
 

 

  (قسمت اول) 1اكوموالتور ‐جبران افزايش ناگهاني مصارف بخار
 

  شركت پارس جم كنترل

 از: مهندس زهرا كبير

  

اكوموالتـور   بمنظور جبران كمبود احتمالي بخار توليدي توسط بويلر در زمان هاي پيك مصرف، از تجهيـزي بـه نـام   

مي شود كه با آزاد كردن مقداري بخار به كمك بويلر مي آيد. اين وسيله در زماني كه مصرف بخار كم باشد، استفاده 

  بخار مازاد را در خود جذب و ذخيره مي كند.

نـدرت مـورد   ه ب امروزي مدرن صنايعو در  منسوخ بودهروشي  اكوموالتورهاي بخار استفاده از كه تصور مي شود گاهاً

  با بررسي موارد زير مي توان به نكات مثبت استفاده از اين تجهيز پي برد: در ادامه د.ناستفاده قرار مي گير

  مدرن با بكارگيري اكوموالتور بخار صنايعچگونگي افزايش كارايي. 

 بررسي داليل اهميت روزافزون استفاده از اكوموالتور بخار. 

 الزمدستگاه ها و ادوات  مناسب اندازه گذاري و انتخاب جهتي جامع ارائه راهنما 

  

  طراحي بويلر

مي كوچك تر سال گذشته) 30 مثالهاي قديمي (از بويلر به طور چشمگيري بويلرهاي نسل جديدابعاد و اندازه 

  در نتيجه عوامل ذيل پديدار شده است:اندازه كاهش اين . باشند

  بخارتوليد ميزان مصرف سوخت به كاهش نسبت 

  ميزان مصرفعكس العمل بهتر به تغييرات 

 و در نتيجه اشغال فضاي كمتربودن  كوچك تر 

 پايين تر هزينه خريد و نصب 

همچنين مشعل هاي مدرن تر تسهيل شده كه در  نيل به اهداف فوق به كمك سيستم هاي كنترل پيچيده تر و

  .تغييرات آني مصرف بخار گرديده استنهايت موجب عكس العمل سريع تر و دقيق تر بويلرها به 
                                                            

١ Steam Accumulator 



 

 

 كاهش افزايش سطح انتقال حرارت ومتراكم كردن لوله ها بويلر، كاهش ابعاد مدت زمان پاسخ به تغييرات بار با 

به  سطح انتقال حرارت بيشتريداراي  آب كمتري در خود جاي داده و جديدكه بويلرهاي  به اين معني ؛يافته است

  شرايط زير را در نظر بگيريد: .باشند ميكيلوگرم آب هر  ازاي

 مي شود. تا نقطه تنظيم مشعل شار داخل ديگزايش يافته و موجب كاهش فميزان مصرف بخار اف .1

 ، مشعل را روشن مي كند.احتراق محفظه و پاك سازي تخليه پس از نترل مشعلسيستم ك .2

و بدين آب در بويلر كمك كرده  تر به تبخير سريعآب هر دو  ترانتقال حرارت و حجم كم بزرگ ترسطح  .3

 باشد.پاسخگوي افزايش بار  ترتيب بويلر مي تواند

 ،آب داخل بويلر زيادتر باشد حجمهرچه  بويلر، انرژي موجود در آب در دماي اشباع مي باشد.ذخيره شده در انرژي 

 حجم آبگيريكه اين در حالي است  پاسخگويي به تغييرات بار نيز افزايش مي يابد.جهت  ذخيره شدهانرژي  ميزان

 امروزيانرژي موجود در بويلرهاي  بنابراين،. استبويلرهاي قديمي  حجم آبگيريدرصد  20تنها  امروزيبويلرهاي 

 به راحتينمي توانند  جديدبويلرهاي  در زمان اوج مصرف احتماالً بوده و در نتيجهبويلرهاي قديمي  درصد 20تنها 

    باشند. ي نيازهابويلرهاي قديمي پاسخگو

برابر  7/2بخار از سطح آب  آزادسازينرخ  امروزيدر بويلرهاي  با رجوع به جدول زير مي توان مشاهده نمود كه

% زمان مورد نياز در بويلرهاي 40بخار جهت توليد در بويلرهاي جديد تنها به  . بدين معنا كهبويلرهاي قديمي است

اري رطوب با فشاين سرعت عمل ممكن است باعث خروج بخار مدر زمان اوج مصرف قديمي نياز دارد. در عين حال، 

 رطوبت و آبي كه همراه با بخار وارد خطوط توزيع مي شود داراي. كمتر از فشار طراحي از بويلرهاي امروزي گردد

TDS  3000در حدود ppm  مي شود.  نهاباعث آلودگي آ شيرهاي كنترل و سطوح انتقال حرارتبوده و در تماس با

  .گردد شيرآالتهاي كوچك فشار سنج ها، تله هاي بخار و ديگراريفيس     مي تواند موجب انسداد اين آلودگي 
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  مقايسه بويلرهاي قديمي تر با بويلرهاي مدرن :1جدول شماره



 

 

  اوج مصرف

و در واقع اندازه و نوع نوسانات بار را مي توان به نوع  ثابت بوده ميزان مصرف بخار در صنايع مختلف به ندرت

ممكن است يك بار در هفته و يا يك بار در  بخاراوج مصرف  د.بستگي داو صنعت مورد نظر تجهيزات مصرف كننده 

داراي  معموالً انجام مي شود 2انبوهصنايعي كه توليد محصول در آنها به صورت  .روز در زمان راه اندازي اتفاق افتد

  از جمله اين صنايع مي توان به موارد زير اشاره نمود: در زمان راه اندازي هستند. بيشترين مشكالت خصوصاً

 ،نساجي 

 ،خشكشويي 

 ،قوطي سازي 

 توليد بلوك هاي سبك بتن، 

 سازيبخش هاي خاصي از صنايع فوالد، 

 با اتوكالوهاي بزرگ الستيك سازي. 

 رخ مي دهد.ساعت  در در قسمت قابل مالحظه اي كه سنگين و طوالني بودهممكن است اين صنايع، اوج مصرف  در

جريان لحظه اي با رف ولي اوج مص و كوتاه لحظه هاي متناوب از مصرف بخار، هايسيكل  ،در برخي صنايع ديگر

   :تشكيل شده اندبسيار باال 

 پالستيك و پلي استايرن، 

 استريليزاسيون صنعتي و بيمارستاني، 

 ،جداسازي پوست 

 .جوراب بافي 

                                                            
٢ Batch Processing Industries 



 

 

  
  نوسانات مصرف بخار در صنايع توليد انبوهنمودار : 1شكل شماره 

به طور محسوسي از  اين اوجتقاضا براي بخار لحظه اي بوده و  ،اوج مصرفنشان مي دهد كه در هر  نمودار فوق

با ، نيستند مورد نياز بويلر و مجموعه مشعل قادر به توليد بخار به ميزان از آنجاييكهميزان بار متوسط باالتر است. 

و همچنين كارخانه  محصول توليديمشكالت جدي در يافته و باعث بروز كاهش  بويلر فشار بخار توليدياوج مصرف 

  در كيفيت بخار مي گردد.

رين حالت، اخطار سطح پايين آب بويلر به دليل جوشش سريع و پايين آمدن بيش از اندازه سطح آب درون در حادت

همانطور كه پيشتر گفته ار توليدي بخحالت نيز در بهترين  مي گردد.خاموش شدن و قفل شدن بويلر  بويلر، باعث

  :گرددبه موارد زير  منجر مسئله افت فشار مي تواند همراهبه  تاين مشكالدر نتيجه، . مي شودمرطوب و آلوده شد، 

 توليد افزايش زمان فرآيند. 

 خرابي و يا از بين رفتن محصول.، كاهش كيفيت 

 براي  ات ايمنيو اتصاالت و در پي آن خطرها  به لوله صدمه، ايجاد ضربه چكش در خطوط اصلي بخار

 پرسنل.

  مي توان اينگونه برشمرد: نيز را دارددر پي مشكالتي كه اوج مصرف براي موتورخانه هاي بخار 

  تعمير و نگهداري. عملياتافزايش 

 .كاهش عمر بويلر 



 

 

  در به طور متناوب (مشعل  مشعل كم و زياد شدن شعلهدليل ، به در مشعل ها احتراقكاهش راندمان

  .ز چند دقيقه دوباره روشن مي شود)مصارف خيلي پايين خاموش و تنها بعد ا

ه مي باشد كه البته باز چند بويلر و يا بويلرهايي با ظرفيت بيش از حد نياز  روشهاي حل اين مساله استفادهيكي از 

  و همچنين هزينه باال منجر خواهد شد. راندمان كلي شبكه پايين آمدن 

  بمنظور توضيح بيشتر كاهش راندمان عمومي به مثال زير توجه كنيد:

 برون 1متناسب، ميزان اتالف حرارتي تشعشعي از طريق بدنه در حدود  در بويلرها با توليد و مصرف بخار %

 ده بخار است.

  بخار 2% حداكثر ميزان توليدي آن كاهش يابد، اتالفات در حدود 50در صورتي كه خروجي بخار بويلر تا %

 .توليدي خواهد بود

 ميزان بخار توليدي خواهد بود.4% حداكثر توان بويلر، اتالفات بدنه در حدود 25 با كاهش توليد بخار تا % 

% 1و به همين ترتيب در صورتي كه بويلر با توقف بخار خروجي فقط در فشار كاري نگاه داشته شود، ميزان اتالف 

  % نسبت به بخار توليدي خواهد بود.100بدنه برابر با اتالف 

. را موجب خواهد شدند، مشكالتي انتخاب شده باش نيز ديگ هاي بخار بر اساس اوج مصرف از طرفي، در صورتيكه

شرايط بحراني وقتي رخ  خاموش شود.براي مدت زماني بر اثر كاهش ميزان مصرف بخار ممكن است بويلر  ،در عمل

ممكن است با  خواهد داد كه در زمان خاموشي بويلر به طور ناگهاني مصرف بخار به شدت افزايش يابد. بنابراين،

زمان اتالفي در نتيجه وارد نمودن مجدد دستي بويلر بويلر از مدار خارج شود. كنترل، اعالم خطاي سطح آب در تابلو 

  ممكن است غير قابل قبول باشد.جهت توليد به مدار 

	

  سطح بندي ميزان مصرف

بويلرهاي مدرن امروزي در صورت اعمال بار مناسب بسيار موثر و با راندمان بوده و به سرعت به افزايش ميزان 

بخار پاسخ خواهند داد با اين حال، بسياري از بويلرها نمي توانند به صورت مطلوب جوابگوي مصارف ناگهاني مصرف 

  باالي بخار و تغييرات زياد در مصرف باشند.

هاي  ، روشاين نوساناتبخار در برابر تاثيرات سوء  شبكهحفاظت از جهت ايجاد ثبات در نوسانات بار و در نتيجه 

  به بحث در مورد آنها پرداخته مي شود. ادامهته مي شود كه در بكار گرف متعددي



 

 

  روش هاي مهندسي

غير  يايزوله كردن بخش ها با استفاده شوند كه در واقع به عنوان يك ابزار محافظ نندمي توا 3فشار حافظشيرهاي 

بر روي  اين شيرها مي توانند مستقيماً .دريافت بخار را به قسمت هاي مهم تر مي دهنداولويت بخار سيستم  ضروري

  )2بويلر و يا خط اصلي بخار نصب شوند. (شكل شماره 

  دارد. بستگي به شدت اوج مصرف و فرض روشن بودن بويلر در زمان اوج مصرف  ،ميزان موفقيت اين روش

و در صورت افزايش در صورت كاهش فشار در كلكتور اصلي، شيرهاي مذكور مدارهاي متناظر را قطع خواهند نمود 

فشار كلكتور (كه در اثر كاهش بار مصرفي در نقاط ضروري تر بوده است)، شيرها باز شده و بخار را به ديگر قسمت 

  هدايت مي نمايند. ها

  

  

  

  

  

  

  

  شك

  

  .نوع ديگري از اين شيرهارا مي توان مستقيما در خروجي اصلي بويلر نصب كرد: 2شكل شماره 

  :بايستمي فشار تنظيمي 

  با كنترل هاي   حافظ فشارل ميان كنترل شير خجهت جلوگيري از هرگونه تداحداكثر بويلركمتر از فشار

 مشعل باشد.

  در حدي كه فشار بويلر در سطح ايمن نگه داشته شود.باشد به اندازه كافي باال 

سرانگشتي مي  صورتانتخاب مي شوند، ولي به  درون شير ، با در نظر گرفتن حداقل افت فشارحافظ فشارشيرهاي 

  انتخاب شوند.اندازه خط هم  توانند
                                                            

٣ Surplussing Valves 

 



 

 

  دو المان يا سه الماني:سطح آب  هاي كنترلاستفاده از

در لحظـه اوج  و بـويلر  نبوده  بسيار باال و شديدموفق عمل كنند كه اوج مصرف مي توانند اين كنترل ها در شرايطي 

  باشد.نيز  كافي توليد بخار بايد داراي ظرفيتبار روشن باشد. همچنين بويلر 

كنترل سـطح بـويلر و    يكي كه وروديدو از كنترل جهت تنظيم شير كنترل آب تغذيه بويلر، الماني،  كنترل هاي دو

 استفاده مي كند.مي باشد  (جريان سنج در خروجي بويلر)ميزان گذر بخارديگري 

جهـت كنتـرل   نيز آب تغذيه بويلر  جريان سنجيك ورودي از  ي فوق ازكنترل مداردو عالوه بر  المانيسه  هاي كنترل

بـا   سطح تدريجيسيستم كنترل سوم براي بويلرهايي كه از  مدارميزان آب تغذيه ورودي به بويلر استفاده مي كند. (

  استفاده مي كنند مناسب است.) شير كنترل آب تغذيه 

  

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  نصب شير حافظ فشار در خروجي بخار بويلر :3شكل 

 88708223-24 (شماره تلفن هـاي  كنترل عالقمندان جهت دريافت اطالعات بيشتر مي توانند با شركت پارس جم

 ) تماس حاصل فرمايند. به ادامه اين مبحث در شماره بعد توجه فرمائيد. E‐mail : info@pars‐jam.comو

  


