
 

 

  از سيستم هاي بخارميعان ناپذير  هوا و گازهاي تخليه
  شركت پارس جم كنترل

 از: مهندس زهرا كبير

  

در عملكـرد و كـارايي    و اسـت كـه   ميعـان ناپـذير   بخار وجود هوا و گازهاي هاي مشكالت اساسي در سيستماز يكي 

 مي باشد،وات بر كلوين متر  024/0 با گرمايي هوا برابر ندگيرسانبراي مثال،  تي پديد مي آورند.مشكالسيستم بخار 

هـوا و   تخليه. عدم استوات بر كلوين متر  385مس و  8/71، آهن 563/0معادل گرمايي آب رسانندگيدر حالي كه 

از آنجـايي  مي شـود.   انتقال حراراتاز راندمان  درصد 21حداقل موجب كاهش گازهاي ميعان ناپذير از سيستم بخار 

راهكارهاي افـزايش  اصلي ترين يكي از تخليه هوا عايق هاي حرارتي بشمار مي رود،  قوي ترينكه هوا بعنوان يكي از 

  .راندمان سيستم هاي بخار است

توانـايي  در لحظه راه اندازي و نيز كـاركرد سيسـتم   كه طراحي نشده اند بعالوه، عموما سيستم هاي بخار به گونه اي 

سيسـتم كـاهش   ، فشـار  در سـرويس نباشـد   آنتجهيـزات  يكي از بخار يا  شبكهزماني كه را داشته باشند. تخليه هوا 

منجـر بـه   ايـن كـاهش حجـم     كاهش مي يابد. به ميزان بسيار زياديبه كندانس تبديل شده و حجم آن بخار  ،يافته

 Airتخليـه هـوا (   شـيرآالت از جملـه   مختلفـي هوا از طريـق اجـزاء    شده و در نتيجه تجهيزيا  شبكهدر  ءايجاد خال

Vents(،ايجـاد  خالء جايگزين كشيده شده و  شبكهو فلنج ها به داخل  پكينگ ساقه شيرآالت ، شيرهاي خالء شكن

 .شده مي شود

از مـايع  هنگامي كه آب ديگ به صورت محلول مي باشد. آب تغذيه ديگ شامل درصد كمي از گازهاي ميعان ناپذير 

بخـار   مـي شـوند.   داخل سيستم كشـيده آزاد شده و بهمراه بخار به گازهاي ميعان ناپذير تغيير فاز مي دهد، به بخار 

 تبديل كندانسدر طول سطح حرارتي به با از دست دادن انرژي  كرده ويند آزاد آخود را در طول انجام فرانرژي نهان 

باقي مي  يحرارت طول سطحدر  تخليه نگردند كه زمانيتا  نشده وچگاليده گازهاي ميعان ناپذير . در مقابل، مي شود

  مانند.

 به علت ايجاد امكان تخليـه ثقلـي كنـدانس از تجهيـز مربوطـه      ر روي تجهيزات حرارتيوجود شيرهاي خالء شكن ب

، خالء ايجاد شـده كنـدانس را   بر روي تجهيزات حرارتي خالء شكنهاي شير در صورت عدم وجود مي باشد.ضروري 



 

 

پكينـگ  ساير تجهيزات سيستم بخار از جملـه   هواي مورد نياز خود را از خط بخار به تبع آن و نگه داشتهدر سيستم 

در اولـين گـام راه انـدازي دوبـاره      .كنـد خالء ايجاد شده مـي   جايگزين و كشيدهيا فلنج ها به داخل  شيرآالتساقه 

 را تخليه نمود. سيستم بخار و تجهيزات حرارتي مي بايد هوا

  

  اثرگذاري هوا در سيستم بخارنحوه 

  مان انتقال حرارت مي شود:راندموجب كاهش هوا 

منتقـل شـده و بخـار بـه      سـيال فرآينـدي  به بخار از  به دليل اختالف دماانرژي نهان بخار  ،در سطوح انتقال حرارت

گازهاي ميعـان ناپـذير و   مي شود. اين در حالي است كه از سيستم تخليه شده و بصورت ثقلي تبديل  (كندانس) آب

يك اليه هوا يا گازهاي . حرارت ايجاد مي كند نتقالديواره سطح ا روي را بر عايقياليه مانده و باقي درون شبكه هوا 

اينچ در برابـر انتقـال حـرارت     3 به ضخامت معادل يك ديوار آهنيمقاومتي اينچ  001/0غير قابل ميعان به ضخامت 

  . بگذردنيز  عايق حرارت بايد از اين اليه از سطح انتقال عبورانرژي گرمايي در لحظه . )1ايجاد مي كند. (شكل شماره 

  
  مس و آهن مقاومت هوا در مقايسه با: 1شكل شماره 

  بگذرد:از موانع متعددي  ي مي بايستفرآيندمواد در مسير رسيدن به  انرژي گرمايي نهان بخار

 بخار قسمتدر اليه ثابتي از هوا يا بخار  )1

 اليه كندانس )2

 مواد خورده شده گي يانگ زدز )3

 حرارت منتقل كنندهديواره فلزي  )4

 محصول سوخته  -محصول قسمت )5

 محصول قسمتبر روي ديواره اليه ثابتي از مواد  )6



 

 

  
  موانع انتقال انرژي :2شكل شماره                                                         

 :هوا موجب كاهش دماي بخار مي شود  

فشـارهاي   با مجموعكل مخلوط فشار  ،از گازها و بخارات در مخلوطي بيان مي كند كهقانون فشارهاي جزئي دالتون 

 رابطه مسـتقيمي بـا  اين فشار  وفشار كل بوده كسري از  ،هر فشار جزئي است. برابر گازها يا بخاراتجزئي هر يك از 

% هـوا و  25مخلوطي از براي مثال، فشار بر حسب واحد فشار مطلق مي باشد.  داشته و واحد آنهر يك از اجزا  حجم

ــر75گازهــاي غيــر قابــل ميعــان و  ــا % بخــار براب ــر  7/114  ب (در مــي باشــد. ) psia( ايــنچ مربــع مطلــقپونــد ب

  )F°87/337دماي

   .F°317در دماي  psia02/86يا  7/114×75/0 با فشار جزئي بخار برابر

  .psia56/28يا  7/114×25/0 برابر بافشار جزئي هوا 

 از در حالي كه دماي خـط بخـار و يـا تجهيـزي كـه      مي باشد. F°317 با برابر psia7/114دماي بخار اشباع در فشار

  است. F°87/337 برابر باباشد  پر شده % بخار75% هوا و گازهاي غير قابل ميعان و 25از  يمخلوط

هوا و گازهاي غير قابـل  حجم هاي ميعان ناپذير و هوا مشكالت ديگري را نيز براي سيستم بخار بوجود مي آورند. گاز

جهت جريـان، پرداخـت   سرعت،  اساسهوا بر ثابت نمي باشد. ضخامت اليه ثابت ميعان بر روي سطح انتقال حرارت 

  تغيير مي كند.غيره و  ي جدارهفلزسطح 

دارنـد،  توسط هوا و گازهاي ميعان ناپـذير  ايجاد شده  التمقابله با مشك صنايع مختلف با افزايش فشار بخار سعي در

  تحميل مي شود. آنهادر مقابل، هزينه بيشتري جهت توليد بخار با فشار باالتر به در حاليكه 

  



 

 

  بخارحذف گازهاي ميعان ناپذير و هوا از سيستم 

  هواهايي جهت تخليه گازهاي ميعان ناپذير و  روشادوات و 

 شير دستي: -الف

  معايب:

 شيركار با جهت  نيروي بهره برداربه  نياز -1

  مزايا:

 ل هوااز تخليه كامنيروي بهره بردار حصول اطمينان  -1

 زمان راه اندازيدر نيروي بهره بردار تخليه كندانس توسط  -2

 كندانس تحت فشارخطوط بخار و  دربه طور معمول استفاده  -3

 شير اتوماتيك:  - ب

  معايب:

 امكان خرابي شير هواگير و نياز به تعميرات -1

 اطمينان از تخليه كامل هوا عدم حصول  -2

  مزايا:

  در محل شيرنيروي بهره بردار عدم نياز به حضور  -1

 :تجهيز هواگير  - ج

تجهيز هـواگير   دما مي باشد. به همين علت، درفاكتور كليدي %، 100در تشخيص مخلوط هوا/ بخار از بخار      

  )3(شكل شماره  .قرار داده شده است و يا كپسولي آكاردئوني قطعه ترموستاتيكي يكاتوماتيك 

  

  

  

  

  

  



 

 

  هواگير شير :3شكل شماره 

راه سـپس  خـاموش و   خـود  كه در طول هفته كاريبكار مي روند  انتقال حرارتي تجهيزات در اغلب يرهواگ شير

عملكرد سيستم نيز افزايش بدين صورت ضمن كاهش نياز به فعاليت نيروي بهره بردار،  مجدد مي شوند. اندازي

موجـب خرابـي    مي يابد. بايد توجه نمود كه شيرهاي هواگير با كيفيت نامناسب و از توليد كننـدگان نـامطمئن  

   و عدم رغبت بهره بردار به استفاده از اين شيرها مي شود. زودرس شير

 تله بخار:  - د

هواگير اوليه  مكانيزمعنوان يك  هبهيچ گاه بدليل هدف و نوع طراحي متفاوت تله هاي بخار، اين تجهيزات 

مكانيزم هواگير ثانويـه شـناخته مـي شـوند.     به عنوان ولي به علت داشتن توان تخليه هوا، . تلقي نمي شوند

ايجاد مسيري جهت نشـت هـوا و تعبيـه مكـانيزم ترموسـتاتيك      دو روش به تخليه هوا توسط تله هاي بخار 

  .صورت مي گيرد

  هوا نشت ي جهتمسير ايجاد  -1

بـه  تعبيه شـده اسـت.   و جلوگيري از نشت بخار هوا  نشت جهتبسيار كوچك ي مسير ،در طراحي تله بخار

  هوا را از سيستم خارج كند. ملعلت كوچك بودن اين مسير، تله بخار نمي تواند به طور كا

  مكانيزم ترموستاتيك  -2

ايـن قطعـه ترموسـتات،     روزنـه بدليل اندازه . استدرون تله بخار استفاده از قطعه ترموستاتيك  ،روش ديگر

 از نـوع  ترجيحـاً ، يفرآينـد خطوط در ر تله هاي بخا تخليه مي شود.حجم زيادي از هوا در زمان راه اندازي 

 مكانيزم ترموستاتيك تخليه هواانتخاب مي شوند تا  )Float & Thermostatic( و ترموستاتيك يشناور

  را دارا باشند.

  

  نصب تجهيزات هواگير

  خطوط بخار: -الف

بـا   باشد. در طول اين زمـان، مي راه اندازي خطوط بخار  لحظهاز اساسي ترين وظايف تخليه گازهاي غير قابل ميعان 

يك شير دستي جهت  در برخي موارد، موجود خارج مي شود.كندانس و هواي  ،روي خطپاكت  تخليهشير  باز كردن

  )4(شكل شماره  در باالي خط بخار نصب مي شود. جهت اطمينان بيشترتخليه هوا 



 

 

  
  خطوط بخار :4شكل شماره 

  

  فرآينديخالء شكن در تجهيزات  مثال هايي از محل نصب شيرهاي تخليه هوا و -ب

در در تجهيزات فرآيندي، درك و فهم نوع طراحي آنهاست. نكته كليدي در شناسايي محل نصب شيرهاي تخليه هوا 

 جهـت نصـب   در باالي بدنـه  جايگاه مخصوصي، كه بخار در داخل پوسته قرار دارد مورد مبدل هاي پوسته و لوله اي

دمـا و راه انـدازي   بخار تجهيز فرآيندي موجب كنترل تخليه هوا از بخش  شير هواگير و خالء شكن تعبيه شده است.

  )5(شكل شماره  سيستم مي شود. بهتر

Condensate Line

Steam Line



 

 

  
  مبدل حرارتي پوسته و لوله اي :5شكل شماره 

در باالي اين ورودي قـرار   معمول د كه به طورنخالء شكن در ورودي بخار مجهز مي باش به يك شيركويل هاي بخار 

  )6(شكل شماره  د.مي گير

  
  كويل هاي بخار :6شكل شماره 



 

 

قسـمت  به علت نزديكي چگالي هوا و بخار، بر خالف سيستم هاي آبـي اطمينـاني از جمـع شـدن هـوا در بـاالترين       

زمان راه انـدازي، مناسـب    پايپينگ وجود نخواهد داشت. با توجه به جلو راندن هواي باقي در سيستم توسط بخار در

در محل انتهايي لوله  است. همچنين در مصرف كننده هاي هاي هواگير در خطوط انتقال بخار ترين محل نصب شير

اتوكالوها، نقطه مقابل ورودي بخار به دستگاه مكان مناسبي جهـت نصـب    يجداره و پاستوريزه دوبخار نظير مخازن 

   شير هواگير است.

‐Eو 88708223,24دريافت اطالعات بيشتر مي توانند با شركت پارس جم (شماره تلفن هايعالقمندان جهت 

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

  


