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مقدمه
شروع کار چیلرها و کندانسورها در تاسیسات حرارتی- برودتی به معنی آغاز ایجاد رسوب 

در تیوب های این دستگاه ها می باشد
توقف  به  نیاز  تا جایی پیش می رود که  تاسیسات مذکور  در  میزان رسوب  افزایش  روند 

عملیات به منظور رسوب زدایی با امکانات مکانیکی- شیمیایی اجتناب ناپذیر می نماید.
کیفیت عملیات رسوب زدائی با استفاده از بهترین روش های معمول قادر به حفظ استاندارد 
معمول  عملیات  از  ناشی  مشکالت  نمی باشد،  تولیدکننده  کارخانه  توسط  تعیین شده 

رسوب زدائی از قبیل:

توقف عملیات دستگاه ها  -
نیاز به فضای الزم در کنار این تاسیسات جهت پیاده نمودن آن ها  -

نیاز به دستگاه های رزرو  -
نگهداری دستگاه ها طی دوره فعالیت  -

تدریجی رسوب  ایجاد  به علت  تا حداقل %25  انرژی  افزایش چشمگیر در مصرف   -
و بسیاری از مشکالت دیگر، از جمله عواملی هستند که به غیراز مشکالت اجرائی رقم 
قابل مالحظه ای را نیز در ارقام هزینه بودجه سالیانه مراکزی از قبیل پاالیشگاه ها، کارخانه ها، 
برج های مسکونی، اداری، بیمارستان ها و هتل ها به خود اختصاص می دهند و این در حالی 
است که هزینه های غیرمستقیم ناشی از کاهش تولید یا خدمات مراکز فوق خود به تنهائی 

رقم قابل توجهی است.
آنچه در پی می آید مختصری است در مورد پیشرفته ترین تکنولوژی جهت جلوگیری از 

ایجاد رسوب در تاسیسات مذکور.

ترجمه : مهندس سعید پروین

ماخذ: نشریه حرارت و برودت / اسفند 1372 
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سیستم تمیزکننده اتوماتیک توسط پرس
Automatic Brush times Cleaning system

سیستم تمیزکننده تیوب های مدل های حرارتی کندانسورها به منظور به حداقل رساندن ضریب 
رسوب تا 0/00025 طراحی و ارائه گردیده است، در این سیستم تیوب ها از طریق حرکت رفت 
و برگشتی یک پرس و طبق؟ از قبل تعیین شده تمیز می شوند، هر پرس با دو محفظه نگهدارنده 
به نام سبد که در دو انتهای تیوب نصب می شوند همراه است، پخش دیگری از این سیستم، 
شیر معکوس کننده جریان نام دارد که در زمان مورد نظر و هنگامیکه کندانسور در حال فعالیت 
است جریان داخل تیوب و خالف جریان داخل تیوب را معکوس نموده و به این ترتیب برس را 
در طول تیوب و خالف جریان به حرکت در می آورد. جریان نرمال چند ثانیه بعد برس را به 
موقعیت اولیه خود بازگردانده و در آن محل پارک می نماید تا گردش مذکور پس از چند ساعت 

مجدداً تکرار گردد. بخشی از امتیازات این سیستم عبارتند از:

-قابلیت و سهولت نصب روی تاسیسات موجود و یا جدید
- اتوماتیک بودن آن

- عدم نیاز به توقف دستگاه ها به منظور رسوب زدایی
- جلوگیری از کاهش تولید و خدمات

- کاهش انرژی مصرفی و هزینه های نگهداری
- عدم نیاز به دستگاه های سختی گیر و یا بهسازی شیمیایی
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مشخصات تجهیزات

)BRUSH and Basket Sets( 1- برس و سبدها

در  می گردد،  نصب  تیوب  روی یک  آن ها  انتهایی  گیره  دو  و  دو سبد  همراه  برس  هر 
درجات حرارت زیر 110 درجه سانتی گراد جنس برس ها، کالهک های آن، سبد و دو 
درجات  در  می باشد،  دیگر  مناسب  پلیمر  هر  یا   Polyproylene از  آن  انتهائی  گیره 
حرارت باالتر این قسمت ها از جنس فوالد یا آلیاژ مناسب تولید می شود، محور مرکزی 
برس ها در دو حالت از فلز TITANIUM می باشد، طراحی سبدها به نحوی است که 
با جدا کردن قسمت  بتوان  لزوم  موقع  در  و  باشد  امکان پذیر  تیوب  به  کامل  دسترسی 

انتهای سبد )گیره( به راحتی برس را از تیوب خارج نمود.

)FLOW REVERSING DIVERTER( 2- شیر معکوس کننده

هر سیستم به یک شیر معکوس کننده جریان مجهز است و طوری طراحی شده است 
که میزان لوله مصرفی و نیروی کار و نیز افت فشار را به حداقل می رساند، شیر معکوس 
کننده جریان در مدل های HX,HS و IN_HEAd و طبق کدهای ظروف تحت فشار 

ASEM طراحی و ساخته شده اند.
بخشی از امتیازات معکوس کننده ها به شرح زیر می باشند:

کاهش هزینه و نیروی کار مورد نیاز تاسیسات تا میزان %75  -
نیاز به فضای بسیار کمتر  -

کاهش میزان افت سراسری فشار  -
امکان بکارگیری معکوس کننده مناسب با هر نوع سیال  -

)Control Panel( 3- تابلو کنترل
قبل  از  زمان  در  تحریک کننده  دستگاه  به  عالئم  انتقال  کنترل،  تابلوی  اصلی  وظیفه 

تعیین شده می باشد.
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)Actuator( 4- تحریک کننده

تحریک کننده می تواند شیر معکوس کننده جریان را با فشار هوای 75 تا pag100 به 
کار اندازد

آمریکا طراحی و عرضه می گردد،  ایاالت متحده   WSA سیستم مذکور توسط کمپانی
این سیستم در حال حاضر در بیش از 4000 مورد از تاسیسات گوناگون در سراسر جهان 

مورد استفاده قرار دارد.
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