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  پيشگفتار

 
 

  پيشگفتار

با توجه  . باشند  يكي از تجهيزات پر استفاده در سيستمهاي گرمايشي ساختمانها، بويلرها يا پكيجهاي زميني و ديواري مي               
به اهميت روزافزون بازدهي انرژي در تاسيسات، لزوم استفاده از دستگاههاي پربـازده و بـا حـداقل اتالفـات حرارتـي در                       

يكي از تكنولوژيهاي شـناخته شـده و        . شود ب و فضاي ساختمان، بيشتر حس مي      كاربردهاي مختلف از جمله گرمايش آ     
باشـند كـه در آنهـا از انـرژي حاصـل از تقطيـر بخـار آب موجـود در                       مطرح براي اين موضوع، سيستمهاي چگالشي مي      

 ردة بـازدهي    بويلرهاي چگالشي بطور كلي داراي تكنولوژي بـاالتري از نظـر          . شود  محصوالت احتراق نيز بهره گرفته مي     
  .انرژي مي باشند و با جايگزيني آنها در پكيجهاي فعلي، بطور قابل توجهي مصرف سوخت كاهش مي يابد

هاي توسعه يافته صنعتي از بويلرهاي چگالشي به ميزان قابـل تـوجهي در سيـستمهاي گرمايـشي مركـزي در                     در كشور 
ليكن در كشور ما هنوز اين سيستمها بدرستي شناخته نشده و كاربرد پيدا نكرده              . گرمايش آب و پكيجها استفاده مي شود      

  . است
لرهـاي چگالـشي و پكـيج هـاي معمـولي گازسـوز از نظـر                در اين پروژه پس از جمع آوري اطالعات الزم مربوط به بوي           

ويژگيهاي عملكردي و مصرف انرژي آنها وهمچنين استانداردهاي عملكرد مرتبط با بويلرهاي چگالـشي و پكـيج هـاي                   
همچنـين  . معمولي در استانداردهاي مختلف روش محاسبات طراحي براي بويلرهاي تقطيري مورد بررسي قرار مي گيرد              

 در خط توليد بويلرهاي تقطيري و الزامات خاص مربوط به ساخت و توليد آنها و تفاوتهاي موجـود بـا پكـيج                       فرآيند توليد 
سپس به طراحي و محاسبات تأسيساتي آنها اشاره خواهد شد و نهايتـاً بررسـي               . هاي معمولي مورد بررسي قرار مي گيرد      

د پكيج هـاي معمـولي بـه تقطيـري محاسـبه انجـام              اقتصادي جهت بررسي ميزان سرمايه گذاري الزم براي تبديل تولي         
  .خواهد گرديد



 

  فهرست مطالب، جدول ها و شكلها

 
 

  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان

  1   انواع مدلهاي بويلر چگالشي گازسوز توليد شده در جهان–فصل اول 
  Alpha 3 شركت 1-1
  Ariston 11 شركت 1-2
  Baxi  17 شركت 1-3
  Buderus 20 شركت 1-4
  C&M 24 شركت 1-5
  Ferroli 27 شركت 1-6
  Glow.worm   31 شركت 1-7
  Ideal-Boiler 38 شركت 1-8
  Potterton 46 شركت 1-9
  Vaillant 47 شركت 1-10
  Viessmann 48 شركت 1-11
  Vokera 52 شركت 1-12
  Worcester 55 شركت 1-13
  Biasi 58 شركت 1-14

  68   بررسي تكنولوژيهاي بويلر چگالشي و پكيج معمولي گازسوز-فصل دوم
  70   پكيج چگالشي2-1
  71   اساس كار پكيج چگالشي2-1-1  
  73   پيشگرم كردن آب شهري يا آب بازگشتي از سيكل بسته2-1-2  



 

  فهرست مطالب، جدول ها و شكلها

 
 

  73   پيش گرم كردن آب شهري2-1-2-1    
  74   پيش گرم كردن آب بازگشتي از سيكل بسته2-1-2-2    

  78   كاهش دماي گازهاي خروجي2-1-3  
  80   بررسي تاثير دماي محيط بر عملكرد چگالشي و يا غير چگالشي پكيج چگالشي2-2
  80  لوله- مبدل پره2-2-1  

  81   رادياتور2-2-2  
  82   سيستم گرمايش از كف2-2-3  
  83   عوامل موثر بر بازده كلي پكيج چگالشي2-3
  83   بازده احتراق2-3-1  
  84   تلفات ناشي از حالت آماده به كار2-3-2  
  85   تلفات ناشي از راه اندازي2-3-3  
  85   انتقال حرارت2-3-4  
  86  افزايش بازدهي 2-4
  86   اختالف دماي موجود بين آب بازگشتي از سيستم و گازهاي خروجي از دودكش2-4-1  
  CO2 87 غلظت 2-4-2  
  88   بازده احتراق2-4-3  
  88   عملكرد چگالشي2-4-4  
  89   ذخيره آب گرم2-5
  92   تاثير اختالط سوخت و هوا2-6
  93   سيستم مكش گازهاي سوخته شده2-7
  93   بويلر با مكش طبيعي گاز2-7-1  
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  94   بويلر با مكش اجباري گاز2-7-2  
  94   چرخش گازهاي سوخته شده2-8
  95   آلوده كننده ها2-9
  96   اكسيدهاي نيتروژن 2-9-1  
  96   مونو اكسيد كربن2-9-2  
  96   دوده ها و ذرات معلق2-9-3  
  98   فلزات استفاده شده در ساخت بويلر2-10
  98   چدن2-10-1  

  98   فوالد2-10-2  
  98   مس2-10-3  
  98   فوالد زنگ نزن2-10-4  
  98   آلومينيوم2-10-5  
  99   قطعات مهم بكار گرفته شده در پكيجهاي چگالشي2-11
  99   مبدل حرارتي 2-11-1  
  104   مشعل2-11-2  
  106   سيستم تامين سوخت و هوا2-11-3  
  108   سيستم كنترلي2-11-4  
  109   پكيج غيرچگالشي2-12
  111   قطعات مهم و نحوه عملكرد پكيج غير چگالشي2-12-1  
  124   پارامترهاي موثر در طراحي2-12-2  
  134   مقايسه فناوري پكيج چگالشي و معمولي2-14



 

  فهرست مطالب، جدول ها و شكلها

 
 
  134   مبدل حرارتي2-14-1  
  135   سيستم مكش گازهاي خروجي2-14-2  
  135  مشعل نحوه قرار گيري 2-14-3  
  136   سيستم كنترل2-4-14  

  137   تئوري حاكم بر انتقال حرارت و ترموديناميك–فصل سوم 
  137   چگالش3-1
  138   چگالش اليه آرام روي يك سطح قائم3-1-1  
  140  اي مغشوش چگالش اليه3-1-2  
  141  اي در سيستم شعاعي چگالش اليه3-1-3  
  143   مبدل حرارتي3-2
  144  استفاده از اختالف دماي متوسط لگاريتمي: تجزيه و تحليل مبدل حرارتي 3-2-1  
  145   مبدل حرارتي با جريان موازي3-2-2  
  148   مبدل حرارتي با جريان مخالف3-2-3  

  150   استانداردهاي مختلف در زمينه پكيج گازسوز در جهان -فصل چهارم
  150   خالصه اي از مطالعات انجام شده4-1
  153   خالصه استانداردهاي پكيج گازسوز موجود در جهان 4-2
  BS 6332-1988  153 استاندارد 4-2-1  
  BS EN 625-1995  155 استاندارد 4-2-2  
  BS EN 297-1994  159 استاندارد 4-2-3  
  EN 677:1998  161 استاندارد 4-2-4  
  ANSI/ASHRAE 124  163 استاندارد 4-2-5  
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  ANSI/ASHRAE 103  166  استاندارد4-2-6  
  SAP 2001 169 برچسب 4-2-7  

  172  مراجع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  فهرست مطالب، جدول ها و شكلها

 
 

  جدول هافهرست 

  صفحه  عنوان

  Central Heating(  5 (مشخصات گرمايش مركزي) 1-1(جدول 
  Domestic Hot Water(  5(مشخصات آب گرم توليدي ) 2-1(جدول 
  Central Heating( 7(مشخصات گرمايش مركزي) 3-1(جدول 
  Central Heating 8)(مشخصات گرمايش مركزي) 4-1(جدول 
  Domestic Hot Water(  8(مشخصات آب گرم توليدي ) 5-1(جدول 
  Central Heating( 9(مشخصات گرمايش مركزي) 6-1(جدول 
  Domestic Hot Water(  9(مشخصات آب گرم توليدي) 7-1(جدول 
  GENUS HE 13 و CLAS HEكيج هاي چگالشي مشخصات عملكرد پ) 8-1(جدول 
  microGENUS HE  14مشخصات عملكرد پكيج  نيمه چگالشي ) 9-1(جدول 
  E-COMBI 15مشخصات عملكرد پكيج چگالشي ) 10-1(جدول 
  CLASS SE 16مشخصات عملكرد پكيج  نيمه چگالشي ) 11-1(جدول 
  Baxi Platinum Combi HE A 19مشخصات عملكرد ) 12-1(جدول 
  Baxi Duo - tec Combi HE A 19مشخصات عملكرد ) 13-1(جدول 
  Range 22 500 مشخصات بويلر هاي) 14-1(جدول 
  Range 23 600 مشخصات بويلر هاي) 15-1(جدول 
  Minima HE system 26 مشخصات عملكرد) 16-1(جدول 
  C&M Minima HE   26مشخصات عملكرد ) 17-1(جدول 
  Class A  29 ت عملكرد پكيج هايمشخصا) 18-1(جدول 
  Class B  29 مشخصات عملكرد پكيج هاي) 19-1(جدول 
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  Class D  30 مشخصات عملكرد پكيج هاي) 20-1(جدول 
  Ultracom cxi/cx  33  مشخصات عملكرد) 21-1(جدول 
  Flexicom cx  34  مشخصات عملكرد) 22-1(جدول 
  Betacom c  35مشخصات عملكرد  ) 23-1(جدول 

  Xtramax HE  37  مشخصات عملكرد) 24-1(دول ج
  Esprit HE  40مشخصات عملكرد گرمايش مركزي ) 24-1(جدول 
  Esprit HE     40 مشخصات عملكرد سيستم تأمين آب گرم مصرفي) 25-1(جدول 
  Excel HE  41مشخصات عملكرد گرمايش مركزي ) 26-1(جدول 
  Excel HE      41 گرم مصرفيمشخصات عملكرد سيستم تأمين آب ) 27-1(جدول 
  Isar HE  42مشخصات عملكرد گرمايش مركزي ) 28-1(جدول 
  Isar HE      43 مشخصات عملكرد سيستم تأمين آب گرم مصرفي) 29-1(جدول 
  Mini C 43مشخصات عملكرد گرمايش مركزي ) 30-1(جدول 
  Mini C      44 مشخصات عملكرد سيستم تأمين آب گرم مصرفي)  31-1(جدول 
  Mini HE  44مشخصات عملكرد گرمايش مركزي ) 32-1(جدول 
  Mini HE     45 مشخصات عملكرد سيستم تأمين آب گرم مصرفي)  33-1(جدول 
  Vitodens 50 مشخصات فني عملكرد بويلر هاي چگالشي) 34-1(جدول 
  Vitopend   51مشخصات فني عملكرد بويلر هاي غير چگالشي ) 35-1(جدول 
  Linea HE  54مشخصات فني عملكرد پكيج هاي ) 36-1(جدول 
  Unica HE  54 مشخصات فني عملكرد پكيج هاي) 37-1(جدول 
  Compact HE  54مشخصات فني عملكرد پكيج هاي ) 38-1(جدول 
  Greenstar i Junior  57مشخصات فني عملكرد ) 39-1(جدول 
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  Greenstar Si   57مشخصات فني عملكرد ) 40-1(جدول 
  Highflow 440   57مشخصات فني عملكرد ) 41-1(ل جدو

  Greenstar CDi  58  مشخصات فني عملكرد )  42-1(جدول 
  Riva OV  61مشخصات فني عملكرد گرمايش مركزي ) 43-1(جدول 
  Garda HE plus  61مشخصات فني عملكرد گرمايش مركزي ) 44-1(جدول 
  Garda HE plus  61مشخصات فني عملكرد گرمايش مركزي ) 45-1(جدول 
  Garda HE  62مشخصات فني عملكرد گرمايش مركزي ) 46-1(جدول 
  Garda HE  62مشخصات فني عملكرد تأمين آب گرم خانگي ) 47-1(جدول 
  Garda   62مشخصات فني عملكرد گرمايش مركزي ) 48-1(جدول 
  Garda  63مشخصات فني عملكردتأمين آب گرم خانگي ) 49-1(جدول 
  Riva advance HE  63مشخصات فني عملكرد گرمايش مركزي ) 50-1(جدول 
  Riva advance HE  63 مشخصات فني عملكرد تأمين آب گرم خانگي ) 51-1(جدول 
  Riva HE  64مشخصات فني عملكرد گرمايش مركزي ) 52-1(جدول 
  Riva HE  64مشخصات فني عملكردتأمين آب گرم خانگي ) 53-1(جدول 
  Riva plus  64ت فني عملكرد گرمايش مركزي مشخصا) 54-1(جدول 
  Riva plus  65مشخصات فني عملكرد تأمين آب گرم خانگي ) 55-1(جدول 
  Riva 32kW  65مشخصات فني عملكرد گرمايش مركزي ) 56-1(جدول 
  Riva 32kW  65مشخصات فني عملكرد تأمين آب گرم خانگي ) 57-1(جدول 
  Riva plus  66مشخصات فني عملكرد گرمايش مركزي ) 58-1(جدول 
  Riva plus  66مشخصات فني عملكرد تأمين آب گرم خانگي ) 59-1(جدول 
  77  3-2 راهنماي اجزاي نمايش داده شده در شكل)1-2(جدول 
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  84   ها  در صد اتالف حرارتي از سطوح خارجي بويلر)2-2(جدول 
  91  10-2 نمايش داده شده در شكل   معرفي اجزاي)3-2 (جدول

  Ideal Boilers  97 توليدات شركت NOx  ميزان آلوده كنندگي )4-2(جدول 
  139  1-3هاي استفاده شده در رابطه معرفي نماد) 1-3(جدول 
  151  استانداردهاي مربوط به پكيچ گازسوز) 1-4(جدول 
  152  استانداردهاي منتخب براي پكيچ گازسوز) 2-4(جدول 
  154  گيريها دقت اندازه)3-4(جدول 
  155  مقدار ادعا شده:   حداقل بازده خالص در شرايط هواي ساكن )4-4(جدول 
  164  شرايط و خطاهاي دستگاه هاي اندازه گيري) 5-4(جدول 
  167  شرايط و خطاهاي دستگاههاي اندازه گيري) 6-4(جدول 
  169  حداكثر راندمان خالص ) 7-4( جدول

  170  ضريب تبديل راندمان)  8-4(جدول 
  170  طبقه بويلر ) 9-4(جدول 
  171  راندمان فصلي براي بويلرها گاز طبيعي و گاز مايع) 10-4(جدول 
  171  طبقه بندي بويلر) 11-4(جدول 
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  شكل هافهرست 

  صفحه  عنوان

  4   نمودار بويلرهاي چگالشي توليد شده توسط شركت آلفا1-1شكل 
  CD25C Boiler 6مونه بويلر توليدي شركت آلفا  ن2-1شكل 
  CD13R Boiler 7 نمونه بويلر توليدي شركت آلفا 3-1شكل 
  CD12S Boiler  8 نمونه بويلر توليدي شركت آلفا 4-1شكل 
  CD25X Boiler  9 نمونه بويلر توليدي شركت آلفا  5-1شكل 
  CD50C Boiler 10 نمونه بويلر توليدي شركت آلفا  6-1شكل 
  12  نمودار بويلرهاي چگالشي توليد شده توسط شركت آريستون7-1شكل 
  13   دو نمونه بويلر توليدي شركت آريستون8-1شكل 
  14  دو نمونه بويلر توليدي شركت آريستون9-1شكل 
  15  دو نمونه بويلر توليدي شركت آريستون10-1شكل 
  CLASS SE  16 نمونه بويلر توليدي شركت آريستون11-1شكل 
  18  نمودار بويلرهاي توليدي شركت باكسي12-1شكل 
  21  نمودار بويلرهاي توليدي شركت بودروس13-1شكل 
  Buderus 500 Range Boiler 22 نمونه بويلر توليدي شركت بودروس  14-1شكل 
  Buderus 600 28kW combi boiler 23 نمونه بويلر توليدي شركت بودروس  15-1شكل 
  C&M   25مودار بويلرهاي توليدي شركت  ن16-1شكل 
  Maxima 35c  30 نمونه  بويلر چگالشي توليدي شركت فرولي 17-1شكل 
  32  گلو وورم  نمودار بويلرهاي چگالشي توليدي شركت18-1شكل 
  34  رابطه تعداد خانوار با مدل هاي موجود19-1شكل 



 

  فهرست مطالب، جدول ها و شكلها

 
 

  35   رابطه تعداد خانوار با مدل هاي موجود20-1شكل 
  Betacom c 24  36 نمونه بويلر چگالشي توليدي شركت گلو وورم  21-1شكل 
  36   رابطه تعداد خانوار با مدل هاي موجود22-1شكل 
  37   رابطه تعداد خانوار با مدل هاي موجود23-1شكل 
  Ideal-boiler  39  نمودار بويلرهاي چگالشي توليدي شركت24-1شكل 
  Isar HE  42  نمونه بويلر توليدي شركت 25-1شكل 
  Potterton  46 نمودار پكيج هاي توليد شده توسط شركت  26-1شكل 
  Vaillant  47  نمودار پكيج هاي توليد شده توسط شركت27-1شكل 
  49   نمودار بويلرهاي چگالشي توليدي شركت ويزمن28-1شكل 
  Vitodens 200 51 نمونه  بويلر چگالشي توليدي شركت ويزمن 29-1شكل 
  53   نمودار بويلرهاي چگالشي توليدي شركت ووكرا30-1شكل 
  56   نمودار بويلرهاي چگالشي توليدي شركت ووركستر31-1شكل 
  60  نمودار بويلرهاي چگالشي توليدي شركت بيازي32-1شكل 
  Grada 4pp 67 نمونه  بويلر چگالشي توليدي شركت بيازي 33-1شكل 
  71  لشي نحوه تقسيم انرژي در يك پكيج چگا1-2شكل
  75    نقطه شبنم گاز هاي خروجي از محفظه احتراق2-2شكل

  76     طرح شماتيك يك پكيج چگالشي3-2شكل 
  78  هاي چگالشي و معمولي   مقايسه بازده پكيج4-2شكل
  79  هاي چگالشيي بازده بين حالت چگالشي و غير چگالشي بويلر    مقايسه5-2شكل
  80   لوله-يستم گرمايشي با مبدل پره    تأثير دماي محيط بر س6-2شكل

  81      تأثير دماي محيط بر سيستم گرمايشي با رادياتور7-2شكل 



 

  فهرست مطالب، جدول ها و شكلها

 
 

  82     تأثير دماي محيط بر سيستم گرمايشي با رادياتور8-2شكل 
  87   موجود در آنCO2  تغييرات نقطه شبنم بخار آب بر حسب مقدار 9-2 شكل

  90  مخزن دار   طرح شماتيك پكيج چگالشي 10-2شكل 
  92     نمونه اي از تعبيه مخزن در بويلر ها11-2شكل 
  FGR   95   نحوه عملكرد سيستم12-2شكل 
  100    مبدل حرارتي با پوشش تفلون13-2شكل 
  101  اي از يك مبدل حرارتي حلقوي   نمونه14-2شكل 
  102   نحوه قرار گرفتن مبدل حلقوي در پكيج چگالشي15-2شكل 
  104  يك نمونه مبدل حرارتي ثانويه  16-2شكل 
  106  اياي از يك مشعل جرقه   نمونه17-2شكل 
  107    نحوه استفاده از لوله ونتوري18-2شكل 
  107   لوله ونتوري پاشش سوخت19-2شكل 
  109   نحوه بكارگيري يك سيستم پكيج خانگي-20-2شكل

  110   درصد انواع مختلف سيستم هاي گرمايشي21-2شكل 
  112   نمايي از اجزاء مهم پكيج ديواري با سيستم تامين آبگرم مصرفي فوري-22-2 شكل

  113   توزيع مصرف روزانه آب گرم23-2شكل 
  114    نمايي از اجزاء مهم پكيج ديواري مجهز به مخزن ذخيره آبگرم مصرفي24-2شكل 
  116   نمايي از اجزاء مهم پكيج ديواري با تامين آبگرم مصرفي فوري25-2شكل 
  116   نمايي از اجزاء مهم پكيج ديواري با تامين آبگرم مصرفي فوري26-2شكل 
  118   نمايي از پكيج ديواري با تامين آبگرم مصرفي فوري27-2شكل 
  121   نمايي از پكيج ديواري با تامين آبگرم فوري 28-2شكل 



 

  فهرست مطالب، جدول ها و شكلها

 
 

  123    نمونه اي از پكيج ديواري29-2شكل 
  123   با منبع انبساط باز29-2يج شكل مدار عملكرد پك30-2شكل 
  124   با منبع انبساط بسته29-2 مدار عملكرد پكيج شكل 31-2شكل 
  125   نمونه اي از مبدلهاي پوسته لوله32-2شكل 
  125    نمونه اي از مبدلهاي صفحه اي33-2شكل 
  126   نمونه اي از سيستم بدون شمعك34-2شكل 
ه محصوالت احتراق و به تبع آن مكش هواي احتـراق از محـيط               فن بكار رفته براي تخلي     35-2شكل  
  127  آزاد

  مونتاژ محفظه احتراق براي نصب فن بكار رفته جهت ايجاد تركيب سـوخت و هـوا و بـه                     36-2شكل  
  128  تبع آن تخليه محصوالت احتراق

  129   نقشه مونتاژ قطعات مختلف فن براي ايجاد تركيب سوخت و هوا37-2شكل 
  130   مبدل حرارتي و محفظه احتراق اتمسفريك38-2شكل 
  130   مبدل حرارتي محفظه احتراق اتمسفريك39-2شكل 
  131   نمونه اي از محفظه احتراق و مبدل حرارتي40-2شكل 
  132   نمونه اي از پمپ هاي سيركوله آبگرم گرمايشي41-2شكل 
  132   نمونه اي از سيستم هاي كنترلي قابل برنامه ريزي42-2شكل 
  133   دمپر دودكش براي جلوگيري از تلفات پكيج در زمان خاموشي43-2شكل 
  135  هاي چگالشي و غير چگالشي مقايسه نحوه قرار گرفتن مشعل و مبدل در پكيج44-2شكل 
  138   شرايط اليه مرزي براي تجزيه و تحليل نوسلت براي سطح قائم- 1-3شكل 
  141   مغشوشاي نمايش معادالت چگالش اليه2-3شكل

ستوني از لوله هاي افقي زيـر       ) پ(يك لولة افقي،    ) ب(يك كره، ) الف(  ميعان اليه اي روي       3-3شكل  
  142  با ريزش قطره اي بين لوله ها) ت(الية مايع پيوسته و  هم با

  144    موازنة انرژي كلي بين سيال هاي گرم وسرد يك مبدل حرارتي دو سيالي4-3شكل 



 

  فهرست مطالب، جدول ها و شكلها

 
 

  146  ماها براي يك مبدل حرارتي جريان موازي  توزيع د5-3شكل 
  148    توزيع دما براي مبدل حرارتي با جريان مخالف6-3شكل 
  157   مدار تست تانك1-4شكل 
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  :فصل اول

   توليد شده در جهانسوزانواع مدلهاي بويلر چگالشي گاز
  
  

امروزه با توجه به اهميت انرژي و صرفه جويي در مصرف آن، تكنولوژيهاي نويني در جهـت بهينـه سـازي محـصوالت                       
تـوجهي   مصرف انرژي و راندمان اين محصوالت در حد قابل            در گرمايشي ابداع شده كه بوسيله آنها ميزان صرفه جويي        

بويلر  ،يكي از اين محصوالت گرمايشي كه امروزه جايگزين آبگرمكنها و متورخانه هاي مركزي شده             . افزايش يافته است  
محصولي است كه گرمـايش و آب گـرم بهداشـتي امـاكن              و    شناخته شده     چگالشي  كه بعضاً با نام پكيج     چگالشي است 

حي شده است كه اجزاي تشكيل دهنده مدارهاي گـاز، گرمـايش،            اين دستگاه به گونه اي طرا     . مختلف را تأمين مي كند    
به اين ترتيب با اسـتفاده از آن نيـاز بـه            . آب گرم مصرفي و سيستم كنترلي اين مدارها در مجموعه اي كوچك قرار دارد             

   .استفاده از موتورخانه در ساختمانها منتفي خواهد شد
پكيج چگالشي در داخل كشور توليد نمي شود تنها به بررسي محصوالت توليـد شـده در                 در حال حاضر    با توجه به اينكه     

در .  خـارجي مـي باشـد   توسط شـركتهاي هدف اين فصل در واقع ارائه انواع مدلهاي توليد شده  . خارج كشور مي پردازيم   
  آنها ه مشخصات فني   چگالشي معرفي شده و سپس محصوالت به همرا        پكيجشركتهاي توليد كننده    ترتيب  اين فصل به    

 .  شده استارايه
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  :داخل عبارتند ازهاي بكار رفته در پكيج هاي توليدعمده ترين فن آوري

  شير كنترل گاز  -1

 شمعك -2

 مشعل -3

 كالهك تعديل  -4

 شير سه طرفه برقي  -5

 صافي آب و جداكنندة هوا -6

 هوا گير اتوماتيك -7

 منبع انبساط  -8

 پمپ مدار گرمايشي -9

  مبدل حرارتي -10

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   شير اطمينان-11
  ش شير پركن مدار گرماي-12
   سنسور فشار-13
   صفحه درجات-14
   برد كنترل الكترونيك-15
   رگالتور آب -16
   گاورنر-17
   آند حفاظت -18
   كليد ايمني حرارتي -19
   پتانسيومتر و آكوستات-20
 مخزن كويل -21
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 Alpha شركت 1-1

ت بـارز  يخـصوص .  باشـد ي مـ  ALPHA BOILERج در انگلـستان شـركت   يد كننـده پكـ  يـ  تولي از شركت هـا يكي
  . باشدين شركت، تنوع موجود در آنها ميمحصوالت ا

. شده اسـت   ارائه   ALPHAد شده توسط شركت     ي تول ي چگالش يستم ها ي از س  ين بخش مشخصات  مربوط به برخ      يدر ا 
  .  شوندي مي چگالشيلر هايج ها و بويستم ها شامل انواع پكين سيا

ن آب  يستم تأم ي و مشخصات س   يش مركز يستم گرما ي شامل مشخصات س   ي چگالش يج ها ي پك ياطالعات ارائه شده برا   
  . باشدي ميگرم خانگ
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   نمودار بويلرهاي چگالشي توليد شده توسط شركت آلفا1-1شكل 
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 )Central Heating(  يكزش مريمشخصات گرما) 1-1(جدول 

Gas Rate  

)h
m3

( 

Max        Min 

Gas 

Supply 

Pressure  
(mbar) 

Heat Output 

(NonCondensing 

Mode)(kW) 

Max        Min  

Heat Output 

(Condensing 

Mode)(kW) 

Max        Min  

Net Heat 

Input(kW)  
 

Max     Min  

Gross Heat 

Input(kW)  
 

Max      Min 

  

Boiler Type  
  

0.240.78 37.0 5.5 18 6.1 19.5  5.8  18.4 6.4 20.4CD25C 

0.281.04 37.0 6.3 24 6.9 25.9 6.6 24.47.3 27.1CD28C  

0.260.99 37.0 -  -  7.1 26 -  -  7.2 27.0
CD28C 

Extra  

0.341.21  37.0  7.8 28.0 8.5 30.3 8.1 28.5 8.9 31.6CD23C  

  

  

  

  ) Domestic Hot Water(يديمشخصات آب گرم تول) 2-1(جدول 

Gas Rate  

)h
m3

( 

Max        Min 

Specific 

Flow 

Rate(L/Min) 

@ 30 C  

Gas 

supply 

pressure 

(mbar )  

Heat Output 

(Condensing 

Mode)(kW) 

Max        Min  

Net Heat 

Input(kW)  
 

Max      Min  

Gross Heat 

Input(kW)  
 

Max      Min 

  

Boiler Type  
  

0.24 1.02 11.2 37.0 5.5 24.3 5.8 24.1 6.4 26.7 CD25C 

0.28 1.21  13.3 37.0  6.3  28.7 6.6 28.5  7.3 31.6 CD28C  

-  -  9.6 -  -  24.3 -  -  -  -  CD28C Extra  

0.34 1.46 15.6 37.0 8.0 34.6 8.1 34.3 8.9 38.0 CD23C  
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 CD25C Boilerنه بويلر توليدي شركت آلفا نمو 2-1شكل 

 

  

  )Central Heating( يش مركزيمشخصات گرما) 2-1(جدول ادامه 

Gas Rate  

)h
m3

( 

Max        Min 

Gas 

Supply 

Pressure  
(mbar) 

Heat Output 

(NonCondensing 

Mode)(kW) 

Max        Min  

Heat Output 

(Condensing 

Mode)(kW) 

Max      Min  

Net Heat 

Input(kW)  
 

Max     Min  

Gross Heat 

Input(kW)  
 

Max      Min 

  

Boiler Type  
  

0.6 1.31 37.0 5.4 12.1 5.9 13.1 5.6 12.4 6.2 13.8 CD13R 

0.6 1.94 37.0 5.4 18 5.9 19.6 5.6 18.4 6.2 20.4 CD18R  

0.72 2.54 37.0 6.5 23.5 7.2 25.6 6.8 24 7.5 26.6 CD24R  
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 CD13R Boilerنمونه بويلر توليدي شركت آلفا  3-1شكل 

  
 

 

  )Central Heating(يش مركزيمشخصات گرما) 3-1(جدول 

Gas Rate  

)h
m3

( 

Max        Min 

Gas 

Supply 

Pressure  
(mbar) 

Heat Output 

(NonCondensing 

Mode)(kW) 

Max        Min  

Heat Output 

(Condensing 

Mode)(kW) 

Max      Min  

Net Heat 

Input(kW)  
 

Max     Min  

Gross Heat 

Input(kW)  
 

Max      Min 

  

Boiler Type  
  

0.11 0.52 37.0 2.4 12.0 2.5 12.8 2.6 12.3 2.9 13.6 CD12S 

0.15 0.78 37.0 3.3 18.0 3.5 19.5 3.5 18.4 3.8 20.4 CD20S  

1.24 1.21  37.0 5.4 28.0 5.7 30.1 5.7 28.7 6.3 31.8 CD28S  
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  CD12S Boilerنمونه بويلر توليدي شركت آلفا  4-1شكل 

    

 )Central Heating(يش مركزيمشخصات گرما) 4-1(جدول 

Gas Rate  

)h
m3

(  

Max        Min 

Gas 

Supply 

Pressure  
(mbar) 

Heat Output 

(NonCondensing 

Mode)(kW) 

Max        Min  

Heat Output 

(Condensing 

Mode)(kW) 

Max      Min  

Net Heat 

Input(kW)  
 

Max     Min  

Gross Heat 

Input(kW)  
 

Max      Min 

  

Boiler Type  
  

0.24 0.78 37.0 4.5 18.0 4.8 19.5  4.7  18.4  5.2 20.4 CD25X 

0.21 1.04 37.0 4.9 24.0 5.1 25.8 5.0 24.6 5.5 27.3 CD28X  

  

  ) Domestic Hot Water( يديمشخصات آب گرم تول) 5-1(جدول 

Gas Rate  
)h

m3
( 

Max        
Min 

Specific 
Flow 

Rate(L/Min)
@ 30 C  

Gas 
supply 

pressure
(mbar )  

Heat Output 
(Condensing 
Mode)(kW) 

Max        
Min  

Net Heat 
Input(kW)  

 
Max      
Min  

Gross 
Heat 

Input(kW)  
 

Max      
Min 

  
Boiler Type  

  

0.241.0  9.6  37.0 4.5 24.0 4.7 24.0 5.2 26.7 CD25X 

0.211.21 13.3 37.0  4.9  28.7 5.0 28.7  5.5 31.8 CD28X  
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  CD25X Boiler نمونه بويلر توليدي شركت آلفا  5-1شكل 

      

 )Central Heating(يش مركزيمشخصات گرما) 6-1(جدول 

Gas Rate  

)h
m3

( 

Max        Min 

Gas 

Supply 

Pressure  
(mbar) 

Heat Output 

(NonCondensing 

Mode)(kW) 

Max        Min  

Heat Output 

(Condensing 

Mode)(kW) 

Max      Min  

Net Heat 

Input(kW)  
 

Max     Min  

Gross Heat 

Input(kW)  
 

Max      Min  

  

Boiler Type  
  

0.71 2.95 37.0 6.5 27.6 7.0 29.7  6.6  28.0  7.4 31. CD25X 

  

  ) Domestic Hot Water(يديمشخصات آب گرم تول) 7-1(جدول 

f 

Specific 
Flow 

Rate(L/Min) 
@ 30 C  

Gas 
supply 

pressure 
(mbar )  

Heat Output 
(Condensing 
Mode)(kW) 

Max        Min  

Net Heat 
Input(kW)  

Max        
Min  

Gross Heat 
Input(kW)  

Max        
Min 

  
Boiler Type  

  

0.71 3.44 18.0 37.0 6.3 32.0 6.6 32.6 7.4 36.1 CD25X 
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 CD50C Boiler نمونه بويلر توليدي شركت آلفا  6-1شكل 
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 Ariston شركت 1-2

ن شركت كه در سال     يا.  باشد ي م يشي گرما يستم ها يد كننده س  ي تول ييايتالي ا ي از شركت ها   يكي ARISTONشركت  
  . باشدي مMTS ي گروه صنعتير شاخه هاي از زيكيس شده است، ي تأس 1960

ـ ا.  ارائه شـده اسـت     ARISTONركت  د شده توسط ش   ي تول يج ها ين بخش مشخصات مربوط به پك     يدر ا  ج هـا   ين پكـ  ي
 ياطالعات ارائه شده برا    . جدول ذكر شده است    يج در باال  ينوع پك .  شوند ي م ي و چگالش  ي معمول يج ها يشامل انواع پك  

  . باشدي مين آب گرم خانگيستم تأمي و مشخصات سيش مركزيستم گرماي شامل مشخصات سي چگالشيج هايپك
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  ريستون نمودار بويلرهاي چگالشي توليد شده توسط شركت آ7-1 شكل



 

   گازسوز در جهاننواع مدلهاي بويلر چگالشيا :اولفصل 

  
 

13 

  

 GENUS HE و CLAS HE ي چگالشيج هايمشخصات عملكرد پك) 8-1(جدول 

 

Flue gas 

temperature 

CO2 

content 

(%)  

Specific 

rate of 

DHW 

(l/min)  

 

Efficiency 

  
Combustion      total 

DHW  
temperature 

  
Max   Min  

DHW 

output(kW) 

 

Max     Min  

Boiler Type 

63 9.0 12 97.3 97.9 36  60 5 25 24FF(24kW)  

63  9.0  15 97.3 97.9  36  60  6 30 30FF(30kW) 

63  9.6  18.2 98 98  36  60  7.1 38.9 38FF(38kW) 

    
  

                                        
GENUS HE                                                              CLAS HE 

   آريستوننمونه بويلر توليدي شركت دو 8-1شكل 
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CLAS HE                                                                         GENUS HE  
  آريستوننمونه بويلر توليدي شركت دو 9-1شكل 

 

 

  microGENUS HE يمه چگالشي نج يمشخصات عملكرد پك) 9-1(جدول 

Flue gas 

temperat

-ure 

CO2 

content 

(%)  

Specific 

rate of 

DHW 

(l/min)  

 

Efficiency  
(two modes) 
Con. Noncond.  

Combu

-stion 

efficien

cy 

DHW  
Temperature  
Max   Min  

DHW 

output(kW) 

Max     Min 
Boiler Type 

72 7.62 11.1 85.3  94.6 - 36  56 10.4 23.3 24FF  

65  6.79  12.9 85.2 93.6 -  36  56  11.4 27 30FF  
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15 

  

  

  E-COMBI يج چگالشيمشخصات عملكرد پك) 10-1(جدول 

 

Flue gas 

temperature 

CO2 

content 

(%)  

Specific rate 

of 

DHW(l/min)  

 

Effici

-ency 

Combu

-stion 

efficien

cy 

DHW  
Temperature  
Max   Min  

DHW 

output(kW) 

Max     Min 
Boiler Type 

63 9.0 12 97.3 97.9 36  60 5 25 24FF(24kW)  

63  9.0  15 97.3 97.9  36  60  6 30 30FF(30kW) 

63  9.6  18.2 98 98  36  60  7.1 38.9 38FF(38kW) 

 

 

                                     
 

microGENUS HE                                                                  E-COMBI 
  آريستوننمونه بويلر توليدي شركت دو 10-1شكل 
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 CLASS SE يمه چگالشيج  نيمشخصات عملكرد پك) 11-1(جدول 

Flue gas 

temperat

-ure  

CO2 

content 

(%)  

Specific 

rate of 

DHW 

(l/min)  

 

Efficiency  
(two modes) 
Con. Noncond.  

Combu

-stion 

efficien

cy 

DHW  
Temperature  
Max   Min  

DHW 

output(kW) 

Max     Min 
Boiler Type 

98 6.6 12.5 84.3  93.6 95 36  60 9.8 24.2 24FF  

114  6.4  14.1 83.9 93.2 93.9  36  60 11.6 28.1 30FF  

  
  
  

  
  

   CLASS SE آريستونيدي شركتنمونه بويلر تول 11-1شكل 
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 Baxi شركت 1-3

 در  Baxi. باشـد ي ميشي گرمايستم هايد كنندگان سين تولي تريمين حال قدين و در عي از معروف تريكين شركت يا
ـ در ا .  بـوده اسـت    ي  صنعت  ين گروه ها  ي از فعال تر   يكي ينه انرژ يده و تا امروز در زم     س ش ي تأس 1866سال   ن قـسمت   ي
  .  قرار گرفته اندين شركت مورد بررسي ايدي تولي چگالشيج هايپك
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   شركت باكسي توليديهاي بويلردارنمو 12-1شكل 
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  Baxi Platinum Combi HE A مشخصات عملكرد) 12-1(جدول 

Efficiency 
(%) 

DHW 
Flow 
Rate 

(l/min) 
 
 
 

DHW 
Heat 

Output 
(kW) 

 
 
 

DHW Heat 
Input(kW) 

 
 

Net       
Gross 

Condensing 
Heat 

Output(kW) 
 

Max      Min 

Non 
condensing 

Heat 
Output(kW) 

  
Max     Min 

Gross Heat 
Input(kW) 

 
 

Max    Min 

Net Heat 
Input(kW) 

 
 

Max   Min  

Boiler 
Type 

91.1 11.43 24 27.4 24.7 7.4 21 6.8 20 7.8 22.7 7 20.5 24HE 

91.1 13.3 28 32.1 28.9 9.5 25.9 8.7 24 10 27.4 9 24.7 28HE 

91.1  15.7  33 37.7  34 10.2  30.3 9.4  28 10.8  32.1 9.7  28.9 33HE 

91.1  19.1 40 45.7 41.2 12.1 34.4 9.6 32 11 36.4 9.9 32.8 40HE 

  

  Baxi Duo - tec Combi HE A مشخصات عملكرد) 13-1(جدول 

Efficiency 
(%)  

DHW 
Flow 
Rate 

(l/min
) 

 
 
 

DHW 
Heat 

Output 
(kW) 

 
 
 

DHW Heat 
Input(kW) 

 
 

Net       
Gross 

Condensing 
Heat 

Output 
(kW) 

 
Max     Min 

Non 
condensing 

Heat 
Output 
(kW)  

  
Max    Min 

Gross Heat 
Input 
(kW) 

 
 

Max  Min 

Net Heat 
Input  
(kW) 

 
 

Max  Min  

Boile
r 

Type 

91.1 11.43 24 27.4 24.7 7.4 21 6.8 20 7.8 22.7 7 20.5 24HE 

91.1 13.3 28 32.1 28.9 9.5 25.9  8.7 24 10 27.4 9 24.7 28HE  

91.1  15.7  33 37.7  34 10.2  30.3 9.4  28 10.8  32.1 9.7  28.9 33HE  

91.1  19.1 40 45.7 41.2 12.1 34.4 9.6 32 11 36.4 9.9 32.8 40HE  

  
-Baxi Duo و Platinum Combi HE A يعنـ يد، دو نوع مدل ارائه شده ي آيهمانگونه كه از ارقام موجود در جدول مشخصات ارائه شده بر م

tec Combi HE Aباشنديه ميگر شبيكدي كامال به ي از نظر مشخصات طراح .  
 Baxi نـوع  ي، چهـار سـال و بـرا   Platinum Combi HE Aوع  نين زمان برايا.  باشدي آنها مين دو محصول مدت زمان گارانتيتنها تفاوت ا

Duo-tec Combi HE Aباشدي، دو سال م . 
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 Buderus شركت 1-4

 BUDERUS  ـ ت بارز ا  يخصوص.  باشد ي در جهان م   يري تقط يلر ها يد كننده بو  ي تول ين شركت ها  ي از بزرگتر  يكي ن ي
ش هـا را بـر      يت انجام انواع آزما   ي قابل BUDERUSشركت  .  باشد ي منحصر به فرد آن م     يشگاهيزات آزما يشركت تجه 

  . خود دارديديلر ها و قطعات تولي بويرو
ـ ت ايـ سـابقه فعال .  كند يت م ي فعال BOSCH يش گروه صنعت  ير نظر شاخه گرما   ين شركت ز  يدر انگلستان ا   ن گـروه در  ي

  . رسديك دهه ميش از ي به بي چگالشيلر هايد بويتول
ـ  ا ياطالعـات تخصـص   . ن شركت پرداخته شده است    يد شده توسط ا   ي تول ي چگالش يلر ها ي بو ين بخش به بررس   يدر ا  ن ي
  . ارائه شده استيلر ها در جداوليبو
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   شركت بودروستوليديهاي  بويلردارنمو 13-1شكل 
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  Range 500 يلر هايمشخصات بو) 14-1(جدول 
 

DHW flow 

rate(l/min)  

 

SEDBURG 

Rating 

CH flow 

temperature(C) 

Max      Min 

DHW output   

(kW) 

Max      Min  

CH output   

(kW) 

Max    Min  

 

Boiler Type 

- A 30 80 5.7 28.5* 5.7 23 24 kW(system) 

9.4 A 30 80 5.7 23 5.7 23 24 kW(combi)  

11.7 A 30 80 5.7 28.5 5.7 23 28 kW(combi)  

  ره آب گرميدر صورت نصب مخزن ذخ •

  
 Buderus 500 Range Boiler   شركت بودروسنمونه بويلر توليدي 14-1شكل 
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 Range 600 يلر هايمشخصات بو) 15-1(جدول 

 

DHW flow 

rate(l/min)  

  
Efficiency 

CH flow 

temperature(C) 

Max      Min 

DHW output   

(kW) 

Max      Min  

CH output   

(kW) 

Max    Min  

 

Boiler Type 

-  90.3 40 60 -  -  4.3 10 11S  

-  90.3 40 60 -  -  8.6 17.4 19S 

-  90.2  40 60 -  -  8.6 22 24S 

6.5 90.1  40 60 -  -  8.6 22  24C 

  
  

  
 Buderus 600 28kW combi boiler   شركت بودروسنمونه بويلر توليدي 15-1شكل 
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 C&M شركت 1-5

ـ  ي مي خانگيج هايشگامان صنعت پكي از پيكي  CHAFFOTEUX & MAURYشركت  از هفتـاد  ش ي باشد كـه ب
  .شده اند ISO 9001 ن شركت موفق به اخذ استاندارد يدات ايتول. د دارديسال تجربه تول

ـ د محـصوالت گرما ين شركت به تولي ملحق شد و به همراه ا MTS يبه گروه صنعت 2001 ن شركت در ساليا  از يشي
  .خته شده استن شركت پرداي محصوالت اين قسمت به بررسيدر ا . پرداختي چگالشيج هايجمله پك
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   C&M شركت  توليديهاي بويلردارنمو 16-1شكل 
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 Minima HE system مشخصات عملكرد) 16-1(جدول 

Flue 

temperatur

e  
(°C) 

Efficiency 

(%) 

CO2 

content (%) 

CH flow 

rate(l/hr) 

Heating 

output(kW)@

50/30 

Max    Min  

Heating 

output(kW)@

80/60 

Max    Min 

Boiler 

Type 

79 90.1 9.5 300 26 7 7 24 

Minima 

HE 

system 24

74 90.3 9.2 300  32 9 29 9 

Minima 

HE 

system 30 
 

  C&M Minima HEمشخصات عملكرد ) 17-1(جدول 

DHW flow 

rate (l/min)

Flue 

temperature 

(°C) 

Efficiency 

(%) 

CO2 

content (%) 

 

CH flow 

rate(l/hr) 

Heating 

output(kW)

@50/30 

Max    Min  

Heating 

output(kW

)@80/60 

Max    

Min 

Boiler 

Type 

12  79 90 9.5 300 26 7  24 7 
Minima 

HE 24  
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 Ferroli شركت 1-6

ن شركت در اروپا بـه شـدت گـسترش    يا.  باشديج ها در جهان مي پكياصلد كنندگان ي از توليكي FERROLI شركت
ه و  ين، روسـ  ين، اكـرا  ي، چ يك، هلند، رومان  يبلژانگلستان،   ه،يا، ترك ي آلمان، فرانسه، اسپان   ي كه در كشورها   يافته به طور  ي

  . باشدير فعال مايز بسي نيدي خورشيستم هاينه سيلر، در زميد بوين شركت عالوه بر توليا. بالروس شعبه دارد
 و  يج ها شامل انواع چگالـش     ين پك يا. رندي گ ي قرار م  ين شركت مورد بررس   يد شده توسط ا   ي تول يج ها ين بخش پك  يدر ا 
  .ز ارائه شده استين شركت نيدات ايدر ضمن نمودار تول.  باشندي مير چگالشيغ
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  فرولي شركت توليديهاي چگالشي بويلردارنمو 16-1شكل 
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 Class A يج هايمشخصات عملكرد پك) 18-1(جدول 

MAX DHW hot 

water rate(l/min) 

25°C  30°C  35°C 

CH 

operating 

temperature

(°C) 

Heat output 

(kW)@50/30 

Max      Min  

Heat output 

(kW)@80/60 

Max      Min  

Net heat 

input(kW) 

Max    Min 

Boiler Type 

14.2  16.5 19.8 85 11.1 36.4 10.2 34.6 10.4 34.8 maXima 35 C  

12.6 14.7 17.6 95 5.7 26.6 5.2 24.6 5.2 25.2 Optimax HE 31 C 

15.4 18 21.6 95 6.9 32.5 6.3 30.2 6.5 30.8 Optimax HE 38 C 

 

  
  

 Class B يج هايمشخصات عملكرد پك) 19-1(جدول 

MAX DHW hot 

water rate(l/min) 

25°C  30°C  35°C 

CH 

operating 

temperature

(°C) 

Heat output 

(kW)@50/30 

Max      Min  

Heat output 

(kW)@80/60 

Max      Min  

Net heat 

input(kW) 

Max    Min 

Boiler Type 

9.5  11.5 13.8 90 10.3 25.5 9.9 24.1 10.8 25 DOMIcompact 24 B 

12.3 14.3 17.2 90  13.4  31.1 10.3 30 14.1 31.7 DOMIcompact 30 B 

 

 

  
  
 



 

   گازسوز در جهاننواع مدلهاي بويلر چگالشيا :اولفصل 

  
 

30 

  
  

 Class D يج هايمشخصات عملكرد پك) 20-1(جدول 

MAX DHW hot 

water rate(l/min) 

25°C  30°C  35°C 

CH 

operating 

temperature

(°C) 

Heat output 

(kW)@50/30 

Max      Min  

Heat output 

(kW)@80/60 

Max      Min  

Net heat 

input(kW) 

Max    Min 

Boiler Type 

-  11.4 13.7 90 7.2 24 7.2 24 8.3 25.8 DOMIcomapct 30 D 

- 10.6 12.3 90  -  - 12.9 31.7 13.6 32.3 DOMIcompact 24 D 

  
  
 

  
 Maxima 35c شركت فرولي  توليدي چگالشي بويلرنه نمو 17-1شكل 
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 Glow.worm شركت 1-7

 يستم هـا  يـ  س يندگان اصل د كن ي از تول  يكيس شده و از همان زمان       ي در كشور انگلستان تأس    1943ن شركت در سال     يا
ـ  ا يهدف اصل .  در انگلستان بوده است    ي و صنعت  ي خانگ يشيگرما ـ ن شـركت فـراهم كـردن جد       ي  يستم هـا  يـ ن س يدتري
  . باشدي ممكن مين طراحي در قالب ساده تريشيگرما
  .ن شركت مورد مطالعه قرار گرفته انديد شده توسط اي تولي چگالشيج هاين بخش پكيدر ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   گازسوز در جهاننواع مدلهاي بويلر چگالشيا :اولفصل 

  
 

32 

  

  
  

  گلو وورم  شركت توليديهاي چگالشي بويلردارنمو 18-1كل ش
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 Ultracom cxi/cx  مشخصات عملكرد) 21-1(جدول 

Efficiency 

(%) 

DHW flow 

rate(l/min) 

@35 C 

Max CH 

condensing 

output(kW) 

DHW 

output(kW) 

Max      Min  

CH 

output(kW) 

Max      Min  
Boiler Type 

90.3 9.8 20 5 24 5 18 24 cxi/cx 

90.3 12.3 24.7 5 30 5 22.9 30 cxi/cx 

90.4 15.5 32.2 6.6 30 6.6 30 38 cxi/cx 

 

 باشد از نـوع لولـه   يستم م ي س يمبدل اول كه مبدل اصل    .  در نظر گرفته شده است     يج دو مبدل حرارت   ين پك ي ا يدر طراح 
ش يستم گرماي احتراق به آب موجود در چرخه سفه انتقال گرما از محفظهين مبدل وظيا. است) Coiled Tube(چ يمارپ
  . را به عهده دارديمركز

 بـه   يش مركز يستم گرما يفه انتقال گرما از آب گرم س      يج استفاده شده است وظ    ين نوع پك  ي كه در ا   يگري د يمبدل حرارت 
در . شـد  با ي فـوالد زنـگ نـزن مـ        يجنس هر دو مبدل حرارت    .  به عهده دارد   ين آب گرم مصرف   ي را جهت تأم   يآب شهر 

  . استفاده شده است)Plate(يه از مبدل نوع صفحه اي ثانوي مبدل حرارتيطراح
  .به منظور سوزاندن سوخت در محفظه احتراق استفاده شده استPre-mixed   ج از مشعلين پكيدر ا
ور  به منظـ   ين خوب ير تخم يشكل ز .  شده است  ي طراح ي مشخص يشين بار گرما  ي فوق به منظور تأم    يك از مدل ها   يهر  

  . دهديانتخاب مدل مورد نظر ارائه م
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   موجوديرابطه تعداد خانوار با مدل ها19-1شكل 

  

  Flexicom cx  مشخصات عملكرد) 22-1(جدول 
Efficiency 

(%) 

DHW flow 

rate(l/min) 

@35 C 

 Max CH 

condensing 

output(kW) 

DHW 

output(kW) 

Max      Min  

CH 

output(kW) 

Max      Min   

Boiler Type 

90.3 9.85 18.8 9.3 25.1 9.3 18 24 cx 

90 12.3 24.9 9.3 30 9.3 24 30 cx 

90.2  14.4  31.0 9.3 35 9.3 30 35 cx 

 

 

  باشـد از نـوع  يستم مـ ي سيمبدل اول كه مبدل اصل.  در نظر گرفته شده است    يتز دو مبدل حرار   يج ن ين پك ي ا يدر طراح 
Cast را به عهده    يش مركز يستم گرما يفه انتقال گرما از محفظه احتراق به آب موجود در چرخه س           ين مبدل وظ  يا. است 
  . شوديسوزانده مPre- mixed مشعل ك يز توسط ي به محفظه احتراق نيسوخت ورود. دارد

ـ ا.  شود يه استفاده م  ي ثانو يك مبدل حرارت  ي از   ين آب گرم مصرف   يز به منظور تأم   يج ن ين پك يادر طراح    ـ ن مبـدل،    ي ك ي
  . باشديم) Plate(يمبدل صفحه ا
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ـ  باشد كه اين نكته مي در اUltracom با نوع Flexicom  نوع يتفاوت اساس ت يـ  قابل)Flexicom( جين نـوع پكـ  ي
  .درا به عنوان سوخت ندار LPG استفاده از

                                                . دهديارائه ماز ي مورد نييل بر اساس بار گرما به منظور انتخاب مدين خوبي تخم20-1شكل 

  
   موجوديتعداد خانوار با مدل هارابطه  20-1شكل 

  

  Betacom c  مشخصات عملكرد) 23-1(جدول 

Efficiency 

(%) 

DHW flow 

rate(l/min) 

@35 C 

Max CH 

condensing 

output(kW) 

DHW 

output(kW) 

Max      Min  

CH 

output(kW) 

Max      Min  
Boiler Type 

86  9.4  24.9 10.2 24.7 10.2 24.7 24 c 

86.4 10.5 28.8 14.26 27.6 10.2 27.6 30 c  
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 Betacom c 24  گلو وورم  شركتتوليدي چگالشي  بويلرنهمو ن21-1شكل 

 يمبدل اول كه مبـدل اصـل  .  در نظر گرفته شده استي، مبدل حرارتيج قبليز دو مانند دو نوع پك يج ن ين پك ي ا يدر طراح 
فه انتقال گرما از محفظه احتراق بـه آب موجـود   يدل وظن مبيا. است) Tube & Fin( باشد از نوع پره لوله يستم ميس

.  باشـد  ي بر خـالف دو نـوع قبـل، مـس مـ            ين مبدل حرارت  يجنس ا .  را به عهده دارد    يش مركز يستم گرما يدر چرخه س  
  . شودي سوزانده مMulti-Bladedك مشعل يز توسط ي به محفظه احتراق نيسوخت ورود

ـ ا.  شـود  يه اسـتفاده مـ    ي ثانو يمبدل حرارت ك  ي از   ين آب گرم مصرف   يز به منظور تأم   ين ـ ن مبـدل،    ي ك مبـدل صـفحه     ي
.                          دهدياز ارائه مي مورد نيي به منظور انتخاب مدل بر اساس بار گرماين خوبير تخمي ز شكل. باشديم) Plate(يا

  
   موجوديرابطه تعداد خانوار با مدل ها 22-1شكل 
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  Xtramax HE  مشخصات عملكرد) 24-1(جدول 

Efficiency 
(%) 

DHW flow 
rate(l/min) 

@35 C 

Max CH 
condensing 
output(kW) 

DHW 
output(kW) 
Max      Min  

CH 
output(kW) 
Max      Min  

Boiler Type 

90.6  14  30.6 7.6 33.2 7.6 28 Xtramax HE  

 

 باشد از نـوع لولـه   يستم م ي س يمبدل اول كه مبدل اصل    .  در نظر گرفته شده است     يج دو مبدل حرارت   ين پك ي ا يدر طراح 
ش يستم گرمايفه انتقال گرما از محفظه احتراق به آب موجود در چرخه سين مبدل وظيا. است) Coiled Tube(چ يمارپ
  . باشديم) Stainless Steel(  فوالد زنگ نزنين مبدل حرارتيجنس ا.  را به عهده دارديمركز

 بـه   يش مركز يستم گرما يفه انتقال گرما از آب گرم س      يج استفاده شده است وظ    ين نوع پك  ي كه در ا   يگري د يمبدل حرارت 
ـ    م يدر طراحـ  .  بـه عهـده دارد     ين آب گرم مـصرف    ي را جهت تأم   يآب شهر  ـ  ثانو يبـدل حرارت ه از مبـدل نـوع صـفحه        ي

 ياز ارائـه مـ    ي مورد ن  يي به منظور انتخاب مدل بر اساس بار گرما        ين خوب ير تخم ي ز  شكل .استفاده شده است  ) Plate(يا
  .                                              دهد

  

  
   موجوديرابطه تعداد خانوار با مدل ها 23-1شكل 
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 Ideal-Boilers شركت 1-8

.  گرفـت شـكل در انگلـستان   National Radiation Company  با عنوان 1905 در سال  Ideal – Boiler شركت 
لر ينه بـو  ي در زم  ين گروه صنعت  ي ا يت ها يعالوه بر فعال  .  باشد يج در انگستان م   يد پك يه گذاران تول  ي از پا  يكين شركت   يا

  .اده است آن ديت هاي به فعاليز رنگ تازه اي نيدي خورشي انرژيها
پرداخته شـده و     Ideal – Boilerد شده توسط شركت ي تولير چگالشي و غي چگالشيج هاي پكين بخش به بررسيدر ا

  . شودي ميك از آنها بررسيات هر يخصوص
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   Ideal-boiler  شركت توليديهاي چگالشي بويلردارنمو 24-1شكل 
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  Esprit HE يش مركزيمشخصات عملكرد گرما) 24-1(جدول 

Seasonal 

efficiency 

(%)  

Gas 

consumption(l/s) 
  

Max           Min  

Output(kW) 

Condensing 

Max     Min  

Output(kW) 

Noncondensing 
Max        Min 

Gross 

input(kW) 

 

Max        Min  

Boiler 

Type 

90 0.26 0.70 9.6 25.4 8.8 23.8 10.1 27.1 HE 24 

90 0.26 0.70 9.6 25.4 8.8 23.8 10.1 27.1 HE 30 

90 0.26 0.70 9.6 25.4 8.8 23.8 10.1 27.1 HE 35 

 

 

ات ي خـصوص يداراEsprit  ي تمام مدل ها سريش مركزيات گرمايهمانگونه كه از جدول فوق مشخص است، خصوص
  . باشندي ميكساني يش مركزيگرما

  
  

Esprit HE      ي آب گرم مصرفنيستم تأميمشخصات عملكرد س) 25-1(جدول  
DHW 

specific 

flow 

rate(l/min)  

DHW flow 

rate(l/min)  
@ 35 °C  

DHW 

output(kW) 

Gas 

consumption(l/s)

Gross 

input(kW)  
Boiler 

Type 

11.2 9.6 23.4 0.7 27  HE 24 

14.0 12.0 29.3 0.87 33.5 HE 30 

16.8 14.4 35.2 1.03  39.9 HE 35 
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  Excel HE يش مركزي عملكرد گرمامشخصات) 26-1(جدول 

Seasonal 
efficiency 

(%)  

Gas 
consumption(l/s) 

  
Max           Min  

Output(kW) 
Condensing 
Max     Min  

Output(kW) 
Noncondensing 
Max        Min 

Gross 
input(kW) 

 
Max        Min  

Boiler 
Type 

86.4 0.4 0.7 15.3 25.1 14.2 23.4 16.9 27.1 HE C24 

86.4 0.53 0.83 18.3 29.8 17.6 28 20.4 32.2 HE C28 

86.3  0.54 0.96 18.9 34.3 17.9 32 21.1 37.1 HE C32 

 

  
Excel HE      ين آب گرم مصرفيستم تأميمشخصات عملكرد س) 27-1(جدول  

DHW 
specific 

flow 
rate(l/min)  

DHW flow 
rate(l/min)  
@ 35 °C  

DHW 
output(kW)  

Gas 
consumption(l/s)

Gross 
input(kW)  

Boiler 
Type 

11.2 9.6 23.4 0.7 27.1  HE C24 

13.4 11.5 28.0 0.83 32.2 HE C24 

15.3 13.1 32.0 0.96  37.1 HE C32 
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  Isar HE شركت   بويلر توليدينهنمو 25-1شكل 

  

  Isar HE يش مركزيمشخصات عملكرد گرما) 28-1(جدول 

Seasonal 

efficiency 

(%)  

Gas 

consumption(l/s) 
  

Max           Min  

Output(kW) 

Condensing 

Max     Min  

Output(kW) 

Noncondensing 
Max        Min 

Gross 

input(kW) 

 

Max        Min  

Boiler 

Type 

90.1 0.26 0.70 9.6 25.1 8.8 23.4 10.1 27.1 HE 24 

90.1 0.26 0.70 9.6 25.1 8.8 23.4 10.1 27.1 HE 30 

90.1 0.26 0.70 9.6 25.1 8.8 23.4 10.1 27.1 HE 35 

 

ات ي خـصوص يداراIsar  ي تمام مـدل هـا سـر   يش مركزيات گرمايهمانگونه كه از جدول فوق مشخص است، خصوص
  . باشندي ميكساني يش مركزيگرما
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Isar HE      ين آب گرم مصرفيستم تأميمشخصات عملكرد س) 29-1(جدول  

DHW 

specific 

flow 

rate(l/min)  

DHW flow 

rate(l/min)  
@ 35 C  

DHW 

output(kW) 

Gas 

consumption(l/s)

Gross 

input(kW)  
Boiler 

Type 

11.2 9.6 23.4 0.7 27  HE 24 

14.0 12.0 29.3 0.87 33.5 HE 30 

16.8 14.4 35.2 1.03  39.9 HE 35 

  
  

  Mini C يش مركزيمشخصات عملكرد گرما) 30-1(جدول 

Seasonal 

efficiency 

(%)  

Gas 

consumption(l/s) 
  

Max           Min  

NOx 

classification  

Output(kW) 

  
  

Max        Min 

Gross 

input(kW) 

 

Max        Min  

Boiler 

Type 

78.2 0.315 0.763 Class 3 9.1 24.3 12.21 29.52 C24 

78.3 0.373 0.892 Class 2 11.0 28.36 14.43 34.52 C28 

79.4 0.456 1.035  Class 3 12.73 32.0 17.02 39.07 C32 

 

 

 . باشـد  ين محصول كامال مشخص م    ي در ا  يستم چگالش يك س ي در صورت عدم استفاده از       يستم حرارت يكاهش بازده س  
 ينحـوه كـالس بنـد   .  باشـد يمـ   Class 5ي چگالشيج هايدر  مورد پك  NOx classificationد توجه داشت كه ياب

  .ح داده شده استيده ها توضن قسمت آلوده كندر  NOx يآلودگ
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Mini C      ين آب گرم مصرفيستم تأميمشخصات عملكرد س  )31-1( جدول 

DHW 

specific 

flow 

rate(l/min)  

DHW flow 

rate(l/min)  
@ 35 C 

  

DHW 

output(kW) 

Gas 

consumption(l/s)

Gross 

input(kW)  
Boiler 

Type 

11.6 10.0 24.3 0.763 29.52 C24 

13.6 11.6 28.36 0.892 34.52 C28 

15.3 13.1 32.0 1.035  39.7 C32 

  
  
  

  Mini HE يش مركزيمشخصات عملكرد گرما) 32-1(جدول 

Seasonal 

efficiency 

(%)  

Gas 

consumption(l/s) 
  

Max           Min  

Output(kW) 

Condensing 

Max     Min  

Output(kW) 

Noncondensing 
Max        Min 

Gross 

input(kW) 

 

Max        Min  

Boiler 

Type 

87.7 0.31 0.72 11.1 26.6 10.2 24.6 12.2 27.7 HE C24 

87.6 0.37 0.83 13.2 30.7 12.1 28.3 14.4 32.2 HE C28  

86.8 0.45 0.95 15.6 34.4 15 32.2 17.4 37.0 HE C32 

 

 

 يدارا Mini HE   ي تمـام مـدل هـا سـر    يركـز ش ميات گرمـا يهمانگونه كه از جدول فوق مشخص است، خـصوص 
  . باشندي ميكساني يش مركزيات گرمايخصوص

  . باشديم  Class 2 در آن  NOx ي باشد رده آلوده كنندگي مي چگالشيستم هاي از معدود سيكي يج چگالشين پكيا
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Mini HE      ين آب گرم مصرفيستم تأمي مشخصات عملكرد س) 33-1( جدول 

DHW 

specific 

flow 

rate(l/min)  

DHW flow 

rate(l/min)  
@ 35 C 

  

DHW output(kW) 

 

 

Cond.      Noncond.  

Gas 

consumption 

(l/s) 

Gross 

input(kW) 

 

  

Boiler Type 

11.9 10.0 24.6 26.6 0.72 27.7  HE C24 

13.9  11.7  28.3 30.7 
0.83 

 
32.2 HE C28  

14.6 13.1 32.2 34.4 0.95  37.0 HE C32 
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 Potterton شركت 1-1

ـ يدات آن در بخش هـا ي باشد كه مشخصات توليم Baxi ي گروه صنعتير شاخه هاي از زيكين شركت يا  ارائـه  ي قبل
  . كندي مين شركت را معرفيدات اير توليجدول ز. شده است

  
 

  

 Pottertonنمودار پكيج هاي توليد شده توسط شركت   26-1شكل 

  
  
  
  
 

Potterton Boiler 

Gold Combi HE A Performa  Combi 
HE 

Promax Combi 
HE plus A 
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 Vaillant شركت 1-10

ن شركت  ي ا . باشد يش م يش و سرما  ي گرما يستم ها ينه س ي فعال در زم   يسي انگل ي از شركت ها   يكي Vaillant شركت  
  . باشديت ميش در حال فعاليمطبوع و گرماه ي مربوط به تهويستم هاينه سيس و تا امروز در زمي تأس 1987در سال

 خود را ارائه نداده و تنها به ارائه دستورالعمل كار آن اكتفا كـرده               يدي تول يج ها ي پك ين شركت مشخصات فن   يمتأسفانه ا 
  . شده اندير معرفين شركت در نمودار زيد شده توسط اي توليج هايپك. است

  
  
  

  
 Vaillant سط شركتنمودار پكيج هاي توليد شده تو 27-1شكل 

  

Vaillant 
Boiler 

ecoTEC 
Eexclusive

ecoTEC 
Plus 

ecoTEC 
Plus 937 

ecoTEC  
Pro 
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 Viessmann شركت 1-11

Viessmann  ن شركت كه در سال     يا.  باشد ي م يشي گرما يلر ها يد كننده بو  ي تول ين الملل ي ب ين شركت ها  ي از اول  يكي
ـ ه در گـردش ا    يسـرما .  شود ي اداره م  Viessmann خانواده   يعضاس شده است توسط ا    ي تأس 1917 ن شـركت حـدود     ي
  . باشندي نفر مشغول به كار م8200ن شركت حدود يدر ا.  باشديورو ميون يلي م1400
  . قرار گرفته اندين شركت مورد بررسيد شده توسط اي تولير چگالشي و غي چگالشيج هايلر ها و پكين قسمت بويدر ا
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   ويزمن شركت توليديهاي چگالشي بويلردارنمو 28-1شكل 

  



 

   گازسوز در جهاننواع مدلهاي بويلر چگالشيا :اولفصل 

  
 

50 

  Vitodens ي چگالشيلر هاي عملكرد بويمشخصات فن) 34-1(جدول 
Efficiency 

(%) 

Max flow 

rate(l/min) 

DHW 

output(kW) 

Output(kW) 

@ 50/30 

Output(kW) 

@ 80/60 
Boiler Type 

98-106 23.33 29.3-5.9 26.0-6.5 23.7-5.9 

200-W 

(35 kW) B 

series  

98-109 26.66 35.0-8.0 35.0-8.8 31.7-8.0 

200-W 

(35 kW) C 

series  

98-109 58.33 
- 

  
45.0-17.0 40.7-15.4 

200-W  
(60 kW) B 

series  

98-109 58.33 -  60.0-17.0 54.4-15.4 

200-W  
(60 kW) C 

series  

98-109 23.33 -  32.0-6.4 
23.7-4.7 

 

300-W 

(35 kW) B 

series  

98-109 26.66  -  35.0-7.0  26.0-5.2 

300-W 

(35 kW) C 

series  

98-109 20 17.2-3.5 19.0-3.8 17.2-3.5 

333-F 

(26 kW) B 

series 

98-109 23.33 23.7-4.5  26.0-5.2 23.7-4.7 

333-F 

(26 kW) C 

series 

98-109  16.66 -  13.0-4.2 11.8-3.8 

343-F 

(4.5-16 kW) 
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  Vitopend ير چگالشي غيلر هاي عملكرد بويمشخصات فن) 35-1(جدول 

Efficiency 

(%) 

Max flow 

rate(l/min) 

DHW output(kW) Output(kW) 

  
Boiler Type 

85-94 7.33 18.0-10.5 18.0-10.5 200-W 

 I2ELL  
85-94 9.83 24.0-10.5 24.0-10.5 200-W  

II ELL3P 
  
  
  
  

  
 Vitodens 200 شركت ويزمن ليدي تو چگالشي بويلرنه نمو 29-1شكل 
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 Vokera شركت 1-12

ر مجموعه گروه ين شركت كه زيا.  باشدي در انگلستان ميشي گرمايستم هايدگان سند كني از توليكي  Vokeraشركت
ـ دات ايـ تول. رلند محـدود كـرده اسـت   يت خود را در انگلستان و ايشتر فعلي باشد، بيم  Rielloيصنعت  ين شـركت دارا ي
 يدي خورشـ يژه انـرژ ير بويد پذي تجدي هايه انرژنير در زمي اخين شركت در سال هايا.  باشنديم  ISO 9001يگواه

  . انجام داده استييت هايز فعالين
  . قرار گرفته انديسرن شركت مورد بريدات اي از تولين بخش برخيدر ا
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   شركت ووكرا توليديهاي چگالشي بويلردارنمو 30-1شكل 
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  Linea HE يج هاي عملكرد پكيمشخصات فن) 36-1(جدول 

efficiency 
DHW flow 

rate(l/min) 

DHW 

input(kW) 

Output(kW) 

@ 50/30  
Output(kW) 

@ 80/60 
Input(kW) Boiler Type 

90.1 12.3 30 26.1 24.4 25 28 HE  

90.3 14.2 34.6 31.9 29.4 30 32 HE 

90.0  14.2 34.6 36.7  33.7 34.6 36 HE 

  
 

  Unica HE يج هاي عملكرد پكيمشخصات فن) 37-1(جدول 

efficiency 
DHW flow 

rate(l/min) 

DHW 

input(kW) 

Output(kW) 

@ 50/30  
Output(kW) 

@ 80/60 
Input(kW)  Boiler Type 

90.5 11.5 28 21.0 19.7 20 28 HE  

90.2  13.1 32 26.3 24.45 25 32 HE 

90.1  14.7 36 31.83  29.31 30 36 HE 

  
  

  Compact HE يج هاي عملكرد پكيمشخصات فن) 38-1(جدول 

efficiency 
DHW flow 

rate(l/min) 

DHW 

output(kW) 

Output(kW) 

@ 50/30  
Output(kW) 

@ 80/60 
Input(kW) Boiler Type 

86.9 10.2 25 25.9 24.3 25 25 HE  

87.1 11.9 29 30.2 28.1 29 29 HE 

86.7  14.3 34.8 36.1  33.8 34.8 35 HE 
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 Worcester شركت 1-13

ن شركت در انگلستان و يت عمده ايفعال.  باشدي مBosch ي گروه صنعتير مجموعه هاي از زيكي Worcester شركت
 يستم ها ي س يبه تازگ .  كند يت م ي فعال يشي گرما يستم ها ينه س ي در زم  ين شركت به صورت تخصص    يا.  باشد يرلند م يا

  . شوديد مين شركت توليز در اي نيدي خورشيشيگرما
پرداختـه  Worcester د شـده توسـط شـركت    ي تولي چگالشيج هاي پكيات فني خصوصي اجمالين بخش به بررسيدر ا

  .شده است
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   شركت ووركستر توليدياي چگالشيه بويلردارنمو 31-1شكل 
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 Greenstar i Junior  عملكرديمشخصات فن) 39-1(جدول 

Efficiency 

(%) 

DHW flow 

rate(l/min) 

@ 35 °C 

DHW output 

(kW) 

Max     Min  

CH output 

(kW) 

Max     Min  
Boiler Type 

90.1  9.8  7.2  24 7.2  24  24i Junior 

90.1 11.4 7.2  24  7.2 24  28i Junior  

  
  

  Greenstar Si  عملكرديمشخصات فن) 40-1(جدول 

Efficiency 

(%) 

DHW flow 

rate(l/min) 

@ 35 °C 

DHW output 

(kW) 

Max     Min  

CH output 

(kW) 

Max     Min  
Boiler Type 

90.1  10.2 7.2  24 7.2  24  25 Si 

90.1 12.3 7.2  24  7.2 24  30 Si  

  
  

  Highflow 440 لكرد عميمشخصات فن) 41- 1( جدول 

Efficiency 

(%)  
Natural gas     LPG 

DHW flow 

rate(l/min) 

@ 35 °C 

DHW output 

(kW) 

Max     Min  

CH output 

(kW) 

Max     Min  
Boiler Type 

92.2 91  10.2  7.5  29.2  7.5  29.2  Highflow 440 
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 Greenstar CDi    عملكرديمشخصات فن)  42-1(جدول 

Efficiency 

(%) 

Natural gas     LPG

DHW flow 

rate(l/min) 

@35°C,@40 °C

DHW output 

(kW) 

Max       Min  

CH output 

(kW) 

Max       Min  
Boiler Type 

90.2 90.2 9.7 11.1 8 26.2 8 26.2 27 CDi 

90.1 90.1 11.5 13.1 8 30 8 30 30 CDi  

90.1 90.1 13.3 15.2 9.8 30 9.8 30 37 CDi  

90.1 90.1 15.1 17.2 9.8 30 9.8 30 42 CDi  
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 Biasi شركت 1-14

 يس شده است وليا تأسيتالي در كشور اين گروه صنعتيا.  باشديم  Biasiيدات گروه صنعتي از توليكي يشيج گرمايپك
  . دهدي انجام مي گسترده ايت هايز فعاليژه در كشور انگلستان نيامروزه در اروپا، بو

 و يج ها انواع چگالشين پكيا. ردي گي قرار مي مورد بررسين گروه صنعتيد شده توسط اي توليج هاين قسمت پكيادر 
  . باشندي مير چگالشيغ
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   بيازي شركت توليديهاي چگالشي بويلراردنمو 32-1شكل 
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 Riva OV يش مركزي گرما عملكرديمشخصات فن) 43-1(جدول 

efficiency 

flow 

temperature(°C) 

Max        Min 

Output(kW)

Condensing 

Max    Min 

Output(kW) 

Noncondensing 

Max.     Min.  

Heat input(kW) 

 

Nom.    Min. 

Boiler Type 

90.3 30  80 -  19.3 5.9 18 6.1 20.4 M110.18 

90.4 30 80 - 32.1 8.2 30 8.4 33.8 M110.30 

  .ج ارائه نشده استين پكي در كاتالوگ اين آب گرم خانگياطالعات مربوط به تأم** 
  

 Garda HE plus يش مركزي عملكرد گرمايمشخصات فن) 44-1(جدول 

efficiency 

flow 

temperature(°C) 

Max       Min 

Output(kW)

Condensing 

Max    Min 

Output(kW) 

Noncondensing 

Max.     Min.  

Heat input(kW) 

 

Nom.    Min. 

Boiler Type 

90.0 38 85  6.3  26.3 5.8 24.4 6.0 25.0 M110B.24  

90.0 38 85 11.6 35.1 10.6 32.7 11.0 33.5 M110B.32 

  
 Garda HE plus يمركزش ي عملكرد گرمايمشخصات فن) 45-1(جدول 

flow 

temperature(°C) 

Max       Min 

Min flow 

rate(l/min) 

Flow rate(l/min) 

 

@30°C         @35°C           @40°C  
Boiler Type 

35 60 2.5 9.1 10.4 12.4 M110B.24  

35 60 2.5 12.1 14.0 16.5 M110B.32 

 

  
  



 

   گازسوز در جهاننواع مدلهاي بويلر چگالشيا :اولفصل 

  
 

62 

  
 Garda HE يزش مركي عملكرد گرمايمشخصات فن) 46-1(جدول 

efficiency 

flow 

temperature(°C) 

Max       Min 

Output(kW)

Condensing 

Max    Min 

Output(kW) 

Noncondensing 

Max.     Min.  

Heat input(kW) 

 

Nom.    Min. 

Boiler Type 

87.7 38 85  11.1  26.6 10.2 24.6 11.0 25.0 M96.24  

87.6 38 85 13.2 30.7 12.1 28.3 13.0 29 M96.28 

  
  

 Garda HE ين آب گرم خانگيتأم عملكرد يمشخصات فن) 47-1(جدول 

flow 

temperature(°C) 

Max       Min 

Min flow 

rate(l/min) 

Flow rate(l/min) 

 

@30°C           @35°C           @40°C 

Boiler Type 

35 55 2.5 8.7 10.1 12.1 M96.24  

35 55 2.5 10.1 11.7 14.0 M96.28 

  
  

  Garda يش مركزي عملكرد گرمايمشخصات فن) 48-1(جدول 

efficiency  
flow 

temperature(°C) 

Max       Min 

Output(kW)

Condensing 

Max    Min 

Output(kW) 

Noncondensing 

Max.     Min.  

Heat input(kW) 

 

Nom.    Min. 

Boiler Type 

SEDBUK D 38 85  -  -  9.1 24.3 - 26.6 M90F.24S 

SEDBUK D 38 85 - - 10.8 28.4  - 31.1 M90F.28S  

SEDBUK D 38 85 - - 12.7 32.0 - 35.2 M90F.32S 
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  Garda ين آب گرم خانگيتأم عملكرديمشخصات فن) 49-1(جدول 

flow 

temperature(°C) 

Max       Min 

Min flow 

rate(l/min) 

Flow rate(l/min) 

 

@30°C           @35°C           @40°C 

Boiler Type 

35 55 2.5 - 10.0 11.6 M90F.24S 

35 55 2.5 - 11.6 13.6 M90F.28S  

35 55 2.5 - 13.1 15.3 M90F.32S 

  
  Riva advance HE يش مركزي عملكرد گرمايمشخصات فن) 50-1(جدول 

efficiency 

flow 

temperature(°C) 

Max       Min 

Output(kW)

Condensing 

Max    Min 

Output(kW) 

Noncondensing 

Max.     Min.  

Heat input(kW) 

 

Nom.    Min. 

Boiler Type 

90  38 85  6.3  26.3 5.8 24.4 6.0 25.0 M110.24  

90  38 85 11.6 35.1 10.6 32.7 11.0 33.5 M110.32 

  
 Riva advance HE  ين آب گرم خانگي عملكرد تأميمشخصات فن) 51-1(جدول 

flow 

temperature(°C) 

Max       Min 

Min flow 

rate(l/min) 

Flow rate(l/min) 

 

@30°C           @35°C           @40°C 

Boiler Type 

35 60 2.5 9.1 10.4 12.4 M110.24  

35 60 2.5 12.1 14 16.5 M110.32 
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  Riva HE يش مركزي عملكرد گرمايمشخصات فن) 52-1(جدول 

efficiency 

flow 

temperature(°C) 

Max       Min 

Output(kW)

Condensing 

Max    Min 

Output(kW) 

Noncondensing 

Max.     Min.  

Heat input(kW) 

 

Nom.    Min. 

Boiler Type 

87.7 38 85  11.1 26.6 10.2 24.6 11 25 M96.24 

87.6 38 85 13.2 30.7 12.1 28.3  13 29 M96.28  

86.8 38 85 15.6 34.4 15 32.2 15.7 33.3 M96.32  

  
 Riva HE ين آب گرم خانگي عملكردتأميمشخصات فن) 53-1(جدول 

flow 
temperature(°C) 

Max       Min 

Min flow 
rate(l/min) 

Flow rate(l/min) 
 

@30°C           @35°C           @40°C 
Boiler Type 

35 55 2.5 8.7 10.1 12.1 M96.24 

35 55 2.5  10.1 11.7 14 M96.28  

35 55 2.5 11.5 13.1 15.3 M96.32  

  
 Riva plus يش مركزي عملكرد گرمايمشخصات فن) 54-1(جدول 

efficiency 

flow 

temperature(°C) 

Max       Min 

Output(kW)

Condensing 

Max    Min 

Output(kW) 

Noncondensing 

Max.     Min.  

Heat input(kW) 

 

Nom.    Min. 

Boiler Type 

SEDBUK D 38 85  - - 9.1 24.3 -  24.3 M90D.24S 

SEDBUK D 38 85 - - 10.8 28.4  - 28.4 M90D.28S  

SEDBUK D 38 85 - - 10.8 28.4 - 28.4 M90D.28SR  
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 Riva plus ين آب گرم خانگيتأم  عملكرديمشخصات فن) 55-1(جدول 

flow 

temperature(°C) 

Max       Min 

Min flow 

rate(l/min) 

Flow rate(l/min) 

 

@30°C         @35°C           @40°C 

Boiler Type 

35 55 2.5 - 10.0 11.6 M90D.24S 

35 55 2.5 - 11.6 13.6 M90D.28S  

35 55 2.5 - 11.6 13.6 M90D.28SR  

  
  

  Riva 32kW يش مركزي عملكرد گرمايمشخصات فن) 56-1(جدول 

efficiency 

flow 

temperature(°C) 

Max       Min 

Output(kW)

Condensing 

Max    Min 

Output(kW) 

Noncondensing 

Max.     Min.  

Heat input(kW) 

 

Nom.    Min. 

Boiler Type 

SEDBUK D 38 85  - - 12.7 32 -  35 Riva 32kW 

  
  

 Riva 32kW ين آب گرم خانگيتأم  عملكرديمشخصات فن) 57-1(جدول 

flow 

temperature(°C) 

Max       Min 

Min flow 

rate(l/min) 

Flow rate(l/min) 

 

@30°C           @35°C           @40°C 

Boiler Type 

35 55 2.5 - 13.1 15.3 Riva 32kW 
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 Riva plus يش مركزي عملكرد گرمايمشخصات فن) 58-1(جدول 

efficiency 

flow 

temperature(°C) 

Max       Min 

Output(kW)

Condensing 

Max    Min 

Output(kW) 

Noncondensing 

Max.     Min.  

Heat input(kW) 

 

Nom.    Min. 

Boiler Type 

SEDBUK D 38 85  - - 9.1 24.3 -  26.6 M90E.24S 

SEDBUK D 38 85 - - 10.8 28.4  - 31.1 M90E.28S  

  
  

 Riva plus ين آب گرم خانگيتأم  عملكرديمشخصات فن) 59-1(جدول 

flow 

temperature(°C) 

Max       Min 

Min flow 

rate(l/min) 

Flow rate(l/min) 

 

@30°C           @35°C           @40°C 

Boiler Type 

35 55 2.5 - 9.5 11.1 M90E.24S 

35 55 2.5 - 11.5 13.3 M90E.28S  
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 Grada 4pp شركت بيازي  توليدي چگالشي بويلرنه نمو 33-1شكل 
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  :فصل دوم
   گازسوزبررسي تكنولوژيهاي بويلر چگالشي و پكيج معمولي

  
  
  

سيستم هاي حرارت مركزي وظيفه تـامين انـرژي حرارتـي گرمايـشي و آبگـرم مـصرفي مكانهـاي               از گذشته تا به حال      
 افـزايش   اين سيستم ها در طي طول عمر خود همواره تكامل يافته و امـروزه بـا توجـه بـه                   . شته اند مسكوني را بعهده دا   

از نظـر انـرژي مـصرفي نيـز     . شهرها و كمبود فضا به سمت فشرده شدن و كاهش حجم حركـت مـي كننـد               جمعيت در 
بـه  ) پكـيج (در حال حاضر سيستم هاي حرارت مركزي فـشرده   . سيستم هاي مذكور از كارايي باالتري برخوردار شده اند        

  . وجود دارندچگالشي و غير چگالشي دو صورت 
 تشريح مـي گـردد    آن  مورد مطالعه قرار گرفته و عملكرد اجزاء مختلف         چگالشي در اين فصل ابتدا طرز كار سيستم پكيج       

همچنين تكنولوژيهاي مورد استفاده و در حال پيشرفت مورد مطالعه قرار گرفته و عوامـل مـوثر در طراحـي محـصول و                       
 در ادامـه سيـستم پكـيج    . مـورد بحـث قـرار خواهـد گرفـت     پارامترهاي كيفي محصول كه در انرژي مصرفي تاثير دارند        

   . اي بين تفاوتهاي اين دو نوع سيستم صورت گرفته استغيرچگالشي مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت مقايسه
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  :توان به سه دسته تقسيم كرد بويلرهاي آب گرم را مي،در يك تقسيم بندي كلي
 Non-condensing Boilers -)معمولي(بويلرهاي غير چگالشي  - 1

- و سيستم تخليه دود فلزي مي، مبدل حرارتي از جنس چدناين نوع بويلرها به طور معمول داراي مشعل اتمسفريك

حصوالت حاصل از احتراق سوخت در مشعل در طول فرايند خروج در دماي نسبتا بااليي  م،در اين نوع بويلرها. باشند
علت اين امر اين است كه گازهاي خروجي بتوانند از طريق . شودمانند، كه منجر به كاهش بازده حرارتي ميباقي مي

كاهش يابد كه ديگر خروج طبيعي آنها اگر دماي اين گازها تا جايي . ها خارج شوندنيروي شناوري و جابجايي آزاد از لوله
كنند و خطرات جاني فراواني را براي مصرف كننده ناشي محصوالت احتراق به داخل ساختمان نفوذ مي، ممكن نباشد

هاي خروج دود از دماي شبنم محصوالت احتراق كمتر شود، رطوبت موجود ، اگر دماي سطح لولهعالوه بر اين. شوندمي
موجود در SO2  و  NO2 ،CO2شود؛ اين رطوبت تقطير شده با ها تقطير مي در داخل لولهدر محصوالت احتراق

هاي لوله كند كه منجر به خوردگي در مبدل حرارتي و ديوارهمحصوالت احتراق واكنش داده و محيطي اسيدي ايجاد مي
دارند، اما به دليل هزينه توليد پايين بخش ها بازده حرارتي پاييني با توجه به اين كه اين نوع مبدل. خروج دود خواهد شد

  .انداعظمي از بازار را به خود اختصاص داده
 Near-condensing Boilers-بويلرهاي نيمه چگالشي - 2

ها هاي حرارتي از سيستم جابجايي اجباري و فندر اين نوع بويلرها به منظور هدايت جريان هوا به سمت مشعل و مبدل
اين نوع بويلرها با استفاده از فوالد زنگ نزن و يا ساير فلزات مقاوم در برابر . شوداد استفاده ميبه جاي جابجايي آز
گازهاي حاصل از احتراق در طول زمان شروع به كار و گرم شدن بويلر كه دماي گازها زياد . شوندخوردگي ساخته مي

اين نوع بويلرها با توجه به دماي . دهندنشان ميشوند مقاومت بيشتري از خود نيست و گازها به سادگي چگاليده مي
كشي جهت باشند ولي در عين حال نياز به سيستم خاص لولهخروجي كمتر گازها، از بازده حرارتي باالتري برخوردار مي

هاي نيمه چگالشي در دماي گازها هنگام خروج از مبدل حرارتي تفاوت اساسي بويلرها و پكيج. خروج دود نيز دارند
اند كه هيچ گونه چگالشي در مبدل حرارتي ثانويه انجام نگيرد و اي طراحي شدهها به گونهاين سيستم. باشدانويه ميث

  .شودي دودكش انجام ميتمام اعمال چگالش در مسير خروج گازها از لوله
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  Condensing Boilers -بويلرهاي چگالشي - 3

توانـد  مشعل مورد استفاده در اين نوع بويلرها مـي       . كنندر مثبت عمل مي   بويلرهاي چگالشي به طور معمول در حالت فشا       
هاي خروج دود از فـوالد زنـگ نـزن سـاخته            هاي مبدل حرارتي و لوله    تمام قسمت . اي باشد هاي معمولي يا جرقه   مشعل

دليل اين امـر    . شوند مي شوند؛ يا اگر از جنس ديگري استفاده شود، با پوششي از مواد مقاوم در برابر خوردگي پوشانده                مي
اين نوع بويلرها به دليل گرفتن گرماي موجود در         . ها در اين بويلرها با مواد خورنده تماس دارند        اين است كه تمام قسمت    

  .توانند بازده باالتري نسبت به دسته قبلي داشته باشندگازهاي خروجي مي

  

  ي چگالشيج هايپك 2-1

 ياز طرف .  در منازل شده است    ي منجر به كاهش هدر رفتن آب گرم مصرف        ي خانگ يج ها ياستفاده از پك   ريان اخ ي سال يط
 نـسل   يري سـبب بـه كـارگ      ل به بازده باالتر   يم.  باشد ي م ي حرارت مركز  يستم ها ياز س شتر  يب ي معمول يج ها يبازده پك 

 ير رفـتن آب، دارا     از هد  يريد عالوه بر جلوگ   ين نسل جد  يا.  شده است  ي چگالش يج ها يج ها با عنوان پك    ي از پك  يديجد
ـ ا.  باشـد  ي سـاله مـ    10 ي سـابقه ا   يج ها دارا  ين نوع پك  ي مورد استفاده در ا    يتكنولوژ.  باشد ي م ييار باال يراندمان بس  ن ي

 بـه اثبـات رسـاند و هـم          ي خود را در عرصه مهندسـ      ييلر ها بكار گرفته شد به مرور زمان كارا        ي كه ابتدا در بو    يتكنولوژ
  . به خدمت گرفته شده استيد لوازم خانگيه تولص در عرياكنون به صورت صنعت

نـده  يد انـواع آال   يـ از هدر رفتن آب، منجر به كاهش تول        يري و جلوگ  ي عالوه بر كاهش مصرف انرژ     ي چگالش يج ها يپك
را از   NOx ي كه كالس آلوده كننـدگ     ي شوند به گونه ا    يم NOxنده  ير آال يست بخصوص كاهش چشمگ   يط ز ي مح يها

  .ر داده انديي تغي چگالشيج هاي در پك1 به كالس يمعمول يج هاي در پك5كالس 
  

 BS EN 483ر اساس استاندارد ب NOxكالس بندي آاليندگي 

 كالس  1كالس 2كالس 3كالس 4كالس 5كالس
70 

mg/kWh 
100 

mg/kWh 
150 

mg/kWh 
200 

mg/kWh 
260 

mg/kWh 
 NOxميزان آاليندگي 
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 مورد اسـتفاده  يشي در عرصه لوازم گرمايرانيتوسط صنعت گران ا ا امروز تي چگالشيج ها يد پك ي تول يمتأسفانه تكنولوژ 
 ي داشته است كه حتـ ين صنعت آن چنان رونقي ايي اروپاي است كه در كشور هاين موضوع در حال  يا. قرار نگرفته است  

انگلستان و  .  افتاده اند  لر ها ين نوع بو  يق مردم به استفاده از ا     ي جهت تشو  ينين كشور ها به فكر وضع قوان      يدولتمردان در ا  
ـ ا. افتـه اسـت   ي رونـق    ي در آنها به خوب    ي چگالش يج ها يد پك ي هستند كه صنعت تول    ييا دو نمونه از كشور ها     يتاليا ن دو  ي

  . در جهان را به خود اختصاص داده اندي چگالشيج هايد كننندگان پكي از توليكشور سهم عمده ا
 شـود و در قـسمت       ي مختلف آن پرداخته مـ     ي اجزا ي و بررس  يچگالش يج ها ي نحوه عملكرد پك   ين بخش به بررس   يدر ا 
  . آن ذكر شده استيج با نوع معمولين نوع پكي ايز تفوت هايبعد ن

  

  ي چگالشيج هاياساس كار پك 2-1-1

. كننديشود كه معموال از گاز متان به عنوان سوخت استفاده مي استفاده مييها گرم كردن آب از مشعليلرها برايدر بو
 :ر استيند احتراق متان به صورت زيواكنش انجام شده در فرآ

CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2 + energy 

. ز دارندي نيي باالين دماي رطوبت بوده و عالوه بر اي داراي خروجيند مشخص است، گازهاين فرآيهمانگونه كه از ا
ط يم به محي به طور مستق1ي همرفتيهاستمي، كه در سي خروجي گازهاي گرمايابي با بازي چگالشيهاجيلرها و پكيبو

 در يلر همرفتيك بوي در ي خروجي گازهايدما. دهنديش مي را افزايشيستم گرمايشوند، بازده سيه مياطراف تخل
ن گازها، ي اي و جذب گرماي چگالشيهاستمي كه با استفاده از سيشتر است، در حاليا بيگراد و ي درجه سانت150حدود 

ك ين كاهش دما با استفاده از ي حاصل شده از اي گرما.ابدييگراد كاهش مي درجه سانت50ها به حدود  خروج آنيدما
از ي مورد نين عمل منجر به كاهش انرژيا.  كنديش گرم ميستم منتقل شده و آن را پي به آب موجود در سيمبدل حرارت

 از آنجا .شودي آن استفاده مي و از گرما شدهدهيل دما بخار آب چگانيدر ان، يعالوه بر ا.  شودي گرم كردن آب ميبرا
ج يل پكين دليبه هم. اد استيار زي آزاد شده از چگالش آب بسياد است مقدار انرژيار زير آب بسي نهان تبخيكه گرما

  .جه دهنديزان چگالش را نتين ميشتري شوند كه بي مي طراحيا به گونهي چگاشيها

                                                 
1 Conventional Boilers 
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ن شكل يگونه كه در اهمان.  دهدي نشان ميج چگالشيك پكي را در يم انرژيقس از نحوه عملكرد و تيي نما1-2شكل
-جي پكي اصلييتوانا. شودي ميدسته بند 2 و نهان1محسوس ستم به دو نوعي به سي وروديش داده شده است گرماينما
ن يبا استفاده از ا. دارد از محفظه احتراق وجود ي خروجي باشد كه در گاز هاي مي نهاني در استفاده از انرژي چگالشيها

  .شوديستم به آب منتقل مي به سي ورودي درصد از گرما96ش از ي بيستم چگالشي نهان با استفاده از سيمقدار گرما

  
  

  يج چگالشيك پكي در يم انرژينحوه تقس 1- 2شكل
  

به . ز خواهد شديا ن هوي منجر به كاهش آلودگي در مصرف انرژييجو عالوه بر صرفهي چگالشيهاستمياستفاده از س

با توجه به . باشدي ميش خانگي از گرمايل مصارف ناشي در انگلستان به دلCO2 ياز آلودگ% 20عنوان مثال، حدود 

 تا 15ن زاي به مCO2 ي منجر به كاهش آلودگي چگالشيهاستمي آنها با سينيگزي، جاي معموليهاجيلرها و پكيبازده بو
 مورد يشي گرمايهاستمي تمام س2005ل ين كشور وضع شده است كه از آوري در اينيانن قويعالوه بر ا. خواهد شد% 30

 ي قادر به ارضاي چگالشيهاستمي باشند كه در آن زمان تنها سB و A ي رده انرژيد داراي باياستفاده در مصارف خانگ
  . بودندين شرطيچن

                                                 
1 Sensible Heat 
2 Latent Heat 
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به عنوان مثال، اگر در . شودي مي مصرفيهانهي باعث كاهش هزيز مانند كاهش مصرف انرژي هوا نيكاهش آلودگ

 CO2د يون تن كاهش در مقدار توليلي م5/17 استفاده شود، ساالنه ي از نوع چگالشي معموليهاجي پكيانگلستان به جا
  .1شودينه سوخت ميورو در هزيون يلي م5/1م داشت و منجر به كاهش يخواه

  

  كل بستهيس از يا آب بازگشتي يش گرم كردن آب شهريپ 1-2- 2

توان از پيش گرم كردن آب ورودي از سيستم  خروجي ميي حاصل از چگالش گازهايبه منظور استفاده از گرما
استفاده از هريك از اين دو سيستم مزايا . كل بسته استفاده كردي از سيآبرساني شهري و يا پيش گرم كردن آب بازگشت

  :شودكه در ادامه به آنها پرداخته مي. و معايبي دارد
  

 پيش گرم كردن آب شهري  2-1- 1- 2

ب ورودي به سيستم آ، دماي پايين مزيت اصلي استفاده از اين روش به منظور استفاده از انرژي حاصل از چگالش
يجه شود و در نت مبدل حرارتي مقدار بيشتري از رطوبت چگاليده مي بهي ورودبا كاهش دماي آب. باشدچگالشي مي

به اين معني . در ضمن انتقال حرارت به آب ورودي با دماي كمتر آسان تر خواهد بود. گردد مييرانرژي بيشتري بازپرو
  . خواهد بودكه به مبدلي با اندازه و سطح مؤثر كمتري نياز
مشكل اصلي اين سيستم اين است كه اوال آب گرم مصرفي در خانه در . ولي استفاده از اين سيستم معايبي نيز دارد

شود و ثانيا آب گرم يار كمتر از آب گرم مصرفي در سيكل بسته است كه به منظور گرمايش استفاده ميسيكل باز بس
توان از آن براي چگالش پس همواره نمي. مصرفي در سيكل باز پيوسته نيست و تنها در مقاطعي از زمان مورد نياز است

  . اي خروجي استفاده كردرطوبت گازه
  
  
  

                                                 
1 Information Service, Center for Alternative Technology, Machynlleth, Powys. 
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  بازگشتي از سيكل بستهپيش گرم كردن آب 2-2- 1- 2

توان از آن به عنوان سيال مزيت استفاده از اين سيستم اين خواهد بود كه همواره يك جريان ثابت آب وجود دارد و مي
توان از گرماي خروجي از دودكش به در نتيجه در تمام مدت مي. خنك كننده در مبدل حرارتي چگالشي استفاده كرد

 . كردهمراه گازهاي خروجي استفاده

اين اختالف دماي كم سبب . باشد، اختالف دماي كم آب و گازهاي خروجي مييكي از مشكالت اصلي اين سيستم
شود، به اين معني كه به منظور رسيدن به يك انتقال گرماي مناسب بايد از يك مبدل تغييراتي در مبدل حرارتي مي
ال كار يكل بسته به عنوان سيفاده از آب موجود در س كه در صورت استيگري معضل د.حرارتي بزرگتر استفاده شود

همان .  باشدي مC ° 57ش ازياتور ها بي از رادي آب بازگشتينست كه در اكثر مواقع دمايش روست، ايپ يمبدل حرارت
 كه در آن چگالش ييدما( جيك پكي از ي خروجي شبنم گاز هايش داده شده است دماي نما2-2 نمودارگونه كه در 

 ي آب بازگشتي كه دمايپس در صورت.  باشدي مC ° 57 كند،يكه از متان به عنوان سوخت استفاده م)  شوديآغاز م
 ي گاز هاي دهد و تنها دماي رخ نميگر چگالشي باشد، دي خروجي شبنم گاز هايش از دماي بيشيستم گرمايدر س
  .ابدي ي كاهش ميخروج

همان .  باشديج مي از پكي خروجي موجود در گاز هاCO2 به مقدار  نقطه شبنمين نمودار وابستگينكته قابل توجه در ا

 ي، دماي خروجي موجود در گاز هاCO2ش مقدار ي با افزا مشخص است2-2  موجود در نموداريگونه كه از داده ها

 زي نC ° 57 باالتر از ي در دماي خروجي شود كه گاز هايش سبب مين افزايا. ابدي يم شيز افزايشبنم گاز ها ن
   .ده شونديچگال

.  شوديج ميش بازده پكي منجر به افزاي خروجيموجود در گاز ها CO2ش مقدار يحات ارائه شده، افزايبا توجه به توض

ن ين صورت كمتريدر ا. رديد كامل صورت گي، احتراق باي خروجيموجود در گاز ها   CO2ش مقدار يبه منظور افزا

     .  شودي مCO2د ين موجود در سوخت صرف تول شود و تمام كربيل مي ممكن تشكCOمقدار 
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   از محفظه احتراقي خروجي نقطه شبنم گاز ها 2- 2شكل

هاي پكيج چگالشي خانگي از پيش گرم كردن آب ورودي با توجه به مزايا و مشكالتي كه به آنها اشاره شد، در سيستم
ان موجود يوسته بودن جريدليل اين امر پ. شود ميكل بسته به منظور استفاده از گرماي حاصل از چگالش استفادهياز س
  .  از بزرگتر خواهد شدي مورد نيستم اندازه مبدل حرارتين سيمتأسفانه با استفاده از ا.  باشديكل بسته ميدر س

ك يبا استفاده از ...) ر شستشو، حمام و ي نظيمصارف خانگ (يشايان ذكر است كه در بويلرهاي چگالشي آب گرم مصرف
كل بسته ي را با استفاده از آب گرم موجود در سي آب شهرين مبدل حرارتيا.  شودين مي ـ تأمي صفحه اي حرارتمبدل
  .ش داده شده استي نماي چگالشيج هاي از پكيك عملكرد نمونه اي طرح شمات3-2 در شكل . كنديگرم م
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  يج چگالشيك پكيك ي طرح شمات  3-2شكل 
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  3-2داده شده در شكلراهنماي اجزاي نمايش  1- 2جدول 
 1  يچه فصليدر 19  چ فشاريسوئ

 2  يان آب گرم مصرفيچ جريسوئ 20  الكترود جرقه

 3  چه انحرافيدر 21  حسگر شعله

 4  چه گازيدر 22  ي آب گرم مصرفيسنسور دما

 5  ي اصليسنسور دما 23   شعلهيرينقطه نمونه گ

 6  ي آب گرم مصرفيمبدل حرارت 24  هشدار گاز

 7  يمشعل اصل 25  يچه اصليموش درد روشن خايكل

 8  )ياصل(ي چگالشيمبدل حرارت on/off 26چه يدر

By-Pass 27 9  قيمحفظه عا 

 10  فن 28  يجداكننده گردباد

 11  رات فشارييتست تغ 29  دهيعات چگاليجمع كننده ما

 12   گازيسرپوش خروج 30  انژكتور

 13  ترموستات 31  يونتور

 14  نبساطمخزن ا 32  ي ونتورينقطه منف

 15   هوايخروج 33  ينقطه مثبت ونتور

 16  پمپ 34  ي خروجيترموستات گاز ها

 17  ده شدهيع چگالي مايخروج 35  چه انحرافيموتور در

 18  دريچه فشار 
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  ي خروجي گازهايكاهش دما 1-3- 2

ليد آب گرم مورد نياز روش تو. كنندهاي چگالشي آب گرم مصرفي و آب گرم مورد نياز براي گرمايش را توليد ميپكيج
براي سيستم گرمايش بسيار شبيه به روش مورد استفاده در بويلرهاي معمولي است، به اين صورت كه آب با عبور از 

اي تنها تفاوت سيستم چگالشي اين است كه ميدل حرارتي به گونه. شوديك مبدل حرارتي با حرارت شعله گرم مي
زماني كه دماي اين . يابند كه تا زير دماي شبنم سرد شوندين شانس را ميشود كه گازهاي خروجي نيز اطراحي مي

واره ي دين رطوبت به صورت قطرات شبنم روي ا.شود برسد، رطوبت موجود در آن چگاليده ميCº 57گازها به كمتر از 
دماي گازهاي خروجي يكي اينكه . شود با استفاده از اين سيستم دو نتيجه مهم حاصل مي. شودي ضاهر ميمبدل حرارت

دهد و گرماي حاصل از اين چگالش  كاهش يافته و ديگر اينكه در اين دما چگالش رخ ميCº 50 به Cº 150از حدود 
شوند كه در مسير خروج گازها هيچ گونه اي طراحي مياين در حالي است كه بويلرهاي معمولي به گونه. شودجذب مي

به همين دليل . شود چگالش خاصيت اسيدي داشته و باعث خوردگي سطوح ميزيرا رطوبت حاصل از. چگالشي رخ ندهد
هاي چگالشي از جنس آلومينيوم و يا فوالد زنگ نزن و يا ساير مواد مقاوم در برابر خوردگي مبدل حرارتي در پكيج

  .شوندساخته مي

  
  هاي چگالشي و معمولي مقايسه بازده پكيج  4- 2شكل  
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 از يكي. هاي معمولي بازده بيشتري دارند مواقعي كه در حالت چگالش نيستند از پكيجهاي چگالشي حتي درپكيج
 ي گازهاين است كه دماين موضوع ايگر ايل ديدل. باشدل اين امر استفاده از مبدل حرارتي بزرگتر در اين پكيج مييدال

 4-2 شكلتوان در نمودار را مياين موضوع . ابدي ي بشدت كاهش مي با گذراندن آنها از مبدل حرارتيگرم خروج
ن يب) Cº 50(بويلرهاي چگالشي هنگام عبور از مرز چگالش در  ،نمودار مشخص استاين همانگونه كه در . مشاهده كرد

وجود دارد، در حالي كه بين يك پكيج معمولي و پكيج تفاوت % 6 2ير چگالشيبا بازده حالت غ1يبازده حالت چگالش
  .سه شده لستي مقا5-2 تفاوت در شكل .وجود داردتفاوت % 12در حدود ست ا يگالشچغير چگالشي كه در حالت 

  
  ي چگالشيهالري بوير چگالشي و غين حالت چگالشيبازده ب يسهي مقا   5- 2شكل

                                                 
1 Condensing Mode 
2 Non-condensing Mode 
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  يج چگالشي پكير چگالشيا غي و يط بر عملكرد چگالشي محير دماي تأثيبررس 2-2

ش يافزا. افتيش خواهد ي افزايزان قابل توجهي به ميشيم گرماستي از سي آب خروجيط، دماي محيبا كاهش دما
 آب يش دمايهمانگونه كه ذكر شد، افزا.  شودي به آن مي بازگشتيش دمايج منجر به افزاي از پكي آب خروجيدما

  .ج خواهد شديجه كاهش بازده پگيزان چگالش و در نتيج منجر به كاهش مي به پكيبازگشت
 يط به نوع مبدل حرارتي محيعالوه بر دما)  به آني آب بازگشتيا دمايو (جي از پكيج آب گرم خرويرات دماييتغ

 متفاوت يشيستم گرمايط سه نوع سي محير دماي تأثيبه منظور بررس. ز وابسته استيط ساختمان نياستفاده شده در مح

 لوله، –ب از مبدل پره ي به ترتيشياستم گرمين سه نوع سيك از ايدر هر . انددر داخل ساختمان مورد مطالعه قرار گرفته
 شده يها در ادامه بررسستمين سيك از ايط بر هر ي محير دمايتأث. ش از كف استفاده شده استيستم گرماياتور و سيراد

  .است
  

  1 لوله–مبدل پره  2-1- 2

  
   لوله-  با مبدل پرهيشيستم گرمايط بر سي محير دماي تأث   6- 2شكل

                                                 
1 Fin Tube Heat Exchanger 
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ش ينما  6-2 لوله در ساختمان در شكل –در صورت استفاده از مبدل پره يج چگالشيرد پكط بر عملكي محير دمايتأث
شتر يط بي محي كه دمايستم تا زماني به سي آب بازگشتين شكل مشخص است دمايهمانگونه كه از ا. داده شده است

 يج چگالشيتوان گفت پكيمن موضوع يبا توجه به ا. باشديشتر مي بي خروجيها شبنم گازي است، از دماC◦ 2.5-از 

ن يط از اي محي كه دمايكند و زماني عمل مي است، در حالت چگالشC◦ 2.5-شتر از يط بي محيدما كه يتا زمان
- گر گازيط دين شرايدر ا. شودي وارد مير چگالشي خارج شده و به حالت غيج از حالت چگالشيافت، پككيمقدار كاهش 

  .ابدييج به شدت كاهش ميزده پك و باشونديده نمي چگالي خروجيها
  

  )يامبدل صفحه(1اتوريراد 2-2- 2

  .نشان داده شده است 7-2اتور در ساختمان در شكل يدر صورت استفاده راديج چگالشيط بر عملكرد پكي محير دمايتأث

  
  اتوري با راديشيستم گرمايط بر سي محير دماي تأث   7- 2شكل  

                                                 
1 Radiator 
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 يج در حالت چگالشي باشد، پكC◦ 11.5-ش از يط بي محيگرفت كه اگر دماجه يتوان نتين شكل ميبا توجه به ا
  .عمل خواهد كرد

  

 1ش از كفيستم گرمايس 2-3- 2

 مدرن استفاده يهاستم در ساختمانين سيا. انده شدهي آب گرم در كف ساختمان تعبي حاويهاستم لولهين سيدر ا
ج يط بر عملكرد پكي محيرات دمايير تغيتأث. شونديندرت استفاده مرانبه ي ايها متأسفانه در ساختماني دارد وليفراوان
  . ارائه شده است8-2 در شكل يشيستم گرماين سيدر ا

 
    از كفشيستم گرمايط بر سي محير دماي تأث  8-2شكل 

  
 يج چگالشيش از كف در ساختمان،پكيستم گرماي مشخص است كه در صورت استفاده از س8-2با توجه به شكل 

ن آب ي بيدر ضمن همانگونه كه در شكل مشخص شده است، اختالف دما.  عمل خواهد كرديره در حالت چگالشهموا
                                                 

1 Radiant Floor 
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ج يزان چگالش در پكيش مين موضوع منجر به افزاياد است و ايار زي بسي خروجيها شبنم گازيج و دماي به پكيبازگشت
  . شوديو باال رفتن بازده آن م

  

  يج چگالشي پككي يعوامل موثر بر بازده كل 2-3

ن بازده يمقدار ا. ستمي به سي ورودي ناخالص آن بخش بر كل انرژي عبارتست از خروجيج چگالشيك پكي يبازده كل
  :رديپذير مير تاثي زياز چهار فاكتور اساس

  بازده احتراق .1

 1آماده به كارحالت  از يتلفات ناش .2

 2يانداز از راهيتلفات ناش .3

 انتقال حرارت .4

  

  اقبازده احتر 3-1- 2

ستم بخش بر كل يد سي مفي خروجيك است، در واقع مقدار انرژيستم نزدي سييار به بازده گرمايبازده احتراق كه بس
 ي چگالشيهاجي پكي درصد و برا86-80 ي معموليهاجي پكين بازده برايمقدار ا. باشديستم مي به سي وروديانرژ
  .باشدي درصد م88-97

-يم) ا هواي( انتقال حرارت از سوخت به آب يلر در سوزاندن سوخت و چگونگي بوييتواناانگر يبازده احتراق در واقع نما
-ير مييج تغير نوع سوخت، اندازه و جنس بدنه و ساختمان پكيين بازده با تغي انجام شده، ايهاشيبر اساس آزما. باشد
  .كند
  

  

                                                 
1 Stand By Losses 
2 Cycling Losses 
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  آماده به كارحالت  از يتلفات ناش 3-2- 2

 :شونديتر ميتلفات جزئن تلفات شامل سه دسته از يا

  شمعك) الف
  يسطوح داخل) ب
  يسطوح خارج) ج
   از شمعكيتلفات ناش 2-1- 3- 2

ن شعله در يا.  شعله كوچك را دارديفه نگهداريك شمعك كوچك وظي شعله در مشعل همواره يانداز به منظور راه
-ن نوع اتالف گرما، با استفاده از مشعليا. باشد، فعال استي به گرما نميازيچ ني كه هي مواقعيتمام طول كاركرد، حت

  .استد برطرف شدهي جديهاستمي در سيا جرقهيها
  يتلفات سطوح خارج 2- 2-3-2 

ن يل در اين دليبه هم. ز ادامه دارديباشد، نياز نمي نييچ نوع گرماي كه هيلر در مواقعي بويانتقال گرما از سطوح خارج
ق ين طري شده از اتلف يمقدار گرما.  روشن باشديدي آب گرم توليداشتن دما ثابت نگهيد مشعل در راستايط بايشرا
  .دهديلرها را نشان مي بوي برخيها از جدارهير درصد اتالف حرارتيجدول ز. باشدي مي ورودي درصد انرژ2تر از كم
  

   هادر صد اتالف حرارتي از سطوح خارجي بويلر  2- 2جدول 
Boiler jacket Boiler type Jacket loss 
Copper finned tube atmospheric 1.0 - 1.5% 
Copper finned tube power burner 0.5 - 1.5% 
Copper finned tube A D B 0.5 - 0.6% 
Cast iron all types 2.2 - 3.0% 

 
  :يتلفات سطوح داخل 2-3- 3- 2

ـ   يت و منجر به حركت هوا رو       همچنان فعال اس   يج خاموش است، انتقال حرارت همرفت     ي كه پك  يدر زمان   ي سطوح داخل
ج خـارج   ي سـوخته شـده از پكـ       يستم گازها يق س ين حركات گرم شده و سپس از طر       يهوا در اثر ا   . شوديانتقال حرارت م  

  .باشديزم انتقال گرما در حالت آماده به كار مين مكانيترين اثر قويا. شوديم
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 شروع به كار يشود كه مشعل براي انجام ميق در مواقعين طرياز اج، اتالف گرما يك پكيدر صورت استفاده از فن در 
 اطراف ي احتراق به هواي در محفظهيمانده از احتراق قبلي باقي، گازهايريند هواگيدر فرآ. كندي ميريمجدد، هواگ

  .شونديه ميتخل

  

  يانداز از راهيتلفات ناش 3-3- 2

شود، يج روشن مي كه پكيزمان. دار استي ناپايط كاري شده و شرايندازاج راهيدهد كه پكي رخ مين نوع تلفات زمانيا
ا وجود يط پايك احتراق با شرايافتن به يجه امكان دست ياند و در نت خنك شدهي و محفظه احتراق اندكيسطوح داخل

. شودي خارج مستمي از سوخت به صورت نسوخته از سي مقداريشود و حتيط احتراق ناقص انجام مين شرايدر ا. ندارد
-يش ميز به شدت افزاي نHC يج، آلودگي پكياندازدر مدت زمان راه. ار كم استي بازده احتراق بسياندازدر مدت راه

 به حداقل مقدار يانداز شوند، كه مدت زمان راهي طراحياد به گونهي باي، سطوح داخلين آلودگيبه منظور كاهش ا. ابدي
 .خود برسد

  

  تانتقال حرار 3-4- 2

 از يكيها جي پكي در طراح1ال عاملي احتراق به سيند انتقال حرارت آزاد شده از سوخت در محفظهي فرآيچگونگ
ار ي بس3يي و جابجا2زم تشعشعين انتقال حرارت دو مكانيدر ا. باشديج مي پكي مقدار بازده كلن كنندهيي تعيفاكتورها

 .ر گذارنديتاث

 سطح مبدل ي احتراق و دمايط محفظهين محي موجود بيل اختالف دماي به دل از تشعشعيمقدار انتقال حرارت ناش
  .اد استي زيحرارت

 يدر صورت. ار موثر استي بسيي گرم از آن در انتقال حرارت جابجاي عبور گازهاي و چگونگي مبدل حرارتيشكل هندس
. افتيش خواهد ي به شدت افزاييابجا آشفته شود، مقدار انتقال حرارت جي مبدل حرارتي از روي عبوريان هوايكه جر

                                                 
1 Working Fluid 
2 Radiation 
3 Convection 
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-يش ميها در طرف مرتبط با گاز گرم افزاش سطح انتقال حرارت با استفاده از پرهي با افزاييمقدار انتقال حرارت جابجا
  .ابدي

  افزايش بازدهي 2-4

  منظوربه. در ضمن طراحي يك سيستم پكيج خانگي، افزايش بازده سيستم همواره يكي از اهداف اصلي بوده است
چند مورد از اين . ها نكاتي وجود دارد كه در طي طراحي بايد به آنها توجه داشت به اين هدف در اين سيستمدستيابي

  :اندشرايط طراحي در ادامه ذكر شده
  

 ز سيستم و گازهاي خروجي از دودكشاختالف دماي موجود بين آب بازگشتي ا 4-1- 2

  كه به مبدل حرارتي چگالشي معروف است،مبدل اول.  وجود داردمجزاارتي در ساختار بويلرهاي چگالشي دو مبدل حر
 آزاد شده از سوختن سوخت در ين مبدل عالوه بر استفاده از گرماي اوظيفه انتقال گرما از مشعل به آب را بر عهده دارد؛

بازگشتي به سيستم را پيش محفظه احتراق بايد با استفاده از گرماي حاصل از چگالش رطوبت موجود در گاز خروجي آب 
پس هرچه دماي آب بازگشتي كمتر . باشدسيال خنك كننده در اين مبدل حرارتي همان آب بازگشتي مي. گرم كند

. باشد، اختالف دماي آب بازگشتي و گازهاي خروجي بيشتر باشد، انتقال حرارت به آب بازگشتي بيشتر خواهد شد
 باشد، ي ميادوم كه از نوع صفحهمبدل . باشداي افزايش بازده پكيج ميافزايش دماي آب ورودي به سيستم به معن

 .ن كندي را تأمي، آب گرم مصرفيش مركزيستم كرماياز، با استفاده از آب گرم موجود در سيموظف است در مواقع ن

اي ورودي به در اين روش هو. شود از گرماي حاصل از چگالش گازهاي خروجي استفاده ديگري نيز مي،در روش ديگر
با . شودگرم مي پيشقرار دارد،C°150 حدود يي گرم حاصل از احتراق كه در دماي با استفاده از هوامحفظه احتراق

تر انجام شده و بازده احتراق كه يكي از پارامترهاي بازده كلي سيستم است گرم كردن اين هوا احتراق كاملپيش
 ي شبنم گاز هايجه دمايابد و در نتي يش ميجه احتراق افزاي در نتيديتول CO2ن مقدار ي عالوه بر ا.يابدافزايش مي

جه يش مقدار چگالش آن و در نتي افزاي خروجي شبنم گاز هايش دمايجه افزاينت. افتيش خواهد يز افزاي نيخروج
  . باشديج ميستم پكي نهان موجود در سي گرميش بازپروريافزا
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 :CO2ت ظغل 4-2- 2

هاي چگالشي فارغ از مقدار انرژي خروجي بايد به اين نكته توجه داشت كه حداقل لرها و پكيجبه منظور طراحي بوي
اي طراحي كرد كه به اين شرط طراحي بايد مشعل را به گونهدستيابي به منظور . باشد% 5/9بايد  CO2غلظت حجمي 

پيش گرم كردن هواي ورودي به . جلوگيري شود CO2 به جاي CO امكان كامل انجام شود و از تشكيل داحتراق تا ح
محفظه احتراق با استفاده از گرماي حاصل از چگالش كه در قسمت قبلي توضيح داده شد، يكي از راهكارهاي افزايش 

اي براي حل اين مشكل استفاده شده هاي جرقههاي چگالشي از مشعلهاي پكيجدر برخي از مدل. بازده احتراق است
  .باشدهاي حرارتي به بدنه بويلر ميها شوكه از آناست كه مشكل اصلي استفاد

  
   موجود در آنCO2 بر حسب مقدار رات نقطه شبنم بخار آبييتغ  9- 2 شكل

ع نشان ي در صورت استفاده از سوخت گاز و سوخت ماCO2رات غلظت يي شبنم را بر حسب تغيرات دمايي تغ9-2شكل 
  . دهديم
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 بازده احتراق 4-3- 2

به منظور افزايش اين بازده راهكار پيش . باشدهاي گرمايي بازده احتراق ميهاي موجود در سيستمازدهيكي از كمترين ب
هاي اي عمل كرد كه جرياندر ضمن در طول طراحي مشعل بايد به گونه.گرم كردن هواي ورودي توضيح داده شد

  . وجود داشته باشندكاملاغتشاشي الزم براي سوختن 

  چگالشيعملكرد 4-4- 2

 را جذب كرده و از ي رطوبت خروجي كافيت را داشته باشد كه به اندازهين قابليد اي بايلر چگالشيا بويج و يستم پكيس
 يد با توجه به خورندگيز باين سوخته شده يگاز ها ير خروجيدر ضمن مس.  حاصل از چگالش آن استفاده كنديگرما

ن ي ا.مطابقت كند ANSI/ASHRAE 103د با پروتكل ي چگالش بايبهره ور.  شودياد آب چگالش شده طراحيز
  .د ارائه شده استي توليپروتكل در فصل مربوط به استاندارد ها

  

  ي آب گرمذخيره 2-5

هاي خانگي اين است كه مدت زمان زيادي به طول خواهد انجاميد تا آب گرم در يكي از مشكالت  استفاده از پكيج
 آب شود، حسگر فشار تعبيه شده در مسيرزماني كه شير آب گرم باز مي. يابدهاي آب گرم مصرفي جريان داخل لوله

هواگيري و روشن شدن فرآيند در اين هنگام . دهدكند و فرمان روشن شدن را به مشعل مي افت فشار را حس ميگرم،
 مبدل حرارتي شود و سپس در يكله گرم ميعستفاده از حرارت شاسيستم گرمايش با در آب . شودمشعل انجام مي

اي به طول خواهد ي چند دقيقهفرآيندانجام چنين . كندديگر آب سرد ورودي از سيستم آبرساني شهري را گرم مي
مقدار . رودهدر ميز يندار زيادي انرژي و آب  در طي آن مق،خواهد زمان زيادي ميفرآيند اين نكهي عالوه بر ا.انجاميد

بينيم كه حدود با يك محاسبه ساده مي.  ليتر يا بيشتر خواهد شد50ريبا روزي  تقروديهدر مفرآيند ن ي كه در ايآب
كه (ه زيادي براي مصرف كننده ايراني نداشته باشد رود كه شايد هزينه ليتر آب در طول يك سال به هدر مي18000

ا به دولت تحميل خواهد ي زيادي رولي هزينه) اين موضوع متاسفانه به دليل قيمت ارزان انرژي و آب در كشور است
  .كرد
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توليد كنندگان براي حل اين مشكل ابتدا استفاده از يك فن را پيشنهاد كردند تا زمان هواگيري و خروج دود را كاهش 
سپس اين . شد مير آب گرمي شيدن آب گرم به خروجي رسدهند ولي اين راه حل فقط باعث چند ثانيه كاهش در زمان

 كه شايد بهتر است همواره مقداري آب گرم در سيستم به صورت ذخيره وجود خطور كردن  به ذهن توليدكنندگادهيا
ولي . ش رفت كه آب موجود در خود مبدل حرارتي ثانويه را گرم نگه دارنديسمت پن ي ها به ايطراحابتدا . داشته باشد

راه حل ديگر تعبيه .  هدر خواهد رفت ليتر3-5باشد و باز هم مقداري آب در حدود  ليتر مي1-2مقدار اين آب در حدود 
اي است كه اطراف آن با يك مبدل صفحه لوله ساختار اين مخزن به گونه. هاي خانگي بوديك مخزن آب گرم در پكيج

پوشانده شده است و آب گرم الزم براي گرمايش قبل از خروج از سيستم حول اين مخزن جريان يافته و آن را گرم نگه 
در . خواهد شد % 5-10ها در حدود هاي خانگي باعث كاهش بازده آن از يك مخزن آب گرم در پكيجاستفاده. داردمي

زن ه مخي به منظور تعبياري بسيساختار ها.  مخزن دار ارائه شده استيج چگالشيك پكيك ي طرح شمات10-2شكل 
 پر استفاده در ساخت ي از ساختارهايكي  Tank in Tankبه عنوان مثال ساختار . لرها ارائه شده استيج ها و بويدر پك

  . دهديش مين استفاده را نماي از اي نمونه ا11-2شكل .  باشديلرها ميبو
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   مخزن داريج چگالشيك پكي طرح شمات  10-2شكل 

  
هايي كه استفاده مستمر از آب گرم وجود به دليل كاهش چشمگير بازده در صورت استفاده از مخزن آب گرم، در پكيج

  .شوداز مخزن آب گرم استفاده نمي...) هاي بهداشتيهاي بزرگ، سيستممثل آشپزخانه(دارد 
به اين معني كه اگر برنامه . شود، برنامه دهي به پكيج استهاي خانگي استفاده ميروش ديگري كه به تازگي در پكيج

 اقدام به گرم كردن آب گرم مصرفي ، پكيج با توجه به آنو زمان مشخصي براي استفاده از آب گرم در محل وجود دارد
  .كندخانگي مي
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  10-2 معرفي اجزاي نمايش داده شده در شكل   3-2جدول

 1  ي خروجي گاز هايرينمونه گ 23  ينقطه مثبت ونتور

 2  ي خروجيترموستات گاز ها 24  س گازيسرو

 3  انژكتور on/off  25چه يدر

By-pass 26 4  چه گازيدر 

 5   دماير اصلسنسو 27  يجداكنده گردباد

 6  يونتور 28  ده شدهيعات چگاليجداككنده ما

 7  يمشعل اصل 29   فشارناني اطمچهيدر

 8  )ياصل(ي چگالشيمبدل حرارت 30  يمخزن انبساط آب گرم مصرف

 9  جيجداره پك 31   مخزن آب گرميسنسور دما

 10  فن 32  ي آب گرم مصرفي و دما فشارناني اطمچهيدر

 11  رات فشارييت تغنقطه تس 33  رهيمخزن ذخ

 12   سوخته شدهيكالهك خروج گاز ها 34  هي ثانويمبدل حرارت

 13  ترموستات فوق گرم 35  يه آب گرم مصرفينقطه تخل

 14  مخزن انبساط 36  ي انبساط آب گرم مصرفناني اطمچهيرد

 15   خودكار هوايخروج 37  ي اصلي وروديلترهايف

 16  پمپ 38  چه چكيدر

 17  ده شدهيعات چگاليخروج ما 39  يل اصي وروديلترهايف

 18  ج فشاريگ 40  چه كاهش فشاريدر

 19   فشاريچ اصليسوئ 41  ان خودكاريم كننده جريتنظ

 20  الكترود جرقه 42  

 21  الكترود حسگر شعله 43  )ي خروج3با (چه منحرف كنندهيدر

 22  ي ونتورينقطه منف 
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   هالريه مخزن در بوي از تعبي نمونه ا  11-2شكل 

 
  ر اختالط سوخت و هوايتاث 2-6

ا يآل و دهيط ايدر شرا. شوديها مجيلرها و پكيش بازده احتراق در بوياختالط كامل مخلوط سوخت و هوا موجب افزا
  .باشديم 6/9 يعي سوزاندن كامل گاز طبي هوا به سوخت الزم براي نسبت حجميومترياستوك

 آن يجهيكه در نت. شوديجود نداشته باشد، احتراق به صورت كامل انجام نم وياگر در زمان احتراق هوا به مقدار كاف
  .باشدي مي خروجيد كربن موجود در گازهايش مونواكسيد شده و افزاي توليش دودهي آزاد شده، افزايكاهش گرما
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 از يدازه، مقدارش از اني بيدر صورت وجود هوا. گرددي مياديز موجب مشكالت زي احتراق ني در محفظهي اضافيهوا
ش از حد ي بيدر ضمن وجود هوا. ابديي احتراق كاهش ميجه دمايشود و در نتي آن ميگرما صرف باال بردن دما

 را ي مبدل حرارتي داغ از روي زمان عبور هوايش دبين افزايا. شودي مي خروجي گازهاي حجميش دبيموجب افزا
ال عامل ي احتراق موجب كاهش نرخ انتقال حرارت به سيمان كاهش زمان به همراه كاهش ديدهد كه ايكاهش م

  .شوديم
  

   سوخته شدهي گازهامكشستم يس 2-7

 يها برازميك از مكانيانتخاب هر . شوديزم متفاوت استفاده مي از احتراق از دو مكاني ناشي گازهامكشبه منظور 
 يك سرياز به ي گاز نمكش يهاميزيانك از مكيهر .  دارديستم بستگي آن سيط كاريستم به شرايك سي يطراح
  .ج وجود داشته باشديد در پكيط دارند كه بايشرا
  

  1 گازعييطبمكش لر با يبو 7-1- 2

 يروي مقدار ني خروجي گازهايش دمايبا افزا. است شدهي طراحي شناوريرويه ني گازها بر پامكشستم ين سيا
 يهاجي پكي گاز برامكشستم ين سيا. ابدييش ميز افزاي سوخته شده نيافته و سرعت خروج گازهايش ي افزايشناور
 .باشديار باال ميها بس در آني خروجي گازهايرا دمايز. شودي استفاده ميمعمول

-يها به ساختمان مندهيج و ورود آالي گاز، احتمال بازگشت گاز به داخل پكمكشستم ين سي اي از مشكالت اساسيكي
 خروج گاز بسته يهاط، لولهيج نسبت به محي شدن فشار پكيها با منفستمي از سيخن مشكل در بري حل ايبرا. باشد

  .شوديشده و مشعل خاموش م
ش ي افزايا جرقهيهاكنند، در صورت استفاده از مشعلي گاز عمل ميعي طبمكش كه با استفاده از ييهاستميبازده س

 يها كه احتراق وجود ندارد، لولهيتوان در مواقعيل مين دليه هم وجود ندارد، بيگر مشعليها، دجين نوع پكيدر ا. ابدييم
  .خروج گاز را به طور كامل مسدود كرد
                                                 

1 Standard Natural Draft  Boilers 
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  ١ گازياجبارمكش لر با يبو 7-2- 2

ط ي محيگر بر دمايشود و ديت مي احتراق هدايك فن به داخل محفظهي گاز، هوا به كمك مكشستم ين سيدر ا
 يرهايش تعداد مسيكنند، با افزاي گاز عمل ممكشستم ين نوع سي كه با اييهاجي پكبازده. شوديه نميا باد تكياطراف و 
 .ابدييش مي افزاي مبدل حرارتي داغ از رويعبور هوا

ن ي از اي خروجي گازهايرا دمايشود، زي استفاده مي چگالشيهاجيشتر در پكي سوخته شده بيه گازهاين روش تخليا
  . وجود ندارديعي خروج طبي براي كافيرويجه نياشد و در نتبي مCº 50ها در حدودجينوع پك

 يرهايز الزم است كه تعداد مسين نكته ني حاصل از احتراق توجه به اي گاز هامكشستم ين سيدر صورت استفاده از ا
، يالش چگيهاجيدر پك. ردي صورت نگي چگالشين مبدل حرارتيابد كه در ايش ي افزاياد به گونهي باي مبدل حرارتيرو

  .شودي مقاوم است، انجام ميدي اسيهاطي كه در برابر چگالش و محيك مبدل حرارتيعمل چگالش در 
  

  FGR 2 سوخته شدهيچرخه گازها 2-8 

ش ينده با افزاين آاليد ايزان توليم. باشدي مNOxشود يد ميند احتراق تولي كه در فرآي خطرناكيهاندهي از آاليكي
 نه دمايشيب شده جهت كاهش سوخته ينده از چرخه گازهاين آاليد ايبه منظور كاهش تول. ابدييش مي احتراق افزايدما
 ي از گازهايشود، مقداريد استفاده مي جديلرهايها و بوجيستم كه در پكين سيدر ا. شودي احتراق استفاده مطولدر 

 از يمقدار. شودي احتراق وارد مي، به محفظهي وروديبه همراه هوا) افته استيها كاهش  آنيكه دما (يخروج
. ابديي احتراق كاهش مي دمانهيشيبجه يشود و در نتين گازها مي ايش دماي آزاد شده در اثر سوختن صرف افزايگرما

 درصد 20ند حداكثر ين فرآيدر ا. ابدييز به شدت كاهش ميد شده ني تولNOx احتراق مقدار ي دمانهيشيبدر اثر كاهش 
ش داده ي نما FGRستم ي نحوه عملكرد س12-2 در شكل .دگردي احتراق باز ميره به داخل محفظه دوبايگاز خروج
  .شده است

                                                 
1 Forced Draft Boilers 
2 Flue Gas Recirculation 
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  FGRستمي نحوه عملكرد س  12-2شكل 

  

  هاآلوده كننده 2-9

باشد يژن موجود در هوا ميدروژن با اكسين كربن و هيند گرمازا بيك فرآي ياحتراق پروسه آزاد شدن گرما از سوخت ط
ز مانند ي نيگري، محصوالت دي واقعي احتراقيهاستمي در سيول. شوديد كربن و بخار آب مي اكسيد دي منجر به تولكه

NOx  وCO ن ياز آنجا كه ا. شونديل احتراق وارد هوا ميل عدم تكمي نسوخته به دليهادروكربني هيا حتي و
ا ياند ين مواد سميا خود اي ياند و از طرفشناخته شدهست يط زي هوا و محيهاكنندهمحصوالت احتراق به عنوان آلوده

 يهاد كنند، سازماني تولي سالمتي و مضر براير محصوالت موجود در هوا واكنش داده و مواد سميتوانند با سايم
 آنها يزان خروجيط اطراف و مين ذرات در محيزان اي را بر مييهاتي محدودSCAQMP2  و USEPA1 مانند يمسئول
  .اند آنها مورد بحث قرار گرفتهيهاتيها و محدودن آلوده كنندهيك از ايدر ادامه هر . اند اعمال كردهيل احتراقيسااز و
  

                                                 
1 U. S. Environmental Protection Agency 
2 South Coast Air Quality Management District 
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 NOx - تروژني نيدهاياكس 9-1- 2

NO و NO2شوند و آنها را با يد ميك احتراق ناقص تولي هستند كه در يدي دو اكسNOxن يا. دهنديش مي نما
 باشد احتمال مرگ در آن ppm100ش از يط بي در محNOxاگر غلظت . ل به زرد هستندي مايادها به رنگ قهوهياكس
  .شودي ميوين آلوده كننده باعث مشكالت ري كمتر ايهاغلظت. ط وجود دارديمح
 ييلرهاين كشور بويدر ا. كندي در فضا اعمال مNOx از گسترش يري جلوگين مقررات را برايكا امروزه سخت تريآمر
 ppm 40 حداكثر million Btu 40-5 ي با خروجييلرهاي و بوppm 30توانند حداكثر يمmillion Btu 5-5/2با 

NOxخود داشته باشندي در خروج .  
 ي اضافيتوان به كاهش ورود هواي مثال ميبرا. باشدي متنوع مي حرارتيهاجيلرها و پكي در بوNOx كاهش يهاراه

 در NOx مثال، مقدار يبرا.  اشاره كرديست در خروجيم احتراق و استفاده از كاتالمي ماكزيلر، كاهش دمايبه محفظه بو
  . آورده شده است4-2در جدول  Ideal Boilersد شده در شركت ي تولي چگالشيهاجيپك

 CO -مونو اكسيد كربن 9-2- 2

راي احتراق سوخت به تواند به دليل عدم وجود هواي كافي ب است كه مي COيكي ديگر از محصوالت احتراق ناقص
كنترل هواي ورودي به . تواند موجب مسموميت يا حتي مرگ شودبو و بدون رنگ بوده و مياين گاز بي. وجود آيد

  .باشد ميCOهاي كاهش توليد محفظه احتراق يكي از راه
  

 ها و ذرات معلقدوده 9-3- 2

اين مواد اغلب در مسير . ازهاي خروجي وجود داردهاي نسوخته و ذرات همراه هواي ورودي نيز در گكربن، هيدروكربن
  .كنندها رسوب ميخروج روي ديواره لوله
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  Ideal Boilers توليدات شركت NOxميزان آلوده كنندگي   4- 2جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

Model NOx (mg / kWh)* NOx (ppm)* 

icos HE12 15.5 8.8 

icos HE15 
icos System HE15 

elise H15 
16 9.1 

icos HE18 13.3 7.5 

icos HE24 
icos System HE24 

elise H24 
esprit HE24 
esprit HE30 
isar HE24 
isar HE30 

istor HE260 
istor HE325 

19.2 10.9 

esprit HE35 
isar HE35 17 9.6 

icos HE30 19.7 11.2 

icos HE36 24.5 13.9 
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  فلزات استفاده شده در ساخت بويلرها 2-10

 چدن 10-1- 2

به منظور اتصال قطعات در . شود استفاده ميkW 10-MW 1/4از اين ماده به منظور ساخت بويلرهايي با خروجي 
امروزه به ندرت از اين . شوداند، از پيچ و مهره و ادوات آب بندي استفاده ميبويلرهايي كه از جنس چدن ساخته شده

  .شودي بويلرها استفاده ميآلياژ در ساخت بدنه
 فوالد 10-2- 2

ها از فوالد استفاده شده در ساخت بويلرهايي كه در آن. شوند از اين فلز ساخته ميkW 15بويلرهايي با خروجي بيش از 
هاي چگالشي از اين فلز در ساخت بويلرها و پكيج. كننداست، قطعات را به كمك جوش دادن به يكديگر متصل مي

  .شوند دچار خوردگي ميشود، زيرا به سرعتاستفاده نمي
 مس 10-3- 2

قيمت باالي اين فلز منجر به . شودهاي به كار رفته در بويلرها به طور گسترده استفاده مياز اين فلز در ساخت مبدل
ي مبدلي كه آب چرخه(در بويلرهاي چگالشي در مبدل حرارتي اصلي . كاهش استفاده از در صنعت بويلرها شده است

  .شوداز مس استفاده مي) ندكبسته را گرم مي
 فوالد زنگ نزن 10-4- 2

مقاومت اين آلياژ در برابر خوردگي . باشدهاي چگالشي ميهاي استفاده در بويلرها و پكيجاين آلياژ يكي از بهترين گزينه
ده از اين فوالد حدودا نصف بويلرهاي معمولي نسبتا زياد است ولي با وجود مقاومت باال، بويلرهاي چگالشي ساخته ش

در صورت استفاده از فوالد زنگ . شوددماي عملكرد نيز در صورت استفاده از اين نوع فوالد محدود مي. كنندعمر مي

 .ي بويلر جلوگيري شودها در بدنه افزايش نيابد تا از بروز تركºC95نزن بهتر است دما بيش از حدود 

 مآلومينيو 10-5- 2

وزن كم و مقاومت باال در مقابل . باشدهاي چگالشي ميآل به منظور ساخت بويلرها و پكيجاين فلز نيز يك فلز ايده
  .باشدخوردگي از خصوصيات اين فلز مي
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  ي چگالشيج هايقطعات مهم بكار گرفته شده در پك 2-11

 ي معموليج هاي با قطعات موجود در پكيدان تفاوت چني چگالشيج هاي از قطعات بكار گرفته شده در پكياديتعداد ز
ك از ي، هر ي چگالشيج هاي و ساخت پكياز ها جهت طراحيص نيبه منظور تشخ. كه در بخش قبل ذكر شد ندارند

  . اند شدهيقطعات مهم بكار گرفته شده در آن ها به صورت مجزا بررس
  

 يمبدل حرارت 11-1- 2

ستم يجهت انتقال حرارت از محفظه احتراق به آب گرم موجود در س يك مبدل حرارتي تنها ي معموليج هايدر پك
 استفاده ي، از دو مبدل حرارتي معموليهاجي، بر خالف پكي چگالشيهاجيدر پك.  استفاده شده استيش مركزيگرما

موجود در فه انتقال حرارت از محفظه احتراق به آب گرم يوظ باشد، ي مي اصليها كه مبدل حرارت از مبدليكي.  شوديم
  .شودي استفاده مين آب گرم مصرفيگر جهت تأمي ديمبدل حرارت.  را بر عهده دارديش مركزيستم گرمايس
  
 )1ي چگالشيمبدل حرارت(ي اصليمبدل حرارت 1- 11-1- 2

ش يستم گرمايفه انتقال حرارت از محفظه احتراق به آب گرم موجود در سي وظين مبدل حرارتيهمانگونه كه ذكر شد ا
 ي در مجاورت آب موجود در چرخه قرارمين مبدل حرارتي گرم حاصل از احتراق در ايگاز ها. را بر عهده دارديمركز

 ، CO2 مثل ييها در حضور گازين مبدل حرارتيواره اي ديل قطرات آب رويدر اثر چگالش بخار آب و تشك. رنديگ

NOxد به ي باين مبدل حرارتيل اين دلي به هم.ود شيل مي تبديديط اسيك محي به ي اطراف مبدل حرارتيفضا  ... و
  . مقاوم باشندي به اندازه كافي و خوردگيدي اسيط هايدر برابر مح شود كه ي طراحيگونه ا

 و 2 مانند فوالد زنگ نزني استفاده از فلزات مقاوم در برابر خوردگين مشكل به سويد كنندگان ابتدا به منظور حل ايتول
، عمر آن ها در حدود نصف عمر مبدل يد مبدل حرارتين فلزات در تولي با استفاده از اي حتي ول گام برداشتند،3مينيآلوم

                                                 
1 Condensing Heat Exchanger 
2 Stainless Steel 
3 Aluminum 
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مت تر از يار گران قين فلزات بسي ساخته شده توسط اي حرارتيهادر ضمن مبدل.  باشدي مي معموليهاجي پكيحرارت
  . شودي تمام مي معموليهاجي پكيمبدل حرارت

ن يا. شوديد استفاده مي جديك تكنولوژي با طول عمر باال از ي چگالشي حرارتياهامروزه به منظور ساخت مبدل
در اين . هاي حرارتي مقاوم در برابر خوردگي بكار گرفته شد جهت ساخت مبدل2003ن بار در سال ي اولي برايفناور

ي ست با استفاده از اليهفناوري عالوه بر بكارگيري فلزات مقاوم، سطح خارجي مبدل كه با محيط خورنده در تماس ا
  . پوشانده شده است1نازكي از تفلون

  نمايش داده شده است، در اين روش سطح داخلي پوسته مبدل حرارتي به همراه سطح 13-2همانگونه كه در شكل
 در ضمن در اين. وشانده شده اندپي نازكي از تفلون با استفاده از اليه) حاوي سيال عامل(هاي مبدل خارجي لوله

  .شودفناوري از تفلون استفاده شده به منظور آب بندي مبدل نيز استفاده مي
  

  
   با پوشش تفلونيمبدل حرارت  13-2شكل 

                                                 
1 Teflon Covering HX 



 

 بررسي تكنولوژيهاي بويلر چگالشي و  پكيج :دومفصل 
  معمولي گازسوز 

  
 

101 

در . با استفاده از اين روش گازهاي خروجي در تمام طول مسير با يك سطح مقاوم شده در برابر خوردگي مواجه هستند
اين . كند حركت قطرات آب را بسيار راحت ميشود و در نتيجهي تفلون انجام ميضمن عمل چگالش بر روي اليه

  .شودهاي اسيدي از محيط داخلي مبدل حرارتي ميموضوع منجر به افزايش سرعت خروج آب

  
  ي حلقويك مبدل حرارتي از يا نمونه  14-2شكل 

 1ي حلقويان آن ها مبدل حرارتي در مي شوند ولي استفاده مي چگالشيهاجي در پكي حرارتيها از مبدليانواع مختلف
 شده است كه اطراف محفظه احتراق را ي طراحيا به گونهين مبدل حرارتيا.  باشدي مين نوع مبدل حرارتيپركاربردتر
 يج كاهش ميواره پكيق ديگرما از طر زان اتالفي مي حلقوين صورت با استفاده از مبدل حرارتيدر ا. رديگيدر بر م

  . ارائه شده است Buderusدات شركتي استفاده شده در تولي حلقويك مبدل حرارتي ازيامونه ن14-2در شكل . ابدي
  . دهدي نشان ميج چگالشيك پكي را در ي حلقوي نحوه قرار گرفتن مبدل حرارت15-2شكل

                                                 
1 Spiral(Coiled) Heat Exchanger 
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  يج چگالشي در پكي نحوه قرار گرفتن مبدل حلقو15-2شكل 

 ن مخلوط سوخت و هوايستم تأميس .1
 )د جرقهيولبه منظور ت( شمع .2
 محفظه انبساط .3
 مشعل .4

 ي حلقويمبدل حرارت .5
 فونيس .6
 يكيدروليستم هيس .7
 يستم كنترليس .8

  
شـود كـه جهـت    يه مـ ي تعبيا، محل قرار گرفتن مشعل به گونهي اصليش انتقال حرارت در مبدل حرارت   يبه منظور افزا  

ـ ستم بـه    ي س ين طراح يجه ا يدر نت .  خالف جهت حركت آب باشد     ي خروج يهاحركت گاز  ـ ك مبـدل جر   ي  1ان مخـالف  ي

                                                 
1 Counter Flow Heat Exchanger 
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 متوسـط   ي مقـدار اخـتالف دمـا      ي دارا ي و خروجـ   ي ورود ي دما ي برا ان مخالف ي جر ي حرارت يهامبدل. شوديمجهز م 
  :ديآير بدست مي مقدار انتقال حرارت با استفاده از رابطه ز.باشندي ميشتري ب1يتميلگار

LMTDTAUq ∆⋅⋅=  
  

ـ ن مقـدار در     يشتر از ا  يان مخالف ب  يمقدار انتقال حرارت در مبدل جر     ن رابطه مشخص است كه      يبا توجه به ا    ك مبـدل  ي
  . خواهد بود2يان موازيجر
  
  )3ي آب گرم مصرفيمبدل حرارت(هي ثانويمبدل حرارت 2-11-1-2

ـ       ي استفاده م  ي چگالش يهاجي در پك  يگري د يمبدل حرارت  ـ  ثانو ي شود كه به مبـدل حرارت ـ ا. معـروف اسـت   4هي ن مبـدل   ي
ـ  عامل در ا   ي ها اليس.  در منزل را بر عهده دارد      ين آب گرم مصرف   يفه تأم ي وظ يحرارت ـ    ي  از  ي آب ورود  ين مبـدل حرارت

ـ   يدر واقع ا  . باشندي م يش مركز يستم گرما ي و آب گرم موجود در س      ي شهر يستم آب رسان  يس  در مواقـع    ين مبدل حرارت
 گـرم شـده اسـت، آب گـرم     ي اصليمبدل حرارت كه توسط يش مركزيستم گرماياز، با استفاده از آب گرم موجود در س ين

  . دهديش ميستم را نماي در سين مبدل حرارتي نحوه قرار گرتن ا3-2شكل . كندين مي در خانه را تأميمصرف
 ي مـ  يا صـفحه  ي مختلف از نوع مبدل حرارت     يهاد شده توسط شركت   ي تول يهاجي استفاده شده در اكثر پك     يمبدل حرارت 

دهنـد و   يال قـرار مـ    يار سـ  ي جهت انتقال حرارت را در اخت      يشتريسطح ب ك حجم ثابت    يدر   يارت حر ن نوع مبدل  يا. باشد
 در شـكل    يج چگالش يك پك يه استفاده شده در     ي ثانو يك نمونه از مبدل حرارت    ي. باشندي م يي باال 5ي عملكرد حرارت  يدارا

  . ارائه شده است2-16

                                                 
1 Log Mean Temperature Difference(LMTD) 
2 Parallel Flow Heat Exchanger 
3 DHW(Domestic Hot Water) Heat Exchanger 
4 Secondary Heat Exchanger 
5 Thermal Performance 
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  هيثانو يمبدل حرارتك نمونه ي  16-2شكل 

  
ـ  اي طراحـ يدر ضمن در ط . تر است ار كوچك ي بس ي اصل يسه با مبدل حرارت   يه در مقا  ي ثانو يبدل حرارت اندازه م  ن مبـدل  ي

ان يشود جر ير آب گرم باز م    ي كه ش  يه تنها در مواقع   ي ثانو يال موجود در مبدل حرارت    ين نكته توجه داشت كه س     يد به ا  يبا
  . شودي مي در مبدل حرارتيگذاربوط به رسوب مريت محاسبات طراحيش اهمين نكته منجر به افزايا. دارد

  

  مشعل 11-2- 2
  

 يها داران مشعليك از ايهر . شودياز دو نوع مشعل استفاده م)  آني نوع معموليو حت (ي چگالشيهاجيامروزه در پك
  :استها شاره شدهباشندكه در ادامه به آني مياتيخصوص

  
  ي همرفتيهامشعل 1- 11-2- 2

وسته وارد يشود، مخلوط گاز و هوا به طور پيشتر از آن استفاده مي بيمي قديهاستميه در سن نوع مشعل كيدر ا
 يست، شمعكي نيازي كه به گرما نين مشعل در زمانيداشتن ابه منظور روشن نگه. سوزدي احتراق شده و ميمحفظه

-ستم مكش گازي، سي چگالشيهاجين نوع مشعل در پكي در صورت استفاده از ا.مانديكوچك در كنار مشعل روشن م

ش تلفات ين نوع مشعل منجر به افزايشمعك مورد استفاده در ا.  باشدي از نوع مكش اجباريستي سوخته شده بايها
  .شوديج مي پكييگرما
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  يا احتراق جرقهيهامشعل 2- 11-2- 2

  :باشند، كه عبارتند ازي ميياي مزايها داران مشعليا

  ش بازده احتراقيبا كاهش تلفات آماده به كار بودن و افزا ي مصرف انرژينهيكاهش هز .1

 xONكننده د، آلودهيكاهش تول .2

 مانده از احتراقي باقياز به فن جهت خروج گازهايبرطرف كردن ن .3

ك ي، در طول احتراق. ها متفاوت استر انواع مشعلي به طور كامل با سايا احتراق جرقهيها عملكرد مشعلينحوه
در . شوديجزا انجام مم پالس يك سريباشد، بلكه عمل احتراق به صورت ي در احتراق برقرار نميوسته و تعادليط پيشرا

 است يه عمليار شبي بسنديفرآن يا. شوديده شده و جرقه زده مي احتراق مكيهر مرحله هوا و سوخت به داخل محفظه
ن يا. باشديار باال ميها بسن نوع مشعلي گازها در ايهياحتراق و تخلسرعت مكش، . شوديل انجام ميك اتومبيكه در 

ج، فن ي در پكيا احتراق جرقهدر صورت استفاده از مشعل. دهنديه انجام مي احتراق در ثان30-100ها حدود نوع مشعل
ك موج فشار با ياحتراق ن يپس از انجام اول.  بر عهده داردياندازن هوا و سوخت را در زمان راهي تاميفهيتنها وظ

ن موج يا. كنديت مي احتراق هداي حاصل از احتراق را به خارج از محفظهين موج گازهايا. شوديجاد ميسرعت صوت ا
 .ابديي خروج گازها ادامه مي لولهيتا انتها

 سوخت تازه به  احتراق منجر به مكش هوا وي در محفظهيك خال نسبيجاد ي از خروج گازها و اياثرات ممنتوم ناش
جاد شده در داخل آن يشوند كه موج فشار اي مي طراحيا خروج گاز به گونهيهالوله. شودي احتراق ميداخل محفظه

ن موج، يبا بازگشت ا. گرددي لوله ميدن به انتهايس از رسن موضوع سبب بازگشت موج فشار پيا. د شوديدچار تشد
 يا نمونه.شوديافته و مانع خروج گازها در زمان احتراق ميش يزدن افزا جرقه احتراق و در زمانيفشار در داخل محفظه

  .ش  داده شده استي نما17-2 در شكل ياك مشعل جرقهياز 
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  ياك مشعل جرقهي از يا نمونه  17-2شكل 

. ودشي خروج گاز ميهاان هوا در داخل لولهيدر ضمن بازگشت موج فشار در طول لوله موجب مغشوش شدن جر
-يد انتقال حرارت ميش شديها را نازك كرده و موجب افزاوارهيده به دي چسبيي هواي مرزيهي ال،جاد شدهياغتشاش ا

  .شود
  

 ن مخلوط سوخت و هوايستم تأميس 11-3- 2

ـ ن مخلوط باي ا كه از سوخت و هوا به داخل محفظه احتراق وارد شود         يد مخلوط يجاد احتراق، ابتدا با   يبه منظور ا    ياد داري
ـ  سوخت و هوا در ا     يومتريت نسبت استوك  يط رعا ين شرا ي از ا  يكي.  باشد يط خاص يشرا نكتـه دوم در    . ن مخلـوط اسـت    ي
هـوا    دري وارد هوا شود تا بـه خـوب  يزيار ريد به طور كامل به صورت ذرات بس       ين است كه سوخت با    ين مخلوط ا  يه ا يته

  . را بوجود آورديپخش شده و مخلوط همگن
همانگونـه كـه در     .  شود ي استفاده م  يك لوله ونتور  يات ذكر شده از     ي از سوخت و هوا با خصوص      يخلوطه م يبه منظور ته  

ـ ا. ابـد ي ي است كه سطح مقطع آن در وسط لوله كـاهش مـ          ي ا  لوله يش داده شده است لوله ونتور     ي نما 18-2شكل   ن ي
  . شودين سطح مقطع لوله ميدر كمترهوا ش سرعت عبور يمنجر به افزاكاهش سطح 
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  ينحوه استفاده از لوله ونتور  18-2شكل 

 ين سـرعت را دارا مـ      يشتري كه هوا ب   يي جا يعني،  يبه منظور پودر شدن سوخت موجود در هوا، آن را در وسط لوله ونتور             
 .شـود ي شكل حاصـل مـ     ي از سوخت و هوا بصورت گاز      ين عمل مخلوط همگن   يبا ا . پاشنديان هوا م  ي جر يباشد، بر رو  

نـده  يزان آاليـ  موجود در محفظه احتراق منجر به كامل انجام شدن احتراق شده و ميط سوخت و هوا  همگن بودن مخلو  

CO      را كاهش داده و CO2   ش  يهمانگونـه كـه گفتـه شـد افـزا         . دهديش م ي را افزا  ي خروج يها موجود در گازCO2 ،
ـ . شوديزان چگالش م  ي م يكاهد و منجر به افزا    ي را م  ي خروج يها شبنم گاز  يدما  پاشـش در    يمونـه لولـه ونتـور     ك ن ي

   .ش داده شده استي نما19-2شكل

 
   پاشش سوختيلوله ونتور 19-2شكل 
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  ستم كنترليس 2-11-4

ن عامل نـسبت سـوخت بـه        يا. د به دقت كنترل شود    يار مهم وجود دارد كه با     يك عامل بس  ي ي چگالش يهاجيدر پك 
نـسبت  ( احتـراق كامـل    ياز بـرا  يـ ت با نسبت مورد ن    ن نسب ياگر ا . باشدي به محفظه احتراق م    يهوا در مخلوط ورود   

همانگونه كه گفته شد كاهش     . ابديي كاهش م  ي خروج يها موجود در گاز   CO2متفاوت باشد، مقدار    ) يومترياستوك

  .زان چگالش خواهد شدي منجر به كاهش م CO2مقدار 
 داشته باشد كه خود     ييد توانا ي با يج معمول يز مانند پك  ي ن يگالشچ جي پك يستم كنترل ي كه ذكر شد،س   يعالوه بر مورد  

  .ق دهديط تطبي محازي مورد نيي و بار گرمايط حرارتيرا با شرا
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  پكيج غير چگالشي 2-12

در سيستم هاي گرمايشي گذشته عمل تأمين آب گرم مصرفي به صورت مجزا از تأمين آب گرم الزم جهت گرمايش 
اي حرارت مركزي وظيفه تامين انرژي حرارتي گرمايشي و آبگرم مصرفي مكانهاي ولي امروزه سيستم ه. انجام مي شد

اين سيستم ها در طي طول عمر خود همواره تكامل يافته و امروزه با توجه به افزايش جمعيت . مسكوني را بعهده دارند
ج يك پكي يريرگنحوه بكا 20-2شكل .  و كمبود فضا به سمت فشرده شدن و كاهش حجم حركت مي كنندادر شهره

  . دهديش ميرا نما

  
  يج خانگيستم پكيك سي يري نحوه بكارگ- 20- 2شكل

  

  :ن شكل عبارتند ازيش داده شده در اي مختلف نماياجزا

A (گازيورود    

B (يش مركزيستم گرمايبازگشت از س  

C (يش مركزيستم گرمايان سيجر  

D (ن آب گرم يستم تأميبازگشت از س

  يمصرف

E (ين آب گرم مصرفيأمستم تيان سيجر  
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F (يورود آب شهر  

زان ي ميريستم اندازه گي سيچه وروديدر .1

 گاز

  زان گازي ميريستم اندازه گيس .2

 يريستم اندازه گي سيچه خروجيدر .3

  زان گازيم

  گازيچه داخليدر .4

 جي گاز پكيچه وروديدر .5

 چه ورود آب سرديدر .6

 محفظه انبساط .7

 هي ثانويچه پمپ بازگشتيدر .8

 ترموستات كنترلر .9

هچي در .10

 

در حال حاضر سيستم هاي حرارت . از نظر انرژي مصرفي نيز سيستم هاي مذكور از كارايي باالتري برخوردار شده اند
اين نوع . برخي از اين پكيج ها داراي مخزن مي باشند. به دو صورت ديواري و زميني وجود دارند) پكيج(مركزي فشرده 

درصد انواع مختلف  21-2شكل .  اتالف آب در آنها بسيار كمتر استپكيج ها داراي راندمان پايين تري مي باشند ولي
  . در امريكا نشان مي دهد2000سيستم هاي گرمايشي را در سال 

پكيج هاي بدون 
مخزن
69%

پكيج هاي مخزني 
12%

گرمايش مرآزي 
19%

  
  درصد انواع مختلف سيستم هاي گرمايشي 21- 2
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جه به با تو. امروزه سيستم هاي حرارت مركزي فشرده و يا همان پكيج ها از دو تكنولوژي متفاوت استفاده مي كنند
تقسيم ) معمولي( و غير چگالشي يمه چگالشيتكنولوژي استفاده شده در پكيج ها مي توان آنها را به سه نوع چگالشي، ن

  .كرد
ت تفاوت هاي آن با پكيج هاي چگالشي يرد، در نهاي گيدر اين بخش طرز كار سيستم پكيج معمولي مورد مطالعه قرار م

اء مختلف تشريح مي گردد همچنين تكنولوژيهاي مورد استفاده و در حال در هر مورد عملكرد اجز. بررسي مي شود
پيشرفت مورد مطالعه قرار گرفته و عوامل موثر در طراحي محصول و پارامترهاي كيفي محصول كه در انرژي مصرفي 

  . تاثير دارند مورد بحث قرار خواهد گرفت
 يش مركزيستم گرماي در خانه از سين آب گرم مصرفيتأمستم يد شده جهت جدا كردن سين نوع توليج، اولين نوع پكيا
نوع (  ج هاين پكيم ايدر نوع مستق.  باشنديا بدون مخزن مي وي انواع مخزني موجود داراي معموليج هايپك.  باشديم

ن يدر ا. شتر استي مخزن دار بيج هاي در عوض بازده آن نسبت به پكي رود ولي از آب هدر ميمقدار) بدون مخزن
  .مي پردازي ميج معموليك پكي ي نحوه كار و شرح اجزايت به بررسقسم

  )معمولي(قطعات مهم و نحوه عملكرد پكيج هاي غير چگالشي  12-1- 2
   قطعات مهم و طرز عمل پكيج ديواري اتمسفريك  2-12-1-1

  
ابتدا هر يك از اجزاء براي اطالع از طرز عمل سيستم پكيج .  نمايي از يك پكيج ديواري ارائه شده است22-2در شكل

  . تشكيل دهنده شرح داده و سپس طرز كار سيستم مورد مطالعه قرار مي گيرد
  . قطعات مهم يك سيستم پكيج كه مشعل آن از نوع اتمسفريك مي باشد به شرح زير است

  )لوله-پره( مبدل حرارتي اوليه -10      لوله ورودي گاز  -1

 شير اطمينان -11      شير كنترل گاز -2

  لوله رفت مدار گرمايش -12     سفريك مشعل اتم -3

  ن لوله ورودي آب سرد پر ك-13    لوله برگشت مدار گرمايش  -4

  سنسور فشار -14    شير سه طرفه برقي  -5
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  شير پر كن مدار گرمايش-15    صافي آب و جدا كننده هوا  -6

 ) لوله-پوسته( مبدل حرارتي ثانويه -16      گير اتوماتيك اهو -7

  لوله آبگرم مصرفي -      17بستهمنبع انبساط -8

  سرد كنترل الكترونيك -18     پمپ مدار گرمايش -9

  
   نمايي از اجزاء مهم پكيج ديواري با سيستم تامين آبگرم مصرفي فوري-22-2شكل 

  )  شركت بوتانگكاتالو: منبع (
  

مدار آب وجود دارد در اين سيستم دو . اين سيستم ها معموالً قادرند عمل گرمايش و آب گرم مصرفي را تامين نمايند
 آب شهري 22-2در شكل . يك مدار كه به آب شهري متصل و باز است و مداري كه مجزا از آب شهر و بسته مي باشد

 كه آب شهري در لوله هاي 16 وارد دستگاه شده و با عبور از مبدل پوسته لوله 13براي تامين آبگرم از طريق لوله 
 كه آب شهري در لوله 16در پوسته مبدل . مين آبگرم مصرفي خارج مي شود براي تا17مبدل جريان دارد از خروجي 
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 آب گرم مدار بسته 16در پوسته مبدل .  براي تامين آبگرم مصرفي خارج مي شود17هاي مبدل جريان دارد از خروجي 
  . پكيج جريان دارد

  
  توزيع مصرف روزانه آب گرم 23- 2

مزمان انرژي الزم براي مدار آبگرم مصرفي را تامين نمايد، بنابراين هنگامي سيستم نمي تواند به طور هاين از آنجا كه 
 تشخيص داده شده و 14 آبگرم مصرفي برداشت آب صورت گيرد افت فشار حاصله توسط سنسور فشار يكه از خروج

ته مبدل حرارتي مدار گرمايش قطع شده و آبگرم مدار بسته فقط براي تغذيه پوس) 5(طي فرماني به شير سه طرفه برقي 
  . آب گرم مصرفي در ساعات مختلف روز نمايش داده شده است23-2در شكل .  بكار مي رود16

سپس آبگرم حرارت خود را با عبور از پوسته مبدل .  آغاز مي شود19در اين حالت انرژي الزم با ورود آبگرم شده از لوله 
 به سمت پمپ 5 سرد شده با عبور از شير سه طرفه برقي به آب.  خارج مي شود20 به آبگرم مصرفي داده و از لوله 16
تامين حرارت .  گرم مي شود10 كه گردش آب را در مدار بسته سيستم تامين مي كند رفته و با عبور از مبدل حرارتي 9

 كه در آن گاز در شرايط اتمسفريك محترق شده و هواي الزم براي احتراق در نتيجه عمل 3الزم توسط مشعل 
در صورتيكه مصرف آب گرم خانگي وجود نداشته باشد شير سه طرفه  . جايي آزاد صورت مي گيرد، تامين مي شودجاب

آب سرد شده بازگشتي از . مدار تامين آبگرم مصرفي را بسته نگهداشته و مسير بازگشت آب رادياتورها را باز نگه مي دارد
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 رفته و در 10 به مبدل حرارتي 9 و پمپ تامين گردش آب 5فه برقي رادياتورها از طريق لوله ها و با عبور از شير سه طر
  .  به رادياتورها هدايت مي شودي براي تامين بار گرمايش12اثر مجاورت با محصوالت احتراق گرم شده و از طريق لوله 

 مخزني ذخيره مصرفي را در با كمي تغيير اين سيستم مي تواند به جاي آنكه آبگرم مصرفي فوري توليد كند، آبگرم
 نمايي از سيستم تغير يافته نشان داده شده 24-2در شكل . در اين حالت نيازي به قطع مدار گرمايشي نمي باشد. نمايد
 باعث 11در اين مدار شير سه طرفه حذف شده و آبگرم شده و براي گرمايش منزل ابتدا با عبور از مبدل حرارتي . است

آب .  خارج مي شود12ي شده و سپس براي گرمايش رادياتورها از طريق لوله گرمايش آب مخزن ذخيره آبگرم مصرف
 در مدار گرمايش شده و پس از عبور از مبدل 8 وارد پمپ تامين گردش آب 4برگشتي از رادياتورها از طريق لوله 

  .  گرم مي شود9حرارتي 
   

  
  گرم مصرفي نمايي از اجزاء مهم پكيج ديواري مجهز به مخزن ذخيره آب 24-2شكل 

   )كاتالوگ شركت بوتان: منبع(
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  :قطعات اين سيستم به شرح زير است 

   كويل مسي -11      لوله ورودي گاز  -1

  لوله رفت مدار گرمايشي -12      شير كنترل گاز  -2

  لوله ورودي آب سرد و پر كن -13        مشعل  -3

  مدار گرمايش ن شير پر ك-14    لوله برگشت مدار گرمايش  -4

  مخزن كويل دار آبگرم مصرفي -15    ده هوا صافي آب و جدا كنن -5

  لوله آب گرم مصرفي -16      هواگير اتوماتيك  -6

  شير تغيير فصل -17     منبع انبساط بسته  -7

  حفاظت آندي -18    پمپ مدار گرمايش  -8

  شير تخليه -19    مبدل حرارتي اوليه  -9

   برد كنترل الكترونيك -20      شير اطمينان -10
  

همانگونه كه مالحظه مي شود اين سيستم . گر از پكيج هاي ديواري نمايش داده شده است نمونه اي دي25-2در شكل
بنابراين بحث راجع به طرز عمل اين سيستم به دليل . است 22-2عملكردي مشابه سيستم نشان داده شده در شكل 

  . تشابه ضروري بنظر نمي رسد
اخـتالف سيـستم    .  فرانسه ارائه شـده اسـت      لنه دو ا  نمونه اي از پكيج هاي ديواري ساخت شركت سوي         26-2در شكل   

مذبور با سيستم هاي قبلي در آنست كه اوالً انتقال حرارت در مدار گرمايش و مدار تامين آبگرم مصرفي در يك مبـدل                       
بـا ايـن تفـاوت كـه        . حرارتي انجام مي شود ثانياً بطور همزمان عمل تامين آبگرم مصرفي و گرمايش انجام مـي شـود                 

  . با تامين آبگرم مصرفي و نهايتاً در صورتيكه مصرف زياد شود، عمل تامين گرمايش قطع مي شوداولويت 
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  )كاتالوگ شركت اخگر: منبع( نمايي از اجزاء مهم پكيج ديواري با تامين آبگرم مصرفي فوري 25-2شكل 

  
   نمايي از اجزاء مهم پكيج ديواري با تامين آبگرم مصرفي فوري26-2شكل 

  )ل شركت سوينه دو اگكاتالو : منبع(
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  : شرح قطعات مختلف بصورت زير است

   شير گاز -14       كليد روشن كردن  -1

 سنسور دماي آبگرم مصرفي -15        كليد خاموش كردن  -2

 ترموستات بيش از حد گرم شدن -16          جرقه زن  -3

 الكترودهاي جرقه زن-17        ترموستات گرمايش  -4

 شمعك-18      تنظيم كننده دماي آبگرم مصرفي  -5

 ترموستات حد باال -19         فشار -نمايش گر دما -6

  ترموستات افت آب -20          شير يكطرفه  -7

 وسيله ايمني دودكش -22          منبع انبساط  -8

  جريان برگشت از رادياتورها – A            پمپ -9

   آب سرد ورودي – B         هواگيري اتوماتيك -10

   جريان رفت از رادياتورها – C            مشعل -11

   خروجي آبگرم مصرفي – D        سرريز مبدل حرارتي -12

   تغذيه گاز – E          مبدل حرارتي -13
  

  قطعات مهم و طرز عمل پكيج هاي ديواري فن دار   12-1-2- 2
عمل احتراق هنگامي كه تامين هوا بصورت طبيعي انجام شود تحت كنترل نخواهد بود و از طرف ديگر هنگامي كه 

از اين رو براي رفع .  از محدوده اي مشخص پايين آيد خروج دود به سختي انجام خواهد شددماي محصوالت احتراق
  . دو مسئله فوق به تدريج سيستم هاي فن دار جانشين سيستم هاي اتمسفريك شده اند

 اين سيستم مجهز به منبع. اولين سيستم از اين نوع كه ساخت فرانسه است تحت بررسي قرار مي دهيم 27-2در شكل 
سيستم خروج دود مجهز به يك فن براي تخليه محصوالت احتراق و مكش هوا براي . ذخيره آبگرم مصرفي مي باشد
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. جريان محصوالت احتراق از پائين به سمت باال است. تامين هواي احتراق از محيط آزاد صورت مي گيرد. احتراق است
 . يدفن نقشي در اختالط هوا و گاز قبل از اشتعال ايفا نمي نما

 
  )كاتالوگ سونيه دوال(نمايي از پكيج ديواري با تامين آبگرم مصرفي فوري  27-2شكل 

  
  .  بصورت زير ارائه مي گردد27-2شرح قطعات مختلف در شكل 

  منبع انبساط سيستم گرمايشي-19  سنجش دماي آبگرم مصرفي  -1

 سنجش گر دماي آب رفت -20      شير سه طرفه  -2

 ني در مقابل گرمايش بيش از حد ترموستات ايم-21      شير گاز  -3

 الكترودهاي سنجش گر شعله -22    مدول جرقه زن شير گاز  -4

 فن -23  سنسور دماي مخزن ذخيره  -5
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  ) بار6(شير اطمينان مخزن ذخيره -24    مخزن ذخيره آبگرم  -6

 سنسور افت آب -25        مشعل  -7

 منبع انبساط مخزن ذخيره -26    الكترودهاي جرقه زن  -8

 )  بار7(تخليه دماي فشار -27      محفظه احتراق  -9

  )  بار10(شير اطمينان مدار آبگرم مصرفي -28  ) سه بار(شير اطمينان حرارتي -10

   برگشت از رادياتورها – A    مبدل حرارتي اصلي -11

   آب سرد ورودي – B      سوييچ فشار هوا -12

   رفت به رادياتورها – C               سنجش گر جريان -13

   خروجي آبگرم مصرفي -D    مخزن ذخيره آبگرم پمپ سيركوله -14

   گاز – E      شير يكطرفه -15

   تخليه از شير اطمينان – D1      باي پاس -16

   تخليه از شير اطمينان– D2  مبدل حرارتي آبگرم مصرفي -17

   تخليه از شير اطمينان– D3      پمپ گرمايش-18
  

 وارد دستگاه شده و توسط پمپ Aدياتورها از طريق ورودي طرز كار سيستم بدين صورت است كه جريان برگشتي از را
و بسته به موقعيت شير يا وارد پوسته مبدل .  مي شود2 رفته گرم شده وارد شير سه طرفه 11 به مبدل حرارتي اصلي 18

مدار اين .  مي رود كه براي تغذيه رادياتورها استفاده مي شودC شده و يا به جريان رفت 11حرارتي آبگرم مصرفي 

 Bآب سرد از ورودي . در صورتيكه هدف تامين آبگرم مصرفي باشد. بسته بوده و گرمايش مورد نياز را تامين مي كند
در اين .  مي گردد6 شده و پس از گرم شدن وارد مخزن ذخيره 17 وارد مبدل حرارتي 15پس از عبور از شير يك طرفه 

 در يك مدار بسته 14 براي مصرف بورد و يا توسط پمپ Dروجي حالت آبگرم شده مي تواند از تانك خارج شده به خ
محصوالت احتراق توسط يك فن به بيرون هوايت مي شود و هواي جايگزين از داخل لوله بزرگتر به . به گردش در آيد

  . داخل پكيج مكيده مي شود
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ز براي تخليه دود و تامين هواي اين سيستم ني.  نمونه ديگري از پكيج هاي ديواري نشان داده شده است28-2در شكل 
سيستم از يك مبدل حرارتي براي تامين آبگرم . جريان دود حركت از پائين به باال دارد. احتراق از فن استفاده مي نمايد

در اين سيستم مبدل حرارتي آبگرم مصرفي كويل حلقه اي است و لوله هاي . مصرفي و گرمايش استفاده نموده است
شرح قطعات . ود از داخل مبدل حرارتي را داشته و در فضاي بين لوله ها آب براي گرمايش قرار داردقائم وظيفه عبور د

  . سيستم به صورت زير ارائه مي شود
  

   كويل آبگرم مصرفي-14      شير هواگيري دستي  -1

  پمپ سيركوله -15        شير كنترل گاز  -2

  شير اطمينان فشاري -16          مشعل  -3

 نمايش گر فشار -17      الكترودهاي جرقه زن  -4

  ترموستات اوليه -18      ترموستات حرارتي پكيج  -5

  ميكرو سوييچ فشار هوا -19    ترموستات جلوگيري از تقطير  -6

  بدنه سوييچ فشار هوا -20        ترموستات ايمني  -7

  لوله هاي هم مركز هوا و دود-21      نمايش دهنده دماي آب  -8

  ترمينال دود-22        هواگير اتوماتيك  -9

   هود دودكش -23          فن -10
   جعبه كنترل -24      منبع انبساط گرمايشي -11
   محفظه احتراق بسته -25        بافل هاي دود-12
   تشخيص دهنده شعله -26        پوسته بويلر -13
  منبع انبساط آبگرم مصرفي-27

راق گرم شده و طرز كار سيستم بدين صورت است كه در جداره مبدل حرارتي سيال در اثر مجاورت با محصوالت احت
آب سرد شده از رادياتور توسط پمپ . براي گرمايش از لوله قرمز سمت راست خارج شده و به سمت رادياتورها مي رود
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آب سرد مصرفي در اثر مجاورت با آب داخل مبدل حرارتي گرم شده به طرف مصرف .  وارد مبدل حرارتي مي شود15
با اين تفاوت كه به .  است26-2اين سيستم مشابه سيستم شكل . دكننده از طريق لوله قرمز سمت چپ خارج مي شو

  .فن مجهز شده است

  
   ) Kestonكاتالوگ : منبع ( نمايي از پكيج ديواري با تامين آبگرم فوري 28-2شكل 

  
از اين سيستم .  نمونه ديگري از سيستم پكيج ديواري كه فقط وظيفه گرمايشي را دارد ارائه شده است29-2در شكل 

عبارت ديگر اين سيستم ها وظيفه گرمايش سيال ه ب. مي توان براي تامين آبگرم در يك مدار جداگانه استفاده نمود
از خصوصيات اين . اين تجهيزات همانند بويلر موتورخانه مركزي اجراي وظيفه مي نمايند. عامل سيكل را بعهده دارند

به علت قابليت .  و سپس در محفظه احتراق محترق مي شوندسيستم ها آن است كه گاز و هوا قبل از فن تركيب شده
جذب انرژي معموالً عمل تقطير آب بر روي لوله هاي ورودي آب برگشتي انجام شده و بنابراين دود خروجي از محتواي 
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زير شرح مهمترين قطعات سيستم بصورت . انرژي كمتري برخوردار بوده و لذا راندمان انرژي چنين وسايلي باالتر است
  :قابل ارائه است

  

  جعبه كنترل شعله -13      آب برگشتي سيكل  -1

 چ فشار پايين گاز يسوي-14      ترموستات آب برگشتي  -2

 كنترل چند كاره گاز -15  سنجش گر فشار پايين دست جريان  -3

 اتصال قابل انعطاف گاز ورودي-16    جرقه زن و سنجش گر شعله  -4

 سوييچ فشار هوا -17          مشعل  -5

 دمنده مشعل -18        تيك هواگير اتوما -6

 تله آب تقطير شده -19     ترموستات حد باال  -7

 ترموستات حد باالي حرارتي دودكش -20        آب رفت سيكل  -8

  مبدل حرارتي -21       دودكش  -9

  ترموستات حدباالي حرارتي سيال درجريان -22   هوا /اتصال انعطاف پذير گاز-10
   سوييچ فشار پائين آب -23       فيلتر هوا -11
   مكان آزمون احتراق -24      اتصال انعطاف پذير هوا -12

 محفظه احتراق تزريق شده و خل مخلوط شده و توسط فن به دا10طرز عمل سيستم آنست كه ابتدا گاز با هوا در لوله 
  . جذب مي شود21حرارت ايجاد شده توسط مبدل حرارتي . توسط جرقه زن ها محترق مي شود
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   )Kestonكاتالوگ شركت : منبع( پكيج ديواري  نمونه اي از 29-2شكل 

تفاوت دو سيستم در نوع .  استفاده نمود31-2 و 30-2از اين دستگاه مي توان در دو سيكل نشان داده شده در شكلهاي 
  . منبع انبساط آنها مي باشد

  

  
   با منبع انبساط باز29-2 مدار عملكرد پكيج شكل30-2شكل 
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   با منبع انبساط بسته29- 2ج شكل  مدار عملكرد پكي31-2شكل 

  پارامترهاي مؤثر در طراحي  12-2- 2
دهند به شرح زير قابل  مهمترين اجزايي كه در عملكرد سيستم مؤثر بوده و راندمان سيستم را تحت تأثير قرار مي

  : مالحظه است

  مبدل حرارتي آبگرم مصرفي  -1

 جرقه زن  -2

 فن  -3

 محفظه احتراق و مبدل حرارتي اصلي -4

 پمپ  -5

 ستم كنترلي سي -6

 سيستم اشتعال  -7

  
  .در ادامه به شرح هر يك و بررسي تاثيري كه در راندمان دارند مي پردازيم
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  مبدل حرارتي آبگرم مصرفي  1- 2- 12- 2
بعنوان . مبدلهاي حرارتي در راندمان سيستم بسيار مؤثر هستند، بنابراين مي بايست ضريب كارايي مبدل افزايش يابد

 لوله از مبدلهاي صفحه اي در توليد آبگرم مصرفي استفاده شود راندمان سيستم -بدل پوستهمثال هر گاه به جاي م
  . افزايش خواهد يافت

از معايب مبدلهاي . استفاده از اين مبدل ها امروزه رايج شده است زيرا در حجم كم سطح انتقال حرارت افزايش مي يابد
 نمونه اي از مبدلهاي پوسته لوله و در 32-2در شكل . اشاره نمودصفحه اي مي توان به افت فشار نسبتاً باالي مبدل 

  .  نمونه اي از مبدلهاي صفحه اي نشان داده شده است33-2شكل

  
   نمونه اي از مبدلهاي پوسته لوله32-2شكل 

 

 
  نمونه اي از مبدلهاي صفحه اي 33-2شكل 
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  جرقه زن 2- 12-2- 2
 مصرفي محسوب مي شود، يتوسط شمعك سيستم بعنوان بار حرارتهمانگونه كه مشخص شده بار حرارتي توليدي 

بنابراين در صورتيكه از سيستم هايي استفاده شود كه وجود شمعك را غير ضروري مي نمايد در بهبود راندمان سيستم 
 . ارائه شده است34-2نمونه اي از اين سيستم ها كه مجهز به سنسور تشخيص شعله مي باشند در شكل . مؤثر است

  . اين سيستم از نوعي است كه محصوالت احتراق توسط دمش فن تخليه مي گردند
  

  
   نمونه اي از سيستم بدون شمعك34-2شكل 

  
  . بنابراين شمعك در شرايط فوق وجود نداشته و سيستم جرقه زن برقي و سنسور تشخيص شعله جايگزين آن شده است

  

   فن  3- 12-2- 2
ن سيستم هايي توان الكتريكي مصرف مي نمايد، بنابراين در صورت استفاده از فن فن يكي از وسايلي است كه در چني

بديهي است عملكرد صحيح فن و متغير بودن . هايي با راندمان باال صرفه جويي بيشتري در انرژي مصرفي خواهد شد
ايجاد نمايد و مصرف كننده را دور آن مي تواند احتراق را پايدار نموده و انعطاف پذيري بيشتري در دامنه توان توليدي 
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 يك نمونه از فن هاي 35-2 در شكل. قادر مي سازد كه  فقط به مقدار مورد نياز انرژي حرارتي توليد و استفاده نمايد
نمونه اي از فن هاي بكار رفته براي ايجاد  37-2و  36-2بكار رفته براي تخليه محصوالت احتراق و در شكلهاي 

  .   تزريق آن به محفظه احتراق نشان داده شده استاختالط در گاز و هوا و
  

  
  مكش هواي احتراق از محيط آزاد فن بكار رفته براي تخليه محصوالت احتراق و به تبع آن 35-2شكل 
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 مونتاژ محفظه احتراق براي نصب فن بكار رفته جهت ايجاد تركيب سوخت و هوا و به تبع آن تخليه  36-2شكل 

  محصوالت احتراق
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   نقشه مونتاژ قطعات مختلف فن براي ايجاد تركيب سوخت و هوا37-2شكل 
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  محفظه احتراق و مبدل حرارتي اصلي  4- 12-2- 2
. هر چه محفظه احتراق بهتر طراحي شود و عمل انتقال حرارت به آب بهتر صورت گيرد راندمان سيستم افزايش مي يابد

 نمونه اي از يك محفظه احتراق براي احتراق 38-2ر شكل د.  امر بسيار مهم باشدشكل مبدل مي تواند در اين
  . اتمسفريك نشان داده شده است

  
  مبدل حرارتي و محفظه احتراق اتمسفريك 38-2شكل 

  

در اين شكل سيال در فضاي بين لوله ها و . نمونه ديگري از محفظه هاي احتراق را به نمايش مي گذارد 39-2 شكل
  .  هاي قائم توسط مكش ايجاده شده بوسيلة فن عبور مي نمايندمحصوالت احتراق از داخل لوله

  
  مبدل حرارتي محفظه احتراق اتمسفريك 39-2شكل 
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 محفظه احتراق و مبدل حرارتي كه سيال در داخل پوسته، آبگرم مصرفي در داخل لوله و محصوالت 40-2در شكل 
   .احتراق در پيرامون آن حركت مي نمايند، نشان داده شده است

  
  نمونه اي از محفظه احتراق و مبدل حرارتي 40-2شكل 

  
امروزه جهت جلوگيري از انتقال حرارتي به محيط معموالً جداره محفظه احتراق عايق بندي مي شود كه اين امر به باال 

  .رفتن راندمان و كاهش تلفات كمك مؤثري مي نمايد

   پمپ 5- 12-2- 2
پمپ جهت گردش آبگرم در مدار بسته مي باشند و برخي از اوقات پمپ براي معموالً سيستم هاي پكيج ديواري داراي 

وجود چنين پمپ هايي براي سيستم ضروري بوده و باعث باال رفتن ضريب .  مي رودرتامين آبگرم مصرفي نيز بكا
  . انتقال مي گردد

ن را دارا بوده و سيستم پكيج ديواري بنابراين مي بايست در اين سيستم ها از پمپ هايي استفاده نمود كه حداكثر راندما
يك نمونه از پمپ هاي سيركوله آبگرم  41-2در شكل . چنان طراحي گردد كه حداقل مقاومت اصطكاكي را دارا باشد

  . گرمايشي نشان داده شده است
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   نمونه اي از پمپ هاي سيركوله آبگرم گرمايشي41-2شكل 

  سيستم كنترلي  6- 12-2- 2
كنترلي پيشرفت چشمگيري داشته اند بطوريكه اين سيستم ها قابل برنامه ريزي بوده و در آن مي امروزه سيستم هاي 

چنين سيستم هايي اين امكان تنظيم دقيق دماي مورد نياز محل .  روز برنامه ريزي نمود7توان عملكرد سيستم را براي 
نمونه اي از اين  42-2در شكل . اهش مي دهندزندگي را بوجود آورده و به ميزان قابل مالحظه اي ر مصرف انرژي را ك

  .  ساعت قابليت برنامه ريزي را دارد نشان داده شده است24سيستم كه تا 

  
  نمونه اي از سيستم هاي كنترلي قابل برنامه ريزي 42-2شكل 
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  يستم اشتعال  س7- 12-2- 2
معموالً راندمان سيستم هاي . باري مي باشدبطور كلي سيستم احتراق از نظر تخليه دود به دو صورت جابجايي آزاد و اج

اين امر به دليل قابليت انتقال حرارت . كمتر از راندمان سيستم هاي اجباري يا فن دار است% 10جابجايي آزاد حدود 
سيستم هاي جابجايي اجباري نيز به . باالي سيستم و امكان كاهش دماي دود خروجي به دليل جابجايي اجباري است

سيستم هايي كه عمل اختالط گاز قبل از محفظه احتراق، توسط فن صورت مي گيرد و سيستم .  باشنددو گونه مي
معموالً راندمان حرارتي سيستم . هايي كه فن فقط وظيفه تخليه محصوالت احتراق و تامين هواي احتراق را بعهده دارد

ر اين سيستم ها معموالً عمل تقطير بخار آب د. هايي كه عمل اختالط گاز قبل از فن صورت مي گيرد باالتر مي باشد
موجود در گازهاي احتراق انجام گرفته و انرژي نهان تبخير به مبدلهاي حرارتي انتقال يافته و اين امر باعث افزايش 

از ديگر مطالب قابل توجه در اين سيستم ها وجود دمپرهاي دودكش است كه در هنگام قطع سيستم . راندمان مي شود
نمونه اي از  43-2در شكل. د كوران در دودكش جلوگيري نموده، تلفات حرارتي سيستم را كاهش مي دهداز ايجا

  . دمپرهاي دودكش ارائه شده است

  
  دمپر دودكش براي جلوگيري از تلفات پكيج در زمان خاموشي 43-2شكل 
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ت احتراق را بعهده دارد مسير عبور بايد توجه نمود كه در دو سيستم جابجايي طبيعي و اجباري كه فن تخليه محصوال
دود به سمت باال است، در صورتيكه در سيستم هايي كه فن وظيفه اختالط هوا و گاز را بعهده دارد، محصوالت احتراق 

  . معموالً سيري رو به پائين را در محفظه احتراق طي مي نمايند كه اين مسئله نيز به افزايش راندمان كمك مي نمايد
  

  ه فناوري پكيج چگالشي و پكيج معموليمقايس 2-14

با توجه به بررسي هاي ارائه شده مي توان گفت مهمترين حركت در زمينه صرفه جويي، استفاده از سيستم هاي كنترلي                     
با ايـن فرآينـد قـادر       .  است هپيشرفته و تغيير الگوي خانه سازي از دودكش هاي معمولي به سمت دودكش هاي دو جدار               

شايان ذكر اسـت كـه سيـستم هـاي          . ن قابل توجهي در زمينه انرژي مصرفي صرفه جويي ايجاد نماييم          خواهيم بود ميزا  
سازي به سمت آپارتمان نشيني و افزايش بهـاي          پكيج ديواري در سالهاي آتي گسترش زيادي به دليل جهت گيري خانه           

  .يستم هاي اقدام نمودبايست نسبت به افزايش تكنولوژي چنين س سوخت خواهند داشت و از هم اكنون مي
هـاي  هاي موجود در تكنولوژي استفاده شده به منظور سـاخت هـر يـك از پكـيج                در قسمت به بررسي موضوعي تنفاوت     
  :ها عبارتند ازاين تفاوت. معمولي و چگالشي پرداخته شده است

  

  مبدل حرارتي 2-14-1

مبدل حرارتي در   .  باشد  مبدل حرارتي چگالشي مي    هاي معمولي و چگالشي استفاده از     مهمترين تفاوت موجود ميان پكيج    
اين در حـالي اسـت   . هاي خروجي را تأمين كندشود كه بيشترين مقدار چگالش گازاي طراحي مي پكيج چگالشي به گونه   

اي طراحـي شـوند كـه از        هاي معمولي بايـد بـه گونـه       هاي خروجي پكيج  هاي سيستم مكش گاز   كه مبدل حرارتي و لوله    
ها بـراي   هاي معمولي، از آنجا كه اين پكيج      در صورت رخ دادن چگالش در پكيج      . الش در آنها جلوگيري شود    هرگونه چگ 

  .يابداند، طول عمر پكيج به شدت كاهش ميهاي خورنده طراحي نشدهمقومت در برابر محيط
جود دارد و آن وجـود يـك   عالوه بر چگالشي بودن مبدل حرارتي استفاده شده در يك پكيج معمولي تفاوت ديگري نيز و       

باشـد و وظيفـه تءمـبن آب        اي مـي  همانگونه كه گفته شد، اين مبدل از نوع مبدل صفحه         . باشدمبدل حرارتي ثانويه مي   
  .گرم مصرفي داخل خانه را بعهده دارد
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  هاي خروجيسيستم مكش گاز 2-14-2

اي طراحي شـود كـه از       معمولي بايد به گونه   هاي  هاي حاصل از احتراق در پكيج     همانگونه كه ذكر شد سيستم مكش گاز      
هاي استفاده شـده در مـسير مكـش هـوا بايـد از              هاي چگالشي لوله  چگالش در طول مسير جلوگيري شود، ولي در پكيج        

هـاي چگالـشي كمتـر از دمـاي شـبنم           هاي خروجي در پكـيج    موادي مقاوم در برابر خوردگي ساخته شوند زيرا دماي گاز         
ها توجه به اين نكته نيز الزامي است كه بايد مكـاني مناسـب جهـت                طول طراحي مسير مكش گاز    در ضمن در    . آنهاست

  .خروج مايعات اسيدي حاصل شده از چگالش تعبيه شود
  

 نحوه قرار گرفتن مشعل 2-14-3

هاي خروجي خـالف جهـت جريـان آب         اي طراحي شود كه جهت حركت گاز      هاي چگالشي مشعل بايد به گونه     در پكيج 
اين طراحي منجر به افزايش اختالف دمـاي متوسـط لگـاريتمي و در نتيجـه افـزايش انتقـال                    .  مبدل حرارتي باشد   داخل

هـاي چگالـشي و     هاي خروجي در پكـيج    تفاوت جهت حركت گاز   . شودهاي خروجي به آب داخل مبدل مي      حرارت از گاز  
  .به صورت شماتيك نمايش داده شده است 44-2معمولي در شكل

  
  هاي چگالشي و غير چگالشيمقايسه نحوه قرار گرفتن مشعل و مبدل در پكيج 44-2شكل 



 

 بررسي تكنولوژيهاي بويلر چگالشي و  پكيج :دومفصل 
  معمولي گازسوز 

  
 

136 

  

 سيستم كنترل 2-14-4

باشد كـه   هاي چگالشي و معمولي در واقع از تفاوت موجود در عواملي مي           هاي كنترلي پكيج  هاي موجود در سيستم   تفاوت
  .هاي چگالشي بسيار مهم است در پكيج همانگونه كه ذكر شد تنظيم نسبت هوا به سوخت .الزم است كنترل شوند
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  :فصل سوم

  تئوري حاكم بر انتقال حرارت و ترموديناميك
  

در پكيج هاي چگالشي و اثرات چگالش، انـواع مبـدلهاي حرارتـي و              در اين فصل به بررسي تئوري حاكم بر انتقال گرما           
  . مسايل مربوط به پارامترهاي طراحي آن پرداخته شده است

  

  چگالش3-1

اوتي رخ مي دهد، اما محل اصلي چگـالش گازهـاي خروجـي، مبـدل               چگالش در پكيج هاي چگالشي در محل هاي متف        
هاي خروج گاز از پكيج نيز چگاليده مـي         عالوه بر مبدل حرارتي گازها در مسير لوله       . مي باشد ) يا چگالشي (حرارتي اصلي 

  .شوند
 چگـالش انجـام شـده در مبـدل حرارتـي از نـوع               .، مكانيزم مربوط به آن نيز متفاوت است       )ميعان(بسته به محل چگالش   

) و يا دودكش  (چگالش اليه اي در سيستم هاي شعاعي مي باشد در حالي كه چگالش صورت گرفته در لوله خروجي گاز                    
كه به صورت عمودي قرار دارد از نوع چگالش اليه اي آرام روي يك سطح قائم و يا چگـالش اليـه اي مغـشوش مـي                           

  . هر يك از اين مكانيزم هاي چگالش در ادامه ارائه شده استتئوري حاكم به . باشد
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  اي آرام روي يك سطح قائمالش اليهچگ3-1-1

اين .شوندرض اساسي در نظر گرفته ميف به منظور تحليل آن چندين .نمايش داده شده است1-3اين مكانيزم در شكل
   :فرض ها عبارتند از

  . جريان اليه مايع آرام وخواص آن ثابت فرض مي شود-1

با فرض عـدم حـضور گراديـان دمـا در           .  باشد satTآن برابر با   فرض مي شود گاز يك ماده خالص و دماي يكنواخت            -2
  .بخار، انتقال گرما به سطح مشترك مايع، بخار تنها در اثر ميعان در اين سطح است نه در اثر هدايت از بخار

∂=0 ناچيز باشد كه در اين صورت            رض مي شود تنش برشي در سطح مشترك        ف -3
∂

=δy|y
u  با اين فـرض   .  است 

و با فرض قبلي دماي يكنواخت براي بخار نيازي به در نظر گرفتن اليه مرزي سرعت و گرما در بخار، چنانكه در شـكل                        
  . نشان داده شده است، نخواهد بود3-1
ر اليـة   هـا د  اين فرض باتوجه به كم بـودن سـرعت        .  انتقال اندازة حركت و انرژي در اليه مايع ناچيز فرض مي شود            -4

 در نتيجه انتقال گرما در الية مايع فقط در اثر هدايت است كه در اين صورت توزيع دمـا در آن خطـي                 .مايع معقول است  
  .خواهد بود

  
   شرايط اليه مرزي براي تجزيه و تحليل نوسلت براي سطح قائم- 1-3شكل 
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 مقـدار ضـريب     ، قـائم  اي آرام روي يك سطح    در حالت چگالش اليه   
  .رارت جابجائي از رابطة زير بدست مي آيدانتقال ح

  
)3 -1(  

  

  .ان اصالح شده مي باشد كه به صورت زير تعريف مي شود  گرماي نه′fghدر اين رابطه 

)3 -2(  

  

)3 -3(  
  

  . معرفي شده اند1-3 در جدول1-3 شده در رابطه ساير پارامترهاي استفاده
  1- 3اده شده در رابطه هاي استف  معرفي نماد1- 3جدول 

  نماد  توضيح
  lρ  چگالي آب
  vρ  چگالي بخار

  1k  ضريب انتقل حرارت رسانش
  1µ  ويسكوزيته

  satT  دماي اشباع بخار
  sT  دماي سطح

  
 مبـدل    مقدار انتقال حرارت از گاز در حال چگالش به سطح          انتقال حرارت جابجايي بدست آمده،     مقدار ضريب    از استفادهبا

  : و نرخ كل چگالش از روابط زير حاصل مي شوندحرارتي

( )
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)3 -4(                                                                                    ( )ssatL
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  چگالش اليه اي مغشوش- 1-2- 3

ممكن است جريان گازهاي خروجي در داخل لوله هاي خروجي گاز بعد از عبـور از مبـدل حرارتـي مغـشوش شـده              
  :هاي زير استفاده مي شوداز رابطهبه منظور محاسبة ضريب كلي انتقال حرارت اين صورت در . باشد
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  .  به صورت زير تعريف مي شودδReدر اين روابط
  

( )
2

3

3
4

l

vllgRe
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δρρρ
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= )3-7(                                                                           

 
به منظور بدست آوردن گرمـاي       5-3 و   4-3پس از بدست آمدن مقدار ضريب انتقال حرارت جابجايي مي توان از روابط              

  . و نرخ كلي چگالش استفاده كرد با مبدل حرارتيمبادله شده
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ــكل      ــوق در ش ــط ف ــيمي رواب ــايش ترس ــت و ر 2-3نم ــشان داده اس ــراي آب در محــدودة       ن ــرات آن ب ــد تغيي ون
72001 << δRe   مورد تأييد تجربي قرار گرفت امـا شـرايط مربـوط بـه تبـديل        ه وسيله گريگوريك و همكارانش         ب

  .هنوز قطعي نيست و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد) δRe≈1800                 (جريان به مغشوش 
  

  
  اي مغشوش نمايش معادالت چگالش اليه2- 3شكل

  

  چگالش اليه اي در سيستم هاي شعاعي 3-1-3

و ضـريب انتقـال     ) 3-3شـكل   (تجزيه و تحليل نوسلت را مي توان به ميعان الية آرام روي لولة افقي و كره تعمـيم داد                    
  :گرماي متوسط را مي توان به صورت زير نوشت

)3 -8(       
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  .  استC=0.729 و براي لوله C=0.815كه در آن براي كره 
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اليـة   ستوني از لوله هاي افقي زيـر هـم بـا          ) پ(يك لولة افقي،    ) ب(يك كره، ) الف( ميعان اليه اي روي       3-3شكل  

  با ريزش قطره اي بين لوله ها) ت(مايع پيوسته و 

  

را مي توان ار رابطـة      )  لوله Nروي  (، ضريب انتقال گرماي متوسط      ) پ 3-3(ر هم، شكل     لوله افقي زي   Nبراي ستوني از    
  .زير به دست آورد
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−41يعني
= Nhh D

_

N,D

_

D كه در آن   

_

h    اين آرايش غالباً در كندانسورها     . است) بااليي(له اولي    ضريب انتقال گرماي لو

كاهش  . به كار گرفته مي شود    
_

h    يا افزايش N          لـه هـاي پـايين نـسبت داد         را مي توان به افزايش ضخامت اليـه در لو .
جربي سازگار بوده و اندكي كمتر       معموالً با نتايج ت     به كار برده شوند،     وقتي كه براي بخار خالص     )9-3( و   )8-3(الت  معاد

براي مجموعه لوله هـا     . اين اختالف ممكن است به واسطة موجدار شدن سطح مايع روي لوله باشد            . پيش بيني مي كنند   



 

  تئوري حاكم بر انتقال حرارت و ترموديناميك: فصل سوم

 
 

143 

و از دو اثر صرف نظر مـي شـود يكـي            )  پ 3-3( بين لوله ها جريان دارد شكل        ض مي شود الية مايع به طور پيوسته       فر
ع بين دو لوله ودومي افزايش اندازة حركت الية مايع وقتي كه آزادانه تحـت تـأثير نيـروي جاذبـه      انتقال گرما به اليه ماي    

 و )Ja( آنهـا رابرحـسب عـدد جـاكوب     1 افزايش انتقال گرما شده و چناين اثرات موجب  . روي لوله هاي پاييني مي ريزد     
Ja.10  به هر حال براي    .تعداد لوله ها بيان نمود     علي رغم اين اصـالحات     . افزايش مي يابد  % 15قال گرما كمتر از     انت≥

يكي از داليل اين اختالف ممكن است اين باشد كه اليـة            . نتايج تجربي هنوز كمي بيش از مقادير پيش بيني شده است          
اي همراه با ريزش قطـره اي باشـد ريـزش قطـره             )  ت 3-3(مايع بين لوله ها پيوسته نبوده و ممكن است مطابق شكل            

  .قطر اليه پيوسته راكاهش داده، اغتشاش جريان را باال برده و انتقال گرما را افزايش مي دهد

   در    θcosg  بـا   g   مـي تـوان بـا تعـويض            θtan.81براي لوله هاي مورب با نسبت طول بـه قطـر بزرگتـر از                   
  زاويه بين محور لوله و امتداد افق است در صورت وجود گازهاي ميعان ناپـذير در             θ. معادالت فوق از آنها استفاده نمود     

  .بخار ضريب انتقال گرما كمتر از مقدار پيش بيني شدة معادالت فوق خواهد بود
  

  مبدل حرارتي 3-2

 كـه مبـدل حرارتـي اصـلي و يـا      مبدل حرارتـي اول .ده مي شود  تفا مبدل حرارتي اس   در ساختار پكيج هاي چگالشي از دو      
عالوه بر ايـن    . ب موجود در سيستم را به عهده دارد       آ انتقال حرارت حاصل از احتراق به        هچگالشي ناميده مي شود، وظيف    

 اختيـار طـراح مـي        در  پارامترهايي كه براي طراحي اين مبدل      .چگالش گازهاي خروجي نيز در اين مبدل انجام مي شود         
دماي خروجي را در واقع محيط و نحوة استفاده از پكـيج مـشخص              .  و دماي خروجي مي شود     شامل دماي ورودي   ،باشد

 گـرم سـوخته شـده بـا     يدماي ورود گازها.    مي باشدC◦ 60-50ين دما به طور معمول مقداري در حدود  ا .مي كند
م يعنـي   زديك به دماي شـبن     اين گازها نيز ن    دماي خروج . مشخص مي شود   2ز روابط مربوط به دماي آدياباتيك     استفاده ا 

55◦Cمي باشد  .  

                                                 
1Chen 
2Adiabatic 
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  به منظور تجزيـه      LMTD1باتوجه به اينكه شرايط ورود و خروج سيال هاي كار مبدل حرارتي مشخص است از روش               
  .و تحليل مبدل حرارتي استفاده مي شود

  

  استفاده از اختالف دماي متوسط لگاريتمي: تجزيه و تحليل مبدل حرارتي 3-2-1

ي ماننـد   يـات پيش بيني عملكرد يك مبدل حرارتي، بايستي روابطي بين نـرخ انتقـال گرمـاي كلـي و كم                  براي طراحي يا    
دو تـا از ايـن      . دماهاي ورودي و خروجي سيال، ضريب انتقال گرماي كلي، و مساحت سطح انتقال گرما بـه دسـت آورد                  

مثالً اگر   نرخ كلي انتقال       .  به دست اورد   4-3 روابط را مي توان با اعمال موازنة انرژي كلي براي دو سيال، مطابق شكل             
گرما بين سيال گرم و سرد باشد و انتقال گرماي بين مبدل حرارتي و محيط و تغييرات انرژي جنبشي و پتانـسيل نـاچيز                        

  :دن نتيجه مي شو11-3 و 10-3هاي   ادلهباشند، بااعمال موازنة انرژي، مع

   )3 -10(                                                                                                       ( )o,hi,hh

.
iimq −=  

)3 -11(                                                                                          ( )i,co,cc

.
iimq −=  

  

  
  گرم وسرد يك مبدل حرارتي دو سيالي موازنة انرژي كلي بين سيال هاي  4-3شكل 

  

                                                 
1 Log Mean Temperature Difference 
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  شـرايط  oو i    اشاره به سيال گرم و سـرد دارنـد، در حـالي كـه       c  و hانتالپي سيال است انديس هاي  iكه در آن 
اگر تغيير فازي در هيچ يك از سياالت رخ ندهد و گرماهاي ويـژه ثابـت فـرض                  . ورودي و خروجي را مشخص مي كنند      

  :يندآورت زير در مي شوند، روابط فوق به ص

)3 -12(                                                                                  ( )o,hi,hh,ph

.
TTcmq −=  

)3 -13(                                                                                        ( )i,co,cc,pc

.
TTcmq −=  

 ؟؟؟ و   ؟؟؟ در مقاطع مربوطهاند توجـه داشـته باشـيد كـه معـادالت               هاي متوسط مادماهاي ظاهر شده در اين معادالت د      
  .مستقل از آرايش جريان ونوع مبدل حرارتي هستند

  كه بـه صـورت   ∆T و اختالف دماي بين دو سيالqرابطة مفيد ديگر را مي توان از ارتباط بين نرخ انتقال گرمايي كل        
  :عريف مي شود به دست آوردزير ت

)3 -14(                                                                                                                  ch TTT −≡∆  
اي ضـريب جابـه     رابطة مورد نظر تعميمي از قانون سرمايش نيوتن است كه در آن از ضريب انتقال گرماي كلي  بـه جـ                     

  :جايي   استفاده مي شود اما چون   در طول مبدل حرارتي تغيير مي كند، الزم است با معادل اي به شكل زير كار شود

)3 -15(                                                                                                                     mTUAq ∆=  
 تجزيه و تحليل يك مبدل حرارتـي را مـي تـوان بـا اسـتفاده از                  .  اختالف دماي متوسط مناسب است      ∆mTكه در آن      

را بـه دسـت آورد ابتـدا        ∆Tباسـ انجام داد اما قبل از انجام اين كار بايستي رابطة من             15-3 و   13-3 و   12-3معادالت  
  .ل حرارتي با آرايش جريان موازي را در نظر بگيريدمبد
  

   مبدل حرارتي با جريان موازي3-2-2

 ادمـ  اخـتالف .  توزيع داي سيال گرم و سرد را براي يـك مبـدل حرارتـي جريـان مـوازي نـشان مـي دهـد                        5-3شكل  

قابل ذكر است كـه در      . در نهايت به صفر مي رسد      سريعاً كاهش مي يابد و       x ابتدا زياد است ولي با افزايش          ∆Tدماي
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  1  انديس هاي    5-3شكل   در. چنين مبدلي، دماي خروجي سيال سرد هركز از دماي خروجي سيال گرم تجاوز نمي كند              
  اين قرارداد براي تمام انواع .  را مشخص مي كنند در انتهاي مبدل حرارتي  2 و 

  
  ارتي جريان موازي  توزيع دماها براي يك مبدل حر5-3شكل 

  
  :حرارتي كه بررسي مي كنيم به كار خواهد رفت در نتيجه براي مبدل جريان موازي داريم

2,co,c TT =  

1,ci,c TT =  

2,ho,h TT =  

1,hi,h TT =  

 طـول   5-3مطابق شكل . هاي كوچك دو سيال به دست آورد      اي المان   را مي توان با اعمال موازنة انرژي بر         ∆mTشكل

 است موازنـه انـرژي و تجزيـه و تحليلهـاي بعـدي مبتنـي بـر               dA و مساحت سطح انتقال گرماي آن            dxهر المان       
  :فرضيات زير است

  .ي گيرد مبدل حرارتي كامالً عايقكاري شده بنابراين تبادل گرما فقط بين دو سيال گرم و سرد صورت م-1
  . هدايت طولي در امتداد لوله ها ناچيز است-2
  . تغييرات انرژي جنبشي و پتانسيل ناچيز است-3
  . گرماهاي ويژه سياالت ثابت اند-4
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  . ضريب انتقال گرماي كلي ثابت است-5
 كلـي نيـز     ضـريب انتقـال گرمـاي     . ي ويژه تغيير كننـد    ضرايب گرما  ،البته ممكن است در اثر تغييرات دما در طول مبدل         

امـا در بـسياري از      . ممكن است به علت تغييرات شرايط جريان و خواص ترموفيزيكي سياالت در طول مبدل تغيير كنـد                

  براي مبدل حرارتي معقول به نظـر         Uو h,pc و c,pc  و استفاده از مقادير متوسط     مي باشد كاربردها اين تغييرات شديد ن    

  . رسدمي
  : خواهيم داشت5-3ژي براي هر المان كوچك شكل با اعمال موازنه انر

)3 -16(                                                                        hhhh,ph

.
dTCdTcmdq −=−=  

)3 -17(                                                                                           cccc,pc

.
dTCdTcmdq ==  

  را نيز به صورت زير       dAگرما از سطح       انتقال   .هاي گرم و سرداند   ورودي  به ترتيب ظرفيت گرمايي     cCوhCكه در آن  
  :مي توان نوشت

)3 -18(                                                                                                                  UATdAdq =  
  

chكه در آن TTT   .ال استي اختالف داي موضعي بين دو س∆≡−
  

i,ci,h داريم   6-3باتوجه به اينكه براي مبدل جريان موازي شكل          TTT o,co,h    و          ∆1≡− TTT  با يـك    ∆2≡−

  :توان نتيجه گرفتسري جايگذاري مي

)3 - 19(                       
⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−

=
)T

Tln(

TT
UAq

1
2

12

∆
∆

∆∆  

 متوسـط   يامـ  نتيجه مي گيريم كه اخـتالف دمـاي متوسـط مناسـب اخـتالف د               )15-3 (با مقايسة رابطة اخير با معادلة     

  :بنابراين مي توان نوشت.  است ∆mTلگاريتمي 
)3 -20(                              mTUAq ∆=  
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)3 -21(                              
⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−

=
)T

Tln(

TT
Tm

1
2

12

∆
∆

∆∆
∆  

  :به خاطر داشته باشيد كه براي مبدل جريان موازي

)3 -22(                       ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−≡−≡
−≡−≡

o,co,h,c,h

i,ci,h,c,h

TTTTT
TTTTT

222

111

∆
∆  

  

  مبدل حرارتي با جريان مخالف 3-2-3

 نشان داده شـده اسـت در ايـن آرايـش            6-3 شكل   در براي يك مبدل با جريان مخالف        اي سياالت گرم و سرد    متوزيع د 
جريان برخالف آرايش جريان موازي، انتقال گرما بين قسمتهاي گرم در سيال در يك انتها و قسمتهاي سرد دو سيال در                

chاين دليل اختالف دماي دو سيال     انتهاي ديگر رخ مي دهد به        TTT هيچ جاي اين مبدل به بزرگي ناحية       در   ∆≡−
ورودي مبدل جريان موازي نيست توجه داشته باشيد كه دماي خروجي سيال سرد در اين حالت ممكـن اسـت از دمـاي                       

  .خروجي سيال گرم بيشتر باشد

  
    توزيع دما براي مبدل حرارتي با جريان مخالف6-3شكل 
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نتيجه براي مبـدل بـا جريـان مخـالف نيـز قابـل               در   تي صادق اند     براي هر نوع مبدل حرار     )11-3( و   )10-3(معادالت  
صـورت گرفـت مـي تـوان نـشان داد كـه              2-2-3استفاده اند عالوه بر آن با انجام تجزيه و تحليلي مشابه آنچه كه در               

تي به صورت   ا در دو انتها بايس    م اما براي مبدل جريان مخالف اختالف د       . نيز قابل استفاده اند    )21-3( و   )20-3( معادالت
  .زير تعريف شوند

)3 -23(                       ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−≡−≡
−≡−≡

o,co,h,c,h

i,ci,h,c,h

TTTTT
TTTTT

222

111

∆
∆  

  
قابل ذكر است كه براي دماهاي ورودي و خروجي مشابه، اختالف دماي متوسط لگاريتمي آرايش جريان مخالف بزرگتـر                 

PF,lmCF,lmاز آرايش جريان موازي است يعني                TT ∆∆ مساوي مساحت سطح مورد نيـاز          در نتيجه براي مقدار     <

   كوچكتر از آرايش جراين موازي خواهد بـود همچنـي توجـه     q مخالف براي مقدار معيني انتقال گرما آرايش جرياندر
 .ي ممكن نيـست    باشد ولي در جريان مواز      o,hT بزرگتر از    o,cTداشته باشيد كه در آرايش جريان مخالف مممكن است          

كه وظيفه انتقال حـرارت از آب موجـود در          (به همين ليل است كه در انتخاب مبدل حرارتي ثانويه در يك پكيج چگالشي             
بـه دليـل كوچـك بـودن ايـن      .) سيستم گرمايش مركزي به آب شهري به منظور تأمين آب گرم خانگي را بر عهده دارد  

  .شوداي جريان مخالف استفاده مياز يك مبدل صفحهمبدل و در نتيجه كم بودن سطح انتقال حرارت، 
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  :مچهارفصل 

  استانداردهاي مختلف در زمينه پكيج گازسوز در جهان
  
  

 جهـت گرمـايش و تـامين        )چگالشي و غير چگالشي    (در اين فصل استانداردهاي موجود در جهان در زمينه پكيج ديواري          
  . دآبگرم مصرفي خانگي مورد بررسي قرار گرفته و خالصه اي از مهمترين استانداردها در جهان ارائه خواهد ش

 برچسب مذبور نيز مورد مطالعـه قـرار گرفتـه و            ه،وجود داشت نيز  برچسب انرژي   ، هر جا    در ميان استانداردهاي بدست آمد    
  .خالصه آن جهت بررسي اجمالي ارائه شده است

  

  خالصه اي از مطالعات انجام شده  4-1
استانداردهايي كه عملكرد پكيج ديواري را بررسي مي كنند با جستجو در كتابخانه ها، مراكز اسناد علمي داخلي و سايت 

  . اينترنتي مؤسسه هاي صادر كننده آغاز گرديد
از ميـان   .  منـدرج اسـت    1-4  استاندارد و يك برچسب تهيه شد كه ليست كامل آن درجـدول            13در نتيجه چنين بررسي     

تنهـا  .  ارائه شـده اسـت     2-4برچسب انتخاب شد كه در جدول       استاندارد   و يك     عملكرد  استاندارد 6ردهاي مذكور   استاندا
  .  مختص پكيجهاي چگالشي مي باشدEN 677استاندارد شماره 
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  گازسوز استانداردهاي مربوط به پكيچ -)1- 4(جدول 

 رديف شماره استاندارد عنوان كشور صادر كننده

  انگلستان-اروپا 

Gas-fired central heating boilers specific 
requirements for the domestic hot water 

operation of combination boilers of 
nominal heat input not exceeding 70 kW 

BS EN 625-1996 1 

  انگلستان
Code of practice for central heating for 

domestic premises 
 Part 1.Forced circulation hot water 

systems 

BS 5449, Part 1, 
1977 

2  

  انگلستان
Safety of domestic gas appliances Part 1. 
Specification for central heating boilers 

and circulators 
BS 5258, Part 1-1986 3  

  انگلستان-اروپا 

Gas-Fired central heating boilers-type 
B11 and B 11BS boilers fitted with 

atmospheric burners of nominal heat 
input not exceeding 70 kW 

BS EN 297-1994 4  

  انگلستان-اروپا 

Gas-fired central heating boilers-specific 
requirements for condensing boilers with 

a nominal heat input not exceeding 70 
kW 

BS EN 677-1998 5  

 انگلستان

Methods for Assessing thermal 
performance of boilers for steam, hot 

water and high temperature heat transfer 
fluids, part 1. Concise procedure 

BS 845, Part 1-1987 6  

 انگلستان

Assessing thermal performance of boilers 
for steam, hot water and high 

temperature heat transfer fluids, Part 2. 
Comprehensive procedure 

BS 845. Part 2-1987 7  

 Central heating boilers, test code, special  آلمان
gas boilers with atmospheric burners DIN 4702, Part 2,3 8  

  آلمان
Gas utilizing appliances domestic hot 

water- central heating combination 
boilers 

DIN 3368 ,Part 
2 - 1980 

9  

  آمريكا
Gas water heaters, volume III, storage, 

with input ratings, 
75000 BTU/hr circulating and 
instantaneous water  heaters 

Z21.10.3-1993 10  

  آمريكا
Uniform testing method for measuring 

the energy consumption of furnaces and 
boilers 

DOE,SubB,App.N 11  



 

 استانداردهاي مختلف در زمينه پكيج گازسوز :فصل چهارم
  در جهان

 
  

152 

  گازسوز استانداردهاي مربوط به پكيچ -)1-4(جدول ادامه 

 رديف اردشماره استاند عنوان كشور صادر كننده

  انگلستان
Thermal performance of domestic gas 

appliances Part 1.specification for 
Thermal performance of central heating 

boilers and circulators 

BS 6332,Part 1-1988 12  

  آمريكا
Method of testing for annual fuel 

utilization efficiency of residential 
central furnaces and boilers 

ANSI/ASHRAE  
103-1993 

13  

  آمريكا
Method of testing for rating combination 

space-heating and water-heating 
appliances 

ANSI/ASHRAE 124-
1991 

14  

  انگلستان -اروپا
Gas fired central heating boilers – 

specific requirements for condensing 
boilers with a nominal heat input not 

exceeding 70KW 

BS EN 677-1998 15  

  The Boiler (Efficiency) Regulation  SI 3038 16  انگلستان
  Standard Assessment Procedure SAP 2001 17  انگلستان

  
بوده و  ANSI/ASHRAE 124تاندارد  تكميل كننده اس1-4 از جدول 13 و 11بايد توجه شود كه استانداردهاي رديف 

  ، اين استانداردها عملكرد گرمايشي ندنشده ا  ذكر2-4 جدول درهمين دليل  به
  گازسوز استانداردهاي منتخب براي پكيچ –) 2- 4(جدول 

 رديف شماره استاندارد عنوان كشور صادر كننده

  انگلستان–اروپا 

Gas-fired central heating boilers 
specific requirements for the 

domestic hot water operation of 
combination boilers of nominal 
heat input not exceeding 70 kW 

BS EN 625-1996 1 

   انگلستان–اروپا 
Gas-Fired central heating boilers-
type B11 and B 11BS boilers fitted 

with atmospheric burners of 
nominal heat input not exceeding 

70 kW 

BS EN 297-1994 2  

  انگلستان
Thermal performance of domestic 
gas appliances Part 1.specification 
for Thermal performance of central 

heating boilers and circulators 

BS 6332,Part 1-1988 3  
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  گازسوزي پكيچ  استانداردهاي منتخب برا–) 2-4(جدول ادامه 

 رديف شماره استاندارد عنوان كشور صادر كننده

 Method of testing for rating  آمريكا
combintion space heating and water 

heating appliances  

ANSI/ASHRAE 124-

1991 
4  

   انگلستان-اروپا 
Gas fired central heating boilers – 

specific requirements for 
condensing boilers with a nominal 

heat input not exceeding 70KW 

BS EN 677-1998  5  

  The Boiler (Efficiency) Regulation SI 3038 6  انگلستان
  Standard Assessment Procedure SAP 2001 7  انگلستان

  
عملكرد گرمايـشي را بـه       ANSI/ASHRAE124دهد اما استاندارد     يك سيستم حرارت مركزي را مورد توجه قرار مي         

 تكميـل   DOE,sub B, App.Nتــوسط   استــاندارد   نمايـد كـه ايــن     ارجاع مـي  ANSI/ASHRAE 103استاندارد 
 . ارائه مي شود2-4در ادامه خالصه استانداردهاي مندرج در جدول . گرديده است 

 

   موجود در جهان ي پكيج گازسوز خالصه استاندارد ها 4-2
   BS 6332-1988اندارد  است 4-2-1

   هدف و دامنه كاربرد-الف

در اين استاندارد روش اندازه گيري راندمان حرارتي و الزامات آن براي بويلرهاي حرارت مركزي كه توان حرارتي ورودي                   
 همچنـين   . كيلووات است ارائه مي كند     60دامنه كاركرد آنها كمتر از      % 50 كيلووات بوده و     90يا تا     كيلووات و  60آنها تا   

سيـستم  . از اين استاندارد مي توان براي سيستم هاي حرارت مركزي كه آب گرم فوري نيز تهيه مي كنند اسـتفاده كـرد                 
از چنين اسـتانداردي نمـي      .  كيلووات قدرت داشته باشند    8هاي سير كوالتور براي ذخيره آب گرم مصرفي نبايد بيشتر از            

گـازي از    بـا    Seوسايل گاز سوز بدون دودكـش و يـا دودكـش نـوع              ,  كن گرم هوا/ توان براي سيستم هاي سيركوالتور    
 .خانواده سوم گازها استفاده نمود
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   شرايط آزمايشگاه و آزمون -ب

 باشد و در    C 5±20°دماي محيط بايد    . اتاق آزمون مي بايست بخوبي تهويه شده و در آن كوران هوا وجود نداشته باشد              

وسيله مطابق دستورالعمل كارخانه نصب شده و فاصله هوايي پيرامون وسـيله            . ر كند  تغيي C 2°حين آزمون نبايد بيش از      
وسيله گاز سوز بـه يـك دودكـش         .  تنظيم شده و از گاز آزمون استفاده شود        mbar 20فشار ورودي گاز بر     . رعايت گردد 

  .  متصل شودmm1 عايق از جنس آلومينيوم به ضخامت كمتر از  بدونيك متري
  زه گيري و اندازه گيريها شرايط اندا-ج

شيرهاي كنترل طوري تنظيم مي شوند كه جريانهاي زيـر بدسـت            . در حاليكه وسيله با حرارت مجاز ورودي كار مي كند         

  ,t1,  دمـاي بازگـشت    وt2,  °C1 ±80  ,دماي رفت, براي بويلري كه تحت شرايط نرمال دمايي آزمايش مي شود . آيد

°C1 ±60   بادماي   اگر جريان رفت  . باشد °C 80    دماي جريان بايد به مقدار دماي كاركردحـداكثر اعـالم          , مناسب نيست

  . كمتر از اين مقدار تنظيم شود  C1 ±20° ,شده توسط سازنده و دماي بازگشت 
 30بايد تا رسيدن به تعادل حرارتي كـه حـداقل           . وسيله پس از تنظيم با استفاده از گاز مرجع مناسب راه اندازي مي شود             

  . قيقه طول مي كشد صبر شودد
شـرايط تعـادل وقتـي    . اندازه گيريهايي مربوط به بازده فقط در حاليكه وسيله در تعادل حرارتي قرار دارد انجام مي شـوند        

 با انـدازه گيـري   x°C اندازه گيري شده در يك مدت زمان يك دقيقه اي بيش از            t2 و   t1است كه درجه حرارت متوسط      

و  kw 13  بـراي حـرارت خروجـي    xمقـدار  . بعد از اولين اندازه گيري تفـاوت نداشـته باشـد     min 10مشابه انجام شده 
  .  است3/0 برابر kw 13  و براي حرارت خروجي كمتر از 5/0بيــشــتر برابر 

  .  درصد شود± 2  باشد تا دقت نتيجه آزمون3-4دقت اندازه گيريها بايد مطابق جدول 
   دقت اندازهگيريها3- 4جدول 

 دقت اندازه گيري ميت اندازه گيري شدهك
±1mbar فشار هواي اتمسفريك  

±0.1mbar فشار گاز  
  مقدار گاز 0.5±%حجمي 

±0.5 s  زمان  
  جرم آب  ± %0.1

0.1°C ±  دماي آب  
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  : محدوديت ها  -د

    . نبايد از مقادير داده شده در جدول زير كمتر باشد هبازده ادعا شده توسط كارخان
 مقدار ادعا شده: حداقل بازده خالص در شرايط هواي ساكن   4- 4جدول 

حداقل بازده ادعا شده 
 )خالص(

 بويلر سيركوالتور
 نرخ حرارت وسيله حرارت ورودي كه اندازه گيريها در آن انجام مي شود

%  
79 

%  
81 

 ثابت حرارت اسمي

  حداقل حرارت 78  76
  حداكثر حرارت 81 79

  متغير

  
  .  كوچكتر باشد 2هي متناظر نبايد از مقدار بازده ادعا شده منهاي بازده آزمايشگا 
  . كوچكتر باشد 5بازده تاييد شده متناظر نبايد از مقدار بازده ادعا شده منهاي  
  بازده آزمايشگاهي وسيله درحالت حرارت اسمي ورودي و در شرايط نرمال درجه حرارت نبايد كمتر از  

  .  باشد 75        %
بـازده تاييـد شـده نبايـد كمتـر از بـازده             ,  لزوم آزمايش وسايل توليد شده تحـت شـرايط نـامطلوب دودكـش               در صورت 

 .  باشد3آزمايشگاهي متناظر منهاي 

  

   BS EN 625-1995 استاندارد  4-2-2

   هدف ودامنه كاربرد -الف  

مـصرف  , ايمنـي  ,  الزم بـراي سـاخت    بوده و در آن الزامات و آزمونهـاي EN 297اين استاندارد كامل كننده استاندارد 
آبگرم مي تواند به صورت فوري و يـا ذخيـره           . براي توليد آبگرم پكيج هاي حرارتي مركزي ارائه شده است           . . . , انرژي  
 در  .سيستم توليد آبگرم مي تواند با سيستم حرارت مركزي بصورت يكپارچه ويا دوگانه باشـد      .  مخزن توليد شود      در شده

  .  سيستم يك وسيله را نشان مي دهدهر صورت كل
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كاربرد ندارد حتـي اگـر دودكـش         هستند   اين استاندارد براي وسايلي كه توليد آبگرم و حرارت مركزي مستقل از يكديگر            
  . مشترك داشته باشند 

   شرايط آزمايشگاه -ب

دمـاي آب   .  باشـد  C5±°تر از    نبايد بيـش   ن نگهداري شده وتغيير دما در طي آزمو       C25°  الي   C 15°دماي آزمايشگاه بين  

  .  باشدC2±10°  بايدورودي
     شرايط آزمون واندازه گيريها-ج 

در چنين سيـستم هـايي      . آزمون انرژي كه دراين استاندارد ارائه شده است براي پكيج هايي است كه مخزن ذخيره دارند               
 و حالت دوم آنكه مخـزن ذخيـره آبگـرم           امكان اول آنكه مخزن ذخيره آبگرم قابل جدا شدن باشد         . دو امكان وجود دارد     

  . يكپارچه باشد
  .  در حالتي كه مخزن قابل مجزا شدن باشد-1-ج 

سنجيده مـي شـود و افـت         EN297 قابل مجزا شدن باشد افت انرژي بويلر مطابق استاندارد           هدر حالتي كه مخزن ذخير    
 مخزن را از     نتوان در صورتيكه . فت خواهدبود    و افت كلي حاصل جمع اين دو ا         تعيين شده  انرژي تانك نيز بصورت مجزا    

بـراي محاسـبه افـت مخـزن        . مخزن را خالي نگهداشته و افت بويلر را محاسـبه مـي كنـيم               , داخل سيستم خارج نمود     
مـداري  . بويلر خالي نگهداشـته مـي شـود       , در صورتيكه مخزن را نتوان از وسيله مجزا نمود          . بصورت زير عمل مي شود    

   .بايست ساخته شود براي تست تانك مي) 1(مطابق شكل 

اين عمل تا آنجا ادامه مي يابد كـه         . آب سيركوله مي گردد    1-4  و در مدار بسته شكل      شده  پر C2±65°مخزن را با آب      

 k°اين شرايط درصورتي وجود خواهدداشت كه اختالف دماي ورودي و خروجي كمتـر از     .  دما يكنواخت گردد   t1در زمان   

دماي متوسـط مخـزن كـه    .  تغيير نمايدk 1° باشد و دماي خروجي از تانك كمتر از t1 دقيقه قبل از  15 در مدت زمان     1

 باشد تا آنكه شرايط اوليه بـراي آزمـون          C2±65°متوسط حسابي دماي ورودي و خروجي از تانك است مي بايست برابر           

 . مي بنديم t1در زمان را  1-4 در شكل 3 و 2شير هاي . تامين شده باشد
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  مدار تست تانك1-4شكل 

نظـر   كليه اتصاالت ولوله را بگونه اي عايق بندي مي كنيم كه افت ايجاد شده در مقايسه با افـت مخـزن قابـل صـرف                        

دماي محيط راهر يك ساعت يكبـار  . آزاد گذاشته تا خنك شود  min20 h ±24  (t2) تانك را براي مدت. كردن باشد 

  ) .Tamb(سابي آنرا بدست مي آوريم  اندازه گيري نموده و ميانگين ح
 و با اندازه گيري متوسط 1-4 از طريق باز نمودن مدار كوتاه نشان داده شده در شكل            t2 در زمان    دماي متوسط مخزن را   

اين زمان را به زمان سرمايش      . گرديد محاسبه مي نمائيم     k 1°دماي خروجي و ورودي پس از آنكه اختالف دما كمتر از            
 .مقدار دماي متوسط تصحيح شده نهايي آب بصورت زير محاسبه مي شود. مائيم اضافه مي ن

) 4-1                  (                                                            ( ) ( )
V

TVTVV
T abfb

fc

×−+
=  
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  : كه در آن 
Tfc : دماي تصحيح شده متوسط نهايي بر حسب سلسيوس  

Tfر زمان  دماي متوسط مخزن دt2بر حسب سلسيوس     

Ta :      دماي محيط در زمانt2     سـاعت بـه دمـاي       24فرض شده كه دماي مدار گردش آب بعـد از           (  بر حسب سلسيوس 
  )محيط رسيده است 

V :  ظرفيت حجم آب مخزن شامل حجم آب داخل مبدل برحسب ليتر  
Vb :  حجم آب داخل مدار  
    درحالتي كه مخزن يكپارچه باشد- 2-ج

 براي بويلر ΕΝ 297افتها براي مخزن يا ذخيره حرارتي بويلر در اين حالت مطابق آنچه كه در استاندارد  حالت در اين
-6 ويا اگر اختالف بين دماي محيط و دماي اعالم شده توسط كارخانه در بند د،بيان شده است به تنهايي عمل مي شو

  .  درجه باشد 45 بيشتر از 4-1

 با بويلر بـه صـورت سـري و قـرار داده مـي               ،) در صورتيكه مناسب باشد     ( و مبدل حرارتي     در اين قسمت مخزن ذخيره      
  .شود
   محاسبات - د

  . مقدار افت مخزن به توسط رابطه زير محاسبه مي شود

) 4-2(                                                  45ln
3600

104186 0

12

3

45 ×
−

−
×

−
×

×
=

−

ambfc

amp
a TT

TT
tt

Vq  

  يا

)4-3(                                                          
amfc

amb
a TT

TT
tt

Vq
−

−
×

−
××= − 0

12

3
45 ln105233  

  : كه در آن 

qa45  : افت مخزن براي افزايش دماي°k 45 بر حسب kw  



 

 استانداردهاي مختلف در زمينه پكيج گازسوز :فصل چهارم
  در جهان

 
  

159 

t2-t1 :  دوره سرمايش بر حسب ساعت  

T0 :  متوسط دماي آب در مخزن در زمانt1 بر حسب سلسيوس   

Tfc :  متوسط دماي تصحيح شده آب در مخزن در زمانt2حسب سلسيوس بر   
Tamb :بر حسب سلسيوسشدماي متوسط محيط در طي دوره سرماي   

V  : حجم مخزن شامل مبدل حرارتي بر حسب ليتر  
   اعمال شده ي محدوديت ها-ه

  . مقدار تلفات بدست آمده مي بايست از مقدار محاسبه شده توسط فرمول زير كمتر باشد

)4-4       (                                                                      nms QVq 02.0014.0 3
2

+=  
  كه در آن 

qs افت بويلر و تانك بر حسب kw   
V و يا ذخيره حرارتي بر حسب ليتر) شامل مبدل حرارتي ( حجم مخزن  

QN مقدار حرارت ورودي بويلر بر حسب KW   

  

 BS EN 297-1994 استاندارد 4-2-3

  رد هدف و دامنه كارب-الف

 كاربرد داشته و الزمات الزم براي ساخت، ايمني، تطابق با B11BS و B11اين استاندارد براي بويلرهاي اتمسفريك نوع 
 و توان C°95دماي كاركرد بويلر نبايد از . اهداف، نسبت انرژي مصرفي، طبقه بندي و عالمت گذاري ارائه مي نمايد

  .  بار است است6ثر فشار كاري طرف آب حداك.  كيلو وات بيشتر شود70ورودي نبايد از 
از اين استاندارد نمي توان براي وسايلي كه داراي چند واحد گرمايشي و يك كالهك تعديل و يا از فن و يا سيستم 
مكانيكي براي تامين هواي احتراق و يا از نوع تقطيري و يا توليد همزمان آب گرم مصرفي و حرارت مركزي استفاده 

  . مي نمايند بكار برد
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   شرايط آزمايشگاه -ب

بر روي .  نگهداري مي شود و هواي آزمايشگاه بصورت مناسب و بدون كوران تهويه مي شودC°20ايشگاه در دماي آزم
  . براي آزمون استفاده خواهد شد G20از گاز آزمون . بويلر يك دودكش يك متري نصب مي گردد

  
   شرايط اندازه گيري و اندازه گيرها -ج

در حالت بار كلي وسيله به يك ميز . زئي و آماده به كار انجام مي شوداندازه گيري براي سه حالت بار نرمال و بار ج
 دقيقه 10سپس .  دقيقه كار مي كند و جرم آبگرم توليد شده اندازه گيري مي شود10آزمون متصل شده و براي مدت 

ضافه نمودن جرم سپس با ا. ديگر براي محاسبه ميزان تبخير آب صبر نموده و جرم تبخير شده نيز اندازه گيري مي شود
تبخير شده به جرم قبلي جرم توليدي خالص آبگرم محاسبه شده و با اضافه نمودن افت انرژي مدار آزمون كه قبالً اندازه 

در حالت . گيري شده به محتواي انرژي آب گرم، انرژي خالص خروجي محاسبه شده و نهايتاً راندمان محاسبه مي گردد
 براي برگشت اقدام °47ميانگين حداكثر و حداقل بار ورودي است آزمون با ايجاد دماي بار نرمال يا % 30بار جزئي كه 

% 30 ثابت نگهداشته و پس از گذشت C°50سپس متوسط دماي آب را در مدار را روي . به محاسبه راندمان مي شود
  . بار كلي از مبدل اقدام به محاسبه راندمان مي كنند و سپس بار خروجي محاسبه مي شود

  
   محاسبات - د

  .راندمان وسيله از رابطه زير قابل محاسبه است

)4-5                                                                                        (
ir

P

HV
Dttm

××
+−×

=
)10(

3
12

10
)(186.4

η  

  كه در آن 
ηuراندمان مفيد برحسب درصد   
m مقدار آب تصحيح شده برحسب kg 
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Vr(10)ز مصرفي تصحيح شده به شرايط استاندارد  مقدار گا  
Hi ارزش حرارتي خالص گاز مصرفي MJ/kg   
Dp تلفات حرارتي ميز آزمون در دماي متوسط آب برحسب KJ 

  
   محدوديت ها -ه

باشد و در شرايط بار جزئي حداقل  2log10 Pi+84در شرايط بار نرمال راندمان وسيله گازسوز مي بايست حداقل 

80+3log10 Piه در آن  كPi , Pnتوان خروجي دستگاه در بار نرمال و جزئي مي باشد و توسط سازنده اعالم مي شود .  
 

   EN 677:1998استاندارد  2-4- 4

  هدف و دامنه كاربرد -الف

 حرارت مركزي كه از جانب كارخانه به عنوان بويلرهاي تقطيري با شرايط زاين استاندارد اروپايي براي بويلرهاي گاز سو
  .  معرفي شده اند به كار مي رودزير

   .Cو ) به جز وسايل بدون فن  (Bنوع  -    
  .يك يا چند گاز از خانواده گازها را مصرف كنند  -    
 . يا كمتر باشد kw 70حرارت اسمي ورودي آنها  -    

 EN625,PrEN483,EN297پوشش مي دهد و مكمل استانداردهاي   رامربوط به اين نوعاين استاندارد فقط آزمون 

در اين استاندارد الزامات اضافي براي بويلرهاي تقطيري . مي باشد, كه از اين پس استانداردهاي بويلر ناميده مي شوند
  . تعيين شده است

  شرايط آزمايشگاه -ب 

  . شرايط آزمايشگاه مطابق شرايط مذكور در استانداردهاي بويلر كه در قسمت قبل به آنها اشاره شد مي باشد 
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  ايط آزمون و اندازه گيريها شر-ج

 آزمونها با ، حتي اگر از گازهاي خانواده ديگر نيز استفاده شود،در بويلرهايي كه گازي از خانواده دوم مصرف مي كنند
 خانواده سوم يگازهابا ودر بويلرهايي كه فقط .  با وسيله و از خانواده دوم انجام مي شوند سبيكي از گازهاي مرجع متنا

  . آزمونها با يكي از گازهاي مرجع مربوطه از خانواده سوم انجام مي شوند , وند تغذيه مي ش

 C2 ±20°و اختالف دماي بين جريان رفت و برگشت  C1 ±60°دبي آب طوري تنظيم مي شود كه دماي آب برگشتي 
  . شود

  . بازده به صورتيكه در استانداردهاي بويلر ذكر شده تعيين مي گردد
و در بويلرهايي با بار متغير در بيشترين حرارت , بازده درحرارت نامي ورودي , رارت ورودي ثابت در بويلرهايي با ح

بازده مفيد درحالت نيمه بار در بويلرهايي با ورودي . ورودي و درميانگين حداكثر و حداقل ورودي حرارتي تعيين مي شود
 ميانگين حسابي حداقل و حداكثر حرارت 30% متغير در  حرارت نامي ورودي و در بويلرهايي با رنج30%حرارتي ثابت در 

  . ورودي تعيين مي گردد

 C5/0 ±30°بازده مفيد حالت نيمه بار تحت شرايط آزمون استانداردهاي بويلر با يك دماي ثابت جريان برگشتي برابر 
  . تعيين مي شود

  محاسبات- د

  . ه استانداردهاي ديگر بويلر ارجاع داده شده استدر اين استاندارد فرمولي براي محاسبه بازده بيان نشده و ب
   محدوديت ها -ه

يا در بويلرهايي با رنج متغير درحرارت ورودي ماكزيمم ودر ميانگين حسابي حرارتهاي (بازده مفيد درحرارت نامي ورودي 
  . بايد حداقل به مقدار زير باشد) ورودي و خروجي 

   91+10 log p      )بر حسب درصد(        
  :كه در آن 

P :  حرارت نامي و در بويلرهايي با بار متغير عبارتست از ميانگين حسابي بيشترين و كمترين مقدار حرارت ورودي اعالم
  . (kW)شده توسط سازنده بر حسب كيلووات 
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ي حرارتي يا ميانگين حسابي حداكثر و حداقل وروديها( ورودي حرارتي نامي 30%با داشتن, همچنين در شرايط بار جزئي
  . بازده مفيد بايد حداقل به مقدار زير باشد) در بويلرهاي بار متغير

   97+10 log p     )بر حسب درصد( 

  :كه در آن 
P خروجي نامي مي باشد و براي بويلرهايي با بار متغير عبارتست از ميانگين حسابي بيشترين و كمترين خروجي حرارتي 
  . نده اعالم مي شود  كه توسط ساز(kw)بر حسب كيلووات (

  

 ANSI/ASHRAE 124 استاندارد  2-5- 4

   هدف -الف

اين . هدف اين استاندارد ارائه روش آزمون جهت تعيين عملكرد وسيلة تركيبي گرمايش فضا، گرمايش آب مي باشد
 قابل  )Btu/h 300000 ) kW 9/87استاندارد براي وسايل تركيبي الكتريكي، گازسوز يا نفت سوز با تــوان ورودي تا 

  . كاربرد است
  
   شرايط آزمايشگاه -ب

درجه حرارت هواي اتاق .  مي باشدkpa 7/206 ( psig 30(  و فشار F 2 ± TC°) C 1±°( درجه حرارت آب سرد تغذيه 
 همراه با عايق m 52/1 ( ft 5(از يك دودكــش عايق به طـول .  حفظ شـود F 5 ± Tr°) C 5/2±°( بايد در محدودة 

R-7يك اليه فويل آلومينيوم استفاده مي شود و  .  

  .  ميباشدC 21 (°F70° (و F58°) C 4/14°( براي اياالت متحده به ترتيب برابر با Tr و TCمقدار 
  
  

  شرايط آزمون و اندازه گيريها -ج

  .  آمده است5-4شرايط و خطاهاي دستگاههاي اندازه گيري در جدول 
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  هاي اندازه گيريشرايط و خطاهاي دستگاه ) 5- 4(جدول 

 ميزان حداكثر خطا پارامتر اندازه گيري/وسيلة اندازه گيري
 . بيشتر شودC 5/0 ± (°F1°(حداكثر خطا نبايد از  ترمومتر 
 و براي ديگر C 26/0 ± (°F5/0±°(حداكثر خطا براي آب نبايد از   ترموكوپل

  .  بيشتر باشدC 1 ± (°F2±°(پارامترها از 
  . بيشتر باشد± pa 50 (in.wc 2/0( ي گاز نبايد از حداكثر خطا برا  فشار

  . بيشتر باشد± pa 5/2 (in.wc 01/0( حداكثر خطا براي هوا نبايد از 
  . بيشتر باشد± kpa 7/0 (in.hg 2/0( حداكثر خطا براي گاز نبايد از   فشار

  . بيشتر باشد± kpa4/3 (ps5/0( حداكثر خطا براي هوا نبايد از 
   pa 2/1 (in.wc 005/0 ( دقتي در حد  مكش

  .  درصد نقطه اي نباشد±1/0خطائي كه بيشتر از  (CO2)محصوالت احتراق 
  .مقدار اندازه گيري شده نباشد ±% 5/0خطائي كه بيشتر از   وزن يا حجم

  . ثانيه بر ساعت بيشتر شود +5/0خطا نبايد از   زمان
  .بيشتر شود% 1خطا نبايد از : الكتريسيته   انرژي

  . بيشتر شود% 1خطا نبايد از  : گاز
  .بيشتر شود% 2خطا نبايد از : الكتريسيته   مصرف انرژي 

  . بيشتر شود% 2خطا نبايد از : گاز 
  . بيشتر شود% 1خطا نبايد از : گاز   ghانرژي حرارتي با

  
مل شرايط اوليه و در اين استاندارد آزمونهاي مصرف ساعت اوليه، سرد شدن و گرم شدن، شبيه سازي مصرف، كه شا

در طي اين آزمونها درجه حرات ورودي و خروجي آب بصورت فاصله هاي .  ساعته مي باشد، انجام مي گيرد24مصرف 
همچنين در طول آزمون آب تخليه شده وزن مي گردد و تخليه نيز در اندازه هاي .  ثانيه اي اندازه گيري مي شود5

  . معين انجام مي پذيرد
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   محاسبات - د

   فاكتور انرژي براي گرمكنهاي با مخزن -1-د

)4-6                                        ())]1000((1000/[)( 21 ×++×−×××= auxcss CQQTTUdCpEF  
  . مي باشد

  :كه 

CP گرماي ويژه آب KJ/(kg°C)   
D دانسيتة آب kg/m3 

Us مقدار آب تخليه شده در طول دورة آزمون شبيه سازي مصرف L 

Q1ساعت 24ر  مصرف انرژي آماده بكار د KJ 

Q2 مصرف انرژي تصحيح شده در طول دورة تخليه براي آب تخليه شده KJ 

Caux انرژي الكتريكي كمكي MJ   
Tt-Tc اختالف درجه حرارت متوسط مخزن و آب ورودي °C 

  
   فاكتور انرژي براي گرمكنهاي بدون مخزن -2-د

)4-7                                               ())]1000((1000/[)( 0 ×+×−×××= auxris CQTTUdCpEF  
  : كه 

T0-Ti  اختالف درجه حرارت هاي متوسط خروجي و ورودي آب است°C  
Qrs انرژي كلي ورودي KJ   

  . مي باشد
 (ΧΑΕ) راندمان ساليانه تركيبي -3-د

)4-8                                               (
)(/(

)100/()100/(
NHFRWHFSHFEFNHFR

EffyWHFEffySHFCAE ssns

××+××
+×+×=  
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  كه 
SHF فضا فاكتور زمستاني گرمايش  

WHF فاكتور زمستاني گرمايش آب  

NHFضريب تابستاني گرمايش آب  

EF فاكتور انرژي  

Rنسبت روزهاي فصول غير گرمايشي به روزهاي فصول گرمايشي مي باشد  .  
  

 ANSI/ASHRAE 103استاندارد   2-6- 4

   هدف -الف

اين استاندارد . هاي خانگي مي باشدهدف اين استاندارد ارائه روش جهت تامين راندمان ساليانه مصرف سوخت بويلر

در . با وروديهاي گازي، نفتي و الكتريكي كاربرد دارد) Btu/h 300000 ) kw 9/87براي بويلرهاي با ورودي كمتر از 
اين استاندارد روشهاي آزمون براي عملكرد دوره اي و نيمه بار، روشهاي درونيابي و برونيابي داده هاي آزمون و 

  . ملكرد فصلي ارائه مي گرددروشهاي محاسبه ع
  
   شرايط آزمايشگاه -ب

 درجه حرارت هواي اندازه گيري شده در انتهاي آزمون +F 5°در طي آزمون، درجه حرارت اتاق آزمون بايد در محدودة  

رهاي باشد، بجز براي بويلF  100° ياباالتر ازF 65°در طي اين آزمونها درجه حرارت اتاق نبايد زير.حالت پايدار باشد

 و فويل R-7همراه با عايق )  متر52/1( فوتي 5در اين آزمونها از يك دودكش .  بيشتر بايدF 85°تقطيري كه نبايد از 
  . خارجي آلومينيوم استفاده مي شود

   شرايط آزمون و اندازه گيريها -ج

  . آمده است6-4شرايط و خطاهاي دستگاههاي اندازه گيري درجدول 
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   خطاهاي دستگاههاي اندازه گيريشرايط و) 6- 4(جدول 

 ميزان حداكثر خطا پارامتر اندازه گيري/وسيلة اندازه گيري
 .  بيشتر شود+F 1°حداكثر خطا نبايد از  ترمومترها 

 .  بيشتر شود+F 2°حداكثر خطا نبايد از   ترموكوپل ها 
    اينچ آب +2/0حداكثر خطا براي گاز    فشار

  وند بر اينچ مربع  پ+5/0حداكثر خطا براي نفت 
    اينچ آب+01/0حداكثر خطا براي هوا  

   اينچ جيوه+2/0حداكثر خطا براي بخار  
اينچ آب و حداقل  + 005/0گيج مكش بايد داراي دقتي برابر با   مكش 

  .  اينچ باشد0059/0تقسيمات 
 درصد نقطه اي +1/0 دودكش و تنوره نبايد خطائي بيشتر ازCO2  محصوالت احتراق

  . ته باشندداش
  . مقدار اندازه گيري شده بيشتر شود% +5/0خطا نبايد از   حجم يا وزن 

  .  ثانيه بر ساعت بيشتر شود+5/0خطا نبايد از   زمان
  . بيشتر شود% 1خطا نبايد از : الكتريسيته   نرخ انرژي

  . بيشتر شود% 1خطا نبايد از : گاز 
  . تر شودبيش% 1خطا نبايد از : گاز   ارزش حرارتي باال

  . بيشتر شود% 1خطا نبايد از : نفت
  

در اين استاندارد آزمونهاي سرد شدن و گرم شدن، حالت پايدار، خاموشي و روشني دوره اي براي تعيين راندمان فصلي 

  .  انجام مي گيردAFUEگرمايشي، راندمان هاي حالت پايدار و 
  
   محاسبات - د

فرمولبندي بسيار متفاوتي خواهيم داشت، لذا در اينجا براي بويلر غير در اين قسمت براي بويلر با شرايط مختلف 
  . تقطيري و غير تنظيمي خالصة محاسبات ارائه مي گردد
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   راندمان حالت پايدار -1-د

)4-9                                                                                               (Effyss=100-L L,A-L S,SS  

L L,A =  متوسط تلفات گرماي نهان سوخت مورد استفاده  

L S,SS =  متوسط تلفات حرارتي محسوس در حالت عملكرد پايدار  

  .  نيز با انجام اندازه گيريها و محاسبات مختلف و استفاده از جداول تعيين مي گرددL S,SSكه 
  
   راندمان فصلي گرمايشي -2-د

)4-10                 (                  
[ ]offIONIOFFSONS

offQPON

ON
JJALHS

LLLL

tQt
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L L,A = متوسط تلفات گرماي نهان سوخت مورد استفاده  

L J = تلفات پوسته برحسب درصد  

tON = متوسط زمان روشن بودن مشعل در هر دوره  

QP = نرخ ورودي پيلوت برحسبBtu/h 

QIN = نرخ ورودي در حالت پايدار در روي پالك مشخصات  

tOFF =زمان خاموش بودن مشعل در هر دوره متوسط   

LS,ON = اتالف حرارتي محسوس دورة روشني  

LS,OFF = اتالف حرارتي محسوس دورة خاموشي  

LI,ON = اتالف حرارتي هواي نفوذي دورة روشني  

LI,OFF = اتالف حرارتي هواي نفوذي دورة خاموشي  

CJ = ضريب تلفات پوسته  
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 AFUE ضريب تلفات پوسته -3-د

)4-11                                             (
)/()4600)(1(5.25200

5200
QINQPEffyEffy

EffyEffy
AFUE

SSSS

HSSS

α++
=  

  : كه 

  متوسط ساليانه روز درجه هاي گرمائي = 5200

EffySS, EffyHS =در باال تعريف شده اند.  

 متوسط ساعتهاي فصول غير گرمايشي در سال =  4600

  

  SAP 2001 برچسب  2-7- 4

اين مدرك با استفاده از راندمان بدست . تهيه گرديده و در انگلستان كاربرد دارد SI 3038اين برچسب براساس مدرك 

 Aاقدام به محاسبه راندمان انرژي فصلي نموده و بر اين اساس به محصوالت گريد % 30آمده در بار كامل و بار جزئي 

  . شكل برچسب هماهنگ با برچسب هاي اروپايي است.  مي دهدGالي 
 را برابر مقادير مندرج در نظر مي 7-4رت است كه كليه راندمانهاي بزرگتر از مقادير جدول روش محاسبه بدين صو

 را براي تبديل مقادير اندازه گيري شده از ارزش حرارتي خالص به ارزش حرارتي ناخالص  fسپس ضريب. گيرد
 . مطابق فرمول زير تعريف مي نمايد

)4-12               (                                                                                           netrross EfE ×=  
  .  اقدام به محاسبه راندمان فصلي مي كند10-4سپس با استفاده از فرمول هاي مندرج در جدول 
  حداكثر راندمان خالص ) 7- 4( جدول
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  يل راندمانضريب تبد)  8- 4(جدول 

 

 

  طبقه بويلر ) 9- 4(جدول 
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  راندمان فصلي براي بويلرها گاز طبيعي و گاز مايع) 10- 4(جدول 

  
 

  طبقه بندي بويلر) 11- 4(جدول 
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