
 مشعلهاي سنتی ومشعلهاي براساس تکنولوژي جدید براي دیگهاي کوچک

و  یکسو و سیستمهاي احتراقی می باشد از مشعل  مصرف سوخت باال و آلودگی هواي شهرهاي بزرگ ایران که ازجمله ناشی از عقب ماندگی تکنولوژي
یستمهاي احتراقی براي کاهش مصرف سوخت و جلوگیري از آسیبهاي ناشی از مصرف بیش از حد سزمینه مشعل و  پیشرفتهاي پرشتاب و شگفت انگیز در

تکنولوژي روز گردیده اساس  مشعلهاي برو ) و سنتی(اي قابل مالحظه بین تولید مشعلهاي داخلی شکافی عمیق و فاصله موجب بروزبه محیط زیست آن 
  .واداشته است فکره سان ذیربط را بست که بخش اعظم کارشناا حدي و این فاصله دراست 

 مشکالت مشعلهاي سنتی

  مشکالت ناشی از تولید) الف 

  کیفیت نامناسب احتراق -1

  عدم هماهنگی ابعاد شعله با محفظه احتراق -2

  مصرف برق زیاد براي تامین هوا -3

  اشکاالت در بکارگیري اقالم و قطعات بکارگرفته شده  -4
  بکارگیري مشکالت در) ب 

  خاموش و روشن شدن مداوم مشعل -1

 بهم خوردن تنظیم اولیه درموقع نصب  -2

  به دیگ با ابعاد بسیار بزرگ نیاز -3

حیطی البته برخی تغییرات در مشعلهاي سنتی  براي افزایش سطح مقطع شعله جهت افزایش انتقال حرارت به روش تشعشعی و کاهش آالینده هاي زیست م
که حداکثرظرفیت  North Americanمشعلی به طراحی شرکت  در یا و سوز جمله چند نازله کردن مشعلهاي مایع از(د توجه قرار گیرند هم باید مور
ر یا از طریق شاخه سانتیمت 25سانتیمتراست درصورتیکه این قطردرمشعلهاي معمولی حدود  76رشعله قط کیلوکالري درساعت است، 000/000/1حرارتی آن 

 ) .اگرچه این تغییرات نسبی بوده و قابل مقایسه با مشعلهاي پیشرفته نمی باشد .شعله سطح آن افزایش یافته است اي کرن 

     
 

 Premixبا تکنولوژي تشعشعی مشعلهاي 

یا (انتقال حرارت جابجایی با شعله هاي جانبی  خاصیتبرترآنها حذف شعله رو به جلو با امتیاز بوده و  )Premix( سوز پیش مخلوطبطور عمده گازاین مشعل 
و با ویژگی انتقال حرارت تشعشعی که در مجموع از طریق افزایش سطح شعله بوسیله تقسیم شعله به شعله هاي بسیارکوچک است ، ) بطور عمده جانبی

بطور (ک عمالً  روش انتقال حرارت از جابجایی به تشعشعی ا حذف شعله رو به جلو و افزایش سطح شعله از طریق ایجاد هزاران شعله کوچب .حاصل میگردد



با انتقال حرارت از طریق تشعشعی ، یکنواختی  تبدیل شده و ضمن کاهش فضاي مورد نیاز شعله که خود موجب کاهش ابعاد محفظه احتراق میگردد،) عمده 
با دیگ کمتر شده و امکان نزدیکی سطح انتقال حرارت به شعله و باالبردن آن خطر برخورد  ،شعله ا کوتاه شدن بمناسبی در انتقال حرارت بوجود آمده و 

  .آیدسرعت انتقال حرارت از طریق کاهش فاصله بوجود می 
 Premixبا تکنولوژي مشعلهاي  روش عملکرد

توربوالنس باال در فن سبب یک اختالط سرتاسري بین . به داخل هواي ورودي به فن تزریق می شود یا گاز مایع گاز در همان مرحله نخست در این مشعلها 
در نهایت با و  می گردداحتراق هدایت  دودهبه محاز طریق یک تیوب متخلخل این مخلوط  سپس .می گردد پیش از ورود به محفظه احتراق هوا و سوخت 

الکترودهاي احتراق و یونیزاسیون به منظور مانیتور نمودن شعله استفاده . احتراق در مخلوط حاصل می شود  ، د استارترکتروال برقراري جریان ولتاژ باال بین دو
مقادیر هواي با تغییر نسبت هوا به سوخت که بدین ترتیب  .هوا کنترل می گردد - الزم براي احتراق توسط سیستم گازگاز تزریق شده به هواي . می گردند 
در حالت  .تغییر میزان هواي ورودي به مشعل تنظیم خواهد گردید  "لذا عملکرد مشعل با تغییر دور فن و نتیجتا .ثابت باقی می ماند  "مشعل تقریباورودي به 

ی ، یک دو عدد شیر برق: گاز تشکیل شده است از -سیستم هوا. تنظیم خواهد شد  DCولت متغیر  10تا  0عملکرد مدوالر سرعت فن توسط یک سیگنال 
بر حسب فشار منفی گاز - فشار گاز در خروجی از سیستم هوا. تنظیم کننده فشار ، یک دریچه گلویی قابل تنظیم براي ورودي هوا و در نهایت یک فیلتر گاز 

  .هوا در فن دمنده تنظیم می گردد 
  و ویژگیهاي برتر آن Premixمشعلهاي 

   یکنواختی در انتقال حرارت به دیگ
 مصرف انرژي صرفه جویی در

  تعمیر و نگهداري و مونتاژ راحت
  افزایش دامنه تنظیم

  کاهش هواي اضافی و آالینده هاي زیست محیطی

  پایدار بودن تنظیم اولیه

  وزن دیگ کاهش ابعاد و

   ایجاد شعله با صداي خیلی کم
   هزینه مناسب براي تولید

  
  
  
  
  
  

 

              



  زیست محیطیکاهش هواي اضافی وآالینده هاي 
نبوده و میزان هواي در این نوع از مشعلها و هوا قبل از رسیدن به سرمشعل ، نیاز چندانی به هواي اضافی زیاد براي احتراق کامل  گازمناسب بدلیل اختالط 

اتالف انرژي  با کاهش هواي اضافی ، )ه استدرصد هم رسید 3/2در آزمایشگاهی درتهران این عدد به (  .درصد می باشد 10تا  5اضافی در این مشعل بین 
علیرغم اینکه هواي اضافه در این مشعلها بمیزان قابل مالحظه اي کاهش یافته ولی موجب آن نگردیده . حرارتی ناشی از وجود هواي اضافی نیز کم می شود

مجاز محدوده  یزان منوکسیدکربن فوق العاده کاهش یافته و درهواي احتراق عمالً م که میزان منوکسید کربن باال رود بلکه بدلیل اختالط بسیار خوب گاز و
  NOxدرجه حرارت شعله پائین آمده و موجب کاهش قابل مالحظه  ، بدلیل افزایش سطح شعله و باال رفتن انتقال حرارتی تشعشعی" ضمنا .می باشد

  .بسیار وابسته به دما بوده و در دماهاي باالي شعله به شدت افزایش می یابد  NOxزیرا تشکیل  . میگردد

  
  پایداربودن تنظیم اولیه

که  در میزان گاز میگرددیکسان هوا در این مشعلها طوري ساخته شده اند که هرگونه تغییر در میزان هوا موجب تغییر  نسبت گاز وکننده کنترل  وسیله
 بنابراین بر .هوا و گاز در این مشعلها بوجود آمده است  البته این قابلیت با توجه به نزدیکی فشار . شرایطی حفظ میگردد هوا در هر نسبت گاز و درنهایت ،

حفظ کرده  مشعلها در نصب هم وضعیت اولیه خود رااین  نصب و یا تعویض محل نصب ، تنظیم اولیه آن بهم می خورد ،موقع خالف مشعلهاي سنتی که در 
  .چندانی ندارد و شرایط محفظه احتراق در کیفیت احتراق اثر

  کاهش ابعاد و وزن دیگ
کاهش عمده شدن انتقال حرارت به روش تشعشعی ، امکان  ،شعله و حذف شعله هاي رو به جلو و کاهش فضاي مورد نیاز براي شعله و ابعاد با تغییر در بافت 

  .است قابل مالحظه بوجود آمده  در حددیگ  و ابعاد

 
  
  
  
  



  ابعاد سرمشعلسایز و 
حداکثر طول آنها را شاید بتوان . هاي خاصی تولید و عرضه می گردند که البته خیلی هم بلند یا قطور نیستند سر مشعلهاي تشعشعی معموال در ابعاد و اندازه 

  .دیده می شود  POLIDOROاطالعاتی از شرکت معتبر در این زمینه موسوم به  "ذیال. میلیمتر یافت  80 حداکثر میلیمتر و با قطر 800در محدوده حداکثر 

          
 
  

  

  



  Premixکاربري مشعلهاي تشعشعی 
فقط با تعداد یک پاس بدون در نظر گرفتن تعویض مسیر حرکت  "عمدتا( )condensing boiler( عمده کاربري این مشعلها براي دیگ هاي چگالشی

از جنس آلومینیوم یا فوالد ضد زنگ طراحی و ساخته  "عمدتابویلرهاي چگالشی به منظور عدم فرسایش به مرور زمان  .می باشد ) براي محصوالت احتراق
  . می شوند 

    
  :این امر را می توان در موارد زیر دانست  لعل. ت شعله و دود خیلی مناسب نیستند این مشعلها براي دیگ هاي چدنی با سه پاس حرک "متقابال

  .سرعت گازهاي احتراقی در خروج از سرمشعل پائین بوده و براي گردانده شدن در پاسهاي دوم و سوم دیگ چدنی خیلی مناسب نیست  -1
  . به صورت جابجایی است  "شته و انتقال حرارت به بدنه پره ها صرفادر پاسهاي دوم و سوم دیگ چدنی تشعشع ناشی از سرمشعل وجود ندا -2
و ساکشن ناکافی دود در دودکش دیگ احتمال خفگی در داخل محفظه احتراق بدلیل عدم تحرك مناسب محصوالت احتراق در پاس هاي دوم و سوم  -3

   .محتمل است  "کامال
، احتمال تشکیل کندانسه بخار آب بر روي پره هاي فلزي بسیار باال رفته و لذا این مشعل دیگ فلزي بدلیل حرکت آرام محصوالت احتراق از روي بدنه  -4

اما همانطور که می دانیم تشکیل کندانسه بخار آب حاوي اسید بر روي پره هاي چدنی بسیار مخرب . کندانسینگ ایده آل می نماید  ورود به فازها را براي 
   .آنها را می پوساند بوده و 

  تشعشع به سطوح پره ها ) ب     جابجایی اجباري ) الف      :توسط دو روش انجام می پذیرد  "می دانیم که انتقال حرارت در دیگ عمدتا -5
.  اندطراحی نشده براي انتقال حرارت جابجایی اجباري " اصال و بالعکس به روش تشعشعی ایده آل می باشند براي ایجاد تبادل گرما premixي ها مشعل

پره ها و فین ها طراحی شده دیگ هاي چدنی براي انتقال حرارت جابجایی اجباري محصوالت احتراق از روي از لحاظ ساختاري ، می دانیم که  در عوضاما 
  .کمی در انتقال حرارت این دیگ ها دارد  "مناسب اند و تشعشع حرارتی نقش نسبتا force جابجایی استفاده با مشعل هايبراي اند که 

به منظور تشعشع سانتیمتر متجاوز نیست لذا  80تواند در ابعاد خیلی بلند تولید شود و حداکثر طول آنها از  بدلیل اینکه سرمشعل مشعل هاي تشعشعی نمی -6
radial مناسب  براي دیگ هاي چدنی با طول محفظه احتراق بسیار کوتاه" صرفااز سرمشعل به تمام سطوح مؤثر تمام پره هاي دیگ  و بدون مانع ثرمؤ

  .تشخیص داده می شود 
  .تشعشعی مشاهده شده اند  Premixاز دیگ هاي چدنی با مشعلهاي  انگشت شمارياما با توجه به تمام موارد فوق الذکر باز هم نمونه هاي بسیار 



          

  
  

  کیاوش رحیمی                                                                                                                                        
  کارشناس امور مهندسی و تحقیقات                                                                                                                                    


