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« ثـًّ تؼبني»

آكُبيي ثب يؤؿـّ اؿتبَضاعص ٔ تذميمبت صُؼتي ايغاٌ
ِؤقكٗ اقتبٔعاؼظ  ٚتسميمبت يٕؼتي ايؽاْ ثٗ ِٛخت لبٔ ،ْٛتٕٙب
ِؽخغ ؼقّي وهٛؼ اقت وٗ ػٙعٖ ظاؼ ٚظيفٗ تؼييٓ ،تعٚيٓ ٔ ٚهؽ
اقتبٔعاؼظ٘بي ٍِي ( ؼقّي ) ِيجبنع.
تعٚيٓ اقتبٔعاؼظ ظؼ ؼنتٗ ٘بي ِطتٍف تٛقّ وّيكي٘ ْٛبي فٕي
ِؽوت اؾ وبؼنٕبقبْ ِؤقكٗ ،يبزجٕظؽاْ ِؽاوؿ ِ ٚؤقكبت ػٍّي،
پژ٘ٚهي ،تٌٛيعي ٚالتًبظي آگبٖ ِٚؽتجّ ثب َِٛٛع يٛؼت ِيگيؽظ.
قؼي ثؽ ايٓ اقت وٗ اقتبٔعاؼظ٘بي ٍِي ،ظؼ خٙت ٍِٓٛثيت ٘ب ٚ
ًِبٌر ٍِي ٚثب تٛخٗ ثٗ نؽايّ تٌٛيعي ،فٕي  ٚفٓ آٚؼي زبيً اؾ
ِهبؼوت آگب٘بٔٗ ًِٕ ٚفبٔٗ يبزجبْ زك ٔ ٚفغ نبًِ:
تٌٛيعوٕٕعگبْ ًِ،ؽف وٕٕعگبْ ،ثبؾؼگبٔبِْ ،ؽاوؿ ػٍّي  ٚتطًًي
ٙٔ ٚبظ٘ب  ٚقبؾِبٔٙبي ظٌٚتي ثبنع.پيم ٔٛيف اقتبٔعاؼظ٘بي ٍِي
خٙت ٔظؽضٛا٘ي ثؽاي ِؽاخغ غيٕفغ ٚاػُبي وّيكي٘ ْٛبي فٕي
ِؽث ِٛاؼقبي ِيهٛظ  ٚپف اؾ ظؼيبفت ٔظؽات ٚپيهٕٙبظ٘ب ظؼ
وّيتٗ ٍِي ِؽتجّ ثب آْ ؼنتٗ ْؽذ ٚظؼ يٛؼت تًٛيت ثٗ ػٕٛاْ
اقتبٔعاؼظ ٍِي ( ؼقّي) چبپ ِٕ ٚتهؽ ِي نٛظ.
پيم ٔٛيف اقتبٔعاؼظ٘بيي وٗ تٛقّ ِؤقكبت  ٚقبؾِبٔٙبي ػاللّٕع
 ٚغيًالذ  ٚثب ؼػبيت َٛاثّ تؼييٓ نعٖ تٙيٗ ِي نٛظ ٔيؿ پف اؾ
ْؽذ  ٚثـؽؼقي ظؼ وّيتٗ ٍِي ِؽث ٚ ِٛظؼ يٛؼت تًٛيت ،ثٗ ػٕٛاْ
اقتبٔعاؼظ ٍِي چبپ ِٕٚتهؽِي گؽظظ .ثعيٓ تؽتيت اقتبٔعاؼظ٘بيي
ٍِي تٍمي ِي نٛظ وٗ ثؽ اقبـ ِفبظ ِٕعؼج ظؼ اقتبٔعاؼظ ٍِي
نّبؼٖ (( ))4تعٚيٓ  ٚظؼ وّيتٗ ٍِي ِؽث ِٛوٗ تٛقّ ِؤقكٗ
تهىيً ِيگؽظظ ثٗ تًٛيت ؼقيعٖ ثبنع.
ِؤقكٗ اقتبٔعاؼظ  ٚتسميمبت يٕؼتي ايؽاْ اؾ اػُبي ايٍي
قبؾِبْ ثيٓ اٌٍٍّي اقتبٔعاؼظ ِيجبنع وٗ ظؼ تعٚيٓ
اقتبٔعاؼظ٘بي ٍِي َّٓ تـٛخٗ ثٗ نؽايّ وٍي ٔٚيبؾِٕعيٙبي ضبو
وهٛؼ ،اؾ آضؽيٓ پيهؽفتٙبي ػٍّي ،فٕي  ٚيٕؼتي خٙبْ ٚ
اقتبٔعاؼظ٘ـبي ثيٓ اٌّـٍٍي اقتفـبظٖ ِي ّٔبيع.
ِؤقكٗ اقتبٔعاؼظ  ٚتسميمبت يٕؼتي ايؽاْ ِي تٛأع ثب ؼػبيت
ِٛاؾيٓ پيم ثيٕي نعٖ ظؼ لبٔ ْٛثٗ ِٕظٛؼ زّبيت اؾ ًِؽف
وٕٕعگبْ ،زفظ قالِت  ٚايّٕي فؽظي ٚػِّٛي ،زًٛي اّْيٕبْ اؾ
ويفيت ِسًٛالت ِ ٚالزظبت ؾيكت ِسيٓي  ٚالتًبظي ،اخؽاي ثؼُي اؾ
اقتبٔعاؼظ٘ب ؼا ثب تًٛيت نٛؼاي ػبٌي اقتبٔعاؼظ اخجبؼي
ّٔبيعِ .ؤقكٗ ِي تٛأع ثٗ ِٕظٛؼ زفظ ثبؾاؼ٘بي ثيٓ اٌٍٍّي
ثؽاي ِسًٛالت وهٛؼ ،اخؽاي اقتبٔعاؼظ وبال٘بي يبظؼاتي  ٚظؼخٗ
ثٕعي آٔؽا اخجبؼي ّٔبيع.
ّ٘چٕيٓ ثّٕظٛؼ اّْيٕبْ ثطهيعْ ثٗ اقتفبظٖ وٕٕعگبْ اؾ ضعِبت
قبؾِبٔٙب ِ ٚؤقكبت فؼبي ظؼ ؾِيٕٗ ِهبٚؼٖ ،آِٛؾل ،ثبؾؼقي،
ِّيؿي  ٚگٛا٘ي وٕٕعوبْ قيكتُ ٘بي ِعيؽيت ويفيت ِٚعيؽيت ؾيكت
ِسيٓي ،آؾِبيهگب٘ٙب  ٚوبٌيجؽٖ وٕٕعگبْ ٚقبيً قٕدمِ ،ؤقكٗ
اقتبٔعاؼظ ايٕگ ٗٔٛقبؾِبٔٙب ِ ٚؤقكبت ؼا ثؽ اقبـ َٛاثّ ٔظبَ
تؤييع يالزيت ايؽاْ ِٛؼظ اؼؾيبثي لؽاؼ ظاظٖ  ٚظؼ يٛؼت ازؽاؾ
نؽايّ الؾَ ،گٛا٘يٕبِٗ تؤييع يالزيت ثٗ آٔٙب اػٓب ّٔٛظٖ  ٚثؽ
ػٍّىؽظ آٔٙب ٔظبؼت ِي ّٔبيع .تؽٚيح قيكتُ ثيٓ اٌٍٍّي يىب٘ب
 ،وبٌيجؽاقيٚ ْٛقبيً قٕدم تؼييٓ ػيبؼ فٍؿات گؽأجٙب  ٚأدبَ
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تسميمبت وبؼثؽظي ثؽاي اؼتمبي قٓر اقتبٔعاؼظ٘بي ٍِي اؾ ظيگؽ
ٚظبيف ايٓ ِؤقكٗ ِي ثبنع.
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اقتبٔعاؼظ «ويفيت آةّٗٔٛٔ ،ثؽظاؼي – ؼإّ٘بي
ّٔٗٔٛثؽظاؼي اؾ آة  ٚثطبؼظؼ تبقيكبت ظيگ ثطبؼ» وٗ تٛقّ
وّيكيْ٘ٛبي ِؽث ِٛتٙيٗ  ٚتعٚيٓ نعٖ  ٚظؼ قيًع ٚقي ٚ
قِٛيٓ خٍكٗ وّيتٗ ٍِي اقتبٔعاؼظ نيّيبيي  ٚپٍيّؽ ِٛؼش
ِٛ0282/9/13ؼظ تؤييع لؽاؼ گؽفتٗ اقت ،ايٕه ثٗ اقتٕبظ
ثٕع يه ِبظٖ  2لبٔ ْٛايالذ لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات ِؤقكٗي
اقتبٔعاؼظ  ٚتسميمبت يٕؼتي ايؽاْ ًِٛة ثِّٓٙبٖ 0270
ثؼٕٛاْ اقتبٔعاؼظ ٍِي ايؽاْ ِٕتهؽ ِينٛظ.
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ثؽاي زفظ ّ٘گبٔي ّ٘ ٚبٕ٘گ ثب تسٛالت  ٚپيهؽفت٘بي ٍِي ٚ
خٙبٔي ظؼ ؾِيٕٗي يٕبيغ ػٍ ٚ َٛضعِبت ،اقتبٔعاؼظ٘بي ٍِي
ايؽاْ ظؼ ِٛالغ ٌؿ َٚتدعيعٔظؽ ظؼ وّيكي ْٛفٕي ِؽثِٛ
ِٛؼظ تٛخٗ لؽاؼ ضٛا٘ع گؽفت .ثٕبثؽايٓ ثؽاي ِؽاخؼٗ ثٗ
اقتبٔعاؼظ٘بي ايؽاْ ثبيع ّ٘ٛاؼٖ اؾ آضؽيٓ تدعيعٔظؽ
آٔٙب اقتفبظٖ وؽظ.
ظؼ تٙيٗ  ٚتعٚيٓ ايٓ اقتبٔعاؼظ قؼي نعٖ اقت وٗ َّٓ
تٛخٗ ثٗ نؽايّ ِٛخٛظ ٔ ٚيبؾ٘بي خبِؼٗ ،ظؼ زع اِىبْ ثيٓ
اقتبٔعاؼظ  ٚاقتبٔعاؼظ ٍِي ،نىٛؼ٘بي يٕؼتي  ٚپيهؽفتٗ
ّ٘بٕ٘گي ايدبظ نٛظ.
ِٕبثغ ِ ٚآضػي وٗ ثؽاي تٙيٗ ايٓ اقتبٔعاؼظ ثٗ وبؼ
گؽفتٗ ثٗ نؽذ ؾيؽ اقت:

-0

ISO 5667.7: 1998 (First edition 1993 (E)) Water quality – sampling – Part 7:
Guidance on sampling of water and steam in boiler plants

 – 1أتهبؼات خٙبظ ظأهگب٘ي يٕؼتي نؽيف ،فؽٕ٘گ ايٓالزبت
ِٕٙعقي نيّي  -چبپ اٚي ؾِكتبْ 71
كًيـيٌٕ اؿتبَضاعص « كيفيت آة ًََّٕ ،ثغصاعي – عاًُْبي
ًََّٕ ثغصاعي اػ آة ٔ ثشبع صع
تبؿيـبت صيگ ثشبع»
عييؾ

ؿًت يب ًَبيُضگي

ػبثعيٕي  ،خؼفؽ
(فٛق ٌيكبٔف نيّي  ،فيؿيه )

٘يئت ػٍّي ظأهگبٖ پيبَ ٔٛؼ
اثٙؽ

اػضبء
ظغبغٍٗ ِ ،ؽيُ
(ٌيكبٔف نيّي وبؼثؽظي )
قيفي  ،زكٓ
( ٌيكبٔف ثٙعانت ِسيّ )
لبيعي  ،فؽنيع
(ٌيكبٔف نيّي)
ِسّعي  ،اثٛػٍي
(ٌيكبٔف ؾثبْ  ٚاٌىتؽٔٚيه )
ِيٕٛيي ،ػٍيؽَب (ٌيكبٔف نيّي
ِسٍ)

صثيغ
ؼقتُضبٔي ِ ،سّعؼَب

آؾِبيهگبٖ نؽوت ؾؼيٓ ؼٚي ؾٔدبْ
وٕتؽي ويفيت آة٘بي يٕؼتي نؽوت
وبٌكيّيٓ ظٔعي -ؾٔدبْ
خبِؼٗي وٕتؽي ويفيت اقتبْ ؾٔدبْ
نؽوت ِهبٚؼيٓ يبٚؼاْ يٕؼت ؾٔدبْ
آؾِبيهگبٖ نؽوت ؾؼيٓ ؼٚي ؾٔدبْ

اظاؼٖ وً اقتبٔعاؼظ ؾٔدبْ
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(ٌيكبٔف ِٕٙعقي نيّي )
فٓغؿت اػضبي كغكت كُُضِ صع ؿيصض ٔ ؿي ٔ ؿٕييٍ كًيتّ يهي
اؿتبَضاعص
كيًيبيي ٔ پهيًغ يٕعر 3111/2/95
ؿًت يب ًَبيُضگي
عئيؾ
ظأهگبٖ اِيؽوجيؽ
ًِسفي ،ؾ٘ؽا
(فٛق ٌيكبٔف نيّي)
اػضبء
اقّبػيً پٛؼ ،قٛقٓ
(ٌيكبٔف نيّي)
انؽفي ،فؽيعْٚ
(ظوتؽاي نيّي فيؿيه)
ؼقتُضبٔيِ،سّعؼَب
(ٌيكبٔف ِٕٙعقي نيّي)
قبالؼي  ،اثؽا٘يُ
(ٌيكبٔف)
قيفي،زكٓ
(ٌيكبٔف ثٙعانت ِسيّ)
ػبثعيٕي ،خؼفؽ
(فٛق ٌيكبٔف نيّي)
ػؿيؿي ،وجؽي
(فٛق ٌيكبٔف ِٕٙعقي ثٙعانت
ِسيّ)
لبيعي لؿٚيٕي ،فؽنيع
(ٌيكبٔف نيّي)
ِسّعي ،اثٛػٍي
(ٌيكبٔف اٌىتؽٔٚيه)
ِٙعٚي،آغؼ
(وّه وبؼنٕبـ)
ِيؽزجيجي ،افتطبؼاٌكبظات
(فٛق ٌيكبٔف نيّي)
ظثيؽ
فتسي ؼنتي ،اَاٌجٕيٓ
(ٌيكبٔف نيّي)

ِٛقكٗ اقتبٔعاؼظ ٚتسميمبت
يٕؼتي ايؽاْ
ظأهگبٖ پيبَ ٔٛؼ
ِٛقكٗ اقتبٔعاؼظ ٚتسميمبت
يٕؼتي ايؽاْ
قبؾِبْ زّبيت اؾ تٌٛيع
وٕٕعگبْ ًِ ٚؽف وٕٕعگبْ
آة يٕؼتي وبٌكيّيٓ
ظأهگبٖ پيبَ ٔٛؼ
نؽوت آة  ٚفبَالة تٙؽاْ
خبِؼٗ وٕتؽي ويفيت ؾٔدبْ
نؽوت يبٚؼاْ يٕؼت
ِٛقكٗ اقتبٔعاؼظ  ٚتسميمبت
يٕؼتي ايؽاْ
ظأهگبٖ اٌؿ٘ؽا

ِٛقكٗ اقتبٔعاؼظ  ٚتسميمبت
يٕؼتي ايؽاْ

فٓغؿت يُضعجبت

صفذّ

ػُٕاٌ
پيهگفتبؼ
ا٘عاف  ٚظإِٗي وبؼثؽظ
ِؽاخغ اٌؿاِي
ايٓالزبت  ٚتؼبؼيف
ّٔٗٔٛثؽظاؼي – وٍيبت

ة
0
1
2
4
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تدٙيؿات ّٔٗٔٛثؽظاؼي
ِىبْ٘بي ّٔٗٔٛثؽظاؼي
خّغآٚؼي ّٔ٘ٗٔٛبي آة
خّغآٚؼي ّٔ٘ٗٔٛبي ثطبؼ
ٔگٙعاؼي ّٔ٘ٗٔٛب
گؿاؼل ٔتيدٗ ّٔٗٔٛثؽظاؼي  ٚثجت آْ
پيٛقت اٌف
پيٛقت ة

8
03
07
08
09
09
10
18

كًيـيٌٕ اؿتبَضاعص"كيفيت آة ًََّٕ ،ثغصاعي
عاًُْبي ًََّٕ ثغصاعي
اػ آة ٔ ثشبع صع تبؿيـبت صيگ ثشبع "
ْضف ٔ صايُّ كبعثغص
3

–

٘عف اؾتعٚيٓ ايٓ اقتبٔعاؼظ اؼائٗ ؼٚل ٘ب ٚتدٙيؿات ّٔٗٔٛ
ثؽظاؼي آة  ٚثطبؼظؼ تبقيكبت ظيگ ثطبؼاقت .ظقتگبٖ ٘بي
ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي  ,تٙيٗ ّٔ ٗٔٛثؽاي تدؿيٗ ٘بي نيّيبيي ٚ
فيؿيىي ِثبي ٘بيي اؾ ايٓ تدٙيؿات  ٚؼٚل ٘ب ِي ثبنٕع،
ثٓٛؼي وٗ ِّٔٛ ٗٔٛؼظ آؾِبيم ٔهبٔگؽ ثبفت ٚالؼي آة يب
ثطبؼ ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي نعٖ ثبنع.
ايٓ ؼٚل اخؽايي ثؽاي ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي اؾ آة ٘بي ؾيؽ ثٗ وبؼ
ِي ؼٚظ :
-

-

آة ضبَ

0

-

آة خجؽأي

1

-

آة تغػيٗ

2

آة زبيً اؾ ِيؼبْ

3

4

-

آة ظيگ ثطبؼ

-

آة ضٕه وٕٕعٖ

5

1- Raw water
2 - Make up water
3 - Feed water
4 - Condensate
5 - Boiler water
6 - Cooling water
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ايٓ اقتبٔعاؼظ ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي اؾ ثطبؼ انجبع  ٚثطبؼ فٛق
انجبع ؼا ٔيؿ نبًِ ِي نٛظ .
ايٓ اقتبٔعاؼظ ثؽاي ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي آة  ٚثطبؼ تؤقيكبت
ٔيؽٚگبٖ ٘بي ٘كتٗ اي وبؼثؽظ ٔعاؼظ .

9

يغاجغ انؼايي

ِعاؼن اٌؿاِي ؾيؽ زبٚي ِمؽؼاتي اقت وٗ ظؼ ِتٓ ايٓ
اقتبٔعاؼظ ثٗ آْ ٘ب اؼخبع ظاظٖ نعٖ اقت .
ثعيٓ تؽتيت آْ ِمؽؼات خؿئي اؾ ايٓ اقتبٔعاؼظ ِسكٛة ِي
نٛظ .ظؼ ِٛؼظ ِؽاخغ ظاؼاي تبؼيص چبپ /ٚيب تدعيع ٔظؽ ،
ايالزيٗ ٘ب  ٚتدعيع ٔظؽ ٘ب ي ثؼعي ايٓ ِعاؼن ِٛؼظ ٔظؽ
ٔيكت ِ .ؼٙػا ثٙتؽ اقت وبؼثؽاْ غيٕفغ ايٓ اقتبٔعاؼظ،
اِىبْ وبؼثؽظ آضؽيٓ ايالزيٗ ٘ب  ٚتدعيع ٔظؽ ٘بي ِعاؼن
اٌؿاِي ؾيؽ ؼا ِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ظٕ٘ع  .ظؼ ِٛؼظ ِؽاخغ
ثع ْٚتبؼيص چبپ  / ٚيب تدعيع ٔظؽ  ،آضؽيٓ چبپ  /ٚيب
تدعيع ٔظؽ آْ ِعاؼن اٌؿاِي اؼخبع ظاظٖ نعٖ ِٛؼظ ٔظؽ اقت
.اقتفبظٖ اؾ ِؽاخغ ؾيؽ ثؽاي وبؼثؽظ ايٓ اقتبٔعاؼظ
اٌؿاِي اقت :
1- ISO 5667-1:1993 Guidance on the design of sampling programmes
2- ISO 5667-2 : 1993 Guidence on sampling techniques
3- ISO 5667-3 : 1993 Guidence on the preservation and handling of samples
4- ISO 8199 : 1988 Water quality - General guide to the enumeration of microorganisms by culture

www.abpsoil.com

1

اصغالدبت ٔ تؼبعيف

ظؼ ايٓ اقتبٔعاؼظ ايٓالزبت  /ٚيب ٚاژٖ ٘ب ثب تؼبؼيف ؾيؽ
ثٗ وبؼ ِي ؼٚظ :
0
 3-1پغٔة ْبي ًََّٕ ثغصاعي
پؽٚة ٘بي ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ثطهي اؾ تدٙيؿات ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي
٘كتٕع وٗ ثٗ ظؼ ْٚقيكتُ ثطبؼ يب آة فؽٚثؽظٖ ِي نٔٛع ٚ
ّٔ ٗٔٛاثتعا اؾ آٔٙب ػجٛؼ ِي وٕع.
يبصآٔعي -پغٔة نٕنّ ي كٕچكي اؿت كّ ػُصغ ادـبؿگغ ٔ انكتغَٔيكي صع
آٌ لغاع ييگيغص  .يي تٕاٌ ايٍ ٔؿيهّ عا ثغاي ثغعؿي ٔتٓيّ ي
اعالػبت ثّ صعٌٔ ؿيـتى يٕعص َظغ ٔاعص كغص .
1

ًََّٕ ثغصاعي ْى ؿغػت
9-1
ؼٚني وٗ ظؼآْ ّٗٔٛٔ ،آة يب ثطبؼ ثب قؽػتي ثؽاثؽ ثب
خؽيبْ قيبي ثٗ ظؼ ْٚؼٚؾٔٗ يه پؽٚة ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي کٗ ظؼ
ِدبٚؼت قيبي لؽاؼ گؽفتٗ اقت ٚاؼظ ِي نٛظ.
 ًََّٕ 1-1گيغْ 2ب
ّٔ ٗٔٛگيؽ٘ب ٚقبيٍي ٘كتٕع وٗ ثؽاي تٙيٗ يه ّٔ ٗٔٛاؾ آة
يب ثطبؼ ثٗ يٛؼت پيٛقتٗ يب ٔبپيٛقتٗ ثٗ ِٕظٛؼ آؾِبيم
ضًٛييبت ِطتٍف ِٛؼظ ٔظؽ ثٗ وبؼ ِي ؼٔٚع.
37
َمغّ ًََّٕ ثغصاعي
5-1
ِسً ِهطًي ظؼ ِكيؽ قيكتُ وٗ ّٔ٘ ٗٔٛب اؾ آٔدب ثؽظانتٗ
ِي نٛظ .
33
يـيغًََّٕ ثغصاعي
3-1
ِكيؽيب ِدؽايي وٗ اؾپؽٚة ٘بي ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ثٗ ٔمٓٗ
تسٛيً ّٔ ٗٔٛيب تدٙيؿات أعاؾٖ گيؽي ِٕتٙي
ِي نٛظ.
1- Sampling probes
2 - Isokinetic sampling
3 - Sampler
4- Sampling point
5- Sampling line

www.abpsoil.com

39

َمغّ تذٕيم ًََّٕ
6-1
أتٙبي ِكيؽ ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي وٗ ّٔ ٗٔٛثؽاي آؾِ ْٛثٗ يٛؼت
پيٛقتٗ يب ِٕمٓغ اؾ آْ ضبؼج ِي نٛظ.
آة سبو
0-1
آثي وٗ ٘يچ تًفيٗ اي ؼٚي آْ أدبَ ٔهعٖ اقت  ٚثؽاي
ػٍّيبت ثؼعي ٚاؼظ قيكتُ ِي نٛظ.
آة ججغاَي
1-1
آثي وٗ ثؽاي خجؽاْ وّجٛظ آة قيكتُ ثٗ آْ اَبفٗ ِينٛظ.
آة دبصم اػ ييؼبٌ
2-1
ثطبؼ ِتؽاوُ نعٖي قيكتُ وٗ ثب ٘يچ وعاَ اؾ آة ٘بي ظيگؽ
ِطٍّٔ ِٛي نٛظ .
آة صيگ ثشبع
37-1
آة ِٛخٛظ ظؼ يه ظيگ ثطبؼ ػٍّيبتي وٗ ِؼّٛالً ثٗ آْ آة
ظؼاَ ٔ 31يؿ گفتٗ ِينٛظ.
يبصآٔعي – صعاو يشؼٌ اؿتٕاَّ اي جضاکُُضِ اي صع صيگ ثشبع ثّ
يُظٕع جضا کغصٌ آة ٔ ثشبع اػْى يي ثبكض..

آة تغظيّ
33-1
ِدّٛػٗ نبًِ آة زبيً اؾ ِيؼبْ ثٕع  ، 9-2آة خجؽأي ثٕع
 ٚ 8-2آثي وٗ اؾ ْؽيك پّپ تغػيٗ ثٗ ٚؼٚظي قيكتُ اَبفٗ
ِينٛظ ( .ظؼ يٛؼت ٚخٛظ پيم گؽَ وٓ اثتعا ثٗ آْ ٚاؼظ
ِينٛظ).
35
ثشبع اكجبع
39-1
ثطبؼي وٗ ظِبي آْ ظؼ يه فهبؼ ِؼيٓ ثب ظِبي خٛل ظؼ
ّ٘بْ فهبؼ ثؽاثؽ اقت .

1- Sample delivery point
2 - Drum
3 - Saturated steam
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33

ثشبع فٕق اكجبع
31-1
ثطبؼي وٗ ظِبي آْ ظؼ يه فهبؼ ِؼيٓ ثيهتؽ اؾ ظِبي خٛل
ظؼ ّ٘بْ فهبؼ اقت .
9
جغيبٌ يتالعى
35-1
خؽيبْ قيبي ثب اليٗ ٘بي ِتعاضً  ٚزؽوت گؽظاثٗاي وٗ ظؼ
٘ؽ ٔمٓٗ قؽػت قيبي ٔكجت ثٗ ؾِبْ اؾ ٔظؽ ِمعاؼ  ٚخٙت
تغييؽ ِي وٕع.
1
ػضص عيُٕنضػ
33-1
ػعظ ثع ْٚثؼعي وٗ ظؼ ْؽازي ِعي قيكتُ ٘بيي وٗ گؽأؽٚي
ظؼ وٕتؽي قؽػت يب نىً خؽيبْ آٔٙب تبثيؽ ظاؼظ اّ٘يت
ظانتٗ  ٚآؼاَ يب ِتالُْ ثٛظْ خؽيبْ ؼا ٔهبْ ِي ظ٘ع .
كيغ كُتغل فلبع ( 5كيغ اعًيُبٌ )
36-1
ٚقيٍٗ اي وٗ ٕ٘گبَ افؿايم ثيم اؾ زع فهبؼ ظؼ ظؽٚف تست
فهبؼ  ،ثبؾ نعٖ  ٚپف اؾ وب٘م فهبؼ ثٗ زع ِؼيٓ  ،ظٚثبؼٖ
ثكتٗ ِينٛظ.

5

ًََّٕ ثغصاعي

–

كهيبت

يمضيّ
3-5
الؾِٗ ٘ؽ قيكتُ ّٔٗٔٛثؽظاؼي اؼائٗ ّٔٗٔٛاي اقت وٗ
ّٔبيبٔگؽ ٚالؼي قيبي ظؼ ٘ؽ لكّت ِٛؼظ ٔظؽ اؾ چؽضٗ ثؽاي
آٔبٌيؿ٘بي ثؼعي ثبنعِ .هىالت اغٍت ؾِبٔي ثؽٚؾ ِي وٕٕع وٗ
وٗ ثيم اؾ يه فبؾ ِٛخٛظ ثبنع.
ؿيـتى ًََّٕ ثغصاعي – اعالػبت ػًٕيي
9-5
قيكتُ ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ثؽاي خّغ آٚؼي ّٔ٘ ٗٔٛبي آة ٚثطبؼ
اؾ ثطم ٘بي ؾيؽ تهىيً نعٖ اقت:
«ؼخٛع نٛظ ثٗ نىً  0پيٛقت اٌف»
 0-1-3پؽٚة ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي
ِ 1-1-3كيؽ ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي (نبًِ نيؽ٘ب  ٚاتًبالت)
 2-1-3ضٕه وٕٕعٖ
يبصآٔعي – چُبَچّ ثّ عٕع صائى صيبي ًََّٕ كًتغ اػ  37صعجّ ي
ؿهـيٕؽ ثبكض  ،سُك كُُضِ يي تٕاَض دظف كٕص .
1 - Superheated steam
2- Turbulent flow
3- Reynolds number
)4 - Pressure relief valve (for closed cooling systems
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ٔ 3-1-3مٓٗ تسٛيً ّٔٗٔٛ
يٕاعص تأثيغ گظاع صع عغادي ؿيـتى ًََّٕ ثغصاعي ٔ
1-5
اَتشبة يٕاص :
 0-2-3تدؿيٗ٘بي ِٛؼظٔظؽ  ٚظلت٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ ثؽاي آٔٙب
 1-2-3تؽويت نيّيبيي آة يب ثطبؼ ِٛؼظ آؾِبيم
 2-2-3ظِب  ٚفهبؼ ظؼ ٔمٓٗي ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي
 3-2-3تؽويت نيّيبيي آة ضٕه وٕٕعٖ
ظؼ اغٍت ِٛاؼظ  ،تّبَ لكّت ٘بي تدٙيؿات ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي وٗ
ظؼ تّبـ ثب ّٔ٘ ٗٔٛكتٕع ثبيع اؾ فٛالظ
َع ؾٔگ ٔٛع ( ) 08 Cr8 Niقبضتٗ نٔٛع .
گب٘ي ِّىٓ اقت ِٛاظ ظيگؽي ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ گيؽٔع( .ثٗ
ػٕٛاْ ِثبي ِف ثؽاي ّٔٗٔٛثؽظاؼي اؾ ظيگ٘بي ثطبؼ ثب فهبؼ
پبييٓ اقتفبظٖ ِي نٛظ).
ظؼ ٘ؽ زبي ِٛاظ ِٛؼظ اقتفبظٖ ظؼ قيكتُ ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي
ثبيع ِٕبقت ثٛظٖ  ٚثؽ ؼٚي ّٔ ٗٔٛتؤثيؽ ٔعانتٗ ثبنع.
يبصآٔعي  -لـًت ْبي يشتهف ؿيـتى ًََّٕ ثغصاعي صع ثُض
جؼئيبت ثيلتغي كغح صاصِ كضِ اؿت .

 3ثب

َمبط ًََّٕ ثغصاعي – عاِكبعْبي ػًٕيي
5-5
 0-3-3ثبيع ِىبْ ٘بيي ظؼ چؽضٗ ثٗ ػٕٛاْ ٔمبِ ّٔٗٔٛ
ثؽظاؼي أتطبة نٔٛع وٗ تؽويت يب تغييؽ ظؼ تؽويت آة يب
ثطبؼ ،ظؼ آٔٙب ٔيبؾ ثٗ تؼييٓ ظاؼٔع.
يبصآٔعي – صع

« پيٕؿت ة » انگٕيي اػ َمبط ًََّٕ ثغصاعي صع چغسّ
ي ثشبع ٔ آة

َلبٌ صاصِ كضِ اؿت.

ٔ 1-3-3مٓٗ ّٔٗٔٛثؽظاؼي ظؼ ظيگ ثطبؼ پٛقتٗ اي زعالً
ثبيع ِ 041يٍي ِتؽ پبييٓتؽ اؾ قٓر وبؼ ٔؽِبي ظيگ ثطبؼ
لؽاؼ گيؽظ .
يبصآٔعي – تٕصيّ يي كٕص ًََّٕثغصاعي ػيبَي اَجبو كٕص كّ صيگ ثّ
عٕع ػبصي صع دبل كبع اؿت ،ايب ًََّٕثغصاعي اػ صيگ ثشبع َجبيض صع
ػيبٌ كغٔع ثكبع آٌ صٕعت گيغص.

ّ٘ٗٔٛٔ 2-3-3ب تب زع اِىبْ ثبيع اؾ ثطم٘بي خبؼي قيكتُ
ثؽظانتٗ نٔٛع  ٚاؾ ّٔٗٔٛثؽظاؼي ظؼ ِسً٘بي ؼاوع اختٕبة
نٛظِ ،گؽ ايٕىٗ ثٗ ّٔٗٔٛي اضتًبيي ايٓ ِسً٘ب ٔيبؾ ثبنع.
(ثؼٕٛاْ ِثبي :ظيگ٘بي غضيؽٖ ثطبؼ)
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 3-3-3ؾِبٔي وٗ آة٘ب ِٕهؤ  ٚتؽويت ِتفبٚتي ظانتٗ ثبنٕع
يب تؽويجبت نيّيبيي اَبفي ثٗ آٔٙب افؿٚظٖ نعٖ ثبنع ،
ّٔ ٗٔٛثبيع اؾ ِىبٔي ثؽظانتٗ نٛظ وٗ اخؿاء ثٗ ْٛؼ وبًِ
ِطٍ ِٛنعٖ ثبنٕع.
يبصآٔعي – صع ثيلتغ يٕالغ ايٍ كبع يي تٕاَض تٕؿظ ًََّٕ ثغصاعي اػ
جغيبٌ پبييٍ صؿتي (اليّ ي ػيغيٍ ) يك جغيبٌ يتالعى ثب اؿتفبصِ اػ
يك صعيچّ  ،پًپ يب نٕنّ ي جضا اَجبو گيغص .

 4-3-3ثؽاي ثعقت آٚؼظْ ّٔٗٔٛي خبِغ اؾ غؼات پؽاوٕعٖ ظؼ
آة خبؼي ظؼَ ٌٌٗٛ ْٚؽٚؼي اقت ِٛاؼظ ؾيؽ ظؼ ٔظؽگؽفتٗ
نٛظ:
-

ّٔ ٗٔٛاؾ ِىبٔي وٗ غؼات پؽاوٕعٖ ظؼ ٌ ٌٗٛثٗ ْٛؼ
يىٕٛاضت تٛؾيغ نعٖ ثبنٕع ثؽظانتٗ نٛظ .
-

ّٔ ٗٔٛاؾ يه تٛظٖي قيبي زديُ ثؽظانتٗ نٛظ .

ّٔ ٗٔٛثب وّتؽيٓ تغييؽات ِّىٓ ظؼ غٍظت يب ِب٘يت
غؼات پؽاوٕعٖ ظؼ آْ ثٗ ٔمٓٗي تسٛيً ظؼ ِكيؽ ّٔٗٔٛ
أتمبي يبثع.
ثؽاي ثؽآٚؼظٖ وؽظْ ِؼيبؼ٘بي يبظ نعٖ ظؼ قيكتُ٘بيي
ً ثبيع ظؼ
ثب خؽيبْ ِتالُْ ٔمبِ ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي تؽخيسب
ٌٌٗٛي ػّٛظي ًٔت نعٖ ّٗٔٛٔ ٚثؽظاؼي ثٗ يٛؼت ُ٘ قؽػت
ْجك ثٕع  1-2أدبَ نٛظ.
اگؽ ايٓ اِىبْ ٚخٛظ ٔعانتٗ ثبنع ٔمبِ ّٔٗٔٛثؽظاؼي ثبيع
ظؼ ِدبٚؼت ٌٌ٘ٗٛبي افمي ِكتمؽنٔٛع (.زعالً ظٖ ٌٌٗٛ
ظاضٍي پبييٓ ظقتي  ٚپٕح ٌ ٌٗٛظاضٍي ثبال ظقتي ٘ؽٚقيٍٗ ي
آنفتٗ کٕٕعٖ ي خؽيبْ ٔظيؽپّپ ٘ب ،
نيؽ ٘ب ٚؾأٛيي ٘ب )
يبصآٔعي – عاًُْبيٓبي ثيلتغ صع يٕعص اَتشبة َمبط ًََّٕ ثغصاعي صع
ثُض  6اعائّ كضِ اؿت.

3

تجٓيؼات ًََّٕ ثغصاعي

يٕاص
3-3
خٕف ِٛاظ پؽٚة٘بي ّٔٗٔٛثؽظاؼي ،اتًبالت ِٛ ٚاظ خٛل ظٕ٘عٖ
ِٛؼظ اقتفبظٖ ظؼ ًٔت پؽٚة ثبيع ثٓٛؼ وبًِ ثب ِٛاظ
ٌٌ٘ٗٛب  ٚقيبي ِٛؼظ ّٔ ٗٔٛگيؽي قبؾگبؼ ثبنع.
ْؽازي اتًبالت خٛل ْ ٚؽيمٗ خٛل وؽظْ ٚفؽايٕعٔظبؼت ثبيع
ِٓبثك ثب آييٓ ٔبِٗ ٘بي ِؼتجؽ خٛل أدبَ گيؽظ ِٛ .اظ
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ثىبؼ ؼفتٗ ظؼ پؽٚة٘بي ّٔٗٔٛثؽظاؼي ثبيع ْٛؼي أتطبة نٛظ
وٗ ِٛخت ايدبظ آٌٛظگي ظؼ ّٔٔ ٗٔٛهٛظ( .ثٗ ػٕٛاْ ِثبي يه
قيكتُ ّٔٗٔٛثؽظاؼي زبٚي تؽويجبت ثؽٔدي ثؽاي تؼييٓ ِمعاؼ
ِف وً ِٕبقت ّٔيثبنع).
پغٔة ْبي ًََّٕ ثغصاعي آة
9-3
05
ثؽاي خّغ آٚؼي ّٔ ٗٔٛاؾآة ّ٘گٓ ،تٛييٗ ِي نٛظ اؾ ؼاثّ
يبپؽٚة ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ظؼ« نىً  1پيٛقت اٌف» اقتفبظٖ
نٛظ.
ؾِبٔي وٗ ثٗ ّٔٗٔٛثؽظاؼي اؾ آة زبٚي غؼات پؽاوٕعٖ ٔيبؾ
ثبنع ثٙتؽ اقت ثب ؼٚل" ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ُ٘ قؽػت " ْجك ثٕع
 1-2ثکبؼ ؼٚظ .تٙيٗ ّٔ ٗٔٛخبِغ اؾ غؼات پؽاکٕعٖ(ثٗ
ػٕٛاْ ِثبي :ظؼ تطّيٓ ضٛؼظگي زبيً ظؼيه قيكتُ) زبئؿ
اّ٘يت اقت.
تدؽثٗ ٔهبْ ظاظٖ وٗ ظؼ ثؼُي ِٛاؼظ ثٗ وبؼ ثؽظْ يه پؽٚة
ِكتميُ  ٚظؼ ِٛاؼظ ظيگؽ اقتفبظٖ اؾ يه پؽٚة خٙت ظاؼ
َؽٚؼي اقت .أتطبة ٘ؽيه اؾ پؽٚة ٘بي ّٔ ٗٔٛگيؽي ِكتميُ
يبخٙت ظاؼ ثٙتؽ اقت ثٗ ٚقيٍٗ تدؽثٗ  ٚآؾِبيم ٘بي أدبَ
نعٖ يٛؼت گيؽظ .پؽٚة ثبيع ؼ ٚثٗ خٙت خؽيبْ لؽاؼ گيؽظ.
يبصآٔعي -تٕصيّ يي كٕص ػيبَي کّ ًََّٕ ثغصاعي طعات پغاکُضِ ثب
اَضاػِ ْبي يتفبٔت ثبكض ،اػ يک پغٔپ جٓت صاعٔ ػيبَي کّ آة ًََّٕ
ثغصاعي كضِ دبٔي طعات پغاکُضِ ي ثـيبع عيؼ ثبكض اػ يک پغٔة
يـتميى اؿتفبصِ كٕص .

نّبي يه پؽٚة خٙت ظاؼ ثؽاي ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ُ٘ قؽػت اؾ آة
ظؼ « نىً  2پيٛقت اٌف» ٔهبْ ظاظٖ نعٖ اقت.
« نىً  3پيٛقت اٌف» يه قيكتُ ٚالؼي ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي  ٚپؽٚة
٘بي آْ ؼا ُ٘ ثؽاي اخؿاي ِسٍٛي  ُ٘ ٚغؼات پؽاوٕعٖ ٔهبْ
ِيظ٘ع.
يبصآٔعي – صع ثؼضي يٕاعص ثغاي ًََّٕ گيغي اػ طعات يذهٕل اؿتفبصِ
اػ پغٔة ْبي جٓت صاع كّ دفغِي ٔعٔصي آٌ صع جٓت جغيبٌ َيـت ،يُبؿت
ييثبكض .صع ايٍ دبنت ٔعٔص طعات ثّ كًتغيٍ دض عؿيضِ ٔ عؿٕة ٔ
اَـضاص صاسم يـيغ ًََّٕ كبْق يييبثض .ايٍ كبع ثّ ٔيژِ ػيبَي
يُبؿت اؿت كّ ثغاي اَتمبل ًََّٕ ثّ يك ؿيـتى صع دبل كبع 30اػ يك
يـيغ ًََّٕ ثغصاعي عٕالَي اؿتفبصِ كٕص.
1- off - take
1- On-line
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پغٔة ْبي ًََّٕ ثغصاعي ثشبع
1-3
ثٗ ضبْؽ ِب٘يت چٕع فبؾي ثطبؼ ُ٘ ،ظؼ ثطبؼ انجبع  ُ٘ ٚظؼ
ً ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ُ٘ قؽػت ثب اقتفبظٖ اؾ
فٛق انجبع تؽخيسب
پؽٚة ٘بي خٙت ظاؼ أدبَ ِي گيؽظ  (.ؼخٛع نٛظ ثٗ ثٕع ) 8
ثؽاي ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي اؾ ثطبؼ٘ ،ؽ ظٛٔ ٚع پؽٚة (ته  ٚچٕع
زفؽٖ اي) اقتفبظٖ ِينٛظ.
ثؽاي ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي اؾ ثطبؼ انجبع ظؼ ٌ٘ ٌٗٛب  ٚظؼ
اتًبالت ثكتٗ نعٖ ثٗ ِطؿْ يب قؽ 08ظيگ ثطبؼ يه ٔبؾي ته
زفؽٖ اي تٛييٗ ِي نٛظ( .ؼخٛع نٛظ ثٗ نىً  4پيٛقت اٌف)
زفؽٖ پؽٚة ثبيع ؼ ٚثٗ خٙت خؽيبْ ثطبؼ لؽاؼ گيؽظ.
ثؽاي ّٔٗٔٛگيؽي اؾثطبؼ انجبع ٚفٛق انجبع ظؼضٌٌٓٗٛ ِٛ
ثؿؼگ ،تٛييٗ ِينٛظ اؾ پؽٚة٘بي چٕعزفؽٖ اي اقتفبظٖ نٛظ.
يبصآٔعي  « -ككم  6پيٕؿت انف » ًََّٕاي اػ ايٍ َٕع پغٔة ْب عا
َلبٌ ييصْض.

ايٓ ٔٛع پؽٚة٘ب ثؽاي نؽايّ ضبيي ْؽازي نعٖ أع ْٛ ،ؼي
وٗ ثٗ ظؼ ٌٌٗٛ ْٚفؽِ ٚي ؼٔٚع  ٚظؼ ِؽوؿ آْ لؽاؼ
ِيگيؽٔع.
زفؽٖ ٘ب ثبيع ؼ ٚثٗ خؽيبْ ثبال ظقتي ٌ ٌٗٛلؽاؼ گيؽٔع ٚ
قٛؼاضٙبي زفؽٖ ثبيع ْٛؼي لؽاؼ گيؽظ وٗ ٘ؽ يه اؾقٓر
يىكبٔي ظؼ ِمٓغ ٌ ّٗٔٛٔ ٌٗٛثؽظاؼي کٕع( .ؼخٛع نٛظ ثٗ
نىً  7پيٛقت اٌف)
ثؽاي ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي اؾ ثطبؼ فٛق انجبع ظؼ ٌٌ٘ٗٛبيي ثب
لٓؽ وٛچه  ٚيب ظؼ ٌٌ٘ٗٛبيي ثب لٓؽ ضيٍي ثؿؼگ وٗ تًٛؼ
ِينٛظ ثطبؼ ظؼ آٔٙب ثٗ يٛؼت ّ٘گٓ ثبنع ِّ ،ىٓ اقت يه
ّٔٗٔٛگيؽ ته زفؽٖ اي اؾ ٔٛػي وٗ ظؼ نىً  4پيٛقت اٌف
ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ثٗ يه پؽٚة چٕع زفؽٖ اي تؽخير ظاظٖ نٛظ.
اگؽزدُ ّٔ ٗٔٛثعقت آِعٖ ثب يه پؽٚة ته زفؽٖ اي وبفي
ٔجبنع ظؼآْ يٛؼت اؾ چٕعيٓ پؽٚة ته زفؽٖ اي اقتفبظٖ ِي
نٛظ  ٚقپف ّٔ٘ٗٔٛب ِطٍِ ِٛي نٔٛعتب يه ِّٕٔ ٗٔٛفؽظ
ثعقت آيع.
يبصآٔعي – ْغ دفغِ اػ يك پغٔة چُض دفغِ اي ثبيض ثشلي اػ جغيبٌ
اصهي عا يتُبؿت ثب يـبدت لـًتي اػ نٕنّ كّ صع آٌ لغاع گغفتّ اؿت
صع ثغ گيغص .ثغاي دفغِ ْبي ْى اَضاػِ يي ثبيـت دفغِ ْب عٕعي لغاع
2- header
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گيغَض كّ اػ ؿغٕح يـبٔي صع يمغغ نٕنّ يمبصيغ يكـبَي اػ ًََّٕ عا
ثغصاعَضَ .ذِٕ جبيگظاعي دفغِ ْب ييتٕاَض يغبثك ككم  6پيٕؿت انف
اَجبو كٕص .ثغٕع ايضِال ًََّٕ ثغصاعي ْغيک اػ دفغِ ْبي پغٔپ
ثبيضتذت فلبع يکـبَي اَجبو گيغص .ثبيض افت فلبع يكـبَي صع ْغ
دفغِ ي ًََّٕثغصاعي ايجبص كٕص .ثغاي ايجبص چُيٍ كغايغي يـبدت كم
دفغِ ثبيض كًتغ اػ صٔ ؿٕو ؿغخ يمغغ صاسهي پغٔة ثبكض .لغغ دفغح
پغٔة ثبيض ثّ دض كبفي ثؼعگ ثبكض تب اعًيُبٌ دبصم كٕص كّ ثشبع
ًْغاِ ععٕثت ثّ آٌ ٔاعص ييكٕصَ .ـجت كم ؿغخ دفغِ ثّ ؿغخ يمغغ
نٕنّ ثبيض ثغاثغ ثب َـجت ؿغػت جغيبٌ ًََّٕ ثغ ؿغػت جغيبٌ ثشبع
ثبكض  (.عجٕع كٕص ثّ ثُض  1ايٍ اؿتبَضاعص )
تذت ايٍ كغايظ ؿغػت ثشبع ٔاعص كضِ ثّ دفغح ًََّٕ ثغصاعي ثب ؿغػت
جغيبٌ ثشبع صع نٕنّ يكـبٌ ثٕص ِ ٔ َلبَگغ يك جغيبٌ ْى ؿغػت يي
ثبكض« ،.عجٕع كٕص ثّ جضٔل .» 3

جضٔل  – 3دضالم جغيبٌ جغيي ػجٕعي اػ ييبٌ پغٔة ًََّٕ ثغصاعي
تٕصيّ كضِ ثغاي فلبع ثشبعْبي يشتهف
فلبع ثشبع
(كيهٕ
پبؿكبل)

جغيبٌ جغيي
(كيهٕگغو
ثغثبَيّ
ثغيتغيغثغ)

فلبع ثشبع
(كيهٕ
پبؿكبل)

جغيبٌ جغيي
(كيهٕگغو ثغثبَيّ
ثغيتغيغثغ)
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ِ 3-4كيؽ ٘بي ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي
ثؽاي وّيٕٗ وؽظْ ؾِبْ ِبٔع ّٔ ٚ ٗٔٛؼقٛة غؼات پؽاوٕعٖ
ظؼ ؾِبٔي وٗ يه ّٔ ٗٔٛخبِغ ِٛؼظ ٔيبؾ اقت ثبيع ِكيؽ
ّٔٗٔٛثؽظاؼي تب زع اِىبْ وٛتبٖ ثبنع.
ثؽاي وب٘م ثيهتؽ ؾِبْ ِبٔع  ٚتٗٔهيٕي غؼات پؽاوٕعٖ تٛخٗ
ثٗ ِٛاؼظ ؾيؽ َؽٚؼي اقت:
-

اؾ ضٓ ٌٌٗٛ ِٛافمي ْٛالٔي اختٕبة وٕيع .
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اؾ ضٓ ٌٌٗٛ ِٛثب لٓؽ ظاضٍي ثٗ زع وبفي وٛچه اقتفبظٖ
وٕيع  ،تب ِّٓئٓ نٛيع وٗ ّٔ ٗٔٛتست نؽايّ خؽيبْ ِتالُْ
ثب ػعظ ؼيٌٕٛعؾ ثؿؼگتؽ اؾ  3111أتمبي ِييبثع.
نيؽ٘بي وٕتؽي  ٚخعاوٕٕعٖ ّٔ ٗٔٛؼا اؾ ٔٛػي أتطبة
وٕيع وٗ ثٗ ِٕظٛؼ وب٘م ؼقٛة غؼات پؽاوٕعٖ ظؼ ضٛظ نيؽ
ْؽازي نعٖأع .اؾ ثىبؼ ثؽظْ اخؿايي ثب ٔٛازي ِيؽا ٚ
ظاؼاي ِكيؽ٘بي خؽيبْ پيچيعٖ اختٕبة وٕيع.
09
 4-4نيؽ ٘ب
-

ثؽاي وٕتؽي خؽيبْ،وب٘م فهبؼ  ٚخعاقبؾي ّٔ ٗٔٛثبيع
ظؼ ِكيؽ ّٔٗٔٛثؽظاؼي نيؽ٘بيي ًٔت نٛظ..

ثؽاي تفىيه ّٔ ٗٔٛظ ٚنيؽ ثًٛؼت قؽي ٔيبؾ ثٛظٖ ٚ
ثبيع آٔٙب ؼا تب زع اِىبْ ٔؿظيه ثٗ پؽٚة ّٔٗٔٛثؽظاؼي
لؽاؼ ظاظ.
تؽويت  ٚظؼخٗ ثٕعي نيؽ٘ب ثبيع ثؽاي فهبؼ قيكتُ ِٕبقت
ثٛظٖ  ٚپبقصگٛي ٔيبؾ ٘بي ايّٕي ٍِي ِٕٓ ،مٗ اي ثبنع .ثٗ
ْٛؼ ِثبي يک نيؽ قٛؾٔي ظؼضؽٚخي ِكيؽ ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ِي
تٛأع ثٗ ػٕٛاْ يک نيؽ تٕظيُ کٕٕعٖ ي 11خؽيبْ تؼجيٗ
نٛظ ّ٘ .چٕيٓ ظؼ ِٛاؼظ پؽفهبؼ يه نيؽوبٕ٘عٖي فهبؼ ثيٓ
نيؽ٘بي خعاقبؾي ّٔ ٚ ٗٔٛنيؽ وٕتؽي خؽيبْ لؽاؼ ِيگيؽظ.
ٕ٘گبِي وٗ يه ضٕه وٕٕعٖ ٔيبؾ ثبنع «ؼخٛع نٛظ ثٗ نىً 5-4» نيؽ وبٕ٘عٖ فهبؼ ثٗ ثطم تستبٔي ضٕهوٕٕعٖ ِتًً ِينٛظ.
-

ٕ٘گبَ ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ،نيؽ خعاوٕٕعٖ ثبيع ثٗ ْٛؼوبًِ
ثبؾ ثبنع.
خؽيبْ ّٔ ٗٔٛثبيع ثٗ ٚقيٍٗ نيؽ قٛؾٔي تٕظيُ نٛظ.
ثٕبثؽ ايٓ ظؼ ِكيؽ وبًِ ّٔٗٔٛثؽظاؼي ِّىٓ اقت اؾيه ضٕه
وٕٕعٖ اقتفبظٖ نٛظ  ٚاؾ لعؼت ِٕبقت ثؽاي ِمبِٚت ظؼ
ِمبثً فهبؼ وً قيكتُ ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ثؽضٛؼظاؼ ثبنع.
يبصآٔعي – صع ككم  3پيٕؿت انف َذِٕ اؿتمغاع يك ؿيـتى ًََّٕثغصاعي
يتضأل َلبٌ صاصِ كضِ اؿت.

 5-4ضٕه وؽظْ ّٔٗٔٛ
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ثؽاي ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي اؾ قيكتُ٘بيي وٗ ظؼ ظِبي ثبالتؽ اؾ 41
ظؼخٗي قيٍكيٛـ ػًّ ِي وٕٕع ثبيع اؾ ضٕه وٕٕعٖ اقتفبظٖ
نٛظ .ظِبيي وٗ ّٔ ٗٔٛثبيع تب آْ ظؼخٗ ضٕه نٛظ ثكتگي ثٗ
تدؿيٗ ثؼعي ّٔ ٗٔٛظاؼظ  .اثؼبظ  ،قؽػت خؽيبْ آة ضٕه
وٕٕعٖ  ٚظِب ثب تٛخٗ ثٗ وبؼثؽي ٚيژٖ ي آْ أتطبة ِي نٛظ
 .ظِبي ٔٙبيي ظؼ زعٚظ  14تب  21ظؼخٗ قٍكيٛـ ِؼّٛي
ِيثبنع .
خٕف ضٕه وٕٕعٖ ثبيع اؾ فٛالظ َع ؾٔگ يب ِٛاظ ِهبثٗ آْ
ثبنع  ٚ ،پٛقتٗ ضٕه وٕٕعٖ٘بي پؽقي ثبيع ثٗ يه نيؽ کٕتؽي
فهبؼ ِدٙؿ نٛظ«.ؼخٛع نٛظ ثٗ نىً  0پيٛقت اٌف»
ْؽازي ِبؼپيچ 10ضٕه وٕٕعٖ ٔيؿ ثبيع ْٛؼي ثبنع وٗ لبثٍيت
ػًّ ظؼ ثبالتؽيٓ فهبؼ  ٚظِبي ظؽف يب ٌٌٗٛاي وٗ ّٔ ٗٔٛاؾ
آْ ثؽظانتٗ ِينٛظ ؼا ظانتٗ ثبنع.
آة ضٕه وٕٕعٖ ثبيع ظاؼاي ويفيتي ثبنع وٗ ؼقٛة  ٚضٛؼظگي
ظؼ ضٕه وٕٕعٖ ؼش ٔع٘ع ،اٌجتٗ ايٓ َِٛٛع ثٗ ِٛاظي کٗ ضٕک
کٕٕعٖ اؾ آْ قبضتٗ نعٖ اقت ثكتگي ظاؼظ  1 .ؼخٛع نٛظ ثٗ
پيٛقت ة "
ٕ٘گبِي وٗ پؽٚة ثٗ ْٛؼ ِكتميُ اؾ ٔمٓٗ تسٛيً ّٔٗٔٛ
تغػيٗ ِي وٕع ،ثبيع يه نيؽ لٓغ وٕٕعٖ اتِٛبتيه ثيٓ ضٕه
وٕٕعٖ  ٚپؽٚة ًٔت نٛظ  .ايٓ نيؽ ؾِبٔي وٗ ظِبي ّٔ ٗٔٛظؼ
ٔتيدٗ ي افت خؽيبْ آة ضٕه وٕٕعٖ افؿايم يبثع  ،فؼبي ِي
نٛظ .
ثٗ يٛؼتي وٗ تبِيٓ کٕٕعٖ ي آة ثب ظِب ي پبييٕتٛقّ ضٕک
11
کٕٕعٖ ي ِٕبقت  ٚکبفي ٔجبنع ثبيع اؾ يه قيكتُ قؽظوٕٕعٖ
ثبيع اقتفبظٖ نٛظ.
يبصآٔعي – جؼئيبت سُك كُُضِ صع پيٕؿت ة

ثيبٌ كضِ اؿت .

 ّٗٔٛٔ 7-4گيؽ٘بي ِٛئيٓ
ثٗ ػٕٛاْ يه گؿيٕٗ ظيگؽ ظؼ ِمبثً قيكتُ ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي
تٛييف نعٖ ظؼ نىً  0پيٛقت اٌف يه ٚقيٍٗ ِٛئيٓ ِيتٛأع
ثؽاي ٘ؽ ظٛٔ ٚع٘ ّٗٔٛٔ ،بي زبٚي ِٛاظ ِسٍٛي  ٚغؼات
پؽاکٕعٖ ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ گيؽظ .ايٓ ٚقيٍٗ نبًِ يه
21 - Coil
2- Chiller
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ٌِٛ ٌٗٛئيٓ اؾ خٕف فٛالظ َع ؾٔگ ِيثبنع وٗ ظؼ قٓر ظاضٍي
آْ ػٛاًِ ايدبظ وٕٕعٖ ايٓىبن ثؽاي وٕتؽي قؽػت خؽيبْ ٚ
وب٘م فهبؼ ّٔ ٗٔٛثع ْٚاقتفبظٖ اؾ نيؽ ٘ب ثىبؼ ِيؼٚظ.
ايٓ ٚقيٍٗ ٔكجت ثٗ قيكتُ ٘بي ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ِؼّٛي ثؽاي
ثؽظانتٓ ّٔ ٗٔٛخبِغ اؾ ِٛاظ پؽاوٕعٖ ظاؼاي ايٓ ِؿيت اقت
وٗ ِسً٘بي ؼقٛة  ٚزًّ ِدعظ ثٗ زعالً ِي ؼقع.
ثٗ ْٛؼ ايعٖاي ثؽاي ايٓ گ ٗٔٛوبؼثؽظ٘ب ثبيع اؾ ٌٌٗٛ
٘بي ِٛييٓ ثب لٓؽ ظاضٍي  1/4تب ِ 0/4يٍي ِتؽ اقتفبظٖ
نٛظ  .ؾِبٔي وٗ ػال ٖٚثؽ وب٘م فهبؼ قؽظ وؽظْ ٔيؿ الؾَ
ثبنعِ ،يتٛاْ لكّتي اؾ ٌٌٗٛي ِٛييٓ ؼا ظؼ ظاضً يه ضٕه
وٕٕعٖي ِٕبقت لؽاؼ ظاظ.
يبصآٔعي – صع ككم  1پيٕؿت انف عغدٕاعِ ي يك ًََّٕ گيغ يٕييٍ
ثؼُٕاٌ يثبل َلبٌ صاصِ كضِ اؿت .

 8-4ظؽٚف ّٔٗٔٛ
خؿئيبت  ،أتطبة ٔٛع ظؽف  ٚؼٚل ٘بي تّيؿ وؽظْ ظؽف
ّٔ ٗٔٛثٗ يٛؼتي وٗ ظؼ ِؽخغ
 2ٚ 1ثٕع  1ايٓ اقتبٔعاؼظ غوؽ نعٖ اقت ِ ،يثبنع .
 0-8-4ثٗ ِٕظٛؼ وّيٕٗ وؽظْ آٌٛظگي٘بي ٔبني اؾخ ، ٛظؽٚف
 ٚخبثدبيي آٔٙب ّٔ٘ٗٔٛب ثبيع ظؼ ظؽٚف  ٚثٓؽي٘بيي
ظاؼاي ظؼپٛل ِسىُ  ٚتّيؿ ثؽظانتٗ نٛظ.
 1-8-4ظؽٚف  ٚظؼپٛل ٘ب ثبيع لجً اؾ ّٔ ٗٔٛگيؽي ثب يه
ِسٍٛي ٘يعؼ ٚوٍؽيعؼيه اقيع گؽَ  ٚؼليك نعٖ (يه ِٛالؼ)
تّيؿ نعٖ  ٚثب آة ثع ْٚي ْٛنكته ٛظاظٖ نٛظ .
لجً اؾ ايٓ وٗ ّٔ ٗٔٛثؽظانتٗ نٛظ ،ظؽٚف  ٚظؼپٛل٘ب ثبيع
ثب آة ِٛؼظ آؾِبيم نكته ٛظاظٖ نٔٛع ّ٘ ٚچٕيٓ لجً اؾ
12
اقتفبظٖ ثٗ ِٛاؾات آْ يه أعاؾٖگيؽي ؼٚي ّٔ ٗٔٛنب٘ع
ٔيؿ أدبَ گيؽظ.
يبصآٔعي – اگغ اَضاػِگيغي يمبصيغ جؼئي كهغيض يٕعص َظغ اؿت ثبيض
ثّ جبي ْيضعٔكهغيضعيك اؿيض اػ يذهٕل َيتغيك اؿيض اؿتفبصِ كٕص.

2-8-4

ثؽاي أعاؾٖگيؽي گ٘ٗٔٛبي ئٛي ثبيع اؾ ظؽٚف پٍي
اتيٍٕي يب پالقتيه٘بي ِهبثٗ اقتفبظٖ نٛظ.

1- Blank
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اگؽ ّٔٗٔٛثؽظاؼي ٔ ٚگٙعاؼي ّٔ٘ ٗٔٛبي ثٗ ِٕظٛؼ أعاؾٖ
گيؽي اوكيژْ ِسٍٛي ِٛ ٚاظ آٌي ثبنع ظؽف ّٔ ٗٔٛگيؽي
ثٙتؽ اقت اؾ ٔٛع نيهٗ ثٛؼ ٚقيٍيىبتي ثبنع.
ثؽاي آؾِبيم٘بي ثبوتؽيٌٛٛژيىي ثبيع اؾ ظؽٚف اقتؽيً ثٗ
يٛؼتي وٗ ظؼ ِؽخغ  3ثٕع  1اؼائٗ نعٖ اقتفبظٖ نٛظ.

 6يكبٌْبي ًََّٕ ثغصاعي
ٔٛع ْؽذ چؽضٗ آة ٚثطبؼ ،چگٔٛگي اقتفبظٖ اؾ ؼاٖوبؼ٘بي
ػِّٛي انبؼٖ نعٖ ظؼ ثٕع  3ؼا ثٗ ثٙتؽيٓ ٔس ٛتؼييٓ ِي
وٕع.
گب٘ي ثؽاي تؼييٓ ِىبْ ْ ٚؽذ ٚقبيً ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ِّىٓ
اقت ِهٛؼت ثب ِتطًًيٓ َؽٚؼت ظانتٗ ثبنعِ .ىبْ تدٙيؿات
ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ثبيع ْٛؼي أتطبة نٔٛع وٗ ّٔٗٔٛثؽظاؼ
ثتٛأع ثب إِيت وبًِ ثٗ ٚقبيً ّٔٗٔٛثؽظاؼي ظقتؽقي
ظانتٗ ثبنع  .ظؼ خب٘بيي وٗ َؽٚؼت ظاؼظ ٌٌ٘ٗٛب ثبيع ثؽاي
خٍٛگيؽي اؾ آقيت ثٗ وبؼگؽاْ اؾ ٔظؽ زؽاؼتي ػبيكثٕعي
نٔٛعٔ .مبِ ايٍي ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ظؼ چؽضٗ ي آة  ٚثطبؼ ظؼ
پيٛقت ة ٔهبْ ظاظٖ نعٖ  ٚظؼ ثٕع٘بي  0-5تب  5-5تهؽير
نعٖ أع.
 0-5آة خجؽأي
پف اؾ ػًّ ي ْٛؾظايي ٘ ،عايت اٌىتؽيىي ّ٘ ٚچٕيٓ ِيؿاْ
قيٍيف ِسٍٛي ظؼ آة خجؽأي ِّىٓ اقتٔ ،يبؾ ثٗ وٕتؽي
ظانتٗ ثبنع .ثؽاي ايٓ ِٕظٛؼ يه پؽٚة ِٓبثك ثب نىً 1
پيٛقت اٌف تٛييٗ ِي نٛظ .
 1-5آة تغػيٗ
ِّىٓ اقت ّٔ٘ٗٔٛبيي اؾ ِىبْ٘بي ِطتٍف قيكتُ ِيؼبْ  ٚآة
تغػيٗ ٔيبؾ ثبنع .ايٓ ِٛلؼيت ٘ب نبًِ ِسً تطٍيٗي پّپ
اقتطؽاج ٚ ،ؼٚظي  ٚضؽٚخي ٘ٛاؾظا٘ب ٚ ٚؼٚظي ظيگ ثطبؼ ِي
ثبنٕعّ٘.چٕيٓ ّٔٗٔٛثؽظاؼي ثؽاي تؼييٓ آة زبٚي ِٛاظ
ِسٍٛي ٔٚيؿ غؼات پؽاکٕعٖ الؾَ ِي ثبنع.
يبص آٔعي – پغٔة َلبٌ صاصِ كضِ صع ككم  9پيٕؿت انف ثغاي ًََّٕ
ثغصاعي اػ اجؼاي يذهٕل تٕصيّ ييكٕصًْ.چُيٍ ْغ يك اػ پغٔة ْبي
َلبٌ صاصِ كضِ صع ككم  9يب  1ثغاي ًََّٕ ثغصاعي اػ ًََّٕ ْبي
دبٔي طعات پغاکُضِ تٕصيّ يي كٕص.
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آة ظيگ ثطبؼ
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تؽويت آة ظيگ ثطبؼ ِّىٓ اقت ظؼ ظؼ ْٚظيگ ثطبؼ تغييؽات
ثبؼؾي ٔهبْ ظ٘ع .پف ِىبْ٘بي ّٔٗٔٛثؽظاؼي ظؼ ظيگ ثطبؼ اؾ
اّ٘يت ؾيبظي ثؽضٛؼظاؼ ثٛظٖ  ٚثبيع ْٛؼي ثبنٕع وٗ ّٔٗٔٛ
تست تؤثيؽ آة تغػيٗ ٚؼٚظي يب ثطبؼ ّ٘ؽاٖ لؽاؼ ٔگيؽظ .ظؼ
ظيگ٘بي ثطبؼ ثب چؽضم ْجيؼي ّٔٗٔٛي خبِغ ثبيع اؾٌ ٌٗٛي
پبييٓ آٚؼٔعٖ 13پبييٓ ظيگ ثطبؼ گؽفتٗ نٛظ.
ظؼ ظيگ ٘بي ثطبؼ ثب چؽضم اخجبؼي ّٔ ٗٔٛثبيع اؾ لكّت
تطٍيٗ پّپ چؽضبٕٔعٖ 14ظؼزبي وبؼ ثؽظانتٗ نٛظّ٘ٗٔٛٔ .ب
ِّىٓ اقت ثٓٛؼ ِتٕبٚة ثب پؽٚة ٘بي خبقبؾي نعٖ ظؼ
15
ِٛلؼيت٘بي ِٕبقت ظؼ ِطؿْ ظيگ ثطبؼ يب ِكيؽ ٘بي تطٍيٗ ي
پيٛقتٗ ثؽظانتٗ نٛظ .ثب ايٓ زبي ثبتٛخٗ ثٗ ػعَ اّْيٕبْ
ظؼ خبِغ ثٛظْ ّٔٗٔٛي گؽفتٗ نعٖ اؾ ِطؿْ ظيگ ثطبؼ
ّٔٗٔٛگيؽي اؾ ايٓ ِسً فمّ ؾِبٔي يٛؼت ِي گيؽظ وٗ
ظقتؽقي ثٗ ِىبْ ٘بي ظيگؽ ِّىٓ ٔجبنع .
يبص آٔعي – 3چُبَچّ ْضف ًََّٕ ثغصاعي اػ اجؼاي يذهٕل ثبكض
اؿتفبصِ اػ پغٔپ َلبٌ صاصِ كضِ صع ككم  9تٕصيّ يي كٕصًْ .چُيٍ
پغٔة َلبٌ صاصِ كضِ صع ككم ْبي  9يب  1پيٕؿت انف ثغاي ًََّٕ
ثغصاعي اػ طعات پغاکُضِ تٕصيّ يي كٕص« .عجك ثُض » 9-3
يبصآٔعي ًََّٕ - 9ثغصاعي اػ صيگ ْب ي ثشبع َٕع نٕنّي آثي ثب
ؿيـتى يک عغفّ ( 90گظعا ) يًكٍ َيـت .

 3-5ثطبؼ
آة أتمبي يبفتٗ ّ٘ؽاٖ ثطبؼ ٔ ،بني اؾ خعاقبؾي ٔبلى آة
 ٚثطبؼ ظؼ ظيگ ثطبؼ ثٗ ٚقيٍٗ ّٔٗٔٛثؽظاؼي  ٚتدؿيٗ ثطبؼ
انجبع ِهطى ِي نٛظ  .ػال ٖٚثؽ آْ ثؽاي ِهطى نعْ ؼقٛة ظؼ
ظيگ ثطبؼ  ٚؼقٛة ِٕتمً نعٖ ثٗ تٛؼثيٓ ٔ ،يبؾ ثٗ
ّٔٗٔٛثؽظاؼي  ٚتدؿيٗ ثطبؼ فٛق انجبع ٔيؿ ِي ثبنع  .اؾ
آْ خبيي کٗ ظؼ ٘ؽ ظِٛ ٚؼظ  ،ثطبؼ انجبع ٚثطبؼ فٛق انجبع
وٗ زبٚي غؼات پؽاکٕعٖ ثٛظٖ ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ثبيع ثٗ يٛؼت
ُ٘ قؽػت ْجك ثٕع  1-2ثب پؽٚة ٘بي خٙتظاؼ أدبَ نٛظ
ّٗٔٛٔ.ثؽظاؼي نٔٛعْ«.جك ثٕع  ٚ 1-4ثٕع  8ايٓ اقتبٔعاؼظ»
 4-5آة زبيً اؾ ِيؼبْ ثؽگهتي
24 -Down commer
25 -Circulating Pump
26 -Blowdown

4- Once –through watertube
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ٔمبِ ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ثبيع ظؼ ِكيؽايٍي آة زبيً اؾِيؼبْ
ثؽگهتي ٚثٓٛؼکٍي ِكيؽ ثؽگهتي اؾ ٘ؽ ٚازع لؽاؼ ظاظٖ
نٔٛعٚ .لتي وٗ آة زبيً اؾ ِيؼبْ اؾ ِٕبثغ ظيگؽي ثٗ ظقت
آيع ثبيع ثؽاي آٔٙب ٔمبِ ّٔٗٔٛثؽظاؼي ظؼ ٔظؽ گؽفتٗ
نٛظ.
يبص آٔعي – پغٔة َلبٌ صاصِ كضِ صع ككم  9پيٕؿت انف ثغاي ًََّٕ
ثغصاعي اػ ايٍ لـًت تٕصيّ ييكٕص .

 5-5آة ضٕه وٕٕعٖ
قيكتُ٘بي ضٕه وٕٕعٖ آة ثكتٗ ثٗ ٔٛع ْؽازي آٔٙب (
قيكتُ٘بي ثبؾ يب ثكتٗ ثب ثؽج ٘بي ضٕه وٕٕعٖ يب ضٕه
وٕٕعٖ٘بي قٓسي)  ٚيب ِٕهبء آة (آة آؾاظ ،آة چبٖ ػّيك
يب آة ِيؼبْ) تغييؽات ٚقيؼي ؼا ظاؼٔع.
ظؼ ايٓ ؼاثٓٗ تٛييٗي ٚيژٖ اي ّٔيتٛاْ ظانت ،اِب زعالً
ثبيع ٔمبِ ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ؼا ثٗ يٛؼتي وٗ ظؼِؽخغ  0ثٕع 1
ايٓ اقتبٔعاؼظ ثيبْ نعٖ اقت  ،أتطبة وؽظ.

جًغ آٔعي ًََّٕ ْبي آة

0

 ثؽٔبِٗ٘ب  ٚتؼعاظ ظفؼبت ّٔٗٔٛگيؽي ثٗ ػٛاًِ ؾيؽ ثكتگيظاؼظ:
-

تغييؽ ظؼ پبؼاِتؽ ٘بي ػٍّىؽظي
-

افؿٚظْ ِٛاظ نيّيبيي

ِيؿاْ وٕتؽي نيّيبيي ِٛؼظ ٔيبؾ
ؼإّ٘بيي٘بي ػِّٛي ظؼ ِٛؼظ ْؽازي ثؽٔبِٗ٘بي ّٔٗٔٛ
ثؽظاؼي ثبيع تب زع اِىبْ ثٗ يٛؼتي وٗ ظؼ ِؽخغ  0ثٕع 1
ايٓ اقتبٔعاؼظ ثيبْ نعٖ اقت  ،پيگيؽي نٛظ.
 ظؽٚف ّٔ ٗٔٛثبيع ثٗ ْٛؼ وبًِ پؽنٔٛع  ،ايٓ َِٛٛع ظؼتؼييٓ اوكيژْ ِسٍٛي ٘ ،يعؼاؾيٓ ،قٌٛفيت،ظي
اوكيعوؽثٓ،وٍؽ آؾاظ،آ٘ٓ (  ،) I Iآِٔٛي٘ ، َٛعايت اٌىتؽيىي
 ،لٍيبئيت  pH ٚاّ٘يت فؽاٚأي ظاؼظ .ظؼ ايٓ ِٛاؼظ ٌٌٗٛ
يب نٍٕگي اؾ ِٛاظ ثي اثؽ ثٗ ِكيؽ ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ٚيً نعٖ
 ٚتب وف ظؽف ّٔ ٗٔٛفؽ ٚثؽظٖ ِينٛظ .لجً اؾ ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي
ثبيع اّْيٕبْ زبيً نٛظ وٗ قٓر ثيؽٔٚي ٌ ٌٗٛيب نيٍٕگ
تّيؿ ثبنع.
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 ّٔ٘ ٗٔٛب ثبيع اؾ زدُ وبفي ثؽاي أدبَ تّبِي آؾِْ٘ٛبيالؾَ ثؽضٛؼظاؼ ثبنع  .زدُ  1/4تب يه ٌيتؽ ِؼّٛالً وبفي
ِيثبنع .
 ٕ٘گبَ ثؽظانتٓ ّٔ ٗٔٛاؾ غؼات پؽاوٕعٖ ثٙتؽ اقت ٔمبْيثؽاي ّٔٗٔٛثؽظاؼي ظؼ ٔظؽ گؽفتٗ نٔٛع وٗ ثٗ ْٛؼ پيٛقتٗ ٚ
ثٗ يٛؼت ُ٘ قؽػت ْجك ثٕع  1-2ظؼ زؽوت ثبنٕع  .چٕبٔچٗ
ايٓ َِٛٛع ظؼ ػًّ ِهىً ثبنع نيؽ٘ب ثبيع ثبؾ نٔٛع  ٚثب
تّبَ خؽيبْ ػًّ ّٔبيٕع ،تب ٘ؽ ٔٛع ِبظٖ ؼقٛة نٔٛعٖ ضبؼج
ً  01ظليمٗ ثٗ يٛؼت ُ٘ قؽػت تٕظيُ
نعٖ  ٚپف اؾ تمؽيجب
نٛظ .قپف لجً اؾ ايٓ وٗ تغييؽات ِهٛٙظي ظؼ ظب٘ؽ آْ ثٗ
ٚخٛظ آيع ثبيع يه ّٔ ٗٔٛثؽظانتٗ نٛظ .اٌجتٗ ايٓ ؾِبْ
ٔجبيع ؾٚظتؽ اؾ  21ظليمٗ ثؼع اؾ تٕظيُ خؽيبْ ُ٘ قؽػت
ثبنع  .ؾِبٔجٕعي ايٓ ؼٚل ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ؼا ثؽاي يه ٔمٓٗ
ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ضبو ِي تٛاْ ثب يه تسميك قبظٖ ِٕ ٚبقت خٙت
تؼييٓ ايٓ وٗ غٍظت ِٛاظ ِؼٍك ثب چٗ قؽػتي ثٗ يه ِمعاؼ
يىٕٛاضت ِي ؼقع ،ثٙيٕٗ وؽظ.
قؽػت خؽيبْ ّْٔ ٗٔٛجك ؼاثٓٗ ؾيؽ تؼييٓ ِي نٛظ :
a
*F
A

f 

وٗ ظؼ آْ :
 = fقؽػت خؽيبْ ّٔ ٗٔٛثؽ زكت ويٍ ٛگؽَ ثؽ ثبٔيٗ
 = Fقؽػت خؽيبْ آة ظقتگبٖ ثؽ زكت ويٍٛگؽَ ثؽ ثبٔيٗ
 = aقٓر زفؽٖ ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ثؽ زكت ِتؽ ِؽثغ
 =Aقٓر ِمٓغ ٌٌٗٛي آة ثؽ زكت ِتؽ ِؽثغ

 1جًغ آٔعي ًََّٕ ْبي ثشبع
 نؽِ الؾَ ثؽاي خّغ آٚؼي ّٔ٘ ٗٔٛبي ثطبؼ انجبع  ٚفٛقانجبع خبِغ ايٓ اقت وٗ ّٔٗٔٛثؽظاؼي ثٗ يٛؼت ُ٘ قؽػت ٚ
ظليك يٛؼت گيؽظ.
قؽػت خؽيبْ ّْٔ ٗٔٛجك ؼاثٓٗي ؾيؽ تؼييٓ ِي نٛظ :
a
f
a
 يب * F
A
F A

= f

f 

وٗ ظؼ آْ :
قؽػت خؽيبْ ّٔ ٗٔٛثؽ زكت ويٍ ٛگؽَ ثؽ ثبٔيٗ
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 = Fقؽػت خؽيبْ ثطبؼ ظقتگبٖ ثؽ زكت ويٍٛگؽَ ثؽ ثبٔيٗ
 = aقٓر وً زفؽٖ ٘بي ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ثؽ زكت ِتؽ ِؽثغ
 =Aقٓر ِمٓغ ٌٌٗٛي ثطبؼ ثؽ زكت ِتؽ ِؽثغ
يبصآٔعي  –3ثّ يُظٕع كًيُّ كغصٌ َبسبنصي يبيغ ٔ جبيض ًْغاِ ثشبع
 ،جغيبٌ ًََّٕ ثبيض صع ثبالي دفغِ ْبي ٔعٔصي صع ؿغػت ثبال يي َگّ
صاكتّ كٕص .ايٍ يـئهّ ثّ ٔيژِ ثغاي ػيبَي كّ جغيبٌ ًََّٕ اػ
ييبٌ پغٔة ثّ صٕعت ػًٕصي ثبال ييعٔص دبيؼ اًْيت اؿت.
يبصآٔعي  – 9صع جضٔل يك دضالم جغيبٌ جغيي اػ ييبٌ پغٔة صع فلبع
ثشبع ْبي يشتهف اعائّ كضِ اؿت .

2

َگٓضاعي ًََّٕ ْب

ثؽاي ٔگٙعاؼي ّٔ٘ ٗٔٛب  ٚاػّبي پيم فؽٌ ٘ب خٙت تدؿيٗ
آؾِبيهگب٘ي ثبيع ثٗ يٛؼتي وٗ
ظؼِؽخغ  2ثٕع  1ايٓ اقتبٔعاؼظ ثيبْ نعٖ اقت  ،ػًّ وٕيع.
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گؼاعف َتيجّ ًََّٕ ثغصاعي ٔ ثجت آٌ

ظؼ گؿاؼل  ٚثجت ٔتيدٗ ي ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ثبيع ِؽاتت ؾيؽ ؼا
اؼائٗ ّٔبييع :
 0-01نّبؼٖ اقتبٔعاؼظ ٍِي ايؽاْ وٗ ثؽ اقبـ أْ ّٔٗٔٛ
ثؽظاؼي أدبَ ِي گيؽظ .
ٔ 1-01بَ ّٔٗٔٛ
تّبَ خؿئيبت ِ ٚهطًبت ظاظٖ ٘ب اؾلجيً :ظِب ،
2- 01
فهبؼ ،ؾِبْ ِ ،معاؼِّٔ ،ٗٔٛهطًبت ّٔٗٔٛ
ثؽظاؼ ٛٔ ،ع آة ٔ ،مٓٗ ي ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ؼٚي فؽَ ِ ٚطؿْ
ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ٔٛنتٗ نٛظ .
 3-01چگٔٛگي ٔگٙعاؼي ّٔٔ ٗٔٛيؿ غوؽنٛظ .اگؽاؾ
ٔگٙعاؼٔعٖ اقتفبظٖ ِي نٛظ ٛٔ،ع ِ،معاؼ
ٚغٍظت آْ ثبيع غوؽ نٛظ .
اگؽ اؾ ظؼِبْ نيّيبيي ظؼ چؽضٗ ي آة اقتفبظٖ نعٖ
4-01
ثبنع ظؼ ايٓ يٛؼت ثبيع ٔٛع ِ ،معاؼ  ٚغٍظت گؿاؼل نٛظ.
 5-01اگؽ ّٔ٘ ٗٔٛب ثٗ ِسً ظيگؽي ِٕتمً ضٛا٘ع نع ثبيع
ٔهبٔٗ گػاؼي ٚثؽچكت آْ وبًِ ثبنع .
يه ّٔ ٗٔٛاؾ فؽَ گؿاؼل ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي اؾ آة يب ثطبؼ ظؼ
غيً آِعٖ اقت :
ػهت ًََّٕ ثغصاعي :
يلشصبت َمغّي ًََّٕ ثغصاعي :
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َٕع آة يب ثشبع ًََّٕ ثغصاعي كضِ :
فلبع :
صيب :
تبعيز :
ؿبػت:
يبِ :

عٔػ :
ؿبل :

كغٔع :

ػيبٌ :
ًََّٕثغصاعي
پبيبٌ :
َبو ًََّٕ ثغصاع :
عٔف ًََّٕ ثغصاعي :
عٔف َگٓضاعي ًََّٕ ْب :
آػيٌٕ صع يذم ًََّٕ ثغصاعي :
ظغٔف ًََّٕ ثغصاعي :
َلبَّ گظاعي ًََّٕ ْب :
تبييض ًََّٕ ثغصاع :
تبييض صبدت ًََّٕ :

پيٕؿت انف :
نىً ٘بي يه تب ٘هت اؼخبع ظاظٖ نعٖ ظؼ ِتٓ ايٓ اقتبٔعاؼظ
ثٗ تؽتيت غيً ِي ثبنٕع :
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ٔمٓٗ ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي
نيؽ٘بي خعاقبؾي

پؽٚپ

نيؽ وٕتؽي فهبؼ
ضٕه وٕٕعٖ
نيؽکبٕ٘عٖ ي فهبؼ
نيؽ وٕتؽي خؽيبْ
ٔمٓٗ تسٛيً ّٔٗٔٛ
نىً - 0

قيكتُ ّٔٗٔٛثؽظاؼي آة

آة قؽظ
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نىً ِ – 1ثبٌي اؾ يه پؽٚة ّٔٗٔٛثؽظاؼي ِكتميُ ثؽاي
ّٔٗٔٛثؽظاؼي اخؿاي ِسٍٛي

نىً نکبف
نکبف
خٙت خؽيبْ

نىً ِ – 2ثبٌي اؾ يه پؽٚة ّٔٗٔٛثؽظاؼي خٙت ظاؼ ثؽاي
ّٔٗٔٛگيؽي اؾ غؼات پؽاکٕعٖ ظؼ آة
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خؿئيبت پبييٓ ؼا ثجيٕيع

ثؽاي ّٔٗٔٛثؽظاؼي غيؽ خٙت ظاؼ
ّٔٗٔٛثؽظاؼي خٙت ظاؼ
(اخؿاي ِسٍٛي)
پؽاکٕعٖ )

ثطهي اؾ نکبف

ثطم أتٙبيي پؽٚة

ثؽاي
(غؼات
ظؼپٛل خٛل ظاظٖ
نعٖ
نکبف

ثطم أتٙبي پؽٚة

نىً ِ – 3ثبٌي اؾ يه پؽٚة ّٔٗٔٛثؽظاؼي آة ظاؼاي اخؿاي
ِسٍٛي  ٚغؼات پؽاوٕعٖ
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ٌٌ٘ٗٛبي تبِيٓ کٕٕعٖ ي گؽِبي ثبال

ظيٛاؼٖ ِطؿْ ظيگ ثطبؼ
ثطم ايٍي
ثؿؼگ نعٖ ثطم A-A
نىً ِ – 4ثبٌي٘بيي اؾ پؽٚة٘بي ّٔٗٔٛثؽظاؼي ثؽاي ّٔٗٔٛ
ثؽظاؼي اؾ ثطبؼ انجبع

ِٛلؼيت ِسٛؼ

ٚ x
زفؽٖ ٘بي
پؽٚپ وٗ ثٗ
يٛؼت يىكبْ
ظؼ ػؽٌ ٌٌٗٛ
،ؼ ٚثٗ خؽيبْ
ثطبؼ لؽاؼ
گؽفتٗ أع.

ِكيؽ ثطبؼ

زفؽٖ ٘ب

نىً ِ – 5ثبٌي اؾ يه پؽٚة ّٔٗٔٛثؽظاؼي اؾ ثطبؼ( ٔٛع چٕع
زفؽٖاي)
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قٓٛذ ِؼبظي

ظايؽٖ تمكيُ
ظٚتبيي

ظايؽٖ زفؽٖ

قٓٛذ ِؼبظي قٗ تبيي

نؼبع (ِيٍي
ِتؽ)

لٓؽ ظاضٍي ٌِ( ٌٗٛيٍي ِتؽ)

ظايؽٖ تمكيُ

ظايؽٖ زفؽٖ
نؼبع (ِيٍي
ِتؽ)

لٓؽ ظاضٍي ٌِ( ٌٗٛيٍي ِتؽ)
نىً  – 7نؼبع ظايؽٖ ٘ب ثؽاي تمكيُ يه ٌ ٌٗٛظٚاؼ ثٗ ِٕظٛؼ
پٛنم قٓٛذ يىكبْ
تمكيُ
----زفؽٖ
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خٙت خؽيبْ
پؽٚة ِٛييٓ
خؿئيبت پؽٚة ِٛييٓ( ثٗ يٛؼت ِتعاٚي
ظِٛ ٌٌٗٛ ٚئيٓ ظؼ پؽٚة خبي ِي گيؽظ).
ٌٌ٘ٗٛبي ِٛييٓ
خؽيبْ ّٔٗٔٛ

ضٕه وٕٕعٖ
ٔگٙعاؼٔعٖ ٌ٘ ٌٗٛبي ِٛئيٓ
آة ضٕه (قؽظ)

ٌٌ٘ٗٛبي ظٚتبيي ِٛييٓ

ٔمٓٗ تسٛيً ّٔٗٔٛ

نىً  – 8تؽتيت يه ّٔٗٔٛگيؽ ِٛييٓ ِؼٌّٛي
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يبصآٔعي – پٕؿتّ سُككُُضِ اػ جُؾ فٕالص ضض ػَگ
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ٔ يبعپيچ اػ جُؾ

ضؽٚخي
ّٔٗٔٛ

ٚؼٚظي ّٔٗٔٛ

ٚؼٚظي
قؽظوٓ

قؽظوٓ
ّٔبي ضٕه وٓ اؾ ثبال

ِثبٌي اؾ يه ٔٛع –نىً 9
ِتعاٚي اؾ ضٕه وٕٕعٖ

ْٛي ِبؼپيچ ضٕهوٓ ثؽزكت لعؼت ضٕه
وٕٕعگي تؼييٓ ِي نٛظ.

ضؽٚخي
قؽظکٓ

فٕالصضضػَگ ،آنيبژي ثغ پبيّ َيكم كبيم  36صعصض كغٔو ٔ  0صعصض آٍْ
(ايُكَٕم) 677 92يبآنيبژي كبيم  60صعصض َيكم ٔ  17صعصض يؾ ٔ ثب
افؼايق  17صعصض آنًيُيٕو( يَٕم  ) 577 17ييثبكض.

نيؽ٘بي ايّٕي ٔيؿ ثبيع ؼٚي ضٕه وٕٕعٖ يب پٛقتٗ
ضٕهوٕٕعٖ آة يب ٌ٘ ٌٗٛبي ضبؼخي ضٕهوٕٕعٖ آة خبي گؽفتٗ
ثبنع.
1 - Stainless steel
2- Inconel

ايٕىٔ ًٔٛبَ تدبؼتي ثؽاي آٌيبژ ثب پبيٗي ٔيىً وٗ ظؼ ثؽاثؽ ضٛؼظگي ظؼ
ِسٍٛي٘بي آثي  ٚظؼ ثؽاثؽ اوكيعاقي ْٛظؼ ظِبي ثبال ِمبِ َٚيثبنع.
3- Monel

ِٔ ًٔٛبَ تدبؼتي آٌيبژ٘بي ِمبٔ َٚكجت ثٗ ضٛؼظگي اقت .
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پيٕؿت ة :
ظؼ نىً ؾيؽ ِٛلؼيت ٘بي ِتعاٚي ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ظؼ يه
چؽضٗ آة ٚثطبؼ «ْجك نؽايّ ثيبْ نعٖ ظؼ خعٚي ة ايٓ
پيٛقت» غوؽ نعٖ اقت :

 – 0اثؽ گؽِىٓ
 – 1ضٛؼان
 – 2ظيگ ثطبؼ
 – 3پيم گؽِىٓ
 – 4گؽَ وٓ٘بي فهبؼ ثبال
 – 5گؽَ وٓ٘بي فهبؼ ثبال
 – 7پّپ تغػيٗ
 – 8ضٛؼان
ٛ٘ – 9اؾظا
 – 01گؽَ وٓ٘بي فهبؼ
پبييٓ
 – 00ضٛؼان

 : Aثطبؼ فٛق انجبع
 : Bثطبؼ انجبع
 : Cآة ظيگ ثطبؼ
ٚ : Dؼٚظي پيم گؽِىٓ
 : Eضؽٚخي ٘ٛاؾظا
 : Fضؽٚخي ظقتگبٖ تًفيٗ
آاليٕعٖ٘ب
 : Gضؽٚخي پّپ اقتطؽاج
 : Hضؽٚخي ضٕه وٕٕعٖ
 : Jآة خجؽأي
 : Kآة خجؽأي ثؽاي غضيؽٖ
آة تغػيٗ
 ٌٌٗٛ : Lظاضٍي ثؽگهتي
آة  ٚثطبؼ ثٗ قيٕي ٘بي
ضٕک کٕٕعٖ

 – 01ظقتگبٖ تًفيٗ
آاليٕعٖ٘ب
 – 02تبقيكبت تًفيٗ ي آة
زبيً اؾ ِيؼبْ
 – 03ضٕه وٕٕعٖ
 – 04تبقيكبت آة خجؽأي
نىً ِ – 0ىبْ٘بي ايٍي ّٔٗٔٛثؽظاؼي
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جضٔل ة -

كغايظ ًََّٕ صع َمبط يشتهف ًََّٕثغصاعي اػ چغسّ
ي آة ٔ ثشبع

يٕلؼيت ًََّٕ
ثغصاعي
آة ججغاَي
سغٔجي پًپ اؿتشغاج

صيب ( صعجّ ي
ؿهـيٕؽ )
كًتغ اػ 17
 97تب 53

فلبع ( يگب پبؿكبل
)
7/3
7/5

تبقيكبت تًفيٗ ي
آة زبيً اؾ
ِيؼبْ

 13تب 37

 3تب 1

ٔعٔصي ْٕاػصا
سغٔجي ْٕاػصا
ٔعٔصي پيق گغيکٍ
صيگ ثشبع
آة صيگ ثشبع
ثشبع اكجبع

27تب 397
 357تب317

3
3

 317تب967

 30تب 97

 153تب 133
 153تب 133

 36تب 32
 36تب 32

ثشبع فٕق اكجبع

 337تب 607

 36تب 32
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