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تلفــن زنــگ مــی زنــد: »الــو؟ موتورخانه؟ 
ــرم.  ــاس میگی ــارم تم ــه چه ــن از طبق م
ــم و  ــده ای ــوچ ش ــه ق ــار ضرب ــا دچ اینج
ــی  ــرون م ــا بی ــو کالوه ــی آب از ات کم
ــه،  ــد؟« »ن ــکلی نداری ــما مش ــزد. ش ری
دیگهــا بــه خوبــی کار مــی کننــد.« 
»مطمئــن هســتید؟« »بلــه، یکــی از 
مهندســان نگهــداری هفتــه قبــل اینجــا 
بــود و کیفیــت بخــار مــا را از لحــاظ 
ــت  ــی کیفی ــرد.« »ول ــد ک ــیمیایی تایی ش

ــم  ــی کنی ــت م ــا دریاف ــه م ــاری ک بخ
ــت.« ــول نیس ــل قب ــال قب اص

اگــر دیگهــا مســبب ایــن شــرایط نباشــند 
پــس چــه عامــل و یــا عواملــی در تولیــد 
ــل  ــال دخی ــن مث ــوب در ای ــار مرط بخ
ــر  ــه شــرحی اســت ب ــن مقال هســتند؟ ای
یافتــن پاســخ ایــن پرســش و عــالوه بــر 
آن مــی کوشــد تا بــه موضــوع زدودن آب 
از سیســتمهای توزیــع بخــار نیــز بپــردازد. 
ــه  ــن ب ــا پرداخت ــا ب ــکلی تنه ــن مش چنی
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ــد  ــد ش ــع نخواه ــار رف ــای بخ ــه ه تل
بلکــه بایــد کل طــرح و نقشــه لولــه 
ــه  ــدازی و آغــاز ب کشــی، روالهــای راه ان
ــی  ــورد بررس ــگ را م ــرد دی کار و عملک

ــم.  ــرار دهی ق
* عایقکاری و آب ریزهای)Drips( مناسب

عایقــکاری لولــه هــا نقشــی بســیار مهــم 
مرطــوب  مشــکالت  از  جلوگیــری  در 
بــودن بخــار ایفــا مــی نمایــد. بــه عنــوان 
مثــال یــک فــوت لولــه بخــار ۸ اینچــی 
ــرارت از  ــدازه ای ح ــه ان ــق ب ــد عای فاق
ــث  ــه باع ــی( ک ــی دهد)تابش ــت م دس
چگالیــده شــدن بیــش از ۲ پونــد بخــار در 
ســاعت خواهــد شد)فشــار بخــارpsi۱۲۵و 
دمــای هــوای ســاکن اطــراف ۷۵درجــه 
ــن  ــت(. ای ــده اس ــرض ش ــت ف فارنهای
لولــه ظــرف مدتــی کمتــر از نــه ســاعت 
ــه طــور کامــل از آب پــر خواهــد شــد.  ب
البتــه هــر چقــدر هــم عایقــکاری بخوبــی 
انجــام شــود نمــی تــوان بطــور کامــل از 
تشــکیل آب در لولــه هــا جلوگیــری نمود. 

ــی  ــل م ــا وارد عم ــز ه ــا آب ری در اینج
ــع آوری  ــه جم ــوند. )Drain Leg(، لول ش
گل و رســوبات )Mud Leg( و ایســتگاه 
تلــه هــای بخــار اســت و مــی توانــد کل 
آب و ریزشــهای ناشــی از فــرار حــرارت از 
لولــه هــا بــه طریــق تابشــی را بــه خــارج 
هدایــت نمایــد. آبــی کــه بدیــن ترتیــب 
خــارج مــی شــود بــه واســطه تلــه هــای 
ــت  ــای برگش ــه ه ــل لول ــه داخ ــار ب بخ
ــار  ــر فش ــی پ ــود. چگال ــی ش ــه م ریخت
ــای  ــه ه ــگام تل ــی زود هن ــث خراب باع
ــد  ــن توجــه کنی بخــار مــی شــود. بنابرای
ــاری  ــای بخ ــه ه ــتم از تل ــه در سیس ک
ــول  ــت معم ــه وضعی ــود ک ــتفاده ش اس
ــت و در  ــته نیس ــا بس ــی آنه از کارافتادگ
حالــت بــاز از کار مــی افتند)بــه ضمیمــه 

ــد(. ــوع نمایی ۱ رج
* لوله کشی سیستن توزیع  بخار و تخلیه

بخشــی عمــده از کار نصــب یــک دیــگ 
ــِدر سیســتم مــی شــود.  بخــار صــرف ِه
هــدر در واقــع لولــه اســت کــه بــه 
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ــدر  ــردد. ه ــی گ ــب م ــی نص ــور افق ط
ــه  ــگ تغذی ــط دی ــار توس ــا کن ــاال ی از ب
مــی شــود ولــی کلیــه انشــعابات توزیــع 
ــوند.  ــی ش ــرا م ــاالی آن اج ــار از ب بخ
هــدر منطقــه ای اســت کــه فــاز نهایــی 
ــی  ــار و آب در آن روی م ــدن بخ جداش
ــادی  ــدار زی ــگ مق ــک دی ــر ی ــد. اگ ده
آب وارد هــدر ســازد، آب لولــه هــا را پــر 
ــوچ  ــه ق کــرده و در تمــام سیســتم ضرب
ــوب«  ــبا »مرط ــار متناس روی داده و بخ

ــکل  ۱(. ــد )ش ــد ش خواه

ــه  ــر ن ــد؟ مگ ــی آی ــن آب از کجــا م  ای
اینکــه دیگهــا را بــرای تولیــد بخــار 

ــی  ــا در صورت ــم، دیگه ــی بری ــه کار م ب
ــند،  ــر نباش ــوپر هیت ــه س ــز ب ــه مجه ک
ــارج  ــار خ ــا بخ ــداری آب ب ــواره مق هم
ــه  ــد ک ــی را تصــور کنی ــازند. آب ــی س م
ــیدن  ــال جوش ــری در ح ــک کت درون ی
ــا جایــی کــه  اســت. حــرارت شــعله را ت
ــری را  ــد و دِر کت ــاد کنی ــکان دارد زی ام
برداریــد. مــی بینیــد کــه عمــل مکانیکی 
جوشــش مــی توانــد چقدرآشــفته باشــد؟

آبــی کــه بدیــن ترتیــب از دیــگ خــارج 
مــی شــود وارد هــدر مــی گــردد.

هــدر،  بــه  آب  ورود  اصلــی  منشــا 
انتقــال)Carry Over(۵ تــا ۱۰ درصــد 
ــه صــورت  ــگ ب ــه دی ــار بخــاری ک از ب
مایــع بیــرون مــی ریــزد. انتقــال عــادی 
زمانــی روی مــی دهــد کــه حبــاب هــای 
ــا اغتشــاش ایجــاد  ــس ی بخــار توربوالن
نماینــد و قطــرات آب همــراه بــا بخــاری 
کــه حدودا۴۵۰۰فــوت در دقیقــه ســرعت 

ــوند. ــی ش ــارج م ــگ خ دارد از دی
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شکل۲:جوشش عادی-کف کردن
ــر رود  ــن حــد فرات ــار از ای ــی کــه ب زمان
پدیــده هــای کــف کــردن، فــرار ریــزش 
ــطح آب  ــات س ــا اغتشاش )Surging( و ی
دیــگ روی خواهنــد داد. البتــه ذرات 
جامــد اصلــی تریــن عامــل پدیــده کــف 
ــال  ــه مث ــاره ب ــند. دوب ــی باش ــردن م ک
جوشــش آب در کتــری بــاز مــی گردیــم؛ 
ــار قابلمــه ای را در نظــر بگیریــد  ایــن ب
ــداری  ــش مق ــال جوش ــه آب در ح و ب
ــن  ــد. آب در ای ــه نمایی ــپاگتی اضاف اس
حالــت بیشــتر میــل بــه ســر رفتــن دارد 
و زمانــی کــه دِر قابلمــه را بــر مــی دارید 

ــی  ــه م ــف داری را مالحظ ــای ک حبابه
نماییــد. پدیــده مشــابهی در درون دیگهــا 
ــل در  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــی ده روی م
داســتان اول ایــن مقالــه، اپراتــور دیگهــا 
بــه بازدیــد مهنــدس نگهــدار اشــاره مــی 
کنــد کــه کیفیــت بخــار را از لحــاظ 

»شــیمیایی« تســت نمــوده اســت.
ــرداری  ــه ب ــا نمون متخصصــان شــیمی ب
از بخــار و آب هــدر، مقــدار جامــدات 
ــطح pH آب  ــز س ــا و نی ــود در آنه موج
مــی  گیــری  انــدازه  را  دیــگ  درون 
ــه  ــی ب ــه نوع ــدات و pH ب ــد. جام نماین
ــرphآب  ــند. اگ ــی باش ــط م ــم مرتب ه

دیــگ از ۱۱ باالتــر رود، 
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ــای  ــه ه ــرای لول ــب ب ــای مناس ــدازه ه ــدول۱: ان ج

ــعابی ــای انش ــه ه ــای لول ــار و آب ریزه ــی بخ اصل

احتمــال تشــکیل کــف در آب دیــگ 
زیــاد اســت، در حالــی کــه وجــود مقادیــر 
نشــان  هــدر  در  جامــد  ذرات   زیــاد 
ــی  ــگ م ــردن آب دی ــف ک ــده ک دهن
ــن  ــداری در چنی ــص نگه ــد. متخص باش
شــرایطی یــا تغییراتــی در مــواد افزودنــی 
ــد و  ــی کن ــال م ــه آب اعم ــیمیایی ب ش

 )blowdown(ــه ــرخ تخلی ــه ن ــن ک ــا ای ی
ــرخ  ــش ن ــد. افزای ــی نمای ــح م را تصحی
تخلیــه موجــب خواهــد شــد تــا جامــدات 
ــارج  ــگ خ ــتری از دی ــرعت بیش ــا س ب
آب  کــردن  کــف  احتمــال  و  شــوند 
ــد  ــش یاب ــی کاه ــواد معدن ــر م ــر اث ب
ــت فشــار  ــار و اف ــانات ب )شــکل۲(. نوس
ــل  ــد از عوام ــد ذرات جام ــه مانن ــز ب نی
مهــم خــروج شــدید آب از دیگهــا مــی 
ــتم  ــار سیس ــی فش ــت ناگهات ــند. اف باش
ــور  ــردن دِر رادیات ــاز ک ــابه ب ــری مش اث
ــه همــه  داف یــک خــودرو را دارد؛ آب ب
جــا خواهــد پاشــید. افــت فشــار باعــث 
مــی شــود تــا آب بــه شــدت بجوشــد و 
بــه صــورت ذرات ریــز وارد بخــار گــردد. 
در ایــن حالــت نــه تنهــا آب مــی جوشــد 
بلکــه حبابهایــی کــه تشــکیل مــی 
ــودن  ــم ب ــتند. ک ــر هس ــزرگ ت ــوند ب ش
فشــار ســبب افزایــش حجــم بخــار مــی 
ــی  ــه معن ــر ب ــزرگ ت ــای ب ــود. حبابه ش
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