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  روش صحيح كنترل فشار كاندنسر هوائي
  )شركت صنعتي تبادل كار(زاره انجرقلي : از 

  
در سيستمهاي تبريدي كه از كاندنسرهاي هوائي استفاده مي كنند و در تمام فـصول كـار            

يط باعث كاهش حمي كنند حتما بايد كنترل فشار كاندنسر تعبيه شود لذا كاهش دماي م
كنتـرل فـشار   .  كـاركرد شـير انبـساط مختـل مـي شـود      فشار كاندنسر شـده و در نتيجـه    

در . كاندنسر با تغيير دور فنها و يا بـا خـاموش و روشـن كـردن فنهـا صـورت مـي گيـرد                  
 فنها روشن و خاموش شدن نند نحوه سيستمهائي كه از خاموش كردن فنها استفاده مي ك      

  . تاثير اين كار را با مثال زير بررسي مي كنيم.بسيار مهم است
 مشاهده مي شود كه كاندنسر هوائي استفاده شده با دو مدار جداگانـه و بـه                ۱ شكل   در

  . عدد فن داردهر كدام از كاندنسر ها دو . صورت موازي وصل شده است

  
وصـل كـرده   بـه صـورت زيـر    تكنيسين مربوطه نحوه روشن شدن فنهـا را         فرض كنيد كه    

 سپس شماره ۲فن شماره فشار از افزايش بعد و  روشن مي شود ۳ اول فن شماره .است
وقتـي كـه فـن    .  روشن شده تا فشار كاندنـسر را كنتـرل كنـد     ۱ و در نهايت فن شماره       ۴

 روشن مي شود كاندنسر پائيني فشار كمتري نسبت به كاندنسر باالئي خواهـد              ۳شماره  
در نتيجه كاندنسر باالئي عمل تقطير را به خـوبي  ).  خاموش هستند ۴و۲و  ۱فنهاي  (داشت  

و در خروجي مخلوط گـاز و مـايع بـا    ) شايد اصال تقطيري صورت نگيرد(ام نخواهد داد    انج
خروجي كاندنسر پائيني  تركيب شده و باعث مي شود كه مايع خارج شـده از كاندنـسر            

اين خود باعـث كـاركرد نادرسـت        . ا كيفيت خيلي بدي به شير انبساط برسد       پائيني نيز ب  
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 و دماي مورد نظر به       شدت كاهش خواهد يافت    شير انبساط شده و ظرفيت سيستم به      
 وارد مـدار شـده و      ۲وقتي فشار باال رود فن شماره       . هيچ وجه قابل دستيابي نخواهد بود     

. چون اين فن از خروجي مايع كاندنسر دور است لذا مجددا همين مشكل ايجاد خواهد شد
گاز گرم ورودي به كاندنـسر باعـث گـرم شـدن      جريان ندارد لذا ۱چون هوائي در منطقه  

 روشـن  ۲ سپس اين گاز گرم از منطقه انتهائي كويل كه فن      .مي شود در اين منطقه    كويل  
 عبور كرده ۱در برگشت اين مايع از قسمت . است عبور كرده و شروع به تقطير مي كند

ايع تبخيـر   خاموش است و كويل در اين منطقه گرم است مجددا قسمتي از م           ۱و چون فن    
در ايـن حالـت مـايع    . مي شود و مايع با كيفيت بدي از كاندنـسر بـاالئي خـارج مـي شـود       

حـال  . نـسبتا ضـعيف  خروجي از دو كاندنسر تقريبا با يكديگر باالنس هستند اما با كيفيت      
  . وارد مدار شده و مجددا كاركرد دو كاندنسر از تعادل خارج مي شود۴فن شماره 

ن روش روشن و خاموش كردن فنها باعث كاركرد نادرست شـير       مشاهده مي شود كه اي    
  .انبساط شده و كاركرد كل سيستم مختل مي شود

 و  بايد همزمان روشن شـوند ۳ و ۱اول فنهاي شماره . به صورت زير مي باشدبهتر روش  
گرچه اين كار نيز باعث تغيير شديد فشار كاندنسر مي شود و مايع            . ۴ و   ۲سپس فنهاي   

با ثبات تر كـار   سر كم و زياد به شير انبساط مي رسد اما سيستم از حالت قبلي           از كاندن 
  .خواهد كرد

بهترين روشن روشن كردن فنهـا بـه ايـن صـورت     .  را در نظر بگيريد    ۲حال كاندسر شكل    
 و بعد از افزايش فـشار  ۵ و ۱فن . است كه فنها دو به دو به صورت زير وارد مدار شوند  

 روشن شوند و در زمان خاموش كـردن نيـز   ۸ و ۴ و در نهايت ۷  و۳ سپس  ۶ و   ۲فنهاي  
   .از فنهاي انتهائي دو به دو از مدار خارج شوند
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  راهنمائي كلي
          ي را روشـن كنيـد و سـپس         هميشه فن يا فنهاي نزديك به كلكتور ورودي و خروج

 . به آنها به نوبت وارد مدار شوندفنهاي نزديك
  ه تـشكيل شـده هميـشه فنهـا را بـه صـورت زوج         ر از دو مدار جداگانـ     ساگر كاندن

 .روشن و خاموش كنيد
      براي كنترل صحيح فشار كاندنسر از روش تغييـر دور فنهـا(Inverter)  اسـتفاده 

اين روش هم اقتصادي تر است و هم فشار كاندنسر به خوبي قابـل كنتـرل            . كنيد
 .است
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