربرد، مراجنع 
گیری ممکن برای تعیین عملکرد ی  مشعل گازسوز، اندازه

واسنتوکیومتریمحصوالت احتراق در واکنش  COمیزان 
.مورد اشاره قرار گرفت... 

:سخنران سوم
مهن   دس س   هیال خنننانم 

یملمرکزمدیر، خوشنویسان
هنایسیستمتحقیقاتآزمون و 
هنایپهوهشسازمان گرمایشی
نایناو اینرانصننعتیعلمی و 

رئیس انجمن احتراق ایران در 
س ازیبهین هو استانداردس ازیضرورت مقدمه به 
: وی اظهار داشت. اشاره نمودهادرمشعلانرژیمصرف 

همواره حاصنل سنه موضنوع انرییمصرف سازیبهینه» 
بوده اصلیبه عنوان ارکان زیستمحیب، اقتصاد و انریی
سنودهایحرکنت، اینازایدر صنعتیکشورهای. است
اینامروزه. نموده انداقتصاد کشور خود عایدتوجهیقابل 

ع منبنین بنه عننوان انرییمصرف مدیریتکشورها به 
منجنر بنه مندیریتایننو اعمنال نگرندمیانرییجدید

اقنیمنصنعت، اقتصاد و بروز فرهنگ مصنرف شکوفایی
ه پاک، پا بنه عرصنهایتکنولوییاز جدیدیشده و نسل 

« .وجود گااشته است
ر سپس برخی تحقیقات انجا  شنده بنر روی مشنعل را د

رح شنپهوهشیمراکز، دانشگاه ها و (تولید)بخش صنعت 
وی حجم تحقیقات انجا  شده را محندود دانسنته و . داد

:را کهموضوع نهفته دانست؛ چاینرا در باالییپتانسیل
oمربنوط بنه تجناریو خانگیهایمشعلفناوری

.از پنجاه سال قبل استبیش
o  و سناختطراحنیفننیبه دانش دستیابیلزو

لباال، حداقتنظیمبا راندمان و دامنه هایمشعل

هایختسواستفاده از قابلیتآالینده مقرون به صرفه، 
بنا خناصکاربردبرایو مناسا بهینهصدایمختلع، 

. بهینهحرارتیشار 
o مشنعل هنایسیسنتمفنناوریاز موارد، برخیدر

از یبنرداربهنرهکهایبوده؛ به گونه قدیمیبسیار
.اقتصادی نموده استغیرمجموعه را 

ایشنان بنه استانداردسنازیهنایصنحبتبخش دیگر 
از برخیوی در این راباه به . اختصاص یافتهامشعل
در خصنوص آزمنونمستنداتیکهصنعتیهایمشعل

:ها موجود است، بر حسا موضوع اشاره نمودآن

 Process Burners
 Commercial Boiler Burners
 Power Burners
 Regenerative Combustion Using 

High Temperature Air Combustion 
Technology (HiTAC)

 Ribbon Burners ه یاوعل
  عتق

دسنننتورالعمل و تننندویندر بخنننش آخنننر، ایشنننان 
مناسنا را در دو بخننش بنرداریبهنره اسنتانداردهای

.خانگی و تجاری شرح داد
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:سخنران چهارم
مهن دس ای وب جنا  آقنای
، عضننو هیننأت منندیره ع  ادلی

انجمن احتنراق اینران، در آغناز 
:سخنان خود اظهار داشت

صنعتیهایکورههایمشعل» 
ردار از تنوع بسیار بناالیی برخنو

برای این نوع مشعل،. هستند
عمندتاً در هنامشعلاین . استاندارد مشخصی وجود ندارد

ر صنعتی قراهایکورهچهارچو  مقررات وضع شده برای 
ولید صنعتی، تنها تهایکورهدهیحرارتبرای . گیرندمی

ه اگر چ. )جدید مارح نیستهایفناوریمشعل براساس 
«(. این مورد هم بسیار با اهمیت است

: داشتایشان مشکل را فراتر از تولید مشعل خواند و بیان
د بنه اگر بخواهیم که مسئله را ریشه ای حل کنیم، بای» 
« .بپردازیم( مشکالت مصرف سوخت در صنعت)

آقننای عننادلی، بزرگتننرین چننالش مننا را بننه عنننوان ینن  
ت آن تولیدکننده، مسیر نادرست مصرف سوخت و مدیری
ت را در صنعت دانسته و مشکالت مصرف سوخت در صنع

: بیان نمود
oرو در مصرف سوخت در صنعت، با وضع ناهنجاری روب

.هستیم
o؛ اگر چه شاید مهمترین دلیل، قیمت سنوخت باشند

.ولی راه حل، فقب افزایش قیمت نیست

صرف در انتها نیز ایشان، مسیر پیشنهادی خود را برای م
:صحیح سوخت و مدیریت آن بیان نمود 

ه تجربنه کصنعتگرانیتشکیل کار گروهی از اساتید و -1
.فراوانی در این زمینه دارند

ی ممینزهنای¬شنرکتبررسی میدانی صنایع توسب -2
مصرف سوخت
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:اهداف نشست
o ت کشور با محوریهایموتورخانهارائه گزار  از وضعیت عملکرد

مصرف سوخت
oر معرفی و بحث پیرامون طرح ملی افزایش کارایی ششصد هزا

موتورخانه موجود در کشور

:مدعوین
oدولتیهایسازمانو هادستگاه
oهتلداران
oاعضای انجمن احتراق ایران
o اعضای انجمن مدیریت مصرف انریی

ایران
o هنایشنرکتمدیران انریی کارخانجات و

تولیدی
oحنننوزه تاسیسنننات انننندرکاراندسنننت

سنناختمانی و اعضنننای سنننازمان نظنننا  
مهندسی ساختمان کشور

o کنننننندگانتننننامینتولیدکنننننندگان و
محصننوالت سنناختمانی، تننامین انننریی و 

کشورتاسیساتی
o اسننناتید، دانشنننجویان و پهوهشنننگران

و موسسات آموز  عالیهادانشگاه

:اعضای اصلی
o رئیس سازمان صننعت، معندن و تجنارت

استان خراسنان رضنوی، خنانم مهنندس 
علیرضایی

oسنازی مصنرف مدیر عامل شرکت بهیننه
سوخت کشور، آقای مهندس سیفی

o با تاکید بر جامعه هدف ساختمانهاموتورخانهراهکارهای قابل اجرا با هدف افزایش کارایی تشریهمعرفی و
اداری و دولتیهایدستگاهو هاسازمان، هاآپارتمانو هتل هاهتل

o خدمات انریی هایشرکتمعرفی و تبیین جایگاه(ESCO) گااریصحهو ارزیابی و(M&V)
oبحث و بررسی اثرات اقتصادی و زیست محیای اجرای راهکارهای ارتقای کارایی موتورخانه

o اسنتان خراسنان رضنوی، هتلندارانرئیس اتحادیه
آقای قانعی

oمدیر بخش ساختمان شرکت بهینه سنازی مصنرف
زادهحامدیسوخت کشور، آقای مهندس 

o ت ، شرکهاموتورخانهمدیر طرح ملی افزایش کارایی
سازی مصرف سوخت، آقای مهندس میرزاییبهینه

oدیره استادیار دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت م
انجمن احتراق ایران، آقای دکتر پاسدار شهری

oان دبیر کمیسیون انریی اسنتانداری اسنتان خراسن
رضوی و رئیس امور پهوهش و فناوری شرکت گناز

نبیپیشسیدایماناستان خراسان رضوی، دکتر 
oعضو هیأت مدیره سازمان نظا  مهندسی ساختمان

فرفرشیدیاناستان خراسان رضوی، آقای دکتر 
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:سخنران نخست
اهللنص  رتمهن  دس آقننای
( وقننت)، منندیر عامننلس  یفی

سننازی مصننرف شننرکت بهینننه
سننوخت کشننور در راباننه بننا 

سنازی اننریی در موضوع بهیننه
ر مختلع با تاکید بهایبخش

سخنرانی خنود را اینراداحتراقیمحصوالت و فرآیندهای 
در آغاز این سخنرانی ایشان ضمن اشاره بنه سنهم. نمود

تنا سنال CO2تجمیعنیراهکارهای مختلع در کناهش 
، اظهار داشت کنه سنهم عمنده بنازدهی اننریی و 2050

صننعت، حمنل و نقنل و هنایبخنشتغییر سنوخت، در 
و سپس وی روند تغییرات شدت اننریی. ساختمان است

عرضه آن در چند کشور جهنان از جملنه آمریکنا، هنند، 
.آفریقا، روسیه و ایران را بررسی نمود

در 1392از ساختار  اننریی در سنال ایمقایسهدر ادامه 
قالا مصارف خنانگی، تجناری، صننعتی، حمنل و نقنل، 

در ادامنه ایشنان ضنمن تشنریح . ارائه شد... کشاورزی و 
دستاوردهای حاصل از کاهش مصرف انریی، عنوان نمود 

ا  "که بر اساس بند هفتم قانون اصالح الگنوی مصنرف،
دااا ت انااارتی مر ایااارا  1399تااا  1390ساا   

."مر   ک هز ی ب 50ب ی تاق
ا در ایشان حرکت فناوری و تغییرات بنیادی در احتراق ر

هننایبخننشدو قسننمت مشننکالت موجننود احتننراق در 
مود مالو  بیان نهایسیاستو راهکارها و کنندهمصرف

ع مختلهایبخشو ابزارهای قانونی جهت ارتقای کارایی 
.را مارح نمود

ازی سشرکت بهینههایطرحدر انتهای این سخنرانی، به 
مصرف سنوخت کشنور، از جملنه طنرح ارتقنای کنارایی 

17000تاکسنی و 14000، طنرح تعنوی  هاموتورخانه
، طنرحریلنیاتوبوس فرسوده، طرح توسعه حمل و نقنل 

6500کشناورزی، طنرح نوسنازی هنایچاهبرقی کردن 
ی شده تن به باال، دستیابی به دانش فنی بوم10کامیون 

گازسوز چدن، دسنتیابی بنه داننش فننیدوارکوره ذو  
بنر پاینه فنناوری microCHPطراحی و توسعه سنامانه 

موتورموتور گازسوز، دستیابی به دانش فنی بومی شده
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.اشاره شدV-12سوزدوگانهدیزل سنگین 

:سخنران دوم
نادررض امهندس سید آقای 

، مشاور اتحادینه شخصی زارع
استان خراسان رضویهتلداران

در بخننش انننریی، بننه تشننریح 
پنننرویه ارزینننابی مننندیریت "

فیزیکی در ساحهایدارایی

و نگهنداری تعمنراتشهر مشنهد، بنا رویکنرد هایهتل
وی بننا بیننان فاکتورهننای مننوثر بننر کننارایی . پرداخننت
آموز  یکی از ارکنان اصنولی ": اظهار داشتهامتورخانه

ی از ایشان با بینان پیشننهادات. "آیداین مهم به شمار می
سنتفاده قبیل شناسایی وضعیت مهارت فعلی کارکنان با ا

توسننعه مهننارتی توسننب ریننزیبرنامننهاز نقشنه مهننارتی، 
مدیران، آموز  کارکنان ر مراکز مهنارتی ماننند فننی و 

استاد و)حین کار آموز  نمودنمندنظا ، ایحرفه

، ارزیابی مستمر ساح مهارت پرسننل و اعانای(شاگردی
دهی مهارتی توسب مراکز معتبر، لزو  سامانهایگواهینامه

.ان نمودتعلیم و تربیت کارکنان نگهداری و تعمیرات را بی
، (کنتننرل هوشننمند سنناختمان)BMSایشننان همچنننین 

، ...(و رگوالتورهنافیلترهنا، )رسنانیسوختبررسی اجزای 
ح بننا نینناز، اصننالمشعلمتناسنناتنظننیم ظرفیننت حرارتننی 

رانندمانینابیعارضنهو ظرفیت مکش، بررسی و دودکش
به رده سرد و گر ، مدیریت انریی، توجهکشیلولهسیستم 

انریی تجهینزات قبنل از خریند و اسنناد فننی منورد نیناز 
هت جهاییگزینهمدیریت نگهداری و تعمیرات را به عنوان 

.انریی بیان کردجوییصرفه

ب بعندی بنود کنه توسنسرفصنلتعمیراتیهایاستراتهی
وی در انتها به ارائنه گنزار  آمناری در . ایشان مارح شد

ر شنههنایهتنلدر یکی از تعمیراتیهایفعالیتخصوص 
. مشهد پرداخت
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:سخنران سوم
دکت  ر س  ید ایم  ان آقننای
و ، رئیس امور پهوهشبینپیش

فننناوری شننرکت گنناز اسننتان 
خراسنننان رضنننوی و آخنننرین 

ان سخنران این نشسنت، بنه بین
اسازی انریی براهکارهای بهینه

ایشنان . عمومی و تجاری پرداخنتهایساختمانرویکرد 
ینا، پس از اشاره به ذخایر تثبیت شده نفنت و گناز در دن
ان میزان و روند مصرف انریی در دنیا و جایگاه جهانی ایر

وی سنه محنور . را از نقاه نظر مصرف انریی بیان نمنود
ف سازی مصنراصلی را برای کاهش مصرف انریی و بهینه

:آن بیان نمود

سازی مصرف انریی در ساختمان را بنه شنرح زینربهینه
:بیان نمود

o  450انمااا   پااار،ته اع ی ااا  ف اااق مر بااایز ا
اماری است  ه یس  تم  اوتور  ن  

o حرارتاقه ین او راه ان ا ی بهرگتری  ارکه
ور، بر  ب انرتی تمنیهات گ  سو  در، کو

oراه ان ا ی س ا ن  ا یریت انارتی مر  ا  یب با  
www.IEMSystem.irنمرس الکتر،نیکق 

وسایل گازسوز

فرهنگ مصرف

ساختمان

سننازی در ادامننه، وی بننه تشننریح راهکارهننای بهینننه
مل سازی مصرف انریی و عواحرارتی و بهینههایسیستم

ایشننان همچنننین اقنندامات و . هننا پرداخننتمننوثر بننر آن
ی شرکت گاز استان خراسان رضوی در زمینههایبرنامه

در انتها، ایشان راهکارهای زیر را جهنت بهبنود وضنعیت 
:عمومی و تجاری عنوان نمودهایساختمانانریی در 

باا  هاا اوتور  ناا اجاارای طاارت ارتواا ی کاا رایق -1
ها یانمما  ورت ارح   ب  ارح   ، با  اوا رکت 

تم ریه یامتمبنبقد ه یامتمبد ه هتل)اربوط  
ا  طری  انعو م تف هم ن ا  همک ری...( بهرگ ، 
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، ناااو ش گ ااترمه ، جاا اب ا ااسولی  ت سی اا ت-2
انرتی هر یک ا  بشز ه ی اد ره دا ه با  اوا رکت 

کت انمم  احترا، ایرا د مانوگ ه فرم،سق اون د در
ESCOه یدرکتگ   است    راس   رضوی ، 

ISO 50001پی مه س  ی سی تم ا یریت انارتی -3
عمواق ، تم ریه یس  تم  ، ه امتمبمر 

مهن  دس راض  یه خننانم 
، رئننیس سننازمان علیرض  ایی

صنعت، معدن و تجارت اسنتان 
ن خراسان رضوی از دیگر سخنرا
بنه کلیدی این نشست بود کنه

ضننرورت نگنناه ویننهه بننه بخننش 
انریی و همچنین عنز  راسنخ و 

انپتانسیل باالی استان خراس
رضوی در مسیر تحقق اهداف کالن کشوری در این حنوزه

ایی ایشان از پیاده سازی طرح ملی ارتقای کار. اشاره نمود
ا موتورخانه در ساح اسنتان اسنتقبال و آمنادگی اسنتان ر
برای اجرای کامل اینن طنرح در سناح هتنل هنا و هتنل 

.آپارتمان ها در فاز نخست اعال  داشت

، رئنننیس ق  انعیآقننای 
اسنننتان هتلنننداراناتحادینننه 

خراسننان رضننوی بننا اشنناره بننه 
کشور هایهتلدرصد 50وجود 

در شننهر مشنننهد، توجنننه بنننه 
سازی انریی در این بخشبهینه

را ضننننروری دانسننننت و بننننه 
اجراشدههایبرنامهو هایتال 

ایشنان . توسب اتحادینه در اینن خصنوص اشناره نمنود
ای آمادگی کامل خود را برای پیاده سازی طرح ملی ارتق

هنایآپارتمنانکارایی موتورخانه ها در هتل ها و هتنل 
.استان اعال  و از این طرح استقبال نمود

، مهندس میرزاییآقنای 
مدیر طرح ملی ارتقنای کنارایی

امنل موتورخانه نیز به تشنریح ک
جزئیننات ایننن طننرح و حواشننی 

.پیرامون آن پرداخت
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27/11/1394روز سه شنبه، منور  18انجمن ساعت پیوستهاعضای
اینن در. گردینددر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگنزار 

ضنا های انجمن به تصویا اعمجمع تصمیمات الز  در خصوص فعالیت
:مهمترین تصمیمات به شرح زیر است. رسید

.سال تغییر یافت3سال به 2دوره زمانی انتخابات هیات مدیره از -
ئینات جز. )مبلغ حق عضویت اعضای حقیقی و حقوقی تغییر یافنت-

(در بخش عضویت درج شده است
-در خصوص فعالیتمظاهریدر این مجمع پس از گزار  آقای دکتر 

های انجمن در دوره هفتم، انتخابات هیات مندیره انجمنن بنرای دوره 
. هشتم در حضور نماینده وزارت علو ، تحقیقات و فنناوری انجنا  شند

:نتایا انتخابات هیات مدیره به شرح زیر است
:اعضای اصلی هیات مدیره

(دانشگاه تربیت مدرس)مظاهریدکتر کیومرث -
(مصرف سوختسازیبهینهشرکت )شاکریدکتر امید -
(شرکت شعله صنعت)مهندس ایو  عادلی -
(دانشگاه فردوسی مشهد)اصفهانی ابوالفضلیدکتر جواد -
(شرکت گاز استان خراسان رضوی)پیش بیندکتر ایمان -
(دانشگاه تربیت مدرس)دکتر هادی پاسدار شهری -
(رانسازمان پهوهش های علمی صنعتی ای)مهندس سهیال خوشنویسان -

:هیات مدیرهالبدلاعضای علی 
(دانشگاه فردوسی مشهد)آیانیدکتر محمد باقر -
شفیعیدکتر محمد -

:اصلیبازرسان 
صرافانمهندس سرو  -
چیتگرهامهندس فاطمه -

:البدلعلیبازرس 
بشیرنهاددکتر کاظم -

برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده 
انجمن احتراق ایران

جلسنه مجمنع 08/11/1394، مور  قبلیبراساس دعوت 
ور انجمن با حض( نوبت دو )باور فوق العاده عادیعمومی

برگزاری اولیین جلهیه هییا  
مدیره انجمن در دوره هشتم

اولین جلسنه هینات مندیره انجمنن در 
دوره هشننتم در روز چهارشنننبه تنناریخ 

در این . برگزار شد94اسفندماه سال 19
جلسننه، اعضننای هیننات منندیره، دکتننر 

، رئنیسرا بنه عننوان مظاهریکیومرث 
ناینارا بنه عننوان شناکریدکتر امید 

ه و دکتر هادی پاسدار شهری را برئیس
.عنوان خزانه دار انتخا  کردند

اراخب

همکار گرامی
جناب آقای دکتر تابع جماعت

را ب هبزرگوارت اندرگذشت پدر 

ت تسلیمحترمتانشما و خانواده 

ع  رن نم  وده و آرزوی ص  بر و 

سالمتی برای ش ما و بازمان دگان

.آن عزیز از دست رفته را داریم

انجمن احتراق ایران
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انتشار برنامه راهبردی انجمن 
(1404-1394)احتراق ایران 

بسنیار مهنم در مسنائل علمنی زمیننه هاییکی از 
یصنعتی، که بخصوص در کشور ما اهمیت حیات
فسنیلی سنوخت هایدارد، موضوع احتنراق و بنه خصنوص احتنراق 

ایع و علیرغم نقش انریی به عنوان موتور اصلی محرک صنن. می باشد
سنوخت هایدرصندی 98انقال  صنعتی در دنینا، و نقنش بنیش از 

در فسیلی در تولید اننریی کشنور، و همچننین نقنش حیناتی نفنت
سننامانه هایکننه می دهننندنشننان بررسننی هااقتصنناد و اداره کشننور، 

ایسنامانه هعقا ماننده ترینو کم رانندمان تریندر کشور از احتراقی
.می باشنددر دنیا احتراقی

منرتبب بنا مبحنث احتنراق و چالش هنایبا توجه بنه آگناهی از 
فسیلی در کشور، انجمن احتراق اینران در سنالسوخت هایمصرف 
بنا به صورت رسمی با مجوز وزارت علو ، تحقیقات و فناوری،1379

و احتراقنیسنامانه هایفننیعلنم و داننش ارتقایهدف گستر  و 
و آموزشنیمتخصنص و بهبنود امنور نیروهنایکیفیو کمیتوسعه 

ی و آغناز بنه فعالینت رسنمتشنکیلمربوطه زمینه هایدر پهوهشی
منامیتتقریبناًانجمن است که در حال حاضر اینباعث افتخار . نمود

ایننعضنویتبنه اینرانعلمنی متخصنص احتنراق در هیأتاعضای
ران امید است که در آینده نزدی  تمنامی صننعتگ. درآمده اندانجمن 

ر این زمینه نینز بنه عضنویت انجمنن احتنراق اینران دسایرفعاالنو 
.بیایند

اینران، مسنتلز  کشنورعزیزمانساله 20تحقق اهداف چشم انداز 
-علمنیتوانایی هنایعلمی در جهنت اسنتفاده بهیننه از برنامه ریزی
وعلمینتولیند شنده در مراکنز دانش هنای کردن کار بردیصنعتی و 
ر د. شدهمی باشندایجنادفناوری هایسازیتجاریجهت بسترسازی

ن علمی برای گسنتر  علنو  و فننوانجمن هایاین راستا حمایت از 
در علمنیانجمن هایتشکیل . استدولت هامختلع از وظایع اصلی 

در بیش از سیصد سناله دارد و اولنین انجمنن احتنراقسابقه ایدنیا 
.میالدی در کشور انگلیس تاسیس شده است1930دنیا در دهه 

سنال 15و تجربیات انجمن احتراق ایران در فعالیت هابا توجه به 
علنی فتوانایی هنایدر کشنور، و احتراقیسامانه هایگاشته، شرایب 

جناری و آیننده انجمنن فعالیت هنایاین انجمنن، الز  اسنت بنرای 
ین نیناز بنه تندوبرننا  ریزیهرگوننه . شنودبرنامه ریزیاحتراق ایران 
در همنین راسنتا، برنامنه راهبنردی انجمنن . انجمن داردراهبرد های

  امید است اینن برنامنه کمن. سال آینده تدوین شده است10برای 
.دکشور عزیزمان نمایآنبهانجمن و خدمات فعالیت هایموثری به 

احتییراقتابهییتانهثبییت نییار مدرسییه 
Tsinghua-Princeton-CI

ه احتننراق بننا مشننارکت دانشننگاتابسننتانهمدرسننه 
احتنراق المللنی، پرینستون و موسسه بین شینگوا

25-19از تنناریخ ( چننین)شننینگوادر دانشننگاه 
▼.  برگزار میشودجوالی

http://www.cce.tsinghua.edu.cn/en/su
mmerSchool2016

ابراهیمیرضادکترآقایجناب
هخانوادوشمابهراگرامیتانخواهردرگاشت

وصنبرآرزویونمنودهعرضتسلیتمحتر 
.داریمبازماندگانوشمابرایسالمتی

انجمن احتراق ایران
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◄و در نفت و نیردوارهفتمین کنفرانس تجهیزا  
ا در صنننایع نفننت و نیننرو بنندوارهفتمننین کنفننرانس تجهیننزات 

مشارکت شرکت ها و سازمان هنای تابعنه وزارت نفنت و وزارت 
ه نیرو، دانشگاه ها و پهوهشگاه های کشور، شرکت هنای سنازند

و ارائننه دهننندگان خنندمات فنننی و پیمانکنناران، دوارتجهیننزات 
در مرکز همنایش 1395شهریور 17و16مهندسی طی روزهای 

.شهید بهشتی تهران برگزار می گرددالمللیهای بین 
ور، فن ، موتینراتورشامل توربین، کمپرسور، پمپ، دوارتجهیزات 

اهد به عنوان یکی از اجزای اصلی صنایع نفت و نیرو شندمندهو 
ی حضور گسترده شرکت های ایرانی در بخشهای مختلع طراحن

و ساخت، نصا و راه اندازی، نگهداری و تعمیرات و ارائه خدمات
. فنی و مهندسی بوده است

ا و این کنفرانس با هدف بررسنی وضنعیت حاضنر، پیشنرفت هن
، کارفرماینانتحوالت به دست آمده طی دهه اخیر، تعامنل بنین 

د ، سنازندگان، شنرکتهای مهندسنی مشناور و اسناتیپیمانکاران
عت دانشگاهی و تال  برای ارائه چشم انداز پیش روی این صنن

.برگزار می گردد

میییوادوتجهییییزا ملییییهمیییای دومیییین►
تهراندانشگاه، ایراننفتصنعتآزمایشگاهی

◄معرفی کتاب 

حرارتیهایمشعل
دمحمدساع: نویسنده
کمالی

انتشنننارات تعننناونی 
کارکننننان سنننازمان 
آمننننوز  فنننننی و 

کشورایحرفه
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