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مقاله پژوهشي
���فشردهگاز طبيعي

دانشگاه تربيت مدرسدانشجوي كارشناسي ارشد -رحمت رودي

چكيده
به زماني CNG1از گاز طبيعي فشردهاستفاده

 1970نفتي در سال گردد كه شوك برمي
هايي را براي سوخت هاي متكي به نفت محدوديت
مشكالت آلودگي هوا نيز در همين زمان . ايجاد كرد

بحث استفاده از سوخت به اين ترتيب . شدمطرح
. تر شدهاي جايگزين روز به روز پررنگ

بعنوان يك سوخت CNGگاز طبيعي فشرده يا
گازي متراكم، سوختي سبك است كه نسبت به 

هاي مصرفي مرسوم، به دليل نقطه اشتعال سوخت
داراي CNG. باشدباال از ايمني باالتري برخوردار مي

لي كه عدد اكتان است، در حا127عدد اكتاني حدود 
همچنين، . [1]رسدمي96بنزين سوپر به حدود 

CNGهاي ديزلي نيز داراي عدد نسبت به سوخت
. باشدستان بسيار باالتري مي

اهميت گاز طبيعي با توجه به منابع كافي و 
دسترسي آسان، قابل مالحظه بوده و استفاده از آن 

الوه ع. باشدمقرون به صرفه ميخصوصا در كشور ما 
بر اين، گاز طبيعي آلودگي محيط زيست را به ميزان 

. دهدقابل توجهي كاهش مي
ترين سوخت مطرح شده گاز طبيعي به عنوان پاك

كسيد او (CO)هاي مونوكسيد كربن است كه آالينده
آن ساير آالينده هاي آلي غير متانيو)(NOنيتروژن 

يين تر مقدار بسيار زيادي از خودروهاي بنزيني پابه
از ناوگان حمل و نقل جهان، % 18امروزه حدود . است

. [3]كنندگاز طبيعي فشرده مصرف مي

1 Compressed Natural Gas

مقدمه
يكي از عوامل مؤثر در آلودگي، نوع سوخت 

هاي رايج بشرح سوخت. باشدمصرفي در خودرو ها مي
:باشندزير مي

؛ )LPG(شدهمايعنفتي گاز گازوئيل وبنزين، •
از فرآوري نفت خام سوختهاي فسيلي بوده و

.بدست مي آيند
هاي از فرآورده) سوخت ديزل گياهي(بيوديزل؛ •

.شودكشاورزي حاوي روغن توليد مي
كه بعنوان الكل چوب (دي متيل اتر و متانول•

. شوند؛ ازگاز طبيعي حاصل مي)شناخته مي شوند
هيدروژن؛ كه تقريباً از تمام مواد اوليه حاوي •

گاز طبيعي مهمترين .آيدهيدروژن بدست مي
.باشدماده خام توليد هيدروژن مي

اتانول؛ كه مشابه متانول بوده ولي بجاي ماده خام •
گاز طبيعي، از تخمير و تقطير محصوالت غني از 

. شودقند و نشاسته و يا مواد سلولزي توليد مي
آب اكسيژنه؛ بعنوان سوخت در مرحله تحقيق •

آن قراردادن آب          ترين روش توليد طبيعي.باشدمي
در ضمن محصوالت . معرض نور خورشيد استدر

.[3]احتراق اكسيژن و بخار آب مي باشندآن در
,CNG(گاز طبيعي• LNG, ANG( ؛CNG گاز

گاز طبيعي مايع LNG2طبيعي فشرده و 
در ) ANG3(گاز طبيعي جذب شده .باشندمي

.[3]باشدمرحله تحقيق مي
يكي از CNGميان، گاز طبيعي فشرده در اين 

هاي فسيلي است و تنها سوخت ترين سوختپاك

2 Liquid Natural Gas
3 Absorbed Natural Gas
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. باشد كه نياز به هيچ نوع فرآوري نداردخودرو مي
تواند در كاهش آلودگي تا حدودي ميCNGسوخت 

، محصوالت اصلي احتراق گاز طبيعي. مؤثر باشد
تي اكسيد كربن و بخار آب است كه همان تركيبادي

احتراق گاز . هستند كه در بازدم ما وجود دارند
طبيعي مواد شيميايي مضر كمتري نسبت به سوخت 

از اين رو گاز . كندهاي فسيلي ديگر منتشر مي
طبيعي يك منبع بسيار مهم انرژي براي كاهش 
آلودگي هوا و داشتن محيط زيستي پاك و سالم 

از عالوه بر فوايد زيست محيطي استفاده از گ. است
باشد كه مطالعه ايمن بودن آن ميطبيعي، فراواني و 

.بخشدرا ضرورت ميCNGو كاربرد 

CNGخواص و مشخصه هاي سوخت 

تا 75گاز طبيعي، بسته به محل استخراج، شامل 
گاز طبيعي توسط طبيعت . باشددرصد متان مي99

آيد و تنها سوختي است در پوسته زمين بوجود مي
هيچ نوع فرآوري ندارد و براي استفاده به كه نياز به

گيري و عنوان سوخت خودرو فقط نياز به رطوبت
گاز . از گاز ترش دارد) H2S(حذف سولفيد هيدروژن 

دارد كه ) 127حدود (طبيعي عدد اكتان بااليي 
موجب افزايش نسبت تراكم و بازده گرمايي نسبت به 

قدار م. شودبنزين در موتورهاي احتراق داخلي مي
ارزش حرارتي جرمي خالص گاز طبيعي نسبت به 

. [1]بيشتر است% 10هاي مايع موجود، حدود سوخت
ميزان مصرف جرمي سوخت ،همين دليله ب

موتورهاي گازسوز نسبت به موتورهاي مشابه ديگر 
. كمتر است

انرژي جرقه الزم براي احتراق متان بيشتر از 
ن قابليت همچنين متا. هاي ديگر استهيدروكربن

. هاي ديگر دارداشتعال باالتري نسبت به هيدروكربن
اين موضوع، قابليت كاركرد موتور در مخلوط هاي 

سرعت سوزش متان پايين بوده . بردرقيق را باال مي

يابد و با افزايش بنابراين زمان احتراق افزايش مي
انتقال حرارت به ديواره محفظه احتراق، سبب كاهش 

سرعت پايين از طرف ديگر. شوديبازده موتور م
احتراق متان با تغييرات كمتر فشار باعث كاهش 

.شودآلودگي صوتي ناشي از احتراق مي
سرعت شعله گاز طبيعي، كه درصد گازهاي خنثي 

باشد و احتراق درآن به تاٌخير بااليي دارد، كم مي
افتد تا سوپاپ دود باز شده وباعث اتالف انرژي مي

از آنجائيكه سوخت گاز طبيعي . شودميبسيار زيادي 
شود حجم زيادي فشرده، بصورت گازي وارد موتور مي

كند و راندمان حجمي را از هواي ورودي را اشغال مي
گاز طبيعي نياز به بخار شدن ندارد و . دهدكاهش مي

از اين رو در هواي سرد مسئله يخ زدگي در داخل 
.دبراي آن وجود ندار) منيفولد(چندراهه 

با توجه به نوع و شرايط كاربرد خودرو، درصدي 
متان (گاز هيدروژن به گاز طبيعي فشرده معمولي 

اضافه كردن هيدروژن با . كننداضافه مي) خالص
هاي باال، آلودگي منتشر شده از موتور خودرو را درصد

هاي اي در مقايسه با سوختبطور قابل مالحظه
عالوه بر كاهش آورد بطوريكه گازوئيلي پايين مي

هنگامي . [5]رسدنيز به حدود صفر ميNOxدوده، 
شود كه افزودن هيدروژن موفقيت آميز محسوب مي

NMHCاي از لحاظ آلودگي به ميزان قابل مالحظه

كاهش COو NOxو ) يهيدروكربن هاي غير متان(
هرچند افزودن هيدروژن سبب كاهش . [2]يابد

شود، اما سبب باال آلودگي و افزايش بازده موتور مي
.گرددرفتن قيمت سوخت نيز مي

پاك و يطبيعي فشرده بعنوان سوختگاز 
اقتصادي

استفاده از گاز طبيعي فشرده در خودروها از دو 
ديدگاه اقتصادي و كاهش آالينده ها مورد توجه قرار 

استفاده از اين گاز در كشور ما از هر دو . گيردمي
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از ديدگاه اقتصادي،.اشدبديدگاه حائز اهميت مي
كشور ما هم اكنون داراي هشت پااليشگاه گاز بوده 
كه در مناطق مختلف مانند كنگان، خانگيران و 

اغلب ميادين . قرار گرفته است.... مسجد سليمان و 
درصد دست 90گازي كشور غني بوده و در برخي تا 

بطور كلي سهم كشور ما از . نخورده باقي مانده است
درصد از كل منابع دنياست5/18منابع گازي، دارايي
سوختي اقتصادي در ايران CNGاز اين رو  [3].

.شودمحسوب مي
هاي حاصل از احتراق گاز طبيعي پايين آالينده

با استفاده از اين سوخت، سطح گاز بدون بو . باشدمي
توان به كمتر از يك سمي مونوكسيد كربن را ميو

ا خودرو هاي مشابه بنزيني كاهش سوم در مقايسه ب
توان همچنين با استفاده از اين سوخت مي. [2]داد

CO2 از اين رو  [2]كاهش داد% 25را حدودCNG

.شودسوختي پاك نيز محسوب مي

CNGمزاياي استفاده از سوخت

پذيري احتراق خاصيت ضد كوبش بهتر و امكان•
. كامل بسبب عدداكتان باال

طراحي موتورهاي با نسبت تراكم امكان استفاده و•
موتورهاي توربو شارژر بسبب خاصيت ضد باال و

.كوبش بهتر

تر بعلت امكان احتراق پايدار در مخلوط هاي رقيق•
.دامنه اشتعال باال

باالتر در مقايسه با بنزين و) وزني(ارزش حرارتي •
. گازوئيل

تر به دليل و احتراق كاملآلودگي هواي كمتر•
. [2]خاكستر و مواد زايدعدم وجود

ها در حالت استارت سرد موتور انتشاركم آالينده•
).به علت گازي بودن و عدم نياز به تبخير(

ها، با توجه به ماهيت از ديدگاه كاهش آالينده•
گازي شكل و اختالط بهتر آن با هوا، سطح 
انتشار ناچيز تركيبات گوگردي بعلت تقريباً در 

.CNGهايودن گوگرد در سوختحد صفر ب

ر  انتشار ذرات معلق بسيار پايين و توليد كمت•
CO2گازوئيل بسبب پايين نسبت به بنزين و

گاز(C/H)بودن نسبت كربن به هيدروژن
. طبيعي

بسبب پايين تر بودن دماي NOXانتشار كمتر •
.[5]شعله آدياباتيك

ه نسبت ب% 75ارزانتر بودن سوخت گاز طبيعي تا •
. [3])در ايران(بنزين 

ايمني بيشتر بسبب سبك تربودن گاز طبيعي از •
و همچنين دماي ) عدم تجمع اطراف خودرو(هوا

هاي گازطبيعي نسبت به اشتعال باالتر سوخت
) جلوگيري از اشتعال خودبخودي(بنزين وگازوئيل 

CNGمعايب استفاده از سوخت

و اشغال فضاي اضافي و افزايش وزن كل خودرو•
.افزايش مصرف سوخت، ناشي از مخزن گاز

و قدرت خروجي كاهش راندمان حرارتي•
. [1]موتور

).در حال حاضر(رساني هاي سوختكمبود جايگاه•
بعلت متغير (هاي كاتاليستي متفاوت نياز به مبدل•

و ) بودن تركيبات گاز طبيعي در مناطق مختلف
با ظرفيت بار باال جهت اكسيداسيون كامل متان 

. [4]موجود در گازهاي خروجي
محدوديت دامنه رانندگي با خودروهاي گاز سوز •

در مقايسه با خودروهاي بنزيني به علت پايين 
بودن ميزان انرژي موجود در مخازن ذخيره گاز

. طبيعي فشرده
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درصد بيشتر از خودرو هاي ديگر، CO2 ،4انتشار •
ناشي از انرژي الزم براي متراكم نمودن گاز

.گيريبيعي درجايگاه سوختط

، به علت پايين بودن CNGآهنگ احتراق كمتر •
.  سرعت آرام شعله آن در مقايسه با بنزين

نياز به انژكتورهاي خاص، جهت تزريق گاز در •
مستقيماً در داخل داخل منيفولد در فشار پايين و

. سيلندر در فشارهاي باال

دروي انتشار نسبتاً زياد گاز متان از اگزوز خو•
CNGايسوز، به عنوان يك گاز گلخانه.

سوز، CNGگيري خودروهاي زمان باالي سوخت•
. گازوئيليدر مقايسه با خودروهاي بنزيني و

سوز در طي پروسه CNGايمني كمتر خودروهاي •
. گيريسوخت

در منيفولد ورودي 4احتمال بروز احتراق برگشتي•
.با سوخت گاز طبيعي فشرده

نتيجه گيري
هاي هيدروكربندهد كه بررسي انجام شده نشان مي

كننده هوا و گازهاي سمي آلودهNMHCغير متان 
در مقايسه 1/0براي خودروهاي گاز سوز در حدود 

در حالي كه . سوز بوده استبا خودروهاي بنزين
برابر خودروهاي 10هاي متاني در حدود آالينده

80تا 20ن بيCOهاي آالينده. بنزين سوز بوده است
درصد نسبت به 20بيش از NOxدرصد و 

.[2]باشندهاي بنزيني كمتر ميخودرو
كيفيت گاز طبيعي مورد استفاده در خودروهاي 

عنوان ه ب. گازسوز نيز بايد مورد توجه دقيق قرار گيرد
مثال، وجود درصد باالي رطوبت و گوگرد در گاز 

اهد طبيعي موجب تخريب سريع سيستم گاز سوز خو

4 Backfire

ذكر اين نكته ضروري است كه بايد از گاز . بود
. طبيعي در خودروها به بهترين نحو استفاده شود
استفاده از گاز طبيعي در موتور خودروهايي با نسبت 

حقيقتاً به معني هدر رفتن اين گاز 10تراكم كمتر از 
. مي باشد

معموالً خودروهاي گازسوز دو مشكل مهم افت 
مساله افت توان امروزه با . دارندتوان و برد كم را 
هاي جديد در صنعت موتورهاي توسعه تكنولوژي
مساله . طور كامل رفع شده استه احتراق داخلي، ب

هاي جديد در         برد كم نيز با توسعه تكنولوژي
سازي سوخت و مخازن در حال رفع شدن ذخيره
.است
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يك چهره
ــك   ــش يـ در بخـ
چهره ايـن شـماره بـا    
ــت   ــات و فعالي تحقيق

ــي ــاي يك ــره از ديگ
محققان علم احتـراق  

قاي آكشورمان جناب 
دكتر يـونس بخشـان   

.شويمآشنا مي
1347يونس بخشـان در دوم آذرمـاه سـال    دكتر

متولد شـد و پـس از تحصـيالت متوسـطه در مقطـع      
ــرارت و    ــرايش ح ــك گ ــي مكاني ــي مهندس كارشناس

سـپس مقطــع  . گرديـد الت وارد دانشـگاه تبريــز سـيا 
كارشناســي ارشــد و دكتــري را در دانشــگاه كرمــان  

دكتر با موضوع احتراق زير نظرتبديل انرژيگرايش 
. منصوري به اتمام رساندند

ايشان هنگام تحصيل در مقطع دكتري به عنـوان  
مـاه  6به مدت كانادا نيزCalgaryمحقق در دانشگاه 

رئـيس بخـش   تاكنون1382و از سال ندكردفعاليت
و باشــندمــيمهندســي مكانيــك دانشــگاه هرمزگــان

ي كارشناسي و كارشناسي ارشد را  راهنمايي  هاهژپرو
.اندكرده

ــايپا      ــازي س ــودرو س ــركت خ ــي ش ــاور علم مش
پژوهشـي ضو شوراي ع1381تا1379از ) مگاموتور(

ان نظـام  و عضـو سـازم  پااليشگاه گاز سرخون و قشـم 
اي از سوابق اجرايي خالصهمهندسي استان هرمزگان

.باشدايشان مي
متنــــوعي از جملــــه دكتــــر بخشــــان دروس

، انتقــال حــرارتپيشــرفته، مكانيــك ،ترموديناميــك
توربـو  ، سـوخت و احتـراق  ،احتراق داخلـي موتورهاي

ــا  ــين ه ــي و    وماش ــاي برودت ــتم ه ــي سيس طراح
.نمايندميرا در دانشگاه تدريسهاسردخانه

در مجـالت و  متعـددي از ايشان تاكنون  مقـاالت  
ه رسـيد چـاپ  بـه كنفرانسهاي داخلي و بـين المللـي   

:است كه تعدادي ازآنها به شرح ذيل است

1-S.H.Mansouri and Y.Bakhshan ,  
''Comparison between zero and Multi-
dimensional k-epsilon turbulence model used 
for GDI engine modeling '' Proceeding of the 
Second Mediterranean Combustion 
Symposium, Sharm El-Sheikh, Egypt, 
January 6-11,2002.

2-Y.Bakhshan, G.A.Karim and S.H.Mansouri 
''Instantaneous Unsteady Heat Transfer 
Calculation in a Rapid Compression-
Expansion Machine Using Zero-Dimensional 
k-epsilon Turbulence Model'' Proceeding of 
6th International and 10th Annual Conference 
of Iranian Society of Mechanical Engineers, 
KNTU,  Tehran, Iran, 2002.

3- S.H.Mansouri and Y.Bakhshan '' Studies 
of Nox,CO and Soot Emission from a Direct-
Injection Stratified Charge Engine Using k-
epsilon Turbulence Model'' Iranian Journal of 
Science and Technology, Vol.24, No.3, 
Transacation B, Iran, Shiraz, 2000

4-Y.Bakhshan,G.A.Karim and S.H.Mansouri
''Study of Instantaneous Unsteady Heat 
Transfer in a Rapid Compression-Expansion 
Machine Using Zero-Dimensional k-epsilon 
Turbulence Model'' Iranian Journal of Science 
and Technology, Transaction B, Iran, Shiraz,
2003.

5-Y.Bakhshan, A.Mozaffari and N.Aghdasi 
''CNG Engine Auto-Ignition Modeling Using 
Detailed Chemical Kinetic'' Journal of 
Engineering, Transaction of Mechanical 
Engineering, University of Mazandaran,
Mazandaran, Iran, 2005.

نادر اقدسي فام، يونس بخشان وعلي اصغرمظفري- 6
شبيه سازي احتراق متان با استفاده از روش سنيتيك ً

مجموعه مقاالت شترًشيميايي با جزييات بي
دهمين كنفراس ساالنه مهندسي مكانيك انجمن ياز
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، ايران مشهد، مشهدمهندسان مكانيك، دانشگاه 
.1382ارديبهشت 25-23

، يونس جماليموسيسيدحسين منصوري،- 7
تحليل ًرضا صباغ و قنبرعلي شيخ زاده بخشان،

عددي جريان سيال و اكسيداسيون آآلينده منواكسيد 
همين وازد�ً مجموعه مقاالت ددواكنشگرحرارتيكربن

نس بين المللي امين كنفرتشهكنفراس ساالنه و 
مهندسي مكانيك انجمن مهندسان مكانيك، دانشگاه 

.1383ارديبهشت،، تهران، ايرانمدرستربيت

براي اين محقق ارجمند ارزوي سالمتي و توفيق روز 
.افزون را داريم

مسابقه دانشجويي

هر شماره خبرنامـه سـؤالي بـا عنـوان مسـابقه      در 
عالقمندان بـه پاسـخگويي    . شوددانشجويي مطرح مي

توانند پاسخ خود را حداكثر ظرف مـدت دو هفتـه   مي
Pdfيا Wordپس از دريافت خبرنامه به صورت فايل 

با پست الكترونيكي به آدرس انجمـن احتـراق ايـران    
. ارسال فرمايند

بعـدي خبرنامـه   هـاي مارهبرنده هر مسابقه در شـ 
گـردد و جـايزه در نظـر گرفتـه شـده بـه       معرفي مـي 

برنــدگان طــي مراســمي در مجمــع عمــومي انجمــن 
.احتراق ايران اعطا خواهد شد

:سوال اين شماره 
ــعل  ــارگيري مشـ ــر بكـ ــاال                  اثـ ــرعت بـ ــاي سـ هـ

(High Velocity) بصورت تركيبـي (و تزريق مجدد (
.دهيدي را شرحهاي صنعتدر كوره

:جواب مسابقه خبرنامه شماره قبل
روشـهاي كنتـرل نسـبت    در شماره قبل در مـورد  
سـوال  هاي سوخت صنعتيسوخت به هوا در سيستم

در اين شماره بصورت مختصر اين مطلب . كرده بوديم
.دهيمرا توضيح مي

روشهاي كنترل سوخت نسبت به هوا

شعله صنعتدسيو مهنشركت توليدي - مهندس ايوب عادلي

بطور عمده چهار روش براي كنترل نسبت سوخت 
:به هوا وجود دارند كه عبارتند از 

ازطريق اتصال مكانيكي- 1

از طريق اتصال الكترومكانيكي- 2

ياز طريق اتصال نيوماتيك- 3

از طريق اتصال جرياني- 4

.پردازيمحال به تشريح هريك مي

كنترل سوخت نسبت به هوا از طريق اتصال -1
:يكيمكان

هاي هـوا و  اين نوع كنترل معموالً از طريق دريچه
نظيـر  (سوخت بهم با استفاده از يـك اتصـال دهنـده    

بـا  بـه شـكلي كـه   ، گيردصورت مي) سيم گاز ماشين
كنـد و معمـوالً در   تغييـر مـي  ديگري هم ، تغيير يكي

شود كه شروع و انتهاي حركـت  موقع اتصال دقت مي
.وضعيت مشابهي را موجب شود
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دريچـة  ، مثالً وقتي دريچة هـوا در حـداقل اسـت   
باشد و زمانيكه دريچة هـوا در  سوخت هم در حداقل 

،دريچة سوخت هـم در حـداكثر باشـد   ، حداكثر است
ايهدهندفرمان، هاحال چنانچه بر روي يكي از دريچه

معموالً فرماندهنده بر روي دريچـة هـوا   (، نصب گردد
دريچـه از طريـق   با تغييـر وضـعيت   .) گرددنصب مي

كـه معمـوالً از طريـق كنتـرل كننـدة      (دهنـده  فرمان
دريچـة اتصـال يافتـه هـم     ) گيـرد فرايندي فرمان مي
.تغيير خواهد كرد

:باشندمعايب اين نوع كنترل به شرح ذيل مي
، نسبت بهم خواهـد  در صورت آسيب ديدن اتصال-

.خورد
كه معموالً در مواقع (با بهم خوردن وضعيت اوليه -

نسـبتها  ) آيـد رات و نصب دوباره به وجود ميتعمي
.تا حدي بهم خواهد خورد

كنترل نسبت سوخت به هوا از طريق اتصال - 2
:الكترومكانيكي

روي دريچـة مسـير   بـر ، در اين نوع كنترل نسبت
مســتقلي نصــب هــاي دهنــدهفرمــانهــوا و ســوخت 

گردد كه از نظر سرعت باز شدن و بسـته شـدن و   مي
شود كسان هستند و در نصب سعي ميدامنة حركت ي

كه وضعيت اوليـه و نهـايي بـراي دو دريچـه يكسـان      
. باشد

هــا معمــوالً بــا فرمــان برقــي عمــلدهنــدهفرمــان
ها از وضعيت يكسان دريچهكنند و با اتصال فرمان مي
درصـد بـاز   10در مرحلة حداقل هر دو دريچه مثالً(

يكسان شروع به باز با سرعت يكسان و دامنة ) هستند
. برسـند ) فراينـد (نيـاز  موردكنند تا به حدشدن مي

هـا هـم يكسـان هسـتند     وضعيت حداكثر اين دريچه
درصــد از هــر دو دريچــه بــاز 90حــداكثر، مــثالً در (

.را دارد) 1(مورد معايب، اين نوع از كنترل. )هستند

كنترل نسبت سوخت به هوا از طريق اتصال -3
:نيوماتيك

هاي بيشترين كاربرد را در كوره، نوع از كنترلين ا
. باشدمتوسط دارد و از دقت نسبتاً خوبي برخوردار مي

اي به نام گاورنر اين نوع از كنترل با استفاده از وسيله
طرز كار . شودانجام ميAir/fuel ratio controllerيا 

گاورنر بدين شكل است كـه در محـدوة مشخصـي از    
فشار خروجي خود را بـه  )فيت گاورنرظر(جريان دهي 

ــان   ــابعي از فشــار فرم ) signal pressure(صــورت ت
:كه در آنK Pi=Poنمايد يا به عبارتيتنظيم مي

Po= فشار خروجي 
Pi= فرمان فشار

k=)است1براي گاز معموالً (ثابت گاورنر ضريب 
فشارهواي بعـد  ،فشار فرمان در اين نوع از كنترل

اين فشار بـا بـاز شـدن    . باشدكنترل هوا مياز دريچة 
و بهمان نسبت فشـار سـوخت هـم    (دريچه زياد شده 
فشـار بعـد از   ،و با كم شدن دريچـه ) زياد خواهد شد

دريچة هوا كم خواهد شد كه موجب كم شدن فشـار  
.گرددمي) طريق گاورنراز (سوخت 

.را ندارد2و 1معايب موارد ،اين نوع از كنترل

سبت سوخت به هوا از طريق اتصال كنترل ن-4
:جرياني

تــرين روش اســت و روش كــه پــر هزينــهدر ايــن
هـاي  مـثالً ديـگ  (معموالً بـراي مصـارف نسـبتاً بـاال     

ميـزان جريـان   ،شـود به كـار گرفتـه مـي   ) نيروگاهي
گيــريســوخت و هــوا از طريــق سيســتم انــدازه    

orifice plateگيري شده و گيري مشابه اندازهيا اندازه
ميــزان جريــان در نهايــت تبــديل بــه يــك ســيگنال 

كـه  dp-transmitterاز طريـق  (گردد الكترونيكي مي
را كـه تــابعي از  orifice plateافـت فشـار دو طـرف   

ميزان جريان عبوريست به فرمان الكترونيكي تبـديل  
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و ســيگنال الكترونيكــي را بــه كنتــرل كننــدة .) دكنــ
كنترل كننـده بـا   . دهدمي) ratio controller(نسبت 

نسبت تعريـف شـده مقايسـه كـرده و بـراي تنظـيم       
به شيرهاي هوا و سوخت فرمان الزم را بـراي  ،نسبت
كنترل نسبت بـه  كه در نهايت موجبدهد ميجبران 

.گرددحجم مي
ــده  ــرل كنن ــا اســتفاده از كنت ــواردي ب ــاي در م ه

از كنتـرل  ،افزارهاي مدرنپيشرفته و با بكارگيري نرم
افت فشار هر شـير  -طريق بكارگيري منحني جريان 

تـوان  شود كه مـي يعني شير هوا و سوخت كنترل مي
.كنترل نسبت از طريق اتصال جرياني قلمداد كرد

:باشندمعايب اين نوع كنترل به شرح ذيل مي
.اين روش بسيار پر هزينه است-
استفاده از اين روش مستلزم برخورداري از دانـش  -

.باشدطح باال ميفني در س
كنترل نسبت دقيـق اسـت و امكـان   اما در اين روش

.تغيير نسبت در سيستم براحتي وجود دارد

تربيت مدرسدانشگاه و مهندسيدانشكده فنيتراق ايمني و احمعرفي آزمايشگاه 

ــي و    ــكده فن ــراق دانش ــي و احت ــگاه ايمن آزمايش
تحـت  1372از سال مهندسي دانشگاه تربيت مدرس

رپرستي جناب آقـاي دكتـر عبدالصـمد زريـن قلـم      س
.آغاز نموده استفعاليت خود را 
شـرح مختصـري از تجهيـزات و    بيـان  در اينجا به 

.پردازيمهاي اين آزمايشگاه ميفعاليت

دستگاه كالريمتر مخروطي
ـ      عنـوان  ه اين دسـتگاه در اواسـط دهـه هشـتاد ب

ــين  ــتاندارد بـ ــي يـــك روش اسـ و             ISO5660المللـ
ASTME گيري پارامترهاي مطـرح  جهت اندازه1354

پيشــتر . در مهندســي ايمنــي آتــش معرفــي گرديــد 
ــود را    ــتص بخ ــت مخ ــف روش تس ــورهاي مختل كش

لذا نتايج بطور بين المللي خيلي قابـل بحـث   . داشتند
ايـن دسـتگاه سـرعت آزادسـازي     . وبهره برداري نبود

سرعت مصرف اكسيژن انرژي را با استفاده از مقدار و
. در احتراق تعقيب مي كند

هـا اغلـب احتـراق    سوزيبا توجه به اينكه در آتش
گيرد، لذا تنها روش عملـي  خارج از كنترل صورت مي

بــا Rate of Heat Release (RHR(ينيـ جهـت تع 

در COو CO2گيري مـداوم مقـدار اكسـيژن ،    اندازه
.گازهاي خروجي ميسر است

رامترهاي مهم در مهندسـي ايمنـي   اين دستگاه پا
گيري آتش را به شرح زير در ابعاد آزمايشگاهي اندازه

.كندمي
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سرعت آزادسازي گرما كه كنترل آن از گسـترش  .1
.كندآتش و تخريب سازه هاپيشگيري مي

كه عامل اصلي COسرعت و كميت آزادسازي گاز .2
.استتلفات جاني در اتش سوزي ها

ت دود كـه عامـل   سرعت و كميـت افـزايش غلظـ   .3
كه با روش ليزري . بازدارنده تخليه ساختمان است

شوداندازه گيري مي
سرعت كاهش جرمي نمونه در حال اشتعال .4
زمان افروزش نمونه كه مورد استفاده جهت مقاوم .5

.باشدسازي ماده در برابر اشتعال مي

ــوق ايجــاد حــرارت  الزمــه ي اصــلي آزمايشــات ف
هاسـت كـه بـا    تشعشـعي معـين روي سـطح نمونـه    

از . گـردد استفاده از هيتر مخروطي شكل تـامين مـي  
يك راديومتر جهـت كاليبراسـيون و تعيـين فالكـس     

.شودحرارتي مورد نظر استفاده مي
5cmو ضخامت تا 10cm×10cmها در ابعاد نمونه

.باشدقابل استفاده مي
هاي ايـن دسـتگاه و اسـتفاده از    با استفاده از داده

سـوزي در ابعـاد واقعـي    ي نتايج آتـش هاي رياضمدل
.قابل پيش بيني است

آزمايشات آتش سوزي استخري
در اين روش تحقيقات روي رفتار مايعات نفتي كه 

گــردد، انجــام هــا توليــد و ذخيــره مــيدر پااليشــگاه
ي سـرريز  سرعت اشتعال ايـن مـواد، مسـئله   .شودمي

سوخت در اثر جوشش، انتقال حـرارت تشعشـعي بـه    
ا مجاور و تأثير ابعاد آتش بـر پارامترهـاي مـذكور    اجز

كـربن  تـأثير نـانو ذرات   . گيـرد مورد مطالعه قرار مـي 
MWNT1  در كاهش سرعت پيشرفت شعله نيز مـورد

تجهيزات مورد اسـتفاده  بررسي.گيردبررسي قرار مي
مختلــف، سيســتم شــامل مخــازن احتــراق در ابعــاد

1 Multi Wall Nano Tube  

رهاي گيري سـرعت احتـراق و سيسـتم سنسـو    اندازه
.باشدكنترل دما روي اجزا مجاور مي

ــروژه ــي از پ ــده در  برخ ــال و اجراش ــاي فع ه
آزمايشگاه ايمني و احتراق

ــش  -1 ــه روي ســرعت گســترش شــعله در ات مطالع
نانوتيوبMWNTذرات هاي استخري و تاثير سوزي

بيني دماي تجهيزات احاطـه شـده   مدلسازي پيش-2
.در آتش استخري

گازهاي سمي حاصل از احتـراق  سرعت اشتعال و-3
.PNمحصوالت پليمري و اسفنج 

هاي مقـاوم سـازي محصـوالت پليمـري در     روش-4
.مقابل اتش

استفاده از پارامترهـا و مدلسـازي احتـراق جهـت     -5
.بيني گسترش اتش در ابعاد واقعيپيش

هاي بيني نقطه اشتعال مخلوطگيري و پيشاندازه-6
.دوجزئي هيدروكربني

هاي ديزلـي بـا   هاي احتراق سوختاهش آاليندهك-7
.فرموالسيونتعيين 
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معرفي كتاب

: عنوان فارسي
احتراق سوخت هاي جامد و تبديل به گاز

:عنوان انگليسي 
Solid Fuels Combustion and Gasification

، (Marcel Dekker)ماركل دكر :ناشر و تاريخ نشر 
ميالدي2004

 Marcio L.deد سوزا سنتوز . لمارسيو ا: نويسنده 
Souza-Santos

دانشگاه ايالتي در كمپيناس، سائو پائولو، برزيل

شود استفاده از زغال سنگ برخالف آنچه تصور مي
. و بيوماس به عنوان منبع انرژي در حال افزايش است

زيســت تــوده  ميــزان توليــد دي اكســيدكربن در   
(Biomass)     طبيعــي اســت و جــزء انــرژي هــاي

لذا در حال حاضر توجـه  . روديدپذير به شمار ميتجد
شـود و تحقيـق و پـژوهش در ايـن     اي به آن ميويژه

. زمينه در حال افزايش است
ــاتي،   ــن كتــاب در زمينــه مكــانيزم هــاي عملي اي
مدلسازي و شبيه سازي تجهيزات بـا سـوخت جامـد    

كتاب خالء بين تئوري و عمل را به . نوشته شده است
حد و نحوه طراحي بهينه را تشريدهخوبي پوشش مي

روش نويسنده در نگارش اين كتاب، توضـيح  . كندمي
كتـاب، حاصـل   . هـاي كـاربردي اسـت   بر مبناي مثال

.تدريس نويسنده در طول چندين سال است
ــان و     ــجويان، مهندس ــراي دانش ــر ب ــاب حاض كت

اي در مــورد احتــراق متخصصــاتي كــه پــيش زمينــه
براي درك مطالـب  . سوخت جامد دارند مناسب است
در مقـدماتي  اطالعـات اين كتاب الزم است خواننـده  

داشـته را كامپيوتري سازي و شبيه سازي مدلزمينه 
.باشد

هاي ساده و ابتدايي نويسنده در اين كتاب به مدل
ساي فرآيند احتراق سوخت جامـد بسـنده   براي شبيه

توان بـه  كرده است و به عبارت ديگر اين كتاب را مي
.تر دانستهاي پيچيدهاي براي مدلمقدمهعنوان 

ــل دارد   ــانزده فص ــاب ش ــن كت ــل اول . اي در فص
ســازي و هــاي كــاربردي در زمينــه مــدل   نظريــه
فصـل دوم، مشخصـات   . تسازي ارائه شـده اسـ  شبيه

هاي جامد مانند بيوماس و زغال سـنگ  اصلي سوخت
ي مفاهيم اساسـي در سيسـتم هـا   . دهدرا توضيح مي

جامــد و مشخصــات اصــلي تجهيــزات احتــراق -گــاز
يك فصل بـه  . سوخت جامد در فصل سوم آمده است

فرمول بندي و محاسبات اوليه در فرآيندهاي سوخت 
.جامد اختصاص يافته است

ــدل   ــه م ــه ب ــنده در دو فصــل جداگان ــاي نويس ه
پردازد و بعـد از ايـن   صفربعدي و تك بعدي ساده مي

بهتـر مطالـب مثـالي از    دو فصل نويسنده براي درك
احتراق و تبديل گـاز در بسـتر متحـرك ارائـه كـرده      

واكنش هـاي شـيميايي و روش محاسـبه نـرخ     . است
گاز در فصول هشتم تا دهـم  -جامدگاز و-واكنش گاز

.شده اندحتشري
هـاي  توان فصل ورود به برنامهفصل يازدهم را مي

ــت  ــامپيوتري دانس ــازي ك ــبيه س ــل . ش ــن فص در اي
هـاي  هايي براي نوشتن برنامهكمكي و روشمعادالت
. سازي كامپيوتري ارائه شده استشبيه

يازده فصل گذشـته اسـت و   نتيجه فصل دوازدهم 
سازي بستر متحـرك بيـان شـده    نتايج و برنامه شبيه

سه فصل پاياني بـه مدلسـازي و شـبيه سـازي     . است
اختصـاص  (Fluidized-Bed)در بستر شـناور احتراق

.دهدخواننده قرار ميرايج را در اختيايافته و نت
مهمترين ويژگي ايـن كتـاب، تشـريح موضـوع بـا      

هاي كـاربردي اسـت و نپـرداختن بـه     استفاده از مدل
.هاي پيچيده، بزرگترين نقص اين كتاب استمدل
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داخلي انجمناخبار

هاي احتراقيمعرفي پايان نامه 

ان در هيات تحريريه خبرنامه انجمـن احتـراق ايـر   
نظر دارد در هر شماره از خبرنامه به معرفـي يكـي از   

هـاي برتـر دانشـگاهي در زمينـه     ها و رسالهپايان نامه
ــردازد ــراق بپ ــذا. احت ــه ل ــان نام ــولفين پاي ــا و از م ه

سـال  5هاي ارزشمند احتراقي، پايان يافتـه در  رساله
گـردد چكيـده و مشخصــات   گذشـته درخواسـت مـي   

نام و نام خانوادگي نويسنده، استاد راهنما، (پايان نامه 
استاد مشاور، مقطع تحصيلي، سال دفاع از پايان نامه، 

) مقـاالت مسـتخرج چـاپ شـده    مشخصاتموضوع و 
خود را در يك صفحه بـه دبيرخانـه انجمـن احتـراق     

.ايران ارسال نمايند

هاي برتر احتراقپايان نامهتقدير از

وره، همزمــان بــا انجمــن احتــراق ايــران در هــر د
هـا و  برگـزاري كنفـرانس احتـراق ايـران، پايـان نامـه      

هاي برتر دانشگاهي در زمينه احتراق را بررسي رساله
و برترين آنها را به جامعه علمـي كشـور معرفـي و از    

.نمايدآنها قدرداني مي
هـا همزمـان بـا    نامـه دومين دوره معرفي اين پايان

ــراق ا  ــرانس احت ــين كنف ــزاري دوم ــران در برگ 23ي

در اين رابطه از .برگزار خواهد گرديد1386ماه بهمن
هـاي ارزشـمند احتراقـي    رسالهها ونامهمولفين پايان

گـردد درخواسـت مـي  گذشـته سال2در يافتهپايان
بــه همــراه مقــاالت (نامــه و يــا رســاله خــود را پايــان

حداكثر ) مستخرج چاپ شده و يا اختراعات ثبت شده
احتـراق ايـران  انجمنبه دبيرخانه30/9/86تا تاريخ 

.ارسال نمايند

رساني و كاربرد آنها، سيستم كنترل، سوختمشعلبرگزاري دوره آموزشي
ساز صنعتيهاي حرارتدر دستگاه

دهد كه عملكـرد  تحقيقات به عمل آمده نشان مي
و صـنعت بسـيار   تجهيزات حرارتي در بخش خـانگي  
ــي   ــله بسـ ــوده و فاصـ ــامطلوب بـ ــا  نـ ــادي تـ ار زيـ

بـه عـالوه كـاركرد    . شرايط استاندارد و طراحـي دارد 
هــا همــواره موجــب تخريــب نــامطلوب ايــن سيســتم

اي و اتـالف  محيط زيست، افـزايش گازهـاي گلخانـه   
مشعل كميته تخصصي لذا . گرددهاي ملي ميسرمايه

انجمن احتراق ايران اقدام به برگزاري دوره آموزشـي  
ينه طراحي و استفاده بهينـه از ايـن تجهيـزات    در زم

.نموده است

: محتوي دوره
سوخت، انواع سوختها، خواص فيزيكي و شيميايي•
احتراق، شعله •
ــاربردي   • ــدي علمــي و ك ــه بن ــواع مشــعل، طبق ان

هاها، روش انتخاب مشعلها، طراحي مشعلمشعل
هاي سوخت رسانيسيستم•
هاي صنعتيي در كورهانتقال حرارت و تعادل انرژ•
هاكاهش آاليندههايروش•
هــاي ســازي مصــرف ســوخت در سيســتم بهينــه•

حرارتي 
هاهاي جديد در مشعلبررسي تكنولوژي•
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21/9/86لغايت 17/9/86:تاريخ برگزاري

5/9/86پايان وقت اداري مورخ  :مهلت ثبت نام

:محل برگزاري دوره
آل احمد و اتوبان شـهيد  ه جالل تقاطع بزرگرا-تهران
دانشـكده فنـي و   -دانشگاه تربيـت مـدرس  -چمران

مهندسي

:هزينه ثبت نام
000/000/2هزينه ثبـت نـام در ايـن دوره مبلـغ     

هـاي آموزشـي، ناهـار،    باشد كه شامل هزينهريال مي
.باشدهاي درسي ميو جزوههابين كالسپذيرائي

اره الزم اســـت ايـــن مبلـــغ بـــه حســـاب شـــم 
بانك تجـارت شـعبه دانشـگاه تربيـت     143341127

به نام انجمن احتراق ايـران واريـز   )1433كد (مدرس
و اصل يا تصـوير فـيش بـانكي جهـت ثبـت نـام بـه        

دفتر كميته مشـعل انجمـن احتـراق ايـران يـا نمـابر      
.ارسال شود2-66381501

:توجه
ولويت نام با توجه به ظرفيت بر حسب اثبت

ثبت نام قطعي . ارسال مدارك انجام خواهد پذيرفت
.باشدمنوط به ارسال اصل يا تصوير فيش بانكي مي

الزم به ذكر است در پايان دوره گواهينامه معتبر به 
.كنندگان اهداء خواهد شدشركت

تواننـد  عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي
:هاي زير تماس حاصل نمايندبا شماره تلفن

:كميته تخصصي مشعل انجمن احتراق ايران

2 -66381501 -021
:دبيرخانه انجمن احتراق ايران

021-396288011001داخلي 

هاي احتراقيواژه
گردد نظرات و از خوانندگان گرامي درخواست مي

هـاي زيـر و سـاير    پشنهادات خود را در رابطه بـا واژه 
. ه انجمن ارسال نمايندهاي احتراقي به دبيرخانواژه

ــاي    ــار نظره ــنهادها و اظه ــت پيش ــس از درياف پ
هــاي اي از واژهمختلــف در مــورد هــر واژه، مجموعــه

احتراقي انگليسي و معادل فارسي آنها كه مورد تاييد 
انجمن احتراق ايران است به فرهنگستان زبان فارسي 

.ارائه و پس از تاييد منتشر خواهند شد

Eddy -1گردابه

Elementary Reaction -2واكنش بنيادي

Enthalpy of Formation -3آنتالپي تشكيل

Entropy -4انتروپي 

Exhaust -5خروجي، برون رو 

6- Exhaust Gas Recirculation
بازگرداني گاز خروجي

Fire Point -7دماي آتش گيري

-8آتش نشاني Fire Station

Firework -9آتش بازي

Flame Arrester -10شعله گير، شعله بند

-11شعله سر جارويي Flame Brush

-12شعله) جبهه(پيشاني  Flame Front

-13شعله نگهدار Flame Holder

-14سرعت شعله Flame Speed

-14ضخامت شعله Flame Thickness

Flame Velocity -16سرعت شعله
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ي آيندههاهمايش

دومين كنفرانس احتراق ايران به پيشنهاد انجمـن  
ك دانشـكده  احتراق ايران و بـه همـت بخـش مكانيـ    

مهندسي دانشگاه آزاد اسالمي مشـهد در بهمـن مـاه    
. گردددر مشهد مقدس برگزار مي1386

اين كنفرانس شامل ارائه مقاالت علمي، پژوهشـي  
هاي كليدي در بصورت سخنراني و پوستر و سخنراني

برگـزاري كنفـرانس   . موضوعات احتـراق خواهـد بـود   
ات بـين  فرصت مناسبي براي مالقات و تبـادل اطالعـ  

. متخصصين و محققين صنعت و دانشگاه خواهد بود
با توجه به كمبود منابع انرژي و مشكالت مربـوط  

هـاي ناشـي از   به مصرف سوخت در كشـور و آالينـده  
ــان صــنعت و   ــه متخصصــان و محقق ــراق، از كلي احت

هـاي  شود با ارائه مقاالت در زمينـه دانشگاه دعوت مي
، هــاي پژوهشــيمربــوط بــه احتــراق، آخــرين يافتــه

آموزشي، صنعتي و مديريت انرژي خـود را ارائـه و در   
توسعه و ارتقا مهندسـي احتـراق در كشـور عزيزمـان     

. مشاركت فرمايند

موضوعات كنفرانس
كنفــرانس تمــام موضــوعات در زمينــه احتــراق را 

:شود از جملهشامل مي
سازي مصرف سوختبهينه•
رسانيهاي سوختسيستم•
مديريت مصرف سوخت•
آلودگي هوا •
حريق و ايمني •

پيشرانها•
هاسازي كورهطراحي و شبيه•
هاي محترقسازي جريانشبيه•
هاي جامد، مايع و گازيسوخت•
هاي گازيتوربين•
موتورهاي درونسوز•
(CNG)گاز طبيعي فشرده•

هاي آرام و آشفتهشعله•
آميخته و نفوذيهاي پيششعله•
مواد منفجره•
(Detonation)امواج تراك •

هاي عددي در احتراقروش•
سازي سينتيك شيمياييمدل•
انتقال حرارت و مكانيك سياالت•

هاي كليديزمان

زمانبندي برگزاري دومين كنفرانس احتراق ايران بـه  
:باشدصورت زير مي

07/08/1386آخرين مهلت دريافت مقاالت كامل

30/08/1386اعالم پذيرش مقاالت

30/09/1386فت نسخه نهائي مقاالتدريا

1386بهمن ماه زمان برگزاري كنفرانس 

Email: info@icc2008.ir
Website: http://www.icc2008.ir
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معرفي كنفرانس
ــا پيشــنهاد انجمــن مهندســان مكانيــك ايــران،   ب
شانزدهمين كنفرانس سـاالنه بـين المللـي مهندسـي     

كانيك به همت بخش مهندسـي مكانيـك دانشـگاه    م
ارديبهشـت  26الـي  24شهيد باهنر كرمان در تاريخ 

. برگزار مي گردد1387ماه 
اين كنفرانس در سه بخش ارائه مقـاالت علمـي و   
صــنعتي، عرضــه پوســتر طــرح هــاي صــنعتي و      
نمايشگاهي از آخرين توليدات و دستاوردهاي صنعتي 

تحقيقـاتي، توسـعه   در صدد گسترش فضـاي علمـي،   
مرزهاي دانش و همگرايي در تفكر جهت دار و تجزيه 

. و تحليل مسائل مهندسي مكانيك مي باشد

عناوين كنفرانس
و محيط زيستيانرژ-

ترموديناميك و انتقال حرارت-
هاي ديناميكي و ارتعاشات و كنترلسيستم-
طراحي جامدات-
مكانيك سياالت-
مكانيك محاسباتي-
يكرو و نانو مكانيكم-

هاي مهمتاريخ

1386آبان ماه15:آخرين مهلت ارسال خالصه مقاله

1386دي ماه 1:اعالم پذيرش خالصه مقاله

1386بهمن 1:آخرين مهلت ارسال مقاله كامل

1386اسفند 15:اعالم پذيرش مقاله كامل

Email: isme2008@isme.ir
Website: http://isme.ir/isme2008

دانشكده مهندسي هوافضاي دانشگاه صنعتي 
هاي شريف، در راستاي رشد و ارتقاي فعاليت

هوافضايي كشور، هفتمين همايش انجمن هوافضاي 
هدف از برگزاري اين . ايران را برگزار مي نمايد

همايش پيشبرد علم و دانش و توسعه علمي در كشور 
عزيز جمهوري اسالمي ايران با مشاركت تمام

ها، صنايع و مراكز تحقيقاتي كه پژوهشگران دانشگاه
هاي هوافضايي كشور نقش مؤثري در ارتقاي فعاليت

ارسال نتايج تحقيقات و دستاوردهاي . باشددارند، مي
هاي جديد و اصيل پژوهشگران در هريك از زمينه

معرفي شده يا مربوط به آن ها برگزاركنندگان را در 
.خواهد كردنيل به اهداف مذكور كمك

محورهاي همايش
:باشدبندي موضوعات كنفرانس به شرح زير ميدسته
آئروديناميك-
پيشرانش-
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سازه هاي هوافضايي-
مكانيك پرواز-
علوم و فناوري فضايي-
مديريت صنايع هوافضايي-
طراحي سامانه هاي هوافضايي-

هاي مهمتاريخ
05/08/86:دريافت چكيده مبسوط

05/09/86:عالم پذيرش مشروط يا نهاييا
01/10/86:دريافت مقاله كامل

15/10/86:پذيرش نهايي
10/11/86:دريافت آخرين نسخه

30/11/86-02/12:همايش

Email: aero2008@sharif.edu 
Website: http://www.aero2008.com

اطالعيه مهم
پژوهشي انجمن احتراق -علميبا كمال مسرت، كسب مجوز انتشار نشريه 

از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به ،"سوخت و احتراق"با عنوان ،ايران
.شوداطالع جامعه علمي كشور بخصوص متخصصين احتراق رسانده مي

بدينوسيله از كليه پژوهشگراني كه در زمينه سوخت و احتراق فعاليت دارند 
د مسئولين اين نشريه را براي انتشار شود با ارسال مقاالت كيفي خوتقاضا مي

.پژوهشي ياري نمايند-يك نشريه وزين علمي
سايت توانند به مياطالعات بيشتر در مورد اين نشريه عالقمندان به كسب 
.مراجعه نمايندانجمن احتراق ايران 

رضا ابراهيمي: سردبير

، محمد رضا رجايي، فاطمه برزگر: هيات تحريريه

محبوبه زماني نژادشاهين زارعي، 

فاطمه برزگر: كار گرافيكي 

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن: چاپ 

خبرنامه انجمن احتراق ايران
311/14115صندوق پستي -تهران : آدرس

انجمن احتراق ايراندبيرخانه
Combustion@modares.ac.ir:پست الكترونيكي

021- 82883962:  تلفكس 
Website:www.ici.org.ir/khabarname.htm
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