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 08/08/03  :پایان تاریخ 08/00/00   :شروع تاریخ

     :پروژه متخصصان

قرار گرفته است. بدین منظور در  در پروژه حاضر، تدوین دانش فنی طراحی و ساخت هیترهای تابشی کاتالیستی در دستور کار

های موجود که از دو کشور آمریکا و کانادا تامین شده است آشنایی اولیه با دانش چندید گام، ابتدا با مهندسی معکوس سیستم

های عددی مناسب، نسبت به طراحی یک نمونه هیتر تابشی جدید به منظور آید. سپس با تهیه مدلاین تکنولوژی بدست می

شود. در نهایت با توجه به دانش تدوین شده در گروه احتراق کاتالیستی، ش سیال فرآیندی عبوری از درون لوله اقدام میگرمای

 آید.نسبت به ساخت یک هیتر و تست آن اقدامات الزم بعمل می

    :کنندهحمایت یا همکار هایمجموعه یا هاسازمان

های تقلیل فشار گاز جایگزین هیترهای حمامی استفاده از هیترهای تابشی در ایستگاهسنجی پروژه حاضر، در ادامه پروژه امکان

 مذکور با حمایت شرکت گاز استان تهران به انجام رسیده است. هتدوین شده است. پروژ

ن ها ارتباطات آباشند که با برخی از مشتریان بالقوه پروژه تدوین دانش فنی هیترهای تابشی کاتالیستی در کشور به شرح ذیل می

 خوبی نیز برقرا شده است:

 :در حوزه نفت و گاز 

o شرکت ملی گاز ایران 

o شرکت گاز استان تهران 

o شرکت مهندسی و توسعه گاز 

o شرکت عملیات انتقال گاز 

 در حوزه صنعت رنگ 

o شرکت های خودرو سازی از قبیل ایران خودرو، سایپا، بهمن و سایپادیزل 

o مطبوع نظیر شوفاژ، پکیج و ... شرکت های سازنده تجهیزات تهویه 

 در حوزه گرمایش 

o سازمان توسعه و نوسازی مدارس 

o هاگلخانه 

o های ورزشی و....سالن 

 در حوزه صنایع غذایی 

o شرکت های تولید کننده ماکارونی و الزانیا 

      :پروژه اهداف

 ایران و منطقهتدوین دانش فنی طراحیو ساخت هیترهای تابشی کاتالیستی برای اولین بار در  .8

 تهیه مدل عددی مناسب جهت تخمین عملکرد هیترهای تابشی برای اولین بار در دنیا .9



 
 امکان سنجی استفاده از هیترهای تابشی در صنایع مختلف کشور و برقراری ارتباط با مشتریان بالقوه .3

 ساخت دستگاه تست عملکرد هیترهای تابشی .2

 ی اولین بار در کشور و خاورمیانهطراحی و ساخت هیترهای تابشی کاتالیستی برا .3

 تدوین دانش سنتز کاتالیست احتراق بدون شعله متان .6

    :کشور علمی جامع نقشه در طرح جایگاه

پروژه تدوین دانش فنی طراحی و ساخت هیترهای تابشی کاتالیستی که برای اولین بار در ایران و در خاورمیانه توسط  

انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه به انجام رسیده است، به دلیل مزایای برجسته تکنولوژی گروه احتراق کاتالیستی آزمایشگاه 

-های زیست محیطی و افزایش ایمنی سیتم های گرمایشی میهیترهای تابشی نظیر بهینه سازی مصرف سوخت، کاهش آالینده

وجه به اینکه دانش مذکور در انحصار چندین شرکت تواند باعث ایجاد انقالبی در صنعت گرمایش در کشور گردد. عالوه بر این با ت

ها عالوه بر کاهش باشد و همین عامل باعث قیمت باالی این سیستم در دنیا شده است، ساخت داخل این سیستمدر دنیا می

 گردد.در کشور می %30وابستگی به بیگانگان منجر به صرفه جویی اقتصادی تا حدود 

الت دانش بنیان و انجام پروژه های دانشی به جهت توسعه محصوالت جدید و نوین با در نهایت توجه به توسعه محصو 

مندی از های مربوطه در جهان و همچنین بهرهتواند کشور را در جهت رشد علمی و افزایش شاخصتکنولوژی روز دنیا می

و برای تبدیل ایده هیترهای  00سال  های بومی بهره مند سازد. به همین منظور شرکت دانش بنیان آریا سرمد درتکنولوژی

 تابشی به محصول و ارائه آن به بازارهای داخلی و منطقه ای تاسیس شده است.

   :طرح چکیده

های مختلف جویی در بخشتر شدن مبحث انرژی و هزینه تولید آن در کشور، همچنین لزوم صرفهرنگامروزه به دلیل پر

 حیطیمبا درنظر گرفتن مالحظات زیست های تجدیدناپذیر فسیلیبتواند انرژی بیشتری از سوختصنعت، استفاده از تکنولوژی که 

امکان تولید حرارت تابشی بدون تولید شعله را فراهم  های تشعشعی کاتالیستی،پنل باشد.ناپذیر میدریافت کند، امری اجتناب

پالتین،  هایباشد. گاز طبیعی بر روی کاتالیستراق کاتالیستی میهای مذکور احتترین پدیده حاکم بر عملکرد پنلمهمآورند. می

دهد. گراد واکنش احتراق کاتالیستی را بدون تشکیل شعله انجام میدرجه سانتی 200پاالدیوم و ... با اکسیژن در دمای حدود 

حیطی های زیست مواکنش، آالیندهباشد.  به دلیل دمای پایین حاصل این فرآیند تولید حرارت تابشی مستقیم از سطح پنل می

های تشعشعی کاتالیستی را به عنوان تولید کننده انرژی حرارتی پاک و ایمن شوند. این موضوع پنلتولید نمی NOxخطرناکی نظیر 

 نماید. مطرح می

احتراق، حفظ و درصدی  00توان به مواردی نظیر عدم حضور شعله، بازده باالی های تشعشعی کاتالیستی میاز مزایای پنل

ش های سنتی، تابکنبرداری و تعمیرات نگهداری و کاهش مصرف انرژی نسبت به گرمگذاری، بهرهدرصد هزینه سرمایه 30ذخیره تا 

، بدون نیاز به مشعل، دودکش و سیستم پخش گرما، دمای پایین عملکرد COو  NOxهای مضری نظیر ای حرارت، نبود گازلحظه

 های مرسوم، بدون ریسک اشتعال و یا انفجار، تاثیر بسیار سریع در گرمایش و ... اشاره نمود. در مقایسه با گرمکن

ار ها، در انحصهای مورد استفاده در آنهای تشعشعی کاتالیستی و کاتالیستطور که ذکر شد، تکنولوژی ساخت پنلهمان

ها به کشور، همچنین ی بین المللی و هزینه باالی واردات آنهاچند کشور اروپایی و آمریکای شمالی قرار دارد. به واسطه تحریم



 
ید به منظور تدوین دانش فنی تول تشعشعی کاتالیستی طراحی و ساخت چند نمونه پنل ها در صنایع مختلف،کاربرد گسترده آن

 .باشدمیکشورمان پذیر بوده و مورد نیاز صنعت ها، توجیهآن

   :پروژه هاییافته و دستاوردها ، نتایج از ای خالصه

 حمامی ترهایهی جایگزین گاز فشار تقلیل هایایستگاه در کاتالیستی تشعشعی هیترهای از استفاده پذیریامکان بررسی •

 (تهران استان گاز شرکت پژوهشی پروژه) آزمایشگاهی هیتر نمونه دو تست و

 کشور در بار اولین برای فرآیندی سیال گرمایش جهت بهینه تشعشعی هیتر ساخت و طراحی •

 فرآیندی سیال گرمایش جهت استفاده مورد کاتالیستی تشعشعی هیترهای تست و سازیشبیه •

  کشور در بار اولین برای تشعشعی پنل در شده بکارگرفته کاتالیست سنتز دانش تدوین •

 کشور در بار اولین برای کاتالیستی تشعشعی پنل  ساخت و طراحی •

 کاتالیستی تشعشعی های پنل با ارتباط در کنفرانسی مقاله هفت و ژورنال مقاله سه چاپ •

 پیشرفته های فناوری و مکانیک مهندسی المللی بین کنفرانس اولین از برتر مقاله عنوان کسب •

 09 سال خوارزمی جشنواره در شرکت •

 (09 سال) ایران احتراق انجمن از کارشناسی مقطع در برتر نامه پایان عنوان کسب •

 (03 سال) مکانیک مهندسان انجمن از کارشناسی مقطع در برتر نامه پایان عنوان کسب •

   : موارد سایر و طرح شرح اجرایی، روند

 تابشی هایپنل تکنولوژی شناخت   •

o موجود هایپنل ساختار و اجزاء شناسایی 

o تابشی هایپنل عملکرد تست دستگاه ساخت و طراحی 

o عملکردی مختلف شرایط در تخت پنل تست 

 تابشی هایپنل ساخت و طراحی فنی دانش تدوین •

o ،کاتالیستی الیه تست و ساخت طراحی 

o کاتالیستی الیه بهبود 

o ،تابشی پنل تست و ساخت طراحی 



 
 فرآیندی سیال گرمایش جهت تابشی هیترهای سازیشبیه •

o کاتالیستی احتراق پدیده سازیمدل 

o تخت پنل در تابش پدیده سازیمدل 

o عملکردی مختلف شرایط در تابشی پنل سازیشبیه 

o فرآیندی سیال گرمایش هیتر سازیشبیه 

 ایلوله تابشی هیتر تست و ساخت طراحی، •

o آن عملکرد بر هیتر طراحی پارامترهای تاثیر عددی تحلیل 

o ایلوله هیتر تست و ساخت 

 مقاالت منتشر شده مربوط به طرح :

8. Computer Simulation of Performance of Flameless Catalytic Burners 

 نفوذ متقابل کاتالیستی تشعشعیمشعل  دوبعدی سازیشبیه .9

 ختلفم هواییآب و  شرایطدر  طبیعیاحتراق بدون شعله گاز  برای کاتالیستی تشعشعی الیهعملکرد  ساخت و بررسی .3

 )مقاله برتر( فرآیندی سیال گرمایشجهت  کاتالیستی تشعشعی گرمکن تجربیو  مطالعه عددی .2

 عددی دوبعدی پنل تشعشعی کاتالیستی با استفاده از روش المان محدودتحلیل  .3

 کاتالیستی تشعشعی هیترهایاز لوله با استفاده از  عبوری فرآیندی سیال گرمایش عددیو  تجربی تحلیل .6

 پنلسطح  روی ناسلتو  شروود برابریبا فرض  کاتالیستی تشعشعی پنل بعدیسه  سازیشبیه .0

 کاتالیستی تشعشعی های پنلعملکرد  تجربی بررسیاجزا و  شناسایی .0

 مختلف محیطی شرایطدر  کاتالیستی تشعشعی پنل تجربی تحلیل .0

 تجاری کاتالیستی تشعشعی هایپنلعملکرد  تجربی بررسیساختار و  معرفی .80


