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 ابراهیمنام: 

بررسی و بهبود عملکرد بخاری  عنوان پايان نامه:

 گازسوز با محفظه احتراق بسته. 

 دكتر مصطفي رحیمي استاد راهنما:

مهندسي مكانیك    رشته: كارشناسي ارشد     مقطع تحصيلي:

محقق اردبیلي    دانشگاه:تبديل انرژي     گرايش:

تاريخ فارغ فني ومهندسي       دانشكده:

 71  :تعداد صفحه   4/10/1389:التحصيلي

راندمان حرارتی بخاری  ،بخاری گازسوزهاي كليدي: واژه

 احتراق ، بخاری دو جداره ،

 چكيده:

گازسوز معمولی، هوای داخل اتاق بطور مستقیم در بخاری 

شود. همچنین نشت ونفوذ برای انجام احتراق مصرف می

محصوالت احتراق بدلیل باز بودن انتهای محفظه احتراق، 

های گازسوز به داخل محفظه گرمايش از معايب بخاری

باشند. در اين تحقیق برای برطرف کردن معايب ذکرشده می

خاصی از بخاری گازسوز خانگی،  به  باال، بر روی نوع

طول( که × عرض × )ارتفاع  mm600 × mm250 × mm500ابعاد 

هوای الزم برای احتراق را از بیرون تأمین کرده و به 

صورت آزمايشی درقالب يک طرح پژوهشی درگروه مهندسی 

مکانیک دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه محقق اردبیلی 

گرفت. همچنین تأثیر  ساخته شده، آزمايشات انجام

ارتفاع دودکش بر عملکرد بخاری نیز مورد ارزيابی قرار 

 × mm540  × mm220گرفت، سپس يک محفظه ديگر به ابعاد 

mm450         طول( ساخته شد ودر   ×عرض × )ارتفاع

       داخل بخاری قبلی قرار داده شد که در اين بخاری

هم مرکز با قطر )دو جداره( متصل به يک لوله دو جداره 

 10سانتیمتر وقطر لوله داخلی  15لوله بیرونی 

 15احتراق از طريق لوله  سانتیمتر، هوای الزم برای

سانتیمتر وارد بخاری شده ومحصوالت احتراق توسط لوله 

سانتیمتر از بخاری خارج گرديد. برای هر دو بخاری  10

ه بار از داخل محفظالزم  برای احتراق يکشده هوایذکر

گرمايش و بار ديگر از  بیرون محفظه گرمايش تأمین 

گیری الزم گرديد  و درهر مرحله، آزمايشات واندازه

تک جداره ودو جداره در شرايط انجام شد. راندمان بخاری

نتايج بدست آمده نشان يکسان آزمايش مقايسه گرديد و

حالت تأمین هوا از داخل محفظه گرمايش برای  داد که در

 ٪6/3اری، راندمان حرارتی بخاری دو جداره حدود هردو بخ
باشد و همچنین در تک جداره می       بیشتر از بخاری 

حالت تأمین هوا از بیرون محفظه گرمايش برای هردو 

 ٪2/2بخاری، راندمان حرارتی بخاری دو جداره حدود 
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 يبر کارها يمقدمه و مرور

 گذشته

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

در اين فصل ابتدا بخاری گازسوز به عنوان يک وسایله گرمايشای 

تقسیم بندی آن از نظر دودکش         توضیح داده می شود و سپس

نحوه انتقال حرارت  به و بدون دودکش انجام می گیرد. در ادامه

 پرداخته بر مطالعات انجام شده قبلی در بخاری گازسوز و مروری

 می شود.

 

  مقدمه -1-1
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انسان امروز كه بیشتر وقت خود را در فضاهاي بساته مانناد    

كناد باراي تاأمین محل سكونت، وسیله نقلیه و محل كار سپري مي

آسايش و امكان فعالیت بهینه، نیاز به هوا و شرايط مطلوب) از 

رد. بشر از ابتداي خلقات باا نظر پاكي، درجه حرارت و ...( دا

فرسااي تابساتانها، مشكالت تغییرات شديد جوي مانند گرماي طاقت

سرماي شديد در زمستانها، شرايط خشاك ياا بسایار مرطاوب آب و 

هوايي مواجه بوده است. زندگي در غارها، كشف آتش، بكار باردن 

پوشش گرم كننده از پوست حیواناات و غیاره از جملاه اقادامات 

ولیه در مبارزه با تغییرات جوي و حفظ خاود در مقابال انسان ا

آن بوده است. بعدها با ساخت خانه و شاناخت عوامال ما ثر بار 

گرمايش، سرمايش و تهويه سااختمانها ساعي نماوده اسات كاه از 

اثرات آفتاب، ثابت بودن تقريبي دماي داخل زمین و غیره باراي 

ند. استفاده از سرد و گرم كردن و تهويه طبیعي آنها استفاده ك

طبقات زيرزمین در بعضی از سااختمانهاي قاديمي و گنبادي شاکل 

هايي از تئوري انساان باراي هاي روستايي  نمونهكردن سقف خانه

تنظیم شرايط محیط زيست بوده است. با توجه به افزايش جمعیت و 

آوري و نیاز صانايع و تراكم ساختمانها و همچنین با پیشرفت فن

ي و منازل مسكوني و غیره به فضاهاي پاا  و باا مراكز تحقیقات

هاي پیشرفته با كنترل شديد شرايط محیطي، توجه به طراحي سیستم

مصرف انرژي بهینه و تولید كمترين مقدار صدا و ارتعاش افزايش 

 پیدا كرده است. 

گذاري اولیااه تأسیسااات هاي ساارمايهاز نظاار اقتصااادي، هزينااه

برداري آن بخاش قابال داري و بهرههاي نگهساختمان و نیز هزينه

ل کیها را تشابارداري سااختمانهاي ساخت و بهرهتوجهي از هزينه

دهد. استفاده از گاز طبیعي در سیستم گرمايش منازل مساكوني مي

و غیر مسکونی به علت اقتصادي بودن و نیز هزينه نگهداري كمتر 

حتاي هاي گازرسااني باه راو غیره كه انتقال آن از طريق لولاه

 پذير است بسیار معمول است.امكان

اده فهاي گازساوز موجاود كاه در مناازل مساكوني اساتبخاري   

شوند اكسایژن الزم باراي احتاراق را از داخال اطاااق تاأمین مي

اق توسط انساان نیاز باياد كنند در حالي كه اكسیژن داخل اطمي

هاا و هاا و پنجرهدرزها و منفذهاي موجاود در ورودي مصرف شود.

تواننااد در تااأمین هااواي تااازه مااورد نیاااز ساااكنین و ... مي

بخاريها نقش حیاتي ايفاا كنناد. در هاواي سارد زمساتان اگار 

ها بسته شاود و اكسایژن الزم هاي نفوذ اكسیژن به داخل اطاقراه

براي احتراق كامل تأمین نشود ممكن اسات حاوادخ خطرنااكي باه 

ي نصاب و اساتفاده و هاي گازسوز به دلیل سادگوجود آيد. بخاري

هزينه پايین در میان وسايل گرمايشي با استقبال زيادي روبارو 

بوده است. اين وسیله گرمايشي عالوه بر پاايین باودن رانادمان 

حرارتي آن از لحاظ پاكي هواي فضاي مورد گرمايشاي نیاز داراي 

باشد. مصرف اكسیژن قابل توجه از داخل فضا و امكان اشكاالتي مي
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حصوالت احتراق به داخل اين فضا و جريان هواي سرد از راهیابي م

منافذ به سمت بخاري از جمله اشكاالت در بكارگیري ايان وسایله 

 باشد. گرمايشي مي

 

 بخاري گازسوز به عنوان يک وسيله گرمايشی   -1-2

باشد، به همین دلیل از ايان ايران داراي منابع غني گاز مي   

آيد كه يكي از ماوارد مهام آن در ماده مصارف زيادي به عمل مي

اي در مصارف گااز هاي گازسوز است. اين وسايل، سهم عمادهبخاري

كشور دارند. با توجه به كیفیت احتراق گاز طبیعاي در مقايساه 

الحصاول باودن تباديل انارژي هاي مايع و به دلیال سهلبا سوخت

فسیلي گاز به انرژي حرارتاي، اساتقبال فراواناي از آن باراي 

 ه عمل آمده است.بهاي گرمايشي منازل در ايران تمسیس

اي از نیازهااي هاای گازساوز بخاش عمادهدر حال حاضر بخاري   

ها را برطارف هاا و ساالناي از قبیال اتاقحرارتي فضاهاي بسته

خاانگی وتجااری گااز طبیعای  مصارف سازند. با دقت در مقدارمي

ايت شارکت ملای (]سا1388میلیارد مترمکعب درسال  8/61درايران )

توان به خوبي دريافت كه بهینه نمودن مصارف در گاز ايران[، مي

اين قبیل وسايل هر چند به میزان اند ، به دلیل تعداد بسایار 

تواند باه درصاد قابال استفاده كنندگان از اين گونه وسايل مي

 جويي هزينه و سوخت منجر گردد.توجهي صرفه

گازسوز تقريبا مشابه بوده و هاي اساس كار و ساختمان بخاري   

بندي می تواند با توجه به تفاوت جزئي با هم داشته و يک تقسیم

 گیرد.داشتن دودكش يا بدون دودكش صورت 

 ز بدون دودكشبخاري گازسو -1-2-1

اين نوع بخاري فاقد دودكش خروج محصوالت احتراق باه بیارون    

تاراق باه طاور از فضاي مورد گرمايش بوده و هواي الزم براي اح

مستقیم از فضاي مورد گرمايش تأمین شده و محصوالت احتراق نیاز 

شود. راندمان حرارتي اين وسیله خیلي باال به همان فضا وارد مي

باشد. هرگااه غلظات اكسایژن در فضااي اطاراف % مي99و در حدود 

جرياان  ، % كاهش يابد سنسور اکسیژن18بخاري به مقدار كمتر از 

نماياد. اساتفاده از ايان اين وسیله را قطاع ميگاز ورودي به 

وساایله بااراي مكانهااايي ماننااد مغااازه و غیااره كااه از طريااق 

بازشوهايي به طور مستقیم در ارتباط با فضاي بیرون است توصیه 

شااده اساات. اسااتفاده از اياان وساایله در كشااورهاي اروپااايي و 

اري سابقه دارد منجر به حادثه ناگو سال 45آمريكايي كه بیش از 

نشده است هر چند عدم استفاده از آن در اتااق و هنگاام خاواب 

 .]10[توصیه شده است

امتیاز اصلي اين وسیله گرمايشاي باه بااال باودن رانادمان    

شود و يكي از معايب اصلي آن مصرف اكسایژن حرارتي آن مربوط مي

مورد نیاز سااكنین از درون فضااي ماورد گرمايشاي باوده و از 
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احتمال خراب شدن سنسور بكار گرفته شاده در آن  معايب ديگر آن

 تواند منجر به حوادخ ناگوار شود.است كه مي

 ز دودكش داربخاري گازسو -1-2-2

اين نوع بخاري در اناواع طارح و باازدهي حرارتاي مختلاف     

تولید شده، ولي طرز كار و ساختمان همگي آنها مشاابه باوده و 

تراق(، مشعل )اجاق(، مجماوع داراي بدنه اصلي، كوره )محفظه اح

هاي پیلوت )شمعك(، ترموكوپل و فند ، شایر كنتارل گااز، لولاه

باشد. بدنه اصلي از ورق فوالد تهیه شده و ساطح رابط و غیره مي

كاااري بااه روش اسااتاتیك پوشااش كاااري و يااا بااا رن آن را لعاب

حفظاه احتاراق(  از ورق فاوالد باوده و باراي دهند. كوره )ممي

زدگي و ايجاد حرارت مطبوع و دوام بیشتر آن را از زن جلوگیري 

كنند. مشعل )اجاق( معموالً از فوالد ضد زنا  سااخته كاري ميلعاب

شود. پیلوت يا شمعك كه كالهك آن گاز را در سه جهت باه سامت مي

كند و در انتهااي آن جرقه زن، مشعل اصلي و ترموكوپل هدايت مي

د. ترموكوپل كه وظیفه قطع گااز نازل گاز قابل تنظیم قرار دار

جرقاه زن كاه الكتريساته  و را در مواقع ضروري بر عهاده دارد

حاصل از پیزو الكتريك داخال شایر كنتارل را باه جرقاه مبادل 

   سازد.مي

شیر كنترل )كاربراتور( كه وظیفه كنتارل ساوخت و روشان باودن 

و هاي اصلي زير باوده شامل قسمت ، دائم شمعك را به عهده دارد

 نشان داده شده است. بطور شماتیک (1-1در شكل) 

 الف( واحد نظارت بر شعله يعني مكانیزم ترموكوپل

 ب( كنترل كننده عبور جريان گاز

 ج( فیلتر

 يهاي عبور جريان گاز به مشعل اصلد( تنظیم كننده

 زنجرقه (ه 
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 کاربراتور بخاری گازی( ساختمان 1-1شكل)

 

 

 

 

 

             

 

 

 

هاي رابط از جنس آلومینیوم يا ماس و از ناوع نیماه ساخت لوله

رسااند. بوده و گاز را از شیر كنترل به مشعل اصلي و پیلوت مي

ع وز ساپرهاي كنتارل و توزياهاي مهم ديگر بخاري گازسااز قسمت

 باشند.حرارت و دودكش مي

هاي لمشاعهااي گازساوز خاانگي و تجااري از در طراحي بخاري   

هاي اتمساافريك در مشااعلشااود. اتمساافريك گازسااوز اسااتفاده مي

 متر آب( كااربردساانتي 35هايي با فشار گااز كام )حادود سیستم

شاود در آنها انرژي جنبشي فوران گاز باعث مي فراواني داشته و

ضاي اطاراف  كه قسمتي يا تمام هواي الزم براي سوختن گااز از ف

هاي اتمسفريك، مشعلمشعل به داخل آن كشیده شود. يكي از اجزاي 

باشد. سوخت گازي كه لوله مخلوط كننده )ونتوري( هواي اولیه مي

شود از اوريفیس يا پايه آن به داخل لوله مخلوط كننده وارد مي

یب هوا و گاز با هام مخلاوط هوا را به داخل مكیده و بدين ترت

گردد، بناابر ايان طراحاي گرديده و وارد توزيع كننده مشعل مي

ساازي از جمله ونتوري نقش بسازايي در بهینه مشعلمناسب اجزاي 

كناد. هاي گازسوز ايفا ميها در بخاريمصرف سوخت و كاهش آالينده

طرحواره مجموعه اوريفیس و ونتوری در شکل زير نشان داده شاده 

 [.2است]

 

جريان 

 گاز 
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ی               (  طرحواره مجموعه اوريفیس و ونتور2-1شكل)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 ت در بخاری گازسوزانتقال حرار -1-3

انتقال گرما از يک دستگاه بخاری گازسوز به محاایط اطاراف     

ان انتقاال به دو طريق تابش و جابه جايی صورت می گیارد. میاز

گرما بطريق تابش بستگی به مشخصه هاای فیزيکای و هندسای جسام 

تابنده و محایط تابیاده دارد. يکاای از مهمتارين متغیرهاا در 

دمای سطح تابنده می باشد. طراحان بخاری به خاطر  ،میزان تابش

آنکه سطوح داغ می توانند احتمال باروز آتاش ساوزی را بیشاتر 

سطح خارجی بخاری نمی باشند، لذا  کنند عالقمند به افزايش دمای

ساطوح  بخش عمده ای از گرمای بخاری بدلیل نفوذ هوا به مجاورت

داغ محفظه احتاراق عاالوه بار ساطوح خاارجی بخااری باه طرياق 

کنوکسیون انتقال می يابد. اختالف دمای قابل مالحظه باین هاوای 

آزاد و سطوح داغ، باعث ايجاد جريانهای با دمای قابال مالحظاه 

می شود. با توجه به اختالف دمای زياد          ر امتداد قائمد

اين جريان با هوای ساکن موجود در اتاق هاوای گارم باا سارعت 

دريچه 
 ورود هو ا

خروجی 

 مکنده

بدنه 

 مکنده

فیساوري  
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بیشتری به سمت سطوح فوقانی اتاق حرکت کرده و به گراديان دما 

  در جهت قائم می افزايد.

تأمین هوای الزم برای احتراق در بخاری و جابه جاايی هاوای    

ی تواند جريان های سطحی سرد که غالبًا ازمنفاذهای ورودی محل م

 هوای سرد به اتاق وارد می شود را به سمت بخاری به وجود آورد

که باعث اختالف فاحش در توزيع دمای اتاق مای شاود. بناابراين 

انتقال گرما به طريق تابش و کنوکسیون می تواند احسااس گرمای 

و باا فاصاله  وجاود آوردبیشتری را در نزديکی ورودی بخااری ب

يانهای ساطحی احسااس گرفتن از بخاری مخصوصًا در امتداد اين جر

 [.8شود رحیمی و عبدی اقدم ]سرما تقويت می

 مروری بر مطالعات انجام شده قبلی    -1-4

هااي گازساوز، مطالعاات رغم اساتفاده گساترده از بخاريعلي   

انجام نشده است. از ها زيادي در مورد اصالح و بهبود اين سیستم

توان به بین مطالعاتی که نتايج حاصل از آنها انتشار يافته مي

 موارد زير اشاره نمود :

[ در مطالعاه خاود باه بررسای اثار 14کیانی فر و همکاران ]   

متغیرهااای مااوثر باار عملکاارد بخاااری از جملااه ابعاااد بخاااری 

میدهاد برراندمان بخاری پرداخته اند، نتايج اين مطالعه نشان 

درصاادی طااول بخاااری آزمااايش) بااا ابعاااد  20بااا افاازايش 

mm250×mm540×mm635 افازايش مای 5/18( میزان انتقاال حارارت %

% 6میازان انتقاال حارارت  % عارض بخااری،20يابد و با افزايش 

افزايش پیدا می کند که در هر دو حالات علات افازايش انتقاال 

 حرارت، افزايش سطح تبادل بوده است.

به اين که بخاری گاز سوز را می تاوان جازم مشاعلهای با توجه 

پیش آمیخته کامل به حساب آورد، به همین دلیال کااهش  ً  اتقريب

ابعاد محفظه احتراق بر غلظت گونه ها تاثیر چنادانی نداشاته، 

مگر کاهش ابعاد محفظه به حدی باشد که فضا و زمان کافی بارای 

برای  [12]علیجانی .[18تکمیل واکنش احتراق وجود نداشته باشد ]

صرفه جويی در مصرف انرژی و افزايش راندمان بخااری هاای گااز 

سوز دودکش دار تغییراتی در ساختمان بخاری های معمولی بوجاود 

آورده است، که از جمله اين تغییرات سعی در بهینه سازی مشاعل 

،کالهک تعديل و موانع حرارتی بوده است. مبنای مقايسه در ايان 

ری خط تولید در دست ساخت می باشد. با گذاشاتن ياک مقاله، بخا

 %1 سپر حرارتی تشعشعی گداخته در بخاری مبناا، باازده بخااری

افزايش يافتاه  ppm13  به حدود CO گازافزايش يافته ولی مقدار 

اسااااااااات ودر آزماااااااااايش بعااااااااادی باااااااااا                                                                      

% 2/5حرارتای حادود  باازده (اتصاال )در طوقاه ردن حلقهک تن 

کااهش يافتاه  ppm 1حدود   CO  افزايش يافته است و مقدار گاز

است. در آزمايش ديگری با گذاشاتن ماانع حرارتای مااورب شااهد 

 ppm 15دحادوCO % بوده و میزان گاز7/4افزايش راندمان در حدود
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ی بجاای ماورب اندازه گیری شده است. با گذاشتن يک ماانع افقا

نیاز  COافزايش پیدا کرده و میازان  ٪7/11بازده حرارتی حدود 

ppm9  گزارش شده است. در آزمايش ديگری طول مانع حرارتی کالهاک

میلیمترافزايش داده شده اسات و رانادمان  40تعديل به اندازه 

رسیده  ppm  15نیز به میزان COوافزايش پیدا کرده  ٪9/3حرارتی 

مت مانع حرارتی کالهک تعديل کا ساته شاده کاه وسپس از ضخا است

باه  نیاز CO رومقاداافزايش پیداکرده  ٪4/9بازده حرارتی حدود

ppm7 .مانع حرارتای  ،از جمع بندی هیزم مصنوعی سپس رسیده است

باازده  وافقی و تن  کردن حلقه خروجی درطوقاه اتصاال انجاام 

  ppm 547   نیاز CO افزايش پیدا کرده و میزان گااز ٪8/12حرارتی

اين آزمايش با ترکیب اضاافه کااردن ماانع  ه است.مشاهده گرديد

و مشااهده  تکرار شاده حرارتی کالهک تعديل و مانع حرارتی افقی

افازايش پیادا کارده ومقادار  ٪6/15که بازده حرارتای ه گرديد

گزارش شده در اين  CO . مقادير گاز رسدمی  ppm557  به ،COگاز

 د باالتر است.از حد استاندار آزمايشات

علیجانی با توجه به مطالعات خود نتیجه گیری نموده اسات کاه  

برای سرعت گازهای حاصل از احتراق در مسیر خروجای ياک مقادار 

اين مقدار برای حاالت مختلف طبق آزمايش تجربه  ،حدی وجود دارد

شده و همچنین ايشان نتیجه گرفته است که هماه حااالتی کاه باه 

فزايش رانادمان شاده اناد نمای توانناد در صورت منفرد باعث ا

ترکیب با يکديگر نیز افزايش رانادمان بخااری را ساابب شاوند. 

فت کاه باا  بنابراين فقط يک حالت بهینه را می توان نتیجه گر

توجه به آزمايشات مختلف، حالت جايگزينی موانع حرارتای افقای 

 ٪7/11به جای موانع حرارتی مورب بوده اسات کاه موجاب افازايش

                                                                                                                                           انادمان حرارتای شاده اسات.     ر

[ در آزمايشاگاه 2در تحقیقاتي كه توساط بیادآبادی وهمکااران]

ك دانشگاه علم و صانعت تحقیقاتي احتراق دانشكده مهندسي مكانی

ايران انجام گرفته در مورد قطر سوراخ اوريفایس، شااكل هندساي 

، فاصله اوريفیس از دهانه ورودي مكنده و مشعلمكنده )ونتوري( 

سرعت گاز خروجي از اوريفیس كه پارامترهاي م ثر در تركیب هوا 

باشاند، تحلیال و بررساي هاي گازسوز ميو سوخت اولیه به بخاري

رفته است. حل عددي جريان، با در نظر گرفتن يك ونتوري انجام گ

هاي اتمسفريك كااربرد دارد انجاام شاده اسات. مشعلخاص كه در 

[ استفاده شده است كه در اين  17براي حل عددي روش جريان سرد] 

روش معادالت جريان همراه با معادله انرژي باراي هار جزئاي از 

رار دادن پروسه احتاراق اجزاي تشكیل دهنده سیال بدون مدنظر ق

گردد و زماني كه الگوي كلي جريان بدسات آماد در مرحلاه حل مي

 0[، ]19شود ] بعدي محاسبات مربوط به پروسه احتراق گنجانده مي

2 ] .                                                                                                                                                                                           
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( هندسه اين ونتوري نشان داده شده است، باا توجاه 3-1شكل )در 

 305/4تاا  778/1به سوراخ اوريفیس كه به طاور معماول از حادود 

باشاد در حال عااددي حاداكصر فاصااله ای كاه متر متغیار ميمیلي

متار در میلي 33از دهانه ورودي داشاته باشاد  توانداوريفیس مي

 نظر گرفته شده است.

  

                                     

( هندسه انتخاابی بدناه 3-1شکل)                                        

 [ 2در مطالعه بيدآبادی و همکاران ] اوريفيس و ونتوری

                                       

اي مناسب از دهانه ونتاوري در مدل حل عددي يك روزنه با فاصله

و در مركز آن تعبیه شده است. گاز مورد استفاده متان باوده و 

 فرض شده كه هواي محیط به طور محوري و با سارعت كام از محایط

گاردد. در پیرامون بر اثر فوران گاز به داخل ونتوري هدايت مي

بعادي و متقاارن انجاام  در حالات دو تحلیل عددي ، اين تحقیق

اثر تغییر قطر دهاناه اوريفایس و تغییار  آن درکه  گرفته است

سرعت جريان گاز خروجي از آن همراه با اختالط هواو سوخت اولیه 

در ونتوري بررسي گرديده است. نتايج نشان داده است كاه كااهش 

و  قطر اوريفیس و افزايش سرعت گاز خروجاي باعاث اخاتالط بهتار

دهد كه باراي تر نشان ميگردد. بررسي دقیقبیشتر سوخت و هوا مي

 2/1تاا  8/0هنگامي كه قطر سوراخ آن بین  ، اين هندسه اوريفیس

گیرد. باا توجاه تري صورت ميمتر باشد اختالط به شكل مناسبمیلي

فزايش قطار  به نتايج اين بررسی مشخص شده است كاه در صاورت ا

متر، جريان مخلاوط میلي 2/1ري بیشتر از روزنه اوريفیس به مقدا

سوخت و هوا در ورودي و خروجي ونتوري به طور ناگهاني افازايش 

شود، باه يافته و با افزايش آن پروسه اختالط با مشكل روبرو مي

عبارت ديگر در سرعت باال زمان كافي جهت اختالط مخلاوط ساوخت و 

 هوا در طول ونتوري مهیا نخواهد بود.

[ 15و همكااران ] اي ديگر كه توسط وحیديان كامیاادلهدر مقا   

تحت عنوان طراحي و ساخت بخاري گازسوز هوشمند منتشاار گردياده 

است، نشان داده شده است كه با استفاده از مدل هوشمند بخااري 
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هاي فازي جهت كنترل دمااي و شومینه گازسوز با ارائه الگوريتم

ضمن بهینه نمودن مصارف  توان به میزان بسیار زيادييك اتاق مي

سوخت، احساس آرامش و رفاه بیشتري را در استفاده كننادگان از 

اين قبیل وسايل ايجاد نمود. همچنین سعي شده است براي كنتارل 

مك روشاهاي  بهتر سیستم دينامیك و غیر خطي دماي يك اتاق به ك

فازي، مدلهايي تقريبي جهت كنترل سیستم ارائاه گاردد. سیساتم 

جزئیات سخت افزاري و نرم افزاري نمونه ساااخته شاده پردازشگر 

بیان گرديده است و تالش شده است که با لحاظ كردن پارامترهااي 

نااوين طراحااي، ارتباااط بااین كاااربر و دسااتگاه بااه بهتاارين و 

ترين روش ايجاد گرديده و دستگاه با هزينه پاايین سااخته ساده

 شود.

ساازي حات عناوان شبیهاي را ت[ مقاله14كیاني فر و همكاران]   

احتراق در يك بخاري گازسوز خانگي و بررسي پارامترهااي ما ثر 

سازي عددي فرايند احتراق در آن منتشر كرده اند كه در آن شبیه

هاي گازسوز خانگي با فرض جريان آشفته ساه بعادي باا در بخاري

انتقال حرارت جابجايي آزاد و تشعشاي بررساي شاده اسات. اثار 

مچون شرايط محیط، ارتفااع و قطار دودكاش، ساهم پارامترهايي ه

ي و نصب فن روي بخاري باه منظاور افازايش عانتقال حرارت تشعش

راندمان بررسي شده است. جهت بررسي شرايط محایط ياك مادل ساه 

هايي باا شارايط مختلاف قارار بعدي از بخاري تولید و در محیط

 دهاد نصاب بخااري درگرفته است. نتاايج ايان تحقیاق نشاان مي

هاي وسیع و سقف بلند به دلیل ساهم زيااد انتقاال حارارت محیط

جابجايي آزاد و توزيع حرارت اصاالً مناساب نیسات. همچناین باا 

تاوان افزايش سهم انتقال حرارت تشعشعي يا اساتفاده از فاان مي

 % افزايش داد.85راندمان بخاري را تا 

شعشع بر [ در مقاله خود به بررسی اثرات ت 11صديقی و همکاران] 

روی دمای شعله در يک محفظه احتراق میکرومتری پرداختاه اسات. 

معادالت احتراق بر مبنای مدل رياضی که بر پايه فرضیات مرساوم 

شود. در اين مقالاه در علم احتراق بنا نهاده شده بسط داده می

با افزودن ترم تشعشع به معادله بقای انرژی، اثرات تشعشع بار 

فظه ماورد بررسای قارار گرفتاه و نتاايج پروفیل دمای درون مح

گرم در حالتی که ترم تشعشع نشانگر اين است که دمای ناحیه پیش

قال حارارت  در نظر گرفته شده باالتر از حالتی است کاه از انت

تشعشعی صرفنظر شده است. باال بودن اين درجاه حارارت باه علات 

رم افزايش نرخ انتقال حرارت از ناحیه شعله به ناحیاه پایش گا

باشد، به عبارت ديگر در حالت بدون تشعشع انارژی تنهاا باه می

شود حرارت به مناطق يابد و اين باعث میروش ديفیوژن انتقال می

با فاصله زياد از شعله نفاوذ نکناد. تارم تشعشاع اثار قابال 

ای بر پروفیل دمای ناحیه پس از شعله دارد و باعث کااهش مالحظه

ين کاهش در اثر انتقال حرارتای از شود، ادما در اين ناحیه می

 .باشدگرم به روش تشعشع میاين ناحیه به ناحیه پیش



                                                                        23                

 

[  تحات عناوان 9] اقادمعبدیدر تحقیقي كه توساط رحیماي و    

هاي گازسوز مطالعه تجربي تأمین مستقیم هواي مصرفي براي بخاري

خانگي انجام شده، سعي گرديده تا به روش تجرباي و باا ايجااد 

جزيي در ساختمان يك دستگاه بخااري، هاواي الزم باراي  تغییرات

احتراق و همچنین هاواي اضاافي الزم باراي اخاتالط بااا محصاوالت 

اي احتراق به منظور خنك كردن آن را از بیرون و از طريق لولاه

به موازات لوله دودكش تأمین نمايد. بخاري آزمايشي تحت شرايط 

شي از كاركرد ارائه شده بخپايدار بكارگیري شده و نتايج رضايت

است. در اين تحقیق ذکر شده است در صورتي كه براي تأمین هاوا 

از بیرون و نیز محصوالت احتراق از دو لوله هم محاور اساتفاده 

توان راندمان حرارتي را نسبت به طرح موجود اصالح نمود. شود مي

نادمان تواند به بهبود راهمچنین طراحي محفظه احتراق مناسب مي

 رارتي اين وسیله منجر شود.ح

[   تحات عناوان 7] اقادمعبدیاي كه توسط رحیمي و در مقاله   

برآورد نسبت سوخت به هواي مصرفي در يك دستگاه بخاري گازساوز 

منتشر گرديده است، ابتدا با استفاده از معادله احتراق، نسبت 

باا  1سوخت به هوا در يک مخلوط صحیح شیمیايي ياا اساتوكیومتری

تفاده از گاز طبیعي محاسبه شده است. سپس با استفاده از يك اس

دستگاه بخاري گازسوز معمولي، شدت جرياان گااز در حالات باار 

گیري و سرعت متوساط جرياان محصاوالت احتاراق درون كامل اندازه

دودكش برآورد شده است. بر اساس نتايج بدست آمده مقدار هوايي 

تگاه بخااري، ضامن احتاراق كه در شرايط معمولي از درون يك دس

برابر مقدار هواي الزم باراي مخلاوط  4كند حدود جريان پیدا مي

استوكیومتري است كه اين امر به میزان قابال تاوجهي در كااهش 

باشد. نسبت وزني هوا هاي گازسوز معمولي م ثر ميراندمان بخاري

 به سوخت در مخلوط استوكیومتري به صورت زيرتعیین شده است.

(1-1)                                                                                         

37/17 =s(A/F) 

[ تحت 4[,] 3در مقاله هايی که توسط بیدآبادي و همكاران ]     

ساازي بخاريهاای گازساوزوبهینه ساازی احتاراق در عنوان بهینه

ه روشاهايي باراي هاي گازسوز منتشر گرديده است ساعي شادبخاري

هاي كمتر و باازدهي بااالتر بهتر همراه با تولید آاليندهق احترا

گاردد. در ياك بخااري  هاي گازسوز با دودكاش ارائاهبرای بخاري

شاود و نیاز گازسوز دودكش دار میزان هوايي كه وارد بخااري مي

اينكه چه مقدار از اين هوا به صورت هواي اولیه و چاه مقادار 

شود بر باازدهي بخااري و میازان انويه وارد ميبه صورت هواي ث

ها بسیار م ثر است. در ابتدا سعي شده كاه میازان هاوا آالينده

براي كمترين آلودگي و بیشترين بازدهي محاسابه شاود. در ايان 

                                                 

Stoichiometric .1 
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% و هواي اولیاه از 400% تا 50مقاله اثر تغییر هواي اضافه از 

نشان داده اسات % مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج 65تا  25%

% و هواي اولیه در محدوده 160% تا 70كه هواي اضافه در محدوده 

 % بهترين نتايج را ايجاد می کند.55تا  45%

باه تاأثیر میازان  مطالعه خود [ در 5محمدی و همکاران ]  بی 

درجه حرارت هوای ورودی به محفظه احتراق، ممنتاوم ورودی هاوا 

ش ساوخت برفرايناد احتاراق بداخل محفظه احتراق و میازان پاشا

پرداخته است. در اين تحقیق اثر تغییر در ممنتوم جريان هاوای 

های ورودی، بر وضعیت احتراق گاز طبیعی و همچنین تشکیل آالينده

xNO وCO  در داخل محفظه احتراق، با فرض ثابت بودن درجه حرارت

هوای احتراق ورودی و زاويه پاشش سوخت، در حالت جريان پايدار 

و دايمی با روش عددی مورد مطالعه قارار گرفتاه اسات. نتاايج 

دهند که اگر چاه افازايش ممنتاوم حاصل از اين مطالعه نشان می

هوای احتراق ورودی به کوره در حالت احتراق در هوای با درجاه 

های تولیادی ای موجب کاهش میزان آالينادهحرارت باال، تا اندازه

ن موضاوع باا توجاه باه هندساه گردد ولی ايدرمحفظه احتراق می

محفظه احتراق، شرايط هوای احتراق ورودی وزاوياه پاشاش ساوخت 

                                             شود.بداخل محفظه احتراق محدود می

باشد که به دلیل کاربردهاای شعله نفوذی يکی از انواع شعله می

است ودر بسیاری از صنعتی آن از اهمیت بسیار بااليی برخور دار 

شااود. هااای صاانعتی و تجهیاازات حرارتاای از آن اسااتفاده میکوره

 پارامترهای مهم دراينگونه شعله ها عمومًا شامل میزان تولیاد 

xNO طول شعله، پايداری آن، حد فرار شعله، میازان برخاساتگی ،

باشاد. بغیار از تغییارات های شیمیايی میآن، توزيع دما وگونه

های مختلفی جهت کنترل ويژگیهای شعله ماورد بزارهندسه مشعل، ا

 گیرند. از مهمترين روشاهايی کاه ماورد توجاهاستفاده قرار می

گرم کاردن ورقیاق ساازی ساوخت و بحث پیش قرارگرفته،         

و               در تحقیق تاابع جماعات که باشدکننده میاکسید

ی ماورد توجاه جريان محوری گاز طبیعاشعله نفوذی  [ 6] مردانی

سااازی قاارار گرفتااه و بصااورت تجرباای وعااددی پديااده هااای رقیق

اکسید کربن و پایش گارم کاردن اکسیدايزر بوسیله نیتروژن و دی

میازان بار  اکسیدايزر مطالعه شده است. در اين پاژوهش طاول و

شعله، توزيع دما و حد فرار شاعله ماورد بررسای قارار خاستگی 

زی موجب افازايش طاول شاعله و و مشاهده شده که رقیق ساگرفته 

 شود.کاهش دمای آن می

 در دودكش بدون بخاري يابي مكان عنوان تحت كه تحقیقي در

 مصرف سازي بهینه و داخل هواي كیفیت تامین منظور به ساختمان

 قرار محل است، گرفته صورت [ 31] همكاران و فتحي توسط انرژي

 شده بررسي زير حالت سه در نظر مورد ساختمان در بخاري گیري

.                                             است  
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  .دارد قارار ورودي هاواي مدخل روبروي بخاري  -1

  

.دارد قرار ورودي هواي مدخل پشت بخاري  -2  

 مادخل كنااري دياوار مقابل در بخاري  - 3          

.دارد قرار ورودي هواي  

 در افاراد آزمايش ختمان،سا داخل هواي كیفیت آزمايش ارائه با

 در شاده دياده و گرفتاه قرار ارزيابي مورد انرژي مصرف میزان

 طارف ياك در هاوا ورودي دريچاه و دودكش بدون بخاري كه حالتي

 حاد كمترين به آالينده گازهاي غلظت باشند داشته قرار ساختمان

 گازهااي سااختمان منااطق بیشاتر در حالت اين در و رسیده خود

 همچناین. دارد ديگار هاايحالت باه نسابت كمتري تغلظ آالينده،

 كناار در بخااري كاه شود مي حاصل زماني آزمايش، حالت بهترين

 همچناین. شاود نصاب ساااختمان درزهااي ياا و ورودي هواي مدخل

 ورودي مادخل مقابل ديوار در بخاري كه است زماني حالت بدترين

 یازانم بیشاترين حالات ايان در كه گیرد قرار هوا درز يا هوا

. دارد وجاود نیاز آزماايش شارايط باه رسیدن براي انرژي مصرف

 هوا ورودي دريچه و بخاري نصب كه گرفت نتیجه توانمي بنابراين

 حرارتاي آسايش سالمتي نظر از حالت بهترين ساختمان، طرف يك در

 .كند مي فراهم انرژي مصرف میزان و
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 فصل دوم

 

 

 

 

 

 

 

ش ونحوه تجهيزات آزماي

 انجام مطالعه تجربی

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

در اين فصل ابتدا دستگاهها و وسايل مورد استفاده در آزماايش 

توضیح داده می شود. در ادامه نحوه كالیبراسیون وسايل اندازه 

گیری مورد استفاده در آزمايش بیان می شود، سپس به بیان شارح 

 الزم اشاره می شود.آزمايشات و نحوه اندازه گیری پارامترهای 

 

 مشخصات بخاري مورد آزمايش -2-1

( نماي كلي بخاري مورد آزمايش را که به صورت مكعاب 4-1شكل)   

مستطیلي طراحي شده با امكان استفاده از سه مسیر ارتباط، باا 

 9[عبدی اقادمدهد. اين بخاري قبال توسط رحیمي و محیط  نشان مي

است. همانطوری كه قبال ذکار  در قالب يك طرح پژوهشي ساخته شده]

شد در اين تحقیق سعی شده است تا نسبت به بهینه سازی راندمان 
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اين وسیله گرمايشی اقدام شود. ياک گاام مهام در ايان راساتا 

استفاده از دودکش دوجداره بوده و سعی شده است تا ضمن ايجااد 

افازايش در  ، دو مجرا برای ورود هوا و خروج محصاوالت احتاراق

ان حرارتاای مااورد ارزيااابی قرارگیاارد. اجاازام سیسااتم راناادم

هاي گازسوز معماولي كاه قابال شارح رساني آن همانند بخاريسوخت

باشد. در اين طرح يك مسیر براي ورود هوا كاه داده شده است مي

باشاد در ترين موقعیت براي آن قسمت پائین سطح جاانبي ميمناسب

 براي خاروج محصاوالت نظر گرفته شده است. يك مسیر در قسمت باال

احتراق و يك مسیر خروج از پشت پیش بینی شده است. براي اتصال 

ها ولوله ورود هوا با امكان گازبندي كافي از شكل مخروط دودكش

 قائم استفاده شده است.

 

 

 

 
                                                                     

                                                                                           ( نمای کلی بخاری مورد آزمايش                                                                                                 1 -2شکل)

)ارتفاع  mm 600mm × 250 × mm 500 ابعاد اسمي بدنه بخاری     

طول( بوده و از ورق فاوالدي باه ضاخامت ياك میلیمتار × عرض × 

ساخته شده است. در ساخت بدنه براي عدم نفوذ ناخواسته هوا از 

اطراف از روش خمكاري ورق استفاده شده و در اتصال ورقهاا باه 

اي با فواصل نزديك باه هام اساتفاده شاده همديگر از جوش نقطه

است. براي اخذ گرمای بیشتر از محصاوالت احتاراق و كناد كاردن 

اي در داخل بدناه اساتفاده شاده سرعت حركت آن از دو صفحه پره

است و براي مشاهده شعله، در وجه مقابل آن روزنه مستطیلي شكل 
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تعبیه شده است كه ايان روزناه باا  mm 40  ×   mm150به ابعاد 

 ندي شده پوشش داده شده اسات.طلق نسوز با نشیمنگاه كامال درزب

ها باوده و باراي پايه بخاري محل استقرار بدنه بخاري و مشاعل

دسترسي به سیستم كنترل جريان گاز و ترموكوپل، اين سیساتم در 

ها و سیساتم ارتبااطي آن بیرون بدنه روي پايه نصب شده و لوله

هاي گازبندي شده به بخش داخلي روي پايه بخااري از میان سوراخ

 نتقل و نصب شده است.م

 

در بخاري مورد آزمايش از دو مشعل گازسوز هر كدام به ظرفیات  

استفاده شده و مقر نصاب ترموكوپال و پیلاوت و  kcal/h 6000 اسمي 

 باشد.فند  نیز در روی پايه بخاري مي

× )ارتفااع  mm 540mm × 220 × mm 450يك محفظه ديگر به ابعاد  

دي به ضاخامت ياك میلیمتار كاه در طول( از جنس ورق فوال× عرض 

( نشان داده شده، ساخته شده است. ايان محفظاه داخال  2 -2شكل)

شاود. محصاوالت بدنه اصلي بخاري آزمايشاي قبلاي قارار داده مي

ساانتیمتر كاه در قسامت فوقاانی 10اي به قطر احتراق توسط لوله

شاود و هاواي ورودي از قسامت محفظه داخلی قرار دارد خاارج مي

سانتیمتر وارد 15ي بدنه بخاري قبلي از طريق لوله ای به قطرباال

بخاري شده و پاس از گاذر از اطاراف بدناه جدياد وارد محفظاه 

گردد. براي عدم نفوذ محصوالت احتراق از اطراف بدناه احتراق مي

جديد از روش خمكاري ورق استفاده شده و در اتصاال ورقهاا باه 

گیاري شاد و ك به هام بهرهاي با نقاط نزديهمديگر از جوش نقطه

همانند بدنه اصلي براي مشاهده شعله در وجه مقابال آن روزناه 

 × mm 40                          مساتطیلي شاكل باه ابعااد

mm150  تعبیه شد كه اين روزنه نیز با طلق نسوز باا نشایمنگاه

 كامال درزبندي شده پوشش داده شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

شاااکل                                                                   

(2- 2 

بدنااه   )

داخلی 

بخاری 
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 دو جداره

 

 وسايل اندازه گيری و ساير تجهيزات -2-2

 هاترموكوپل -2-1 -2

 Kگیري دماا از ناوع اندازه هاي استفاده شده برايترموكوپل   

ا هاي سیم ترموكوپل رگیري دقیق دو سر انتبوده كه براي اندازه

ايم، باا بكاار پس از گذراندن از عايق چینی جوش نقطه ای داده

بردن چنین عايقی سیم ترموكوپل به هام اتصاال پیادا نكارده و 

 با دقت نصب می شوند. وها در جاي خود به آساني ترموكوپل

 هاي جريان هوا و محصوالت احتراقلوله -2-2-2

هايي باا ولااهبراي جريان محصوالت احتراق و هواي ورودي از ل   

هاي جنس ورق گالوانیزه باراق اساتفاده شاده اسات. قطار لولاه

باوده و  m1ها باشند كه طول لولهمي cm 15و  cm 10استفاده شده 

توان طولهاي مختلفي ايجاد نماود. با اتصال آنها به يكديگر مي

فقااي، از ا -هاي قااائمجهاات ايجاااد تركیبااات مختلفااي از لولااه

 درجه استفاده شده است. 90زانوهاي با زاويه خم 

 ی گاز مصرفیدبی سنج -2-2-3

گاز طبیعی خام در ايران ازچاه های مستقل گازی وچااه هاای    

نفت استخراج می شود. گاز طبیعای خاام  عمادتًا ازهیادروکربور 

متان وگاز اتان همراه باا هیادروکربورهای سانگین ديگرمانناد 

زين طبیعاای تاارو بناا پروپااان وبوتااان وهیاادروکربورهای ساانگین

وناخالصی هايی  مانند آب، دی اکسید کاربن، منواکسااید کاربن، 

نیتروژن، سولفید هیدروژن وهلیوم تشکیل شده است. قسامت اعظام 

گاز طبیعی را متان تشکیل میدهد. فرمول عمومی اجزای اصلی گاز 

ارزش حرارتی هیدروکربنهای متاان، اتاان،  بوده و  2n+2HnCطبیعی 

کیلوکاالری باه  28500و 10200،22200، 8400یاب پروپان وبوتان بترت

ازای هرمترمکعب از آنها در شرايط استاندارد  می باشاد. گااز 

طبیعی حاصله ازمیادين گازی سارخس حااوی متاان بادرجاه خلاوص 

درصد ماولی  85درصد است.گاز طبیعی ساير میادين تقريبًا شامل 98

تاان،ازت درصاد گازپروپان،بو 3درصد گااز اتاان و 12گاز متان، 

 [.7وغیره می باشد]

 ارزش حرارتی مخلوط گازی با مشخصات فوق چنین برآورد می شود: 

                      3m/calk9093 =28500 ×01/0+ 22200× 

02/0+10200 × 12/0+8400×85/0  

 

با توجه به اينکه گاز مصرفی بخاری، در دمای محیط وارد بخاری 

ی نبود، برای اندازه گیری شدت شده و دبی جريان آن مقدار زياد

 استفاده گرديد. 4Gمیزان مصرف گاز از يک دستگاه کنتور گاز 

 سرعت نقطه ای جريان هوا و محصوالت احتراق اندازه گيری -2-2-4
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گیري اختالف فشاار ساكون و اساتاتیكي در نقااط براي اندازه   

از يك لوله پیلوت متصل به مختلف جريان محصوالت و هواي ورودي 

آلمان اساتفاده گردياد. ايان  Testoديوسر فشار ساخت شركت ستران

ديوسار سدستگاه داراي قابلیت متوسط گیري زمااني باوده و تران

گیري اختالف فشارهاي كوچك منتقاال شاده از فشار آن براي اندازه

 ه است. طراحي شد Pa 50- 0لوله پیتوت در محدوده 
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Abstract:  
In ordinary gas heaters the air inside the room is directly used in combustion. 

Because the combustion chamber in such heaters has an open end the leakage and 

infiltration of the products of combustion into the open space have always been a 

defect. In this research, aimed at identifying and removing the abovementioned 

defect, a heater was developed as a prototype at the Mechanical Engineering 

Department of the Engineering College of the Mohaghegh Ardebili University 

and related experiments were carried out. This heater had dimensions of           

600 mm × 250 mm ×500 mm(length× width× height) that received the required 

air from outside. The effect of the chimney height on the performance of the 

heater was also studied. Additionally, another chamber with dimensions of       

450 mm ×220 mm ×540 mm (length× width× height) was built and was put 

within the first heater. This new arrangement, which can be called a two-layer 

heater, was connected to a two-layer coaxial pipe with the outer diameter of 15 

cm and inner diameter of 10 cm. The air required for combustion was received 

through the 15cm diameter pipe and the combustion products exited via the 10cm 

diameter pipe. For the two arrangements two experiments were carried out; once, 

the air inside of the heating chamber was used for combustion, and then the air 

was introduced from outside of the chamber. Related experiments and 

measurements were carried out for both cases. The efficiency of the single-jacket 

and two-layer were compared. According to the results, when air is provided from 

inside of the heating chamber, the thermal efficiency of the double-jacket heater is 

greater by 3.6%, and when the air is provided from outside of the heating 

chamber, the thermal efficiency of the two-layer heather is greater by 2.2% as 

compared to the single-layer heater.  
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