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 ساز مغناطیسی سوخت دستگاه بهینه

 مقدمه

ترین ای فسیلی یکی از مهمه جویی در استفاده از سوخت و صرفهتوجه به مساله کاهش مصرف انرژی 

فزایش دمای کره زمین و مساله مهم ا کاهش منابع طبیعی از یک سو .ودرامروزی به شمار می های جوامعدغدغه

ین در جهت استفاده کمتر از ا هاییسبت به پیدا کردن روشتا نآن داشته  متخصصین امر را بر ،از سوی دیگر

 ،های فسیلی رف سوختامص ترینیکی از مهم .اقدام عاجل به عمل آورند (ای فسیلیهخصوصا سوخت)منابع 

که از جمله  باشدفرآیندهای گوناگون صنعتی میدر  دست آوردن انرژی حرارتی مورد نیاز هسوزاندن آنها جهت ب

اشاره ... ها و گرم، کوره های آب های بخار، دیگ دیگ  مشعلتوان به  میتجهیزات مورد استفاده در این خصوص 

در نتیجه به ها و  از این رو تحلیل و بررسی راهکارهایی که منجر به افزایش راندمان و کارآیی در سیستم .دکر

به همین منظور مطالب زیر با . و مهمی برخوردار هستند جایگاه ویژه از ،شوند کاهش مصرف سوخت منتهی می

 .ده استی سوخت و روش عملکرد آن تهیه شغناطیسساز م های بهینه هدف آشنایی با دستگاه

 ساز مغناطیسی سوخت بهینه دستگاهعملکرد  اصول

و  روی جریان سوختبر قوی  با ایجاد یک میدان مغناطیسیساز مغناطیسی سوخت دستگاه بهینه

، موجب (در ادامه به آن پرداخته شده استبه شرحی که )های هیدروکربن تاثیرگذاری مستقیم بر مولکول

میالدی  0591 انجام گرفته در دههواقع تحقیقات  در. تر انجام پذیرد شود تا فرآیند احتراق به صورت کامل می

بر های مغناطیسی خصوص تاثیر میدان در Simon Ruskinبه نام  امریکا سازمان هوافضای دانشمندتوسط 

رون هیدروژن و روی الکتبر توان با میدان مغناطیسی و تاثیر آن  می ،نشان داد که موشکهیدروژن روی سوخت 

 .تغییر حالت داد Orthoبه حالت برانگیخته  Para، هیدروژن را از حالت پایدار تغییر جهت چرخش آن

 ها در احتراق آن و تفاوت Orthoو  Paraماهیت  هیدروژن 

تفاوت این دو در چرخش . هستند Orthoو  Paraهیدروژن دو حالت ایزومری دارد که معروف به 

رخش الکترون در جهت مخالف ، چParaدر واقع در حالت . هسته اتم هیدروژن استچرخش الکترون نسبت به 

از این رو حالت . ن استچرخش الکترون هم جهت با چرخش پروتو Orthoو در حالت  بوده پروتونچرخش 

Orthoاز % 59یط دما و فشار متعارف در شرا. شود، حالت برانگیخته، پر انرژی و به تبع آن ناپایدار محسوب می

با  Orthoهای  مقدار مولکول. وجود دارند Paraآن به صورت % 59و  Orthoهیدروژن به صورت های اتم

هیدروژن . شوندظاهر می Orthoاز هیدروژن به حالت % 55تا  -C 539°دمای و در  بیشتر شده، کاهش دما

Ortho  نسبت به هیدروژنPara قدرت واکنش پذیری بیشتری دارد. 
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 .دهد را نشان می Orthoو  Paraشکل یک تفاوت هیدروژن 

 

 Orthoو هیدروژن  Paraهیدروژن  -شکل یک 

یا  Paraبا توجه به حالت اتفاق افتاده و ها  هیدروژن موجود در هیدروکربنمشابه همین موضوع بر روی 

Orthoها،  در هیدروکربن .دشو شکل آن میتغییر  کربن از این موضوع تاثیر پذیرفته و باعثهیدرو ، فرم مولکولی

شود تا طه شده است و همین مساله باعث میها احا گرفته و توسط هیدروژن قرارملکول کربن در مرکز  اتم

بنابراین اگر آرایش . دچار اختالل شود ،استو هیدروژن های کربن  فرآیند احتراق که ناشی از اکسید شدن اتم

رفته و صورت گ ی، احتراق بهترتر باشد سادهای باشد که دسترسی به اتم کربن  قرارگیری هیدروژن به گونه

 .گرددتری مشاهده میکارآیی باال

به صورت بخار ) CO2، H2Oهای  تنها مولکولمحصول احتراق ، حالت تئوری در کامل فرآیند احتراقدر 

ن آن مبی  HC نسوخته های هیدروکربن و COکسید کربن گاز مونو گونه هر .بود خواهدو انرژی حرارتی  (آب

 .انجام شده است است که احتراق به صورت ناقص

گاز طبیعی را % 51پردازیم که بیش از  می CH4 ، به مثال مولکول متانبرای روشن شدن این موضوع

 .رود شمار می  مورد استفاده در کشور ما نیز به ترین منابع انرژی دهد و یکی از مهم یتشکیل م

 :فرآیند سوختن گاز متان به صورت زیر است

CH4 + 2O2                     CO2 + 2H2O + گرما 

در زمان  Orthoو  Paraهای هیدروژن از نوع  با اتم دو نشان دهنده دو ایزومر مولکول متانشکل  

 .استاحتراق 

 

 Orthoو  Paraمولکول متان در دو حالت ایزومری با اتم هیدروژن  –شکل دو 
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های هیدروژن  های اکسیژن که مولکول متان را با اتم مشاهده می شود که تعداد اتمدر شکل دو  

Ortho از حالت  بیشتر ،های مولکول متان اند به واسطه تغییر مکان هیدروژن احاطه کردهPara  بوده و همین

 .شود می دمان باالترسبب احتراق با ران امر

ه صورت ناقص زمانی که فرآیند احتراق ب ،دهدتراق کامل و ناقص در عمل نشان میمقایسه نتایج اح 

احتراق مشاهده شده و خروجی در گازهای  HCهای نسوخته  هیدروکربن و COگاز مونوکسید کربن  ،انجام شود

در . شود از طریق دودکش می( سرمایه)، موجب هدر رفتن سوخت زیست محیط ه کردنالوه بر آلودع ،همین امر

ح داخلی محفظه های کوره و سطو دوده روی دیوارهصورت  قسمتی از کربن موجود در سوخت بهعین حال 

 .بری خواهد داشت ات منفی و هزینهشود که تبع نشین می تهاحتراق 

با راندمان احتراق را  COو مونوکسید کربن  HCهای نسوخته  ، رابطه بین هیدروکربن اره یکنمودار شم 

 های نسوخته و هیدروکربن COدهد با کاهش میزان مونوکسیدکربن  بررسی نمودار نشان می. دهد توضیح می

HCشود راق افزوده می، بر راندمان احت.  

 
 COو HCنمودار میزان درصد راندمان احتراق با درصد خروجی  –نمودار یک 

  Mark’s Standards Handbook for Mechanical Engineers کتابچه راهنمای مهندسی : مرجع 
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 نتایج نهایی تحقیق

 

تاثیر  ،دهد که نشان می بهینه ساز مغناطیسی سوختنتایج نهایی تحقیق بر روی استفاده از دستگاه 

به ( Orthoبه   Paraاز )میدان مغناطیسی بر روی شکل اتم هیدروژن و تشکیل حالت دیگر ایزومری آن 

میدان مغناطیسی در عین حال باید توجه داشت که . شود بل توجهی در خصوص احتراق منجر میآورد  قا دست

کاهش  هیدروکربنهای  ا کشش سطحی مولکولشود ت ، سبب میهیدروکربنی های عمال شده بر روی سوختا

دچار گسیختگی بیشتری شوند و بدینوسیله سطح تماس ، ان پاشش از مشعل به محفظه احتراقیافته و در زم

 .بیشتری با اکسیژن موجود در هوا ایجاد کنند

 :توان به شرح زیر خالصه کرد آوری را می مهم ترین مزایای استفاده از این فن

 های فسیلی  کاهش مصرف سوخت -

  CO2 های  کاهش میزان تولید گازهای گلخانه -

 COو کاهش گاز   (ناشی از احتراق ناقص)بهبود وضعیت گازهای خروجی از دودکش   -

 کاهش و جلوگیری از تجمع کربن و ایجاد دوده در محفظه احتراق و دودکش -

 احتراقهای نگهداری سامانه  افزایش طول عمر و کاهش هزینه -

 بهبود وضعیت هوای محیط و افزایش ضریب شاخص سالمت تنفسی هوا -
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