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 طراحي و ساخت سيستم مونيتورينگ سطح درام بويلر نيروگاههاي
 بخار بروش هيدرااستپ

 

 
     محمدعلي فرحناكيان  محمدرضا شيراني      احسان برهاني  

   نيروگاه شهيد محمد منتظري  شهيد محمد منتظرينيروگاهدانشگاه آزاد خميني شهر

 
 

 هيدرا استپبويلر ، درام ، سطح سنج : واژه هاي كليدي 
 
 
 

 :  چكيده   -1
و پيشرفته ترين جديدترين يكي از فن آوري هيدرا استپ 

 اندازه گيري سطح مايعات داخل تانكهاي با فشار هايروش
ضريب اطمينان و اين روش با داشتن  .ودماي باال مي باشد

دقت و سرعت زياد ، توانسته است روز بروز در صنايع 
فوالد ، پااليش ، پتروشيمي و  اعم از صنعت برق ، گوناگون

. مهمتري را به خود اختصاص دهد گسترده تر و  جايگاه ....
داخل روش طراحي و ساخت اصول كار و در مقاله حاضر 

يك نمونه جديد و پيشرفته از اين سيستم بررسي شده و 
همچنين ساير كاربردهاي . مشخصات آن تشريح مي شوند

ل رسانيدن خطا در اين سيستم هيدرا استپ و نحوة به حداق
 .سيستم بيان مي گردد

 
  مقدمه  -2

تقريباً در اكثر صنايع مهم ، يكي از پارامترهاي تأثير گذار 
در كنترل كيفيت پروسه هاي صنعتي ، اندازه گيري سطح 

سياالت در مخازن و تانكهاي تحت فشار زياد و با دماي باال 
اينگونه تانكها، چرا كه مسأله كنترل سطح سيال داخل ميباشد ، 

 تأثير مستقيمي بر ايمني پرسنل و سالمت تجهيزات خواهد
 .  داشت 

 32000در صنعت توليــد بـرق ايـران ، از مجمــوع 
مگاوات ظرفيت تأسيسات نصب شده جهت توليد انرژي 

 مگاوات آن مربوط به 29000الكتريكي ، در حدود 
يا سيكل عمدتاً نيروگاههاي بخار و (نيروگاههاي حرارتي 

و اكثر نيروگاههاي بخار داراي بويلر درام .  مي باشد)تركيبي
 .دار مي باشد

اگر چه اندازه گيري و كنترل سطح مايعات در كليه مخازن 
نيروگاهي ضروري است وليكن اندازه گيري دقيق و سريع 
سطح آب درام ، تأثير بسيار زيادي در كيفيت بخار توليدي 

 . توسط بويلر خواهد داشت
 در صورت عدم اندازه گيري و كنترل دقيق و سريع سطح 
درام و وجود تغيير و نوسان در سطح آب ، اين مسأله ميتواند 
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، خسارتهاي هنگفت مالي و جاني را بدنبال داشته باشد 
چنانچه مطابق آمار هيأت ملي بازرسان ديگهاي بخار و مخازن 

بويلر تحت فشار آمريكا ، حوادث ناشي از كاهش سطح درام 
 بسيار زيادي نسبت به ساير علل در صدر حادثه هاي  با فاصلة

افزايش غير مجاز سطح آب درام . [1] ديگهاي بخار قرار دارد
، موجب رسوب گذاري داخل لوله هاي سوپر هيتر و روي 
پره هاي توربين بخار مي شود ، بازده ديگ بخار وتوربين را 

 آب درام به از سوي ديگر كاهش سطح. نيز كاهش ميدهد
اعث ايجاد جريانهاي گردابي در  بكمتر از حد مجاز ، مي تواند

داخل درام شده و سبب شود مقاديري بخار وارد لوله هاي 
اين . مختل شود 2 شده و تغذيه لوله هاي ديواره آبي1آب بر

لوله هـــاي واتروال و   3گييدمسألــه نهايتاً موجــب داغ د
  .ي گردددر نتيجه سوراخ شدن آنها م

با توجه به اهميت سطح آب درام ، روشهاي موازي 
مختلفي براي اندازه گيري آن مورد استفاده قرار گرفته است 
، كه ازجمله مطرح ترين آنها استفاده از آب نماي شيشه اي 

.  مي باشد )P∆( ترانسميتري  و استفاده از روشنوري 
اي زياد از اين گونه روشها نيازمند صرف هزينه هاستفاده 

براي سرويس دائم و تعويض مكرر قطعات يدكي بوده و 
بعالوه دقت اندازه گيري بعضي از آنها وابسته به شرايط بهره 

و جود مشكالت مذكور باعث  . [2]. برداري از بويلر ميباشد
شـده كه در بسيـاري از نيروگاههاي قديمي كشور ، تعدادي 

با . ج شوند از سطح سنجهاي درام بويلر از سرويس خار
استفاده از فن آوريهاي نوين الكترونيكي و جايگزيني آنها با 
سيستمهاي قديمي مي توان هزينه هاي غير مستقيم ناشي از 

  . [3]. توقف توليد را نيز كاهش داد
با پيشرفت فن آوري ، روش جديد هيدرا استپ براي  

ع اندازه گيري سطح سيال مخازن داراي فشار و دماي زياد ابدا
، و با داشتن دقت و سرعت و ضريب اطمينان باال ، روز بروز 
جايگاه گسترده تر و مطمئن تري در صنايع مختلف و از جمله 

 از آنجا كه. صنعت توليد برق پيدا ميكند
                                                 
1-  Down - comer     
2-  Water -Wall     
3-  Over - heat    

 

 فن آوري سـاخت سيسـتم مـذكور در انحصـار چنـد             
ـ       خارجي  شركت   ـ  ـبود و بـا توجـه ب ت ارزي ايـن    ـه قيم
 ا و ــسيستمه

لذا  آن به ايران ،قطعات  قانوني در فروش محدوديتهاي
الزم به . سيستم گرفته شداين تصميم به طراحي و ساخت 

تذكر است كه سطح سنجهاي هيدرااستپ ، عالوه بر 
كاربردهاي فراواني كه در صنعت برق دارد ، در ساير صنايع 
نظير صنعت فوالد ، پااليش ، سيمان ، پتروشيمي ، شيشه و 

همچنين تعبيه مدارهاي سخت . دهاي زيادي داردنيز كاربر..... 
افزاري و نرم افزاري مناسب در خروجي سيستم طراحي شده 
، باعث شده كه از سطح سنج مزبور عالوه بر نمايش ، براي 

در . سيگنالينگ و حفاظت سطح درام نيز بتوان استفاده كرد
ادامه مقاله حاضر ضمن تشريح اصول عملكرد سيستم نحوة 

 .  ساخت قسمتهاي مختلف آن تشريح مي شوندطراحي و
 
  سطح سنج هيدرا استپ معرفي  -3

  سيستمهاي هيدرا استپ در حقيقت يك سيستم 
. الكترونيكي جايگزين براي سطح سنجهاي شيشه اي است

  آورده شده 1شماي كلي سطح سنج هيدرااستپ در شكل 
در اين سيستمها يك  پيداست 1همانگونه كه از شكل . است

به مخزن و همتراز  ستون آب و بخار ، بصورت موازي 
 ون تعدادي سنسورـست اع اينـبر روي ارتف. وصــل ميشود 

  وجودسيستم قادر است .هيدرا استپ نصب ميشود 
و يا عدم وجود آب در محل هر سنسور را مشخص نمايد 

هر . و بدينوسيله سطح آب بصورت گسسته معين مي شود 
 نصب شده در ارتفاع ستون بيشتر باشد چه تعداد الكترودهاي

، فاصله نقاط اندازه گيري كمتر شده و در نتيجه دقت سيستم 
فاصله الكترودها قابل تنظيم است و مي تواند . افزايش مي يابد

معموالً الكترودها بگونه اي نصب . مساوي باشد و يا نباشد
آب و نيم ديگر  طبيعي ميشوند كه نيمي ازآنها در زير سطح

بسته به فن آوري و مواد بكار . االي سطح آب قرار گيرندب
رفته در ساخت سنسور، اين سيستم قادر خواهد بود سطح 

  at 300  و حداكثر فشار C 500°مخازن داراي حداكثر دماي 
بخش الكترونيكي سيستم با ارسال . را اندازه گيري نمايد
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سيگنالهاي مخصوص به هر سنسور و دريافت جواب ، 
.  ميدهد كه سنسور داخل آب مي باشد و يا خير تشخيص

پس از . اينكار با اندازه گيري مقاومت ويژه صورت مي گيرد
اينكه در بخش حس كنندة مدارهاي الكترونيكي ، وضعيت هر 

سنسور از نظر داخل آب بودن و يا خارج از آب بودن 
مشخص گرديد ، ضمن نمايش وضعيت سنسورها در محل 

العات سنسورها به اتاق كنترل نيز ارسال اندازه گيري ، اط
 . ميگردد

 

 
 

   شماي كلي سطح سنج هيدرا استپ- 1شكل 

 
 
   قسمتهاي مختلف سيستم   -4

 بطور كلي اين سيستم از دو بخش الكترونيكي و مكانيكي 
اجزاء اصلي الكترونيكي شامل منابع تغذيه . تشكيل يافته است

يشگر ، برد كد و ارسال كننده اطالعات ، برد حسگر ، برد نما
. به راه دور و برد دكد و دريافت كننده اطالعات مي باشد

اجزاء اصلي مكانيكي شامل ستون آب و بخار ، و سنسورهاي 
در ادامه شرح مختصري از كار هر . هيدرا استپ مي باشد 

 .كدام از قسمتها ارائه مي شود
 
  مهمترين اجزاء الكترونيكي   -4-1
 :برد حسگر  •

 در اين برد مدار تغذيه سنسورها و مدار حسگر جهت 
تعيين وضعيت هر سنسور،  بطور اختصاصي ، در نظر گرفته 

اين مدار براي هر سنسور سيگنال انحصاري همان  . استشده
سنسور را توليد و ارسال نموده و پاسخ آنرا دريافت ، و 

رج آب مشخص مي نمايد كه سنسور داخل آب است و يا خا

تعيين وضعيت سنسور باتوجه به مقاومت ويژه سيال صورت . 
معموالً يك مرز جدا كننده براي آب و بخار در نظر . ميگيرد

 . گرفته مي شود

 كاناله 8  بصورت كـامـالً مـدوالر وحسگر طراحي برد 
انجام شده و برحسب تعداد نقاط اندازه گيري ، مي توان از 

همچنين هرگونه . ردها استفاده نموديك يا چنــد عدد از اين ب
واد بر روي آن ـر رسوب مـقطع سيم و يا خرابي سنسور در اث

تشخيص داده شده و آالرم صادر   توسط برد، و يا نشتي از آن
وضعيت هر سنسور بر روي برد بصورت چراغهاي . مي گردد

رنگي نمايش داده مي شود ، بدين  صورت كه اگر سنسور 
ان سنسور و اگر همبه  اغ سبز مربوطرـچ داخل آب باشد

خارج از آب باشد چراغ قرمز مربوط به همان سنسور روشن 
همچنين اين اطالعات به برد نمايشگري كه در . خواهد شد

محل اندازه گيري نصب شده منتقل مي شود و در محل مي 
بلوك دياگرام . توان وضعيت نقاط اندازه گيري را مشاهده كرد
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 همانگونه كه . نشان داده شده است 2در شكل حسگر برد 
 مشاهده مي شود ، هدايت الكتريكي آب تا 3درمنحني شكل 

  منحني هدايت 3در شكل . حدودي تحت تاثير دما مي باشد 
  3الكتريكي آب و بخار نمايش داده شده است ، در شكل 

مالحظه مي شود كه معموالً يك مرز جداكننده براي آب و 
هدايت الكتريكي از سوي ديگر . بخار در نظر گرفته مي شود 

آب و ابسته به دما ميباشد و با افزايش دما معموالً ابتدا افزايش 

مي يابد و سپس شروع به كاهش مي نمايد باافزايش زياد دما ، 
در نقطه مشخصي هدايت الكتريكي آب و بخار مساوي مي 

. اين نقطه ، نقطه كور براي سيستم هيدرااستپ ميباشد . شود
ربردهاي متداول صنعتي ، شرايط دماي خوشبختانه در تمام كا

اندازه گيري سطح از نقطه كور سيستم فاصله زيادي دارد و 
 .اختالف مقاومتهاي ويژه آب و بخار بسيار زياد است

 
 

 
   بلوك دياگرام برد حسگر- 2شكل 

 
 

 
 

 [4]  رابطه هدايت آب و بخار با دما   -3كل ش
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 : كد و ارسال كننده اطالعات برد  •
 عالوه بر نمايش اطالعات مربوط به سطح آب در محل 
اندازه گيري ، الزم است سطح آب در نقاط دورتري نظير اتاق 

بنا بر اين ابتدا الزم است اطالعات . كنترل نيز نمايش داده شود
 . سنسورها به سيگنالهاي قابل ارسال تبديل شوند

 هـر ، ايزولـعات دريافتي از برد حسگبرد ابتدا اطالاين در 
شده و سپس به سيگنالهاي قابل ارسال بصورت پارالل تبديل 
شده و با عبور از يك مبدل پارالل به سريال ، اطالعات 

  RS485از طريق سيستم  اند  شده كد ASCI هايكد با كه سنسورها
 )4شكل . (و با يك كابل دو رشته شيلد دار ارسال مي شوند

 

 
   برد كد و ارسال كننده-4

 
 
 :برد دريافت و دٍكد كننده اطالعات  •

نصب شده و پس از  ) صدمق(   اين برد در اتاق كنترل 
دريافت اطالعات كد شده ، ابتدا آنها را رمز گشايي كرده و 
سپس عالوه بر نمايش اطالعات سنسورها بر روي برد ، 

 نمايشگر اتاق فرمان اطالعات سنسورها را براي نمايش روي
توانايي مهم اين برد در امكان تعريف و . در اختيار مي گذارد 

فعال كردن انواع آالرمها و سيگنالهاي حفاظتي براساس 
 عدد رلة خروجي 8.  وضعيت يك يا چند الكترود ، مي باشد 
براساس وضعيت يك تعبيه شده كه هر كدام مي توانند مستقالً 

 شوند و همچنين هر گونه خطائي در تحريكيا چند سنسور ، 
)5شكل . (شود زن شدن چراغ مشخص مي سيستم با چشمك

 
 

 
   برد گيرنده و دكد كننده-5شكل 
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     مهمترين اجزاء مكانيكي 4-2
 :ستون آب و بخار •

 باتوجه به محدوديت نصب تجهيزات بر روي بدنه 
ه رابط يك ستون تانكهاي تحت فشار ، با استفاده از دو لول

نمونه گير را هم سطح با تانك اصلي نصب كرده و 
. سنسورهاي اندازه گيري روي اين ستون نصب مي شوند

مزيـت ديگـر ايـن كـار آن است كـــه در صورت نياز به 
انجام تعميرات با بستن والوهاي ايزوله كننده اي كه روي لوله 

، مي ي شودداده مهاي رابط بين ستون و تانك اصلي قرار 
. توان بدون توقف پروسه توليد ، تعميرات الزم را انجام داد 

نحوة استقرار و فاصله سنسورها از همديگر ، بسته به شرايط 
 شماي كلي يك ستون آب و 6شكل . قابل تغيير  مي باشد
 .بخار را نشان ميدهد

 
  [5] لي ستون آب و بخارك يامش :  6 لكش

 :سنسورهاي هيدرا استپ   •
وظيفة اين سنسورها آن استكه سيگنال ارسالي از برد 
حسگر را دريافت كرده و متناسب با اينكه در آب غوطه ور 
باشند و يا خارج از آب باشند ، سيگنال پاسخ را به برد حسگر 

همانگونه كه در بخش اول اشاره گرديد ، . ارسال نمايند
د آن براساس اختالف تشخيص وجود آب و يا عدم وجو

مقاومت ويژه آب و بخار و تأثير متفاوتي استكه هر كدام بر 
 اين سنسورها از يك .سيگنال ارسالي به سنسور ميگذارد 

قسمت عايق كه بين دو قسمت هادي قرار گرفته ، تشكيل 
ها پيچيده و جديد آنفن آوري ساخت شده است و 

تفاده مي شود تعداد سنسوريكه در هر سيستم اس. [5]ميباشد
. بستگي به محدودة  اندازه گيري و دقت مورد نياز ، دارد

 . شماي كلي يك سنسور را نشان ميدهد7شكل 
 
 

 
 

  [5]سنسور هيدرااستپ شماي كلي  :  7شكل 
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   ويژگيهاي برتر سيستم طراحي و ساخته شده -5
 دركليه مراحل طراحي و ساخت سيستم هيدرااستپ ، 
سعي بر آن قرار گرفته كه از جديدترين فن آوريها و 

اين تالش منجر به آن . مرغوبترين قطعات استفاده شود 
گرديد كه سيستم ساخته شده امتيازات انحصاري و برتري 

گزيده اي . حتي نسبت به نمونه هاي غربي موجود پيدا نمايد
 :از اين ويژگيهاي برتر در زير آورده مي شود 

 ن ، دقت و سرعت باال ضريب اطمينا ●
طراحي و ساخت بردهاي الكترونيكي ، با استفاده از  ●

 مدارهاي ميكروپروسسوري
انعطاف پذيري زياد سيستم در زمينه ايجاد تغييرات ،  ●

 بواسطه استفاده از نرم افزار 
و كابل مجزا براي جداگانه اختصاص مدار الكترونيكي  ●

اطمينان سنسورهاي زوج و فرد به منظور افزايش ضريب 
 سيستم 

 طراحي سيستم بصورت مدوالر  ●
 راه دور  به اطالعات انتقال  جهتRS485استفاده از سيستم  ●
● Fail Safeو بودن سيستم و صدور آالرم براي قطع سيم  

 خرابي سنسور 
 امكان تغيير در فواصل نصب سنسورها و در نتيجـــه ●

  نيازتغيير در دقت اندازه گيري بر حسب
 

 دانسيته  جبران خطاي -6
وجود بخار كندانس شده در قسمت باالي ستون ، و آب 
سردشده در قسمت پائيني آن موجب تلفات حرارتي از طريق 
هدايت حرارت به ديواره ها و سپس هواي اطراف ستون مي 

در نتيجه دماي آب موجود در بخش پائيني ستون كاهش . شود
آب در يافته و دانسيتة آن بيشتر مي شود و در نتيجه سطح 

ستون اندازه گيري كمتر از سطح واقعي آب داخل تانك مي 
براي نا . نيز گزارش شده است%  20اين خطا حتي تا . شود

چيز كردن اين خطا مقداري از بخار موجود در قسمت باالئي 
ستون را كندانس كرده تا آب كندانسه آن بسمت پائين جريان 

ني ستون يابد و از افت دماي آب موجود در قسمت پائي
هرچه بخار كندانس شدة بيشتري بسمت . جلوگيري نمايد

پائين جريان يابد افت دماي آب در قسمت پائين كمتر شده و 
بدين منظور اوالً لولة رابط . خطاي چگالي كمتر خواهد شد

بخش باالئي ستون به مخزن در قسمت نزديك به ستون ، در 
 هاي رابط باالئي  متر بدون عايق مي باشد و ثانياً لوله1حدود 

و پائيني بصــــورت شيـب دار  بـه ستـون وصـل مـي 
. شونـد تــا سيركوالسيون بخار كندانسه بهتر صورت گيرد

در . مي رسد % 4خطاي چگالي در اين حالت حداكثر به 
 نحوة اتصال ستون آب و بخار به مخزن نشان داده 8شكل 

 .شده است

 
 

  [6] ن آب به مخزناتصال ستو :  8شكل 
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  نتيجه  -7
 به خاطر دقت و ضريب اطمينان و سرعت باال و صحت 
عملكرد در شرايط مختلف بهره برداري ، استفاده جهاني از 
سطح سنجهاي هيدرا استپ بطور فزاينده اي در صنايع 
گوناگوني نظير صنعت توليد برق ، فوالد ، پتروشيمي ، سيمان 

اگر چه .  ال گسترش استدر ح.  …، شيشه ، كاغذ و 
فعالً براي مونيتورينگ سطح و حفاظت و طراحي شده سيستم 

سيگنالينگ استفاده مي شود ولي با كاهش فاصلة سنسورها و 
ال آنالوگ گنافزايش دقت اندازه گيري مي توان با استخراج سي

سطح تانك از سيگنال گسسته موجود ، از آن در سيستمهاي 
لذا با توجه به گستردگي نياز به . كردكنترل سطح نيز استفاده 

اين گونه سيستمها در صنايع گوناگون و قيمت ارزي نمونه 
هاي غربي موجود و باعنايت به سطح فن آوري باالئي كه در 
طراحي و ساخت اجزاء سيستم بكار گرفته شده و موفقيت 
تست عملي بكارگيري سيستم مي توان نياز صنايع را با 

 .ستم مرتفع نموداستفاده از اين سي
همچنين در موارد زير مي توان از سيستم هيدرا استپ 

 . استفاده كرد 
نظير هيترهاي  اندازه گيري سطح تانكهاي تحت فشار ●

 فشار قوي 
 ) كندانسه يا نشتي ( آشكار سازي وجود آب  ●

 

    مراجع -8
 علي، بررسي آمار حوادث ديگهاي بخار و -  آق اولي-1

 ، 87يكا، ماهنامه صنعت برق، مخازن تحت فشار آمر
1382  

[2]  A. Preo braz hensky, Measuring &  
instrumentaion in heat engineering , 
VOL. 2, C.C.C.P. publishing, 1990 
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