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  از ديدگاه مديريتي و نظارتي، بهره برداري ايمن بويلرهاي بخار
  

  كنترل شركت پارس جم
  عادل قهرمانيمهندس  :از

  

و ابنيه ، ايجاد ضايعه و يا  انفجار بويلرها موجب  صدمه به تجهيزات  مربوط به حوادثدر بسياري از موارد ، متاسفانه 
  شده است. توقف در توليد كارخانجات و صنايع  و يا حتي تلفات جاني 

اشتباهات  و يا  نصب در زمان  اين حوادث در نتيجه مشكالتي نظير طراحي و ساخت ناكارآمد بويلرها، اشتباهات
  بهره برداري و نگهداري است. مربوط به 

در  كه  ر صورتيمي باشد . شما هم د اينگونه خطرها  وعه ها، مديريت بر روياز وظايف مديران ارشد مجميكي 
 هاي بويلر ، بايد از عملكرد ايمن آن مطمئن شويد.كنيد استفاده مي بخار و يا  آب داغ  مجموعه خود از بويلر 

يستم در اثر عملكرد نامناسب سياري از سايت ها بوده و از كار افتادن سباوليه  هاي نياز باال جزو مطمئن و با راندمان 
  يا حتي جاني را تحميل كند.بويلر مي تواند هزينه هاي باالي مالي و 

مقاله حاضر به  كوچك تا بويلرهاي قدرتمند بخار  اشاره كند .  آبگرمهاي  ديگ به مي تواند " ديگ" واژه متداول 
با تعقيب شما مي توانيد   . اشاره مي كندc 110  و دماي   0.5barطور خاص به بويلرهاي با فشار كاري باالتر از 

  مطمئن شويد. ادامه كار ايمن بويلر خود از چگونگي  ذيل ، مراحل 

  هستند. Verticalو  Fire Tube بخار  نشان دهنده دو مدل بسيار معروف از ديگ هاي 2و1 شكل هاي 
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    Fire Tube نوع  بخار : بويلر 1شكل 
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   Vertical نوع  بخار : بويلر 2شكل 
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 نحوه تعميرات و نگهداري بويلر 

 سيستم مديريتي و نظارتي 

 مهارت پرسنل نگهدار و ميزان آموزش آنها 

 قابليت اطمينان سيستم كنترل الكتريك بويلر 

 تست و بررسي منظم دوره اي بويلر 

 وضعيت عمومي موتورخانه 

جهت  پيگيري و پافشاري  و مطمئنا  ديگ تامين شوده سازند توسط يلر بايدبسياري از اطالعات ايمن عملكرد بو
  مي باشد . الزم  تامين مدارك فوق 

  

 مشخصات بويلر، شرايط كاري و نحوه بهره برداري

با مرور زمان پس از نصب اوليه بويلرها، ممكن است تغييراتي در سيستم و يا فرآيند ايجاد شود كه بر ميزان بخار 
نسبت به شرايط اوليه بسيار متفاوت شود و نياز  بويلر الزم تاثيرگذار باشد. در نتيجه اين تغيير ممكن است عملكرد 

  باشد. آن به تغيير كامل در نحوه بهره برداري

صورتي كه بويلرها در شرايط كاري طراحي خودكار نكنند، خطرات ايجاد تنش، خستگي و خوردگي افزايش مي  در
ت و همچنين مشكال خواهد شد .  يابد كه خود منجربه ايجاد نشتي، شكست هاي داخلي و در موارد جدي  انفجار

، كاهش راندمان و خرابي هاي زود آن ممكن است به ايجاد رسوبشيميائي  در آب تغذيه و فراهم آوري كاستي 
  هنگام ديگ منجر شود.در اين رابطه بررسي موارد ذيل الزم بنظر مي رسد:

 آيا مدارك و سوابق كافي مربوط به بويلر در سايت شما وجود دارد؟ 

 آيا اين مدارك به نحوه بهره برداري و تعميرات آن اشاره مي كند؟ 

  آيا مي توانيد با استفاده از اين مدارك، كمك نفرات فني و يا سازنده بويلر تعيين كنيد بويلر شما جهت
و همچنين عملكرد  الزمبررسي ميزان بخار ، از موارد مهم (استفاده در شرايط حاضر مناسب است يا نه؟ 

  است ) .سيكلي بويلر 
  مدارك و يا استانداردهاي معتبر است؟آيا بهره برداري و تعميرات بويلر مطابق با اين 

 آيا نفرات بهره بردار و نگهدار بويلر داراي مهارت كافي و آموزش مناسب هستند؟ 
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  تجهيزات

ادوات و تجهيزات كنترل و مونيتورينگ بويلرها جهت حفظ عملكرد بويلر در محدوده پارامترهاي  از  تعداد زيادي
بويلر را خاموش خواهند نمود تا از ايجاد بصورت اتوماتيك  ، اين مرزهااز و در صورت خارج شدن  هطراحي شده بود

خطر جلوگيري شود. اين ادوات شامل آالرم ها، كنترل كننده هاي سطح، كنترل كننده هاي مشعل و شيرهاي 
اطمينان هستند.بطور مثال در مورد كنترل كننده هاي سطح، اولين سيگنال كاهش سطح موجب خاموشي بويلر 

دومين در ادامه  .  طبيعي، مشعل را مجددا روشن خواهد كرد  ميزان سطح آب به  گشت ده ولي در صورت بازش
مشعل بويلر را كامال از مدار خارج نموده بطوري كه راه اندازي مجدد بويلر فقط به  آب ،  سيگنال كاهش سطح

نشان داده شده اند! بمنظور يك و دو در شكل صورت دستي امكان پذير خواهد بود.پاره اي از اين المان هاي كنترل 
  اطمينان از كيفيت، كميت و صحت عملكرد اين اقالم احتماال به نظر متخصصين مربوط نياز خواهيد داشت.

  

  فراهم آوري شيميايي آب

اتي  بر سطوح داخلي  ايجاد شده و يا  ته نشيني رسوببا گذر زمان  ممكن است ،  همانند هر سيستم گرمايش آب 
شديد صدمه   نتيجه حاصل كاهش راندمان، و در موارد ناخالصي هاي حاصل از خوردگي  در كف ديگ جمع شود  و  

بنابراين عمليات مناسب شيميايي آب بمنظور كاهش خطر افزايش دما، خوردگي، انتقال . بويلر خواهد بود به 
) و در نتيجه ضربات چكش و خوردگي مضاعف لوله كشي و Carry overاخل سيستم بخار(ناخواسته آب به د

  تجهيزات و... الزم است. فراهم آوري مناسب آب ورودي بويلر در بخش هاي زير انجام مي شود:

  قسمت سختي گيري آب نظير واحدهايR.O سختي گيري رزيني يا مغناطيسي 

 دي اريتور و تانك كندانس 

 مواد شيميايي قسمت افزايش  

شيمي آب (با دانش كافي بر بويلرهاي سيستم، الزم است تا نظريات متخصصينبمنظور اتخاذ بهترين روش جهت هر 
  بخار) اخذ شود.

  مرتبط  تجهيزاتر ايمني ديگ

استانداردهاي خود  در بازه بايد  نيز  اجزاء موتورخانه رديگ و  توجه كنيد كه بويلر يكي از تجهيزات موتورخانه است
قرارگيرند. بطور مثال سيستم هاي تهويه هوا، سوخت رساني و احتراق، تخليه دود و... از اين جمله است. بنابراين 
ممكن است نياز به نفرات متخصص ديگري نيز باشد، اگر چه الزم است تا مدير مجموعه از ارتباط و هماهنگي بين 

  نفرات آگاه باشد. 
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  آموزش

 ت بهره بردار بويلرها بايد منطبق بر نوع بويلري باشد كه قرار است با آن كاركنند.آموزش نفرا -

ميزان مهارت و آموزش افراد در زمان تغييرات پرسنلي، تغييرات عمده سيستم و يا افزايش سطح اتوماسيون  -
 و نظارت از راه دور بايد مجددا چك شود.

نيد تا دانش، مهارت فني و آموزش كامال مرتبط وجود در زمان انتخاب نفر يا سيستم آموزش دهنده دقت ك -
 داشته باشد و همچنين آموزگاران داراي تجربه كافي در صنايع مرتبط با كار شما  باشند.

  

  تست هاي ادواري بويلرها

تست و بازرسي مرتبط سيستم كنترل بويلرها، ادوات محدود كننده و ابزار دقيق و همچنين كيفيت آب تغذيه بويلر 
منظور اطمينان از عملكرد ايمن، مطمئن و با راندمان بويلر حياتي است. توجه كنيد اينگونه تست ها كه بصورت  به

 ي كه روزانه، هفتگي، ماهانه و دوره اي انجام مي شود بعنوان حداقل تست هاي الزم است. بصورت مثال در زمان
يشتري از شرايط شيميايي آب ورودي بويلر و كيفيت آب ورودي به بويلر نامناسب است، ممكن است تست هاي ب

  بلودان مورد نياز باشد.

  اينگونه تست ها و نتايج حاصل بايد بصورت دستي و يا اتوماتيك ثبت گردد و شامل موارد ذيل باشد:

 نتايج تست ها و مقايسه آن ها با مقادير مورد نياز -

 اسم فرد يا نفرات مسئول  -

 تاريخ تست -

 عمليات اصالحي الزم -

توجه شود كه بايد دستورالعمل مكتوب روشن و واضحي از زمان و نحوه تست هاي الزم تهيه شده، در مجموعه 
  نگهداري شود و به نفرات بهره بردار تحويل شود.

  

  بازرسي هاي  دستورالعمل

گي و فواصل تمامي تجهيزات تحت فشار از جمله بويلر بايد داراي دستورالعمل بازرسي باشند. اين دستورالعمل چگون
و بايد كليه تجهيزات و ادوات در معرض خطر شامل مصرف  ه انواع قسمت ها را مشخص كردتست و بازرسي زماني 

و در صورت تغيير در اين محدوده ها مي بايد  تعينن كند كننده ها، پايپينگ و... را با ذكر محدوده مجاز كاري 
  مجدد اصالح شود.



 

 
8 

 

د. شخص صاحب نظر نود باشوجخاص صاحب نظر تاييد شده و هميشه در سايت ماين دستورالعمل ها بايد توسط اش
قادر به بررسي كامل دستورالعمل هاي اوليه، پيشنهادات و انجام  ،  بايد عالوه بر توانائي علمي و تجربي كافي

بويلرهاي بخار  در صورت نياز، ارائه توصيه هاي الزم و نظير آن باشد.دستورالعمل هاي مذكور در موردو  اصالحات 
  در زمان خارج از سرويس بودن بويلر است. -ب در زمان روشن بودن بويلر و -الف: شامل دو دسته

  

  و چك ليست ها  ثبت گزارشات

  الزم است تا گزارش هاي ذيل در شناسنامه كاري بويلر و ديگ تجهيزات مرتبط ثبت و بدقت نگاه داري شوند:

  سيستمچك ليست بازرسي ادواري 

 جزئيات مربوط به اصالح يا تعمير سيستم شامل تغيير در شرايط كاري 

 هرگونه اطالعات موجود قبلي سيستم شامل بهره برداري ايمن 

  دفترچه هاي نصب و بهره برداري تهيه شده توسط تامين كننده بويلر و يا تجهيزات مرتبط 

  و همچنين آرشيو اصلي قرار داده شود. كليه مدارك فوق بايد در اختيار اوپراتور، ناظر فني سايت

  

  تغييرات و اصالحات

قرار مي گيرد.  " تغيير " خطر شود، تحت عنوان ايجاد  هاي  پتانسيلمقادير  هر گونه عملياتي كه موجب جابه جائي
بصورت مثال تغييرات فيزيكي در تجهيزات بويلر مانند سيستم تامين آب، تغيير پرسنلي و مهارت فني آنها، تغيير در 

تغيير در اين  در صورت از اين جمله مي باشند. تيم نظارتي و مونيتورينگ سيستم، تغيير در شرايط كاري و... 
چك ليست هاي بهره برداري نياز به اصالح داشته باشد كه بايد توسط ناظر پارامترها، ممكن است دستورالعمل و يا 

 بررسي ودر صورت نياز مجددا اصالح شوند .  فني سايت 

           88708223- 24 هاي تلفن شماره( كنترل جم پارس شركت با توانند مي بيشتر اطالعات دريافت جهت عالقمندان
  .        فرمايند حاصل تماس)  E‐mail : info@pars‐jam.com  و

  


