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  اصول هیدرولیک و تبرید در چیلرهاي آبیدوره آموزشی 
 ثدر این دوره مطالب بسیار مفید و مهم در رابطه با اصول هیدرولیک آب در موتورخانه بح         

  : ذیل است حث به شرحمطالب مورد ب. می شود
  
  Dry Cooler –خنک کننده مدار بسته  -1

 خنک کردن آب توسط هوا استفاده می        خنک کننده مدار بسته همانند رادیاتور اتومبیل براي       
در این قسمت این دستگاه معرفی و شرایط کاري و موارد استفاده از  آن بررسـی مـی     . شود
  .شود

  

  برج خنک کننده -2
در این مبحث شرایط کارکرد . براي خنک کردن آب می توان از برج خنک کننده استفاده کرد

  .می شودبرج خنک کننده و اصول اولیه آن آموزش داده 
  

  معناي فشار ارتفاع -3
کاربردهـاي  . فشار ستون آب توضیح داده شده و نحوه محاسبه آن آمـوزش داده مـی شـود         

بسیار مهم فشار ارتفاع معرفی شده و روش استفاده مفید از آن در موتورخانه بررسـی مـی                   
بدسـت آورد   در اینجا کارآموز به اهمیت فشار ارتفاع و اطالعاتی که از آن می تواند                 . شود

  .مطلع می شود
  

  افت فشار -4
نحوه تخمین ساده آن آمـوزش داده  . افت فشار در لوله هاي آب مورد بررسی قرار می گیرد    

درك صحیح از افت . شده و عواملی که باعث تغییر در افت فشار می شوند معرفی می شوند            
  .فشار اساس کار با پمپ است لذا اهمیت آموزش صحیح آن واضح است
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  فشارها در سیستم هیدرولیک -5
در این قسمت دو مفهوم مهم ، فشار ارتفاع و افت فشار که قبال آموزش داده شده، بـه کـار                      

در اینجـا اهمیـت   . گرفته شده و نحوه استفاده کاربردي از آنها مورد بررسی قرار مـی گیـرد        
  .استفاده از فشار سنج در موتورخانه ها درك می شود

  

  پمپها -6
 هد و دبی بررسـی       فشار مثبت ،   پارامتر هاي . رکرد پمپ توضیح داده می شود     اصول کلی کا  

روش رسـم نمـودار افـت فـشار        . شده و پمپ هاي موازي و سري آموزش داده می شـوند           
در ایـن  . معرفی مـی شـود   این نمودار با نمودار پمپ  ع و نقطه تقاط   شدهسیستم توضیح داده    

 از دو پمپ موازي را خاموش کنـد ، دبـی آب       قسمت کارآموز متوجه می شود که اگر یکی       
  !!!چگونه تغییر خواهد کرد؟؟

  

  مخازن انبساط بسته -7
در . بجز مخزن انبساط باز، نوعی دیگر از منابع انبساط وجود دارد که از نـوع بـسته اسـت                  

 اصول اولیه این مخازن توضیح داده شده و نحوه محاسبه حجم و مقـدار هـواي مـورد           اینجا
   .این مخازن آموزش داده می شودنیاز براي 

  

  قوانین مهم در چیلرهاي آبی -8
 قانون کلی وجود دارد که طراح و نصاب باید به طور کامل با آنها آشنا 8در چیلرهاي آبی 

در این قسمت کلیه موارد توضیح داده شده و کارآموز به اهمیت رعایت این نکات پی . باشد
  .می برد
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  لی چیلر آبیشرایط کارکرد معمو -9
اب بررسی شده و کارآموز متوجه می شود که اگر چیلـر آب بـه               آشرایط کارکرد یک چیلر     

این قسمت اساس کار . درستی کار کند چه شرایط دمائی و فشاري را باید انتظار داشته باشد       
  .عیب یابی است

  

  عیوب تبرید در چیلرهاي آبی -10
 و عالئم و راه حل هاي آنهـا ارائـه مـی       در این قسمت کلیه عیوب برودتی بررسی می شود        

  .شود
  
  

آیا می دانید که اگر دو پمپ یکسان با هم موازي باشند و یکی از آنها را خاموش کنید ، دبی 
  !!!!!آب در سیستم چقدر می شود؟

  !!!!آیا می دانید در مخزن انبساط بسته چقدر فشار هوا باید باشد؟
  
  

  

 با آرزوي موفقیت


