
 :کندانس مخزن

 

 گیری رسوب و نمودن گرم پیش تصفیه، به نیازی دیگر که است آبی همواره بخار های سیستم در شده استفاده آب که آنجا از

 انرژی اخذ از پس و بخار انتقال خطوط انتهای در که کنند می طراحی ای بگونه را بخار خطوط طراحان همواره لذا نداشته

. گرداند می باز بخار تولید سیکل به سپس و نموده آوری جمع بخار تله با کندانس بصورت را بخار ها، دستگاه در بخار کامل

 مخزن نام به مخزنی وارد فشار تحت آب چیز هر از پیش است الزم لذا باشد می فشار دچار برگشتی کندانس آب اینکه بدلیل

 ممکن میزان حداقل به آن فشار و کرده عبور مخزن داخلی شکن فشار سیستم یک از شده وارد آب مخزن این در. گردد کندانس

 افزایش بخار به آن شدن تبدیل درصد باشد بیشتر کندانس مخزن به ورودی آب فشار چه هر است ذکر به الزم.یافت خواهد تقلیل

 به ورود جهت آن عمده قسمت و شده بخار به تبدیل اتمسفر مجاورت در فشار تحت آب بخشی کندانس مخزن در. یافت خواهد

 .گردد منتقل موتورخانه بیرون فضای به کندانس مخزن ونت گردد می پیشنهاد. گیرد می قرار استفاده مورد بخار تولید سیکل

 

 نصب موتورخانه تجهیزات تمامی از تر پایین سطحی در و است معرف کندانس چاله به که ای چاله در کندانس مخازن اصول

 .نمود آوری جمع را بخار های تله از شده آوری جمع کندانس بتوان ثقلی روش به تا گردد می

 

 دی به پمپ بوسیله بویلر نیاز مورد آب کندانس مخزن از تا کنند می اضافه کندانس مخزن به را خط جبرانی آب عمدتاً، طراحان

 به بتواند براحتی اپراتور که باشد ای بگونه باید کندانس پمپ و کندانس چاله برای الزم فضای. گردد منتقل بویلر یا و اریتور

 آن در کاویتاسیون تشکیل احتمال لذا باشد می باال دمای دارای کندانس مخزن آب که آنجا از. بپردازد آن در روزانه کارهای

 ظرفیت تعیین جهت. گردد انتخاب پمپ مشخصات با متناسب پمپ در مناسب مکش ارتفاع گردد می پیشنهاد لذا بوده باال بسیار

 توسط( وجود صورت در) ورودی کندانس آب فشار و خط از برگشتی کندانس میزان مانند اطالعاتی است الزم کندانس مخزن

 .گردد اعالم شرکت این به مشتری

 منبع کندانس

 از حاصل برگشتی آب سازی ذخیره و آوری جمع برای بخار موتورخانه در که است مخزنی( Condense Tank) کندانس منبع

 .گیرد می قرار حرارت تبادل تجهیزات در بخار تقطیر

 .نمود فرض نیز آب احتمالی قطع هنگام در بخار بویلر ی ذخیره منبع توان می را کندانس منبع

 حرارتی های شوک مانع منبع این در کندانس با جبرانی آب اختالط و شده تامین مخزن همین طریق از نیز سیستم جبرانی آب

 در. شوند می نصب بخار بویلر از تر پایین سطحی در همواره کندانس منابع ثقلی، های سیستم در. شود می اریتور دی به وارده

 دی فاقد که سیستمهایی در. گیرند می قرار اریتور دی به منبع از آب انتقال برای هایی پمپ یا پمپ کندانس، منبع خروجی

 آبدهی و دما فشار، نظر از براینکه مشروط کنند بازی هم را تغذیه های پمپ نقش توانند می کندانس منبع های پمپ هستند اریتور

 .باشند برخوردار الزم کیفیت از

 .گیرند می درنظر بخار ساعت یک تولید ظرفیت برابر را کندانس منبع گنجایش مراجع برخی

 را کندانس برگشت از ناشی احتمالی تالطم تا شود نظرگرفته در کافی خالی فضای باید کندانس منبع آب کاری سطح درباالی

 و مناسب های ساپورت از باالیی و جانبی صفحات اتصال های قسمت در و شده جوشکاری کامال باید کندانس تانک. نماید خنثی

 .شود می دیگر قسمتهای در شکست رشد و ورق دادن شکم باعث نواحی این جوش شکست. شود استفاده کننده محکم

 درصد 20 از کمتر آنها در برگشتی کندانس سهم و شده تغذیه جبرانی آب طریق از بیشتر یا درصد 80 که بخار سیستمهای در

 .شود می استفاده اریتور دی از تنها و شده صرفنظر کندانس منبع نصب از معموال است

 اریتور دی ظرفیت اساس بر پمپ این دبی. شود منتقل اریتور دی به پمپ توسط باید کندانس منبع در شده آوری جمع کندانس

 شود می تعیین



 کندانس تانک در فشار سازی متعادل

 2000 های تانک در لوله این قطر نمونه عنوان به. باشد ونت به مجهز باید کندانس تانک فشار، افزایش از جلوگیری منظور به

 مخصوص کالهک دارای باید ونت ی لوله.است متر میلی 250 برابر لیتری 30000 تانک در و متر، میلی 200 برابر لیتری

 .نماید خارج تخلیه ی لوله طریق از ساخته، جدا را خروجی بخار در موجود آب داخلی های پره با که باشد

 .کند می فراهم را آن بازرسی و تمیزکاری و تانک نمودن خالی امکان تانک زیر در تخلیه نازل

 دستگاهی است برای حذف اکسیژن آب و پیش گرمایش آب برای ورود به بویلر. (Deaeratorدی اریتور )

منابع ذخیره آب داغ ، بویلر و پمپ ها می باشد در حالی که اگر این آب عالوه اکسیژن دلیل اصلی خوردگی در خطوط تغذیه ، 

آب کاهش یافته و خاصیت اسیدی به آب داده می شود. این نوع از  phبر اکسیژن دارای کربن دی اکسید نیز باشد آن گاه 

برای جدا سازی گاز های نا خوردگی معموال به صورت نقطه ای نفوذ می کند.دی اریتور در حقیقت وسیله ای است که 

 محلول آب تغذیه در تولید بخار ، استفاده می شود.

یا کمتر می باشد.اولین مرحله در جدا سازی گاز های  7ppbبیشتر دی اریتور ها برای پایین آوردن میزان اکسیژن حتی تا  

 اضافی از آب تغذیه ،گرم کردن این آب می باشد تا اکسیژن از این آ ب خارج گردد.

همان طور که می دانیم میزان حضور گاز های نا محلول در آب با دما رابطه ی معکوس دارد یعنی هر چه دمای آب باالتر رود   

درجه عمل می کنند تا میزان  90تا  85میزان اکسیژن کمتر می گردد . به طور معمول منابع تامین آب بویلر در درجه حرارت 

 یک لیتر کاهش دهد. در 2mgاکسیژن موجود در آب را به 

 

برای استفاده از دی اریتور در دما های باالتر و در فشار اتمسفر معضالتی همچون رسیدن به نقطه ی جوش و ایجاد بخار و   

 باال رفتن احتمال پدیده ی کاویتاسیون در پمپ های تغذیه وجود دارد.

را در ارتفاعی باال تر از پمپ های تغذیه قرار می دهند.مابقی اکسیژن موجود معموال برای غلبه بر این مشکل دی اریتور ها   

در آب را با اضافه کردن مواد شیمیایی مانند سدیم سولفات و هیدرازین از بین می بریم.در نقاطی که نباید مواد شیمیایی به 

 آب اضافه گردد از دی اریتور های تحت فشار استفاده می گردد.

 دی اریتور های تحت فشارقوانین عملکرد 

این در حالی است که مایع باید دارای  . اگر مایعی در دمای اشباع آن باشد میزان انحالل گاز در آن تقریبا به صفر می رسد  

 .تالطم بسیار باالیی باشد یا باید به جوش آید تا اطمینان کاملی از خروج تمامی گاز ها حاصل گردد

با اسپری شدن و تبدیل به قطرات بسیار ریز و احاطه این قطرات با بخار  دی اریتور ) این تالطم در قسمت باالیی )برجک  

نایل می شود و آب بسیار راحت تر، اکسیژن محلول خود را از دست می دهد . این اتفاق سطح بسیار زیادتری را نسبت به 

رارت از بخار به قطرات را سریع می کند و جدا سازی اکسیژن را ساده می جرم آب به آن اختصاص می دهد که انتقال ح

این موضوع .سازد و این گاز ها به وسیله ی بخار مازاد از خروجی باالی دیگ در دمایی کمتر از دمای اشباع خارج می گردند

می باشد،  دی اریتور ع ( در فشارکه، مخلوط بخار و گاز های اضافه در درجه حرارت پایین تری از نقطه ی جوش )دمای اشبا



به ما کمک می کند تا بتوانیم از یک خروجی با کنترلر ترموستاتی استفاده کنیم تا هوازدایی صورت گیرد. سپس آبی که 

 .عملیات جدا سازی بر روی آن انجام گرفته به داخل منبع دی اریتور سر ریز می گردد

 رتوزیع آب در دی اریتو

 

ن سطح در تماس با هوا، نسبت به جرم آب ورودی در دی اریتور باید به کوچکترین قطرات ممکن تقسیم گردد تا اینکه میزا  

این نکته ضروری است که دمای آب افزایش پیدا کند تا اینکه در کنار این افزایش سطح ، خروج گاز از مایع  .آب، باال برده شود

 .با سرعت باالیی در برجک دی اریتور انجام گیرد

 

 متفاوتی می باشد که در زیر به آن ها اشاره شده است:دارای روش های  دی اریتورپودر کردن آب در 



باشد. در این روش آب با برخورد به سری سینی های  ها برخورد این آب با تعدادی سینی سوراخ دار می یکی از این روش

 سوراخ دار پودر شده و همزمان از پایین با بخار در تماس قرار می گیرد و حرارت دریافت می کند.

تفاده از نازل های فنری است که این نازل ها با وارد کردن نیرویی به سمت باال و در مقایل نیروی ورودی سیال روش دیگر اس

 سیال را اسپری می کند. ،و عبور دادن سیال از دریچه های نازک خود

 

 

انتخاب و دالیلی بر رد روش وجود دارد .در جایی که هزینه ی الزمه هم باید در نظر مسلما در انتخاب این روش ها دالیلی بر   

سال هم می  ۴0گرفته شود این موضوع نمود بهتری پیدا می کند، برای مثال در دی اریتور سینی دار عمر این دستگاه تا 

درصد بیشتر  25که قیمت سینی دار تا  سال کاهش می یابد، درحالی 20تواند باشد اما در حالت اسپری کردن این عمر تا 

می باشد.و کارایی سینی دار ها بسیار باالتر می باشد.از دی اریتور سینی دار معموال در نیروگاه ها و از اسپریی در مابقی 

 مصارف استفاده می شود.

 

 :كنترل سطح اب

ه مورد استفاده قرار مي گیرد. اين سیستم ها بايد شیرهاي كنترل در دي اريتورها براي تنظیم سطح آب داخل منبع ذخیر  

يك محیط عملكردي پايدار را براي دی اریتور تامین كند زيرا با ورود اب سرد به داخل سیسیتم امكان ضربه و كشش حرارتي و 

 آسیب رسیدن به تانك باال می رود.

 :كنترل بخار



تور را تنظیم مي كند اين تنظیم به صورت تغییرات در فشار صورت كنترل كننده هاي سطح بخار میزان بخار ورودی به دی اري  

مي گیرد تزريق بخار در داخل دی اريتور ها معموال در پايه برجك صورت مي گیرد كه هم باعث گرم كردن آب پودر شده می 

 .شود و هم گازهای اضافی را با خود به باالی برج حمل می كند

 

درجه سانتي گراد مي باشد كه اين يك دماي معمول  85وارد دی اريتور مي شود تا حدود  معموال دمای آب تغذيه زماني كه  

 براي خروجي بويلر ها و سیكل آنها پس از گذر از مسیر و رسیدن به ادوات تغذيه آب بويلر مي باشد.

كسیژن است كه باعث ايجاد گرم خود دارد و مي دانیم كه اين ا 1000گرم اكسیژن در  3.5درجه ، در حدود  85آب در دمای   

طريق به بويلر وارد مي شود يكي اينكه  2خرابي هاي بزرگ از جمله خوردگی براي بويلر مي شود كه اين خسارت ها از 

اكسیژن خود را به ديواره هاي بويلر مي چسباند و باعث ايجاد زنگار بر روي لوله ها و جداره ها مي شود و دلیل دوم تركیب 

و ايجاد كربن دي اكسید و در نتیجه ان ايجاد كربنیك اسید است كه باعث انحالل آهن در آب و همچنین زنگ  اكسیژن با كربن

 زدگي مي شود پس اين يك موضوع حیاتي است كه اكسیژن اضافي درون آب تغذيه بويلر را از آن جدا كنیم.

( مي رسد میزان اكسیژن محلول در آب بايد به درجه ) درجه اشباع در فشار اتمسفريك 100زماني كه آب تغذيه تا دماي   

صفر برسد اما در عمل اين چنین نیست و میزاني از اكسیژن در آن باقي مي ماند.بايد ذكر كرد كه ديگر گازهاي نامحلول درون 

ه بیش آب نیز در زمان هوازدايي از دی اريتور خارج مي شوند و اين همان دلیلی است كه ممكن است میزان هواي خارج شد

 گرم آب به نظر ايد 1000گرم در  9.5از 

 درجه موجود باشد 80گرم آب در دماي  1000گرم هوا در  5.9و در حقیقت 

 80براي تعیین میزان خروجي هوا بايد تخمین زدن را به وسیله قانون دالتون و قانون هانری استفاده كرد برای مثال آب ورودي 

 5.9درجه مي باشد. بايد مطمئن شد كه  105بار كه دماي اشباع ان  1.2در فشار  گرم هوا مي باشد 5.9درجه كه داريم 

 گرم اب خارج شده است. 1000گرم هوا از هر 

 در نظر بگیريد كه در هنگام خروج هوا میزاني بخار نیز خارج می شود پس داريم:

 

 بار 1.2فشار كلي 

 درجه سانتی گراد 100دماي بخار درون دي اريتور 

 بر قانون دالتون داريم :پس بنا 

بار  1.2بار بوده اما در حال حاضر اين فشار  1.013درجه داشته باشیم، انگاه فشار دی ارتور  100اگر بخار خالص در دماي   

 مي باشد كه اين اختالف به دلیل حضور گازهاي نامحلول می باشد پس اين تفاوت برابرست

 با:

1.2-1.013=0.186 bar 

 پس نسبت حجمي هوا به بخار برابرست با:

 

 لیتر از بخار خارج مي شود. ۴.۴2ر لیتر از هواي خروجي همراه با پس ه

 گرم بر لیتر مي باشد. 0.9۴6درجه سانتي گراد  100چگالي هوادر 



 گرم بر لیتر مي باشد. 0.6درجه  100بخار در  چگالي

 گرم بخار خارج مي شود. 16.5گرم از هوا با  5.9پس هر 

 از آب ما در دي اريتور و خروجي داريم.كیلو گرم 1000گرم در هر  22.۴در نتیجه 

 تمامي محاسبات با تقريب هاي همچون كوچك بودن اختالف فشار دي اريتور و هواي بیرون و... انجام گرفته است.

 اریتور دی از خروجی هوای میزان تعیین

 .داد انجام هانری قانون و دالتون قانون وسیله به را محاسبات باید هوا خروجی میزان تعیین برای

 بر شده خوانده کاری فشار) bar 1.2 فشار در و باشد می هوا گرم 5.9 دارای داریم که ای درجه 80 ورودی آب مثال برای

 .باشد می درجه 105 آن اشباع دمای( دستگاه روی

 

 .است شده خارج آب گرم 1000 هر از هوا گرم 5.9 که شد مطمئن باید پس

 می را زیر مقدار دو دستگاه روی های سنسور از پس شود می خارج نیز بخار میزانی هوا خروج هنگام در که بگیرید نظر در

 :خوانیم

 bar 1.2 کلی فشار. 1

 گراد سانتی درجه 100 اریتور دی درون بخار دمای. 2

 :داریم دالتون قانون بر بنا پس

 1.2 فشار این حاضر حال در که باشد bar 1.013 باید ارتور دی فشار آنگاه باشیم داشته درجه 100 دمای در خالص بخار اگر

bar یکسان آب و بخار برای اریتور دی داخل فشار.)است آب در نامحلول گازهای حضور دلیل به اختالف این پس باشد می 

 (است

 :با برابرست فشار دو این بین تفاوت پس

0.186  =1.013 – 1.2 

0.186 bar 

 :با برابرست بخار به هوا حجمی نسبت پس

 .است آب بخار مابقی و هوا آن لیتر 0.184 خروجی مخلوط لیتر 1 هر از پس

 .شود می خارج بخار از لیتر 4.42 هوا، از لیتر هر خروج با نتیجه در

 .باشد می لیتر بر گرم 0.946 گراد سانتی درجه 100 هوادر چگالی

 .باشد می لیتر بر گرم 0.6 درجه 100 در بخار چگالی

 .شود می خارج بخار گرم 16.5 با هوا از گرم 5.9 هر پس

 16.5 که شود می خارج اریتور دی از هوا و بخار مخلوط کیلوگرم 22.4 حدود در ساعت در بخار تن یک تولید ازاء به

 .شود جبران جبرانی آب توسط باید که است بخار آن کیلوگرم

 .است گرفته انجام...  و بیرون هوای و اریتور دی فشار اختالف بودن کوچک همچون های تقریب با محاسبات تمامی

 [ویرایش]فهرست به رفتن فشار تحت های اریتور دی طراحی های پارامتر



 فشار تحت اریتور دی برجک

 :گرفت نظر در اریتور دی طراحی هنگام باید را زیر های پارامتر

 .گیرد می قرار اتمسفر فشار از باالتر bar 0.2 حدود در فشار تحت اریتورهای دی کاری فشار    

 .باشد داشته دقیقه 20 تا 10 بین را بویلر آب تامین توانایی باید اریتور دی منبع    

 .بگیرد صورت خوبی به آب قطرات شدن ریز نا باشد bar 2 باید حداقل اریتور دی به ورودی آب فشار    

 .است گراد سانتی درجه 85 حدود در فشار تحت اریتورهای دی به ورودی حرارت درجه    

 .یافت خواهد افزایش گراد سانتی درجه 20 حدود اریتور دی به ورودی آب حرارت درجه    

 .بیآورد پایین( شیمیایی مواد از استفاده بدون) 20ppm تا را اکسیژن میزان باید اریتور دی    

 کاویتاسیون ی پدیده ایجاد مراحل

 

 شروع موقعیت تعیین همچنین.  باشد می توربین عملکرد افت و ارتعاش ، صدا ایجاد با توأم کاویتاسیون وقوع  معموالً 

 ، شدن ناپدید محل در نهایتاً  و کنند می رشد و شده ایجاد ها حباب ، کوتاهی بسیار زمان در زیرا ؛ است دشوار نیز کاویتاسیون

 حوش و حول در بررسی و مدل ساخت از استفاده با موارد اغلب در. نمایند می وارد جسم ی بدنه و پیکر بر را فشاری ضربات

 .پرداخت پدیده این با مقابله به توان می ، آن

 کاویتاسیون از جلوگیری راههای و چیست کاویتاسیون

 

 

 درجه هر در دیگری، مایع هر یا آب. آید وجود به پمپ یک برای است ممکن که است حالتهایی خطرناکترین از یکی پدیده این

 .شود می تبخیر معینی فشار ازای به حرارتی

 کمتر مربوطه حرارت درجه در مایع تبخیر فشار از ای نقطه در مایع فشار پمپ، یک چرخ داخل در مایع جریان حین در هرگاه

. نمایند می حرکت باالتر فشار با دیگر ای نقطه به مایع همراه به که آیند می وجود به مایع فاز در گازی یا بخار حبابهای شود،

 مسیر از مایع از ذراتی نتیجه در و شده تقطیر محل این در بخار حبابهای باشد، زیاد کافی اندازه به مایع فشار جدید محل در اگر

 به بسته مکانی چنین در. نمایند می برخورد ها پره جمله از و اطراف به زیاد العاده فوق سرعتهای با و شده منحرف خود اصلی

 .نامند می کاویتاسیون را ها پمپ در مخرب پدیده این. گردد می متخلخل و شده خورده ها پره سطح برخورد، شدت

 اتمسفر در موجود کربن اکسید دی از سوخت تولید

 :گردد می پیشنهاد زیر های راهکار کاویتاسیون، نوع این از ناشی صدمات از جلوگیری برای

 آن به متناظر اشباع فشار نتیجه در باشد کمتر دما هرچه دهد، کاهش را سیال بخار فشار از ناشی هد مقدار که دما کاهش -1

 که خواستید وقتی بنابراین.  یابد می افزایش پمپ داخل فشار به نسبت فشار این شدن کمتر احتمال نتیجه در و شد خواهد کمتر

 .کنید دقت کاویتاسیون نوع این به باید بسیار کنید پمپ را باال دمای با سیال



 .دهد می افزایش را استاتیکی هد مقدار که مکش مخزن در مایع تراز افزایش -2

 : زیر موارد شامل پمپ اصالح و بهبود -3

 .دهد می کاهش را( افت از ناشی هد)Hf مقدار که سرعت کاهش -

 پره چشمه قطر افزایش -

 .شود می هد افت کاهش موجب که موازی بصورت کوچکتر پمپ دو بردن بکار -

 :كرد رفع زیر روشعاي به میشود را موجود پمپ در كاویتاسیون

 پمپ مكش در فشار افزایش( 1

 پمپ مكش به نزدیك فاصله در شیر از استفاده عدم( 2

 پمپ مكش در كشي لوله اصالح( 3

 پمپ مكش در مخصوصا اتصاالت و لوله در زدایي رسوب و شستشو( ٤

 پمپ مكش در ایندیوسر از استفاده( ٥

 كشي لوله سیستم NPSHa به نسبت كمتر NPSHr با پمپ از استفاده( ٦

 كشي لوله سیستم NPSHa افزایش( ٧

 پمپ دبي كاهش( 8

  شده کندانس بخار

 اصلی ملزومات از یکی صنعتی واحدهای در( Condense Recovery system)بخار کندانس برگشت و بازیافت سیستم

 .است خالص فوق آب مصرف کاهش و انرژی مصرف کاهش بخار، مناسب کیفیت حفظ برای بخار خطوط

 چه هر بازگرداندن است، نمانده باقی آن در یونی هیچ تقریبا و است خالص فوق بویلر از استفاده مورد آب اینکه به توجه با

 آن گیری جرم و شستشو و بویلر تخلیه تکرار کاهش آن پیرو و بویلر گذاری جرم کاهش سبب بخار مدار به کندانس آب بیشتر

 و ها لوله در گذاری رسوب شدید کاهش و بویلر از استفاده مورد آب در محلول یونهای کاهش به توجه با همزمان. شد خواهد

 گذاری رسوب دلیل به بویلر ای دوره تعمیرات بین عملکرد طول در معمول طور به که حرارت انتقال نرخ کاهش بویلر، بدنه

 .رود می بین از تقریبا دهد می رخ ها جداره

 اقتصادی سازی بهینه از گیری کمک با زیست محیط از حفاظت راستای در پیشرفته و صنعتی کشورهای تمامی حاضر حال در

 آب دید این از. دارند می بر گام شود، می منتج ها آالینده تولید و انرژی مصرف کاهش به نهایت در که صنعتی های سیستم

 آب از زیادی مقدار بازگرداندن با. کند می ایفا بخار های سیستم بازدهی و کارایی افزایش لحاظ از باالیی بسیار ارزش کندانس

 حاصل بخار سیستم تعمیرات تکرر کاهش و انرژی مصرف های هزینه در توجهی قابل جویی صرفه بخار، سیستم به کندانس

 باز. شود می سبب را توجهی قابل جویی صرفه مدت دراز در بخار، های تله از کندانس کمی مقدار بازگرداندن حتی. شود می

 عملیاتی شرایط بلکه شود می بازدهی افزایش باعث تنها نه سیستم فرایندی تجهیزات و حرارتی مبدل از کندانس آب گرداندن

 .نماید می شایانی کمک سیستم کاری عمر طول افزایش به و کرده ایجاد تری متعادل بسیار

  

 :کند می جلوگیری زیر موارد از کندانس آب بهینه بازیابی

 بخار سیستم در دمایی نوسانات

 فرایندی هدف محصول و سیستم تولیدی بخار کیفیت در مشکالت



 حرارتی سطوح حد از بیش خوردگی

 قوچ ضربه

 سیستم صدای و سر پر کارکرد

 تجهیزات دیدگی آسیب

  

 :گردد می هزینه کاهش سبب کندانس آب بازیابی سیستم چگونه

 نیاز مورد حرارت و ورودی آب تصفیه و گیری سختی به مربوط های هزینه کاهش دلیل به بویلر به کندانس آب بازگرداندن

 .کند می ایجاد جویی صرفه ها هزینه در چشمگیری طرز به دارد نیاز بویلر که make-up تازه ورودی آب برای مصرفی

 make-up آب مصرف تر کم هزینه

. است کرده حفظ خود درون را اولیه حرارتی انرژی% 25 حدود در همچنان شود می خارج بخار تله از کندانس آب که هنگامی

 make-up ورودی سرد و تازه آب صرف مجددا را انرژی میزان این بایست می بویلر نشود استفاده برگشت کندانس آب از اگر

 .نماید

 شیمیایی مواد کمتر هزینه

 تصفیه و گیری سختی برای نیاز مورد شیمیایی مواد مقدار که است واضح بویلر به ورودی نیاز مورد make-up آب کاهش با

 .یابد می کاهش ورودی تازه آب

 کندانس آب بازیابی -  باز سیستم 

 میزان بیشترین بندها، نشت از ناشی مشکالت یا کاویتاسیون پدیده ایجاد بدون و داغ کندانس آب فشار افزایش با سیستم این

 . نماید می ایجاد را انرژی بازیابی

 (بخار تله با شده یکپارچه مکانیکی های پمپ) خودکار های تله – پمپ 

  کارکردی شرایط تمام برای تقریبا کندانس آب بازیابی هدف به نیل برای گوناگون عملکردی های بازه در پمپ انواع

 آب تخلیه معمول طور به خودکار های تله-پمپ. شوند می ساخته و طراحی بررسی، مورد فرایند شده کنترل دمای نظر از

 زیر در کندانس آب آوری جمع منیفولد یک به مجهز عموما که) حرارتی مبدل مانند خاص فرایندی -حرارتی تجهیز یک کندانس

 با سیستم این باشد، نمی اتمسفریک سیستم این در کندانس آب آوری جمع مخزن اینکه به توجه با. دارند عهده بر را( باشد می آن

 .شود می شناخته بخار صنعت در بسته مدار نام

 جهت این به و شده تخلیه کندانس آب از عملیاتی شرایط تمامی تحت و دائم طور به سیستم از نوع این در نظر مورد تجهیز

 می بازگردانده بویلر به شده آوری جمع کندانس آب. داد نخواهد رخ آن در جریان نوسان و روی پس یا گرفتگی نظیر مشکالتی

 از ای گونه آن دمایی-فشاری شرایط که گیرد قرار استفاده مورد تجهیزاتی کندانس بازیابی برای بایست می سیستم نوع این. شود

stall باشد نمی آن از کندانس آب نمودن خارج برای کافی فشار تجهیز فشار که آورد می پدید را 

 آبی چکش همان یا قوچ ضربه

 توسط حرکت، در سیال   که زمانی در که باشند می فشاری های موج همان( waret hammer) آبی چکش ، قوچ ضربه پدیده

 شدن بسته اثر بر قوچ ضربه پس. دهد می رخ کند، عوض را خود حرکت حهت ناگهان یا و ایستد باز حرکت از بیرونی عامل

 .کند می بروز صدا با همراه پدیده این. افتد می اتفاق سیال جهت تغییر یا و سیال جریان بستر ناگهانی

 .دهد می رخ کشی لوله خطوط انتهای در آالت شیر شدن بسته زمان در معموال قوچ ضربه 



 

 موارد از بسیاری در. باشند داشته دنبال به را بسیاری مخرب اثرات توانند می قوچ ضربه توسط شده ایجاد فشاری های موج

 .است شده آن در ترکیدگی حتی یا و ها لوله شکل تغییر باعث پدیده این توسط شده ایجاد ارتعاش و صدا

 امر این که کند می پیدا کاهش جریان شدت نتیجه در و کرده پیدا کاهش گذر در دبی جریان، مسیر در شیری شدن بسته اثر در

 که شود می ظاهر لوله خطوط در فشار افزایش صورت به انرژی کاهش این. شود می سیال جنبشی انرژی ناگهانی کاهش باعث

 .دارد مخربی اثرات سیستم برای

 .آیند می در حرکت به صوت سرعت با لوله طول در سینوسی فشاری موجهای پدیده این ایجاد اثر در

 تغییر این. رسد می PSIG 450  تا 250 به خط فشار قوچ ضربه پدید اثر در بگیرید نظر در را PSIG 50 فشار با ای لوله خط

 اقدامات اگر. شود می لرزش و شدید ضربه باعث و گذارد می تاثیر نیز لوله روی برگشت در بلکه شیر روی تنها نه فشار در

     .کند می وارد آسیب...  و اتصاالت شلنگ ها، سوپاپ شیرها، به ضربه این باشد نداشته وجود کنترل جهت الزم

 در معموال ها دریچه این مسکونی، های سیستم در. گردد قوچ ضربه پدیده باعث تواند می شود بسته سرعت با که شیری هر

 مشکل گاهی نیز ها چمن آبپاش و دستشویی آشپزخانه، در اما دارد وجود ساز یخ دستگاه و وان ظرفشویی، لباسشویی، ماشین

 .دهد رخ سرد و گرم آب تامین خطوط در تواند می قوچ ضربه. شود می ساز

 در سپراتوری هیچ که آنجایی از. باشد نمی قوچ ضربه پدید از جلوگیری برای خوبی حل راه هوا محفظه یا ایستاده های کالهک

 آزمایشگاهی های تست. است اثر بی کامال و شده خارج محفظه از هوا از جداسازی بدون آب نتیجه در ندارد وجود هوا محفظه

 .شود می تخلیه نیز آسانی به و یافته نفوذ سادگی به کاری فشار و استاتیکی فشار در هوا که کند می ثابت

 

  

 قوچ ضربه کنترل



 لوله قطعه یک تعبیه و شیر، به قائم لوله اتصال محل در زانو جای به راهی سه یک نصب پدیده این از جلوگیری راه یک

 این در. گیرد می قرار درپوش یک آن باالی در که است قائم انشعاب لوله ادامه در( متر سانتی 60) فوت 2 ارتفاع به عمودی

 ضربه شیر شدن بسته با شود می سبب که دهد می را هوایی بالشتک یک تشکیل و شود می جمع لوله قطعه این در هوا صورت

   .شود می قوچ ضربه پدیده ایجاد مانع و شود گرفته آن

 

 . شود می مشاهده ب شکل در که است گرم و سرد آب لوله خطوط روی بر هوا شارژ قابل های محفظه از استفاده دیگر روش

 

 توان می بار یک چند هر گیرد، می آب را هوا محتوی لوله و شود می حل آب در هوا تدریج به چون مدتی از پس روش این در

 زیر برداشت شیر طریق از را آب و کرده باز را مخصوص لوله باالی کوچک شیر یا درپوش و بست را پایین فلکه شیر

 یک ج شکل. نمود اندازی راه را سیستم مجددا پایین فلکه شیر کردن باز و محفظه باالی شیر بستن با گاه آن. کرد خالی محفظه،

 .دهد می نشان را مخصوص گیر ضربه

 

 از فرار امکان هوا تا کرد پر پایین از را ها لوله یا مخازن باید قوچ ضربه ایجاد از جلوگیری برای شده ذکر موارد بر عالوه

 در برقی شیر و( سماوری و توپی)گرد ربع شیر نظیر سریع وصل و قطع شیر از است بهتر همچنین. باشد داشته را ها آن باالی

       .شوند بسته آرامی به شیرها که است این توصیه ترین ساده. نشود استفاده کشی لوله سیستم



 

 نقش منبع انبساط در کنترل ضربه قوچ

شاید خیلی ها فکر می کنند که وجود منبع انبساط در سیستم تاسیسات از ضربه قوچ جلوگیری می کند اما در حقیقت چنین چیزی 

کامال صحیح نمی باشد. افزایش فشار در سیستم درست در شیر یا پس از بسته شدن شیر در برگشت جریان اتفاق می افتد و همه 

می دهد پیش از آن که به منبع انبساط برسد. عالوه بر این ها بر اساس استاندارد چیز را در مسیر خود تحت شعاع قرار 

ASSE1010 خود را  منابع انبساطو تمام تولیدکنندگان دنیا نیز   بدنه منابع انبساط خود نیز در اثر ضربه قوچ دچار تنش می شود

 در برابر ضربه قوچ ضمانت نمی کنند.

 

 

 مکان نصب ضربه گیرها در سیستم لوله کشی

دریچه خطوط گرم فوتی با  6ضربه گیر ها در صورت امکان به شیر اصلی نزدیک باشند. سازندگان توصیه کرده اند که فاصله 

و سرد داشته باشند. هر چه ضربه گیرها دورتر باشند اثر کمتری از خود نشان خواهند داد. درست مثل چرخ خودرو که کمک 

 فنرها هر چه به چرخ نزدیک باشند اثرات ضربه را بیشتر می گیرند.

 ضرورت ضربه گیر در لوله های پالستیکی

باید بدون در نظر گرفتن جنس لوله کنترل شود. ممکن است درست باشد که لوله های هر جایی که ضربه قوچ وجود داشته باشد 

پالستیکی به اندازه مسی سر و صدای جریان را منتقل نمی کنند اما انرژی چکش آب همچنان وجود دارد. زمانی که شیر بسته 

را تحمل می کنند تا آن را جذب کنند. در  می شود تمام انرژی سیال به لوله و اتصاالت منتقل می شود و آن ها فشار زیادی

سرعت های باال مانند سیستم های آب پاش در عرض چند روز پس از نصب ترک خوردگی در لوله ها بر اثر ضربه قوچ دیده 

 می شود. در سرعت های پایین تر نیز با گذشت زمان اثرات خود را روی لوله بر جای می گذارد.
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