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 دانشگاه حکیم سبزواري دانشجوي کارشناسی ارشد،
r.soltanmohamadi@gmail.com 
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 وحید برزنونی

 دانشجوي دکتري، دانشگاه حکیم سبزواري
v.barzanooni@gmail.com  

  
  چکیده

یکی از مهمترین عوامل مسمومیت و مرگ در مصرف کنندگان گاز طبیعی عدم تخلیه مناسب گازهاي حاصل از احتراق و تهویه 
به وجود آمدن  سبب استقرار لوازم گاز سوز می باشد، گاهی اوقات تغییر جهت غالب وزش باد و یا زاویه و سرعت  وزش آنمناسب فضاي 

. در حال حاضر براي رفع این مشکل از می گرددخروج محصوالت احتراق  شده و سبب اختالل در منطقه پر فشار در خروجی دودکش
فلزي می باشد. از طرفی در این نوع کالهک  با توجه به تبادل  Hج ترین آن ها کالهک کالهکهاي مختلفی استفاده می شود که رای

با افزایش سرعت وزش باد، اختالف دماي محصوالت احتراق  "زیاد، مخصوصا "حرارتی باال با محیط اطراف بعلت سطح تماس هادي نسبتا
ثیر منفی می گذارد. در این پژوهش ،هدف ارائه پروفیل مناسبی با دماي محیط کاهش می یابد که این مساله بر کارایی کلی دودکش تا

براي کالهک دودکش هاي اتمسفریک دما پائین جهت رفع مشکل مذکور می باشد. لذا دو نوع پروفیل مخروطی حفاظ دار و بدون حفاظ 
لف برخورد باد با کالهک) بررسی گردید که پیشنهاد گردید و پایداري آنها در شرایط بحرانی وزش باد (رینولدز هاي باالتر و زوایاي مخت

  نتایج نشان دهنده برتري کالهک مخروطی حفاظ دار پیشنهادي می باشد.

  
   

 تونل باد - مقایسه تجربی – کالهک دودکش کلمات کلیدي:
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  مقدمه -1
با توجه به عمومیت استفاده از گاز طبیعی جهت مصارف گرمایشی تخلیه مناسب گاز هاي حاصل از احتراق، به عنوان یکی 
از مهمترین عوامل مسمومیت و مرگ و میر مصرف کنندگان گاز طبیعی حائز اهمیت می باشد. افزایش کارایی دودکش جهت 

 ر می رسد. انتقال کامل محصوالت احتراق به محیط ضروري به نظ

با انتخاب پروفیل مناسب و متقارن براي کالهک دودکش وسایل گاز سوز، از طریق افزایش سرعت جریان هواي گذرنده از 
روي خروجی دودکش و در نتیجه آن کاهش فشار، می توان از ایجاد فشار مثبت در خروجی دودکش و به تبع آن از پدیده 

فلزي  Hبازه احتمال وقوع آنرا به محدوده اي با احتمال کمتر منتقل کرد. کالهک برگشت جریان جلوگیري نمود و یا حداقل 
متداول بعلت عدم تقارن هندسی تنها در یک جهت داراي بهترین کارایی بوده و با تغییر جهت غالب باد از کارایی آنها کاسته 

انتقال حرارت پایین ترجهت افزایش ایمنی  و  می شود. لذا ضرورت استفاده از کالهک هاي غیر وابسته به جهت جریان باد
 مصرف کنندگان گاز طبیعی مشهود می باشد که هدف اصلی این مطالعه است.

در روشهاي به صورت تجربی و عددي توسط محققین مورد مطالعه قرار گرفته است.  سیال هاي مختلفجریانسالهاست 
معادله هاي پیوستگی اندازه حرکت و انرژي  جریان سیال نظیر حاکم بر  ياعددي با استفاده از شبیه سازي و حل معادله ه

با توجه به نتایج به دست آمده سیستمهاي مورد نظر طراحی و یا بهینه  کمیتهاي جریان را در شرایط مختلف به دست آورده و
 ایط آزمایش قرار داده و باتجربی با استفاده از تجهیزاتی نظیر تونل باد تونل آب و ... مدل را در شر می شوند . در روشهاي

توان پدیده هاي فزیکی را  استفاده از دستگاه هاي اندازه گیري کمیتهاي مختلف جریان سیال اندازه گیري شده در نتیجه می
مزایا و معایب مربوط به خود می باشند که  درك و سیستمهاي سیاالتی را طراحی و بهینه نمود. دو روش فوق داراي

  نحو مطلوبی استفاده نمایند. ن باید از مزایاي این دو روش بهپژوهشگران و طراحا
هزینه تر از روشهاي  در روشهاي تجربی نیاز به مدل تجهیزات آزمایش و دستگاههاي اندازه گیري است و معموال پر

فاده هزینه هاي پژوهش بهتر است از دو روش عددي و تجربی به طور مکمل است عددي است. در حال حاضر با توجه به
  .]1[شود 

نه تخلیه مناسب گاز هاي حاصل از احتراق، به عنوان یکی از مهمترین عوامل مسمومیت و مرگ و میر مصرف یزم در
کنندگان گاز طبیعی و افزایش کارایی دودکش جهت انتقال کامل محصوالت احتراق به محیط متاسفانه مقاالت علمی زیادي 

 به گاه های بررس و قیتحق نیا. گرفته است صورتیی کارها گذشته نهاي مشابه دریدر دسترس نمی باشد، اما بهر حال در زم
  .است بوده حاصل جینتا سهیمقا و روش دو هر بیترک صورت به همی گاه وي عدد لیتحل صورت به گاه وی تجرب صورت

صعود ستون دود خروجی تاثیر سرعت باد و فاصله از دودکش روي به بررسی عددي  ]2[انیثقف محسن وي ریجهانگ يمهد
را به صورت عددي شبیه صعود ستون دود در حالت سه بعدي و غیر دائم  پرداختند. ایشان از دودکش در حالت اتمسفر ناپایدار

بدلیل اختالف دماي  در مطالعه آنها  .کردندهم چنین تاثیر فاصله از دودکش روي پخش ستون دود نیز بررسی  سازي نمودند،
نیروي شناوري از طریق وارد کردن شتاب گرانش به مساله  ،انتیگراد بین گازهاي خروجی از دودکش و هوادرجه س 100حدود 

در نظر گرفته شده و همچنین از مدل توربوالنسی استفاده شده است. شرایط اتمسفر به صورت تغییر دما و تغییر سرعت باد با 
مطالعه ش بین گازهاي خروجی و هوا صرف نظر شده است. نتایج ارتفاع در ورودي جریان باد اعمال شده است. از برهم کن

نشان می دهند که ارتفاع صعود با توانی از عکس سرعت باد تناسب دارد و با دور شدن از دودکش پهناي ستون دود  ایشان
عددي  بیشتر می گردد که این امر نشان دهنده ي گسترش ستون دود می باشد. همچنین صعود ستون دود حاصل از کار

تاثیر مدل توربوالنسی در حل عددي صعود ستون دود ] 3[ جهانگیري و ثقفیان .کمتر از روابط تجربی بدست آمد ایشان
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به مطالعه ] 2[را مورد مطالعه قرار دادند. آنها همانند مطالعه قبلی خود  خروجی از دودکش در حالت هاي اتمسفریک مختلف
 ..ندپرداختمختلف مدل هاي توربوالنسی  و توربالنسی با استفاده از و غیر دائمعددي صعود ستون دود در حالت سه بعدي 

به کمک دینامیک سیاالت  را کارخانجات الینده ازدودکشآصعودگازهاي ] 4[فوالد پنجه و رحمتی ،ابراهیم زاده قشالقی
افزایش میزان صعود پلوم در اتمسفر بیانگر این است که کاهش رطوبت موجب  مطالعه ایشان نتایج. نمودندمحاسباتی مدلسازي 

اثرات قطر و ارتفاع دودکش هاي اتمسفریک در بازه حرارتی پکیج هاي خانگی را مورد بررسی ] 5[حسینی و مقیمان می شود.
شرایط دودکش و مکش تولید شده در آن اثر زیادي بر بازده حرارتی دیگ، شرایط ایشان به این نتیجه رسیدند که  قرار دادند.

رسانی و تولید آالینده ها ي احتراق دارد . افزایش قطر دودکش بیش از مقدار مورد نیاز باعث پایین آمدن راندمان حرارتی  هوا
در پژوهشی به  ]6[ و افزایش تلفات انرژي شده و کاهش بیش از حد قطر باعث افزایش آالیند ه هاي احتراق می شود. علیجانی

بهینه سازي مشعل، کالهک تعدیل و موانع حرارتی  قیاز طر گازسوز دودکش دار بهینه سازي مصرف سوخت در بخاریهاي
دو طبقه  ساختمان کی در مشترك دودکشجریان هواي عبوري از درون  ]7[ کوزه گر کالجی و آزاد ،رحیمی. است پرداخته

لوله هاي آزمایش شده، لوله با از بین  ایشان نشان دادند که. کردند یبررس یتجرب صورت به کسانیگاز سوز  يدو بخار يبرا
سانتی متر جوابگوي  10براي تخلیه محصوالت احتراق جوابگو باشد در حالیکه لوله با قطر  دسانتی متر بخوبی می توان 15قطر 

  .می باشدتخلیه ایمن محصوالت احتراق حتی براي دو بخاري ن
 

  آزمایش شرایط -2

به طول   m1.2*m1.2تونل باد مادون صوت مورد استفاده در این تحقیق، از نوع مکشی با سطح مقطع محفظه آزمایش 
m2.0 توان با تغییر فرکانس موتور،  می باد می باشد. در این تونل و ساخت شرکت فرا سنجش صبا از جنس پلکسی گالس

شماتیک تونل باد مورد استفاده در این تحقیق را  1. شکل تغییر داد متر بر ثانیه 30تا  0سرعت جریان داخل تونل باد را از 
  نشان می دهد.

  

  شماتیک تونل باد استفاده شده در این تحقیق  :1شکل

در آزمایشهاي صورت گرفته در مراحل مختلف این تحقیق، از چهار مدل دودکش (دو مدل متداول دودکش بدون کالهک 
کالهک پیشنهادي) استفاده شده است که بوسیله آنها پنج حالت دودکش بدون  و دو مدل دودکش با Hو با کالهک 

موازي جریان (مدل سه)،  Hعمود بر جریان (مدل دو)، دودکش با کالهک  Hکالهک (مدل یک)، دودکش با کالهک 
دودکش با کالهک مخروطی بدون محافظ (مدل چهار) و دودکش با کالهک مخروطی با محافظ (مدل پنج) مورد بررسی و 

و تفلون با سطوح کامال صیغلی  PVCمقایسه قرار گرفته است. مدل دو و سه فلزي با سطح آبکاري وسایر مدلها از جنس 
 300ل ها می توان از اثرات زبري سطح چشم پوشی نمود. مدلهاي یک و چهار به ارتفاع می باشند. در نتیجه در این مد
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میلیمتر می باشند و با توجه به ارتفاع اتاقک  460میلیمتر و مدل هاي دو و سه به ارتفاع  345میلیمتر، مدل پنج به ارتفاع 
می باشد که در  0.38دو و سه و برابر ) ، بیشینه نسبت انسداد مربوط به مدل هاي H=1200mmآزمایش تونل باد (

  دهد. نشان می را ها نمایی از مدل  2)  قرار دارد. شکل 0.5محدوده قابل قبول (کوچکتر از 

  

ها و موقعیت هاي مختلف: دودکش با کالهک 2شکل

 

  نحوه نصب مدلها در اتاقک آزمایش  : 3شکل 

قطر دودکش و براي پنج مدل در دماي محیط ) بر حسب 103300، 87300، 67600آزمایشات در سه رینولدز متفاوت(
درجه سانتیگراد انجام شده است. در هر رینولدز اختالف فشار داخلی در دودکش با فشار محفظه آزمایش براي زوایاي  13

و تنظیم  =90αپس از نصب هر مدل در محفظه آزمایش با زاویه برخورد   مختلف برخورد اندازه گیري و ثبت شده است.
، اختالف فشار داخل دودکش با محفظه آزمایش در زوایاي برخورد 67600ل باد براي دستیابی به رینولدز سرعت تون

  تکرار گردیده است.103300و 87300اندازه گیري شده است. این روند براي دو رینولدز  =45αمتفاوت تا زاویه برخورد 

  نتایج و بحث روي نتایج -3
روند تغییرات اختالف فشار ایجاد شده داخل دودکش براي زوایاي برخورد مختلف با افزایش رینولدز  8تا  4شکل هاي 

براي هر پنج مدل را نشان می دهد. براي هر پنج مدل با افزایش رینولدز شیب نمودار افزایش می یابد. کمترین مقادیر 
  زایش می یابد.، افαبوده که با کاهش زاویه برخورد  90فشار در زوایاي برخورد 
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اختالف فشار داخل مدل یک با محفظه آزمایش  : 4شکل
  در زوایاي برخورد متفاوت

 

اختالف فشار داخل مدل دو با محفظه آزمایش   : 5شکل
  در زوایاي برخورد متفاوت

 

اختالف فشار داخل مدل سه با محفظه آزمایش   : 6شکل
  در زوایاي برخورد متفاوت

 

اختالف فشار داخل مدل چهار با محفظه آزمایش   : 7شکل
  در زوایاي برخورد متفاوت

 

  اختالف فشار داخل مدل پنج با محفظه آزمایش در زوایاي برخورد متفاوت  : 8شکل

اي مدل یک و مدل چهار براي زوایاي  برخورد باال با افزایش رینولدز مقادیر فشار منفی ایجاد شده افزایش براي دودکش ه
می یابد که این روند در زوایاي برخورد پایین معکوس می شود. در این دو مدل با افزایش رینولدز فشار مثبت دودکش 

) نشان دهنده پایداري کامل 8) و (6)، (5). شکل هاي (1لسریعتر رخ داده و محدوده کارایی دودکش کاهش می یابد(جدو
رینولدز هاي مختلف می باشد که حتی با افزایش رینولدز بر  (عدم ایجاد فشار مثبت) دودکش مدل هاي دو، سه و پنج در

  خالف دو مدل دیگر ضریب اطمینان کارکرد آن افزایش می یابد.
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  زاویه برخورد متناظر تسلیم براي پنج مدل در رینولدزهاي مختلف  : 1جدول
Re مدل پنج مدل چها ر مدل سه مدل دو  مدل یک 

67600 60 -  -  60  - 

87300  70  -  -  60  -  

103300  70  -  -  65  - 

مستقل از جهت وزش باد نمی باشد. بیشترین  H) مشاهده می شود کارایی کالهک متداول 9هماتطور که در شکل (
الف بین مقادیر اختالف فشار منفی در مدل دو یعنی حالت عمود بر جریان باد مشاهده می شود و با افزلیش رینولدز اخت

لذا بایستی در هنگام نصب این نوع کالهک مخصوصا در فواصل نزدیک موانع و مواردي که  دو مدل مشهودتر می گردد.
  سعی شود کالهک عمود بر جریان باد (مدل دو) نصب شود.   دیجاد فشار مثبت در دودکش وجود دارامکان ا

 

اختالف فشار داخل مدل دو وسه با محفظه  : 9شکل
آزمایش در زوایاي برخورد متفاوت براي رینولدز هاي 

مختلف

  

مقایسه اختالف فشار داخل مدلها با محفظه   : 10شکل
   67600آزمایش در زوایاي برخورد متفاوت براي رینولدز 

 

مقایسه اختالف فشار داخل مدلها با محفظه   : 11شکل
  87300آزمایش در زوایاي برخورد متفاوت براي رینولدز 

 

مقایسه اختالف فشار داخل مدلها با محفظه   : 12شکل
  103300آزمایش در زوایاي برخورد متفاوت براي رینولدز 
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) روند تغییرات اختالف فشار ایجاد شده با محیط بر حسب زاویه برخورد در پنج مدل براي هر 12) تا (10شکل هاي (
درجه تسلیم شده در  60مدل هاي یک و چهار در زوایاي برخورد حدود 67600رینولدز در رینولدز را نشان می دهند. 

حالی که مدل هاي دو، سه و پنج همچنان داراي فشار منفی و پایدار می باشد. در این رینولدز مدل پیشنهادي (مدل پنج) 
درجه کاراتر از مدل سه  50کتر از درجه همانند مدل دو و بجز محدوده زوایاي برخورد کوچ 80تا 90در زوایاي برخورد 

درجه در زاویه برخورد پایینتر نسبت به مدل یک تسلیم  10مدل چهار با اختالف حدود  87300در رینولدز  عمل می کند.
می شود که نشانگر تاثیر مثبت کالهک مخروطی بدون محافظ بر کارایی دودکش می باشد. در این رینولدز، از زاویه 

و تقریبا در کل بازه مورد بررسی، برتري مدل پیشنهادي به ترتیب نسبت به مدل دو و سه قابل مالحظه  80تا  90برخورد 
 5مدل همانند مورد قبلی زودتر از مدل چهار تسلیم می شود(اختالف زاویه برخورد حدود  103300می باشد. در رینولدز 

ي براي کل بلزه مورد مطالعه ضعیفتر از مدل دو عمل درجه). همانطور که مشاهده می شود در این رینولدز مدل پیشنهاد
 درجه کماکان برتر از مدل سه می باشد.  60می نماید، اما در زوایاي برخورد بزرگتر از 

  نتیجه گیري -4
با توجه به اهمیت تهویه مناسب فضاي استقرار لوازم گاز سوز بر سالمت اجتماعی و خطرات ناشی از تخلیه ناقص 

ق توسط دودکش هاي وسایل گاز سوز ، در این پژوهش به معرفی و بررسی عملکرد  دو نوع پروفیل محصوالت احترا
متداول و  Hکالهک مخروطی، جهت بهبود عملکرد دودکش هاي اتمسفریک دما پائین و پرداخته شده و نهایتا با کالهک 

مکنده مدار باز استفاده گردید. تونل باد مورد حالت بدون کالهک مقایسه شده است.به منظور ایجاد جریان هوا از تونل باد 
باشد می m1.2*m1.2متر بر ثانیه و داراي اتاقک آزمایشی با سطح مقطع  30استفاده قادر به تولید جریان هوا با سرعت 

عمود بر جریان، با   Hآزمایشات در سه رینولدز متفاوت بر حسب قطر دودکش و براي پنج حالت بدون کالهک، با کالهک
موازي با جریان، با کالهک مخروطی بدون محافظ و با کالهک مخروطی با محافظ  انجام شده است. در هر   Hکالهک

رینولدز اختالف فشار داخلی دودکش با فشار محفظه آزمایش براي زوایاي مختلف برخورد براي پنج مدل اندازه گیري و 
کرد کارا براي دودکش با کالهک مخروطی بدون محافظ بیشتر از دودکش بدون به طور کلی بازه عمل ثبت شده است.

کالهک است ولی در هر دو مورد با کاهش زاویه برخورد، فشار مثبت ایجادشده و لذا ایمن نمی باشند.. در حالیکه دودکش 
دودکش با کالهک مخروطی و کالهک مخروطی با محافظ  در همه زوایاي برخورد پایدار و ایمن می باشند.   Hبا کالهک

موازي با  Hعمود بر جریان کارایی کمتري داشته  ولی از دودکش با کالهک  Hبا محافظ نسبت به دودکش با کالهک 
جریان کاراتر می باشد. نهایتا به عدم وابستگی به جهت جریان باد، انتقال حرارت پایینتر با محیط (بعلت سطح تماس 

جریان دود، موادبري کمتر و ساخت آسانتر، مدل پیشنهادي (کالهک مخروطی با محافظ) کمتر)، مقاومت کمتر در مسیر 
  معمول باشد. Hمی تواند جایگزین خوبی براي کالهکهاي 

 مراجع
). تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 1). جریان سنج سیم داغ (ویرایش 1385اردکانی، محمد علی ( ]1[

  طوسی. 

تاثیر سرعت باد و فاصله از دودکش روي صعود ستون دود خروجی از  ).1389( جهانگیري، مهدي و محسن ثقفیان ]2[
چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده  .دودکش در حالت اتمسفر ناپایدار

 .محیط زیست
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توربوالنسی در حل عددي صعود ستون دود خروجی از  تاثیر مدل ).1389(جهانگیري، مهدي و محسن ثقفیان  ]3[
چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران،  .دودکش در حالت هاي اتمسفریک مختلف

  .دانشکده محیط زیست

ینده ازدودکش به آالمدلسازي صعودگازهاي  ).1389(ابراهیم زاده قشالقی، مجید؛ بهزاد فوالد پنجه و رقیه رحمتی  ]4[
همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی، ماهشهر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  .CFDکمک دینامیک سیاالت محاسباتی 

  .ماهشهر

اندازه گیري اثر تغییر قطر و ارتفاع دودکش بر بازده حرارتی و اثرات  ).1386(حسینی، سید حسین و محمد مقیمان  ]5[
کنفرانس سراسري بهینه سازي مصرف انرژي، مشهد، انجمن مهندسین برق و  .آپارتمانیزیست محیطی دیگهاي پکیج 
  ).الکترونیک ایران (شاخه خراسان

بهینه سازي مصرف انرژي در بخاریهاي گازسوز دودکش دار، پنجمین همایش بین  ).1385(علیجانی، محمدرضا  ]6[
  .ن بهینه سازي مصرف سوخت کشورتهران، سازما .المللی بهینه سازي مصرف سوخت در ساختمان

بررسی جریان در دودکش مشترك ساختمان هاي چند  ).1391(رحیمی، مصطفی؛ جواد کوزه گر کالجی و حسن آزاد  ]7[
 .چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع، تهران. طبقه

). تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه 1). تونل باد با سرعت پایین (ویرایش 1388اردکانی، محمد علی ( ]8[
  .نصیرالدین طوسی
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