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انجام يق  توليد بخارازطر انرژي وكاهش مصرفسازي بهينهي و سازشبيه
  هاي بخاردر پااليشگاه چهارم پارس جنوبي انه تله    ات پيشگير تعمير

  
  ،4اباذرپيردير ،3،ولي كالنتر2محمد رضا نظري، 1رضا بماني

  پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي، عسلويه
R.bemani@yahoo.com 

  
  
  
  

  كيده چ
جويي  مديريت جامع انرژي عبارت است از راهبري الگويي منسجم و سيستماتيك جهت اجرايي نمودن طرحهاي صرفه

 ،هاي شناسايي شده به منظور افزايش راندمان مصرف حاملهاي انرژي و استفاده بهينه از انرژي انرژي بر اساس پتانسيل
. پااليشگاه چهارم مجتمع هاي مصرف انرژي كاهش هزينهو ت محيطي كاهش انتشار آالينده زيس، وري توليد افزايش بهره

باشد كه توليد اسمي هر بويلر  عدد بويلر مي 5ترين پااليشگاه گازي خاورميانه داراي  گاز پارس جنوبي به عنوان بزرگ
 ي از اجزاء ضروريتله بخار يك باشد. تله بخار مي 860باشد. همچنين اين پااليشگاه داراي  تن بخار در ساعت مي 165

داشتن بخار  آن نگه  شود كه وظيفه سيستم بخار است و عنصر مهمي در مديريت مناسب بخار و آب مقطر محسوب مي
هاي  مقطر، گازهاي چگال ناپذير و هوا در زمان در طول فرآيند براي استفاده حداكثر از حرارت آن و عبور دادن آب

هاي سيستم توزيع بخار در پااليشگاه،  بخار در افزايش بازده و كاهش هزينه هاي اهميت نقش اين تله مناسب مي باشد.
كند. در اين مقاله  هاي بخار را خاطر نشان مي اي مدون روي اين تله هاي دوره لزوم انجام تعميرات پيشگيرانه و بازرسي

النه را جهت مديريت مصرف بخار جويي اقتصادي سا پس از ارايه توضيحاتي جزيي در مورد مفاهيم كاربردي، ميزان صرفه
دهيم و نقش اين تعميرات پيشگيرانه را در  و انرژي پااليشگاه، در نتيجه انجام تعميرات پيشگيرانه بصورت آماري ارايه مي

  كنيم. مجتمع بيان مي مديريت انرژيدر راستاي اهداف توليد بخاركاهش 
  

  ، اتالف انرژيشبيه سازير، تعميرات پيشگيرانه، تله بخار، بويلهاي كليدي:  واژه
  
  

                                                           
   تبديل انرژي دانشگاه آزاد واحد بافق / دانشجوي كارشناسي ارشد تعميرات پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي ارشد مهندس -1
  بافق/  استادياردانشگاه يزد -2
  / بافقاستادياردانشگاه يزد  -3
  پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي روشهاي تعميراتي  برنامه ريزي و  رييس -4
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   همقدم - 1

انرژي است و  شود. پيشرفت و ترقي بشر امروز مديون ترين منبع انرژي بشر امروزي تبديل مي به عنوان اصلي گاز تدريجا 
 سئلههاي زندگي انسان امروز دارد. اين م ترين موتور تمدن بشري نقش انكار ناپذيري در تمامي عرصه عنوان اصليانرژي به 

سبب قائل شدن نقش بسيار حساسي براي انرژي و منابع انرژي از سوي كشورهاي پيشرفته شده است و در دنياي امروز زندگي 
هاي جاري در  كاهش هزينهجويي و  راهكارهاي صرفه ارايهاز طرفي بدون انرژي به كابوسي غير قابل تصور تبديل شده است. 

كند. يكي از مثمر ثمرترين روشها براي  كشور ايفا ميهاي اقتصادي و صنعتي  هدفنقش مهمي در جهت رسيدن به  صنعت نفت
در باشد.  رسيدن به اين هدف انجام تعميرات پيشگيرانه جهت كاهش هزينه ها و افزايش كارايي و بازده تجهيزات صنعتي مي

كنيم . سپس به اختصار در مورد  ي را ذكر ميو اهميت آن در صنعت مطالب )PM(اين مقاله ما ابتدا در مورد تعميرات پيشگيرانه 
هاي بخار به عنوان يكي از مهمترين اجزاي سيستم بخار،  دهيم و همچنين در مورد تله واحد توليد بخار پااليشگاه توضيح مي

كنيم و در نهايت  هاي بخار مطالبي را ارائه مي مشكالت و نيازهاي تعميراتي و روشهاي بازبيني و تست تله، سازيشبيهانواع آنها، 
هاي بخار پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي و مقايسه آنها، ميزان متوسط  با ارايه آمار تعميرات ساالنه بر روي تله

توسط  بخارنماييم و در نهايت ميزان كاهش توليد  اقتصادي ناشي از اين تعميرات پيشگيرانه را محاسبه و ارايه مي جويي صرفه
 .كنيم نتيجه اين اقدامات بيان مي ربويلرها را د

 

  بخار تله ينه اتالف بخار از طريق روزنه  هز آورد بر - 2
در  بخار تلههاي نگهداري معمول يا بازدارنده ممكن است آشكار سازد يك يا چند  بررسي اتالف بخار در سيستم بخار يا روش

  مقايسه است؟  قدر با ارزش بخار اتالفي قابلهاي بخار معيوب چ تعمير يا جايگزيني تله هزينهحال نشت است. 

انرژي اتالفي است كه  شود. اين بخار خروجي،  كند، بخار از طريق دريچه يا روزنه خروجي خارج مي بخار بد عمل مي وقتي تله

برنامه نگهداري و  توان ضرر مالي را تعيين كرده و مشخص كرد آيا مي  توان آن را بازيابي كرد. با تعيين ميزان بخار خروجي، نمي

  توان با استفاده از نوعي فرمول ناپير برآورد كرد: تعمير تله سودمند خواهد بود. اتالف بخار از طريق روزنه را مي

 )1(     = 24.24 * Pa * D2)lb/hr( جريان بخار 

  باشد. نه به اينچ ميز قطرروD،باشد مجموع فشاراتمسفربا فشارگيج ميPaكه درآن

   (Preventive Maintenance)  پيشگيرانهميرات و تع نگهداري -3
  توان به دسته هاي زير تقسيم كرد: بطور كلي روشهاي تعميراتي را مي      

 تعمير تجهيز بعد از اولين ،در اين روش:  EM به اختصار Emergency Maintenance نگهداري و تعميرات اضطراري يا -

  .ردگي  خرابي به وجود آمده در تجهيز صورت مي

بعد از بوجود آمدن عالئمي  ،در اين روش:  CM به اختصار Corrective Maintenance نگهداري و تعميرات اصالحي يا -
گيرد تا در زمان مناسب تجهيز رفع عيب شده و به حالت  از عيب كه منجر به توقف تجهيز نشده برنامه ريزي خاصي صورت مي

  .گردد اوليه خود باز

نگهداري از تجهيزات در  ،در اين روش:  PM به اختصار Preventive Maintenance رات پيشگيرانه يانگهداري و تعمي -
  .گيرد  پريودهاي زماني خاص و بر اساس زمانبندي مشخص صورت مي
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فاصله زماني نگهداري از ، در اين روش:  PDM به اختصار predictive maintenance نگهداري و تعميرات پيشگويانه يا -
  .آيد  جهيزات و پريود زماني مربوطه بر اساس تجزيه وتحليل اطالعات به دست آمده از تجهيز به دست ميت

نگهداري و  ،در اين روش:  TPM به اختصار Total Productive Maintenance نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير يا -
  .شود اليتهاي نگهداري روزانه به اپراتورها واگذار ميتعمير تجهيز فقط به عهده تعمير كار نبوده بلكه قسمتي از فع

تعميرات پيشگيرانه يك روش قانونمند نگهداري و تعميرات است، كه طي آن وضعيت تجهيزات، دائماً به وسيله        
ناگهاني، تحت اي و اقدامات پيشگيرانه، به منظور كاهش احتمال وقوع خرابيهاي  منظم و دوره هاي و روانكاري هاي فني بازرسي

ريزي  گردد، تا از توقفات اضطراري و برنامه نظارت قرار گرفته و بدين وسيله، ضرورت انجام تعميرات جزئي و يا كلي تعيين مي
  .نشده يا هر نوع خرابي ديگري پيشگيري شود

هداري اصولي و در اين سيستم اصل بر آماده بكار نگهداشتن تجهيزات و دستگاهها ميباشد. در قدم اول، هدف از نگ
افزايش  و (Break Down) و توقفات ناگهاني آالت، به صفر رساندن تعميرات اضطراري شده تجهيزات و ماشين ريزي  برنامه

% از 60ه تقريبا بيش از ميباشد، بطوريك (Overhaul) و تعميرات اساسي ريزي شده اي و برنامه دوره بيني تعميرات قابليت پيش
 .توان در حين انجام فعاليتهاي نگهداري از قبيل بازرسي فني و روانكاري مشخص نمود شده را ميريزي  برنامه تعميرات

سعي در حفظ و  توجه دارد  سازي خروجيهاي آنها به امر پيشبرد اثر بخشي تجهيزات و بيشينه تعميرات پيشگيرانه      
توليد ضايعات كاهش سرعت و ضايعات كيفيت در فرآيند  ،خرابيهاي اضطراريتجهيزات در شرايط مطلوب دارد تا بدينوسيله از 

هاي مربوط به نگهداري و حفظ  با به حداقل رسانيدن هزينه صاديشامل راندمان اقت جلوگيري به عمل آيد. راندمان كلي صنعت
ابي به آيد. به عبارت ديگر الزم است جهت دستي به دست مي  شرايط فني مطلوب در تجهيزات در دوران طول عمر آنها

  .به حداقل رسانيد   LCC (Life Cycle Cost) هاي تجهيزات را دركل دوران طول عمر هزينه ،مطلوب اقتصادي بازده

درسطح  گهاي آنها دركل دوران طول عمر از طريق حذف شش ضايعه بزر افزايش و بهبود اثر بخشي تجهيزات وكاهش هزينه
   :شركت به دست خواهد آمد

   خرابيهاي اضطراريوقف ماشين به علت ت
  تنظيم و آماده سازي ماشينها براي شروع عمل توليد

  هاي كوتاه مدت توقف
  كاهش سرعت

  ها معايب و اشكاالت در فرآيند توليد و دوباره كاري
  .]1[پايداري رسيدن حركات به حد تعادل و فاصله زماني بين آغاز راه اندازي ماشين و افت توليد در

  
  

  )Steam Generation( پااليشگاه بواحد توليد بخار آ -4
باشد. بطوركلي دو  اين واحد به منظورتوليد توليد بخار فشار باال، بخار فشار پايين و آب مقطر براي واحدهاي مختلف  مي

  مورد استفاده قرار مي گيرد. پااليشگاه چهارم نوع بخاردر
 C°دماي  و بار 7 فشارداراي  كهكم فشار ر بخا مي باشد و C290°دماي  وبار  46فشار راي كه دا پرفشار بخار 

رسد. درحالت  ميtone/h165باشد كه ظرفيت توليد هريك تا  موجود مي چهارمپااليشگاه  دربويلر عدد  5باشد. مجموعاً  مي170
  د. نباش مي  Stand Byبصورت و مابقيدرسرويس  بويلر 3يا  2نرمال 
 126) از واحد Demineralized Waterو آب عاري از مواد معدني (تلف مخميعانات از واحدهاي  ،بويلرها خوراك ورودي 

  باشد. مي
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بخارات توليد شده در اين واحد پس از آزاد كردن انرژي در واحدهاي مختلف بصورت مايع  درآمده و دوباره  به اين واحد 
نام دارد بعد از خنك شدن در  Steam Condensateيابند. بخارات مايع شده برگشتي از واحدهاي مختلف پروسسي  انتقال مي

  شود . هاي ذخيره بخارات مايع شده مي هاي سرد كننده و تبديل شدن به شكل تك فازي وارد تانك سيستم
. بين اين دو درام لوله هاي   Water Drumديگريو   Steam Drumيكيشود.  كار گرفته ميه براي توليد بخار دو درام ب

آنهايي كه جريان را به سمت پايين  و  Riserنامدهند به  ا كه جريان را به سمت باال حركت ميه است. آن زيادي قرار گرفته
 Steamهاي ازتانك Riser باشند. براي توليد بخار، ابتدا توسط پمپ، آب خوراك مي  Down Commerنامدهند به  حركت مي

Condensate بهDearatore  ي داخل آب مانند آنجا گازهاي اضاف در و شوند ها فرستاده ميO2 و CO2 سپس  شده و آن جدا از
 Discharge كه فشار  Boiler Feed Waterهاي توسط پمپ شود و فرستاده مي Boiler Feed Waterهاي  پمپ Suctionآب به 

 گرم شده و رفته، درآنجا بوسيله گازهاي سوخته شده ، پيش Economiserبه قسمتي به نام  ،مي باشد barg72آنها حدود 
 Steam Drum  توسط حرارت آنها آب موجود در ها استارت خورده و Burner سپسشود.  وارد مي Steam Drum سپس به 

 LP توليد   براي  شود. تزريق مي HP Steamرسيد اين  بخار توليدي به خط اصلي  bar 46 پس از آن كه فشار به بخار شده و

Steam به پرفشار بخار Let Down Station اينجا توسط شيرهاي فشارشكن فشار بخار  تا شود. در ده ميفرستا barg 7  كاهش
توليد و به خط اصلي  LP Steam دهند . به اين ترتيب  كاهش مي C 170°دماي بخار را تا حدود ،يابد. سپس  با  تزريق آب مي

 LP Steam شود. تزريق مي  
  

  
  شماي كلي واحد توليد بخار پااليشگاه – 1شكل 

  
  بخارتله  -5

سيستم بخار است و عنصر مهمي در مديريت مناسب بخار و آب مقطر محسوب مي شود  بخار يكي از اجزاء ضروري    تله
مقطر، گازهاي چگال ناپذير  آن نگهداشتن بخار در طول فرآيند براي استفاده حداكثر از حرارت آن و عبور دادن آب  كه وظيفه

هاي سردتر  آيد كه بخار پرفشار داغ با جداره كندانسه زماني بوجود ميهاي بخار،  سيستمدر  باشد. و هوا در زمان هاي مناسب مي
اي  لوله تماس يافته وكاهش دما به حدي باشد كه موجب چگالش يا تغيير حالت از گاز به مايع شود. سيستم تله بخار بگونه

، آب مقطر را به صورت پيوسته و  هاي بخار از تله .  بعضيدهد است كه تنها به آب كندانسه اجازه برگشت به سمت ديگ را مي
  . باشد جويي در مصرف انرژي مي هاي بخار ، صرفه هدف عمده در بكارگيري تله .كنند بعضي ديگر به صورت متناوب خارج مي
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دهد.  ، آب مقطر را از خود عبور بايستي بدون عبور بخار يك سيستم بخار ، هر تله بخار مي به منظور عملكرد صحيح 
بررسي فراگير  در يك واحد بزرگ صنعتي،  .باشد هاي بخار از كار افتاده، نشانگر وجود يك منبع اتالف انرژي مي وجود تله

بخار  اين بازرسـي، عملكرد آنها و هزينه كلي اتالف انرژي  آنها الزامي است تا بواسطه هاي بخار به منظور بازرسي هر يك از تله
  .]2مشخص شود[
  :ه هاي بخار به طور كلي عبارتند ازوظايف تل

  تخليه كندانس به محض شكل گيري 
  ممانعت از خروج بخار 
  تخليه هوا و ساير گازهاي غيرقابل چگالش 
  ].3شود[ هاي بخار كه در واقع نوعي شير اتوماتيك مي باشند استفاده مي براي انجام وظايف فوق از تله 
  :كنند سه دسته تقسيم ميهاي بخار را از نظر نوع، كالً به  تله 
   نمايند بر اساس درجه حرارت و سرعت بخار عمل ميكه  هاي بخار ترموديناميك تله -1
و بر سه نوع  نمايند بر اساس تغييرات درجه حرارت آب مقطر عمل مييا حرارتي كه  هاي بخار ترموستاتيك تله -2

 باشد. ) ميBimetallic) و دوفلزي (Balanced Pressure) ، فشار متعادل (Liquid Expansionانبساط مايع (

 Ballو داراي دو نوع شناور(نمايند  بر اساس اختالف دانسيته بين آب مقطر و بخار عمل ميكه  هاي بخار مكانيكي تله -3

Floatو سطل معكوس ( )Inverted Bucketگردد. بخار شناور مشاهده مي  اي از يك تله نمونه 2باشد. در شكل ) مي 

  

 
  شناور از تله بخار اي نمونه - 2ل شك

 
 :داليل كاركرد نامناسب تله هاي بخار

شوند متنوع بوده و همچنين بستگي به نوع تله بخار نيز دارند. برخي  عواملي كه باعث كاركرد نامناسب تله هاي بخار مي
مناسب نصب آن است. عواملي كه باشند و برخي به علت نصب نوع نامناسبي از تله يا وضعيت نا به علت خرابي خود تله مي

 :شوند عبارتند از باعث كاركرد نامناسب تله هاي بخار مي

  سايش سطح آب بندي كننده تله به وسيله بخار، آب و ذرات موجود در كندانس و همچنين به خاطر كاركرد؛  -
 محدوديت حركت اجزاي شير به واسطه خوردگي يا جرم گرفتگي؛   -

 اند؛ به خاطر آشغال يا جرمهايي كه در اثر خوردگي بين شير و نشيمنگاه آن قرار گرفته بسته نشدن كامل شير  -

  به خاطر ضربه قوچ، انجماد يا نصب نامناسب قطعات تعويض شده؛ )گاه ناميزاني سطوح آب بندي (شير و نشيمن  -
هاي سطلي  ، يا در تلهانجماد، ضربه قوچ يا خوردگي پارگي يا تغيير شكل شناور يا فانوسي تله ترموستاتيك به وسيله  -

 معكوس، نبود آب در داخل تله باعث مي شود تا تله كامالً باز باشد؛

 .نوسان كندشود كه ديسك  بندي ورودي تله بخار، باعث مي هاي ترموديناميك ديسكي، كمبود آب به منظور آب در تله
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افتد عامل سوم در برخي از انواع  گذرد اتفاق مي زيادي از كاركرد آن مي اي كه زمان دو عامل اول اغلب در مورد هر تله
ها محتمل است ، به خصوص هنگامي كه تصفيه آب ناقص، باعث خوردگي در سيستم شود. چهار عامل آخر اغلب به واسطه  تله

  .دهد نصب نادرست يا انتخاب نوع نامناسبي از تله رخ مي
نه  )3(شكل  اند هاي بخاري كه پس از خراب شدن باز مانده شوند  . تله و بسته معيوب ميهاي بخار در دو موقعيت باز  تله

كننده كاهش  هاي مصرف شوند بلكه بيشتر اوقات فشار موثر بخار را در دستگاه تنها باعث اتالف بخار پر فشار به قيمت گزافي مي
اند ،  هايي كه در موقعيت بسته معيوب شده تله .آورند بار مي آوري را به دهد و ضمن پايين آوردن دماي فرآيند، نتايج زيان مي

  رسانند . ظرفيت حرارتي را به ميزان زيادي كاهش داده و نيز به تجهيزات حرارتي آسيب مي
  

  
  يك تله بخار مكانيكي در حال نشتي از محل شير خروجي – 3 شكل

 
برند. براي  دهند و هزينه توليد را باال مي يند را كاهش ميآكنند كارايي فر هاي بخاري كه درست كار نمي بنابراين، تله

هاي بخار در بهترين شرايط از نظر  هاي مصرف كننده بخار الزم است كه تله جلوگيري از اين اتالف و كاركرد مناسب دستگاه
هاي بخار يكي از  اري تلهدر ضمن تعمير و نگهد. هاي بخار براي دستيابي به اين امر ضروري است كاركرد باشند و بازرسي تله

  .جويي در مصرف انرژي است هاي ارزان و ساده صرفه راه
هاي بخار براي مشخص نمودن دو عيب اساسي تله هاي بخار يعني باز ماندن بيش از حد  آشنا شدن به روشهاي تست تله

  .و يا بسته بودن بيش از حد بسيار نقش دارد
  
  رهاي بخا روشهاي تست تله -6

درجـه حـرارت ورودي باال و درجـه حرارت خروجي پائين در تله هاي بخار نشان از كاركرد  :گيري حرارت زهروش اندا -
دهد ، در صورتيكه درجه حرارتهاي ورودي و خروجي در تله هاي بخار پائين باشد اين تله ها عيب بسته  مي ها تلهدرست اين 

ي و خروجي باال باشد ، تله بخار عيب باز نمودن را دارد كه اين عيب ماندن را خواهند داشت و در صورتيكه درجه حرارت ورود
  راندمان حرارتي سيستم را بشدت پائين خواهد آورد .

پذير  هاي بخار با سه روش تغيير رنگ، پيرومتري و استفاده از اشعه مادون قرمز امكان اندازه گيري درجه حرارت در تله
شوند و بر اساس افزايش درجه حرارت تغيير رنگ  ل يا بعد از تله هاي بخار قرار داده ميمدادهاي رنگي وجود دارد كه قب است .

 كند ، اما در مي دهند، استفاده از پيرومتر و يا ترموكوپل جهت اندازه گيري درجه حرارت در تله هاي بخار كمك بيشتري مي
  شود . ندازه گيري درجه حرارت تله هاي بخار استفاده ميباشند از اشعه مادون قرمز جهت ا ها دور از دسترس مي مواقعي كه تله

باشد، در صورتيكه خروجي تله ، بخار زنده  هاي بخار يا بخار زنده و يا ترشح بخار مي خروجي تله :روش بازرسي چشمي -
ـد بين بخار زنده و ترشح ايـن روش تست نيـاز بـه يك اُپـراتـور مـاهـر دارد كه بتـوان باشد، تله عيب باز بودن را خواهد داشت.

  .بخار فرق قائل شود
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باشد ، فقط تله بخارهاي حرارتي وقتي بار آب مقطر كم  هر سه نوع تله بخار عملكردشان صدادار مي :روش صداسنجي -
  .نمايد باشد دريچه خروجي بدون صدا عمل مي

اگر عيب بازماندن را داشته باشند، اين .  باشد صدادار مي يعملكرد ،باز و بسته شدن ديسك ترموديناميكيهاي  در تله
  . سيكل در دقيقه) 60يابد . (حتي تا  سيكل ها تا حد زيادي افزايش مي

وقتي عيب بازماندن را داشته باشند،  صدا ناشي از پر و خالي شدن سطل در هنگام عملكرد است. مكانيكيهاي  در تله
هاي  در تله شوند. ماندن را داشته باشند هيچ صدايي شنيده نميشود . وقتي عيب بسته  صداي سوت زدن بخار شنيده مي

شود اما در بارهاي كم دريچه بدون صدا تخليه  اگر مقدار بار آب مقطر متوسط باشد صدا بصورت پريوديك شنيده مي حرارتي
  شوند . وقتي عيب بسته ماندن را داشته باشند، هيچ صدايي شنيده نمي. مي كند
  

  هاي بخار پااليشگاه چهارم ي تلها تعميرات دوره -7
هاي ساالنه تعمير  باشد . هزينه اي براي بازبيني و تعمير تله بخار مي مهمترين راه كاهش اتالف بخار تداوم يك برنامه دوره

اي هاي بازرسي معمول بر دوره .ها در مقايسه با هزينه ناشي از اتالف بخار بسيار ناچيز است و يا تعويض قطعات يا خود تله
  كند . هاي سيستم گرمايش تغيير مي هاي اصلي بخار تا يك سال براي تله ماه براي تله 6كاربردهاي مختلف از 

هاي بخار مكانيكي شناور و ساخت شركت  هاي بخار بكار رفته در پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي از نوع تله تله
TLV اي  باشند. تعميرات و بازرسي هاي دوره روي سيستم توزيع بخار نصب مياينچ  1و  4/3،  2/1باشد كه در سه سايز  مي

  ).4گيرد (شكل  صورت مي TLVساخت شركت  Pocket Trapmanهاي بخار توسط دستگاه  انجام گرفته روي اين تله
  

  
  Trapmanدستگاه  - 4شكل 

  
دي تله بخار و امواج فراصوت ) وروSurface Temperatureگيري دماي سطح ( اساس كار اين دستگاه بر اندازه 

)Ultrasonic Sound 1) در تله بخار است. هر چه نشتي در تله بخار بيشتر باشد شدت امواج فراصوت بيشتر است (نمودار.(  
  

  
  رابطه ميزان نشتي از تله بخار با شدت امواج فراصوت – 1نمودار 
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د و سپس دستگاه از طريق يك سنسور دما و امواج صوتي را ابتدا بايد نوع تله بخار و فشار كاري آن به دستگاه داده شو
  كند: حالت زير گزارش مي 5ها، وضعيت تله بخار را در  ). سپس بر اساس اين داده5كند (شكل  گرفته و ثبت مي

 Good اند. لذا تله بخار شرايط مساعدي  : در اين حالت دماي سطح قابل قبول است و امواج فراصوت ثبت نشده
 دارد.

 Caution  در اين حالت دماي سطح مناسب است ولي امواج صوتي خفيفي ثبت شده كه حاكي از نشتي به :
 مقدار كم در تله بخار است. 

 Leaking باشد و تله  : در اين حالت امواج فراصوتي شديدي وجود داشته كه بيانگر نشتي زياد از تله بخار مي
 بايست تعويض يا تعمير گردد. بخار مي

 Blocking دهد راه خروج كندانس  گراد است كه نشان مي درجه سانتي 40ي سطح كمتر از ا: در اين حالت دم
 يض يا تعمير يا نظافت كرد.واز تله بخار مسدود شده است و بايد آنرا تع

 Low Temp.  دماي اشباع در فشار ورودي كمتر است و دليل آن كاهش  0,6: در اين حالت دماي سطح از
 . ]4[ دليل بسته شدن شير باال دستي يا مسدود شدن مسير ورودي استفشار ورودي به 

 

  
 

 سنسورهاي دما و امواج فراصوت روي پروب دستگاه -5شكل 

 
 

تله بخار موجود در پااليشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي  860دهد كه از مجموع  هاي انجام شده نشان مي بازرسي 
مورد  69و  HPمورد  8تله بخار ( 77تعداد  2012) و در سال LPمورد  224و  HPورد م 56مورد ( 280تعداد  2011در سال 

LP( نشان داده شده است : 2اند كه وضعيت آنها در نمودار  وضعيت نامناسبي داشته 

 

 
  2012و  2011هاي بخار در سالهاي  مقايسه وضعيت تله – 2نمودار 
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 LP( بار و خطوط فشار پايين 46) داراي فشاري حدود HP Steam Lineدر پااليشگاه چهارم خطوط فشار قوي بخار (

Steam Line بر اساس محاسبات سايت رسمي شركت   بار دارند. 8) ، فشاري معادلSpirax Sarco ]5[توان ميزان انرژي  ، مي
  نماييد: مشاهده مي 1ذخيره شده توسط هر تله بخار را بدست آورد. جزييات اين محاسبات را در جدول 

  
  
  
 

  هاي بخار فشار باال و فشار پايين هاي ذخيره شده به ازاي تله هزينه  – 1جدول 
46 Bar  8 Bar 

 

46 Tonnes/Yr 8 Tonnes/Yr Typical Steam Saving  

30 MWh/Yr 5 MWh/Yr Equivalent Energy Saving  

7 Tonnes/Yr 1 Tonnes/Yr Reduced Co2 Emissions  

1473.84 $/Yr 256.32 $/Yr Value of Energy Saving  

88.11 $/Yr 14.42 $/Yr Value of Water, Effluent & 
Treatment Chemicals  

1561 $/Yr 270 $/Yr Total Value of Savings  

  
هاي  توان هزينه هستند مي LPيا  HPو با توجه به اينكه تله هاي بخار روي خطوط  با در نظر گرفتن جدول فوق

هاي  براين اساس هزينه ) محاسبه كرد..Low Tempو  Leake  ،Blockedاز خرابي آنها را براي سه حالت (برداري ناشي  بهره
تومان بوده است كه كاهش اين  93000000برابر با  2012تومان و در سال  560000000برابر  2011اتالف انرژي در سال 

هاي تعميراتي تله هاي بخار را نيز بايد در نظر گرفت. براي  به خوبي مشهود است. عالوه بر اين هزينه 2012هزينه ها در سال 
هاي مختلف تعميراتي، بهره برداري، ايمني و كارگاه درگير خواهند بود و هزينه هاي تهيه يا تعمير  تعمير يك تله بخار،گروه

ين آالت و دستگاه هاي بكار رفته و هاي ماش هاي درگير كار و هزينه اقالم را نيز بايد در نظر گرفت. با در نظر گرفتن نفر ساعت
 2011ها در سال  هاي عملياتي را محاسبه نمود. اين هزينه توان هزينه هاي بخار مي هاي تعمير و يا تعويض تله همچنين هزينه

هاي عملياتي  هزينه 2012اند. در حالي كه در سال  نفر ساعت درگير كار بوده 15000تومان بوده و  146000000برابر با 
هاي اتالف انرژي در  هاي عملياتي و هزينه اند. با تجميع هزينه نفر ساعت بوده 5000تومان و نفرات درگير كار  37000000

هاي مدون در قالب انجام تعميرات پيشگيرانه به ميزان  شود كه با انجام بازرسي مشاهده مي 2012و  2011سالهاي 
هاي  نفرساعت ، نفرات كمتري درگير كار تعميرات تله 10000و حدود ريال صرفه جويي اقتصادي انجام شده  5800000000

  ارايه شده است: 3اند. اين نتايج در نمودار  بخار بوده
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  مقايسه هزينه هاي ناشي از خرابي تله هاي بخار – 3نمودار 

  
  

  وكاهش توليد بخار)CFDمدل سازي( -8
متقارن محوري قلمداد شد و لذا   ايجاد شده است. جريان در اين مدل، Fluent CFDافزار  تله بخار روزنه در نرم 'GEM 'Xمدل 

نشان داده 7 و 6سلول چهارگانه) در شكل  12741از نمايش دو بعدي حجم داخل تله بخار استفاده شد. شبكه محاسباتي (

  شد. در اين اولين مرحله كار،سازي، تقريبا يك قطر طول لوله به هر انتهاي تله بخار اضافه  شده است. در راستاي اهداف مدل

نشان داده شده  6تله بخار كامل حاوي صرفا آب تصور شده و هيچ تغيير فازي منظور نشد. شرايط مرزي مورد استفاده در شكل 

  .]6[سازي شد با توابع ديواره، مدل k-εاي  است در حالي كه اغتشاش با استفاده از مدل دو معادله

 

 

                       كل ورودي فشار:                                                                                                                       خروجي فشار استاتيك:    

 C° 2.7 bar, 130                                                   فشار و دماي اتمسفر                                                                                  

  

جهت جريان                                 محور مركزي تله بخار                 مايع تله بخار، آب است                      
  و شرايط مرزي به كار رفته CFDمدل تله بخار مايع  - 6شكل 
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  دهد منطقه روزنه تله بخار را نشان مي GFD شبكه - 7شكل 

دهد  را نشان مي CFDشده و دما را هنگام اعمال شرايط مرزي در مدل  بيني ميدان جريان با سرعت پيش CFDهايي كه  نقشه

ه نشان داد 10-8 هاي شود، در شكل آمده است و مدلي كه تا برآورده شدن معيارهاي همگرايي متناسب اجرا مي 6كه در شكل 

  شده است.

  اند ) رنگاميزي شدهm/sبردارهاي سرعت كه طبق بزرگي سرعت (

 
  شده در تله بخار بيني سرعت پيش -8شكل 

  

  ) رنگاميزي شده استm/sبردارهاي سرعت كه طبق بزرگي (
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  شده در منطقه نازل بيني سرعت پيش - 9شكل 

  

  )kكنتورهاي دماي كل (

 

 
  ارشده در تله بخ بيني دماي پيش- 10شكل 

  نتيجه گيري
و  ر مورد بررسي قرار گرفتاختصپيشگيرانه به ا نگهداري و تعميرات، سازي شبيه، تعاريف و مفاهيم مربوط به مقالهدر اين 

هاي  هاي توليد و افزايش بازده و طول عمر تجهيزات بيان شد. با توجه به گستردگي نقش تله نقش اساسي آن در كاهش هزينه
تعميرات پيشگيرانه در  ؛هاي سيستمهاي توزيع بخار در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ن و كاهش هزينهبخار در افزايش راندما

هاي بخار و محاسبه  هاي ناشي از تعميرات تله اين حوزه مورد بررسي قرار گرفت و با در نظر گرفتن كليه تبعات و هزينه
دهد كه انجام تعميرات  ديد. نتايج بدست آمده نشان ميهاي ساالنه محاسبه گر هزينه هاي ناشي از اتالف انرژي، هزينه

نفر  10000و حدود  شدهريال  5800000000جويي ساالنه حدود  هاي بخار سايت باعث صرفه پيشگيرانه مدون بر روي تله
رديده گ بخاردرساعتتن  70. همچنين اين اقدامات باعث كاهش توليد اند بودهساعت نفرات كمتري درگير كارهاي تعميراتي 
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  مراجع
  .1382 ، انتشارات سازمان مديريت صنعتي، چاپ سوم،"نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير"حاج شير محمدي، علي،  ]1[
  .85، انتشارات زند پژوهش توانا، اسفند  "در مورد تله هاي بخار" محسن، قديري، ]2[
سازي مصرف انرژي شركت  دفتر بهينه ،"جويي انرژي موثر جهت صرفههاي بخار راهكاري  تعمير و نگهداري تله" آرش، اژدري، ]3[

  توسعه صنايع بهشهر.
]4[ http://www.tlv.com 

]5[  http://www.Spiraxsarco.com 

]6[ http://www.thermalenergy.com  
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