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سوم ابتكاررتبه:

● پژوهشگر:  احسان عتیقه زاده
● اساتید راهنما: دکتر رضا قاسم زاده و دکتر ناصر توحیدي

چكیده طرح :
بـا توجـه بـه مصـرف بـاالي سـوخت فسـیلي در كشـور و ايجـاد آلودگي هاي زيسـت محیطـي و صنعتي 
در صنايـع مختلـف بـه ويـژه متالـورژي ذوب و ريخته گـري و عملیـات حرارتي نیاز به مشـعل هاي گاز سـوز 
در كشـور بـراي افزايـش بـازده، كاهش تلفـات حرارتـي، هزينه  هاي خوردگي تجهیزات و مشـكات زيسـت 

محیطي افزوده گشـته اسـت.
در اين طرح مكانیزم طراحي شامل پروانه هاي توربو و مخزن حاوي كاتالیست به شرح زير مي باشد:

 پروانه هـاي توربـو كـه در مشـعل سـه وظیفه را بـر عهده دارند. الف( اسـتفاده از سیسـتم تجمعي شـعله، 
ب( میكسـر مناسـب گاز و هـوا در درصـد بهینـه و بـاال بردن سـطح آنتروپي و جهـت دادن به هواي آشـفته 
و توربوالنـس آن، ج( نیـروي پیـش برنـده و  توربوالنـس  سـوخت و هـوا در حالت پیـش مخلوط كن و قبل 

از احتـراق و مكش گاز.
 مخـزن گاز حـاوي كاتالیسـت بـا اسـتفاده از كاتالیـزر زيولیت و روديم و اكتیواتور شـامل نیـكل و پاالديم 
بـراي  جـذب بخـار آب از سـوخت و بـه نوعـي فیلتركـردن سـوخت در داخـل منبـع تغذيـه گاز به مشـعل و 
همچنیـن حصـول  بـه دو گاز CO , H2 قبـل از احتـراق و تنها بـا عبور دادن از  مخزن كاتالیسـت كه باعث 
مي شـود به جـاي حضـور ايـن دو گاز خورنـده  در محصـوالت احتـراق  بتوان از خـود ايـن دو گاز در واكنش 

احتـراق كمـك گرفـت و بـا حـذف آن دو،  بـازده حرارتـي را 
برد. بـاال  نیز 

در نهايـت بـا اضافه كـردن تجهیـزات توربو)مكانیكي( در 
قسـمت داخلـي مشـعل بـدون نیـاز بـه نیـروي پیـش برنـده 
الكنريكـي و تنهـا بـا اسـتفاده از جريان هواي فـن و چرخش 
پروانه هـا و مخـزن كاتالیسـت ها راندمـان حرارتـي مشـعل ها 
بـدون نیـاز بـه  انـرژي اضافه تـر، افزايـش پیدا كرده اسـت.

توربو کاتالیزور مشعل گازي


