
 

 

  )دومقسمت ( 1اكوموالتور ‐جبران افزايش ناگهاني مصارف بخار

  شركت پارس جم كنترل

 از: مهندس زهرا كبير

 

ايـن   حـل مقابلـه و   هـايي جهـت   و روش مصـرف شبكه بخار در زمـان اوج  در قسمت اول مقاله به بررسي مشكالت 

  پيشين خواهيم پرداخت.در اين قسمت به ادامه مباحث مشكالت پرداخته شد. 

  

  مصرف بخار 	راه كارهاي مديريتي

سـطح اوج  ، ينـد هـاي توليـدي مختلـف    آبرنامه ريزي شروع فعاليت جهـت فر مي توان با در زمان آغاز فرآيند توليد، 

 است، سودمند شبكه بخاربراي  تعديل نقاط اوج مصرف باروش اگرچه اين . پايين نگاه داشت را تا حد ممكن مصرف

   .گرددن يديمحصول تولايجاد محدوديت و يا كاهش كيفيت بايد با كنترل آن مراقب بود تا موجب ولي 

جهـت  براي مثـال،  ست. نيممكن با استفاده از راه كارهاي مديريتي تنها اوج مصرف تعديل بايد توجه نمود كه روش 

بـا كنتـرل برخـي    ممكن است بتـوان  مختلف  رفامصاوج و  متفاوتفرآيندهاي  با جاتيكارخان درتعديل اوج مصرف 

نيـز ممكـن اسـت مصـرف     مصرف كننده ها، بار مصرفي بخار را متعادل نمود ولي برخي مصرف كننـده هـاي ديگـر    

   ناگهاني و زياد بخار و با اثرات مخرب داشته باشند.

ذخيـره  روشـي جهـت   از  مي بايسـت تعديل ميزان مصرف را نداشته باشند، توان  روشهاي فوق الذكردر شرايطي كه 

  اده شود.فسازي بخار است

  

  اكوموالتور بخار

و آزادسـازي  ذخيره سازي بخـار  استفاده از روشي جهت  جبران كمبود بخار توليديبهترين و مناسب ترين راه جهت 

ذخيره سازي آن در يـك   ،بخار به عنوان يك گاز تحت فشار با توجه به حجم فضاي زياد. استنياز مورد زمان  در آن

  بهتر توضيح داد: زير در مثال اين مطلب را مي توان محفظه عملي نيست.

                                                            
١ Steam Accumulator 



 

 

  را در نظر بگيريد،  52.4m3مخزني با حجم 

  10برابر با  پر كردن مخزنفشار barg ) .0.177حجم مخصوص: مي باشد m3/kg( 

 5برابر با  الزم جهت فرآيند فشار تخليه barg  :0.315مي باشد. (حجم مخصوص m3/kg( 

 130 در بـه درون شـبكه بخـار    آزاد سـازي  جهت و آماده انرژي ذخيره شده با يك محاسبه ساده ديده مي شود kg 

  و آماده استفاده مي باشد.انرژي ذخيره شده  %5.2آب، اين مقدار تنها  حاويدر مقايسه با اكوموالتور  كه بخار است

  توليد بخار وجود دارد:در عمل دو راه براي 

  لولـه هـاي   بـا اسـتفاده از    ، بـراي مثـال  غيـر مسـتقيم   يروش به كمك شآب در حال جوش حرارت دادنبا

 فايرتيوب)مانند بويلرهاي (ه آتشخوار و مشعل

 در آب شده  مازادتوليد انرژي  آزادسازي و با كاهش فشار آب ذخيره شده در دماي اشباع. اين عمل منجر به

 تبديل بخشي از آب به بخار مي شود.و باعث 

شناخته شده اسـت و تجهيـزي كـه آب تحـت     (توليد بخار فالش)  2شينگپديده فالاين پديده تحت عنوان 

و فشـار   ياكوموالتور افـت فشـار  دو نوع  در عمل،فشار را در خود نگاه مي دارد اكوموالتور ناميده مي شود. 

  .نخست خواهيم پرداختنوع در اين مقاله تنها به  كه جهت ذخيره سازي بخار وجود دارد ثابت

زماني كه تقاضا براي بخار از طرف مصـرف   .هاي بخار بكار مي رود ديگدر كنار اكوموالتور بخار جهت ذخيره انرژي 

حجمـي از آب  بخار مازاد به داخل ، شته باشددا را اشد و بويلر توان توليد بخار بيش از مقدار مورد نيازكننده ها كم ب

كـاري ديـگ   دمـاي اشـباع در فشـار     رسيدن بهتا  آب ذخيره شده دما و فشار به تدريج،تحت فشار تزريق مي شود. 

  افزايش مي يابد.

  بيشتر مي شود كه:  ديگبخار مورد نياز از بخار توليدي  حجمزماني 

  تكميل  و مشعلزمان خاموشي  در به عنوان مثال ،باشد ديگزمان پاسخگويي مدت مصرف بخار سريعتر از

عـالوه  ه و ديدقيقه به طول انجام 5ممكن است  فرآينداين . مجدد آنجهت روشن شدن  دوده زداييسيكل 

 ديـگ شينگ آب فالبه عالوه، . نمايدتا حدودي سرد را  آب درون ديگ بر آن خود اين عمل نيز ممكن است

در  كنـد.  اين كمبود را جبـران مـي   ورود آب و سيستم كنترل سطح بامنجر به پايين آمدن سطح آب شده 

 .وضعيت وخيم تر خواهد شدسردتر شده و با كاهش بيشتر دما  ديگدرون اشباع آب  نتيجه،

                                                            
٢ Flashing  



 

 

 .زمان اوج مصرف طوالني تر از مدت زمان معمول شود 

نـرخ  از آب داغ مي شـود.   بخشي و متعاقبا تبخيرافت فشار در اكوموالتور يكسان بوده و باعث  در هر دو مورد، نتيجه

  .استبخار مورد نياز در سيستم  حجمو  آب ذخيره شدهتابعي از فشار تبديل آب به بخار فالش 

  

  اكوموالتور بارگيري

بخار از قسمت تحتـاني   آب است. %90تا  %50متناسب با كاربرد حاوي تشكيل شده است كه  از مخزنياكوموالتور 

سوراخهايي تعبيه شده اسـت تـا بخـار آرامتـر و     بر روي اين لوله آب تزريق مي شود.  درون به لوله تزريقتوسط يك 

بـه درون مجموعـه وارد    ،رسدبتا زماني كه آب به دما و فشار مورد نياز  يكنواخت تر به درون آب تزريق گردد و بخار

  .مي شود

  رود. مي، سطح آب باال و پايين بخار مخزن و تخليه تغذيهطبيعي است كه در زمان 

، ميـزان  در اثر اتالفات تابشي از جداره مخـزن ممكن است ، تغذيه شودبخار مرطوب) يا بخار اشباع ( بااگر اكوموالتور 

شـناوري  يـك تلـه بخـار    در عين حال جهت كنترل سـطح آب موجـود در مخـزن، از     .آب به مقدار كمي اضافه شود

  كندانس است. استفاده مي شود كه وظيفه آن تخليه حجم اضافه آب به خط

بسيار ناچيز باشـد،  از جداره مخزن اتالفات حرارتي تابشي يا شده و تغذيه  مافوق داغاگر اكوموالتور بخار توسط بخار 

يـا  و  شـير تغذيـه  از مي بايست ، كمبود آبجبران جهت  .شده و سطح آن پايين مي آيد تبخيرطبيعتا آب به تدريج 

  .نموداستفاده  دنفرمان مي گير پراب هاي سطح ازكه ي پمپ

  

   اكوموالتور تخليه

بـا نرخـي برابـر بـا ميـزان      به بخار تبديل شده و  آب اشباع بخشي از ،خط و در نتيجه اكوموالتور لحظه افت فشاردر 

اوج ظرفيت ديگ به تنهايي پاسخگوي زماني كه بويلر وارد سيستم خواهد شد. به همين ترتيب  كاستي بخار توليدي

اجـازه   اكوموالتور، به ديگ تغذيه و تخليه چرخهتغذيه مي شود. اين  مازاد ديگبخار  اكوموالتور توسط شد، مصرف با

  مشعل با حداكثر توان را خواهد داد.كاركرد مداوم 

  



 

 

  تغذيه و تخليه چرخه

منظور دو شرط بدين تا به طور صحيح كار كند. ، شده باشدتخليه بايد به طور كامل تغذيه  زمان شروعاكوموالتور در 

  الزم است:

تغذيه مجدد اكوموالتور در نظر گرفته زمان كافي جهت مابين پايان يك بازه اوج فشار و شروع سيكل بعدي  .1

 شود.

 باشد توليد بخار ديگكمتر از ظرفيت  مي بايست متوسط مقدار بخار مورد نياز ،مصارف بخار پاييندر زمان  .2

 .تغذيه كرداكوموالتور را بتوان به درون اضافي بخار  از مقدار كافي تا

  :مي توان به موارد زير اشاره نمود اكوموالتورظرفيت كامل داشتن  ازجهت حصول اطمينان  الزم شرايطاز ديگر 

 بمنظـور وجـود داشـته باشـد.    در زمان تخليه اكوموالتـور  تشكيل بخار فالش مقدار آب كافي جهت جبران  -1

 به اندازه كافي بزرگ ساخته شود.از كافي بودن مقدار آب، اكوموالتور بايد اطمينان 

بايد كمتـر از ميـزان   . سرعت و دبي بخار فالش سبب توليد بخار مرطوب مي شود بخار آزادسازيباالي نرخ  -2

 اكوموالتـور اندازه  بربايستي به اندازه كافي وسيع باشد كه اين امر سطح آب بدين منظور . فرض شده باشند

 است. تاثيرگذار

 و حداقل فشـار  )ديگ(فشار كاري  ذخيره سازي آب به فشار ظرفيت اينكافي باشد.  بايستيظرفيت تبخير  -3

هرچه اختالف اين دو فشـار  بستگي دارد. اكوموالتور) تخليه (فشار طراحي در انتهاي بازه اكوموالتور  كاركرد

 شود.بخار فالش بيشتري توليد مي ، باشد بيشتر

با استفاده از شير فشارشـكن مـي   پايين دست باشد.  خط توزيعفشار فشار طراحي اكوموالتور بايد بيشتر از  -4

هرچـه فشـار   . را ايجـاد نمـود  جهت ايجاد جريان از اكوموالتور به داخل شبكه مورد نياز اختالف فشار توان 

افت فشار در شـير فشارشـكن كمتـر    و  اكوموالتور كوچك ترتوزيع نزديك تر باشد، خط اكوموالتور به فشار 

در را بخار  دبيتا بيشترين  انتخاب شودشير فشار شكن بايد به اندازه كافي بزرگ در اين صورت خواهد بود. 

 .اكوموالتور در انتهاي بازه تخليه)از خود عبور دهد. (حداقل فشار  در مدار استكه اكوموالتور  لحظه اي



 

 

  
 88708223-24 (شماره تلفن هـاي  كنترل دريافت اطالعات بيشتر مي توانند با شركت پارس جمعالقمندان جهت 

 ) تماس حاصل فرمايند. E‐mail : info@pars‐jam.comو

  


