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ح الضغطحِّ صَ   

من  با�نابيب الھواء نقل
خارجال  

فلتر الھواء النظيف 
 ضد القذر

 

مكابس الھواء: ورقة وقائع كفاءة الطاقة   

 ما تستھلكھذه النظم عادة . من نظام ضغط الھواء في الموقع نوع لھا تقريبا كل المنشآت الصناعية

. ةروھدم٪ من إجمالي الطاقة ال30ما يصل إلى  تھدر ٪ فقط من إجمالي استھAك الطاقة ولكن10

شبكات (وعلى جانب الطلب ) ضاغط ونظم كمية الھواء(يمكن إھدار الطاقة في جانب العرض 
جنبا إلى جنب مع مراجع حسابات الطاقة ومتخصص الھواء  إذا كنت تعمل). ا�نابيب وا�جھزة

 .المضغوط، يمكن تخفيض الطاقة المھدورة بشكل كبير من خAل كفاءة استخدام الطاقة

 

  ا#شياء السريعة والسھلة التي يمكن القيام بھا

يمكن للتسريبات في النظام بسھولة إضافة . تحقق بانتظام للكشف عن التسربات في النظام 
تحقق من وجود تسرب في وصAت ومواسير والمفاصل باستخدام . إلى تكلفة الطاقة 30٪

أبسط طريقة للكشف عن التسرب ھو بتمرير الماء والصابون  .جھاز الكشف عن التسرب
  .اقبة الفقاعاتفي المناطق المشكوك فيھا ومر

 

 

يجب أن يكون ضغط الھواء في الحد ا�دنى المطلوب للقيام . حدد ضغط التشغيل الصحيح 

فعندما يكون ضغط الھواء منخفضا للغاية، فإن كفاءة ا�داة تنقص ويزيد وقت . بھذه المھمة

يتشكل الكاذب على المنافذ ويمكن أن ' الطلب'وعندما يكون مرتفع جدا، يتم إحداث . العملية

    .تسرب ا�نابيب أيضا
 

فإن تشغيل المكبس في المناطق الساخنة يزيد . حافظ على برودة درجة حرارة كمية الھواء 

إذا لم يكن با`مكان نقل المكبس، أنقل الھواء الخارجي في مدخل . من استھAك الطاقة

درجات مئوية في درجة حرارة الھواء الداخل يخفض استھAك الطاقة  10انخفاض . المكبس

 .٪ 5بنسبة 
 

 للتنقل الھواء المضغوط التي يحتاجھا مسافةكلما كانت ال .منافذالو المكبسالمسافة بين  قَلِّل 

  .انخفاض في تكاليف الطاقةيحصل ،  أقصر
  

استخدم عناصر تحكم التوقيت وغيرھا لضمان .أطفئ المكابس عندما b تكون قيد اbستعمال  

  . أن المكبس مشغول الحد ا�دنى من الوقت
  

 

يمكن لgوساخ والزيوت والمياه و . والحفاظ بانتظام على مرشحات الھواءقُم بالتنظيف  

أبقي المرشحات نظيفة . غيرھا من الملوثات أن تسبب فقدان الضغط و تلف المعدات

     .واستبدل المرشحات التالفة على الفور
 

 هتجفيف أو تركاللتنظيف أو لb ينبغي أن تستخدم الھواء المضغوط .تجنب إضاعة الھواء 

 Aا�جھزة غير المستخدمةبمتص . 

 

 

  

دخري الطاقةم  

كافة التسريبات أصلِح  

 تحكم التوقيت
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مروحة ذو  ضاغط المكبس
 تبريد

متغير مكبس 
سرعةال  

 المكبس اللولبي

 

  ا*ستثمارات في مجال كفاءة الطاقة 

الحد ا�دنى من ذو  لولبي مكبساستخدم . لذلك العملالنوع المناسب  إختر، المكابسعند استبدال 

ھو  الترددي ) مكبس( ضاغط الھواء . ا`ضافية ثابتة، مع وحدة احتياطية لgعباءالالحجم لgحمال 

في  له كفاءة الطاقةضاغط الطرد المركزي   .صغيرة وعلى فترات متقطعةالأفضل لgحمال 

   .ات الكبيرةستخدام`ا

 

  .لمكافحة الملوثات مناسبةالتركيب وصيانة اbكسسوارات قُم ب 
 

للضواغط ( والتبريد البعدي تركيب وصيانة فAتر الھواء الصحيحة الحجم، والتبريد الداخلي 

، فواصل الرطوبة ومجففات الھواء سوف يُحسن ا�داء ويُقلّل من فقدان )متعددة المراحل

   .الطاقة
 

من  مھدورةحرارة الللسمح سوف يتركيب نظام استرداد الحرارة ب. المھدورة استرد الحرارة 

تصل نسبة إعادة استخدام  يمكن. ضواغط الھواء ليتم استخدامھا في مكان آخر على الموقع

 : ةتحقق من ھذه التظاھر. ضاغطلل مھدورةحرارة المن ال% 80إلى 

 http://www.compair.com/Products/Heat_Recovery.aspx 
 

التي لھا أثر طيب في   VSDويمكن استخدام . قُم بتركيب محركات متغيرة السرعة 

٪ ممكنة حيث تعمل لساعات طويلة، مع 50وفورات الطاقة تصل إلى  .ضواغط الھواء

 .نسبة عالية في نطاق منتصف إلى قدرة منخفضة
 

ومن شأن التدقيق الطاقي تحديد ما إذا كانت ھذه مربحة .للطاقة  كفاءةلمنتجات  قُم بالتحديث 

 .au3eproject.orgطاقي المجاني في للحصول على التدقيق ال َسّجل .لعملك

 

 ھل تعلم؟         

 .من الحجم الكبير لgحمال التي b تتأتى في المستقبلھي ضواغط الھواء العديد من  

 

 3 تتسرب من ثقب التي أربع مرات أكثر من الطاقة ملم يُفقد الطاقة 6التسريبات من ثقب  

 .ملم

 

 

 فني المكابسفحص . دقيقة كل ساعة 40لتشغيل لمدة ل كان عرضة لدينا المكبس "

. ةصغير اتجھاز الموجات فوق الصوتية وعثر على ثAث تسرببنابيب لدينا ا�

، واtن يعمل المكبسفي غرفة  نا تنفيساً ووضع الترسبات ھذه أصلحناونحن 
"الضاغط لنصف الوقت  

  بورس، غريستينز

 

   info@3eproject.org.au أو على البريد ا`لكتروني  845 242 1800على الرقم  E 3لمزيد من المعلومات يُرجى اbتصال بفريق المشروع 

الحرارة  إسترداد وحدة
 المحمولة

دخري الطاقةم  


