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• پژوهشگر: اسماعيل گنجه
•عنوان طرح: طراحي و ساخت كوره آزمايشگاهي مادون قرمز با نرخ گرمايشي باال

•همكاران : امين صمدی مقدم، هادی سرخوش و  ميثم فتاحی بافقی
•مؤسسه های همكار: دانشگاه صنعتی خواجه نصير طوسی و صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور

چكيده طرح:
كوره آزمايشگاهی مادون قرمز ساخته شده می تواند شروع تحوالت گسترده ای در سيستم های گرمايِش كوره های 
آزمايشگاه��ی و صنعت��ی باشد. با مطالعه مفاهيم اوليه فيزيكی امواج مادون قرم��ز )مانند قانون وين، استفان- بولتزمن، 
كيرشه��ف( در كن��ار طراحی مهندسی توسط Catia، نواقص موجود در آن قبل از مرحله ساخت مورد ارزيابی و بررسی 
ق��رار گرف��ت. با استفاده از منابع موجود در زمينه ميزان انعكاس، عبور و ج��ذب مواد در برابر اشعه مادون قرمز، هندسه 
كوره مذكور بصورت تيوپی متشكل از دو قسمت )منطقه گرم و سرد( تشكيل شد. اين عمل باعث گرديد تا قسمت های 
الكتريك��ی مناب��ع تابشی و كابل های اتص��ال سيستم دچار خرابی ناشی از حرارت نشوند. پ��س از اتمام فرآيند طراحی، 
مرحل��ه ساخ��ت و انتخاب مواد شروع گرديد. در اين مرحله، ارتباطی بين خواص مواد و رفتار آن ها در برابر امواج مادون 
قرمز برقرار گرديد تا بيشتر امواج توليدی تابشی بر نمونه مورد نظر منعكس شوند. اين عمل، ميزان تلفات حرارتی را به 
نحو مطلوبی كاهش داد. طراحی مدار فرمان، كنترل و اندازه گيری با استفاده از نرم افزارهای مختلفی صورت پذيرفت. 
سيستم كنترلی PID دار عالوه بر تنظيم دستی، قابليت اتصال به كامپيوتر و كنترل تمام اتوماتيك كوره به همراه رسم 
نمودار را داشت. قابليت كنترل اتمسفر و فشار توسط يك محفظه كوارتز و گيج فشارسنج به كوره مذكور اضافه گرديد. 
هدف مهم و اصلی طرح بر مسئله ارزش انرژی وكاهش مصرف آن در شرايط كنونی پايه گذاری شد. اين امر با طراحی 
مهندس��ی كوره، سيستم كنترل و انتخاب مواد اي��ده آل صورت گرفت. محصول نهايی طرح منجر به توليد كوره مادون 

قرمز با توان KW 8، نرخ °C/min 200، طول حرارتی cm  30 و حداكثر دمای °C 1100 شد.

رتبه دوم پژوهش های کاربردي


