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. اما براي رسیدن به این بدست می آیدجذب گرماي نهان موجود در بخار آب حاصل از احتراق،  بر اساسدیگ هاي چگالشی راندمان باال در 

 یـچگالش ی یک دیگ آبگرمـم، شرط اصلی عملکرد چگالشـبرگشتی به سیستم به پایین تر از دماي نقطه شبن رمـگ، کاهش دماي آبراندمان
قع دیگ چگالشی تنها در محدوده مشخصی در حالت چگالشی عمل می کند و در باقی موارد همچون یک دیگ آبگرم متداول در وا می باشد.

 .کار می کند

 چگالشی هايدیگدر  برگشتی گرمماي آبچالش د .1

گاز هاي  راندمان دیگ به دماي آب برگشتی و بار دیگ بستگی دارد.

در نقطه لشی یا فایرتیوب حاصل از احتراق در کلیه دیگ ها اعم از چگا
آب بخار گالش ـشروع به چ فارنهایت درجه 130 شبنم، و دماي حدود

کند. با ادامه کاهش دماي گاز، مقدار  گازهاي احتراق می موجود در

درجه  سیستم گرمایشدر  گردیده، چنانچهچگالیده  بخار آببیشتري از 
برسد،  هایتفارندرجه  60نتواند به دماي گشتی به دیگ بر حرارت آب

(رجوع شود  درسینخواهد  درصد)98( ادعایی راندمان به حداکثردیگ 

ارائه شده توسط سازندگان دیگ هاي  ،1شکل شماره  به منحنی
توسط سازندگان دیگ هاي  ارائه شده يالوگهاـکات در ).چگالشی

% 97 ییحداکـثر رانـدمان ادعانیز ذکر گردیده است که  چگالشی
 باشد f°80 که درجه حرارت آب برگشت دیآ یبدست م یدرصورت

رجه حرارت آب برگشتی د f°80با و  )2شماره متن شکل(رجوع شود به 

دیگهاي چگالشی فقط در سیستم گرمایش از کف قابل استفاده می 
در این حالت براي تولید آبگرم مصرفی نیز باید دیگ آبگرم و د، نباش

خریداري نمود. f°160و  f°180دیگري با درجه حرارت رفت و برگشت 
در می توانیم تنها ما اگر سیستم گرمایش از نوع کف خواب نباشد، ا

زمان راه اندازي اولیه عمل چگالش را داشته باشیم و مشخص است که 

را  راندمانشدید افت باالرفتن درجه حرارت آب برگشت، بعد از 
 در گرمایش کلیه ساختمان ها جهت محاسبه بار حرارتی. خواهیم داشت

رادیاتور، یونیت هیتر، انواع ، منابع کویل دار ،مبدل حرارتی دستگاههاي
می f°160وبرگشت f°180فن کویل و غیره مبناي درجه حرارت ورودي 

درصورتیکه درجه حرارت برگشت حدود ، 1شکل باشد. طبق منحنی

f°160  یاc°57  ،درصد  86آن ها پایین تر از  حداکثر راندمانباشد
دقت نماییم با دیگ هاي چگالشی با درجه حرارت رفت یعنی  ؛خواهد شد

f°180  و برگشتf°160 ، درصد 86به  ،مقدار خودحداکثر در راندمان

با  دیگ هاي فایرتیوب سه پاس فول وت بکبا  حداکثر برابر می رسد که
 يو لوله ها CORRUGATED تیاز نوع تماماً کروگ یو فرع یکوره اصل

دلیل مناسب نبودن  1شمارهشکل  منحنی .گردد می یرالـاسپ رآتشخوا
دیگ هاي چگالشی براي سیستم هایی که درجه حرارت آب برگشتی آنها 

قیمت حال آنکه ، است را نشان می دهند فارنهایت درجه 90باالتر از 

طبق  آخرین  .باشدسوم قیمت دیگ چگالشی می یک فوالديیک دیگ 
ر کشور انگلستان درصد دیگهاي چگالشی د90متعدد، بیش از  مقاالت

 د.انهرگز در فاز چگالش خود، عمل نکرده 
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دیگ چگالشی در دماهاي باالتر آب برگشتی به راندمان اساسا دیگهاي چگالشی با چالش دماي آب برگشتی پایین روبرو می باشند،  خالصه:

طبق منحنی  .ندارد اقتصادي و فنی توجیه، ه باالقیمت اولیبا استفاده از دیگ هاي چگالشی در  باالي خود نمی رسد و سرمایه گذاري بیشتر
با ) باشد، و C°33(حدود F°90درصد، درجه حرارت آب برگشت دیگ باید   96، در دیگ هاي چگالشی جهت کسب راندمان 1شماره شکل 

مان دیگهاي فایرتیوب درصد می رسد که حداکثر برابر با راند 87) راندمان دیگ چگالشی به F°130(حدود C °55درجه حرارت آب برگشت 
 خواهد شد.و لوله هاي آتشخوار  CORRUGATEDسه پاس فول وت بک با کوره اصلی و فرعی از نوع تماماً کروگیت 

 تعمیرات و نگهداريمشکالت  .2

معتبر ه میباشد که طبق گزارش مجلبرابر  2 تعدد بسیار باالي خرابی هاي گزارش شده در این محصوالت تا  یار مهم، از دیگر مسایل بس
استفاده از  دیگهاي چگالشی،تعمیرات و نگهداري هزینه هاي باالي ، آنها را به کابوس مصرف کنندگان تبدیل کرده است. در کنار آن گاردین

قیمت بسیار باالي سوخت، این نوع دیگها وجود به گزارش مجله گاردین حتی درکشور انگلستان با  این دیگها را به چالش کشیده است.
یی توجیه اقتصادي قیمت باالي خود را نداشته اند، و مصرف کنندگان از عدم پایین آمدن هزینه ها با وجود هزینه اولیه باالي این توانا

 د از:دیگر مشکالت دیگ چگالشی عبارتناز  دستگاها گله مند بوده اند.

، لذا در کنار قطعات نمی گردددر ایران تولید پرمیکس تابشی باشد که  از نوعگازسوزو الزاما میبایست  چگالشی مشعل دیگ آبگرم •
 مشکل و قیمت باالي آن صرفه اقتصادي ندارد. نیز تعمیر و نگهداري آن  دیگر،

دیگ از نوع واترتیوب محسوب می گردد و امکان ایجاد رسوب و لجن در لذا  ،آب داخل کویل در حرکت بوده ،چگالشیم در دیگ آبگر •
برخوردار است.  حیاتیاز اهمیت هاي چگالشی دیگدبی جریان آب براي سریعًا می سوزد.  نیزو بر اثر بی آبی بوده داخل کویل بسیار زیاد 

سریعاً و یا عدم جریان آب بی آبی ، در اثر ادوات کنترلی استفاده از پیشرفته ترین  و حتی با نمایددیگ نباید بدون دبی جریان آب کار
 .می سوزد

تهیه و تعمیر و  که ؛باشدو بالطبع ترموستات آن باید تدریجی مدوالر بگرم کندانسیت حتماً باید از نوع مشعل قابل استفاده در دیگ آ •
 نگهداري آن مشکل و نصب آن صرفه اقتصادي ندارد. 

ي می ضرورالزاما  يامر چگالشیثر راندمان یک دیگ کاستفاده از یک سیستم کنترلی پیشرفته و در سطح باال به منظور دستیابی به حدا •
 .باشد

در خروجی دیگ و تبدیل آن ها به  SO2و  CO2الطبع تقطیر گازهاي ا، و بچگالشیباتوجه به پایین آمدن درجه حرارت دود در دیگ آبگرم  •
استفاده از همچنین، قیمت باال صرفه اقتصادي ندارد. به علت  کهباشد   STAINLESS STEELاسید، جنس دودکش باید از جنس

برگشت  آبگرمدرجه حرارت  تر بودناگر بنا به دالیلی نظیر باال چرا که به هیچ عنوان توصیه نمی گردد،اتیلن دودکش از جنس پلی 
)f°160نسبت به عددي که تولیدکنندگان دیگ کندانسیت ( )c°40( درجه حرارت دود  غیره، یا و ،مشعل صحیح کار نکردن، الزم دارند

 . شدخواهد  صدمه غیر قابل جبراندچار دودکش  ،باال رود

 ، امکان بازدید سطوح حرارتی جهت چک کردن رسوب و غیره مقدور نمی باشد. چگالشیدر دیگ آبگرم  •

 88جهت باال بردن راندمان دیگ به باالي تنها  ، چگالشیباال در استفاده از دیگ آبگرم بسیار  تعمیر و نگهداري و صرف هزینه مشکالت یتمام 
تماماً آکاردئونی گ آبگرم فوالدي فایرتیوب سه پاس فول وت بک با کوره اصلی و فرعی بصورت دی باکه، آنحال  ؛درصد می باشد

به راندمان در مسیر دودکش می توان  ECONOMISERفقط با نصب  اسپیرالو لوله هاي آتشخوار  CORRUGATED (چین دار)گیتروک
و نیاز به  )دود(نیاز به لوله کشی آب جداگانه جهت خنک کردن  آن با توجه به مشکالت نصب و تعمیر و نگهداريولی  ،رسید ترباالحتی 

درحال حاضر باالترین راندمان را می توان از دیگ هاي آبگرم فایرتیوب سه پاس  ندارد.صرفه اقتصادي  دودکش از جنس استنلس استیل
درصد با مشعل  89به میزان باالي  اسپیرال و لوله هاي آتشخوار CORRUGATEDکروگیت تماماً با کوره اصلی و فرعی از نوع فول وت بک 

 c°180و درجه حرارت رفت تا  f°160هاي گاز وگازوئیل سوز ساخت ایران با قیمت مناسب، با درجه حرارت آب برگشت کمتر و یا بیشتر از  
 کسب نمود.
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 متعدد این ادعا با چالش مواجه شده است.، به دالیل فنی و اقتصادي و حتی باالتر درصدي  94-92 ادعاي راندمانبا وجود  بطور خالصه 

جهت کسب  یچگالش يها گی، در د1شماره یطبق منحن ،شندبا روبرو می چالش دماي آب برگشتی پاییناساسا دیگهاي چگالشی با  .1
 )F°130(حدود C°55) باشد، و با درجه حرارت آب برگشتC°33(حدود F°90دیبا گیبرگشت د درصد، درجه حرارت آب96راندمان

 یو فرع یسه پاس فول وت بک با کوره اصل وبیرتیفا يگهایراندمان دحداکثر برابر با رسد که  یدرصد م 87به  یچگالش گیدمان دران
درصد دیگهاي 90از  بیشانگلستان  در کشور  خواهد شد. اسپیرالآتشخوار  يو لوله ها CORRUGATEDتیاز نوع تماماً کروگ

  کرده اند، و در فاز غیر چگالش خود بکار میروند.هرگز در فاز چگالش خود، عمل نچگالشی 

 در رنج همچون سایر دیگها  د واقعی راندمان دیگهاي چگالشی می باشد، و عد حداکثر راندمانمنحنی هاي ارایه شده تنها بیانگر مقادیر  .2
AتاG   زمایشات تعیین راندمانهاي بویلر در حال حاضر در سطح کشور هیچگونه استانداردي جهت انجام آمتغیر میباشد، حال آنکه در

 . از سوي مراجع قانونی وجود ندارد و راندمانهاي ادعا شده بدون انجام آزمایشات می باشدآبگرم 

و قیمت  c°40برگشت به زیر آبگرم مشکالت تعمیر، نگهداري، تأمین لوازم یدکی، ایجاد مشکالت طراحی درجه حرارت  تمامیاز  فارغ .3
سه پاس فول وت فایرتیوب درصد باالتر از دیگ هاي آبگرم  6حداکثر  هاآن  اسمی راندمان ،در بهترین شرایط ،چگالشیهاي دیگ باالي 

با تجزیه که  خواهد شد ،اسپیرالو لوله هاي آتشخوار  CORRUGATED (چین دار) گیتروکتماماً آکاردئونی بک با کوره اصلی و فرعی 
قیمت وجود گاردین حتی درکشوري چون انگلستان با معتبر به گزارش مجله  ،ادي نمی باشدداراي توجیه اقتص اقتصادي،علمی و و تحلیل 

، و مصرف کنندگان از عدم پایین آمدن هزینه قتصادي قیمت باالي خود را نداشتهتوانایی توجیه ا دیگهاي چگالشی بسیار باالي سوخت،
 .ها با وجود هزینه اولیه باالي این دستگاها گله مند بوده اند

 ، داراي راندمان و طول عمر باالتري می باشد ؟آبگرم فوالدي کدام نوع دیگ 

 


