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ফায়ার-টিউব বয়লার (Fire-tube Boiler) এর জ্বালানন সাশ্রয়ী পনরচালনা, রক্ষণাদবক্ষণ ও পনরেশদৃনর ননদেনৃশকা 

(Energy Management Guideline for Fire Tube Boiler) 

 

প্রদয়াগ:    এই ননদেনৃশকাটি ফায়ার-টিউব বয়লাদরর জ্বালানন সাশ্রয়ী পনরচালনা ও এ বিষয়ে সঠিক রক্ষণাদবক্ষণ ও পনরেশদৃনর জন্য প্রদয়াগ করা  াদব 

 

নবষয় সূনচ 

পনরমাদপর 

নিদকাদয়নি এবাং 

টরকড ৃ

পনরচালনার মানেন্ড 
পনরমাপ  ন্ত্র/ 

পদ্ধনত 
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১. Excess Air Ratio 

যথাযথ দহন ও তায়ের অেচে ররাধকয়ে তত্ত্বীে 

েবরমায়নর অবতবরক্ত িাতায়ের েবরমাণ খুি রিবি হয়ি 

না। বনধ ধাবরত েীমার ময়ে রাখয়ত হয়ি। 

নতন মাদস ১ বার  Excess Air  অনুপাত লক্ষযমাত্রা: 

১.২ টেদক ১.৩ 

Flue Gas 

Analyser 

২. েহন ইউননে এবাং ননিঃস্বনরত গ্যাস ননয়ন্ত্রণ 

ক. েহন এবাং ননিঃস্বনরত গ্যাস েয ধটবক্ষণ নেদন ১ বার ১. েহন (স্বাভানবক বা অস্বাভানবক)  

২. ট োঁয়ার রাং (স্বাভানবক বা কাদলা) 

পনরেশনৃ 

খ. ননিঃস্বনরত গ্যাদসর তাপমাত্রা নেদন ১ বার লক্ষযমাত্রা: ১৮০
০
 টস: 

সদবাৃচ্চ ২২০
০
 টস: 

তাপমাত্রা 

পনরমাপক  ন্ত্র 

৩. Load Factor 

স্বল্প Load Factor এবাং ক্রমাগত চালু-বদের 

কারদণ বয়লাদরর েক্ষতা হ্রাস পায়। ঘনঘন চালু-বদের 

টক্ষদত্র বয়লাদরর Pressure পনরসর অেবা 

Steam Demand প দৃবক্ষণ কদর চালু/বদের 

হার ননয়ন্ত্রণ  

নেদন ১ বার চালু-বদের হার: ঘন্টায় সদবাৃচ্চ ৬ বার  কদরাল প্যাদনল 

টেদক পনরমাপ 

৪. Steam Pressure  

প্রদয়াজদনর অনতনরক্ত Steam Pressure 

তাপীয় েক্ষতা হ্রাস কদর। Pressure Gauge 

প দৃবক্ষণ 

নেদন ১ বার চানহোর তুলনায় Steam 

Pressure খুব টবনশ োকদব না।  

Pressure 

Gauge  

৫. তাপীয় েক্ষতা 

ফ্লু গ্যাদসর প্যারানমোর (অনিদজন এবাং তাপমাত্রা) 

পনরমাপ এবাং বয়লাদরর তাপীয় েক্ষতা নহসাব 

মাদস ১ বার  তাপীয় েক্ষতা: সদবাৃচ্চ ৮৫% Flue Gas 

Analyser 

৬. Water Quality ব্যবস্থাপনা (তাপ পনরবহন পাইদপর Scale Deposition এবাং Sludge Adhesion প্রনতদরাদ র লদক্ষয)  

i) নফড ওয়াোর  

   ক) P
H

 (২৫
০
 টস:)  

   খ) Hardness  

   গ) TDS 

৪ মাদস ১ বার লক্ষযমাত্রা  

ক) P
H

 : ৭-৯  

খ) Hardness: ০ - ৫ নপনপএম 

গ) TDS: সদবাৃচ্চ ২৫০ নপনপএম 

P
H

, 

Hardness 

এবাং  

TDS নমোর 

 ii) টলাডাউন ওয়াোদরর পনরমাণ নন াৃরণ 

   ক) P
H

 (২৫
০
 টস:) 

   খ) TDS 

মাদস ১ বার লক্ষযমাত্রা  

ক) P
H

 : ৯-১১ 

খ) TDS: সদবাৃচ্চ ৩৫০০ নপনপএম 

P
H

 এবাং  

TDS নমোর 
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বয়লাদরর উচ্চ তাপমাত্রীয় অাংশ পনরেশনৃ নেদন ১ বার নষ্ট বা ক্ষনতগ্রস্থ নকনা 

পনরেশনৃ 

বয়লার কদক্ষর অভযন্তদর Steam Valve, 

Steam Line, Steam Header  এবাং 

Steam Trap পনরেশনৃ 

নেদন ১ বার ননিঃনিদ্র নকনা 

Air-fuel ratio কদরালার ভাল্ব এবাং বানাৃর 

পনরেশনৃ এবাং রক্ষণাদবক্ষণ 

৬ মাদস ১ বার  পনরষ্কার বকনা 

 অপাদরশন স্বাভানবক নকনা 

পাননর পাইপ পনরষ্কারকরন বিদর ১ বার পনরষ্কার নকনা 

Refractories এবাং Insulation পনরেশনৃ বিদর ১ বার  ক্ষনতগ্রস্ত নকনা 

 

জনেয়চতনতাে- 

টেকসই ও নবায়নদ াগ্য জ্বালানন উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ (দেডা) 
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