
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

 :خوانیدآنچه در این شماره می 
  

  نامه به ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران ♦ 
  

  مقاله پژوهشی ♦ 
  

  معرفی سایت احتراقی ♦ 
  

  معرفی آزمایشگاه ♦ 
 

  هاي احتراقیواژه ♦ 
 

  مسابقه دانشجویی   ♦ 
 

  همایش هاي آینده ♦ 
 

  تشکیل کمیته مشعل ♦ 
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سازي مصرف سوخت و کاهش بهینه در رابطه با  به ریاست محترم جمهوري اسالمی ایراننامه
  هاگازهاي آالینده در موتورخانه

همکـاري  احتراق ایران    یکی از وظایف مهم انجمن    
با نهادهاي اجرایـی، علمـی و پژوهـشی و صـنعتی در         

هـاي   هـا و برنامـه   زمینه ارائه، ارزیابی و بازنگري طـرح    
مربوط به امور صـنعت، آمـوزش و پـژوهش در زمینـه       

 لـذا در همـین      .باشد می علمی موضوع فعالیت انجمن   
راستا نامه زیر توسط انجمن احتـراق ایـران و انجمـن         
صنعت تاسیسات ایران تهیه و بـراي ریاسـت محتـرم            

  .جمهوري اسالمی ایران ارسال گردید

  نژاد جناب آقاي دکتر احمدي
  وري اسالمی ایران ریاست محترم جمه

  ،با سالم
هایی اسـت کـه     از جمله کلید واژه    »توسعه پایدار «

در دو دهه اخیـر مـورد اسـتفاده بـسیاري از صـاحب             
 عبارت اسـت    »توسعه پایدار  «.نظران قرار گرفته است   

، ایـد اي که نیـاز کنـونی بـشر را بـرآورده نم            از توسعه 
هـاي  هاي آینده در تامین نیازبدون آنکه با منافع نسل   

محـیط  ،    توسعه پایدار  در دیدگاه    .خود در تضاد باشد   
زیست میراثی نیست که از گذشـتگان بـه مـا رسـیده      

آن بایـد  که به امانت نزد ما    اي است   باشد، بلکه ودیعه  
نقطـه عطـف    .به دست آیندگان برسانیم ت  سالمبه  را  

 اسـت کـه بـر    »برنامه چهـارم توسـعه  « ،این نگاه ویژه 
 سـاله نظـام طراحـی    20از اساس مطالعـه چـشم انـد    

  .گردیده است
   جمهـوري  در«:  قانون اساسی  50اصل  بر اساس   

 امـروز و    نـسل    کـه    محـیط زیـست     ، حفاظـت   اسالمی
   رشـدي   رو به  اجتماعی  حیات  بعد باید در آن    نسلهاي
  از ایـن .  مـی گـردد    تلقی  عمومی  باشند، وظیفه  داشته

 محـیط    با آلودگی  که  و غیر آن  اقتصادي  رو فعالیتهاي 
 پیـدا    مالزمـه   آن  جبـران   غیـر قابـل     یا تخریب   زیست

میثاق بـین   12و بر اساس ماده     » .  است  کند، ممنوع 
المللی حقوق اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی         

درخواسـت هـواي پـاك بـراي        ،  سازمان ملل متحد  
و لـذا   اسـت  حقـی طبیعـی و اساسـی   حفظ سالمتی،  

جلب همکـاري شـهروندان     ها موظفند با      تمامی دولت 
 .خود براي بهبود کیفیت هواي شهرها بکوشند

قـانون نحـوه جلـوگیري از         22ماده  بر اساس   
 مجلس شـوراي    3/2/1374، مصوب   اآلودگی هو 
منابع تجاري، خانگی و  «، مقرر شده است که      اسالمی
 از جهت نوع و میزان آلودگی توسط سـازمان      »متفرقه

. ودبنـدي شـ     حفاظت محیط زیست مشخص و طبقـه      
مـاده توسـط سـازمان         حد مجـاز موضـوع ایـن       سپس

زیــست تهیـه و بــه تــصویب هیــأت  حفاظـت محــیط  
منـابع  ،  ایـن قـانون   3مـاده   ر طبق   ب.  برسد وزیران
  :دشون بندي می کننده هوا به سه دسته زیر طبقه آلوده

   وسائل نقلیه موتوري-الف  
   ها ها و نیروگاه  کارخانجات و کارگاه-ب 
  بع تجاري و خانگی و منابع متفرقه منا-ج 

هـاي محـیط     با وجود آنکه در مورد کنترل آالینده      
ــست در  ــوري زی ــه موت ــائل نقلی ــات و  و وس کارخانج

از جملـه در  ( قـوانین بـسیاري   هـا  ها و نیروگـاه    کارگاه
ــعه  ــارم توس ــه چه ــدامات  ) برنام ــده و اق ــع گردی وض

اما گرفته است؛ تحقیقاتی و عملی بسیاري نیز صورت       
ــهر مــورد د ، منــابع تجــاري و خــانگی و منــابع متفرق

 چـه از نظـر تـدوین       -هـا     نسبت بـه کنتـرل آالینـده      
هـا و   استانداردهاي ملی براي تعیین حد مجاز آالینـده  

 چه از نظـر تبیـین راهکارهـاي عملـی بـراي اجرایـی           
قانون نحوه جلوگیري از آلـودگی    22ماده  نمودن  
  . توجه چندانی نشده است-اهو
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هـاي هـوا      ز منابع اصلی تولید کنندة آالینده     یکی ا 
منـابع تجـاري و   در ) به ویژه گـاز مونواکـسید کـربن    (

بـر اسـاس مطالعـات      . باشند   می ها  موتورخانه،  خانگی
هـا در شهرسـتان تهـران     انجام گرفته تعداد موتورخانه 

  هایی  دنبال پروژهه ب. باشد  واحد می200000بیش از 
لمی و صنعتی ایـران   هاي ع   که توسط سازمان پژوهش   

سازي مـصرف سـوخت بـین سـالهاي           و شرکت بهینه  
 صورت گرفته است مشخص گردید که       1381-1385

هاي موجود از نظر کارکرد  فاصله بـسیاري           موتورخانه
میزان مصرف انـرژي و     با استانداردهاي جهانی از نظر      

  . دارندگازهاي آالینده
 گـاز  هـاي  به طور مثال بر اساس استاندارد ملی مشعل  

) BS EN676 ایران و استاندارد 7595استاندارد (سوز 
 ایـران و اسـتاندارد     7594اسـتاندارد   (و گازوییل سوز    

BS EN267 (   حد مجاز گاز آالینده مونواکـسید کـربن
ایـن در حالیـست کـه    . باشد  می ppm100   در مشعل 

ــربن در   میــزان متوســط گــاز آالینــده مونواکــسید ک
 ppm640ان در حـدود  هاي شهرستان تهـر   موتورخانه
ــدازه ــت   ان ــده اس ــري ش ــاس   (گی ــر اس ــام ب ــن ارق ای
 واحـد  2500هاي انجام گرفته در بیش از         گیري  اندازه

  ). موتورخانه به دست آمده است
هاي موجـود در سـطح    با توجه به تعداد موتورخانه    
گیري آنالیز محصوالت    شهر تهران و همچنین با اندازه     

سـاالنه  هـا،   دودکشاحتراق و دبی گازهاي خروجی از     
از مونواکسید کربن  هزار تن از گاز کشنده   23بیش از   

ــه ــق موتورخان ــران   طری ــواي ته ــاي شــهري وارد ه ه
با مقایسه این نتایج با آمار ارائه شده از سوي       . دشو  می

شرکت کنترل کیفیت هواي تهران که میزان کل گـاز       
حـدود  مونواکسید کربن تولید شده در شهر تهـران را      

 محاسبه کرده اسـت، مـشخص    ر تن در سال    هزا 215
 درصـد گـاز مونواکـسید      7/10شود که در حـدود        می

هـاي   کـربن تولیـد شـده در تهـران سـهم موتورخانـه      
  .باشد ساختمانها می

با دهد که   شده نشان می   پایلوت انجام     نتایج پروژه 
اي از جمله تنظیم اصولی و  هزینه  اقدامات سریع و کم     

هـا    در موتورخانه  ي مشعل علمی نسبت سوخت به هوا    
گـاز مونواکـسید   ها بـه خـصوص    شاهد کاهش آالینده 

.  درصــد خــواهیم بــود90 بــه میــزان بـیش از  کـربن 
 درصــدي مــصرف ســوخت در 20کــاهش همچنــین 

اي  بخش ساختمان و مسکن و کاهش گازهاي گلخانـه  
از دیگـر دسـتاوردهاي     xNOاکسید کـربن و    مانند دي 

  .ی خواهد یوداجراي این طرحها در سطح مل
  :شود با توجه به موارد باال پیشنهاد می

قـانون نحـوه جلـوگیري از      22ماده بر اسـاس   . 1
 برنامـه چهـارم     65ا و همچنین ماده     آلودگی هو 

منـابع    هـاي هـوا   آالینـده  حـد مجـاز میـزان        ،توسعه
 توسـط ســازمان حفاظـت محــیط   ، خــانگی وتجـاري 

هماننـد  . (برسدزیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران  
اجع به استانداردهاي حد     ر ت وزیران أ هی مصوبه

مجــاز خروجــی از کارخانجــات و کارگــاه هــاي 
 بـه تاییـد مقـام       28/8/1379در تـاریخ     کـه    صنعتی

  .)محترم ریاست جمهوري رسیده است

ــاده در راســتاي اجــراي . 2 ــارم  59م ــه چه برنام
، با »هاي شهري سازي موتورخانه   طرح بهینه «،  توسعه

 به هزینه باال توسـط دولـت محتـرم بـه            نسبت ارزش 
در ایـن راسـتا پیـشنهاد    . مرحله اجـرا گذاشـته شـود      

ــی ــه   م ــزوم بهین ــردد، ل ــه  گ ــازي موتورخان ــاي  س ه
ساختمانهاي دولتی در قالب بخـشنامه بـه همـه زیـر          

هاي دولت ابالغ گشته و به منظور اجراي آن،       مجموعه
 و یـا مـوارد مـشابه، تـأمین         دولت سـبز  از محل طرح    

 .بار گردداعت
ــانه. 3 ــیماي    رس ــدا و س ــازمان ص ــی و س ــاي دولت ه

قـانون نحـوه     33ماده جمهوري اسالمی بر اسـاس    
برنامه چهارم  64ماده  و  اجلوگیري از آلودگی هو   

جهـت  هـاي مناسـب       ، اقدام به ساخت برنامـه     توسعه
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 قوانین و مقـررات معرفی  افکار عمومی، آموزش و       تنویر
هاي ناشـی از کـارکرد       کاهش میزان آالینده   مربوط به 

 .ها، نماید نامناسب موتورخانه

، برنامه چهـارم توسـعه   60ماده دولت بر اساس   . 4
  هاىآموزش گسترش  جهت  کارهاى الزم را  و  ساز 

میــزان  در راســتاي کــاهش   عمــومى و تخصــصى   
، در ها هاي ناشی از کارکرد نامناسب موتورخانه       آالینده

فـراهم  وزش عالى،   کلیه واحدهاى آموزشى و مراکز آم     
حمایـت بـه    بخـش   ایـن   گذارى در     از سرمایه نموده و   
  .عمل آورد

 61بند الف مـاده  دولت در راستاي نیل به اهداف    . 5
ــعه  ــارم توس ــه چه ــت  برنام ــیس و فعالی ، از تأس

بـردارى و   نمونـه هاي ممیـز موتورخانـه جهـت      شرکت
ــدازه ــرى  ان ــدهگی ــش    آالین ــی از دودک ــاي خروج ه

کسانی کـه از   همچنین با ت نماید؛ها، حمای   موتورخانه
بـرداري و تعیـین میـزان         انجام بازرسـی بـراي نمونـه      

 ممانعت به عمـل  ها موتورخانهآلودگی ناشی از فعالیت  
ــاز  دهآور ــات مــورد نی ــناد و مــدارك و اطالع ــا اس  و ی

نگذارنــد و یــا اســناد و   ســازمان را در اختیــار ایــشان
 بر حـسب    ،مدارك و اطالعات خالف واقع ارائه نمایند      

قانون نحـوه    30ماده مطـابق  مورد و اهمیت موضوع  
 . برخورد قانونی انجام شوداجلوگیري از آلودگی هو

هـا   هاي مربوط به ممیزي و تنظیم موتورخانه    هزینه. 6
 :به یکی از دو روش زیر تامین گردد

ــف ــشابه -ال ــصره  م ــاده 1تب ــوه   5 م ــانون نح ق
لیـه   بـراي وسـایل نق     اجلوگیري از آلودگی هـو    

 هـا   تنظیم موتورخانـه ممیزي و هزینه انجام    ،موتوري
ــس از  ــا م ــازل ی             والن واحــدهاي اداري و ئصــاحبان من

  اي که توسط وزارت کشور و طبق تعرفه تجاري
  

  مهندس سید مجتبی طباطبایی              
  رئیس انجمن صنعت تأسیسات ایران           

 و بـه تـصویب     حفاظـت محـیط زیـست تهیـه         سازمان
  .دو اخذ ش،رسد وزیران می هیأت
 ایـن  برنامه چهارم توسـعه  68ماده  بر اسـاس     -ب

تـأمین  » صندوق مّلى محیط زیست «ها از محل      هزینه
  .گردد

قـانون نحـوه جلـوگیري از       32ماده  مطابق با   . 7
 آلودگی حاصل از منـابع   پدید آورندگانا،آلودگی هو 

جـزاي  پرداخـت    بـه    محکـوم  ،متفرقه و منابع خانگی   
 .دوننقدي ش

انون نحوه جلوگیري از آلودگی     ق 8ماده  مشابه  . 8
سـاخت و تولیـد و   ، ا براي وسایل نقلیه موتوري    هو

مـستلزم   ها  تجهیزات مورد استفاده در موتورخانه    ورود  
 حفاظت محیط زیـست      عملکرد، رعایت استانداردهاي 

 .و همچنین برچسب انرژي گردد

وه جلوگیري از آلودگی    انون نح ق 9ماده  مشابه  . 9
وزارت صـنایع  ا براي وسـایل نقلیـه موتـوري،         هو

هاي تولیـدي واحـدها    ها و برنامه سیاستگردد موظف  
تولید تجهیزات مـورد اسـتفاده در     هاي تابعه     و شرکت 
تولیـد   نمایـد کـه      را بـه نحـوي تنظـیم       هـا   موتورخانه

 با قطعات غیر    ها  تجهیزات مورد استفاده در موتورخانه    
 .ارد صورت نپذیرداستاند

قــانون نحــوه  بــه پیوســت مــتن کامــل همچنـین  
 مجلـس  3/2/1374، مـصوب  اجلوگیري از آلودگی هو 

 فصل پنجم از بخش دوم قانون برنامه     شوراي اسالمی، 
تـصویب نامـه    و  ) حفظ محیط زیـست   (چهارم توسعه   

ــران راجــع بــه اســتانداردهاي حــد مجــاز   هیــات وزی
موضوع ( صنعتی   خروجی از کارخانجات و کارگاه هاي     

 قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا مـصوب       15ماده  
  .گردد  تقدیم می)1374

  

  دکتر محمد فرشچی                  
  رئیس انجمن احتراق ایران               
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  )دومبخش  (هیدروژن براي سوخت بسیارامیدهاي 
٭: نویسنده

JOAN OGDENدهقان، مهنازشاهین زارعی:  ، ترجمه و تلخیص   

استفاده از هیدروژن بـراي     در شماره قبل در مورد      
اي ارائه گردید که در این شـماره      مقاله سوخت خودرو 

  . آن را مطالعه خواهید کردادامه
  استحصال هیدروژن

همانند الکتریسیته، هیدروژن نیز از منابع انرژي 
اکثر هیدروژن تولیدي در دماي          . آیدبه دست می
.         آیدت خام یا گاز طبیعی بدست میباال از نف
هاي نفت، هیدروژن را براي تصفیه نفت خام پاالیشگاه
هاي کارخانه. برندهاي نفتی به کار میو مشتق

شیمیایی براي تولید آمونیاك و دیگر ترکیبات از آن 
 درصد از انرژي 2در حال حاضر . کننداستفاده می

 اگر .شودمی هیدروژنصرف تولید  جهان يتولید
خودروهاي پیل سوختی گسترش یابد، از استفاده 

 میلیون خودرو را 150هیدروژن قابلیت تامین انرژي 
 درصد انرژي صرف شده در 20دارد که معادل 

  .سیستم حمل و نقل است
صنایع ها و  در پاالیشگاه،اکثر هیدروژن تولیدي

 درصد 10 تا 5شود، فقط  مصرف میپتروشیمی
هاي توزیع به ید شده توسط سیستمهیدروژن تول

ولی همین سیستم . شودهاي دیگر برده میمحل
تواند انرژي کافی را براي سوخت چندین توزیع می

  .  کندتامینمیلیون ماشین 
هاي فسیلی اکنون تولید هیدروژن از سوختهم

اگر هیدروژن از . شودسبب تولید دي اکسید کربن می
ک خودرو پیل سوختی گاز طبیعی تولید شود و از ی

 گرم به ازاي 110با راندمان باال استفاده شود مقدار 
اي تولید هر کیلومتر مسافت طی شده گاز گلخانه

   .شودمی
 SCIENTIFIC AMERICAN, pp 94-101,  SEPTEMBER 2006 ٭

 و گرم 150دروهاي هیبریدي وبراي خاین رقم 
هر  گرم به ازاي 195براي خودروهاي متداول بنزینی 

در هر صورت هدف نهایی، تولید  .کیلومتر است
هیدروژن با مقدار ناچیز یا بدون تولید گازهاي 

یک روش در استحصال هیدروژن از . اي استگلخانه
آوري دي اکسید کربن هاي فسیلی، جمعسوخت

تولید شده و تزریق آن به اعماق زمین یا به درون 
  .اقیانوس است

  زیر ساخت جدید
دلیل اینکه از منابع ه ده آمریکا بدر ایالت متح

توده غنی انرژي همانند انرژي خورشیدي، باد و 
 برخوردار است، تولید مقادیر زیاد (Biomass)زیستی 

بزرگترین . هیدروژن ارزان و پاك دشوار نخواهد بود
هاي پراکنده  توزیع هیدروژن ارزان به مکان،مشکل
   در حال حاضر تنها صد جایگاه کوچک    .است

. گیري هیدروژن در ایاالت متحده وجود داردسوخت
گیري بنزین  جایگاه سوخت000/170ولی در مقایسه 

هاي عرضه بنزین به جایگاه. در این کشور وجود دارد
هاي عرضه هیدروژن توانند به جایگاهآسانی نمی
هیدروژن به صورت گاز ذخیره و . تبدیل شوند
 سوخت مایع ازشود که کامال متفاوت استفاده می

  .باشدهمانند بنزین می
احتیاج به یک زیرساخت جدید داراي مشکالت 

کننده هیدروژن را در زیرا مصرف. خاص خودش است
صورتی خواهد خرید که به طور نامحدود و در یک 
قیمت معقول در دسترس باشد و از طرف دیگر تامین 

ها را نخواهد ساخت مگر اینکه کننده سوخت، جایگاه
مساله مرغ  (ه تعداد کافی ماشین وجود داشته باشدب

  ).و تخم مرغ
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اگر چه انجمن بین المللی تحقیقات و پژوهش 
هایی را که توانایی رقابت هیدروژن با بنزین در پروژه

یک سیستم توزیع بزرگ در مقیاس جهانی را دارد 
هاي کند، اما ممکن است در طول سالمطالعه می

  . هیدروژن گران باشداولیه قیمت استفاده از
یک راهبرد براي جهش بزرگ، استفاده از این 

هاي حمل و نقل برون شهري ماده جهت سیستم
ها است که نیاز به  ها و اتوبوسهمانند کامیون

البته . گیري نداردتغییرات گسترده در شبکه سوخت
توانند با ها نیز میموتورهاي کشتی و لوکوموتیو

ه حرکت دربیایند و در نتیجه استفاده از هیدروژن ب
  .اثرات عمده آلودگی هوا کاسته خواهد شد

توانند جایگزین مناسبی براي هاي سوختی میپیل
هاي الکتریکی در وسایلی مانند اسکوتر باتري

[Scooter]همچنین . هاي الکتریکی باشند و دوچرخه
هاي پلیس، توانند در جایگاههاي سوختی میپیل
خواهند هایی که نمیکنندهی و مصرفهاي نظامپایگاه

منحصرا به شبکه تامین برق وابسته باشند، مورد 
  .استفاده قرار بگیرند

اند محققان دانشگاه کالیفرنیا به این نتیجه رسیده
هاي عرضه  درصد جایگاه10 تا 5به تعداد اگر که 

هاي حومه شهرها، جایگاه عرضه بنزین در جایگاه
کنندگان رغبت اشد، مصرفهیدروژن وجود داشته ب

  .کافی به استفاده از هیدروژن پیدا خواهند کرد
 تخمین زده است (GM)جنرال موتورز شرکت 

فراهم کردن دسترسی ملی در آمریکا براي یک 
 جایگاه 12000میلیون خودروي ابتدایی احتیاج به 

هر . ها داردهیدروژن در شهر و در فاصله بین ایالت
. میلیون دالر هزینه ساخت داردجایگاه در حدود یک 

ساختن یک سیستم توزیع هیدروژن که توانایی ارائه 
 میلیون خودرو را داشته باشد در 100سرویس به 

 .حدود چند صد میلیارد دالر هزینه خواهد داشت

[World Energy Council] WECهاي  هزینه
بسط و گسترش استفاده از بنزین در آمریکاي شمالی 

 تریلیون دالر تخمین 3/1ل آینده را  سا30در طی 
ها براي تولید نفت در زده است که نصف بیشتر هزینه

گذاري و خرج کشورهاي در حال توسعه سرملیه
ها به سمت اکتشاف و  بیشتر این هزینه.خواهد شد

 میلیارد دالر براي 300در حدود . رودتولید نفت می
ایی که کشی و تانکره لوله،هاي نفتساخت پاالیشگاه
توانند جایگزین مستقیم توزیع و تولید در نهایت می

ساختن اقتصاد بر . هیدروژن شوند، هزینه خواهد شد
 بر است اما این موضوع در پایه هیدروژن بسیار هزینه

  .اقتصاد متداول است
چندین راه براي تحویل هیدروژن به وسائل نقلیه 

شرده هیدروژن تولید شده به حالت گاز ف. وجود دارد
ها یا سپس توسط کامیون. شودیا مایع ذخیره می

امکان . شودهاي سوخت توزیع میکشی در جایگاهلوله
هاي کوچک تولید هیدروژن حتی در ساختن جایگاه

  . ها از گاز طبیعی یا الکتریسیته وجود داردخانه
در مراحل اولیه استفاده از هیدروژن یعنی زمانی 

 سوختی کم باشد، تانکرها که تعداد وسایل نقلیه پیل
گیري هاي سوختهاي کوچک در جایگاهیا پاالیشگاه

ولی با افزایش تعداد . باشندگزینه اقتصادي مییک 
 یک ]هاي کل یک شهر درصد ماشین25[ها ماشین

پاالیشگاه بزرگ متمرکز با خطوط توزیع داراي 
  .باشدکمترین هزینه می

هاي مالی توسعه اقتصاد هیدروژنی داراي ریسک
اگر یک شرکت انرژي تجهیزات الزم . باشدفراوانی می

را فراهم کند ولی رشد استفاده از پیل سوختی کمتر 
ها باشد، این شرکت سودآور نخواهد بود بینیاز پیش

اما این صنعت با پیگیري . و ورشکست خواهد شد
. ها را کاهش دهدتواند ریسکمستمر تقاضاي بازار می

هایی توانند نیروگاهها میل کمپانیبه عنوان مثا
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 توامان تولید رابسازند که الکتریسیته و هیدروژن 
ها استفاده کنند کنند و در توزیع هیدروژن از کامیون

کشی به هاي عظیم را در توسعه لولهگذاريو سرمایه
عقب بیندازند تا این که تقاضاي بازار پاسخگوي 

  .هاي صرف شده باشدهزینه

  هاماولین گا
راه دستیابی به سیستم حمل و نقل که بر پایه 

اول رشد . هیدروژن باشد شامل چند کار موازي است
هاي تولید ماشین. هاي سوختی استو توسعه شرکت

سبک با موتورهایی با بازدهی باالتر و استفاده از 
توانند به طور الکتریکی می -قطارهاي هیبریدي

و استفاده از نفت را اي گسترده اثرات گازهاي گلخانه
استفاده از هیدروژن و . در چند دهه آتی کاهش دهند

پیل سوختی بر اساس پیشرفت تکنولوژي و افزایش 
   .وسایل نقلیه الکتریکی به دست خواهد آمد

توسعه زیرساخت سوخت هیدروژن در حدود یک 
ها همزمان با دهه زمان خواهد برد تا مجموعه پروژه

. قلیه پیل سوختی گسترش یابندرشد بازار و وسائل ن
وسائل نقلیه پیل سوختی توانایی دارند که به طور 

  .  سال آینده وارد بازار شوند15 تا 10اي طی گسترده
در کوتاه مدت هیدروژن را باید از سوخت طبیعی 

استخراج کرد تا سبب کاهش انتشار گازهاي   
ز براي درك بهتر اثرات مفید استفاده ا. اي شودگلخانه

هاي انرژي باید به سمت تامین هیدروژن شرکت
  . منابع انرژي با کربن کم یا بدون کربن بروند

باالخره زمانی فرا خواهد رسید که هیدروژن 
چه این تغییرات ممکن است  اگر. سوخت اصلی باشد

ولی خودروهاي پیل . چندین دهه طول بکشد
سوختی از تغییرات آب و هوایی نامطلوب جلوگیري 

د کرد و باید براي آن زمان که اهمیت استفاده نخواه
  .و تحقیق و توسعه هیدروژن درك شود، آماده بود

  معرفی سایت احتراقی
هـاي فعـال در زمینـه       در راستاي آشنایی با سایت    

ــراق،  ــه احتـ ــماره بـ ــن شـ ــایت  در ایـ ــی سـ            معرفـ
GCEP1  پردازیممیوابسته به دانشگاه استنفورد.  

http://gcep.stanford.edu/research/combusti
on.html 

 در دانــشگاه اســتنفورد بــه منظــور GCEPپــروژه 
هـاي جدیـد بـراي یکـی از بزرگتـرین          یافتن راه حـل   

هاي قرن، تامین انرژي، بدون وارد کردن صدمه     چالش
  . استبه محیط زیست تعریف شده 

هاي این پروژه در دو گروه تحقیق و تحلیل        فعالیت
هـاي   هاي مختلف علـوم و فنـآوري سیـستم         در زمینه 

هـاي  انـرژي سـوخت   انرژي مانند انرژي خورشـیدي،      

                                                   
1 Global Climate & Energy Project 

اي  ، هیـــدروژن، انـــرژي هـــسته(Biofuel)زیـــستی 
در سـایت اینترنتـی   . شود پیشرفته و احتراق انجام می    

هـاي  ت اجرا و پروژه  هاي در دس  این پروژه، کلیه پروژه   
تکمیل شـده در ایـن راسـتا بـه طـور کامـل معرفـی                

  . اند شده
ها پس از معرفی افراد فعـال در     در هر یک از پروژه    

هاي انجام پروژه و همچنـین        آن به بیان اهداف، روش    
ارائه نتایج به دست آمده در قالـب گـزارش و مقـاالت         

  . منتشر شده، پرداخته شده است
ي در دست اجرا در زمینه احتراق       هااز جمله پروژه  

  : توان به پیشرفته می
  2سازي سوختهاي اکسیژنه ترکیبی پروژه بهینه -

                                                   
2 Synthetic Oxygenated Fuels 
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   پروژه موتورهاي شیمیایی با افت پایین انرژي-
 زیـر  هـاي  توان به پروژه  و از پروژه هاي اتمام یافته می      

  :اشاره نمود
  هاي احتراقی پیشرفته  سنسورهاي سیستم-
  شده احتراق کنترل -
هاي حاصـل از سـوختن         استفاده مجدد از باقیمانده    -

  هاي بایو زغال سنگ و سوخت
  ...  بهبود موتورهاي با برگشت ناپذیري پایین و -
  

  
  

با توجه به اطالعات وسیع ارائه شـده در ایـن سـایت،          
مراجعه به آن بـه کلیـه عالقمنـدان مبحـث احتـراق              

  .گردد توصیه می

  ور واحد تحقیق و توسعه شرکت مگاموتورمعرفی آزمایشگاه تست موت
ــود در   ــزات موجـ ــصات تجهیـ ــات و مشخـ امکانـ
آزمایشگاه تست موتور واحد تحقیق و توسـعه شـرکت     

  .باشدمگاموتور به شرح زیر می
  : سلول تست موتور-الف 

این سلول داراي تجهیزات الزم جهت انجـام انـواع      
تستهاي ممکن بر روي موتورهاي درونسوز سـبک تـا          

از جمله تجهیزات ایـن  .  کیلو وات می باشد   190توان  
  :توان موارد زیر را نام بردسلول تست می

 SCHENCK WT 190 دینامومتر ادي کارنت مـدل  -1
 سیـستم  ،مجهز به سیستم کنتـرل دمـاي آب موتـور       

 سیستم کنترل دریچه گـاز   ،کنترل دماي روغن موتور   
 در Back Pressure)(  فـشار پـشت  و سیستم کنتـرل 

  سیستم خروجی گازهاي اگزوز                            
 بـا   Pierburgدستگاه اندازه گیري مصرف سوخت       -2

بنـزین یـا    (قابلیت اندازه گیري میزان مصرف سوخت       
   جرمـی و حجمــی بــه صـورت )  E20گازوئیـل و نیـز   
(0.4-45 kg/h)  

سیستم اندازه گیري هواي مصرفی موتور بـا دقـت     -3
  (kg/h 720-0)در محدوده % 1

سیستم جمـع آوري اطالعـات عملکـردي موتـور           -4
 شامل سنسور هاي مختلف دما و فشار 

  (Blowby)  گازهـاي نـشتی  سیستم اندازه گیـري    -5
  .گیري پیوسته گازهاي نشتیجهت اندازه

سیستم اتوماسیون جامع که به کمک این سیستم     -6
توان نتایج بدسـت آمـده از تـست موتـور را تحـت         می

ــدازه  ــردي ان ــف عملک ــبط و شــرایط مختل ــري، ض گی
  . سازي نمودذخیره

ابلیـت اجـرا بـه صـورت دسـتی،      قاین سیستم که   
ریـزي قبلـی را    نیمه خودکار و تمام خودکار با برنامـه       

هـاي حاصـل از    بـر روي داده تواند با پردازشدارد، می 
 و صورت نمودارهاه  را ب  تست اطالعات مورد نیاز کاربر    

  .ه نمایدارائ قابل تحلیل جداول
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 آناالیزر پرتابل جهت انـدازه گیـري میـزان      -ب
  گازهاي آالینده خروجی از موتور

ــدل   ــاالیزر م ــتگاه آن  داراي (DIGAS 4000)دس
 خروجـی از  قابلیت اندازه گیري مقدار گازهاي آالینده     

  .باشد میCO2, O2, NOX, HC, COموتور از جمله 
  619 مدل AVL ساخت Indimeterدستگاه  -ج

گیـري فـشار    انـدازه این دسـتگاه    مهمترین کاربرد   
 قابلیـت   ودینامیکی اندیکاتوري محفظه احتراق اسـت     

ــدازه ــان فــشار ان ــري همزم ــاري را دارا 8گی         نقطــه ک
 بر سنسورهاي فـشار بـاال       این دستگاه عالوه  . باشدمی

(High Pressure Sensor) گیـري فـشار    جهت انـدازه
داخل سـیلندر، مجهـز بـه سنـسورهاي فـشار پـایین          

(Low Pressure Sensor) گیـري فـشار    جهت انـدازه
نقاط مختلف مانیفولـدهاي ورودي و خروجـی موتـور         

ــی ــه، . باشــدم ــن مجموع ــردازش ای ــستم پ ــادر  سی               ق
ــع ــور تحـــت  آوبـــه جمـ ــه موتـ ــات اولیـ              ري اطالعـ

ــی   ــبه منحن ــست و محاس ــدن   ت ــرخ آزاد ش ــاي ن             ه
ــرژي ــده  (Heat Release Rate) ان ــرژي آزاد ش  و ان
ــر حــسب   (Cumulative Heat release)تجمعــی ب

  .زاویه میل لنگ است
   دستگاه تست انژکتور -د

این دسـتگاه بـراي بررسـی شـکل جـت خروجـی         
مقـدار پاشـش و  عملکـرد انــواع    , نژکتـور سـوخت از ا 

 که در آن تعبیه   برنامه مختلف  10انژکتورها مطابق با    
 . شودشده، استفاده می

ــوخت  -ه ــاالیزر سـ ــتگاه آنـ  IROX2000 دسـ
Octanmeter  

گیـري مقـدار هـر      این دستگاه داراي قابلیت اندازه    
هـا،  یک از اجزاي شیمیایی بنزین از جمله آروماتیـک         

توان بـا  همچنین می. باشدمی... فین ها و   اکسیژن، اول 

استفاده از آن خواص کلیدي سـوخت از جملـه عـدد          
، خواص تقطیـر سـوخت شـامل    (MON, RON)اکتان 
TBP  ،T10  ،T50 ،T90ر بخار و دانسیته سـوخت  ، فشا

  .گیري نمودرا اندازه

 Zeltex 101C دستگاه اکتان متر مدل -و

      ن زمـان   کمتـری و درایـن دسـتگاه بـه سـادگی        با  
  .گیري نمودتوان عدد اکتان سوخت را اندازهمی

هـاي انجـام شـده و     اي از پـروژه   معرفی خالصه 
 واحـد  جاري گروه طراحـی و مهندسـی موتـور        

  :تحقیق و توسعه
مبنـاي    سی سی بـر    1100تولید موتور    طراحی و  -1

 1379 -موتور پراید 
 سـوپاپه نیـسان   16سـازي موتـور    طراحی و نمونه   -2

  1380 - انژکتوري

سازي خودروي دوگانه سوز پراید انژکتـوري    نمونه  -3
 1381 - و بنزینCNG با سوخت 

سازي خودروي دوگانـه سـوز نیـسان وانـت        نمونه  -4
  1381 - و بنزینCNG کاربراتوري با سوخت 

ــودگی     -5 ــتاندارد آل ــذ اس ــرECE 1504اخ روي   ب
 1381 -خودروي نیسان وانت کاربراتوري 
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روي   بـر JCAEتوري  طراحی و نصب سیستم انژک     -6
 - Euro2خودروي پراید و اخذ استاندارد آلـودگی       

1381 
ــوري    -7 ــستم انژکت ــصب سی  Siemensطراحــی و ن

آلـودگی   برروي خودروي پرایـد و اخـذ اسـتاندارد       
Euro2 - 1383 

  بـر Boschطراحی و نـصب سیـستم انژکتـوري            -8
روي خودروي نیـسان و اخـذ اسـتاندارد آلـودگی           

Euro2 – 1384 
 –یب یـاب جـامع خـودرو گـروه سـایپا           توسعه ع   -9

1385 

 1384 -راه اندازي خط مونتاژ موتور ریو  -10
طراحی موتور پایه گازسوز بر مبناي موتور پرایـد    -11

- 1386 

 سـی سـی     1500طراحی و تولید موتور جدیـد        -12
S81 - 1385 
 -سازي خودرو پراید با سیستم هیبریدي      -نمونه -13

1385 

ز سـوخت بیواتـانول در موتـور    بررسی اسـتفاده ا    -14
 1385 –پراید 

نصب موتور دیزل برروي خودروي نیسان وانـت       -15
- 1385 

  هاي احتراقیواژه
و گردد نظـرات  از خوانندگان گرامی درخواست می    

  هـاي زیـر و سـایر    پشنهادات خود را در رابطـه بـا واژه   
  . هاي احتراقی به دبیرخانه انجمن ارسال نمایندواژه

ــس از دری ــاي   پ ــار نظره ــشنهادها و اظه ــت پی اف
ــه  مختلــف در ــر واژه، مجموع ــورد ه ــاي اي از واژهم ه

احتراقی انگلیسی و معادل فارسی آنها که مورد تاییـد        
فرهنگستان زبان فارسـی  انجمن احتراق ایران است به  

گردد تا پس از تاییـد بـراي انتـشار آن اقـدام        ارائه می 
  .گردد

  Burn -1                                      سوختن      
  Burning Rate -2                  سوزش) نرخ(آهنگ 
  Burning Velocity -3                   ش سوزسرعت
  Burst -4                                            ترکیدن

5- Calorific Value (Low, High) 

                                              )پایینی، باالیی(ارزش حرارتی، ارزش گرمایی 

 Catalyst -6                             کاتالیست، معین

   Catalyzer -7                                     کاتالیزور
  Cellular Flame -8                         شعله سلولی

  Chain Carrier -9     پیش بر زنجیره، حامل زنجیره
  Chain Reaction -10   )زنجیري(اي واکنش زنجیره
 Char -11                                       زغال شدن

   Chemical Reaction -12            واکنش شیمیایی
13- CNG (Compressed Natural Gas) 

  گاز طبیعی فشرده
   Coalification -14                    زغال سنگ شدن

  Combustor -15                         حفظه احتراقم
   Component -16                              جزء، مولفه
   Conservation -17                          پایستگی، بقا

   Consumption -18                                مصرف
  Cooker -19                                           اجاق

  Crude Oil -20                                  نفت خام
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  مسابقه دانشجویی

در هر شماره خبرنامـه سـؤالی بـا عنـوان مـسابقه        
عالقمندان بـه پاسـخگویی      . شوددانشجویی مطرح می  

توانند پاسخ خود را حداکثر ظرف مـدت دو هفتـه        می
 Pdf یا   Word پس از دریافت خبرنامه به صورت فایل      

با پست الکترونیکی بـه آدرس انجمـن احتـراق ایـران        
  . ارسال فرمایند

 بعـدي خبرنامـه   هـاي برنده هر مسابقه در شـماره     
گـردد و جـایزه در نظـر گرفتـه شـده بـه            معرفی مـی  

برنــدگان طــی مراســمی در مجمــع عمــومی انجمــن 
  .احتراق ایران اعطا خواهد شد

  :سوال این شماره 
ــرات ن  ــابی خطـ ــش  ارزیـ ــی از آتـ ــوزي                  اشـ سـ

(Fire Risk Assessment)    به چـه معناسـت و نحـوه 
  ارزیابی چگونه است؟

  :جواب مسابقه خبرنامه شماره قبل
هـاي شـعله مـسطح    مشعلدر شماره قبل در مورد  

(Flat Flame) هـاي مهـم آن    کـاربرد چند مـورد از   و
ن در این شماره بصورت مختصر ایـ    . سوال کرده بودیم  

  .دهیممطلب را توضیح می

  هاي شعله مسطح و کاربردهاي مهم آنمشعل

 هایی گفته هاي شعله مسطح به مشعلمشعل
شود که شعله آنها بجاي اینکه مخروطی و روبه می

مسطح و به سمت ) 1شعله شکل  نظیر(جلو باشد، 
 و 2مطابق شکل ) یا سطح بلوك مشعل( دیواره کوره 

 ها آنصر به فرد این مشعلویژگی منح. باشد می3
طریق جابجایی به ه ست که انرژي حرارتی از شعله با

منتقل شده و انتقال ) و بلوك مشعل(دیواره کوره 
صورت ه ب) گیرنده حرارت(حرارت از دیواره به مواد 

تشعشعی خواهد بود که این نوع انتقال حرارت 
گیري یکنواخت مواد حرارت گیرنده  موجب حرارت

  . شودمی
  

 

  )1شکل (
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و  به جلو ها با حذف شعله رودر این نوع از مشعل
عمالً شعله برروي جایگزینی شعله پهن و مسطح 

، ضمن اینکه در مرکز شعله کیل گردیدهها تشدیواره
خالء بوجود آمده و موجب جدب سیال داخل کوره از 

 گرددها میطریق مرکز مشعل و هدایت آن به دیواره 
 .که خود عاملی براي از بین بردن شناوري است

شناوري موجب اختالف دما بین سقف و کف کوره (
   .)گرددمی

  :هاي شعله مسطح در موارد ذیل کاربرد دارندمشعل
هاي گالوانیزه جهت گرم کردن وان براي کوره -1

  .)روي(مذاب 
هاي مذاب باید بطور یکنواخت گرم شوند وان
 یکنواخت دهی غیر در حرارت تمرکز ونهگ هر چون

گردد که خود عاملی براي می Hot Spotموجب نقاط 
  .استسوراخ شدن سریع وان 

  : کوره عملیات حرارتی -2
هاي عملیات حرارتی که محصول احتراق براي کوره

 مورد عملیات قطعهاي براي  خطر قابل مالحظه
 ، شاید بهترین روشگردد،محسوب نمیحرارتی 

بدلیل هاي شعله مسطح باشد که تفاده از مشعلاس
) از بلوك به محصول(تشعشعی بودن انتقال حرارت 

 .گرددموجب یکنواختی حرارت در کوره می

  : هاي پیشگرم فوالدکوره -3
 کردن درجه حرارت در بخش  براي یکنواخت

پیشگرم هاي   در کورهSoaking)(سازي یکنواخت
استفاده عله مسطح هاي ش، معموالً از مشعلمدرن
  . شودمی

در پایان الزم به توضیح است که با استفاده از 
توان از حجم محفظه هاي شعله مسطح میمشعل

 .کاستاي احتراق به میزان قابل مالحظه

  

 شمعک

 هواي احتراق
 گاز

 هواي پودرکننده 

 سوخت مایع

  )3شکل (
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  ي آیندههاهمایش
  
 
  
  

ــین  دومـــــــ
کنفــرانس احتــراق 
ایران بـه پیـشنهاد     
ــراق  انجمـــن احتـ
ایــران و بــه همــت 
ــک  بخـــش مکانیـ
دانشکده مهندسـی دانـشگاه آزاد اسـالمی مـشهد در           

  . گردد در مشهد مقدس برگزار می1386بهمن ماه 
این کنفرانس شامل ارائه مقاالت علمی، پژوهـشی         

هاي کلیدي در   بصورت سخنرانی و پوستر و سخنرانی     
برگـزاري کنفـرانس    . وعات احتـراق خواهـد بـود      موض

فرصت مناسبی براي مالقات و تبـادل اطالعـات بـین         
  . متخصصین و محققین صنعت و دانشگاه خواهد بود

با توجه به کمبود منابع انرژي و مشکالت مربـوط           
از  هـاي ناشـی  به مصرف سوخت در کـشور و آالینـده       

ــنعت و    ــان ص ــصان و محقق ــه متخص ــراق، از کلی احت
هـاي   در زمینه  شود با ارائه مقاالت   نشگاه دعوت می  دا

، پژوهــشی هــاي مربــوط بــه احتــراق، آخــرین یافتــه
، صنعتی و مدیریت انرژي خـود را ارائـه و در             آموزشی

  احتـراق در کـشور  آوريدانـش و فـن   يتوسعه و ارتقا  
  . عزیزمان مشارکت فرمایند
  موضوعات کنفرانس

تــراق را کنفــرانس تمــام موضــوعات در زمینــه اح
 :شود از جملهشامل می

 سازي مصرف سوختبهینه •
 رسانیهاي سوختسیستم •

 مدیریت مصرف سوخت •
  آلودگی هوا  •
  حریق و ایمنی  •
 پیشرانها •
  هاسازي کورهطراحی و شبیه •
 هاي محترقسازي جریانشبیه •
 هاي جامد، مایع و گازيسوخت •
  هاي گازيتوربین •
  موتورهاي درونسوز •
  (CNG) گاز طبیعی فشرده •
 هاي آرام و آشفتهشعله •
  آمیخته و نفوذيهاي پیششعله •
  مواد منفجره •
 (Detonation)امواج تراك  •
 هاي عددي در احتراقروش •
 سازي سینتیک شیمیاییمدل •
 انتقال حرارت و مکانیک سیاالت •

  هزینه ثبت نام

شرکت 
  کنندگان

  تا
30/09/86  

  بعد از
30/09/86  

   ریال000/300   ریال000/200  دانشجویان
اعضاي 
   ریال000/000/1   ریال000/800  انجمن

 نام ثبت
   ریال000/200/1   ریال000/000/1  کنندگان آزاد
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  هاي کلیديزمان
برگزاري دومین کنفرانس احتراق ایران     هاي مهم   زمان

  :باشد به صورت زیر می
 30/7/1386       :آخرین مهلت دریافت مقاالت کامل

 30/8/1386                        :اعالم پذیرش مقاالت

 30/9/1386               :دریافت نسخه نهائی مقاالت
  1386بهمن ماه  24 و 23    :زمان برگزاري کنفرانس

Email: info@icc2008.ir 

Website: http://www.icc2008.ir 

  ایش موتورهاي درونسوزارائه کارگاه آموزشی در پنجمین همدعوت به 
مرکز تحقیقات موتـور ایـران خـودرو همزمـان بـا            
برگزاري پنجمین همایش موتورهاي درونسوز در آبان       

هـاي  ، با هدف آشنایی با دانش روز فنـاوري  1386ماه  
نوین موتورهاي درونسوز و نیز ارتقـاء سـطح علمـی و         

هاي آموزشی  تحقیقاتی کارشناسان علم موتور، کارگاه    
  :کندرهاي ذیل برگزار میبا محو

   فناوري کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت -1

هـاي آن؛ حـال و   سـامانه   روند طراحـی موتـور و        -2
 آینده

 سازي و تخصصی موتورافزارهاي شبیه  نرم -3

 هاي تحلیل تجربی موتور  روش -4

 مواد در صنایع موتورسازي -5

هـاي مـدیریت هوشـمند        طراحی معماري سامانه   -6
 کموتور و مکاترونی

   ساخت و تولید موتور -7

 (NVH)صدا ارتعاش و ناهنجاري    -8

   تطابق موتور با خودرو -9

  موتورهاي گازسوز؛ حال و آینده-10

شود در صورت تمایـل بـه      از عالقمندان دعوت می   
ارائه کارگاه آموزشی، درخواسـت خـود را حـداکثر تـا        

 به دبیرخانه علمی همایش ارسال 86 خرداد  30تاریخ  
  .نمایند
  Iranengine@ip-co.com   :اي دبیرخانهی رایانهنشان
  021-44537032  :تلفن

EUROTHERM 2008 
5th European Thermal-Sciences Conference  

18-22 May 2008, Eindhoven, the Netherlands  

This conference is organized under 
supervision of EUROTHERM, which was 
formed in Brussels on 16 October 1986 
following an initiative taken at the 8th 
International Heat Transfer Conference in San 
Francisco earlier that year. 

Aims and Scope  
The aim of this Eurotherm Conference is 

to promote and foster European cooperation 
in thermal sciences and heat transfer by 
bringing together scientists and engineers 
working in specialized areas.  

The conference topics include, but are not 
limited to: 
• natural, forced and mixed convection  
• conduction  
• radiation  
• combustion  
• thermodynamic processes  
• heat exchange systems  
• two-phase flows 

Especially papers are invited on: 
• novel modeling and simulation methods 
• novel experimental techniques 
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• innovative applications 

Within the general thermal-sciences 
conference two mini-symposia are organized. 

 The topics are: 
• thermal solar energy 
• micro and nano-scale heat transfer 

Abstracts 
Abstracts should be no longer than 2 pages 

and contain information on research rationale, 

methodology, results and major conclusions. 
One page should typically contain relevant 
graphs and plots.  

Abstracts should be submitted 
electronically before 1 October 2007 through 
the Conference.  

Website: 
http://www.eurotherm2008.tue.nl 

 
 

 
The Symposium 

provides a forum 
for promoting the 
interchange of new 
ideas on the 
development of 

advanced techniques for low measurement 
and on the latest applications in the field 

Topics 
Approximately 30 sessions are planned for 

which contributed papers are welcome, but 
not restricted to the following topics:  
• Aerodynamic flows  
• Circulatory system  
• Combustion  
• Combustion diagnostics  
• Engine flows  
• Flames  
• Fuel injection sprays  
• Jet flows  
• Laser Doppler Velocimetry 
• Micro fluid mechanics  
• Mixing  
• Non-isothermal systems  
• Novel measurement techniques  
• Planar and point optical particle 

characterization  
• PIV non-correlation processing  

• PIV optical systems  
• PIV procedures  
• PIV Processing  
• Micro PIV  
• Planar Velocimetry  
• Holographic and stereo PIV  
• Respiratory flows  
• Separated flows  
• Sprays  
• Turbomachinery  
• Turbulence measurements  
• Two-phase flows  
• Vertical flows  
• Wakes  
• Wall flows 

Deadline  
Final date for receipt of abstracts: 
15 December 2007 
Authors informed concerning acceptance: 
14 March 2008 
Final date for receipt camera-ready 
manuscripts: 17 May 2008 
Registration fees  
Before May 15th - 550 €  
After May 15th - 580 €  

Website:http://ltces.dem.ist.utl.pt/lxlaser/lxla
ser2008/background.asp 
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  انجمن احتراق ایران در تشکیل کمیته تخصصی مشعل

ها در صنایع با توجه به اهمیت و جایگاه مشعل  
انک اطالعاتی جامع در این مختلف و کمبود یک ب   

زمینه، انجمـن احتـراق ایـران اقـدام بـه تـشکیل        
  .  نمودکمیته تخصصی مشعل

ترین و  این کمیته تبدیل به جامعدر نظر است 
ینـه مـشعل در     ترین مرجع تخصـصی در زم     کامل

توان کمیته مشعل میاز جمله اهداف . ایران گردد
  :به این موارد اشاره نمود

ــک ا  -1 ــشکیل بان ــامل  ت ــاتی تخصــصی ش طالع
اطالعاتی از قبیل متخصصین و محققین فعال در         

هاي سـازنده و  زمینه مشعل، کارخانجات و شرکت   
ها و مراکـز تحقیقـاتی      وارد کننده مشعل، سازمان   

هــا و مراکــز فعــال کــشور در مــشعل، آزمایــشگاه
  ....  و تحقیقات دانشگاهی فعال در زمینه مشعل

ــزاري دوره  -2 ــاي آموزبرگ ــورد نیــاز   ه ــی م               ش
  سوخت،"آموزشی   دوره قبیل  در زمینه مشعل از

ــشعل ــرل، م ــاربرد و کنت ــتگاه ک ــايآن در دس  ه
 یکارشناسـ "آموزشـی  دوره ، "ساز صـنعتی  حرارت
ــز ــوخت يممیـ ــصرف سـ ــی دوره  و " مـ آموزشـ

ــشعل " ــارگیري م ــک و  بک ــاي تکنولوژی  SKIDه
  ."آموزشی

  .ه مشعلهاي تخصصی در زمینتهیه گزارش  -3
هـا و نهادهـاي مـرتبط در       همکاري با سازمان    -4

هـاي  زمینه مـشاوره، تعریـف و نظـارت بـر پـروژه         
  صنعتی 

با عنایت به ایـن مطلـب، بدینوسـیله از کلیـه             
عالقمندان اعم از دانشگاهیان، متخصصین صنعت، 

ــرکت  ــاحبان ش ــسئولین   ص ــات، م ــا و کارخانج ه
نجـام  ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط جهـت ا       سازمان

  . گردداین مهم دعوت به همکاري می
لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر بـا دبیرخانـه     

  . انجمن احتراق ایران تماس حاصل فرمائید
  

 

  رضا ابراهیمی: سردبیر
  محمد رضا رجایی، فاطمه برزگر، : هیات تحریریه

  شاهین زارعی، محبوبه زمانی نژاد، حسین سوري
  فاطمه برزگر: کار گرافیکی

 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن: چاپ 

  خبرنامه انجمن احتراق ایران
 311/14115  صندوق پستی -تهران : آدرس

 دبیرخانه انجمن احتراق ایران

  Combustion@modares.ac.ir:پست الکترونیکی
   88011001)3962:  (تلفکس 

Website:www.ici.org.ir/khabarname.htm 
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