
 



ندین چ 1365تاسیس و شروع به کار کرد.در سال  1362ملکی در سال صنایع برودتی 

وارد کار واردات  1370نمایندگی از چندین شرکت معتبر اروپایی دریافت کرد و در سال 

به آدرس  دفتر مرکزی شرکت 1379تجهیزات و مونتاژ و اجرای پروژ های برودتی شد.در سال 

انتقال یافت. باقی تاریخچه شرکت به طور  کنونی آن یعنی کیلومتر یک جاده مخصوص کرج

 خالصه به شرح زیر است:

 تاسیس کارخانه در شهرستان اهواز و راه اندازی خط تولید ساندویچ پانل پلی یورتان 1375

 تولید انواع سرخانه ثابت ، متحرک و پرتابل 1376

 (واییه نیروی در دستگاه 36)  پروژه نصب و راه اندازی سردخانه 67اجرای  1377

درجه سانتی گراد زیر  86طراحی و ساخت بانک خون ، تجهیزات آزمایشگاهی و فریزر ) 1378

 صفر(

 بیمارستان تامین اجتماعی 18تجهیز سیستم برودتی و آزمایشگاهی  1379

 طراحی و ساخت آیس بانک ، یخساز قالبی و کوئل های صنعتی 1380

 با برند سرماسل به کشورهای منطقهآغاز صادرات تولیدات صنایع برودتی ملکی  1381

 تولید و عرضه انواع مینی چیلر های صنعتی 1382

 طراحی و تولید انواع چیلرهای تراکمی صنعتی و تهویه مطبوع 1384

 R&D معادن و  عضویت در انجمن تخصصی مرکز تحقیق و توسعه صنایع 1386

 طراحی و ساخت انواع سیستم های تهویه مطبوع 1387

ی با سازمان هواپیمایی کشوری در ساخت تجهیزات خاص و دریافت تقدیرنامه از همکار 1388

 صنایع هوایی

 ISO 9001:2008 دریافت گواهی نامه استاندارد 1391

 



صنایع برودتی ملکی همواره تالشگر و پویا با بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا با برنامه 

جموعه معتبر و صاحب نام در صنعت سیستم های ریزی و تأکید بر نوآوری به عنوان یک م

برودتی و تهویه مطبوع جایگاه مناسبی در ایران و همچنین صادرات به کشورهای منطقه را دارا 

 .می باشد

تر شدن بازار و صنعت سیستم های برودتی و تواند به رقابتیترین مسائلی که مییکی از اصلی

الت با کیفیت و جدید می باشد. صنایع برودتی تهویه مطبوع کمک کند، عرضه متنوع محصو

 ملکی با این انگیزه از طریق اخذ نمایندگی و واردات برندهای مشهور و معتبر دنیا از قبیل

Packless, Dixell, Sunoco, Harp Castel و GVN  به نوبه خود سعی در رونق و تحرک

 .بخشی به این صنعت کرده است

یع برودتی ملکی در راستای اهداف سازمانی مجموعه، با صنا (R&D) واحد تحقیق و توسعه

رویکرد ایجاد مجموعه دانش بنیان و با بکار گیری ایده های نو در مهندسی در جهت رفع 

مشکالت مرتبط، افزایش راندمان و بهبود کیفیت محصوالت و خدمات، طراحی و تولید 

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

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 

ر عرصه متخصص و محقق جهت بروز رساندن توان تکنولوژیکی خود، گام های موثری را د

صنعت کشور بردارد. بدلیل اهمیت بهره گیری از استانداردها در جهت تولید محصوالت با 

موید این  CE و ISO 9001:2008 کیفیت و صادرات در سطح منطقه دریافت گواهینامه های

 .واقعیت است



 به شرح زیر است: شرکت چارت سازمانی

 
 

 شامل موارد زیر میباشد:مشاوره و طراحی شرکت ملکی خدمات 

 مشاوره طراحی و نظارت سیستم های تهویه مطبوع ساختمان های مسکونی و برج ها .1

 مشاوره طراحی و نظارت سیستم های تهویه مطبوع بیمارستان ها و درمانگاه ها .2

تئاتر، سینما،  مشاوره طراحی و نظارت سیستم های تهویه مطبوع ورزشگاه، بانک، آمفی .3

 هتل، اداری، خدماتی و فرهنگسرا

 مشاوره طراحی و نظارت بر سیستم های تهویه مطبوع استخرها .4

 اراده جزئیات کامل سیستم های تهویه مطبوع .5

 ارائه مشخصات فنی دستگاه های مکانیکی .6

 مشاوره، طراحی و نظارت بر تاسیسات سالنهای قارچ .7

 و آزمایشگاهی طراحی و ساخت انواع دستگاه های صنعتی .8

 طراحی و ساخت انواع دستگاه هایی که برای اولین بار و انجام کار خاص به کار میروند .9



 محصوالت اصلی شرکت در زمینه تبرید به شرح زیر میباشد:

 سردخانه های شرکت شامل:

 الف(سردخانه های پرتابل

 ب(سردخانه های متحرک

 نه های ثابتج(سردخا

 می باشد.

سردخانه پرتابل و یا موبایل سردخانه ای است که دارای یک شاسی مستحکم آهنی بوده و 

بوسیله ساندویچ پانل پلی یورتان عایق بندی شده است. همانطور که از نام این سردخانه ها 

 .نقل و جابجایی می باشندپیداست، آنها بوسیله کامیون و تریلی دارای قابلیت حمل و 

 



ردخانه متحرک بوسیله ساندویچ پانل های پلی یورتان عایق بندی می شود که هم در فضای س

باز و هم در فضای بسته قابل اجرا است. از مزایای این سردخانه ها می توان به قابلیت دمونتاژ 

 .ر محل دیگری اشاره نمودآن ها از محل نصب شده و مونتاژ مجدد آن ها د

 

 

سردخانه ثابت در محل بسته اجرا می شود بصورتی که ابتدا دیوارها، سقف و کف را چوب 

کشی می نمایند و داخل چوب ها را عایق پلی استایرن گذاشته سپس بر روی آن ورق نصب 

 .ز استفاده می شودمی کنند. در این سردخانه ها از پانل های پلی یورتان یکرو ورق نی



 

تونل های انجماد دارای ساختاری مشابه با سردخانه های عادی می باشند با این تفاوت که 

سانتی متر است و درب آن ها نیز دارای ضخامتی  20و یا  15ضخامت دیواره های عایق آن ها 

هایی جهت المنت سانتی متر می باشد. همچنین درب تونل های انجماد مجهز به 15برابر 

برفک زدایی می باشد. از دیگر تفاوت ها می توان به متفاوت بودن سیستم اواپراتورها اشاره 

نمود. در تونل های انجماد اواپراتورها بصورت دیواری یا زمینی بوده و دارای راندمان باال و 

 درجه  -40ای پرتاب باد زیاد است که این امر موجب می شود تا انجماد مواد غذایی )در دم

 یا 10 های ردیف با انجماد تونل اواپراتورهای همچنین. شود انجام ساعت، 8 بمدت( گرادسانتی

 در ها سردخانه با انجماد های تونل دیگر تمایز وجه. شوند می تولید اینچ در فین 12

   رهای آن ها بوده، بگونه ای که کمپرسورهای تونل های انجماد بصورت دو مرحله ایکمپرسو

(Two stage)  می باشند. 



 

آیس بانک های تولید شده توسط صنایع برودتی ملکی قابل استفاده در صنایع شیر، شکالت و 

 است. مواد غذایی

 

 



 

 

تراکمی سیستم تبرید کمپرسورهای موازی یا تبرید مرکزی رک یکی از سیکل های تبرید 

است که در صنعت تهویه مطبوع و تبرید برای خنک کردن سیاالت متفاوت استفاده می شود. 

 های فروشگاه همچنین و بزرگ فضاهای دارای های ساختمان در  از کاربرد های آن می توان

 به سیستم از نوع این در.  کرد اشاره  ها سردخانه اتاق در و متعدد یخچالهای  با ای زنجیره

ی مرکز تبرید سیستم یک از پایین ظرفیت با مجزا تبرید سیستم زیادی تعداد  از استفاده جای

که از تعداد کمتری کمپرسور با ظرفیت باال که بصورت موازی با هم ترکیب شده به 

 بهینه که رود می پیش سمتی به صنعت روی پیش روند.  دهند می قرار جایگزین  عنوان

 .باشد می صنایع همه در تولید های موضوع ترین مهم از یکی انرژی مصرف کردن کم و سازی

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

صورت که طراحی ظرفیت کمپرسورها براساس بیشینه بار سرمایشی در نظر گرفته می شود و 

از ، کمپرسورها نیز قدرت خود را کاهش داده و در زمان کارکرد ، با کاهش بار برودتی مورد نی

سبب کنترل پیوسته سیستم و صرفه جویی در مصرف انرژی میشود . موازی سازی کمپرسورها 

 .باعث بهره وری انرژِی ، عمر بیشتر و خدمات کمتر میشود



 

 

یز با بالست فریزر، نوعی از فریزر محسوب می شود که بسیار سرد است و گاهی ن

شناخته می شود. این نوع فریزرها برای پایین آوردن سریع دمای  shock freezer عنوان

مواد غذایی و انجماد سریع برنامه ریزی شده است. این فریزرهای ویژه، در صنعت غذای 

 در همچنین و شود می گرفته کار به آماده غذاهای تا بستنی از چیز همه برای  منجمد

 .ی برای خدمات ویژه نیز استفاده می شودنه های تجارآشپزخا



 

 

 شرکت در زمینه تهویه مطبوع به شرح زیر میباشد: اصلی محصوالت

 این چیلر ها در دو نوع هواخنک و آب خنک تولید میشوند.



 

 



 

های تهویه مطبوع جهت تامین هوای مطبوع و سالم با دستیابی به  گاهترین دست هواساز از اصلی

 باشد. دما و رطوبت و سرعت مناسب، همچنین تامین هوای تازه و فیلترکردن آن می

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

 فن و الکتروموتور.

 

 ها در چهار نوع زیر ساخته میشوند:فن کوئل 

 زمینی فن کوئل الف(

 سقفی توکار فن کوئل ب(

 دیواری فن کوئل ج(

 کاستی فن کوئل د(

 

http://maleki-indco.com/فن-کوئل-زمینی/
http://maleki-indco.com/فن-کوئل-زمینی/


 
 

 

 

 



 پروژ های مهم و اصلی انجام گرفته توسط شرکت به شرح زیر میباشد:

 پروژه گلستان
 پروژه پخش رازی

 پروژه پخش هجرت
 پروژه پاالدیوم

 پروژه التیام
 پروژه رضوان شکالت )باراکا(

 پروژه سن ایچ
 پروژه هواپیمایی زاگرس

 

 
 

http://maleki-indco.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
http://maleki-indco.com/%d9%be%d8%ae%d8%b4-%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c/
http://maleki-indco.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%be%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%aa/
http://maleki-indco.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%d9%85/
http://maleki-indco.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%aa%db%8c%d8%a7%d9%85/
http://maleki-indco.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%a7/
http://maleki-indco.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b3%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%ac/
http://maleki-indco.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b2%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%b3/


 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم

 پروژه الماس ری

 پروژه ذوب آهن اصفهان

 پروژه مسکونی آقای فراهانی

 پروژه مسکونی شرکت مل تک

 پروژه پاالیشگاه گاز پارسیان

 پروژه شرکت نهام پاال

 پروژه کاشی مسعود یزد

 

http://maleki-indco.com/%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
http://maleki-indco.com/%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%db%8c/
http://maleki-indco.com/%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%b0%d9%88%d8%a8-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86/
http://maleki-indco.com/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://maleki-indco.com/%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://maleki-indco.com/%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%86/
http://maleki-indco.com/%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7/
http://maleki-indco.com/%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%db%8c%d8%b2%d8%af/


 

 

 

وهشی و فنی )عملی( بود.فعالیت های فنی من شامل دو بخش پژ فعالیت های من در شرکت

قطعات مختلف بود.مثال نحوه ساخت اواپراتور نحوه ساخت و اسمبل  بازدید از کارگاه و بررسی

و نحوه جوشکاری قسمت های مختلف اواپراتور به هم و در آخر چک کردن   برای یک سردخانه

راتور شامل قرار دادن لوله های ی اواپراتور را مشاهده کردم.به طور خالصه ساخت اواپنشت

موازی در قسمت نگه دارنده و سپس جوشکاری قسمت های خمیده به قسمت های موازی 

 است.برای پیدا کردن نشتی های احتمالی هم از گاز ازت استفاده میشود.

که  میشدمختلفی  بخش دوم فعالیت های پژوهشی من در شرکت بود که شامل قسمت های

 به شرح آن ها میپردازم. رباره سیستم های تهویه مطبوع بود کهبخشی از آن کسب اطالعات د

تمام سیستم های تبرید تراکمی که جهت ایجاد سرما به کار گرفته میشوند از چهار قسمت 

 اصلی تشکیل شده اند.

 قسمت عبارتند از: این چهار

 .کمپرسور1

 .کندانسور2

 .شیر انبساط 3



 راتور.اواپ4

تور میشود.این مایع با فشار خم به نام اواپرا مایع سرد با فشار پایین وارد یک کویل پر پیچ و

پایین حرارت محیط اطراف خود را میگیرد و محیط خنک میشود و به شکل بخار یا همان 

مبرد گازی شکل در می آید.این مبرد گازی شکل یا همان بخار گرم با فشار پایین وارد 

 ( توسط کمپرسور متراکم شده و تحت عنوانR22مبرد گازی شکل )مثال کمپرسور میشود. 

بخار داغ با فشار باال وارد کویل پر پیچ و خمی که به آن کندانسور میگوییم میشود.بعد از عبور 

از مسیری پر پیج و خم و دادن حرارت خود به محیط اطراف کم کم به مایع داغ با فشار باال 

 تبدیل میشود سپس این مایع مبرد وارد شیر انبساط میشود و پس از عبور از شیر انبساط فشار

 و چرخه ادامه میابد. از روی مایع مبرد برداشته میشود و تمایل به بخار شدن پیدا میکند

از دستگاه های تهویه مطبوع هستند؛ تفاوت آنها با کولرهای گازی در این است که چیلرها 

( بی تی یو 12000دارای توان و ظرفیت بسیار باال بوده که با واحد تن )یک تن برابر است با 

 .بیان می شود

چیلرها در دو نوع .دچیلرها بیشتر در مکان های بزرگ مسکونی یا صنعتی استفاده می شو

 : چیلرهای تراکمی و جذبیبسیار متداول ساخته می شوند

تراکمی بدین شکل می باشد که سیال مبرد وارد لوله  چیلر اصول کار

داخل اتاق یا محلی که می خواهیم سرد کنیم می شود  ها یا به اصطالح تبخیر کننده که در

گرما از هوای اتاق به سیال مبرد داده می شود و سیال در نتیجه گرفتن گرما تبخیر می شود و 

 .در عوض درجه حرارت اتاق پایین می آید

ر چیلرهای جذبی مایع مبرد آب است برای آب گرمای نهان تبخیر در د

کیلوکالری بر کیلوگرم است . دمای جوش آب را می توان  525سانتیگراد برابر درجه  100

 اتمسفر 0.5 آب مطلق فشار اگر مثال ، بیاوریم پایین را آب  پایین آورد اگر فشار در سطح

 درجه 4.5 در آب اتمسفر، 0.01 در و سانتیگراد درجه 81 جوش دمای ، باشد صنعتی

زیادتر می  نیز جوش حرارت درجه ، شود بیشتر فشار چه هر عکس به.  جوشد می سانتیگراد

درجه سانتیگراد می جوشد . در  147اتمسفر برسد، آب در  3.5شود، مثال اگر فشار به 

چیلرهای جذبی مایع دیگری نیز به عنوان ابزوربر ) جذب کننده ( برای جذب بخارهای آب 

 محلول این زیرا. شود می استفاده منظور این برای  وجود دارد که بیشتر از محلول لیتیم برماید



رای قدرت جذب بخار آب زیاد است و سمی و قابل انفجار نیست و همچنین ایجاد ترکیبات دا

 . مضر نمی کند

 قرار میگیرد.از اواپراتور  قبلاین شیر می باشد که  قسمتی از سیکل تبرید تراکمی شیر انبساط

مایع  این وسیله فشار زیاد به کار شیر انبساط در حقیقت کنترل ماده سرمازا می باشد. و

 تور می سازد.خروجی از کندانسور را تقلیل داده و مناسب عملکرد اواپرا

 شیرهای انبساط مکانیکی و الکترونیکی میباشد.  , دو نوع پرکاربرد شیرهای انبساط

شیرهای انبساط ند اما های انبساط مکانیکی شیرهای قدیمی و با طراحی ساده ای هستشیر

الکترونیکی طراحی فوق العاده هوشمندانه ای دارند.این شیرها جریان مبرد ورودی به اواپراتور 

های انبساط مستقیم را کنترل می کنند.آن ها این عمل را در پاسخ به سیگنال های ارسال 

کنترل کننده الکترونیکی انجام میدهند.برای باز و بسته شدن شیر از یک شده از طرف یک 

( استفاده میشود.موتورهای پله ای بر اساس حرکت چرخ دنده  Step Motorموتور پله ای )

 ای که موقعیت یک پین را در مجرای عبور مبرد تغییر میدهد عمل میکنند.

 به شرح زیر است:  Emersonاز شرکت   EX3مزیت های شیرهای انبساط الکترونیکی مانند 

 به باتری  نیاز بدونکامل  قطع •

 ( IP67)استاندارد  رطوبت برابر در محافظ •

 دقت عالی •

 ن باالاطمینا, طوالنی خیلی عمر •

 تعمیر آسان برای شدن جدا قابل ساختار •

 

 

 

 



 

 

 

پرسورهایی که در تهویه مطبوع به کار می روند برحسب روش تراکم به انواع زیر تقسیم می کم

 : شوند

 .پیستونی1

 دوار.2

 گریز از مرکز.3

طراحی سیلندر در کمپرسورهای پیستونی از نظر تعداد و نحوة آرایش سیلندرها و دوطرفه یا 

تک ی است . کمپرسورهای پیستون ه یا یک سره( متفاوتیک طرفه بودن آنها )پیستون دوسر

سیلندر می سازند و نحوة آرایش سیلندر در آنها برحسب نیاز به صورتهای  16تا سیلندری را 

 .جناغی ، جفت جناغی و شعاعی یا ستاره ای است

 



ندن کمپرسور به دلیل از آنجا که در کمپرسورهای دوّار نوع بسته یا هرمتیک ، کیفیت گردا

دن موتور و کمپرسور بهتر است ، امروزه آنها را ، به ویژه در ظرفیتهای کمتر از یک تُن ویکجا ب

، به تعداد زیاد تولید می کنند . کمپرسور بسته ، کمپرسوری است که در آن موتور و کمپرسور 

لنگ کمپرسور تحت فشار جا گرفته اند ، و محور موتور و میل هر دو درون یک محفظة

 . یکپارچه است . موتور به طور دائم با مبرّد تماس دارد

عملکرد کمپرسور دوّار مشابه با کمپرسور پیستونی است ؛ به این ترتیب که با متراکم ساختن 

گاز مبرّد اختالف فشار الزم برای به گردش درآوردن مبرّد در سیستم را فراهم می کند . البته 

پرسور دوّار ، اندکی متفاوت است . در این کمپرسور عمل تراکم در اثر نحوة تراکم گاز در کم

 . حرکت دورانی روتور نسبت به اتاقک تراکم یا سیلندر انجام می گیرد

کمپرسورهای دوّار از نظر ساختمان به دو نوع تیغه ثابت و تیغه گردان تقسیم می شوند . 

 …از : رینگ ، بادامک و تیغة کشویی وقطعات متحرک کمپرسور دوّار تیغه ثابت عبارت اند 

 

آنها توربین بخار  کمپرسورهای گریز از مرکز ذاتاً ماشینهای پُر دور هستند و بهترین گردانندة

است . از آنجا که آنها را برای دورهای همسنگ دور باالی توربین طراحی می کنند ، می توان 

ن به منزلة شیرفشار شکن عمل بیروکرد . جایی که بخار پُرفشار باشد ، تآنها را مستقیمًا کوپله 

و بخار کم فشار خروجی از توربین می تواند برای گرمایش یا مقاصد دیگر به کار رود .  ندمی ک

ولی در بسیاری از کاربردها ، خصوصًا در ظرفیتهای پایین ، کمپرسورها را موتورهای برقی می 

ده های افزاینده مجهزند . کمپرسورهای گریز از مرکز از مبرّدهای کم گردانند که به جعبه دن

و کندانسور آنها هر دو با فشار کمتر از جّو کار می  اواپراتور فشار استفاده می کنند و معموالً

 . کنند

عمل تراکم گاز در کمپرسور گریز از مرکز با نیروی گریز از مرکز انجام می گیرد . از این رو این 

هستند . همچنین  ده آلمبرّد و اختالف فشارهای کم ایورها برای تراکم مقادیر زیاد گاز کمپرس

سیستمهای تبرید کم دما و به خصوص آنهایی که از هیدروکربنهای نفتی یا هالوژنه به عنوان 

 . مبرّد استفاده می کنند ، سازگاری بیشتری با این کمپرسورهای دارند

در بخش ها و مطالبی که من یادگرفتم مربوط به این قسمت میشود. اصلی ترین فعالیت

پروژه ها انجام میشوند مثال این که توان کمپرسور چقدر باشد و این که  از چه نوع   ,طراحی 



شیر انبساطی استفاده شود همه در این بخش تعیین  چه و با چه مقدار توان  کندانسور

 میشوند.

به عنوان  ال گفته شد و مطالبی که در شرکت یادگرفتم میخواهمبا توجه به مطالبی که در با

 که ..()توان برودتی و توان کندانسور و . اسب بخار 30 کمپرسور یک خروجی های  ,یک پروژه

بیاورم و بعد با استفاده از  بدست قرار است نصب شود را در شهر تهران و  منطقه علم و صنعت

 خاب کنم.آن شیر انبساط مناسب با آن را انت

اسب بخار  30مرحله اول بدست اوردن خروجی ها کمپرسور است.میخواهیم از یک کمپرسور 

یا همان دمای  Dry-bulbدمای   , در منطقه علم و صنعت استفاده کنیم.ابتدا از جدول دمایی

در معرض هوا و به دور از رطوبت دماسنج به طور مستقیم  یک هوای خشک )دمایی که توسط

رفته شده است( منقطه علم و صنعت را بدست می آوریم.طبق جدول این دما است اندازه گ

 12به عالوه  Dry-bulbمقدار دمای درجه سانتی گراد(  است. 38درجه فارنهایت)  99برابر با 

برابر میشود با دمای کندانسور هوایی.اگر خواستیم از کندانسور آبی استفاده کنیم باید دمای 

Wet-bulb  کنیم تا دمای کندانسور آبی بدست آید. 12را به عالوه 

و با  باشد 7که وارد چیلر میشود  مایعیدر این جا استانداردی که داریم این است که دمای 

 درجه باشد. 2درجه کمتر یعنی  5و همچنین دمای گاز  هم برگردد 12مقدار 

)بیتزر( را باز   BITZERحاال میتوانیم خروجی های کمپرسور را بدست آوریم.نرم افزار شرکت 

 صفحه اول آن مطابق شکل زیر است:میکنیم که 



 

 Semi Hermetic Reciprotatingسپس نوع کمپرسور را انتخاب میکنیم که در این جا از 

استفاده میکنیم.در صفحه ای که باز میشود دمای )کمپرسور نیمه بسته رفت و برگشتی ( 

انتخاب   R22گراد وارد میکنیم.نوع گاز را نیز درجه  سانتی  (38+12) 50کندانسور را برابر 

.در این حالت خروجی ها کمپرسور به درجه انتخاب میکنیم 2و دمای تبخیر گاز را  میکنیم

 شرح زیر خواهد بود:



 

توان برودتی  ,( HQظرفیت کندانسور )  ,(Wهمانطور که مشاهده میشود مقدار توان ورودی )

(CQ ),  ( 3جریان و ولتاژ ) دبی جرمی و  , فاز COP سیستم تبرید بدست آمده است. 

 حال با توجه به این اطالعات میخواهیم شیر انبساط مناسبی انتخاب کنیم.

 شرکت دانفوس را باز میکنیم.  Cool Selectorنرم افزار 



 

 

 

بر حسب مقادیر بدست آمده تا االن وارد میکنیم و نتیجه زیر حاصل حاال اطالعات جدول را 

 نمیتواند در این سیستم استفاده شود. این شیر انبساط .موارد قرمز بیانگر این هستند کهمیشود



 
 

 

 

 

 

 

 


