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ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮐـﺎﻫﺶ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻧﻮاع ﺣﺎﻣـﻞﻫـﺎی اﻧـﺮژی و ﺗﻐﯿﯿـﺮ
اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻨـﻪﺳـﺎزی ﻣـﺼﺮف ﺳـﻮﺧﺖ از ﭼﻬـﺎر ﺑﺨـﺶ اﺻـﻠﯽ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻃﺮح ﻣﻠﯽ  CNGﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣـﺼﺮف اﻧـﺮژی و
رﻓﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
1ـ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ،آﻣﻮزش ،ﺗﺒﻠﯿﻎ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
2ـ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
3ـ روشﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ـ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦآوری
4ـ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری و وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت
5ـ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ آن
6ـ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺼﺮف
7ـ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﺻﻼح ،و ﺟﻤـﻊآوری و ﺗﺒـﺎدل اﻃﻼﻋـﺎت در زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﻬـﺮهوری
اﻧﺮژی ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻋـﻼم ﻧﺘـﺎﯾﺞ و اﻧﺘـﺸﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎ ،ﺣﻠﻘـﻪ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺑـﯿﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺮژی ﻋـﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه ﻧﺴﺒﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺻـﺮﻓﻪﺟـﻮﯾﯽ در
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اراﺋﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﮐﺘـﺎب و ﺑﺮوﺷـﻮر
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺮژی در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺗﺸﻮﯾﻖ و دﻟﮕﺮم ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﮐﺘـﺎب
ﺣﺎﺿﺮ از ﺳﺮی ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺑﺨﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣـﺴﮑﻦ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﺖ
واﺣﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﻮی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﯽ ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن از
ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭼﮑﯿﺪه
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮﺳﺎمآوری رو ﺑﻪ ازدﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑـﺸﺮ
ﻣﺘﺮﻗﯽ اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮهی ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑـﻪ ﺑـﺪون
آن زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻋﺮﺻﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎی ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺟﻮاﻣﻊ و ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺎﯾﺪ
از دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺘﻮان آن را ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﻨﺎزع ﺑﻘـﺎء و اداﻣـﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻧﺎﻣﯿـﺪ ،ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﭘﺲ از آن ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن راهﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف اﻧﺮژی ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘـﯽ در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،اﺳـﺘﻔﺎده
ﺻﺤﯿﺢ از اﻧﺮژی را در رأس اﻫـﻢ اﻫـﺪاف ﺧـﻮد ﻗـﺮار داده و ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﺻـﻨﺎﯾﻊ ،ﻣـﺪﯾﺮان
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ را ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﻗﺮار داده و ﺑﺎ وﺿﻊ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و در ﻣﻮاردی ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧـﺪه آﻧﻬـﺎ را در
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف اﻧﺮژی ﺗﺸﻮﯾﻖ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺣﺘﯽ راﻫﺒﺮی ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .در ﻣﯿـﺎن
ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺮژی در ﺻﻨﻌﺖ ،اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾـﺸﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ از ﻣﺼﺎرف اﻧﺮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ را ﻧﯿـﺰ ﺟﻬـﺖ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی دارا ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻋﻠﯿـﺮﻏﻢ وﺟـﻮد ﺗﺠﻬﯿـﺰات و اﺟـﺰاء ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن
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ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﯾﮓﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی را در ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﯾـﻦ ﺑـﺎر
دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﮐـﻪ اوﻻً ﺳـﻬﻢ ﻋﻤـﺪهای از اﻧـﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾـﺸﯽ ﻣـﻮرد
ﻣﺼﺮف در ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮓﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔـﺮدد و ﺛﺎﻧﯿـﺎً ﻫﺰﯾﻨـﻪی
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ دﯾﮓﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺟﺰو ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎی ﺟـﺎری ﺗﺄﺳﯿـﺴﺎت ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ
ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺰﺋﯽ راﻧﺪﻣﺎن در دﯾﮓﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ از ﺗـﻼش ﺑـﺮای
ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ دﯾﮕﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
اﻏﻠﺐ دﯾﮓﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻬﺒﻮد در راﻧـﺪﻣﺎن ﮐـﺎرﮐﺮد را دارا ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ و اﺟﺮای راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫـﺪر رﻓـﺘﻦ
اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫـﺎی ﺣـﺮارت
ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﻮاع دﯾﮓﻫـﺎ و ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺻـﻨﻌﺖ ،اﺻـﻮل و
روشﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﺪآل ﺳﯿـﺴﺘﻢ ،ﮐـﻢ ﮐـﺮدن
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﮐﺎرﮐﺮد ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف اﻧﺮژی و ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺖ
اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ اﺻﻮل ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮﻟﯽ ﮐـﺎرﮐﺮد
دﯾﮓﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮد .اﻣﯿﺪ اﺳـﺖ ﺗـﺪوﯾﻦ و اراﺋـﻪ اﯾـﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ارﺗﻘﺎء ﮐﺎرآﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻼف اﻧﺮژی در ﺻـﻨﻌﺖ
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﺒﻌﺎت آن
و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ،ﭼﻨﺪان دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓـﺮاد
ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی ﺧﻮد اﻧﺮژی
ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺮرﺳﯽ و اﺟﺮای اﺻﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﻣـﯽﺗـﻮان ﮔـﺎمﻫـﺎی
ﻣﺤﮑﻤﯽ در ﺳﺎﺧﺖ آﯾﻨﺪهای ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺑﺤـﺚ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﻧـﺮژی ﻣـﺼﺮﻓﯽ دﯾـﮓﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ
روشﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در اﯾﻦ ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫـﺎ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﺎ
اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع و دﻣﺎی ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮارت ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﮔﺮدش آب و ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط آﺷﻨﺎ ﺷﺪ.
1ـ 1ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آب ﮔﺮم
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻪ ﻓﺸﺎر آﻧﻬﺎ در ﺣﺪود ﻓﺸﺎر ﺟﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ را ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫـﺎی ﺣـﺮارت
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻟﺬا دﻣﺎی آب ﮔﺮم ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮارت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش
آب در ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺳﯿـﺴﺘﻢ در آن ﮐـﺎر ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣـﯽﮔـﺮدد ،ﮐـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً از
 (88oC)190oFﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺮدش آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد:
• ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ
در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش آب ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﯿﺮوی ﺗﺮﻣﻮﺳﯿﻔﻮن ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼف وزن ﻣﺨـﺼﻮص
آب ﮔﺮم رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ)ﭘﻤﭗ( ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿـﺮد .ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
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ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻧﯿﺮوی ﺗﺮﻣﻮﺳﯿﻔﻮن و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر زﯾـﺎد در ﻣـﺴﯿﺮ
ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .دﻣﺎی آب رﻓﺖ
در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﻦ  (60oC)140oFﺗﺎ  (82oC)180oFو اﺧﺘﻼف دﻣﺎی آب رﻓـﺖ و
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺣﺪود  (14oC)25oFﺗﺎ  (22oC)40oFدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
• ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺒﺎری
در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺮدش آب و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻓﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻧﯿﺮوی ﺗﺮﻣﻮﺳﯿﻔﻮن ،ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﻟﺬا ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮدش آب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده
و اﺧﺘﻼف دﻣﺎی آب رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﻠﯿﻞ داد .ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﮐـﺎرﮐﺮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ دﻣﺎی آب رﻓﺖ ﺑﯿﻦ  (77oC)170oFﺗـﺎ  (88oC)190oFو ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼف دﻣـﺎی
رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ  ،(11oC)20oFﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
1ـ 2ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آب داغ
ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ آب ﮔﺮم در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣـﺮارت ﻣﺮﮐـﺰی ﺑـﺎ آب
داغ در ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﺸﺎر ﺟﻮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﮐـﻪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ در ﺗﺎﺳﯿـﺴﺎت
ﺑﺰرگ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،دﻣﺎی آب از ﺣﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش آن در ﻓﺸﺎر ﺟﻮ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ
و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ  (204oC)400oFﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺻـﻮرﺗﯽ دﯾﮕـﺮ ﺳﯿـﺴﺘﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ ﮐﺎرﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑـﺮد ﺗـﺎ
دﻣﺎی ﺗﺒﺨﯿﺮ آب ﺑﺎﻻﺗﺮ رود .ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ،در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ آب
داغ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺠﻤـﯽ آب
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎی آب ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،وﻇﯿﻔـﻪ اﯾﺠـﺎد ﻓـﺸﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﺗﻮﺳـﻂ
ﺑﺎﻟﺸﺘﮑﯽ از ﻫﻮا ،ﺑﺨﺎر ﯾﺎ ﮔﺎز ﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ازت ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺒﻊ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑـﻪ
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ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﻓﺸﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ آب داﺧﻞ ﻣﻨﺒﻊ را ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ دﻟﺨـﻮاه روی
ﺳﻮﭘﺎپ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺮار دارد ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﻧﮑﺘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ در ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫـﺎی
ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آب داغ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدد ﺗـﺎ
ﻧﻪ از ﻣﯿﺰان ﻻزم ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﻪ آﻧﻘﺪر ﻧﺰول ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺨﯿـﺮ
آب ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدش آب در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐـﺰی ﺑـﺎ آب
داغ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎری و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
1ـ 3ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﺨﺎر
در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮارت ﺑﺨﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺪار ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨـﺎر ﺣﻤـﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﮔﺮم ﯾﺎ آب داغ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا اﻧﺮژی آزاد ﺷﺪه در اﺛﺮ
ﮔﺮﻣﺎی ﻧﻬﺎن ﺳﯿﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺮژی آزاد ﺷﺪه در ﺣﺎﻟـﺖ ﺗـﮏ ﻓـﺎزی در اﺛـﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮات
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺑﺨـﺎر ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎ  50ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آب ﮔﺮم در اﺛﺮ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺷﺪن ﺧﻮد ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨـﺪ .ﺑـﺪﯾﻦ دﻟﯿـﻞ ﺑـﺮای
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد ،ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﻄﻘﻪای ،آﺳﻤﺎنﺧﺮاشﻫﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺰرگ ،ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ
و اﺻﻮﻻً ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺨـﺎر دارای ﻣـﺼﺎرف ﻋﺪﯾـﺪهای ﻣﺜـﻞ رﺧﺘـﺸﻮﯾﯽ،
ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
1ـ 4ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻫﻮای ﮔﺮم
در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮارت ،ﻫﻮاﺳﺖ .ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻫﻮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
در ﮐﻮره ﻫﻮای ﮔﺮم و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ آب ﮔﺮم ﯾﺎ ﺑﺨﺎر ارﺳﺎﻟﯽ از دﯾـﮓ
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در وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاﺳﺎز و ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .ﮔﺮدش ﻫﻮای ﮔﺮم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
][9

ﮔﺮدش آب ﮔﺮم ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ اﺟﺒﺎری )ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎدزن( ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
• ﮔﺮدش ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻮا

ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮک ﻫﻮا در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎن اﺧـﺘﻼف وزن ﻣﺨـﺼﻮص ﻫـﻮای ﮔـﺮم و
ﻫﻮای ﺳﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻮا ﭘﺲ از ﮔﺮم ﺷﺪن از داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ
ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪه و ﭘﺲ از ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﻣﻘﺪاری از ﺣـﺮارت ﺧـﻮد
ﺳﺮدﺗﺮ ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﻮره ﻫﻮای ﮔﺮم ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در
ﺷﮑﻞ 1ـ 1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﺴﯿﺮ
ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺒﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻮا ﻗﺪرت ﮔﺮدش ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖﻫـﺎی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺷﮑﻞ1ـ 1ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺮدش ﻫﻮا در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ
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• ﮔﺮدش اﺟﺒﺎری ﻫﻮا
در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎدزن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺑﺎدزن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
در ﮐﻮره ﻫﻮای ﮔﺮم ﻣﺜﻞ ﺷﮑﻞ 1ـ 2و ﯾﺎ در وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮا ﺳﺎز و ﻓﻦ ﮐﻮﯾـﻞ ﻗـﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﻮای ﮔﺮم ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﭘـﺲ از ﮔـﺮم
ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮا ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﮔـﺮدش
ﻫﻮا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮی را ﻣﯽﺗﻮان روی اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد.
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﻧﯿـﺎز ،ﺑـﺎ ﺗﻬﯿـﻪ آب داغ در دﯾـﮓ و ارﺳـﺎل آن ﺑـﻪ
ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﮏ زﻣﺎن از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮارت ﯾﻌﻨـﯽ آب،
ﺑﺨﺎر و ﻫﻮا در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳـﻪ در ﺷـﮑﻞ
1ـ 3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﻧﮕﺎه اوﻟﯿﻪ دﯾﮓ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﺳﺖ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﻌﻞ .از آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺻـﻨﻌﺘﯽ
ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﮓ ﻫﺎ در ﮐـﺎرﺑﺮی ﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾـﺪهاﺳـﺖ .در
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ دﯾﮓ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ ﮔﺮﻣﺎ ،ﮐـﻪ ﭘﯿـﺸﺎﭘﯿﺶ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ
اﻧﻮاع آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ،را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .در ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮓﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺮژﯾﻤﯽﺗﻮان
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد دارای ﻣﻨﺒﻊ ﺣـﺮارت ﻧﯿـﺰ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺒـﻊ ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺸﻌﻞ ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻮﺧﺖ ﻓـﺴﯿﻠﯽ و ﯾـﺎ
اﻟﻤﻨﺖﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺸﻌﻞ وﻇﯿﻔﻪ اﺣﺘﺮاق و ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﺗـﺶ
ﺟﻬﺖ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﺨﺎر ﻧﻤﻮدن آب در دﯾﮓ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد .ﻧـﻮع ﻣـﺸﻌﻞ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ آن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﻌﻞ ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺳـﻪ
ﻧﻮع ﮔﺎزی ،ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ و ﻣﺎزوت ﺳﻮز ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ

[6].

درﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ در ذﯾﻞ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪهاﺳﺖ:
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2ـ 1دﯾﮓﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ
اﯾﻦ دﯾﮓﻫﺎ از ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮده و در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻐﺰی ﯾـﺎ
ﺑﻮﺷﻦ روی ﻫﻢ ﺟﻤﻊ و آب ﺑﻨﺪی ﮐﺮد )ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ رادﯾﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻗـﺪﯾﻢ ﺑﺨـﺎر(.
اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﮓ از ﮐﻠﮕﯽﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ورود ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺎ
][12

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻄﻠﻮب رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﭘﺮهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻗـﺪرت ﺣﺮارﺗـﯽ دﯾـﮓ را ﮐـﺎﻫﺶ ﯾـﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ داد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﭘﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘـﯽ ﮐﻨـﺎر ﻫـﻢ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ اﺣﺘـﺮاق ﺳـﻮﺧﺖ و ﻋﺒـﻮر ﺷـﻌﻠﻪ آﺗـﺶ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﯾـﺪ.
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮهﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺮﺧﻮرد آﺗﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﺳﺘﺮﻧﺴﻮز ﯾﺎ آﺟـﺮ
ﻧﺴﻮز و ﻣﻼت ﺧﺎک و ﺳﯿﻤﺎن ﻧﺴﻮز ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﺸﻌﻞ و ﺧـﺮوج
دودﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﻧﯿﺰ ،ﺣﻔﺮهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در ﺟﻠـﻮ و ﻋﻘـﺐ دﯾـﮓ ﺗﻌﺒﯿـﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺑﺪﻧﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺳﻮراخﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ،ﺷﯿﺮ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ ،دﻣﺎﺳﻨﺞ و ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت اﯾﺠـﺎد ﮔﺮدﯾـﺪهاﺳـﺖ .ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺧﺎﺻـﯿﺖ
ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﭼﺪن ،ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ را ﻣﺒـﺬول داﺷـﺘﻪ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر از آب ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺸﻮد زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮک ﺑﺮ ﻣﯽدارد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﮓﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐـﺮدن
آن در داﺧﻞ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾـﻦ ﺳﯿـﺴﺘﻢ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎی از ﭘـﯿﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دربﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرا ﺑﻮده ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘـﺮهﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ آورد و ﺳﭙﺲ در داﺧﻞ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ دﯾﮓ را اﻧﺠﺎم
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داد .وﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫـﺎ ﻧـﺸﺘﯽ در اﺛـﺮ ﮐـﺎرﮐﺮد ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺳﯿـﺴﺘﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺮهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻐﺰی ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و در اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣـﺎن و
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻐﺰیﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﭘﺮهﻫـﺎ ﻧـﺸﺘﯽ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺷﮑﻞ 2ـ 1ﻣﺪﻟﯽ از ﯾﮏ دﯾﮓ ﭼﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎز دود و ﻧﮑﺎت ﻓﻮق در آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

دﯾﮓﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر ﺗﺎ  5اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑـﺎ ﻗـﺪرتﻫـﺎی ﺣﺮارﺗـﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 2500000 Btu hrﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ دﯾـﮓ ﻫـﺎ ﻣـﯽﺗـﻮان
ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آب ﮔﺮم ،آب داغ و ﺑﺨﺎر ﻓﺸﺎر ﺿـﻌﯿﻒ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮد ﻋﻠﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻓﺸﺎر در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ وﺟـﻮد ﺑﻮﺷـﻦ ﺑـﺮای اﺗـﺼﺎل
ﭘﺮهﻫﺎ و ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺑﻮﺷﻦﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺷـﮑﻞ  1-2ﻧﻤﻮﻧـﻪای از ﯾـﮏ
دﯾﮓ ﭼﺪﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
2ـ 2دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ

][2

ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ و در اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع دﯾـﮓ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﻧـﻮع دﯾـﮓ از
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ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻـﻔﺤﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎ 1در دو اﻧﺘﻬـﺎی
دﯾﮓ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮐﺜﺮ دﯾﮓﻫﺎی ﻓـﻮﻻدی ﺑـﺎ ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎی آﺗـﺶ اﻣـﺮوزی دارای
ﭘﻮﺳﺘﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺗﺎﻗﮏ اﺣﺘﺮاق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﮏ اﺳـﺘﻮاﻧﻪ ﮐﻮﭼـﮏ در
ﮐﻒ ﭘﻮﺳﺘﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪای اﺻﻠﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ  2-2ﻧﻤﻮﻧـﻪای از ﯾـﮏ دﯾـﮓ
ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ اﻣﺮوزی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ 2ـ 3ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﮓ ﺑﺮای ﺑـﺎﻻ
ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ و ﮐﻢ ﮐﺮدن دﻣﺎی ﮔﺎزﻫﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از اﺣﺘـﺮاق ﺧﺮوﺟـﯽ از
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﭘﺎسﻫﺎی 2ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷـﻮد .در واﻗـﻊ ﻫـﺮ ﭘـﺎس ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪه از
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎزﻫﺎی داغ ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق در آن ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﺳﭙﺲ در اﻧﺘﻬﺎی ﻫـﺮ
ﭘﺎس ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺎز ﻋﻮض ﺷﺪه و وارد ﭘﺎس ﺑﻌﺪی ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ دود
ﮐﺶ ﮔﺎزﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزده را دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ  3ﺗﺎ 4
ﭘﺎس دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﺣﺘﺮاق ﺻﺤﯿﺢ ،ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺻﺪا و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده دﯾﮓ را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮاره ﻫﺮ ﻣﺨﺰن ﺗﺤـﺖ ﻓـﺸﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ و ﻓـﺸﺎر آن
ﻣﺨﺰن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ دﯾﮓ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﺑـﺮای ﻓـﺸﺎرﻫﺎی ﺑـﺎﻻ
دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﮓ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷـﺪه و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﮓ در اﻧﻮاع

1. Tube sheets
2. Pass
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اﻣﺮوزی 250lb/in2ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾـﻦ دﯾـﮓ آﺗـﺶ و دود ﺣﺎﺻـﻞ از اﺣﺘـﺮاق از ﻣﯿـﺎن
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آب در ﮔﺮدش اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦ دﯾـﮓﻫـﺎ در
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آب داغ ﯾﺎ ﺑﺨـﺎر اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺳـﻮﺧﺖ ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ دﯾﮓﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ،ﮔﺎز و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﺮ دو ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ 2ـ 2ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎسﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺴﯿﺮ دود در آﻧﻬﺎ
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ﺷﮑﻞ 2ـ 3ﻧﻤﻮﻧﻪای از دﯾﮓﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر
ﭘﺎس ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﮔﺎز دود

2ـ 3دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب

][2

اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﮓﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ آب در آﻧﻬـﺎ ﮔـﺮدش
ﻧﻤﻮده و آﺗﺶ ﺑﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در دو ﺳﺮ دﯾﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﮕـﯽﻫـﺎ در
ﺟﺎی ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺷﮑﻞ  4-2ﻧﻤﻮﻧﻪﻫـﺎی ﻗـﺪﯾﻤﯽ از دﯾـﮓﻫـﺎی
ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.
در ﺷﮑﻞ 2ـ 5ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪای از دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب اﻣﺮوزی ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪهاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﮓﻫﺎ دارای ﺧﻤﯿﺪﮔﯿﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ و ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﺳـﺎﺧﺖ آﻧﻬـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺒﮑﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب اﻏﻠﺐ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ )ﺗﺎ ﻓﺸﺎری ﻣﻌﺎدل

2

 (900lb/inو در ﺳﺎزهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎزن در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻧـﺴﺒﯽ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ وﻟـﯽ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻠﮕﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )زﯾﺮا ﻗﻄـﺮ اﺳـﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺪﻧـﻪ دﯾـﮓ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع از دﯾـﮓﻫـﺎ ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ 2ـ 4ﻣﺪلﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ از دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻦ آوریﻫﺎی ﺳﺎده
و اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻤﮑﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
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ﺷﮑﻞ 2ـ 5ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻗﺴﻤﺖ دروﻧﯽ دﯾﮓ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞ
ﮔﺎزﺳﻮزاﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮ آب در دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب ،ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗـﻞ در اﯾـﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ دﯾـﮓﻫـﺎ دﻣـﺎﯾﺶ ﺑـﺎﻻ ﺧﻮاﻫـﺪ رﻓـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮓﻫـﺎی ﺑـﺎ ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎی آﺗـﺶ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﺷﮑﻞﭘﺬﯾﺮی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻢ ﮐﺎری ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب دارای اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮی اﺳـﺖ .در
ﺷﮑﻞ 2ـ 6ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﯾﮓﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن آب در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ،دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎی آب ،ﺗﻨﻬـﺎ ﻧـﻮع
دﯾﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺨﺎر ﺳﻮﭘﺮ ﻫﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
در اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﮓﻫﺎ ﭼﺮﺧﺶ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا آب در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﻠﻪ
و ﮔﺎزﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق داغ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﻧﻘﺶ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه را دارد و اﮔﺮ ﭼﺮﺧﺶ
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آب در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،آب داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺨﺎر ﺷﺪه ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨـﺎر ﺧﺎﺻـﯿﺖ ﺧﻨـﮏ
ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻢ آب ﻣﻮﺟـﺐ
زﻧﮓ زدﮔﯽ در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﺮﺧﺶ آب در داﺧﻞ اﯾﻦ دﯾﮓﻫـﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺣﺒﺎبﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪه در آب
ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺒﮏ ﺷﺪن آب و ﭼـﺮﺧﺶ آن در ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻣـﯽﮔـﺮدد .اﻟﺒﺘـﻪ از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ در
دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ آب داغ و ﮔﺮم دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺎری اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﺮﺧﺶ ﺳﯿﺎل در
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد.

ﺷﮑﻞ 2ـ 6ﺷﻤﺎﺗﯿﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب

از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﮓ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ آب ،ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ،ﻣﺸﮑﻼت زﻧﮓ زدن و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ )ﻗﯿﻤﺖ دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑـﺎ ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎی آب از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ردﯾﻒ از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﺗـﺎ ﺣﺎﻟـﺖ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳـﻄﺢ
ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ دﯾـﮓ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﻃـﻮری ﻣﺎﺷـﯿﻦ
ﮐﺎری و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺎزﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘـﺮاق را داﺷـﺘﻪ

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی
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ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ از دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﯿـﺸﺘﺮ اﺳـﺖ( اﺷـﺎره ﮐـﺮد ،ﮐـﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺨﺼﻮص دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫـﺎی آب در
ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .اﻧـﻮاع ﺟﺪﯾـﺪ اﯾـﻦ
دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ

lb hr

 60000ﺑﺨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺳﻮﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮓﻫﺎی

ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ،ﮔﺎز و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﺮ دو ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ داد ﮐﻪ از ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آب داغ ﯾﺎ ﺑﺨﺎر ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
دﯾﮓﻫﺎی ﮐﻮﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ از دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫـﺎی آب ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع از دﯾﮓﻫﺎ از ﯾﮏ ﯾـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﮐﻤـﯽ
ﮐﻮﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻠﺰوﻧﯽ )ﻣﺎرﭘﯿﭻ( در اﻃﺮاف اﻃـﺎق اﺣﺘـﺮاق ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺷـﺪهاﺳـﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .دﯾﮓﻫﺎی ﮐﻮﯾﻠﯽ دارای ﺳـﻄﺢ ﺗﺒـﺎدل ﺣﺮارﺗـﯽ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮده و ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ
ﭼﺮﺧﺶ اﺟﺒﺎری آب دارﻧﺪ.
1

2ـ 4دﯾﮓﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮی

ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع دﯾﮓ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد دﯾـﮓﻫـﺎی
ﺗﻘﻄﯿﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع دﯾﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧـﻮع از دﯾـﮓﻫـﺎ ﮔﺎزﻫـﺎی
ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻣﺎﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﺣﺎﻟـﺖ ﮔـﺎزی ﺷـﮑﻞ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺑـﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾـﻖ از ﮔﺮﻣـﺎی ﻧﻬـﺎن ﺗﺒﺨﯿـﺮ ﮔﺎزﻫـﺎی
ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن آب درون ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ
1. Condensing boilers
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ﮔﺎزﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮرﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺎﻻﯾﯽ دارﻧـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳـﻄﺢ ﺗﺒـﺎدل
ﺣﺮارﺗﯽ دراﯾﻦ ﻧﻮع از دﯾﮓ از ﺟﻨﺲﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .از
دﯾﮕﺮ ﻓﻮاﯾﺪ دﯾﮓﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن و ﺣﺘﯽ در ﻣـﻮاﻗﻌﯽ از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دودﮐﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﮓﻫﺎ دود ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣـﺎﯾﻊ
در آﻣﺪه و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وﺟﻮد دودﮐﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﮓﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺪلﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ داﺧﻠـﯽ آﻧﻬـﺎ ﻧﯿـﺰ
اﻏﻠﺐ از ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ اﺳﺖ .در دﯾﮓﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﺜﻞ
ﮔﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻮانﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﭼﻨﺪ دﯾﮓ ﺗﻘﻄﯿـﺮی
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.
2ـ 5دﯾﮓﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
اﯾﻦ دﯾﮓﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻧﻮع اول ﮐﻪ ازﻣﻘﺎوﻣﺖﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای
ﮔﺮم ﮐﺮدن آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﮐﻪ دﯾﮓﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮودی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷـﻮد و
در آﻧﻬﺎ از ﺧﻮد آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﮓ دارای
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺑﻮده ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺳـﻄﺢ ﺗﺒـﺎدل ﺣﺮارﺗـﯽ و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﻓﺖﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻌﻼوه در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕـﺮ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دودﮐﺶ و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی روزﻣﺮه ﻧﯿـﺰ ﻧﻤـﯽﺑﺎﺷـﺪ .وﻟـﯽ ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺮق آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻧﻘـﺎط ﺟﻬـﺎن اﯾـﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﮓﻫﺎ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﮓﻫﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﺷـﺪه ﮐـﻪ
ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ روشﻫﺎ اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﮐـﺎرﺑﺮد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ ﻧـﺪارد .وﻟـﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺖ آﻧﻬـﺎ و
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﮓﻫـﺎی ﻗـﺪﯾﻤﯽ و ﻧـﺼﺐ ﺷـﺪه در ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻻزم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﻮﺧﺖ ﻣـﺼﺮﻓﯽ و
اﻧﺮژی ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳـﻮﺧﺖ ﻣـﺼﺮﻓﯽ )اﻧـﺮژی ورودی ﺑـﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ( ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺮژی ﻣﺜﻞ

Btu hr

ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔـﺮدد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ اﻧـﺮژی

ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی از اﻧﺮژی ﺳﻮﺧﺖ ورودی ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻧﺮژی ﺧﺮوﺟﯽ در دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ ﺳـﻮﺧﺖ ﮔـﺎز در ﻇﺮﻓﯿـﺖﻫـﺎی ﭘـﺎﯾﯿﻦ و
ﺳﺎﺧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ 80% ،اﻧﺮژی ورودی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓـﺮض ﻣـﯽﺷـﻮد .اﻣـﺎ در دﯾـﮓﻫـﺎی ﺑـﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻧﺮژی ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﮓ در ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگﻫﺎی آن اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
3ـ 1ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮآورد ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﮓﻫﺎ

][3

در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ اﻧﺮژی ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣﺪﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد:
• واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮان )اﻧﺮژی(
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت وات و در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت

Btu hr

ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
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• اﺳﺐ ﺑﺨﺎر
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺮوﺟـﯽ دﯾـﮓ ﺑـﻮده و اﻣـﺮوزه ﮐـﺎرﺑﺮد
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر

ﺑﺮاﺑﺮ Btu hr

 33475ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

• ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ در دﯾﮓ
اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روشﻫﺎی ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ
دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ روش ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﻣـﺴﺎﺣﺖ ﺳـﻄﺢ ﺗﺒـﺎدل
ﺣﺮارﺗﯽ در دﯾﮓ ﺑﺎ واﺣﺪ  ftﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
2

 ft 2ﺑﺮاﺑﺮ Btu hr

 6700ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

• ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﺒﮑﻪ
روش دﯾﮕﺮ در ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑـﺮروی ﭘـﻼک
دﯾﮓ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد را ﺑﺎﯾﺪ در  1,13ﻃﺒـﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  IBR1و در 1,25
ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد MCA 2ﺿﺮب ﮐﺮد ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.
• ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ در ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ
در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رادﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدﯾـﺪ ﺑـﺮآورد
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ رادﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓـﺖ .در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ازای

ﻫﺮ ft 2

از ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ

دﯾﮓ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮد و

hr

رادﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ hr

 240 Btuدر ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ

150 Btuدر ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ دﯾـﮓ ﺗﻮﻟﯿـﺪ آب داغ ﻣـﯽﮐـﺮد،

ﺑﺮای دﯾﮓ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺮارﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از دﯾـﮓﻫـﺎی ﻗـﺪﯾﻤﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺸﻌﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪه ،اﮔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺸﻌﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺸﻌﻞ ﮐﻪ
1. Institute of boiler and radiator manufacturers
2. Mechanical contractors association

ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﮓﻫﺎ
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ﺑﺮ روی ﭘﻼک آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﺧﺮوﺟﯽ دﯾـﮓ را ﻣﻌـﯿﻦ ﮐـﺮد.
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﺳـﻮﺧﺖ ورودی ﺑـﻪ آن ﻣﻌـﯿﻦ ﻣـﯽﺷـﻮد )ﺑﻄـﻮر
ﻣﺜﺎل  (GPHدر اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ ورودی ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ و ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ
و ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﮓ را ﺑﻪ دﺳـﺖ آورد .ﺣـﺎل ﺑـﺎ
اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣـﺮارت ﻣﺮﮐـﺰی و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﻧـﻮاع
دﯾﮓﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن راﻫﮑﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﮐـﺮدن
ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از اﺗـﻼف اﻧـﺮژی در آﻧﻬـﺎ ﭘﺮداﺧـﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول 3ـ 1ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ ،روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻫﺪف وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ ﺟﺪول اﺗﻼف اﻧﺮژی در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ در اﺛﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت
ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
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 اﺗﻼف اﻧﺮژی در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ1ـ3ﺟﺪول
اﻧﺮژی در اﺛﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت
Percent
Energy Requirement / Loss

Increase in

Most Improvement Possible In:

Plant Energy
Unnecessary operation of
equipment
Improper air-fuel ratio
Burner operation
Forced – draft & induced – draft
fans
Standby losses
Flue losses due to fouling
Flue losers due to inadequate
Heat transfer surface
Flue losses due to un recovered
Latent heat of water in flue gas

0 to 200

Facilities with non-continuous
operations

0 to 200

All boilers

0 to 1

Large heavy oil-burners

0 to 0.7

Large fans

0 to 10

Atmospheric burners

0.1 to 10

All boilers

0 to 40

Old.cheap,& overdriven boilers

2 to 10

Boilers with high blow down rates
Facilities with old or missing

Condensate loss

0 to 10

Condensate system operation

0 to 0.2

Systems with large pumps

0 to 50

Vacuum condensate systems

Fuel oil heating

0 to 0.5

Heavy-oil burners

Fuel oil transfer

0 to 0.1

Defective vacuum condensate
system

condensate systems

Odd cases
Old. Large underground distribution

Steam/hot water loss

0 to 50

Steam trap leakage

0 to 20

All systems with steam traps

Combustions air leakage

0 to 0.1

Boilers with separate fans

0.3 to 4

Medium-sized & older plants

0.5 to 30

Old distribution systems in damp soil

Boiler plan radiation & conductive
loss
Distribution system conduction loss

systems

ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
دﯾﮓ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی

ﻣﻘﺪﻣﻪ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ روشﻫﺎ و ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮای ﮐـﻢ ﮐـﺮدن ﻣـﺼﺮف
اﻧﺮژی در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻣـﯽﺷـﻮد .اﮐﺜـﺮ روشﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪهاﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﮐﻢ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮐﺮد اﺿﺎﻓﯽ ﺳﯿـﺴﺘﻢ
و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روشﻫـﺎ
ﮐﻪ اﺟﺮای ﭼﻨﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اوﻟﯿـﻪ ،ﺑـﻪ ﺗـﺪوﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت دﯾﮓ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی 1ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ
][13

ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺳﺖ.

4ـ 1ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن زﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎ
اوﻟﯿﻦ اﺻﻞ در ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿـﺎزی
ﻧﺪارﯾﻢ ،آﻧﻬﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ اﺻﻞ را در ﻣﻮرد ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻤـﯿﻢ داد .در
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ روشﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.
1 Equipment scheduling and operating practices
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ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ در ﺳﻪ ﻣﮑﺎن اﺻﻠﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗـﻼف اﻧـﺮژی را
دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

][14

• اﺗﻼف اﻧﺮژی در ﺧﻮد دﯾﮓ
اﺗﻼف ﺣﺮارت از ﺟﺪاره دﯾﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻫﺪاﯾﺘﯽ و ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
دﯾﮓ داغ ﺑﺎﺷﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﻌﻼوه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮓ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻧـﺸﺘﯽﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ اﺗﻼﻓﺎت در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖﻫـﺎی ﺑـﺎﻻ ،ﺑﺎزدﯾـﺪﻫﺎی
دورهای ﮐﻢ و زﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• اﺗﻼف اﻧﺮژی در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮓ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ ،ﺣﺘـﯽ در زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﮔﺮﻣـﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ دﯾﮓ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﯽرﺳـﺪ اﺟﺰاﯾـﯽ از ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﻤـﭗﻫـﺎی
ﮔﺮدش دﻫﻨﺪه آب ﮔﺮم و ﯾﺎ ﭘﻤﭗﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ آب ﺑﺮای دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﻪ
ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و ﺑﻪ اﺗﻼف اﻧﺮژی ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
• ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ اﻓﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬـﺎﯾﯽ دارد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﮐﻨﺘـﺮل
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رادﯾﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺨﺎری اﺷﺎره ﮐـﺮد ﮐـﻪ دارای
ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﺒﻮده و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺨﺎر وﺟﻮد دارد
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی و ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳـﺎزی ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﺮق
ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ اﺗﻼفﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺘﻔﺎده
از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻣﺤـﻞ

ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎری و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی

47

ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ در واﻗﻊ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ روی دﯾـﮓ و
ﻫﻢ ﺑﺮ روی ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ و ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ از اﯾـﻦ دو ﻧـﺼﺐ ﮐـﺮد .در ذﯾـﻞ ﺑﺮرﺳـﯽ
اﺟﻤﺎﻟﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
• ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﯿـﺎز آن در ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﮐـﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﮕﺎه اول و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی ،راﻧﺪﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .وﻟﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل اﯾﻦ روش ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻧـﺼﺐ اﯾـﻦ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿـﺰات اﻧﺘﻬـﺎﯾﯽ از
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،دﯾﮓ ﻧﯿﺰ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎری روی آن ﻧﯿﺴﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﮓ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ اﺗـﻼف اﻧـﺮژی
ﻫﺪاﯾﺘﯽ از ﺟﺪاره دﯾﮓ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﻼﻓﺎت اﻧﺮژی در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟـﺎﻧﺒﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺤـﯿﻂ
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد دارد.
• ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺑﺮ روی دﯾﮓ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ آن
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ آن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی در
اﺟﺰای اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟـﺰای اﻧﺘﻬـﺎﯾﯽ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮق ﻓﻦ در ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ( ﻧﯿﺰ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮓﻫﺎ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺧـﻮد
اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف اﻧﺮژی ﻣﯽﮔﺮدد.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره دﯾﮓ و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺟـﺎﻧﺒﯽ آن
ﻣﺜﻞ ﭘﻤﭗﻫﺎی ﮔﺮدش دﻫﻨﺪه آب ﮔﺮم ،ﭘﻤﭗ ﺗﻐﺬﯾﻪ،ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ و  ...ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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• ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ در آﻧﻬﺎ دارای ﻣﺪت
زﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
در زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ دارای زﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دﯾـﮓﻫـﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻤﺘﺮ،
از اﺗﻼف اﻧﺮژی در اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻫﺘﻞﻫـﺎ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ
ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ ﻫﺘﻞ ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ دارد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ در اﺗﺎقﻫﺎ از اﺗﻼف اﻧﺮژی در زﻣﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن اﺗﺎقﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
• اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای دﯾﮓ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن
ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ وﺟـﻮد آﯾـﺪ .در ﺣﺎﻟـﺖ ﮐﻠـﯽ
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎن اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ دﻣـﺎی ﻫـﻮای ﺑﯿـﺮون ﯾـﺎ درون ﯾـﺎ زﻣـﺎن
ﮐﺎرﮐﺮد و  ...درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻧﻤﯽﺗﻮان دﯾﮓ را ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﮐﺮد .زﯾﺮا
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮ روی دﯾﮓﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺟـﺎﻧﺒﯽ آﻧﻬـﺎ ﮔـﺸﺘﻪ،
ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﺸﺘﯽ در دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘـﻪ در
دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﻨﮕـﺎم
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮآوردی ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﮐـﺮدن
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪی آن اﻧﺠﺎم داد و ﺳـﭙﺲ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑـﻪ
ﻋﻤﻞ آورد .در آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ از ﻧـﺼﺐ
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ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﮐﺎراﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا در ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد دﻗﯿﻘﺎً
در زﻣﺎن ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﺮوز اﯾـﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺨﺼﻮص در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ در زﻣـﺎنﻫـﺎی ﻏﯿـﺮ ﻣـﻨﻈﻢ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی دﺳﺘﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﺗﻮﺻـﯿﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد ﭘﻼکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه زﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮ
روی ﺳﯿﺴﺘﻢ و در ﻣﺤﻞ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.
4ـ1ـ 1اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ )ﺳﺎﻋﺘﯽ(

1

اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری آن ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻦ و ﺧـﺎﻣﻮش ﮐـﺮدن
دﯾﮓﻫﺎ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روش اوﻟـﯿﻦ روش ﺑـﺮای
ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﺎری دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً در
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .ﺑـﺮای درﯾﺎﻓـﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن و داﺷﺘﻦ ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎی زﻣـﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻻزم و ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
• اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﮐـﺎری را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻧﻬﺎ
• ﻧﺼﺐ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ 1ﮐـﻪ اﺟـﺎزه اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﯿـﺴﺘﻢ و ﺑـﺎی ﭘـﺲ ﮐـﺮدن

2

ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ را در زﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪﻫﺪ.
1. Clock controls

50

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﺮﻓـﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن در ﺷﮑﻞ 4ـ 1ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪهاﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎی
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ ﻋـﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﮑﻠﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ در اﺛﺮ ﻗﻄﻊ ﺑـﺮق،
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪه در آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﮐـﻪ
اﮔﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ و در واﻗﻊ ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮد .ﮐﻠﯿـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ
ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺟﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﺑﺪﻫﻨـﺪ .در اﯾـﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ دﯾﮕﺮ آن ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺒﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای را ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ
ﺑﺎ اﻧﻮاع اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آن در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻧﯿﺰ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘـﺼﺎدی ﮔـﺮدد .در
ﺷﮑﻞ 4ـ 2ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ 4ـ 1ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎ در
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪهاﺳﺖ

1. Overrides
2. Bypass

ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎری و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی
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ﺷﮑﻞ4ـ 2ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ

در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ:
• ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارﻫﺎ
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ در دو
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﮏ ﻣﺪاره و ﭼﻨﺪ ﻣﺪاره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺪاره از
ﭼﻨﺪ ﻣﺪار ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﺟﺎزه ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺰاء
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ زﻣﺎن ﮐﺎری ﻣﺘﻔﺎوت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ اﻣﮑـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾـﮏ
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪاره ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺗﮏ ﻣﺪاره ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﯽآورد.
اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﺗﮏ ﻣﺪاره ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﮐﻨﺘـﺮل ﮐـﺮد
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎده ﺗﺮ و ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ راﺣﺘﺘـﺮ ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫـﺎی ﺗـﮏ
ﻣﺪاره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺪاره.
• ﺧﺮاب ﺷﺪن ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪاره اﺟﺰاء ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﺣﺎﻟـﺖ ﮐﻨﺘـﺮل ﺧـﺎرج
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏ ﻣﺪاره.
• ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺗﮏ ﻣﺪاره در ﻣﺠﺎورت ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺪاره ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﺻـﺮف ﻫﺰﯾﻨـﻪ اﺿـﺎﻓﯽ ﺟﻬـﺖ اﺗـﺼﺎل ﺑـﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ را ﻧﺪارد.
• در ﻣﻮاردی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺗـﮏ ﻣـﺪاره از اﺳـﺘﻔﺎده از
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪاره ارزاﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎی ﭼﻨـﺪ ﻣـﺪاره دارای اﻣﮑﺎﻧـﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖﻫـﺎی
ﺑﯿﺸﻤﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎی زﻣـﺎﻧﯽ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﮏ ﻣﺪاره از ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪاره ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ،
اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻃﻮل روز ﯾﺎ ﻫﻔﺘـﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﻮاع ارزاﻧﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺺ ﺧﺎﻣﻮش
و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻧﻮاع ﮔﺮاﻧﺘﺮ آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑـﺎر
ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﺷﺪن را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗـﺮ
ﺑﺮای روزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺗﻌﻄﯿﻼت و روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ( ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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• راه اﻧﺪازی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ،راهاﻧـﺪازی ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻞ و ﺧﺎرج و زﻣﺎن ﺷﺮوع اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻞ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐـﻪ در آن ﻗـﺮار داده ﺷـﺪه ،ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ
راهاﻧﺪازی ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺘﺼﻠﻪ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی ﮐـﺮد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧـﺼﺐ
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﻼوه ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫـﺎی اﻣـﺮوزی ﮐـﻪ در ﺻـﻨﻌﺖ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﺎدهای ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺎران و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻠﺐ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺮژی ﻣﯽﮔﺮدد.
• ﻣﺤﮑﻢ و ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ
ﺿﻌﻒ ﻋﻤﺪه ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬـﺎ دارای ﺑﺪﻧـﻪای ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﺛﺮ ﺑﺮﺧـﻮرد ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ وﺳـﯿﻠﻪای دﭼـﺎر ﻣـﺸﮑﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﻓﻠﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﺎت و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد اﺷﯿﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻓﺰاﯾﺶ داده
اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در زﻣﺎن ﻏﯿـﺮ ﮐـﺎری و ﺗﻨﻈـﯿﻢ
ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ دادن
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ از ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدﯾـﺪه و ﺑـﻪ
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ﻃﺒﻊ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﺠـﺎد
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺟﺎزه ﮐـﺎرﮐﺮد ﺳـﺮﯾﻊ و ﺳـﺎده را در
ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻏﯿﺮ از ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را در
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪهﻫـﺎ ﻣﻤﮑـﻦ
اﺳﺖ ﺟﺰﺋﯽ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺟﺪا از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ .اﻟﺒﺘـﻪ اﮐﺜﺮﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎ دارای ﺣـﺬف
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎی
زﻣﺎﻧﯽ از اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﮔﺎه ﻧﺒﻮده و اﯾـﻦ ﻗـﺴﻤﺖ را ﺑـﻪ ﻃـﻮر واﺿـﺢ ،ﺳـﺎده و
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ روی ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﻨـﺪ .در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ راه در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺪار ﻣﻮازی ﺑـﺎ
ﻣﺪار ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺪار ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟـﺮ زﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل در آن در ﻣﺤـﻞ دﯾﮕـﺮ و دور از
دﺳﺘﺮس ﻧﺼﺐ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺬف ﮐﻨﻨـﺪه در ﻣﮑـﺎﻧﯽ واﺿـﺢ و ﻣـﺸﺨﺺ
ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻏﻠﺐ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﭘﺲ از ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﯾﮏ ﺳﯿﮑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺧـﻮد ﺑـﻪ
ﺧﻮد از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﺗـﻼف
اﻧﺮژی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻓﺮدی را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐـﻪ در ﻣﺤـﻞ ﮐـﺎر ﺧـﻮد و در ﺧـﺎرج از
ﺳﺎﻋﺎت اداری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش از ﺣﺬف ﮐﻨﻨـﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﺮک و ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری روز ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
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ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎرﺷـﮕﺮ ﻣﻌﮑـﻮس 1ﺑـﺮای ﺧـﺎﻣﻮش ﮐـﺮدن
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان ﺳـﺎﻋﺖ ﮐـﺎرﮐﺮد ﺧـﺎرج از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ،اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ و ﻧﺤﻮه اﺳـﺘﻔﺎده
از ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣـﯽروﯾـﻢ .در واﻗـﻊ ﻧـﺼﺐ
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ روﺷﯽ ارزان و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻠﻔﺎت اﻧـﺮژی اﺿـﺎﻓﯽ و
ﺑﯿﻬﻮده دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﺮﮔـﺸﺖ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺳـﺮﯾﻊ ،ﺳـﺎدﮔﯽ
ﻧﺼﺐ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ درﮐﺎرﮐﺮد ﻗـﺴﻤﺖﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﺳﯿـﺴﺘﻢ
ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟـﺮﻫـﺎی زﻣـﺎﻧﯽ را ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﻗـﺴﻤﺘﯽ از
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﺳﯿـﺴﺘﻢ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺗﻮﺻـﯿﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .دراﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮای
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ آن ،ﺳﺎدﮔﯽ در اﺳـﺘﻔﺎده از ﺣـﺬف
ﮐﻨﻨﺪه و  ...ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ،زﯾﺮا در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ،ﮐﻨﺘﺮﻟـﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد .ﺑـﺎز ﻫـﻢ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻔﯿﺪ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در ﻣﺤـﯿﻂ
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎده و ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪه
و ﻗﺮار دادن ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ دور از دﺳﺘﺮس اﻓﺮاد ﻏﯿـﺮ ﻣﺘﺨـﺼﺺ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺗـﺸﺨﯿﺺ ﻋـﺪم
ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻮده و ﺑـﺎ ﺑـﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣـﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻨـﺎوب
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد ﺗﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ،ﺧﺎرج ﻧﮕﺮدﻧﺪ.
1. Rundown timer
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4ـ1ـ 2اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺑﻬﯿﻨﻪ

1

اﯾﻦ روش دوﻣﯿﻦ روش در ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫـﺎ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ.
روش اول ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ آن ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده ﺷـﺪ ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎی
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ و از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪهای ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺮوع و ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﮐـﺎر
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎی زﻣـﺎﻧﯽ ﺑﺤـﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻧﯿﺰ دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ زﻣـﺎن
ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺑﻬﯿﻨـﻪ راهاﻧـﺪازی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج و در ﻣﺪلﻫـﺎی ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺗـﺮ ﺣﺘـﯽ
دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ و ﺑـﺮای
ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻓﺮدی درآن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای آن ﻓـﻀﺎ اﻧﺠـﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ
دﯾﮓﻫﺎ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗـﺎ روز
ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ در ﺻـﻮرت
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑـﺮای ﺑـﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی
ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف در روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽﮔـﺮدد .از ﺟﻤﻠـﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی
ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻘـﺎط ﺣـﺴﺎس از ﺳﯿـﺴﺘﻢ
دﭼﺎر ﯾﺦ زدﮔﯽ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ و ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺳﻨـﺴﻮرﻫﺎی ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄـﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ راه اﻧﺪازﺑﻬﯿﻨﻪ در آن ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف رﺳﯿﺪ.
در ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﺑﺎ راهاﻧـﺪازی ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ،زﻣـﺎن ﺷـﺮوع ﮐـﺎرﮐﺮد
دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ و ﺑﺎ ﺳﻌﯽ و ﺧﻄﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،در
1. Optimum-start controller

ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎری و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی
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ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿـﮏ و در ﺑﻬﯿﻨـﻪ
ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ دارای ﻣﺪارﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ
ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺪارﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺪاره ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﺪ دﯾـﮓ
را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ راهاﻧﺪازی ﮐﺮد .اﻣـﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐـﻪ در ﻗـﺴﻤﺖ
ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺳﺎده ﺗـﺮﯾﻦ و ﻗﺎﺑـﻞ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺗـﺮﯾﻦ راه ﺑـﺮای ﻧـﺼﺐ اﯾـﻦ ﻧـﻮع از
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮏ ﻣﺪاره ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﯾـﮏ از
اﺟﺰاء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در ﺷﮑﻞ  3-4ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎی ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی اﻓـﺰودن ﺳﻨـﺴﻮر و ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬـﺎی
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﺑﻬﯿﻨﻪ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺒﻮده و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز در
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ 4ـ 3ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻧﻮاع ﻣﺘﺪاول ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺑﻬﯿﻨﻪ
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در واﻗﻊ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑـﻪ آب و ﻫـﻮا و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﮐﺎرﮐﺮد دﻗﯿﻖ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ دارد .ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد دﻗﯿﻖ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ،ﻧﺼﺐ ﺳﻨﺴﻮر ﻫﻮای ﺧﺎرﺟﯽ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻫﻮای ﺧﺎرج ﺑﺎﯾـﺪ در
ﻣﻌﺮض ﻫﻮای ﺧﺎرج و در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ از ﺻﺪﻣﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ دور ﺑﺎﺷـﺪ و دور از ﺗـﺎﺑﺶ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺑﺎرش ﺑﺎران و درزﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ داﺧﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ
ﻋﺒﻮر ﻫﻮای داﺧﻞ از روی ﺳﻨﺴﻮر ﮔﺮدد ،ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
4ـ1ـ 3اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻓﻀﺎ اﺳﺖ

اﯾﻦ روش ﺳﻮﻣﯿﻦ روش در ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﮐﺮد اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .روﺷﯽ
ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻪ در آن ﺑﺮروی دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻓـﻀﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی دﻣـﺎی ﻫـﻮای ﺧـﺎرج
)ﻣﺤﯿﻂ( ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﻓﺼﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑـﺴﯿﺎر
ﮐﺎراﺗﺮ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻮای ﺧﺎرج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد اﺳـﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎتﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺗﺠﻬﯿـﺰات
اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ در آن ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨـﻪ اﻧـﺮژی ﻧﻤـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ.
ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ دارای ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﺜـﻞ ﻫﺘـﻞﻫـﺎ،
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اداری و  ....در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﻨﺠـﺮهﻫـﺎ و ﺑـﯽ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﺗﻼف اﻧﺮژی ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑـﺮای
اﻧﺮژی ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر ﻫـﻮای
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ﺧﺎرج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻣﺎی ﻫﻮای ﺧﺎرج ﻣﯿـﺰان ﮐـﺎرﮐﺮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده و دﯾﮓﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در آن زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾـﺸﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﻼف اﻧﺮژی ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ
دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻞ و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣـﺎﻧﻊ از ﺑـﯽ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑـﻪ
ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﺮدن دﯾﮓﻫﺎ در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﯾﯽ
اﻧﺮژی در ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺠﻬﯿـﺰات
ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮓ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺪاﯾﺘﯽ از ﺟﺪاره دﯾﮓ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨـﺪه آب داغ
و ﮔﺮم ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در ﺷﮑﻞ  4-4ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧـﺼﺐ ﺻـﺤﯿﺢ ﺳﻨـﺴﻮر
دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺼﺐ آن در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻔـﺼﯿﻞ ﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ در ﺣﺪود ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧـﺎﻣﻄﺒﻮع
در ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣـﯽﺗـﻮان از ﺑـﺮوز
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.

ﺷﮑﻞ 4ـ 4ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻧﻮاع ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دﻣﺎی ﻫﻮای ﺧﺎرج ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
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4ـ 2اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن زﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺣﺎل در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮی از ﺻﺮﻓﻪ ﺟـﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و اﮐﺜـﺮ
دﯾﮓﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠـﯽ ﺑـﺮای ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﻧـﻮع ﺳـﻮﺧﺖ در زﻣـﺎنﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از دﯾﮓ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف
][8

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد:

• اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾـﺪ اﻧـﻮاع ﺳـﻮﺧﺖ ﻫـﺎی ﻗﺎﺑـﻞ ﻣـﺼﺮف در دﯾـﮓ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ دو ﺻـﻮرت ﺧﺮﯾـﺪاری ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ .دﺳـﺘﻪ اول
ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺠﻢﻫﺎﯾﯽ )ﻣﺜﻞ ﮔـﺎﻟﻦ( ﻋﺮﺿـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪه و ﻫـﺮ
ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜـﻞ ﻧﻔـﺖ
و ﭘﺮوﭘﺎن ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﭘﺮداﺧﺘـﯽ در
زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .دﺳﺘﻪ دوم ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐـﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻧﻬﺎ درﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎز و ﺑﺮق .ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ
در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺰ
دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ.
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ﺷﮑﻞ 4ـ 5ﻧﻤﻮﻧﻪای از دﯾﮕﻬﺎی دو ﺳﻮﺧﺘﯽ)ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز(

• ﮔﺎم دوم ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺳـﺘﻔﺎده
از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ روی
راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺰاء ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾـﮓ ﻣـﯽﺷـﻮد .ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺎز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﺸﻌﻞ ،ﺑﺪﻧﻪ ﻃﺮف آﺗﺶ و  ...را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارای راﻧﺪﻣﺎن ﻫﺎی اﺣﺘﺮاق ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓ ﻣﯽﮔﺮدد .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾـﮓ ﻧﯿـﺰ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﻤﭗ ﻧﻔﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآورﯾـﻢ ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﻗﺒﻞ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮ ﻣـﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺮژی ﻣـﺼﺮﻓﯽ آﻧﻬـﺎ در اﯾـﻦ ﻗـﺴﻤﺖ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮔﺎمﻫﺎی اول و دوم اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿـﺮد ،در ﮔـﺎم ﺳـﻮم
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﭼﻪ زﻣـﺎﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻌـﻮﯾﺾ در ﻧـﻮع ﺳـﻮﺧﺖ را
اﻧﺠﺎم داد .ﺗﻌﻮﯾﺾ در ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﺻـﻮرت ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﻣﺠﻤـﻮع
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺳـﻮﺧﺖ ،ﻧﮕﻬـﺪاری از ﺳﯿـﺴﺘﻢ و ﮐـﺎرﮐﺮد اﺟـﺰاء ﺟـﺎﻧﺒﯽ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺪﯾﺪ از ﺳـﻮﺧﺖ ﻗﺒﻠـﯽ ﮐﻤﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﻧـﻮع
ﺳﻮﺧﺖ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠـﺎم داد
ﮐﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
• آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﯽ واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ و دﻗﯿﻖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮔﺎمﻫﺎی ﯾﮏ و دو اﻧﺠﺎم ﻣـﯽﮔﯿـﺮد،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ واﺣﺪ ﯾﮑﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد .اﻟﺒﺘـﻪ اﮐﺜـﺮ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و ﻣـﺴﺌﻮﻻن ﺑﯿـﺸﺘﺮ
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﯾﯽ راهاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬـﺪاری
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را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾـﺪاری ﺳـﻮﺧﺖ ،راﻧـﺪﻣﺎن اﺣﺘـﺮاق و ﮐـﺎرﮐﺮد
اﺟﺰاء ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﻧﻔـﺖ ﺳـﺒﮏ را ﺑـﻪ ﻧﻔـﺖ ﺳـﻨﮕﯿﻦ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾـﺪاری ﻧﻔـﺖ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻧﯿﺰ از اﻗﺘﺼﺎدی ﺑـﻮدن اﯾـﻦ روش آﮔـﺎه
ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد.
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4ـ2ـ 1ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ
و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز اﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ،
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ را ﻋﻮض ﮐـﺮد .در اﯾـﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳـﺎده ﺗـﺮ و ﺑـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺧـﺎﻃﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺨﺼﻮص در ﻣـﻮاﻗﻌﯽ ﮐـﻪ دﯾـﮓﻫـﺎ دارای دﺳﺘﺮﺳـﯽ آﺳـﺎﻧﯽ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﺘﺮل در ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻮع ﺳـﻮﺧﺖ ﺗﻮﺳـﻂ اﻓـﺮاد ،زﯾـﺎد ﻗﺎﺑـﻞ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺒﻮده و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد ،دﯾﮕﺮ اﯾﻦ روش ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد
را در ﺳﯿﺴﺘﻢ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ ﻣـﺼﺮﻓﯽ را ﺧـﺎﻣﻮش ﮐـﺮده و ﻣـﺸﻌﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺪﯾﺪ را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﯿﮕﻨﺎلﻫـﺎﯾﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ داده ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻋﻤـﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﺳﻮﺧﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﯽﺗـﻮان ﺳـﯿﮕﻨﺎل ورودی را از ﻃﺮﯾـﻖ
ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ زﻣﺎﻧﯽ ،اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،و ﯾﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ
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ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﻣﺎی ﻫﻮای ﺧﺎرج ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﯾـﻦ
ﻣﺒﻨﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم داد .ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﮕﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داﺋﻢ ﻓﺮد ﻣﺴﺌﻮل ﺑـﺮای
اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ در ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ اﯾﻦ ﻋﻤـﻞ را ﺑﻄـﻮر ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ اﻧﺠـﺎم داد .اﻟﺒﺘـﻪ ﻧـﺼﺐ
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎر ﺣﺴﺎس و دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾـﻦ
اﻣﺮ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد .ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻨﺎوب دارد ﺗﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮد
اﯾﺪهآل ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻧﮕﺮدد.
4ـ 3ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺰای ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮓ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺳـﺎﻋﺎت ﮐـﺎرﮐﺮد اﺿـﺎﻓﯽ دﯾـﮓ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
اﻧﺘﺨﺎب اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻣـﺼﺮﻓﯽ ﺑـﺮای ﮐـﺎرﮐﺮد ﺳﯿـﺴﺘﻢ ،اﮐﻨـﻮن ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﺟﺰای ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﺟـﺰای
ﺟﺎﻧﺒﯽ از دو ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ اﺗﻼف اﻧﺮژی ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ:
• ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞﻫﺎی 4ـ 6و 4ـ 7ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺟـﺎﻧﺒﯽ دﯾـﮓ
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺮای ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﮐـﺎرﮐﺮد ﺳﯿـﺴﺘﻢ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎر اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺗﺎﯾﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻟـﯽ در اﮐﺜـﺮ ﻣﻮاﻗـﻊ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ دوم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات دو ﮔﺎﻧـﻪ داﺋﻤـﺎً در ﺣـﺎل
ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف اﻧﺮژی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾـﻦ ﺗﻠﻔـﺎت
اﻧﺮژی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ﺑﺘـﻮان
ﮐﺎرﮐﺮد اﺿﺎﻓﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد.
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ﺷﮑﻞ 4ـ 6از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺰای ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی دودﮐﺶ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎن در
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد.
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• ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری اﺟﺰای ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف دﯾﮓ
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اﮐﺜﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر دارای ﺗﻮان ﮐﺎری ﯾﮑﺴﺎن و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ
اﺗﻼف اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﮐﺎرﮐﺮد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ
ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺎز اﻧﺘﺨﺎب ،اﺟﺰاء را ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﻫﻤـﻮاره آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺎ ﻗـﺪرت
ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﮓ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ از ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ.
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ﻧﺤﻮه ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ و ﺣﺘﯽ ﻧـﻮع ﺳـﻮﺧﺖ دﯾـﮓ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮓ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ ﺳـﻨﮕﯿﻦ
در ﺣﺪود  5%ﺗﺎ  10%از ﮐﻞ اﻧﺮژی ورودی ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾـﻦ اﻧـﺮژی در
اﻧﻮاع ﮔﺎز ﺳﻮز آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ
ﻧﺤﻮه ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ اﺷـﺎره ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺗﻠﻔـﺎت اﻧـﺮژی
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ورودی ﺧﻮد را از ﺑﺎر دﯾﮓ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ
ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ اﺳﺖ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣـﺎن ﻧﯿـﺎز،
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ در ﺑﻘﯿﻪ ﺣﺎﻻت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ در ﻫﻨﮕـﺎم ﺧـﺎﻣﻮش ﺑـﻮدن
دﯾﮓ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿـﺰات اﺑﺘـﺪا
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﺘـﺮل
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر دﯾﮓ داﺷﺖ .ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت دﯾـﮓ ﺷـﺎﻣﻞ :ﭘﻤـﭗﻫـﺎی
ﮔﺮدش آب ﮔﺮم ،ﭘﻤﭗﻫﺎی ﺗﻐﺪﯾﻪ آب ،ﭘﻤﭗﻫـﺎی ﺗﻘﻄﯿـﺮی ،ﭘﻤـﭗﻫـﺎی ﺳـﻮﺧﺖ ،ﮔـﺮم
ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻣﺪ ،ﻓﻦﻫﺎ ،ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی ﻫﻮا ،ﺗـﺼﻔﯿﻪ

ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎری و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی
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ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی آب و  ...ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺑﺎر دﯾﮓ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی دﺳـﺘﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮔـﺮدد ،ﻧـﺼﺐ
ﭘﻼﮐﻬﺎﯾﯽ واﺿﺢ و روﺷﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ و دﯾﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
آﻣﻮزش اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
4ـ3ـ 1اﺗﺼﺎل ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ دﯾﮓ

اوﻟﯿﻦ روش ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺗﻠﻔـﺎت اﻧـﺮژی در ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺟـﺎﻧﺒﯽ ،واﺑـﺴﺘﻪ ﮐـﺮدن
ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ در
ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد ،ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺟـﺎﻧﺒﯽ ﺣﺘـﯽ در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎری ﻫﻢ روی دﯾﮓ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﺷـﺎن اداﻣـﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧـﺮژی ﻻزم ﺑـﺮای
اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮓ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ دﯾﮓ ﻧﯿـﺰ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﻞ دﯾﮓﻫـﺎ ﻣﺘـﺼﻞ
ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﭘﻤﭗ ﺗﻐﺬﯾﻪای را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺮ ﺳـﻮﻟﻮﻧﻮﺋﯿﺪی ﺑـﻪ
ﮐﻠﯿﻪ دﯾﮓﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ﻧﺼﺐ
ﻧﺸﻮد اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﮐﺎر ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد .ﺣـﺎل ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از
ﻣﺼﺮف اﺿﺎﻓﯽ اﻧﺮژی ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﻤﭗ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺮ ﺳـﻮﻟﻮﻧﻮﺋﯿﺪ و
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻟﻪ ،از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮓﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﯾﮓﻫﺎ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﻤﭗ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾـﮏ ﺳﯿـﺴﺘﻢ
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻻزم ﺑﺮای روﺷـﻦ ﮐـﺮدن
اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺎز دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ آﻧـﺴﺖ ﮐـﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﯿﮑﻠﯽ در آﯾـﺪ .اﯾـﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﺑﺨـﺼﻮص در
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﺮﺳﯽ راهاﻧﺪازی ﺑﺎﻻ ،ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .زﯾـﺮا ﺳـﯿﮑﻠﯽ ﮐـﺮدن ﺳﯿـﺴﺘﻢ
ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺪاوم ﺗﺎﺳﯿﺴﺴﺎت ﮔﺸﺘﻪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻧﮕﻬـﺪاری
ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻋﻤﺮ و ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻤﺘﺮ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜـﺎل
ﻣﻮﺗﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد ،دارای ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﮐﻤﺘـﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ
اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮓﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷـﻮد ﺑﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ را
ﻫﻤﻮاره ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه دارای ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد
ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮروی اﻏﻠﺐ ﭘﻤﭗﻫـﺎ و ﻓـﻦﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ ،از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻨﺮﺳﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾـﻦ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟـﯽ را ﭘﯿـﺎده
ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﺮای ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﮐﻮﭼـﮏ ﮐـﺎرﺑﺮد
دارد ﺗﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺰرﮔﺘﺮ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ارزان ،ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺳﺎده ﻣﯽﺗـﻮان
ﺗﺎ  40%از ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه
ﺗﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻮﭼﮏ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
4ـ3ـ 2ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ دوﺗﺎﯾﯽ

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺗﺎﯾﯽ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺤﯿﺢ آﻧﻬـﺎ
اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻼف ﻣﯽﺷﻮد .روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﯾـﻦ ﺗﺠﻬﯿـﺰات در
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد دوﻣﯿﻦ روش ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐـﺮدن اﻧـﺮژی ﻣـﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻂ دﯾـﮓﻫـﺎ
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ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ دوﺗﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻤﭗﻫﺎی آب ﮔﺮم ،ﭘﻤﭗﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾـﻪ
ﺗﻘﻄﯿﺮی و ﭘﻤﭗﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺳﻮﺧﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻄـﻊ و وﺻـﻞ در
ﻣﺪار ﻗﺪرت اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﺎرﮐﺮد اﺿﺎﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوم ﯾﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺷﺪ.
4ـ 4ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎر ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﯿﻦ دﯾﮓﻫﺎ
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ روش در ﺗـﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﮐـﺎری ﺑـﺮای ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔـﺎت اﻧـﺮژی ﮐـﻪ در
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دﯾﮓ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎر ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﯿﻦ دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ آن ﺗﺮﺗﯿـﺐ روﺷـﻦ ﺷـﺪن
دﯾﮓ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎر ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ،ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪ
اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد:

][1

• دﯾﮓﻫﺎ در ﻧﻮعﻫﺎ ،ﺳﺎﯾﺰﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دارای
راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوت در راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺮای
دﯾﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ  30%ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳﺪ.
• راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ دو دﯾﮓ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ راﻧﺪﻣﺎن آﻧﻬﺎ در  60%ﺑﺎر رخ
دﻫﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎر  120%ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎر ﺑﯿﻦ دو دﯾﮓ ﻣﯽﺗـﻮان
ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾـﮏ دﯾـﮓ
 100%ﺑﺎر و ﺑﻪ دﯾﮓ دﯾﮕﺮ  20%ﺑﺎر داده ﺷﻮد ،راﻧﺪﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓـﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
• دﯾﮓﻫﺎ دارای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
• دﯾﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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• در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دﯾﮓ ﺑﺎ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪ
در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺮاﺣـﻞ زﯾـﺮ
اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد:
• ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از دﯾﮓﻫﺎ و در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر.
• ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ دﯾﮓ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺎر ﮐـﻞ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز.
• ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرا ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺎر و ﺑـﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ.
ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻮﺗﺎه در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ راﻧـﺪﻣﺎن دﯾـﮓﻫـﺎ و
ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﺪﮔﺎه روﺷـﻨﯽ را در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ
ﻫﺪف از ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﯾﮓﻫﺎ را ﻣﯽﺗـﻮان در اﯾـﻦ ﺑﺤـﺚ ﺑـﻪ دو ﻗـﺴﻤﺖ دﯾـﮓﻫـﺎی ﻗـﺪﯾﻤﯽ و
دﯾﮓﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد .دﯾـﮓﻫـﺎی ﻗـﺪﯾﻤﯽ ﺑـﺎ راﻧـﺪﻣﺎنﻫـﺎﯾﯽ در ﺣـﺪود 70%
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر ،راﻧﺪﻣﺎن اﯾﻦ دﯾﮓﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺗﻼف اﻧﺮژی در
ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش 1از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن اﯾﻦ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣـﯽآﯾـﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﯾﺎدی در اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش در اﯾـﻦ
دﯾﮓﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺗﺎق اﺣﺘﺮاق ﺑﺎز دارای ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی ﺑـﺎﻻﺗﺮی
در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش )ﺣﺪود  10%از ﮐﻞ اﻧﺮژی ورودی( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ اﺗﺎق اﺣﺘﺮاق
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑـﺎش ،دارای اﺗـﻼف
1. standby losses
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اﻧﺮژی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮓﻫﺎی ﺑـﺎ ﻣـﺸﻌﻞ ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪای ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺗﻼف اﻧﺮژی در
ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﻫﺴﺘﻨﺪ .در دﯾﮓﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺑﺮ روی دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯿـﺰان ﺗﻠﻔـﺎت
اﻧﺮژی در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓ ﻣﯽﺷﻮد.
وﻟﯽ در دﯾﮓﻫﺎی اﻣﺮوزی ،دﯾﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳـﻮﺧﺖ ﯾﮑـﺴﺎن دارای راﻧـﺪﻣﺎنﻫـﺎی
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺴﺎوی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎر ﺑﺮ روی اﯾﻦ دﯾﮓﻫﺎ ﻧﯿـﺰ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در
راﻧﺪﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮔﺮدد )در ﺑﺎرﻫﺎی ﮐﻢ در ﺣﺪود ﭼﻨﺪ درﺻﺪ و در ﺑﺎرﻫﺎی زﯾـﺎدﺗﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ( .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ
دارای راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺪود  82%- 85%و دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز ﻧﯿﺰ راﻧـﺪﻣﺎنﻫـﺎﯾﯽ در
ﺣﺪود  81%را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮعﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،در دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﮔﺮﻣﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺎزﻫﺎی اﺣﺘﺮاق راﻧﺪﻣﺎن را ﺣﺘﯽ ﺑﻪ  90%ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار
ﮔﯿﺮد ،ﻧﻮع ﻣﺸﻌﻞ دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻮع ﻣﺸﻌﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟـﯽ
دﯾﮓ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در راﻧـﺪﻣﺎن ﻣـﯽﮔـﺮدد .در ﺣﺎﻟـﺖ ﮐﻠـﯽ
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ:
• ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺗﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای

1

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در دﯾﮓ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﻌﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ در
ﺑﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش اﺻـﻠﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺖ در راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
1. Single-stage burner
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• ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی دو ﻣﺮﺣﻠﻪای

1

ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﺮ روی دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎر ،ﺑـﻪ ﻣـﺎﮐﺰﯾﻤﻢ راﻧـﺪﻣﺎن
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ را در  60%و ﺣـﺪ ﺑـﺎﻻ را در  80%ﺑـﺎر ﺗﻨﻈـﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،
راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﻮﻧﺪه

2

اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗـﻮان ﺧﺮوﺟـﯽ در ﯾـﮏ ﺑـﺎزه ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ اﻧـﺪ
راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﯾﯽ را در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر دﯾﮓ ﺑﺮای دﯾﮓﻫﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ آورﻧـﺪ .ﺣـﺎل ﺑـﺎ اﯾـﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن اﻧﻮاع دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ زﯾـﺮ و ﺑـﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ و ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﻦ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫـﺎ
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد:
• ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از دﯾﮓﻫﺎ
اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺮآورد راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺮای ﮐﻠﯿـﻪ دﯾـﮓﻫـﺎ و در ﺗﻤـﺎم
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮآورد راﻧﺪﻣﺎن ،ﺗﻠﻔﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑـﺎش را ﺷـﺎﻣﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﮓ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺑﺮآورد راﻧﺪﻣﺎن ،ﺑﺎﯾـﺪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ازای واﺣﺪ اﻧﺮژی ﺧﺮوﺟﯽ از دﯾﮓ در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑـﺎر ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔـﺮدد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑـﺎر
ﺑﻪ ازای واﺣﺪ اﻧﺮژی ﺧﺮوﺟﯽ از دﯾﮓﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﺟﻤﻊ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣـﻮرد
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از دﯾﮓﻫﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
1. Two-stage burner
2. Modulating burner
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اﯾﻦ روش در واﻗﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ روﺷﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در دﯾـﮓﻫـﺎی ﺑـﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺳـﻮزاﻧﺪن
ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯽﺗﻮان از دو ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮد.
• ﺗﻌﯿﯿﻦ روﻧﺪ روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎر در دﯾﮓﻫﺎ
ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از دﯾﮓﻫﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان ﺑـﺎر
ﮐﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮓﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد را ﻃﻮری ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﺗـﺎ ﺗﻮﺟﯿـﻪ اﻗﺘـﺼﺎدی
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎر ﺑﯿﻦ دﯾﮓﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮع ﻣﺸﻌﻞ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ ﮐﻠـﯽ ﺗـﮏ
ﻣﺮﺣﻠﻪای دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ،ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺑﺎر ﺑﯿﻦ دﯾﮓﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد.
اوﻟﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎر در دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،دﯾـﮓﻫـﺎی ﺑـﺎ
ﻣﺸﻌﻞ ﺗﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐـﻪ در ﻗـﺴﻤﺖ ﻗﺒـﻞ
ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﯾﻦ دﯾﮓﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ و ﻧﮕﻬـﺪاری و ﮐـﺎرﮐﺮد
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ در واﺣﺪ اﻧﺮژی ﺧﺮوﺟﯽ ،در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﻣﺎ و ﻓـﺸﺎر آب ﮔـﺮم ﯾـﺎ داغ
وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ در
واﺣﺪ اﻧﺮژی ﺧﺮوﺟﯽ در دﻣﺎﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ آب داغ ﯾﺎ ﮔﺮم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧـﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺘﺮ اﺑﺘﺪا ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮده و ﺳـﭙﺲ ﺑﻘﯿـﻪ
دﯾﮓﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻄﻮر ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐـﺮد .ﺗﻘـﺴﯿﻢ ﺑـﺎر ﺑـﯿﻦ
دﯾﮓﻫﺎ و ﻧﺤﻮه روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎی ﺗـﮏ
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد.

74

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد راهاﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ در زﻣـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒـﻞ،
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﻣﺎی آب داﺧﻞ دﯾﮓﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎﻻ و اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﮓ و ﯾﺎ دﯾﮓﻫـﺎی ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﯿـﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮای راهاﻧﺪازی در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻧﯿﺰ
ﮐﺎﻫﺶ داد .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐـﺎری،
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﺑـﺎ ﺷـﺮوع
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮری ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ورودی ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ دﻣﺎی ﻫﻮای ﺧﺮوﺟـﯽ ﺑـﻪ
آن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد ﺗـﺎ در اﯾـﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد ﺑﺘﻮان ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺤﯿﻂ ،ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺮای ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤـﻮد .ﻣـﻮاردی ﮐـﻪ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ
راهاﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﺎرﺑﺮد دارد ﮐـﻪ ﺗﺎﺳﯿـﺴﺎت
دﯾﮓ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻢ روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ دﯾﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ و ﻣﺜﻼً ﺑﺮای ﻓـﺼﻞ
ﺳﺮﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ و ﺧﺎرج ﮐﺮدن دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎﻻ از ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺑـﺮای
ﯾﮏ ﺑﺎر راهاﻧﺪازی آن ﭼﻨﺪان دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺒﻮده و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺮای
ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮓﻫﺎ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺑﺮﺳﻨﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎر در دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣـﺸﻌﻞ
دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣـﺸﻌﻞ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﯾﮏ ﻣﺸﻌﻞ ﺟﺪا ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﻫﺮ دﯾـﮓ و ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﮐـﺎرﮐﺮد
ﻣﺸﻌﻞ ،اﻗﺘﺼﺎدﯾﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل دﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞ دو
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ﻣﺮﺣﻠﻪای را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺎل در اﯾﻨﺠﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻫﻤـﺎن ﻣـﺸﻌﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد و ﯾـﺎ
ﻣﺸﻌﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﮓ دﯾﮕﺮی را در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻗﺮار داد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاﺳﺎس راﻧـﺪﻣﺎن ﻣﻌـﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﺖ اول اﮔﺮ دﯾﮓﻫﺎ دارای راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ زﻣـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ
راﻧﺪﻣﺎن در ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ﻣﺜﻼً اﮔﺮ دﯾﮓﻫﺎ دارای راﻧﺪﻣﺎن
 80%ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و راﻧﺪﻣﺎن  76%ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻬﺘـﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ دو
دﯾﮓ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮐﺎرﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮓ اول
دارای ﻣﺸﻌﻠﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  80%و دﯾﮓ دوم ﻧﯿﺰ دارای ﻣـﺸﻌﻠﯽ
ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن دو ﻣﺮﺣﻠﻪای  76%ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮓ اول ﺧﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.اﯾﻦ
ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ در زﯾﺮ آﻣﺎده اﺳﺖ:
ﺟﺪول4ـ 1ﺗﺮﺗﯿﺐ وارد ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮓﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺬﮐﻮر

ﻓﺸﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
ﺑﺮای ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ

ﺗﺮﺗﯿﺐ وارد ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﻬﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
)ﺣﺎﻟﺖ اول(

ﺗﺮﺗﯿﺐ وارد ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮓﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
)ﺣﺎﻟﺖ دوم(

13 PSI

#1ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

#1ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

12 PSI

#2ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

#1ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم

11 PSI

#1ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم

#2ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

10 PSI

#2ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم

#2ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول 4ـ 1ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ اﺑﺘﺪا دﯾﮓﻫﺎی ﺑـﺎ راﻧـﺪﻣﺎن
ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از
ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﯾﮏ از دﯾﮓ ﻫﺎ ﮐﻪ دارای راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﺖ راهاﻧﺪازی
ﺳﺮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ راهاﻧـﺪازی
ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌـﺎت ﺧـﺎﻣﻮش و روﺷـﻦ ﺷـﺪن ﺳﯿـﺴﺘﻢ زﯾـﺎد ﺑﺎﺷـﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺳﻮﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﺣـﺎﻟﺘﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻗـﺴﻤﺖ ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن آن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد،
دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم اﺳـﺘﻔﺎده و ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﮐـﺮدن ﭼﻨـﯿﻦ
دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اول آﻧﮑﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﻠﯿﻪ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً دﯾﮓﻫﺎ در درﺻـﺪ ﻣﺸﺨـﺼﯽ
از ﺑﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺑﺎر ﮐﻞ را ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد
و از ﺗﻌﺪادی از دﯾﮓﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ در ﻫﻤـﺎن درﺻـﺪ ﻣـﺸﺨﺺ ﮐـﺎر
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در  70%ﺑﺎر دﯾﮓﻫﺎ دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﺎر ﮐـﻞ
 140%ﺑﺎﺷﺪ دو دﯾﮓ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  70%در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ دﯾﮓ اول دارای راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ زﻣـﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ  100%ﺑﺎر ﻧﺮﺳﯿﺪه دﯾﮓ دوم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ راﻧـﺪﻣﺎن دﯾـﮓ
اول ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر اﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،راهاﻧﺪازی دﯾﮓ دوم ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن دﯾـﮓ
اول ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ  100%ﺑﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ.
راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﻧﯿـﺰ دﻗﯿﻘـﺎً ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﯾـﮓ ﻫـﺎی ﺑـﺎ ﻣـﺸﻌﻞ ﺗـﮏ
ﻣﺮﺣﻠﻪای و دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻮده و ﻫﻤﺎن ﻧﮑﺎت را ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد.
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• اﺟﺮای ﻃﺮح
ﺳﻮﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎم ،اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺟﺮای ﻃـﺮح ،ﻫـﻢ ﺑـﺎ
آﻣﻮزش اﻓﺮاد و ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ در ﻗـﺴﻤﺖ
ﺑﻌﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺻـﺮف ﻫﺰﯾﻨـﻪ اوﻟﯿـﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎر ﺑﯿﻦ دﯾﮓﻫـﺎ ﻣـﯽﺗـﻮان از اﺟـﺮای
دﻗﯿﻘﺘﺮ ﻃﺮح ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﺑﺮای اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﻃﺮح در ﮐﻨﺘﺮل
دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل و ﻧﻈﺎرت داﺋﻢ و دﻗﯿﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﺎز ﻫـﻢ ﺑـﺎ اﯾـﻦ
ﻫﻤﻪ دارای ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﮏ ﺗﮏ دﯾـﮓﻫـﺎ در
ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ  5ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
4ـ4ـ 1ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎر ﺑﯿﻦ دﯾﮓﻫﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﺟـﺮای ﻃـﺮح از ﮐﻨﺘـﺮل
دﺳﺘﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﯽ دارای ﺿﻌﻒﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣـﻀﻮر
داﺋﻢ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮد ﻣﺘﺼﺪی ﺑﻪ دﯾﮓﻫﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ
دﻗﯿﻖ ﺑﺎر ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪه ﺗـﺎ اﯾـﻦ روش ﮐﻨﺘـﺮل
دارای ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷـﺪ .در واﻗـﻊ در روش
ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺋﻢ ﻓﺮد ﻣﺘﺼﺪی ﻣﯽﺗﻮان
از اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﻃﺮح ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻣﺸﻌﻞﻫـﺎ ﻻزم اﺳـﺖ
در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﺎﻻت ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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ﺑﺮای دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞ ﺗﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎن راهاﻧﺪازی ﺳﺮد ﺳﯿـﺴﺘﻢ و آن ﻫـﻢ
در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎً اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﺘﻮاﻟﯽ 1ﻻزم اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐـﻪ در
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺳﺎده ﮐـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس دﻣـﺎ و ﻓـﺸﺎر ﺳـﯿﺎل درون
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﻃﺮح ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮓﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻣـﺸﻌﻞ دو ﻣﺮﺣﻠـﻪای ﻧﯿـﺰ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ دﯾـﮓﻫـﺎ دارای
راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟـﺮ ﺳـﺎده ،ﮐﻨﺘـﺮل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿـﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ را اﻧﺠﺎم داد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از دو ﯾﺎ ﺳﻪ دﯾﮓ در ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﯿﮑﻠﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣـﯽﮔـﺮدد .در
دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻻزم ﺑـﻮده ﺑﻠﮑـﻪ
ﺿﺮوری ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎر ﺑﯿﻦ دﯾﮓﻫـﺎ ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺳﺎده ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ورودی ﺧﻮد را از دﻣﺎی آب و ﯾـﺎ
ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺮوزه ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿـﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﺪاول آﻧﻬﺎ در ﺷﮑﻞ 4ـ 8ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ .اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﻦ دﯾﮓﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه و ﺑﺎ دﯾﮓﻫـﺎﯾﯽ
ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻫﭽﻨﯿﻦ راهاﻧﺪازی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮد را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ در ﻣﺼﺮف اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﮐﻨﺘـﺮل
اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻏﻠﺐ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺳـﺎزﻧﺪه،
1. Sequencing controller

ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎری و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی
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اﻧﻮاع ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﮑﯿﺞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﺑـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی ﮐﻨﺘﺮﻟـﺮ
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﮐﻠﯿﻪ دﻣﺎﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﮏ ﺗﮏ
دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺑﻪ آن داده ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪای
ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﭼـﺮا ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﮐﻤـﮏ ﺑﺰرﮔـﯽ در
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از :اﻧﺘﺨـﺎب
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد دﯾـﮓﻫـﺎی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده را داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ و ﮔﺮان ﺗﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ دﯾﮓﻫـﺎﯾﯽ از
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﺳـﺘﯽ و ﺑﺎزدﯾـﺪﻫﺎی
دورهای آﻧﻬﺎ ﺗﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﺪهآل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪهﺷﺎن ﺧﺎرج ﻧﮕﺮدﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ 4ـ 8ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ روش ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎر دﯾﮓﻫﺎ

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎی
ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎری و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺳﺎﻋﺎت ﮐـﺎرﮐﺮد
اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮐـﺎرﮐﺮد ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده ﺷـﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾـﺪ ،اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی
راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻮاﻟﯽ راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳـﺎزی اﻧـﺮژی
دارد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﺎر دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .در اﯾﻨﺠـﺎ ﭼﻨـﺪ دﻟﯿـﻞ اﺻـﻠﯽ ﮐـﻪ
][8

اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﺳﺖ:

• ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻧﺮژی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات دﯾﮕـﺮ ﻣـﺼﺮف
ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮓﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ اﻓـﺖ ﮐـﻮﭼﮑﯽ در راﻧـﺪﻣﺎن
دﯾﮓﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی اﻧﺮژی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ
ﮐﻨﺘﺮل و اﻧﺪازهﮔﯿـﺮی ﻣـﻨﻈﻢ راﻧـﺪﻣﺎن در دﯾـﮓﻫـﺎ ﺻـﻮرت ﻧﮕﯿـﺮد ،ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ
راﻧﺪﻣﺎﻧﺸﺎن ﺑﯿﻦ  5%ﺗﺎ  10%اﻓﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺖ در دﯾﮓﻫـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺎﻻ
رﻓﺘﻦ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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• ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺘﻮاﻟﯽ راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟـﺰاء
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮای آﻧﻬﺎ آﮔﺎه ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺻـﻼح آن
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ اﻧﺮژی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮد.
• ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاری و ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣـﻨﻈﻢ راﻧـﺪﻣﺎن
دﯾﮓﻫﺎ ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﺎﻫﺶ زﯾﺎد راﻧﺪﻣﺎن و ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮔﺸﺖ.
• ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﻣـﯽﺗـﻮان اﮐﺜـﺮ ﻋﯿـﻮب ﮐـﺎرﮐﺮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ را درﯾﺎﻓﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن دﯾـﮓ ﻫـﺎ درﺳـﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻓﺰودن ﺗﺠﻬﯿـﺰات اﺿـﺎﻓﯽ ،ﻧﻈﯿـﺮ ﺳﯿـﺴﺘﻢ
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ،ﺑـﺮای اﻓـﺰاﯾﺶ راﻧـﺪﻣﺎن و ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔـﺎت دارای
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻧﺪازهﮔﯿـﺮی راﻧـﺪﻣﺎن دﯾـﮓﻫـﺎ ﮐـﺎر ﻣـﺸﮑﻠﯽ ﻧﺒـﻮده و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻔﯿﺪی را از آن
ﺑﺪﺳﺖ آورد.
5ـ 1روشﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻮاﻟﯽ راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ
راﻧﺪﻣﺎن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ اﻧـﺮژی ﻣﻔﯿـﺪ ﺧﺮوﺟـﯽ از ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺑـﻪ اﻧـﺮژی ورودی ﺑـﻪ آن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺮژی آب ﮔﺮم ﯾﺎ داغ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ اﻧـﺮژی
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻣﺸﻌﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﻧـﺴﺒﺖ اﯾـﻦ دو ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﺘﻮان راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آورد .اﻣﺎ اﯾﻦ روش ،روﺷـﯽ ﮐـﺎﻣﻼً ﺗﺌـﻮری ﺑـﻮده و در
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ﺣﺎﻟﺖ واﻗﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺮژی آب ﮔﺮم ﯾﺎ داغ ﺗﻨﻬﺎ در
ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ
ﻧﯿﺰ دارای ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻼوه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ارزش ﺣﺮارﺗـﯽ و اﻧـﺮژی ﺳـﻮﺧﺖ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ،دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳـﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ روش آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺎ ﺧﻄﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫـﺎ روش
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮات راﻧـﺪﻣﺎن دﯾﮕﻬـﺎ ،از
ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪآﻟﺸﺎن از روش دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ روش ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮات
راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از آن ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺳـﻮﺧﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺳﻮزد و ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﺣﺮارت آزاد ﺷﺪه از اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ ،ﺑﻪ آب ﮔﺮم
ﯾﺎ داغ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات در راﻧﺪﻣﺎن
دﯾــﮓﻫــﺎ ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺣﺎﻟــﺖ اﯾ ـﺪآل را ﺑ ـﻪ دﺳــﺖ آورد .اﻟﺒﺘــﻪ اﯾ ـﻦ روش ﻧﯿ ـﺰ دارای
][4

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

• از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ در زﻣﺎن ﮐـﺎرﮐﺮد دﯾـﮓﻫـﺎ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎر ﺛﺎﺑـﺖ اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺗﻼف اﻧﺮژی در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی از ﺟﺪاره دﯾﮓ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ را ﻧﻤﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد.
• ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻘﺪار راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ را
ﺑﺪﺳﺖ آورد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮات راﻧﺪﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ
اﯾﺪآﻟﺸﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد.
ﺗﺴﺖ ﺑﺮآورد راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﯾﺎ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ
در دود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روش ﺳﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو دﻣﺎﺳﻨﺞ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮای اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی
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دﻣﺎی ﻫﻮای ورودی ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻮده و دﯾﮕﺮی دﻣـﺎی دود را اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و
اﻏﻠﺐ در ﺳﻮراخ ﮐﻮﭼﮑﯽ در دود ﮐﺶ دﯾﮓ و ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﮓ ﻗﺮار
داده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دﻣﺎﺳـﻨﺞﻫـﺎ ،دﺳـﺘﮕﺎه اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﻣﯿـﺰان
اﮐﺴﯿﮋن ﯾﺎ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖﻫـﺎی ﺑـﺎﻻ و
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ راﯾﺎﻧـﻪ
داﺧﻠﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﺪودی )دﻣﺎی ﻫﻮا ورودی ،دﻣﺎی دود و ﻣﯿـﺰان اﮐـﺴﯿﮋن
در دود( ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ دﺳـﺘﮕﺎه اﯾـﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ را
دارا ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮافﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽـﻪ در ﺷـﮑﻞ  1-5ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪهاﺳـﺖ
ﻣﯽﺗﻮان راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد.

ﺷﮑﻞ5ـ 1ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﮔﺮافﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق در دﯾﮓﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
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ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﺶ اﮐﺴﯿﮋن ،ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در دود را ﺑﺮاﺑـﺮ  5%ﻧـﺸﺎن
دﻫﺪ و دﻣﺎی دود ﺧﺮوﺟﯽ  (249oC)480oFو دﻣﺎی ﻫﻮای ورودی ﺑﺮاﺑﺮ(27oC)80oF
ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ 5ـ 1راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﺑﺮاﺑﺮ  80%ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔـﺮافﻫـﺎ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای از ﻓﺮﺿـﯿﺎت
اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اول آﻧﮑﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ اﻏﻠﺐ دارای ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ
ﺑﻮده و در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺰء اﮐﺜﺮﯾﺖ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤـﻮدار ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑـﺎ ﺳـﻮﺧﺖ ﻣـﺼﺮﻓﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑـﺎ راﯾﺎﻧـﻪ داﺧﻠـﯽ ﻧﯿـﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻧـﻮع ﺳـﻮﺧﺖ ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه از اﻫﻤﯿـﺖ وﯾـﮋهای ﺑﺮﺧـﻮردار
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮض دوم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ ،اﺣﺘـﺮاق ﮐﺎﻣـﻞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮض ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧـﺴﺒﺖ ﻫـﻮا ﺑـﻪ
ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺰ زﯾﺎد از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﯾـﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻣﺸﻌﻞ و ﯾﺎ ﻫﻮای ﻧﺎﮐـﺎﻓﯽ در ﻣـﺸﻌﻞ اﺣﺘـﺮاق ﻧـﺎﻗﺺ اﻧﺠـﺎم
ﮔﯿﺮد ،ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﮐﻨﺪ ،از دودﮐﺶ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ
اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی اﮐـﺴﯿﮋن و دی اﮐـﺴﯿﺪ ﮐـﺮﺑﻦ
اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳـﻬﻢ زﯾـﺎدی از
اﻧﺮژی ﻫﺪر ﻣﯽرود .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗـﺴﺖ دﯾﮕـﺮ ﺑﺠـﺰ ﺗـﺴﺖ راﻧـﺪﻣﺎن
اﺣﺘﺮاق ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﻮﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮض در اﯾﻦ روش آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺎﺷـﯽ از
ﮔﺮم ﺷﺪن ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآورﯾـﻢ .ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﮔﺮﻣـﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از اﺣﺘـﺮاق در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده وﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻼوه دﻣﺎی ﺳـﻮﺧﺖ
ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.اﯾﻦ ﻓﺮﺿـﯿﺎت ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ
ﮔﯿﺮی و اﯾﺠﺎد ﮔﺮاﻓﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ در ﺷﮑﻞ 5ـ 1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد،ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘـﺮاق دﺳـﺖ ﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ اوﻻً
اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان اﻧـﺮژی ﻣﻤﮑـﻦ آزاد
ﮔﺮدد .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ اﯾﻦ اﺣﺘﺮاق اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺮارت آزاد ﺷﺪه در اﺛﺮ اﺣﺘﺮاق ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﻮﺟـﺐ ﮐـﺎﻫﺶ
اﻧﺮژی ﺗﺒﺎدل ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﯿﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﺛﺎﻟﺜﺎً دﯾﮓ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻧـﺮژی
را از ﮔﺎزﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣـﻮارد در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻌﺮﯾـﻒ
ﮔﺮاﻓﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ در ﺷﮑﻞ 5ـ 1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آن آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺎزﻫﺎی اﺣﺘﺮاق ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
در ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮد .در ﮔﺮاﻓﻬـﺎی ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ راﻧـﺪﻣﺎن اﺣﺘـﺮاق،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن راﻧـﺪﻣﺎن اﺣﺘـﺮاق ﺑـﺎﻻ
ﻣﯽرود .زﯾﺮا درﺻﺪ ﺑﺎﻻی اﮐـﺴﯿﮋن در ﮔﺎزﻫـﺎی اﺣﺘـﺮاق ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣـﻞ در ﻣـﺸﻌﻞ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب ﺑﺨـﺸﯽ از اﻧـﺮژی ﮔﺎزﻫـﺎی اﺣﺘـﺮاق
ﻣﯽﮔﺮدد .در واﻗﻊ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺌﻮری اﮔﺮ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺮاﺑﺮ  0%ﮔـﺮدد اﺣﺘـﺮاق
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ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد و در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق در ﻫﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻌﯿﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
• ﮔﺮاﻓﻬﺎی ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺮﻣـﺎی وﯾـﮋه ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ،
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رﺳﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
• ﺣﺠﻢ دود را از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻮﺧﺖ و ﻣﯿﺰان ﻫﻮای اﺿـﺎﻓﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺠﻢ دود و دﻣﺎی آن ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐـﻪ
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی از ﻃﺮﯾﻖ دود اﺗﻼف ﻣﯽﮔﺮدد.
• ﺑﺎ داﺷﺘﻦ درﺻﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﯾﺎ دی اﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ و اﺧﺘﻼف دﻣـﺎ ﻣـﯽﺗـﻮان راﻧـﺪﻣﺎن
اﺣﺘﺮاق را ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ روش ﺗﺴﺖ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﮐﻪ اﮐﻨﻮن دﯾﺪ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯿﺎت و اﺻﻮل آن اراﺋﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در دود
و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در دود ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﮔﺮدد .اﮔـﺮ ﭼـﻪ اﯾـﻦ دو
روش ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی از ﻟﺤﺎظ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در اﺻـﻮل اوﻟﯿـﻪ
دارای ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻌﯿﻦ در اﺣﺘـﺮاق ﮐﺎﻣـﻞ ﻫﻤـﻮاره ﻧـﺴﺒﺖ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ آزاد ﺷﺪه و اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺎز دود وﺟﻮد دارد و ﺑـﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺴﺖ اﮐﺴﯿﮋن ﯾﺎ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐـﺮﺑﻦ و ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮاﻓﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ 5ـ ،1راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗـﺴﺖ
دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﻣﻘﺪار دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه
در ﮔﺎز دود ﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺗﻢ ﮐـﺮﺑﻦ در ﯾـﮏ ﻣﻮﻟﮑـﻮل از ﺳـﻮﺧﺖ ﻏﺎﻟـﺐ و
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ﻣﯿﺰان ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق دارد .در ﺣﺎﻟـﺖ اﯾـﺪآل اﮔـﺮ اﺣﺘـﺮاق ﺑـﺪون ﻫـﻮای
اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﯿـﺮد ،ﻣﻘـﺪار دی اﮐـﺴﯿﺪ ﮐـﺮﺑﻦ ﻣﯿـﺰان ﺛـﺎﺑﺘﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺗـﻮان آﻧـﺮا ﻣﻌـﯿﻦ ﮐـﺮد .وﺟـﻮد ﻫـﻮای
اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن درﺻﺪ دی اﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ در ﺣﺠﻢ ﮐﻞ دود ﻣﯽﮔﺮدد ﮐـﻪ از اﯾـﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺗﺴﺖ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯿـﺰان
ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﺴﺖ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐـﺮﺑﻦ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﺠﻢ دی اﮐـﺴﯿﺪ
ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮای آن ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻌﯿﻦ در اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿـﺸﺘﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﺴﺖ اﮐـﺴﯿﮋن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از
ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﺑﺎ ﺗﺴﺖ اﮐﺴﯿﮋن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻧﺘـﺎﯾﺞ
آن ﺑﺎ ﺗﺴﺖ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ،اﺧﺘﻼف ﻋﺪد ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗـﺴﺖ
اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ از اﺧﺘﻼف ﻋﺪد ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ دی
اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔـﺮدد ﺗـﺎ در ﺗـﺴﺖ
اﮐﺴﯿﮋن ،اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را دﻗﯿﻘﺘﺮ ﺑﺘﻮان اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد .دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿـﺸﺘﺮ
ﺗﺴﺖ اﮐﺴﯿﮋن آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش درﺻـﺪ اﮐـﺴﯿﮋن ﻣﻮﺟـﻮد در دود ،واﺑـﺴﺘﮕﯽ
ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ دارد ﺗﺎ ﺗـﺴﺖ دی اﮐـﺴﯿﺪ ﮐـﺮﺑﻦ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺗﺴﺖ اﮐﺴﯿﮋن درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻃﻼع ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻘﯽ ﻫﻢ از ﺗﺮﮐﯿﺒـﺸﺎن
در دﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫـﻢ ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر
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ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﺴﺖ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﯿﺰان دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐـﺮﺑﻦ،
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻮارد ﻓـﻮق ﺑـﻪ
وﺿﻮح در ﺷﮑﻞ 5ـ 2ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﮐﺴﯿﮋن و دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﻮای اﺿـﺎﻓﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در روش اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮات راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﺑﺎ ﺣﺎﻟـﺖ
اﯾﺪآل از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﺖ اﮐﺴﯿﮋن ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﺑـﺮای اﺣﺘـﺮاق ﺳـﻮﺧﺖ و
وﺟﻮد اﮐﺴﯿﮋن در دود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً اﺣﺘﺮاق در ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺎ ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد،اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺘـﻮاﻟﯽ ﺗـﺎ ﺣـﺪی دارای اﻫﻤﯿـﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ دو ﺗـﺴﺖ اﮐـﺴﯿﮋن ودی اﮐـﺴﯿﺪ ﮐـﺮﺑﻦ ﺑـﺮای اﻃﻤﯿﻨـﺎن از
ﺻﺤﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻧـﺼﺐ ﯾـﮏ دﺳـﺘﮕﺎه
ﺗﺴﺖ اﮐﺴﯿﮋن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﯽ درﺻﺪ اﮐﺴﯿﮋن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ در راﻧـﺪﻣﺎن
اﺣﺘﺮاق را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و در ﮐﻨﺎر آن ﺑـﺮای اﻃﻤﯿﻨـﺎن از ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت و ﻋـﺪم ﺧﺮاﺑـﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﺖ اﮐﺴﯿﮋن ،ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮐﻤـﯽ ،از ﯾـﮏ ﺗـﺴﺖ دی اﮐـﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤـﻞ
)دﺳﺘﯽ( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف در ﺟﻮاب ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای راﻧـﺪﻣﺎن
اﺣﺘﺮاق ﺑﺘﻮان از ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﮔﺎه ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮔﺮدد ،ﺧﻄﺎ در اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻣﺎی دود ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻓـﺸﺎر
ﻣﻨﻔﯽ در دﯾﮓﻫﺎ و وﺟﻮد ﻧﺸﺘﯽﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻔﻮذ ﻫﻮای ﺧﺎرج و
ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ دود دﻣﺎی دود ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار اﺻﻠﯽ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎ در
ﺑﺮآورد راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺮوزه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺪهاﻧـﺪ ﮐـﻪ
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ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﮐﺴﯿﮋن و دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎ از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ درﺻﺪ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ اﮐـﺴﯿﮋن اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﺷـﺪه در
ﺗﺴﺖ اﮐﺴﯿﮋن و ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ درﺻﺪ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫـﺎ اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی
ﻣﯽﺷﻮد دارای ارزش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ 5ـ 2ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن و دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ

ﺗﺴﺖ ﺑﺮآورد راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﺮاق در ﻣـﺸﻌﻞ
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺗـﺴﺖ اﺣﺘـﺮاق
ﻧﺎﻗﺺ ﻧﯿﺰ ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻘـﺪاری ﻫـﻮای
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اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻫﻮای اﺿـﺎﻓﯽ ﮐـﻢ ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﺻـﻔﺮ ﺑﺮﺳـﺪ ﻣﻘـﺪاری از
ﺳﻮﺧﺖ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ اﺣﺘـﺮاق ﻧـﺎﻗﺺ ﻣﻮﺟـﺐ اﯾﺠـﺎد
ﭘﺪﯾﺪه اﺳﻤﮏ 1و ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دوده در ﺳﻤﺖ آﺗﺶ دﯾﮓ و ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎدی در اﻧﺮژی ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﮐﻪ در اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده و ﺟﺮم
ﺳﻮﺧﺖ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ در ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻃـﻮر
ﻣﺜﺎل اﺗﻼف اﻧﺮژی در اﺛﺮ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑـﺎﻻ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ راﻧـﺪﻣﺎن دﯾـﮓﻫـﺎ
ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺗﺴﺖ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن آﮔﺎه ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دو روش
][7

اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:
• ﺗﺴﺖ دود

2

در ﻫﻨﮕﺎم راهاﻧﺪازی دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ دودی ﮐـﻪ از دودﮐـﺶ
ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا ﻫﺮ ﺳﻮﺧﺖ در اﺣﺘـﺮاق ﮐﺎﻣـﻞ دارای رﻧـﮓ دود
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿـﺴﺘﻢ را ﺑـﻪ
دﺳﺖ آورد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑـﺮای اﺣﺘـﺮاق ﮐﺎﻣـﻞ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده ،اﻣﺎ روﺷﯽ ﺳﺎده و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﺪ ﺟﻮاﺑﮕـﻮ ﺑـﻮده و
1. Smoke
2. Smoke Opacity Test
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روش ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﮔﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ دود ﺣﺎﺻﻞ از
اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ در ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
• ﺗﺴﺖ ﻣﻮﻧﻮ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ
اﯾﻦ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ روش ﺑـﺮای ﭘـﯽ ﺑـﺮدن ﺑـﻪ اﺣﺘـﺮاق ﻧـﺎﻗﺺ ﻣـﺸﻌﻞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠـﺎم ﮔﯿـﺮد ،ﻣﯿـﺰان ﻣﻮﻧﻮاﮐـﺴﯿﺪ
ﮐﺮﺑﻦ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣـﯽﺗـﻮان
ﺑﻪ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﺳﻮﺧﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺮد و ﺗﻮﺳﻂ آن ﻧـﺴﺒﺖ ﻫـﻮا
ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﻣﺸﻌﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﺣﺎل اﮔﺮ در ﺑﺎزه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﺴﺒﺖ ﻫـﻮا
ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ،ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑـﺮوز ﻣـﺸﮑﻞ در
ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاء داﺧﻠﯽ دﯾﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ از اﯾﻦ روش ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
روﺷﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻬﯿﻨﻪ دﯾﮓﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق دﯾﮓﻫﺎ را از ﻟﺤﺎظ ﺷﻌﻠﻪ و آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و دﻗﯿـﻖ ﺑـﺮای ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﻌﻠﻪ
ﻣﺸﻌﻞ ،دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ و ﺷﮑﻞ آن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ و ﺷﮑﻞ ﺷﻌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺣﺘﺮاق ﺳـﻮﺧﺖ ﭘـﯽ
ﺑﺮد .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪهﻫـﺎی ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺖ ﻧﻈﯿـﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت اﮐـﺴﯿﺪ
ﻧﯿﺘﺮوژن ،1اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی ﮔﻮﮔﺮد ،ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻫﯿـﺪروژن و ﻣﻮﻧﻮاﮐـﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن از ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺠـﺎوز ﻧﮑﻨـﺪ .روش
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﮔﺎزﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻮده و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾـﮏ دﺳـﺘﮕﺎه
1. Nox
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اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘـﺲ از اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی درﺻـﺪ
ﮔﺎزﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ درﺻﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺑـﺎز ﭼـﺮﺧﺶ ﻣﺠـﺪد ﮔـﺎز دود در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻫﻮا و ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ .از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻮاره راﺑﻄـﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﻣﯿﺎن درﺻﺪ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ در دود و راﻧـﺪﻣﺎن اﺣﺘـﺮاق وﺟـﻮد دارد ،در ﺻـﻮرت
زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﮔﺎزﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪه از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﯾﮏ اﻋﻤﺎل اﺷﺎره ﺷﺪه اﺑﺘﺪا
ﺑﺎﯾﺪ راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﺗﺎ از ﮐـﺎرﮐﺮد
ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻬﯿﻨﻪ آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از آن اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﯿـﺸﺘﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از روﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ
اﯾﺪهآل در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت دﯾﮓﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع روشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻮاﻟﯽ
دﯾﮓﻫﺎ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ راﻧﺪﻣﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﻄﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ در اﯾﻦ اﻧﺪازهﮔﯿـﺮی
ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی اﻧﺮژی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻄـﺎی ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﯾﮏ درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد .در اﯾـﻦ ﻗـﺴﻤﺖ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد:
• دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﮐﺴﯿﮋن و دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﮔﺎز دود
از اوﻟﯿﻦ و اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﺗـﺮﯾﻦ دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎی اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی راﻧـﺪﻣﺎن اﺣﺘـﺮاق ،دﺳـﺘﮕﺎه
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن ارﺳﺖ 1ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾـﮏ ﻣﻌـﺮف ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻣﺎﯾﻊ و ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ ﮔﺎز دود ﺑﻪ اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﻣﻘـﺪار ﮔﺎزﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﮔـﺎز دود
1. Orsat analyzer
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ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺎز دود ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻌـﺮف ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺠﻬﯿـﺰات
ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﺠﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺠﻢ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق و درﺻﺪ اﮐﺴﯿﮋن ،دی اﮐـﺴﯿﺪ ﮐـﺮﺑﻦ و ﻣﻮﻧـﻮ اﮐـﺴﯿﺪ
ﮐﺮﺑﻦ و ﮔﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ روش ،روﺷﯽ ﺳﺎده و دﻗﯿﻖ و ﻧـﺴﺒﺘﺎً ارزان
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺰاء ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی درﺻـﺪ ﮔﺎزﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺎز دود ،از ﺟﻨﺲ ﺷﯿﺸﻪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺎ
اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ را در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺮ از
ارﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق و درﺻﺪ ﮔﺎزﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در دود ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﺎﯾﺮاﯾﺖ 1ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺒﻠﯽ و از ﺟﻨﺲ
ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﺷﮑﻞ 5ـ 3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ 5ـ3دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﺑﻪ روش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

1. Fyrite
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اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﺮاﯾﺖ دارای دﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺳﺖ ﺑﻮد،
وﻟﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎ آن ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺒﻠﯽ ﻫـﻢ ﺧﻄـﺮ ﺷﮑـﺴﺘﮕﯽ ﻧـﺪارد .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﺎﯾﺮاﯾﺖ ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ دﺳـﺘﮕﺎه ﺑـﺮای اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی راﻧـﺪﻣﺎن
اﺣﺘﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ روش ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻌﺮف ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﺗﻌـﺪادی
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻣـﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﻧﻤـﯽﺗـﻮان ﺑـﺮای ﻣـﺪت ﻃـﻮﻻﻧﯽ
ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد زﯾﺮا دارای ﻋﻤﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻓـﺮاوان اﯾـﻦ دو
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﺗﺴﺖ اﮐﺴﯿﮋن و ﯾﺎ دی اﮐـﺴﯿﺪ ﮐـﺮﺑﻦ از ﺗـﺴﺘﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از آﻧﻬﺎ در ﺷﮑﻞ 5ـ 4ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ 5ـ 4ﺗﺴﺘﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در دود
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در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ از ﺳﻠﻮلﻫـﺎی اﻟﮑﺘﺮوﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﺑـﺮای اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﻣﻘـﺪار
ﮔﺎزﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ در دود اﺳــﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾ ـﺪه اﺳــﺖ .ﻣﻬﻤﺘــﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾ ـﺖ ﺗــﺴﺖ ﺑــﻪ روش
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣـﯽﺗـﻮان درﺻـﺪ ﮔﺎزﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ را در ﺣﺎﻟـﺖ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺧـﻮد و در ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ زﻣـﺎن ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻧﻤـﻮد .ﺑﺮﺧـﯽ از
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ دارا ﺑـﻮدن ﯾـﮏ ﻣﯿﮑﺮوﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﺧﻠـﯽ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧـﯽ
از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺴﺘﺮﻫﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی دﻣﺎی ﻫﻮای ورودی ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ دﻣﺎی ﮔﺎز در اﻃـﺮاف
ﺗﺴﺘﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺘﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ از دارا ﺑـﻮدن ﯾـﮏ دﻣﺎﺳـﻨﺞ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻣﺎی ﻫﻮای ورودی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد .ﺗﺴﺘﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
دارای ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑـﺮای
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺪاوم وﻣﺘﻮاﻟﯽ راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ )ﺑﺠﺰ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ( دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﺘﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ
ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﺮدن ﻣﺘﻮاﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﺪه ﺧـﺎرج
ﮔﺸﺘﻪ و دﯾﮕﺮ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﮐـﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐـﺮدن ﺗـﺴﺘﺮ
اﮐﺴﯿﮋن از ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﻤـﺴﻔﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮔـﺮدد و ﺑـﺮای ﮐـﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐـﺮدن
ﺗﺴﺘﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺎزﻫﺎ ،از ﻣﺨﻠﻮط از ﭘﯿﺶ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮔﺎزﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .اﻏﻠـﺐ
ﺗﺴﺘﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ،ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ درﺻـﺪ دی اﮐـﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از درﺻـﺪ اﮐـﺴﯿﮋن و رواﺑـﻂ داﺧﻠـﯽ و ﻣـﺸﺨﺺ ،درﺻـﺪ
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دیاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷـﺪه دی اﮐـﺴﯿﺪ ﮐـﺮﺑﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺴﺖ اﮐﺴﯿﮋن را دارا ﻧﺒﻮده و ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ درﺻـﺪ دی اﮐـﺴﯿﺪ
ﮐﺮﺑﻦ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮔﺮدد.
• دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و ﮔﺎزﻫﺎی وﯾﮋه دﯾﮕﺮ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺘﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﮐـﺴﯿﮋن و
دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﮔﺎز دود ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺎزﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ دارای
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از روش دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی درﺻﺪ اﯾﻦ ﮔﺎزﻫﺎ در دود
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻗﺘﺼﺎدﯾﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿـﺮی درﺻـﺪ ﻣﻮﻧﻮاﮐـﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ و
ﮔﺎزﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾـﮏ از اﻧـﻮاع
ﮔﺎزﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دود ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ ﻣﮑﺶ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ رﻧـﮓ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﮔﺎزﻫﺎی وﯾﮋه در دود را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫـﺎ در ﺷـﮑﻞ
5ـ 5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ 5ـ 5ﻧﻤﻮﻧﻪای از دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ روش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
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در دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی درﺻـﺪ ﻣﻮﻧﻮاﮐـﺴﯿﺪ ﮐـﺮﺑﻦ در دود
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪای ﮐﻪ داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﻣـﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وﺟـﻮد دارد ،اﺳـﺘﻔﺎده
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آن و ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان درﺻﺪ ﮔﺎزﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪه دﯾﮕـﺮ
را ﻧﯿﺰ در ﮔﺎز دود ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
• اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻏﻠﻈﺖ دود
ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻏﻠﻈﺖ دود ﻣﯽﺗﻮان از دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﻤـﭗ ﻫـﻮای دﺳـﺘﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ روش ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿـﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻘـﺪار ﻣﻌﯿﻨـﯽ از دود از ﯾـﮏ ﻓﯿﻠﺘـﺮ ﮐﺎﻏـﺬی ﻋﺒـﻮر داده
ﻣﯽﺷﻮد ،در اﺛﺮ ﻋﺒﻮر اﯾﻦ دود از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎﻏﺬی و ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﺛﺎری از ﺧﻮد ﺑـﺮ روی
ﻓﯿﻠﺘﺮ ،و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺟﺪول ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﻏﻠﻈـﺖ ﮔـﺎز دود را ﺑﺪﺳـﺖ آورد .اﯾـﻦ
دﺳﺘﮕﺎه در ﺷﮑﻞ  6-5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ 5ـ 6دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ دود

روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻏﻠﻈﺖ دود ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اوﻟـﯿﻦ ﮔـﺎم
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ در دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﯿـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده
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ﻧﻤﻮد ،ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ دود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ روش ﺑﺎرﯾﮑﻪای از ﻧـﻮر
از دود ﻋﺒﻮر داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻘﺪاری از ﻧﻮر ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ دود ﺟـﺬب ﻣـﯽﮔـﺮدد ﺗﻮﺳـﻂ
ﻓﺘﻮﺳﻞﻫﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻏﻠﻈﺖ دود در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• دﻣﺎﺳﻨﺞﻫﺎ
دﻣﺎﺳﻨﺞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺴﺘﺮﻫﺎی اﮐﺴﯿﮋن و دی اﮐـﺴﯿﺪ ﮐـﺮﺑﻦ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  40oFﺧﻄﺎ در اﻧﺪازهﮔﯿـﺮی دﻣـﺎی
دود ،ﺧﻄﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓ ﺑﺮاﺑﺮ  1%ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺳـﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳـﻨﺞﻫـﺎی
ﺟﯿﻮه ای روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ دﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دﻣﺎﺳﻨﺞﻫـﺎ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻣﺎی  (649oC)1200oFرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮان دﻣﺎ را دﻗﯿﻘﺘﺮ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد ،دﻣﺎﺳﻨﺞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ دﻣـﺎﯾﯽ در
ﺣﺪود ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ دﻣﺎی دود ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﮐﺜﺮ دﯾـﮓﻫـﺎ ،اﺳـﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳـﻨﺞﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ
ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ دﻣﺎی  (400oC)750oFﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دﻣﺎﺳﻨﺞﻫـﺎی ﺟﯿـﻮهای در ﮐﻨـﺎر
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ارزان و ﻣﻨﺎﺳﺐ دارای ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣـﺸﮑﻞ ﺑـﻮدن ﺧﻮاﻧـﺪن دﻣـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾـﻦ
دﻣﺎﺳﻨﺞﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﻣﺮوزه ﺗﺎ ﺣﺪی اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از دﻣﺎﺳﻨﺞﻫـﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﻋﺮﺿـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﺎراﯾﯽ دﻗﯿﻖ اﮐﺜـﺮ آﻧﻬـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﯾﺎﻓـﺖ ،زﯾـﺮا اﻏﻠـﺐ اﯾـﻦ
دﻣﺎﺳﻨﺞﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ دﻣﺎ ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ دارای ﻇﺎﻫﺮی آراﺳﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﻪ
ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ،اﻧﻮاع دﻗﯿﻖ آﻧﺮا از ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.
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ﺣﺎل ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع روش ﻫـﺎی اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮی راﻧـﺪﻣﺎن اﺣﺘـﺮاق،
درﺻﺪ ﮔﺎزﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪه در دود و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾـﻦ
ﻫﺪف ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز ﺧﻄـﺎ در اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی
ﮔﺮدد ،ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ،در اﺛﺮ ﻧﻔﻮذ ﻫـﻮای ﺧـﺎرج
ﺑﻪ دود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﻧـﺸﺎن دادن ﮔﺎزﻫـﺎی آﻻﯾﻨـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎی
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ در ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در اﻧﺪازهﮔﯿﺮی،
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﮐﺜﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﺎز ﻣﺨﺼﻮص ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﮔﺎز دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ درﺻـﺪ
دﻗﯿﻖ آن ﮔﺎز ﻧﺒﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻻﯾﻨﺪه ﻧﺎﮐﺲ در دﯾﮓﻫﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ از دود را ﻣﺠﺪداً وارد
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺘﺮاﻗﯽ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ،ﻧﺎﮐﺲ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ،در دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷـﻮد
و ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از دود ﺑﺎ درﺻﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻢ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ دﻣﺎی اﺣﺘﺮاق در دﯾﮓ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧـﺪﻣﺎن دﯾـﮓ،
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژی ﺧﺮوﺟﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﻧﺮژی ورودی ﺑﻪ آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا
ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از دود ﺑﻪ ﻫﻮای ورودی درﺻﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در دود ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ
ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﺎدی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی ﺗﻮﺳﻂ دود ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑﺎﻻ ،از ﻃﺮﯾﻖ دودﮐﺶﻫـﺎ از
ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑـﺮای ﮔـﺮم ﮐـﺮدن ﻫـﻮای ورودی و آب
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ﺗﻐﺬﯾﻪ 1اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨـﺪهﻫـﺎی
ﻧﺎﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮان راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨـﺸﯿﺪ .در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﺤـﻞ
ﻧﺼﺐ دﻣﺎﺳﻨﺞﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻣﺎﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .دﻣﺎﺳـﻨﺞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻣﺎی دود در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺬب اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
از دود 2ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﻪ ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﮓ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺮای اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی دﻣـﺎی ﻫـﻮای
ورودی ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺶ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻫﻮا ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺑﺮآورد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد دﯾـﮓﻫـﺎ از
ﺗﻐﯿﯿﺮات راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺑﺘﺪا
ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ،راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ و در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺑﻌﺪی
ﺗﻐﯿﯿﺮات راﻧﺪﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ،ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ
ﮔﺮدد .راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺮﺟﻊ در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر دﯾﮓ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ اﻫﻤﯿـﺖ آن
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺗﻌﻤﯿﺮ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪ ﻗـﺴﻤﺖﻫـﺎی ﺗـﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬار ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐـﺮدن ﻣـﺸﻌﻞ ،ﺗﻤﯿـﺰ
ﮐﺮدن ﺳﻤﺖ آﺗﺶ و آب ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﻠﯿﻪ ﻧـﺸﺘﯽﻫـﺎ ،ﮐﻨﺘـﺮل ﻫـﻮای ورودی و ﺗﻨﻈـﯿﻢ
دودﮐﺶﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن راﻧﺪﻣﺎن اﺳـﺘﺎﻧﺪارد در ﮐﻠﯿـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎر و
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﮓ و ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ آن در زﻣﺎنﻫـﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺴﺖ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق را اﻧﺠﺎم داد .اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎر ﺛﺎﺑـﺖ

1. Feed water
2. Head recovery devices

104

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،ﺑﻌﻼوه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق در زﻣـﺎﻧﯽﮐـﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺮای ﻣـﺪﺗﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎی ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی راﻧـﺪﻣﺎن
ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از دﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮم دﯾﮓ و آب از دود ﺟـﺬب ﻣـﯽﺷـﻮد .در
واﻗﻊ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ ،زﻧﮓ زدﮔﯽ و رﺳﻮب در ﺳـﻤﺖ
آﺗﺶ 1و در ﺳﻤﺖ آب 2در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ اﯾﻦ آﻟـﻮدﮔﯽﻫـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺖ در راﻧﺪﻣﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﮓ و ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ آن ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل دﯾﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز ﺳﺒﮏ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺪاوم راﻧﺪﻣﺎن و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاریﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ ،راﻧـﺪﻣﺎن ﺧـﻮد را در ﺷـﺮاﯾﻂ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﯾﮕﯽ ﮐﻪ در ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ ﺳـﻮﺧﺖﻫـﺎی ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﮐـﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد رﺳﻮب در ﺳﻤﺖ آﺗﺶ و آب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ روی ﻣـﺸﻌﻞ ﺑﻌـﺪ از
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺠﺪد راﻧﺪﻣﺎن و ﺗﻤﯿﺰ و ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻬﺒـﻮد
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اﻧﺘﻬﺎ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐـﺎرﮐﺮد ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﻣﮑﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺑـﻮده و ﻧﯿـﺎز
ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﺪارد .در ﺿﻤﻦ در ﺻﻮرت ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺑﻮدﺟﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ
روش ،اﺳــﺘﻔﺎده از اﻧــﻮاع ﺷ ـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎﯾﯿ ـﺪ ﺷــﺪه ﺗــﺴﺘﺮﻫﺎ ﺑﻬﺘــﺮ از ﺑــﺴﯿﺎری از ﺗــﺴﺘﺮﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺴﺘﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﺑـﻪ
دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

1. Fire sides
2. Water sides

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

105

5ـ 2ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺮآورد راﻧﺪﻣﺎن
در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻮاﻟﯽ راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ .در
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﻘﻮل و ارزاﻧﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺘـﻮان
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و راﻧﺪﻣﺎن را در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ:
• ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب اﯾـﻦ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺟﻬـﺖ ﺑـﺮآورد راﻧـﺪﻣﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻧـﺼﺐ و
ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ارزان ﺑﻮدن ،ﺳﺎدﮔﯽ در ﻧﮕﻬﺪاری و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﺮدن و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﯾﮓ ،ﻧﺼﺐ اﻏﻠﺐ اﯾـﻦ ﺗﺠﻬﯿـﺰات در دﯾـﮓﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ ،دارای ﺗﻮﺟﯿـﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻧﺼﺐ
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪ
ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓ
ﺗﻐﯿﯿﺮ راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﮓ و ﺳﻮﺧﺖ ﻣـﺼﺮﻓﯽ
آﻧﻬﺎ ،ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل دﯾـﮓﻫـﺎی ﺑـﺎ ﺳـﻮﺧﺖ ﮔـﺎز ﮐـﻪ در ﻓـﺸﺎر
اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دارای ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ
و ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات
راﻧﺪﻣﺎن در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ در دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ از ﻧـﻮع دﯾﮕـﺮ ،ﮐـﻪ در
آنﻫﺎ اﺟﺰاء ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮروی راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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• اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل
اﮔﺮ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﮐـﺎر ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻧـﺼﺐ
ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﻧﺮژی ﻣـﺼﺮﻓﯽ و راﻧـﺪﻣﺎن ،آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑـﺮای ﺗﻨﻈـﯿﻢ راﻧـﺪﻣﺎن دﯾـﮓﻫـﺎ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧـﺼﺐ اﯾـﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻬﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻓﺮد ﻣﺴﺌﻮل ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از وﺳـﺎﯾﻞ و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺎرﮐﺮد
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨـﺶ ﻗﺒـﻞ ﺑـﺴﯿﺎر
ﺳﺎده ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در دﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺮای اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی درﺻـﺪ
آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﻧﺮدﺑﺎن و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎ از ﮔﺎز داغ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺎ روﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد.
• ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﻧﮕﻬﺪاری اﺟﺰا
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و داﺋﻢ در دود
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﮐﻤﺘـﺮ ﺷـﺪن ﻋﻤـﺮ
آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘـﺮ ﻣـﯽﮔـﺮدد .اﻣـﺮوزه
ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان از ﺳﻨـﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ
ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﯿـﺎز ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺠﻬﯿـﺰات
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻻزم را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻪ ﺑﺮای
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ و راﻧﺪﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
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1

اﯾﻦ روش در ﺑﺮآورد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده ﺷﺪ .اﻣﺮوزه در ﺻﻨﻌﺖ اﻏﻠـﺐ از اﻧـﻮاع اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﺗـﺴﺘﺮﻫﺎی ﺗﻌﯿـﯿﻦ راﻧـﺪﻣﺎن
اﺣﺘﺮاق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد.
• دﻣﺎﺳﻨﺞﻫﺎی دودﮐﺶ

2

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ دﻣﺎی دود را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ و
ﺧﻮاﻧﺪن دﻣﺎی دود ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
دﻣــﺎی دود اﺳــﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳــﻨﺞﻫــﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــﯽ در اوﻟﻮﯾــﺖ ﺑــﻮده و اﺳــﺘﻔﺎده از
دﻣﺎﺳﻨﺞﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ اﻟﻤﻨﺖﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﺘﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎرج ﺷـﺪن ﺳـﺮﯾﻊ از ﺗﻨﻈـﯿﻢ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
• ﺳﻨﺠﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ دود

3

در دﯾــﮓﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ از ﺳــﻮﺧﺖ ﺳــﻨﮕﯿﻦ در آﻧﻬــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﯽﮔــﺮدد ،اﺳــﺘﻔﺎده از
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ دود ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد ،زﯾـﺮا اﻓـﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈـﺖ دود
ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﺜﯿﻔﯽ و دوده در ﻃﺮف آﺗﺶ ﻣﯽﮔـﺮدد و اﯾـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺪاﯾﺘﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
روش ﻣﯽﺗﻮان آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد دﯾـﮓ را ﻧﯿـﺰ ﮐـﺎﻫﺶ داد.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ در ﺷﮑﻞﻫﺎی  7-5و  8-5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
1. Combustion Efficiency Indicators
2. Stake Thermometers
3. Smoke Opacity Sensors
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• ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ

1

در اﯾﻦ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی وﯾﮋهای ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪهﻫـﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی ﻧﯿﺘﺮوژن و ﮔﻮﮔﺮد و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻠﺮ و ﺟﯿﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗـﺎ از ﺣـﺪ
ﻣﺠﺎز و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ 5ـ 7ﺳﻨﺠﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ دود ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻻﻣﭗ ﺳﺎده

ﺷﮑﻞ 5ـ 8ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﺴﺘﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﭼﮕﺎﻟﯽ دود

1. Pollutant Sensors
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1

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دﻗﯿﻘﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﻧﺮژی ورودی ﺑﻪ ﺳﯿـﺴﺘﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن ﺗﮏ ﺗﮏ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﻘـﺴﯿﻢ ﺑـﺎر را
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﯿﻦ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم داد.
• اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ

2

از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﯾـﺪه
اﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آن ﻧﯿﺰ از دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ
ﺑﺮای ﺗﮏ ﺗﮏ دﯾﮓﻫﺎ ﻻزم ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ ﮐـﺎﻓﯽ اﺳـﺖ در ﺷـﮑﻞ 9-5
ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻧﻮاع ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ 5ـ 9ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻧﻮاع ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ

1. Fuel flow meters
2. Fuel quantitity meters
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• اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻣﺎی ﺳﻮﺧﺖ

1

دﻣﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮی در ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺸﻌﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔـﺼﯿﻞ
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ دﻣـﺎی ﺳـﻮﺧﺖ ﺑﯿـﺸﺘﺮ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ
ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد .
• اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﺸﺎر ﺳﻮﺧﺖ

2

ﻓﺸﺎر ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در در راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺸﻌﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
• ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﻫﻮای داﺧﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ

3

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻓﻦﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮔـﺮدد،
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﻫﻮای ورودی ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﺮد ،ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﻧﺪﻣﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰا ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺟﺪاوﻟﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺘﻮان از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﮔﺎه ﺷﺪ .ﺑﻄـﻮر ﻣﺜـﺎل ﺑـﺎ ﺛﺒـﺖ و ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ
ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در دود ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳـﻮﺧﺖ آﮔـﺎه
ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﻨـﺴﻮرﻫﺎ و ﯾـﺎ ﻣـﺸﮑﻼﺗﯽ در
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﭘﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺟﺰاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻧﻬـﺎ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺛﺒـﺖ و ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ اﯾـﻦ
دادهﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﺠﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺎر و ﮐﺎﻏـﺬ و
1. Fuel oil thermometer
2. Fuel oil and gas pressure gauges
3. Air casting pressure gauges
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ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﮐﻠﯿﻪ دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺛﺒﺖ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ
از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ و ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ را در ﺻﻨﻌﺖ رواج ﺑﺨـﺸﯿﺪه
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫـﺎ دﻟﯿـﻞ ﺑـﺮ دﻗـﺖ ﺑﯿـﺸﺘﺮ اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی آﻧﻬـﺎ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در دﻗﺖ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ و دﻗﯿﻖ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ اﺳﺖ.
در آﺧﺮ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺑﺘـﺪا ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ،دﺳﺘﮕﺎه و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ
اﻧﺘﺨﺎب دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﻣﻌﺘﺒﺮ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،زﯾـﺮا در ﻏﯿـﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑـﻪ ﻧـﺼﺐ اﯾـﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت ﻧـﺼﺐ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ و ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و آﺳﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .در ﻣﺮﺣﻠـﻪ آﺧـﺮ ﻧﯿـﺰ ﻧﮕﻬـﺪاری از اﯾـﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن
دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد دﻗﯿﻖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺷﻮد ﮐـﻪ اﮐﺜـﺮ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻧـﺼﺐ ﺑـﺮ روی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﯿﻠﺮ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﻮا و  ...را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮک در ﻫﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮی را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.

5ـ 3ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی
راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ،ﻻزم اﺳـﺖ اﯾـﻦ
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ﺗﺠﻬﯿﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ دﻗﺖ ﻻزم ﺑـﺮای اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی راﻧـﺪﻣﺎن ،دارای دﻗـﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﺮدن ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻬﻢ در ﺣﺼﻮل ﺟﻮابﻫﺎی دﻗﯿﻖ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات
دارای روش ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺷﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺳـﺎده ﺑـﻮده و
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺷﺪن ﻣﺠﺪد را دارا
ﻧﺒﻮده و در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻗﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻋﻮض ﮐـﺮد ،ﮐـﻪ از
آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﻣﺎﺳﻨﺞﻫﺎی ﺑـﺎ ﺳـﯿﺎل ﻣـﺎﯾﻊ اﺷـﺎره ﮐـﺮد .در ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ از اﯾـﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان دﻗﺘﺸﺎن را ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮﺧﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ روشﻫـﺎی
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﻗﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد.
ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ دﻗﺖ در اﻧﺪازهﮔﯿـﺮی راﻧـﺪﻣﺎن ،ﺑـﺎ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯽﺗﻮان اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن را اﻧﺠﺎم
داد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎﻟﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل اﺣﺘﺮاق اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐـﻪ
در آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘـﺪار ﻣﺤـﺼﻮﻻت اﺣﺘـﺮاق در دود ﺗﻮﺳـﻂ
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای دود ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .در واﻗﻊ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ در ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻧـﺴﺒﺖ
ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ را ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دود دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﺻﻮرت از
دﺳﺖ دادن دﻗﺘﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻏﻠـﺐ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘـﺮل اﺣﺘـﺮاق ﺗﻮﺳـﻂ اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﮔـﺎز اﮐـﺴﯿﮋن در دود ،ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻮم ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دودﮐﺶﻫﺎ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻧـﺴﺒﺖ ﻫـﻮا و ﺳـﻮﺧﺖ ﻣـﯽﭘﺮدازﻧـﺪ .اﻣـﺎ
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ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻮم ﻧﯿـﺰ ﭘـﺲ از ﻣـﺪﺗﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ دﻗﯿـﻖ و ﮐـﺎراﯾﯽ ﺧـﻮد ﺧـﺎرج
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ را ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳـﯿﻮن و ﻧﮕﻬـﺪاری ﻣـﺪاوم دارﻧـﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ دو ﺻـﻮرت
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ و ﺑﺎ ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﺳـﯿﮑﻞ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳـﯿﻮن
ﻣﺠﺪد ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در اﻧﺘﻬﺎ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روشﻫﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه در اﻧﺪازهﮔﯿـﺮی و ﺑﻬﺒـﻮد
راﻧﺪﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯽﺗﻮان در اﻧﺮژی ﻣـﺼﺮﻓﯽ
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
روشﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻣﻮزش اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل،
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼکﻫﺎ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻮاﯾﺪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت دﯾﮓ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ دﯾﮓﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻨﻈـﯿﻢ
ﮔﺮدد ،راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻨﻈـﯿﻢ
ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ،ﻧﮕﻬﺪاری و ﻋﯿـﺐ ﯾـﺎﺑﯽ
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
6ـ 1ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت دﯾﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد راﻧﺪﻣﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﺮد و
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت و ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷـﺪه ﺑـﺮای آن ،ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ دوده ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .اﻟﺒﺘـﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای و دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اﺣﺘﺮاق اﯾﺪهآل ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺳﻮزد .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑـﻪ
ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ
ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑـﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ﺑﺘـﻮان از ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺷـﺪن ﺗﻤـﺎم
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 ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺣﺘـﺮاق اﯾـﺪآل.ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﻫﻮا اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد
1-6  در ﺟﺪول.ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ آن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد
.اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ
 ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ1ـ6 ﺟﺪول
Capacity
Range

Excess Air
(percent)

Standby
Loss

Turndown
Ratio

Operating
energy

Maintenance

Atmospheric

Unlimited
usually small

30-50

Very
high

None

None

Very low

Power on-off

Unlimited .typ.
Below 1,000
MBH

5-30

Mostly
From
purge

None

Low

Low

Power staged

Unlimited typ
200-2,000 MBH

5-30

Mostly
From
purge

1.5:1
To 3:1

Low

Low

typ. Over 200
MBH

5-30

Low

Typ.7:1

Low

Low

Low-draft gun
burners

typ below 500
MBH

Typ.50

High if
No
damper

None

Low

Low

Pressure
atomizing on –
off

Unlimited,
typ.below 1000
MBH

10-25

Mostly
From
purge

None

Low

Low

Unlimited,
typ.200-2,000
MBH

10-25

Mostly
From
purge

1.5:1
To 3:1

Low

Low

typ.over 200
MBH

10-25

Low

3:1 to 8:1

Moderate

Low to
Moderate

Air atomizing
modulating

typ. over 3,000
MBH

5-25

Low

typ. 7:1

High

Moderate

Steam
atomizing
modulating

typ.over 10,000
MBH

5-25

Low

typ. 7:1

High

Moderate

Rotary cup

Unlimited, typ.
Below 10,000
MBH

15-25

Mostly
From
purge

typ. 4:1

Moderate

High

Pulverized

Very large

10-15

Low

Large

Very high

Very high

Stoker

Unlimited

20-40

Low

Large

Moderate

High

Fluidized bed

Evolving,
typ.large

2-10

Low

Evolving

Very High

Very High

Gas Burners

Power
modulating
Oil Burners

Pressure
atomizing
staged
Pressure
atomizing
modulating

Coal Burners
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔـﺮدد ﺑـﺮای ﺳـﻮﺧﺖﻫـﺎی ﺳـﻨﮕﯿﻨﺘﺮ و
ﮐﺜﯿﻔﺘﺮ ﻣﯿﺰان ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﺸﻌﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ راﻧـﺪﻣﺎن
ﺑﺎﻻ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ،ﮐـﺎﻫﺶ ﻫـﻮای
اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪی ﺑـﺮای
اﺗﺎﻗﮏ اﺣﺘﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
6ـ1ـ 1ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﻤﮑـﻦ،
ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻫﻮای ﻣﻮﺟﻮد ﺑـﺮای اﺣﺘـﺮاق از
اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ و ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﺤﺴﻮس راﻧﺪﻣﺎن ﻣﯽﮔـﺮدد ،زﯾـﺮا
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺮژی ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺪون آن ﮐـﻪ از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ
دودﮐﺶ ﻫﺪر ﻣﯽرود .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﻮای ورودی ﺑﺮای اﺣﺘـﺮاق از ﻧـﺴﺒﺖ
اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮی ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ و اﯾﺪآل ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ
ﺟﺬب ﮔﺮﻣﺎی آزاد ﺷﺪه از اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻫـﺪر
رﻓﺘﻦ اﻧﺮژی از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق
را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن دﻣﺎی دود ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﯽﺷـﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻫﻮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ در ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻫـﺴﺘﯿﻢ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن در ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﺘﯿﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ
ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد از ﻫﻮای ﺧﻨﮏ ،ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻔﻪ ﺷﺪن ﺷـﻌﻠﻪ و
ﺧﺎﺗﻤﻪ اﺣﺘﺮاق در ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،در اﺛﺮ ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ
اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ اﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﺻﻮرت ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان از
ﺑﺮوز ﺧﻔﮕﯽ در ﻣﺸﻌﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
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اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﻮای واﻗﻌﯽ از ﻣﻘﺪار ﻫﻮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷـﺪه
ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﺷﺪه و اﻓﺘﯽ ﮐﻪ در راﻧﺪﻣﺎن
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن در اﺛﺮ ﻫـﻮاﯾﯽ ﺑـﯿﺶ از ﻣﻘـﺪار
ﺑﻬﯿﻨﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در راﻧﺪﻣﺎن ،اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺮ ﻧﯿﺰ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد:
• آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا
ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺸﻌﻞ دﯾﮓﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ )ﮔـﺎز ،ﻧﻔـﺖ،
زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ،ﭼﻮب و  (...و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻫﺎ در اﺣﺘـﺮاق ﮐﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت واﮐﻨﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از دی اﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ و ﺑﺨﺎر .اﻣﺎ در ﺣـﺎﻟﺘﯽ ﮐـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﻫـﻮا ﺑـﻪ
ﺳﻮﺧﺖ از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮای آن ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺮدد ،اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺑـﺮوز اﺣﺘـﺮاق
ﻧﺎﻗﺺ در ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
• اﯾﺠﺎد دوده ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮔﺎز دود
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻣﺸﻌﻞ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق
ﺑﻪ ﺻﻮرت دوده ﭼﺴﺒﻨﺪهای در ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮔﺎز دود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣـﯽﭼـﺴﺒﻨﺪ.
دوده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎﯾﻘﯽ ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج دار و ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﮐﺎﻣـﻞ ﻣﯿـﺎن
ﮔﺎز دود و آب ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت راﻧﺪﻣﺎن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫـﺪ .در اﺛـﺮ ﺑـﺮوز
اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﻟﯿﺪ دوده ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
• ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر
در اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ در واﮐﻨﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ
دودﮐﺶ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد ،اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺳـﻮﺧﺖ در
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ﻧﺎﺣﯿﻪای در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎ وﻓﺸﺎر اﺣﺘﺮاق ﻧﯿﺰ در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮﻗﺮار
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻮﺧﺖ در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺤﺘﺮق ﺷﺪه و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهای را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻫﻮا ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ راﻧﺪﻣﺎن دﯾـﮓ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ از دود ﮐﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد دوده در دﯾﮓ ،ﮐـﻪ
ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ،اﻏﻠـﺐ اﻓـﺮاد ﻣـﺴﺌﻮل در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﻻزم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﺸﮑﻼﺗﯽ در ﮐـﺎرﮐﺮد ﻣـﺸﻌﻞ و دﯾـﮓ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿـﺰان ﻫـﻮای اﺿـﺎﻓﯽ ﺑـﺮای
اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ در ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از ﻫﻮای ﺳﺮد ﺑﻪ داﺧـﻞ ﻣﺤﻔﻈـﻪ اﺣﺘـﺮاق راه ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽﮐﻨـﺪ
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ دﻣﺎ در ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق و ﺗﺒﻊ آن اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻘـﺪار
ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﻌـﺪی آن در ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻣـﯽﮔـﺮدد
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﻌﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺗـﺎق اﺣﺘـﺮاق دارد .اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت
ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ در اﺛﺮ وﺟﻮد ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﺑـﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺣﺎﺻـﻞ از اﺣﺘـﺮاق
ﻧﺎﻗﺺ در اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻫﻮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل
اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﻮای ﮐﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دود ﺳﯿﺎه رﻧﮓ ﻣﯽﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ
دود ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ در اﺛﺮ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻫﻮا ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
6ـ1ـ 2ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ

ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در
ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺣﺎﻟـﺖ ﺑﻬﯿﻨـﻪ اﯾـﻦ ﻧـﺴﺒﺖ را ﺑـﺎ
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﻣﺮاﺣـﻞ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﺮای ﺗﻨﻈـﯿﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
• ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺘﺮ اﮐﺴﯿﮋن
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ.
• اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ
ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻗﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺗﻮان از دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی اﻧـﺪازه
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ در دود اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾـﮏ ﺷـﺪن ﺑـﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞ ،ﻣﯿﺰان ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای آن ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻣﯿـﺰان
ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در دود اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ
دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﯿﺰ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽآورد ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان از
وﺟﻮد اﺷﮑﺎﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣـﯽﮔـﺮدد آﮔـﺎه ﺷـﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮدن ﻣﺸﻌﻞ و ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻌﻠﻪ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺗﺎﻗﮏ اﺣﺘﺮاق ﻣﯽﮔﺮدد ،اﺷﺎره ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﯿﻮب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﺣﺘﺮاق در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻫﻤﻮاره دﺳـﺘﮕﺎه اﻧـﺪازه ﮔﯿﺮﻧـﺪه ﻣﻮﻧﻮاﮐـﺴﯿﺪ ﮐـﺮﺑﻦ
درﺻﺪ اﯾﻦ ﮔﺎز را در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
• اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان دود
در ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔـﺮدد ﮔـﺎﻫﯽ ﺣﺘـﯽ در
ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻢ ﻣﻮﻧﻮ اﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ در دود ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺰان دوده ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺑـﺴﯿﺎر
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زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻘﺪار زﯾﺎد دوده ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق اﺟﺰاء و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨـﯿﻦ ﺣـﺎﻟﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان دود 1ﺑـﺮای دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻫـﻮای اﺿـﺎﻓﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺘﺮ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺘﺮ اﮐﺴﯿﮋن از اﯾﻦ روش اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺟﻮابﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺗﺴﺖ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده و ﯾﺎ در دﯾﮓﻫﺎ .ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم
ﻣﺠﺪد آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮان از ﺻﺤﺖ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ اﮔـﺮ ﺑـﺎز
ﻫﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از دو آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ اﺷـﮑﺎل در ﺗﺎﺳﯿـﺴﺎت
دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺪون اﯾﺠﺎد دوده ﮐﻢ
ﮐﺮد .ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮدن ﻣﺸﻌﻞ و ﯾﺎ ﺧﺮاﺑﯽ در ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاء دﯾﮓ و ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺟـﺎﻧﺒﯽ آن
از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺘﺪاول در دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻮای اﺿـﺎﻓﯽ ﺑـﺪون
ﺗﻮﻟﯿﺪ دوده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻣﻘﺪار ﻫﻮا در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻤـﯽ ﺑـﯿﺶ
از ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮی آن در اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪآل ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ
ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺗﻌﺪادی از ﻋﻮاﻣﻠﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
1. Smoke testers
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• ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی
• ﻋﺪم ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای دﯾﮓﻫﺎ
• اﺻﻄﮑﺎک در راهاﻧﺪازی ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
• دوده ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪن ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ
• ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ
• ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺸﺎر ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ
• ﺗﻐﯿﯿﺮ در دﻣﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ ﺟﻬـﺖ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻧـﺴﺒﺖ ﻫـﻮا ﺑـﻪ
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻘﺪار ﻫﻮای ورودی ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺲ از ﺗﻨﻈـﯿﻢ ،درﺻـﺪی ﺑـﯿﺶ از ﻣﻘـﺪار ﺑـﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪآل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣـﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از اﺣﺘـﺮاق ﻧـﺎﻗﺺ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺪﯾﺪار ﻧﮕﺮدد .ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻫﻮای اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و
ﻧﮕﻬﺪاری و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﯿﺰان دوده ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﺟﺪار ﺳﻤﺖ آﺗـﺶ و دود
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ درﺻـﺪ
ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﮓ را ﺧﻮاﻧﺪه و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﭙﺮدازد .اﯾﻦ ﻋﻤـﻞ
ﻫﻤﻮاره در ﺑﺎر ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻌﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻮاب دﻗﯿﻘـﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿـﺮد ﺗـﺎ ﻣـﺎﻧﻊ از
ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ از ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮔﺮدد .ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣـﻞ
ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ دﯾﮓ دارد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﺪه ﺑـﺮای
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دﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺎز ﺳﻮز در ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ ،ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮاوان
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در دﯾﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ و در ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﮐﺎر ﻣـﯽﮐﻨـﺪ،
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ﻣﺠﺪداً ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫـﻮا
ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ دو وﺳﯿﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘـﺮاق
و ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐـﺎرﮐﺮد
ﺻﺤﯿﺢ اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮓﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﯿـﺐ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺟﻮابﻫﺎی ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
6ـ 2ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪاوم ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ آن در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧـﻮد در
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎری از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮔـﺮدد .اﯾـﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎ ﺑـﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ از دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع از اﻧﻮاع ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﮐﺴﯿﮋن ﺗﺮﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟـﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در دود ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ را در ﻧﺴﺒﺖ ﻫـﻮا ﺑـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در دود در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻧﻤﻮﻧﻪای از
اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺳﺎده در ﺷﮑﻞ 6ـ 1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﻧﻮع ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺎزﻫـﺎ در دود در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔـﺎوت
اﺣﺘﺮاق را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺪه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان اﮐـﺴﯿﮋن
در دود اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ،ﻧـﺴﺒﺖ ﻫـﻮا ﺑـﻪ
ﺳﻮﺧﺖ و ﺣﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ را ﺗﻮﺳﻂ آن اﻧﺠﺎم داد.
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ﺷﮑﻞ 6ـ 1ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﮐﺴﯿﮋن ﺗﺮﯾﻢ

1

ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در اﻧﺮژی ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﮓ و ﺳـﻮﺧﺖ
ﻣﺼﺮﻓﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﻨﮕـﺎم ﻧـﺼﺐ و اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد ،ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻃﺮح ﺑـﺮآورد
ﮔﺮدد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل دﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان راﻧـﺪﻣﺎن
ﺧﻮد ﺑﺎ  15%ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔـﺮ اﯾـﻦ ﻣﯿـﺰان ﻫـﻮای اﺿـﺎﻓﯽ ﺑـﻪ 30%
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  1%ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﻘﺪار اﻧـﺮژی ﺻـﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ازای  1%اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی از اﯾﻦ دﺳـﺘﮕﺎه اﺳـﺘﻔﺎده ﮔـﺮدد.
اﻏﻠﺐ ،ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺑـﺎﻻ و ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﮐـﻢ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی در ﺣﺪود  5%ﺗﺎ  10%از اﻧﺮژی ورودی را دارا ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز و ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺪاوم
1. Oxygen trim system
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ﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎده ﻣﯽﺗـﻮان ﻧـﺴﺒﺖ
ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.
زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ راﻧﺪﻣﺎن را در ﺣﺪ ﻫﺰارم اﻓﺰاﯾﺶ داد ﮐـﻪ در
دﯾﮓﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﺻﻠﯽ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت دﯾﮓ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق .ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟـﺮ
ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ را ﮐﺎﻫﺶ داد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را دارا ﻧﻤﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎی
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳـﻮﺧﺖ ﺑـﺮای ﻣﺤـﯿﻂﻫـﺎی ﻏﯿـﺮ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ واﺣـﺪﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ از ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﮔﺮدد.
6ـ2ـ 1اﻧﻮاع ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ

ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد
دارای ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ،ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾـﺪ و
دﻗﺖ در اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻧـﺼﺐ و اﺟـﺰای
اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ ﮔﻮﺷـﻪای از اﺟـﺰای اﺿـﺎﻓﯽ و
ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮔﺮدد:
• ﻧﺼﺐ دﻣﺎﺳﻨﺞ و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دود
ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﺟﺰا اﻏﻠﺐ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد ،آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﻣـﺎ و ﯾـﺎ
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ﻣﯿﺰان ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣـﺎﻧﻊ از ﺗﺮﮐﯿـﺐ
ﻫﻮای ﺧﺎرج در ﻣﺤﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺎ دود ﮔﺮدﻧﺪ.
• آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و اﺳﺘﺪﻻل دادهﻫﺎ
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و اﺳﺘﺪﻻل دادهﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺟﻌﺒـﻪ در ﻫـﺮ ﺟـﺎی
دﻟﺨﻮاه ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻌﺒـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﭘﯿـﺪا
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻌﺒﻪ را در ﻓﻀﺎﯾﯽ دورﺗﺮ از ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮار داد.
• ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ و ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن ،درﺻﺪ ﮔﺎزﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻣـﺴﺎﺋﻠﯽ از
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ را ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧـﺼﺐ ﮔﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺤﺮکﻫﺎ
ورودی ﻣﺤﺮکﻫﺎ ،ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟـﯽ از ﺳﯿـﺴﺘﻢ و ﺧﺮوﺟـﯽ آﻧﻬـﺎ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﯿﺮﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺖ و دﻣﭙﺮﻫﺎی ﻫﻮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰودن اﯾﻦ ﻣﺤﺮکﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒـﻞ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﮕـﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ دﯾﮓ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ راﺑﻂ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻤـﮏ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﮐـﺮدن ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻣﺤـﺮکﻫـﺎ در آﻧﻬـﺎ از ﯾـﮏ وﺳـﯿﻠﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ 1ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻃﻮل آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
1. Linke
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• ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﮐﺎرﮐﺮد ﺧـﻮد را ﻧﯿـﺰ آزﻣـﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ در
ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ و ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ از ﺑﺎزه ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﺪه ﺑـﺮای آن ﺑـﺎ
دادن ﻫﺸﺪار ،اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل را از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻋﻼم ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﮓﻫـﺎ داﺋﻤـﺄ ﺗﺤـﺖ ﮐﻨﺘـﺮل ﻗـﺮار
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺜﻞ دﯾﮓﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ( ﻣﯽﺗـﻮان ﻫـﺸﺪار ﻣـﻮرد
ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آژﯾﺮ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺴﺌﻮل در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
6ـ2ـ2ـ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧـﺴﺒﺖ ﻫـﻮا ﺑـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ و ﻗﯿﻤﺖ ،دارای ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾـﺪ در
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.ﮔﻮﺷﻪای از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• اﻧﻮاع ﮔﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﻮد
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ دﻗﯿﻘﺘـﺮﯾﻦ و ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺗـﺮﯾﻦ روش ﺑـﺮای اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی
راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺘﺮﻫﺎی اﮐﺴﯿﮋن و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﮔﺎز اﮐـﺴﯿﮋن در دود
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﯿﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ
ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار دﻗﯿﻖ اﮐﺴﯿﮋن در دود اﺳـﺖ .دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻤـﻞ را اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی اﮐﺴﯿﮋن ﺗﺮﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻧﻮاع ﺑﻌﺪی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ،ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎی
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿـﺰان ﮔـﺎز ﻣﻮﻧﻮاﮐـﺴﯿﺪ ﮐـﺮﺑﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﺷﺎﺧﺼﯽ از درﺻﺪ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﮐﻪ در واﮐﻨﺶ اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﮑـﺮده ،ﺑـﻪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ
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ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت و در ﻣـﻮارد ﺧـﺎص ﻣـﯽﺗـﻮان از
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮔﺎز ﻫﯿﺪروژن در دود ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧـﺼﯽ از اﺣﺘـﺮاق ﻧـﺎﻗﺺ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧـﺼﯽ دﯾﮕـﺮ ﻣـﯽﺗـﻮان از
ﺷﺎﺧﺺ دود 1ﻧﯿﺰ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺘﺮل زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﻣﺮوزه ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺻـﻨﻌﺖ و ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖﻫـﺎی ﺑـﺎﻻ از ﻟﺤـﺎظ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺪور ﮔﺎزﻫﺎی آﻻﯾﻨـﺪه ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﮐـﺴﯿﺪﻫﺎی ﻧﯿﺘـﺮوژن و
ﮔﻮﮔﺮد از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﻮاع ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ
ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در دود از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ اﮐﺴﯿﺪ زﯾﺮ ﮐﻨﯿﻮم
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﻦ دو ﻗﻄﺐ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ
وﻟﺘﺎژ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در دود ﻧﯿﺰ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﺳـﻠﻮلﻫـﺎی اﻟﮑﺘﺮوﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 2و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﻋﺒﻮر ﻧﻮر ﭘﻮﻻرﯾﺰه ﺷﺪه از دود و ﯾﺎ اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ 3اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺳـﻮزاﻧﺪن ﺑﺨـﺸﯽ از
دود و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﻧﺮژی آزاد ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺷﻌﻠﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورد.
1. Smoke density
2. Electrochemical cells
3. Infrared absorption detectors
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ﻣﯿﺰان و ﻏﻠﻈﺖ دود ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻏﻠﺐ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﻧﻮر از ﻃﺮﯾﻖ دود ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮔﺎزﻫـﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ روی راﻧـﺪﻣﺎن اﺣﺘـﺮاق ﻧﺪارﻧـﺪ ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽﺗـﻮان از
روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﻣﺮوزه دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎﯾﯽ وﺟـﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﮐـﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘـﺮوژن و ﺑـﺎ ﺳـﺎﻃﻊ
ﺷﺪن ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻮر ﺑﺘﻮان ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﮔﺎزﻫﺎ را در دود ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
اﻣﺮوزه ﻓﻦ آوری ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ در ﺣـﺎل ﮔـﺴﺘﺮش و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤـﺎً ﻣـﺪلﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫـﺎ
را ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
6ـ2ـ 3ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﺮدن ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ داﺋﻤﺎً در ﻣﺠﺎورت و ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ دود ﻗـﺮار
دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ آﻧﻬﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﺪهآلﺷـﺎن
ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﺮدن ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ روش در ﺣـﻞ اﯾـﻦ ﻣـﺸﮑﻞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ،از دﺳﺖ دادن دﻗﺖ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﮔﺮدد .ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ را ﻣـﯽﺗـﻮان
در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺑﺮﻗـﺮاری ﺳـﯿﮑﻞ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳـﯿﻮن ﮐـﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐـﺮد .ﺑـﺮای
ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯽﺗﻮان از ﻫﻮای ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد ،زﯾـﺮا درﺻـﺪ
اﮐﺴﯿﮋن در ﻫﻮای ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن را اﻧﺠﺎم داد .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
اﺻﻮل ﺟﺬب اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ و ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن را ﻣﯽﺗﻮان
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ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎرﯾﮑﻪﻫﺎی ﻧﻮری اﻧﺠﺎم داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن
ﻣﺠﺪد ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿِﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖ دود ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎرﯾﮑـﻪ ﻧـﻮر ﺑـﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف از آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﻘﺪار ﮔﺎزﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاﻗﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ،روشﻫـﺎ و
اﺻﻮل ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ
دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم داد .
6ـ2ـ 4ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﺳـﻮﺧﺖ در ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫـﻮا ﺑـﻪ
ﺳﻮﺧﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮐﺮد و ﺑﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻫـﺪف در
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ و ﻧـﻮع دﯾـﮓ،
ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در اﻧﻮاع ﺳﺎده و اوﻟﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳـﻮﺧﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮﺟﻮد در دود اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای
ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳـﺘﯽ ﺑـﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟـﺮ وارد ﮐـﺮد .در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﻧﻮاع ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن دﺳﺘﯽ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ و ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در دود
ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫـﺎ ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ ﺑـﺮای ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و دود ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳـﺘﯽ وارد ﻣـﯽﮔـﺮدد.
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾـﺮا
ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺘﯽ در درﺻﺪ ﺑﺎر ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧـﺴﺒﺖﻫـﺎی ﻫـﻮا ﺑـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ
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ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳـﻮﺧﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿـﮏ ﮐـﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ و ﺧﻮدﮐـﺎر
دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﻫـﻮا
ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد دﻗﯿـﻖ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻫـﺎی ﮐﻨﺘـﺮل ﻧـﺴﺒﺖ ﻫـﻮا ﺑـﻪ
ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻮﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿـﺮ
ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﺮدن ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺴﺖ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ و
ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﺮدن ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش و اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل دارد.ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ
ﻧﻮع دﯾﮓ و ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﻦ  0,2%ﺗﺎ  3%از ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ
در دﯾﮓ ﻫﺎ ﮐﺎﺳﺖ.
6ـ 3ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ داﺋﻤﺎً ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات
ﺑﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺰای ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣـﯽﮔﺮدﻧـﺪ و ﺑـﻪ
ﻋﻼوه ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ دودﮐـﺶ ﻧـﺼﺐ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ ،ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻨﺎوب دارﻧﺪ.
در اﻏﻠﺐ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﮐﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧـﺴﺒﺖ ﻫـﻮا ﺑـﻪ
ﺳﻮﺧﺖ را ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺰا ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ واﺳﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ اﺟﺰا ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ ﺷـﻔﺖ
را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺷﮑﻞ 6ـ 2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
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ﺷﮑﻞ 6ـ 2ﻣﺸﻌﻞ دو ﺳﻮﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ
ﺳﻮﺧﺖ در آن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ اﺟﺰا واﺳﻄﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﻗﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .زﯾـﺮا
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ درﺑـﺎزه ﺑـﺴﯿﺎر ﮐـﻮﭼﮑﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﻟﻘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎﻻت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺖ ﺷـﺪﯾﺪ
راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﻣﯽﮔﺮدد .ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰا ،ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی در اﯾﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎ ،دﺑﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزانﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧـﺴﺒﺖ ﻫـﻮا ﺑـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ ﺑـﺎ
اﺟﺰای ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﺟﺰا را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣـﯽﺳـﺎزﻧﺪ ﮐـﻪ در زﻣـﺎن
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ از ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪآل ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﯽﮔـﺮدد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘـﺮ
اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ اﺟﺰا را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﻘﺎومﺗﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﻮد.
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در اﻧﺘﻬﺎ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ آزﻣـﺎﯾﺶ ،ﻧﮕﻬـﺪاری از اﺟـﺰا ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟـﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨـﻪ
ﺣﺘﯽ ﺗﺎ  10%در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﻓﻦ آوری ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ در ﺣـﺎل ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ
ﺑﻮده و اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧـﺼﺐ
ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ و ﻓﻦﻫﺎ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت دﯾﮓ ﻧﻘـﺶ اﺣﺘـﺮاق ﺳـﻮﺧﺖ ﺑـﺎ ﻫـﻮای ﻣﻌـﯿﻦ ورودی را
ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺪرﻧﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ را ﻧﯿـﺰ دارا
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن در دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿـﺮ ﮐـﻢ ﮐـﺮدن
ﻣﻘﺪار ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ،ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺮای ﮐـﺎرﮐﺮد ﻣـﺸﻌﻞ،
ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﻄﻮح اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارﺗﯽ ،ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺗﻠﻔﺎت در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑـﺎش و
اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟـﻮﯾﯽ اﻧـﺮژی
ﭘﺮداﺧﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑـﻪ ﺗﻤﯿـﺰ ﮐـﺮدن وﻧﮕﻬـﺪاری ،ﮐـﻢ
ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ اﺟﺰا ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای داﺷﺖ.
ﻓﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺰای ﻣﻬﻢ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ وﻇﯿﻔـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻫـﻮای
ورودی و ﺧــﺎرج ﮐــﺮدن دود از ﺳﯿ ـﺴﺘﻢ را ﺑﺮﻋﻬــﺪه دارد .در اﯾ ـﻦ ﺑﺨــﺶ ﺑــﺎ اراﺋــﻪ
][5

روشﻫﺎﯾﯽ در ﻧﮕﻬﺪاری ،ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺟﺰا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﻮق ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ.
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7ـ 1ﺗﻤﯿﺰ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﺗﻼف اﻧﺮژی در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از آﻧﻬـﺎ
ﻣــﯽﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ روش در ﮐﻨﺘــﺮل و ﻣﺮاﻗﺒــﺖ دورهای از ﻣــﺸﻌﻞﻫــﺎ ،اﺳــﺘﻔﺎده از
ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ دارای دﯾﺎﮔﺮامﻫﺎ و ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﺮای
ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎﺗـﺎﻟﻮگ ﺳـﺎزﻧﺪه در دﺳـﺘﺮس
ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آن ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮاﺣـﻞ و ﮐﺎرﻫـﺎی زﯾـﺮ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم داد:
• اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﺳﻮﺧﺖ
در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎزی و ﭼﻪ ﺑﺎ ﺳـﻮﺧﺖ ﻣـﺎﯾﻊ ،ﺑـﺮای اﺣﺘـﺮاق ﺑﻬﺘـﺮ و
ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ،ﺳﻮﺧﺖ را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮهﻫﺎ و ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و اﺗﻤﯿﺰه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾـﻦ
ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻤﯿﺰه ﺷﺪه از ﻣـﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑـﺴﯿﺎر ﺗﻨـﮓ و ﺑـﺎرﯾﮑﯽ ﻋﺒـﻮر داده ﻣـﯽﺷـﻮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺜﯿﻔﯽ و رﺳﻮب در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻢ ﺷﺪن دﺑﯽ ﺳﻮﺧﺖ و ﮔـﺎﻫﯽ ﺣﺘـﯽ
ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺧـﻮد
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﺒﮏ ﮐـﺎر ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﺳﻮﺧﺖ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن و ﯾﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن دﺑﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﺎ دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﮐـﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﮏ )دوده( در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﮐـﻪ ذرات
رﯾﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ
ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐـﻪ در ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎی ﺑـﺎ
ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﺒﮏ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺮ روی ﺳـﻄﻮح اﺟـﺰای آﻧﻬـﺎ ﻧﯿـﺰ رﺳـﻮب ﺗـﺸﮑﯿﻞ
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ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺗﻤﯿـﺰ ﮐـﺮدن و از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه و رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮﺧﺖ و دوده از روی ﺳﻄﻮح در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼلﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺮﻣﺘﺮ از ﺟﻨﺲ اﺟـﺰای ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺸﻌﻞ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﺮاش و ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ اﺟﺰای ﻣﺸﻌﻞ ﻧﮕﺮدد.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز ﻧﯿﺰ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮔـﺎز ﻣـﻮادی ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﮔﺮدد ،اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻗـﺎدر
ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ،ﺑﺪون ﮐﻢ ﺷﺪن راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑـﻮد.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﯿﻔﻮﻟﺪﻫﺎ از ﺟﻨﺲ آﻫﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
در اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن و زﻧﮓ زدﮔﯽ ﻣﺴﯿﺮ ،ﻧﺎزلﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺎ ﮐﻨﺘـﺮل ﻣـﻨﻈﻢ و
ﻣﺘﻨﺎوب آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﺪ.
• ﺗﻌﻮﯾﺾ اورﯾﻔﯿﺲﻫﺎی اﺗﻤﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮﺧﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ در ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷـﺪن ﺑـﻪ اﺣﺘـﺮاق
ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ ،ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ را ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﯾﮏ اورﯾﻔﯿﺲ ،اﺗﻤﯿﺰه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾـﻦ ﻋﻤـﻞ ﺑﺎﻋـﺚ
ﺑﺎزﺗﺮ ﺷﺪن دﻫﺎﻧﻪ اورﯾﻔﯿﺲ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﯽﮔﺮدد .اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ
اورﯾﻔﯿﺲﻫﺎی اﺗﻤﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮﺧﺖ را در ﻫﺮ ﯾﮏ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً دو ﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
• ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﺸﺘﯽﻫﺎ در ﻣﺸﻌﻞ
ﺑﺎ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن ﻣﺸﻌﻞ و ﺑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﺳﻮﻟﻮﻧﻮﺋﯿﺪی ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻧﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻧﺸﺘﯽ ﺳﻮﺧﺖ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠـﻒ در
ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺸﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ،
ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ و ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ و ﻏﯿﺮ ﻣـﻮﺛﺮ و ﺷـﯿﺮﻫﺎی ﭼـﺮﺧﺶ ﻣﺠـﺪد ﺳـﻮﺧﺖ
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ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻧﺸﺘﯽ در ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗـﺸﺨﯿﺺ ﺑـﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾـﻦ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﭘﻮﺷـﺶ ﻫـﺎ و
ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻧﺸﺘﯽ ﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺻـﺪﻣﻪ ﭘـﺬﯾﺮ ﺑـﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﮐﻨﺘـﺮل و ﺑﺎزدﯾـﺪ ﻣـﻨﻈﻢ و ﻣﺘـﻮاﻟﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧـﺪ از اﻫﻤﯿـﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
• از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﻘﯽ ﺑﯿﻦ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻌﻞ
ﮐﻠﯿﻪ اﺟﺰای در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر آزاداﻧﻪ و ﺑﺪون ﻟﻘـﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .روﻏﻦ ﮐﺎری و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﻘﯽ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎﻻت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی دورهای ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
• از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻨﻔﺬﻫﺎی ﻧﻔﻮذ ﻫﻮا در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﯾﭽﻪ ﻫﻮا ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﯾﭽﻪ ﻫﻮا ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺸﻌﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻤـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻔـﻮذ
ﻫﻮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺬب اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﺎﻗﮏ اﺣﺘﺮاق ،ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف اﻧـﺮژی
زﯾﺎدی در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدد.
• ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻦﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪارﯾﯽ ﮐﻪ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻦﻫﺎی ﻫـﻮاﯾﯽ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﮔﯿـﺮد دﻗﯿﻘـﺎً ﻣﺎﻧﻨـﺪ
اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی دورهای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻦﻫﺎی ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﻻزم اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺻﻮل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺗﯿﻐﻪﻫﺎ و روﻏﻦ ﮐﺎری ﯾﺎﺗﺎﻗﺎنﻫﺎ.
ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی دورهای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ،اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﯿﻮﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده
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و راﻧﺪﻣﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﺷﮑﺎل و ﻋﯿﺐ
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻤﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﮐﻪ از آن ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن
آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮوز اﺷﮑﺎل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣـﻮارد
زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
• دود ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻧﺸﺎﻧﻪای از اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎی ﺑـﺎ ﺳـﻮﺧﺖ ﻧﻔـﺖ و ﯾـﺎ ﻣـﺎزوت ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز اﺣﺘـﺮاق ﻧـﺎﻗﺺ درﺣـﺪی دود ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﭘﯽ ﺑﺮد.
• اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق
اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿـﺮی ﻣـﻨﻈﻢ و
ﻣﺘﻮاﻟﯽ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯽ ﺑﺮد.
• ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻌﻠﻪ
ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻧﮓ ،ﺷﮑﻞ ،ﺷﺪت و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی ﺷـﻌﻠﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل دورهای ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺪ .ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﻣﺜﺎل اﯾﺠﺎد ﺟﺮﻗﻪ در ﺷﻌﻠﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ و
ذرات آب در ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﻟﺮزش و ﺻﺪای ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺸﻌﻞ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت دﯾـﮓ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺻـﺪای ﮐـﺎرﮐﺮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،از ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮓﻫﺎ آﮔﺎه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﯿﺐ ﯾـﺎﺑﯽ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓـﺮاوان ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻠـﻞ ﻟـﺮزش و
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ﺻﺪای ﻏﯿﺮﻣﻌﻘﻮل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﺪن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣـﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﺷﻌﻠﻪ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن اﯾﺠﺎد ﺻﺪا و ﺣﺘﯽ ﻟﺮزش دﯾـﮓ ﻣﯿﮕـﺮدد .ﯾﮑـﯽ
دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻞ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﺷﻌﻠﻪ ﮐـﻢ ﮐـﺮدن ﺑـﯿﺶ از اﻧـﺪازه ﻫـﻮای اﺿـﺎﻓﯽ در ﺳﯿـﺴﺘﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪاری ﺷـﻌﻠﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻔﺠﺎر در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت دﯾﮓ ﻧﯿﺰ ﮔﺮدد.
• ﮐﻢ ﺷﺪن دﻣﺎی ﮔﺎز دود
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای و دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﻧـﺮژی ﺧﺮوﺟـﯽ آﻧﻬـﺎ
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن دﻣﺎی دود ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ ﮐـﻢ ﺷـﺪن ﺗـﻮان ﺧﺮوﺟـﯽ
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺮد .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺮاﺑﯽ و ﯾﺎ ﮐﺜﯿﻔﯽ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد.
• ﮐﺜﯿﻔﯽ در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮐﺮد اﯾـﺪهآل
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ اﺗﻤﯿﺰه ﺷﺪن ﺳﻮﺧﺖ در ﺣﯿﻦ اﺣﺘﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ
ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﻨﮓ و ﺑﺎرﯾﮏ ﻋﺒﻮر ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل
و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ از دوده و رﺳﻮﺑﺎت از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
• ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دوده
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ دوده ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز دوده ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻔﺖ
ﺳﺒﮏ در ﻃﯽ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی ﮐﻤﯽ از دوده ﺑﺮ روی اﺟﺰا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و در
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت
ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻮاﻟﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎک ﮔﺮدد .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺰان دوده ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﻧﺮﻣﺎل
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و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ ﻋﯿﻮب ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﻮب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ و ﻣﺤـﻞ ﺗـﺸﮑﯿﻞ دوده ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣـﻨﻈﻢ و ﻣﮑـﺮر از دﯾـﮓﻫـﺎ و ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ ﮔﺮﭼـﻪ ﮐـﺎر
دﺷﻮاری اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوده ﻻزم و ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻧﺴﻮز ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻧﮓ و ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻧﺴﻮز و ﻣﺠﺎور ﺑﺎ آﺗﺶ دﯾﮓ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم
ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺸﻌﻞ ﭘﯽ ﺑﺮد .اﻏﻠﺐ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺎ دﯾﮓ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒـﻮده و ﯾـﺎ
در ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐـﺎر ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﯾـﺎ ﺳـﻮﺧﺖ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻣـﺸﻌﻞ دارای
آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از دﯾﮓ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت آﺗﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ
دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ و ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮب ﺑﺮ روی ﺳﻄﺤﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
• ﺧﺮاب و ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯿﺎﻧﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﺪآﻟﺸﺎن
ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در دﯾﮓﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ را دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﺑﺮﻃـﺮف
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻗﻄﻌﺎت واﺳﻄﻪ آﺳـﯿﺐ
دﯾﺪه ﻣﯽﺗﻮان دوﺑﺎره ﺳﯿﺴﺘﻢ را در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪآل آن راهاﻧﺪازی ﮐﺮد.
در اﻧﺘﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺪاوم و ﮐﻨﺘﺮل ﻣـﻨﻈﻢ ،ﺑﻬﺘـﺮ و ﮐـﻢ
ﺧﺮج ﺗﺮ از رﻫﺎ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﻏﻠـﺐ ﻣﺮاﻗﺒـﺖﻫـﺎ و رﺳـﯿﺪﮔﯽﻫـﺎی دورهای
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎدهای ﺑﻮده ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓـﺮد ﻣـﺴﺌﻮل ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ ﻧﯿـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد ﻋﯿـﺐ و اﺷـﮑﺎﻟﯽ در ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﮔـﺮدد
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ اﯾﻦ ﻋﯿﺐ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.
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ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻤﯿﺮات ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﺪد ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﭘـﺲ
از ﻫﺮ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻣﺸﻌﻞ و ﺗﻌﻤﯿﺮات دﯾﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ روﻧـﺪ ﮐـﺎری
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ  5%ﺗﺎ ﺣﺘﯽ  10%و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐـﻢ در ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ ﻣـﺼﺮﻓﯽ
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد.

7ـ 2از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﺸﺘﯽﻫﺎی ﻫﻮا در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت دﯾﮓﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف اﻧﺮژی و ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺳﯿـﺴﺘﻢ از ﺣﺎﻟـﺖ ﮐـﺎرﮐﺮد
اﯾﺪآل ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص در دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻦﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﮓﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﻔﻮذ و ﯾﺎ ﻓﺮار ﻫﻮا در ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﺗـﺼﺎﻟﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻏﻠﺐ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻟـﺮزش ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎ و ﯾـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎﻻت ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد .ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﻧـﺸﺘﯽﻫـﺎی ﻫـﻮاﯾﯽ در
ﻣﺴﯿﺮ اﺗﺼﺎل ﻓﻦﻫﺎی ﻫﻮای ورودی و دود ﺑﻪ دﯾـﮓﻫـﺎ ﮐـﺎر ﺑـﺴﯿﺎر آﺳـﺎن و ﺳـﺎدهای
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳـﺎدﮔﯽ در ﺑﺎزدﯾـﺪﻫﺎی دورهای از ﻋـﺪم ﺑـﺮوز اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﮔﺎه ﺷﺪ .در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻫـﻮای
ورودی ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ در اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺘﯽﻫﺎ
آﮔﺎه ﺷﺪ و در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی دود ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺣﺮﮐـﺖ ﯾـﮏ
ﻣﺪاد ﺳﺒﮏ در اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺸﺘﯽ در آﻧﻬﺎ ﭘﯽ ﺑﺮد.
در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮوج دود ،دﯾﮓ را ﺑﻪ ﻓﻦﻫﺎی ﺧﺮوج دود ﻣﺘﺼﻞ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ،ﺑـﻪ
دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻮای ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨـﺪ .اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن دود ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻧـﺸﺎن دادن راﻧـﺪﻣﺎن اﺣﺘـﺮاق ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎی
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اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟـﻮد ﻫـﻮای اﺿـﺎﻓﯽ اﺣـﺴﺎس ﺷـﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺮد ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ را ﮐـﻢ
ﮐﺮده و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ راﻧﺪﻣﺎن ،اﯾﺠﺎد دوده در ﺳﯿﺴﺘﻢ و  ...ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺸﺘﯽ ﻫﻮا در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻓﻦﻫﺎی ﻫﻮای ورودی ﺑﻪ دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻔﻮذ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺧﺮوج دود از دﯾـﮓ ﺑـﻮده و ﺗﻨﻬـﺎ در اﺗـﻼف
اﻧﺮژی در ﻓﻦﻫﺎ در ﻣﻮاردی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﺸﺘﯽﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻏﻠﺐ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎن ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪ اوﻟﯿـﻪ ﻣـﺎﻧﻊ از اﯾﺠـﺎد و
ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺸﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دود ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ دﯾﮓﻫـﺎ
از ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﺪآﻟﺸﺎن ﺧﺎرج ﻧﮕﺮدﻧﺪ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺑﺘـﻮان در ﻫﺰﯾﻨـﻪ
ﻧﮕﻬﺪاری و ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
7ـ 3ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ از ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﮔﯿﺮی از ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ و ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑـﺎ
ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻌﻠﻪ ،دﻣﺎی دود ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻏﻠـﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺻـﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﻗﯿﻤﺖ
دﯾﮓﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و در ﺑـﺴﯿﺎری از ﻣـﻮارد ﺑـﺮای
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ ﺗﺒـﺎدل ﮐﻤﺘـﺮ ،ﺑـﺎ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎی ﺑـﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﯿﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﺑـﺎر ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز
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ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮓﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ راﻧﺪﻣﺎن .در واﻗﻊ ﺑﺎ زﯾﺎد ﮐـﺮدن
ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣـﺎی دود ،اﺣﺘﻤـﺎل اﺣﺘـﺮاق
ﻧﺎﻗﺺ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺗﺎق اﺣﺘﺮاق ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﺷـﺎره ﮔﺮدﯾـﺪ ،ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﻨـﺴﻮرﻫﺎی
ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ در دود ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯿﺰان اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دراﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺗﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑـﺎرﮔﯿﺮی از
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ)در ﻣﻮاردی ﺣﺘﯽ ﺗﺎ  10%ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻣـﯽﮔـﺮدد( و
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺖ .ﻣﯿﺰان اﻓﺖ راﻧـﺪﻣﺎن در ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎی دو
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﻓﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻮده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎر در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ از اوﻟﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗـﻼف اﻧـﺮژی در
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت دﯾﮓ ،اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓ ﻫﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و دﯾﺎﮔﺮام ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،اﮔﺮ ﻣﯿﺰان اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐـﺎرﮐﺮد
ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺑﺎرﮔﯿﺮی از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮس و زﯾﺎدی ﺑﯿﺶ از ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی
ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﮐـﻢ ﮐـﺮدن  20ﺗـﺎ  40درﺻـﺪی ﺑـﺎر ﻣـﺸﻌﻞ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻧﺮژی اﺗﻼﻓﯽ در ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﮐﺎﺳـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ
ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰات و دﯾﮓ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺮای ﺗـﺎﻣﯿﻦ
اﻧﺮژی ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮی دﻗﯿـﻖ راﻧـﺪﻣﺎن
دﯾﮓ ﻫﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻋﻼﯾﻤﯽ ﭼﻮن
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اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی دود و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐـﺮﺑﻦ در دود ،از اﻓـﺖ راﻧـﺪﻣﺎن
دﯾﮓ ﻫﺎ آﮔﺎه ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﯿﻮب ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ اﺻﻼح در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕـﺮ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺑـﺮای اﺟـﺮا ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓ )ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿـﺎز
ﺑﻪ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ( ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدد .ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ
اﻧﺮژی ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺑﺎر را ﻣﻌﯿﻦ ﮐـﺮده و آﻧـﺮا ﺑـﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮐـﺎرﮐﺮد و
ﻧﮕﻬﺪاری از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﮐـﺮد.
اﻏﻠﺐ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی اوﻟﯿـﻪ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻫـﺎ از اﺟـﺰای اﺿـﺎﻓﯽ و ﯾـﺪﮐﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﮐﻢ
ﮐﺮدن ﺑﺎر و ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ را ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐـﺮد .ﻣﻤﯿـﺰی
اﻧﺮژی ،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﮐـﺎرﮐﺮد اﺟﺰاﺋـﯽ ﮐـﻪ ﻧﯿـﺎزی ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺖ راﻧـﺪﻣﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﭘﯿﮏ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺗﻼف اﻧﺮژی در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺑﺎر ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده
ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ دور ﺷـﺪن از ﺷـﺮاﯾﻂ
ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻫﺪف ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣـﻮرد از اﯾـﻦ
راﻫﮑﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد:
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• ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺰ ﻧﺎزل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻮﺧﺖ
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ارزان ﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺷﻌﻠﻪ در ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺑﺎر ،ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﺎزلﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻗﻄﺮﻫﺎی ﮐﻢ ﺗﺮ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻧـﺎزل ﺟﺪﯾـﺪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﮔـﺮدد .اﻏﻠـﺐ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
• ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺣﺪ ﺑﺎﻻی ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی دو ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ 4ـ 4ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺗﻮان ﮐﺎرﮐﺮد
در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎری را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در  60%ﺑﺎر و ﺣﺪ ﺑـﺎﻻ در
 80%ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ،ﺷﻌﻠﻪ
ﻣﺸﻌﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎی دود و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ،راﻧﺪﻣﺎن
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣـﺎﮐﺰﯾﻤﻢ اﻏﻠـﺐ
در ﻫﻨﮕﺎم راهاﻧﺪازی ﺳﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و اﻏﻠﺐ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای راهاﻧـﺪازی
در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ دﯾﮓﻫﺎ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺮﻣﺎﻟـﺸﺎن ﺑﺮﺳـﻨﺪ،
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی دو ﻣﺮﺣﻠﻪای را در ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨـﺪ .ﭘـﺲ از رﺳـﯿﺪن
دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری و رﺳﯿﺪن ﺷﺮاﯾﻂ آب ﺑﻪ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ،
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺧﻮد را از ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﯿﮑﻞ ﻣﺮﺗﺒﺎً
ﺑﯿﻦ ﺣﺪ ﺑﺎﻻی ﮐﺎری و ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎری ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮔﺮدد و در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺗﻠﻔـﺎت
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اﻧﺮژی در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش 1ﺑﺮای دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل ﺑﺎ ﺣﺬف ﺣﺪ ﺑـﺎﻻی ﺳـﯿﮑﻞ از
ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن درﺻﺪ ﺑﺎر در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان
در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺻﺮﻓﻪ ﺟـﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آورد .در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻈﯿـﺮ
راهاﻧﺪازی ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی
ﻣﺘﺎﺛﺮ از دﻣﺎی ﻫﻮای ﺑﯿﺮون ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻗﺒﻞ از زﻣـﺎن ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ،ﮔﺮﻣـﺎﯾﺶ
ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺮای ﻓﻀﺎ در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آورد .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ 2و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﻣـﺸﻌﻞ ﺟﻮاﺑﮕـﻮی
ﻧﯿﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺤﺪودی ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ.
• ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺷﻌﻠﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺑﺎر در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﻮﻧﺪه
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دو ﻧﻮع دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣـﻮردی
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف اﻧﺮژی و درﻧﺘﯿﺠـﻪ آن ﮐـﺎﻫﺶ راﻧـﺪﻣﺎن در اﯾـﻦ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ
ﮔﺮدد ،ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞﻫـﺎ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎر ﻣـﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻧﻈﯿـﺮ راهاﻧـﺪازی در ﺣﺎﻟـﺖ ﺳـﺮد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در دﯾﮓﻫﺎ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ،ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﺷﻌﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻣﺎﻧﻊ از اﻓـﺖ
راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺑﺎر ﺷﺪ .در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮓ ﻣﯽﺗﻮان راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﺷﻌﻠﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

1. Standby Losses
2. Override

152

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻـﻮرت ﺧﻼﺻـﻪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻪ دﯾﮓﻫـﺎی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده
دارای ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾـﺸﯽ ﺑـﻮده و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﮐـﺎرﮐﺮد ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻤﺸﺎن ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .در ﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﮔـﺮﻓﺘﻦ از ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐـﺎری
ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺑﺮای ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ ،ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت دﯾﮕـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد در
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐـﻢ ﮐـﺮدن ﻣﯿـﺰان ﺷـﻌﻠﻪ از اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ و ﺑـﺪون
ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺘـﯽ ﺗـﺎ  5%در ﻣـﺼﺮف
اﻧﺮژی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
7ـ 4ﻧﺼﺐ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﻫﻤﻮاره ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﺮای دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻞ زﻣﺎن ﮐﺎری ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ
راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﮔﺮو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﺎز اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
اﻣﺎ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺑﻮدن ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻌﻘـﻮل و
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺰوم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎنﻫـﺎی ﭘـﺎﯾﯿﻦ را ﺑـﺎ اﻧـﻮاع ﺑـﺎ
راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎی ﺑـﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ اﻧﻮاﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و ﻧﮕﻬـﺪاری ﻓـﺮاوان و ﭘـﺮ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد.
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آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای اﺣﺘـﺮاق ﮐﺎﻣـﻞ و ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺳـﻮﺧﺖ و ﻫـﻮا از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺸﻌﻞ ﻣـﻮرد اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﺎﯾـﺪ وﺟـﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪآل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﺳـﻮﺧﺖ ﺑـﺎ ﻫـﻮای
ﺗﺌﻮری و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺻﻨﻌﺖ و واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺎل
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺎز اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻧﺰدﯾـﮏ
ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺘﻮان راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ را اﻓـﺰاﯾﺶ داد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽ ﺗـﺮﯾﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ در ﻓـﺎز اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ،
ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻫﻮا و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿـﺰات
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎ و ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺎﯾـﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد را ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
• ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺳﻮﺧﺖ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﻌﻞﻫـﺎ ،ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺳـﻮزاﻧﺪن ﺳـﻮﺧﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﺳﻮﺧﺖ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ در واﮐﻨﺶ اﺣﺘﺮاﻗـﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﻋﺮﺿـﻪ ﺷـﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ
ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﯿﺶ از  99%از ﺳﻮﺧﺖ ورودی را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﺑـﺮوز اﺣﺘـﺮاق
ﻧﺎﻗﺺ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺎ دﯾﮓ ،اﯾﺮاد در اﺟﺰاء ﻣﺸﻌﻞ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺒـﻮدن
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ،اﯾﻦ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ از
ﺑﺮوز اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺪ.
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• ﻣﯿﺰان ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
در اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻼﺻـﻪ ﻣـﯽﮔـﺮدد .زﯾـﺮا
ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب ﮔﺮﻣﺎ و ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎی ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق،ﮐـﺎﻫﺶ
اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﻦﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟـﺐ
اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎری ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا ﻧﻈﯿﺮ اﺗﻤﯿﺰه ﮐﺮدن ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣـﻮارد ﻗﺎﺑـﻞ ذﮐـﺮ ﺑـﺮای
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان ﻫﻮای اﺿـﺎﻓﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار
ﮔﯿﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﯿﺰان ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﻌﻠﻪ ﮐﻢ ﻧﮕـﺮدد .زﯾـﺮا
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﮕﺮی در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• ﺷﮑﻞ ﺷﻌﻠﻪ

1

ﺷﮑﻞ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘـﺎل اﻧـﺮژی
دود از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺎ راﻧـﺪﻣﺎن ﺑـﺎﻻ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺷـﮑﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺷـﻌﻠﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺻـﺪﻣﻪ ﺑـﻪ دﯾـﮓ ﻧﯿـﺰ
ﻣﯽﮔﺮدد .اﻏﻠﺐ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﮑﻞ ﺷﻌﻠﻪ را ﻧﯿﺰ
دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی اﺗﺎﻗﮏ اﺣﺘﺮاق
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻮا
آﻧﻬﺎ را اﺗﻤﯿﺰه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق از دﻣﺎی ﻻزم ﺑﺮﺧـﻮدار ﺑـﻮده ﺗـﺎ
1. Flame pattern
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ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺨﯿﺮ ذرات ﺳﻮﺧﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻮای ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮدد .ﺑـﺮای ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻫﺪف ،در ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﮓﻫﺎ ﺷﻌﻠﻪ از ﮐﻠﮕﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای دﯾﮓ آﻏﺎز ﻣـﯽﮔـﺮدد و در
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎریﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺗﺎﻗﮏ اﺣﺘﺮاق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در اﻏﻠﺐ
ﻣﺪلﻫﺎی اﻣﺮوزی از ﺣﺎﻟﺖ اول اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑـﻪ ﻋـﺎﯾﻖ ﺑﻨـﺪی اﺗﺎﻗـﮏ
اﺣﺘﺮاق ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش
اﻏﻠﺐ اﺗﻼف اﻧﺮژی در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ اﯾﺠـﺎد
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دو ﻧـﻮع دﯾﮕـﺮ ﺗﻠﻔـﺎت
اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی در ﺣﺎﻟـﺖ آﻣـﺎده ﺑـﺎش دارﻧـﺪ .ﻧـﺼﺐ دﻣﭙﺮﻫـﺎﯾﯽ در ﻣـﺴﯿﺮ دود و در
ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﮓﻫـﺎ ﺑـﺮای ﮐـﺎﻫﺶ اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ
اﺗﻼﻓﺎت اﻧﺮژی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
• ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮانﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ
اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟـﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿﻨـﯿﻤﻢ ﺗـﻮان ﺧﺮوﺟـﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان اﺗـﻼف
اﻧﺮژی در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﺑﺎزه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗـﺮ و ﮔـﺴﺘﺮده ﺗـﺮ ﺑـﺎر
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐـﺎری ﻧﯿـﺰ
دﯾﮕﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺬف ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎی ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﻮﻧﺪه و دو
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧـﺴﺒﺖ ﺗـﻮانﻫـﺎی
ﺧﺮوﺟﯽ در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد و
ﺑﻌﻼوه ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﯿﺰ در آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از اﻧـﻮاع دو ﻣﺮﺣﻠـﻪای ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .زﯾـﺮا در
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ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺮوز ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺣـﺪ ﺑـﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی از اﻧﺮژی ﻫﺪر رﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،اﻣﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻀﺮات اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺸﮑﻠﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳـﻮﺧﺖ ،در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎری
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺗﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣـﺸﺨﺺ ﺑـﺎر ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﺣﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ.
• اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ
اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﻤﭗﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺳـﻮز ،اﻧـﺮژی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز
ﺑﺮای ﻓﻦﻫﺎ و اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫـﻮای ﻓـﺸﺮده ،ﺳـﻮﺧﺖ را
اﺗﻤﯿﺰه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻮاردی ﭼﻨﺪ از اﻧﺮژیﻫﺎی ﻣـﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺟـﺎﻧﺒﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺸﻌﻞ و ﺳﻮﺧﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗـﺖ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار
ﮔﯿﺮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧـﺮژی ﭼﻨـﺪاﻧﯽ ﺟﻬـﺖ ﺗﺠﻬﯿـﺰات
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
• ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ
اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺟﻬﺎن اول ،ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهای ﺑـﺮای ﮐـﺎﻫﺶ
آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳـﺖ .ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘـﺸﺎر اﮐـﺴﯿﺪﻫﺎی ﻧﯿﺘـﺮوژن
)ﻧﺎﮐﺲ( ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق و در اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿـﺐ اﮐـﺴﯿﮋن و ﻧﯿﺘـﺮوژن
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭼﻨـﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔـﺎﻫﯽ ،از راﻧـﺪﻣﺎن ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ در ﻓـﺎز
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اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎی ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ،ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ،از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷـﻮد .از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾـﻦ
روشﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺸﯽ از اﺣﺘﺮاق در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻢ ،ﺑﺎز ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺨﺸﯽ
از دود و ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ ﻫﻮای ﺗﺎزه ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم اﺣﺘـﺮاق و در ﻣـﻮاردی اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫـﻮای
اﺿﺎﻓﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ اﺷﺎره ﮐـﺮد .اﻟﺒﺘـﻪ در اﯾـﻦ ﻣـﻮارد ﺑـﺪﻟﯿﻞ
ﺟﺬب ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪهﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی،
راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ اﻓﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد .در ﺷـﮑﻞ  1-7ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺑـﺎز
ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺨﺸﯽ از دود و ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ ﻫﻮای ﺗﺎزه ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳـﺖ ،ﮐـﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﺤﻮه ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﮔﺎز آﮔﺎه ﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ 7ـ 1ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزﭼﺮﺧﺶ ﮔﺎز دود در دﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞ ﻧﻔﺖ ﺳﻮز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه
و ﺑﺎ اﺗﻤﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﻮﺧﺖ
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• ﺳﺎدﮔﯽ در ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﯿﺰان ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی دورهای
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﺎﺳﯿـﺴﺎت ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ ،ﻧﮕﻬـﺪاری و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ دورهای و ﻣﻨﻈﻢ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺎز اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻣﺸﻌﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻣﮑـﺎن ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و
ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ ،اﯾﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی دورهای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑـﻞ
اﻧﺠﺎم ﺑﻮده و ﮐﻠﯿﻪ اﺟﺰا و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﮔﺎز
ﺳﻮز ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی دورهای را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ 4ـ 2ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗـﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳـﯽ ﺗـﺮﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد ،ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﮐـﺎرﮐﺮد آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ
ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وﺟﻮد اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ ،اﯾـﻦ اﻣﮑـﺎن را ﻓـﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪ
زﯾﺎدی در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ،
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﻌﻞ ،ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﮐﺎر ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺷﺪ .ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ
ﺗﻌﻮﯾﺾ و زﻣﺎن آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺨﺶ 4ـ 2ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪهاﺳﺖ.
• ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ
ﻫﻤﻮاره در ﻓﺎز اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻزم
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺟﻬـﺖ ﺗﻬﯿـﻪ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ ﺑﯿـﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ راﻧﺪﻣﺎن و ﻧﮑﺎت ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿـﻪ
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ﺑﯿﺸﺘﺮ و داﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺸﻌﻞ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﺣﺎل ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺮای ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺘـﻮان
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿـﺴﺎت ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤـﻮد.
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨـﻪ و
][5

ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.
• ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ

ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎﯾﯽ ارزان و ﺑﺎ اﺗﻼف اﻧﺮژی ﺑﺎﻻ در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻓـﺸﺎر
اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ ﻫﻮا در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد.
ﻫﻮای اوﻟﯿﻪ در وﻧﺘﻮری ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط از ﭘﯿﺶ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه
ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا از ﻃﺮﯾﻖ اورﯾﻔﯿﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق راه ﭘﯿﺪا ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﺑـﻪ
آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺘﺮق ﻣﯽ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﻮای ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط از ﭘﯿﺶ
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺤﺘﺮق ﺷﺪه ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﺣﺘﺮاق ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﯾـﺪآل ﺧـﻮد ﮐـﻪ
ﻫﻤﺎن اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﮔـﺮدد .ﺑـﺮای ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﯿـﺰان ﻫـﻮای اوﻟﯿـﻪ از
درﯾﭽﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ در ورودی وﻧﺘﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﻣﻮرد ﻫﻮای ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻧﯿـﺰ
ﻣﯿﺰان آن ﺑﺮای ﻫﺮ دﯾﮓ و ﻣﺸﻌﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد در زﻣﺎن
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻘﺪار آن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ورودی ﻫﺎی ﻫـﻮای ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ
ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺰان ﻫﻮای ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎر ،را
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز اﺗﻤـﺴﻔﺮﯾﮏ در ﺷـﮑﻞ
7ـ 2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ7ـ 2ﻧﺤﻮه ﭼﺮﺧﺶ ﮔﺎز دود و ﻫﻮا در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ دارای دو ﺿﻌﻒ اﺻﻠﯽ
و ﻋﻤﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﭼـﺸﻤﮕﯿﺮ راﻧـﺪﻣﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .اوﻟﯿﻦ ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻫـﻮای اﺿـﺎﻓﯽ
ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ
آن اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻌﻞﻫـﺎی
ﮔﺎز ﺳﻮز اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﮐـﻪ اﯾـﻦ
اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق و در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑـﺎ ﻫـﻮای ﺑﯿـﺮون
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﺷﮑﻞ  3-7ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ 7ـ 3ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ
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اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧـﺮوج دود ﻧﯿـﺰ در
اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎری و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑـﺎﻻ
و ﺑﻪ ﻃﻮر اﻓﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬﺎ در ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ ،ﺑﻪ ﺻـﻮرت
ﻋﻤﻮدی و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان ﺗﻠﻔـﺎت اﻧـﺮژی در
ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان از دﻣﭙﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ در ﻣﺴﯿﺮ دود اﺳﺘﻔﺎده ﮐـﺮد ﺗـﺎ
ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮان از ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ ﻫﻮا و اﺗﻼف اﻧﺮژی در اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ ﮐﺎﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ از
آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ
در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ،اﯾﻦ دﻣﭙﺮﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿـﺎز
اﯾﻦ دﻣﭙﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت در ﻣﺴﯿﺮ ﺧـﺮوج
دود ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.
• ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای
اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اورﯾﻔﯿﺲ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻮا ﻧﯿﺰ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻦﻫﺎی ورودی ﻫﻮا ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ
ﺑﺎ ﮔﺎز ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦﻫﺎ ﺑﺮای ورود ﻫﻮای ﺗـﺎزه،
اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘـﺮل ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑـﺮ روی ﻣﯿـﺰان ﻫـﻮای ورودی را ﻧﯿـﺰ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎی
اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .اﻏﻠـﺐ اﯾﻨﮕــﻮﻧﻪ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ دارای دﻣﭙﺮﻫـﺎی ﻫـﻮاﯾﯽ ﻧﯿـﺰ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان اﺗﻼف اﻧﺮژی را در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪای از
اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﺷﮑﻞ 7ـ 4ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ 7ـ 4ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای

• ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای
ﺗﻔﺎوت اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﻗﺒﻠﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻣﯿﺰان ﺷﻌﻠﻪ و در واﻗﻊ ﺑﺎر ﻣﺸﻌﻞ را در دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد.
در روش اول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﺎزل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺷﯿﺮ ﺳﻮﻟﻮﻧﻮﺋﯿﺪی ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳـﻮﺧﺖ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﺎزلﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻓﻦﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ورود
ﻫﻮا و ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﭙﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮای ورودی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق دﯾﮓﻫﺎ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎری
اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺷﮑﻞ 7ـ 5ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﮏ ﻣﺸﻌﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای را ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ در
آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﺷﯿﺮ ﺳـﻮﻟﻮﻧﻮﺋﯿﺪی و ﺗﺮﻣﻮﺳـﺘﺎتﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﻤﺖ راﺳـﺖ آن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎزلﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ در داﺧﻞ آﻧﺮا ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد.

ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ و ﻓﻦﻫﺎ
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ﺷﮑﻞ 7ـ 5ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﮏ ﻣﺸﻌﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ روش اول ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد

ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺗﻨﻬﺎ دارای ﯾـﮏ ﻧـﺎزل ﺑـﺮای ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺳـﻮﺧﺖ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫـﻮای ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﻌﻞ را در ﺣﺪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎری ﺧﻮد ﻗﺮار داد.
• ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه
در اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای از اﻧـﻮاع اورﯾﻔـﯿﺲ در ﻣﺤﻔﻈـﻪ دﯾﻔﯿـﻮزر اﺳـﺘﻔﺎده
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﮔﺎز ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دﻣﭙﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﻫﻮای ورودی ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ را در
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ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ اﯾـﺪآل ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻧﻤـﻮد .در اﯾـﻦ دﯾـﮓﻫـﺎ اﻏﻠـﺐ در
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻓﻦﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ و در ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻃـﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﮑﻞ  6-7ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺸﻌﻞ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺎز ﺳﻮز ﺑﺎ ﻓﻦ ﻫﻮاﯾﯽ آن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﮑﻞ 7ـ 7و
7ـ 8ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﻮﻧﺪه ﮐـﻪ از ﻣﻘﺒﻮﻟﯿـﺖ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮی در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺷﮑﻞ 7ـ 6ﻣﺸﻌﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﻮﻧﺪه ﮔﺎز ﺳﻮز ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻦ ﻫﻮاﯾﯽ
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ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ و ﻓﻦﻫﺎ

ﺷﮑﻞ 7ـ 7ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻧﻮاع ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺎز ﺳﻮز

ﺷﮑﻞ7ـ 8ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺎز ﺳﻮزی ﮐﻪ
در ﺷﮑﻞ 7ـ 7ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
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اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳـﻮﺧﺖ
در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻏﻠﺐ دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـﺎی ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
واﺳﻄﻪﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﺳﻮﺧﺖ و دﻣﭙﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ واﺳﻄﻪﻫﺎی ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ در ﻇﺮﻓﯿـﺖﻫـﺎی ﺑـﺎﻻ آﻧـﺴﺖ ﮐـﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎر در ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻄﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﻧﮑﺮده و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .روﺷﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺰای ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﻮﻧﺪه و ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑـﺎ ﻣﯿـﺰان ﺑـﺎر
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺟﺰای ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه در ﮐﻠﯿـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎری ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺸﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر
و در ﮐﺎرﮐﺮد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ اﺟﺰای ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در ﺷﮑﻞ 7ـ 9و 7ـ 10ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪهاﺳـﺖ .در
ﺷﮑﻞ 7ـ 9اﯾﻦ واﺳﻄﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻓﻘﯽ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ و ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻮﺗـﻮری ﮐـﻪ در
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺑﺎﻻی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺣﺮﮐﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد و در ﺷـﮑﻞ  10-7ﻧﯿـﺰ اﯾـﻦ
واﺳﻄﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮدی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ،ﺑـﻪ وﺿـﻮح ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ واﺳﻄﻪﻫﺎ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺑﺎر ﻗـﺮار
دارد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﺗﺮﯾﻢ ،ﻣﯿﺰان ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ در
ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر را ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.

ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ و ﻓﻦﻫﺎ

ﺷﮑﻞ 7ـ 9اﺟﺰای ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻓﻘﯽ واﺳﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد

ﺷﮑﻞ7ـ 10اﺟﺰای ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻋﻤﻮدی واﺳﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد
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• ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﻧﻔﺖﺳﻮز ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺎ اﺗﻤﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﻮﺧﺖ
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺳﻮز ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯿﮕﺮدد ،ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر
ﺑﺎﻻ از اورﯾﻔﯿﺲ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻋﺒﻮرﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﺳﻮﺧﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر
از اورﯾﻔﯿﺲ و اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ در ﺳﻮﺧﺖ ،ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذرات ﺑﺴﯿﺎر
رﯾﺰی اﺗﻤﯿﺰه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮ و ﺑﻬﺘـﺮ ﺳـﻮﺧﺖ و ﻫـﻮا
ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ از ﻧﻔـﺖ ﺳـﺒﮏ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷـﻮد و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﻮز ﺗﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺎر را دارا ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺳﻮز ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺎ اﺗﻤﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﻮﺧﺖ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ دارای دو ﺣﺪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺣﺘﺮاﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺎﻟـﺖ ﮐـﺎرﮐﺮد
اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ از ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر ﺳـﻮﺧﺖ و ﺑـﺴﺘﻦ ﻧـﺴﺒﯽ دﻣﭙﺮﻫـﺎی
ﻫﻮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻗﺎﺑـﻞ ﻧـﺼﺐ
ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻔﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﻣـﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗـﻮان
ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ در اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﯿﻦ  1ﺗﺎ  1/6ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻧـﺴﺒﺘﺎً
ﮐﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎزلﻫﺎی ﺳﺎده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾـﻦ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ در
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ و زﯾﺎد ﻓﺸﺎر ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﻤﯿﺰه ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﻧﻔﺖﺳﻮز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ اﺗﻤﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﻮﺧﺖ
اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﺷﻌﻠﻪ را ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺸﺎر ﻧﻔﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﭼﺮﺧﺶ ﺳﻮﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧـﺴﺒﺖ
ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ در اﯾـﻦ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ در ﺣـﺪود 4
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ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ ﻧﯿـﺰ در اﯾـﻦ ﻣـﺸﻌﻞ ﻫـﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ اﻧـﻮاع
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت ﮐـﺎﻓﯽ اراﺋـﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﺷﮑﻞ  1-7ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ.
ﺑﺎزﭼﺮﺧﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت زﯾـﺮ اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﻮﺧﺖ ﺧﺮوﺟﯽ از ﻧﺎزل ﮐﻪ دارای ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ در دو ﻣـﺴﯿﺮ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺧﺮوج از اورﯾﻔﯿﺲ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮﮔـﺸﺖ ﺑـﻪ ﺧـﻂ ﺑـﺎزﭼﺮﺧﺶ ﺳـﻮﺧﺖ.
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻮﺧﺖ در ﺧﻂ و ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﭼﺮﺧﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺳـﻮﺧﺘﯽ ﮐـﻪ در
واﮐﻨﺶ اﺣﺘﺮاق ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﯿﺮه ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎزﮔﺮدد .ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ از ﻣﺸﻌﻞ ﻧﯿـﺰ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﯿﺮی ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﭼﺮﺧﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
• ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺳﻮز ﺑﺎ اﺗﻤﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﻮﺧﺖ
در ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺳﻮز ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒـﻞ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده
ﺷﺪ ،اﺗﻤﯿﺰه ﺷﺪن ﺳﻮﺧﺖ در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷـﯽ از ﻋﺒـﻮر ﺳـﻮﺧﺖ از اورﯾﻔـﯿﺲ را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﻮا ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑـﺴﯿﺎر زﯾـﺎد ﺑـﻪ ﺟﺮﯾـﺎن
ﺳﻮﺧﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ذرات ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻫﻮا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻔﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ
ﮔﺮﯾﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫـﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎز ﭼﺮﺧﺶ ﺳﻮﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی  3ﺗﺎ
 7ﺑﺮای ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟـﯽ دﺳـﺖ ﯾﺎﻓـﺖ .ﺑـﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﻮا ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾـﺎد ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳـﻮرﻫﺎی ﺑـﺰرگ و ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ ﻫـﻮاﯾﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﺰن ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮه ﻫﻮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐـﻪ در ﻓـﺎز اﻧﺘﺨـﺎب ﺗﺠﻬﯿـﺰات و
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ﺑﺮآورد ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﻏﻠﺐ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾـﻦ
ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر در ﺣﺪود  1%از اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺳﻮز ﺑﺎ اﺗﻤﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺎر
ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨـﺎر ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻫـﻮای ﻓـﺸﺮده
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دﻣﺎی ﺑﺎﻻی ﺑﺨﺎر اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺴﺖ و ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺳﻮﺧﺖ را در اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ از ﻧﻔﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی  8ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟـﯽ دﺳـﺖ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺎر در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان از اﻧـﺮژی ﺧﺮوﺟـﯽ دﯾـﮓﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮد ،ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﻻزم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺎر در ﺣﺪود  1%از ﺗـﻮان
ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺳﻮز ﺑﺎ اﺗﻤﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ
ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺮای اﺗﻤﯿﺰه ﮐﺮدن ﺳـﻮﺧﺖ از
دو ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﮐـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ
در داﺧﻞ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ و دوراﻧﯽ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷـﻮد و در اﺛـﺮ ﺣﺮﮐـﺖ دوراﻧـﯽ و
ﺳﺮﯾﻊ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺟﺪار ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮔـﺮدد .در ﺧـﺎرج ﺳـﯿﻠﻨﺪر
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮاﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮاﯾﯽ از روی ﺟﺪاره ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﯿﻠﻨﺪر
ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻤﯿﺰه ﺷﺪن ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ
ﺑﻪ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ آن ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ  4ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ
ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻓﺮاوان و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﺳﺎل  1970از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
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• ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی دوﺳﻮﺧﺘﯽ
اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در واﻗﻊ از دو ﻣﺸﻌﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
از ﻓﻦﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ دود و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﻮای ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣـﺸﺘﺮک اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .اﻏﻠـﺐ اﯾـﻦ
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی دوﺳﻮﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐـﻪ در آﻧﻬـﺎ
ﻧﺎزلﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ از ﻧـﺎزلﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔـﺖ ﺑـﺎزﺗﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ 4ـ 2ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﻧﺮژی ﻣـﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ
ﮔﺮدد .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﺷﮑﻞ 7ـ 11ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ 7ـ 11ﻣﺸﻌﻞ دو ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه

• ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اروﭘﺎ زﻏﺎل ﺳـﻨﮓ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و در دﯾﮓﻫـﺎی ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖﻫـﺎی
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ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا زﻏﺎل
ﺳﻨﮓ در ﺧﺎرج از ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﺑـﻪ
ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺣﺘﺮاق ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻣﯽﭘـﺮدازد .ﺑـﺎ ﭘـﻮدر
ﮐﺮدن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز و ﻧﻔﺖ ﺳـﻮز ،ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎر
ﺧﺮوﺟﯽ از ﻣﺸﻌﻞ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﻌﻞﻫـﺎی ﺑـﺎ ﺳـﻮﺧﺖ
زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ،ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒـﺖﻫـﺎی دوره ای از
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻨﮏ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز و اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ و ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﮔـﺮدد ،ﻣـﺸﻌﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﺑﺮای دﯾﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب و ﻧـﺼﺐ
ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق )اﺗﺎﻗﮏ اﺣﺘﺮاق( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘـﺮاق
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪای در داﺧﻞ ﻣﺸﻌﻞ و در اﻃﺮاف ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ در آن
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺤﺘﺮق ﻣﯽﮔﺮدد .ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ و ﻓﺸﺎری در اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﺑﺎﺷـﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاره آن ﮔﺮدد .زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﺘﺮاق ﻧـﺎﻗﺺ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و دوده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎی اﺣﺘﺮاق ﺑﺎ ﺣﺠـﻢ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ از اﻫﻤﯿـﺖ وﯾـﮋهای ﺑﺮﺧـﻮردار
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا در اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ ،اﺗﺎﻗـﮏ اﺣﺘـﺮاق
وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ دود ﺑﺎ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ دارا ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﻗﯿﻖ اﺗﺎﻗـﮏ اﺣﺘـﺮاق در دﯾـﮓﻫـﺎ از اﻫﻤﯿـﺖ وﯾـﮋهای در
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻻی اﺣﺘﺮاق ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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7ـ4ـ 1ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ

ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ،در ﺑﺮﺧـﯽ ﻣـﻮارد ﺗﻌـﻮﯾﺾ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ اﻧـﻮاع
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .در ﺷـﮑﻞ -7
 12ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ در آن دﯾـﮓ ﻗـﺪﯾﻤﯽ از اﻧـﻮاع ﺟﺪﯾـﺪ
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧـﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت و ﻣﻮارد اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣـﻮارد ﻧﻘـﺶ ﻣﻬـﻢ و
اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن و ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن دﯾﮓﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ .ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬـﻢ و ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ 7ـ 12ﻧﺼﺐ ﻣﺸﻌﻠﯽ ﻧﻮ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﺮ روی دﯾﮓ ﻓﻮﻻدی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ آﺟﺮی

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان زﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
• در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ
اﻏﻠﺐ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ و دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد از راﻧـﺪﻣﺎنﻫـﺎی
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی اﯾﺠـﺎد ﺷـﻮد
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ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﻣﺎی ﺑﺎﻻی دود ﺑﻮده و ﯾـﺎ درﺻـﺪ ﻫـﻮای
اﺿﺎﻓﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷـﺪ،
اﺷﮑﺎل در ﻣﺸﻌﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻏﯿـﺮ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ،دﻣـﺎی ﺑـﺎﻻی دود ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺖ
راﻧﺪﻣﺎن ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل از ﻣﺸﻌﻞ ﻧﺒﻮده و ﻋﻠﺖ ﭼﻨـﯿﻦ ﺣـﺎﻟﺘﯽ
ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
روشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ 7ـ 3ﻣﯿـﺰان ﻣـﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺷـﻌﻠﻪ در ﮐـﺎرﮐﺮد ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ را
ﮐﺎﻫﺶ داده و ﯾﺎ ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ در دﯾﮓﻫﺎ را اﻓـﺰاﯾﺶ داده و ﯾـﺎ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ از
دﯾﮕﯽ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
• ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﺷﺪن زﯾﺎد ﻣﺸﻌﻞ
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣـﺎﻧﯽ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫـﺎ از ﺣﺎﻟـﺖ اﯾـﺪآل ﺧـﻮد ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﻏﯿﺮ اﯾﺪآل در اﺛﺮ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﺷـﺪن ﻣـﺸﻌﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ،اﺗﻼف اﻧﺮژی در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش در ﺳﯿـﺴﺘﻢ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧـﺴﺒﺖ
ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻏﯿﺮ اﯾﺪهآل در اﺑﺘﺪای ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮ روی دﯾﮓﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻧـﺸﺘﯽ و ﺗـﺮک در آﻧﻬـﺎ
ﻣﯽﮔﺮدد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﮑﺮر ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﭙﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣـﯽﺗـﻮان در زﻣـﺎن ﺧﺎﻣﻮﺷـﯽ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ ،از
ﺗﻠﻔﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﺎﺳﺖ .اﻧﻮاع ﻣﺸﻌﻞﻫـﺎی ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ دارای ﭼﻨﯿﻦ دﻣﭙﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد و ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ دﻣﭙﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗـﻮان از اﻧـﻮاع

ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ و ﻓﻦﻫﺎ

175

ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻣﭙﺮﻫﺎ در اﯾﻦ دﯾﮓﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﯿﮑﻞﻫﺎی روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در زﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ دﻣﭙﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻠﻔﺎت
اﻧﺮژی در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐـﺮدن ﺗﻌـﺪاد اﯾـﻦ
ﺳﯿﮑﻞﻫﺎ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷـﻮﻧﺪه ﺑـﻮده و در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎر را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﺷﺪن زﯾـﺎد اﯾـﻦ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ
ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺸﻌﻞﻫـﺎ ﻣﻼﺣﻈـﺎت اﻗﺘـﺼﺎدی اﻧﺠـﺎم
ﮔﯿﺮد و ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی در ﺳﯿﮑﻞﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ و
ﻧﺼﺐ ﻣﺸﻌﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
• اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻣﺸﻌﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ
در اﯾﻦ روش ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ را در ﻣﺸﻌﻞ در ﺣـﺎل ﮐـﺎر ﺑـﺮ روی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و راﻧﺪﻣﺎن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣـﺸﻌﻞ
ﻧﻮ و ﺑﺮ روی ﻫﻤﺎن دﯾﮓ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده و ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷـﺪه راﻧـﺪﻣﺎن
دﯾﮓ و ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﺖ دوم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ
ﮐﺮده و در ﺟﺪوﻟﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻔﯿﺪی ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧـﺮژی
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
• در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺮژی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞ
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻧﺮژیﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐـﺖ در آوردن ﻓـﻦﻫـﺎی
ورود ﻫﻮا و ﺧﺮوج دود و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای اﺗﻤﯿﺰه ﮐﺮدن ﺳﻮﺧﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻓﻦﻫـﺎ ﻣـﯽﺗـﻮان از روشﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﻧﻈﯿـﺮ
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اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺎر را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﯾـﺎ
ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻓﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳـﺘﯽ ﺑﻬـﺮه ﺟـﺴﺖ .در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺗﻤﯿﺰه ﮐﺮدن ﺳﻮﺧﺖ در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺑﺎ ﺳـﻮﺧﺖ ﻣـﺎﯾﻊ ﻧﯿـﺰ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ اﻧﺮژی اﺗﻼﻓﯽ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺰﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺟﺰﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺮدد.
• در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞ
ﯾﮑﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دورهای ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻓﻮاﺻـﻞ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دورهای دارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎرج ﺷـﺪن
ﺳﺮﯾﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﺪآل ﺧﻮد ،دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮﻟﯽ ﺑـﺮای
ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺮ روی دﯾﮓﻫﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در واﺣﺪﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿـﺰان
ﮐﻨﺘﺮل و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟـﺐ
اﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ راﻧﺪﻣﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
• ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮد
ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق
و ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﺐ ﺑـﺮوز
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑـﺮدن ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﺮرﺳـﯽ دﻗﯿـﻖ
ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﻪ آﯾﺎ آﺛﺎری از
ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺎ دﯾﻮاره ﻣﺤﻔﻈﻪ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .زﯾﺮا وﺟﻮد اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺮ روی دﯾﻮاره
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ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ،ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ دوده ،ﺻـﺪﻣﻪ ﺑـﻪ ﻗـﺴﻤﺖﻫـﺎی
دﯾﮕﺮ و ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ در ﺑﺪﻧﻪ.
• ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻮاﯾﺪ ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ
در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿـﺸﺘﺮ
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ
را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اﻧﺘﻬﺎ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﺑـﺮای ﻧـﺼﺐ و ﮐـﺎرﮐﺮد در ﺗﺄﺳﯿـﺴﺎت
دﯾﮓ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺸﻌﻞﻫـﺎ و ﻓﻮاﯾـﺪ و ﻣﻌﺎﯾـﺐ آﻧﻬـﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻫﻤﺎﻫﻨﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﯿـﺎن
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋه و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬـﺪاری در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﺮده و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش و آﮔـﺎﻫﯽ
اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﺎﻧﻊ از اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎری اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺷﺪ.

7ـ 5ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮﺗﻮر در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ و ﻓﻦﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺗﻼف اﻧﺮژی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞﻫـﺎ و ﻓـﻦﻫـﺎ ،ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎی
ﺑﺰرگ و ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎ ﺑـﺎ اﻧـﻮاع
ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ و ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﭼـﺸﻢ ﮔﯿـﺮ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎی ﺟـﺎری
ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ و ﻓﻦﻫﺎ ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎ در ﺑﺎزدﯾـﺪﻫﺎی
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دورهای از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ آﻧﻬـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ
ﻧﻤﻮد و در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﯽ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺎری ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮد.
7ـ 6ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﯿﻠﻮتﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع راه اﻧﺪازﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﭘﯿﻠﻮتﻫﺎ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و داﺋﻢ روﺷﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻏﻠﺐ
در راهاﻧﺪازی ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮر اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .ﮔﺮﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﻠﻮتﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣـﺼﺮﻓﯽ در ﺣﺎﻟـﺖ ﮐـﺎری ﻣـﺸﻌﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ روﺷﻦ ﺑﻮدن ﭘﯿﻠﻮتﻫﺎ ،اﻧﺮژی ﻣـﺼﺮﻓﯽ در ﻣـﺪت
زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ .اﻧـﺮژی ﺗﻠـﻒ ﺷـﺪه ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ از اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﯿـﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ روی دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﺑـﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ )ﻣﺜﻞ ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ( ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣـﺎ
ﭘﯿﻠﻮتﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﻗﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ دﯾﮓﻫﺎ دارای ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﯾـﺎ ﺷـﻌﻠﻪ ﭘﯿﻠـﻮت ﺑـﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ و ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺧـﺮوج ﮐﺎﻣـﻞ
دود ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﯿﻠﻮتﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع راه اﻧﺪازﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ ﻋﻨـﻮان ﺗﻮﺻـﯿﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اﻧﺘﻬﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﯿﻠﻮتﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع راه
اﻧﺪازهای اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﻠﻮتﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃـﻮر
ﻓﺼﻠﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ از اﺗﻼف ﺳﻮﺧﺖ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ﺗـﺎ
ﺣﺪودی ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪآل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﯿﻠﻮتﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع راه اﻧﺪازهای اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺘﯽ ﺗﺎ  2%ﻧﯿﺰ از ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﮐﺎﺳﺖ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت دﯾـﮓ ﺑـﺪﻟﯿﻞ ﮐـﻢ ﺑـﻮدن ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ
اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ دود ﺑﻪ ﺳﯿﺎل آب ﮔﺮم ،داغ و ﯾﺎ ﺑﺨﺎر آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾـﻦ اﻣـﺮ
ﻣﻮﺟﺐ اﺗـﻼف ﺑﺨـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ از اﻧـﺮژی ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ دود از ﻃﺮﯾـﻖ دودﮐـﺶ
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﯿﺰان اﺗﻼف اﻧﺮژی در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻣـﺸﻌﻞ و
دﯾﮓ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ
اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﻧﺮژی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دود ،ﭼﻪ در داﺧـﻞ دﯾـﮓ و ﯾـﺎ
ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دود دﯾﮓ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .ﮔﺮﭼـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از
روش ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی دود در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣـﺸﮑﻞ و
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮔﺎم ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد
دﯾﮓ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
8ـ 1اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ در دود
اﯾﺪآل ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ دود ﺗﻤﺎم اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎ دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﺎی ﻫﻮای ورودی ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ ،از دودﮐﺶ ﺧـﺎرج ﮔـﺮدد.

182
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اﻣﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ،دﻣﺎی دود در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از دﯾﮓﻫﺎی اﻣﺮوزی و ﺑﺎ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺑﯿﻦ  (149oC) 300oFﺗﺎ  (316oC) 600oFﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻣﺎ در دﯾﮓﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و
ﯾﺎ در دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘـﺪار ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .اﯾـﻦ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ و اﻋﺪاد ،اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ در دود را ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ در
ﭼﻬﺎر زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻣﺎی دود ﻣﻌﯿﻦ ﮔـﺮدد ،ﺗـﺎ
ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ دﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑـﺎزه ﺗﻐﯿﯿـﺮات دﻣـﺎی دود و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارت ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ و ﺳﯿﺎل ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
• ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ دﯾﮓﻫﺎ
دﻣﺎی دود در اﮐﺜﺮ دﯾﮓﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎدﮔﯽ و
ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ در آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔـﯽ از اﻧـﺮژی
ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ دود ﻣﯽﮔﺮدد .ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﮓﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ
اوﻟﯿﻪ دﯾﮓﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ در آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿـﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی دود در ﺧﺮوج از دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
• ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  7ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻣـﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ،از دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح ﺗﺒـﺎدل ﺣﺮارﺗـﯽ ﮐـﻢ ،ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ راﻧـﺪﻣﺎن
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﮐـﺎﻫﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎی دود ﺧﺮوﺟﯽ از دﯾﮓﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد.
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• دﻣﺎی آب داﺧﻞ دﯾﮓ
ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﯿﻦ دود و آب ﺑﺎﯾﺪ دﻣﺎی دود از آب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮﯾﻦ
اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو دﻣﺎ ﺑﯿﻦ  50oFﺗﺎ  100oFﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل ﺑـﺮای داﺷـﺘﻦ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ در دﯾﮕﯽ ﮐﻪ در ﻓﺸﺎر  600psiﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﻣـﺎی آب در آن
 490oFﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻣﺎی دود ﺧﺮوﺟﯽ از دﯾـﮓ ﮐﻤﺘـﺮ از  550oFﮔـﺮدد .در واﻗـﻊ
دﻣﺎی آب داﺧﻞ دﯾﮓ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺑﺎزه ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎی دود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻘﻄﯿﺮ دود
از آﻧﺠﺎﮐﻪ ﺗﻘﻄﯿﺮ دود ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺎﯾﻊ اﺳﯿﺪی ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﻣﺎی دود در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﯿﻌﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﯿﺪی در دود ﮔﺮدد .اﻣﺮوزه ﺑـﺮای ﺟﻤـﻊ آوری ﻣـﺎﯾﻊ
اﺳﯿﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﺛﺮ ﻣﯿﻌﺎن دود ﻧﯿﺰ ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﺳﺖ.
• ﺑﺨﺎر ﻣﻮﺟﻮد در دود
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻫﯿـﺪروﮐﺮﺑﻦﻫـﺎ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ،ﺑﺨﺎر آب ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﺑﺨﺎر دارای اﻧﺮژی ﻧﻬﺎﻧﯽ در ﺣﺪود  1000 Btu/lbﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎی ﻧﻬﺎن ﺑﺨﺎر
آب ﺗﻨﻬﺎ در دﻣﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ از دﻣﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮ آب در ﻓﺸﺎر ﮐﺎری دﯾﮓ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﻧﺮژی دود را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻋﺒﻮر آن از ﯾﮏ ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗـﯽ ﭘـﺲ از
ﺧﺮوﺟﺶ از دﯾﮓ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺮد .از آﻧﺠﺎﮐـﻪ دﻣـﺎی دود در ﺧﺮوﺟـﯽ اﯾـﻦ ﻣﺒـﺪل
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎی دود در ﺧﻮد دﯾﮓ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﮔﺮﻣﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
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اﯾﻦ ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن آب ورودی )ﺗﻐﺬﯾﻪ( و ﯾـﺎ ﻫـﻮای ورودی
ﮐﻪ دارای دﻣﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
در اﻧﺘﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ از آﻧﺠﺎﮐﻪ اﺟﺮای روشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷـﺪه در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ در دﯾﮓﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎی ﺑـﺎ
راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻧﺎﮐﺎرا و ﺣﺠﻢ ﮐﻮﭼﮏ اﺗﺎﻗﮏﻫﺎی اﺣﺘﺮاق و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿـﻞ ﮐـﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ
دﯾﮓﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐﻨﺪی ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ارزان
ﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان راﻧﺪﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﮓﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داد.
8ـ1ـ 1اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ

1

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺟﺬب اﻧﺮژی دود ﭘﺲ از ﺧـﺮوج از دﯾـﮓ،
ﮐﻪ ﻫﻤـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫـﺎ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده ﻣـﯽﺷـﻮد .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ
اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ اﻧـﺮژی ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ ﻣﺤـﺴﻮس دود ﭘـﺲ از
ﺧﺮوج از دﯾﮓ را ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن آب درون دﯾﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺷﮑﻞ 8ـ 1ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ روی دﯾﮓﻫﺎ ﻧـﺸﺎن
داده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﺑﺮ روی
دﯾﮓ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ  5%در اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮد .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣﯿـﺰان
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺼﺐ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺒﻮده و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
1. Economizer
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ﺷﮑﻞ 8ـ 1ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن آب ورودی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻧﺼﺐ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫـﺎ ﺑﺮﮔـﺸﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﻃﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﯿـﺸﺘﺮ در دو ﺣﺎﻟـﺖ
زﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
• دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻی ﮐﺎرﮐﺮد
در اﯾﻦ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻓﺸﺎر و دﻣﺎی آب ﮔﺮم ،داغ و ﯾﺎ ﺑﺨـﺎر و اﺧـﺘﻼف
دﻣﺎﯾﯽ زﯾﺎد ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎل ﻋﺎﻣﻞ و ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ ،ﺳﻬﻢ زﯾﺎدی از اﻧﺮژی دود اﺗﻼف ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑـﻪ
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ﻃﻮر ﻣﺜﺎل دﯾﮕﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻓﺸﺎر  600psiﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﻣﺎی دود از دﯾﮓ
ﺑﺮاﺑﺮ  550oFﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ دﻣﺎی ﻣﯿﻌﺎن دود  250oFﺑﻮده و اﺧﺘﻼف دﻣﺎﯾﯽ  100oFرا ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺤﺴﻮس دود ﮐﻪ دارای دﻣﺎی
 200oFاﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﺑـﺮای ﮔـﺮم ﮐـﺮدن آب ورودی و ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان
اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﻌﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در دﯾﮓﻫـﺎی ﻓـﻮﻻدی ﺑـﺎ
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ ،اﻓﺰودن اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﺑﻪ دﯾﮓ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﻏﻠﺐ دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب ﮐﻪ در
ﻓﺸﺎر و دﻣﺎی ﺑﺎﻻ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
• دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از
دود ﺑﻪ آب ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻧﺮژی دود ﻣﯽﮔـﺮدد.
در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه دﻣﺎی دود ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪن
اﻧﺮژی ﻫﺪر رﻓﺘﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻣﺎی دود در ﺧﺮوج از دﯾـﮓ
ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از اﻧـﺪازه دﻣـﺎی دود
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ رﺳﻮب ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﻤﺖ آﺗﺶ و ﺳﻤﺖ آب اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﺳﻮﺑﺎت و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ،ﻣﯽﺗـﻮان
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت را اﻓﺰاﯾﺶ داد .در راﺑﻄﻪ
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ﺑﺎ دﯾﮓﻫﺎی در ﺣﺎل ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻓﺰودن اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ را دارﯾـﻢ ،ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه دﯾﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮔـﺮان ﺑـﻮدن اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫـﺎ،
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ در دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﮐﺎری ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان دارای
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺮژی ﮐﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺧﻄﺮ ﻣﯿﻌﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﯿﺪی دود از
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر در دﯾـﮓﻫـﺎی ﺑـﺎ دﻣـﺎ و ﻓـﺸﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺮدد .دﻣﺎی ﻣﯿﻌﺎن اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﯿﺪی در دود ﺑﯿﻦ  140oFﺗﺎ  250oFﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و اﮔـﺮ
ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  100oFﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ
ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎی دود ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ  240oFﺗﺎ  350oFﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل دﯾﮕﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل در
ﻓﺸﺎر  15psiﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎوی آب ﺑﺎ دﻣﺎی  250oFﻣﯽﺑﺎﺷﺪ را در ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽﮔﯿـﺮﯾﻢ ،از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﻣـﺎی دود در اﯾـﻦ دﯾـﮓ را ﻣـﯽﺗـﻮان ﺗـﺎ  300oFﮐـﺎﻫﺶ داد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ در ﺣﺪود  50oFﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼف دﻣﺎ ﻧﺼﺐ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر
را ﺑﺮ روی دﯾﮓ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﻏﻠﺐ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎدهای داﺷﺘﻪ و ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺒـﺪل ﺣﺮارﺗـﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻮﯾﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در داﺧﻞ ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﺳﺖ .آب ورودی ﺑﻪ دﯾﮓ از داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻋﺒـﻮر ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و دود ﻧﯿـﺰ در
داﺧﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ و در اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺷـﮑﻞ
 2-8ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ،از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓـﯿﻦﻫـﺎی ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺷـﮑﻞ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪهاﺳـﺖ .اﻓـﺰاﯾﺶ
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ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﻦﻫﺎ در ﺣﺠﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗـﯽ و ﮐﻤﺘـﺮ ﺷـﺪن ﺣﺠـﻢ
اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﻣﯽﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﯿﻦﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻘﻮل و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را ﻫﻢ
از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﺳﻮﺑﺎت از ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﻓـﯿﻦﻫـﺎ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ) (No.6از  2ﻓﯿﻦ در ﻫﺮ اﯾﻨﭻ،
ﺑﺮای ﻧﻔﺖﻫﺎی ﺳﺒﮏ ) (No.2از  3ﻓﯿﻦ در ﻫﺮ اﯾﻨﭻ و ﺑﺮای ﮔﺎز ﺑـﯿﻦ  4ﺗـﺎ  6ﻓـﯿﻦ در ﻫـﺮ
اﯾﻨﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دود ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دوده ﺗـﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﻏﻠﺐ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ از ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی دوده 1اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺷﮑﻞ 8ـ 2ﻧﻤﺎﯾﺶ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰری ﮐﻪ ﺑﺮ روی دﯾﮓ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﺳﺖ

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻣﺪ و ﯾﺎ ﻧﻔﺖ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد

1. Soot blower

ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻧﺮژی دود
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اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑـﺎن دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح ﺗﺒـﺎدل ﺣﺮارﺗـﯽ ﺑـﺮای ﺗﻤﯿـﺰ
ﮐﺮدنﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ و ﻧﺎﺣﯿﻪای ،ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی دورهای و ﺗﻌﻤﯿﺮات از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن ﻣﯿﻌﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در دود اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ [11]،اﻣﺎ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﯿﻌﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪ .اﻣـﺎ ﺑـﻪ
دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﮔﻮﮔﺮد و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آن در اﻏﻠﺐ ﺳﻮﺧﺖﻫـﺎی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ وﺟﻮد دارد .در اﺛﺮ ﺷﺮﮐﺖ در اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ،ﮔﻮﮔﺮد ﺗﺒـﺪﯾﻞ
ﺑﻪ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮔﻮﮔﺮد ﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده اﮐﺜـﺮاً
ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در اﺛﺮ اﺣﺘﺮاق اﯾـﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت در ﻣﺤـﺼﻮﻻت اﺣﺘـﺮاق ﺑﺨـﺎر آب
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺣﺎل در اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺨﺎر آب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﺪه در ﻓﺮآﯾﻨـﺪ اﺣﺘـﺮاق و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﺑﺎ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮔﻮﮔﺮد ،اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎزی ﺷﮑﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮرﻧـﺪﮔﯽ ﻧﺒـﻮده و
ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ ﻓﻠﺰ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤـﻮاره اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ را ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار داد ﮐـﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﻔﺎده از
اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان از اﻧﺮژی دود اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣـﺎﯾﻊ ﺷـﺪن ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت
اﺳﯿﺪی ﻧﮕﺮدد .دﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن اﺳﯿﺪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﻣـﺎﯾﻊ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣـﯽﮔـﺮدد را
”دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ اﺳﯿﺪ“ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻣﺎ ﺑـﺴﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان اﺳـﯿﺪ ﻣﻮﺟـﻮد در دود و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻣﺎی ﺟﻮﺷﺶ اﺳﯿﺪ دارد .ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻣﺸﻌﻞﻫـﺎ
دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺟﺪول8ـ 1دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در دﯾﮓﻫﺎ

دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﺳﻮﺧﺖ

ﺳﻮﺧﺖ

140 oF

ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ

180 oF

ﻧﻔﺖ ﺳﺒﮏ )(No.2

200-250 oF

ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ )(No.6

250oF

زﻏﺎل ﺳﻨﮓ

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،دﻣﺎی دود ﺧﺮوﺟﯽ از دﯾﮓ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ )در ﺣﺪود  (100oFاز ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘـﻮان اﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﺮوز ﻣﯿﻌـﺎن
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﯿﺪی در دود را در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮﻟﯽ ﮐـﺎﻫﺶ داد .ﻣﮕـﺮ در ﻣـﻮاردی ﮐـﻪ ﺟـﻨﺲ
اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر و دودﮐﺶ از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ )ﻣﺜﻞ آﺟﺮ( ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷـﺒﻨﻢ
دود و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ ﻻزم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺻﻨﻌﺖ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﯿﻌﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳـﯿﺪی دود ﺑـﺎ ﮐﻨﺘـﺮل ﮐـﺮدن دو دﻣـﺎ اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اوﻟﯿﻦ دﻣﺎ ،دﻣﺎی ﺳﻄﺢ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ اﺳﯿﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﻮردﮔﯽ در ﺧﻮد اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﮔﺮدد و دوﻣﯿﻦ دﻣـﺎ دﻣـﺎی دود در ﺧـﺮوج از
دودﮐﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﯿﻌﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﯿﺪی و ﺧﻮردﮔﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از
آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ دود ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دﻣﺎی دود ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر دﯾﮓ ﺑـﻮده و
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار )ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﯽ( ﺧﻮد را در ﺑﺎر ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻢ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه دﻣﺎی دود ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ در دﯾﮓﻫﺎ رﻓﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷـﺎره
ﮔﺮدﯾﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ دﻣﺎی دود ﺑﻪ ﺑﺎر دﯾﮓ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮓﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،دﻣﺎی دود ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑـﺪ .ﺑـﺮوز اﯾـﻦ
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ﺣﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد ﺧﻄﺮ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗـﺮ رﻓـﺘﻦ
دﻣﺎی دود از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﺧﻮد و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً ﺧﻮردﮔﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اوﻟـﯿﻦ روش ﺑـﺮای
ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ آب ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣـﺎﯾﺰر در ﺑﺎرﻫـﺎی ﮐـﻢ دﯾـﮓ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎرﻫﺎی ﮐﻢ ،وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷـﺪه و درﺟـﻪ
ﺣﺮارت آب را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﮔـﺮﻣﮑﻦﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آب ﮔﺮم ،داغ و ﯾﺎ ﺑﺨﺎر آب ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﺧﻮد دﯾﮓ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿـﺮد .ﻻزم ﺑـﻪ
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ داده ﺷﺪه ﺑﻪ آب در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .راه دوم ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از اﺣﺘﻤـﺎل ﻣﯿﻌـﺎن دود در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﮐﻢ دﯾﮓ ،ﺑﺎزﭼﺮﺧﺶ ﻣﺠﺪد ﺑﺨﺸﯽ از آب ﺧﺮوﺟﯽ از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ در ﺧﻮد
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺗﻮان دﻣﺎی آب ورودی ﺑﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای روﺷـﻨﺘﺮ ﺷـﺪن ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﭘـﯽ ﺑـﺮدن ﺑـﻪ ﭘﺪﯾـﺪه ﺧـﻮردﮔﯽ در دودﮐـﺶ ﯾـﺎ
اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
در اوﻟﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ دارای دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷـﺒﻨﻢ 200oF
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،دﻣﺎی آب ورودی  160oFﺑﻮده و دﻣﺎی دود در ﺧـﺮوج از اﮐﻮﻧﻮﻣـﺎﯾﺰرF ،

o

 300در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻮردﮔﯽ در اﮐﻮﻧﻮﻣـﺎﯾﺰر
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣـﺎﯾﺶ آب ورودی ﻻزم ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و
درﺿﻤﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮردﮔﯽ در دودﮐﺶ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﺣﺎﻟﺖ دوم دﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ و دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ  200 oFدارﯾﻢ .دﻣـﺎی آب
ورودی ﺑﻪ دﯾﮓ  210oFﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دﻣﺎی دود در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﺎر و در ﺧـﺮوج از
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ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﺑﺮاﺑﺮ 230oFﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒـﻞ ﺑـﺮای اﮐﻮﻧﻮﻣـﺎﯾﺰر
ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه و در ﻋﻮض اﺣﺘﻤـﺎل ﺧـﻮردﮔﯽ در دودﮐـﺶﻫـﺎ وﺟـﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧـﻮردﮔﯽ در دودﮐـﺶ ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ دودﮐـﺶ و ﯾـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻦ آن از
ﻣﻮاد ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺜﻞ آﺟﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم دﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮐـﻪ دﻣـﺎی ﻧﻘﻄـﻪ
ﺷﺒﻨﻢ آن  140oFﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .دﻣـﺎی آب ورودی  160oFو دﻣـﺎی دود در ﺧﺮوﺟـﯽ از
اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎر  230oFﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ ﻧـﻪ
ﺧﻮردﮔﯽ در دودﮐﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﻪ در اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗـﺪاﺑﯿﺮ و راﻫﮑﺎرﻫـﺎ ،ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﻣﯿﻌـﺎن دود و ﺑـﺮوز
ﺧﻮردﮔﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫـﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾـﺸﯽ وﺟـﻮد دارد .ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺧﻮردﮔﯽ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻻی دودﮐﺶ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻔﻮذ ﻫـﻮا در اﺛـﺮ
ﺗﻮرﺑﻮﻻﻧﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﮐﻨﺘـﺮل ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .از
دﯾﮕﺮ ﻣـﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮردﮔﯽ را در دودﮐـﺶﻫـﺎ و ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص در ﻣـﻮاﻗﻌﯽ ﮐـﻪ از
اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد و دﻣﺎی دود ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻣﻌﺮض
ﺑﺎران ﺑﻮدن دودﮐﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ )دﻣﺎی ﭘـﺎﯾﯿﻦ دود در دودﮐـﺶ( آب
ﺑﺎران راﺣﺘﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻔﻮذ و ﺧﻮردﮔﯽ در دودﮐﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای دودﮐﺶﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ آب ﺑـﺎران را در
ﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی دﯾﮕـﺮی ﮐـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم
اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﺼﺐ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،اﻓـﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺗﻬﯿـﻪ و ﻧـﺼﺐ
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ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﭘﻤﭗﻫﺎ و ﻓﻦﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .از آﻧﺠـﺎ
ﮐﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوج دود از دﯾﮓﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰوده ﺷـﺪن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ دود در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻌـﻮﯾﺾ
ﻓﻦﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻗﻮی ﺗﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع دودﮐﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارت در اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑـﻪ ﺻـﻮرت آﺷـﻔﺘﻪ و ﺑـﺎ
رﯾﻨﻮﻟﺪز ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﺮﮐـﺖ آب
ﺗﻐﺬﯾﻪ دﯾﮓ ﮐﻪ از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤـﭗﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ
اﯾﻤﭙﻠﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺗﺮ ،راﻫﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓـﺰوده ﺷـﺪه
در ﻣﺴﯿﺮ آب ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد .اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﻣﻮاردی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮآوردﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮان ﺑﻮدن اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫـﺎ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺴﯿﺎری از اﻓـﺮاد ﻣـﺴﺌﻮل ﻗـﺼﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر را ﺑﺮای ﭼﻨـﺪ دﯾـﮓ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﻫﻤـﻮاره ﺑـﺎ
ﻣﺸﮑﻼت و ﺧﻄﺮات ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷـﺖ .ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﯾﮓﻫﺎ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﻮده و دﯾـﮓ دﯾﮕـﺮ
ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﺪاری از دود از دﯾﮓ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﻪ دﯾـﮓ ﺧـﺎﻣﻮش
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮد ﺑـﻮدن ﺑﺪﻧـﻪ دﯾـﮓ ﺧـﺎﻣﻮش ،دود ﻣﯿﻌـﺎن ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده و
ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮردﮔﯽ در دﯾﮓ ﺳﺮد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﺑﺮای ﭼﻨﺪ
دﯾﮓ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج ﮐﺎﻣﻞ دود از ﻫﺮ دﯾﮓ ﺑﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻏﻠﺐ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ دﯾﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،اﻗﺘـﺼﺎدیﺗـﺮﯾﻦ
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ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

روش ،اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ ﺑﺮای دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﺎدی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ دﯾﮓﻫﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻘﯿﻪ دﯾـﮓﻫـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎر و ﺑﺎر ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ دود و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف آن و ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد ،ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﯿﻌﺎن دود در اﺛﺮ اﻓﺖ ﺷـﺪﯾﺪ دﻣـﺎی دود ،آﺷـﻨﺎ
ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ  2%ﺗﺎ  10%در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣـﺼﺮﻓﯽ ﺻـﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد .ﻗﯿﻤﺖ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ  200ﺗـﺎ  600دﻻر ﺑـﻪ ازای ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﻮن  Btuاز
ﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﮓ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺼﺐ در زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ ﺑﺮای اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت
دﯾﮕﺮ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی دورهای از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻧﮑـﺎت ﺗﻤﯿـﺰ
ﮐﺮدن و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن دودهﻫﺎی ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪه در ﺳـﻤﺖ آﺗـﺶ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫـﺎ و ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺧﻮردﮔﯽﻫﺎ در اﺛﺮ ﻣﯿﻌﺎن دود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
8ـ1ـ 2اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق

دوﻣﯿﻦ روش از ﭼﻬﺎر روش ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ دود ﭘﺲ از ﺧﺎرج
ﺷﺪن آن از دﯾﮓ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﺮژی دود ﺑـﺮای
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫﻮای ورودی ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﺣﺘﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮﺧـﯽ دﯾـﮓﻫـﺎ ﺑـﺎ دﻣـﺎی دود
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﮔﺎﻫﯽ از ﻫﺮ دو روش ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫـﻮای اﺣﺘـﺮاق و اﺳـﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣـﺎﯾﺰر
ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ آب ورودی ﺑﻪ دﯾﮓﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺰﯾـﺖ ﭘـﯿﺶ ﮔﺮﻣـﺎﯾﺶ

ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻧﺮژی دود
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ﻫﻮا ﺑﻪ روش ﻗﺒﻠﯽ در آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗـﻮان در دﻣﺎﻫـﺎی ﭘـﺎﯾﯿﻦ دود
ﻧﯿﺰ از اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .زﯾﺮا دﻣﺎی ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮای اﺣﺘـﺮاق ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ از دﻣﺎی آب ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮای دﯾﮓ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳـﺒﺐ اﻧﺘﻘـﺎل ﺣـﺮارت
ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﯿﻦ دود و ﻫﻮا ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ اﺧﺘﻼف دﻣﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ اﺳـﺘﻔﺎده
از ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ راﻧﺪﻣﺎن دﯾـﮓ را ﺑـﯿﻦ  1%ﺗـﺎ  4%ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑﻬﺒـﻮد
ﺑﺨﺸﺪ .در دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دو دﻣﺎی ﻫﻮای ورودی ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق و آب
ورودی ﺑﻪ دﯾﮓ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل دﻣـﺎی ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻫـﻮا در ﯾـﮏ
ﺳﺎل در ﺣﺪود  (10oC) 50oFﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ دﻣـﺎی آب ورودی ﺑـﻪ دﯾـﮓ 200oF
) (93oCﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﯾﻦ دو دﻣﺎ،اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑـﯿﻦ ﺳـﯿﺎل ﻋﺎﻣـﻞ و
ﻧﺎﻗﻞ در روش دوم از ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑـﯿﻦ دو ﮔـﺎز اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘـﯿﺶ
ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق در اﻧﺪازهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾـﻦ
اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻓﻘـﻂ ﻣﺨـﺘﺺ
دﯾﮓﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی در زﻣﯿﻨـﻪ
ﻣﺒﺪلﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات در اﻧﺪازهﻫﺎ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮ
اراﺋﻪ ﮔﺮدد .اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ از ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺰاﯾﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﮐﻨﺎر اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺮژی ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل در دود را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن دﻣﺎی ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗـﺎ
ﺑﺘﻮان دود را ﺗﺎ دﻣﺎﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﺮد ﮐﺮد اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻘﻄﯿـﺮ ﺷـﺪن ﺑﺨـﺎر آب
ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﻣﻮﺟﻮد در دﯾﮓ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺮژی ﻧﻬﺎن آب ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از اﻧﺮژی آزاد
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ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﻓﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ اﻧﺮژی ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮع
ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﯿﺪروژن درﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
از ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ و ﻧﻔﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺎر آب در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻـﻞ از اﺣﺘـﺮاق
ﮔﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻧﯿـﺰ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﺑﺨـﺎر آب را در ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻣﻨـﺘﺞ از اﺣﺘـﺮاق دارا
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺎﯾﻊ اﺳﯿﺪی ﮔﻮﮔﺮد ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در اﺛـﺮ
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ درﭘـﯿﺶ ﮔـﺮﻣﮑﻦﻫـﺎ ،دو روش
اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ و ﻣﻘـﺎوم در ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﯿﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﻌﺎن دود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﭼﻨـﯿﻦ
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫـﺪ و روش دﯾﮕـﺮ ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﻣـﻨﻈﻢ وﻣﺘﻨـﺎوب
ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫـﺎ را ﮐـﻪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ در ﻣﻌـﺮض
ﺧﻮردﮔﯽ ﻗﺮار دارد ،ﺑﺎ ﻻﯾﻪای از ﺟﻨﺲﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗـﺎ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ دودﮐﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﺘﻮان از اﯾـﻦ ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ دودﮐـﺶﻫـﺎ از
ﺟﻨﺲﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﺟﺮ و ﯾﺎ ﺑﺘﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﭘـﯿﺶ ﮔـﺮﻣﮑﻦﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن اﻧـﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .در واﻗﻊ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ ﮔﺎز ﺑﻪ ﮔﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦ ﻫﻮای ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺣﺘﺮاق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘـﯿﺶ
ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد:

ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻧﺮژی دود

• ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪای
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1

اﯾﻦ ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در داﺧﻞ آﻧﻬﺎ دود
و در ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﻫﻮای ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺣﺘﺮاق ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺻﻔﺤﺎت ﻧﮕﻪ
دارﻧﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ،وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣـﺮارت را ﻧﯿـﺰ ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد.
)ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻔﻞﻫﺎ 2در ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪای اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽدﻫـﺪ( اﯾـﻦ ﻧـﻮع از ﭘـﯿﺶ
ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﺷﮑﺎل آﻧﻬﺎ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎ در ﺷﮑﻞ  3-8ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ 8ـ 3ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪای

1. Tubular preheaters
2. Baffles
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• ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮم
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺪلﻫﺎ از ﺳﺎل  1970ﺗـﺎﮐﻨﻮن اﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘﮑـﯿﺞﻫـﺎﯾﯽ ﺟﻬـﺖ
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣـﺎﯾﺶ
ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﻧـﻮاع اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ
ﻣﺒﺪلﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ آﻧﻬﺎ در دﯾﮓﻫﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص ﺑـﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﮐﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺪل ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎی
ﮐﻮﭼﮏ از ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد.
• ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎی ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮازی

1

اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦ ﻫﺎ از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻠﺰی ﺑـﺎ ﺿـﺮﯾﺐ ﻫـﺪاﯾﺖ ﺣﺮارﺗـﯽ ﺑـﺎﻻ ﺳـﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﺳﺖ .دود و ﻫﻮای ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺣﺘﺮاق ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾـﮏ در ﻣﯿـﺎن از ﻓـﻀﺎی ﻣـﺎ ﺑـﯿﻦ
ﺻﻔﺤﺎت ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻫﺪاﯾﺘﯽ ،اﻧـﺮژی ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ از دود
ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﮔﺎز ﺑﻪ ﮔﺎز از اوﻟﯿﻦ اﻧـﻮاع ﻣﺒـﺪلﻫـﺎ ﯾـﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ،ﺣﺠﻢ ﮐﻢ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﺎده ﻫﻨﻮز ﻫـﻢ در ﺻـﻨﻌﺖ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ دﯾﮓﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

1. Parallel-plate preheaters

ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻧﺮژی دود

• ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎی دوار
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اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﮐﻪ در ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮد ،از
ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎی ﮔﺮداﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﻫﻮا در راﺳـﺘﺎی ﺷـﻌﺎﻋﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دود از ﯾﮏ ﻃﺮف روﺗﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق از ﺳﻤﺖ دﯾﮕـﺮ
روﺗﻮر .ﺟﻨﺲ اﯾﻦ روﺗﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ
دود را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑـﺎ ﭼـﺮﺧﺶ آرام روﺗـﻮر )ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺘﯽ در ﺣـﺪود  3دور در دﻗﯿﻘـﻪ(
ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در دود را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﭼﺮخﻫـﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻓﺸﺎر ﻫﻮای ورودی ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دود اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺸﺘﯽ ﻫﻮا ﺑـﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دود وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف اﻧﺮژی و ﺗﻮان در ﻓـﻦﻫـﺎی
ﻫﻮای ورودی ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن و ﺣﺘﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑـﺮدن اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻠﻔـﺎت ﺑﺎﯾـﺪ دو
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دود و ﻫﻮای ورودی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻫﺪف از ﻋﺎﯾﻖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﯾﻖﻫـﺎ در ﺑﺎزدﯾـﺪﻫـﺎی دورهای
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠـﻮب ﺧـﻮد ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻧﮕﯿـﺮد .اﻣـﺮوزه
ﭼﺮخﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ در اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜـﺎل
ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﭼﺮخﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻄﺮ روﺗﻮر ﺑـﯿﻦ 4
ﻓﻮت ﺗﺎ  17ﻓﻮت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﭼﺮخﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﭘـﯿﺶﮔـﺮﻣﮑﻦﻫـﺎ ﺣﺠـﻢ ﮐـﻢ آﻧﻬـﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ دارای ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ،ﻧﺸﺘﯽ در اﻃـﺮاف ﻋـﺎﯾﻖﻫـﺎ،
ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
1. Rotary preheaters
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در دود ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌـﯽ ،ﻣﻘـﺪار زﯾـﺎدی دوده وﺟـﻮد
دارد ﮐﻪ اﯾﻦ دوده ﺑﺎ رﺳﻮب ﺑﺮ روی ﺳﻤﺖ آﺗﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﺿـﺮﯾﺐ ﻫـﺪاﯾﺘﯽ
اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ از ﺳـﻮﺧﺖﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﮔـﺎز ﻃﺒﯿﻌـﯽ در
دﯾﮓﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻨﻈﻢ و دورهای از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﮔﺮدد آﻧـﺴﺖ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺧﻮد ﻣﺒﺪل ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ وﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘـﺎل دود
و ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق ﺑﯿﻦ دﯾﮓ و ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﮐـﻪ اﻏﻠـﺐ ﭼﻨـﯿﻦ ﻓـﻀﺎﻫﺎﯾﯽ در
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و در ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در
ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﮑﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات دﯾﮕﺮ ،ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦ ﺗﺎ ﺣـﺪی ﻫﺰﯾﻨـﻪ
ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘـﺼﺎدی ﻧﻤـﯽﺑﺎﺷـﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ از ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑـﺰرگ
و ﯾﺎ دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .در اﯾـﻦ ﺗﺄﺳﯿـﺴﺎت ﻧﯿـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘـﯿﺶ
ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﺴﯿﺮ دود و ﻣﺴﯿﺮ ﻫـﻮای
ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺣﺘﺮاق ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع دودﮐﺶ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻓﻦﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑـﺎ اﻧـﻮاع ﺑـﺎ ﻗـﺪرت ﺑـﺎﻻﺗﺮ از
ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺗﺨﻠﯿـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ دود در ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ
ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫـﺎ ﻻزم ﻣـﯽﺑﺎﺷــﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺮای ﻣﮑـﺶ ﻫــﻮای ﻻزم ﺟﻬـﺖ اﺣﺘـﺮاق ﻧﯿــﺰ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻓﻦﻫﺎی ﻣﮑﺶ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﭘﺮﻗﺪرت ﺗﺮ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻧﺮژی دود
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8ـ1ـ 3اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮی

اﯾﻦ روش ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺳﻮﻣﯿﻦ روش از روشﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﺮژی
دود و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟـﺖ اﯾـﺪآل ﮐـﺎرﮐﺮد ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﻮاﻋﯽ از
اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮان اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎی ﻧﻬﺎن ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد در دود را ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ
دﺳﺖ آورد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ 8ـ1ـ 1ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳـﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ دود ﺑـﻮد ،ﮐـﻪ در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎً دﻣﺎی دود ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از آن دﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﻌـﺎن دود
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در اﻧﻮاع اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿـﺮی آﻧﻬـﺎ را از ﻣـﻮاد
ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫـﺎی ﺗﻘﻄﯿـﺮی در ﺳـﺎل  1980و ﺑـﺎ
ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫـﺎی
ﺗﻘﻄﯿﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد در دود ﺗﻮﺳﻂ دو ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :ﻣﯿﺰان ﻫﯿﺪروژن ﻣﻮﺟﻮد
در ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻪ در اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آب ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺑﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﻮﺧﺖ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ وﺟﻮد دارد .در ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﮔﺎزی ﻣﺜﻞ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻫﯿﺪروژن ﻣﻮﺟﻮد در
ﺳﻮﺧﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺑﺨﺎر آب در دود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ در ﺳـﻮﺧﺖﻫـﺎی زﻏـﺎل
ﺳﻨﮓ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻔﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ دوم ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی در ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد
در دود دارد .ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد در دود و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
اﻧﺮژی ﻧﻬﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﯿﻌﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮی ﻣﺎ را ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از دﯾﮓ ﻫﺎﯾﯽ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺸﻌﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺨـﺎر آب در ﻣﺤـﺼﻮﻻت
ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﻧﻔﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿـﺮی در اﯾـﻦ ﺗﺄﺳﯿـﺴﺎت دارای
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در اداﻣﻪ ﺑـﻪ ذﮐـﺮ ﭼﻨـﺪ
ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
• دﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ  140oFﮐﺎر ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و دﻣـﺎی
آب ورودی ﺑﻪ دﯾﮓ ﺑﺮاﺑﺮ  110oFﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﻣﺎی دود را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ 120oFﺗـﺎ  160oFﺗﻐﯿﯿـﺮ داد .ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر
ﻣﯽرود در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد در دود ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾـﻦ
ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎ دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ  140oFوﺟـﻮد دارد
ﮐﻪ دﻣﺎی آب ورودی ﺑﻪ آن ﺑﺮاﺑﺮ  200oFﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﻣﺎی ﮔﺎز دود
ﮐﻪ از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﺧﺎرج ﻣﯽﺷـﻮد ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﻤﺘـﺮ از  210oFﮔـﺮدد ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﻄﯿﺮی در اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯿﮕﺮدد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑـﻪ
اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم دﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷـﺒﻨﻢ  230oFو
دﻣــﺎی آب ورودی  210oFرا در ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾــﺪ ﮐــﻪ دودﮐــﺶ در ﺗﺄﺳﯿــﺴﺎت اﯾــﻦ
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ از ﺟﻨﺲ ﺑﺘﻦ ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ
دﻣﺎی دود ﺧﺮوﺟﯽ از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﻧﺒﺎﯾﺪ از  220oFﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ آﯾـﺪ .در ﺑـﺎزه دﻣﺎﻫـﺎی
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ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ دود ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از دود ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺷﻮد وﻟـﯽ از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺨﺎر آب ﻓﺮاواﻧﯽ را در دود ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
اﻧﻮاع ﺗﻘﻄﯿﺮی اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .در اﯾـﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑـﻪ ﺑﺘـﻮان
آﻧﻬﺎ را ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐـﻪ دﻣـﺎی دود در ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﻘـﺪار ﺧـﻮد )در ﺣـﺪاﻗﻞ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر دﯾﮓ( ﺑﺎﻻﺗﺮ از  220oFﺑﺎﺷﺪ.
• در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﺎ دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ دود  230oFﮐﻪ
دﻣﺎی آب ورودی ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ  110oFﻣﯽﺑﺎﺷﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫـﯿﻢ .در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺲ دودﮐﺶ از ﺑﺘﻮن و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .در اﯾـﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر دﯾﮓ دﻣﺎی دود راﺑﯿﻦ  120oFﺗﺎ  160oFرﺳﺎﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه دود ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ اﺳﯿﺪی ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﯿﻌـﺎن ﺑﺨـﺎر آب
ﻣﻮﺟﻮد در دود در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣـﺎ ﺧـﻮردﮔﯽﻫـﺎ در اﯾـﻦ دﯾـﮓ در
ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ اﺳﯿﺪ
ﺑﺎﺷﺪ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻓﻮق ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ دﺳـﺖ ﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از
اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﺎی آب ورودی ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان دﻣﺎی دود ﺧﺮوﺟـﯽ از اﮐﻮﻧﻮﻣـﺎﯾﺰر را
ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد .اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را در
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ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮط دارای راﻧﺪﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ
ﮔﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮان راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓ را ﺑﯿﻦ 10%ﺗﺎ 15%اﻓﺰاﯾﺶ داد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ  5%ﺗﺎ  15%در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳـﻮﺧﺖ
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ ﻧﻤﻮد .ﻗﯿﻤﺖ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮی ﺑﯿﻦ  300دﻻر ﺗﺎ  1000دﻻر
ﺑﺎزای ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن  Btuاز ﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﮓ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪی ﻧـﺼﺐ ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
8ـ1ـ 4اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮیﻫﺎی آب

اﯾــﻦ روش آﺧــﺮﯾﻦ روش از ﭼﻬــﺎر روش ﻣﻮﺟــﻮد ﺟﻬــﺖ اﺳــﺘﻔﺎده از اﻧــﺮژی
ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮﺟﻮد در دود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دود از ﻣﯿﺎن ﻗﻄﺮات آب ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
آﺑﻔﺸﺎنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﻋﺒﻮر داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ روش دﻣـﺎی دود ﺑـﻪ ﺑـﯿﻦ
 120ºFﺗﺎ  200ºFﺗﻨﺰل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آب ورودی ﺑـﻪ دﯾـﮓﻫـﺎ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ
ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ وارد دﯾﮓﻫﺎ ﻣـﯽﮔـﺮدد ،ﺑـﺎ ﺟـﺬب ﮔﺮﻣـﺎی ﻣﺤـﺴﻮس و ﻧﻬـﺎن
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در دود ﮔﺮم ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ وارد دﯾﮓ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔـﺮدد .اﯾـﻦ ﺳﯿـﺴﺘﻢ در
واﻗﻊ از ﯾﮏ ﻣﺨﺰن ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪهاﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻣﮑـﺎن
ﻋﺒﻮر ﻗﻄﺮات آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﺑﻔﺸﺎن ﻫﺎ را از ﻣﯿـﺎن دود ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽآورد .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺎل ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺎﻗﻞ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐـﺎرﮐﺮد
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺒﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﻨﺲﻫﺎی ﭘﻼﺳـﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿـﺰ
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ در ﺻﻨﻌﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧـﮓ ﻣـﯽﺳـﺎزﻧﺪ و ﺑـﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
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ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن و ﻧﺤﻮهی ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت دﯾﮓﻫﺎ در ﺷﮑﻞ 8ـ 4و
8ـ 5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ 8ـ 4ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮای

ﺷﮑﻞ 8ـ 5ﺷﻤﺎﺗﯿﮑﯽ از ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی دود در دودﮐﺶ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎز اﻧﺘﺨﺎب ،ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اوﻻ دﻣﺎی دود ﺗﺎ ﺣﺪی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﯿﻌـﺎن ﺑﺨـﺎر آب
ﻣﻮﺟﻮد در دود ﮔﺮدد و ﺛﺎﻧﯿﺎً از ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﺣﺮارﺗـﯽ ﺑـﺮای اﻧﺘﻘـﺎل ﮔﺮﻣـﺎی دود ﺑـﻪ آب
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اﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدد و ﻫﻤﻮاره ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﯿـﺮد .ﻻزم
ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن دﻣﺎی دود ﺑﺎ دﻣﺎی آب اﺳﭙﺮی ﺷﺪه ،ﺟﻬـﺖ ﺑﯿـﺸﺘﺮﯾﻦ
درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺒﺨﯿﺮ آب ،ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺑﯽ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺑﯽ ﺳﯿﺎلﻫـﺎی ﻋﺎﻣـﻞ و ﻧﺎﻗـﻞ در ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﻔﺎده از
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ دﺑﯽ آب ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻣﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
دود ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آب و ﺗﺒﺨﯿﺮ آن ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اﮔﺮ ﻣﯿﺰان دﺑـﯽ
آب ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،آب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮔﺮم ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ آب در ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺧﺎﺻـﯽ را
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .آﺑﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎزلﻫﺎ ،اﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دود آﻟﻮده ﻣﯽﮔـﺮدد.
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜـﺎل
در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌـﯽ ،ﮐـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ ﻏﺎﻟـﺐ دﯾـﮓﻫـﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ دود و آب اوﻟﯿﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑـﻮده
و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .اﻣـﺎ در ﻣـﻮاردی ﮐـﻪ از ﺳـﻮﺧﺖﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ،آب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن و ﺗـﺼﻔﯿﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ
داﺷﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﯿﺪی ﺷﺪن آب در اﺛﺮ ﮔﻮﮔﺮد ﻣﻮﺟـﻮد
در ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻏﻠﺐ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻫﻨﮕﺎم اﺳـﺘﻔﺎده
از ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ  PHآب ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً  10%ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در اﻏﻠﺐ دﯾﮓﻫـﺎی
ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ روی آﻧﻬـﺎ ﻧـﺼﺐ ﮔﺮدﯾـﺪه  PHاز 7
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ  6/9ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ درﺻﺪ
ﮔﻮﮔﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی آب ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿـﺮات  PHآب ﭼﻨـﺪان ﻣﺤـﺴﻮس
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ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺖ  PHآب زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﯿﺪ ،1ﻣﯽﺗـﻮان  PHرا در ﺣـﺪ ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ
داده و ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ارزاﻧﺘﺮ راهاﻧﺪازی ﻧﻤﻮد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺼﺐ اﺳﭙﺮیﻫﺎی آب ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ ﺑﺮ روی دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 3
ﻣﯿﻠﯿﻮن  10000 ،BTUHدﻻر و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  25ﻣﯿﻠﯿﻮن  30000 BTUHدﻻر ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺟﺰﺋﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﻧـﺼﺐ و راهاﻧـﺪازی ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ارﻗـﺎم اﻓـﺰود.
ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿـﺰ ﺑـﯿﻦ اﯾـﻦ ﻣﯿﻨـﯿﻤﻢ و
ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﯿﺰان ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﮔﺎز ﺳﻮز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺘـﯽ در ﮐﻤﺘـﺮ از ﯾـﮏ ﺳـﺎل ﻫﺰﯾﻨـﻪی اوﻟﯿـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ راﻧـﺪﻣﺎن دﯾـﮓﻫـﺎ و
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ  5%ﺗﺎ  20%از ﺳﻮﺧﺖ ﻣـﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎﺳـﺖ ،ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪی اﺷﺎره ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
8ـ 2اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ در دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ
ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ اﺟﺰاﯾﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در داﺧـﻞ ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دود در
دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺗﺒـﺎدل ﺣﺮارﺗـﯽ ﺑـﯿﻦ دود و
دﯾﻮارهی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪای از آﻧﻬﺎ و ﻧﺤﻮهی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺸﺎن در ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺷﮑﻞﻫﺎی  6-8و  7-8ﻧـﺸﺎن
داده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ،ارزاﻧﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﺤﺴﻮس آﻧﻬـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ
ﺑﻪ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
1. Acid removal
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ﺷﮑﻞ 8ـ 6ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﺘﺪاول از ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﮐﻪ در
دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﺷﮑﻞ8ـ 7ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺼﺐ و ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ در دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮی از روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺑـﺎ راﻧـﺪﻣﺎن ﺑـﺎﻻﺗﺮ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﯿﻦ  10دﻻر ﺗﺎ  15دﻻر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﺑﯿﻦ  25ﺗـﺎ  150ﻟﻮﻟـﻪ دارد ،ﻫﺰﯾﻨـﻪی

ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻧﺮژی دود

209

ﺗﻬﯿﻪی ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﯿﻦ  250دﻻر ﺗﺎ  2500دﻻر ﺑﺮ آورد ﻣـﯽﮔـﺮدد .از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ
ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ روی دﯾﮓﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ روز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻧﺼﺐ ﭼﻨﺪاﻧﯽ را ﻫﻢ دارا ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻐﺸﻮشﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻮع ﺟﺮﯾﺎن دود در داﺧﻞ ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ
ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارت ﺑﯿﻦ دود و ﺟﺪار ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻮع ﺟﺮﯾﺎن دود ﺑـﻪ
ﺳﻪ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد:
• اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن آﺷﻔﺘﻪ در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی دود
ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن آﺷﻔﺘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺪد رﯾﻨﻮﻟﺪز ﺳﯿﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارت را ﺑـﯿﻦ دود
و ﺟﺪاره ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم اﯾﻦ اﺟﺰاء ﻧﯿـﺰ ﻣـﺸﺨﺺ
اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی دﯾﮓﻫﺎی ﻓـﻮﻻدی ﺑـﺎ ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎی
آﺗﺶ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن آﺷﻔﺘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒـﺎدل ﺣـﺮارت ﺑـﯿﻦ دود و ﺟـﺪاره ﻟﻮﻟـﻪ
ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﺟﺰا را ﺗﻨﻬـﺎ
در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و اﮐﺜﺮاً در ﭘﺎس آﺧﺮ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻮﺟـﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ از ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن آﺷﻔﺘﻪ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
• اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻌﺎدل و ﯾﮑﺴﺎن در ﮐﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ دود
اﻏﻠﺐ دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺎس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ در اﻧﺘﻬـﺎی
ﻫﺮ ﭘﺎس و ورود ﺑﻪ ﭘﺎس ﺑﻌﺪی ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ دود ﻋﻮض ﻣـﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻮﺟـﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن دود در ﭘﺎس ﺑﻌﺪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘـﺎس ﭘﯿـﺸﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐﻨـﺪ .ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺗﻮرﺑﻮﻻﺗﻮرﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل دود ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻌﺎدل و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﮐﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد.
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• اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻋﺒﻮر ﺳﯿﺎل دود
ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر ﺳﯿﺎل در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﭼﮕـﺎﻟﯽ ﺳـﯿﺎل و ﻗﻄـﺮ ﻟﻮﻟـﻪ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارت ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎل ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺎﻗﻞ ،ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﭼﮕﺎﻟﯽ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر دود از داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارت ﺑﯿﻦ دود و ﺟﺪار ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷـﻮد و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی را از دود ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ و ﻓﻮاﯾﺪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ اﺟﺰاء درﭼﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ،دﯾﮓﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﭘﺎس و دﻣﺎی ﺑﺎﻻی دود
در دودﮐﺶ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ دﯾﮓﻫﺎ ﺑـﺎ اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی اﺧـﺘﻼف
دﻣﺎی دود در دودﮐﺶ ﺑﺎ دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ دود در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨـﺪهﻫـﺎ
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان از اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﺟﺰا آﮔﺎه ﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﺟﺰا در دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ
ﻗﺮار داد ،آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب و ﺗﺠﻤﻊ دوده در داﺧـﻞ ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﻬﺎ در دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻮﺧﺖ ﮔـﺎز و
ﻧﻔﺖ ﺳﺒﮏ ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺪ .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﻓﻦﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﯾـﺎ دودﮐـﺶ ،ﻋﺎﻣـﻞ
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد زﯾـﺮا
ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﺟﺰا ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ دود ﮔﺮدﯾـﺪه و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ دود ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻧﺮژی دود
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ﻧﺤﻮه ی ﻧﺼﺐ ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ روی دﯾﮓ ﻫﺎ ﺳـﺎده ﺑـﻮده و در ﻣـﺪت زﻣـﺎن
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ دﯾﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻔﺎرش داده ﺷﻮد و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮓ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪه وﯾﮋه ای را ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ اﻏﻠﺐ ﻧﺼﺎبﻫﺎ ،ﻣﻐـﺸﻮش ﮐﻨﻨـﺪهﻫـﺎ را ﺗﻨﻬـﺎ در
ﭘﺎس آﺧﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻃﻮل اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﺮای ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ 8ـ 8ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ ﻧـﻮارﻫـﺎی ﺑﻠﻨـﺪﺗﺮ در ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎی
ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﻧﻮارﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﮑﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ در ﻧـﺼﺐ
اﯾﻦ اﺟﺰا آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘـﺲ از ﻧـﺼﺐ ﺑﺎﯾـﺪ دﻣـﺎی دود در ﻫﻨﮕـﺎم ﺧـﺮوج از دودﮐـﺶ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ دﻣﺎ از دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷـﺒﻨﻢ دود ﮐﻤﺘـﺮ ﺑـﻮد ﻃـﻮل
ﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﮔﺮدد.

ﺷﮑﻞ 8ـ 8اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ در دﯾﮓﻫﺎی
ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ
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ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻧﻮارﻫﺎی وﯾﮋهای اﺳـﺖ ﮐـﻪ در داﺧـﻞ ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دود در دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد.
ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ارزان آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دﯾﮓﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ
دو ﭘﺎس و ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدﻟﯽ ﮐﻢ ،رواج زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ ﻫﺰﯾﻨـﻪی اوﻟﯿـﻪی
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﯿـﺴﺘﻢ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺪاﯾﺘﯽ و ﺗﺎﺑﺸﯽ در
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ داﺷـﺘﻦ دﻣـﺎی ﺑـﺎﻻ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﺎﺑﺶ ﺑﻪ اﺗﻼف اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘـﺮدازد .ﻣﯿـﺰان اﺗـﻼف اﻧـﺮژی از اﯾـﻦ
ﻃﺮﯾﻖ در دﯾﮓﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪود  %2از ﮐﻞ ﺑﺎر دﯾﮓﻫﺎ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎر
ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻠﻔﺎت در ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب ﮔـﺮم،
داغ و ﯾﺎ ﺑﺨﺎر از ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﻔـﺎوت
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی و ﺣﺘـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از
][5

اﻧﺮژی ﻫﺪر رﻓﺘﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﺎﺑﺶ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

9ـ 1ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻋﺎﯾﻖﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﻧﺎﮐﺎرا در ﮐﻠﯿﻪی اﺟﺰاء ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ
ﻋﺎﯾﻖ وﻇﯿﻔﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﻧﺮژی را در ﮐﻠﯿﻪی اﺟﺰاﯾﯽ ﮐـﻪ در اﻧﺘﻘـﺎل ﺳـﯿﺎل
ﻧﺎﻗﻞ از دﯾﮓﻫﺎ ﺗﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ،دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﻧﻘـﺶ
ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ،ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ دورهای و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻋﺎﯾﻖﻫـﺎ در ﺗﻤـﺎﻣﯽ
اﺟﺰاء و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در اﯾـﻦ ﻗـﺴﻤﺖ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری ،ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی دورهای و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
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ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺑﺤﺚ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻻزم اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا دﯾـﺪ
ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺮﺧﯽ اﺟﺰاء ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿـﺮد و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎ ،زاﻧﻮﯾﯽﻫـﺎ
و اﺗﺼﺎﻻت از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺰاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﮐـﻢ اﻧـﺮژی ﺣﺮارﺗـﯽ ،در آﻧﻬـﺎ
ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری ﭼﻨﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻠﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻢ اﻧـﺮژی ﺣﺮارﺗـﯽ در اﯾـﻦ اﺟـﺰاء
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی در ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح ﺗﺒـﺎدل ﺣﺮارﺗـﯽ از ﻋـﺎﯾﻖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺗﻨﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎی ﺳﻄﺢ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ اﯾـﻦ اﺟـﺰا ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻢ اﯾﻦ اﺟﺰا در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯿـﺰان ﺗﻠﻔـﺎت
اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺣﺪی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘـﺼﺎدی
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﻤـﯽﺑﺎﺷـﺪ .در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ،اﮐﺜـﺮ ﻗـﺴﻤﺖ ﻫـﺎ و ﺗﺠﻬﯿـﺰات دﯾﮕـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد در
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﺎﯾﻖﮐـﺎری ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ اﺳـﺖ.در اﯾـﻦ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﮐـﻪ ﺑـﺮ روی آﻧﻬـﺎ
ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯿﺰان اﺗﻼف اﻧﺮژی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﺒـﺎدل ﺣﺮارﺗـﯽ،
ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻋﺎﯾﻖ ،1ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎﯾﻖ و ﻧﺤﻮه ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎﮐﻪ
ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری ﻣﺠﺪد و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺑﺎﻻی اوﻟﯿـﻪ و ﺑﺮﮔـﺸﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﻨﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺷﺮی ،2ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮔـﺮدد ﺗـﺎ
ﺑﺘﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ داد.

1. R-Value
2. Ashrae
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ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻧﺼﺐ آن ﺑﺮ روی ﺳﯿـﺴﺘﻢ در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻋﺎﯾﻖﻫـﺎ از ﺻـﺪﻣﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و رﻃﻮﺑـﺖ دور ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺷـﻮد ﻫﺰﯾﻨـﻪی
ﻧﮕﻬﺪاری ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺑﺎﻻی اوﻟﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﮔـﺸﺖ ﻫﺰﯾﻨـﻪی
ﮐﻨﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﮑﻞ 9ـ 1ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪای را ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
ﻋﺎﯾﻖﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺟﺰا و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟـﻮد دﭼـﺎر آﺳـﯿﺐ ﮔﺮدﯾـﺪه
اﺳﺖ .در دﯾﮓ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﺪﻣﺎت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﺎﯾﻖ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋـﺎﯾﻖ
ﺧﺸﮏ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﯾﮓ ﻧﯿﺰ ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﻣﻘﺪار آن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﻋـﺎﯾﻖ ﺑـﻪ
ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد در دﯾﮓ ﺗﺒﻠﻪ ﮐﺮدن
رﻧﮓ روی دﯾﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ﻋﺎﯾﻘﮑـﺎری
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در ﺣﺪی دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ
اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .در ﺻـﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺎﯾﻖ ،ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ داﺧﻞ ﻋﺎﯾﻖ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻋـﺎﯾﻖ ﻣﻮﺟـﺐ ﺧـﻮردﮔﯽ در اﺟـﺰاء ﻧﯿـﺰ
ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺘﯽﻫﺎی آب در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﮐـﻪ در ﻣﺤـﯿﻂﻫـﺎی
ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار دارد ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮردﮔﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در واﻗـﻊ
ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮ روی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج آب در اﺛﺮ ﺑـﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﺸﺘﯽﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪرت
در ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﺎﯾﻖ در اﺛﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد را
در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺷﺪه در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﺷﮑﻞ 9ـ 1ﺣﺘﯽ ﻋﺎﯾﻘﮑﺎرﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﻓﻮق ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ،
در ﺻﻮرت ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎد اﻧﺮژی ﺑﺨـﺼﻮص در
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی زﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ از ﻧﮑـﺎت
ﻣﻬﻢ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ و از ﺑـﯿﻦ
ﺑﺮدن ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﻮﻧﻞﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎی آب ﮔـﺮم ،داغ و ﯾـﺎ ﺑﺨـﺎر آب
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ در ﺗﻮﻧﻞﻫﺎ دارای دﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از
دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﻧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ در ﻫﻨﮕـﺎم
ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﻮدن دﯾﮓﻫﺎ و ﺧﻨﮏ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ اﻣﮑﺎن دارد .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞﻫﺎ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﻗـﺮار
ﮔﯿﺮی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در آﻧﻬﺎ در ﺷﮑﻞ 9ـ 2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ 9ـ 2ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﻧﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ از دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺎل ﺳﺆاﻟﯽ ﮐـﻪ در اﯾﻨﺠـﺎ ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽﮔـﺮدد ،ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮدن
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻋﺎﯾﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻏﻠﺐ ﺑﺮای اﺟﺰاﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی دورهای ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫـﺎی آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪهی
ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ ﺧﺸﮏ ﺑﻮده و ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ اﺟـﺰا ﭼـﺴﺒﯿﺪه ﺑﺎﺷـﺪ،
وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد .زﯾﺮا ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ از دﺳـﺖ رﻓـﺘﻦ
ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﺸﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺎﯾﻖ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
ﻋﺎﯾﻖ در اﺛﺮ ﻧﺸﺘﯽﻫﺎی آب اﺟﺰا اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣـﺎدون
ﻗﺮﻣﺰ و اﺳﮑﻨﺮﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ را ﻧﯿﺰ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و از ﺻﺤﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺳﮑﻨﺮﻫﺎ
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ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ دﻣﺎ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ،وﺟﻮد ﻧﺸﺘﯽ در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی دﻓـﻦ
ﺷﺪه در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺎﯾﻖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺎﯾﻖﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾـﺸﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﮐﺎرﻫـﺎی
اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﺑﯿـﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﻧﺮژی در اﺛﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﻮدن ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ در ﻟﻮﻟﻪﻫـﺎی اﻧﺘﻘـﺎل دﻫﻨـﺪهی آب
ﮔﺮم ،داغ و ﯾﺎ ﺑﺨﺎر آب از دﯾﮓ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﺻﻼح ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ در ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﺟﺰاء از رﻃﻮﺑـﺖ در
ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﯿﻦ دﯾﮓﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ و دﻣﺎی ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗـﻞ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺣﺘـﯽ ﺗـﺎ  40%از
اﻧﺮژی ورودی ﺑﻪ دﯾﮓﻫﺎ ﮐﺎﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪی اوﻟﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ در دﺳـﺘﺮس
ﺑﻮدن اﺟﺰاء ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
9ـ 2ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺗﻮﻧﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ و ﻣﺤـﯿﻂ
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑﺎﻻ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻌﻼوه ﻟﻮﻟﻪﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای اﻧﺘﻘـﺎل
ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ از دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً آﻧﻬﺎ را
از داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞﻫﺎﯾﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﯽﭘـﺮدازد.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف ﺣﺮارت از آب ﮔـﺮم ،داغ و ﯾـﺎ ﺑﺨـﺎر آب ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ ،ﺑﺎﯾـﺪ
ﻓﻀﺎی اﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .ﺳـﺎده ﺗـﺮﯾﻦ و ﮐـﻢ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺴﺘﻦ درب و ﭘﻨﺠﺮهﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در اﯾـﻦ
ﻓﻀﺎﻫﺎﺳﺖ .ﺷﮑﻞ 9ـ 3ﻣﺜﺎل واﺿﺤﯽ از ﻣﻄﻠـﺐ ﻓـﻮق ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺑـﺴﺘﻦ درب
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ از اﺗﻼف اﻧﺮژی از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﮐﺎﺳﺖ .ﺑـﺮای ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ
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رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺘـﯽ ﺑـﻪ ﻋﺎﯾﻘﮑـﺎری دﯾﻮارﻫـﺎی ﺗﻮﻧـﻞ و
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺷﮑﻞ 9ـ 3ﻣﺜﺎل واﺿﺤﯽ از اﺗﻼف ﺣﺮارت از ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ در ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی آﻧﺮا ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد.

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﺳﺖ:
• ﺑﺎ اﺟﺮای اﺻﻮل ﻓﻮق ،ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻮﻧﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻗﺮارﮔﯿـﺮی ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮔﺮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ورود اﻓﺮاد ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدد.
• در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﺣﺘﺮاق دارد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ و
ﻧﻔﻮذ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﺣﺘـﺮاق ﻧـﺎﻗﺺ و
ﺣﺘﯽ ﺧﻔﮕﯽ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
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• ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان رﻃﻮﺑـﺖ آزاد ﺷـﺪه در ﻓـﻀﺎ ،ﮐـﻪ در اﺛـﺮ
ﻧﺸﺘﯽﻫﺎ ،ﺑﺎران و ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣـﯽﮔـﺮدد .اﻟﺒﺘـﻪ دﻣـﺎی
ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞﻫـﺎ ﻣـﺎﻧﻊ از ﺗﻘﻄﯿـﺮ ﺑﺨـﺎر آب ﺑـﺮ روی اﯾـﻦ اﺟـﺰا
ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ در اﺟﺰاﯾﯽ ﮐﻪ دارای دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮی اﺳﺖ ،ﻓـﻀﺎی ﮔـﺮم و وﺟـﻮد
رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮردﮔﯽ و زﻧﮓ زدن ﺳﺮﯾﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.
• آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻗـﺮار دادن
ﭘﻼکﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﻓﺮاد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑـﺴﺘﻦ درب و ﭘﻨﺠـﺮهﻫـﺎ در
زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی در اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ آﮔﺎه ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ و دﻗﯿﻖ اﯾﻦ روش و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪی اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ 20%
از ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮد.
9ـ3ـ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در
ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺗﻠﻔﺎت اﻧـﺮژی ﺑـﻪ ﻃـﺮق ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﻏﺎﻟﺒـﺎً دارای
دﻣﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫﻮای
ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺣﺘﺮاق وﺑﺎﻻﺗﺮﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘـﺮاق ،ﻃﺮﺣـﯽ ﻣﻨﻄﻘـﯽ و ﻣﻌﻘـﻮل ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻪ ازای ﻫـﺮ  (22ºC) 40ºFاﻓـﺰاﯾﺶ دﻣـﺎ در ﻫـﻮای ورودی ﺑـﺮای اﺣﺘـﺮاق،
راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ  1%اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮای ﻻزم ﺟﻬـﺖ
اﺣﺘﺮاق در ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج از ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﯽﮔـﺮدد ،ﺑـﺎ
ﻋﺒﻮر دادن اﯾﻦ ﻫﻮا از ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮم ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و اﻓـﺰاﯾﺶ دﻣـﺎی آن،
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ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮی راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل ،ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ
دﻣﺎی ﻫﻮای ﺧﺎرج ﺑﺮاﺑﺮ ) 32 ºF (0ºCﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻋﺒﻮر اﯾـﻦ ﻫـﻮا از ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ دﻣﺎی آﻧﺮا ﺑﻪ ) 40 ºF (22 ºCاﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾـﻖ راﻧـﺪﻣﺎن
دﯾﮓﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﺎی ﻫﻮای ﺧﺎرج ﺳﺮدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿـﺰان
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻃﺮح و ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﻫﻮای ورودی ﺟﻬﺖ اﺣﺘﺮاق ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﯿﻦ  5%ﺗـﺎ  2%راﻧـﺪﻣﺎن
دﯾﮓﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺮژی ﺑـﺴﯿﺎر زﯾـﺎد
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮓﻫﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ زﯾﺎدی در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻧـﺮژی ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ ﻫـﺪر
رﻓﺘﻪ از دﯾﮓﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺪاوم و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻫﻮای ورودی را دارا ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ
ﺧﯿﺮ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ 1ﻏﺎﻟﺒﺎً دﯾﮓﻫﺎ در ﺣﺪود  2%از اﻧﺮژی ورودی را ﺑﻪ ﻃـﺮق
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﺰان اﯾﻦ اﺗﻼف اﻧـﺮژی
از دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﮐﻤﺘﺮ 2ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .زﯾـﺮا دﻣـﺎی
ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر در ﻫﻤـﺎن دﻣـﺎی ﺑـﺎر ﻣـﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺑـﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و در واﻗﻊ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ در اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ در ﻫﻨﮕـﺎم ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﮔـﺮﻓﺘﻦ
آﻧﻬﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ 9ــ 1ﻧﯿـﺰ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده
ﺷﺪه ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ و ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری ﻣﺠﺪد ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ،ﮐـﺎری ﺑـﺴﯿﺎر ﮔـﺮان و
ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻏﻠﺐ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﻧـﺼﺐ

1. Full load
2. Partial load

224
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ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺎﯾﻖ ﮐﻪ آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﮐﺜﺮ اوﻗـﺎت
اﺗﻼف اﻧﺮژی ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺰﺋﯽ از دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ وﺟـﻮد دارد و اﯾـﻦ اﻣـﺮ
اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ اﺟـﺮای
ﻣﻮﻓﻘﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻋﻤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ .اﺻﻮل ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﯿﻠـﯽ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ
در ﺷﮑﻞ 9ـ 4ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد اﻧـﺮژی
ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ از دﯾﮓﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ
ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮای درون ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻫﻮای ﮔﺮم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺖ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗـﻮان از اﯾـﻦ ﻫـﻮا
ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق در ﻣﺸﻌﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﻞ ورود ﻫﻮا از ﺧﺎرج ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ را در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد.
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﻃﺮح اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﺟﺬب ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﺮژی
ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻫﻮای ورودی ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ
ﭼﻬﺎر ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:
• ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار ﻫﻮای ﮔﺮم
در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺌﻮری ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳـﺎﻧﺪن
ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری ﺷﻮد و ﮐﻠﯿﻪ
درزﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
اﻣﺎ در ﺻﻨﻌﺖ دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻋﺎﯾﻖ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻫـﻢ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻢ و
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ درزﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ زﯾﺎدی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری
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ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺪارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘـﺼﺎدی ﻧﻤـﯽﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن درزﻫـﺎی ﻫـﻮاﯾﯽ و دور ﮐـﺮدن ﻣـﺴﯿﺮ ﻫـﻮای
ورودی ﺟﻬﺖ اﺣﺘﺮاق از ﺟﺪارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد.
• ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮای ورودی ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق
ﺑﺎ ﻋﺒﻮر دادن ﻫﻮای ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺣﺘـﺮاق از ﻣﺠـﺎورت ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗـﯽ ﮐـﻪ دارای دﻣـﺎی
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺟـﺰا ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺟـﺬب اﻧـﺮژی ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﯿﻂ
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ 9ـ 4ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ و اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻫﻮای ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ

• ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﻫﻮای ورودی ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﺑﺎ ﻫﻮاﻫﺎی ورودی دﯾﮕﺮ

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻮای ورودی ﺟﻬﺖ اﺣﺘﺮاق ،ﺗﻨﻬﺎ اﯾـﻦ ﻫـﻮا ﺑﺎﯾـﺪ از
ﻣﺤﻞﻫﺎی ﮔﺮم درون ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﻮر داده ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻫﻮای دﯾﮕﺮی ﻫـﻢ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﻮای ﻻزم
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و ﯾﺎ ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ رﮔﻼﺗﻮرﻫﺎی ﻓﻦﻫﺎ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر آﻧﻬﺎ را از ﻣﺠﺎورت دﯾﮓﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑﺎﻻ دور ﮐﺮد.

226

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

• ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎی ﮔﺮم در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ

ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﻘـﺎط ﮔـﺮم ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎ را از ﻣﺤـﻞ اﺳـﺘﻘﺮار
ﮐﺎرﮔﺮان دور ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺤـﯿﻂ
ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ در دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻫﺪر ﻣـﯽرود .ﺣﺎﻟـﺖ اول در
زﻣﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﻣﺎی دﯾﮓ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻠـﺐ در ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺨﺎر آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺎﺑﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﺣﺎﻟﺖ دوم ،در اﻏﻠـﺐ ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫـﺎی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ آب داغ ﯾﺎ آب ﮔﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﺗﻼف ﺣﺮارت در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺪاﯾﺖ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ از دﯾﮓ ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﻨﺘﻘـﻞ
ﺷﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺮﻓﺖ ﻫﻮای ﮔﺮم ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﺑـﺎﻻ ﺣﺮﮐـﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .در
ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪآل ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از اﻃﺮاف ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺮم
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ،اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺟـﺰا را ﺟـﺬب ﻧﻤـﻮده و ﺳـﭙﺲ وارد ﻣـﺸﻌﻞ
ﮔﺮدد .در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺎ
اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻫﻮای ﮔﺮم را از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ ﺟﻤـﻊ ﮐـﺮد و ﺳـﭙﺲ آن را از
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ از ﺟﺪارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺮد ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣـﺸﻌﻞ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﮔﺎمﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:
• از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن راهﻫﺎی ﻧﻔﻮذ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن درزﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﻓﺮاوان در ﺟﺪارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ و دربﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻫﻮای ﮔﺮم داﺧﻠﯽ را ﻫـﺪر
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ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻦ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ و دربﻫﺎ و از ﺑﯿﻦ ﺑـﺮدن درزﻫـﺎی ﻫـﻮاﯾﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮑﺎرﺑﺮدن ﭘﻼکﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ آﮔﺎه ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل از ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪآل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦﻫﺎ
در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﮓﻫﺎ از ﺗﺠﻬﯿـﺰات دﯾﮕـﺮی ﻧﻈﯿـﺮ
ﭼﯿﻠﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦﻫﺎ و ﺟﺪا ﮐـﺮدن ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﮔﺮﻣﺎﯾـﺸﯽ از
دﯾﮕﺮ اﺟﺰای ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻮای ﮔـﺮم ﺑـﺎ ﮐﻤﺘـﺮ ﮐـﺮدن دﻣـﺎی
ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ،ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰود.
• ﻫﻮدﻫﺎی ﺟﻤﻊﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ

1

ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﻫﻮدﻫﺎ در ﺑﺎﻻی دﯾﮓﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰاﯾﯽ ﮐـﻪ دارای دﻣـﺎی
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮده و اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ زﯾﺎدی را ﻫـﺪر ﻣـﯽدﻫـﺪ ،ﺑـﻪ ﺟﻤـﻊ آوری اﯾـﻦ اﻧـﺮژی
ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده در ﺷﮑﻞ 9ـ 5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻫﻮدﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻤﺎس ﻫـﻮای ﮔـﺮم ﺑـﺎ ﺟـﺪارﻫﺎی ﺳـﺮد
ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﻤﯿـﺖ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺧﻮد دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
در ﺷﮑﻞ 9ـ 5ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑـﺮای ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻫـﻮای ﻣﻄﻠـﻮب ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮای
ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ را در دﯾﻮارﻫﺎ ﻗﺮار داد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،در ﻋـﯿﻦ
ﺣﺎل ﮐﻪ از اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻓـﻀﺎی ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮔـﺮدد ﻣﺤـﯿﻂ
ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
1. Heat collecting hoods
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ﺷﮑﻞ 9ـ 5ﻫﻮد ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ دﯾﮓﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﻮای ﮔﺮم
ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق در ﻣﺸﻌﻞ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﻫﻮدﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻮدﻫﺎ ﺗﻨﻬـﺎ اﻧـﺮژی ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه از
ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺮﻓﺖ و از ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً در زﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑـﻪ
ﺟﺬب اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﺟﺰای دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻫﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮان از ﻫﻮدﻫﺎی ﺑﯿـﺸﺘﺮی در ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻮدﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻫﻮای ﮔﺮم ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻫﻮد اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﺑﯽ ﻫﻮای ﮔﺮم ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه را ﺑﺘﻮان در ﻫﻮد اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.

• ﻣﺠﺰا ﮐﺮدن ﻫﻮای ﺗﻬﻮﯾﻪ از ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان و اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮای ﮐﺎر در ﻣﺤـﯿﻂ
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻫﻮای ﺗﺎزه و ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠـﻮب ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻫﻮای ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ را از ﻫـﻮای ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺰا ﻧﻤﻮد.
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ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﮔﺎمﻫﺎی ﻓﻮق ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﻮای ﻣـﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮای ﺧﺎرج را ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘـﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻮا ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻫﻮدﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑـﺎ ﻋﺒـﻮر دادن ﮐﺎﻧـﺎلﻫـﺎ از
ﺑﺎﻻی اﺟﺰای ﮔﺮﻣﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد دﯾﮓ ،ﮔﺮم ﺷﺪه و ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﻮراﺧﯽ در ﺳﻘﻒ و
درﺳﺖ در ﺑﺎﻻی دﯾﮓﻫﺎ ﻫﻮای ﺳﺮد ورودی را ﺑﺎ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در اﻃـﺮاف
دﯾﮓﻫﺎ ﮔﺮم ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ وارد ﻣﺸﻌﻞ ﮐﺮد و ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐـﺎرﮔﺮان در
ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار داد .اﯾﻦ ﻃﺮح اﯾﺪآل در ﺷﮑﻞ 9ـ 6ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ 9ـ 6ﻃﺮح اﯾﺪهآل و ﺗﺌﻮری ﺟﻬﺖ ورود ﻫﻮا از ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ

اﻣﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﺎﻟﺖ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔـﺮدد ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﺷﮑﻞ 9ـ 7ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻮای ﺳﺮد ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج وارد ﻣﺸﻌﻞ ﺷـﺪه و ﻫـﻮای
ﮔﺮم از ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻘﻒ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد.
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ﺷﮑﻞ 9ـ 7ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﺤﻞ ورود ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق در ارﺗﻔﺎع و ﺑﺎﻻی دﯾﮓﻫﺎ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻫـﺪر رﻓﺘـﻪ از
اﺟﺰای ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑﺎﻻ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺘﯽ از ﮔﺮﻣﺎی ﻫﺪر رﻓﺘﻪ
از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫﻮای ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺣﺘـﺮاق و ﺑـﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎی ﻫـﻮاﯾﯽ ،ﮐـﻪ
در ﺑﺨﺶ 8ـ1ـ 2ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺒـﻮد راﻧـﺪﻣﺎن در دﯾـﮓﻫـﺎ ﮐﻤـﮏ ﮐـﺮد .در
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺑﺨﺎرات ﺳﻮﺧﺖ ،ﺿﺮﯾﺐ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻃﺮح را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺤـﯿﻂ
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ،ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را در ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل اﯾﺠـﺎد
ﻧﮑﻨﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻧﻈﯿـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ راهﻫـﺎی
ﻧﻔﻮذ ﻫﻮا ،ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻫﺪف ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﻣـﯽﮔﺮدﻧـﺪ .ﺑﻌـﻼوه از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮای ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺣﺘﺮاق ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﺮﯾـﺎن
ﻫﻮا از روی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮم را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺳﺒﮏ و ارزاﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ

ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺪاﯾﺘﯽ و ﺗﺎﺑﺸﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
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ورﻗﻪﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺳـﺒﮏ و ارزان ،اﻣﮑـﺎن ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺼﺎﻻت آﻧﻬﺎ را ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری اﯾـﻦ
ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺸﯽ ﻫﻮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫـﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺻـﺪﻣﺎت اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ در ﻫﻨﮕـﺎم
ﺗﻌﻤﯿﺮات و رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی دورهای ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت اﺟـﺮای ﺻـﺤﯿﺢ
ﻃﺮح و رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﮑﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ  5%ﺗﺎ  2%از ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ ﻣـﺼﺮﻓﯽ
ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮓﻫﺎ ﮐﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺑﺎﻻی ﺳﻮﺧﺖ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺰﯾﻨـﻪی
ﺳﺮﯾﻊ ﻃﺮح را ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در
دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻧﻮاع راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﮓﻫـﺎی ﺣـﺮارت
ﻣﺮﮐﺰی رادر ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎن راهاﻧﺪازی ﻧﻤﻮد ،اﯾﻨﮏ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑـﻪ ﺗـﺪوﯾﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪﮐﺮدن ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و
در اﻧﻮاع ﺣﺎﻻت ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎن ﻣـﯽﭘـﺮدازﯾﻢ .اﯾـﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در دو ﺷـﺎﺧﻪ اﺻـﻠﯽ اراﺋـﻪ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎز اﻧﺘﺨـﺎب و ﻧـﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺑﺎﯾـﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ دﯾـﮓﻫـﺎی
ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد ،ﻣﯽﺗـﻮان اﻧﺘﺨـﺎب و ﭼﯿـﺪﻣﺎن اﺟـﺰاء و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد .در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻧﯿﺰ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐـﺰی ﮐـﻪ ﭘﯿـﺸﺎﭘﯿﺶ در ﺳﯿـﺴﺘﻢ
ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻊ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪی
ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ،ﭼﻪ در ﻓﺎز اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﺮاﺣﯽ و ﭼﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
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از ﭘﯿﺶ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﮐﺎر ،ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی اوﻟﯿﻪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ،ﺟﻬـﺖ ﺑـﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔـﺸﺖ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺎﻻ
ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻃﺮح ،ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪی اوﻟﯿـﻪ
اﺿﺎﻓﯽ در ﻃﯽ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮددﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
10ـ1دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب وﻧﺼﺐ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺗﺄﺳﯿـﺴﺎت دﯾـﮓﻫـﺎی
ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺟﺮای دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ اﺻﻮل اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در ﻓـﺎز ﻃﺮاﺣـﯽ،
اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺣـﺪ اﻣﮑـﺎن
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎر ﮐﺮد اﯾﺪآل اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ.
• ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮓﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد .ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺳﯿـﺴﺘﻢ ،ﺑﺮاﺑﺮﻣﺠﻤـﻮع ﺗﻠﻔـﺎت
ﺣﺮارﺗﯽ اﺗﺎقﻫﺎ )ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺷﺮی ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد( ،ﺑﺎﺿـﺎﻓﻪی
ﺑﺎر ﺣﺮارﺗﯽ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺻﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر را ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﺑـﺖ ﺗﻠﻔـﺎت
ﺣﺮارت از ﺧﻮد دﯾﮓ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﻓﺰود .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاﺑـﺮ  5%ﺗـﺎ  20%از
ﮐﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای دﻗﯿﻖ اﺻﻮل اراﺋﻪ ﺷـﺪه در ﻓـﺼﻞ ﻧﻬـﻢ
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ) (5%ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ.
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• اﻧﺘﺨﺎب دﯾﮓ
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮓﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔـﺮدد و
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد .ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اول ﻧﯿﺰاﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﯿﺎل
ﻧﺎﻗﻞ ،ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﻪی اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﺑﻄـﻮر
ﮐﺎﻣﻞ در آن ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺎن ﺷـﺪ .اﻣـﺮوزه ﺑـﺮای اﻏﻠـﺐ ﻓـﻀﺎﻫﺎی ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ و درﺑﺎرﻫـﺎی
ﻣﺘﻮﺳﻂ ،از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﯾﺎ آب داغ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔـﺮدد ،زﯾـﺮا
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ ﺑﺨﺎر در دﯾﮓﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪی اوﻟﯿـﻪ ﺷـﺪه و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻪ داریﻫﺎی دورهای ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻬﻤـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ ﺑﺨﺎر ،ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع
دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎلﻫﺎی ﻧﺎﻗﻞ ،ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﺴﯿﺎر ﺳـﺮد ،آﺳـﻤﺎﻧﺨﺮاشﻫـﺎ ،ﻧﯿﺮوﮔـﺎهﻫـﺎ و
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺰرگ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪن ﻧﻮع ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗـﻞ ﺑـﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع دﯾﮓ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﻓﺼﻞ دوم ﻧﯿﺰ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪ .در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮارت ﮐﻪ آب ﮔﺮم ﯾﺎ آب داغ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ،اﻏﻠـﺐ از
دﯾﮓﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ و ﯾﺎ دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﺑﺎ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﭘﺎس اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
اﮐﺜﺮاً دﯾﮓﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳـﯿﺎل ﻧﺎﻗـﻞ ﺣـﺮارت
آب ﮔﺮم و در ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺗﺼﺎل ﭘﺮهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻮﺷﻦﻫﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ را ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣـﻮرد
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ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﯿﺴﺘﻢ از آب داغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔـﺮدد ،ﺑﻬـﺮهﮔﯿـﺮی از
دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮوزﻧﺸﺘﯽﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب ،ﺑﺪﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾـﺸﯽ ﺑـﺎ
ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ ﺑﺨﺎر و در ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺟﻬﺖ اﻧﺤﻨﺎ و ﺧﻢﮐﺎری ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب در درون دﯾـﮓ ﺑـﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارت ﺑﯿﻦ دود و آب ﯾﺎ ﺑﺨﺎر ،دارای ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎی ﺑـﺴﯿﺎر ﺑـﺎﻻﯾﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،از آب ﮔﺮم و ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎً
آب داغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻧﺘﺨﺎب دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎی
آب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮان ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ آﻧﻬـﺎ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮓﻫﺎ ،ﺑﺠـﺎی اﺳـﺘﻔﺎده
از ﯾﮏ دﯾﮓ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﭼﻨﺪ دﯾﮓ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮔـﺮدد .اﯾـﻦ
ﻋﻤﻞ ﻓﻮاﯾﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜـﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ
ﯾﮑﯽ از دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮات از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻘﯿﻪ دﯾـﮓﻫـﺎ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ،ﻻاﻗﻞ ﺗﺎ اﻧﺪازه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﭼـﻮن
اﮐﺜﺮاً ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎر دﯾﮓ در ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺳـﺎل ﻓﻘـﻂ ﺗﻬﯿـﻪی آب
ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺰرگ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻـﺮﻓﻪ و
ﺻﻼح ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻬﻼک ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری دﯾﮓ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮓﻫﺎ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد ﻫﻤﻮاره ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺎ ﺑـﺎر
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ دﯾﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی را ﺑﺮای ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺑـﺎر ﻣـﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ
ﻫﻤﻮاره در ﻓﺎز اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﻃﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﺎرﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻫﺰﯾﻨـﻪی
اوﻟﯿﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺘـﻮان ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻣﮑـﺎن از
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯿﺸﺎن
ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮔﺎز ﺳﻮز ،ﻧﻔﺖ ﺳﻮز ،ﻣﺎزوت ﺳﻮز و ﺑﺎ ﺳـﻮﺧﺖ زﻏـﺎل ﺳـﻨﮓ ﺗﻘـﺴﯿﻢﺑﻨـﺪی
ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ ،در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و ﻧﮕـﻪ داری
دورهای از ﺳﯿﺴﺘﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﮔﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دورهای
در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺸﻌﻞ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﺪهی ﻣﺸﻌﻞﻫـﺎ
در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎزﺳﻮز اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اروﭘﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟـﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻓﺮاوان زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﮕﻬـﺪاری و ﺑﺎزدﯾـﺪﻫﺎی دورهای ﺑﯿـﺸﺘﺮ،
اﺳﺘﻔﺎده از زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮی ،ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺗﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪای ،ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﮔـﺮ ﭼـﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪی اوﻟﯿﻪی ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﻓﺎز اﻧﺘﺨﺎب اﺟﺰاء ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
اﻣﺎ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺸﻌﻞ را ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺗﻄﺒﯿﻖ داد ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪی اﺿﺎﻓﯽ اوﻟﯿﻪ ﻃﺮح ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺗﻄﺒﯿـﻖ
ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺸﻌﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺗﻼف
اﻧﺮژی در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ،ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿـﺰ در اﺛـﺮ ﺧـﺎﻣﻮش و روﺷـﻦ
ﺷﺪن ﻣﺪاوم ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در دﯾﮓﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ دﯾﮕـﺮ ﺗﻠﻔـﺎت
اﻧﺮژی در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﻧﯿﺰ در ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪی اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﺠﺎدﻧﻤﻮد ،اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ و از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎی دوﮔﺎﻧـﻪ ﺳـﻮز و ﺑـﺎ ﺗـﺪوﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زﻣﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ ﺳـﻮﺧﺖ ،ﻣـﯽﺗـﻮان ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
راهاﻧﺪازی ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ را ﻧﯿـﺰ در ﺳﯿـﺴﺘﻢ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑـﻪ ﺷـﺪت در ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎ
اﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
اﻣﺮوزه ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در راﻧﺪﻣﺎن ،اﻏﻠﺐ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳـﻮزاﻧﺪن ﺳـﻮﺧﺖ و ﻣﯿـﺰان
ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳـﻮزاﻧﺪن
ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم اﻧـﺮژی ﺳـﻮﺧﺖ ورودی ﺑـﻪ ﻣـﺸﻌﻞ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﻧﺠـﺎم
اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟـﺬب ﮔﺮﻣـﺎ و ﮐـﺎﻫﺶ
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دﻣﺎی ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﮔﺮدد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ راﻧـﺪﻣﺎن
ﮐﺎری ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨـﺎب
ﺑﺮای ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه دوﺳﻮﺧﺘﯽ و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﻫـﻮای
اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻬﯿﻨـﻪﺗـﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ اﻧﺘﺨـﺎب دو
ﺳﻮﺧﺖ ،ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در اﯾﺮان ،ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ اﺻﻠﯽ و ﻧﻔـﺖ ﺳـﺒﮏ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ دوم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دو ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن دوده و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی دورهای را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی در ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از راهاﻧﺪازﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑـﻪ ﺟـﺎی روش ﺳـﻨﺘﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﯿﻠـﻮت
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺘﯽ از اﻧﺮژی ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﻠﻮتﻫﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ
ﻫﺪر ﻣﯽرود ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
• اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻦﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺎمﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾـﮓﻫـﺎ و
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ ،ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،دﯾـﮓﻫـﺎی
ﭼﺪﻧﯽ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺎل آب ﮔﺮم در ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ و ﯾﺎ دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی
ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺎل آب داغ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻬﯿﻨـﻪﺗـﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑـﺮای ﮐـﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺎری ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾـﺸﯽ ،ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎی ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﻮﻧﺪه دو ﺳـﻮﺧﺘﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪن دو ﺟﺰء اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮاغ اﻧﺘﺨـﺎب
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت دﯾﮕﺮ رﻓﺖ.
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از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﭘﻤـﭗﻫـﺎی
ﮔﺮدش آب ﮔﺮم ،ﭘﻤـﭗﻫـﺎی ﺗﻐﺬﯾـﻪ آب ،ﭘﻤـﭗﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔـﺮدش ﺳـﻮﺧﺖ،
ﮔﺮمﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ،ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی ﻫﻮا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻦﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.
در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎری ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺰاء
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐـﻪ در ﻓـﺎز اﻧﺘﺨـﺎب
اﯾﻦ اﺟﺰاء ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد ،اﻧﺘﺨﺎب اﺟﺰاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺗﻄﺒﯿـﻖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺑـﺎر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ :زﯾـﺮا در ﻏﯿـﺮ اﯾﻨـﺼﻮرت ﺗـﻮان
ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ اﺟﺰاء ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺑﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐـﻪ
ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎ از ﺑﺎر ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻫﻤﻮاره در اﯾﻦ اﺟـﺰاء ﺗﻠﻔـﺎت اﻧـﺮژی
وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﺨﺼﻮص در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻓﻦﻫﺎی ﻫـﻮای ورودی
و ﺗﺨﻠﯿﻪ دود ﺑﺎﻗﺪرتﻫﺎی ﺑـﺎﻻ ﮐـﻪ داﺋﻤـﺎً در ﺣـﺎل ﮐـﺎر ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف اﻧـﺮژی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺟﺰاء
ﺑﮑﺎﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺗﺎﯾﯽ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮاﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ اﺟﺰاء ﯾﺪک و ﺛﺎﻧﻮی را از ﻣﺪار ﺧـﺎرج ﻧﻤـﻮد ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان از
ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﯿﻬﻮده و اﺿﺎﻓﯽ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد.
• اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎرﮐﺮد اﺿﺎﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ،ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑـﻪ
دو ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﻮع اول ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی زﻣـﺎﻧﯽ )ﺳـﺎﻋﺘﯽ(
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در زﻣﺎنﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﻋﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻣـﯽﮔـﺮدد .اﯾـﻦ
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ﻧﻮع از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در زﻣﺎﻧﯽ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺗﻨﻬﺎ
در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ و ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ادارات و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺳـﺎﻋﺎت ﮐـﺎری
ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ دارد .ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر داﺋـﻢ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع اول ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻄـﻮر ﺑـﺴﯿﺎر
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮑﺎﻫﺪ .زﯾﺮا در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ از
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺑـﺎر اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ
واﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎری ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻧﻮع دوم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﺮﻣـﺎن
ﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ در ﻣﺤـﯿﻂ داﺧـﻞ ﯾـﺎ ﻓـﻀﺎی
ﺧﺎرج و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ در ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺦ زدﮔﯽ در آن ﻣﮑﺎنﻫـﺎ وﺟـﻮد
دارد ،ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﺻﻨﻌﺖ اﻏﻠﺐ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد.
اﻣﺮوزه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ را در ﺗﺎﺳﯿـﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾـﺸﯽ ﺑـﻪ
ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ،در ﻓـﺎز
اﻧﺘﺨﺎب اﺟﺰا ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮﺳـﻂ آن ﻣـﯽﺗـﻮان از
ﮐﺎرﮐﺮد دﻗﯿﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺣﺎﻟـﺖ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای آن ،ﻧﺼﺐ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی واﺿـﺢ و ﻣـﺸﺨﺺ ﺑـﺮای
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

• ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺰاء و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ ﮐﻠﯿﻪ اﺟﺰاء و ﺗﺠﻬﯿﺰات درﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از ﺗﻠﻔﺎت اﻧـﺮژی از اﺟﺰاﯾـﯽ ﺑـﺎ دﻣـﺎی ﺑـﺎﻻ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺪﻧـﻪ
دﯾﮓﻫﺎ( ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری ﻣﻨﺎﺳـﺐ و دﻗﯿـﻖ ﺑـﺮای ﮐﻠﯿـﻪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ از دﯾﮓﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ،ﻃﺮح ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف اﻧـﺮژی ،ﻫﺰﯾﻨـﻪ اوﻟﯿـﻪ
ﻃﺮح در ﻃﯽ ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮﮔـﺸﺖ ﭘـﺬﯾﺮی اﯾـﻦ
ﻃﺮح ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺪﻧﻪ دﯾﮓﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨـﺪه ﺳـﯿﺎل ﻧﺎﻗـﻞ از
دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺰاء اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ،ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﯿـﺮد و در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺠﻬﯿـﺰات
دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﯾﺎ دﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮ ،ﺑﻪ ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری ﺳﻄﺤﯽ واوﻟﯿﻪ
اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ،اﺗﻼف اﻧـﺮژی از ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫﻮای ورودی ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺣﺘﺮاق اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐـﻪ اﺷـﺎره
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  40oFاﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ در ﻫﻮای ورودی ،راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ  1%اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد در دﯾﮓﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﯿـﺰان اﻓـﺰاﯾﺶ در راﻧـﺪﻣﺎن ﺑﻄـﻮر
ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎری ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ را
ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫﻮای ورودی ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.ﺑـﺮای اﺟـﺮای اﯾـﻦ
ﻃﺮح ،اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف اﻧﺮژی از ﻃﺮﯾـﻖ درب و ﭘﻨﺠـﺮهﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ

ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

245

ﺧﺎرج و ﻧﮑﺘﻪ دوم ﻋﺒﻮر دادن ﻫﻮای ورودی ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎلﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ از ﻧﻘﺎط ﮔﺮم ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از روش دوم ﺑﺮای ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری ،ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧـﺮخ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ در اﯾـﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳـﺘﻔﺎده از روش دوم،
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری اﺟﺰاء ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮔﺮدد.
• ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ
در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ وﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻄـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮدن
ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎز اﻧﺘﺨﺎب وﻧـﺼﺐ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻻزم اﺳﺖ ،ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ اوﻟﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ،در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗـﻮان
از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺴﺘﺮاﮐﺴﯿﮋن و ﯾﺎ ﺗـﺴﺘﺮﻣﻮﻧﻮ اﮐـﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد .ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﺴﺘﺮدی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤـﻮد.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧـﺴﺒﺖ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﺪه ،ﻣـﯽﺗـﻮان از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﮐﻨﺘﺮﻟـﺮ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﮐﺴﯿﮋن ﺗﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان اﮐـﺴﯿﮋن ﻣﻮﺟـﻮد در دود و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
اﺟﺰاء ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد .ﭘـﯿﺶ از
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﯿﺮد .ﺑﻄـﻮر
ﻣﺜﺎل دﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان راﻧﺪﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ  15%ﻫﻮای
اﺿﺎﻓﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﺑـﻪ  30%اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺖ
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راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  1%ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﻘـﺪار اﻧـﺮژی ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﯾﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ازای 1%
اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت
دارا ﺑﻮدن ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ،ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﻧﮕﻬﺪاری و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮای ﺣـﺎﻻت دﯾﮕـﺮ
ﻧﻈﯿﺮ دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز وﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣـﺪاوم ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ،ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.
• اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ دﯾﮓﻫﺎ و در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر
ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ،اوﻟﯿﻦ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮآورد
راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ دﯾﮓﻫﺎ و در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓـﺼﻞ ﭘـﻨﺠﻢ ﻧﯿـﺰ
اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،در دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی اﻣﮑﺎن اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ راﻧـﺪﻣﺎن ﮐـﺎرﮐﺮد
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿـﺴﺘﻢ
ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎ در ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺑﻌﺪی راﻧﺪﻣﺎن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق را ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﯾـﺎ دی اﮐـﺴﯿﺪ ﮐـﺮﺑﻦ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺑﺮآورد اﺧﺘﻼف دﻣﺎی ﻫﻮای ورودی و دود ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﮓﻫﺎ و در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر،ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺎزای واﺣﺪ ﺑﺎر ﺧﺮوﺟﯽ از ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺑﺪﺳـﺖ آورد.
ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺪ روﺷﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫـﺎ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﯽﮔـﺮدد ﮐـﻪ در
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎر ﺑﯿﻦ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

247

ﮐﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی اﻏﻠﺐ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮا ﻣﯽﮔـﺮدد ﮐـﻪ
ﻫﻤﻮاره دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن در ﻓﺸﺎر و دﻣﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺮآورد راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﻋﻼوه ﺑﺮآﻧﮑﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺮای دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣـﻮﺛﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد ،در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی دو ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻧﺮژی دود
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،دﻣﺎی ﺑﺎﻻی دود ،ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻧﺮژی ورودی ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔـﺮدد ،از
ﻃﺮﯾﻖ دودﮐﺶ ﻫﺪر ﻣﯽرود .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ
اﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑـﺮای از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ در ﻓـﺎز اﻧﺘﺨـﺎب و ﻧـﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻣـﯽﺗـﻮان از روشﻫـﺎ و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﯾﻦ روش در ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎی دود و در دﯾﮓﻫﺎی ﻓـﻮﻻدی
ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن دود در داﺧﻞ ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻋﺒﻮر دود از داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﻐـﺸﻮش ﮐـﺮدن ﺟﺮﯾـﺎن
دود در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﯿﻦ آب و دود ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾـﻖ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ دﻣﺎی دود در ﺧﺮوج از دودﮐـﺶ را ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ آورد .روشﻫـﺎی
دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻓﻮق ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی
از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎی دود ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫﻮای ورودی ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق و
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ﯾﺎ آب ورودی ﺑﻪ دﯾﮓﻫﺎ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘـﯿﺶ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮای اﻓـﺰاﯾﺶ
راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓـﺖ ،وﻟـﯽ اﻣـﺮوزه ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫـﺎ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ دﯾـﮓﻫـﺎی
ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ و اﺳﭙﺮﻫﺎی آب )ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﻤﺎس ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ(
ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ آب ورودی ﺑﻪ دﯾﮓ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺮارﺗﯽ
ﮔﺎز ﺑﻪ ﮔﺎز ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫﻮای ورودی از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺟﻬـﺖ
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﻧﺮژی دود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب و ﻧـﺼﺐ اﺟـﺰاء ،ﮐﻠﯿـﻪ ﻧﮑـﺎت ﻗﺒﻠـﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ،اﺟﺮا ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﮐـﻪ
ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً دﻣـﺎی دود در ﺣـﺪی ﺑـﺎﻻ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ آب ورودی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد را
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﻤـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫـﺎ ،در ﺑﺨـﺶ دوم
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﻣﺎی ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺣﺘـﺮاق ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ از دﻣﺎی آب ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮای دﯾﮓﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺒـﺪلﻫـﺎی
ﺣﺮارﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻫﻮا ،ﺣﺘﯽ در دﻣﺎﻫـﺎی ﻧـﻪ ﭼﻨـﺪان ﺑـﺎﻻی دود ﻧﯿـﺰ
دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨـﺎب و ﻧـﺼﺐ
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﯿﻦ دو
ﺳﯿﺎل ﮔﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﮔـﺮﻣﮑﻦﻫـﺎ اﻏﻠـﺐ در اﻧـﺪازهﻫـﺎی ﻧـﺴﺒﺘﺎً
ﺑﺰرﮔﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.
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در اﻏﻠﺐ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ دود و ﻫﻮای ورودی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎﻻ ،دود دﭼﺎر ﻣﯿﻌﺎن ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﯿﺪی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺳﺎﺧﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎ از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻻی ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ ﻧـﺮخ ﺑـﺎﻻی ﺑﺮﮔـﺸﺖ
ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮاﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫـﺎ .اﻣـﺮوزه
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎ در اﻧﻮاع ﻟﻮﻟﻪ ای ،ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮازی ،دوار)ﭼـﺮخﻫـﺎی ﺣﺮارﺗـﯽ( و ﻟﻮﻟـﻪ
ﮔﺮم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﯿـﺎن
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ اﺟﺮای دﻗﯿﻖ وﮐﺎﻣﻞ اﺻﻮل ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،دﯾـﮓﻫـﺎی
ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی راهاﻧﺪازی ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟـﺐ
ﮐﻢ ﺑﻮدن ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزای واﺣﺪ اﻧﺮژی ﺧﺮوﺟﯽ ،در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐﻠﯿـﻪ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻓـﺎز
ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ در ﻫﺰﯾﻨـﻪ اوﻟﯿـﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺎ اﺟﺮای دﻗﯿﻖ وﮐﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎی ﺟـﺎری
ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎزای واﺣﺪ اﻧﺮژی ﺧﺮوﺟﯽ
از ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﺮﮔﺸﺖﭘﺬﯾﺮی ﻃﺮح ﮔﺮدﯾـﺪه و در ﻃـﯽ
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ اﺿﺎﻓﯽ را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮی ،ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿـﻪ اﺿـﺎﻓﯽ ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع و ﻣﯿـﺰان ﺳـﻮﺧﺖ
ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﻣﯿﺰان ﻧﮕﻬﺪاری ،ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی دورهای و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗـﻮان ﺧﺮوﺟـﯽ از ﺳﯿـﺴﺘﻢ،
ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﭻ ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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10ـ 2دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻬﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺟـﺎری دﯾـﮓﻫـﺎی ﺣـﺮارت
ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺎل ﮐﺎر
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎی ﺟـﺎری ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
دﯾﮓ ﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی درﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﺗﺎﺳﯿـﺴﺎت در
ﺣﺎل ﮐﺎر در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،اﺻﻮل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻧﺮژی در ﻓـﺎز ﻃﺮاﺣـﯽ واﻧﺘﺨـﺎب آﻧﻬـﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎی ﺟـﺎری اﯾـﻦ ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫـﺎ ﮐﺎﺳـﺖ .ﺑـﺮای درک ﺑﻬﺘـﺮ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾـﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺟﺮای دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﺑﺨـﺶ
اول ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و دﯾﺪ روﺷﻨﯽ از ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳﯿـﺴﺘﻢ از ﺣﺎﻟـﺖ
اﯾﺪآل ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺑﺨﺶ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اول اﻧﺠـﺎم
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ اﺟﺮای اﺻﻮل و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮدﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﺎ ﺣـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ
ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﺪآل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ.
10ـ2ـ 1دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ،آﮔﺎﻫﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐـﺰی از
اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣـﯽﺗـﻮان درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ ﮐـﺎرﮐﺮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪآل ﺧﻮد اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼف ﺑـﻪ
اﺟﺮای اﺻﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮداﺧﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﯿﻮب
و اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﭘﯽ ﺑﺮد.
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• ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع دﯾﮓﻫﺎ و ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮارت
اوﻟﯿﻦ و اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﺗـﺮﯾﻦ ﮔـﺎم ،ﺗـﺸﺨﯿﺺ ﻧـﻮع ﺳـﯿﺎل ﻧﺎﻗـﻞ ﺣـﺮارت وﻧـﻮع دﯾـﮓﻫـﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ آب ﮔﺮم ﯾﺎ آب داغ ﺑﻮده و دﯾﮓﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ ﭼﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﻮﻻدی
ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در اﯾﺮان در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از دﯾﮓﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ آب ﮔﺮم ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ،زﻧﮓ ﻧﺰدن آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮﺧﻼف دﯾـﮓﻫـﺎی ﻓـﻮﻻدی و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺳﺎده ﺗﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﻣﺸﻌﻞ و ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ آن
در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم
اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺗﻄﺒﯿﻘﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دوازده ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻧﻮع ﻣﺸﻌﻞ را ﺑﻄﻮردﻗﯿﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.
• ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﮓﻫﺎ
در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺮوﺟـﯽ
دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﮓﻫـﺎی در ﺣـﺎل
ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﺣﺘﻤﺎل روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ دو ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد .ﺣﺎﻟﺖ اول ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی دﯾﮓﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﻧـﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ از دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان از ﭘﻼکﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﻪ دﯾﮓ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻇﺮﻓﯿﺖ واﻗﻌﯽ دﯾﮓﻫﺎ را ﺑﺎ ﺿـﺮب
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ﻋﺪد ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﺳـﺖ آورد .اﻣـﺎ در ﺣﺎﻟـﺖ دوم ﮐـﻪ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣـﺸﻌﻞ ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﮔﺮدد.در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ ورودی ﺑـﻪ ﻣـﺸﻌﻞ و ﻧـﻮع ﺳـﻮﺧﺖ و
ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﮓ را ﺑﺪﺳﺖ آورد.
• ﺑﺮرﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ
ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع دﯾﮓ ،ﺳـﯿﺎل ﻧﺎﻗـﻞ ،ﻣـﺸﻌﻞ و ﻧـﻮع ﺳـﻮﺧﺖ ﻣـﺼﺮﻓﯽ آن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان ﺧﺮوﺟـﯽ دﯾـﮓﻫـﺎ ،اﮐﻨـﻮن ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧـﻮع
ووﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ و ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ وﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد .در ﺿـﻤﻦ در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد
ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ،ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮی در ﮐﺎرﮐﺮد دﻗﯿﻖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑـﺮای ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎ
دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ و ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺒﺸﺎن ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
• اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ دﯾـﺪ ﺑـﺴﯿﺎر روﺷـﻨﯽ از ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﮐـﺎرﮐﺮد
دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷـﺪه و در
ﺣﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ در اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ،ﻫﻤـﺎن ﺑـﺮآورد
راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾـﺪ ،ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮﯾﻦ روش ﺑـﺮای
ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻧـﺪﻣﺎن اﺣﺘـﺮاق اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﻮاع اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در دود و اﺧﺘﻼف دو دﻣﺎی ﻫﻮای ورودی و دود ﺧﺮوﺟـﯽ
راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣـﯽﺗـﻮان از
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دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﮔﺎز دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در
دود ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
• ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ
ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻮع ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ و ﺳﻮﺧﺖ ﻣـﺼﺮﻓﯽ آﻧﻬـﺎ در ﮔـﺎم دوم اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ،
اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد .در
اﯾﻦ ﮔﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد روﺷﻦ وﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﯾـﮏ ﺑـﺎزه زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﻌـﯿﻦ،
ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﯿــﺰان ﻫــﻮای اﺿــﺎﻓﯽ ﺟﻬــﺖ اﻧﺠــﺎم اﺣﺘــﺮاق ﮐﺎﻣــﻞ ،ﻣﯿــﺰان ﻧﮕــﻪ داری و
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دورهای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐـﺎرﮐﺮد ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻓـﺮد
ﻣﺴﺌﻮل را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ آﮔﺎه ﮐﻨﺪ.
• ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری ﺗﺠﻬﯿﺰات وﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
در اﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری اﺟـﺰاء و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ،
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮدن ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ ،ﻋﺪم ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿـﺰات وﺻـﺪﻣﻪﻫـﺎی
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دراﯾـﻦ ﮔـﺎم ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﻣﺎﯾﯽ و وﺿﻌﯿﺖ دربﻫـﺎ
و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮔﺮﻣﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت
ﻣﻬﻢ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
10ـ2ـ 2دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻊ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎری ﮐـﺎرﮐﺮد
دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ اﺷـﺎره ﺷـﺪ ،اﮐﻨـﻮن دﯾـﺪ ﺑـﺴﯿﺎر
روﺷﻦ و واﺿﺤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎی ﺣـﺮارت ﻣﺮﮐـﺰی و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿـﺰات
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ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﯾـﺪ ﮐﻠـﯽ و ﻣﻔﯿـﺪ،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺟﺮای اﺻﻮل و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﺪآل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺷـﺪه و ﺑـﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾـﻖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎری ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ.
• ﺗﻤﯿﺰﮐﺮدن دﯾﮓﻫﺎ و ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ
اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎری ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫـﺎی ﺣـﺮارت ﻣﺮﮐـﺰی ﺗﻤﯿـﺰ ﮐـﺮدن
ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ در دﯾﮓﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن وﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻧﻤـﻮدن ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎی در
ﺣﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﭼﻪ از ﺳـﻤﺖ آﺗـﺶ و دود و ﭼـﻪ از
ﺳﻤﺖ ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺪاﯾﺘﯽ ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﯽﮔـﺮدد .ﻏﺎﻟﺒـﺎً
در اﺛﺮ ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫـﺎ و ﻋـﺪم رﺳـﯿﺪﮔﯽ و ﺑﺎزدﯾـﺪﻫﺎی دورهای از آﻧﻬـﺎ ،در ﺳـﻤﺖ دود
ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ در دﯾﮓﻫﺎ ،ﻻﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از دوده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔـﺮدد ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺑـﺎﻻ
ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺪاﯾﺘﯽ ﻻﯾﻪﻫﺎی دوده ،ﺗﺒـﺎدل ﺣـﺮارت ﺑـﯿﻦ دود و ﺳـﯿﺎل ﻧﺎﻗـﻞ ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد آب ،زﻧـﮓ
زدﮔﯽ ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارت در اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ دﯾـﮓﻫـﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻮع دﯾﮓ و ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .زﯾﺮا در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﮓﻫﺎ ﭼـﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷـﺪ دﯾﮕـﺮ در
آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل زﻧﮓ زدﮔﯽ در ﺳﻤﺖ آب ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﻧﯿـﺎزی ﺑـﻪ
ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑـﺎ آب ﻧﯿـﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﺗﻤﯿﺰﮐـﺮدن
ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دود ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳـﻮﺧﺖ ﻣـﺼﺮﻓﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ دﯾﮓﻫﺎ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﺣﺘﺮاق ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣـﻞ

ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی
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اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان دﯾﮓﻫﺎ را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح ﺗﺒـﺎدل ﺣﺮارﺗـﯽ دوده ﺗـﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارت ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻫﺮ
ﻣﺎه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از اﺗـﻼف اﻧـﺮژی در اﯾـﻦ اﺟـﺰا
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﺳﻮﺧﺖ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ اورﯾﻔﯿﺲﻫﺎی اﺗﻤﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪه
ﺳﻮﺧﺖ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﺸﺘﯽﻫﺎ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﻘﯽ ﺑﯿﻦ اﺟـﺰاء ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ ،از ﺟﻤﻠـﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﺪآل دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
اﺟﺮای دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ اﺻﻮل و ﮔﺎمﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷـﺪه ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ،اﻏﻠـﺐ
اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ در دﺳﺖ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ دﯾﮓﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﯿـﺰ ﮐـﺮدن وﺗﻨﻈـﯿﻢ
ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﮔﺎم اول ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮاﻧﺠﺎم ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ
ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ دﯾﮓﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﯿﺰ و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدن ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﺣﺘـﺮاق ﮐﺎﻣـﻞ در ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎ،
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ در ﻓـﺼﻞ
ﺷﺸﻢ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫـﻮا ﺑـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ در ﺑﻬﯿﻨـﻪ
ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺘﺮﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠـﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿـﺖ
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ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد دﯾﮕـﺮ ،ﺟﻬـﺖ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻧـﺴﺒﺖ ﻫـﻮا ﺑـﻪ
ﺳﻮﺧﺖ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ ﺳـﺎدﮔﯽ و ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺑـﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ اﯾﺪآل ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﺑﺎﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫـﻮای
اﺿﺎﻓﯽ از اﻧﺠﺎم اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
• اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧـﺪﻣﺎ ن دﯾـﮓﻫـﺎ ،ﻧﻘـﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮی در ﺗﺸﺨﯿﺺ اﮐﺜﺮ ﻋﯿﻮب ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐـﺰی دارد .ﺑﻬﻤـﯿﻦ
ﺟﻬﺖ در اﯾﻦ ﮔﺎم و ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ اﻗﺪام دﯾﮕﺮی ،ﺑﺎ ﺑﺮآورد راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺗـﻮان
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺟﺰا و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ از ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ،از ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﺪآﻟﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
ﺑﺮای ﺑﺮآورد راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺘﺮﻫﺎی اﮐﺴﯿﮋن ﺟﻬـﺖ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در اﯾﻦ ﮔﺎم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑـﺮآورد
راﻧﺪﻣﺎن ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﺤﺴﻮس راﻧـﺪﻣﺎن اﺣﺘـﺮاق ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺠـﺎم
ﮔﯿﺮد،ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺣﺘـﺮاق ﮐﺎﻣـﻞ ﺳـﻮﺧﺖ
اﺳﺖ و ﯾﺎ دﻣﺎی ﺑﺎﻻی دود .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻮای اﺿـﺎﻓﯽ ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ راﻧـﺪﻣﺎن ﺷـﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،اﺷﮑﺎل در ﻣﺸﻌﻞ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮔﺮ دﻣﺎی ﺑﺎﻻی دود ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ راﻧـﺪﻣﺎن
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ در دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ
ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﺮآورد راﻧـﺪﻣﺎن اﺣﺘـﺮاق و اﻧﺠـﺎم ﮔـﺎمﻫـﺎی
ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ،اﮐﻨﻮن دﯾﺪ روﺷﻨﯽ از ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ،ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎن
و ﻣﯿﺰان ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
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ﻫﻤﻮاره ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ در ﻃﯽ ﻋﻤـﺮ ﮐﺎرﯾـﺸﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫـﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﺷﺪن زﯾﺎد ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻫﻮا ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی دورهای در ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻮﺗﺎه زﻣﺎﻧﯽ ،ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪن ﺑـﯿﺶ از
ﺣﺪ دوده ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ،ﮐﻢ ﺑـﻮدن ﻧـﺴﺒﺖ ﺗـﻮانﻫـﺎی ﺧﺮوﺟـﯽ وﻋـﺪم
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻋﻼﺋﻤـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻌـﻮﯾﺾ
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در اﯾﻦ ﮔﺎم را اﺟﺒﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﻓـﺎز
اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺮای ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂﻫـﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ،ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه دو ﺳﻮﺧﺘﯽ )ﮔﺎز و ﻧﻔـﺖ ﺳـﺒﮏ( ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻮق ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه دو ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯿﺸﺎن را ﺑﺎ ﺑﺎر ﺧﺮوﺟﯽ ﻣـﻮرد
ﻧﯿﺎز دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎ دو ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎزای واﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ را ﻧﯿﺰ دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ در ﺑﺎﻻ
ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﮔﺎم ،ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﭘﯿﻠـﻮتﻫـﺎ ﺑـﺎ اﻧـﻮاع راه اﻧـﺪازﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﭘﯿﻠﻮتﻫﺎ ﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﺮژی ﮐﻤﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣـﺎ از آﻧﺠـﺎ
ﮐﻪ داﺋﻤﺎً در ﺣﺎل ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﺳﺖ ،در ﻃﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌـﯿﻦ ،ﻣـﺼﺮف اﻧـﺮژی در
اﯾﻦ اﺟﺰا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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• ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻧﺮژی دود
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮔﺎم ﺳﻮم ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻣﺎی دود ﺧﺮوﺟـﯽ
از دﯾﮓﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻋﻠـﺖ ﺑـﺎﻻ
ﺑﻮدن دﻣﺎی دود ﺧﺮوﺟﯽ ،ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﮐـﻢ و ﯾـﺎ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺣﺮارﺗـﯽ ﺑـﺎﻻی
ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ در اﺛﺮ ﺗﺠﻤﻊ دوده و ﮐﺜﯿﻔـﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ در ﮔـﺎم اول،
ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣـﻞ در ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن دﻣـﺎی دود
ﺧﺮوﺟﯽ در ﮔﺎم ﺳﻮم ،ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳـﻄﻮح ﺗﺒـﺎدل ﺣﺮارﺗـﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .در اﻏﻠـﺐ
دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺎل ﮐﺎر ،اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫـﺎ ،ﺑـﺮای ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪ
اوﻟﯿﻪ ،از دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ ازﻧﯿﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه و در ﻋـﻮض ﺑـﺮای
ﺟﺒﺮان ﺑﺎر ،ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺑﺎر ﮐﺎر ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﺪﯾﻦ روش ،ﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﺎر
ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﻼف ﺳـﻬﻢ ﺑﺰرﮔـﯽ از اﻧـﺮژی
ورودی ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،روشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺎم ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﯾﮏ از آن روشﻫـﺎ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺗـﺮﯾﻦ روش ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﺒـﺎدل
ﺣﺮارت ﻣﯿﺎن دود و ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ،در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻋﺒـﻮر
دود دﯾﮓﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﺮﯾﺎن آرام دود
ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن آﺷﻔﺘﻪ ،اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻌﺎدل و ﯾﮑﺴﺎن در ﮐـﻞ ﻣـﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐـﺖ دود و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻋﺒﻮر دود ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارت ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎلﻫﺎی ﻧﺎﻗﻞ وﻋﺎﻣـﻞ ﮔـﺸﺘﻪ و
ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎی دود و اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
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ﭼﻬﺎر روش ﺑﻌﺪی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ دود را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ اﺻـﻠﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی دود ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫـﻮای اﺣﺘـﺮاق ﺑـﻮده و
دﯾﮕﺮی ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﻧﺮژی دود ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی آب ورودی ﺑﻪ دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟـﺎﻣﻊ در ﻓـﺎز ﻃﺮاﺣـﯽ و اﻧﺘﺨـﺎب،
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺳﻪ روش دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ دﻣـﺎی
آب ﺗﻐﺬﯾﻪ )ورودی( دﯾﮓﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺘــﺪاول ﺗــﺮﯾﻦ و اﺻــﻠﯽ ﺗــﺮﯾﻦ روش ﺑــﺮای اﺳــﺘﻔﺎده از اﻧــﺮژی دود ،ﺑﻬــﺮهﮔﯿــﺮی از
اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ آب ورودی ﺑﻪ دﯾﮓ از داﺧـﻞ ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎﯾﯽ ﻋﺒـﻮر
ﮐﺮده و دود ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر و در اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑـﻪ
آب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫـﺎ در ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ دو
ﻧﮑﺘﻪ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ اول ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﯿﻌﺎن دود ﺑـﺪﻟﯿﻞ ﮐـﺎﻫﺶ
دﻣﺎی آن در داﺧﻞ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر و دودﮐﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در واﻗـﻊ ﺗـﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑـﺮ
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾـﻦ اﺟـﺰا
در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻗﺘـﺼﺎدی ﺑﺎﺷـﺪ،
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  5%ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دوﻧﮑﺘﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ در دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ
اوﻻً دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻ و ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ
دﻣﺎی دود در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﻣـﯽﺗـﻮان
اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ دود در اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز دﻫﺪ ،ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺛﺎﻧﯿـﺎً
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دﻣﺎی آب ورودی ﮐﻤﺘﺮ از دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ دود ﻧﺒﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﮔﺎز
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺘﺪاول اﻏﻠﺐ دﯾﮓﻫﺎ در اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  140 oFاﺳﺖ ،ﺑﻬﻤـﯿﻦ
ﺟﻬﺖ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻣﺎی آب ورودی ﺑـﻪ دﯾـﮓ از  150 oFﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑـﻮده و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
دﻣﺎی دود ﻧﯿﺰ در ﺣﺪود  550 oFﯾﺎ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﺳـﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮﯾﻦ
روش ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﻧﺮژی دود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻣﻌﯿﺎر دﻣـﺎی آب ورودی
ﺑﻪ دﯾﮓﻫﺎ و دﻣﺎی دود ﺧﺮوﺟﯽ از آﻧﻬﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی ﺑـﯿﻦ  2%ﺗـﺎ  10%از
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻗﯿﻤﺖ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑـﯿﻦ  200دﻻر ﺗـﺎ  600دﻻر
ﺑﺎزای ﻫﺮﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن  Btuازﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﮓﻫﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
روش دوم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی دود ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻣـﺎﯾﺶ آب ورودی ﺑـﻪ دﯾـﮓﻫـﺎ،
اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮی اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎ ﮐـﻪ در
روش اول ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿـﺴﺘﻢﻫـﺎ ،از اﻧـﺮژی ﮔﺮﻣـﺎی ﻧﻬـﺎن
ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟـﻮد در دود ﺟﻬـﺖ ﮔﺮﻣـﺎﯾﺶ آب ورودی ﺑـﻪ دﯾـﮓﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮔﺮدد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﺮژی آزاد ﺷﺪه از دود در ﺣﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼـﺸﻤﮕﯿﺮی از
اﻧﺮژی آزاد ﺷﺪه از دود در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮏ ﻓﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ
ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺎرآب در دود زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮی ﺑـﯿﻦ  5%ﺗـﺎ 15%
در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮد.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮی ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑـﺎ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫـﺎی
ﻋﺎدی ﺗﻔﺎوت دارد .در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎز دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی
ﺗﻘﻄﯿﺮی دو ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻧﮑﺘـﻪ اول ﻣﯿـﺰان ﺑﺨـﺎر آ ب ﻣﻮﺟـﻮد در
دود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﯿﺪروژن ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ آﺑـﯽ ﮐـﻪ در
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ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ وﺟﻮد دارد ،در ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد در دود آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ اﻧـﺮژی آزاد
ﺷﺪه دود در ﺣﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز در اﺛﺮ ﻣﯿﻌﺎن ﺑﺨﺎر آب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ
ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺎر آب در ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻـﻞ از اﺣﺘـﺮاق ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ اﻧـﺮژی ﺑﯿـﺸﺘﺮی را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮی و ﻣﯿﻌﺎن ﺑﺨـﺎر آب ﺑﺪﺳـﺖ آورد .ﺷـﺮط
دوم ﺑﺮای ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮی آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣـﺎی آب ورودی ﮐﻤﺘـﺮ از
دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ دود ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﻌﺎن دود در اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر ﺗﻘﻄﯿـﺮی اﻧﺠـﺎم
ﮔﯿﺮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ دود ﻗﺒـﻞ از ﺧـﺮوج از اﮐﻮﻧﻮﻣـﺎﯾﺰرﺗﻘﻄﯿﺮی ،ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑـﻪ دودﮐـﺶ ﺑـﺮای دﯾـﮓﻫـﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دود در ﻓﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﮐـﺎﻣﻼً اﺳـﯿﺪی ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ،
ﺳﺎﺧﺖ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﻋﺎدی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ .اﻣـﺮوزه
اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ  300دﻻر ﺗـﺎ 1000دﻻر ﺑـﻪ ازای ﻫـﺮ ﯾـﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن  Btuاز ﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﮓﻫﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ
ﻣﺼﺮﻓﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰرﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮی ﺑﻪ دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز و دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ
آب ورودی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
روش آﺧﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮی اﻧـﺮژی دود ﺟﻬـﺖ ﮔﺮﻣـﺎﯾﺶ آب ورودی ﺑـﻪ
دﯾﮓﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮیﻫﺎی آب ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .در اﯾـﻦ روش ﻧﯿـﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ روش ﻗﺒـﻞ از
اﻧﺮژی ﻧﻬﺎن ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺑﺨﺎر ﻣﻮﺟﻮد در دود ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮔـﺮدد.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،در دﯾﮓﻫﺎی ﺣـﺮارت ﻣﺮﮐـﺰی
ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﺑﺘﻮان ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺑﺨﺎر
آب را دارا ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻧﻮع ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮔﺮاﻧﺘﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﺮﺧﻼف دوﻧـﻮع ﻗﺒﻠـﯽ از اﺳـﭙﺮیﻫـﺎی آب اﻏﻠـﺐ در ﺗﻮاﻧﻬـﺎ و
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﺤﻮه ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺒﺪلﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ
دود از ﻣﯿﺎن ﻗﻄﺮات آب ورودی ﺑﻪ دﯾﮓﻫﺎ ﻋﺒﻮر داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑـﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾـﻖ اﻧـﺮژی
ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ را اﻏﻠﺐ ﻣﺒﺪلﻫﺎی
ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﯿﻦ  5%ﺗـﺎ  20%از ﺳـﻮﺧﺖ
ﻣﺼﺮﻓﯽ دﯾﮓﻫﺎ ﮐﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑـﺎﻻی اﯾـﻦ
ﻃﺮح ﺑﺨﺼﻮص در دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻓﻦﻫﺎ
ﭘﺲ از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮓﻫﺎ و ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در ﮔﺎمﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮐـﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻓﻦﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺠﻬﯿـﺰات
ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ دﯾﮓﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺟـﺎﻧﺒﯽ
دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔـﺖ ﺳـﻨﮕﯿﻦ در ﺣـﺪود  5%ﺗـﺎ  10%از ﮐـﻞ اﻧـﺮژی ورودی ﺑـﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺮژی ﻣـﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺟـﺎﻧﺒﯽ در ﻫﻨﮕـﺎم
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ وﻓـﻦﻫـﺎ،
دو راﻫﮑﺎر اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .اوﻟﯿﻦ راﻫﮑﺎر ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ
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ﻫﺪف ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟـﺎﻧﺒﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﻧﻤـﻮدن اﻧـﺮژی
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎر ﺧﺮوﺟﯽ از دﯾﮓ ﻫﺎ دارا ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ
در ﺑﺨﺶ اول دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻓﺎز اﻧﺘﺨﺎب وﻃﺮاﺣﯽ اﺟـﺰا ﺑﺎﯾـﺪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد .راﻫﮑـﺎر دوم ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮓ ﻫﺎی در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﺟـﺮا ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻄـﻮر
ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺟـﺎﻧﺒﯽ ﺑﮑﺎﻫـﺪ ،ﮐﻨﺘـﺮل
ﻧﻤﻮدن اﺟﺰاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.اﮐﺜﺮاً ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺟـﺎﻧﺒﯽ
دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﮐـﺎرﮐﺮد ﺳﯿـﺴﺘﻢ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺗﺎﯾﯽ ﻧﺼﺐ ﻣـﯽﮔﺮددﮐـﻪ اﻏﻠـﺐ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮐﺮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ دوم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ دوﺗﺎﯾﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑـﺎر ،داﺋﻤـﺎً
در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿـﺴﺘﻢ دوم در
ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﺷﺪ وﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺟـﺎری ﮐـﺎرﮐﺮد اﯾـﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎاﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑـﺎﻻ در
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﺎﺳﺖ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻦﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﻏﻠﺐ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬـﺎ را
ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ آﻧﻬﺎ ﺑﺎاﻧﻮاع ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﺗـﻮان
ﺧﺮوﺟﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻓﻦﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎر ﺧﺮوﺟﯽ دارا ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،آﻧﻬـﺎ را در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺑﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ و در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎر ﮐـﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻦﻫﺎ اﺗﻼف ﻣﯽﮔﺮدد.
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• ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺳﺎدهﺗـﺮﯾﻦ روش ﺟﻬـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﮐـﺎرﮐﺮد اﺿـﺎﻓﯽ دﯾـﮓﻫـﺎی
ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ،اﺟﺰا وﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻧﻬﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .در واﻗـﻊ
اوﻟﯿﻦ اﺻﻞ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎری ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ،ﺧﺎﻣﻮش ﮐـﺮدن آﻧﻬـﺎ در زﻣـﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ وﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫـﺪف ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ،در دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟـﺎﻣﻊ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓـﺎز ﻃﺮاﺣـﯽ و اﻧﺘﺨـﺎب
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ اﺷـﺎره ﮔﺮدﯾـﺪ ،اﯾـﻦ
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در اﻧﻮاع ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ واﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﮓﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ در اﺛﺮ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ،ﻋـﺪم
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣـﺬف ﮐﻨﻨـﺪه در ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫـﺎی ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ را
در اﯾﻦ ﮔﺎم ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار
ﮔﯿﺮد ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺬفﮐﻨﻨـﺪه
وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎر ﺑـﺎ آن ﺑـﺴﯿﺎر ﻣـﺸﮑﻞ و در واﻗـﻊ ﻏﯿـﺮ
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ در اﯾﻦ ﮔﺎم ﻧﺼﺐ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪهﻫـﺎ ،ﺑـﺮای
ﻫﺮﯾﮏ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪه در
دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪه
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻓﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ

ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

265

را از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .ﻧﺼﺐ ﺣﺬفﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ در ﻣﮑﺎن ﻫـﺎی ﻣـﺸﺨﺺ و در دﺳـﺘﺮس و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪه در دﺳـﺘﺮس
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗـﻮان از ﮐـﺎرﮐﺮد ﻃﺮاﺣـﯽ
ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎاﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ و ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺑﻬﯿﻨـﻪ ،در اﯾـﻦ
ﮔﺎم ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐـﺎرﮐﺮد و ﺑـﻪ ﺳﯿـﺴﺘﻤﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ روی آن از ﮐﻨﺘﺮﻟـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮔﺮدد ،از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ در ﻃـﻮل ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ،ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮐﺮد آﻧﻬـﺎ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ دﯾﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎنﻫـﺎی ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻏﻠﺐ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻪ از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ دﻣﺎی
ﻫﻮای داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎن را ﺑـﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻧﻮاع ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑـﺮای
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺪف دﯾﮕﺮ از ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷـﺪه ﺑـﺮای آن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان اﮐـﺴﯿﮋن ﻣﻮﺟـﻮد
در دود و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮع ﻣـﺸﻌﻞ و ﺳـﻮﺧﺖ ﻣـﺼﺮﻓﯽ آن ،ﺗﻮﺳـﻂ اﺟـﺰاء ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ
واﺳﻄﻪای ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ در ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﭘﺮدازد .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ دارای ﻧﺮخ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و
ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﺮدد.
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ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

• اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺠﺪد راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری
در ﮔﺎم ﺳﻮم ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ اﻗﺪام دﯾﮕﺮی ،ﺟﻬـﺖ
ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری دﯾﮓﻫﺎی ﺣـﺮارت ﻣﺮﮐـﺰی ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪ .در اﯾـﻦ ﮔـﺎم از
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی در ﺣﺎل ﮐﺎر ،ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق ﺑﺮای
ﮐﻠﯿﻪ دﯾﮓﻫﺎ و در ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎزای واﺣـﺪ اﻧـﺮژی ﺧﺮوﺟـﯽ از ﻫﺮﯾـﮏ از دﯾـﮓﻫـﺎ را و در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺑﻌﻼوه ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﺑـﺮای
دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ،ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮐـﺎرﮐﺮد ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺟـﺎﻧﺒﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی دورهای از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزای واﺣﺪ اﻧـﺮژی ﺧﺮوﺟـﯽ از
دﯾﮓﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﺟﻤﻊ اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﻣـﻮرد ،ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮐـﺎرﮐﺮد ﻫﺮﯾـﮏ از
دﯾﮓﻫﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﺑﺪﺳـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺸﻌﻞ
ﯾﺎﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑـﺎ دو ﺳـﻮﺧﺖ ﻣﺘﻔـﺎوت را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻮق در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ دوم ﻧﯿﺰ ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ،در ﮐﻠﯿﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺑﺎر و ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری اﺻﻠﯽ و ﻣﺠـﺰا ﺑـﺮای ﻫـﺮ
ﯾﮏ از ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ اﺟـﺮای دﻗﯿـﻖ آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑﻄـﻮر ﭼـﺸﻤﮕﯿﺮی از
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ،ﺗـﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪای ﺟﻬـﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ در ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر در ﮔﺎم ﭼﻬـﺎرم ﻫﻤـﯿﻦ
ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑـﺎ ﻣـﺸﻌﻞﻫـﺎی
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ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﻮﻧﺪه دو ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در اﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑـﻪ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ،ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ راهاﻧﺪازی ﻧﻤـﻮد .ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻮق و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﻪ ازای ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﻌـﻮﯾﺾ
در ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﺧﺖ ،ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢ
و ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺰای ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺒﻠـﯽ ﮐﻤﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان زﻣﺎنﻫﺎی دﻗﯿﻖ در ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾـﻖ
ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺺ ،دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐـﺰی را ﺑـﺎ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ راهاﻧﺪازی ﻧﻤﻮد.
دوﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ آن ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﻦ دﯾﮓﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ در درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺑﺎر ﮐﻞ دارای ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ راﻧـﺪﻣﺎن
ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎر ﮐﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻃﻮری ﺑﯿﻦ دﯾﮓﻫـﺎ ﺗﻘـﺴﯿﻢ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از دﯾـﮓﻫـﺎ در ﻣـﺎﮐﺰﯾﻤﻢ راﻧـﺪﻣﺎن ﻣﻤﮑـﻦ در ﺣـﺎل ﮐـﺎر ﺑﺎﺷـﺪ .در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ از دﯾﮓﻫﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﺷـﺪ و دﯾـﮓﻫـﺎ اﻧـﺮژی زﯾـﺎدی را
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺘـﻮاﻟﯽ ،از اﺟـﺮای دﻗﯿـﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ روﻧـﺪ ﻓـﻮق در ﺗـﺪوﯾﻦ و اﺟـﺮای دو ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﮐـﺎری را در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﮓﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﮔﺎم ﻫـﺸﺘﻢ از دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟـﺎﻣﻊ
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب وﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد.
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• ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻋﺎﯾﻖﻫﺎی آﺳﯿﺐدﯾﺪه
ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑـﺎﻻ ﮐـﻪ در ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ در ﺣـﺎل ﮐـﺎر
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده دﯾﮕﺮ از ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ ،ﺑﺮ روی ﻟﻮﻟﻪﻫـﺎی اﻧﺘﻘـﺎل
دﻫﻨﺪه ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ از دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳـﺖ .از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻧـﺼﺐ وﺗﻌﻤﯿـﺮ
ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺑﺎ ﻧـﺮخ ﺑﺮﮔـﺸﺖ ﭘـﺬﯾﺮی ﮐﻤـﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ وﺗﻌﻤﯿﺮ ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ را ﺗﻨﻬـﺎ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﺗﻮﺻـﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫـﺎی آﺳـﯿﺐ
دﯾﺪه ﻋﺎﯾﻖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮروی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی
دورهای ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾـﺪه ﻋـﺎﯾﻖ ﮐـﺎﻓﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﺳـﺎدﮔﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﯾﻖ راﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪﮔﯽ ﻋـﺎﯾﻖ،
ﺑﺮای ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ از دﯾﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻬـﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﭼـﺸﻢ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ از دورﺑﯿﻦﻫﺎی
ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ و اﺳﮑﻨﺮﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪﮔﯽ ﻋـﺎﯾﻖﻫـﺎ،
ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ وﻋﺪم ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯿﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﯾﻖﻫﺎ ﺧﺸﮏ ﺑﻮده و ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح ﭼـﺴﺒﯿﺪه ﺑﺎﺷـﺪ،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺎﯾﻖ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺗـﺮﻣﯿﻢ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ
ﻋﻨﻮان دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
• اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎی ﻫﺪر رﻓﺘﻪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮔﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﻌﻤﯿـﺮ ﻋـﺎﯾﻖﻫـﺎ ﺑﻨـﺪرت در ﻣﺤـﯿﻂ
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در اﯾﻦ ﮔﺎم ﺑـﺎ
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اﻧﺠﺎم راﻫﮑﺎری ﺳﺎده ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎی اﺗﻼﻓﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ
ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .اوﻟﯿﻦ اﺻﻞ ﺑـﺮای ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮی از اﯾـﻦ
اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف آن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ و دربﻫﺎی ﺑـﺎز ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧـﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳـﭙﺲ ﻣـﯽﺗـﻮان ﻫـﻮای ورودی ﺑـﺮای اﺣﺘـﺮاق را ﺑـﺎ ﻋﺒـﻮر دادن از ﻃﺮﯾـﻖ
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻘﺎط ﮔﺮم ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔـﺮم ﻧﻤـﻮده و ﺳـﭙﺲ
وارد ﻣﺸﻌﻞ ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎزای ﻫﺮ  40oFاﻓﺰاﯾﺶ دﻣـﺎی
ﻫﻮای ورودی ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ،راﻧﺪﻣﺎن دﯾﮓﻫﺎ  1%اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ
راﻫﮑﺎر ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑـﺴﯿﺎر
ﻣﻮﺛﺮی در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﮐﺎرﮐﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺟﺮای دﻗﯿﻖ اﯾـﻦ ﻃـﺮح
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻔﺼﻞ در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ده ﮔﺎم ﻓﻮق در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮓﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی در ﺣـﺎل ﮐـﺎر ﺑـﻪ
دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ﺟـﺎری ﮐـﺎرﮐﺮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در دﯾـﮓﻫـﺎی ﺣـﺮارت ﻣﺮﮐـﺰی ﺑـﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺣﺎل ﮐـﺎر اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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