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عايق حرارتي ديگ بخار و آبگرم در تبريز و آذربايجان شرقي )بروزرساني (١٣٩٩

براي ديگ بخار و آبگرم از انواع عايق هاي حرارتي استفاده مي شود بهترين و مناسبترين آن پشم سنگ است كه هم نصب آن راحت هست و هم اينكه موجب صرفه جويي در
هزينه مي شود.

براي عايق بندي ديگ بخار و بويلر و آبگرم از انواع عايق هاي حرارتي استفاده مي شود بهترين و مناسبترين آن پشم سنگ است كه هم نصب آن راحت هست و هم اينكه
موجب صرفه جويي در هزينه مي شود.

البته غير از پشم سنگ انواع ديگر عايق حرارتي ديگ بخار و مخازن وجود دارد ولي در مقايسه با پشم سنگ از نظر كيفيت حفاظت از حرارت ديگ هاي بخار و آبگرم به اندازه
پشم سنگ نمي باشد .چون تحمل درجه حرارت تا  ٨٥٠يا  ٩٠٠درجه سانتي گراد را دارد .ضمن اينكه مقاوم در برابر آتش مستقيم را نيز هست و چنانچه محل ديگ آتش بگيرد
مانع آسيب رسيدن ديگ بخار در برابر آتش مي شود.

اين عايق حرارتي در لوله ها ،توربين ،راكتور ،مخزن ،مبدل حرارتي ،ديگ بخار ،شير و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد.

از مشخصات ديگر آن قابل انعطاف ،قابل جابجايي و قابل استفاده مجدد در لوله ها و اتصاﻻت آنها مي باشد .و به راحتي به قسمت هاي مستقيم ،منحني ها ،در فلنج ،شير و
تجهيزات قابل بهره برداري و تنظيم است.

ﻋﺎﯾﻖﮐﺎری ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ) )Boilerﺑﺮای ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی
افزايش تقاضاي انرژي و كاهش منابع فسيلي در جهان براي استفاده موثر از انرژي ،موجب ضرورت بررسي منابع انرژي جايگزين و صرفهجويي در انرژي،شدهاست.كشورهايي كه
انرژي را وارد ميكنند ،از جمله تركيه بايد به طور موثر از انرژي خود استفاده كرده و همچنين مطالعات صرفهجويي انرژي را انجام دهند .عايق كردن زمينههاي كاربردي

گسترده ،راهي براي صرفهجويي در انرژي است.

در اين مقاله ،صرفهجويي انرژي با خطوط لوله ايزوله و ديگ بخار )مخزن مبدل حرارتي( بويلر در كارخانه مواد غذايي مورد مطالعه قرار گرفته است.

مي دانيد كه مصرف انرژي به دليل تحوﻻت در زندگي انساني مانند رشد سريع جمعيت ،شهرنشيني و پيشرفت در صنعت افزايش مييابد.

اين روزها كارخانههاي صنعتي حدود  ٣٧درصد از كل انرژي جهان را مصرف ميكنند .بخشهاي صنعتي از قبيل توليد ،كشاورزي ،معدن ،ساختوساز و غيره از انرژي بيشتري
نسبت به بقيه استفاده ميكنند.

هزينه انرژي در كل هزينههاي توليد به دليل افزايش قيمت انرژي ،براي همه كارخانههاي صنعتي اهميت بيشتري دارد .به عنوان مثال ،هزينه انرژي برابر با حدود  %٣٠و گاهي تا
 ٥٠%درصد كل هزينههاي توليد در كارخانه سيمان ،توليد فوﻻد و صنايع غذايي ميباشد .بنابراين ،ذخيره انرژي در همه كارخانههاي صنعتي اجباري شدهاست.

در كشورهاي توسعهيافته ،بيشتر گياهان به دليل منابع محدود انرژي ،اثرات زيستمحيطي سوختهاي فسيلي و توسعه پايدار ،بر كاربردهاي بهرهوري انرژي متمركز شدهاند.
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ﻫﺪف از ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﺎ ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ
هدف صرفهجويي در انرژي كاهش مصرف انرژي در هر محصول است .صرفهجويي در انرژي شامل برخي از اقدامات احتياطي مانند استفاده از نورپردازي

 ،armaturesسيستمهاي بازيابي گرما ،هواي احتراق گرم با حرارت و عايق سطوح گرم يا سرد ميشود .با تشخيص استفاده غير ضروري از حوزههاي انرژي و به

حداقل رساندن انرژي.

توليد كنندگان ميتوانند با توليد همان كاﻻ با انرژي كمتر ،ظرفيت رقابتي خود را در بازار ملي يا جهاني افزايش دهند.

از آنجا كه مقدار زيادي انرژي توسط ماشينها و ابزار آنها در فرآيند توليد مصرف ميشود ،برنامههاي ذخيره انرژي بايد بر روي اين تجهيزات متمركز شوند.

تقريبا تمام مصرف كنندگان انرژي در صنعت از بخش عمدهاي از سوخت خود براي توليد بخار استفاده ميكنند ،يعني در پردازش غذا ) ٥٧درصد( ،مواد شيميايي )،(% ٤٢
فلزات اوليه ).(% ١٠

 Boilersديگ هاي بخار و بويلر با تاثير بسيار عالي بر گرمايش ،به عنوان تجهيزات اصلي در صنعت مواد غذايي براي برآورده كردن نيازهاي آبگرم در اين فرآيندها

مورد استفاده قرار ميگيرد.

با اين حال ،گرما را مي توان با انواع مختلفي از قبيل گازهاي احتراقي اشتعال ،همرفت ،تابش و تلفات حرارتي از دست داد.
بنابراين انتقال حرارت به آب و به حداقل رساندن تلفات گرمايي ديگ بخار بسيار ضروري است.

براي كمك به گرم كردن ديگ بخار )بويلر( ،هدر رفت انرژي بايد از پشم سنگ براي عايقكاري استفاده كنيد.

چون عايقبندي با پشم سنگ حرارتي پتويي يك روش آسان و كمهزينه است كه ميتواند در تجهيزات صنعتي مثل خط لوله ،كوره ،مبدل حرارتي و شيرها براي كاهش مصرف

انرژي انجام شود.

در اين مقاله ،عايق كاري با پشم سنگ پتويي يك ديگ بخار ) )Boilerكه در آن آب داغ توليد شده براي فرآيندهاي مختلف در يك كارخانه مواد غذايي مورد مطالعه
قرار گرفته به نتيجه رسيده اند كه پشم سنگ پتويي به عنوان عايق مي تواند موثر واقع شود و جلوي تلفات انرژي ديگ بخار بگيرد.
ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﺑﻮﯾﻠﺮ )دﯾﮓ ﺑﺨﺎر( ﺑﺎ ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﭼﻪ ﺳﻮدی دارد
با عايق بندي ديگ بخار بوسيله عايق پشم سنگ ،مقدار ذخيره انرژي پس از عايقبندي ديگ بخار چشم گير شده و اتﻼف انرژي ديگ بخار قبل و بعد از عايقبندي بخار با
استفاده پشم سنگ به مقدار قابل توجهي كاهش مي يابد.

چون ضريب قابليت تابش خورشيد ،ضريب هدايت حرارتي مواد عايق ،ضريب هدايت حرارتي به وسيله همرفت حرارت تغيير محسوسي مي نمايد.
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همچنين پشم سنگ مانع وجود حشرات مي شود.
نتيجه اينكه :امروزه استفاده موثر از انرژي به دليل شرايط محيطي و اقتصادي ضروري است .بنابراين ،تمام صاحبان حرف كوچك و بزرگ ميخواهند با اعمال روشهاي ساده
صرفهجويي در انرژي مانند عايقبندي با عايق پشم سنگ كه بسيار ساده و سريع بر روي سطح داغ و يا سرد قابلاجرا هستند ،موجب كاهش تلفات حرارتي و سرمايه خود

شوند و صرفهجويي در مصرف انرژي نمايند و مهم تر تينكه با عايق تجهيزات فضاي كار ايمني را فراهم كنند.
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