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  راحل اجرايي بازرسي:م

با به مجموعه اعزام شد .  جهت بازرسي سيستم بخار تيم فني متخصصپس از مذاكرات و هماهنگي انجام گرفته ، 
واحد توليد بخار(موتورخانه)، سيستم قسمت هاي مختلف  كليه  همكاري پرسنل بهره بردار مجموعه مورد نظر، از

له هاي بخار و... بازديد بعمل آمد. عمليات تست فرايندي، ت و مخازن ، سيستم برگشت كندانس، تجهيزاتبخار  توزيع
اولتراسونيك و دماسنج مادون قرمز  با استفاده از تجهيزات ويژه نظير دستگاه تستر بصورت دقيق و تله هاي بخار
برخي از تله   به فشار كاري مختص هر تله، شرايط نصب، چگونگي فرايند مرتبط و... انجام گرفت. فني   ضمن نگرش

برده ، برخي داراي نشتي بخار بودند .  در موارد جزئي تله ها  در حالت بسته  و ر در وضعيت مناسب به سر هاي بخا
يا عدم امكان عبور كندانس بودند كه با استفاده از مدارهاي باي پس و يا درين ، كندانس حاصل به هرزآب هدايت 

  ورد نيز در مواردي  نادرست و مورد ابهام بود . مي شد .  مدل ، قطر و كيفيت  سازنده هاي  برخي از تراپها م

ريال بر ازاء  85,000) حداقل برابر با 1389اطالعات پروژه (اواخر سالداشت ربهزينه مستقيم بخار توليدي در زمان 
اين مقدار بسيار خوشبينانه بوده و در واقع  با توجه به صدمات به تجهيزات مختلف ،  هر تن بخار تخمين زده شد.

نيز در حدود  بازيافتي  ارزش كندانس هزينه مربوط به مراتب بيشتر از  اين مقدار به مجموعه تحميل مي گرديد. 
به سوخت باالترين درصد را تشكيل  . در ارقام فوق الذكر، هزينه مربوط برآورد گرديد ريال بازاء هر تن بخار 30,000

و ديگر هزينه ها شامل هزينه هاي آب، مواد شيميايي، دفع هرز آب، پرسنل، استهالك در صد )  65(باالتر از داده 
  .تجهيزات و هزينه هاي تعميرات و نگهداري است

داشت اطالعات فني تقسيم بندي هاي سيستم از نظر فشار كاري و محوطه نصب تجهيزات بعمل آمده و پس از بر
خصوصا در زمينه تله هاي بخار، با استفاده از نرم افزار مخصوص نسبت به آناليز و برآورد هزينه هاي ناشي از نشت 
مستقيم بخار و يا عدم بازيافت كندانس اقدام گرديد. جدول زير نشان دهنده خالصه وضعيت عملكردي تله هاي بخار 

  است:
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كيلوگرم بر ساعت برآورد مي گردد    220ميزان نشتي بخار متوسط از اين تله ها برابر در حدود   بودند. 
 راريال  30،000،000با هزينه بالغ بر  تن بخار در ماه  350ساعته ، بيش از  24كه در صورت كاركرد 

توجه شود كه رقم فوق فقط مربوط به نشتي بخار از تله هاي مذكور بوده و ارقام مربوط  كردند . اتالف مي 
 گرفت . نمي  ها و مخازن پاستوريزه را در بر به عدم برگشت كندانس مبدل

حرارتي  عايق كاري لوله ها و شيرآالت در برخي از قسمت ها بعلل مختلف صدمه ديده است و اتالفات  -
پيشنهاد شد طي طرحي جامع نسبت به بهبود عايق كاري سيستم در ادامه طرح  . شت.مربوط را بهمراه دا

 اقدام گردد . 

مخازن بدون هيچ گونه تله بخاري كندانس را به مخزن كندانس موجود هدايت مي   CIPمبدل هاي پليت  -
نمايند كه در مواقع كاهش با حرارتي ، بخار را مستقيما عبور خواهند داد. پيشنهاد  شد در خروجي اين 

 ريكالكت اينچ استفاده شده و پس از تخليه به مخزن موجود ، توسط پمپ 2/11له بخار بقطر  تمبدل ها از
  خط اصلي كندانس باز گردانده شود.به 

از نوع مناسب و  بمنظور تامين آب گرم شستشو مخازن در سالن ها ،  شيرهاي مخلوط كننده آب و بخار -
ات ايمني و سوختگي را نيز به همراه داشته خطر كه عالوه بر مشكالت بهره برداري ،  بوده قابل اطمينان ن

كيفيت  كه با  از شيرهاي مناسب مخلوط كننده داراي استاندارد و  گرديد تابدين منظور  پيشنهاد  اند . 
و يا سيستم آب گرم مجزا در موتورخانه تامين و به سمت مصرف  داراي كنترل دما هستنداستفاده شود

  كننده ها ارسال گردد . 
  :مخازن  پاستوريزه با تخليه كندانس اتمسفريك  -

اين مخازن به منظور پاستوريزه كردن و افزايش دماي 
از بخار بكار گرفته مي  استفاده با    90cحدود محصول تا 

به علت استفاده از فشار متوسط بخار جهت گرمايش و . شدند
عدم تحمل پوسته مخازن در برابر اين فشار ، كندانس 
 خروجي اين مخازن بدون هيچ تله بخاري مستقيما به محيط
بيرون تخليه و به هرزآب هدايت مي گردد. اين امر منجر به 

. بمنظور شدمي  اتالفات قابل توجهي از كندانس و انرژي
ممانعت از اتالفات بخار در زمان كاهش بار حرارتي با رعايت بازيافت كندانس حاصل از اين مخازن و امكان 

  :پيشنهاد شد، تمهيدات جهت جلوگيري از صدمه به مخزن

) تقليل   barg 1فشار ورودي به مخازن توسط شير فشار شكن مناسب  به ميزان مورد نظر (در حدود  -
 .يابد

 2000جهت مخازن   ”1توسط يك تله بخار نوع فلوتري (با قطر كندانس حاصل ، در قسمت زيرين مخزن -
 .   گرددتخليه ) ليتري 1000اينچ جهت مخازن  2/1ر ليتر و با قط



 

 

امكان برگشت كندانس به موتورخانه،كندانس هاي حاصل ازمخازن به سمت  پكيج پمپ كندانس  بمنظور -
 . مكانيكي مربوط هدايت گردد

  محاسبات ، ارائه طرح و اصالح سيستم كندانس 

به همراه كليه مدارك ساخت  ه، سيستم جديد بازيافت كندانس، طراحي، محاسبه و ترسيم گرديدپروژه در ادامه
نوع مناسب تله هاي بخار مورد نياز با توجه به هر مصرف . مخازن، تجهيزات مورد نياز و نقشه هاي فني ارائه گرديد

كننده، فشار كاري و ميزان كندانس ايجاد شده در دستگاه پيشنهاد گرديد و سازنده هاي معتبر مناسب به كارفرما 
تجهيزات فاقد اطالعات مربوط به مصارف بخار بودند و بنابراين با توجه به اطالعات  بساري از معرفي گرديدند.

اطالعات كامل مربوط به مصارف بخار فرايندي ، محاسبه كاملي جهت براورد بار حرارتي و مصرف بخار انجام شد .  
العاتي كاملي از تجهيزات تا بانك اطشد درج تجهيزات ، فشارهاي كاري و تله هاي بخار در چك ليست هاي ضميمه 

  جهت استفاده هاي بعدي در كارخانه موجود گردد . 

با توجه به فشار كم كندانس در برخي از تجهيزات و يا استفاده از شيرهاي كنترل تدريجي كه با توجه به دماي 
نيكي كندانس فرايند، موجب نوسان در فشار بخار ورودي به تجهيزات مي شدند، در نقاط الزم از پكيج پمپ مكا

  فوق بمنظور انتقال كندانس هاي كم فشار حاصل تا فاصله نسبتا دور موتورخانه انجام گرفت.تمهيد استفاده گرديد. 

در خطوط كندانس پر فشار ، در موتورخانه از مخازن فالش استفاده شده بخار  موجود  جهت استفاده از فالش بخار
  نقشه هاي اجرائي و ديتيل هاي مربوط تهيه و به كارفرما ارائه گرديد . حاصل به سمت دي اريتور هدايت شد  . كليه 

و جلوگيري از نشتي هاي بخار موجود  برآورد اوليه هزينه مستقيم بازيافتي پس از اجراي سيستم بازيافت كندانس 
فوق با صرفه در ماه تخمين زده شد. پس از اجراي پروژه و انجام اصالحات ، عدد  70,000,000به ميزان حداقل 

و نيز صرفه جويي قابل توجهي  % كاهش مصرف سوخت)40متر مكعب گاز در ماه (در حدود 60،000جويي تقريبي 
كاهش  .  در ميزان آب مصرفي و مواد شيميايي، ، استهالك تجهيزات و... به مراتب بيشتر از عدد فوق حاصل گرديد

و...  CO  ،CO2ط زيست در اثر كاهش مصرف سوخت و در نتيجه  توليد گازهاي حاصل از احتراق نظير آلودگي محي
  پروژه يود . تاثيرات جانبي از ديگر 

يا    88708223،24 هاي تلفن شماره به جم پارس شركت با توانند مي بيشتر اطالعات دريافت عالقمندان جهت
  .فرمايند حاصل ستما  info@pars‐jam.comپست الكترونيكي 

  


