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 چکیده:

شرکت سرماسل از شرکت های پیشرو در زمینه سیستم های تبرید و تهویه مطبوع می باشد. این شرکت 

آغاز کرده اسات. این شرکت ابتدا فعالیت خود را در زمینه سیستم های تبرید   2632ود را از ساا   فعالیت خ

آغاز کرد و با گذشات زما  سایستم های تهویه مطبوع را زیب به تولیداخ خود افافه زدود. این شرکت پرو ه   

کی از شرکت های پیشرو در ها اجرا زدوده است و یها و دازشگاههای بسایاری را در صنای  هوایی  بیدارستا  

 زمینه سردسازی و تهویه مطبوع می باشد.

در دوره کارآموزی گذرازده شده در این شرکت  فعالیت های مختلفی برای بنده در زظر گرفته شده بود. به 

عنوا  زدوزه در طراحی یکی از پرو ه های شرکت  در ازتخاب و طراحی قطعاخ با مهندسین شرکت هدکاری 

ز صفر تا صد ازتخاب قطعاخ و سرهم بندی آ  ها را با کدک مهندسین شرکت به سرازجام رسازدیم. زدودم و ا

جبئیاخ بیشتر فعالیت های بنده در ادامه گبارش قید شده است.
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 عرفی محل کارآموزیم: 2فصل

 تاریخچه کارخانه یا شرکت  -2-2

أسیس شده و آغاز ت با هدف بهبود خدماخ و تولید محصوالخ برودتی 2632صنای  برودتی ملکی در سا  

های این شرکت در ابتدا شامل تولید و تجهیباخ برودتی بود. اما در حا  حافر به فعالیت زدوده است. فعالیت

های عظیم و متعددی جهت صنای  هوایی  در صنعت تهویه مطبوع زیب فعا  است. صنای  برودتی ملکی پرو ه

با بیش از  تاییدشده از طرف وزارخ صنای  و معاد  ها اجرا زدوده اسات. این شرکت ها و دازشاگاه دارساتا  بی

ی ژگیری از دازش و تکنولوگر و پویا  با بهرهی درخشا  در صنعت سردسازی هدواره تالشسای ساا  سابقه  

صااح  زام در صنعت سیستم های  روز دزیا با برزامه ریبی و تأکید بر زوآوری به عنوا  یک شارکت معتبر و  

برودتی جایگاهی مناسا  در ایرا  به دسات آورده اسات. این شارکت با بیش از سه دهه تجربه و تخص  با     

 هایکوشد تا زظراخ و خواستهزیروی ورزیده و متخصا  در فااایی سرشار از دوستی و جدیت صدیدازه می  

ازد و سهم قابل قبولی از بازار کشور و منطقه را در مشاتریا  محترم را در داخل و خارج از کشاور برآورده س  

 .اختیار بگیرد

ها  ارزش یک شرکت برای دهه هاست.های تجاری آ ی اصلی بسیاری از کس  و کارها  زامامروزه  سرمایه

  اخیرا به با این حا  شد.گیری میها و تجهیباتش ازدازههای ملدوس  کارخازهبر حسا  امالک  سسس دارایی 

یعنی در اذها  خریدارا  بالقوه قرار    جایی بیرو  از آ  ازد که ارزش واقعی یک شاارکتاین زتیجه رساایده

  دارد.

به  .گذاری گردیداصاو  مهم شرکت پایه    ارزش زام تجاری ما در چهارچوب2632ها پیش در ساا   مدخ

یادآور هویت سازمازی   یر درآمدهاین خط مشی  که در قال  کاراکترهای این زام تجاری به تصوهدین جهت  

 هدواره تدام تالش ما پیگیری دقیق در راستای این اصل مهم بوده است. ما شد و
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ا برزامه هدراه ب اکنو  صنای  برودتی ملکی با برزد تجاری سرماسل فدن بروز رسازد  توا  تکنولو ی خود

جهت رسید  به کیفیت برتر مطابق با ریبی و هدایت آ  به سوی بهره وری هرچه بیشتر  مسئولیت سنگین 

 استازدارهای ملی و بین الدلی بر دوش خود احساس می کند.

گیری از تفکر بهبود مستدر با ما مشاتریا  محترم را شاریک تجاری خود دازساته و بر این اسااس با بهره    

ن تای برآورده ساختتولید و عرفه محصوالخ با کیفیت مطلوب  و ارائه گارازتی و خدماخ پس از فروش در راس

خشاانود کرد  مشااتریا  کافی   "در حفظ ارزش برزد تجاری گام برداشااته و با این عقیده که  اهداف اولیه

 دهیم.فعالیت خود را ادامه می  "ها را شیفته کار خود کنید آزیست  بلکه سعی کنید 

ام های ازجار و زیب پرو هزوشاته حافار به صاورخ کلی امکازاخ تولید  ابعاد مختلف تخص   توا  ازجام ک   

زداید. امید اسات در شناسازد  مختصر آ  به  شاده توساط متخصاصاا  صانای  برودتی ملکی را معرفی می     

های دولتی و خصااوصاای و زیب سااایر خبرگا  و صاااح  زظرا  مدیرا  و صاااحبا  صاانای  مختلف در بخش

 ثدربخش باشد.

 تاریخچه اختصاری:

 برودتی ملکی تاسیس و شروع فعالیت صنای  2632

 اخذ زدایندگی از چندین شرکت معتبر اروپایی 2635

 وارداخ تجهیباخ و موزتا  و اجرای پرو ه های برودتی 2673

 تاسیس کارخازه در شهرستا  اهواز و راه ازدازی خط تولید سازدویچ پازل پلی یورتا  2675

 تولید ازواع سرخازه ثابت   متحرک و پرتابل 2673

 (هوایی زیروی در دستگاه 63)  رو ه زص  و راه ازدازی سردخازهپ 37اجرای  2677

 درجه سازتی گراد زیر صفر( 83طراحی و ساخت بازک خو    تجهیباخ آزمایشگاهی و فریبر ) 2678

 بیدارستا  تامین اجتداعی 28تجهیب سیستم برودتی و آزمایشگاهی  2673
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رج جهت گساااترش تولید  تامین قطعاخ ازتقاا  دفتر مرکبی به کیلومتر یک جاده مخصاااو  ک  2673

 جازبی و پشتیبازی از خدماخ پس از فروش

 طراحی و ساخت آیس بازک   یخساز قالبی و کوئل های صنعتی 2683

 آغاز صادراخ تولیداخ صنای  برودتی ملکی با برزد سرماسل به کشورهای منطقه 2682

 تولید و عرفه ازواع مینی چیلر های صنعتی 2682

 و تولید ازواع چیلرهای تراکدی صنعتی و تهویه مطبوع طراحی 2684

 R&D معاد  و  عاویت در ازجدن تخصصی مرکب تحقیق و توسعه صنای  2683

 طراحی و ساخت ازواع سیستم های تهویه مطبوع 2687

هدکاری با ساازما  هواپیدایی کشاوری در سااخت تجهیباخ خا  و دریافت تقدیرزامه از صنای      2688

 هوایی

 ISO 3332:2338 دریافت گواهی زامه استازدارد 2632

در حا  حافارصنای  برودتی ملکی )سرماسل( با اتکاء به مهندسین مجرب و پرسنل فنی امکا  مشاوره    

طراحی و ساخت کلیه سیستم های تهویه مطبوع و تبرید را داشته و آماده خدمت رسازی به مشتریا  محترم 

 می باشد.

 زمینه فعالیتهای شرکت  -2-2

زمینه فعالیت صانای  برودتی ملکی تولید  تجهیب و طراحی سیستم های تبرید و تهویه مطبوع می باشد.  

برای آشنایی با زمینه فعالیت های شرکت در ادامه به صورخ اجدالی به بررسی اهداف و ارزش های شرکت و 

 محصوالخ تولیدی آ  ها می پردازیم:
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 رسالت و مأموریت -2-2-2

 بر تجارب مهندسا کا خ تهویه مطبوع و برودتی با بهره گیری از دازش روز و اتتولید محصوالخ و تجهیبا

 .و متخصصا  و عرفه محصوالخ با کیفیت مطلوب در بازارهای داخلی و خارجی

 ارزش ها -2-2-2

 مشتری مداری 

 رعایت صداقت و درستی 

 ازعطاف پذیری و مسئولیت پذیری 

 احترام و رفتار مناس  با یکدیگر 

 روحیه کار تیدی 

 ره گیری از بهبود مستدربه 

 توجه به ادب و اخالق حرفه ای در حوزه فردی و اجتداعی 

 محصوالت -2-2-9

 سردخانه 

ت کندازسور  اواپراتور  تابلو یای عایق شده  کدسرسور  یوزای تشکیل شده از محفظهسردخازه مجدوعه

ود. رفاسدشدزی بکار میداری مواد غذایی و مواد باشد که به منظور سردسازی و زگهبرق و مدار تبرید می

 توا  به موارد زیر اشاره زدود:های صنای  برودتی ملکی میاز خصوصیاخ سردخازه

 های حرارتی و افبایش رازدما محاسبه و طراحی دقیق سردخازه به منظور از بین برد  اتالف .2

 ییاستفاده از بهترین لوازم تبرید ساخت کشورهای اروپایی و آمریکا .2

های کنترلی و محافظتی با بهترین برزدها جهت کارکرد هایی مجهب به ازواع ساایسااتمدارای تابلو برق .6

 صحیح و کارآمدتر و با فرای  ایدنی باالتر
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 دارای طراحی زیبا و کارآمد جهت استفاده هرچه بیشتر از فاای بیروزی و داخلی سردخازه .4

 سا  خدماخ پس از فروش می باشد. 23سا  گارازتی و  دارای یک .5

 شود.های این مجدوعه در سه زوع ثابت  متحرک و پرتابل عرفه میزهسردخا .3

 

 

 سردخانه ثابت 

کشی صاورتی که ابتدا دیوارها  ساقف و کف را چوب  ه شاود ب ساردخازه ثابت در محل بساته اجرا می  

کنند. در این ها را عایق پلی اساتایر  گذاشاته ساسس بر روی آ  ورق زص  می   زدایند و داخل چوبمی

 .شودهای پلی یورتا  یکرو ورق زیب استفاده میها از پازلهسردخاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سردخانه ثابت 2-2شکل
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 سردخانه متحرك 

شاود کاه هام در فااای بااز      بنادی مای  های پلای یورتاا  عاایق   ردخازه متحرک بوسیله سازدویچ پازلس

از هاا  تاوا  باه قابلیات دموزتاا  آ     هاا مای  و هم در فاای بسته قابل اجارا اسات. از مبایاای ایان ساردخازه     

 .ها در محل دیگری اشاره زدودمحل زص  شده و موزتا  مجدد آ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سردخانه پرتابل 

ای اسات که دارای یک شااسی مستحکم آهنی بوده و بوسیله   ساردخازه پرتابل و یا موبایل ساردخازه  

 هها ب  آ ها پیداستطور که از زام این سردخازهبندی شاده اسات. هدا   ساازدویچ پازل پلی یورتا  عایق 

 .باشندجایی میهوسیله کامیو  و تریلی دارای قابلیت حدل و زقل و جاب

 

 

 

 

 متحركسردخانه  2-2کلش
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 درب سردخانه 

دربهای سااردخازه تولید شااده در صاانای  برودتی ملکی در دو زوع اسااالیدی و لوالیی به بازار عرفااه 

 : باشندشوزد و دارای مشخصاخ ذیل میمی

های اسااتیل در صااورخ ساافارش ر شااده ) قابلیت ساااخت با ورقپوشااش دورو با ورق آلوزینر رز .2

 (مشتری

 کیلوگرم بر مترمکع  43عایق تبریقی پلی یورتا  با دازسیته  .2

ل سااوئیچی در فهای کشااویی به قهای لوالیی( و امکا  تجهیب دربل سااوئیچی )دربفمجهب به ق .6

 صورخ سفارش مشتری

 زدگیاوم در برابر یخبندی کامل و مقگسکت مخصو  دورو کف درب جهت آب .4

 زدگی دربامکا  تجهیب با الدنت حرارتی در دور درب جهت جلوگیری از یخ .5

 قابلیت زص  دریچه دید مخصو  در ابعاد و اشکا  مختلف .3

 

 

 پرتابلسردخانه  9-2کلش
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 آیس بانك 

های تولید شاده توساط صانای  برودتی ملکی قابل استفاده در صنای  شیر  شکالخ و مواد    آیس بازک

 باشند:ای خصوصیاخ زیر میغذایی بوده و دار

 های آهنی و ظاهری زیبادارای شاسی مستحکم از پروفیل 

 سازی یخ )اینبندی مناس  برای قرارگیری کوئل آیس بازک و ذخیرهسرد با عایق دارای حوفچه آب 

سازی ازر ی در ساعاخ کم مصرف  باعث کاهش مصرف ازر ی و کاهش ظرفیت و امر عالوه بر ذخیره

 (.شودور زیب میتوا  کدسرس

    هاا دارای جاداره داخلی از ورق گالوازیبه و یا اساااتیل و جداره خارجی با رزر   تداامی آیس باازاک

 باشد.الکترواستاتیک می

  باشد.کیلوگرم بر متر مکع  می 43عایق بدزه از مواد پلی یورتا  با دازسیته 

   مشتری امکا  طراحی و  باشد  هدچنین در صورخ سفارشازدازه و ابعاد طبق سافارش مشاتری می

 های مختلف )باالتر و یا پایین تر( زیب وجود دارد.ساخت با ظرفیت

 . سمت چپ درب اسالیدی.2. سمت راست درب لوالیی. 2درب های سردخانه :  4-2کلش
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 قابلیت چند مداره شد  با تغییر در ابعاد کوئل 

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

 جود دارد.در صورخ سفارش مشتری امکا  طراحی و ساخت کویل از جنس استیل زیب و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یخ ساز قالبی 

ساازهای تولید شاده توساط صانای  برودتی ملکی قابل اساتفاده در صاانای  غذایی  صنای  بتن و      یخ

 باشند:سدسازی بوده و دارای خصوصیاخ زیر می

 های آهنی و ظاهری زیبادارای شاسی مستحکم از پروفیل 

   زدگی و خوردگی زاشی از زدک موجود رپوشاش داخلی وا  از رزر اپوکسای جهت جلوگیری از زز

 در وا 

  تر زیب طبق ساافارش قال  در هر شاایفت کاری )ازدازه و ابعاد ببرگ 253الی  63قابلیت ساافارش از

 مشتری قابل اجراست.(.

  27سااازها از جنس گالوازیبه گرم بوده و وز  آ  در یخسااازهای کوچک  های یخ در تدامی یخقال 

 باشد.کیلویی می 25برگ سازهای بکیلویی و در یخ

 آیس بانك 5-2کلش
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 سازعایق بندی بیروزی از جنس پازل پلی یورتا  جهت جلوگیری از پرخ دمایی وا  یخ 

  درجه سازتی گراد -8تشکیل قال  یخ در دمای پایین تر از 

 جایی با تریلرهطراحی استازدارد جهت بارگیری با جرثقیل و لیفتراک و جاب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوئل های صنعتی 

از بوده و سصنعتی تولید شده توسط صنای  برودتی ملکی قابل استفاده در آیس بازک و یخ هایکوئل

 باشند:دارای خصوصیاخ زیر می

 دارای طراحی بهینه و کارآمد جهت افبایش رازدما  و کاهش فاای اشغا  شده 

 دارای فریدی مستحکم جهت افبایش عدر کارکرد 

 باشد.ت میابعاد طبق سفارش مشتری قابل طراحی و ساخ 

 دارد. های استیل هم وجوددر صورخ سفارش مشتری امکا  طراحی و ساخت با لوله 

 باشد.سا  خدماخ پس از فروش می 23سا  گارازتی و  دارای یک 

 یخساز قالبی 5-2کلش
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 تونل انجماد 

با این تفاوخ که فخامت   باشندهای عادی میهای ازجداد دارای سااختاری مشاابه با ساردخازه   توزل

متر سازتی 25ها زیب دارای فخامتی برابر متر اسات و درب آ  ساازتی  23و یا  25ها های عایق آ دیواره

باشاااد. از دیگر زدایی میهایی جهت برفکهای ازجداد مجهب به الدنتچنین درب توزال بااشاااد. هم می

اواپراتورها بصورخ  های ازجدادتوا  به متفاوخ بود  سایستم اواپراتورها اشاره زدود. در توزل ها میتفاوخ

شااود تا ازجداد دیواری یا زمینی بوده و دارای رازدما  باال و پرتاب باد زیاد اساات که این امر موج  می

چنین اواپراتورهای توزل ساعت  ازجام شود. هم 8مدخ ه گراد( بدرجه سازتی  -43مواد غذایی )در دمای 

های ازجداد با سردخازه شاوزد. وجه تدایب دیگر توزل یفین در اینچ تولید م 22یا  23های ازجداد با ردیف

 Twoای )صورخ دو مرحلهه های ازجداد بای که کدسرسورهای توزلها بوده  بگوزهها در کدسرسورهای آ 

stageباشند.( می 

 باشد.سا  خدماخ پس از فروش می 23سا  گارازتی و  دارای یک 

 

 

 کویل حرارتی 5-2کلش
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 (سیستم تبرید)ی سرمایشی تابلو برق های ویژه سیستم ها 

 باشد:های تولید شده توسط صنای  برودتی ملکی به شرح زیر میمشخصاخ تابلو برق

 متا  مستقل جهت کدسرسور  فن کندازسور  فن اواپراتور  متناس  با توا  مصرفیکنتاکتور و بی 

 کنتاکتور مستقل جهت هیتر دیفراست 

  هیب به کلید اتوماتیک و کلید حرارتی طبق سااافارش فاز جهت مدار قدرخ )قابلیت تج 6مینیاتوری

 مشتری(

  مینیاتوری تک فاز جهت مدار فرما 

  فاز جهت محافظت در مقابل دو فاز شد   کاهش و یا افبایش ولتا  ورودی 6کنتر  کننده 

  2.5بدزه ساخته شده از ورقmm با رزر پودری الکترواستاتیک  مطابق با استازداردهای تابلوسازی 

  فرما  مطابق با استازداردهای سیستم سرمایشیمدار 

 های فرما   قدرخ و ترمینا  دیاگرام طبق استازدارددارای زقشه IEC 

 دارای کنترلر دیجیتا  با خصوصیاخ عدلکردی زیر:

 ( -c  °45 تا  +c  °45 . ترموستاخ )رزج عدلکرد بین2

 تونل انجماد 5-2کلش
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 ( -c  °45 تا  +c  °45 . تنظیم دمای قط  دیفراست ) رزج عدلکرد بین2

 ساعت ( 24صفر تا   . تایدر دیفراست ) رزج عدلکرد بین6

 هدچنین در صورخ سفارش مشتری موارد زیر زیب قابل ازجام خواهد بود: 

 قابلیت تجهیب به کلید مستقل جهت هیتر دیفراست 

 دقیقه( 33تا  2خیر استارخ فن اواپراتور )رزج عدلکرد بین أقابلیت تجهیب به تایدر ت 

 های کنترلیجهیب به سیستمقابلیت ت PLC 

 قابلیت تجهیب به سیستم( های لدسیHMI( و زدایشگرهای روی تابلو )Display panel) 

  هاقابلیت تجهیب به پنل زدایشگر بجای چراغ سیگنا 

 های ریدوخ کنتر  در محل سردخازهقابلیت تجهیب به سیستم 

 ( قابلیت تجهیب به سیستم اتصا  به زمینEARTH)  

 قابلی(  ت تجهیب به کلید محافظت جاFI) 

 قابلیت تجهیب به کنتر  کننده اُورلود جهت کنتر  میبا  بار مصرفی طبق سفارش مشتری 

 های تبریدیطراحی و تولید تابلوهای اتوماسیو  ازواع دستگاه 

 طراحی و تولید تابلوهای بازک خاززی برای پایین آورد  مصرف رأکتیو بار. 

 

 

 

 

 

 

 
 تابلو برق سیستم های تبرید 3-2کلش
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 كچیلر هواخن 

ه باشد که با توجه بترین سااززدگا  چیلرهای تراکدی در کشور می صانای  برودتی ملکی یکی از مهم 

 این کند.ای تولید میهای برودتی گسااترده زیاز مشااتریا  ازواع چیلرهای هوا خنک یکسارچه را در توا 

 هستندفردی های باز و دارای خصوصیاخ منحصر بچیلرها یک مجدوعه کامل طراحی شاده برای محیط 

ا هها  رستورا ها  فروشگاههای مسکوزی و اداری  مدارس  بیدارستا که قابلیت استفاده در ازواع ساختدا 

قادر به سااخت ازواع چیلرهای صانعتی و سفارشی بسته به    چنینصانای  برودتی ملکی هم  دارزد.و ... را 

ده شاده شاده اسات که در صورخ سفارش    اساتفا   R22در این چیلرها از مبرد  .باشاد زیاز مشاتریا  می 

از دیگر خصااوصاایاخ این  .وجود دارد زیب  R434Aو  R264aمشاتری امکا  تولید و عرفااه با مبرد های  

باشااد که قابلیت حدل و زصاا  آسااا  را فراهم آورده می هاچیلرها طراحی و ظرافت منحصاار به فرد آ 

 .است

 :شرایط طراحی به صورخ زیر در زظر گرفته شده است

 درجه سازتیگراد 55الی  63دمای محیط : 

  درجه سازتیگراد 22و  7به ترتی   دمای آب رفت و برگشت چیلر : 

 :صنای  برودتی ملکی چیلرهای خود را در سه گروه زیر به بازار عرفه می کند

 تن( 23تن الی  2)ظرفیت  مینی چیلرهای اسکرا  .2

 تن( 53الی  تن 23چیلرهای پیستوزی یا رفت و برگشتی )ظرفیت  .2

  تن( 273تن الی  43چیلرهای اسکرو )ظرفیت  .6

 مینی چیلر اسکرال 

 در این چیلرها از کدسرسور اسکرا  ساخت شرکت کوپلند و دازفوس استفاده شده است .

 توا  به موارد زیر اشاره کرد:از مبایای این چیلرها می

 باالتر زسبت به سایر چیلرها  cop دارای .2



 
 معرفی محل کارآموزی 23صفحه 

 

 

 

 

که موج  اساتهالک. لرزش و صدای کدتر و هدچنین طو  عدر باال   تعداد کم قطعاخ متحرک .2

 شود.می

 باشد.عدم زیاز به فاای زص  زیاد که زاشی از ابعاد و وز  بسیار پایین می .6

 مقاومت در برابر بازگشت مای  .4

  با قابلیت عدلکرد هوشدند PLCامکا  به کارگیری سیستم کنتر  مجهب به  .5

ن  مین تنا  پاییأتوا  به فاااری  اطدینا  باال  قابلیت تچیلرها می در زهایت از دیگر مبایای این .3

 داری آسا  اشاره کرد.مصرف پایین برق و هدچنین زگه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چیلر پیستونی یا رفت و برگشتی 

 های اروپا و آمریکا استفادهدر این چیلرها از کدسرسورهای رفت و برگشتی )پیستوزی( ساخت کدسازی

زوع کدسرساااورها ترین و در کشاااور ما رایجترین قدیدی ءبرگشتی جبو فت ی رهاروکدسرس شاااود.می

یی زامساعد مناطق اهوآب و یط ابه تحدل شردر قای و قور بسیار زظر ساختار از کدسرسوع ین زوا د.نباشمی

 مینی چیلر اسکرال 21-2کلش
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جا از آز. وجود دارد باز کرد  کدسرسور و تعدیر آ به آسازی  قابلیت این چیلرها باشد. در میا  یراجنوبی 

به  باشند  صنای  برودتی ملکیمند به استفاده از این زوع چیلرها میکه بسیاری از مصرف کنندگا  عالقه

کارگیری ساایسااتم کنترلی در این چیلرها امکا  بههدچنین  تولید و عرفااه این چیلرها پرداخته اساات.

 باشد.فراهم می PLCهوشدند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چیلر اسکرو 

تکنولو ی  شود.استفاده می های اروپا و آمریکااز کدسرساورهای اساکرو ساخت کدسازی   در این چیلرها

ای را زسبت به باشد امکازاخ ویژهها که از زوع مارپیچی میساخت و زوع خا  کدسرسورهای این دستگاه

 ریجیترین آ  زیر بار رفتن چیلر به صورخ تدوجود آورده است که مهمه چیلرهای تراکدی زوع معدو  ب

این مسائله در وهله او  باعث اپتیدم شد  میبا  مصرف   باشاد. و با توجه به میبا  برودخ مورد زیاز می

 برق دستگاه و در وهله بعدی باعث پائین آمد  استهالک آ  خواهد گردید.

 مبایای چیلرهای اسکرو :

 طو  عدر زیاد  تعدیراخ کم  امکا  کنتر  ظرفیت دقیق و پیوسته .2

 چیلر پیستونی یا رفت و برگشتی 21-2کلش
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های وارده به شبکه ازدازی چیلر به دلیل اساتارخ بدو  بار کدسرساور و کاهش فربه  آمسرا  راهکاهش  .2

 تامین برق

 . رازدما  باال زسبت به چیلرهای تراکدی با کدسرسور رفت و برگشتی6

 کاهش مصرف ازر ی در هنگام کنتر  ظرفیت .4

 . بسیار کم صدا زسبت به چیلرهای تراکدی رفت و برگشتی5

های حفاظتی از قبیل درایر  ترموسااتاخ آزتی فریب  کنتر  فشااار باال و پایین  ب به کلیه ساایسااتم. مجه3

 ... سیستم برگشت روغن و

 (PLC) . امکا  به کارگیری تجهیباخ کنترلی مدر 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 هواساز 

ا و به دم های تهویه مطبوع جهت تامین هوای مطبوع و سالم با دستیابیترین دستگاههواساز از اصلی

 باشد.کرد  آ  می رطوبت و سرعت مناس   هدچنین تامین هوای تازه و فیلتر

اجبای اصالی هواساز عبارتند از: دریچه  محفظه اختال،  فیلتر آلومینیومی  کویل آب گرم و سرد  فن و  

 الکتروموتور.

 چیلر اسکرو 22-2کلش
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 توازد دارایهواساز می  در صنای  برودتی ملکی بنا به درخواست مشتری

 و هسا ای صفحه ای کیسه یفیلترها ... 

 ز رطوبت 

 ایرواشر 

 موتوری تنظیم قابل دریچه 

 فارشیس کنترلرهای سایر 

 باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

های تهویه مطبوع  یعنی جایی که هوای برگشتی ساختدا  هواساازها عدوما روی مجرای کازا  سایستم  

یرو  ساااختدا  در روی پشاات بام زصاا  باید به آزجا برود  قرار دارزد. هواسااازهای طراحی شااده برای ب

 های پشت بامی معروفند.شود و به یوزیتمی

وازد تباشد. در حالت گرمایش  سیا  عامل میقسدت گرمایش و سرمایش این دستگاه از طریق کویل می

قا  اشد. ازتب آب گرم و یا بخار باشاد و در حالت سارمایش سیا  عامل آ  آب سرد و یا ازواع مبردها می  

. گیرداین گرما یا ساارمات تولیدت در این دسااتگاه به طریقه اجبارت و از طریق فن دسااتگاه صااورخ می

 هواساز 22-2کلش
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اغل  در آب و هوای سارد که در آ  حرارخ مداوم باعث خشاکی هوا شده و زاراحت کننده است  کنتر    

ب صااورخ ززی به دو روش تبخیری و یا اسااسری آدر این مجدوعه رطوبت .رطوبت امری فااروری اساات

 گیرد.می

ها  اداراخ و ... که دارای سااقف بلندی هستند زسبت به فن این سایساتم برات مراکب ببرگ  بیدارساتا    

 تر است.کویل مناس 

هاای مختلف از جدله: سااارعت جریا  هوا  دمای هوا  درجه حرارخ هوای مخلو، شاااده   کنتر  بخش

سات یک ترموساتاخ ساده خاموشر روشن یا   رطوبت و کیفیت هوا امری فاروری اسات. کنترلر مدکن ا  

 .سیستم پیچیده کنتر  هوشدند ساختدازی باشد

کنند و سار و صدای لرزش را به داخل ساختدا  منتقل  های شادیدی ایجاد می ها در هواساازها لرزه فن

 .کنندص  میها زگیرها را درست قبل و بعد از هواساز یا میا  فنبرای جلوگیری از این امر لرزه .کنندمی

شااوزد. در بندی میهواسااازها از زظر ساااختار و شااکل ظاهری در دو گروه عدده افقی و عدودی دسااته 

شوزد  با توجه به شرایط مکازی و موقعیت زص   زوع که از ورق گالوازیبه ساخته می های هواسااز دساتگاه 

شوزد. ای طراحی و ساخته میمنطقه ای و یا چندها به صورخ یک منطقهشود. هواسازمناس  ازتخاب می 

های ساااختدا  که تحت پوشااش آ  اساات با شاارایط یکنواخت دما و  ای تدام بخشدر زوع یک منطقه

ای به کدک دمسرهای مخصااو  امکا  هوادهی با دما و شااود و در زوع چند منطقهرطوبت  هوادهی می

 .های مختلف به مناطق متفاوخ وجود داردرطوبت 

های فوروارد برای افت فشار شوزد. فنبندی میهواسااز در دو گروه عدده فوروارد و بکوارد دساته   هایفن

 .کنیممی استفاده بکوارد هایفن از بیشتر مقادیر برای و شده استفاده آب اینچ 6 تا 2.5 کلی کدتر از 

 به صورخ زیر است: مشخصاخ فنی هواساز

 ز جنس ورق گالوازیبها دینامیک و یکاستات باالزس با سازتریفیو  زوع از فن 

 الکتروموتور rpm 2433 سه فاز 
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 از آلومینیومی هایپره با و دارفین داخل یا و ساااده مسای  هایلوله از هاکویل fpi 24- 8  بار  25و با

شااوزد. )جنس فین  لوله و فین کویل بر حساا  درخواساات مشااتری قابل تغییر    تساات تولید می

 )باشندمی

 حرارخ و برودخ هدر رفتن از جلوگیری جهت متری تیساز یک عایق 

 باال استحکام و مقاومت با آلومینیومی فابریک هایپروفیل از استراکچر 

 آلومینیومی شستشو قابل فیلترهای V شکل 

 دستگاه بدزه روی مناس  سایب با کابل اتصا  گلند 

 دهی آسا  و کنتر های بازدید لوالیی جهت بازدید و سرویسدریچه 

 نظیمت قابل هایپره ساختار با آمید پلی بوشن و ایدزده چرخ آلومینیومی و برگشتی و تازه مسرهاید 

 دمسر موتور زص  قابلیت و دستی

  ی اهای بیروزی تشت از زوع پیچ و مهرهفلنج با و مناس  فخامت به  گالوازیبه ورق از ایرواشار  تشات

 بدو  استفاده از جوشکاری

 هایلوله از داخلی هدرهای pvc  های مربوطهفشار قوی جهت زص  زاز 

  آب کرد  اسسری جهت رسوب فد پالستیکی زوع از پاشش هایزاز 

 و می باشد.شستش قابل آلومینیومی فیلتر دارای هوا ورود قسدت 

 

 برج خنك کن 

های خنک کننده با اسااتفاده از در ساااختدا  برج

زدگی و خوردگی به وجود مشاااکل ززر  فایبرگالس

اهاد آماد کاه این بااعث افبایش طو  عدر برج و     زخو

پی گذشاات زما   داری گشااته و درکاهش هبینه زگه
 ن فایبرگالسبرج خنك ک 29-2کلش
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مند به اسااتفاده از برج خنک از آزجا که بسایاری از مصاارف کنندگا  عالقه  دهد.تغییر حالت و رزر زدی

 .اخته استردکن پخنک هایاین برج کننده فایبرگالس می باشند  صنای  برودتی ملکی به تولید و عرفه

های این داری سااااده و عدلکرد عالی از مبیتکیفیات مواد باه کاار رفته  اساااتحکام  عدر طوالزی  زگه   

تن تبرید به  2333الی  23هایدر ظرفیت کنندههای خنکبرج .باشدها زسبت به ازواع مشابه میدستگاه

های چیلر تراکدی آبی و سیستم اگردد که مناس  کار بطراحی و تولید می صاورخ مدار بسته و مدار باز 

 . باشدهای آبی و... میپکیج یوزیت

 پکیج یونیت 

پکیج یوزیت )داکت اسسلیت یوزیت( دستگاهی است که به عنوا  جایگبین هواساز کاربرد دارد. مبیت 

 وازد برایتاین دستگاه یکسارچه بود  و به صرفه بود  آ  زسبت به دستگاه هواساز است. این دستگاه می

هد دسرمایش و گرمایش و توزی  هوا استفاده شود. پکیج یوزیت بدو  زیاز به چیلر سرمایش را ازجام می

 این به پکیج ساارمایش فرآیند .کندمی اسااتفاده حرارتی پکیج یا موتورخازه گرم آب از گرمایش برای و

ه توسط فن به بخار شد ایجاد هوای از عبور با سرمایشی کویل به ورود از پس مبرد مای  که است صورخ

شااود. فرآیند شااود. به این ترتی  گرما از هوای ورودی گرفته شااده و هوای ساارد تولید می  تبدیل می

گرمایش پکیج هم بدین صااورخ اساات که آب گرم خروجی از دیر موتورخازه و یا پکیج گرمایشاای وارد 

 .شود  هوای گرم خروجی ایجاد میهاهای گرمایی پکیج یوزیت شده و با عبور هوا از روی این کویلکویل

ا در ه  هوای گرم زمستازی و هوای خنک تابستازی را بطور یکنواخت از طریق کازا پکیج تهویه مطبوع

های این مجدوعه که به صااورخ دو تکه ساااخته زداید. داکت اسااسلیت یوزیتداخل ساااختدا  توزی  می

 متر  253واحدهای مسااکوزی و یا اداری تا زیربنایاز زظر ظرفیت  بار برودتی و حرارتی برای   شااوزدمی

 .شوزدمی تولید( الکتریکی) تراکدی زوع در سرما تولید مکازیبم زظر از و هستند مناس  مرب 

  مشخصاخ فنی پکیج یوزیت به صورخ زیر است:

  2533هوادهی بینcfm  63333  تاcfm 
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  با کندازسورهای  عدودی و افقی هاید م و هوایی کندازسور با تکه دو و های یکسارچه دارای مد

 آبی و هوایی

 کنتر  کامل روی عدلکرد فن با توجه به دمای کندازسور 

 شوزدها از زوع سازتریفیو  بوده و با محرک تسده موتوری تحریک میفن 

 های کنترلیقابلیت استفاده از سیستم PLC  

 های مختلفعایق حرارتی پلی اورتا  پشم سنر و پالستوفوم برای کاربرد 

 آمیبی الکترواستاتیکیداره و تدام گالوازیبه با رزرج دو بدزه 

  ایصفحه و ایکیسه هسا  شستشو  قابل آلومینیومی فیلترهای به مجهب 

  آلومینیومی هایپره با مس جنس از هاییکویل 

  یمشتر درخواست به باالتر هایظرفیت در تولید امکا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یخدمات مشاوره و طراح -2-2-4

 و برج ها یمسکوز یمطبوع ساختدا  ها هیتهو یها ستمیو زظارخ س یمشاوره طراح .2

 پکیج یونیت 24-2کلش
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 ها و درمازگاه ها دارستا یمطبوع ب هیتهو یها ستمیو زظارخ س یمشاوره طراح .2

  یهتل  ادار ندا یتئاتر  س یمطبوع ورزشگاه  بازک  آمف هیتهو یها ستمیو زظارخ س یمشاوره طراح .6

 و فرهنگسرا یخدمات

 مطبوع استخرها هیتهو یها ستمیو زظارخ بر س یمشاوره طراح .4

 مطبوع هیتهو یها ستمیکامل س اخیاراده جبئ .5

 یکیمکاز یدستگاه ها یارائه مشخصاخ فن .3

 قارچ یسالنها ساخیو زظارخ بر تاس یمشاوره  طراح .7

 یشگاهیو آزما یصنعت یو ساخت ازواع دستگاه ها یطراح .8

 روزدیبار و ازجام کار خا  به کار م نیاول یکه برا ییازواع دستگاه ها و ساخت یطراح .3

 خدمات پس از فروش -2-2-5

( جام  ترین سرویس خدماخ سیستم های برودتی و تهویه مطبوع Sarmacellصانای  برودتی ملکی ) 

 را به شرح ذیل ارائه می دهد.

 سرویس تعدیراخ افطراری 

 تأمین قطعاخ و تجهیباخ 

 زص  و راه ازدازی 

 مراقبت و زگهداری پیشگیرازه 

 بازسازی 

تکنسااین های ما می توازند در زمینه پکیج یوزیت ها  کدسرسااورها و ساایسااتم های برودتی و تهویه 

مطبوع ساارویس خدماخ ارائه دهند. ما هدچنین می توازیم برای کارآیی موثرتر عدلکرد ساایسااتم های  
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هیم. ما هدچنین می توازیم برای بهینه سااازی شاادا  راه حل های مراقبت و زگهداری پیشااگیرازه ارائه د

 عدلکرد دستگاه شدا  تجهیباخ آ  را طراحی  جایگبین و یا به روز کنیم.

 سرویس/ تعمیرات اضطراری 

مفتخر به پاسااخگویی سااری  در جهت کدک به رف    Sarmacellپرساانل بخش ساارویس و خدماخ  

دا به ازجام تنظیداخ و تعدیراخ  تکنسین زیازهای فوری و افاطراری شادا می باشاند. در صورخ زیاز ش   

 های مجرب و آموزش دیده ما با کدک تجهیباخ تشخیصی  ما را قادر به ازجام این امر می زدایند.

عالوه بر تعدیر تجهیباخ  تکنسین های ماهر و زبده ما می توازند برای هده ازواع تجهیباخ و سیستم های 

  شاادا می توازید این اطدینا  را Sarmacellدهند. هدراه با  تهویه مطبوع وتبرید ساارویس خدماخ ارائه

 داشته باشید که تدامی تعدیراخ بدرستی صورخ می پذیرزد.

 تأمین قطعات و تجهیزات 

برای رف  زیازهای شادا سیستم مدوزی را در جهت تهیه و تأمین   ( Sarmacellصانای  برودتی ملکی ) 

 -با بهره گیری از شاابکه گسااترده توزی  و ارائه مشاااوره فنی   قطعاخ با کیفیت باال ارائه می زداید و ما

مهندسی جهت ازتخاب تجهیباخ متناس  با سیستم های شدا با قیدت مناس  به شرح زیرآماده خدمت 

 رسازی می باشیم:

  قطعاخ و تجهیباخ تهویه مطبوع و تبرید 

  قطعاخ سیستم کنترلی 

 ید و تجهیباخ مورد زیازاجبای جایگبین شامل کدسرسور  یوزیت  مدار تبر 

 نصب و راه اندازی 

( با بهره گیری از تکنساااین های آموزش دیده و مجرب هدراه با Sarmacellصاااناای  برودتی ملکی ) 

مهندسی  آماده خدمت رسازی جهت زص  و راه ازدازی تدامی تجهیباخ برودتی  -جدیدترین اطالعاخ فنی
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سا   23سااا  گارازتی و  2زی برای کلیه سایساتم ها    و تهویه مطبوع می باشاد. پس از زصا  و راه ازدا  

 خدماخ پس از فروش هدراه با تأمین قطعاخ ارائه می شود.

 سرویس های زص  و راه ازدازی شامل موارد زیر می باشند:

 راه ازدازی تجهیباخ در مدخ زما  مقرر 

  ارائه لیست تجهیباخ مورد زیاز قبل از راه ازدازی 

 شتریآموزش و آشنایی پرسنل م 

 ارائه دفترچه راهندایی زگهداری و عدلکرد سیستم ها 

 مراقبت و نگهداری پیشگیرانه 

موافقت زامه سرویس مراقبت و زگهداری پیشگیرازه برای تدامی سیستم   Sarmacellسارویس خدماخ 

 های برودتی و تهویه مطبوع و متعلقاخ را ارائه می دهد.

لکردی شادا طراحی می شاود و می توازد  شامل زگهداری   هر توافق زامه بر اسااس بودجه و زیازهای عد 

پیشاگیرازه برای حفظ عدلکرد تجهیباخ وهدچنین خدماخ زگهداری پیشگیرازه برای تشخی  مشکالخ  

 بالقوه قبل از اینکه زیا  مالی اتفاق بیفتد باشد.

 به شدا در موارد زیر کدک می کند: Sarmacellتوافق زامه های سرویس خدماخ 

 آیی و اطدینا  از تدامی تجهیباخحفظ کار 

   هبینه تعدیراخ و از کار افتادگی زما  از کارافتادگی به حداقل رسازد   

 گبینه های سرویس توافق زامه شامل:

 بازرسی و ارائه گبارش 

 بازرسی با تنظیداخ فصلی و زگهداری پیشگیرازه 

 وزیت و .....مراقبت و زگهداری چیلر  برج های خنک کننده  کدسرسورها  پکیج ی 
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 ازسازیب 

در بازسااازی ساایسااتم های برودتی و تهویه مطبوع برای گسااترش خدماخ    Sarmacellمرکب تعدیراخ 

 سرویس اختصا  یافته است.

   مرکب سارویس خدماخSarmacell   با آزالیب تجهیباخ شادا  اشکاالخ و معای  آزها را تشخی  و

 هند.سرویس های منحصر به فرد خود را به شدا ارائه می د

 کارکردهای خا  ازجام شده توسط مرکب خدماخ شامل:

 برقراری تواز  و ازجام تست غیر مخرب 

 زوسازی شامل تغییر و تبدیل تجهیباخ موجود 

 

 برخی پروژه های انجام شده -2-2-5

 

 زاگرس هواپیمائی پروژه 

 Blast سیستم دستگاه یک ازدازی راه و زص  و ساخت طراحی  زمینه در( سرماسل) ملکی برودتی صانای  

Chiller  است داشته هدکاری زاگرس هواپیدایی کترینر در. 

 که باشد می تولیدی واحد این مهندسی -فنی گروه ویژه های قابلیت از Blast Chiller سااخت  و طراحی

 73زما  مدخ در سازتیگراد+ 6° به+ 73° دمای از غذایی ماده کیلو 533 کرد  خنک به قادر سایساتم   این

 ازیس ذخیره برای غذایی ماده و شود می جلوگیری ها باکتری رشد از روش این از استفاده با. باشد می دقیقه

 .مازد می مطدئن و سالم بعدی مصارف و

 و صفر زیر سردخازه تعدادی ازدازی راه و زص  زاگرس  هواپیدایی با گرفته صاورخ  های هدکاری دیگر از

 .باشد می صفر باالی
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 پاالدیوم پروژه 

 ا یخچ دستگاه شصت تعداد ازدازی راه و زص  و تجهیب طراحی  مشاوره  زمینه در ملکی برودتی صنای 

 -یتجار مجتد  مارکت هایسر قسدت در( رک) مرکبی تبرید سیستم با صفر باالی و صفر زیر هوای پرده

 .است داشته هدکاری پاالدیوم اداری

 هک باشد می شرکت این ویژه های قابلیت از( رک) مرکبی تبرید سیستم پرو ه زص  و ساخت طراحی 

 ربریکا و بهینه زگهداری و ازر ی جویی صرفه در یوزیت  چندین جای به مرکبی سیستم یک از استفاده

 .دارد بسبایی زقش ها یخچا  از تر مناس 

 سردخازه تعدادی ازدازی راه و زص  پاالدیوم  اداری -تجاری مجتد  با گرفته صورخ های هدکاری دیگر از

.باشد می صفر باالی و صفر زیر
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  معرفی ساختار اجرایی شرکت:2 فصل

 ساختار سازمانی   -2-2

 دهبو  شرکت فعالیت عموفو یستادر را که هایی و هپرطرح ها و  ایجرتوجه به ساااا  ها تجربه در ا با

  مازسا دیستا رموا ایجرا زاییاتو هم که ستا ریجا  شرکت یندر ا حافر  حادر  یرز مازیزسا رساختا  ستا

 ساخته مهیا ازیمو رخصو بهد را متعد یپرو ه ها  ایجرو ا مدیریت قابلیت و هپر که ینا همو  دهزدو همافر را

 شرکت ا مدیر کترمشا باو  و هپر ایبتددر ا مرتبط  رساختا یرز  زیب و هپر هر با متناس  رساختا ین.  در استا

 گردد. یم اجرا مدیرعاملو  و هپر مدیر لیتومسؤ باو  تعریف

 

 

 

 

 

 

 

 چارت سازمانی شرکت 2-2کلش 
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 مسوولیت هر یك از بخش ها  -2-2

 :دیزدا یم تیفعال ریز یدر بخش ها یملک یبرودت  یصنا

 دیبخش تول -2

مطبوع هیتهو یها ستمیس  

  یحرارت یمبد  ها -تیوزی جیپک -هواساز -لریچ ینیو م لریچ ازواع

  یبرودت یها ستمیس

و  یقالب خسازی -)رک(یمرکب دیتبر ستمیس -ثابت  متحرک و پرتابل)کازکس( یازواع سرخازه ها 

 یازواع درب ها -یصنعت یکوئل ها -ورتا ی یپازل پل چیسازدو -توزل ازجداد -بازک سیآ -یپولک

یشگاهیآزما باخیتجه -سردخازه  

 مطبوع هیو تهو یبرودت یها ستمیس یو مشاوره فن یبخش طراح -2

 یبخش بازرگان -9

مصرف کنندگا  محترم یفن یازهایز نیظور تامبه من یو خدماخ جازب یدکیقطعاخ  هیو ته وارداخ  

 نگیبخش مارکت -4

وثرتر و م دتریتوازد در آ  جا به صورخ مف یکه سازما  م ییبازار و بخش ها نیمناسبتر افتنی یبرا جستجو

 باشد. ا یو خواسته مشتر ازیز یو پاسخگو ابدیحاور 

 یبانیبخش فروش و پشت -5

وع مطب هیو تهو یبرودت یها ستمیها کدسرساورها و س  تیوزی جیپک نهیما در زم یها نیو تکنسا  نیمهندسا 

 یبازیدر حوزه فروش و پشت ا یمشتر  یدهند و پاسخگو به سواالخ  و درخواست ها یخدماخ ارائه م سیسرو

 باشند. یم



 
 انجام گرفته توسط دانشجو یهاتیو فعال یمسئله کارآموز انیب 64صفحه 

 

 

 

 

 های انجام گرفته توسط دانشجوو فعالیت بیان مسئله کارآموزی :9 فصل

 تعریف موضوع کارآموزی  -9-2

و تحلیل سیستم های تبرید و تهویه زیاز به محاسباخ فنی و مهندسی دارد تا بتوازیم  به طور کلی طراحی

پاساخگوی زیاز خریدارا  این سیستم ها باشیم. شرکت سرماسل زیب از شرکت های با سابقه چندین ساله در  

ار سین تازه کزمینه طراحی  تجهیب و راه ازدازی این سیستم ها می باشد. در این شرکت زمینه کار برای مهند

بساایار زیاد می باشااد. یکی از موفااوعاتی که بنده در طو  دوره کارآموزی بر روی آ  تدرکب داشااتم زحوه   

طراحی و ازتخاب قطعاخ در محصاااوالخ تولیدی شااارکت بود تا بتوازم فااادن ارتقاء تجربه خود در زمینه  

اشم. از جدله دیگر موفوعاتی که در مهندسای تاسایسااخ ساختدا   زهایت استفاده را زیب از این دوره برده ب   

دوره مذکور با  آ  ساروکار داشتم کدک به جد  آوری اطالعاخ برای طراحی اواپراتور های مستغرق شل ازد  

 تیوب  بود تا زمینه های تولید این محصو  در شرکت فراهم آید.

ای شل هطراحی اواپراتور یکی دیگر از موفوعاخ زیب که بسیار برای بنده مفید بود تحقیق در زمینه زحوه

ازد تیوب بود که در طراحی این اواپراتور ها از اصاااو  طراحی مبد  های حرارتی اساااتفاده می شاااود. برای 

و فایل های اکسال موجود استفاده می کنند که با دریافت   Aspenطراحی جبئیاخ از برخی زرم افبارها مازند 

 یستم را به ما می دهد.ورودی  دیتاهای موردزیاز برای طراحی س دیتاهای
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 های انجام گرفته توسط دانشجو فعالیت  -9-2

در طی دوره کاارآموزی فعالیت های مختلفی توساااط بنده صاااورخ گرفت که مربو، به بخش های  

د  بنده زکردزکدک چندازی به ارتقای دازش مهندسی ها مختلف شرکت بود. اگر چه برخی از این فعالیت 

شاد تا در زمینه های توسعه فردی  کارتیدی  قازو  مند   کت مذکور موج لیت کوتاه مدخ در شار اما فعا

گر تجربیاخ کثیری برای اینجاز  حاصل بود   ازجام امور در راستای هدف یکسا  و بسیاری موفوعاخ دی

 شود.

که بنده در شرکت مذکور ازجام دادم شامل قسدت های مختلفی می شد که در ادامه به فعالیت هایی 

ند  مهندسی مکازیک داشت ی از فعالیت هایی که ارتبا، بیشتری با مهندسی و طراحی در حوزهتشریح برخ

 .پرداخته شده است

 Solid Workوسیله نرم افزار  بهشماتیك  نقشه طراحی -9-2-2

 لوگوی شرکت سرماسل 

اولین کاری که توسااط بنده در شاارکت مذکور ازجام شااد  طراحی لوگوی شاارکت به وساایله زرم افبار    

 گرفته شده از آ  را مشاهده می کنید. ادامه تصویر که در ک بود سالیدور

 

 

 

 

 

 

 

 
 لوگوی شرکت سرماسل 2-9کلش
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 سیستم مرکزی رك 

مواردی استفاده می  سایساتم مرکبی رک از چند کدسرساور موازی ساخته شده است . این سیستم برای   

مین بار اشاود که بار برودتی مورد زیاز بسیار زیاد است و ما می خواهیم فقط از یک سیستم تبرید برای ت 

دلیل اصلی استفاده از این سیستم ها وجود کدسرسورهای موازی می باشد که برای   الزم اساتفاده زداییم. 

زما  هایی که بار سایساتم متغیر است بسیار مناس  می باشد. اساس کار این سیستم این گوزه است که   

یک یا چند کدسرسااور را از مدار زمازی که به باری معاد  زصااف بار طراحی زیاز داشااته باشاایم می توازیم 

ه جویی یاری در صرفخارج کنیم تا بدین صورخ بار کدتری توسط سیستم تامین شود  این عدل تاثیر بس

 مصرف برق دارد.

تا در کاتالوگ ها و سایر قسدت ها  ساط زرم افبار ساالیدورک ازجام شاده است   تو طراحی سایساتم رک   

 م را مشاهده می کنید.استفاده شود. در ادامه تصویر این سیست

 

 

 نمای پشت سیستم مرکزی رك 2-9کلش
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 سیکل تبرید تراکمی 

سایکل حاکم بر سیستم های تبرید عدوما از زوع سیستم های تبرید تراکدی می باشد. این سیکل اجباء و  

قسادت های مشخصی دارد که برای زشا  داد  آ  ها در طرح مورد زظر از شداتیک آ  ها استفاده شده  

م کم بر سیستزقشه سیکل حاشا  داد  اجباء مختلف سیکل می باشد. است و هدف طرح مورد زظر تنها ز

زرم افبار ساالید ورک طراحی شاده اسات و ماهیت سه بعدی آ  در تصویر     به وسایله های تبرید تراکدی 

 . تصویر آ  را در ادامه مشاهده می کنید.زشا  داده زشده است

 

 

 نمای جلوی سیستم مرکزی رك  9-9کلش
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 تیوب در حال تولید طراحی کاتالوگ اواپراتورها و کندانسورهای شل اند -9-2-2

ها مورد زیاز از اواپراتور و کندازسور  به وسیله زرم افبار سالیدورک تهیه شد. در این پرو ه ابتدا تدامی زقشه

و زقشه های موجود طراحی کاتالوگ را شروع شد. برای طراحی گرافیکی کاتالوگ  سسس با استفاده از تصاویر

است  در طراحی کاتالوگ سعی شده است تا فدن رعایت اختصار و شرکت از زرم افبار فتوشاپ استفاده شده 

سااادگی ازتقا  مفهوم به بهترین حالت صااورخ گیرد. کاتالوگ مورد زظر را در پیوساات می توازید مشاااهده  

 زدایید.

 

 شماتیك سیکل تبرید تراکمی 4-9کلش
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 طراحی چیلر ها و انتخاب اجزاء -9-2-9

وره کارآموزی زیب این قسادت اصالی ترین بخش فعالیت بنده در شارکت مورد زظر بود و هدف اصلی از د   

مشاارکت و هدکاری در زمینه های طراحی و مهندسای می باشاد  که در این قسدت سعی شده است تا این    

هدف به طور کامل برآورده شااود. از آ  جایی که شاارکت ساایسااتم های متنوعی را برای پاسااخگویی به زیاز 

شااد  و سااعی شااد تا در مورد این خریدارا  طراحی می زداید  بنابراین ابتدا چند موفااوع مشااخ  ازتخاب 

موفاوعاخ تدام جبئیاخ طراحی و مهندسای اساتخراج شود. در شرکت مورد زظر برای طراحی محصوالخ از    

روش های میازبر فراوازی استفاده می شود که صحیح بود  این روش ها به تجربه ثابت شده است. اما در این 

عایت تدام زکاخ به موفوع پرداخته شود و فدن بخش بیشاتر ساعی شاده اسات تا با رویکرد مهندسای و ر     

 های تجربی زیب به اختصار ذکر شوزد.تشریح روش دقیق و مهندسی شده  روش

 محاسبه بار مورد نیاز 

اولین مرحله محاسبه بار مورد زیاز می باشد ولی در اکثر پرو ه  و تجاری برای طراحی چیلرهای مساکوزی 

رو ه ای که در ادامه و زیازی به محاسابه آ  زدی باشد. برای مثا  پ  های شارکت بار مورد زیاز ذکر می شاود  

بررسای می شاود مربو، به یک واحد تبریق پالساتیک می باشد که آب چیلر برای خنک کاری استفاده می    

 تن تبرید می باشد.  23شود. بار ذکر شده در این پرو ه 

 انتخاب کمپرسور 

یاز را بدازیم. باری که توسااط کارفرما ذکر می شااود  بار واقعی  برای ازتخاب کدسرسااور ما باید بار مورد ز

سایساتم می باشاد. ما با توجه به این بار و دماهای کندازسور و اواپراتور کدسرسور را ازتخاب می کنیم. دمای    

 .اواپراتور را اغلی دو درجه سازتی گراد در زظر می گیریم و دمای کندازسور از رابطه های زیر به دست می آید

𝑇𝑐 = 𝑇𝑤𝑏 +    کندازسور آبی                               25

𝑇𝑐 = 𝑇𝑑𝑏 +  کندازسور هوایی                             22

 برای ازتخاب کدسرسور از کاتالوگ های شرکت های خارجی باید زکاخ زیر را رعایت زداییم:



 
 انجام گرفته توسط دانشجو یهاتیو فعال یمسئله کارآموز انیب 43صفحه 

 

 

 

 

وزد و مورد استفاده آ  ها در ظرفیت های باال کدسرساور های اساکرو از شارکت بیتبر ازتخاب می ش    (2

 می باشد.

کدسرسااورهای اسااکرا  از بین محصااوالخ شاارکت های دازفوس و کوپلند ازتخاب می شااوزد و برای  (2

 ظرفیت های متوسط و پایین در ساختدا  های مسکوزی مناس  می باشند.

اد به دلیل سروصدای زیکدسرساورهای پیساتوزی از بین محصوالخ شرکت بیتبر ازتخاب می شوزد و    (6

 استفاده می شوزد. بیشتر در سردخازه ها

پس از ازتخاب کدسرساور بر اسااس بار واقعی سیستم  پس از این برای ذکر بار سیستم از بار کدسرسور بر   

است که هدیشه مقدار آ  از بار واقعی بیشتر حسا  تن تبرید اساتفاده می شاود  این بار  بار زامی سایستم     

 برابر بار واقعی می باشد. 2ثر مواق  چیبی در حدود است و در اک

 و اواپراتور انتخاب کندانسور 

ابتدا مجدوع بار زامی و واقعی را به دست می آوریم و این بار باید توسط کندازسور به آب یا هوا داده شود. 

ور ندازسور مد  کندازسبنابراین از روی کاتالوگ شرکت های داخلی با توجه به بار حرارتی مورد زیاز و دمای ک

را ازتخاب می کنیم. کندازسورهای هوایی از شرکت زیک تهیه می شوزد و کندازسورهای آبی در شرکت تولید 

 می شوزد. 

ازتخاب اواپراتور بر اساس بار بدست آمده از کدسرسور برای اواپراتور می باشد و برای چیلرها از زوع شل ازد 

 ی آ  را ذکر خواهیم کرد.تیوب است که در ادامه زحوه طراح

  شیر انبساط 

برای ازتخاب شایر ازبسا، از زرم افبار شرکت دازفوس استفاده می شود و با ست کرد  دمای کندازسور و  

اواپراتور و بار زامی سایساتم شایر ازتخاب می شود. بنابراین می توازیم از شیر در زصف بار کامل زیب استفاده    

 کنیم.

 چك والو 

 شیر ازبسا، عدل می کنیم. تخلیه قرار می گیرد و برای ازتخاب آ  زیب مازنداین شیر در خط 
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 سایت گالس، فیلتر درایر و شیربرقی 

این اجباء   بخش کنترلی سایستم هستند و مازند بقیه اجباء با ست کرد  دمای اواپراتور  کندازسور و بار  

ص  آ  ها در خط مای  پس از رسیور می زامی سیستم در زرم افبار شرکت دازفوس ازتخاب می شوزد. محل ز

 باشد. 

 فیلتر ساکشن 

این فیلتر قبل از کدسرسور در خط ساکشن قرار می گیرد و وظیفه آ  تصفیه براده ها و دیگر آلودگی های 

خروجی از اواپراتور می باشد تا وارد کدسرسور زشود. برای ازتخاب آ  از زرم افبار شرکت دازفوس استفاده می 

 شود.

 ر روغن و اویل سپراتورمدا 

این اجباء در چیلرها اساتفاده زدی شوزد و کاربرد آ  ها در سیستم های رک) مرکبی( می باشد. ازتخاب  

 آ  ها زیب مشابه بقیه اجباء می باشد.

 طراحی اواپراتور های شل اند تیوب -9-2-4

ه است و روش دیگر برای طراحی این اواپراتورها دو روش وجود دارد که یک روش تقریبی و براساس تجرب

بر اسااس محاساباخ دقیق مهندسای می باشاد. ابتدا به توفایح روش تجربی مورد اسااتفاده در شرکت می      

 پردازیم.

 روش تجربی 

 در این روش تقریبی زوع لوله ای که برای پاس های اواپراتور ازتخاب می شود  لوله مسی 
𝟓

𝟖

"
می باشد. با  

طو  لوله مورد زیاز به دست می آید. در زهایت با تقسیم این  3خار در فارب توا  کدسرسور بر حس  اس  ب 

طو  بر طو  شل که به صورخ فرفی یک مقدار معقو  در زظر گرفته می شود  تعداد لوله ها در هر پاس به 

سازت یک بفل(.  83ساسس تعداد بفل ها ار زیب به طور تقریبی به دست می آورزد. )برای هر  دسات می آید.  
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دو رینر در ابتدا و ازتهای شال قرار می گیرزد تا لوله ها در آ  ها فیکس شوزد و با قرار داد    زیب آ  پس از

  ساخت اواپراتور کامل می شود. محفظه های دو سر شل

 

 

  روش دقیق 

در این روش برای ازتخاب تدام اجباء محاساباخ دقیق ازجام می شود و براساس روش هدگرایی عدل می  

فبار ها و فایل های اکساال بساایاری برای این روش تولید شااده اساات که مهدترین آ  زرم افبار    کند  زرم ا

Aspen .می باشد. در ادامه به تشریح روش مهندسی طراحی مبد  می پردازیم 

 اصو  و روش های طراحی مبد  های حرارتی شامل موارد زیر است : 

o  تعیین مشخصاخ فرآیند و طراحی 

o ولیک طراحی حرارتی و هیدر 

o  طراحی مکازیکی 

o    محاسباخ مربو، به هبینه و ساخت 

o  فاکتورهای سنجش و بهینه سازی سیستم 

 اواپراتور شل اند تیوب مدل کریری 5-9کلش
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محاسابه موارد باال اکثرا به یکدیگر مرتبط و بر هم تاثیر گذارزد و برای رسید  به طراحی بهینه باید هدبما   

شود تا مشکلی پیش زیاید. روش و  مد زظر قرار گیرزد و حتی مدکن است قبل از طراحی چند بار تکرار ازجام

متدولو ی کلی طراحی فرآیندی بساایار پیچیده اساات  چو  بساایاری از مالحظاخ کدی و کیفی باید مورد   

بررسی قرار گیرزد و از این گذشته در محاسباخ کدی باید دقت کافی مبذو  شود. هدچنین باید بر این زکته 

موارد و مالحظاخ طراحی را حین ازجام پروسه باید اعدا  کرد   تأکید شود که بسته به کاربرد ویژه  برخی از

اما این فارورخ هده موارد باال را در بر زدی گیرد. در ادامه این مالحظاخ گساترده با جبئیاخ بیشتری شرح   

  داده خواهد شد .

 تعیین مشخصات فرآیند و طراحی -2

مراحل در طراحی مبد  حرارتی عنوا  کرد. مشااخصاااخ و ویژگی های  فرآیند را می توا  یکی از مهدترین 

یک مهندس طراح مبد  حرارتی می توازد با هدکاری مهندس طراح سیستم   ویژگی های هوشدندازه ای را 

برای یک مبد  حرارتی تعریف کند و سیستم بهینه ای را ایجاد زداید. الزم است هده ویژگی ها و مشخصاخ 

 استازداردهای صنعتی و تجارب مهندس طراح مشخ  گردزد.  هوشدندازه  بر اساس زیازهای مشتری  

مشخصاخ طراحی و پروسه شامل هده اطالعاخ الزم و مورد زیاز برای طراحی و بهینه سازی مبد  حرارتی تا 

بتوا  از آ  برای یک طراحی خا  استفاده کرد. این اطالعاخ  شامل موارد زیر است : مشخصاخ مسئله برای 

ساااختار مبد   آرایش  جریا  ها   جنس موادی که در ساااخت مبد  اسااتفاده میشااود    شاارایط کار  زوع 

 محدودیت های ساخت   کد ساخت   ایدنی و حفاظت .

از این گذشااته طراحی مبد  حرارتی و مهندس طراح آ  باید تدام تالش خود را بکار گیرزد تا  

 مشخصاخ ورودی مورد زیاز به کدترین میبا  کاهش یابد.  

 مشخصات مسئله  -الف



 
 انجام گرفته توسط دانشجو یهاتیو فعال یمسئله کارآموز انیب 44صفحه 

 

 

 

 

مشاخصااخ مسااله اولین و مهدترین مالحظه ایسات که اساس طراحی را شکل می دهد و پس از آ  آزالیب      

عدلکرد در شرایطی طراحی ازجام میگیرد. مشخصاخ مسئله شامل تعیین مواردی مثل پارامترهای فرآیندی  

ار گرفته شود. پارامتر های طراحی شارایط عدلیاتی و محیطی اسات که قرار است مبد  حرارتی در آ  به ک  

شاامل تعیین زسابت جریا  جرم سایا  ) شامل ازواع سیاالخ و ویژگی های ترمو فیبیکی آ  ها (   دماهای    

ورودی و فشاارها   شادخ های جریا    ترکی  سیا    کیفیت بخار   بار حرارتی   افت فشار مجاز   زوسازاخ   

در پارامترهای پروسه یا محیط   پارامترهایی مثل ازدازه کلی     وز   در دما و فشار ورودی به واسطه تغییراخ

  خوا  خورزدگی و رساوب زایی سایا     محدودیت های طراحی از )جدله هبینه   موادی که باید استفاده   

شاوزد   آرایش و چیدما  جریا    ازواع مبد  حرارتی (    شارایط محیط کارکرد ) اعم از ایدنی   فرسایش     

 طح دما و تاثیراخ محیطی ( س

 عواملی که باید در زظر گرفته شود عبارتند از :

 شرایط آب و هوایی : حداقل دمای محیط   میبا  بارزدگی ) بارا    برف   تگرگ ( و رطوبت 

 محیط عدلیاتی  : مجاورخ با دریا   صحرا   مناطق قاره ای   مناطق زلبله خیب   باد خیب و غبار خیب

: میبا  زبدیکی به ساااختدا   ها یا سااایر تجهیباخ حرارتی و برودتی   جهت باد غال    طو  و زقشااه محل 

 میبا  لوله کشی های الزم و ....

اگر محدودیت های بسایار زیادی در زظر گرفته شاود در آ  صاورخ مدکن است طراحی عدلی زباشد که در    

و سنگین ازجام شود. طراح مبد  حرارتی و چنین صورتی الزم است بین پارامترهای مختلف سنجش و سبک 

 مهندس طراح سیستم باید در این مرحله با هدکاری هم بهترین مشخصاخ را برای سیستم ازتخاب کنند.

 مشخصات مبدل حرارتی   -ب

با تعیین مشخصاخ مسئله و بر اساس اطالعاخ و تجربیاخ مهندس طراح   ابتدا ساختار مبد  و آرایش جریا  

 گردد . ازتخاب زوع ساختار بستگی به پارامترهای زیر دارد :ازتخاب می 

 سیاالخ ) گاز یا مای  یا تبخیر یا میعا  یک سیا  ( -2
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 دماها و فشارهای عدلیاتی -2

 جرم گرفتگی   خورزدگی و سازگاری سیا  با مصالح به کار برده شده  -6

 میبا  زشتی مجاز سیستم -4

 بد  حرارتیهبینه و تکنولو ی های قابل دسترس برای ساخت م -5

ازتخاب آرایش جریا  خا  ساایا  به اثر بخشاای مبد    زوع ساااختار مبد    کازا  های باالدسااتی و پایین 

دساتی مبد    تنش های حرراتی مجاز و سایر معیارهای و محدودیت های طراحی بستگی دارد . مسیر قرار  

مدکن اساات به وساایله ساایسااتم  گرفتن مبد  حرارتی   محل لوله های ورودی و خروجی و موارد دیگر هم

تعیین شاوزد که البته می توا  با مالحظه فااای در دساترس و کازا  کشی های ازجام شده آ  ها را اصالح    

 کرد .

در گام دوم باید هندساه ساطح یا مرکبی و مواد سااززده ازتخاب شوزد . هندسه مرکبی ) مثل زوع پوسته      

( و ساایر موارد ( برای یه مبد  پوسته و لوله ازتخاب می شوزد در  تعداد مجراها   هندساه تیغه ها ) بافل ها  

حالی که هندسه سطح برای مبد  صفحه ای   با سطوح پره دار و بازیاب گرما ازتخاب میشود. معیارهای کدی 

و کیفی فراوازی برای ازتخاب سااطح وجود دارد. معیارهای کیفی برای ازتخاب سااطح عبارتند از : دما و فشااار 

رد   تجربه و قوه تشخی  طراح   خوردگی   رسوباخ و جرم گرفتگی   فرسایش   آلودگی سیا    هبینه کارک

  در دساترس پذیری ساطوح   ساخت و تولید   فروریاخ زگه داری   قابلیت اعتداد و ایدنی. در مورد مبد    

دی مرکبی در زظر گرفته های حرارتی پوساته و لوله   معیارهایی که برای ازتخاب هندسه مرکبی یا طرح بن 

می شاود عبارخ ازد از : عدلکرد ازتقا  حرارخ در افت فشاار تعیین شاده   فشارها و دماهای کارکرد   تنش    

های فشااری و حرارتی اثر زشست احتدالی بر پروسه   مشخصاخ خورزدگی سیاالخ   جرم گرفتگی   قابلیت  

رتعاش مجاز زاشی از جریا (   ایدنی   هبینه ساخت تدیب کاری   مشکالخ فرآیندی محدود کننده ) حداقل ا

و زگه داری و تعدیراخ . عالوه بر اینها   مهدترین عاملی که باید در زظر گرفته شاود این است که چه سیالی  

 در سدت پوسته و چه سیالی در سدت لوله جریا  می یابد.
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 که : رسوب کنندگی بیشتر   فشار باالتر   در مبد  پوسته و لوله سیا  درو  لوله به گوزه ای ازتخاب میشود

  خوردزدگی بیشتر   ویسکوزیته و فری  ازتقا  حرارخ کوچکتری داشته باشد .

 طراحی حرارتی و هیدرولیکی -2
 

طراحی حرارتی و هیدرولیکی مبد  های حرارتی شااامل تعیین مقدار ازتقا  حرارخ و ارزیابی افت فشااار یا  

 سایبینر مبد  است .

 راحی حرارتی ط -الف

طراحی حرارتی شاامل تعیین سااده فارای  ازتقا  حرارخ سیا  دو طرف برای بدست آورد  فری  ازتقا     

( است. با در زظر گرفتن مقداری منطقی برای فری  جرم گرفتگی  Uحرارخ در حالت بدو  جرم گرفتگی )

TAUqا توجه به آ  و استفاده از معادله ( به دست می آید که بdUفری  ازتقا  حرارخ کلی ) d  سطح  

 مورد زیاز مشخ  خواهد شد .

برای طراحی حرارتی یا پیش بینی عدلکرد یک مبد  حرارتی   بایستی روابطی بین زرخ ازتقا  حرارخ کلی و 

سااطح ازتقا  کدیت هایی مازند دماهای ورودی و خروجی ساایا    فااری  ازتقا  حرارخ کلی و مساااحت  

 حرارخ به دست آورد که می توا  با اعدا  مواززه ازر ی کلی برای دو سیا    دو رابطه به دست آورد. 

زرخ کلی ازتقا  حرارخ بین سیا  گرم و سرد باشد و ازتقا  حرارخ بین مبد  حرارتی و محیط و  qمثال اگر 

 زه ازر ی   زتیجه می شود :تغییراخ ازر ی جنبشی و پتازسیل زاچیب باشد   با اعدا  مواز

)( ,,
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.
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شرایط  i,oاشاره به سیا  سرد و گرم دارزد در حالی که  h,cآزتالسی سایا  اسات   ازدیساهای     hکه در آ  

بت خروجی و ورودی را مشخ  می کنند . اگر در هیچ یک از سیاالخ تغییر فازی رخ زدهد و گرمای ویژه ثا

 فرض شود   روابط فوق به صورخ زیر در می آیند : 
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 دمای ظاهر شده در این معادالخ   دمای متوسط در مقاط  مربوطه ازد .

معادله ازتقا  حرارخ را می توا  به صاورخ زیر زیب زشا  داد که در آ  اختالف دمای متوسط در طو  مبد   

اختالف دمای متوسط در طو   mTگرم و سارد در یک مقط  می شاود : )   جایگبین اختالف دمای سایا   

 مبد  است(

mTUAq  

 طراحی هیدرولیکی  -ب

هدازطور که ذکر شاد طراحی هیدرولیکی شاامل ارزیابی افت فشار و سایبینر مبد  است . دلیل عدده افت   

زاشای از جریا   سیاالخ درو  لوله و پوسته مبد  است. اصطکاک   فشاار در مبد  های حرارتی   اصاطکاک  

زاشای از ازبساا، و ازقباض زاگهازی و یا معکوس شاد  جهت جریا  زیب موج  افت فشار می شود. تغییراخ    

بوجود آمده در کلگی و ازر ی جنبشای زیب می توازد بر افت فشاار موثر باشاد ولی این تاثیراخ زسبتا کوچک    

   در اغل  محاسباخ طراحی از آزها صرف زظر کرد.است و می توا

 مسائل مربوط به طراحی حرارتی مبدل حرارتی  -ج

از زقطه زظر آزالیب کدی  مسااائل متعددی در مورد طراحی مبد  حرارتی وجود دارد. مسااائل دسااته بندی و 

 ازدازه بندی دو مورد از ساده ترین و مهم ترین این مسائل هستند.

   یمسئله دسته بند

تعیین ازتقا  حرارخ و عدلکرد افت فشار مبد  موجود یا مبدلی که از قبل ازدازه های آ  تعیین شده است را 

rating problem     می گویند. ورودی های مربو، به زساابت مساائله عبارتند از : ساااختار مبد  حرارتی

ف   از جدله مشاخصاخ افت  آرایش جریا    ابعاد طراحی  جبئیاخ کامل مواد و هندساه ساطح در هر دو طر  

فشااار و ازتقا  حرارخ اسااکالر   زساابت های جریا  ساایا   دماهای ورودی و عوامل رسااوب گیری . دمای   
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خروجی سایا   زسبت ازتقا  حرارخ و افت فشار در هر طرف مبد  حرارتی هم باید مد زظر قرار داده شوزد.  

 سئله شبیه سازی می شناسند.مسئله دسته بندی را گاهی اوقاخ تحت عنوا  عدلکرد یا م

 مسئله اندازه بندی

در مفاد کلی و گسترده  طراحی مبد  حرارتی جدید به معنای ازتخاب و تعیین ازواع ساختار مبد    آرایش  

جریا   ازتخاب مواد ساززده پره ها و صفحه ها و ازدازه فیبیکی مبد  برای برآورد  ازتقا  حرارخ تعیین شده 

است. به هر حا  در مسئله ازدازه بندی برای یک مبد  حرارتی با سطوح پره دار   باید به و افت فشاار مجاز  

تعیین ازدازه های فیبیکی )اعم از طو   پهنا  ارتفاع و سااطح مقط  هر طرف( مبد  حرارتی پرداخته شااود و 

    تعداد و قطر لوله در مورد مبد  های پوسته و لوله   موفوع ازدازه بندی به تعیین زوع پوسته   قطر و طو

 ها   طرح بندی لوله   آرایش گذرها ) مسیر عبور لوله ها ( و موارد مشابه اطالق می شود .

 روش های اساسی طراحی حرارتی و هیدرولیکی -د

بر اساس تعداد متغیرهای مربو، با آزالیب مبد  حرارتی   گروه های وابسته و مستقل بدو  بعد فرمو  بندی 

بط بین گروه های بدو  بعد یا اسکالر برای آرایش های مختلف جریا  تعیین می شوزد.بر اساس می شوزد. روا

  ε-NTU ازتخاب گروه های بدو  بعد   از چند روش برای طراحی اساتفاده شده است. این شیوه ها شامل   

p-NTU  فاکتور تصاحیح  MTD ده است؛ زشا  داده ش 2و سایر شیوه ها می باشند. هدازگوزه که در شکل

ورودی های به فرآیند حرارتی و هیدرولیکی عبارتند از ازتقا  حرارخ ساطحی و مشاخصااخ سایش جریا       

 ویژگی های هندسی   ویژگی های ترموفیبیک سیاالخ و مشخصاخ طراحی و پروسه . 

 مشخصات اساسی سطح   -ه

هدچنین فری  ازتقا   زشا  می دهند. fو  Nuیا  jمشاخصااخ اسااسای ساطح برای هر طرف سایا  را با       

  زسابت جریا  جرم سایا  که با  p  افت فشاار با   hحرارخ با 
.

m  سرعت جرم سیا  با  G  زشا  داده می
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شاود. مشاخصااخ دقیق و معتبر اسااسی سطح یک ورودی کلیدی برای طراحی حرارتی و هیدرولیک مبد      

 محسوب  می شود.

 صات هندسی سطح  مشخ -و

برای آزالیب ازتقا  حرارخ و افت فشار  حداقل مشخصاخ هندسی سطح ازتقا  حرارخ مورد زیاز برای هر کدام 

  سااطح  0Aاز وجه های یک مبد  حرارتی دو ساایالی   عبارخ اساات از : مینیدم مساااحت عاری از جریا  

گرماکه شااامل مساااحت دو قساادت اصاالی و پره ها   قطر  Aو مساااحت سااطح ازتقا   frAجلویی مرکبی  

اساات. این کدیت ها با اتخاذ سااطح ازتقا  حرارخ و هسااته محاساابه می   Lو طو  جریا   hDهیدرولیکی 

شاوزد. برای قسادت پوساته  مبد  حرارتی پوسته و لوله   مساحت گذرگاهای گوزاگو  جریا  هم مورد زیاز    

 است. 

 مشخصات ترموفیزیکی   -ر

ی طراحی حرارتی و هیدرولیکی   مشاخصااخ ترموفیبیکی زیر برای سایاالخ مورد زیاز است : ویسکوزیته    برا

. برای دیوار  فااری  هدایت حرارتی  kو فااری  هدایت حرارتی  pc  حرارخ ویژه  ρ  دازساایتهμدینامیکی 

 مصالح بکار رفته و گرمای ویژه آ  ها زیب مورد زیاز می باشد . 

 طراحی حرارتی و هیدرولیکیراه حل مسائل  -ز

راه حل ها برای مساائل زسبت بندی  و ازدازه بندی ماهیت عددی و محاسباتی دارزد. هده داده های تجربی  

مربو، به ازتقا  گرما و ویژگی های فرسااایش ساایا  و سااایر ویژگی های دائدی برای محاسااباخ مورد زیاز  

  با استفاده از برزامه های کامسوتری و زرم افبارهای هساتند. بواساطه پیچیدگی محاساباخ این فرآیندها اغل   

ویژه محاسابه می شاوزد. از آزجا که متغیرهای هندسای و وفاعیت های  متعددی وابسااته به شرایط کاردر     

مسائله ازدازه بندی وجود دارد لذا موفوع فرمو  بندی بهترین راه حل طراحی ) ازتخاب مقادیر این متغیرها  

ا  هده راه حل های مدکن که معیارهای عدلکرد و طراحی را برآورده می کنند   مطرح و پاارامترهاا ( در می  
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اسات . این خواساته تنها با به کارگیری تکنیک های بهینه سازی محاسباخ بعد از تعیین ازدازه اولیه محقق   

 .میشود تا اهداف طراحی مبد  حرارتی در میا  چهار چوب محدودیت های تحدیلی بهینه سازی شود 

 طراحی مکانیکی  -9

برای تادین اینکه مبد  حرارتی تحت شرایط پایدار   به هنگام حدل و زقل   به هنگام راه ازدازی و خاموش 

کرد  موقت یا دراز مدخ سیستم تحت شرایط زیده بار در طو  مدتی که کار می کند   شرایط خود را حفظ 

ک  از الدا  های تباد  حرارتی ) هسته یا ماتریسی کند   الزم اسات طراحی مکازیکی ازجام شاود. مبد  مر  

که ازتقا  حرارخ در آ  اتفاق می افتد (  و الدا  های توزی  کننده سایا  )زظیر هدرها  شیرها   مخب  ها    

زاز  های ورودی و خروجی   لوله ها   آب بند ها ( اساات. طراحی مکازیکی و سااااختاری باید برای تک تک  

. هدچنین الزم است این زکته به خاطر سسرده شود که طراحی ساختاری مبد  حرارتی از الدا  ها ازجام شود

 اهدیت ویژه ای برخوردار است. 

هسته مبد  گرمایی برای استحکام ساختار های مورد زیاز طراحی می شود. برای طراحی ساختار باید عواملی 

اد ساززده مد زظر قرار داده شود. محاسباخ هدچو  دما   فشاار  خورزدگی یا واکنش شایدیایی سیاالخ با مو  

مربو، به تنش حرارتی و فشاااری برای تعیین فااخامت قساادت های مهم در مبد  ها زظیر پره   صاافحه    

پوساته و صفحه لوله باید مورد توجه قرار گیرد . یک راه برای ازتخاب صحیح مواد و روش های اتصا  ) زظیر  

برزج کاری( این است که به دما   فشار   زوع سیاالخ   خوردگی و جرم جوش کاری  لحیم کاری  پرچ کرد  و 

 گرفتگی احتدالی   طو  عدر طراحی و سایر موارد توجه شود. 

به طور مشاابه از تکنیک های صحیح اتصا  باید برای  اتصاالخ لوله به هدرها ) سر شیرها (  اتصاالخ لوله به  

سایر موارد استفاده زدود. این شیوه های اتصا  معدوال قبل از ازجام صفحه لوله   اتصاالخ گسترش؛ فلنج ها و 

آزالیب حرارتی و هیدرولیک ازتخاب می شوزد. در این مرحله هم باید زسبت به مسائل کارکردی دستگاه دقت 

 کافی داشت . 
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دخ زما     تنش حرارتی و محاساباخ خستگی هم باید ازجام شوزد تا مازایی و طو  عدر مبد  حرارتی برای م 

راه ازدازی و دوره خاموشی با تخدین محاسبه گردد. از این گذشته  برخی از مسائل کاری که کدتر بدیهی به 

 زظر می رسند باید مورد مالحظه دقیق قرار گیرزد. 

هدچنین الزم اسات بررسی و چک های الزم ازجام شود تا لرزش های زاشی از جریا  سیا  به حداقل برسد   

رزش ها موج  بروز پدیده هایی هدچو  خسااتگی  خوردگی و موارد مشااابه می شااوزد. ساارعت  چو  این ل

جریا  سایا  هم باید چک گردد تا فرسودگی   خوردگی و جرم گرفتگی به حداقل برسد. در این مرحله هم  

ه این الزم است توجه زیادی به مسائل کارکرد شود و در صورخ وجود زسبت به حذف آزها اقدام شود. از جدل

 مسائل می توا  به یخبدگی و زاپایداری اشاره زدود.

طراحی صحیح اببارهای توزی  سیا  )شامل سرشیرها  مخاز  ذخیره   مازیفولدها  زاز  ها و لوله های ورودی 

و خروجی ( هم باید عالوه بر هسته مبد  حرارتی ازجام گیرد تا این تادین ایجاد شود که هیچکدام از موارد 

 و خستگی در طو  مدخ کارکرد مبد  حرارتی به عنوا  یک مشکل خا  محسوب زدی شوزد. خوردگی 

مبد  حرارتی را می توا  بر روی زمین   ساقف در اتاق یا محیط باز یا بر روی سیستم در کنار سایر قسدت  

ه ها   ها زصاا  زدود. پشااتیبازی ساااختاری در مبد  های حرارتی زیازمند به طراحی صااحیح پای  هها و مؤلف

متعلقاخ و ساایر قسادت های مناسا  اسات تا این تاادین ایجاد شود که هیچگوزه ایرادی بخاطر لرزش و      

 بارهای تحدیلی و خستگی ایجاد زدی شود.

در طراحی مکازیکی باید توجه بسااایاری به فاااروریاخ مربو، به زگهداری هدچو  تدیب کاری   تعدیراخ و  

محدودیت های مربو، به حدل و زقل هم هدازند ازدازه کلی باید  سارویس دهی مجدد و بازرساای کلی زدود. 

 مورد توجه قرار داده شوزد. 

هر مبد  حرارتی باید با اسااتازداردها و کدهای محلی  اسااتازی  کشااوری و بین الدللی ) هدچو  اسااتازدارد  

TEMA   کد مخاز  تحت فشاار  ASME  ی به گوزه و غیره ( هدخوازی داشاته باشد و باید طراحی مکازیک

ای مطلوب ازجام گیرد تا بهترین عدلکرد حرارتی را برای آ  شاهد باشیم. مبد  های حرارتی به ویژه زیازمند 
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به طراحی سااختاری هساتند تا کدها واستازداردها را برای یک یا چندتا از شرایط زیر برآورده کنند : کار در   

وجه سایکل های فشار و دما در طو  مدخ طراحی   شارایط ساخت )فشاار و دمای بسایار باال(  تعداد قابل ت    

معیاارهای زلبله   کاربرد ویژه برای محل هایی که ازجام تسااات های ویژه   تعدیر و تعویم و موارد دیگر به  

آساازی مقدور زیست؛ طراحی ساختاری شامل تنش حرارتی  خستگی و آزالیب خبش است تا طو  عدر مبد   

 حرارتی محاسبه شود. 

خی از جنبه های طراحی مکازیکی را باید قبل از طراحی حرارتی مد زظر قرار داد  یک کار مشترک هر چند بر

در برخی از مبد  های حرارتی این اساات که ابتدا زساابت به طراحی مبد  ها اقدام شااود به این منظور که  

شود و تکرارهای فاروریاخ هیدرولیکی و حرارتی برآورده گردزد و بعد طراحی از زظر طراحی ساختاری چک  

الزم ازجام شااود تا اینکه فااروریاخ حرارتی و هیدرولیک و طراحی ساااختاری با هم برآورده گردزد. بنابراین  

طراحی مکازیکی مبد  های حرارتی به هدا  ازدازه طراحی حرارتی مهم و مشاکل تر از آ  است؛ چو  هده  

خویش تکیه کند. بسیاری از معیارهای طراحی  چیب تحلیلی زیست و فرد باید بر تجارب  آزمایشاخ و عدلکرد

 مکازیکی باید به صورخ هدبما  مورد توجه قرار داده شوزد. 

زشا  داده شده است  چندین راه حل بهینه شده بعد از تکدیل طراحی های مکازیکی  2هدازگوزه که در شکل

عوامل گوزاگو  و مد زظر و حرارتی در دساترس قرار می گیرزد. طراح بعد از سنجش و سبک سنگین کرد   

قرار داد  مالحظاخ تولید و تخدین هبینه ها  سرازجام بهترین گبینه را ازتخاب می کند. در مورد مبد  های 

به طراحی مکازیکی مربو، اساات   لذا قیدت  TEMAپوسااته و لوله هم  از آزجا که جبئیاخ اسااتازداردهای 

 ام می شود و طرح های زهایی بعد از آ  ازجام می شود. گذاری مبد  ها قبل از اتدام طراحی مکازیکی ازج

 مالحظات مربوط به تولید و تخمین  هزینه ها  -4

مالحظاخ تولید و تخدین هبینه ها برای آ  راه حل های بهینه شده ای در زظر گرفته می شوزد که مربو، به 

 مالحظاخ طراحی مکازیکی و حرارتی هستند. 
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 مالحظات تولید و ساخت -الف

سااااخت و تولید را می توا  به مالحظاخ مربو، به تجهیباخ تولید و مالحظاخ پردازش تقسااایم  خمالحظا

بنادی کرد و در کنار آ  ها معیارهای کیفی دیگر را هم مد زظر قرار داد. مالحظاخ تجهیباتی که بر طراحی  

زو   در دساااترس پذیری و محدودیت هم تأثیر می گذارزد عبارتند از : ازتخاب اببارهای کار در برابر اببارهای 

های قال  ها   اببارها   ماشااین ها  کوره ها و مکا  هایی که کارخازجاخ تولید در آزجا واق  شااده ازد   تولید 

 در برابر زما  خاموشی سیستم ها و تامین بودجه برای کاالهای سرمایه ای.

اینکه چگوزه قطعاخ و مؤلفه های مبد   مالحظااخ مربو، باه پردازش هم عباارتند از: مالحظاخ مربو، به    

حرارتی ساااخته می شااوزد و زهایتا سااوار می شااوزد. این خود شااامل تولید تک تک قطعاخ در تلرازس های 

مشاخ  شاده است و عبارخ است از : روزد قطعاخ  ازبار کرد  مبدلها و زهایتا برزج کاری های  لحیم کاری    

ساطوح ازتقا  گرما   اتصااالخ عاری از زشاات  و سوار کرد  سر   جوشاکاری یا گساترش مکازیکی لوله ها یا   

شایرها  مخاز  ذخیره  مازیفولدها )چند راهه ها(  زازوها و برگشت دهنده ها  سوار کرد  لوله ها  شستشو و  

زظافت مبدلها  تسات زشاتی  ساوار کرد  مبد  ها بر روی سیستم و پشتیبازی ساختاری . زه تنها تجهیباخ    

بویژه زمازی که قرار است  –کل مالحظاخ مربو، به پردازش   امروزه مورد ارزیابی قرار می گیرزد تولید بلکه 

یک طراحی جدید از مبد  حرارتی روزدایی شود. سایر معیارهای ارزیابی شامل تاریخ تحویل  حجم کار  خط 

 مشی کدسازی و تخدین زقا، قوخ رقبا می باشند. 

 برآورد هزینه   -ب

ی که به آزها هبینه های طو  عدر سااایساااتم هم می گویند هدراه با مبد  حرارتی می توازد هبینه های کل

تحت عنوا  هبینه های سرمایه گذاری  زص   کارکرد و گاهی هم هبینه های مربو، به دف  و فرسوده کرد  

هیه سایساتم باشاد . هبینه های مربو، به سارمایه گذاری )کامال زصا  شاده( شامل هبینه های طراحی  ت      

مصاالح  تولید )اعم از هبینه ماشاین آالخ  کارگر و هبینه های کلی (  تست  حدل و زقل  زص  و استهالک   
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می باشاد. زصا  مبد  در یک ساایت در مورد برخی از مبدلها گاهی آزقدر زیاد می شود که با هبینه برخی    

ینه های برق مربو، به راه ازدازی مبادله گرهای پوسته و لوله برابری می کند. هبینه های کارکردی شامل هب

پدپ ساایا   هبینه های بیده و فاادازت و زگهداری و تعدیر و کم شااد  تولید به خاطر خرابی و هبینه های 

برق مصرفی و هبینه های راه ازدازی مجدد در صورخ خراب شد  سیستم می باشد. تخدین برخی هبینه ها 

 رحله طراحی ازجام داد. خیلی سخت است ولی برخی را می توا  در هدا  م

 اکتورهای الزم برای  سبك و سنگین کردن ف  -5

بعد از ارزیابی دقیق مالحظاخ طراحی تولید  مکازیکی و حرارتی  تخدین هبینه ها باید به هدا  صااورتی که 

وازیم در فوق عنوا  شاد  ازجام گردد. اکنو  بعد از اقداماخ یاد شده ما در مرحله ای قرار می گیریم که می ت 

ارزیابی را بر اساس سبک و سنگین کرد  فاکتورها ازجام دهیم. این کار می توازد با مد زظر قرار داد  وز  و 

هبینه های مربو، به افت فشااار  عدلکرد ازتقا  گرما  ازدازه کلی  میبا  زشااتی  هبینه های اولیه برای طو  

ه ازجام شااود. عوامل ساابک و ساانگین کرد  عدر مبد  حرارتی در برابر خوردگی و خسااتگی و موارد مشاااب

مربو، به ورودی فیبیکی هم شاامل مشاخصااخ مسئله و مد زظر قرار داد  هده محدودیت های تحدیلی از    

جدله شارایط کاری ازجام می شاود. آزالیب سبک و سنگین کرد  شامل شرایط و مالحظاخ اقتصادی و قازو    

 می باشد.  دوم ترمودینامیک در مورد طراحی مبد  حرارتی

اگر مبد  حرارتی تنها یک مؤلفه از سایساتم یا سیکل ترمودینامیک باشد  طراحی بهینه سیستم باید ازجام   

برسایم به این منظور که تجهیباخ  هبینه ها و سایر موارد به حداقل برسند. در یک چنین   qp,گیرد تا به 

بار دیگر فرمو  بندی می شااود و این کار بعد از طراحی بهینه موردی   مساائله طراحی مبد  حرارتی برای 

 ازجام می شود و سرازجام هم فاکتورهای سبک و سنگین کرد  اعدا  می شوزد. 
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 طراحی بهینه   -5

خروجی زهایی آزالیبهای کدی و کیفی   یک طراحی بهینه اسات که میتوا  چندین مورد طراحی ) بسته به  

 سی در زظر گرفته شده (  به مشتری عرفه کرد . تعداد سطح یا هسته هند

 سایر مالحظات  -5

اگر مبد  حرارتی مشخصاخ طراحی جدیدی را شامل شود   این می توازد یک بخش مهم و تعیین کننده ای 

از سایساتم باشد یا اگر قرار باشد مد  و طرح اولیه  که در آزمایشگاه تست های الزم بر روی آ  ازجام شده   

تولید ازبوه برسد  الزم است در مورد آیتم های زیر اطدینا  کافی جل  شود: ازتقا  گرمایی سیستم  است؛ به 

ی می شود  ویژگ افت فشاار و عدلکرد آ  که به عنوا  مؤلفه ای از کل سیستم یا بخشی از آ  در زظر گرفته 

 هایی زظیر خستگی  سیکل دمایی  خوردگی و ویژگی های فرسایش و زیب حد فشار.

 



 
 )ی)در قالب طرح کارورزیقابل انجام در محل کارآموز یهاپروژه شنهادیپ 53صفحه 

 

 

 

 

 )در قالب طرح کارورزی)م در محل کارآموزیهای قابل انجاپیشنهاد پروژه:4 فصل

به عنوا  پرو ه کارورزی می توا  سیستم های تولید شده در شرکت را از لحاظ بار برودتی و مصرف برق 

 بهینه سازی زدود.

  ها در صنای  و بررسی امکا  استفاده از آ 2coپرو ه دوم هم می توازد امکا  سنجی تولید سیستم های 

 برودتی ایرا  باشد.
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