
:مقدمه  
ديگ ها به عنوان مولد حرارت وسيله انتقال حرارت از سوخت جامد به سيال 

معيني از راه جدار داخلي خود هستند و از نظر نوع سوخت به ديگ هاي با 

انتخاب نوع سوخت به .سوخت جامد يا مايع و يا گازي تقسيم مي شوند 

 به امكانات ظرفيت آن و همچنين, كنترل , مشخصات ديگ مانند طرز تنظيم 

ديگ ها بر حسب نوع .محلي و تهيه سوخت  مناسب و ارزان بستگي دارد 

:به ديگ هاي بخار و آب گرم تقسيم شده اند, سيال گرم شونده   

:ديگ هاي بخار  

ديگ هاي بخار در ظرفيت هاي مختلف و با فشار هاي مختلف ساخته مي 

اشد و بعضي دو گازوئيل و يا مازوت مي ب, سوخت آنها گاز طبيعي, شوند

رايج ترين ديگ بخار در ايران با فشار ) گاز و سوخت مايع(سوخته هستند 

,  اتمسفر مي باشد و ابعاد و مشخصات آنها در ظرفيت هاي مختلف ١٠كاري 

 .متفاوت مي باشد

موقعيت نصب ديگ هاي بخار در موتورخانه بستگي به ابعاد آن و ساختمان 

كه توسط ماشين سازي اراك )  تن٤ا حدود ت(آنها مثال ديگ هاي كم ظرفيت 

 سانتي متر از كف ١٠ساخته مي شوند بايد روي يك فونداسيون كه حدود 

, زيرا وقتي درب جلوي ديگ را باز كنند. موتورخانه باالتر است نصب گردند

مشعل به علت سنگين بودن قدري درب را به سمت پايين مي كشد و لذا خودش 

 تن به باال كه ٥ولي ديگ هاي با ظرفيت ,  مي كندبه كف موتورخانه برخورد

شكل ساختمان آنها متفاوت است و نيز ارتفاع بيشتري نسبت به كف موتورخانه 

در واقع ديگ هاي بخار چون . دارند نيازي به فونداسيون باالتر از كف ندارند

نيازي به فونداسيون باالتر از كف ندارند و به هر . روي شاسي نصب شده اند

ال بايد به مشخصات سازنده رجوع كرد و وضعيت نصب ديگ روي كف ح

 .مشخص مي شود



ساختمان داخلي ديگ هاي بخار نيز بر حسب سازنده آنها متفاوت مي باشد 

معموال در داخل ديگ يك كوره مركزي وجود دارد كه سطح داخلي آن از 

ن تركيبي از خاك نسوز پوشيده  شده است و مشعل مستقيما در جلوي آ

در اطراف كوره يك سري لوله در طول ديگ نصب شده است كه , قرارگرفته 

يا دود و حرارت از انتهاي كوره وارد آنها مي شود و آب در اطراف لوله ها 

 و يا در بعضي از ديگ ها آب درون لوله ها قرار Fire Tube)(قرار دارد

 و به (Water Tube)گرفته و دود و حرارت  از اطراف لوله ها عبور مي كند 

هر صورت دود و حرارت مسير خود را در داخل ديگ طي كرده و از دودكش 

 .كه در پشت ديگ قرار دارد خارج مي شود

بار بايد تميز شوند و براي  لوله هاي دود در ديگ هاي بخار هر چند سال يك

تميز كردن آن درب جلو و پشت ديگ را باز مي كنند و با سيخ بلند از جلو 

دود پاك مي كنند و لذا جلو و پشت ديگ بايد فاصله كافي با  ه ها را ازدرون لول

 ٢اين فاصله براي پشت ديگ بخار حداقل , ديوارهاي موتورخانه داشته باشد

فاصله جانبي ديگ بخار از . متر و براي جلوي ديگ حدود طول ديگ مي باشد

ر مجاور بايد فاصله آن از ديگ بخا و) ١شكل ( متر باشد ٢ديوار حداقل بايد 

 . مترباشد٥/١حداقل 

طول ديگ از بيرون ترين قسمت بلند پشت  ديگ تا بيرون ترين نقطه بدنه 

عرض ديگ قطر افقي مخزن ) ٢شكل (مشعل در جلوي ديگ حساب مي شود 

 .مي باشد

تا كف ) روي نرده هاي حفاظ باالي ديگ(ارتفاع ديگ از باال ترين نقطه ديگ 

 .يك نمونه ديگ بخار را نشان مي دهد) ٣شكل .(زمين حساب مي شود

داشتن دو ,تعداد ديگ مورد نياز در موتور خانه بستگي به مقدار مصرف دارد 

ديگ كه هر يك تقريبا نيمي از مصرف را تامين نمايد بهتر از نصب يك ديگ 



 يك ديگ ديگري قسمتي از شبكه را جواب مي تعميرزيرا در مواقع . مي با شد

 .دهد

به جريان مداوم بخار نياز , بويژه صنايع شيميايي , كارخانجات بسياري از 

چنانچه ديگ بخار به هر دليل خاموش شود ممكن است موجب توقف . دارند

 .فرآيند توليد نتيجتا اتالف مقادير قابل توجهي از محصول شود

با . ديگ هاي بخار امروزي بسيار پيچيده تر و پيشرفته تر از ديگ هاي سابقند

اهميت آموزش تعمير , ت فن آوري ديگ هاي بخار و تجهيزات جانبي آن پيشرف

و نگه داري آن ها نيز خيلي بيشتر شده است و تنها افراد كارآمد و ماهر مي 

در . توانند امر تعمير و نگه داري ديگ هاي بخار امروزي را بر عهده گيرند

 و نگه داري نتيجه بسياري از شركت ها سعي دارند كه روش هاي سابق تعمير

 .را كنار گذارند
 :ديگ هاي آب گرم

در اين نوع ديگ سيال گرم شونده آب است و سعي بر آن است كه از توليد 

بنا براين درجه حرارت ديگ به وسايلي مانند ترموستات . بخار جلوگيري شود

اين ديگ ها در دو نوع چدني و فوالدي ساخته مي . يا اكوستات كنترل مي شود

 .شود

 : ديگ هاي چدني-١

ديگ هاي چدني اغلب به صورت قطعات ساخته مي شوند و شامل تعداد زيادي 

اين نوع ديگ ها دوام و عمر زيادي دارند و چون به صورت  .پره چدني هستند

در صورت لزوم با تعمير و تعويض قطعات مي , پره پره به هم متصل شده اند

مين طور با اضافه و كم كردن ه. توان مدت زيادي از ديگ چدني استفاده كرد

 .قطعات مي توان ظرفيت ديگ را تغيير داد 

شبكه چدني و خاكستر دان به كار , در داخل ديگ هاي با مصرف سوخت جامد 

مي برند و نيز دريچه تنظيم كشش دود در روي كانال خروج گاز و دود نصب 



به عنوان در جلوي آن يك صفحه , اگر ديگ با سوخت مايع كار كند .مي كنند

 .محل لوله سوخت پاش قرار داده مي شود

روي دودكش نيز دريچه اطمينان نصب مي شود تا در مواقع اشتعال ناگهاني 

, به ديگ صدمه نرسد و يا باز شدن دريچه, سوخت و فشار هاي غير عادي

داخل اين نوع ديگ ها كه در . فشار حاصل از انفجار به خارج منتقل شود

سوخت پاش قرار مي گيرد به وسيله آجر نسوز و مالت معرض شعله مستقيم 

 .اند و د مي شود تا حرارت زياد باعث فرسودگي قطعات ديگ نشود

مسير شعله و دود مطابق نظر سازنده بايد طوري انتخاب شود كه حداكثر 

حرارت ضمن عبور گاز از البالي پره هاي ديگ كسب شود و اگر آجر چيني 

 .بايد اين موضوع رعايت شود, يردنيز مورد استفاده قرار گ

 :روي ديگ هاي چدني لوازم و وسايل زير بكار مي رود

به خصوص , عايق و پوشش كه اتالف حرارتي را تقليل مي دهد

 .اگر آن پوشش با رنگ روشن و شفاف باشد

 .شير تخليه و تغذيه آب كه بطور معمول در زير ديگ قرار دارد -١

 .شت از آن منشعب مي شودكلكتورها كه لوله هاي رفت و برگ -٢

 .دريچه تنظيم و كشش دود -٣

شير اطمينان در ديگ هاي سيستم بسته كه منبع انبساط در آنها به  -٤

 .هواي آزاد ارتباط ندارد 

 كيلو كالري در ساعت است و ٥٠٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ظرفيت ديگ هاي چدني از 

ند و نسبت به ظرفيت حرارت به شكل هاي مختلف و ابعاد متنوع ساخته شده ا

 اتمسفر صنعتي است و فشار ٥حداكثر فشاري كه مي توانند تحمل كنند معادل 

.  كيلو گرم بر سانتيمتر مربع با اتمسفر صنعتي است٧آزمايشي آنها حدود 

و براي ديگ هاي با  % ٦٠راندمان ديگ هاي چدني با سوخت جامد حدود 

 .است % ٨٥سوخت مايع و گازي معادل 



سب كيلو كالري در ساعت تعيين مي شود و در ظرفيت اين ديگ ها بر ح

بعضي مواقع با سطح حرارتي مشخص مي شود كه در اين صورت بر حسب 

 تا ٨٠٠٠نوع سوخت و ساختمان ديگ هر متر مربع سطح حرارتي بين 

 . كيلو كالري در ساعت حرارت مي دهد١٢٠٠٠

 : ديگ هاي فوالدي-٢

ي ندارند و خطر زنگ زدگي ديگ هاي فوالدي بر عكس نوع چدني دوام چندان

 .زياد است , و خوردگي فلز به علت تركيب با اكسيژن در حرارت هاي باال 

اين ديگ ها به انواع مختلف زير تقسيم مي شوند كه مهم ترين آ ن ها عبارتند 

 :از 

 كه براي تهيه آب گرم است و براي ظرفيت هاي زياد به - ديگ با لوله دود-١

 .كار برده مي شود

 كه در اين نوع ديگ ها آب در داخل لوله هاي -ديگ با لوله هاي آب گرم -٢

 .مسي جريان دارد و شعله خارج لوله ها است

 . ديگ هاي  عمودي -٣

 . ديگ هاي افقي -٤

 ديگ هاي كامل كه كليه وسايل آن در كارخانه سازنده روي يك شاسي سوار -٥

ته شده اند و بر حسب نوع اين ديگ ها براي ظرفيت و فشار باال ساخ. مي شود

 .سوخت و طريقه تخليه دود به اشكال مختلف ساخته مي شوند

ديگ هاي بخار فوالدي كه به منظور تهيه بخار با فشارهاي زياد  -٥

 اتمسفر شروع و تا ١٠ تا ٥ساخته مي شوند و از فشار هاي كم بين 

 اتمسفر نيز مي رسد و حتي در ديگ هاي بخار صنعتي فشار ٢٠فشار 

ولي ديگ هايي كه در .  اتمسفر صنعتي نيز خواهد بود١٨٠ار تا بخ

 اتمسفر صنعتي در نوع ١٠حرارت مركزي بيشتر معمول است با فشار 

 كيلو گرم بر سانتي متر مربع در نوع فشار ضعيف است ٢فشار قوي و 



 كيلو كالري در ساعت ١٢٥٠٠٠ تا ٢٥٠٠٠كه حرارت دهي آن ها بين

 .است

 :دگان ديگ عبارتند از برخي از توليد كنن

 شوفاژ كار-١

 پاك فن-٢

 تري.آي. ام-٣

  گرمساز-٤

 مخزن رافع-٥

 صنايع شمال-٦

 صنايع حرارتي مسعود-٧

 

 

 :منابع و ماخذ 
  ١٣٨٢ چاپ دوم  - سيد مجتبي موسوي نا يينيان-تاسيسات ساختمان -١
 ١٣٧٧ چاپ اول - مهندس جواد  مهيني تهراني-آتاب تاسيسات -٢
 

  چاپ اول    - مهندس محمد حسين آاشاني حصار-ات ساختمان تاسيس-٣   
  انتشارات نما  -١٣٧٩        

 
 xshakhtax@yahoo.comجعفری                 رضا : گردآورنده

 
 

 



 

 

 


	مقدمه:
	ديگ ها به عنوان مولد حرارت وسيله انتقال حرارت از سوخت جامد ب
	ديگ هاي بخار:
	2-كتاب تاسيسات - مهندس جواد  مهيني تهراني- چاپ اول 1377

