آضٌایی ولی تا تلِ ترار
تلِترارّا یا  steam trapتجْیشاتی ّستٌس وِ ٍظیفِ زارًس،آبَّ،ا ٍ زیگز گاسّای هعز هَجَز زر ذؽَغ ترار را جسا ًوایٌس.آب
هَجَز زر ذؽَغ ترار تَاسؽِ سزز ضسى ٍ تمؽیز ترار ایجاز هیطَز ٍ وٌساًس ًاهیسُ هیطَز.آب هَجَز زر ذػ تاػث واّص
راًسهاى ٍ یا حتی تاػث ذَرزگی هیطَز.اس زیگز هطىالتی وِ ٍجَز آب ایجاز هیٌوایس ،ظزتِ لَچ ٍ ضىست ًاگْاًی لَلِ ّا
هیثاضس.لذا هؼوَال تؼس اس هحلْای هصزف  ،هثسلْا ٍ ًماغ اًتْایی ذػ اس تلِ ترار استفازُ هیطَز.الثتِ ًثایس فزاهَش ضَز وِ
وٌساًس چِ اس جْت حزارتی وِ زارز ٍ چِ اس جْت سرتی پاییٌی وِ زارز  ،ارسضوٌس است  ٍ ،زٍتارُ تایس تِ زیگ ترار تزای هصزف
هجسز تزگطت زازُ ضَز.
تلِ ترارّا تِ سِ زستِ ولی تزهَستاتیىی  ،هىاًیىی ٍ تزهَزیٌاهیىی تمسین هیطَز وِ ّز وسام وارتزز ذاظ زارز ٍ زر هَلؼیتی
ذاظ استفازُ هیطَز.
تلِ ترارّای تزهَستاتیىی تز اساس تفاٍت زهایی آب ٍ ترار ػول هیىٌس.زر هسل  Bellowsایي ًَع تلِ ترارّا اًثساغ ٍ اًمثاض
یه آوارزئَى تاػث تاس ٍ تستِ ضسى یه ضیز هیطَز.وِ تزای سَْلت ٍ سزػت ػولىزز ایي ًَع اس تلِ ترارّا زر زاذل آوارزئَى
هؼوَال اس هازُ فزاری هاًٌس آب یا الىل استفازُ هیطَز.
ًَع زیگز تلِ ترارّای تزهَستاتیه ًَع تی هتال است  ،ایي ًَع تلِ ّا ًیش تا استفازُ اس تفاٍت زها تیي وٌساًس ٍ ترار وار هیٌوایٌس.
اساس وار تا استفازُ اس زٍ فلش تا ظزیة اًتمال حزارت هتفاٍت هیتاضس وِ اس زٍ سز تِ ّن جَش زازُ ضسُ اًسٌّ .گام ٍرٍز وٌساًس
سزز تِ تلِ ،الواًْای فَق زر حالت ػازی ٍ صاف لزار زارًس ٍ ضیز ذزٍجی تزاج تاسهیثاضس،تِ هحط رسیسى وٌساًس زاؽ
یاترار،الواًْای فَق تِ حالت هٌحٌی زرآهسُ وِ هٌجزتِ تستِ ضسى ضیزذزٍجی تزاج هیضَز .لاتلیت ترلیِ َّای ذَب حیي
راُاًساسی سیستن ،هماٍهت زر تزاتز ظزتِ چىص ٍ وٌساًس ذَرًسُ ترار تا فطار تاال ٍ … اس هشایای ایي تلِ ّا هیتاضٌس ظوي ایي
وِ هی تَاًٌس زر هحسٍزُ گستززُ ای اس فطار تسٍى ًیاس تِ تغییز زر لؽز  orificeوار ًوایٌس .ایي تلِ ّا تؼٌَاى ضیز یىؽزفِ ًیش
ػول وززُ ٍ زر صَرت تزگطت وٌساًس تستِ ذَاٌّس ضس تؼالٍُ ًگْساری ٍ تؼویزات تسیار سازُای زارًس .تِ ػلت ایي وِ ایي تلِ ّا
سیز زهای ترار اضثاع وار هیىٌٌس تایس حتواً زر اًتْای یه پایِ ذٌه وٌٌسُ ًصة ضًَس ٍگزًِ وٌساًس را ترَتی ػثَر ًسازُ ٍ تاػث
آتگزفتگی ) (Water loggingهیطَز .ایي تلِ ّا زر هَارزی وِ احتیاج تِ تززاضت سزیغ وٌساًس اس سیستن هٌاسة ًثَزُ ٍ ًسثت
تِ ًاذالصْا ٍ هَاز ذارجی زاذل ترار تسیار حساس تَزُ ٍ لثل اس آًْا حتوا تایستی اس صافی استفازُ ًوَز.

اس زیگز گزٍُّای تلِ ترارّا اًَاع هىاًیىی هیتاضس وِ تزاساس ذَاظ هىاًیىی ًظیز ضٌاٍر ضسى یا اذتالف چگالی آب یا ترار ػول
هیىٌس ،زر تیي تلِ ترارّای هىاًیىی ًَع فلَتزی ٍ سؽلی(استىاًی) ػوَهیت تیطتزی زارًس.
اجشا اصلی تلِّای فلَتزی اس یه تَج ضٌاٍر ٍهىاًیشم اّزم ٍ ضیز هتصل تطىیل ضسُ است ٌّ.گام ٍرٍز وٌساًس تِ تلِ  ،تَج
هذوَر زر آب غَؼِ ٍر ضسُ تِ ؼزف تاال حزوت هیوٌس ٍ ضیز اصلی ذزٍجی تزاج را تاس هیًوایس وِ اجاسُ ذزٍج وٌساًس اس تزاج
را تسست هیزّسٌّ .گام ٍرٍز ترار ،تَج هذوَر تِ پاییي افتازُ ٍ ضیز ذزٍجی را ذَاّس تست ٍ هاًغ اس ػثَر ترار هیگززز .زر
صَرت ٍرٍز َّا تِ تزاج ،ضیز فزػی ذَزواری اس ًَع تزهَستاتیه تاس ضسُ ٍ اجاسُ ذزٍج َّا اس تزاج را هی زّس .ایي ًَع تلِ ّا
تزای استفازُ زر هٌاؼمی وِ ًزخ اًتمال حزارت سیاز ٍ زر ًتیجِ جزیاى پیَستِای اس وٌساًس ٍجَز زارز ٍ تسٍى تَجِ تِ زهای
وٌساًس ،آى را ترلیِ هیٌوایٌس .ایي تلِ ّا تا تَجِ تِ ضیز تزهَستاتیه زاذلی ،لاتلیت ترلیِ َّای تسیار ػالی زر ٌّگام راُاًساسی
زارًس ٍ ًیش زارای سیستن  Steam lock Releasingهیتاضٌس وِ ٌّگام گیز افتازى تَزُ ای اس ترار زر پطت تلِ ،تِ ؼَر زستی
هیتَاى ترار هذوَر را ترلیِ ًوَز .هماٍهت ػالی زر تزاتز ظزتِ چىص ٍ ظزفیت ػثَر وٌساًس سیاز تِ ًسثت اًساسُ وَچىطاى اس
زیگز هشایای ایي ًَع تلِ ّا هی تاضٌس.

زر تلِ ترارّای هىاًیىی ًَع سؽل هؼىَس ) (inverted bucketػولىزز تز هثٌای تفاٍت ٍسى هرصَظ تیي وٌساًس ٍ ترار
استفازُ هیتاضس .اساس وار تا استفازُ اس یه سؽل ٍارًٍِ زر زاذل تزاج هیتاضس وِ ٌّگام ٍرٍز وٌساًس تِ زاذل تزاج ،زر اثز ٍسى
ذَز ٍ غَؼٍِر ضسى زر آب تِ پاییي هیافتس ٍ ضیز ذزٍجی تزاج را تِ هٌظَر ترلیِ وٌساًس تاس هیٌوایس ٍ ٌّگام ٍرٍز ترار ،تا
تَجِ تِ جوغ ضسى ترار زر سیز سؽل ،سؽل تِ ؼزف تاال حزوت هیًوایس ٍ ضیز ذزجی تزاج را هیتٌسز .ایي ًَع اس تلِ ّا زارای
ساذتار زاذلی تسیار هحىن تَزُ ٍ لاتلیت تحول فطارّای تاال (تا  011تار)ٍ ظزتِ چىص را زارا تَزُ ٍ جْت استفازُ زر هسار سَپز
ّیت ًیش هٌاسة هی تاضٌس  .حساسیت تلِ  Inverted Bucketتِ ید سزگی ،اس ًىاتی است وِ تایس زر ٌّگام اًتراب هَرز تَجِ
لزار گیزز ٍ ًیش ایي وِ تِ ػلت ساذتار زاذلی ,ایي ًَع تلِ ّا اس لاتلیت ترلیِ َّای ظؼیف تزی ًسثت تِ زیگز تلِ ّا تزذَرزار
هیتاضٌس ٍ زر صَرت استفازُ اس آًْا زر هٌاؼمی وِ ًیاس تِ ترلیِ سزیغ َّا زارًس ،تایستی تا ضیز َّاگیز ًصة ضَز.

آذزیي ًَع رایج اس اًَاع تلِ ترارّا ًَع تزهَزیٌاهیىی است .ػاهل ػولىزز زر تلِ ترارّای تزهَزیٌاهیىی ،ذَاظ زیٌاهیىی سیال
هاًٌس سزػت ٍ فطار است.هؼزٍف تزیي تلِ ترار تزهَزیٌاهیىی ًَع زیسىی آى هیتاضس وِ زر ازاهِ تِ ؼَر هرتصز ػولىزز آى
تَظیح زازُ هیطَز.

ایي ًَع اس تلِ ّا تا استفازُ اس ذاصیت سزػت سیال وار هی ًوایٌسٌّ .گام ٍرٍز سیال تا زهای پاییي،زیسه هتحزوی وِ زرذزٍجی
تزاج ٍزرلسوت فَلاًی لزارزاز غَؼِ ٍر ضسُ ٍ اجاسُ ذزٍج وٌساًس را تسست هیزّس .تا رسیسى ترار ٍ یا وٌساًس زها تاال ،تِ ػلت
ػثَر سیال اس یه گلَگاُ ٍ افشایص سزػت ػثَر ،همساری اس وٌساًس تِ ترار تثسیل ضسُ ٍ پسیسُ فالش (سیفَى) رٍی هیزّس وِ تا
تَجِ تِ تفاٍت سؽح همؽغ زر لسوت تاال ٍ پاییي زیسهً ,یزٍی رٍ تِ پاییي تِ زیسه تیطتز ضسُ ٍ تزاج تستِ هیضَز تا ایٌىِ
ترار هجسزاً وٌساًس ضسُ ٍ سیىل فَق اس سز گزفتِ ضَز .تىزار سیىلْا تِ زهای ترار ٍ ضزایػ هحیػ تستگی زارز .ایي ًَع تزاپْا
تیي  01تا  01ثاًیِ تستِ هاًسُ ٍ هجسزاً تاسذَاٌّس ضس .زر فطارّای ذیلی تاال ٍ یا زر هٌاؼك سزز ،تِ هٌظَر واّص آٌّگ تاس ٍ
تستِ ضسى تلِ،تایستی تلِ ّا تا ػایك هٌاسة پَضیسُ ضًَس .صسای ولیه ٌّگام وارتزاج وِ ًطاى زٌّسُ تاس ٍ تستِ ضسى تزاج
هیتاضس اهىاى وٌتزل ٍظؼیت واری آًزا تِ راحتی تسست هیسّس .زیسه هتحزن تِ ػٌَاى ضیز یىؽزفِ ًیش ػول هی ًوایس ٍ ًیاس تِ
ًصة ضیز یىؽزفِ ًویتاضس .
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