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گلزار تهويه
واحد فني و مهندسي خدمات پس از فروش
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مقدمه

 : تبريد مقدمه

عمل تهويه مطبوع عبارت است از انجام عملياتي روي هوا تا بتوانيم شرايط هواي محل مورد نظـر را  
ايـن شـرايط عبارتنـد از كنتـرل      .براي زيستن، كاركردن يا عمليات صنعتي راحت و مناسب كنـيم 

درجه حرارت، رطوبت و حركت هوا بطور همزمان كه طبق روش معيني بطور اتوماتيك ثابت بماند يا 
ــد  ــر كن .تغيي

در تهويه مطبوع بايد عوامل مختلف هوا را تنظيم و ثابت كرد كه اهم آنها عبارتند از درجـه حـرارت،   
رطوبت هوا، سرعت وزش هوا، صاف كردن هوا از گرد وغبار و از بـين بـردن باكتريهـا و ويروسـهاي    

.موجــود در آن مــي باشــد
همانطور كه مي دانيد بدن انسان در اثر انرژي كه با خوردن مواد غذايي و با صـرف اكسـيژني كـه از    

اين صـرف انـرژي باعـث توليـد     . هوا تنفس مي كنيم، بدست مي آورد، قادر به ادامه حيات مي باشد
. كار عادي بدن اسـت درجه سانتي گراد در حالت  37اين حرارت حدود حرارت در بدن مي شود كه 

به منظور ثابت نگهداشتن اين درجه حرارت بايد مقداري از انرژي كه در اثر اصطكاك در بدن بوجود 
مي آيد دفع شود و براساس تجربه ثابت شده كه وقتي فعاليت انسان بطور عادي است، درجه حرارت 

باشد تـا يـك محـيط    % 60تا % 40حدود  درجه سانتيگراد و با رطوبت نسبي 18محيط بايد كمتر از 
.ايده آل براي او فراهم شود

 انتقال اصوال. ناميم مي سرما را گرما عدم يا بردن بين از يعني باشد مي سرما معناي به تبريد كلمه
  گرما انتقال اما .پذيرد مي صورت وخودبخود طبيعي بصورت سردتر محيط به گرمتر محيط از گرما

 تبريد .پذيرد صورت مكانيكي طريق از بايستي مي ) ساز سرما عمل ( گرم محيط به سرد محيط از
 اطراف محيط دماي از تر پايين به ، جسم يك يا مشخص فضايي دماي ، آن طي كه است مراحلي

 را خارج محيط به حرارت آن دفع و مشخص فضاي از حرارت جذب : ديگر عبارت به يا . رسد مي
. گويند مي تبريد

 و كننده خنك وسيله يك عنوان به )يونيت اسپليت( تكه دو گازي كولرهاي اخير سال چند طي
 توان كننده، خنك دستگاه اين.است يافته گسترش آنها كاربرد و اند شده مطرح نوين تكنولوژي
 ابزوربشن، چيلر بخار، ديگ چون مركزي تاسيسات جايگزين را آن توان مي و داشته نيز را گرمايش

 اسپيليت( تكه دو گازي كولر به روزافزون رويكرد.كرد وابسته تجهيزات و پمپها كننده، خنك برج
  اقتصادي، و فني جوانب بررسي طريق از مركزي سيستمهاي جاي به آن جايگزيني امكان و )يونيت
 ساختان مجريان و صاحبان از شماري توجه  و گرديده سيستم اين از استفاده چشمگير رشد باعث
.است نموده جلب خود به را بزرگ نسبتاً هاي
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 :اثرات تهويه مطبوع بر روي سالمتي

ممكن است كه شما بـه راحتـي در معـرض    . افراد زيادي به كيفيت هواي داخل اهميت مي دهند
سيستم تهويه مطبـوع از ايـن اثـرات مضـر آلـودگي       .آلودگي هواي داخل نيز دچار بيماري شويد

مدلي كه اخيـراً در  . هواي داخل جلوگيري كرده و بسياري از موارد ناشي از آن را كاهش مي دهد
ســــاخت آپارتمانهــــا و منــــازل بــــه منظــــور حفــــظ انــــرژي اســــتفاده مــــي شــــود،   

  شما كه وقتي .شود مي ساختماني بيماري سندروم به منجر كه داده كاهش را فضا طبيعي تهويه
.ايد داده كاهش را خانه سرمايش و گرمايش جهت نياز مورد انرژي كنيد، متوقف را منزل تهويه

  هواي همان چرخه ايجاد وسيله به خانه داخل در رطوبت درجات كه هست نيز معنا بدان اين اما
 و گرد يعني اين و داخل هواي روز به روز شدن تر كثيف يعني اين كه گيرد مي صورت داخل
  حال در فضا داخل در مدام آنها از ناشي آلوده گازهاي و كپك ويروس، باكتري، دود، خاك،

.هستند چرخش
ذرات . ذرات از پوست، مو، لباسها و ورود و خروج كفشها ايجاد شده، در هوا پراكنده مي شونداين 

گازهاي نامطلوب مي توانند به علت رنـگ،  . كپك و قارچ به همراه گرد و خاك وارد خانه مي شوند
در عين حال توجه داشته باشيد . يا چسب ها ايجاد شوند جال دهنده ها، مواد شيميايي، روغني و 

.ميبردويروسهاي آنفوالنزا را در محيط از بين  50%كه رطوبت هوا حداقل تا 
سيسـتم تهويـه   . حل تمامي اين نكات باال، استفاده از فيلترها، تهويه و كنتـرل رطوبـت اسـت   راه 

هر دستگاه تهويه مطبوع يك فيلتر دارد كه نوع فيلتـر  . مطبوع كليه اين نيازها را برآورده مي كند
بهره وري فيلتر . سيستم تهويه يكپارچه به فيلتر كم اثر تري نياز دارد. وابسته به نوع سيستم است

.با توجه به ميزان جذب ذرات و عملكرد آن تعيين مي شود
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تبريد تاريخچه

محل مورد نظـر  عمل تهويه مطبوع عبارت است از انجام عملياتي روي هوا تا بتوانيم شرايط هواي
. كنيم را براي زيستن، كاركردن يا عمليات صنعتي راحت و مناسب

همزمـان كـه طبـق روش    اين شرايط عبارتند از كنترل درجه حرارت، رطوبت و حركت هوا بطـور 
.معيني بطور اتوماتيك ثابت بماند يا تغيير كند 

در تهويه مطبوع بايد عوامل مختلف هوا را تنظيم و ثابت كرد كه اهم آنهاعبارتند از درجه حرارت، 
رطوبت هوا، سرعت وزش هوا، صاف كردن هوا از گردوغبار و از بين بـردن باكتريهـا و ويروسـهاي    

.موجود در آن مي باشد
صرف اكسيژني كـه از  همانطور كه مي دانيد بدن انسان در اثر انرژي كه با خوردن مواد غذايي و با

.هوا تنفس مي كنيم، بدست مي آورد، قادر به ادامه حيات مي باشد
درجه سانتي گراد  37اين صرف انرژي باعث توليد حرارت در بدن مي شود كه اين حرارت حدود  

. در حالت كار عادي بدن است
نگهداشتن اين درجه حرارت بايد مقداري از انرژي كـه در اثـر اصـطكاك در بـدن    به منظور ثابت

بوجود مي آيد دفع شود و براساس تجربه ثابت شده كه وقتـي فعاليـت انسـان بطورعـادي اسـت،      
%  60تـا  %  40نسـبي حـدود   درجه سانتيگراد و با رطوبـت  18درجه حرارت محيط بايد كمتر از 

.باشد تا يك محيط ايده آل براي او فراهم شود
.ناميم كلمه تبريد به معناي سرما مي باشد يعني از بين بردن يا عدم گرما را سرما مي

. وخودبخود صورت مـي پـذيرد  اصوال انتقال گرما از محيط گرمتر به محيط سردتر بصورت طبيعي
مـي بايسـتي از طريـق مكـانيكي     ) سرما سـاز  عمل( اما انتقال گرما از محيط سرد به محيط گرم 

.صورت پذيرد 

:  دما 
.دما مقياس شدت ، يا سطح گرما است 

:واحد كميت گرما 
  اكثرا كه ، است بريتانيائي حرارتي واحد ، شود مي محاسبه گرما كميت اندازه آن با كه واحدي 

 يك دماي بردن باال براي الزم حرارتي انرژي مقدار . شود مي شناخته BTU آن تلخيص بوسيله
  فارنهايت درجه يك مقدار به ، آب پاوند

(British thermal unit ) 
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:تبريد

 آب يا هوا تواند مي سيال( ديگر سيال به آن دفع و سيال يك از حرارت جذب از است عبارت تبريد
 از حرارت جذب مستلزم سرما حفظ تبريد سيستمهاي كليه در.)باشد ديگر مايع يا گاز نوع هر ويا

.باشد مي باالتر حرارت درجه با محيطي به حرارت اين كردن خارج و كمتر حرارت درجه با موادي

بارسرمايی

  اين جمله از .هستند دخيل ساختمان برای نياز مورد سرمايی بار تعيين در زيادی پارامترهای
 سرمايی بار و بوده وسايل و افراد توسط شده توليد بارحرارتی نورخورشيد، هوا، نفوذ عوامل

 بارسرمايی محاسبه برای گام اولين .می باشد گرمازا عوامل ساير و عوامل اين تمام مجموع کل،
  و می شود تعيين منطقه جغرافيايی شرايط به توجه با دما اين که بوده خارج طرح دمای از آگاهی
.است مشخصی دوره در هوا دمای متوسط بيانگر

بطور کلی در صورتيکه يک دستگاه تهويه مطبوع با توجه به دمای طرح خارج انتخاب شود 
قابليت اين را خواهد داشت تا در شرايط آب و هوايی عادی فصل، بار سرمايی مورد نياز را  

.تامين کند ولی در شرايط نامعمول گرما ممکن است نتواند کل بار را تامين نمايد
  در 70F معمول بطور که می باشد داخل طرح دمای سرمايی، بار محاسبه در مهم دمای دومين

 دارد سرمايی بار ميزان در مهمی تأثير خارج و داخل طرح دمای اختالف .می شود گرفته نظر
 تهويه واحد به نياز بنابراين و شده بيشتر گرما انتقال سرعت دما اختالف افزايش با حقيقت در و
.می باشد باالتری ظرفيت با

رطوبت

 .دارد افراد آسايش روی زيادی تاثير هوا رطوبت .می گويند سايکرومتريک را هوا بررسی علم
  حقيقت در .است تعريق عمل می دهد انجام شدن خنک منظور به انسان بدن که کارهايی از يکی

 شدن خنک موجب بدن از حرارت جذب با و شده تبخير پوست روی شده جمع عرق عمل اين با
  و شده مواجهه مشکل با عرق تبخير عمل باشد باال هوا نسبی رطوبت هنگاميکه .می شود آن

.می شود افراد در بدی احساس موجب
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بطور کلی هر چه رطوبت نسبی هوا پايين تر باشد عمل تعرق و تبخير بهتر انجام شده و افراد  
بنابراين يکی از وظايف سيستم های تهويه خارج کردن رطوبت  . احساس آسايش بيشتری می کنند

بدين منظور دستگاه با پايين آوردن  . اضافی از هوا و آوردن سطح آن در حد استاندارد می باشد
دمای هوا به زير نقطه شبنم موجب تقطير مقداری از رطوبت هوا می شود و اين آب حاصل از  

بايد توجه داشت يک سيستم تهويه که بطور  . چگالش بخار هوا به نحوی از سيستم خارج می شود
مناسب طراحی شده باشد در دوره های به اندازه بلند کار کرده و موجب خارج شدن رطوبت  

می شود ولی در صورتيکه يک دستگاه با سايز بزرگتر از حد نياز انتخاب شود عمًال سيکلهای  
.خاموش دستگاه بلند مدت شده و عمل رطوبت گيری به خوبی انجام نمی شود

بنابراين يک دستگاه تهويه مطبوع در حالت سرمايشی با پايين آوردن دمای خشک و رطوبت   
.هوا آنرا دربازه آسايش افراد قرار می دهد

هوا فيلتراسيون

 توسط گرفتگی از اپراتور و کويل محافظت يکی می گيرد صورت منظور دو به هوا فيلتراسيون
  می پاکتر هوای تامين منظوره به آالينده ذرات از هوا تصفيه ديگری و هوا در موجود ذرات
.باشد
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گردش هوا

 محيط و اواپراتور کويل روی هوا گردش برای محوری فن يک از می توان سردخانه يک در
  و مسير باالی فشار افت و کانال وجود به توجه با مطبوع تهويه سيستم يک در ولی کرد استفاده

 بايد ندارند را مسير اين در هوا راندن برای باال فشار تامين قابليت محوری فنهای آنجاييکه از
.می کنيد مشاهده آنرا نمونه زير شکل در که کرد استفاده  سانتريفوژ فنهای از

:تبريد

 آب يا هوا تواند مي سيال( ديگر سيال به آن دفع و سيال يك از حرارت جذب از است عبارت تبريد
 از حرارت جذب مستلزم سرما حفظ تبريد سيستمهاي كليه در.)باشد ديگر مايع يا گاز نوع هر ويا

.باشد مي باالتر حرارت درجه با محيطي به حرارت اين كردن خارج و كمتر حرارت درجه با موادي
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:مقدمه و تعريف مبرد 

 قديمي، مبردهاي جايگزيني جديد، مبردهاي زمينه در زيادي بحثهاي اخير سالهاي در
  به و ما كشور در رسد مي نظر به.است گرفته صورت كدام هر معايب و مزايا و كاربردها
 بين توافقات و اطالعات هنوز پيمانكاران و مشاور مهندسين جامعه بين در خصوص

 شاهد بعضا دليل همين به .است نشده ارائه و تدوين خوبي به زمينه اين در المللي
 مي مشاور مهندسين از بعضي توسط آنها از استفاده بر اصرار و مبردها نادرست انتخاب
 همچنين و آنها كاربرد مبردها، مورد در الزم اطالعات برخي مقاله اين در .باشيم

 ارائه استفاده قابل شكلي به اخير، سالهاي در گرفته صورت جهاني توافقات و مصوبات
.شود مي

ست؟ مبرد چي
  

 كه گرديد منتشر مختلف مراجع توسط ليست زيادي تعداد ميالدي دوم هزاره پايان در
  ليست جمله از بودند؛ مختلف هاي زمينه در بيستم قرن هاي برترين دهنده نشان

 سرمايش كامپيوترها، و فضا به سفر پرواز، از پس ليست اين در .»اختراعات برترين«
 سرمايش، بدون كه است اين امر اين دليل .بود گرفته قرار قرن اين برتر اختراع ده جزو

 انجام و پزشكيمدرن ساختمانهاي و تجهيزات آسمانخراشها؛ ساخت غذا؛ نگهداري
.نبود پذير امكان صنعتي فرايندهاي از بسياري
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ماده اي كه در يك سيكل تبريد «: را چنين معنا مي كند Refrigerantواژة Websterفرهنگ لغات
 «.و يا به صورت مستقيم نظير يخ براي ايجاد سرما به كار مي رود

بيش از صد مبرد مختلف را به همراه نامگذاري و طبقه بندي آنها برشمرده  ASHRAE 34استاندارد
 .هر چند كه بسياري از آنها در سيستمهاي سرمايش معمول استفاده چنداني ندارد. است

تاريخچه 

 ماشين اولين .گردد برمي ميالدي نوزدهم قرن اواسط به مكانيكي سرمايش از استفاده تاريخ
 عنوان به اتر از ماشين اين در .شد ساخته 1834 سال در پركينر ژاكوب توسط مكانيكي سرمايش

  سال در و كربن اكسيد دي 1866 سال در .بود شده استفاده تبخيري ـ تراكمي سيكل يك در مبرد
  فرآيندهاي به محدود تنها سيستمها اين از استفاده .شد منظوراستفاده بدين آمونياك 1873

.شد مي صنعتي بعضا و آزمايشگاهي
  قالبهاي توسط دوره اين در غذايي محصوالت قالبهاي توسط دوره اين در غذايي محصوالت نگهداري

  سيكل بيستم قرن ابتداي در .گرفت مي انجام شد، مي توليد يا آوري جمع زمستان در كه يخ بزرگ
 سن درMilamساختمان .گرفت قرار استفاده مورد ساختمانها سرمايش و مطبوع تهويه براي تبريد

 سال در .شد مطبوع تهويه سيستم به مجهز كامل طور به كه بود ساختماني نخستين آنتونيوتگزاس
  چيلر اولين .داد قرار استفاده مورد را 1926 يعنيCFCمبرد اولين ميدگلي توماس 1926

  ساخته 1931 سال در كرير ويليس توسط مطبوع تهويه و صنعتي سرمايش مصارف براي سانتريفوژ
.شد

بعضي از مبردها بنا به داليلي كه بعدا گفته خواهد شد، بيش از بقيه مورد استفاده قرار گرفتند از 
 .CFC11و HCFC-22  ،FC-12جمل

  مطرح آن از ناشي عوارض و ازن اليه شدن نازك از دانشمندان نگراني ميالدي هفتاد دهه اواسط در
 بررسي و بحثها .شدند شناخته موضوع اين عوامل از يكي عنوان بهGCFCوCFCمبردهاي و شد
  اي برنامه طي است الزم آن موجب به كه گرديد 1987 سال در مونترال پروتكل تصويب به منجر ها

 ديگري مواد و شده خارج استفاده و توليد برنامه ازHCFCوCFCمبردهاي تمام شده بندي زمان
.شوند آنها جايگزين
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ميالدي بحث گرم شدن هواي زمين مجددا استفاده از مبردها را مورد انتقاد   90در دهه 
جدي قرار داد، چرا كه دستگاه هاي سرمايش و تهويه مطبوع مصرف كنندگان عمده انرژي 

درصد مصرف انرژي، مربوط به مصارف انرژي  35در اياالت متحده حدود . مي باشند
همچنين بسياري از مبردها خود . ساختمانها از جمله سرمايش و تهويه مطبوع است

بدين ترتيب اين مواد در دهه هاي اخير هميشه موضوع  . گازهاي گلخانه اي مي باشند
.بحث و بررسي بوده اند

 (CFC’s)كلروفلوئوروكربنها
تا اواسط دهه هشتاد  . مي باشند R-11و R-114 ،R-113  ،R-12رايجترين مبردهاي اين گروه

ميالدي استفاده از آنها در سراسر دنيا معمول بود اما به موجب پروتكل مونترال استفاده و توليد آنها از 
در كشورهاي توسعه يافته متوقف شده و در كشورهاي در حال توسعه نيز طبق برنامه و به  1995سال 

استفاده از كلروفلوئوروكربنها با تمام انواع كمپرسورها و در سيكل  . تدريج جمع آوري خواهند شد
راندمان و ايمني باال و غيرقابل اشتعال بودن از خواص مثبت آنها  . تراكمي ـ تبخيري امكان پذير است

 .متاسفانه اين مبردها صدمات جبران ناپذيري را به اليه ازن وارد مي كنند. است

(HCFC’s)هيدروكلروفلوئوروكربنها
R-22سيكلهاي در مبردها اين .گيرد مي قرار گروه اين در باشد، مي مبرد ترين استفاده پر كه  
  براي برنامهCFCمبردهاي مانند .هستند استفاده قابل كمپرسورها انواع تمام با و تبخيري ـ تراكمي

.است انجام حال در كشورها تمام در آنها از استفاده ممنوعيت

CFC and HCFC

Ozone layer

sunbeams

Harmful
ultraviolet rays
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:تبريد واحد 

 شبانه يك طي در را گراد سانتي درجه صفر آب تن يك كه برودتي مقدار از است عبارت تبريد تن
  نشان فقط تبريد تن كه است ذكر قابل كند تبديل گراد سانتي درجه صفر يخ تن يك به روز

 مي ساعت در يو تي بي BTU 12000 و وات كيلو 3.5 معادل و است حرارت انتقال ميزان دهنده
.باشد

:تبريد صنعت 

  جمله از مختلفي هاي زمينه در كه باشد مي تبريد صنعت دنيا امروزه صنايع بزرگترين از يكي
  به كه باشد مي غيره ساختمانهاو در مطبوع تهويه ، خاص مصارف شيميايي، صنايع ، موادغذايي

. باشد مي ساختمانها در مطبوع تهويه مورد در ما بحث درضمن.است شده داده توضيح اختصار

غذاييمواد )الف

نگهداري مواد غذايي در سردخانه وعرضه به بازاردر فصول مختلف -1
منجمد كردن مواد غذايي مثل گوشت -2
پاستوريزه كردن و نگهداري شير وتهيه وتوزيع بستني -3
غذاييخشك كردن مواد  -4

صنايع شيميايي) ب

جداكردن گازها   -1
تقطير گازها -2
رطوبت گيري از هوا -3
جامد سازي ماده از محلول  -4
نگهداري مايع در فشار كم -5
دفع حرارت در تحوالت شيميايي -6
خنك كاري موتور وسايل نقليه -7
8- ...
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مصارف خاص) ج

F حدود تا فلزات كردن سرد -1 .است آنها كردن سخت عمليات منظور به –125
.مختلف گروهاي با خون نگهداري براي بخصوص مختلف داروهاي تهيه براي داروسازي درحرفه-2
  جاسازي سالن كف در ئيكه ها لوله داخل از سرمازا ماده عبور با كه يخ روي اسكي سالنهاي در -3

.گردد مي منجمد سالن كف در موجود آب اند شده

 ريزي بتن از قبل بتن كردن سرد اعمال از نيز سدها ايجاد در ،بخصوص بتني ي ساختمانها در -4
 سد ومقاومت استحكام و همديگر در ذرات بيشتر فشردگي نتيجه ودر آن حجم كردن كم يعني

...و ولرزش فشار درمقابل

انجماد آب شور دريا وجدا شدن نمك از يخ  .شيرين كردن آب دريا كه از ضروريات زندگي است  -5
.وآب كردن مجدد يخ وتبديل آن به آب شيرين

تهيه يخ توسط دستگاههاي يخ ساز -6

استفاده در تهويه ساختمانها )د

.  درتابستان براي توليد سرمايش درمنازل از كولر آبي بهره مي گيرند -1

  درآنجا باشدكه مي نياز مورد آزمايشگاهها و دركارخانجات حياتي امر  بعنوان نيز صنعتي تهويه -2
.بود خواهد تبريد دستگاههاي با گرم فصول در بخصوص عمليات عمده قسمت نيز
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انواع دستگاه های تهويه مطبوع

  در .می باشد اسپليت های سيستم و پکيج سيستم های مطبوع تهويه دستگاه های اصلی گروه دو
  قسمت اسپليت انواع در .می باشند موجود محفظه يک در دستگاه اجزای کليه پکيج سيستم های

  واحد دو اتصال برای حال عين در .می گيرد قرار خارج در کندانسور قسمت و داخل هواساز
  اساس بر ديگر تقسيم بندی .می شود استفاده الکتريکی سيم های و مسی لوله های از يکديگر به

  سيستم های دسته دو اساس اين بر که می باشد تهويه تحت محيط بداخل تامين هوای انتقال روش
 ديده اسپليت و پکيج نوع دو از کانالی سيستمهای شکل در .دارند وجود کانال بدون و کانالی

.می شود

 
دستگاه های تهويه مطبوعبندی تقسيم 

:دسته بندی زير وجود دارد Supplyبر اساس روش نصب و روش تامين هوای 
  مبرد خود از بغير ثانويه عامل از محيط خنک سازی برای سيستم ها اين در:چيلر سيستم های

  در شدن خنک از پس ثانويه عامل اين .می شود استفاده گليکول و آب مخلوط يا آب مانند
 فرستاده ساختمان در مستقر کويلهای فن يا و هواساز واحد کويلهای بداخل چيلر دستگاه
  ظرفيتهای از دستگاهها اين .بازمی گردد دستگاه به مجددٌا محيطی گرمای جذب با و می شود
  مانند باال بسيار ظرفيتهای تا معمولی سردکن آب يک حد در کوچک بسيار از مختلفی

  ساخته جذبی چيلرهای همچنين سانتريفورژ و پيستونی روتاری، کمپرسورهای با چيلرهايی
.می شوند
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:سيستم های پکيج کانالی

در . هر سيستمی که تمام تجهيزات را در يک واحد داشته باشد پکيج ناميده می شود 
اين نوع سيستم در خروجی دستگاه هوای تامين ايجاد شده و توسط کانال به محل 

.مورد نظر انتقال می يابد
 
 

:  سيستم های اسپليت کانالی
هر سيستمی که تجهيزات آن در واحدهای مختلف باشد و برای اتصال آنها به يکديگر از 

.لوله های مخصوص تبريد استفاده شود اسپليت ناميده می شود
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: سيستم های اسپليت بدون کانال
سيستم های اسپليت مانند کولرهای گازی اسپليت که در اماکنی که امکان نصب کانال 

.وجود ندارد مورد استفاده قرار می گيرند

 

: سيستم های پکيج بدون کانال

5000 ظرفيتهای در که پنجره ای گازی کولرهای جمله آن از BTUH تا  
32000BTUHبگونه ای ديوار يا پنجره داخل بايد را آنها نصب برای .می شوند ساخته 

 خارج محيط سمت در آن کندانسور کويل و داخل به آن اواپراتور کويل که کرد نصب
 اشاره هوا نامناسب توزيع و سروصدا ايجاد به ميتوان آن مشکالت از .شود نصب

 برده بکار موضعی سرمايش برای که است پرتابل تهويه دستگاههای ديگر نوع .کرد
 دميدن برای مثال بعنوان کند هدايت خاص نقطه يک به را شده تهويه هوای و شود می

.می کند کار گرمی هوايی شرايط در که فرد يک به سرد هوای
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:سيستم های تبخيری

 بر آبی کولرهای.می شود استفاده هوا کردن خنک برای آب تبخير از سيستم ها اين در 
.است محدود آنها در هوا دمای کاهش قابليت ولی کرده کار سيستم اين اساس

:  روشها ي تبريد 

تبريد تراكم تبخيري١.

تبريد جذبي٢.

تبريد افشانه اي بخار ٣.

تبريد ترموالكتريكي۴.

تبريد مغناطيسي۵.
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سيكل تراكم تبخيري-1

 مي عبور شرايط يا حالت تغيير تعدادي از چرخد مي سيستمي در مبرد ماده كه هنگامي
 عبور از پس و نمايد مي شروع اوليه حالت يك از مبرد . نامند مي تحول را يك هر كه كند

 يك . گردد مي بر اوليه حالت به مجددا شود مي ناميده سيكل كه تحوالت سري يك از
تقطير ، تراكم ، تبخير ، انبساط . است شده تشكيل زير تحول چهار از ساده تراكم سيكل

 :مراحل بنيادي و اساسي تبريد عبارتند از
و تراكم مبرد افزايش درجه حرارت مبرد-1
و تبدبل گاز داغ به مايع   تغيير فاز-2
تعديل فشار مبرد   انبساط مايع-3
تبخير مبرد مايع  -4

:سيستم تراكمي

سيکل تبريد تراکمی
اين فصل به بررسی دقيقتر سيکل تراکمی پرداخته و با فرايندهای مختلف در اين سيکل 
آشنا می شويم در ابتدا با مفاهيم انتقال حرارت و خواص فيزيکی مواد آشنا خواهيم شد و 

.سپس به بررسی سيکل می پردازيم
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گرما و انتقال حرارت

  سرد يا گرم از صحبت هنگاميکه بنابراين .می باشد جسم يک داخلی انرژی مقدار مفهوم به گرما
  معياری دما .می باشد نظر مد آن داخلی انرژی کاهش يا افزايش حقيقت در می شود جسم يک شدن

  ميزان بيانگر نمی تواند دما داشت توجه بايد ولی می باشد جسم يک در مولوکولها حرکت شدت از
  به سانتيگراد درجه ١٠٠ جوش آب ليوان يک گرمای ميزان مثال عنوان به .باشد جسم گرمای
 دما از استفاده .می باشد سانتيگراد درجه٢۵ دمای با درياچه يک در موجود آب از کمتر مراتب
  از هميشه گرما کلی قانون بنابريک .باشد مطرح گرما انتقال بحث که می باشد توجه مورد زمانی

.می يابد انتقال تر پايين دمای با جسم به باالتر دمای با جسم يک

:براين مبنا سه روش کلی برای انتقال حرارت بين دو جسم وجود دارد که عبارتند از

.می گيرد صورت حرارات انتقال و بوده مستقيم تماس در جسم دو که هنگامی :رسانش
.هنگامی که يک سيال واسط انتقال حرارت را انجام می دهد: جابجايی

.هنگامی که انتقال حرارت توسط امواج الکترومقناتيس صورت می گيرد: تابش

 دمای که است گرمايی مقدار برابر بی تی يو يک .می باشد BTU حرارت واحد انگليسی سيستم در
  کيلوکالری حرارت ميزان بيان برای ديگر واحد .می برد باال فارنهايت درجه يک را آب پوند يک

  ميزان به آب کيلوگرم يک دمای بردن باال برای الزم گرمای مقدار کالری کيلو يک که می باشد
10C است.

برای سنجش توان يک دستگاه تهويه مطبوع از ميزان گرمای جذب شده توسط آن در واحد زمان   
کيلو ( Kcal/hrو يا ) يو بر ساعت.تی.بی( BTUکه اين مقدار می تواند برحسب . استفاده می شود
.  بيان شود) کالری بر ساهت

موجود است  BTU/hr 12000در حقيقت وقتی گفته می شود يک دستگاه تهويه مطبوع با ظرفيت   
. يو در هر ساعت از محيط می باشد.تی.بی ١٢٠٠٠اين دستگاه قادر به جذب گرمايی معادل 
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 کيلوژول اصل در( KW کيلووات واحد از حرارتی ظرفيت بيان برای SI سيستم در
:است زير شکل به آن تبديل که شود می استفاده )باشد می ثانيه بر

lKW=3415BTU/hr=860Kcal/hr
 در و باشد می محيط از گرما جذب مفهوم به اصل در سرمايش داشت توجه بايد

 منتقل خارج محيط به داخل محيط از گرما عمل اين با مطبوع تهويه سيستمهای
.می باشد گرما انتقال منظور و نداشته مفهوم "سرما افزودن" عبارت بنابراين .می شود

جوشش
 تا می کند افزايش به شروع آن دمای آب، مانند مايع يک به دادن گرما صورت در

 ثابت، دمای در بلکه نشده مايع دمای افزايش موجب گرمايش فرايند ادامه که زمانی
 جوش به مايع می گوييم حال اين در .می کند گازی حالت به فاز تغيير به شروع مايع
 می شود افزوده آن به که گرمايی و مانده ثابت مايع دمای جوش هنگامه در.است آمده

.می شود گاز به مايع حالت از مولکولها فرار برای الزم انرژی تامين صرف

فشار بخار
 تعدادی مايع هر سطح در .شود شناخته بخار فشار بايد ابتدا جوشش فرايند درک برای

 از مولکولی بين نيروهای بر غلبه با کنند کسب کافی انرژی که آن مولکولهای از
 بخار همواره مايع سطح در نتيجه در که می شوند محيط وارد و کرده فرار مايع سطح
 و می باشد ارتباط در مايع نوع و دما با که می باشد فشاری دارای بخار اين .دارد وجود

.می شود شناخته مايع دمای در )مايع اشباع فشار( بخار فشار نام به
 در مايع با همواره باشد، کمتر اطراف محيط فشار از مايع يک بخار فشار زمانيکه تا

 به مجدد تعداد همان شود جدا مايع سطح از که مولکول تعداد هر يعنی .است تعادل
.بازمی گردد مايع
 به مايع بخار فشار رسيدن با و يافته افزايش بخار فشار دما افزايش صورت در حال
 هنگام اين در که داشته را گازی فاز به يافتن راه فرصت مايع مولکولهای محيط فشار

.می افتد اتفاق جوشش

دما-رابطۀ فشار
 مثال عنوان به.دارد بستگی محيط فشار به مايع يک جوش نقطۀ شد گفته که همانطور

مانند شهری در ولی آمده جوش به سلسيوس درجه١٠٠ در دريا سطح کنار در آب



٢٣

درجه سلسيوس به جوش ٩٧آب در دمای تقريبی  90KPAتهران با فشار هوای تقريبًا 
درجه سلسيوس ٨٩متر دمای جوش آب به ٣٠٠٠می آيد و يا در منطقه ای با ارتفاع 

 .می رسد
 که ديد می توان و می شود مشاهده آب جوش دمای و فشار بين رابطۀ زير نمودار در 

.می آيد جوش به سلسيوس درجه٢٠ دمای در آب کيلوپاسکال ٣تا٢ فشار در
 
گرمای محسوس و نهان 

 به .می شود ماده يک دمای افزايش موجب که می شود گفته گرمايی به محسوس گرمای
 افزايش به شروع آن دمای غيراشباع مايع يک دادن حرارت صورت در مثال عنوان

 صورتيکه در حال.باشد می محسوس گرمای جذب حال در می شود گفته که کند می
 ثابت آن دمای ولی باشد می گرما جذب حال در اينکه با باشد جوشش حال در مايع
.نامند می نهان گرمای نام به را گرما اين.است

سيکل تبريد تراکمی
 محيط از گرما جذب برای مايع نهان گرمای خاصيت از تراکمی تبريد سيکل در

 گرما جذب به شروع جوشيدن با )مبرد مايع بنام( مايع يک حقيقت در .می شود استفاده
 بودن باال بدليل .می شود ديده فشار تحت اسپری در عمل اين مشابه .می کند هوا از

 صورت در حال می باشد، محيط دمای از باالتر آن جوش دمای اسپری قوطی در فشار
 از و کرده جوشيدن به شروع مايع قوطی، داخل فشار کاهش بدليل آن نازل فشردن

 لمس با حالت اين در دليل بهمين .می کند جذب را گرما اطراف محيط و اسپری بدنۀ
.می باشد محيط از سردتر اسپری، بدنۀ کردن

 مبرد مايع نهان گرمای توسط شده جذب گرمای اعظم قسمت تراکمی تبريد سيکل در
 در محسوس گرمای به مربوط نيز کوچکی قسمت و )%٩۵ از بيش اشباع ناحيۀ در

 قسمت در مبرد مايع که می باشد شکل بدين کاری سيکل .می باشد هيت سوپر ناحيۀ
 و می باشد محيط دمای از پايين تر آن جوش نقطۀ که دارد قرار فشاری در اواپراتور

 تبديل خود و می کند جذب عبوری هوای از را گرما و کرده جوشش به شروع بنابراين
 افزايش با قسمت اين در و رفته کمپرسور قسمت به حاصله بخار .می شود بخار به

 بخار اين سپس و رسانده محيط دمای از باالتر مقداری به آنرا جوش دمای بخار فشار
.شود می کندانسور وارد
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در کندانسور با گذشتن هوا از روی کويل کندانسور و انتقال گرما از بخار به هوا عمل ميعان 
در مرحلۀ بعد با گذراندن مبرد از  . روی بخار مبرد صورت گرفته و مجدد به مايع تبديل می شود

قسمتی به نام شيرخفقان، فشار مايع خروجی از کندانسور به فشار اواپراتور تقليل يافته و سيکل  
.تکرار می شود

 بسته مدار يك در )مبرد( سرمازا ماده نوع يك وجود از تراكمي كننده سرد سيستمهاي كليه در
 مي انجام متوالي و پيوسته طور به كردن سرد عمل سيستمها اين در .شود مي استفاده نفوذناپذير

 يك اساس بر ها كننده سرد تمام .)نامند مي سيكل يك را يكنواخت عمليات سري يك تكرار(گيرد
 كردن متراكم براي كمپرسور يك از مكانيكي عمليات با سردكردن در.ميكنند عمل معين سيكل
  تبخيري تراكم سيكل گاهي و تراكمي سيكل را حاصله سيكل ترتيب اين به و شود مي استفاده گازي

 به آن وتبديل بخار تراكم عمل كه است علت اين به تبخيري تراكم سيستم نام بردن بكار .نامند مي
 حرارتي انرژي انتقال ترتيب اين به و گردد مي انجام كندانسور و كمپرسور بوسيله سرمازا مايع

.شود مي حاصل

 دفع را آن ديگر قسمت در و كرده جذب را خود محيط حرارت سيكل از قسمت يك در زا سرما ماده
 از و قبال كه را حرارتي كه دهد مي قرار وضعيتي در را سرمازا گاز كمپرسور ديگر عبارت به . كند مي

  ديگر محيط به محيطي از را حرارت كمپرسور چون .بدهد پس بود كرده جذب كم فشار با محيطي
.گويند مي نيز حرارتي پمپ آن به دهد مي انتقال

 كه است شده تشكيل ضعيف فشار قسمت يك و قوي فشار قسمت يك از كننده سرد سيستم يك
.شود مي دفع قوي فشار سمت در و شود مي گرفته ضعيف فشار سمت از حرارت
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 :قسمت فشار ضعيف

 شير از كه ترتيب اين به . نمايد مي تكرار مرتبا را )كامل سيكل(دوره يك مبرد ماده سيكل در
 كمپرسور به كوپرسور مكش لوله طريق از بعد و رود مي اواپراتور طرف به و كرده حركت انبساط

  به قسمت اين فشار مقدار گويند ضعيف فشار قسمت را كمپرسور ورودي تا انبساط شير از رود مي
  فشار داشت نظر در بايستي .دارد مل كا بستگي سرد محيط و اواپراتور ورودي دماي و سيستم نوع

  قسمت يا يين پا فشار با قسمت را قسمت اين و است ثابت كمپرسور تا انبساط شير خروجي از
 به است پايين فشار از قسمت مهمترين تنهايي به اواپراتور چون و نامند مي سيستم ضعيف فشار
.شود مي اطاق اواپراتور كويل به اغلب ضعيف يا پايين فشار اصطالح سبب اين

.شود مي ناميده نيز عقب فشار اوقات گاهي پايين قسمت در فشار

 :قسمت فشار زياد

 كه مبرد مايع حامل لوله و مبرد مايع مخزن -كندانسور -كمپرسور از گاز خروج لوله -كمپرسور
.شود مي ناميده زياد فشار قسمت نام به باشد مي تبريد سيستم از قيمانده با قسمت

  جزء را كمپرسور معموال ولي است كم فشار با گاز محتوي روغن محفظه يا كمپرسور كارتر عمال
. شود مي محسوب زياد فشار با قسمت

.شير انبساط و كمپرسور در واقع سر حد تقسيم اين دو قسمت هستند
 . دارد وجود اصلي دستگاه چهار تراكمي تبريد سيستم در

,كمپرسور
,كاندنسر 
اواپراتور  
.كپيالري تيوب و يا شير انبساط  

گاز داغ شده از  . كمپرسور گاز مبرد را در مدار جريان داده و همچنين فشار آنرا افزايش مي دهد
. كمپرسور وارد كندانسور شده و در اثر انتقال حرارت به مايع تبديل ميشود 

مايع مبرد خارج شده از كندانسور به كپيالري تيوب مي رسد و در اثر افت فشاري كه كپيالري 
تيوب ايجاد مي كند فشار مايع مبرد و دماي آن كاهش مي يابد و در اثر فشار ايجاد شده در 

كپيالري تيوب مقداري از مايع مبرد تبديل به گاز شده و مخلوطي از مايع وگاز مبرد وارد اواپراتور 
.مي شود
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باقيمانده مايع مبرد در اواپراتور تبخير ) جريان  با هواي در حال( در اثر انتقال حرارت در اواپراتور 
به اين ترتيب سيكل  . اواپراتور گاز فوق داغ خارج شده و وارد كمپرسور مي شود خروجي شده و در 

.تبريد ادامه دارد 
اواپراتور تبخير مبرد مايع در فشار و دماي ثابتي انجام مي شود كه به دما و فشار اواپراتور در 

بايد كمتر باشد تا انتقال حرارت انجام  ) هوا با آب ( اواپراتور از دماي سيال دماي . معروف است
در فشار و دماي ثابتي انجام ميشود كه به دما و  مايع  بهدر كندانسور نيز تقطير گاز مبرد . گيرد

).براي اكثر مبردها ( فشار كندانسور معروف است 
.بايد بيشتر باشد تا انتقال حرارت انجام گيرد ) هوا با آب ( دماي كندانسور از دماي سيال  
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 :هيت پمپ

 محيط يك از را گرما دستگاهها اين .هستند مطبوع تهويه تكنولوژي اصلي قسمتهاي از پمپها هيت
 يك در را گرما اجزاء اين سرمايش، درصد .دهند مي انتقال مبرد ماده طريق از و ديگر محيط به

 سرمايش به منجر كه دهند مي انتقال بيرون فضاي به صنعتي جاي يا اتاق مثل بسته محيط
 تهويه و كننده خنك هاي سيستم در پمپ هيت نقش مهمترين اين .شود مي مذكور منطقه
  خارج گرماي توانند مي آنها .كنند مي كمك پروسه اين نگهداري به پمپها هيت البته .است مطبوع

 از استفاده با بالعكس جرخه در نيز دروي محيطهاي و كنند پمپ داخل به را بيرون هواي از شده
.شد خواهند گرم سرما،

پمپ حرارتی

 اواپراتور و کندانسور تراکمی سيکل با مطبوع تهويه دستگاه يک در صورتيکه در
 تغييری سيکل در بواقع حالت اين در.گوييم می حرارتی پمپ يک سيستم به شوند جابجا

 در.دهد می انتقال بداخل و کرده جذب را بيرون حرارت سيستم تنها و نشده حاصل
 شير بنام مکانيزمی از باشند می دارا توما را گرمايش و سرمايش حالت سيستمهايی
  .شود می استفاده وضعيت تغيير برای چهارطرفه



٢٨

در دو شکل . همچنين شيرهای يکطرفه برای تنظيم جهت جريان بکاربرده می شوند
.زير يک سيستم را در دو حالت گرمايش و سرمايش مشاهده ميکنيد
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  از استفاده و بوده الکتريکی هيترهای از باالتر راندمانی دارای حرارتی پمپهای داشت توجه بايد
 ٣تا ٢( بود خواهد تر صرفه به مقرون گرمايی، المنهای طريق از گرمايش به نسبت آنها

  که شوند می استفاده گرمايش برای تنها و بوده منظوره تک حرارتی پمپهای از تعدادی .)برابر
  آبهای يا و زمين داخل در توان می را آنها کندانسور و بوده يکطرفه شير و شيرچهارطرفه فاقد

.داد قرار زمين، داخلی گرمای جذب برای زيرزمينی

 :بهره وري هيت پمپ

 مشابه سيستمهاي .دارند گرمايي حل راه يك عنوان به زيادي مزاياي دستگاهها اين
 و كمتر گذاري سرمايه آن، نتيجه كه شوند مي استفاده نيز گرمايش براي كن خنك
 را گرما پمپها هيت فسيلي، سوخت خالف بر .آنهاست نگهداري و خريد در بيشتر راجتي

  مقايسه در و است باالتر يا و يك به سه آنها وري بهره نسبت.گيرند مي بيرون هواي از
 يونيت هر براي بنابراين .برخوردارند بيشتري وري بهره و مزايا از الكتريكي، گرمايش با

.آيد مي بدست گرما واحد بيشتر يا 3 پمپ، هيت توسط شده مصرف انرژي
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 :راحتي هيت پمپ

 بهره پروسه و داخلي گرمايش در زيادي راحتي ، برتر تكنولوژي با تركيب در پمپها هيت
 در حتي را خارج هواي از گرما استخراج توانايي پمپها هيت .اند آورده همراه به وري

 و گرمايش ايجاد توانايي پمپ هيت سيستمهاي .دارند نيز را زمستان روزهاي سردترين
.دارند داخلي گرمايش وري بهره و آسايش تامين خوبي به را صنعتي محيطهاي در سرمايش

:حالت سرمايش

 تراكم علت به عمل اين با و شود مي فشرده كمپرسور توسط مبرّد سرمايش حالت در
 شير از عبور از پس فشار پر و داغ گاز .گردد مي فشار پر و داغ گازي به تبديل مولكولي،

 در و شود مي كندانسور وارد دارد، را گرمايش به سرمايش تغييرحالت وظيفة كه طرفه چهار
 چگاليده مايع .شود مي مايع به تبديل و شده چگاليده محيط با گرما انتقال علت به آنجا
 اواپراتور در و كرده پيدا فشار انبساط،افت شير و مويين لولة از عبور از پس شده

 فشار كم گاز .گردد فشارمي كم گازي به تبديل محيط گرماي جذب از پس )تبخيركننده(
.شود مي كمپرسور وارد سپس و شده آكوموالتور وارد
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:حالت گرمايش

 مي)تبخيركننده( اواپراتور وارد طرفه چهار شير به ورود از پس كمپرسور از خروجي پرفشار و داغ گاز
  فشارپس كم گاز .شود مي تر پايين دماي و فشار با گازي به تبديل محيط به گرما انتقال از پس و شود

 و ازآكوموالتور عبور از پس .شود مي چگاليده شده، كندانسور وارد )انبساط شير( مويين لولة از عبور از
.شود مي كمپرسور وارد فشار كم گاز ، گاز و مايع شدن جدا

فراينده تغيير فاز

 حالتي در .مي كنيد مشاهده را بخار تا جامد حالت از آب كردن گرم فراينده زير نمودار در
 آن از پس و يافته افزايشoC تا آن دماي كردن گرم با مي باشد صفر زير دماي در يخ كه

 دماي ولي يافته ادامه يخ ذوب پروسة گرمايش ادامة با .شود مي شروع مايع به يخ فاز تغيير
 زماني تا مي يابد، افزايش به شروع مايع دماي يخ، ذرة آخرين ذوب با .مي ماند ثابت oC آن
 در آب دماي مجدد جوشش فرايند شروع با نقطه اين در .برسد 100oC به آن دماي كه

100oCاز مخلوطي و مي شود آن فاز تغيير موجب مايع به شده داده گرماي و مانده ثابت 
 وجود بخار تنها محفظه در مايع قطرة آخرين تبخير با .دارد وجود سيستم در مايع و بخار
 افزايش و شده بيشتر100oC از بخار دماي گرمايش عمل ادامة با حال اين در كه دارد

 كه قسمتي به ،)سرد مادون( كول ساب مايع جوشش از قبل ناحية در مايع به .مي يابد
 اشباع، ناحية از پس بخار و اشباع مخلوط دارند، وجود ثابت دماي در بخار و مايع مخلوط

.مي شود گفته سوپرهيت بخار
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نمودار مولير

 فشار و انتالپي محور دو از نمودار اين .داد نشان مولير نمودار روي مي توان را تراكمي تبريد فرايند
  اين .است مشخص آن روي كول ساب و اشباع مخلوط سوپرهيت، ناحية سه و است شده تشكيل
  روي تبريد دياگرام زير شكل در .است يكسان آن اصول ولي مي باشد متفاوت مبردي هر براي نمودار

.است شده مشخص نمودار اين

  2 فرايند .يابد مي افزايش آن دماي و فشار و شده متراكم كمپرسور توسط مبرد بخار 2 به 1 فرايند در
 بخار كاهش به مربوط 4 به 3 فرايند .باشد مي ثابت دماي و فشار در و كندانسور در بخار ميعان 3 به

.مي جوشد ثابت فشار در مايع كه مي باشد اواپراتور در 1 به 4 فراينده و بوده انبساط شير در مبرد
 وارد اشباع مخلوط هيچگاه فني مسائل لحاظ به ولي مي باشد ايده آل فرايند يك به مربوط فوق نمودار
  بصورت اواپراتور از )1( خروجي بخار بلكه نمي شود )3(انبساط شير و )1(كمپرسور مكش قسمت

  واقعي نمودارفرايند .آمد درخواهد كول ساب مايع بصورت )3( كندانسور از خروجي مايع و سوپرهيت
.مي باشد زير شكل معادل تقريباً
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معرفي كولرهاي گازي

معرفي.مي شويم آشنا آن داخلي قطعات با و پرداخته گازي كولرهاي انواع بررسي به فصل اين در
  مطبوع تهويه سيستمهاي جمله از مي شود شناخته نيز اتاقي تهويه دستگاههاي بنام گازي كولرهاي

 قرار تهويه تحت فضاي داخل در مستقيم بطور اواپراتور قسمت سيستم اين در .مي باشند كانال بدون
  تراكمي تبريد سيكل از گازي كولرهاي .مي گيرد قرار بيرون قسمت در دستگاه كندانسور و داشته

.ميكنند استفاده

انواع كولرهاي گازي

:انواع كولرهاي گازي عبارتنداز
كولرهاي گازي پنجره اي
كولرهاي گازي اسپليت 

كولرهاي گازي پرتابل

كولرهاي گازي پنجره اي

 در كه همانطور .دارند قرار محفظه يك در قطعات تمام و بوده پكيج سيستم هاي مانند كولرها نوع اين
 و بيرون سمت به آنها كندانسور قسمت كه پذيرد انجام بگونه اي بايد آنها نصب است مشخص شكل

  با و شده مكش مداوم بطور كولر جلوي شبكة توسط داخل هواي .باشد داخل سمت به اواپراتور قسمت
.مي شود خنك اواپراتور كويل روي از عبور

 

  بين عايق روي كوچكي دريچة آن دادن حركت با كه دارد وجود اهرمي كولر جلوي در همچنين
  اين در .مي شود وارد بداخل تازه هواي از مقداري حالت اين در و شود مي باز كندانسور و اواپراتور
.شود مي منتقل بيرون محيط به و شده گرفته داخل محيط از گرما نيز سيستم

از جمله مشكالت اين نوع كولرها كمپرسور مسائل ظاهري نصب و سروصداي باال در داخل به دليل  
.مجاورت كمپرسور با محيط تحت تهويه مي باشد
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كولرهاي گازي اسپليت

 در اواپراتور قسمت فقط آن در و بوده اسپليت مطبوع تهويه سيستمهاي مانند اسپليت گازي كولرهاي
 قرار خارجي يونيت نام به اي محفظه در كمپرسور جمله از قسمتها ساير و شود مي نصب داخل
.شود مي استفاده مسي هاي لوله از يكديگر به واحد دو ارتباط براي.دارند

  نوع اين بنابراين و شده دور محل از سروصدا منبع خارجي يونيت در كمپرسور داشتن قرار به توجه با
  و )باشد مي داخلي يونيت فن داخلي صداي منبع تنها(باشند مي داخل در كمي صداي داراي كولرها

.دارند ارجحيت اي پنجره نوع بر نصب ظاهري مسائل نظر از همچنين
 

كولرهاي پرتابل

 حمل قابل چرخدار پايه هاي توسط كه تفاوت اين با بوده پنجره اي انواع مانند كولرها از نوع اين
 خنك به نياز كه زمانهايي در و باشد مي موضعي سرمايش در كولرها از نوع اين استفاده مورد .مي باشند

  نوع .شود هدايت بيرون به كندانسور گرم هواي خروجي اگزوز لولة توسط بايد باشد محيط كردن
  اند شده تشكيل قسمت دو از باشند مي معروف اسپليت پرتابل كولر بنام كه پرتابل كولرهاي از ديگري

  لوله توسط يونيت دو بين ارتباط و بوده آن فن و كندانسور كويل شامل خارجي قسمت كه
Quick سريع اتصاالت با معموًال(مسي Connecter( شود مي برقرار.
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:اجزاء اصلي سيكل تبريد در سيستم هاي تهوية مطبوع 

 مي زير موارد شامل اين كه پردازيم مي كولرگازي مختلف اجزاي بررسي به بخش اين در
:باشند

كمپرسور
كندانسور
اواپراتور

كاپيالري
موتور
فيلتر
فنها

صافيها
قطعات الكترونيكي

........

 :كمپرسورهاي تبريد

 و اواپراتور از گاز مكش آنها عمل زيرا هستند تبريد سيستم يك قلب واقع در كمپرسورها
 در و ضعيف فشار توليد مكش قسمت در كمپرسور.باشد مي كندانسور طرفبه رانش

 مي مايع كندانسور در خود نوبه به گاز اين كه نمايد مي زياد فشار توليد خروجي قسمت
 و نمايد مي توليد را سيستم عمل ادامه براي الزم نيروي كمپرسور مختصر طور به و گردد
 كمپرسورها اين ترين معمولي و است رفته كار به مختلفي كمپرسورهاي منظور اين براي

:از عبارتند
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)پيستوني(كمپرسورهاي متقارن
)با تيغه گردان پيچي يا حلزوني-با تيغه ثابت(كمپرسورهاي دوار 

)سانتريفوژ(كمپرسورهاي گريز از مركز

يك كمپرسور چه طور كارمي كند؟

 موقع در .شوند مي داشته نگاه بسته گاز فشار و فنر فشار عمل دو توسط رانش و مكش سوپاپهاي
 حجم كه نسبت همان به سيلندر داخل فشار سوپاپ دو هر بودن بسته با و پيستون برگشت عمل

  مكش سوپاپ زيرين فشار از كمتر سيلندر داخل فشار كه موقعي و كند مي تنزل .يابد مي افزايش
 در يعني آيد مي پايين پيستون وقتي.گردد مي سوپاپ اين شدن باز موجب فشار دو اين اختالف شود

 موجب و شده كشيده كمپرسور سيلندر طرف به اواپراتور داخل در موجود گاز پيستون برگشت مرحله
  فضايي ديگر پيستون حركت نقطه ترين پايين در.شود مي سيلندر در گاز حجم تدريجي شدن زياد
 وجود هم فشاري اختالف بنابراين .ندارد وجود مدار داخل به گاز جريان و حجم شدن زياد براي

 .است شده پر گاز از سيلندر زيرا بندد مي را مكش سوپاپ فنر و داشت نخواهد
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در موقع عمل باال رفتن پيستون گاز داخل سيلندر تحت فشار قرار گرفته و متراكم مي شود و فشار آن 
از فشار كمي بيشتر از لوله خروجي گاز در باالي سوپاپ فشار مي رسد اين فشار موجب مي شود كه  

سوپاپ فشار باز شود و بقيه نيروي پيستون تا انتهاي سيلندر صرف راندن و تخليه گاز از طريق سوپاپ  
 .مي گردد

چون در انتهاي عمل رفت پيستون ديگر اختالف فشاري براي باز نگاهداشتن سوپاپ وجود ندارد در  
نتيجه فنر سوپاپ را مي بندد ولي مقدار كمي گاز در آخرين فاصله بين پيستون و سيلندر صفحه 

سوپاپ باقي مي ماند و اين گاز مي بايستي در موقع پايين رفتن پيستون و قبل از اين كه سوپاپ مكش  
.  دو مرتبه باز شود انبساط پيدا كند 

اين عمل در روي دياگرام كمپرسور نشان داده مي شود و اين دياگرام مي تواند توسط دستگاهي بنام  
 .ترسيم نمود) انديكاتور(تعيين كننده سيكل كمپرسور يا 

محور و محفظه ياتاقان و آبندي آنها
 (lubrication )سسيتم روغن كاري

سيستم خنك كننده
 ( service valve )شيرهاي سرويس كمپرسور

(capacity control)دستگاه كنترل ظرفيت

 :انواع كمپرسور

  نوع سه به كاركرد نحوة به توجه با و سازند مي مختلفي هاي اندازه در نياز برحسب را كمپرسورها
  براي الزم مكش نيروي ايجاد ، كمپرسورها كار . شوند مي تقسيم مركز از گريز و دوار ، پيستوني

 آن در كه ، است كندانسور به آن فرستادن سپس و ، گاز كردن متراكم ، اواپراتور از مبرّد گاز مكيدن
  قوي فشار سمت به ضعيف فشار راست سمت از را گاز ، كمپرسور مكندگي . شود مي تبديل مايع به گاز

.كمپرسوردارد پيستون جايي جابه ميزان به بستگي شود متراكم بايد كه گازي حجم و ، كند مي منتقل

 از را مبرّد جريان ، الزم فشار اختالف ايجاد با كه است اين تراكمي تبريد سيستم در كمپرسور وظيفة
  قوي فشار سمت بين فشار اختالف همين وجود اثر در . كند برقرار ديگر قسمت به سيستم قسمت يك

  اينكه براي . شود مي رانده اواپراتور به انبساط شير ميان از مبرّد مايع كه است ضعيف فشار سمت و
 در موجود فشار از بيشتر فشاري بايد شود تقطير واحد راهي و كند ترك را اواپراتور ، فشار كم بخار

. باشدداشته تقطير واحد مكش قسمت
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كمپرسورهايي كه در تهويه مطبوع به كار مي روند برحسب ساختمان و طرزكار به انواع زير  
:تقسيم مي شوند

تك سيلندر-1
چند سيلندر-2

كمپرسورهايي كه در تهويه مطبوع به كار مي روند برحسب روش تراكم به انواع زير تقسيم 
:مي شوند

پيستوني-1
)روتاري ( دوار-2
اسكرول-3
گريز از مركز-4
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 :كمپرسورهاي پيستوني

 يك يا دوطرفه و سيلندرها آرايش نحوه و تعداد نظر از پيستوني كمپرسورهاي در سيلندر طراحي
 يك با را پيستوني كمپرسورهاي .است متفاوت )سره يك يا دوسره پيستون( آنها بودن طرفه

 ، جناغي صورتهاي به نياز برحسب آنها در سيلندر آرايش نحوة و سازند مي سيلندر 16 تا سيلندر
.                                است اي ستاره يا شعاعي و جناغي جفت



۴٠

:كمپرسورهاي دوار
از آنجا كه در كمپرسورهاي دوار نوع بسته يا هرمتيك، كيفيت گرداندن كمپرسور به دليل يكجا  
بدن موتور و كمپرسور بهتر است، امروزه آنها را ، به ويژه در ظرفيتهاي كمتر از يك تن، به تعداد  

كمپرسور بسته ، كمپرسوري است كه در آن موتور و كمپرسور هر دو درون  . زياد توليد مي كنند
موتور به . يك محفظة  تحت فشار جا گرفته اند، و محور موتور و ميل لنگ كمپرسور يكپارچه است

.طور دائم با مبرد تماس دارد
عملكرد كمپرسور دوار مشابه با كمپرسور پيستوني است؛ به اين ترتيب كه با متراكم ساختن گاز  

البته نحوة . مبرد اختالف فشار الزم براي به گردش درآوردن مبرد در سيستم را فراهم مي كند 
در اين كمپرسور عمل تراكم در اثر حركت  . تراكم گاز در كمپرسور دوار ، اندكي متفاوت است

 .دوراني روتور نسبت به اتاقك تراكم يا سيلندر انجام مي گيرد



۴١

كمپرسورهاي اسكرول
  محدوديتهاي بدليل ولي گرديد ابداع1905 سال در بار اولين براي  اسكرول كمپرسورهاي طرح

 اين كه بسياري مزاياي به توجه با امروزه .نداشت چنداني رشد 1970 سال تا آن تكنولوژي ساخت
 اكثر اينكه با.است يافته افزايش چشمگيري طرز به آن توليد دارند ديگر انواع به نسبت كمپرسورها

  سمي نوع از تعدادي اخيرا ولي شد مي هرمتيك انواع به مربوط كمپرسور نوع اين توليدات
  )Involutes( مارپيچ عضو دو از كمپرسورها از نوع اين در .است شده عرضه بازار به نيز هرمتيك

.شود مي استفاده گاز تراكم براي

 

حين عملكرد مارپيچ متحرك با حركتي دوراني  .يكي از مارپيچ ها ثابت و ديگري متحرك است
در شكل  .خارج از مركز موجب محبوس شدن حجمهاي مشخص از هوا و فشرده شدن آنها مي شود

.زير اين فرايند را مشاهده مي كنيد

 

.در شكل زير ساختار داخلي يك كمپرسور اسكرول هرمتيك را مي بينيد
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 با مقايسه در .شود مي خنك ورودي گاز توسط كمپرسور است مشخص شكل در كه همانطور
:باشند مي ذكر قابل زير موارد پيستوني كمپرسورهاي

 مي باشند پيستوني نوع از كمتر %64 متحرك قطعات  اسكرول كمپرسورهاي در:اعتماد قابليت
.است برخوردار باالتري اعتماد قابليت از و كمتر دستگاه خرابي امكان بنابراين
  به توجه با مايع ورود برابر در پيستوني كمپرسورهاي نبودن مقاوم برخالف :مايع برابر در مقاومت
.مي باشد بيشتر مبرد مايع برابر در آنها مقاومت قابليت اسكرول كمپرسورهاي طراحي

 :كمپرسورهاي گريز از مركز

 بخار توربين آنها گردانندة  بهترين و هستند دور پر ماشينهاي ذاتًا مركز از گريز كمپرسورهاي
 آنها توان مي ، كنند مي طراحي توربين باالي دور همسنگ دورهاي براي را آنها كه آنجا از .است

  كن مي عمل شكن شيرفشار منزلة به توبين ، باشد پرفشار بخار كه جايي . كرد كوپله مستقيماً را
 در ولي . رود كار به ديگر مقاصد يا گرمايش براي تواند مي توربين از خروجي فشار كم بخار و

  كه گردانند مي برقي موتورهاي را كمپرسورها ، پايين ظرفيتهاي در خصوصًا ، كاربردها از بسياري
  مي استفاده فشار كم مبردهاي از مركز از گريز كمپرسورهاي.مجهزند افزاينده هاي دنده جعبه به

.كنند مي كار جو از كمتر فشار با دو هر آنها كندانسور و اواپراتور معموًال و كنند
 اين رو اين از .گيرد مي انجام مركز از گريز نيروي با مركز از گريز كمپرسور در گاز تراكم عمل

  همچنين هستند ال ايده كم فشارهاي اختالف و مبرد گاز زياد مقادير تراكم براي كمپرسورها
 عنوان به هالوژنه يا نفتي هيدروكربنهاي از كه آنهايي خصوص به و دما كم تبريد سيستمهاي

.دارند كمپرسورهاي اين با بيشتري سازگاري ، كنند مي استفاده مبرد
  ترجيح اقتصادي نظر از باشد دسترس در بخار توربين اگر ، مركز از گريز كمپرسور تأسيسات در

  كمپرسور براي آنچه با مقايسه در تأسيساتي چنين براي الزم كار نيروي و تجهيزات زيرا ، دارد
  و جمع عمدتاً آن دليل .است كمتر و كوچكتر نسبتاً است، الزم مشابه گازي توربين با گردنده
 فقط مركز از گريز كمپرسور عالوه به .است مصرفي قدرت به نسبت دستگاهها سبكي و جوري
  از گريز نوع تبريد واحدهاي . كند مي اشغال را تبريد تجهيزات براي الزم فضاي از كوچكي بخش
 درونسوز موتور يا و بخار توربين ، برقي موتور كار براي و تن 2500 تا 100 ظرفيتهاي در مركز
شوند مي توليد
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:كندانسور 

در واحدهاي تهويه با  .هوايي تقسيم بندي مي شوند-كندانسورها به سه دستة هوايي، آبي و آبي
در اين نوع كندانسور عامل .ظرفيتهاي پايين مانند كولرگازي عموما از نوع هوايي آن استفاده مي شود

در يخچالهاي  . خنك كننده گاز مبرد در داخل لوله هاي كندانسور هواي عبوري از ميان كويل مي باشد
خانگي از كندانسورهاي هوايي كه با جريان طبيعي هوا كار مي كنند استفاده مي شود كه در اين نوع 

.  كندانسور جابجايي آزاد هوا موجب ميعان گاز مبرد مي شود

 
همچنين براي انتقال .در ظرفيتهاي باالتر مانند كولرهاي گازي بايد از جريان اجباري هوا استفاده شود

حرارت بهتر و كم شدن حجم دستگاه، كندانسور اين دستگاهها بصورت كويل فين دار مطابق شكل زير 
.ساخته مي شود

 

در طراحي كويل با توجه به انتقال حرارت مورد نياز مشخصاتي مانند تعداد فين بر اينچ، فين داخلي يا  
.خارجي لوله، شكل و جنس و ضخامت فينها، تعداد مدار و تعداد رديف لوله كويل تعيين مي شود
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:اواپراتور 

 محيط از حرارت آن داخل در مبرد ماده تبخير اثر در كه است حرارتي مبدل يك حقيقت در اواپراتور
:شوند مي بندي تقسيم دسته سه به اواپراتورها ساختمان نظر از .گيرد مي سرد

اواپراتور كويلي ساده-1
اواپراتور صفحه اي-2
اواپراتور كويلي پره دار-3

اواپراتور كويلي ساده و صفحه اي 
اواپراتور ولي . به خاطر اينكه مبرد در داخل كويل ساده تبخير مي شود در يك دسته قرار مي گيرند

ه سيال به پره بدر حقيقت داراي دو سطح تبادل حرارت هستند به اين معني كه حرارت از هوا  پره دار
 .ها منتقل و پره ها حرارت را از طريق سطح لوله به ماده مبرد انتقال مي دهند

لوله هاي فوالدي  . از لوله هاي فوالدي و يا مسي ساخته مي شوند اواپراتورهاي كويلي و صفحه اي
معموال در ساختن اواپراتورهاي بزرگ و سيستمهاي آمونياكي كاربرد داشته اند و از لوله هاي مسي براي  

 .سيستمهاي تبريد كم ظرفيت و آنهايي كه مبردشان غير از آمونياك است استفاده مي شود
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:  موئين كپيالري تيوب لوله 

براي كنترل جريان مايع  TXVدر سيستمهاي تبريد با ظرفيت باال معموال از شيرهاي انبساط دمايي  
در كولرهاي  .استفاده مي شود LPو  HPبه داخل اواپراتور و ايجاد افت فشار الزم براي تبديل فشار 

لولة كاپيالري . گازي به داليل مسائل اقتصادي معموالً از لولة كاپيالري براي خفقان استفاده مي شود
يك لولة مسي با قطر كم مي باشد كه بين كندانسور و اواپراتور قرار گرفته و فشار مايع مبرد خروجي  

 TXVبايدتوجه داشت برخالف.تقليل مي يابد LPاز كندانسور با عبور از آن شكسته شده و به مقدار 
كه روي دبي جريان كنترل دارد در لولة كاپيالري تنها عامل تعيين كنندة ميزان دبي جريان اختالف  

.فشار دوسر آن مي باشد

 

  كلي بطور .مي باشند آن طول و داخلي قطر كاپيالري يك فشار افت ميزان در كننده تعيين عامل دو
 توجه بايد.شود مي بيشتر مبرد مايع فشار افت باشد بلندتر آن طول و كمتر لوله داخلي قطر هرچه
  بنابراين و نمود پيدا متفاوت خارجي قطر ولي يكسان داخلي قطر با مويينهايي لوله توان مي داشت

  بايد مويين لوله تعويض براي حال عين در.رود بكار كاپيالري مشخصة عنوان به تواند نمي خارجي قطر
 مي نشد پيدا قطر آن با كه صورتي در و شود استفاده طول و قطر همان با اي لوله از االمكان حتي
 لولة طول از ضريبي معادل آنرا طول اينكه شرط به كرد استفاده متفاوت قطر با ديگري لولة از توان
  براي .كرد استفاده زير جدول مشابه جداولي از مي توان ضريب اين يافتن براي.گرفت نظر در اوليه

 رديف در سپس و كرده پيدا را اوليه لولة داخلي قطر عمودي ستون در ابتدا جدول اين از استفاده
  مي دهد بدست ضريبي ستون و سطر اين برخورد محل.كنيم مي مشخص را جايگزين لولة قطر افقي

.شود ضرب اوليه مويين لوله طول در بايد كه
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فيلترها

 متداولترين از تعدادي.شود مي استفاده گازي كولرهاي در هوا تصفية براي فيلترها انواع از امروزه
:از عبارتند آنها

Activated( فعال كربن فيلترهاي Carbon( : و بودار تركيبات از دسته اي فيلتر اين از استفاده با  
.نمي باشد شستشو قابل و بوده آن تعويض به نياز مدتي از پس .شود مي جذب هوا در مضّر

 .مي شود اطراف اشياي به ذرات اين چسبيدن موجب هوا در معلق ذرات كردن يونيزه با :ساز يون
.باشد مي مدتي از پس ديوار و اشيا شدن سياه آن مشكالت جمله از

 اين در و شوند مي شناخته پالسما فيلترهاي نام به همچنين :الكترواستاتيك رسوبي فيلترهاي
  بصورت كه صفحه اي توسط سپس و شود مي يونيزه بخشي توسط هوا در معلق ذرات سيستم
 از.شود تميز كاربر توسط بايد كننده جمع صفحة مدتي از پس.شود مي جذب است باردار مخاف
  بايد كه باشد مي جانبي محصول يك عنوان به ازون سمي گاز توليد سيستم اين مشكالت جمله

.رساند حداقل به آنرا كننده يونيزه قسمت بهينة طراحي با
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آكوموالتور

 آن وظيفة.شود مي استفاده كمپرسور از قبل ايمني قطعة يك عنوان به آكوموالتور از
 و پيستوني كمپرسورهاي در .باشد مي كمپرسور بداخل مايع ورود عدم از اطمينان
 جدا آكوموالتور از معموًال و كرده عمل آكوموالتور عنوان به كمپرسور خود بدنة اسكرول
 همانطور .شود استفاده آن از بايد حتمًا روتاري كمپرسورهاي در ولي .شود نمي استفاده

 براي اريفيس يك آكوموالتور تر خميده لولة تحتاني قيمت در است مشخص شكل در كه
.دارد وجود سيستم به كف، در شده جمع روغن برگشت

فنها

 براي جديد انواع در .شود مي استفاده (Axial) محوري فنهاي از كندانسور قسمت در
 فنهاي مشخصات .شود مي داده شكل مطابق خاصي شكل فن هاي تيغه به صدا كاهش

.باشد مي ها تيغه تعداد و فن ارتفاع شفت، قطر فن، قطر شامل محوري
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 فن از و نشده استفاده آنها از محوري فنهاي باالي صداي سرو به توجه با اواپراتور قسمت در
.كنند مي استفاده )اسپليت كولرهاي در( مماسي فن و )اي پنجره كولرهاي در( سانتزيفوژ

(Strainer)صافي 

  وجود فلز برادة مانند ذراتي وجود امكان تبريد سيستم در گردش حال در مبرد در اينكه به توجه با
  گير آن در آن كم بسيار قطر بخاطر مويين لولة بداخل ذرات اين ورود صورت در آنجاييكه از و دارد
  بدام آن در خارجي ذرات تا شود مي استفاده صافي يك از مويين لولة از قبل بنابراين كند، مي

.كنيد مي مشاهده را صافي اين هاي نمونه شكل در .نشوند مويين لولة وارد و افتاده

رسيور 

  كندانسور از خروجي مايع .رسيور بنام دارد وجود مخزني موئين لوله و كندانسوربين مايع خط در 
. رود مي موئين لوله پشت به آنجا از و شود مي مخزن اين وارد
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  هنگام به .گردد مي استفاده است ترموستاتيك انبساط شير داراي كه سيستمهايي در مخزن اين از
  تعمير هنگام به يا و شود مي آوري جمع مخزن اين در اضافي مايع مبرد ,انبساط شير شدن بسته

 كنيم مي آوري جمع رسيور درون را مدار در موجود مبرد ,باشد مدار از مبرد تخليه به احتياج اگر
.

شير يك طرفه 

شير يك طرفه شير ساده اي است كه حركت مايع يا گاز را در يك جهت اجازه مي دهد و مانع بر   
كاربرد شيرهاي يك طرفه در ارتباط با جدا كننده هاي روغن در سيستم چند   .گشت آن مي شود

. است, اواپراتوره و سيستم هيت پمپ كه براي گرمايش در زمستان استفاده مي شود



۵٠

فيلتر خشك كن 
 
.فيلتر يا خشك كن در خط مايع و بعد از مخزن ذخيره نصب مي شود  
  و فلز هاي براده مانند خارجي ذرات عبور مانع فيلترها اين .دارد قرار ريز ذرات فيلتر بدنه داخل در 

  رطوبت جذب يا كن خشك مواد شامل همچنين دستگاه اين .شوند مي سيستم به غبار و گرد
Burn سوختگي خشك حتماً سوخته كمپرسور تعويض از بعد .است out drier و مايع خط در 

. شود مي نصب مكش
.اين نوع فيلتر قابليت جذب مواد اسيدي باقيمانده در سيستم را دارد  

شير چهار راهه 

 استفاده راه چهارشيرهاي از حرارتي پمپ سيستمهاي در زا سرما ماده جريان مسير تغيير براي 
  ترموستات از فرمان دريافت متعاقب سلونوئيدي شير هنگاميكه , شيرها نوع اين در .شود مي

  مكش و كند مي مرتبط كمپرسور مكش سمت به را چهاراهه شير محفظه ,شود مي باز و تحريك
 گرم به را سيكل و شده آنها نشمين از داخلي گانه سه سوپاپهاي شدن بلند سبب كمپرسور
  ,شود مي قطع ترموستات فرمان طبق سلونوئيدي سوپاپ مدار كه هنگامي .دهد مي تغيير كنندگي
  قطع را چهارراهه فلكه شير داخل يا كمپرسور مكش سمت ارتباط و شده بسته سلونوئيدي سوپاپ
  مسيرهاي و بندند مي را باز مسيرهاي و افتاده پايين داخلي هاي سوپاپ كه ترتيب اين به .ميكند
  . شود مي معكوس سيكل شده باز جديد
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ستم هاي تهويه ع اجزاء كنترلي سيكل تبريد در سي مطبو

: ( O.L.P )محافظ اضافه بار)1

AUTO اتوماتيك برگشت نوع از حفاظتي دستگاه RESET)( تغذية مسير در كه است 
 برق دركمپرسور حد از بيش گرماي يا جريان اضافه وقوع زمان در و گرفته قرار كمپرسور

 كار فن تنها و بوده خاموش حالت در كمپرسور زمان اين در .كند مي قطع را كمپرسور تغذية
.كند مي

±و دماي برگشت  oC± 5115دماي فعال شدن آن عمومًا   5oC 93است.
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 (H.P.S/W):سوييچ پرفشار) 2

AUTO) اتوماتيك برگشت نوع از حفاظتي دستگاه يك RESET) برابر در كمپرسور از كه است 
  كند مي كار باال و غيرعادي دماي در كه كمپرسوري تخليه فشار كردن حس طريق از بار اضافه

شود مي فعال سوييچ اين عموماً آن در كه فشاري .كند مي قطع را تغذيه برق و كرده حفاظت
28Kg/cm2G32 آن برگشت فشار و بودهkg/cm2gباشد مي

  (L.P.S/W):سوييچ كم فشار ) 3

RESET) اتوماتيك برگشت نوع از حفاظتي دستگاه يك AUTO) گرم برابر در كمپرسور از كه است 
  زمانيكه مكش فشار كردن حس طريق از را كار اين و كرده جلوگيري خرابي يا و حد از بيش شدن

  فشاري .كند مي قطع را تغذيه برق و داده انجام كند مي كار پايين و عادي غير فشار در كمپرسور
3.4 آن برگشت فشار و بوده2kg/cm2g شود مي فعال سوييچ اين آن، در كه kg/cm2g است .
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:  خازن) 4

 بهتر دستگاه كاركرد موقع در را راندمان همچنين .كند مي فراهم را كمپرسور موتور براي الزم گشتاور
.كند مي

:  گرم كننده محفظه ميل لنگ  -5

 است ممكن . است كمپرسور لنگ ميل زير در آن نصب محل . است مقاومتي نوع از كننده گرم اين 
 در مبرد وجود . است چنين اين موارد اكثر در كه باشد كمپرسور همراه و داخلي صورت به هيتر اين

 كم باعث و كرده رقيق را روغن است ممكن مايع مبرد وجود . است ناپذير اجتناب لنگ ميل محفظه
 كمپرسور توسط اضافي محفظه در روغن كه ميشود باعث مايع مبرد . ميشود كار روغن قدرت شدن
شده تخليه

مخلوط غير قابل تقطير روغن و . و سطح روغن در محفظه ميل لنگ كاهش مي يابد . در مدار مبرد  -
پيستونها و شاتونها صدمه بزند حتي مي , مبرد مي تواند وارد سيلندرهاي كمپرسور شده و ته سوپاپها 

 .ندتواند ميل لنگ را بشك
اين در حالي است .اين گرم كن در زماني كه كمپرسور در دماهاي پائين كار مي كند ضروري است  

در حالتي نيز كه كمپرسور در محيطي با دماي پايين . كه دماي محفظه ميل لنگ بسيار پايين باشد 
.اين هيترها بكار مي روند) شرايط زمستان ( نصب شود  
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 (Muffler):صدا خفه كن ) 6

  لرزشي يا پالسي صدايي كند، مي تخليه ناپيوسته طور به را شده فشرده گاز پيستوني كمپرسور چون
  ناشي هاي لرزش تا گردد مي كمپرسورنصب خروجي بخش در كن خفه صدا .آيد مي پديد ها لوله در
.كند جذب را گاز ناپيوستة تخلية از

  (Service Valve):شير سرويس )  8

شير سرويس در هنگام وكيوم و شارژ مبّرد و اندازه گيري فشار استفاده مي شود و شير سرويس توسط 
اين شير باز ) وكيوم(در زمان اندازه گيري فشار يا هنگام تخلية هوا . آچار آلن باز يا بسته مي شود

با بستن اين شير ارتباط مكانيكي واحد بيروني با واحد داخلي قطع مي شود يعني مسير مبّرد از . است
. واحد بيروني به واحد داخلي و برعكس بسته مي شود
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):  ترميستور(سنسور) 9

  به اطالعات اين ارسال از وپس كرده حس اواپراتور به ورودي هواي طريق از را اتاق درون هواي دماي
  مي تنظيم كمپرسور شدن روشن و خاموش طريق از اتاق هواي دماي خودكار طور به ميكروپروسسور

 .شود

 (Oil Trap):تلة روغن ) 13

  گاز از مكش خط در روغن )سرمايش سيكل آخر لحظات در( آيد مي پايين مكش فشار كه هنگامي
 اواپراتور به روغن اين سيستم بودن خاموش زمان در و چسبد مي ها لوله سطح به و شده جدا مبرّد

  مجدداً كمپرسور كه وزماني داشته نگه خود در را روغن كه است اين روغن تلة وظيفة .گردد مي بر
 استفادة عدم كه ازمعايبي .بازگرداند كمپرسور به را روغن مكش باالي فشار توسط گردد مي روشن

  كاهش و كمپرسور راندمان افت زياد، اصطكاك به توان مي آورد، مي بوجود سيستم در روغن تلة
 مقدار از بيش بيروني واحد و داخلي واحد بين ارتفاع اختالف كه زماني .كرد اشاره اواپراتور ظرفيت

.باشد مي روغنتله چند يا يك از استفاده به احتياج باشد، منوال سرويس در شده ذكر مجاز



آشنايي با سيستم 
الكتريكي كولر گازي

۵۶

گلزار تهويه
واحد فني و مهندسي خدمات پس از فروش
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  ترانسفورماتورها

. كند مي تامين را )....و ها رله -ها سي آي( كنترل برد المانهاي نياز مورد ولتاژ ترانسفورماتور
 
 
 

 
 

  220 ورودي باشد مي خروجي دو و خروجي يك داراي  كولرها مدل به توجه با ترانسفورماتورها اين
. است ولت 9،12 ويا 12خروجي و  ولت

 
 

 
 
 

  بيش گرماي از حفاظت براي شوند مي گرم كار هنگام در ترانسفورماتورها الكتريكي تلفات وجود بدليل
. است شده داده قرار ترانس روي بر حرارتي فيوز يك اندازه  از

.باشد مي ترانسفورماتور هسته روي حرارتي فيوز گيري قرار محل
 برق حرارتي فيوز سوختن صورت در و گيرد مي قرار اوليه پيچ سيم مدار با سري بصورت حرارتي فيوز 

. شود مي قطع ترانسفورماتور به ورودي
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  پالستيكي پوشش يك داخل گيرد مي قرار ده استفا مورد قسمت اين در كه حرارتي فيوز
. كند مي قطع را مدار و كند مي عمل سانتيگراد درجه 77 در و دارد قرار

. كند حس را هسته گرماي كامالً كه شود مي نصب ترانس روي بر بصورتي

: ماتور ترانسفور تست روشهاي

  در كه صورت بدين است اهمتر از استفاده ترانسفورماتور كردن تست روشهاي از يكي
 مقاومتهاي مقدار و كرده جدا كنترل برد روي از را برد ترانس اي پنجره يا و اسپليت كولرهاي

.كنيد گيري اندازه را آن خروجي و ورودي
  اگر و است سالم اوليه پيچ سيم باشد اهم 300 حدود در ورودي پيچ سيم مقاومت مقدار اگر

  ترانس روي حرارتي فيوز زياد احتمال به باشد نهايت بي اوليه پيچ سيم مقاومت مقدار
  پوشش كرده باز ترانس روي از آنرا حرارتي فيوز سوختن از اطمينان براي . است سوخته

  فيوز اگر كنيد متصل  آن دوسر به را اهتمر هاي پروب و كرده جدا را فيوز روي پالستيكي
 نشان را نهايت بي مقدار اهمتر اگر و دهد مي نشان را صفر مقدار اهمتر باشد سالم حرارتي

.گردد تعويض بايد و است معيوب حرارتي داد

299.3



۵٩

 رنگ زرد هاي سيم دوسر به را اهمتر پروب ترانسفورماتور )خروجي ( ثانويه هاي پيچ سيم تست براي
  سپس. دهد مي نشان را اهم 2 حدود در اهمتر قسمت اين پيچ سيم بودن سالم صورت در كنيد متصل
  حدود در اهمتر پيچ سيم بودن سالم صورت در كنيد متصل سفيد هاي سيم دوسر به را اهمتر پروب
.دهد مي نشان را اهم 5/5

 
 
 
 
 
 

 
 

 از استفاده با ترانس خروجي ولتاژ گيري اندازه و ولت 220 ولتاژ به ترانس ورودي اتصال ديگر روش
 رنگ زرد هاي سيم و شهر برق ولت 220 ولتاژ به را ترانس ورودي كه صورت بدين باشد مي ولتمتر

 ولتمتر توسط كه  ولتاژي مقدار كنيد متصل )دهيد قرار v~رنج روي را ولتمتر( ولتمتر به را خروجي
 سفيد سيمهاي به ولتمتر هاي پروب اتصال از پس و باشد ولت 12 از بيشتر اندكي بايد شود مي قرائت

 همانند اينصورت غير در است ولت 9از بيشتر اندكي دهد نشان بايد ولتمتر كه ولتازي مقدار خروجي
 فيوز بودن سالم صورت در كنيد تست و  كرده باز ترانسفورماتور روي از را حرارتي فيوز قبلي روش

.گردد معترض بايد و است معيوب ترانس ترديد بدون حرارتي

2.0Ω
5.5Ω



۶٠

 كنترل برد در سازي يكسو

  به تبديل است متناوب ولتاژ يك كه ترانسفورماتور خروجي ولتاژ بايد كنترل برد آلمانهاي تغذيه براي
.شود مي استفاده ديود از اينكار براي شود مستقيم ولتاژ

 
 

 
.ميدهد را پل ديود يك تشكيل شود بسته سرهم پشت ساز يكسو ديود عدد چهار اگر

 
 
 

 
 
 

 رگوالتور سي آي يك از توان مي باشيم داشته شده تثبيت كامالً ولتاژ يك خروجي در اينكه براي
.گردد مي نصب پل د.ئي خروجي در زير شكل همانند سي آي اين كنيم استفاده
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در شكل باال حالت كلي اتصال آي سي رگوالتور در مدارات الكترونيكي نشان داده شده است از آي سي  
مثالً براي استفاده ( رگوالتور زماني استفاده مي شود كه نياز به يك ولتاژ كامال صاف و رگوله شده باشد 

و يا هنگامي كه ولتاژمورد استفاده ما از ولتاژ مورد نظر مقداري بيشتر ) درمدارات تقويت كننده صوتي 
است در ايت حالت نيز با قراردادن يك آي سي رگوالتور بين منبع تغذيه و مدار مصرف كننده ولتاژ  

بايد توجه داشت كه حداكثر جرياني كه از يك آي سي رگوالتور معمولي  . مورد نظر ما بدست مي آيد
مي توان دريافت كرد در حدود نيم آمپر است و در صورت كشيدن جرياني بيشتر آي سي گرم مي كند  

رادياتور مي تواند از . (و بايد براي راديا تور  خنك كننده قرار داد تا از سوختن اي سي جلوگيري شود
ساخته شود و سپس بوسيله پيچ و مهره   10*5ورقه آلومينيومي  به ضخامت يك ميليمتر و ابعاد 

).برروي آي سي نصب گردد
توجه داشته باشيد كه هر آي سي رگوالتور مخصوص يك ولتاژ خاص است كه بوسيله شماره روي آن 

قابل تشخيص است  
.براي هريك از خروجي هاي ترانسفور ماتور يكسري ديود و آي سي جداگانه تعبيه شده است 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

براي تست آي سي رگوالتور بر روي برد ابتدا بايد خروجي ترانس را به برد كنترل متصل نماييد و پس  
ولت به ورودي ترانس ولتاژ پايه خروجي و پايه وسط آي سي رگوالتور را اندازه  220از اعمال ولتاژ 

.گيري كنيد اگر ولتاژي مشاهده نشد آي سي راتعويض كنيد 
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داخلي يونيت ورودي ترمينال

 بين ارتباطي هاي سيم و دستگاه به ورودي برق هاي سيم اتصال محل داخلي يونيت در ورودي ترمينال
.باشد مي خارجي و داخلي يونيت

 
 
 

 
 

  امكان نقاط ين ازا زياد عبور  بدليل نگيرد انجام درستي به ترمينال سوكت و سيمها سر بين اتصال اگر
.دارد وجود ترمينال سوختن و شدن داغ نتيجه در و جرقه آمدن بوجود
  در كه است شده تعبيه ترمينال پشت در حرارتي فيوز يك حالت اين مقابل در دستگاه از حفاظت براي

 قطع سانتيگراد جه در 70 در نظر مورد فيوز كند مي قطع را دستگاه جريان ترمينال شدن داغ صورت
.شود مي

 دو به را اهمتر پروبهاي سپس و كنيد جدا كنترل برد روي از را فيوز ابتداسوكت حرارتي فيوز تست براي
 حرارتي فيوز داد نشان را )Ώ 0صفر مقدار اهمتر اگر كنيد متصل حرارتي فيوز دوسر ويا سوكت سر

        .كنيد تعويض را حرارتي فيوز اينصورت غير در است سالم



۶٣

)TC(جريان مبدل

.شود مي داده شرح مختصر بطور ترانسفورماتور يك كار اساس است الزم جريان مبدل معرفي از قبل
 فركانس همان با الكتريكي قدرت به مدار يك الكتريكي قدرت تبديل براي ايست وسيله ماتور ترانسفور

 يكديگر از الكتريكي ازنظر كه است پيچ سيم دو شامل ماتور ترانسفور شكل ترين ساده ديگر مدار در
. دارند ارتباط هم با كم مغناطيسي مقاومت با مسيري طريق از ولي جدا

 
 
 

 
 در پيچ سيم توسط كه متناوبي فوران شود وصل ولتاژمتناوب منبع يك به پيچها سيم از يكي اگر

 بسته دوم پيچ سيم مدار اگر حال شود مي دوم پيچ سيم در نيرويي القاء باعث گردد مي ايجاد هسته
 مي منتقل دوم پيچ سيم به اول پيچ سيم از الكتريكي انرژي بنابراين گذرد مي آن از جرياني شود
.گردد
 ديگر پيچ سيم و شود مي ناميده اوليه پيچ سيم شود مي تامين ACولتاژ از آن ولتاژ كه اول پيچ سيم

. نامند مي ثانويه پيچ سيم شود مي گرفته آن از الكتريكي انرژي كه را
 
 

 
 

. پردازيم مي جريان مبدل شرح به حال
  هرچه بست سري كننده مصرف با را متر آمپر يك بايست مي مدار يك در جريان گيري اندازه براي

 نياز مورد بزرگتري گيري اندازه وسيله كند مصرف را بيشتري جريان يعني باشد بزرگتر كننده مصرف
.است



۶۴

 كوچكتر براي همچنين و گيري اندازه دستگاههاي در بزرگ جريانهاي شدت از جستن دوري براي
. شود مي استفاده )TC(جريان ترانس يا جريان مبدل از وسايل اين كردن

 
 
 
 
 
 

 وسط از جريان حامل سيم يك اوليه پيچ سيم جاي به فقط است ماتور ترانسفور همان جريان ترانس
 سيم در نيرويي آورد مي بوجود جريان حامل سيم كه مغناطيسي فلو با متناسب . ميكند عبور هسته

 بسيار شده پيچي سيم حالت به نسبت  القائي نيروي اين كه است طبيعي .شود مي القاء ثانويه پيچ
. است كمتر

 
 
 
 
 
 

 اندازه لحظه هر در شود مي مصرف مختلف قسمتهاي توسط كه جرياني است الزم كولر بردهاي در
 قطع فرمان كنترل برد شود بيشتر مشخصي حد يك از دستگاه مصرف جريان دليلي هر به اگر و گيري

. كند مي صادر را ...و خارجي يوينيت فن موتور كمپرسور
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 از كولر مصرفي جريان كه افتد مي اتفاق زماني ) Overload(اورلود حالت بوتان كولرهاي از بعضي در
.نمايد تجاوز آمپر 13

  اگر شود، مي گيري اندازه كنترل برد توسط لحظه هر در ترانس، ثانويه پيچ سيم در شده افتاده ولتاژ
.شود مي صادر كنترل برد توسط قطع فرمان باشد، بيشتر مجاز حد از شده گيري اندازه ولتاژ مقدار



  ترميستور

 است شده گرفته مقاومت معناي بهResistor  حرارتي معناي به thermal ات 4 كلم از تور 4 ترميس نام
 تغيير معرض در گرفتن قرار هنگام در كه هستند دما به حساس و فعال غير هاديهاي نيمه ترميستورها

  و شكلها در ترميستورها شود مي ايجاد آنها الكتريكي مقاومت در زيادي تغييرات خود پيرامون دماي
. شوند مي ساخته مختلف هاي اندازه

 
 
 
 

    با  و سادگي به تواند مي دما ميزان و كند توليد پيوسته ي ولتاژها خروجي در تواند مي ترميستورها
 قبول قابل كاربردها از بعضي براي تواند مي شيوه اين چه اگر شود داده نشان ولتمتر يك  بردن بكار
  دهد مي نشان زير شكل دارد ديگري روشهاي به حتياج ا آن نمايش و دما دقيق گيري اندازه ولي باشد

.كرد گيري اندازه كنترلر و ميكر  يك  با را دما  توان مي چگونه كه

 

 يك بوسيله ولتاژها اين گردد مي توليد آن با متناسب وولتاژ شود مي گيري اندازه ترميستور دمابوسيله
 بردن بكار با فيلتر خروجي گردد مي حذف باال فركانس ناخواسته نويز و شود مي تصفيه گذر پايين فيلتر
/Dمبدل يك A كنترلر ميكرو بوسيله شده ديجيتالي ولتاژ اين سپس گردد مي تبديل ديجيتال بشكل  

  كنترلر ميكرو به كه جدولي طبق بر  دما اين بعداز گردد مي محاسبه ترميستور مقاوت و شود مي خوانده
DCيك مانند  مناسب ديجيتالي نمايش صفحه روي وبر گردد محاسبه تواند مي است شده داده L نشان  
.شود داده

۶۶

ترميستور فيلتر پايه گذر A/Cمبدل  ميكروكنترلر LCD



۶٧

(Positive Temperature Coefficient) PTC آن مقاومت دما افزايش با كه مثبت حرارتي ضريب با 
.يابد مي افزايش

  با ( NTC نوع گيرداز مي قرار استفاده مورد دما گيري اندازه جهت كولر بردهاي در كه ترميستوري
.باشد مي ) منفي حرارتي ضريب

  اي شيشه پوشش يك با را ترميستور روي محيطي، و مكانيكي صدمات از ترميستورها محافظت براي
 پالستيك يا فلز جنس از ديگري پوشش ، ترميستور قرارگيري محل به بسته پوشانندو مي اپوكسي يا

.دهند مي قرار آن روي
 
 

 
  كيلو 5 سانتيگراد، درجه 20 محيطي دماي در ) كولر بردهاي در شده استفاده ( ترميستور مقاومت

 .كرد گيري اندازه آنرا مقدار توان مي اهمتر از استفاده با كه باشد مي اهم
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VDR وريستور

Voltage وريستور Dependant Resistor و قطعات حفاظت براي و است ولتاژ به وابسته مقاومت نوعي  
.گيرد مي قرار استفاده مورد اضافي ولتاژهاي برابر در الكترونيكي مدارات

 

.گيرد مي قرار كننده مصرف با موازي بصورت مدار در قطعه اين
 
 

 مدار يك مانند و است نهايت بي وريستور مقاومت باشد، وريستور ولتاژ محدوده در مدار به وزودي ولتاژ اگر
.است صفر وريستور از عبوري جرياني يعني كند، مي عمل باز
 

 

 
 موازي بدليل و رسد مي صفر به وريستور مقاومت باشد، وريستور ولتاژ محدوده از باالتر ورودي ولتاژ اگر

.دهد مي رخ مدار در كوتاه اتصال يك ، تغذيه منبع با بودن
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 باعث وريستور عمل اين .شود مي مدار كل جريان شدن قطع باعث و سوزد مي فيوز حالت اين در
.شود مي اضافي ولتاژ مقابل در مدار در موجود هاي كننده مصرف از محافظت

 
 
 

 
 
 

  پوشش يك ، شدن كوتاه اتصال هنگام در وريستور احتمالي تركيدن مقابل در مدار از محافظت براي
 به را اهمتر پروبهاي ، وريستور بودن سالم از اطمينان براي .شود مي كشيده وريستور روي پالستيكي

 در است سالم وريستور داد، نشان را بينهايت مقدار اهمتر اگر ، نمائيد متصل وريستور هاي پايه سر دو
.كرد تعويض را آن بايد و است معيوب وريستور صورت اين غير



  هواگردان موتور
 گيرد مي قرار استفاده مورد داخلي يونيت در هواگردان هاي پره آوردن در بحركت براي كه موتوري

stepping . است ولت ) اي پله موتور يك motor)

   خارجي  آهنرباهاي  از دسته  يك  توسط  دائمي هنرباهاي آ شامل دروني روتور يك اي پله موتور در
  از تركيبي اي پله موتور يك .شود مي كنترل شوند مي خاموش و روشن الكترونيكي صورت به  كه

يك و CDالكتريكي موتور يك
  موقعيتي  هاي  حالت در اي دنده سيتم يك از بخشي توسط ساده اي پله موتورهاي  .است سلونوييد

 . بچرخند آرام بسيار توانند مي شده كنترل نسبتاً اي پله موتورهاي اما گيرند مي قرار معيني
 بويژه است موقعيت تنظيم هاي سيستم فرمهاي از يكي كامپيوتر با شده كنترل اي پله موتورهاي

.باشند يار فرمان كنترل داراي ديجيتال سيستم يك از بخشي كه وقتي
 از و دقيق كامالً آن حركت كه است الكتريكي موتورهاي انواع از يكي )Stepmotor( اي پله موتور
.داد حركت آنرا توان مي آن پيچهاي سيم به 1و 0 بيتهاي ارسال با و باشد مي شده تعريف پيش
 و گيرند مي قرار قطب چهار اين روي بر پيچها سيم كه باشد مي قطب چهار داراي عموماً موتور اين
 اين كه  كنيد مي  ايجاد مغانطيسي ميدان واقع در پيچها سيم اين به 1و0 بيتهاي ارسال با شما

 سيم اين ميبايست البته شود مي اي پله موتور داخل در موجود مغناطيسي روتور حركت باعث ميدان
.چرخيد نخواهد شما ميل مطابق موتور گرنه و كرد 1و0 توالي به را پيچها

٧٠
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  خودش به بخصوص حركتي زاويه موتوري هر و باشد مي آن حركت زاويه موتور اين هاي مشخصه از يكي
 ولتاژ حاوي هايش پيچ سيم كه باري هر در موتور باشداين درجه 7 حركتش زاويه موتوري اگر داردمثال را

  چه با ها پيچ سيم اينكه به بسته آن جهت خالف يا ساعت هاي عقربه حركت سمت در درجه 7شوند مي
 يا پله يك نمونه اي پله موتور اين براي چرخش درجه 7 اين چرخيد خواهد شوند مي دار ولتاژ ترتيبي

  تا 100 ممكنه كامل دور يك در پلهاي موتور يك كه شديد متوجه تعريف اين با شود مي step يك
 را اي پله موتور يك توانيد مي حتي شما .داشت خواهد موتور استپ نوع به بسته بيشتر يا كمتر پله200

 حركت نيز ميكروپله صورت به موتورها اين كنيد اندازي راه حركت زاويه نصف با يعني پله نيم صورت به
.است دقيق و ريز خيلي حركت منظور واقع در كنند مي

 موتور از كه شويد مي رنگي سيم تعدادي متوجه بينيد مي نزديك از را اي پله موتور يك شما وقتيكه
  ها سيم تمام بين سيم يك و هستند متصل پيچ سيم يك سر به كدام هر ها سيم اين واقع در آمده بيرون

.است مشترك
 
 
 
 
 
 
 

  پنج داراي اي پله موتورهاي اغلب .كنيد توجه آن داخلي بندي سيم به است كافي موتور اين تست براي
 سيم (دارد، وجود قطبها بين مشترك سيم يك شد گفته قبال كه باشند،همانطوري مي خروجي در سيم

 را پروب ديگر سر و كنيد متصل اهمتر پروبهاي از يكي به آنرا )باشد مي قرمز برنگ معموال مشترك
 روي اهمتر توسط شده قرائت مقاومت مقدار اگر دهيد، اتصال موتور ديگر هاي سيم سر به متوالي بصورت

.گردد تعويض بايد استو معيوب موتور اينصورت غير در است سالم موتور بود، يكي سرسيمها تمام
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رله

.است كنتاكتور و رله شود، مي مربوط آن به كولر خرابيهاي از زيادي درصد كه قطعاتي از يكي
 و ابعاد در .است شده تشكيل كنتاكت يكسري و بوبين يك از كه است الكترومغناطيسي سوئيچ يك رله

 كنترل را اي كننده مصرف توان مي رله بوبين كردن تحريك با .شود مي ساخته مختلف هاي اندازه
نمايد

 
 

كنتاكت و فلزي،فنر بوبين،اهرم : دارد وجود بخش چهار رله هر در
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 و دارد قرار آن در بوبين يك كه مداريست شامل اولي است شده تشكيل كامل و مستقل مدار دو از رله
.بندد مي را مداري اهرم، يك توسط كنتاكت دو آن در كه مداريست شامل دوم قسمت

.شود مي برقرار نيز دوم مدار در جريان ، ) بوبين ( اول مدار تز جريان عبور صورت در

  پروب سپس جداكنيد، كولر بندي سيم مدار از را برد بايد ابتدا اهمتر، از استفاده با رله تست براي
  مي نشان را اهم 320 حدود اهمتر حالت اين در .كنيد متصل رله بوبين هاي پايه سر دو به را اهمتر
  نشان را صفر مقدار يا و نهايت بي مقدار اهمتر اگر )است متفاوت مقدار اين مختلف هاي رله در (.دهد
 مجددا صورتيكه در كنيد، گيري اندازه آنرا مقاومت مقدار مجددا و كنيد جدا برد روي از را رله داد،

.گردد تعويض بايد و است معيوب رله باشد، نهايت بي يا صفر شده گيري اندازه مقدار
  (دهيد قرار مشترك و باز كنتاكت هاي پايه روي بر را اهمتر پروب بار اين بوبين، بودن سالم صورت در
  معيوب رله اينصورت غير در دهد نشان را صفر مقدار بايد اهمتر )باشد بسته كنتاكت داراي صورتيكه در

.گردد تعويض بايد و است
 را گيرد مي قرار استفاده مورد كولر بردهاي در كه هايي رله از نمونه يك تست نحوه زير شكل در

.كنيد مي مشاهده
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  JQX-102F رله كند، مي صادر را كمپرسور وصل و قطع فرمان مستقيم بصورت كه رله از ديگري نوع
.گيرد مي قرار استفاده مورد 18000 از تر پايين ظرفيت با كولرهايي در كه باشد مي

 
 
 
 

  ايجاد از جلوگيري براي .دارند برعهده را كمپرسور برق وصل و قطع وظيفه رله بااليي كنتاكت دو
0.1 خازن يك بخ هستند، بااليي كنتاكتهاي با ارتباط در كه رله پايين در 4 و 3 كنتاكتهاي ، جرقه

µF هستند بوبين رله هاي پايه 2 و 1 هاي پايه و شوند مس متصل.
 
 

.است مستقيم ولت 12 رله تغذيه ولتاژ

1
3

2 4



 از رله، از استفاده از غير به مصرفي، جريان بودن باال دليل به باالتر، و 18000 ظرفيت با كولرهايي در
 تحريك بوبين يك از و دارد رله يك همانند ساختماني كنتاكتور .شود مي استفاده نيز كنتاكتور يك

 ولتاژ محرك بوبين روي وقتي .است شده تشكيل متحرك و ثابت اتصال قطعات ، هسته يك كننده،
  طوريكه به كرده، حركت متحرك اتصال قطعات آن اثر در شده، كشيده هسته شود، مي اعمال

.)شود مي باز يا بسته(كند مي تغيير ثابت قطعات به نسبت موقعيتشان
 مي آمپر 25 جريان با باز كنتاكت دو نوع از گيرد مي قرار استفاده مورد  كولر اكثر در كه كنتاكتوري

.باشد

 
 

 در دهيد، قرار بوبين كنتاكتهاي روي را اهمتر پروب كنتاكتور، بوبين بودن سالم از اطمينان براي
.دهد مي نشان را كيلواهم 5/8 مقدار اهمتر ، بوبين بودن سالم صورت

 تميزترين در حتي دارد، قرار خاك و گرد معرض در خارجي يونيت داخل در كنتاكتور آنجاييكه از
 عبور از جلوگيري باعث امر اين كه دارد وجود كنتاكتها شدن كثيف و گرفتن خاك احتمال نيز مناطق
.شود مي مدار در الكتريكي جريان

 به ورودي برق كردن قطع از بعد.باشد مي كنتاكتور شود، سرويس بايد كه قطعاتي از يكي رو اين از
 تميز را كنتاكتها روي و برداريد را كنتاكتور روي درپوش و كنيد باز را كنتاكتور روي پيج دو كولر،
.كنيد

٧۵



٧۶
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انداز راه خازن

 اتصال از پس بالفاصله تكفاز موتور يك محور يعني ندارد، وجود اندازي راه گشتاور تكفاز موتور يك در
  مي استفاده اتوماتيك اندازي راه جهت خازن، از اينكار براي .كند نمي حركت به شروع برق، به موتور
.شود
 سيم كه اضافي بندي سيم يك به اصلي بندي سيم بر عالوه تكفاز موتور يك استاتور منظور، اين براي

.گردد مي مجهز شود، مي ناميده انداز راه بندي
 
 
 
 

 
 
 

  طور به است، متصل آن با سري بصورت و شود مي ناميده انداز راه خازن كه خازن، يك با بندي سيم اين
.گردد مي متصل يكفاز شبكه ترمينالهاي به موازي

 
 
 

 

 
  بندي دوسيم در جريانها بين اختالف كه دهند مي قرار طوري را انداز راه بندي سيم و خازن مجموعه
  مي عمل فاز دو موتور يك شبيه موتور رو اين از .)است درجه 90 آل ايده مقدار (شود زياد خيلي استاتور

.شود مي روتور درآمدن حركت به باعث كه كنند مي ايجاد گردان فوران يك جريان دو اين .كند
  معموال .شود خارج مدار از انداز راه بندي سيم و خازن است الزم موتور كار نحوه به بخشيدن بهبود براي
 داده قرار روتور محور روي و موتور داخل در كه مركز از گريز كليد يك توسط الكتروموتورها در كار اين

  .گيرد مي   انجام است، شده
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 .شود مي داده قرار موتور داخل در و شده بسته انداز راه بندي سيم با سري بصورت مركز از گريز كليد
 بار سرعت درصد 80 تا 70 به سرعت رسيدن هنگام شبكه از انداز راه بندي سيم اتوماتيك قطع آن كار

.است كاملش
 توسط خازن كاملش، بار سرعت درصد 80 تا 70 به موتور سرعت رسيدن هنگام به تبريد دستگاههاي در

.شود مي خارج مدار از دارد، قرار كمپرسور داخل در كه مغناطيسي رله يك
 

.شود مي استفاده جريان رله از موتورها از برخي استارت مدار در
.باشد مي كم مقاومت و ضخيم پيچ سيم با بوبين يك داراي جريان رله

  كاملش، بار سرعت درصد 80 تا 70 به موتور سرعت رسيدن هنگام به تبريد دستگاههاي در معموال
.شود مي خارج مدار از مغناطيسي رله يك توسط خازن
.گيرد مي قرار سري بصورت اصلي بندي سيم با رله بوبين

.شود مي بسته سري بصورت انداز راه بندي سيم با رله كنتاكتهاي
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) مقداره تك خازن با موتور ( خازن توسط كار و اندازي راه با موتور
  بندي سيم كه تفاوت اين با باشد مي انداز راه خازن با موتور مشابه خازن توسط كار و اندازي راه با موتور

.دارد وجود مدار در كاركرد مدت تمام در انداز راه خازن و
.ندارد وجود انداز راه پيچ سيم و خازن كردن خارج براي اي وسيله هيچ موتور نوع اين در

 بدست را كار نحوه ترين مطلوب و اندازي راه بهترين توان نمي خازن ظرفيت انتخاب در محدوديت بعلت
.آورد

.شود مي استفاده ميكروفاراد 20 تا 2 خازنهاي از موتور نوع اين در
 
 
 

 
 

 
.باشد مي  نامي گشتاور درصد 100 تا 50 حدو در و است كم موتور اين انداز راه گشتاور كلي بطور
.شود مي استفادهPTC بنام اي وسيله از موتور نوع اين اندازي راه گشتاور بهبود براي

PTC يابد مي افزايش گرما افزايش با آن مقدار كه است مقاومت نوعي.
.باشد مي خازن با موازي مدار در آن قرارگير نحوه
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 كوچكتر خازن يك با و افتد مي راه بزرگ خازن يك با و افتد مي راه بزرگ خازن يك با موتور نوع اين
.كند مي كار
 سرعت درصد 75 به موتور سرعت وقتي و گيرند مي قرار موازي بصورت خازن دو اندازي راه لحظه در
 .شود مي خارج مدار از انداز راه خازن رسيد كامل بار

.شود مي خارج مدار از ولتاژ رله يا مركز از گريز كليد توسط معموال انداز راه خازن
 
 

 

 
 

  .شود مي استفاده ولتاژ رله از انداز راه بندي سيم و خازن كردن خارج براي موتورها از برخي در
.باشد مي زياد مقاومت و باريك پيچ سيم با بوبين يك داراي رله اين

 .گيرد مي قرار سري بصورت انداز راه خازن با و است بسته عادي حالت در كنتاكتها
.گيرد مي قرار موازي بصورت استارت پيچ سيم با رله بوبين

.دارد قرار موازي صورت به كار خازن همراه به انداز راه خازن موتور، بكار شروع زمان در
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 كنتاكت و شده فعال رله بوبين انداز، راه پيچ سيم در القائي ولتاژ آمدن بوجود بدليل موتور افتادن راه با
  .كند مي خارج مدار از را انداز راه خازن و شود مي باز رله
 جهت در بايد دارد بستگي آن وزن به مدلها از بعضي در كنتاكت شدن باز آنجائيكه از داشت توجه بايد

) رله راهنماي به توجه با ( .گردد نصب رله مناسب
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انداز راه خازن تست مراحل
 اتصال گوشتي پيچ توسط را خازن ترمينال سر دو حتما است الزم كمپرسور، انداز راه خازن تست براي
.كنيد كوتاه

.كنيد متصل خازن ترمينال سر دو به را ) اي عقربه (اهمتر سر دو
 ترمينال با اهمتر گيره تماس لحظه در اهمتر گيره تماس لحظه در اهمتر عقربه باشد، سالم خازن اگر

  مي حركت باالتر مقاومتهاي طرف به تدريج به سپس و شود مي منحرف OΩطرف به بالفاصله خازن،
.كند

 مقاومت و خازن در كوتاه اتصال معني به بدنه، و پايه يك بين يا و خازن پايه دو بين اهم صفر مقاومت
 بايد و است معيوب خازن حالت سه هر در است، خازن در قطعي وجود معني به پايه دو بين نهايت بي

.گردد تعويض
 

 
 

 
 
 

.گردد مي نصب موتور از خارج در معموال و بوده الكترونيكي كلي طور به خازنها
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داخلي يونيت الكتروفن

.باشد مي داخلي يونيت در فن پروانه درآوردن حركت به موتور اين وظيفه
 
 

  و موتورفن به ورودي برق به مربوط سيم سه كه باشد مي مجزا سوكت دو و سيم 6 داراي موتور اين
.باشد مي الكتروفن محافظ قسمت به مربوط ديگر سيم 3 و باشد مي انداز راه خازن

 
 

 
  مي اعمال كنترل برد به سيگنال يكسري موتور، از خروجي سيم 3 طريق از فن، عادي كاركرد حالت در

  كاهش ولتاژ اين مقدار شد، كم آن سرعت يا ايستاد حركت از دليلي هر به موتورفن پروانه اگر .گردد
.يابد مي
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 سيستم كل قطع فرمان كنترل برد شود، كمتر مشخصي حد از كنترل برد به موتور از اعمالي ولتاژ اگر
.كند مي صادر را
 شود، مي تلف گرما صورت به موتور به ورودي توان از مقداري الكترونيكي موتورهاي در كلي طور به

 افتادن كار از نتيجه در و موتور هاي پيچ سيم ديدن صدمه باعث باشد اندازه از بيش گرما اين اگر حال
  بر حرارتي فيوز يك ، دما افزايش برابر در موتور حفاظت براي ، داخلي يونيت الكتروفن در .شود مي آن

.است شده نصب فن بدنه روي
 درجه 100 دماي در فيوز اين .دارد قرار موتور به ها سيم شدن وترد محل باالي در نظر مورد فيوز

 برگشت فيوز ( گردد مي بر خود اوليه حالت به شدن سرد از پس و كند مي قطع را فن مدار سانتيگراد
.كند مي وصل دوباره را مدار و ) پذير

 
 
 
 
 
 
 
 

 سرعت كنترل دو هر در كه است رفته كار به الكتروموتورها اين در سرعت تغيير ايجاد براي روش دو
.شود مي انجام مغناطيسي ميدان شدت در تغيير توسط

  شدت ها، سيم سر تغيير بوسيله و شده منشعب مختلف نقاط در ميدان قطب يك روشها، اين از يكي در
.كند مي تغيير موتور سرعت نتيجه در و مغناطيسي ميدان

 دور براي رله هر كه شود مي استفاده رله چند از سلكتور از استفاده بجاي كولر بردهاي از بعضي روي
.است شده گرفته نظر در خاصي
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.شود مي استفاده رله بجاي الكترونيكي المانهاي از ديگر روش در
 
 
 
 

 
  مي S201DH1Y سي آي گيرد، مي قرار استفاده مورد اينجا در موتور دور تغيير براي كه اي قطعه
.باشد



تدوين روش ظرفيت سنجي و 
محاسبه بار برودتي ساختمان

٨۶

گلزار تهويه
واحد فني و مهندسي خدمات پس از فروش
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:مقدمه 

  انجام مقدمات گازي  كولرهاي براي ساختمان  سنجي ظرفيت روش تدوين پروژه تعريف به  توجه با
  به بار تخمين نمودارهاي و اعداد پروژه اول فاز در كه است ذكر قابل .گرديد تعريف دوم  فاز در پروژه

  بار تخمين روشهاي كردن تكميل اول فاز پروژه انجام مبناي و شد گرفته قرار دسترس در محدود صورت
.شد قرارداده برودتي

   در استفاده قابل روشي به برودتي بار  تخمين جهت الزم اطالعات تهيه دو فاز در پروژه انجام از هدف
.باشد مي گازي كولر محصول براي  و ايران

 
:خالصه اي از تئوري تعيين بار برودتي

 بوده حياتي اي مساله بشر براي زمان دير از سال مختلف فصول در زندگي براي مطبوع محيطي ايجاد
 مطبوع و سالم شرايط بتواند كه برودتي و حرارتي سيستمهاي به دستيابي ضرورت دليل همين به . است

 و است گرديده احساس شدت به نمايد تامين را تر راحت زندگي و بهتر راندمان با كار براي ساختمان در
  مي مناسب  فني   مشخصات  با  محصولي انتخاب شود واقع بايد  اهميت  مورد  كه آنچه رهگذر اين در

 برودتي بار اعداد بر گذار تاثير پارامترهاي صحيح   درك  به بستگي محصول  يك درست  انتخاب . باشد
.باشيم داشته پارامترها اين به اجمالي نگاهي كه شود مي اين بر سعي زير در .دارد

 
:انتقال حرارت 

 مي حرارت انتقال. شود مي ايجاد حرارت انتقال محيط دو يا جسم دو هر بين دماي اختالف دليل به
:گيرد صورت زير صورتهاي به تواند

جابجايي-1
هدايت -2
  تشعشع -3
 

Overall( كلي حرارت انتقال ضريب coefficient of heat transfer(
  سه هر دهنده نشان كه شود مي تعريف ساختماني مصالح براي ضريبي حرارت انتقال دادن نشان براي

اختصاري عالمت با معموال ضريب اين . شود مي ناميده كلي حرارت انتقال ضريب و باشد مي باال حالت
U ضريب انگليسي واحد گردد مي مشخص  BTU/(h.ft2.f)باشد مي.
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:موارد تعيين بار برودتي

  محسوس غير و محسوس صورت به كه است حرارتي ميزان محاسبه واقع در برودتي بار محاسبه
:باشد مي زير شرح به حرارت ايجاد مختلف منابع شود مي افزوده محل به
تشعشع صورت به خورشيد از حرارت كسب-1
 هدايت طريق از حرارت كسب-2
داخلي منابع طريق از حرارت كسب-3
 خارج هواي نفوذ به حرارت كسب -4
 

  كه دارد ايي منطقه وهوايي آب شرايط به بستگي الذكر فوق منابع از شده منتقل حرارت
  سطح از  ارتفاع –تر دماي –خشك دماي مانند پارامترهايي يعني دارد وجود آن در ساختمان

جغرافيايي نظر از ساختمان نظر از قرارگيري شرايط ديگر طرف از ....و محيط غبار و گرد –دريا
.باشد مي مهم نيز فضا ارتفاع و سطح –

:انتقال حرارت از خورشيد به صورت تشعشع و هدايت-1
 

:كسب حرارت از خورشيد به صورت تشعشع و هدايت از سه طريق امكان پذير است 

پنجره ها -1
ديواري است كه يك سمت آن با فضاي خارج در   -جداره خارجي ( جداره هاي خارجي -2

.)ارتباط است و سمت ديگر آن در يك فضاي تهويه شده قرار دارد
جداره داخلي ديواري است كه با فضاي خارج ارتباط ندارد و بين دو  ( جداره هاي داخلي  -3

)فضاي تهويه شده كه داراي دماهاي مختلف است قرار گرفته 

 -جنس–از عوامل موثر در بار برودتي موارد ياد شده باال به مساحت اختالف دماي دو سمت 
.پنجره و يا جداره ها سايه بانها اشار ه كرد...... جهت قرار گيري زاويه جداره و –رنگ 

 
:حرارت منتقل شده از منابع داخلي -2
 

:منبع داخلي را مي توان به انواع زير تقسيم كرد
 
روشناييها-1
افراد-2
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دستگاههاي الكتريكي و گازي-3
موتورها -4
لوله ها و مخازن  -5
 

  كافي توجه ها فلورسنت و معمولي المپهاي مابين فضا به تحميلي بار تفاوت به بايد روشناييها مبحث در
  نبايد  رابطه همين در  و گرفت نظر در را اشخاص فعاليت نوع بايد افراد به مربوط بند زمينه در .كرد

  تجاري اماكن در و منازل در سربازي مخازن يا و گاز اجاق مثل گازي و الكتريكي دستگاههاي  وجود
.كرد فراموش را كنند مي گرما توليد كه اتو ، آرايشگاهها در سشوار ، يخچالها ، روشنايي

:نفوذ هواي خارج -3

: شود انجام صورت دو به تواند مي خارج هواي نفوذ
 
  طبيعي-1
اجباري-2
 

 بيشتر محيط داخل فشار صورتيكه در افتد مي اتفاق غيره و ها پنجره و درب طريق از نفوذ اول حالت در
  .) منزل و اتاقها به خروج و ورود هنگام( افتاد خواهد اتفاق طبيعي صورت به هوا نفوذ باشد خارج فشار از
  سالنهاي (.شود مي انجام هوا اجباري جابجايي  طريق از و وزشي سيستمهاي توسط نفوذ دوم حالت در

) ...... و عمل اطاق ، بيمارستاها ، ورزشي
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ظرفيت سنجي

: اوليهمباني 

 بينانه واقع تخمين براي اوليه الزامات از شود تهويه بايد كه فضايي حرارتي بار هاي مولفه دقيق بررسي
  نيازي و بوده اساسي بسيار  بررسي اين در شده اعمال دقت ميزان .است گرمايش و سرمايش بارهاي

 كامل هاي نقشه معماري، و مكانيكي طرحهاي داشتن اختيار در . نيست آن اهميت بر تاكيد به
  مي فراهم را خوب بررسي يك انجام امكان ، ساختمان مهم وجوه تصاوير موارد از برخي در و محوطه

:قرارگيرد مدنظر بايستي بررسي اين در زير فيزيكي جوانب .سازد

  : به نسبت گردد تهويه بايد كه فضايي موقعيت : ساختمان جهت -1
خورشيد و باد اثرات –محلي شرايط )الف
  دائمي مجاور ساختمانهاي )ب
غيره و پاركينگ ،محوطه شن آب، –كننده منعكس سطوح )پ

 كامپيوتر، كار،اتاق دفتر مسكوني، منزل بعنوان ساختمان كاربري : ساختمان از استفاده نحوه -2
.غيره و عمومي اماكن كارخانه، ، آالت ماشين فروشگاه خاص، هاي مغازه فروشگاه بيمارستان،

ارتفاع طول،عرض، :ساختمان فيزيكي ابعاد –3

كاذب سقفهاي در موجود هوايي فاصله و سقف تا كف ارتفاع :سقف ارتفاع -4

 در آنها نسبي موقعيت و پارتيشن سقف، كف، ديوارها، ضخامت و مصالح نوع : ساختماني مصالح -5
ساختمان

 زير فضاي گرفتن، قرار سايه يا آفتاب تابش معرض در بام، و ديوارها بيروني رنگ : محيطي شرايط -6
  اند، نشده يا اند شده تهيه مجاور ساختمانهاي ، ثقلي يا اجباري تهويه نشده، تهويه و شده تهويه سقف
 قرار ، آشپزخانه و بوليور يا كوره گرفتن قرار محل مانند مجاور نشده تهويه فضاهاي حرارت درجه

.باشد زمين زير سقف كف يا و سقف كف يا و زمين سطح از باالتر خاك، روي بر كف گرفتن

  آنها، بودن قسمتي دو يا يك ، چوبي يا فلزي چهارچوب ، آنها گرفتن قرار محل و اندازه : ها پنجره -7
.ها پنجره عمودي و افقي هاي حاشيه ابعاد بانها سايه نوع ، اليه چند يا اليه يك شيشه، نوع
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.آنها از استفاده دفعات و اندازه نوع، موقعيت، : ها درب –8

 ارتباط نشده تهويه فضاي با صورتيكه در محيط حرارت، درجه موقعيت، :برقي پله و آسانسور پلكان، –9
.باشد داشته

  تعداد كه است الزم موارد از برخي در ، خاص ازدحام ، فعاليت ماهيت ، اقامت مدت تعداد :افراد –10
.نمود برآورد آمد و رفت ميزان متوسط يا شخص هر براي مربع فوت اساس بر را افراد

  كار تو چراغها اگر حفاظ، بي توكار، فلوروسنت،، معمولي نوع بار، پيك در مصرفي وات :ها روشنائي –11
.گردد بيني پيش بايد تازه يا برگشتي ، تخليه هواي ، آنها روي هواي جريان نوع باشند

:جدول زير ميزان نقريبي بار حرارتي را براي قطعات و  متابوليك بدن انسانها نشان مي دهد

جدول بار حرارتي ناشي از متابوليك بدن انسان در شرايط مختلف

Btu/h حرارت متابوليک بدن نمونه کاربری نوع فعاليت
۴٠٠ تئاتر و مدرسه  نشسته در حال استراحت 
۴٠٠ منزل و دبيرستان  نشسته باکار خيلی سبک
۴٧۵   -آپارتمانها -هتل -اداره

دانشگاه
کاراداری

۵۵٠ فروشگاههای مختلف قدم زدن به آرامی–ايستاده 
۵٠٠ داروخانه  قدم زدن و نشستن
۵۵٠ رستوران  کارخدماتی
٧۵٠ کارخانه کارنشسته سبک
٨۵٠ سالن رقص حرکات موزون

١٠٠٠ کارخانه  کارخيلی سخت 
١۵٠٠ باشگاههای ورزشی کارخيلی سخت 
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جدول بار حرارتي دستگاههاي مختلف

Btu/h  بار حرارتی دستگاه 

٣۴٠ وات  ١٠٠المپ روشنائی 

١٧٠ وات ۴٠) مهتابی(المپ فلورسنت 

١۵٠٠ کامپيوتر

:مباني عملي  
می توانيد از جدول زير استفاده   براي تعيين بارحرارتي در شرايط آب وهوائي تهران             

:نماييد

   
ظرفيت         

موقعيت  
Btu/h        

1200018000240003600048000

٢٩۴٣۵٨٨٨١١۶مسکونی

٢۵٣٧۵١٧۴٩٨اداری

٢٠٣٠۴١۶٠٨٠بيمارستان

١٧٢۵٣٣۵٠۶٧مغازه

١۴٢١٢٩۴٢۵٧رستوران
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:پيش فرضهاي تهيه اين جدول به شرح زير است

  و دستگاه كردن روشن از پس و است       دستگاه كردن روشن از قبل اتاق دماي و      بيرون دماي
.رسد مي      حدود به تعادل شرايط ايجاد از پس

متر 3:سقف ارتفاع
.دارد پنجره جنوب و شمال وجوه از و است شده گرفته نظر در ساختمان وسط در طبقات

  در يا و باشد متر 3 از بلندتر آن سقف ارتفاع يا و باشد آخر طبقه در ساختمان صورتيكه در :توجه
. شود منظور بايد محاسبات در اطميناني ضريب باشد داشته پنجره هم وغربي شرقي وجوه

 بار و               حدود مسكوني منزل يك بارحرارتي درتهران گردد مي مالحظه كه همانطور
.باشد مي                   حدود مغازه متوسط

باشد مي معتبر             هوايي و آب شرايط در زير جدول
ظرفيت کولر          

Η/BTU   متراژM

١٢٠٠٠١٨٠٠٠٢۴٠٠٠٣٠٠٠٠٣۶٠٠٠۴٨٠٠٠محل مورد نظر
٢۵۴٠۶٠١٠٠١٣٠١۶٠مسکونی

٢١٣۵۵۵٩٠١٠٨١۴۴اداری

١٧٣٢۴۵٨٠٩۶١٢٨بيمارستان

١۵٣٢۵۶٧٠٨٢١١٢مغازه

١۵٣٠۴٨۶٠٧٢٩۶رستوران

معتبر مي باشد جدول زير در شرايط آب وهوايي            
ظرفيت کولر          

Η/BTU   متراژM

١٢٠٠٠١٨٠٠٠٢۴٠٠٠٣٠٠٠٠٣۶٠٠٠۴٨٠٠٠محل مورد نظر
١٢٢٠٢۵٣۵۴٠۵٠مسکونی

١٠١۵٢٠٢۵٣٠۴٠اداری

٩١٣١٨٢١٢۶٣۶بيمارستان

٨١٢١۶٢٠٢۴٣٢مغازه

٧١٠١۴١٧٢٠٣٨رستوران



اصول نصب
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گلزار تهويه
واحد فني و مهندسي خدمات پس از فروش
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روش نصب
 دستگاه، درست كاركرد جهت اسپليت گازي كولرهاي صحيح نصب ضرورت به توجه با فصل اين در
.پردازيم مي دستگاه صحيح نصب نحوة و نياز مورد آالت ابزار بررسي به

ابزار آالت مورد نياز جهت نصب
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:مراحل نصب سيستم هاي كولر گازي اسپيلت

 (Indoor Unit)نصب واحد داخلي -1
لوله كشي -2
 (Outdoor Unit)نصب واحد بيروني -3
راه اندازي -4

موارد هشدار
:توجه به نكات ايمني زير براي نصب دستگاه الزاميست

 فيوزها، مجاز آمپراژ برق، كشي سيم شرايط بودن مناسب از حتمًا يونيت نصب از قبل
.نماييد حاصل اطمينان نصب محل كنتور و پريزها سيم ها،

 زمين اتصال سيم از بايستي مي برق، اتصال از ناشي احتمالي شوك از جلوگيري جهت
 .شود استفاده

.نكشيد برق از را دستگاه هرگز دستگاه، كردن كار زمان در
 باشد زا اشتعال گازهاي نشت احتمال كه هايي مكان مجاورت در هرگز را خارجي يونيت
.نكنيد نصب

.نكنيد استفاده گازي و آبي كولر از همزمان بصورت
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نصب يونيت خارجي

:داشت توجه زير موارد به بايد خارجي يونيت نصب براي
 دستگاه از حاصل صداي و خروجي هواي كه شود انتخاب نحوي به بايد خارجي يونيت نصب محل

.نكند ايجاد همسايگان براي مزاحمتي
  عدم صورت در .شود دميده آن توسط نياز مورد هواي براحتي كه شود نصب محلي در بايد دستگاه
  خواهد كمپرسور اورلود باعث و ميشود برگشت مجدد كندانسور از شده دميده هواي نكته اين رعايت

.باشد مي ضروري زير فواصل رعايت منظور بدين .شد

 

.شوند پوشانيده نبايد دستگاه ورودي و خروجي
.باشد داشته را دستگاه وزن تحمل جهت را الزم استحكام بايد نصب محل

.باشد داشته وجود اشتعال قابل گازهاي نشت خطر نبايد نصب محل در
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 مناسب گير لرزه از كمپرسور ارتعاشات وجود علت به پنجره لبه يا بالكن روي يونيت نصب صورت در
  اسكلت در مهره و پيچ اتصال از استفاده صورت در و كنيد استفاده منجيب از نياز صورت در يا

.كنيد استفاده فنري واشر از حتمًا داخلي يونيت نگهدارنده
  قرار آفتاب مستقيم تابش معرض در نبايد المقدور حتي خارجي يونيت فرماييدكه توجه حتمًا
  كولر سرمايي عملكرد در و شده كندانسور كاري راندمان كاهش باعث آفتاب مستقيم تابش.گيرد
.گذاشت خواهد منفي تاثير

.نماييد استفاده آفتابگير از.ندارد ديگري جايگزين نصب محل كه شرايطي در
  آلوده هاي محل و آشپزخانه دودكش،هود اگزاست، هاي فن خروجي نزديكي در را خارجي يونيت

 شده كندانسور كويل سطح شدن كثيف باعث چربيها و ذرات اين.نكنيد نصب هوا، در معلق ذرات به
.دهند مي كاهش را آن حرارت انتقال ضريب و

  داشته نظر در خارجي يونيت اطراف در را تعميرات و سرويس عمليات انجام جهت الزم فضاي
.باشيد

 رعايت را سانتيمتر 80 حداقل جانبي فاصله هم كنار خارجي يونيت دستگاه چند نصب صورت در
 يكديگر خروجي هواي تاثير تحت موازي بصورت مجاورت صورت در خارجي هاي يونيت.فرماييد

 .گيرند مي قرار
  داخلي و خارجي يونيت مناسب فاصله تعيين جهت گذاري لوله فواصل نمودار در موجود اطالعات از

.كنيد استفاده
.كنيد حاصل اطمينان يونيت بودن تراز از نصب از پس
  به لوله عبور جهت سقف كردن سوراخ به نياز و شيرواني و بام روي خارجي يونيت نصب صورت در

.كنيد آببندي مخصوص خمير با را سوراخ محل حتمًا ها لوله نصب از بعد پايين، سمت
  داشته نظر در خارجي يونيت اطراف در را تعميرات و سرويس عمليات انجام جهت الزم فضاي
.باشيد

 مسير و نصب را خارجي يونيت آب تخليه باشد،درپوش گرمايشي حالت داراي دستگاه صورتيكه در
.بگيريد درنظر آب تخليه براي مناسبي

 از اطمينان براي شود نصب داخلي يونيت از باالتر ارتفاعي در خارجي يونيت كه شرايطي در
  روغن تلة از متر5 به متر 5 شكل مطابق بايد شدن روشن ابتداي در دستگاه صحيح روغنكاري

.شود استفاده

داخلي يونيت نصب
  و زن رطوبت سيستم هاي شوفاژ، بخاري، قبيل گرمازا،از وسائل مجاورت در داخلي يونيت نصب از

.كنيد خودداري گاز اجاق
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  نظر در آني سرويس و تعميرات انجام جهت را الزم فواصل سقف، و ديوارها خاص وضعيت به بسته
.كنيد اضافه شده توصيه فواصل به و گرفته
.كنيد رعايت دستگاه راهنماي به توجه با را اطراف از شده توصيه فاصلة

 

 

 ديوار روي مداد با را ها سوراخ موقعيت و پشتي صفحه نقشه كاري سوراخ نوع هر انجام از قبل
.كنيد مشخص

.كنيد توجه دستگاه كاتالوگ در شده داده فواصل به پشتي پنل نصب براي
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.كنيد استفاده راهنما مته از بر گرد يا بزرگتر هاي مته با كردن سوراخ از قبل
.كنيد استفاده مخصوص گردبر از ها، سيم و لوله عبور سوراخ ايجاد جهت
.كنيد توجه ديوار مصالح و جنس به داخلي يونيت پشتي نگهدارنده صفحه نصب از قبل
 كاري سوراخ بيشتري احتياط با.باشد گچي و ساخته پيش نوع از ديوار كه صورتي در

.كنيد استفاده بزرگتر سايز رولپالك از و كنيد
 در سفال ناگهاني شكستگي باشد،مراقب سفال نوع از ديوار در رفته بكار آجر صورتيكه در

 در .نكنيد استفاده دريل چكشي حالت از مواردي چنين در .باشد كاري سوراخ زمان
.كنيد استفاده تر زخيم ولي كوتاهتر رولپالك و پيچ از پشتي صفحه نصب

 خودكار پيچ از پالستيكي هاي پارتيشن يا و چوبي كاذب ديوارهاي روي نصب صورت در
.كنيد استفاده فنري واشر و ومهره پيچ يا مناسب
.شود ايجاد بيرون سمت به شيب كمي با بايد ها لوله عبور سوراخ

 
 

 گونه هر و كنيد توجه شده كندانس آب لوله خروجي وضعيت به كه كنيد توجه حتمًا
.شد خواهد ديوار كردن تبله و رنگ تخريب باعث اتصاالت محل از نشتي
 لوله مجموعه يك بصورت را برق سيستم و اصلي لوله هاي آب، تخليه لوله شكل مطابق

.كنيد جور جفت )پرايمر نوار( اتيلن پولي لنت نوار با
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.بگيرد صورت براحتي آب تخلية كه باشد اي بگونه تخليه لولة حتمًا شود توجه

 

 
  محل از نشتي هرگونه كنيدو توجه شده كندانس آب لوله خروجي وضعيت به كه كنيد توجه حتمًا

.شد خواهد ديوار رنگ تخريب باعث اتصاالت
 را يونيت بعد و داده عبور سوراخ داخل از را لوله مجموعه ابتدا پشتي صفحه روي يونيت نصب زمان

.كنيد نصب شكل مطابق

  همه به خنك هواي جريان صورت اين غير در شود مسدود نبايد دستگاه هواي خروجي و ورودي
.شد خواهد ايجاد اختالل كولر عملكرد در و رسيد نخواهد اتاق قسمتهاي

 زيبايي اتصاالت و ها لوله قرارگيري محل تا .شود توجه نصب ظاهري وضعيت به حتمًا نصب حين در
 نامناسب نصب با كه باشند داشته توجه بايد عزيز سرويسكاران .ندهد قرار الشعاع تحت را نصب محيط

.نشوند مشتري نارضايتي باعث مشتري كار محل يا منزل دكور در اشكال ايجاد و
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ها لوله سازي آماده و كشي لوله

 يونيت دو مرحله اين در .رسد مي كشي لوله به نوبت خارجي و داخلي هاي يونيت نصب از پس
 كوچكتري قطر )رفت( مايع حاوي لولة همواره.شوند مي داده اتصال يكديگر به مسي لوله توسط
.باشد مي ضروري زير نكات به توجه ها لوله سازي آماده براي.دارد )برگشت( گاز لولة به نسبت

 را ديوارها روي اول توانيد مي .كنيد گيري اندازه دقت به را داخلي و خارجي يونيت بين فاصله ابتدا
  شده كشيده خطوط روي متر دادن قرار با سپس و كرده كشي خط كش، خط و مداد از استفاده با

.كنيد اندازه گيري را غيرمستقيم هاي فاصله باشند، مي ها لوله عبور محل كننده مشخص كه
.دهيد برش را لوله .شد گيري اندازه فاصله از بيشتر %10 لوله برش هنگام در

  خواهد مبرد گاز نشتي بروز باعث مقعر يا محدب دار، زاويه برش ببريد، درجه صفر زاويه با را لوله
.شد

 برش براي آهنبر اره از كنيد،استفاده استفاده مسي هاي لوله برش خصوص در ديسكي بر لوله از
.شود مي لوله داخل پليسه و براده نفوذ باعث لوله مقطع شدن دار دندانه بر عالوه لوله

.نكنيد استفاده روغن از ديسكي بر لوله از استفاده هنگام
  شويد،كه مطمئن كنيد،حتماً استفاده لوله مقطع در پليسه كردن برطرف جهت مناسب ابزار از

  سرپايين را لوله گيري پليسه زمان در پليسه نفوذ از پرهيز جهت كند، نمي نفوذ لوله داخل پليسه
 احتياط با را پارچه سپس و دهيد انجام را گيري پليسه تميز پارچه يك با لوله پركردن با يا و بگيريد

.كنيد خارج سرپايين صورت به و
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 توسط سپس و كرده رد لوله از را برنجي مهره ابتدا داخلي، پليسة كردن برطرف و لوله بريدن از پس
  براي ميليمتر ،5 حدود ابزار قالب سطح از لوله آمدگي بيرون ميزان.كنيد الله را لوله كن،سر الله

R22باشد مي.
 مشاهدة صورت در .باشد ترك بدون و صاف يكنواخت، سرلوله اللة بايد نشتي عدم از اطمينان براي

.شود تكرار مجدد كاري الله و برش مراحل بايد موارد اين از يك هر

  اين مخصوص ابزار از زني الله براي بايد كند مي استفاده R410A گاز از سيستم صورتيكه در
  با مسي لولة كردن الله براي معمولي ابزار از بخواهد صورتيكه در .شود استفاده )كالچي نوع(مبرد
.مي باشد بيشتر قالب سطح از لوله آمدگي بيرون ميزان كنيد استفاده R410 مبرد
 را اتصال مهره اول لحظه در و دهيد قرار مستقيم بطور زبانه دار لوله روي را مهره بهتر اتصال براي
.شوند جفت كامل تا ببنديد فشار بدون
.كنيد سفت را مهره ترك آچار و معمولي آچار دو كمك به دست، توسط مهره كردن سفت از پس
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 ميتوانيد.داشت خواهند وجود نشتي امكان باشد مجاز حد از بيشتر ها مهره بستن ترك صورتيكه در
  نشان را مهره كردن سفت جهت الزم ترك نيروي مقدار زير جدول.كنيد استفاده دار تركمتر آچار از

 استفاده مخصوص هاي مهره از بايد باالتر كاري فشار به توجه با R410A براي شود توجه .ميدهد
.است متفاوت آن براي كردن سفت گشتاورهاي و كرد

  بصورت ميشود ديوار سوراخ وارد كه قسمتي تا داخلي يونيت به اتصالي قسمت از را لوله مجموعه
.كنيد پيچ نوار كامل

 امر اين كه شود مي مشخص عمودي و افقي كشي لوله طول حداكثر دستگاه راهنماي به توجه با 
 در اوليه گاز ميزان داشت توجه بايد .شود رعايت بايد و داشته مستقيم تأثير دستگاه بازدهي در

  اضافي متر هر بازاي بايد آن از بيشتر و بوده كافي كشي لوله از مشخصي طول براي خارجي يونيت
.كرد تزريق دستگاه راهنماي به توجه با را مبرد از مشخصي مقدار لوله از

تخليه و راه اندازي دستگاه

 به نياز بنابراين و باشد مي مبرد گاز حاوي خارجي يونيت شود مي نصب سيستم بار اولين براي اگر
  مي شود نصب شير نوع دو خارجي يونيت روي .باشد مي ها لوله و داخلي يونيت داخل هواي تخلية

  اتصال براي سوزني شير يك راهه سه نوع در .باشند مي معروف راهه 3 و راهه 2 شير نامهاي به كه
.مي باشد راهه 2 مايع طرف و راهه 3 گاز طرف شير معموًال .دارد وجود فشار گيج

.شوند مي ديده شيرها اين مختلف حالتهاي زير شكل در
روش ديگر براي تخليه سيستم استفاده از خود . براي تخلية دستگاه بايد از پمپ وكيوم استفاده كرد

مبرد مي باشد كه در اين روش با وصل كردن كپسول مبرد به يك شير سرويس و باز كردن آن،  
همزمان سوزني شير ديگر را فشار مي دهيم تا فشار گاز مبرد داخل كپسول باعث بيرون رانده شدن 

.  شير سوزني را تا زماني نگاه مي داريم كه مبرد از آن خارج شود. هوا از لوله ها و يونيت داخلي شود
در صورت  (اين روش عالوه بر اينكه باعث آلودگي محيط زيست مي شود در بيرون راندن قطرات آب 

بنابراين استفاده از اين روش امروزه مردود بوده و بهترين كار استفاده از پمپ . موثر نمي باشد) وجود
.وكيوم براي تخلية سيستم مي باشد
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جهت تخليه لوله ها و يو نيت داخلي از هوا )خالء(استفاده از پمپ وكيوم 
و رطوبت

 در حاللي نوع هيچ از.كنيد استفاده سيستم از هوا كردن خارج براي فقط )وكيوم( تخليه پمپ از
.نكنيد استفاده تخليه عمل حين
 شيلنگ )است بسته سرويس شيرهاي حالت اين در( خارجي و داخلي يونيت بين ها لوله نصب از بعد
 شيلنگ(زرد شيلنگ و راهه سه شير سرويس شير به را )قلو دو گيج( منفيلد پائين فشار گيج آبي

 .كنيد وصل وكيوم پمپ به را )گيج وسطي

.)بيايد پائين جيوه اينچ-30 تا گيج عقربه( كنيد روشن ساعت نيم تا ربع يك مدت به را پمپ
 داشته تغييري نبايد دقيقه 5 تا گيج عقربه كنيد خاموش را پمپ و ببنديد را قلو دو گيج شير سپس
  كنيد باز را دستگاه رفت شير ابتدا توانيد مي . است كامل دستگاه )وكيوم( تخليه صورت اين در باشد

 .كنيد جدا تخليه پمپ و شير از را ها شيلنگ نهايت در و را برگشت شير سپس
  نقاط در توانيد مي سوزني و آلني شير درپوش بستن و ها لوله به دستگاه گاز شدن وارد از پس

 چك صابون و آب از استفاده با را ها نشتي وجود ها لوله سر دو در خارجي و داخلي يونيت اتصالي
 .كنيد
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 به اقدام مبرد گاز كپسول با كه است وضعيتي از تر صرفه به و تر مناسب طريق اين به يابي نشت
. كنيد مي يابي نشت تست

 :تذكر
 سيستم در رطوبت وجود . است ضروري بسيار تبريد سيكل در موجود رطوبت و هوا از سيستم تخليه
 .ميشود كمپرسور كارائي كاهش و كردن عمل بد باعث

 وكيوم هنگام در سرويس ها شير حتما باشد، نداشته وجود مبرد گاز شما كولر سيستم در صورتيكه در
  .باشد باز كامال دستگاه

 

 

  سيستم كامل تخليه جهت )خالء(وكيوم پمپ از استفاده

 دو هر كه تفاوت اين با باشد مي قبل مانند كار روند كنيد وكيوم را سيستم كل بخواهيد صورتيكه در
.باشند مي باز سرويس شير

 
دستگاه شارژ طريقه

 يونيت به اتصالي لوله متر5 حداكثر براي گاز اين معموال مبرد گاز از خارجي يونيت پربودن صورت در
.كند مي كفايت داخلي

.كنيد تزريق بيشتر گاز گرم21 استاندارد فاصله متر 5 بر مازاد لوله متر يك هر ازاء به
 دستگاه براي شده توصيه مبرد نوع به كنيد، تزريق يونيت به بيشتر گاز خواهيد مي صورتيكه در

.كنيد توجه
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:اخطار

.نكنيد شارژ سرد يا مايع حالت در را مبرد كپسول هرگز  !
  سلسيوس درجه42 حدود گرم آب با مبرد، كپسول نياز مورد باالي فشار به رسيدن جهت  !

.كنيد گرم را كپسول
.نكنيد استفاده كپسول كردن گرم براي داغ بخار يا مستقيم شعله از هرگز  !

سيستم گاز كردن جمع
  در نصب جهت جابجايي به نياز كولر صورتيكه در است، كاركردن حال در كولر كه زماني در

  و كرد آوري جمع زير روش به را دستگاه گاز توان مي .باشد داشته تعميرات يا ديگر محلي
.داد انجام را دستگاه جابجايي يا تعمير عمليات

.است باز كامالً راهه سه و دوراهه هاي سرويس شير و باشد مي كاركردن حال در كولر
.كنيد باز را ها سرويس شير درپوش

.شويد مطمئن آن بودن باز از تا كنيد كنترل را برگشت شير آلن آچار توسط حتمًا
  سپس كند كار و شود روشن دقيقه 15 تا 10 كولر بايست مي است خاموش كولر صورتيكه در

  گيج شيرهاي(كنيد متصل )راهه سه شيرسرويس(سوزني شير به را پايين فشار گيج شيلنگ
.)است بسته كامالً

.ببنديد كامالً را )شيردوراهه(رفت شيرسرويس آلن آچار توسط
.ببنديد كامالً را برگشت شير آمد پائين )وكيوم حد تا( صفر زير به فشار گيج عقربه هنگاميكه

  جدا سرويس شير از را گيج شيلنگ توانيد مي شما وضعيت اين در و كنيد خاموش را دستگاه
.كنيد

 يا جابجايي عمليات و كنيد جدا ها يونيت از را دستگاه هاي لوله مي توانيد وضعيت اين در
.دهيد انجام را دستگاه تعمير
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دستگاه اندازي راه

  با بايد مرحله اين در .ميرسد يونيت دو بين كشي سيم به نوبت وكيوم، و كشي لوله از پس
  اندازي راه از قبل مرحله اين اتمام از پس.شود انجام كشي سيم دستگاه راهنماي به توجه

: كرد كنترل ديگر بار يك بايد را زير موارد دستگاه
دارد؟ وجود نشتي اتصاالت محل در آيا
است؟ گرفته صورت صحيح اتصاالت محل در برنجي مهره روي و ها لوله صحيح عايقكاري آيا
باشد؟ مي متصل ترمينالها به ثابت و محكم طور به يونيت دو بين اتصال كابل آيا
گيرد؟ مي صورت براحتي آب تخلية آيا
باشد؟ مي برقرار زمين اتصال آيا
است؟ شده متصل نگهدارنده صفحة به درست داخلي يونيت آيا
.باشد مي دستگاه برقي هاي مشخصه با متناسب دستگاه به ورودي برق ولتاژ مقدار آيا
.است شده نصب هوا فيلترهاي آيا

: نمود چك را زير موارد بايد اندازي راه از پس همچنين
شود؟ مي شنيده غيرطبيعي صداي هيچ آيا
باشد؟ مي طبيعي سرمايش عملكرد آيا
باشد؟ مي صحيح ترموستات عملكرد آيا
باشد؟ مي صحيح كنترل ريموت عملكرد آيا



عيب يابي

١٠٩

گلزار تهويه
واحد فني و مهندسي خدمات پس از فروش
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سريع يابي عيب

 توسط شده كشيده جريان مقدار دستگاه، به خروجي و ورودي هواي دماي اختالف گيري اندازه با
  انجام سيستم از كلي بررسي يك توان مي داخلي يونيت طرف شده گيري اندازه فشار مقدار و كمپرسور

 كردن پيدا براي كند مي تغيير مقادير اين سيستم طراحي و محيطي شرايط به توجه با آنجاييكه از.داد
  مي شده اندازه گيري مقادير و نرمال مقادير داشتن با .كرد مراجعه دستگاه راهنماي به بايد نرمال مقادير

.كرد استفاده اوليه عيب يابي براي زير روند از توان
 

 
 

 

طبيعي

بيشتر از
حد مجاز 

كمتر از حد مجاز

غير طبيعي

حالت گرمايش

پايين

باال

پايين

پايين

پايين

پايين
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:سيستم به نسبت آن كمتر ظرفيت يا كمپرسور بودن خراب صورت در
.آيد مي پايين كمپرسور توسط شده كشيده جريان

.شود مي داغ نرمال حد از بيش كمپرسور رانش لوله
.يابد مي افزايشLP مقدار و كاهش HP مقدار

كمپرسور روتور گيركردن درصورت
 را جريان خارجي فيوز يا دستگاه اورلود و يافته افزايش كمپرسور توسط شده كشيده جريان

.كند مي قطع
.شود مي شنيده هوم هوم صداي كمپرسور از

چهارطرفه شير گيركردن درصورت
.مي يابد كاهش  %80 تا دستگاه توسط شده كشيده جريان
.مي شوند همدما تقريبًا چهارطرفه شير لولة چهار
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عيب يابي
مقدمه
  منطقي روش كلي حالت در .باشد اي ساده يا دشوار كار ميتواند مطبوع تهويه سيستم يك عيب يابي

 حذف و سيستم حذف و سيستم مختلف پارامترهاي گيري اندازه و بررسي شامل عمل اين براي
 جواب هميشه توان نمي تئوري نظر از .مي باشد اصلي مشكل به رسيدن تا احتمالي مشكالت
 و افراد تجربه به مربوط يابي عيب كار از مهمي بخش بنابراين كرد پيدا عيب يابي براي مشخصي
  در كه مطالبي حال عين در .شود مي مربوط دارند، مشكل ريشه به رسيدن براي كه خاصي روشهاي
 باشدHVAC سيستم هاي عيب يابي براي خوبي زمينه پيش تواند مي مي شود گفته بعد بخشهاي

  مطالب كه يادداشت به بايد همواره اين بنابر دارند بهمراه را تجربي و تئوري مسائل از تركيبي زيرا
  نمي بشمار كاملي قابليت تنهايي به يك هيچ و باشند مي يكديگر ملزوم و الزم تجربي و تئوري

.روند

عمومي نكته هاي
 اشكال مورد در متخصص غير افراد كه صحبتهايي :دهيد گوش مشتري شكايت به دقت به همواره
 را ترموستات كه مي گويد مشتري زمانيكه مثال بعنوان باشد مفيد تواند مي گاهي كنند مي دستگاه

  كه صحبتهايي همچنين .باشد درجه باالترين او منظور شايد واقعًا است داده قرار باالتري درجه در
 برقكاري مثًال قبل روز اينكه مانند .باشد مشكل رفع جهت در كمكي مي آيند نظر به اضافي گاهًا
  برق سيستم در مشكلي به منجر وي كار شايد و است كرده مراجعه آنها منزل به اتصال رفع براي

.دهيد گوش مشتري حرفهاي به دقت به كل بطور اين بنابر .است شده مطبوع تهويه دستگاه
  مانند كلي تري مسائل ابتدا دستگاه نقص مورد يك در كه مفهوم بدين :كنيد عيب يابي جزء به كل از

 دقيق ريزتر مسائل روي بتدريج سپس و كنيد بررسي را كويلها سطح و ترمينالها سيمها، برق، منبع
.شويد

  انتهاي تا بايد نخ سر كردن پيدا از پس كه داشت ياد به همواره بايد :رويد پيش منطقي مسير در
 از سري يك به مي تواند كمپرسور نكردن كار مثال بعنوان رسيد مشكل ريشه به تا رفت را مسير

 مسير اين اگر بنابراين .شود دستگاه الكترونيكي برد تا برق تأمين منبع از جزء به كل عمليات
.كرد پيدا را مشكل مي توان راه ميانه در شود دنبال درست

الكتريكي مشكالت
  بايد مشكل رفع براي و بوده مطبوع تهويه دستگاه هاي اكثر در عمومي مسائل جمله از مشكالت اين

 داشته را ولتاژ و جريان پارامترمقاومت، سه هر اندازه گيري قابليت كه كرد استفاده دستگاهي از
 شكل در كه مي كنند استفاده اينكار براي(Clamp) انبري مترها مولتي از بيشتر سرويسكاران .باشد
.مي بينيد را آنها نمونه زير
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  مغناطيسي فيلد تا داده قرار تك واير يك حول را متر مولتي فكهاي اينكار براي :آمپر سنجش
 .شود سيم از عبوري آمپر ميزان نمايش موجب انبر فكهاي در القايي جريان ايجاد با سيم حول
.دهيد قرار تكي سيم يك حول را متر مولتي فكهاي كه داشت توجه بايد

.كرد استفاده رابط هاي سيم از بايد ولت و اهم سنجش براي : اهم و ولت سنجش

مكانيكي مشكالت
  از باشد كويلها يا و تبريد سيكل مشكالت نامناسب، شارژ از حاصل تواند مي كه مشكالت اين

با برخورد در كه چيزي اولين .باشند مي مهم گازي كولرهاي در كه باشد مي مسائلي جمله



چنين مشكلي بايد انجام گيرد وصل كردن گيج فشار به شير سرويس مي باشد نمونه 
اين گيج كه در حقيقت مجموعه دو گيج . اي از اين گيج را در شكل زير مي بينيد

فشاري مي باشد به نام منيفولدنيز معروف بوده و يكي از گيج ها كه با رنگ آبي 
بكار  HPو ديگري به رنگ قرمز براي فشارهاي باال  LPمشخص است براي فشار پايين 

همچنين روي صفحه مدرج عالوه بر نشان دادن فشار، درجات ديگر دماي . مي رود
اشباع مبردهاي مختلف را نشان مي دهد بنابراين مثًال با داشتن فشار اواپراتور مي توان 

.دماي مايع مبرد در آن فشار را از روي گيج خواند

يک لولۀ . مکانيزم داخلی اين نوع گيج در شکل زير نشان داده شده است
انعطاف پذير که يک سر آن بسته است بهمراه مکانيزمی برای چرخش عقربه 

 Bourdonاين سيستم به نام سيستم . تشکيل دهندۀ اجزای داخلی سيستم می باشند
با ورود گاز پرفشار بداخل لولۀ خميده حرکت کرده و توسط . شناخته می شود

.اجزای مکانيکی اين حرکت به عقربه انتقال می يابد

١١۴
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سيستم يك نامناسب كاركرد كلي عالئم
.مي گيرند قرار بررسي مورد باشند سيستم در مشكلي نشانگر مي تواند كه كلي عالئم بخش اين در

سوپرهيت
  بخار دماي و اواپراتور در مبرد تبخير دماي بين دماي اختالف سوپرهيت مقدار مي دانيد كه همانطور

 سيستم يك براي سوپرهيت گرفتن درنظر دليل كه مي باشد اواپراتور خروجي در شده توليد
  خالص بخار توسط كمپرسور تغذيه از اطمينان و كمپرسور به مايع احتمالي ورود از جلوگيري

.مي باشد
:نرمال شرايط

 در مخلوط اين .مي باشد مايع %80 و بخار %20 شامل مي شود خارج كاپيالري لوله از كه مخلوطي
  قطرات آخرين )B نقطه( كويل انتهايي قسمتهاي از شده تبخير گرما جذب با اواپراتور از عبور حين
  C نقطه از تا شده گرمتر بيشتر گرماي جذب با خالص بخار اين از پس مي شوند تبديل بخار به مايع

.باشد C 10 تا C 5 بين بايد مبرد مايع اشباع دماي و خروجي بخار دماي اختالف .مي شود خارج
:زياد سوپرهيت

 مقدار اين و بوده C 16 معادل دمايي اختالف بيانگر كه مي باشد C 20 خروجي بخار دماي
  مي باشد اواپراتور  به كم مايع ورود از حاكي زياد سوپرهيت .مي باشد نرمال حد از بيشتر سوپرهيت

.شده اند تبخير سريع خيلي مبرد مايع قطرات آخرين مي دهد نشان كه
:ناكافي سوپرهيت

 بنابراين .مي باشد صفر سوپرهيت بيانگر حقيقت در كه مي باشد C 4 همان اواپراتور خروجي دماي 
  بيانگر ناكافي سوپرهيت .است موجود همچنان مبرد مايع اواپراتور خروجي در كه مي شود مشخص

مي باشد آن تبخير ظرفيت از اواپراتور به زياد مايع ورود

ساب كولينگ

اين مقدار بيانگر اختالف دماي اشباع مايع مبرد در كندانسور و دماي مايع در خروجي كندانسور  
.مي باشد

شرايط نرمال
وارد كندانسور شده و به تدريج با دادن گرما به محيط به مايع تبديل مي شود  C 70بخار يا دماي  

تبديل مي شود C 39آخرين ذرات بخار به مايع در دماي  Bدر نقطه 

  كمبود بيانگر سوپرهيت زياد مقدار .مي باشد اواپراتور در مايع ميزان بيانگر سوپرهيت مقدار بنابراين
.مي باشد اواپراتور تبخير ظرفيت از مايع بودن بيشتر از حاكي كم سوپرهيت و آن در مايع
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 مايع كندانسور خروجي در مبرد از محيط بيشتر گرماي جذب با C تا B بين آن از وپس
 كولينگ ساب .مي باشد C 5 كولينگ ساب بيانگر كه مي شود خارج C34 دماي با

.مي باشد C 7 تا C 4 بين نرمال
زياد كولينگ ساب

 C معادل كولينگ ساب كه مي باشد C 27 خروجي دماي و C 39 مبرد اشباع دماي 
  كندانسور در مبرد مايع زياد مقدار بيانگر كولينگ ساب زياد ميزان .مي دهد نشان را 12

.مي باشد
كم كولينگ ساب
 در مايع كمبود بيانگر كولينگ ساب كم مقدار .مي باشد صفر كولينگ ساب مقدار

.مي باشد كندانسور
 اگر .مي باشد كندانسور در مايع مقدار دهنده نشان كولينگ ساب مقدار كلي بيان در

 مقدار بيانگر نيز آن بودن كم .است زياد كندانسور در مايع مقدار آنگاه باشد زياد مقدار
.مي باشد كندانسور در كم مايع

LP (low فشار pressure)

 مقدار تبخير قابليت كه شود انتخاب اواپراتوري بايد سرمايي ظرفيت تأمين براي
 آن توسط شده توليد بخار حجمي دبي بنابراين و باشد داشته را مبرد از مشخصي
 قابليت كه مي شود انتخاب كمپرسور  مثًال حجمي دبي داشتن با مي شود مشخص
,HP مشخص فشارهاي بين را بخار از حجم اين جابجايي LP در حال .باشد داشته 
 مكش ظرفيت آنجائيكه از يابد كاهش اواپراتور توسط شده توليد بخار مقدار صورتيكه
 در .شود LP فشار كاهش به منجر مي تواند مسئله اين است نكرده تغييري كمپرسور
  مقدار و نباشد اواپراتور توسط شده توليد بخار كامل مكش به قادر كمپرسور صورتيكه

LP مي يابد افزايش.
 قسمت براي الزم بخار تأمين در اواپراتور ناتواني دهنده نشان پايين LP مقدار بنابراين

 ظرفيت تأمين در كمپرسور توانايي عدم بيانگر باال LP مقدار و بوده كمپرسور مكش
.مي باشد اواپراتور توسط توليدي بخار مكش براي الزم
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كمبود مبرد

:بررسي
  عمًال و شده كم محيط از شده جذب گرماي ميزان مبرد كمبود به توجه با :سرمايي ظرفيت كمبود

.مي آيد پايين دستگاه سرمادهي
.مي رود باال سوپرهيت ميزان اواپراتور در مبرد مايع كمبود بدليل :باال سوپرهيت

LP مقدار كشيدن در سعي كمپرسور و مي آيد پايين اواپراتور در بخار توليد اينكه به توجه با :پايين 
.مي يابد كاهش LP فشار دارد را حد آن از بيشتر بخار
 دفع گرماي مقدار شده جذب اواپراتور در گرما كمتري مقدار آنجاييكه از :پايين HP و كولينگ ساب
  فشار و شده خنك بيشتر بخار بنابراين مي كند پيدا باالتري ظرفيت كندانسور و بوده پايين نيز شده
HP عمالً است كمتر كندانسور كويل انتهايي قسمت در مايع ميزان چون حال عين در مي كند افت  

.مي يابد كاهش كولينگ ساب
 است كرده نزول ،C زير به مبرد دماي مي آيد پايين LP فشار آنجائيكه از داشت توجه بايد :نكته

  حتي امكان شديدتر موارد در و مي شود زده برفك اواپراتور كويل رديفهاي از تعدادي روي بنابراين
.مي باشد گرما نامناسب انتقال باعث خود كه دارد وجود كويل كل روي سطح زدن يخ

داليل
  سنسورهاي از مي توان نشت محل كردن پيدا براي مي باشد مبرد نشت اصلي داليل از يكي

  داشته ياد به ضمن در .كرد پيدا را نشت محل صابون كف از استفاده با يا و كرد استفاده الكترونيكي
 ديگر دليل .مي شود روغني سطح نشت محل در دارد جريان مبرد همراه روغن آنجائيكه از باشيد
.باشد دستگاه نامناسب شارژ به مربوط مي تواند ناكافي شارژ براي

پارامتر
 فشار
پايين

سوپرهيتباال فشار
ساب 
کول

دمای 
خروجی 

از 
کمپرسور

اختالف دمای هوای 
ورود و خروج به 

اواپراتور

جريان کشيده 
شده توسط 
کمپرسور

وضعيت
بسيار 
پايين

تقريبًا 
پايين

پايينپايينباالپايينباال
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شارژ زياد مبرد

:بررسي
 به كندانسور كويل از بيشتري ناحيه مبرد، اشباع دماي و فشار رفتن باال به توجه با :باال كولينگ ساب
 كندانسور كويل انتهايي قسمتهاي در زياد مبرد وجود بدليل بنابراين مي يابد اختصاص مبرد مايع

.مي يابد افزايش كول ساب مقدار
 انجام مبرد كردن پمپ براي بيشتري تالش بايد كمپرسور HP افزايش بدليل :سرمايي ظرفيت كاهش

.مي آيد پايين سيستم سرمادهي ظرفيت عمالً و شده مسير در مبرد دبي كاهش موجب كه دهد
 اواپراتور وارد و گذشته كاپيالري از بيشتري مايع مقدار HP افزايش به توجه با :سوپرهيت كاهش

 محيط با مبرد جوش دماي اختالف و يافته افزايش نيز اشباع دماي LP افزايش با همچنين مي شود
.مي شوند سوپرهيت كاهش موجب عامل دو هر مي يابد كاهش
  افزايش LP فشار مقدار مي كند مكش را بخار كمتري مقدار كمپرسور آنجائيكه از :LP افزايش
.مي يابد
داليل

 به توجه با است الزم بنابراين مي آيد بوجود نصب هنگام در نامناسب شارژ بدليل مبرد زياد شارژ
 اين ظهور به مي تواند كه ديگري عامل .شود شارژ مبرد از مناسب مقدار كولر روي شده نصب پالك
 موجب كه مي باشد سيستم در نيتروژن و هوا مانند مبرد از غير ديگري گازهاي وجود شود عالئم

.مي شوند فشار افزايش

كمبود ظرفيت كندانسور

سوپرهيتباال فشارپايين فشارپارامتر
ساب 
کول

دمای 
خروجی از 

کمپرسور

اختالف دمای هوای ورود 
و خروج به اواپراتور

جريان کشيده شده 
توسط کمپرسور

زيادکمپايينزيادکمبسيار باالباالوضعيت

پارامتر
 فشار
پايين

سوپرهيتباال فشار
ساب 
کول

دمای 
خروجی 

از 
کمپرسور

اختالف دمای هوای 
ورود و خروج به 

اواپراتور

جريان کشيده 
شده توسط 
کمپرسور

باالوضعيت
بسيار 

باال
باالکمباالکمکم
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بررسي
HP مبرد گرماي )باشد شده گرفته كندانسور كويل )مثالً( نباشد كافي كندانسور ظرفيت هنگاميكه :باال 

.مي يابد افزايش HP مقدار دما افزايش با دليل همين به و نشده جذب خوبي به
 مي شوند تبديل مايع به ديرتر حرارت انتقال كمبود بدليل بخار ذرات آنجائيكه از :پايين كولينگ ساب
.است صفر برابر حتي و كوچك كولينگ ساب مقدار و بوده كم كويل انتهايي قسمت در مايع مقدار عمالً

  كاهش كمپرسور توسط شده پمپ جرياني مبرد مقدار HP بودن باال بدليل :سرمايي ظرفيت بودن پايين
.مي يابد كاهش سرمايي ظرفيت عمالً و يافته
LP مقدار مي كند مكش كمتري بخار كمپرسور آنجائيكه از :كم سوپرهيت و باال LP و يافته افزايش 

.مي يابد كاهش سوپرهيت اواپراتور به مايع اندازه از بيش تزريق بدليل
داليل

  براي و مي باشد كندانسور كويل گرفتگي اوًال .يابد كاهش كندانسور ظرفيت مي تواند عمده دليل دو به
 از خروجي هواي برگشت يا هوا جريان بودن كم عامل دومين .كرد تميز را كندانسور كويل بايد آن حل

  هوا جريان مسئله نشد مرتفع مشكل اگر كويل كردن تميز از پس تشخيص براي .مي باشد كندانسور
.است ساز مشكل

كمبود ظرفيت اواپراتور

بررسي
.مي يابد كاهش كولر سرمادهي ظرفيت هوا، جريان شدن محدود به توجه با :سرمايي ظرفيت كمبود

 بخار به تا كرده طي كويل در بيشتري مسير مايع عمالً پايين حرارت تبادل بدليل :كم بسيار سوپرهيت
  وجود كمپرسور به مايع ورود امكان شديد موارد در .مي آيد پايين سوپرهيت مقدار بنابراين و شود تبديل

.دارد

پارامتر
 فشار
پايين

 فشار
باال

سوپرهي
ت

ساب 
کول

دمای 
خروجی  

از  
کمپرسور

اختالف دمای هوای  
ورود و خروج به  

اواپراتور

جريان کشيده 
شده توسط 
کمپرسور

وضعيت
بسيار  
پايين

پايينخوببسيار کمپايين
به داليل مراجعه  

شود
پايين
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LP ثابتي نرخ با كمپرسور و مي باشد كم اواپراتور در شده توليد بخار مقدار آنجائيكه از :پايين بسيار  
.مي آيد پايين LP مقدار مي كند مكش را بخار
 وجود اواپراتور كويل سطح روي آب بخار زدن يخ امكان اينحالت در LP بودن پايين بدليل :توجه
.مي شود آهسته تر حرارت انتقال باعث خود كه دارد

داليل
 كويل خود گرفتگي به مربوط حالت اولين .مي شود اواپراتور ظرفيت كمبود به منجر عامل چند

 كاهش سرمادهي ظرفيت مبرد و هوا بين حرارت انتقال شدن كند بدليل حالت اين در مي باشد
 شدن كم ديگر حالت در .مي باشد كم خروج و ورود هواي دماي اختالف وضعيت اين در .مي يابد
  دماي اختالف حالت اين در كه مي شود مشكل اين بروز به منجر كويل روي از عبوري هواي جريان
  دليل به مي تواند وضعيت اين است كم بسيار خروجي هواي دماي و بوده زياد خروج و ورود هواي

 اين از ديگر مورد يك .باشد )مي شود آن دور كاهش باعث كه( فن مشكل  يا و هوا فيلتر گرفتگي
 نحوه به مربوط كه مي آيد پديد كولر هواي مكش قسمت به خروجي هواي چرخش اثر در مشكل
.مي شود آن نصب

ظرفيت اشتباه کاپيالری

بررسي
 ورودي مايع ميزان كاهش و باال فشار افت به منجر كاپيالري لوله گرفتگي :سرمادهي ظرفيت كمبود

.مي كند افت سرمادهي ظرفيت نتيجه در مي شود اواپراتور به
.مي يابد افزايش سوپرهيت مقدار اواپراتور در مايع كمبود به توجه با :باال سوپرهيت

LP توسط شده توليد بخار شدن كم و كمپرسور مكش ظرفيت ماندن ثابت به توجه با :پايين  
.مي يابد كاهش LP فشار اواپراتور

پارامتر
 فشار
پايين

سوپرهيتباال فشار
ساب 
کول

دمای 
خروجی 

از 
کمپرسور

اختالف دمای هوای 
ورود و خروج به 

اواپراتور

جريان کشيده 
شده توسط 
کمپرسور

وضعيت
بسيار 
پايين

پايينپايينباالخوببسيار باالپايين



١٢١

  نيز كندانسور در شده دفع گرماي ميزان شده جذب گرماي شدن كم به توجه با :خوب كول ساب
 پايين نيز كندانسور در شده دفع گرماي ميزان شده جذب گرماي شدن كم به توجه با و آمده پايين
.مي رود باال كول ساب كندانسور كويل انتهايي قسمت در مايع شدن جمع به توجه با و آمده
  كه دارد وجود اواپراتور كويل روي آب بخار زدن يخ امكان LP افت به توجه با اينحالت در :توجه
.مي كند عمل عايق بعنوان خود

داليل
  خارجي ذرات توسط كاپيالري لوله گرفتگي داليل اين از يكي .مي آيد پديد مشكل اين دليل چند به

  پليسه مانند خارجي ذره كوچكترين است كم بسيار كاپيالري داخلي قطر اينكه به توجه با .مي باشد
  مي توان مسئله كشف براي اينحالت در .شود كاپيالري نسبي گرفتگي به منجر مي تواند جوش يا

  غير در شود متعادل LP,HP فشار فوراً بايد كرد خاموش را كمپرسور فشار گيج بستن از پس
  وجود كاپيالري لوله شدن له امكان ديگر موارد در .دارد وجود كاپيالري گرفتگي مسئله اينصورت

  و باشد شده عوض كاپيالري صورتيكه در همچنين .مي كند ايجاد قبل مورد مانند مسائلي كه دارد
.مي آيد پديد مشكل اين )بيشتر فشار افت با( نباشد دستگاه كاركرد شرايط مطابق جديد لوله

  حالت اين در مي كند بروز مجدداً فوق مشكالت باشد دراير فيلتر در گرفتگي صورتيكه در :توجه
 صورتيكه در .شود حس دما اختالف دراير فيلتر طرف دو كردن لمس با است الزم تشخيص براي

  .است دراير فيلتر در گرفتگي زياد احتمال به باشد زياد دما اختالف

كمبود ظرفيت كمپرسور

بررسي
با توجه به كم بودن دبي مبرد جرياني ظرفيت جذب گرما پايين  :كم بودن ظرفيت سرمادهي

.مي آيد
با توجه به كاهش دبي جريان مكش توسط كمپرسور نسبت به مقدار بخار توليد شده   :LPافزايش 

.افزايش مي يابد LPدر اواپراتور مقدار 

پارامتر
 فشار
پايين

 فشار
سوپرهيتباال

ساب 
کول

دمای 
خروجی 

از 
کمپرسور

اختالف دمای هوای 
ورود و خروج به 

اواپراتور

جريان کشيده 
شده توسط 
کمپرسور

کمکمپايينخوبکمی زيادپايينباالوضعيت



١٢٢

 كم شود دفع بايد كه حرارتي مقدار اواپراتور در شده جذب گرماي بودن كم به توجه با :HP كاهش
 كاهش نيز HP و يافته كاهش مبرد دماي بنابراين مي باشد ظرفيت اين از بيش كندانسور و بوده

.مي يابد

داليل
  كاهش كمپرسور توسط شده جابجا مبرد حجم كه مي باشد اين مفهوم به كمپرسور ظرفيت كمبود
 در تيغه خرابي يا و پيستوني كمپرسور در سوپاپها خرابي دليل به مي تواند مسئله اين است يافته

.باشد روتاري كمپرسورهاي

طرفه چهار شير نقص
بررسي

 عملكرد به منجر مي تواند كند گير خود حركت مسير بين طرفه چهار شير داخلي لغزنده حالتيكه در
  كاهش سيستم ظرفيت و آمده پايين HP و باال LP ميزان حالت اين در .شود دستگاه نامناسب
.مي يابد
داليل

  وارد طرفه چهار شير به ضربه اي صورتيكه در دارد وجود داخلي لغزنده كردن گير امكان دليل چند به
  همچنين مي شود محدود لغزنده حركت بدهد دست از را خود استوانه اي حالت كه بنحوي باشد شده

  نكردن عمل به مربوط ديگر مسئله .شود شير شكل تغيير به منجر مي تواند نادرست جوشكاري
 درست عملكرد از اطمينان براي دارد وجود آن در مدار قطعي امكان كه مي باشد والو سلنوئيد
  مغناطيسي فيلد وجود از و كرد نزديك سلنوئيد به باز دهانه با را انبري آمپرمتر يك مي توان سلنوئيد

.نمود حاصل اطمينان مي شود ظاهر آمپرمتر در جريان بصورت كه آن اطراف در
كمپرسور الكتريكي موتوري به مربوط مشكالت

 سيم دو .مي باشد فاز تك نوع از عموماً مي روند بكار كوچك تبريد سيستم هاي براي كه كمپرسورهايي
  شكل در كه داشته C,R,S ترمينال سه كل در مشترك سر يك با موتورها اين در دائم و راه انداز پيچ

 زير در .مي باشد دائم پيچ سيم به نسبت بيشتري مقاومت داراي راه انداز پيچ سيم .مي شوند مشاهده
.مي شود اشاره الكتريكي موتورهاي با رابطه در مشكالت از تعدادي به

:الكتريكي مقاومت
 توجه با سپس و گرفت اندازه دو به دو را ترمينال سر سه مقاومت ابتدا بايد كلي اصل يك عنوان به
R مقاومت بايد آمده بدست مقادير به → S مجموع با C → R و C → S همچنين باشد برابر  

C مقاومت → R از C → S باشد كمتر بايد.


