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اخبار محصوالت میدیا (نسل جدید یونیت های داخلی)
طلیعه ماندگار بدرتک الکتریک از مشهد تا اهواز
چگونه یک کارشناس فروش حرفهای باشیم؟
معـرفي پـروژههاي اجـرا شده توسط شـركت بدرتك الكتـريك
اصول کارکرد و نگهداری سیستمهای تبرید تراکمی()2

1

Product news
شرکت میدیا برای بهبود محصوالت ،نسل جدیدی از یونیت های داخلی کاست چهارطرفه VRF
را تولید کرده است که برخی از تغییرات ایجاد شده به شرح زیر می باشند:

اخبار محصوالت میدیا

 -کاهش صدا

تغییــر اصلــی ایجــاد شــده در ایــن نــوع دســتگاه هــا ،بــه واســطه طراحــی جدیــد Wind
 Wheelدســتگاه هــا در قســمت گلوگاه می باشــد که موجب کاهش چشــمگیر صدا می شــود.

 -طراحی بهینه درین

یکی دیگر از تغییرت ایجاد شده در این دستگاه ها افزایش ضخامت قالب محفظه درین از  0.45mmبه
 0.8mmمی باشد که موجب افزایش کیفیت و ضریب اطمینان دستگاه می شود.
اتصال درین دستگاه شامل تکنولوژی فومینگ ( )Foaming Technologyمی باشد که باعث افزایش
استحکام اتصال درین می شود.

 -قابلیت نگهداری و نصب آسان تر

بهینه کردن اتصاالت سیم کشی و عملکرد نردبانی ترمینال ،موجب سهولت در نصب و نگهداری می شود.

 -شکل ظاهری

بهبــود تکنولوژی کنترل الکتریکی ،موجب کاهش اجزای الکتریکی می شــود ،که در نهایت باعث بهبود
طراحی ظاهری و زیبایی دستگاه می شود.

ترجمــه :مهنــدس پریــا مرادی

(کارشناسفنیواحدفروشمهندسی)
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فروش ایــراد نمودند .در ادامه آقای مهندس جــواد زمانیان مدیر عامل
گروه مهندســی زمانیان نماینده فروش وخدمات پس از فروش شرکت
بدرتکالکتریک ضمن خیر مقدم به میهمانان برنامههای آتی شــرکت را
خاطر نشــان نمودند .معرفی محصوالت تخصصی میدیا از جمله ،VRF
داکت ،چیلرهای تراکمی اسکرو ،اسکرال ،فنکویل و  ...از جمله مباحثی
بود که در خالل برگزاری مراســم توســط تیم کارشناسی فروش مطرح
گردید .در بخش دوم جناب آقای مهندس کوروش راد رئیس هیت مدیره
شرکت تجهیز تهویه آریا با ذکرپیشینهای از فعالیتهای مرتبط ،وضعیت
و دور نمای بازار را تحلیل نمودند و در نهایت گردهمایی فوق با سخنرانی
ارزشمند آقای دکتر محمد محمود مدیر عامل شرکت بدرتکالکتریک و
بیان تاریخچهای از شرکتهای زیر مجموعه گروه بدر و جایگاه محصوالت
تخصصی میدیا در بازار به پایان رسید و میهمانان به ضیافت پذیرایی شام
دعوت گردیدند.

عنوانی که با حضور شرکت بدرتک الکتریک و تداوم برگزاری سمینارهای
تخصصی این شرکت با حضور نمایندگان و برگزیدگان فروش و خدمات
در صنعت تهویه مطبوع تجلی پیدا کرد.
در روز  9بهمن ماه ســال  1392شــرکت بدرتکالکتریک با همراهی
گروه مهندسی زمانیان مفتخر به میزبانی قریب  250نفر در محل هتل
پردیســان مشــهد بود .مهمانان این گردهمایی را ترکیبی از نمایندگان
منتخب خدمات پس از فروش به همراه برخی مهندسین مشاور ،اجرایی
و ناظرین پروژههای ساختمانی و دستاندرکاران صنعت تهویه در استان
خراسان تشکیل دادند.
ســانس اول ســمینار مختص نمایندگان خدمات پس از فروش بود که
از سراسر کشــور با هدف آموزش فنی محصوالت  CACآمده بودند تا با
رویکردی نوین در حوزه فنی و اهداف خدمات پس از فروش آشنا گردند.
جناب آقای مسعود سپهر ،مدیر خدمات پس از فروش با مرور اهداف کالن
واحد خدمات پس از فروش آغازگر سمینار بودند و با تبیین دیدگاههای
خدمات نوین به نقش و تعامل ارزشــمند بین نمایندگان و ســازمان در
راستای نیل به رضایتمندی مشتریان پرداختند.
آموزش پنل اختصاصی و ورود اینترنتی نمایندگان و همچنین بررســی
فنی تخصصی محصوالت صنعتی و تجاری میدیا رئوس مطالبی بود که در در روز هفدهم بهمن ماه وســعت آموزش فنی ویژه نمایندگان خدمات
ادامه توسط کارشناسان واحد خدمات پس از فروش و با حضور مدعوین پس از فروش شرکت بدرتکالکتریک تا اهواز امتداد یافت .و این بار اهواز
میزبان گروه اعزامی واحد خدمات پس از فروش بود که طی محفلی کام ً
مورد بحث و تبادل نظر واقع گردید.
ال
در پایان سانس اول این دیدار نمایندگان خدمات پس از فروش گواهینامه صمیمی با شرکت کلیه نمایندگان حوزه خدمات پس از فروش در استان
آموزشــی خود را توســط آقای دکتــر محمود مدیریت عامل شــرکت خوزستان برگزار گردید .بیان استراتژی ویژه واحد خدمات پس از فروش،
بدرتکالکتریک دریافت داشتند.
آموزش فنی تخصصی و پرسش و پاسخ پیرامون دستگاههای مناطق

سانس دوم مراســم با خوشامد گویی مدیریت فروش مهندسی شرکت
بدرتک الکتریک آقای مهندس آخوندی آغاز گردید که ایشان ضمن ایراد
سخنرانی ،مطالبی در حوزه سیاستهای توسعه بازار وخدمات مهندسی

حارهای ،اهم موضوعات مطرح شده در این دیدار را تشکیل داد.
در خاتمه گواهینامههای آموزشی به نمایندگان برگزیده نصب و خدمات
اعطاء و از مدعوین با دعوت به ضیافت ناهار تجلیل به عمل آمد.
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ما به عنوان کســی که میخواهد کارشــناس
فروش ،بازاریاب و یا فروشنده حرفهای باشد ،بايد
بدانيم كه آنها چه ویژگیها و مهارتهایی دارند؟
بديهي است اگر ما هم بتوانيم به اين مهارتها
و ويژگيها دست يابيم ،میتوانیم به عنوان یک
کارشــناس و بازاریاب حرفهای در کســبوکار
خود موفق شويم .یکی از مهمترین ویژگیهای
کارشــناس فــروش حرفهای این اســت که از
انرژی بسیار باالیی برخوردارند و برای کارهای
طوالنی ،تحرک و پویایی بسیار زیادی دارند .آنها
به كار خود عشــق ميورزند و هيچوقت نااميد
نميشوند و براي بهرهگيري از فرصتهاي بازار،
ِ
نهايت ســعي و تالش خود را بــكار ميگيرند.
آنها عزت نفس و اعتماد بنفس باالیی دارند .برای
انجام هر کاری و برای مذاكره با هر فردی ،اعتماد
به نفس دارند و هیچ کاری برای آنان غیرممکن
نیست .ازمذاكره با مدیر عامل شرکتهای بزرگ
هیچ واهمه و ترســي بــه دل راه نميدهند .با
مشــتريان خود ،با اعتماد به نفس باال ،برخورد
ميكنند و كاالي خود را براي آنها تشريح ميكنند.
چشمها و گوشهای کارشناسان حرفهای برای
شکار فرصتها حساس است .از هر فرصتی برای
بازاریابی و فروش کاالها و خدمات خود استفاده
میکننــد .در واقع ،آنها فرصت شــناسهای
بســیار خوبی هستند .فروشــندگان حرفهای،
انســانهای موفقیتجو و کمالطلبی هستند.
آنها دنبــال بهترینها ،ایدهآلها و موفقیتهای
بزرگ هســتند و هنگاميكه کــه به موفقيتي
در فــروش ميرســند ،از شــادی در پوســت
خود نمیگنجنــد .فروشــندگان و بازاریابان
حرفــهای ،مهــارت عجیبی در همــدردی با
دیگــران دارنــد .در واقع آنها بــا همدلی با
مشــتری میتوانند اعتماد آنها را جلب کنند
و صداقت خــود را به مخاطب نشــان بدهند.
بازاریابان و کارشناسان فروش حرفهای ،نقش
یک مشــاور را بــازی کنند ،در واقع مشــاو ِر
کنندگان خود هستند .آنها
مشتریان و مصرف
ِ
ســعي نميكنند كه كاال و خدمات بفروشند،
بلكه ســعي ميكنند به مشــتري مشــورت
بدهند .اگر مشــتری احســاس کند که شما
دلســوز او هستيد ،به شــما اعتماد میکند و
هميــن اعتماد پایه فروش و بازاریابابی اســت.
بازاریابان حرفهای ،توانایی عجیبی
کارشناسان و
ِ
در نفوذ در دل مشــتریان دارند .در واقع با هر
مشتری جوری برخورد میکنند که به راحتی با
او صمیمی میشوند و در دل آن مشتری نفوذ

پیدا میکنند .میتوانند به راحتی ذهن آنها را
بخوانند که به چه کاال و خدماتی نیاز دارند و با
پس هر مشتری برآيند.
انعطافپذیریِ خود ،از ِ
کارشناسان فروش ،جســارت و ریسکپذيري
عجیبــی در کارهای خود دارند و بیش از اندازه
احتيــاط نميكنند .دائماً در حال برنامهریزی و
انجام ریسکهای متفاوت و تصمیمگیریهای
بزرگ و کوچکند .از هیچ عامل و مانعی در زندگی
خود واهمه ندارند .بهتر است آنها با صنعتی که در
آن کار میکنند ،آشنایی نزدیک داشته باشند .در
واقع بايد بتوانند تمام نکات و مسائل کسبوکار
خود را کام ً
ال بشناســند و سعی کنند بیشتر و
مشــتریان خــود ارزش بدهند.
بهتر از رقبا ،به
ِ
آنهــا بهتــر درك مي كنند كه مشــتری چه
میخواهد؟ چگونــه میخواهد این کار را انجام
بدهــد؟ و چــه انتظاراتی دارد؟ کارشناســان
و بازاریابان حرفهای ،ســئواالت مشــتریان را
خوب مدیریت ميکنند .دقت داشــته باشــید
کــه این حــق مشتریســت که ســئواالت او
به صــورت دقیق و کامل پاســخ داده شــود.
توصیه میشود لیستی از ســئواالت احتماًلی
مشــتریان را تهیه کنید و همیشه لیست خود
را به روز کنید و هر ســئوال جدیدی که ایجاد
میشود آن را بهمراه پاسخ بنویسید و سعی کنید
برای سئواالت مشتریان جوابهای بسیار درست
و شفاف داشته باشــید .بدون شك ،مشتري با
دريافت پاسخ ســئواالت خود ،به شما اعتماد
ميکند و نیاز خود را از طریق شما رفع خواهد كرد.
بازاریابان و کارشناسان حرفهای انسانهایی بسیار
مجرب ،مســلط و صبور هستند .خیلی زودرنج
ن که مشتری از آنها نخریده یا
نیستند و از ای 
مطلبی گفته است که باب میل آنان نبوده است،
ناراحت نميشوند .آنها بسیار با گذشت هستند و
سعی میکنند اتفاقات بدی که در زمان کار برای
آنان اتفاق افتاده اســت را کام ً
ال فراموش کنند.
کارشناســان فروش حرفهای وحتی بازاریابان
حرفهای انســانهای بســیار صبوری هستند.
حتی اگر یک روز يا یک هفته ،هیچ فروشــی
نداشته باشند با این حال امید خود را از دست
نمیدهند و با صبر و بردباری سعی میکنند تا
مشتریان جدیدتر و بهتری را جذب کنند .آنها
بســیار خونسرد هستند و به کار خود مسلطند
و ســعی میکنند فنون مختلف را یاد بگیرند.
بســیار یادگیرنــدهای هســتند و از هر حادثه
و مشــتری ،چیز جدیدی یــاد میگیرند و در
زندگــی و کار خــود از آن اســتفاده میکنند.

بازاريابــان و فروشــندگان حرفــهاي قــدرت
انعطافپذیری خیلــی باالیی دارند .باید بدانيم
کــه همه چیز در حــال تغییر اســت پس ما
هم بایــد انعطافپذیر باشــیم .انعطافپذیری
قــوه خالقیــت انســانها را بیشــتر میکند.
ما باید خود را با مشــتری تطبیق بدهیم و این
انتظار را از مشتری نداشته باشیم .پس ما باید
انسانهای انعطافپذیری باشیم تا بتوانیم با هر
مشتری ،برخورد مناسب داشته باشيم و طبق
عالیق و اعتقادات او برخورد کنیم و به فرهنگ،
بینش و به اعتقادات مشتری احترام بگذاریم .یک
کارشناس حرفهای همیشه در حال یادگیری و
اســتفاده از فنآوریهای جدید است تا تسلط
خود به مشــتری را باال ببرد .او سعی میکند
وجوه تمایز خود نسبت به رقبا را هر روز افزایش
بدهد تا بتواند جایگاه مناسبی در ذهن مشتری
بدست آورد .دائماً سعی میکند به کاال و خدمات
خود تنوع بدهد و کیفیت آنها را افزايش دهد و
با روشي جديد و خالقانه به مشتری ارائه کند.
هر روز ســعي ميكنــد خدمــات بهتری به
مشــتري بدهد .کارشــناس فروش خــود را
معلــم فرهنگــی نمیدانــد وقرار نیســت به
مشــتری بگوید چه چیزی خوب اســت و چه
چیزی بــد .ما تنهــا حق داریم کــه فرهنگ
مشــتریان را بشناسیم و به آن احترام بگذاریم.
بايد به اصــول و فنون مذاکره اهمیت بدهیم و
ســعی کنیم در مذاکرات خود ،هر روز بهتر از
روزهاي قبل عمل کنیم و طوری رفتار کنیم که
هم طرفِ مقابل و هم خودمان احســاس برنده
بودن داشته باشــيم .فروش موفق زمانی اتفاق
می افتد که هر دو طرف ،احســاس برنده بودن
داشته باشند.
بایــد مهارتهایی مثــل بازاریابــی تلفنی،
ســخنرانی ،نوشــتن و تايپ كردن را در خود
تقويت كنيم .یک کارشــناس حرفهای فروش
باید هر روز مهارتهاي خود را بیشتر کند ،زيرا
بازار دائماً در حال تغییر و در حال رشد و توسعه
است .سواد ،بينش و فرهنگ مشتريان هر روز
باالتر ميرود پس فروشنده هم بايد سطح دانش
خود را ارتقا دهد .کارشــناس و فروشندهای که
دنبال یادگیری فنون جدید نیســت ،به تدريج
از مشــتريان خود عقب ميافتد و ديگر قادر به
پاسخگويي به نياز مشتريان نخواهد بود.
منبع :اصول مدیریت بازاریابی و فناوری برند سازی
کارشناس فروش  :محسن اکبری
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پروژه مسکونی سعادت آباد

پروژه مسکونی محیا کاران دماوند
(قزوین)

پروژه مسکونی سعادت آباد
باقی

پروژه مسکونی قیطریه

پروژه مسکونی هروی
باغستانی

پروژه مسکونی نکوهی (صدر)
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سيكـل ماده مبـرد در سيستـم تراكمـي
ب ـ سيكل گرما (:)Heat cycle
فشــار و دما را به وسيله كنترلهاي فشار و دما ميتوان در روي سيستم كنترل
كرد .اما سيكل مهم ديگري وجود دارد كه نميتوان مستقيماً اندازهگيري نمود و
آن ســيكل گرماست و پس از كسب اطالعات در مورد فشار و دما ميتوان آن را
از جدول به دست آورد كه روش آن و جدول مربوط در حساب فني آمده است.
اطالعات در مورد ســيكل گرما براي ســيكل فوق با اطــاع از دماي اواپراتور و
كندانسور كامل ميگردد.
گرماي جذب شده را يا به ازای مقدار مبرد جرياني برحسب  kj/kgو يا با تن تبريد
محاسبه مينمايند .بنابراين اگر چنانچه سيستم را به ظرفيت يك تن تبرید در
نظر بگيريم  200min/Btuميبايستي توسط اواپراتور حرارت جذب گردد و اين
مقدار تدريجاً از سطح كويل اواپراتور جذب و در لوله مكش نيز چند درصد جذب
حرارت صورت ميگيرد.
بخار يا گاز حاصله در اواپراتور به طرف كمپرسور رانده ميشود و در كمپرسور از
فشار  2kg/cm2به فشار  10kg/cm2ميرسد .انرژي مكانيكي كه در عمل تراكم
به كار ميرود به صورت گرما در گاز ذخيره ميگردد.
اين حرارت ايجاد شــده به اضافه حرارت جذب شده در اواپراتور ميبايستي در
كندانسور از گاز به خارج دفع گردد تا تبديل به مايع شده و دو مرتبه آماده براي
ورود به اواپراتور و طي نمودن سيكل جديد شد.
بايستي در نظر داشــت كه اواپراتور و كمپرسور هر دو به ماده مبرد گرما اضافه
مينمايند و كندانسور اين گرما را دفع مينمايد و در نتيجه مجموع كلي گرمايي
كه ميبايستي كندانسور دفع كند ،مساوي است با گرماي جذب شده از اواپراتور
به اضافة گرماي حاصله در كمپرسور .بنابراين كليه سيستم در واقع عمل پمپ
كردن گرما را انجام ميدهد به ترتيبي كه گرما از اواپراتور با دماي پايين دريافت
و با دماي باال به كندانسور پمپ ميشود .اين مقدار گرما به وسيله هوا يا آب در
كندانســور دفع ميگردد .هوا يا آبي كه در كندانســور براي سردكردن يا جذب
كردن گرما به كار ميرود ميبايســتي قادر باشد كليه گرماي گاز را كه مجموع
گرماي اواپراتور و كمپرسور است جذب نمايد .واضح است هر قدر كه ما سرماي
بيشتري الزم داشته باشيم ميبايستي قدرت مكانيكي بيشتري نيز مصرف كنيم.
البته سرما توسط مايع مبردي كه تبخير ميگردد ايجاد ميشود نه توسط قدرت
مكانيكي و قدرت مكانيكي براي اين است كه گرما را به محلي هدايت نمايد كه
در آنجا به وسيله آب يا هوايي كه با دماي معمولي است از سيستم خارج گردد.
چون قدرت مصرفي بيشتر و مهمتر از دفع گرما توسط كندانسور با ارزش ميباشد
لذا عم ً
ال مقدار ســرمايي كه توليد ميشود نسبت به انرژي مكانيكي كه مصرف
ميگردد مورد اهميت اســت .و چون اين مقدار باالتر از صددرصد اســت پس
نيميتوان آن را به عنوان بازده به حســاب آورد لذا آن را ضریب عملكرد (�Coef
 )ficient Of Performanceناميده و با ( )C.O.Pمعرفي ميگردد .بنابراين اگر
ضريب عملكرد مث ً
ال  6باشد بدين معني است كه  6برابر سرما در مقابل مصرف
يك برابر انرژي مكانيكي به دست آمده است.

پارامترهای اساسی در تعمیر و نگهداری سیستمهای تبرید تراکمی
تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به سیکل تراکمی تبرید نیازمند فهم عمیق تغییرات
فشــار ،دما ،حجم گاز و فعل و انفعاالت گرمایی مبرد در قســمتهای مختلف
سیستم است .هر گونه اختالل در نحوه کارکرد سیستم میتواند ناشی از وجود
نقص در یک یا گروهی از اجزای سیستم باشد .به همین دلیل الزم است که در
صورت بروز اشکال ابتدا به بررسی عللی که وضوح بیشتری دارند بپردازیم.
هرکدام از اجزای سیستم وظیفه خاصی را به عهده دارند و بد کار کردن هریک
از آنها بر عملکرد کل سیستم تراکمی تبرید اثر خواهد گذاشت .دستورالعملهای
ارائه شده در این فصل با هدف کمک به تعمیر کار در تحلیل مسائل و نقایص
فنی سیستمهای تراکمی تبرید تهیه شده است.
خط مشی کلی
هنگام بررســی مدار مبرد و یا مدار برقی سیستمهای تراکمی تبرید ،نخستین
کاری که باید انجام داد ،کسب اطالعات زیر است .این اطالعات نشان میدهند
که آیا دستگاه درست کار میکند یا نه و اگر درست کار نمیکند در کدام قسمت
آن باید به دنبال عیب گشت.
 -1فشار رانش کمپرسور در حین کار دستگاه
 -2فشار مکش کمپرسور در حین کار دستگاه
 -3میزان شدت جریان برق
 -4ولتاژ
 -5میزان ســیال (آب) گذرنده از اواپراتور در چیلرها و اختالف دمای آب رفت و
برگشت چیلر
 -6میزان سیال (هوا) گذرنده از اواپراتور در پکیج یونیتهای برودتی و اختالف
دماهای مرطوب و خشک هوا در ورودی و خروجی هوا ( قبل و بعد کویل انبساط
مستقیم)
 -7میزان ســیال گذرنده (آب) از کندانســور و اختالف دمای آب برج ورودی و
خروجی از کندانسور در کندانسورهای آبی
 -8میزان سیال گذرنده (هوا) از کندانسور و اختالف دمای هوای ورودی با دمای
هوای خروجی آن در سیستمهای کندانسور هوائی
فشار رانش ()Discharge Pressure
آزمایش فشــار رانش ( )Discharge Pressureواحد تقطیر (Condensing
 )Unitدرست به اندازه آزمایش فشار مکش ( )Suction Pressureاهمیت دارد.
اغلب اهمیت این موضوع را در ضمن بازدید ،نادیده میگیرند ،در حالی که ممکن
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است خود علت اصلی بروز عیب باشد .هیچ راه میانبر
یا آسانی برای تخمین فشار رانش الزم وجود ندارند.
چون مقدار آن تحت تاثیر عواملی مانند دور موتور،
دمای هوا یا آب خنککننده کندانسور و فشار مکش
است.
باال بودن فشار در این حالت به معنی وجود هوا یا دیگر
گازهای غیر قابل تقطیر در سیستم و لزوم هواگیری
آن است .هواگیری باید از نقطهای در نزدیکی قسمت
فوقانی کندانسور انجام گیرد و معموال جهت تخلیه
کامل هوا یا سایر گازهای الزم است چند بار تکرار داد،
چون گازهای غیرقابلتقطیر تنها در هنگام کارکردن
کمپرســور از مبرد جدا هستند .حتی اگر هواگیری
سیســتم به نحو اصولی انجام گرفته باشــد ،هنوز
احتمال دارد با فشار رانش بیشتر از حد معمول کار
کند ،که ممکن است ناشی از کثیفبودن کندانسور
هوایی یا رسوبگرفتگی کندانسور آبی باشد ،که در
هر دو حالت باید کندانسور را کامال تمیز کرد تا امکان
تبادل گرما بین مبــرد و هوا یا آب خنککننده آن
فراهم شود.
عامل دیگری که ممکن است موجب باال رفتن فشار
رانش شود ،وجود مبرد اضافی در سیستم است .در
واحدهای تقطیر هوای ی (�Air-Cooled Condens
 ،)ing Unitدر صورت پر بودن رسیور و جمع شدن
مقداری از مبرد در لولههای کندانســور ،سطح موثر
کندانســور کاهش مییابد و فشار رانش باال میرود.
در واحد تقطیر آبی نیز در صورتی که سطح مبرد آن
قدر باال باشد که بتواند قسمتی از لوله کندانسور را در
برگیرد ،همین وضعیت ایجاد میشود.
باال بودن فشار رانش در اغلب موارد ظرفیت سرمایی
واحدهای تقطیر ( )Condensing Unitرا به قدری
کاهش میدهد کــه امــکان برفکزدایی خودکار
سیســتم ،عمال از بین مــیرود .زیــرا دراین موارد
کمپرسور بیوقفه کار میکند و دورههای استراحت
و خاموشی آن حذف میشود.
در واحدهــای تقطیر هوایی ،افزایــش دمای هوای
محیــط باعث باال رفتن فشــار رانش میشــود .در
شــرایط کار عادی ،دمای تقطیر حدود  11الی 17
درجه سانتیگراد ( 20تا 30درجه فارنهایت) از دمای
محیط بیشتر است .اگر این اختالف دما از  17درجه
سانتیگراد بیشتر باشد به معنی این است که سیستم
با فشار رانش بیش از حد کار میکند.
با توجه به این مطالب ،فشار رانش باال معموال ناشی
از یکی از دالیل زیر است:
 .1وجود هوا یا گازهای غیر قابل تقطیر در سیستم
 .2کار نکردن فن کندانسور در کندانسورهای هوائی
و یا کار نکردن فن برج خنککننده در کندانسورهای
آبی

 .3کثیف بودن کندانسور هوایی یا رسوب گرفتگی
کندانسور آبی
 .4وجود مبرد اضافی در سیستم
فشار مکش()Suction Pressure
هنگام بازبینی تاسیســات تراکمی تبرید مشاهده
میشود که اغلب سیســتمها با فشار مکش بسیار
پایینتر از فشاری که کارخانه سازنده مشخص کرده
است ،کار میکنند .این امر ناشی از تنظیم ناصحیح
شیرهای انبساط یا سایر کنترلها میباشد .در اغلب
اواپراتورهایی که در شــرایطی کــه مبرد ورودی به
اواپراتور بسیار کمتر از میزان مورد احتیاج آن است
کار میکنند ،برگشــت روغن به کمپرســور دچار
اختالل و کویل اواپراتور مملو از روغن میشود .این
امر موجب کاهش سطح روغن در محفظه کمپرسور
میگردد و سیستم به خوبی روغن کاری نمیشود.
روش معمول برای اصالح این وضعیت تنظیم مجدد
میزان گرمایش مبــرد در اواپراتور ،افزودن مبرد به
سیستم و تنظیم صحیح شیر انبساط است .معموال
بعد از انجام این کارها ،بازگشت روغن به محفظه میل
لنگ از سر گرفته و اشکال برطرف میشود.
کار با فشار مکش پایین همچنین باعث افزایش دمای
رانش کمپرسور میشود .چون در این حالت ،کمپرسور
ناچار به متراکم کردن بخار بیشــتری خواهد بود که
نتیجه آن افزایش دمای رانش اســت .اگر این دما از
حد معینی تجاوز کند ،موجب تجزیه روغن موجود
در مبرد و ذوبشدن بعضی از واشرها و در نهایت بروز
نشت در سمت فشار قوی سیستم خواهد شد.
دمای مکش کمپرســور معموال در حدود 7/2درجه
سانتیگراد با فشار مکش  3/13بار برای فرئون  12و
 5/25برای فرئون  22است و در صورتیکه اواپراتور
با بار ســبک کار کند ،فشار مکش کاهش مییابد و
اگر زیر بار ســنگین قرار بگیرد ،فشار مکش افزایش
خواهد یافت.
عواملی که معمــوال موجب کاهش فشــار مکش
میشوند عبارتند از:
 .1کار نکردن و یا بد کارکــردن دمنده اواپراتور در
پکیج یونیتهای برودتی
 .2کثیفبودن یا گرفتگی مســیر هوا در اواپراتور در
پکیج یونیتهای برودتی
 .3کثیف بودن فیلتر هوا در پکیج یونیتهای برودتی
 .4کمبود مبرد در سیستم
 .5معیوب بودن شیر انبساط
 .6خرابی یا بد کار کردن پمپ آب چیلد در چیلرها
 .7گرفتگی صافی پمپهای آب چیلد در چیلرها
آزمایش سوپاپهای کمپرسور
برای آزمایش ســوپاپهای کمپرسور به ترتیب زیر
عمل کنید:

 .1شیر سرویس مکش را ببندید .
 .2کمپرسور را روشن کنید و بگذارید تا هنگامی که
فشار ســنج مرکب ،خال معادل با  15اینچ جیوه را
نشان دهد ،کار کند.
 .3کمپرسور را خاموش کنید.
 .4شــیر ســرویس مکش را کمی باز کنید تا بخار
موجود در خط مکش فشار را به صفر برساند و سپس
شیر سرویس مکش را ببندید.
 .5اگر فشــار روی فشارسنج شروع به افزایش کند
وجود نشت در سوپاپ رانش قطعی است و کمپرسور
باید تعویض شود.
 .6در صورتی که کمپرسور نتواند خال معادل با 15
اینچ جیوه ایجاد کند ،به معنی این است که سوپاپ
مکش کمپرسور نشت دارد و کمپرسور باید تعویض
شود.
مشــكالتي كه بر اثر افزايش فشار در يك
سيستم تبرید تراکمی به وجود ميآيد:
افزايش فشــار در سيســتمهاي تبريد تراكمي ،به
خصوص عملكرد كمپرسورهاي تبريد را با مشكالتي
مواجه ميگرداند و در شــرايط حاد خســاراتي به
سيستم وارد ميكند كه مهمترين آنها عبارتند از:
 -1افزايش فشــار باعث ميشــود كه جريان نامي
كمپرسور نيز افزايش يابد و در نتيجه سيم پيچهاي
موتور كمپرسور بسوزد.
 -2افزايش فشار در كمپرسورها باعث افزايش درجه
حرارت در كل سيستم ميگردد و بدنه كمپرسور و
سيلندرها گرم ميشود و راندمان حجمي كمپرسور
را كاهش ميدهد .زيرا گاز مبرد ورودي به ســيلندر
بر اثــر جذب حرارت از بدنه ســيلندر بخار ورودي
منبســط شده و در نتیجه جرم كمتري از گاز مبرد
وارد سيلندر ميشود .نتيجتاً حجم گاز مبرد ورودي
از طريق لولة مكش كاهش مييابد يعني اينكه توان
بيشــتري به ازاي واحد ظرفيت برودتي معين الزم
است و كمپرسور بايستي كار بيشتري انجام دهد.
 -3افزايش فشار در سيســتم باعث افزايش درجه
حرارت در ســيكل ميشــود و قطعات كمپرسور
گرم ميشــوند در نتيجه فيلم روغن بين ســطوح
متحرك ،شسته شده و قدرت جدا نگهداشتن سطوح
اصطكاكي را نخواهد داشت (ويسكوزيته روغن كم
ميشود).
عالوه بر آنچه گذشــت روغن كه بــه عنوان عامل
آببندي بين سطوح رينگها ،سوپاپها و جداسازي
قسمت فشــار كم و فشــار زياد بكار ميرود ،عمل
گازبندي را به خوبي انجام نميدهد و گاز در سيكل
تراكم از بين آنها فرار ميكند.
تألیـف  :مهنـدس محمـد رضـاخانی
کارشنـاس فروش مهنـدسي
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•مجهـز به کمپـرسهای تویین اسکـرو
• کاربری آسان و پیشرفته با سیستم کنترل PLC
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نمابر88436040 :
تلفن88455061-6 :

سامانه پیام کوتاه:
مشــتریان عزیز پیشــنهادات و انتقادات ارزشــمندتان را به شــماره
 100088455070ارسال نماییــد.
ارائه مشاوره رایگان:
شرکت بدرتک الکتریک آمادگی دارد تا در صورت اعالم تمایل شما ،مهندسان
خبره شرکت را جهت بازدید از پروژههای مورد نظر شما اعزام نماید و نظرات
کارشناسی در مورد سیستمهای سرمایش و گرمایش تاسیسات مورد نیاز را به
صورت رایگان در اختیار کارفرمایان محترم قرار دهد.
ارسال خبرنامه:
جهت دریافت نسخه الکترونیکی اين شماره ،خواهشمند است درخواست خود
را به آدرس پست الکترونیک  newsletter@badrtech.comارسال نمایید.
 جهت دریافت رایگان خبرنامه ،لطفا درخواســت خود را با ذکر مشخصاتبه شــرکت بدرتکالکتریک ارسال فرمائید .همچنین امکان دریافت تمامی
شمارههای قبلی خبرنامه ،از طریق سایت ،بـه آدرس www.badrtech.com
وجـود دارد.

