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دهيچک  
بخاری گازسوز خانگی به عنوان يک وسيله گرمايشی پر طرفدار از زمانهای خيلی قديم موور  اسوادا   

بو   است. امايازات اين وسيله عمدتا به سا گی و پايين بو ن هزينوه هوای مزب بورای ن وست اسوادا   و 

ی موور  نگهداری از آن مربوط موی ووو . م ورق مرودار قابوه تووزهی گواز از ويخن از  اخوه ف وا

گرمايش و زايگزين ودن آن با هوای تاز  زه عمدتا از منافذ بازووها ب ورت زريان سر ی از هوا بوه 

سمت بخاری وکه می گير  از زمله معايس اين وسيله گرمايشوی مس ووم موی گور  . نشوت و ندوو  

رابطوه بوا مس ومت احاراق به  ليه باز بو ن اناهای مسدظه احاراق  ر آنت عيس  يگری اسوت زوه  ر 

 زارزر  اين وسيله گرمايشی می توان  زر نمو . 

 

 ر اين تسريق سعی ود  است تا به روش تجربی و با ايجا  تغييورات ززیوی  ر سواخامان يوک  سواگا  

بخاریت عيوم  زر ود  برطرق گر  . يک  ساگا  بخاری پخوهشی با طرح زديود طراحوی و سواخاه 

اراق همچنين هوای اضوا فوی مزب بورای اخوااط بوا مس وومت ود  است تا باواند هوای مزب برای اح

احاراق به منظور خنک زر ن آن را از بيرون و از طريق لوله ای به موازات لوله  و زوش توامين نمايود. 

بخاری آزمايشی تست ورايط پايدار بکار گيری ود  و ناايج رضايت بخشی از زارزر  را  اواه است. 

وا ازبيرون و نيز خروج مس ومت احاراق از  و لوله هم مسور و تو  ر توو  ر صورتی زه برای تامين ه

اسادا   وو  می توان راندمان حرارتی را ن بت به طرح موزو  اصاح نمو . همچنوين طراحوی مسدظوه 

احاراق مناسس می تواند به بهبو  راندمان حرارتی اين وسيله منجور ووو  زوه بوه عنووان تسريروات آتوی 

 د  ر نظر گرفاه وو . يگری می توان
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 1فصل 

 مقدمه

 

بخاری گازی به عنوان يک وسيله گرمايشی قدمت خيلی زيا ی  ار  و ساخت اولين نمونه های آن بوه 

تی  ر وکه و طرح اين وسويله حدو  يک د و پنجا  سال پيش بر می گر  . از آن زمان تا به حال تغييرا

گرمايشی  ا   ود  و امروز  بخاری گاز سوز با انواع مدل ها و وکه ها و با ظرفيوت هوای مخالوه بوه 

بازار عرضه می وو . با وزو  تنوع  ر مدل و وکه بخاری اسوا  آن خيلوی  سواخوش تغييورات قورار 

مان حرارتویت زواهش گازهوای م ور نگرفاه و زم وبيش يک ان می باود. تاش هايی برای بهبو  رانود

خروزی و زاهش وزن اين وسيله به عمه آمد  است زه منجر به طراحی و ساخت نمونه هايی با اندزی 

تداوت ن بت به ساير انواع آن ود  است.  ر اين ق مت ابادا انواع مخاله اين وسيله بوه طوور اخا وار 

رورت و اهميت طورح حاضور  ر پايوان بيوان مطرح می وو  و ضمن اوار  به مزايا و معايس هر زداب ض

  می گر  .

 

 بخاری گاز سوز بدون دودکش  1-1

اين نوع از بخاری فاقد  و زش خروج مس ومت احاراق به بيرون از ف ای مور  گرمايش می باوود. 

هوای مزب برای احاراق بطور م اريم از ف ای مور  گرمايش تامين ود  و مس وومت احاوراق نيوز بوه 

موی باوود. هور گوا   %99ف ا وار  می وو  لذا راندمان حرارتی اين وسيله خيلی بام و  ر حودو  همان 

زواهش يابود سن وور ح اسوی زوه  %18غلظت از يخن  ر ف ای اطراق بخاری بوه مروداری زماور از 

( ناميد  می وو  زريان گاز ورو ی به اين وسويله را قطوم موی نمايود. اسوادا   از ايون ODSاصطاحا )
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له برای مکانهايی مانند مغاز  و غير  زه از طريق با زووهايی بوه طوور م واريم  ر ارتبواط بوا ف وای وسي

 45اسادا   از اين وسيله  ر زشور های اروپايی و آمريکايی زوه بويش از بيرون است توصيه ود  است. 

اق و هنگواب خووام سال سابره  ار  منجر به حا ثه ناگواری نشد  است هر چند عدب اسادا   از آن  ر ات

 (. 1384توصيه ود  است ) واي اه وحيدریت 

 

به بوام بوو ن رانودمان حرارتوی آن مربووط موی ووو . و از نظور  یشيله گرماين وسيمهم ااصلی و  ازياما

معايست م رق از يخن مور  نياز سازنين از  رون ف ای مور  گرمايش اولين ايرا  قابه  زور خواهود 

سن ور از يخن  ر  اخه بخاری بر مبنای آزمايشات  قيق امکان پوذير اسوت و  بو . تنظيم موقعيت  قيق

ممکن است با گذوت زمان و نيز ورايط ف ای مور  گرمايش ح اسيت اين سن ور  چوار  گرگوونی 

ود  و عمه نمو ن نا رست آن منجر بوه حووا ن نواگوار گور  . همچنوين بوه  ليوه ورو  مس وومت 

سادا   ح اسيت هايی ممکن است  ر افرا  بوه ايون گازهوا وزوو   اوواه احاراق به  رون ف ای مور  ا

 باود و يا  ر بلند مدت ايجا  وو  زه ايرا ی بر اسادا   از اين وسيله گرمايشی خواهد بو . 

 

 بخاری های با جريان اجباری 1-2

ی حرارتوی وسايه گرمايشیت نمونوه هوايی از بخواری بوا عنووان مبودلهاد زنند  يتولبزرگ  یها یزمپان

احاراق  اخلی را توليد نمو   اند زه  ر آن زريان هوای مزب برای احاراقت به زمک يک فون از  رون 

 2بخاری زريان می يابد. نمونه ای از اين نوع مس ومت  ر وم سايت الکارونيکی ورزت اسوارلين  

احاراق به صوورت گزارش ود  است.  ر اين وسيله گرمايشی لوله های ورو  هوا و خروج مس ومت 

هم مرزز و تو رتو ساخاه ود  است و اين لوله بنا به نياز می تواند بطوور افروی و يوا قوايم ن وس گور   

(. زمانی زه مس ومت احاراق از  رون لوله  اخلی به بيورون زريوان پيودا موی زنود هووای 1-1)وکه 
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م امکوان پويش گرموايش هووای مزب برای احاراق از اطراق همين لوله وار  بخاری می وو . اين سي ا

ورو ی را نيز فراهم می زند. برای زلوگيری از اخااط مس ومت احاراق و هوای ورو یت  و زوش 

 زمی بلندتر از مسدظه هوای ورو ی خواهد بو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( حالت عمو ی  و زش با خاصيت ازونومايزری1-1وکه )

 

اندمان حرارتی اين نوع از بخاری به  ليوه اسوادا   از با توزه به مطالس فوق می توان اناظار  اوت زه ر

 و زش با خاصيت ازونومايزریت  ر مراي ه با انواع معموولی آن بوامتر باوود. همچنوين عودب م ورق 

از يخن هوا از  رون ف ای مور  گرمايشت اماياز مهمی برای اين نوع بخاری خواهد بو . اما اسادا   از 

ی هوا صرق نظر از نرطه نظر م رق انرژیت نوعی واب اگی به زريان برق فن بر ای ايجا  زريان ازبار

را به  نبال خواهد  اوت بطوريکه  ر غيوام زريوان بورق اسوادا   از ايون وسويله ممکون نخواهود بوو . 
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همچنين مزب خواهد بو  تا برق رسانی به ايون نووع وسويله گرمايشوی  ر طراحوی تاسي وات الکاريکوی 

ينی وو . عيس مهم  يگری زه به  ليه اسادا   از فن برای اين وسيله قابوه  زور ف ای مور  نظر پيش ب

است ايجا  صدای مداوب ناوی از زارزر  آن خواهد بو  زه برای مکانهای م وکونی خوالی از اووکال 

 نخواهد بو .. 

 

می باود بوا اسوادا     SCDST ر طرح  يگری  از مس ومت ورزت اسارلين  زه اسم تجارتی آن 

ز فن زووش ود  است تا زريان هوای گرب  رون ف ای مور  گرمايش توزيم يکنواخت تری  اوواه ا

( نمونه ای از اين بخاری ها نشان  ا   ود  است. برای اين وسيله گرمايشوی بواز   2-1باود.  ر وکه )

 24,300و توووان حرارتووی آن    CFM 500 زوور ووود  اسووت. حجووم هوووای ورو ی  %80مووی نوويمم 

Btu/hr   می باود. هوای مزب برای انجاب احاراق همچنين هوای مزب برای پوايين آور ن  موای هووای

گرب ايجا  ود ت توسط فن از بيرون تامين ود  و سپس زريان هوای معادل تری به سومت بريوه ق ومت 

های ف ای مور  گرمايش ارسال می گر  . با اسوادا   از ايون وسويله و همچنوين طراحوی مسوه ن وس 

بورای وسويله گرمايشویت توزيوم  رزوه حورارت  ر ق ومت هوای مخالوه سواخامان بوه سومت مناسس 

 يکنواخت تری ميه می زند. 
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 شيمورد گرما یگرم درون فضا یع هواي( توز2-1شکل )

 ويژگيهای بخاری مورد نظر در طرح پژوهشی حاضر 1-3

 زر نمو  مناسس بو ن قيمت  از زمله مهم ترين مزايايی زه برای بخاری های گازسوز خانگی می توان

و سهولت ن س واسادا   از آن  ر مراي ه با ساير انواع سي ام های گرمايشی می باوود. معوايبی زوه  ر 

زنار اين امايازات قابه بيان می باود از چند بعد قابه بررسوی اسوت. اسوادا   از بخواری گازسووز بورای 

ايجا  می نمايود.  ر ايون خ ووا باي وای بوه  گرمايش يک ف ا از لساظ بهداوای ف ای نا مطلوبی را

م وورق مدوودار فابووه توووزهی از وويخن از  رون ف ووای مووور  گرمووايش و همچنووين ورو  مرووداری از 

مس ومت احاراق به  رون اين ف ا اوار  نمو  زوه مرودار مس وومت احاوراق اضوافه وود  بوه  رون 

هوای مسدظوه احاوراق بخواری مروداری ف ای مور  اسادا  ت ب اه به نسوو  ات وال لولوه  و زوش بوه انا

ماداوت خواهد بو . ايجا  زريان هوای سر  از منافذ بازووها به سومت بخواری بوه نوبوه خوو  اخوااق 

 مای موزو   ر ف ای مور  اسادا   را تشديد خواهد زر . راندمان حرارتی بخواری هوای معموولی بوه 

اراق بوه بيورون از ف وای موور  گرموايشت  ليه زريان مردار زيا ی هوای گرب به همرا  مس ومت اح

چندان مطلوم نخواهد بو . مرا ير زمی  ر ارتباط با ايون معايوس  ر طورح قبلوی توسوط هموين مولوه 

 (.1386مور  بررسی قرار گرفاه است )رحيمی و عبدیت 

 

ی هووا اسادا   از يک  ساگا  فنت برای تامين هوای مزب برای انجاب احاراق با ايجا  يک زريوان ازبوار

از بيرون ف ای مور  گرمايشت تا حدو  زيا ی می تواند معايس  زر ود   رق مت بام را مرتدم نمايد. 

اما اين امر صرق نظر از م رق مداب انرژی الکاريکی و واب اه نمو ن اسادا   از اين وسويله بوه زريوان 

اسوس نخواهود بوو  وتعود  الکاري ياهت به  ليه ايجا  آلو گی صوتی برای ف اهای م وکونی چنودان من
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بخاری های مزب برای گرمايش واحدهای م کونی زوچک حای  ر حد يک آپارتمانت مزيد بر علوت 

 بر نامناسس بو ن اين را  حه خواهد بو .     

 

 ر طرح حاضر سعی ود  است تا ضمن رعايوت سوا گی و سوهولت زواربر  ايون وسويله گرمايشویت از 

ا  زريوان هووای سور  بوه سومت بخواریت م ورق قابوه تووزهی از معايس بکارگيری آن از زمله ايجو

از يخن ف ای  اخه و نشت و زريان مس ومت احاراق به ف وای  اخوه بوه نسوو مووثری زلووگيری 

وو . لذا بررسی تجربی امکان زريان زافی از هوای بيرون به منظور تکميه احاراق از طريق يوک لولوه 

طرح پخوهشی بو   است. به اين معنی زه لولوه ورو ی هووات به موازات لوله  و زشت هدق اصلی اين 

مسدظه احاراق و لوله  و زش  ر ورايط آم بند و تنها بر اثر عامه مکش  و زش  ر ورايط پايدار و 

با هوای اضافی قرار  ا   وو . تغييرات به وزو  آمد   ر ورايط اين زريان  ر اثر تغييور پارامارهوايی از 

 یت  ر مراحه بعدی اين طرح مور  توزه و بررسی قرار گرفاه است.  قبيه طول لوله ورو 
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 2فصل 

 طراحی و ساخت بخاری پژوهشی

 

 مقدمه 2-1

برای ازرای عملی اين طرح تاش زيا ی بعمه آمد تا از بخاريهای گازسوز خانگی موزو  برای انجواب 

های از ق ومت ه مسدظة احاراق اين نوع بخاريهاآزمايشات مزب اسادا   وو ت اما بدليه ارتباط قابه توز

مخاله )پايينت پشت وسمت ن س سي ام زنارل( با ف ای مسيط امکان گازبنودی آن بوه  اووان فروط 

يک ورو ی و يک خروزی مي ر نشد. بنابراين ساخت يک بخاری پخوهشی با اسادا   از قطعات اصلی 

رل با ومای هندسی ن بااً سا   بطوری زوه امکوان بخاريهای گازسوز خانگی وامه مشعلها و سي ام زنا

گازبندی و قابليت ازرايی سريم  اواه باودت مور  توزه قرار گرفوت.  ر ايون ف وه بوا تشورير بخواری 

طرح به يک سری نکات فنی مربوط بوه مراحوه مخالوه سواخت  گازسوز پخوهشی ساخاه ود   ر اين

   اوار  خواهد ود. 

 

 ز پژوهشیشکل کلی بخاری گازسو  2-2

های مور  اناظار بوامخ  گازبنودی آن و ورو  و برای ت هيه  ر ساخت اين بخاری و برآور  خواساه

ای برای مسدظة احاوراق  ر نظور گرفاوه وود. های تعريه ود ت وکه سا  خروج گاز به آن از موقعيت

دا   از سوه (  نمای زلی بخاری پخوهشی طراحی ودة مکعس م اطيلی ووکه بوا امکوان اسوا1-2وکه )

  هد. م ير ارتباط با مسيط روی وزو  آن را نشان می

 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  نمای زلی بخاری پخوهشی1-2وکه )

 

ای برای آن طراحی ود بطوری زه اين پايه با چنودين پوي  برای اساررار آن و ن س تعليرات  يگرت پايه

ی ورو  هووا  ر نظور گرفاوه وود زوه وود. يوک م وير بوراو مهر  و واور مروايی ن وز به بدنه وصه می

مناسبارين موقعيت برای آن ق مت پايين سطر زانبی تشخي   ا   ود. يک م ير  ر ق مت بام بورای 

خروج مس ومت احاراق و يک م ير خروج از پشت زه  ر اين طورح م ودو  نگهداوواه وود. بورای 

( 2-2اسوادا   وود.  ر ووکه )ات ال  و زشها با امکان گازبندی زافی از ووکه مخوروط قوایم نواق  

 وو . نما و پرسپکايو طرح بخاری ماحظه میت وير سه
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 .نما و پرسپکايو طرح بخاری پخوهشی( ت وير سه2-2وکه )
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 بدنة بخاری  2-3

از آنجا زه عمه  رزبندی برای عدب ندو  ناخواساة هوات از اهداق اصلی طرح بخاری پخوهشی بو ت  ر 

هموديگر از زووش خت بدنه حداممکان از روش خمکاری ورق اسوادا   وود و  ر ات وال ورقهوا بهسا

گيری ود. با توزه به ابعا  تعليرات بخاری زه قرار بوو   ر  اخوه بدنوة ای با نراط نز يک بهم بهر نرطه

mm600mm250mm500بخاری باودت ابعوا  اسومی بدنوه   ارتدواع(  عور  ر نظور  )طوول

( نمايش  ا   ود  3-2ها و مسلهای خمکاری  ر وکه)انداز  گرفاه ود. گ ارش سطوح زانبی بدنه با

 است. 
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 ها و مسلهای خمکاری.انداز  گ ارش سطوح زانبی بدنه با (3-2وکه)

 

ای  ر  اخوه بدنوه اسوادا   ز پرة صدسهبرای اخذ گرما از مس ومت احاراق و زند زر ن حرزت آن ا

mm40mm150ود. همچنين برای مشاهدة وعلهت  ر وزه زبهی آن روزنة م اطيلی وکه به ابعوا    

ای از نووع ويشوه بکوار رفاوه  ر بخاريهوای معموولی بوا  ر نظر گرفاه ود. ايون روزنوه بوا پوووش ويشوه

. قطعات مخالدی  ر طراحی بدنه بکار گرفاه وود زوه  ر نشيمنگاههای زاماً  رزبندی ود  طراحی ود

 نمايی ود  است.( ت وير آنها با مسلهای مخ وا روون4-2وکه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وامه ( ت وير  مونااژ بدنة بخاری4-2وکه )
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( 8پور  )( پاية 7( سوراخ پي  ويشه )6( ب ت ويشه )5( ويشه )4( مروای ن وز )3( مسه ن س ويشه )2( بدنة ظاهری )1) 

( 13( سوره بخواری )12( لولوة مخروطوی خروزوی )11( مسه ن س  و زش پشوای )10( زایدة نگهدارندة پر  )9پر  )

( لولة 17( مسه ن س ورو ی هوا )16(  ساگيرة بخاری )15(  رپوش خروزی پشای )14مسه ن س لولة خروزی بام )

 مخروطی ورو ی.

 

 پاية بخاری  2-4

خاری به بخش پايين بدنه اطاق ود  اسوتت بنوابراين پايوة بخواری عواو  بور  ر اين ق مت عنوان پاية ب

مسه اساررار بدنه روی آنت نرش م دو  زنندة ق مت پايين بدنه با گازبندی زافی و مرر ن س مشعلها 

و سي ام زنارل را  اواه اسوت. بورای  سارسوی بوه سي وام زناورل زريوان گوازت زرقوه و ترموزوپوه و 

ها و سيم ارتبواطی بر  ماهای بامت اين سي ام  ر بيرون بدنه روی پايه ن س ود و لولهحداظت آن  ر برا

آن از ميان سوراخهای گازبندی ود  با اندازة مناسس به بخش  اخلی روی پاية بخواری مناروه و ن وس 

دا   وود اسا  h/kcal12000ود.  ر اين طرح از  و مشعه بخاری گازسوز مجموعاً به ظرفيت اسمی 

و برای امکان تنظيمات و تغييرات احامالیت  و پايه مشعه  ر امادا  آن به پاية بخواری ما وه وود. مرور 

ن س ترموزوپه و ومم نيز  ر پاية بخاری منظور گر يد. برای ايجا  فاصله بين سطر پوايين بخواری بوا 

ی بوه اطوراق مشوعلها از گا  به زير آن ما ه ود. برای هدايت زريوان هووای ورو زه زمين  و تکيه

نمای پايوة بخواری نموايش  ا   وود  ( ت اوير پرسپکايو و سه5-2يک  فلکاور اسادا   ود.  ر وکه )

 است.  
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 نمای پاية بخاری.( ت اوير پرسپکايو و سه5-2وکه )

( ايون قطعوات بهمورا  نکوات 6-2 ر طرح پاية بخاری نيز قطعات ماعد ی طراحوی وود زوه  ر ووکه )

 رز اة  ر آنها نمايش  ا   ود  است.ب
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 شامل: ( ت وير  مونااژ پاية بخاری6-2وکه )

پايهة شهير ( 3) های ترموکوپل، شمعک و جرقهه ورود سيمها و لوله( محل 2) صفحة زيرين بخاری( 1)

 پاية دوم مشهعل( 8) پاية اول مشعل( 7) دفلکتور( 6) واشر نسوز( 5) محل نصب شير گاز( 4) کنترل گاز

  نشيمنگاه.( 12) نگهدارندة پاية اول مشعل( 11) پيچ و واشر اتصال بدنه به پايه( 10) سوراخ پيچها( 9)

 

 ساخت بخاری پژوهشی  2-5

های تهيوه وود ت قطعوات مخالوه پس از طراحی و مشخ  ودن ابعا  بدنه و پاية بخاریت مطوابق نرشوه

ميليمار بروکاری ود. بوا اسوادا   از روش خمکواری ايون عمدتاً از ورق فوم ی به ضخامت يک  طرح

ای طبق طرحت بدنه و پاية بخاری ساخاه ود. بورای پرهيوز از قطعات آما   گر يد و با ات ال زوش نرطه

-2( و )7-2زاری سخت  رزبندی گر يد. وکلهای )وزو   رزهای احامال مسلهای مشکوك با لسيم

  هد.ود  را نمايش می( ت اويری از بخاری پخوهشی ساخاه 8
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 ( ت وير پايه بخاری ساخاه ود  به همرا  مشعه ها و سي ام زنارل7-2وکه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ت وير زلی بخاری پخوهشی ساخاه ود 8-2وکه)
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Abstract 

Gas-burnt heater has been used as a common appliance for heating for a 

long period of time. Lower cost of providing, installation and 

maintenance of the device and the simplicity of its configuration are two 

important advantages for the heater. Meanwhile, a gas-burnt heater 

consumes a considerable amount of air from the heating space so that 

unheated air is replaced from outside through the openings of the 

windows. Combustion products can also partially flow into the heating 

space because of the opening between the combustion chamber and 

smoke duct.  

 

In order to improve the disadvantages of a common type gas-burnt heater, 

a different heater is designed and produced in this investigation. The air 

required for the combustion is provided from the outside by a duct 

parallel to the smoke duct in this heater. The combustion chamber is a 

closed cavity connected to the inlet and outlet ducts. Based on 

experimental results, the upward flow of the combustion products through 

the smoke duct (8m height) makes the fresh air flows from outside into 

the heater under steady condition. The thermal efficiency of the heater is 

a few percent smaller than a common type gas heater. While, using co-

axial ducts and improving the combustion chamber size and shape can 

result to better values of thermal efficiency for this heater. 

 

 

 

 


