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دیگ هاي بخار آماده سازي شرایط آب      
 

  کنترل شرکت پارس جم
  عادل قهرمانیمهندس : هلاقم هدنسیون

 
ناخالصی  شیمی آب ورودي به بویلرهاي بخار مانندمفاهیم و اصطالحات  متعارف پایه  و الزم در در ابتدا  در این مقاله سعی می گردد  تا 

یهی است که حجم مطالب مرتبط بسیار زیاد و گسترده بد. اشاره شود  ده  و سپس به کاربرد عملی آنها نیز شبیان .. و  PHها ، سختی ، 
  . بوده و در این مقاله قسمت هائی  از این مبحث  باختصار مورد بررسی قرار می گیرد

آب . عموما آب داراي انواع گوناگونی از ناخالصی هاست . شود  یبو،بی رنگ وبی طعم است و بندرت در طبیعت یافت مآب خالص بی 
برخی از امالح معدنی در آب آشامیدنی که براي بدن انسان . آب تغذیه دیگ مناسب نیست بمنظور استفاده جهت آشامیدنی خوب ، لزوما 

  . کنند  باشند ، در داخل بویلر ایجاد مشکل نموده و صدماتی را ایجاد می مفید بوده و قابل جذب می
خوردگی  ، کاهش انتقال حرارت ، داغ   وجود ناخالصی ها باعث ایجاد رسوب برروي لوله ها و سطوح انتقال حرارت شده که متعاقبا موجب

هاي موجود در آب ، اسامی شیمیائی  نشان دهنده ناخالصی 1جدول . شود  ها و کاهش قدرت مکانیکی آنها می شدن بیش از حد تحمل لوله
  . و تأثیر آنهاست 

  

 
هاي موجود در آب ناخالصی:  1جدول   

 
  :بندي شوند  زیر طبقهتوانند به ترتیب  ناخالصی هاي موجود در آب می

ها و منیزیوم  ها ، سولفات معروفترین این مواد ، کربنات. باشند  موادي هستند که قابلیت انحالل در آب را دارا می: مواد جامد محلول  □
در عمل ، هر گونه نمکی که منجر به تولید رسوب در داخل دیگ شود ، باید با . آیند  هستند که هنگام گرم شدن بشکل رسوب در می

  . بصورت جامد معلق یا لجن درآید  هاي شیمیائی روش
این مواد معموال مشکل خاصی ایجاد . باشند این ذرات بصورت معلق در آب موجود هستند و غالبا جزء مواد معدنی می: هاي معلق  جامد

  . باشند  نکرده چرا که قابل فیلتر شدن و جداسازي  می
  . روند  گردند و عامل بسیار مهمی در خوردگی تجهیزات به شمار می حل میاکسید کربن به راحتی در آب  اکسیژن و دي: گازهاي محلول 
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 . آیند  این ناخالصی ها نیز از مواد معدنی هستند که بصورت کف در می: مواد تشکیل دهنده کف 
نشان داده  ( mg/l )یا میلی گرم در لیتر  ppm( Part Per Million )هاي مذکور بسیار کم بوده و معموال با واحدهاي  مقدار ناخالصی

  .شوند  می
  
  :سختی  □

هاي بیشتري بوده و آب نرم داراي ناخالصی کم یا  آب سخت داراي درصد ناخالصی. یکی از ویژگیهاي آب سخت بودن یا نرم بودن آن است 
آب سخت صابون شود ، بدین معنی  که جهت کف کردن در  تفاوت این دو آب براحتی با استفاده از  صابون مشخص می. صفر است 

  . بیشتري مورد نیاز است 
  : باشد  ها می هاي معدنی ، کلسیوم و منیزیوم بوجود آمده و علت اصلی تشکیل رسوب در لوله سختی در اثر وجود نمک

  
  : )سختی موقتی ( سختی آلکالین  -

اکسید  این مواد در آب حل شده و پس از دریافت حرارت  تولید دي. هاي کلسیم و منیزیوم مسبب سختی آلکالینی هستند  بیکربنات
نشان دهنده وضعیت آب  2و  1شکل هاي . هاي الکتریکی قابل رؤیت است  این نوع رسوب در داخل کتري. نمایند  کربن و رسوب  می

  . شوند  ها نرم تر بوده و با افزایش درجه حرارت از سطح جدا می این رسوب. داخل دیگ بخار است 
 

 
سختی آلکالینی:   1شکل   

 
  : )سختی دائمی ( هاي غیر آلکالینی  سختی - 

ها داراي انحالل بسیار  این جرم. شود  هاي کلسیوم و منیزیوم و به شکل سولفات و کلراید شناخته می این سختی نیز در اثر وجود نمک
بعالوه . شود  دهند که بسختی از جداره لوله هاي کویل داخل بویلر جدا می کم بوده و با افزایش حرارت ، رسوب سختی را تشکیل می

گردد که با نمک هاي کلسیوم و منیزیوم واکنش داده و ماده حاصل به  دیگ نیز باعث تشکیل رسوب سخت میوجود سیلیس در آب 
 . شدت در برابر انتقال حرارت ، مقاوم خواهد بود 
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سختی غیر  آلکالینی:   2شکل   

 
  :سختی کل  -

شود که  باشد ، سختی کل گفته می به مجموعه سختی آلکالینی و غیر آلکالینی که در واقع مجموع غلظت یونهاي کلسیوم و منیزیوم می
  .رود  بکار می CaCo3گاها با لفظ 

  

 
سختی کل:  3شکل    

 
  : محلول در آب نمک هاي غیر سخت -

مانند نمک هاي سدیم نیز با قابلیت انحالل بیشتري نسبت به نمکهاي کلسیوم و منیزیوم در آب موجود هستند که  غیر سختنمک هاي 
  .دهند  معموال رسوبی را در سطوح و لوله ها تشکیل نمی

 
 تأثیر حرارت :  4شکل 
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  . باشد  می Total Dissolved Solidیا   TDSبعالوه علظت نمکهاي غیر سخت برابر هاي موجود مجموع سختی 
بعنوان ) کلسیوم ، سدیم و منیزیوم ( ذرات فلزي . دهند  نمک هاي مختلف موجود در آب داراي خواص الکتریکی بوده و تشکیل یون می

نات ، کربنات ، کرب ذرات غیر فلزي داراي بار منفی ، نظیر بی. شوند  شوند ، زیرا داراي بار مثبت بوده و جذب کاتد می کاتیون شناخته می
  .شوند  جذب آند می... کلراید ، سولفات و 

  . گردند  است بیان می 100کربنات کلسیوم که داراي وزن مولکولی  هاي موجود با معادل شیمیائی بی کال ناخالصی
  

- PH :  
PH  پارامتري است که نشان دهنده درصد باز یا اسیدي بودن آب است .  

  . باشند  می ( -OH )و یون هیدروکسید   (+H )یون هیدروژن : باشد  آب داراي دو نوع یون می
غلظت یونهاي هیدروکسید ، افزایش   شود و در صورت می 6بین صفر تا  PHغلظت بیشتر یونهاي هیدروژن موجب اسیدي شدن سیال و 

PH  باشند اگر یونهاي فوق در حال تعادل . باشد  می 14تا  8حاصل بین( PH = 7 ) باشد  آب در حالت طبیعی و نرمال می .  
داراي ضریب هدایت الکتریسیته بیشتري  PH=12مثال آب با . شوند  اسیدها و آلکالین ها موجب افزایش ضریب هدایت الکتریکی می

  . باشد  می PH=7نسبت به 
 . باشد  نسبت به مواد مختلف می PHنشان دهنده مقادیر  5بوده و شکل  و ویژگی آب   PHجدول مقادیر نشان دهنده  2جدول  

  

 
 PHمقدار :  2جدول 
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 PHنمودار :  5شکل 
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  :عملیات شیمیائی بر روي آب تغذیه 
گیرد  به تانک تغذیه انجام می اضافه نمودن مواد شیمیائی بمنظور آماده سازي آب ورودي به بویلر در تانک تغذیه اصلی و در لوله آب ورودي

  :رفتارهاي شیمیائی آب به عواملی نظیر موارد زیر مرتبط است . 
  ها در آب ورودي و سختی آن ماهیت ، نوع و خواص ناخالصی □
  و مقدار سختی PHحجم کندانس برگشتی جهت استفاده مجدد و کیفیت آن از نظر  □
  طراحی بویلر و شرایط کاري آن □
  

توان  از اهداف اینکار می بوده و ر مورد نوع مواد شیمیائی و سیستم آماده سازي آب ، موضوعی در تخصص مهندسین مربوط تصمیم گیري د
 : به موارد زیر اشاره نمود 

بدین منظور غالبا از سدیم سولفات استفاده شده . هاي کم باقی مانده در آب سختی گیري شده اصلی  جلوگیري از تشکیل رسوب سختی □
  .خواهند بودگردد که از طریق زیرآبزنی قابل تخلیه  باعث ته نشین شدن سختی در زیر دیگ می که
  . از بین بردن هر نوع ناخالصی مخصوص باقی مانده که در برخی از شرایط خاص وجود دارند  □
بطور . یائی بوده و اسیدي نباشد بمنظور جلوگیري از خوردگی، آب بویلر باید تا حدي قل: حفظ باالنس شیمیائی صحیح در آب دیگ  □

را در  12تا  10.5بین  PHمقدار  BSاستاندارد . شود  استفاده می 11تا  9بین  PHکاستیک جهت تأمین  %1معمول از محلول 
 . استفاده کرد  9برابر  PHتوصیه کرده و در فشارهاي بیشتر باید از  bar 10بویلرهاي تا فشار 

  ایجاد حالت ضد رسوب در دیگ □
وجود این گازها در سیستم توزیع بخار و کندانس . اکسید کربن هستند  تخلیه گازهاي باقی مانده نامحلول که عمدتا اکسیژن و دي □

  . شوند  موجب خوردگی می
  

  : اکسید کربن  دي -
این  PHکنترل صحیح . شود  می PHدي اکسید کربن محلول در آب تغذیه غالبا به شکل اسید کربنیک موجود بوده که باعث کاهش 

شود و باید بمنظور  نیز آزاد می دي اکسید کربن ها در داخل دیگ کربنات برد ، ولی در اثر گرم شدن کربنات ها و بی مشکل را از بین می
  . هاي خوردگی کندانس استفاده شود   Inhibitorجلوگیري از خوردگی و صدمه به خط کندانس از 

  
  : اکسیژن  -

اکسیژن بطریق فیزیکی و شیمیائی قابل . شود  گاز نامحلول اکسیژن است و درصد کمی از آن باعث صدمات و خوردگی زیاد میمضرترین 
باشد و بنابراین با گرم کردن آن  ر داراي اکسیژن بیشتري میآب سردت. مقدار اکسیژن اولیه آب به دماي تغذیه بستگی دارد . برداشت است 

شیمیائی مانند سولفید  افزودن مواد اکسیژن باقی مانده اضافی با . رزیادي از اکسیژن به اتمسفر تخلیه می گردددر داخل دي اریتور مقدا
  .سدیم قابل برداشت است 

نیز اضافی سولفید سدیم  4ppmاز اکسیژن کافی است ولی با این وجود مقدار  ppm 1از سولفید سدیم جهت جداسازي  ppm 8مقدار 
بنابراین مقدار سولفید . شود  بمنظور اطمینان و در نظر گرفتن خطر خوردگی و عدم راندمان صد در صد در سیستم  تزریق ماده منظور می

  . شود  نیز اضافه می ppm 4بوده و در نهایت  ppm 8اکسیژن برابر  ppm 1سدیم الزم به ازاء هر 
  .باشد  سولفیت سدیم می %45بصورت نرمال داراي محلول صنعتی سولفیت سدیم باید توجه کرد که  

  
  : همچنین مطالب ذیل قابل توجه می باشند 

  .نشین در زیر دیگ است  هدف اصلی پردازش شیمیائی آب دیگ هاي بخار ، تبدیل نمکهاي قابل رسوب به لجن نرم و ته □
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فلز داخلی بویلر منجر به تولید نقاط داغ و سوراخ شدن دیگ  در دماها و فشارهاي باال ، وجود سیلیکا مشکلی جدي است زیرا با ترکیب □
  . کنند  پلیمرهاي مخصوص شیمیائی از این پدیده جلوگیري می. شود  می
از خوردگی  12تا  10.5بین  PH حفظ . شود  سطح قلیایی داخل دیگ مهم بوده و عمدتا با اضافه کردن هیدروکسید سدیم کنترل می □

اي در روي سطوح فلزي ایجاد شده  که بصورت الیه نازك و فشرده(Fe3O4 )رایط پایداري جهت تشکیل الیه فلزي ش. ( کند  جلوگیري می
داخل بویلر  TDSافزایش سطح  عالوه بر ایجاد هزینه موجبتوجه شود که افزودن مواد شیمیائی ) . نماید  از جمله خوردگی ایجاد می و

  . هد و بنابراین باید باندازه الزم و کنترل شده اضافه گردد د ار بلودان الزم را افزایش میشده و مقد
  

  : دي اریتور  دماي کاري -
رابطه بین دما و مقدار اکسیژن موجود . اکسیژن و گازهاي محلول اهمیت زیادي دارد  غلظت  بمنظور کاهش دي اریتور باال بردن دماي آب 

با افزایش دماي آب دي اریتور مقادیر زیادي از اکسیژن آزاد شده و مقادیر باقی مانده نیز با افزایش . مشخص شده است  6در آب در شکل 
کاهش مواد شیمیائی الزم جهت بنابراین افزایش دماي آب دي اریتور موجب . ترکیبات شیمیائی نظیر سولفید سدیم از آب جدا خواهد شد

  . خواهد شد آزاد سازي اکسیژن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صرفه جوئی درهزینه با کاهش درصد اکسیژن موجود درآب تغذیه توسط گرمایش آب  : مثال
  

= 10,000 kg/hrتولید بخار بویلر میزان 
 = 6000 hr کاري بویلر در سالساعت 

 سولفید سدیمهزینه خر ید یک کیلوگرم 1£ =
  :  1محاسبه 

 C60°  = دي اریتور ( دماي تانک تغذیه ( 
4.8 ppm  = مقدار اکسیژن موجود در آب 6از شکل 

42.4ppm48)( 4.8  مقدار سولفید سدیم الزم=  ×+=

ppm910042.4 2.4
45

 %45مقدار سولفید سدیم الزم با غلظت =  ×=

 
 

تغییرات  حاللیت اکسیژن نسبت به  دماي آب : 6شکل   
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kg
kgtoppm

yearhrhrkg 5653
10001000

/6000/0000 =×× 2o ppm 94.2
  سولفید سدیم الزم سالیانه مقدار =  1

£5653£15653 =×kgهزینه سالیانه سولفید سدیم الزم 
 

 
  
 

  :  2محاسبه 
 C8  ) دي اریتور ( دماي تانک تغذیه =  °5

2.3 ppm  = مقدار اکسیژن موجود در آب 6از شکل 
22.4ppm48)( 2.3  مقدار سولفید سدیم الزم=  ×+=

ppm10022.4 8.49
45

 %45مقدار سولفید سدیم الزم با غلظت =  ×=

kg
kgtoppm

yearhrhrkg 2988
10001000

/6000/0000 =×× 2o ppm 49.8
  سولفید سدیم الزم سالیانه مقدار =  1

£2988£12988 =×kgهزینه سالیانه سولفید سدیم الزم 
 

باشد ، ولی از آنجائیکه دماي آب باید در داخل دیگ نیز باال رود ، پس همان مقدار  بر می  مسلم است که گرمایش آب مخزن هزینه
اي را بر سیستم تحمیل  پس گرمایش آب مخزن هزینه اضافه. انرژي و هزینه نیز صرف شده ، فقط محل آن متفاوت خواهد بود 

. اي کاهش یابد  تواند بصورت قابل مالحظه با عایق کاري مناسب میتنها اتالف واقعی ، اتالف حرارتی از بدنه تانک است که . نماید  نمی
 . جوئی مهم دیگر کاهش مقدار سدیم سولفیت مورد نیاز است که متعاقبا باعث کاهش نرخ بلودان خواهد بود  صرفه

  
ت و کویل هاي داغ سرد و تماس با صفحا بکاهش شوك حرارتی  ناشی از ورود آهمچنین افزایش دماي دي اریتور  مزایاي موجب 

  . خواهد شد) در اثر ورود ناگهانی آب سرد ( بخار خروجی   و همچنین  کاهش تاثیر  بر میزان و کیفیت بویلر
  

              و     24 , 88708223شـماره تلفـن هـاي    ( جـم  عالقمندان جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر مـی تواننـد بـا شـرکت پـارس          
jam.com-info@parsmail : -E  (تماس حاصل فرمایند. 

 


