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 آزمایشگاه تحقیقاتی موتورهاي احتراق داخلی
Internal Combustion Engines Lab (AICE-Lab) 

  
  دانشکده مهندســــی مکــانـیـک

  
  :مقدمه

ها  تبدیل انرژي شیمیایی نهفته در سوخت موتورهاي احتراقی نقش مهمی در
به انرژي مکانیکی و تولید توان مورد نیاز وسایل نقلیه نظیر خودروهاي 

حتی در . ها دارند ها و کشتی ها، هواپیماها، قطار ها، کامیون سواري، اتوبوس
هاي یک کارخانه صنعتی و سایر وسایل و تجهیزات به کار رفته  بخش بیشتر

براي تأمین  کشاورزيدر بخش . شود موتورها استفاده می در بخش صنعت از
موتورهاي هاي آب و غیره از  ها، تلمبه آالت، آسیاب منابع انرژي نظیر ماشین

ترین و  موتورهاي احتراق داخلی امروزه گسترده. شود احتراقی استفاده می
 باشند و بیشترین کاربرد این موتورها در رها میترین انواع موتو پرمصرف

 البته در کارهاي ایستا نظیر تلمبه کردن آب یا. وسایل نقلیه خودرویی است
  .ها نیز این موتورها استفاده زیادي دارند ها و کشتی ها، نیروگاه آسیاب

  
هاي تحقیقاتی،  با توجه به نیاز وجود آزمایشگاهی به منظور انجام فعالیت

هاي  صنعتی، صنعتی و نظامی، ایجاد فرصت هاي آزمایشگاهی، نیمه پروژه
ها و تحقیقات دانشجویان تحصیالت تکمیلی و  مناسب براي انجام پروژه

هاي  آموزش نیروي انسانی متخصص مورد نیاز مراکز و صنایع مختلف در راستاي پژوهش و تحقیق در زمینه
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ور، کاهش مصرف سوخت، کاهش سطح آالیندگی، افزایش طول عمر، سازي موتورها براي افزایش توان و گشتا بهینه
 1392ماه  اندازي آزمایشگاه تحقیقاتی با عنوان موتورهاي احتراق داخلی پیشرفته در بهمن افزایش فاصله تعمیراتی، راه

بعدي از  هايآوري دانشگاه در دانشکده مهندسی مکانیک شروع و با دریافت حمایتبا همکاري معاونت پژوهش و فن
 .تحقیقات و فناوري تجهیز گردید ،وزارت علوم

  
  :محورهاي فعالیت آزمایشگاه

 سازي موتور بهینه 
 رسانی سازي سیستم سوخت بهینه 
 سازي کامپیوتري گذاري نتایج شبیه صحه 
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  :افزاري آزمایشگاهافزاري و نرمبرخی از تجهیزات سخت

 دینامومتر 

 سوخت مصرفیگیري مقدار  دستگاه اندازه 

 گیري فشار احتراق دستگاه اندازه 

 حسگرهاي دما و فشار چندراهه ورودي و خروجی 

 گیري دبی هواي تنفسی موتور دستگاه اندازه 

 افزار کنترلی نرم 

  
  

  :هاي پژوهشی انجام شده در آزمایشگاهها و طرحپروژه
  طراحی و ساخت موتور دیزلی بدون پمپ انژکتور(CIP) 

  نازل انژکتور پاشش مستقیم گاز طبیعیطراحی و ساخت 

 سازي موتور با سوخت هپتان شبیه 

 سازي موتور با سوخت ترکیبی بنزین و گاز طبیعی شبیه 
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