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  )توليد، توزيع و مصرف بخار(دوره آموزشي مديريت سيستم بخار

  مقدمه
 يك منبع عالي براي هماهنگ كنندگان انرژي، مديران تاسيسات و متخصصان برق SSTSنرم افزار 

عملكرد سيستم بخار را در نيروگاه خود بررسي و فرصت هاي صرفه جويي انرژي را نيروگاه ها است تا 
) ITP(مجموعه ابزار توسط برنامه تكنولوژي هاي صنعتي دپارتمان انرژي اياالت متحده . ارزيابي كنند

ي توسعه داده شده است و شامل ابزارهاي هدفگذاري، ابزار ارزيابي سيستم و ابزار بهينه سازي عايق كار
اين مجموعه ابزار، . است كه مي تواند تشخيص هاي كاركردي بر نواحي ويژه داخل تجهيزات را انجام دهد

عالوه بر . نمايه هاي انرژي در نواحي كه عمليات سيستم بخار نيروگاه نياز به بهبود دارد را شناسائي مي كند
نه در صورت انجام فرصت هاي بهبود آن، به تحليلگران اجازه مي دهد كه گستره صرفه جويي انرژي و هزي

هر كدام از ابزارها شامل دفترچه راهنما يا راهنماي مرحله به مرحله است كه به . بالقوه را كمي سازي كنند
در مجموع، مجموعه ابزار راه هاي سريع و . كاربران اجازه مي دهد كه به سرعت فرصت را شناسائس كنند

ي صرفه جوئي انرژي سيستم بخار در هر تاسيساتي را فراهم مي آسان جهت شناسائي بزرگترين فرصت ها
  .كند
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  كند؟ مي كار چگونه) SSTS (بخار سيستم ابزار مجموعه
  :مجموعه ابزار سيستم بخار شامل سه ابزار زير است

 ابزار هدفگذاري سيستم بخار )1

 ابزار ارزيابي سيستم بخار )2

3( 3E plus 

  ابزار هدفگذاري سيستم بخار

SSST 26اين ابزار شامل . به كاربران كمك مي كند كه خودارزيابي اوليه سيستم هاي بخار خودر انجام دهند 
سوال دربازه بخش هاي مختلف سيستم بخار شما شامل نمايه دهي سيستم، روند كاري سيستم بخار، روند كاري 

 نمره اي جهت ميزان SSSTهاي شما، با توجه به جواب . بويلر نيروگاه و روندهاي كاريابي توزيع و بازيابي است
  .فرصت هاي بهبود فراهم مي كند
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  اين ابزار جهت مقايسه سيستم شما با بهترين 

سپس دسته اي از راه ها را جهت حفظ انرژي و تقويت . سيستم و خودارزيابي تاسيسات مشابه به كار مي رود
  .توليد پيشنهاد مي دهد

  ابزار ارزيابي سيستم بخار

SSATبران كمك مي كند تا مدل هاي تقريبي سيستم بخار واقعي شامل تمامي اجزا سيستم بخار مرسوم  به كار
 condensing ،deaerators ،letdowns ،falsh، توربين هاي backpressureبويلرها، توربين هاي (

vessels و مبدل هاي حرارتي feedwatersرا توسعه دهند .  

 جهت محاسبه بزرگي فرصت هاي بالقوه بهبود سيستم بخار SSATانيد از با استفاده از اين مدل ها شما مي تو
اين ايزار تخمين صورت حساب انرژي را با هر سناريو . استفاده كنيد) انرژي، هزينه و صرفه جويي نشر آلودگي(

  .بهبود فراهم مي سازد

  3E PLUSنرم افزار 

 مورد نياز عايق كاري را جهت بقاي انرژي با توجه به كه ميزان اين ابزار نرم افزاري به كاربران اجازه مي دهد 
اين كار بر اساس شرايط كاري ورودي . هزينه آن محاسبه كند و از هزينه هاي عايق كاري زياد اجتناب ورزد

 .كاربر انجام مي شود

 


