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مراحل طراحي شبکه بخار

تبخير شده و بخار تحت فشار ديگ از طريق لوله هاي رفت وارد وسايل گرمايشـي  ديگ در سيستم گرمايش با بخار آب در   §
در خروجي وسايل گرمايشي از خارج شدن بخار جلوگيري کرده و به اين ترتيب تنهـا آب کنـدانس از    تله بخاروجود . مي شود

نداشته و بـه دليـل اسـتفاده از     پمپچنين سيستمي عمالً نيازي به . مسير برگشت وارد ديگ شده و اين سيکل ادامه مي يابد
.بخار، انرژي زيادي توليد خواهد کرد



تقسيم بندي سيستم هاي بخار

نحوه آرايش لوله ها



تقسيم بندي سيستم هاي بخار

نحوه برگشت آب کندانس



تقسيم بندي سيستم هاي بخار

جهت جريان بخار در رايزرها



طراحي سيستم گرمايش با بخار

تعيين فشار کاري سيستم

تعيين محل وسايل گرمايشي، لوله هاي افقي و لوله هاي قائم روي نقشه پالن

تعيين گذر جرمي بخار در نقاط مختلف شبکه
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طراحي سيستم گرمايش با بخار

تعيين اندازه لوله هاي تغذيه بخار و برگشت آب کندانس
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جهت حركت بخار و آب كندانس در خطوط

گذر جرمي بخار

فشار اوليه و  نرخ افت فشار بخار

حداکثر کل افـت فشـار در خطـوط تغذيـه بخـار و برگشـت         §
.فشار اوليه سيستم است يک چهارمکندانس 

و ft 100در  psi 2حداكثر نرخ افت فشار در خطوط تغذيه   §
.است ft 100در  psi 5/0در خطوط برگشت كندانس 

اندازه لوله ها بر مبناي 
نرخ افت فشار کمتـر  

.محاسبه می گردد



طراحي سيستم گرمايش با بخار



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


