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 اي صفحه حرارتي مبدل از استفاده اقتصادي و فني سنجي امكان

 مركزي حرارت سيستمهاي در

 چكيده 

ه از دو نبـع دوجداريـا م در اين مقاله امكان اسـتفاده از مبـدل حرارتـي صـفحه اي در سيسـتم حـرارت مركـزي بجـاي منبـع كويـل دار و 

ر نتيجه ت مركزي و دم حرارديدگاه فنـي و اقتصـادي مـورد مطالعـه قـرار گرفته است. هدف از انجـام ايـن جـايگزيني بهبـود عملكـرد سيست

سـتفاده از اامكـان  جـويي در مصـرف گاز طبيعي مـي باشـد. در بخـش فنـي امكـان سـنجي، انـواع مختلف مبدل حرارتي صفحهاي و رفهصـ

 ي لحيما فحهبدل صـمآنهـا در سيستم حرارت مركزي بررسي شده است. بر اساس نتـايج، از ميان انواع مبدلهاي حرارتي صفحهاي، دو نوع 

زايا و معايب عملكرد آنها م . و فريم نسبت به ساير انـواع آن، در سيستم حرارت مركزي بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرند شده و مبدل صفحه

ـتمهـاي و سيس در اين سيستمها مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اقتصادي، سرمايه گذاري در سيستمهاي حرارت مركزي موجـود

ه بخش كت. از آنجا يده اساز ديدگاه مصرف كننده و ديـدگاه ملـي بطـور مجزا بررسي شده و نتايج ارائه گرد حـرارت مركـزي در دست احداث،

وط هاي مرب رفهـه بـه تعدرصد از استفاده كنندگان از سيتم حـرارت مركزي را شامل ميشود، نتايج تحليل اقتصـادي بـا توج 94خانگي حدود 

و دوره بازگشت  (NPV)ور ارائه نتايج حاصل از تحليـل اقتصـادي، از معيارهـاي ارزش فعلـي خالصبه اين بخش ارائه شده است. به منظ

اه هر دو ديدگ حداث ازاهاي در دست  اي در ساختمان سرمايه استفاده شده است. بر اسـاس ايـن نتـايج، اسـتفاده از مبـدل حرارتـي صـفحه

ركزي محرارت  هاي ايـن موضـوع در حـالي است كه جايگزيني اين مبدلها در سيستممصرف كننده و ملي داراي توجيه اقتصادي اسـت. 

دوره  ان ميدهد كهيج نشـموجود بجاي منبع كويلدار و يـا منبـع دوجـداره مقـرون بـه صرفه نيست. آناليز حساسيت انجام شده بر روي نتـا

 .قيمت گاز مصرفي در بخش خانگي كاهش مييابد بازگشـت سـرمايه در سيسـتمهـاي حـرارت مركزي موجود با افزايش
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 مقدمه (1

خش از در باي از مصرف گ تأمين بار حرارتي مورد نياز جهت گرم كردن ساختمانها و همچنين توليد آب گرم بهداشتي بخش عمده 

ين درصد آن نيز جهت تأم 23درصد گاز مصرفي جهت گرمايش محيط و  70خانگي را به خود اختصاص ميدهد، بطوري كه حدود 

 ركزي ميباشد. ازميكي از روشهاي تأمين بار حرارتي مورد نياز ساختمان استفاده از سيستم حرارت  .آب گرم بهداشتي استفاده ميشود

جر به صرفه [،افزايش بازده آنها من1درصد از واحدهاي مسكوني موجود در كشور به اين سيستم مجهز هستند]  8/3آنجا كه حدود 

  .يي ميزان قابل توجهي گاز طبيعي خواهد شدجو

شود. در فاده ميهاي حرارت مركزي موجود در كشور از منبع دوجداره و يا منبع كويلدار به عنوان مبدل حرارتي است در اغلب سيستم

ين سطح انتقال بر ا عالوه .اين منابع دماي سطح خارجي بدليل تماس مستقسم با آب گرم درون منبع، حدوداً با دماي آن برابر است

ازده سيستم اين دو عامل منجر به اتالف ميزان قابل توجهي گرما به محيط اطراف شده و ب .حرارت نيز در اين منابع زياد است

 :( تعريف ميشود1بازده سيستم حرارت مركزي با توجه به رابطه ) .حرارت مركزي را كاهش ميدهد

1)     η =
𝑄𝑖𝑛−𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠

𝑄𝑖𝑛
 

Qloss و Qin در سيستم حرارت مركزي ميباشند ورودیانرژي  و تلف شدهبه ترتيب بيانگر انرژي    (1)رابطهر د.  

ي منبع جاه ب اي يكي از راههاي كاهش ميزان تلفات و در نتيجه افزايش بازده سيستم حرارت مركزي استفاده از مبدل حرارتي صفحه

ل ارجي بدليهاي حرارتي فشرده ميباشد. دماي سطح خ اي از جمله مبدل صفحهدوجداره و يا منبع كويلدار ميباشد. مبدل حرارتي 

ر صورت دها، اختالف زيادي با دماي محيط ندارد. در ضمن سطح انتقال حرارت  جنس عايق استفاده شده جهت آببندي اين مبدل

 صد كاهش مييابد.در 80 – 70استفاده از اين نوع مبدل حرارتي بجاي منبع كويلدار با ظرفيت مشابه حدود 

دل كاهش سطح انتقال حرارت و همچنين كاهش اختالف دماي سطح خارجي مبدل حرارتي با محيط منجر به افزايش بازده مب 

  .اي نسبت به منبع كويلدار و منبع دوجداره ميگردد حرارتي صفحه

 جود، منجرهاي مو جاي مبدله ارت مركزي بهاي حر اي در سيستم با توجه به توضيحات داده شده، استفاده از مبدل حرارتي صفحه

 ر سيستمشرده داي فه ها خواهد بود. در ادامه امكان استفاده از اين نوع مبدل به افزايش بازده و كاهش مصرف گاز در اين سيستم

 .هاي حرارت مركزي از ديدگاه فني و اقتصادي مورد بررسي قرار ميگيرد

 اي كان سنجي استفاده از مبدل صفحهام (2

مطالعه  نجام يكاي درسيستم حرارت مركزي مشكالتي را نيز به همراه خواهد داشت. به همين دليل ا ستفاده از مبدل حرارتي صفحها 

ه بمر الزم جاي منبع كويلدار و يا دو جداره در سيستم حرارت مركزي يك اه ها ب امكان سنجي بر روي طرح جايگزيني اين مبدل

 نظر ميرسد

 اي استفاده از مبدل حرارتي صفحه امكان سنجي فني 1-2

 م، مبدلهاي حرارتي صفحه اي كه در صنعت مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از مبدل صفحه و فري انواع مختلف مبدل 

رپيچ ال و ماهاي صفحه اي الم ويل. انواع مبدلک بدل صفحه اي المال و مبدل صفحهصفحه اي لحيم شده، مبدل صفحه اي مارپيچ، م

م و يا جهت گر ويل در مخازنک صفحهبيشتر در كاربرد هاي صنعتي و دبي هاي زياد مورد استفاده قرار مي گيرند. از مبدل حرارتي 

  .سرد كردن سياالت مختلف استفاده ميشود
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تري ليت باالاباي لحيم شده داراي ق هاي حرارتي صفحه اي، مبدل حرارتي صفحه و فريم و مبدل حرارتي صفحه از ميان انواع مبدل

هاي  بدلانواع م هاي پايين نيز توليد شده و نسبت به ساير ها در ظرفيت جهت استفاده در سيستم حرارت مركزي مي باشند. اين مبدل

 هستند. تفاوت اصلي اين دو نوع مبدل در نوع آببندي آنها ميباشد. اي ارزانتر حرارتي صفحه

 

ستفاده شده پيچ ا وهت آببندي استفاده شده ولي در نوع صفحه و فريم از واشرهاي آببندي در مبدلهاي لحيم شده از اتصاالت دائمي ج 

رتي صفحه و هاي حرا ، مبدل 1[. در شكل 2است. به همين دليل اجزاي مبدل صفحه و فريم قابليت جدا شدن از هم را دارا هستند]

 .اند اي لحيم شده نمايش داده شده فريم و صفحه

 

ستم ازده سيمبدل حرارتي صفحه اي در سيستم حرارت مركزي مزايايي نظير كاهش حجم و وزن، افزايش عمر و افزايش باستفاده از 

زي مي را به همراه خواهد داشت. بايد توجه داشت كه رسوب گيري كه يكي از عوامل اصلي افت بازده سيستم هاي حرارت مرك

منبع  تر از هش مييابد. عالوه بر اين، شستشوي رسوب در اين مبدل ها آسانباشد، در صورت استفاده از مبدل حرارتي صفحهاي كا

 ر كاملكويل دار است. در صورت استفاده از مبدل حرارتي صفحه و فريم ميتوان صفحات حرارتي را باز كرده و رسوب را بطو

 .شست

عت فزايش سراندازي سيستم و ا هش زمان راهاي در سيستم حرارت مركزي، كا يكي ديگر از مزاياي استفاده از مبدل حرارتي صفحه

ستفاده اكويلدار و يا دوجداره  هاي حرارت مركزي كه از منبع پاسخگويي آن است. در صورت افزايش ناگهاني مصرف در سيستم

ي حرارتي بدلهايابد. در صورت استفاده از م -ميكنند، بدليل عدم توانايي گرم كردن سريع آب ورودي به سيستم، دماي آب كاهش مي

ايش افت اي در سيستم حرارت مركزي مشكالتي مانند افز اي اين مشكل برطرف خواهد شد. استفاده از مبدل حرارتي صفحه صفحه

 .فشار و افزايش قيمت خريد را به همراه دارد

قوانين ملي  14مبحث  يكي از نكاتي كه بايد در امكان سنجي فني استفاده از مبدل حرارتي صفحهاي به آن توجه شود، اجراي كامل

ر اجراي اين به منظو .ليتر آب گرم ذخيره باشد 110ساختمان ميباشد. بر اساس اين مبحث، هر واحد ساختماني بايد حداقل داراي 

 .اي بكار گرفته ميشود مهم، يك منبع ذخيره نيز در كنار مبدل حرارتي صفحه
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 اي امكان سنجي اقتصادي استفاده از مبدل حرارتي صفحه - 2-2

 

خش، ر اين باي در سيستم حرارت مركزي از لحاظ فني در بخش قبل بررسي شد. د امكان انجام طرح استفاده از مبدل حرارتي صفحه

 (NPV)اه زينههگردد. به منظور ارائه نتايج تحليل اقتصادي از معيارهاي ارزش فعلي خالص ياين طرح از ديدگاه اقتصادي بررسي م

 ( 3. ) استفاده شده استو دوره بازگشت سرمايه 

هاي  سيستم در بررسي اقتصادي طرح جـايگزيني، سيسـتم هـاي حـرارت مركزي به دو بخش مجزا تقسيم شده اند. اين دو بخش شامل

مايه حرارت مركزي موجود و سيسـتم هـاي حـرارت مركزي در دست احداث مي باشند. علت اصلي تقسـيم بنـدي فوق تفاوت سر

 ي درخش است. سرمايه گذاري مورد نياز جهت استفاده از مبدل حرارتي صفحه اي در سيستم هاي حرارت مركزگذاري در هر ب

ريد و خهزينه  اي جايگزين است، زيرا خريد و نصـب منبـع كويـل دار و مبـدل حرارتـي صـفحه هدست احداث برابـر اخـتالف هزينـ

 14 اس مبحـثاي در هـر صـورت بايـد تأمين شود. عالوه بر اين بر اس صفحهنصـب منبـع كويـلدار در صورت عدم جايگزيني مبدل 

هيه مخزن آب گرم گرم ذخيره باشد. به همين دليل هزينه ت ليتـر آب 110مقـررات ملـي ساختمان هر واحد مسكوني بايد حداقل داراي 

ر صــورت ـود. دســت احــداث در نظــر گرفتــه شـــاي در ده نيز بايد به عنوان هزينه اوليه اجراي طرح جايگزيني در ساختمان

ي دل حرارتهاي حرارت مركزي موجـود، قيمـت خريـد مبـ جاي يك منبع كويـل دار در سيستمه جايگزيني مبدل حرارتي صفحه اي ب

ب گرم آذخيره صفحه اي بيانگر ميزان سرمايه گذاري مورد نيـاز مـي باشد. در ضمن در اين حالت از مخزن موجود نيز براي 

ي اقتصادي، ز بررسااستفاده ميشود. بـه همـين دليـل نيـازي بـه در نظـر گرفتن هزينه تهيه مخزن ذخيره آب گرم نيست. در هر بخـش 

ز انجام طـرح ادرآمد حاصل  .اي از دو ديدگاه مصرف كننده و ملي مورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت جايگزيني مبدل حرارتي صـفحه

ويي جصرفه  گاز مصرفي و از ديدگاه ملي برابر درآمد حاصل از فروش ميزان گاز هه مصـرف كننـده برابـر كاهش هزيندگااز ديـ

سنت در نظر  32اي مـورد اسـتفاده در تحليل اقتصادي برابر  شده به قيمت منطقـه اي بـه كشورهاي ديگر مي باشد. قيمت منطقـه

ته است. ورت گرفاي گاز، آناليز حساسيت نيز بر روي اين پارامتر ص أثير تغيير قيمت منطقهگرفته شـده اسـت. بـه منظور بررسي ت

در اكثر  .ده استها و درآمـدها در سالهاي آتي در نظر گرفته ش همچنين در مـدل اقتصادي نرخ تنزيل، نيز به منظور محاسبه هزينه

ر يك از ، از همنبع دوجداره استفاده ميشود. همانگونه كه ذكر شد سيستمهاي حرارت مركزي موجود در كشور از منبع كويلدار و يا

رزش فعلي خالص ، تفاوت ا2 اي لحيم شده ميتوان بجاي اين منابع استفاده كرد. با توجه به شكل دو نوع مبدل صفحه و فريم و صفحه

همين  سال قابل توجه نيست. به 30اي لحيم شده در طول  ها در صورت استفاده از مبدل صفحه و فريم با مبدل صفحه هزينه

ر شكل ع نيز دهاي استفاده از منبع كويلدار و يا منبع دوجداره نيز ناچيز است. اين موضو صورت، تفاوت ارزش فعلي خالص هزينه

بدل صفحه فاده از مميتوان نتيجه گرفت كه از لحاظ اقتصادي تفاوت بين هزينه است 3و  2نمايش داده شده است. با توجه به شكلهاي  3

 .اي لحيم شده و همچنين منبع كويلدار با منبع دوجداره قابل صرف نظر است و فريم با مبدل صفحه
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 شده لحيم و فريم و صفحه حرارتي مبدل مقايسه :2 شكل

 

 

 دوجداره منبع و كويلدار منبع مقايسه :3 شكل

 

بت به منبع يلدار نسمبدل صفحه و فريم و همچنين بازده بيشتر منبع كواي لحيم شده نسبت به  با توجه به هزينه خريد كمتر مبدل صفحه

 .اي لحيم شده بجاي منبع كويلدار مطالعه ميشود دوجداره، در تحليل اقتصادي جايگزيني مبدل صفحه

ارتـي براي ده حرزبه منظور اطمينان از نتايج حاصل از تحليل اقتصادي بيشـترين بازده حرارتي براي منبع كويـلدار و كمتـرين بـا

جهت بررسي  .درصد ميباشند 90و  80اي لحيم شـده مـورد اسـتفاده قـرار گرفته است. اين مقادير به ترتيب  مبدل حرارتي صفحه

اعت بر سكيلـو كالري بر  40000صحت نتايج بدست آمده، ارزش فعلي خـالص هزينه گاز يك ساختمان واقعي بـا بـار حرارتـي 

  30ول طان در محاسـبه شـده و بـا مقدار تخمين زده شده مقايسه شده است. ارزش فعلي خالص هزينه اين ساختم اساس قبوض گاز آن
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جود خطايي حدود وزده ميشود.اين نتايج  ميليون لاير تخمـين 130ميليـون ريـال است كه در مدل در نظر گرفته شده  110سال برابر 

 .درصد را نشان ميدهد 18

 هاي حرارت مركزي در دست احداث قتصادي اجراي طرح در سيستمبررسي ا  1-2-2

ز مخزن هاي حرارت مركزي در دست احداث، ابتدا بايد ميزان اتالف حرارت ا به منظور بررسي اقتصادي اجراي طرح در سيستم

[. در اين 4د]شو استفاده مي 2ذخيره آب گرم محاسبه شود. به منظور محاسبه ميزان انتقال حرارت از سطوح مخزن ذخيره از رابطه 

 .ليتري در نظر گرفته شده است 500واحد يك مخزن  4بررسي به ازاي هر 

(2)                                                                         

رائه شده اند. [ ا4ر مرجع ]با توجه به مقدار عدد رايلي د n و C بيانگر عدد رايلي ميباشد. در ضمن ضرايب RaD در رابطه فوق

ر ساعت بدست كيلو كالري ب 100 ميزان اتالف حرارت از مخزن ذخيره آب گرم به ازاي هر واحد برابر 2با استفاده از رابطه 

ما از يد. سپس ميزان مصرف گاز بر حسب ميزان بار حرارتي ساختمان، بازده سيستم حرارت مركزي و ميزان اتالف گرامي

 هاي اي( محاسبه ميگردد. اختالف مصرف گاز در سيستم ه آب گرم )در صورت استفاده از مبدل صفحهطريق مخزن ذخير

  .ي بيانگر ميزان صرفه جويي مصرف گاز ميباشدا جهز به منبع كويلدار و مبدل صفحهحرارت مركزي م

 

م ري انجاگذا ود حاصل از سرمايهاي بيانگر ميزان س هزينه معادل گاز صرفه جويي شده بدليل جايگزيني مبدل حرارتي صفحه

 .شده جهت جايگزيني ميباشد

ست. اتفاوت مبر اساس نتايج بدست آمده، دوره بازگشت سرمايه گذاري انجام شده در ساختمانهايي با بارهاي حرارتي مختلف، 

ه بيانگر كي ساختمان نمايش داده شده است نشان ميدهد دوره بازگشت سرمايه با افزايش بار حرارت 4اين نتايج كه در شكل 

 .ابدي ميزان مصرف آن نيز ميباشد، كاهش مي

 

 هاي در دست احداث -: دوره بازگشت سرمايه در بارهاي حرارتي مختلف در ساختمان4شكل 
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ر دكيلو كالري  450000تا  50000مشخص است طول دوره بازگشت سرمايه براي بارهاي حرارتي  4همانگونه كه از شكل 

هاي در  ناي در ساختما ماه تغيير ميكند. اين شكل نشان ميدهد كه انجام طرح جايگزيني مبدل حرارتي صفحه 8تا  18بازه 

 .دست احداثي كه مصرف گاز بااليي دارند، صرفه اقتصادي بيشتري دارد

ر ررسي دن بهاي در دست احداث از ديدگاه ملي نيز مورد بررسي قرار گرفته است. در اي انجام طرح جايگزيني در ساختمان

 .آمد حاصل از فروش ميزان گاز صرفه جويي شده به خارج از كشور برابر سود حاصل از سرمايه گذاري ميباشد

اشد با متر مكعب ب C ميزان صرفه جويي ساالنه گاز در صورت اجراي طرح جايگزيني در ساختماني كه مصرف ساالنه گاز آن

 .محاسبه ميشود 3استفاده از رابطه 

(3      )                                           

 

ه بواحد مجهز  اي و بازده منبع كويلدار هستند. از آنجا كه هر به ترتيب بيانگر بازده مبدل صفحهη Coil وη PH، 3در رابطه 

از ي گ[، ميانگين صرفه جوي1[ ]5متر مكعب گاز طبيعي در سال مصرف ميكند] 2475سيستم حرارت مركزي در كشور حدود 

احد نيز متر مكعب است. بايد توجه داشت كه هزينه اجراي طرح به ازاي هر و 275به ازاي اجراي طرح در هر واحد برابر 

ني كشور مساحت واحدهاي مسكو متر مربع ميباشد. اين مساحت برابر ميانگين 165برابر هزينه مربوط به واحدي با مساحت 

 (1)است.

اث در هاي حرارت مركزي در دست احد ره بازگشت سرمايه اجراي طرح جايگزيني در سيستمبر اساس محاسبات انجام شده دو

ت محاسبه سن 32بايد توجه داشت اين دوره با در نظر گرفتن قيمت منطقهاي  .ماه ميباشد 9صورت سرمايه گذاري ملي برابر 

قدار مورد مه اين ، حساسيت دوره بازگشت سرمايه بشده است. به دليل تأثير زياد اين پارامتر بر نتايج حاصل از تحليل اقتصادي

ر صورت نمايش داده شده و بيانگر كاهش دوره بازگشت سرمايه د 5بررسي قرار گرفته است. نتايج اين بررسي كه در شكل 

 .باشد یافزايش قيمت منطقهاي گاز م
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 : آناليز حساسيت روي قيمت منطقهاي گاز در ساختمانهاي در دست احداث5شكل 

اي در سيستم  هاي در دست احداث، استفاده از مبدل حرارتي صفحه ا توجه به نتايج بدست آمده از تحليل اقتصادي در ساختمان

وجيه اراي تحرارت مركزي آنها به عنوان جايگزين منبع كويلدار و يا منبع دوجداره از هر دو ديدگاه مصرف كننده و ملي د

 .اقتصادي ميباشد

 اقتصادي اجراي طرح در سيستمهاي حرارت مركزي موجود بررسي  2-2-2

كزي در هاي حرارت مر اي در سيستمهاي حرارت مركزي موجود بر خالف سيستم هزينه اوليه استفاده از مبدل حرارتي صفحه

ود تمام جمو اي را شامل ميشود، زيرا كه در اين سيستمها عمر منبع دست احداث، كل هزينه اوليه خريد مبدل حرارتي صفحه

هت جب گرم نشده است، در حالي كه امكان فروش آن نيز وجود ندارد. اگر چه در اين سيستمها نيازي به تهيه مخزن ذخيره آ

 اي حرارتاز مقررات ملي ساختمان نميباشد ولي سرمايه اوليه مورد نياز جهت اجراي طرح نسبت به سيستمه 14اجراي مبحث 

هاي  ين موضوع منجر به افزايش طول دوره بازگشت سرمايه در اجراي طرح در سيستممركزي در دست احداث بيشتر است. ا

م اوليه انجا هزينه موجود ميشود. با توجه به نكات ذكر شده تنها تغيير در روند انجام محاسبات مربوط به تحليل اقتصادي، تخمين

 .طرح خواهد بود

 

ي ت مركزهاي حرار حليل اقتصادي طرح در صورت انجام آن در سيستمبا توجه به توضيحات داده شده، روند نتايج حاصل از ت

يه ينه اولهاي حرارت مركزي در دست احداث بدست آمد، ميباشد. با توجه به افزايش هز موجود، مشابه آنچه در مورد سيستم

ارائه شده  است. مقادير نمايش داده شده 6اجراي طرح انتظار ميرود دوره بازگشت سرمايه افزايش يابد. اين موضوع در شكل 

زي در اين شكل دوره بازگشت سرمايه از ديدگاه مصرف كننده در صورت اجراي طرح جايگزيني در سيستمهاي حرارت مرك

 .موجود را نشان مي دهند
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 : دوره بازگشت سرمايه در بارهاي حرارتي مختلف از ديد مصرف كننده در سيستمهاي موجود6شكل 

ا افزايش ميتوان مشاهده كرد كه همانند سيستمهاي حرارت مركزي در دست احداث ب 6آمده در شكل  با توجه به نتايج بدست

عبارت ديگر  مصرف گاز طبيعي توسط سيستم حرارت مركزي در ساختمان، طول دوره بازگشت سرمايه كاهش مييابد. به

تر ميباشد.  فها زياد است از لحاظ اقتصادي بصرهايي كه مصرف ساالنه گاز آنه اي در ساختمان استفاده از مبدل حرارتي صفحه

واحد  30داراي )كيلو كالري بر ساعت  450000البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه در ساختماني با بار حرارتي 

ت اسب جهماه است. اين ميزان دوره بازگشت سرمايه بيانگر عدم صرفه اقتصادي من 65مسكوني( دوره بازگشت سرمايه حدود 

اشد. اي بجاي مبدل موجود در سيستم حرارت مركزي ميب ترغيب مصرف كننده به اجراي طرح جايگزيني مبدل حرارتي صفحه

 .به همين دليل حمايتهاي دولتي جهت افزايش تمايل مصرف كنندگان به اجراي طرح الزم به نظر ميرسد

 ي وجوددر تمام واحد ها در سال اول سرمايه گذار از آنجا كه در صورت سرمايه گذاري ملي امكان اجراي طرح جايگزيني

احدهاي واز  %20در اين مقاله فرض شده كه در هر سال تنها  .ندارد، بايد رويه خاصي جهت اجراي آن در نظر گرفته شود

ستم سال تمام واحدهاي مذكور در سي 5داراي سيستم حرارت مركزي به مبدل حرارتي صفحه اي مجهز مي شوند تا پس از 

صد در در 100البته سهم سرمايه گذاري دولت در اين تحليل اقتصادي  .حرارت مركزي به مبدل صفحه اي مجهز شده باشند

 .داد نظر گرفته شده است كه ميتوان آن را كاهش داده و مقداري از بار سرمايه گذاري آن را به مصرف كننده انتقال

يز براي نها و درآمدها در اين تحليل  مركزي در دست احداث، هزينه هاي حرارت همانند تحليل انجام شده در مورد سيستم

ر درمايه ساختماني با مساحت ميانگين واحدهاي مسكوني كشور محاسبه شده است. بر اساس نتايج بدست آمده دوره بازگشت س

سنت  32اي  هبه قيمت منطق اين مقدار دوره بازگشت سرمايه نيز با توجه .ماه به دست مي آيد 16هر سال اجراي طرح، برابر 

ليز يه آنابه ازاي هر متر مكعب گاز محاسبه شده است. به منظور بررسي تأثير تغيير اين قيمت بر طول دوره بازگشت سرما

 .نمايش داده شده است 7حساسيت بر روي اين پارامتر انجام شده كه نتايج آن در شكل 

وضوع به اين ماي گاز كاهش مييابد. اين  بازگشت سرمايه با افزايش قيمت منطقهمشاهده ميشود، دوره  7همانگونه كه در شكل 

 معناست كه صرفه اقتصادي حمايت ملي از اجراي طرح جايگزيني در سيستمهاي حرارت مركزي موجود در صورت افزايش

ين اكاهش  است كه در صورت قيمت فروش گاز طبيعي به ساير كشورها از لحاظ اقتصادي افزايش مييابد. نكته قابل توجه اين

 .قيمت، عالوه بر افزايش دوره بازگشت سرمايه، نرخ افزايش آن نيز زياد ميشود
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 هاي موجود روي قيمت منطقهاي گاز -: آناليز حساسيت دوره بازگشت سرمايه از ديدگاه ملي در سيستم7شكل 

ز زيني در سيستمهاي حرارت مركزي موجود نيميزان تجمعي گاز صرفه جويي شده در هر سال در صورت اجراي طرح جايگ

 .نمايش داده شده است 8در شكل

 

 : ميزان صرفه جويي تجمعي گاز در سيستمهاي موجود8شكل 

ن از آبا توجه به ميزان قابل توجه گاز صرفه جويي شده در صورت اجراي طرح جايگزيني و دوره بازگشت سرمايه اجراي 

 .مقرون به صرفه به نظر ميرسد بخش از لحاظ اقتصادي ديدگاه ملي، سرمايه گذاري در اين

 قوانين ملي ساختمان 14لزوم اجراي مبحث  3-2

گرم ذخيره  ليتر آب 110قوانين ملي ساختمان هر واحد مسكوني بايد داراي مقدار 14همانگونه كه اشاره شد، بر اساس مبحث 

كند. از حميل ميشده و تلفات حرارتي را به سيستم حرارت مركزي تباشد. اين امر منجر به لزوم استفاده از يك منبع ذخيره آب 

  ازي بهآنجا كه سرعت پاسخگويي مبدل صفحهاي نسبت به تغييرات دما بسيار زياد است، در صورت استفاده از آن ديگر ني
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ي، ش مصرف انرژساختمان نخواهد بود و در واقع مزيت اصلي اين نوع مبدل در جهت كاه 14ذخيره آب گرم مطابق مبحث 

 .در صورت حذف مخزن آب، نمايان تر خواهد شد و صرفه اقتصادي اجراي طرح افزايش خواهد يافت

 

 

 

 گيري نتيجه (3

ر ، تنها دبجاي منبع كويلدار از ديدگاه مصرف كنندهای با توجه به مطالعات انجام شده انجام طرح جايگزيني مبدل صفحه 

ح جراي طرتوجيه اقتصادي دارد. از ديدگاه ملي نيز سرمايه گذاري انجام شده در اسيستمهاي حرارت مركزي در دست احداث 

 .ماه ميباشند 16و  9هاي در دست احداث و موجود نيز به ترتيب داراي دوره بازگشت سرمايه  در سيستم
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