
 

 

یا زیو ترار  (رٗغٖساـ) زیو رٗغٔ زاـت٘یَز ٗ  ٗعیَٚبفٖؿتی  تٍ٘یس ٕثات ٗ آب ٕثات

( Use steam or oil heater Boiler In Candy production line) 

 

 

 

 

 

 

. زر ایٔ ّقاٍٚ تا رٗػ ٛای تٍ٘یس فٖؿتی ٕثات ٗ اعتفازٙ اس زیو ترار یا رٗغٔ زاـ آؽٖا ّی ؽ٘یس

 

ۺ ّقسّٚ

 ؟تاؽسإداُ ّی چيٕ٘ٚ (Candy production line) تٍ٘یس آب ٕثاتّزاحٌ 

 

زر ایٔ ّزحَٚ عفیسٙ ترِ ّزـ  .ـ ّقسار ّؿیٖی آب را زر پاتیٌ تشره ىزُ مززٙ ٗ پظ اس آّیرتٔ ؽنز إٓزا ّی خ٘ؽإٖس1

 . زر آب حٌ مززٙ ٗ تٚ ّحت٘یات زیو ّی افشایٖس

ّ٘از ت٘خ٘ز ّی آیس مٚ ت٘عط مفيیز ىزفتٚ ّی ؽ٘ز ٗ زر ایٔ حاٍت پظ اس ّقساری خ٘ؽیسٓ ّحت٘یات، مف تیزٙ رٕيی تزٗی 

 .ؽیزٙ سالً ٗ تْیشی حافٌ ّی ىززز
 

ـ ؽزتت ّ٘خ٘ز زر پاتیٌ تشره پظ اس ذاّ٘ػ مززٓ ت٘عط ّالقٚ ٛای تشره یا آب ىززآ تٚ پاتیٌ م٘چل مٚ زر ّداٗر 2

سایٖس ؽزتت زر اثز تثریز تٚ تسریح غَیع پاتیٌ تشره قزار زارز ٛسایت ٗ ّدسزاً خ٘ؽإسٙ ّی ؽ٘ز ٗ تٚ آٓ خ٘ٛز ٍیْ٘ ّی اف

 .ّی ؽ٘ز تا تٚ خایی مٚ قطزات آٓ مؼ زار ىززز ایٔ ّزحَٚ را افطالحاً چاؽٖی ىزفتٔ ّی ٕاّٖس
 

ـ پظ اس إٓنٚ ؽزتت تٚ ق٘اُ آّس تٚ حس ٕقاب ذ٘ز خ٘ؽیسٙ، ّحت٘یات پاتیٌ را ت٘عط زعت یا سٕدیز چزثقیٌ تز رٗی 3

 .ّی ریشٕس تا ذْیز ؽفاف ٗ عزز ؽ٘ززارای ؽثنٚ ٛای ذٖل مٖٖسٙ ّی تاؽس،  عٖو ٛای عیاٙ ٗ یا ّیش آٖٛی مٚ
 

میَ٘یی زرآٗرزٙ ٗ تغتٚ تٚ ٕیاس تٍ٘یس مٖٖسٙ افشٗزٕی ّ٘رز  25یا  20ـ پظ اس عزز ؽسٓ ذْیز إٓزا تق٘رت تنٚ ٛای تشره 4

 .زٍر٘اٙ ّثٌ ٌٛ یا ٕارىیٌ را ّی افشایٖس ٗ ذ٘ب ّاٍؼ ّی زٖٛس تا تزمیة ؽ٘ز
 

ك ذْیز طؿِ زار ؽسٙ مٚ ٖٛ٘س ٕیِ ىزُ اعت را تز رٗی زعتياٙ عفیس مٔ قزار ّی زٖٛس تا زر اثز حزمت افقی عٚ ـ ای5ٔ

 10تا  5تْست  ). تاسٗی زعتياٙ إٓقسر مؾسار ؽ٘ز تا تغییز رٕو زازٙ ٗ اس رٕو سالً ٗ ؽفاف تٚ رٕو عفیس تثسیٌ ؽ٘ز 

 (زقیقٚ
 

میَ٘یی تٚ زٛآ زعتياٙ قاٍة آتٖثات ّی زٖٛس ٗ اس إٓغ٘ ٕ٘اری ّؾاتٚ  5یا  4ـ ذْیز تسعت آّسٙ را زر تنٚ ٛای م٘چل 6

 .ٕآ عٖيل تا ؾزك مْتز زریافت ّی مٖٖس مٚ زإٚ ٛای آتٖثات تز رٗی آٓ ٕقؼ ىزفتٚ



 

 

 

ـ ٕ٘ارٛای تِٜ چغثیسٙ را مارىزآ رٗی ّیش تشره پٜٔ ّی مٖٖس تا زر اثز ٗسػ تاز پٖنٚ عزز ٗ ذؾل ؽٕ٘س پظ اس آٓ تٚ 7

 .ز چ٘ب زعتی ٗ تا ضزتات ّرق٘ؿ تزاحتی اس ِٛ خسا ىززٕسمْل چٔ
 

ـ ت٘زٙ آتٖثات ٛا را ت٘عط تزط تشرىی تٚ زاذٌ زعتياٙ ذؾل مٔ ریرتٚ ٗ ّقساری اس ؽزتت تٍ٘یس ؽسٙ اٍٗیٚ زر پاتیٌ 8

زرٗٓ تشره را تزٗی آٓ ّی پاؽٖس ٗ تا ایٔ ؾٌْ اّنآ چغثٖسىی آتٖثات ٛا تِٜ را اس تیٔ ّی تزٕس پظ اس ذؾل ؽسٓ 

 .زقیقٚ آّازٙ تغتٚ تٖسی ّی تاؽس 15زعتياٙ ّحت٘یات تؿس اس 
 

 

 ٕثات چيٕ٘ٚ زرعت ّی ؽ٘ز؟

ٕثات اس ّحًَ٘ اؽثاؼ قٖس عامارس یا ْٛآ ؽنز زر آب تٚ ٗخ٘ز ّی آیس مٚ طی یل ّنإیشُ فیشینی تاتؽ سّآ ٗ زّا، ّتثَ٘ر 

. ؽسٙ ٗ تٚ ف٘رت مزیغتاً ٛای سیثا ؽنٌ ّی ىیزز

تٍ٘یس ٕثات ٛای فزآیٖس 

آب ّرَ٘ط مززٙ ٗ تٚ ف٘رت ؽزتت زر ّی آٗریِ عپظ آٓ را زر زیو ّرق٘ؿ ریرتٚ تزای تٜیٚ ٕثات اتتسا ؽنز را تا 

تزای إٓنٚ ٕا ذاٍقی ٛای احتْاٍی آٓ ىزفتٚ ؽ٘ز پظ اس خ٘ػ آّسٓ ؽزتت تٚ تٖاعة حسٗز ٛز فس میَ٘ . حزارت ّی زٛیِ 

آٍ٘زىی پاك ؽسٙ ٗ تقفیٚ ىزُ ؽزتت ، یل ؾسز ترِ ّزـ زر آٓ ّی ؽنٖٖس تا ٕاذاٍقی ٛا تٚ آٓ چغثیسٙ ٗ ؽزتت اس ٛز 

 اس غزف ذارج ٗ زٗر ّی ریشٕس (ترِ ّزـ )ؽ٘ز عپظ آٓ را 

ؽزتت را حزارت زازٙ تا آب آٓ تثریز ؽسٙ ٗ غَیع ؽ٘ز ٗ تؿس اس ایٖنٚ غَیػی آٓ تٚ حس ّ٘رز ٕػز رعیس آٓ را زر غزف  

مؾی مززٙ إس ریرتٚ ٗ مٖار ّی  ّرق٘فی مٚ ؽنٌ ٕیِ مزٙ زارز ٗ اس قثٌ زرٗٓ آٓ را تٚ ف٘رت ّؾثل تا ٕد ّرق٘فی ٕد

زرخٚ عإتیيزاز اعت ، چٖإچٚ تر٘اٖٛس تَ٘رٛای  ۱۰۹ىذارٕس ، زّای ّؿٍْ٘ی مٚ تزای اعترزاج ٕثات اعتفازٙ ّی ؽ٘ز 

زرخٚ ٕيٚ ّی زارٕس ٗ اىز تر٘اٖٛس تَ٘رٛا ریش تز ؽٕ٘س زّای آٓ را  ۱۰۸تؾنیٌ ؽسٙ زرؽت تز ؽٕ٘س زّای آٓ را زر حسٗز 

. ی رعإٖس ٗ ٛز چٚ زّا تاال تز رٗز تَ٘رٛا ریش تز ؽسٙ تا تٚ إساسٙ ی تَ٘ر ٛای قٖس زرآیس زرخٚ ُ ۱۱۰تٚ 

ایٔ ّزحَٚ حسٗز عٚ چٜار رٗس طً٘ ّی مؾس ٗ طی ایٔ ّست تَ٘رٛای ٕثات ؽنٌ ّی ىیزٕس عپظ غزف حاٗی ؽزتت را مح 

تزیشز ٗ تؿس غزف را تٚ حاٍت اًٗ تاس ّی ْٕ٘زٙ تا ؽز تت ٛای اضافی مٚ تٚ ٕد ٛا ٗ تسٕٚ ی غزف ٕچغثیسٙ اعت تیزٗٓ 

ىززإٖس ٗ زٗعٚ رٗس زیيز فثز ّی مٖٖس تا تَ٘رٛا ذ٘ب ذؾل ؽ٘ز ، حاال ٕثات آّازٙ اعت ، تَ٘ر ٛایی مٚ تٚ ؽثنٚ ی ٕد ٛا 

زرؽت تز ٗ ذاٍـ تزٕس ْٛآ ؽاخ ٕثات ٛا را تؾنیٌ زازٙ ٗ قغْت ٛایی مٚ تٚ تسٕٚ غزف ” ّتقٌ ؽسٙ إس مٚ ّؿْ٘ال

. اس تَ٘ر ٛای ریش تزی تؾنیٌ ؽسٙ زر افطالح ٕثات ریشٛا ، ٕثات ترتٚ ای ٕاّیسٙ ّی ؽ٘ز ” ٙ اعت ٗ ّؿْ٘الچغثیس

ۺ ٕثات عٖتی



 

 

. زارزّؿْ٘ال تق٘رت عامٔ تٜیٚ ّی ؽ٘ز مٚ تٚ زٗ رٕو عفیس عازٙ ٗ سرز سؾفزإی ٗ زر اؽناً سیز ٗخ٘ز 

ۺ ؽاذٚ ٕثات  

. تؾنیٌ ؽسٙ اعت (اسخٖظ پٖثٚ)ؾثارت اعت اس تَ٘رٛای ٕثات مٚ تسٗر یل ٕد

ۺ ٕثات چ٘تی

اس ذ٘اؿ ٗیضٙ ّْٗتاس ٕثات چ٘تی پایترت ٕغثت تٚ ٕثات ٛای .ٕثاتی اعت مٚ تَ٘رٛای ٕثات تسٗر یل چ٘ب تؾنیٌ ّی ؽ٘ز

ٗ تزذالف ٕی ٛای پالعتینی غیز  (ّزتثٚ خ٘ؽإسٙ ّی ؽ٘زعٚ )ٕی زار پالعتینی آٓ اعت مٚ چ٘ب ماّال تٜساؽتی ت٘زٙ

. تٜساؽتی ٗعزطآ سا ْٕی تاؽس

ۺ ّ٘از تؾنیٌ زٖٛسٙ

ٗ سؾفزآ  -(تزای ىزفتٔ خزُ ٗاّالح مٚ زرطً٘ پرت اس پزٗعٚ تٍ٘یس ذارج ّی ؽ٘ز)عفیسٙ ترِ ّزـ  –ؽنزعفیس ، آب 

ْٛآ ٕيیٔ ٕثات اعت مٚ تسٍیٌ قاتَیت ؽنٖٖسىی تغیار تاال زر ٖٛياُ تغتٚ تٖسی ذزز ؽسٙ ٗ تراطز راحتی ۺ ٕثات زٕسإٚ 

تزای ّقارف ذإيی ٗعایز ّ٘عغات تغیار آعآ ّٖٗاعة ّی  (ٕ٘ؽیسٕی ٛای ىزُ)ٗعٍٜ٘ت حٌ ؽسٓ زر چای 

آٓ، تا ؽیء یا زعت ٕساؽتٚ ٗآّازٙ تزای ّقزف ٗاس ٍحاظ ّشایای اعتفازٙ اس ایٔ ٕثات آٓ اعت مٚ ٕیاسی تٚ ؽنغتٔ .تاؽس

ىزّی ؾزضٚ ذ٘اٛس ۴۵۰ىزّی ۹۰۰ٗمیَ٘ىزّی ٗزرآیٖسٙ زراٗسآ ۵مٚ فؿال زرٗسٓ .اقتقازی تغیار ّقزٗٓ تٚ فزفٚ ّی تاؽس

. ىؾت

ز ؽیزٙ زر ؾثارت اس تنٚ ٕثات ٛایی مٚ زرمف ٗخسارٙ ی پاتیٌ ٛاتؾنیٌ ّی ؽ٘ز مٚ تسٍیٌ غَػت ذیَی سیاۺ ٕثات ّرَ٘ط

مف پاتیٌ ٛا تاؾث ترتٚ ؽسٓ إٜٓا ّی ؽ٘زمٚ تسٍیٌ ؽنٌ ٕاّٖػِ آٓ تیؾتز تق٘رت فَٚ ٗزرتغتٚ تٖسی ٛایی تٚ ٗسٓ 

. میَ٘ىزّی ؾزضٚ ّی ىززز۱۰

ۺ پززٙ ٕثات 

ٕثاتی اعت مٚ رٗی پاتیٌ ٛاتؾنیٌ ؽسٙ ٗاس ٍحاظ میفیت ّٗقسار سؾفزآ تا زیيزٕثات ٛای ؽاذٚ ٗچ٘تی ٛیچ تفاٗتی ٕسارز 

ىزّی زرغزف ٛای ینثار ّقزف تغتٚ تٖسی ۵۰۰ىزّی ۲۵۰مٚ زساٗسآ .ٗ اس ذق٘فیات تارس آٓ تزز ٕٗاسك ت٘زٓ آٓ ّی تاؽس

. ایٔ تغتٚ تٖسی اسٍحاظ اقتقازی خٜت ّقزف ّٖاسً تغیار ّقزٗٓ تٚ فزفٚ ّی تاؽس.ّی ؽ٘ز

ۺ پ٘زر ٕثات

. س قاتَیت حٌ ؽسٓ تاال تا ْٛآ ذ٘اؿ ٕثات ّی تاؽسریشٙ یا ْٛآ ذززٙ ٛای ٕثات اعت مٚ مْی اس ؽنز زرؽت تزت٘زٙ ٗ ا

میَ٘ ۱۰)پ٘زر ٕثات ایسٙ اً تزای ٛتٌ ٛا مافی ؽاج ٛا، رعت٘رآ ٛا،ّٖاسً،ٖٛياُ ّغافزت ّٗحٌ مار ّی تاؽسمٚ تق٘رت فَٚ 

. ٗ تل ٕفزٙ ؾزضٚ ّی ىززز (ىزّی

ۺ ترتٚ ٕثات



 

 

ؾثارت اعت اس تنٚ ٛای ٕثات تؾنیٌ ؽسٙ زر خسار ٗ مف غزف 

ۺ ٕثات ماعٚ

. ؾثارت اعت اس ٕثاتی مٚ تٚ ؽنٌ غزف زرآّسٙ اعت

ۺ ٕثات فٖؿتی

ّؿْ٘ال تٚ ف٘رت إث٘ٙ ٗ زر حاٍت عن٘ٓ ٗ یا زر حزمت تٍ٘یس ّی ؽ٘ز ّٗی ت٘إس تٚ اؽناً ىٕ٘اى٘ٓ تاؽس، ّثال ٕثات تل 

مزیغتاً، ٕثات چ٘تی زعتٚ زار ٗ یا تٚ اؽناً ٕثات عٖتی ٗ غیزٙ 

ۺ ٕثات ززر تٍ٘یپرت  ٛای رٗػ

رٗػ عٖتی اعتفازٙ اس آتؼ ّغتقیِ -1

غیز ّغتقیِ   فٖؿتی ٗ حزارت رٗػ ٛای پرت-2

ّی تاؽس  زیو رٗغٔ زاـٗ یا  زیو ٛای تراراس ّْٜتزیٔ تدٜیشاتی مٚ زر پرت غیز ّغتقیِ ّ٘رز اعتفازٙ قزار ّی ىیزز 

. مٚ زر إٜٓا عیاً حاٌّ إزصی حزارت ّ٘رز ٕیاس خٜت پرت را تاّیٔ ّی ْٕایس

 

 

 

 

ّی تاؽس   ّرق٘ؿ  پرت  رٗػ زیو ٛای  زر ایٔ  ّ٘رز ٕیاس زیيز   تدٜیشات

ارت تٚ ّ٘از پرت اس ترار زاـ یا رٗغٔ زاـ إداُ ّی ؽ٘ز مٚ زر إٜٓا إتقاً حز 

. ایٔ غزٗف اس ٗرق ٛای اعتیٌ عاذتٚ ّی ؽٕ٘س تط٘ر ّتؿارف 

 زر ّقاالت تؿسی... ازاّٚ 

 راٙ ىؾاعایت  عایت زإؾد٘ ٗ   ۺتؽأّتزذی 

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

