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 مقدمه

گرمایش گلخانه یکی از چند فاکتور موثر در باالبردن راندمان تولید و دستیابی به محصولی با کیفیت و بازارپسندی بیشتر 

شب و در یا در روزهایی با دمای  اوایل ها در روز مقداری از انرژی خورشید را دریافت کرده اما این حرارت در است. گلخانه

تواند در زمان سردی هوا، تمام گرما را از خورشید تامین کند. بدین  رود. بنابراین گلخانه نمی از بین می و یا نور کم پایین

 ر گلخانه ضروری است.در ه مناسب ترتیب وجود یک سیستم گرمایشی

 رود :  روش در گلخانه ها هدر می 3گرما به الف( 

، دهد  در این بخش که بیشترین سهم اتالف حرارت در گلخانه را به خود اختصاص می: اتالف گرما از طریق رسانایی  -1

استفاده از پوشش های دو شود.بنابراین روش هایی مانند  گرمایی است که از طریق پوشش گلخانه ها به بیرون منتقل می

دهد که استفاده از  آمارها نشان می رسد. جداره، و یا پوشش هایی که گرما را کمتر از خود عبور بدهند ضروری به نظر می

 دهد. درصد کاهش می 65تا  35پوشش های دو جداره میزان اتالف حرارت را از 

ست از میزان هوایی که از شکاف های پوشش گلخانه بداخل نفوذ : این بخش از اتالفات عبارت ا اتالف از طریق نفوذ هوا -2

شود. باز و  کند. این هوای سرد با وارد شدن به فضای گلخانه باعث هدر رفتن گرمای تولیدی توسط سیستم گرمایش می می

 بسته شدن درب گلخانه نیز یکی دیگر از راه های نفوذ هوای سرد به گلخانه است.

دقیقه یکبار، برای یک  60دهد، برای یک گلخانه پلی اتیلن دوالیه ای، گرمای داخل گلخانه هر  میآمار بدست آمده نشان 

دقیقه، گرمای داخل  15دقیقه و برای یک گلخانه قدیمی بدون عایق بندی هر  30گلخانه قدیمی با عایق بندی مناسب هر 

 رود. دست می گلخانه از

شده در گلخانه حرارتی را از خود منتشر میکنند که این حرارت از گلخانه خارج : اجسام گرم  اتالف گرما از طریق تابش -3

 شود.  شده و به اجسام سرد خارج گلخانه منتقل می

 : منابع گرماییب( 

، قابلیت دسترسی به آن و فصل سال دارد.بنابراین نوع سیستم حرارتی هزینه انرژی بستگی به نوع سوخت مورد استفاده

سازگار باشد.از سوخت های جامد، مایع و گاز جهت گرم کردن  ،گلخانه، باید با سوخت ارزان و در دسترس انتخاب شده برای

 شود.  گلخانه استفاده می

شود. مقرون به صرفه ترین سوخت ها در حال حاضر گاز طبیعی و نفت و  از الکتریسیته به ندرت برای گلخانه ها استفاده می

 گازوییل است.
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 سیستم های حرارتیویژگی های 

 .داشته باشدالف( هر سیستم حرارتی باید قابلیت تامین حرارت در سردترین شب سال را 

ب( هر سیستم حرارتی باید بتواند حرارت را در سراسر گلخانه و بصورت یکنواخت پخش کند، تا باعث کاهش بیماری ها، رشد 

 مناسب گیاهان و افزایش کارایی حرارتی شود.

 

 سیستم های حرارتیانواع 

 بخار آب–سیستم های حرارت مرکزی : آب داغ 

 –گرمایش از کف  -دمنده های حرارتی –بخاری های تابشی  –سیستم های حرارتی موضعی : بخاری های منفرد یا تراکمی 

 المنت های حرارتی

استفاده میشود که قابلیت حمل و نقل باتوجه به هزینه های باال و پیچیدگی سیستم های حرارت مرکزی، از سیستم هایی 

 آسانتری را داشته و هزینه کمتری دارد.

تواند  کوره هوای گرم یکی از انواع دمنده های حرارتی است که با استفاده از گازوییل و یا گاز طبیعی، بسته به نوع مشعل، می

اری ساده داشته و راه اندازی و سرویس آن این سیستم گرمایش ساخت ظرفیت های حرارتی متنوعی را برای محیط فراهم کند.

توانند از آن استفاده کنند.ضمن اینکه این سیستم ها دارای قدرت حرارتی  پیچیدگی چندانی ندارد و گلخانه داران براحتی می

 خوبی نیز هستند.

 شود. ن میبر ساعت و یا وات بیا BTUظرفیت کوره های حرارتی معموال بر حسب واحد های کیلوکالری بر ساعت، 

 دهد. مقدار گرمایی است که دمای یک گرم آب را به اندازه یک درجه سانتی گراد افزایش میکالری : 

BTU:  تواند دمای یک پوند آب را یک درجه فارنهایت افزایش  واحد حرارتی انگلیسی است و برابر است با مقدار گرمایی که می

 دهد.

1 Kcal/hr = 1.16 watt = 3.96 BTU/hr 
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 نکاتی در انتخاب یک کوره هوای گرم مناسب 

 ت جابجایی آسان باشد.اد مناسب و وزن نسبتا سبک با قابلیدارای ابع .1

طعات در مقابل قهای رفت و برگشت از آلیاژهای نسوز باشد تا  های محفظه آتش و کانال جنس بدنه و جوشکاری .2

 شد.و سوختگی مقاومت باالیی داشته بارطوبت 

 درون محفظه آتش بطور یکنواخت پخش شود.شعله در  .3

 با ایجاد سطح تماس زیاد، حرارت بطور کامل از شعله گرفته شود. .4

 اوم باشد.، بدنه بخاری در برابر پوسیدگی مقمناسب سطح با استفاده از  .5

 تجهیزات جانبی بخاری، بدنه خارجی آن از داخل عایق کاری شود. آسیب برای جلوگیری از .6

 مناسبی داشته باشد.قطر دودکش  .7

 دارای فن خنک کننده با حجم هوادهی مناسب و قدرتمند باشد. .8

 خروجی های هوا در محل مناسب و با توجه به نوع کاربری و مالحظات طراحی در نظر گرفته شده باشد. .9

وای جهت کنترل دمای مطلوب ه حفاظتی تادارای تابلو برق کامل و ساده به همراه نقشه تابلو، و دو ترموست .10

 خروجی و محفظه آتش باشد.

 در صورت امکان دارای برچسب انرژی باشد. .11

 در صورت امکان دارای استاندارد کیفیت و ایمنی از موسسه استاندارد باشد. .12
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  OASIS 270کوره هوای گرم  معرفی

از قسمت های  بخاریکیلوکالری بر ساعت را تامین میکند.این  220000معادل  ظرفیت حقیقی OASIS270کوره هوای گرم 

  مختلفی تشکیل شده است. : مشعل، محفظه کپسولی آتش ، پره های رادیاتور، فن ، بدنه و دریچه های خروجی.

 

 OASIS 270. کوره هوای گرم 1شکل 

 نحوه عملکرد

 

 . چگونگی عملکرد کوره هوای گرم2شکل 
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کند.این شعله پس از برخورد به  مصرف گازوییل و یا گاز طبیعی در درون محفظه کپسولی آتش شعله ای را ایجاد می مشعل با

بعد از طی شود. محصوالت حاصل از احتراق  انتهای قوسی شکل محفظه بصورت یکنواخت به سمت پوسته آن هدایت می

 ا در نهایت از طریق دودکش به فضای بیرون برسند.کنند ت کردن مسیر داخل محفظه به سمت رادیاتورهای حرکت می

میفرستد.این هوا  بخاریرا دارد، هوای محیط را به داخل فضای  1400rpmو دور  اسب بخار2فن دستگاه، که قدرتی معادل 

ز طریق از طریق برخورد با محفظه کپسولی آتش، و سپس در برخورد با رادیاتورهای حامل محصوالت داغ احتراق، گرم شده و ا

 شود.  خروجی ها وارد محیط می

وجود رادیاتورها باعث شده تا عالوه بر استفاده از گرمای تشکیل شده در بدنه محفظه آتش، بتوان از گرمای دود حاصل از 

 احتراق نیز بیشترین استفاده را برد و راندمان باالیی را ایجاد کرد.

چراکه فضای بیرون منتقل کند. را به بخاریتواند هوای گرم داخل  میکه محفظه خروجی دستگاه در باالی بدنه واقع شده 

 .یل دارد تا به سمت باال حرکت کندهوای گرم تما

 

 

 ابعاد دستگاه

 باشد. دارای ابعاد مناسب و وزنی به نسبت سبک دارد که براحتی قابل حمل و نقل می OASIS270کوره هوای گرم 

 میلی متر 1340 بدون پایه ارتفاع

 میلی متر 1760 طول

 میلی متر 950 عرض

 کیلوگرم 410 وزن
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 قسمت های مختلف دستگاه

 پره های رادیاتور محفظه آتش و 

 

 شود. این بخش یکی از مهمترین قسمت های سیستم گرمایشی محسوب می

  محفظه آتش این بخاری بر خالف بخاری های سنتی به شکل کپسولی بوده،  

 شعله به آن، حرارت بصورت یکنواخت در بدنه محفظه پخش شود.تا پس از برخورد 

  پره رادیاتوری گرده ماهی شکل قرار گرفته،  10در انتهای مسیر این محفظه  

 که محصوالت احتراق از محفظه احتراق به داخل این پره ها وارد شده و 

 ند.کن تا انتهای مسیر یعنی رسیدن به دودکش بخاری در این پره ها حرکت می

باعث شده تا بتوان با عبور هوا از فضای میان رادیاتورها تا حد  پره های رادیاتور حرکت دود و محصوالت داغ احتراق از داخل

امکان از گرمای محصوالت داغ احتراق قبل از خروج از دودکش برای باال بردن دمای محیط استفاده شود. همین امر سبب 

 بسیار باالتری را داشته باشد. مصرف سوخت های قدیمی راندمانشده تا این بخاری نسبت به بخاری 

در واقع در این بخاری سعی شده تا عالوه بر گرفتن حرارت از شعله مستقیم ایجاد شده توسط مشعل، از گرمای دود ناشی از 

 احتراق نیز در جهت باال بردن دمای هوا استفاده کرد.

قرار گرفتن پره ها بصورت شیب دار نسبت به بدنه بخاری است.این امر باعث  یکی دیگر از نکات قابل توجه در این قسمت،

شده تا هوای بیشتری به سطح پره ها برخورد کرده و همچنین قسمت انتهایی پره ها از قسمت داغ محفظه آتش دور شود تا 

 در اثر حرارت زیاد آسیب نبیند.

باشد و قطعات در مقابل پوسیدگی  می Aاستیل نسوز گروه جنس  تمامی محفظه آتش ، پره های رادیاتور و درزهای جوش از

 دهند. ناشی از رطوبت باال و سوختگی محفظه آتش از خود مقاومت زیادی نشان می

 استفاده شده است. MIG.MAGدر ساخت تمام این قطعات از تکنولوژی پالسما و جوش 
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 محفظه خارجی بخاری : 

برای هدایت بهتر گرما از بدنه خارجی بخاری به محیط اطراف و جلوگیری از آسیب 

بخاری از داخل، عایق کاری حرارتی و  بعضی از نقاطدیدگی تجهیزات جانبی ، 

 بصورت دو پوش فلزی ساخته شده است.

همچنین با استفاده از رنگ آمیزی الکترو استاتیکی زیبا، بدنه بخاری در برابر  

 پوسیدگی مقاوم شده است.

 

 

 

 

 دریچه خروجی : 

دریچه خروجی هوا به نحوی قرار گرفته که هوای وارد شده به بخاری با دمایی 

 5772مطلوب به سمت خارج حرکت کند. مساحت سطح خروج هوا به خارج برابر 

بهترین مکان برای خروجی هوای گرم در قسمت باالی   باشد. سانتی متر مربع می

گیرد که  بخاری است. بر روی قسمت خروجی کالهک های بصورت زیر قرار می

 توان از انشعابات آن برای انتقال هوای گرم به فضا استفاده کرد.  می

 باشد. تغییر می الزم به ذکر است مکان خروجی بسته به خواسته مشتریان قابل

 

 

 

 انواع کالهک های خروجی هوای گرم
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 : فن  

فن استفاده شده در این بخاری بسیار قدرتمند انتخاب شده است.بدین ترتیب هوا 

محیط تواند با سرعت باال از محفظه خروجی خارج شده و مسیر طوالنی را در  می

 طی کند. و گرما را به نقاط دورتر از بخاری برساند.

 

 

 

 : مشعل 

تواند بکار گرفته شود.  بر روی این بخاری دو نوع مشعل گازسوز و گازوییل سوز می 

کیلوکالری در ساعت است، از مشعل های ایران  220000باتوجه به ظرفیت بخاری که 

یل سوز آن ئو نوع گازو JGN80/2رادیاتور استفاده میشود. نوع گازسوز آن مدل 

JPE80/2 .می باشد 

 

 در ادامه مشخصات فنی این مشعل ها آورده شده است.

 توان موتور نحوه عملکرد نوع سوخت مدل

watt 
 حداقل ظرفیت

Kcal/h 
 حداکثر ظرفیت

Kcal/h 
حداقل مصرف 

 (L/h) سوخت

مصرف حداکثر 

 (L/h) سوخت

JPE80/2 37 5/8 260000 60000 240 یک مرحله ای گازوئیل 

 

 حداقل ظرفیت توان موتور نحوه عملکرد نوع سوخت مدل
Kcal/h 

 حداکثر ظرفیت
Kcal/h 

حداقل مصرف 

 (m3/h)سوخت

حداکثر مصرف 

 (m3/h)سوخت

JGN80/2 26 8 230000 70000 240 یک مرحله ای گاز 

همانطور که در مشخصات مشعل ها آورده شده است، برای هر مشعل یک محدوده ظرفیت حرارتی تعریف شده است. علت 

وجود این محدوده ظرفیت، استفاده از نازل های مختلف و تنظیم مشعل بر روی فشارهای مختلف است. هرچه نازل کوچکتر و 

و هرچه  در مقابل میزان تولید حرارت نیز کاهش پیدا خواهد کرد.تر بوده و کمفشار تنظیم شده کوچکتر باشد، مصرف سوخت 

در شکل    کند. نازل بزرگتر و فشار تنظیم شده بیشتر باشد میزان مصرف سوخت بیشتر شده و تولید حرارت افزایش پیدا می

انگر شماره نازل زیر مقایسه ای میان شعله های تشکیل شونده در نازل های مختلف آورده شده است. عددی روی شکل نش

   .                                                                                                                  .است

 دور )دور بر دقیقه( )اسب بخار(  قدرت مدل

IP-56 2 1400 
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توانند با هر نازل یا در هر فشاری به بیشترین توان خود در تولید حرارت دست پیدا کنند.  این بدان معناست که بخاری ها نمی

فشارهای مختلف و در نازل های مختلف آورده شده در جدول زیر مقادیر گازوییل مصرف شده در ساعت و تولید حرارت آن در 

برای نمونه به همراه توضیحات آن آورده  ،بار 15کنند  با توجه به اینکه این بخاری ها اغلب بر روی فشار متوسط کار میاست.

 شده است.

  
 

 

 نازل

 12.5 در ساعت  لیتر گازوئیل
2 

 88000 کیلوکالری در ساعت

 14 در ساعت  لیتر گازوئیل
2.25 

 99000 کیلوکالری در ساعت

 15.5 در ساعت  لیتر گازوئیل
2.5 

 109000 کیلوکالری در ساعت

 17 در ساعت  لیتر گازوئیل
2.75 

 121000 کیلوکالری در ساعت

 18.5 در ساعت  لیتر گازوئیل
3 

 132000 کیلوکالری در ساعت

 22 در ساعت  لیتر گازوئیل
3.5 

 154000 کیلوکالری در ساعت

 25 در ساعت  لیتر گازوئیل
4 

 175000 کیلوکالری در ساعت

 28 در ساعت  لیتر گازوئیل
4.5 

 197000 کیلوکالری در ساعت

 31 در ساعت  لیتر گازوئیل
5 

 218000 کیلوکالری در ساعت
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 چگونگی استفاده از جداول

برای اطالع از میزان حرارت دریافتی از بخاری اهمیت فراوانی دارد. مثال های زیر نحوه استفاده از جدول را  فوقجدول 

 کند: مشخص می

بار تنظیم کنیم با مراجعه به جدول خواهیم دید در  15استفاده کرده، و فشار هوای مشعل را روی  2.5: اگر از نازل  1مثال 

 کیلوکالری در ساعت است.  109000لیتر در ساعت بوده، و میزان حرارت تولیدی  15اینصورت، مصرف گازوئیل بخاری 

بار تنظیم کنیم با مراجعه به جدول خواهیم دید در  15استفاده کرده، و فشار هوای مشعل را روی  3.5: اگر از نازل  2مثال 

 لری خواهد بود.کیلوکا 154000لیتر بوده و حرارت تولیدی  22اینصورت، مصرف گازوئیل بخاری 

بار تنظیم کنیم با مراجعه به جدول خواهیم دید در  15استفاده کرده، و فشار هوای مشعل را روی  5: اگر از نازل  3مثال 

 کیلوکالری در ساعت است.  218000لیتر در ساعت بوده و حرارت تولیدی  30اینصورت، مصرف گازوئیل بخاری 

 

 

 دودکش

سانتی متر مربع است. در ارتباط با  285باالی دستگاه قرار دارد دارای سطحی برابر  دودکش این بخاری که در قسمت

 دودکشی که قرار است بر روی این بخاری نصب شود چند نکته ضروری الزم به ذکر است :

متر از پوشش سقف گلخانه باالتر قرار  1طول دوکش نصب شده بر روی این بخاری باید به اندازه ای باشد که  .1

 گیرد.

 باشد. Hدریچه قرار گرفته بر روی خروجی دودکش در خارج از گلخانه باید الزاما به شکل   .2

قطعات دریچه دودکش و بدنه دودکش باید با پیچ به یکدیگر متصل شده باشند تا در مقابل وزش باد تحمل  .3

 بیشتری داشته باشند.

 

      هقرارگیری دودکش در خارج از گلخان. نحوه 3شکل 
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 رفع مشکالت بخاری های قدیمی

یکی از ویژگی های اصلی ساخت این نوع بخاری، مطالعه و بررسی مشکالت بوجود آمده در بخاری های قدیمی تر و تالش 

 برای رفع آنها در مدل جدید بوده است.

بل بطور کامل توضیح یکی از تغییرات مهم ایجاد شده، تغییر در شکل پره ه های رادیاتوری بخاری است که در قسمت های ق

این پره ها در اکثر بخاری های قدیمی تر داده شد.وجود این پره ها و تغییر در شکل آنها باعث افزایش راندمان شده است. 

شود، مشکلی که در این بخاری تا حد  وجود نداشته و همین امر باعث افزایش مصرف سوخت و کاهش راندمان حرارتی می

  حل شده است. زیادیبسیار 

شود، گرفتگی دریچه های خروج و راهگاه های عبور دود و  یکی دیگر از مشکالتی که در برخی بخاری ها مشاهده می

محصوالت احتراق بوده است. با توجه به میزان قابل توجه گوگرد در گازوئیل مصرفی بخاری ها، ذرات گوگرد در صورت کم 

شود. باتوجه به مسیر  گرفتگی و مسدود شدن راهگاه های دود می بودن سرعت خروج دود در بین راه رسوب کرده و باعث

طوالنی خروج دود در بخاری ها و پایین بودن سرعت حرکت آن، رسوب گوگرد منجر به از کار افتادن بخاری و یا کاهش 

 راندمان آن شده است.

 

 

 . رسوبات گوگرد در محل عبور دود و محصوالت احتراق4شکل 

 

مسیر حرکت دود در پره ها به نحوی طراحی شده، که دود ناشی از احتراق، سرعت کافی را  OASIS270در کوره هوای گرم 

خارج شدن داشته باشد و تا حد امکان از رسوب گوگرد جلوگیری شود. عالوه بر این ، بدنه بخاری به نحوی طراحی شده  برای 

  داشته باشد.گوگرد در آن وجود ن کردن که امکان بی حرکت ماندن دود و رسوب
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ایراد دیگری که در بخاری های گلخانه متداول است، از بین رفتن جوشکاری های انجام شده برای اتصال قطعات، در اثر 

حرارت است. دمای باالی احتراق و داغ شدن محفظه آتش در بسیاری از موارد باعث شده تا جوشکاری های انجام شده در 

عمده این امر، نزدیک بودن قسمت های جوشکاری شده به محل ایجاد شعله در محفظه آتش قطعات بخاری از بین بروند.دلیل 

 بوده است.

 

 از بین رفته اند. زیاد . نقاطی که در آن جوشکاری ها در اثر حرارت5شکل 

و  پره های رادیاتوری که با جوش بهمدیگر متصل شده اند در فاصله ای مناسب نسبت به محفظه آتش  OASIS270  در 

محل ایجاد شعله قرار گرفته اند. عالوه بر این رادیاتورها بصورت زاویه دار نسبت به محفظه آتش قرار گرفته اند که این امر 

بدلیل دور کردن پره ها از نقطه گرم محفظه آتش بوده است. با این دو راه کار، سعی شده تا عمر جوشکاری های انجام شده در 

ته و همچنین هوای سرد فرصت بهتری برای گرم شدن در فضای میان پره ها و محفظه آتش قطعات بخاری بسیار باال رف

 داشته باشد.

. 

 

 

 

 

 

 


