
 

 

 وسائل و اتصاالت بویلز و دیگ بخار

  

 :پمپ تغذیه دیگ بخار 

 

 

 

 

 

 

 

 

اس  دیگ بخارآب ّرّدی . پوپ تغذیَ تأهیي هی ضْددستگاٍ دیگ تخار تْسیلَ تزای آب هْرد ًیاس 

.  ػثْر هی کٌذ  طزیق ضیز تغذیَ

 

هْقؼیکَ سطخ آب تَ دذ ًزهال یؼٌی ًشدیک تَ ّسط آب ًوای ضیطَ ای رسیذ، پوپ تغذیَ 

. هتْقف هی ضْدداخل لْل تْسیلَ کٌتزل کٌٌذٍ دّ دالتَ 

 

کٌتزل استارت ( کلیذ)پائیي تز رفت mm5/12(in 2/1 )ّ تالؼکس ّقتیکَ سطخ آب اس دذ ًزهال  

. ًزهال رّضي هی کٌذ پوپ را جِت جثزاى کوثْد آب ّ رساًذى آى تَ دذ

 

ّ تاالتز تَ جای سیستن کٌتزل دّ دالتَ kg/n 8150 ( Ib/n18000 )تزای دیگ ُای تخار تا ظزفیت

کٌتزل تغذیَ هذّلَ، تا کلیذ ضٌاّری، جؼثَ کٌتزل، تْام تا یک ػذد ضیز کٌتزل تغذیَ هذّلَ تَ کار 

. هی تزًذ

 

هذّلَ تغذیَ تَ اًذاسٍ آب هْرد ًیاس دیگ کن ّ یا پوپ تغذیَ دائواً رّضي هی هاًذ ّلی ضیز کٌتزل 

. سیاد هی ضْد ّ کوثْد سطخ آب را جثزاى هی ًوایذ

 

: فشارسنج یا مانومتز دیگ بخار

 

ّقتیکَ فطار تَ . ًطاى دادٍ هی ضْد( سی تیزپ)تْسیلَ هاًْهتز  تخار فطار تخار داخل دیگ 

تخار را جِت هصزف در کارخاًَ یا استفادٍ ، دذ کاری رسیذ هی تْاى تا تاس کزدى ضیز اصلی تخار 

.  در سیستن ُای گزهایص رّاًَ ساخت 

 

 . فطار تخار دیگ را، کٌتزل کٌٌذٍ هذّلَ فطار اًذاسٍ گیزی هی کٌذ
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اسدیاد فطار تاػث تذزیک پتاًسیْهتز ضذٍ ّ دریچَ تطْر خْدکار اس طزیق هذلیطي هْتْر سْخت 

 .ّ ُْای هطؼل را کن هی کٌذ

دالت سیاد تَ دالت کن تثذیل هی ًوایذ ّ در صْرت کوثْد هصزف تخار هطؼل را  ّ آى را اس 

 . خاهْش هی ساسد

 

ّقتی فطار تخار تَ دذاقل . چٌاًچَ هقذار تخار کوتزی هْرد ًیاس تاضذ هطؼل خاهْش هی ضْد 

رسیذ کٌتزل کٌٌذٍ پتاًسیْهتزی فطار هجذدا هطؼل  psi15/5 یا ( تار% 3447-034/1)خْد رسیذ 

 . رّضي هی ًوایذ را

 

چٌاًچَ تَ ػلتی کٌتزل کٌٌذٍ پتاًسیْهتزی فطار ػول ًکٌذ یا خزاب ضذٍ تاضذ فطار در داخل 

 .دیگ تاال رفتَ تا تَ دذ طزاح تزسذ 

 

ػول کزدٍ ّ تخار اضافی دیگ را تخلیَ ًوْدٍ ّ فطار تخار را تَ  در ایي هْقغ ضیز اطویٌاى دیگ

 . ى ػول اس خطزات فطار اضافی درّى دیگ جلْگیزی هی ضْددذ هجاس هی رساًذ ّ تا ای

 

لزسش ُا فطار درّى دیگ اس ضیز تخار ّ دستگاُِای کٌتزل کٌٌذٍ فطار تَ ػقزتَ هاًْهتز هٌتقل 

 . هی ضْد

 

اس دذ ( 2)"هیلیوتز  50چٌاًچَ تَ ػلتی آب تغذیَ تَ دیگ ًزسذ ّ سطخ آب دیگ تَ اًذاسٍ 

 . اضذهؼوْلی ضیطَ آتٌوا پائیي تز ب

 

تخلیَ دّ دالتَ ضوي خاهْش کزدى هطؼل، سًگ هطؼل ّ چزاؽ اػالم خطز سطخ آب کن است را 

ّ فقط در صْرت رسیذى آب تَ دذ ًزهال چزاؽ سطخ آب کن است خاهْش هی . رّضي هی کٌذ

 . ضْد ّ هطؼل تطْر اتْهاتیک ضزّع تَ کار هی ًوایذ

 

سیز سطخ ًزهال سًگ ّ چزاؽ سطخ ( 3)" mm٧٥ در صْرت اداهَ ًشّل سطخ آب ّ رسیذى آى تَ 

 .آب خیلی کن است ضزّع تَ کار کزدٍ ّ هطؼل را خاهْش هی ساسد

 

فقط تا استفادٍ اس کلیذ . تا سهاًیکَ آب تَ سطخ ًزهال تزسذ هطؼل ضزّع تَ کار ًخْاُذ کزد 

 . دستی هی تْاى هطؼل را هجذدا رّضي کزد 

 

تا خارج کزدى آب دیگ هقذاری اس غلظت ًوک ُای هْجْد هی تْاى تا تاس کزدى ضیز تخلیَ آب 

 .کاست

 



 

 

ضیز ُْاگیزی جِت تخلیَ ُْای دیگ سهاى پز کزدى تا آب ّ ًیش جِت تخلیَ خلغ هْجْد در هْقغ 

 .خاهْش ًوْدى دیگ تَ کار هی رّد

 .ّقتی دیگ تذال کاری کار هی کٌذ ایي ضیز تستَ است 

ت آب دیگ اس ضیز کٌتزل اهالح آب یا ضیز ًوًَْ جِت تاهیي آب هْرد ًیاس جِت آسهایص کیفی

 . تزداری استفادٍ هی ضْد

 

 

 .صافی ّرّدی آب تزرّی لْلَ هکٌذٍ پوپ تغذیَ ًصة هی گزدد

 

دیگ ُائیکَ در سهاى ُای هطخصی کار هی کٌٌذ هی تْاى تا ًصة کلیذ ًگِذارًذٍ هطؼلَ 

 .در رّی ضؼلَ کن ًگِذاری ًوْد( پًْذ تزایٌچ هزتغ 20)تار  068/2هطؼل را تا رسیذى تَ فطار 

 

پوپ تغذیَ ًصة کزدٍ  در صْرت افت سزیغ فطار دیگ هی تْاى یک ػذد ضیز ضذ هکص در لْلَ

کَ در ارتفاع تاالتزی قزار )یا ایي ػول اس پزضذى تیص اس دذ دیگ در اثز اختالف سطخ هخشى تغذیَ 

 . جلْگیزی ًوْد( دارد

 

در غیز ایي صْرت تایستس اس پوپ . هکص تاضذفطار پوپ تغذیَ تایستی تیص اس فطار ضذ 

 .تشرگتز استفادٍ ضْد
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