آب هوجود در ُوای فشردٍ

رطوبت هوجود در اتوسفر ُ :ویشَ ،یک همذار هشخص از رطْتت در اتوطفر ّخْد دارد  .ایي رطْتت تَ ػٌْاى
رطْتت اتوطفر ی شٌاختَ هی شْد ّ همذار آى تطتَ تَ زهاى ّ هکاى هتغییر اضت .در ُردهائی  ،یک حدن هشخص از
ُْا فمط هی تْاًذ یک همذار هاکسیووی از رطْتت را در خْد داشتَ تاشذ  .تَ ُر حال ُْ ،ای اتوطفر  ،هؼوْال همذار
کوتری از کویت هاکسیون رکر شذٍ را در تر هی گیرد .

هاکسیون رطوبت )hu max (g/m3
هاکسیون رطْتت )( hu max (g/m3کویت اشثاع ( یؼٌی هاکسیون رطْتتی کَ ُْ 1m3ا در یک دهای هشخص هی
تْاًذ در خْد ًگَ دارد  .رطْتت هاکسیون تاتغ فشار ًوی تاشذ .
:
رطوبت هطلق (
3
رطْتت هطلك  huیؼٌی همذار ّالؼی رطْتتی کَ در  1mاز ُْا ًگَ داشتَ شذٍ اضت .
رطوبت ًسبی( φ)%
رطْتت ًطثی تَ هؼٌی ًطثت رطْتت هطلك تَ رطْتت هاکسیون هی تاشذ
=Φ

] [%رطْتت ًطثی = Φ
]

[رطْتت هاکسیون =hu max
رطْتت هطلك=hu

)hu max (g/m3

Maximum humidity depending on dew point
از آًدایی کَ رطْتت هاکسیون ّ hu maxاتطتَ تَ دها هی تاشذ ،رطْتت ًطثی ًیس تا تغییر دها تغییر هی کٌذ ،حتی اگر
رطْتت هطلك ثاتت تالی تواًذ ٌُ .گاهی کَ ُْا تا ًمطَ شثٌن ضرد گردد  ،رطْتت ًطثی تا  100%تاال هی رّد .
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ًقطَ شبٌن اتوسفری]

[

ًمطَ شثٌن اتوطفری یؼٌی دهایی کَ ُْای اتوطفر (1تار هطلك ) هی تْاًذ خٌک شْد  ،تذّى آًکَ لطرات آب در آى تَ
ًشیي گرددً .مطَ شثٌن اتوطفری از کوتریي اُویت ترای ضیطتوِای ُْای فشردٍ ترخْردار هی تاشذ .
ًقطَ شبٌن فشار ]

[

ًمطَ شثٌن فشار یؼٌی دهای کَ ُْای فشردٍ هی تْاًذ خٌک گردد  ،تذّى آًکَ لطرات آب در آى تَ ًشیي گردد .
ًمطَ شثٌن فشار تَ فشار ًِایی تراکن ّاتطتَ اضت ،اگر فشار تراکن افت ًوایذ ًمطَ شثٌن فشار ًیس تا آى افت هی کٌذ .
رطوبت هوجود در ُوا :
خذّل زیر رطْتت هاکسیون ُْا در ًماط شثٌن هشخص را ًشاى هی دُذ :
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هقدار تقطیر آب در حیي تراکن
ُْا هحتْی آب تَ شکل رطْتت هی تاشذ .از آًدا ئیکَ ُْا هی تْاًذ م تراکن گردد ّ آب ایي لاتلیت را ىدارد ّ،لتی ُْا
هتراکن هی گردد ،آب تَ شکل لطرات تَ ًشیي هی گردد  .هاکسیون رطْتت ُْا تَ دها ّ حدن آى تطتگی دارد ّلی تَ
همذار آى ّاتطتَ ًوی تاشذ .
ُْای اتوطفری هی تْاًذ ُواًٌذ یک اضفٌح م رطْب تصْر گردد .ایي ُْا هی تْاًذ یک همذار هشخص از آب را در
ٌُگام تذّى فشار تْدى در خْد خای دُذ .اها اگر ایي ُْا فشردٍ گردد  ،تخشی از ایي آب تیرّى هی آیذ .همذاری از
آب ُویشَ در داخل اضفٌح تالی هی هاًذ صرفٌظر از ایٌکَ تَ چَ شذتی فشردٍ شذٍ تاشذ ُْ .ای فشردٍ خیلی شثیَ تَ
ایي هی تاشذ .

تعییي ًقطَ شبٌن فشار :
ًمطَ شثٌن فشار دهایی اضت کَ ُْای فشردٍ هی تْاًذ تا آى دها ضرد شْد تذّى آًکَ لطرات آب در آى تَ ًشیي گردد .
ًمطَ شثٌن فشار تَ فشار ًِایی تراکن تطتگی دارد  .اگر فشار افت ًواییذ ً ،مطَ شثٌن فشار ًیس تا آى افت هی کٌذ
دیاگراهِای زیر  ،ترای تؼییي ًمطَ شثٌن ُْای فشردٍ تؼذ از تراکن هْرد اضتفادٍ لرار هی گیرد
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هثال :1
ُوای ورودی :
 رطْتت ًطثی اتوطفری φ =70%دهای ّرّدی

T= 35

ُوای فشردٍ :
 فشار ًِایی تراکن = 8 barًتیجَ ً :قطَ شبٌن فشار تقریبا

 73هی باشد .

هثال :2
ُوای ورودی :
 رطْتت اتوطفری ًطثی φ = 80% -دهای ّرّدی

T=35

ُْای فشردٍ :
 فشارًِایی تراکن = 10 barًتیجَ ً :مطَ شثٌن فشار تمریثا

 82هی تاشذ .
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ًقطَ شبٌن فشار بعد از برداشتي فشار
ّلتی ُْای فشردٍ کن فشار هی گردد ً ،مطَ شثٌن فشار پاییي هی آیذ
ًمطَ شثٌن اتوطفریک تؼذ از رُا یی از فشار اضتفا دٍ هی گردد.

 .خذّل زیر ترای تؼییي ًمطَ خذیذ شثٌن فشار ّ

هثال :1
ُْای فشردٍ :
 فشار ُْ ا = 35bar ًمطَ شثٌن فشار 10ُْای فشردٍ تؼذ از ترداشتي فشار :
 فشار ُْا = 4 barًتیجَ ً :قطَ جدید شبٌن فشار تقریبا
هثال : 2
ُْای فشردٍ :
 -فشار ُْا = 7bar

 -23هی باشد

 ًمطَ شثٌن فشار 20ُْای فشردٍ بػذ از ترداشتي فشار
 فشار ُْا = 0barًتیجَ ً :قطَ شبٌن فشار تقریبا

 -8هی باشد
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هثال ُای زیر هقدار رطوبت  qcرا کَ درحیي تراکن ُوا ،اًتظار تقطیر شدى آى را دارین  ،بیاى هی ًواید .

هثال  :1در اولیي هثال یک روز تابستاًی هرطوب با دهای
هی ًوائین.

 35و رطوبت جوی  % 80را فرض

در اتتذا حدن  V2در یک فرایٌذ دها ثاتت تصْرت ریل هحاضثَ هی شْد .
P V1=P2V2
1 6.5=11 V2

= 0.59m3

=V2

کَ در آى :
] [gهمذار آب تَ ًشیي شذٍ =
] [M3حدن در فشار کارکرد v1 = 0 bar
] [ m3حدن در فشار کارکرد v2 = 10 bar
]

[ هاکسیون رطْتت در

hu max1 =35

] [ رطْتت ًطثی p1 = v1
] [ رطْتت ًطثی p2 = v2
تخاطر ایٌکَ رطْتتی کَ از ُْای فشردٍ تیرّى هی آیذ لطوتی از ُْاضت کَ ًوی تْاًذ در آى رخیرٍ شْد  ،رطْتت
ًطثی ُْای فشردٍ تا  100 %تاال هی رّد .در ٌُگام فشردٍ ًوودى  6/5m3از ُوا تا فشار  10 basدر یک دهای
ب صورت قطرٍ قطرٍ تَ ًشیي هی گردد .
ثابت  181/108 g ،آب ٍ ،
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هثال  :2هثالی برای هحاسبَ هیساى تقطیر:
ایي هثال همذار تمطیر  qcرا کَ در حیي ػول ت راکن اتفاق هی افتذ ً،شاى هی دُذ

.تْخَ تَ ایي ًکتَ الزم اضت کَ

ػولیات تمطیر در چٌذ ًمطَ از ایطتگاٍ کوپرضْر ّ در زهاًِای هختلف تْلْع هی پیًْذد .

در ایٌدا ُذف ایي اضت کَ ػول تمطیر را تر رّی یک کوپرضْر اضکرّ تا دتی خرّخی
کارکرد =10.5bar

 ّ V=2720فشار

هحاضثَ ًوائین .در ایي هثال هشاُذٍ هی ًوائین کَ یک هخسى ّ یک خشک کي تثریذ ی تَ شکل

شری تَ کوپرضْر هتصل شذٍ اًذ .
تحت ایي شرایط ُْ ،ای هْخْد در خْ شاهل همذارهشخص رطْتت ریل هی تاشذ :

در طی فرایٌذ تراکن  ،دها تاالتر از ًمطَ شثٌن فشار ُْای فشردٍ خْاُذ رفت ّ تٌاترایي ُیچ رطْتتی تَ ًشیي ًوی شْد
 T2=40خٌک هی شْد .اّلیي تمطیر در ایٌدا رخ
.در افتر کْلر ) (aftercoolerکوپرضْر ُْای فشردٍ تا دهای
هی دُذ ّ لطرات تَ ُوراٍ ُْا تَ درّى هخسى راٍ هی یاتٌذ .در هخسى خریاى ُْا آرام گشتَ ّ لطرات آب تَ ًشیي
هی گردد .همذار لاتل هالحظَ ای از لطرات آب در ایٌدا خوغ هی شْد .
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ُْای فشردٍ ضپص در خشک کي تثریذی تا ًمطَ شثٌن
تیرّى ُذایت هی گردًذ:

 3خٌک هی گردد  .تمطیر در خشک کي رخ دُذ ّ لطرات تَ

ػالٍّ تر ایي خریاًِای خذاگاًَ آب تمطیر شذٍ ُ ،ویشَ همادیری آب تایذ تْضیلَ ضایر تدِیسات رطْتت گیری گرفتَ
هی شًْذ .
 qc= qc1+ qc2همذار آب تمطیر شذٍ
qc=75441/9
=75.4

تا ػذم تغییر فرضیات اّلیَ ،در صْرتی کَ کوپرضْر در  3شیفت کاری ّ در  24ضاػت طْل رّز در حال کار تا شذ
دارین:
همذار رطْبت
= 75441.9
= 1810603/6
= 1810.6
ّ در یک ضال  ،همذار رطْتت خذا شذٍ تراتر اضت تا :
= 1810605/6 × 365

همذار رطْتت تمطیر شذٍ
= 660871044
= 660871
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هقدار آب در یک روز تابستاًی هرطوب
کیفیت ُْای فشردٍ حتی اگر شرا یط هحیطی تغییر ًوایٌذ  ،تایذ ثاتت تالی توا ًذ  .ترای هثا ل ًمطَ شثٌن فشار ُْای
فشردٍ حتی در یک رّز تاتطتاًی هرطْب تا دم ای ُْای

 ّ 40رطْتت اتوطفریک  90 %تایذ

تاشذ .

FAD = 2720
 p1=1barفشار هطلك ّرّدی

دهای ّرّدی

رطْتت ًطثی

T1= 40

φ1= 90%

ًمطَ شثٌن فشار

T3 = 2

تحت ایي شرایط  ،کیفیت ُْای فشردٍ ثاتت تالی هی هاًذ  ،اها همذار خذا شذٍ تیشتر هی شْد .
همذار رطْتت

= 122.6

تا ػذم تغییر فرضیات اّلیَ  ،در صْرت کَ کوپرضْ ر در  3شیفت کاری ّ در  24ضاػت طْل رّز در حال کار تاشذ
دارین :
همذار رطْتت

= 2943.3

ّ در یک ضال همذار رطْتت خذا شذٍ تراتر اضت تا :
همذار رطْتت تمطیر شذٍ

= 1074304

کلیَ هطالة از ٌُذتْک شرکت  BOGE KOMPRESSORENاضتخراج شذٍ اضت.

36

