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  مصرف سوختسازی  مقدمه شرکت بهینه
 در وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران تأسـیس         1379 سال   سازی مصرف سوخت در     شرکت بهینه 

هـای کـشور در بخـش انـرژی شـامل اعمـال               مهمترین وظیفه شرکت، اجرای اهداف و سیاست      . گردید
ی کردن مصرف انرژی، حفاظت از محیط زیست و کـاهش           قجویی و کاهش مصرف سوخت، منط       صرفه

هـای انـرژی و تغییـر         ه و مناسب از انواع حامـل      برداری بهین   گذاری به منظور بهره     آلودگی هوا و سیاست   
سـازی مـصرف سـوخت از چهـار بخـش اصـلی           شرکت بهینـه  . باشد  الگوی مصرف سوخت کشور می    

  . است  تشکیل شدهCNGسازی مصرف سوخت در ساختمان، حمل و نقل، صنعت و طرح ملی  بهینه
ر مـصرف انـرژی و   های مذکور به منظو های اصلی شرکت در هر یک از بخش     خط مشی و سیاست   

  : باشد رفع عوامل عدم کارایی انرژی به شرح زیر می
 رسانی سازی، آموزش، تبلیغ و اطالع فرهنگ ـ 1

 تدوین مقررات و استانداردها و نظارت مستمر بر رعایت استانداردها ـ 2

 آوری ها و توسعه فن های مالیاتی ـ یارانه های حمایتی شامل معافیت روش ـ 3

 گذاری و وضع مالیات قیمت ـ 4

 حقیق، توسعه و نمایش آنت ـ 5

 دولت به عنوان الگوی صحیح مصرف  ـ 6

 سازی مصرف انرژی سازماندهی بهینه ـ 7

وری   آوری و تبـادل اطالعـات در زمینـه بهـره            هدف اصلی بخش تحقیقات، توسعه، اصالح، و جمـع        
هـا، حلقـه ارتبـاطی بـین          اعـالم نتـایج و انتـشار فعالیـت        . باشد  های مختلف جامعه می     انرژی با گروه  

 عـالوه   های بهبود انرژی    دهد که فناوری    این نتایج نشان می   . باشد   توسعه و بازار مصرف می      حقیقات،ت
جـویی در     کنند، به دلیـل صـرفه       تری را فراهم می     بر اینکه افزایش رفاه نسبی و شرایط آسایش مناسب        

ب و بروشـور    در نهایت ارائه نتـایج بـه شـکل کتـا          . باشند   مصرفی، اقتصادی نیز می    های انرژی   هزینه
کتـاب  . کنـد   مصرف کنندگان را به استفاده از فناوری بهبود انرژی در سطح کالن تشویق و دلگرم می               

هایی است که به صورت تخصصی در بخش سـاختمان و مـسکن و بـه همـت                    حاضر از سری کتاب   
 سازی و ارتباطات به ویژه سرکار خانم علوی برای ارتقاء سـطح آگـاهی متخصـصان از                  واحد فرهنگ 

 .سازی مصرف انرژی منتشر شده است های بهینه ها و روش فناوری



 



  
  
  
  
  

  چکیده
بـشر  باشد     می رو به ازدیاد   آوری  سرسام در دنیا به طور      سوختدر حال حاضر مصرف     

 خود به انرژی نیازمند است، به طوریکـه بـدون           ی  همترقی امروزه برای کلیه کارهای روزمر     
  جهانی در راستای مصرف بهینه و تولید       ی  هین در عرص  بنابرا. گردد میآن زندگی او مختل     

تر خواهند بود که در این رقابت کـه شـاید           هر چه بیشتر، کشورها، جوامع و صنایعی موفق       
 فعالیـت نامیـد، بـا تحقیقـات و          ی  هرا مبارزه برای تنازع بقـاء و ادامـ         از دیدگاهی بتوان آن   

  .های جلوگیری از اتالف انرژی شوند همطالعات، موفق به یافتن و پس از آن بکار بردن را
برای نیل بدین مقصود اغلب کشورهای پیشرفته و حتـی در حـال توسـعه، اسـتفاده                 
صحیح از انرژی را در رأس اهـم اهـداف خـود قـرار داده و صـاحبان صـنایع، مـدیران                      

کنندگان این بناها را مخاطب      حتی استفاده  های مسکونی و   ها، سازندگان ساختمان   سازمان
ها و در مواردی ضـوابط و قـوانین بازدارنـده آنهـا را در          داده و با وضع دستورالعمل     رارق

 در میـان    .نماینـد  مـی  جهت جلوگیری از اتالف انرژی تشویق، راهنمایی و حتی راهبری         
متنوع و متفاوت انرژی در صنعت، انرژی مصرفی برای تأمین بار گرمایـشی             های    کاربری

 از مصارف انرژی است که ظرفیـت بـاالیی را نیـز جهـت               اه  هیکی از مهمترین زیر شاخ    
علیـرغم وجـود تجهیـزات و اجـزاء گونـاگون           . باشـد   می جلوگیری از تلفات انرژی دارا    
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نقش اصلی و بنیادی را در تـأمین ایـن بـار            ها     دیگ مرتبط با تأمین بار گرمایشی همچنان     
از انـرژی گرمایـشی مـورد       ای    با توجه به این نکات کـه اوالً سـهم عمـده            .باشند  می دارا

 ی  هگـردد و ثانیـاً هزینـ        می تأمینها     دیگ  از طریق  ها  سیستممصرف در تجهیزات انتهایی     
باشـد     مـی  جـاری تأسیـسات   هـای     اغلب جزو گرانترین هزینـه    ها     دیگ سوخت مصرفی 

بـه مراتـب از تـالش بـرای         ها     دیگ توان دریافت که بهبود هر چند جزئی راندمان در         می
 خوشـبختانه   .ن تجهیزات انتهایی و جانبی مرتبط دیگر مفید تر خواهـد بـود            بهبود راندما 

باشـند و بـه       مـی   ظرفیت بهبود در رانـدمان کـارکرد را دارا         ها  هو موتورخان ها     دیگ اغلب
توان عالوه بر جلوگیری از هـدر رفـتن           می همین جهت با رعایت و اجرای راهکارهایی      
  .  کارکرد سیستم نیز کمک کردی هانرژی به طور چشمگیری به کمتر شدن هزین

حـرارت   یهـا   سیـستم در این مجموعه پس از آشنایی جامع و کامل در ارتباط با انواع              
ی مـورد اسـتفاده در صـنعت، اصـول و           هـا   مـشعل و  هـا      دیگ مرکزی و مشخصات انواع   

سیـستم، کـم کـردن       یی جهت نزدیکتر شدن هر چه بیشتر به حالت کارکرد ایدآل          ها  روش
محـیط زیـست    های    جاری کارکرد، جلوگیری از اتالف انرژی و کاهش آالینده        های    هزینه

 توان تا حد قابل قبـولی کـارکرد         می ارائه گردیده که با اجرای صحیح و مناسب این اصول         
امید اسـت تـدوین و ارائـه ایـن      .و تأسیسات وابسته گرمایشی دیگر را بهینه نمودها  دیگ

 ارتقاء کارآیی و کاهش اتالف انرژی در صـنعت          ها نقشی هر چند کوچک در      دستورالعمل
تأسیسات کشور داشته باشد، چرا که امروزه با توجه به روند افزایش جمعیت و تبعات آن                
و هر چه بیشتر مستهلک شدن منابع تولید انرژی، چندان دور نخواهد بود که نه تنها افـراد                  

 خود انرژی ی هد به میزان مورد عالقبلکه جوامع نیز در موقعیتی قرار نداشته باشند که بتوانن
ی هـا   گـام تـوان     مـی  چنینی بنابراین با تحقیق، بررسی و اجرای اصولی این       . مصرف نمایند 

  .بهتر برای کشور عزیزمان برداشتای  محکمی در ساخت آینده



  
 یها سیستممعرفی انواع 

  حرارت مرکزی



 

  



  
  
  
  
  

 مقدمه

 ین بررسـ  یو همچنـ  هـا      دیـگ  ی مـصرف  یژش از آغاز بحـث در رابطـه بـا انـر           یپ
 الزم اسـت بـا      هـا   سیـستم ن  ی در ا  سوختزان مصرف   یکاهش م جهت   در   ییها  روش
 یچگونگال ناقل حرارت،    ی س لحاظ نوع و دمای    از   ی حرارت مرکز  یها  سیستمانواع  

  .دگردش آب و نوع منبع انبساط آشنا ش

   با آب گرمیحرارت مرکز سیستم 1ـ1
 حـرارت   یهـا   سیـستم را  باشـد      می  در حدود فشار جو     که فشار آنها   یها  سیستم

 آب گرم ناقل حرارت با توجه به نقطه جوش          ی لذا دما  .نامند  می  با آب گرم   یمرکز
گـردد، کـه معمـوالً از         مـی  نیـی کنـد تع    مـی  ستم در آن کـار    یـ  که س  یآب در ارتفاع  

oF190)oC88 (توان بـه نوبـه خـود بـر حـسب             می ستم را ین س یا. دینما نمی تجاوز
  : نمودیب طبقه بندی گردش آب به ترتیگونگچ
  یعیان طبیستم با جریس •

 از اختالف وزن مخـصوص      یفون ناش ی ترموس یرویستم گردش آب بر اثر ن     ین س ی در ا 
ـ . ردیـ گ  می صورت) پمپ(یگرم رفت و برگشت و بدون کمک عامل خارج         آب ل یـ دله  ب
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ـ فت فشار ز  ا  مقابله با  ی آن برا  ییفون و عدم توانا   ی ترموس یرویمحدود بودن ن   ر یاد در مـس   ی
 آب رفت   یدما.  کوچک قابل استفاده است    یها  ساختمان یستم تنها برا  ین س ی، ا یلوله کش 

 آب رفـت و     ی اختالف دما  و) oC82(oF180 تا )oF140)oC60ن  یوالً ب مستم مع ین س یدر ا 
  .شود  می در نظر گرفته)oC22(oF40 تا )oF25)oC14 برگشت حدود

 یان اجباریستم با جریس •

 یر، به جا  ی مس ی گردش آب و غلبه بر افت فشارها       ی الزم برا  یستم انرژ ین س ی ا در
شتر بوده  یگردد لذا سرعت گردش آب ب       می نی تام پک پم یفون، توسط   ی ترموس یروین

 کـارکرد  حالـت  نیترمناسـب . داد لیتقل توان  می آب رفت و برگشت را   یو اختالف دما  
 یبـا اخـتالف دمـا     و   )oC88(oF190 تـا  )oF170)oC77 بین رفت آب یدما ستم با یس

  .شود  میحاصل، )oF20)oC11 برگشت رفت و

  با آب داغیحرارت مرکزسیستم  2ـ1

 بـا آب    ی حـرارت مرکـز    ستمیست که س   ا ستم آب گرم در آن    یستم با س  ین س یتفاوت ا 
سات یـ  تاس  در شتریـ بستم کـه    یـ ن س یادر  . کند  می  باالتر از فشار جو کار     ییداغ در فشارها  
رفته د نقطه جوش آن در فشار جو فراتر          آب از ح   یرد، دما یگ  می تفاده قرار بزرگ مورد اس  

 ستمیـ گـر س  ی د ین صـورت  یاست که در چن    یهیبد. رسد  می زی ن )oF400)oC204 به   یو حت 
ستم را باالتر بـرد تـا       ی فشار س  یبید به ترت  ی کارکند بلکه با   یکتواند تحت فشار اتمسفر    نمی
 بـا آب    ی حرارت مرکز  یها  سیستمن مقصود، در    یل بد ی ن یبرا.  رود ترباالتبخیر آب    یدما

 آب  ین منابع عالوه بر جبران نوسانات حجمـ       یا. گردد  می داغ از منابع انبساط بسته استفاده     
جـاد فـشار مناسـب را توسـط         ی ا وظیفـه باشـد،     می  آب یرات دما یی از تغ  یکه ناش ،  ستمیس

ـ    می ز حجم منبع را اشغال     ا بخشی اثر مانند ازت که      یا گاز ب  ی از هوا، بخار     یبالشتک ه کند ب
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 یتـوان بـه دلخـواه رو        می  داخل منبع را    سطح آب  ین بالشتک بر رو   یفشار ا . عهده دارند 
 یهـا   سیـستم نکتـه قابـل توجـه در        . م نمود ی منبع قرار دارد، تنظ    ی که رو  ینانیسوپاپ اطم 

گردد تـا    کنترل   ینحو کامالً مطمئن  ه  ستم ب یست که فشار س    ا نی با آب داغ ا    یحرارت مرکز 
ر یـ  برسد و نه آنقدر نزول کند که امکان تبخ         یناکزان الزم فراتر رفته و به حد خطر       ینه از م  

 بـا آب    ی حرارت مرکـز   یها  سیستمالزم به ذکر است که گردش آب در         . آب فراهم شود  
  .ردیگ  می و توسط پمپ صورتیصورت اجباره  بماداغ حت

  با بخار یستم حرارت مرکزیس 3ـ1

  که توسط بخـار حمـل      یمقدار حرارت . باشد  می ناقل حرارت بخار  سیال   ستمین س یدر ا 
 آزاد شده در اثر     یرا انرژ یار قابل مالحظه است ز    یا آب داغ بس   یگرم   شود نسبت به آب    می
رات ییـ  در اثـر تغ    ی آزاد شده در حالـت تـک فـاز         یشتر از انرژ  یار ب یال بس ی نهان س  یگرما

 برابـر نـسبت بـه       50توانـد تـا       مـی  ستم بخـار  یـ ن س ین در ا  یارببنا. باشد  می درجه حرارت 
 یل بـرا  یـ دلن  یبـد . ر شدن خود گرما به محل منتقل کنـد        ی آب گرم در اثر تقط     یها  سیستم

ها  ها، کارخانجات بزرگ، پادگان    خراش ، آسمان یا  ه منطق یار سرد، حرارت مرکز   یمناطق بس 
 ین برا یو همچن ند  شو  می هیش تغذ یک مرکز گرما  یکه از   ای     پراکنده یها و اصوالً ساختمان  

ـ  مـصارف عد یمارستانها که بخـار دارا یر بیسات نظ ی از تاس  یبرخ ، ییمثـل رختـشو  ای  دهی
  .ار مناسب استیش با بخار بسیگرماباشد   میرهیون و غیزاسیلیپخت و پز و استر

  گرمی با هوایستم حرارت مرکزیس 4ـ1

م یاست بطور مستق  گرم کردن هوا ممکن     . ال ناقل حرارت، هواست   یستم س ین س یدر ا 
ـ  از د  یا بخار ارسال  یم توسط آب گرم     یر مستق یصورت غ ه  ا ب یو    گرم یوادر کوره ه   گ ی
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توانـد ماننـد      می زی گرم ن  یگردش هوا . ردیل انجام پذ  ی مانند هواساز و فن کو     یلیدر وسا 
 [9].ردیصورت گ) توسط بادزن( یا اجباری یعیصورت طبه گردش آب گرم، ب

  هوایعیگردش طب •

 گـرم و    یاخـتالف وزن مخـصوص هـوا       ستم همان ین س یحرک هوا در ا    م یروین
مـورد نظـر    هـای      از گرم شدن از داخل کانال بـه محـل          سهوا پ . باشد  می  سرد یهوا

 از حـرارت خـود      یط با از دست دادن مقدار     ی کردن مح  مده و پس از گر    یارسال گرد 
ستم در  ین س یا. گردد  می  گرم باز  یق کانال برگشت به کوره هوا     یسردتر شده و از طر    

ر ید مقاومت در مس   یستم با ین س ی است که در ا    یهیبد .است  شده نشان داده    1ـ1شکل  
 یهـا   قسمت در تمام    یعی باشد تا هوا قدرت گردش طب      یستم اجبار یکانال کمتر از س   

  .مورد نظر را داشته باشد

Fire 

Cold air return 

Room

Flue 

Warm
Air Duct

Room

  
   چگونگی گردش هوا در یک سیستم طبیعی1ـ1شکل
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  هوایدش اجبارگر •

ن بادزن ممکن است    یا. گردد  می نین تام  محرکه توسط بادز   یرویستم ن ین س یدر ا 
ـ  مانند هوا ساز و فن کو      یلیا در وسا  ی و   2ـ1 گرم مثل شکل     یدر کوره هوا   ل قـرار   ی
 به محـل مـورد نظـر پـس از گـرم             ی گرم ارسال  یز هوا یستم ن ین س یدر ا . داشته باشد 

 گـردش  ی نسبت به حالت قبل یگردد ول   می ه هوا باز  ط به دستگاه گرم کنند    یکردن مح 
  .ن پروسه اعمال نمودی ایتوان رو  می رایشتر بوده و کنترل بهتریهوا ب

ـ ه آب داغ در د    یـ از، بـا ته   یـ  ممکن است بـر حـسب ن       یگاه گ و ارسـال آن بـه       ی
 آب،  یعنـ یال ناقل حرارت    یک زمان از هر سه نوع س      ی مختلف در    ی حرارت یها  مبدل

ن پروسـه در شـکل      یکه ا .  مختلف ساختمان استفاده نمود    یها  قسمتدر  بخار و هوا    
  .است شده نشان داده 3ـ1

Centrifuge tan 

Supply duet 

Return
Air duet 

Flexible 
connection

Air handing 
Unit casing 

Air filter
Barometric 

Damper
Stack switch 

Fire box 
Refractory lined 

Computation
chamber

Fan control 
And limit 

Convol 

Gat or
 oil our nor 

Floor

To chimne 

Flexible 
connection

Cooling coil

Access door

Fan motor 

Belt drive 

 
   کوره هوای گرم2ـ1شکل
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Hot – water
Hotter (Boiler) Circulating 

Pump  

Space healing 
Heal exchanger 

Unit healers  

Service 
Hot-water supply 

Convector  

Water-steam 
Heat exchanger 

Steam-using 
Equipment 

Expansion 
Drum

  
  ختلف ساختمانی مها قسمت استفاده همزمان از هر سه نوع سیال ناقل حرارت در 3ـ1شکل

  



  

  
  دیگ و انواع آن



 

  



  
  
  
  
  
 

 مقدمه

 یاز آغاز انقالب صـنعت    .  و مشعل  ها  هاست از لول  ای    گ مجموعه یه د یر نگاه اول  د
در . اسـت   گردیـده متفـاوت اسـتفاده     هـای     یدر کـاربر  ها     دیگ یتاکنون از تکنولوژ  

 در رابطـه بـا      شیشاپیـ کـه پ  ،   ناقل گرما  سیال انتقال گرما به  فه  یگ وظ ی د موتورخانه
توان  مییاز لحاظ انرژ  ها     دیگ یدر بررس .  بر عهده دارد   ، را اده شد ح د یانواع آن توض  

 زیـ  منبع حـرارت ن    ی در نظر گرفت که خود دارا      ی حرارت یها  مبدلعنوان  ه  آنها را ب  
ـ  و   یلی بـا سـوخت فـس      ییهـا   مـشعل ن منبـع عمومـاً بـه صـورت          یکه ا باشد    می ا ی
د آتـش   یـ فه احتراق و تول   یظ در واقع مشعل و    .باشد  می یکی الکتر ییگرما یها تنالم

 بـا   زیـ نـوع مـشعل ن    . گ را برعهـده دارد    یا بخار نمودن آب در د     یجهت گرم کردن    
 را بـه سـه      هـا   مشعل یم بند ین تقس یشود و ا    می نی آن مع  یتوجه به سوخت مصرف   

 [6].کند  میمی تقس سوز و مازوتیلی، گازوئینوع گاز

ل یک در ذ  یشوند که هر      می یم بند ی تقس سته اصلی به پنج د  ها     دیگ درحالت کلی 
  :است شدهح داده یتوض
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  یچدنهای   دیگ1ـ2
ها را بطور جداگانـه     توان آن   می د که ان  شدهل  ینام پره تشک  ه   ب یاز قطعات ها     دیگ نیا

ـ  ینام مغز ه   ب یله ارتباط یک وس یخانه حمل نموده و در آنجا توسط        به محل موتور   ا ی
 .)م بخـار  ی قـد  یاتورهایرادبه  ه  ی شب یستمیس(  کرد یبند هم جمع و آب      یبوشن رو 

امـا بـا     کنـد   نمـی  ال ناقل اسـتفاده   ی ورود س  یجداگانه برا های    یگلکگ از   ین نوع د  یا
 [12].ده استی مطلوب رسی به بازدهها هن همه پریان بیکنواخت جریم یتقس

ـ    میها  هن پر یاد کردن تعداد ا   یبا کم و ز    ـ  دیتوان قـدرت حرارت ـ  گ را کـاهش ی ا ی
 کنـار هـم قـرار       یشوند که وقتـ     می  ساخته یصورته   ب ها  هپر نیدر واقع ا  . ش داد یافزا

ـ              ی خال یگرفتند فضا  ـ وجـود آ  ه   جهت احتـراق سـوخت و عبـور شـعله آتـش ب . دی
ا آجـر   ینسوز  باشند توسط آستر    می  که در معرض برخورد آتش     ها  ه از پر  ییها  قسمت

عل و خـروج    شمجهت نصب   . دگردن  می دهیمان نسوز پوش  ینسوز و مالت خاک و س     
ـ عقـب د  و  ب در جلـو     یـ  به ترت  ییها  ه، حفر  نیز  حاصل از احتراق   یدودها ه یـ گ تعب ی
ر یرفت و برگشت آب، ش    های     اتصال لوله  ی برا ییها ز سوراخ ی بدنه آن ن    در ند و ا  هشد
ـ . اسـت   گردیـده جـاد   یسنج و ترموستات ا   نان، فشار سنج، دما   یاطم ت یل خاصـ  یـ دله  ب

 را مبـذول داشـته و مراقبـت         ید دقت کاف  یحمل و نقل آن با     چدن، هنگام    یشکنندگ
  .دارد  مین حالت ترک بریرا در ای نشود زی که ضمن کار از آب خالنمود

 مونتاژ کـردن    ییتواناها     دیگ ن نوع یده ا ین فا ی تر ید اصل یهمانطور که اشاره گرد   
ـ ن ا یابنـابر باشد    می خانه در داخل موتور   آن ـ  اهـای     ستم در موتورخانـه   یـ ن س ی ش یز پ

 را بـه طـور      هـا   هتوان پـر    می که  چرا ار کارا بوده  ی کوچک بس  یها ساخته شده با درب   
گ را انجام   یخانه مونتاژ د  خانه آورد و سپس در داخل موتور      رجداگانه به داخل موتو   
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 ستمیـ  س ی در اثـر کـارکرد طـوالن       ی نـشت  هـا   سیـستم ن  ین مشکل ا  ی تر ی اصل یل و .داد
ند و در اثر مرور زمـان و        ا  هگر متصل شد  یکدی به   ی توسط مغز  ها  هچرا که پر  . باشد می

 ی نـشت هـا  هها کاسته شده و در محل اتصال پر    ین مغز ی ا یی از کارا  ییایمیمواد ش تاثیر  
 .دیآ  میوجوده ب

 
  باشد  مدلی از یک دیگ چدنی که مسیر گاز دود و نکات فوق در آن قابل مشاهده می1ـ2شکل 

  

ـ  یهـا   اتمسفر بـا قـدرت     5ار تا   مل فش ح ت ی معموالً برا  ی چدن یها گید  ی حرارت
تـوان   مـی هـا      دیـگ  نیاز ا . شوند  می ساختهhrBtu2500000 گوناگون و حداکثر تا   

ف اسـتفاده   ی با آب گرم، آب داغ و بخار فشار ضـع          ی حرارت مرکز  یها  سیستم یبرا
اتـصال   یل وجـود بوشـن بـرا      یـ دله  ز ب یستم ن ین س ین بودن فشار در ا    یینمود علت پا  

ـ از ای   نمونـه  1-2در شـکل    . باشد  می ها  بوشن ی و کم بودن مقاومت کشش     ها  هپر ک ی
  .شود  می مشاهدهیگ چدنید

 [2]آتشهای   با لولهیفوالدهای   دیگ2ـ2

ـ ن نوع د  ی تر یمتوسط اقتصاد های    ن و در اندازه   یی با فشار پا   یها  سیستم یبرا ، گی
ـ ا. باشـد   می آتشای  ه   با لوله  یفوالدهای     دیگ با توجه به ساختار،    ـ ن نـوع د   ی گ از  ی
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ـ   رافته که توسط صـفحه نگهدا     یل  ی لوله تشک  یادیتعداد ز   یدر دو انتهـا    1هـا   هنـده لول
 یارا د یآتـش امـروز   هـای      بـا لولـه    یفـوالد های     دیگ اکثر. ندا  هگ نگه داشته شد   ید

ـ صـورت   ه  ز ب یباشند و اتاقک احتراق ن     میای    پوسته استوانه  انه کوچـک در    وک اسـت  ی
ـ از  ای     نمونـه  2-2در شکل   . است  شده نصب   یاصلای    ه استوانه کف پوست  ـ ک د ی گ ی

  .است شده امروزی نشان داده آتشهای   با لولهیفوالد
بـاال   برای این نوع دیگ   درمعموالً   شود می مشاهده  نیز 3ـ2همانطور که در شکل     

حرارتی و کم کردن دمای گازهای حاصـل از احتـراق خروجـی از              تبادل   سطح بردن
در واقـع هـر پـاس تـشکیل شـده از            . شـود   مختلف اسـتفاده مـی     2های ، پاس سیستم
هایی که گازهای داغ حاصل از احتراق در آن جریان دارد و سپس در انتهای هـر                   لوله

شود و سپس از طریق دود  پاس جهت حرکت گاز عوض شده و وارد پاس بعدی می         
 4 تا   3هایی با      را دیگ  باالترین بازده . گردند  کش گازهای حاصل از احتراق خارج می      

 این حالت، احتراق صحیح، تقلیل صدا و افزایش بازده دیگ را            باشند که   پاس دارا می  
  .نیز به همراه دارد

از آنجا که ضخامت دیواره هر مخزن تحـت فـشار متناسـب بـا قطـر و فـشار آن               
های آتش بـرای فـشارهای بـاال          باشد، بنابراین ساخت دیگ فوالدی با لوله        مخزن می 

باشد زیرا در این حالت ضخامت دیگ بسیار زیاد شـده و              دارای توجیه اقتصادی نمی   
ها  توانند به طور کامل در فشار باال لوله ها نیز نمی های نگه دارنده لوله همچنین صفحه

بنابراین حداکثر تحمل فشار برای این نوع دیگ در انواع          . را در جای خود نگه دارند     

                                                 
1. Tube sheets 
2. Pass 
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در ایـن دیـگ آتـش و دود حاصـل از احتـراق از میـان                 . باشد   می 2lb/in250امروزی
هـا در     از این دیـگ   . نماید  ند عبور می  ا  ههایی که توسط آب در گردش احاطه شد         لوله

شـود و سـوخت مـورد         های حرارت مرکزی با آب داغ یا بخـار اسـتفاده مـی              سیستم
  .ها ممکن است گازوئیل، گاز و یا ترکیبی از هر دو باشد استفاده این دیگ

 
 متفاوت  های آتش با تعداد پاسهای  فوالدی با لولههای   دیگیی ازها ه نمون2ـ2شکل 

  و نمایش مسیر دود در آنها
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  آتش با چهار های  امروزی فوالدی با لولههای   دیگازای   نمونه3ـ2شکل 

  مجزا برای عبور گاز دود پاس
  

 [2]آبهای   با لولهیفوالدهای   دیگ3ـ2

ـ    ا  هل شد یکتشها     دیگ ن نوع یا هـا گـردش     کـه آب در آن     ییهـا   هند از مجموعه لول
هـا در    یگ توسط کلگـ   ی در دو سر د    ها  هن لول ی ا .ط است ی مح ها  هنموده و آتش بر لول    

هـای     دیـگ   از یمیقـد هـای      نمونه 4-2در شکل   . ندا  ه خود ثابت نگه داشته شد     یجا
 ساده  یلی خ یدگیا خم ا ب یم و   ی به طور مستق   ها  هآب که در آنها لول    های     با لوله  یفوالد
  .است شدهشدند نشان داده   مییطراح

 نشان داده   یمروزآب ا های     با لوله  یفوالدهای     دیگ ازای     نمونه  نیز 5ـ2در شکل   
باشـند کـه بـا        مـی  ی مختلف و متفـاوت    یهایدگی خم یداراها     دیگ ن نوع یا. است  شده

 نـسبت بـه      و مقدار ماده مصرف شده در سـاخت آنهـا          یتوجه به سطح تبادل حرارت    
  .باشد  می و سبکتریار اقتصادین بسیشی پیها مدل
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 2 تا فشاری معادل(ی با فشار باال ها سیستمآب اغلب در های  های فوالدی با لوله دیگ

lb/in900 ( با توجه به استداللی که در رابطه با        . باشد  می بزرگ قابل استفاده  های    سازه و در
 بـه طـور نـسبی کـاهش یافتـه ولـی       هـا  هلمخازن در قسمت قبل انجام گرفت ضخامت لو    

زیرا قطـر اسـتوانه بدنـه دیـگ         (یابد    می افزایشای    ها به طور قابل مالحظه     ضخامت کلگی 
هـا بـا      ظرفیت این نوع از دیـگ     ) باشد  ها به طور نسبی بسیار بزرگتر می        نسبت به قطر لوله   

  .شود ها معین می توجه به تعداد و طول لوله

  
  های ساده فن آوریآب که با های  فوالدی با لولههای   دیگ ازی قدیمیها مدل 4ـ2شکل 

  شدند  میو ابتدایی خمکاری ساخته
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 آب که با مشعل های  قسمت درونی دیگ فوالدی با لولهنمایی از  5ـ2شکل 

  کند  میگازسوزاتمسفریک کار
  

ـ  در ا  سیال ناقـل  ،  آبهای    فوالدی با لوله  های     دیگ درل حجم کمتر آب     یدله  ب ن ی
 نیهمچنـ . دمـایش بـاال خواهـد رفـت       هـا      دیـگ  گریدانواع   از   رعتیسرسیار  ستم ب یس

ـ   هـای     بـا لولـه   هـای      دیگ آب نسبت به  های     با لوله  فوالدیهای    دیگ ل یـ دله  آتـش ب
در .  اسـت  یمناسـبتر های     اندازه یآب دارا های     لوله یت خم کار  ی و قابل  یریپذ شکل
  .است شده نشان دادهها   دیگگونهنی از اییها ه نمون6ـ2 شکل

ـ   های     دیگ ،ها  هبدلیل جریان آب در داخل لول      ی آب، تنهـا نـوع      هـا   هفوالدی با لول
یکی از مهمترین مسائل    . توان بخار سوپر هیت تولید کرد       می باشند که در آن     می دیگ

یی که توسط شعله    ها  هزیرا آب در داخل لول    باشد     می چرخش آب ها     دیگ در این نوع  
اغ احاطه شده نقش خنک کننده را دارد و اگر چرخش           و گازهای حاصل از احتراق د     
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نـک  خ که این بخـار خاصـیت        ، بخار شده  ها  ه آب داخل لول   ،آب در سیستم کم باشد    
چرخش کم آب موجـب     ،  بر این  عالوه. به آب خواهد داشت     نسبت کنندگی کمتری 

هـا     دیگ اینگر چرخش آب در داخل      ی د یاز سو . گردد  می  نیز ها  هزنگ زدگی در لول   
ل شـده در آب     ی بخار تشک  یها  که حباب  رتیبتن  ی بد ،ردیگ  می  انجام یثقلصورت  به  

 البتـه از آنجـا کـه در       . گـردد   مـی  ستمیـ موجب سبک شدن آب و چـرخش آن در س         
ال در  یشود چرخش س    نمی جادی ا یگر بخار یآب داغ و گرم د    با سیال ناقل     هایی  دیگ
  .داد انجام توان  می نیزتوسط پمپرا  ها سیستماین 

  
 

  
  

  های آب های فوالدی با لوله  شماتیکی از جدیدترین و پیشرفته ترین انواع دیگ6ـ2شکل 
  

توان به حجم کم آب، مشکالت حمل و          می گین نوع د  یاز عوامل محدود کننده ا    
آب از  هـای      بـا لولـه    یفوالدهای     دیگ متیق( مت باال ینقل، مشکالت زنگ زدن و ق     

نـه سـطح    ید خم شوند تـا حالـت به       ی با یه متفاوت ی زاو  با ها  هف از لول  یآنجا که هر رد   
ـ  د ین پوسته اصل  ید و همچن  وحاصل ش  یتبادل حرارت  ـ ز با یـ  ن گی  نی ماشـ  ید طـور  ی

 حاصل از احتـراق را داشـته        ید که تحمل مقاومت در برابر گازها      وش و ساخته    یکار
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 کـه   ،اشـاره کـرد   ) شتر اسـت  یـ ز ب یآتش ن های     با لوله  یفوالدهای     دیگ  از ی حت باشد
آب در  هـای     با لوله های     دیگ  بخصوص یفوالدهای     دیگ  استفاده از  دهیموجب گرد 

ـ انـواع جد  .  نداشـته باشـد    یه اقتصاد یچ عنوان توج  ی کوچک به ه   یها اسیمق ـ د ا ی  نی
های   دیگز همانند ینها ن آد کند و سوخت     یبخار تول  hrlb 60000تواند تا    میها    دیگ
 نی همچنـ  . از هر دو باشد    یبیا ترک یل، گاز و    یتواند گازوئ   می شتآهای     با لوله  یفوالد
فوالدی بیشتر در   های     دیگ .ددرز استفاده گ  ی داد که از سوخت جامد ن      یبیتوان ترت  می

  .گیرد  میکزی با آب داغ یا بخار فشار قوی مورد استفاده قراری حرارت مرها سیستم
کـه در   باشـد      مـی  ی آب هـا   هولهای فوالدی با ل    دیگ های کویلی نیز نوعی از     دیگ
از یک یـا تعـداد کمـی        ها     دیگ این نوع از   .گیرند  می ی پایین مورد استفاده   ها  ظرفیت

 اسـت   شـده پیچیـده   در اطراف اطـاق احتـراق        )مارپیچ(کویل که به صورت حلزونی      
کویلی دارای سـطح تبـادل حرارتـی بـاال بـوده و نیـاز بـه        های   دیگ.ندا  هتشکیل شد 

  .دارندچرخش اجباری آب 

  1یریتقطهای   دیگ4ـ2
هـای     دیـگ  ردیـ گ  مـی  د استفاده قرار  گ که امروزه مور   ین انواع د  یدتری از جد  یکی
ترشان نسبت به   ن به مراتب باال   امدا کردن آنها راند   یت پ یو علت اهم  باشد     می یریتقط
 یگازهـا هـا      دیـگ  ن نـوع از   ین امر آنست که در ا     یعلت ا . باشد  می گیگر انواع د  ید

ز بـه   یـ  شـکل ن   ید بلکه از حالـت گـاز      یآ  می نییشان پا یتراق نه تنها دما   حاصل از اح  
 یر گازهـا  یـ  نهـان تبخ   یاز گرمـا  بـدین طریـق      در واقع    .شوند  می لیع تبد یحالت ما 

از آنجـا کـه     . شود  می ستم استفاده ی گرم کردن آب درون س     یز برا یحاصل از احتراق ن   
                                                 
1. Condensing boilers 
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بنـابراین سـطح تبـادل     دارنـد  یی بـاال یت خورنـدگ ی حاصل از احتراق خاص   یگازها
از . شـود   می های مقاوم در برابر خوردگی ساخته      حرارتی دراین نوع از دیگ از جنس      

کردن و حتی در مـواقعی از بـین بـردن            کم به توان می تقطیری های  دیگ دیگر فواید 
 به صورت مـایع     دودها     دیگ چرا که در این نوع    . دودکش اشاره کرد  هزینه مربوط به    

ها    دیگ این نوع  ی ساختار داخل  .نخواهد بود  به وجود دودکش     ییازو دیگر ن   در آمده 
جنس بدنه داخلـی آنهـا نیـز        و  باشد    می  متفاوت یادی تا حد ز   ها  مدلگر  ینسبت به د  

 سبک مثل   یها  سوختشتر از   ی ب یریتقطهای     دیگ در. استفوالد ضد زنگ    اغلب از   
  کوچک مورد استفاده قرار    یهازی و سا  نیی پا یها شتر در توان  یده و ب  یگاز استفاده گرد  

 یریـ گ تقط یاز چند د  یتوان در صورت ن     می  فوق یایرند که البته با توجه به مزا      یگ می
  .ز مورد استفاده قرار دادیشتر نی بین بارهای تامی برایرا به طور مواز

 یکیالکترهای   دیگ5ـ2

ـ  ییهـا  نوع اول که ازمقاومت   . گردند  می میخود به دو دسته تقس    ها     دیگ نیا  یرا ب
 شـود و    می دهی نام یالکترودهای     دیگ گر که یشود و نوع د    می گرم کردن آب استفاده   

 یگ دارا ین نوع د  یا. شود  می  استفاده یکیدر آنها از خود آب به عنوان مقاومت الکتر        
ـ            ین راندمان نسبت به انواع د     یباالتر  و  یگر بوده چرا که تنهـا در سـطح تبـادل حرارت

گـر  یستم د ین س ی بعالوه در ا   . وجود خواهد داشت   یئ جز یها  افت یکیمقاومت الکتر 
ـ . باشـد   نمـی  زیـ  روزمره ن   و بازدیدهای  ی به دودکش و نگهدار    یازین ن ی بزرگتـر  یول

ـ که در اکثر نقـاط جهـان ا       باشد     می  برق آن  ینه باال یستم هز ین س یمشکل ا  نـه  ین هز ی
  .استقابل توجه 
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  مقدمه
شـده کـه    گیـری      انـدازه  ی گوناگون یها  روشاز گذشته تاکنون به     ها    یگ د تظرفی
ـ  . نـدارد  یگر کـاربرد چنـدان    ی امروزه د  ها  روشن  ی از ا  یتعداد  شـناخت آنهـا و      ی ول
 ستم الزم یـ  و نـصب شـده در س       یمیقـد هـای      دیگ تی با آنها در برآورد ظرف     ییآشنا
 و  یسـوخت مـصرف     بررسـی  یت به دو صورت کل    ین برآورد ظرف  یمعموالً ا . باشد می
 بـه   ی ورود انـرژی  (یمعموالً سـوخت مـصرف    . شود  می یم بند ی تقس ی خروج یانرژ
 یکـه انـرژ   یدر حال گـردد،     می انی ب hrBtu مثل   ی انرژ یبه صورت واحدها  ) ستمیس

 به طور   .شود  می  فرض ی سوخت ورود  ی از انرژ  ی معموالً در حد استاندارد    یخروج
ن و یی پـا یهـا   ظرفیـت با سـوخت گـاز در       های     دیگ  در یروج خ یمثال معموالً انرژ  

بـا  هـای      دیـگ   امـا در   .شـود   مـی  ستم فـرض  ی س ی ورود ی انرژ 80% کا،یساخت آمر 
   .گردد  می آن ارائهیها لوگاگ در کاتی دی خروجی باال معموالً انرژیها ظرفیت

 [3]ها  دیگ توان خروجی و ظرفیت چگونگی برآورد1ـ3

  :گردد  میبه صورت واحدهای زیر بیانها   دیگیدر حالت کلی انرژی خروج
 ) یانرژ ( توانیواحدها •

  .گردد  میانی بhrBtu به صورت یسیتم انگلسیو در س واتک به صورت یستم متریدر س    
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 اسب بخار  •

ـ  د یت خروجـ  ی برآورد ظرف  ی برا یمیستم قد یک س ی گ بـوده و امـروزه کـاربرد        ی
 .باشد  میhrBtu 33475اسب بخار برابر دارد که هر یار کمیبس

  گی در دیسطح تبادل حرارت •

 یت خروج ی برآورد ظرف  ی منسوخ شده برا   یها  روشگر از   ی د یکیز  ین روش ن  یا
ستم بـر حـسب مـساحت سـطح تبـادل           یـ ت س یـ ن روش ظرف  یدر ا . باشد میها    دیگ
  .باشد  میhrBtu 6700 برابر2ft  هرشد که  میانی ب2ft با واحدگ ی در دیحرارت

 خروجی شبکه  •

بوده که مقدار آن بـرروی پـالک        ها     دیگ روش دیگر در برآورد ظرفیت خروجی     
 1,25و در    1IBR طبـق اسـتاندارد      1,13که این عدد را باید در       باشد     می دیگ موجود 
  .رد تا ظرفیت واقعی به دست آید ضرب کMCA 2طبق استاندارد

  ییزات انتهای در تجهیمساحت سطح تبادل حرارت •

ـ گرد  می نید و تام  یاتورها بخار تول  ی راد ی که برا  یمی قد یها  سیستمدر   د بـرآورد   ی
در . گرفـت   می دازه گیری سطح تبادل حرارتی رادیاتورها انجام       ان  با یت خروج یظرف

 که  یدر حالت  hrBtu240اتورهای راد یحرارت از سطح تبادل     2ftاین حالت به ازای هر    
ـ که د  یدر حالت hrBtu150کرد و     می د بخار یگ تول ید  ،کـرد   مـی  د آب داغ  یـ گ تول ی
قـدیمی کـه    هـای      دیـگ   در بسیاری از   .گرفتند  می  در نظر  یت حرارت یگ ظرف ی د یبرا

 ظرفیت مشعل ثابت باشد با توجه به ظرفیت مشعل که           مشعل آنها تعویض شده، اگر    
                                                 
1. Institute of boiler and radiator manufacturers  
2. Mechanical contractors association 
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. توان ظرفیت حرارتی خروجی دیـگ را معـین کـرد            می بر روی پالک آن آمده است     
بطـور  (شـود     مـی  ظرفیت مشعل معمـوالً بـر حـسب سـوخت ورودی بـه آن معـین               

در این حالت با توجه به میزان سوخت ورودی به مشعل و نوع سوخت )  GPHمثال
حـال بـا    . توان ظرفیت خروجی دیگ را به دسـت آورد          می تی سوخت و ارزش حرار  

 ی حـرارت مرکـزی و همچنـین انـواع         ها  سیستماین آشنایی مقدماتی نسبت به انواع       
و نحوه برآورد ظرفیت آنها میتوان بـه بیـان راهکارهـایی بـرای بهینـه کـردن                  ها    دیگ

. هـا پرداخـت   حرارت مرکزی و جلـوگیری از اتـالف انـرژی در آن           های     دیگ کارکرد
ی مختلفی برای نیل بـه      ها  روش ،است  شده نیز نشان داده     1ـ3همانطور که در جدول     
ی مختلف موتورخانه ها قسمتدر این جدول اتالف انرژی در . این هدف وجود دارد

مورد توجه قرار گرفته و میزان صرفه جویی انرژی نیز در اثر از بین بردن این تلفات                 
  .ذکر گردیده است
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  جویی ی مختلف موتورخانه و میزان صرفهها قسمت اتالف انرژی در 1ـ3جدول
  انرژی در اثر از بین بردن این تلفات

  

Most Improvement Possible In: 

Percent 

Increase in 

Plant Energy  
Energy Requirement / Loss  

Facilities with non-continuous 

operations  
0 to 200  

Unnecessary operation of 

equipment  

All boilers  0 to 200  Improper air-fuel ratio  

Large heavy oil-burners  0 to 1  Burner operation  

Large fans  0 to 0.7  
Forced – draft & induced – draft 

fans  

Atmospheric burners  0 to 10  Standby losses  

All boilers  0.1 to 10  Flue losses due to fouling  

Old.cheap,& overdriven boilers  0 to 40  
Flue losers due to inadequate 

Heat transfer surface  

Boilers with high blow down rates  2 to 10  
Flue losses due to un recovered 

Latent heat of water in flue gas  

Facilities with old or missing 

condensate systems  
0 to 10  Condensate loss  

Systems with large pumps  0 to 0.2  Condensate system operation  

Vacuum condensate systems  0 to 50  
Defective vacuum condensate 

system  

Heavy-oil burners  0 to 0.5  Fuel oil heating  

Odd cases  0 to 0.1  Fuel oil transfer  

Old. Large underground distribution 

systems  
0 to 50  Steam/hot water loss  

All systems with steam traps  0 to 20  Steam trap leakage  

Boilers with separate fans  0 to 0.1  Combustions air leakage  

Medium-sized & older plants  0.3 to 4  
Boiler plan radiation & conductive 

loss  

Old distribution systems in damp soil  0.5 to 30  Distribution system conduction loss  



  
ات تدوین برنامه کاری و کنترل تاسیس

  برای کاهش تلفات انرژی دیگ



 

  



  
  
  
  
  

  مقدمه
 کـم کـردن مـصرف       ی که بـرا   ییها  گام و   ها  روشن  ین قسمت در رابطه با اول     یدر ا 

ـ  کـه در ا    ییهـا   روشاکثـر   . شـود   مـی  الزم است بحث  خانه  موتورط  در محی  یانرژ ن ی
ستم یـ  س یزات، کم کردن کارکرد اضاف    ی به کنترل تجه   وط مرب است  شدهشنهاد  یقسمت پ 

 هـا   روشن  یبا استفاده از ا   . باشد  می یزان انرژ ین م یستم با کمتر  ی کارکرد س  یو چگونگ 
بـه تـدوین     ،هیـ نه متوسط اول  یهزک  یتوان با     می هم ندارند ای    دهیچی چندان پ  یاجرا که

پرداخت و بطور قابل     1برنامه کاری و کنترل تاسیسات دیگ برای کاهش تلفات انرژی         
   [13].ت در موتورخانه کاستوجهی از تلفات انرژی

  ها  دیگبه حداقل رساندن زمان کارکرد 1ـ4
 یازیـ ن ها  دستگاه که به کارکرد     یست که هنگام  ا  آن ی انرژ یین اصل در صرفه جو    ی اول
 در  . داد میز تعمـ  ینخانه  موتورن اصل را در مورد      یتوان ا   می م که یموش کن اخ آنها را    ،میندار

توان بـا     می  که است  شدهان  ین اصل ب  یدن به ا  ی رس یه برا یپا  و ی اصل یها  روشن قسمت   یا
  .دی از آنها را برگزی مناسببیستم ترکی سیط کاریستم و شرایتوجه به نوع س

                                                 
1 Equipment scheduling and operating practices 
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 را  ی از اتـالف انـرژ     یریل جلوگ ی پتانس یسه مکان اصل  در   تاسیسات گرمایش 
 [14].باشد  میدارا

 گ ی در خود دیاتالف انرژ •

 کـه   ی تـا زمـان     و یتیصورت انتقال حرارت هدا   ه  گ ب یاتالف حرارت از جداره د    
نیـز  هـا    یگ تحت فشار باشد نـشت     ی که د  یابد بعالوه تا زمان   ی  می گ داغ باشد ادامه   ید

بازدیـدهای   ، بـاال  یهـا   ظرفیـت  بـا    ییهـا   سیستمالفات در   ن ات ی ا .ادامه خواهد داشت  
  .باشد می ها سیستم گریشتر از دی به مراتب بیکم و زمان کارکرد طوالنای  دوره

 گ ی دیزات جانبی در تجهیاتالف انرژ •

 ی کـه گرمـا    ی در زمـان   یحتـ با توجه به چگونگی طراحـی سیـستم موتورخانـه،           
ـ رسـد     می ن مقدار خود  یگ به کمتر  ی د یمصرف  یهـا   پمـپ  ماننـد    ستمیـ  از س  یاجزای

بزرگتر همچنـان بـه     های     دیگ یاربه آب   ی تغذ یها  پمپا  یگردش دهنده آب گرم و      
   .پردازند  می به اتالف انرژیکار خود ادامه داده و

  شوند  نمیکه به صورت جداگانه کنترل ستمی سییزات انتهایتجه •

 کـه بـه طـور جداگانـه کنتـرل          دارد   ییزات انتهـا  ی تجه د به تعدا  یت بستگ ن اف یزان ا یم
 ی اشاره کـرد کـه دارا      ی بخار یاتورهای به راد  توان  می ن رابطه یطور مثال در ا   ه  ب. شوند نمی

 ردبخار وجود دا   ستمیکه که در س   ی تا زمان   و بدون توجه به نیاز محیط      ک نبوده یکنترل اتومات 
  .ندده  میبه کار خود ادامه
ـ  با ینـه سـاز   یو به  ی انرژ ییصرفه جو های    لی با پتانس  ییاکنون با آشنا   د بـه طـرق     ی

ن مقصود استفاده   ی ا ین راه برا  ی بهتر .رد ک یریجلوگستم  یها در س   ن اتالف یمختلف از ا  
ن محـل   یسـت کـه بهتـر      ا شود آن   می نجا مطرح ی که در ا   یاما سوال باشد     می از کنترلرها 
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ـ  د یتوان بر رو    می  است در واقع کنترلرها را هم      یها چه مکان  ر نصب کنترل  یبرا گ و  ی
ـ  از ا  یبـ ی و هم ترک   ییزات انتها ی تجه یهم بر رو   ـ  در ذ  .ن دو نـصب کـرد     ی  یل بررسـ  ی

  :ستا ه ن رابطه انجام گرفتی در ایاجمال
 ییزات انتهای تجهینصب کنترلرها بر رو •

 ستم کـار  یـ از آن در س   یـ ستم با توجه بـه ن     ی س ییزات انتها یک از تجه  ین حالت هر    یدر ا 
بـه طـور قابـل      راندمان سیستم    ،ه صرفه جویی انرژی    نگاه اول و توجه خاص ب      در. کند می

ـ  و نـصب ا    ینه نگهـدار  ین روش هز  ین اشکال ا  ی بزرگتر ی ول . باال خواهد رفت   یتوجه ن ی
 از  ییزات انتهـا  یـ ه تجه ین کل دشن حالت با خارج     یدر ا . باشد  می ستمی س یتعداد کنترلر برا  

 نیبنـابرا . گردد  می خارج ستمیست از س  ی آن ن  ی رو یگر بار ینجا که د  ز از آ  ینگ  ید،  ستمیس
ـ البتـه در ا   . باشـد   نمی گی د ی به کنترلر جداگانه برا    یازیگر ن ید  ین حالـت اتـالف انـرژ      ی

موجـود در محـیط      یزات جـانب  ی در تجه  ی انرژ اتتالفان  یگ و همچن  ی از جداره د   یتیهدا
  .هنوز وجود داردخانه موتور

  آن یزات جانبیگ و تجهی دینصب کنترلرها بر رو •

. باشـد   می ب کمتر آن  نه به مرات  ین هز یشین روش نسبت به روش پ     یت ا ین مز یبزرگتر
 در  یکنند تلفات انرژ    می  مثل هم کار   ییزات انتها یه تجه ینجا که کل  آن حالت از    یالبته در ا  

 یی انتهـا  ی مربوط به اجـزا    یزات جانب ین تجه ی وجود خواهد داشت همچن    یی انتها یاجزا
د بـه کـار خـود       نباش  می در حال کار  ها     دیگ  که یز تا زمان  ین) لیمانند برق فن در فن کو     (

  .گردد می یز به نوبه خود موجب اتالف انرژین مورد نی که ا.دهند  میادامه
همواره دیگ و تجهیـزات جـانبی آن         بسیار مهم است که    در این قسمت ذکر این نکته     

  .دنشو  میبا هم کنترل... سورها و ه،کمپریدهنده آب گرم، پمپ تغذ ی گردشها پمپمثل 
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 مدت  یدارادر آنها     سیستم ییزات انتها یکه تجه نصب کنترلرها در تأسیساتی      •
 باشند   مییزمان کارکرد متفاوت

هـا    دیـگ  نسبت بـه   یزمان کارکرد کمتر   ی دارا ییزات انتها ی از تجه  یکه تعداد یدر زمان 
کرد کمتر،  مان کار ، باز ییزات انتها ین تجه ی ا یتوان با نصب کنترلرها تنها بر رو        می باشند می

کـه   یهـا در حـال      هتل یبه طور مثال برا   .  کرد یریزات جلوگ ین تجه یدر ا  یاز اتالف انرژ  
ک از  ی هر   یتوان با نصب کنترلرها بر رو      می ش دارد یاز به گرما  ی هتل همواره ن   یسالن اصل 

  . کردیریها جلوگ  بودن اتاقیدر زمان خال یها از اتالف انرژ  در اتاقییزات انتهایتجه
  مختلف یه از کنترلرهااستفاد •

 با فرمان   یی از کنترلرها  ییزات انتها ی و تجه  یزات جانب یگ و تجه  ی د ین حالت برا  یدر ا 
ـ وجـود آ  ه  ب ستمینه در س  یشود تا حالت به     می  مختلف استفاده  یریپذ  یدر حالـت کلـ    . دی

ـ رون یـ  بی هـوا ی مثل دمـا  مختلفه خود را به طرقیکنترلرها فرمان اول   ـ ا درون ی ا زمـان  ی
  .کنند  میافتیدر... رد و کارک

 و تنها بـا در      یکنترلی  ها  سیستمن  یار قابل توجه است که با نصب ا       ین نکته بس  یذکر ا 
را یز. گ را خاموش و روشن کرد     یتوان د  نمی ی در مصرف انرژ   ییصرفه جو  نظر گرفتن 

گـشته،  آنهـا    یزات جـانب  یـ و تجه ها     دیگ ی بر رو  ی حرارت یها جاد تنش ین امر باعث ا   یا
 البتـه در . شود میها   دیگ دریکند و موجب بوجود آمدن نشت  می را کم  ستمید س یعمر مف 
ن در هنگـام    یبنـابرا . تر خواهد بود  رین مشکالت چشمگ  ی باالتر ا  یها  ظرفیتبا  های    دیگ

 شده با خاموش کـردن      یی صرفه جو  ینه انرژ ی بر هز  ید برآورد یستم با یخاموش کردن س  
 الزم را بـه     ات آن انجام داد و سـپس اقـدام        یبعدها و مشکالت     ینه خراب ی و هز  ها  مشعل

ک از نـصب    ی اتومات ید توجه داشت که همواره نصب کنترلرها      یدر آخر با   .عمل آورد 
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قاً ی دق  افراد ممکن است  ی دست یرا در کنترلرها  یز.  کاراتر خواهد بود   ی دست یکنترلرها
ـ  ا زوبـر احتمـال   . دنرا خاموش و روشن نکن     ستمین شده س  یح و مع  یدر زمان صح   ن ی

باشـد    مـی  ر مـنظم  یـ  غ یهـا  ستم در زمـان   یکه کارکرد س   یحالت بخصوص در هنگام   
  توصـیه  ،شـود   مـی   اسـتفاده  ی دست ی که از کنترلرها   شرایطیدر  . ز خواهد شد  ینشتر  یب

بـر  باشـد     می ستمین کننده زمان خاموش و روشن شدن س       ی که مع  ییها  پالک گردد می
  .ت نصب گرددیو در محل قابل رو ستمی سیرو

  1)یساعت (ی زمانیاستفاده از کنترلرها 1ـ1ـ4

. باشـد   مـی   آن ی کم کردن ساعات کار    یستمی در هر س   یین گام در صرفه جو    یاول
  است که روشن و خـاموش کـردن        ییها  سیستم ین روش برا  ی بهتر ی زمان یکنترلرها

ـ ی البته ا.از باشدی مورد نی منظم و ثابت یها در زمان ها    دیگ  ین روش بـرا ین روش اول
کـه معمـوالً در     باشـد      مـی  با استفاده از کنترلرهـا    ها     دیگ یکردن مدت زمان کار   کم  

افـت  ی در ی بـرا  .ردیـ گ  مـی   مورد اسـتفاده قـرار     ی گوناگون ها  روش از   یبیصنعت ترک 
 ی زمـان  ی که از کنترلرهـا    یدر زمان  ستمین حالت س  ین راندمان و داشتن کاراتر    یباالتر

  :باشد  مییرور الزم و ضریت نکات زیشود رعا  میاستفاده
 را  یرات برنامـه کـار    ییه تغ یق با کل  یت تطب ی که قابل  ی زمان یاستفاده از کنترلرها   •

 .داشته باشند

 م آنهای تنظیواضح و روشن براای  ن برنامهیتدو •

 2و بـای پـس کـردن        سیـستم   از  کـه اجـازه اسـتفاده      1ییها  هنصب حذف کنند   •
 . کننده بدهد غیر برنامه ریزی شده به مصرفهای کنترلرها را در زمان

                                                 
1. Clock controls 
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گرفـت بـه صـورت      مـی بیشتر کنترلرهای زمانی که مـورد اسـتفاده قـرار    ،در گذشته
ایـن کنترلرهـای    . اسـت   شـده  نـشان داده     1ـ4از آن در شکل     ای     که نمونه  ندمکانیکی بود 

ت یـ توان بـه عـدم قابل       می جمله آنها فراوانی بودند که از     های    مکانیکی دارای محدودیت  
مات کنترلر در اثر قطع بـرق،       یبه هم خوردن تنظ   ،  ستمیعمکلرد س د  یط جد یق با شرا  یتطب

کـه  ،  اشاره کرد در آنهاحذف کنندهستم یو عدم وجود س ستمیق س یم دق ی تنظ ییعدم توانا 
ـ ه ا یـ کل.  بود یلمعریار مشکل و در واقع غ     یبا آن بس   اگر هم وجود داشت کار     ن عوامـل   ی

در ایـن    .الکترونیکـی بدهنـد    یلرهـا  خـود را بـه کنتر      ین کنترلرها جا  ید تا ا  یباعث گرد 
تـوان بـا      مـی  راای     دیگر آن مشکالت قبلی وجود نداشته و امکانات فوق العاده          ها  سیستم

 یکی مکـان  یض کنترلرها ی تعو یده تا حت  ین امر سبب گرد   یا. دست آورد ه   ب یمت مناسب یق
در . دگـرد  یه اقتـصاد  ی توج یز دارا یدر حال کار ن    یها  سیستم آن در    یکیبا انواع الکترون  

  . است شده نشان داده یکیالکترونهای   از کنترلرییها ه نمون2ـ4 شکل

  
   نمایی از کنترلر مکانیکی که امروزه استفاده از انواع اینگونه کنترلها در1ـ4شکل 

  است شدهصنعت منسوخ 

                                                                                                                        
1. Overrides 
2. Bypass 
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  ی مورد نیازها قابلیتالکترونیکی با انواع های  یی از کنترلرها هنمون 2ـ4شکل
   محیط موتورخانهبرای

  

  :د در نظر گرفتیر را بای نکات زی زمانیب کنترلرهااخدر انت
 تعداد مدارها •

رنـد در دو    یگ  مـی   که امروزه در صنعت مورد استفاده قرار       یکی الکترون ی کنترلرها
 چند مداره از    ی در کنترلرها  .شود  می یم بند ی تک مداره و چند مداره تقس      یحالت کل 

 ءزاده که اجازه کارکرد اجی مختلف استفاده گردیکنترل اجزا یچند مدار جداگانه برا 
ـ ن مـسئله امکـان اسـتفاده از         یا. سازد  می  متفاوت را فراهم   یمختلف با زمان کار    ک ی

 .آورد  مـی فراهمرا  ستمیک سی ی چند کنترلر تک مداره برای چند مداره به جارکنترل
را کنتـرل کـرد      ستمیک س یوان  ت ب  تک مداره که توسط آنها     یالبته استفاده از کنترلرها   

  .باشد  می برخورداریت خاصیر از اهمیل زیز به دالین
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تـک  ی  هـا   سیـستم  راحتتـر    یابیب  ی و ع   و کارکرد ساده تر    یزیر  ت برنامه یقابل •
 .مدارهنسبت به چند مداره 

  را از حالـت کنتـرل خـارج        یشتری ب ءک کنترلر چند مداره اجزا    یخراب شدن    •
 .تک مداره ستمیکند تا س می

جه یکند و در نت     می  است که آنرا کنترل    یستمیکنترلر تک مداره در مجاورت س      •
اتـصال بـه    اضـافی جهـت     نـه   یهزصـرف   از بـه    ی چند مداره ن   یمانند کنترلرها 

 . را نداردها سیستم

 استفاده از چند کنترلر تـک مـداره از اسـتفاده از             ی ممکن است حت   یدر موارد  •
 .کنترلر چند مداره ارزانتر باشد

 یهـا   قابلیـت  امکانـات و     ی چنـد مـداره دارا     یذکر است که معموالً کنترلرهـا     ه  بالزم  
 ی زمـان  یتوان عالوه بر کنترلرهـا      می ها  قابلیتاز به آن    یباشند که در صورت ن      می یارمشیب

  . بهره بردها قابلیتن یز استفاده کرد و از ای چند مداره ن کنترلرکی  از تک مدارهیکیالکترون
 ف  مختلیریپذ برنامه •

کننـد،    مـی  ستم عمل ی تنها در حالت خاموش و روشن س       ی زمان یمعموالً کنترلرها 
 در طول روز یا هفتـه   ستم  ید خاموش و روشن کردن س     ات تعد یاما تفاوت آنها در قابل    

یک تعداد مشخص خاموش     انواع ارزانتر کنترلرهای الکترونیکی قابلیت تنها     باشد    می
ن بـار   ی چند ییآن توانا گرانتر  که انواع   یحالدرباشند    می و روشن کردن سیستم را دارا     

ده تـر   یچیپ  از انواع کاملتر و    ی در بعض  یحت. باشند  می خاموش و روشن شدن را دارا     
ـ ت برنامـه ر   یـ قابل)  هفته یروزها و   التیآخر هفته، تعط  (  مختلف ی روزها یبرا  یزی

  .دنباش  میمختلف را دارا
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  ستم ینه سی بهیراه انداز •
 .باشـد  مـی  ستمیـ نـه س  یبهانـدازی      راه ،کنترلرها یاز برا یورد ن  م یها  قابلیت از   یکی
 استفاده  شروعط داخل و خارج و زمانیط محین صورت که با در نظر گرفتن شرایبد
 توانـایی  ، کنترلرهـا  کـه در آن قـرار داده شـده        ای     با توجه به برنامه     و محیط داخل از  
   .بموقع تجهیزات متصله را دارا باشنداندازی  راه
  استفاده از کنترلر یسادگ •

ـ برنامه ر و مطابق با نیاز      ید بتوان به سادگ   یکنترلرها را با   نـصب  ن  ی همچنـ  .کـرد  یزی
. ز ساده باشد  ی آنها ن  حذف کننده  کار با انجام گیرد که    ای    کنترلرها در تاسیسات باید بگونه    

. دنته باش داشنیز   موجود در خود را      یش دادن برنامه کار   یت نما ید قابل یباکنترلرها   بعالوه
ت یـ  قابل رنـد یگ  مـی  در صـنعت مـورد اسـتفاده قـرار        کـه    ی امـروز  یهـا   سیستممتاسفانه  

ن حالت اغلب قـادر بـه       یم کنندگان در ا   یر کاران و تنظ   یندارند و تعم  ای     ساده یزیر برنامه
  .گردد  میین خود موجب تلفات قابل توجه انرژی نبوده و اآنهاق یم دقیتنظ
 لر محکم و سخت بودن بدنه کنتر •

متناسـب بـا    ای     بدنـه  یاکثر آنهـا دارا    ست که  آن ا  ی زمان ی ضعف عمده کنترلرها  
 دچـار مـشکل   ای    لهی وسـ  نیباشند و در اثر برخـورد کـوچکتر        نمی ط موتورخانه یمح
ـ که ا  از فلز قرار گرفته      ی بدنه پوشش  ی بر رو  ها  مدل از   یاما در برخ  . شوند می ن امـر   ی

ش داده  فزایا مختلف به دستگاه     ءایا برخورد اش  یمقاومت کنترلر را در برابر ضربات و        
م ی و تنظـ   یر کـار  یـ ست که اگر در زمان غ      ا  آن ی زمان ی کنترلرها یمشکل اصل  .است
ر دادن  ییـ داشته باشد بـا تغ    ستم  یاز به استفاده از س    یمصرف کننده ن   ،ستمی س ی برا شده
ـ گردستم  یمات کنترلر موجب خارج کردن کنترلر از حالت استاندارد س         یتنظ  بـه   ه و دی
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جـاد  ی است که بدون ا    یستمیاز به س  ین ن یارب بنا .گردد  می ی تلفات انرژ   موجب طبع آن 
ع و سـاده را در      ی اجازه کـارکرد سـر     ی کنترلر زمان  ی برا م شده یرات در برنامه تنظ   ییتغ

کار را در    نیکه امکان ا   ستمین س یبه ا . بدهد ستمیکرد به س  رر از ساعات کا   ی غ یمواقع
ممکـن   هـا  هحذف کنند .شود  میگفتهحذف کننده سازد   میراهم فیکیکنترلر الکترون

حـذف   ی دارا هـا البتـه اکثرکنترلر  . ا جدا از کنترلر   ید  ن باش ی از کنترلر زمان   یاست جزئ 
 ی سازنده کنترلرهـا   یها  در آنست که شرکت    هان کنترلر یل ا شک اما م  ،باشند  می کننده
ـ آگاه نبوده و ا    ستمین س یت ا ی از اهم  یزمان  بـه طـور واضـح، سـاده و          ن قـسمت را   ی

ـ  در ا  .دهنـد   نمی  کنترلرها قرار  یمشخص بر رو   ن راه در رابطـه بـا       ین حالـت بهتـر    ی
 بـا   یک مدار مواز  یبه صورت   حذف کننده   فاده از   است  شدهش نصب   ی از پ  یها  سیستم

  .باشد  مییکیمدار کنترلر الکترون
 ی بـرا  یندر مدار الزم است که خود کنترلـر زمـا         حذف کننده   قرار گرفتن    پس از 

گـر و دور از     یر مسئول در آن در محـل د       یرات توسط افراد غ   یی از اعمال تغ   یریجلوگ
 واضـح و مـشخص      یدر مکـان  حذف کننـده     ستمیکه س یدر حال  .دسترس نصب شود  

  .دگرد  می مصرف کننده نصبیبرا
 شده خـود بـه      یزیکل برنامه ر  یک س یدر   ستمیپس از کارکرد س    ها  هحذف کنند  اغلب  
 موارد همـراه بـا اتـالف        یز خود در برخ   ین عامل ن  ی البته ا  .گردند  می خارج ستمیخود از س  

د کـه در محـل کـار خـود و در خـارج از               ی را تصور کن   یبه طور مثال فرد   . باشد می یانرژ
حذف کننـده   ش محل کارش از     ی گرما ین برا ی بنابرا .باشد  می کارمشغول به    یساعات ادار 

 پایـان   تـا  ها  مشعلو  ن فرد محل کار خود را ترک        یااما پس از چند ساعت      . کند  می استفاده
  . دنده  میبه کار خود ادامههمچنان د ن شوکه خاموش ساعات کاری روز بعد
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بـرای خـاموش کـردن       1شمارشـگر معکـوس   ز استفاده از    ین مشکل ن  ی حل ا  یبرا
 خـارج از برنامـه      ردزان سـاعت کـارک    ی تا با مشخص کردن م     ددگر  می هیتوصسیستم  

  .ن حالت کار کندینه تری در بهجهیزاتت ،هدن شیمع
، نحوه عملکرد آنها، انواع آنها و نحوه اسـتفاده          ی زمان یاکنون با شناخت کنترلرها   

ـ رو مـی ستم  ین کنترلرها در س   یبه سراغ نصب ا    ها  هحذف کنند از   در واقـع نـصب     . می
 بین بردن تلفات انـرژی اضـافی و        از   یقدرتمند برا   ارزان و  ی روش ی زمان یکنترلرها
 یسـادگ  سـریع،  هزینـه  برگـشت . باشـد   مـی  با کارکرد زمانی معینهایی دیگ بیهوده

 ستمیـ گـر س  ی د یهـا   قـسمت کارکرد  جاد مشکل در  ین و عدم ا   ییه پا ینه اول یهزنصب،  
 از  ی هـر قـسمت    ی را بـرا   یزمـان هـای     ن استفاده از کنترلـر    یده تا متخصص  یباعث گرد 

توصـیه   ، را داشـته باشـد  مستیـ ن سیت نصب ا ی که قابل  خانههای مختلف موتور   بخش
ی مـورد نیـاز بـرای       ها  قابلیتدرانتخاب و نصب یک کنترلر زمانی باید به کلیه           .کنند

حـذف   در اسـتفاده از      یبا آن، سادگ   سادگی کار    ،سیستم نظیر توانایی تغییر در برنامه     
کنترلـر  از،  یـ  مـورد ن   یها  قابلیترا در صورت عدم وجود      ی ز توجه داشت، ... و  کننده  
بـاز هـم   . شـود   مـی لیتبدستم یاستفاده در س بالجزئی به صورت  یپس از مدت   یزمان

محـیط   کنترلرها در    یوالنطد و   یفمن عامل در کارکرد     یشود که مهمتر    می خاطر نشان 
 مصرف کننـده    ی آسان برا  یساده و با دسترس   یی  ها  هحذف کنند  استفاده از    خانهموتور

ص عـدم   یتـشخ . باشـد   مـی  تخـصص ر م یـ و قرار دادن کنترلر دور از دسترس افراد غ        
 مـنظم و متنـاوب      ینیار ساده بوده و بـا بـازب       یز بس ین ی زمان یح کنترلرها یکارکرد صح 

  . خارج نگردند،م شدهیتوان آنها را کنترل کرد تا از حالت تنظ  میستمیس

                                                 
1. Rundown timer 
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  1نهیبهاندازی   راه استفاده از کنترلرها با2ـ1ـ4

. باشـد  مـی هـا      دیگ کرد کار یرزان ساعات کا  ین روش در کم کردن م     ین روش دوم  یا
 ی اسـتفاده از کنترلرهـا     ،ح داده شـد   یروش اول که در قسمت قبل در رابطه بـا آن توضـ            

باعث شـروع و خاتمـه کـار        ای     شده یزیش برنامه ر  ین و از پ   ی بود که در زمان مع     یزمان
  بحـث  ی زمـان  ین قسمت در رابطـه بـا اسـتفاده از کنترلرهـا           ی اما در ا   .دیگرد می ستمیس
 بـا توجـه بـه زمـان         یعنیباشند    می ز دارا ی را ن  یطیط مح یق با شرا  یت تطب ید که قابل  شو می

انـدازی     راه نـه یستم را به حالـت به     ی س ،یطیط مح یش و شرا  یاز به گرما  یشروع و خاتمه ن   
ی پیچیـده تـر حتـی       هـا   مدلو در     دمای محیط خارج   ،منظور از شرایط محیطی    .کنند می

مثال برای فضایی که در تعطیالت آخر هفته و بـرای           به طور   . باشد  می دمای محیط داخل  
  آن فـضا انجـام نگرفتـه   ی برایشیو گرما مدت نسبتاً طوالنی فردی درآن حضور نداشته

از دارند تـا روز     یط مطلوب ن  یط به شرا  یط مح ی رساندن شرا  ی را برا  یشتریزمان ب ها    دیگ
ـ  در ا  . است  چند ساعت خاموش بوده    ی برا ستمی که تنها س   یبعد الـت در صـورت     ن ح ی

ـ ط برنامـه ر   ین شـرا  ی بـدتر  یمات بـرا  ی تنظ ، قسمت قبل  ی زمان یاستفاده از کنترلرها    یزی
 یاز جملـه کاربردهـا    . دگـرد   می گر هفته ی د ین امر موجب اتالف در روزها     یشود و ا   می

ستم یـ م نقـاط حـساس از س      یخـواه   می  است که  ین نوع از کنترلرها در زمان     یگر ا یمهم د 
 یطـ یط مح ی شـرا  یم سنـسورها  ین حالت با نصب و تنظـ      ی در ا   نشود که  یخ زدگ یدچار  

  .دین هدف رسیتوان به ا  می،نه در آن نقاط مشخصیمربوط به کنترلر راه اندازبه
 زمـان شـروع کـارکرد      ،ستمیـ نـه س  یبهانـدازی      راه  با ین نوع کنترلرها  یدر ساده تر  

 در ،دیآ  میخطا بدست  ویو با سع ستی بصورت دیطیط محیبا توجه به شراها    دیگ

                                                 
1. Optimum-start controller 
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 این کار به صورت اتوماتیـک و در بهینـه           دتریده تر و جد   یچی پ یها  مدلکه در    یحال
 جداگانـه   یمدارها اکثر این نوع از کنترلرها دارای     . گیرد  می ترین حالت ممکن انجام   

. ردی را بپذ  ی متفاوت ین مدارها برنامه کار   یت را دارند که هر کدام از ا       ین قابل یبوده و ا  
ـ توان چند د    می نه چند مداره  یبهاندازی     راه ک کنترلر با  یا استفاده از    به طور مثال ب    گ ی

امـا همانطورکـه در قـسمت        .کرداندازی     راه نهی مختلف بصورت به   یرا با برنامه کار   
ـ  نـصب ا   ین راه بـرا   ینـان تـر   ین و قابـل اطم    یره شد ساده تـر    از اش یقبل ن  ن نـوع از    ی

ـ  هـر    یه به طـور جداگانـه بـرا       ستم استفاده از کنترل تک مدار     یکنترلرها در س   ک از  ی
  .است شده نشان داده 3-4ن کنترلرها در شکل یاز اای  نمونه. باشد  میءاجزا

یی که در آنها از کنترلرهای زمانی ساده استفاده شده و نیاز به اسـتفاده از                ها  سیستمبرای  
یل کنترلهـای   تبـد   از نظر اقتصادی افـزودن سنـسور و        ،باشد  می بهینهاندازی     راه کنترلهای با 

بهینه دارای توجیه اقتصادی نبوده و اغلب به صرفه تر خواهد بـود کـه               اندازی     راه زمانی به 
ی مـورد نیـاز در      هـا   قابلیتآنها تعویض گردند که در این هنگام باید توجه داشت که کلیه             

  .کنترلر جدید موجود باشد

  
  ی بهینهانداز ای از انواع متداول کنترلرهای با راه  نمونه3ـ4شکل 
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 کـه   باشـند   می ی در واقع کنترلر زمان    هان نوع از کنترلر   ید ا یهمانطور که اشاره گرد   
زان صرفه  ی م بنابراین.  اند ط فراهم آورده  ی مح طی را با شرا   یط داخل یق شرا یت تطب یقابل
ن ی بـه آب و هـوا و همچنـ         ین روش به شدت بستگ    ی در ا  سوخت در مصرف    ییجو

 بـه   ی خارج یهوا  نصب سنسور  ،کنترلرق  یکارکرد دق  یبرا. داردکنترلر  ق  یکارکرد دق 
ـ  خارج با  ی هوا یسنسورها. برخوردار است ای    ژهیت و یصورت مناسب از اهم    د در  ی

 دور باشـد و دور از تـابش         یکـ یزی که از صدمات ف    ی خارج و در محل    یمعرض هوا 
ل وجود فشار مثبت داخل منجر بـه        یکه به دل   ،هارزدد، بارش باران و     یم خورش یمستق
  . سنسور گردد، نصب شودی داخل از رویور هواعب

   کنترلرها در تاسیساتی که تنها برای تامین بار گرمایشی فضا استاستفاده از 3ـ1ـ4

 یروش. باشد میها     دیگ ین روش در کم کردن ساعات کارکرد اضاف       ین روش سوم  یا
 ش فـضا  یگرمان  یفه آنها تنها تام   ی که وظ  هایی  دیگ ینان که در آن بررو    یساده و قابل اطم   

 خـارج   ی هـوا  یدمـا گیـری      انـدازه  بر مبنای شوند که تنها      می  نصب یی کنترلرها ،باشد می
ار یبـس ،  ستمی س ین روش نسبت به خاموش کردن فصل      یاستفاده از ا  . کنند  می کار) طیمح(

ن کاربرد اسـتفاده از     یشتریب. باشد  می  خارج یط هوا یتر با شرا   هماهنگ   تر و کاراتر، مناسب 
زات یـ  مناسـب در تجه یهـا   ترموستاتی است که دارا   ییها کنترلرها در مکان  ن نوع از    یا

 .باشـند   نمـی  ینـه انـرژ   یها مسئول پرداخت هز    ا افراد ساکن در آن مکان     ی نبوده و    ییانتها
هـا،    مثـل هتـل    ،ز باشـد  یـ  ن یادیزهای     پنجره ین فضاها دارا  ی که ا  یبخصوص در موارد  

ـ   هـا   هن با باز کردن پنجـر     یکن است ساکن  ن حالت مم  یدر ا . ... و   ی ادار یها سازمان  یو ب
 یشتر بـرا  یـ نه ب یجاد هز یو ا ها     دیگ ش زمان کارکرد  یموجب افزا  ی به اتالف انرژ   یتوجه
 ی با سنسور هـوا    یین روش استفاده از کنترلرها    ین معضل بهتر  ی رفع ا  یبرا. گردند یانرژ
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زان کـارکرد   یـ رج م  خا ی هوا یدماگیری     اندازه ن صورت که کنترلر با    یبد. باشد  می خارج
ـ کنند تا بـار گرما      می شده کار ن  ییتنها در آن زمان تع    ها     دیگ ن کرده و  یرا مع ستم  یس  یشی

منجـر بـه کـاهش     یانرژن هر گونه اتالف     ی بنابرا ،ن گردد ی مورد نظر تام   یمربوط به فضا  
ـ        می ط نامطبوع یجاد شرا یط داخل و ا   ی مح یدما ن بـه   ی سـاکن  ی تـوجه  یگردد و مـانع از ب

ـ در ا ها     دیگ کمتر کار کردن  . شود می یرژتلفات ان   یین حالـت عـالوه بـر صـرفه جـو          ی
زات یـ  تجه کردبا کمتر کردن کار    ی انرژ یی منجر به صرفه جو    ییزات انتها ی تجه در یانرژ
منتقل کننـده آب داغ     های    گ و لوله  ی از جداره د   یتیمتر شدن تلفات هدا   کگ و   ی د یجانب

   .است شدهش داده ی نما4-4ا در شکل ن کنترلرهیاز اای  نمونه. گردد  میو گرم
در این نوع از کنترلرها نیز مهمترین و اساسی ترین نکته نـصب صـحیح سنـسور                 

که شرایط نصب آن در قسمت قبـل بـه تفـصیل مـورد            باشد    می دمای محیط خارجی  
درجه نیز موجب شرایط نـامطبوع       چرا که خطایی در حدود چند     . بررسی قرار گرفت  

تـوان از بـروز      مـی  بنابراین با کنترل منظم و مناسب سیستم      . ددگر  می در فضای داخل  
 .این مشکل جلوگیری کرد

  
  

  کنند  میی از انواع کنترلرهایی که بر مبنای اندازه گیری دمای هوای خارج کاریها هنمون 4ـ4شکل 
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  ن سوختیتر ی استفاده از اقتصاد2ـ4
با استفاده  ها     دیگ کرد زمان کار   برای کم کردن    گوناگون یها  روش یپس از بررس  

 هـا   هنـ ی در هز  یی از صرفه جـو    یگرین بخش جنبه د   ی حال در ا   ، مناسب یاز کنترلرها 
 و اکثـر  باشـد      مـی  ار متفاوت ی مختلف بس  یها مت سوخت در زمان   یق. شود  می مطرح
 به  بخشن  ین در ا  ی بنابرا .باشند  می  متفاوت را دارا   یها  سوخت کار با    ییتواناها    دیگ
  مختلـف سـال    یهـا  ض نـوع سـوخت در زمـان       ی تعـو  ی بـرا  یملـ ن دستور الع  یتدو
ن هدف  یل به ا  ی ن یبرا.  کرد ینه بهره بردار  ین هز یگ با کمتر  یم تا بتوان از د    یپرداز می
 [8]:ر را دنبال کردید مراحل زیبا

ـ نه خر ین هز یین گام تع  یولا • ـ  قابـل مـصرف در د      یهـا   سـوخت د انـواع    ی  گی
ـ دو صـورت خر    معموالً به    ها  سوخت. باشد می دسـته اول   . شـوند   مـی  یداری

 و هـر    گردیـده عرضـه   ) مثل گـالن   (ییها باشند که در حجم     می ییها  سوخت
 مثـل نفـت     .شوند  می ی نگهدار ی مدت یبرا شده و    یداریکبار خر یچند وقت   

 در  ینـه پرداختـ   ید هز ی با ها  سوختن  ید ا ینه خر یهزبا  و پروپان که در رابطه      
باشند کـه از      می ییها  سوختوم   دسته د  .ردید مورد محاسبه قرار گ    یزمان خر 

باشـد     مـی  نه آنها درهر زمان متفـاوت     یشود و هز    می افتیق انشعابات در  یطر
 ها  سوختد انواع   ی خر ینه الزم برا  یزان هز ین م یپس از تدو  . مانند گاز و برق   

ز ی تر سوخت ن   ید اقتصاد ی خر ی برا ییها  روش مختلف سال به     یها در زمان 
  .افتیم یدست خواه
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  )نفت و گاز(از دیگهای دو سوختیای  مونهن 5ـ4شکل 

 

اسـتفاده  . باشد  می  مختلف یها  سوخت ی برا یجانبهای    نهیگام دوم برآورد هز    •
 یر بر رو  یستم، تاث ی س ینه نگهدار ی مختلف باعث تفاوت در هز     یها  سوختاز  

ـ  د ی جانب ءر بر کارکرد اجزا   یگ و تاث  یراندمان د  بـه طـور مثـال      . شـود   مـی  گی
را ... ز کردن مشعل، بدنه طرف آتش و        یاز به تم  ی گاز ن  ی جا استفاده از نفت به   

 .گردد می ستمی س ینه نگهدار ین عوامل باعث باال رفتن هز     یدهد و ا    می شیافزا
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باشند که    می ی احتراق متفاوت  یها  راندمان یمختلف دارا  یها  سوختن  یهمچن
ـ  د یزات جانب یدر رابطه با تجه   . گردد  می گیر در راندمان د   ییباعث تغ   زیـ  ن گی

 با سوخت نفت    ییها  سیستماز به کارکرد پمپ نفت در       یمثال ن توان به طور     می
ن ی البته الزم به ذکر است که در ا . گاز سوز اشاره کرد    یها  سیستمسه با   یدر مقا 

ـ آور  نمیزات را به حسابیتجهخرید و نصب نه  یحالت هز  ـ  چـرا کـه ا  ،می ن ی
 را بر مـصرف  یدینه جدید و هز ان  شدهستم نصب   ی س یزات از قبل بر رو    یتجه

ـ  آنهـا در ا    ی مـصرف  یکنند و تنها انرژ     نمی لیکننده تحم  ن قـسمت مـد نظـر       ی
 .خواهد بود

در گـام سـوم     گیـرد،     می  اول و دوم انجام    یها  گام  که در  یبا توجه به محاسبات    •
ض در نـوع سـوخت را   ی و چگونـه تعـو  یم گرفت که در چه زمـان      ید تصم یبا

رد کـه مجمـوع     یـ گ  مـی   صـورت  یگـام ض در نوع سوخت هن    یتعو. انجام داد 
بـا   ی و کـارکرد اجـزاء جـانب       ستمیـ  س  از ی، نگهـدار   سـوخت  دیخرهای    نهیهز

ـ  ا . کمتـر باشـد    ید از سـوخت قبلـ     یسوخت جد استفاده از    ض نـوع   ین تعـو  ی
توان انجـام داد      می کی و هم به صورت اتومات     یسوخت را هم به صورت دست     

 .خواهدشده ح دادیک در قسمت بعد توضیض سوخت اتوماتیکه تعو

ق ین و دق  ی واضح و مشخص که زمان مع      ین دستور العمل  ین مرحله، تدو  یآخر •
 .باشد  می کند،صر نوع سوخت را مشخییتغ

 ،گیـرد   مـی  انجامک و دو    ی یها  گام در   ی که ه محاسبات یگردد که کل    می خاطر نشان 
ر شتیـ البتـه اکثـر کارکنـان و مـسئوالن ب          .دشـو  یکسان انجام ک واحد   ی یبر مبنا باید  
 ینه نگهـدار  ی و هز  یاز به نگهدار  یکنند که ن   میاندازی    راه ییها  سوختبا   را   ها  مشعل
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ـ مت خر ی به ق  یرا کاهش دهد و توجه     خت، رانـدمان احتـراق و کـارکرد         سـو  یداری
ن یبه طور مثال گاز را به نفت و نفـت سـبک را بـه نفـت سـنگ                  .  ندارند ی جانب اجزاء
ـ نه خر ی گاز به مراتب از هز     یدارینه خر یکه هز ی در حال  .دهند  می حیترج  نفـت   یداری
ـ  بـودن ا   یز از اقتصاد  ین افراد را ن   ید ا ین با ایبنابر. شتر است ین ب یسنگ ن روش آگـاه    ی

  .ه کردی توج معینیها ر نوع سوخت در زمانییکرد و آنها را نسبت به تغ

 [1]کیض سوخت اتوماتیستم تعوی س1ـ2ـ4

 ینـ یش ب یر قابل پ  ی غ یها  وختسر  یی تغ یشتر برا یک ب یر سوخت اتومات  ییتغ ستمیس
 ،کنـد   می که در فصل سرما فشار گاز افت       یبه طور مثال هنگام   . منظم کاربرد دارد   نا و
ـ در ا . ن به سرعت نوع سوخت را عوض کـرد        د بتوا ین سوخت مشعل با   ی تام یبرا ن ی

نـان خـاطر    یار سـاده تـر و بـا اطم        ین عمل بس  یک ا یاتومات ستمیحالت با استفاده از س    
 ی آسـان  ی دسترسـ  یداراهـا      دیـگ   کـه  یبخصوص در مـواقع   . ردیگ  می م انجا یشتریب

ـ  ز ،ض نوع سـوخت توسـط افـراد       یکنترل در تعو  ر این حالت    د رای ز نباشند اد قابـل   ی
 خود  یین روش کارا  یگر ا ی د ،ردیر نوع سوخت انجام نگ    یین تغ ینان نبوده و اگر ا    یاطم

  .دهد  میستم از دستیرا در س
ن یفه ا ی است که وظ   ییاز به کنترلرها  یک ن یماتض نوع سوخت اتو   ی نصب تعو  یبرا

 را خـاموش کـرده و مـشعل         یکنترلرها آنست که مشعل مربوط بـه سـوخت مـصرف          
 ییهـا  گنالید توسط سـ   ین عمل با  یاما زمان ا  . د را روشن کنند   یمربوط به سوخت جد   

ـ ن هدف با توجـه بـه ا       یل به ا  ی ن یبرا. ن کنترلرها داده شود   یبه ا  ر ییـ کـه عمـل تغ     نی
ـ  را از طر   یگنال ورود یتـوان سـ     می ردیگ  می  انجام یطیشراچه  وابسته به   سوخت   ق ی

 یا در مواقع  ین عمل را انجام دهد، و       ی ا ی زمان یبر مبنا ستم  ی، اگر س  یک کنترلر زمان  ی
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ـ  کـه بـر ا     ییکند استفاده از کنترلرها     می  خارج کار  ی هوا ی دما یستم بر مبنا  یکه س  ن ی
 ی مصرف اقتصاد  ی برا ها  هموتورخانستم در   ین س ینصب ا  .کنند، انجام داد    می مبنا کار 

 ی بـرا   مسئول از به حضور دائم فرد    ی بدون ن   بتوان  باعث میگردد تا   ،ن نوع سوخت  یتر
نـصب  البتـه    .انجـام داد  بطـور مطلـوبی     ض در نوع سوخت این عمـل را         یانجام تعو 
ـ د به متخصص ا   ی بوده که با   یقیکار حساس و دق    ستمین س یاز ا ی مورد ن  یکنترلرها  نی

 دارد تا از حالت کارکرد       متناوب ینیاز به بازب  یز ن ی ن ستمین س ی بعالوه ا  .امر سپرده شود  
  .آل خود خارج نگردد هدیا

  گی دی جانبی توسط اجزایمصرف سوختل ی تقل3ـ4
ـ  د ی در رابطه با کم کردن سـاعات کـارکرد اضـاف           یپس از بررس   ن یگ و همچنـ   ی
ل یـ  اکنـون بـه تحل     ستم،یـ س کـارکرد    ی بـرا  ین سوخت مـصرف   ی تر یانتخاب اقتصاد 

 ی اجـزا  .شود  می ختهپرداگ  ی د ی جانب ی در اجزا  ی مصرف سوخت کم کردن    یچگونگ
 :پردازند می ی به اتالف انرژی اصلطریق از دو یجانب

 [5]باشد  نمیستمیاز به کار آنها در سی که نیزاتیکارکرد تجه کنترل •

ـ  د ی جـانب  زاتیـ  تجه ،شود  می  مشاهده 7ـ4 و   6ـ4 های  همانطور که در شکل    گ ی
ط یدر شـرا  ستم  یـ  کـارکرد س   یی توانـا  ین بـرا  ینان و همچن  یب اطم یش ضر یزااف یبرا

ـ . شوند  می ستم نصب ی در س  یی اغلب به صورت دوتا    حداکثر بار   در اکثـر مواقـع      یول
زات دو گانـه دائمـاً در حـال         ین تجه یحال اگر ا  . باشد  نمی ستم دوم یکرد س ر به کا  ازین

ـ  از ا  یری جلوگ یبرا. گردند  می ستمیدر س  ی موجب اتالف انرژ   ،کار باشند  ن تلفـات   ی
ـ  تا از ا   ،باشد  می کی اتومات ین روش استفاده از کنترلرها    ی بهتر یانرژ ـ ن طر ی ق بتـوان   ی

  .نمود را کنترل یزات جانبی تجهیکارکرد اضاف
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  کارکردشان در  باید وگردد  میبر روی دودکش نصب  از جمله اجزای جانبی که6ـ4 شکل

 .گرددباشند متوقف   می خاموشها مشعل زمانیکه 

 

  
   باید کار کنندها مشعلی نفت که تنها در زمان کارکرد ها پمپ 7ـ4 شکل
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 [6]گی با توجه به مصرف دی جانبی اجزایط کاریهماهنگ کردن شرا •

باشند   می یکنواختیکسان و   ی توان کاری  یط بار دارا  یه شرا ی در کل  یزات جانب یاکثر تجه 
ن امر موجب   ی و ا  انجام گیرد ن بار   یشتری ب ی آنها بر مبنا   ید تا طراح  گرد  می ن امر باعث  یو ا 

ن معضل  ی حل ا  ی برا .گردد  می ستمی مدت س  ی کارکرد طوالن  رد ی قابل توجه  یاتالف انرژ 
م انتخاب کرد و همـواره آنهـا را بـا قـدرت             یت تنظ ی اجزاء را با قابل    ،د در فاز انتخاب   یا با ی

  . مختلف بهره جستیط باریستم با شرایسا از چند ید و م نمویگ تنظی دیخروج
ار متفاوت بوده و به طور عمده وابسته        ین حالت بس  ی در ا  ی انرژ ییل صرفه جو  یپتانس

ـ  نـوع سـوخت د     ی نحوه کنترل آنها و حت     ،یزات جانب ی توسط تجه  ی مصرف یبه انرژ   گی
ن یگ با سوخت نفت سـنگ     ی د یزات جانب ی توسط تجه  ی مصرف ی بطور مثال انرژ   .باشد می
ـ که ا ی در حال  .باشد  می ستمی به س  ی ورود ی از کل انرژ   10 %تا 5%حدود  در    در  ین انـرژ  ی

ن در رابطـه بـا    ی همچنـ  . نظر کردن اسـت     قابل صرف  یار کم و حت   یانواع گاز سوز آن بس    
ـ توان بـه ا     می زیزات ن ینحوه کنترل تجه     میـزان تلفـات انـرژی      ن نکتـه اشـاره کـرد کـه        ی

 بـه مراتـب     ،رنـد یگ  می گی خود را از بار د     ی ورود گنالی که س  یی با کنترلرها  ییها  سیستم
 ،ازیـ  ن  تنها در زمـان    یزات جانب ی تجه ها  سیستمن  یرا در ا  ی ز .ست ا ها  سیستمگر  یکمتر از د  

 در هنگـام خـاموش بـودن        یه حاالت ممکن است حت    ی در بق  ی ول .کنند  می شروع به کار  
زات ابتـدا   یـ ن تجه ین ا  کنترل کرد  یبرا . به کار خود ادامه دهند     یزات جانب یز تجه ینگ  ید
 کنتـرل  ی شروع به کار آنها و چگـونگ یط الزم برای نسبت به انواع آنها، شرا ید شناخت یبا

ـ سات د ی در تاس  یجانبزات  یتجه. گ داشت یآنها با توجه به بار د       یهـا   پمـپ : گ شـامل  ی
 سـوخت، گـرم     یهـا   پمـپ ،  یریـ  تقط یهـا   پمپه آب،   ی تغد یها  پمپگرم،  گردش آب   

ه ی هوا، تـصف   ی، کمپرسورها ها  فن سوخت جامد،    یزات الزم برا  یهسوخت، تج های    کننده
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 با توجـه بـه      یک و دست  یتوان آنها را به صورت اتومات       می کهباشد     می ...آب و   های    کننده
 نـصب   ،گـردد   مـی   اسـتفاده  ی دسـت  ی که از کنترلرها   یالبته در زمان  . گ کنترل نمود  یبار د 
 وباشد    می گی و د  یزات جانب یارکرد تجه ن ک یانگر رابطه ب  ی واضح و روشن که ب     ییهاپالک

  .  برخوردار استیت فراوانین رابطه از اهمیآموزش افراد مسئول در ا

  گ ی به دیزات جانبی اتصال تجه1ـ3ـ4

 وابـسته کـردن     ،یزات جـانب  یـ  در تجه  ی کم کردن تلفـات انـرژ      ین روش برا  یاول
را همانطور کـه در     ی ز .دباش  می آنهادر ارتباط با     است که    یگیکارکرد آنها با کارکرد د    

 در  ی حتـ  یزات جـانب  یـ رد، تجه یکار انجام نگ   نیح داده شد اگر ا    یز توض یبخش قبل ن  
 گ نباشد به کارکردشـان ادامـه  ی د ی هم رو  یز خاموش باشد و بار    یکه مشعل ن   یزمان
 ی الزم بـرا   یکنند که انـرژ     می جادیستم ا یق در س  ین طر ی را بد  ین وابستگ یا .دهند می
ز داشـته   یـ  ن دیگ اگر چند    یحت. شود  می نی آنها تام  ی برا دیگق  ی طر زات از ین تجه یا

متـصل  هـا    دیگ آنها را به کل    ،زاتی تجه ی مصرف ی کم کردن انرژ   یتوان برا   می میباش
 بـه   یدیر سـولونوئ  یق ش ید که از طر   یریرا در نظر بگ   ای    هیبه طور مثال پمپ تغذ    . کرد
ن پمپ نصب   ی ا ی بر رو  یترلستم کن ی که س  یدر صورت . است  شدهمتصل  ها     دیگ هیکل

 از  یری جلـوگ  ی حـال بـرا    .وسته و به طور مداوم کار خواهـد کـرد         ین پمپ پ  ینشود ا 
د و  یر سـولونوئ  ی ش توسطه  ی پمپ تغذ  ی الزم برا   انرژی توان  می ی انرژ یمصرف اضاف 

ها    دیگ هی که کل  ین حالت تا زمان   ی در ا  .ن نمود یتامها     دیگ قی از طر  ،با استفاده از رله   
ـ ستم  ین س یدر واقع ا  . باشد  می  پمپ خاموش  ،پمپ نداشته باشند  از به   ین ستم یـ ک س ی

 دن روشـن کـر    یگنال الزم برا  ین کنترلرها س  ی بوده که ا   یزات جانب ی تجه ی برا یکنترل
  .کنند  میافتی درآنهابه ها   دیگازیق نیرا از طراین تجهیزات 
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 داشت آنـست کـه      د همواره مد نظر   ین مسئله با  یکه در رابطه با ا    ای    ن نکته یمهمتر
ـ  در آ  یکلیصـورت سـ   ه  ش از اندازه ب   یستم ب ید س ینبا ـ ا. دی ن مـسئله بخـصوص در      ی

ـ ز. باشـد  مـی   مهمتر ،باالاندازی     راه ینرسی با ا  ییها  سیستم ستم یـ  کـردن س   یکلیرا سـ  ی
 ینـه نگهـدار   ین امر هز  ی گشته و ا   سیسساتاتموجب خاموش و روشن شدن مداوم       

 به طور مثـال     .در پی خواهد داشت    آنها   یا برا رکمتر   نانیب اطم یباالتر و عمر و ضر    
 ی عمر به مراتـب کمتـر      ی دارا ،شود  می قه روشن و خاموش   ی که هر چند دق    یموتور

کـه   ین در هنگـام   یبنابرا. باشد  می ی با کارکرد در مدت زمان طوالن      ینسبت به موتور  
ـ شـود با    می نیتامها     دیگ قی از طر  یزات جانب ی تجه ی الزم برا  یانرژ ـ د ا ی ه را  ن نکتـ  ی

 خواهـد بـود     یشتری ارزش ب  ی شده دارا  یی صرفه جو  ینظر داشت که انرژ   همواره مد 
 از  ، کوچـک  یهـا   فـن  و   هـا   پمپ اغلب   یبررو ستمیرات س ی و تعم  ینه نگهدار یا هز ی

ـ توان ا   می ،دارندناندازی     راه ی برا یی باال ینرسیآنجا که ا   ـ  یـ ن س ی اده یـ  را پ  یستم کنترل
زات کوچـک کـاربرد   یـ  تجهیشتر بـرا ین روش ب یز استفاده از ا   ی ن ی در حالت کل   .کرد

تـوان    می نان و ساده  ین روش ارزان، قابل اطم    یبا استفاده از ا   . زات بزرگتر یدارد تا تجه  
ده ین امر موجب گرد   ی که ا  ، کاست یزات جانب ی تجه ی الزم برا  ینه انرژ یاز هز  40%تا  

  . باشدیول قابل قبیه اقتصادی توجیزات کوچک دارای تجهی براطرحن ی ایتا اجرا

    دوتایی جانبی در تجهیزاتمصرفی  تقلیل انرژی2ـ3ـ4

 جانبی را زات  ی از تجه  یاری بس ، برای افزایش ضریب اطمینان،    دیهمانگونه که اشاره گرد   
ح آنهـا   ی در صورت عدم کنترل صح     کنند، که   می  نصب ها  ه در موتورخان  ییتابه صورت دو  

ـ  کنترل ا  ی که برا  یوشر. شود  می ق اتالف ین طر ی از ا  ی قابل توجه  یانرژ در  تجهیـزات ن  ی
هـا     دیـگ   توسـط  ی مـصرف  ی کم کـردن انـرژ     ین روش برا  یشود دوم   می ن قسمت ارائه  یا
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ـ تغذی  ها  پمپ آب گرم،    یها  پمپتوان به     می ییتا دو یزات جانب یاز جمله تجه  . باشد می ه ی
د قطـع و وصـل در       یک کل ی با نصب    . انتقال دهنده سوخت اشاره کرد     یها  پمپ  و یریتقط
  . شدیا کمکیستم دوم ی سیتوان مانع از کارکرد اضاف  میزاتین تجهیر قدرت امدا

  ها گین دی بینه بار حرارتیم بهی تقس4ـ4
کـه در    تـدوین برنامـه کـاری بـرای کـاهش تلفـات انـرژی              درن روش   یچهارم
. باشد میها     دیگ نی ب یترنه بار حرا  یم به ی تقس ،گ کاربرد دارد  ی با چند د   ییها  سیستم

 ب روشـن شـدن    یـ  که توسـط آن ترت     ین دستور العمل  یر با تدو  یل ز یه دال با توجه ب  
نـه  یتـوان بـا هز      مـی  ن آنها مشخص گردد،   ی ب یم بار حرارت  ین تقس یو همچن ها    دیگ
   [1]:ن آوردییستم را پایکرد سرنه کای هزی تا حد قابل توجه،نییار پایه بسیاول

 ین داراای بنابر،ندشو  می مختلف ارائهیها مدلزها و یها، سا ها در نوع گید •
 ی موارد تفاوت در راندمان برای در بعض.دنباش می  مختلفیها راندمان
 .رسد  میزی ن30% به یمختلف حتهای  دیگ

بـه  . کند  می ریی تغ یط مختلف بار به طور قابل توجه      یاردر ش ها     دیگ راندمان •
خ  بار ر  60%م راندمان آنها در     میگ موجود باشد که ماکز    یطور مثال اگر دو د    

تـوان    می گین دو د  یم برابر بار ب   ی با تقس   مدنظر باشد،  120% بار   نیدهد و تام  
ـ که اگر به    ی در حال  .افتیستم دست   ی س ین حالت کار  ینه تر یبه به  ـ ک د ی گ ی

ستم به شدت افـت     ی راندمان س   بار داده شود،   20%گر  یگ د ی بار و به د    %100
 .خواهد کرد

 .باشند  میزاتیارکرد تجه و کی نگهدارینه متفاوت برای هزیها دارا گید •

 .کنند  می را مصرفی متفاوتیها سوخت مختلف یها گید •
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نـه  ین هز یگ با کمتـر   ی با چند د   ییها  سیستم کارکرد   ین قسمت چگونگ  یدر ا  •
ـ ن هدف با  یدن به ا  ی رس یشود برا   می انیط بار ب  یه شرا یدر کل  ـ د مراحـل ز   ی ر ی

  :ردیانجام گ
 .ط باریه شرایو در کلها   دیگک ازی هر ینه الزم برایمحاسبه هز •

ن حاالت مختلف بـار کـل       ی تام یبراها     دیگ بین حالت ترک  ینه تر ین به ییتع •
 .ازیمورد ن

ط مختلف بـار و بـا   یدر شراها   دیگ کارکردیک دستور العمل کارا برا   یه  یته •
 .نه ممکنین هزیکمتر

و هـا     دیـگ  کوتاه در رابطـه بـا رانـدمان       ای    ن روش ابتدا الزم است مقدمه     یان ا ی ب یبرا
 را در رابطـه بـا       یدگاه روشـن  ین موضوع د  یان گردد چرا که ا    یدر آنها ب  عوامل افت راندمان    

  .دهد  میان شد به مای که در قسمت قبل بین دستور العمل کاریهدف از تدو
ـ تـوان در ا     می راها     دیگ یبه طور کل     و یمیقـد هـای      دیـگ  ن بحـث بـه دو قـسمت       ی

 70% در حـدود     ییهـا   رانـدمان  بـا    یمیقـد  هـای    دیـگ  . کرد یم بند ید تقس یجدهای    دیگ
 در  یاتالف انرژ . ز خواهد شد  ی کمتر ن  یحتها     دیگ  این  راندمان ،ش بار یباشند که با افزا    می

ـ آ  مـی  به حساب ها     دیگ نیاز جمله عوامل مهم در کاهش راندمان ا        1حالت آماده باش   . دی
 ایـن حالت آماده باش در      در   ی از تلفات انرژ   ی در افت راندمان ناش    یادی ز یها البته تفاوت 

 ی بـاالتر  ی تلفات انرژ  ی با اتاق احتراق باز دارا     هایی  دیگ به طور مثال     .وجود دارد ها    دیگ
با اتاق احتراق   های     دیگ  نسبت به  )ی ورود ی از کل انرژ   10%حدود  (ت آماده باش    در حال 
 اتـالف   ی دارا ،در حالت آماده بـاش    ای    ک مرحله ی با مشعل    هایی  دیگا  یباشند و     می بسته

                                                 
1. standby losses  
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ـ  در ا  .باشـند  مـی  ای  چنـد مرحلـه    علشمـ بـا   های     دیگ  نسبت به  ی باالتر یانرژ ن رابطـه   ی
 در  یزان اتالف انرژ  یم دارای کمترین باشند   می می قابل تنظ  یه بزرگ در گستر   که ییها  مشعل

زان تلفـات   یـ مها     دیگ ی با کاهش بار بر رو     یمیقدهای     دیگ در. هستندحالت آماده باش    
  .شود  میگین امر موجب افت راندمان دیافته و ایش یاده باش افزا در حالت آمیانرژ

 یهـا   رانـدمان  یکـسان دارا  یمختلف با سـوخت     های     دیگ ،یامروزهای     دیگ در یول
 در ی چنـدان  اترییـ  تغ نیـز ها     دیگ  با تغییرات بار بر روی این      یحت .باشند می یباً مساو یتقر

ـ  ز ی چند درصد و در بارها      کم در حدود   یدر بارها  (گردد  نمی ایجاد راندمان بـاً  یادتر تقر ی
د نشـو   مـی با سوخت نفت کـه امـروزه عرضـه    های     دیگ  به طور مثال   .)ماند  می یثابت باق 

 در  ییهـا   رانـدمان ز  یبا سوخت گاز ن   های     دیگ  و 82%- 85% در حدود    ییها  راندمان یدارا
گاز  سوخت  با اییه  دیگدر   جدید،های    البته در برخی از نوع    . باشند  می  را دارا  81%حدود  

  .اند ز رساندهی ن90% به ی احتراق راندمان را حتی از گازهایناشگرمای بهره گیری از با 

ـ مختلف باهای     دیگ گر که در رابطه با راندمان     ی از نکات مهم د    یکی د مـد نظـر قـرار    ی
 یم توان خروجـ   ی در تنظ  ی چرا که نوع مشعل نقش مهم      ،باشد میها     دیگ  نوع مشعل  گیرد،

 ی در حالـت کلـ     .گـردد   مـی   در رانـدمان   یر قابل تـوجه   یین امر موجب تغ   یته و ا  گ داش ید
  :گردند  میمی به سه دسته تقسها مشعل

  1یا  تک مرحلهیها مشعل •

ن راندمان تنها در    ی باالتر ،گردد  می ن نوع مشعل استفاده   یگ از ا  ی که در د   یهنگام
 ی باش اصـل   ت آماده  در حال  یتلفات انرژ  ها  مشعلن  ید در ا  یآ می دسته  بار کامل ب  

 .گردد می مان محسوبن عامل افت در راندیتر

                                                 
1. Single-stage burner  
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  1یا  دو مرحلهیها مشعل •

مم رانـدمان   یبـه مـاکز   ،  توان در دو حالت بار     میها     دیگ ی بر رو  ها  مشعلن  یبا نصب ا  
 می بـار تنظـ    80% و حـد بـاال را در         60% را در    ها  مشعلن  ین ا ییمعموالً حد پا  . افتیدست  

 ،باشند  می  که دارای سطح تبادل حرارتی کمی      هایی  دیگدر  ه ذکر است    البته الزم ب  . کنند می
  .شتر خواهد بودیبباال  حد راندمان حد پایین به طور قابل توجهی از راندمان

 2شونده می تنظیها مشعل •

ـ  در   یم تـوان خروجـ    یت تنظ ی با قابل  ها  مشعلن  یا وسـته توانـسته انـد      یک بـازه پ   ی
ـ حـال بـا ا   .فـراهم آورنـد  ها   دیگیگ برایبار دط یه شرای را در کلییراندمان باال ن ی

ـ توان با انجام سه مرحلـه ز       میها     دیگ مقدمه کوتاه در رابطه با راندمان انواع       ر و بـا    ی
 هـا  هنی در هزیبه طور قابل توجهها    دیگ نینه بار ب  یم به یه و با تقس   ینه اول ین هز یکمتر

  : کردییصرفه جو
 ها   دیگک ازی هر ی براار بط مختلفینه کارکرد در شرایمحاسبه هز •

و در تمـام    هـا      دیـگ  هیـ  کل یبرآورد راندمان برا  ها     دیگ نه از ی استفاده به  ین گام برا  یاول
 ستم در حالت آماده بـاش را شـامل        ی تلفات س  ،رد راندمان ن برآو ی ا  البته .باشد  می ط بار یشرا
ـ  با ،ورد راندمان پس از برآ  . ن کرد ییگ تع ید با توجه به نوع د     ین تلفات را با   ی ا  و شود نمی د ی
. ط بـار محاسـبه گـردد      یه شرا یگ در کل  ی از د  ی خروج ی واحد انرژ  ینه سوخت به ازا   یهز

ط بـار   یه شرا یز در کل  یستم ن ی از س  ی و نگهدار  یزات جانب ینه کارکرد تجه  ی هز ،نیعالوه بر ا  
ن سه مـورد    یبا جمع ا  . ردیگ  می مورد محاسبه قرار  ها     دیگ  از ی خروج ی واحد انرژ  یبه ازا 
  .ط بار بدست خواهد آمدیه شرایدر کلها   دیگک ازیهر نه کارکرد یهز

                                                 
1. Two-stage burner  
2. Modulating burner  
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ت سـوزاندن   یـ بـا قابل  هـای      دیـگ   اسـت کـه در     ین روش در واقع مشابه روش     یا
. ن سوخت مورد استفاده قـرار گرفـت       ی تر ین اقتصاد یی تع ی مختلف برا  یها  سوخت

  .سیستم را بهینه کردتوان از دو جهت   مین با انجام محاسباتیبنابرا
 ها   دیگم بار درین روند روشن و خاموش شدن و تقسییتع •

د بتـوان بـار     یط بار، با  یه شرا یدر کل ها     دیگ ک از ینه کارکرد هر    ین شدن هز  یحال با مع  
 یه اقتـصاد  یـ م نمود تـا توج    ین آنها تقس  ی ب ین گردد را طور   یتامها     دیگ د توسط یکل که با  
ر گذار  یتاثها     دیگ نیم بار ب  یواند در تقس  ت  می  که ین عامل ی مهمتر . را داشته باشد   یقابل قبول 

 تـک   ی بـه سـه دسـته کلـ        هـا   مـشعل د  ی همانطور که اشاره گرد    . نوع مشعل آنهاست   ،باشد
م ی تقس ،ن حاالت یک از ا  ی هر   یشوند که برا    می میم شونده تقس  یدو مرحله و تنظ   ای    مرحله
  .شود  میح دادهیتوضها   دیگنیبار ب

بـا  هـای      دیـگ  گردد،  می یبررسها     دیگ م بار در  ی که در رابطه با تقس     ین حالت یاول
طالبی کـه در قـسمت قبـل        ن حالت با توجه به م     یدر ا . باشد می ای  عل تک مرحله  شم

د ر و کـارک   ینـه سـوخت و نگهـدار      یاز لحاظ هز  ها     دیگ نیتر یاقتصاد،  بیان گردید 
ـ ن دما و فـشار آب گـرم         ی در باالتر  ،ی خروج ی در واحد انرژ   یزات جانب یتجه ا داغ  ی

تر در  نه باال یبا هز های     دیگ بین ترت ی به هم  .کند  می ستم شده و شروع به کار     یوارد س 
. گردنـد   می میا گرم تنظ  ین تر آب داغ     یی پا ی در دماها و فشارها    ی خروج یواحد انرژ 

 هیـ  بهتر ابتدا شروع به کارکرده و سـپس بق         یه اقتصاد ی با توج  هایی  دیگب  ین ترت یبد
ـ    ی تقـس  .شروع به کار خواهند کـرد     در پی   بطور پی   از  یدر صورت ن  ها    دیگ  نیم بـار ب
 تـک  یهـا  مـشعل  هنگام اسـتفاده از  ها مشعلو نحوه روشن و خاموش شدن      ها    دیگ
  . نداردیده و مشکلیچیاز به محاسبات پیار ساده بوده و نیبسای  مرحله
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 اسـت   یستم در زمـان   یساندازی     راه ن حالت به آن اشاره کرد     ید در ا  ی که با  یگرینکته د 
ن حالت با توجه به قسمت قبـل،        ی خاموش بوده که در ا     ی مدت طوالن  ی برا  موتورخانه که

 اما با   ،کنند  می  شروع به کار   ها  مشعله  یکلباشد     می نییپاها     دیگ  آب داخل  یاز آنجا که دما   
ه یـ بـا توج  هـای      دیگ ایگ و   ینه کارکرد باال و استفاده از د      یبا هز های     دیگ خاموش کردن 

ز یستم را ن  یدر حالت سرد س   اندازی     راه ی برا ینه مصرف انرژ  یتوان هز  ی م  مناسبتر یاقتصاد
 ،یط کـار  یستم به شرا  ی رساندن س  ین حالت برا  ی البته الزم به ذکر است که در ا        .کاهش داد 

 بـا شـروع     یتوان از کنترلرها    می ن مشکل ی حل ا  یکه برا باشد     می  الزم یشتریمدت زمان ب  
 بـه   ی خروجـ  ی هوا یق دما ی به کنترلر را از طر     یورودگنال  ی که س  ینه با سنسور  یبه کار به  

ـ  اسـتفاده کـرد تـا در ا        ،ستمیساندازی     راه یاز برا یمورد ن  یانرژدهد و با توجه به        می آن ن ی
اسـتفاده از   نیاز بـه    نه کار کرد بتوان هنگام      ین هز ی با کمتر  هایی  دیگحالت تنها با استفاده از      

 کـه در رابطـه بـا    یمـوارد  .دن نمـو یاز تـام یـ  مورد نی فضای مطلوب را برا   ی گرما ،طیمح
سات یـ  کـاربرد دارد کـه تاس      یشتر در هنگام  ید ب یان گرد یستم در حالت سرد ب    یساندازی    راه
 فـصل  یگ به طور دائم و مثالً برایگردد چرا که اگر د    می  روشن با فواصل زمانی کم   گ  ید

 ی بـرا  ستمیـ باال از س  نه کارکرد   یبا هز های     دیگ  نصب کنترلر و خارج کردن     ، کند سرما کار 
 یبراها     دیگ هی نبوده و بهتر است که کل      یه اقتصاد ی توج ی دارا چندانآن  اندازی     راه ک بار ی
  .سریعتر به شرایط کاری برسندها   دیگ تا کار کنندستمیک بار گرم کردن سی

 با مـشعل    هایی  دیگم بار در    ی تقس شود،  می ختهپردا  می  آن ی که به بررس   ین حالت یدوم
ـ ک از دو حالت کارکرد مـشعل را         ین حالت هر    ی در ا  .باشد می ای  دو مرحله  صـورت  ه  ب

ـ م و با توجه به راندمان هر د       یکن  می ک مشعل جدا فرض   ی گ و هـر مرحلـه از کـارکرد         ی
 با مشعل دو    یگی به طور مثال د    .شود  می نییستم تع ین حالت کارکرد س   یتریاقتصاد مشعل،
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ـ نجا بـه ا   ی حال در ا   کند  می کارد که در مرحله اول      یریرا در نظر بگ   ای    مرحله ن موضـوع   ی
ـ د از مرحله دوم همـان مـشعل اسـتفاده کـرد و              ی با ش بار آیا  ی با افزا  د توجه کرد که   یبا ا ی

 نی پاسخ براساس رانـدمان معـ       را در مرحله اول قرار داد؟      یگریگ د یمربوط به د   مشعل
ـ ن زمـان با   ی ا  در  برابر باشند،  یها  راندمان یداراها     دیگ لت اول اگر  ا در ح  .شود می د بـه   ی

 راندمان  یداراها     دیگ  مثالً اگر  .ک از دو حالت کارکرد مشعل توجه کرد       یراندمان در هر    
 مرحله دوم باشند بهتـر آن اسـت کـه هـر دو              ی برا 76% مرحله اول و راندمان      ی برا %80
گ اول  ی د یعنین حالت وجود داشت     ی حال اگر بر عکس ا     .گ در مرحله اول کارکنند    ید

 ی مـشعل  یز دارا یگ دوم ن  ی و د  80%که راندمان هر دو مرحله      ای     دو مرحله  یل مشع یدارا
ن یا.ز کار کند  یدر مرحله دوم ن   گ اول خود    ی بهتر است که د    76%ای    با راندمان دو مرحله   

 :ر آماده استیمثال به صورت خالصه در ز

  ها در سیستم مذکور  ترتیب وارد شدن مراحل مختلف دیگ1ـ4ولجد

 فشار تنظیم شده
 ناقل سیال برای

 ترتیب وارد شدن مراحل
 دیگها در سیستم مختلف
 )حالت اول(

ترتیب وارد شدن مراحل 
 ها در سیستم  دیگمختلف
  )حالت دوم(

13 PSI #1 مرحله اول 1# مرحله اول 

12 PSI #2 دوممرحله 1# مرحله اول  

11 PSI #1 مرحله اول 2#  دوممرحله 

10 PSI #2 م دولهمرح 2#  دوممرحله 

 بـه عنـوان   ها مشعلگردد هر مرحله از     می ز مشاهده ی ن 1ـ4 همانطور که در جدول   
بـا رانـدمان    های     دیگ ک حالت جداگانه در نظر گرفته شده و مانند حالت قبل ابتدا           ی

  .کنند  میستم شروع به کاریباالتر در س
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 از  ز مانند قبل عمل کرده و هـر مرحلـه         یستم در حالت سرد ن    یساندازی     راه یبرا
اندازی    راه ، در حالت   باشد ی راندمان باالتر  یکه دارا ها     دیگ ک از ی در هر    ها  مشعل
انـدازی     راه  با ییتوان از کنترلرها    می زین حالت ن  ی که در ا   ،کند  می  شروع به کار   سرد
ـ ستم ز یـ  که تعداد دفعـات خـاموش و روشـن شـدن س            ینه در صورت  یبه  ،اد باشـد  ی

  .داستفاده نمو
ـ  کـه در ا    ین حـالت  ین و آخر  یسوم شـود،    مـی  اختـه  پرد ان آن یـ ن قـسمت بـه ب     ی
چنـین   کـردن   و بهینـه   در هنگام اسـتفاده   . باشد  می م شونده ی با مشعل تنظ   هایی  دیگ
   .دو حالت ممکن است وجود داشته باشد هایی دیگ

 یدر درصـد مشخـص    ها     دیگ معموالً. با هم برابر باشد   ها     دیگ هیاول آنکه راندمان کل   
م کرد  یان آنها تقس  ی بار کل را م    ید طور ین با یاباشند بنابر   می دمان را دارا  ن ران یاز بار باالتر  
استفاده کرد که هر کدام از آنها در همـان درصـد مـشخص کـار                ها     دیگ  از یو از تعداد  

باشـند و بـار کـل         مـی  ن راندمان ی باالتر یداراها     دیگ  بار 70%به طور مثال اگر در      . کنند
  . کنندستم شروع به کار میی در س70%ت یگ با ظرفی باشد دو د%140

بـا هـم    ها     دیگ  که ممکن است وجود داشته باشد آنست که راندمان         یگریحالت د 
 ی تا زمـان ،باشد  میییار باالی راندمان بسیگ اول دارایمتفاوت باشد به طور مثال اگر د      

ـ  اما اگر رانـدمان د     .کند  نمی ع به کار  روگ دوم ش  یده د ی بار نرس  100%ط  یکه به شرا    گی
ـ دن د یگ دوم قبل از رس    یداندازی     راه ،دا کند ی پ یریش بار افت چشمگ   یاول با افزا   گ ی
  . استی بار ضرور100%ط یاول به شرا

بـا مـشعل تـک      هـای      دیـگ  قـاً ماننـد   یز دق یـ ستم در حالت سرد ن    ی س یراه انداز 
  .دت نموی رعاد در این حالت نیزیبوده و همان نکات را باای  و دو مرحلهای  مرحله
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  طرح یاجرا •

 طـرح، هـم بـا       ی اجرا .باشد میها     دیگ ی برنامه کار  ی اجرا ،ن گام ین و آخر  یسوم
ک که در قـسمت     یر بوده و هم با کنترل اتومات      ی امکان پذ  یآموزش افراد و کنترل دست    

ه یـ نـه اول  یبا صـرف هز   . ح داده خواهد شد   ی توض  نوع از کنترلرها   نبعد در رابطه با ای    
 یتـوان از اجـرا     مـی هـا      دیگ نیم بار ب  ی تقس یک برا یماتباالتر و استفاده از کنترل اتو     

ق طرح در کنترل    ی دق ی اجرا یرا برا یز.  مطمئن بود  یقتر طرح نسبت به کنترل دست     یدق
ـ و بـاز هـم بـا ا       باشد     می قیو نظارت دائم و دق     افراد مسئول    از به آموزش  ی ن یدست ن ی

  .نان قابل قبول نخواهد بودیب اطمی ضریهمه دارا
در هـا      دیـگ  ق راندمان تک تک   یدقگیری     اندازه ،ن طرح ی ا یر اجرا  د ینکته اساس 

  . قرار گرفته استی به طور کامل مورد بررس5فصل که در باشد   میط باریه شرایکل

  ک ی نصب کنترلر اتومات1ـ4ـ4

بـه طـور    ها     دیگ در بخش قبل در رابطه با اجرای طرح معین شده برای تقسیم بار بین             
 طـرح از کنتـرل   ی اجـرا یتوان برا  میدی همانطور که اشاره گرد.شد داده اقتصادی توضیح

از به حـضور    یر ن ی نظ ی فراوان یها  ضعف ی دارا یکنترل دست . ک استفاده کرد  ی و اتومات  یدست
م ین تقس یستم و همچن  ی س یه ساعات کار  یدر کل ها     دیگ  به یدائم و توجه کامل فرد متصد     

ـ ن عوامل باعث شـده تـا ا  یا که ،باشد میها   دیگنیق بار طبق برنامه ب    یدق ن روش کنتـرل  ی
در روش   در واقـع     .ستم باشـد  یک س ی نسبت به کنترل اتومات    یترنیینان پا یب اطم ی ضر یدارا

توان   می یاز به توجه دائم فرد متصد     یه بدون ن  یق اول ی دق یزیک برنامه ر  یک با   یکنترل اتومات 
 هـا الزم اسـت      مشعل ی با توجه به سه حالت موجود برا       .ق طرح مطمئن شد   ی دق یاز اجرا 
  .ردی قرار گیک مورد بررسیک از حاالت نصب کنترل اتوماتینجا هر یدر ا
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ستم و آن هـم     یـ سرد س اندازی     راه تنها در زمان  ای     با مشعل تک مرحله    هایی  دیگ یبرا
الزم است چرا کـه در       1یرد استفاده از کنترلر متوال    ین عمل متناوباً انجام گ    ی که ا  یدر هنگام 

ون ردال  یک کنترلر ساده کـه براسـاس دمـا و فـشار سـ             ی با استفاده از     ی عاد حالت کارکرد 
  .ق طرح مطمئن شدی دقیاز اجراتوان   می،کند  میستم عملیس

 یداراهـا      دیـگ  کـه  یز در صـورت   یـ نای     بـا مـشعل دو مرحلـه       هـایی   دیگدر رابطه با    
ـ توان بـا      می  برابر باشند مانند حالت قبل     یها  راندمان ک یـ کنتـرل اتومات   ،ک کنترلـر سـاده    ی

 ی بـرا  ،ستم وجود داشـته باشـد     یگ در س  یا سه د  یش از دو    یالبته اگر ب  . ستم را انجام داد   یس
 . استفاده شودی متوالیستم بهتر است از کنترلرها   یش از حد س   ی شدن ب  یکلی از س  یریجلوگ

 رد .گـردد   مـی هیز توصـ ی مختلف نیها راندمان با هایی دیگن نوع کنترلرها در یاستفاده از ا
 نه تنها الزم بـوده بلکـه        یک متوال یم شونده استفاده از کنترل اتومات     یعل تنظ شمبا  های    دیگ
مـورد  هـا    دیگکنترل اتوماتیک متوالی که برای اجرای تقسیم بار بین .باشد  میزی نیضرور

گیرد یک کامپیوتر ساده بوده که سیگنال ورودی خود را از دمای آب و یـا                  می استفاده قرار 
  .نماید  میار دریافت کرده و فرمان مناسب را به مشعل صادرفشار بخ

مختلف عرضـه   های     و با کارایی   ها  قیمتدر   ی مختلفی از این کنترلرها    ها  مدلامروزه  
اینگونـه کنترلرهـا قابلیـت       .است  شده نشان داده    8ـ4 در شکل    هانآ متداول نمونه شده که 

 هـایی   دیگبا مشعل تنظیم شونده و با       در شرایط مختلف بار     ها     دیگ تقسیم بهینه بار بین   
. باشـند   می بهینه سیستم در حالت سرد را دارا      اندازی     راه ی متفاوت و هچنین   ها  راندمانبا  

ترین نوع سوخت و همچنـین کنتـرل          در مصرف اقتصادی   ها  سیستمن از این    عالوه بر ای  
سـازنده،  هـای    اغلب شـرکت  . شود  می انرژی مصرفی توسط تجهیزات جانبی نیز استفاده      

                                                 
1. Sequencing controller  
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بـرای برنامـه ریـزی کنترلـر        . کننـد   می متوالی را به صورت پکیج عرضه     های    انواع کنترلر 
  در کلیه دماها و فشارها و تک تک        ها  مشعلخریداری شده باید شرایط مختلف بار برای        

ای    برای بدست آوردن این شرایط باید سـه مرحلـه          .به طور دقیق به آن داده شود      ها    دیگ
 چـرا کـه ایـن کـار کمـک بزرگـی در              . انجام گیرد  ،به آن پرداخته شد   که در قسمت قبل     

  .انتخاب کنترلر نیز خواهد کرد
انتخـاب  : نکاتی که در این رابطه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد عبارتنـد از                  از جمله 

مـورد اسـتفاده را داشـته       هـای      دیـگ  کنترلری که قابلیت کارکرد و تقسیم بار برای تعداد        
 از  هـایی   دیگپیچیده تر و گران تر هنگامی که در موتورخانه          های    کنترلراستفاده از   . باشد

ریزی کنترلرها بـه صـورت دسـتی و بازدیـدهای             برنامه .باشدانواع مختلف وجود داشته     
   .دنشان خارج نگرد هریزی شد و برنامهآل   ایدهآنها تا از حالت کارکردای  دوره

  
  ها رای بهینه کردن بار دیگ متداولترین روش موجود در صنعت ب8ـ4شکل 



  



 

  
  های  دیگراندمانگیری  اندازه

  حرارت مرکزی 



 

  



  
  
  
  
  

   مقدمه
 و کم کردن ساعات کـارکرد       ین دستور العمل کار   یدر بخش قبل در رابطه با تدو      

. ح داده شـد   یکرد توضـ  رنـه کـا   یبه منظور کاهش هز   ها     دیگ ساتیاجزاء مختلف تاس  
ـ ن هدف مطرح گرد   یدن به ا  ی رس ی که برا  ییها  گامن  ی از مهمتر  یکی گیـری     انـدازه  ،دی

  .شود می ن رابطه پرداختهین بخش به بحث در ایبود که در اها   دیگراندمان
 ی انـرژ  ینـه سـاز   ی در به  ینقش مهمـ  ها     دیگ  راندمان یمتوال  منظم و  یریاندازه گ 
باشـد  ها    گ دی راندمانگیری     اندازه  که مسلط به   ی استخدام فرد  ی که حت  ییدارد تا جا  

 کـه   یل اصـل  یـ نجـا چنـد دل    یدر ا . باشـد  می یه اقتصاد ی توج ینکار دارا ی انجام ا  یبرا
 [8]:است شدهان یرا مشخص کند بگیری   اندازهنیت ایاهم

 گـر مـصرف   یزات د ی و تجه  یل تبادل حرارت  ی که توسط وسا   ی از انرژ  یبخش بزرگ  •
  در رانـدمان   یوچک افـت کـ    ین حت ی بنابرا .گردد  می نیتامها     دیگ قی از طر  ،شود می

کـه   ی در صـورت .گردد  میستمی در س ی انرژ یادیموجب هدر رفتن مقدار ز    ها    دیگ
 ممکـن اسـت     ،ردیـ صـورت نگ  هـا      دیـگ  مـنظم رانـدمان در    گیـری      اندازه کنترل و 
باعـث بـاال    هـا      دیگ زان افت در  ین م یدا کند که ا   ی افت پ  10% تا   5%ن  یشان ب راندمان

 .واهد شدستم خینه کارکرد سیر هزیرفتن چشمگ
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ک از اجـزاء    یتوان از خارج شدن هر       میها     دیگ  راندمان یمتوالگیری     اندازه با •
 آنها آگاه شد و به اصـالح آن         یم شده برا  یاز حالت تنظ  موجود در موتورخانه    

 .ستم تلف نشودی در سیپرداخت تا انرژ

 مـنظم رانـدمان   گیری     اندازه ،ستمیس س ی و سرو  یدار از زمان نگه   ی آگاه یبرا •
افتـه و  یبا گذشت زمان کـاهش    ها     دیگ نامرا راند یزباشد    می یضرورها   دیگ

 .نه گشتیستم از حالت بهیاد راندمان و خارج شدن سید مانع از کاهش زیبا

وب کـارکرد   یـ تـوان اکثـر ع      مـی  به طور متناوب  ها     دیگ راندمانگیری     اندازه با •
  هماننـد  درسـت هـا      دیـگ  راندمانگیری     اندازه قتیدر حق  .افتیستم را در  یس

 .باشد می  مهمیفشار خون در پزشکگیری  اندازه

ستم یـ ر س یـ ، نظ یزات اضـاف  یـ ا افزودن تجه  یافت که آ  یتوان در   می ن روش یبا ا  •
 یش رانـدمان و کـاهش تلفـات دارا        ی افـزا  ی بـرا  کنترل کننده هوا به سوخت،    

 .ریا خیباشد   مییه اقتصادیتوج

 نبـوده و بـا اسـتفاده از         یکـار مـشکل   هـا      دیـگ  رانـدمان گیـری      اندازه خوشبختانه
 را از آن    یدیج مف ین کار را انجام داد و نتا      ی ا یتوان به سادگ    می ن بخش یحات ا یتوض

  .بدست آورد

  ها گید راندمان یمنظم و متوالگیری   اندازهی برای عملیها روش 1ـ5
  بـه آن ی ورودیستم بـه انـرژ  یـ  از سید خروجـ یـ  مف یانگر نسبت انـرژ   یراندمان ب 

 ین محاسـبه انـرژ    یا داغ و همچنـ    ی آب گرم    یت انرژ ین با برآورد ظرف   یابنابر. باشد می
ـ ل نـسبت ا   ی و تـشک   یزات جانب ی مشعل و تجه   یسوخت مورد استفاده برا    ـ ن دو با  ی د ی

 بـوده و در     ی کـامالً تئـور    ین روش، روشـ   ی اما ا  .را بدست آورد  ها     دیگ بتوان راندمان 
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ا داغ تنها در ی آب گرم یت انرژیفظرگیری   اندازهرایباشد ز  نمی قابل اجرایحالت واقع
ـ ر بوده که در ا    یزات الزم امکان پذ   ی و با استفاده از تجه     یشگاهیط آزما یشرا ن حالـت   ی

ـ  گیری     اندازه بعالوه. باشد  می  خطا یز دارا ین ز بـا   یـ  سـوخت ن   ی و انـرژ   یارزش حرارت
سـتفاده  ن ایابنابر. باشد  میهدما و فشار با خطا همرار نوع سوخت،   یط متغ یتوجه به شرا  

روش هـا    دیگرات راندمانیی تغی بررسی باال برایبا خطاو  یشگاهین روش آزما یاز ا 
 از  ،گهـا یرات رانـدمان د   ییـ  تغ ی بررسـ  یل بـرا  ین دل ی به هم  .دیآ  نمی  به حساب  یمناسب

رات ییـ  تغ ین روش بـه بررسـ     ی در ا  .گردد  می  استفاده یگریآلشان از روش د   دیحالت ا 
افت که تا چه حد سـوخت       یتوان در   می قید و از آن طر    شو  می راندمان احتراق پرداخته  

 به آب گرم    زان از حرارت آزاد شده از احتراق سوخت،       یسوزد و چه م     می به طور کامل  
 رات در راندمان  یی تغ یتوان به سادگ    می  راندمان احتراق  یبا بررس . شود  می ا داغ منتقل  ی

ــالبتــه ا. دســت آورده آل را بــدیــنــسبت بــه حالــت اهــا  دیــگ  یز دارایــوش نن ری
 [4]:ر اشاره کردیتوان به موارد ز  میجملهآن که از باشد   میییها تیمحدود

 ط بـار ثابـت انجـام      یدر شـرا  هـا      دیـگ  ن تست در زمان کـارکرد     یاز آنجا که ا    •
 .باشد  نمی در حالت آماده باشیانگر اتالف انرژی ب،ردیگ می

 .ن کردیتست معن یتوان در ا  نمیط رایگ به محی از جداره دیتلفات انرژ •

را  مقدار راندمان تأسیسات موجـود در موتورخانـه       توان    نمی ن تست یتوسط ا  •
 را نسبت بـه حالـت       ها  سیستمرات راندمان   ییتوان تغ   می بدست آورد بلکه تنها   

 .ان محاسبه کردشآلدیا

د کربن  ی اکس یا د یژن  یزان اکس یمگیری     اندازه هیتست برآورد راندمان احتراق بر پا     
گیـری     انـدازه  ی برا یکین روش ساده با استفاده از دو دماسنج که          ی ا .باشد  می در دود 
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کنـد و    مـی گیـری      انـدازه   دود را  ی دمـا  یگریو د ده   به مشعل بو   ی ورود ی هوا یدما
گ قرار یک به خود د   یاالمکان نزد  تیگ و ح  ی در دود کش د    یاغلب در سوراخ کوچک   

زان یـ مگیـری      انـدازه  دسـتگاه  ،اهـ  دماسـنج   این عالوه بر . گیرد  می انجام ،شود  می داده
 بـاال و    یهـا  تیـ فیکه امروزه بـا ک     ،باشد  می  نیز مورد نیاز   د کربن ی اکس یا د یژن  یاکس

انـه  یک را ی با داشتن    ها  دستگاهن  ی از انواع ا   یبرخ. گردد  می  مناسب عرضه  یها  قیمت
ژن یزان اکـس  یـ دود و م   ی، دما ی هوا ورود  یدما (یر حدود یافت سه متغ  ی و در  یداخل
ـ حال اگر دسـتگاه ا    . دنباش  می محاسبه راندمان احتراق  به  در  قا) ود د در ت را  یـ ن قابل ی

 اسـت   شـده  نـشان داده     1-5 شـکل ر آنچـه در     ی نظ ییها با استفاده از گراف    دارا نبود، 
  .را محاسبه کردها   دیگتوان راندمان می

  
  گیرد  مید استفاده قرارمورها   دیگهایی که در تعیین راندمان احتراق در  نمونه ای از گراف1ـ5شکل
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 نـشان   5% میزان اکسیژن در دود را برابـر         ، بطور مثال اگر دستگاه سنجش اکسیژن     
 )oC27(oF80و دمای هوای ورودی برابر     )oF480)oC249 دود خروجی    دمای دهد و 

  . خواهد شد80% راندمان احتراق برابر 1ـ5 شکل باشد،با توجه به
ـ هـا بـر پا     گـراف ن  یاست که استفاده از ا     الزم به ذکر   ات یاز فرضـ   ای  ه مجموعـه  ی

 ی ناخالص ی مورد استفاده در صنعت اغلب دارا      یها  سوختاول آنکه   . باشد می استوار
ت یب جزء اکثر  یترکباید  ب سوخت را    ین نمودارها ترک  یبوده و در هنگام استفاده از ا      

 ین مسئله در هنگام انتخاب نمـودار هماهنـگ بـا سـوخت مـصرف              یا. فتگردر نظر   
ز یـ  ن یانـه داخلـ   ی بـا را   یها  دستگاهکه از    ین هنگام ی همچن .باشد  می ار قابل توجه  یبس

ـ ت و یـ  نـوع سـوخت بـه دسـتگاه از اهم          ی معرفـ  ،گردد می استفاده  برخـوردار ای    ژهی
  .باشد  مین نمودار متفاوتیناگون ا گویها سوخت یرا برای ز،باشد می

 وخت، احتـراق کامـل    ست که احتراق س    ا ن نمودارها آن  ی فرض دوم در رابطه با ا     
 دچار مشکل نشده باشند و نـسبت هـوا بـه            ها  مشعل که   ین فرض تا زمان   یا. باشد می

ـ که  ی هنگام یل و .باشد  می حی صح ،نه خارج نشده باشد   یاد از حالت به   یز ز یسوخت ن  ا ی
 در مـشعل احتـراق نـاقص انجـام          ی ناکـاف  یا هوا یح مشعل و    یل کارکرد ناصح  یبه دل 

شود و از آنجـا کـه        می  از دودکش خارج   ، کند ید انرژ یل سوخت بدون آنکه تو    ،ردیگ
د کـربن   ی اکـس  یژن و د  یاکـس گیـری      انـدازه  یها  دستگاهن سوخت نسوخته توسط     یا

 ی در صورت  ،دهند  می  را نشان  یی راندمان باال  ها  دستگاه این   نیشود بنابرا   نمی احساس
ـ م ز ن حالت سـه   یک در ا  ینامیدوم ترمود ه احتراق ناقص بوده و طبق قانون        ک  از  یادی

گـر بجـز تـست رانـدمان        یک تـست د   یل استفاده از    ین دل یبه هم . رود  می  هدر یانرژ
  .باشد  میستم الزمینه سیح و بهی کارکرد صحیز برایاحتراق ن
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 از  ی محسوس ناشـ   یست که بار حرارت    ا ن روش آن  ین فرض در ا   ین و آخر  یسوم
ـ آور  نمی گرم شدن سوخت را به حساب       احتـراق در     از ی ناشـ  یچـرا کـه گرمـا     . می

 سـوخت   یبعالوه دما باشد     می شتر بوده وقابل صرفه نظر کردن     یار ب یسه با آن بس   یمقا
ات منجـر بـه شـکل    ین فرضـ یا.کند  میریی تغ یطیط مح یز ثابت نبوده و بسته به شرا      ین
  .ه استدیگردشود،  میمشاهده 1ـ5ر آنچه در شکل ی نظییجاد گرافهای و ایریگ

افـت کـه اوالً     ین راندمان احتـراق دسـت       ی باالتر توان به   می ین تست هنگام  یدر ا 
 ممکـن آزاد    یزان انـرژ  یـ ن م ی باشد تا باالتر   حتراق سوخت به صورت احتراق کامل     ا

 ی اضافیرد چرا که هواین احتراق انجام گی ای اضاف یزان هوا ین م یاً با کمتر  یثان. گردد
اهش گردد و موجـب کـ       می  از حرارت آزاد شده در اثر احتراق       یموجب جذب بخش  

 ی انـرژ   بیشترین میزان  افتی در تواناییگ  یشود و ثالثاً د     می الی تبادل شده با س    یانرژ
ـ ن مـوارد در رابطـه بـا تعر        ی ا یتمام.  حاصل از احتراق داشته باشد     یرا از گازها   ف ی

  .باشد  میهی قابل توج،گردد  میمشاهده 1ـ5شکل  ر آنچه دری نظییگرافها
  : داشت عبارتند ازید از آن آگاهیگرافها بال ین قبی که در رابطه با استفاده از اینکات
 اسـت کـه     ی اضاف یزان هوا یانگر م ی احتراق ب  یژن موجود در گازها   یزان اکس یم •

 ،انگر رانـدمان احتـراق    یـ  ب یدر گرافهـا   .ردیـ گ  می قرار در مشعل مورد استفاده   
 ژن رانـدمان احتـراق بـاال      یزان اکس یشود با کم شدن م      می همانطور که مشاهده  

سـت کـه    اانگر آنیـ  احتـراق ب  یژن در گازهـا   ی اکـس  یصد باال را در ی ز .رود می
 احتراق کامـل در مـشعل مـورد اسـتفاده قـرار             ی الزم برا  یش از هوا  ی ب ییهوا

  احتـراق  ی گازهـا  ی از انـرژ   ی موجب جذب بخـش    ی اضاف ین هوا ی و ا  گرفته
  گـردد احتـراق    0% در حالت تئوری اگر میزان اکسیژن برابر         در واقع . گردد می
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ـ در ا   و  کامل خواهد بـود    سوخت به صورت احتراق    تـوان بـه      مـی  ن حالـت  ی
 .افتین دست ین راندمان احتراق در هر سوخت معیباالتر

ـ  و ی گرمـا  یانگر راندمان احتراق از آنجا که بر مبنا       ی ب یگرافها • باشـند،    مـی  ژهی
 .گردند  می هر سوخت به صورت جداگانه رسمیبرا

 هوای اضـافی   شیمیایی سوخت و میزان    ترکیب حجم دود را از طریق دانستن      •
توان دریافت کـه      می و دمای آن   آورد و با دانستن حجم دود      دست توان به  می

 .گردد  میاز طریق دود اتالف چه میزان انرژی

تـوان رانـدمان      مـی  ف دمـا  کربن و اختال  درصد اکسیژن یا دی اکسید    تن  با داش  •
 .احتراق را بدست آورد

 نسبت  ید کامل ی تست راندمان احتراق که اکنون د      د روش یهمانطور که اشاره گرد   
ژن در دود   یزان اکس یمگیری     اندازه به دو شاخه   است  شدهارائه  ات و اصول آن     یبه فرض 

ـ  اگـر چـه ا  .گردد  مییم بندید کربن در دود تقسی اکسیزان دیمگیری    اندازه و ن دو ی
ه یـ  اصـول اول    مانند هم هستند اما در     ی از لحاظ روش محاسبات    یادیروش تا حدود ز   

ن در احتـراق کامـل همـواره نـسبت          ی هر سوخت مع   یبرا. باشند  می یی تفاوتها یدارا
ژن موجود در گاز دود وجود دارد و بـه          ید کربن آزاد شده و اکس     ی اکس ین د ی ب ینیمع
د کـربن و بـا      ی اکس یا د یژن  ی تست اکس  یها  دستگاهتوان با استفاده از       می لین دل یهم

  .دست آورده راندمان احتراق را ب ،1ـ5ند شکل  مانییاستفاده از گرافها
ن در تـست    ی بنـابرا  ،باشند  می هاندروکربی اغلب به صورت ه    ها  سوختاز آنجا که    

د کربن نـشان داده شـده       ی اکس ین راندمان احتراق مقدار د    یی تع ید کربن برا  ی اکس ید
ـ  کامل به تعداد اتم کـربن در         یدر گاز دود بستگ    لکـول از سـوخت غالـب و        ک مو ی



   های حرارت مرکزی سازی مصرف سوخت در سیستم            بهینه                                  90  

ـ  در حالـت ا    . احتراق دارد  ی برا ی اضاف یزان هوا یم  یدآل اگـر احتـراق بـدون هـوا        ی
 یزان ثـابت  یـ د کـربن م   ی اکـس  ی د  مقـدار  ،ردیـ  به صورت احتراق کامل انجام گ      یاضاف

 ی وجـود هـوا    .ن کـرد  یتـوان آنـرا معـ       می ب سوخت ی که با توجه به ترک     ،خواهد بود 
ـ گردد کـه از ا      می دکربن در حجم کل دو    دی اکس ی باعث کم شدن درصد د     یاضاف ن ی
زان یـ ژن م یقت در تست اکس   ی در حق  .دنموم  ی را تنظ  ی اضاف یزان هوا یتوان م   می قیطر
د کـربن   ی اکس یکه در تست د    ید در حال  یآ  می دسته  م ب یطور مستق ه   ب ی اضاف یهوا
د ی اکـس  یدست آوردن حجم د   ه   سوخت و ب   ییایمیب ش یکار با توجه به نوع ترک      نیا

سه آن با مقدار نـشان داده شـده         یمقا ن در احتراق کامل و    ی آن سوخت مع   یکربن برا 
این امر موجب مقبولیت بیـشتر اسـتفاده از تـست اکـسیژن             .شود  می نیمع ،ستمیدر س 

  .نسبت به روش دیگر برای تعیین راندمان احتراق در صنعت گردیده است
ز  ا یده و پس از مدت    م ش ینه تنظ یطور به ه  ستم ب ی س ی برا ی اضاف یکه هوا  ی هنگام
ج ی و نتـا   ژن پرداخته شود  یراندمان احتراق با تست اکس    گیری     اندازه ستم به یکارکرد س 

 اختالف عدد نشان داده شده توسط تـست         شود،سه  ید کربن مقا  ی اکس ی با تست د   آن
 ی از اختالف عدد نشان داده شده توسط تست د         ینه به طور نسب   یژن با حالت به   یاکس
گـردد تـا در تـست         می ن امر موجب  یا. هد بود ر خوا تشینه ب ین با حالت به   ید کر یاکس
 مقبولیت بیـشتر     در دلیل دیگر  .نمودگیری     اندازه  این تغییرات را دقیقتر بتوان     ژن،یاکس

 ی وابـستگ ،ژن موجـود در دود   یصـد اکـس   ست که در این روش در      ا آن تست اکسیژن 
ن اسـتفاده از    یبنـابرا . د کـربن  ی اکـس  ی نسبت به نوع سوخت دارد تا تـست د         یکمتر

بـشان  ی هم از ترک   یقی اطالع چندان دق   ی که حت  ییها  سوخت با   ژن دررابطه یتست اکس 
ن امر هـم همـانطور      یعلت ا . باشد  می  قابل استفاده  یدر دست نباشد تا حد قابل قبول      
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 ،د کـربن  ی اکس یزان د ید کربن م  ی اکس ید آنست که در تست د     یز اشاره گرد  یکه قبالً ن  
 موارد فـوق بـه      .ته است  وابس ها هیدروکربن د در موجوشده به تعداد کربن     گیری    اندازه

 ی اضـاف  یرا برحسب هوا    دی اکسید کربن   ژن و ی که نسبت اکس   2ـ5 وضوح در شکل  
  . باشد  میدهد قابل مشاهده  مینشان

 احتراق با حالـت    راندمانتغییرات  گیری     اندازه البته الزم به ذکر است که در روش       
ه هوای اضافی بـرای احتـراق سـوخت و          طریق تست اکسیژن همواره نیاز ب      ایدآل از 

 که از آنجا که اکثراً احتراق در مشعل با هوای اضافی            ،باشد  می وجود اکسیژن در دود   
  .گیرد،این عامل مشکل چندانی را ایجاد نخواهد کرد  میانجام

 بـه صـورت متـوالی تـا حـدی دارای اهمیـت            هـا      دیگ گیری دقیق راندمان   اندازه
دو تـست اکـسیژن ودی اکـسید کـربن بـرای اطمینـان از               که حتی انجام هر     باشد    می

 توان با نـصب یـک دسـتگاه         می به طور مثال  . گردد  می نیز توصیه گیری     اندازه صحت
 در رانـدمان    و به تبع آن تغییر     به طور متوالی درصد اکسیژن     تست اکسیژن در سیستم   

 خرابـی  احتراق را به دست آورد و در کنار آن بـرای اطمینـان از محاسـبات و عـدم                  
اکسیژن، با هزینـه کمـی، از یـک تـست دی اکـسیدکربن قابـل حمـل                  تست   دستگاه

استفاده نمود، تا در صورت اختالف در جواب به دست آمده برای رانـدمان               ) دستی(
توانـد   از جمله مشکالتی کـه مـی  . احتراق بتوان از مشکل موجود در سیستم آگاه شد     

گیری دمای دود به دلیل وجود فـشار          موجب خطا در محاسبات گردد، خطا در اندازه       
در این حالت به دلیل نفوذ هوای خارج و         . باشد  ها می   ها و وجود نشتی     منفی در دیگ  

گیری شده و موجب خطا در        ترکیب آن با دود دمای دود کمتر از مقدار اصلی، اندازه          
ـ   شـده های الکترونیکی عرضه      امروزه دستگاه . گردد  برآورد راندمان احتراق می     کـه   دان
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هـا از     باشند اما این دسـتگاه      گیری اکسیژن و دی اکسید کربن را دارا می          قابلیت اندازه 
گیـری شـده در       آنجا که درصد دی اکسید کربن را با توجه به درصد اکـسیژن انـدازه              

توانـد کنتـرل محاسـبات را         کنند، بنابراین نمی    تست اکسیژن و نوع سوخت معین می      
گیـری    هـا انـدازه     اکسید کربنی که توسط این دستگاه     در واقع درصد دی     . انجام دهند 

  . باشد شود دارای ارزش محاسباتی خاصی نمی می

  
  اکسیژن و دی اکسید کربن برحسب درصد هوای اضافی مقدار 2ـ5شکل 

  

که احتراق در مـشعل     باشد     می حی صح یتست برآورد راندمان احتراق تنها در حالت       
 بـا تـست احتـراق       آشنایین موضوع   ینان از ا  یم اط ی برا .به صورت احتراق کامل باشد    

 ی هـوا  یاز به مقـدار   ی احتراق کامل سوخت ن    یبراها     دیگ  در .باشد  می  الزم زیناقص ن 



   93                                                        های حرارت مرکزی     گیری راندمان دیگ   اندازه

 از  یبرسـد مقـدار     کـم شـود و بـه صـفر         ی اضـاف  ی حال اگر مقدار هوا    .است یاضاف
ـ گر به طور کامل نخواهد سوخت که ا       ی د ،سوخت جـاد  ین احتـراق نـاقص موجـب ا       ی

 باقی گذاشتن دوده در سمت آتش دیگ و مشکالت زیست محیطـی             و 1کاسمده  یپد
 که  ،گردد می این احتراق ناقص موجب تلفات زیادی در انرژی        همچنین. شود  می دیگر

این میزان بستگی به ارزش حرارتی سوختی که در احتراق کامل شرکت نکرده و جرم               
حرارتی باالتر به مراتب    یی با ارزش    ها  سوختبنابراین احتراق ناقص در      .سوخت دارد 

به طـور   . گردد  می یی با ارزش حرارتی پایینتر موجب تلفات انرژی       ها  سوختز  بیشتر ا 
ار بـاال در    ی بس ین با ارزش حرارت   ی در اثر احتراق ناقص با نفت سنگ       یانرژمثال اتالف   

  .باشد  میشترین به مراتب بیی پایسه با زغال سنگ ناخالص با ارزش حرارتیقام
هـا     دیـگ  کاهش قابل توجه رانـدمان     د احتراق ناقص موجب   یه اشاره گرد  همانطور ک 

ن قسمت دو روش    یدر ا  . آگاه شد  آنتوان از     نمی زی با تست راندمان احتراق ن     گردد و  می
 [7]:ده استیارائه گرد ستمی بردن به احتراق ناقص در سی پی برایاصل

 2تست دود •

 کـه از دودکـش      یا توجه بـه دود     الزم ب  یزان هوا یمها    دیگاندازی     راه در هنگام 
  رنـگ دود   یکامـل دارا   سوخت در احتـراق    را هر یز. شود می میگردد تنظ   می خارج
ـ  ستمیـ ن حالت کارکرد سینه تریبه توان  میبه آن توجه که باباشد   مییمشخص ه را ب

 احتـراق کامـل     یستم بـرا  یق س یم دق ی تنظ ی برا یین تست به تنها   یالبته ا . دست آورد 
الزم به  . باشد  می  بردن به احتراق ناقص    ی پ ید برا ی ساده و مف   یما روش  ا ، نبوده یکاف

ا جامد جوابگـو بـوده و       ین و   ی سنگ یها  سوختن روش در رابطه با      یذکر است که ا   
                                                 
1. Smoke  
2. Smoke Opacity Test  
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 چرا که دود حاصل از      .باشد  نمی ی سبک و گاز   ها  سوختمطمئنی در رابطه با     روش  
  .ستیی سبک به راحتی قابل تشخیص نها سوختاحتراق ناقص در 

 تست مونو اکسید کربن  •

 این روش مناسبترین و کاملترین روش بـرای پـی بـردن بـه احتـراق نـاقص مـشعل                   
  میـزان مونواکـسید    ،هنگامی که احتراق سوخت به صورت ناقص انجـام گیـرد          . باشد می

تـوان    مـی مونواکسید کربنگیری   اندازهبا. یابد می کربن در محصوالت به سرعت افزایش
 برد و توسط آن نـسبت هـوا         یپها     دیگ سوخت و پایین آمدن راندمان    به احتراق ناقص    

 نسبت هـوا    یبازه مناسب برا    در  حال اگر  .دنموم  ی مشعل تنظ  یبه سوخت مناسب را برا    
ن امر نـشانگر بـروز مـشکل در         ی ا ،اد باشد یدکربن همچنان ز  یزان مونواکس یم ،به سوخت 

ن روش بـه عنـوان      یده تا از ا   یگردن موارد موجب    یا. باشد  می گی د ی از اجزاء داخل   یکی
  .استفاده گرددها   دیگنهیبهو ح ی کارکرد صحی بررسی برایلی تکمیروش

ز یست ن یط ز یمحهای    را از لحاظ شعله و آلوده کننده      ها     دیگ عالوه بر موارد فوق   
 شـعله   می تنظـ  یق بـرا  یـ د و دق  ی جد یها  روش با توجه به     .دهند می  قرار یمورد بررس 

گرچـه بـا    . باشد  نمی  شعله با توجه به رنگ و شکل آن قابل قبول          میگر تنظ ی د ،مشعل
ـ     یمشکالت احتمال به  توان    می نیزاستفاده از رنگ و شکل شعله         ی احتراق سـوخت پ

ـ ط ز یمحـ هـای     لوده کننده آگیری     اندازه در رابطه با  . برد اکـسید  بـات   یر ترک یـ ست نظ ی
ـ ز با یـ  ن کربندیاکـس مونودروژن و   یـ د ه یگوگرد، سولف های    دی، اکس 1نیتروژن د توجـه   ی

 روش. میزانی که طبق استانداردها معین گردیده تجـاوز نکنـد         داشت که مقدار آن از      
ـ بوده و تنهـا بـا اسـتفاده از          مقدار این گازها نیز بسیار ساده       گیری    اندازه  ک دسـتگاه  ی

                                                 
1. Nox  
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 درصـد گیـری      انـدازه   پـس از   .باشد  می ریپذ  امکان ییایمیا ش ی یکیالکترونگیری    اندازه
 در  دود  مجـدد گـاز     بـاز چـرخش    ازتوان    می ،درصداین  م  ی تنظ ینده برا یآال یگازها
از آنجـا کـه همـواره رابطـه         .  میزان هوا و یا تنظیم شعله بهره جست        افزایش،  سیستم

 در صـورت    ،دود و رانـدمان احتـراق وجـود دارد         در   ها  همستقیمی میان درصد آالیند   
اعمال اشاره شده ابتدا     بل از هر یک   زیادتر بودن میزان گازهای آالینده از حد مجاز ق        

کرد تا از کـارکرد     گیری    دازهان   شده ارائه   یها  روشگ را با استفاده از      ید راندمان د  یبا
شتر یـ  از حد مجاز ب    ها  هندی پس از آن اگر باز هم آال       .دینه آن مطمئن گرد   یح و به  یصح
 نسبت بـه حالـت    زان افت راندمان را     ین م ی استفاده کرد که کمتر    ید از روش  ی با ،بودند
  .جاد کندیاها   دیگساتیدر تاسآل  ایده

 ی تست منظم و متوال    ی موجود برا  یها  روش کامل نسبت به انواع      یی با آشنا  اکنون
 یید توانـا  یزات با ین تجه یا. باشد  می ن هدف یل به ا  ی ن ی برا یزاتیاز به تجه  ی ن ،ها گید

گیـری     اندازه نیز در ا  ی ناچ اری بس یرا خطا یق راندمان را داشته باشند ز     یدقگیری    اندازه
 قابـل قبـول     ین خطـا  ی بنـابرا  .گردد  می ستمی در س  ی انرژ یادیموجب اتالف مقدار ز   

ـ در ا . شـود   مـی  ک درصد در نظر گرفته    یمم  یزات ماکز ین تجه ی ا یبرا ن قـسمت در    ی
  :گردد  میحات الزم ارائهیزات توضین تجهیرابطه با ا

  در گاز دود د کربنی اکسیژن و دیاکسگیری   اندازهدستگاه •

 رانـدمان احتـراق، دسـتگاه     گیـری      انـدازه  یهـا   دسـتگاه ن  ی تـر  یین و ابتـدا   یاز اول 
ـ ن دستگاه با استفاده از      یا. باشد می 1راندمان ارست گیری    اندازه  ییایمیک معـرف شـ    ی

  مختلـف در گـاز دود      یگازهـا مقـدار   گیـری      انـدازه  ب آن با گاز دود به     یع و ترک  یما

                                                 
1. Orsat analyzer  
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زات یـ تجهتوسـط   ع معـرف    یب گاز دود با ما    یر اثر ترک  ن صورت که د   یبد. ازدپرد می
 و با اسـتفاده از      هشدگیری     اندازه  بسیار باال  ر در حجم با دقت    ییتغ ،ن دستگاه ی ا یجانب

د ید کـربن و مونـو اکـس       ی اکـس  یژن، د یر حجم راندمان احتراق و درصد اکس      یین تغ یا
 ق و نـسبتاً ارزان  ی ساده و دق   ین روش، روش  ی ا .دآی می دسته  گر ب ی د یبن و گازها  رک

درصـد گازهـای    گیـری      انـدازه   که اجزاء جانبی برای    ن است یل آن ا  کشاما م باشد    می
باشند که این مسئله کـار بـا          می مختلف در گاز دود، از جنس شیشه و بسیار شکننده         

 از  یشرفته تـر  پسیستمی  . ه بسیار مشکل کرده است    نموتورخادر محیط   را  این وسایل   
 موجـود در دود مـورد   یو درصد گازهـا راندمان احتراق  گیری    اندازه یبراکه  ارست  

 و از جنس    یستم قبل ین دستگاه کوچکتر از س    ی بود که ا   1تیرای فا ،استفاده قرار گرفت  
  .است شده نشان داده 3ـ5در شکل گیری   اندازهن دستگاهیا. ک ساخته شدیپالست

  
  راندمان احتراق به روش شیمیاییگیری   اندازهدستگاه3ـ5شکل 

                                                 
1. Fyrite  



   97                                                        های حرارت مرکزی     گیری راندمان دیگ   اندازه

  بود، ستم ارست یس نسبت به    ی دقت کمتر  ت دارای یرای با استفاده از فا    یریگ اندازه
ـ  یخطـر شکـستگ   هـم    قبلی  مانند سیستم  وبود  ساده تر    د با آن  رکارکولی   در  .ردادن

رانـدمان  گیـری      انـدازه  ین دسـتگاه بـرا    یت ارزانتر یرایفاگیری     اندازه دستگاهحقیقت  
 ی پس از تعـداد    ییایمیض معرف ش  یاز به تعو  ین روش ن  یب ا یاز معا . باشد  می احتراق
 مـدت طـوالنی     یتـوان بـرا     نمـی   را ییایمین مـواد شـ    یضمن ا ر  د .استگیری    اندازه

فـراوان ایـن دو      به دلیل مشکالت  . باشند  می نگهداری کرد زیرا دارای عمر مشخصی     
امروزه برای تست اکسیژن و یا دی اکـسید کـربن از تـسترهای الکترونیکـی                 سیستم
  .است شده نشان داده 4ـ5 از آنها در شکلای  نمونه  که،شود  میهاستفاد

  
  دودترکیبات موجود در  تسترهای الکترونیکی برای آنالیز 4ـ5 شکل
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مقـدار  گیـری      انـدازه  ی بـرا   متفـاوتی  ییایمی الکتروشـ  یهـا   از سلول  ها  دستگاهن  یدر ا 
روش ت تــست بــه یــن مزی مهمتــر.ده اســتیــ مختلــف در دود اســتفاده گردیگازهــا
تـوان درصـد گازهـا را بـه صـورت            مـی  ن روش یست که با استفاده از ا      ا  آن یکیالکترون

 ی به سادگ  یژگین و ین با استفاده از ا    ی بنابرا .دست آورد ه   مختلف ب  یها وسته و در زمان   یپ
 از  یبرخـ . م نمـود  ین زمـان تنظـ    یدر کمتـر  و  نـه خـود     ی حالـت به    در را ستمیتوان س  می

ـ  با دارا بـودن      یکیکترونالگیری     اندازه یها  دستگاه  قـادر بـه     یوتر داخلـ  یکـامپ کرویک م ی
 ی برخـ   در البته. باشد   می از به جداول و نمودارها    یبدون ن ها     دیگ محاسبه راندمان احتراق  

 گاز در اطـراف     ی به مشعل دما   ی ورود ی هوا ی دما یجاه  نگونه تسترها از آنجا که ب     یاز ا 
برای جلـوگیری از     .شود میگیری    اندازه  موجب بروز خطا در    ،گردد میگیری     اندازه تستر

 از دارا بـودن یـک دماسـنج         ، باید  استفاده از تسترهای الکترونیکی     در هنگام  چنین حالتی 
 یکی الکترون ی تسترها .نان حاصل کرد  ی اطم ی ورود ی هوا یدماگیری     اندازه  برای جداگانه

 یاستفاده از آنها بـرا     اما   ،باشند  می  خود ییایمی نسبت به انواع ش    ی باالتر یها  قیمت یدارا
ی ها  ظرفیتبا  های     دیگ یی با ها  هدر موتورخان بجز  (ها     دیگ  راندمان یم مداوم ومتوال  یتنظ

 یکـ ی الکترون یدر رابطه با تسترها   نکته مهم   . باشد  می یه اقتصاد ی توج یدارا) خیلی پایین 
 خـارج    زیرا در غیر این صورت از حالت تنظـیم شـده           ،باشد  می  متوالی آنها  بره کردن یکال

تـستر  برای کـالیبره کـردن       .د داشت نرا نخواه گیری     اندازه گشته و دیگر دقت کافی برای     
  کـردن  برهی کـال  یگـردد و بـرا      مـی  ژن موجود در اتمـسفر اسـتفاده      یژن از مقدار اکس   یاکس

 اغلـب   .گردد  می ن گازها استفاده  یخته شده ا  یش آم یاز مخلوط از پ    ،گر گازها ی د یتسترها
 دکربنی اکـس ی قـادر بـه محاسـبه جداگانـه درصـد د       ،متی ارزان ق  یکی الکترون یتسترها
 درصـد   ، و مـشخص   یژن و روابـط داخلـ     یباشند و تنها بـا اسـتفاده از درصـد اکـس            نمی
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د کـربن   ی اکـس  یشـده د  گیری     اندازه ن مقدار ی بنابرا .آورند  می دسته  دکربن را ب  یاکس ید
د ی اکـس ی اسـت کـه درصـد د     ژن را دارا نبوده و بهتـر      ی کنترل تست اکس   یاعتبار الزم برا  

  .گرددگیری   اندازهکار باشد، نی که مخصوص ایگریکربن توسط دستگاه د
 گر یژه دی وید کربن و گازهایسکمونواگیری   اندازهدستگاه •

ژن و  یاکـس گیری     اندازه ر از ی به غ  ی در موارد  یکی الکترون یاز آنجا که استفاده از تسترها     
 یگـر دارا  ی د ی گازهـا  ین بوده و استفاده از آنها برا      ار گرا ید کربن در گاز دود بس     ی اکس ید

ن گازها در دود    یدرصد ا گیری     اندازه ی برا یگرید از روش د   یبا. باشد  نمی یه اقتصاد یتوج
کربن و  دیدرصـد مونواکـس   گیـری      اندازه ین روش برا  یترترین و مناسب  ی اقتصاد .استفاده کرد 

ـ  هر   ی برا ییایمیصرف ش کبار م ی یها گر استفاده از کپسول   ینده د ی آال یگازها ک از انـواع    ی
 جـاد شـده   یر رنـگ ا   ییـ ها مکش شده و با توجه به تغ        داخل کپسول ه  ب دود. باشد  می گازها
 در شـکل    هـا   دستگاهن  یاز ا ای     نمونه .ورددست آ ه  ژه در دود را ب    ی و یزان گازها یتوان م  می
  .است شدهنشان داده  5ـ5

  
  ونواکسیدکربن به روش شیمیاییمگیری   اندازهاز دستگاهای  نمونه 5ـ5شکل 
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 د کـربن در دود یدرصـد مونواکـس  گیری   اندازهیدر دستگاه نشان داده شده که برا 
، اسـتفاده    وجـود دارد   ییایمیکه داخل آنها مـواد شـ      ای    شهی ش یها  از کپسول  ،باشد می

. دشو  می ر رنگ ییب شده و موجب تغ    ید کربن ترک  ین مواد با مونواکس   ی ا .گردیده است 
گـر  ینده د ی آال یتوان درصد گازها    می گری د ییایمیر آن و با مواد ش     ی نظ ییها  سیستمبا  
  .دست آورده ز در گاز دود بیرا ن
  غلظت دود یریاندازه گ •

 ی دسـت  ی که ماننـد پمـپ هـوا       یتوان از دستگاه    می غلظت دود گیری     اندازه یبرا
رد یـ گ  می امن صورت انج  ی بد ،نانین روش ساده و قابل اطم     ی ا . استفاده نمود  ،باشد می

ـ  از دود از     ینـ ین دستگاه مقـدار مع    یکه با استفاده از ا       داده  عبـور  یلتـر کاغـذ   یک ف ی
 ی از خود بـر رو     ی گذاشتن آثار  ی و باق  یلتر کاغذ ین دود از ف   ی، در اثر عبور ا    شود می
ـ ا. توان غلظـت گـاز دود را بدسـت آورد           می سه آن با جدول موجود    یلتر، و مقا  یف ن ی

  .است شدهن داده شا ن6-5 دستگاه در شکل

  
   دود غلظتمیزانگیری   اندازهدستگاه 6ـ5شکل 

  

ـ         می غلظت دود که  گیری     اندازه یگر برا یروش د  ن گـام   یتوان از آن به عنـوان اول
ز اسـتفاده   یـ  با سوخت نفت ن    یمی قد هایی  دیگم نسبت هوا به سوخت در       ی تنظ یبرا
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از نـور   ای    کهیوش بار ن ر ی در ا  .باشد می ن غلظت دود  یی تع ی نصب دستگاه نور   نمود،
گـردد توسـط     مـی   از نور کـه توسـط دود جـذب         ی مقدار .شود  می از دود عبور داده   

گردد و با استفاده از آن غلظت دود در هر لحظه و بـه طـور                 میگیری     اندازه ها فتوسل
  .باشد  میوسته قابل محاسبهیپ
 ها  دماسنج •

 د اسـتفاده قـرار    د کـربن مـور    ی اکـس  یژن و د  ی اکس ی که در تسترها   ییها دماسنج
 یدمـا گیـری      اندازه  خطا در  oF40 هر   یرا به ازا  یق باشند، ز  یار دق ید بس یرند با یگ می

 یهـا   اسـتفاده از دماسـنج     . خواهد شد  1%گ برابر   یدود، خطا در محاسبه راندمان د     
 هـا حـداکثر    ن دماسنج ی ا .باشد  می ق دما یدقگیری     اندازه ی برا یروش مناسب ای    وهیج
 قتری آنکه بتوان دما را دق     ی اما برا  . را محاسبه کنند   )oF1200)oC649 ی دما توانند می

 در  ییمم دمـا  ی ماکز ید دارا یستم با ی س یدماسنج انتخاب شده برا    د،نموگیری    اندازه
ـ  اکثر د  یبرا. باشد دود   یمم دما یحدود ماکز   بـا   ییهـا   اسـتفاده از دماسـنج     ،هـا  گی

در کنـار  ای  وهیـ  جیهـا  نج دماس.مناسب خواهد بود )oF750)oC400  دمای ممیماکز
که از آن   باشد     می زی ن یبیا مع یمت ارزان و مناسب دارا    ی مانند ق  ،ها تی از مز  یاریبس

ـ ن مـشکل بـودن خوانـدن دمـا از طر          ی و همچن  یتوان به شکنندگ    می جمله ـ ق ا ی ن ی
  .ها اشاره کرد دماسنج

ـ د عرضـه گر   یکـ ی الکترون یهـا   از دماسنج  یانواع متنوع و متفاوت   تا حدی   امروزه   ده ی
ـ  ز  اکثـر آنهـا اطمینـان یافـت،        قی دق ییتوان از کارا   می به سختی که  است   ـ را اغلـب ا   ی ن ی
باشـند و بـه       می  آراسته ی ظاهر یق دما نبوده و تنها دارا     یدقگیری     اندازه ها قادر به   دماسنج
  .ص دادیه تشخیآنرا از بقق یانواع دق ان در هنگام انتخاب،تو  مییسخت
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 ،رانـدمان احتـراق   گیـری      انـدازه  یهـا   روشانواع   حال با شناخت کامل نسبت به     
ـ ل به ا  ی ن ی مورد استفاده برا   یها  دستگاهن  ینده در دود و همچن    ی آال یدرصد گازها  ن ی

گیـری    انـدازه توانـد موجـب بـروز خطـا در      می کهی الزم است با انواع موارد    ،هدف
 خـارج   ی هـوا   نفوذ  در اثر  ،یرین عامل بروز خطا در اندازه گ      ی اول .ز آشنا شد  ی ن ،گردد

 یهـا   دسـتگاه نـده توسـط     ی آال یکه موجب کمتر نـشان دادن گازهـا       باشد     می به دود 
 ،یریگ گر در بروز خطا در اندازه     یعامل د . گردد  می ینسبت به حالت واقع   گیری    اندازه

 .ش نباشد یاست که هماهنگ با سوخت مورد آزما      گیری     اندازه یها  دستگاهاستفاده از   
ن ی بنابرا .گردند  می یک گاز مخصوص طراح   ی یراتنها ب گیری    اندازه یها  دستگاهاکثر  

رند قادر به محاسـبه درصـد       ی مورد استفاده قرار گ    یگرین درصد گاز د   یی تع یاگر برا 
  .شود میگیری   اندازهموجب بروز خطا در  نبوده وق آن گازیدق

رد  از دود را مجدداً وا     ی بخش ،ها گیدر د ناکس  نده  ید آال ی کاهش تول  ی امروزه برا 
 از  یکی که   ناکس ،باتیست که ترک   ا ن امر آن  ی علت ا  ،کنند می  مشعل ی احتراق تمسیس

شـود    می جادی باال ا  ی در دماها  ،گردد  می ست محسوب یط ز یمحهای    ندهین آال یمهمتر
گ به  ی احتراق در د   یم دما میژن کم ماکز  ی از دود با درصد اکس     یو با وارد کردن بخش    

ـ رانـدمان د  گیری     اندازه ی برا ها  سیستمن  ی در ا  . کمتر خواهد شد   یطور محسوس   ،گی
را ی ز ،گردد  می هی به آن توص   یورود یستم به انرژ  ی از س  یخروج یل نسبت انرژ  یتشک

 مختلف در دود با حالت      ی درصد گازها  ی ورود ی از دود به هوا    یبا وارد کردن بخش   
  . ستم تفاوت خواهد داشتی سیکارکرد عاد

هـا از    ق دودکش ی از طر  ، باال یوسط دود با دما    ت ی کاهش تلفات انرژ   یبراها     دیگ در
 و آب   ی ورود ی گـرم کـردن هـوا      ین گرما و استفاده از آن بـرا       ی جذب ا  ی برا یزاتیتجه



   103                                                        های حرارت مرکزی     گیری راندمان دیگ   اندازه

هـای    نـده ی آال هش عالوه بر کا   ،یزات جانب ین تجه ی با استفاده از ا    .گردد  می  استفاده 1هیتغذ
ـ در ا . دی بهبود بخـش   یادیز تا حد ز   یراندمان احتراق را ن   توان    می ناکس ن حالـت محـل     ی

 دماسـنج   .باشـد   مـی  برخوردارای    ژهیت و یدماها از اهم  گیری     اندازه یها برا  نصب دماسنج 
 یی گرما یجذب انرژ تجهیزات  بعد از   ،  ها  سیستم در این     دود یدماگیری     اندازه مربوط به 

 ی هـوا  یدمـا گیـری      انـدازه  ین بـرا  ی همچنـ  .گی د یگردد و نه خروج     می نصب 2از دود 
  .ردیگ  میدما انجامگیری   اندازهش گرم کردن هوا،یقبل از پز ی نیورود

از هـا      دیـگ   کارکرد یآورد چگونگ و بر گیری     اندازه ید برا یهمانطور که اشاره گرد   
رات ابتدا  یین تغ یزان ا یدست آوردن م  ه   ب ی برا .شود  می رات راندمان احتراق استفاده   ییتغ
 یبعدهای  یرید و در اندازه گیست آده ، راندمان احتراق بیط کارین شراید در بهتریبا
 محاسـبه   ،ن حالت اسـتاندارد   یشده در ا   گیری   اندازه رات راندمان نسبت به راندمان    ییتغ

ت آن یـ گردد و به خـاطر اهم   میگ محاسبهیط بار دیه شرای راندمان مرجع در کل  .گردد
 ری تـاث  یهـا   قـسمت ه  یز کردن کل  یم و تم  یر، تنظ یتعم.  دارد یشتریاز به توجه و دقت ب     ین

گیری   اندازه راندمان احتراق ازجمله کارهای اولیه برای ایجاد شرایط بهینه برایگذار بر
توان به تمیز و تنظیم کـردن مـشعل، تمیـز             می به طور مثال  . باشد می راندمان استاندارد 

هـا، کنتـرل هـوای ورودی و تنظـیم            کلیه نـشتی   کردن سمت آتش و آب، از بین بردن       
ط بـار و  یه شـرا  یـ در کل  دن راندمان اسـتاندارد   دست آور پس از ب  . دها اشاره کر   دکشدو
 یهـا   آن در زمان   یگ و سوخت مصرف   یتوان با توجه به نوع د       می ستمی س یط کار یشرا

ثابـت  ط بـار    یتست بهتر است در شـرا     این   .مناسب تست راندمان احتراق را انجام داد      

                                                 
1. Feed water  
2. Head recovery devices  
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کـه موتورخانـه بـرای مـدتی         نیزمـا راندمان احتراق در    گیری     اندازه  بعالوه ،ردیانجام گ 
 رانـدمان گیـری      انـدازه   در ی قابـل تـوجه     خطای جادی منجر به ا   ،باشدخاموش   طوالنی

 در  .شـود   مـی  گ و آب از دود جـذب      ی از دما توسط جرم د     یرا سهم بزرگ  ی ز ،گردد می
 و رسوب در سـمت      ی، زنگ زدگ  یجاد آلودگ یستم ا ی افت راندمان س   یواقع علت اصل  

 ییهـا  ین آلـودگ  یاتجمع   یبرازم   زمان ال  .باشد  می ها  مشعلدر   2سمت آب و در    1آتش
 نی آن مع  یگ و سوخت مصرف   یگردد با توجه به نوع د      می که منجر به افت در راندمان     

 از بـه یتواند بدون ن   می کند  می  که با سوخت گاز سبک کار      یگی به طور مثال د    .گردد می
ط ی رانـدمان خـود را در شـرا        ،یجزئهای    یمداوم راندمان و تنها با نگهدار     گیری    اندازه

 ن کـار ی سـنگ یهـا  سـوخت  که در فشار باال و با یگیکه دی در حال.استاندارد حفظ کند 
 مـشعل بعـد از      ین بر رو  یجاد رسوب در سمت آتش و آب و همچن        یل ا یدله  کند ب  می

 م کـردن بـه منظـور بهبـود        ینظـ ز و ت  یمجدد راندمان و تم   گیری     اندازه از به یچند هفته ن  
  . خواهد داشت کارکردشرایط

ستم بـا   یـ کـارکرد س   یو بدست آوردن چگونگ   گیری     اندازه در انتها الزم به ذکر است     
از یـ ر بـوده و ن    ین شده امکان پـذ    یتوجه به راندمان احتراق تنها با عمل کردن به اصول مع          

ـ  انجـام ا   یه برا ی در ضمن در صورت کم بودن بودجه اول        .فوق العاده ندارد  به مهارت    ن ی
 یتــسترها بهتــر از بــسیاری از تــسترهاد شــده ییــ تاییایمیســتفاده از انــواع شــ ا،روش

زیرا در بسیاری از تسترهای الکترونیکی بیشتر از آنکه بـه           . باشد  می الکترونیکی غیر متغیر  
  .توجه گردد به ظاهر و سادگی استفاده از دستگاه توجه گردیده است گیری  اندازهدقت

                                                 
1. Fire sides  
2. Water sides  
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   راندمان برآوردی برایزاتی نصب تجه2ـ5
 در  .دیدشآشنا  ها     دیگ  راندمان یمنظم و متوال  گیری     اندازه تیدر بخش قبل با اهم    

 بتـوان   هاگردد که توسط آن     می  بحث یقول و ارزان  نزات م یرابطه با تجه  ن قسمت در    یا
ـ  انتخاب و استفاده از ا     ی برا . و راندمان را در هر لحظه بدست آورد        یمصرف انرژ  ن ی

  :را در نظر گرفتر ید نکات زیزات بایتجه
 یه اقتصادیتوج •

ـ م انتخاب ا  گادر هن  ـ زات جهـت بـرآورد رانـدمان با       یـ ن تجه ی نـه نـصب و     ید هز ی
 به  .سه کرد ین روش مقا  ی شده با ا   یی صرفه جو  ینه انرژ یزان هز ی آنها را با م    ینگهدار

ت استفاده  یبره کردن و قابل   ی و کال  ی در نگهدار  یسادگ ،طور مثال با وجود ارزان بودن     
ـ  ا  اغلب  نصب گ،ید د  چن یبرا ه یـ  توج یدارا کوچـک، هـای      دیـگ   در زاتیـ ن تجه ی

 باال نصب   یها  ظرفیتبا  های     دیگ باشد و بر عکس در رابطه با        نمی مناسبی یاقتصاد
نـه  یار کم هز  ی شده توسط آن بس    ییصرفه جو  یزان انرژ یسه با م  یدر مقا  ها  سیستمن  یا

  .تر خواهد بود
 گیرات راندمان دییزان تغیم •

 یگ و سوخت مـصرف    ین و ثابت بسته به نوع د      یدر زمان مع  ها     دیگ دمانر ران ییتغ
بـا سـوخت گـاز کـه در فـشار      هـای    دیـگ به طور مثال. باشد می  کامالً متفاوت  ،آنها

ت باال  یبا ظرف های     دیگ  به مراتب کمتر از    ییها  قسمت یدارا ،کنند  می کارک  یاتمسفر
رات ییـ ن تغ ی بنـابرا  .دنباشـ  ی مـ   بر راندمان  یر گذار ین، جهت تاث  ی سنگ یها  سوختو  

گـر، کـه در     یبا سوخت گاز به مراتـب از نـوع د         های     دیگ ن در یراندمان در زمان مع   
  .د، کمتر خواهد بودنباش  میگذارریگ تاثی راندمان دیرور بیشتریها اجزاء ب آن
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 افراد مسئول •

زات نـصب   یـ ا نحوه کـار تجه    خانه، ب سات موتور یاگر افراد مسئول در رابطه با تاس      
 نداشـته باشـند و      ی کـاف  یی آشـنا  ، و رانـدمان   ی مـصرف  یانرژگیری     اندازه ه جهت شد

ـ نظر باشـد نـصب ا     مـد هـا      دیـگ  م رانـدمان  ی تنظـ  یاستفاده از فرد متخصص بـرا      ن ی
ل و  یرا فرد مسئول بـا اسـتفاده از وسـا         ی خواهد بود ز   هودهیزات در موتورخانه ب   یتجه
 .کار خواهد بود نی قادر به انجام اخصیزات شیتجه

  کارکردیادگس •

ار ی ارائه شده در بخـش قبـل بـس         یها  روشسه با   یزات در مقا  ین تجه یاستفاده از ا  
درصـد  گیـری      انـدازه  ی برا ،ت باال ی با ظرف  یگیبه طور مثال در د    . ساده تر خواهد بود   

باشد و    نمی ها از گاز داغ    پر کردن کپسول   و   از به باال رفتن از نردبان     یگر ن ی د ها  هندیآال
  .ن کار را انجام دادیتوان ا  میر ساده ترایبسروشی با 
  اجزای نگهدار وضیتعو •

وسته و دائم در دود     یشود تا سنسورها به طور پ       می زات باعث ین تجه یاستفاده از ا  
 کمتـر شـدن عمـر        و ینه نگهدار یش هز ین عامل موجب افزا   ی که ا  ،قرار داشته باشند  

 امـروزه   .گـردد   مـی  کمتـر مـانی   فواصل ز  بره کردن آنها در   ی کال آنها و همچنین نیاز به    
 بـا   ییامکان را فراهم آورده تـا بتـوان از سنـسورها          این  د سنسورها   یجدهای    یطراح
  .ض ساده تر استفاده نمودیت تعویشتر و قابلیعمر ب

ـ بـه ا   ستمیـ از س یـ  ن توان در رابطه با     می حال با توجه به مسائل فوق      زات یـ ن تجه ی
 یزات که برا  ین تجه یان انواع مختلف ا   ی ب ن قسمت به  ی در ا  .م الزم را اتخاذ کرد    یتصم
  :شود  میرند، پرداختهیگ  می و راندمان مورد استفاده قراری مصرفیانرژگیری  اندازه
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 1گر راندمان احتراقنمایش •

این روش در برآورد چگونگی کارکرد سیستم در بخش قبل به طور کامل توضیح              
رانـدمان  تـسترهای تعیـین       از انـواع الکترونیکـی      اغلـب   امروزه در صنعت   .داده شد 
  .گردد  می استفادهاحتراق

 2های دودکش دماسنج •

دهـد و     مـی  با استفاده از جدولی که دمای دود را بر حسب بارهای مختلف نشان            
گیری    اندازه برای. توان شرایط کارکرد سیستم را به دست آورد        می خواندن دمای دود  

ــای دود اســتفاده از دماســنج ــوده و اســتفاده از هــای الکترونیکــی در او دم لویــت ب
های بی متال به دلیل خارج شـدن سـریع از تنظـیم              های ارزان قیمت با المنت     دماسنج

  .گردد  نمیبه هیچ عنوان توصیه
  3سنجش چگالی دود •

 اســتفاده از ،گــردد  مــی کــه از ســوخت ســنگین در آنهــا اســتفادههــایی دیــگدر 
 افـزایش غلظـت دود      شـود، زیـرا     مـی  سنسورهایی برای سنجش چگالی دود توصیه     

گـردد و ایـن عامـل موجـب افـزایش             می موجب ایجاد کثیفی و دوده در طرف آتش       
عالوه بر این با استفاده از این       . گردد  می مقاومت هدایتی و کاهش قابل توجه راندمان      

 .های زیست محیطی ناشی از کارکرد دیـگ را نیـز کـاهش داد              توان آلودگی   می روش
  .دان شده نشان داده 8-5 و 7-5های  ا در شکلیی از این سنسورهها هنمون

                                                 
1. Combustion Efficiency Indicators  
2. Stake Thermometers  
3. Smoke Opacity Sensors  
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 1ها هسنسورهای سنجش آالیند •

یی هـا   هغلظت آالیند گیری     اندازه بهای    در این روش با استفاده از سنسورهای ویژه       
شود تـا از حـد     می گوگرد و ترکیبات کلر و جیوه پرداخته  و یتروژنهای ن    اکسید نظیر

  .مجاز و تعیین شده تجاوز نکنند

  
   چگالی دود توسط یک المپ ساده سنجش7ـ5شکل 

  
  چگالی دودگیری   اندازهاز تسترهای الکترونیکی جهتای   نمونه8ـ5شکل 

                                                 
1. Pollutant Sensors  
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 1اندازه گیرنده جریان سوخت ورودی •

 انرژی ورودی به سیـستم    گیری     اندازه استفاده از این دستگاه دقیقترین روش برای      
به طور جداگانه این امکان را      ها     دیگ استفاده از این سیستم برای هر یک از       . باشد می

بتوان تقـسیم بـار را      ها     دیگ راندمان تک تک  گیری     اندازه سازد تا عالوه بر     می فراهم
 .مختلف انجام دادهای  با اندازهها   دیگبه طور بهینه بین

 2اندازه گیرنده میزان سوخت •

ین میزان مصرف سوخت طی یک مدت زمانی مع       گیری     اندازه از این دستگاه برای   
 به دو صورت مکانیکی و الکترونیکی عرضه گردیـده          ها  دستگاهگردد، این     می استفاده

 ها سیستماستفاده از این . باشد  میاند که انواع مکانیکی آن نیز از دقت باالیی برخودار         
 9-5الزم نبوده و تنها در شاخه اصلی کـافی اسـت در شـکل               ها     دیگ برای تک تک  

 .است شده نشان داده ها سیستماین از انواع مکانیکی ای  نمونه

  
  ی اندازه گیرنده میزان سوختها سیستماز انواع مکانیکی ای  نمونه 9ـ5شکل 

                                                 
1. Fuel flow meters  
2. Fuel quantitity meters 
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  1گیری دمای سوخت اندازه •
یل فـص  در ادامه به ت    .باشد  می دمای سوخت عامل موثری در تعیین راندمان مشعل       

ابطـه بـا    البتـه دمـای سـوخت بیـشتر در ر         . در این رابطه توضـیح داده خواهـد شـد         
  .گردد   میی مایع مطرحها سوخت

 2گیری فشار سوخت اندازه •

  .باشد   میفشار سوخت نیز از جمله عوامل موثر در در راندمان مشعل
  3تنظیم فشار هوای داخل سیستم •

 ،گـردد   مـی  ی قابل تنظیم برای وارد کردن جریان هوا اسـتفاده         ها  فنهنگامی که از    
م را برای بهینه ترین حالت کاری سیستم تنظیم         توان میزان هوای ورودی به سیست      می
  .شود  می که در ادامه به این موضوع پرداخته،کرد

باید بتوان نتـایج بـه      ها     دیگ  انرژی مصرفی توسط    تعیین پس از محاسبه راندمان و    
دست آمده را برای هر یک از اجزا به طور جداگانه در جداولی ثبت نمود تا با مقایسه                  

طـور مثـال بـا ثبـت و مقایـسه      ب. مشکالت کارکرد سیستم آگاه شد   از   این مقادیر بتوان  
توان از چگونگی کارکرد کنترلر نسبت هوا به سـوخت آگـاه              می میزان اکسیژن در دود   

شد و در صورت عدم تغییر در میزان اکسیژن به خرابی سنـسورها و یـا مـشکالتی در                   
گردد که انرژی مصرفی آنهـا        می این محاسبات در رابطه با اجزایی انجام      . کنترلر پی برد  

ی الکترونیکی برای ثبـت و مقایـسه ایـن          ها  دستگاهامروزه استفاده از    . قابل توجه باشد  
توان در حجم کوچکی و بدون نیاز به خودکار و کاغـذ و               می  عرضه گردیده که   ها  هداد

                                                 
1. Fuel oil thermometer  
2. Fuel oil and gas pressure gauges  
3. Air casting pressure gauges  
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صـل  نتایج حا . مورد نظر را ثبت و با هم مقایسه نمود        های    کلیه داده  مشکالت مربوطه، 
توجه به  با   ها  دستگاهقیمت این   . باشد  می از محاسبات نیز قابل انتقال به رایانه و چاپگر        

ا در صنعت رواج بخـشیده   استفاده از آنها ر    ،قابلیت آنها بسیار مناسب بوده و این عامل       
 آنهـا گیـری    انـدازه  دلیـل بـر دقـت بیـشتر     هـا   دستگاهالکترونیکی بودن این    البته  . است
  .مل اصلی در دقت، کارایی صحیح و دقیق سنسورها استباشد و عا نمی

انرژی مصرفی ابتـدا بایـد      گیری     اندازه در آخر الزم به ذکر است که برای مقایسه و         
در این مرحلـه   .ی مورد نظر را تهیه نمود   ها  دستگاه دستگاه و یا     ،با توجه به نیاز سیستم    

 زیـرا در غیـر      ،باشـد   می ورداربرخای    ی دقیق و معتبر از اهمیت ویژه      ها  دستگاهانتخاب  
در مرحله دوم بـه نـصب ایـن         . باشد  می این صورت عدم نصب آنها بهتر از نصب آنها        

شـود کـه در صـورت نـصب مرحلـه بـه مرحلـه و توجـه بـه                      مـی  تجهیزات پرداخته 
در مرحلـه آخـر نیـز نگهـداری از ایـن            . باشـد   می بسیار ساده و آسان   کار   ،هاداستاندار

 نیاز به کالیبراسیون ، زیرا این تجهیزات پس از مدتی کارکرد،گردد می تجهیزات پیشنهاد
الزم است خاطر نشان شود کـه اکثـر         . دارند تا بتوانند به کارکرد دقیق خود ادامه دهند        

 قابلیـت نـصب بـر روی        ،ی کنترلی و تجهیزاتی که در این بخش ارائه گردید         ها  سیستم
که با استفاده مشترک در هر یـک از ایـن           شد  با   می را دارا ... سیستم چیلر، تنظیم هوا و      

  .توان برگشت هزینه اولیه سریعتری را برای آنها ایجاد کرد  میها سیستم

  گیری   اندازهزاتیون تجهیبراسی کال3ـ5
گیـری     انـدازه  توان به   می ی مختلف یها  دستگاهد با استفاده از     یهمانطور که اشاره گرد   

ـ  الزم اسـت ا    ،انجـام شـده   گیـری      انـدازه   از نانی اطم یبرا. پرداختها     دیگ راندمان ن ی
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 دقـت   یرانـدمان، دارا  گیـری      انـدازه  ی حداقل تا دقت الزم بـرا      ها  دستگاهزات و   یتجه
زات از عوامل   ین تجه ی ا یبره کردن منظم و متوال    ی و کال  ین جهت نگهدار  یهمه  ب .دنباش

زات ی تجه  این ک از یهر  . باشد  می ق در محاسبه راندمان   ی دق یها مهم در حصول جواب   
 سـاده بـوده و      ها  روشن  ی از ا  ی برخ .باشند  می بره شدن ی کال ی برا ی روش متفاوت  یدارا
بره شدن مجدد را دارا یت کالیزات قابلیتجهاین  از یتعداد. باشد  میگر مشکلی دیبرخ

از کـه    ،د آنها را عوض کـرد     ی با ،دهند  می  که دقت خود را از دست      ینبوده و در هنگام   
ـ گـر از ا   ی د ی برخـ  در .ع اشـاره کـرد    ی مـا   سـیال   بـا  یها  دماسنج توان به   می آنجمله ن ی

 طور مثال  ب .نمودگیری     اندازه توان دقتشان را پس از نصب در سیستم         نمی زیزات ن یتجه
 یهـا   روشان سوخت اشاره کرد کـه تنهـا توسـط           یجرگیری     اندازه توان به دستگاه   می
  .نمودی گیر  اندازه راها دستگاهن یتوان دقت ا  مییشگاهیآزما

ن یرانـدمان، بـا کمتـر     گیـری      اندازه  حفظ دقت در   ی برا یون روش مناسب  یبراسیکال
توان اقدامات الزم جهت بهبود راندمان را انجام          می و توسط آن  باشد     می نه ممکن یهز
 کنترل احتراق اشاره کرد کـه       یها  سیستمتوان به     می ن رابطه ی در ا  ی به عنوان مثال   .داد

  توسـط   محـصوالت احتـراق در دود      افت مقـدار  یوخت با در  در آنها نسبت هوا به س     
م نـسبت   ی در تنظـ   یدر واقع نقش اصل   . گردد  می می دود، تنظ  ی موجود برا  یسنسورها

را در صورت از    یباشند، ز   می  موجود در دود دارا    ین سنسورها یهوا به سوخت را هم    
 اغلـب   .ر خواهد کرد  یی تغ یادیز تا حد ز   یدست دادن دقتشان نسبت هوا به سوخت ن       

ـ ،  ودژن در د  یگـاز اکـس   گیـری     انـدازه  کنتـرل احتـراق توسـط        یها  سیستم له یوسـ ه  ب
ط یگر سنسورها در شرا   ی نسبت به د   یشتری مقاومت ب  ی که دارا  ونیومکری ز یسنسورها

امـا  . پردازنـد   مـی  م نـسبت هـوا و سـوخت       یباشـد، بـه تنظـ       مـی  ها نامناسب دودکش 
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  خـود خـارج    ییق و کـارا   یـ دقط  ی از شـرا   یز پـس از مـدت     یـ  ن ونیومرکی ز یسنسورها
ن فاصله  یکنند و در ا     می ضیک تا دو سال تعو    ین  ین سنسورها را ب   ی اغلب ا  .شوند می
 .م دارنـد  او مـد  یون و نگهـدار   یبراسـ یاز بـه کال   یـ  آنها ن  یل جانب یز سنسورها و وسا   ین

ون سنسورها بـه دو صـورت       یبراسی کال ،ح داده خواهد شد   یهمانطور که در ادامه توض    
ون یبراسـ یکل کالیل سـ ی و با تـشک ی و به صورت دست  یستم کنترل یط س ک توس یاتومات

  .ردیگ  میمجدد توسط افراد مسئول انجام
و بهبـود   گیـری      اندازه  اشاره شده در   یها  روش یدر انتها الزم به ذکر است که تمام       

 ی مـصرف  یتوان در انرژ    می  موثر خواهد بود و توسط آن      یستم تنها در زمان   یراندمان س 
ـ خانه نـسبت بـه ا     کرد که افراد مسئول موتور     ییصرفه جو  ن ی و همچنـ   هـا   دسـتگاه ن  ی

 افراد مسئول، آموزش. دا کرده باشندی و شناخت کامل پیود راندمان آگاهب بهیها روش
 اسـت   یگ از جمله عوامل   یسات د ینه تاس ید کارکرد به  یه فوا یها و توج   استفاده از پالک  

  .گردد  میسوخت ه و کم شدن مصرفیعتر سرمایکه موجب بازگشت سر
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 مقدمه
. باشـد   می م نسبت هوا به سوخت    یتنظها     دیگ نهین عوامل در کارکرد به    یاز مهمتر 

م ینه انتخـاب و تنظـ     یستم به طور به   ی س یکه نسبت هوا به سوخت برا     یمعموالً هنگام 
م ی تنظـ  در رابطـه بـا    بخش  ن  ی در ا  .ابدی می  بهبود ی راندمان به طور قابل توجه     ،گردد

ـ ب  یـ  و ع  ینگهدار ن حالت نسبت هوا به سوخت و کنترل،       ینه تر یبهدر  ستم  یس  یابی
  .حات الزم ارائه خواهد شدین حالت توضیدر ا

  نه کردن نسبت هوا به سوخت ی به1ـ6

را یزباشد   میگیسات دیمات در تاس  ین تنظ یم نسبت هوا به سوخت از مهمتر      یتنظ
 باال خواهد بـرد و      یرد راندمان را به طور محسوس     یق انجام گ  یقطور د م ب ین تنظ یاگر ا 
، منجـر بـه      شـده بـرای آن     می تنظ  حالت  از  سیستم  خارج شدن   و ن صورت یر ا یدر غ 
 البتـه  .گردد  می گری د یطیست مح یکالت ز مش و   ینه نگهدار یش هز یافزا،  هد دود یتول
به مراتب از   ای   و دو مرحله  ای    ک مرحله ی یها  مشعلم نسبت هوا به سوخت در       یتنظ

  .باشد  میم شونده ساده تری تنظیها مشعل
 نسبت هوا بـه     یعنی. سوزد  می  کامل آل سوخت به صورت احتراق     هدیدر احتراق ا  

 احتراق کامل   یت برا یاما در واقع  . باشد  می بی ترک یومتریکوسوخت برابر نسبت است   
ـ ن طر یتا بـد  باشد     می ی اضاف یاز به هوا  یسوخت ن   تمـام شـدن   ب  یـ  از ترک   بتـوان  قی
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ـ  احتـراق ا   ی برا ی اضاف یهوا حداقل مقدار    . کرد اصلنان ح یسوخت با هوا اطم    دآل ی
 1-6 در جدول    .شود  می نی آن مع  یسوخت با توجه به نوع سوخت و سوخت مصرف        

  .است شدهر نشان داده ین مقادیا
  ی مورد استفاده در صنعتها مشعل مشخصات و مقایسه کاملی بین کلیه 1ـ6جدول 

Maintenance 
Operating 

energy 
Turndown 

Ratio 
Standby 

Loss 

Excess Air 

(percent) 

Capacity 

Range  
 

Gas Burners 

Very low None None 
Very 

high 
30-50 

Unlimited 

usually small 
Atmospheric  

Low Low None 

Mostly 

From 

purge 

5-30 

Unlimited .typ. 

Below 1,000 

MBH 

Power on-off 

Low Low 
1.5:1 

To 3:1 

Mostly 

From 

purge 

5-30 
Unlimited typ 

200-2,000 MBH 
Power staged 

Low Low Typ.7:1 Low 5-30 
typ. Over 200 

MBH 

Power 

modulating  

Oil Burners 

Low Low None 

High if 

No 

damper 

Typ.50 
typ below 500 

MBH 

Low-draft gun 

burners 

Low Low None 

Mostly 

From 

purge 

10-25 

Unlimited, 

typ.below 1000 

MBH 

Pressure 

atomizing on –

off 

Low Low 
1.5:1 

To 3:1 

Mostly 

From 

purge 

10-25 

Unlimited, 

typ.200-2,000 

MBH 

Pressure 

atomizing 

staged 

Low to 

Moderate 
Moderate 3:1 to 8:1 Low 10-25 

typ.over 200 

MBH 

Pressure 

atomizing 

modulating  

Moderate High typ. 7:1 Low 5-25 
typ. over 3,000 

MBH 

Air atomizing 

modulating 

Moderate High typ. 7:1 Low 5-25 
typ.over 10,000 

MBH 

Steam 

atomizing 

modulating  

High Moderate typ. 4:1 

Mostly 

From 

purge 

15-25 

Unlimited, typ. 

Below 10,000 

MBH 

Rotary cup 

Coal Burners 

Very high Very high Large Low 10-15 Very large Pulverized 

High Moderate Large Low 20-40 Unlimited Stoker 

Very High Very High Evolving Low 2-10 
Evolving, 

typ.large 
Fluidized bed 
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ی سـنگینتر و  هـا  سـوخت گـردد بـرای     میهمانطور که در این جدول نیز مشاهده 
یی بـا رانـدمان     ها  مشعلامروزه  . باشد  می کثیفتر میزان هوای اضافی بیشتری مورد نیاز      

ی دیگـر، کـاهش هـوای       هـا   مـشعل د که مزیت اصلی آنها نسبت به        ان  شدهباال عرضه   
جدیـدی بـرای    های    اضافی مورد نیاز برای احتراق کامل، با ایجاد تغییرات و طراحی          

  باشد  میاتاقک احتراق
  نه ی نسبت هوا به سوخت بهی مشکالت عدم برقرار1ـ1ـ6

ن راندمان ممکـن،    یافت باالتر ی در ید نسبت هوا به سوخت برا     یهمانطور که اشاره گرد   
از  احتـراق    ی موجود بـرا   ی حال اگر مقدار هوا    .م گردد ین حالت خود تنظ   ینه تر ید در به  یبا
ـ  ز ،گـردد   می  راندمان ن مقدار کمتر باشد موجب احتراق ناقص و کم شدن محسوس          یا را ی

ـ کـه از آن اسـتفاده شـده باشـد از طر             سوخت بدون آن   ی از انرژ  ین حالت بخش  یدر ا  ق ی
 احتـراق از نـسبت      ی برا ی ورود یزان هوا یکه م  ین درصورت ی همچن .رود  می دودکش هدر 

 منجـر بـه     ی اضاف ی هوا نیزشتر باشد   یدآل به مراتب ب   ی احتراق کامل و ا    ی برا یومتریکواست
ل هـدر   یـ ز بـه دل   یـ ن حالت ن  ی در ا  ه و د آزاد شده از احتراق کامل سوخت ش       یاجذب گرم 
 حاصل از احتراق    ی از انرژ  یبخشخود   که با گرم شدن      ی اضاف یق هوا ی از طر  یرفتن انرژ 
. دشـو   می اعث کاهش راندمان  ، ب گردد  می  دود ین آمدن دما  یی موجب پا  کند و   می را جذب 

م ی هوا که با احتراق ناقص در مشعل مواجـه هـست           زان افت راندمان در حالت کمبود     یالبته م 
 ی اضاف یزان هوا یکه م یدر حالت . گر کمتر خواهد بود   یبه مراتب از افت راندمان در حالت د       

و تواند منجر به خفه شدن شـعله      می ی حت ، خنک ی هوا زیاد از  حجمن  ی ا ،اد باشد ی ز یلیخ
  آنهـا  بـه کـه    یدر اثر موارد قبل    ،ن حالت ی البته قبل از بروز ا     .خاتمه احتراق در مشعل گردد    

تـوان از     مـی   افت خواهد کرد و در صورت توجـه        ید راندمان به طور محسوس    یاشاره گرد 
  . کردیری در مشعل جلوگخفگیبروز 
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هوای بهینه تنظیم شـده      هوای واقعی از مقدار    میزان در زمانی که   گردید که  اشاره
 که در راندمان    ی شده و افت   ن حالت موجب احتراق ناقص    یا باشد،   کمتر برای سیستم 

ـ  ییشود به مراتب از افت راندمان در اثر هـوا           می جادین حالت ا  یدر ا  ش از مقـدار    ی ب
احتراق ناقص باعث ،  راندمان دررین افت چشمگیعالوه بر ا. شتر خواهد بودینه، بیبه
  :گردد میها   دیگساتیز در تاسیر نیالت زکشم
  هوا یآلودگ •

گـاز، نفـت،    ( باشند  می کربندروی ه یهمگها     دیگ  مشعل  مورد استفاده در   یها  سوخت
 در احتـراق کامـل شـرکت کننـد     ها  هیدروکربنکه یدر صورتو  ...)زغال سنگ، چوب و    

کـه نـسبت هـوا بـه         یاما در حـالت   . کربن و بخار  دیسکا ید محصوالت واکنش عبارتند از   
جب بـروز احتـراق     ن عامل مو  ی ا ، آن کمتر گردد   یم شده برا  ینه و تنظ  یسوخت از حالت به   

  .گردد  مید کربنیر مونواکسیمختلف نظهای  ندهید آالیبع آن تولتو به  ستمیناقص در س
  سطح در تماس با گاز دود یجاد دوده بر رویا •

رد محصوالت حاصل از احتراق     یحتراق ناقص صورت گ   که در مشعل ا   یدر صورت 
. چـسبند  باشد مـی    می  که در تماس با گاز دود      یدر سطح ای    به صورت دوده چسبنده   

ان یـ  خلل و فرج دار و چسبنده مانع از انتقال حرارت کامـل م             یقیدوده به صورت عا   
در اثـر بـروز     . دهـد   می شدت راندمان را کاهش   ه  ن امر ب  یگردد و ا    می گاز دود و آب   

  .ردیگ  می انجامیادید دوده با سرعت زید و تولجایستم ایاحتراق ناقص در س
 خطر انفجار  •

ـ  از سوخت بدون آنکه در واکنش شرکت کنـد از طر           یص بخش در احتراق ناق   ق ی
ـ که ا  یشود تا در صورت     می ن عامل باعث  یگردد، ا   می دودکش خارج  ن سـوخت در    ی
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ه برقرار  یز در آن ناح   یط دما وفشار احتراق ن    یرد و شرا  یدر معرض هوا قرار گ    ای    هیناح
  .د کندجایرا اای  دهیه محترق شده و مشکالت عدیباشد، سوخت در آن ناح

، دیـگ  راندمان شدید افت نظیر هوا از کمبود  ناشی و مشکالت  مسائل به توجه با
 کـه   ،گیجاد دوده در د   ین ا یدود کش و همچن   خروجی از   های    غلظت آالینده  افزایش

ب افـراد مـسئول در      اغلـ  باشـد،   مـی  ر بسیار مشکلی  ان بردن آنها ک   یز کردن و از ب    یتم
ن ی که ا  ،دهند  می ش از مقدار الزم قرار    یخت را ب  خانه نسبت هوا به سو    رابطه با موتور  

ـ ز همانطور که اشاره گرد    یعامل ن  ـ  در کـارکرد مـشعل و د       ید موجـب مـشکالت    ی  گی
 ی بـرا  ی اضـاف  یزان هـوا  یـ  م ید، گاه ی که قبالً اشاره گرد    ی عالوه بر مشکالت   .شود می

 زیرا گردد،  می موجب احتراق ناقص سوختی است که حت   یاحتراق سوخت در حد   
کنـد    مـی  دایـ  سرد به داخـل محفظـه احتـراق راه پ          ی از هوا  یادیکه حجم ز   یهنگام

مقـدار   .گردد  می ناقص بع آن احتراق  ت واحتراق   دما در محفظه   دیکاهش شد  موجب
گـردد    مـی  ستمیـ  آن در س   ی بعـد  یامدهای که منجر به احتراق ناقص و پ       ی اضاف یهوا

بـات  ی البتـه ترک   .اردط اتـاق احتـراق د     ی مشعل و شرا   ی به نوع سوخت، طراح    یبستگ
بـات حاصـل از احتـراق       ی بـا ترک   ی اضاف یحاصل از احتراق ناقص در اثر وجود هوا       

 بـه طـور مثـال       .باشـد   مـی  گر متفـاوت  یکـد ی با   یناقص در اثر کمبود هوا به طور کل       
کـه   یگردد در حال    می اه رنگ ید دود س  ی کم منجر به تول    ین با هوا  یاحتراق ناقص بنز  

  .د خواهد بودیاد هوا به رنگ سفیص در اثر مقدار زدود حاصل از احتراق ناق

  م نسبت هوا به سوخت ی تنظ2ـ1ـ6

 ارائه شده در    یها  روشست با استفاده از     یبا  می م نسبت هوا به سوخت    ی تنظ یبرا
ـ نـه ا  یراندمان احتراق پرداخته و حالـت به      گیری     اندازه بخش قبل به   ن نـسبت را بـا      ی



    های حرارت مرکزی سازی مصرف سوخت در سیستم                                              بهینه122  

م ی تنظـ  ی بـرا  ی مراحـل عمـوم    .دم نمو ی تنظ ،مدهدست آ ه  ن راندمان ب  یتوجه به باالتر  
  :باشد  میرینسبت هوا به سوخت به صورت ز

 ژنیوخت با استفاده از تستر اکس سم نسبت هوا بهیتنظ •

 .ک شدیستم نزدینه سید بهر به کارکیادیتوان تا حد ز  مین روشیتوسط ا

 نبد کریسک مونوایریگ اندازه •

انـدازه   یهـا   دسـتگاه  از توان می سوخت به هوا نسبت تنظیم دقت بردن باال برای
برای نزدیـک شـدن بـه       که  ی هنگام .کربن در دود استفاده کرد    دیسکمونوا میزان گیرنده

زان یـ کباره م ی به   شود،  می  کم  آن ی برا یفا اض یزان هوا یمحالت بهینه کارکرد مشعل،     
سـوخت   نسبت هوا بـه      ی مقدار مناسب برا   .ابدی  می شید کربن در دود افزا    یسکمونوا

 از   بتـوان  آورد تـا    مـی  ز فـراهم  ین امکان را ن   ید کربن ا  یسکرنده مونوا یدستگاه اندازه گ  
 از  .گـردد آگـاه شـد       مـی  ستمی که باعث احتراق ناقص در س      یوجود اشکاالت احتمال  

ف بودن مشعل و شکل نامناسب شعله کـه باعـث           یتوان به کث    می ن اشکاالت یجمله ا 
ن حالـت کـه     ی در ا  .گردد، اشاره کرد    می برخورد شعله به سطح محفظه اتاقک احتراق      

 هوا به سوخت    یها ه نسبت ی احتراق در کل   ،ستمیوب مختلف موجود در س    یل ع یبه دل 
د کـربن   یسکـ رنـده مونوا  یواره دسـتگاه انـدازه گ     مرد، ه یگ  می به صورت ناقص انجام   

  .دهد  می نشانیین گاز را در حد باالیدرصد ا
 زان دود یاستفاده از دستگاه سنجش م •

 در ی حتـ یگـردد گـاه    می استفادهها مشعلف در ی کث یها  سوختکه از   ی هنگام در
ار ید شـده بـس  یـ زان دوده تولیز همچنان میکربن در دود ندیسکا زان نسبت کم مونویم
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 یشتری ب ی اضاف یاز به هوا  ی ن یدیاد دوده تول  ین بردن مقدار ز   ی از ب  یبرا. باشد  می ادیز
 ین حـالت  یدر چنـ  . باشد می جود در سوخت   مو یفابات اض ی احتراق اجزاء و ترک    یبرا

 یفا اضـ  ی بـه مقـدار هـوا      یابی دسـت  ی بـرا  1زان دود ی سنجش م  یها  دستگاهاستفاده از   
  .باشد  میدیار مفیمناسب بس

 د کربنی اکسیاستفاده از تستر د •

 ن روش اسـتفاده   یژن از ا  ینان از محاسبات انجام گرفته توسط تستر اکس       ی اطم یبرا
گر یکـد ین دو تست بـا      ی بدست آمده با توجه به ا      یها ابکه جو ی در صورت  .گردد می

بـا انجـام    . ها  در دیگ  ایبوده و   اشکالی موجود باشد    ش  یا در انجام آزما   یبرابر نباشند   
حالـت اگـر بـاز      توان از صحت آن اطمینان حاصل کرد که در این             می مجدد آزمایش 

 کال در تاسیـسات   هم نتایج بدست آمده از دو آزمایش با یکـدیگر برابـر نباشـند اشـ               
ه کم  جاد دود یستم را بدون ا   ی س ی اضاف یتوان هوا   نمی در این حالت   .باشد  می ها  دیگ
 آن یزات جـانب یـ ا تجهیگ و  ی از اجزاء د   یکی در   یا خراب یف بودن مشعل و     ی کث .کرد

  بـدون  یفا اضـ  یکه مانع از کاهش هوا    باشد    میها     دیگ از جمله اشکاالت متداول در    
  .شود  مید دودهیتول

نه را با دقت قابل     یه سوخت به  توان نسبت هوا ب     می  فوق یها  روشبا استفاده از    
ـ ین حالت کمـ ی مقدار هوا در ا.درودست آه  ب ها  مشعلک از   ی هر   ی برا یقبول ش ی ب

البتـه نـسبت    . باشـد   می دآلیط ا ی آن در احتراق کامل در شرا      یومتریکواز مقدار است  
 ی از عوامل  ی تعداد .ر خواهد کرد  ییتغم  یل مختلف پس از تنظ    یهوا به سوخت به دال    

  :باشد  میریگردند به شرح ز  مین نسبتیر در اییکه موجب تغ
                                                 
1. Smoke testers  
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 یط جویر در شراییتغ •

 ها   دیگیط بار ممکن برایه شرای در کلها مشعلق و مناسب یون دقیبراسیعدم کال •

 کیپنوماتاندازی   راهاصطکاک در •

 ها مشعلف شدن سنسورها و یدوده گرفتن و کث •

 ها مشعل توسط ی در نوع سوخت مصرفرییتغ •

 یر در فشار سوخت مصرفییتغ •

 ی سوخت مصرفیر در دماییتغ •

م نـسبت هـوا بـه       ی جهـت تنظـ    یکی مکـان  ین عوامل باعث شده تا در کنترلرها      یا
ـ  ی درصـد  ،می پس از تنظـ    ستمی به س  ی ورود یسوخت مقدار هوا   ـ     ی ب ه ش از مقـدار ب

 از احتـراق نـاقص در       یت ناشـ  دآل انتخاب گردد تا مـشکال     یدست آمده در حالت ا    
 مراقبـت و    ی افزوده شده بسته بـه چگـونگ       ی مقدار درصد هوا   .دار نگردد یپد ستمیس

 مختلف در رابطه با     یها که با انجام تست   باشد     می  متفاوت ،ستمی و کنترل س   ینگهدار
 ده به جدار سمت آتـش و دود یزان دوده چسبید از مین بازدیراندمان احتراق و همچن   

  .ص دادین مقدار را تشخیتوان ا می
صـد  در یکیتا  باشد     می از به دو نفر   ی حداقل ن  ینه کار یط به ی در شرا  ستمیم س ی تنظ یبرا
ن عمـل   یا.  مشعل بپردازد  می به تنظ  یگرید گ را خوانده و   ی د ی مختلف در خروج   یگازها
 یقـ یدقن صورت منجر به جواب      یر ا یرا در غ  یرد ز یگ  می ن انجام یه در بار ثابت و مع     ارهمو

رد تـا مـانع از      یـ د انجام گ  یم هوا به سوخت به صورت منظم و متناوب با         یتنظ .خواهد شد ن
 کامـل   ی بستگ ،مین هر تنظ  ی ب یفاصله زمان . نه گردد ید به رخارج شدن مشعل از حالت کارک     

 یم شـده بـرا    یطور مثال نسبت هوا به سوخت تنظـ       ب. گ دارد ی د یبه نوع سوخت و طراح    
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 فراوان  یاز به نگهدار  یها و بدون ن     سال ی برا یک،اتمسفر در فشار    زوس با مشعل گاز     یگید
 ،کنـد   مـی  ن و در فشار باال کار     ی که با سوخت سنگ    یگیکه در د  ی در حال  ،ماند  می یثابت باق 

م هـوا   ی تنظ ،به طور خالصه   .م نمود ین نسبت را مجدداً تنظ    ید ا یا هفته با  یپس از چند روز     
راندمان احتـراق    گیری   اندازه دستگاه: رتند از  دارد که عبا    نیاز یلله اص یبه سوخت به دو وس    

د از کـارکرد    ین با یهمچن.  هوا به سوخت   یم شده برا  ی کنترل نسبت تنظ   ی برا ییو کنترلرها 
ب در  یـ  چرا که در صورت وجود ع      .نان حاصل کرد  یز اطم ینها     دیگ ح اجزاء مختلف  یصح
  .دست خواهد آمده  بیقیر دقی غیها  جواب،ستمیس

  ا به سوخت  کنترل نسبت هو2ـ6
ن حالت خـود در     ینه تر یم آن در به   ی کنترل مداوم نسبت هوا به سوخت و تنظ        یارب
ـ  ا .گـردد   مـی   استفاده ی مخصوص ی از کنترلرها  یط بار یک از شرا  یهر   ن کنترلرهـا بـا     ی
. پردازند  می م نسبت هوا به سوخت    یبه تنظ ها     دیگ  از ی خروج یب گازها ی ترک یبررس

ن کنترلـر   یا. باشد  می میژن تر یاکسستم  یک س ی اتومات یرهان نوع از انواع کنترل    یساده تر 
بـه سـوخت     هـوا   نسبت  در  را یرات جزئ ییژن در دود تغ   یکسزان ا یم گیری   اندازه تنها با 

از ای  نمونه. قرار گیرد شده ایجاد کرده تا میزان اکسیژن در دود در حد مطلوب و تعیین
 .است شدهنشان داده  1ـ6کنترلر ساده در شکل این 

های   هایی با ظرفیت    وع پیشرفته تر و کاملتر این کنترلرها که کارایی آن بیشتر در دیگ            ن
گیری درصد بسیاری از گازهـا در دود در شـرایط متفـاوت               باشد، قابلیت اندازه    باالتر می 

ها نیز عمده تنظیمات براساس میزان اکـسیژن          البته در این سیستم   . باشد  احتراق را دارا می   
توان توان خروجی، نـسبت هـوا بـه           ها می   با استفاده از این سیستم    . گیرد  یدر دود انجام م   

  .سوخت و حتی تنظیم بسیاری از گازهای خروجی را توسط آن انجام داد
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 1از کنترلر اتوماتیک اکسیژن تریمای   نمونه1ـ6شکل 

  

گ و سـوخت    ین کنترلرها با توجه به نوع د      ی توسط ا  ی در انرژ  ییجو زان صرفه یم
بنـابراین در هنگـام نـصب و اسـتفاده از ایـن             . بسیار متفاوت خواهد بود   آن   یمصرف
 طرح بـرآورد     تا بازگشت هزینه   ، باید این مسئله را به دقت مد نظر قرار داد          ها  سیستم
 بـاالترین میـزان رانـدمان       سنگین برای دستیابی به     سوخت طور مثال دیگی با   ب. گردد

 30%اگـر ایـن میـزان هـوای اضـافی بـه             حال  . کند  می  هوای اضافی کار   15%خود با   
صـرفه   اکنون مقدار انـرژی   .  خواهد شد  1%افزایش یابد باعث افت راندمان به میزان        

 ستمیه جهت نصب سینه اولیزان هزید با میبا ش راندمانیافزا 1% جویی شده به ازای
 .ن دسـتگاه اسـتفاده گـردد      ی از ا  یه اقتصاد یسه گردد و در صورت دارا بودن توج       یمقا
 و مراقبـت کـم      یت بـاال و نگهـدار     یـ  با ظرف  هایی  دیگن کنترلرها در    ی نصب ا  ،غلبا

. باشـد   مـی   را دارا  یورود ی از انرژ  10% تا   5% در حدود    ی انرژ یی صرفه جو  ییتوانا
 مداوم  ی با سوخت گاز و با نگهدار      هایی  دیگگونه کنترلرها در     نیکه نصب ا  یدر حال 

                                                 
1. Oxygen trim system  
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تـوان نـسبت      می  ساده یکیمکان ستمیس کی از   ن حالت با استفاده   ی در ا  .باشد  نمی زاین
  .داشت نه خود نگهیبه هوا به سوخت را در حالت

 ش داد کـه در    ین کنترلرها راندمان را در حد هزارم افزا       یتوان توسط ا    می را تنها یز
  .ز خواهد بودیار ناچین مقدار بسین ایی پایمصرف یو با انرژ کوچکهای  دیگ

گ عبارتنـد از    یسات د ی در تاس  ی اصل ی کنترل ستمید دو س  ی همانطور که اشاره گرد   
با اسـتفاده از کنترلـر   .  کنترلر راندمان احتراق وکیکنترلر نسبت هوا به سوخت اتومات 

که  ی و مراقبت را کاهش داد، در حال       یبه نگهدار ستم  ی س ازیتوان ن   می هوا به سوخت  
 یسـتفاده از کنترلرهـا    ن ا ی بنـابرا  .باشـد   نمی  را دارا  یژگین و یکنترلر راندمان احتراق ا   

 ی ماننـد واحـدها    یر صـنعت  یـ  غ یهـا  طی محـ  یک نسبت هوا به سـوخت بـرا       یاتومات
ار ید، بس پردازن نمی ستمی که در آنها افراد مسئول به صورت منظم به کنترل س           یمسکون
  .نه خود گرددیگردد تا مانع از خارج شدن مشعل از حالت کارکرد به  میهیتوص

  ک نسبت هوا به سوخت یمات اتوی انواع کنترلرها1ـ2ـ6

گردد   می م نسبت هوا به سوخت که امروزه عرضه       یک جهت تنظ  ی اتومات یکنترلرها
ـ ط جد یق بـا شـرا    یـ ت تطب یـ  کارکرد، قابل  یدگیچی در پ  ی فراوان یها  تفاوت یدارا د و  ی

 یز کامالً وابسته به نحوه نـصب و اجـزا         یکارکرد آنها ن  . باشد میگیری     اندازه دقت در 
 و  ی اضـاف  یاز اجـزا  ای    نجـا بـه گوشـه     یدر ا . باشد میستم  ی س یر رو  موجود ب  یاضاف

  :گردد  مینحوه نصب آنها اشاره
  مربوط به دود ینصب دماسنج و سنسورها •

د مـورد   ین مورد با  یکه در ا  ای     نبوده و تنها نکته    ین اجزا اغلب کار مشکل    ینصب ا 
ـ دمـا و     ندنتوا باشد که ب   ید طور ین اجزا با  ی آنست که محل نصب ا     ،توجه قرار داد   ا ی



    های حرارت مرکزی سازی مصرف سوخت در سیستم                                              بهینه128  

ب یـ ن مـانع از ترک ید و همچنـ ن نشان دهی مختلف را با دقت قابل قبول   یزان گازها یم
 .دنبا دود گردگیری   اندازه خارج در محلیهوا

  ها ه و استدالل دادیز سخت افزاریآنال •

 ک جعبه جداگانه انجـام    ی معموالً در داخل     ها  ه و استدالل داد   یز سخت افزار  یآنال
 ی جعبـه در هـر جـا       ، باشـد  یکـ ی سنسورها به صورت الکترون    یخروجاگر  . ردیگ می

دا یـ  به جعبـه انتقـال پ      ییها  هق لول یو اگر نمونه گاز از طر     باشد     می دلخواه قابل نصب  
  . دورتر از محل برداشت نمونه قرار دادیید جعبه را در فضای با،کند
 رها شگینما •

 از  یسائل مـ   مختلـف و   ی که راندمان، درصد گازهـا     ییها  هشگرها و ثبت کنند   ینما
ـ  با ییها د، اغلب در مکان   نکن  می ش و ثبت  یل را نما  ین قب یا نـد کـه بـه      د نـصب گرد   ی

  . توسط افراد مسئول قابل خواندن باشدیراحت
 ها  محرک •

 یرهایم شـ  ی آنهـا تنظـ    یو خروجـ   ستمیـ  از س  یگنال خروجـ  یها، س   محرک یورود
 که از قبـل     ییها  سیستم یها بر رو   ن محرک یافزودن ا . باشد می  هوا یسوخت و دمپرها  

 مگـر   ،باشـد   مـی  ار مشکل ی بس ،شوند  می  کنترل یکیک الکترون ی اتومات یتوسط کنترلرها 
 با هایی دیگن در ی همچن.گ و به صورت جداگانه نصب گرددیک دی یکه تنها برا نیا

 کنترل نسبت هوا به سوخت کمـک        ی برا  رابط مکانیکی  کی که از    یکی مکان یکنترلرها
ـ هـا در آنهـا از        ستم محـرک  یـ اده کـردن س   ی پ یتوان برا   می ،شود  می گرفته له یک وسـ  ی
  .افتین هدف دست یر استفاده نمود و با کنترل طول آن به ایبا طول متغ 1یارتباط

                                                 
1. Linke  
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 ستم ی سدرست کارکرد نای براییها ههشداردهند •

ش کننـد تـا در      یز آزمـا  یـ  الزم است همواره کارکرد خـود را ن        ی کنترل یها  سیستم
ـ  از بازه تعر   یکنترل ستمیکل و خارج شدن س    صورت بروز مش    آن بـا    یف شـده بـرا    ی

 اعالم هشدار به طرق مختلـف     . ه با خبر کنند   ین قض ی از ا   را افراد مسئول  دادن هشدار، 
 کنتـرل قـرار     تحـت  أدائمـ هـا      دیگ که ی به طور مثال در صورت     .ردیند انجام بگ  توا می
تـوان هـشدار مـورد       می) ی مسکون های واحد موجود در های     دیگ مثل( شته باشند ندا
  .ر سیستم ایجاد کرد با فرد مسئول دیا تماس خودکار تلفنیر و ی به صورت آژ رانظر

   انتخاب کنترلرهای چگونگـ2ـ2ـ6

 م نـسبت هـوا بـه سـوخت مـورد اسـتفاده قـرار              ی تنظ ی که برا  ییاز آنجا که کنترلرها   
ـ باشند با   می یاوان فر یها  تفاوت ی دارا ،متی ممکن و ق   یها  قابلیترند از نظر    یگ می د در  ی

در ز  ای و مورد ن   ی اصل یها  قابلیت به   م نسبت هوا به سوخت    یک کنترلر تنظ  ید  یهنگام خر 
  :ستم عبارتند ازیموجود در سهای  ازی و نها قابلیتن یاز اای  گوشه.توجه داشتستم یس
 ودشگیری   اندازهوسط سنسورهاد تی که باییانواع گازها •

گیـری     انـدازه  ین روش بـرا   ین و مطمـئن تـر     یقتـر یقد د ی همانطور که اشاره گرد   
 ژن در دودین گاز اکـس زایمگیری   اندازه ژن و ی اکس یراندمان احتراق استفاده از تسترها    

  کنترل نسبت هوا به سوخت     ین روش برا  یو ساده تر  ن  یب اول ین ترت یبه هم  ،باشد می
  را انجـام  کـه ایـن عمـل     یی  هـا   دسـتگاه .اسـت   دود  ژن در   یق اکس ین مقدار دق  ییز تع ین

هـای    شرفته تر، کنترلر  ی و پ  یانواع بعد در  . باشند  می دهند، کنترلرهای اکسیژن تریم    می
د کـربن بـه عنـوان       یزان گـاز مونواکـس    یـ مگیری     اندازه م نسبت هوا به سوخت با     یتنظ

م ی بـه تنظـ    ، که در واکنش احتراق کامـل شـرکت نکـرده          ی از درصد سوخت   یشاخص
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 تـوان از    مـی   اوقات و در مـوارد خـاص        گاهی البته. زندپردا  می نسبت هوا به سوخت   
 از احتـراق نـاقص اسـتفاده        یز به عنوان شاخـص    یدروژن در دود ن   یگاز ه گیری    اندازه

تـوان از     مـی  گـر ی د یبه عنوان شاخـص   . م نمود ینموده و نسبت هوا به سوخت را تنظ       
 ده اسـتفا  یادی ز یها ین و با ناخالص   ی که از سوخت سنگ    یز در مواقع  ی ن 1شاخص دود 

  . استفاده کردیطیست محیگردد به لحاظ کنترل ز می
بـاال از لحـاظ     ی  هـا   ظرفیـت بـا   خصوص در صـنعت و      ه  بها     دیگ امروزه کارکرد 

 اسـتفاده از    ین مواقع ین در چن  ی بنابرا .گردد  می ست به شدت کنترل   یط ز ی مح یآلودگ
ن و  تـروژ ی ن یدهاینـده ماننـد اکـس     ی آال ی از صدور گازها   یری جلوگ ی برا ییکنترلرها

  .باشد  میبرخودارای  ژهیت ویگوگرد از اهم
 ساختار انواع سنسورها •

وم یر کن ید ز ی با جنس اکس   ییژن در دود از سنسورها    یزان اکس یمگیری     اندازه ی برا
ن دو قطب سنسورها    یژن ب ین سنسورها با توجه به غلظت اکس      یدر ا . گردد  می استفاده

  . گردد می شگرها صادریولتاژ مناسب به نما
 ی مختلف و متفاوت   یها  روش  نیز د کربن در دود   یزان مونواکس یم گیری   اندازه یبرا

ن یو همچنـ   2ییایمیتروشـ کل ا یهـا  استفاده از سـلول   توان    می طور مثال به   .وجود دارد 
  . اشاره کرد3 اشعه مادون قرمزنور پوالریزه شده از دود و یاعبور 

م و با سـوزاندن بخـشی از        ی سوخته را نیز به طور مستقی      ها  سوختتوان مقدار     می
. انرژی آزاد شده و یا با استفاده از یونیزاسیون شعله بـه دسـت آورد              گیری     اندازه دود و 

                                                 
1. Smoke density  
2. Electrochemical cells  
3. Infrared absorption detectors  
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اغلب از باشد   میمیزان و غلظت دود نیز که شامل مواد قابل احتراق و غیر قابل احتراق
هـایی  گازگیری     اندازه برای. گردد  می طریق میزان جذب باریکه نور از طریق دود معین        

از  تـوان   مـی نظیر اکسید نیتروژن که اثر مستقیم بر روی رانـدمان احتـراق ندارنـد نیـز    
 وجـود  ییهـا  دسـتگاه  به طور مثال امروزه  . گوناگون و مختلف استفاده نمود     یها  روش

تـروژن و بـا سـاطع       ید ن ی توسط اکـس   ییایمی ش یها  آنها با انجام واکنش    بوسیلهدارد که   
  .دست آورده ن گازها را در دود بیزان ایبتوان م از نور ییها شدن طول موج

هـا بـه سـرعت در حـال گـسترش و             ساخت سنسورها و کنترلر    ی فن آور  هامروز
ـ  جدیهـا  مـدل د حتمـاً   ین جهت در هنگام انتخاب با     ی به هم  .باشد  می شرفتیپ د بـا  ی

 اهـ   قابلیتن  یشترینه ب ین هز یالعاده را مد نظر داشت تا بتوان با کمتر          فوق یها  قابلیت
  .جاد کردیا ستمی سیرا برا

  بره کردن سنسورها ی کال3ـ2ـ6

ط نامناسـب دود قـرار      یاز آنجا که سنسورها دائماً در مجاورت و تمـاس بـا شـرا             
 شـان  آل هدیع آنها از حالت کارکرد ا     ین عامل موجب خارج شدن سر     ین ا ی بنابرا ،دارند
ـ ر حـل ا   ن روش د  ی سنسورها بهتـر   ی و متوال  بره کردن منظم  یکال. گردد می  ن مـشکل  ی
تـوان    مـی   از سنسورها را   یبرخ.  دست دادن دقت سنسورها گردد     از ، مانع تاباشد    می

 یبـرا . بره کـرد  یون کـال  یبراسـ یکل کال ی سـ  یز بـا برقـرار    ی ن ها  مشعلکارکرد  در هنگام   
ـ  ز ،ط استفاده نمـود   ی مح یتوان از هوا    می ژنی اکس یون سنسورها یبراسیکال را درصـد   ی
توان   می قدار مشخصی بوده و با استفاده از این مقدار معین         محیط م  یژن در هوا  یاکس

ه ید کربن که بر پایکس منوایسنسورهادر رابطه با . به سادگی کالیبراسیون را انجام داد  
توان   می ون را یبراسیز کال یکنند ن   می ون کار یزاسیاصول جذب اشعه مادون قرمز و پالر      
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ون یبراسی کال ین برا یهمچن.  انجام داد  یورنهای    کهیوسته و با استفاده از بار     یبه طور پ  
کـه نـور بـا      ین عمل با استفاده از بار     یز ا ین کننده غلظت دود ن    یِی تع یمجدد سنسورها 

ن ییتعهدف از آنها     که   ییون سنسورها یبراسی کال برای .ردیگ  می ن انجام یمشخصات مع 
 و هـا  روش ،باشـند   مـی یم با راندمان احتراق  یتباط مستق که در ار  است   ییمقدار گازها 
ن عمل را با    یتوان ا   می  سازنده یها  وجود دارد که با توجه به کاتالوگ       یاصول متفاوت 

  .  انجام دادیدقت قابل قبول

   کارکرد کنترلرها ی چگونگ4ـ2ـ6

 نـسبت مناسـب هـوا بـه     هـا  مـشعل ن مسئله در احتراق کامل سـوخت در   یمهمتر
ـ ل به ا  ی ن یبرا. باشد می ستمیبار مختلف س   ط کارکرد و  یسوخت در شرا   ن هـدف در  ی

ـ ستم و با توجه به سوخت و نـوع د         یط بار س  یه شرا یکنترلرها الزم است تا در کل      گ، ی
 ک انجام ی و اتومات  ین عمل به دو صورت دست     یا. ن گردد ییاز تع یژن مورد ن  یزان اکس یم

م نسبت هوا به سـوخت      ی تنظ یه کنترلرها ی در انواع ساده و اول     ،به طور مثال  . ردیگ می
ـ شـود، با    می ژن موجود در دود انجام    یزان اکس یمگیری     اندازه  عمل با  نیکه ا   ید بـرا  ی
 در  . بـه کنترلـر وارد کـرد       یژن را به صورت دسـت     یستم مقدار اکس  یط بار س  یه شرا یکل
ر از ی مقـاد  یاز به وارد کردن دست    ی ن ،ها  سیستمن  یده تر و کاملتر ا    یچیکه در انواع پ   یحال
ژن در دود   یزان اکس یسوخته و م  ن یها  سوختبات  یکن عمل با برآورد تر    یاو  ن رفته   یب

 ی کنترلرهـا  ی هنـوز هـم بـرا      هـا   سیستمن  یالبته در ا  . ردیگ  می ک انجام یبه طور اتومات  
. گـردد   مـی   وارد ی به صورت دسـت     مقادیر ،دود ست و یط ز یمحهای    ندهیمربوط به آال  

ـ  ز .کند  می فایا چند سوخته ا   ی دو   یها  مشعلن نقش خود را در      یشترین تفاوت ب  یا را ی
 هـوا بـه سـوخت       یهـا  ز با نـسبت   یکسان ن ی در درصد بار     ی مختلف حت  یها  سوخت
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ک کـه   یـ  هوا به سـوخت اتومات     ین با استفاده از کنترلرها    یبنابرا. کنند  می  کار یمتفاوت
کـار   هر سوخت به طور جداگانـه و خود        یم نسبت هوا به سوخت را برا      یت تنظ یقابل
 هر سوخت نـسبت هـوا       ی برا ی و به سادگ   ی انسان یرویاز به ن  یتوان بدون ن    می ،دندار

  .نه نگه داشتیبه سوخت را در حالت به
 کنتـرل نـسبت هـوا بـه         یهـا   سیـستم ق  یـ  کارکرد دق  یکه برا ای    ن نکته یمهمتر

ر یـ  نظییکارها. باشد  میموثر آنها  منظم وی نگهدار ،د به آن توجه کرد    یسوخت با 
ش و تست کنترلرها و ی منظم آزمان برنامهیتدو، بره کردن سنسورهایض و کالیتعو
کـه  باشد     می ستمی س ین اقدامات در نگهدار   یهتربره کردن کنترلرها از جمله م     یکال
  با توجه بـه    ن عوامل و  یارعایت   با.از به آموزش و استفاده از افراد مسئول دارد        ین

 یزان سوخت مصرف ی از م  3% تا   0,2%ن  یتوان ب   می  آن یگ و سوخت مصرف   ینوع د 
  .کاستها   دیگدر

   هوا به سوخت یم کنترلرهایر و تنظی تعم3ـ6
رات ییـ  هوا به سوخت دائماً بـا تغ        نسبت می کنترل تنظ  یها  سیستمباتوجه به اینکه    

ـ      مـی  ر در نسبت هوا به سوخت     ییتغ  و یکی مکان یبار باعث حرکت اجزا    ه گردنـد و ب
 از بـه  یـ  ن ،شـوند   مـی  ط نامناسـب دودکـش نـصب      یز در مح  ی آنها ن  یعالوه سنسورها 
  . منظم و متناوب دارندیمراقبت و نگهدار

م نـسبت هـوا بـه       ی کم و متوسط، تنظ    یها  ظرفیتخصوص در    بهها     دیگ اغلبدر  
 ضیر و تعوی و تعمی قابل دسترسی واسطه که به سادگیکیسوخت را توسط اجزا مکان

 شـفت   ی که حرکت دوران   یانی م یکین اجزا مکان  یاز ا ای     نمونه .دهند  می  انجام ،باشد می
  . مشاهده کرد2ـ6در شکل توان   می راکنند  میلیا به حرکات مطلوب تبدر
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  ی مربوط به کنترل نسبت هوا بهها قسمت مشعل دو سوختی که کلیه 2ـ6شکل 

 است در آن قابل دسترسی  سوخت

  

زیـرا  . اشـد ب  مـی  تنظیم دقیق اجزا واسطه مکانیکی نیازمند دقت و تجربه بـاالیی          
تغییرات مکانی این اجزا برای تنظیم نسبت هوا به سوخت دربـازه بـسیار کـوچکی                

گیرد و بنابراین حتی لقی غیر مجاز محل اتصاالت نیز باعث افـت شـدید                 می انجام
باشند  می  شیرهای سوخت  ،ترین اجزا  ترین و دقیق   حساس. گردد  می راندمان احتراق 

خت به طور قابل توجهی      دبی سو  ،ین شیرها متری در ا   طوری که با تغییرات میلی    ه  ب
  . د کردتغییر خواه

م نـسبت هـوا بـه سـوخت بـا           ی تنظ یتر تمام شدن ساخت کنترلرها     ل ارزان یدله  ب
سـازند کـه در زمـان         مـی  نیی پا یها تیفین اجزا را با ک    ی از ا  یاری بس ،یکی مکان یاجزا
ن بهتـر   یبنـابرا . دگـرد   می دآل کارکرد ی منجر به خارج شدن کنترلر از حالت ا        یکوتاه

   .دنموض یتر تعو تیفیتر و با ک ن اجزا را تا حد امکان با انواع مقاومیاست تا ا
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ـ  ستمیـ اجـزا س  از   یش، نگهـدار  یدر انتها الزم به ذکر است که بـا آزمـا            و  ی کنترل
نـه  یتوان با حـداقل هز      می ون سنسورها با توجه به کاتالوگ سازنده      یبراسین کال یهمچن
  . به عمل آوردیینه سوخت صرفه جویز در ه10% تا یحت

شرفت یـ  نسبت هوا به سوخت بـه سـرعت در حـال پ             تنظیم ی کنترلرها یآورفن  
 نـصب   یها  سیستم نسبت به    متنوعی،ار  ی بس یها  قابلیت ی آنها دارا  دیبوده و انواع جد   

ر ب یل خوب یتواند دل   می ، باشد  همراه یه اقتصاد ین عامل اگر با توج    ی ا که.باشد  می شده
  . دترشان باشدی کنترلرها با انواع جدضیتعو



  



 

  

  
  ها فن و ها مشعل



 



  
  
  
  
  
  

 مقدمه

 را  ین ورود ی معـ  یگ نقـش احتـراق سـوخت بـا هـوا          یسات د ی در تاس  ها  مشعل
 ز دارا یـ  احتراق کامل سوخت را ن     یید و مدرنتر آنها توانا    ی که انواع جد   ،برعهده دارند 

ر کـم کـردن    یـ  مختلف نظ  یها  روشبه  ها    دیگ ن وجود همچنان در   ی با ا  ا ام .باشند می
 کـارکرد مـشعل،     یاز بـرا  ی مورد ن  ی مصرف ی، کم کردن مقدار انرژ    ی اضاف یمقدار هوا 
، کم کردن تلفات در حالت آماده بـاش و          یت سطوح انتقال حرارت   یب هدا یبهبود ضر 

 ی انـرژ  ییتوان به صرفه جـو      می گی کارکرد د  ین سوخت برا  یتر یاستفاده از اقتصاد  
، کـم   یز کـردن ونگهـدار    یـ بـه تم  ستم  یاز س ین مسائل کم کردن ن    یدر کنار ا  . ختپردا

 اسـت کـه     یح اجزا، مسائل  ی از کارکرد ناصح   یری و جلوگ  یدی تول یگزان آلود یکردن م 
  . داشتای  ژهید به آن توجه ویبا

بوده که وظیفـه تـامین هـوای        ها     دیگ  نیز از جمله اجزای مهم در تاسیسات       ها  فن
ــس از دن دودورودی و خــارج کــر ــدر ا.  را برعهــده داردستمی ــه ی ــا ارائ ن بخــش ب

 [5].ک شدیبه اهداف فوق نزدتوان   میض اجزایم و تعوی تنظ،ی در نگهدارییها روش
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   ها مشعلر کردن یم و تعمی تنظ،زی تم1ـ7
  و مراقبت نامناسب از آنهـا      ی نگهدار ها  مشعل در   ین عامل در اتالف انرژ    یمهمتر

ــی ــر.باشــد م ــت دورهن روش ی بهت ــرل و مراقب ــشعلاز ای  در کنت ــا م ــتفاده از ،ه  اس
 ی بـرا  یحات کـاف  یها و توضـ    اگرامی د ی که اغلب دارا   است سازنده آنها    یها کاتالوگ
که کاتـالوگ سـازنده در دسـترس        یدر صـورت  . باشد می ستمی و مراقبت از س    ینگهدار

ـ  زیتوان مراحـل و کارهـا    می باشد،یحات آن ناکاف یا توض ینبوده و     بـه عنـوان   ر رای
  :انجام داد ستمی از سی نگهداریها برا تین فعالین و موثرتری تریاصل
 اطمینان از تمیز بودن کلیه مسیرهای عبور سوخت  •

 احتـراق بهتـر و      یع، بـرا  ی و چه با سـوخت مـا       ی، چه با سوخت گاز    ها  مشعله  یدر کل 
ـ کنند و ا    می زهی پراکنده و اتم   یار کوچک ی بس یارهای و ش  ها  ه سوخت را توسط پر    کاملتر، ن ی

ن یبنـابرا . شـود   مـی   عبـور داده   یکیار تنـگ و بـار     ی بـس  یرهایزه شده از مـس    یسوخت اتم 
 ی حتـ  ی سوخت و گـاه    یرها موجب کم شدن دب    ین مس ی و رسوب در ا    یفین کث یکوچکتر

ر خـود   یرا به شدت تحـت تـاث       ستمین عوامل کارکرد س   یگردد، که ا    می ریمسدود شدن مس  
 بـا اسـتفاده از مـواد        ،کننـد   مـی  که با سوخت نفت سبک کـار       ییها  مشعلدر   .دهد  می قرار
 که  ین نقاط ین حالت حساستر  یدر ا  .ز کرد ی عبور سوخت را تم    یرهایتوان مس   می ییایمیش

ار باال کـه    ی بس ی با دماها  یگردند عبارتند از نقاط     می یا کم شدن دب   یباعث مسدود شدن و     
ار کم کـه ذرات     ی بس یها طح مقطع شود و س    می ین نواح یدر ا ) دوده( ل کک یمنجر به تشک  

یی با سوخت   ها  مشعلدر  . گردد  می ن نقاط یز موجود در سوخت موجب مسدود شدن ا       یر
بـا   یهـا   مـشعل از آنجا که در اثر کارکرد مشعل، عالوه بر مشکالتی کـه در              ،  نفت سنگین 

 اجـزای آنهـا نیـز رسـوب تـشکیل          سـطوح  آمد، بر روی    می سبک به وجود   نفت سوخت
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ـ   ز  یـ تم.  دارد یشتریتر و ب    و مراقبت منظم   ینگهداربه   از نی ،گردد می ن بـردن  یکـردن و از ب
 یها ن حالت اغلب توسط حالل    ی سطوح در ا   یمانده و رسوبات سوخت و دوده از رو       یباق
 مختلـف مـشعل     ی نرمتر از جنس اجـزا     ی پاک کننده با جنس    ی به همراه ابزارها   یار قو یبس

  .  مشعل نگرددیو صدمه به اجزاجاد خراش ی ا بهرد تا منجریگ  میانجام
 دیـ  تول یز از آنجا که در اثر سوختن گـاز مـواد          ی گاز سوز ن   یها  مشعلدر رابطه با    

 قـادر   ها  مشعلن  ی گردد، ا  ها  مشعل ی داخل یرهایمسگردد که منجر به بسته شدن        نمی
. ز خواهند بـود   ی ن ی مدت طوالن  ی برا یبه کارکرد، بدون کم شدن راندمان احتراق حت       

 ممکن است   است  شدهفولدها از جنس آهن ساخته      ی از آنجا که من    ها  مشعلن  ی ا اما در 
 بـا کنتـرل مـنظم و        دیها گرفته شود که با      نازل ،ری مس یدر اثر مرور زمان و زنگ زدگ      

  . شدین حالتی مانع از بروز چنمتناوب آنها
  زه کننده سوختی اتمیها سیفیرض اویتعو •

ک تر شـدن بـه احتـراق        ی نزد یع برا یوخت ما د در مشعل با س    یطور که اشاره گرد   همان
ـ ا .کنند  می زهیس، اتم یفیک اور یع را با عبور از      یکامل سوخت، سوخت ما    ن عمـل باعـث     ی

ض ینه تعو ین زم یاستانداردها در ا  . گردد  می  کارکرد یس پس از مدت   یفیبازتر شدن دهانه اور   
  .کنند  میشنهادیتاً دو سال پیک و نهایزه کننده سوخت را در هر یاتمهای  سیفیاور
 ها در مشعل  یر نشتیتعم •

توان   می یدیر سولونوئ یا ش یر سوخت   یر فشار قرار دادن مشعل و بستن ش       یبا ز 
در  سوخت از طرق مختلـف       ینشت.  کرد ییستم را شناسا  یموجود در س  های    ینشت

 سوخت،  یرهایق ش ی از طر  یتوان به نشت    می جملهآنگردد که از      می جادی ا ها  مشعل
سـوخت   چـرخش مجـدد      یرهایر مـوثر و شـ     یف و غ  یضعی  ها  ایقعها و    پوشش
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ازمنـد  یبـوده و ن    صی و تـشخ   یی قابل شناسا  یرها به سخت  ی در ش  ی نشت .اشاره کرد 
ـ  مختلف ا  یها یتوجه به خروج    و  هـا  ن پوشـش  یهمچنـ  .باشـد   مـی  زاتیـ ن تجه ی

 جادیق ا ین طر یاز ا  ستمیها در س   ینشت ز که بخش عمده   یمورد استفاده ن  ی  ها  عایق
ـ ازمنـد کنتـرل و بازد     یر بـوده و ن    یار صـدمه پـذ    ی بس ،رددگ می  ید مـنظم و متـوال     ی
ت یـ گردنـد از اهم     می ضی تعو ها  مشعل از   ی که قطعات  ین مسئله هنگام  ی ا .باشد می
  .گردد  می برخورداریشتریب
  مختلف مشعل ین اجزای بین بردن لقیاز ب •

 ین لقـ  و و بد  نها آزاد  را بطور  د حرکت خود  ی در حال حرکت مشعل با     یه اجزا یکل
 اسـت کـه     ی در محل اتصاالت از جمله مسائل      ی و گرفتن لق   ی روغن کار  .انجام دهند 

 .ردید مورد توجه قرار گیباای   دورهیدهایدر هنگام بازد

  چه هوا بسته استی که درینفوذ هوا در هنگامهای  ن بردن منفذیاز ب •

باشـد نفـوذ      نمـی  چه هوا بسته است و مشعل در حالت کارکرد        ی که در  یدر هنگام 
اتالف انـرژی    موجب    موجود در اتاقک احتراق،     با جذب انرژی گرمایی    تواند  می هوا

  . گرددستمی سزیادی در حالت آماده باش
  ییهوای ها فنکنترل  •

قـاً ماننـد    یرد دق یـ گ  مـی   انجـام  ییهـوا ی  ها  فنکه دررابطه با     ییمراقبت و نگهدار  
  کـه  ،فوژ الزم اسـت   یسانتری  ها  نفمربوط به   ای     دوره یدهای است که در بازد    یاصول
 .ها اتاقانی ی و روغن کارها هغیز کردن تیتم: ن اصول عبارتند ازین ایمهمتر

 اکنون  ،د به آن توجه داشت    یباای     دوره یهادی که در بازد   ی با مسائل  ییپس از آشنا  
شرفت کرده  یپ ستمیشود که به سرعت در س       می  پرداخته یوبیص ع ی و تشخ  یبه بررس 
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ب یهمواره به وجود آمدن اشکال و ع      . دهد  می  کاهش یا به طور محسوس   و راندمان ر  
ـ    ییتوان به شناسا    می قی همراه بوده که از آن طر      یمیبا عال  ستمیدر س  ن بـردن   ی و از ب
تـوان بـه مـوارد        می ستمیبروز اشکال در س   های    ن نشانه یازجمله مهمتر .  پرداخت آنها
  : ر اشاره نمودیز
 از احتراق ناقص  ای ش از اندازه نشانهیدود ب •

ـ  بـا سـوخت نفـت و         یهـا   مـشعل شتر در رابطه با     ین مسئله ب  یا ا مـازوت قابـل     ی
 دیـ  دود تول  ید گاز سوز احتـراق نـاقص درحـ        یها  مشعلرا در   ی ز .باشد  می صیتشخ
  . بردیق بتوان به احتراق ناقص پین طریکند که از ا نمی
 افت راندمان احتراق  •

مـنظم و   گیـری      اندازه  اما با  ، دارد ی گوناگون ل متفاوت و  یدال افت راندمان احتراق    
  . بردیپ ستمیتوان به اشکاالت موجود در س  می آنیمتوال
 شکل نامناسب شعله  •

  شـعله یگر مشخصات ظاهریشدت و در در رنگ، شکل، یین مورد تغ  یمنظور از ا  
بـه طـور    . ن مسائل را متوجه شـد     یتوان بروز ا    می شعلهای    که با کنترل دوره   باشد    می
ها و   یا وجود آلودگ  ی چون احتراق ناقص و      یانگر مسائل یجاد جرقه در شعله ب    یال ا مث

  .باشد  میذرات آب در سوخت
 ر معمول مشعل ی غیلرزش و صدا •

ـ سات د ی در تاس   از افراد متخصص   یاریبس  کـارکرد   ی صـدا  یگ تنهـا بـا بررسـ      ی
ـ  بیع البته   .گردند  می آگاهها     دیگ  از کارکرد نامناسب   ،ستمیس ـ بـه ا   مستیـ  س یابی ن ی
از جملـه علـل لـرزش و        . باشـد  مـی   تجربه فـراوان   ندازم بوده و نی   یق کار مشکل  یطر
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ن امـر   ی که ا  ا است مخلوط نشدن متناسب سوخت و هو      ستمیرمعقول در س  ی غ یصدا
ـ  لرزش د  یحتجاد صدا و    ی ا ع آن  شعله و به طب    یداریموجب ناپا   یکـ ی .گـردد یگ م ی

ـ       یداریگر از علل ناپا   ید  ستمیـ  در س  ی اضـاف  یز انـدازه هـوا    ش ا ی شعله کـم کـردن ب
ـ ن مسائل، ناپایذکر است که در صورت عدم توجه به ا  ه  الزم ب . باشد می   شـعله یداری
  .ز گرددیگ نیسات دی موجب انفجار در تاسیتواند حت می
  گاز دود یکم شدن دما •

 آنهـا  خروجـی  که میزان انـرژی   ای    و دو مرحله  ای    یک مرحله ی  ها  مشعلدر رابطه با    
 یتوان بـه کـم شـدن تـوان خروجـ            می  دود یباشد، با کم شدن دما      می خصو مش  معین
 .ددونیپ  می به وقوعها مشعل یفیا کثی و یل خرابین حالت به دلیاغلب ا.  بردیپ ها مشعل

  ها مشعلدر  یفیکث •

ـ  کـارکرد ا  بـه نک شدیمسئله در احتراق کامل و نزدن  یتر یاتیاز آنجا که ح    آل  هدی
ـ ز تنها از طرین مسئله نیو اباشد     می ن احتراق ی در ح  زه شدن سوخت  ی اتم ها  مشعل ق ی

ن کنترل  ی بنابرا ،باشد  می ک عبور سوخت قابل انجام    ی و بار   تنگ یرهایز کردن مس  یتم
  .استبرخوردار ای  ژهیو تیرها از دوده و رسوبات از اهمین مسیز کردن ایو تم
  دوده ش از حدیل بیتشک •

به طور مثال در    باشد     می  سوخت مشخص  ک از انواع  ی هر   ید دوده برا  یزان تول یم
 با نفت   یها  مشعل که در    یدر حال . گردد  نمی دی تول ی گاز سوز دوده چندان    یها  مشعل

در شود و   میلی اجزا تشکی از دوده بر رویکمهای   وده ت ی مدت طوالن  یسبک در ط  
به صـورت   گردد که باید     می تشکیل یمتوسطهای    ز توده ین ن ی با نفت سنگ   یها  مشعل
ش از مقدار نرمال ی بیدیزان دوده تولیحال اگر م. ددر پاک گستمی از سیم و متوالمنظ
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 یوب مشابه یا ع یو   نشانگر سوخت ناقص     ، باشد ی سوخت مصرف  ین شده برا  ییو تع 
ل دوده قابـل    یز با توجه به شـکل و محـل تـشک          یوب ن ین ع یکه ا باشد     می ستمیدر س 
 گرچـه کـار     هـا   مـشعل و  هـا     دیـگ  د مـنظم و مکـرر از      ی البته بازد  .باشد  می صیتشخ

  .باشد  مییل دوده الزم و ضروری بردن به تشکی پی اما برا، استیدشوار
 ستم ی نسوز سیها قسمتر در ظاهر ییتغ •

توان به عدم     می دیگ ی نسوز و مجاور با آتش     ها  قسمتبا تغییر در رنگ و ظاهر       
ـ نبـوده و    گ هماهنگ   ی که مشعل با د    یاغلب هنگام . برد کارکرد صحیح مشعل پی    ا ی

ـ کنـد و      مـی   کـار  ی نامناسب یدر فشارها   یا سـوخت مـورد اسـتفاده در مـشعل دارا          ی
که در مجاورت آتش قرار دارند      از دیگ    ییها  قسمت آنباشد،    می یادیزهای    یآلودگ

  .شود  می سطحشانیل رسوب بر رویر رنگ و تشکییدچار تغ
 شان دآلیا از کارکرد ی و ارتباطیانیزات میا خارج شدن تجهیخراب و  •

که به شدت   باشد     می ن عامل یهمها     دیگ در ن اشکاالت موجود  یتر از متداول  یکی
 و برطـرف    ییخوشـبختانه شناسـا   . کند  می رییم نسبت هوا به سوخت را دچار تغ       یتنظ

ب یر قطعات واسطه آسـ    یا تعم یض و   ی نبوده و تنها با تعو     یب کار مشکل  ین ع یکردن ا 
  .کرداندازی   راهدآل آنیحالت ارا در  ستمیتوان دوباره س  میدهید

 بهتـر و کـم      ، مداوم و کنترل مـنظم     ید که همواره نگهدار   یدر انتها الزم است بدان    
ای   دورههـای     یدگیهـا و رسـ     اغلـب مراقبـت   . باشـد  می ستمیخرج تر از رها کردن س     

 ز قابـل انجـام    یـ خانـه ن  بوده کـه توسـط فـرد مـسئول موتور         ای     ساده یستم کارها یس
گـردد   ستمیـ  در س  یب و اشـکال   یـ ها اگر فرد متوجه وجود ع      ین بررس یدر ا . باشد می

  .به فرد متخصص مراجعه کند ستمیب در سین عیر ای تعمیالزم است برا
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م مجدد نسبت هوا به سوخت پـس        یتنظ ،راتین نکات بعد از تعم    ی از مهمتر  یکی
ـ  با انجـام ا    .باشد  می گیرات د یاز هر باز و بسته کردن مشعل و تعم          یرن رونـد کـا    ی

 ینـه سـوخت مـصرف     یار کـم در هز    یه بس ینه اول ی و با هز   10 %ی تا حت  5%ن  یتوان ب  می
  . کردییصرفه جو

  ها   دیگساتیهوا در تاسهای  ین بردن نشتی از ب2ـ7

از حالـت کـارکرد     سیـستم    و خارج شدن     ی که باعث اتالف انرژ    ی از موارد  یکی
 به ییها هبا استفاده از لول آنها یها فن که هایی دیگخصوص در باشد، ب  میدآل خودیا

 یاتـصال های    ر لوله یا فرار هوا در مس    ی د، نفوذ و  ان  شدهمتصل  ها     دیگ طور جداگانه به  
ـ    یـ  و به دل   ها  هن مسئله اغلب در محل اتصاالت لول      ی ا .باشد می ـ  و   هـا   هل لـرزش لول ا ی

ـ  .دگرد  می ایجادف و نامناسب    یاستفاده از اتصاالت ضع     در  ییهـوا هـای     یافتن نـشت  ی
ای    سـاده  ار آسـان و   یکـار بـس   هـا      دیـگ   و دود به   ی ورود یهوای  ها  فنر اتصال   یمس
ـ  در بازد  یتوان به سـادگ     می وباشد    می ـ از عـدم بـروز ا     ای     دوره یهادی ن حالـت در    ی
 یمربوط بـه هـوا    های    باشد، مانند لوله    می  که فشار مثبت   یدر نواح . آگاه شد  ستمیس

ها  یتوان از محل نشت     می  اتصاالت  و محل  ها  هدر اطراف لول   با حرکت دست  ،  یورود
ـ ز بـا حرکـت   یدود نهای  مانند لولهباشد   میی که فشار منف   یآگاه شد و در مواقع     ک ی

  . بردی در آنها پیتوان به وجود نشت  میها همداد سبک در اطراف لول
کنـد، بـه      مـی  خروج دود متصل  ی  ها  فنگ را به    ید،   خروج دود  ی که برا  ییها  هدر لول 

ـ  ا .کنـد یدا م ی خارج به داخل لوله نفوذ پ      ی هوا یر منف ل وجود فشا  یدل ن امـر عـالوه بـر       ی
 یهـا   دسـتگاه خنک کردن دود که منجر به بـاالتر نـشان دادن رانـدمان احتـراق توسـط                  



   147                                                                 ها                                  ها و فن   مشعل

 شـده   احـساس  ی اضـاف  یل وجـود هـوا    یگردد تا به دل     می شود، باعث   می آنگیری    اندازه
نسبت هوا به سوخت را کـم       م نسبت هوا به سوخت فرد مسئول        ی تنظ یتوسط سنسورها 

  .گردد  می...و  ستمیجاد دوده در سید راندمان، این امر موجب افت شدیکرده و ا
مربوط های     هوا در لوله   ی مشکالت به وجود آمده بر اثر نشت       ی بررس ،گریحالت د 

جـاد شـده    ین حالت مشکالت ا   یکه در ا  . باشد میها     دیگ  به ی ورود یهوای  ها  فنبه  
ـ خروج دود از د   های    نفوذ هوا به لوله   به مراتب کمتر از      گ بـوده و تنهـا در اتـالف         ی

  .گردد  می به نسبت هوا به سوخت خالصهیر گذاری تاثی در مواردها فن در یانرژ
باشـد     مـی  یازمند زمان طـوالن   یستم اغلب ن  ی در س  ها    یاز آنجا که بوجود آمدن نشت     

جـاد و   یه مـانع از ا    یـ نـه اول  ی هز نی ساالنه و با کمتر    یدهایتوان تنها با بازد     می نیبنابرا
هـا    دیگ شد تایمربوط به دود با فشار منفهای   به خصوص در لوله    ها    یگسترش نشت 

نـه  ی بتـوان در هز    یدآلشان خارج نگردند و بـه طـور قابـل تـوجه           یاز حالت کارکرد ا   
  . به عمل آوردییصرفه جو ستمی و کارکرد سینگهدار

   ها علمشمم از ی ماکزیریزان بارگی کاهش م3ـ7

 به حالت کارکرد بـا  ها مشعلک کردن ی و نزدها مشعل از یریزان بارگیش میبا افزا 
ن امر موجب   یافته و ا  یش  ی افزا یز به طور محسوس   ی دود ن  یدما،  د شعله یمم تول یماکز

ن مسئله اغلـب مربـوط بـه صـرفه          ی علت ا  .گردد میها     دیگ افت قابل توجه راندمان   
 متیرا ق یز. باشد می ها   دیگ زاتیخاب و نصب تجه    در هنگام انت   یاقتصادهای    ییجو

 ی از مـوارد بـرا     یاریو در بـس   باشـد      مـی   آنها یمتناسب با سطح تبادل حرارت    ها    دیگ
 بـا   یهـا   مـشعل  با سـطح تبـادل کمتـر، بـا           هایی  دیگزات،  ید تجه ینه خر یکاهش هز 
ـ در ا . ردیگ  می از مورد استفاده قرار   ی باالتر از ن   یها  ظرفیت از یـ د ن ن حالـت بـار مـور      ی
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اد کـردن   یدر واقع با ز   . د راندمان ی افت شد  ی به بها  اام،  گردد  می نیتامها     دیگ توسط
 دود، احتمـال احتـراق      یل باال رفتن دمـا    ی عالوه بر افت راندمان به دل      ها  مشعلشعله  

ک شدن شعله به بدنه اتاق احتراق باالتر خواهد رفت که یل نزدیدلستم بیناقص در س  
ـ ز اشـاره گرد   ین ن یشی پ یها  در بخش  ن مسئله همانطور که   یا  ی توسـط سنـسورها    ،دی

  .باشد  میصی قابل تشخی به سادگدن در دوبکردیمونواکس
کـه  باشـد      مـی   متفاوت ها  مشعلن حالت درانواع مختلف     یزان افت راندمان در ا    یم

 از  یریش بـارگ  یل افزا یزان افت راندمان را به دل     ین م یشتریبای     تک مرحله  یها  مشعل
و ) گـردد   مـی   موجب کاهش راندمان   10% تا   ی حت یدر موارد (اشندب  می ا دار ها  مشعل
 دو  یهـا   مـشعل  در   رانـدمان زان افت   یم. زان افت ین م یم شونده کمتر  ی تنظ یها  مشعل
م شونده بوده و بسته بـه       یو تنظ ای    ن مقدار افت در حالت تک مرحله      یز ب ینای    مرحله

  .باشد می م شده بار در دو مرحله متفاوتیمقدار تنظ
در  ی از اتـالف انـرژ     یرین اقدامات در جلوگ   ید از اول  یطور که اشاره گرد   همان

 پس از   .باشد  می یط بار یه شرا یدر کل ها     دیگ راندمان گیری   اندازه ،گیسات د یتاس
ط کـارکرد   یافت راندمان در شرا    زانیاگر م  ،مربوطه یها اگرامین نمودارها و د   ییتع

 یها ش از حالتی بیادی طور محسوس و ز     از آنها به   یریگمم بار ی با ماکز  ها  مشعل
  بـار مـشعل    ی درصـد  40 تـا  20ن حالت با کـم کـردن        ی در ا  ، باشد یکارکرد عاد 

ـ البتـه ا  . کاسـت ستم  یـ  در س  ی اتالف ی از انرژ  یتوان به طور قابل توجه     می ن امـر   ی
ن ی تـام  یخانـه بـرا   موتورط  ی در محـ   یگریدهای     دیگ زات و یمستلزم وجود تجه  

 ق رانـدمان  یـ دقگیـری      انـدازه  که امکانـات   ی در صورت  .اشدب  می  کاسته شده  یانرژ
 چون  یمیتوان از عال    می ،ستم وجود نداشته باشد   ی س یط بار یه شرا یدر کل ها    دیگ
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  از افـت رانـدمان     ،د کـربن در دود    ی مونواکس  میزان شیا افزا ی دود و    یش دما یافزا
 ممکن است    موارد یدکربن در برخ  یزان مونواکس یش م ی البته افزا  .آگاه شد ها    دیگ
  .ز باشدی نها مشعلوب ی از عیناش
 یازمنـد بررسـ   ی اجـرا ن   یگـر مـسائل بـرا     یز همانند د  ین ستمین اصالح در س   یا

از یـ  ن ینشتریب(گ  یط کارکرد د  ین شرا یب که در بدتر   ین ترت ی بد .باشد  می یاقتصاد
ن مدت زمان کارکرد    یاز و همچن  یمورد ن  یشیزان بار گرما  ید م یبا) یشیبه بار گرما  

 ییزان صرفه جو  یم توان  می پس از تعیین این دو مورد     . ن گردد یط مع ین شرا یدر ا 
نـه کـارکرد و     ین کـرده و آنـرا بـا هز        یمم بار را مع   ی با فاصله گرفتن از ماکز     یانرژ

ـ  مقا ،ن کننـد  یمانده بار را تـام    ید باق ی با  که یسات جانب ی از تاس  ینگهدار  .سه کـرد  ی
ـ  و   ی اضـاف  ی از اجـزا   هـا   تمسیـس اولیـه   اندازی     راه  و م نصب گااغلب در هن    یدکی

 کم  یتوان برا   می  که ،گردد  می استفاده ستمی س یط کارکرد بحران  ی شرا ی برا یفراوان
 یزیـ مم. م کـرد  ین آنها تقس  ی را ب  یشی بار گرما  ، شعله مشعل مورد نظر     و کردن بار 

ـ  از کـارکرد اجز    یریو جلـوگ   ی انرژ یی، صرفه جو  یانرژ   بـه آنهـا  یازیـ  کـه ن   یائ
ط ی از افت رانـدمان در شـرا       یری جلوگ ی است که برا   ییمله کارها  از ج  ،باشد نمی

  .توان انجام داد  میک باریپ
ح داده ی توضـ ها مشعلمم بار یط ماکزیدر شرا ی با اتالف انرژ   در رابطه  نجای تا به ا  

ط ی دور شـدن از شـرا      ی چگـونگ  ،باشـد   مـی  ار مهم ینجا بس یکه در ا  ای     اما مسئله  ،شد
ـ ل بـه ا   ی ن ی برا ییها  روشن قسمت به ارائه     یدر ا . ستا ها  مشعلم  میکارکرد ماکز  ن ی

ـ  از ا  دورا چند مـ   یک  یسات مختلف از    یتوان در تاس    می شود که   می هدف پرداخته  ن ی
  :راهکارها استفاده نمود
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 ز نازل مربوط به پاشش سوخت یکم کردن سا •

در  هـا   مـشعل شعله در     در کاهش میزان   ها  روشیکی از ساده ترین و ارزان ترین        
که باشد     می  آن قطرهای کم تر   سوخت با انواع     یها نازل  تعویض ،یط ماکزیمم بار  شرا
ـ ز با یـ ان هوا ن  ین حالت جر  یدر ا  ـ د متناسـب بـا نـازل جد       ی  اغلـب   .م گـردد  ید تنظـ  ی

 .ق انجام دهندین عمل را به طور دقیتوانند ا  می سازنده و نصب کنندهیها شرکت

 ستم یاز سای   دو مرحلهیها مشعل کارکرد یخارج کردن حد باال •

توان کارکرد  ای     دو مرحله  یها  مشعل ،دیز اشاره گرد  ی ن 4ـ4همانطور که در بخش     
 بار و حد بـاال در       60% در   ها  مشعلن  ین ا ییحد پا . باشد  می  را دارا  یاربدر دو حالت    

مم، شعله  یک شدن بار مرحله دوم به بار ماکز       یل نزد ی مسلماً به دل   .شود  می می تنظ %80
راندمان ،  ن احتراق ناقص  ی دود و همچن   یل باال رفتن دما   یافته و به دل   یش  یمشعل افزا 

  .شود  می در مرحله دوم از مرحله اول کمترها مشعل
مم اغلـب   یط بار آنها به بار مـاکز      ی شرا ک شدن ی و نزد  ها  مشعلزان شعله   یش م یافزا

زی انـدا    راه یرد و اغلب در صنعت برا     یپذ  می صورتستم  یسرد س اندازی     راه در هنگام 
 ،ط کارکرد نرمالـشان برسـند     یعتر به شرا  یسرها     دیگ  آنکه یستم، برا یدر حالت سرد س   

 دنی پـس از رسـ     .دهنـد  می را در حد باال با راندمان کمتر قرار       ای     دو مرحله  یها  مشعل
 ، کنترلرها یم شده برا  یط آب به دما و فشار تنظ      یدن شرا ی و رس  یط کار یبه شرا ها    دیگ
کل مرتباً  ین س یدهند و ا    می ریین تغ ییا از حد باال به حد پا       خود ر  یط کار ی شرا ها  مشعل

 که بار به طور قابل      یگردد و در مواقع     می  تکرار ین کار ییپاحد   و   ی کار ین حد باال  یب
ز منجر بـه تلفـات      ین حالت ن  یگردد که ا    می  خاموش ها  مشعل ،دا کند ی کاهش پ  یتوجه
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کل از  ی سـ  یل با حذف حد بـاال     حا. دشو می ها   دیگ ی برا 1 در حالت آماده باش    یانرژ
توان   می ن،یی باال بردن درصد بار در حالت حد پا        ی و تا حد   ها  مشعلسه حالت کارکرد    

 ریـ  نظ یطی در شـرا   . بـه عمـل آورد     یی صرفه جـو   ی تا حد قابل قبول    یدر مصرف انرژ  
توان با استفاده از کنترلرهای زمانی و یا کنترلرهای           می حالت سرد سیستم نیز   اندازی    راه
 گرمـایش   ،در قبل از زمـان مـورد نیـاز         سیستماندازی     راه تاثر از دمای هوای بیرون با     م

تـوان بـا      می ها  مشعل از   یدر برخ . فراهم آورد نظر   مورد زمان فضا در  مطلوب را برای  
 ین مـشعل جوابگـو    ییط خاص که حالت حد پـا      ی و در شرا   2ها  هحذف کنند استفاده از   

  . بهره جستیزمان محدود مدت ی از حد باال برا،از نباشدین
 شونده  می تنظیها مشعلمم بار در یط ماکزیزان شعله در شرایکاهش م •

ت یـ ل قابل یـ گـر بـه دل    یسه با دو نوع د    یم شونده در مقا   ی تنظ یها  مشعلاز آنجا که    
 ی تنها مـورد   ،باشد  می  را دارا  ی کمتر ی تلفات انرژ  ،ازیدن شعله با بار مورد ن     م کر یتنظ
ـ  آن کـاهش رانـدمان در ا       درنتیجـه  و   یف انرژ ند موجب اتال  توا  می که  هـا   مـشعل ن  ی

  حالـت سـرد    درانـدازی      راه ریـ مم نظ یط بـار مـاکز    ی در شـرا   هـا   مشعل کارکرد   ،گردد
 با اسـتفاده    ، استفاده گردد  یکی الکترون یاز کنترلرها ها     دیگ که در ی در صورت  .باشد می
 افـت   ازاهش داده و مانع  را ک  ها  مشعل از   یدیزان شعله تول  یتوان م  می ن کنترلرها یاز ا 

 ز با تماس با   یگر ن یدر موارد د  . ار شد مم ب یط ماکز ی در شرا  ها  مشعلراندمان با کارکرد    
د یـ زان تول یـ  کـاهش م   ی بـرا  ییتوان راهکارها   می گیشرکت سازنده و نصب کننده د     

  .دست آورده مم بیط بار ماکزیشعله در شرا

                                                 
1. Standby Losses  
2. Override  
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صـورت خالصـه کـرد کـه       ن  یتوان به ا    می ن قسمت را  یمباحث مطرح شده در ا    
مـورد اسـتفاده    هـای      دیگ جه که ین نت یدن به ا  ی راندمان احتراق و رس    یپس از بررس  

ـ ن بار گرما  ی تام یاز برا ی کمتر از حد مورد ن      حرارتی  سطح تبادل  یدارا  بـوده و    یشی
 بـه   هـا   مـشعل ک کردن کـارکرد     ی بار مجبور به نزد    ط حداکثر یل در شرا  ین دل یبه هم 

 یط کـار  یکه بـا فاصـله گـرفتن از شـرا         ی در صـورت   .باشـد   مـی  شانممیکارکرد ماکز 
 دیگـر موجـود در      ساتی مورد نظر توسط تاس    یشی بار گرما  ،ها  مشعل برای   ممیماکز

ـ زان شـعله از ا    یـ  با کـم کـردن م      دین باشد، با  یخانه قابل تام  موتور محیط ن حالـت   ی
ـ  ی ارائه شده در ایها  روش با استفاده از  . فاصله گرفت  ن بـدو   ویراحتـ ه ن بخـش ب

 در مـصرف    5%توان به این هدف دست یافته و حتـی تـا              می توجهقابل   هینه اول یهز
  .انرژی صرفه جویی به عمل آورد

   گوناگون یها قابلیتن راندمان و ی با باالترییها مشعل نصب 4ـ7

 ینه سوخت مصرفیبه مراتب کمتر از هزها   دیگی براها مشعله ینه تهیهمواره هز
 بـا   ییها  مشعله  ین ته ی بنابرا .رسد  می  به مصرف  ها  مشعل یاست که در کل زمان کار     

 ،باشد  می زاتیشتر در فاز انتخاب و نصب تجه      ینه ب یراندمان باالتر هرچند در گرو هز     
  نسبت به  ی مساله گرانتر بودن سوخت مصرف     . است ی معقول یه اقتصاد ی توج ی دارا اما

 معقـول و  یز تا حدی نصب شده و در حال کار نیها سیستم در ی گاهها  مشعلهزینه  
ن را بـا انـواع بـا        یی پـا  یهـا   راندمان با   ییها  مشعل ینیگزیکه لزوم جا  باشد     می یمنطق

 بـا   یهـا   مـشعل توان به     می ن رابطه ی در ا  بطور مثال  .کند  می هی باالتر توج  یها  راندمان
 فـراوان و پـر      ینگهـدار  ازمند مراقبـت و   ی که ن  یا انواع ی هوا به سوخت باال و       تبنس
  .باشند، اشاره کرد  مینهیهز
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هـوا از    آماده کردن سوخت برای احتـراق کامـل و ترکیـب مناسـب سـوخت و               
ـ  که در مشعل مـورد انتخـاب با         است ییها    یژگی و و  ها  هن مشخص یمهمتر د وجـود   ی

 یبـا هـوا     قادر به احتراق کامل سـوخت      ها  مشعلد  یدآل با یدر حالت ا   .داشته باشد 
 ن حالت محال  یت ا ی اما در صنعت و واقع     ، باشد ی اضاف یاز به هوا  ی و بدون ن   یتئور
ـ د به ا  ی تا حد ممکن با    ها  مشعلن در فاز انتخاب     ی بنابرا .باشد می ـ ن حالـت نزد   ی ک ی
. ش داد یستم را افـزا   ی س یاز بتوان راندمان کار   ی مورد ن  ی اضاف ی تا با کاهش هوا    ،شد

 ،باشـد   مـی  ن مـسئله در فـاز انتخـاب       ی تـر  ین و اصل  ین مسئله که مهمتر   یعالوه بر ا  
زات یـ ه تجه ی ته ینه موجود برا  یهوا و هز  های    ندهیزان آال یز مانند م  ی ن یگریمسائل د 

ـ ط موجـود با   یازهـا و شـرا    ین بـا توجـه بـه ن       یبنـابرا  .ردید مورد توجه قرار گ    یبا د ی
   .ن مشعل انتخاب گرددیترمناسب

تـوان بـه      می رارد  ید مورد توجه قرار گ    ی با ها  مشعل انتخاب    هنگام  که در  یمسائل
  : زیر طبقه بندی کردصورت

  سوزاندن سوخت یچگونگ •

 ، چگـونگی سـوزاندن سـوخت      هـا   مشعلیکی از مسائل مهم در تعیین و انتخاب         
 میزان از سوخت وارد شده به سیستم در واکنش احتراقـی  چه بدین معنی کهباشد    می

ت یـ  عرضـه شـده قابل  یها مشعلاغلب  امروزه. نماید می شرکت کرده و تولید انرژی
 در صورت بـروز احتـراق       .باشد  می  را دارا  ی از سوخت ورود   99%ش از   ی ب سوزاندن

م نبـودن   یراد در اجزاء مشعل و تنظ     یگ، ا ی مشعل با د   یناقص که در اثر عدم هماهنگ     
د مانع از   ین با یبنابرا. ابدی  می ن درصد کاهش  یگردد، ا   می جادینسبت هوا به سوخت ا    

  .ستم شدیبروز احتراق ناقص در س
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 از ی مورد نیضاف ایزان هوایم •

ـ ز. گـردد   مـی  ن قسمت خالصـه   یها در ا   شتر تفاوت ی ب ها  مشعلد  یدر انواع جد   را ی
 محفظه احتراق،کـاهش    یش از حد موجب جذب گرما و کاهش دما        ی ب ی اضاف یهوا

ن عوامل موجـب    یگردد که ا    می ها  فن یاز برا یش قدرت مورد ن   یانتقال حرارت و افزا   
ب کامل و مناسب    ی ترک ی مختلف برا  یها  روش .شود  می ها  مشعل یافت راندمان کار  

 یذکـر بـرا    ع از جمله مـوارد قابـل      ی ما یها  سوختزه کردن   یر اتم یهوا نظ  سوخت و 
  .باشد  می احتراق کامل سوختیاز برای مورد نی اضافیزان هوایکاهش م

ـ  بای اضـاف  یزان هوا ی که در رابطه با کم کردن م       ینکته مهم  د مـورد توجـه قـرار    ی
ـ  ز. شعله کم نگـردد یداری پا ی اضاف یوازان ه ی در اثر کم شدن م     ست که  ا رد آن یگ را ی

  .جاد خواهد شدی اها مشعل در یگرین حالت مشکالت متفاوت دیدر ا
  1شکل شعله •

 انتقـال انـرژی   ن قادر به    ید متناسب با محفظه احتراق بوده و همچن       یشکل شعله با  
شـکل نامناسـب شـعله    .  و با رانـدمان بـاال باشـد   یسطوح تبادل حرارت طریق  دود از   

ـ ل احتراق سوخت به احتراق ناقص اغلب باعث صـدمه بـه د            یعالوه بر تبد    زیـ گ ن ی
شکل شعله را نیز م یت تنظ یگردد قابل   می  که امروزه عرضه   ییها  مشعل اغلب   .گردد می
  .باشد  میدارا

  اتاقک احتراق یق بندیعا •

بهتر آنها بـا هـوا      ب  ی ترک یگردد و برا    می ع استفاده ی ما یها  سوخت که از    یهنگام
 الزم برخـودار بـوده تـا        ی الزم است که محفظه احتراق از دما       ،کنند  می زهیآنها را اتم  

                                                 
1. Flame pattern  
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ـ ل بـه ا   یـ  ن ی بـرا  . موجود گردد  یبا هوا آنها  ب  ی و ترک   ذرات سوخت  ریباعث تبخ  ن ی
گـردد و در      مـی  گ آغاز ی د یا همان ابتدا  ی یشعله از کلگ  ها     دیگ  از ی در برخ  ،هدف
  اغلب  در .دشو  می  اتاقک احتراق استفاده   های مناسب برای   یکارق  ی عا  از گری د یبرخ
 اتاقـک   یق بنـد  ی بـه عـا    یازیگر ن ی از حالت اول استفاده شده که د       ی امروز یها  مدل

 .باشد  نمیاحتراق

 در حالت آماده باش  یتلفات انرژ •

 جـاد ی ا ها  مشعلبودن   خاموش   مدر هنگا ،   در حالت آماده باش    یاغلب اتالف انرژ  
گـر تلفـات    ی نسبت بـه دو نـوع د       ،م شونده ی تنظ یها  مشعل به همین جهت   .گردد می
ر دود و در    ی در مـس   یی نـصب دمپرهـا    . در حالـت آمـاده بـاش دارنـد         یکمتر یانرژ
نگونـه  ی کـاهش ا   یبـرا هـا      دیگ  است که در   یی از جمله راهکارها   ،یی هوا یششهاپو

 . شود  می به کار گرفتهیاتالفات انرژ

  ی خروجیها نسبت توان •

 یمم تـوان خروجـ    ینـ ی بـه م   یمم توان خروجـ   ی به صورت نسبت ماکز    پارامتر نیا
زان اتـالف   یـ انگر کـاهش م   یـ ن نـسبت ب   یش مقدار ا  یقت افزا یدر حق . شود  می فیتعر
  در بازه پیوسته تـر و گـسترده تـر بـار            ها  مشعل در حالت آماده باش با کارکرد        یانرژ
ز یـ  ن یط کـار  یان شـرا  ی و پا   از شروع  ی ناش ی حرارت یها  آن تنش  درنتیجهکه  باشد    می
م شـونده و دو     ی تنظـ  یهـا   مـشعل ن نسبت تنها در     یا. گردد  می ستم حذف یگر از س  ید

 یهـا   نـسبت تـوان    ،دیز اشاره گرد  یقابل محاسبه بوده که همانطور که قبالً ن       ای    مرحله
خواهد بـود و    ای     دو مرحله  یها  مشعلشتر از   یم شونده ب  ی تنظ یها  مشعل در   یخروج

ـ  ز .باشـد  مـی ای    ز در آنها کمتر از انـواع دو مرحلـه         ی ن ی حرارت یها بعالوه تنش  را در  ی
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شتر ی ب یحرارتهای     در شعله بروز تنش    یر ناگهان ییل تغ یبه دل ای     دو مرحله  یها  مشعل
ار یتوان تا حـد بـس       می م شونده ی تنظ یها  مشعل گرچه با استفاده از انواع       .خواهد بود 

 اما از   ، به عمل آورد   یریجلوگ ستمیباش س  هدر رفته در حالت آماده       ی انرژ ز ا یادیز
 یط بـار  ی در شـرا   ،م مشکلتر نسبت هوا به سـوخت      ی تنظ ها  مشعلن  یجمله مضرات ا  

. باشـد   مـی ط مـشخص بـار  یک شرایو با ای   تک مرحلهیها  مشعلمختلف نسبت به    
ن مشکل هم به    ی ا ، هوا به سوخت   تب اتوماتیک تنظیم نس   یالبته با استفاده از کنترلرها    

 .است شده حل یسادگ

  یزات جانبی تجهیاز برای مورد نیانرژ •

از یـ ن مـورد  ی نفت سـوز، انـرژ     یها  مشعل سوخت در    یها  پمپ ی الزم برا  یانرژ
 سـوخت را    ، فـشرده  ید هـوا  ی که با تول   یی کمپرسورها ی الزم برا  ی و انرژ  ها  فن یبرا
 یزات جـانب  یـ  توسـط تجه   ی مـصرف  یها ی چند از انرژ   ی موارد یکنند همگ   می زهیاتم

دقـت مـورد توجـه قـرار        ه  د ب ی با نگام انتخاب نوع مشعل و سوخت آن      در ه که  بوده  
زات یـ  تجه  چنـدانی جهـت    یاز به انـرژ   ی کارکردشان ن  ی که برا  ییها  مشعلرد، تنها   یگ

  .باشند  میکیاتمسفرگاز سوز  یها مشعل ندارند یجانب
  ها هندیزان آالیم •

کـاهش   یبـرا ای    ژهیط و یاشر ، و جهان اول   ی صنعت یامروزه به خصوص در کشورها    
 تـروژن ی ن یدهای از انتـشار اکـس     یریجلـوگ . اسـت   شده در نظر گرفته     یصنعتهای    ندهیآال
تـروژن  یژن و ن  یب اکـس  یـ  محفظه احتراق و در اثر ترک      ی باال ی که اغلب در دماها    )ناکس(

ن ین در چنـ   ی بنـابرا  .باشـد  مـی  برخوردارای    ژهیت و یان از اهم  ین م ی در ا  ،دیآ  می به وجود 
ز در فـاز    یـ  ن هـا   مـشعل  از رانـدمان     ،یست گـاه  یط ز یط مح ی در نظر گرفتن شرا    یطیشرا
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 کـه منجـر بـه کـاهش         ، محفظه احتراق  ی کاهش دما  ی اغلب برا  .باشد  می انتخاب مهمتر 
ـ  از جملـه ا    .شـود   مـی   اسـتفاده  ی مختلفـ  یها  روشگردد، از     می ها  هندید آال یزان تول یم ن ی

 یچرخش بخش  ژن کم، باز  ی با اکس  یطیق در مح   از احترا  یتوان به انجام بخش     می ها  روش
 ی اسـتفاده از هـوا     ی انجـام احتـراق و در مـوارد        ی تازه بـرا   یب آن با هوا   یاز دود و ترک   

 بـدلیل  ارد مـو   ایـن   البتـه در   . احتراق کامل اشاره کـرد     یاز برا یش از حد مورد ن    ی ب یاضاف
 ،یدیـ تولای  هـ   ندهیزان آال ی و کاهش م   ی اضاف ی محفظه احتراق توسط هوا    یجذب گرما 

 بـاز   ی چگـونگ  1-7 در شـکل  . دا خواهـد کـرد    ی افت پ  یار محسوس یراندمان به طور بس   
 کـه  ،اسـت  شده احتراق نشان داده   ی تازه برا  یب آن با هوا   ی از دود و ترک    یچرخش بخش 
   .ن دو گاز آگاه شدیب ایتوان از نحوه ترک  میبا توجه به آن

  
   نفت سوز تنظیم شونده مشعلگاز دود در دیگی با چگونگی بازچرخش 1ـ7شکل 

   و با اتمیزاسیون تحت فشار سوخت
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 ای   دورهیها زان مراقبتی و می در نگهداریسادگ •

 و  ی نگهـدار  ،خانـه موتورسات  یـ ن عوامل در کارکرد مطلـوب تاس      ی از مهمتر  یکی
ـ ن در فاز انتخـاب با     ی بنابرا .باشد  می و منظم از آنها   ای    مراقبت دوره  ـ د بـه ا   ی ن نکتـه   ی
از بـه مراقبـت و   یـ  استفاده شـود کـه تـا حـد امکـان ن        ییها  مشعل که از    توجه داشت 

 قابـل   یز به آسان  ینای     دوره یها یدگین رس ی ا ، در ضمن  . داشته باشد  ی کمتر ینگهدار
 گاز  یها  مشعل .سهولت در دسترس باشد   ه  ه اجزا و قطعات مشعل ب     یانجام بوده و کل   

  .باشد  میرا داراای  وره دیها  و مراقبتیاز به نگهداریزان نی منیسوز کمتر
  مختلف یها سوختت کارکرد با یقابل •

ن ی تـر  ین و اساسـ   ی تـر  ی از اصل  یکی ،دیز اشاره گرد  ی ن 2ـ4همانطور که در بخش     
ت کـارکرد آنهـا بـا       یـ قابل ،د درنظر گرفته شـود    ی با ها  مشعل که در رابطه با      ییها  قابلیت
ـ  ا ،هـا   مـشعل ت در   ین قابل ی وجود ا  .باشد  می  مختلف یها  سوخت  ن امکـان را فـراهم     ی

 تا حد ،ض مناسب نوع سوختی سوخت و با تعو قیمتراتییسازد تا با توجه به تغ می
ت، یـ ن قابل ی ا ی حت .دی به عمل آ   یین سوخت صرفه جو   ی تام ینه الزم برا  ی در هز  یادیز
 ی مصرف یها  سوخت از انواع    یکیآورد تا در صورت کمبود        می ز فراهم ین امکان را ن   یا

 ی چگـونگ  . شد ها  مشعلگر مانع از متوقف شدن کار       ی سوخت د  باوان   بت ،توسط مشعل 
  .است شدهح داده ی توض2ـ4ض و زمان آن به طور کامل در بخش یتعو
  ها مشعلهزینه اولیه  •

 باید به این نکته توجه داشت که میزان هزینه الزم           ها  مشعلهمواره در فاز انتخاب     
  بیـشتر  هـا   مـشعل اولیه جهـت تهیـه       به مراتب از هزینه      ها  مشعلبرای تامین سوخت    

توان با هزینه اولیـه       می ،الذکر  بنابراین با در نظر گرفتن راندمان و نکات فوق         .باشد می
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ی باالتر به طور محسوسی در هزینه سوخت مصرفی مشعل          ها  قابلیتبیشتر و داشتن    
  .جویی به عمل آورد صرفه

ـ  با هـا   مـشعل  یااز بـر  ی مورد ن  یها  قابلیت کامل نسبت به     ییحال با آشنا   د بتـوان   ی
 .خانـه انتخـاب نمـود     موتورسات  یـ  تاس ین مشعل ممکن را برا    ین و بهتر  یمناسب تر 

نـه و   ی به ی انتخـاب  ین گام برا  ی اول ها  مشعل با انواع    یی آشنا ،ن هدف یدن به ا  ی رس یبرا
 [5].است شدهن مطلب پرداخته یکه در ادامه به اباشد   میمطلوب

  کی گاز سوز اتمسفریها مشعل •

که در فـشار     در حالت آماده باش بوده     باال و با اتالف انرژی    یی ارزان ها  علمش
 .گـردد   مـی ستمی هوا در دو مرحله وارد س ها  مشعلن  یا در. کند  می اتمسفریک کار 

خته شده  یش آم ین مخلوط از پ   یب شده و ا   ی با سوخت ترک   یه در ونتور  ی اول یهوا
 بـه   ،کنـد   مـی  دایحتراق راه پ   که به محفظه ا    ییها سیفیق اور یسوخت و هوا از طر    

ش یه با مخلوط از پ    ی ثانو ین زمان هوا  یدر ا . گردد  می  و در آنجا محترق    آنجا رفته 
ـ گردد تا احتراق به حالت ا       می بیخته شده و محترق شده ترک     یآم دآل خـود کـه     ی

ه از  یـ  اول یزان هـوا  یـ  کنتـرل م   یبـرا . گـردد ک  ی نزد ،باشد  می همان احتراق کامل  
ز یـ ه ن ی ثانو ی در مورد هوا   .گردد  می  استفاده ی ونتور ی ورود  در ییهواهای    چهیدر
ن دو مورد در زمان     یگ و مشعل متفاوت بوده و با توجه به ا         ی هر د  یزان آن برا  یم

ـ  ثانو ی هـوا  یها یالبته از آنجا که اغلب ورود     . گردد  می نی مقدار آن مع   یطراح ه ی
 را  ،باررات  ییوجه به تغ   با ت  ،هی ثانو یزان هوا یق م ین امر کنترل دق   یاباشد     می بزرگ

ک در شـکل    ی گاز سوز اتمـسفر    یها  مشعل کارکرد   یچگونگ. سازد  می ر ممکن یغ
  .است شدهنشان داده  2ـ7
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  ی گازسوز اتمسفریکها مشعلهوا در نحوه چرخش گاز دود و  2ـ7شکل

  

 ی دو ضعف اصل   ی دارا ها  مشعلن  یجه گرفت که ا   یتوان نت   می ان شده یبا توجه به آنچه ب    
 هـا   مـشعل نگونـه   یر رانـدمان ا   ین بودن چـشمگ   یین عوامل موجب پا   یکه ا باشد     می و عمده 

 ی اضـاف  یهـوا  به مقدار زیاد     ازی ن ها  مشعلن  ین ضعف ا  ی اول .گردد  می گرینسبت به انواع د   
ز بـه   ین ن یشی پ یها طور که در بخش   ن عامل همان  یکه ا باشد     می  احتراق کامل سوخت   یبرا

 یهـا   مشعلگر  ی مشکل د  .گردد  می ر راندمان احتراق  ی موجب افت چشمگ   ،دیآن اشاره گرد  
ـ  کـه ا   ،باشـد   می  در حالت آماده باش    ها  مشعلنگونه  یاد ا یک تلفات ز  یگاز سوز اتمسفر   ن ی

رون یـ  ب ین محفظه بـا هـوا     یل باز بودن محفظه احتراق و در تماس بودن ا         یز به دل  یاشکال ن 
   .است شدهش داده ینما 3-7 در شکل ها مشعلنگونه یاز اای   نمونه.گردد  میجادیا

 

  
  

 ی گازسوز اتمسفریکها مشعلی از یها ه نمون3ـ7شکل 
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از را  ی با بار مورد ن    یت هماهنگ یقابلای    ک مرحله ی یها  مشعل مانند   ها  مشعلن  یا
ز در  یـ خـروج دود ن   . باشد  می نداشته و تنها در حالت خاموش و روشن قادر به کار          

 بـاال   یها  و اغلب با سرعت    یصورت اجبار گر که به    ی برخالف انواع د   ها  مشعلن  یا
به صـورت    ،کیل کارکرد آنها در فشار اتمسفر     ی به دل  ،ردیگ  می  انجام یو به طور افق   

 در  یزان تلفـات انـرژ    یـ  کاهش م   برای .شود  می ار کم انجام  ی و با سرعت بس    یعمود
ر دود استفاده کـرد تـا       ی در مس  یی هوا یتوان از دمپرها    می ،ستمیحالت آماده باش س   

 از  البته.  کاست ها    نرژی در این مشعل    ا  اتالف از میزان نفوذ هوا و     ق بتوان ین طر یدب
باشـد    مـی   قیمت بسیار پایین آنهـا     ها    گونه مشعل ن جا که علت اصلی استفاده از این       آ

 در صورت نیـاز      نصب نشده و باید    ها    در هنگام ساخت، این دمپرها بر روی مشعل       
 خـروج  در مسیر    ه توسط فرد مسئول تأسیسات    جداگان به طور    این دمپرهای هوایی  

  .دود نصب گردد
 ای  ی گازسوز یک مرحلهها مشعل •

هوا نیز  . دان  شده از یک یا چند اوریفیس برای عبور سوخت تشکیل           ها     این مشعل 
ورودی هوا تأمین شده و با دارا بودن سرعت زیاد به طور مطلـوبی              ی  ها  فناز طریق   

 ، برای ورود هوای تـازه     ها  فن استفاده از    ،بر این مزیت  عالوه  . گردد  می با گاز ترکیب  
ی هـا   مـشعل امکان کنتـرل بیـشتر بـر روی میـزان هـوای ورودی را نیـز نـسبت بـه                     

  دارای دمپرهـای هـوایی نیـز       هـا   مـشعل ونه  ـاینگـ  اغلـب  .آورد  می اتمسفریک فراهم 
از ای  نهنمو. تا میزان اتالف انرژی را در حالت آماده باش سیستم کاهش دهد باشد می

  .است شدهنشان داده  4ـ7 در شکل ها  این مشعل
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 ای گازسوز یک مرحلهی ها مشعل 4ـ7شکل 

  

 ای  ی گازسوز چند مرحلهها مشعل •

تـوان بـا      مـی  هـا      با دو نوع قبلی آنست که در این مـشعل          ها  مشعلتفاوت اینگونه   
ا چند حالت تنظیم     میزان شعله و در واقع بار مشعل را در دو ی           ،توجه به بار مورد نیاز    

  .گردد  میبه دو صورت ایجادای  چند مرحلهی ها مشعلاین قابلیت در . نمود
بـا اسـتفاده از     و   اول با استفاده از دو یا سه نازل مختلف برای سوخت             روش در  

 تنظیم نسبت هوا به سـوخت       .توان هر یک از آنها را کنترل کرد         می شیر سولونوئیدی 
ی مربـوط بـه ورود      ها  فن نیز با تغییر در سرعت چرخش        اه    برای هر یک از این نازل     

بـا اسـتفاده از     . گیرد می موجود در مسیر هوای ورودی انجام     های    هوا و یا تنظیم دمپر    
را در شرایط مختلـف بـاری       ها     دیگ  تا حد زیادی راندمان احتراق     توان  می این روش 

دهـد کـه در     مـی شانرا نای  از یک مشعل سه مرحله ای     نمونه 5ـ7شکل  . افزایش داد 
 کـه در سـمت راسـت آن    ییهـا   آن با استفاده از سه شیر سـولونوئیدی و ترموسـتات    

  .را کنترل نمودسوخت در داخل آنهای  توان نازل  میگردد،  میمشاهده
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 گردد  میکه با روش اول تنظیمای  از یک مشعل سه مرحلهای   نمونه5ـ7شکل 

  

 دارای یـک نـازل بـرای تـأمین سـوخت            تنهاای    چند مرحله ی  ها  مشعلنوع دیگر   
مورد نیاز برای احتراق بوده و با تغییر در شیر تأمین سوخت و تنظیم هـوای مناسـب                  

  .توان مشعل را در حد باال و پایین کاری خود قرار داد  میبرای آنها
  ی گاز سوز تنظیم شونده ها مشعل •

ده فیـوزر اسـتفا  از انـواع اوریفـیس در محفظـه دی   ای   از مجموعـه   ها  مشعلدر این   
چنین وخت و هم  یرهای عبور گاز برای کنترل میزان س      گردیده است و با استفاده از ش      

 در  توان نسبت هوا به سوخت را       می دمپرهای هوایی برای کنترل میزان هوای ورودی      
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اغلـب در   هـا      دیـگ  در ایـن  .  نزدیک بـه حالـت ایـدآل تنظـیم نمـود           کلیه شرایط بار  
ی باالتر به طـور  ها ظرفیت و در ها  ایی نزدیک به مشعلی هوها  فن ،ی پایین ها  ظرفیت

از مشعل  ای     نمونه 6-7در شکل   . شود  می  متصل ها    جداگانه و با کانال کشی به مشعل      
و  7ـ7چنین در شکل    هم. است  شده هوایی آن نشان داده      تنظیم شونده گاز سوز با فن     

 از مقبولیـت و     کـه  گاز سوز تنظـیم شـونده     ی  ها  مشعلاز  دیگری  های     نیز نمونه  8ـ7
  .گردد  میباشد، مشاهده  میتولید کمتری در صنعت برخوردار

  
  شونده گاز سوز با تجهیزات جانبی نظیر فن هوایی  مشعل تنظیم6ـ7شکل 
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  ی تنظیم شونده گاز سوزها مشعلی از انواع غیر متداول تر یها ه نمون7ـ7شکل 

  

  
 که ی تنظیم شونده گاز سوزیها مشعل یی مانندها مشعل نمایش چگونگی کارکرد 8ـ7شکل

  نشان داده شد7ـ7 در شکل 
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 نسبت هوا به سـوخت      تنظیمتنظیم شونده   ی  ها  مشعلترین مسئله در رابطه با       اصلی
 تنهـا بـا اسـتفاده از        پـایین ی  هـا   ظرفیتبا  های     دیگ اغلب. باشد  می لیه شرایط بار  در ک 

ادر بـه ثابـت نگـه داشـتن          قـ  بین شیر سوخت و دمپرهای هوایی      مکانیکیهای    واسطه
  .باشد  میسوخت در کلیه شرایط بارنسبت هوا به 

بـاال آنـست کـه      ی  هـا   ظرفیـت مکـانیکی در    های    علت عدم استفاده از این واسطه     
 به طور خطی تغییـر      باالی  ها  ظرفیت در   تغییرات جریان سوخت و هوا با تغییرات بار       

 ایـن حالـت   وشی کـه در     ر. نکرده و این امر موجب خطای قابل توجهی خواهد شد         
گازسوز تنظیم شونده مورد اسـتفاده      ی  ها  مشعلبرای تنظیم نسبت هوا به سوخت در        

  استفاده از اجزای مکـانیکی تنظـیم شـونده و هماهنـگ بـا میـزان بـار                  ،گیرد  می قرار
یـه شـرایط بـاری مختلـف         که باید این اجزای مکانیکی تنظیم شونده در کل         ،باشد می

 گشته و پس از آن قادر به حفظ این نسبت در کلیه شرایط بار                تنظیم ها  مشعلکارکرد  
  .باشدو در کارکرد طوالنی خود 

در . اسـت   شـده  نشان داده    10ـ7 و   9ـ7از این اجزای مکانیکی در شکل       ای     نمونه
 این واسطه مکانیکی به طور افقی قـرار داشـته و توسـط موتـوری کـه در                   9ـ7شکل  

 ایـن    نیـز  10-7 در شـکل  شود و     می رکت داده سمت چپ و باالی آن قرار گرفته، ح       
بـه وضـوح قابـل      ،  واسطه تنظیم شونده که به طور عمودی در سیستم قرار داده شده           

 .باشد  میتشخیص

ها در ماکزیمم بار قـرار        ها و در شرایطی که مشعل       در هنگام استفاده از این واسطه     
ریم، میزان هوای اضافی در     هایی مانند اکسیژن ت     توان با بهره گیری از دستگاه       دارد، می 

  .کلیه شرایط بار را بدست آورده و نسبت هوا به سوخت را ثابت نگه داشت
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  پردازد  می اجزای مکانیکی افقی واسطه که به تنظیم نسبت هوا به سوخت9ـ7شکل 

  

  
  پردازد  میاجزای مکانیکی عمودی واسطه که به تنظیم نسبت هوا به سوخت 10ـ7شکل
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 اسیون تحت فشار سوخت با اتمیزای   یک مرحلهزسو ی نفتها مشعل •

نفت سوز تحت فشار برای ترکیب بهتر سوخت و هوا کـه منجـر          ی  ها  مشعلکلیه  
گردد، سوخت را با فشار      اضافی برای احتراق کامل سوخت می      به کاهش میزان هوای   

با تغییر ناگهانی فشار سوخت در هنگام عبور        . باال از اوریفیس کوچکی عبورمی دهد     
ز اوریفیس و ایجاد نیروهای برشی در سوخت، سوخت مایع به صورت ذرات بسیار ا

 شود که این عامل موجب ترکیـب مناسـبتر و بهتـر سـوخت و هـوا                  می ریزی اتمیزه 
شـود و همچنـین هماننـد         مـی   از نفـت سـبک اسـتفاده       ها    گونه مشعل در این . گردد می

  .باشد  نمینگی با بار را داراقابلیت تنظیم و هماهای  گاز سوز تک مرحلهی ها مشعل
  فشار سوخت با اتمیزاسیون تحتای  ی نفت سوز چند مرحلهها مشعل •

و تبدیل حالـت کـارکرد      باشد     می  دارای دو حد باال و پایین احتراقی       ها  مشعل این نوع   
 از حد باال به حد پایین با کم کردن فشار سـوخت و بـستن نـسبی دمپرهـای                    ها    این مشعل 

با ظرفیت پایین و متوسـط قابـل نـصب          های     دیگ  در ها    این مشعل . پذیرد ی م هوایی انجام 
نسبت مـاکزیمم تـوان     . باشد  می های مختلف را دارا   هایی با گرید    و قابلیت کار با نفت     بوده

کـه مقـدار نـسبتاً      باشد     می 6/1 تا   1 بین   ها    خروجی به مینیمم توان خروجی در این مشعل       
 در  هـا   مـشعل ساده مورد استفاده در ایـن       های     که نازل  و علت آن نیز آنست    باشد     می کمی

  .باشد نمی تغییرات شدید و زیاد فشار قادر به اتمیزه کردن کامل و دقیق سوخت
 ده با اتمیزاسیون تحت فشار سوخت سوز تنظیم شون ی نفتها مشعل •

ل و این عم  باشد     می  توانایی تنظیم کردن شعله را با بار مورد نیاز دارا          ها  مشعلاین  
نـسبت  . گیرد  می با تغییر در فشار نفت مورد استفاده و یا با بازچرخش سوخت انجام            

 4نیـز در حـدود       هـا   مـشعل ه مینیمم توان خروجی در ایـن        ماکزیمم توان خروجی ب   
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 هماننـد انـواع     هـا     تنظیم نسبت هوا بـه سـوخت نیـز در ایـن مـشعل             نحوه  . باشد می
ر رابطه با آن توضـیحات کـافی ارائـه          که د باشد     می گازسوز تنظیم شونده  ی  ها  مشعل
  .نشان داده شد 1-7  در شکلها  از این مشعلای  نمونه. گردید

  بـه صـورت زیـر انجـام        هـا     بازچرخش سوخت جهت تنظیم بار در این گونه مـشعل         
توانـد    مـی  در دو مـسیر   باشـد      می سوخت خروجی از نازل که دارای فشار زیادی       . گیرد می

. ریفیس و دیگری برگـشت بـه خـط بـازچرخش سـوخت            یکی خروج از او    ،حرکت کند 
گردد تا سـوختی کـه در        می خط و یا مسیر بازچرخش سوخت باعث      حرکت سوخت در    

توان خروجی از مشعل نیـز      . واکنش احتراق شرکت نکرده به منبع ذخیره سوخت بازگردد        
  .گردد  میبا وجود شیری که در مسیر بازچرخش سوخت قرار داده شده تنظیم

 فت سوز با اتمیزاسیون هوایی سوخت  نیها مشعل •

 توضـیح داده    قسمت قبـل  ی نفت سوز تحت فشار که در        ها  مشعل در سه حالت    
را وریفـیس   شد، اتمیزه شدن سوخت در اثر تغییر فشار ناشـی از عبـور سـوخت از ا                

 با برخورد هوا با فشار بـسیار زیـاد بـه جریـان              ها  مشعل اما در اینگونه     .دهد  می انجام
توان سوخت را به صورت ذرات بسیار ریزی تبدیل کرد کـه بـه خـوبی                  می سوخت،

ی بـا   یها    از نفت توان    می نیز ها  مشعلدر این نوع    .  را داشته باشد   قابلیت ترکیب با هوا   
 هـا    گونه مشعل ین تنظیم شعله با بار نیز در این        استفاده نمود و همچن    گریدهای مختلف 

 تا  3های    توان به نسبت    می ها  مشعلاین  با  . دگیر می توسط باز چرخش سوخت انجام    
بـرای  .  برای نسبت ماکزیمم توان خروجی به مینیمم توان خروجـی دسـت یافـت              7

رسـورهای بـزرگ و قدرتمنـد هـوایی و          تأمین هوا با فشار بسیار زیـاد نیـاز بـه کمپ           
 کـه در فـاز انتخـاب تجهیـزات و           ،باشد  می چنین مخزن بزرگی جهت ذخیره هوا     هم
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اغلب انرژی مصرفی توسط ایـن      .  را نیز در نظر گرفت     مسئلهباید این    ،برآورد قیمت 
  .باشد میها   دیگ از انرژی مصرفی توسط1%کمپرسور در حدود 

  وز با اتمیزاسیون سوخت توسط بخاری نفت سها مشعل •

  با نوع قبل تنها در استفاده از بخـار بـه جـای هـوای فـشرده                 ها    تفاوت این مشعل  
 هـا   مـشعل کان شکست و تبخیر سوخت را در اینگونـه          خار ام دمای باالی ب  . باشد می

تـوان بـه      مـی  های سنگین استفاده شده و      از نفت  ها  مشعلدر این   . فراهم آورده است  
 نیز برای نسبت ماکزیمم توان خروجی به مینیمم توان خروجـی دسـت              8های    نسبت
 اسـتفاده   هـا    دیـگ  توان از انـرژی خروجـی       می  برای تأمین بخار در این حالت      .یافت

از تـوان    1% برای تأمین بخار در حدود       ها   دیگ نمود، میزان انرژی الزم گرفته شده از      
  .باشد میها   دیگخروجی

  تمیزاسیون سوخت توسط حرکت دورانیی نفت سوز با اها مشعل •

که در آن برای اتمیزه کردن سـوخت از         باشد     می ها    یکی از انواع قدیمی تر مشعل     
به این ترتیـب کـه سـوخت    . شد  میهدو جریان هوایی استفا دو عامل حرکت دورانی     

شـود و در اثـر حرکـت دورانـی و             می در داخل سیلندر متخلخل و دورانی قرار داده       
در خـارج سـیلندر     . گـردد   می سریع سیلندر سوخت به جدار خارجی سیلندر هدایت       

ی سیلندر  جریان هوایی وجود دارد که با عبور این جریان هوایی از روی جداره بیرون             
 نسبت ماکزیمم توان خروجی     ها  مشعلدر این   . گردد  می ه شدن سوخت  موجب اتمیز 

 نیـز   هـا   مـشعل د و سوخت مورد استفاده در اینگونـه         یرس می 4به مینیمم آن نهایتاً به      
به دلیل نیاز به مراقبت و نگهداری پرهزینه و فراوان و نداشتن توجیه             . بودنفت سفید   

 . از تولید انبوه و صنعتی خارج شد1970 در سال ها  ل این مشع،اقتصادی مناسب



   171                                                                 ها                                  ها و فن   مشعل

 ی ی دوسوختها مشعل •

گیرد که    می  بهره ها    ز سوخت  در واقع از دو مشعل جداگانه برای هر یک ا          ها  مشعلاین  
اغلـب ایـن    . کنـد   مـی  ی تخلیه دود و تأمین هوای تازه به طـور مـشترک اسـتفاده             ها  فناز  

 کـه در آنهـا      ،کند  می نوان دو سوخت متفاوت کار    دوسوختی با گاز و نفت به ع      ی  ها  مشعل
 مربـوط بـه تـأمین نفـت بـازتر         هـای     مربوط به تأمین گاز به طور نسبی از نـازل         های    نازل
در اغلب موارد تعویض به موقع   نیز توضیح داده شد  2ـ4همان طور که در بخش      . باشد می

 هـا   مـشعل ط  ر انرژی مـصرفی توسـ     تواند موجب صرفه جویی قابل توجهی د        می سوخت
  .است شدهنشان داده  11ـ7 در شکل ها مشعلاز این ای  نمونه. گردد

  
   مشعل دو سوختی تنظیم شونده11ـ7شکل 

 ی با سوخت زغال سنگ ها مشعل •

باشـد، بنـابراین     مـی   یکی از منابع مهم انرژی به خصوص در اروپا زغال سـنگ           
ی هـا   ظرفیـت بـا   هـای     گ دی  در کشورهای اروپایی و در     ها  مشعلگونه  استفاده از این  
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 ابتدا زغال   ها  مشعلدر اینگونه   . باشد  می تصادی قابل قبول  بسیار باال دارای توجیه اق    
سنگ در خارج از مشعل به صورت پودر تبدیل شده و سپس توسط جریان هوا بـه            

بـا پـودر    . پـردازد   می محفظه احتراق راه پیدا کرده و با احتراق خود به تولید انرژی           
 بـه سـرعت بـار       ،ی گازسوز و نفت سـوز     ها  مشعلتوان مانند     می ردن زغال سنگ  ک

بـا سـوخت    ی  هـا   مشعلفاده از   مشکل اصلی در است   . خروجی از مشعل را تغییر داد     
از ای    دوره هـای  نگهـداری و مراقبـت    ،   هزینه باالی الزم جهت کارکرد     ،زغال سنگ 

  .باشد  میآنها
انـواع مختلـف     ورد نیـاز و   مـ ی  هـا   قابلیتتوان با آشنایی کامل نسبت به         می اینک
 مـشعل مناسـب     ، و بار گرمایشی مورد نیاز که باید توسط آنها تـأمین گـردد             ها  مشعل

که باید هنگام انتخاب و نـصب       اما نکته دیگری    . برای دیگ مورد نظر را انتخاب کرد      
محفظه احتـراق   . باشد  می )اتاقک احتراق ( به آن توجه شود، محفظه احتراق        ها  مشعل

کـه سـوخت در آن      باشـد      می  و در اطراف شعله     مشعل  داخل درای    حیهدر حقیقت نا  
 باشـد ای    باید به گونـه    ط دمایی و فشاری در این محفظه      شرای. گردد  می ناحیه محترق 

 احتراق نـاقص     غیر این صورت    زیرا در  .که مانع از برخورد شعله به جداره آن گردد        
 با حجـم  احتراقهای   از محفظهاین استفادهبنابر. گردد  میصورت گرفته و دوده تولید    
 برخـوردار ای     از اهمیـت ویـژه     ها  مشعلدر  احتراق ناقص   مناسب برای جلوگیری از     

عالوه بر تأمین احتراق کامل سوخت و هوا در این محفظه، اتاقـک احتـراق               . باشد می
. باشـد   مـی  باال را به سطوح تبادل حرارتی دارا      های    وظیفه انتقال مناسب دود با انرژی     

در ای    از اهمیـت ویـژه    هـا      دیـگ  ناسب و دقیق اتاقـک احتـراق در       ین انتخاب م  اربناب
  .باشد  میباالی احتراق برخورداری ها راندمانرسیدن به 
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  ها مشعل تعویض 1ـ4ـ7

 در برخـی مـوارد تعـویض آنهـا بـا انـواع              ، در سیستم  ها  مشعلپس از مدتی کارکرد     
-7در شـکل    . باشـد   می ادی قابل قبولی  باالتر دارای توجیه اقتص   ی  ها  قابلیتجدیدتر و با    

 که در آن دیـگ قـدیمی از انـواع جدیـد             است  شدهاز این حالت نشان داده      ای     نمونه 12
 ،کرده انـد   که برای مدتی کار      هایی  دیگ در   ها  مشعلدر تعویض    .کند  می  استفاده ها    مشعل
مهـم و   نقـش    چرا که این مـوارد       ارد اساسی در این رابطه توجه شود،       به نکات و مو    باید
 مـسئله مهـم و قابـل    .داشـت خواهد ها     دیگ ی در تعیین راندمان و ضریب اطمینان      اساس

  .باشد  می در چه زمانیها مشعلترین زمان برای تعویض ست که بهتوجه دیگر آن

  
  ی زیاد بر روی دیگ فوالدی قدیمی با پایه آجریها قابلیت نصب مشعلی نو و با 12ـ7شکل 

  

  . را به دست آوردها مشعلتوان زمان دقیق تعویض   مییری زها روش با استفاده از 
  ها   دیگراندماندر نظر داشتن  •

ی هـا   رانـدمان شود از     می  که امروزه طراحی و ساخته     هایی  دیگ و   ها  مشعلاغلب  
 شـود گیری ایجـاد     ین هنگامی که در راندمان کاهش چشم      ابنابر. گیرند  می باالیی بهره 
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هـوای  درصـد   ندمان به دلیل دمای باالی دود بوده و یـا           باید بررسی گردد که افت را     
در صورتی که افت راندمان به دلیل هوای اضافی باشـد،           . باشد  می بیش از حد  اضافی  

 دمـای بـاالی دود موجـب افـت          ،و در غیـر ایـن صـورت       باشد     می اشکال در مشعل  
لتی راندمان گردیده که در این حالت دیگر اشکال از مشعل نبوده و علت چنـین حـا                

توان با اسـتفاده از       می  که برای حل این مشکل     ،باشد  می کمبود سطوح تبادل حرارتی   
 را  هـا     م شـعله در کـارکرد مـشعل        میـزان مـاکزیم    3ـ7ارائه شده در بخش     ی  ها  روش

 را افـزایش داده و یـا در نهایـت از            ها   دیگ کاهش داده و یا سطوح تبادل حرارتی در       
  .تفاده نموددیگی با راندمان کارکرد باالتر اس

  اهده خاموش و روشن شدن زیاد مشعلمش •

 در فواصل زمـانی     ها  مشعل نیز در صورتی که      ها   دیگ مانحتی با باال بودن میزان راند     
 از حالـت ایـدآل خـود فاصـله خواهـد            هـا    دیگ کوتاهی خاموش و روشن شود کارکرد     

 دن مـشعل مشکالتی که باعث این کارکرد غیر ایدآل در اثر خاموش و روشن شـ  . گرفت
ین نـسبت   چنـ در حالت آماده باش در سیـستم و هم         اتالف انرژی    ، از ستگردد عبارت  می

 عالوه  .در ابتدای کارکرد سیستم تا رسیدن آن به شرایط کاری         آل     ایده هوا به سوخت غیر   
  که موجب ایجاد نـشتی و تـرک در آنهـا           ها   دیگ حرارتی بر روی  های    بر این موارد تنش   

  .باشد  میها   روشن شدن مکرر مشعلقب خاموش و از جمله عوا،گردد می
 از  ،هـا     تـوان در زمـان خاموشـی مـشعل          مـی  هوایی مناسب های    با استفاده از دمپر   

مـورد  ی هـا  مشعلانواع  .اش تا حد قابل قبولی کاست  تلفات سیستم در حالت آماده ب     
 ییی گازسوز اتمسفریک دارای چنین دمپرهای هواها مشعلاستفاده در صنعت به جز 

ز انـواع   تـوان ا    می و در صورت عدم وجود و یا قابلیت نامناسب این دمپرها          باشد    می
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های روشن و خاموش شدن      اما اگر سیکل  . استفاده کرد ها     دیگ مناسب دمپرها در این   
چنان تلفات   حتی با وجود این دمپرها نیز هم       ،دکوتاه انجام گیر  های     در زمان  ها  مشعل

ایـن  برای کم کـردن تعـداد       . باشد  می  قابل توجه  ،ستمانرژی در حالت آماده باش سی     
ه و در   ی تنظیم شـونده بـود     ها  مشعلمعین بهترین روش استفاده از      ها در زمان     سیکل
 تا بتوان بار را تا حد مطلوبی        ،باشد میای    ی دو مرحله  ها  مشعل استفاده از    ،له بعد مرح

 هـا   مـشعل  زیـاد ایـن    تنظیم نموده و مانع از خاموش و روشن شدن   ها  مشعلبا شعله   
  مالحظـات اقتـصادی انجـام      هـا   مشعلالبته در این مورد نیز باید قبل از تعویض          . شد
 و  ها و هزینه تهیه    انرژی در سیکل  ات   و بررسی و مقایسه مناسبی بین هزینه تلف        گیرد

  .انجام شودای   تنظیم شونده و یا چند مرحلهمشعلنصب 
  مشعل جدید بر روی سیستم پس از نصبها   دیگاندازه گیری راندمان •

 کـار بـر روی       در حـال   مشعلابتدا نسبت هوا به سوخت را در        باید  در این روش    
 مـشعل سپس این عمل را در رابطه با        . نمودسیستم تنظیم کرده و راندمان را محاسبه        

 شـده رانـدمان   گیری     اندازه قادیرنو و بر روی همان دیگ مورد آزمایش قرار داده و م           
 مقایـسه انرژی صرفه جویی شده در حالت دوم را نسبت به حالت اول             دیگ و میزان    

توان دیدگاه مفیدی نـسبت بـه انـرژی           می با این روش  . نمودکرده و در جدولی ثبت      
  . صرفه جویی شده و هزینه آن به دست آورد

  مشعلگرفتن انرژی الزم جهت کارکرد تجهیزات مرتبط با در نظر  •

ی هـا   فـن ی الزم برای به حرکـت در آوردن         ن به انرژ  توا  می ها    از جمله این انرژی   
 .چنین انرژی الزم برای اتمیزه کردن سوخت اشاره کرد        روج دود و هم   ورود هوا و خ   

 نظیـر   ،مختلـف ی  هـا   روشتـوان از     مـی  هـا   فنای کاهش میزان انرژی مصرفی در       بر
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و یـا   د  باش   می یی که قابلیت تنظیم سرعت چرخش خود با بار را دارا          ها  فناستفاده از   
 در .بهـره جـست   به صورت دسـتی  بارمقدار  با توجه به   ها  فنکاهش انرژی مصرفی    

ی با سـوخت مـایع نیـز        ها  مشعل  سوخت در  طه با انرژی الزم جهت اتمیزه کردن      راب
باشد، اما هر     می الزم به ذکر است که گرچه انرژی اتالفی در این قسمت بسیار جزیی            

  . گرددمشعلمان کارکرد تواند موجب بهبود راند  میچند جزیی
  مشعلدر نظر گرفتن میزان نگهداری و مراقبت الزم جهت کارکرد  •

 هـا   مـشعل ای    دورههای    قابل توجه، هزینه نگهداری و سرویس     های    یکی از هزینه  
 نیـاز بـه    زمـانی کوتـاهی      واصـل  ف یی کـه در   هـا   مـشعل بـه همـین جهـت       . باشـد   می

چنین خارج شـدن    ینه نگهداری و هم   هز دارد به دلیل باال بودن    ای    دورههای    سرویس
 بـرای   دارای توجیه اقتصادی قابل قبـولی     ،  یستم از حالت کارکرد ایدآل خود     سریع س 

یی که در واحدهای    ها    مشعلاین مسئله در رابطه با      . باشد  نمی ها   دیگ کارکرد بر روی  
 زیرا در این حالت میـزان       .استشود از اهمیت بیشتری برخوردار        می مسکونی نصب 

 به مراتب از مراکز صنعتی کمتر بوده و این امر موجـب  ها مشعلل و رسیدگی به    کنتر
  .گردد  میکاری سیستمهای  افت بسیار شدید راندمان و افزایش ناگهانی هزینه

 خودجانبی ی ها قسمتتجهیزات و  با مشعل هماهنگی •

اق نظیر محفظه احتر  دیگر  جانبی   باید با تجهیزات  ها     دیگ  مورد استفاده در   مشعل
زیرا در غیر این صورت موجب بـروز  . و سطوح تبادل حرارتی هماهنگی داشته باشد  

 بررسـی دقیـق     ،برای پی بـردن بـه ایـن همـاهنگی         . شود  می مشکالت متعدد دیگری  
تا مشخص گردد که آیا آثاری از       باشد     می برخوردارای    محفظه احتراق از اهمیت ویژه    

زیرا وجود این آثار بر روی دیواره . ا خیربرخورد شعله با دیواره محفظه وجود دارد ی       
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ی هـا   قـسمت  ناقص، تولید دوده، صـدمه بـه          احتراق گواهی است بر  ،  محفظه احتراق 
   .حرارتی در بدنههای  و تنشدیگر 

  ها مشعلبررسی فواید جانبی دیگر ناشی از تعویض  •

کانات بیـشتر    و ام  ها     در نظر گرفتن قابلیت    ، با انواع جدیدتر   ها    مشعلدر هنگام تعویض    
بـه طـور مثـال اسـتفاده از         . باشـد   مـی  برخوردارای    نصب شده از اهمیت ویژه    ی  ها  مشعل
نه اولیه  کند و بازگشت هزی     می  هزینه تهیه سوخت را به مراتب کم       ،چند سوخته ی  ها  مشعل

  .را بسیار سریع تر خواهد کرد
در تأسیـسات   در انتها الزم به ذکر است که بهینه ترین مشعل بـرای نـصب و کـارکرد                  

یـب آنهـا و    و فوایـد و معا هـا   مشعل تنها از طریق بررسی و مطالعه در رابطه با انواع           ،دیگ
  امکان پذیر  ،گردد  می  که بر روی آنها نصب     هایی  دیگ اطمینان از هماهنکی آنها با       همچنین

الزم که بـه طـور کامـل بیـان          های     نیز همواره باید بررسی    ها  مشعلبرای تعویض   . باشد می
ویژه و یا کاهش در هزینه نگهـداری در نظـر گرفتـه             ی  ها  قابلیت نظیر افزوده شدن     ،ردیدگ

 عالوه  . تا بتوان برگشت هزینه اولیه را تسریع کرده و توجیه اقتصادی طرح را باال برد               ،شود
ی جدید نیاز به آموزش و آگـاهی        ها  مشعلداری و مراقبت از     بر این، برای سرویس و نگه     

  . شدها مشعلتا بتوان مانع از افت راندمان کاری این اشد ب  میافراد مسئول

   ها فن و ها مشعل وتور در تعویض م5ـ7 
، موتورهـای   هـا   فـن  و   هـا     مشعلیکی از عوامل اتالف انرژی و افزایش هزینه کارکرد          

رهـا بـا انـواع      در چنین شرایطی تعویض این موتو     . باشد  می ی پایین ها  راندمانبزرگ و با    
جـاری  هـای     تواند موجب کاهش چـشم گیـر هزینـه          می ،و با راندمان باالتر   تر  با کیفیت   

رد موتورهـا در بازدیـدهای      بدیهی است که توجه به کارک     .  گردد ها  فن و   ها  مشعلکارکرد  
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از اهمیت خاص برخوردار بوده و باید از کارکرد صحیح آنهـا اطمینـان حاصـل                ای    دوره
  . اقدام به تعویض آنها نمود، کاری و در صورت خرابی و یا پایان عمر مفیدنمود

   با انواع راه اندازهای الکتریکی ها   تعویض پیلوت6ـ7
و اغلب  باشد     می کوچکی هستند که به طور پیوسته و دائم روشن        های     شعله ها    پیلوت

گرچـه میـزان    . گیـرد   مـی  گازسور اتمسفریک مورد استفاده قرار    ی  ها  مشعلاندازی     راه در
 مـشعل  در مقایسه با سوخت مـصرفی در حالـت کـاری         ها    وتسوخت مصرفی برای پیل   

 انرژی مـصرفی در مـدت       ،ها     اما به دلیل پیوسته روشن بودن پیلوت       ،باشد  می بسیار کمتر 
انـرژی تلـف شـده هنگـامی از اهمیـت بیـشتری             . زمان طوالنی بسیار زیاد خواهد شـد      

 گرمایش محیط بـه      باشد که جهت   هایی  دیگ این سیستم بر روی      ،گردد که   می برخوردار
 امـا   ،باشد  می  خاموش ی آنها ها  مشعل) مثل فصل گرما   (رود و برای مدت طوالنی     می کار

این موارد موجب تمایل بیشتر بـه       . پردازد  می  به طور پیوسته به مصرف سوخت      ها    پیلوت
می البته در هنگا  .  گردیده است  ها  مشعلالکتریکی برای روشن کردن     های    رقهاستفاده از ج  

و یـا شـعله پیلـوت بـرای         باشـد      مـی  ییدارای مدت زمان کارکرد نـسبتاً بـاال       ها    گ دی که
چنـین خـروج کامـل       و هم  ها  ه تبادل حرارتی و یا لول     جلوگیری از تقطیر بر روی سطوح     

  با انواع راه اندازهای الکتریکی بـه هـیچ عنـوان توصـیه     ها    دود نیاز باشد، تعویض پیلوت    
 با انواع راه    ها    در مواقعی که تعویض پیلوت    الزم است که     ذکر این نکته     در انتها  .شود نمی
به طـور    را   ها    پیلوتتوان    می ای الکتریکی دارای توجیه اقتصادی قابل قبولی نباشد،        اندازه

ه و از این طریـق تـا        فصلی خاموش کرده و مانع از اتالف سوخت در فصل گرما گردید           
 ای الکتریکـی    با انواع راه اندازه    ها    تعویض پیلوت با  . حدودی به حالت ایدآل نزدیک شد     

  . کاستها مشعلنیز از سوخت مصرفی توسط  2%توان حتی تا  می



  

  
  و باال بردن سطح تبادل حرارتی
  استفاده بهینه از انرژی دود



 

  



  
  
  
  
  

   مقدمه
 کـم بـودن توانـایی        بـدلیل  ترین میزان تلفات انرژی در تأسیسات دیـگ        عمده

ایـن امـر    . باشد  می ایی دود به سیال آب گرم، داغ و یا بخار آب          انتقال انرژی گرم  
 موجب اتـالف بخـش قابـل تـوجهی از انـرژی گرمـایی دود از طریـق دودکـش                   

 اتالف انرژی در این حالت در هنگامی که شرایط کاری مـشعل و              نمیزا. گردد می
در این بخش به چگـونگی      . یابد  می  به شدت افزایش   ،دیگ با هم هماهنگ نباشد    

استفاده و بهره برداری از انرژی تلف شده توسط دود، چه در داخـل دیـگ و یـا                   
گرچـه برخـی از      .شـود   مـی   پرداختـه  ،کند  می حتی هنگامی که دود دیگ را ترک      

ارائه شده برای بیشترین استفاده از انرژی دود در این بخش مـشکل و              ی  ها  روش
 برافزایش راندمان کارکرد  همی   نقش بسیار م   ها  گامانجام این   ولی  باشد     می پیچیده
  .خواهد داشتها  دیگ

  حرارتی در دودی ها مبدله از  استفاد1ـ8
ناقل  آنست که دود تمام انرژی خود را به سیال           ها   دیگ ایدآل ترین حالت کارکرد   

.  دودکش خـارج گـردد     از ،و با دمایی برابر دمای هوای ورودی به مشعل        منتقل کرده   
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 بهتـرین شـرایط   با  و  امروزی  های     دیگ م خروج از  ای دود در هنگا    دم ،اما در صنعت  
قدیمی و  های     دیگ که این دما در   باشد     می )oC316 (oF600تا  ) oF300) oC149بین  
ایـن  . کمتر به مراتب بیشتر از این مقـدار خواهـد بـود           ی  ها  راندمانبا  های     دیگ یا در 

کـه در   کنـد     مـی   اهمیت نصب یک مبدل حرارتی در دود را مشخص         ،مقادیر و اعداد  
   .است شدهچهار زیر شاخه در همین بخش به آنها پرداخته 

پیش از وارد شدن به بحث باید عوامل مؤثر در تعیین دمای دود معین گـردد، تـا                  
با آشنایی با آنها بتوان با دید بهتری نسبت بـه بـازه تغییـرات دمـای دود و همچنـین                     

  .نمودافزایش تبادل حرارت بین سیال ناقل و سیال عامل اقدام 
  ها  دیگظرفیت تبادل حرارتی •

و این امر به دلیل سادگی و باشد   میبسیار باالقدیمی  های     دیگ اکثردمای دود در    
کم بودن سطوح تبادل حرارتی در آنهاست که موجب اتالف سهم بزرگـی از انـرژی                

یز برای کم کردن هزینه     امروزی ن های     دیگ حتی در برخی از   . گردد  می گرمایشی دود 
دهند و این امر نیـز     می  مساحت سطوح تبادل حرارتی در آنها را کاهش        ،ها ه دیگ اولی

  .شود میها   دیگایش دمای دود در خروج ازمانند حالت قبل موجب افز
  ها مشعلظرفیت  •

 در برخی موارد جهت تأمین بار مـورد         ، نیز اشاره گردید   7طور که در بخش      همان
 بـه همـراه    ، بـا سـطوح تبـادل حرارتـی کـم          اییه  دیگ  از ،نیاز با کمترین هزینه اولیه    

مل عالوه بر ایـن کـه رانـدمان         این ع . گردد  می باال استفاده ی  ها  ظرفیتیی با   ها    مشعل
 کـاهش ای    م بار به طور قابل مالحظه     ه دلیل کار کردن در شرایط ماکزیم       را ب  ها  مشعل

  .گردد  مینیزها   دیگ دود خروجی ازمای د موجب باال رفتن،دهد می
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 ی آب داخل دیگ دما •

ین تربسـ نام. دمای دود از آب بیشتر باشـد      برای تبادل حرارتی بین دود و آب باید         
بـه طـور مثـال بـرای داشـتن          . باشـد   می oF100 تا   oF50اختالف بین این دو دما بین       

 کند و دمـای آب در آن   می کارpsi600باالترین تبادل حرارتی در دیگی که در فشار 

oF490 دمای دود خروجی از دیـگ کمتـر از           نباید   ،باشد  میoF550  در واقـع   .  گـردد
  .باشد  میم بازه تغییرات دمای دودی آب داخل دیگ تعیین کننده مینیمدما
  جلوگیری از تقطیر دود •

گردد، بنـابراین بـرای       می که تقطیر دود موجب ایجاد ترکیبات مایع اسیدی       از آنجا 
دود در حد متعادلی باال نگه داشته       جلوگیری از بروز این حالت در سیستم باید دمای          
امروزه بـرای جمـع آوری مـایع        . شود تا مانع از میعان ترکیبات اسیدی در دود گردد         

  .است شدهاسیدی تولید شده در اثر میعان دود نیز تدابیری اندیشیده 
 خار موجود در دود ب •

شـد،  با  مـی  هـا   هیـدروکربن  ها  مشعلمورد استفاده در    ی  ها  سوختکه اغلب   از آنجا   
 بخار آب نیز وجود خواهد داشـت کـه ایـن            ،بنابراین در محصوالت حاصل از احتراق     

استفاده از گرمای نهان بخار     . باشد  می Btu/lb 1000 بخار دارای انرژی نهانی در حدود     
  .باشد  میآب تنها در دمایی کمتر از دمای تقطیر آب در فشار کاری دیگ امکان پذیر

توان با عبور آن از یک مبدل حرارتـی پـس از              می ااز انرژی دود ر   ای    بخش عمده 
 ایـن مبـدل      خروجـی  کـه دمـای دود در      از آنجا  .خروجش از دیگ بهره برداری کرد     

 بنابراین از گرمای گرفته شده توسط       ،باشد  می نسبت به دمای دود در خود دیگ کمتر       
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ی و یـا هـوای ورود     ) تغذیه( برای گرم کردن آب ورودی       توان  می این مبدل حرارتی  
  . استفاده کرد،باشد  میکه دارای دمای بسیار کمتری

ارائه شـده در    ی  ها  روشکه اجرای   زم است خاطر نشان شود که از آنجا       در انتها ال  
بـا  ی  هـا   مـشعل  بـا    هـایی   دیگ بنابراین اجرای آنها در      ،باشد  می این بخش نسبتاً گران   

ی از این قبیـل کـه       های احتراق و موارد    پایین و ناکارا و حجم کوچک اتاقک      راندمان  
 چرا که در این   . گردد  نمی باشد، توصیه   می ها   دیگ موجب پایین بودن راندمان کارکرد    

 برگشت هزینه اولیه کندی خواهـد داشـت کـه           ، افزایش سطح تبادل حرارتی    ها  دیگ
بسیار ارزان  ی  ها  روشآورد و به عالوه با        می توجیه اقتصادی این طرح را بسیار پایین      

  .افزایش دادها   دیگین نوعان بیشتری در ادمان را به میزتوان ران  میتر

   1هانومایزرواک استفاده از 1ـ1ـ8

ترین روش برای جذب انرژی دود پس از خـروج از دیـگ،           در این قسمت متداول   
در حقیقـت   . شـود   مـی   توضـیح داده   باشـد،   مـی  نومایزرهـا واککه همـان اسـتفاده از       

کـه انـرژی گرمـایی محـسوس دود پـس از       باشد  میحرارتیی ها  مبدلاکونومایزرها  
  .دهد می خروج از دیگ را برای گرم کردن آب درون دیگ مورد استفاده قرار

نـشان  ها     دیگ  نحوه نصب و چگونگی عملکرد این سیستم بر روی         1ـ8در شکل   
بر روی  اکونومایزر  شود در این مثال با نصب         می طور که مشاهده  همان. است  شدهداده  
در مواردی که ایـن میـزان       . صرفه جویی نمود    در انرژی مصرفی   5%توان تا     می دیگ

دارای توجیه اقتصادی   اکونومایزر  صرفه جویی بسیار کمتر از مقدار فوق باشد، نصب          
  .گردد  نمینبوده و توصیه

                                                 
1. Economizer  
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  گیرد ای از اکونومایزر که برای گرم کردن آب ورودی مورد استفاده قرار می  نمونه1ـ8شکل 

  

برگـشت  اکونومایزرهـا    ترین مسائل در نصب   م این نکته که یکی از مه      با توجه به  
تر در دو حالـت      استفاده از این سیستم را بیـش       ،باشد، متخصصین   می هزینه اولیه طرح  

  :کنند  میزیر توصیه
  با دما و فشار باالی کارکرد هایی دیگ •

 و اخـتالف    به دلیل باال بودن فشار و دمای آب گرم، داغ و یا بخـار             ها     دیگ در این 
بـه  . گردد  می و سیال ناقل، سهم زیادی از انرژی دود اتالف         دمایی زیاد بین سیال عامل    
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 از دیگ   دودکند و دمای      می  کار psi600طور مثال دیگی را در نظر بگیرید که در فشار           
 را بـه    oF100 بوده و اختالف دمایی      oF250اگر دمای میعان دود     . باشد  می oF550برابر  

 که دارای دمای    توان از گرمای محسوس دود      می ،اطمینان در نظر بگیریم   عنوان ضریب   
oF200                   است با استفاده از اکونومایزر بـرای گـرم کـردن آب ورودی و کـاهش میـزان 

هـای فـوالدی بـا        نصب این سیستم در دیگ    . انرژی مصرفی توسط مشعل استفاده کرد     
  . باشد بل انجام میای متوسط قا های آب نسبتاً ساده بوده و با هزینه لوله

های آتش، افزودن اکونومایزر به دیگ  های فوالدی با لوله در حالیکه در دیگ
های آب که در  های فوالدی با لوله به همین دلیل در اغلب دیگ. باشد پذیر نمی امکان

های اصلی مورد  کنند، اکونومایزر به عنوان یکی از قسمت فشار و دمای باال کار می
   .گیرد می استفاده قرار

  با سطوح تبادل حرارتی ناکافی هایی دیگ •

 انتقال حرارت به طور کامل از       ، در این حالت نیز به دلیل کم بودن سطح تبادل حرارتی          
. گـردد   می ز انرژی دود  دود به آب صورت نگرفته و این امر موجب اتالف بخش بزرگی ا            

انه خوبی جهت مـشخص شـدن        نش ، باال بودن بیش از اندازه دمای دود       ها   دیگ گونهدر این 
  .باشد  میانرژی هدر رفته در سیستم

که باال بودن دمای دود در خروج از دیـگ          باشد     می البته توجه به این نکته بسیار مهم      
 چرا که باال بودن بیش از انـدازه دمـای دود            .باشد  نمی اکونومایزرشرط کافی برای نصب     

در سمت آتش و سمت آب ایجاد       ممکن است در اثر عوامل دیگری نظیر رسوب گرفتن          
تـوان    می ، در این نواحی   ها    شده باشد که در این حالت با از بین بردن رسوبات و آلودگی            

در رابطه  .  شده و میزان انتقال حرارت را افزایش داد        ها  هباعث افزایش ضریب هدایت لول    
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ـ     باکونومایزر  در حال کارکرد نیز که قصد افزودن        های     دیگ با  توجـه بـه     ،مه آنهـا را داری
 ،اکونومایزرهـا  زیرا به دلیـل گـران بـودن          .باشد  می عمر مفید باقی مانده دیگ بسیار مهم      

و بنـابراین اسـتفاده از ایـن        باشـد      مـی  برگشت هزینه در مدت زمان طوالنی امکان پـذیر        
گردد به هیچ عنوان دارای       می  که به پایان عمر کاری خود نزدیک       هایی  دیگ  در ها    سیستم

به دست آمده و خطر میعان ترکیبات اسیدی دود از          کم  انرژی   .باشد  نمی صادیتوجیه اقت 
 بـا دمـا و فـشار پـایین    هـای    دیـگ دراکونومایزر جمله عللی است که مانع از استفاده از     

و اگـر   باشـد      می oF250  تا oF140دمای میعان این ترکیبات اسیدی در دود بین         . گردد می
رسیم   می  به این نتیجه   ، فاصله بگیریم  oF100این حالت   برای باال بردن ضریب اطمینان از       

 بـه طـور مثـال در         کـه  دیگیحال  .  باشد oF350 تا   oF240که حداقل دمای دود باید بین       
 از  گیـریم،   مـی  را در نظـر   باشد     می oF250حاوی آب با دمای     و  کند    می  کار psi15 فشار

 کـاهش داد    oF300 تـا    تـوان   مـی   را  دیـگ  آنجا که در بهترین شرایط دمـای دود در ایـن          
اکونومایزر که این میزان اختالف دما نصب       باشد     می oF50بنابراین اختالف دما در حدود      

 .کند  نمیرا بر روی دیگ در این شرایط توجیه

 داشته و قسمت اصلی آنها یک مبـدل حرارتـی         ای    ساختار ساده اکونومایزرها  اغلب  
تشکیل یافته و در داخل یک پوسته        لکه آن نیز از یک یا چند لوله کویلی شک         باشد    می

کنـد و دود نیـز در     مـی  عبـور ها هآب ورودی به دیگ از داخل لول. است  شدهقرار داده   
در شـکل   . کند  می  انرژی گرمایی خود را به آب منتقل       ها  هداخل پوسته و در اطراف لول     

  .گردد  میمشاهدهاکونومایزرها از این ای  نمونه 8-2
مـستقیم  هـای     از فـین  ای    باالتر، از مجموعه  ی  ها  ظرفیتها و با    انواع دیگر اکونومایزر  

افـزایش  . اسـت  شـده تشکیل یافته که در داخل پوسته مکعب مستطیلی شـکل قـرار داده              
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 در حجم معین موجب افزایش سطح تبادل حرارتـی و کمتـر شـدن حجـم                 ها    تعداد فین 
له معقول و قابل قبولی را هم        فاص ها    البته باید فین  . گردد  می اشغال شده توسط اکونومایزر   

 هـا     از همدیگر داشته باشد تا امکان تمیز کردن و از بین بردن رسوبات از سطح این فـین                 
 فین در هر اینچ،     2از  ) No.6(سنگین  های    در حالت عمومی برای نفت    . امکان پذیر باشد  

در هـر    فـین    6 تـا    4 فین در هر اینچ و برای گاز بـین           3از  ) No.2(سبک  های    برای نفت 
 از آنجا که بر روی سطح در تماس با دود به سرعت دوده تـشکیل              . گردد  می اینچ استفاده 

  . گردد  می استفاده1دودههای  گردد، بنابراین در اغلب اکونومایزرها از پاک کننده می

  
  است شدهکه بر روی دیگ کوچکی نصب نومایزری واک نمایش 2ـ8شکل 

  

 را تنها در مواردی که سوخت جامد و یا نفت           ها این ویژگی    البته برخی از شرکت   
اما با وجود   . دهند  گیرد در سیستم قرار می      سنگین توسط مشعل مورد استفاده قرار می      

                                                 
1. Soot blower  
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این تجهیزات و همچنین امکـان دسترسـی بـه سـطوح تبـادل حرارتـی بـرای تمیـز                    
ار ای و تعمیرات از نکات مهم در ساخت         ای، بازدیدهای دوره   های جزئی و ناحیه     کردن

  .باشد اکونومایزرها می
 اما  [11]، خطرناک بودن میعان برخی ترکیبات موجود در دود اشاره گردید          بهتا به اینجا    

امـا بـه    . در رابطه با نوع این ترکیبات و مشکالت ناشی از میعان آنها توضیحی ارائه نشد              
 نسبت بـه  باید آشنایی کاملاکونومایزرها دلیل اهمیت این موضوع در نصب و استفاده از          

ی مـورد اسـتفاده در      هـا   سوختگوگرد و ترکیبات آن در اغلب       .  به دست آورد   این مواد 
 گوگرد تبـدیل    ، در اثر شرکت در احتراق کامل      . به صورت ناخالصی وجود دارد     ها  مشعل

 ی مورد اسـتفاده اکثـراً     ها  سوختعالوه بر این از آنجا که       . دگرد  می به دی اکسید گوگرد   
شد، در اثر احتراق ایـن ترکیبـات در محـصوالت احتـراق بخـار آب                با  می ها هیدروکربن

چنـین  اق و هم  اثر ترکیب بخار آب تولید شـده در فرآینـد احتـر           در  حال  . گردد  می تولید
این اسید تا   . شود  می سولفوریک تولید گوگرد، اسید    رطوبت موجود در هوا با دی اکسید      

ای خاصیت خورنـدگی نبـوده و       مادامی که به صورت گازی شکل وجود داشته باشد دار         
  اما بالفاصله پس از تقطیر شدن به سرعت موجب خورندگی فلز           ،کند  نمی مشکلی ایجاد 

  در هنگـام اسـتفاده از      نظر قـرار داد کـه     راین باید همـواره ایـن نکتـه را مـد          بناب. گردد می
یبـات  توان از انرژی دود استفاده کرد که منجر به مـایع شـدن ترک               می تا جایی اکونومایزر،  

گـردد را     مـی  ن اسید از حالت بخار به حالـت مـایع تبـدیل            دمایی که در آ   . اسیدی نگردد 
یـزان اسـید موجـود در دود و         نامند که این دما بـستگی بـه م          می “دمای نقطه شبنم اسید   ”

 هـا   مشعلختلف مورد مصرف در     ی م ها  سوختبرای  .  دمای جوشش اسید دارد    چنینهم
  .باشد  میزیردمای نقطه شبنم اسید به صورت 
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  ها ی متداول مورد مصرف در دیگها سوخت دمای نقطه شبنم 1ـ8جدول

باید در  خروجی از دیگ    دود   دمای   ،های قبل نیز اشاره گردید     طور که در مثال   بته همان ال
میعـان   تا بتـوان احتمـال بـروز         ،از مقادیر فوق بیشتر باشد    ) oF100در حدود   (حد معقولی   

مگـر در مـواردی کـه جـنس         . در حد قابل قبـولی کـاهش داد        ترکیبات اسیدی در دود را    
ه شـبنم   باشد که دیگر توجه به نقط     ) مثل آجر (و دودکش از مواد ضد خوردگی       اکونومایزر  

  . الزم نخواهد بودا دود و این اختالف دم
  جلوگیری از میعان ترکیبات اسـیدی دود بـا کنتـرل کـردن دو دمـا انجـام                  ،در صنعت 

 که باید باالتر از دمای نقطه شبنم اسید         ،باشد  می اکونومایزراولین دما، دمای سطح     . گیرد می
گردد و دومین دمـا دمـای دود در خـروج از    اکونومایزر  باشد تا مانع از خوردگی در خود

که آن نیز برای جلوگیری از میعان ترکیبات اسیدی و خوردگی ناشـی از              باشد     می دودکش
 البته دمای دود کامال وابسته به بار دیگ بـوده و  .آن باید بیش از دمای نقطه شبنم دود باشد      

  .آورد  میدستم بخود را در بار مینیم) دار بحرانیمق(کمترین مقدار 
باید به سراغ   ،  دمای دود  بیش از اندازه      کم شدن  ازاکنون با آشنایی با خطرات ناشی       

طور که اشـاره    نهما .رفتها     دیگ وگیری از بروز چنین حالتی در     هایی برای جل   راه حل 
بـه  هـا      دیگ گردد تا در مواقعی که بار       می گردید وابستگی دمای دود به بار دیگ سبب       

 بـروز ایـن     .ابـد ود نیز به طور محسوسی کاهش ی       دمای د  ،شود  می حداقل خود نزدیک  

 سوخت دمای نقطه شبنم سوخت
oF 140 گاز طبیعی 

180 oF  نفت سبک)No.2(  
oF 250-200  نفت سنگین)No.6(  

oF250  زغال سنگ  
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گردد خطر پـایین تـر رفـتن          می نیز استفاده اکونومایزر  حالت در سیستم هنگامی که از       
اولـین روش بـرای      .دهد  می تیجتاً خوردگی را افزایش   ن دمای دود از نقطه شبنم خود و      

 در بارهـای کـم دیـگ       اکونومـایزر حل این معضل پیش گرمایش آب قبل از ورود به           
 وارد سیستم شـده و درجـه        ،ها تنها در بارهای کم     پیش گرمکن در این حالت    . باشد می

هـا نیـز بـا       تأمین گرمایش این پیش گـرمکن      .رساند  می حرارت آب را به حد مطلوب     
الزم بـه  . ردیـ گ می فاده از آب گرم، داغ و یا بخار آب تولیدی از خود دیگ صورتتاس

 از طریق   ها     گرمکن  سهم عمده انرژی گرمایشی داده شده به آب در پیش           که ذکر است 
راه دوم بـرای جلـوگیری از احتمـال میعـان دود در              .باشد  می قابل جذب  اکونومایزرها

در خود   اکونومایزرهابازچرخش مجدد بخشی از آب خروجی از        ،   دیگ  کم شرایط بار 
را تا حد مطلـوبی      اکونومایزران دمای آب ورودی به      وت  می که با این عمل   باشد     می هاآن

  .باشد  میالبته برای اجرای این طرح در سیستم نیاز به پمپ کوچکی. افزایش داد
بـردن بـه پدیـده خـوردگی در دودکـش یـا           تر شـدن چگـونگی پـی      برای روشـن  

  :زیمپردا  میهای مختلفی در این رابطه در اینجا به بیان مثال اکونومایزر
 oF200  نقطه شـبنم    دمای در اولین حالت دیگی با سوخت نفت داریم که دارای         

 oF،  اکونومـایزر   بوده و دمای دود در خـروج از        oF160باشد، دمای آب ورودی      می
 اکونومـایزر در این حالت احتمال خوردگی در . باشد  میدر شرایط حداقل بار 300

و باشـد     مـی  وجود داشته که برای جلوگیری از آن پیش گرمـایش آب ورودی الزم            
  .اردوجه وجود ند ضمن مشکل خوردگی در دودکش به هیچدر

دمـای آب   .  داریم oF 200در حالت دوم دیگی با سوخت نفت و دمای نقطه شبنم            
و دمای دود در شـرایط حـداقل بـار و در خـروج از               باشد     می oF210ورودی به دیگ    
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 اکونومـایزر در این حالت برعکس حالت قبـل بـرای           .باشد  می oF230برابر اکونومایزر
هـا وجـود    گی در دودکـش ال خـورد هیچ گونه مشکلی ایجاد نشده و در عوض احتمـ        

طور کـه   جلوگیری از خـوردگی در دودکـش همـان         برای   در این حالت   .خواهد داشت 
 بهترین روش عایق بندی مناسب دودکـش و یـا سـاختن آن از    ،پیشتر نیز اشاره گردید  

  .باشد  میمواد مقاوم در برابر خوردگی مثل آجر
 کـه دمـای نقطـه       ته شده، گرفدر حالت سوم دیگی با سوخت گاز طبیعی در نظر           

 و دمـای دود در خروجـی از         oF160دمـای آب ورودی     . باشـد   مـی  oF140شبنم آن   
در این حالت اسـت کـه دیگـر نـه           . باشد  می oF230در شرایط حداقل بار      اکونومایزر

  .اکونومایزرگردد و نه در   میخوردگی در دودکش ایجاد
دود و بـروز    ری از میعـان      بـرای جلـوگی    ،با وجود تمامی این تـدابیر و راهکارهـا        

بـه  . ی گرمایـشی وجـود دارد     هـا   سیستم این مسئله در     چنان هم ،خوردگی در سیستم  
انتهایی و باالی دودکش به دلیل نفوذ هـوا در اثـر    ی  ها  قسمتطور مثال خوردگی در     

از . باشـد  مـی  توربوالنس و همچنین انتقال حرارت در فصول سرد، غیر قابـل کنتـرل            
بـه خـصوص در مـواقعی کـه از          و  هـا    دگی را در دودکـش    گر مـسائلی کـه خـور      دی

 در معرض کند،  می تشدیدآید  میگردد و دمای دود نیز پایین    می استفاده اکونومایزرها
آب ) دود در دودکـش   دمای پـایین    ( زیرا در این شرایط      .باشد  می باران بودن دودکش  

 به همین   . داشت تر و بیشتر قابلیت نفوذ و خوردگی در دودکش را خواهد          باران راحت 
 در مقابـل آب بـاران را در         ها    یی برای دودکش  ها    جهت استانداردها استفاده از پوشش    

 کـه هنگـام     یدیگـر های    یکی از جنبه   .کنند  می توصیه اکونومایزرهامواقع استفاده از    
نـصب  تهیـه و    باید به آن توجه کرد، افـزایش هزینـه           اکونومایزرهااستفاده و نصب    
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از آنجـا   . باشـد   می ها  فن و   ها  پمپ افزایش قدرت مورد نیاز برای       به دلیل تجهیزات،  
 باعث افزوده شـدن     ،گردد  می نصبها     دیگ در مسیر خروج دود از     اکونومایزرهاکه  

 این مشکل تعـویض     حلبرای  . گردد  می مقاومت در برابر حرکت دود در این مسیر       
مله کارهایی است کـه     ی تخلیه با انواع قوی تر و افزایش ارتفاع دودکش از ج           ها  فن

  . در هنگام تصمیم گیری لحاظ گرددهزینه آنها باید
جریان آب بـه صـورت آشـفته و بـا            اکونومایزرهابرای افزایش تبادل حرارت در      

 که این امر نیز موجب باال رفتن مقاومت در برابـر حرکـت آب               ،باشد  می رینولدز باال 
یی بـا قطـر     هـا     استفاده از پمـپ   . ودش  می ،باید عبور کند   اکونومایزرتغذیه دیگ که از     

 راهکاری است که برای غلبه بر مقاومت افـزوده شـده            ،بزرگتر و قدرت باالتر   ایمپلر  
اجرای این مورد نیز جزو مواردی      . گردد  می در مسیر آب تغذیه کننده سیستم پیشنهاد      

  .لحاظ گردد است که هزینه آن باید در برآوردهای اولیه
ممکـن اسـت بـسیاری از افـراد مـسئول قـصد              ومایزرهـا اکونبه دلیل گران بودن     

ایـن کـار همـواره بـا        . را برای چنـد دیـگ داشـته باشـند          اکونومایزراستفاده از یک    
یکـی از ایـن     . مشکالت و خطرات بسیاری همراه بوده که باید آنها را مدنظر داشـت            

یگـر  در حال کار بوده و دیـگ د       ها     دیگ گردد که یکی از     می امی ایجاد مشکالت هنگ 
در این حالت مقداری از دود از دیگ در حال کار به دیـگ خـاموش                . خاموش باشد 

شود و به دلیل سرد بـودن بدنـه دیـگ خـاموش، دود میعـان پیـدا کـرده و                     می منتقل
برای چند   اکونومایزربنابراین استفاده از یک     . شود  می سردموجب خوردگی در دیگ     

. باشد  می اکونومایزرود از هر دیگ به       نیازمند کنترل دقیق جهت خروج کامل د       ،گدی
تـرین   قتـصادی باشـد، ا   میاغلب در مواقعی که تأسیسات موتورخانه شامل چند دیگ   



    های حرارت مرکزی سازی مصرف سوخت در سیستم                                              بهینه194  

که باشد     می با باالترین راندمان کارکرد   های     دیگ برای اکونومایزرهاروش، استفاده از    
 در  تنهـا هـا      دیـگ  و بقیه باشد     می روشنها     دیگ نیدر شرایط کارکرد عادی سیستم ا     

  .گردد  میم وارد سیستم ماکزیمشرایط بحرانی بار و بار
جهت جذب انرژی گرمایی دود و       اکونومایزرها طور خالصه در این بخش با نصب      ب

یی ها    چنین سیستم اندازی     راه جلوگیری از اتالف آن و نکات مهمی که در هنگام نصب و           
 آشـنا  ، افت شـدید دمـای دود  دود در اثر    از میعان   نظیر جلوگیری  ،باید به آن توجه گردد    

در هزینه سوخت مـصرفی صـرفه        10% تا   2%بین  توان    می با استفاده از این روش    . مشدی
 از  Btuدالر بـه ازای یـک میلیـون          600  تـا  200نیز بین    اکونومایزرهاقیمت  . جویی کرد 

و هزینه نصب سیستم نیز بـا توجـه بـه شـرایط موتورخانـه               باشد     می ظرفیت دیگ متغیر  
و بیشترین مقدار هزینه نصب در زمانی خواهد بود کـه بـه دلیـل               باشد     می متفاوتبسیار  

ایی تأسیسات  مجبور به تغییر در سیستم لوله کشی و جابه ج          اکونومایزرکمبود فضا برای    
از سیستم نیز مهمتـرین نکـات تمیـز         ای    های دوره  برای نگهداری و مراقبت   . دیگر شویم 

بررسـی  و   اکونومایزرهـا کیل شـده در سـمت آتـش         تـش های    کردن و از بین بردن دوده     
  .باشد  میدود  در اثر میعانها  خوردگی

   استفاده از مبدل حرارتی جهت پیش گرمایش هوای احتراق2ـ1ـ8

دومین روش از چهار روش موجود برای استفاده از انرژی گرمایی دود پس از خارج               
سـتفاده از انـرژی دود بـرای         ا بـه منظـور    از دیگ، استفاده از یک مبدل حرارتی          آن شدن

 بـا دمـای دود      هـا    دیـگ  در برخـی   .باشد  می گرمایش هوای ورودی جهت انجام احتراق     
 نومـایزر واکبسیار باال گاهی از هر دو روش پیش گرمایش هـوای احتـراق و اسـتفاده از                  

البته مزیـت پـیش گرمـایش    . گردد  میاستفادهها   دیگبرای پیش گرمایش آب ورودی به     
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تـوان در دماهـای پـایین دود          می  قبلی در آنست که با استفاده از این سیستم         هوا به روش  
زیرا دمای هوای مورد نیـاز بـرای احتـراق بـه طـور              . نیز از انرژی گرمایشی آن بهره برد      

ر سـبب انتقـال حـرارت        دمای آب تغذیه برای دیگ پایین تر بوده و این ام           ازمحسوسی  
سـتفاده  ااین اختالف دمای بیشتر باعث گردیده تا  .دگرد  میتر بین دود و هوابهتر و مناسب

 بیـشتر بهبـود     4% تـا    1%راندمان دیـگ را بـین        اکونومایزرهاها نسبت به     از پیش گرمکن  
با فشار باال اختالف بین دو دمای هوای ورودی برای احتراق و آب             های     دیگ در. بخشد

دمـای متوسـط هـوا در یـک          به طور مثال     .باشد  می  بسیار قابل توجه تر    ،ورودی به دیگ  
 oF200کـه دمـای آب ورودی بـه دیـگ           در حالی  ،باشد  می )oF50) oC10سال در حدود    

)oC93(         انتقال انرژی بیـشتر بـین سـیال عامـل و           ،بوده که با توجه به اختالف این دو دما
  .ودب خواهد  برخوردارمنطقی  توجیه ازناقل در روش دوم

گیـرد، بنـابراین پـیش      مـی جـام  بـین دو گـاز ان  از آنجا که در این حالت انتقال حرارت   
شود و ایـن      می بزرگ ساخته های    هوای الزم برای احتراق در اندازه       مربوط به  های گرمکن

 تفاده از ایـن سیـستم فقـط مخـتص         در گذشـته اسـ    . گردد  می امر موجب قیمت باالی آنها    
کنولـوژی در زمینـه      اما پیـشرفت ت    ،بسیار بزرگ بود  های    ها و یا کارخانه    نیروگاههای    دیگ
تر مناسـب بسیار  ی  ها  قیمت و   ها  هگونه تجهیزات در انداز    باعث گردیده که امروزه این     ،ها  مبدل
 اکونومایزرهـا به عنوان اجزایی تکمیلی در کنار        ها امروزه اغلب از پیش گرمکن    . گرددارائه  

  . دست آورددر دود را بهگردد تا بتوان نهایت انرژی موجود و قابل استحصال   میاستفاده
گردد تـا     می طور که اشاره گردید پایین بودن دمای هوای الزم برای احتراق باعث            همان

بتوان دود را تا دماهای خیلی پایین نیز سرد کرد این امر موجـب تقطیـر شـدن بخـار آب                     
گردد که این انرژی نهان آب به مراتب از انرژی آزاد             می حاصل از احتراق موجود در دیگ     
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البته میزان این انرژی بـه طـور کامـل       . به صورت تک فاز بیشتر خواهد بود      شده محسوس   
که آن نیز با توجه به نـوع  باشد   میاحتراقخار آب موجود در محصوالت   ب وابسته به میزان  
در حالت کلی از آنجا که میزان هیدروژن درسوخت گاز به مراتب . گردد  میسوخت تعیین

 میزان بخار آب در محصوالت حاصـل از احتـراق           ،باشد  می از سوخت مایع و نفت بیشتر     
جامد ی  ها  سوخت .مایع مثل نفت خواهد بود    ی  ها  سوختگاز به طور محسوسی بیشتر از       

  از احتـراق دارا    ج بخـار آب را در محـصوالت منـت         مانند زغال سنگ نیـز کمتـرین میـزان        
اصلی در اثـر     تشکیل شدن ترکیبات مایع اسیدی گوگرد مشکل         ، اما در این حالت    .باشد می

 دو روش   ،هـا     نمشکل درپـیش گـرمک    برای حل این     .باشد  می پایین آمدن بیش از حد دما     
 با مواد ضد خوردگی و مقـاوم در برابـر        ها    اصلی وجود دارد که یکی ساخت پیش گرمکن       

که این روش هزینه سـاخت چنـین        باشد     می ترکیبات اسیدی تولید شده توسط میعان دود      
دهـد و روش دیگـر تعـویض مـنظم ومتنـاوب              می به شدت افزایش  یی را   ها    پیش گرمکن 

 را کـه بیـشتر در معـرض         هـا     برخی از قطعات پیش گرمکن    . باشد  می قطعات خورده شده  
دهند تـا از      می وششپمقاوم در برابر خوردگی     های    از جنس ای     با الیه  ،خوردگی قرار دارد  

 که این امر باعث   باشد     می یگر دودکش مسئله د . بین رفتن آنها را تا حدی به تأخیر بیاندازند        
 از  هـا      اسـتفاده نمـود کـه دودکـش        هـا   سیـستم ن از ایـن     وا در تأسیساتی بت   گردد که تنها   می

  .مقاوم در برابر خوردگی نظیر آجر و یا بتون ساخته شده باشدهای  جنس
 بـه بیـان انـواع       هـا     توان با این آشنایی نسبی در رابطه بـا پـیش گـرمکن              می اکنون
توانـد بـه عنـوان        می در واقع هر نوع مبدل حرارتی گاز به گاز        .  آنها پرداخت  مختلف

در این قسمت پـیش     . پیش گرمکن هوای الزم جهت احتراق مورد استفاده قرار گیرد         
  :گردد  مید استفاده در صنعت ارائهمورمتداول های  گرمکن
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 1ای لولههای  پیش گرمکن •

 تشکیل شده که در داخل آنها دود        ها  هلاز لو ای    حرارتی از مجموعه  ی  ها  مبدل این  
 به طـور    ها  هاغلب لول . کند  می و در محیط اطراف آنها هوای الزم جهت احتراق عبور         

صفحات نگه . گردد  میدر محل خود ثابته  نگه دارندات توسط صفحمستقیم بوده و
. اردرا نیـز برعهـده د   ، وظیفه انتقال حـرارت ها هدارنده عالوه بر ثابت نگه داشتن لول

ایـن نـوع از پـیش       ) دهـد   مـی  انجـام ای    لوله پوسته ی  ها  مبدل در   2ها بفل مانند آنچه (
که نگهداری و تمیز کردن آنها نیز بسیار        باشد     می  از متداول ترین انواع آنها     ها    گرمکن
. باشد  می ها  هو تنها اشکال آنها حجیم بودنشان به دلیل مستقیم بودن لول          باشد     می ساده
  .است شده نشان داده 3-8ها در شکل  ین نوع پیش گرمکناز اای  نمونه

 
  ای لولههای  پیش گرمکن از ای نمونه 3ـ8شکل 

                                                 
1. Tubular preheaters  
2. Baffles  
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 های حرارتی لوله گرم  مبدل •

هـایی جهـت         تـاکنون اغلـب بـه صـورت پکـیج          1970ها از سال       این گونه مبدل  
 پیش گرمـایش    به منظور است و هنوز هم استفاده از آنها         شده محیط عرضه  گرمایش

اما با روند رو به رشد انـواع ایـن گونـه            . باشد  نمی  احتراق استاندارد  برایهوای الزم   
بـه خـصوص بـا    ها   دیگ استفاده از انواع جدیدتر آنها در،یندهآ در چند سال ها   مبدل

 نسبت بـه    ها    مبدل بزرگترین مزیت این گونه   . کم امکان پذیر خواهد بود    ی  ها  ظرفیت
 که این امر عالوه بر      ،باشد  می نها با توجه به ظرفیتشان    آن  انواع دیگر حجم بسیار پایی    

هـای    خانـه  موتور یی بـا  هـا     گردد تا استفاده از آنها در محیط        می  موجب ،کاهش هزینه 
  .کوچک از مقبولیت بیشتری برخوردار گردد

 1با صفحات موازیهای  پیش گرمکن •

 سـاخته    از صفحات فلزی بـا ضـریب هـدایت حرارتـی بـاال             ها    این پیش گرمکن  
بـین   احتراق به طور یـک در میـان از فـضای مـا             و هوای الزم جهت    دود. است  شده

کنند و با استفاده از انتقال حرارت هدایتی، انـرژی گرمـایی از دود                می صفحات عبور 
یـی   هـا     گاز به گاز از اولین انـواع مبـدل        ی  ها  مبدلاین نوع از    . گردد  می به هوا منتقل  

در صـنعت   ده هنوز هـم     اارکرد، حجم کم و تمیز کردن س      بودند که به دلیل سادگی ک     
رابطه  بهترین انتخاب در   ها    نوع پیش گرمکن   این واقع در. گیرد  می مورد استفاده قرار  

  .باشد  میپایینی ها ظرفیت  باکوچک وهای   دیگبا

                                                 
1. Parallel-plate preheaters  
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 1دوارهای  پیش گرمکن •

 از  ،گیـرد   رار می  که در گرمایش هوای الزم برای احتراق مورد استفاده ق          ها  سیستماین  
عبور هوا در راسـتای شـعاعی       های     که دارای مسیر   است  شدهسیلندرهای گردانی تشکیل    

 یابد و جریان هوای احتراق از سمت دیگـر          می یک طرف روتور جریان   از  دود  . باشد  می
است که توانایی جذب و نگه داشتن انرژی گرمـایی          ای    جنس این روتور به گونه     .روتور

 ) دور در دقیقـه    3بـا سـرعتی در حـدود        (بـا چـرخش آرام روتـور        . باشد  می دود را دارا  
ا هـ  البته در این چرخ   . ا منتقل نمود  توان انرژی گرمایی موجود در دود را به جریان هو          می

 به دود احتمال نشتی هوا بـه        نسبتودی برای احتراق    وربه دلیل باالتر بودن فشار هوای       
ی هـا  فـن تالف انرژی و توان در امل موجب ا این ع  که   قسمت مربوط به دود وجود دارد     

 حتی از بین بـردن ایـن گونـه تلفـات بایـد دو               برای کم کردن و   . گردد  می  ورودی یهوا
برای نیل به   . ودودی به طور مطلوبی از یکدیگر جدا ش       ورقسمت مربوط به دود و هوای       

ای   دورههـای      در بازدیـد   هـا     گردد که این عایق     ی استفاده می  سبنامی  ها  عایقاین هدف از    
امـروزه  .  تا از کیفیت مطلـوب خـود فاصـله نگیـرد           مورد کنترل و بازبینی قرار گیرد     باید  
به طور مثـال   .گردد  میهای مختلف و متنوعی به بازار عرضه      های حرارتی در اندازه     چرخ

 4بـین    روتور با قطر  حرارتی خود را   های  چرخ مطرح در این زمینه،   ی  ها  شرکتیکی از   
  . کند  میفوت عرضه 17تا  فوت

  حجـم کـم آنهـا      هـا   گـرمکن  پـیش دیگر  های حرارتی بر انواع       چرخ مزیت بزرگترین
، هـا   عـایق ، نشتی در اطـراف      ی معایبی نظیر پیچیدگی    اما در کنار این مزیت دارا      ،باشد می

  .باشد  میزمانی کوتاهسخت بودن تمیز کردن آنها و نیاز به تعویض قطعات در فواصل 

                                                 
1. Rotary preheaters  
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مقـدار زیـادی دوده وجـود       ،   به جز گاز طبیعـی     ها     کلیه سوخت  در دود حاصل از   
 ضـریب هـدایتی     کمتر شدن  آتش موجب    سمتدارد که این دوده با رسوب بر روی         

 یی بـه جـز گـاز طبیعـی در    هـا   راین هنگامی کـه از سـوخت  ببنا. گردد  می این سطوح 
به طور   ها  گرمکن ز کردن سطوح تبادل حرارتی در پیش       تمی ،گردد  می  استفاده ها  دیگ

  .باشد  میبرخوردارای  از اهمیت ویژهای  منظم و دوره
د آنـست کـه یکـی از        درگ باید ذکر    ها    رابطه با پیش گرمکن   که در   ای    آخرین نکته 

 حجیم بودن آنها است که عالوه بر        ها     و مشکالت پیش گرمکن    ها    اصلی ترین ویژگی  
یی برای انتقـال دود     ها    کانال و ها  ه نیاز به لول   ،فضای مورد نیاز جهت نصب خود مبدل      

 کـه اغلـب چنـین فـضاهایی در          ،باشـد   می و هوای احتراق بین دیگ و پیش گرمکن       
ـ        می یافتمسکونی کمتر   های    موتورخانه یی تغییـر در    هـا   هشود و در چنـین موتورخان

 تا حـدی هزینـه      پیش گرمکن  جهت استفاده از     ، و مکان تجهیزات دیگر    ها  همسیر لول 
. باشـد   نمـی  جرای این طرح به هیچ عنوان دارای توجیه اقتـصادی         بر خواهد بود که ا    

 تنها در تأسیسات بـزرگ      ها    پیش گرمکن  از   شده تا این موارد، عواملی است که سبب       
پـیش  در ایـن تأسیـسات نیـز اسـتفاده از           . ددر استفاده گ  با ظرفیت باال  های     دیگ او ی 

 در مسیر دود و مسیر هـوای        موجب مقاومت اکونومایزرها   مانند استفاده از     ها    گرمکن
  .گردد  میالزم جهت احتراق

تخلیه بـا انـواع بـا قـدرت بـاالتر از            ی  ها  فنافزایش ارتفاع دودکش و یا تعویض       
د در هنگـام اسـتفاده از ایـن         دوهایی اسـت کـه بـرای تخلیـه مناسـب            جمله راهکار 

همچنـین بـرای مکـش هــوای الزم جهـت احتـراق نیــز      . باشــد  مـی  الزمهـا  سیـستم 
  .کنند  میمکش با انواع پرقدرت تر را توصیهی ها فنانداردها تعویض است
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  نومایزرهای تقطیریواک استفاده از 3ـ1ـ8

سـتفاده از انـرژی     ی موجـود جهـت ا     ها  روشروش که در واقع سومین روش از        این  
باشـد، بیـانگر اسـتفاده از انـواعی از            مـی  کـارکرد تر شدن به حالـت ایـدآل        دود و نزدیک  
دود را نیز بـه     ست که در آنها بتوان انرژی گرمای نهان بخار آب موجود در             هااکونومایزر

تـرین و اساسـی      یکی از مهم   ، نیز اشاره گردید   1ـ1ـ8طور که در بخش     همان. دست آورد 
 کـه در    ،در سیستم دمای نقطه شبنم دود بـود       اکونومایزرها  ترین نکات در رابطه با نصب       

 د آن دما خواهد رفت و این امر موجب میعـان دو این حالت مسلماً دمای دود پایین تر از      
تقطیـری آنهـا را از مـواد         هایاکونومایزر انواع    برای حل این مشکل در     بنابراین. گردد می

 و بـا  1980تقطیـری در سـال     اکونومایزرهـای   اولین تولید انبوه    . سازند  می ضد خوردگی 
اکونومایزرهـای  و تولیـد    از آن زمان تا کنون استفاده       . جنس فوالد ضد زنگ انجام گرفت     

  . با ظرفیت کم بوده استهایی دیگ تقطیری تنها مختص
در حالت کلی میزان بخار آب موجود در دود توسط دو عامل که وابـسته بـه سـوخت                   

میزان هیدروژن موجود   :  از ستاین دو عامل عبارت   . دگرد  می تعیینباشد    می مصرفی مشعل 
ی کـه در سـوخت بـه        چنین آب شود و هم   می  تبدیل به آب   در سوخت که در احتراق کامل     

 هیدروژن موجود در    ،مثل گاز طبیعی   گازیی  ها  سوختدر  . ناخالصی وجود دارد  صورت  
زغـال  ی هـا  سـوخت کـه در    در حالی  .باشد  می دودسوخت عامل اصلی ایجاد بخار آب در        

موجود   آب  بخار تری در میزان  سنگین عامل دوم نقش مؤثر    های    سنگ و برخی مواقع نفت    
شناخت و بررسی این عوامل در تعیین بخار آب موجود در دود و همچنـین               .  دود دارد  در

کند و این شـناخت در        می انرژی نهان به دست آمده از میعان آنها نقش بسیار مهمی را ایفا            
  .تقطیری ما را یاری خواهد کرداکونومایزرهای رابطه با بررسی توجیه اقتصادی استفاده از 
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گردد که    می استفاده خانهموتور در تأسیسات    هایی  دیگ که از  یبه طور مثال هنگام   
باشد، به دلیل کم بودن غلظت بخـار آب در محـصوالت              می نفت آنها سوخت مشعل 

تقطیـری در ایـن تأسیـسات دارای        اکونومایزرهای  حاصل از احتراق نفت، استفاده از       
امه بـه ذکـر چنـد       برای روشن تر شدن این مطلب در اد       . باشد  نمی توجیه قابل قبولی  

  .پردازیم  می در این زمینهمثال
کنـد و دمـای       مـی   کار oF140دیگی با سوخت گاز طبیعی با دمای نقطه شبنم           •

در این حالت دمای دود را با توجه        . باشد  می oF110آب ورودی به دیگ برابر      
 طور کـه انتظـار    همـان .  تغییـر داد   oF160 تـا oF120 توان بین   می به تغییرات بار  

گردد   می در این حالت مقدار زیادی از بخار آب موجود در دود تقطیر           رود   می
بنابراین در ایـن    . توان انرژی قابل توجهی را از این طریق به دست آورد            می که

  .ی تقطیری بسیار مفید خواهد بودهااکونومایزرحالت استفاده از 
ارد  وجـود د   oF140در حالت دوم سوختی با گاز طبیعی و با دمای نقطه شبنم              •

در این حالت دمای گاز دود      . باشد  می oF200که دمای آب ورودی به آن برابر        
ـ   نمـی  شـود   می خارجاکونومایزر  که از     بنـابراین   ، گـردد  oF210 کمتـر از     دتوان
گردد و بنابراین هیچ گونه نیازی بـه        ایجاد نمی اکونومایزر  گونه تقطیری در    هیچ

  .باشد  نمیتقطیریهای اکونومایزر
 و  oF230ت سوم دیگی با سوخت نفت سنگین با دمای نقطه شـبنم             به عنوان حال   •

 را در نظــر بگیریــد کــه دودکــش در تأسیــسات ایــن oF210دمــای آب ورودی 
در این حالـت    . باشد  می خانه از جنس بتن بوده و در مقابل خوردگی مقاوم         موتور

هـای  در بـازه دما   .  پایین تر آیـد    oF220نباید از   اکونومایزر  دمای دود خروجی از     
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تر دود ممکن است مقدار کمی از دود تبدیل به مایع شود ولـی از آنجـا کـه                    پایین
 بنابراین با اسـتفاده از      ،کند  نمی سوخت مصرفی بخار آب فراوانی را در دود تأمین        

در ایـن  . توان به دست آورد  نمیانرژی قابل توجهی راها  اکونومایزرانواع تقطیری   
کـه بتـوان    معمولی بوده به طوری   های  اکونومایزر حالت منطقی ترین کار استفاده از     

در حـداقل   (آنها را طوری طراحی کرد کـه دمـای دود در کمتـرین مقـدار خـود                  
  . باشدoF220باالتر از ) شرایط بار دیگ

 که  oF230آخرین مثال دیگی با سوخت نفت سنگین و با دمای نقطه شبنم دود              در   •
در . دهـیم   می مورد بررسی قرار  را  شد  با   می oF110دمای آب ورودی به آن نیز برابر        

در ایـن   . باشـد   می این حالت نیز جنس دودکش از بتون و مقاوم در برابر خوردگی           
.  رساند oF160 تا   oF120بین  باتوجه به شرایط بار دیگ دمای دود را       توان    می حالت

شود اما بـا توجـه        می در این شرایط دمایی قسمت عمده دود تبدیل به مایع اسیدی          
میزان انرژی به دست آمده از میعـان بخـار آب           باشد     می خت که نفت سنگین   به سو 

 در ایـن دیـگ در       هـا     امـا خـوردگی   . باشد  نمی موجود در دود در حد قابل توجهی      
تقطیری که مقاوم در برابر خوردگی اسید       های  اکونومایزرحدی است که استفاده از      

  .باشد  میباشد دارای توجیه اقتصادی مطلوبی
تـوان بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه اسـتفاده از               مـی  های فوق  به مثال با توجه   
 است که دمای آب ورودی به آنهـا         هایی  دیگ ی تقطیری تنها محدود به    هااکونومایزر

را اکونومـایزر   گردد تا بتوان دمای دود خروجـی از           می پایین باشد که این امر موجب     
 باالترین کارایی خود را در    تقطیری  های  اکونومایزر. نیز تا حد قابل قبولی پایین آورد      
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و با سوخت   بوده   پایین   یکه عالوه بر این شرط دارای راندمان      باشد     می  دارا هایی  دیگ
  . افزایش داد15% تا10%توان راندمان دیگ را بین  میگاز باشد که دراین شرایط

 در هزینه سـوخت     15%  تا 5% توان بین   می به طور خالصه با استفاده از این روش       
 دالر  1000 دالر تا    300 بین   تقطیریهای   اکونومایزر قیمت. جوئی نمود   رفی صرفه مص

 نـصب بـسته بـه       ی  ه هزینـ  وباشـد      مـی   از ظرفیت دیگ متغیر    Btuن  وبازای یک میلی  
   .باشد  میتط متفاوشرای

 آبهای   استفاده از اسپری4ـ1ـ8

ــرژی    ــتفاده از ان ــار روش موجــود جهــت اس ــن روش آخــرین روش از چه ای
در این حالت دود از میان قطرات آب که توسـط   . باشد  می شی موجود در دود   گرمای

 توسط این روش دمـای دود بـه بـین           .شود  می  عبور داده  ،است  شدهها ایجاد     آبفشان
ºF120   تا ºF200  طریـق  کـه از    هـا      دیـگ  دین طریق آب ورودی بـه     ب. یابد   تنزل می

ای محـسوس و نهـان       بـا جـذب گرمـ      ،گـردد  مـی ها     دیگ عبور از این سیستم وارد    
یـستم در   سایـن    .گـردد   میها     دیگ  گرم شده و سپس وارد     ترکیبات موجود در دود   

 کـه امکـان     اسـت   شـده واقع از یک مخزن با جنس مقاوم در برابر خوردگی ساخته            
از . آورد   را از میـان دود فـراهم مـی         ها    عبور قطرات آب تشکیل شده توسط آبفشان      

باشد در برخی موارد این       نمی ن سیستم مجزا از هم     در ای  لاق ن آنجا که سیال عامل و    
این مخازن در شـرایط کـارکرد       . نامند  می سیستم را مبدل حرارتی تماس مستقیم نیز      

های پالسـتیکی نیـز       جنس زتوان ا   می تحت فشار نبوده به همین جهت حتی آنها را        
د و بـه    سـازن  مـی  معموالً از جنس فوالد ضد زنـگ       اما در صنعت آنها را    . تهیه نمود 

  . همین جهت قیمت باالیی دارد
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 و  4ـ8 در شکل    ها    دیگ  نصب آنها در تأسیسات     ی  های از این مخازن و نحو       نمونه
  .است شدهنشان داده   5ـ8

  

چگونگی نصب مبدل حرارتی برای  4ـ8شکل 
  مستقیم تماساستفاده از انرژی دود در دودکش 

  مبدل حرارتی شماتیکی از 5ـ8شکل 

  

 باید مورد توجـه     ها  سیستم، طراحی و استفاده از اینگونه        در فاز انتخاب   نکاتی که 
آب میعـان بخـار      پایین بیاید که موجـب       تا حدی  اوال دمای دود   هست ک قرار گیرد آن  

ی حرارتـی بـرای انتقـال گرمـای دود بـه آب             ها  مبدلد و ثانیاً از     گردموجود در دود    



    های حرارت مرکزی سازی مصرف سوخت در سیستم                                              بهینه206  

الزم . ارت به طور مستقیم انجام گیـرد      فاده نگردد و همواره تبادل حر     است   شده سپریا
  جهـت بیـشترین    ، شده سپریااست که هماهنگ کردن دمای دود با دمای آب           به ذکر 

 امکان  ها    با تنظیم دبی  ،  انرژی گرمایی و در عین حال جلوگیری از تبخیر آب         دریافت  
 هـای عامـل و ناقـل در هنگـام اسـتفاده از              بنابراین توجه به دبی سیال     .باشد  می پذیر

به طور مثال اگر دبی آب کم باشد گرمای ناشی از       . است بسیار مهم    ها  سیستماینگونه  
گردد و بالعکس اگر میزان دبـی         می دود موجب گرمایش بیش از حد آب و تبخیر آن         

  .تواند در حد مطلوب و قابل قبول گرم شود  نمی آب،آب بیش از حد زیاد باشد
ائلی است کـه توجـه خاصـی را         بررسی شرایط آب در حال چرخش از جمله مس        

 .گـردد   میشود در اثر تماس با دود آلوده       می یپرها، اس  آبی که از طریق نازل    . لبدط  می
مثـال   طور به. باشد می متفاوت بسیار میزان این آلودگی بسته به نوع سوخت مصرفی       

هـای     دیـگ  غالـب  سـوخت  کـه ،  یی نظیر گاز طبیعـی    ها  سوختاستفاده از    هنگام در
باشد، آب بدست آمده در اثر ترکیب دود و آب اولیه تمیز بـوده                می یرانمصرفی در ا  

 ی دیگـر اسـتفاده    هـا   سـوخت  امـا در مـواردی کـه از          . ندارد  چندانی و نیاز به تصفیه   
 آب بدست آمده نیاز به فیلتراسیون و تـصفیه خواهـد            ،گردد بسته به نوع سوخت     می

گوگرد موجـود    دن آب در اثر   نکته حائز اهمیت دیگر در این رابطه اسیدی ش        . داشت
 در هنگام اسـتفاده     خصوص به   ، که این میزان اغلب ناچیز است      ،باشد  می در سوخت 

هـای    دیگ به طور مثال در اغلب.یابد می  کاهش10% آب نهایتاً PH  کهاز گاز طبیعی 
 7 از   PHبا سوخت مصرفی گاز طبیعی که این سیستم بر روی آنهـا نـصب گردیـده                 

یی با درصد   ها    حتی در هنگام استفاده از سوخت     . اهش پیدا کرده است    ک 9/6نهایتاً به   
  آب چنـدان محـسوس     PHگوگرد بیشتر نیز به دلیل حجم باالی آب میزان تغیـرات            
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  و تنهـا بـا      به آسانی  ، آب زیاد باشد   PHالبته در شرایط خاص که این افت        . باشد نمی
 را در حـد مطلـوبی افـزایش    PHتـوان    می ،1از بین برنده اسید   ی  ها  دستگاهاستفاده از   

 .نموداندازی   راهارزانتریی به مراتب ها سوخت را با ها مشعل ه و با این روشداد

 3 با ظرفیت    هایی  دیگ های آب با جنس فوالد ضد زنگ بر روی         پریهزینه نصب اس  
کـه  باشـد      می  دالر BTUH 30000 میلیون   25با ظرفیت    دالر و    BTUH  ،10000میلیون  

 .سیـستم بـه ایـن ارقـام افـزود         انـدازی      راه بابت نـصب و     جزئی را نیز باید    ی هالبته هزین 
م و  منـی دیگر نیـز بـین ایـن می       ی  ها  ظرفیت با   هایی  دیگ سیستم برای  این   نصب ی  ههزین
گاز سوز باشد بسیار  ها مشعلرگشت هزینه در هنگامی که میزان ب. گیرد  میم قرارمماکزی

 اولیـه قابـل     ی  ه کمتـر از یـک سـال هزینـ         ردتـی    از دیگر موارد خواهد بود و ح       سریعتر
و هـا      دیـگ  بـا توجـه بـه رانـدمان       و   در ضمن با استفاده از این روش      . باشد  می برگشت

 کـه ایـن     ، از سوخت مـصرفی کاسـت      20% تا   5%بین  توان    می ها  مشعلسوخت مصرفی   
  .کند  می اشاره شده را به خوبی توجیهی هعامل بازگشت هزین

  آتشهای  فوالدی با لولههای   دیگ درها هش کنندمغشو استفاده از 2ـ8
 مربـوط بـه دود در     هـای      داخـل لولـه     در کـه باشـد      مـی  اجزایی ها  همغشوش کنند 

شـود تـا تبـادل حرارتـی بـین دود و              می قرار داده آتش  های     لوله فوالدی با های    دیگ
د کـه  شـو   مـی  های مختلفی سـاخته    ین اجزا به شکل   ا.  را افزایش دهد   ها  ه لول ی  هدیوار
 نـشان   7-8 و   6-8 های کلشان در سیستم در ش    فتن قرار گر  ی  هاز آنها و نحو   ای    نمونه
، ارزانتر بودن محسوس آنهـا نـسبت     ها  همغشوش کنند مهمترین مزیت    .است  شدهداده  

   .باشد  میجویی انرژی ی دیگر صرفهها روشبه 
                                                 
1. Acid removal  
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   درکه ها ای متداول از مغشوش کننده نمونه 6ـ8شکل 
  شوند  به کار برده میآتش های دی با لولههای فوال  دیگ

  

  
  های آتش های فوالدی با لوله  دیگدر ها  چگونگی نصب و قرارگیری مغشوش کننده7ـ8شکل

  

قبل از استفاده و بهره ها   دیگر بهبود راندماناین امر باعث استفاده از این روش د    
 بـا رانـدمان بـاالتر       با انواع جدیدتر و   ها     دیگ دیگر و یا تعویض   ی  ها  روشگیری از   

باشد    می  دالر 15 دالر تا    10برای هر لوله بین      ها  همغشوش کنند قیمت  . گردیده است 
 ی  ههزینـ  ، لولـه دارد   150 تـا    25آتش بین   های    فوالدی با لوله  های     دیگ و از آنجا که   
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 کـه   از آنجـا   .گـردد   مـی   دالر بر آورد   2500 دالر تا    250بین   ها  همغشوش کنند  ی  هتهی
گیرد   می دگی و در کمتر از یک روز انجام        نیز به سا   ها   دیگ سیستم بر روی  نصب این   

  . باشد  نمی نصب چندانی را هم دارای ههزین
ـ     نوع  در    تغییر بر مبنای  ها  هکنند مغشوش  بـه افـزایش     هـا   هجریان دود در داخل لول

ـ  این تغییر در نوع جریان      . کند  می  کمک ها  هلول تبادل حرارت بین دود و جدار      ه دود ب
  :گیرد  میسه صورت انجام

 دودهای  ایجاد جریان آشفته در داخل لوله •

 را بـین دود     توان تبادل حرارت    می سیال ولدزینجاد جریان آشفته و افزایش عدد ر      با ای 
همانطور که از نام این اجزاء نیـز مـشخص          .  محسوسی افزایش داد   رو جداره لوله به طو    
هـای    فـوالدی بـا لولـه     های     دیگ یها  اخل لوله در د  ها  همغشوش کنند  است، با استفاده از   

 حـرارت بـین دود و جـداره لولـه         توان به ایجاد جریان آشفته و افزایش تبـادل            می آتش،
نصب این اجزا را تنهـا       ها  همغشوش کنند عرضه کننده   ی  ها  شرکت البته اغلب    .کمک کرد 

  امـر موجـب    کننـد کـه ایـن       مـی  ها و اکثراً در پاس آخر توصـیه         در قسمتی از طول لوله    
  .بهره بماند ی لوله از فواید ایجاد جریان آشفته بیها قسمتگردد تا بقیه  می

  ایجاد جریان متعادل و یکسان در کل مسیر حرکت دود •

کـه در انتهـای     باشد     می آتش دارای چندین پاس   های    هللوفوالدی با   های     دیگ  اغلب
 ایـن عامـل موجـب     . شـود   مـی  بعدی مسیر حرکت دود عوض     هر پاس و ورود به پاس     

بـا اسـتفاده از     . گردد تا جریان دود در پاس بعد نـسبت بـه پـاس پیـشین تغییـر کنـد                   می
توان به طور قابـل   باشد می می دود بسیار زیاد توربوالتورها در مسیرهایی که جریان سیال       

 . کمک نمودها هتوجهی به ایجاد جریان متعادل و یکنواخت در کل مسیر لول
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   سیال دودافزایش زمان عبور •

ـ لو دو عامل اصلی چگـالی سـیال و قطـر             سرعت عبور سیال در داخل لوله به       ه ل
 باعث ، بین سیال عامل و ناقل  با افزایش تبادل حرارت    ها  هکنندمغشوش   .بستگی دارد 

گردد و این     ها می   کاهش سریعتر چگالی و کمتر شدن سرعت عبور دود از داخل لوله           
شـود و در       می ها  هدل حرارت بین دود و جدار لول      عامل خود موجب افزایش زمان تبا     

 .توان انرژی بیشتری را از دود به دست آورد  مینتیجه

شود   می و فواید آنها این سؤال مطرح      ها  همغشوش کنند حال با این آشنایی مقدماتی با       
بهترین انتخاب برای استفاده از     . باشد  می ییها  سیستمرین کارایی این اجزاء درچه      که بیشت 

قدیمی است که با داشتن یک یا دو پاس و دمای باالی دود              های  دیگ ،ها  هغشوش کنند م
اخـتالف  گیـری      انـدازه  بـا ها     دیگ در این . باشد می ی پایینی را دارا   ها  راندماندر دودکش   

 هـا   همغشوش کننـد  دمای دود در دودکش با دمای نقطه شبنم دود در قبل و بعد از نصب                
  .ت نصب این اجزا آگاه شد از اهمیتوان در سیستم، می
 باید مـورد توجـه      ها   دیگ نصب این اجزا در   هنگام   دیگری که در     تانکاز جمله   

هـا   موجب جذب و تجمع دوده در داخـل لولـه      ها  همغشوش کنند  آنست که    داد،قرار  
سـوخت گـاز و      بـا    هایی  دیگا استفاده از آنها را تنها در        بنابراین استاندارده . گردد  می

 عامـل   ،ی تخلیه و یـا دودکـش      ها  فن در نظر گرفتن قدرت      .داند  مینفت سبک مجاز    
باید مورد توجه قـرار گیـرد زیـرا          ها  همغشوش کنند دیگری است که در هنگام نصب       

 بنـابراین در    نصب این اجزا موجب افزایش مقاومت در برابر حرکت دود گردیـده و            
  .باشد  میالزمقدرت بیشتری  برای تخلیه دود حالتاین 
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 سـاده بـوده و در مـدت زمـان           ها   دیگ بر روی  ها  همغشوش کنند نصب   ی  هنحو
برای هر دیگ باید سفارش داده شود و         ها  همغشوش کنند . کوتاهی قابل انجام است   
 .کنـد   مـی  را تولیـد  ای    ویژهمغشوش کننده    شرکت سازنده    ،با توجه به شرایط دیگ    

را تنهـا در     هـا   هدمغـشوش کننـ   ها،     اغلب نصاب  یشتر نیز اشاره گردید   پهمانطور که   
و باشـد      می  متفاوت ،مختلفهای    طول این اجزا برای لوله    . کنند  می پاس آخر نصب  

هـای    بلنـدتر در لولـه    هـای      نـوار  است  شده نیز نشان داده     8ـ8همانطور که در شکل     
نکتـه مهـم در نـصب       . گردد  می پایینتر نصب های    باالیی و نوارهای کوتاهتر در لوله     

 ز نـصب بایـد دمـای دود در هنگـام خـروج از دودکـش               این اجزا آنست که پـس ا      
شود تا در صورتیکه این دما از دمای نقطه شـبنم دود کمتـر بـود طـول                گیری    اندازه

  .کوتاهتر گرددمغشوش کننده نوارهای 

 

   های  در دیگها  الگویی برای چگونگی نصب مغشوش کننده8ـ8شکل 
  های آتش  لوله با فوالدی
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هـای     کـه در داخـل لولـه       اسـت ای    نوارهای ویژه  ها  هدمغشوش کنن طور خالصه    ب
. گیـرد   مـی  آتش مـورد اسـتفاده قـرار      های    فوالدی با لوله  های     دیگ مربوط به دود در   

یا قدیمی با یک    های     دیگ نصب این اجزا به دلیل قیمت ارزان آنها و به خصوص در           
 ی  ه اولیـ  ی  ه زیادی پیدا کرده است کـه حتـی هزینـ          جروا،  دو پاس و سطح تبادلی کم     

بسیار کم آنها نیز غالباً در کمتر از یک سال با افزایش راندمان ایجاد شده در سیـستم                  
  .قابل برگشت خواهد بود



  

  
 تلفات هدایتی و تابشی در 

  خانهموتور محیط



 

  



  
  
  
  
  

 مقدمه

 به دلیـل داشـتن دمـای بـاال از           ها  هخانموتوری مورد استفاده در     ها  سیستمتجهیزات و   
 اتـالف انـرژی از ایـن        میـزان . پـردازد   می  هدایت و تابش به اتالف انرژی گرمایی       طریق

در شـرایط بـار     ها     دیگ از کل بار  % 2ی آنها در حدود     و تجهیزات جانب  ها     دیگ طریق در 
 انتقال آب گـرم،  هدیگر سیستم گرمایشی که وظیفهای  تلفات در بخش  . باشد  م می ماکزیم

 محیط را بر عهده دارد بسته به نوع طراحی شبکه متفـاوت خانه به موتورداغ و یا بخار از   
در این بخش به بررسی چگونگی کاهش این تلفات انرژی و حتـی اسـتفاده از                . باشد می

 [5].د شد خواههپرداخت ،از طریق هدایت و تابش ،انرژی هدر رفته در سیستم

   ایشی اجزاء سیستم گرمی ه کلیا درآسیب دیده و ناکاری ها عایقتعمیر  1ـ9
 سـیال   انتقـال  یی کـه در    اجزا ی  هکلیدر   را وظیفه جلوگیری از هدر رفتن انرژی        عایق

یـت نقـش    با توجه بـه اهم    . باشد  می دارا دارند،  نقش  تجهیزات انتهایی  تاها     دیگ  از ناقل
 در تمـامی    هـا     و اطمینان از سالم بودن عایق     ای     دوره ، بازبینی  در سیستم گرمایشی   ها    عایق

ر ایـن قـسمت      به همین جهت د    .باشد  برخوردار می ای     از اهمیت ویژه   ها    تاجزاء و قسم  
آسـیب دیـده    ی  ها  قسمتشناسایی   وای    های دوره بازدید،  کاریبه بررسی چگونگی عایق   
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 الزم است در ابتدا دیـد       ،طه با این موارد   بپیش از آغاز بحث در را     . شود  می عایق پرداخته 
  .ارائه گرددف سیستم مختلهای  بخشکلی نسبت به عایقکاری در 

گیـرد و     می در حالت کلی بر روی برخی اجزاء سیستم گرمایشی عایقکاری انجام          
 هـا     ها، زانویی  تبدیل. گیرد  نمی دیگر این عمل صورت   ی  ها  قسمتدر مقابل در برخی     

در آنهـا   ،  و اتصاالت از جمله اجزایی هستند که به دلیل تلفات کـم انـرژی حرارتـی               
  اجـزاء  در ایـن  تلفات کم انـرژی حرارتـی       علت  . گیرد  نمی جامعایق کاری چندانی ان   

 که بر روی سطوح تبـادل حرارتـی از عـایق           میزان تلفات انرژی در هنگامی     آنست که، 
 وباشـد      مـی  گردد تنها وابسته به دمای سطح و مساحت سطح ایـن اجـزا             نمی استفاده

گر میـزان تلفـات   ی دیها قسمتی کم این اجزا در مقایسه با        بدلیل سطح تبادل حرارت   
ادی ص دارای توجیه اقتـ    ها  قسمتکاری در این    ه عایق کباشد     می انرژی به حدی ناچیز   

دیگـر موجـود در      و تجهیـزات     هـا   قـسمت اکثـر    ، مقابـل  در. باشـد   نمـی  قابل قبولی 
کـه بـر روی آنهـا        در ایـن تجهیـزات    .اسـت کـاری مناسـبی       ازمند عایق خانه نی موتور

، الف انرژی وابسته به مساحت سطح تبـادل حرارتـی  میزان ات انجام گرفته،   عایقکاری  
که از آنجا . باشد  می  نحوه عایقکاری  ضخامت عایق و  ،  1ضریب مقاومت حرارتی عایق   

اولیـه و برگـشت       باالی ی  هش ضخامت عایق نیازمند هزین    ی افزا مجدد و یا  عایقکاری  
فاده از   اسـت بـا اسـت       بنابر این در فاز طراحی و ساخت بهتر        ،باشد  می  کندی ی  ههزین

، ضخامت عایق تعیـین گـردد تـا         2مثل استانداردهای اشری  ،   مهندسی اصول و قوانین  
  .عدی مربوطه را به حد قابل توجهی کاهش دادبهای  بتوان هزینه

                                                 
1. R-Value  
2. Ashrae  
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 سیـستم در     روی ربپس از تعیین ضخامت عایق بر مبنای استانداردها و نصب آن            
 ی  هشـته شـود هزینـ     بـت دور نگـه دا     وط ر  و  صـدمات فیزیکـی     از هـا   عایقصورتیکه  

 ی  هنین برگـشت هزینـ    چ باالی اولیه و هم    ی  ه هزین .نگهداری چندانی نخواهند داشت   
 باعث گردیده تا زمان تعویض آنها نیازمند بررسـی و مطالعـات             ها  عایقکند تعویض   

دهـد کـه     مـی را نـشان ای   خانـه موتور قسمتی از    1ـ9 به طور مثال شکل      .دقیقی باشد 
 دچـار آسـیب گردیـده        موجـود  ر اجزا و تجهیزات مختلف    ی مورد استفاده د   ها  عایق
در دیگ نشان داده شده با وجود صدمات وارد شده به عایق از آنجا که عـایق                 . است

تعـویض عـایق بـه      باشد     می خشک بوده و به دیگ نیز چسبیده و مقدار آن نیز کافی           
له کردن  شکل موجود در دیگ تب    مباشد و تنها      نمی هیچ عنوان دارای توجیه اقتصادی    

گردد عایقکـاری     می البته در این شکل همانطور که مشاهده      . باشد  رنگ روی دیگ می   
همانطور کـه   .باشد  میپایینی در حدی دچار مشکل شده که نیازمند تعویضهای    لوله

در صـورتی  . باشـد   می رطوبتها عایقاشاره گردید اصلی ترین عامل در از بین بردن   
رطوبت به سطح داخل عایق نفوذ کرده و        . دیده باشد  صدمه   ،یی از عایق  ها  قسمتکه  

 عالوه بر کاهش چشمگیر مقاومت حرارتی عـایق موجـب خـوردگی در اجـزاء نیـز                
هـای    یی از سیـستم کـه در محـیط        ها    های آب در بخش      نشتی در این حالت   .گردد می

قـع  در وا . باشد  می ها  عایقایجاد خوردگی و از بین رفتن        عامل اصلی    ،بسته قرار دارد  
بر روی تجهیزات نصب گردد که امکان خروج آب در اثر بـه             ای     باید به گونه   ها    عایق

 اما نصب عایق بدین طریق بندرت ، در سیستم وجود داشته باشدها  وجود آمدن نشتی 
مسئله از بین رفتن عایق در اثر رطوبت بیشترین اثر خود را   .گیرد  می در صنعت انجام  

  .دهد  مینشان ،زیر زمینتدفین شده در های  در لوله
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 ،رسد  مینا مناسب بنظر  که مانند شکل فوق ظاهراًییعایقکارحتی  1ـ9شکل 

  .باشد  می در صورت خشک بودن برای جلوگیری از اتالف انرژی گرمایی کافی
  

تلفات زیاد انرژی بخـصوص در      موجب  ،  توجه نکردن به این عامل تا چند سال قبل        
 اما امروزه در نظر گرفتن این مـسئله از نکـات            .شد  می زیادی  ها  یی با طول لوله   ها  سیستم

آخرین محلی که در رابطه با نفوذ رطوبت و از بـین            . باشد می ها  همهم طراحی اینگونه لول   
 داغ و یـا بخـار آب      ،  آب گـرم  هـای     ی عبور لولـه   ها  تونل ،گردد   بررسی می  ها  عایقبردن  
 دارای دمایی به مراتب بـاالتر از        ها  تونل در   حامل سیال ناقل  های    از آنجا که لوله   . باشد می

 در هنگـام    ها    بنابراین احتمال نفوذ رطوبت و از بین بردن عایق        باشد     می دمای محیط تونل  
ر هنگام خاموش    در این حالت د    ها  عایقپذیری    ود ندارد و تنها آسیب    کارکرد سیستم وج  

 و چگـونگی قـرار      ها  تونل این   ازای    نمونه. مکان دارد  ا ها  ه بودن لول  ک و خن  ها   دیگ بودن
  .است  شده نشان داده 2ـ9 در آنها در شکل ها هگیری لول
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  بهها   دیگانتقال سیال ناقل ازهای  همربوط به قرارگیری لولی ها تونلنمایش  2ـ9شکل 

  .باشد  میعایقکاری انجام  تجهیزات انتهایی که بهترین مکان برای
  

چگـونگی شناسـایی و پیـدا کـردن          ،دگـرد   مـی  حال سؤالی کـه در اینجـا مطـرح        
 خانـه موتور در محـیط     اغلب برای اجزائی که   . باشد میی آسیب دیده عایق     ها  قسمت

 ی  هی آسـیب دیـد    هـا   قسمتجهت یافتن   ای     بازدیدهای دوره  ،باشد  می قابل دسترسی 
 ، خشک بوده و کامالً به اجـزا چـسبیده باشـد           ها  عایقدر صورتیکه   . استعایق کافی   

که موجب از دسـت رفـتن        زیرا مشکالتی    . انجام داده و مشکلی ندارد     ود را  خ وظیفه
با تنها موردی که    . باشد   به وضوح قابل تشخیص و شناسایی می       ، گردد ها  عایقکارایی  

 از بین رفتن    ،باشد  پذیر نمی   امکانخانه  موتورتشخیص چشمی مشکل عایق در محیط       
مـادون  های     استفاده از دوربین    در این حالت با    .استآب اجزا   های    عایق در اثر نشتی   

های غیر قابل رؤیت را نیز       توان به سادگی محیط     می ارتی دیگر قرمز و اسکنرهای حر   
این اسکنرها  .  اطمینان حاصل کرد   ها  عایقکرد  رمورد بررسی قرار داده و از صحت کا       
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دفـن  های     وجود نشتی در لوله    ،ها  هجزئی دما بر روی سطح لول     های    براساس اختالف 
  .دهد  میدر زیر زمین و یا پوشیده شده با عایق را نشانشده 

ای هـ گرمایـشی از جملـه کار     ی  ها  سیستمی حرارتی در    ها  عایقبطور خالصه بررسی    
تجربه اثبات کـرده کـه بیـشترین        . باشد  می اصلی برای جلوگیری از اتالف انرژی گرمایی      

 آب  ی  هانتقـال دهنـد   هـای     ه در لول  ها  عایقرژی در اثر استاندارد نبودن      میزان هدر رفتن ان   
 و با توجه    ها  عایق با اصالح    .باشد  می  دیگ به تجهیزات انتهایی    گرم، داغ و یا بخار آب از      

در  افظت اجزاء از رطوبـت    حچگونگی م ،   در قبل از انجام اصالحات     ها  عایقبه وضعیت   
ز  ا 40%تـوان حتـی تـا          و تجهیزات انتهایی و دمای سیال ناقـل مـی          ها   دیگ  بین ی  هفاصل

 با توجه بـه در دسـترس    اولیه چنین طرحی نیز    ی  ههزین. کاستها     دیگ انرژی ورودی به  
  .باشد  می، مساحت عایقکاری و عوامل دیگر بسیار متفاوتاجزاءبودن 

محـیط   سیال ناقل و  های    ی مربوط به لوله   ها  تونلنفوذ هوا به    اهش  ک 2ـ9
  خانهموتور

کـه بـرای انتقـال      هـایی     لوله بعالوه   در موتورخانه و  با دمای باال    تجهیزات موجود   
ا ر بعضاً آنها    که ،گیرد  می به تجهیزات انتهایی مورد استفاده قرار     ها     دیگ سیال ناقل از  

. پـردازد   می  به تبادل حرارتی با محیط اطراف خود       ،ددهن  می یی عبور ها  تونلاز داخل   
، بایـد   ب گـرم، داغ و یـا بخـار آب بـه محـیط             برای جلوگیری از اتالف حرارت از آ      

سـاده تـرین و کـم       .  را تا حد امکان گرم نگه داشت        و موتورخانه  ها  تونلفضای این   
موجـود در ایـن     هـای     هزینه ترین روش جهت نیل به این هدف بستن درب و پنجره           

  کـه بـا بـستن درب       ،باشـد   مـی   مثال واضحی از مطلـب فـوق       3ـ9 شکل   .فضاهاست
بـرای بـه حـداقل      .  کاست ها  ه لول توان به طور محسوسی از اتالف انرژی از طریق         می
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و  توان حتـی بـه عایقکـاری دیوارهـای تونـل            می رساندن تلفات انرژی از این طریق     
   . نیز پرداختموتورخانه

  
  اتالف حرارت از سیال ناقل به محیط اطراف که به سادگی مثال واضحی از 3ـ9کل ش

  . و تنها با بستن در میتوان تا حد زیادی آنرا کنترل نمود
  

اتی که در رابطه با اجرای این اصول باید مورد توجه قرار گیرد به صورت زیر                نک
  :است شدهطبقه بندی 

ـ       ها  تونل محیط موتورخانه و     ،با اجرای اصول فوق    •  هـا   هی مربوط بـه قرارگیـری لول
  .مانع از ورود افراد برای کنترل و بازدید از سیستم گردد نباید به حدی گرم شود که

های تهویه و     نباید محل  ،نیاز به هوا برای انجام احتراق دارد      یی که   ها    در محیط  •
 زیرا این حالت منجر بـه احتـراق نـاقص و            .نفوذ هوا به طور کامل بسته شود      

 .گردد حتی خفگی شعله می
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که باشد     می  نیاز به تهویه هوا    ،بت موجود در این فضاها    وطبرای از بین بردن ر     •
بـت آزاد شـده در فـضا، کـه در اثـر             میزان این تهویه با توجـه بـه میـزان رطو          

البتـه دمـای    . گـردد   مـی   مشابه به وجود آمده، تعیـین      ها، باران و یا موارد     نشتی
 هـا مـانع از تقطیـر بخـار آب بـر روی ایـن اجـزا                  و تبدیل  ها  هباالی سطح لول  

 فـضای گـرم و وجـود        است،اما در اجزایی که دارای دمای پایینتری        . گردد می
 .گردد  میزنگ زدن سریع آنهارطوبت موجب خوردگی و 

توجه قرار گیرد قـرار دادن      که در رابطه با این روش باید مورد         ای    آخرین نکته  •
 در  هـا   ه تا افراد را نسبت بـه بـستن درب و پنجـر            ،یی است ها  هنشان  و ها  پالک
 .هایی که فردی در این فضاها نیست آگاه کند زمان

 20%توان تا     می اولیه بسیار ناچیز   ی  هبا اجرای صحیح و دقیق این روش و با هزین         
  .جویی نمود  و تجهیزات دیگر موجود در موتورخانه صرفهها هاز تلفات انرژی در لول

 گرم کردن هوای الزم برای احتراق توسط انرژی گرمایی موجـود در             ـ3ـ9
  موتورخانهفضای 

غالبـاً دارای   ،  ت انـرژی بـه طـرق مختلـف        افمحیط موتورخانه، به دلیل وجود تل      
ی برای گرمایش هوای    ی از این انرژی گرما    بهمین جهت استفاده  . باشد  می الییدمای با 

 طرحـی منطقـی و معقـول بـه نظـر          ،  الزم جهت احتراق وباالتربردن راندمان احتـراق      
 ،افـزایش دمـا در هـوای ورودی بـرای احتـراق           ) ºF40) ºC22 به ازای هـر   . رسد می

وای الزم جهـت  هیی که ها هن در موتورخانبنابرای. یابد  می افزایش1 %ها   دیگ راندمان
گـردد، بـا      مـی  احتراق در مشعل به طور مستقیم از محیط خارج از موتورخانه تـأمین            
 ،ش دمـای آن   عبور دادن این هوا از نواحی گرم موجود در محیط موتورخانه و افـزای             
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ه  هنگـامی کـ    ،به طـور مثـال    . را بهبود بخشید  ها     دیگ توان به طور مؤثری راندمان     می
 ورخانـه  با عبور ایـن هـوا از محـیط موت          ، باشد ºC0 (ºF 32(دمای هوای خارج برابر     

 افزایش داده و بدین طریـق رانـدمان        ºC 22 (ºF 40(را به   توان به سادگی دمای آن     می
یی که دمای هوای خارج سردتر باشد میـزان         ها    مکانالبته در   . را بهبود بخشید  ها    دیگ

با انجام این طرح و بسته      . بود راندمان بیشتر خواهد بود     به درنتیجهاین افزایش دما و     
  رانـدمان  2% تـا    5%توان بـین     می به میزان افزایش دمای هوای ورودی جهت احتراق       

انـرژی بـسیار زیـاد       افزایش راندمان با توجه بـه         مقدار  را افزایش داد که این     ها  دیگ
  .کند  می ایجادها هزیادی در هزینصرفه جویی ها   دیگمصرفی توسط

سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شود آن است که آیا انـرژی گرمـایی هـدر       
یـا  باشـد      مـی  توانایی گرم کردن مداوم و پیوسته هوای ورودی را دارا         ها     دیگ رفته از 
از انرژی ورودی را به طـرق        2%در حدود   ها     دیگ غالباً 1ممدر شرایط بار ماکزی   . خیر

اتالف انـرژی   ن این   کنند و میزا    می تورخانه منتقل مختلف انتقال حرارت به محیط مو     
 زیـرا دمـای     . بیشتر خواهـد بـود     2به محیط موتورخانه در شرایط بار کمتر      ها     دیگ از

 م بـاقی   مـاکزیم  بدون توجه به میزان بار در همـان دمـای بـار           ها     دیگ سطح خارجی 
له گـرفتن   در هنگـام فاصـ    ها     دیگ ماند و در واقع این دلیل اصلی در افت راندمان          می

 نیـز توضـیح داده      1ــ 9 همانطور که در بخش      .آنها از شرایط بار ماکزیمم خواهد بود      
ی بـسیار گـران و       کـار  ، و عایقکاری مجدد کل سیستم گرمایش      ها  عایقشده تعویض   

ی از پیش نـصب     ها  سیستم اغلب در    به همین دلیل   . خواهد بود  ندبا برگشت هزینه ک   

                                                 
1. Full load 
2. Partial load  
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 اوقـات   این در اکثر  بنابر. گردد  می دیده ترمیم  یبیی از عایق که آس    ها  قسمتشده تنها   
خانـه وجـود دارد و ایـن امـر          به محیط موتور  ها     دیگ چند جزئی از  اتالف انرژی هر    

  .دکن  میاجرای طرح پیشنهادی در این بخش را توجیه
توان با این آشنایی مقدماتی نسبت به این طرح به بیان چگـونگی اجـرای               اکنون می 

ح به صورت خیلـی ابتـدایی        اصول طر  .ن طرح در عمل پرداخت    موفقتر و مناسبتر ای   
گردد انـرژی    میهمانطور که در شکل نیز مشاهده. است شده نشان داده   4ـ9در شکل   

و تجهیزات جانبی دیگر موجود در موتورخانـه موجـب          ها     دیگ گرمایی هدر رفته از   
 چگالی بـه    گردد و این هوای گرم به علت افت         می گرم شدن هوای درون موتورخانه    

تـوان از ایـن هـوا         می با استفاده از یک کانال کشی مناسب      . کند  می سمت باال حرکت  
  ایجاد هوای مناسب برای افراد مسئول نیز       برای.  مشعل استفاده نمود   برای احتراق در  

. توان محل ورود هوا از خارج محیط موتورخانه را در محل استقرار آنها قرار دارد               می
انرژی  حداکثر جذب گردد می  و بهبود این طرح ابتدایی و اولیه       یریعاملی که باعث تغ   

نظر گـرفتن   باشد، در     می برای احتراق  ممکن جهت گرم کردن هوای ورودی      گرمایی
  :چهار نکته اصلی کمک شایانی در رسیدن به این هدف خواهد کرد

 جلوگیری از فرار هوای گرم •

 گرمایی و به حداقل رسـاندن        در حالت تئوری برای جذب باالترین میزان انرژی       
الزم است تا دیوارهای موتورخانه به طور کامل عایقکاری شود و کلیه            ،  تلفات انرژی 

  . درزهای هوایی از بین برود
 صنعت دیوارهای موتورخانه یا عایق ندارد و اگر هـم داشـته باشـد کـم و                  اما در 

نجا که عایقکاری   از آ . ناکافی است و در ضمن درزهای هوایی زیادی هم وجود دارد          
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باشـد    نمـی  خارجی موتورخانه به هیچ عنوان دارای توجیه اقتـصادی        های    کامل جدار 
هـوایی و دور کـردن مـسیر هـوای          درزهـای    به از بـین بـردن        موردبنابر این در این     

  .توان اکتفا نمود  میورودی جهت احتراق از جدارهای خارجی
 ای احتراقجذب بیشترین انرژی گرمایی توسط هوای ورودی بر •

با عبور دادن هوای الزم جهت احتـراق از مجـاورت تجهیزاتـی کـه دارای دمـای        
تـوان جـذب انـرژی گرمـایی از محـیط             باشـد مـی     باالتری نسبت به دیگر اجـزا مـی       

  .موتورخانه را به حداکثر رساند

  
   طرح اولیه و ابتدایی جهت استفاده از انرژی گرمایی هوای موجود در موتورخانه4ـ9شکل 

  

 جلوگیری از مخلوط شدن هوای ورودی برای احتراق با هواهای ورودی دیگر •

بایـد از     تنها ایـن هـوا     ، احتراق جهت برای رسیدن به باالترین دما برای هوای ورودی         
اگر هوای دیگری هـم ماننـد هـوای الزم          . گرم درون موتورخانه عبور داده شود     های    محل

 مورد  ها  فن رگالتورهای   ی تنظیم  هوای الزم برا   برای کارگران و یا   جهت تهویه موتورخانه    
 .و تجهیزات با دمای باال دور کردها   دیگمسیر عبور آنها را از مجاورت باید ،نیاز باشد
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 یی که افراد مسئول در آنجا حضور دارندها  مکانگرم در های  عدم ایجاد ناحیه •

ـ        ها     تا حد امکان در طراحی     ز محـل اسـتقرار      را ا  هـا   ه بایـد نقـاط گـرم موتورخان
 تغییـر در شـرایط محـیط        بـا  زیرا در این حالت ایـن افـراد          .کارگران دور نگه داشت   

 .شوند  میهموجب عدم دسترسی به هدف مربوط

حالـت اول در    . رود  مـی   هدر به دو صورت  ها     دیگ  در ییگرماکلی انرژی   حالت  در  
امی اسـت کـه     که این حالت اغلـب در هنگـ       باشد     می  خیلی باال  زمانیست که دمای دیگ   

تلفات انرژی در این حالت عمدتاً به صورت        . باشد  می سیال ناقل مورد استفاده بخار آب     
مـورد اسـتفاده در منـاطق       ی  هـا   سیـستم در اغلـب    حالت دوم،   اما  . گیرد  می تابشی انجام 

 اتالف حرارت در دو مرحله      ،باشد  می مسکونی که سیال ناقل سیستم آب داغ یا آب گرم         
در مرحله اول از طریق هدایت انرژی گرمایی از دیگ بـه محـیط منتقـل                . گیرد  می انجام

در . کنـد   مـی  شده و در مرحله بعد به طریق همرفت هوای گرم بـه طـرف بـاال حرکـت                 
گرم ی  ها  سیستمحالت ایدآل هوای الزم برای احتراق باید با عبور از اطراف تجهیزات و              

ذب نمـوده و سـپس وارد مـشعل         موجود در موتورخانه، انرژی گرمایی این اجـزا را جـ          
به همین جهت باید بـا      .  به این حالت نزدیک شد      تا حد ممکن   بایدنیز  در صنعت   . گردد

انجام اقداماتی هوای گرم را از نقاط مختلـف موتورخانـه جمـع کـرد و سـپس آن را از                     
طریق کانال کشی مناسبی که از جدارهای خارجی سرد نیز فاصله داشته باشد به مـشعل                

  : به صورت زیر طبقه بندی گردیده استها گاماین اقدامات و . نمودمنتقل 
 نفوذ هوا به محیط موتورخانههای  از بین بردن راه •

خارجی خود  های     به دلیل دارا بودن درزهای هوایی فراوان در جدار         ها  هموتورخان
  بخش زیادی از هوای گرم داخلی را هـدر         ،ها  و درب  ها  هو همچنین تعداد زیاد پنجر    
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هـوایی و     از بین بـردن درزهـای      ها و   و درب  ها  ه به همین جهت بستن پنجر     .دهد یم
از جمله  یی جهت آگاه کردن افراد مسئول از علت این امر           ها  پالکبکاربردن  همچنین  
 .باشد  می اولیه برای نزدیکتر شدن به حالت ایدآلاقدامات

 ها استفاده از پارتیشن •

از تجهیـزات دیگـری نظیـر       ها     دیگ وه بر در مواقعی که در محیط موتورخانه عال      
ها و جدا کـردن تجهیـزات گرمایـشی از           تفاده از پارتیشن  گردد، با اس    می چیلر استفاده 

توان عالوه بر کنترل بهتر هوای گـرم بـا کمتـر کـردن دمـای                  می دیگر اجزای موجود  
 . بر عمر مفید تجهیزات سرمایشی نیز افزود،محیط اطراف

  1ی گرماییکننده انرژ هودهای جمع •

و یا سایر اجزایی کـه دارای دمـای         ها     دیگ می توان با نصب این هودها در باالی       
دهـد، بـه جمـع آوری ایـن انـرژی             مـی  باالیی بوده و انرژی گرمایی زیادی را هـدر        

 .است شده نشان داده 5ـ9ت ساده در شکل راین طرح به صو. پرداخت

 گـرم بـا جـدارهای سـرد       در حقیقت نقش این هودها جلوگیری از تماس هـوای           
این مسئله زمانی بیشتر اهمیـت      . باشد  می  قبل از استفاده از انرژی گرمایی آن       خارجی

همانطور که  . بزرگتر باشد ها     دیگ خودکند که فضای موتورخانه به مراتب از          می پیدا
نیـاز بـرای     بـرای تـأمین هـوای مطلـوب مـورد            ،گردد  می  نیز مشاهده  5ـ9در شکل   

 در عـین    ،وارها قرار داد که در این حالت      ی را در د   ها  هتوان تهویه کنند    می کارگران نیز 
گـردد محـیط     مـی حال که از انرژی گرمایی موجـود در فـضای موتورخانـه اسـتفاده         

 .شود می مطبوعی نیز برای کارگران فراهم

                                                 
1. Heat collecting hoods  



    های حرارت مرکزی سازی مصرف سوخت در سیستم                                              بهینه228  

  
  وظیفه جمع آوری و تامین هوای گرم ها   دیگ موجود در قسمت فوقانیهود 5ـ9شکل 

  دارد اق در مشعل را بر عهدهبرای احتر
  

 از  منتـشر شـده   ایی  است که این هودها تنهـا انـرژی گرمـ         تنها مشکل این هودها آن       
کند و قادر بـه        جذب می   را دن از تجهیزاتی که دقیقاً در زیر آنها قرار دار          و طریق همرفت 

ن بـه همـی   . باشـد   نمـی  جذب انرژی گرمایی اجزای دیگر که با فاصله از هود قرار گرفته           
توان از هودهای بیـشتری در نقـاط مختلـف موتورخانـه              می جهت برای حل این مشکل    

 ود اصلی منتقل  هاستفاده نمود که این هودها تمام هوای گرم موجود در موتورخانه را به              
  .آوری شده را بتوان در هود اصلی کنترل کرد کند تا دبی هوای گرم جمع می
 مجزا کردن هوای تهویه از هوای احتراق •

 کارگران و افراد مسئول برای کار در محـیط          ،یشتر نیز اشاره گردید   پهمانطور که    
. باشـند   مـی  درجه حرارت مطلـوب   با   سهم باالیی از هوای تازه و        مندموتورخانه نیاز 

هوای الزم جهت احتراق سوخت را از هـوای مـورد نیـاز             تا حد امکان    بنابراین باید   
 .کارگران مجزا نمود
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 بهترین روش جهت تأمین هوای مـورد        ،ی فوق ها  گاماقدامات و   با در نظر گرفتن     
  منتقـل  ها    که هوای خارج را به مشعل     باشد     می هایی نیاز برای احتراق استفاده از کانال     

هـا از    این هوا یا با استفاده از انرژی گرمایی هودها و یا بـا عبـور دادن کانـال    .کند می
  .شود می ه و برای احتراق آماده گرم شد،باالی اجزای گرمتر مانند خود دیگ

توان با ایجاد سوراخی در سقف و         بسیاری از افراد ممکن است تصور کنند که می        
 هوای سرد ورودی را با انرژی گرمـایی موجـود در اطـراف            ها     دیگ درست در باالی  

گرم نموده و سپس وارد مشعل کرد و محیط اطراف را نیز برای کـارگران در                ها    دیگ
  .است شده نشان داده 6ـ9 در شکل این طرح ایدآل. ارد قرار دادندشرایط استا

  
  و تئوری جهت ورود هوا از ارتفاع باالآل   ایده طرح6ـ9شکل 

  

گـردد بـه صـورت        می سیستم ایجاد  اما با اجرای این طرح حالت واقعی که برای          
 و هـوای  ه هوای سرد محیط خارج وارد مشعل شـد در این حالته که   بود 7ـ9شکل  

  .گردد م از سطح موجود در سقف خارج میگر
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  ها  علت عدم قرارگیری محل ورود هوای الزم برای احتراق در ارتفاع و باالی دیگ7ـ9شکل 

  

به طور خالصه در این قسمت به چگونگی استفاده از انرژی گرمایی هـدر رفتـه از                 
ارائه شده  ی  ها  شروبا استفاده از    . اجزای با دمای باال در محیط موتورخانه پرداخته شد        
توان حتی از گرمای هدر رفته        می ،در این بخش و تغییرات جزئی در محیط موتورخانه        

از طرق مختلف انتقال حرارت نیز برای پیش گرمایش هوای الزم جهت احتـراق و بـا                 
کـه  ،  هـوایی ی  ها  گرمکن به خریداری پیش      مربوط ی  هبه مراتب کمتر از هزین    ای    هزینه

در . کمـک کـرد   هـا      دیـگ  به بهبـود رانـدمان در     ها اشاره گردید،    به آن  2ـ1ـ8در بخش   
 ضریب  ،توان با استفاده از سنسورهای حساس به بخارات سوخت         می اجرای این طرح  
 همچنین باید شرایط ایجاد شده در محـیط         .تا حد مطلوبی باال برد    نیز  اطمینان طرح را    

ارکنان و افراد مسئول ایجـاد       حالت نامطلوبی را در هوای مورد نیاز برای ک         ،موتورخانه
هـای   راهنکند زیرا در این حالت این افراد با ایجاد تغییراتی در سیـستم نظیـر افـزایش                  

 از آنجـا کـه      بعـالوه . گردنـد   مـی  نفوذ هوا، باعث فاصله گرفتن از هدف تعیـین شـده          
ش هدایت جریـان    های مورد استفاده برای انتقال هوای الزم جهت احتراق تنها نق           کانال

توان آنها را با مواد سبک و ارزانی نظیر           می  گرم را بر عهده دارد،     توا از روی تجهیزا   ه
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 امکـان تغییـر     ،البته گرچه استفاده از مواد سـبک و ارزان        . ساختآلومینیومی  های    ورقه
کند ولی همواره باید طوری ایـن         ها و همچنین اتصاالت آنها را ساده تر می         مسیر کانال 

 در برابـر صـدمات احتمـالی در هنگـام           هـا   کانال  این جام گیرد که  کشی هوایی ان  کانال  
در صورت اجـرای صـحیح      .  مقاوم باشد  ،ای موتورخانه   دورههای    تعمیرات و رسیدگی  

 از میزان سوخت مـصرفی      2 % تا 5%توان بین     می طرح و رعایت کلیه نکات اشاره شده      
 ی  هبرگشت هزینـ  ،  خت باالی سو  ی  هکاست که این رقم با توجه به هزین       ها     دیگ توسط

   .کند  میسریع طرح را نیز تضمین





 

  
  

  های جامع در تدوین دستورالعمل
 در سوختسازی مصرف  بهینه  رابطه با

  حرارت مرکزیهای  دیگ



 

  



  
  
  
  
  

  مقدمه
حـرارت  هـای      دیگ توان  ها می  پس از آشنایی کامل با انواع راهکارهایی که توسط آن         

اینک در این فصل بـه تـدوین        ،  اندازی نمود   لت کارکردشان راه  ترین حا   مرکزی رادر بهینه  
ی گرمایشی موجود در موتورخانه و      ها  سیستمکردن کارکرد     بهینه دستورالعمل جامع برای  

ایـن دسـتورالعمل در دو شـاخه اصـلی ارائـه            . پـردازیم   مـی   حاالت کارکردشان  در انواع 
نـصب تجهیـزات بایـد    و انتخـاب  در حالت اول با ارائه اصولی که در فاز  . گردیده است 

هـای     دیـگ  ار گرمایشی مورد نیاز کـه بایـد توسـط         برد توجه قرار گیرد و با توجه به         مو
زات مختلـف   یـ تـوان انتخـاب و چیـدمان اجـزاء و تجه            می،  حرارت مرکزی تأمین گردد   

که بار گرمایشی مورد نظر با کمتـرین        ،  دنموموجود در موتورخانه را به صورتی طراحی        
یی جهت کاهش تلفات انرژی و      در حالت دوم نیز راهکارها    . گردد ممکن تأمین    ی  ههزین

 در سیـستم    پیشاشحرارت مرکـزی کـه پیـ      های     دیگ کارکردهای جاری      هزینه در نتیجه 
  .ارائه گردیده است ، باشد نصب گردیده و مشغول به کار می

 ی هش هزینـ ای که در تدوین این دستورالعمل جامع در رابطه با کاه         مهمترین نکته 
ی ها  سیستمچه در فاز انتخاب و طراحی و چه در          ،  حرارت مرکزی های     دیگ کارکرد
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قتصادی طرح  ا، توجیه   وردتوجه قرار گرفته است   م،   نصب شده و در حال کار      از پیش 
 جهـت بـه     ، اولیه بیـشتر   ی  هح بدین معنی است که هزین     توجیه اقتصادی طر   .باشد  می

بـاال   .باشـد   ی قابل برگـشت مـی     رخبا چه ن  ،  تمحداقل رساندن تلفات انرژی در سیس     
 اولیـه  ی ه بر این نکته که نه تنها هزینـ        مینی است ض ت ،بودن نرخ برگشت پذیری طرح    

، جبران خواهد شد  ،  اضافی در طی مدت کوتاهی و با کاهش تلفات انرژی در سیستم           
  .بلکه اجرای طرح پس از این مدت موجب سوددهی نیز خواهد گردید

هـای     دیـگ  ل جامع برای انتخاب ونصب بهینـه تأسیـسات        دستورالعم1ـ10
  حرارت مرکزی

 ،توان با اجرای دقیق و کامل اصول ارائـه شـده در فـاز طراحـی                 در این بخش می   
انتخاب و نصب اجزاء مختلف سیستم گرمایشی در محیط موتورخانه تا حـد امکـان               

  .آل این سیستم نزدیک شد به حالت کار کرد اید
   مورد نیازتعیین بار گرمایشی •

ت که  تعیین بار گرمایشی مورد نیاز اس     ،  اولین گام در رابطه با تدوین این دستورالعمل       
، برابرمجمـوع تلفـات     مـورد نیـاز سیـستم      بار گرمایشی . تأمین گردد ها     دیگ باید توسط 

 ی  هافباضـ ،  )توان آنرا محاسبه کرد     ری می شکه با توجه به استانداردهای ا     ( ها حرارتی اتاق 
البته باید درصدی اضافه بار را نیـز بابـت تلفـات            . شدبا تی آب گرم مصرفی می    بار حرار 

 از  20%تـا    5%این میزان برابـر     . به بار محاسبه شده افزود    ،  ها  هحرارت از خود دیگ و لول     
البته با اجرای دقیق اصول ارائه شـده در فـصل نهـم             . باشد  کل تلفات حرارتی سیستم می    

  .نزدیک شد) 5%( ر مینیمم این اضافه بارتوان تا حد زیادی به مقدا می
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  انتخاب دیگ •
و  تأمین گـردد  ها     دیگ د نیاز که باید توسط    راکنون با معلوم بودن بار گرمایشی مو      

همـانطور  . توان دیگ مناسب برای سیستم را انتخاب نمود         می ناقل سیال انتخاب نوع 
توجه به نوع سیال    ا  بی حرارت مرکزی را     ها  سیستم،  ل نیزاشاره گردید  که در فصل او   

طـور   نمود که مزایا و معایب هـر یـک ب          توان تقسیم    اصلی می  ی  هبه چهار شاخ  ،  ناقل
امـروزه بـرای اغلـب فـضاهای مـسکونی و دربارهـای             . کامل در آن فصل بیان شـد      

زیـرا  ،  گـردد    مرکزی با آب گرم یا آب داغ استفاده می         تی حرار ها  سیستم از،  متوسط
 اولیـه شـده و      ی  هباعث افزایش چشمگیر هزین   ،  ها   دیگ درده از سیال ناقل بخار      استفا

بهمـین جهـت    . باشـد   ای بیشتری مـی     های دوره   داری همچنین نیازمند مراقبت و نگه    
بدلیل قابلیت حمل انرژی گرمایشی بیشتر نسبت به انواع         ،  استفاده از سیال ناقل بخار    

 هـا و   نیروگـاه ،  اهـ  آسـمانخراش ،  تنهـا بـه منـاطق بـسیار سـرد           ،  های ناقل  دیگر سیال 
سیال ناقـل بـه     نوع  توان با معین شدن       اکنون می  .گردد  کارخانجات بزرگ منحصر می   

  .انتخاب نوع دیگ مورد نیاز پرداخت
های   در موتورخانه .  شد بندی شاخه اصلی تقسیم     جبه پن ها     دیگ در فصل دوم نیز   

  اغلـب از   ،باشـد   مسکونی و باتوجه به سیال ناقل حرارت که آب گرم یا آب داغ مـی              
اس اسـتفاده   پهای آتش با سه یا چهار          با لوله  فوالدیهای     دیگ چدنی و یا  های    دیگ
  .طور مفصل در فصل دوم بیان گردیدگردد که مزایا و معایب هر یک به  می

گردد که سـیال ناقـل حـرارت     چدنی هنگامی در سیستم نصب میهای    دیگ اکثراً
هایشان توسط  بدلیل اتصال پرهها   دیگن زیرا ای.آب گرم و در فشار اتمسفریک باشد  

 مـورد   یهمچنین در هنگامیکه بار گرمایشی بیشتر     . ها تحمل فشار باال را ندارد      نشبو



    های حرارت مرکزی سازی مصرف سوخت در سیستم                                              بهینه238  

 ری ازگیـ  بهـره ، اده گـردد فدر سیستم از آب داغ به عنوان سیال ناقل اسـت        و  نیاز باشد   
د توانایی  ها و همچنین ایجا     تیش آتش برای کاهش بروزن    یها  فوالدی با لوله  های    دیگ

  .گردد  توصیه می،کارکرد سیستم در فشارهای باالتر
ی گرمایـشی بـا     ها  سیستمبدلیل آنکه بیشتر در     ،  های آب   های فوالدی با لوله    دیگ

گیـرد و همچنـین       سیال ناقل بخار و در فشارهای بسیار باال مورد اسـتفاده قـرار مـی              
ر درون دیـگ بـرای   های آب د کاری لوله  های خاص جهت انحنا و خم       بدلیل طراحی 

 بـاالیی   بـسیار یهـا   قیمتدارای  ،  افزایش میزان تبادل حرارت بین دود و آب یا بخار         
 نهایتـاً    و ، از آب گرم   ز آنجا که در اغلب فضاهای مسکونی      به همین جهت ا   . باشد  می

هـای    فوالدی با لولـه   های     دیگ انتخاب،  گردد  آب داغ به عنوان سیال ناقل استفاده می       
ی ارائه شده توسـط آنهـا       ها  قابلیتان بودن بیش از حد و عدم نیاز به          آب به دلیل گر   

  .باشد ی نمیسب هیچ عنوان دارای توجیه اقتصادی مناهب
 بجـای اسـتفاده     ،ها معموالً در صنعت برای تأمین بار گرمایشی مورد نیاز توسط دیگ          

ایـن  . رددگـ  های کمتر استفاده مـی  قدرت مورد نیاز از چند دیگ با قدرت      از یک دیگ با   
 طور مثـال هنگامیکـه    ب. دکن  ی را در سیستم ایجاد می     ی بسیار زیاد  ها  قابلیتعمل فواید و    

هـا     دیـگ  یهبق، ساختمان توسط    شود   خارج می  تمبدلیل تعمیرات از سیس   ها     دیگ  از یکی
همچنـین چـون    . ماند  قل تا اندازه قابل تحملی گرم باقی می       ا، ال اگر چه نه به حد مطلوب     

 آب ی ه کار دیگ در قسمت اعظم سـال فقـط تهیـ     ،باشد  ما کوتاه مدت می   اکثراً فصل سر  
باشد که این امر بخصوص در مورد تأسیسات بزرگ مقرون به صـرفه و                گرم مصرفی می  

  .شود  ضروری دیگ و متعلقات آن میصالح نبوده و باعث استهالک غیر
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ها    دیگ وسطآنست که بار گرمایشی که باید ت       نکته قابل توجه دیگر در این رابطه      
با بـار   ها     دیگ و کارکرد تأمین گردد همواره ثابت نبوده و برای تطبیق انرژی مصرفی           

استانداردها استفاده از چند دیگ به طور موازی را برای تـأمین بـار مـورد                   ،مورد نیاز 
  .کند نیاز توصیه می

 ها مشعلانتخاب  •

ه داشت کـه میـزان      کته توج ن باید به این     ها  مشعلنتخاب و نصب    همواره در فاز ا   
 ی  هبه مراتب از هزینـ    ،   در طی عمر کاریشان    ها  مشعلهزینه الزم برای تأمین سوخت      

بنـابراین بایـد بتـوان تـا حـد امکـان از             . باشـد    بیـشتر مـی    ها  مشعلاولیه جهت تهیه      
  .ی بیشتر استفاده نمودها قابلیتی کارکرد باالتر و ها راندمانیی با ها مشعل

ن  به لحاظ سوخت مصرفیشا    ها  مشعلتم نیز اشاره گردید     فهمانطور که در فصل ه    
 بنـدی   وت سوز و با سـوخت زغـال سـنگ تقـسیم           زام  به انواع گاز سوز، نفت سوز،     

 در نظـر گـرفتن      ،هـا   مـشعل در هنگام انتخاب نوع سوخت مصرفی توسـط         . شود می
ـ      هزینه سوخت با توجه به         داری نگـه   مراقبـت و   هموقعیت جغرافیایی و میزان نیاز ب

طور مثال در ایران با توجه بـه        ب. دباش  از جمله مهمترین مسائل می    ،  ای از سیستم    دوره
ای   های دوره  منابع غنی گاز و همچنین نیاز بسیار کم تأسیسات گرمایشی به سرویس           

 هـا   مشعل ی  ه تا عمد   باعث گردیده  ،در هنگام استفاده از گاز به عنوان سوخت مشعل        
در حالیکه در اروپا به دلیل وجـود منـابع          . اب گردد ران به صورت گازسوز انتخ    در ای 

، ای بیـشتر    هـداری و بازدیـدهای دوره     با وجود نیاز سیستم به نگ     ،  فراوان زغال سنگ  
  .باشد  بسیار متداول میها مشعلاستفاده از زغال سنگ به عنوان سوخت 



    های حرارت مرکزی سازی مصرف سوخت در سیستم                                              بهینه240  

 و  ای  چند مرحله   ،  ای   را به انواع تک مرحله     ها  مشعل ،بندی دیگری   همچنین تقسیم 
ی تنظیم شونده گـر چـه       ها  مشعلیان استفاده از    مدر این   . کند  یم شونده تقسیم می   تنظ

، باشد   برای سیستم گرمایشی می    ءاجز باالتری در فاز انتخاب ا      ی  ه اولی ی  هنیازمند هزین 
 را با بار مورد      مشعل توان توان خروجی    اما با دارا بودن این قابلیت که توسط آنها می         

توانـایی تطبیـق    . گردد  می  تضمین  اضافی اولیه طرح   ی  ههزینبرگشت  ،  نیاز تطبیق داد  
ف گردد تا عالوه بر اتال       باعث می  ،توان خروجی مشعل تنظیم شونده با بار مورد نیاز        

ری نیـز در اثـر خـاموش و روشـن           های حرارتی کمت   تنشانرژی در کلیه شرایط بار،      
ایـن حالـت دیگـر تلفـات        همچنین در   . ایجاد گردد ها     دیگ ر د ها  مشعلمداوم  شدن  

  .انرژی در حالت آماده باش نیز در سیستم وجود نخواهد داشت
توان در سیستم     یشتر می  اولیه ب  ی  هی دیگری که با هزین    ها  قابلیتیکی از مهمترین    

بـا ایجـاد   . باشـد  با چند سوخت مختلف میها    دیگ ، ایجاد توانایی کارکرد   ایجادنمود
ـ  دوگانـه سـوز و بـا         یهـا   مـشعل نتخـاب    از طریق ا    و این قابلیت در سیستم    دوین ت

تـوان عـالوه بـر         مـی  ، کاری مناسب برای زمان تعویض بـه موقـع سـوخت           ی  هبرنام
 سوخت ممکن این قابلیـت را نیـز در سیـستم            ی  ه با کمترین هزین   ها  مشعلاندازی    راه

هـا    بـه شـدت در لولـه      هنگام سرمای شدید نیز که فشار گاز        در  ایجاد نمود که بتوان     
  .ی جایگزین استفاده نمودها سوختاز   ،کند میافت 

 و میـزان     سـوخت  ، اغلب در چگونگی سـوزاندن      در راندمان  ها  مشعلامروزه تفاوت   
 توانایی سـوزاندن  .باشد تر شدن به احتراق کامل می       هوای اضافی مورد نیاز جهت نزدیک     

م کامل سوخت و استفاده از تمام انـرژی سـوخت ورودی بـه مـشعل و همچنـین انجـا                   
ا و کـاهش    احتراق کامل سوخت با کمترین میزان هوای اضافی که موجب جـذب گرمـ             
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، از جمله مهمترین نکاتی است کـه باعـث افـزایش رانـدمان              دمای محفظه احتراق گردد   
تخـاب  ن مناسـبترین ا   ،بطور خالصه و باتوجه به نکات ارائه شده       .گردد   می ها  مشعلکاری  
سوختی و با کمترین میـزان هـوای        ظیم شونده دو  ی تن ها  مشعلتفاده از    اس ،ها  مشعلبرای  

تـرین حالـت انتخـاب دو          بهینـه  .باشـد   ز برای احتراق کامل سوخت مـی      اضافی مورد نیا  
، گاز به عنوان سوخت اصلی و نفـت سـبک بـه              در ایران  ها  مشعل برای کارکرد    ،سوخت

 دوده و   استفاده از این دو سوخت نیاز سیستم به تمیز کردن         . باشد  عنوان سوخت دوم می   
  .دهد ای را نیز به طور محسوسی کاهش می های دوره همچنین مراقبت
 را بـه حـداقل      هـا   مـشعل   در تواند تلفات انرژی    ای که رعایت آن می      آخرین نکته 

 سـنتی اسـتفاده از پیلـوت        اندازهای الکتریکی بـه جـای روش        استفاده از راه    ،  برساند
ها بـه طـور پیوسـته        ی که در پیلوت   توان حتی از انرژی جزئ       بدین طریق می   .باشد  می

  .رود نیز جلوگیری کرد هدر می
  و تجهیزات جانبی دیگرها فنانتخاب  •

و هـا      دیـگ   با مناسبترین انتخاب در رابطه     ی پیشین ها  گاموجه به   تا به اینجا و با ت     
هـای    دیـگ ،برای فضاهای مسکونی ،  ها با توجه به این استدالل    . انجام گرفت  ها  مشعل

فوالدی های     دیگ ام استفاده از سیال آب گرم در فشار اتمسفریک و یا          چدنی در هنگ  
ریک ف فشار اتمس  ازر  تاده از سیال آب داغ با فشار باال       آتش در هنگام استف   های    با لوله 

تـرین انتخـاب بـرای کـاهش           بهینـه  ، نیز ها  مشعلبا    همچنین در رابطه   ،توجیه گردید 
 ی تنظـیم شـونده دو سـوختی       هـا  مـشعل  ی،هزینه کارکرد جاری تاسیسات گرمایـش     

توان با معین شدن دو جزء اصلی موتورخانـه بـه سـراغ انتخـاب                 می اکنون. باشد می
  .تجهیزات جانبی و متعلقات دیگر رفت
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ی هـا   پمـپ تـوان بـه       می از جمله مهمترین تاسیسات جانبی در محیط موتورخانه       
 ،مربـوط بـه گـردش سـوخت       ی  هـا   پمـپ ،  ی تغذیـه آب   هـا   پمـپ ،  گردش آب گرم  

  . اشاره کردها فنکمپرسورهای هوا و همچنین ، سوختهای  نندهک گرم
ی مختلف در رابطه با کاهش هزینه جاری کارکرد اجزاء          ها  روشدر فصل چهارم    

کـه در فـاز انتخـاب       ای     مهمترین نکته  .جانبی به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت       
ی است کـه توانـایی تطبیـق        این اجزاء جانبی باید مورد توجه قرار داد، انتخاب اجزای         

زیـرا در غیـر اینـصورت تـوان         : شرایط کارکردشان را با تغییـرات بـار داشـته باشـد           
شود و در شـرایطی کـه         می خروجی این اجزاء، با توجه به شرایط ماکزیمم بار تنظیم         

گیرد، همواره در این اجـزاء تلفـات انـرژی            می از بار ماکزیمم فاصله   ها     دیگ کارکرد
ی هـوای ورودی    ها  فن بخصوص در رابطه با    ،رعایت این مورد   .اشتوجود خواهد د  

 و بـه مـصرف انـرژی        هی بـاال کـه دائمـاً در حـال کـار بـود             ها و تخلیه دود باقدرت   
تواند به طور محسوسی از هزینه کارکرد مربوط به این اجزاء             می پردازد،  می الکتریکی

ین مـسئله توجـه داشـت کـه         در هنگام نصب نیز باید به ا      ،  عالوه بر این نکته    .بکاهد
 بنـا بـراین   .رددگ  می نصبها هموتورخاندر تجهیزات جانبی اغلب به صورت دوتایی    

باید با استفاده از کلیدهایی اجزاء یدک و ثانوی را از مدار خـارج نمـود تـا بتـوان از              
  .کارکرد بیهوده و اضافی آنها جلوگیری نمود

 رد اضافی سیستم گرمایشیاستفاده از کنترلرهای مناسب برای کاهش کارک •

 بـه   ها  ههمانطور که در فصل چهارم بیان گردید،کنترلرهای مورد استفاده در موتورخان          
) سـاعتی (نوع اول کنترلرها که همان کنترلرهای زمـانی         . گردد  می دو شاخه اصلی تقسیم   

ایـن   .گـردد   مـی  های از پیش تعیین شده و معین باعت کارکرد سیـستم           در زمان  باشد، می
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گیرد که نیاز به گرمایش تنها        می  از کنترلرها در زمانی در تاسیسات مورد استفاده قرار         نوع
ها کـه تنهـا در سـاعات کـاری           های معین و ثابتی باشد، مانند ادارات و فروشگاه         در زمان 

  .ندک  می کارنوع دیگر کنترلرها بر مبنای دما. خود نیاز به گرمایش دارد
صوص در فضاهای مسکونی که در آنها به طـور دائـم   بخ، استفاده از این کنترلرها 

ـ   مـی  سبت به نوع اول کنترلرهـا     باشد، ن   می نیاز به گرمایش محیط    د بطـور بـسیار     توان
ونی از  زیرا در صورتی که فضاهای مـسک       .چشمگیری از هزینه کارکرد سیستم بکاهد     

جـام گرفتـه    انبـار   ، تنظیمات کنترلر بر مبنای حـداکثر        دردگکنترلرهای زمانی استفاده    
  .گردد میها   دیگواین امر موجب افزایش چشمگیر هزینه جاری کارکرد

تواند چگونگی فرمـان     می،  سنسورهای مربوط به کنترلرهای نوع دوم     محل نصب   
معموالً این سنسورها در محـیط داخـل یـا فـضای            . پذیری این کنترلرها را معین کند     

 وجـود  هـا   مکانیخ زدگی در آن خارج و حتی گاهی در نقاطی از سیستم که احتمال       
  .گردد  می نصب،دارد

. شـود   مـی  در صنعت اغلب کنترلرها به دو صورت مکانیکی و الکترونیکی عرضه          
امروزه استانداردها استفاده از انواع مکانیکی کنترلرها را در تاسیـسات گرمایـشی بـه               

در فـاز  ، کـی بهمین جهت استفاده از کنترلرهـای الکترونی   . کند  نمی هیچ عنوان توصیه  
تـوان از     مـی  باشد، اما توسـط آن      می انتخاب اجزا گرچه با هزینه اولیه بیشتری همراه       

  .کارکرد دقیق سیستم اطمینان یافت
سیستم از حالـت    در هنگام استفاده از کنترلرها و برای جلوگیری از فاصله گرفتن            

ای ی واضـح و مـشخص بـر       ها    مکان در   ها  ه، نصب حذف کنند   طراحی شده برای آن   
  .باشد  میبرخوردارای  مصرف کنندگان از اهمیت ویژه
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استفاده بهینه از انرژی گرمایی موجود در محیط        و  عایقکاری مناسب اجزاء     •
 موتورخانه

باید آنها را به نحو     ،  تجهیزات درمحیط موتورخانه  و  پس از انتخاب و نصب کلیه اجزاء        
ماننـد بدنـه    (جزایـی بـا دمـای بـاال         مطلوبی عایقکاری نمود، تا بتوان از تلفات انـرژی از ا          

 گرچه انجام عایقکاری مناسـب و دقیـق بـرای کلیـه             .به محیط موتورخانه کاست   ) ها دیگ
بـه  هـا      دیگ انتقال دهنده سیال ناقل از    های    تجهیزات موجود در موتورخانه وهمچنین لوله     

هزینـه اولیـه   ، اما با جلوگیری از اتالف انـرژی     باشد     می طرح هزینه بری  ،  تجهیزات انتهایی 
نرخ پایین برگـشت پـذیری ایـن        . باشد  می طرح در طی مدت نسبتاً طوالنی قابل برگشت       

  ناقـل از انتقال دهنـده سـیال  های  و لولهها   دیگ طرح موجب گردیده تا گاهی تنها در بدنه       
، عایقکاری دقیق و مناسب انجام گیـرد و در رابطـه بـا تجهیـزات                به اجزاء انتهایی  ها    دیگ

کاری سطحی واولیه   قد در موتورخانه با مساحت جانبی و یا دمای کمتر، به عای           دیگر موجو 
، اتالف انـرژی از سیـستم بـه محـیط     ین حالت مسلماً نسبت به حالت قبل     در ا . اکتفا نمود 

ی موجود در محیط موتورخانه     یتوان از این انرژی گرما      می موتورخانه بیشتر خواهد بود که    
همانطورکـه اشـاره    .  جهت احتراق استفاده نمـود     ها  شعلمبرای گرمایش هوای ورودی به      

یابد   می  افزایش 1%ها     دیگ ، راندمان افزایش دما در هوای ورودی     oF40 گردید، به ازای هر   
رانـدمان بطـور     این میـزان افـزایش در     ها     دیگ که با توجه به انرژی مصرفی بسیار زیاد در        

  .محسوسی از هزینه جاری کارکرد تاسیسات خواهد کاست
این نکته اجرای طرحی جهت استفاده از گرمای موجود در محیط موتورخانـه را               

بـرای اجـرای ایـن      .کنـد   مـی  جهت پیش گرمایش هوای ورودی برای احتراق توجیه       
 بـه محـیط     هـا   ه اولین نکته جلوگیری از اتالف انرژی از طریـق درب و پنجـر             ،طرح
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  اسـت  هـایی  ق کانال یز طر خارج و نکته دوم عبور دادن هوای ورودی برای احتراق ا          
  .کند  میکه از نقاط گرم موجود در موتورخانه عبور

نـرخ  ، بدلیل هزینه اولیه پایین تر و همچنین         ستفاده از روش دوم برای عایقکاری     ا
ـ      برگشت پذیری باالتر   ، ن دسـتورالعمل اسـتفاده از روش دوم       ، باعث گردیده تا در ای

خانه و همچنین کاهش تلفات انرژی به       برای انجام عایقکاری اجزاء موجود در موتور      
  .محیط موتورخانه توصیه گردد

 کنترل نسبت هوا به سوخت تنظیم و •

در فصل ششم اهمیت تنظیم دقیق وکنترل مناسب نسبت هوا به سوخت بطـور کامـل                
نمودن به همین جهت در تدوین دستورالعمل جامع جهت بهینه          . مورد بررسی قرار گرفت   

در این بخش به ارائه نکاتی که در فاز انتخاب ونـصب             ،مرکزیحرارت  های     دیگ کارکرد
  .پردازیم  می،الزم است تجهیزات مناسب برای بهینه نمودن نسبت هوا به سوخت

تـوان    می سیستماندازی     راه در هنگام نصب و    ،ای تنظیم اولیه نسبت هوا به سوخت      بر
ـ    سی مختلفی نظیر ت   ها  دستگاهاز   بـا   .کربن اسـتفاده نمـود    ترمونو اکـسید  ستراکسیژن و یا ت

. ان حاصل نمـود   توان از تنظیمات انجام شده اطمین       می ردی اکسید کربن نیز   تستاستفاده از 
تـوان از کنترلرهـایی نظیـر کنترلـر          مـی  ،یر در نـسبت تنظـیم شـده       غیبرای جلوگیری از ت   

ز میزان اکـسیژن موجـود در دود و بـا اسـتفاده ا            گیری     اندازه اتوماتیک اکسیژن تریم که با    
پـیش از   . پردازد، استفاده نمـود     می اجزاء مکانیکی واسطه به تنظیم نسبت هوا به سوخت        

 بطـور   .بهره گیری از چنین کنترلرهایی باید توجیه اقتصادی طرح مورد بررسی قرارگیرد           
 هوای  15%مثال دیگی با سوخت سنگین برای دستیابی به باالترین میزان راندمان خود با              

 افـزایش یابـد باعـث افـت     30%ال اگر این میزان هوای اضافی بـه        ح. کند  می اضافی کار 
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 1% صـرفه جـویی شـده بـه ازای         اکنون مقـدار انـرژی    .  خواهد شد  1%راندمان به میزان    
مقایسه گردد و در صورت      افزایش راندمان باید با میزان هزینه اولیه جهت نصب سیستم         

  . دارا بودن توجیه اقتصادی از این دستگاه استفاده گردد
ی باال و نگهداری و     ها  ظرفیت با   هایی  دیگ نصب این کنترلرها در      ،در حالت کلی  
گردد و برای حـاالت دیگـر         می  توصیه ،کند  می سوخت سنگین کار   مراقبت کم که با   

تـوان بـا اسـتفاده از         مـی   با سوخت گاز ونگهداری و مراقبت مـداوم        هایی  دیگنظیر  
در فصل ششم مـورد بررسـی قـرار         کامل   که بطور    ،ی مکانیکی بسیار ساده   ها  سیستم
  .نسبت هوا به سوخت را در حالت بهینه خود نگه داشت ،گرفت

 و در کلیه شرایط بارها   دیگگیری راندمان برای کلیه اندازه •

ن اقدام برآورد   اولین و اصلی تری   ،  حرارت مرکزی های    دیگاندازی     راه پس از نصب و   
همانطور که در فـصل پـنجم نیـز         . باشد  می یط بار و در کلیه شرا   ها     دیگ هراندمان برای کلی  
نـدمان کـارکرد    مـستقیم را  گیـری      انـدازه  حرارت مرکزی امکان  های     دیگ اشاره گردید، در  

بهمین جهت راندمان احتراق در بهینه ترین حالت کارکرد سیـستم           . تاسیسات وجود ندارد  
 مان مـورد اسـتفاده قـرار      معین گردیده و این میزان به عنوان مبنا در برآوردهای بعدی راند           

میزان اکسیژن یـا دی اکـسید کـربن و همچنـین            گیری     اندازه راندمان احتراق را با    .گیرد می
  .توان بدست آورد  میهوای ورودی و دود خروجیدمای برآورد اختالف 

و در کلیه شرایط بار،می توان      ها     دیگ پس از محاسبه راندمان احتراق برای تمامی      
. ازای واحد بار خروجی از سیـستم بدسـت آورد  کرد سیستم را ب  سادگی هزینه کار   به

گـردد کـه در       مـی  حاصـل هـا      دیگ بدین طریق دید روشنی نسبت به شرایط کارکرد       
برنامه . بسیار موثر خواهد بودها   دیگتدوین برنامه کاری مناسب برای تقسیم بار بین
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گـردد کـه      می جراحرارت مرکزی اغلب اینگونه تدوین و ا      های     دیگ کاری مربوط به  
. گردد  می  با بیشترین راندمان در فشار و دمای باالتری وارد سیستم          هایی  دیگهمواره  

  .توان با کمترین هزینه به تامین بار مورد نظر پرداخت  میبدین طریق
 بسیار مـوثر  ها     دیگ برآورد راندمان احتراق عالوه برآنکه در تدوین برنامه کارکرد برای         

 در تعیین اقتصادی ترین     ،ه در فصل چهارم نیز به طور کامل بیان گردد         باشد، همانطور ک   می
  .کند  میی دو سوختی نیز نقش اصلی را ایفاها مشعلسوخت مصرفی توسط 

 باال بردن سطح تبادل حرارتی و استفاده بهینه از انرژی دود •

همانطور که در فصل هشتم نیز اشاره گردید، دمای باالی دود، نـشانگر آن اسـت                
 گـردد، از    بدون آنکه از آن به نحو مطلوبی استفاده       ،  سهم بزرگی از انرژی ورودی    که  

در این حالت راندمان کارکرد سیستم به طور محسوسی         . رود  می طریق دودکش هدر  
 بـرای از    .جاری کارکرد به شدت افزایش خواهد یافت      های    خواهد کرد و هزینه   افت  

 و  هـا   روشتـوان از      مـی  یـزات بین بردن ایـن حالـت در فـاز انتخـاب و نـصب تجه              
  .تجهیزات مختلف و متنوعی استفاده نمود

فـوالدی  های     دیگ کم هزینه ترین و اقتصادی ترین روش در کاهش دمای دود و در            
ـ     های    آتش استفاده از مغشوش کننده    های    با لوله  . باشـد   مـی  هـا   هجریان دود در داخل لول

 و مغـشوش کـردن جریـان        ها  ه داخل لول  استفاده از این اجزا با افزایش زمان عبور دود از         
گردد و بدین طریـق       می  موجب انتقال حرارت بهتر بین آب و دود        ،ها  هدود در داخل لول   

ی هـا   روش .به طور محسوسی دمای دود در خروج از دودکـش را پـایین خواهـد آورد               
یری دیگر در این رابطه که در مقایسه با روش فوق بسیار پر هزینه تر خواهد بود، بهره گ                 

 یی جهت استفاده از گرمای دود برای گرمایش هوای ورودی برای احتراق و            ها  سیستماز  
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 تا چند سال پـیش تنهـا بـرای افـزایش            ها  سیستم این   .باشد  می ها، یا آب ورودی به دیگ    
 گرفـت، ولـی امـروزه باتوجـه         می نیروگاهی مورد استفاده قرار   های     دیگ راندمان کارکرد 

هـای     دیـگ   در رابطـه بـا     هـا   سیـستم ، رفته رفته این     رف انرژی ه سازی مص  نبیشتر به بهی  
  .گیرد  میحرارت مرکزی نیز مورد استفاده قرار

) ی حرارتی تماس مـستقیم    ها  مبدل( استفاده از انواع اکونومایزرها و اسپرهای آب      
ی گوناگون حرارتی   ها  مبدلبرای گرمایش آب ورودی به دیگ و همچنین استفاده از           

ی مـورد اسـتفاده جهـت       ها  سیستمگرمایش هوای ورودی از جمله      گاز به گاز جهت     
  .باشد  میبهره گیری از انرژی دود

که در هنگام انتخاب و نـصب اجـزاء، کلیـه نکـات قبلـی کـه در ایـن                    در صورتی 
 استفاده گردد کـه     هایی  دیگ و همچنین از     امع بیان گردید، اجرا گردد    دستورالعمل ج 

عموالً دمـای دود در حـدی بـاال نخواهـد بـود کـه               با بار مورد نیاز هماهنگ باشد، م      
 گیـرد را   مـی  یی که برای گرمایش آب ورودی مورد استفاده قرار        ها  سیستماستفاده از   
در بخـش دوم    ،  هـا   سیـستم همـین جهـت توضـیحات مربـوط بـه ایـن             ب. توجیه کند 

اما از آنجا که دمای هوای مورد نیاز برای احتـراق بـه طـور               . دستورالعمل آمده است  
ی هـا   مبـدل د، اسـتفاده از     باش  می پایین تر ها     دیگ حسوسی از دمای آب تغذیه برای     م

حرارتی جهت پیش گرمایش این هوا، حتی در دماهـای نـه چنـدان بـاالی دود نیـز                   
اب و نـصب    نکته قابل توجه در هنگام انتخـ      . باشد  می دارای توجیه اقتصادی مناسب   

 انتقال حرارت بین دو     ها  سیستمین   از آنجا که در ا     ست که ی هوایی آن  ها  گرمکنپیش  
نـسبتاً  هـای      اغلـب در انـدازه     هـا   گـرمکن بنابراین این پیش    ،  گیرد می سیال گاز انجام  
  .گردد  میها سیستمگردد که این امر موجب باال بودن قیمت این   میبزرگی عرضه
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هوای ورودی و همچنین مساحت     دود و    بدلیل دمای پایین     ها  گرمکناغلب پیش   در  
در این حالت   . نماید  می حرارتی باال، دود دچار میعان شده و تولید ترکیبات اسیدی         تبادل  

که این  باشد     می  از مواد ضد خوردگی از اهمیت باالیی برخوردار        ها  گرمکنساخت پیش   
البتـه نـرخ بـاالی برگـشت     . کنـد  می   را توجیهها گرمکنامر خود هزینه اولیه باالی پیش   

امـروزه   .هـا   سیـستم فاده از انواع مناسب این      ست محکم براست  پذیری هزینه اولیه دلیلی ا    
و لولـه   )هـای حرارتـی   چـرخ (دوار، فحات موازیبا ص،  در انواع لوله ای ها  گرمکنپیش  

گردد که با توجه به شرایط استفاده و کارکرد آنها که در فصل هشتم بیـان                  می گرم عرضه 
  .سیستم تهیه نمودتوان مناسبترین نوع را با توجه به نیاز   میگردید،

هـای     دیـگ  ، گرچه با هزینه اولیه باالتر،     توان  می رای دقیق وکامل اصول فوق    با اج 
همین امر موجـب    . نموداندازی     راه  را با کمترین میزان مصرف انرژی      حرارت مرکزی 

بـا   ، در مقایـسه   رد سیستم بازای واحد انرژی خروجی     کم بودن چشمگیر هزینه کارک    
هـایی کـه در فـاز         الزم به ذکر اسـت کلیـه دسـتورالعمل         .ددگر  ی مشابه می  ها  سیستم
گرچه موجب افـزایش در هزینـه اولیـه         ،  دی و انتخاب در این بخش ارائه گرد       طراحی

جـاری  هـای      بـر کـاهش هزینـه       اسـت  ینیضم، اما اجرای دقیق وکامل آنها ت      دگرد  می
روجی بازای واحد انرژی خ   حرارت مرکزی به حداقل هزینه ممکن       های     دیگ کارکرد

پذیری طرح گردیـده و در طـی         ، که این امر موجب باال بودن نرخ برگشت        از سیستم 
ا توجـه    تجربه نشان داده که ب     .مدت کوتاهی هزینه اولیه اضافی را جبران خواهد کرد        

، هزینه اولیـه اضـافی بـسته بـه نـوع و میـزان سـوخت         به نرخ باالی برگشت پذیری    
، و همچنین تـوان خروجـی از سیـستم        ای    ه بازدیدهای دور  ، میزان نگهداری  ،مصرفی

  .باشد  میبین یک تا پنچ سال قابل برگشت
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حـرارت  هـای      دیـگ  دستورالعمل جامع جهت کـاهش هزینـه جـاری         2ـ10
  مرکزی در حال کار

 بـه  مربـوط  جـاری هـای     در این بخش به ارائه راهکارهایی جهت کـاهش هزینـه          
جا که در اغلب تاسیـسات در       از آن  .پردازیم  می کارحین  حرارت مرکزی در   های  دیگ

ب آنهـا   اصول بهینه سازی انرژی در فـاز طراحـی وانتخـا           ،ها  هحال کار در موتورخان   
توان  می،  ، بنابراین با اجرای دستورالعملی که در این بخش ارائه شده          رعایت نگردیده 

 بـرای درک بهتـر      . کاسـت  هـا   سیـستم جـاری ایـن     هـای     بطور چشمگیری از هزینـه    
باشد، ایـن     می که در حال کار   یی  ها  همربوط به تاسیسات موتورخان   دستورالعمل جامع   

با اجرای دسـتورالعمل در بخـش       . دستورالعمل در دو بخش مجزا ارائه گردیده است       
 از فاصـله سیـستم از حالـت         اول با وضعیت کارکرد سیستم آشنا شده و دید روشنی         

انجـام   که در بخش اول      در بخش دوم نیز با توجه به اقداماتی       . گردد  می ایدآل، ایجاد 
شودکه توسط آنها بتوان تا حـد قابـل           می ، به اجرای اصول و اقداماتی پرداخته      گرفت

  .قبولی به کارکرد ایدآل سیستم نزدیک شد

  حرارت مرکزیهای   دیگدستورالعمل جامع جهت تشخیص وضعیت کارکرد 1ـ2ـ10

 ارت مرکـزی از   حرهای     دیگ ، آگاهی از وضعیت کارکرد    پیش از انجام هر اقدامی    
کـارکرد  ه  تـوان دریافـت کـ       مـی  زیرا از این طریق   . باشد  می برخوردارای    اهمیت ویژه 

ان با حالت ایدآل خود اختالف داشته و باتوجه بـه ایـن اخـتالف بـه                 زیستم چه می  س
توان به بسیاری از عیوب       می همچنین با انجام این کار    .اجرای اصول مناسب پرداخت   
  .م نیز پی بردو اشکاالت موجود در سیست
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 و سیال ناقل حرارتها   دیگتشخیص نوع •

هـا     دیـگ  تـشخیص نـوع سـیال ناقـل حـرارت ونـوع           ،  اولین و ابتـدایی تـرین گـام       
مـسکونی  های    همانطور که در بخش پیش نیز اشاره گردید، در اغلب موتورخانه          .باشد می

نی یا فوالدی   چدمورد استفاده نیز اغلب     های     دیگ سیال ناقل آب گرم یا آب داغ بوده و        
یی ها  هالبته ذکر این نکته حائز اهمیت است که اغلب موتورخان         . باشد  می آتشهای    با لوله 

برد و    می چدنی و سیال ناقل آب گرم بهره      های     دیگ ازباشد    می که در ایران در حال کار     
فـوالدی و   هـای      دیـگ  زنگ نزدن آنهـا بـرخالف     ،  این امر نیز بدلیل هزینه اولیه پایین تر       

  .باشد  میاز پیش ساخته شدههای  لیت حمل ونقل ساده تر آنها به موتورخانهقاب
  سوخت مصرفی آن وتشخیص نوع مشعل •

 توضیحات الزم   ها  مشعلدر رابطه با انواع     ،  ، به طور مفصل و جامع     در فصل هفتم  
 با توجه به سوخت مصرفی و چگونگی        ها  مشعلهمانطور که اشاره شد،     . ارائه گردید 
اکنون باید بتوان با    .  بار مورد نیاز به دوازده نوع مختلف تقسیم بندی شد          تطبیقشان با 

  .، نوع مشعل را بطوردقیق تشخیص داد شده در این رابطهاطالعات بیان
 ها برآورد ظرفیت دیگ •

 ی مختلف ومتفاوتی جهت تعیین توان و ظرفیت خروجـی         ها  روشدر فصل سوم    
در حـال   هـای      دیگ در برآورد ظرفیت  معموالً  . حرارت مرکزی بیان گردید   های    دیگ

حالت اول هنگامی   . احتمال روبرو شدن با دو حالت وجود دارد       ،  کار بر روی سیستم   
 تعـویض نـشده     سـت نصب گردیده ا  ها     دیگ  از زمانی که بر روی     ها  مشعلاست که   

یی کـه   ها  پالکتوان از   یمها     دیگ  که در این حالت برای تعیین توان خروجی از         ،باشد
را با ضـرب    ها     دیگ اقعیاستفاده نموده و ظرفیت و    ،  د است نه دیگ موجو  بر روی بد  
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 هـا   مـشعل امـا در حالـت دوم کـه         . عدد بیان شده در ضریب مناسب به دسـت آورد         
با توجه بـه ظرفیـت مـشعل تعیـین     ها   دیگ، باید ظرفیت خروجیاست  شدهتعویض  

سـوخت و   در این حالت با توجه به میزان سوخت ورودی بـه مـشعل و نـوع                 .گردد
  .توان ظرفیت خروجی دیگ را بدست آورد  میارزش حرارتی سوخت

 بررسی در رابطه با کنترلرها •

سـوخت مـصرفی آن و       مـشعل و نـوع    ،  سـیال ناقـل   ،  پس از تشخیص نوع دیگ    
اکنـون نوبـت بـه بررسـی نـوع          ،  هـا    دیـگ  همچنین برآورد ظرفیت و توان خروجـی      

این مرحله باید کلیه کنترلرهـایی      در  . آنهاستهای    ووضعیت کنترلرها و حذف کننده    
، که در محیط موتورخانه وبرای کنترل تجهیزات مختلف مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه              

در ضـمن در صـورت وجـود        . شناسایی شده و کارایی آنها مورد بررسی قرار گیـرد         
که نقش بسیار موثری در کارکرد دقیق و تنظیم شده بـرای کنترلرهـا              ،  ها  هحذف کنند 
  .نحوه عملکرد آنها و محل نصبشان به دقت مورد بررسی قرار گیرددارد، باید 

 حرارت مرکزیهای   دیگاندازه گیری راندمان •

 توانـد دیـد بـسیار روشـنی از چگـونگی کـارکرد              مـی  یکی از مهمترین نکاتی که    
نصب شـده و در     های     دیگ راندمانگیری     اندازه حرارت مرکزی ایجاد کند،   های    دیگ

همـان بـرآورد    ،  در ایـن مرحلـه    ها     دیگ ظور از محاسبه راندمان   من. باشد  می حال کار 
 بیان گردیـد، مناسـبترین روش بـرای          نیز همانطور که پیشتر  . باشد  می راندمان احتراق 

 یی اسـت کـه بـا      هـا   دسـتگاه تعیین رانـدمان احتـراق اسـتفاده از انـواع الکترونیکـی             
ورودی و دود خروجـی     میزان اکسیژن در دود و اختالف دو دمای هوای          گیری    اندازه

تـوان از     مـی  ات انجام شده نیز   ببرای کنترل محاس   .کند  می راندمان احتراق را محاسبه   
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راندمان احتراق که بر مبنای میزان درصد گاز دی اکسید کربن در            گیری     اندازه دستگاه
  .استفاده نمود، کند  میکار دود
 ها مشعلبررسی وضعیت کارکرد  •

، و سوخت مـصرفی آنهـا در گـام دوم ایـن بخـش      ها مشعلپس از شناسایی نوع    
در .  مورد توجه قرار گیـرد     ها  مشعلاکنون در این گام باید چگونگی وضعیت کارکرد         

، ه زمـانی معـین    ز در یـک بـا     ها  مشعلروشن وخاموش شدن    این گام توجه به تعداد      
داری و  میــزان نگــه، بررســی میــزان هــوای اضــافی جهــت انجــام احتــراق کامــل 

توانـد فـرد      مـی  هـا   مـشعل مورد نیاز و همچنین هزینه کـارکرد        ای    رههای دو  سرویس
  . تا حد قابل قبولی آگاه کندها مشعلمسئول را نسبت به چگونگی کارکرد 

 بررسی نحوه عایقکاری تجهیزات وشرایط موجود در محیط موتورخانه •

، در این گام به بررسی شرایط عایقکاری اجـزاء و تجهیـزات موجـود در موتورخانـه                
هـای    ، عدم چسبندگی آنها به تجهیـزات وصـدمه        ها  عایقمرطوب بودن   . شود  می رداختهپ

فیزیکی که به آنها وارد شده از جمله مهمترین مسائلی است که درایـن گـام بایـد مـورد                    
هـا   همچنین بررسی شرایط موتورخانه به لحاظ دمایی و وضعیت درب         . توجه قرار گیرد  

ی گرمتر موجود در موتورخانه از جمله اقـدامات         ها    مکان و همچنین شناسایی     ها  هو پنجر 
  .باشد  میمهم در شناسایی دقیق شرایط محیطی موتورخانه

  در رابطه با اجرای اصولی برای کاهش هزینه جاری کـارکرد           دستورالعمل جامع  2ـ2ـ10
  حرارت مرکزیهای  دیگ

بـسیار  اکنـون دیـد     ،  پس از انجام هفت گامی که در بخش قبل به آنهـا اشـاره شـد               
حـرارت مرکـزی و همچنـین تجهیـزات      های     دیگ روشن و واضحی نسبت به کارکرد     



    های حرارت مرکزی سازی مصرف سوخت در سیستم                                              بهینه254  

 اکنون با توجه بـه ایـن دیـد کلـی و مفیـد،             . موجود در موتورخانه ایجاد گردیده است     
 ی مختلفی که در این بخش به آنها اشارهها سیستمتوان با اجرای اصول و استفاده از    می
 ایدآل سیستم نزدیـک شـده و بـدین طریـق            کارکردبه نحو بسیار مطلوبی به      ،  شود می

  .عالوه بر کاهش تلفات انرژی به کاهش هزینه جاری کارکرد سیستم نیز پرداخت
 ها مشعلو ها   دیگتمیزکردن •

تمیـز کـردن     حـرارت مرکـزی   هـای      دیگ اولین گام در کاهش هزینه جاری کارکرد      
ی در هـا  مـشعل  نمـودن  نظـیم و همچنین تمیز کردن وتها   دیگسطوح تبادل حرارتی در   

تمیز کردن سطوح تبادل حرارتی چه از سـمت آتـش و دود و چـه از              . باشد   می حال کار 
البـاً  غ. گـردد   می ب هدایتی سطوح تبادل حرارتی    ی موجب افزایش ضر   ،سمت سیال ناقل  

 دود  در سـمت  ،  از آنهـا  ای    و عـدم رسـیدگی و بازدیـدهای دوره        هـا      دیگ در اثر کارکرد  
گـردد، کـه بـه دلیـل بـاال            می یی از دوده تشکیل   ها  ه، الی ها  در دیگ  سطوح تبادل حرارتی  

، تبـادل حـرارت بـین دود و سـیال ناقـل بـه طـور                 دودههای    ودن مقاومت هدایتی الیه   ب
، زنـگ   فوالدی نیز بعلت وجود آب    های     دیگ همچنین در . دچشمگیری افت خواهد کر   
هـا     دیـگ  ت در اینگونـه   عامل مهمی در کاهش تبادل حرار      ،زدگی سطوح تبادل حرارتی   

 نوع دیگ و سوخت مصرفی آن        صحیح نکته قابل توجه در این رابطه تشخیص      . باشد می
چـدنی باشـد دیگـر در       ها     دیگ زیرا در صورتی که   . است که در بخش قبل انجام گرفت      

آنها احتمال زنگ زدگی در سمت آب سطوح تبادل حرارتی وجود نداشـته و نیـازی بـه                  
 همچنـین میـزان تمیزکـردن       . حرارتی در تماس بـا آب نیـست        تمیز کردن سطوح تبادل   

. باشـد   مـی  رفیوابسته به سـوخت مـص      ح تبادل حرارتی در تماس با دود نیز کامالً        وسط
گاز طبیعی باشد، و احتراق بطور کامـل        ها     دیگ که سوخت مصرفی  بطور مثال در صورتی   
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حرارتـی دوده تـشکیل     طوح تبـادل    را بدون آنکه بر روی س     ها     دیگ توان  می انجام گیرد، 
 هایی  دیگدر حالی که در     .  برای مدت طوالنی در موتورخانه مورد استفاده قرار داد         ،شود

برای جلوگیری از کاهش تبادل حرارت نهایتاً هر        ،  کند  می که با سوخت نفت سنگین کار     
  .باشد  میماه نیاز به تمیز کردن سطوح تبادل حرارتی

ر فصل هفتم مورد بررسی    نیز که بطور کامل د     ها  مشعل و تنظیم نمودن     تمیز کردن 
 از جمله مهمترین مسائل در جلـوگیری از اتـالف انـرژی در ایـن اجـزا                 ،قرار گرفت 

کننده ه  تمیزا های ریفیسوا، تعویض   میز کردن کلیه مسیرهای عبور سوخت     ت. باشد می
 ، از جملـه   هـا   مـشعل بردن لقی بین اجـزاء مختلـف         و از بین     ها    تعمیر نشتی ،  سوخت

  .مهمترین اقداماتی است که در این مرحله باید مورد توجه قرار گیرد
نیازمند ، حرارت مرکزیهای   دیگاز آنجا که نزدیک شدن به حالت کارکرد ایدآل     

، اغلـب   و همچنـین  باشـد      مـی  ی ارائه شـده   ها  گاماجرای دقیق و کامل کلیه اصول و        
 ین از موتورخانه در دست     و بازدیدهای پیش   ها    اطالعات دقیقی از چگونگی رسیدگی    

و همچنین تمیـز کـردن وتنظـیم        ها     دیگ باشد، تمیز کردن سطوح تبادل حرارتی      نمی
  .ی بعدی باشدها گامتواند پایه محکمی برانجام   می در گام اولها مشعلنمودن 

 تنظیم نمودن نسبت هوا به سوخت •

چنین تمیز و همو ها   دیگپس از اطمینان از تمیز بودن کلیه سطوح تبادل حرارتی
، هـا   مـشعل تـراق کامـل در      ، اکنون باید برای نزدیک شدن به اح       ها  مشعلتنظیم بودن   

همانطور کـه در فـصل      . نسبت هوا به سوخت در بهینه ترین حالت خود تنظیم گردد          
نسبت هـوا بـه سـوخت در بهینـه           بهترین روش جهت تنظیم    ششم نیز اشاره گردید،   

علـت مقبولیـت    . باشد  می ش مونواکسید کربن  ترهای سنج ساستفاده از ت  ،  ترین حالت 
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 جهـت تنظـیم نـسبت هـوا بـه           ،ی موجـود دیگـر    ها  روشبیشتر این روش نسبت به      
توان بـه سـادگی و بـا دقـت بـسیار              می آن است که با استفاده از این روش       ،  سوخت

 نزدیک شده و باکمترین میزان هـوای        ها  مشعلباالیی به نسبت هوا به سوخت ایدآل        
  . اطمینان یافتها مشعلجام احتراق کامل در اضافی از ان

 ها گیری راندمان دیگ اندازه •

هـا، نقـش     رانـدما ن دیـگ    گیری     اندازه همانطورکه در فصل پنجم نیز اشاره گردید،      
بهمـین  . حرارت مرکـزی دارد   های     دیگ بسیار موثری در تشخیص اکثر عیوب کارکرد      

تـوان   میها     دیگ با برآورد راندمان  جهت در این گام و پیش از انجام هر اقدام دیگری،            
  .فاصله دارد ایدآلش ، از کارکردموتورخانهدریافت که چه اجزا و تجهیزاتی از 

 ترهای اکسیژن جهـت   سها، مناسب ترین روش استفاده از ت       برای برآورد راندمان دیگ   
ورد بطور مثال اگر در این گام نتایج حاصـل از بـرآ           . باشد  می راندمان احتراق گیری    اندازه

بایـد ایـن بررسـی انجـام         بیانگر پایین بودن محسوس رانـدمان احتـراق باشـد،         ،  راندمان
گیرد،که پایین بودن راندمان احتراق ناشی از هوای اضافی برای احتـراق کامـل سـوخت                

در صورتی که هوای اضـافی باعـث کـاهش رانـدمان شـده              . است و یا دمای باالی دود     
ل اگر دمای باالی دود منجر بـه کـاهش رانـدمان            بباشد، اشکال در مشعل است و در مقا       

  .باشد میها   دیگ علت این امر کم بودن مساحت سطوح تبادل حرارتی در،شده باشد
 ها مشعلتعویض  •

ی هـا   گـام پس از تنظیم نسبت هوا به سوخت و برآورد رانـدمان احتـراق و انجـام                 
نگی کارکردشان  سوخت مصرفی آنها، چگو   ،  ها  مشعلاکنون دید روشنی از     ،  بخش قبل 

از آنجا که   . و میزان هوای اضافی مورد نیاز برای انجام احتراق کامل بدست آمده است            
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 در مقایسه با سوخت مصرفی آنها در طی عمـر کاریـشان             ها  مشعلهمواره هزینه اولیه    
ی هـا   قابلیتی با راندمان و     ها  مشعل بنابراین معموالً استفاده از انواع       ،بسیار کمتر است  

  .باشد  میدارای توجیه اقتصادی قابل قبولی، بیشتر
ی از هوا برای انجام     ، نیاز به حجم باالی    ها  مشعلن شدن زیاد    مشاهده خاموش و روش   

از تـشکیل شـدن بـیش       ،  در فواصل کوتاه زمانی   ای    دورههای    ، نیاز به بازدید   احتراق کامل 
وعـدم  هـای خروجـی      ، کم بـودن نـسبت تـوان       تیراحد دوده بر روی سطوح تبادل حر      

ی مختلف از جمله مهمتـرین عالئمـی اسـت کـه تعـویض              ها  سوختقابلیت کارکرد با    
همانطور که در تدوین این دسـتورالعمل در فـاز          . کند  می  در این گام را اجباری     ها  مشعل

هـای    انتخاب و نصب تجهیزات نیز اشاره گردید،مناسب ترین مشعل برای کار در محیط            
. باشـد  مـی ) گاز و نفـت سـبک     (م شونده دو سوختی     ی تنظی ها  مشعل ،مسکونی در ایران  

 استانداردها تعویض   ،فوقهای    بدین ترتیب در صورت مشاهده هر یک از عالئم و نشانه          
  .کند  میی تنظیم شونده دو سوختی توصیهها مشعل را با انواع ها مشعل

 مـورد    خروجی ررژی مصرفیشان را با با     نه تنها قابلیت تنظیم ان     ها  مشعلاز آنجا که این     
توانایی کاربا حداقل   ،  باشد، بلکه با داشتن قابلیت کارکرد با دو سوخت مختلف           می نیاز دارا 

علت اصلی در باال    ،  این عامل . باشد  می دارانیز  هزینه سوخت بازای واحد توان خروجی را        
 .باشد  میبودن نرخ برگشت هزینه اولیه و مقبولیت بیشتر آنها نسبت به انواع دیگر

انـواع راه انـدازهای      هـا بـا    تعـویض پیلـوت   ،  ز اهمیت دیگر در این گام     نکته حائ 
کند امـا از آنجـا        می ها گر چه انرژی کمی مصرف      زیرا این پیلوت  . باشد  می الکتریکی

مـصرف انـرژی در     ،  ست، در طی مدت زمان معـین      اکه دائماً در حال مصرف انرژی       
  .این اجزا قابل توجه خواهد بود
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 حرارتی و استفاده بهینه از انرژی دوددن سطح تبادل رباال ب •

همانطور که در گام سوم همین بخش نیز اشاره گردید، باال بودن دمای دود خروجـی                
علـت بـاال    . باشـد  میها     دیگ یکی از مهمترین عوامل در افت راندمان احتراق       ها     دیگ از

ی مقاومـت حرارتـی بـاال      یا مساحت تبادل حرارتی کـم و یـا        ،  بودن دمای دود خروجی   
 ،از آنجـا کـه در گـام اول        . باشـد   مـی  سطوح تبادل حرارتی در اثر تجمع دوده و کثیفـی         

دمـای دود   شد، بنابراین تنها عامـل در بـاال بـودن            سطوح تبادل حرارتی بطور کامل تمیز     
 در اغلـب  . باشـد   مـی   کم بودن مساحت سـطوح تبـادل حرارتـی         ، در گام سوم   خروجی

ن عامل یکی از مهمترین عوامل در بـاال بـودن            ای ،حرارت مرکزی در حال کار    های    دیگ
 بـرای کـاهش هزینـه       ،هـا   سیـستم زیرا در این    . باشد میها     دیگ جاری کارکرد های    هزینه
 با سطوح تبادل حرارتی کمتر ازنیاز استفاده شـده و در عـوض بـرای                هایی  دیگاز  ،  اولیه

تـوان بـار      مـی   گـر چـه    ،بـدین روش  . کنـد   مـی  بار کار اکزیمم   در م  ها  مشعلجبران بار،   
 اتالف سـهم بزرگـی از انـرژی         منجر به گرمایشی مورد نیاز را تامین نمود اما این امر در           

ی ها  روش،  برای حل این مشکل   . گردد  می جاریهای    ورودی به سیستم و افزایش هزینه     
 هـا   روشدر این گام شرایط استفاده از هریک از آن          . مختلفی در فصل هشتم ارائه گردید     

و کم هزینـه تـرین روش جهـت افـزایش تبـادل               ساده ترین  .گیرد  می قرارمورد بررسی   
مربوط بـه عبـور   های  در لوله، ها  هحرارت میان دود و سیال ناقل استفاده از مغشوش کنند         

 با تبدیل جریان آرام دود      ها  همغشوش کنند . دشاآتش میب های    فوالدی بالوله های     دیگ دود
ل و یکسان در کـل مـسیر حرکـت دود و همچنـین              ایجاد جریان متعاد  ،   آشفته  به جریان 

های ناقل وعامـل گـشته و        افزایش زمان عبور دود باعث افزایش تبادل حرارت بین سیال         
  .گردد  میبطور محسوسی باعث کاهش دمای دود و افزایش راندمان
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توان به دو شاخه اصـلی    می  را دودگرمایی  چهار روش بعدی جهت استفاده از انرژی        
 گرمایش هـوای احتـراق بـوده و          پیش جهتاستفاده از انرژی دود       که یکی  تقسیم نمود، 

  .باشد میها   دیگافزایش دمای آب ورودی به دیگری بهره گیری از انرژی دود جهت
یی که برای افزایش دمای هوای الزم برای احتراق مورد          ها  گرمکناز آنجا که پیش     

، امع در فـاز طراحـی و انتخـاب       دستورالعمل جـ   درگیرد، بطور کامل      می استفاده قرار 
مورد بررسی قرار گرفت در اینجا تنها به ارائه سه روش دیگر جهت افـزایش دمـای                 

  .شود  میپرداختهها  دیگ) ودیور(آب تغذیه 
گیــری از  تــرین و اصــلی تــرین روش بــرای اســتفاده از انــرژی دود، بهــره متــداول
ـ      آب ورودی به   ها  سیستمدر این   . باشد  می هاراکونومایز یی عبـور   هـا   ه دیگ از داخـل لول

 انرژی گرمایی خود را بـه       ها  ه و در اطراف لول    رکرده و دود نیز در داخل پوسته اکونومایز       
هـا در سیـستم توجـه بـه دو          ردرهنگام نصب و به کارگیری اکونومایز     . کند  می آب منتقل 

 کـاهش    نکته اول جلوگیری از میعان دود بـدلیل        .برخوردار است ای    نکته از اهمیت ویژه   
 بـر   تـضمینی و نکته دیگر که در واقـع        باشد     می دمای آن در داخل اکونومایزر و دودکش      
جویی در انرژی مصرفی با بکارگیری ایـن اجـزا           توجیه اقتصادی طرح است میزان صرفه     

 ،برای آنکه اجرای طرح دارای توجیه قابل قبول اقتـصادی باشـد           . باشد  می در موتورخانه 
  . باشد5%بکارگیری اکونومایزرها باید برابر  انرژی مصرفی باجویی  حداقل میزان صرفه

گیـرد کـه      مـی   مورد استفاده قرار   هایی  دیگها در   ربا توجه به این دونکته اکونومایز     
اوالً دما و فشار کارکرد سیستم باال و سطوح تبادل حرارتی کم باشد که در این حالـت                  

تـوان    مـی   شبنم خود خواهـد بـود و       دمای دود در حد قابل قبولی باالتر از دمای نقطه         
ثانیـاً  .  بدست آورد  ،انرژی قابل توجهی را بدون آنکه دود در اکونومایزر تغییر فاز دهد           
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از آنجا که دمای نقطه شبنم گاز       . دمای آب ورودی کمتر از دمای نقطه شبنم دود نباشد         
 بهمـین   ، است oF 140برابر  باشد     می در ایران ها     دیگ طبیعی که سوخت متداول اغلب    

 بیـشتر بـوده و همچنـین      oF 150جهت در هنگامی که دمای آب ورودی بـه دیـگ از             
ترین هـا مناسـب   ر اسـتفاده از اکونومایز    ، یا بیـشتر باشـد     oF 550دمای دود نیز در حدود      

با توجه به دو معیار دمـای آب ورودی         . باشد  می روش جهت بهره گیری از انرژی دود      
 از  10% تـا    2%ان صرفه جویی انرژی بـین        میز ،آنهاو دمای دود خروجی از      ها     دیگ به

 دالر  600 دالر تـا     200هـا نیـز بـین       رقیمت اکونومایز . باشد   می هزینه سوخت مصرفی  
  .باشد  میمتغیرها   دیگازظرفیت Btu میلیون بازای هریک

، هـا    دیـگ  روش دوم برای استفاده از انرژی دود جهت گرمـایش آب ورودی بـه             
 با اکونومایزرها کـه در      ها  سیستموت این    تفا .های تقطیری است  اده از اکونومایزر  استف

از انـرژی گرمـای نهـان       ،  هـا   سیـستم روش اول به آنها اشاره شد آن است که در این            
 اسـتفاده هـا      دیـگ  تبخیر بخار آب موجـود در دود جهـت گرمـایش آب ورودی بـه              

از  طور چـشمگیری  از آنجا که انرژی آزاد شده از دود در حین تغییر فاز به              . گردد می
و همچنین در صـورتی کـه       ،  باشد   می انرژی آزاد شده از دود در حالت تک فاز بیشتر         

 15% تـا    5%توان با اکونومایزرهای تقطیری بـین         می میزان بخارآب در دود زیاد باشد     
  .در هزینه سوخت مصرفی صرفه جویی نمود

ی بـا اکونومایزرهـای      اکونومایزرهای تقطیری تا حد زیاد     استفاده از شرایط نیاز به    
حرارت مرکزی به اکونومایزرهای    های     دیگ در هنگام بررسی نیاز   . عادی تفاوت دارد  

نکتـه اول میـزان بخـار آ ب موجـود در            . تقطیری دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد       
 سوخت و همچنـین آبـی کـه در           در وجودمان هیدروژن   زکه بسته به می   باشد     می دود
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. اشـد ب  می متفاوت،  ی مختلف ها  سوختدر  ،  ی وجود دارد  سوخت به صورت ناخالص   
وجود در دود آن است که قسمت اصلی انـرژی آزاد            م علت توجه به میزان بخار آب     

 درنتیجه هـر چـه      .گردد  می شده دود در حین تغییر فاز در اثر میعان بخار آب حاصل           
 راان بخار آب در محـصوالت حاصـل از احتـراق بیـشتر باشـد انـرژی بیـشتری                    زمی
شـرط  . میعان بخـار آب بدسـت آورد       یری و طاز اکونومایزرهای تق   توان با استفاده   می

دوم برای بکارگیری اکونومایزرهای تقطیری آن است که دمـای آب ورودی کمتـر از               
دمای نقطه شبنم دود باشد تا در این حالت میعان دود در اکونومایزر تقطیـری انجـام                 

، بـه    از اکونومـایزرتقطیری   ج دود قبـل از خـرو      ر است از آنجـا کـه      الزم به ذک  . گیرد
هـا     دیـگ   در این حالت دیگر نیازی بـه دودکـش بـرای           ،شود  می صورت مایع تبدیل  

 ،باشـد   مـی  همچنین از آنجا که ترکیبات دود در فاز مایع کـامالً اسـیدی            . نخواهد بود 
گیـرد کـه ایـن امـر          مـی   اکونومایزرهای تقطیری با مواد ضد خوردگی انجـام        ساخت

امـروزه  . جب باالتر بودن قیمت آنها نسبت به اکونومایزرهای عادی گردیده اسـت           مو
یـک  هـر   دالر بـه ازای     1000 دالر تـا     300یی بین   ها  قیمتاکونومایزرهای تقطیری با    

 .باشد  میمتغیرها   دیگ از ظرفیتBtuمیلیون 

 برای دستیابی به باالترین میزان صـرفه جـویی در هزینـه سـوخت               ،بطور خالصه 
با سوخت گاز و دمای پایین      های     دیگ های تقطیری به  ر استفاده از اکونومایز   ،فیمصر

  .گردد  میآب ورودی منحصر
 روش آخر در رابطه بـا بکـارگیری انـرژی دود جهـت گرمـایش آب ورودی بـه                  

در ایـن روش نیـز ماننـد روش قبـل از            . باشـد   می آبهای    استفاده از اسپری  ها    دیگ
. گـردد   مـی  د در دود برای گرمایش سیال ناقل اسـتفاده        انرژی نهان تبخیر بخار موجو    
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حـرارت مرکـزی    های     دیگ در،  ترین حالت بکارگیری این تجهیزات     بنابراین مناسب 
تا در محصوالت حاصل از احتراق بتوان سهم باالیی از بخار           باشد     می با سوخت گاز  
 گیری گرانتر از آنجا که این سیستم نسبت به دونوع قبلی بطور چشم          . آب را دارا بود   

آب اغلـب در توانهـا و       هـای      بنـابراین بـرخالف دونـوع قبلـی از اسـپری           ،باشـد  می
کـه  باشـد     مـی   بدین صورت  ها  مبدلنحوه کار این    . گردد  می ی باال استفاده  ها  ظرفیت

شود و بـدین طریـق انـرژی      می عبور داده ها     دیگ د از میان قطرات آب ورودی به      دو
ی ها مبدل را اغلب   ها  سیستمبهمین جهت این    . کند  می گرمایشی خود را به آب منتقل     

 از سـوخت    20% تـا    5%تـوان بـین       مـی  با این روش  . نامند می حرارتی تماس مستقیم  
 امر خود دلیل محکمی بر توجیه اقتصادی بـاالی ایـن             این کاست که ها     دیگ مصرفی

  .باشد می ،ی باالها ظرفیتحرارت مرکزی با های   دیگطرح بخصوص در
 ها فنات انرژی در تجهیزات جانبی و کاهش تلف •

 اکنون به کـاهش     ،ی پیشین ها  گام در   ها  مشعلو  ها     دیگ پس از بهینه نمودن کارکرد    
پتانسیل صرفه جویی انرژی در این      . زیمپردا  می ها  فنهزینه کارکرد تجهیزات جانبی و      

ت حالت بسیار متفاوت بوده و به طور عمده وابسته به انرژی مصرفی توسـط تجهیـزا               
بطورمثال انرژی مصرفی توسط تجهیـزات جـانبی        . استها     دیگ جانبی و نوع سوخت   

 از کـل انـرژی ورودی بـه        10% تـا    5% با سوخت نفـت سـنگین در حـدود           هایی  دیگ
در حالی که این انرژی مـصرفی توسـط تجهیـزات جـانبی در هنگـام                .باشد  می سیستم

  .با شد  میقابل صرفه نظر بسیار کم و حتی ها مشعلاستفاده از گاز بعنوان سوخت 
، هـا   فـن جاری کارکرد تجهیزات جانبی و    های    برای کاهش تلفات انرژی و هزینه     

اولین راهکار جهت نیل به این       .گردد  می دو راهکار اصلی در این دستورالعمل ارائه      
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گیری از تجهیزات جـانبی اسـت کـه قابلیـت هماهنـگ نمـودن انـرژی                  بهره،  هدف
البته این راهکار همـانطور کـه       . دارا باشد ها     دیگ جی از مصرفی خود را با بار خرو     

  بیشتر مربوط بـه اقـداماتی      ،لعمل جامع نیز به آن اشاره گردید      در بخش اول دستورا   
راهکـار دوم کـه بـه       . گردد که در فاز انتخاب وطراحی اجـزا بایـد انجـام شـود              می

توانـد بطـور      مـی  وباشـد      مـی  در حال کار قابل اجـرا     های     دیگ سادگی در رابطه با   
جاری مربوط به کارکرد تجهیـزات جـانبی بکاهـد، کنتـرل            های    محسوسی از هزینه  

 اکثراً تجهیـزات جـانبی    .باشد  نمی نمودن اجزایی است که به کار آنها در سیستم نیاز         
برای افزایش ضریب اطمینان و همچنین ایجاد توانـایی کـارکرد سیـستم در              ها    دیگ

گرددکـه اغلـب نیـاز بـه کـارکرد            مـی  ی نصب شرایط مختلف بار به صورت دو تای      
، دائمـاً    جانبی دوتایی در کلیه شرایط بـار       حال اگر تجهیزات  . باشد  نمی سیستم دوم 

توان با نصب یک کنترلر ساده مانع از کارکرد سیـستم دوم در               می در حال کار باشد،   
کلیه شرایط بار شد وبدین ترتیب بطور چشمگیری از هزینـه جـاری کـارکرد ایـن                 

ی سنگین باانرژی مصرفی بـاال در       ها  سوختبخصوص در مواقعی که از      ،  هیزاتتج
  .گردد، کاست  میتجهیزات جانبی استفاده

 آنهـا را    ی پر مصرف نیز استانداردها اغلب وابسته کردن کارکرد        ها  فندر رابطه با    
همچنین تعویض آنها باانواع تنظیم شونده با تـوان         . کند  می  توصیه ها  مشعل کارکردبه  

زیرا هنگامی که   . باشد  می الباً دارای توجیه اقتصادی قابل قبولی     غ،  خروجی از سیستم  
 قابلیت تنظیم انرژی مصرفی خود را با بار خروجی دارا نباشـد، آنهـا را در                 ها  فناین  

ـ    ینماید که در این حالت و در شـرایط          می شرایط ماکزیمم بار تنظیم     ار کـاهش   کـه ب
  .گردد  می اتالفها فنسط  تویهیابد، انرژی قابل توج می
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 کنترلرها •

هـای     دیـگ  کـارکرد اضـافی   تـرین روش جهـت کـاهش         استفاده از کنترلرها ساده   
در واقـع   . باشـد   مـی   تجهیزات انتهایی   و ، اجزا وتجهیزات جانبی آنها    حرارت مرکزی 

خاموش کـردن آنهـا در زمـانی        ،  ها  سیستماولین اصل در کاهش هزینه جاری کارکرد        
  .باشد  نمیکارکردشان که نیاز به است

بهینه که برای نیل به این هـدف مـورد          اندازی     راه کنترلرهای زمانی وکنترلرهای با   
 در دسـتورالعمل جـامع مربـوط بـه فـاز طراحـی و انتخـاب                 ،گیـرد   مـی  استفاده قرار 

همـانطور کـه اشـاره گردیـد، ایـن          . تجهیزات بطور کامل مورد بررسی قـرار گرفـت        
عدم قابلیت تطبیق کارکرد با     . گردد  می ی والکترونیکی عرضه  کنترلرها در انواع مکانیک   

ات کنترلر در اثر قطع برق، عـدم        به هم خوردن تنظیم   ،  ها   دیگ ملکردشرایط جدید ع  
 از  ،ده در کنترلرهـای مکـانیکی     نـ و عدم وجود سیستم حـذف کن       توانایی تنظیم دقیق  

اع الکترونیکـی را    جمله مهمترین مسائلی است که تعویض کنترلرهای مکانیکی با انو         
  .کند  میدر این گام توجیه

نکته بسیار مهم دیگر در رابطه با کنترلرها، که در این گام باید مـورد توجـه قـرار                   
کننـده   باشد، سیستم حذف    می  که در حال کار    ها  هگیرد، آن است که در اکثر موتورخان      

 واقـع غیـر     کار بـا آن بـسیار مـشکل و در         ،  وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد       
 بـرای   ،هـا   هحذف کنند  شود، تا در این گام نصب       می این مسئله باعث  . باشد  می عملی

هریک از کنترلرها به طور جداگانه و در محلی که به سادگی برای مصرف کننـده در                 
  این امکان را به مصرف کننـده       ها  هدر حقیقت حذف کنند   . توصیه شود  دسترس باشد، 

تغییر دهد، بتواند در مواقع لزوم کنترلرها        یم کنترلرها را   تنظ  فرد دهد تا بدون آنکه    می
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ی مـشخص و در دسـترس و        هـا     مکان در   ها  هکنند حذف نصب. رج کند را از مدار خا   
یی که به سادگی برای مصرف کننـده در دسـترس           ها    مکانهمچنین انتقال کنترلرها به     

ن از کـارکرد طراحـی      تـوا   می نباشد، از جمله مهمترین اقداماتی است که با انجام آنها         
  .شده برای سیستم اطمینان یافت

 در ایـن    ،بهینـه اندازی     راه کنترلرهای با  در رابطه باانتخاب بین کنترلرهای زمانی و      
ـ         سیـستمی کـارکرد و بـه       گام نیز توجه به شرایط       اسـتفاده  ر کـه بـر روی آن از کنترل

  .باشد  میبرخوردارای   اهمیت ویژهگردد، از می
نیـاز بـه کـارکرد آنهـا در         ،  ارت مرکزی که در طـول شـبانه روز        حرهای     دیگ برای
 هـای مـسکونی مـورد اسـتفاده قـرار           که در سـاختمان    هایی  دیگمثل  ،  باشد   می سیستم

بهینه که از سنسورهایی جهت سنجش دمای       اندازی     راه گیرد، اغلب از کنترلرهای با     می
ان کارکردشان را بـا     زق می گیرد و بدین طریق قابلیت تطبی       می هوای داخل یا خارج بهره    

رهای زمانی بـرای    در حالیکه انواع کنترل   . گردد  می باشد، استفاده   می شرایط محیطی دارا  
  .که کارکردشان به شرایط محیطی وابسته نیستباشد   میتریی مطلوبها سیستم

 آن اطمینان از شرایط تنظیم شـده بـرای         ،هدف دیگر از نصب کنترلرها در سیستم      
وجـود  ممیزان اکـسیژن    گیری     اندازه خت با  کنترلرهای هوا به سو    ،مثالبطور  . باشد می

 مکـانیکی   توسـط اجـزاء   ،  د و با توجه به نـوع مـشعل و سـوخت مـصرفی آن              در دو 
اما از آنجا که    . پردازد می به تنظیم نسبت هوا به سوخت در بارهای مختلف        ای    واسطه

باشـد،   مـی  ری بسیار پایین  بهره گیری از این نوع از کنترلرها دارای نرخ برگشت پذی          
ی بسیار باال و    ها  ظرفیت به تاسیساتی با      بیشتر بنابراین استفاده از این نوع از کنترلرها      

  .گردد  میمحدودی سنگین ها سوخت
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 گیری مجدد راندمان احتراق و تدوین برنامه کاری اندازه •

جهـت  ،  یگری انجام هر اقدام د     از راندمان احتراق قبل  گیری     اندازه در گام سوم به   
 ازدر ایـن گـام      . حـرارت مرکـزی پرداختـه شـد       های     دیگ پی بردن به شرایط کاری    
راندمان احتراق برای   گیری     اندازه  به ،ی در حال کار   ها  سیستمدستورالعمل جامع برای    

توان به    می با انجام این محاسبات   . شود  می و در تمام شرایط بار پرداخته     ها     دیگ کلیه
را و در   هـا      دیـگ  ای واحـد انـرژی خروجـی از هریـک از          سادگی هزینه سوخت باز   

  بعالوه جهت تدوین مناسب ترین برنامه کاری بـرای         .شرایط بار بدست آورد   تمامی  
 الزم است هزینـه کـارکرد تجهیـزات جـانبی و همچنـین              ،حرارت مرکزی های    دیگ

 زاز سیستم نیز بازای واحد انـرژی خروجـی ا         ای    های دوره  هزینه نگهداری و مراقبت   
  هزینـه کـارکرد هریـک از       ،با جمع ایـن سـه مـورد       . مورد محاسبه قرار گیرد   ها    دیگ
همچنـین در صـورتی کـه مـشعل         . در کلیه شرایط بار بدسـت خواهـد آمـد         ها    دیگ

قابلیت کارکرد بـا دو سـوخت متفـاوت را          ،  ی مورد استفاده در موتورخانه    ها  مشعلیا
  . باشد  میت دوم نیز الزمداشته باشد، انجام محاسبات فوق در رابطه با سوخ

در کلیه شـرایط    ،  ها  مشعلتوان با بدست آوردن هزینه کارکرد هر یک از            می اکنون
به تدوین دو برنامه کاری اصلی و مجـزا بـرای هـر             ،  ی مختلف ها  سوختبار و برای    

تـوان بطـور چـشمگیری از         مـی   پرداخت که بـا اجـرای دقیـق آنهـا          ها  مشعلیک از   
  . د تاسیسات گرمایشی کاستجاری کارکرهای  هزینه

جهـت  ای    تـدوین برنامـه   ،  گیـرد   مـی  اولین برنامه که تدوین آن مورد بررسی قرار       
همانطور در گام چهـارم همـین       .  است ها  مشعلاستفاده از اقتصادی ترین سوخت در       

ی هـا   مـشعل ی در حال کار بر روی سیستم بـا          ها  مشعلبخش اشاره گردید، تعویض     



   267       های حرارت مرکزی سازی مصرف انرژی در دیگ های جامع در رابطه با بهینه تدوین دستورالعمل  

عمل بـه دسـتورالعمل      گردد تا بتوان در این گام با        می اعثسوختی ب  شونده دو  تنظیم
 بـا انجـام     .نمـود اندازی     راه  را با کمترین هزینه ممکن     ها  مشعل،  تعویض نوع سوخت  

، ی مختلف ها  سوخت به ازای    ها  مشعلمحاسبات فوق و بدست آوردن هزینه کارکرد        
گامی تعـویض   در حقیقت هن  . باشد  می تدوین برنامه تعویض نوع سوخت بسیار ساده      

سیستم  نگهداری،  خرید سوخت های    گیرد که مجموع هزینه     می در نوع سوخت انجام   
بـه همـین    . و کارکرد اجزای جانبی در سوخت جدید از سوخت قبلـی کمتـر باشـد              

های دقیق در تعویض نوع سوخت را معین کرده و بدین طریـق              توان زمان   می سادگی
حرارت مرکـزی را بـا کمتـرین        های    دیگ ،با تدوین دستورالعملی واضح و مشخص     

  . نموداندازی   راههزینه سوخت مصرفی
جهت تقسیم  ای    برنامه،  که در این گام باید به تدوین آن پرداخت        ای    دومین برنامه 

 تدوین این برنامه نیز بر مبنای محاسبات پیشین انجـام         . باشد میها     دیگ بهینه بار بین  
صی از بار کل دارای بـاالترین رانـدمان         درصد مشخ در   ها  مشعلدر حقیقت   . گیرد می

تقـسیم  هـا      دیگ بنابراین همواره باید بار کل مورد نیاز را طوری بین         . باشد  می کارکرد
در . م رانـدمان ممکـن در حـال کـار باشـد           در مـاکزیم  هـا      دیـگ  مود که هر یک از    ن

انـرژی زیـادی را     هـا      دیـگ  زیاد باشـد و   ها     دیگ که ظرفیت توان خروجی از    صورتی
 از اجـرای دقیـق      ،بهره گیری از کنترلرهای اتوماتیک متـوالی       توان با   می  کند، مصرف
  .کاری تدوین شده اطمینان یافت برنامه

 برنامـه کـاری را در        دو الزم به ذکر است کـه رونـد فـوق در تـدوین و اجـرای               
باال باشد، در گام هـشتم از دسـتورالعمل جـامع    ها     دیگ صورتی که ظرفیت خروجی   

  .نصب تجهیزات گرمایشی باید انجام دادبرای انتخاب و
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 دیده ی آسیبها عایقتعمیر  •

  بر روی تجهیزات با دمای بـاال کـه در محـیط موتورخانـه در حـال کـار                   ها  عایق
انتقـال  هـای      بر روی لوله   ،ها  عایقهمچنین استفاده دیگر از     . گردد  می باشد، نصب  می

از آنجـا کـه نـصب وتعمیـر         . به تجهیزات انتهایی اسـت    ها     دیگ دهنده سیال ناقل از   
برگـشت پـذیری کمـی        در تاسیسات گرمایشی کار بسیار پر هزینه و با نـرخ           ها  عایق
  را تنهـا در صـورتی توصـیه        ها  عایقبهمین جهت استانداردها تعویض وتعمیر      ،  است
ی آسـیب   هـا   قسمتبرای شناسایی   .  بطور جدی آسیب دیده باشد     ها  عایقکند که    می

بازدیدهای ، ی تاسیسات موجود در موتورخانه نصب گردیده      یی که بررو  ها  عایقدیده  
 و بـه سـادگی    باشـد      مـی  ی آسیب دیـده عـایق کـافی       ها  قسمتجهت یافتن   ای    دوره
در حالی که آسـیب دیـدگی عـایق،         . توان مشکالت عایق رابا چشم تشخیص داد       می

 قابـل   باچـشم ،  به تجهیزات انتهـایی   ها     دیگ منتقل کننده سیال ناقل از    های    لوله برای
های   در این حالت باید از دوربین    ها  عایقو برای پی بردن به وضعیت        تشخیص نبوده 

، هـا   عـایق منظور از آسـیب دیـدگی       . و اسکنرهای حرارتی استفاده نمود     مادون قرمز 
بهمین جهت در   . باشد  می مرطوب بودن آنها وعدم چسبندگیشان به سطوح تجهیزات       

 خشک بوده و بـه سـطوح چـسبیده باشـد،            ها  یقعادر صورتی که    ،  ها  عایقبازدید از   
یی از عایق نیز از بین رفته باشد، تعویض و تـرمیم آنهـا بـه هـیچ                  ها  قسمتحتی اگر   
  .ستارای توجیه اقتصادی قابل قبولی نیعنوان د

 استفاده از گرمای هدر رفته از تجهیزات گرمایشی موجود در محیط موتورخانه •

 بنـدرت در محـیط      هـا   عـایق ه گردید، تعمیـر     همانطور که در گام پیشین نیز اشار      
 بهمین جهت در این گام بـا        .موتورخانه دارای توجیه اقتصادی قابل قبول خواهد بود       
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انجام راهکاری ساده به استفاده از گرمای اتالفی از تجهیزات موجود در موتورخانـه              
ی از ایـن    اولین اصل بـرای بهـره گیـر       . زیمپردا می،  به محیط موتورخانه  ،  با دمای باال  

 های بـاز موتورخانـه      و درب  ها  ه جلوگیری از اتالف آن از طریق پنجر       ،انرژی گرمایی 
تـوان هـوای ورودی بـرای احتـراق را بـا عبـور دادن از طریـق                    مـی  سـپس . باشد می

، گـرم نمـوده و سـپس    دنک  میهایی که از نقاط گرم موجود در موتورخانه عبور         کانال
 افزایش دمـای    oF40  هر تر نیز اشاره گردید، بازای    همانطور که پیش  . وارد مشعل نمود  

بنابراین انجـام ایـن     . یابد  می  افزایش 1%ها     دیگ راندمان،  هوای ورودی برای احتراق   
تواند نقش بـسیار      می با ظرفیت باالی خروجی   های    بخصوص در موتورخانه  ،  راهکار

یق ایـن طـرح     البته اجرای دق  . جاری کارکرد داشته باشد   های    موثری در کاهش هزینه   
  .نیازمند نکاتی است که به طور کامل و مفصل در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفت

حرارت مرکزی در حـال کـار بـه         های     دیگ که ده گام فوق در رابطه با      در صورتی 
جـاری کـارکرد    هـای     توان بطور چشمگیر و محسوسی از هزینه        می دقت انجام گیرد،  

 بـا  یحـرارت مرکـز  هـای    دیـگ درورالعمل بیشترین کارایی این دست  . سیستم کاست 
در ایـن حالـت     . سـت اکه برای مدت طوالنی در حال کـار         باشد     می ی باال ها  ظرفیت

هزینه اولیه که جهت بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم مورد استفاده قرار گرفتـه               
  .باشد  میدر کمتر از یک سال قابل برگشت
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