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  و اتالفات انرژي  هاي بخار تست تلهروش هاي 
 

  کنترل شرکت پارس جم
  عادل قهرمانیمهندس  :هلاقم هدنسیون

 
  : توضیح 

باستحضار خوانندگان محترم رسید که ادامه آن بـه شـماره هـاي آتـی      "محاسبه هزینه واقعی بخار "در شماره پیش مقاله اي تحت عنوان 
واننـدگان عزیـر عـذز خـواهی     بدینوسـیله  از خ  و  این شماره آماده نشـد مقاله مذکور در ،  متاسفانه بعلت پاره اي از مشکالت. موکول شد

  .نمائیم

در ادامـه بـه   . مزایا و محدودیت هاي آنها عنوان می گردداختصار روش هاي متداول جهت تست تله هاي بخار   بررسی  و ه دراین مقاله ب
  . میزان اتالفات انرژي در انواع تله هاي بخار اشاره می گردد

  
  : تست تله هاي بخار 

    
  :تله هاي بخار داراي یکی از شرایط کاري زیر هستند 

  . نمایند میبدرستی کار  □

  .دراي نشتی بخار هستند  □

  . دچار انسداد و گرفتگی در برابر  جریان هستند  □

تشخیص نادرست نحوه عملکرد تلـه  . اي مشکل و از طرفی  مهم و اساسی بوده است  تشخیص دقیق  شرایط کاري تله بخار همواره مسئله
هاي بخار سالم بدون دلیل تعویض شوند و بنابراین تشخیص دقیق  ه و یا تلههاي معیوب همچنان خراب باقی ماند شود که تله بخار باعث می

  . الزمه هر برنامه صحیح نگهداري و تعمیرات است وضعیت کاري آنها ، 

تمامی ایـن  . هاي آب نما ، تجهیزات دمائی و دستگاههاي اولتراسونیک هستند  بطور کلی ، روش هاي تست شامل تجهیزات صوتی ، شیشه
سطح صدا در اثر اغتشاش تله هـاي بخـار مجـاور و میـزان     . توانند منجر به خطا شوند  در صورت تغییر شرایط کاري سیستم می تجهیزات

  .ها حتی براي اوپراتورهاي متخصص نیز امري مشکل است  کندانس تغییر کرده و تشخیص سیگنال

روش هاي دمائی نیز محـدودیت  . شوند  د ، زیرا کثیف و یا شکسته میهاي آب نما راه حل خوبی بوده ، ولی غالبا نیاز به تعویض دارن شیشه
دارند زیرا کامال محتمل است که بخار یا کندانس در یک دماي اشباع در کنار یکدیگر وجود داشته باشند که این روش را بـه تنهـائی غیـر    

  .سازد  عملی می

این روش در . یکی از روش هاي بسیار مناسب و ارزان قیمت محسوب شوداستفاده از شیر تست تله بخار در خروجی آن می تواند به عنوان 
  . صنایع بزرگ ، پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها بسیار مرسوم است

دهد ولـی   روش مدرنی از تجهیزات صوتی استفاده از دستگاههاي اولتراسونیک است که صداي اولتراسونیک خروجی از تله را تشخیص می
  . ي اوپراتور ، خصوصا در فشارهاي باال دارد زیرا تشخیص بخار فالش و یا بخار زنده بسیار مشکل است احتیاج به تجربه باال
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یک سنسور که در داخل تله  در این روش از  . محدودیت هاي روش هاي فوق موجب ابداع روشهاي  جدید تست تله هاي بخار شده است 
ایـن وسـیله متـأثر از    ) .  1شکل ( . استفاده می گردد  ، حالت ماده راتشخیص دهدبخار نصب شده و قادر است از طریق هدایت الکتریکی 

در ایـن سیسـتم    ) . بر خالف شیشه آب نما که بعد از تله نصب می گـردد  ( بخار فالش نخواهد بود زیرا در قبل از تله بخار نصب می شود 
تواند خرابی تله را به سرعت گزارش  سیستم مذکور  می. اتوماتیک انجام شود  تواند بصورت موضعی  ، از راه دور ، دستی و یا  تله می تست 

  ) . 2شکل( داده  و در نتیجه  اتالفات بخار و هزینه  را به حداقل برساند 

ن سنسور در مواردي که کاربر استفاده از تله بخار مجزا و بدو. ترموکوپل داخلی در محفظه سنسور قادر به تشخیص گرفتگی تله بخار است 
و  3 اشکال (  اي نصب و تأمین شوند هاي جداگانه توانند در داخل محفظه هاي بخار بزرگ ،سنسورها می دهد و یا در مورد تله را ترجیح می

4  (  

یـک  . سنسور مستغر در این محفظه قادر بتشخیص وجود کندانس با استفاده از تکمیل یک مـدار الکتریکـی بکمـک کنـدانس مـی باشـد      
آن و در نتیجه وضعیت عبـور  ) قطع بودن و یا وصل بودن (قابل حمل به سنسور مذکور متصل شده و امکان نمایش وضعیت مدار نمایشگر 

محل نصب سنسور در داخل بخار قرار گرفته و مدار الکتریکی قطـع  ,  اگر تله معیوب و داراي نشتی بخار باشد . کندانس را بدست می دهد
در صورت عملکرد مناسب تله بخـار و  .  رمز نشان دهنده تله بخار معیوب در روي مونیتور روشن خواهد شد خواهد شد و در نتیجه چراغ ق

در نتیجه چراغ سـبز روي  . تخلیه صحیح کندانس ، سنسور مذکور با کندانس داغ در تماس بوده و سیکل الکتریکی مربوط برقرار می گردد
اگر  تله بخار مسدود شده باشد ، کندانس سرد شده  و از آنجائیکه سنسور مذکور از نـوع   .را اعالم می دارد  O.Kمونیتور روشن و وضعیت 

دمائی نیز می باشد ، با احساس افت دما نسبت به  مقدار از پیش تعریف شده در کنترلر  ، وضعیت خراب شدن تله بخار در حالت مسـدود  
  .شدن را گزارش می نماید

 

  داخلیتست نحوه کار تله با سنسور :  1شکل
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  هاي داراي سنسور مونیتورینگ دستی ، از راه دور و اتوماتیک با تله:  2شکل 

 

  مجزا تست تله بصورت  هاي نحوه کار محفظه:  3شکل

 

 

 مجزا تستنمونه نصب تله بخار با محفظه :  4شکل 
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  نگهداري تله هاي بخار  -
داراي المان کپسولی داخلی هستند که  Balanced Pressureبطور مثال تله بخار نوع . نگهداري معمول تله ها به نوع آنها وابسته است 

ممکن است هزینه بر به نظر آید ، ولـی بـا   ) سال یکبار  3بطور مثال هر ( تعویض این کپسول طبق برنامه زمانی . شوند  براحتی تعویض می
فات احتمالی معمول در تله هاي بخار ،  درصد نشتی بخار و مشکالت را به حداقل رسانده و سیستم در راندمان باالتري به کار توجه به اتال

  . خود ادامه خواهد داد 

ه هر نوع تلـ . تعمیرات منظم که شامل تمیز کردن و استفاده مجدد از قطعات داخلی باشد  از درصد اطمینان تله هاي بخار  خواهد کاست 
بنابراین تعویض قطعات معیوب  باید در برنامـه مـنظم   .  بخاري بمرور زمان در اثر  خستگی  و فرسایش قطعات داخلی از کار خواهد افتاد 

  .  بر بنظر می رسد تعمیرات تله هاي بخار  دیده شود اگرچه هزینه

  

  تعویض قطعات -
معموال بدنه تله هاي بخار داراي .  داشتن یک تله بخار نو و کامل می گردد تعویض قطعات داخلی تله ها در اکثر موارد منجر به در اختیار 

تغییر و تعـویض قطعـات داخلـی در تلـه     . هستند ) با توجه به شرایط کاري ( عمر زیاد بوده و فقط قسمتهاي داخلی در معرض فرسودگی 
در صـورتیکه  . ( قابلیت اطمینان قابل استفاده مجدد هسـتند  هاي ترموستاتیک با پیچاندن یک پیچ گوشتی قابل انجام بوده و براحتی و با 

  ) .تعویض قطعات بدرستی و طبق دستورالعمل انجام شود 

در صورتیکه دیسک و یا سیت تله بخار ترمودینامیک خورده شود یا صدمه ببیند ، دیسک براحتی قابل تعـویض خواهـد بـود و صـدمه بـه      
هاي فشار باال ممکن ولـی پیچیـده    تعویض سیت در برخی تله. برطرف شود )  Lapping( م قسمت سیت ممکن است با الیه برداري مالی

ها را ، از سازنده ها درخواست کنید تا مدارك فنـی ، توصـیه هـا و قطعـات یـدکی  مربـوط را در        همواره بهترین روش تعمیرات تله. است 
  . اختیارتان  بگذارند 

 

 برش تله بخار ترمودینامیک با دیسک متحرك:  5شکل 

طراحی  تله هاي بخار فلوتري کوچک ، بطوري  انجام گرفته است که براحتی می توان  قسمتهاي داخلی را بدون نیاز به باز کردن کل تلـه  
اسـت بـوده و بـدین طریـق مـی تواننـد       در واقع قطعات داخلی   متصل به انتهاي تله بخار  که از بدنه اصلی جـدا  . از روي لوله ، جدا نمود

این مزیت  خصوصا در مورد تله هاي با اتصـال جوشـی بـه لولـه کنـدانس  مفیـد و       .  براحتی جهت تعمیرات به کارگاه مربوط منتقل شوند
امکـان   مهمترین مشکل در تله هاي بخار فلوتري صدمه به توپک شناور است که نصب شیر یک طرفه در خروجی آنها ،.  مشکل گشا است

  . این صدمات در اثر ضربات چکش را به حداقل می رساند
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  تعویض تله بخار -
در این موارد الزم است که تله بخار براحتی از خـط  . در برخی موارد ، مناسب تر است تا بجاي تعویض قطعات ، کل تله بخار تعویض شود 

اي  هاي  بخارفلنجی گران تر ازانـواع  دنـده   البته باید توجه داشت که  تله. اتصاالت فلنجی غالبا بعنوان راه حلی مناسب هستند .  جدا شود
  .هستند و همچنین هزینه فلنج هاي متقابل نیز باید به هزینه  اضافه شود 

بدسـت  را )  در حد چند دقیقـه  ( این اتصاالت ، اجازه تعویض سریع  تله هاي بخار .  راه حل جدید تر استفاده از اتصاالت یونیورسال است
این قطعه از اتصالی که در روي خط لولـه بـاقی   . بطور خاص جهت تعویض سریع ، طراحی و ساخت شده است   6تله بخار شکل . دهد  می

تواننـد داراي دو شـیر قطـع و وصـل ،      اتصاالت مـی . شود  مانده به همراه تله بخاري که با دو پیچ به روي آن وصل شده است ، تشکیل می
  . نیز باشند .... صافی ، شیرهاي بلودان و 

 

اتصال مخصوص و تله بخار جهت تعویض سریع:  6کل ش  

 

  هاي بخار اتالفات انرژي در تله
. غالبا گمراه کننده و فقط بمنظور فروش نوع خاصی از تله توسط برخی سازنده ها است  موجود در این زمینه  مطالب متاسفانه بسیاري از 

تعویض یک تله با نوعی دیگر است که البته در پوشش ادعاي کاهش اتالف  انرژي جلوگیري  این نوع از متن ها ، هدف نهائی  واقع در 
واقعیت این است که در صورت تعویض یک تله بخار قدیمی با تله بخار جدیدتر ، در هر صورت مصرف بخار بعلت کم .  انجام می گیرد 

البته در بسیاري از موارد نیز تله هاي .بخار قدیم یا جدید نیست  مشخص کننده هیچ مطلبی در مورد تله  شدن نشتی کم خواهد شد ، ولی
   بخار نصب شده داراي مدل و یا  قطر نادرست  و یا عیوب اساسی و کیفیت نامناسب هستند که لزوم تعویض آنها با تله هاي بخار مناسب

  . و از شرکت هاي معتبر ضروري است)  از کلیه جهات ( 

بسیاري از   این آزمایشات در شرایط غیر واقعی . ابداع شده است " اتالف انرژي تله بخار  " ی جهت ثابت نمودن در مواردي  نیز روش هائ
از طرفی اتالفات  انرژي . باشد و یا مبنی صحیحی ندارند   و بمنظور اغراق در مصرف انرژي در تله هاي بخار می" بدون کندانس   "

  .دهد  در حالیکه این اتالف همیشه و با توجه با سایز و شکل بدنه رخ می تشعشعی  در بدنه تله بخار  حذف شده 

توضیحات فوق بدین منظور عنوان شد که بمنظور جلوگیري از گمراه شدن ،  مصرف کنندگان باید بدقت ادعاهاي مربوط را بررسی و از 
  :هاي بخار نگاهی بیاندازیم   تله بنابراین بهتر است که به انرژي مصرفی واقعی.  صحت روش هاي تست مطمئن باشند

  

 :هاي بخار ترموستاتیک  تله -

  
کنند و بنابراین  هاي بخار ترموستاتیک کندانس را تا سرد شدن در دماي خاصی نگاه داشته و سپس تخلیه می در شرایط طبیعی کاري ، تله

ع شدن آب در پشت تله ممکن است به کاهش راندمان با این حال، جم. بخار معموال به قسمت سیت نرسیده و اتالفی وجود نخواهد داشت 
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. در اثر عدم تخلیه سریع کندانس ممکن است زمان فرآیند افزایش یافته و یا  به  سطوح حرارتی مضاعفی نیاز باشد .  سیستم  منجر شود 
  .گردد اگر چه این مصرف بعنوان مصرف انرژي تله بخار نیست  در نتیجه  بخار بیشتري استفاده می

در این حالت اتالف انرژي از طریق تشعشع در . گردد  در برخی موارد با نصب لوله خنک کاري ، محفظه بخار خشک و عاري از کندانس می
دهد ولی در حالت عادي نباید  هیچگونه جریان  بخاري از داخل  تله  لوله خنک کاري و بدنه تله خواهد بود که بار کندانس را افزایش می

  . اشته باشد بخار  وجود د

اتالف حرارتی از بدنه تله ، کندانس دور المان را خنک کرده و آنرا . کند  تغییر می" )  عاري از کندانس ( بدون بار "این وضعیت در شرایط 
تخلیه  با این وجود بعلت هیسترزیس مقداري از بخار نیز. شود  حجم اندکی از کندانس تخلیه و سپس با بخار جایگزین می. کند  باز می

در صورت سرد بودن دماي بیرون ، . است  kg/h 0.5تست آزمایشگاهی نشان دهنده اتالفی در حدود . شود تا تله مجددا بسته شود  می
سعی در عایق کاري تله باعث تأخیر در باز شدن آن و جمع شدن کندانس . شود  اتالف حرارتی بدنه تله بیشتر شده و اتالف بخار کمتر می

  .باشد  شود و بنابراین عمل نادرستی می رف کننده یا لوله بخار میدر داخل مص

  

 :هاي بخار مکانیکی  تله -

  
این . هاي بخار فلوتري مثال دیگري از حالتی هستند که شیر اصلی و سیت پر از آب بوده و بنابراین اتالف بخاري وجود نخواهد داشت  تله

گیرد  فقط جهت تخلیه  شیر ترموستاتیک فوقانی تله که در فضاي بخار قرار می. دارند  تله ها بدنه بزرگی داشته و اتالف تشعشعی بیشتري
تواند عایق کاري شود تا از اتالفات حرارتی آن کاسته  این نوع تله می. شود  هوا باز شده و در بقیه موارد محکم و بدون نشتی بخار بسته می

صا در شرایط هواي سرد خارجی و امکان انجماد تله در زمان خاموشی سیستم عایق کاري خصو) . بدون تغییر در شرایط کاري ( شود 
  . شود  توصیه می

در صورتیکه بارکندانس . هاي بخار سطلی در صورت ورود بخار بسته شده و تا زمانیکه بخار در زیر سطل موجود باشد ، باز نخواهد شد تله
خ ریز باالي سطل به سمت باالي تله حرکت کرده و در موقع باز شدن تله به بیرون بسیار کم باشد ، بخار زیر سطل به آرامی از طریق سورا

. دهد  و در شرایط بار کندانس بسیار کم را نشان می "1/2جهت تله بخار kg/h 0.5تست آزمایشگاهی نشتی بخار . شود  تخلیه می
  .شود  میتواند بیشتر بوده و برخا عایق کاري تله پیشنهاد  اتالفات تشعشع بدنه می

  

 :هاي بخار ترمودینامیکی  تله -

  
کارکرد تله بسته به کندانس ورودي در دماي بخار دارد که منجر به تولید .به این نوع تله در زمینه اتالف انرژي توجه خاصی شده است 

این امر توسط کندانس ورودي به تله رخ داده و در نتیجه هیچ گاه بخار به شیر خروجی نخواهد . شود  بخار فالش و بسته شدن تله می
  . شود  در اثر کندانس شدن بخار موجود در کالهک بصورت سیکلی باز و بسته می تله بخار. رسید 

یعنی وقتی کندانس موجود  فقط در اثر اتالف حرارتی از تله و لوله ورودي تشکیل شود  ، کندانس ورودي از " بدون بار " در شرایط 
 این اتالف حداکثر ) . بسته به شرایط محیط ( تله خواهد بود   طریق تله تخلیه شده که نیاز به مقدار کمی از بخار جهت بسته شدن مجدد

0.5 kg/hrگردد  بطور معکوس ، با نصب کالهک عایق کاري اتالف حاصل مجددا نصف می. تواند دو برابر شود  بوده و در هواي سرد می.  
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زمانیکه  حداقل  مقدار کمی ( در محیطهاي کاري  مهم است که به خاطر داشته باشیم ،این اتالفات در شرایط واقعی عملکرد تله هاي بخار
، ناپدید شده و در حالیکه با توجه به اندازه کوچک تله بخار ترمودینامیک  اتالفات  حرارتی تشعشعی آن  )  رسد  کندانس به تله بخار می

  .اتالف تله بخار نوع  سطلی است   1/4است که در حدود  kg/hr 0.25دهد این اتالف حداکثر  آزمایشات نشان می. نیز حداقل است 

بنابراین  باید به اطالعات نادرست برخی . استفاده شده که کامال غیر معمول است  C 45-در برخی از این آزمایشات نیز  از دماي محیط  
  . از منابع دقت نمود و با دید باز نسبت به تصمیم گیري جهت تعویض تله هاي بخار اقدام کرد

  

  :مقایسات 

امکان عبور انرژي و بخار از داخل " بدون بار " تنها در صورت کارکرد تله در شرایط . هاي بخار ساده نیست  کردن نیاز انرژي تلهمشخص 
  .ها با عایق کاري قابل کاهش است  شکل دیگر اتالف از طریق بدنه است که در برخی از تله. تله وجود دارد 

ها و  فیزیک  تله اندازه و از آنجائیکه . است 5bargو در فشار  "1/2بخار با قطرهاي  خالصه نیازمندي انرژي تله نشان دهنده  2 جدول 
 .باشد  عملکرد آنها متفاوت است ، این جدول بصورت عمومی  می

)شرایط واقعی(وجود کندانس بمیزان طبیعی  )کامال آزمایشگاهی(شرایط عاري از کندانس    

 کل از بدنه تله از داخل تله کل از بدنه تله از داخل تله

Thermostatic 0.50 0.50 1.00 0 0.50 0.50 

Float 0 1.40 1.40 0 1.40 1.40 

Inverted bucket 0.50 1.20 1.70 0 1.20 1.20 

Thermodynamic 0.50 0.25 0.75 0 0.25 0.25 

    راکه نشان دهنده اتالفات بخار از تله هاي بخ 1991سال  CEN 27841و استاندارد اروپایی  1988سال  ISO 7841استاندارد بین المللی 
هر سازنده اي که تست تله هاي بخار را مطابق این  تولیدات . استباشد نشان دهنده روش مطمئن و دقیق جهت تست نشتی بخار از تله ها  می

  .  با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد رفته و مورد شک قرار گ روش انجام ندهد باید
 

 بخار Kg/hrهاي بخار برحسب  مصرف انرژي تله:  2جدول

. هاي بخار است  منظور از جدول فوق این نیست که یک نوع تله مؤثر تر از تله دیگر است و فقط نشان دهنده حداقل انرژي مصرفی تله
ایجاد توجه به این نکته مهم است که اتالفات واقعی  و زیاد بخار در نتیجه خراب بودن تله و یا مناسب نبودن مدل و اندازه  و کیفیت آن 

بازرسی و نگهداري  نصب مناسب و انتخاب صحیح ، موثر در جهت افزایش راندمان سیستم ترپینگ ،  بنابراین مهمترین عوامل . خواهد شد
  . است  هاي بخار  بمنظور اطمینان از کارکرد صحیح تله مستمر 

یا    88708223,24 هاي تلفن شماره به جم پارس شرکت با توانند مییا مراجع اصلی این مقاله  بیشتر اطالعات دریافت جهت عالقمندان
  .فرمایند حاصل تماس  info@pars-jam.comپست الکترونیکی 
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