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  مقدمه
بسیار خرسندم که خداوند این توفیق را به اینجانب داد تا دسـتورالعمل راه انـدازي بـویلر را        

در ترجمه این جزوه کلمه اي درست ترجمه نشده باشد، یـا اشـتباهی   ترجمه نمایم ممکن است 
  .صورت گرفته باشد که همین جا عذرخواهی می نمایم

البته در . این دستورالعمل به منظور ارتقاي اطالعات کارکنان عملیات واحد آب و بخار می باشد    
اصالحی صورت گرفتـه و بـا   بعضی از موارد نوشته شده با توجه به نظر اداره مهندسی اقدامات 

  .شرایط فعلی همخوانی ندارد
جا دارد که از آقاي مهندس جاویدنیا و مهنـدس عبـدلی، کـه در ترجمـه ایـن دسـتورالعمل           

  .اینجانب را تشویق نمودند تشکر نمایم
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  »بنام خدا « 

  )1فصــل (
  
  

  شرح کلیـ 1
  .اند تولیدکننده بخار و وسایل نقل و انتقاالت با شمارة واحد طراحی شده

در پاالیشگاه اراك براي شرکت ملی نفت ایران طراحی و  B-2101 A, B, C, Dدیگهاي بخار 
  .اند طراحی و ساخته شده JGCبه وسیله شرکت 

  

  جیما ـ هاري ماشرکت صنایع سنگین اشی کاوا
انـدازي و   این کتاب تهیـه دیـده شـده بـراي مسـاعدت پرسـنل مسـئول بـراي شـروع راه         

برداري و چگونگی طرز عمل در متن و شکلهاي این کتـاب بایـد    برداري از وسایل روش بهره بهره
، اندازي، مورد استفاده قرار گیرد و استانداردها بطور جـدي در نظـر گرفتـه شـود     تنها راهنماي راه

باشد  برداري، فراگرفتن صحیح و تجربه می نحوة اداره کردن و بهره. البته اینها ثابت و معین نیست
  .اي بهتر کند اندازهآن ممکن است نحوة عملکرد را تا  و

اي در یک روش ممکن است یک اقـدام الزم بـراي    گاهی اوقات عوض کردن محلی یا نقطه
  .برآمدن از عهده یک کار مخصوص باشد

ختن و دانستن دقیق سیستم و تجهیزات و لوازم و دستگاهها بهترین راهنمـا جهـت اداره   شنا
  .باشد برداري می کردن و بهره

  هاي بخار و وسایل نقل و انتقاالت تشکیالت تولیدکننده -1-1
  .اند شده تشکیلهاي بخار و وسایل نقل و انتقاالت از لوازم بزرگ زیر  تولیدکننده

  بخارهاي   ـ تولیدکننده1
  )در ساعت 226.8ظرفیت هر یک تن (چهار بویلر ) 1
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  (F.D.F)هشت دستگاه دمنده ) 2
  سیستم تخلیه ـ2

  (V-2101 A, B)دو عدد فلش درام مربوط به تخلیه دائم ) 1
  (V-2102 A, B)اي  دو عدد فلش درام مربوط به تخلیه لحظه) 2

  گیري سیستم نمونه ـ3   
  کن هوا گرم پیش ـ4   

  پایه طراحی -2-1
  مخصوص بویلر -1-2-1

بـرداري شـوند بـا     اداره و بهـره ) همانند(اند که بطور موازي  همه دیگهاي بخار طراحی شده
  .و یا با هر دو سوخت بسوزند وي لود و با سوخت گاز، سوخت مایعپخش و توزیع مقدار مسا

  :باشد اساس طراحی دیگهاي بخار به شرح زیر می
  ـ وضعیت طراحی1

  دو عدد درام از نوع گردش طبیعی :نوع بویلر
       چهار دستگاه            :تعداد بویلر

  226.8T/H          :بخار تولیدي هر بویلر

  .حداکثر بخاري که میتواند به طور پیوسته تولید نماید
  260.8T/H    :تولید نماید مقطعیتواند حداکثر بخاري که می

  BarG 55        :حداکثر فشار جایز در حین کار

  وجی سوپرهیت در حین کار فشار بخار خر
               4.87BarG      :در حداکثر میزان تولیدي پیوسته

  3973C                           :دماي بخار خروجی سوپرهیت در حین کار

  50.5C       :دماي آب تغذیه ورودي به اکونومایزر
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  26.7C      :(F.D.FAN) دماي هواي ورودي دمنده

  Forced draft با نیروسیستم مکش   :سیستم مکش

  سیستم سوخت با سوختهاي سنگین و سبک و گاز شبکه  :سیستم سوخت

  ـ کیفیت آب و بخار 2
(a) م و طـوالنی  لبـرداري سـا   شرایط زیر براي آب تغذیه و آب بویلر جهت بهره  کیفیت آب

  .شدن عمر بویلر پیشنهاد شده است

  آب تغذیه
PH (25C) : 85~9.5 
Hardness                     (ppm as caco3) : 0 
Dissolved oxygen       (ppm) <0.007 
Fat                             (ppm) :0 
Fe                              (ppm) : less than 0.05 
N2H4                        (ppm) : More than 0.01 

  

  آب بویلر
PH (25C) :9.2~10.8  
Total solid                  (ppm) : <300 
Cl                               (ppm) <50 
Po4

3-                          (ppm) :3~10 
S102                           (ppm) : <5 
Conductivity             (ppm) : less than 500 
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  ـ خصوصیات سوخت3
(a) گاز پاالیشگاه                        

  1 مورد      2 مورد          3 مورد    4 دمور   5 مورد               

__  __ __ 
12329    kcal/kg 
(51620    KJ/kg) 

13948       kcd/kg 
(59400       kj/kg) 

  ارزش حرارتی ناخالص

12207    kcal/kg 
(=37.85     MJ/kg) 
(51110      KJ/kg) 

11632    kcal/kg 
(42.13    MJ/Nm3) 
(48.700     KJ/kg) 

12996    Kcal/kg 
(=28.76   MJ/Nm3) 

(54410    KJ/kg) 

11282     kcal/kg 
(=63.25  MJ/Nm3) 
(47240     KJ/kg) 

12596      kcd/kg  
(=35.12  MJ/Nm3) 
(52740     KJ/kg)  

  ارزش حرارتی خالص
Net Heating Value 

(LHV) 
16.59    kg/ml 

0.741    kg/Nm3 
19.379     kg/mol 
0.865     kg/Nm3 

11.84   kg/Mol 
0.529   kg/Nm3 

30.0      kg/Mol 
1.339     kg Nm3 

14.9       kg/mol 
(666      kg/Nm3) 

  وزن مولکولی

 

    ترکیبیدرصد% 1 مورد2 مورد   3 مورد    4 دمور   5 مورد

58.1 8.21  48.58 --- 59.1 H2 
0.1  0.12 0.06 0.1 0.1 H2O 

13.72 72.23 40.21 58.5 17.9 CH4  
5.06 10.0 6.09 7.7 4.4 C2H6 
11.17 5.44 3.18 10.7 9.5 C3H8 
4.54 0.82 0.46 4.0  3.9 I-C4H10 
5.61 1.84 0.89 17.2 4.4 n-C4H10 
0.74 0.52 0.53 1.7 0.7 C5H12 
0.96 0.8 Trace 0.1 --- H2S 
--- 0.03    N2 

 مجمـوع 100 100 100 100 100

  .اند دیگهاي بخار با سوخت گاز مورد یک طراحی شده
  .هم در دیگهاي بخار میتوانند استفاده شوند 5 ,4 ,3 ,2 موردهاي
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(b) سوختهاي مایع  

NAPHTHA FUEL OIL   
11051      kcal/kg 

(46270       KJ/kg) 
10348        kcal/kg 
(43320          J/kg)  لص ارزش حرارتی ناخا(HHV)  

10216       kcal/kg 
(42770         KJ/kg)  

9720           kcal/kg  
(40700         KJ/kg)   ارزش حرارتی خالص(LHV) 

--- 
---  

70.5 

43 Cat 
0.965 

-- 

Viscosity at 137C 
Specific gravity at 60C 
API gravity 

  

NAPHTHA FUEL OIL Wt%  Component   کیبیتر     درصد وزن    

84.3 
15.7 

-- 
-- 

83.9 
11.8 

0.1 
3.7 
0.2 

C 
H  
O 
S 
N 

 

  مجمـوع 100 100

  

 (C) چگونگی سوزاندن سوخت.  
  .باشند دریچه مشعل می 6هر یک از بویلرها مجهز به 

مشعل با سوخت گاز نصب شـده   ویک ،و سبک  در هر دریچه یک مشعل با سوخت سنگین
اند هر یک از سه نوع سوخت را و همچنین دو نوع سوخت این سیستم توانایی دارد که بسوز. است

  .در یک زمان بسوزاند) گاز و سوخت سبک یا گاز و سوخت سنگین(
اند که هر بـویلر بطـور    طراحی شدهطوري سوخت سنگین و سوخت گاز سوزاندن تجهیزات 

تولیـدي بـا    حداکثر میزان بخار 115% و حداکثر 23% برداري شود به اندازة حداقل اتوماتیک بهره
  .سرویس بودن تمام مشعلها

  :ظرفیت هر یک از مشعلهاي دیگهاي بخار به شرح زیر است
  معادل حداکثر میزان تولید بویلر      :نگینمشعلهاي سوخت س

  معادل حداکثر میزان تولید بویلر    :مشعلهاي سوخت سبک
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  معادل حداکثر میزان تولید بویلر    :مشعلهاي سوخت گاز

I dent. 
No. 

Each 
Capacity 
(kg/hr) 

Purpose Remark 

# 3MV-FLX 3 200 
F.O. firing steam 
Atomizing type 

For normal 
operation 

# 3MV-FLX 3100 NAPHTA 
For normal 
operation 

# ML30-6-1½ 2500 Firing 
For normal 
operation 

  

  بینی کار برجسته بویلر پیش ـ4
زمانیکه حـداکثر بخـار را       )سوزانده شود 1مورد وقتیکه گاز (بخار تولیدي بویلر 

  .کند بویلر تولید می
  

  kg/hr   226800            مقدار جریان بخار تولیدي

 Bar G  49.7                  )مخزن بخار(فشار درام باال 

 C   265                           دماي بخار درام باال

 Bar G   44.84              فشار بخار سوپرهیت خروجی

                  C  397                 دماي بخار سوپرهیت خروجی

 kg/h  238100                 فلوي آب ورودي بویلر

 C   150.5                        دماي آب ورودي بویلر

 kg/h   12400                                  سوخت مصرفی برنرها

 %      8                                 هواي اضافی

 %     90.3                                                      1راندمان و کارآیی بویلر

                                                 
  .باشد جریان آب تغذیه می  %5تخلیه دائم شامل  ـ1
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 kg/h     235400                                                          مقدار هوا براي احتراق

 kg/h    247800                                      مقدار هواي حاصل از احتراق

 C    26.7                                                        )هواي محیط(دماي هوا 

  دماي گازهاي حاصل از احتراق
   دماي گازهاي حاصل از احتراق ورودي به دودکش

  ـ ظواهر طراحی5
  .ظاهر هر بویلر به شرح زیر ساخته و طراحی شده است

(a)  گرمایش سطح  
 m2 5633                  :                           بویلر

 m2 370                    :         هاي آبی کوره دیواره

 m2 480                   :           ها کننده سوپرهیت

 m2 1380                 :           مایزراکونو

 
 m2 7863                    :             مجموع

  
(b) 653                    :          مجموع حجم کوره m3 

(c) 1149.063           :        حجم گرماي آزاد شده   KJ/m3hr 

حداکثر گرمایی که در سطح گرمایشی با سوخت اویل از دست میدهد در لـود بـاال    * 
210KJ/s.m2 باشد می. 

  :شرح وسایل -3-1
  سیستم سوخت ورودي -1-3-1
  هیزات سوزانندة سوختتج ـ1

                                                                                                                                                     
  .شود حساب می F.D. FANـ راندمان بویر بر اساس دماي هواي خروجی 2
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 (a) اند که براي سوزاندن سه نـوع   همه تجهیزات براي سوزاندن سوخت طوري طراحی شده
  :باشد باشند و به شرح زیر می سوخت مناسب بوده و شرایط مطمئن و مقررات اولیه را دارا می

یچه یـک  در هر در. دریچه مشعل 6هر یک از بویلرها داراي لوازم و تجهیزاتی هستند با  ـ1
  .مشعل براي سوختهاي سنگین و سبک و یک مشعل براي سوخت گاز نصب شده است

این سیستم توانایی سوزاندن هر یک از سه نوع سوخت و همچنین سوزاندن دو نوع سـوخت  
  .را در یک زمان دارد) گاز و سوخت سنگین یا گاز و سوخت سبک(

نـده از نـوع اسـباب تفنگـی بـراي      یکی دیگر از تجهیزاتی که بویلر دارد یک فشـار پودرکن 
  .باشد سوخت مایع می

  .شود اندازي اولیه استفاده می اسباب تفنگی یدکی تنها براي شروع راه
  .براي هر یک از مشعلها اسکانري براي دیدن اشعۀ ماوراء بنفش ترتیب داده شده است ـ2
گاز . ه استبراي هر یک از مشعلها یک پایلوت با سیستم افروزش سوخت گاز نصب شد ـ3

  .براي پایلوت هر یک از مشعلها از یک شاخۀ فرعی از شاخۀ اصلی تهیه میشود
(b) مشخصات مشعلها  
  هاي سوخت سنگین مشعل ـ1
      )برداري عادي براي بهره(از نوع بخار پودر کننده :            عنو

 kg/h   3200:            ظرفیت هر مشعل

 Bar G   11.7:        فشار سوخت سنگین ورودي

  یک بار+ فشار سوخت :      اختالف فشار بخار اتومایز
و ) مشـعلها  هبـه ترتیـب شـمار   (شوند به طرف باال  دیگر مشعلها به آرامی آماده و اضافه می

 .خالصه مشعلها در جدول زیر نشان داده شده است
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  ـ مشعل سوخت گاز2
Type   : multi – spuds type 
Capacity of each berner : 2500 kg/hr 
Gas supply pressure :1.8 Bar G 

  

  ـ پایلوت3
Type   : Retinery gas firing electric ignition type 
Supply pressure at : 0.5 Bar G 
Torch inlet :1 sets per each berner 
Quantity  

  سیستم هواي احتراق -2-3-1
براي هر بویلر نصب  75% به ظرفیت هر کدام F.D.FAN دو دستگاه توربین بخاري گرداننده

کـه فقـط بـراي     75% به اضافه یک دستگاه گرداننده موتوري الکتریکـی بـه ظرفیـت   . شده است
  .نصب شده است B-2101 A, B بویلرهاي

فرمـان کنتـرل از   . هاي ورودي کنتـرل میشـود   جریان هواي احتراق بوسیله تنظیم کردن پره
هر برنـر   .           دکنترل هواي احتراق به همراه سیستم کنترل سرعت توربین متحد میشو سیستم

  .هاي هوا، جهت مخلوط و توزیع هوا مجهز است کننده تنظیم  به
  . تتوضیح داده شده اسF.D.FAN  در سطور بعد درباره

I dent. 
No. 

Each 
Capacity 
(kg/hr) 

Purpose Remark 

# 3MV-FLX 3200 
F.O. firing steam 
Atomizing type 

For normal 
operation 

# 3MV-FLX 3100 NAPHTA Firing 
For normal 
operation 

# ML30-6-1½ 2500 Gas Firing 
For normal 
operation 
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  (F.D.FAN) ها ـ دمنده1
  ورودي یکراهه:         نوع

    دو دستگاه براي هر بویلر:         تعداد
 43C در دماي m3/m in 3600  :        ظرفیت

 mm'H2O 790 :    استاتیکیمجموع فشار 

 43C :        دماي هوا

 rpm 980 :      )فن(دور دمنده 

  هاي ورودي کنترل پره:       سیستم کنترل
 kw 540، توربین بخاري:       گردانندة بخاري

  kw 600 :    )برقی(گرانندة موتوري 
  

  دمنده ـ توربین2
                           گریبکساي با  حلهگردانندة افقی یک مر:                                        نوع

  دو دستگاه براي هر بویلر:          تعداد
  kw 540  :    مقدار قدرت اسب بخار

 Bar G 41.4 :     فشار بخار ورودي توربین

 21.5Bar G :  فشار بخار خروجی توربین

  380C :  دماي بخار ورودي توربین

 330C :  دماي بخار خروجی توربین

  rpm 3412 :      نسرعت توربی

  rpm 1000 :    گریبکسسرعت خروجی 
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  مخصوص بویلر -3-3-1
، تشعشـع،  )مخـزن (دو عـدد درام  . شود بوسیله خودش نگهداري می IHI-FW SD بویلر نوع

  .بویلر از نوع گردش طبیعی
هـاي بـین درام بـاال و     لولـه (کننده عبارت است از دیوارة آبی کوره، بانک تیـوپ   سطح گرم

  .کننده بخار و اکونومایزر هاي سوپرهیت له، لو)پایین
  ـ تولید بخار1

  .آب تغذیه بویلر پس از عبور از سیستم اکونومایزر وارد مخزن بخار میشود
در پشـت گروهـی از بانـک     (down comer) آب ههـاي پـایین آورنـد    آب بویلر از میان لوله

  .آید و وارد مخزن آب میشود تیوپهاي بویلر پایین می
یوپی هاي ت جلو، دیوارة تیوپی عقب، دیواره) اي لوله(مخزن آب در دیوارة تیوپی  سپس آب از

  .توزیع میشود) تر است پهلویی کوره پایین) تیوپی(اي  لوله هدرهاي دیواره(پهلویی بویلر 
بخار بوسیلۀ گرماي تشعشعی در داخل کوره و بوسیله گرماي گازهاي حاصل از احتراق که 

شود و به صورت مخلوط آب و بخار در  تولید می ,جابجا میشوند ک تیوپ بویلرهاي بان از میان لوله
  .شود مخزن بخار جمع می

)a (درامها (Drums)  
 Steam drum Water drum 
Inside diameter    (mm) 
Shell length          (mm) 
Thickness             (mm) 
Tube plate 
Shell plate 
Heads 
Material 
Tube plate 
Shell plate 
Heads 

1675 
9575 
 
86 
46 
67 
 
A515  Gr 70 
A515  Gr 70 
A515  Gr 70 

1070 
9360 
 
62 
32 
43 
 
A515  Gr 70 
A515  Gr 70 
A515  Gr 70 
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گردنـد بوسـیلۀ عکسـبرداري، و بـا فشـار آب       شوند، بازرسی مـی  همه درزها جوشکاري می
  .شوند امتحان می

  .باشد اینچ است مجهز می "16که اندازة قطر آن  همه درام به یک سوراخ آدم رو
آب ورودي، لوله تخلیه دائم، لولـه تزریـق مـواد شـیمیایی و لولـه رابـط        مخزن بخار به لوله

  .آبنماها مجهز میباشد
)b (تجهیزات داخلی درام  

مخزن بخار شامل یک لوله تغذیه داخلی براي توزیع مخصوص و صـحیح آب تغذیـه، لولـۀ    
باشـد   مـی ) هـا  کننده هاي افقی و خشک جداکننده(خلیه دائم و تجهیزات تصفیه بخار داخلی براي ت

  .نیست ppm 1 معدل مجموع ذرات جامد در داخل بخار با فشار باال در بویلر متجاوز از
)c (بویلر بانک  

  .باشند هاي بویلر داراي جوش مقاوم الکتریکی و از جنس کربن استیل می مجموع لوله
که با درامهـاي بـاال و پـایین ارتبـاط      mm 50.8 هاي برهنه با قطر خارجی لوله بویلر بانک از

دار و  هاي آبی پهلو و عقب و دیوارة بانـک، از تیوپهـاي پـره    براي دیواره. دارند، تشکیل شده است
  .استفاده شده است mm 50.8 برهنه با قطر خارجی

  :هاي زیر تشکیل شده است بویلر بانک از لوله
    قطر خارجی  تضخام  مـواد

A 192  2.9 mm 50.8 mm تیوپهاي برهنه  
A 192  4.0 mm 50.8 mm   
A 192  4.0 mm 50.8 mm دار تیوپهاي پره  
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)a (کوره 

نامیـده  » دار تیوپهاي جوشی پـره «اي حاوي آب که  هاي لوله تا دور کوره بوسیلۀ دیواره دور
هاي مجاور جـوش داده شـده    لوله درست بیندار  هاي پره یک از لوله میشوند احاطه شده است هر

  .است
اي کوره بوسیلۀ فلنجهاي قابل انبساط و انقباض بـه مخزنهـا و بوسـیلۀ فلنجهـاي      دیواره لوله

  .اند جوشی به هدرها محکم شده
  .ها به طور کامل کربن استیل هستند و لوله

  .هایی با مشخصات زیر تشکیل شده است کوره از لوله
    خارجیقطر   ضخامت  مـواد

A 192  4.0 mm  76.2 mm دار هاي پره لوله  
A 192  4.0 mm 76.2 mm هاي برهنه لوله  

  

 ها کننده ها و مالیم کننده ـ سوپرهیت2

در مخـزن بخـار   ) کننده هاي افقی و خشک جداکننده(بخار خشک بوسیله لوازم داخلی دارم 
از  اشـباع کند و همچنـین آب   یکننده بخار حرکت م هاي متحد سوپرهیت جدا میشود و بطرف لوله

  .جدا میشود) درام(بخار بطور همزمان بوسیله لوازم داخلی مخزن 
  .ها براي ثابت نگهداشتن گردش آب بویلر مهم هستند این جداکننده

هاي اولیه و ثانویه عبور کرده و سپس وارد شاخۀ اصلی  کننده بخار خشک از میان سوپرهیت
  (HPS) .بخار با فشار باال میشود

و بین ) از نوع پخش مالیم(کننده دماي بخار سوپرهیتر طراحی شده  عالوه بر این، یک کنترل
کننده اولیه و ثانویه نصب شده است و بوسیلۀ آن دماي بخار خروجی سوپرهیت کنتـرل   سوپرهیت

  .است 379C که. میشود
  



١٤ 
 

)a (ها کننده سوپرهیت  
  .اند ساخته شدههاي برهنه  هاي بخار خشک از لوله کننده سوپرهیت

هاي ضد زنگ سـاخته شـده کـه بـه      این قسمت از یک سري اجسام مرکب و یکپارچه لوله
از مخـزن بخـار    هاي بخار اشباع ها و هدرها و لوله اند محل ارتباط لوله هاي اصلی مرتبط شده شاخه

  .اند جوش داده شده
  .باشد هاي اصلی الزامی می نصب شده روي شاخه)nipples( هاي نیپل بازرسی 

  .ها از نوع تشعشعی و جابجایی هستند کننده سوپرهیت
  

  مـواد
  

  ضخامت
  

  قطر خارجی
  

A 213 T22  3.5 mm  45.0 mm کننده هاي سوپرهیت لوله  
A 213 T22  3.2 mm 50.8 mm   

A 106 Gr. B 21.4 mm 318.5 mm هدر ورودي  
A 335 P 12 21.4 mm 318.5 mm هدر خروجی  

  
)b (رکنترل دماي بخا  

و سیستم تزریق آب اسپري بین . شود کنترل دماي بخار بوسیلۀ سیستم آب اسپري انجام می
  .کننده اولیه و ثانویه نصب شده است هدرهاي سوپرهیت

حـداکثر ظرفیـت بـویلر    % 115تا % 100دماي نهایی بخار وقتیکه مقدار بخار خروجی بین 
  (3973C). کند ییر میدماي طراحی شده در لود ثابت تغ 3C رسد به اندازة می

  ـ اکونومایزر3
سیستم اکونومایزر در سر راه محل خروج گازهاي حاصل از احتراق، بین بـویلر و دودکـش   

  .نصب شده است و جهت باال بردن راندمان بویلر طراحی و نصب شده است
  .هاي برهنه به شرح زیر ساخته شده است اکونومایزر از لوله

  دار افقی رپیچی پرههاي ما از نوع لوله:     نوع
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  mm 80.8 :  قطر خارجی

   mm 3.5 :    ضخامت

  A 192 :    جنس

  تجهیزات کمکی بویلر 4-3-1
  بویلر) زیر آب(ـ سیستم تخلیه 1

(a)    2(کیفیت آب بویلر همیشه باید به اندازة مقدار توضیح داده شده در سـطر پـاراگرف (
  .کنترل شود 2-2-1

  .ه استبراي همین منظور، سیستم تخلیه نصب شد
حـداکثر میـزان    (MCR) درصـد  25این سیستم براي چهار بویلر مشترك است و به انـدازه  

  (T/H 56.7 = 25%× 226.8) .تولید بطور دائم هر بویلر ظرفیت دارد

براي ثابت نگهداشتن کیفیـت  ) تخلیه(بلودان % 1جهت خوب نگهداشتن کیفیت آب بویلر، 
  .دباش آب بویلر به اندازه معمول، کافی می

این سیستم از یک فلش رام تخلیه دائم با فشار و یک فلش درام تخلیه موقـت بـه اتمسـفر    
  .تشکیل شده است

آب تخلیه دائم هر یک از بویلرها در فلش درام تخلیۀ دائم فشاردار جمع میشود و بخار آب 
  .فرستاده میشود) بار 4بخار (فشار پایین  LLPS فلش شده و به شاخۀ اصلی بخار

هـاي آب تخلیـه    یۀ دائم در ته مخزن جمع شده و پس از عبور از میـان سـردکننده  آب تخل
(Blow down cooler) )پس از تبادل حرارت با یک شاخه از آب DM   تخلیـه  ) ورودي بـه هـواگیر

  .رود میشود به سیستم آب فاضالب و به طرف بازیافت می
مت کالري فایر برجهـاي  واقع در قس (TK-2208) در اصل آب تخلیه دائم به طرف مخزن* 

  .کشی شده است کننده لوله خنک
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(b) فلش درام تخلیه دائم (V-2110 A, B)  

  از نوع سیلندري شکل:         نوع
  دو عدد براي چهار بویلر:         تعداد

 M3 (at NWL) 2.2 :        ظرفیت

  بار 4 :      برداري فشار بهره

 152C :      برداري دماي بهره

  A 515 GR 6 0 :      )جنس(نوع ماده 

(c) فلش درام تخلیه موقت  

  از نوع سیلندري شکل:         نوع
  دو عدد براي چهار بویلر:         تعداد

 M3 (at NWL) 1.9 :        ظرفیت

  اتمسفر:       برداري فشار بهره
  )بخار اشباع( 100C :      برداري دماي بهره

  JIS SS41 :      )جنس(نوع ماده 
  
  زدائی ـ سیستم دوده2
)a (6 هاي بویلر بانک، چهـار عـدد    زدائی براي توده لوله گردانندة ثابت دوده عدد گرداننده

هـاي   به داخل لوله(زدائی رفت و برگشتی  گردانندة ثابت براي قسمت اکونومایزر و یک عدد دوده
آنهـا طـوري ترتیـب داده    . کنندة بخار نصب شـده اسـت   هاي سوپرهیت بلند براي لوله) سوپرهیت

برداري عادي و نرمـال، بـا فشـار دادن     تیک و به ترتیب شماره جهت بهرهاند که به طور اتوما شده
کننده  در سرویس قرار میگیرند و داراي لوازم و سوئیچهاي انتخاب (Push Button) یک پوش باتون

زداهـا در   هر یـک از ایـن دوده  . هستند که به وسیله آن هر بلور از تابعیت اتوماتیکی خارج میشود
  .برداري قرار گیرند صورت دستی میتوانند مورد بهرهزمانهاي اضطراري ب
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این پانل کنترل، همه کنترلها .یک پانل کنترل براي هر یک از بویلرها بطور مجزا وجود دارد
برداري و  گیرد و داراي لوازم حفاظتی الزم براي اطمینان و راندمان و کارآیی بهتر بهره را در بر می
  .باشد زدائی می ادارة دوده

  
)b( هاي بویلر زدائی مشخصات دوده  
  محل  بویلر بانک  اکونومایزر  سوپر هیتر

  نوع  گردندة ثابت  گردندة ثابت  رفت و برگشتی بلند

  تعداد 6 4 1

19 Bar  وضعیت بخار  بعد از اوروفیس  
  
  
  

  گیري ـ سیستم نمونه3
)a (ب گیري براي هر بـویلر جهـت یـاري و مراقبـت از کیفیـت آ      یک سري تجهیزات نمونه

گیر کانداکتیویتی  دو عدد و چهار عدد اندازه PH دهنده بویلر، آب تغذیه بوسیله آناالیزرهاي نشان
  .نصب شده است) هدایت الکتریکی(

  
)b (گیري مشخصات دستگاههاي نمونه 

  هاي آخوري از نوع سردکننده:     نوع
  یک دستگاه براي هر بویلر:     تعداد
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 کانداکتیویتی گیري اندازهـ 2

  :گیري نقاط نمونه
  ذیه خروجی هواگیرـ آب تع

   گیري اندازه 1
  ـ  آب بویلر

pH 
  آب تعذیه ـ 

  ـ آب بویلر
  آب اشباع ـ 

  ـ  آب بویلر
  
  کننده ـ سیستم هواي سیل4

  .اند ها نصب شده ها و مشعل زدائی هاي دوده کننده براي سیل کردن روزنه سیستم هواي سیل
  .شود تهیه می F.D. FAN کننده از خروجی هواي سیل

  هاي مجزاـ دمپر5
یک دریچه مجزا در مجراي ورودي گازهاي حاصل از احتراق به دودکش استیلی هر بـویلر  

  .شود این دمپر تنها در هنگام تعمیرات یا بستن بویلر بسته می. نصب شده است
  ـ کانالها و دوکش6

هـاي دودکشـها و    انـد، انـدازه   ها و کانالهاي هوا از صفحات استیلی نرم ساخته شده دودکش
  .اند در حداکثر میزان تولیدي بویلر طراحی و ساخته شده m/s 20 نالها برا اساس سرعت تقریباًکا

آنهـا بـه صـورت صـحیح نگهداشـته و      . انـد  شده  ها و کانالهاي هوا جوش داده همه دودکش
  .شوند پشتیبانی می

هاي ورودي هاي قابل انقباض و انبساط و درب در جاهایی که احتیاج است از لوازمی مانند فلنج
  .استفاده شده است
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  ـ کانال هواي دودکش1
  کربن استیل   6mmضخامت :     بویلر به دودکش

  ـ کانال هوا2
  کربن استیل   4.5mm       :تا پشت مشعلها F.D FANاز 

  ـ دودکش3
  از جنس کربن استیل) یعنی با چیزي مهار نشده(از نوع خود ایستاده :     نوع

  ار بویلرچهار عدد براي چه:     تعداد
  متر باالي سطح زمین 76:                   ارتفاع

  متر 3:   قطر داخلی
  از جنس کربن استیل:               ماده
  guniteمیلیمتر   38:     آستر

  ـ شیرهاي اطمینان7
هر بویلر به دو عدد شیر اطمینان روي مخزن بخار و دو عدد شیر اطمینـان روي لولـه بخـار    

  .یلر مجهز استسوپرهیت خروجی از بو

Name Steam drum safety valve 
Super heater out let safety 
valve 

Tag No. 
PSV-21103 
~ 21403 

PSV-21104 
~ 21404 

PSV-21101~21401 
PSV-21102~21402 

TYPE Full bore type 
Nominal size 4" 4" 3" 

Connection 
In let ANSI 600 

RF (4") 
ANSI 600 
RF (4") 

ANSI 600 RF (3") 
Out let 

Body material A 216 WCB 216 WC6 
Set pressure 
(Bar G) 

56.0 55.0 48.5 

Relieving 
Capacity (kg/hr) 

121.200 119.000 51.510 
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  شرح سیستم کنترل بویلر -4-1
  مقدمه -1-4-1

میدهـد و   را توضـیح  T/H 226.8 این شرح سیستم کنترل اتوماتیک براي بـویلر بـا ظرفیـت   
  .کند و یکی از لوازمی است که براي پاالیشگاه اراك طراحی و نصب شده است معرفی می

  .باشد این سیستم شامل حلقه کنترل زیر جهت حفاظت دیگهاي بخار می
  ـ کترل احتراق

  ـ کنترل آب تغذیه
  ـ کنترل دماي بخار

  )جزئی(ـ کنترلهاي دور دست 
  .هستند) ترانسمیترها(ها  دهنده تم، انتقالکننده سیس ـ رکن اصلی و اولیه آسوده

  .را انتقال میدهند DC آمپر برق میلی 20~4 هر کدام از آنها فرمان
آمپر را به فرمان هوایی  ، میلیTDCS 3000 سیستم کنترل شرح داده شده یا ماتاك هانی ول

  .تبدیل میکند و شیر کنترلها را تحریک و ظرفیتها را کنترل میکند
پمپهـا، فنهـا،    بـرداري و اداره  بستن بویلر، بهره روشن کردن یا: دازي بویلر مانندان شروع راه

  .شیرها و غیره بوسیله پانل محلی بطور اساسی انجام میشود
کنترل سـطح  (، جریان آب تغذیه )جریان سوخت و هوا(تنظیم و کنترل مانند کنترل احتراق 

  .زي، از روي صفحۀ مانیتوها انجام میشودکنترل دماي بخار از داخل اتاق کنترل مرک) آب درام
برداري عادي طوري طراحی شـده کـه عمـل     سیستم تنظیم و کنترل بطور اتوماتیک در بهره

در (اندازي و زمـانی کـه تولیـد بخـار کـم اسـت        کنترل را انجام میدهد، به هر حال در شروع راه
  .عمل کنترل بوسیله متصدي انجام میشود) کمترین مقدار

-KO74-001 (V-2153-101-A ردن به جزئیات به نقشه ابزاردقیقی مراجعـه شـود  جهت پی ب

  .استفاده شده است A هاي بکار برده شده در سطور بعد براي دیگ بخار شماره (220
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  کنترل احتراق -2-4-1
کنترل احتراق طوري طراحی شده که مقدار جریان سوخت و هوا را براي ثابـت نگهداشـتن   

  .حی شده میزان کندفشار بخار در حد طرا
کنتـرل اکسـیژن از    رل جریـان سـوخت، کنتـرل جریـان هـوا غیـر از       این کنترل شامل کنت

  .باشد کننده اصلی بویلر می کنترل
  (Boiler Master Control) کننده اصلی بویلر ـ کنترل1

  .سیستم مستر کنترل بویلر از دو مدار کنترل تشکیل شده است
  ـ مستر کنترل مشترك1

دیگهاي بخار مورد نیاز باشد، این روش بوسیله سوئیچ ) موازي(برداري همانند  بهرهوقتی که 
  .مانیتورها انتخاب میشود (CRT) در (com/ind)انتخاب 

ــار دارد   ــمیتر فش ــدد ترانس ــترك دو ع ــرل مش ــتر کنت ــه  (PT-21001 , PT-21002) مس ک
  .انتخاب میشود (CRT) فرمانهایشان بوسیله متصدي در اتاق کنترل

  .رود می PIC-21003 دهندة فشار کننده و نشان به طرف کنترل HS-21103 مان ازفر
و عمل کنترل را  (Set point) در آنجا این فرمان مقایسه و ارزیابی میشود با مقدار تعیین شده

  . دهد انجام می
 شود با فرمانی که از مجمـوع جریـان بخـار    اضافه می PIC-21003 (out put) فرمان خروجی

Fy-21001 A آید در می HIC-21004.  

جهت بهتر کنتـرل  یا جلوتر  (Feed forward) فرمان جریان بخار بصورت فرمان پیش تغذیه
  .مورد استفاده قرار میگیرد) یا بهبود دادن به کنترل(کردن 

بـه طـرف مرکـز کنتـرل هـر یـک از        HIC-21004 (unit master) کننده اصلی فرمان کنترل
  .رود دیگهاي بخار می

  ـ مستر کنترل اخصاصی بویلر2
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زمانیکه در دیگ بخار نوسانات و تغییرات بوجود بیاید، دیگ بخار باید بطور جداگانه کنترل 
انتخـاب   CRTدر  (HS-21101-COM/ IND) و اداره شود این روش باید بوسـیلۀ سـوئیچ انتخـاب   

  .انتخاب شود برداري یکسان از بویلرها انجام میشود، این روش نباید شود، وقتیکه بهره
  .باشد ش مستر کنترل مشترك میو کار کردن در این روش مانند رو چگونگی کنترل

  :فشار بخار براي کنترل استفاده میشود به شرح زیرـ 3
 ).COM حالت(براي مستر کنترل مشترك 

  (PT-21001- PT-21002) .شود استفاده می HPS از فشار خط اصلی بخار فشار باال

  )IND حالت(اختصاصی بویلر براي مستر کنترل 
  (PT-21102) از فشار بخار خط خروجی دیگ بخار استفاده میشود 

  ـ توزیع مقدار بخار تولیدي 4
هر یک از بویلرها   )HC-21124(تواند به وسیله تغییر دادن  هر یک از دیگهاي بخار میدر

  . انجام شود
  کننده از حد تعیین شده  ـ مدار ممانعت5

  . بوسیله این حلقه کنترل نگهداشته میشودنسبت سوخت و هوا 
با فلوي هوا بر اساس فرمانی که از برنامه داده شده از فلـو   HC-21124فرمان بویلرمستر از 

  . آید مقایسه میشود می) FY-21101 F&G(کننده باال و پایین  رله انتخاب
مـان انتخـاب میشـود و    تر از فرمان برنامه باشـد، ایـن فر   اگر فرمان بویلر مستر باال یا پایین

  ) سوخت را کم یا زیاد میکند. (آید و فرمان فلوي سوخت را میسازد می
  ) عملی است. (همین مدار براي حلقه کنترل جریان هوا هم استفاده میشود

  . در این مورد ارزیابی برنامه ماقبل بر اساس جریان سوخت مشخص میشود
  ـ نسبت جریان سوخت 6
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باشد  کننده نسبت جریان سوخت می حد، فرمان ورودي مدار تعیینفرمان مدار جلوگیري از 
  کننده نسبت  و تعیین) FY-21101(کننده  کننده و مضاعف که مرکب است از فلو رله تفریق

  ) HC-21138. (تعیین میشود) CRT(نسبت جریان سوخت بوسیله متصدي در اتاق کنترل 
  ـ روش ترکیب سوخت 7

  . وخت موجود است، زمانیکه ترکیب سوخت موردنیاز باشددر شرح زیر احتراق دو نوع س
  . در شرح زیر روش ترکیب سه نوع سوخت تهیه شده است

  ـ ترکیب سوختهاي گاز و مازوت 1
  ـ ترکیب سوختهاي گاز و نفتا 2
  ـ ترکیب سوختهاي مازوت و نفتا 3

در اتـاق کنتـرل روي صـفحه    » روش ترکیب سـوخت «سوییچروش ترکیب سوخت بوسیله 
CRT البته زمانیکه همه حلقه کنترلهاي سوخت روي حالت . انتخاب میشود»MAN «دستی باشند .  

در مورد ترکیب سوختهاي نفتا و مازوت کار الزم و ضـروري ایـن اسـت کـه هـر کـدام از       
زیـرا دو  » ترکیب سـوختها «مشعلها بوسیله صحفه کنترل محلی روشن شوند، قبل از انتخاب روش 

  . توانند همزمان در یک مشعل روشن شوند ین نمینوع سوخت سبک و سنگ
فرمان مـورد  . (باشد انتخاب شود، فرمان ایجاد شده توسط نفتا صفر می) FG/FO(اگر روش 

از فرمـان خروجـی مـدار روش ترکیـب سـوخت      ) YS-21103(دهنده  احتیاج نفتا بوسیله رله انتقال
  ) بطرف فرمان صفر درصد انتقال داده میشود

  . باشد سوختهاي گاز و مازوت همان تابعیت آماده میبراي جریان 
ترکیب سوخت و دستگاه کنترل نسبت تنها براي حلقه کنترل دو نـوع سـوخت قـادر اسـت     

  . انتخاب شود و به طور اتوماتیک کنترل کند
گیري و محاسـبه   وقتیکه یک یا دو حلقه کنترل روي حالت دستی باشد، فرمان نسبت اندازه

رمان هر کدام بر اساس فلوي واقعی سوخت بطوریکه وقتیکه حلقـه کنتـرل را از   میشود به نسبت ف
  . حالت دستی به اتوماتیک تغییر میدهند انتقال یکنواخت انجام میشود
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  ـ کنترل جریان سوخت )2( 
براي مشعلهاي بویلر استفاده میشود، بـه سـه   ) گاز، نفتا، مازوت(بعلت اینکه سه نوع سوخت 

  . باشد خت مجهز مینوع حلقه کنترل سو

  ـ کنترل جریان سوخت گاز )1
گیـري و بوسـیله ترانسـمیتر     انـدازه ) FE-21105(جریان سوخت گاز بوسیله صحفه اورفیس 

)FT-21105 (انتقال داده میشود .  
  . FY-21105 Aمتحد میشود بطرف رله جذرگیرنده ) FT-21105(فرمان خروجی ترانسمیتر 

 تصحیحسنج دماي سوخت گاز بوسیله دستگاه گراویتی  FY-21105 Aفرمان خروجی فلو رله 
  . و فشار سوخت گاز جبران میشود

رله مضـاعف کننـده    گیري و انتقال داده میشود و بوسیله اندازه PT-21112فشار گاز بوسیله 
   ).FY-21105c(فلو

این فرمان تصحیح میشود بوسیله نشان دهنده کالري وسپس مقایسه میشود با فرمان ایجـاد  
  .FIC-21105در کنترل کننده  ys-21101شده از 

  . با فرمان کنترل حداقل فشار مقایسه میشود FIC-21105فرمان خروجی 
از ) PT-21114-PIC-21114(هر کدام از این فرمانهاي فشار ورودي سـوخت پشـت مشـعل    

-PICو  FIC-21105یعنـی فرمـان خروجـی    . (گـذرد  مـی ) High Selector(کننده باال  میان انتخاب

و سپس این فرمان، فرمان مورد احتیاج میشود و بـه  ) هر کدام بزرگتر باشد انتخاب میشود 21114
  . رود می) FV-21105(طرف شیر کنترل سوخت گاز 
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  ـ کنترل جریان سوخت سنگین )2
). FT-21107(و ) FE-21107(جریان سوخت سنگین اندازه گرفته و انتقال داده میشود توسط 

به طرف ) FY-21107 A(با عبور از میان فلورله جذرگیرنده ) FT-21107(ترانسمیتر  فرمان خروجی
  . رود می) FIC-21107(کننده فلو  کنترل

مقایسه میشود ) FIC-21107(کننده  در کنترل YS-21105این فرمان با فرمان مورد احتیاج از 
  . رود می) FV-21107(و سپس به طرف شیر کنترل سوخت سنگین 

  رل جریان سوخت نفتا ـ کنت)3
باشد بجزء در مورد  وضعیت و تابعیت این حلقه کنترل مانند حلقه کنترل سوخت سنگین می

  . سنج آن کالري

  ـ کنترل جریان هوا )4
کنترل میشود بنابراین احتـراق مطمـئن   F.D.FAN جریان هوا به وسیله پره هاي ورودي به 

  . وخوب ثابت نگهداشته میشود
      گیـري و بوسـیله   موجـود در کانـال هـوا انـدازه    ) Venchory(له ونچوري جریان هوا بوسی-1

FT-21103 فرمان خروجی . انتقال داده میشودFT-21103     پس از عبـور از رلـه جذرگیرنـده)FY-

21103 A (کننده  به طرف کنترلFIC-21103  کننـده دمـا مرکـب اسـت از      مـدار جبـران  . رود مـی
  . کننده و بوسیله حلقه کنترل اکسیژن تصحیح میشود مضاعفو رله ) TT-21103(کننده دما  حس

و سـپس حلقـه   ) FY-21103 B(کننده  این فرمان با فرمان هواي مورد احتیاج در رله تفویض
در سرویس مقایسه میشود و بوسـیله   F.D.FANکننده بر اساس شماره  جبران) Gain(کنترل گین 
  . اري میشودفرمان کنترل ج) FY-21103 F(کننده  رله مضاعف

  . باشد می FIC-21103ورودي  Out Put (FT-21103(فرمان خروجی 
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پــس از عبـور از میــان   2و  1هــاي شـماره   بـه طــرف دمنـده   FIC-21103فرمـان خروجــی  
منشـعب میشـود و فرمـان مـورد احتیـاج       HIC-21107-HIC-21108دستی /ایستگاههاي اتوماتیک

  . دمنده میشود
ور از میان مدار جلوگیري از حد و مدار قرار داده شده حداقل فرمان مورد احتیاج پس از عب

  . کننده روانه میشود بطرف کنترل FY-21101 Mفلوي هوا 
حداکثر میـزان هـوا در حـداکثر    % 25حداقل فلوي هوایی که از پیش قرار داده شده است 

  . باشد میزان بخار تولیدي بطور پیوسته می
     بویلر  حاصل از احتراق ـ کنترل اکسیژن موجود در گازهاي)2

کنترل نسبت هواي اضافی، بوسیله اندازه گرفتن حجم اکسیژن موجود در گازهاي حاصل از 
  . احتراق و اضافات جریان هوا انجام میشود

گیري  ، اندازهAT-21107حجم اکسیژن در گازهاي حاصل از احتراق بوسیله اکسیژن آناالیزر 
  . میشود

کننده اکسیژن در گازهاي حاصل از احتراق  یزر به طرف کنترلفرمان خروجی اکسیژن آناال
  . میزان حجم اکسیژن بر اساس مقدار فلوي بخار تعیین میشود. متحد میشود

تغییـر  ) بیاض اکسیژن( HIC-21104همچنین میزان حجم اکسیژن میتواند بوسیله استفاده از 
  . سازد یسه شده و فرمان خروجی را میفرمان اکسیژن آناالیزر و میزان تعیین شده مقا. داده شود

رود و جریـان هـوا را    کننده به طرف حلقه کنترل جریان هـوا مـی   فرمان خروجی این کنترل
  . کند اضافه می

  ـ کنترل جریان آب تغذیه 1ـ4ـ3
  . کننده جریان آب تغذیه کنترل میشود سطح آب درام بوسیله تنظیم

  . قرار میگیرد سه عامل اصلی جهت این کنترل مورد استفاده
  . گیري میشود اندازه LT-21103سطح آب درام بوسیله اختالف فشار ترانسمیتر 
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 LIC-21103هاي اصلی سطح آب درام  کننده با مقدار داده شده در کنترل LT-21103فرمان 

B  وLIC-21103 A مقایسه میشود .  
بخار جمـع شـده و    کننده اصلی سطح آب درام با فرمان مقدار جریان فرمان خروجی کنترل

میشـود بـراي جریـان آب     Set Pointرود جهت آسان ساختن کار کنترل و  می FIC-21102بطرف 
  . دهد کننده درصد باز بودن شیر کنترل آب تغذیه را تغییر می فرمان خروجی این کنترل. تغذیه

صورت یک برداري در لود پایین، کنترل سطح آب دروام ب اندازي بویلر و بهره براي شروع راه
  . عنصره انجام میشود یعنی فقط از سطح آب درام فرمان میگیرد

 80تـا  . (بر اساس لود بویلر انجام میشود Element 3به حالت  Elementتغییر از حالت یک 

تبدیل میشود و موقـع کـاهش لـود     Element 3به باال به  T/H 80و از  Elementتن در ساعت یک 
و همچنـین بوسـیله   ) شـود  تبدیل می Element 1تر از آن به  و پایین T/H  ،3 Element 45بویلر تا 

 Element 1نیز میتوان حالتهـاي   HS-21147و  HS-21146) صفحه مانیتور( CRTسوئیچ انتخاب در 
  . را تغییر داد Element 3و 

  ـ کنترل دماي بخار 1ـ4ـ4
  ـ کنترل دماي بخار سوپرهیت خروجی بویلر )1( 

بوسـیله تنظـیم جریـان اب    . ماي بخار را در مقدار موردنظر نگـه میـدارد  کننده د این کنترل
کننـده   سـوپرهیت ) ثانویه(و نهایی ) اولیه(هاي ابتدایی  اسپري، که محل نصب و تزریق آن بین لوله

  . قرار دارد
-TTاندازه گرفته میشود، فرمـان خروجـی    TT-21101دماي بخار خروجی بوسیله ترانسمیتر 

رود و سپس با مقدار دماي قـرار داده شـده بـراي بخـار مقایسـه       می TIC-21101رف به ط 21101
  . میشود

رود، جایی که فرمان  می TY-21101 Aکننده  کننده دما بطرف رله جمع فرمان خروجی کنترل
عمـل   Feed Forwardاین فرمان جریان هوا به صورت فرمان جلـوتر  . جریان هوا نیز اضافه میشود
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کننده  یشود تا کار متصدي کنترل را آسان کند و میتواند بوسیله سوئیچ انتخابکرده و بکار برده م
HS-21145ارتباط آن قطع شود ، .  

تنظیم میشود کـه   TV-21101جریان آب اسپري جهت پایین آوردن دما، بوسیله شیر کنترل 
  . تغییر میکند TY-21101 Aوضعیت آن بر حسب فرمان خروجی 

  ـ کنترل متفرقه 1ـ4ـ5
  . تهیه دیده شده است) کمکی(هاي معین  شرح زیر حلقه کنترلدر 

  ـ کنترل فشار بخار پودرننده سوخت مازوت )1(
جهت ثابت نگهداشـتن و اطمینـان وضـعیت    ) مازوت(فشار بخار پودرکننده سوخت سنگین 

  ) PDV-21125. (شعله مشعلها بوسیله شیر کنترل بخار اتومایز تنظیم و کنترل میگردد
  . آید مشخص میشود بوسیله فرمانی که از فشار سوخت می) Set Point(مقدار آن 

  ـ کنترل فشار بخار سوخت نفتا )2(
  . باشد چگونگی عمل این حلقه کنترل مانند کنترل فشار بخار اتومایز سوخت سنگین می

  کننده هوا  ـ کنترل دماي هواي خروجی از هیتر بخاري گرم)3(
هوا در دماي تعیین شده  يماي هواي خروجی از هیتر بخارمنظور از این کنترل نگهداشتن د

، فرمان این حلقـه  )آن Set Pointاز مقدار (کاهش یابد ) S.A.H(اگر فشار بخار هیتر هوا . باشد می
  . با حق تقدم انتخاب میشود) TY-21103 A(کننده باال  کنترل بوسیله رله انتخاب

ـ     بطوریکه کنترل وا را همیشـه در یـک مقـدار معـین ثابـت      کنننده فوق فشـار بخـار هیتـر ه
  ) PT-21108. (نگهمیدارد

که روي مسیر بخار ورودي  TV-21103دماي هواي خروجی از هیتر بوسیله تنظیم شیر کنترل 
  . باشد انجام میشود هیتر می
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  ـ کنترل سطح آب مخزن تخلیه دائم )4(
ک مقدار معین بـراي آن  مقصود از این کنترل، نگهداشتن سطح آب مخزن تخلیه دائم در ی

و  LV-21102هـاي   باشد که بوسیله تنظیم مقدار تخلیه خروجی کولر تخلیه دائم، بـا شـیرکنترل   می
LV-21101 انجام میشود .  

  . هاي کنترل از دو حلقه در چهار بویلر تهیه شده است این حلقه
  F.D.FANـ تنظیم سرعت توربین دمنده )5(

  . دستی میزان میشود کننده سرعت توربین بوسیله تنظیم
  . در اتاق کنترل نیز قابل اجرا است) CRT(عمل فوق همچنین از روي مانیتور 

  ـ نگهداري و کنترل شعله 1ـ4ـ6
برداري و اداره بویلر و مشـعلها نصـب    سیستم نگهداري و کنترل شعله جهت اطمینان از بهره

  . شکل طراحی این کنترل به شرح زیر است. شده است
  ز نوع الکترومغناطیسی ـ رله ا)1(
  )) De Energizeal(کم انرژي در حالت تریپ (در حال نرمال  ـ از نوع انرژایز)2(
  By Passـ از نوع کنار گذاشتن وضعیت اتصال بوسیله سوئیچ )3(

  . برداري مطمئن و با موفقیت به تابعیت کنترل مجهز است ـ هر بویلر جهت بهره
)a ( براي روشن کردن  

  پاك کردن کوره ـ تابعیت )1
  کننده سوخت سنگین  ـ تابعیت باز کردن شیر اصلی قطع)2
  کننده سوخت گاز  ـ تابعیت باز کردن شیر اصلی قطع)3
  کننده سوخت نفتا  ـ تابعیت باز کردن شیر اصلی قطع)4
  ـ تابعیت روشن کردن پایلوت )5
  ـ تابعیت روشن کردن مشعل سوخت سنگین )6
  ل سوخت گاز ـ تابعیت روشن کردن مشع)7



٣٠ 
 

  ـ تابعیت روشن کردن مشعل سوخت نفتا )8
)b ( براي بستن مشعلها و دیگ بخار  

  ) Master Fuel Trip(ـ تابعیت تریپ سوخت اصلی )1
  ـ تابعیت تریپ سوخت سنگین اصلی )2
  ـ تابعیت تریپ سوخت گاز اصلی )3
  ـ تابعیت تریپ سوخت نفتا )4
  ـ تابعیت بستن پایلوت )5
  مشعل سوخت سنگین ) از سرویس خارج شدن(تن ـ تابعیت بس)6
  مشعل سوخت گاز ) از سرویس خارج شدن(ـ تابعیت بستن )7
  مشعل نفتا ) از سرویس خارج شدن(ـ تابعیت بستن )8

  . در سطور بعدي تابعیت هر کنترل شرح داده شده است
  . شدبا تابعیت به شرح زیر می) شماتیک(معنی عالئم و نشانها در نقشه  )یاداشت(
  

  اتصال پیدا کردن ) چگونگی(ـ حالت )1
  
  ـ نتیجه اتصال پیدا کردن )2
  
  ـ اداره دستی )3
  
  المپ نشاندهنده وضعیت)4
  
  
  

Function  
  

Condition 

Equipment Or 
Operation   

  

Condition  Equipment   
  

Action  

  

R 
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  » Push Button (  »PB(ـ دکمه فشاري )5
  » Control Switch (  »CS(ـ سوئیچ کنترل )6

  ) Purge(ـ تابعیت پاك کردن کوره )1(
وماتیک جهت محافظت بویلر از انفجار صـورت میگیـرد و بوسـیله    پاك کردن کوره بطور ات

  . ها، قبل از روشن کردن بویلر انجام میشود هواي احتراق توسط دمنده
  . باشد دهنده پاك کردن کوره به شرح زیر می ـ وضعیتهاي اجازه

  . در حال تریپ باشد MFTـ رله مسترفیول تریپ )1
  . در سرویس باشد F.D.FANـ )2
     . باشــد )MCR(حــداکثر ادامــه میــزان % 25یــان هــواي احتــراق نبایــد کمتــر از ـــ جر)3

)FSLL-21104 (  
در حالـت بسـته   ) Shut Off Valve(کننده سوخت مشـعلها   ـ همه شیرهاي اختصاصی قطع)4

  . باشند
  . دهنده اصلی سوخت در حالت بسته باشند ـ همه شیرهاي تریپ)5
  . در حالت بسته باشنددهنده گاز پایلوتها  ـ شیر تریپ)6
  . ـ دمپر خروجی بویلر در حالت باز باشد)7
روي پانل اتاق کنترل و . (مستر تریپ در حالت دستی باشد) Push Button(ـ پوش باتون )8
  ) اندازي مشعلها پانل راه

  ) MFT(ـ تابعیت تریپ سوختهاي اصلی )2(
   .همه سوختها در زمان اضطراري بطور اتوماتیک بسته میشوند

کننـده اختصاصـی مشـعلها بطـور      در این زمان همه شیرهاي سوختهاي اصلی و شیرهاي قطع
  . تابعی بسته میشوند
  . به شرح زیر میباشد) MFT(تریپ رله مسترفیول تریپ ) شروط(ـ حالتهاي 

  F.D.FANـ متوقف شدن )1
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  )LSLL-21101,21102. (ـ سطح آب درام خیلی پایین بیاید)2
  ) FSLL-21104. (حداکثر ادامه میزان برسد% 25راق زیر ـ جریان هواي احت)3
  ـ از دست دادن شعله در داخل کوره )4
  ـ بستن تمام تریپ ولوهاي سوخت )5
در شاخه اصلی پشت مشعلها به ) PSLL-21128(ـ زیاد پایین آمدن فشار سوخت سنگین )6

  . برداري زیر مقدار تعیین شده براي بهره
در شاخه اصلی پشت مشعلها به زیر ) PSLL-21122(ر سوخت نفتا ـ زیاد پایین آمدن فشا)7

  . برداري مقدار تعیین شده براي بهره
در شاخه اصلی پشت مشعلها به زیر ) PSLL-21113(ـ زیاد پایین آمدن فشار سوخت گاز )8

  2. برداري مقدار تعیین شده براي بهره

دو نوع سوخت استفاده میشـود   زمانیکه در بویلر از 8و7و6در موردهاي شمارهء )یاداشت(
  .تنها تریپ ولوهاي سوخت مورد نظر بسته خواهند شد

  
  ـ تابعیت باز کردن تریپ ولو اصلی سوخت سنگین )3(

قبل از روشن کردن مشعل تریپ ولو اصلی سوخت سنگین باز میشود و سوخت آماده میشود 
  . بطرف مشعل

  
  : ر انجام میشودتابعیت باز کردن تریپ ولو سوخت سنگین به شرح زی

  . این تابعیت از امور عادي روشن کردن مشعل سوخت سنگین است
  . دهنده اصلی سوخت سنگین پابرجا نباشد ـ همه حالتهاي تریپ)1
  . کننده اختصاصی مشعلها در حالت بسته باشند ـ همه شیرهاي قطع)2

                                                 
 . برداري سوختی مرکب است تنها تریپ ولوهاي سوخت موردنظر بسته خواهد شد زمانیکه بهره 8و  7، 6ـ در موردهاي شماره 1



٣٣ 
 

  تریپ ولو اصلی سوخت سنگین » Open» «PB«ـ فشار دادن )3
  .شود باز می وشده و در نتیجه تریپ ول                       انرژایزولو آن سونولوئید -)4

  ـ تابعیت تریپ سوخت سنگین اصلی )4(
در حالت اضطراري تریپ ولو اصلی سوخت سنگین بطور اتوماتیک بسـته میشـود و سـوخت    

  . سنگین ورودي به مشعل متوقف میشود
  : استـ حالتهاي تریپ سوخت سنگین اصلی به شرح زیر 

  MFTـ تریپ کردن رله 1
  ـ بستن تمام شیرهاي مشعلهاي سوخت سنگین 2
  ) PSLL-21128(ـ زیاد پایین آمدن فشار سوخت سنیگن در شاخه اصلی پشت مشعلها 3

  ـ تابعیت باز کردن تریپ ولو اصلی سوخت گاز و نفتا )5(و)6(
  . باشد یتابعیت باز کردن سوخت سنگین م) 3پاراگراف (شرح این قسمت مانند 

  . ـ حالتهاي تریپ سوخت اصلی گاز و نفتا به شرح زیر است)7(و)8(
  MFTـ تریپ دادن رله )1
بعد از یک ثانیه این فرمان پاك (ـ بسته شدن تمام شیرهاي سوخت گاز یا نفتاي مشعلها )2

  ) میشود
  ) PSLL-21113(ـ زیاد پایین آمدن فشار سوخت گاز در شاخه اصلی مشعلها )3
  ) PSLL-21122(پایین آمدن فشار سوخت نفتا در شاخه اصلی مشعلها ـ زیاد 4

  ـ تابعیت باز کردن تریپ اصلی گاز پایلوت )9(
هـا، قبـل از    تریپ ولو اصلی گاز پایلوت باز میشود و گاز پایلوت آماده میشود بطرف مشـعل 

  . روشن کردن مشعلها
  : به شرح زیر باز کردن تریپ ولو گاز پایلوت به طور تابعی انجام میشود

  : باشد این تابعیت یکی از امور عادي روشن کردن پایلوت مشعلها می
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)a ( شماتیک)تابعیت باز کردن ) نقشه  
  . شود MFT ،Resetـ رله )1

  ها بسته باشند ـ تمام شیرهاي گاز پایلوت)2
  مربوط به شیر اصلی گاز پایلوت » PB« ،»Open«ـ زدن )3

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  . تریپ ولو اصلی گاز پایلوت باز میشود
)Main Pilot Gas Trip Valve Open (  

All Pilot Burner   
  

Gas Valve Closed  

MFT Relay  
  

Reset 

Main Pilot Gas  
Trip Valve "PB"  

 

"Open"  

AND 

Solenoid Valve 
 

Energized 

Main Pilot Gas  
Trip Valve   

 

"Open"  
  

R 

 .المپ قرمز روشن میشود

Illuminated 
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  ـ تابعیت تریپ اصلی گاز پایلوت )10(
در حالت اضطراري، تریپ ولو اصلی گاز پایلوت بطور اتوماتیک بسته و گاز ورودي پـایلوت  

  : بطرف مشعل متوقف میشود به شرح زیر
  : اصلی پایلوت میشود به شرح زیر است ـ حالتهایی که باعث تریپ گاز

  ) Master Fuel Trip( MFTـ تریپ دادن رله )1
  تریپ ولو اصلی گاز پایلوت از روي پانل محلی برنرها  Closeـ فشار دادن دکمه )2

   علـ تابعیت روشن کردن پایلوت مش)11(
  . هر یک از پایلوت مشعلها به شرح زیر روشن میشوند

  . شده باشد MFT ،Resetـ رله )1
  ) PBاز طریق (ـ باز کردن تریپ ولو اصلی گاز پایلوت )2
  ) PBاز طریق (ـ باز کردن شیر اختصاصی پایلوت موردنظر )3

) البته تایمر آن قابل تغییر است(ثانیه  8در این هنگام جرقه زدن الکتریکی پایلوت به مدت 
 FR )Flamعله آشکار شده و چراغ ثانیه پایلوت روشن شود ش 15اگر در این مدت . زند جرقه می

Rod (بندد  در غیر اینصورت فرمان روي شیر اختصاصی گاز پایلوت رفته و آن را می. روشن میشود
  . که آالرم میدهد

  ـ تابعیت بسته شدن پایلوت مشعلها )12(
ـ در حالت اضطراري، شیر اختصاصـی گـاز پـایلوت مشـعل بطـور اتوماتیـک بسـته و گـاز         

  . شود دي به مشعل متوقف میکننده ورو روشن
  MFTـ تریپ دادن رله 1
  ـ بسته شدن تریپ ولو اصلی گاز پایلوت 2
  . ثانیه که پایلوت روشن شد 15ـ نقص شعله پایلوت مشعل بعد از 3
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  ـ تابعیت روشن کردن مشعل سوخت سنگین )13(
)a (هر یک از مشعلهاي سوخت سنگین به شرح زیر روشن میشود .  

  . شود برقرار نباشد ی که باعث بسته شدن مشعل سوخت سنگین میـ همه حالتهای1
  . دهد مشعل روشن شود وجود داشته باشد ـ همه حالتهایی که اجازه می2
  و باز کردن شیر اختصاصی سوخت سنگین مشعل » PB «ـ فشار دادن 3

 UVدر این هنگام اگر مشعل روشن شود شعله بوسیله یکـی از اسـکانرهاي مـاوراي بـنفش     
)Ultra Vilot ( یا مادون قرمزIR )Infra Red (    دیده شده و نشان میدهد کـه مشـعل در سـرویس

ثانیه فرمان بسته شدن شـیر اختصاصـی سـوخت سـنگین      15قرار گرفته در غیر اینصورت بعد از 
  . مشعل صادر میشود

)b (حالتهایی که اجازه میدهد مشعل سوخت سنگین روشن شود به شرح زیر است :  
  بودن شیر بخار پودرکننده سوخت سنگین  ـ باز)1
  ـ بسته بودن شیر نفتاي مشترك با مشعل اصلی )2

  : ـ حالتهایی که باعث بسته شدن مشعل سوخت سنگین میشود به شرح زیر است)14(
  MFTـ تریپ دادن رله )1
  ـ بسته شدن تریپ ولو اصلی سوخت سنگین )2
  انیه باز بودن شیر سوخت سنگین ث 15شعله مشعل بعد از ) از بین رفتن(ـ نقص )3

  ـ تابعیت روشن کردن مشعل سوخت گاز )15(
)a (هر یک از مشعلهاي سوخت گاز به شرح زیر روشن میشود . 

  . ـ همه حالتهایی که اجازه میدهد مشعل سوخت گاز روشن شود، برقرار باشد)1
  و باز کردن شیر اختصاصی مشعل سوخت گاز  Openـ فشار دادن دکمه )2
   IRو  UVـ روشن شدن مشعل و آشکار شدن شعله بوسیله اسکانرهاي )3
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  ـ تابعیت بسته شدن مشعل سوخت گاز )16(
  . ـ هر یک از حالتهایی که باعث بسته شدن مشعل سوخت گاز میشود برقرار شود)1
  » PB«ـ بستن شیر اختصاصی سوخت گاز بوسیله )2
)b ( میشود به شرح زیر استحالتهایی که باعث بسته شدن مشعل سوخت گاز :  

   MFTـ تریپ دادن رله )1
  ـ بسته شدن تریپ ولو اصلی سوخت گاز )2
  ثانیه باز بودن شیر گاز  15ـ خاموش شدن شعله مشعل اصلی بعد از )3

  ـ تابعیت روشن کردن مشعل سوخت نفتا )17(
)a (هر یک از مشعلهاي سوخت نفتا به شرح زیر روشن میشود .  

  . شود برقرار نباشد که باعث بسته شدن مشعل سوخت نفتا میـ همه حالتهایی 1
  . دهد مشعل روشن شود وجود داشته باشد ـ همه حالتهایی که اجازه می2
  و باز کردن شیر اختصاصی سوخت نفتا مشعل » PB «ـ فشار دادن 3

 UVدر این هنگام اگر مشعل روشن شود شعله بوسیله یکـی از اسـکانرهاي مـاوراي بـنفش     
)Ultra Vilot ( یا مادون قرمزIR )Infra Red (    دیده شده و نشان میدهد کـه مشـعل در سـرویس

ثانیه فرمان بسته شدن شیر اختصاصی سوخت نفتا مشـعل   15قرار گرفته در غیر اینصورت بعد از 
  . صادر میشود

)b (حالتهایی که اجازه میدهد مشعل سوخت نفتا روشن شود به شرح زیر است :  
  یر بخار پودرکننده سوخت نفتا ـ باز بودن ش1
  ـ بسته بودن شیر سوخت سنگین مشترك با مشعل اصلی2
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  )2فصــل (
  

  ) پیش آماده کردن(روش کار آماده کردن بویلر  .2
  ـ تست کردن فشار 2.1

مطمئن شدن از اینکـه هیچگونـه نشـتی وجـود نداشـته و قسـمتهاي توسـعه یافتـه و         جهت 
مجدد ندارد و کاري بصورت ناقص جوشکاري نشـده باشـد،    جوشکاري شده نیازي به جوشکاري

  . ها باید انجام گیرد اگر نشتی مشاهده شود تعمیر آن قسمت. باید تست فشار انجام گیرد
بعد از آن تست کردن باید دوباره اجراء شود و تصدیق شـود از اینکـه هیچگونـه خسـارتی     

  . و سپس مراحل زیر انجام گیردبوجود نیاید و یا ظاهري غیر عادي وجود نداشته باشد 
  ـ شرایط تست کردن 2ـ1ـ1
  . هفت تهیه و در تانک ذخیره شود PHـ آب تست کردن باید مانند آب نوشیدنی با 1
ـ فشار آب تست باید بوسیله فشارسنج در خروجی پمپها، در هر بار تست کـردن کنتـرل   2

  ) 2ـ1ـ2شکل . (شود
) هـاي ابزاردقیـق   نت هوا، شیر تخلیه، پوشش لولهشیر و(ـ در مورد شیرهاي دو سر سیستم 3

  . تست فشار باید تا شیرهاي ثانویه انجام گیرد
  . ـ قبل از تست کردن، توپی درونی شیرهاي اطمینان قرار داده شود4

بایـد انجـام   ) هیدروسـتاتیک (تعمیرات اساسی شیرهاي اطمینان بعد از تست با فشـار آب سـاکن   
  .گیرد

  .باید در دماي معین به شرح زیر انجام گیردتست کردن ) 5       
   480Cتا  210C: مخصوص براي بویلر

  .لوله هاي بویلر 150Cبیشتر از : براي غیر بیرونی
  .آب تست کننده باید تنظیم شود PHمقدار )       6

  .ورودي بویلر به شرح زیر است)  آب صنعتی(کیفیت پیشنهادي آب بدون سختی 
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9.5-10.5:PH )یدر ازین، آمین معالجه شودبوسیله ه.(  
  

  روش تست کردن -2.1.2
  .مخصوص بویلر) 1

(a   تمیز کردن قسمت داخلی هدرها از میان درپوشهاي بازرسی بعد از پاك کردن، درپوشها بایـد
  .جوش داده شوند

(b داربست مناسب باید آماده کرد جهت آسانی و اطمینان بازرسی در طی تست کردن.  
(c کارهاي جوشکاري همه پیوستگی قسمتهاي فشار باید تمام شودقبل از تست کردن ،.  
(d      لوله هاي موقت و پمپهاي تست جهت تست کردن باید متصل شـوند ماننـد شـکل نشـان داده

  .2-1-2شده 
(e  بار صورت گیرد 3-5فشار هواي اولیه تست باید با.  
(f  آب تست کردن باید تکمیل شود)لبریز شود.(  
(g رر تزریق شودسپس آب بطور مک.  
(h  کارهاي موردهاي(g),(f) تکرار شود.  
(i آب تست کرد باید دوباره لبریز شود.  
(j   برابر فشار طراحی باشد 1.5فشار هیدروستاتیکی باید .(82.6=1.5*55 barg)  
(k مقدار افزایش فشار به شرح زیر میباشد.  

3.5barg: 0-20 bar 
  حداکثر مقدار جایز پمپ تست: 21-67

3-5bar: 67-82.5  باردر دقیقه  
  

  ) 2.1.1مراجعه به شکل .( مقدار کاهش فشار مانند افزایش میباشد 
(l     اداره کردن با دقت شیرهاي ونت از بوجود آمدن حبابهاي هوا در قسمت بـاالي فضـاي داخلـی

  .مخزن بخار و سوپرهیترها در طی افزایش و کاهش فشار جلوگیري میکند
(m  و انبساط و جوشکاري شده باید بطور واقعی چک شوندقسمتهاي قایل انقباض.  
(nچگونگی چک کردن به شرح زیر است:  

  .نداشتن نشتی و سوراخ براي قسمتهاي جوشکاري شده*
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چکه یـا قطـره    3-0براي قسمتهاي فایل انبساط و انقباض، نداشتن سوراخ باید تائید شود و *       
  .براي سوراخها دقیقه ممکن است جایز باشد 30نشتی در مدت 

  لوله ها 2-
(a قبل از تست کردن کارهاي جوشکاري همه پیوستگی هاي قسمتهاي فشار باید تمام شود.  
(b     لوله هاي موقت و پمپ تست براي تست هیدروستاتیکی باید متصل شده باشـند ماننـد شـکل

2.1.2.  
(c 5-3با . تست مقدماتی با فشار هوا باید صورت گیرد bar بار فشار.  
(d همه لوله ها براي تست هیدروستاتیکی باید از آب صنعتی پر شوند.  
(e  فشار هیدروستاتیکی باید با قانونB31.3-1989 ANSI .  

  )»تست فشار« 2.1.3مراجعه شود به پاراگراف (
(f  3.5 مقدار افزایش و کاهش فشار bar/min بار در دقیقه میباشد.  
(g چک مراقبتی به شرح زیر است.  

  .شتی و تراوش براي قسمتهاي جوش داده شدهنداشتن ن
  
  (N2)سرویسهاي ابزار دقیقی لوله هاي هواو نیتروژن  3-
(a  تست فشار نیوماتیکی)سرویسهاي هوایی ابزار دقیق و لوله هاي نیتروژن باید با فشـرده  ) هوایی

  .کردن موقت هوا اجراء شود
(b  قسمتهاي فشار باید تمام شده باشدقبل از تست کردن، کارهاي جوشکاري همه وابستگی هاي.  
(c لوله هاي موقت و کمپرسور تست براي تست فشار نیوماتیکی باید متصل شده باشند.  
(d  فشار طراحی شده باشد 1.1تست فشار باید.  
(e بار در دقیقه میباشد 0.5مقدار افزایش و کاهش فشار.  
(f چک کردن نشتی ها باید بوسیله آب و صابون انجام شود.  

  ) fig.2.1.1, fig.2.1.2در قسمت آخر جزوء : (نمودار تست فشار -2.1.3
  چک کردن تجهیزات الکتریکی 2.2-

قبالً تجهیزات الکتریکی در محل بهره برداري نصـب شـده انـد، تسـتها بایـد معلـوم سـازند کـه         
 تجهیزات، طراحیها و نوشته ها بطور صحیح نصب شده اند، ووضعیت کار کرد آنها رضـایت بخـش  

  .موارد چک شونده به شرح زیر میباشد. است و آنطوري که مفصود است، بهره برداري خواهند شد
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  موتور 2.2.1 -
  )بصري(بازرسی ظاهري   1)
(a چک کردن فساد تدریجی و کارهاي زنگ زده خسارت دیده.  
(b چک کردن قسمتهاي شکسته.  
(c چک کردن سیل کننده ها و کلیه کاپلها.  
(d ا با گریس مایع، کاپلینگها و شافتهاچک کردن پوششه.  
(e چک و حرکت دادن شافت در حال قفل جهت انتقال.  
(f گرداندن شافت بعد از نصب آن.  
(g چک افزایش انرژي هیترهاي در رونی موتور بعد از نصب کردن.  
(h چک گریس در پوشها و باز کردن تخلیه ها.  
(i ل آنها و اطمینان از اتصال کاپلهاباز کردن جعبه هاي نهایی چک کردن تمیزي داخ.  

 (k چک کردن اتصال به زمین.  
  .اندازه گیري مقاومت عایقها 2)
  .بازرسی مسیرها به نوبت 3)
و در طی این تست . تست کردن به مدت چهار ساعت بدون گرفتن لود از دستگاه صورت گیرد 4)

  .لرزشها، سروصداها و دماي یا یاقانها چک شود
  

  کابل 2.2.2-
  .بازرسی ظاهري   1)
(a چک کردن روکش.  
(b چک کردن گودالهاي کابلها، داخل کودالها باید تمیز و پاکیزه از هر گونه جسم خارجی باشند.  
(c چک کردن وضعیت و حالت کابلها.  
(d چک کردن انتهاي کابلها.  
(e چک کردن برچسبهاي کابلها.  
(f چک کردن نشانهاي خط و مسیر کابلها.  

  .گیري مقاومت عایقها و پوششهااندازه  2) 
  )ولت 6000محل کابل (تست ولتاژ باال  3)
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  )عایقهاي کاغذي تنها براي کابلها(تست نم و رطوبت براي کاغذهاي عایق هاي کاغذي  4)
  .تست اتصال الکتریکی 5)
  

 (earthng)سیستم اتصال به زمین  2.2.3-
  .) ظاهري(بازرسی بصیري   1)
(a ه زمین همه نقطه هاي اتصالتست چراغهاي اتصال ب.  
(b چک حالت نصب کابلها.  
  .اندازه گیري مقاومت اتصال به زمین 2)
  .تست اتصال با پیوستگی الکتریکی 3)
  

  )ترتیب(تست تابعیت  2.2.4-
  .چک کردن وسایل ابزار دقیق 2.3-

یل بطـور  بعد از تکمیل و نصب وسایل ابزار دقیق، تستهاي زیر باید براي معلوم شـدن اینکـه وسـا   
صحیح نصب شده اند و رضایت بخش هستند، وضعیت آنها در حین کار و اینکه میتوانند در حـین  

  .کار اداره کنند یا نه باید انجام گیرد
 

   (PANEL)پانل  2.3.1-
  .صفحه پانل ابزار دقیق، تسلی دهنده ها، قفسه ها و غیره

  .بازرسی ظاهري بعد از نصب کردن  1)
  هاي ابزار دقیقیاندازه گیري  2.3.2-

  .بازرسی ظاهري   1)
(a  فشار باال و پایین) اختالف فشارd/p .(  
(b دامنه.  
(c نگهدارنده.  
(d جنس و مقدار آنها.  
(e وسعت اندازه گیري یا مقدار فشار.  
  .تست فشار و نشتی ها 2)
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  .لوله هاي نمونه گیري آناالیزرها 2.3.3-

  .بازرسی ظاهري   1)
(a يسیستم نمونه گیر.  
(b نگهدارنده ها.  
(c تست فشار و نشتی ها. نوع جنس و مقدار آنها.  
  

  کشی ها سیم 2.3.4-
  .بازرسی ظاهري   1)
(a تعیین و مشخص کردن کابلها و شماره روي آنها.  
(b نگهدارنده ها.  
(c سیل کردن مناسب طرف کابلهاي محوطه.  
(d عالئم روي کابلها.  
  )هدایت الکتریکی( 2) 
  سیم داخل سیم و سیم داخل زمین {ومت عایقها تست مقا 3) 
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  )3فصــل (
  

  آماده کردن جهت راه اندازي اولیه 3-
  .شیرهاي لوله ها  3-1-

  .چک کردن شیرهاي مجزا  3-1-1-
  .آب تغذیه) خط(لوله هاي  (1)

  :شیرهاي مجزا روي خط آب تغذیه باید آماده شوند براي بهره برداري به شرح زیر
  
  

(o:open , x: close)  

remarrs  During normal 
operation 

Before subsequent 
boiler start up 

Before black 
startup Valve name 

If any 0 0 0 

Deartor level 
contyol valve 
inlet- outlet 

valve  

 0 0 0 Pump suction 
valve 

Open after pump 
start-up 0 0 x Pump delivery 

valve 

Open lock 0 0 0 
Pump 

recirculation 
valve 
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(o:open , x: close)  

remarks  During normal 
operation 

Before subsequent 
boiler start up 

Before black 
startup Valve name 

If any 0 0 0 
Spectacle blind 
flanges at 

battery limit  
Fuel gas line shall be 
shut except when the 
boilets are started or 

operated by fuel gas 

x x x 
Block valves at 
battery limit 

fuel gas 

If the boilers are 
started or operated by 

fuel oil 
0 0 x Fuel ail 

If fuel gas is avail 
able, close x x 0 

Blok valves at 
bat terry limit 

naph tha 

  
  
  ط بخارخ 3)

  .در هنگام راه اندازي بویلر، شیرهایی که باید چک شوند به شرح زیر میباشند
remarks opening Valve name 

 Full close Boiler outlet block valve 
after steam pressure rises to 1.5 barg, valves shall 

be2 turn opened Full open Balet outlet dyain valves (1'') 

For flashing close at boiler pressure of 1 barg Full open Super heatel out let vent valves 
(1'') 

After steam pressur rises to 1.5 barg, valves shall be 
fully closed Full open Drain and vent valves mounted 

at steam dram and super heater 

  open Block valve of burner 
atomizing steam 

  شیرهاي تخلیه متصل به بویلر 4)
همه شیرهاي تخلیه دیـواره آبـی کـوره، شـیرهاي تخلیـه مخـزن آب، و شـیرهاي تخلیـه ورودي         

  .اکونومایزر باید چک و بسته شوند
  .باید در وضعیت بسته قفل شوند) خط(ابتدا هر یک از شیرهاي اولیه تخلیه لوله ها 
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  شیرهاي تخلیه دائم 5)
  .دائم باید چک و بسته شوند  همه شیرهاي مجزاي تخلیه

  
  مواد شیمیایی و سرویسهاي جانبی  3.2-

  .مواد شیمیایی زیر و سودمند بودن آنها باید آماده و تائید شود
  

  محلول شیمیایی  3.2.1-
  محلول شیمیایی زیر باید آماده و پر شود در مخزن جهت شروع راه اندازي اولیه

During normal operation Before subsequent boiler 
start up Before black startup chemical 

Phosphate dram 3.0 Hardness removal ph 
control 

Na2 po4/12 h2o 
phosphate  

Morpholine drum 1.0  Ph control C4 h9 no mordholine 

Hydvzine drum 1.0 O2 removal N2h4/h2o hydrazine 

  سرویسهاي جانبی  3.2.2-
  بودن و موجود بودن سرویسهاي زیر باید تائید شود قبل از راه اندازي فراهم 

  آب خنک کننده (1)
 C3 H8) سوخت سنگین و گاز پروپان(سوخت  (2)
  )آب صنعتی(آب تغذیه بویلر  (3)
  هواي ابزار دقیق (4)
  برق ابزار دقیق (5)
  برق گرداننده ها (6)

  از خشک کن هوا در شروع راه اندازي اولیه، هوا باید تهیه شود*
  .در شروع راه اندازي برق گرداننده ها باید از دیزل ژنراتور تهیه شود** 

  
  )مسیرها(آماده کردن لوله ها   3.3-

  :آب تغذیه) مسیر(لوله  3.3.1-
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 N.W.Lباید بطرف هواگیر پرشود و سطح آن تا سطح نرمال  (D.M)آب تغذیه بدون امالح  (1) 
ب پر میشود، شیرهاي ونت هواي هواگیر بایـد بـاز شـوند و جریـان آب     وقتیکه از آ. باال برده شود

  .تغذیه باید بوسیله شیرکنترل سطح آب تنظیم شود
راه اندازي پمپهاي آب تغذیه باید با استفاده از لولـه تکـرار جریـان آب شـروع شـود جهـت        (2)

  . (OVER HEATING)محافظت پمپ از زیاد گرم شدن 
 (by-pass)از میان لولـه راه فرعـی    1پر شود بطرف دیگ بخار شماره آب تغذیه بویلر باید  (3)

   (FV-21102)شیرکنترل آب تغذیه 
-FVشـیر کنتـرل    by passروي لولـه    جریان آب باید تنظیم شود بوسیله شیر زاویه اي سوزنی

  .مخزن بخار پر شود 100mm، و آب باید تا سطح نرمال آب تقریباً 21102
  

  مسیر سوخت 3.3.2-
فشار سوخت سنگین باید جهت روشن کردن مشعل کافی و تصدیق شود بوسیله نشان دهنده  (1)

 (uv-21108)قبل از راه اندازي اولیه و پر شود مسیر تا پشت شیر قطع کننده  (pi-21116)فشار 
گاز پروپان باید آماده شود براي شروع راه اندازي و فشارگاز باید چک شـود بوسـیله نشـان      (2)

  (pi-21109)فشار دهنده 
  

  مسیر هواي تخلیه مقر مشعل 3.3.3-
  .هواي تخلیه براي مشعلها باید از هواي ابزار دقیق در طی راه اندازي تهیه شود

  )هواي سرویس در طی راه اندازي اولیه موجود نیست( 
  

  تجهیزات و وسایل چرخشی 3.4-
  .قبل از راه اندازي اولیهباید آماده شوند براي بهره برداري ) پمپ،دمنده(وسایل چرخشی 

در سطرهاي بعدي، اصول آماده کردن، حرکت دادن آزمایشی وروش بهره برداري فنهـا و پمپهـا    
  .توضیح داده شده است

  
  احتیاط عمومی 3.4.1- 

  .انجام دادن تست اتصال براي هر یک از وسایل (1)
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  .ا وفنهاانجام دادن تمیزکاري لوله هاي روغن مسیر روغنکاري براي پمپه (2)
چک کردن کارهاي عادي روزانه هرموتور و حرکت دادن بدون کاپلینک بـراي گـرم کـردن     (3)

  .ماشین
  .چک کردن هر یک از وسایل ابزار دقیقی جهت آماده کردن براي بهره برداري (4)

  
  

-3.4.2  BFWP – پمپهاي آب تغذیه بویلر. 

  .ب تغذیه بویلرکامل کردن تست اتصال جهت بهره برداري پمپهاي  آ (1) 
  .برقرار کردن جریان آب کولینک براي هر یک از یاتاقانها و کولرهاي روغن (2)
  .کامل کردن تمیز کاري مسیر سیستم روغنکاري (3)
  .روشن کردن پمپهاي روغنکاري (4)
  .چک کردن سرعت حرکت گاورنر (5)
  .تصدیق و تائید کاپلینگ جهت جدا کردن بین توربین و پمپ (6)
  .مل کردن تمیز کاري لوله هاي بخار ورودي و خروجی توربینکا (7)
  .لوله گرمکننده ورودي توربین (8)
  .گرم کردن مخصوص توربین (9)

  :انجام دادن حرکت آزمایشی مخصوص توربین به شرح زیر (10)
(a شروع و افزایش دادن سرعت تا مقدار سرعت نرمال.  
(b چک کردن لرزش پهلو و باالي یاتاقانها.  
(c چک کردن دماي یاتاقانها.  
(d چک کردن صداي حرکت توربین.  
(e ادامه حرکت توربین تا هنگامی که دماي  یاتاقانها باال رود تا به دماي اشباع برسد.  

  (OVER SPEED)انجام دادن تست سرعت باالي توربین  (11)
  .متوقف کردن توربین و چک کردن مرکز بین توربین و پمپ (12)
  .دن کاپلینگ بین پمپ و توربینقرار دا (13)
  .باز کردن شیرهاي ورودي پمپ آب تغذیه بویلر (14)

  .بستن شیر خروجی پمپ آب تغذیه و باز کردن شیر دوباره چرخش آب تغذیه
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  .تمیز کردن لوله ورودي پمپ آب تغذیه (15)
  .پر کردن پمپهاي آب  تغذیه از آب هواگیر و گرم کردن صحیح پمپهاي آب تغذیه (16)
  .بیرون راندن هواي باقی مانده در داخل پمپهاي آب تغذیه (17)
  .تائید کردن جریان آب کولینک وروغن مسیرروغنکاري (18)
  .روشن کردن پمپ تغذیه و افزایش سرعت تا سرعت تعیین شده (19)
  .تصدیق فشار ورودي و خروجی پمپ (20)
  .تصدیق لرزش توربین و پمپ (21)
  .ي هر یک از یاتاقانهاتصدیق و تائید دما (22)
  .تائید صداي صحیح و درست توربین پمپ و هر یک از یاتاقانها (23)
  .ادامه بهره برداري پمپهاي آب تغذیه تا زمانیکه دماي یاتاقانها اشباع شود (24)
اگر بهره برداري از پمپهاي آب تغذیه احتیاج بود جهـت اسـتفاده در بـویلر، شـیر خروجـی       (25)

  .ه باید باز شوند و پمپهاي آب تغذیه میتواند در سرویس گذاشته شوندپمپهاي آب تغذی
  

-3.4.3 F.D.FAN )دمنده.( 

بایـد تکـرار شـود     F.D.FANبراي آماده کردن و حرکت دادن آزمایشی مخصوص توربین  (1) 
  .مانند روشن و طریقه گفته شده براي پمپهاي آب تغذیه

 F.D.FANکاپلینک بین تـوربین و   F.D.FANبعد از کامل شدن حرکت آزمایشی توربین  (2)
  ).رتورها(باید مرتبط شوند بوسیله چک کردن هم محوري هر دو گردنده 

  .برقرار کردن حرکت جریان هواي دودکش از میان کانال هوا و کوره بویلر (3)
  .باید بسته شود F.D.F، دریچه خروجی  F.D.FANقبل از روشن کردن  (4)
  .ولینک و جریان روغن روغنکاريچک کردن جریان آب ک (5)
  ..گرم کردن صحیح توربین و لوله ها (6)
  .و افزایش سرعت تا مقدار تعیین شده F.D.Fدر سرویس گذاشتن  (7)
  .چک کردن دماي هر یک از یاتاقانها (8)
  .F.D.Fچک کردن صداي یاتاقانها و  (9)

  .اشباع شود ادامه داشته باشد تا دماي یاتاقانها F.D.Fبهره برداري  (10)
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  پمپهاي تزریق مواد شیمیایی 3.4.4-
  .تمیز کاري لوله ورودي پمپ بوسیله آب کامل شود (1) 
  .شیر ورودي پمپ باز شود و محلول نرمال بطرف پمپ از مخزن مواد شیمیایی پر شود (2)
  .منبع برق براي موتور تهیه شود (3)
  :شود به شرح زیر مسیر جریان محلول شیمیایی از خروجی پمپ برقرار (4)
(a بستن شیر خروجی پمپ.  
(b باز کردن رلیف ولو شیر لوله خروجی به اتمسفر.  
(c  پایین آوردنSEting رلیف ولو.  
(d نصب نشان دهنده فشار در خروجی پمپ  

  .سطح روغن پمپ تصدیق شود (5)
  .روشن کنید پمپ را و چک کنید گردش پمپ را (6)
  .(STROKe)ریان خروجی و حرکت پمپ رابطه بین ج(اجراي چک پمپ  (7)
رلیف ولو را تنظیم کنید با مـورد توجـه قـرار     SETPOINTبعد از کامل شدن کارهاي باال  (8)

  .دادن مقدار پرش مایع از لوله موقت 
  .عوض کنید لوله خروجی رلیف ولوها را با رابط دائمی (9)
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  )4فصــل (
  
  راه اندازيروش  -4

  )اولین راه اندازي(ي اولیه راه اندار 4.1-
در این پاراگراف شامل راه اندازي برق اولیه است که جـزو وظـایف پیمانکـار    » راه اندازي اولیه«

بالفاصله راه انـدازي اولیـه شـروع شـد و بـه       BOIL OUT, DRY-OUTاگر بعد از . میباشد
وباره نیست و د BOIL OUT, DRY-OUTدیگر در آینده نیازي به . دالیلی به بعد موکول شد

 STEAM SUPPLY)(راه اندازي بویلر به اسـاس  ) مشتري و پیمانکار(براساس توافق  طرفین 
AND LOUD OPERATION  ( انجام خواهد شد 4.1.6پاراگراف.  

  
  راه اندازي زمانبندي برنامه -4.1.1

 (DRY-OUT AND BOIL OUT)خشک کردن و جوشاندن بویلر  (1)
 (BLOWING OUT)وزیدن با بخار  (2)
  تست شیرهاي اطمینان (3)

  تهیه بخارو مقدار بهره برداري (4) 
(a آماده کردن لوله ها ، مسیرها و وسایل کمکی جهت روشن کردن بویلر  
(b روشن کردن و باال بردن فشار بویلر  
(c عوض کردن مشعلها از نوع هواي اتومایز به نوع بخار اتومایز.  
(d  گرم کردن و سرویس گذاشتن مسیرهاي)بخار فشار بـاال، فشـار متوسـط و    ) شاخه هاي اصلی

  .فشار پائین
(e تهیه و آماده کردن بخار بطرف هواگیر و آماده کردن شاخه آب تغذیه فشار باال.  
(f   در سرویس گذاشتن(start)  گردانندهf.d.fan  
(g روشن کردن موتور پمپ آب تغذیه بویلر  
(h یش مقدار بخار تولیدي بویلرافزا  

 تست احتراق (6)
  .تنظیم کنترل کننده هاي بویلر (7)
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  .مراجعه شود 4.1.1براي روش راه اندازي دیگهاي بخار و وسایل نقل و انتقاالت به شکل 
  خشک کردن و جوشاندن بویلر -4.1.2

  هدف (1)
تجزیـه شـدن و    منظور از خشک کردن یعنی خشک کردن آهسته براي جلـوگیري از شکسـتن و  

منظور از جوشاندن یعنی بوجود آوردن یک سطح فلزي تمیز در همه قسمتهاي بـویلر کـه در طـی    
همه ماده هاي قابل حل در آب مانند اسیدهاي چرب، . بهره برداري در تماس با آب و بخار هستند

رفتن دمـا در   روغنها، گریسها، جرمهاو زنگ و رنگ و مواد متشابه اگر وجود داشته باشد باعث باال
معموالً خشک کردن و جوشاندن بصورت پشت . آن قسمت و ایجاد نقص میشود که باید رفع شوند

  .سر هم انجام میشود
  تدارکات (2)

  )تهیه و تدارکات براي خشک کردن و جوشاندن(
  .موارد زیر باید قبل از خشک کردن و جوشاندن بویلر چک شوند

(a  تست سرویس آمدنf.d.fan تغذیه بویلر باید کامل شـود و در وضـعیت صـحیح     و پمپ آب
  .بهره برداري باشند

(b  سیستم اتصال(inter lock)    بویلر جزء سیستم قطع کننده سوخت باید در سـرویس گذاشـته
  .شود

(c همه وسایل ابزار دقیقی در وضعیت خوب بهره برداري باشند.  
ن دهنـده سـطح آب مخـزن بایـد از     به هر حال ترانسمیتر سطح آب مخزن بخار و یکی از دو نشا

سرویس خارج باشند براي محافظت نشان دهنده شیشه اي از فساد تدریجی بوسیله مواد شیمیایی 
  )شیرهاي مجزا را ببندید(

(d شیرهاي اطمینان باید مسدود شوند جهت محافظت شیرها از جوشش مواد شیمیایی به بیرون.  
(e مخزن بخار نصب شود و شیر مجزاي فشار سنج باز  بعد از تائید گیج فشار بطور مخصوص روي

  .شود
(f شیرهاي ونت مخزن بخار و سوپر هیتر را در طی خشک کردن باز کنید.  
(g      وضعیت نشان دهنده شیشه اي سطح آب مخزن بخار را چک کنید تـا مطمـئن شـوید درسـت

  .نشان میدهد
(h نید که بطور صحیح باشداتصاالت دو نشان دهنده سطح آب و لوله هاي تخلیه را چک ک.  
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(i   لوله هاي تخلیه دائم، لوله هاي نمونه گیري مخزن آب و لوله هاي تزریق مواد شیمیایی را چـک
  .کنید تا معلوم شوند که آماده بهره برداري هستند

(j  بهرحال اگر آنها زنگ زده باشـند  . در طی جوشاندن قسمت داخلی مخزن بخار باید تمیز شود
  .زن بخار قرار گیرندممکن است در مخ

در این یک مورد، وسایل داخلی درام باید زیر سطح آب قرار گیرند، اما نباید سوراخهاي لوله هاي 
  .آب را مسدود کنند

(k  600-500 تن و  15-10مصرف سوخت سنگین و آب صنعتی تقریباً برآورد شده اند به ترتیب 
  .تن
  مواد شیمیایی 1)

یکجا در داخل بویلر از میان سوراخ مخزن بخار ریخته شوند قبل از همه محلول هاي شیمیایی باید 
  .خشک کردن

  .مواد شیمیایی براي جوشاندن به شرح زیر میباشد
  
  

Totol quantity  Quantity /1ton of boiler water chemicals 

450.0 kg 5.25 kg Trisodoum phosphate (crystal) 
(NA3 po4-12H20) 

85.0 kg 1.00 kg Sodo ash (N a2 co3) 

13.0 kg 0.15 kg Sodiuan nitrate (Na2 No3) 

9.0 kg 0.10 kg Wetting agent (liponok- h or 
equivalent) 

  
   (Na3Po4 12H20)تري سدیم فسفات )  1 

 #1 component 
Not less than 97.5% purity  % 
Not less than 18.2 % phosphoric anhydride (p2 05)  % 
not move than 0.1 % Insoluble matter  % 

Not move than 0.01% Fe   % 
16.0-17.9 % Methyl orange alkalinity (Na2O)   % 

-  Phenolphthalein alkalinity (Na2O)  % 
Not more than 0.005% Arsenic (as)   % 
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   (soda ash)سودا اش )  2
Light ash/ heavy ash item 

Less than 1.0 
Not less than 1.0 Apparent specific gravity 

Not more than 1.0% Heating lass 
Litht ash/heavy osh item 
Not less them 99% Total alkalinity (as Na2co3) 

Not more than 0.5% Sodium chloride (Nacl) 
Not more than 0.01% Ferric oxide (fe2o3) 
Not more than 0.2%  In soluble matter 

  
  .دوخاکستر سبک و سنگین میتواند استفاده شود*
  
  
  
 
 
  (NaNo3)نیترات سدیم ) 3 

- component 
Not more than 3% water 

Hot less than 98% Sodium nitrate (NaNo3) 
As anhydride 

Not more than 1% Sodium nitrate (NaNo2) 
As anhydride 

Not more tham 0.1% Insoluble matter 
(as anhydride) 

  
  )احتیاط( 
براي محافظت پوست و لباسها در هنگام جابجایی مواد شـیمیایی حتمـاً از عینـک و دسـتکش      – 1

مخصوصاً جهت جلوگیري از پاشیدن احتمالی در داخل . الستیکی و لباسکار ضد اسید استفاده کنید
  .چشمها

  .بار شسته شوند 10تا  5یی باید در داخل آب گرم ظرفهاي استیل، مواد شیمیا – 2
میلی متر زیر دریچه مخزن باشد در هنگامی کـه محلـول شـیمیایی     250سطح آب مخزن باید  -

  .ریخته میشود
بعد از اینکه محلول شیمیایی از دریچه ریخته شد، درب مخزن را ببندید و آنرا تا سـطح نرمـال    -

  .آب از آب تغذیه پرکنید
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  عملطرز  -3

(a   خشک کردن(dry out)  
  .خشک کردن بویلر بهتر است در دماي مناسب و بیشتر از یک مرحله انجام شود

  .تکرار گرم کردن بویلر تنها سبب خشک کردن و ظهور لکه در اثر تجزیه نور خواهد شد
آتش یا مشعل خشک کردن باید بدقت کنترل شود سوخت سنگین یا نفتا براي خشک کردن  (1)

  .ده شوداستفا
  .باید این عمل بدقت محافظت شود تا احتراق بصورت ناقص انجام نگیرد

، مخصوصاً ممکن است تعدادي توپی در سر مشعلها قرار داده )اولیه(در زمان بهره برداري ابتدائی 
و باید چک و بازرسی احتراق بصـورت  ) جدید(شده باشد جهت آشغالهاي موجود در لوله هاي نو 

  .یردپیوسته انجام گ
میلی متر آب در طی آتش اولیه را به ما  10آن عمل اطمینان نگهداشتن مکش کوره را به مقدار  -

 .میدهد
بعد از زدن بایلوت باید مقدار شعله بصورت کوتاه نگهداشته شود تا لوله ها بطور کامل خشک  (2)

  )ساعت 8تا  4به مدت (شوند 
  .ته شودسطح آب درام باید در سطح نرمال آب نگهداش (3)
  .می باشد 0C 100دماي مناسب آب براي خشک کردن تقریباً  (4)
و براي اندازه گرفتن . در ساعت باشد 0C 28مقدار افزایش دماي آب آب بویلر باید به اندازه  (5)

  .دماي آب بویلر باید از دما سنج موقت در روي دریچه مخزن بخار استفاده شود
عدي کامل شد، هنوز یک مقـدار مناسـب گرمـا در کـوره     وقتیکه خشک کردن یا جوشاندن ب (6)

باقی خواهد ماند بنابراین از سرد کردن بویلر همچنین بطور مکرر سرد کردن باید دوري و اجتناب 
دربهاي اجازه ورود به کوره باید بازرسی و بسته نگهداشته شوند تا اینکه دما به مقدار کـافی  . شد

  .دبیفتد تا بتوان وارد کوره بویلر ش
بعد از خشک کردن قسمتهاي برخورد شعله به تیوبها باید چک شود اگر یک قسـمت مسـئله    (7)

  .اي پیدا کرده باشد باید آن قسمت تعمیر شود
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(b جوشاندن  
احتیاط هاي اولیه بـراي جوشـاندن   . معموالً جوشاندن بدون وقفه بعد از خشک کردن انجام میشود

  .مانند شرحهاي قبلی میباشد
ارفشار براي جوشاندن باید به مقدار کافی جهت گردش طبیعی همه آب بویلر باال باشد و مقد (1)

همچنین دما باید به مقدار کافی جهت کشیدن شیره روغنها و چربیهاي موجود در داخل لوله ها باال 
 .بار جهت بوجود آوردن شرایط باال براي بویلر کافی میباشد 20فشار . باشد
فشـار مخـزن   . در ساعت نگهداشته شود 0C 28دماي آب بویلر باید کمتر از  مقدار باال بردن (2)

  .بخار با دماي بخار اشباع مطابقت میکند براي اندازه کردن دما از دماسنج استفاده میشود
 
  .شیرهاي تخلیه و تهویه هوا باید هنگامی که فشار بویلر باال میرود به شرح زیر باز شوند)3(

Drum pressure valves 20 barg 10 barg 1.5 barg drying out 

    Fully close Fully open 

Air vent valve of 
steam drum and 
saturated steam 

pipe 

  1 turn open Fully close Fully open Final sh inlet air 
vent 

  1turn open 2 turn open Fully open Fimal sh inlet 
drain 

  1turn open 2 turn open Fully open Final sh oulet 
drain 

  .نگهداشتن وضعیت شعله داخل کوره در حالت خوب یک کار الزم میباشد (4)
  .وقتیکه فشار باال است سطح آب مخزن بخار باید در حد نرمال نگهداشته شود (5)

ـ       ه سطح آب مخزن بخار هم باال میرود و هم پائین می آیـد زیـر سـطح نرمـال آن و آن بسـتگی ب
اگر سطح آب باال رفت به طرف باال ترین قسمت و یـا  . وضعیت متغیرهادر طی باال رفتن فشار دارد

اگر . پائین آمد بطرف پائین ترین قسمت باید آنرا بوسیله تخلیه کردن و یا آب تغذیه کنترل نمود
ال را وضعیت غیر عادي را متوجه شدید باید آتش را متوقف یا مشعل را خاموش کرده و علت اشک

  .بازرسی کنید
  .همه قسمتهاي بویلر را براي افزایش فشار بویلر باید چک و بازرسی کنید (6)
بار رسیده شد باید همین وضعیت ثابت نگهداشته شود تا  20بعد از اینکه فشار بخار درام به  (7)

  .از وجود نداشتن روغن در آب بوسیله آناالیزر مطمئن شویم
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  لرآناالیزر هاي آب بوی (8)
(i  نقاط نمونه گیري  

  مخزن بخار    سر کننده هاي نمونه گیري
(ii اقالم آناالیزر PH: 

(iii فاصله هاي بین نمونه گیري آب درام  
  ساعت 2هر : در طی جوشاندن

  هر بار پر کردن بویلر از آب: در طی شستشوي بویلر
سـاعت گذشـت    6از اینکـه   بعد از اینکه نبودن اشکال ، نبودن روغن در آب تائید شد یا بعد (9)

  .بویلر باید به شرح زیر سرد شود
(i بویلر را تا باالترین نقطه آبنما پر از آب کنید.  

 (ii  همه شیرهاي تخلیه را ببندید و متوقف کنید دمنده را(f.d. fan)  
(iii  0 28نسبت سرد کردن دماي آب بویلر باید محدود باشد و نباید بیشتر ازC در ساعت باشد.  
(v      وقتیکه سطح آب به پائین قسمت آبنمارسید، دوباره باید آب تغذیه بـاز  و بـه بـاالترین نقطـه

  .آبنما برسانیم
 (iv  شیر تهویه هوا)خروجی سوپر هیتر باید باز و طوري تنظیم شود که مقدار سـرد کـردن   ) ونت

  .بویلر متناسب با مقدار تعیین شده باشد
(vi 2-1 وقتیکه فشار بویلر افتاده و به bar بار رسید، شیرهاي تخلیه و ونت باید کامالً باز شوند.  

  :بعد از اینکه بویلر سرد شد، شستشوي بویلر باید شرح زیر انجام شود (10)
(i کامالً آب بویلر را تخلیه کرده و سپس شیرهاي تخلیه بسته شود.  

 (ii  وقتیکه دماي فلزهاي قسمتهاي فشار دوباره بویلر را با آب پر کنید تا باالترین نقطه آبنما، البته
  .برسد  0C 60به زیر ) لوله ها(

(iii باز کنید شیرهاي تخلیه بویلر را.  
(iv دوباره پر کردن بویلر از آب را تکرار کنید.  

  .یک نمونه از هر محل تخلیه بگیرید و وجود روغن در آب را چک کنید (11)
  .یا کمتر میباشد) جز در میلیون( 1ppmمقدار نهایی باقیمانده روغن در آب  (12)
  .یا کمتر از آن باشد 10باید  phآب را چک کنید، ارزیابی نهایی  phهمچنین مقدار  (13)
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بار آبکشـی بـویلر پایـان     2اگر وسایل تست کردن موجود نباشد، عملیات جوشاندن بعد از  (14)
  . مییابد
  .روز الزم میباشد 2معموالً براي عملیات جوشاندن  (15)
  .اقالم زیر باید چک و ثبت شوند در طی خشک کردن وجوشاندن بویلر (16)

  فشار درام*
  سطح آب درام*
  )دماسنج موقت(دماي آب درام *
  دماي گازهاي حاصل از احتراق خروجی از اکونرمایزر*
  دماي آب تغذیه*
  مصرف سوخت*
  مصرف آب تغذیه*
  جریان هوا*
  جریان آب تغذیه*
  فشار آب تغذیه*
  تفشار سوخ*
  تعداد مشعلهاي در سرویس*
  وضعیت بهره برداري شیرهاي تخلیه*

  کارهاي بعداز جوشاندن (17)
(i  بعد از شستشوي بویلر، دریچه هاي آدم رو مخزن بخار و آب را باز کنید و داخل آنها را بازرسی

هرگونه جسم خارجی در داخل مخزن پیدا شد باید بادست گرفته شود و بـا آب پـر فشـار    . کنید
  .و جودندارد) درام(مطمئن شوید که روغن در سطح داخلی مخزن . سشته شودش

 (ii         بعد از اینکه یقین پیدا کردید کـه داخـل درام تمیـز اسـت وسـایل داخلـی درام را در جـاي
  .مخصوصشان نصب کنید و در یچه آدم رو را با یک واشر نو ببندید

  
  )در آخر جزوء ( fig.4.1.2 boiler dry-out and boil- out scheduleنمودار  4.1.2-
  (blowing- out)وزیدن به بیرون  4.1.3-

 هدف (1)
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Blowing-out        جهت تخلیه سطح و گل والي و جرم داخل بویلر و لولـه هـاي بخـار متصـل بـه
  .توربینها انجام میگردد بیرون وزیدن به شرح زیر حساب میشود

F=r/2g.A .v2=1/2g.1/v.A.(w.v/4d2)2= 8A/g2d4.w2.v….(1) 
  

  :در این فرمول
F : نیروي وزیدن(kg)  
A : سطح طراحی سنج یا جرم(m2)  
R : وزن مخصوص(kg/m3) 
V : حجم مخصوص(m3/kg)  

W : مقدار جریان بخار(kg/s) 
D : قطر داخلی لوله ها(m) 
  .سطح ثابتی هستند D,g,A (1)در فرمول  

وضـعیت   (w2v)و بـاالترین     )(w2.vنیروي وزیدن میتواند چک شود با مطابقت کردن پایین ترین 
  .بهره برداري هر لوله

  
  تدارکات (2)

همانند تدارکات براي خشـک کـردن    (blowing –out)عمدتاً تدارکات جهت وزیدن به بیرون 
(dry-out)  و جوشاندن(boiling- out) میباشد.  

(a ندازه گـرفتن لولـه   چک لوله اصلی آویزان بخار مخصوصاً تائید کردن نگهدارنده لوله موقت، ا
  .آویزان و تائید نیرو نگهدارنده و مقدار انبساط آن

(b     یک دستگاه نشان دهنده شیشه اي سطح آب درام  و طلق آن باید عـوض گردنـد و دو نشـان
  .دهنده سطح آب درام باید در سرویس  قرار گیرند

(c مطمئن شوید که شیرهاي اداره کردن در وضعیت مخصوص کار کردن هستند.  
 (d  باید مواد شیمیایی فرار)براي آب صنعتی بویلر در طی وزیدن بـه بیـرون اسـتفاده    ) هیدرازین

شود زیرا ترس از این است که در هنگام باال بردن سطح آب، آب بویلر سرریز کند در داخل لوله 
  ..هاي سوپر هیت کننده
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(e اي بخار باید برداشته شـوند  اوروفیسل جریان، مکان قرار دادن دماسنج، نازل اسپري در لوله ه
  )نازل جریان نباید برداشته شود(
  

  تست شیر اطمینان 4.1.4-
 هدف (1)

اگر درون لوله هاي سوپر هیت کننـده  . انجام میشود blow outستینگ شیر اطمینان بعد از عمل 
  .گل،زنگ و غیر خورده شود ieتمیز نشده باشد، ممکن است شیر اطمینان بوسیله مواد بیگانه 

همانطوریکه بویلر داراي فشار است، براي اولین بار فشار را تا فشار طراحی شده در بهره بـرداري  
باال ببرید، جهت حکمفرما بودن انبساط عادي در بویلر و جهت چک کردن جهت نداشتن هیچگونه 

  .نشتی در قسمتهاي تحت فشار احتیاط الزم باید انجام شود
  

  تدارکات (2)
  .شیرهاي اطمینان به شرح زیر خالصه میشودتدارکات جهت ستینگ 

(a یکـی روي درام  . دو دستگاه فشار سنج صحیح باید براي ستینگ شیرهاي اطمینان استفاده شود
  .سوار شود و دیگري در جایی که بوسیله اپراتور بویلر به آسانی دیده شود سوار شود

(b لیه دائم باید چک شوند بـراي اینکـه   لوله تزریق مواد شیمیایی، لوله نمونه گیري آب و لوله تخ
  .آب صنعتی به صورت نرمال بتواند فرستاده شود

(c مواد شیمیایی که براي آب بویلر استفاده میشود، مواد شیمیایی فرار باشد) .هیدرازین(  
 (d  دو دستگاه نشان دهنده براي سطح آب)باید استفاده شود) آبنما.  
(e اره شیر اطمینان بطور دستی، یک طناب از مکـانی مطمـئن   طبق دستور جهت بهره برداري  و اد

  .باید بسته شود به اهرم دستی شیر اطمینان و از دور دست هدایت شود
(f همه وسایل ابزار دقیق وسیستم اتصال باید در سرویس باشد.  

 (g         تـن و  50-40مصرف سوخت سـنگین و آب صـنعتی تقریبـاً تخمـین زده میشـود بـه ترتیـب      
  .تن  400-500

(h شیرهاي اطمینان باید قبل از ستینگ کردن فشار وقتی که بویلر فشار ندارد چک شوند .  
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  روش ستینگ شیر اطمینان (3)
 (a ستینگ فشار و تخلیه فشار هر یک از شیرهاي اطمینان به شرح زیر میباشد.  

Blow down (%) Set dre ssure (bar g) location Tag no 
Max.3 56.0 Steam drum Psv-21103-21403 

do 55.0  do Psv-21104-21404 

do 48.5 Super heatel out let Psv-21101-21401 
Psv-21102-21402 

Max.10 24.1 Turbine exhaust line Psv-21105-21405 
Psv-21106-21406 

Max.10 6.5 LLs steam -                  
 for Blow-down   

Psv-21101 
Psv-21002 

  
(b  0 28بار مقدار باال بردن دماي اشـباع نبایـد بیشـتر از     45باال ببرید فشار را تاC   در سـاعت

  .براي باال بردن مقدار فشار  مشعل اضافه شود. باشد
  
  
c ( شیرهاي تخلیه و ونت باید مانند جدول زیر اداره شوند  

  .زمانیکه فشار بویلر را افزایش میدهیم
Drum pressure  valve 45 barg 30 barg 10 barg 1.5 barg 0 barg 

      Fully close Fully open 

Air vent valve 
of steam drum 
and saturated 

steam pip 

      Fully close Fully open 
Secondary 

superheater 
out let air vent 

  1/2 trun open 1 turn open 2 trun open Fully open 
Secondary 

super heater 
in let drain 

  1/2 trun open 1 turn open 2trun open Fully open Secondary sh 
outlet drain 

  .در عمل به روش هاي زیر مراجعه شود*
مقدار باز کردن شیرهاي باال ممکن است برحسب وضعیت بهره برداري، جهت محافظت لوله هاي 

  .سوپرهیت کننده از باال رفتن دماي لوله ها تغییر کند
 (d  میلی متر باالي سطح عادي آب، آب باید تخلیه شود  100وقتیکه سطح آب درام، باال رفت تا

میلی متر زیر سطح عادي آب، دوبـاره بایـد آب فرسـتاده شـود      75وقتیکه سطح آب می افتد تا 
  .میلیمتر زیر سطح عادي آب بیاید 150بداخل درام سطح آب درام نباید هرگز پایین تر از 
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(e ساعت جهت چک کردن انبساط بویلر  1بار رسید، فشار را براي مدت  45یکه فشار درام به وقت
  .نگهدارید

  
(f   بعد از چک کردن انبساط بویلر، همه شیرهاي اطمینان بجز یکی باید محکم ثابت شوند و قفـل

یلر از اگر فشار بو. شوند جهت جلوگیري از باز کردن آنها و شیر اطمینانی که قفل نشده تست شود
بار کمتر است، شیرهاي اطمینان جهت جلوگیري از خوردگی تدریجی آنها نبایـد هرگـز قفـل     40

  .شوند
  

 (g  وزیدن دستی) براي بهره برداري از شیرهاي اطمینان بطور دستی بوسیله استفاده از یک طناب
ام شود در کردن باید انج setشیرهاي اطمینان جهت )از یک مکان مطمئن و بی خطر استفاده شود

  .بار رسید 45جلو بردن کار وقتیکه فشار بویلر به 
(h  بعد از وزیدن دستی، فشار را باال ببرید جهت تست کردنset point شیرهاي اطمینان.  
(i     به محض اینکه شیر اطمینان بطور کامل باز شد، مقدار آتش کوره را به حـداقل کـاهش دهیـد

  .وپر هیتر را بیشتر باز کنیدبصورت دستی، و شیر تخلیه بخار خروجی س
(j  بار نگهداشته شود 45وقتیکه شیرهاي اطمینان تنظیم شدند، فشار درام باید به مقدار.  
(k    دوباره فشار را باال ببرید مانند دستور بوسیله پرسنل مسئول تست کردن یا مهنـدس مسـئول و

شیر اطمینان و ادامه دهید تا بـه   تکرار کنید روش باال بردن فشار را بعد از هر بار کامل باز کردن
  .کار مورد نظر و پیش بینی شده برسید

  بویلر) وصل بودن مدارها(تست اتصاالت  4.1.5-
شـکل علمـی و منطقـی بـراي بـویلر      «تست به هم وصل بودن سیستمهاي زیر باید انجام شـود در  

  .»ووسایل کمکی
  .بویلر (MFT)سیستم اصلی تریپ دهنده سوخت  (1)
  .بودن سیستم پاك کردن کورهمتصل  (2)
  .وصل بودن سیستم وسایل و تجهیزات کمکی (3)
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  تهیه کردن بخار و مقدار بهره برداري 4.1.6-
بعد از تست شیرهاي اطمینان، بهره برداري افزایش مقدار بخار از بویلر باید به شـرح زیـر انجـام    

  .)مراجعه شود 4.1.1براي طرز عمل به شکل . (شود
  .را با آب پر کنیدهواگیر  (1)
  .پمپهاي آب تغذیه بویلر را روشن کنید (2)
  .پمپهاي تزریق مواد شیمیایی را روشن کنید (3)
  .بویلر را با آب پرکنید (4)
  .دمنده را روشن کنید (5)
  .(purge)کوره را از گازهاي قابل اشتعال تمیز کنید  (6)
  .مشعل سوخت مازوت را روشن کنید (7)
  .ا باال ببریدفشار بویلر ر (8)
  .اضافه کنید مشعلها را (9)

  .را گرم کنید و بهره برداري کنید Hpsشاخه هاي اصلی بخار فشار باال  (10)
  .را گرم و بهره برداري کنید Mpsشاخه هاي اصلی بخار فشار متوسط  (11)
  .موتور گرداننده پمپ آب تغذیه بویلر را روشن کنید (12)
بعـد از کامـل شـدن    . را گرم و بهره برداري کنید Lpsر پایین راشاخه هاي اصلی بخار فشا (13)

  :کارهاي باال، بهره برداري از بخار بویلر باید شروع شود به شرح زیر
  .آماده شود بخار بطرف هواگیر (14)
  .پمپ آب تغذیه فشار باالي بویلر را) گرم کننده(روشن کنید هیتر  (15)
و یا وسعت آتش مشعلها را افـزایش دهیـد برحسـب لـود      یا تعداد مشعلها را افزایش دهید (16)
  .بویلر
  .آماده کنید بخار را بطرف توربین ژنراتورهاي برق و وسایل کمکی (17)

  
  )مقدار بخار تولیدي(احتیاط در جهت افزایش لود  4.1.6.1-

(a قابل استفاده بودن همه تجهیزات ووسایل جهت شروع راه اندازي باید تائید شود.  
(b چیزهاي سودمند و مواد شیمیایی باید در دسترس باشد جهت شروع راه اندازي همه.  
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(c    سرمشعلها براي سوزاندن سوخت سنگین باید آماده شوند براي بهره برداري مشـعلها در طبقـه
  .پائین

(d شیرهاي مجزاي شیرهاي اطمینان روي لوله هاي اصلی و تجهیزات باید باز شوند.  
(e در مسیر ورودي و خروجی شیرهاي کنترل باید باز و شیرهاي  بلوك ولوها نصب شدهby-pass 

  .بسته شوند
(f    تله بخارهاي روي لوله هاي بخار باید براي بهره بـرداري آمـاده شـوند) .   شـیرهاي ورودي تلـه

  )بخارها باز شوند
 (g کنترل کننده ها باید براي بهره برداري آماده شوند.  
(h  پر میشود جریان آب تغذیه باید تنظیم شود بوسیله شیر زاویه اي هنگامیکه مخزن بخار با آب

شیر کنترل آب تغذیه و آب تغذیه باید تقریباً تا سطح نرمـال آب   by-possسوزنی در روي لوله 
  .سانتیمتر مخزن بخار پر شود 100

  
  روشن کردن مشعل و اضافه کردن فشار بویلر 4.1.6.2-

کوره، مشعلهاي اصلی باید روشن شوند و فشار بویلر باید  (purge)بعد از کامل شدن تمیز کردن 
  .به شرح زیر باال برده شود

 Operation Sch no  مراجعه به پاراگراف

 1  .کوره کامل شده است purgcتائید اینکه  4.1.9.3

  Reset  کردن رلهMFT 2  

 
بعــد از بســتن  (uv-21107)ولــو ســوخت نفتــا  valve  shut offبــاز کــردن

 (uv-21126,34,42,50,58,66)اختصاصی مشعلها  شیرهاي
3 

 4  روشن کردن اولین پایلوت 4.1.9.4

4.1.9.5(c ) 5  روشن کردن اولین مشعل نفتا 

 6  روشن کردن پایلوت هاي بعدي 4.1.9.6

4.1.9.7(c ) 7  روشن کردن مشعلهاي بعدي سوخت نفتا 

 8  باال بردن فشار بویلر  

  
(caution) )احتیاط     )  

  )جزوء در آخر( ) (4.1.5مراجعه شود به شکل (دماي آب درام باید بر طبق روش زیر باال برده شود  1)
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(i 280درجه  100باال بردن تاc/hr  
(ii 550درجه     100باالتر ازc/hr  
شیرهاي تخلیـه و  .بار، شیرهاي تخلیه بایدتنظیم شوند 5/1وقتیکه فشار درام باال رفت تا تقریباً  2)

  (b)-(3) 4.1.2هیتر باید تنظیم شود مانند شرح پاراگراف  ونت سوپر
  

  .گرم کردن لوله هاي بخار 4.1.6.3-
بخار فشار باال، متوسط و فشـار پـایین در   ) شاخه هاي اصلی(در طی باال بردن فشار بویلر، هدرهاي 

  .باید گرم شوند بوسیله استفاده از بخار دیگ شماره یک pipe rackقسمت 
  

  .د مانند دستور زیر انجام شودگرم کردن بای
(a  بار 40هدرهاي بخار(Hps)  
(b   بار 20بار و هدرهاي بخار  40-20لوله هاي بخار قسمت تقلیل فشار تبدیل.  
(c  بار 4بار و هدرهاي  20-4لوله هاي بخار تبدیل.  
  

  .هر یک از هدرهاي بخار باید به شرح زیر انجام گیردگرم کردن 
(a block valve کنید و شاخه اصلی را با بخار پر کنید را باز.  
(b  شیرby-pass تله بخار نصب شده براي هر هدر را باز کنید.  
(c  بعد از کامل شدن عمل گرم کردن شیرby-pass تله بخار را ببندید.  

   
  )احتیاط(

  را باز کنید و شـیر    by pass، ابتدا شیر  by-pass valve, block valveدر موقع باز کردن  1)
block valve را به تدریج باز کنید. 

(2 block valve    لوله هاي بخار ورودي براي تجهیزات باید تا زمان راه اندازي تجهیـزات بسـته
  .باشند
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آماده کردن بخار ورودي به طرف توربین گرداننده ها، هواگیر و  شاخه هـاي آب     4.1.6.4-
  تغذیه فشار باال

(a بخار توربین گرداننده  
از اینکه بخار فشار باال و فشار پایین آماده و قابل استفاده شد، لوله تـوربین دمنـدهاو تـوربین     بعد

  .پمپ آب تغذیه باید گرم شوند و توربینهاي باال باید آماده شوند براي بهره برداري
(b  بخار هواگیري  

  .یرهاباید تهیه شود به سمت هواگ Lpsآماده و فایل استفاده شد،  Lpsبعد از اینکه 
  .دما و فشار هواگیر باید باال برده شود به تدریج تا حد امکان

  
  بار دیگ بخار و تعداد مشعلهاي روشن   4.1.6.5-

(a بار دیگ بخار باید مطابق با احتیاجات بخار قسمتهاي مختلف پاالیشگاه افزایش داده شود.  
(b   به هر حال تجهیزات آتش)شده اند کـه دیـگ بخـار    طوري طراحی ) مشعلها و سیستم کنترل

% 115حداکثر ادامه تولید دیگ تا حـداکثر  % 23بطور اتوماتیک بهره برداري شود حدود حداقل 
حداکثر ادامه تولید با همه مشعلهاي در سرویس، و براي اطمینان بیشتر و بهره بـرداري یکنواخـت   

  .بویلر تعداد مشعلهاي روشن زیر توصیه میشود
  .در سرویس باشند 3تا1مشعلهاي شماره ): امه میزانحداکثر اد( MCR %50تا  1)
  .مشعل در سرویس باشد 6تعداد :  MCR %50 بیشتر از  2)
  
  
  )احتیاط(

هنگامی که تعداد مشعلها افزایش داده میشود، کنترل جریان سوخت سنگین و جریان هوا بایـد   1)
  )کنترل دستی دوردست. (بطور دستی انجام شود
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  و آماده کردن بخار بطرف توربین مولدهاي برق و تجهیزات کمکیتهیه    4.1.6.6-
(a   بار دیگ بخار باید با توجه به افزایش مصرف توربوژنراتورها و تجهیزات کمکی افـزایش داده

  .شود
(b       لوله هاي بخار ورودي به تجهیزات ووسایل نامبرده باال باید گرم و آمـاده شـوند جهـت بهـره

  برداري
  

  اندازي سیستم تقلیل فشار راه   4.1.6.7-
  .بعد از اینکه فشار بویلر باال رفت، سیستم تقلیل فشار بخار باید گرم و در سرویس قرار داده شود

  
  تست احتراق    4.1.7-

توانایی حداکثر میزان تولید را داشت، جریان هواي احتراق باید مطابق  1وقتیکه بویلر شماره    1)
  .ف بویلر معین شودبا جریان سوخت دربارهاي مختل

ساعت و جریان هواي مناسب باید بطور  2دیگ بخار باید در هر لود پیوسته براي مدت تقریباً    2)
  .دستی دربارهاي مختلف بویلر معین شود

مراجعـه  (نسبت هوا به سوخت باید مطابق با منحنی پیش بینی شده اجراي کار برجسته بویلر    3)
 100,75,50,30%قـرار داده شـود و نسـبت بایـد دربارهـاي      ) لرشود به منحنی کار برجسته بوی

  . حداکثر تولید پیوسته بویلر تنظیم شود
بعد از اینکه مقادیر باال انجام شد، کنترل کننده جریان هوا و ایستگاه انتخاب کننده بایـد در     4)

  . حالت اتوماتیک گذاشته شود
  .یري شوداقالم زیر باید در طی تست احتراق اندازه گ   5)
(a جریان بخار  
(b فلوي آب تغذیه  
(c فلوي هوا  
(d فلوي سوخت سنگین  
(e درصد اکسیژن در گازها حاصل از احتراق  
(f دماي بخار خروجی سوپر هیتر  

 (g فلوي آب معتدل کننده  
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(h دماي آب تغذیه ورودي اکونرمایزر  
(i سطح آب درام  
(j فشار خروجی سوپر هیتر  
(k از اکونومایزر دماي گازهاي خروجی  
(l فرمال خروجی کنترل کننده اصلی  

(m فرمال کنترل کننده جریان سوخت سنگین  
(nمقدار باز بودن انتخاب کننده هاي کنترل فلوي هوا  
(o  سرعت توربینF.D.F 
(p فرمان خروجی کنترل کننده آب تغذیه  
(q  باز بودن دمپرهاي مجزا و دمپرهاي پشت مشعلها  
  )4.1.7 نمودار همراجعه شود آخر جزو( :اق نشان داده شده است به شرح زیربرنامه تست احتر 6)
  

  تنظیم کردن کنترل کننده هاي بویلر   4.1.8-
در طی ادامه داشتن راه اندازي اولیه بویلر ، هر یک از کنترل کننده ها ماننـد کنتـرل کننـده       1)

هیتر، و کنترل کننـده هـاي محلـی     سطح درام ، کنترل کننده فشار بویلر کنترل کننده دماي سوپر
  .شرح داده شد 2.3-تجهیزات کمکی تنظیم میشوند مانند روشهایی که قبالً در پاگراف  

بعد از قرار دادن نسبت جریان هوا به جریان سوخت هر کدام از اقالم تنظیم شـده گذشـته بـویلر    
  .پابرجا و ثابت خواهند ماند براي بهره برداري ثابت

پیـروي  ) لودشناور(هاي بویلر باید چک و تائید شوند بطوري که از تغییر بار بویلر کنترل کننده 2)
  )به آخر جزوهمراجعه شود (  3 کنند مانند شرح در شماره

  )4.1.8 نمودار وهمراجعه شود به آخر جز(روش تغییر بار بویلر در شرح زیر نشان داده شده است 3)
  در هر دقیقه% 2): بار( looclمیزان تغییر 

  دقیقه 30حداقل : مدت زمان هر بار ثابت
برنامه ذکر شده باال جهت راهنمایی بار بویلر معین شده اسـت و تغییـرات جزئـی قابـل قبـول       4)

  .خواهد بود
  .سیستم کنترل بویلر مانند شرح نشان داده شده در زیر تنظیم میشود  5)
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(a  کنترل کننده اصلی بویلر(boiler master) }یـان سـوخت و کنتـرل کننـده     کنترل کننده جر
  )  .                           فشار و جریان بخار(جریان هوا  

(b سطح آب درام          کنترل کننده آب تغذیه.  
(c دماي بخار             کنترل کننده جریان آب اسپري.  
 
  

  روش روشن کردن بویلر-4.1.9
  )عمومی(احتیاطهاي کلی-4.1.9.1

  ن کورهپاك کرد 4.1.9.2-
  .پاك کردن کوره باید قبل از روشن کردن مشعلها انجام شود

براي حالـت مشـترك سـوزاندن سـوخت گـاز و      (عمل پاك کردن باید مطابق باروش زیر 
  .انجام گیرد) سوخت مازوت و سوخت نفتا، به استثناء جایی که توضیح مخصوص باشد

)a( کوره تصدیق و تائید کردن، ذخیره نبودن سوخت گاز یا مازوت در.  
)b( چک کردن تفنگی هاي مشعلها که با سر مشعل مخصوص قرار داده شده باشند. 
)c(      چک کردن اینکه تمام شیرهاي قطع کننده اطمینان اختصاصـی مشـعلها و شـیرهاي قطـع

اگر شیرهاي آنها بسته نباشد عمل پاك کردن نمی تواند شـروع  . کننده اصلی بسته باشند
 .شود

)d( ن سوخت بسته باشد چک کردن اینکه شیر کنترل جریا)شیر گاز و سوخت مایع( 
)e( چک کردن اینکه تفنگی مشعلها در وضعیت آماده روشن کردن هستند. 
)f(      چک کردن اینکه شیرهاي قطع کننده اطمینان اصلی بسته باشند، بـه اسـتثناي شـیر قطـع

 کننده اصلی سوخت مازوت 
)g(  اگر مازوت سوخت آتش است، شیر راه فرعی(by pass)   ت مـازوت،  شیر کنتـرل سـوخ

شیر اصلی قطع کننده سوخت مازوت وشیر برگشـتی سـوخت مـازوت بـاز شـوند جهـت       
 گردش سوخت گرم ازمیان شاخه اصلی ورودي مشعل

)h(  اگر سوخت مازوت می خواهید استفاده کنید براي مشعلها لوله بخار اتومایز آن باید آماده
 .ار باشندچک کردن تله بخارهاي شاخه اصلی تا در وضعیت آماده به ک. شود

)i( همه دمپرهاي پشت مشعلها را باز کنید. 
)j(  دمنده را روشن کنید)درسرویس بگذارید( 
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)k(  حداکثر میزان جریان هوا نباشد 25%میزان جریان هوا باید افزایش داده شود و کمتر از. 
)l(          بعد از اینکه حالتهاي اجـازه دهنـده پـاك کـردن کـوره شـرح داده شـده در پـاراگراف

پوشش باتوم «اك کردن کوره شروع می شود بوسیله فشار دادن تصدیق شد، پ (1)1.4.7
 .روي پانل راه اندازي مشعلها» پاك کردن کوره) شروع(راه اندازي 

)m(  دقیقه 5پاك کوره کامل می شود بعد از 
)n(  اگر هیچیک از مشعلها اصلی یا .دقیقه بعد از اینکه پاك کردن کوره کامل شد 5در مدت

 .گذاشته شوند ، پاك کردن کوره دوباره باید تکرار شودپابلوت ها نتوانند در سرویس 
  روشن کردن اولین پایلوت مشعل 4.1.9.3-

  .بعد از کامل شدن پاك کردن کوره، اولین پابلوت مشعل باید به شرح زیر روشن شود
)a(  مقدار جریان هوا در حداکثر لود بـویلر، نگهداشـته    25%مقدار جریان هوا نباید کمتر از

  .شود
)b( ر پشت مشعل مورد نظر و باز کردن دمپر بقیه مشعلهابستن دمپ. 
)c(  در پانل راه » سوئیچ شیر گاز پابلوت«روشن کردن اولین پابلوت مشعل بوسیله فشار دادن

اگـر  .اندازي مشعلها و تائید شعله ثابت با روشن شدن المپ در پانـل راه انـدازي مشـعلها   
ت نباشد، شیر قطع کننده اختصاص ثانیه بعد از روشن کردن پابلوت ثاب 15شعله در مدت 

 .پابلوت بسته می شود و جرقه زدن پابلوت به طور اتوماتیک دي انرژایر می شود
)d( ًاگر شعله پابلوت مشعل ثابت نماند، آشکارا تصیح کنید علت نقص را فورا. 

باید به اندازه بیشتر از یک دقیقه قبـل از تکـرار   ) دمپر پشت مشعل(پیچ کالهک هواي مشعل 
  .کردن پابلوت باز شود روشن

  
  روشن کردن اولین مشعل 4.1.9.4-

  .روشن کردن اولین مشعل باید به شرح زیر باشد
)a( استفاده از سوخت مازوت یا نفتا.  

  .چک شود که دمپر پشت مشعل بسته باشد 1)
  .حداکثر جریان هوا نباشد 25%و تصدیق شود اینکه جریان هوا کمتر از 

  .عل نمایان باشدچک شود که شعله پابلوت مش 2)
  .پابلوت مشعل بطور اتوماتیک بسته می شود) خاموش شود(وقتی که شعله از دست برود 
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روشـن  (چک شود اینکه فشار مازوت در شاخه اصلی ورودي به مشـعل بـراي آتـش زدن     3)
  .مناسب باشد) کردن

ي بـرا ) شیر سوزنی در مسیر لوله برگشتی سوخت مازوت(اگر الزم است شیر گردش سوخت 
  .ثابت نگهداشتن فشار سوخت مازوت تنظیم شود

  )لوله سوخت مازوت در حالت گرم است(
باز شود شیر بخار اتومایز براي ورودي بخار به نفتگی مشعل و چک شود کـه فشـار بخـار     4)

  .اتومایز به اندازه الزم است
  .بسته باشد) بوسیله بخار(چک شود  که شیر تمیز کردن مشعل  5)
سـوئیچ شـیر قطـع    «نده اختصاص سوخت  مازوت باز شود، بوسیله فشار دادن شیر قطع کن 6)

  .در پانل راه اندازي مشعل» کننده اطمینان اختصاص سوخت مازوت مشعل
شیر اختصاصی . (پایلوت مشعل باید بعد از نمایان شدن شعله مشعل اصلی در کوره،بسته شود

 .)پابلوت بسته شود
در پانل راه اندازي مشعل و یا در پانـل  ) چراغ(ن شدن المپ تائید ثابت بودن شعله با روش 7)

 (MFT)ثانیه بعـد از روشـن کـردن،     15کنترل است  اگر شعله مشعل ثابت نباشد به مدت 
  .مستر فیول تریپ رخ خواهد داد

اگر شعله اولین مشعل ثابت نماند، فوراً علت نقص را پیـدا و تصـحیح کنیـد و عمـل پـاك       8)
  .ار کنیدکردن کوره را تکر

  .بعد از اینکه شعله مشعل تائید شد، دمیر پشت مشعل را در وضعیت مناسب تنظیم کنید 9)
  .شیر رو ي مسیر برگشتی سوخت سنگین را ببندید 10)

  
)b( سوزاندن سوخت گاز  

  .چک کنید که دمپر پشت مشعل بسته باشد 1)
  .حداکثر جریان هوا نباشد 25%تائید شود که مقدار جریان هوا کمتر از 

  .چک کردن اینکه شعله پایلوت مشعل نمایان است 2) 
پابلوت مشعل بطور اتوماتیـک بسـته   ) شعله پابلوت خاموش شود(وقتیکه نقص شعله رخ دهد 

  .میشود
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سوئیچ شـیر اصـلی قطـع    «باز کردن شیر اصلی قطع کننده سوخت گاز، بوسیله فشار دادن  3)
  .درروي پانل کنترل مشعلها» کننده سوخت گاز

  .چک شود که فشار سوخت گاز در شاخه ورودي به مشعل کافی باشد 4)
سـوئیچ شـیر قطـع کننـده     «باز کردن شیر قطع کننده اختصاصی مشعل بوسیله فشار دادن  5)

  .در روي پانل راه اندازي مشعل» اختصاصی مشعل سوخت گاز
مشـعل بسـته   پابلوت مشعل باید بعد از تثبیت شعله مشعل بسته شود و شیر اختصاصی پابلوت 

  .شود
  .تائیدثابت بودن شعله با روشن شدن چراغ در پانل راه اندازي مشعل ویا در پانل کنترل 6)

ثانیه، بعد از روشن کردن مشعل، ثابت نماند مستر فیول تریـپ   15اگر شعله مشعل در مدت 
(MFT) رخ میدهد.  

کرده و پاك کردن کوره را اگر شعله اولین مشعل ثابت نماند، فوراً عیب را پیدا و رفع عیب 7)
  .تکرار کنید

بعد از اینکه شعله ثابت شد، دمپر پشت مشعل را در وضعیت مناسب مشـعل روشـن قـرار     8)
  .دهید

  .پایلوت مشعل پس از ثابت ماندن شعله مشعل باید بسته شود 9)
  .چک کردن ثبات شعله مشعل 10)

  
  روشن کردن پابلوت مشعلهاي بعدي 4.1.9.5-

  :روشن کردن پابلوت مشعلهاي بعدي به شرح زیر است طرز عمل براي
(a بستن دمپر پشت مشعل.  

مقدار جریـان هـوا در حـداکثر میـزان هـوا       25%تائید شود اینکه مقدار جریان هوا کمتر از 
  .نباشد

(b  در پانل راه » سوئیچ شیر گاز پابلوت«روشن کردن پابلوت مشعل بعدي بوسیله فشار روي
  .د ثبات شعله با روشن شدن چراغ در پانل راه اندازي مشعلاندازي مشعل و تائی

اگر شعله بعد از روشن کردن ثابت نشد، شیر اختصاصی گاز پابلوت بسته مـی شـود و جرقـه    
  .زدن قطع میشود بطور اتوماتیک

(c اگر شعله پابلوت مشعل ثابت نمی ماند، فوراً علت اشکال را پیدا و رفع عیب کنید.  
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  .ید باز شود به مدت بیشتر از یک دقیقه، قبل از تکرار روشن کردندمپر پشت مشعل با
  

  .روشن کردن مشعل بعدي 4.1.9.6-
  .به شرح زیر است) 2مشعل شماره (روش روشن کردن مشعل بعدي 

(a استفاده از سوخت مازوت یا نفتا  
  .چک کنید دمپر پشت مشعل بسته باشد 1)

  .ریان هوا نباشدحداکثر ج 25%تائید شود جریان هوا کمتر از 
  .چک کنید که شعله پابلوت مشعل نمایان باشد 2)

  .وقتیکه نقص شعله رخ دهد، پابلوت مشعل  بطور اتوماتیک بسته می شود
چک کنید که فشار سوخت مازوت در شاخه اصلی ورودي مشعل براي روشن شدن مشعل  3)

  .کافی باشد
تفنگی مشعل و چک کنید که فشـار بخـار   باز کردن شیر بخار اتومایز براي ورود بخار به   4)

  .براي کنترل کافی است
  .چک کنید که شیر بخار تمیز کننده مشعل بسته باشد 5)
سوئیچ شیر اختصاصی قطع «شیر قطع کننده اختصاصی سوخت مشعل را بوسیله فشار روي  6)

مشـعل  باز کنید، در پانل راه اندازي مشعل پس از اینکه شـعله  » کننده مشعل سوخت مازوت
نمایان و ثابت شد، پایلوت مشعل بسته شود که متعاقب آن شیر اختصاصی پایلوت بسـته مـی   

  .شود
  .تائید ثبات شعله با روشن شدن المپ در پانل راه اندازي مشعل 7)

اگر شعله مشعل بعداز روشن کردن ثابت نشود، شیر قطع کننـده اختصاصـی مشـعل سـوخت     
  .سازوت بطور اتوماتیک بسته می شود

  .اگر شعله مشعل ثابت نشد، فوراً علت را پیدا و رفع کنید 8)
  .قبل از تکرار روشن کردن مشعل باید دمپر پشت مشعل بیشتر از یک دقیقه باز شود

بعد از اینکه شعله مشعل ثابت شد، دمپر پشت مشعل را براي وضعیت مناسب مشعل روشن  9)
  . تنظیم کنید

  چک کردن ثبات شعله مشعل 10)
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(b زاندن سوخت گازسو  
  .چک کنید دمپر هواي پشت مشعل بسته باشد 1)

  .حداکثر جریان هوا نباشد 25%تائید شود که مقدار جریان هوا کمتر از 
  .چک کنید که شعله پابلوت مشعل نمایان باشد 2)

  .وقتیکه نقص شعله رخ دهد، پابلوت مشعل  بطور اتوماتیک بسته می شود
شاخه اصلی ورودي مشعل براي روشن شدن مشعل کافی   چک کنید که فشار سوخت گاز 3)

  .باشد
سوئیچ شیر اختصاصـی  «شیر اختصاصی مشعل سوخت گاز را باز کنید، بوسیله فشار دادن   4)

  .قطع کننده سوخت گاز مشعل، در پانل راه اندازي مشعل
پس شـیر  پابلوت مشعل باید بسته شود بعد از اینکه شعله مشعل اصلی در کوره تائید شد و س

  .اختصاصی پابلوت هر مشعل بسته شود
اگر شعله مشعل بعد از روشن کردن ثابت نشود، شیر اختصاصی مشعل سوخت گـاز بطـور    5)

 .اتوماتیک بسته می شود
  .اگر شعله مشعل ثابت نشد، فوراً عیب را پیدا و رفع کنید 6) 

  .از روشن کردن مجدد دمپر هواي پشت مشعل باید به مدت بیشتر از یک دقیقه باز شود قبل
  .بعد از اینکه شعله مشعل ثابت شد، دمپر پشت مشعل جهت تأمین هواي مشعل تنظیم شود 7)
  .چک کردن ثبات شعله مشعل 8)
  

  افزایش مشعلهاي روشن 4.1.9.7-
بایـد بـه   )  6تا مشعل شماره 3از مشعل شماره (طرز عمل براي روشن کردن مشعلهاي بعدي 

  .شرح زیر باشد
(a ندن سوخت مازوتسوزا  
  .کنترل احتراق باید به صورت دستی اجراء شود 1)
  .افزایش جریان هوا 2)
  .چک کردن دمپر پشت مشعل که بسته باشد 3)
  .پابلوت مشعل باید در سرویس گذاشته شود 4)

  )مراجعه شود در روشن کردن پابلوت هاي بعدي 4.1.9.5به پاراگراف (
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شد، مشعل اصلی باید به دقت در سرویس گذاشته شود به بعد از اینکه شعله پابلوت ثابت  5)
  :شرح زیر

بایدبه آرامی و کافی جهت روشن کردن ) شیر دستی قبل از مشعل(شیر ناظر سوخت مازوت *
  .مشعل باز شود

بعد از اینکه روشن کننده بسته شد،شیر دستی قبل از مشعل به آرامی و بطور کامل باز شـود  *
  .انی فشار سوخت مازوتجهت جلوگیري زا افت ناگه

  )سوزاندن سوخت مازوت (a)روشن کردن مشعل بعدي (مراجعه شود  4.1.9.6به پاراگراف (
  .گذاشته شود، اگر الزم باشد» حالت اتوماتیک«سیستم کنترل احتراق  باید به  6)
  

(b سوزاندن سوخت گاز  
  .انجام شود (manual)کنترل احتراق باید به صورت دستی  1)
  .هوا افزایش داده شودجریان  2)
  .چک شود که دمپر پشت مشعل بسته باشد 3)
  .پابلوت در سرویس گذاشته شود 4)

  »روشن کردن پابلوت هاي بعدي«مراجعه شود  4.1.9.5به پاراگراف (
بعد از اینکه شعله روشن کننده ثابت شد، مشعل اصلی باید به دقت در سـرویس گذاشـته    5)

  :شود به شرح زیر
  .وخت گاز باید به آرامی و به اندازه روشن شدن مشعل باز شودشیر دستی س*
بعد از اینکه پابلوت بسته شد، شیر دستی باید به آرامی کامالً باز شـود جهـت جلـوگیري از    *

  .افت ناگهانی فشار سوخت گاز
سـوزاندن سـوخت    (a)روشـن کـردن مشـعلهاي بعـدي      4.1.9.6مراجعه شود به پاراگراف (

  .مازوت
  .گذاشته شود» بهره برداري ا اتوماتیک«نترل احتراق بایدروي  سیستم ک 6)
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  ثبات شعله 4.1.9.8-
(a) اي احتراقوتوزیع ه.  

جـدا در کانـال هـواي ورودي    ) دمپـر (توزیع هواي احتراق براي هر مشعل باید بوسیله دریچه 
اند تنهـا  هر کدام نصب شده . آن نباید بوسیله دمپرپشت مشعل تنظیم شود. مشعل تنظیم شود

  .براي چرخش دادن به هواي احتراق
 (b)شکل شعله  

  سوخت مازوت  1)
بهترین شکل شعله حاصل می شود بوسیله تنظیم صحیح تفنگی مشعل وباز کردن پیچ کالهک 

  .هوا
اگر دمپر پشت مشعل کم باز باشد، یک نیروي گرداننده بزرگتر داده خواهد شد بـراي هـواي   

  .طول شعله کوتاهتر خواهد شد احتراق و عرض شعله وسیعتر و
اگر در برخورد با شعله صدا ایجاد می شود، تفنگی مشعل باید یک مقدار کـم عقـب کشـیده    

  .شود
  .سوزاندن سوخت گاز 2)

بهترین شکل شعله بوسیله تنظیم وضعیت مشعل گاز و مقدار بـاز بـودن دمپـر پشـت مشـعل      
  .حاصل میشود

(I وي گرداننده بزرگتر به هواي احتـراق داده خواهـد   نیر. اگر دمپر پشت مشعل کم باز باشد
  .شد و شعله عریض تر و کوتاهتر خواهد شد

  
  .احتراق) باالو پائین رفتن شعله(نوسان  3)

  .اگر نوسان احتراق رخ داد، موارد زیر باید چک شوند و تصحیح گردند
  .جریان هواي احتراق*
  .مقدار باز بودن دمپر پشت مشعل*
  .براي سوزاندن سوخت مایع و وضعیت مشعل براي سوخت گاز وضعیت نفتگی مشعل*

اگر نوسان شعله را نتوانستید متوقف کنید بوسیله تصحیح کارهاي فوق، مقدار جریان سـوخت  
  .را کاهش دهید و سپس افزایش دهید آن را به تدریج
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  .تعیین صحیح مقدار جریان هواي احتراق 4)
ن هواي احتراق براي جریان سوخت هر مشعل خیلی داوري کردن براي کافی بودن مقدار جریا

  .مشکل است
آن تنها می تواند بوسیله فرد مجرب تعیین شود و تغییر داده شود و بوسـیله اپراتـور بـویلر در    

  .لودهاي مختلف تعیین گردد
  

  .استانداردهاي عمومی براي احتراق صحیح سوخت مایع به شرح زیر نشان داده شده است
  شدودي که از دودک

  جریان هوا  وضعیت شعله  بیرون می زند

  اضافی  تابش شعله سفید، و محیط مرئی صاف و روشن  روشن، کمی زرد  یا سفید

  شبیه باال

  باالي شعله نارنجی می شود
هاي حاصل از احتـراق تقریبـاً روشـن اسـت     گاز

ب به زحمت دیـده میشـود در حالـت    دیواره عق
  .سنگین، کوره پر از شعله است بار

  )کافی(صحیح 

شعله مایل به قرمز می شود داخل کوره تاریـک    خاکستري یا سیاه
  .می شود

  )ناکافی(کم 

  
بهترین وضعیت احتراق شامل هرمیزان و تنظیم تعیین خواهد شد بوسیله مهندس راه انداز  5)

  .در طی بهره برداري
  

  .پیشنهاد غلظت سوخت مازوت 4.1.9.9
براي موفقیت آمیـز   1شماره  RED WOODیه در ثان 220غلظت سوخت مایع باید کمتر از 

  .بودن و مطمئن بودن جهت آتش گرفتن در مشعلهاي سوخت مایع با اتومایز هوا یا بخار 
از هواي اتومایز ممکن است تنها براي راه اندازي اولیه استفاده شود در طـی بهـره بـرداري    * 

  .یادداشت شده در باالو تحت شرایط غلظت ) هواي اتومایز استفاده نمی شود(نرمال 
  راه اندازي بویلر هاي بعدي 4.2-
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  بر نامه زمانبندي راه اندازي 4.2.1-
باید مطابق با دستورالعمل زیر انجام  4,3,2، راه اندازي بویلرهاي شماره 1بعد از بویلر شماره 

  .شود
  .خشک کردن و جوشاندن 1)

  .وزیدن به بیرون 2) 
  .تست شیرهاي اطمینان 3)

  .ت مدار فرمان بویلرتس  4)
  .تهیه بخار 5)
  .تست احتراق 6)
  .تنظیم کنترل کننده هاي بویلر 7)

  )4.1.1شکل . (مراجعه شود» به روش راه اندازي اولیه«براي جزئیات روش راه اندازي، 
  

  آماده کردن وسایل کمکی  4.2.2-
  .چک در سرویس آمدن وسایل کمکی زیر باید قبل از راه اندازي انجام شود

)a(  پمپ هاي تغذیه.  
)b(  و گرداننده ها 4یا 3،2دمنده هاي بویلرهاي شماره. 
)c(  پمپ هاي تزریق مواد شیمیائی)4و یا شماره    3،2براي بویلر هاي ) فسفات. 
)d(  4ویا   3،2کولرهاي سیستم نمونه گیري براي بویلرهاي. 

ی، به پاراگراف براي آماده کردن پمپهاي آب تغذیه بویلر، دمنده و پمپهاي تزریق مواد شیمیائ
  .مراجعه شود 3.5

  .همچنین آماده کردن و راه اندازي کولرهاي نمونه گیري باید به شرح زیر انجام شود
 .براي کولرهاي نمونه گیري در دسترس باشد) کولینگ(آب سرد  1)  

  .با استفاده از محلول استاندارد PHکالیبره کردن نشان دهنده اندازه  2)
راي هر نمونه گیر نباید استفاده شود تا زمانیکه جوشـاندن بـویلر کامـل    لوله نمونه گیري ب 3)

  .نشده است
هر لوله نمونه گیري بایـد تمیـز   ) وزیدن(در طی باال بردن فشار بویلر در عمل فلش کردن   4)

  .شود با بخار تولید شده خود بویلر
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ر داده شـود از داخـل   بعد از تمیز کردن لوله نمونه گیر، آب یـا بخـار نمونـه میتوانـد عبـو      5)
  .کولرهاي نمونه گیري

  
  .راه اندازي وروشن کردن بویلر 4.2.3-

»  (NO.1)راه اندازي اولین بویلر «اصوالً بویلرهاي بعدي باید راه اندازي شوند مطابق با روش 
  .به استثناي جایی که روش و عملکرد مخصوص بخواهد
  .چهار بویلر در سرویس هستنددر این حالت، تجهیزات زیرو لوله هاي مشترك براي 

 HPSبخار فشار باال  1)
 MPSبخار فشار متوسط  2) 
 LPSبخار فشار کم  3)

  تلمبه هاي آب تغذیه بویلر  4)
  هواگیر 5)
  گرم کننده آب تغذیه بویلر 6)
  

  خشک کردن و جوشاندن 1)
  4.1.2تکرارکنید عملهاي شرح داده شده در پاراگراف 

  )Blow out(وزیدن 2)
  4.1.3کنید کارهاي شرح داده شده در پراگراف تکرار 

  .شوند)Blow out(بویلرهاي بعدي باید بطور مستقل و جداگانه *
  تست شیرهاي اطمینان 3)

 4.1.4تکرارکنید کارهاي شرح داده شده در پاراگراف 
  تست اتصاالت و فرمانهاي ابزار دقیقی بویلر  4)

  .مراجعه شود 4.1.5به پاراگراف 
  تهیه بخار 5)

(a)  به هر حال، . باالبرده شود 4.1.6.2فشار بویلر مطابق با روش شرح داده شده در پاراگراف
البته سـوخت سـنگین بـراي راه انـدازي اولیـه      . (بویلر باید بوسیلۀ سوخت مازوت روشن شود

  )استفاده نمی شود



٨٠ 
 

(b)  به تدریج باز بعد از اینکه فشار بویلر باال رفت وبه حد مخصوص رسید، شیر رنج ولو باید
  .و بویلر به بهره برداري برسد

  تست احتراق 6)
  4.1.7تکرار کنید روش شرح داده شده در پاراگراف 

  تنظیم کنترل کننده هاي بویلر 7)
  .را تکرارکنید 4.1.8روشهاي شرح داده شده در پاراگراف 

  روشن کردن مشعل 8)
  .بویلرهاي بعدي باید با سوخت مازوت روشن شوند

  :ولی به شرح زیر می باشدروشهاي اص
)a( )لوله سوخت مازوت باید گرم شود بوسیله بـاز کـردن شـیر روي مسـیر برگشـتی      ) مسیر

  .سوخت مازوت
)b(  مسیر بخار اتومایز مشعل باید با بخارmps گرم شود. 
)c(  پاك کردن کوره) مراجعه شود  4.1.9.2به پاراگراف( 
براي راه اندازي دمنده .انجام میشودپاك کردن کوره بوسیله هواي تولیدي دمنده هاي بویلر * 

 .مراجعه شود 3.5.3ها به پاراگراف 
)d(  روشن کردن اولین پابلوت) مراجعه شود 4.1.9.3به پاراگراف ) (1شماره( 
)e(   روشن کردن اولین مشعل سوخت مـازوت)  بـراي  . (بـانوع بخـار پـودر کننـده    ) 1شـماره

 ).مراجعه شود (a)4.1.9.4جزئیات، به پاراگراف 
)f( ن پابلوت بعدي روشن کرد) مراجعه شود 4.1.95به پاراگراف ) (2شماره.( 
)g(  روشن کردن مشعل بعدي سوخت مازوت)4.1.9.5بـه پـاراگراف   )(2شماره (a)   مراجعـه

 ).شود
)h(  3روشن کردن پابلوت شماره (NO.3) ) مراجعه شود 4.1.9.5به پاراگراف. 
)i(  سوخت سنگین  2روشن کردن مشعل شماره) جعه شودمرا 4.1.9.7به پارگراف.( 
)j(  4روشن کردن پابلوت شماره  ) مراجعه شود 4.9.5به پاراگراف.( 
)k(  سوخت سنگین  4روشن کردن مشعل شماره) 4.1.9.7به پاراگراف(a) مراجعه شود.( 
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  .راه اندازي نرمال بعد از عملیاتی کردن بویلر 4.3-

ري و یـا بسـتن طبـق    این پاراگرف شامل راه اندازي وبهره برداري بویلر، بعد از بستن اضـطرا 
  .برنامه در طی بهره برداري نرمال است

روش راه اندازي بویلر بعدي، شرح داده شـده  «اصوالً روش راه اندازي بویلر سرد باید همانند 
  »باشد 2-4در پاراگراف 

  .در این حالت خشک کردن یا جوشاندن و دمین بویلر الزم نیست انجام شود
  .انتخاب کردن نوع سوخت 4.3.1-

  .بویلر باید راه اندازي شود هم با سوخت مازوت، هم با نفتا و هم با سوخت گاز 1)
بعد از اینکه بویلر با سوخت مازوت روشن شد نوع سوخت ممکن است عوض شود،  2) 

از سوخت مازوت به سوخت گاز عوض کردن سوخت باید در یک به یک مشعلها انجـام  
  :شود به شرح زیر

)a( تقطع کردن مشعل سوخت مازو. 
)b( پاك کردن مشعل با بخار پودر کننده. 
)c(   روشن کردن پابلوت) مراجعه شود 4.1.9.5به پارگراف.( 
)d( کردن مشعل سوخت گازروشن)4.1.9.4به پاراگراف(b)  4.1.9.6یا(b) مراجعه شود.( 

اگر چه بویلرها براي بهره برداري با یک نوع سوخت و ترکیب سوختهاي مازوت یـا   3)
اند، ولی پیشنهاد میشود جهت اطمینـان بیشـتر و دقـت در بهـره     نفتا و گاز طراحی شده 

  .برداري، هر بویلر تنها بایک نوع سوخت مازوت، نفتا و یا سوخت گاز بهره برداري شود
وقتیکه چهار بویلر در سرویس است و با روش ترکیب سوخت مازوت یـا نفتـا وسـوخت    

  .وندگاز، پیشنهاد میشود بویلرها به شرح زیر بهره برداري ش
)a(  بهره برداري دو بویلر) با سوخت مازوت  یا نفتا) 2و شماره  1بویلرهاي شماره. 
)b(  بهره برداري بویلرهاي دیگر) با سوخت گاز) 3و4بویلرهاي. 

بایـد راه   1وقتی همه بویلرها بسته میشوند پس از انجام مأموریت آنهـا بـویلر شـماره     4)
  :اندازي شود به شرح زیر

)a(  راه انـدازي اولیـه  «دسترس است راه اندازي بویلر ماننـد  اگر سوخت گازائیل در «
 .انجام می شود)  4.1پاراگراف (
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)b(   اگرگازوئیل در دسترس نیست بویلرباید راه اندازي شود با مشعلهاي سوخت مـازوت
شـماره   REDWOODثانیـه  220و هواي اتومایزتحت یک غلظت سوخت مازوت کمتـراز  

1.* 
  :راه اندازي بویلر گرم 4.3.2-

دمـاي  (تی که بویلر بعد از یک فاصله کوتاه بسته شود راه اندازي می شود در حالـت گـرم   وق
  )است 1000Cآب بویلر بیشتر از 

روش شـرح داده شـده در پـاراگراف    . باشد» راه اندازي بویلر بعدي«طرز عملکرد باید مانند 
  .به استثناي در نظر گرفتن سطور بعد 4.2
لوله اي که (از شوند و بخار آب مقطر شده در لوله اسپري شیرهاي تخلیه سوپر هیتر باید ب )1(

  ).یعنی ونت آن نیز باز شود(به اتسمفر فرستاده شود) آب دي سوپرهیتر تزریق می شود
شیر تخلیه لوله بخار سوپر هیت خروجی باز شود و بخار آب مقطر شده در آن و لوله بخار  )2(

 ).شود یعنی شیر ونت آن باز(خروجی به بیرون فرستاده شود
در این مورد، بخارهاي آب مقطر شده قسمت لوله هاي سوپر هیـت ولولـه  بخـار سـوپرهیت      

 .خروجی بویلر باید کامالً به اتمسفر فرستاده شوند
بعد ازاینکه وزیدن آب مقطر کامل شد، مقدار باز بودن شـیرها بایـد ماننـد شـرح پـاراگراف      

4.1.2(3)-(b)-3) تنظیم شوند.  
  

  تنظیم بهره برداري بویلرترتیب و  4.3.3-
بعد از باال بردن فشار،بویلر مسیریابی ، تنظیم و ترتیب بهره برداري کردن بویلر بایـد بـه   

  .شرح زیر انجام شود
  .همه مشعلها باید براي بهره برداري آماده شوند 1)
ـ   2) ا از ابتدا بویلر مستر کنترلر باید بطور دستی اداره شود وبعد از تنظیم و مرتب شـدن کاره

  .حالت دستی به حالت اتوماتیک تغییر وضعیت داده شود
تلمبه هاي آب تغذیه بویلر باید قبل از تنظیم بویلر، راه اندازي شوند با مـورد توجـه قـرار     3)

  .دادن آب تغذیه مورد نیاز بویلر
باید بعد از اینکه فشار خروجـی بـویلر بـا    ) رنج ولو(شیر مسدود کننده بخار خروجی بویلر  4)

  .فشار خط اصلی بخار فشار باال اختالفی نداشتند باز شود
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  .رنج ولو باید ابتدا باز شود و رنج ولو به تدریج باز شود) مسیر فرعی( by passشیر  -
لود بویلر باید به تدریج افزایش داده شود، با دقت و نگاه کردن بـه وسـایل ابـزار دقیقـی      5)

  .مختلف در روي پانل کنترل
پـاراگراف  (در » راه اندازي بویلر بعـدي «) 4.1پاراگراف (به ) جزئی(مفصل  براي شرحهاي -
  .مراجعه شود) 4.2
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  )5فصــل ( 
  

  بهره برداري عادي یا نرمال 5-
  .چک کردن روزمره براي بهره برداري 5.1-

  .اقالم بازدید یا بررسی روزمره 5.1.1-
گردند و تنظیم گردند جهت تائید وضعیت بهره بـرداري  اقالم زیر باید چک شوند و ثبت  (1)
  .بویلر 
  ).مراجعه شود 4.1.9.8به پاراگراف (استحکام و ثابت شعله  1)
  .فشار، دما، جریان و نشان دهنده سطح آب درام در پانل کنترل مرکزي 2)
  .کیفیت آب تغذیه بویلر و آب بویلر 3)
  

  .اقالم زیر باید در فواصل معین چک شوند(2) 
  ).مخصوصاً فشار ورودي و خروجی فیلتر(وسایل ابزاردقیق محلی  1)
فشـار و سـطح روغـن، سیسـتم     ) (کمکی(حالت بهره برداري کردن از تجهیزات اضطراري  2)

  ).روغنکاري و دماي یاتاقانها و غیره
  .)اگر گیج شیشه اي کثیف با مه دار بود، شیشه آبنما باید تمیز گردد( آبنماي درام باال  3)
  ).نشتی گاز، خسارت عایقها و آجرهاي نسوز و غیره(چک صحیح بویلر  4)
مخصوصاً هنگامیکه لـود بـویلر در حـال    (چک آتش داخل کوره از دریچه هاي دید کوره  5)

  ).افزایش یا کاهش است، تعویض مشعلها و غیره
  

  :وضعیت آب بویلر 5.1.2-
  .ی طوالنی بویلر استوضعیت آب بویلر مهمترین اصل براي تأمین کردن زندگ

تزریق مواد شیمیایی براي کیفیت آب بویلر یـک کـار الزم و ضـروري اسـت و در پـاراگراف      
  .شرح داده شده است (2)1.2.1

با توجه . مقدار تزریق مواد شیمیایی باید بوسیله پمپ ضربتی تزریق مواد شیمیایی تنظیم شود  
  .به آنالیز کیفیت آب بویلر 
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مراجعـه   (2)1.2.1یفیت آب تغذیه بویلر و آب بویلر بـه پـاراگراف   براي محدودة ک 1) 

  .شود
  .روش درست کردن محلول مواد شیمیایی 2)

محلول شیمیایی براي تزریق شیمیائی ، باید قبل از پر کـردن آنهـا در مخـزن مـواد شـیمیایی      
  .شوند محلولهاي شیمیایی باید به شرح زیر آماده 3.3.1آماده شوند مانند شرح پاراگراف 

  
  
  

  مواد شیمیایی  طرز تهیه کردن
  محلول شیمیائی

  آب خالص
ــاده  مـــــــــ

  شیمیایی
ــد پـــاکی و  درصـ

  %خلوص 
  ماده شیمیایی  فرمول مولکولی

9681  
6 kg > 98 Na2HPO4.12H20 

ــدیم  دي ســــ
  فسفات  فسفات

(0.5% wt) 
26kg > 97.5 Na3 PO4.12H20 

ــدیم  ــري سـ تـ
  فسفات

9801  20 kg 50 N2H4.H20 هیدرازین  هیدرازین  
(0.2% wt) 

9601  40kg 25 C4H,NO مورفولین  مورفولین  
(1.0% wt) 

  
  
  ]احتیاط[

  .مستقیماً دست خود را به هیدرازین نزنید 1.

  .از آتش در نزدیک هیدرازین استفاده نشود 2.
  .در اتمسفر است، انفجار رخ می دهد 1ppmیاغلظت  520Cهنگامیکه دما باالي (

بعد از آماده ) مخصوصاً چشمها(یا بیشتر براي افراد مضر است  10%غلظت محلول مورفولین با  3.
  .کردن، چشمها با چشم شوي موجود در اتاق مواد شیمیایی، شسته شوند
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  چک کیفیت آب (3)

  (2) 1.2.1کیفیت آب تغذیه و آب بویلر باید چک و نمونه گیري شود مانند شرح پاراگراف 
  

  یادداشت
اري از بویلر جدید، تکرار آزمایشات بـراي تعیـین نـوع و مقـدار     در طی اوایل بهره برد

مواد شیمیایی مقتضی و همچنین تصحیح مقدار شارژ مـواد شـیمیایی، یـک کـار الزم و     
  .ضروري می باشد

  
  
  
  مقدار تخلیه دائم(4)

  
  

تخلیه آب بویلر براي ثابت نگهداشتن کیفیت آب بویلر در اندازه مقدار ارزیابی شده یک 
  .زم و ضروري استکار ال

  
  مقدار ناخالصیهاي ویژه موجود در آب تغذیه          100*                                   

  =درصد تخلیه دائم
  )درصد کیفیت آب تغذیه(مقدار استاندارد ناخالصیهاي ارزیابی شده در آب بویلر                           

  
  

  :تعیین شود با حجم ترکیبات زیرمقدار تخلیه دائم باید محاسبه و 
  سیلیکات*
  مجموع امالح محلول*
 (CL)یون کلرید *

 *W=G+W 
 * W=X/100*W 
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  w=X/100-X* Gنتیجه میگیریم *
G  = تن بر ساعت(بخار تولیدي بویلر(  
W  = تن بر ساعت(مقدار آب تغذیه بویلر(  
w  = تن برساعت(مقدار بلودان(  
X  = درصد(مقدار درصد بلودان آب تغذیه(  

  : مثال
  اگر آب تغذیه حاوي ترکیبات نشان داده شده در جدول  زیر باشد، مقدار تخلیه دائم چقدر است؟

BOILER WATER 
LIMIT VALUE  

BOILER FEED 
WATER 

    
5 0.1 ppm SILICA SIO2 

300 0.55 Ppm  TOTAL DISSOLVED 
SOLIDE 

50 0.10 Ppm  CHLORIDE ION CL 

  .ناخالصیها به شرح زیر بدست می آید مقدار تخلیه الزم براي
  براساس سیلیکات=2.0%=100*0.1/5 

Onth basis of silica 
  براساس جامدات محلول=0.17%=100*0.5/300

Onth basis of sdids 
  براساس یون کلرید=0.2%=100*0.10/50

  .باشد 2%بنابراین درصد تخلیه دائم برپایه سیلیکات الزم است که 
2/100-2*226.8=4.6T/hr=مقدار تخلیه دائم  

  
  :تخلیه انجام میشود، غلظت امالح محلول در آب بویلر به شرح زیر است 2%وقتی که 

 0.1/0.02=5ppm=سیلیکات  
0.55/0.02=27.5ppm=امالح جامد  

0.1/0.02=5ppm=یون کلر  
  

  احتیاط ویژه (5)
بهره برداري می ) تی باالیعنی با کانداکتیوی(وقتیکه بویلر با آب تغذیه و آب بویلر کم کیفیت   

در بـویلر و   (carry-over)فساد تدریجی، تشکیل جـرم وحمـل اجسـام    : شود عیبهایی مانند
  .تجهیزات کمکی رخ خواهد داد
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دردسرهاي احتمالی که براثر استفاده از آب تغذیه، آب بویلر )  5.1.3جدول (در جدول زیر   
  .ان داده استو آب مقطر با کیفیت پائین، رخ خواهد داد را نش

  چک کارائی بویلر 5.1.3-
  .کارائی بویلر باید در فواصل معین بوسیله اطالعات زیر چک شود

  .جریان بخار خروجی بویلر -1
 .جریان آب تغذیه بویلر -2
 .دماي آب خروجی هواگیر -3
 .دماي آب تغذیه خروجی گرم کننده آب تغذیه فشار باال بویلر -4
 .دماي بخار خروجی سوپرهیتر -5
 .پري معتدل کنندة سوپر هیترجریان آب اس -6
 ).گازهاي خروجی(درصد حجم اکسیژن در گازهاي حاصل از احتراق  -7
 .دماي گازهاي خروجی از اکونومایزر -8
 .سرعت توربین دمنده ها -9

 .مکش هوا در کانال هوا مشعل - 10
 .مکش کوره - 11
 .مکش گازهاي خروجی اکونومایزر - 12
 .جریان هواي احتراق - 13
 .جریان سوخت - 14
 .فشار سوخت ورودي مشعل - 15

  
  دوده زدائی 5.1.4-

وقتی سوخت مازوت مصرف می شود در بویلر، دوده زدائی باید یکبار در روز انجام شود جهت  1)
انجام مراقبت و جذب گرماي بیشتر بویلر و براي محافظـت بـویلر از کثیـف شـدن لولـه بوسـیله       

  .گازهاي حاصل از احتراق
  .یش یابد، فاصلۀ دود زدائی باید کمتر شوداگر لوله هاي بویلر کثیف شوند و مکس کوره افزا 2)
ولـی  . سیستم دودزدائی طوري طراحی شده است که بطور اتوماتیک و تابعی بهره برداري شـود  3)

  .آن به صورت دستی نیز میتواند بهره برداري شود
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  ]احتیاط[

  .وقتیکه بویلر در حالت سرد است دوده زدائی نباید انجام شود 1.

  .یلر بسته شود، دوده زدائی باید انجام شودقبل از اینکه بو 2.
  

  )درام پائین(تخلیه موقت 5.1.5-
طبق دستور، براي گرفتن لجن و گل والي پائین ترین نقطه بویلر، تخلیه موقـت بایـد انجـام شـود     

  .جداي از تخلیه دائم
امـا آن ممکـن اسـت در    . تکرار تخلیه موقت یکبار در سال براي هـر بـویلر توصـیه شـده اسـت     

  .ضعیتهاي مختلف آب صنعتی تغییر کندو
  .شیر تخلیه آب درام پائین،وقتیکه آتش در داخل کوره برقرار است نباید باز باشد

  .روش تخلیه موقت در طی بهره برداري بویلر به شرح زیر است
میلیمتـر بـاالي سـطح نرمـال آب      50آنقدر آب به بویلر بدهید تا سطح آب درام باال بـه   -1

  .برسد
 .تخلیه آب درام را بطور کامل بار کنید شیر اولیه -2
 )ثانیه 2-3هر بار (شیر تخلیه ثانویه را باز و بسته کنید به سرعت چندین مرتبه  -3
 .سپس شیر اولیه تخلیه آب درام را به طور کامل ببندید -4
  

  .کارهاي دوره اي در طی بهره برداري بویلر 5.2-
  تمیز کاري سر مشعلهاي سوخت مازوت 5.2.1-

کمتر از یکبـار در  ) کروسین(، مشعلهاي سوخت سنگین باید تمیز شوند بوسیله نفت سر مشعل
  .هفته

  .روش آن به شرح زیر است
  .لود بویلر را کاهش دهید -1
 .شیر اختصاصی سوخت مشعل را بسته و سپس با بخار تمیز کنید -2
 .تفنگی مشعل را بیرون بیاورید -3
 .سرمشعل را تمیز کنید -4
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 .قرار دهیدتفنگی مشعل را در جاي خود  -5
 .روشن کنید مشعل را با در نظر گرفتن فشار سوخت -6
  

  .تمیز کردن مشعلها بایدیک به یک انجام شود
بعد از اینکه هر مشعل را در جاي خود قرار دادید وضعیت مشعل ودمپـر پشـت مشـعل بایـد     

  .تنظیم شوند در وضعیت معین در طی تست احتراق
  
  

  یستم روغنکاريتمیز کردن صافی سوخت و فیلتر س 5.2.2-
فیلترهاي سوخت مازوت و فیلترهاي تجهیزات اضطراري باید سریع تعویض شوندبا فیلتر آماده 

  .و تمیز شوند هنگامیکه اختالف فشار ورودي و خروجی فیلتر افزایش می یابد
  گاه جهت تستشارسال نمونه به آزمای 5.2.3-

BOILER WATER- FEED WATER –    حاصـل از احتـراق    بخار اشـباع و دمـاي گازهـاي
، باید نمونه گرفته شود و به آزمایشگاه ارسال شد و تجزیه و تحلیـل شـود بـه     ECOخروجی 
  :شرح زیر

 .آب تغذیه، آب بویلر و بخار اشباع می توانند بوسیله سیستم نمونه گیري، نمونه گیري شوند
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  )6فصــل (
  

  بویلر بستن6-
  )از سرویس خارج کردن بویلر(  SHUT DOWNبرنامه زمان بندي  6.1-

بـویلر، کـه   ) سرتاسـر (هربویلر باید سال به سال بسته شود جهت بازرسی و چک کردن همه جاي 
  .این کار جهت بهره برداري مطمئن و افزایش طول عمر بویلر مؤثر می باشد

  
  تغییر کنترل کننده هاي بویلر 6.1.1-

کثر میزان تولید بویلر، کنترل احتراق بویلر، کنترل آب حدا 30%در زمان کاهش لود بویلر تا  (1)
  .تغذیه و کنترل دماي بخار باید بطور اتوماتیک اداره شود

 
  حداکثر میزان تولید بویلر 30%وقتیکه لود بویلربه 2) 

  .رسید، کنترل کننده هاي باال باید از حالت اتوماتیک به حالت دستی تغییر داده شوند
  بستن بویلر 6.1.2-

قبل از اینکه بویلر بسته شود، باید دوده زدائی انجام شود و از آب بویلر نمونه گیـري شـود، و    (1)
  .روي آن تجزیه و تحلیل انجام شود

  .لود بویلر باید بطور اتوماتیک یا دستی کاهش یابد (2)
 6.1.3مشعل سوخت مازوت یا سوخت گاز باید خاموش شوند، براي جزئیـات بـه پـاراگراف     (3)
  .جعه شودمرا
  ).آن را به سرعت باز نکنید. (به تدریج شیر ونت لوله بخار سوپر هیتر خروجی را باز کنید  (4)
  .به تدریج شیر رنج ولو بویلر را ببندید (5)
  .سطح آب بویلر باید باالتر از سطح نرمال آب نگهداشته شود (6)
جهـت جلـوگیري از انبسـاط     .در ساعت باشد 55Cمقدار سرد کردن آب بویلر باید کمتر از  (7)

  .بویلر) بدنه(غیرعادي در پوسته 
تنظیم مقدار باز بودن شیرهاي ونت و تخلیه بویلر مطابق با روش شرح داده شده در پاراگراف  (8)

4.1.2.(3)-(a)-3).  
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تبخیر شوند و بطور کلی به اتمسفر ) باقیمانده(تخلیه لوله هاي بویلر باید بوسیله حرارت ساکن  (9)
  .ه شوندوزید

  بستن مشعلها 6.1.3-
  بستن سوخت مازوت در شرایط نرمال (1)

  :مشعلهاي سوخت مازوت باید یک به یک خاموش شوند به شرح زیر
  .خاموش کردن پابلوت 1)
  .بستن شیر دستی ناظر سوخت مازوت 2)
  .بستن شیر قطع کننده اختصاصی مشعل سوخت مازوت 3)
  .وتبستن شیر اصلی قطع کننده سوخت ماز 4)
  .دقیقه 5پاك کردن مشعلها با بخار پودر کننده براي مدت تقریباً  5)
  .قطع کردن پابلوت ها 6)
  .بازکردن دمپرهاي پشت مشعلها 7)
  .بستن شیر بخار تمیز کننده مشعل 8)
  .بیرون آوردن تفنگی مشعل 9)

  .تمیز کردن سرمشعلها با نفت چراغ 10)
  
  ]احتیاط[

مقدار جریان هوا در حداکثر میزان تولید بویلر، نگهداشـته   25%جریان هوا نباید کمتر از 
دقیقه و بیشتر انجام شود بعد از سرویس خارج کـردن   5شود و پاك کردن کوره باید براي 

  .مشعل
  
  

  قطع سوخت گاز در شرایط نرمال (2)
  :مشعلهاي سوخت گاز باید یک به یک خاموش شوند به شرح زیر

  )دمپر پشت مشعل بطور کامل باز شود( بستن شیرهاي دستی سوخت گاز 1)
  .بستن شیر اختصاصی قطع کننده سوخت گاز مشعل 2)
  .بستن شیر اصلی قطع کننده سوخت گاز 3)
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  دقیقه و بیشتر 5پاك کردن کوره براي مدت  4)
  
  ]احتیاط[

  .مقدار جریان هوا در حداکثر لود بویلر، نگهداشته شود 25%جریان هوا نباید کمتر از 
BANKING -6.1.4 )ذخیره کردن.(  

یعنی نگهداشتن فشار بویلر بوسیله بستن همه شیرهاي درین و ونت  و بستن دمپر خروجی دمنـده  
  .بویلر در وضعیت گرم) روشن کردن(ها براي استارت 

  ).جانببی(از سرویس خارج کردن وسایل کمکی  6.1.5-
سی تجهیزات کمکی، وسایل زیر یا چک و بازر) تعمیرات اساسی(در برنامه زمان بندي شده بستن 

که در اتاق کنترل مرکزي یا پانل محلی قرار داده شده بسته شوند »  STOP«باید بوسیله دکمه 
  ).از سرویس خارج شوند(

1-F.D.FAN )دمنده(  
2- BFWP )تلمبه تغذیه(  
  

  بستن اضطراري 6.2-
  .در موارد اضطراري زیر، تعمیرات و اقدامات الزم باید انجام شود

  .(MFT)تریپ سوخت اصلی  6.2.1-
، کم شدن جریان هواي احتراق، کم شدن سطح  F.D. FANتریپ : اگر علت تریپ سوخت اصلی

آب درام، پائین آمدن فشار سوخت گاز یا سوخت مایع و یا خاموش شدن همـه شـعله هـا باشـد،     
  .اقدامات زیر باید انجام شود

  .رنج ولو بویلر بسته شود 1)
  .دستی مشعلها بسته شوند شیرهاي اختصاصی 2)
  .گرم شود LPSجریان برگشتی سوخت سنگین برقرار و لوله سوخت سنگین بوسیله بخار  3)
  .مشعلهاي سوخت سنگین بوسیله بخار اتومایز تمیز شوند 4)
  .شیر دستی آب تغذیه بویلر بسته شود 5)
  .و رفع گردد) پیدا(علت تریپ بویلر مشخص  6)
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  نقص برقی 6.2.2-
ت نقص در برق وسایل ابزار دقیق، شـیرهاي قطـع کننـده سـوخت و هـر یـک از وسـایل        در صور

  .از سرویس خارج خواهند شد) گرداننده هاي توربینی(
شدن سولونوئید شیرهاي پیستونی است کـه باعـث    (DE-ENERGIZED)علت آن کم انرژي 

  .بسته شدن آنها می شود
  

  نشتی لوله هاي بویلر  6.2.3-
  :اري عادي، نشتی لوله هاي بویلر باید بطور مکرر چک شوند به طریقۀ زیردر طول بهره برد

  ).دیدگاه(مشاهده کردن درون کوره از روزنه  1)
  .مشاهده اختالف بین مقدار جریان آب تغذیه و بخار تولیدي بویلر 2)

د و باید سریعاً بویلر از سرویس خارج شـو ) تشخیص داده شود(اگر نشتی لوله بویلر مشاهده شود 
  .عیب لوله بویلر برطرف گردد

  
  
  
  
 


