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  تبرید پیشرفتهدوره آموزشی 
در ایـن دوره بـا مطالـب    . پیش نیاز این دوره ، دوره آموزشی سیستم هـاي برودتـی اسـت         

  :مطالب مورد بچث به شرح ذیل است . بیشتري از سیستم برودتی آشنا می شوید
  
  روش هاي کنترل فشار کاندنسر -1

نـشر هـاي هـوائی آشـنا مـی       با روشی دیگر از کنترل فشار کاندنسر در کاند         در این قسمت  
مزایا و معایـب ایـن   . در این روش از یک یا دو عدد شیر مخصوص استفاده می شود     . شوید

  .سیستم مورد بررسی قرار می گیرد
  

  انواع  شیر هاي انبساط -2
آشنا می  ) بجز شیر انبساط ترموستاتیکی   (در این قسمت با انواع دیگري از شیرهاي انبساط          

مزایا و معایب هر کدام از این شـیرها         .  آنها مورد بررسی قرار می گیرد      موارد استفاده . شوید
  .توضیح داده می شود

  

  لوله موئی -3
در سیستم هاي برودتی که به جاي شیر انبساط از لوله موئی استفاده می شود مورد بررسـی       

اب براي انتخ . نکات مهم در انتخاب و نصب لوله موئی آموزش داده می شود           . قرار می گیرد  
همچنین براي جایگزین کردن .  نرم افزار مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد        ،اولیه لوله موئی  

معرفـی و نحـوه اسـتفاده از آن    یک سایز از لوله موئی با سایز هاي دیگر ، فرمول محاسـبه      
  .آموزش داده می شود
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  کنترل ظرفیت  -4 
مزایا و معایـب هـر      . می شوند در این قسمت انواع روش هاي کنترل ظرفیت سیستم معرفی           

در ایـن   . یکی از این روش ها ، روش کنترل ظرفیت با گاز داغ است            . کدام بررسی می شود   
روش از نوعی شیر مخصوص استفاده می شود که نحوه انتخاب آن به طـور کامـل توضـیح              

  .داده می شود
  

  انواع دیفراست -5 
ماننـد  . اسـت ) برفک زدائی (عی دیفراست   در سیستم برودتی، بسته به کاربرد آن ، نیاز به نو          

در این قسمت انواع دیفراست معرفی مـی شـوند و معایـب و              ... سردخانه ها ، یخ ساز ها و      
  .مزایاي هر کدام توضیح داده می شود

  

  باالنس سیستم برودتی -6 
هـیچ وقـت   ) کمپرسور ، اواپراتـور و کاندنـسر     (در زمان انتخاب دستگاه هاي اصلی سیستم        

هائی با ظرفیت هاي مورد نیاز وجود ندارد و طـراح بایـد دسـتگاه اي بـا ظرفیـت              دستگاه  
وقتی این دستگاه ها با هم در مدار قرار می گیرند ، به اصطالح خود را  . تخاب کند باالتري ان 

طراح قبـل از نـصب و راه        ). نسنقطه باال (باالنس کرده و در یک نقطه کارکرد کار می کنند           
اندازي می تواند با روش گرافیکی و یا محاسباتی دستگاه هاي انتخاب کرده را مورد بررسی 
قرار دهد و بفهمد که این دستگاه ها به صورت یک مجموعه در چه نقطه کارکرد کار خواهند 

   .کرد
  .وددر این قسمت دو روش گرافیکی و محاسباتی باالنس آموزش داده می ش
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  سایکرومتري -7 
. براي گرم یا سرد کردن هوا حتما به این علـم نیـاز اسـت             . یعنی علم هوا  علم سایکرومتري   

در این بخش تمام پارامترهاي مهـم       . سایکرومتري اساس کار تهویه مطبوع به شمار می رود        
ر رابطه بین این پـارامتر هـا روي نمـوداري رسـم شـده و بـه نمـودا                  . هوا معرفی می شوند   

روش استتفاده از این نمودار به طور کامل آموزش داده شـده و             . سایکروکتري معروف است  
مـورد  ) رطوبت واقعی ، درصد اشباع و رطوبـت نـسبی  (تفاوت بین سه پارامتر مهم رطوبت       

کلیه پروسس هایی که روي هوا می تـوان انجـام داد معرفـی شـده و     . بررسی قرار می گیرد 
اختالط دو هوا مورد بررسی قرار می کرد و نحـوه پیـدا کـردن               . روي نمودار رسم می شود    

در انتهاي این مبحـث کلیـه معـدالت ریاضـی           . شرایط هواي اختالط آموزش داده می شود      
  .مربوط به این علم معرفی و نحوه استفاده از آنها آموزش داده می شود

  

8- Primary & Secondary Pumping 

ه ، اصول این روش پمپاژ توضیح داده می شود و مزایا و     ثانوی-در قسمت سیستم پمپاژ اولیه    
در سیستم هاي خیلی بزرگ ، مصرف کننده نیاز بـه دبـی       . معایب این سیستم ارائه می گردد     

اگـر ایـن سیـستم      . آبی بیشتر و یا کمتر از چیلر دارد و لذا این روش بسیار کاربردي اسـت               
ننده تامین نشده و از طرف دیگر مصرف اشتباه طراحی و یا اجرا شود ، بار برودتی مصرف ک      

  .بسیار زیاد انرژي را به دنبال خواهد داشت
  
   انتخاب صحیح هواساز براي مصرف کننده-9
در این .  قسمت ، طراحی صحیح هواساز براي یک مصرف کننده توضیح داده می شود این در

ه مـصرف کننـده     د دید که چرا هواساز نباید صرفا با بار محاسبه شـد           قسمت طراحان خواهن  
  ....انتخاب و طراحی گردد

 با آرزوي موفقیت


