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:نام پروژه
و کنترل الکترونیکیهیدرولیکی unloaderبا  استفاده از کنترل ظرفیت کمپرسورهاي رفت  وبرگشتی 

:  مدت اجراي پروژه
ماههشش

:متقاضی در شرکت تابعه
کشورCNGمدیریت طرح 

:پروژه اهداف و دستاورده هاي 
نصب این سیستم برروي یک کمپرسور عالوه مهیا گشته و ظرفیت کمپرسور امکان تغییردراین روش با استفاده از این اکچویتورها 

شن وخاموش شدن متوالی کمپرسور برایجاد توانائی کنترل ظرفیت آن باعث کاهش مصرف انرژي وجلوگیري ازرو
دراین روش بانصب اکچویتور برروي سوپاپ ورودي وکنترل زمان بسته شدن سوپاپ ها نسبت به زاویه چرخش میل .گرددمی

لنگ حجم گاز واردشده به کمپرسور میزان مصرف گاز رامحاسبه وظرفیت کمپرسور رابراساس مصرف گاز  تنظیم می نماید وبااین 
.قعی که نیازي به ظرفیت کامل کمپرسور نیست جلوگیري می نمایددرمواFull Loadروش ازکارکرد کمپرسور به صورت 

:ضرورت اجراي پروژه 
تعمیرات و نگهداشت تجهیزات ،کاهش میزان انرژي مورد نیاز جهت راه هزینهمیزان نرخ استهالك سایش قطعات ،کاهش  کاهش 

همچنین حفظ توازن و صحت عملکرد ولو هاییناندازي کمپرسور با توجه به آزاد سازي ولو ها در لحظه اولیه ، امکان تع
دینامیکی کمپرسور ومانع بوجود آمدن لرزشهاي ناخواسته ناشی از تغییر ظرفیت کمپرسور 

:شرح پروژه 
کمپرسور براي هرفرایندي که قراراست درآن بکارگرفته شود جهت تولید حداکثر حجم موردنیاز گاز درآن فرایند یکطراحی 

درحالی است که مصرف کنندگان همواره نیازي به استفاده ازحداکثر ظرفیت آن کمپرسور دریک شبانه روز رااین و میباشد
کردن bypassندارند لذا جهت کنترل ظرفیت حجمی آن ازروشهاي متعارفی ازجمله روشن وخاموش کردن هاي پی درپی ،

ادي ازسوپاپهاي ورودي براي کاهش ظرفیت حریان گاز جهت چرخش آن درداخل کمپرسور ویاازمدارخارج نمودن تعد
کمپرسور استفاده می نمایند ولی هریک ازاین روشها صرفاً بدلیل کم هزینه بودن ظاهري آنها مورداستفاده قرارمی گیرند 

زایش درحالیکه هرکدام داراي معایبی بوده ودربلند مدت باعث باال رفتن هزینه هایی ازجمله اتالف انرژي ، استهالك قطعات واف
این درحالی است که روشهاي نوینی . می باشندrod loadاحتمال خرابیهاي ناشی ازبرهم خوردن باالنس کمپرسور دراثرتغییر 

درکنترل ظرفیت کمپرسورهاي رفت  وبرگشتی وجوددارد که علیرغم هزینه باالتردرزمان نصب آن باعث کاهش هزینه هاي بهره 
یکی از روشهاي کنترل ظرفیت کمپرسور نصب . بااستفاده ازآنها خواهد شدبرداري از این کمپرسورها درطول مدت

. اکچویتورهاي هیدرولیکی برروي سوپاپهاي ورودي کمپرسورها است


