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 حذف امالح آب تغذیه دیگ بخار : FB-100ماده شیمیایی 

 در عملکرد دیگ بخارمضر  رسوب و عواملتوضیحی مختصر در خصوص   -

 FB-100تاثیرات استفاده از ماده  -

 در موتورخانه بخار FB-100طرح کلی ساختاری عملکرد   -

 تاییدیه ها -

 

 

      برای مراجعه به وبسایت و دریافت کاتالوگ                                                                                                                   کانال آپارات شرکت فارس بخاران            

 یک کنید.برروی لینک کل                                                                                         

       

 

 

 

 

بویلرهای آب گرم برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص سیستم های بخار می توانید به کتاب مرجع کاربردی 

 وبخار صنعتی تالیف مهندس علی فاضل مدیر فنی شرکت فارس بخاران مراجعه فرمایید .
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 رسوب و عوامل مضر در عملکرد دیگ بخار:

( و آب برگشتی از MAKEUP WATER( به مجموع آب جبرانی )FEED WATERآب تغذیه)

شود. آب جبرانی نیز از مجموع اتالف ناشی از  ( گفته میCONDENSATE RETURNکندانس بخار بویلر)

 ( است.CONDENSATE LOSS( و اتالف کندانس )BLOWDOWNزیر آب زنی )

کیفیت باال و بایست آب تغذیه دارای  کیفیت آب تغذیه تاثیر مستقیم بر روی عملکرد بویلر دارد از این رو می

 دمای مناسبی باشد.

 بخش است: 2مشکالت ناشی از آب تغذیه در بویلر شامل 

 (DEPOSIT-RELATED PROBLEMمشکالت رسوبی ) -1

 (CORROSION-RELATED PROBLEMمشکالت خوردگی) -2

 مشکالت رسوبی   
و سیلیکا در آب بویلر است که با ایجاد رسوب بر روی سطح  ،منیزیم ،مشکالت رسوبی ناشی از حضور کلسیم

 % راندمان بویلر را کاهش دهد.12-10تواند حرارتی می

 

  مشکالت خوردگی
خوردگی عملی است شیمیایی یا الکتروشیمیایی که بین فلزات و محیط اطرافشان واقع گشته و موجب فساد و 

 بروز خوردگی در فلزات نقش دارند. د.عوامل بسیاری درشو دگرگونی در خواص آنها می

 تصفیه خارجی
 تصفیه خارجی آب تغذیه خود شامل سه بخش است:

 مواد معلق و جامد -1

بایست حاوی مواد معلق جامد باشد. زیرا این مواد موجب ایجاد اخالل در  آب تغذیه بویلر به هیچ عنوان نمی

فیلتراسیون از بایست توسط  می مواد معلق استسیستم خواهد شد. از اینرو چنانچه آب مورد استفاده دارای 

 .آب جدا شود
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 های محلول سختی و دیگر ناخالصی -2

رسوب در  جادیا یمنف راتیاز تاثسختی آب باعث ایجاد رسوب بر روی لوله ها و بدنه دیگ بخار می شود که 

 اشاره کرد: ریتوان به موارد ز یبخار م گید

بدنه و لوله ها و کاهش راندمان  یگونه از رسوب بر رو قیعا یا هیال جادیاز تبادل حرارت با ا یریجلوگ •

 %12بخار تا  گید

 کاهش عمر آن جهیو در نت گید یاز حد بدنه و لوله ها شیگرم شدن ب •

 آبنما ۀشیو ش هیتخل ری، ش یو نقاط حساس مانند ورود یمسدود شدن مجار ایکوچک  •

 قابل کندانسهای غیر  اکسیدکربن و سایر گاز اکسیژن و دی -3

 

شوند. در یک  تا حدود زیادی حذف می اریتور دستگاه دیاین گازها در فرآیند تصفیه خارجی به کمک 

و بخار و در نتیجه اریتور یک مبدل حرارتی با تماس مستقیم است که به کمک برخورد آب  تعریف ساده دی

کند. همچنین به دلیل پایین بودن فشار جزئی  گرم کردن آب گازهای محلول در آب را از آن جدا می

گازهای محلول در آب به فضای مجاور خود )فاز بخار( منتقل  ،اریتور گازهای مورد نظر در فضای داخلی دی

 گردند. می

 تصفیه داخلی
ویلر است. بدین عنوان که برای جذب باقیماندۀ اکسیژن و تصفیه داخلی مکمل تصفیه خارجی آب ب

بایست با  اکسیدکربن در آب بویلر و همچنین برای خارج کردن موفق رسوب از بویلر به کمک بلودان می دی

های سیال و آزاد تبدیل کرد. عالوه  تزریق یک یا چند ماده شیمیایی ترکیبات تشکیل دهنده رسوب را به لجن

 احتیاج به تصفیۀ داخلی بویلر است. PHیماندۀ سختی در آب تغذیه و کنترل برآن برای باق

 

 

کتاب مرجع کاربردی بویلرهای آب گرم و بخار صنعتی مراجعه  8جهت کسب اطالعات بیشتر به فصل 

 فرمایید. 
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 :FB-100تاثیرات استفاده از ماده 

بخاران به صورت کامالً علمی و متناسب با کیفیت آب  شرکت فارستولیدی  FB-100ماده شیمیایی       

شود و به صورت یک پکیج تمامی مواد شیمیایی مورد نیاز جهت تزریق به آب تغذیۀ  سیستم تولید می

شرکت فارس بخاران به محض ورود  یدیتول FB-100 ییایمیماده شکند.  بویلر را همزمان تامین می

صورت  هرا ب و ترکیبات رسوب زا عناصر مزاحم د در آن،موجو ییایمیبخار به واسطه ساختار ش گیبه د

مواد  نیتوان ا یم . در نتیجهکند یم نینش بصورت لجن ته گید نییلخته لخته در آورده و در قسمت پا

 گیاز درون د ( Blow DownAutomatic) کیاتومات هیتخل  ستمیسبا  یلخته شده را به راحت

 نمود.  هیبخار تخل

 

 می توان به موارد زیر اشاره نمود :  FB-100از سایر مزیت های ماده شیمیایی 

  حرارت رسوبات قدیمی تشکیل شده را پوک و متخلخل کرده و به تدریج از سطوح تبادل

 جدا و بصورت لجن در کف دیگ ته نشین می کند

 ضمن ممانعت کامل از خورندگی اسیدی ، خورندگی عمومی دیگ را به حداقل کاهش می دهد 

 PH و قلیائیت آب دیگ را در حد استاندارد تنظیم می نماید 

 از خورندگی لوله های انتقال بخار و کندانس جلوگیری می نماید 

 یی فلز دیگ می شودمانع از شکنندگی قلیا 
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 در موتورخانه : FB-100طرح کلی ساختاری عملکرد 
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 تاییدیه ها :
به واسطه تاثیرگذاری باال و قیمت مناسب ، مورد تایید کارفرمایان محترم  FB-100ماده شیمیایی 

 شرکت فارس بخاران گرفته است . 

 کرد :از تاییدیه های کسب شده توسط شرکت فارس بخاران می توان به موارد زیر اشاره 

 1377 -شرکت انستیتوپاستور ایران  -

 1377سال  –شرکت نساجی قائم شهر  -

 1377 –دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران  -

 1377 -درمانی ایران  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات -

 1377 –شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش  -

 1377 –گروه صنعتی نقش ایران  -

 1377 –شرکت رنگرزی و چاپ حریر سمنان   -

 1377 –شرکت تولیدی و صنعتی الیاف کاشان  -

 1377 –شرکت صنایع کیسه کسری  -

 1377 –شرکت یونولیت  -

 1377 -شرکت داروسازی ابوریحان  -

 1397 –دانشگاه تهران  -

  1397 -بیمارستان نیکان  -

 1397 -شرکت فرآیند بیو تکنولوژی  -

 1397 -سازمان بهزیستی استان تهران  -
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 تصفيه آبهاي صنعتي  تهويه مطبوع ،  سيستم هاي بخار ،   

 

 1واحد  ، 7پالک   کوچه نراقي ، خيابان طالقاني ، آدرس دفتر : تهران ، 

 77607758-77603536-77503031تلفن :

 77505418فاکس : 

www.farsbokharan.ir  info@farsbokharan.ir       
www.samyangvalve.ir 
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