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 ـ نکات ایمنی 1

 . ـ از اپراتور آموزش دیده شده جهت نگهداری دستگاههای سیستم هوای فشرده بکارگیری گردد 1

آموزش الزم را  pLcـ اپراتور دستگاهها حتما درخصوص چگونگی راه ندازی و استارت کمپرسور خصوصا 2

 . دیده باشد 

ـ درصورت عدم آموزش الزم ، حداقل یکنفر از واحد تأسیسات کارخانه جهت نگهداری دستگاهها بکارگیری 3

 . گردد تا درصورت اشکال بوجود آمده بتواند آنرا رفع نماید 

 . لیفتراک و یا جرثقیل اطمینان حاصل نمائید ( تناژ ) قبل از حمل دستگاه  از ظرفیت جابجایی ـ 4

طبق جدول زمانبندی شده و ساعت کارکرد )  اه تنملا شیوعت ای زاگ ژراش ـ سرویس های دوره ای5

 .حتما انجام شود ( کمپرسور 

 . توسط اپراتور دستگاه چک شود ( 2طبق جدول صفحه)ـ بازدید دوره ای روزانه و هفتگی 6

 . باشد  دسترسبایستی در جایی قرار گیرد که همواره در  دفترچهـ در ضمن این 7

 حاو هبیال دستگاه حتما مدل و شماره سردر صورت نیاز به متخصص تعمیرات یا سفارش لوازم یدکی ،  ـ8

 . این اطالعات بر روی پالک شناسایی دستگاه که بروی درایر نصب شده درج شده است. ددرگاعالم  تامدخ
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 :ـ تعاریف در صنعت هوای فشرده 2

طی  (یلاچخی روسرپمک)الکتریکی دوار هوا به عنوان دستگاهی که با کمک محرک ریارد *

 . نماید هوای فشرده می تبوطر بذج ، یک سیکل خاص

اندازی ، نگهداری و بهره برداری از دستگاه به منظور آشنا نمودن اپراتور از نحوه راه  *

چه باعث کاهش خطرات احتمالی و هزینه یک از موارد ذکر شده در این دفتر رعایت هر

 .  های سرویس و نگهداری شده و به افزایش طول عمر دستگاه کمک  میکند

 
 مفهوم رطوبت نسبی  *

نگر این اشباع می گویند و رطوبت نسبی بیاآنرا مخلوط شبنم باشد مخلوطی در نقطهاگر

 فاصله دارد و میزان آن برابر است با نسبت فشار بخاراست که مخلوط چقدر با حالت اشباع 

 .به فشار اشباع همدما آب

  

 مفهوم رطوبت مطلق *

 . ی موجود رطوبت مطلق اطالق میشودبه نسبت جرم بخار به جرم هوا

 
. شود بیان می  Atmospheric dew point  میزان توان درایر تحت عنوان : تنیوپوید *

عنوان مثال ه ب. تکنندگی درایر بیشتر اس  خشک هرچه این مقدار کمتر باشد مقدارتوان

در هوای فشرده  یرطوبت  کندانس است که هیچ  درجه سانتیگراد بدین معنا 40نقطه شبنم 

  . درجه سانتیگراد کمتر شود 40دمای هوا از  وجود ندارد مگر اینکه در فشار اتمسفر

  .شبنم در جدول زیر نشان داده شده است ی رطوبت موجود در هوا در نقاطامحتو

مخلوط هوا و بخار آب در فشار ثابت سرد شود در یک دمای خاص تقطیر بخار  در واقع اگر

 .آب شروع می شود که به این دما نقطه شبنم اطالق می شود
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 (منبش طاقن) اوه رد دوجوم تبوطر یاوتحم و رادومن ـ1 لودج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ص های انتخاب یك درایر تبریدی شاخ ـ3

 میزان رطوبت -                                           (دبی جریان)میزان جریان -

 دمای نقطه شبنم       -           (فشارکمپرسور هوای فشرده)فشار کارکرد سیستم -

  ا هوای ورودی و خروجیدم -
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  : درایرهای تبریدی ـ4

است و نقطه شبنم هوا به وسیله خنک کردن هوا  سیستم این نوع درایرها اساسا مکانیکی 

حرارتی ثانویه جهت خنک کردن ابتدایی هوای  در این سیستم یک مبدل. گیرد صورت می

  . فشرده ورودی در نظر گرفته شده است

 درایر تبریدیاصلی مختلف   قسمتهای ـ 1 لکش
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 : تشاد هجوت نآ هبدرایر باید نصب  در هگ هجوت دراوم  ـ5

 داشتن فضای کافی در اطراف درایر برای تعمیرات-1

 (تقریبا یک متر از هر طرف فاصله باشد )  

 .ددرگقف نموده باشید ، خودداری نصب دستگاه در فضای باز هر چند که آن را مس   -2

 . قطع سریع مدار فرمان در مواقع اضطراریدر دسترس قرار دادن تابلوی برق درایربه منظور  ـ3

  .تراز باشد و حطسمبعلت وجود کمپرسور تبرید باید حتما محل نصب درایرهای تبریدی  ـ4

  .هیچگونه جریان هوای گرمی نباید به سمت دستگاه جریان داشته باشد ـ5

 به منظور بهره برداری صحیح نیاز است شرایط دستگاه مهیا گردد بویژه ـ6

 ولتاژ و بسامد مناسب دستگاه -

 سب وارد شونده مناهوا فشار ، دما و دبی جریان  -

 (در صورتی که سیستم آب خنک باشد) فشار ، دما و دبی جریان آب سرد ورودی  -

 دمای محیط مناسب -

  . طبق نقشه داده شده تعبیه گردد( by pass)اه حتما یک مسیر فرعی هنگام نصب دستگ ـ7

50دمای ورودی هوای فشرده به درایر نباید  ـ8
◦c

فاوت از آنچه که تجاوز نماید در مورد دماهایی مت 

 .ذکر شد، با شرکت فروشنده مشورت نمایید

 .ددرگنمسدود هرگز شبکه های پشتی درایر که مربوط به کندانسور دستگاه است  ـ9

دستگاه را در موقعیتی نصب کنید که هوای گرم خارج شده از درایر مجددا به ورودی  ـ10

 .کندانسور باز نگردد

یا کندانس  حاوی ذرات جامد یا گاز باشد زیرا گازهای فشردههوای محیط اطراف درایر نباید ـ11

. شده ترکیبات شیمیایی و اسیدی به وجود می آورند که ممکن است به خشک کن آسیب برساند

د سولفور آمونیاک و کلرین باید به این موضوع بیشتر ودر محیطهای ساحلی به لحاظ احتمال وج

 . ددرگجهت کسب اطالعات بیشتر با شرکت فروشنده مشورت . توجه کرد
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  ریارد تراتسا ـ6

  : روشن نمودن درایرهای تبریدی *

 .در حالیکه شیرهای ورودی و خروجی هوا بسته است ، درایر را روشن کنید -1

 .برسد c◦5چند دقیقه صبر کنید تا نقطه شبنم درایر به کمتر از  -2

 .درا باز کنید تا درایر به آرامی تحت فشار قرار گیربه آرامی شیر ورودی  -3

 .شیر خروجی را باز کنید -4

 .مطمئن شوید که کمپرسور داخلی درایر کار می کند  -5

. دقت کنید که فن درایر کار کند تا به راحتی بتواند قطعات داخلی دستگاه را خنک کند -6

 (.که فن درایر به صورت دائم کار نمی باشد  الزم به ذکر است) 

 خاموش نمودن درایرهای تبریدی *

 .خروجی را ببندیدشیرهای ورودی و  -1

 .دو دقیقه صبر کنید -2

 .درایر را خاموش کنید -3

 :توجه 
  در وضعیتی  که درایر کار نمی کند جدا جلوگیری نماییداز عبور هوا در درایر. 

  دقیقه صبر کنید 5پس از خاموش کردن درایر جهت روشن کردن مجدد آن. 

 نماییددر کنترل و مراقبت از فیلتر ورودی دستگاه نهایت دقت را ب. 

   50از ورود هوای فشرده با دمای بیش از◦c به درایر جدا جلوگیری نمایید. 

  50دمای محیط درایر را حداکثر◦c  5و حداقل◦c حفظ نمایید. 
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   : تعمير و نگهداری درایرهای تبریدی ـ7

ب ،متخصص و آموزش دیده سرویس و تعمیرات درایر های تبریدی می بایست توسط افراد مجر-1

 .انجام گردد

 .کنید فقط از ابزار های خاص برای تعمیرات و نگهداری استفاده  -2

 .کنیداز قطعات یدکی اصلی استفاده  -3

 .تعمیرات و نگهداری درایر را زمانیکه کلید اصلی قطع و سیستم خاموش می باشد انجام دهید  -4

 .از پارچه نمدار جهت تمیز کردن قطعات استفاده نمایید  -5

در طول تعمیرات و سرویس دقت نمایید تا از ورود گرد و غبار و آلودگی در حین تعویض  -6

 .قطعات جلوگیری گردد

 .ابزار ها و قطعات باز شده و یا پارچه های تنظیف را درون یا روی دستگاه رها نکنید هرگز -7

 

 :مواردیکه باید در تعمير و نگهداری رعایت نمایيد

 .درایر را همیشه تمیز نگه دارید -1

 .گرد و غبار روی کندانسور را با دمیدن باد تمیز کنید -2

در اینصورت از . را بعد از تعمیرات کنترل نمایید فشار عملکرد و درجه حرارت و زمان تنظیم -3

 .درایر می توان استفاده نمود

 در زمان تعمیر و سرویس سیستم، در صورت مشاهده هر گونه مشکلی ، جدول عیب یابی را -4
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  : هشدارهای درایر تبریدی ـ8
 

HP (High pressure Alarm ) 

کمپرسور درایر خاموش شده و کد . فشار گاز خنک کننده باال رفته باشد در صورتیکه -

را فشار دهید تا  Resetدر صورت بروز این حالت دکمه . نمایان می شود HPاخطار 

 .دستگاه از وضعیت اخطار خارج شود

LP  (Low pressure Alarm ) 

دقیقه کد اخطار  3در صورتیکه فشار گاز خنک کننده پایین تر از حد مجاز باشد پس از  -

LP  نمایان شده و کمپرسور درایر خاموش می شود و سپس سیستم به صورت خودکار

Reset می گردد. 

ST (High temperature Alarm) 

ر خاموش شده در صورتیکه دمای گاز خنک کننده باالتر از حد مجاز باشد کمپرسور درای -

را فشار دهید تا  Resetدر صورت بروز این حالت دکمه . نمایان می شود STوکد اخطار 

 .دستگاه از وضعیت اخطار خارج شود

LD (Low Dew Point Alarm ) 

 LDدقیقه کد اخطار  برسد پس از سه c◦2-در صورتیکه نقطه شبنم درایر به کمتر از  -
و نقطه شبنم درایر بطور متناوب  LDکد . شده و کمپرسور درایر متوقف می شودنمایان 

برسد نمایش داده می شوند و سپس درایر به صورت  C◦5تا زمانیکه دما به باالتر از 
 .خودکار از وضعیت اخطار خارج می شود

HD (High Dew Point Warning ) 

 HDبرسد ، پس از سه دقیقه کد هشدار  c◦15در صورتیکه نقطه شبنم درایر به بیش از  -
و دمای نقطه شبنم  HDکمپرسور به کار خود ادامه داده و کد هشدار . نمایان می گردد

 c◦13پس از پایین آمدن نقطه شبنم به کمتر از . بطور متناوب نمایش داده می شوند
  .درایر به صورت خودکار از وضعیت هشدار خارج می شود
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FS (Full Scale Warning ) 

در صورتیکه دمای نقطه شبنم یا کمتر از مقدار قابل نمایش توسط دستگاه باشد کد  -
 .نمایان می گردد FSهشدار 

AS (Temperature sensor Fault warning ) 

نمایان  ASدر صورتیکه سنسور دمای نقطه شبنم دستگاه دچار اشکال شده باشد هشدار  -
غیر فعال  HDو هشدار  LDکمپرسور درایر به کار خود ادامه میدهد ولی اخطار . میشود 
فعال بوده و درایر را از نظر فشار و دمای  STو  HPالبته سیستمهای اخطار . میگردند

 .باالی گاز خنک کننده حفاظت میکنند

EP (Eeprom  Error) 

رونیکی دچار اشکال شده باشد کد کنترل کننده الکت Eperomدر صورتیکه حافظ  -

در اینصورت با شرکت . نمایان شده و تمامی عملیات سیستم متوفق میشود EPاخطار 

 .فروشنده تماس حاصل فرمایید
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  : ضمانت ـ 9

 .این دستگاه با توجه به نکات ذیل از تاریخ تحویل به مشتری دارای یکسال ضمانت می باشد

 .اسب که با موارد گفته شده با این دفترچه مغایرت داشته باشدشرایط بهره برداری نامن -1

از گارانتی خارج استفاده از قطعات غیر اصلی و دستکاری افراد غیر متخصص دستگاه  -2

 . ددرگمی

 .هر گونه آسیب به دستگاه در حین حمل ونقل توسط خریدار شامل گارانتی نمی گردد -3

 .ازنده نمی باشدقطعات برقی همچون کمپرسور تحت گارانتی کمپانی س -4

طبق مشخصات فنی این دفترچه ، موجب سوراخ باال رفتن فشار هوای ورودی به دستگاه  -5

 .شدن اواپراتور می گردد  که مشمول این ضمانتنامه نمی شود

 

 

و  ، بهینه سازی مصرف انرژی سیستم های هوای فشردهمبانی 

  نگهداری سیستم های هوای فشرده

 

 

 خدمات شخب اب یطابترا یاه هار

696167@gmail.comaaeEMAIL :   

: 09221938933  MOB 

TEL  :  021 66226816 

       

mailto:696167@gmail.com

