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طراحي سيستم گرمايش با بخار

تعيين محل، انتخاب نوع و محاسبه ظرفيت تله هاي بخار
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انتهاي لوله رفت قبل از اتصال به لوله برگشت

زير رايزرهاي آب ريز در اتصال به لوله برگشت

خروجي وسايل گرمايشي
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تله هاي مکانيکي

تله هاي ترموديناميکي

تله هاي ترمواستاتيکي

در  نگـه داشـتن بخـار   عملكرد اصلي تله بخـار    §
عبور هوا و وسيله گرمايشي يا سيستم لوله كشي و 

.است آب كندانس

گـذر  و  فشار کـاري ، کاربريبا مشخص بودن    §
، نوع و ظرفيت تله هـاي بخـار تعيـين    جرمي بخار

.مي گردد

هرچند نوع تله بيش از هر چيز به کـاربري آن    §
، هزينــهبســتگي دارد، امــا عوامــل ديگــري نظيــر 

و  چيـدمان خطـوط  ، اندازه تلـه ، سهولت تعميرات
 .طراح نيز در اين رابطه موثر است تجربيات فردي



، دهانه خروجي به دليل بـاال  وجود بخاردر صورت . داخل تله عمل مي کنند دماي سيالاين نوع تله ها با واکنش نسبت به   §
، دماي المان حرارتي کم شده و مجراي خروجـي بـاز   آب کندانسبا پر شدن تله از . بودن دماي بخار بسته نگهداشته مي شود

.مي گردد

از آنجا که براي عمل کردن تله  ترمواستاتيکي، آب کندانس داخل تله بايـد خنـک شـود، در صـورت اسـتفاده از آن بـراي         §
فاصله بين خروجي وسيله گرمايشي و ورودي تله براي خنک شـدن آب کنـدانس    فوت 2وسايل گرمايشي بهتر است حداقل 

.در نظر گرفته شود تا راندمان وسيله گرمايشي افزايش يابد

.بي متالو تله هاي ) فانوسي( آکاردئونيتله هاي : مهمترين انواع تله هاي ترموستاتيکي عبارت است از  §

تله هاي بخار



تله هاي بخار

در دو طرف المـان   عدم توازن فشاربخار و آب کندانس در مجراي داخلي تله بخار و ديناميک جريان اين نوع تله ها بر پايه   §
.فشارشکن تله عمل مي کنند



تله هاي بخار

چگالي آب کندانس به . بين بخار و آب کندانس قرار دارد اختالف چگاليعملکرد اين نوع تله ها، مکانيکي بوده و بر مبناي   §
.مراتب بيش از چگالي بخار بوده و با پر شدن تله از آب دهانه خروجي تله باز مي شود

:مهمترين انواع تله هاي مکانيکي عبارت است از  §
.تله هاي سطل وارونو  ترمواستاتيکي -تله هاي شناور    



تله هاي بخار
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ضريب اطمينان

اختالف فشار بين ورودي و خروجي تله

بار راه اندازيمقدار آب کندانس عبوري از تله

بار اتالفي

با گذشت زمان به تدريج بار راه اندازي کاهش و بار اتالفي افزايش يافته و لذا حداكثر بار در نقطه مياني سـيكل راه انـدازي     §
.به منظور تعيين ميزان آب كندانس استفاده مي شود نصف بار اتالفيو  بار راه اندازيبنابراين از مجموع . اتفاق مي افتد
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:براي انتخاب تله هاي بخار ضريب اطمينانداليل اعمال   §
بخار و لذا  در ورودي و خروجي تله هاي متغير بودن فشار )الف

تغيير ظرفيت آنها
به خط بخار يا وسـايل گرمايشـی    ورود آب کندانسامکان  )ب

در مرحله راه اندازي
از شـبکه بخـار در صـورت پيوسـته بـودن       عدم خروج هـوا  )ج

جريان آب کندانس



چنانچه ارتفاع پايين ترين وسيله گرمايشي براي برگشت طبيعي آب کندانس به ديگ تحت نيروي ثقل، کافي   §
.به اين منظور مورد استفاده قرار مي گيرد پمپ كندانسنباشد، 

.است شناور خودكارو  مخزنبوده و داراي  گريز از مركزپمپ های کندانس معموالً از نوع   §

.جريان معمول شبكه در نظر گرفته مي شود برابر 3تا  5/2ظرفيت پمپ كندانس معادل   §

بـه ايـن   . اندازه مخزن كندانس به نحوي تعيين مي گردد كه از نوسان زياد سطح آب ديـگ جلـوگيري نمايـد     §
.مقدار كندانس شبكه بخار در يك دقيقه در نظر گرفته مي شود برابر 5/1منظور حجم مخزن کندانس معادل 

محاسبه ظرفيت مخزن و پمپ برگشت كندانس

طراحي سيستم گرمايش با بخار



بخار  نکات اجرايي در لوله کشی



بخار  نکات اجرايي در لوله کشی

 ضـربه قـوچ  مطابق شکل، چنانچه شيب خطوط اصلي بخار نامناسب باشد، احتمال وقوع   §
.در لوله وجود خواهد داشت

:موارد زير در جلوگيري از وقوع ضربه قوچ موثر است  §
لوله ها شيب مناسب )الف
در لوله ها جلوگيري از تجمع آب )ب
.بويژه چنانچه جريان بخار و كندانس مختلف الجهت باشد انتخاب مناسب اندازه لوله ها )ج



بخار  نکات اجرايي در لوله کشی


