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  فن
  
  

مسير اين دسته بندي عموما بر مبناي . بطوركلي فنها به دو دسته محوري و سانتريفوژ تقسيم مي شوند
فنهاي ساخته شده توسط شركت آرادصنعت تنها از نوع سانتريفوژ . جريان هوا داخل فن مي باشد

  .هستند لذا در اينجا به فنهاي محوري پرداخته نمي شود
هوا با حركت از هاب . ه چرخان براي افزايش سرعت هوا استفاده مي كنندفنهاي سانتريفوژ از يك پر 

اين انرژي جنبشي سپس به فشار . ي جذب مي كندشپره به سمت نوك آن، مقداري انرژي جنب
فن هاي سانتريفوژ قادر به توليد . استاتيك تبديل مي شود و با كاهش سرعت هوا افزايش مي يابد

دسته از فنها معموال در هواي آلوده و با درصد زطوبت باال و يا دماهاي باال، اين . فشارهاي بااليي هستند
  .قادر به جوابگويي هستند

  
  فن طراحي

  
ع وتن. فن يك فرايند تقريبا پيچيده است كه نيازمند دانش كافي از شرايط كاركرد فن مي باشد طراحي

مير و نكهداري، سرعت، نوع مواد شرايط كاركرد و مالحظاتي چون هزينه، بازدهي، عمر عملكرد، تع
شيوه انتقال قدرت و محدوده كاركرد فن، همه و همه بر پيچيدگي  ميزان صدا،  ساخت، موقعيت مكاني،

  .هاي طراحي فن مي افزايند
 محاسبه دبي و فشار. ر طراحي فن، محاسبه دبي و فشار هواي مورد نياز در سيستم استدگام اول 

واسطه حضور دستگاههاي مختلف در سر راه فن و به تبع آن افت ناشي از مورد نياز در سيستم ب هواي
البته حتي المقدور بايد تالش  .اتصاالت ماشين آالت بايد با دقت و ضريب اطمينان كافي صورت پذيرد

ن فن به نوبه چراكه اورسايز شد. اورسايز نشود شود كه باال رفتن ضريب اطمينان منجر به طراحي فن
ر را در ب... افزايش فضاي اشغالي و ناشي از افزايش مصرف انرژي و صداي توليدي و نيز خود مشكالت 
 .خواهد داشت

  .  انجام مي شود   PILLERطراحي فن  يطراحي فنهاي شركت آرادصنعت با استفاده از نرم افزار
  

  صداي فن
  

. مدنظر قرار گيرد در صنعت مكش و كاربردهاي آن، سروصداي دستگاهها پارامتر مهمي است كه بايد
، نرخ جريان حجمي هوا، فشار خش پرهرو سرعت چ سروصداي فن به موارد فراواني چون نوع فن

بخشي لز . استاتيك فن و خصوصا اتصاالت فن به دستگاهاي ديگر و نيز شكل دودكش فن وابسته است
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اما . ل اجتناب مي باشدصداي فن كه بواسطه جريان هوا و توليد فشار استاتيك مورد نياز است، غير قاب
  .افزايش صداي فن مي توان جلوگيري نمود زفن و نيز اتصاالت آن ا Housingبا طراحي بهينه 

  
  نحوه انتقال قدرت فن

  
نوع كوپل مستقيم معموال . تسمه مي باشد-انتقال قدرت فن معموال به روش كوپل مستقيم و يا پولي

با افزايش . مناسب تر است rpm 1500اي موتورهاي تسمه بر-و نوع پولي rpm 3000براي موتورهاي 
   .دور موتور فشار استاتيك فن و نيز  صداي آن به شدت افزايش مي يابد

  
  پروفيل پره فن

  
در پره . فنهاي سانتريفوژ پره هاي فوروارد، بكوارد و راديال مي باشندبراي  مورد استفاده  پره هايپروفيل

در . مي باشد 90الف جهت چرخش است و زاويه پره نيز كوچكتر از هاي بكوارد، انحناي نوك پره در خ
درجه مي  90پره هاي شعاعي، نوك پره و اامتداد آن تا هاب در راستاي شعاع است و زاويه پره نيز 

  .درجه مي باشد 90پره هاي فوروارد انحنايي در جهت چرخش دارند و زاويه آنها بيشتر از . باشد
دهي پره هاي بكوارد بيشتر از فوروارد است و در مورد نياز به فشارقوي بيشتر از اين دسته پره ها باز

   .استفاده مي شود
بهترين نوع پروفيل براي پره ها در فنهاي سانتريفوژ، پروفيل ايرفويلي است كه بيشترين بازدهي را براي 

  .فن مهيا مي سازد
  
  

      
  

  شعاعي فن سانتريفوژ-لبه پره )ج      شعاعي فن سانتريفوژ پره )ب         سانتريفوژ فن پره فوروارد )الف       
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  پره بكوارد با پروفيل ايرفويل ) ه                  فن سانتريفوژ مستقيمپره بكوارد ) د

  انواع مختلف پره هاي مورد استفاده در فنهاي سانتريفوژ 1شكل 
 
 

 
  ي ساخته شده توسط شركت آرادصنعت قبل از رنگ كاريچند نمونه از پره ها 2شكل 

 
   Housingانواع فن برحسب جهت قرارگيري 

  
  :عبارتند از   Housingانواع فنها برحسب جهت قرارگيري 
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  فن housingحالتهاي مختلف قرارگيري  3شكل 
  

   .دارندبيشترين كاربرد را ،   GR90, GL90, GR360, GL360كه در اين ميان، انواع 
  

  منحني عملكرد فن
  

 .منحني عملكرد فن معموال تغييرات دبي هواي توليدي را برحسب فشار استاتيك فن نشان مي دهد
معموال با افزايش دبي توليدي توسط فن، . توان فن از ضرب دبي و فشار استاتيك فن محاسبه مي شود

  .فشار استاتيك آن كاهش مي يابد
   . طراحي فن انجام مي شود يبا استفاده از نرم افزارطراحي فنهاي شركت آرادصنعت 

كيلو وات مي باشد كه محدوده  350كيلو وات تا  1محدوده فنهاي ساخته شده در اين شركت از 
 . متنوعي از دبي و فشار را شامل مي شود
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   فن يك نمونه منحني عملكرد 4شكل 

  

        
  شعاعيني عملكرد پره هاي منح) ب      منحني عملكرد پره هاي فوروارد) الف
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  بكواردمنحني عملكرد پره هاي ) ج
  منحني عملكرد فن با پره اي مختلف 5شكل

  
، فشار فن با پره هاي شعاعي و بكوارد با افزايش دبي، همانطور كه از منحني هاي عملكرد فوق پيداست

فشار باال بطور همزمان  لذا اين دسته از پره ها قادر به پاسخگويي دبي و. شديدا افت پيدا مي كند
كاهش فشار با افزايش دبي فنهاي سانتريفوژ با پره هاي فوروارد كمتر است لذا اين دسته از پره  .نيستند

  . ها در شرايط دبي و فشار باال عملكرد بهتري دارند
زار براي نرم اف... ي مربوط به نحوه نصب وپيش فرضهاي قبل از شروع به كار با نرم افزار طراحي فن،

  .در ادامه آمده است ي تعيين شدهيك نمونه از پيش فرضها .تعيين مي شود
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  يك نمونه از پيش فرضهاي تعيين شده براي طراحي فن 6شكل 

  
  
 

  محدوده فنهاي ساخته شده در شركت آرادصنعت
  

ي كيلووات مي باشد كه محدوده متنوع 350كيلووات تا  1از  محدوده فنهاي ساخته شده در اين شركت
  . از دبي و فشار را شامل مي شود


