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:مطالبی که در این دوره خواهیم آموخت 

تعریف دیگ بخار  

انواع دیگهای بخار  

مقایسه دیگهای بخار

اصلی دیگهای بخاراجزای

تجهیزات کنترلی دیگهای بخار

متعلقات بیرونی دیگهای بخار

مروری بر آئین نامه ایمنی دیگهای بخار

(ساالنه-فصلی-ماهیانه-هفتگی-روزانه) بازرسی ها 

تست هیدرواستاتیک

نگهداری بویلر در حالت خاموش

بهسازی آب بویلر

بازرسی فنی با استفاده از آزمونهای غیر مخرب

تعمیرات دیگهای بخار

بازرسی حین فرایند ساخت دیگهای بخار

عکس انفجار بویلر و بررسی علل انفجار بویلر
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یکاها  

:                فشار :                                                                     ظرفیت 

Kg/hr  کیلوگرم در ساعت

Lbs/hr پوند در ساعت

Kcal/hrکیلو کالری در ساعت

Btu/hr بی تی یو در ساعت

Kg/cm2کیلوگرم بر سانتی متر مربع

Psi پی اس آی

Barبار

atاتمسفر

:بخار تعریف دیگ

و . می نماید دیگ بخار ماشینی است که آب را بر اثر حرارت حاصل ازسوخت هایی نظیر مازوت ، گازوئیل و یا گازطبیعی به بخار آب تبدیل

.د از این بخار جهت تأسیسات و کارخانه ها وموسسات دولتی نظیر بیمارستان ها یا در نیروگاه های و شهرک ها می توان استفاده نمو
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دیگ های بخار اولیه

.

آب

آجرکاری

بخار

خروجی گازهاکانال

کف کوره 
خاکستر

آتش

الی سمت آبگل و

خروجی گازهاکانال

آجرکاری

دیگ های کورنیش و النکاشیر

.
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:انواع دیگ های بخار 

:دیگهای بخار را  از لحاظ عملکرد میتوان به دو دسته کلی تقسیم نمود 

.که دراین نوع دیگها آتش درون لوله ها جریان دارد و اطراف لوله آب قرار گرفته است : ( Fire Tube )دیگ های بخار لوله آتشی �

.لوله اعمال میشود خارج داخل لوله بوده و حرارت از دراین نوع دیگها آب: (Water Tube)دیگهای بخار لوله آبی �

  ( dry back )دیگهای عقب خشک�

wet )دیگهای عقب مرطوب با محفظه برگشتی داخلی � back )

دیگهای عقب مرطوب با محفظه برگشتی خارجی�

دیگهای نیمه عقب مرطوب�

دیگهای شعله برگشتی�

  ( vertical )دیگهای ایستاده�

: (fire tube)دیگهای لوله آتشی انواع 
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دیگ عقب خشک

:اجزای دیگ 

پوسته  -1

کوره-2

شبکه جلو-3

شبکه عقب-4

3و پاس 2لوله های پاس -5

( Refractory )جسم نسوز –11

پاس2

پاس3
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دیگ عقب مرطوب با محفظه برگشتی داخلی

:اجزای دیگ 

پوسته  -1

کوره-2

شبکه جلو-3

شبکه عقب-4

3و پاس 2لوله های پاس -5

(راپر ) محفظه برگشتی -6

شبکه جلو محفظه برگشتی-7

شبکه عقب محفظه برگشتی-8

پاس2

پاس3



7/10/2018

7

دیگ عقب مرطوب با محفظه برگشتی خارجی

:اجزای دیگ 

پوسته  -1

کوره-2

شبکه جلو-3

شبکه عقب-4

3و پاس 2لوله های پاس -5

(راپر ) محفظه برگشتی -6

9-header

دیواره لوله ای–10

پاس2

پاس3

دیگ نیمه عقب مرطوب 

:اجزای دیگ 

پوسته  -1

کوره-2

شبکه جلو-3

شبکه عقب-4

3و پاس 2لوله های پاس -5

(راپر ) محفظه برگشتی -6

شبکه جلو محفظه برگشتی-7

( Refractory )جسم نسوز –11

پاس2

پاس3
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دیگ شعله برگشتی

:اجزای دیگ 

پوسته  -1

کوره-2

شبکه جلو-3

شبکه عقب-4

2لوله های پاس -5

پاس2
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: (vertical)دیگ عقب ایستاده 

:اجزای دیگ 

پوسته  -1

کوره-2

شبکه پایین-3

شبکه باالی کوره-4

لوله های دود-5

شبکه باال–6

:( Water Tube )آبی -دیگهای لوله

واترهایلربویازنوعاین.شودمیگرمکندمیبرخوردهالولهبهبیرونازکهآتشباواستجریاندرهالولهدرونآبکهاستبویلرازنوعی

کردهتولیدرا(دود)داغگازجریانیککورهدرمشعلتوسطشدهتولیدآتش.گیردمیقراراستفادهموردباالبسیارکارهایفشاربرایتیوب

یاامدردرونبهوشودمیتبدیلبخاربهوگرفتهراگرماهالولهدرجاریآبدستگاهاینبخارنوعدر.کندمیاحاطهراهالولهتمامیکه

Steam).شودمیراهنماییدیگباالیکلکتور Drum هباشباعبخارتاشودمیمنتقلهیترسوپرداخلبهدرامباالیازنیزاشباعاربخ(

درکهشودمیتعریفبخاریعنوانبههیتسوپربخار.رسدمینیازموردمصرفبههمشدهسوپرهیتبخار.شودتبدیلهیتسوپربخار

.باشدمیداراراباالتریدمایآب،جوشنقطهدمایازخاصفشار

صرفهرایب.شودمیاستفاده(برقتولید)بخارهاینیروگاهدرهاتوربینچرخاندنبرایکهآیدمیحساببهخشکگازیکهیتسوپربخار

هایبرجایکندانسمنبعدرکارتولیدوتوربیندراستفادهازپسبخاراینها،بویلربرایمناسبآبتهیهیهزینهوآبمصرفدرجویی

.شودمیوارددیگبهدوبارهدیگرمراحلازگذشتنازپسوشدهتبدیلآببهکنندهخنک

.باشدهشدگرمدیگبهورودازقبلهاگرمکنپیشواکونومایزرهاوسیلهبهاستممکنآباینکهشده،وارددیگپایینیدرامدرسردآب

.کنندمیتولیدبخاربار150فشاردروسلسیوسدرجه550بربالغدماییتاهانیروگاهدرتیوبواترهایدیگ
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مخزن آب

تصفیه هوازدا
مخزن 

بخار

مخزن 
لجن

سوپر 
هیتر

کندانسورمصرف کننده

محفظه احتراق

:  مرحله اول
ورود آب به دی اریتور

: کلیات 

: دربویلر های واتر تیوب جهت تولید بخار سیکل زیر صورت می گیرد 

مخزن آب

تصفیه هوازدا
مخزن 

بخار

مخزن 
لجن

سوپر 
هیتر

کندانسورمصرف کننده

محفظه احتراق

:  مرحله دوم 
steam drumورود آب به 
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مخزن آب

تصفیه هوازدا
مخزن 

بخار

مخزن 
لجن

سوپر 
هیتر

کندانسورمصرف کننده

محفظه احتراق

:  مرحله سوم
ترورود بخار اشباع به سوپر هی

مخزن آب

تصفیه هوازدا
مخزن 

بخار

مخزن 
لجن

سوپر 
هیتر

کندانسورمصرف کننده

محفظه احتراق

: مرحله چهارم 
مصرف کننده 
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مخزن آب

تصفیه هوازدا
مخزن 

بخار

مخزن 
لجن

سوپر 
هیتر

کندانسورمصرف کننده

محفظه احتراق

: مرحله پنجم 
کندانس شدن بخار 

: اکونومایزر 

ایندرهکباشدنداشتهوجوداکونومایزرنامبهبخشیهابویلرازبعضیدراستممکن.گرددمیاکونومایزرواردآببخشدراولین

.میشودواردبخارمخزنبهمستقیماآبصورت
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: نکات مهم در اکونومایزر 

گرددمینبویلرهایلولهوبخارمخزنواردآبیهیچصورتایندرکهچرا،بیایدجوشبهنبایدآباکونومایزردر:باالدمای–1

.بینندمیآسیبزیادگرمایبرابردربخشهااینو

کهشبنمنقطهمحدودهدردودکشگازجریاندمایکاهشودودکشاززیادحرارتجذب:شبنمنقطهبهرسیدن–2

سببنهایتدرکه.گرددمیفراهماسیدیترکیباتتولیدامکانوآمدهدرمایعشکلبهگازجریانازمقداریشدخواهدباعث

.گردیدخواهدفرسودگیوخوردگی

: مزایای استفاده از اکونومایزر 

هزینهوسوختمصرفکاهش–1

حرارتیهایتنشایجادازجلوگیری-2

(Nox)آلودگیکاهش-3
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: ورود آب به بویلر 

Steamبخارمخزنواردآباکونومایزرازپس drum

روندهپایینهایلولهطریقازسپس.میشود

DowncomerیالجنمخزنسمتبههاMud drum

ایروندهباالهایلولهواردآبجریانآنجااز.کندمیحرکت

Riserهایبخشکههستندروندهباالهایلولهاین.میشود

آب.سازندمیراسقفوکف،هادیوارهشاملکورهمختلف

یبخشونمودهدریافترازیادیگرمایباالروندههایلولهدر

امجددبخاروآبازمخلوطی.میگرددبخاربهتبدیلآناز

طریقازبخاروآبفازدوآنجادروشدهبخارمخزنوارد

.ندمیشوجدایکدیگرازبخاروآبکنندهجدامراحلازعبور

: سوپر هیتر 

خشبواردراشدهتولیدبخارباشد،سوپرهیتبخاربهنیازصورتیکهدر.باشدمیاشباعبخار،بخارمخزنازخروجیبخار

(سوپرهیت)داغفوقبخارشکلبهوشدهگرماحتراقازحاصلگازهایبوسیلههاهیترسوپردراشباعبخار.میکنندسوپرهیتر

.میگردنداشباعازباالتردماهایبهآندمایافزایشوبخارازرطوبتذراتحذفسببسوپرهیترها.آیندمیدر

.دباشنایمرحلهدویایکهاهیترسوپراستممکن

دروهیترسوپرازبعدایمرحلهیکسوپرهیترهایدر

امنبهقسمتیمراحلبینایمرحلهدوسوپرهیترهای

قسمتایندرکهداردوجودهیتررییاهیتردی

ترلکنآبتزریقبوسیلهعموماسوپرهیتبخاردمای

.گرددمی

Collectیاکنندهجمعهدربنامهدریواردانتهادرسوپرهیترهاازشدهخارجبخار Headerمحصولهدراین.گرددمی

.بردمیهاکنندهمصرفسمتبهرااستنظرموردشرایطودمابابخارهمانکهبویلرواحد
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: مکانیزم جریان آب 

باالوروندهپایینهایلولهدرآبجریانمکانیزم

.باشدمیصورتدوبهرونده

ایدانسیتهدارایسردآب:طبیعیگردش–1

.دباشمیگرمآببهنسبتباالتریحجمیجرمهمان

کهیترپاییندمایدلیلبه،بخارمخزنبهآبورودبا

ازداردبخارمخزنداخلبخاروآبدمایبهنسبت

.ندکمیحرکتپایینسمتبهروندهپایینهایلوله

وبخاربیندانسیتهاختالفرودباالفشاردرصورتیکه

طبیعیجریانمقدارکاهشباعثکهمیشودکمآب

هبیاهالولهارتفاعافزایشباحالتایندر.گرددمی

،نلجمخزنوبخارمخزنبینفاصلهافزایشعبارتی

.میدهندافزایشرافشاراختالفمقدار

ازعبارتیبهیاپمپیکازمواقعایندر:اجباریگردش–2

دهرونپایینهایلولهدرآبگردشایجادبرای،خارجینیروییک

.میگردداستفادهباالروندهو

:اجباریگردشمزایای

بخارتولیددربیشترسرعت9

بارنوساناتکنترلجهتبیشترظرفیت9

مختلفقسمتهایدرتریکنواختشکلبهدادنحرارت9

:اجباریگردشمعایب

(پمپوجوددلیلبه)نگهداریوعملیاتیهایهزینهافزایش9
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: ویلر سیستم حفظ کیفیت آب ب

: به سه دلیل عمده آب بویلر تصفیه می شود 

جلوگیری از تشکیل رسوب �

به حداقل رساندن خوردگی در سیستم های بویلر و بخار�

حفظ کیفیت بخار  �

:آبتصفیه

:خارجیتصفیه

سوسپانسیونیذراتحذف�

اکسیژنمانندنشدهحلگازهایحذف�

آبازگیریسختی�

دار  مق–قلیائیت –سختی 

–سیلیکات–سولفات ها 

ذرات سوسپانسیونی  

( ی با تزریق مواد شیمیای):  تصفیه داخلی 

: تصفیه داخلی 

(  با تزریق مواد شیمیایی )

و حفظ میزان قلیائیت برای جلوگیری از ایجاد رسوب و خوردگی PHتنظیم �

سختی گیری از آب ورودی�

جلوگیری از تشکیل لجن�

حفاظت از بخشهای در معرض حرارت از آبگرم  �

هواگیری و جلوگیری از خوردگی اکسیژنی�

جلوگیری از شکنندگی قلیایی�

جلوگیری از تشکیل فوم�

تشکیل فیلم محافظ برای جلوگیری از خوردگی�

جلوگیری از خوردگی بوسیله بخارات کندانس شده   �
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TDS ( اس –دی –تی ) چیست  :

مقدار مواد حل نشده جامد در آب (  : ( Total Dissolved Solidمخفف کلمات 

ور دائم مقداری ه و بطوستبا تزریق مواد شیمیایی به مرور زمان ، غلظت مواد نامحلول در آب بویلر افزایش می یابد، از این رو با استفاده از سیستمهای بلودان پی

.از آب بویلر تخلیه می گردد که همراه این آب تخلیه شده، بخشی از رسوبات و امالح نیز خارج می گردد

.  میباشدTDSمعیاری که به واسطه آن مقدار بلودان مورد نیاز تعیین می گردد، 

:  گازهای حاصل از احتراق 

لوله های باال رونده  –1

سوپرهیتر ها  –2

لوله های پایین رونده  -3

اکونومایزر  –4
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: دی اریتور فرایند حذف اکسیژن نامحلول از آب را به عهده دارد

: از سه قسمت عمده تشکیل می شود 

( : دی اریتور ) اکسیژن زدا 

یک مبدل حرارتی پوسته و لوله ای  �

(Header)هدر �

( Storage tank)مخزن ذخیره �

:  (stack)دودکش 

: وظایف دودکش 

درواحتراقمحفظهدرطبیعیمکشایجادبافشارکاهش�

ظهمحفازمناسبسرعتیبااحتراقازحاصلگازهایخروجنتیجه

احتراق

ازدودکشکهذراتوغباروگردکردندورباعثآنارتفاع�

.گردیدخواهد،میشودخارج
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: کنترل کننده سطح آب در مخزن بخار 

کم شدن سطح آب

زیاد شدن سطح آب    

( over heat)حرارت دیدن زیاد لوله ها 

( Carry Over )جدا سازی آب و بخار به درستی صورت نمی پذیرد 

: کنترل کننده سطح آب در مخزن بخار 

( single element feed water control )کنترل تک جزئی 

ه  شیر تغذی ل  لول کنتر

بخار  

آب

تغییر شدت جریان آب ورودی به بویلر    : عملکرد 
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: کنترل کننده سطح آب در مخزن بخار 

( two element feed water control )کنترل دو جزئی 

ه  شیر تغذی ل  لول کنتر

بخار  

آب

اندازه گیری دبی جرمی بخار خروجی از درام

اندازه گیری سطح مایع درام 
:عملکرد 
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درام باال

لوله ها

درام پایین

( Water Tube )آبی -دیگهای لوله
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فشار

ظرفیت

سوخت مناسب

هزینه

نصب

بازده

تغذیهآب 

کاربرد اصلی

بازرسی

30~20بهمحدودعادیآتشکاریبا bar

20MWبهمحدودتقریبا

شدهتصفیهضایعاتبعضیوتجاریسوختهایتمام

استترارزان،آبی-لولهبایکسانهایکاربریدر

.گرددمیکارآماده،جانبیسرویسهایبهوصلازپسواستیکپارچه

کردناضافهبا،سوختنوعبهبستگی(ناخالصگرماییارزش)85%~80

.شودمیبیشتربازدهاکونومایزر

BSاستانداردمطابق 2486

گرماایجاد

ماه12هر

استنامحدودتقریبا

استنامحدودتقریبا

.داردراسوختنوعهرباتطابققابلیتکورهبودنبزرگعلتبه

.استگرانترباشندداشتهیکسانکاربریوقتیآتشی-لولهبامقایسهدر

.داردراکارخانهدریامحلدرمونتاژقابلیت

نکگرمواکونومایزرمعموال.سوختنوعبستگی،(خالصگرماییارزش)90%~85

استبازدهافزایشباعثآنهادویهرازاستفاده.داردوجوداستانداردطبقهوا

BSاستانداردمطابق آتشی-لولهازبیشتردقتباولی2486

نیرووگرماایجاد

ماه12هر

و لوله آبی مقایسه دیگهای لوله آتشی

:  ( fire tube )آتشی اجزای اصلی دیگهای لوله

 ( shell )پوسته–1

 ( furnace )کوره–2

 ( wrapper )برگشتیمحفظه–3

 ( tube plate )هاشبکه–4

 ( plan tube )لوله های ساده–5

 ( stay tube )لوله های مقاوم-6

access )دریچه دسترسی–7 tube ) 

 inspection hole )دریچه های بازرسی–8

) 

شاسی–9
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(shell)پوسته 

داخلفشارتحت

17Mn4:متریال (DIN 17155) – A516Gr70 (ASTM)

e :ضخامت پوسته بر حسب میلیمتر

P :فشار کار بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع

Ri :شعاع پوسته بر حسب میلیمتر

z : 1مساوی

f : 153.33تنش طراحی بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع مساوی

c : 0.75ضریب خوردگی مساوی

 (furnace)کوره

خارجفشارتحت

17Mn4:متریال (DIN 17155)

.میباشدمتر3سادههایکورهطولحداکثر

میلیمتر1800قطرحداکثر

میلیمتر22حداکثرومیلیمتر7ضخامتحداقل
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(کروگیت ) کوره های چین دار  کوره های هوپ دار

 (wrapper)برگشتی محفظه

خارجفشارتحت

17Mn4:متریال (DIN 17155) – A516Gr70 (ASTM)
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(tube plates)شبکه ها 

داخلفشارتحت

17Mn4:متریال (DIN 17155) – A516Gr70 (ASTM)

 (plan tube)لوله های ساده 

.دارندعهدهبهراحرارتتبادلنقش

(Expand).شوندمیوالسسمتدوازمعموال

St:متریال 35.8(DIN 17175) – A106GrB (ASTM)
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 (stay tube)لوله های مقاوم

.میکندایجادراشبکهدوبینمقاومتحرارت،تبادلنقشبرعالوه

.میشوندجوشکاریسمتدوازودارندسادههایلولهبهنسبتباالتریضخامت

St:متریال 35.8(DIN 17175) – A106GrB (ASTM)

.کلیه لوله ها داخل محفظه برگشتی جوشکاری میشوند

برای لوله های ساده ای که در معرض شعله یا محصوالت احتراق با درجه حرارت بیش 

.  قرار دارند، انتهای لوله های جوش شده می باید همتراز با جوشها قرار گیرند600oCاز

ok
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  (access tube)دریچه دسترسی

خارجفشارتحت

17Mn4:متریال (DIN 17155) – A516Gr70 (ASTM)

دریچه بازدید شعله
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  (Inspection Hole)دریچه های بازرسی 

Man)روآدمدریچه Hole)

Head)روسردریچه Hole)

Hand)رودستدریچه Hole)

تجهیزات کنترلی دیگ های بخار
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:گیج فشار 

.گیج فشار ، فشار بخار داخل دیگ را به ما نشان میدهد 

نکات نگهداری

اندازه صفحه گیج فشار طوری باشد که به راحتی�

.میزان فشار کارکرد دیگ از پایین قابل رویت باشد

.سالیانه کالیبره گردد �

برابر فشار کارکرد  1/5طوری انتخاب شود که بتواند �

.دیگ را نشان دهد

اتور  جایی از دیگ نصب گردد که به راحتی توسط اپر�

.قابل رویت باشد

:پرشر سوئیچ ها 

در صورت افزایش فشار به میزان تعیین شده، مشعل را قطع نموده و با پایین آمدن . پرشر سوئیچ ها فشار کارکرد دیگ را تنظیم میکنند

.فشار، مجددا دستور روشن شدن مشعل را صادر میکند

نکات نگهداری

.به صورت سالیانه کالیبره گردد�

دستگاه پرشر سوئیچ نصب2روی هر بویلر حداقل �

یچ  یک پرشر سوئیچ اصلی و یک پرشر سوئ. میباشد

اطمینان

باال تر از پرشر  1barپرشر سوئیچ اطمینان معموال �

.سوئیچ اصلی تنظیم میشود
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:سوپاپ اطمینان 

.برابر فشار کارکرد دیگ، سوپاپ اطمینان عمل کرده و فشار داخل دیگ را تخلیه مینماید1/1درصورت باال رفتن فشار به میزان 

نکات نگهداری

دارایبخاربایددیگباال،به3700kg/hrظرفیتاز�

قلو2اطمینانسوپاپ1یااطمینانسوپاپدستگاه2

.باشد

کارکردفشاربرابر1.1فشاردربایداطمینانسوپاپ�

.شودتنظیمدیگ

.ودشبازرسیروزانهصورتبهبایداطمینانسوپاپ�

:آبنماها  

.آبنماها سطح آب را نشان می دهند

نکات نگهداری

دارایبایدبخاردیگباال،به145kg/hrظرفیتاز�

یگدبدنهبهمستقیمایکیکهباشدآبنمادستگاه2

.باشدشدهمتصل

آبمیزانتابودهتمیزکامالبایدآبنماهایشیشه�

.باشدرویتقابلراحتیبهآنهاداخل

.دباشنصبخودجایدرحتماآبنماایشیشهحفاظ�

.شوندبازرسیروزانهصورتبهبایدآبنماها�

زماندرآبمیزانکهشودنصبطوریبایدآبنما�

.گیردقرارآبنماوسطدردیگ،عادیکارکرد
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:لول کنترل 

.لول کنترل ها سطح آب را کنترل میکنند

نکات نگهداری

لولدستگاه2حداقلدارایبایدبویلردستگاههر�

ترلکنلولیکواصلیکنترللولیک).باشدکنترل

(اطمینان

:اساس کار لول کنترل 
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:ترموستات اگزوز 

یابد،افزایشآنرویشدهتعیینمیزانازخروجیدمایچنانچهوکردهگیریاندازهرادودکشازخروجیگازهایدمایاگزوز،ترموستات

.مینمایدصادرراخطرآژیرشدنروشنومشعلقطعدستور

نکات نگهداری

درجه30تا20بینمعموالاگزوزترموستات�

نزمادراگزوزخروجیگازهایدمایازباالترسانتیگراد

.میشودتنظیمبویلر،برداریبهرهعادی

:متعلقات بیرونی دیگ بخار 

دودکش

سختی گیر

دی اریتور 

منبع آب تغذیه

سیستم هدایت سوخت
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( :اکسیژن زدا ) دی اریتور 

حذف اکسیژن محلول در آب  �

افزایش دمای آب ورودی به دیگ بخار  �

بوزدایی�

:سختی گیر 

.ل میکندسختی گیر با استفاده از رزینهای تبادل یونی، آب سخت را به آب نرم تبدی�
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مرروری بر آئین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم

: تعاریف 

تولیدخارجهوایفشارازبیشترفشارباآببخارآندرکهشودمیاطالقایبستهمحفظهیادستگاهبه:بخاردیگیابخارمولد

.میگردد

1ازباالترمجازفشار:متوسطیاقویفشاربابخارمولد kg/cm2(15psi)

1ازکمترمجازفشار:ضعیففشاربابخارمولد kg/cm2(15psi)

10ازآنمجازفشارکهآبکنندهگرمدستگاههای:آبگرمهایدیگ kg/cm2(150 psi)افزایشصورتدریاو.نکندتجاوز

.نباشدبیشتر(فارنهایتدرجه250)سانتیگراددرجه120ازآنحرارتدرجهفشار
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لوحه شناسایی 

:باشدزیراطالعاتشاملشدهنصبفلزیلوحهدارایبایدبخارمولدهر:4ماده

سازندهموسسهنام:الف

سریالشماره:ب

ساختسال:ج

کارکردمجازفشارحداکثر:د

هیدرواستاتیکآزمونفشار:ه

.استشدهساختهآناساسبربخارمولدیاآبگرمدیگکهاستانداردی:و

سوختنوع:ز

مدارک و مشخصات مولد بخار

فطرازکهفنیمشخصاتومدارککلیهشاملکهاینامهگواهیدارایبایدبخارمولدهر:6ماده

نمایدقتطبیشناساییلوحهباکهاطالعاتیوابعادوفنیمحاسباتهمچنینورفتهکاربهسازنده

.باشد

.باشدمخربغیرومخربآزمایشهایکلیعشاملبایدفوقگواهی:7ماده

هارائکاربازرسانمطالبهصورتدرونگهداریکارخانهدرمدتتمامدربایدفوقگواهی:8ماده

.گردد
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بازرسی

اجازهدارصالحیتمقامازکهبصیربازرسانوسیلهبهخارجوداخلازبایدبخارمولد:9ماده

:گرددبازرسیزیرترتیببهباشند،داشته

ساختحیندر:الف

.شودانداختهکاربهکهآنازقبلونصبازبعد:ب

مجدداندازیراهازقبلوساختمانتجدیدیااساسیتعمیرنوعهرازپس:ج

ماه12ازکمترفواصلدرمنظما:د

(boiler room)( دیگ خانه ) مرکز تولید بخار 

سهقلاالفاصلهبهایجداگانهمحلدراستالزممتوسطوقویفشاربابخارتولیدمرکز:19ماده

صبننحوهومذکورمحل.باشدشدهساختهاشتعالقابلغیرمصالحباوبودهدیگربناهایازمتر

.باشدرسیدهدارصالحیتمقامتائیدبهقبالبایدبخارمولد
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(boiler room)( دیگ خانه ) مرکز تولید بخار 

ایبرایاستفادههیچگونهوبودهسوختنیموادازدوراستالزمبخارمولداطرافوباال:20ماده

.نیایدعملبهمحلآنازاشیاءکردنانباروگذاردن

(boiler room)( دیگ خانه ) مرکز تولید بخار 

عسرییاوانفجارقابلموادآندرکهباشدمحلیبخارتولیدمرکزمجاورتدرچنانجه:21ماده

قاومم،کاملقسمتدوفاصلحددیواراستالزم،شودتولیدیاوداشتهوجودنحویهربهاالشتعال

.باشدبریدگیومعبرومنفذگونههربدونو
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(boiler room)( دیگ خانه ) مرکز تولید بخار 

مالزباشد،بیندردستگاهانفجارهنگامکارگرانشدنمحصورخطرکهخانهدیگدر:22ماده

.باشدداشتهوجودمانعگونههربدونخروجراهدوحداقلاست

(boiler room)( دیگ خانه ) مرکز تولید بخار 

تاسالزمکنترلی،تجهیزاتسایرونماآبستونهایوشیرهابهراحتومطمئندسترسیبرای:23ماده

ارگرانکلغزیدنخطروبودهاشتعالقابلغیروسایلوفلزازکهباشدشدهساختهپلکانهاییوراهروها،سکوها

.باشدنداشتهوجودآنهادر
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(boiler room)( دیگ خانه ) مرکز تولید بخار 

.شودپوشیدهاستالزمغیرهوخاکسترمحلوهالولهمعبرکانالچاله:26ماده

(boiler room)( دیگ خانه ) مرکز تولید بخار 
قابلآنزیروداشتهفاصلهزمینباسانتیمتر30الاقلاستالزمبخارمولدهایآبگیربدنه:31ماده

.باشدبازدید
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(boiler room)( دیگ خانه ) مرکز تولید بخار 

.باشددرصد19/5ازکمترنبایدشرایطیهیچدرخانهدیگهوایدراکسیژنمیزان

(boiler room)( دیگ خانه ) مرکز تولید بخار 
برقعقطمواقعبرایبایدقوهچراغیااضطراریبرق.باشدکافینوردارایبایدبخارتولیدمرکزهر

.باشدآماده
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: بازرسی ها 

ساعته2

روزانه

هفتگی

ماهیانه

فصلی

سالیانه

: ساعته 2

بازرسی فشار بخار دیگ�

بازرسی وضعیت آبنما�

بازرسی دمای ترموستات اگزوز�

بازرسی فشار گاز دیگ بخار�

بازرسی دمای دی اریتور�

بازرسی وضعیت آبنمای دی اریتور�

بازرسی وضعیت منبع محلول تزریقی به دی اریتور�

بازرسی وضعیت آبنمای منبع آب کندانس�
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بازرسی فشار دیگ بخار

بازرسی وضعیت آبنما
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بازرسی دمای ترموستات اگزوز

: روزانه 

بازرسی آبنما ها�

بازرسی زیرآب زدن  �

بازرسی شعله مشعل از طریق شیشه بازدید شعله�

آب دیگPHبازرسی و تست �

بازرسی و کنترل فیوزها در تابلو برق�

بازرسی شیر اطمینان�

بازرسی مخزن محلول ضد رسوب�

بازرسی دی اریتور�

بازرسی فشار روشن و خاموش شدن مشعل دیگ�

باز و بسته کردن شیرهای لول کنترل�
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بازرسی آبنماها

بازرسی زیر آب زدن



7/10/2018

45

بازرسی شعله مشعل از طریق شیشه بازدید شعله

بازرسی و کنترل فیوزهای تابلو برق
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بازرسی شیر اطمینان

بازرسی فشار روشن و خاموش شدن مشعل دیگ
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باز و بسته کردن شیرهای لول کنترل

: هفتگی 

بازرسی عملکرد لول کنترل�

بازرسی عملکرد ترموستات اگزوز�

بازرسی چشم الکترونیکی�

بازرسی تجهیزات هشدار دهنده از قبیل زنگها و چراغها�
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: ماهیانه 

نظافت و بازرسی صافی سوخت�

بازرسی پمپ تغذیه�

رفع نشتی از اتصاالت�

روانکاری یاتاقانهای پروانه دمنده�

روغنکاری موتورهای الکتریکی�

بازرسی الکترود جرقه زن و فنجانک سوخت�

بازرسی اتصاالت دمپر هوا�

: فصلی 

سرویس مشعل�

دیگIIIو پاس IIنظافت و بازرسی لوله های پاس �

بازرسی داخل محفظه آبگیر�

بازرسی آجرنسوز دور کوره�
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: سالیانه 

تست هیدرواستاتیک�

ضخامت سنجی�

پالک و گواهینامه بازرسی�

: جهت تست هیدرواستاتیک موارد ذیل صورت می گیرد 

مشعل را خاموش کرده و بخار آن را از طریق سوپاپ اطمینان تخلیه می نماییم) ساعت قبل از آزمون از مدار خارج گردد 12دیگ بخار باید حداقل �

.چون تست باید در حالت سرد صورت پذیرد ( 

تست هیدرو استاتیک
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.دربهای جلو و عقب بویلر را باز میکنیم�

اتیک افتت  باید مسدود گردند تا در زمان تست هیدرواستت .... کلیه منافذ دیگ بخار شامل خروجی بخار ، سوپاپ اطمینان ، لول کنترلها ، آبنما و �

.فشاری از این قسمتها وجود نداشته باشد 
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.دیگ را جهت تست ، توسط پمپ آب دستگاه ، پر از آب می نماییم �

.قبل از افزایش فشار باید محفظه آبگیر هواگیری گردد و مطمئن شویم که دیگ پر از آب شده است �

. برابر فشار کارکرد دستگاه، توسط پمپ خود دیگ، یا پمپ فشار دیگری، افزایش می دهیم 1/5فشار دیگ را به میزان �

ررسی دقیقه بوده و پس از این زمان تمام سر لوله ها از لحاظ نشتی و بدنه دیگ ازلحاظ تغییر شکل مورد ب30زمان تست هیدرواستاتیک �

.قرار می گیرد 
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: موارد نگهداری دیگ های واتر تیوب 

: ند هایی که در اتاق کتترل واحد تولید بخار پر می شوند شامل موارد ذیل می باش log sheetعموما 
وضعیت مخازن سوخت  شامل سطح مایع ، دما و فشار –1
:در مورد هر بویلر اطالعاتی چون موارد ذیل ثبت می گردد –2
شدت جریان بخار خروجی �
شدت جریان و فشار آب ورودی به بویلر  �
مقادیر سوخت گازی و مایع ورودی به بویلر  �
فشار بخار در هدر  �
مقادیر بلودان�
ویلر در  هوای ورودی به مشعل ، تعداد مشعل هایی که برای هر ب: مقادیر مربوط به مشعل بویلر که عمدتا شامل �

–فشار سوخت مایع یا گاز در مشعل –سرویس قرار دارد 
 Furnace draftمکش در محفظه احتراق �
فشار هوا در محفظه هوا�
فشار ، دما و سطح مایع در مخزن بخار �
فشار ، دما و سطح مایع در دی اریتور�
فشار هوا در خروجی فن�
وضعیت مقدار مصرف بخار توسط واحد های مصرف کننده  �

Log sheet  هایی که در سایت و توسط نوبت کار محوطه تکمیل می گردد:
مخازن سوخت ¾
پمپهای تغذیه نوع برقی و توربینی آب بویلر  ¾
فن های دمنده یا مکنده  ¾
ایستگاه مواد شیمیایی¾
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:نگهداری بویلر در حالت خاموش 

.روز خارج از سرویس باشد، بویلر را باید به یکی از روشهای ذیل نگهداری نمود 4چنانچه بویلر برای مدت زمان بیش از 

نگهداری مرطوب  

نگهداری خشک 

نگهداری بدون آبکشی 

نگهداری بویلر آبکشی شده

روش باز 

(سیلیکاژل)روش آهک زنده 

:بدون آبکشی –نگهداری مرطوب 

روز کاری30الی 4برای مدت زمان 

: دستوالعمل توصیه شده برای نگهداری یک بویلر بدون انجام شستشو عبارتند از 

مقتادیر کمتی   تتا ( قلیائیتت  ) حدود چهار ساعت قبل از اینکه بویلر از مدار خارج شود ، به منظور باال بردن هیدروکسیل قلیایی –1

د تتا میتزان باقیمانتده    آنقدر سولفیت سدیم بیافزاییت . بیافزایید ( سود کاستیک ) باالتر از حد معمول ، به میزان کافی هیدروکسید سدیم 

.برسد ( Na2SO4بر حسب ) 200ppmسولفیت در آب 

زمانی که . فزایید برای پر شدن کامل بویلر تا زمانی که آب به قسمت شیرهای ایمنی برسد آب بی. مشعل بویلر را خاموش کنید –2

، فشار بتویلر را  در خالل مدت نگهداری. بویلری کامال خنک است ، مقادیر بیشتری آب اضافه کنید تا از پر بودن آن اطمینان حاصل گردد 

.حفظ نمایید 10psigالی 5در حدود 

د تا مطمتن  شتوید   هر هفته یک مرتبه آب بویلر را آنالیز کنی. برای اطمینان از عدم نشتی آب ، بویلر را به دفعات بررسی نمایید –3

.مقادیر اضافی مواد شیمیایی در حدود تعیی  شده ثابت مانده اند 



7/10/2018

58

:نگهداری بویلر آبکشی شده –نگهداری مرطوب 

روز کاری30الی 4برای مدت زمان 

:دستوالعمل توصیه شده برای بویلرهایی که جهت مقاصد شستشو یا انجام تعمیرات قبل از نگهداری ، آبکشی میگردند ، عبارتند از

.تخلیه کامل آب بویلر و حذف پوسته ها و رسوبات ، بستن اتصاالت بویلر با سایر بویلرهای فعال و سیستمهای تامین آب خوراک و بخار–1

، مقتادیر کتافی   ( OHبر حستب   )  200ppmدر صورت امکان بویلر را با آب هوازدایی شده پر کنید و تا رسیدن سطح هیدروکسیل آب به حدود –2

.برسد ( Na2SO3بر حسب ) 200ppmآنقدر سولفیت سدیم بیفزایید تا غلظت باقیمانده سولفیت در آب به . اضافه کنید ( قلیاء ) هیدروکسیل سدیم 

در روش با پر کردن بویلر میتوان از جبران هر گونه آب  هدر رفتته . با جوشاندن دقیق طی دو ساعت ، مواد شیمیایی را درون بویلر به گردش درآورید –3

.بهسازی کنونی اطمینان حاصل نمود 

ر کامال خنک است زمانی که بویل. برای پر شدن کامل بویلر تا زمانی که آب به قسمت شیرهای ایمنی برسد ، آب بیفزایید . مشعل بویلر را خاموش کنید –4

.حفظ نمایید 10psigالی 5در خالل مدت نگهداری ، فشار بویلر را در محدوده .، مقادیر بیشتری آب اضافه کنید تا از پر بودن آن اطمینان حاصل گردد 

جهز بته  برای سهولت در انجام بررسی ها میتوان یک مخزن فوالدی م. به طور منظم بویلر را بازرسی نموده و هر گونه آب هدر رفته را جایگزین نمایید –5

.گیج را در باالی بخش فوقانی بویلر نصب نمود 

ت کته بتویلر   با نظری به سطح آب در درام کوچک سریعا میتوان گف. مخزن با آب پر شده و به یک شیر ویژه بخار ، دریچه یا اتصاالت شیر ایمنی متصل میگردد 

.کامال پر شده است یا خیر 

:باز –نگهداری خشک 

روز کاری150الی 30برای مدت زمان 

ه و گیج هتای  مطمن  شوید که ستونهای دیوار. بویلر را از سرویس خارج نموده و تا زمانی که هنوز گرم است آبکشی نمائید -1

رون آنترا بتا   بویلر را باز کرده و کلیه رسوبات نرم و متواد تته نشتی  شتده د    ( . مورد بازدید قرار گرفته اند ) آب نادیده گرفته نشده اند 

را پاکستازی  با استفاده از یک برس سخت کلیه ستطو  داخلتی در دستترس   . آبکشی تحت فشار توسط فشار آب قوی شستشو دهید 

.نمائید 

کلیته  اتصاالت ورودی آب خوراک و بخار به بویلر را قطع کرده و در صورتی که سایر بویلرهای واحد در حتال کتار میباشتند ،   –2

.اتصاالت آنرا ببندید 

.اکنون بویلر را باز کنید که در معرض هوا قرار گیرد –3
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ره و مطمتئن شتوید کته ستتونهای دیتوا     .بویلررا از سرویس خارج نموده و تا زمانی که هنوز گرم است ، آبکشی نمائیتد  –1

ی تحتت فشتار   بویلر را باز کرده و کلیه رسوبات نرم و مواد ته نشین شده درون آنرا با آبکش. گیجهای آب نادیده گرفته نشده اند 

ایر با استفاده از یک برس سخت کلیه سطوح داخلی را پاکستازی نمتوده و در صتورتی کته ست     . آب قوی به دقت شستشو دهید 

.بویلرهای واحد درحال کار میباشند ، کلیه اتصاالت آنرا ببندید 

ساعت یا تا زمانی که بازرستی هتا عتدم وجتود     2کوره را با شعله بسیار مالیمی روشن کنید ، بگذارید این شعله حداقل –2

.رطوبت در بخشهای درونی بویلررا تائید نمود ، به قوت خود باقی بماند 

لر قترار  یا سیلیکاژل را بر روی یک یا چندین سینی فلزی یا الیتافی تعبیته شتده در بتوی    ( و نه آهک آبدار ) آهک زنده –3

.دهید 

.بویلر  را درزگیری کنید –4

آهک یا ستیلیکاژل مرطتوب شتده را بتا معتادل خشتک آن       .ماه دریچه بویلر را باز کرده و درون آنرا بررسی کنید 2هر –5

.بعد از انجام بازرسی فورا سرپوش آنرا به دقت مجددا مسدود نمائید . تعویض نمائید 

( :سیلیکاژل ) آهک زنده –نگهداری خشک 

روز 150برای مدت زمان بیش از 

حفاظت و ایمنی

حفاظت از خود دیگ بخار : حفاظت آشکار 

 ( BOILER ROOM )حفاظت از اطاقک دیگ بخار : حفاظت نهان
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حفاظت آشکار   

تجهیزات کنترلی اپراتور

حفاظت نهان

:    خطر گازهای سمی 

NO2-SO3-SO2-SO-CO2-CO
اکسید سرب

(preheat)گرم کردن سوخت های سنگین 

دودکش استاندارد

ودتمیز نگه داشتن لوله های د

دودبند کردن منافذ دیگ

تنظیم مشعل از نظر سوخت و هوا  
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حفاظت نهان

خطر آلودگی صوتی

( باالنس)فن مشعل از تنظیم 
.خارج شده باشد

میزان سوخت و هوا درست 
.نباشد

نشت بخار از اتصاالت

حفاظت فردی

باالی دیگ باید دارای حفاظ باشد�

دیگ بخار باید دارای پله مناسب باشد�

اوپراتور باید دستکش مناسب در اختیار داشته باشد�

.اوپراتور باید دارای کفش ایمنی با کف آجدار باشد�

اوپراتور باید عینک حفاظ دار با شیشه تلقی داشته باشد�

(در سالنهایی که بوی گاز وجود دارد)اوپراتور باید ماسک مخصوص ضد گاز استفاده کند�

اوپراتور باید از گوشی استفاده کند�

اپراتور باید دانش فنی داشته باشد�
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(انیانآتی سازان تاسیسات ایر)شرکت فنی و مهندسی آستا 

44282904: شماره تلفن تماس 

44282902: شماره فکس 

09122096257: موبایل 


