
بخش اول
آموزش مبانی ترمودینامیک مربوط به سیکل تبرید تراکمی 

Lenzor conditioning Academy 



بخار سوپر هیت

ی بخار در هر دمایی باالتر از دمای اشباع در فشار مربوطه بخار سوپر هیت گفته م•
قط موجب شود و زمانی که اتفاق می افتدکه گرما به مایع تبخیر شده اضافه می شود و ف

.باال رفتن درجه حرارت آن میشود

در دو مکان از سیکل تراکمی مبرد سوپر هیت می شود •

خروجی کمپرسور در فشار باال-1•

در فشار کم )در خروجی اواپراتور و در طول لوله مکش مبرد با جذب حرارت -2•
سوپر هیت می شود(
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بخار سوپر هیت 

چون مایعات غیر قابل تراکم هستند

زیرا احتمال دارد چند قطره مبرد به صورت مایع وارد شود و موجب صدمه 
.دیدن و شکستن سوپاپ های کمپرسور گردد

مای علت سوپر هیت کردن مبرد در خط مکش این است که نمی خواهیم مبرد با د
.اشباع وارد کمپرسور شود

نندبه همین علت در کولر های گازی لوله مکش را عایق کاری می ک

ائین زیرا در غیر اینصورت با افزایش بیش از حد سوپر هیت راندمان سیکل پ
می آید 

ددرجه سانتی گراد در سیکل مناسب میباش10مقدار سوپر هیت تا 
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دمای اشباع

بخار و در سیستم های برودتی دمای اشباع دمایی است که مبرد میتواند از حالت مایع به•
.بدون آنکه فشار و دمای اشباع آن تغییر کند. بالعکس تغییر یابد

ین ترین در هر فشار دمای اشباع باالترین دمایی است که مایع میتواندداشته باشد و پائ•
.دمایی است که بخار می تواند داشته باشد

میتواند مایع اشباع یا بخار اشباع باشد100Cمثال آب در فشار جو در •
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یستمآشنایی با کارکرد س

در سیتم تبرید تراکمی چهار قسمت اصلی وجود دارد•

ه گاز مبرد توسط کمپرسور متراکم شده و با فشار و دمای باالئی از خط تخلی•
کمپرسور خارج می شود

رت با هوا شده و با انتقال حرا( تقطیر کننده )این گاز فوق داغ سپس وارد کندانسور •
(کندانسوررآبی)یا آب (کندانسور هوایی)

.تقطیر شده و به صورت مایع از کندانسور خارج می شود•
.میرسد( LEVیا  EEVلوله موئی یا )مایع مبرد سپس از خط مایع عبور کرده و و به شیر انبساط •

دایت می ه( تبخیر کننده )شیر انبساط با ایجاد افت فشار دمای مبرد را کاهش داده و به اواپراتور •
کند

.عامل ایجاد تبرید در سیکل تبرید تراکمی در شیر انبساط می باشد•

از فوق در اواپراتور مبرد مایع با دریافت حرارت از هوا یا سیال دیگر تبخیر شده و به صورت گ•
داغ از اواپراتور خارج می شود
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یستم آشنایی با کارکرد س

این گاز فوق داغ توسط خط مکش به کمپرسورمیرسد•

وجود داردچون مایع مبرد نباید به ( سوپر هیت )در خط مکش فقط گاز فوق داغ •
.کمپرسور برسد

•eevمبرد در شیر انبساط الکترونیکی در داخل پنل داخلی قرار دارد و با توجه به نیاز
. پنل پالس گرفته و جریان مبرد متغییر میگردد

دگاز سوپر هیت شده از اواپراتور خارج و به کمپرسور میرس•
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یستمآشنایی با کارکرد س

ار فشار گاز مبرد در خط مکش همان فشار اواپراتور است که فش
.مکش نشان می دهد( گیج )سنج 

ی گاز خروجی از کمپرسور با دما و فشار باال وارد کندانسور م•
ده و به شود و در اثر انتقال حرارت با هوا در فشار ثابت تقطیر ش

صورت مایع از کنانسور خارج می شود

پس در خط مایع فقط مایع ساب کول شده با فشار و دمای باال•
.  وجود دارد

که دمای مایع سابکول شده با دمای گاز خروجی از : شوددقت•
کمپرسور یکی نیست ولی فشار آنها یکی است
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بررسی مشكالت درسيستم
شارژزياد مبرد
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هسوپر
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بررسی مشكالت درسيستم
شارژ  زياد  مبرد
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LPHPمقياس
هسوپر

يت

ساب 

كول

دماي 

خروجي 

ازكمپرسور

اختالف 

دماي هواي 

ورود 

وخروج به 

اواپراتور

ميزان 

آمپرمصرفي

بوسيله 

كمپرسور
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بررسی مشكالت درسيستم
كمبودمبرد

LPHPمقياس
هسوپر

يت
ساب كول

دمای  

خروجی 

ازكمپرسرر

اختالف 

دمای هوای 

ورود 

وخروج به 

اواپراتور

ميزان 

ی آمپرمصرف

بوسيله 

كمپرسور

؟؟؟؟؟؟؟وضعيت
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بررسی مشكالت درسيستم
كمبودمبرد

LPHPمقياس
سوپر

هيت

ساب 

كول

دماي 

خروجي 

ازكمپرسور

اختالف 

دماي هواي 

ورود 

وخروج به 

اواپراتور

ميزان 

آمپرمصرفي

بوسيله 

كمپرسور

وضعي

ت

پابسيار

ئين

ا تقريب

پائين
پائينپائينباالپائينباال
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VRF سیکل راهنمای 

بخش اول
راهنمای سیکل



.اندشدهیلتشكاصلیقسمتچهارازشوندمیگرفتهبكارسرماایجادجهتكهتراكمیتبریدهایسیستمتمام
یکازنیكیمكاعملیاتباسردكردندر.اواپراتوروانبساطشیركندانسور،،كمپرسورازعبارتندقسمتچهاراین

گاهیوراكمیتسیكلراحاصلهسیكلترتیباینبهوشودمیاستفادهگازمبردكردنمتراكمبرایكمپرسور
.نامندمیتبخیریتراكمسیكل



تخلیه کمپرسور جداکننده روغن
شیر 

چهارراهه
ورودی کندانسور

خروجی کندانسور
دستگاه بیرونی

EEV
سابکولر لوله مایع

خروجی اواپراتور لوله گاز
شیر 

چهارراهه
آکوموالتور

ورودی اواپراتور

مکش کمپرسور

مبرد گاز با فشار و دمای باال :

مبرد مایع با فشار و دمای باال

مبرد دو فاز با فشار و دمای پایین

شروع پایان

شروع پایان

شروعپایان

مبرد در سیکلجریان 

جریان مبرد در حالت سرمایش



خروجی کمپرسور جداکننده روغن
شیر 

چهارراهه
لوله گاز

خروجی کندانسور لوله مایع سابکولر
دستگاه بیرونی

EEV

اواپراتور
شیر 

چهارراهه
اکوموالتور

اواپراتور

مکش کمپرسور

مبرد گاز با دمای باال و فشار باال

مبرد مایع با دما و فشار باال

مبرد مایع با دما و فشار پایین

شروع پایان

شروع پایان

شروعپایان

جریان مبرد در حالت گرمایش

ورودی کندانسور

مبرد در سیکلجریان 



سومبخش 
طریقه کارکرد آنهاو آشنایی با قطعات سیستم 
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111%

100%

Old New

Compressor (COP)

65%

15%

9%

11%

65%

6%

5.5%

11%

100%

88%

Compressor

Leakage

Friction

Motor

Old New

Old New

HSS Compressor

Suction

Discharge

HP

LP

LSS Compressor

Oil skirt

B/Weight

Oil Guide

Hi-EER
Scroll Profile

رسور اسکرال  HSSکمپ 

Input Power

Suction

Discharge

Shaft

HP

افزایش دما در مکش کمپرسور

دا می ویسکوزیته روغن با افزایش دما کاهش پی
کند 

کارکرد در دما و فشار پایین

COP رسور های اسکرال اده ار  کمپ  ف  ا است  م ب 
ست  دار HSSسی  ه مق  د% 11ب  اب  ش  می ب  ای  اف ر 

عدم تغییردر دمای مکش 
کمپرسور

وغن عدم تغییر در ویسکوزیته ر

کار در دما و فشار باال



5/36

Compressor
Oil

Separator

HiPOR TM

Compressor
Oil

Separator

Loss due to the Bypass of Refrigerant. No Loss due to the Bypass of Refrigerant. 
COP increased by 3%

Multi V IIIConventional Model

Note: HiPOR is applicable to only continuous heating type models.

HIPRO High Pressure Return Oilتکنولوژی کمپرسور 

ته در این تكنولوژی به دلیل اینكه قسمت مكش كمپرسور در قسمت باال و قسمت دهش در قسمت تحتانی كمپرسور قرار گرف
شار دیگر نیازی به استفاده از لوله مویی جهت شكست در ف( قسمت پرفشار)به كارتل كمپرسور Oil Separatorبرای بازگشت روغن از 

.سیستم را افزایش می دهدCOPروغن و كاهش فشار آن  نمی باشد كه همین امر 



Oil return mechanism to High pressure side HiPORTM

HiPOR

Internal structure of compressor with HiPOR

Conventional



Oil and refrigerant flow

High side shell Scroll compressor with HiPORTM

Outline of the compressor

کمپرسور اسکرال اینورتر 

شنده و پنس از کمپنرس شندن  بنه ( Compress chamber)نحوه عملکرد اینن سیسنتم بندین گوننه اسنت کنه ابتندا مبنرد وارد مخنزن کمپنرس 

سمت

Guide Gasروغنن بنه وسنیله . کشیده می شنود پنس از خننم نمنودن اسنتاتور بنه سنمت لولنه تخلینه هندایت منی گنرددOil Separator از

 Oil Supplyبنه سنمت کمپرسنور بازگرداننده منی شنود و دوبناره توسنط oil Recovery Pumpمبرد خروجی جدا شده و توسنط مکنانیزم 

pumpبه سمت محفظه کمپرس رفته و مابقی آن نیز در محفظه کارتل ذخیره می گردد.



Ref. Liquid 

+ Gas

Ref. Gas

Accumulator

Oil 

Retur

n EEV

مبرد دو فازی كم فشار و كم دمای خروجی از اواپراتور قبل از اانتقال به  كمپرسور
در داخل آكوموالتور ذخیره شده و رطوبت آن توسط گرمای كمپرسور  از بین می رود

مبرد مایع به همراه روغن بازگشتی از ایل ترپ در انتهای آكوموالتر  جمع شده
.و با جذب حرارت كمپرسور و كندانسور به حالت گاز تبدیل می گردد

.سپس به سمت كمپرسور هدایت می گردد

Hot gas bypassدر حالت سرمایش  باز و بسته شدن شیر 
.كنترل می گردد Low Pressure Sensorتوسظ 

Oil Return EEV

EEVشیر HIPROدر مدل با کمپرسور های 
به منظور ایجاد تعادل درمقدار روغن 

کمپرسور ها استفاده می شود

انتهای آکوموالتور ایجاد افت فشار در روغن مبرد و کمم به تبخیر آن توسط مکش کمپرسور Oil Returnوظیفه لوله مویی و شیر

شیر سلونوئیدی نیز درهنگام استارت کمپرسور تاخیری در بازگشت روغن از انتهای اکوموالتر ایجاد کرده.و بازگرداندن آن به کمپرسور می باشد
.  حرکت کند Oil separatorمبرد مایع تبخیر گشته و به سمت  Oil Separatorتا با باال رفتن فشار 

ار مکش  کم ب   ش 
عی که ف 

ن  است  که در مواق  ن  ای  ه ا  ق  ت 
د و وظ  اس  ری می ب  طر کمپ 

ا ق  ن  لوله ب  ور مکش  راحت  ای  ظ 
ه من  د ب  اس 

ت   رسور هدای  ه سمت  کمپ  رد را ب  ری ار  مپ  رق   مسپ  ی در مصرف  ت  وی  ه ج  ف  رسور و صر  ر کمپ  دت  .می کن 



بهمستقیماهوسیلاینمیباشدمایعازمبردبخارکردنجداوآیدمیاواپراتورازکهمبردیازنگهداریآنوظیفه:کوموالتورآ
.میکندجلوگیریکمپرسورداخلبهمایعمبردورودازواستمتصلاواپراتورخروجی

.

مبرد 

گاز

آکوموالتور

Receiver outlet

Receiver 

inlet Receiver

Accum.

①

②

③

④

⑤

⑥

① ②

③

④

⑤

⑥

Liquid + Gas

Liquid refrigerant

Stack at the bottom 

of Accumulator

Gas

Oil

4آکوموالتور مولتی وی سری 

3آکوموالتور مولتی وی سری 



Hot Gas Valve

در پنل خارجی تعبیه گر دیده ودر طول عملكرد سیستم اگر دما و فشار مكش از حد مجاز كاهش یابد Hot Gas By Passشیر 
این شیر باز شده و مقدار از گاز را از خروجی كمپرسور به سمت مكش آكوموالتور به منظور افزایش دما و فشار  تزریق می نماید

Low Pressureهمانطور كه در قبل توضیح داده شد در حالت سرمایش سنسور 
این شیر همچنین  پس از خاموش شدن كمپرسور. رابر عهده دارد Hot Gas By Passكنترل مسیر 

.ثانیه باز می گردد5به منظور ایجاد تعادل فشار در خطوط مكش و دهش به مدت 



from IDU

(condenser)

Heating 

Operation

Cooling 

Operation

from ODU HEX

(condenser)

to ODU HEX

(condenser)

to IDU

(evaporator)

to accumulator/

(compressor)

to accumulator/

(compressor)

Sub Cooling EEV  :

کنترل تبادل حرارتی بین مبرد داغ و سرد خروجی از مدار ساب کول و پایدار نمودن سابکول Sub cooling EEVهدف اصلی 

در حالت سرمایش و نیز جلوگیری از ازدیاد دمای خروجی کمپرسور در حالت گرمایش می باشد

Sub Cooling Circuit:

هدف اصلی مسیر سابکول خنم نمودن مبرد خروجی از کندانسور  برای افزایش بازدهی سیکل می باشد

ان سوپر پس از گرماگیری از مبرد برای افزایش دمای مبرد ورودی به کمپرسور جهت کنترل میز.مبرد مورد استفاده شده جهت سابکول
.  هیتر به سمت کمپرسور می رود



:کمپرسور اسکرال اینورتر-1
کرال کمپرسور اینورتر از نوع اس.کمپرسور وظیفه انتقال مبرد را در کل سیکل به عهده دارد و اختالف فشار بین کندانسور و اواپراتور را نیز تامین میکند

هرتز کار میکند این کمپرسور اولین کمپرسوری است که در سیکل شروع به کار کرده و 120هرتز تا 20ولت میباشدکه در رنج 450-380فاز3بوده و 
.آخرین کمپرسوری است که متوقف میشود

مقطع برش خورده کمپرسور اسکرالمشخصات فنی کمپرسور

لیبل کمپرسور اینورتر آبی رنگ میباشد

اینورتر اسکرالکمپرسور 

(Korea domestic only)



اسکرالثابتدورکمپرسور2.
دورکمپرسور.اشدمیباواپراتوروکندانسوربینفشاراختالفایجادآنوظیفهومیاندازدراهبهسیکلداخلدررامبردجریانکمپرسور

باردفعهبقادراینورترکمپرسورکهمیشودروشنزمانیتنهاکمپرسوراینکاریسیکلدر.میباشدفاز3اسکرالنوعازثابت
.نباشدحرارتی

مقطع برش خورده کمپرسور دور ثابت

برچسب روی این کمپرسور سیاه است

دور ثابت اسکرالکمپرسور 



مبرد+روغن

بازگشت روغن

Refrigerant

جریان حلزونی 

بورعشکلحلزونیمحفظهازومیشودواردکنندهجدااینبهمیشودخارجکمپرسورازروغنومبردمخلوطوقتی3.
همحفظاینانتهایبهوشدهجمعروغنهایقطرهتاشدهمرکزازگریزنیرویآمدنوجودبهباعثاینکهمیکند
هایقطرهبیشترریزشبهشکلحلزونیورودیجریانسطحباریزشحالدرروغنهایقطرهبینبرخورد.کندریزش
.کندتامینراکمپرسورمناسبروغنسطحتامیگرددبازکمپرسوربهسپسروغناینمیشودمنجرروغن

کننده روغنجدا 



فشارباسیکلدردمبرکردنمتراکمازبعد.میکندتبدیلمایعبهگازحالتازرامبردکهمیباشدحرارتیمبدلیک:کندانسور
.میشوددیلتبمایعبهگازحالتازودادهمحیطبهراخودشگرمایمبردکندانسوردر.میشودکندانسورواردباالدمایوباال

حرارتی يونيت خارجی در حالت سرمايش کندانسور است مبدل يونيت داخلی کندانسور ميباشد در حالت گرمايش

مبرد با دما : شروع

و فشار باال وارد 

میشود در فاز گاز 

مبرد با دمای :پایان

باال و فشار باال در 

فاز مایع خارج 

میشود

مبرد با دمای :شروع

باال و فشار باال در 

حالت گاز وارد 

میشود

مبرد با : پایان

فشار و دمای 

باال در حالت 

مایع خارج 

میشود

کندانسور



این قطعه حرکت لغزشی به چپ 

و راست دارد

حالت سرمایش

حالت گرمایش

رامبردرکتحمسیرشیراین.داردبرعهدهراگرمایشوسرمایشحالتدررامبردحرکتمسیرتعیینبرایوسیلهاین
مسیرنایگرمایشزماندرورفتهکندانسوربهمبردکمپرسورازبعدسرمایشحالتدر.میکندمعکوسسیکلدر

.شودمیاواپراتورواردکمپرسورازمبردوشدهمعکوس
از کمپرسور

به مبدل کندانسور

از يونيت داخلی

به 

کمپرسور/اکوموالتور

به يونيت داخلی

از کمپرسور

به 

اکوموالتو/کمپرسور

حالت سرمایش

حالت گرمایش

چهارطرفهشیر 



سوزنیورودی مبرد

قطعه پیچی

روزنه
خروجی مبرد

روتور

حالت گرمایش

کنترل سوپرهیت

کنترل دمای دیسشارژ

سرمایش • 1950 pulse

گرمایش

• suction superheat 

(Tsuction – Tevap) 

control

(suction temp. –

dew temp.) 

خاموش • Closed (50pls)

کنترلهدفگرمایشحالتدر
است،اینمکشدرسوپرهیت

دیسشارژدمایبوسیله
.میشودمحاسبهایزنتروپک

MAIN EEVبیرونییونیت اصلی 

EEVدر حالت.کندوسیله در حالت گرمایش مبرد داخل سیکل را از نظر اندازه کنترل میاین: اصلی یونیت بیرونی
کند و عمل انبساط را بر به دقت حجم مبرد را در حالت گرمایش کنترل میEEVاین .کامال باز استEEVسرمایش این

.دهدروی مبرد انجام می



چهارمبخش 
خدماتیطریقه انجام امور 



م 
ست  ی سی  ت  س 

ست  ی  حوه ی 
:Multi Vن 

وارد سیستم  Psi 550و یا Mpa 3.8گاز نیتروژن را مطابق شکل زیر با فشار  

ساعت افت نماید24لوله کشی نموده و این فشار نباید به مدت 



وکیوم خطوط لوله کشی بعد از نصب

Note: Refer PDB for more details.

تم را برای با استفاده از یک پمپ وکیوم ابتدا شیلنگ های پمپ وکیوم را به شیر سرویس های مایع و گاز وصل نموده و سیس
ساعت ادامه داده تا به 1تور برسد با رسیدن به این فشار وکیوم را به مدت حدود 5مدتی تحت وکیوم قرار داده تا به فشار 

.تور نزدیک شود0.5
.ساعت  از طرف لوله مشترک اقدام به وکیوم نموده می نماییم2با رسیدن به این فشار و عدم حرکت عقربه به مدت 

.در صورت وجود دو پمپ وکیوم می توان همزمان به وکیوم نمودن سیستم اقدام نمود





ص  ن 
خ 
ش  ی 
حوه 

ن  رد  ودن  ماده مپ  R410Aاصل ب 



HCFC-22R-407C R-410A

میانگین وزن مولكولي

فشار بخار در

25℃(77℉)

(atm 1)نقطه جوش

دماي بحراني

فشار بحراني

چگالي بحراني

چگالي مایع در

25℃(77℉)

چگالي بخار اشباع در 

25℃(77℉)

گرماي ویژه مایع در

25℃(77℉)

گرماي ویژه بخار در

25℃(77℉)

قابلیت فرسایش الیه اوزون

پتانسیل تاثیر بر گرمایش زمین

, R-407C, R-410A, HCFC-22 مشخصات :جدول 

عمومي  
مشخصه فیزیكي واحد

g/mol

kPa abs

psia

℃

℉

℃

℉

kPa abs

psia

kg/m3

lb/ft3

kg/m3

lb/ft3

kg/m3

lb/ft3

kJ/kg·K

Btu/lb ·℉

kJ/kg·K

Btu/lb ·℉

R-11=1.0

CO2=1.0

86.20

1174.1

170.29

-43.56

-46.40

86.74

188.13

4619.10

669.95

527.30

32.92

1134.0 

70.80

41.98

2.62

1.54

0.367

0.830

0.198

0

1600

72.58

1652.9

239.73

-51.53

-60.76

72.13

161.83

4926.1

714.5

488.90

30.52

1062.4 

66.32

65.92

4.12

1.84

0.440

0.832

0.199

0

1890

86.47

1043.1

151.40

-40.80

-41.40

96.24

205.24

4980.71

722.39

524.21

32.73

1194.68 

74.53

44.21

2.76

1.24

0.296

0.685

0.157

0.05

1700






