 Gas Ballastدر خوحّای ٍکیَم  Rotary Vaneیا رٍغٌی
همذهِ
لثل اس زَظیح در هَرد گاس تاالعر  Gas Ballastالسم اعر هخسصزی در هَرد خالء ٍ دلیل ًیاس تِ ایداد
خالء ٍ عدظ در هَرد یکی اس اًَاع خوحّای ایداد کٌٌذُ خالء ؽزح دّین.
الیِ خَ خیزاهَى سهیي فؾاری تِ عؽح کلیِ اخغام سهیي ٍارد هی کٌذ کِ داًؾوٌذاى در گذؽسِ دٍر همذار
آى را در عؽح دریا آساد یؼٌی هحلی کِ ارزفاع ًذارد

اًذاسُگیزی ٍ تا ٍاحذّای گًَاگًَی همذار آى را

هؾخص ًوَدُ اًذ ،کِ ػثارزٌذ اس 1013 mbar :یا .760 mmHg
در صٌؼر تزای تیؾسز فزایٌذّا ٍ یا زَلیذازی ّوچَى :ؽیویایی ،دارٍئی ،الکسزًٍیک ،غذایی ،الیِ ًؾاًی ،
ًاًَزکٌَلَصی ،ؽساتگزّا ،الکسزًٍیکّ ،ایسک  ....ایي فؾار خَ تایذ تِ همذار هؾخصی کاّؼ یاتذ زا آى
فزایٌذّا اهکاى خذیز گزدد.
ٍظیفِ خوح ٍکیَم کاّؼ فؾار خَ ٍ ًشدیک کزدى آى تِ صفز اعرٍ ،لی ّیچگاُ صفز ًخَاّذ ؽذ یؼٌی
خالء هؽلك ٍخَد ًذارد .تزای کاّؼ ایي فؾار اًَاع خوح ّای ٍکیَم ؼزاحی ؽذُ اًذ کِ ّز کذام تا زَخِ
تِ هکاًیغن عاخر لادرًذ همذار هؾخصی خالء ایدا د کٌٌذ  .تا داًؼ ٍ زکٌَلَصی اهزٍسی ٍ تا عاخر اًَاع
خوح ّای ٍکیَم ٍ ًؾاًگزّا خْر اًذارُ گیزی هیشاى خالءٌَّ ،س اًغاى تِ خالء تاالزز 10-12 mbar
دعر ًیافسِ.

*اًَاع خوح ٍکیَم ٍ داهٌِ خالء آًْا:
همذار خالء mbar
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خذٍل ؽوارُ 1

ّواًؽَر کِ در خذٍل ؽوارُ ) )1هؾاّذُ هی کٌیذ ّزچِ اس عؽح سهیي تِ عور فعا تزٍین اس ظخاهر
الیِ خَ کاعسِ ؽذُ فؾار عیز ًشٍلی خیذا هی کٌذ

 .هثال لاتل لوظ زز ٍلسی تِ یک للِ هززفی صؼَد

هیکٌیذ فؾار خَ کوسز اس عؽح دریا تَدُ ٍ تِ دلیل رلیك ؽذى َّا (کاّؼ اکغیضى ) ًفظ کؾیذى عخر
هیؽَد .هیشاى خالء تا فاصلِ گزفسي اس عؽح سهیي افشایؼ خیذا هی کٌذ.

*ػولکزد خوح ٍکیَم رٍزاری(زیغِ ای رٍغٌی) : Rotary Vane
خوح ٍکیَم رٍغٌی یکی اساًَاع خوح ّای ٍکیَم ؼزاحی ؽذُ در صٌؼر اعر کِ تزای ایداد خالء (کاّؼ
فؾارخَ) هَرداعسفادُ لزار هی گیزد .ؽکل( )1تْسزیي حالر تزای ًؾاى دادى حذاکثز لؽؼاذ ٍ ارزثاغ آًْا
تا ّن هیتاؽذ.

 -1فیلسز عدزازَر

 -10فیلسز رٍغي

 -2اگشرٍ(خزٍخی)

ً -11ؾاًگز عؽح رٍغي

 -3گاس تاالعر

-12عَخاج خزٍخی

ٍ -4رٍدی

 -13رٍغي تزگؾسی اس فیلسز عدزازَر

 -5صافی (زَری )ٍرٍدی

-14خػ تزگؾر رٍغي عدزیر ؽذُ

-6ؽیز یکؽزفِ

 -15عیلٌذر

 -7زیغِ

 -16هحفظِ رٍغي

 -8رٍزَر

 -17لزسُ گیز

 -9خػ ٍرٍدی رٍغي هصزفی خوح

در ؽکل ؽوارُ ( )1ؽوای کلی یک خوح ٍکیَم رٍزاری رٍغٌی ًؾاى دادُ ؽذُ  .ؼزاحی تِ گًَِ ای اعر
کِ رٍزَر ( )8خارج اس هزکش عیلٌذر لزار گزفسِ ٍ تا دٍراى رٍزَر زَعػ الکسزٍ هَزَر رٍغي اس هحفظِ رٍغي
ٍارد عیلٌذر ؽذُ ٍاس ؼزف دیگز زیغِ ّا ( )7تصَرذ کؾَیی اس هحل خَد ( ؽیار رٍزَر) تیزٍى آهذُ ٍ
هواط تا عؽح داخلی عیلٌذر حزکر هیکٌٌذ  .رٍغي هَخَد در عیلٌذر ًمؼ رٍاًکاری ،آب تٌذی هٌفذ ّا،
ٍ خٌک کٌٌذگی را ایفا هیکٌذ .تا دٍراى رٍزَر ٍ هواط ؽذى زیغِ ّا تِ دیَارُ داخلی عیلٌذر فعای خالی
تیي رٍزَر ٍ عیلٌذر زَعػ زیغِّا تِ عِ لغور زمغین هی گزدد  .تا ػثَر زیغِّا اس ٍرٍدی ( )4خوح تخؾی
اس َّا  ،گاسّا ٍیا تخاراذ هَخَد در هحلی کِ ػول ٍکیَم در آى اًدام هی ؽَد

را ٍارد فعای تیي دٍزیغِ

کزدُ ٍ درآًدا حثظ هیکٌذ .تا حزکر رٍزَر در خْر فلؼ اس حدن ایي فعا کاطزِ ؽذُ در ًسیدِ َّاٍ یا
گاسّای هَخَد در آى فؾزدُ ٍ فؾزدُ زز هی گزدد  .زا خا یی کِ ًیزٍی ایي فؾزدگی تز ًیزٍی عَخاج
خزٍخی ( )12غلثِ کزدُ تاػث تاس ؽذى ٍ خیزٍ آى خزٍج َّا ٍ تخؾی اس رٍغي تِ تیزٍى هی ؽَد ٍ .ایي
عیکل دائوا در حال زکزار اعر.
چَى ّذف ؽزح ًمؼ گاس تا العر در خوح ٍکیَم تَدُ تِ ّویي همذار زَظیخ در تارُ ػولکزد خوح ٍکیَم
اکسفا ًوَدُ ٍ عؼی خَاّذ ؽذ در ؽوارُ ّای تؼذی تیؾسز در هَرد اًَاع خوح ّای ٍکیَم ٍ هَارد اعسفادُ
آى در صٌایغ ٍ ّنچٌیي چگًَگی اًسخاب آى ٍ زفاٍذ عاخساری ؽاى زَظیح دّن.

*  Gas Ballasetدر خوحّای ٍکیَم  Rotary Vaneیا رٍغٌی :
هزحلِ یک  :خذاعاسی تز اعاط اخسالف داًغیسِ
خوح ٍکیَم اس دّاًِ هکؼ تِ یک هخشى ٍصل ؽذُ ٍ ّذف ایداد خالء (کاّؼ فؾار ) درٍى هخشى اعر .
حدن ( Aفعای تیي زیغِ یک ٍ دٍ ) تا گزدػ زیغِ ؽوارُ یک ٍ دٍر ؽذى آى اس هحل ازصال خوح تِ
هخشى رفسِ رفسِ تشرگ ٍ تشرگسز هی ؽَد ٍ ،آى تِ ایي هؼٌی اعر کِ همذاری اس گاسّای داخل هخزى ٍارد
خوح ای ّواى حدن  Aؽذُ اعر ،زا خایی کِ زیغِ ؽوارُ دٍ تا آًدا رعیذُ ٍ ارزثاغ حدن
هخشى لؽغ هی کٌذ .

 Aرا تا آى

هزحلِ دٍ  :ززاکن
تؼذ اس ٍرٍد گاس هخشى تِ داخل حدن ٍ Aعدظ ٍرٍد هایغ عیلیٌگ یا ّواى رٍغي تِ آى هحل ٍ خیزٍ آى تا
چزخؼ رٍزَر ٍزغییز هکاى حدن  ٍ Aکَچک ؽذًؼ تاػث افشایؼ فؾار گاس تِ دام افسادُ هی ؽَد .

هزحلِ عِ  :افشایؼ فؾار
در خزٍخی خوح ٍکیَم عَخاخی ًصة گزدیذُ ( ،)12کِ تا ػثَر زیغِ ؽوارُ یک اس هحل خزٍخی خوح
تایذ حدن  Aتِ هحیػ تیزٍى (ازوغفز) راُ خیذا کٌذ  .اها ٌَّس فؾار تِ حذی ًزعیذُ کِ لادر تزغلثِ کزدى
ًیزٍی عَخاج تاؽذ.

هزحلِ چْارم  :خزٍج گاس
تا ًشدیک ؽذى زیغِ یک تِ خزٍخی خوح ٍ عدظ تِ هحلی کِ رٍزَر ٍ عیلٌذر کوسزیي فاصلِ را دارًذ
(هواعی) تا کَچک ٍکَچکسز ؽذى حدن  Aتخارّا ٍ گاسّای هَخَد در آى فؾزدُ ؽذُ تِ دًثال افشایؼ
فشایٌذُ ززاکن گاس داخل آى هٌدز تِ تاس ؽذى عَخاج ؽذُ ٍ گاس هحثَط ؽذُ در حدن  Aابهایغ عیلیٌگ
( در خوح ّای رٍزاری ّواى رٍغي اعر ) اس حدن  Aتِ خارج خوح راُ خیذا هی کٌذ ٍ .لی همذاری اس ایي
تخارّا چگالیذُ اس هحل زواط رٍزَر تا عیلٌذر ػثَر ًوَدُ هدذدا ایي عیکل را ؼی هی کٌٌذ  .ایي ازفاق
دائوا تزای عِ حدن  A,B,Cتیي زیغِ ّا در ّز چزخؼ رٍزَر ازفاق هی افسذ ً .مؼ GAS BALLAST

اسایي هزحلِ ؽزٍع هی ؽَد .در صَرذ ایداد کاًال ٍ یا هٌفذی در ًشدیکی خزٍخی  ،هحلی کِ حدن  Aتِ
حذاکثز کودزط (فؾزدگی) خَد رعیذُ تا ٍرٍد َّای هحیػ تِ داخل حدن  Aتاػث زغییز چگالی تخار ّا ٍ
گاسّا ؽذُ  ،ؽزایػ را تزای خزٍج کاهل آًْا (خززاب ؽذى ) تِ تیزٍى خوح هْیا ٍ اس تزگؾر دٍتارُ ایي
تخاراذ تِ داخل خوح خلَگیزی هی کٌذ.

*زاثیز  Gas ballastدر ػولکزد خوح

 - 1گاس تاالعر تا زغییز چگالی تخار ّا ٍ گاسّای هَخَد در خوح کِ در هزحلِ هکؼ ٍارد خوح ؽذُ اًذ را اس
خوح خارج هی کٌذ.
 - 2تا خزٍج تخاراذ ٍ گاسّا یی کِ در خوح عیکل تغسِ ای را ؼی هی کزدًذ ظزفیر هکؼ خوح تْثَد خیذا
هیکٌذ.
 - 3تا تاس کزدى گاستاالعر در هذذ هؼیٌی خوح تزاحسی تِ (فؾار)خالء ًْایی ٍ زؼزیف ؽذُ خَد هیرعذ ،اها
ٌّگام تاس تَدى گاستاالعر تایذ زَخِ داؽر صذا  ،حزارذ  ،زَاى هصزفی خوح تیػزز خَاّذ تَد.
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در صَرزی کِ تخار ّا کٌذاًظ ؽذُ تا گاستاالعر زخلیِ ًگزدد رفسِ رفسِ تز حدن آى افشٍدُ ٍ ،چگالسز ؽذُ
تز ػولکزد خوح زاثیز هٌفی گذاؽسِ ٍ حسی تاػث سًگ سدگی ،خَردگی ٍ آعیة دیذگی لؽغّا هیگزدد.

*ًمؼ  Gas Ballastدر زخیلِ تخارّا  ،ػَارض ًثَد ٍ یا کَچک تَدى دریچُ Gas
Ballast
ػولکزد خوح تذٍى گاس تاالعر

ّواًؽَر کِ در ؽکل ( )6هی تیٌیذ ػذم ٍخَد  Gas Ballastدر خوح تاػث چگالیذُ ؽذ ى تخاراذ
داخل خوح ؽذُ در ّز عیکل تز حدن آى افشٍدُ ؽذُ تز ػولکزد خوح زاثیز هٌفی هیگذارد.

ػولکزد خوح تا گاس تاالعر

در ؽکل ( )7ػولکزد خودی را هؾاّذُ هی کٌیذ کِ دارای  Gas Ballastتَدُ ٍ لثل اس رعیذى حدن A
تِ هزحلِ زخلیِ Gas Ballast ،تاس ؽذُ تاػث زغییز چگالی تخار ّا ؽذُ ٍ تزاحسی تِ خارج اس خوح ّذایر

هیؽًَذ .اًذاسُ دّاًِ دریچِ  Gas Ballastتز اعاط حدن ٍ عایش خوح هحاعثِ ٍ ؼزاحی هی گزدد.
کَچک تَدى آى ًیش تاػث ػذم زخلیِ کاهل گاسّا هی ؽَد .ؼزاحی ؽکل ٍ هَقػیذ  Gas Ballastزَعػ
ؽزکر ّای هخسلف زَلیذ کٌٌذُ خوح ٍکیَم رٍزاری تا ّن هسفاٍذ تَدُ ٍلی ػولکزد ؽاى یکغاى اعر .

*رٍػ درعر اعسفادُ اس گاس تاالعر
-1ؽیز هذار هصزف (ٍرٍدی خوح ٍکیَم ) را تغسِ عدظ خوح ٍکیَم رٍزاری رٍغٌی رٍؽي (  (startؽَد.
تایذ صثزکزد زا هذزی خوح تِ اصؽالح گزم ؽَد (تِ یک دهای زؼادل ) تزعذ .حذالل سهاى السم عی دلیمِ
هی تاؽذ.
 -2ؽیز  Gas Ballastرا تاس ًواییذ  ، .در ایي حالر اگز خوح تا گاس تاالعر تاس تِ هذذ دُ الی خاًشدُ
دلیمِ کار کٌذ تخاراذ چگالیذُ اس آى خارج ؽذُ (  ) OUT GASهیؽَد.
 -3تالفاصلِ تؼذ اس رٍؽي کزدى خوح ّیچ گاُ گاس تاالعر را تاس ًکٌیذ چَى تخار ّا کٌذاًظ ؽذُ تِ عؽَح
عزد لؽؼاذ چغثیذُ خارج ًویؽَد ( .ػول  Gas Ballastاًدام ًویؽَد )
 -4تا ٍرٍد تخار ّا ٍگاسّای هَخَد در هذار هصزف تِ داخل خوح تا رٍغي هخلَغ ؽذُ کیفیر ٍ کارایی
رٍغي را تؾذذ کاّؼ هی دّذ تا ػول گاس تاالعر رٍغي احیا ؽذُ ٍ ًاخالصی ّای هَخَد در آى (گاسّا ٍ
تخاراذ) خارج هی ؽًَذ.
 -5تؼذ اسػول گاس تاالعر ؽیز گاس تاالعر را تغسِ ٍ ؽیز ٍرٍدی خوح را تِ آراهی تاس ًوایذ زا خوح در
هذار هصزف لزار گیزد.

*خؽزاذ ػذم اعسفادُ اس  ، Gas Ballastتغسِ تَدى ،کَچک تَدى اًذاسُ گاس تاالعر آعیةّای
سیز را تِ دًثال دارد:
 -1هخلَغ ؽذى تخارّای کٌذاًظ ؽذُ تا رٍغي
 -2سًگ سدگی ٍ خَردگی لؽؼاذ خوح

 -3کاّؼ کیفیر رٍغي ٍ ػذم رٍاًکاری السم
 -4خزاب ؽذى لؽؼاذ داخلی خوح خظ اس هذذ کَزاّی

آعیة ّای ٍاردُ تِ لؽؼاذ خوح ٍکیَم رٍزاری در اثز ػذم اعسفادُ اس

 Gas Ballastرا در ؽکل ّای

رٍزَر( )8هحفظِ رٍغي ( )9عدزازَر( )10تِ ٍظَع لاتل هؾاّذُ هی تاؽذ .

ؽکل 9

ؽکل 8

ؽکل 10

 270 m3/hتا خالء ًْایی  <0.08 mbarدرؽزایغ

* خذٍل همایغِ ای ػولکزد یک خوح
هخسلف Gas Ballast

تا  10%گاس تاالعر

تا گاس تاالعر اعساًذارد
<0.7

mbar

فؾار ًْایی

<2

mbar

فؾار ًْایی

30

mbar

زلزاًظ تخار آب

60

mbar

زلزاًظ تخار آب

5.4

l/h

حدن تخار آب

10

l/h

حدن تخار آب

200

m³ /h

ظزفیر خوح در
فؾار  10هیلی تار

180

m3/h

ظزفیر خوح در فؾار
 10هیلی تار

7.5

m³ /h

حدن ٍرٍدی
گاس تاالعر

18

m3/h

حدن ٍرٍدی اسگاس
تاالعر

تا  20%گاس تاالعر
<3

mbar

فؾار ًْایی

100
16

mbar

زلزاًظ تخار آب

l/h

حدن تخار آب

150

m³/h

ظزفیر خوح در فؾار 10
هیلی تار

28

m³/h

حدن ٍرٍدی اس گاس تاالعر

ٍکیَم (خالء) داًؼ تغیار گغسزدُ ای اعر کِ اکثز صٌایغ تِ آى ًیاس دارد  .اهزٍسُ ّشاراى ؽزکر در سهیٌِ
عاخر خوح ّای خالء ،ؼزاحی ٍ عاخر هذارّای خالء ٍ ازصاالذ آى فؼالیر هی کٌٌذ .در خیلی اس
داًؾگاّْای دًیا دخارزواى خالء ٍ آسهایؾگا ُّای هدْش تِ خوح خالء ٍخَد دارد .در تؼطی اس داًؾگا ُّا ٍ
در سهیٌِ ّای گًَاگَى ّوچَى
خضٍّؾکذُّای کؾَرهاى ًیش خکیح ّای خالء تاال ٍخَد دارد کِ
ًاًَزکٌَلَصی ،الیًِؾاًی ٍ ؽساتگزّا اس آى اعسفادُ هیکٌٌذ.

