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  ) 2(بخار نوین پیرامون تله هاينگاهی 
 

  کنترل شرکت پارس جم
 عادل قهرمانیمهندس  :هلاقم هدنسیون

 

ü  نصب تله هاي بخار  

باید دفترچه هاي نصب و نگهداري  همراه  که توسط سازنده مربوط  حتما  با توجه به تنوع تله هاي بخار ،  قبل از نصب هر تله
  . می شود  را کامال بررسی و نکات الزم را رعایت نمود  ارائه

  . حتما به فلش هاي راهنماي نصب تله بخار که بر روي بدنه و پالك آن نشان داده شده است دقت کنید
تله هاي بخار فلوتري و باکت ، همواره باید طوري نصب . استجریان معموال فلش روي بدنه نشان دهنده جهت ورود و خروج 

جهت قرار گیري شناور یا سطل معموال  . شوند تا  شناور  یا سطل داخل آنها بتواند آزادانه و  بصورت عمود بر زمین حرکت نماید
معموال  تامین این دو نوع تله با انواع  توجه داشته باشید که. با فلش رو به پائین حکاکی شده بر روي پالك نشان داده می شود

 . مقدور است توسط سازنده  چیدمان اتصاالت ورود و خروج بصورت افقی یا عمودي

تله هاي بخار ترموستاتیک و ترمودینامیک می توانند با هر زاویه اي نسبت به زمین بصورت افقی یا عمودي نصب شوند ، اگرچه 
  . عمر دیسک تله هاي بخار ترمودینامیک در حالت نصب عمودي کاهش می یابد

و بدنه هاي فوالدي نمود استیل استفاده با جنس بدنه استینلس  يتله هاي بخاراز  می توان بمنظور حصول حداکثر عمر کاري ، 
این تمهید خصوصا در مورد تله هاي بخار کوچک . عمر کاري کم تر هستندبا  و چدنی نیز از انتخاب هاي ارزان تر  و احتماال 

  . نظیر مدل هاي ترمودینامیک  قابل اجرا است
کیبی بلودان بر روي صافی  استفاده نمائید تا امکان تمیز در صورت امکان از تله هاي بخار داراي صافی داخلی و همراه با شیر تر

توجه داشته باشید که بسیاري از تله هاي بخار داراي صافی .  کاري صافی در حین بهره برداري و بدون قطع سیستم میسر شود
  . تخت داخلی هستند که نیاز به باز کردن و سرویس دوره اي را می طلبد 

تورك  بهمراه هاي تله هاي بخار و دیگر اجزا در ایستگاه مربوط ، سعی کنید تا از آچار مخصوص بمنظور سفت کردن پیچ فلنج 
میزان گشتاور الزم در . شوندبه اندازه مناسب سفت  ها  استفاده کنید تا پیچجهت اعمال گشتاور مناسب بر روي مهره ها  متر 

  . کاتالوگ هاي نصب سازنده ها ارائه می شود
گسکت ها با  هر دو طرف  ب بندي مناسب و جلوگیري از نشت بخار در مورد اتصاالت فلنجی ، مناسب است تابمنظور ایجاد آ

الیه نازکی از چسب مخصوص مقاوم در برابر حرارت پوشانده شوند و در مورد اتصاالت دنده اي نیز می توان از همین نوع چسب 
  . ها بجاي خمیر کنف استفاده نمود
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  . ر از نوع گرافیتی و یا کامپوزیت متناسب با دماي کاري هستندگسکت هاي مناسب بخا
همچنین یک شیر . ، ایستگاه تله بخار باید مجهز به دو شیر قطع و وصل در ورودي و خروجی باشدامکان تعمیرات  ایجاد  جهت 

و یک شیر تخلیه نیز قبل از تله بخار بمنظور تست و نیز تخلیه فشار ) قبل از شیر یک طرفه (تخلیه کوچک بعد از تله بخار 
  . مجموعه تله بخار جهت باز نمودن هر یک از شیر آالت مفید است

بمنظور ایجاد ایمنی و جلوگیري از تولید صداي زیاد در مورد تله هاي بخاري که کندانس آنها مستقیما به محوطه تخلیه        
    این قطعات خصوصا در مورد.می توان از دیفیوزرهاي مخصوص کاهش صدا استفاده کرد)  خصوصا در فشارهاي باال(می شوند

مفید تر بوده و خسارت به محیط پیرامون را نیز ) مانند تله هاي بخار ترمودینامیک (دارند تله هاي بخاري که عملکرد ناگهانی 
همچنین بمنظور حفاظت پرسنل  خروجی این تله هاي بخار باید  در محلی امن و نزدیک به سطح زمین و نیز .  کمتر می کند

  . دور از محل عبور و مرور  آزاد شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در مواردي که نیاز به جایگزنی سریع تله هاي بخار احساس می شود و یا درصورت وجود محدودیت فضاي نسب و نیز استفاده از 
اتصاالت کمتر که منجر به ایجاد پتانسیل نشتی کمتر نیز می شود ، می توان از مجموعه ایستگاه هاي آماده و فشرده تله بخار 

  . استفاده نمود
  
  
  
  
  

 
 

 
   تخلیه مستقیم تله بخار به محوطه                         نصب دیفیوزر              
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  ایستگاه فشرده تله بخار
  

الزم است تا لوله هاي کندانس خروجی تله هاي بخار و لوله هاي اصلی برگشت کندانس به درستی و با اندازه بزرگ انتخاب شوند 
این پیش بینی . تا قادر به حمل بخار فالش و یا احتماال نشتی هاي بخار جزئی باشند بدون اینکه سرعت جریان در آنها باال رود 

همچنین با ایجاد مسیر مناسب برگشت کندانس . هت جلوگیري از خوردگی و ایجاد ضربات چکش در این خطوط ضروري استج
  . و عدم استفاده از زانوئی ها و اتصاالت زیاد ،  باید فشار برگشتی روي تله هاي بخار را  به حداقل رسانید

ورودي و خروجی کامال عایق کاري شوند تا ضمن حفاظت محل هاي است تا لوله کشی نزدیک به ایستگاه تله بخار در مناسب 
عایق کاري تله هاي بخار ترمودینامیک و ترموستاتیک مجاز نبوده ولی در مورد تله . پرسنل از اتالفات حرارتی نیز جلوگیري شود

و در جعبه هاي عایق باز شهاي فلوتري و یا باکت بمنظور حفاظت در برابر یخ زدگی در مواقع خاموشی سیستم می توان از 
  . امکان بازدید و تعمیرات نیز سلب نشود ااطراف تله بخار استفاد کرد ت

  
ü   عملکرد  تله هاي بخار 

  : عملکرد مناسب تله هاي بخار به پارامترهاي زیادي وابسته است 
ره برداري از سیستم و فرایند انتخاب ، اندازه گزاري مناسب و نصب صحیح ایستگاه تله بخار تاثیر مستقیمی بر به –الف 

نوع . متاسفانه استفاده از یک نوع تله بخار جهت کلیه کاربردها غیر ممکن است. ، عمر کاري سیستم و قابلیت اطمینان آن دارد
  . در انتخاب تله بخار موثر هستنداختالف فشار کاري میزان کندانس و  کاربرد ، 

   1مقدار باالي ذرات جامد موجود در آب بویلر.آب بویلر با کیفیت ضعیف منجر به تولید بخار بی کیفیت نیز می شود -ب
می تواند منجر به حمل مواد شیمیائی آماده سازي آب ، به داخل بخار خروجی گردد که در طی مسیر به صورت باقی 

بنابراین الزم است تا . الت و سطوح انتقال حرارت خواهد نشستمانده و رسوب بر روي شیرآالت ، تله هاي بخار ،  اتصا
  . کیفیت آب بویلر توسط اوپراتورهاي واحد یوتیلیتی به درستی تنظیم شود

                                                   
1 TDS=Total Dissolved Solids 
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رطوبت با . مورد دیگري که در مورد کیفیت بخار مطرح است  ورود رطوبت و ناخالصی ها به داخل بخار است –ج 
وجود رسوبات و ذرات در هر سیستمی با توجه . تله هاي بخار مناسب قابل کنترل استو  استفاده از عایق کاري ، نصب سپریتور

همانطور که عنوان شد ، جهت جلوگیري از گرفتگی تله هاي بخار حتما باید در . به اندازه و موقعیت سایت غیر قابل اجتناب است
  . و کاهش تعمیرات کمک می کنداین تمهید به افزایش عمر تله ها . ورودي آنها از صافی استفاده کرد

شیرهاي قطع و وصل ایستگاه تله بخار باید از نوع مناسب جهت بخار بوده و بصورت مداوم باز و بسته شده  سالمت  - د
  . عایق کاري سیستم نیز باید بصورت دوره اي بررسی شود. آنها چک شود

ارتفاع گرفتن خط . فشار معکوس روي تله هاي بخار بر عملکرد و ظرفیت عبور کندانس  آنها تاثیر مستقیم دارد - ه
بازدید منظم و . کندانس اصلی در خروجی تله بخار ، قطر کوچک لوله و یا نشتی از دیگر تله هاي بخار بر این پارامتر تاثیر گزارند

  . ز راندمان مناسب فرایند شده و عمر سیستم بخار و کندانس را افزایش می دهدمدیریت تله هاي بخار موجب اطمینان ا
تغییرات فشار ورودي به تجهیزات مصرف کننده نظیر ري بویلرها  یا مبدل هاي حرارتی داراي شیر کنترل که داراي  -و

بارهاي حرارتی کمتر موجب بسته . ستندتغییرات بار حرارتی هستند ،  عامل دیگري در ایجاد اختالف فشار کم دو سر تله بخار ه
این پدیده منجر به . تر شدن شیر کنترل و کاهش فشار ورودي بخار حتی تا اندازه فشار خط کندانس یا کمتر از آن  می شود

دربسیاري از موارد نیز  تاثیر چشمگیر و قابل مالحظه اي در فرایند به چشم نمی . برگشت کندانس در داخل تجهیز می شود
یک راه حل . رد ولی ایجاد تنش هاي مکانیکی در نتیجه ضربات چکش و نیز خوردگی بمرور زمان از نتایج دراز مدت استخو

  . رفع این مشکل استفاده از پمپ هاي مکانیکی کندانس است
ر از در این فاصله زمانی ، فشار بخا. خاموشی سیستم می تواند مشکالتی را جهت تخلیه کامل کندانس ایجاد کند - ز

ثقلی هستند تله هاي بخاري که تحت فشار ورودي . دست رفته ولی با پائین آمدن دماي سیستم هنوز کندانس تشکیل می شود
می توانند هنوز کندانس را خارج کنندولی در قسمت هائی از مسیر که لوله کشی بصورت معکوس و رایزرهاي رو به باال یا تخلیه 

در این نقاط باید با استفاده ازشیرهاي دستی بلودان یا . کندانس با مشکل مواجه می شود به سیستم تحت فشار  است ، خروجی
  . کندانس را خارج نمود 2تله هاي بخار دما ثابت 

   
ü اخالل در کار   تله هاي بخار  و تشخیص صحیح 

تله بخاري که بصورت باز و با نشت بخار معیوب شده ، هنوز هم قادر به تخلیه و عبور کندانس فرایند یا خط بخار می باشد ولی 
باید توجه داشت بجز موارد خاص و با داشتن دالیل کافی هیچ گاه نباید شیرهاي . هزینه هاي بهره برداري را افزایش می دهد

این امر منجر ممکن است منجر به ایجاد خطرات بسیار جدي مثال بشکل . ها را از مدار خارج کردورودي تله هاي بخار را بسته آن
  . ضربه چکش شده و یا در کاهش کیفیت فرایند و تولید تاثیر مستقیم بگزارد

                                                   
2 Fixed Temperature Steam Trap 
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  : اوپراتورها می توانند تله هاي بخار معیوب را با چندین روش تشخیص دهند 

  تله هاي بخار داراي نشتی  -الف
تله بخاري که مستقیما کندانس را به اتمسفر تخلیه کرده و در حالت باز خراب باشد ، مقادیر زیادي از بخار را از لوله خروجی 

تله هاي بخاري که . این نشتی ممکن است به ایجاد خطراتی جهت پرسنل خصوصا در فشارهاي باال منجر شود. تخلیه می کند
ر ندانس هستند و داراي شیر تخلیه نیز در خروجی نیستند ، فقط با یک تستداراي خروجی بسته به سیستم برگشت ک

عبور بخار . در این مورد توجه شود که اوپراتور مربوط باید کامال مسلط و داراي تجربه باشد. اولتراسونیک قابل تشخیص هستند 
وجود بخار زیاد در تانک . به همراه داشته باشداز این تله ها صداي یکنواخت و زیادي تولید کرده ممن است ارتعاش لوله را نیز 
  . هاي کندانس نشان دهنده نشتی یک یا چند عدد از تله هاي بخار سیستم است

  
  مسدودتله هاي بخار  -الف

همچنین لوله ورودي به ایستگاه . در این حالت ایستگاه تله بخار سرد یا بادماي بسیار کم بوده و داراي تخلیه محدود یا صفر است
کندانس ساکن و سرد باعث افزایش خوردگی شیرآالت و اتصاالت شده و بخار مرطوب . نیز ممکن است تا فاصله زیادي سرد باشد

استفاده از دما سنج . پتانسیل ایجاد ضربه چکش در این حالت افزایش می یابد. نیز بر انتقال حرارت فرایند تاثیر معکوس دارد
به همراه اطالع از فشار و دماي کاري سیستم و تجربه اوپراتور می تواند به تشخیص این تله ها  هاي پورتابل مادون قرمز می تواند

  . کمک کند
بصورت مثال  در تله هاي . در بسیاري از موارد سرد بودن تله هاي بخار بعلت گرفتگی در باالدست جریان اتفاق می افتد: توجه 

از پاکت  )٢/١"معموال با اندازه ( بخاري که جهت تخلیه کندانس خطوط توزیع بخار استفاده می شوند ، در محل اخذ انشعاب 
همچنین شیرهاي اتصال مربوط که . مربوط ممکن است  رسوب و گرفتگی ایجاد و مسیر ورود کندانس به سمت تله را ببندد

  . معموال در ارتفاع خط بخاردر روي رك اصلی  و دور از دسترس هستند ممکن است سهوا  مدت هاي زیادي بسته مانده باشد
  

ü تعمیرات و نگهداري برنامه ریزي شده 

  : نمونه پریود زمانی تست تله هاي بخار در یک برنامه منظم تعمیرات و نگهداري به شرح زیر است 
  حداقل هر سه ماه یک بار : تله هاي بخار فشار باال 

  حداقل هر شش ماه یک بار: تله هاي بخار فشار متوسط 
  حداقل هر هشت ماه یک بار: تله هاي بخار فشار پائین 

  : تله بخار  باید اطالعات مربوط  برداشت و یادداشت شده و عملیاتی نیز انجام گیرد در هر تست ایستگاه 
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 نحوه عملکرد تله بخار •

 در صورت امکان صافی تله بخار بلودان زنی شود •

 . در صورت نیاز شیرهاي قطع و وصل باز و بسته شده روغن کاري شوند •

 . پتانسیل هاي ایجاد خطر نظیر نشتی هاي بخار بررسی شوند •

 .نتایج تست و بازرسی بر روي نرم افزار مرتبط پیاده شده و آنالیز گردد •

 . گزارش هاي حاصل تهیه و جهت اقدامات بعد در دستور کار قرار گیرند •

 

. یک برنامه منظم تعمیرات و تست تله هاي بخار فقط در صورتی ارزش دارد که موارد معیوب پی گیري و رفع عیب شوند: توجه 
  . مسئول مورد نظر این کار باید کامال صریح بوده و پی گیري امور تا ایجاد نتیجه دلخواه کامال انجام گیرد

  
ایمنی ، زمان بهره برداري ، قابلیت اطمینان سیستم ،  نظیر سلسله موارديبصورت عمومی با رعایت  تقدم رفع مشکل تله ها باید

  : رفته سپس اولویت هاي زیر نیز مد نظر قرار گیرند انجام گ اتالفات  انرژي
 فشار باال ، متوسط ، پائین: فشار  -1

 ...هاي تریسرهاو  تله هاي فرایندي و خروجی تجهیزات ، تله هاي خطوط اصلی بخار ، تله -2

 مسدود ، جریان خروجی محدود ، باز مانده و داراي نشتی بخار: نوع خرابی  -3

  : اطالعاتی  که در زمان بازرسی تله هاي بخار ثبت می گردند را می توان به شرح زیر بیان کرد  پاره اي از 
ار کاري ، نوع کاربرد ، زمان نصب ، نوع نصب محل نصب ، نوع تله بخار ، اندازه ، سازنده و مدل تله ، فش :اطالعات پایه  - 

 ....، وضعیت شیرآالت دیگر ایستگاه نظیر صافی ، آب نما ، شیر یک طرفه و شیرهاي قطع و وصل و 

 نشتی بخار ، مسدود ، سالم ، خارج از سرویس  :وضعیت کارکرد  - 

 ..لت دسترسی به تله و نحوه عمومی نصب تله بخار ، نشتی هاي خارجی ، خطرات ایمنی ، سهو :نظریات  - 

 

  : آنالیز نتایج 
با دنبال برنامه منظم نگهداري سیستم ، اطالعات کاملی از پراکندگی تله هاي بخار ، عملکرد و قابلیت اطمینان آنها در هر منطقه 

بررسی دقیق و چک کردن موارد مختلف با . از سیستم بخار جمع آوري شده مناطقی که داراي ضعف هستند معلوم می شوند
پارامترهاي طراحی مربوط جهت اطمینان از انتخاب صحیح تله هاي بخار و یا بصورت عمده تر سیستم بخار و کندانس و       

 در نواحی مشکل دار  بازرسی هاي بیشتري، ممکن است بمنظور ردیابی علل ریشه اي مشکالت .  لوله کشی مربوط الزم می باشد
  . نیاز باشدمورد 
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  : اقدام جهت رفع نواقص 

.    در این مرحله پس از مشخص شدن لیست کاملی از تله هاي بخار و شیرآالت  معیوب و  جایگزین  مناسب مشخص می گردد
پس از اعالم نتایج بازدید بصورت سرفصل وار و عناوین مهم به مدیریت مجموعه و کمیته تصمیم گیري ، با همکاري واحد 

ت منطقه اي یا عمومی  اقدام نموده و با ایجاد برنامه ریزي مدون نسبت به اصالح تدارکات کاال باید نسبت به تامین موارد بصور
توجه کنید که تعویض یک تله بخار معیوب با تله بخار نو ممکن است بصورت کوتاه مدت وضعیت را بهبود . سیستم اقدام کرد

رد تا بتوان در زمان بیشتري بدون مشکل بخشد ، ولی در انتخاب نوع مناسب تله بخار و کیفیت آن باید دقت کافی صورت گی
  . خاص از سیستم بهره برداري کرد

کلیه عملیات بازرسی تله هاي بخار بی فایده بوده  و سیستم  در صورت عدم اقدام مساعد جهت رفع نقص ،  یادآور می گردد
این مشکال ت بعضا مستقیم و واضح بوده و در برخی .  ناچار است تا  مشکالت بسیار زیاد حاصل را  در طول زمان بدوش کشد

  . موارد بصورت غیر مستقیم و در دیگر بخش ها خود را نشان می دهند
تله هاي بخار قابل تعویض بوده و درصورت نیاز می توانید از سازنده مربوط نسبت به تهیه  توجه کنید که اکثر قطعات داخلی

قطعات یدکی طبق نقشه هاي شماتیک و شماره هاي داخلی کاتالوگ سازنده اقدام کرده تله هاي بخار خود را با هزینه کمتر 
  . تعمیر و سرویس کنید

  
  
  
  
  
  

  تله بخار فلوتري  قطعات یدکیلیست نمونه 
  
  

              و     24 , 88708223شـماره تلفـن هـاي    ( عالقمندان جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر مـی تواننـد بـا شـرکت پـارس جـم           
jam.com-info@parsmail : -E  (تماس حاصل فرمایند         .  

  


