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 چکیده:

ساعت و در بخش واحد فنی مهندسی صنایع برودتی  200در گزارش حاضر خالصه ای از فعالیت های انجام شده در طول کارآموزی که به مدت 

 ملکی انجام شده است ارائه شده است.

 تاریخچه ی شرکت صنایع برودتی ملکی و محصوالت این شرکت در تبرید و تهویه مطبوع آمده است.در فصل اول گزارش مقدمه ای از 

در فصل دوم به توضیح در مورد فعالیت های انجام گرفته در طول دوره ی کار آموزی می پردازیم.فعالیت های انجام گرفته در این بخش شامل 

 موارد زیر است:

 آشنایی با سیکل تبرید و اجزاء آن 

 طراحی و انتخاب اجزاء چیلر 

 طراحی اواپراتور شل اند تیوب 

 که در هر مورد به شرح فعالیت آموخته شده پرداخته خواهد شد.

در فصل سوم در مورد موازی کردن چند کمپرسور که در بازدید های انجام شده کاربرد آن به وضوح در صنعت دیده شد توضیحاتی در غالب 

یکی از مشکالت رایج این  .سیستم های کمپرسور موازی اغلب می توانند مشکالت مرتبط با روغن داشته باشند ایم. یک کاری تئوری ارائه کرده

یکی دیگر از مشکالت در جداسازی روغن از مبرد در خط تخلیه بیش از حد بزرگ در  .است که سطوح صحیح روغن در هر کمپرسور حفظ شود

 .بارهای جزئی است

 پرسنل شرکت سرمایل و مهندس یوسفی که بنده را در آموختن این مطالب یاری نمودند تشکر و قدر دانی می شود.در پایان از همه ی 
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 فصل اول

 معرفی محل کارآموزی:

 معرفی شرکت:1-1

 معرفی صنایع برودتی ملکی )سرماسل(

ه نیازهای صنعت در حوزه سیستم های در راستای تحقق اهدافی چون پاسخگویی ب 1362صنایع برودتی ملکی )سرماسل( در سال 

برودتی و تهویه مطبوع و همچنین توسعه فناوری های نوین آغاز به کار کرد. فعالیت این مجموعه در ابتدا در زمینه واردات تجهیزات 

 .برودتی بوده که پس از آن با انگیزه تولید سیستم های برودتی اقدام به احداث کارخانه ای در اهواز نمود

با هدف تولید سیستم های تهویه مطبوع، پشتیبانی و خدمات پس از فروش، کمک به امور تدارکاتی دفتر مرکزی تهران  1379سال در 

 .در ابتدای جاده مخصوص کرج تأسیس گردید

نوآوری به عنوان یک صنایع برودتی ملکی همواره تالشگر و پویا با بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا با برنامه ریزی و تأکید بر 

مجموعه معتبر و صاحب نام در صنعت سیستم های برودتی و تهویه مطبوع جایگاه مناسبی در ایران و همچنین صادرات به کشورهای 

 .منطقه را دارا می باشد

کند، عرضه متنوع تر شدن بازار و صنعت سیستم های برودتی و تهویه مطبوع کمک تواند به رقابتیترین مسائلی که مییکی از اصلی

محصوالت با کیفیت و جدید می باشد. صنایع برودتی ملکی با این انگیزه از طریق اخذ نمایندگی و واردات برندهای مشهور و معتبر 

به نوبه خود سعی در رونق و تحرک بخشی به این صنعت  GVN و ,Packless, Dixell, Sunoco, Harp Castel دنیا از قبیل

 .کرده است

  

 ات و خدماتتولید

صنایع برودتی ملکی با اولویت قرار دادن تأمین نیازهای طیف وسیعی از مشتریان و فعالیت در طول سالیان متمادی با اجرای پروژه های 

متعددی در ایران و منطقه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع غذایی و لبنی، داروسازی، بیمارستان ها و پروژه های بزرگ 

 :شور، تجربیات ارزنده ای بدست آورده است که بخشی از فعالیت های این مجموعه به شرح ذیل می باشدساختمانی ک
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  درب انواع –طراحی، تولید، نصب و راه اندازی سیستم های برودتی شامل انواع سردخانه های ثابت، متحرک و پرتابل 

 – (رک) مرکزی تبرید سیستم – صنعتی های کوئل – بانک آیس –آزمایشگاهی  تجهیزات – انجماد تونل سردخانه

 کارخانه یخ سازی

 مبدل – یونیت پکیج –هواساز  -طراحی، تولید، نصب و راه اندازی سیستم های تهویه مطبوع شامل انواع چیلر و مینی چیلر 

 حرارتی های

 تامین کننده انواع قطعات و تجهیزات 

 )خدمات بازرگانی )صادرات، واردات و پخش 

  مشاوره فنی و طراحی بر اساس نیاز مشتریانخدمات 

 خدمات پس از فروش 

 برگزاری دوره های ویژه و کامل آموزشی 

  

 مشتری مداری

از جمله ارزش های سازمانی صنایع برودتی ملکی تکریم مشتریان است که جلب رضایت آنها با برنامه هایی چون افزایش بهره وری، 

وب، تحویل به موقع سفارشات و ارائه خدمات پس از فروش هم راستا می باشد. همچنین این ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت مطل

مجموعه در راستای انجام وظایف خود در امر فروش محصوالت، در جهت تکریم ارباب رجوع توانسته است با راه اندازی فروشگاه 

اید. مشتری مداری تنها یک شعار نیست و صنایع برودتی آنالین نیز اقدامی جهت کاهش مراجعه حضوری مشتریان به محل مجموعه نم

ملکی همواره مشتریان را شریک تجاری خود دانسته و سعی در شیفته کردن آنها در جهت گسترش فعالیت های مجموعه را سر لوحه 

 .اهداف خود قرار داده است

 تحقیق و توسعه

داف سازمانی مجموعه، با رویکرد ایجاد مجموعه دانش بنیان و با صنایع برودتی ملکی در راستای اه (R&D) واحد تحقیق و توسعه

بکار گیری ایده های نو در مهندسی در جهت رفع مشکالت مرتبط، افزایش راندمان و بهبود کیفیت محصوالت و خدمات، طراحی و 

 .تولید محصوالت جدید با در نظر گرفتن نیازمندی های حال و آینده صنعت فعالیت می نماید

  

 زش های کیفیار

صنایع برودتی ملکی بر آن است تا از طریق تعامل سازنده با موسسات دانش بنیان، بهره گیری از دانش و فناوری های حوزه سیستم های 

برودتی و تهویه مطبوع و با به کارگیری نیروهای متخصص و محقق جهت بروز رساندن توان تکنولوژیکی خود، گام های موثری را در 
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کشور بردارد. بدلیل اهمیت بهره گیری از استانداردها در جهت تولید محصوالت با کیفیت و صادرات در سطح منطقه  عرصه صنعت

 .موید این واقعیت است CE و ISO 9001:2008 دریافت گواهینامه های

 محصوالت-1-2

 تبرید-1-2-1

 سرد خانه 

 :سردخانه پرتابل

که دارای یک شاسی مستحکم آهنی بوده و بوسیله ساندویچ پانل پلی یورتان عایق بندی شده است. سردخانه پرتابل و یا موبایل سردخانه ای است 

 .همانطور که از نام این سردخانه ها پیداست، آنها بوسیله کامیون و تریلی دارای قابلیت حمل و نقل و جابجایی می باشند
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 سردخانه متحرک:

پلی یورتان عایق بندی می شود که هم در فضای باز و هم در فضای بسته قابل اجرا است. سردخانه متحرک بوسیله ساندویچ پانل های 

 از مزایای این سردخانه ها می توان به قابلیت دمونتاژ آن ها از محل نصب شده و مونتاژ مجدد آن ها در محل دیگری اشاره نمود.

 سردخانه ثابت:

ابتدا دیوارها، سقف و کف را چوب کشی می نمایند و داخل چوب ها را عایق  سردخانه ثابت در محل بسته اجرا می شود بصورتی که

 پلی استایرن گذاشته سپس بر روی آن ورق نصب می کنند. در این سردخانه ها از پانل های پلی یورتان یکرو ورق نیز استفاده می شود.

 آیس بانک 

در صنایع شیر، شکالت و مواد غذایی بوده و دارای خصوصیات آیس بانک های تولید شده توسط صنایع برودتی ملکی قابل استفاده 

 :باشندزیر می

 دارای شاسی مستحکم از پروفیل های آهنی و ظاهری زیبا

دارای حوضچه آبسرد با عایق بندی مناسب برای قرار گیری کوئل آیس بانک و ذخیره سازی یخ )این امر عالوه بر ذخیره سازی انرژی 

 ث کاهش مصرف انرژی و کاهش ظرفیت و توان کمپرسور نیز می شود.(در ساعات کم مصرف، باع

 .باشدتمامی آیس بانک ها دارای جداره داخلی از ورق گالوانیزه و یا استیل و جداره خارجی با رنگ الکترواستاتیک می

 .کیلوگرم بر متر مکعب می باشد 40عایق بدنه از مواد پلی یورتان با دانسیته 

ق سفارش مشتری می باشد، همچنین در صورت سفارش مشتری امکان طراحی و ساخت با ظرفیت های مختلف )باالتر اندازه و ابعاد طب

 .و یا پایین تر( نیز وجود دارد

 قابلیت چند مداره شدن با تغییر در ابعاد کوئل

 طراحی استاندارد جهت بارگیری با جرثقیل و لیفتراک و جابجایی با تریلر

 امکان طراحی و ساخت کویل از جنس استیل نیز وجود دارد. در صورت سفارش مشتری
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 یخساز قالبی: 

یخسازهای تولید شده توسط صنایع برودتی ملکی قابل استفاده در صنایع غذایی، صنایع بتن و سد سازی بوده و دارای خصوصیات زیر 

 :باشندمی

 دارای شاسی مستحکم از پروفیل های آهنی و ظاهری زیبا 

  وان از رنگ اپوکسی جهت جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی ناشی از نمک موجود در وانپوشش داخلی 

  قالب در هر شیفت کاری )اندازه و ابعاد بزرگتر نیز طبق سفارش مشتری قابل اجراست.( 250الی  30قابلیت سفارش از. 

 کیلویی و در یخسازهای  17ی کوچک های یخ در تمامی یخسازها از جنس گالوانیزه گرم بوده و وزن آن در یخسازهاقالب

 .باشدکیلویی می 25بزرگ 

 عایق بندی بیرونی از جنس پانل پلی یورتان جهت جلوگیری از پرت دمایی وان یخساز 

  درجه سانتی گراد -8تشکیل قالب یخ در دمای پایین تر از 

 طراحی استاندارد جهت بارگیری با جرثقیل و لیفتراک و جابجایی با تریلر 
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 سیستم تبرید مرکزی رک 

سیستم تبرید کمپرسورهای موازی یا تبرید مرکزی رک یکی از سیکل های تبرید تراکمی است که در صنعت تهویه مطبوع و تبرید 

ای دارای فضاهای بزرگ و همچنین ه ساختمان در  برای خنک کردن سیاالت متفاوت استفاده می شود. از کاربرد های آن می توان

 زیادی تعداد  از استفاده جای به سیستم از نوع این در.  کرد اشاره  ها سردخانه اتاق در و متعدد یخچالهای  های زنجیره ای بافروشگاه 

سیستم تبرید مجزا با ظرفیت پایین از یک سیستم تبرید مرکزی که از تعداد کمتری کمپرسور با ظرفیت باال که بصورت موازی با هم 

ایگزین قرار می دهند . روند پیش روی صنعت به سمتی پیش می رود که بهینه سازی و کم کردن مصرف ج  ترکیب شده به عنوان

 .انرژی یکی از مهم ترین موضوع های تولید در همه صنایع می باشد

ها از مهم ترین مزایای سیستم تبرید مرکزی رک کنترل ظرفیت به صورت پله ای می باشد. بدین صورت که طراحی ظرفیت کمپرسور

براساس بیشینه بار سرمایشی در نظر گرفته می شود و در زمان کارکرد ، با کاهش بار برودتی مورد نیاز ، کمپرسورها نیز قدرت خود را 

کاهش داده و سبب کنترل پیوسته سیستم و صرفه جویی در مصرف انرژی میشود . موازی سازی کمپرسورها باعث بهره وری انرژِی ، 

 .کمتر میشودعمر بیشتر و خدمات 

 بالست فریز 

شناخته می شود. این نوع  shock freezer بالست فریزر، نوعی از فریزر محسوب می شود که بسیار سرد است و گاهی نیز با عنوان

فریزرها برای پایین آوردن سریع دمای مواد غذایی و انجماد سریع برنامه ریزی شده است. این فریزرهای ویژه، در صنعت غذای 

گرفته می شود و همچنین در آشپزخانه های تجاری برای خدمات ویژه نیز  کار به آماده غذاهای تا بستنی از چیز همه برای  منجمد

 .استفاده می شود

زمانی که غذا منجمد می شود، آب داخل آن متبلور می شود. اگر انجماد در دمای نسبتاً گرم اتفاق بیفتد، کریستال های یخ بزرگتری 

گیرند. در بالست فریزر به دلیل دمای بسیار سرد، انجماد بسیار سریع رخ می دهد که این امر باعث ایجاد کریستال های شکل می 

کوچک یخ می شود. هرچقدر کریستالها کوچکتر باشند، ماده غذایی آسیب کمتری می بیند چنانکه کریستال های بزرگ می توانند 

ز انجماد در بالست فریزر، ماده غذایی می تواند برای ذخیره سازی به فریزرهای معمولی باعث از هم گسیختگی سلول ها شوند. پس ا

 .منتقل شود، تا زمانیکه فریزر به اندازه کافی برای نگهداری غذای منجمد خنک بماند

ک سازی سریع می بسیاری از بالست فریزرها با دمنده ها کار می کنند که با ایجاد جریان هوای خنک در سرتاسر فریزر باعث خن

شوند. انواع دیگر بالست فریزرها بسته به نوع طراحی، عملکرد متفاوتی دارند. این نوع فریزرها می توانند برای قرار دادن غذا به سینی 

ی های متحرک مجهز شوند، و همچنین می توانند شامل قسمت های طبقه بندی شده برای انجماد باشند. فریزر می تواند برای مواد غذای

ای منجمد در دمای اتاق یا درجه حرارت باالتر به کار رود، اما تا زمانیکه کامالً پر نشود.حجم خیلی باال از مواد غذایی داغ می تواند بر

 .مثال باعث باال رفتن دما در بالست فریزر شود
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 تابلو برق سردخانه 

 ابلو برق های ویژه سیستم های سرمایشی )سیستم تبرید(

 برق های تولید شده توسط صنایع برودتی ملکی به شرح زیر می باشد:مشخصات تابلو 

 متال مستقل جهت کمپرسور، فن کندانسور، فن اواپراتور، متناسب با توان مصرفیکنتاکتور و بی 

 کنتاکتور مستقل جهت هیتر دیفراست 

  طبق سفارش مشتری(فاز جهت مدار قدرت )قابلیت تجهیز به کلید اتوماتیک و کلید حرارتی  3مینیاتوری 

 مینیاتوری تک فاز جهت مدار فرمان 

  فاز جهت محافظت در مقابل دو فاز شدن، کاهش و یا افزایش ولتاژ ورودی 3کنترل کننده 

  1.5بدنه ساخته شده از ورقmm ک، مطابق با استانداردهای تابلوسازیالکترواستاتی پودری رنگ با 

  سرمایشیمدار فرمان مطابق با استانداردهای سیستم 

 دارای نقشه های فرمان، قدرت و ترمینال دیاگرام طبق استاندارد IEC 

 :دارای کنترلر دیجیتال با خصوصیات عملکردی زیر 

 ( -c  °45 تا  +c  °45 . ترموستات )رنج عملکرد بین1

 ( -c  °45 تا  +c  °45 . تنظیم دمای قطع دیفراست ) رنج عملکرد بین2

 ( ساعت 24 تا صفر  لکرد بین. تایمر دیفراست ) رنج عم3

 همچنین در صورت سفارش مشتری موارد زیر نیز قابل انجام خواهد بود: 

 قابلیت تجهیز به کلید مستقل جهت هیتر دیفراست 

  دقیقه( 60تا  1قابلیت تجهیز به تایمر تاخیر استارت فن اواپراتور )رنج عملکرد بین 

 قابلیت تجهیز به سیستم های کنترلی PLC 

 ( قابلیت تجهیز به سیستم های لمسیHMI( و نمایشگرهای روی تابلو )Display panel) 

 قابلیت تجهیز به پنل نمایشگر بجای چراغ سیگنال ها 

 قابلیت تجهیز به سیستم های ریموت کنترل در محل سردخانه 

 ( قابلیت تجهیز به سیستم اتصال به زمینEARTH) 

 ( قابلیت تجهیز به کلید محافظت جانFI) 

 قابلیت تجهیز به کنترل کننده اُورلود جهت کنترل میزان بار مصرفی طبق سفارش مشتری 

 های تبریدیطراحی و تولید تابلوهای اتوماسیون انواع دستگاه 

 طراحی و تولید تابلوهای بانک خازنی برای پایین آوردن مصرف رأکتیو بار 
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 محصوالت تهویه مطبوع:-1-2-2

 :چیلر 

 هوا خنک:مینی چیلر اسکرال 

 ن(:ت 10الی   تن 1مینی چیلرهای اسکرال هوا خنک )ظرفیت 

 . در این چیلرها از کمپرسور اسکرال ساخت شرکت کوپلند و دانفوس استفاده شده است

 . نوع کندانسور این چیلرها از نوع هوایی می باشد

 :از مزایای این چیلرها می توان به موارد زیر اشاره کرد

 دارایcop   نسبت به سایر چیلرهاباالتر 

 تعداد کم قطعات متحرک که موجب استهالک . لرزش و صدای کمتر و همچنین طول عمر باال می شود. 

 عدم نیاز به فضای نصب زیاد که ناشی از ابعاد و وزن بسیار پایین می باشد. 

 مقاومت در برابر بازگشت مایع 

  امکان به کارگیری سیستم کنترل مجهز به PLC  عملکرد هوشمندبا قابلیت 

در نهایت از دیگر مزایای این چیلرها می توان به ضریب اطمینان باال، قابلیت تامین تناژ پایین، مصرف پایین برق و همچنین نگهداری 

 .آسان اشاره کرد

 چیلر اسکرو هوا خنک

 ( :تن 270 الی  تن 40چیلرهای اسکرو )ظرفیت 

 . میشود استفاده در این چیلرها از کمپرسورهای اسکرو ساخت کمپانی های اروپا و آمریکایی 

تکنولوژی ساخت و نوع خاص کمپرسورهای این دستگاهها که از نوع مارپیچی می باشد امکانات ویژه ای را نسبت به چیلرهای 

چیلر به صورت تدریجی و با توجه به میزان برودت مورد نیاز می تراکمی نوع معمول بوجود آورده است که مهمترین آن زیر بار رفتن 

 باشد.

 این مسئله در وهله اول باعث اپتیمم شدن میزان مصرف برق دستگاه و در وهله بعدی باعث پائین آمدن استهالک آن خواهد گردید.
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 مزایای چیلرهای اسکرو :

 یوستهپ و دقیق ظرفیت کنترل امکان کم، تعمیرات زیاد، عمر طول  .1

 ت بدون بار کمپرسور و کاهش ضربه های وارده به شبکه تامین برقاستار دلیل به چیلر اندازی راه آمپراژ کاهش  .2

 برگشتی و رفت کمپرسور با تراکمی چیلرهای به نسبت باال راندمان  .3

 ظرفیت کنترل هنگام در انرژی مصرف کاهش   .4

 برگشتی و رفت تراکمی چیلرهای به نسبت صدا کم بسیار   .5

 …ترموستات آنتی فریز، کنترل فشار باال و پایین، سیستم برگشت روغن و درایر، قبیل از حفاظتی سیستمهای کلیه به مجهز   .6

 (PLC) مدرن کنترلی تجهیزات کارگیری به امکان   .7

 چیلر پیستونی هوا خنک:

 تن( : 120الی   تن 10چیلرهای رفت و برگشتی )ظرفیت 

 کمپرسورهای رفت و برگشتی )پیستونی( ساخت کمپانی های اروپا و آمریکایی استفاده میشود .در این چیلرها از 

 بوده و در کشور ما رایج ترین و نام آشناترین می باشد.ها رکمپرسونوع قدیمی ترین و برگشتی جزو فت ی رهارکمپرسو

 میباشد .ان یرایی نامساعد مناطق جنوبی اهوآب و یط ابه تحمل شردر قای و قور بسیار نظر ساختار از کمپرسوع ین نوا

 در این چیلرها براحتی قابلیت باز کردن کمپرسور و تعمیر آن فراهم می باشد.

این   از آنجایی که بسیاری از مصرف کنندگان عالقه مند به استفاده از این نوع چیلرها می باشند، صنایع برودتی ملکی به تولید و عرضه

 چیلرها پرداخته است.

 فراهم میباشد. PLCچنین در این چیلرها امکان به کارگیری سیستم کنترلی هوشمند هم
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 هواساز 

 

های تهویه مطبوع جهت تامین هوای مطبوع و سالم با دستیابی به دما و رطوبت و سرعت مناسب، همچنین  ترین دستگاه هواساز از اصلی

 باشد. تامین هوای تازه و فیلترکردن آن می

 اصلی هواساز عبارتند از: دریچه، محفظه اختالط، فیلتر آلومینیومی، کویل آب گرم و سرد، فن و الکتروموتور.اجزای 

 در صنایع برودتی ملکی بنا به درخواست مشتری هواساز می تواند دارای

 … و هپا ای، صفحه ای، کیسه فیلترهای         ·

 زن رطوبت         ·

 ایرواشر         ·

 موتوری تنظیم قابل دریچه         ·

 سفارشی کنترلرهای سایر         ·

های تهویه مطبوع، یعنی جایی که هوای برگشتی ساختمان باید به آنجا برود، قرار  باشد. هواسازها عموما روی مجرای کانال سیستم

 های پشت بامی معروفند. شود و به یونیت دارند. هواسازهای طراحی شده برای بیرون ساختمان در روی پشت بام نصب می

تواند آب گرم و یا بخار باشد و  باشد. در حالت گرمایش، سیال عامل میقسمت گرمایش و سرمایش این دستگاه از طریق کویل می 

دستگاه به طریقه باشد. انتقال این گرما یا سرماى تولیدى در این  در حالت سرمایش سیال عامل آن آب سرد و یا انواع مبردها می
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گیرد. اغلب در آب و هوای سرد که در آن حرارت مداوم باعث خشکی هوا شده و ناراحت  اجبارى و از طریق فن دستگاه صورت می

 .گیردمی صورت آب اسپری یا و تبخیری روش دو به زنی رطوبت مجموعه این در .کننده است، کنترل رطوبت امری ضروری است

 .است تر مناسب کویل فن به نسبت هستند بلندی سقف دارای که …ها، ادارات و  بزرگ، بیمارستان این سیستم براى مراکز

های مختلف از جمله: سرعت جریان هوا، دمای هوا، درجه حرارت هوای مخلوط شده، رطوبت و کیفیت هوا امری  کنترل بخش

 .تم پیچیده کنترل هوشمند ساختمانی باشدضروری است. کنترلر ممکن است یک ترموستات ساده خاموش/ روشن یا سیس

کنند برای جلوگیری از این  کنند و سر و صدای لرزش را به داخل ساختمان منتقل میهای شدیدی ایجاد می ها در هواسازها لرزه فن

 .کنند ها نصب می گیرها را درست قبل و بعد از هواساز یا میان فن امر لرزه

های هواسازکه از ورق  شوند. در دستگاه بندی میشکل ظاهری در دو گروه عمده افقی و عمودی دسته هواسازها از نظر ساختار و 

ها به صورت یک منطقه ای و شود. هواسازشوند، با توجه به شرایط مکانی و موقعیت نصب، نوع مناسب انتخاب می  گالوانیزه ساخته می

های ساختمان که تحت پوشش آن است با شرایط  ای تمام بخشنوع یک منطقه شوند. در ای طراحی و ساخته می  یا چند منطقه

های ای به کمک دمپرهای مخصوص امکان هوادهی با دما و رطوبت شود و در نوع چند منطقه  یکنواخت دما و رطوبت، هوادهی می

 .مختلف به مناطق متفاوت وجود دارد

 اینچ 3 تا 2.5 های فوروارد برای افت فشار کلی کمتر از  شوند. فنبندی می  های هواساز در دو گروه عمده فوروارد و بکوارد دسته فن

 .کنیم می استفاده بکوارد های فن از بیشتر مقادیر برای و شده استفاده آب

 مشخصات فنی هواساز

 گالوانیزه ورق جنس از دینامیک و اتیکاست باالنس با سانتریفیوژ نوع از فن         ·

 فاز سه rpm 1400 الکتروموتور         ·

. شوند می تولید تست بار 25 با و fpi 14- 8 از آلومینیومی های پره با و دار فین داخل یا و ساده مسی های لوله از ها کویل         ·

 )باشند می تغییر قابل مشتری درخواست حسب بر کویل فین و لوله فین، جنس)

 حرارت و برودت هدررفتن از جلوگیری جهت متری سانتی یک عایق         ·

 باال استحکام و مقاومت با آلومینیومی فابریک های پروفیل از استراکچر         ·

 شکل V آلومینیومی شستشو قابل های فیلتر         ·

 دستگاه بدنه روی مناسب سایز با کابل اتصال گلند         ·
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 دریچه های بازدید لوالیی جهت بازدید و سرویس دهی آسان و کنترل         ·

 نصب قابلیت و دستی تنظیم قابل های پره ساختار با آمید پلی بوشن و ای دنده چرخ آلومینیومی و برگشتی و تازه دمپرهای         ·

 دمپر موتور

ای بدون استفاده از های بیرونی تشت از نوع پیچ و مهره  فلنج با و مناسب ضخامت به  گالوانیزه ورق از ایرواشر تشت         ·

 جوشکاری

 های مربوطهفشار قوی جهت نصب نازل pvc های لوله از داخلی هدرهای         ·

 آب کردن اسپری جهت رسوب ضد پالستیکی نوع از پاشش های نازل         ·

 و می باشد.شستش قابل آلومینیومی فیلتر دارای هوا ورود قسمت         ·

 فن کوئل 

 فن کویل زمینی

 

  

پره در 14اینچ و فین آلمینیومی  3/8فن کویل های زمینی باالزن دکوراتیو فایبرگالس صنایع برودتی ملکی فوق با کویل سه ردیفه .1

 .و همراه با فیلتر آلمینیومی قابل شستشو ارائه گردیده است FINPLATE اینچ بصورت

یل های تمامی فن کوئل های صنایع برودتی ملکی با پیشرفته ترین ماشین آالت تمام اتوماتیک تولید می گردند و بدلیل استفاده از کو.2

از سطح تبادل حرارتی باالیی در مقایسه با انواع کویل های مشابه  (FIN PLATE) تکنولوژی پیشرفته فین های صفحه ای

 برخوردارمی باشند

با حداقل دسیبل صدا و باالنس استاتیکی و  ABSمینی و سقفی صنایع برودتی ملکی دارای فن سانتریفوژ از جنس فن کوئل های ز.3

 دینامیکی می باشد

http://maleki-indco.com/%d9%81%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%a6%d9%84-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/zamini-2/
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 .بدنه فن کوئل های زمینی باالزن دکوراتیو از جنس فایبرگالس تولید می گردند.4

ملکی فوق بر اساس دور حداکثر )و با شرایط طرح مقادیر هوادهی و قدرت سرمایش و گرمایش فن کوئل های صنایع برودتی .5

 .اعمال گردد 0.85داخل( در نظر گرفته شده است که الزم است برای کارکرد در دور متوسط ضریب تصحیح مربوطه حدود 

 فن کوئل سقفی توکار

 

 می باشند 230PSI حدود یا اتمسفر 16کلیه فن کوئل های سقفی توکار صنایع برودتی ملکی دارای کویل سه ردیفه بافشار کاری  .1

چهار سرعتهو کویل مسی به  (Centrifugal) همچنین کلیه فن کوئل های سقفی توکار صنایع برودتی ملکی دارای فن سانتریفیوژ .2

 .باشند می میلیمتر10 قطر

 .باشدبدنه و سینی تخلیه درین فن کوئل های سقفی توکار صنایع برودتی ملکی ازجنس ورق گالوانیزه سخت و محکم می .3

 .این فن کوئل ها مجهز به فیلتر قابل شستشو و قابل تعویض میباشند .4

 .باشند می تمامی فن کوئل های سقفی توکار صنایع برودتی ملکی داراییکسال گارانتی .5

 فن کوئل دیواری

 

گرمایش محیط را  فن کوئل، دستگاهی است که از طریق پرتاب باد بوسله بلوور و عبور آن از کوئل آبگرم و آب سرد سرمایش و

دستگاه مرکزی  یک از سیستم این در سرد آب که باشد می گرم و تامین می کند. مدار لوله کشی فن کوئل جهت انتقال آب سرد

 مدلها برخی )چیلر( تامین شده و آب گرم میتواند از موتور خانه مرکزی و یا دستگاه های مستقل مانند پکیج گرمایشی تامین شود.

مکش از سیستم هواساز مرکزی استفاده می کند. فن کوئل ها در انواع زمینی دیواری و سقفی می باشند. فاکتور  هوای تامین جهت

دیگر در خرید فن کوئل ها عالوه بر شکل ظاهری ظرفیت برودتی، حرارتی و میزان هوادهی آنها می باشد. فن کوئل ها از طریق 

 .ترموستات دمای اتاق را تنظیم می کنند

 منتشر زن روبرو بصورت را هوا و بوده دقیقه در مکعب فوت 800 الی 200کوئل های دیواری صنایع برودتی ملکی در ظرفیت های فن 

د. هستن برگشت لوله یک و رفت لوله یک دارای لوله دو های کویل فن. هستند لوله چهار و لوله دو نوع دو در ها کویل فن. سازندمی

دارای دو لوله برای آمدن آب به کویل ها و دو لوله برای برگشت آب هستند. فن کویل های چهار لوله می فن کویل های چهار لوله، 

 توانند همزمان آب سرد و گرم را وارد کویل های خود کنند.

 

http://maleki-indco.com/%d9%81%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%a6%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c/klimatistiko-suzumi/
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 فن کوئل کاستی

 

ارتفاع محدود را شامل فن کوئل های کاستی چهارطرفه صنایع برودتی ملکیبا طراحی فشرده ، قابلیت نصب در سقف های کاذب با  .1

 .میباشند

 مسی کویل و  گالوانیزه جنس از و چهار سرعته (Centrifugal)طرفه صنایع برودتی ملکی دارای فن سانتریفیوژال  4فن کویل کاستی  .2

 .باشد می میلیمتر7 قطر به

 . لکی می باشدطرفه صنایع برودتی م 4جریان هوای یکنواختبا کمترین سطح صدا از ویژگی های فن کویل کاستی  .3

 .ی باشندم  گارانتی ماه 18تمامی فن کوئل های کاستی چهارطرفه شرکت گلدیران دارای ترموستات و .4

 پکیج یونیت 

 

 

http://maleki-indco.com/cassette-fan-coil/kaseti/
http://maleki-indco.com/pakage/
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پکیج یونیت )داکت اسپلیت یونیت( دستگاهی است که به عنوان جایگزین هواساز کاربرد دارد. مزیت این دستگاه یکپارچه بودن و به 

تواند برای سرمایش و گرمایش و توزیع هوا استفاده شود. پکیج یونیت  دستگاه هواساز است. این دستگاه میصرفه بودن آن نسبت به 

کند. فرآیند سرمایش  برای گرمایش از آب گرم موتورخانه یا پکیج حرارتی استفاده می دهد و بدون نیاز به چیلر سرمایش را انجام می 

شود. به  از ورود به کویل سرمایشی با عبور از هوای ایجاد شده توسط فن به بخار تبدیل می پکیج به این صورت است که مایع مبرد پس

شود. فرآیند گرمایش پکیج هم بدین صورت است که آب گرم  این ترتیب گرما از هوای ورودی گرفته شده و هوای سرد تولید می

ها، هوای یی پکیج یونیت شده و با عبور هوا از روی این کویل های گرما خروجی از دیگ موتورخانه و یا پکیج گرمایشی وارد کویل

ها در تابستانی را بطور یکنواخت از طریق کانال خنک هوای و زمستانی گرم هوای مطبوع، تهویه پکیج شود. گرم خروجی ایجاد می

شوند از نظر ظرفیت، بار  ساخته میهای این مجموعه که به صورت دو تکه  نماید. داکت اسپلیت یونیتداخل ساختمان توزیع می 

 نوع در سرما تولید مکانیزم نظر از و هستند مناسب مربع متر  250برودتی و حرارتی برای واحدهای مسکونی و یا اداری تا زیربنای

 .شوندتراکمی )الکتریکی( تولید می 

 30000cfm تا   2500cfm هوادهی بین

 هوایی و آبی کندانسورهای با عمودی و افقی های مدل و هوایی کندانسور با تکه دو و دارای مدل های یکپارچه 

 کنترل کامل روی عملکرد فن با توجه به دمای کندانسور

 ها از نوع سانتریفیوژ بوده و با محرک تسمه موتوری تحریک می شوندفن

 PLC قابلیت استفاده از سیستم های کنترلی

 پالستوفوم برای کاربردهای مختلفعایق حرارتی پلی اورتان پشم سنگ و 

 بدنه دو جداره و تمام گالوانیزه با رنگ آمیزی الکترواستاتیکی

 مجهز به فیلترهای آلومینیومی قابل شستشو، هپا، کیسه ای و صفحه ای

 کویل هایی از جنس مس با پره های آلومینیومی

 امکان تولید در ظرفیت های باالتر به درخواست مشتری

  کنندهبرج خنک 

در ساختمان برج های خنک کننده با استفاده از فایبر گالس مشکل زنگ زدگی و خوردگی به وجود نخواهد آمد که این باعث 

 .افزایش طول عمر برج و کاهش هزینه نگهداری گشته و درپی گذشت زمان تغییر حالت و رنگ نمی دهد
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ده از برج خنک کننده فایبرگالس می باشند، صنایع برودتی ملکی به تولید از آنجایی که بسیاری از مصرف کنندگان عالقه مند به استفا

 .است پرداخته ها کن خنک برج این و عرضه

کیفیت مواد به کار رفته، استحکام، عمر طوالنی، نگهداری ساده و عملکرد عالی از مزیت های این دستگاه ها نسبت به انواع مشابه می 

 .باشد

 مناسب که گردد می تولید و طراحی باز مدار و بسته مدار صورت به تبرید تن 1000 الی  10 های فیتظر در برج های خنک کننده 

 باشد می …و آبی های یونیت پکیج و آبی تراکمی چیلر های باسیستم کار

 مبدل های حرارتی

ای در صنعت داخل و خارج ای و پوسته لولهای بیش از پانزده سال از پیشگامان تولید اواپراتورهای صفحهصنایع برودتی ملکی با سابقه

باشد. اواپراتورها و کندانسورهای آبی این مجموعه عالوه بر موراد کاربردی معمول، موازد خاص طراحی متناسب با نیاز از کشور می

 .گیردخریدار را نیز دربر می

  موارد کاربرد

 تهویه مطبوع مسکونی و صنعتی 

 سازی قطعات صنعتیخنک 

 چیلد مصرفی در واحدهای صنعتی تولید آب 

 های نیروگاهی و پتروشیمیسازی روغن و سیاالت عامل در پلنتخنک 

 فصل دوم

 کارهای انجام شده در دوره ی کارآموزی

ی فعالیت من در شرکت سرماسل بیشتر مربوط به بخش طراحی مربوط می شود.اما در طول این دوره بازدید هایی از خط تولید این شرکت و نحوه 

می  تولید و مونتاژ اجزاء مختلف چیلر داشته ام.در این شرکت در طراحی عالوه بر مبانی مهندسی از یک سری روش های میان بر و تجربی استفاده

 شود.که در زیر به توضیح این موارد پرداخته خواهد شد.
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 تخاب اجزاء چیلر:نطراحی و ا-2-1

 محاسبه بار برودتی 

و تجاری اولین گام محاسبه بار مورد نیاز می باشد ولی در اکثر پروژه های شرکت بار مورد نیاز از طرف خود کارفرما  در طراحی چیلرهای مسکونی

 تن را انتخاب می کنیم. 20ذکر می شود.ما برای مثال ما اجزاء چیلر با بار ذکر شده 

 

 انتخاب کمپرسور 

می شود نیاز داریم.این بار بار واقعی سیستم می باشد.باتوجه به بار و دماهای کندانسور  برای انتخاب کمپرسور ما بار مورد نظر که توسط کافرما ذکر

 آید:یا اواپراتور کمپرسور را انتخاب می کنیم.دمای اواپراتور را اغلب دو درجه در نظر می گیرند.دمای کندانسور از رابطه های زیر بدست می 

 کندانسور آبی                                                                                                                   
15c wbT T 

  

12c کندانسور هوایی                                dbT T   

 نکات زیر حاءز اهمیت می باشد:برای اتخاب کمپرسور از کاتالوگ شرکت های خارجی استفاده می شود.و رعایت 

 (کمپرسورهای اسکرو از شرکت بیتزر اتخاب میشوند و مورد استفاده آن ها در ظرفیت های باال می باشد.1

 (کمپرسور های پیستونی به علت سرو صدای زیاد بیشتر برای سردخانه ها کاربرد دارند.2

 شوند و برای ظرفیت های متوسط و پایین مناسب ترند.(کمپرسور های اسکرال از محصوالت شرکت دانفوس انتخاب می 3

 انتخاب کندانسور و اواپراتور 

به مجموع بار نامی و واقعی را بدست می آوریم.این بار توسط کندانسور به آب یا هوا داده می شود.از روی کاتالوگ شرکت های داخلی با توجه 

انتخاب می کنیم.این شرکت کندانسور های آبی را تولید می کند اما کندانسور های  بار حرارتی مورد نیاز و دمای کندانسور مدل کندانسور را

 هوایی از شرکت های داخلی مثل بوران و...تهیه می شود.
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 شیر انبساط 

م شیر انتخاب می برای انتخاب شیر انبساط از نرم افزار شرکت دانفوس استفاده می شود و با ست کردن دمای کندانسور و اواپراتور و بار نامی سیست

 شود.

 انتخاب بقیه اجزاء 

 برای انتخاب بقیه اجزاء مانند:سایت گالس،فیلتر درایر،شیر برقی و... همانند انتخاب شیر انبساط عمل میکنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 انجام یک پروژه

اسب بخار  30با توجه به مطالبی که در باال گفته شد و مطالبی که در شرکت یادگرفتم میخواهم به عنوان یک پروژه . خروجی های یک کمپرسور 

انبساط قرار است نصب شود را بدست بیاورم و بعد با استفاده از آن شیر تهرانپارس که در شهر تهران و منطقه  )توان برودتی و توان کندانسور و ...(

تهرانپارس اسب بخار در منطقه  30مرحله اول بدست اوردن خروجی ها کمپرسور است.میخواهیم از یک کمپرسور  .مناسب با آن را انتخاب کنم

دمایی که توسط یک دماسنج به طور مستقیم در معرض هوا و )یا همان دمای هوای خشک  Dry-bulbابتدا از جدول دمایی . دمای استفاده کنیم.

درجه  38)درجه فارنهایت 99را بدست می آوریم.طبق جدول این دما برابر با تهرانپارس منقطه  (دور از رطوبت است اندازه گرفته شده است به

برابر میشود با دمای کندانسور هوایی.اگر خواستیم از کندانسور آبی استفاده کنیم باید دمای  12عالوه به  Dry-bulbاست.مقدار دمای(سانتی گراد

Wet-bulb  در این جا استانداردی که داریم این است که دمای مایعی که وارد چیلر  .کنیم تا دمای کندانسور آبی بدست آید 12عالوهرا به

حاال میتوانیم خروجی های کمپرسور را بدست  .درجه باشد 2درجه کمتر یعنی  5هم برگردد و همچنین دمای گاز  12باشد و با مقدار  7میشود 

  :را باز میکنیم که صفحه اول آن مطابق شکل زیر است(بیتزر)BITZER رم افزار شرکتآوریم.ن
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استفاده ( کمپرسور نیمه بسته رفت و برگشتی ) Semi Hermetic Reciprotating سپس نوع کمپرسور را انتخاب میکنیم که در این جا از

ودمای  انتخاب میکنیم R22 (درجه سانتی گراد وارد میکنیم.نوع گاز را نیز 12+38) 50کندانسور را برابر میکنیم.در صفحه ای که باز میشود دمای 

: درجه انتخاب میکنیم.در این حالت خروجی ها کمپرسور به شرح زیر خواهد بود 2تبخیر گاز را 
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 COP . دبی جرمی و)فاز 3(جریان و ولتاژ  (Qc),توان برودتی  ،(QH) ظرفیت کندانسور ،(W) همانطور که مشاهده میشود مقدار توان ورودی

شرکت  Selector Cool نرم افزار. عات میخواهیم شیر انبساط مناسبی انتخاب کنیمالطن احال با توجه به ای .سیستم تبرید بدست آمده است

 .دانفوس را باز میکنیم
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ن وارد میکنیم و نتیجه زیر حاصل میشود.موارد قرمز بیانگر این هستند که این شیر انبساط الآمده تا اا بر حسب مقادیر بدست حاال اطالعات جدول ر

 .نمیتواند در این سیستم استفاده شود

 

 

 

 طراحی اواپراتور های شل اند تیوب-2-2

اشد.با ضرب توان کمپرسور بر حسب اسب بخار اینج می ب8/5در روش تقریبی نوع لوله ای که برای پاس های اواپراتور انتخاب می شود،لوله مسی 

طول لوله مورد نظر به دست می آید.در نهایت با تقسیم این طول بر طول شل که به صورت فرض یک مقدار معقول در نظر گرفته می  6در 

  سانت یک بفل( 80ای هر )بر0شود،تعداد لوله ها در هر پاس به دست می آید.سپس تعداد بفل ها را نیز به طور تقریبی بدست می آورند
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واپراتور پس از آن نیز دو رینگ در ابتدا و لنتهای شل قرار می گیرد تا لوله ها در آن ها فیکی شوند و با قرار دادن محفظه های دو سر شل ساخت ا

  کامل می شود.

 

 فصل سوم

 سیستم های کمپرسور موازی

 کنترل و کارآمدی از مختلقی تنوع کمپرسورها موازی نصب. باشد می مزیت  نصب چند کمپرسور به صورت موازی دارای چندین

 هفت  به  کمپرسور با ظرفیت های مختلف به صورت موازی می توان دستگاه سه نصب از مثال عنوان به. دهد می ارائه را ظرفیت

 کمپرسورهای برودتی نیاز اساس بر که  نمود طراحی طوری را  فرایند  توان می همچنین  روش دراین. یافت دست مختلف ظرفیت

اعث بهینه سازی مصرف انرژی نیزمی ب  امرهمچنین این  گیرند، قرار مدار از خارج یا و مدار در مختلف های ظرفیت  اساس بر  مختلف

بندی می گردد. سومین نکته حائز اهمیت در کنترل فرایند کمپرسورهای موازی، در مدار قرار گرفتن یکسان کمپرسورها بر اساس زمان 

 باشد.

 یک نمونه از کنترل تدریجی کمپرسورها 

 باشد. 3،2،1و توقف آنها هم به ترتیب 3،2،1اولین استارت : کمپرسورها به ترتیب 
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 .باشد 2،1،3 ترتیب به هم آنها توقف و  1،2،3دومین استارت : کمپرسورها به ترتیب 

 .باشد 2،1،3 ترتیب به مه آنها توقف و  2،1،3سومین استارت : کمپرسورها به ترتیب 

 تکرار این ترتیب ها برای ایجاد تعادل در کارکرد کمپرسورها می باشد.

 پیشنهاداتی برای کنترل صحیح

 برای. داشت خواهد بر در را کمپرسور مفید عمر کاهش تعداد این از بیش کند، تجاوز  بار در ساعت 12استارت کمپرسور نباید از 

 .کرد استفاده ها استارت تعداد کنترل جهت  Anti – short –cycle Timer فرایند از است بهتر روش این اجرای

 خط مکش و دهش 

 خط مکش

 m/s افقی قسمت در حداقل بایست می کمپرسور ورودی و اواپراتور بین  سرعت گاز مبرد در خط مکش سیستم های برودتی معموال

باعث  m/s 12 از بیش مبرد  متر بر ثانیه باشد( . سرعت گاز 12الی  8) پیشنهاد می شود این رقم بین  m/s 8و درقسمت عمودی  4

 ایجاد صدا و اُفت فشار در خط مکش می شود، این امربه باعث کاهش ظرفیت در فرایند می شود.

 تور و حداکثر دمای کندانسور(قطر خط مکش باید بر اساس حداقل جریان مبرد محاسبه گردد) برای حداقل دمای اواپرا

 برای هر یک متر( mm 5  یا و   %5خط مکش درقسمت افقی می بایست شیب منفی به طرف پائین داشته باشد) 

متر به طرف باال حرکت می کند، بهتر است نسبت به اجرای رایزر  6همانطور که در شکل مالحظه می کنید اگر خط مکش بیش از 

اع اقدام کرد. این کار به دلیل بهبود افزایش سرعت گاز برگشتی و ایجاد تضمین برگشت روغن به کمپرسور متر ارتف 4پلکانی در هر 

 شکل استفاده کرد. Uمی باشد. همچنین بهتر است برای جلوگیری از تجمع روغن از تله های 
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 نباید انتخاب این. کرد استفاده  اسباین مطلب بسیار حائز اهمیت است که برای هر نوع لوله خط مکش باید از شیر خط مکش من

 ساس جریان گاز مبرد باشد.برا باید بلکه باشد لوله سایز براساس

 تعداد و  Loadسرعت گاز مبرد در خط مکش در فرایندهای موازی معموال مقداری تغییر می کند و این امر به علت نوسانات بار

 فرایند به مبرد همراه همواره روغن   Load بار  شرایط هر در که است حائزاهمیت بسیار مطلب این. باشد می مدار در  کمپرسورهای

 از گردد.ب

( از عملکرد بهتر و تحکیم آمیزتری Double suction riser with U- traps ) به همین دلیل رایزرهای دوتایی مکش با تله های 

  برخوردار می باشند .
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 خط دهش

همیشه مخلوطی از مبرد و روغن بطرف کندانسور حرکت می کنند. طراحی و چیدمان این خط یکی از در خط دهش یا خط گاز داغ 

سخت ترین قسمت ها نسبت به دیگر بخش های یک سامانه تبرید است . به هرحال عدم در نظرگرفتن بعضی از مالحظات در این 

ر این قسمت افت فشار، سرعت روغن و کنترل عدم برگشت قسمت می تواند مشکالتی برای سامانه به وجود آورد. مهم ترین نکته د

 مایع مبرد از کندانسور می باشد.

  

 افت فشار

عملکرد کندانسور بستگی شدید به فشار کندانس دارد. فشار در کمپرسور شامل فشار کندانس به اضافه افت فشار در خط دهش می 

 جهت دهد می نمودارنشان این در مالحظه قابل نکته. کرد مالحظه  p-hوان درنمودار ت می را  باشد.تاثیرات افت فشار در خط دهش

( . از آنجایی d( تراکم ایجاد کند، این افزایش تراکم یعنی تا نقطه) C) خود هدف نقطه از بیش باید کمپرسور ، فشار افت این بر غلبه

یش مصرف انرژی در کمپرسور. این افزایش تراکم منجر به افزایش افزا  که منحنی تراکم به سمت راست تمایل دارد، این امر یعنی

 وجود به سامانه برای را مشکالتی  دما افزایش این شک بی. گردد دفع سامانه از  هیت سوپر –سوپرهیت می شود که باید در مرحله دی 
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د. طراحی خوب می تواند این افت فشاررا کر اشاره  آن اولیه هزینه افزایش و کندانسور سطح افزایش به توان می که آورد خواهد

 برای باید  (R 22برای  Psi 5  و R12برای  psi 3اشباع ) تقریبا  F ° 2کاهش دهد. حداکثر محدوده کاهش این افت فشار معادل

 .باشد کشی لوله کل

 

 حرکت روغن با مبرد

 باالو فشار با  شود ، مقدار روغن همیشه از سامانه روان کاریدر تمام سامانه تبرید که در آن از کمپرسورهای رفت برگشتی استفاده می 

 دیگر های قسمت در روغن  محفوظ شدن این و هدررفتن از جلوگیری جهت کند، می حرکت کندانسور طرف به  سوپرهیت دمای

 کننده جدا از استفاده کارآمد، چندان نه هایتکنیک از یکی. شود گرفته نظر در روغن این برگشت جهت تمهیداتی بهتراست سامانه،

ا به کمپرسور ر آن سپس و جدا همراه روغن از را مبرد داغ گاز که شده طراحی  ای گونه به قطعه این. باشد می دهش خط در روغن

 تمهیدات و طراحی مستقیم های  هدایت می کند. اما بهترین روش کاربردی بدون هرگونه اختالل در فرایند روانکاری در انبساط

 پیدا عبور خنک جای از دهش خط افقی یا و عمودی حرکت که کنید پیدا حاصل اطمینان. باشد می دهش خط در مناسب
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االدر خط دهش دو نکته حائزاهمیت است ، اول اینکه اندازه خط لوله عمودی باید بر اساس حداقل ب روبه حرکت نیاز صورت  در.نکند

 برای روغن تله از رایزر شروع ابتدای در دوم. گردد انتخاب بار شرایط تمام در  ) fpm 3000 یا m/s  24/ 15سرعت ) حدود 

 های دهش استفاده کنید. سوپاپ طرف به تفاله و رسوب هرگونه احتمالی برگشت از جلوگیری

 Suction-Headerکلکتور مکش 

 بوسیله)  انعطاف قابل کمپرسور و مکش کلکتور بین ارتباطی لوله خط و  بهتراست که کلکتور مکش حداالمکان به کمپرسور نزدیک

Vibration Absorber بر وارد کلکتور گردد. درجه و به صورت فارسی 60( باشد. خط مکش هر کمپرسور باید از باال و با زاویه

 فشار ایجاد برای این تدبیر باعث افرایش سرعت گاز مبرد و برگشت سریع روغن در هنگام افزایش سطح آن در کلکتور می گردد. 

 صورت در. باشد کوتاه است بهتر نیز آنها از گیری انشعاب فواصل و یکسان مسیر طول در کلکتور لوله قطر است بهتر فرایند در متعادل

 .باشد نمی مهم چندان فوق شده اشاره موارد  تفاده از رگالتور سطح روغناس

 

  خط مکشA  وB .را جهت جلوگیری از تجمع غیر یکسان روغن باید کامال افقی نصب گردد 

  سرعت گاز مبرد در کلکتور مکش باید حداکثرm/s 4 .باشد 

 .بهتر است لوله و کلکتور مکش را جهت محدود کردن مقدار سوپرهیت کامال عایق کرد 
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 .بهتر است کلکتور مکش مقداری باالتر از شیرهای مکش قرار گیرد 

 شود گرفته انشعاب مکش کلکتور  بهتر است لوله اصلی مکش از وسط. 

 Discharge Headerکلکتور دهش 

ساخت صحیح کلکتور دهش باعث عدم برگشت مایع مبرد و روغن به کمپرسور می گردد. جهت جلوگیری از برگشت گاز داغ به 

 کمپرسور دوباره  شدن روشن سپس و  خاموشی هنگام در مبرد گاز شدن تقطیر بخاطر را چکشی ضربات ایجاد  فرایند که احتمال

 دهش کلکتور بهتراست امکان درصورت کنید می مالحظه شکل در که همانطور. گرفت نظر در خاصی تدابیر است بهتر دارد وجود

آن نیز از باال انجام گیرد، این روش ریسک برگشت مایع را برطرف می کند. همچنین  خروجی و نصب کمپرسور دهش لوله از تر پائین

 کلکتور و لوله و نمود اقدام طرفه یک شیر عدد یک نصب به نسبت شده، تقطیر گاز احتمالی  بهتر است جهت جلوگیری از برگشت

 .کرد عایق کامال هیت آن در مبرد گاز تقطیر از جلوگیری جهت را دهش
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 کمپرسورها  به آنها اتصال و  خروجی  است بهتر دهش، شیرهای از تر پائین در دهش کلکتور استقرار و نصب امکان  درصورت عدم

 از کلکتور همانطور که در شکل مالحظه می کنید از باالی آن انجام گیرد.

 

 

 متعادل کننده های روغن
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دشوارترین مسائل می باشد. برگشت روغن باید به صورت کامل کنترل  متعادل کردن روغن در فرایند کمپرسورهای موازی یکی از

 مناسب و مساوی پخش برای لذا آورد؛ بوجود فرایند برای را ناپذیری جبران مشکالت تواند می امر این  شده باشد، در غیر این صورت

 .دارد وجود حل راه دو کمپرسورها تمام بین روغن

 روغن خط کننده متعادل  -1

 این.  شوند می متصل بهم روغن  خط یک طریق از  کمپرسورها کارترهای تمام  باشد، می صرفه به  نوع فرایند که بسیار مقرون در این

  .باشد می مناسب دستگاه 3 تا  اندازه هم و ظرفیت هم موازی کمپرسورهای برای کردن متعادل  روش

 

 ( Oil Level Regulator Systemفرایند تنظیم سطح روغن) -

 کامال مدیریت یک به  کمپرسور کارکرد  درشرایط هم آن با توان می اما است، برخوردار خاصی  این فرایند تا حدودی از پیچیدگی

 تنظیم یک  ید برای هر کمپرسور به صورت جداگانهفرمائ می مالحظه شکل در که همانطور روش این در. یافت دست شده بینی پیش

 .گردد نصب بیشتر یا کمپرسور چهار با موازی فرایند هر برای عادی صورت به باید روش این. گردد می نصب   روغن سطح کننده

ایند در نظر فر کل برای روغن کننده جدا یک فقط یا و  مستقل  روغن کننده جدا یک کمپرسور هر برای توان می  در این روش

 گرفت.
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 سامانه دو رایزری

( می باشند، یا در سامانه Unloader)  بی بارکنندهمجهز به   (Load کمپرسور آن جهت کنترل بار)در سامانه های که سیلندرهای 

 سامانه از بهتراست باشند، می روبرو کاهش و افزایش با مورد نیاز آن به طورمداوم  بارهای چند کمپرسوری که در شرایطی خاص، 

  . کنیم استفاده رایزری چند

 

 و گیرند می قرار  استفاده مورد  بارو رایزر با قطر بزرگتر در حداکثر  باردر این روش رایزر با قطر کوچک در هنگام کمترین 

 می شود بار  افزایش هنگام در  دهش لوله در فشار  افت کاهش باعث امر  همین

 

 


