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 چکيده

مورد با استفاده از دوربین ترموگرافی ها عایقآن اطمینان حاصل شود. کارایی از  کهکویرتایر پرداخته شده است،  شرکتهای موجود خطوط بخار به بررسی عایق مقالهدر این   

ها خاصیت خود را از دست داده و که نشان از این است که عایقباشد می باالییها دارای دمای سطح عایق ،در بعضی نقاطبررسی قرار گرفته و نتایج حاصله نشان از این دارد که 

عایق حاضر کارخانه که حاکی از آن است  محاسبه قرار گرفته و نتایجکارخانه مورد  خطوط بخاراتالف حرارتی به همین جهت  .دارندتعویض  به نیاز ،برداریبهرهده سال جپس از ه

با که  دهدمینشان  بررسی شده است که نتایج بهینه اقتصادی و مطلوب ضخامت ، دو عایق باحاضرهای جهت جایگزینی عایقدرصد کارایی خود را از دست داده است.  07حدود 

های معرفی شده نسبت به عایق حاضر در حدود یک ی عایق، اتالفات حرارتی کاهش قابل توجهی خواهد داشت و مدت زمان بازگشت سرمایههای معیوب کارخانهتعویض عایق

 قابل توجهی به همراه خواهد داشت.سوددهی  ،های کاهش مصرف انرژیحلیکی از راههای معیوب به عنوان باشد و تعویض عایقها میچهارم عمر مفید عایق

 

 انواژگدکلي

 سازی انرژیبهینهترموگرافی، دوربین ، یاتالف حرارتعایق حرارتی، 

 
 
 

 قدمه م -3

باشد که های الهی میترین نعمتترین و حیات بخشنرژی یکی از بزرگا

تأمین  بعهای فسیلی بزرگترین منسوختباشد. جهانیان حفظ آن میوظیفه 

هدر رفت آن جلوگیری به عمل آید. باشد که باید از انرژی در کشور ایران می

 های حرارتی انرژی استفاده از عایق های جلوگیری از اتالفحلیکی از راه

از مواد  تیعایق حرارکند. را کم می اشد که درصد بسیار زیادی از اتالفاتبمی

. دنباشمی ییشود و این مواد دارای مقاومت حرارتی باالمختلفی تشکیل می

هر چه مقاومت حرارتی  باشد ومی مواد دارای مقادیر مختلفیمقاومت حرارتی 

ها در دو حالت دما عایقباشد، عملکرد عایق بهتر خواهد بود.  باالترعایق 

در انتخاب عایق حرارتی باید به گیرد. پایین و دما باال مورد استفاده قرار می

برابر  مقاومت حرارتی، قابلیت احتراق، سمیت، چروک خوردگی، مقاومت در

های باز، مقاومت در مقابل قارچ و تشعشعات ماوراء بنفش خورشید در محیط

میکروب، خاصیت شیمیایی خنثی، ضریب انبساط و انقباض، مقاومت فشاری، 

خاصیت موئینگی و چگالی دقت نمود تا عایقی با شرایط مطلوب در محل 

 ]1[نصب شود. 

باشد که فراوان از می حرارتی متداولی هایعایقاز  و پشم شیشه پشم سنگ

 گیرد.قرار میاستفاده  برای حالت دما باال مورد آن در صنایع مختلف

شوند و خواص خود و به دالیل مختلف دچار خرابی می ها به مرور زمانعایق

و  گیریتوان به پارگی، رطوبتها میاز علل خرابی عایقدهند. را از دست می

محل پارگی به عنوان یک پل، عنوان مثال به  اشاره نمود.عوامل شیمیایی 

رای یک لوله یک متری که نصف آن کند و بحرارت را به محیط منتقل می

انرژی  %07و یا به عبارتی شود می %27شد، راندمان عایق کاری حدود عایق با

 ]2[شود.از طریق قسمت بدون عایق آن پرت می

ی دمای سطح عایق و گیرحرارتی، اندازهبررسی تخریب عایق دو روش اصلی 

   دمای سطح عایق به گیری اندازهباشد. می XRFزهای استفاده از آنالی

های تماسی و شود. دماسنجهای مختلف انجام میهای مختلف و با وسیلهروش

تکنولوژی حال در د. نباشگیری میهای اندازهترین دماسنجلیزری از متدوال

تر تر و راحتدماهای سطوح را بسیار دقیقهای ترموگرافی دوربین ،حاضر

    اجسام از خود تشعشعاتی ساطع با توجه به اینکه د. نکنگیری میاندازه

  ،ی امواج مادون قرمز قرار دارنداین تشعشعات در محدودهکنند و می

ها به های ترموگرافی با دریافت این تشعشعات از جسم و تبدیل آندوربین

 کنند.های الکترونیکی دمای سطوح را مشخص میسیگنال

تا از  شودانجام می عایق بر روی نمونهآزمایشاتی XRF آنالیز در روش 

با مقایسه  اطالعاتی حاصل شود. تغییرات ساختار شیمیایی و فیزیکی عایق

تغییرات به وجود آمده، و با توجه به  نمونه اولیه و نمونه موجود عایق

 ترکیبات پشم سنگ شاملشود. اطالعاتی در مورد کیفیت عایق کسب می

2SiO ،3O2Al ،3O2Fe ،CaO ،O2Na ،O2K ،MgO ،2TiO ،MnO  5 وO2P

باشد و می CaOخاصیت عایق بودن پشم سنگ مربوط به وجود  که باشدیم

در  ]3[باشد.می 2SiOو  3O2Alخاصیت مقاومت در برابر آتش مربوط به  

های مختلف قسمت از محل نیروگاه کارخانه به کویرتایر، خطوط بخارکارخانه 

د و در این نهای باز و بسته قرار دارد. این خطوط در محیطنکنانتقال پیدا می
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د. هدف از این تحقیق، نباشها دارای اختالف دمای باالیی با محیط میمحیط

های موجود در کارخانه پس از عایق اتالف حرارتیمیزان و  بررسی کیفیت

 باشد.می هابرداری از عایقبهرههجده سال گذشت 

 

 الت حاکمدمعا -2

 محاسبهجایی و تشعشع در هدایت، جابه انتقال حرارت اصلیمکانیزم سه 

آهنگ رسانش انرژی در عرض هر سطح  رود.ها به کار میاتالف حرارتی عایق

 شود.بیان می (1)ای به صورت رابطه استوانه

 

(1) 
𝑞1 = −𝑘𝐴

𝑑𝑇

𝑑𝑟
 

با فرض خطی بودن توزیع دما،  باشد.مساحت سطح استوانه می Aکه در آن 

 شود.بیان می (2)آهنگ رسانش به صورت رابطه 

(2) 

𝑞1 =
2𝜋𝐿𝑘(𝑇1 − 𝑇2)

𝑙𝑛(
𝑟2

𝑟1
)

 

داخلی  های عاعش 𝒓2و  𝒓1دمای سطوح داخلی و خارجی عایق و  𝑻2و 𝑻1که 

 باشد.خارجی عایق می

 شود.محاسبه می( 3)جایی آزاد از رابطه جایی با فرض جابهانتقال حرارت جابه

(3) 

𝑞2 =
2𝜋𝑘𝑒𝑓𝑓

𝑙𝑛(
𝑟2

𝑟1
)

(𝑇1 − 𝑇2) 

که سیال ساکن باید دارا باشد تا همان  باشدمی رسانندگی گرمایی 𝒌𝒆𝒇𝒇 که

برای  (4)رابطه  دهد.میانتقال مقدار گرمایی را انتقال دهد که سیال متحرک 

 شود.پیشنهاد می رسانندگیاین 

(4) 
𝑘𝑒𝑓𝑓

𝑘
= 7/303 (

𝑃𝑟

7/043 + 𝑃𝑟
)

1

4

(𝑅𝑎𝑐
∗)

1

4 

(5) 

𝑅𝑎𝑐
∗ =

[𝑙𝑛(
𝑟2

𝑟1
)]

4

𝐿3(𝑟
1

-3

5
+ 𝑟

2

−3

5
)5

𝑅𝑎𝐿 

انتقال حرارت  باشد.طول لوله می 𝑳عدد پرانتل و   𝑷𝒓عدد ریلی،  𝑹𝒂𝑳که 

 ]4[شود.می حاصل( 3) بولتزمن طبق رابطه-تشعشعی از قانون استفان

(3) 𝑞3 = 𝜀𝐴𝜎𝑇𝑆
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 ترموگرافي نتايج -1

، توسط دوربین ترموگرافی کارخانه های حال حاضرجهت بررسی کیفیت عایق

، تصویر مربوط به خط 1های مختلف تصویربرداری شده است. شکل قسمت از

باشد که سطح عایق بار نیروگاه کارخانه می 37بخار خروجی از دیگ بخار 

 .باشددرجه می 07الی  35دارای دمای حدود 

تصویر خطوط بخار انتقالی از نیروگاه در محل سالن پرس پخت  2در شکل 

درجه  05شود که در بعضی نقاط دمای سطح عایق تا حدود مشاهده می

 .شودنشان داده می

 

بار نیروگاه مشاهده  37، تصویر ترموگرافی خطوط بخار کلکتور 3در شکل 

درجه نشان داده  35شود که دمای سطح عایق در بعضی نواحی حدود می

 شود. می

 

 در  که به همین ترتیب دیگر خطوط بخار کارخانه مورد بررسی قرار گرفته 

 

 بار 37بویلر بخار  از بخارخروجی خط 3شکل 

 

 پخت بخارسالن پرس خطوط 2شکل 

 

 بار 37خطوط بخار کلکتور 1شکل 
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باشد و به همین جهت در خطوط دارای دماهای باالیی میبعضی نواحی 

ها پرداخته شده است که دماهای سطح  بخش بعد به تحلیل عددی عایق

 های سالم و میزان اتالفات حرارتی بررسی شود.عایق

 

 نتايج عددی -4

میزان در این بخش  ،ترموگرافیتوسط دوربین بعد از نتایج به دست آمده 

های با ضخامتدار عایق حرارتی خطوط بخار کارخانه برای دو حالت اتالف

بخار  خطوط و بررسی قرار گرفته است.مورد محاسبه  و بدون عایقمختلف 

باشد که به ترتیب دارای دماهای بار می 1و  0، 15، 22، 37 فشاردارای 

مشخصات خطوط باشد. می درجه سانتیگراد 177و  135 ،277، 227، 237

 آورده شده است. 1در جدول کارخانه بخار 
 بررسیمورد  مشخصات خطوط بخار 3جدول 

 فشار لوله

 )بار(

دمای لوله 

 )سانتیگراد(

متراژ لوله 

 )متر(

قطر لوله 

 )اینچ(

37 237 225 3 

22 227 135 3 

0 135 077 3 

22 277 30 5 

0 135 134 5 

37 237 297 4 

15 277 35 4 

0 135 30 4 

4 147 134 4 

1 177 49 4 

15 277 134 3 

0 135 30 3 

1 177 0 3 

1 177 40 2 

باشد که در ضخامت بیشتر از آن مطلوب در واقع ضخامتی میعایق ضخامت 

باشد. اتالف حرارتی تغییری چندانی ندارد و نیازی به ضخامت بیشتر نمی

کاری و هزینه اتالف انرژی های عایقضخامت بهینه اقتصادی از مجموع هزینه

ضخامت بهینه  ،هادر واقع نقطه مینیمم نمودار مجموع هزینهشود. حاصل می

اینچ با  3برای خط بخار  ، 4در نمودار شکل به عنوان مثال باشد. اقتصادی می

میلی متر  57حدود اقتصادی متر ضخامت بهینه  30بار و طول  37فشار 

 شود. حاصل می

 

 07های حاضر کارخانه در حدود طبق نتایج ترموگرافی دمای سطح عایق

دهد که برای عایق با ضخامت باشد. نتایج عددی نشان میمیسانتیگراد درجه 

درجه سانتیگراد باشد که با این صورت  45حاضر باید دمای سطح در حدود 

درصد کارایی دارد. همچنین دمای سطح عایق با ضخامت  37حدود عایق 

با  که کاهش قابل توجهی دارد. باشددرجه سانتیگراد می 37مطلوب در حدود 

   با  دارعایقها در دو حالت بدون عایق و محاسبه اتالف حرارتی لوله

 کارخانه عایق حرارتیتغییر ، اهمیت اعدادو مقایسه این  های مختلفضخامت

 نشان داده شده است. 2این نتایج در جدول شود. مشخص می

 
 های مختلفبا ضخامت اتالف حرارتی خطوط بخار 2جدول 

خطوط با 

 عایق مطلوب
خطوط با 

عایق بهینه 

 اقتصادی

خطوط با عایق 

حاضر) با 

 37حدود 

 درصد کارایی(

خطوط بدون 

 عایق
 

 

777/777/277/4 
777/777/277/3 

 

777/777/777/12 
777/777/777/01 

اتالف 

حرارتی 

(Kj/yr) 
 

777/139 
777/272 

 

777/392 
777/317/2 

گاز مصرفی 

ناشی از 

 (3mاتالف )
 

777/777/103 
777/777/253 

 

777/777/497 
777/777/977/2 

هزینه گاز 

مصرفی 

 )ریال(

مدت زمان بازگشت  ، هاعایقبرآورد هزینه و جدول فوق  ارقامبا توجه به 

و  با ضخامت بهینه اقتصادیبرای عایق کارخانه کاری هزینه عایقسرمایه 

در به ترتیب  (درصد 37)با کارایی  نسبت به عایق حاضر مطلوبضخامت 

های ساله عایق 17با توجه به عمر حدود باشد. ماه می 29و  ماه 21حدود 

توجیه اقتصادی خواهد داشت و سود ها معدنی، مدت بازگشت سرمایه عایق

بازگشت سرمایه  مدت زمان اختالف  توجهی برای شرکت خواهد داشت. قابل

 و با توجه به کاهشباشد مقدار زیادی نمی ضخامت مطلوب و بهینه اقتصادی

ارزش استفاده از عایق مطلوب اتالف حرارت توسط عایق مطلوب،  بیشتر

های تعویض عایقبا توجه به این اعداد و ارقام، اهمیت  .باشدمشخص می

  شود.روشن میکارخانه ی خراب شده

 نتيجه گيری  -9

کویرتایر  شرکتهای حرارتی خطوط بخار در این مقاله به بررسی عایق

    با استفاده از دوربین ترموگرافی مشخص شد که  است.  هپرداخته شد

دارای دمای سطح باالتر از حد واقعی خود های خطوط در بعضی نواحی عایق

اند و اتالف خواص خود را از دست دادهباشد که بیانگر این است که می

نیازمند  هاا توجه به عمر هجده ساله عایقحرارتی شدت گرفته است و ب

در بخش دیگر مقاله، اتالفات حرارتی عایق با ضخامت بهینه  .باشدتعویض می

  ان اقتصادی، مطلوب و عایق حاضر مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج نش

نسبت به عایق معیوب ها دهد، مدت زمان بازگشت سرمایه تعویض عایقمی

توجیه باشد که های معدنی میحاضر حدود یک چهارم عمر مفید عایق

 سوددهی به همراه خواهد داشت.اقتصادی خواهد داشت و 

  

 های مختلفهزینه اتالف انرژی و عایق کاری در ضخامت 4شکل 
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 ميفهرست عال -6

𝑞 (آهنگ گرماW) 
Pr عدد پرانتل 
Ra عدد ریلی 
𝑇 ( دماK) 
𝑟  شعاع(m) 
𝑘 ( رسانندگی گرماییW/m.K) 
𝐿 ( طول لولهm) 
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