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بخش اول:   رطوبت موجود در هواى محيط 

 X به كمك دياگرام (1) و با داشتن دما و رطوبت نسبى هواى جو، مى توان از روى محور
رطوبت موجود در هر متر مكعب آنرا به دست آورد به عنوان مثال با مكش هر نرمال متر 
مكعب  هواى جو در  25oC و رطوبت نسبى RH=60% طبق خطوط سبز  Xa=15.3 g/Nm3  به 
دست مى آيد. بنابراين هر متر مكعب از آن حاوى 15.3 گرم رطوبت است كه به آن رطوبت 

مطلق نيز گفته مى شود.  
 

مقدمه
 

هواى فشرده در سيكلون ها با سرعت خطى بيش از  600km/h  به گردش در مى آيد تا 
ذرات كندانس، روغن و ساير آلودگى ها به كمك نيروى گريز از مركز و اينرسى ناشى از تغيير 

ناگهانى قدر مطلق و زاويه بردار سرعت جدا شود.
براى آشنايى بيشتر با عملكرد سيكلون ها ابتدا به بررسى ميزان  رطوبت در هواى جو و 

كندانس ايجاد شده در هواى فشرده توسط دياگرام هاى (1 و 2) مى پردازيم .
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بخش دوم:   رطوبت موجود در هواى فشرده 

با مكش هواى جو و باال رفتن فشار آن توسط كمپرسور ملكولهاى رطوبت به هم نزديك شده 
. ( Rh=100% ) به حد اشباع مى رسد

به كمك دياگرام(2) مى توان رطوبت موجود در هواى فشرده اشباع شده را در دما وفشار 
دلخواه به دست آورد .

به عنوان مثال اگر فشار و درجه حرارت به 10barو37oC برسد .طبق خطوط قرمز رنگ در 
 Xb=4.5 g/Nm3  . دياگرام ( 2 ) هر نرمال متر مكعب آن حاوى 4.5 گرم رطوبت است

37oC

X b=4.5
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طراحى و اجراى خطوط هواى فشرده بدون نياز به قطعات وارداتى  به كمك 
سيكلونها و پاكباد سازها
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بخش  مشخصات  با  جو  هواى  از  مكعب  متر  نرمال  يك  اگر  مثال  عنوان  به 
كندانس  برسانيم    37oC و  10bar به  دوم  بخش  مثال  طبق  را   (  Rh=60% و    25oC يك(

آيد. مى  دست  به  زير  رابطه  از  شده  يجاد  ا

p=1BAR

V=1Nm3

RH=60%

t=25oC

xa=15.3g/Nm3

رطوبت مطلق در هواى جو

رطوبت مطلق در هواى فشرده اشباع

آب كندانس جمع شده

Xc=Xa-Xb=15.3-4.5=10.8 g/Nm3

p=10BAR

V=1Nm3

RH=100%

t=37oC

xb=4.5 g/Nm3

Xa=15.3 g/Nm3  رطوبت مطلقى كه در هواى جو وجود دارد

Xb=4.5 g/Nm3  رطوبت مطلق موجود در هواى فشرده اشباع

بنابراين تفاضل آنها به صورت آب كندانس ظاهر مى گردد

Xc=Xa-Xb=15.3-4.5=10.8 g/Nm3 كندانس ته نشين شده

 

بخش سوم:  كندانس موجود در هواى فشرده

از تلفيق دياگرام هاى (1) و (2) مى توان ميزان آب كندانس ايجاد شده را به دست آورد.
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بخش چهارم:  كندانس شناور و نقش مخرب آن

در بخش سوم به بررسى كندانس ته نشين شده در حالت سكون پرداختيم ولى در عمل 

شناوربه  بصورت  و  گرفته  شكل  كندانس  ميكرونى  ذرات  فشرده  هواى  توليد  با  همزمان 

حركت خود ادامه مى دهد.

وجود  به  توان  مى  راحتى  به  دست  كف  يا  و  سطوح  روى  بر  فشرده  هواى  پاشش  با 

كندانس شناور كه با دور شدن از كمپرسور و كاهش دما به مقدار آنها اضافه مى گردد  

پى برد.

آنچه به باور عموم، آب كندانس شناخته مى شود بخش ناچيزى از كندانس شناور است 

كه در جداره ها به دليل جذب سطحى و كاهش دما تقطير شده در زير مخازن يا خطوط 

ارتباطى ظاهر مى گردد.

بسيارى از مشكالت و هزينه هاى ناشى از خرابى زود هنگام درايرها و عدم كارايى آنها 

و  نيست  شده  شناخته  متأسفانه  كه  است  آنها  به  شناور  كندانس  ورود  از  گرفته  نشأت 

تمهيدات جدى و كارشناسانه براى جداسازى و دفع آنها صورت نمى گيرد.

 

سيكلون ها  نوع پيشرفته تله آبگير است كه با كارآيى بسيار بااليى براى جدا سازى كندانس 

شناور به كار مى رود .

پيشنهاد مى گردد كندانس جمع آورى شده توسط سيكلون ها را در يك شيفت كارى اندازه 

گيرى نماييد تا اهميت و نقش كليدى آنها در رطوبت زدايى از هواى فشرده آشكار گردد.

 

info@pakbad.com
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نتبجه گيرى مهم 

1 - كندانس شناور بيشترين حجم را به خود 

اختصاص مى دهد كه با هزينه اى  اندك به كمك 

سيكلونها قابل جداسازى است 

2- كمترين حجم رطوبت مربوط به هواى 

فشرده اشباع است كه صرفا به كمك درايرها و با 

هزينه اى  بسيار باال جذب و دفع مى گردد.

طريق  از  شده  نشين  ته  كندانس  آب   -3

اتودرين هاى سنسور دار تخليه مى گردد.



info@pakbad.com

مخزندراير

كمپرسور 

رطوبت اخذ شده 
از هــــواى جو

سيكلون
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بخش پنجم:  اهميت سيكلون ها در اخذكندانس شناور 

در هواى فشرده با سه پديده به شرح زير مواجه هستيم : 

1-رطوبت موجود درهواى فشرده اشباع كه جذب درايرها مى گردد.

2-كندانس شناوركه به كمك سيكلون ها از هواى فشرده جدا مى شود.

3- كندانس ته نشين شده كه تخليه آن از طريق اتودرين هاى  سنسور دار امكان پذير است.

بخش  شرايط  در   20Nm3/min ظرفيت  با  كمپرسورى  در  شناور  كندانس  از   40%  : مثال 

هواى  رطوبت  و  نشين شده   ته  كندانس  شناور،  كندانس  مقدار  شود.  مى  نشين  ته  سوم 

فشرده اشباع آن در 8 ساعت كارى  چقدر است ؟

طبق مفروضات بخش سوم داريم:

 

Xb=4.5g/Nm3=4.5cc/Nm3                                                           Xc=10.8g/Nm3=10.8cc/Nm3  
10.8cc/Nm3  x 20Nm3 /min x(8x60)min=103680cc≈104lit كندانس شناورقبل از ته نشينى = 

15.3cc/Nm3  x 20Nm3 /min x(8x60)min=147lit رطوبت اخذ شده توسط كمپرسور = 

104 x 40%≈42lit

104 x 60%≈62lit

4.5cc/Nm3  x 20Nm3 /min x(8x60)min=43200cc=43.2lit 

 =  كندانس ته نشين شده

 =  كندانس شناورباقى مانده

 =   رطوبت هواى فشرده اشباع

43.2 lit

62 lit

41 lit

 اعداد باال صرفا مربوط به مثال بخش پنجم است

147 lit

Xa=15.3g/Nm3
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بخش ششم:  طرز كار سيكلون ها 

 

1-  افزايـش رطوبت در هـواى جـو موجب افزايش كنـدانس شنـاور مى شود .

طبق  كه  است  فشرده  هواى  از  اشباع  رطوبت  يا     Xb اخذ  درايرها  وظيفه   -2

دياگرام(2 ) صرفا تابع فشار و دماى كمپرسور مى باشد و ارتباطى به ميزان رطوبت 

در هواى جو ندارد. 

عملكرد                                              روى  جوى  شرايط  تغييرات  آل  ايده  حالت  در  بنابراين   -3

درايرها بى تاثير است مگر آنكه، ورود كندانس شناور به درايرها    عملكرد آنها را مختل 

مشكل   شناور  كندانس  اخذ  و  مناسب  سيكلون  از  استفاده  با  شرايطى  چنين  در  نمايد 

برطرف مى گردد.

Directional changes in the air stream

Velocity changes

Centrifugal action of vortex

تغيير ناگهانى جهت ذرات 
تغيير ناگهانى سرعت ذرات 

نيروى گريز از مركز

عملكرد سيكلونها بر مبناى سه اصل مهم  فيزيكى به شرح زير صورت مى گيرد.

نكات مهم



شركت مهندسى پاك باد  توليد كننده محصوالت انحصارى

شهرقدس، شهرك صنعتى زاگرس، خيابان گلبرگ جنوبى،
پالك3.1  ، نعيـم  بست  بن   ، نعيـم  هنرستـان  نبـش   
تلفن:3-46070741                   فكس :46836413

www.paakbaadfarayand.com
paakbaad@yahoo.com

پاكباد ساز


