
 

 

  )1(بخار  هاي سیستم در بازیافت انرژي
  

  کنترلشرکت پارس جم 
  مهندس عادل قهرمانی  :نویسنده مقاله

 

خواهد رسید ، سرفصل هاي  محترممجموعه مقاالتی که به یاري خداوند درچندین شماره  باستحضار خوانندگان 
جمع آوري و تهیه این .  اصلی در ارتباط با مبحث صرفه جوئی و بازیافت انرژي در سیستم هاي  بخار است

سیستم هاي تاسیساتی شاخه هاي مختلف انجام گرفته که ضمن فعالیت در  شرکت پارس جممجموعه در 
که این سري مقاالت مورد توجه خوانندگان قرار امید است . ي تخصص ویژه در سیستم هاي بخار می باشددارا

بدیهی است بعلت گستردگی . گرفته و بتواند کمکی ناچیز به اعتالي صنعت تاسیسات کشور عزیزمان بنماید
یادآوري و تثبیت در ذهن خوانندگان  نظورمببوده و فقط عناوین اصلی ، مطالب وارد شدن به جزئیات مقدور ن

 . عزیز عنوان می شود

  

ü زرسی و تعمیرات تله هاي بخار اب  

ممکـن اسـت   داراي سیستم نگهداري مناسـبی نبـوده انـد ،     که  ،  سال پنجتا  سه  عمر در سیستم هاي بخار با 
این امر  در مورد تله هاي بخاري که بـه صـورت    .ي بخار صدمه دیده و بدرستی کار نکننداز تله ها% 30الی % 15

م بخـار بـه   یباز مانده و اصطالحا یکسره شده اند به نشت بخار زنده بداخل خطـوط کنـدانس و یـا   نشـت مسـتق     
از طرفی تله هاي بخار مسدود و گرفتـه  . اتمسفر منجر شده که معادل با اتالف  انرژي و هزینه هاي سنگین  است

مناسب کندانس از خطوط بخار و تجهیزات مصرف کننده مـی شـوند کـه مشـکالتی نظیـر       شده باعث عدم تخلیه
را بهمـراه  .... ضربات چکش ، خوردگی ، کاهش شدید راندمان حرارتی و دما ، کـاهش کیفیـت محصـول نهـائی و     

  . خواهد  داشت

    تعـداد کـل   % 5کمتـر از  سیستم بخار با نگهداري مناسب ، تعداد تله هاي بخـار داراي نشـتی بخـار بایـد     یک در 
بنابراین ، ایجاد  برنامه منظم بازرسی و نگهداري تله هاي بخار خصوصا در سایت هـاي بـزرگ   . تله هاي بخار باشد

  . تر با تله هاي بخار بیشتر، بطور قابل توجهی از اتالفات بخار و دیگر مشکالت همراه خواهد کاست



 

 

  

در نظـر   را)  "1/2متوسط قطر اریفـیس جهـت تلـه بخـار     (    ”1/8تله بخاري با قطر اریفیس داخلی  :  1 مثال
  . نصب شده و داراي نشتی بخار  گردیده است  psig 150این تله بخار در خط بخاري با فشار . بگیرید 

انـدازه قابـل تـوجهی از    کلیه تله هاي بخار داراي اریفیس و مجراي عبور جریان داخلـی هسـتند کـه ب   : یادآوري ( 
  . )قطر اسمی تله بخار کوچک تر می باشد

آن جدول زیر نشان دهنده میزان نشت بخار از داخل تله هاي بخار با اریفیس هاي مختلف بوده و بـا مراجعـه بـه    
با فرض  هزینه تقریبی  تولیـد  .  می باشد  lb/hr 75.8 دیده می شود که میزان نشت بخار تله مذکور در حدود 

در اثـر اصـالح    ه سـالیان  هزینه بازیـافتی   ،  بخار   lb/hr 1000ریال بازا هر  70000بخار در  این مثال  برابر با  
75.8   : این تله برابر است با   lbs hr⁄  × 8760 hrs year⁄  × 70,000 Rials 1000 lbs⁄ ≈   ,   ,          

 

 

 

 

 

 

 

  میزان نشت بخار از داخل تله هاي بخار در فشارهاي کاري مختلف:  1جدول شماره 

اصـطالحا  ( بنابراین الزم است تا صحت عملکرد تله هاي بخار بمنظور اطمینان از عدم نشت بخار و یا بسته شدن 
  : بدین منظورچهار  روش اصلی و پایه مورد استفاده قرار می گیرد . بررسی گردد) سرد شدن 

  روش الکترونیکی-د   روش بصري  -ج  روش صوتی -ب    روش دمائی -الف 

 



 

 

برنامه ریزي خاص و تخصصی مورد نیاز بوده کـه بتوانـد کلیـه تلـه هـاي بخـار را بـه        بجهت اخذ نتیجه مطلوب ، 
این سیستم باید قابلیت گزارش دهـی  . قرار دهد) و یا تعویض(تست  وتعمیر،صورت دوره اي و منظم تحت بررسی

براوردهاي مالی و میزان اتالفـات موجـود و    داشته و بتواند ضمن ارائه آمار مختلف از وضعیت کلیه تله هاي بخار ، 
بدین صورت مدیران و مسئولین این سایت ها با در دست داشتن ارقام مـالی نهـائی مـی    . یا سالیانه را بدست دهد

  .  حتمالی و بروز نمودن سیستم بخار اتخاذ نمایندتوانند تصمیم گیري مناسب تري جهت تغییرات وتعویض هاي ا

  : فواصل زمانی زیر جهت تست دوره اي تله هاي بخار توصیه می گردد 

  هر هفته و حداکثر هر ماه : و باالتر )  psig 150( تله هاي بخار نصب شده در خطوط فشار باال  -الف

  ماهیانه و یا حداکثر هر سه ماه) :   to 150 psig 30(تله هاي بخار نصب شده در خطوط فشار متوسط -ب

  سه ماه یکبار و یا حداکثر هر شش ماه) :   30psigکمتر از (پائینتله هاي بخار نصب شده در خطوط فشار  -ج

  

ü عایق کاري خطوط توزیع بخار و برگشت کندانس  

ول زیـرین نشـان دهنـده نمونـه     جد. خطوط بخار و کندانس بدون عایق منشاء مطلقی جهت اتالف انرژي هستند
از اتالفـات حراتـی از   % 90عایق کاري مناسـب بـا کـاهش    . اتالفات حرارتی از خطوط توزیع بخار بدون عایق است

  . تثبیت و تامین فشار بخار الزم در مصرف کننده ها اطمینان حاصل می نماید

نظیر بویلرها ، خطوط بخار و کنـدانس ، اتصـاالت و حتـی در صـورت     F   120°هر گونه سطحی با دماي باالتر از
  . امکان شیر آالت ، باید عایق کاري گردند

باید توجه داشت که عایق کاري لوله ها در طی کارکرد سیستم دچار صدمه شده و یا بعلل مختلف در قسـمتهاي  
همچنین عایق هـاي مرطـوب و خـیس    . دگوناگون برداشته می شوند و در بسیاري مواقع مجددا ترمیم نمی گردن

بنابراین توجه خاص جهت اطمینان از صحت سیسـتم عـایق   . شده نیز اتالفات حرارتی را بشدت افزایش می دهند
  . کاري الزم است

شـیرهاي داراي  . در مورد عایق هاي مرطوب ، قبل از تعویض عایق ابتـدا منشـاء ایجـاد رطوبـت را حـذف نمائیـد      
شـدن  ر سوراخ و شکسته ، اتصاالت ، و یا خود تجهیـزات مصـرف کننـده  از عوامـل خـیس      نشتی ، لوله هاي بخا



 

 

تعویض وترمیم عایق کاري بطور چشمگیري در افزایش راندمان حرارتـی سیسـتم تـاثیر    . آیندمی عایق به حساب 
  . داشته و تغییرات دبی حرارتی در دیگر بخش هاي سیستم بخار قابل مشاهده خواهد بود

  
  اتالف حرارتی از لوله بخار  بدون عایق :  2جدول شماره 

ــال  ــا    :  2 مث ــر ب ــه تقریبــی  تولیــد بخــار  براب ــا هزین ــازا هــر  60000در ســایتی ب ــال ب فـوت   175 و  ”1/2فوت لوله بخـار  بـا قطـر       1120می دهد که   بررسی سیستم نشان  ،  MMBtu/yr  (10    /  )   ری
بـا    ”4 فـوت لولـه     250 همچنـین  . بدون عایق هستند  psig 150در خط  با فشار         ”2لوله  بخار با قطر 

×      1,120   :     "1  : ، اتالف حرارتی سالیانه برابر است با  2با توجه به جدول . نیز بدون عایق است  15psig فشار کاري  285      /       100  = 3,192      /ℎ  2"     :         175      × 480      /       100  = 840      /ℎ  4"     :     250      × 415      /       100  = 1,037      /ℎ                 =  ,         /   

  :برابر است با جهت قسمت هاي معیوب   % 90سالیانه  هزینه در اثر عایق کاري با راندمان  میزان صرفه جوئی 

0.9 × 60,000            × 5,069      /ℎ  ≈    ,   ,          

و   88708223,24شماره تلفن هـاي  ( عالقمندان جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند با شرکت پارس جم 
E-mail : info@pars-jam.com (تماس حاصل فرمایند .         

mailto:info@pars-jam.com


 

 

  . به ادامه مباحث بازیافت انرژي سیستم هاي بخار در شماره بعد توجه فرمائید    


