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كندانسور



كندانسور-3-3-3

. روندكندانسورها تجهيزاتي هستند كه براي سرد كردن محصوالت باالي برج تقطير به كار مي

داخـل لولـه جريـان    كننـده در  اي هستند كـه مـاده سـرد   هاي پوسته و لولهاين تجهيزات مبدل

البته بطـور كلـي مشـخص    . شودكننده استفاده مييابد و معموالً از آب به عنوان ماده سردمي

كننده در لوله جريان دارد يا در پوسته و هر دو مـورد بسـته بـه خـواص     نيست كه سيال خنك

.پذير استها و شيوه طراحي امكانسيال

اد كه در اين صورت حركت مايع برگشتي بـه سـيني   توان در باالي برج قرار دكندانسور را مي

پذيرد ولي براي سهولت در ساخت، نصـب، نظافـت و   باالي برج بدون احتياج به پمپ انجام مي

تعمير آن بهتر است كه كندانسور نزديكتر به سطح زمين كار گذاشـته شـود و مـايع برگشـتي     

كندانسورها از ديدگاه . تقال يابدتوسط پمپي از مخزني در پايين به درون سيني باالي برج ان

.شوندجزيي و كامل تقسيم ميفرآيندي به دو گروه

كندانسور-3-15شكل 

شـود بلكـه   ، محصول تقطير به طور كامل به مـايع تبـديل نمـي   ايكندانسور جزيي يا پارهدر 

ماند و در مواردي كاربرد دارد كه جمع آوري محصول مقداري از آن به صورت بخار باقي مي

به صورت بخار مد نظر باشد و قسمت مايع شده محصول بـه سـيني بـاالي بـرج بازگردانـده      

قطه جوش محصول بسيار پايين بوده و در شويم كه نشود و هنگامي با اين مورد روبرو ميمي

محصول تقطير شده كندانسور كاملگيرد، ولي در نتيجه مايع شدن آن به سختي صورت مي
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در ايـن حالـت محصـول بـه صـورت مـايع       . شـود باالي برج به طور كامل به مـايع تبـديل مـي   

.شودشود و مقداري از مايع به برج برگردانده ميآوري ميجمع

:بندي كندانسورهاتقسيم 

:شوندكندانسورها به دو دسته اساسي تقسيم مي

كندانسورهاي تماسي-كندانسورهاي سطحي

:كندانسور سطحي

در اين كندانسورها . ترين كندانسور سطحي ، مبرّدي است كه در آزمايشگاهها وجود داردساده

تبـديل  مـايع ترتيـب بخـار ، بـه    گيرد و به اين، منبع سرمايي وجود دارد كه گرماي بخار را مي

اگر مانعي مابين سرما و بخار وجود داشته باشد، كندانسور از نوع سطحي است، يعنـي  . شودمي

مبرد ، بخار در جريـان اسـت و از خـارج ،    از داخل . تماس منبع سرما و بخار ، غير مستقيم است

.كندمايع سرد كننده عبور مي

شكل ساده يك كندانسور
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كندانسور سطحي
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كندانسور سطحي
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:كندانسور تماسي 

در كندانسورهاي تماسي ، نحوه تماس منبع سرما با بخار به صورت مستقيم است و مانعي 

كندانسور تماسي ، از يك ستون با بشقابكهاي متعدد تشكيل يافته يك. مابين آنها وجود ندارد

است كه مسير حركت بخار از پايين ستون به باال و مسير حركت مايع از باالي ستون و از درون 

در كندانسور تماسي ، انتقال حرارت . بشقابك بااليي به پايين ستون و بشقابكهاي زيرين است

توان اين نوع تراكم را انجام داد، ندارد، اما در بيشتر مواقع نميكامل است و اتالف گرما وجود 

.چون جداسازي بسيار مشكل است

كندانسور تماسي
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راندمان كندانسور تماسي از كندانسور سطحي بيشتر است و اين ، به آن علت است كه 

مانند اين است كه كندانسور تماسي از مراحل مختلف و بشقابكهاي متعدد تشكيل يافته است و 

.شودعمل تراكم چندين بار تكرار مي

:كندانسور هوايي 

و براي اينكه هوا . باشدهاي حامل گاز هوا ميدر كندانسورهاي هوايي عامل جذب حرارت از لوله

پوشانند مي) پره(ها را با فين با سطح بيشتري از لوله تماس داشته باشد روي لوله

كه در نوع طبيعي براي . شوندبر دو نوع طبيعي و اجباري تقسيم ميكندانسورهاي هوايي خود 

شود و در نوع اجباري هوا به هاي پايين مثل يخچال خانگي با جريان طبيعي هوا خنك ميظرفيت

.كندوسيله فن از روي كويل عبور مي

كندانسورهوايي از نوع اجباري
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كندانسور هوايي از نوع طبيعي
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:كندانسورهاي آبي 

در اين مدل از كندانسور عامل خنك كننده آب مي باشد و بدليل گرم شدن آب از برج خنك 

كننده جهت خنك كردن آب كندانسور استفاده مي كنيم ،اين نوع از كندانسورها بصورت دو 

از .داردمي باشند كه داخل يكي از لوله ها آب و ديگري گاز داغ وجود )doubel-pipe(لوله اي 

.كندانسورها درچيلرها و سردخانه هاي بزرگ استفاده مي شوداين نوع

كندانسورهاي آبي راندمان بهتري از كندانسورهاي هوايي براي كليه تناژهايي از يك تن تبريد 

باشدبه باال دارا مي

خنك در اين نوع كندانسور عامل. مي گويند) تبخيري( به مجموعه واحد تقطير آبي و هوايي 

كننده گاز داخل لوله ها آب مي باشدو فرق آن با سيستم آبي اين است كه لوله هاي كندانسور 

قابل ذكر است اين سيستم آلودگي .بصورت تك لوله اي داخل برج خنك كن نصب شده است

.آب بسيار زيادي دارد و در سيستم آمونياك از اين روش استفاده مي شود

:كندانسور دو لوله اي

آب خنـك  . كندانسور داراي دو لوله هم محور است كه يكي از آنها داخل ديگري قرار دارداين 

ايـن  . در لوله داخلي و مبرد در لوله بيروني كه لوله داخلي را در بر گرفته اسـت جريـان دارد  

كندانسورها براي واحد هاي تهويه و تبريديكه از نظر جا مشكل دارنـد مناسـب هسـتند و مـي     

انتخاب جنس لوله هـاي ايـن نـوع    . ا به صورت افقي، عمودي و يا مايل نصب كردتوان آن ها ر

معموال از لوله هاي مسي براي . كندانسورها به نوع مبرد و شرايط دمايي و فشاري بستگي دارد

. آب شيرين و از لوله هاي ساخته شده از آلياژ مس و نيكل براي آب شور اسـتفاده مـي شـود   

ه ار تجمع رسوبات در سطح داخلي لوله در اين نوع كندانسورها حركت چرخشي آب درون لول

.جلوگيري مي كند
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:كندانسور پوسته وكيوم 

اين كندانسور از مخزني فوالدي تشكيل شده است كه داخل آن لوله هاي مسي نصب مي 

گاز مبرد متراكم وارد محفظه شده و با كويل آب سرد تبادل گرما مي كند و با دفع  . شوند
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خود به آب، تقطير مي شود، مايع مبرد در پايين محفظه جمع شده و به طرف اوپراتور جريان 

اين نوع كندانسور با اضافه كردن مواد شيميايي مخصوص به آب جاري در تميز كردن. مي يابد

اين مواد شيميايي رسوبات تشكيل شده در ديواره هاي داخلي كويل را . كويل صورت مي گيرد

.مي زدايند

:كندانسور پوسته و لوله 

. د دارد اين نوع كندانسورها نيز داراي يك محفظه هستند كه داخل آن لوله هاي افقي وجو

در اين . مبرد داخل محفظه بوده و آب خنك در داخل لوله هاي افقي حركت داده مي شود

كندانسورها لوله هاي صاف يا پره دار در داخل دو صفحه سوراخدار كه در دو طرف پوسته 

رسوب گيري از لوله هاي اين . نصب شده اند با فشار اتصال داده شده و آب بندي شده اند

باز كردن درپوش هاي مسي كه توسط پيچ و مهره در دو طرف محفظه نصب كندانسور با

.شده اند انجام مي شود
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Q=(k/x)Am(tos-tis)/1
Q=hiAi(tis-ti)/1

روابط . براي نوشتن ضريب يكي از انتقال حرارت ، سطح مبناي ضريب بايد مشخص شود

:مربوط به ضريب يكي از انتقال حرارت عبارتند از

Q=uoAo (to-ti)/1
Q=uiAi(to-ti)/1

:از دو معادله باال مي توان نوشت

UiAi      &     1 / UoAo
مقاومت هاي كلي در مقابل انتقال حرارت بين آب و مبرد مي باشند

غالبا شدت انتقال حرارت در يك كندانسور تابع ظرفيت تبريد و درجه حرارت هاي تبخير و 

.كندانسور بايد حرارت جذب شده در كمپرسور و اوپراتور را دفع كند . تقطير مي باشد

ضريب يكي از انتقال براي اوپراتور يا كندانسور به صورت يك عدد ثابت ارائه مي شود كه پس 

ميانگين بين سياالت، شدت از ضرب كردن آن در سطح انتقال حرارت و اختالف درجه حرارت 

:انتقال حرارت محاسبه مي شود

Q=ho Ao(to-tos)/ 1

محاسبه و طراحي كندانسور
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:عكس هايي از كندانسور

پااليشگاه گازنماي داخلي كندانسر واحدهاي بازيافت گوگرد
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پكيج يونيت با كندانسور آبي و كندانسور هوايي دوپارچه

چيلر تراكمي با كندانسور هوايي
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بيآچيلر تراكمي با كندانسور 

Spray Condenser

1.Water inley

2 .Spray

3 .Incondensables outlet

4 .Inlet of humid vapor

5 .Condensates outlet
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