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  طراحي و ساخت سيستم تهويه واگنهاي دانماركي: عنوان مقاله

  
   كارشناس گروه مطالعات دفتر مهندسي و نظارت شركت رجاء-داوود شادي 
   كارشناس مسئول گروه مطالعات دفتر مهندسي و نظارت شركت رجاء-محمدرضا عبدالوند 

  m_abdolvand2003@yahoo.com پست  الكترونيكي021 5124609: ،   نمابر 021 5125569: تلفن 
  

  
  
  

  
  : چكيده 

در طي چند دهه اخير با توسعه روز افزون مسافرت هاي ريلي و گرايش به رفاه و آسايش بيشتر مردم در حين مسافرت ، 
سيستم تهويه موجود در واگنها داراي شرايط و . سيستم هاي تهويه مطبوع واگنهاي مسافري جايگاه ويژه اي يافته است 

ايي است كه كامالً منطبق بر نيازهاي شرايط محيطي نبوده و اين امر نشانگر نياز به بازنگري در نحوه تهيه مشخصات فني ويژگيه
سيستم هاي تهويه مطبوع واگنهاي جديد مي باشد در طي چند سال اخير نيز اقداماتي جهت طراحي و ساخت سيستم هاي 

در طراحي و ساخت .  علل گوناگون با موفقيت كامل همراه نبوده است تهويه براي واگنهاي مسافري انجام گرديده كه به
سيستم هاي تهويه مطبوع واگنهاي دانماركي با توجه به تجربيات بدست آمده از طرحهاي گذشته و نيز مشخصات فني سيستم 

يه اي ساخته شده است كه مي هاي تهويه واگنهاي موجود كليه شرايط و ويژگيهاي الزم در نظر گرفته شده و نهايتاً سيستم تهو
در اين مقاله به بررسي نحوه طراحي و ساخت اولين سيستم تهويه . تواند الگويي براي ساخت و خريد سيستم هاي جديد باشد 

  .مطبوع مناسب واگنهاي مسافري پرداخته شده است 
  

   برگشتي ، سيركوالسيونسيستم  تهويه  واگنهاي مسافري ، طراحي و ساخت ، هواي پرتابي و: كليد واژه ها 
  
  : مقدمه -1

با توجه به اينكه نزديك به نيمي از واگنهاي مسافري بدون سيستم تهويه بوده ، طي چند سال اخير 
اقداماتي جهت طراحي و ساخت داخل سيستم تهويه واگنهاي مسافري انجام گرديده و تجربياتي نيز در اين 

  .زمينه كسب گرديده است 
ن سيستم تهويه كه بر روي يكي از واگنهاي دانماركي نصب گرديده بر اساس طراحي و ساخت اولي

  .ويژگيهاي محيطي و شرايط سير واگنها مي باشد 
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در طراحي و ساخت سيستم تهويه واگنهاي دانماركي كليه ضعفهايي كه در ديگر سيستمهاي تهويه 
ني و نصب نامتناسب از جمله طراحي ، مشخصات ف. واگنها وجود داشته است در نظر گرفته شده است 

ضعفهايي است كه در ديگر سيستمهاي تهويه واگنها وجود دارد كه ناشي از عدم شناخت طراحان آن 
سيستمها به شرايط موجود در ايران اعم از شرايط جغرافيايي ، محيطي ، خصوصيات مردم و نحوه تعمير و 

  .نگهداري مي باشد 
عالوه بر در نظر گرفتن چگونگي بر طرف ) ي دانماركي واگنها( در ساخت سيستم تهويه جديد 

 R134aكردن آن ضعفها ، سعي بر استفاده از تجهيزات با مشخصات فني مناسب گرديده و مبرد بكار رفته 
  .بوده كه سازگار با محيط زيست مي باشد و اثرات مخرب زيست محيطي مختصري دارد 

ل مراحلي است كه در اين مقاله سعي بر بررسي نصب سيستم تهويه بر روي اين نوع واگنها شام
  .مختصر نحوه طراحي و ساخت آنها گرديده است 

  
  : طراحي -2

طراحي كليه سيستم هاي تهويه موجود كه بر روي واگنهاي مسافري نصب مي باشند داراي شرايط و 
ده است شناسايي مشخصات فني متفاوتي مي باشد كه باعث ايجاد تنوع در سيستم هاي تهويه موجود گردي

نقاط ضعف و قوت اين سيستم ها كه طي چند سال اخير صورت گرفته باعث گرديده كه در طراحي جديد 
تهويه واگنهاي دانماركي ، سيستمي طراحي گردد كه تا حد امكان نقاط ضعف سيستم هاي موجود را نداشته 

در اين .  ترين طراحي انجام گردد و با توجه به شرايط محيطي مسير واگنها و نحوه بهره برداري مناسب
  :طراحي و پروژه برخي از مواردي كه به آنها توجه بيشتري گرديده است عبارت است از 

نحوه كانال كشي ، نوع مبرد ، نوع مدار تبريد ، چيدمان تجهيزات ، سيستم پيش سرمايش و پيش 
   .گرمايش ، نحوه كنترل ظرفيت و دماي كوپه ها ، مشخصات فني تجهيزات

  
  : نحوه كانال كشي -1-2

در حال حاضر كليه كانال هاي سيستم هاي تهويه واگنهاي مسافري از كف واگن بوده و هواي پرتابي 
  .كوپه ها نيز از زير پنجره ها به داخل كوپه ها جريان دارد 

په طراحي شده است هواي پرتابي از سقف كو) دانماركي ( در سيستم تهويه اي كه براي اين واگنها 
  .ها تأمين مي شود 

از آنجايي كه يكي از مهـمترين نقاط كوپـه ها از نظر ايـجاد تلـفات حرارتي يا برودتي پنجره ها مي 
 حجم هواي خروجي از آنها به سمت 3/1باشد طراحي دريچه هاي كوپه ها به گونه اي مي باشد كه حدود 

 جلو پنجره ها ايجاد گردد و باعث كاهش اتالف پنجره ها پرتاب مي گردد تا ديواره اي از هواي سيستم در
  .انرژي گردد 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

به جزء درب (  باقيمانده از حجم هواي خروجي از دريچه سقفي كوپه ها به سمت كليه نقاط كوپه 3/2
  . تقسيم و جريان مي يابد ) كشويي 

دربهاي هوا پس از سيركوالسيون و تبادل حرارت در كوپه ها از طريق دريچه هايي كه در پائين 
كشويي كوپه ها نصب گرديده است به راهرو انتقال يافته و نهايتاً از طريق دريچه هاي هواي برگشتي كه در 
سقف راهرو نصب گرديده اند به كانال هواي برگشتي جريان مي يابد و از آنجا به سمت يونيت هوا ساز 

، ) فيلتر شده (  مي گردد و با هواي تازه هواي برگشتي قبل از ورود به يونيت هواساز فيلتر. هدايت مي شود  
در صورت نياز مخلوط مي گردد و سپس در يونيت هواساز بر حسب نياز گرم يا سرد مي گردد و مجدداً از 

  .طريق كانالهاي رفت توسط فنهاي سيركوالسيون به سمت كوپه ها جريان مي يابد 
ده شده است كه هر يونيت در قسمت باالي  يونيت هواساز استفا2الزم به ذكر است در اين سيستم از 

 كوپه را 4هر كلگي واگن نصب شده است و كانال رفت متصل به هر يونيت در حالت نرمال و عادي هواي 
  .تأمين مي نمايد 

، با توجه به اينكه مابين ) حالت غير عادي ( البته در صورتيكه يكي از يونيتها به علتي معيوب گردد 
 طرف يك دمير وجود دارد مي توان بطور دستي با حركت دادن دستگيره دمير از يك كانالهاي رفت هر دو

  . يونيت براي تأمين هواي كليه كوپه ها  استفاده نمود 
  

  : نوع مبرد -2-2
مبرد ماده و عاملي است كه سبب مي شود گرماي هواي داخل در اواپراتور گرفته شود و در 

بيشتر واگنها گاز ) مدار تبريد ( مبرد مورد استفاده در تهويه . ه شود كندانسورها به محيط خارج انتقال داد
R12 گلخانه اي  گاز داراي خواص ناسازگار با محيط زيست بوده وعالوه برداشتن خاصيت اين.  مي باشد

از نظر خصوصيات به اين گاز ) مبرد ( لذا نزديكترين گاز . باعث ايجاد اثرات مخرب در اليه ازن مي گردد 
 مي باشد كه هيچگونه مضراتي براي اليه ازن و محيط زيست ندارد و در اين سيستم از اين نوع R134aبرد م

  .مبرد استفاده شده است 
  

  : نوع مدار تبريد -3-2
در سيستم هاي تهويه موجود در واگنها دو نوع مدار تبريد استفاده شده است كه يك نوع مداري است 

 واگنهاي مسافري نوع آلمان شرقي ، آلمان غربي و فرانسوي استفاده  از آن در تهويهLuwaكه شركت 
اين مدار در عين سادگي داراي كيفيت و كاربرد مناسبي مي باشد لذا در تهويه واگنهاي . كرده است 

دانماركي از اين نوع مدار كه داراي راندمان مناسبي مي باشد استفاده شده است در اين مدار از مجموعه 
 كندانسور ، رسيور ، فيلتر دراير ، شيرهاي مگنت ، مجموعه اواپراتور و مبدل حرارتي استفاده شده كمپرسور ،

  . است 
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آشنايي مجموعه ادارات تعمير و نگهداري به سيستم مزبور يكي ديگر از علل استفاده از اين مدار مي 
  .باشد 

  
  : چيدمان تجهيزات -4-2

جود يونيتهاي هواساز در قسمت باالي كلگي واگن قرار در اين سيستم بر خالف ديگر سيستمهاي مو
دارد كه اين يونيتها هر كدام متشكل از اواپراتور ، هيترهاي الكتريكي و فيلترهاي هوا مي باشند و مجموعه 
كندانسور يونيت به علت وزن و حجم زياد در زير شاسي واگن نصب گرديده است ضمناً در نصب تجهيزات 

  .نس وزني شده است زير واگن رعايت باال
  

  : مشخصات فني تجهيزات -5-2
با توجه به شناختي كه از نقاط ضعف و قوت تهويه ديگر واگنها وجود داشت و با توجه به شرايط آب 
و هوايي و ديگر شرايط در ايران ، در طراحي مشخصات اجزاء سيستم تهويه اين واگنها دقت خاصي به عمل 

  :قوتي در سيستم مزبور به شرح زير شده است آمده است كه باعث ايجاد نقاط 
 در نظر گرفتن ظرفيت باالي سيستم سرمايش بطوريكه در بدترين شرايط آب و هوايي سيستم  -

  .توانايي خنك كردن هواي داخل واگن را داشته باشد 
 متناسب با شرايط آب و هوايي ايران  استفاده از كندانسور و فنهاي مربوطه با ابعاد و مشخصات فني -

در حاليكه اكثر سيستم هاي تهويه موجود در ديگر واگنها در بعضي از مناطق گرمسيري كه داراي آب و 
 .هوايي خشك هستند جوابگو نمي باشند 

 قرار دادن يونيت هواساز در قسمت باالي كلگي واگن باعث كاهش آلودگي اواپراتورها و هزينه  -
 ) .بر خالف تهويه ديگر واگنهاي موجود (  شده است هاي نگهداري

  عدد كمپرسور با كليه تجهيزات ايمني و جانبي 2 استفاده از  -

 عدد كمپرسور كوچكتر به جاي يك عدد كمپرسور بزرگ باعث مي شود كه عالوه بر 2 استفاده از  -
 .كاهش هزينه هاي تعميراتي ، لزومي به استفاده از آنلودرها نباشد 

  فاده از فنها و الكتروموتورهاي مناسب است -
  

 (Pre Cooling and Pre heating) سيستم پيش سرمايش و پيش گرمايش -6-2

وجود سيسـتم پيش سرمايـش و پيش گرمايش يك توانايي بسيار مفيد براي هر سيستم تهويه اي مي 
حساس شده بود اين سيستم به اين قابليت در ديگر واگنها وجود ندارد ولي با توجه به نيازي كه ا. باشد 

توانايي هاي تهويه واگنهاي دانماركي اضافه گرديد و عملكرد آن بدين صورت مي باشد در زمانهايي كه 
سيستم استارت مي نمايد سيستم تهويه با تمام ظرفيت شروع به كار مي نمايد و تا زمانيكه دماي داخل كوپه ها 

در طي اين زمان هيچگونه هواي تازه اي وارد . خود ادامه مي دهد به دماي طراحي نرسد سيستم تهويه به كار 
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الزم به ذكر است ورود هواي تازه تابعي از . سيستم نمي شود و فن سيركوالسيون با دور باال كار مي كند 
بدين صورت كه در كنار هر يونيت هواساز يك دريچه ورودي هواي تازه . دماي هواي برگشتي مي باشد 

ت و جـهت كنتـرل مقدار هواي تازه ، هر دريـچه مجـهز به يك دمپر مي باشد و عملكرد نصـب شده اس
دمپرها توسط يك ترموستات دو مرحله اي متأثر از دماي هواي برگشتي مي باشد و تا زمانيكه دماي هواي 

  .برگشتي در شرايط طراحي نباشد سيستم به عمل پيش سرمايش يا پيش گرمايش ادامه مي دهد 
  

  : نحوه كنترل ظرفيت و دماي كوپه ها -7-2
در سيستم تبريد اين واگنها از دو اواپراتور دو قسمتي استفاده شده است كه در مسير هر قسمت از 

  .مي باشد ) بدون آنلودر (  كمپرسور 2اواپراتورها يك شير مگنت وجود دارد همچنين سيستم داراي 
 استفاده شده است كه معادل NTCر هر كوپه از يك در سيستم تهويه ديگر واگنها جهت كنترل دما د

NTC ها ، دماي ميانگين كوپه را معين مي نمايد ولي در اين سيستم جهت كنترل و اندازه گيري دماي 
يكي از . ميانگين كوپه ها دو عدد ترموستات دو مرحله اي در كانال هواي برگشت قرار گرفته است 

 مي كند جهت كنترل عملكرد دمپرها و سرعت فن سيركوالسيون  مي ترموستات ها كه در بازه بيروني كار
باشد و ترموستات ديگر جهت كنترل ظرفيت سيستم مي باشد ضمن اينكه در مدار كنترل سيستم تبريد يك 

بستن شيرهاي ( عدد پرس استات فشار پائين فرعي وجود دارد كه در صورتيكه فشار مكش به هر دليلي 
افت نمايد يكي از كمپرسورها خاموش مي گردد و نهايتاً اگر فشار مكش پائين ) وا مگنت و يا خنك شدن ه

تر از محدوده تعيين شده در پرس استات فشار پائين اصلي بيايد كمپرسور ديگر نيز خاموش مي كند و در 
ي كه با باال آمدن فشار مكش آغاز مي گردد يكي از كمپرسورها) استارت كمپرسور ( زمان شروع مجدد 

البته ترتيب عملكرد كمپرسورها در هر بار روشن شدن و خاموش شدن كمپرسورها ( دوباره استارت مي كند 
  ) .تغيير مي نمايد

ضمناً با توجه به ظرفيت تبريد باالي اين سيستم نسبت به سيستم هاي موجود و با توجه به در نظر 
 با Axial فن 4ندانسورهاي بزرگتري همراه با گرفتن بدترين شرايط آب و هوايي ايران در اين واگنها از ك

 استفاده شده است كه يكي از فن ها دائماً كار مي نمايد و با روشن شدن سيستم تهويه در مد 2.2kwتوان 
 عدد پرس استات فشار باال 3سرمايش اين فن از ابتدا شروع به كار مي نمايد و عملكرد سه فن بعدي توسط 

  .كنترل مي گردد 
  
  

  :ت ، نصب و تهيه قطعات  ساخ-3
با توجه به اينكه در اين واگنها امكان تغيير دكوراسيون وجود نداشت و جهت نصب تجهيزات فضاي 
محدودي وجود داشت بسياري وسايل و تجهيزات بايد متناسب با فضا و شرايط موجود انتخاب و نصب مي 
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 ضمن اينكه در نصب قطعات به مسئله گرديد و در اين پروژه از فضاها به نحو احسن استفاده شده است
  .باالنس وزني واگن توجه خاصي شده است 

  
  خالصه اي از مشخصات فني-4
  

     CTdbin
o224 CTdbout                  دماي خشك                   =±

o50=     شرايط طراحي   
%50%35 −=inRH15%طوبت نسبي                                      ر=outRH    در تابستان      

  
  CTdbin

o222 ±=       CTdbout
o25−=   شرايط طراحي در زمستان             

  
 

hrKcalRtonQR.................................................................     ظرفيت تبريد سيستم  /36000.12 ≅=  
kwQH......................................................................    ظرفيت هيترهاي الكتريكي  302)69( =×+=  

hrmcfmV.............................................................................    مقدار هواي تازه  af /8500500 3
. ≅=  

hrmcfmV........................................................   حجم كل هواي سيركوالسيون  at /60003500 3
. ==  

 R 134a.............................................................................................................................     نوع گاز 

  Bitzer...................................................................................................................     مارك كمپرسور 
  Semihermetice....       ................................................................................................................نوع 
      4P15.2V.............................................................................................................................         مدل

  11kw.............................................    ...............................................................قدرت موتور كمپرسور 
 2.2kw *  4..............................................................................................    قدرت موتور فن كندانسور 

 1.5kw * 2...........................................     .............................................قدرت موتور فن سيركوالسيون

  
  

  :نتيجه گيري 
اولين سيستم تهويه ايراني با نوع پرتاب هوا از باال در واگنهاي كوپه اي با موفقيت نصب گرديده است 

.  
  .ظرفيت تبريد اين سيستم نسبت به ديگر واگنها باالتر مي باشد  -
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 سطح تبادل حرارت در كندانسور سيستم تهويه ديگر واگنها ، با با توجه به نامتناسب بودن -
افزايش ابعاد كندانسور و تعداد فنهاي مربوطه در اين واگن هاي دانماركي مشكل مربوطه 

 .مرتفع گرديد 

در اين واگنها از سيستم پيش سرمايش و پيش گرمايش استفاده شده است در حالي كه در  -
 .ت و توانايي وجود ندارد تهويه ديگر واگنها اين قابلي

 عدد 2جهت كاهش هزينه هاي تعميراتي و استفاده بهينه از سيستم تهويه در اين واگنها از  -
به جاي يك عدد كمپرسور بزرگتر با آنلودر استفاده ) بدون آنلودر ( كمپرسور كوچكتر 

 .شده است 

 با انتقال رسيور به كاهش وزن كندانسور و ايجاد باالنس وزني در نصب تجهيزات زير واگن -
گاهاً در واگنهاي پارسي مشكل افتادن ( سمت مخالف كندانسور ايجاد گرديده است 

 ) .كندانسورها به علل مختلف ديده شده است 

با توجه با باال بردن يونيت هواساز مقدار ضربه پذيري و آلودگي اواپراتورها در اين سيستم  -
 .كاهش يافته است 

ايران باعث عدم استفاده از تجهيزات گران قيمت خارجي و گامي به ساخت سيستم تهويه در  -
  .سمت خودكفايي مي باشد 

  
  :مراجع 

 ، سيستم هاي تهويه Luwaمدارك ، كاتالوگها و مستندات موجود در آرشيو فني دفتر مهندسي و نظارت مانند كاتالوگ  ]1[
  .پارسي و غيره 

 Bitzerكاتالوگ هاي كمپرسورهاي  ]2[

 ALCO و Danfossالوگ هاي كات ]3[
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