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240 که به مدت   یانجام شده در طول کارآموز یها تیاز فعال یگزارش حاضر خالصه ا در

تانجام شده است ارائه شده اس یملک یبرودت عیصنا یمهندس یساعت و در بخش واحد فن  

 نیو محصوالت ا یملک یبرودت عیشرکت صنا ی خچهیاز تار یفصل اول گزارش مقدمه ا در

.مطبوع آمده است هیو تهو دیشرکت در تبر  

 یم یکار آموز یانجام گرفته در طول دوره  یها تیدر مورد فعال حیفصل دوم به توض در

.میپرداز  

:است ریز موارد بخش شامل نیانجام گرفته در ا یها تیفعال  

 

و اجزاء آن دیتبر کلیبا س ییآشنا   

لریو انتخاب اجزاء چ یطراح   

وبیاواپراتور شل اند ت یطراح   

.آموخته شده پرداخته خواهد شد تیدر هر مورد به شرح فعال که  

 

انجام شده کاربرد آن به  یها دیکردن چند کمپرسور که در بازد یفصل سوم در مورد مواز در

.میارائه کرده ا یتئور یکار کی در غالب یحاتیشد توض دهیوضوح در صنعت د  
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از  یکیتوانند مشکالت مرتبط با روغن داشته باشند .  یاغلب م یکمپرسور مواز یها ستمیس

.روغن در هر کمپرسور حفظ شود حیکه سطوح صح است نیا جیمشکالت را  

از حد بزرگ در شیب هیروغن از مبرد در خط تخل یاز مشکالت در جداساز گرید یکی  

.است یجزئ یبارها  

 

 

 

 

 

که بنده را در  یوسفیو مهندس  لسپرسنل شرکت سرما یاز همه  انیدر پا

.شود یم ینمودند تشکر و قدر دان یاریمطالب  نیآموختن ا  

 

 

 

 

 فصل اول

ی:محل کارآموز یمعرف  
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:شرکت یمعرف  

به  ییچون پاسخگو یتحقق اهداف یدر راستا 1362در سال  (سرماسل) یملک یبرودت عیصنا

 یها یتوسعه فناور نیمطبوع و همچن هیو تهو یبرودت یها ستمیصنعت در حوزه س یازهاین

بوده که  یبرودت زاتیواردات تجه نهیمجموعه در ابتدا در زم نیا تیآغاز به کار کرد. فعال نینو

.در اهواز نمود یاقدام به احداث کارخانه ا یبرودت یها ستمیس دیتول زهیپس از آن با انگ   

و خدمات پس از فروش،  یبانیمطبوع، پشت هیتهو یها ستمیس دیبا هدف تول 1379سال  در

.دیگرد سیجاده مخصوص کرج تأس یابتدا در تهران یدفتر مرکز یکمک به امور تدارکات  

با  ایروز دن یاز دانش و تکنولوژ یریبا بهره گ ایهمواره تالشگر و پو یملک یبرودت عیصنا

 ستمیمعتبر و صاحب نام در صنعت س مجموعه کیبه عنوان  یبر نوآور دیو تأک یزیبرنامه ر

یصادرات به کشورها نیو همچن رانیدر ا یمناسب گاهیمطبوع جا هیو تهو یبرودت یها  

.باشد یرا دارا م منطقه   

و  یبرودت یها ستمیشدن بازار و صنعت س تریبه رقابت تواندیکه م یمسائل نیتریاز اصل یکی

 یبرودت عیباشد. صنا یم دیو جد تیفیبا ک محصوالت مطبوع کمک کند، عرضه متنوع هیتهو

مشهور و معتبر یو واردات برندها یندگیاخذ نما قیاز طر زهیانگ نیبا ا یملک  

لیاز قب ایدن  Packless, Dixell, Sunoco, Harp Castel, و GVN در رونق و  یبه نوبه خود سع

ت.اس کرده صنعت نیبه ا یتحرک بخش  

 

:و خدمات داتیتول  
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در  تیو فعال انیاز مشتر یعیوس فیط یازهاین نیقرار دادن تأم تیبا اولو یملک یبرودت عیصنا

و منطقه در صنعت نفت، گاز و  رانیدر ا یمتعدد یپروژه ها یبا اجرا یمتماد انیطول سال

 یساختمان بزرگ یها و پروژه ها مارستانیب ،یداروساز ،یو لبن ییغذا عیصنا ،یمیپتروش

مجموعه به شرح  نیا یها تیاز فعال یبدست آورده است که بخش یارزنده ا اتیکشور، تجرب

:باشد یم لیذ   

ثابت،  یشامل انواع سردخانه ها یبرودت یها ستمیس ینصب و راه انداز د،یتول ،یطراح 

درب انواع –متحرک و پرتابل   

 ستمسی – یصنعت های کوئل –بانک  سآی – یشگاهیآزما زاتتجهی –تونل انجماد  سردخانه

یساز خی کارخانه –  یمرکز دیتبر  

 -لریچ ینیو م لریمطبوع شامل انواع چ هیتهو یها ستمیس ینصب و راه انداز د،یتول ،یطراح 

یحرارت یها مبدل – تیونی جپکی –هواساز   

 

: زاتیکننده انواع قطعات و تجه نیتام   

انیمشتر ازیبر اساس ن یو طراح یخدمات مشاوره فن   

صادرات، واردات و پخش یخدمات بازرگان   

 خدمات پس از فروش 

یو کامل آموزش ژهیو یدوره ها یبرگزار   

 

:یمدار یمشتر  
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آنها  تیاست که جلب رضا انیمشتر میتکر یملک یبرودت عیصنا یسازمان یجمله ارزش ها از

به  لیمطلوب، تحو تیفیمحصوالت و خدمات با ک ،ارائهیبهره ور شیچون افزا ییبا برنامه ها

در  مجموعه نیا نیباشد. همچن یموقع سفارشات و ارائه خدمات پس از فروش هم راستا م

ارباب رجوع توانسته  میخود در امر فروش محصوالت، در جهت تکر فیانجام وظا یراستا

به  انیمشتر یجهت کاهش مراجعه حضور یاقدام زین نیآنال فروشگاه یاست با راه انداز

همواره  یملکی برودت عیو صنا ستیشعار ن کیتنها  یمدار ی. مشتردیمحل مجموعه نما

 تیکردن آنها در جهت گسترش فعال فتهیدر ش یخود دانسته و سع یتجار کیرا شر انیمشتر

ت.خود قرار داده اس اهداف مجموعه را سر لوحه یها  

 

:و توسعه قیتحق  

و توسعه قیتحق واحد  (R&D) مجموعه، با  یاهداف سازمان یدر راستا یملک یبرودت عیصنا

در جهت رفع  ینو در مهندس یها دهیا یریگ بکار و با انیمجموعه دانش بن جادیا کردیرو

و یمحصوالت و خدمات، طراح تیفیراندمان و بهبود ک شیمشکالت مرتبط، افزا  

دینما یم تیصنعت فعال ندهیحال و آ یها یازمندیبا در نظر گرفتن ن دیمحصوالت جد دیتول  

 

 

 

 

:یفیک یارزش ها  
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 یریبهره گ ان،یتعامل سازنده با موسسات دانش بن قیبر آن است تا از طر یملک یبرودت عیصنا

 یروهاین یریمطبوع و با به کارگ هیو تهو یبرودت یها ستمیحوزه س یها یاز دانش و فناور

 عرصهرا در یموثر یخود، گام ها یکیمتخصص و محقق جهت بروز رساندن توان تکنولوژ

محصوالت با  دیاز استانداردها در جهت تول یریبهره گ تیاهم لیصنعت کشور بردارد. بدل

.و صادرات در سطح منطقه تیفیک  

ت:محصوال  

 تبرید

:سرد خانه   

 یشاس کی یاست که دارا یسردخانه ا لیموبا ایپرتابل : سردخانه پرتابل و  سردخانه

که از  همانطور شده است یبند قیعا ورتانی یپانل پل چیساندو لهیبوده و بوس یمستحکم آهن

حمل و نقل و  تیقابل یدارا یلیو تر ونیکام لهیآنها بوس داست،یسردخانه ها پ نینام ا

باشند یم ییجابجا  

 

:سردخانه متحرک  
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 یشود که هم در فضا یم یبند قیعا ورتانی یپل یپانل ها چیساندو لهیسردخانه متحرک بوس

بسته قابل اجرا است یباز و هم در فضا . 

دمونتاژ آن ها از محل نصب شده و مونتاژ مجدد  تیتوان به قابل یسردخانه ها م نیا یایمزا از

.اشاره نمود یگریآن ها در محل د  

 

 

 

 

 

 

:سردخانه ثابت  
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 ینگهدار یالزم برا طیاست که در آن، شرا یساتیسردخانه مجموعه ساختمان و تأس

از نظر دما، رطوبت  یفاسدشدن یکاالها ایمواد  گریو د ییمواد غذا ،یمحصوالت کشاورز

. شودیم نیتأم مصنوعی طور به …و  ینسب  

از دو  یکیمداره ) کی یهاسالن یدارا تواندیصفر م یصفر و باال ریز یصنعت سردخانه

صفر( باشد ریصفر و ز یصفر( و دو مداره )هر دو حالت باال ریز ایصفر  یحالت باال . 

 ایصفر و  یصفر و باال ریز یو کاربر ونیو فر اکیآمون یبا مبردها ازیبا توجه به ن که

.شوند یو ساخته م یدومنظوره بصورت ثابت و متحرک طراح  

سقف و کف را چوب  وارها،یکه ابتدا د یشود بصورت یسردخانه ثابت در محل بسته اجرا م

آن ورق نصب  یگذاشته سپس بر رو رنیاستا یپل قیو داخل چوب ها را عا ندینما یم یکش

.شود یاستفاده م زیورق ن کروی ورتانی یپل یسردخانه ها از پانل ها نیکنند. در ا یم  
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:بانک سیآ  

آیس بانک همانطور که از اسمش مشخص است بمعنی بانک یخ یا بانک آب سرد که منظور 

بانک را معموال  ایجاد یک حوض آب سرد برای مصارف بعدی میباشد دمای آب درون آیس

.+ درجه سانتیگراد در نظر میگیرند1  

+ 1به زبان خیلی ساده بعد از چند ساعت کارکرد کمپرسور و تبدیل آب دورن حوض به 

ب سرد برای مصرف درجه سانتیگراد ، یک بانک)ذخیره( پتانسیل خنک بصورت یک حوض آ

.و جهت خنک کردن یک محصول در ساعات بعدی خواهیم داشت  

شکالت و  ر،یش عیقابل استفاده در صنا یملک یبرودت عیشده توسط صنا دیتول یبانک ها سیآ

:باشندیم ریز اتیخصوص یبوده و دارا ییمواد غذا  

بایز یو ظاهر یآهن یها لیمستحکم از پروف یشاس یدارا   

 یساز رهیبانک و ذخ سیکوئل آ یریقرار گ یمناسب برا یبند قیحوضچه آبسرد با عا یدارا

و  یساعات کم مصرف، باعث کاهش مصرف انرژ در یانرژ یساز رهیامر عالوه بر ذخ نیا خی

.شود یم زیو توان کمپرسور ن تیکاهش ظرف  

با  یو جداره خارج لیاست ایو  زهیاز ورق گالوان یجداره داخل یبانک ها دارا سیآ یتمام

.باشدیم کیرنگ الکترواستات   

.باشد یبر متر مکعب م لوگرمیک 40 تهیبا دانس ورتانی یبدنه از مواد پل قیعا   

امکان  یدر صورت سفارش مشتر نیباشد، همچن یم یو ابعاد طبق سفارش مشتر اندازه

.وجود دارد زین (تر نییپا ای و باالتر)مختلف  یها تیو ساخت با ظرف یطراح  
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در ابعاد کوئل رییچند مداره شدن با تغ تیقابل  

لریبا تر ییو جابجا فتراکیو ل لیبا جرثق یریاستاندارد جهت بارگ یطراح  

.وجود دارد زین لیاز جنس است لیو ساخت کو یامکان طراح یصورت سفارش مشتر در  
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ی:قالب خسازی   

بتن و  عیصنا ،ییغذا عیقابل استفاده در صنا یملک یبرودت عیشده توسط صنا دیتول یخسازهای

د.باشنیر میز اتیخصوص یبوده و دارا یسد ساز  

بایز یو ظاهر یآهن یها لیمستحکم از پروف یشاس یدارا   

از  یناش یو خوردگ یاز زنگ زدگ یریجهت جلوگ یوان از رنگ اپوکس یپوشش داخل 

 نمک موجود در وان

طبق  زیاندازه و ابعاد بزرگتر ن یکار فتیقالب در هر ش 250 یال 30سفارش از  تیقابل 

.قابل اجراست یسفارش مشتر  

کوچک  یخسازهایگرم بوده و وزن آن در  زهیاز جنس گالوان خسازهای یدر تمام خی یقالبها 

.باشدیم ییلویک 25 بزرگ یخسازهایو در  ییلویک 17  

خسازیوان  ییاز پرت دما یریجهت جلوگ ورتانی یاز جنس پانل پل یرونیب یبند قیعا   

گراد یدرجه سانت - 8تر از  نییپا یدر دما خیقالب  لیتشک   

لریبا تر ییو جابجا فتراکیو ل لیبا جرثق یریاستاندارد جهت بارگ یطراح   
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:رک یمرکز دیتبر ستمیس   

است  یتراکم دیتبر یها کلیاز س یکیرک  یمرکز دیتبر ای یمواز یکمپرسورها دیتبر ستمیس

شود. از  یمتفاوت استفاده م االتیخنک کردن س یبرا دیمطبوع و تبر هیکه در صنعت تهو

 یها فروشگاه نیبزرگ و همچن یفضاها یدارا یتوان در ساختمان ها یآن م یکاربرد ها

به  ستمینوع از س نیمتعدد و در اتاق سردخانه ها اشاره کرد . در ا یخچالهایبا  یا رهیزنج

 یمرکز دیتبر ستمیس کیاز  نییپا تیمجزا با ظرف دیتبر ستمیس یادیاستفاده از تعداد ز یجا

شده به عنوان  بیترک با هم یباال که بصورت مواز تیکمپرسور با ظرف یکه از تعداد کمتر

و کم  یساز نهیرود که به یم شیپ یصنعت به سمت یرو شیدهند . روند پ یقرار م نیگزیجا

.باشد یم عیدر همه صنا دیتول یموضوع ها نیاز مهم تر یکی یانرژ کردن مصرف  

 نیباشد. بد یم یبه صورت پله ا تیرک کنترل ظرف یمرکز دیتبر ستمیس یایمزا نیمهم تر از

شود و  یدر نظر گرفته م یشیبار سرما نهیشیب براساس کمپرسورها تیظرف یصورت که طراح

داده و  کاهش قدرت خود را زی، کمپرسورها ن ازیمورد ن یدر زمان کارکرد ، با کاهش بار برودت

کمپرسوره  یساز ی. مواز شودیم یدر مصرف انرژ ییو صرفه جو ستمیس وستهیسبب کنترل پ

.شودیو خدمات کمتر م شتریب عمر ، یانرژِ یباعث بهره ور
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:زیبالست فر    

با عنوان زین یسرد است و گاه اریشود که بس یمحسوب م زریاز فر ینوع زر،یفر بالست  

shock freezer و  ییمواد غذا یدما عیآوردن سر نییپا یبرا زرهایفر نوع نیشود. ا یشناخته م

همه  یبرا منجمد یدر صنعت غذا ژه،یو یزرهایفر نیشده است. ا یزیبرنامه ر عیانجماد سر

 یتجار یدر آشپزخانه ها نیشود و همچن یآماده به کار گرفته م یتا غذاها یاز بستن زیچ

ود.ش یم ز استفادهین ژهیخدمات و یبرا  

نسبتاً گرم  یشود. اگر انجماد در دما یشود، آب داخل آن متبلور م یکه غذا منجمد م یزمان

 اریبس یدما لیبه دل زری. در بالست فررندیگ یم شکل یبزرگتر خی یها ستالیکر فتد،یاتفاق ب

 یم خی کوچک یها ستالیکر جادیامر باعث ا نیدهد که ا یرخ م عیسر اریسرد، انجماد بس

 ستالیچنانکه کر ندیب یم یکمتر بیآس ییکوچکتر باشند، ماده غذا ستالهایشود. هرچقدر کر

توانند یبزرگ م یها  

تواند  یم ییماده غذا زر،یسلول ها شوند. پس از انجماد در بالست فر یختگیاز هم گس باعث

.شود منتقل یمعمول یزرهایبه فر یساز رهیذخ یبرا  

منجمد خنک بماند یغذا ینگهدار یبرا یبه اندازه کاف زریفر کهیتا زمان  

خنک در سرتاسر  یهوا انیجر جادیکنند که با ا یبا دمنده ها کار م زرهایاز بالست فر یاریبس

 ،یبسته به نوع طراح زرهایبالست فر گری. انواع دشوند یم عیسر یباعث خنک ساز زریفر

متحرک  یها ینیقرار دادن غذا به س یتوانند برا یم زرهاینوع فر نیدارند. ا یعملکرد متفاوت

انجماد باشند.  یشده برا یطبقه بند یتوانند شامل قسمت ها یم نیمجهز شوند، و همچن  
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درجه حرارت باالتر به کار رود، اما  ایاتاق  یدر دما منجمد ییمواد غذا یتواند برا یم زریفر

باعث باال  مثال یتواند برا یداغ م ییباال از مواد غذا یلیکامالً پر نشود.حجم خ کهیتا زمان

د.شو زریرفتن دما در بالست فر  
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:تابلو برق سردخانه  

است که  یکیالکترون ای یکیالکتر زاتیتجه یبند مینصب و س یمحفظه برا کیبرق  تابلو

 نوسیفرکانس، توان، کس ان،ی)ولتاژ، جر شگریو لوازم نما یو حفاظت یو قطعات کنترل دهایکل

از وارد شدن  یریبرق جهت جلوگ یتابلوها نی. همچنشوندیآن نصب م روی( …و  یف

استفاده  یطیدر برابر عوامل مح زاتیو حفاظت تجه زاتیبه کاربرانِ تجه یکیشوک الکتر

.شوندیم  
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: یشیسرما یها ستمیس ژهیو یابلو برق هات  

:باشد یم ریبه شرح ز یملک یبرودت عیشده توسط صنا دیتول یتابلو برق ها مشخصات  

 

مستقل جهت کمپرسور، فن کندانسور، فن اواپراتور، متناسب با توان  متالیکنتاکتور و ب●

یمصرف  

فراستید تریکنتاکتور مستقل جهت ه  ● 

طبق  یحرارت دیو کل کیاتومات دیبه کل زیتجه تیفاز جهت مدار قدرت قابل 3 یاتورینیم ● 

یسفارش مشتر  

تک فاز جهت مدار فرمان یاتورینیم●   

یولتاژ ورود شیافزا ایفاز جهت محافظت در مقابل دو فاز شدن، کاهش و  3کنترل کننده   ● 

1.5بدنه ساخته شده از ورق   mm یمطابق با استانداردها ک،یالکترواستات یبا رنگ پودر 

یتابلوساز  

  

یشیسرما ستمیس یاستانداردهامدار فرمان مطابق با  ● 

طبق استاندارد اگرامید نالیفرمان، قدرت و ترم ینقشه ها یدارا   IEC● 

:ریز یعملکرد اتیبا خصوص تالیجیکنترلر د یدارا  

نیرنج عملکرد ب ( c °45 تا + c °45 ترموستات ( .  - 

(  فراستیقطع د یدما میتنظ c °45 + تا c °45 ) نیرنج عملکرد ب  - 
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ساعت 24صفر تا  نیرنج عملکرد ب  فراستید مریتا   - 

:قابل انجام خواهد بود زین ریموارد ز یدر صورت سفارش مشتر نیهمچن   

فراستید تریمستقل جهت ه دیبه کل زیتجه تیقابل   

قهیدق 60تا  1 نیاستارت فن اواپراتور رنج عملکرد ب ریتاخ مریبه تا زیتجه تیقابل   

PLC  یکنترل یها ستمیبه س زیتجه تیقابل   

(یلمس یها ستمیبه س زیتجه تیقابل   ) HMI ( تابلو یرو یشگرهایو نما  ) Display panel  

ها گنالیچراغ س یبجا شگریبه پنل نما زیتجه تیقابل   

کنترل در محل سردخانه موتیر یها ستمیبه س زیتجه تیقابل   

نیاتصال به زم ستمیبه س زیتجه تیقابل   ) EARTH ) 

محافظت جان دیبه کل زیتجه تیقابل    )FI ) 

یطبق سفارش مشتر یبار مصرف زانیبه کنترل کننده اُورلود جهت کنترل م زیتجه تیقابل  

یدیتبر یانواع دستگاهها ونیاتوماس یتابلوها دیو تول یطراح   

بار ویآوردن مصرف رأکت نییپا یبرا یبانک خازن یتابلوها دیو تول یطراح   

 چیست؟پی ال سی 

کنترل کننده ی برنامه پذیری است که از خانواده کامپیوتر ها به شمار می آید؛ این کنترل کننده عمدتا در 
قبول می کند و  fieldمقاصد صنعتی به کار می رود. ورودی سیگنالهای متنوع دیجیتال یا آنالوگ را از 

مطابق برنامه  cpuبه صورت سیگنالهای منطقی سیستم باینری تبدیل می نماید و  cpuسپس آنها را برای 
هایی که در آن ذخیره شده دستورات را اجرا و خروجی را به صورت سیگنالهای منطقی به خروجی می 

در  PLCفرستد این سیگنالها می توانند به فرم آنالوگ یا دیجیتال به تجهیزات یا عملگرها ارسال شوند. 
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ت اهداف کنترلی و برای استفاده در محیط های صنعتی به کار گرفته شد چون به سادگی قابل برنامه جه
پذیری بود و تغییر در سیستم کنترل با تغییر در نرم افزار برنامه کنترل به سهولت امکان پذیر بود؛ مزایای 

ی کمتر ، توانایی اجرای برنامه فوق به همراه کوچکتر شدن ابعاد سیستم کنترل ، عیب یابی سریع تر ، خراب
های پیچیده تر، توانایی تبادل اطالعات با سیستم های دیگر و ... باعث شد که مدارهای رله ای به سرعت 

 ها خالی کنند. PLCمیدان را برای حضور 

  

 :PLC انواع سیستم 

PLC .ها را می توان از نظر اندازه حافظه یا تعداد ورودی و... می توان به انواع زیر تقسیم بندی کرد 

PLC  های کوچک: جایگزینی برای کنترل کننده های سنتی است. تابعیت گسترش محدود و حداکثر دو یا
 می گیرد. چند ورودی/خروجی دارند. و برنامه نویسی آنها، نردبانی یا با دستورات نمادی صورت

PLC  های متوسط: اینPLC  ها ساختار مدوالر دارند در نتیجه توسعه و یا تغییر آنها ساده است و تنها با
اضافه نمودن یا تغییر مدولها صورت می گیرد. تعداد ورودی/ خروجی زیاد و توسعه سیستم در آینده متصل 

ها  می باشد. امکانات ارتباطی زیاد دارند و می توان از آنها در یسی آن کنترل گسترده استفاده کرد و برنامه نو
 نردبانی یا نمادی و یا دستورات گرافیکی است.

PLC  های بزرگ: در مواردی که تعداد ورودی ها/ خرروجی ها زیاد است و یا عملیات کنترلی پیچیده
ز استفاده کوچک نی PLCها برای هدایت تعدادی  PLCهای بزرگ استفاده می گردد از این  PLCاست از 

 ها معموال با استفاده از زبان های سطح باال صورت می گیرد. PLCمی شود و برنامه نویسی این نوع 

  

 قسمت اصلی تشکیل شده است: 5از  PLCهر 

موجود در سیستم را از برق سیستم به عهده دارد که باعث  AC( : ولتاژ power supplyمنبع تغذیه )   -1
 ایمنی در برابر نویز و نوسانات ولتاژ ورودی در محیط های صنعتی است.
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( : ریز پردازنده با در نظر گرفتن وضعیت ورودی ها برنامه را که در  cpuواحد پردازنده ی مرکزی )   -2
PLC   آن به خروجی دستور فعال کردن خروجی مورد نظر را ذخیره شده است اجرا می کند. و بر اساس

 می دهد.

 ( : جهت ذخیره سازی برنامه و اطالعات استفاده می شود.Memoryحافظه )  -3

توسط کاربر  PLC( : جهت نوشتن برنامه و انتقال آن به حافظه programmerرابطه برنامه نویسی )  -4
یک صفحه کلید کوچک به  -1استفاده می گردد و از لحاظ شکل ظاهری به دو دسته تقسیم می شوند: 

و نصب نرم افزارهای مورد نیاز ویژه ی  استفاده از کامپیوتر های شخصی  -2همراه یک صفحه نمایشگر
 برنامه نویسی می باشد.

 با دنیای خارج برقرار می کند. را PLC(: که ارتباط I/Oواحد ورودی / خروجی )  -5

  

PLCلحاظ شکل ظاهری به دو گروه یکپارچه و مدوالتور تقسیم بندی می شوند: از 

1- PLC( های کوچک معموال به صورتCompact یکپارچه طراحی و ساخته شده اند به این معنا که )
و ماژول های ورودی و خروجی به صورت یکپارچه در کنار هم متصل هستند و یک  cpuمنبع تغذیه و 

خط برنامه می باشد اما مکانی جهت  1000قادر به نگهداری فقط  PLCواحد تلقی می شوند در این نوع 
 اتصال به پروگرام و ورودی و خروجی هی اضافی وجود دارد.

ن در انواع مدوالتور بر خالف نوع یکپارچه کا -2 ربر می تواند ماژول های ورودی و خروجی دلخواه را از آ
، cpuخانواده بسته به نیاز خود انتخاب و در کنار هم قرار دهد. که شامل کارت های جداگانه منبع تغذیه ، 

( شکاف ها SLOTSو در داخل ) RACKوردی و خروجی به تعداد مورد نیاز می باشد که به ترتیب روی 
 نصب می شوند.

  

 در صنایع در فرآیندهای مختلف صنعتی به وفور به چشم می خورد. PLCوزه کاربرد امر

صنایع خودرو سازی: از قبیل عملیات سوراخ کاری خودکار، اتصال قطعات، همچنین آزمودن      -1
 قطعات و تجهیزات اتومبیل، سیستم های رنگ پاش وشکل دادن بدنه به وسیله پرس های خودکار و...
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صنایع پالستیک سازی: از قبیل ماشینهای ذوب و قالب گیری تزریقی، دمش هوا سیستم های تولید      -2
 و آنالیز پالستیک.

صنایع سنگین: از قبیل کولرهای صنعتی، سیستم های کنترل خودکار وسایل و تجهیزات که ذوب    -3
 فلزات استفاده می شود.

کننده دستگاههای ترکیب کننده مواد با نسبت های  صنایع شیمیایی: از قبیل سیستم های مخلوط   -4
 متفاوت و غیره ...

 سیستم های عصاره گیری و بسته بندی و ... صنایع غذایی: از قبیل سیستم های سانتر فیوژ،    -5

صنایع ماشینی: ازقبیل صنایع بسته بندی، صنایع چوب، سیستم های سوراخ کاری، سیستم های      -6
 ر، سیستم های مورد استفاده در جوش فلزات و ...اعالن خطر و هشدا

خدمات ساختمانی: از قبیل آسانسور ها کنترل هوا و تهویه ی مطبوع، سیستم های روشنایی خودکار   -7
 و...

 

:(dixell) دیجیتال کننده  کنترل  

است که:  Ptc  یاNtc ورودی سنسور 4محصول شامل  نیا  

پایان دیفراست و کنترل فن باید در داخل اواپراتور نصب اولی برای کنترل دما،برای کنترل دمای  

شود.ورودی های دیجیتال می تواند به عنوان سنسور سوم استفاده شود.چهارمین سنسور برای اتصال به  

است که برای نشان دادن هشدار دمای کندانسور یا دمای دیگر استفاده می  HOT KEY ترمینال های 

ModBUS-RTU به شبکه ی XJ485-CX با استفاده از ماژول خارجی HOT KEY شود.خروجی 

 سازگار با واحد های مانیتورینگ خانواده X-WEB شرکت DIXELL متصل می شود.این خروجی

اجازه ی برنامه دهی کنترولر با استفاده از دکمه برنامه ریزی HOT KYE .را می دهد  
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حتی می تواند با استفاده از صفحه کلیداین محصول متشکل از تمامی پارامتر های خاصی است که به را  

.شود یزیر برنامه  

 کنترل خروجی های رله:

تنظیمات با توجه به دمای اندازه گیری شده توسط سنسور با دیفرانسیل مثبت از نقطه تنظیم  

اگر دما افزایش یابد و به نقطه تنظیم برسد دیفرانسیل مثبت کمپرسور شروع به کار کرده و زمانی که دما  

.مقدار نقطه تنظیم برسد دوباره خاموش می شود به  

CoF و Con در صورت بروز خطا در سنسور ترموستات روشن و خاموش شدن کمپرسور با پارامتر های  

.زمانبندی می شود  

 

:مطبوع هیت تهومحصوال   

لریچ :  

 یجذب ایتراکم بخار  دیتبر کلی)معموالً آب( بر اساس س عیاست که حرارت را از ما یدستگاه

ها) هواسازها و فن کوئل ها( دستگاه ایهوا  یخنک کار یبرا تواندیم عیما نی. ادیزدایم

 استفاده شود
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:اسکرال هوا خنک لریچ ینیم  

 

(تن 10 یتن ال 1 تیظرف)اسکرال هوا خنک  یلرهایچ ینیم  

.از کمپرسور اسکرال ساخت شرکت کوپلند و دانفوس استفاده شده است لرهایچ نیا در   

.باشد یم ییاز نوع هوا لرهایچ نیکندانسور ا نوع  

:اشاره کرد ریتوان به موارد ز یم لرهایچ نیا یایمزا از   
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cop لرهایچ ریباالتر نسبت به سا     یدارا 

طول عمر  نیکمتر و همچن یتعداد کم قطعات متحرک که موجب استهالک . لرزش و صدا

.شود یباال م   

.باشد یم نییپا اریاز ابعاد و وزن بس یکه ناش ادینصب ز یبه فضا ازیعدم ن   

عیمقاومت در برابر بازگشت ما   

PLC  کنترل مجهز به ستمیس یریامکان به کارگ عملکرد هوشمند تیبا قابل   

 ن،ییتناژ پا نیتام تیباال، قابل نانیاطم بیتوان به ضر یم لرهایچ نیا یایمزا گریاز د تینها در

.اشاره کرد آسان ینگهدار نیبرق و همچن نییمصرف پا  

 

:اسکرو هوا خنک لریچ  

:تن 270 یتن ال 40 تیاسکرو ظرف یلرهایچ  

شودیاستفاده م ییکایاروپا و آمر یها یاسکرو ساخت کمپان یاز کمپرسورها لرهایچ نیا در   

باشد  یم یچیدستگاهها که از نوع مارپ نیا یساخت و نوع خاص کمپرسورها یتکنولوژ

آن  نینوع معمول بوجود آورده است که مهمتر یتراکم یلرهایرا نسبت به چ یا ژهیامکانات و

.باشد یم ازیبرودت مورد ن زانیو با توجه به م یجیبه صورت تدر لریبار رفتن چ ریز  
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:اسکرو یلرهایچ یایمزا  

وستهیو پ قیدق تیکم، امکان کنترل ظرف راتیتعم اد،یعمر زطول . 1 

وارده  یاستارت بدون بار کمپرسور و کاهش ضربه ها لیبه دل لریچ یکاهش آمپراژ راه انداز.2

برق نیبه شبکه تام  

یبا کمپرسور رفت و برگشت یتراکم یلرهایراندمان باال نسبت به چ.3  

تیدر هنگام کنترل ظرف یکاهش مصرف انرژ.4  

یرفت و برگشت یتراکم یلرهایکم صدا نسبت به چ اریبس.5  
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کنترل فشار باال و  ز،یفر یترموستات آنت ر،یدرا لیاز قب یحفاظت یستمهایس هیمجهز به کل.6

...برگشت روغن و ستمیس ن،ییپا  

 

:هوا خنک یستونیپ لریچ  

 

 

تن 120 یتن ال 10 تیظرف یرفت و برگشت یلرهایچ  

اروپا و  یها یساخت کمپان (یستونیپ) یرفت و برگشت یاز کمپرسورها لرهایچ نیا در

.شودیاستفاده م ییکایآمر   

 جینوع کمپرسورها بوده و در کشور ما را نیتر یمیجزو قد یرفت و برگشت یکمپرسورها

.باشد یم نیو نام آشناتر نیتر  

نامساعد  ییآب و هوا طیو قادر به تحمل شرا یقو ارینوع کمپرسور از نظر ساختار بس نیا

.باشدیم رانیا یمناطق جنوب   

.باشد یآن فراهم م ریباز کردن کمپرسور و تعم تیقابل یبراحت لرهایچ نیا در  
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باشند،  یم لرهاینوع چ نیاز مصرف کنندگان عالقه مند به استفاده از ا یاریکه بس ییآنجا از

.پرداخته است لرهایچ نیو عرضه ا دیبه تول یملک یبرودت عیصنا  

 

:هواساز  

امروزه برای تولید هوای مطبوع و کنترل دما در بسیاری از امکان عمومی،تجاری و صنعتی از 

شود در همه ی فصول سال دمای شود با استفاده از هواساز میسیستم های هواساز استفاده می

ی خروجی و مناسبی در محیط ایجاد کرد و همچنین سیستم هواساز با استفاده از دمپرها

شود. در بسیاری از مناطق ورودی هوا و فیلترهای متعدد سبب تازه سازی هوا در محیط می

عمومی نظیر سینما،رستوران ها ،مراکز خرید و هایپر مارکت ها،مساجد ،ادارات،موزه ،باک ها 

،تاالرهای بورس،بیمارستان ها و هتل ها از هواساز به عنوان عالیترین روش تهویه مطبوع 

شود.سیستم گرمایش هواساز با استفاده از کویل گرمایی رکزی در سرتاسر دنیا استفاده میم

شود در فصول سرد سال ایجاد هواساز که با استفاده از آب گرم و یا بخار آب تغذیه می

گرمای مطبوع و یکنواختی در محیط می کند . همچنین در فصول گرم سال کوئل سرمایشی با 

.و یا گاز مبرد دمای محیط را تا دمای دلخواه پایین می آورد استفاده از آب سرد  

ای ایجاد هوای تازه در محیط ،دمپرهای هوای ورودی و هوای برگشت کامال قابل تنظیم بر

بوده و می توان میزان ورود و خروج هوا را مدیریت کرد.فیلترهای متعددی در هواساز به کار 

غبار ،حشرات ،ذرات جامد معلق در هوا به هواساز شوند شود تا مانع ورود گرد و گرفته می

.عالوه بر وجود فیلترهای موجود در هواساز امکان اضافه نمودن فیلترهایی نظیر فیلتر کیسه 

ای،فیلتر کاغذی،نمدی و رول فیلتر به هواساز می باشد تا با استفاده از این فیلترها هوا کیفیت 

برای توزیع مناسب هوا در کانال ها از فن سانترفیوژ استفاده باالتری داشته باشد. در هواساز ها 

.شودشود با استفاده از فن سانترفیوژ، هوای مطبوع کامال یکنواخت در کانال ها پخش میمی  
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 یابیمطبوع و سالم با دست یهوا نیمطبوع جهت تام هیتهو یدستگاه ها نیتر یهواساز از اصل

دباش یآن م لترکردنیتازه و ف یهوا نین تامیبه دما و رطوبت و سرعت مناسب، همچن  

   هواساز عبارتند از: یاصل یاجزا

چه،یدر   

محفظه اختالط   

یومینیآلوم لتریف  
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آب گرم و سرد لیکو  

ن و الکتروموتورف  

یتواند دارا یهواساز م یبنا به درخواست مشتر یملک یبرودت عیصنا در  

هپا و ،یصفحه ا ،یا سهیک یلترهایف   

زن رطوبت  · 

رواشریا  · 

یموتور میقابل تنظ چهیدر  · 

.باشد یسفارش یکنترلرها ریسا  · 

 یبرگشت یکه هوا ییجا یعنیمطبوع،  هیتهو یها ستمیکانال س یمجرا یهواسازها عموما رو

 یساختمان در رو رونیب یشده برا یطراح ی. هواسازهادارندبه آنجا برود، قرار دیساختمان با

معروفند یپشت بام یها تیونیشود و به  یپشت بام نصب م .  نیا شیو سرما شیگرما قسمت

بخار  ایتواند آب گرم و  یعامل م الیس ش،یباشد. در حالت گرما یم لیکو قیدستگاه از طر

گرما  نیباشد. انتقال ا یانواع مبردها م ایعامل آن آب سرد و  الیس شیحالت سرما درباشد و

. ردیگ یفن دستگاه صورت م قیو از طر اجبارى قهیدستگاه به طر نیدر ا دىیسرماى تول ای

هوا شده و ناراحت یسرد که در آن حرارت مداوم باعث خشک یاغلب در آب و هوا  

به دو روش  یمجموعه رطوبت زن نیاست . در ا یضرور یاست، کنترل رطوبت امر کننده

.ردیگیآب صورت م یاسپر ایو  یریتبخ  

هستند  یسقف بلند دارای که …ها، ادارات و  مارستانیبراى مراکز بزرگ، ب ستمیس نیا

مناسب تر است لینسبت به فن کو . 
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 یهوا، درجه حرارت هوا یهوا، دما انیمختلف از جمله: سرعت جر یبخش ها کنترل

ترموستات  کیاست. کنترلر ممکن است  یضرور یهوا امر تیفیمخلوط شده، رطوبت و ک

باشد یکنترل هوشمند ساختمان دهیچیپ ستمیس ایساده خاموش/ روشن   . ها در هواسازها  فن

کنند  یلرزش را به داخل ساختمان منتقل م یو سر و صدا کنندیم جادیا یدیشد یلرزه ها

 یفن ها نصب م انیم ایرا درست قبل و بعد از هواساز  رهایلرزه گ ن امریاز ا یریجلوگ یبرا

 کنند

 یم یدسته بند یو عمود یدر دو گروه عمده افق یاز نظر ساختار و شکل ظاهر هواسازها

 یمکان طیشوند، با توجه به شرا یساخته م زهیگالوان هواسازکه از ورق یشوند. در دستگاه ها

و یمنطقه ا کیشود. هواسازها به صورت  ینصب، نوع مناسب انتخاب م تیو موقع  

ساختمان  یتمام بخش ها یمنطقه ا کیشوند. در نوع  یو ساخته م یحطرا یچند منطقه ا ای

شود و در نوع چند  یم یدما و رطوبت، هواده کنواختی طیکه تحت پوشش آن است با شرا

به مناطق  مختلف یبا دما و رطوبت ها یمخصوص امکان هواده یبه کمک دمپرها یمنطقه ا

  متفاوت وجود دارد

فوروارد  یشوند. فن ها یم یهواساز در دو گروه عمده فوروارد و بکوارد دسته بند یها فن

 یاز فن ها شتریب ریمقاد یاستفاده شده و برا آب نچیا 3تا  2.5کمتر از  یافت فشار کل یبرا

میکن یبکوارد استفاده م  

:هواساز یمشخصات فن  

زهیاز جنس ورق گالوان کینامیو د کیبا باالنس استات وژیفیاز نوع سانتر فن   

rpm 1400 سه فاز الکتروموتور  

باشند یم رییقابل تغ یبر حسب درخواست مشتر لیکو نیلوله و ف ن،یجنس ف   
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از هدررفتن برودت و حرارت یریجهت جلوگ یمتر یسانت کی قیعا   

با مقاومت و استحکام باال یومینیآلوم کیفابر یها لیاز پروف استراکچر   

V یومینیقابل شستشو آلوم یها لتریف شکل   

بدنه دستگاه یمناسب رو زیاتصال کابل با سا گلند   

آسان و کنترل یده سیو سرو دیجهت بازد ییلوال دیبازد یها چهیدر   

قابل  یبا ساختار پره ها دیآم یو بوشن پل یچرخ دنده ا یومینیو آلوم یتازه و برگشت یدمپرها

موتور دمپر نصب تیو قابل یدست میتنظ به ضخامت مناسب و  زهیاز ورق گالوان رواشریا تشت 

جوشکاری بدون استفاده از یو مهره ا چیتشت از نوع پ یرونیب یبا فلنج ها   

pvc یاز لوله ها یداخل یهدرها  مربوطه یجهت نصب نازلها یفشار قو   

کردن آب یضد رسوب جهت اسپر یکیپاشش از نوع پالست یها نازل   

دباش یقابل شستشو م یومینیآلوم لتریف یورود هوا دارا قسمت  

:فن کوئل  

دستگاهی است که از کویل های )لوله های( گرم، سرد و یک فن و  (Fancoil) فن کویل

موتور و دریچه تشکیل شده که در سیستم های تهویه مطبوع، ساختمان ها، مراکز تجاری و 

ال متصل نمی شوند کاربرد مسکونی مورد استفاده قرار می گیرند. فن کویل ها معموال به کان

یا با  on/off آنها برای کنترل دمای محیطی اند که در آن نصب می شوند. توسط کلید

ترموستات کار می کنند. آنها ممکن است در کابین های ایستاده، درون دیوارها یا سقف های 

چند برخی کاذب نصب شوند . فن کویل ها معموال هوا را به طور مستقیم تخلیه می کنند هر 

 .ممکن است به کانال های کوتاه نصب شوند
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فن کویل ها به خاطر سادگی مقرون به صرفه تر از استفاده از سیستم های کانالی یا حرارت 

مرکزی که با هواساز کار می کنند، می باشند. اگر چه به دلیل قرارگیری در محیط سر و صدای 

مودی نصب می شوندزیادی دارند. فن کویل ها به دو حالت افقی و ع . 

فوت مکعب در دقیقه بوده و هوا را بصورت باال زن  1000الی  200ظرفیت این فن کویل ها 

 یا روبرو زن منتشر میسازند

در جاهایی که فاصله کف اتاق تا زیر پنجره کم باشد می توان از نوع کوتاه آن استفاده کرد 

خواهد بود صدای این فن کویل ها از  بدین ترتیب هوادهی یا به طرف باال و یا به سمت جلو

این جهت که در اتاق قرار دارند ) آپارتمانها (ناراحت کننده است. ولی این امر برای ادارات 

.راهروی خوابگاه ها و اماکنی که رفت و آمد در آنجا زیاد است مشکل تلقی نمی شود  
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:های سقفیفن کویل  

فوت مکعب در دقیقه می باشد.این  1000الی  200ظرفیت این فن کویل ها هم معموال بین 

ها به دوصورت کابینت دار و بدون کابینت می باشندکویلفن . 

در باالی سقف کاذب نصب می شوند به همین جهت صدای آنها نسبت به دو مورد قبلی 

ان برای تعمیر یا تعویض فیلتر کمتر است. مشکل این نوع فن کویل ها ، عدم دسترسی آس

 .است

:فن کویل سقفی کابینی  

در زیر سقف نصب می شوند هوادهی در این فن کویل ها از دریچه جلو و جهت آن افقی 

 ..است. این نوع فن کویل به صورت روکار نصب می شود

های کانالیکویلفن :  

شوند و به سه طرح زیر فوت مکعب در دقیقه ساخته می ۲۰۰۰الی  ۶۰۰های در ظرفیت

:می باشد  
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 کانالی سقفی توکار

 کانالی سقفی روکار

 کانالی دیواری روکار ایستاده 

:نحوه عملکرد فن کوئل ها   

کویل ها، آب گرم یا سرد را از واحد مرکزی دریافت کرده و در تهویه مطبوع استفاده می 

می توانند ترموستات سرخود داشته باشند یا توسط سیمی به کنند. به طور کلی فن کویل ها 

 ترموستات کنترلی وصل گردند. اما در ساختمان های مدرن با سیستم مدیریت انرژی ساختمان

(BEMS) توسط سیستم دیجیتالی کنترل می شود 

در فن کویل ها آب سرد یا گرم از درون کویل ها برای تغییر وضعیت فضا منتقل می شود، 

یزات استفاده شده در تهویه مطبوع ساختمان ها برای حذف گرما چیلر یا برج خنک کننده تجه

.و برای گرم کردن بویلر و هیتر می باشد  

 1لوله ای. در فن کویل دو لوله ای  4لوله ای یا  2فن کویل ها به دو بخش تقسیم می شود: 

ا سرد را با توجه به فصل سال لوله برگشت داریم. لوله تغذیه، آب گرم ی 1لوله تغذیه آب و 

لوله برگشت وجود دارد. در این  2لوله آب تغذیه و  2لوله ای  4تهیه می کند. در فن کویل 

شرایط می توانیم آب گرم یا سرد را به صورت هم زمان برای مکان هایی که نیاز به گرما و 

ن کویل ها به فرم سرما در بخش های مختلف ساختمان داریم فراهم کنیم. شبکه لوله کشی ف

می باشد که در فصل ” مجموعه ای جدا” یا ” برگشت معکوس“یا ” برگشت مستقیم“های 

کامل شرح داده شده” 2008سیستم ها و تجهیزات “هندبوک اشری 12 . 

بسته به دمای آب سرد و رطوبت نسبی فضا این احتمال وجود دارد کویل خنک کننده جریان 

فرایند نیاز به تولید کندانسه هایی دارد که درین شود. فن کویل  هوا را خشک کند و بر اثر این

ها برای این منظور دارای یک ظرف تخلیه می باشند. ساده ترین وسیله برای تخلیه میعانات از 

 .چند فن کویل استفاده از اتصاالتی است که به نقطه ای مناسب تخلیه شود
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:موتور فن کویل  

یک فن کویل برای تنظیم سرمایش و گرمایش فضای مورد کنترل سرعت موتور فن در داخل 

نظر ضروری است. برخی از تولیدکنندگان کنترل این سرعت را با تنظیم شیر آب در 

برای تامین قدرت موتور فن ایجاد می کنند که معموال این تنظیمات در  AC ترانسفورماتور

اده کنترل سرعت فن برای مرحله راه اندازی و ساخت ساختمان انجام می گیرد. سوییچ س

 .(off-High-Medium-Low) .افراد ساکن در محل دارای درجات مختلفی می باشد

سیستم های مدیریت انرژی ساختمان به طور اتوماتیک سرعت فن و دمای اتاق را کنترل می 

با  DC یا با خازن دائمی اسپلیت می باشند. اما اخیرا موتورهای AC کنند. موتور فن ها اغلب

تبدیل های الکترونیکی طراحی شده که قابلیت زیادی در صرفه جویی انرژی، هزینه های اولیه 

 .و بازگشت سرمایه دارند

:توزیع هوا در فن کویل  

فن کویل ها یکی از راه های مختلف توزیع هوا در اتاق می باشد. به این دلیل که می توان آن 

مان مطابقت داد. آنها همچنین می توانند اتاق را با تمام دریچه ها و دیفیوزرهای داخلی ساخت

ها را توسط کانال های هوای جداگانه تهویه کنند یعنی یک واحد جهت انتشار در منطقه ای 

بزرگ. برای آگاهی از بهترین شرایط هوایی داخل، دانستن چند قانون ضروری است. اول 

باشد و دوم دمای هوا باالتر از  m/s 3 اینکه سرعت پرتاب هوا در خروجی کانال کمتر از

درجه سلسیوس بوده و دریچه ها با حجم هوای اتاق مطابقت داشته باشد. شمایی از توزیع 11

 هوا در اتاق در شکل مقابل نشان داده شده است

 

   :نگه داری فن کویل

ترها فن کویل هاباید از لحاظ راندمان بهینه در سال کنترل شوند. مهم ترین بخش نگه داری فیل

می باشند که باید شسته یا تعویض شوند. اگر فیلترها به طور مرتب تمیز نشوند حجم هوای 
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خروجی از آنها کم شده و به فن فشار وارد می آورد. موارد دیگری که نیاز به کنترل دارند فن 

.ها، کویل و سینی تخلیه می باشد  

:مزایای فن کویل  

.ی گرمایش، سرمایش کوچکتر می شودبا استفاده از فن کویل ها تجهیزات مرکز  

.این سیستم صرفا نیاز به لوله کشی دارد که فضای کمتری نسبت به کانال کشی اشغال می کند  

.نصب لوله کشی و سیم کشی راحت تر از کانال کشی می باشد  

قسمت های بدون سکنه ساختمان می تواند خاموش باشد که در هزینه صرفه جویی می شود. 

از هوای بیرون را دارد 100کنترل اندقابلیت نفوذ %مناطق قابل  . 

:معایب فن کویل  

 این سیستم ها نیاز به نگه داری بیشتری نسبت به سیستم های تمام هوا دارند

 کندانسه ها در هر واحد باید دفع گردند

 مناطق داخلی ممکن است نیاز به کانال های جداگانه جهت خروج هوا داشته باشند

 

 

 

 

 

یونیت:پکیج   
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پکیج یونیت های ساخت شرکت صنایع برودتی ملکی بمنظور خنک نمودن هوای محیط در 

ظرفیتهای 5 الی 120 تن برای فضاهای آموزشی ، اداری ، بیمارستانی ، رستورانها ، سالنهای 

 اجتماعات و .... ارائه میشوند.

یکی از اساسی ترین قطعات یک پکیج یونیت کمپرسور آن میباشد که دارای نقشی تعیین  

کننده در راندمان ، کارایی و قابلیت اعتماد دستگاه ها می باشد. کمپرسورهای مورد استفاده در 

 Semi و نیمه بسته  Hermetic پکیج یونیت های شرکت صنایع برودتی ملکی از نوع بسته

Hermertic میباشند که عمدتا از مارک دانفوس (Danfoss )  و یا بیتزر (Bitzer)  

میباشند  بدنه پکیج یونیت های از ورق گالوانیزه با پوشش رنگ اپوکسی جهت جلوگیری از 

پوسیدگی می باشد و اسکلت بندی از پروفیلهای ساخته شده از ورق گالوانیزه به همراه پیچ و 

مهره ها و واشرهای گالوانیزه بوده و عایق کاری داخلی از جنس پلی اتیلن به ضخامت 10 
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میلیمتر جهت جلوگیری از انتقال حرارت و صدا و عایق نواری جهت آب بندی و هوابندی 

 میباشد.
 

این دستگاه در دو مدل یکپارچه و مجزا با کندانسور آبی و هوایی برای سیستم سرمایش و 

و انواع کویلهای  ( DX )  گرمایش از ظرفیت 5 الی 80 تن تبرید با کویل انبساط مستقیم

 گرمایی و با فیلترهای مختلف طراحی و تولید می گردد.

 

  

  ویژگی ها:

  امکان تجهیز به انواع کمپرسور ) اسکرو ، رفت و برگشتی و اسکرال(

 امکان ساخت به صورت آب خنک و هوا خنک متناسب با مناطق معتدل و گرمسیری    

 امکان تجهیز به انواع فیلترها برای فضاهای تمیز و بیمارستانها    

 و سیستم نمایشگر دیجیتال رنگی Full PLC مجهز به سیستم کنترل    

 قابل ارائه با بدنه استینلس استیل    

 مجهز به لوازم کنترل ساخت شرکت های بسیار معتبر اروپای غربی    
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:برج خنک کننده  
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کننده با استفاده از فایبر گالس مشکل زنگ زدگی و خوردگی به وجود در ساختمان برج های خنک 
نخواهد آمد که این باعث افزایش طول عمر برج و کاهش هزینه نگهداری گشته و درپی گذشت زمان تغییر 

.حالت و رنگ نمی دهد  

می باشند،  از آنجایی که بسیاری از مصرف کنندگان عالقه مند به استفاده از برج خنک کننده فایبرگالس
.و عرضه این برج خنک کن ها پرداخته است صنایع برودتی ملکی به تولید   

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

به صورت مدار بسته و مدار باز طراحی و تن تبرید  1000الی  10برج های خنک کننده در ظرفیت های 
.می باشد… کار باسیستم های چیلر تراکمی آبی و پکیج یونیت های آبی و تولید می گردد که مناسب  

 مبدل های حرارتی

صنایع برودتی ملکی با سابقهای بیش از پانزده سال از پیشگامان تولید اواپراتورهای صفحهای و پوسته 
خارجلولهای در صنعت داخل و   

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

 . خریدار را نیز دربر میگیرد

 موارد کاربرد

 تهویه مطبوع مسکونی و صنعتی 

 خنکسازی قطعات صنعتی 

 تولید آب چیلد مصرفی در واحدهای صنعتی 

  خنکسازی روغن و سیاالت عامل در پلنتهای نیروگاهی و پتروشیمی 



43 
 

 

 

 فصل دوم

:کارهای انجام شده در دوره ی کارآموزی  

طراحی مربوط می شود.اما در طول این دوره بازدید  برق و فعالیت من در شرکت سرماسل بیشتربه بخش
هایی از خط تولید این شرکت و نحوه ی 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 می شود.که در زیر به 
.د شدتوضیح این موارد پرداخته خواه  

:طراحی و انتخاب اجزاء چیلر  

:محاسبه بار برودتی   

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

نیمتن را انتخاب می ک 20ما برای مثال اجزاء چیلر با بار ذکر شده   

:انتخاب کمپرسور   

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

 اغلب دو درجه در نظر می گیرند.

کمپرسور از کاتالوگ شرکت های خارجی استفاده می شود.و رعایت نکات زیر حاءز اهمیت  برای اتخاب
کمپرسورهای اسکرو از شرکت بیتزر اتخاب میشوند و مورد استفاده آن ها در ظرفیت های باال  می باشد
.می باشد  
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 کمپرسور های پیستونی به علت سرو صدای زیاد بیشتر برای سردخانه ها کاربرد دارند

پرسور های اسکرال از محصوالت شرکت دانفوس انتخاب می شوند و برای ظرفیت های متوسط و کم
.پایین مناسب ترند  

:انتخاب کندانسور و اواپراتور  

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

هوایی از شرکت های داخلی  می کنیم.این شرکت کندانسور های آبی را تولید می کند اما کندانسور های
.مثل بوران و...تهیه می شود  

 

 شیر انبساط :

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

 انتخاب بقیه اجزاء :

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

 

 

:انجام یک پروژه  

گفته شد و مطالبی که در شرکت یادگرفتم میخواهم به عنوان یک پروژه   البا توجه به مطالبی که در با
اسب بخار 30خروجی های یک کمپرسور   
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 (توان برودتی و توان کندانسور و ... ) که در شهر تهران و منطقه تهرانپارس قرار است نصب شود را بدست
کنم . مرحله اول بدست اوردن خروجی  بیاورم و بعد با استفاده از آن شیر انبساط مناسب با آن را انتخاب

اسب بخار در منطقه تهرانپارس استفاده کنیم. ابتدا از  30ها کمپرسور است.میخواهیم از یک کمپرسور 
یا همان دمای هوای خشک (دمایی که توسط یک دماسنج به طور  Dry-bulb جدول دمایی . دمای

بت است اندازه گ رفته شده است) منقطه تهرانپارس را بدست می مستقیم در معرض هوا و به دور از رطو
درجه سانتی گراد)است.مقدار دمای 38درجه فارنهایت(  99آوریم.طبق جدول این دما برابر با   Dry-

bulb  برابر میشود با دمای کندانسور هوایی.اگر خواستیم از کندانسور آبی استفاده کنیم باید  12به عالوه
Wet-bulb  تا دمای کندانسور آبی بدست آید . در این جا استانداردی که داریم این کنیم  12را به عالوه

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

 آوریم. 

تاس بیتزررا باز میکنیم که صفحه اول آن مطابق شکل زیرنرم افزار شرکت   

 
 

استفاده یبسته رفت و برگشت مهیکمپرسور ن جا از نیکه در ا میکنیسپس نوع کمپرسور را انتخاب م ) 

   میکنیمگراد وارد  یدرجه سانت (38+12)  50کندانسور را برابر  یدما شودیکه باز م ی.در صفحه امیکنیم
R22انتخاب میکنیم.    زینوع گاز را ن



46 
 

:خواهد بود ریها کمپرسور به شرح ز یحالت خروج نی.در امیکنیدرجه انتخاب م 2گاز را  ریتبخ  و دمای  

 
 

 ،(QH)  کندانسور تیظرف  (Qc) ی، توان برودت   (W)  یمقدار توان ورود شودیهمانطور که مشاهده م 
. (فاز 3 )و ولتاژ انیجر COP نیبدست آمده است . حال با توجه به ا دیتبر ستمیس و  یجرم یدب 

. میانتخاب کن یانبساط مناسب ریش میخواهیاطالعات م Selector Cool شرکت 
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.میکنیرا باز م دانفوس نرم افزار  

 
 

 

.موارد شودیحاصل م ریز جهیو نت میکنیبدست آمده تا االن وارد م ریعات جدول را بر حسب مقادالحاال اط
.استفاده شود ستمیس نیدر ا تواندینم انبساط ریش نیهستند که ا نیا انگریقرمز ب   
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 طراحی اواپراتور های شل اند تیوب:

باشد.با  یم نجیا 5/  8 یشود،لوله مس یاواپراتور انتخاب م یپاس ها یکه برا ینوع لوله ا یبیروش تقر در
 میبا تقس تی.در نهادیآ یطول لوله مورد نظر به دست م 6 در ضرب توان کمپرسور بر حسب اسب بخار

لوله ها در هر  شود،تعداد یمقدار معقول در نظر گرفته م کیطول بر طول شل که به صورت فرض  نیا
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 کیسانت  80هر  یآورند برا یبدست م یبیبه طور تقر زی.سپس تعداد بفل ها را ندیآ یپاس به دست م
.بفل  

شوند و با قرار دادن  سکیتا لوله ها در آن ها ف ردیگ یشل قرار م ینتهاادر ابتدا و  نگیدو ر زیاز آن ن پس
.شود یم کامل دو سر شل ساخت اواپراتور یمحفظه ها  

 

 
 

 

 

 

:فصل سوم  

:یکمپرسور مواز یها ستمیس  
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کمپرسورها تنوع  یباشد. نصب مواز یم تیمز نیچند یدارا یچند کمپرسور به صورت مواز نصب
دهد. به عنوان مثال از نصب سه دستگاه کمپرسور با  یرا ارائه م تیظرف و کنترل یاز کارآمد یمختلق

روش  نی. دراافتیمختلف دست  تیظرف توان به هفت یم یمختلف به صورت مواز یها تیظرف
بر اساس  مختلف یکمپرسورها یبرودت ازینمود که بر اساس ن یطراح یرا طور ندیتوان فرا یم نیهمچن

مصرف  یساز نهیباعث به نیامرهمچن نیا رند،یخارج از مدار قرار گ ایمختلف در مدار و  یها تیظرف
در مدار قرار گرفتن  ،یمواز یکمپرسورها ندیدر کنترل فرا تینکته حائز اهم نی. سومگردد یزمین یانرژ

.باشد یم یکمپرسورها بر اساس زمان بند کسانی  

 

:کمپرسورها یجینمونه از کنترل تدر کی  

باشد 1،2،3 بیو توقف آنها هم به ترت 1،2،3 بیاستارت : کمپرسورها به ترت نیاول  

باشد 3،1،2 بیو توقف آنها هم به ترت 3،2،1 بیاستارت : کمپرسورها به ترت نیدوم  

باشد 3،1،2 بیو توقف آنها هم به ترت 3،1،2 بیاستارت : کمپرسورها به ترت نیسوم  

.باشد یتعادل در کارکرد کمپرسورها م جادیا یها برا بیترت نیا تکرار  

 

 

 

 

 

:حیکنترل صح یبرا یشنهاداتیپ  
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کمپرسور را در  دیتعداد کاهش عمر مف نیاز ا شیبار در ساعت تجاوز کند، ب 12از  دیکمپرسور نبا استارت
 بر خواهد داشت.

:خط مکش و دهش  

:خط مکش  

بین اواپراتور و ورودی کمپرسور می بایست   سرعت گاز مبرد در خط مکش سیستم های برودتی معموال
متر بر  12الی  8) پیشنهاد می شود این رقم بین  m/s 8و درقسمت عمودی  m/s 4حداقل در قسمت افقی 

کش می شود، این باعث ایجاد صدا و ُافت فشار در خط م m/s 12مبرد بیش از   ثانیه باشد( . سرعت گاز
 امربه باعث کاهش ظرفیت در فرایند می شود.

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

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

متر به طرف باال حرکت می کند، بهتر  6نطور که در شکل مالحظه می کنید اگر خط مکش بیش از هما
متر ارتفاع اقدام کرد. این کار به دلیل بهبود افزایش سرعت گاز  4است نسبت به اجرای رایزر پلکانی در هر 

جلوگیری از تجمع برگشتی و ایجاد تضمین برگشت روغن به کمپرسور می باشد. همچنین بهتر است برای 
 شکل استفاده کرد. Uروغن از تله های 
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این مطلب بسیار حائز اهمیت است که برای هر نوع لوله خط مکش باید از شیر خط مکش 
 استفاده کرد. این انتخاب نباید براساس سایز لوله باشد بلکه باید براساس جریان گاز مبرد باشد.  مناسب

فرایندهای موازی معموال مقداری تغییر می کند و این امر به علت سرعت گاز مبرد در خط مکش در 
در مدار می باشد. این مطلب بسیار حائزاهمیت است که در هر   و تعداد کمپرسورهای  Loadنوسانات بار

 روغن همواره همراه مبرد به فرایند باز گردد.   Load بار  شرایط

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

 خط دهش

در خط دهش یا خط گاز داغ همیشه مخلوطی از مبرد و روغن بطرف کندانسور حرکت می کنند. طراحی و 
تبرید است . به چیدمان این خط یکی از سخت ترین قسمت ها نسبت به دیگر بخش های یک سامانه 

هرحال عدم در نظرگرفتن بعضی از مالحظات در این قسمت می تواند مشکالتی برای سامانه به وجود 
آورد. مهم ترین نکته در این قسمت افت فشار، سرعت روغن و کنترل عدم برگشت مایع مبرد از کندانسور 

 می باشد.

 

 :افت فشار

دارد. فشار در کمپرسور شامل فشار کندانس به اضافه عملکرد کندانسور بستگی شدید به فشار کندانس 
مالحظه   p-hرا می توان درنمودار   افت فشار در خط دهش می باشد.تاثیرات افت فشار در خط دهش

کرد. نکته قابل مالحظه در این نمودارنشان می دهد جهت غلبه بر این افت فشار ، کمپرسور باید بیش از 
( . از آنجایی که منحنی تراکم به d( تراکم ایجاد کند، این افزایش تراکم یعنی تا نقطه) Cنقطه هدف خود )

افزایش مصرف انرژی در کمپرسور. این افزایش تراکم منجر به   سمت راست تمایل دارد، این امر یعنی
افزایش  از سامانه دفع گردد. بی شک این سوپر هیت  –افزایش سوپرهیت می شود که باید در مرحله دی 

مشکالتی را برای سامانه به وجود خواهد آورد که می توان به افزایش سطح کندانسور و افزایش هزینه   دما
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اشاره کرد. طراحی خوب می تواند این افت فشاررا کاهش دهد. حداکثر محدوده کاهش این افت  اولیه آن 
 باید برای کل لوله کشی باشد.  (R 22برای  Psi 5  و R12برای  psi 3اشباع ) تقریبا  F ° 2فشار معادل

 

 حرکت روغن با مبرد

در تمام سامانه تبرید که در آن از کمپرسورهای رفت برگشتی استفاده می شود ، مقدار روغن همیشه از 
به طرف کندانسور حرکت می کند، جهت جلوگیری از   با فشار باالو دمای سوپرهیت  سامانه روان کاری

روغن در قسمت های دیگر سامانه، بهتراست تمهیداتی جهت برگشت این   اینهدررفتن و محفوظ شدن 
های نه چندان کارآمد، استفاده از جدا کننده روغن در خط دهش روغن در نظر گرفته شود. یکی از تکنیک

طراحی شده که گاز داغ مبرد را از روغن همراه جدا و سپس آن را به   می باشد. این قطعه به گونه ای
ور هدایت می کند. اما بهترین روش کاربردی بدون هرگونه اختالل در فرایند روانکاری در کمپرس

های مستقیم طراحی و تمهیدات مناسب در خط دهش می باشد. اطمینان حاصل پیدا کنید که   انبساط
صورت نیاز حرکت روبه باالدر خط   حرکت عمودی و یا افقی خط دهش از جای خنک عبور پیدا نکند.در

هش دو نکته حائزاهمیت است ، اول اینکه اندازه خط لوله عمودی باید بر اساس حداقل سرعت ) حدود د
m/s  24/ 15  یاfpm 3000 (   در تمام شرایط بار انتخاب گردد. دوم در ابتدای شروع رایزر از تله روغن

 ستفاده کنید.برای جلوگیری از برگشت احتمالی هرگونه رسوب و تفاله به طرف سوپاپ های دهش ا

 

 Suction-Headerکلکتور مکش 

و خط لوله ارتباطی بین کلکتور مکش و   بهتراست که کلکتور مکش حداالمکان به کمپرسور نزدیک
( باشد. خط مکش هر کمپرسور باید از باال و با Vibration Absorberکمپرسور قابل انعطاف ) بوسیله 

کتور گردد. این تدبیر باعث افرایش سرعت گاز مبرد و برگشت بر وارد کلدرجه و به صورت فارسی 60زاویه 
برای ایجاد فشار متعادل در فرایند بهتر است  سریع روغن در هنگام افزایش سطح آن در کلکتور می گردد. 

قطر لوله کلکتور در طول مسیر یکسان و فواصل انشعاب گیری از آنها نیز بهتر است کوتاه باشد. در صورت 
 موارد اشاره شده فوق چندان مهم نمی باشد.  رگالتور سطح روغناستفاده از 
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 :Discharge Headerکلکتور دهش 

ساخت صحیح کلکتور دهش باعث عدم برگشت مایع مبرد و روغن به کمپرسور می گردد. جهت 
مبرد در ایجاد ضربات چکشی را بخاطر تقطیر شدن گاز   جلوگیری از برگشت گاز داغ به فرایند که احتمال

دوباره کمپرسور وجود دارد بهتر است تدابیر خاصی در نظر گرفت.   و سپس روشن شدن  هنگام خاموشی
همانطور که در شکل مالحظه می کنید درصورت امکان بهتراست کلکتور دهش پائین تر از لوله دهش 

برطرف می کند.  کمپرسور نصب و خروجی آن نیز از باال انجام گیرد، این روش ریسک برگشت مایع را
احتمالی گاز تقطیر شده، نسبت به نصب یک عدد شیر   همچنین بهتر است جهت جلوگیری از برگشت

یک طرفه اقدام نمود و لوله و کلکتور دهش را جهت جلوگیری از تقطیر گاز مبرد در آن هیت کامال عایق 
 کرد.
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 ( Oil Level Regulator Systemفرایند تنظیم سطح روغن) -

کارکرد  خاصی برخوردار است، اما می توان با آن هم درشرایط   فرایند تا حدودی از پیچیدگی این
به یک مدیریت کامال پیش بینی شده دست یافت. در این روش همانطور که در شکل مالحظه   کمپرسور

ین نصب می گردد. ا   یک تنظیم کننده سطح روغن  می فرمائید برای هر کمپرسور به صورت جداگانه
 روش باید به صورت عادی برای هر فرایند موازی با چهار کمپرسور یا بیشتر نصب گردد.

و یا فقط یک جدا کننده روغن برای   مستقل  می توان برای هر کمپرسور یک جدا کننده روغن  در این روش
 کل فرایند در نظر گرفت.
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