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  دیو با میدار لرها یبه استفاده از بو ازین شی گرما ستمیس کی داشتن  یبرا
با   یی و تفاوت ها  یی کارا چه و ستی چ ی چدن  گیکه د  میراستا بدان نیدر ا
 بخار دارد؟ یها گید ریسا

 در .باشد ی م یحرارت ع ی پرکاربرد در صنا زات ی از تجه ی ک ی ی چدن  یها گید
 میآن ها خواه ات یو خصوص ی بخار چدن یها گید یمقاله به بررس نیا

 .دیتا انتها همراه ما باش نهیزم نی کسب اطالعات در ا یبرا .ختپردا

 

 ست؟ یچ یچدن گی د 1#

چدن   ،یمواد ساختمان نیتر  ی و از اصل یاز محصوالت مهم در متالورژ  ی کی
مختلف   ع ی که دارد در صنا یی استحکام باال  لیچدن به دل از .باشد ی م

 دارد؟  یو چه کاربرد ستیچ ی چدن  گید اما شود؛ ی استفاده م 

از چدن استفاده کنند، به آن   ی بخار و صنعت یها گی ساخت د یبرا اگر
 ی ها استفاده م  گینوع از د نیکه در ا ی چدن  .شود ی گفته م  ی چدن گید

 .باشد ی م  یو از نوع خاکستر  یگر  ختهیشود با روش ر

به  ازین ،ی چدن  یها لریبو ایبخار  ی چدن یها گید  یو راه انداز  دیتول
الزم و با طول  یبا استانداردها مطابق  دارد تا ی تخصص و دانش کاف

 .شود دیو تول  هیباال ته یعمر 

 .پرداخت میخواه ی چدن لریبو ای  ی چدن گیانواع د یجا به بررس نیا در
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 ی چدن گی مختلف د یطرح ها  2#

آب گرم  ایبخار  شیگرما  یممکن است در برنامه ها  ی چدن یها گید از
 .داستفاده شو

 .مختلف ساخت مات یتوان با تنظ ی ها را م گینوع از د نیا

 :طرح متداول موجود عبارتند از سه

 ی عمود مقطع  .1
 یافق  مقطع  .2
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منفرد   یگر  ختهیکوچکتر و ر یاندازه ا یمونوبالک که دارا طرح .3
 .است

به نام واشر  ی معموالً با اتصاالت مخروط  ی مقطع ی چدن  یها گید
آب را  یحاو  یها محفظه شوند تا ی مقاطع مونتاژ م  نیدر ب یاالستومر 

 .کنند یآب بند
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 ست؟ی چ  یچدن گیکاربرد د  3#

  ی بخار استفاده م  یها گیاز د یدر هر کاربرد  باً یرا تقر  ی چدن  یها گید
هستند  یبخار بزرگ فوالد یها گی محبوب د  یها نیگزیها جا آن .کنند

 .است هنگام ساخت ساختمان نصب شده باشند ممکن که

 گیجداگانه در د یقسمت ها یی توان با جا به جا ی را م  ی چدن  یلرهایبو
 .بخار موجود نصب کرد یها

در ساختار  رییتوان بدون تغ یبزرگ را م اریبس ی بخار چدن  گید کی
حداقل   دیبخار با ی چدن یها گی د .نمود روش مونتاژ نیساختمان به ا

  شتریب  15psiشده باشند که از  میبا فشار تنظ نانی اطم ریش کی یدارا
 .باشد  2NPS/ 1کوچکتر از  دینبا نانیاطم ریش یورود .نباشد

 ی من یسوپاپ ا کیحداقل  دیآب گرم با ی چدن یها گی در د گرید یی سو از
 .مجاز وجود داشته باشد یشده در حداکثر فشار کار  میبا فشار تنظ

 تیظرف حداقل باشد و  4NPS/ 3کوچکتر از  دینبا یمن یا چهی در یورود
 در .باشد گید  ی از حداکثر خروج شتریب ایبرابر  دیبا ی منیا یرهایش هیتخل

در صفحه وجود   ی اطالعات 1943ساخته شده از سال  ی چدن  یها گید
 .دهد ی را نشان م ازیمورد ن ی منیا ریش تیظرف حداقل دارد که

  نیممکن است ا  1943ساخته شده قبل از سال  ی چدن  یها گید
  ی حداکثر خروج دیبازرس با ط،یآن شرا در اطالعات را نداشته باشند که
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فشار و قطع  جیگ یدارا دیبخار با ی چدن گید هر .بزند  نیرا تخم گید
 .خودکار سوخت باشد

کنترل   ستمیبه فشارسنج، دماسنج، س ازمندین زیآب گرم ن ی چدن  یها گید
 .دما و قطع خودکار سوخت هستند

 

 ست؟ یچ  یچدن گی د یمقررات انبساط حرارت 4#

 الزم ست،یچ  ی چدن گید یو نگهدار  دیکه مقررات تول دیآن که بدان یبرا
کار،  یبرا یچدن یها گیجوانب د ی تمام  یکه پاکساز  دیاست بدان

 .استاندارد باشد طیشرا یدارا دیبا ی و بازرس ینگهدار 

متناسب با  یی گاه ها  هیتک ایها  هیپا  یرو ی چدن یها گید هیاست کل الزم
 دینبا زیگاه ن هی تک ای ونیفونداس  .آن نصب شوند یو محتوا  گیوزن د

به   یاز یموارد ن شتریدر ب اگرچه  .ردیگ بخار قرار گید  یگرما ری تحت تأث
از  ی برخ اما ست؛یبخار ن ی چدن گیمربوط به د یاز لوله کش ی بازرس

 .کند ی آن ها را بررس دیالزامات نصب در وجود دارد که بازرس با 



 

6 www.namatek.com 

 

 

 ی چدن ی ها لری بو ج ی مسائل را 5#

به   شهیهم دیبا بازرس .دارند ی معموالً چند مشکل ذات ی چدن  یلرهایبو
 .بخار باشد یچدن  گیدنبال نشت آب در اتصاالت د

وجود داشت، خواستار برداشتن ورق فلز  ی از نشت  یزمان که شواهد  هر
 .دهد صیتشخ ی را به درست یشود تا بتواند نشت 

گرم شدن   لیبه دل ی ترک خوردگ ی چدن یها گیمسئله در د  نیتر ع یشا
 ی اتفاق م  ی از حد زمان شیب یگرما  .است ی شوک حرارت  ایاز حد  شیب

از  ی ناش باشد که فیگردش ضع ای ی کم آب طیبخار در شرا گیافتد که د
 .باشد گید نییپا یلجن متمرکز در مجار 
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از حد  شیب ی چدن  گید کیرخ دهد که  ی تواند هنگام ی م  ی حرارت  شوک
آن  در .شود  ی باال بردن سطح آب، آب سرد اضافه م  یبرا گرم شده و

تواند رخ  ی است که م  یمسئله ا نیمعموالً کمتر  ی ترک خوردگ   ط،یشرا
 .دهد

را به  ی چدن گیتواند رخ دهد، انفجار است که د  ی که م  ی اتفاق  نی بدتر
 .شود  ی و جراحت م  بیتخر  باعث کند و ی خرد م یادیقطعات ز

  یها چیشود که پ ی بلند استفاده م یها لهیبخار از م یچدن یها گید در
  یو مهره ها چیپ نی که ا ستیمعمول ن ریغ .شوند  ی م  دهینام ی کشش
بخار   گیکه د ی هنگام .بخار شل باشند گیدر هنگام سرد بودن د ی کشش
کشش را   یها چیشود که پ یم  گیکند، گرما باعث انبساط د ی کار م

 .کند ی محکم م 

  ایشرکت خدمات  کیتوسط  دیگرم با  گید یآزاد رو و مهره کشش چیپ
 .شود ی مجرب بررس  ی چدن  گید  ریتعم
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 یچدن یها لری بو یبازرس 6#

  ی چدن گید یراه حل مناسب برا ، ی مسائل  نیاز بروز چن یر یجلوگ یبرا اما
 ست؟ یچ

را  ری ز زات ی از تجه ی کل ی ابیارز  دیبازرس با ،ی چدن گ یورود به اتاق د  با
 :انجام دهد

 گ ید •
 یکش لوله •
 ها  کنترلر •
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 سوخت  ستمیس •
 احتراق  یهوا منبع  •

کرده و اطالعات   ی را بررس ی فعل یبهره بردار  ی گواه  دیبازرس با نیاز ا پس
  لیاز قب ی منیپالک ا یها داده .کند سهیمربوطه و پالک آن مقا گیرا با د

 نانیاطم کند تا سهیمقا  گیرا با پالک د هیتخل تیشده و ظرف میفشار تنظ
 .نصب مناسب است نی ا یبرا ی منیا ریحاصل شود که ش

آب و   هی. سپس دستگاه تغذ دینما ی نیرا بازب ی منیا ریعملکرد ش  نیچن هم
 .کند ی کنترل و بازرس ی کنترل فشار و دما را به درست

تا   دیو سطح آب را کنترل نما یآب گرم بررس یها  گیرا در د دماسنج
  .بخار است گی از سطح آب در د  ی واضح نشانگر حاصل کند که نانیاطم
 گیدر تمام اتصاالت لوله مرتبط با د ی به دنبال نشت  کیاز نزد  نیچن هم

 .آب گرم باشد ایبخار  ی چدن

 .باشد رممکنیغ  باً یتقر ایتواند دشوار  ی م  ی چدن یها گ ید ی داخل ی بازرس
سطح   نی تر نیی را در پا یی ها چهی بخار ممکن است در  یها گیاز د ی برخ

 .کند لیرا تسه گید ی گرگرفتگ  ایو  هیتخل نصب کنند تا گید

مشاهده   یتواند تقاضا کند که برا ی بازرس م  رآالت،یصورت وجود ش در
هنگام باز شدن   اگر .باز شوند  رهایش ی مدت کوتاه  یآب، برا تیوضع

 ی تواند نشان دهنده گرفتگ  ی م ن یسوپاپ ها آب وجود نداشته باشد، ا
 باشد. ی چدن  گیقسمت د نیی لجن در پا


