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  هـــــــممقد

 

   كه فهميد، توان مي ، فيزيك و رياضي دانشمندان اختراعات و زندگي به توجه با

  انزماز دوران ناي  كه ،  اند كرده بشريت  به  بزرگي  اتخدم  چه  آنها

 حسط  ترين باال به دهم هيجو دهمهف  قرن  در  و  دهش  شروع  ارشميدوس

   بر  قدم راه اين در ديگري از پـس يكي نيز  امروزه  و  است،  رسيده  خود

   داندانشمن يبيوگراف  به  ومس   جهان جامعه در  آنجائيـكه  از ولي .دارند مي 

  نتيجه در  است، شده توجـه  رمان نويسنـده  يك از كمتـر فيزيك   و  رياضي

  و دانشمندان  اين از يليخ نام  با فني، هاي رشتـه فرهيخته افراد راكث  شايد
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 بزرگ دانشمندان اين به توان مي پس. باشند آشنا ركمت عملكردشان  جنتاي

  :داشت اي اشاره

 a- مهندس نيوكامن  

 b-  ساوري مهندس

 c-  جيمزوات

 d-  دان رياضي وايت

 e-  بلوور هورن

 f-  فرانسوي ژوفر

  

  

 

 

  

 در محيط زيست وزندگي ديگهاي بخار تأثير

 

 .ناهنجار صداهاي .1

  .فرسا طاقت گرماي . 2

  .محيط غبار گردو . 3

   .غيره و اسيدها آنتي-اسيدها: مانند شيميايي مواد . 4

 .فسيلي هاي سوخت از شده توليد گازهاي .5
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 ديگهاي بخارتعاريف 

  

 فـسيــــــلي  انــــرژي  تبــديل  جهـــــت  كـه  است ماشيني بخار ديگ) 1 

 .......) و زغـال  -اره خـاك  - چوب (جامــد يا ) مازوت -گازوئيل-گاز - نفـــت(

 . رود مي  بكار حرارتي انرژي بـــــه

  هيچگونـه   آتـش  و آب كـــــه  سـوز،  بـرون  اسـت  دسـتگاهي  بخار ديگ)  2

  . ندارند هم با تداخلي

 ، يـا  اتمـسفــــر  يـــــك  از آن داخل فشار كه است دستگاهي بخار ديگ)  3

  .باشد زيادتر پاند 7/14

 حــــــرارت  اثــــــــر  در كـه  شـود  مـي  گفته دستگاهي به بخار ديگ)  4

   ).حرارتي تبادل بوسيله (نمايد مي تبــديل بخار به را آب غيرمستقيم،
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 ٦

 اصلي آناليزقطعات

  
  :از است شده تشكيل اصلي قطعات نظر از بخار ديگ) 1

  ).شل (بدنه)  1-1

  .ها شبكه)  2-1

  .آتشخانه يا كوره) 3-1

  .دود هاي لوله يا شخوارآت لوله)  4-1

     .شاسي)  5-1
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 ٧

 

    فرعي و متعلقات جانبيآناليز قطعات

 مشعل -1

  برق تابلوي -2
   ها سوئيچ پرشر -3
   اطمينان سوپاپ -4
   الكتروپمپ -5
  اصلي فلكه شير -6
   كنترل لوِلِ -7
   نما آبرهاي شي -8
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   تخليه فلكه شير -9
   هواگيري شير-10

   هادرب -11
   مانومتر -12
   گير قالب -13
   دودكش فلنچ -14
   دمنده محفظه -15
  )الكتريكي چشم (فتوسل -16
  نردبان و سكو -17
  آب سطح كننده كنترل الكترود -18
   دريچه هاي منهول -19
   دريچه هندهول -20
   شير فلكه نمونه گيري -21
   دريچه بازديد شعله -22

:زير مي باشدشرح تعدادي از آنها كه   

  :  مشعل-1  

  مشعل ديگ بخار،  يكي از اجزاء اصلي، ولي جدا از ديگ بخار مي باشد، كه پس از  

:ار برروي آن نصب ميگردد و شامل قطعات زير مي باشدـــــــــساخت ديگ بخ  

ان داده شده در شكل هاي ــــپوسته مشعل كه در شكل زير نش : پوسته مشعل

 مختلف ساخته شده 
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كاركرد، خاب مي نمايد، ولي در اصل از نظرود مدلي را انتـــراي خــــــو هر شركت ب

ز تبديل سوخت ا ((  .تــــ همه مشعلها كار واحدي را انجام مي دهند و آن عبارت اس

  )).به انرژي حرارتي

 .جهت چرخش پروانه استفاده مي شود: الكتروموتور )1-1

 .مي گيردجهت هدايت هوا به داخل كوره مورد استفاده قرار : فن يا پروانه  )1-2

 .جهت ايجاد جرقه استفاده مي شود: الكترود يا شمع جرقه  )1-3

 .براي پاشش سوخت بصورت پودر استفاده مي شود: تاوزل  )1-4

 .هدايت برق فشار قوي را به عهده دارد:  واير  )1-5

 .ترانس فشار قوي يا ترانس جرقه  )1-6

 دريچه هوا و بازوي دريچه  )1-7
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ه در شـكل بطـور     كه خود تشكيل شـده از قطعـات مختلـف كـ           : پمپ سوخت    )1-8

 .مجزا نشان د اده شده است

 .دريچه بازديد شعله )1-9

 . رله اير پرشر يا رله تخليه گاز داخل محفظه ديگ بخار )1-10

  : تابلوي  برق -2

تمام مدار فرمان از طريق تابلوي برق انجام مي شود، كه در داخل آن نسبت به 

 :طراحي، قطعات زير وجود دارد

 

  . تابلو معروف استقاب فلزيلزي ساخته شده كه به از ورق ف:  پوسته تابلو) 1-2 

 ١٠
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(  الكتروپمپ و موتـور فـن        –براي راه اندازي مشعل      : كنتاكتورهاي مدار قدرت  )2-2

مورد اسـتفاده قـرار   ) در بعضي از ديگهاي بخار موتور فن از موتور مشعل جدا مي باشد   

  .مي گيرد

  ).نعتي مراجعه شودبراي شناسائي بيشتر كنتاكتورها به كتابهاي برق ص  ( 

رله ها بنـا بـه     . به تمام سيستم ديگ بخار فرمان مي دهد       : رله مادر يا رله فرمان    ) 3-2

 ,LFL635 , LAL1, LAL2,25: نوع مصرف به عناوين مختلف نامگـذاري مـي شـوند   

LAL C1-Stormik  

كار كنتاكتورهاي معمولي را انجام      ): كنتاكتورهاي شيشه ( كنتاكتورها ي فرمان     )4-2

 براي فاز و نـول،   و بقيـه    a , b عدد كنتاكت مي باشند كه 12مي دهند ، معموالً داراي 

كه در نوع  خود باز با عناوين مختلف         . كنتاكت ها كه تعدادي باز و تعدادي بسته هستند          

 و OMRON , FINDER:ماننـد .ساخته شده و نسبت بـه كاركردشـان متفـاوت هـستند    

  .غيره

رانس تبديل در داخل تابلو براي كم كردن ولتاژ نصب گرديده ت:  ترانس تبديل ) 5-2

 ولت 24 ولت را به 380 ولت و يا 220 ولت هستند كه ترانس برق 24كه بعضي   

  .تبديل و قابل استفاده مي نمايند

بطريقي كه اين ترمينالها بنا به . كه براي سيم كشي استفاده مي شوند:   ترمينالها )6-2

 مي شوند، كه از سمت چپ مدار قدرت  كابل      م  ـــف تقسيوع مصرــــــــــن

 ١١
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و بعد از آن بترتيب نياز . اصلي وارد شده و به كنتاكتور ها از طريق فيوزها ارتباط دارند

   .بقيه مصرف كننده ها هستند

و بعد از آنها نيز ترمينالهاي مدار فرمان .  موتور مشعل و غيره– پمپ –ترمينال :  مانند

  . عدد ترمينال وجود داشته باشد100ارند، در  بعضي از تابلوها شايد بيش از قرار د

  .  آمپر به باال نصب شده است6بنا به ظرفيت از :  فيوزها )7-2

   قابل توجه اينكه هر تابلو فقط يك عدد فيوز فرمان دارد كه نبايد بيش از يك فاز براي 

  .مدار فرمان استفاده شود

براي جمع كردن سيم هاي مورد مصرف،  نصب : سيم كشي  كانالهاي مدار )8-2

براي اينكه تعداد سيمها زياد است بنابراين كليه سيمها را در داخل كانالها . شده است

  : كه محسناتي دارد.قرار مي دهند

  .از زيبايي خاصي برخوردار مي باشد)  8-2-1  

  .پيچيدگي در سيمها ايجاد نمي شود) 8-2-2   

براي كنترل فشار بخار داخل ديگ بخار،  استفاده شـده و در زمـان     : چ ها    پرشر سوئي  -3

اين دسـتگاه همـانطوري كـه از بيـانش مـشخص            . نياز دستگاه  را قطع يا وصل مي نمايد        

است با فشار داخلي ديگ بوسيله يك لوله نازك مرتبت است، و زماني كـه فـشار داخـل                   

 مشعل را قطع كرده و ديگ بخار از حالت          ديگ از حالت تنظيم باالتر رفت،  برق سيستم،          

آن را روي ديگ بخار نصب كرده       .  خارج مي شود  ) خاموش شدن مشعل  (بهره برداري   

 اتمـسفر   10 تا   0پرشر سوئيچ ها از نظر فشار، بين        . تا مقدار و ميزان فشار را كنترل كند       

 ١٢
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 بار  10ين صفر تا     اتمسفر ساخته مي شوند، چون كه ديگهاي بخار فشار پائين،  ب            20 تا   0يا  

 بـوده در    on-off بار كار مي كنند، داراي كليـد         20و ديگهاي فشار متوسط بين صفر الي        

صورتيكه پرشر سوئيچ كنترل داراي مقاومت  رزيستاني مي باشد كه با بـاال رفـتن فـشار             

بخار تغييراتي از نظر اُهمي بوجود آمده و به مدار سوخت فرمان كـم و زيـاد شـدن را                    

  . مي نامندپرشرهاي رزيستانسكه اين نوع پرشر را . نمايدصادر مي 

  : ساختمان اين دستگاه شامل 

  .پوسته) 1-3

  .فنر) 2-3

  .شفت) 3-3

  .كنتاكت هاي برق) 4-3

  .سيستم آكاردئوني) 5-3

  .پايه هاي شفت) 6-3

به عبارت ديگر ورود فشار بخار به قسمت زيـر ديـافراگم طريقـه              : لوله خروجي ) 7-3

 پرشر سوئيچ طوري است كه زيـر سيـستم آكـاردئوني محـل اعمـال فـشار                  كار سيستم 

بوسيله بخار وصل شده  كه كنتاكت هاي برق كه يكي ثابت و ديگري متحرك ميباشـد و                  

با وارد شدن فشار به زيـر سيـستم آكـاردئوني،  بـه نـسبت                . روي پايه قرار گرفته است    

رد كـرده و باعـث جـدا شـدن          فشار،  آكاردئون باز شده و به فنر روي شـفت فـشار وا             

 ١٣
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كنتاكت متحرك از كنتاكت  باز شده و برق مـشعل را قطـع كـرده  و در نتيجـه مـشعل                       

خاموش ميگردد و تا زماني كه فشار داخل ديگ بـه حـداقل مـورد نيـاز نرسـيده باشـد                     

  .مشعل روشن نخواهد شد

داً روشن  مجدat 8 خاموش شود، در فشار at  10   بطور مثال چنانچه مشعل در فشار  

 عـدد پـيچ وجـود    2توجه داشته باشيد،  كه در قسمت باالي پرشـر كنتـرل،             . خواهد شد 

و ديگـري   ) براي تنظيم فشار مورد نظر    (دارد،  كه يكي مربوط به كم و زياد كردن فشار            

كه روي آن كلمه ديفرانسيل نوشته شده جهت كم و زيار كردن حساسيت رله بكار مـي                 

  .رود

درب (ت كه عقربه هـاي نـشاندهنده مقـدار فـشار، در قـسمت جلـو         الزم به توضيح اس   

نـشان داده شـده و      .... -3-2-1مشخص مي باشد كه عقربه بزرگ توسط اعـداد          ) شيشه

  .مي شود  نشان داده ..…-A-B-Cعقربه كوچك يا ديفرانسيل توسط 

درب شيـشه اي را بـاز كـرده و فنرهـاي            : طريقه سرويس يا تعميـر پرشـر سـوئيچ        

) آكاردئوني  (چنانچه فنرها سالم باشند، قسمت ديافراگم       . ا آزمايش مي نمايند   موجود ر 

را بررسي كرده و اگر مشكل نداشته باشد، پس از تميز كاري و روغـن كـاري،  مجـدداً                    

  .مورد بهره برداري قرار مي گيرد

 چنانچـه   آزمايش دقيق پرشر سوئيچ ها بوسيله كاليبره كردن انجـام مـي شـود             

ره وجود نداشته باشد، مي توان آنرا بوسيله يك عدد مانومتر دقيـق انجـام               دستگاه كاليب 
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 ١٥

بطريقي كه زماني كه فشار بخار در هر درجه قطع شود  نشان دهنده ميزان دقـت                . داد

  .عمل پرشر سوئيچ مي باشد

ايـن  .نصب مـي شـود    ) بدون واسطه ( در قسمت باالي ديگ بخار       : سوپاپ اطمينان    -4

. افزايش بيش از حد معمول فشار داخلي ديگ بخار بكار مي رود         قطعه جهت جلوگيري از     

كليد كنترل فشار تا زماني قادر به تنظيم فشار است  كه كليه سيستم از عملكرد درسـت                  

ولي اگر بعللي مشكل در سيستم كنترل پيش آيد و كليد فشار قـادر بـه                . برخوردار باشد 

  نان استفاده مي گردد از كار انداختن مشعل نباشد از سيستم سوپاپ اطمي

يزان تنظيم شده،  سوپاپــــكه سريعاً پس از  باال رفتن فشار داخل ديگ بخار، از م   

:اطمينان باز شده و دو كار اساسي را انجام مي دهد  

.فشار داخل ديگ بخار را تقلبل مي دهد) 1   

د آمـده   با صداي زيادي كه ايجاد مي نمايد اوپراتور مطلع شـده بـه اشـكاالت بوجـو                ) 2

 :كه شامل.رسيدگي مي نمايد
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  .پوسته سوپاپ) 1-4
  .سيت يا نشيمنگاه) 2-4
  .فلنچ اصلي كه روي ديگ متصل مي گردد) 3-4
  .شفت ) 4-4
  .فنر ) 5-4
  .مهره هاي تنظيم ) 6-4
  .دسته يا بازوي حركت) 7-4
  .دريچه خروج بخار) 8-4

،  فنر سوپاپ جمـع شـده،  در      زماني كه فشار داخل ديگ بخار بيش از حد تنظيم رسيد   

تا زماني كه فشار ديـگ      . نتيجه سيت سوپاپ باز و بخار اضافي به بيرون منتقل مي گردد           

  .به حد تعادل نرسد، دريچه سوپاپ بسته نمي شود

  

  :  اكنون به كاربرد تك تك قطعات تشكيل دهنده مي پردازيم-  

.  قرار مي گيرند   كليه قطعات تشكيل دهنده سوپاپ در داخل پوسته        : پوسته -1

شفت و فنر، در داخـل آن       :  كه اوالً بخار توليد شده خطر ايجاد نكند ثانياً قطعاتي مانند          

  .جاي گزاري شود

فنر سوپاپ توسط سازنده دقيق طراحـي و محاسـبه و سـاخته شـده ا                 : فنر -2

 بار و يا هـر مقياسـي كـه فنـر            – اتمسفر   –كه فشار توليد شده برمبناي كيلوگرم       . ست

 .آن محاسبه شده است عمل مي نمايد توسط 

 ١٦



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

نگهداري فنر سوپاپ بكار مي رود، كه فنـر در اطـراف             براي:شفت سوپاپ  -3

 .شفت قرار گرفته است

 

جهت حركت دادن فنـر سـوپاپ بكـار مـي رود، كـه               :)دسته سوپاپ (بازو   -4

  .بوسيله مصرف كننده انجام مي گردد

وي دستگاه جـدا كـرده و بعـد از          در مرحله اول، كليه سوپاپ را از ر       :  تعميرات سوپاپ 

آن،  روپوش فنر را  كه بوسيله چهار عدد پيچ بسته شده است از پوسته جدا مي نماينـد                    

چنانچه فنر پوسيدگي داشته باشد، آنرا از سازنده قابل اطمينان تهيـه كـرده و تعـويض                 .

ي برده  مي نمايند، و اگر بشقابك سوپاپ خرده شده باشد،  بشقابك نمونه را به تراشكار              

  .و آنرا از جنس برنز يا سما نتاسيون تراشيده و آب بندي مي نمايند

   توجه شود،  چنانچه خردگي كمتر باشد،  ميتوان آنـرا بوسـيله روغـن سـمباده ماننـد                   

پس از آنكه كارهاي تراشكاري و يـا تعـويض فنـر انجـام              . سوپاپ ماشين آب بندي نمود    

بايد بـه  يـك نكتـه    . و مهره ها را كامل مي بندندشد، آنرا در جاي خود قرار داده و پيچ      

اساسي توجه شود كه درزمان باز كردن سوپاپ،  فلنچهـاي سـوپاپ وديـگ بخـار،  بايـد                    

كامالً تميز شده و بعد از تهيه  به محل منبع گريس زده شود كـه در آب بنـدي كـردن                      

  .بسيار موثر خواهد بود

 :شامل) داخل ديگ بخارسيستم تغذيه آب ( الكتروپمپ : الكتروپمپ -5

 ١٧



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

 ١٨

  
  .الكتروموتور) 1-5

  .شفت ) 2-5

  .پروانه) 3-5

  .پوسته ) 4-5

  .ياطاقان كف گرد) 5-5

  .مكانيكي) 6-5

اين قطعه از نظر تعميرات بسيار پيچيده مي باشد،  كـه هـر              :  پايه، پيچ هواگيري  ) 7-5

بـه دليـل    . باشـد   كسي نبايد دست به تعمير آن بزند،  مگر اينكه امكانات كافي را داشـته                

چنانچـه  . اينكه اينگونه الكتروپمپ ها بر مبناي فشار مورد نياز طراحي و ساخته مـي شـود       



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

از طرفـي   . بطور درست جايگزاري نگردد،  افت فشار ايجاد مي گردد         ) پروانه ها (پره ها   

بين هر يك پره يك عدد بوش جهت ايجاد فاصله در بين پروانه ها نصب مي گردد،  كه                   

  .يچيدگي آن مي افزايدخود بر پ

  .   ضمناً سيستم مدار برقي، يعني الكتروموتور نيز نياز به متخصص دارد

  الكتروپمپ زماني خراب مي شود كه شفت خرده شده باشد و يـا اينكـه ياطاقـان كـف                   

  :گرد، از بين رفته باشد و لذا جهت راه اندازي آن بطريق زير بايد عمل نمود

پايه مخصوص نصب گرديد، فلنچ هاي ورودي و خروجـي آن              وقتيكه الكتروپمپ روي    

پس از واشر گذاري بسته     مي شوند، سيستم الكتريكـي را كامـل كـرده و جهـت بهـره                        

برداري از طريق پيچ هواگيري كه روي فلنچ پمپ و يا در قسمت گلوئي آن قـرار دارد                  

انده و مقداري آنرا    باز كردن پيچ راست گرد با آچار مورد نياز، بطرف چپ چرخ           : مانند

شل       مي نمايند، كه هواي داخل آن خارج،  و از اطراف پيچ هواگيري آب خارج شود،                        

 .پس از آن مجدداً پيچ هواگيري را بسته و بهره برداري  مي نمايند

معموالً شير فلكه ها را به چند دسته تقـسيم          )  :  شير فلكه انتقال بخار   ( شير فلكه اصلي     -6

  :مي نمايند

  .شير فلكه بشقابي) 1-6

  .شير فلكه كشوئي) 2-6

كه شير فلكه سوزني در سيـستم بخـار، بكـار مـي رود و لـذا                 : شير فلكه سوزني  ) 3-6

 :تشكيل شده است از

 ١٩



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

 ٢٠

  
  .پوسته) 1-3-6

  .بشقاب يا سوزن) 2-3-6

  .شفت ) 3-3-6

  ).مانند فرمان اتومبيل( فلكه) 4-3-6

  .   ني،كه در شكل زير مشاهده  خواهيد كردفلنچ هاي دو طرف شير فلكه سوز) 5-3-6

  :عيب شير فلكه هاي سوزني به دو طريق ايجاد مي شوند

  .خردگي پيدا شده و  از آب بندي خارج مي شود) ست(در محل نشيمن -1

  . خردگي در شَفت بوجود مي آيد و از گلوئي شير،  بخار خارج مي گردد-2

  :انجام مي دهندتوضيح اينكه آب بندي گلوئي را بطريق زير 

      ماهك را كه داراي دو عدد پيچ مي باشد باز كرده و طناب نـسوز دور شـفت،  را بـا        

يك عدد ميخ خارج نموده و مجدداً بوسيله طناب گرافيتي بـه گلـوئي شـفت پيچيـده و                   



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

ماهك را در جاي خود قرار داده و پيچ هاي طرفين را مي بندند،  در نتيجه شـفت شـير                     

  .مي گرددفلكه آب بندي 

 مـي   وظيفه اين قطعه تنظـيم آب داخـل ديـگ بخـار           ) : كنترل سطح آب  (  لِوِل كنترل    -7

  .باشد

   اين دستگاه داراي دو عدد سوئيچ مغناطيسي يا جيـوه اي مـي باشـد، كـه يـك سـوئيچ،                   

سطح پائين آب را كنترل كرده و به الكتروپمپ فرمان روشن شدن و ديگري سطح بـاال                 

  .ه پمپ فرمان خاموش شدن را مي دهدرا كنترل كرده و ب

  :  لول كنترل تشكيل شده است از

  .پوسته) 1-7

  .سوراخهاي باال و پائين) 2-7

  .سوئيچ هاي كنترل) 3-7

  .سيستم مدار برق) 4-7

با شُل  . سوئيچ ها مغناطيسي باشند، بصورت نارنجك هستند       چنانچه:  تنظيم سوئيچ ها   -

اگر پائين بيايـد، در نتيجـه سـطح آب          .پائين مي برند  كردن پيچ كوچك، نارنجك را باال يا        

اگـر سـوئيچ جيـوه اي       . در داخل ديگ بخار كم و اگر باال بيايد سطح آب زياد مـي شـود               

باشد،  باز داراي يك عدد پيچ مي باشد كه روي شـفت قـرار گرفتـه و بوسـيله پـيچ هـا                        

  .د مي گرددزاويه سوئيچ جيوه اي را تغيير داده و در نتيجه سطح آب كم و زيا

 ٢١



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

   اهميتي كه اين قطعه دارد بسيار حساس مي باشد، كه روزانه بايـد كنتـرل و آزمـايش                  

چنانچه اين عمل انجام نشود،  پـس از مـدت كوتـاهي قـسمت تحتـاني لـول پـر از            . شود

بنابراين اپراتور  . مي گردد كه ديگ بخار بي آب مانده و بسوزد             رسوب شده و باعث     

ئين كنترل سطح آب را باز مي نمايد،  تا اينكـه مـشعل ديـگ بخـار                  روزانه شير قسمت پا   

خاموش شود و مجدداً با بسته شدن شير فلكـه مـشعل بـصورت اتوماتيـك روشـن مـي               

  .شود

  :طريقه سرويس و تنظيم لول سنج عبارتند از

  .   درب آنرا باز كرده و مدار را كنترل مي نمايند

 دادن آب داخل ديگ بخـار بكـار مـي رود،             اين سيستم جهت نشان   :  هاي آب نما   ر شي -8

مي شود كه در داخل ديگ بخار چه ميـزان آب          ه  ــــــكه اپراتور با مشاهده آن متوج     

ت بـاال و    ــــــه هاي آب نما داراي دو عدد شير مخصوص در قسم          ـــشيش. وجود دارد 

نما شـده   پائين هستند، كه بوسيله آن دو عدد شير آب از قسمت پائين وارد شيشه آب                

ان ــــار بخار اجازه نمي دهد كه آب از سطح واقعي بيشتر نـش ـــو از قسمت باال نيز فش     

اپراتورها روزانه شير بخار را چند بار باز مـي نماينـد تـا اينكـه در داخـل آب                    . داده شود 

معموالً اين نوع شيرها خراب نمي شوند، مگراينكـه واشـر گرافيتـي             .  رسوب ايجاد نشود  

   از بين رفته و از آب بندي بيفتدي كه دارندــــــمخصوص

كه بر اي زيـر آب زدن و يـا تخليـه آب    (DRIN VALV)  :      تخليه  شير فلكه -9

داخل ديگ بخار بكار مي رود و اهميت اين شير فلكه خارج كردن رسوبات داخـل ديـگ                  

 ٢٢



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

ر آب  بخار مي باشد، همانطوري كه اطالع داريد در اثر جوشيدن آب مقداري رسوب د             

ايجاد مي شود،  كه اين رسوب به مرور ته نشين  مي گردد كه با باز كردن شير تخليـه،                      

فشار بخار باعث مي گردد كه امالح ته نشين شده به بيرون از ديگ بخار انتقـال يافتـه و       

اين شير در قسمت تحتاني و      .از انباشته شدن رسوب در داخل ديگ بخار جلوگيري شود         

 .ب مي گردددر قسمت عقب ديگ نص

  
  :شير تخليه شامل 

  .پوسته) 1-9

  .شفت ) 2-9

  .قسمت آب بند) 3-9

  ).ورود و خروج(سوراخ دو طرف ) 4-9

 ٢٣



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

   معموالً اينگونه شير فلكه ها تعمير نمي شـوند،  مگـر اينكـه شـفت آب بنـد را تعـويض                      

  .نمايند

از آنكـه   سپ،  يكي از قطعات الزم و ضروري در ديگ بخارمي باشد   : ) كاور( روكش   -10

ديگ بخار ساخته شد، جهت جلوگيري از اتالف انرژي، بدنه ديگ بخار را از خـارج بطـور                  

  :كامل عايق كاري مي نمايند كه داراي دو حسن زير مي باشد

  .از هدر رفتن انرژي گرمايي جلوگيري مي نمايد -1

 . از پوسيدگي بدنه ديگ بخار جلوگيري مي نمايد -2

 

 

  ر ساختمان ديگ بخارمشخصات فلزات به كار رفته د

 مـي  17MN4  نـوع  از فلـــــزات جدول در بخار ديگ بدنه :   ها شبكه و بدنه

   :است زير عناصر شامل كه.باشد

S=0,05 %        MN=1,20%                C= 0,17 %   

   CV=0,30%        P=0,05%                SI= 0,40% 

 

  . باشد 7018 نوع از يبايستم جوشكاريها در رفته كار به الكترود

 

 

 

 ٢٤



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

 ٢٥

 

 

  شناخت وتهيه آب صنعتي

:آب صنعتي را به چند طريق مي توان تهيه نمود  

  ).شن گير(بوسيله فيلتر شدن  ) 1

 ).آنيوني و كاتيوني ( بوسيله سختي گير  ) 2

 
 

 ).سنتي (بوسيله بستر شني  ) 3



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

 . سيستم اسمز معكوس  ) 4

امين شـود، و بـيش از حـد معمـول     چنانچه آب مصرفي، از چاه ، قنات، رودخانه و غيره ت        

 باالتر باشد و نتوان با سختي گير        ppm  400آلوده و سنگين باشد و امالح ناخالص آن از          

  .آنرا به صفر و يا حداقل سختي رساند از طريق غير از آن آب تصفيه تهيه نمود

 نمـي    باشد، از سيستم كاتيوني    ppm 400چنانكه در باال بيان شد، اگر سنگيني آب بيش از           

الزم بـذكر اسـت   . بلكه از سيستم سختي گير آنيوني استفاده مي شود       . توان استفاده كرد  

 را از آب جدا مـي سـازد ولـي سيـستم آنيـوني      CO3Caكه سيستم كاتيوني بيشتر امالح  

 . و غيره را نيز از آب جدا مي نمايدP-K-Caامالحي مانند 

در ايـن حالـت     .   مـي باشـد           در بعضي موارد پيش مي آيد كه نمك آب بيش از حد               

وني نتوانست  امالح معمول را از آب جدا نمايد،  از يك سيـستم           يسيستم آنيوني و كات   اگر  

  يا اسموز معكوس استفاده ميگردد ))  ((Reiver Ossmozديگر بنام 

  حفاظت وايمني در ديگ هاي بخار

  :ديگهاي بخار از نظر كاربرد به چهار دسته تقسيم مي شوند

  . ميلي متر جيوه باشد760   فشار داخل آنها برابر با فشار اتمسفر يا :هاي آبگرمديگ ) 1

 اتمـسفر   10   فشار داخل آنها بيش از يـك اتمـسفر و كمتـر از                 :ديگهاي فشار ضعيف   ) 2

 .باشد

 ٢٦



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

 15 الي   5 به  ديگهايي اطالق مي گردد كه فشار داخل آنها بين             :ديگهاي فشار متوسط   ) 3

  اتمسفر و يا

Psi 75 الي  Psi 225مي باشد .  

 15 به ديگهايي اطالق مي گـردد كـه فـشار داخـل آنهـا بـيش از                   : ديگهاي فشار قوي   ) 4

كه اينگونه ديگهاي بخار معموالً نيروگاهي و يا در بعضي صـنايع مخـصوص،               . اتمسفر باشد 

 .كه نياز به فشار و حرارت زيادتري داشته باشد استفاده مي شود

  :يمني را بايد در نظر گرفتدر ديگهاي بخار دو نوع حفاظت و ا

  .حفاظت از خود ديگ بخار كه به آن حفاظت آشكار گفته مي شود -1

 .حفاظت از اطاقك ديگ بخار يا بويلروم كه به آن حفاظت نهان مي گويند -2

 

  :  حفاظت فردي

آنچه كه به حفاظت آشكار معروف است خطراتي است كه از عمـل             : حفاظت آشكار ) 1

جوشكاري، عمل نكردن سيستم هاي كنترل كننـده        : د مانند كردهاي مكانيكي پيش مي آي    

  .برقي و مكانيكي و رعايت نكردن اصول ايمني در زمان ساخت تك تك اجزاء ديگ بخار 

در كـوره هـاي مخـصوص       .    وقتي كه ساخت ديگ بخار از نظر پوسته و شبكه تمام شد           

ه تحت حـرارت فـوق       ساعت 24 درجه سانتي گراد حرارت دارد بايد ديگ بخار          600كه تا   

  .مانده و سپس ديگ بخار از نظر جوشكاري و بقيه موارد بصورت يك تكه در آيد

  :چندين عامل براي جلوگيري از خطر احتمالي درديگهاي بخار وجود دارد كه عبارتند از

 ٢٧



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

كه بايد در تمام مدت بهره برداري از ديگ بخار توجه داشـته              : اوپراتور ) 1

  :باشد كه ديگ بخار از نظر

  شار ف )1-1

 آب داخل ديگ بخار )1-2

  .حرارت در ديگهاي آبگرمتحت مراقبت باشد )1-3

  :و اوپراتور بايد جهت جلوگيري از كارهاي غير اصولي به موارد زير توجه نمايد

،  لـول كنتـرل،      )در سوخت سنگين  (سيستم راه اندازي در ديگ بخار، شامل،  ترموستر        ) 1

  .تابلوي برق و مشعل را كنترل نمايد

بـدليل اينكـه   .  باشد كه آيا سكوانس يا  تايمر دقيق عمل مي نمايد،  يا خير        توجه داشته ) 2

) داخل ديـگ  (اكثر خطرات در زماني ايجاد مي شود،  كه زمان تخليه،  هواي داخل كوره                

  .با مشگل مواجه گردد

فـشار  -فـشار سـوخت   : ماننـد . نكته بعدي كنترل،  بعد از روشن شدن ديگ بخار است          ) 3

يه و يادداشت نمودن حالت بهره برداري در جـداول مخـصوص كـه    فشار آب تغذ -بخار

  .معموالً بايد در هر ساعت نوشته شود

مـسئولين فنـي مـي تواننـد رفـع عيـب            .   چنانچه حالت هاي غير عادي مشاهده گرديـد       

متاسفانه در بعـضي مـوارد مـشاهده مـي          . نموده و از خطرات احتمالي جلوگيري نمايند      

اوپراتور كار مي كند و در اين موارد امكان حادثه زياد وجـود             گردد كه ديگ بخار بدون      

  .خواهد داشت
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  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

ماننـد  ( و بعـضي مكـانيكي  ) مانند فتوسل (كه بعضي كامالً الكتريكي : كنترل كننده ها   ) 2

ماننـد لـول كنتـرل و پرشـر         (و برخي هم برقي و هم مكـانيكي هـستند           ) سوپاپ اطمينان 

نباشد ايجادخطر مي نمايد و اكنون به تك تك         كه هر كدام از عوامل فوق سالم        )  سوئيچ

 . موارد فوق اشاره مي نمائيم

  

  : كنترل كننده هاي الكتريكي) 1-2

به شرح  خطراتي كه از ناسالم بودن فتوسل پيش مي آيد          و  است  مهم ترين آنها فتوسل     

  :زير ميباشد

 شده،  تا زماني      از آنجائيكه مي دانيم،  با ايجاد جرقه در مدار مشعل،  فتوسل وارد عمل              

سـل  فتو.  به محض اينكه سوخت كامـل شـد  . كه شعله كامل گرديده و جرقه قطع گردد     

 كه مدار برق موتور تايمر قطع گردد،  تا زمـاني كـه ديـگ                به يك رله فرمان مي دهد،       

بخار روشن است، فتوسل مدار الكتريكي را ثابت نگهداشته،  و تغييراتي بجز اينكه،  شـعله                 

بـه  .  ل      كننده هاي ديگر خاموش نشده عملي ديگـري انجـام نمـي دهـد                   بوسيله كنتر 

محض خاموش شدن شعله،  فتوسل مجدداً از مدار خارج شده و به كنترل هـاي ديگـر،                   

از جمله شير سوخت،  فرمان قطع صـادر مـي نمايـد چنانچـه شـير سـوخت،  در زمـان                       

) بـار دار برقـي    (ير بار باشـد،       بعللي ز ) از نظر الكتريكي و مكانيكي    (خاموش بودن مشعل    

  .باعث خواهد شد كه سوخت وارد محفظه ديگ بخار گرديده و تبديل به گاز گردد
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  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

   در چنين حالتي كه قبالً به آن اشاره شد،  مقدار زيادي از سوخت مايع تبـديل بـه گـاز                     

 گرديده،  چنانچه جرقه اي خارج از حالت عادي ايجاد گردد، باعث انفجار شديد خواهـد               

شد  و اگر مشعل در حالت نرمال باشد و جرقه بي مورد ايجاد نشود بـاز سـوخت مـايع                     

  .توليد خطر خواهد كرد مگر اينكه سوخت جمع شده در كوره بوسيله اي خارج گردد

    دستگاه فوق كامالً برقي بوده، كه بجز فتوديودي،  كـه در اثـر نـور از نظـر مقاومـت       

ارد مدار كنترل كننده مـي گـردد چيـز ديگـري وجـود              تغييراتي انجام و جرياني جزئي و     

  .ندارد

   قابل ذكر است ، وقتي مشعل از نظر زماني با مشگل روبرو شود، تـا زمـاني كـه ديـگ                     

فقـط  . بخار سرد است مشگل روشن شدن ايجاد مي شود،  ولي چنـدان خطـري نـدارد                  

خـتالل در تـايمر،     اشكال فني پيش آمده است، ولي در زماني كه ديگ بخار گرم اسـت،  ا               

چون  وقتيكه ديگ بخار گرم است،  هر سـوختي تبـديل بـه گـاز                 .  ايجاد حادثه مي نمايد   

خوب عمـل نكنـد،      ) تايمر(چنانچه كنترل كننده زمان     ) گاز-گازوئيل-مازوت( خواهدشد  

بـا  .  با روشن  شدن مشعل جرقه ايجاد شده،  و گازيكه در محفظه داخل جمع شده است           

 باعث صداي مهيب،  و شايد از جا كنده شدن مشعل بشود،  كه اين عمـل                  انفجار شديد،   

در فرش گيالن، كارخانه بهپاك و كارخانـه پـودر مـاهي بنـدر انزلـي مـشاهده شـده و                     

  . متأسفانه خطر جاني نيز در بر  داشته است

كه مهم ترين آن سـوپاپ اطمينـان مـي باشـد كـه       :  كنترل كننده هاي ميكانيكي   ) 2-2

  : مي باشدبشرح زير
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  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

سوپاپ اطمينان يكي از كنترل كننده هاي ديگ بخار مي باشد، كه در حالت مكـانيكي كـار       

انجام مي دهد،  و اين دستگاه شامل ست سوپاپ، شفت ، فنرو مهره تنظـيم كننـده مـي                    

زمانيكه فشار داخل ديگ بخار از حالـت        .  كه مهم ترين عمل را فنر انجام مي دهد        . باشد

زيادتر گرديد فنر داخل سوپاپ جمع شده،  و سِت از محل نشيمن             ) يمحالت تنظ (نرمال  

جدا شده و بخار ، يا آب داخل ديگ،  كه تحت فـشار بـوده از آن خـارج شـده  و حالـت              

  .  خطر مرتفع مي گردد

   مزيت سوپاپ اطمينان نسبت به ديگر كنترل كننده ها اين است،  كه همراه با صدا مي                 

  .د،  اوپراتور نيز از حالت غيرعادي ديگ بخار آگاه مي گردددر اثر صداي شدي. باشد

كه . كه داراي عمل دوگانه برقي و مكانيكي مي باشند        : كنترل كننده هاي دوگانه   ) 2-3

  :مهم ترين آنها لِوِل كنترل مي باشد

در ديگهـاي آبگـرم،    .  در ديگهاي بخار قابل استفاده است  ) كنترل سطح آب  (   لول كنترل   

  .دارد،  اين سيستم داراي دو نوع كنترل مي باشدكارآئي ن

در اثر كـم و     .   كه امكان دارد بوسيله جيوه يا  بطريق مغناطيسي انجام شود،                  نوع اول، 

زياد شدن سطح آب،  در داخل ديگ بخار،  به پمپ تغذيه فرمان مي دهد كه از طريـق                    

فظـه نمايـد و بـرعكس وقتيكـه     مدار الكتريكي باردار شده و آب را با فشار الزم وارد مح      

  .سطح آب به حد مورد نياز رسيد جريان آب را قطع نمايد
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  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

، چنانچه آب داخل ديگ بخار، از حالت نرمال پائين تـر بيايـد،  و پمـپ تغذيـه                   نوع دوم 

عمل نكند از طريق كنترل كننده اصلي، در داخل تابلو،  دستور خاموشي مـشعل صـادر و                  

   .آژير خطر بصدا در  مي آيد

   از نظر ساختماني، اين سيستم داراي پوسته،فلوتر، ميله فلوتر، لوله هدايت ميله فلـوتر،             

و سيستم هدايت جريان برق،  كه در باال ذكر شد، امكان دارد، كـه ممكـن اسـت  كنتـرل        

  . برقي، مغناطيسي يا جيوه اي باشد 

   ):شيميايي(حفاظت نهان )2      

خانوادگي،  محيط امني براي خود انتخاب مـي نمايـد،            همانطوري كه انسان براي زندگي      

براي كار نيز، بايد محيط امن و سالمي ايجاد شود،  كه متأسـفانه امـروزه بـه ايـن نكتـه                      

كمتر توجه مي شود و مسئولين زيـربط بايـد بـه ايـن مـشگل نيـز توجـه داشـته باشـند              

خطرا ت نهان نـام مـي       مشگل شيميايي كه ما از آن بعنوان        ) . مخصوصاً بازرسان محترم  (

  :بريم عبارتند از

  ،   H2O  و    CO-CO2-SO-SO2-SO3-NO2گازهاي  :  مانند خطر گازهاي سمي  ) 1-2

كه در اثر تجزيه سوخت،  گازها در محيط آزاد شده،  و در فضاي سالن،  بـا اكـسيژن و                      

كه در اثر تنفس، انـسان      . نيتروژن هوا مخلوط شده و ملكولهاي ديگري تشكيل مي گردد         

وهمچنين بايد ياد آور شد،  آن گونه گازهائي كه حالت خفگـي             . ه خفگي دچار مي شود    ب

ايجاد مي نمايند،  ضرر وزيانشان كمتر از گازهايي است، كه در اثر مرور زمـان در ريـه                   

شـايد اكـسيدسرب در     : بطور مثال . رسوب كرده و باعث امراض خطرناكتري مي شوند       
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  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

ه مرور زمان روي اعصاب اثر گذار بوده و فرد          حالت كمتر چندان مشخص نباشد ولي ب      

يا افرادي كه در آن محيط كار مي كنند پس از مدت زماني دچار بيماريهاي عـصبي و يـا       

  :از كار افتادن قسمتي از ريه شده پس جهت چاره انديشي بايد

  .تنظيم مشعل از نظر سوخت و هوا بايد دقيق باشد) 1-1-2

 ماشين مي باشد بايستي درصد مخلـوط سـوخت و هـوا                تنظيم مشعل مانند كاربراتور   

بطور دقيق عمل نمايد چنانچـه محاسـبات سـوخت هـا از نظـر احتـراق مقايـسه نمـائيم                     

  .خواهيم داشت

 تبديل شده  و احتراق كربن كامل مـي شـود،  و از آنجائيكـه مـي               CO2كربن به   )    الف

 چنانچه درجه حرارت سـوخت    و  %) 79( دانيم نيتروژن بيشترين حجم هوا را اشغال كرده       

  بوجود آيد مخـرب      NOxاگر  . پائين باشد،  اتالف انرژي بيشتري را بوجود خواهد آورد         

در اسـتانهاي   (در مناطق شمالي كـشور      . ترين دوده هاي اسيدي را بوجود خواهد آورد         

چنانچه گاز سولفور در اثر سوخت هاي فسيلي ايجـاد شـود،            ) مازندران و گلستان  -گيالن

اً با هواي مرطوب ابري تركيب شده و  اسيد سولفوريك ايجاد شده و حالت سرفه                سريع

  .شديد و خفگي ايجاد مي نمايد

،  كه ناخالصي آن نسبت بـه               )مازوت(از نظر سوخت هاي سنگين،  مانند نفت كوره          )    ب

 50سوخت هاي سبك بيشتر است ، درجه اشتعال بايستي قبل از ورود به دسـتگاه مـشعل          

% H2   ، 1 % 2/12كـربن و    % 97 درجه سانتي گراد گرما داشته باشد،  چونكه داراي           60تا  

O2 3 و %S      ،9950 مي باشد كه در مجموع ارزش حرارتي يـك كيلـوگرم نفـت كـوره 
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  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

 مـي باشـد بنـابراين در        80/5كيلوكالري بـر كيلـوگرم مـي باشـد، و داراي ويـسكوزيته              

ماننـد ارزش حرارتـي، مقـدار       . عايـت شـود   سوختهاي فسيلي، كليه مشخـصه هـا بايـد ر         

  ناخالصي، ويسكوزيته، نقطه اشتعال و غيره 

  .به حد ايده آل برسد) پر هيتر(در سوخت هاي سنگين، بايستي دماي اوليه ) 2-1-2

لوله هاي دود،  بايد عاري از هر نـوع عـاملي باشـدكه در هـدايت دود اشـكال                    ) 3-1-2

  .ايجاد مي نمايد

چنانچه بلنـدتر از حالـت عـادي    . بخار بايد در حد استاندارد باشد دودكش ديگ   ) 4-1-2

باشد،  اتالف حرارت زياد خواهد شد،  و اگر كوتاهتر از حد معمـول باشـد، مكـش بقـدر                     

بنابراين دودكشها را براي ديگهـاي بخـار فـشار كـم و ظرفيـت               . كافي انجام نخواهد شد   

 50ي نمايند ولي در نيروگاهها تا ارتفـاع          متر با قطر مورد نياز انتخاب م       9 تا   6پائين بين   

  .متر نيز ساخته و نصب مي شود 

كليه منافذ ديگ از نظر خروج دود،  در اطراف دودكش و دريچه هاي عقـب و                 ) 5-1-2

تا خروج دود به فضاي بويلر خانه بـه هـيچ وجـه وجـود نداشـته            . جلو بايد محدود باشد   

  .ل سالن بويلرخانه استباشد و خطرناكترين حالت،  نشتي دود به داخ

  :  درست استفاده كردن از مواد سوختني داراي دو گونه محسنات مي باشد

مقدار حرارت اشتعال، كه  تنظيم مخلوط سوخت بـا هـواي الزم،  بدرسـتي                 )1
انجام شود تا حداكثر استفاده از انرژي ايجاد شود، كه از نظر اقتـصادي بـسيار حـائز                  

  . اهميت است
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  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

ي پرسنل،   كه منظور ما اين  اسـت كـه افـراد مـشغول                از نظر ايمني جسم    )2
 .بكار،  در سالن ديگ بخار كمتر با امراض گوناگون مواجه شوند

  
  :كه از دو مطلب فوق مي توان نتيجه گيري نمود كه

 SO2 و يـا     CO2رنگ شعله ديگ بخار بايد آبي باشد كه در ايـن حالـت حـداقل                )    الف

الزم بـه   (ارزش حرارتـي قابـل اسـتفاده بـوده          % 95كه مي توان گفـت      . ايجاد شده است  

، بطـور مثـال،     )توضيح است كه حرارت ايجاد شده بستگي به حداكثر استفاده از آن دارد            

استفاده از گرماي ايجاد شده،  بستگي به پاس هاي ديگ بخار دارد، كه در ديگهاي چهـار                  

  .پاسه حداكثر استفاده از آن بعمل آمده است

  .صادي، حداقل اتالف انرژي بعمل آمده باشداز نظر اقت)    ب

  .از نظر محيط زيست، حداقل آلودگي را داشته باشد)     ج

  .پرسنل شاغل در معرض بوي نامطبوع گازهاي سمي قرار نگرفته باشد)     د

در مرحله بعدي جلوگيري از صداهاي ناهنجار مي باشد كه اين صداها حداكثر از مشغل               

عل بي صدا باشد آرامش پرسنل بيـشتر اسـت صـداي مـشعل              توليد مي شود هرچه مش    

 :زماني بيش از حد معمول خواهد بود كه 
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  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

 ٣٦

  
  .خارج شده باشد) باالنس(فن مشعل از تنظيم  )1

 .ميزان سوخت و هوا درست نباشد )2

نشت بخار از اتصاالتي مانند، سوپاپ اطمينان و شير آالت منـصوبه و غيـره                )3

 .  وجود داشته باشد

،  زمانيكه اوپراتور شير تخليه را   باز مي كند، صداي شديدي بوجـود مـي                     بعنوان مثال 

آيد،  با توجه به اينكه اطالع از اين كـار را دارد در صـورتيكه در اثـر اتفـاقي چنـدين بـار                         

 .بصورت غير منتظره اين گونه صداها ايجاد شود از نظر رواني اثر گذار خواهد بود

 

  



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

  : حفاظت فردي)3

گ بخار بايد داراي حفاظ باشد، كه در زمـان انجـام كـار،  پرسـنل بتوانـد                   باالي د ي  ) 1-3

  .براحتي كارهاي الزم را انجام دهد

نـصب پلـه مـي      . ديگهاي بخار بايد داراي پله هاي مناسب جهت صعود كارگر باشد          ) 2-3

كه كارگر براحتي   .  بايستي بطريقي طراحي شده باشد كه داراي شيب بطرف داخل باشد          

  .  آن باال برود و چنانچه بعللي دست او رها شد سقوط نكندبتواند از

اوپراتور بايد دستكش مناسب در اختيار داشته باشد،  تا در زمـاني كـه روي ديـگ                  ) 3-3

  .بخار داغ كار مي كند د چار سوختگي نشود

اوپراتورها بايد داراي كفش ايمني با كف آجدار باشند،  كه در زماني كه در بـاالي                  ) 4-3

  .بخار كار مي كنند ليز نخوردديگ 

اوپراتورها بايد عينك حفاظ دار،  با شيشه تلقي داشـته باشـند،  تـا موقعيكـه شيـشه          ) 5-3

  .هاي آب نما را بررسي مي نمايند،  در اثر نشتي بخار دچار مشگل نشوند

در سالنهايي كه داراي بوي گازهاي توليد شده از ديگ بخار مي باشند،  اوپراتورها               ) 6-3

  .ايد از ماسكهاي مخصوص ضد گاز استفاده نمايندب

در سالنها يي كه داراي صداهاي زياد مي باشد،  از سـمعك هـاي مناسـب اسـتفاده                   ) 7-3

  .كنند

 ٣٧



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

 ٣٨

  
ايجاد اطاقك براي اوپراتوي مي باشد و اينگونه كنترل ها را به دو طريق مـي تـوان                 ) 8-3

  :انجا م داد

يگ بخار نصب شده است، مي تـوان جـائي را در             دستگاه د  3بطور مثال،  در سالني      ) الف

مناسبترين نقطه ايجاد كرد كه اوپراتور بـا نگـاه كـردن بـه مانومترهـا از نظـر فـشار و                      

  .روشن و خاموش كردن ديگها را كنترل كند

چنانچه چنين مكاني وجود نداشت،  مي توان سيستم كنترلهاي اصلي را بوسيله انتنقال              ) ب

اطاق اوپراتور انجام داد،  كـه اينگونـه كنترلهـا را كنتـرل الكتريكـي            تابلوي كنترل به داخل     

  .گويند

مهم ترين مشگل در حفاظت و ايمني ديگهاي بخار كمبود دانش فنـي پرسـنل مـي                 ) 9-3

  :باشد و اين مشگل بطرق مختلف ايجاد مي شود



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

 در  :بطـور مثـال   . ارايه نكردن اطالعات،  از طرف سازندگان ديگ بخار مـي باشـد              ) الف  

كشورهاي صنعتي، بي خطرترين دستگاهي را كه توليد مي نمايند براي آن كتابچـه اي را                

همراه با دستگاه توليد شده، ارايه مي نمايند، كه كليات استفاده از آنرا به خريدار نـشان                 

داده  است در صورتيكه در صنياع ايران اين مسئله كمتر ديده شده و شـايد هـم وجـود                    

  . نداشته باشد

 بازرسان محترم،  و يا مراجع ذيصالح،  تا كنون از چنـد درصـد از كارخانجـات در ايـن                       

بجز اينكه ديگهاي بخـار بطريـق اصـولي از          .  مورد سئوال كرده و نتيجه مثبت گرفته اند       

 در ايران فقط كارخانه ماشين سازي اراك        1357قبل از سال    . خارج خريداري شده باشد   

و همه اطالعات الكتريكي و مكانيكي راعـالوه بـر يـك            .  داشتدر توليد ديگ بخار فعاليت      

در صورتيكه امروزه  بـيش      .  جلد كتابچه كه حاوي كليه اطالعات الزم بود،  ارايه مي كرد           

ولي  متاسفانه هيچ كدام داراي كتابچه      .  كارخانه در ساخت ديگ بخار فعاليت دارند       20از  

ي،  آگاه داشـته باشـد كـه بتوانـد يـك بـرگ       مگر اينكه خريدار مشاور فن .  همراه نيستند 

با كمال تاسف مشاهده شده،  سازندگانيكه نقـشه ارايـه مـي             .  نقشه برقي دريافت نمايد   

نمايند در بعضي موارد مشكالت اساسي ديده مي شود و اين مشخصه آن اسـت،  كـه يـا      

ايـد و يـا     به عمد اين اشكال بوجود آمده،  كه نمايندگان خصوصي نتوانـد راه انـدازي نم               

  .اينكه آزمايش الزم روي دستگاه انجام نشده است

  .  اميدوار هستيم مراجع ذيصالح به اين مشگالت توجه داشته باشند

  .شناخته نشدن ارزش مشاور قني در زمان خريد، نصب و غيره) ب

 ٣٩



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

  .از هم گسيختگي بازار كار،  كه جاي افراد فني در بازار كار مشخص نيست) ج

فرادي، چند صباحي، در كارها ي تاسيسات، كار كرده اند و شايد فن لولـه                  بطور مثال، ا  

كشي را ياد گرفته اند در زماني كه در يك شركتي اقدام به نصب ديگ بخار مي نماينـد                   

طبعاً افراد فني از نظر قيمت، نسبت به فـن شـان، بـاالتر از افـراد غيـر فنـي، و يـا بيكـار                          

 كار افرادي هستند، كه قيمت كمتري پيـشنهاد كـرده           پيشنهاد مي نمايند در نتيجه برنده     

بنابراين با اصول اساسي كار فني، مانند ديگ بخار، كه مادر تاسيسات اسـت آشـنايي                . اند

ندارند و در اين صورت سيستم ايمني را يا انجام نمي دهند، يا ناقص انجام مي دهنـد، و                   

  .ددر نتيجه آنچه كه نبايد پيش آمد نمايد، اتفاق مي افت

نا آگاه بودن صاحبان صنايع از امكانات آموزشي وزارت كار اسـت كـه در ايـن مـورد               ) د

كمتر آگاهي داده شده، كه افراد  مـي تواننـد از طـرف شـركتهايي آموزشـهاي الزم را                    

  .كسب كنند

  

آنچه كه در گذشته وجود نداشته و امروزه بايستي در روي ديگ بخـار و سـالن                 ) 10-3

ب  شود،  كه هم بـه منـافع كارفرمايـان مـي باشـد و هـم از نظـر                      هاي ديگهاي بخار نص   

  :حفاظت ايمني ديگهاي بخار پرسنل شاغل را حفاظت خواهد كرد به شرح زير مي باشد

روي دودكش هـاي ديـگ بخـار        ) ترموستات دو فلزه  (نصب ترموكوبلهاي مناسب    ) الف

ولـي  . ي گـردد  اين سيستم بصورت اجباري روي ديگهاي ساخت خارج نصب مـ          . مي باشد 

در زمـان سـاخت تـابلوي  بـرق          . در ايران هنوز همه سازندگان به آن توجه نمـي كننـد           

 ٤٠



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

چنانچه بطريق الكتريكي به آژير ديگ بخار وصـل         .  ترمينال اين سيستم بايد طراحي شود     

زمانيكه آب ديگ بخار در سطح پائين باشـد و يـا شـعله از نظـر                 . گردد بهتر خواهد بود   

بنـابراين  .  د حرارت دودكش باال رفتـه و باعـث حادثـه خواهـد شـد              تنظيم نامناسب باش  

  .نصب چنين دستگاهي يكي از ملزومات حفاظت ايمني مي باشد

نصب مانومتر ديجيتالي،  بعنوان كنترل دقيق فشار داخـل ديـگ بخـار اسـت،  كـه از                    ) ب

ل در اكثر اوقات مشاهده مي گردد كه مـانومتر هـا يـا عمـ    . ملزومات حفاظت مي باشد  

نمي كنند و يا دقيق نيستند،  بدليل اينكه هنوز كاليبره كردن سيـستم سـنجش در صـنايع                   

چنانچه بعلت گران بودن نـسبي،  صـاحبان صـنايع تمايـل بـه آن نداشـته                  . ناشناخته است 

مي توان بعنوان يدك در انبار داشته باشند و هر ساله دومرتبه بوسـيله آن بقيـه                 . باشند

  .نمايندمانومترها را كاليبره 

كـه تـا كنـون     . اههاي اندازه گيري گازهاي سمي در سالن ديگ بخار است         نصب دستگ ) ج

به آن توجه نشده واگر كارخانه اي وجود داشـته باشـدكه از ايـن سيـستم اسـتفاده مـي                     

بطور مثال مديري در شركتي به تهيه اين سيستم عمـل           . نمايد طريقه كار آنرا نمي داند     

گازهائيكه .  ذكور بال استفاده مانده است    كرده ولي بعد از كنار رفتن آن مدير دستگاه م         

در اثر سوختهاي فسيلي در سالنها ايجاد مي گردد، از نظر طبقه بندي جزء حفاظت كـار                 

  .نهان مي باشد كه خطرات آن كمتر از حفاظـت آشكار نيست

 ٤١



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

. يك نوع وسيله روشـنايي بايـد در اختيـار اوپراتـور باشـد          : وسيله روشنايي دستي  ) 11-3

،  كه اوپراتور بتواند در زمان خاموشي از آن استفاده           UPSغ قوه و يا سيستم      چرا:  مانند

  .كرده ودچار حادثه نشود

عالوه بر آنكه در سيستم توليد بخار مي بايستي كليـه لولـه             : رنگ آميزي دستگاهها  ) 4

هاي انتقال بخار، آب خام، آب تصفيه شده، هواي فشرده و  بخـار كنـدانس شـده،  هـر                     

بهتر است،  بدنه ديگ هـاي بخـار و  ديوارهـاي             .  مخصوص مشخص گردد   كدام به رنگ  

كه اين عمل هم از پوسيدگي دستگاهها جلـوگيري  . سالن نيز هر ساله رنگ آميزي گردد   

  .مي نمايد و هم از نظر رواني اثر گذاري مثبت خواهد داشت

ر روحيـه   بطور روزانه،  هرچه دستگاهها تميزتـر  باشـند،  د           : تميز كردن دستگاهها  ) 5

  .كارگران شادابي ايجاد كرده و در تشخيص عيب نيز موثر مي باشد

. دستگاهها در كارخانجات نبايد بصورت نا هماهنگ نصب شـوند           : آرايش دستگاهها ) 6

بعنوان نمونه،   در كارخانجات مواردي مـشاهده مـي گـردد،  كـه بعـد از آن كـه تمـام              

ند و از آنجائيكه مكـان مناسـبي ندارنـد          دستگاهها نصب مي شوند بياد ديگ بخار مي افت        

 .در محوطه نصب مي نمايند بدون اينكه به مسائل حفاظتي توجه داشته باشند

 ٤٢



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

 ٤٣

  
 گـردو خـاك و      –سطح سالن ديگ بخار بايد عاري از روغـن          : تميز بودن سطح كار   ) 7

.  معموالً كف سالن را بايد از موادي بسازند كه حالت لغزندگي نداشته باشـد .  غيره باشد 

كه باز متاسفانه به اين موارد كمتر       . و لذا رنگ و نوع استحكام كف نيز حائز اهميت است          

  .توجه مي شود

بطور مثال،  در تـاريكي شـب،         : هم سطح بودن سالن ديگ بخار و پوشش كانالها        ) 8

كه بعللي قطعي برق ايجاد مي شود، و اوپراتور مي خواهد جهـت جلـوگيري از خطـرات                  

مل شود در ناهموار بودن سطح سالن و  نداشتن پوشش مناسب كانالهـا،      احتمالي وارد ع  

بنابراين بايستي كليه سطح سـالن بجـز فوندانـسيون          .  هر لحظه امكان حادثه وجود دارد     

  .ديگ بخار كامالًهم سطح و صاف باشد



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

. يك نوع وسـيله روشـنايي بايـد در اختيـار اوپراتـور باشـد           : وسيله روشنايي دستي  ) 9

، كه اوپراتور بتواند در زمان خاموشي از آن اسـتفاده           UPS چراغ قوه و يا سيستم       :مانند  

  .كرده و دچار حادثه نشود

  
  بردارينگهداري از ديگ بخار درمرحله بهره

  :بطور خالصه نگهداري ديگ بخار بطريق زير اجرا مي گردد

ر و  در نظافت سالن ديگ بخار اصول بهداشت محيط چه از نظر گازهـاي زيـان آو                .1

  .رعايت شود) …گرد وغبار و روغن و( چه از نظر نظافت ظاهري 

اصول ايمنـي ديگهـاي بخـار بـه طـور دقيـق رعايـت شـود و آموزشـهاي الزم بـه                        .2

 .اوپراتورها داده شود كه از خطرات ديگ بخار اطالعات كامل داشته باشد 

 ٤٤



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

 ٤٥

 

  
ارد را  كنـدانس رعايـت مـو     - دي اريتور  –از نظر  آب صنعتي كه شامل تصفيه آب           .3

دقيق انجـام شـود كـه اوالً رانـدمان كـاري            ) در هر شيفت    ( نموده و آزمايشات روزانه     

 .راباال ميبرد ثانياً از پوسيدگي لوله جلوگيري مينمايد

 كه ديگهاي بخار با خطرات زيادي روبرو هستند بـه مـوارد زيـر توجـه            يي  از آنجا   .4

  :مبذول گردد بايد   كامل

ن با دست حركت داده شود تا اينكه رسوبات بوجود آمـده            هر روز سوپاپ اطمينا   ) 4-1

 .باعث خرابي سيستم سوپاپ و بوجود آمدن مشكل فني نگردد

هر روز شير مربوط به لول كنترل و آبنماها باز شود و آزمايش الزم به عمل آيد                 ) 4-2

لـول كنتـرل در مرحلـه اول باعـث روشـن شـدن               :و عمل آن بايد بطريـق زيـر باشـد           



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

در مرحله بعدي باعث از كار افتادن مشعل مي شـود غيـر      . پ تغذيه خواهد شد   الكتروپم

  .از اين باشد لول كنترل سالم نمي باشد

 :ارهاي روزمره به شرحي كه توجه خواهيد نمود عبارتند از ك .5

نگهداري روزانه توجه به روشن و خاموش شدن ديگ بخار كه از هر لحاظ               )5-1

روشـن بـودن مـشعل ديـگ بخـار شـعله            بايد بدون ضربه روشن شـود و در زمـان           

 .داشته باشد ) بدون دود ( روشن

هر هفته حداقل يك مرتبه فتوسل آزمايش گردد بطريقـي كـه فتوسـل از                )5-2

مدار خارج و در تاريكي قرار گيرد كه اين عمل باعث خاموش شـدن مـشعل خواهـد                  

خطري كه از معيوب بودن فتوسل ديگ بخار را تهديد مـي نمايـد بـدين شـرح                   .شد

در نتيجه داخـل ديـگ      . است كه فتوسل نمي تواند سوخت مورد نياز را كنترل نمايد            

و يكبـاره در اثـر جرقـه سـوخت          ) گاز-گازوئيل(پر از سوخت مي گردد      ) كوره(بخار  

 .داخل كوره مشتعل شده و باعث انفجار ديگ بخار خواهد شد 

شـود  هر هفته حداقل يك مرتبه پرشر سويچهاي بغل تابلو بايـد آزمـايش               )5-3

در حدي كه به نقطه باز شدن سوپاپ اطمينان برسد در اين حالت سوپاپ اطمينان عمل               

كرده و مشعل ديگ بخار نيز بايد در اين حالت خاموش شود و پس از اينكه پرشر سويچ                  

 دقت الزم را داشت مجدداّ به حالت اوليه بر ميگردد 

نتـرل كـرده و     اوپراتورها در كليه زمان بهره برداري شيرهاي موجـودرا ك          )5-4

گريسكاري و روان بودن شـير آالت را در نظـر داشـته      وكارينروغ و باز و بسته نمايند

 ٤٦



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

باشند در مواردي مشاهده مي شود كه شيرهاي بخار مخصوصاّ شير اصلي بخار و شـير                

 .مدار آب تغذيه بصورت گير پاژ در آمده و از كنترل خارج شده است 

رفه و يك عدد شير فلكه قرار دارد        در مسير الكتروپمپ يك عدد شير يكط       )5-5

كه هر دو بايد از عمل كرد خوبي برخوردار باشند به دليل اينكه برگـشت بخـار بطـرف                   

 .الكترو پمپ باعث خرابي سيل پمپ شده و اختالل در مسير آبرساني ايجاد مي شود 

بـستگي دارد بـه مـواد شـيميايي كـه           (شير تخليه ديگ بخار در هر شـيفت          )5-6

ـ ) تزريق ميشود  بـستگي دارد بـه ظرفيـت ديـگ         (از شـود و در هـر مرتبـه چنـد ثانيـه            ب

چنانچـه   بلودان هدايت شود   عمل زيرآب زدن انجام شودكه مواد معلق به طرف          )بخار

 .اين عمل انجام نشود ديگ بخار پس از مدتي پر از رسوبات خواهد شد 

جام هر سال بايد ان   ) لوله ها و شيرآالت و غيره       ( رنگ آميزي كل مدار باز       )5-7

 .شود كه از پوسيدگي فلزات جلوگيري شود

در هر شش ماه در مورد رسيدگي به ديگ بخار بايـد سرويـسهاي         )5-8

روزانـه و هفتگـي و ماهانـه و شـش ماهـه و در پايـان سـرويس سـاليانه بايـد انجـام           

عالوه بر آن بـورس زدن داخـل لولـه هـاي آتـشخوار و شستـشوي آن جـزء                    .گردد

 65بطـور مثـال   . اهش مصرف انرژي خواهـد شـد   واجبات است و اين عمل موجب گ      

ليتر گازوئيل يك تن بخار توليد مينمايد در غير اين صورت افت راندمان ايجاد شـده                

 .و در داخل ديگ يا رسوب وجود دارد يا لوله هاي آتشخوار پر از دوده شده است 

 ٤٧



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

 الكتروموتـور   – تعويض بلبرينگهاي الكتروموتـور مـشعل        –سرويس مشعل    )5-9

چنانچه بلبرينگها به موقع تعويض نشود باعث       .  سرويسهاي شش ماهه ميباشد      پمپ جزء 

 .خرابي الكتروموتورها خواهد شد 

.  هفتگي و ماهانه و شش ماهه بطور دقيق انجام شود            –سرويسهاي روزانه    )5-10

عالوه بر آن  سرويس ساليانه بايد بطور دقيق انجام شـود كـه شـامل اسـيد شـوئي در                     

ديگ بخـار كـه     ) پوشش روي ديگ    (  بررسي كاور    ‚يگ بخار   صورت وجود رسوب در د    

 .بايد به آن توجه شود 

از آنجاي كه ساالنه بايد آزمايش تست هيدرواستاتيك انجام شود در نتيجه             )5-11

 .نشتي لوله ها و نشتي محل جوشكاري ها مشخص و تعمير خواهد شد

ره بـرداري از  باالتر از همه موارد يازدهگانه باال توجه اوپراتور در زمان بهـ         )5-12

ديگ بخار و تهيه گزارشهاي الزم ميباشد كه بايد به آن توجه شود و بـراي ايـن منظـور                    

بايد جداولي تهيه شود و در آن خلوص آب تصفيه شده و فشار بخار و فـشار سـوخت و         

مقدار موجودي سوخت و ستوني هم براي  توضيحات  لحـاظ شـود كـه مـدير مـسئول                    

رد و اضطراري را به موقع كنترل كرده و از خطـرات احتمـالي             بتواند حالتهاي غير استاندا   

 .جلوگيري نمايد

 

 

 

 

 ٤٨



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

   تست ديگ بخارهايروش

  :به طور كلي به سه طريق مي توان ديگهاي بخار را تست كرد

  تست هيدروليك ) 1

 تست هيدرواستاتيك ) 2

 تست ضخامت سنجي ) 3

مـي تـوان   . وقتي كه ديگ بخار مورد بهره برداري قرار مي گيرد   : تست هيدروليك    )1

و . توسط آب سرد يا آب گرم به وسيله پمپ تغذيـه،  در آن فـشار الزم را اعمـال كـرد                     

اين كليـد در زمـان      .  معموالً پمپهاي تغذيه داراي كليد روشن و خاموش دوحالته هستند         

هر زماني كه سيـستم لـول كنتـرل بـه آن فرمـان دهـد                . حالت اتوماتيك قرار مي گيرد    

ولي به محـض اينكـه بـه مرحلـه     . الكتروپمپ روشن مي شود) دمدار آن را برقرار نماي    (

ولـي در حالـت دسـتي،  تـا          .  برق آن قطع و متوقف مي شـود       .  سطح تنظيم شده رسيد   

زماني كه توان پمپ فشار الزم را داشته باشد كار خواهد كرد،  و به اين حالت هد پمـپ                    

 اتمسفر طراحي شده،  همان      به طور مثال الكتروپمپي كه با فشار شانزده       .  گفته مي شود  

مقدار فشار توليد    مي نمايد و پس از آن با توجه به اينكه پمپ كار مي كند، ولي فـشار                       

دستي مقدار فشار مورد نظر ايجـاد مـي شـود    ) هد(بنابراين به حالت   .  ايجاد نمي نمايد  

  .كه به اين حالت تست هيدروليك مي گويند

 ٤٩



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

تاتيك مانند شرايط قبلي كـه توضـيح داده         در حالت هيدرواس  : تست هيدرواستاتيك  )2

حالـت  (شده آزمايش انجام مي شود ولي براي اينكه آزمايش حالت ايستائي داشته باشد              

 .بايد عمليات زير انجام شود تااينكه نتيجه مطلوب به دست آيد) ماندگار يا پايدار

 
  :كليه منافذ ديگ بخار كه شامل ) 1-2

  شير خروجي بخار) الف
  اي آبنماشيره)  ب 
  شيرهاي لول كنترل)  ج 
  شير تخليه)    د 
  )آدم رو(دريچه هاي من هول )   ه 
  )دست رو(دريچه هاي هند هول ) ز

 ٥٠



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

  سوپاپ اطمينان، ) ر
چنانچه شير فلكـه هـا و       .    و هر منفذ ديگري كه وجود داشته باشد،  بايد مسدود گردد           

ن را به وسيله واشرگذاري و فلنچ       يا هر شير ديگري،  چنانچه آب بندي هم باشد،  بايد آ            

به طريقي كه شرايط آزمـايش مـدار گـاز را ايجـاد             . كور،  به طور كامل آب بندي نمود       

 ساعت و حـداكثر بـه هـر مـدتي كـه مـد نظـر باشـد ، نبايـد                      2حداقل به مدت    .  نمايد

مـي     به اين حالت آزمـايش هيدرواسـتاتيك        . كوچكترين افت فشار در مدار ايجاد شود      

و در اين حالت كليات مراحل ديگ بخار اعم از نـشتي، محـل جوشـكاريها، والـس                  .  دگوين

حتي به حالتهـاي    . لوله ها و محلهايي كه مورد نظر مي باشد مورد بازديد قرار مي گيرد             

به طوري كه ديـگ بخـار بايـستي ماننـد آزمـايش زمـان       .  غيرطبيعي نيز توجه مي شود    

و هيچگونه نقطه معيوبي كه باعث بروز حادثـه         .  دساخت، سالم و قابل بهره برداري باش      

چنانچه با اين مشخصات نتيجه مطلوب به دست آمـد،  اجـازه             . باشد نبايد مشاهده شود   

بهره برداري به هر مدتي كه از طرف كارشناسان ذيربط در نظـر گرفتـه شـده مجـوز           

در مـي  معموالً به مدت يكـسال مجـوز بهـره بـرداري صـا       (بهره برداري صادر مي شود      

  ).گردد

ديگهاي بخاري كه معموالً مدت طوالني كار كرده انـد و بـراي             : تست ضخامت سنجي  ) 3

اينكه گذشت زمان و رطوبت محيط،  اثر گذار مي باشـند و امكـان پوسـيدگي در بدنـه                    

و براي اينكه اين نوع پوسيدگي بيش از حد معمول وموثر نباشد،             .  ديگ بخار وجود دارد   

در زمان طراحي نسبت به فشار كـار        .  پيش مي آيد  ) بدنه(يري قطر فلز    نياز به اندازه گ   

 ٥١



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

و حرارت موجود سعي مي شود ورقي را انتخاب نمايند كه در برابـر دو عامـل فـشار و                    

الزم به توضيح است كه در صنعت چند نوع اسـتاندارد           (حرارت مستقيم فلز مقاوم باشد      

   (BS-DIN-ASME)وجود دارد مانند 

كـه در   .   مـي سـازند    BSر ايران اكثر ديگهاي بخار را بر مبناي اسـتاندارد           ولي امروزه د  

 آهـن و غيـره مـشخص كـرده          - منگنـز  - شرايطي را از نظر مقدار كربن      BSاستاندارد  

) فـشار و حـرارت    ( خمش و مقاومت در برابر دو عامـل فـوق            -است،  كه از نظر كشش     

وراخ كـردن آن بـه وسـيله    در زمانهاي گذشته ضخامت ورق را با س      . طراحي شده است  

امـا امـروزه بـا وجـود دسـتگاههاي ضـخامت سـنج              .  كوليس اندازه گيـري مـي كردنـد       

به جهت اينكه دستگاه اولتراسونيك با دقـت  .  ،  نياز به سوراخ كردن نيست )اولتراسونيك(

  .بسيار زياد ضخامت ورق را به صورت ديجيتالي به شما نشان مي دهد

ار پس از آزمايش، خوردگي موثر نشان داد فشار قابـل           چنانچه چندين نقطه ديگ بخ    

 نمائيم به طـور مثـال        از فشار قابل قبول را به ديگ بخار اعمال مي          3/2تحمل محاسبه و    

 سـانتيمتر   200 ميليمتر و قطـر اسـتوانه برابـر          16 استوانه اي شكل، برابر      ضخامت بدنه   

  .باشد بدين طريق فشار مورد نياز محاسبه مي گردد

 تقسيم بر شعاع ديگ بخار مقاومت ورق ضرب در ورق ضخامت

  :به طور خالصه روش كار براي تست هيدرواستاتيك به شرح زير مي باشد

 ساعت قبل از تست بايد از خط توليد خارج شود و تـست بايـد در                 8ديگ بخار حداقل     )1

  .حالت سرد انجام شود

 ٥٢



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

د كه در مدت آزمـايش      كليه منافذ ديگ بخار بايد مسدود باشد به طريقي كه بيان ش            )2

 .كوچكترين افت فشار ايجاد نشود

كليه قطعات جانبي از قبيل كنترل كننده ها ، نشان دهنده ها و هدايت كننـده هـا بايـد                     )3

 .سالم باشد

هرگاه سه مرحله فوق اعمال گرديد و نتيجه مطلوب به دست آمد ديگهاي بخار از نظر                

  .بهره برداري مشكلي نخواهند داشت

  

  زم براي تشخيص و رفع عيوب ديگهاي بخار و تأسيساتاطالعات ال

 

از نظـر انـرژي مـصرفي،گاز       )  گازوئيل -گاز(ديگهاي بخار كه اكثراً دو گانه سوز ميباشند       

طبيعي بهترين نوع سوخت ديگ بخار ميباشد كه اكنون در تمام شركتهاي صنعتي مـورد               

ـ           استفاده قرار ميگيرد، براي    توجـه كامـل معطـوف      د   گاز سوز كردن بـه مـوارد زيـر باي

 :گردد

مقدار مورد نياز درخواست گاز طبيعي ،مسئولين فني بايد توجـه داشـته باشـند كـــه                  -1

برابـر  Taral GAS InHLend  Nارزش حرارتي يك متر مكعب گاز بر مبــــــــــــناي

 83ميباشد و براي يك دستگاه ديگ بخار يك تـن بـه مقـدار    ) كيلوكالري (Kcal 7475با 

 ليترسوخــــــت گازوئيــل يــا مــازوت نيـــــــــاز اســت،چنانچه 67 گــاز يــا متــر مكعــب

 متـر   1000 تن باشد بايـــد بـــه مقـدار        10كارخانـــه اي داراي يك دستگاه ديگ بخار        

 ٥٣



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

مكعب گاز در خواست نمايد به دليل اينكه در شركت ها مصرف ديگري نيز وجـود دارد                 

  .ويس بهداشتي وغيره سر-سيستم گرمايشي-از قبيل رستــــــوران

مرحله بعدي در زمان خريد گاز طبيعي، توجـه كـردن بـه فـشار گـاز ورودي بــــــه               -2

 پونــد معمــوالً توزيـــع 4 و15-30-60شــركت هــا ميباشــد،گاز طبيعــي بـــــا فــشارهاي 

ميگردد،كه هر فشاري رگالتـور مخـصوص خـود را مـي طلبـــــــــد،در شركــــــت                

داشـته باشـد بايــــد    ) طبق قوانــــين شـركت گـاز     (عينهائيكه مصرف بيش از مقدار م     

عالوه بر هزينه لوله كشي تا محل ايستگاه در داخل شركت يا در محل مناسب با نظريـه                  

شركت گاز بايد ايستگاه تقليل يا افزايش گاز را تاًمين نمايد،در ايـن ايـستگاه هاملزومـات             

 .متروغيره نبز نصب گردد بارو - شيرهاي زود بند-مورد نياز از قبيل فشار شكن

  تشخيص ورفع مشكالت تأسيسات آب

: اگر آبدهي دستگاه سختي گير كم شده باشد، ممكن است– الف  

  .نمك به مقدار كافي براي احياء  رزين مصرف نشده باشد -1

 . غلظت محلول نمك به اندازه كافي نباشد -2

 . رزينها فرسوده شده باشند -3

 .ته باشد حجم رزين دستگاه سختي گير كاهش ياف -4

 . رزينها آلوده به مواد روغني باشند -5

 خوردگي قابل توجهي در خط انتقال آب و داخل دستگاه سختي گير در جريان  -6

 .باشد

 ٥٤



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

 . غلظت امالح آب به مقدار قابل توجهي تغيير كرده باشد -7

و يا مشتقات آن   وارد دسـتگاه سـختي گيـر شـده               )  Cl( مدت زمان طوالني كلر      -8

 .باشد

 و يا ديگر اتصاالت دستگاه خراب شده باشند، لذا آب خام و تصفيه  شير سه راهه -9

 .شده مخلوط مي شوند

 اگر كلريد آب،  تصفيه و يا منبع تغذيه زياد شده است، ممكن است، دستگاه سختي -ب

  .گير پس از احياء  خوب شستشو نشده باشد

  : اگر افت فشار آب در سختي گير زياد است، ممكن است-پ

  .رسوده و خرد شده باشند رزينها ف-1

  . شستشوي  معكوس رزين خوب انجام نشده باشد-2

  . مواد معلق آب زياد باشد-3

  : اگر اكسيژن محلول در آب منبع ذخيره زياد باشد، ممكن است– ت

  .، خوب كار نمي كند) دي اريتور( دستگاه هوا زدا -1
  .ي شود مواد شيميايي مناسب براي حذف باقيمانده اكسيژن مصرف نم-2
  . تزريق مواد شيميايي  به اندازه كافي نيست-3
  
  : اگر آهن در آب تغذيه مشاهده مي شود، ممكن است-ث

  .آب كندانس تنظيم نباشد ) PH(اچ . پي-1

  . در مسير بخار برگشت،  و منبع كندانس،  خوردگي در جريان باشد-2

 ٥٥



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

  . پوشش دستگاههاي تصفيه آب فرسوده شده باشد-3

  .نتقال آب،  خوردگي وجود داشته باشد در خطوط ا-4

  . آب خام حاوي آهن باشد-5

: اگر غلظت مواد آب ديگ بخار در حد استاندارد نيست ، ممكن است-الف  

  .مواد، كم تزريق شده باشند -1

 . دستگاه تزريق دچار مشكل شده باشد -2

 . دستگاههاي تصفيه،  كارايي خود را از دست داده باشند -3

 .ه مقدار كافي زده نشود زير آب ديگ بخار،  ب -4

: اگر ديگ بخار كف مي كند، ممكن است– ب  

. غلظت امالح آب ديگ بخار زياد باشد-1  

. قليائيت آب ديگ بخار بيش از حد مجاز باشد-2  

. مواد كف زا و يا روغنهاي صابوني شونده وارد ديگ بخار شده باشند-3  

متغير و غير متعارفي  ميزان مصرف سوخت نوسان داشته باشد و بار حرارتِ -4

.به ديگ بخار اعمال شود  

اگر سطح آب در شيشه آب نما نوسان شديدي دارد، ممكن است، ديگ ((

.))بخار در حال كف كردن باشد  

:اگر ديگ بخار آبگيري نمي كند، ممكن است- پ  

. كليد پمپ روي حالت روشن نباشد-1  
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. منبع تغذيه ديگ بخار خالي شده باشد-2  

. آب كه روي منبع نصب شده است، بسته شده باشد شير تغذيه-3  

. شير ورودي آب،  به ديگ بخار بسته،  يا اشكال داشته باشد-4  

. صافي آب كثيف شده باشد-5  

. اتصالهاي برقي صحيح نباشد-6  

. رله اضافه بارِ مربوط به مشعل عمل كرده باشد-7  

. فيوز مدار پمپ سوخته باشد-8  

. پمپ آب صحيح يا محكم نباشد اتصالهاي روي ترمينال-9  

. دور موتور پمپ آب برعكس باشد-10  

. كنتاكتور پمپ آب اشكال داشته باشد-11  

. دستگاه كنترل كننده سطح آب اشكال داشته باشد-12  

. شناور گير كرده باشد-13  

. در ديگهاي بزرگ ، شير زير دستگاه كنترل كننده سطح آب باز نباشد-14  

.يكي دستگاه كنترل كننده سطح آب صحيح يا محكم نباشد اتصالهاي الكتر-15  

: اگر مشعل شروع به كار نمي كند، ممكن است-ت  

. اتصالهاي برقي محكم نباشد-1  

. فيوز مدار سوخته باشد-2  

. كنتاكتور مشعل اشكال داشته باشد-3  

 ٥٧
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. مشعل ديگ در وضعيت قطع باشد-4  

. مدار الكتريكي اشكال داشته باشد-5  

.لكتريكي در معرض نور قرار گرفته باشد چشم ا-6  

. رله اضافه بار مربوط به مشعل عمل كرده باشد-7  

. در مشعل،  محكم بسته نشده باشد-8  

: اگر موتورهاي مشعل و فن  كار مي كنند و شعله ايجاد نمي شود، ممكن است– ث  

. اتصالها صحيح يا محكم نباشند-1  

.د كليدهاي فشاري هوا عمل نكرده باشن-2  

. ميكروسوئيچهاي مسير دمپر هوا و سوخت عمل نكرده باشد-3  

. منبع سوخت خالي باشد-4  

 در صورت استفاده از مازوت، سوخت،  سرد باشد و يا ترموستات خراب -5

.شده باشد  

. دور موتور مشعل يا پمپ سوختن يا موتور فن برعكس باشد-6  

. صافي سوخت كثيف شده باشد-7  

.ت بسته باشد شيرهاي مسير سوخ-8  

. دمپر هواگير خراب باشد-9  

. نسبت هوا و سوخت صحيح نباشد-10  

. جرقه توليد نشود-11  
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. الكترودهاي جرقه زن كثيف و يا خراب باشد-12  

. تنظيم الكترودها غلط باشد-13  

. اتصال الكترودها كامل نباشد-14  

. ترانسفورماتور جرقه خراب باشد-15  

:الفاصله خاموش  شود، ممكن است اگر مشعل روشن شده ، ب-ج  

. اتصالهاي الكتريكي محكم نباشد-1  

. اتصالهاي الكتريكي در مدار چشم الكترونيكي برعكس بسته شده باشد-2  

. جريان دريافتي چشم الكترونيكي كم باشد-3  

. مانع در مسير نور شعله و چشم الكترونيكي قرار داشته باشد-4  

.شد و شعله كامل ايجاد نشود نسبت سوخت و هوا مناسب نبا-5  

: اگر مشعل در حين كار خاموش مي شود، ممكن است– چ  

. برق قطع باشد-1  

. فيوز كنترل كننده فرمان مدار سوخته باشد-2  

. اتصالهاي الكتريكي شل شده باشد-3  

. چشم الكترونيكي ايراد داشته باشد-4  

. سلونوئيد سوخت خراب شده باشد-5  

.شد سوخت تمام شده با-6  

. در صورت استفاده از مازوت،  سوخت سرد شده باشد-7  
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. آب به داخل سوخت نفوذ كرده باشد-8  

. اشكالي در مسير انتقال سوخت پيش آمده باشد-9  

. پمپ سوخت از كار افتاده باشد-10  

. پمپ سوخت، هوا كشيده باشد-11  

. نسبت سوخت و هوا مناسب نباشد-12  

:كن است اگر شعله دود مي كند، مم– ح  

. هواي محفظه احتراق كم باشد-1  

. تناسب سوخت و هوا صحيح نباشد-2  

. در صورت استفاده از مازوت درجه حرارت سوخت كم باشد-3  

. فشار سوخت زياد باشد-4  

. لوله هاي پاس دو و سه كثيف شده باشد-5  

. در مسير دودكش اشكال پيش آمده باشد-6  

:ي شود، ممكن است اگر مشعل پيوسته خاموش وروشن م-خ  

. در مشعل محكم بسته نشده باشد-1  

. بار ديگ نسبت به اندازه و ظرفيت آن كم باشد-2  

. كليدهاي فشاري  معيوب باشد-3  

. نشت لوله هاي مسي باعث اختالل كار در كليدهاي فشار شده باشد-4  
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  1ضميمه 

  

ضـررهاي سـوخت    آنچه در گذشته بيان شد حاكي از اين است كه ما هنـوز بـه ارزش و                

  : هاي فسيلي پي نبرديم به دليل اينكه 

سوخت هاي فسيلي بي پايان نيستند و دير يا زود روزي به پايان خواهند رسيد كمـا                 :الف

اينكه مي بينيم هر چاه نفتي بيش از چند سال توليد نداردو اين چاههانمونه اي بارز پايـان               

  . پذيري سوخت هاي زير زميني است

اينكه سوخت ها ي فسيلي براي سوزاندن نيـستند بلكـه بـا تبـديل آنهـا                 مرحله بعدي   : ب

اجناسي را ميتوان توليد و تبديل كرد كه شايد صـد برابـر ارزش افـزوده داشـته باشـد                    

 ها و داروهائي كه امروز مشاهده ميكنيم كه از يك بشكه نفت چه ميزان  P.Pمانند مواد

  .وچه انواعي را بدست مي آورند 

ق ضرر هاي مادي بوده ولي آنچه كه ضررهاي جاني دارد فوق العاده زيان              موارد فو : ج

بارتر از ضرر مادي آن ميباشد مانند آلودگي هوا كه امروز گريبان گيـر جامعـه مـدني                  

شده است به ظاهر افتخار ميكنيم كه ماشين توليد  ميكنيم وكارخانه داريم،غافل از اينكـه                

دهايم كه خالصـي از آن بـا پيـشرفتي كـه امـروز              مانند عنكبوت توري دراطراف خود تني     

مشاهده ميكنيم شايد غير ممكن باشد افرادي كه در كهولت زنـدگي مـي نماينـد دچـار                  

 مـرگ زود رس يكـي از        -فرسـودگي   - سينه تنگي    -امراض گوناگوني ميشوند كه آسم      
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علت آلودگي ميباشد ويا اطفالي كـه هـيچ گنـاهي ندارنـد كـه در اثـر كمبـود اكـسيژن                      

 كـم   – فلـج    –سولفوريك وغيـره كـه عامـل كـم هوشـي            –وافزايش اكسيدهاي كربنيك    

 عقب ماندگي جسمي وروحي در كودكان بي گناه بوجود مي آينـد وهـيچ كـسي                 -ذهني

هم خود را گناهكار نمي داند بطور مثال يك مشعل يك ميليـون كـالري در سـاعت يـك                    

اي خارج رسيده و همان هوائيكه       برابر هواي پاك از فض     20صد ليتر سوخت فسيلي را با       

آلوده به گازهاي سمي است به فضاي محيط بشري پخش مي نمايـد كـه تـنفس در آن                   

معلوم است كه چه مشكالتي ايجاد مي نمايد انسان بقول پروفسور هـشترودي بـا دسـت          

خود،خود را اسير مي نمايد كه هيچ رهائي ندارد و اي كاش خود را هـالك ميكـرد بلكـه                    

م ديگران را هالك مي نمائد جاي تاٌسـف اينجاسـت كـه هـيچ كـس خـود را                    هم خود وه  

  :مسئول نمي داند ، بنابراين بايد 

 . چاره انديشي نمود كه چگونه از اين تور تنيده شده بايد خالص شد -1

چگونه از اتمام ويا اتالف اين ماده ارزشمند جلو گيري نمود بقول مثل معروف هـر                 -2

 پاي لرزش نيز بايد بنشيند ولذا ايـن دانـشمندان جامعـه             كه خربزه بخورد چاره انديشي    

هستند كه بايد چاره انديشي نمائند كه همانطوريكه اختراع كرده پادزهر آنرا نيز اختراع              

نمايد ، روزيكه آقاي انيشتن اتم را شكافت شايد به كشتارهاي دسته جمعي فكر نمي كرد                

د انرژي رااز طرق ديگـر بدسـت آورده         بنا بر اين دانشمندان ديگري مي طلبد كه بتوانن        

  .              وجامعه را از يك بحران وحشتناك نجات بخشد
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 امروزه دانش بشري بجائي رسيده كه ميتواند به كرات ديگري پاي نهـاده و خـود را                  -3

به ملكوت اعال برساند بنابراين ميتوانند از كـشتارهاي تـدريجي جامعـه نيـز جلـو گيـري                   

تاسف است كه در جامعه اي عقب مانده هنـوز طبـل دينـداري نواختـه                نمايند ولي جاي    

ميشود و هنوز مانند پادشاه صفوي براي غذا خوردن بخواهند استخاره نمايند، حـضرت              

عيسي روح اهللا بعنوان معجزه،يك نفر را زنده كرد براي هميشه نام نيك آن مرد بزرگ                

زار نفر از مرگ حتمي نجات مـي        در تاريخ ماندگار شد در صورتيكه امروزه چند صد ه         

 .يابند كه هيچ نامي از ناجيان خود ندارند 

آنچه كه امروزه براي بشريت مشكل آفرين شده زيـاده خـواهي بـوده كـه اكثـراٌ از                   -4

دانش اطالع ندارند ولي از ماديات باخبرند ، روشـنفكران جامعـه بقـول يكـي از بزرگـان                   

نانكه مسئوليت دارند اختيار ندارنـد و بـراي         قرن دانش دارند ولي مسئوليت ندارند و آ       

همين در گوشه اي نشسته و جان كندن ديگران را مـي نگرنـد ، پيـران مـي داننـد نمـي                       

 .توانند و جوانان مي توانند ولي نمي دانند ، پس چه بايد كرد 

چرا نبايد فرياد بلند سكوت را شنيد در فلسفه بخوبي بيان كـرده جامعـه اي بـا سـعادت                    

 .ميكند كه رهبران آن جامعه مسئو ليت پذيرند زندگي 

    براي اينكه بتوانيم از آالينده ها جلو گيري نمائيم بايد از خـود شـروع                   :راه كار   -5      

  : كنيم ، جامعه تاًسيسات بايد 

 از سوختهاي فسيلي بخوبي استفاده نماينـد كـه بـراي سـوخت مـازوت اوالٌ درجـه                   -1-5

نه دود كند كه در اثر كم شـدن حـرارت نقطـه اشـتعال بـاال                 حرارت در حدي   باشد كه        

 ٦٣



  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

ميرود در نتيجه درجه حرارت شعله كم  ميشود چنانچه درجه حـرارت سـوخت مـازوت                 

بيش از حد باشد توليد گاز كرده و مشعل ريپ ميزند كه بهترين درجـه حـرارت بـراي                   

   . درجه سانتيگراد ميباشد80 الي 70مازوت در مشعلهاي مازوت سوز بين 

 در مشعلهاي گازوئيل سوز نيز حرارت كم اهميت نيست و بهتـرين حـرارت بـراي                 -2-5

 درجه سانتيگراد ميباشد كه معموالً براي سوخت گازوئيل         40 الي 30سوخت گازوئيل بين    

درجه حرارت محيط موثر بوده و نقطه اشـتعال گازوئيـل پـائين آورده و شـعله روشـن               

توجه كرد كه امروزه به آن تـوجهي نميـشود و آن             بايد به يك نقطه      -5- 3.خواهد شد   

ورود هواي سرد ميباشد كه توسط فن از بيرون بداخل محفظه احتراق دميده ميـشود ،                

 درجـه سـانتيگراد برسـانيم       800توجه نمائيد ميخواهيم درجه حرارت داخل كوره را بـه           

 400اشد كه    درجه باشد مقدار سوختي كه مورد نياز ميب        100چنانچه هواي ورودي اگر     

  .  درجه برسانيم100متر مكعب هوا را به 

 چه ميزان سوخت مورد نياز خواهد بود ، از طرفي مقدار هواي گـرم خروجـي از               -5- 4

 درجه ميباشد بنابر اين اگر طراحي طوري باشد كه هواي خروجـي  200دود كش حدود  

رفه جـوئي   دودكش را به تغذ يه فن مشعل برسانيم مقدار زيادي در مصرف سوخت ص             

  .شده واز طرف ديگر نيز محيط زيست آلوده نشده است 

مهندسين محترم ميتوانند طوري طراحي را در نظر بگيرند كـه از هـواي خروجـي دود                 

  .كش ها بازيافت شده كه دو منظور محقق گرداند 

  .از مصرف بي رويه سوخت جلوگيري شده است:الف
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ده است، مثـال سـاده ايـرا در نظـر           از آلوده نمودن هواي محيط زيست جلوگيري ش       :ب

بگيريم كه سرعت اوليـه ماشـين مقـدار زيـادي انـرژي نيـاز دارد ، چنانچـه ماشـين در                      

سراشيبي قرار گيرد مقدار انرژي مورد نياز خيلي كمتر خواهد بود تا اينكه در يك مكـان       

اي مسطح قرار گرفته باشد ،هواي مشعل نيز چنانچه گرم باشد شتاب اوليه نسبت به هو              

ســرد بيــشترخواهد بودوبــا مقــدارانرژي كمتــري احتــراق انجــام ورانــدمان بــه نــسبت 

  .زيادترخواهدشد 

در قرون گذشته بعلت نا آگاهي جامعه مرگ ومير زياد،در نتيجه گستره جمعيت كمتـر               

بوده و انسانها به بازيافت نياز نداشته ولي امروز گسترش جمعيت نسبت به توليـد زيـاد                

زيافت نباشد در آينده نه چندان دور مشكالت عديده اي ايجـاد خواهـد              شده ، چنانچه با   

  .خواهد بود.........  نا خالصي و- كم يابي-شد كه مرحله اول نتايج آن گراني

آلودگي ميباشد كه چنانچه پيشگيري نشود زيانهاي جبران نا پذيري بوجـود            : مرحله دوم 

 قادر به تنفس نيـست بـراي اينكـه          خواهد آمد و مثال ديگر،در اثر آلودگي محيط طفلي        

 تنگي نفس ويا امراض ديگر برهانند هزينه گزافي نياز خواهد داشـت             –فردي را از آسم     

تا اينكه فردي را از امراض گوناگون خالص نمايند ، امـروز شـايد عـده اي در فكـر ايـن                      

ني نباشند كه چه ميزان هزينهبراي آموزش وپرورش مصرف ميشود كه جامعه را از نادا             

  .و نا آگاهي نجات دهند ، براي يك جامعه سالم نيز هزينه هاي مشابهي نياز است 

امروزدولتهادرتالش هستندكه جامعه آگاه وقوي وسالم داشته باشندغافل ازاينكه هر چه           

  به اميد روزيكه .بافته شده رشته ميشود 
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يسهاي دور مانند   كار خانجات آالينده دور از شهرهاي بزرگ باشند كه بوسيله سرو          :اوالٌ

 هواپيماو مترو نيرئي انساني را به شهركهاي صنعتي منتقل كرده ومحيط            - ترن -اتوبوس

  زندگي سالمي براي جامعه ايجاد شود

  . از آالينده ها طوري استفاده نشود كه آالينده تر شوند مانند مثالهائي كه زده شد:ثانياٌ

 گـازو   -نهـا حـداقل ميباشـد ماننـد الكـل          از سوختهائي استفاده شود كه آاليندگي آ       :ثالثاً

  .سوختهاي سريع الشتعال كه نسبت به سوختهاي فسيلي كم آالينده هستند 

 آمــوزش افــراد فنــي در حــدي باشــد كــه طريقــه و دانــش مــصرف را داشــته  :رابعــاً

 مقـدار مـصرف سـوخت و        -مقـدار هـواي موردنيـاز     إ–باشندوبدانند كه درجه حرارت     

  .    باشدچگونه وبه چه ميزان بايد

امروزه در كشورهائي كه از نظر سوخت اشكال دارند بوسيله تاًسيسات مركزي گرمـاي              

بعلت گسترش جمعيت ويال نشيني به آپارتمان نشيني مبـدل          (مورد نياز را تاًمين مينمايد    

در نتيجه ميتوان بوسيله يك موتور خانـه مركـزي حـداقل بـراي دويـست خـانوار                  )شده

  :آبگرم تهيه كرده كه

  .از خطرات احتمالي جلوگيري شده:الًاو

  .هزينه مورد نياز به حداقل رسيده است:ثانياً

با كمتر شدن مصرف،افراد زيادتري به سوخت سـهل الوصـول دسترسـي خواهنـد               :ثالثاً

  .داشت
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  :الزم است براي توصيه مطالب فوق مثالهاي زيادي زده شود

ـ         درجـه برسـانيم كـه    100ه بطور مثال ميخواهيم يك متر مكعـب آب را از صـفردرجه ب

 كيلوكـالري   3/539برابر هزار ليتر است كه انرژي مورد نياز طبـق جـدول زيـر برابربـا               

چنانچـه فـشار    ) يك اتمـسفر  (ميباشددر اين حالت فشار ايجاد شده برابرفشار جوي است        

ــه  ــاز ب ــه  10مــورد ني ــرژي مــورد نيازب ــالري خواهــد  482 اتمــسفر برســد ان ــو ك  كيل

 درجه سانتيگراد رسيده است كه مبدلهاي حرارتي به راحتـي           179 رسيدوحرارت بخار به  

 كيلـو   482 درجه يعني حدوددو برابرآبرا با       180 درجه آبراگرم كنندبا   100بجاي اينكه با  

كالري گرم كرده است ازطرفي ميتوان سيستم تاًسيـساتي را طـوري طراحـي نمـود كـه         

  دريك شهرك مسكوني تاًسيسات باهم پارالل شده

  .ر زمان بروز اشكال ميتوانند از تاًسيسات ديگر استفاده كنندد:اوالً

براحتي براي سرويسهاي الزم برنامه ريزي كرده واز مشكالت غيرمترقبه جلوگيري           :اًنيثا

  .نمائيد

افراد عادي اكثراً در محيط هاي مـسكوني هـر روز دود كـردن آبگـرمكن هـاي                   : 2مثال

تنظيم نبودن مشعل آبگرمكن هـا دود ميكننـد         همسايگان را مشاهده مينمايند كه در اثر        

  بهداشت خانوادگي از تاًسيسات مركزي استفاده نمايند   -چنانچه گرمايش

  .نياز به آموزش فني ندارند -1

 .با حداقل هزينه نياز محل مسكوني را بدست آورده اند -2
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چه اندازه در محيط مسكوني صرفه جوئي شده است، بطور مثـال چنانچـه               -3

 200 متـر مربـع مكـاني را اشـغال نمايـد بـراي              4تگاه آبگرمكن اگر    براي نصب يك دس   

 متر مربع محلي را اشغال كرده آنهـم در مكـان مفيـد در صـورتيكه                 800خانوار برابر   

 متـر مربـع     200 خانواردر يك مجتمع مسكوني حداكثر       200براي موتور خانه مركزي     

 بود آنهم در زيـر زمـين        مكان نياز دارد كه براي هريك خانواده بك متر مربع خواهد          

  .كه چندان ارزش ندارد

درمجتمع ايكه ساخته ميشود هزينـه تاًسيـسات برمبنـاي سرويـسهاي الزم بـراي                :3 مثال

  ساختمان پيش بيني ميشود 

كه خريدار بهاي آنرادر مرحله اول مي پردازد كه اين مبلغ به نسبت قيمت آپارتمـان نـا       

ــسكو   ــك واحــد م ــراي ي ــز اســت درصــورتيكه ب ــسات چي ني چنانچــه افرادبخواهندتاًسي

  ايجادنمايندكلي بايدهزينه شود تا اينكه قابل مصرف  

گردد از طرفي همانطوري كه در باال بيان شد نيازي نيست كليه ساكنين از آموزشـهاي                

  .الزم بهرمند شوند

  : پس بطور خالصه نتيجه گيري ميشود كه

  .سيد با ايجاد تاًسيسات مركزي مصرف به حداقل خواهد ر -1

 .هزينه تاًمين گرمايش وسرمايش به حداقل خواهد رسيد -2

 .تقليل خواهد داشت % 80آلودگي هواي محيط شهرها به نسبت  -3

 . د نياز استفاده خواهند نمودافراد بيشتري از سوختهاي مور -4
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2ضميمه   

دانش در هر كاري جزء واجبات انسانهاست كه در بعضي موارد دانش بصورت تئوري و               

و لذا در تاسيسات ديگ     . ت ولي اكثراً، دانش از طريق تجربه حاصل مي گردد         كالسيك اس 

  .باشدم بهره برداري از ديگهاي بخار ميبخار نيز نياز مبرم به فراگيري عل

باتوجه به اينكه هيچكس در مرحله اول چيزي از فن تاسيسات نمي داند بنابراين نظر بـه                 

  .ز خطرات احتمالي پيشگيري شوداين است كه نداندها به دانش تبديل شده و ا

  :كه به شرح ذيل مي باشد

نياز آموزش به پرسنل شركت هائيكه جديد التأسيس هـستند،  كـه پرسـنل فنـي كـار                    -1

آزموده،  ندارند و يا شركت هائيكه كارگران قديمي و كار آزموده بازنشـست و بجـاي                 

ـ              ي هيچگونـه تجربـه اي       آنها افرادي كه حداكثر ديپلم فني هستند ، گمارده شده اند،  ول

ندارند و اين عوامل باعث مي شود كه اگر به ندادند هاي زير آگاه نباشـد چـه مـشكلي           

 :ايجاد خواهد شد

 -ايـر پرشـر   :  در سيستم بخار شش عامل اصـلي كنتـرل كننـده كـه شـامل                 نداند -1-1

 لول كنتـرل مـي باشـند ،         - ترموستات اگزوز  – پرشر سوئيچ    – فتوسل   -سوپاپ اطمينان 

فه اي دارند كه نقصان در تك تك اقالم فوق باعث خطر در بهره برداري خواهد                چه وظي 

 .بود
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 نا ميزان بودن مشعل در آلوده كردن محيط زيست چه مصيبتي ايجاد مـي               نداند -1-2

نمايد،  در صورتيكه امروزه مسئولين مملكت در تالش هستند از آلودگي هـواي محـيط                

 دسـتگاه   000/1در صـورتيكه    . انديشي نماينـد  كه بوسيله اتومبيلها، آلوده مي شود چاره        

 ليتر بنزين مصرف مينمايند،  كه برابر خواهـد شـد بـا              000/10اتومبيل در ساعت شايد     

 ساعت،  آنهم بجاي بنزين از نوعي مـازوت          10 تن در    15مصرف يك دستگاه ديگ بخار      

 .استفاده كند ، كه حداقل چندين برابر بنزين دي اكسيد كربن توليد مي كند

 زيـر آب زدن بـي موقـع بـراي ديـگ بخـار،  كـه مبنـاي آن فقـط دسـتور                         نداند -1-3

كوركورانه باشد،  نه تنها براي كارخانه سودي ندارد،  بلكه مقدار زيادي آبگرم،  كه كـل                  

انرژي مصرف شده به درجه بخار رسيده است، از بين مي رود، از طرفي مقدار زيـادي                  

 .آب با ارزش از بين مي رود

 ميليمتر رسوب در پـشت لولـه هـا          3يليمتر دوده در داخل لوله ها و يا          م 3 نداند -1-4

 افت انرژي ميگردد% 30باعث 

اتمـسفر،با درجـه   10 خطوط انتقال عايق كاري نباشد،بخار توليد شده با فشار  نداند -1-5

 درجه سانتي گراد خواهد شـد،       120 درجه سانتيگراد، به مصرف كه برسد،          180حرارت  

كـه  (  ليتر سوخت مصرف نمايد،      000/10اهد داشت، يعني اگر     افت حرارت خو  % 30يعني

 .  ليتر سوخت از بين خواهد رفت 3000)  در باال بيان شد

 ليتـر   67 چنانچه مشعل ميزان نباشد،  مانند ريـپ زدن ماشـين،بجاي اينكـه               نداند -1-6

 ليتر سوخت مصرف كرده و يـك        100گازوئيل مصرف كند و يك تن بخار توليد نمايد،            
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ر توليد مي نمايد،  بدليل اينكه ميـزان سـوخت و هـوا هماهنـگ نباشـد،  ماشـين                     تن بخا 

در ديگ بخار نيز مشعل سوخت را مصرف        .  بنزين مصرف مي نمايد، ولي سرعت ندارد      

مي نمايد،  ولي راندمان ندارد ، عالوه بر آن گفتيم كثيف كردن محيط زيست نيز مزيد                 

 .بر علت خواهد بود

 بـار فـشار كـافي باشـد ، بـا            3حرارت باال فرق دارد،  بجاي اينكه         فشار باال با     نداند -1-7

 ميليون توماني نـصب     5 بار بخار توليد مي نمايد،  و در بيرون ديگ فشار شكن              10فشار  

كرده،  در صورتيكه ميتواند فشار كلي را كم نمايد هم خطـر كمتـر شـده هـم سـوخت                     

أسفانه در اكثر شركت هـا فـرق        كمتر مصرف شده است،  و هم راندمان باال رفته كه مت           

  .دِبي را با فشار تشخيص نمي دهند

نياز به آموزش در مورد بهره برداري صحيح مـي باشـد، بـدليل اينكـه در        -2

  :بهره برداري اوپراتور 

 چنانچه آب تصفيه در حد نياز تصفيه نشود ، چـه ميـزان رسـوب در داخـل                   نداند -2-1

سكلر با چه مبلغـي و بـا چـه هزينـه اي             ديگ ايجاد و براي رسوب زدايي،  چه ميزان دي ا          

 .جهت شستشو مورد نياز خواهد بود

 وقتيكه ديگ بخار تحت فشار قرار گرفته،  نبايد شير فلكة اصـلي سـريع بـاز                  نداند -2-2

شود،  كه براي ديگ حالت وكيوم ايجاد شده و از آب بندي خارج مي شود،  چنانچـه دو                    

 .الت پيچيدگي ايجاد مي گرددسر لوله ها جوشكاري شده باشد، در ديگ بخار ح
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 اگر هر روز چندين بار شير زير لول كنترل را بـاز نكنـد،  در داخـل كنتـرل                     نداند -2-3

سطح آب رسوب جمع شده و باعث خواهد شد،  فلوتر در حد باال مانده،  و ديـگ بخـار               

 .احساس كم آبي نكند در نتيجه باعث سوختن ديگ بخار مي گردد

ل، شـير سـوخت عمـل نخواهـد كـرد،  در نتيجـه                در اثر خراب شدن فتوس     نداند -2-4

سوخت وارد محفظه گرم ديگ بخار شده،  و در راه اندازي مجدد، گازهاي جمع شـده،                  

 .عامل انفجار ديگ بخار شده و خطر مرگ خواهد داشت

 اگر هر روزه سوپاپ اطمينان را باز و بسته نكند،  عالوه بـر اينكـه در زمـان                    نداند -2-5

 كرد  بلكه  باعث تَـرَك لولـه هـا شـده  و از آب بنـدي خـارج              نياز سوپاپ عمل نخواهد   

خواهد شد،  عالوه بر آن در اين حالت اگر سوپاپ از محل خود بلنـد شـود،  ديگـر آب                      

 .بندي نخواهد شد،  كه ضرر مالي ، كم نخواهد بود

 از شير فلكه ايكه آب ريزش مي نمايد،  با يك و اشر و يا چند سـانت طنـاب                     نداند -2-6

ا آب بندي نكند،  در كوتاه مدت  بوسيله بخار در گلوئي شير فلكه شيار ايجـاد            نسوز آنر 

 سوزني بايد   8"مي شود و يا برعكس  گير پاژ شود،  كه حداقل براي يك عدد شير فلكه                  

 .دو ميليون تومان هزينه نماييد 

ا اگر  اول وقت كليه شير فلكه ها را كنترل ننمايد،كه كدام شير فلكه بسته و ي                نداند -2-7

چونكه شير تخليه بـاز و يـا   (كدام باز باشد، كه  در اين حالت ديگ بخار روشن نمي شود             

بجـاي  ) شير تغذيه بسته شود سطح آب كم و باعث روشن نشدن ديگ بخار خواهد شد              
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اينكه به خطوط انتقال توجه نمايد تابلوي اصلي را دست كاري نمايد، كه عـالوه بـر بـرق                   

 .عث آتش سوزي در سيستم برق خواهد شدگرفتگي كه خطر جاني دارد با

  :آموزش در نگهداري  -3

 چنانچه اگر درب عقب و جلوي  ديگ بخار خـوب آب بنـدي نـشود،  دوده                   نداند -3-1

،  اين گازها تبـديل بـه        SO2هائيكه به سالن نفوذ مي نمايد در اثر رطوبت بعلت داشتن            

SO3شت شده ، كه از نظر تنفس براي پرسنل فني بسيار ضرر خواهد دا. 

 مـاه يكبـار داخـل لولـه هـا را شستـشوي فيزيكـي نكنـد،         3 چنانچه اگـر هـر     نداند -3-2

 .چه ميزان افت انرژي ايجاد خواهد شد)   متذكر شديم1همانطوريكه در بند (

 چنانچه نور سالن ديگ بخار بصورت محاسبه شده نباشـد پـس از مـدتي از            نداند -3-3

 .دنظر بينائي چه مشكالتي براي پرسنل  ايجاد خواهد ش

،  صداي مشعل زياد باشـد ، عـالوه        )از نظر باالنس  ( در اثر ناميزان بودن فن       نداند -3-4

 .بر خراب كردن قطعات منصوب روي مشعل،  از نظر شنوايي چه مشكلي خواهد داشت

 اگر مشعل خوب بسته نشود،  و اوپراتور در زمان روشن شـدن مـشعل بـه                  نداند -3-5

 .واهد شدجرقه نگاه كند،  مشعل پس زده و باعث مرگ خ

 روي ديگ بخار ايجاد نشود،  اوپراتور از باالي ديگ بخـار  24 و 23 اگر ماده    نداند -3-6

 .سقوط كرده و ايجاد مرگ خواهد شد

 . عمل نشود،  چه مشكالتي ايجاد خواهد شد43 و 42چنانچه ماده   اگرنداند -3-7
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  و تعليمات حفاظت و بهداشت كارمركز تحقيقات

  :در رابطه با مخازن تحت فشار  -4

 –مـانومتر دقيـق     :  شـامل     روي هر منبع تحت فشار سـه عامـل اصـلي كـه             نداند -4-1

اسـتاندارد نباشـد،     ) كنتـرل فـشار     ( پرشر سوئيچ    –سوپاپ اطمينان سالم و كاليبره شده       

 .مخازن منفجر و ايجاد حادثه خواهند كرد

 مخازن تحت فشار،  مخصوصاً مخازني كه با مواد اسيدي سر و كـار دارنـد،                 نداند -4-2

 .چه مشكالت بزرگي ايجاد خواهد كرد

تحت فشار و يا لولـه هائيكـه فاقـد عـايق هـستند،  هـر سـاله رنـگ                      مخازن   نداند -4-3

آميزي نشوند،  در اثر رطوبت و حرارت توأم در سالن تأسيسات در مدت كمتر از بـين            

 .خواهد رفت

 شير فلكه هائيكه در روي خطوط انتقـال نـصب شـده اسـت، بطـور برنامـه                   نداند -4-4

گيـر پـاژ كـرده  و از           كوتـاه    ريزي شده گريسكاري و يا روغنكاري نشوند، پس از مدت         

 .بين خواهد رفت

 اگر سطح سالن لغزنده و پله هاي موجوددر سالن حفاظ نداشته باشـند،چه              نداند -4-5

آمار چنين كارها ئي عالوه بر خطرات جانبي براي  كارشناسـان            .مصيبتي ايجاد خواهد شد   

 .اداره كار،  چه ميزان اتالف وقت دارد
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