
 

 

  واترتيوب ديگ هاي بخار اجزاء اصلي
 

  شركت پارس جم كنترل

  ايمان رزميمهندس  :از

          

). يكي از اين بخش ها متعلق به آب بوده كه با 1(شكل ديگ هاي بخار از دو بخش اصلي تشكيل شده اند اصوال 

  تزريق به درون ديگ و دريافت حرارت به بخار تبديل شده و از سيستم خارج مي شود.

جهت كنترل غلظت مواد شيميايي درون آب باشند.  مي بايست از لحاظ شيميايي در تعادلهمواره ديگ هاي بخار 

به مي بايست بويژه اگر بصورت پيوسته انجام گردد،  ،حجم بلودان زني. مي شوداستفاده بلودان زني فرآيند ديگ، از 

در ديگ هاي بخار بزرگ، بلودان زني با شود. ديگ خللي وارد ن ر برنامه كنترل آب تغذيهانجام پذيرد كه د گونه اي

، اغلب هدايت رسانايي نيروگاهياندازه گيري ميزان رسانايي آب ديگ به صورت خودكار انجام مي شود. در واحدهاي 

رسانايي در واحد ميكرو  آب اندازه گيري شده و بلودان بصورت دستي و در دوره هاي زماني مشخصي زده مي شود.

mho  اُهم مكانيكي (مقاومت) مي باشد.  1اندازه گرفته مي شود كه برابر با معكوس  

، حرارت الزم جهت تبخير آب تامين مي شود. ورودي آنبه كمك كه  سيستم احتراق آن است بخش ديگر هر ديگ

  مورد نياز جهت احتراق بوده و خروجي آن گازهاي حاصل از احتراق و دوده مي باشد.اين سيستم سوخت و هواي 

  
  شماتيك يك ديگ بخار -1شكل 

  



 

 

  اجزاء ديگ

هدايت مي شود اما در بخار پس از توليد در ديگ به درون كلكتور بخار  معمولبه طور در واحدهاي صنعتي 

حجم شعله مورد نياز بستگي به صنعت مربوطه دارد؛ ديگ مستقيما به توربين متصل است.  ،نيروگاهيواحدهاي 

در اما  در واحدهاي صنعتي، حجم شعله بر اساس فشار كلكتور بخار يا فشار درام ديگ تعيين مي شودبطوريكه 

  كنترل مي گردد. مورد نياز 1مگاوات يا فشار پيش راني، كنترل حجم شعله بر اساس نيروگاهيواحدهاي 

  محفظه احتراق

مي شود. جهت از گازهاي حاصل از احتراق به آب  يحرارت باعث ايجاد جريانبا توليد انرژي حرارتي  احتراق محفظه

احتراق مي  درون محفظهفشار معموال سه عامل زمان، دما و توربوالنس نياز است.  به ايجاد احتراق در اين محفظه

فشار  اينتنظيمات  .تنظيم مي شودمحفظه مثبت اين فشار  است كه تنها در شرايط بخصوصي و باشد منفيبايست 

 بازديد. در زمان استاينچ  5/0مشخص شده و به طور معمول منفي و الزامات زيست محيطي توسط سازنده ديگ 

  اينچ افزايش يابد.  1اينچ به  5/0، اين نقطه تنظيم مي تواند از 2ديگ بازديدجهت جلوگيري از خروج شعله از دربهاي 

  هادمنده 

و   3اجزاء اصلي يك ديگ بخار با سوخت زغال سنگ را نشان مي دهد. اين ديگ مجهز به يك دمنده مكشي 2شكل 

هاي يوتيليتي بزرگ ممكن است مجهز به دو دمنده مكشي و دو دمنده دهشي  است، اما ديگ 4يك دمنده دهشي

هوا را از درون ديگ مكيده و در محفظه احتراق فشاري منفي ايجاد مي كند. در مقابل، دمنده  ،مكشي دمندهباشند. 

  دهشي هواي مورد نياز جهت احتراق را به درون ديگ مي دمد.

محفظه هاي ، 5يزات كنترل انتشار گازهاي گلخانه اي همچون چگالنده هاتجه از خروجي ديگ هاصورتيكه در در 

  نياز خواهد بود. نيز به يك دمنده مكشي تقويتياستفاده شود، جمع آوري دوده و جاذب هاي دي اكسيد گوگرد 

                                                 
1 Throttle pressure 
2 Inspection doors 
3 Induced draft fan 
4 Forced draft fan 
5 Precipitators 



 

 

  
  اجزاء ديگ بخار -2شكل 

  6بادمحفظه 

مجهز به دريچه هاي اين محفظه مي تواند  .به درون مشعل هاستجريان هواي ثانويه تامين كننده  بادمحفظه 

  بهبود فرآيند احتراق باشد.جهت ايجاد توربوالنس براي تنظيم كننده 

  مبدل هاي حرارتي گازهاي حاصل از احتراق

جهت كاهش اتالفات حرارتي از طريق گازهاي خروجي از دودكش و در نتيجه افزايش بازدهي ديگ، مي توان بر 

  نمود.روي ديگ هاي بخار مبدل هاي حرارتي نصب 

  پيش گرم كن هوا

را موجود حرارت  از درون خود از ديگ اين پيش گرم كن ها نوعي مبدل حرارتي هستند كه با عبور گازهاي خروجي

  .منتقل مي كننددريافت كرده و به هواي مورد نياز جهت احتراق پيش از اختالط با سوخت 

                                                 
6 Windbox 



 

 

  
  پيش گرم كن هوا در ديگ هاي بخار ازاستفاده  - 3شكل 

درون به كمك سطح تبادل حرارت همرفتي از آنجاييكه دماي گازهاي خروجي از دماي هوا بيشتر است، حرارت 

در نتيجه اين تبادل حرارت، دماي گازهاي خروجي  هواي عبوري منتقل مي شود.از گاز به اين پيش گرم كن ها 

حرارت افزوده شده به هواي از طرفي،  كاهش يافته و در نتيجه از اتالفات حرارتي از مسير دودكش كاسته مي شود.

جه بازده ديگ مورد نياز جهت احتراق به بهبود فرآيند احتراق كمك كرده، مصرف سوخت را كاهش داده و در نتي

  را افزايش مي دهد.

درجه فارنهايت افزايش دماي هوا، در حدود يك درصد در  40با هر با استفاده از پيش گرم كن هوا، به طور مثال 

  مصرف سوخت صرفه جويي خواهد شد.

  اكونومايزر

فه اكونومايزر، وظيروش ديگر بازيافت حرارت موجود در گازهاي خروجي از ديگ، استفاده از اكونومايزر است. 

افزايش حرارت موجود است.  دودكشگرمايش آب تغذيه جهت افزايش راندمان ديگ و كاهش اتالفات حرارتي از 

مشاهده مي شود، گازهاي  4در آب تغذيه، نياز ديگ به سوخت و هوا را كاهش مي دهد. همانطور كه در شكل 

آب تغذيه برخورد مي كنند. از آنجاييكه دماي اين گازها خروجي از ديگ وارد اكونومايزر شده و با لوله هاي حاوي 

كرده و باعث كاهش بخشي از حرارت خود را به آب منتقل  ،از دماي آب باالتر است، گازهاي خروجي سرد شده

  اتالفات حرارتي مي شود.

در اين  ه مي شود.در ديگ هاي بخار بزرگ، گاها از هر دو نوع مبدل حرارتي پيش گرم كن هوا و اكونومايزر استفاد

  .)4(شكل  موارد، گازهاي خروجي را معموال ابتدا از اكونومايزر و سپس از پيش گرم كن هوا عبور مي دهند



 

 

در خروجي ديگ هاي بخار، دماي گازهاي خروجي  7در صورت بهره گيري از سيستم هاي كاتاليزي كاهش آالينده

اكونومايزر،  به همراهاين سيستم  استفاده همزمان ازنمي بايست از دماي مشخصي كمتر باشد. بنابراين در صورت 

  باي پس نمود.را سطح اكونومايزر جهت افزايش دماي گازهاي خروجي در زمان افت مصرف مي توان 

  
  اكونومايزر -4شكل 

  سوپرهيتر

افزايش كيفيت بخار را و در نتيجه  شده رطوبت در بخاررفتن از بين  باعثحرارت به بخار مجدد  تغذيهبا سوپرهيتر 

در صورتيكه بخار كامال خشك به طور مثال، . درصد خشكي بخار عامل تعيين كننده كيفيت بخار است. مي دهد

  .گرفته مي شود در نظر درصد 100باشد، اصطالحا كيفيت بخار 

  رام ديگد

در ديگ هاي بخار يوتيليتي فشار باال مجهز به تنها يك درام فوقاني است.  2ديگ بخار نشان داده شده در شكل 

  كه در نيروگاه ها استفاده مي شوند نيز تنها يك درام فوقاني تعبيه مي شود.

و يك درام تحتاني (درام به طور كلي، ديگ هاي بخار مي توانند شامل يك درام فوقاني (درام بخار يا آب) اما 

جهت زدودن ذرات جامد . اگرچه است) باشند. استفاده از اصطالح درام لجن، به علت كاربرد درام تحتاني 8لجن

هيچگاه نمي توان آب را به طور كامل ، اما مي گيردبر روي آب تغذيه فرآيندهاي شيميايي صورت نامحلول در آب 

                                                 
7 Selective Catalytic Reduction (SCR) 
8 Mud drum 



 

 

وارد ديگ شده و با تبخير آب به تدريج بر غلظت آن افزوده شده و ين ذرات ابنابراين، . عاري نمودذرات جامد از 

بلودان زني  وسيلهگردآوري شده و به اين توده لجني  درام تحتاني. به كمك دهندتشكيل توده اي لجني مي 

  دستي يا خودكار از ديگ خارج مي شود.

ديگ هاي بخار سايت هاي صنعتي تاني است. شكل زير ديگي را نشان مي دهد كه مجهز به دو درام فوقاني و تح

گردش آب با گرم نمودن لوله ها توسط شعله بصورت طبيعي آغاز شده و در عمدتا هر دو درام را دارا مي باشند. 

بزرگ كه اين گردش كافي نيست، با نصب يك پمپ اقدام به گردش آب مي  نيروگاهيبعضي از ديگ هاي بخار 

آنها از گرمايش بيش از اندازه داشته و  لوله ها تاثير خنك كنندگي بر رويها گردش آب درون لوله نمايند. 

   .مي كند جلوگيري

  
  درام هاي ديگ -5شكل 

 88708223-4 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


