
 محاسبه و انتخاب دودکش

 :هامشکل اساسی در اثر عدم انتخاب و اجرای صحیح دودکش

 .پارامترهای احتراق در زمان روشن بودن مشعل می شود سبب افزایش مصرف انرژی و بهم خوردن:  مکش بیش از حد

سبب افزایش فشار داخل محفظه احتراق وعدم خروج مناسب گازهای حاصل از احتراق اگرچه در مکش :  مکش ناکافی

ها پایین آمده و کل توان حرارتی مشعل آید ولی درناکافی، ائتالف حرارت ناشی از خروج محصوالت داغ، احتراق پایین می

 .یابندافزایش می SO2 و NOX ،CO2  هایآالینده

 )Flue Gas Analyzer( گیری مورد نیاز محصوالت احتراق آنالیزور جریان گازتجهیزات اندازه

MI-TESTO 300  

 سنجش میزان O2, CO, NOx 
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 [caption/]گیری مورد نیاز محصوالت احتراقتجهیزات اندازه

  

 :به پارامترهای زیر وابسته است مکش دودکش

 دودکش سطح مقطع 

 تعداد زانوهای بکار رفته در مسیر خروج دود 

 ارتفاع دودکش 

 زبری سطح داخلی 

 كننده مكش دودكشوجود تنظیم 
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 اختالف دمای گازهای خروجی به هوای بیرون 

 حجم گازهای حاصل از احتراق 

  

دكش زیادتر از حد نیاز ای برخوردار است زیرا اگر سطح مقطع دواز بین این پارامترها سطح مقطع دودکش از اهمیت ویژه

یابد و اگر باشد سرعت گازهای خروجی در داخل دودکش کاهش یافته و دمای گازهای خروجی در داخل دودکش کاهش می

شوند و در سطح مقطع دودكش كمتر از حد الزم باشد، به دلیل كم شدن مكش، گازهای حاصل از احتراق به خوبی تخلیه نمی

 .گردد و مشعل دود خواهد كرداقص انجام مینتیجه عمل احتراق به صورت ن

 محاسبه سطح مقطع دودکش: 

Q _ B:  ظرفیت حرارتی دیگ بر حسب Kcal/hr 

H:  ارتفاع دودکش بر حسب m 

S:  سطح مقطع دودکش 

 

 :وخت مایعهای حرارتی پایین دیگ و برای سبرای ظرفیت

 

 :های مایع بیشتر استهای جامد چون حجم گازهای حاصل از احتراق در مقایسه با سوختبرای سوخت

 

 .م جمع کنیمباید نصف طول افقی آن را با طول قائ H دودکش دارای طول افقی باشد، برای محاسبه  درصورتیکه
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سانتیمتر مربع کمتر باشد یعنی اگر با استفاده از روابط باال سطح مقطع  ۴۵سطح مقطع دودکش در هیچ حالتی نباید از 

 .گیریمسانتیمتر مربع درنظر می ۴۵سانتیمترمربع بدست آمد سطح مقطع آن را  ۴۵دودکش کوچکتر از 

و در فاصله دو متری   Kcal/h 300000 فیت حرارتي دیگ آندر یک ساختمان شش طبقه در صورتیکه ظر  :۵-۴ مثال

متر موجود باشد، قطر دودكش دیگ حرارت مركزی را تعیین کنید )در صورتیکه از سانتی ۱۴۰دودکش مخزنی به ارتفاع 

 .یک دیگ استفاده شود(

 ۶۰متری از دودكش، دست كم  ۳با توجه به اینکه دهانه خروجی دودکش باید از بلندترین قسمت ساختمان در شعاع   :حل

 متر باالتر باشد و با فرض اینکه هر طبقه ساختمان سه متر ارتفاع داشته باشد ارتفاع دودکش بصورت زیر بدست میسانتی

 :آید
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 ASHRAE مشابه بر اساس استانداردمنیفولد بویلر ها با ظرفیت  اتصال جزئیات 

 نکات اجرایی دودکش: 

سانتیمتر از هر مانع در فاصله سه  ۶۰گیر باید حداقل یک متر از کف بام و انتهای دودکش در محل نصب کالهک باران

 .متری اطراف دودکش باالتر باشد

های فوالدی مناسب، ه ایمنی و نصب بستاگر دودکش به هر دلیل از دیوار نمای ساختمان خارج شود باید با رعایت فاصل

 .پناه بام باال برده شود سانتیمتر باالتر از جان ۶۰انتهای دودکش حداقل تا 

 .سانتیمتر است ۱۵سانتیمتر و از مصالح سوختنی  ۱۰فاصله ایمنی دودکش از مصالح نسوختنی 

 .سطح مقطع دودکش در ساختمان نباید کوچکتر از سطح مقطع دودکش دیگ باشد

دودکش با مکش طبیعی تا حد امکان باید در مسیر قائم امتداد یابد و اگر در مسیر قائم دو خم الزم شود، شیب قسمت بین دو 

 .درجه داشته باشد ۴۵خم نباید با خط قائم زاویه بیشتر از 

 .فاصله دیگ تا دودکش قائم باید حتی االمکان کمترین مسیر باشد

االمکان باید آن د دودکش را از مناطق مسکونی عبور دهیم )آشپزخانه، هال و . . .( و حتی به خاطر سر و صدا ترجیحا نبای

 .را از راهروها و ... عبور دهیم

 حق نداریم دودکش را از اتاق خواب عبور دهیم مگر اینکه از شافت استفاده شود. 

 .قطعات باید با پیچ خودکار در داخل هم روند
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 در شعاع سه متری دودکش اجرای دودکش در صورت وجود و عدم وجود مانع -(۴-۱۹شکل)

  

  

 

 اجرای دودکش هنگام عبور از سقف شیبدار و دیوار نما -(۴-۲۰شکل)

  

  

http://carnoboiler.com/wp-content/uploads/2017/11/05-copy.png
http://carnoboiler.com/wp-content/uploads/2017/11/06-copy.png


 

 الگوی جریان باد در اطراف دودکش -(۴-۲۱شکل)

  

 تنظیم کننده مکش: 

شود و با وارد كردن مقداری هوا به داخل آن، در دستگاه، لوله رابط یا كالهك تعادل دودكش نصب می ای است كهوسیله

 .داردمكش دودكش را به طور خودكار و به میزان معینی ثابت نگه می

 .کندجریان آشفته داخل دودکش را به جریان آرام تبدیل می

 .دهددر نتیجه سر و صدا را کاهش می

كننده مكش اجازه افتد، تنظیماخل دیگ پرجینگ )انفجار در اثر نسبت سوخت به هوای نامناسب( اتفاق میهنگامی که در د

دهد و برای جلوگیری از آسیب دیدن دودکش، مقداری از دود حاصله را وارد محیط خروج دود به سرعت از دودکش را نمی

 .کندمی

شود و باید در فاصله افقی دود خروجی زیاد می باشد نصب می سرعت دود و حجم هایی کهاین وسیله معموالً در سیستم

 .شود و رویش به سمت دیوار باشدنصب 
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 كننده مكش دودكشتنظیم -( ۴-۲۲شکل )

  

  

 :دمپر خودکار

 ها، و در نتیجه افزایش مصرف سوخت در تاسیسات حرارتی ساختمان های اتالف انرژییکی از مهمترین راه

 .خروج مقدار زیاد محصوالت احتراق با دمای باال از دودکش است

 کند و به دلیل منفی وقتی که دمای آب داخل دیگ به مقدار مورد نیاز رسید ترموستات، مشعل را غیر فعال می

کش دودکش( هوای سرد موتورخانه وارد دیگ شده و کل بودن فشار داخلی محفظه احتراق دیگ )بخاطر م

 .کندمحصوالت داغ حاصل از احتراق را از داخل دیگ خارج می

 شود این امر عالوه بر ایجاد تنش حرارتی در دیگ موجب کاهش در نتیجه جدار داخلی دیگ به سرعت سرد می

 .شوددمای آب گرم چرخشی داخل دیگ می

 کنندای به نام دمپر خودکار استفاده میت از وسیلهبرای جلوگیری از این مشکال. 

گیرد( ای الکترومکانیکی )از مشعل سیگنال میمکانیزم کار این وسیله بدین صورت است که با خاموش شدن مشعل، دریچه

ذا در کند لشود و از خروج گازهای داغ حاصل از احتراق داخل دیگ جلوگیری میکه در مقطع دودکش قرار دارد بسته می

مانند و از انرژی حرارتی آنها استفاده این حالت محصوالت داغ احتراق تا دوباره روشن شدن مشعل در داخل دیگ باقی می

گردد. به محض روشن شدن دوباره مشعل، این دریچه دوباره مسیر  شود لذا موجب صرفه جویی در مصرف سوخت میمی

 .کند دودکش را باز می
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 دمپر خودکار -(۴-۲۳شکل)
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