
 

 

و روغن داغ  گرم در بویلر ها و دیگ های بخار ، آب های مورد استفاده مشعلمشخصات و معرفی 

ۺ همذهِ 

 چِ ّعتٌذ ؟ دهٌذُ دارّای  هؽؼل

تالطثغ اگر در  تؽکیل ؼَد ٍ  هادُ ظَختٌی ، اکعیصى ، حرارتؼاهل  ترای تؽکیل ؼؼلِ تایعتی هثلث احتراق 

تاهیي ّر یک اختاللی پیػ آیذ یا تٌاظة تیي اختالط ترلرار ًثاؼذ ؼؼلِ تؽکیل ًوی ؼَد یا ؼؼلِ تؽکیل ؼذُ هذ 

 .تَدًظر ها ًخَاّذ 

 

 هثلث احتراق

اگر در هؽؼل ، تاهیي اکعیصى هَرد ًیاز تِ صَرت طثیؼی اًجام ؼَد ، هؽؼل اتوعفریک ٍاگر ترای تاهیي اکعیصى 

 .اظتفادُ ؼَد، هؽؼل دهٌذُ دار خَاّذ تَد (دهٌذُ)هَرد ًیاز از یک في 

ؼتِ تاؼین،خَاّین دیذ کِ ، تخَاّین همایعِ ای هاتیي هؽؼل اتوعفریک دا ظرفیت حرارتی یکعاىاگر در یک 

 .هصرف ظَخت هؽؼل دهٌذُ دار ًعثت تِ هؽؼل اتوعفریک کوتر خَاّذ تَد

 : اًَاع هؽؼل دهٌذُ دار

 هؽؼل گازٍییلی 

 هؽؼل گازی 

 ؼؼل چٌذگاًِ ظَزم 

 :دراظالیذ زیر هیتَاًیذ اًَاع هختلف هؽؼل ّا را هؽاّذُ کٌیذ
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 هٌثغ ؼرکت گرم ایراى



 

 

 
mashal damandehdar12 

 هٌثغ ؼرکت گرم ایراى
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 هٌثغ ؼرکت گرم ایراى
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 هٌثغ ؼرکت گرم ایراى
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 هٌثغ ؼرکت گرم ایراى

 
mashal damandehdar10 

 ؼرکت گرم ایراى هٌثغ

 
mashal damandehdar9 

 هٌثغ ؼرکت گرم ایراى
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 ؼرکت گرم ایراىۺهٌثغ 
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mashal damandehdar7 
 هٌثغ ؼرکت گرم ایراى

 
mashal damandehdar4 

 کاتالَگ ؼرکت گرم ایراى ٍ کتة فٌیۺ هٌثغ ػکعْا

 :ٍ آتگرم رٍغي داؽدیگ دیگ تخار ، در  هؽؼل ّای گازٍئیلی ۺ تخػ اٍل

ایي تخػ راتا ًحَُ تاهیي ػَاهل هثلث آتػ را درهؽؼل ّای گازٍییل ظَز ؼرٍع هیکٌین ٍدر اداهِ تجْیسات هَرد 

 .ًیاز را هَرد ارزیاتی لرارهیذّین

 :ٍ ًحَُ ظَخت رظاًی تِ هحفظِ احتراق را خَاّین دیذدرؼکل زیر هعیر  :تاهیي ظَخت

 

 تَیلر ّا هعیر ظَخت در هؽؼل

http://www.mboiler.com/main-pro/hotoil-boiler.html


 

 

از هخسى گازٍییل تِ ظوت هحفظِ احتراق ّذایت هی ؼَد در ایي   ۳۰۰psiتا  ۱۰۰psiگازٍییل تَظیلِ پوپ ، تا فؽار 

پط کار را ظخت تِ ّویي ظادگی  ). هعیر، تا اظتفادُ از ؼیر ترلی هیتَاًین هعیر ظَخت را لطغ ٍ ٍصل کٌین 

 .(ًگیریذ ٍلی دلت را داؼتِ تاؼیذ

 . اجسای پوپ گازٍییل از ًَع چرخذًذُ داخلی را در ؼکل ّای زیر هؽاّذُ هیکٌیذ :پوپ گازٍییل

 . هحَر پوپ تَظیلِ کَپلیٌگ تِ ؼفت هَتَرالکتریکی هتصل هی ؼَد

 

 

 پوپ گازٍییل

از هحَر اظت تِ ّویي دلیل در لعوت هکػ ، دًذاًِ ّای در ایي پوپ ّاهحَر چرخذًذُ ًعثت تِ پَظتِ پوپ خارج 

چرخذًذُ داخلی ازگَدی چرخذًذُ تیرًٍی خارج ؼذُ ٍ در ًتیجِ ایجاد هکػ هی کٌٌذ ٍ ظیال را از دّاًِ هکػ تِ 

ظوت دّاًِ خرٍجی هیراًذ ، درًسدیکی دّاًِ خرٍجی دًذاًِ ّای چرخ دًذُ داخلی ٍارد گَدی چرخذًذُ تیرًٍی 

را تحت فؽار تِ تیرٍى هیراًذ، لطؼِ ای تِ ًام هاّک کِ در ؼکل تِ آى اؼارُ ؼذُ فاصلِ تیي دٍ  ؼذُ ٍظیال

 تا لعوت هکػ ٍ خرٍجى از ّن جذا ؼذُ ٍ ظیال هاتیي دًذُ ّاى لعوت تاال ٍ  چرخذًذُ را پر هیکٌذ

 .پاییي ایي لطؼِ هٌتمل هى گردد 

 

 .پوپ گازٍییل



 

 

 

 

 اجسای داخلی پوپ

 

 

 ی داخلی پوپػولکرداجسا

 



 

 

 

 .پوپ گازٍییل

 

 :ؼیرهغٌاطیعی

 :ؼیر ترلی از دٍ لعوت اصلی تؽکیل ؼذُ اظت

 

 ؼیر ترلی

 ظین پیچ 

 تذًِ ٍ هحَر ؼیر 



 

 

 

 ؼیر ترلی

ؼیر ترلی در هعیر ػثَرظَخت از پوپ تِ ظوت ًازل لرار هیگیرد تا در زهاى خاهَغ تَدى هؽؼل از ٍرٍد ٍ ًؽت 

 .جلَگیری ؼَدگازٍییل تِ داخل هحفظِ احتراق 

 

 اجسای یک ًوًَِ ؼیر ترلی

 :ًازل



 

 

در اًتْای هعیر ظَخت دریافت کردُ ٍ تِ صَرت پَدر ٍ تا زاٍیِ هؽخص  ۳۰۰psiتا  ۱۰۰psiًازل گازٍییل را تا فؽار 

 .هی پاؼذ تا تِ ظَْلت هؽتؼل گردد داخل تَیلر ٍ دیگ  تِ درٍى هحفظِ احتراق

 

 

 

 ًازل

 

 

 ًازل

 

 



 

 

 

 ًازل

 :هی ؼَد ًازل هؼوَال از لطؼات زیر تؽکیل

 پَظتِ -۴هخرٍط ؼیار دار -۳پیچ ًگْذارًذُ   -۲صافی  -۱

 

 

 اجسای ًازل

  :تاهیي َّا

 .تاهیي َّا در هؽؼل دهٌذُ دار تِ صَرت اجثاری ٍ تَظیلِ في تؽکیل هیؽَد

 (ًٍتیالتَر)ۺ في

اظت، یؼٌی ایٌکِ َّای هحیط را تِ صَرت هحَری دریافت ٍ تِ صَرت (ظاًتریفَش)گریسازهرکسفي هؽؼل از ًَع 

هی داخل دیگ تخار یا دیگ رٍغي داؽ ٍ یا دیگ آتگرم  هحفظِ احتراقؼؼاػی ٍ تحت ًیرٍی گریس از هرکس تِ ظوت 

 .فرظتذ

 .لاتل کٌترل ٍ تٌظین اظت (دهپر)دریچِ تٌظین َّاالثتِ همذارَّای ٍرٍدی تِ في تَظط 



 

 

ٍر هتصل ّعتٌذ ٍتا رٍؼي ؼذى هَتَر الکتریکی في ٍ پوپ فؼال هحَر في ٍ هحَر پوپ گازٍییل تِ هحَر الکترٍ هَت

 (تؽریح هی ؼَد في ٍپوپ ٍ ؼیر ترلیرٍال کار هؽؼل ٍرلِػولکرد   در لعوت). هی ؼًَذ

 هذار الکتریکی هَتَر هؽؼل تا خازى داین کار

 

 

 تٌظین دیچِ َّای ٍرٍدی

 

 

 تٌظین دیچِ َّای ٍرٍدی

 : تاهیي حرارت

 :ظیعتن جرلِ



 

 

 .ز تاهیي ظَخت ٍاکعیصى تایذ حرارت هَرد ًیاز راتاهیي کٌین ترای ایجاد اٍلیِ از ظیعتن جرلِ اظتفادُ هیکٌینپط ا

 :اجسای ظیعتن جرلِ

 تراًط جرلِ -۱

 الکترٍدّای جرلِ -۲

 

 ایجاد جرلِ

 

 

 ایجاد جرلِ

 



 

 

 

 ایجاد جرلِ در الکترٍدّا

 

 

 اظاض کار تراًط جرلِ

 

 



 

 

 تراًط جرلِ ٍ الکترٍدّا

ٍلت افسایػ هیذّذ تا تتَاًذ جرلِ هَرد ًیاز را در ظر الکترٍدّا  ۱۰۰۰۰ٍلت را تِ حذٍد  ۲۲۰تراًعفَرهاتَر جرلِ ، ترق 

 .خَاّذ تَد ٍتراًط تِ ازای ّر ظِ دلیمِ یک دلیمِ کار هیکٌذ هَلتایجاد کٌذ، الثتِ ایجاد جرلِ تِ صَرت 

 :الکترٍدّای جرلِ

تا رٍکػ چیٌی ّعتٌذ ٍهحل لرارگیری ٍ ًصة الکترٍدّا در تاال ٍجلَی  (اظتیل)الکترٍدّا از جٌط فَالد ضذ زًگ 

 .هیلیوتر تایذ رػایت ؼَد ۶ًازل اظت ٍ حذالل فاصلِ هیلِ الکترٍدّا از لعوت ّای فلسی هؽؼل 

 

 

 :رٍغي داؽ ٍ آتگرمدیگ دیگ تخار ، در هؽؼل  ّا در  الکترٍد جرلِ ٍ ًحَُ اظتمرار

 :تخػ کٌترل

تایذ  (ظاًی؛ ظیعتن َّارظاًی؛ظیعتن جرلِظیعتن ظَخت ر: یؼٌی)تؼذ از فراّن ًوَدى ظِ ضلغ هثلث احتراق 

 . تخػ کٌترل راُ اًذازی ؼَد

آلای رلِ ظرپرظت ایي تخػ اظت ٍٍظیفِ دارد ، طثك ترًاهِ ریسی اًجام ؼذُ، توام لعوت ّای هؽؼل را راُ اًذازی 

 .رلِ هی آیٌذ ،کٌترل ٍ درصَرت ایجاد ّرگًَِ اؼکال هتَلف کٌذ ٍالثتِ ترای ایي کار تجْیسات تخػ کٌترل تِ کوک



 

 

 پایِ رلِ -۲  فتَظل -۱  :تجْیسات ٍاحذ کٌترل

 (فتَظل) چؽن الکتریک-۱

فتَظل درٍالغ هماٍهتی الکتریکی اظت کِ در هماتل تاتػ ًَر هماٍهت آى کن هیؽَد ، تٌاترایي اگر آى را در هؼرض 

ػثَر کردُ ٍ تِ رلِ هیرظذ ٍ تذیي ًَر ؼؼلِ لراردّین هیساى هماٍهت آى کاّػ یافتِ ٍ جریاى الکتریکی از هعیر آى 

 .ٍظیلِ تؽکیل ؼؼلِ یا ػذم تؽکیل ؼؼلِ را تِ رلِ اطالع هیذّذ

 

 (چؽن الکتریک )فتَظل 



 

 

 

 ػولکرد فتَظل

 



 

 

 

 فتَظل

 (پایِ رلِ) هحل اظتمرار رلِ -۲

، کِ رلِ رٍی آى ًصة هیؽَد دارای تؼذادی ترهیٌال اظت کِ هطاتك ػکط ٍ ًمؽِ زیر تجْیسات ترلی هؽؼل  پایِ رلِ

اًجام ؼذُ ، ّر کذام از تجْیسات در زهاى  رلِرٍی   را تِ رلِ ارتثاط هیذّذ ٍتا ترًاهِ ریسیی کِ درکارخاًِ ظازًذُ

کردُ  ری ظتلی در ػولکرد ّر یک پیػ آیذ رلِ خاصی ترق دار ؼذُ ؼرٍع تِ کار هیکٌٌذ ٍدر صَرتی کِ اختال

 .ٍهؽؼل را ازکار هی اًذازد

کِ یک کٌترل کٌٌذُ دهاظت تا کٌترل دهای  یا دیگ آتگرم ٍ یا دیگ رٍغٌذاؽ ّای تخار دیگ در  ترهَظتاتالثتِ 

 .دیگ ٍظیفِ لطغ ٍ ٍصل فاز ٍرٍدی تِ هؽؼل را دارد

 

 .پایِ رلِ هؽؼل گازٍییلی
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 ًمؽِ پایِ رلِ هؽؼل گازٍییلی

 

 

 دیگ ّا گازٍییلیهذارداخلی رلِ هؽؼل 

 :رٍغي داؽ ٍ آتگرمدیگ در دیگ تخار ،  رٍال کارهؽؼل گازٍییلی

از حذی کِ رٍی ترهَظتات دیگ  ٍ آتگرم تخار دیگتعتِ تاؼذ ٍ دهای آب درٍى  HS درصَرتی کِ کلیذ اصلی -۱

 ۴ٍ ۳ٍارد رلِ هیؽَد ٍرلِ از طریك ترهیٌال ؼوارُ  ۹تٌظین ؼذُ پاییٌتر تاؼذ فاز ٍرٍدی از طریك ترهیٌال ؼوارُ 

ثاًیِ ػول  ۱۲ثاًیِ طَل هیکؽذ ، در هذت ایي  ۱۲زی هیکٌذ ٍ ایي ّوسهاًی ّوسهاى هَتَر ٍ تراًط جرلِ را راُ اًذا

هیرظاًذ ٍؼیر  (ؼوارُ یک )تِ ؼیر ترلی  ۵پرچ اًجام هی ؼَد ٍتؼذ از ایي زهاى رلِ ترق را از طریك ترهیٌال ؼوارُ 

ثاًیِ ؼؼلِ تؽکیل  ۱۰هذت تاز هیکٌذ، از ایي لحظِ تِ تؼذ اگر ظرف  (ؼوارُ یک)ترلی هعیر گازٍییل را تِ ظوت ًازل 
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ثاًیِ از جرلِ زدى  ۱۸ؼَد فتَظل رلِ را تاخثر هیکٌذ ٍ هؽؼل تطَر ػادی اداهِ کار هیذّذ ٍ تراًط جرلِ ّن پط از 

ترهَظتات دیگ هاًٌذ یک کلیذ   تاال رٍد،  آتگرمدیگ رٍغي داؽ ٍ دیگ دیگ تخار ، زهاًی کِ دهای . تاز هی ایعتذ

 .فاز ٍرٍدی تِ هؽؼل را لطغ ٍ هؽؼل خاهَغ هی ؼَد

تاز ؼذُ ٍ ظَخت را تِ ًازل   ۲  ر هؽؼل دارای دٍ ًازل تاؼذ ، ّوسهاى تا تَلف تراًط جرلِ ؼیر ترلی ؼوارُاگۺ ًکتِ 

 .دٍم ّذایت هیکٌذ

 

 www.zangeavval.irلة ظایت  اتا کوی اصالح از هط هٌثغ
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