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هوای  و رطوبت در سیستم نقطه شبنم در این مقاله با اهمیت اندازه گیری 

 نقطه شبنم طبق استاندارد 4برای رسیدن به کالس  .فشرده آشنا می شویم

ISO 8573-1از چه درایری بهتر است استفاده کنیم؟ ، 

در ادامه این مقاله به اهمیت فشار در نقطه شبنم و همچنین طراحی یک 

 .ی پردازیمکمپرسورخانه م

 

 رطوبت و نقطه شبنم 
 وا گرم تر شود، قابلیت جذب رطوبتبا توجه به مفهوم نقطه شبنم هرچقدر ه

 اوت بسیاری در انتخاب کمپرسور دراز این رو تف .نیز در آن بیشتر می شود

 زیرا عدد دیو پوینت و میزان جذب  نواحی مختلف آب و هوایی وجود دارد،

 .ر می کندرطوبت با توجه به جدول تغیی
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 اییکی از عوامل مهم دیگر در تغییر نقطه شبنم، فشار است و در فشار ه

 .مختلف عدد آن تغییر می کند

 درجه 30تا    20همیشه   (Dew Point) نکته: در فشار ثابت عدد نقطه شبنم

 به عنوان  .کمتر است (Pressure Dew Point) سانتی گراد از عدد فشار آن

  را نشان -20محیط عدد  (DP) بار نقطه شبنم 7فشار مثال در جدول زیر در 

+ درجه سانتی 4   عدد ( PDP ) در حالی که عدد فشار نقطه شبنم  .می دهد

 .گراد است
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این   .برای اندازه گیری نقطه شبنم، شما نیاز به سنسور اندازه گیری آن دارید

 ام به صورت پرتابل در خروجی هوسنسور می تواند هم به صورت ثابت ه

 تفاده از این سنسور به صورت لحظهشما می توانید با اس .نصب می شود

 وبت نسبی و رطوبت مطلق و پارامترعدد نقطه شبنم، رط (real time) ای

 .های دیگر رطوبت را ببینید
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 طراحی کمپرسورخانه 
(COMPRESSOR ROOM)  طبق 

 ISO 8573-1  استاندارد
 .اولین نکته دانستن نیاز مشتری استبرای طراحی یک خط هوای فشرده 

 باید بدانیم هوای فشرده مورد نیاز مشتری در چه کالسی از هوای فشرده

 .قرار دارد (ISO 8573-1 طبق استاندارد) 

 ،1-4-1ه به عنوان مثال برای طراحی یک کمپرسور خانه با کالس هوای فشرد

  فارغ از  ی داریم کهنیاز به فیلتراسیون 1برای قرار گرفتن پارتیکل در کالس 

 همچنین برای .میلیگرم بر متر مکعب بگیرد 1/0 برند بتواند ذرات را تا سایز

 نیازی به درایر جذبی ندارد و با + است که3عدد آن  4نقطه شبنم کالس 

در  1برای رسیدن به کالس  .یک درایر تبریدی می توان به این عدد رسید

 هم باید نوع (Residual Oil Content) روغن باقی مانده در هوای فشرده

میلی گرم بر متر مکعب   0/01در خروجی حداکثر    طراحی به گونه ای باشد که

 .روغن داشته باشیم

 ده بر اساس ظرفیت هوادهی و میزانکمپرسور یک سیستم هوای فشر

 .مصرف انتخاب می شود و انواع مختلفی دارد
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 بخارات آب داخل محیط که بعد از (water separator) تله آب گیر

 .به قطره تبدیل شده است را می گیرد کمپرسور جدا شده اند و

 میلی گرم بر متر مکعب است که 1/0 درایر تبریدی حتما نیاز به فیلترقبل از 

بعد از  .بعد از گذشت زمان همچنان عدد نقطه شبنم ثابت بماند و باال نرود

 .میلی گرم بر متر مکعب نیاز است 0.01ی هم یک فیلتر با سایز درایر تبرید

اگر با وجود طراحی باال، در خروجی روغن وجود داشت باید موارد زیر را 

 :بررسی کرد

 نوع روغن کمپرسور   .1

 دمای کارکرد  .2

 درجه ی کیفی فیلترها  .3
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