طراحي بهينه خطوط بخار
تخاس تِ ػٌَاى يني اص حاهلْاي اًشطي دس صٌايغ هصاسف فشاٍاًي داسد  .هثذلْاي حشاسزي  ،هٌاتغ دٍ جذاسُ ٍ دسسگاُ ّاي
خاسسَسيضازَس دس صٌايغ غزايي اص هصاديق هصشف تخاس دس فشايٌذّاي زَليذ هي تاضٌذ .
اًشطي الصم تشاي زَليذ تخاس اص سَخسي هَادي ًظيش گاصٍئيل  ،گاص ضْشي ٍ  ....دس ديگْاي تخاس زأهيي هي گشدد  .هذيشير
دسسر اسسفادُ اص اًشطي ّاي سَخسي ٍ تخاس زَليذ ضذُ هي زَاًذ دس خاييي آٍسدى قيور زوام ضذُ هحصَالذ زأثيش تسضايي
داضسِ تاضذ.
زؼذادي اص ًناذ ٍ هغالة ماستشدي دسخصَظ سيسسن ّاي اًسقال تخاس دس اداهِ اسائِ هي ضَد  ،تذيْي اسر تي زَجْي تِ ايي
ًناذ ،ػالٍُ تش مَزاُ مشدى ػوش زجْيضاذّ ،ضيٌِ زَليذ ّش زي تخاس سا ًيض افضايص هي دّذ مِ ايي ّضيٌِ هسسقيواً تش تاال سفسي
قيور ًْايي هحصَل  ،زأثيش هي گزاسد.
تا ػٌاير تِ ايٌنِ  ،هغالة ريل تِ ّيچ ٍجِ ًوي زَاًذ زواهي ًناذ الصم سا خَضص دّذ ليني سؼي ضذُ اسر زا تا اسائِ ايي
هقالِ ،اّوير هَضَع عشاحي ،زؼويش ٍ ًگْذاسي خغَط تخاس ،سٍضي زش ضَد.
ايمني:
ديگ ّاي تخاس هلضم تِ سػاير اسساًذاسد دس زواهي هشاحل اًسخاب هَاد اٍليِ ،جَضناسي ٍ اًسخاب مٌسشل آالذ هي تاضذ .سػاير
هسائل هشتَط تِ ايوٌي اص اًفجاس ٍ ايجاد خساسذ ّاي ٌّگفر جاًي ٍ هالي جلَگيشي تِ ػول هي آٍسد.
سَخاج اعويٌاى يني اص هِ هسشيي قغؼاذ يل تَيلش م يثاضذ .دس صَسزي مِ فطاس داخلي ديگ تخاس تاالزش اص حذ هؼوَل تشٍد ،
دسيچِ تِ صَسذ هناًيني تاص ٍ تخاس سا زخليِ م يٌوايذ.
هي تاضذ مِ ٍظيفِ مٌسشل سغح آب دسٍى ديگ سا تِ  On ٍ Offمٌسشل مٌٌذُ ّاي سغح يا لَل مٌسشل تِ دٍ صَسذ زذسيجي
ٍ يا ػْذُ داسد .دس صَسذ خاييي آهذى تيص اص حذ آب دس ديگ (مِ هي زَاًذ خغشًاك تاضذ) ايي قغؼِ فشهاى خاهَش ضذى
هطؼل سا صادس هي مٌذ.
منبع كنذانس:
هٌثغ مٌذاًس جْر زأهيي آب هَسد ًياص ديگ تخاس ٍ جن ػآٍسي آب خشٍجي زلِ تخاسّا م يثاضذ .آب هٌثغ مٌذاًس تايذ گشم
تاضذ.
ّش چِ دهاي آى تِ دهاي زثخيش ًضدينسش ضَد ػولنشد ٍ ساًذهاى تَيلش تاالزش هي سٍد دس ايي صَسذ دٍ هضير ػوذُ داسد:
 .1هيضاى امسيظى هَجَد دس آب تِ حذاقل هيضاى هي سسذ-دس حقيقر ماس دي اسيسَس سا زا  09 %اًجام هي دّذ
 .2آب گشم تِ ديگ تخاس زغزيِ هي ضَد لزا هَجة ماّص ضَك حشاسزي تِ ديگ تخاس هي ضَد.
مطالبي كوتاه در جهت باال رفتن عمر تجهيزات و كاركرد بهينه خطوط بخار:
ّوَاسُ دس عشاحي ملنسَس ػالٍُ تش فلٌجْاي هَجَد  ،زؼذادي فلٌج سصسٍ تشاي هصاسف خي ضثيٌي ًطذُ زؼثيِ ضَد .ايي هغلة دس
ٌّگام اضافِ ضذى سيسسن ّاي جذيذ دس سشػر ساُ اًذاصي ٍ ماّص ّضيٌِ ّا زأثيش تسضايي داسد.
قثل اص ٍسٍدي خوح ّاي سَخر ٍ آب دس ديگ تخاس اص فيلسش اسسفادُ ضَد.
دس صهاى اجشاي دٍ ديگ تخاس تِ ضنل هَاصي ٍ ماسمشد ّوضهاى  ،دس خشٍجي لَلِ ّا تؼذ اص ضيش تخاس يل ػذد ضيش ينغشفِ
ًصة ضَد.
ّويطِ  1زا  2ازوسفش فطاس آب تش سخر يگيش اػوال ضَد ؛ ضسسطَ ٍ احياي سصيي ّاي سخر يگيش تايذ تِ صَسذ دٍس ّاي تا
آب ًول اًجام ضَد.

آب زغزيِ ديگ تخاس تايذ ػاسي اص هَاد صائذ  ،سخسي آب ٍ گاصّايي ًظيش امسيظى ٍ گاصمشتٌيل تاضذ  .حذامثش سٍغي هجاص  2زا
 3هيلي گشم هيثاضذ .دس صَسذ تي زَجْي تِ ميفير آب ،خذيذُ ّايي ًظيش سسَ تگزاسي ٍ خَسدگي اص ػوش هفيذ زجْيضاذ هي
ماّذ.
ّوچٌيي ٍجَد آب دس خغَط تخاس هي زَاًذ تاػث خذيذُ اي تٌام( ضشتِ چنص )گشدد مِ دس ايٌصَسذ هٌجش تِ ضنسر لَلِ هي
ضَد.
اسسفادُ ) (Steam Trapدس هحل ّايي مِ عشاح خغَط تخاس خيطٌْاد هي دّذ تشاي جذا ضذى آب اص تخاس دسٍى لَلِ ّا  ،اص
زلِ تخاس اسسفادُ هي ضَد  .زلِ تخاسّا اًَاع گًَاگًَي داسًذ مِ اًسخاب ًَع هٌاسة تا زَجِ تِ هحل هصشف اًجام هي ضَد.
جْر افضايص ساًذهاى فشايٌذ  ،تشداضر َّا ًياصي اساسي دس عشاحي خغَط تخاس هي تاضذ  .ايي ػول ػالٍُ تش ايٌنِ تا ًصة
ضيشّاي َّاگيشي دس تاالزشيي ًقاط خغَط تخاس اًجام هي ضَد زا حذٍدي زَسظ تؼضي اص اًَاع زلِ ّاي تخاس صَسذ هي گيشد.
قغؼاذ زطنيل دٌّذُ ديگ تخاس ًظيش لَل مٌسشل  ،خشضش سَئيچ ٍ ضيش اعويٌاى تايذ تِ صَسذ دٍسُ اي آصهايص گشدد زا اص
سالهر ماسمشد آًْا اعويٌاى حاصل ضَد.
مثيف تَدى ديگ  ،گشفسگي سيسسن َّا ٍ تضسگي سايض ًاصل تاػث افضايص هصشف گاصٍئيل هي گشدد.
دس تخاس زَليذ ضذُ دس ديگْاي ًَع فايش زيَج ّوَاسُ هقذاسي آب هَجَد هي تاضذ لزا تؼذ اص آى تايذ سدشيسَس( ٍسيلِ اي جْر
حزف رساذ آب) ًصة ضَد.
ديگْاي تخاس دس فطاس تاال تْسش اص فطاس خاييي ماس هي مٌذ تِ ػثاسزي ساًذهاى تاالزشي داسًذ  .دس فطاس ّاي تاال هقذاس مف موسش
اسر ٍ مف موسشي تِ داخل سيسسن مطيذُ هي ضَد  .تِ ػالٍُ هقذاس رخيشُ تخاس تيطسش اسر.
فطاس ّاي خاييي جْر هصشف هقشٍى تِ صشفِ زش هي تاضٌذ  .صيشا دس ايي فطاسّا زثذيل تخاس تِ هايغ اًشطي گشهايي تيطسشي آصاد
م ينٌذ  .زثذيل فطاسّاي تاال تِ فطاسّاي خاييي زش زَسظ ضيش فطاس ضني اًجام هي ضَد.
هٌاتغ:
سشٍيس ٍ ًگْذاسي ديگْاي تخاسً-اضش :ضشمر آسٍيي تخاس
عشاحي سيسسوْاي تخاس ٍ مٌذاًس ً-اضش :ضشمر تطيش خايذاس ايذُ
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