آؼٌایی کلی تا هؽؼل هَتَرخاًِ ّای خاًگی
هؽؼل ٍظیلِ ای اظت کِ آب درٍى دیگ ّای هَتَرخاًِ را گرم هیکٌذ  ،کِ ایي آب یا ترای گرهایػ ظاختواى ٍ یا ترای گرهایػ آب گرم هصرفی کارترد
دارد.
هؽؼل ّا تِ صَرتْای هختلفی طثقِ تٌذی هیثاؼٌذ ٍ از آًجا کِ اًرشی هصرفی خَد را از اًرشی ظَخت تاهیي هیکٌٌذ یکی از رایجتریي طیقِ تٌذی ّا تِ
صَرت  -1هؽؼلْای گازی  -2هؽؼلْای گازٍئیلی -3هؽؼلْای هازٍت ظَز  -4هؽؼلْای دٍگاًِ ظَز هیثاؼذ.
تا تَجِ تِ ایٌکِ در هٌازل هعک ًَی  ،صذای هَتَرخاًِ هیتَاًذ هساحن تاؼذ هؽؼلْا تِ دٍ صَرت دهٌذُ دار ٍ تذٍى دهٌذُ ظاختِ هیؽَد.هؽؼلْای دهٌذُ دار
از راًذهاى تاالتری ترخَردار ّعتٌذ ٍ حرارت تاالتری ایجاد هیکٌٌذ تٌاترایي هؽؼلْای تذٍى دهٌذُ فقط در ظاختواى ّای کَچک کارترد دارد.هؽؼلْای تذٍى
دهٌذُ ظاختار ظادُ تری دارًذ تِ ّویي ظثة تِ ًعثت قیوت پاییي تری دارًذ.
در اداهِ تِ هؼرفی هختصر هؽؼل ّای گازظَز هی پردازین:
ایي هؽؼل ّا ترای احتراق گاز طثیؼی طراحی ؼذُ اًذ .دتی ظَخت گازی الزم در ایي هؽؼل ّا ،تَظط ؼیر ترقی کٌترل ؼذُ ٍ َّای الزم ترای احتراق
آًْا ،ت َظط یک دهٌذُ کِ تر رٍی هحَر هَتَر ًصة ؼذُ اظت ،تأهیي هی ؼَد .دتی ایي َّا تَظط دهپر َّایی کِ در ظاختواى هؽؼل ًصة ؼذُ اظت،
کٌترل هی ؼَد.
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جریاى گاز از یک فیلتر ػثَر کردُ ،تا َّای احتراق هخلَط ؼذُ ٍ آهادُ ی احتراق هی ؼَد .اگر فؽار َّای احتراق از حذی کوتر ؼذُ ٍ یا دتی ظَخت از
هقذار هَرد ًظر تیؽتر یا کوتر ؼَد ،ایي هَضَع تَظط ظٌعَرّای فؽار تؼثیِ ؼذُ در هؽؼل حط ؼذُ ٍ هؽؼل تِ ٍظیلِ ی یک رلِ ی کٌترلی ،خاهَغ
هی ؼَد .در صَرت هٌاظة تَدى توام ؼرایط رکر ؼذُ ،در ًْایت هخلَط ظَخت گازی ٍ َّا ،تَظط جرقِ (کِ تِ ٍظیلِ ی یک تراًط ٍلتاش تاالی ًصة
ؼذُ در ظاختواى هؽؼل ایجاد هی ؼَد) ٍ یا تِ ٍظیلِ ی ؼؼلِ ی یک ؼوؼک کِ در هعیر خرٍجی جریاى قرار هی گیرد ،هحترق هی ؼَد.
ّوچٌیي تِ هٌظَر یکٌَاخت کردى ٍ پایذار ظازی ؼؼلِ ،از یک ؼؼلِ پخػ کي در جلَی ًازل ظَخت اظتفادُ هی ؼَد .تِ هٌظَر کٌترل فرآیٌذ احتراق ،از
یک ظٌعَر تِ ًام هیلِ ی یًَیساظیَى ،در هعیر ؼؼلِ اظتفادُ هی ؼَد .در صَرت ترقرار ؼذى ؼؼلِ ٍ ٍجَد حرارت ،یک جریاى الکتریکی در آى ترقرار ؼذُ

ٍ رلِ ی هؽؼل تا دریافت ایي جریاى تِ ػولکرد خَد اداهِ هی دّذ .اگر تِ ّر ػلت ،تغییری در ٍضؼیت ایي جریاى رخ دّذ ،هؽؼل تَظط رلِ خاهَغ هی
ؼَد.
تا تَجِ تِ قعوتْای ترقی هتؼذد در هؽؼلْای گازی ًیاز تِ یک هذار الکترًٍیکی جْت کٌترل هٌطقی تواهی قعوتْا هیثاؼذ  ،تِ ایي هذار ،رلِ هیگَیٌذ.

در اداهِ جْت آؼٌایی تیؽتر تا هؽؼلْای تذٍى دهٌذُ یا اتوعفریک ،قعوتی از ظایت هؽؼل اتوعفریک گازظَز اخگر ارائِ هیگردد.

ایي هؽؼلْا ًیاز تِ دهیذى َّای اجثاری تَظیلِ في ًذاؼتِ ٍ تذٍى تَلیذ صذا ػول هیکٌٌذ .اکعیصى الزم جْت احتراق هی تایعت تا هکػ دٍدکػ تاهیي
ؼَد .تٌاترایي در ایي ًَع هؽؼلْا داؼتي دٍدکػ هٌاظة تا هکػ کافی جْت ػولکرد صحیح هؽؼل الساهی هی تاؼذ ٍ .در ایي صَرت ،اکعیصى تِ هقذار
کافی تا گاز جْت احتراق کاهل ترکیة ؼذُ ٍ راًذهاى هؽؼل اتوعفریک تعیار تاال رفتِ ٍ تاػث صرفِ جَیی در هصرف ظَخت خَاّذ ؼذ .هؽؼلْای
اتوعفریک در کلیِ کؽَرّای ارٍپایی کِ ًعثت تِ صرفِ جَیی در هصرف ظَخت حعاض ّعتٌذ ،اظتفادُ هیؽَد ٍ دارای اظتاًذارد تاالی اًرشی هیثاؼٌذ.
هؽخصات هؽؼل ّای اتوعفریک :
اظتفادُ از ؼیر کٌترل گاز جْت کاّػ چؽوگیر هصرف ظَخت  ،تذٍى صذا  ،هجْس تِ جرقِ زى اتَهاتیک ٍ ظیعتن افسایػ تذریجی ؼؼلِ در ؼرٍع راُ
اًذازی  ،دارای ظیعتن ًظارت تر ؼؼلِ کِ در صَرت خاهَغ ؼذى ؼؼلِ پیلَت تِ ّر دلیل جریاى گاز قطغ هیؽَد  ،هصرف ترق تعیار کن  ،ػور طَالًی ٍ
پاییي تَدى ّسیٌِ ظرٍیط ٍ ًگْذاری

هٌاتغ  :ظایتْای ؼرکت اتوعفر ٍ اخگر
ًَیعٌذُ  :حویذ هؼتثر

