
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  

  
  طراحي، ساخت و عملكرد بازياب گرمايي بخاري گازي    

  
 لي صادق زاده محمد ع

  عضو هئيت علمي
    دانشكده فيزيك-  دانشگاه يزد - يزد 

  
به منظور بازياب گرماي موجود در گازهاي داغ حاصل از احتراق در بخاري گازي، سيستم ساده اي طراحي و ساخته شده كه  :چكيده

ک مدل يمحاسبات حاصل از . می دهدكاهش   Co60به كمتر از Co230سير دودكش دماي دود را ازبا قرار دادن آن در م

 .افزايش يافته است% 87راندمان مجموعه بخاري و بازياب به بيش از کی نشان می دهد که ينامي ترمود–ی يايميش

  
  گازي ـ راندمان حرارتي بازياب گرما ـ بخاري :واژه هاي كليدي

 
  مقدمه‐1

منابع محدود و تجديد ناپذير انرژي هاي فسيلي و از طرفي مسائل زيست محيطي مصرف آنها بشر را بر آن داشته كه در 

برآيد و در ميان سوخت هاي نفتي مصرف ... صدد راهكارهاي صرفه جويي در مصرف زغال، نفت، بنزين، گازوئيل، گاز و 

سطه منابع فراوان، مزاياي اقتصادي، سهولت انتقال و مصرف و آلودگي كمتر محيط زيست همواره مورد توجه گاز طبيعي به وا

بوده است و لذا در گرمايش بخش عظيمي از واحدهاي مسكوني و تجاري و حتي صنعتي كشور از بخاري گازي استفاده مي 

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  1220داردانواع اين بخاري در قدرتهاي حرارتي متفاوت بر طبق استان. شود

 در محفظه احتراق بخاري ]1[ است 4CHآن متان % 93ساخته و در بازار عرضه مي شوند و در آنها گاز طبيعي يا مايع كه 

 :با اكسيژن موجود در هوا در واكنش

)1                                              (             OHCOOCH 2224 22 +→+        

 از محيط  كه از طريق كانال دودكش به خارج)  دود ( حاصل  )Co250-Co210با دماي (مصرف و گازهاي داغ 

ري در گردد از طرفي عمالً مقدار اكسيژن الزم بيش از مقدار نظ منتقل مي شود و اين باعث كاهش راندمان حرارتي بخاري مي

 باشد و با احتساب درصد نيتروژن و rواكنش شيميايي است و با فرض اينكه ضريب مصرف اكسيژن اضافي در واكنش 

  :نوشت مي توان واكنش شيميايي مذكور را به صورت زير)  درصد21 و 78به ترتيب (اكسيژن موجود در هواي خشك 

)2            (2222224 52.7)1(2252.72 NrOrOHCONrOrCH +−++→++  

به طور ناخواسته در فرآيند احتراق حضور ...) نيتروژن و اكسيژن و ( متنابهي از گازهاي ديگر موجود در هوا در نتيجه مقدار

  .داشته كه اين نيز موجب اتالف بيشتر گرما مي شود

 نوع بخاري گاز سوز استاندارد كه در آزمايشگاه بخش مكانيك سياالت مؤسسه استاندارد و تحقيقات 4 عملكرد 1در جدول

ها  در دود خروجي اين بخاري 2COاز مقادير تجربي درصد . بدست آمده براي مقايسه ليست شده است) كرج(تي ايران صنع

 منحني 1در شكل. مي باشد 2.5 ‐1.5 در محدوده rاضافي ) و هواي(در مي يابيم كه تغييرات ضريب مصرف اكسيژن 

 83نهمين كنفرانس ديناميك شاره ها، اسفند

  دانشگاه شيرازـ گروه مهندسي مكانيك



pic

.  محاسبه شده است را مشاهده مي كنيد2 كه بر طبق معادلهr در دود خروجي بخاري بر حسب ضريب 2OCتغييرات درصد 

 فني محفظه احتراق بخاري، بلكه به قطر و ارتفاع لوله دودكش و حتي  طراحي نه تنها بهrيب رخاطر نشان مي سازد كه ض

  .دماي محيط خارج ساختمان و فشار جو نيز بستگي دارد

  

  اخت بازياب گرمايي طراحي و س‐2

hmدر اين پژوهش از يك بخاري گازي استاندارد كه آهنگ مصرف گاز اسمي آن /1 دماي . د استفاده شده است  مي باش3

دماي محيط (گيري شده است  با اندازه Co237 متري دودكش عمودي در حداكثر قدرت حرارتي برابر1.3دود در 

باشد بر طبق دياگرام تجربي مورد % 73±2با فرض اينكه راندمان حرارتي بخاري نوعي ).  بوده استCo28آزمايش

 در دود حاصل براي چنين 2OCنتيجه مي گيريم كه درصد ) 2شكل(استفاده در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

CTrom(موردي 
o209=∆ (  بايستي در محدوده)4.59.43.4  r تغييرات متناظر ضريب 2بوده و بر طبق معادله) ←→

8.1235.2(در گستره    .قرار داشته باشد) ←→

گرماي بازياب را مي توان  مد نظر بوده است و لذا Co170در طراحي بازياب گرمايي مورد نظر كاهش دماي دود به ميزان

  :از رابطه

)3                                 (                       hrpiirec TcnQ ∆∑=
  

 اختالف دماي دود در ∆hrT ام و iبه ترتيب تعداد مولها و ظرفيت گرمايي مولي گاز و  inمحاسبه كرد كه در آن 

 متناظر با   )  ∆Co 170 =hrT براي(محاسبات نشان مي دهد كه گرماي بازياب .  گرما مي باشدورودي و خروجي بازياب

hKcal  ترتيب در گسترهبه 2.35- 1.8  ه در گسترrتغييرات  بازياب گرمايي به قسمي طراحي .  مي باشد1073‐1370 /

hKcal(ادل دو برابر حداكثر اين ميزان تواند گرماي معشده است كه ب   . را استحصال كند)~3000  /

دود خروجي از بخاري گازي از طريق يك لوله .  نمايش داده شده است3تصوير بازياب گرمايي ساخته شده در شكل 

 و با شيبcm10گالوانيزه با قطر 
o30قاب آهني با ابعاد 6  وارد بازياب گرما شده و از داخل cm97×47 و قطر داخلي 

cm2)  قابها از ورق آهني به ضخامتmm 0.4 عبور كرده و نهايتاً از مسير خروجي بازياب وارد دودكش ) ساخته شده اند

 از يكديگر قرار دارند و چنان طراحي و ساخته شده اند كه  6.5cm قابها به صورت عمودي و با فاصله. عمودي مي شود

  ].1[با مكش كافي عبور كرده و ميزان گرماي حاصل از همرفت طبيعي و تابش بيشينه باشد دود 

 
  نتايج‐3

با مسدود كردن مسير . اولين مدل بازياب گرمايي ساخته شده با بخاري گازي استاندارد مذكور مورد آزمايش قرار گرفت

CTromورود دود به قابهاي آخر، آزمايش در دماي محيط
o32= قاب انجام و نتايج در 4 قاب و 5 قاب و 6براي سه حالت 

كاهش دماي دود در انتهاي قابهاي با شمارة باالتر بواسطه توزيع نابرابر طبيعي جريان دود در قابها .  ثبت شده است2جدول

اري گازي مناسب است و  قاب براي اين بخ4نتايج نشان مي دهد كه بازياب گرمايي در حالت . مي باشد و قابل اصالح است

  . قاب تفاوت فاحشي ندارد6 قاب و 5عملكرد آن با دو حالت 

 با احتساب اينكه قدرت حرارتي Co  32 قاب در دماي محيط4افزايش راندمان حرارتي مجموعه بخاري و بازياب داراي 

/3  باالي گاز طبيعي برابر mKcal 9000 كار رفته محاسبه و نتايج در  ترموديناميكي ب– طبق مدل شيميايي ]1[ باشد

   :يده استدمحاسبه راندمان حرارتي طبق معادله زير انجام گر.   درج شده است3جدول



OHm
2

)4 (      [ ] 9000/1
2 VOHrompii LmTcn +∆∑−=η  

)580/(جرم بخار آب موجود  در دود وكه در آن   KgKcalLV    Coر دمايد(  گرماي نهان تبخير آب  =

 اين جدول نشان مي دهد كه نتايج 4 و 1مقايسه ستون . مي باشد  آزمايش  محيط  اختالف دمای دود و دمای ∆romTو )32

دارد و مي محاسباتي مدل نظري ارائه شده در اين پژوهش با نتايج حاصل از دياگرام تجربي استاندارد انطباق بسيار خوبي 

  .مي باشد% 87توان نتيجه گرفت كه راندمان حرارتي مجموعه بخاري و بازياب  بيش از 

.  آمده است4 نيز انجام گرديد و نتايج در جدولCo 25‐18‐12  قاب در دماهاي محيط متفاوت4آزمايش بازياب داراي 

 بخار آب در جداره داخلي لوله دودكش عمودي و همچنين به طور Co 18 شواهد نشان مي دهد كه در دماي محيط كمتر از

 محاسبه راندمان كل . ميعان يافته كه اين موجب محدوديت كاربرد بازياب در دماهاي پايين مي شود4جزئي در انتهاي قاب

 در نتايج  و و صرفنظر از ميعان جزئي بخار آب در بازياب انجام= r 2   ضريب با احتساب totηبازياب مجموعه بخاري و 

  نشان مي دهد كه با كاهش دماي محيط راندمان كل مجموعه بخاري و بازياب  نتايج اين. شده است جدول مذکور درج

  .   افزايش مي يابد

  

  

   جمع بندي‐4

خاري گازي سيستم خنك شونده طراحي و ساخته به منظور بازيابي گرماي موجود در گازهاي داغ حاصل از احتراق در ب

 –ی يايميک مدل شي محاسبات حاصل از .  شده است و بازيابشده كه موجب افزايش راندمان حرارتي مجموعه بخاري

  و با كاهش دماي محيط راندمانافزايش يافته است % 87راندمان مجموعه بخاري و بازياب به بيش از کی نشان می دهد که يناميترمود

  . مجموعه افزايش مي يابد

  

   قدرداني‐5

در خاتمه از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه يزد كه حامي اين  پژوهش بوده است و همچنين از كارشناسان بخش مكانيك 

  .سياالت موسسه تحقيقات صنعتي ايران بواسطه ارائه اطالعات مفيد اوليه تشكر و قدرداني مي كنم

 
  مراجع
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  r  ضريب  بر حسب2CO درصد   منحنی تغييرات‐1شکل 

 

  

  .جربي استاندارد تعيين راندمان حرارتي بخاري گازيدياگرام ت: 2شكل
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  .تصوير بازياب گرمايي ساخته شده در اين پژوهش: 3شكل

  
  
  

  
  .هار نمونه بخاري گازسوز استانداردعملكردچ: 1جدول 

بخاري 

 نمونه
hLitحداكثر مصرف گاز  / 

 ماكزيمم قدرت

hKcal حرارتي / 
  )Co(دماي دود 

 متري خروجي1.3 در 

  2COدرصد 

 در دود
 راندمان

1 776 7358 207 4.4 74% 
2 888 7459 247 5.9 73.5%
3 911 7655 245 5.8 74.5%
4 590 4956 207 3.4 70% 

  
  
 
 
  



  
  عملكرد بازياب گرماي ساخته شده: 2جدول 

  قاب4باز ياب با  قاب5بازياب با  قاب6ب با بازيا 

 C 227 228 228دماي دود در ورودي 
 72 70 67 1دماي دود در انتهاي قاب 
 70 67 62 2دماي دود در انتهاي قاب 
 53 52 50 3دماي دود در انتهاي قاب 
 48 40 38 4دماي دود در انتهاي قاب 
 ‐ 38 35 5دماي دود در انتهاي قاب 

 ‐ ‐ 33 6 دود در انتهاي قاب دماي

 60 58 55 دماي دود در خروجي بازياب

  

 
 

   مقايسه نتايج نظري و دياگرام تجربي: 3جدول شماره

η )دياگرام تجربي(2درصدCOr η )بواسطه بازياب( )نظري( totη 
%75 4. 5 8.1 %6.75 %92.11 %52.87 

%         73 9.4 2 %2.74 %11.13 %.31.87 

%75 3.4 35.2 %73.71 %22.15 %95.86 

  
  

   و صرفنظر از ميعان بخار آب= r 2 قاب در دماهاي محيط متفاوت با احتساب4عملكرد بازياب با : 4جدول شماره 

 outTدماي در خروجي بازياب  inTرودي بازيابدماي در و romTدماي  محيط
totη

  
32 228 60 %31.87  

25 225 56 %63.87  

18 222 50 %09.88  

12 220 44 %56.88  

  
 
 
 
 
 
 
 



 
Design, fabrication and performance of heat recoverer of gas heater     

  
 

M. A. Sadeghzadeh                                                                                     
Dep. Of  Phys.                                                                                             
Uni. Of Yazd                                                                                               

 
Abstract: In order to heat recovery from gas heater exhaust, a simple natural cooling system 

has been designed and fabricated which could reduce the exhaust  gas   temperature  from 230 

 C to 60 C.  As   a  consequence  the  heat  efficiency  of  this  combined   system   has   been 
increased to 87% which has been calculated by a thermodynamics-chemical model.                 
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