
 

 

 چیست؟ دیگ بخار ساختار اصلی

 

 :دیگ بخارمعرفی اجزای اصلی  -1

طزح فایز تیْب یا لْلَ آتؼی کَ در آًِا ػؼلَ ّ حزارت حاصل اس طْخت دیگ ُای تخار در 

 :هؼوْال، ػاهلاًتمال هی یاتٌذ ، لْلَ ُا  داخلاس کْرٍ ُا تَ 

 (Shellیا پْطتَ ) تذًَ اصلی -1

 (Tube Sheet) ّ ػمة  لْلَ ُای جلْصفحَ  -2

 (Furnace)اصلی کْرٍ -3

 ( Reversing Chamber)اطالک تزگؼت  کْرٍ یا -4

کَ پض اس هًْتاژ ّ جْػکاری اتتذا کاهل هْرد آسهایغ ُای غیز هخزب   ذٌهی تاػ

زار گزفتَ ّ طپض ػولیات تٌغ گیزی آًِا در )پزتًْگاری، اّلتزاطًْیک، هایغ ًافذ ّ...( ل

 کْرٍ هخصْؽ اًجام هی گیزد.

 

http://www.mboiler.com/main-pro/steamboiler.html


 

 

 دیگ بخار: در معرفی پاس های حرارتی-2

ّ پاص ّ طَ پاص تْلیذ هی در طزح ُای رایج دفایز تیْب یا لْلَ آتؼی  تخار دیگ ُای 

 ػًْذ

هٌظْر اس پاص در ایي دیگ ُای تخار هزاحل گذر جزیاى گاسُای داؽ حاصل اس طْخت اس 

 داخل تْیلز هی تاػذ

 

کَ تَ دیگ ُای تخار آتغ تزگؼتی هؼزّف هی هاًٌذ ػکل فْق  در دیگ ُای دّ پاص

َ تاػٌذ اتتذا ػؼلَ در داخل کْرٍ تؼکیل هی گزدد ّ طپض تا تزگؼت اس اًتِای کْرٍ ت

طوت جلْی دیگ هٌتمل هی ػًْذ ّ اس طزیك درب دیگ تَ طوت لْلَ ُا ُذایت ػذٍ ّ 

 در ًِایت در اًتِای دیگ تَ طوت دّدکغ هٌتمل هی ػًْذ

تَ دارای دّ پاص لْلَ اًذ کَ  لْلَ ُا ،طاختار اصلیطزح طَ پاص اها در دیگ ُای تخار 

 .گفتَ هی ػًْذطَ پاص حزارتی ، جوؼًا اصلی ُوزاٍ کْرٍ

 

 



 

 

 

لْلَ صفحَ  اسهی تاػذ کَ ( Furnace)پاص اّل ػاهل کْرٍ یؼٌی در ایي ًْع دیگ تخار ، 

 ػذٍ اطت .  هتصلجلْ دیگ ّ جلْ هحفظَ تزگؼت 

 

هٌتمل تخار  لْلَ جلْ دیگ  ک تزگؼت تَ صفحَلػاهل لْلَ ُایی کَ اس اطاپاص دّم 

دیگ تَ صفحَ لْلَ ػمة  لْلَ جلْػاهل لْلَ ُایی اس صفحَ  ًیش پاص طْم ّذ هی ػًْ

 هی تاػذ.تخار 

 

ػؼلَ در کْرٍ تؼکیل هی گزدد ّ هْاد حاصل اس احتزاق تا ػثْر اس لذا در ایي طزح اتتذا 

، اس طزیك دّدکغ دیگ تخار جؼثَ دّدُای جلْ ػمةهحفظَ یا ّ  3 ّ 2لْلَ ُای پاص 

ی ایي هظیز، آب در اثز جذب اًزژی گزهای حاصل اس احتزاق طْخت، خارج هی ػْد ّ درط

 تَ تیؼتزیي درجَ حزارت هوکي هی رطذ. 

 

 



 

 

 ساخت دیگ بخار: مراحل و تکمیلی اجزای معرفی

 ،تاسرطی  ،جِت تاسدیذ  آدم رّ طز رّ ّ در تذًَ دیگ ُای تخار دریچَ ُای دطت رّ،

ّجْد دارًذ کَ ُز کذام دارای یک درب هتحزک تْدٍ ّ تْطط  سدایی بّْ رط الیزّتیػول 

 ّاػز گزاًیتی آب تٌذی هی گزدًذ.

 

دیگ تزای تؼویز، تؼْیض یا تویش کاری لْلَ ُا پیغ جؼثَ دّدُای جلْ ّ ػمة هحفظَ یا 

 . کَ تَ  راحتی لاتل تاس ػذى هی تاػٌذ تیٌی ػذٍ اًذ

 

ّ یا اًتِای لْلَ ُا   گؼادکزدىدر دیگ تخار تَ دّ رّع ّالض سًی یا  2ّ3لْلَ ُای پاص 

 .هی ػًْذآب تٌذی  ّ جْػکاری تَ صفحات هتصل

یلَ آب تْطرا تحت آسهایغ ُیذرّاطتاتیک تخار  دیگ در ًِایت پض اس هًْتاژ کلیَ اجشا ،  

 فؼار طزاحی لزار هی دٌُذ. تزاتز  یک ّ ًینتا 

کلیَ ططْح  رّی ػاطی ّ هًْتاژ جؼثَ دّدُا، تخار  پض اس ًصة دیگدر اتوام هزاحل 

پْػغ دادٍ هی ػْد ّ طپض  خارجی پض اس طٌذ پالطت تا الیَ ای اس ضذ سًگ ًظْس 

هیلیوتز تا الیَ ای اس ّرق  33ػایك کاری آى تْطط پؼن طٌگ تا ضخاهتی حذالل تزاتز 

 هحافظ صْرت هی پذیزد.



 

 

 

پض اس پایاى ایي هزاحل، تخؼِای هختلف تْطط ّاحذُای کٌتزل کیفی هْرد تاسرطی 

 لزار هی گیزًذ ّ تأییذیَ السم را دریافت هی ًوایٌذ. دلیك

 

اًجام هی گزدد ّ تخار در هزاحل تؼذ، ًصة ػیزُا، هؼؼل، طیظتن تزق ّ کٌتزل دیگ 

 پض اس آسهایغ تخار )تظت گزم( ّ تٌظین ًِایی، دیگ رًگ آهیشی هی ػْد.
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