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طراحــی و ســاخت سیســتم محافظــت در مقابــل
پدیــده ورود مایــع مبــرد بــه کمپرســور در
کمپرســورهای جابهجایــی مثبــت دســتگاههای
تهویــه مطبــوع
کورس نکوفر ،*1سینا فروتن 2و سید آرش سید شمس طالقانی

3

 -1دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی چالوس ،ایران
 -2واحد الکترونیک ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،ایران
 -3پژوهشکده علوم هوایی ،پژوهشگاه هوافضا ،وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت 1399/09/26 :تاريخ پذيرش1400/08/30 :

چكيده
یکــی از پدیدههــای مخــرب کــه موجــب شکســت و آســیبهای شــدید مکانیکــی بــه کمپرســورهای جابهجایــی مثبــت میشــود
پدیــده برگشــت مایــع مبــرد بــه ساکشــن کمپرســور اســت .ایــن تحقیــق متمرکــز بــر طراحــی و ســاخت دســتگاهی در جهــت محافظــت
از کمپرســور در برابــر ایــن پدیــده اســت .ایــن سیســتم بــر پایــه پــردازش الکترونیکــی پارامترهــای مؤثــر شــامل فشــار عملیاتــی،
دمــای عملیاتــی ،دمــای ســوپرهیت ،درجــه ســوپر هیــت و نــوع گاز مبــرد اســت .در ادامــه ،سیســتم محافــظ براســاس فرمولهــای
ترمودینامیکــی مربوطــه پــردازش را انجــام میدهــد و براســاس نتیجــه پــردازش فرمــان مناســب را صــادر میکنــد .تحقیقــات معتبــر
مختلــف برتــری روش پــردازش الکترونیکــی را بــر پــردازش مکانیکــی اثبــات میکنــد .نمونــه مــوردی کمپرســو ِر جابهجایــی مثبـ ِ
ـت
ـی بهعنــوان مــورد مطالعاتــی انتخــاب و سیســتم مــورد تحقیــق بــا موفقیــت نصــب و آزمایــش گردیــد .اســتفاده از سیســتم
چیلـ ِر تراکمـ ِ
پــردازش الکترونیکــی بهجــای سیســتم تشــخیص مکانیکــی و قابلیــت اعتمادپذیــری بــاالی ایــن سیســتم و همچنیــن بهروزرســانی
کمپرســورهای قدیمــی نصبشــده در صنعــت ،جنبــه جدیــد و نوآورانــه تحقیــق هســت .نتایــج ارزیابــی اقتصــادی و پایــش عملکــردی
طــی یــک دوره یکســاله نشــان داد بــا صــرف هزینــه انــدک معــادل بــا هزینــه یکبــار تعمیــرات ناشــی از پدیــده برگشــت جریــان
مایــع ،میتــوان مانــع از بــروز ایــن پدیــده و هزینههــای تعمیــرات در ایــن حــوزه شــد.
كلمات كليدي :مایع مبرد ،کمپرسور جابهجایی مثبت ،تهویه مطبوع ،تبرید تراکمی ،میکروکنترلر

مقدمه

کمپرســورهای جابهجایــی مثبــت بهعنــوان مهمتریــن
تجهیــز در ســیکل ســرمایش تراکمــی مطــرح هســتند

*مسؤول مكاتبات
nekoufar@iauc.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI:10.22078/PR.2021.4371.2976( :

و بهاصطــاح اهــل فــن ،کمپرســور قلــب سیســتم
ســرمایش تراکمــی اســت .ســازوکار فشــار افزایــی ایــن

نــوع کمپرســورها بــر پایــه تراکمپذیــری گازهــا بــوده و از
طریــق کاهــش حجــم و متراکــم کــردن گاز مبــرد ،فشــار
افزایــش مییابــد.
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قابــل پیشبینــی اســت کــه ورود ســیال بهصــورت مایــع

خرابــی و عمــل نکــردن ایــن شــیرها وجــود دارد و

موجــب آســیبدیدگی کمپرســور و شکســتهای

د) در شــرایط تحریمهــای اعمــال شــده بــر جمهــوری

بــه کمپرســور بهدلیــل تراکمناپذیــر بــودن مایعــات

مکانیکــی 1میشــود .بــه ایــن پدیــده برگشــت مایــع
مبــرد 2گفتــه میشــود .ایــن پدیــده هنگامــی رخ
میدهــد کــه مبــرد در تبخیرکننــده گرمــای الزم را جهــت

تبدیــل شــدن بــه بخــار جــذب نکــرده و بهصــورت مایــع

همچنیــن ،نیازمنــد ســرویسهای دورهای ویــژه هســتند.
اســامی ایــران تهیــه قطعــات یدکــی مرغــوب مــورد نیــاز

جهــت کمپرســورها از خــارج کشــور مســتلزم فرآینــد دور
زدن تحریمهــا بــوده کــه عالوهبــر هزینههــای بــاال
بعضـاً مســتلزم صــرف زمــان قابــل مالحظــه هــم هســت.

اشــباع همــراه بخــار اشــباع وارد کمپرســور شــود .ایــن
پدیــده معمــوالً در فصلهایــی کــه هــوا خنکتــر اســت

بــر تولیــد دانــش بومــی و جلوگیــری از خــروج ارز و

بهرهبــرداری از چیلرهــای تراکمــی اســت.

ایــن موضــوع بیافزایــد.

بیشــتر اتفــاق میافتــد و پدیــدهای مخــرب و شــایع در

ه) حــل مشــکالت صنعتــی کشــور بــا روشهــای مبتنــی
پایــداری در ارائــه خدمــات نیــز میتوانــد بــر اهمیــت

اهمیــت و ضــرورت ایــن موضــوع از دو منظــر اقتصــادی و

لیهــاو هوانــگ و همــکاران در مقال ـهای کــه ارائــه دادنــد،

میشــود کــه بــا سیســتمهای ســرمایش تراکمــی بــا

ســخت شــدن کنتــرل سیســتم شــده و راندمــان سیســتم

طراحــی و ســاخت سیســتم محافظــت از کمپرســور در

انبســاط چرخــه تبریــد در یــک تبخیرکننــده خشــک

ذکــر شــده زیــر از نظــر فنــی دارای توجیــه و از نظــر

قــرار گرفــت .در گام اول ،بــرای اندازهگیــری "درجــه

الــف) تهیــه کمپرســور جدیــد خصوص ـاً در ظرفیتهــای

میتوانــد حالتهــای جریــان مبــرد را تشــخیص دهــد.

اســت.

حرارتــی میتواننــد بهعنــوان ســیگنال بازخــورد بــرای

فنــی قابــل ارزیابــی اســت و ایــن اهمیــت وقتــی پررنگتــر

دریافتنــد کــه ناپایــداری در چرخــه تبریــد ،موجــب

ظرفیتهــای بــاال و در مقیــاس صنعتــی مواجــه باشــیم.

را کاهــش میدهــد .در مقالهایشــان ،پایــداری شــیر

مقابــل پدیــده برگشــت مایــع مبــرد ،بــا توجــه بــه دالیــل

در نزدیکــی "درجــه فــوق گــرم صفــر" مــورد مطالعــه

اقتصــادی بهصرفــه اســت:

ســوپرهیت صفــر" ،یــک سنســور ویــژه طراحــی شــد کــه

بــاال مســتلزم هزینههــای هنگفــت از طــرف بهرهبــردار

بنابرایــن ،مقادیــر اندازهگیــری شــده توســط حســگر

ب) کاهــش هزینههــای نگهــداری و تعمیــرات از اهــداف

سیســتم  EVDEاســتفاده شــوند .در گام دوم ،آنهــا ثابــت

تعمیــرات کمپرســور شــامل هزینههــای بهرهبــردار جهــت

وجــود دارد کــه از ورودی تبخیرکننــده عبــور میکنــد و

هزینههــای بارگیری/حمل/تخلیــه ،هزینههــای ناشــی از

بــاز شــدن دریچــه انبســاط برابــر  %27بــود ،الگــوی
جریــان دائمــاً بیــن دو فــاز تغیــر میکنــد کــه منجــر

هــر بهرهبــردار اســت کــه هزینههــای نگهــداری و

کردنــد کــه یــک جریــان مخلــوط مایــع اشــباع و بخــار

تهیــه اقــام یدکــی ،پرداخــت دســتمزد اســتادکاران،

در فــاز گــذار اســت و وقتیکــه فرکانــس  70 Hzو مقــدار

ضــرر توقــف تولید/خدمــات هســت.

ج) بــا توجــه بــه اینکــه تمــام سیســتمهای تهویــه

مطبــوع تراکمــی بــا ظرفیــت بــاالی کشــور ســاخت خارج

بــه نوســان دورهای سیســتم میشــود (بــرای مثــال:
دمــای تبخیــر ،دمــای مکــش و دمــای تخلیــه دائم ـاً در

و در ســالهای گذشــته مــورد نصــب و بهرهبــرداری قــرار
گرفتهانــد ،اکثــرا ً در برابــر پدیــده برگشــت مایــع مبــرد

جریــان مبــرد باعــث کاهــش نوســانات دورهای میشــود

حفاظتــی مکانیکــی (شــیرهای انبســاط ترموســتاتیک)

دریچــه انبســاط کمتــر از  %22بــود ،جریــان در خروجــی

یــا فاقــد سیســتم حفاظتــی هســتند یــا دارای سیســتم

هســتند کــه در شــیرهای انبســاط ترموســتاتیک هــم
بهواســطه ماهیــت حفاظــت مکانیکــی همــواره احتمــال

حــال تغییــر هســتند) .عالوهبــر ایــن ،افزایــش ســرعت

و هنگامیکــه فرکانــس کمپرســور  70 Hzو بــاز شــدن
1. Mechanical Failures
2. Flood Back

کوروس نکوفر و همکاران

طراحی و ساخت سیستم ...
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تبخیرکننــده بــه جریــان بخــار بیــش از حــد گــرم شــده

بــرای ســاکنین ســاختمان و خرابــی مکانیکی کمپرســورها

دریچــه انبســاط بیــش از  %23بــود ،جریــان بــه جریــان

برگشــتی مایــع در مرحلــه اولیــه بــرای دســتگاههایی

(ســوپرهیت) تبدیــل میشــود .هنگامیکــه بــاز شــدن

بخــار اشــباع تبدیــل میشــود .دو الگــوی جریــان بهطــور
متنــاوب ایجــاد میشــوند کــه منجــر بــه نوســان دمــای

مکــش میشــود .نتایــج نشــان داد کــه چرخــه تبریــد
 EVDEمیتوانــد بهطــور پایــدار در نزدیکــی "درجــه
ســوپر هیــت صفــر" کنتــرل شــود .همچنیــن ،میتوانــد

کارآیــی تبخیرکننــده و ایمنــی کمپرســور را بهســمت

بهینهســازی هدایــت کنــد [ .]1گوانــان لــی و همــکاران
طــی تحقیقــی مقال ـهای ارائــه دادنــد کــه در ایــن مقالــه
یــک روش تشــخیص عیــب مبتنــی بــر درخـتواره بهبــود
یافتــه تصمیمگیــری بــرای دســتگاههایی بــا جریــان

متغیــر مبــرد ( )VRFارائــه شــده اســت .روش پیشــنهادی
روشــی ســه مرحلــهای اســت کــه ترکیبــی از مــدل

درخــتواره تصمیمگیــری بــا سنســورهای عیبیــاب
مجــازی  FIاســت .در گام اول ،سنســورهای تشــخیص

عیــب براســاس تئــوری سنســورهای مجــازی توســعه داده
شــدند تــا بتواننــد در سیســتمهای  VRFعیوبــی مثــل
رســوب گرفتگــی ،شــارژ بیــش از حــد گاز ،کــم شــارژ

میشــود .تشــخیص خطــا و تشــخیص جریــان

بــا مبــرد جریــان متغیــر ( )VRFضــروری اســت .ایــن
مطالعــه مدلهــای درختوارههــای تصمیمگیــری

را بــرای شناســایی و تشــخیص عیــب پدیــده مایــع بــه
کمپرســورهای اســکرال در یــک سیســتم  VRFپیشــنهاد
میکنــد .در آن تحقیــق ابتــدا انتخــاب ویژگــی از طریــق
تحلیــل همبســتگی بــرای حــذف متغیرهــای غیرضــروری

انجــام شــد .ســپس ،الگوریتــم درخــت تصمیــم

()CART

بــرای تهیــه مدلهــای درخــتواره تصمیمگیــری بــرای
تشــخیص عیــب برگشــت جریــان مایــع اســتفاده شــد .در

نهایــت ،دو عیــب کــه باعــث برگشــت مایــع میشــوند
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و یــک مــدل  Cartبــرای
تشــخیص عواملــی کــه باعــث آن دو عیــب میشــود

مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفــت .مــدل درخــتواره
تصمیمگیــری ( )CARTعملکــرد مطلوبــی در پیشبینــی

و جلوگیــری از پدیــده برگشــت جریــان مایــع نشــان داد و

قوانیــن اســتخراج شــده از دو مــدل داده محــور در توافــق
بــا حــوزه دانــش شــناخته شــده بودنــد [.]3

شــدن و  ....را تشــخیص دهنــد .درگام دوم ،سنســورهای

ژو ژنژیــن و همــکاران در تحقیقــی یــک سیســتم

بــهکار میرونــد تــا تصمیمگیــری پیشگویانــه مبتنــی

سیســتم تهویــه مطبــوع بررســی کردنــد و متوجــه شــدند

اعتبارســنجی بــا اســتفاده از دو مجموعــه داده مختلــف،

میتوانــد عملکــرد سیســتمهای

را کاهــش

دادههــای تســت آنالیــن انجــام میشــود .نتایــج نشــان

مکانیکــی شــود .بنابرایــن ،ضــروری اســت کــه ایــن

رســوب گرفتگــی ،شــارژ بیــش از حــد گاز ،کــم شــارژ
شــدن را کامــ ً
ا تشــخیص میدهــد .نتایــج مقایســهای

گیــرد .آنهــا در ایــن پژوهــش یــک روش تشــخیص و

تشــخیص عیــب بهعنــوان متغیرهــای ورودی اضافــی

تشــخیص عیــب برگشــت جریــان مبــرد را بــرای

بــر درخــتواره تصمیمگیــری ( )CARTصــورت پذیــرد.

کــه بازگشــت مایــع مبــرد بــه درون کمپرســور نهتنهــا
VRF

مجموعــه دادههــای آزمایــش تجربــی و مجموعــه

دهــد بلکــه ممکــن اســت حتــی باعــث ایجــاد خرابــی

میدهــد کــه ایــن روش بهدرســتی ســه عیــب یعنــی

پدیــده بهصــورت آنالیــن مــورد پایــش و شناســایی قــرار

رفــع عیــب جهــت پدیــده بازگشــت مایــع بــه کمپرســور

نشــان میدهــد کــه روش پیشــنهادی عملکــرد تشــخیص
خطــای بهتــری را بــرای مجموعــه دادههــای آزمایشــی و

عصبــی ( )BPNNارائــه دادنــد کــه خــأ دانــش در ایــن

دریافتنــد کــه برگشــت مایــع مبــرد بــه درون کمپرســور

موجــود در سیســتم  VRFدادههــا را هــر ســه ثانیــه

ماننــد مصــرف انــرژی اضافــی ،احســاس عــدم راحتــی

تشــکیل دهنــد.

در سیســتمهای تهویــه مطبــوع  VRFبراســاس شــبکه

برخــط دارد [ .]2جیانگیــو وانــگ و همــکاران طــی تحقیق

حــوزه را پــر میکنــد .در مرحلــه اول ،سنســورهای

سیســتمهای تهویــه مطبــوع منجــر بــه عواقــب منفــی

ذخیــره میکننــد تــا مجموعــه دادههــای خــام را
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در مرحلــه دوم ،پــس از پیــش پــردازش مجموعــه

انــرژی کمتــری نســبت بــه دو روش دیگــر نشــان داد [.]5

فیلتــر کــردن متغیرهــای داده اســتفاده میشــود .در

نمایــد :الــف) طراحــی و ســاخت سیســتم محافظــت از

دادههــای خــام ،از تجزیــه و تحلیــل همبســتگی بــرای
مرحلــه ســوم ،مــدل  BPNNبــا اســتفاده از الگوریتــم
شــبکه عصبــی انتشــار مجــدد ایجــاد میشــود .بــرای

تأییــد اعتبــار مــدل از مجموعــه دادههــای بهدســت
آمــده از آزمایــش اســتفاده شــد .از مجموعــه دادههــای

آنالیــن بهدســت آمــده بــرای تســت قابلیــت اعتمــاد

بــه سیســتم تشــخیص عیــب اســتفاده شــد و نتایــج
آن نیــز بــا مــدل  CARTمقایســه و تحلیــل شــد .ایــن

نتیجــه نشــان میدهــد کــه روش  BPNNدارای قابلیــت
اطمینــان بــاال اســت و دقــت تشــخیص عیــب آنالیــن

آن حداکثــر  %99/48اســت .مقایســه نتایــج حاصــل از
روشهــای  BPNNو  CARTنشــان میدهــد کــه روش
 BPNNبــر روش  CARTبرتــری دارد [ .]4اورهــان اکــرن و

همــکاران در مــورد روشهــای مختلــف کنتــرل شــیرهای

انبســاط الکترونیکــی در کمپرســورهای بــا ســرعت متغیــر
تحقیــق کردنــد .آنهــا یــک چیلــر بــا کمپرســور اســکرال
و شــیر انبســاط مجهــز بــه اســتپ موتــور تحــت بررســی
قــرار دارنــد .دو روش مختلــف بــرای کنترل شــیر انبســاط

ایــن مقالــه میکوشــد کــه دو هــدف کاربــردی را دنبــال

کمپرســورهای جابهجایــی مثبــت در برابــر ورود مایــع

مبــرد جهــت سیســتمهای ســرمایش تراکمــی نصبشــده

کــه تمهیداتــی جهــت جلوگیــری از ایــن پدیــده ندارنــد.

ب) محافظــت از سیســتمهای ســرمایش تراکمــی کــه
مکانیکــی جلوگیــری کننــده از
مجهــز بــه تجهیــزات
ِ

برگشــت مایــع مبــرد هســتند زیــرا در تحقیقــات مختلــف
برتــری روش پــردازش الکترونیکــی بــر حفاظــت مکانیکــی
اثبــات شــده و احتمــال خطــا در سیســتمهای حفاظــت
کامـ ً
ا مکانیکــی همــواره وجــود دارد .ازایـنرو ،در بخــش

بعــدی روششناســی تحقیــق ارائــه میشــود و ســپس

در بخــش ســوم ،نتایــج مقالــه مــورد بحــث قــرار گرفتــه
و نهایتــاً در بخــش آخــر نتیجهگیــری و پیشــنهادهای
مرتبــط ارائــه میشــود.

روش اجرای تحقیق
معرفی سیکل تبرید چیلرهای تراکمی
سیکل ایدهآل تبرید تراکمی بخار

و کنتــرل دور کمپرســور اعمــال شــد .یکــی کنتــرل هــر

همانطــور کــه در اشــکال  1و  2مشــخص اســت ،ســیکل

روی یــک مقــدار ثابــت تنظیــم شــده اســت و روش دیگــر

پاییــن وارد کمپرســور میشــود و طــی فرآینــد 2-1

فــازی ،شــبکه عصبــی  ANNو روش  PIDجهــت کنتــرل

بــا صــرف کار مــورد نیــاز ،دمــا و فشــار مبــرد افزایــش

شکل  1شماتیک سیکل تبرید تراکمی بخار ایدهآل

شکل  2نمودار  T-Sسیکل تبرید تراکمی بخار ایدهآل

قســمت بهصــورت جداگانــه درحالیکــه قســمت دیگــر

ایــدهآل تراکمــی بخــار در نقطــه  ،1بخــار اشــباع در فشــار

کنتــرل هــر دو قســمت همزمــان .از ســه روش منطــق

کــه یــک فرآینــد ایزنتروپیــک (آنتروپــی ثابــت) اســت،

اســتفاده شــد کــه روش شــبکه مصنوعــی عصبــی مصــرف

مییابــد تــا بــه بخــار ســوپرهیت تبدیــل شــود.

کوروس نکوفر و همکاران
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ســپس طــی فرآینــد  ،3-2بخــار ســوپرهیت از کندانســور

تبریــد تراکمــی بخــار و شــکل  4بیانگــر نمــودار  T-Sدر

بــا محیــط گــرم مبادلــه و دمایــش کاهــش مییابــد

 2-1و  2′ -1بخــار ســوپر هیــت خروجــی از تبخیرکننــده

عبــور کــرده و بهصــورت فشــار ثابــت گرمــای خــود را

و بــه مایــع اشــباع تبدیــل میشــود .در مرحلــه

4′ -3

ایــن خصــوص اســت [.]6

طــی فرآینــد تراکــم آیزنتروپیــک فشــار و دمایــش افزایش

مایــع اشــباع کــه فشــار باالیــی دارد بــا گــذر از شــیر

پیــدا میکنــد لــذا در کمپرســور امــکان دارد از محیــط

دچــار کاهــش فشــار و کاهــش دمــا میگــردد و بــه

فرآینــد  2′ -1را طــی کنــد ،یــا بــه محیــط پیرامــون گرمــا

فشارشــکن یــا لولــه موییــن بهصــورت آنتروپــی ثابــت

پیرامــون گرمــا دریافــت کنــد و آنتروپــی آن افزایــش و

مخلــوط مایــع و بخــار اشــباع در فشــار پاییــن تبدیــل
میشــود ،امــا معمــوالً فرآینــد در شــیر انبســاط یــا لولــه

طــی کنــد.

فشــار اصطکاکــی و دینامیکــی و انتقــال گرمــا روبــرو بــوده

ســوپر هیــت بــا عبــور از لولهکشــی دچــار افــت فشــار

موئیــن بهصــورت آیزنتروپیــک طــی نمیشــود و بــا افــت
لــذا بهصــورت  4-3طــی میشــود .ســپس طــی فرآینــد

 ،1-4مخلــوط مایــع و بخــار اشــباع از تبخیرکننــده عبــور

دهــد و آنتروپــی آن کاهــش و فرآینــد  2-1را روی نمــودار
 :3-2از خروجــی کمپرســور تــا ورودی بــه کندانســور ،گاز
اصطکاکــی میشــود و فشــار بهصــورت جزئــی کاهــش
مییابــد.

کــرده و بهصــورت فشــار ثابــت گرمــای خــود را بــا
محیــط مبادلــه و دمایــش افزایــش مییابــد و کام ـ ً
ا بــه

فشــار ثابــت نبــوده و بهدلیــل اصطــکاک و تغییــر جهــت

ســیکل واقعــی تبریــد تراکمــی بخــار و انحــراف از ســیکل

اســت .طراحــی کندانســور بهگونــهای اســت کــه ســرد

بخــار اشــباع تبدیــل میشــود [.]6
اید هآل

دو دلیــل اصلــی وجــود دارد کــه باعــث انحــراف ســیکل
واقعــی از ســیکل ایــدهآل میشــود .دلیــل اول افــت
فشــار در لولهکشــی ،شــیرآالت و تجهیــزات اســت کــه

ایــن نــوع افــت فشــار خــود دو دلیــل دارد اول اصطــکاک

بیــن ســیال و سیســتم و دوم ،افــت فشــارهای دینامیکــی
ناشــی از تغییــر جهــت و رژیــم جریــان اســت .دلیــل
دوم انحــراف ســیکل ایــدهآل از ســیکل واقعــی وجــود
انتقــال گرمــا بیــن ســیال و محیــط پیرامــون اســت .در

مجمــوع ،ایــن دو دلیــل باعــث بازگش ـتناپذیری فرآینــد
میگردنــد .شــکل  3نمایشــگر شــماتیک ســیکل واقعــی

شکل  3شماتیک سیکل تبرید تراکمی بخار واقعی

 :4-3عبــور ســیال مبــرد از لولهکشــی کندانســور بــا
جریــان فشــار در نقطــه  4کمتــر از فشــار در نقطــه 3

کــردن مبــرد تــا دمایــی کمتــر از دمــای اشــباع ادامــه
یابــد .ایــن طراحــی موجــب افزایــش ظرفیــت ســرمایش

ســیکل میگــردد .همانطــور کــه از نمــودار پیداســت
مبــرد در نقطــه  4بهصــورت مایــع فــرو ســرد اســت .

 :5-4افــت فشــار ناشــی از اصطــکاک لولــه ارتباطــی بیــن
کندانســور تــا شــیر فشارشــکن/لوله موییــن و همچنیــن،
از دســت دادن گرمــا بــه محیــط در لولهکشــی ایــن

مســیر موجــب کاهــش دمــا و تــا حــدودی کاهــش فشــار

از نقطــه  4بــه نقطــه  5میگــردد .بــه اختــاف دمــای

بیــن نقطــه  5کــه نقطــه ورود بــه شــیر فشارشــکن /لولــه
موییــن اســت بــا دمــای اشــباع در همیــن فشــار درجــه
فــوق ســرد گفتــه میشــود.

شکل  4نمودار  T-Sسیکل تبرید تراکمی بخار واقعی
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 :6-5مبــرد ســابکول بــا عبــور از شــیر فشارشــکن /لولــه
موییــن بــا کاهــش فشــار و دمــا روبــرو میشــود و از
مایــع ســابکول بــه مایــع اشــباع تبدیــل میگــردد .البتــه

ایــن فرآینــد در عمــل بهصــورت آنتروپــی ثابــت اتفــاق
نمیافتــد.

 :7-6مایــع اشــباع بــا گــذر از تبخیرکننــده دچــار افــت
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اینکــه مبــرد بــا چــه درج ـهای از کیفیــت وارد کمپرســور

شــود آســیبی کــه بــه کمپرســور میرســد متفــاوت
خواهــد بــود .لــذا ،معمــوالً برگشــت مایــع مبــرد از دریچــه

دیــد روغــن کمپرســور بهصــورت کــف کــردن روغــن
(فــوم روغــن) مطابــق شــکل  5مشــاهده میشــود [.]7

فشــار جزئــی ناشــی از اصطــکاک و افــت فشــار دینامیکــی

میگــردد.

 :8-7مایــع اشــباع در تبخیرکننــده و در فشــار ثابــت
گرمــای محیــط ســرد را جــذب میکنــد و کامــ ً
ا بــه
بخــار اشــباع تبدیــل میگــردد .قابــل ذکــر اســت

طراحــی تبخیرکننــده بهگونــهای اســت رونــد دریافــت
گرمــا ادامــه پیــدا کــرده و مایــع اشــباع چنــد درجــه

گرمتــر شــده و بــه بخــار ســوپرهیت تبدیــل میشــود.
ســپس ،تبخیرکننــده را تــرک میکنــد .بــه اختــاف دمــا

در نقطــه  8بــا دمــا اشــباع در همــان فشــار درجــه ســوپر

هیــت میگوینــد .

 :1-8بخــار ســوپر هیــت خروجــی از تبخیرکننــده بــا

عبــور از لولهکشــی مربوطــه وارد کمپرســور میگــردد

کــه در طــی ایــن مســیر دچــار افــت فشــار جزئــی ناشــی
از اصطــکاک و افــت فشــار دینامیکــی میگــردد .بــا ورود

مبــرد بــه کمپرســور ســیکل کامــل میشــود [.]6
دالیل عمده خرابی کمپرسور سیستمهای سرمایش

شــرکت معتبــر ســاخت صنایــع سرمایشــی دانفــوس

مــوارد زیــر را بهعنــوان دالیــل عمــده خرابــی کمپرســورها

دلیــل ذکــر میکنــد [:]7
برگشت مایع مبرد

1

بــا توجــه بــه شــکل  4طــی فرآینــد  8-7درصورتیکــه
مبــرد گرمــای کافــی را از محیــط ســرد جــذب نکنــد

بهصــورت مایــع اشــباع از تبخیرکننــده خــارج میشــود.

لــذا در نقطــه  ،8مایــع اشــباع خواهیــم داشــت و مبــرد

بهصــورت مایــع اشــباع بــه کمپرســور وارد میشــود .ورود

مایــع اشــباع بــه کمپرســور منجــر بــه آســیب مکانیکــی
زیــادی بــه ایــن تجهیــز میگــردد .ورود مبــرد بهصــورت

مخلــوط اشــباع بههمــراه قطــرات مایــع مبــرد بــه مکــش

کمپرســور را برگشــت مایــع مبــرد گوینــد .وابســته بــه

شــکل  5فــوم روغــن قابــل مشــاهده از شیشــه نمایشــگر
محفظــه روغــن

اگــر ذرات مایــع وارد محفظــه ســیلندر شــوند روانــکاری

بیــن ســیلندر و پیســتون را از بیــن میبرنــد و باعــث

خراشــیدگی و گرمــای بیــش از انــدازه در ســیلندر
میگردنــد و همچنیــن ،ذرات ریــز فلــز ایجــاد شــده در

محفظــه موتــور پخــش میشــوند .مادامیکــه مایــع مبــرد
بــا روغــن مخلــوط میگــردد باعــث رقیــق شــدن روغــن
میشــود کــه ایــن رقیــق شــدن باعــث کاهــش کیفیــت

روانــکاری میشــود .هنگامــی مخلــوط روغــن و مبــرد بــه

دیــواره ســیلندر و پیســتون و یــا یاتاقانهــا میرســد
بهدلیــل گرمــای ناشــی از اصطــکاک مبــرد بخــار میشــود
و فشــار بخــار مبــرد مانــع رســیدن روغــن بــه ســطوح
مــورد نیــاز میشــود .گاهــی یاتاقــان اصلــی بهقــدری
تحــت تأثیــر ایــن پدیــده قــرار میگیــرد کــه چرخانــه

و ایســتانه باهــم تمــاس پیــدا میکننــد و میســوزند.

همچنیــن ،خشــک شــدن یاتاقــان ژورنــال واقــع در بیــن
دســته پیســتون و میللنــگ باعــث میشــود بــر اثــر

گرمــا ایــن دو بهــم جــوش بخورنــد کــه در شــکل  6ایــن
موضــوع نمایــش داده شــده اســت [ .]7از بیــن رفتــن

روانــکاری باعــث فشــار بیــن میللنــگ و دســته پیســتون
میشــود.

1. Liquid Flood Back

کوروس نکوفر و همکاران

طراحی و ساخت سیستم ...
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شکل  6جوش خوردن دسته پیستون به یاتاقان ژورنال میللنگ بر اثر ایجاد فوم روغن

کــه منجــر بــه شکســتن دســته پیســتون و پرتــاب شــدن

حافظــه کافــی در میکروکنترلــر دارد کــه منجــر بــه

میشــود و نهایتــا ً،موجــب ســوختن موتــور میگــردد.

پــردازش میشــود .چارتــر و ســادافی جهــت پیشبینــی

قطعــات بــزرگ شکســته شــده بــه درون محفظــه موتــور

ضربه زنی مایع

1

پیچیدهتــر شــدن برنامهنویســی و بیشــتر شــدن زمــان

خــواص ترمودینامیکــی گاز  R22در حالــت اشــباع رابطــه

درصورتیکــه پدیدههــای برگشــت مایــع مبــرد و یــا فــاد

 1را ارائــه دادنــد کــه از ایــن رابطــه جهــت فرمول نویســی

مایــع گفتــه میشــود کــه بــه معنــی ورود مقــدار زیــادی

()1

اســتارت 2بهصــورت شــدید رخ دهــد بــه آن ضربهزنــی
مایــع بــه کمپرســور اســت و عالوهبــر آســیبهای ناشــی

از برگشــت مایــع مبــرد کــه پیشتــر ذکــر شــد ،آســیب
شــدید بــه شــیر مکــش ،آســیب شــدید بــه شــیر تخلیــه،

خــم شــدن و از فــرم خــارج شــدن ورقهــای شــیر مکــش

کنترلــر ایــن پــروژه اســتفاده شــد [.]9

T=A+B.P +C.P2+D.P3+E.P4

در ایــن رابطــه  Tدمــا برحســب کلویــن و  Pفشــار مطلــق

برحســب  MPaاســت و ثابتهــای ایــن معادلــه مقادیــر
زیــر هســتند.

A= 211.086313649

و شــیر تخلیــه ،شکســتن میللنــگ و شکســتن دســته

B= 226.041423825

پیســتون میتوانــد رخ دهــد [.]7

C= -272.618317551

فالد استارت

D= 168.780972264

گاهــی اوقــات در حالتــی کــه ســیکل تبریــد خامــوش

E= -38.0262189209

اســت مایــع مبــرد در محــل محفظــه میللنــگ تجمــع
میکنــد و بــا روشــن کــردن کمپرســور از مخلــوط شــدن

روغــن و مبــرد ،فــوم روغــن تشــکیل شــده و عوارضــی
مشــابه برگشــت مایــع مبــرد و ضربهزنــی ایجــاد میکنــد

کــه بــه ایــن پدیــده ،فــاد اســتارت میگوینــد.
معرفی رابطه فشار و دمای اشباع

بوگرنــاک و زونتــاگ در کتــاب مفاهیــم بنیــادی
ترمودینامیــک جداولــی کــه معــرف رابطــه فشــار اشــباع و

دمــای اشــباع گاز  R22باشــد را در قالــب جــداول خــواص

مطابــق اعــام چارتــر و ســادافی ایــن رابطــه در بــازه دمای

 48/85تــا -53/15

C

°

مقــدار دمــای اشــباع را محاســبه

میکنــد و نســبت بهمقــدار واقعــی در بیشــترین حالــت

 %1/2خطــا دارد کــه ایــن مقــدار خطــا بــا توجــه بــه

ماهیــت پــروژه قابــل چشمپوشــی اســت.
نتایج و تحلیل

تجزیــه و تحلیــل ایــن تحقیــق بــه ســه زیربخــش تقســیم

میشــود:

ترمودینامیکــی ارائــه دادهانــد .ولــی جهــت برنامهنویســی

میکروکنترلــر وارد کــردن کامــل جــدول نیــاز بــه فضــای

1. Liquid Slugging
2. Flooded Start
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مقاله پژوهشی

 -1نرمافــزار و کــد نویســی :در ایــن بخــش فلوچــارت و

روشــن میکنــد .علــت اینکــه شــروع بــهکار مجــدد

 -2ســختافزار ،آزمایــش و راهانــدازی :در ایــن بخــش

کــه اگــر متوقــف شــدن ســیکل چندیــن بــار پشــت ســر

محدودیتهــا معرفــی میگــردد .همچنیــن ،توضیحــات

نمــوده و درصــدد رفــع عیــب برحســب مــورد برآیــد.

کدنویســی بههمــراه توضیحــات تکمیلــی ارائــه شــده اســت.

کلیــه ســختافزارها بــهکار رفتــه بههمــراه مزایــا و
مربــوط بــه آزمایــش و راهانــدازی ذکــر شــده اســت.

 -3بررســی فنی/اقتصــادی :در ایــن بخــش بــه بررســی

ســیکل متوقــف بــر اجــازه کاربــر نهــاده شــده ایــن اســت

هــم اتفــاق بیافتــد کاربــر از راهانــدازی مجــدد خــودداری
درواقــع 15 min ،وقفــه فرصــت دادن بــه مایــع مبــرد
جهــت مبادلــه گرمــا و تبدیــل شــدن بــه بخــار اســت.

جنبههــای اقتصــادی پــروژه پرداختــه میشــود.

کدنویسی کنترلر

نرمافزار و کدنویسی

برای ایــن تحقیق از میکروکنترلرهــای  ،AVRمیکروکنترلر

همانطــور کــه از شــکل  7مشــخص اســت کنترلــر بــه

 ATMEGA16انتخــاب شــد و کــد نویســی ایــن کنترلــر

دســتگاه را چــک میکنــد و درصورتیکــه دســتگاه مقــدار

صــورت پذیرفــت .بهمنظــور اطمینــان از صحــت عملکــرد

جهــت پایــداری بیشــتر هــر  5 sوضعیت درجه ســوپرهیت
ســوپر هیــت الزم را نداشــته باشــد بهکاربــر هشــدار داده

و در کمپرســورهایی کــه شــیر بــی بــار کننــده دارنــد
کمپرســور را بــی بــار و در کمپرســورهایی کــه شــیر

بیبــار کننــده ندارنــد ،کمپرســور را خامــوش میکنــد.
بعــد از بیبار/خامــوش کــردن کمپرســور

min

20

براســاس زبان بیســیک و نرمافــزار کد نویســی BASCOM

میکروکنترلــر در مــدار ،پیــش از ســاخت نمونــه واقعــی

ابتــدا مــدار در نرمافــزار شبیهســازی پروتئــوس
شبیهســازی و بــا موفقیــت آزمایــش شــد .شــکل  8مــدار
شبیهســازی شــده در نرمافــزار پروتئــوس را نشــان

میدهــد .همانطــور کــه در شــکل  8مشــخص اســت

وقفــه اتفــاق میافتــد و ســپس درصورتیکــه کاربــر

بــه درگاه ورودی و خروجــی  B0عالوهبــر رلــه ،یــک

از نــو شــروع بــهکار میکنــد و اگــر کــه مقــدار ســوپر

شبیهســازی کاربــر متوجــه مقــدار ولتــاژ اعمــال شــده

اجــازه دهــد (کلیــد مربوطــه را فشــار دهــد) مــدار پایــش
هیــت از مقــدار تعریــف شــده بیشــتر بــود کمپرســور را

شکل  7روندنما و منطق تصمیمگیری

نمایشــگر ولتــاژ وصــل شــده اســت تــا در هنــگام اجــرای
توســط میکروکنترلــر شــود.

شکل  8نقشه مدار (شبیهسازی در نرمافزار پروتئوس)
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همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه نرمافــزار پروتئوس سنســور

در ایــن پــروژه از مــدل  ATMEGA-16اســتفاده شــد کــه

نــدارد میبایســت بــا اســتفاده از المانهــای موجــود در

براســاس توصیــه ورق داده میکروکترلــر

فشــار ویــکا را در کتابخانــه خــود بهصــورت تعریــف شــده

نرمافــزار ،ایــن سنســور شبیهســازی الکتریکــی شــود.
بــا توجــه بــه اینکــه سنســور فشــار ویــکا در فشــارهای
مختلــف جریانــی بیــن  4تــا  20 mAتولیــد میکنــد

بــا عبــور دادن ایــن جریــان از یــک مقاومــت متغیــر
پالــس فرســتاده شــده از شــدت جریــان بــه ولتــاژ تبدیــل

میگــردد کــه بــرای میکــرو کنترلــر قابــل اندازهگیــری

بــا دســتور  regfileدر برنامهنویســی قیــد شــده اســت.
ATMEGA-16

مقــدار کریســتال متناســب در دســتور  crystalذکــر شــده
اســت.

 -3تعریــف

LCD

نرمافــزاری آن:

کاراکتــری از نــوع  16*2و تســت

Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.7 , E = Portc.5 , Db4
= = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7

اســت .لــذا از یــک منبــع ولتــاژ بههمــراه یــک مقاومــت

Portc.0

متغیــر و یــک نمایشــگر ولتــاژ جهــت شبیهســازی

Config Lcd = 16 * 2

سنســور فشــار اســتفاده شــده اســت.

Cursor Off

کدنویســی مطابــق آنچــه در زیــر آمــده اســت انجــام و بــه

"LCD "LCD TEST DONE

میکروکنترلــر منتقــل گردیــد:

WAITMS 500

 -1متغیرهای مورد استفاده:

Cls

همانطــور کــه ذکــر شــد محاســبه دمــای اشــباع

بهمنظــور نمایــش خروجــی پــردازش نیــاز اســت

جــداول ترمودینامیکــی گاز  R-22بــه اضافــه فرمولهــای

شــود .لــذا بــا اختصــاص درگاه ورودی و خروجــی

توســط میکروکنترلــر مســتلزم برنامهنویســی همــه

میانیابــی مربوطــه بــرای مقادیــر بینابینــی اســت کــه
ایــن امــر بــه نوبــه خــود نیازمنــد میکروکنترلــری بــا

کــه نمایشــگر در برنامهنویســی میکروکنترلــر تعریــف
C

میکروکنترلــر بــه نمایشــگر ،پینهــای نمایشــگر بــه درگاه
ورودی و خروجیهــای  C7 ,C5,C3,C2,C1,C0وصــل شــد.

حافظــه کافــی بــرای ایــن منظــور اســت کــه مســلماً

همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه خــود نمایشــگر ممکــن

میکنــد .لــذا بــا اســتفاده از فرمــول ،حجــم محاســبات

یــک دســتور تســت نمایشــگر پیــش از اجــرای برنامــه

هزینــه بیشــتری را جهــت تهیــه میکــرو کنترلــر مطالبــه
کاســته شــده و میکروکنترلــر  ATMEGA-16کــه در بــازار
ایــران بــه فراوانــی یافــت میشــود پاســخگوی نیــاز

خواهــد بــود .بهمنظــور اســتفاده از فرمــول مذکــور در

کــد نویســی نیازمنــد متغیــری هســتیم کــه تــا  10رقــم
اعشــار دقــت داشــته باشــد .لــذا ،متغیــر  DOUBLEدر

برنامهنویســی اســتفاده شــد .از متغیرهــای  SINGLEو
 INTEGERبــرای اعــداد دیگــر کــه نیازمنــد دقــت تــا 10

رقــم اعشــار نیســتند و از متغیــر  STRINGبــرای حــروف

اســتفاده شــد.

اســت در طــول مــدت بهرهبــرداری دچــار عیــب شــود
اجــرا میشــود تــا درصورتیکــه نمایشــگر معیــوب اســت

بهرهبــردار بهراحتــی متوجــه شــود.
 -4تعریف سنسور دما:

Config 1wire = Porta.0
Dim Temperature As String * 6
Dim Buffer As Integer
RECHECK:
1wreset
1wwrite &HCC

 -2تعریف میکروکنترلر و کریستال متناسب:

1wwrite &H44

"$regfile = "m16def.dat

Waitms 100

$crystal = 1000000

1wreset

بــا توجــه بــه حافظــه مــورد نیــاز جهــت برنامهنویســی

1wwrite &HCC
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مقاله پژوهشی
1wwrite &HBE

ســیگنال خروجــی فشارســنج از نــوع آنالــوگ اســت .لــذا،

Buffer = Buffer * 10 : Buffer = Buffer \ 16

گردیــد .همچنیــن ،از یــک منبــع  5 Vخارجــی جهــت

DIM Tin as DOUBLE

بــه دیجیتــال در بخــش بعــد بهصــورت مفصــل و بــا ذکــر

)Buffer = 1wread(2

از تبدیــل آنالــوگ بــه دیجیتــال میکروکنترلــر اســتفاده

)Temperature = Str(buffer

ولتــاژ رفرنــس اســتفاده شــد .درخصــوص تبدیــل آنالــوگ

Tin =VAL (Temperature) : Tin=Tin*0.1
dim T22 as single
T22=Tin
cls
lcd “T-evap=”;T22
waitms 500
cls

درگاه ورودی و خروجــی  Aمیکروکنترلــر بــه سنســور دمــا

اختصــاص داده شــد و بهدلیــل اینکــه سنســور دمــا دارای
میکروکنترلــر داخلــی اســت لــذا ســیگنال خروجــی دمــا
بهصــورت دیجیتــال بــوده و نیــاز بــه تبدیــل آنالــوگ بــه

دیجیتــال نــدارد و میبایســت بــا ارتبــاط از نــوع

1WIRE

کــه مربــوط بــه ارتبــاط بیــن دو میکروکنترلــر اســت،

داخلــی سنســو ِر دمــا بــه میکروکنترلــ ِر
میکروکنترلــ ِر
ِ
ـی پــروژه وصــل شــود.
اصلـ ِ
 -5معرفی فشارسنج:

 -6تعریف فرمول جهت محاسبه درجه سوپر هیت:
DIM A AS DOUBLE
DIM B AS DOUBLE
DIM C AS DOUBLE
DIM D AS DOUBLE
DIM E AS DOUBLE
DIM T AS DOUBLE
DIM Tsat AS DOUBLE
DIM T1 AS DOUBLE ,T2 AS DOUBLE ,T3 AS
DOUBLE ,T4 AS DOUBLE, T5 AS DOUBLE
A=211.086313649
B=226.041423825
C=-272.618317551
D=168.780972264
E=-38.0262189209

CONFIG ADC=single , PRESCALER=AUTO , REFERENCE=AVCC
START ADC
DIM P0 AS WORD
DIM P1 AS single
DIM P as double
CLS
)P0=GETADC(1
P1=P1-0.403827:

فرمولهــای مربوطــه بحــث خواهــد شــد.

p1=p1*0.00195838:

P1=P0:

P1=P1+0.1013
P=P1
cls
LCD "P=";P1
WAITMS 500
cls

T1=A
T2=B*P
T3=C*P : T3=T3*P
T4=D*P : T4=T4*P : T4=T4*P
T5=E*P : T5=T5*P : T5=T5*P : T5=T5*P
T=T1 : T=T+T2 : T=T+T3 : T=T+T4 : T=T+T5
Tsat=T-273.15
DIM tsat2 as single
tsat2=tsat
lcd “Tsat=”;Tsat2
waitms 1000
cls
DIM deltaT AS single
deltaT=T22-Tsat2
cls
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lcd “DELTA T=”;deltaT

CONFIG PORTD.2=INPUT

waitms 500

IF PIND.2=1 THEN

cls

GOTO RECHECK

بــا بهدســت آوردن فشــار خــط و دمــای خــط حــال

END IF

نوبــت بــه محاســبه درجــه ســوپر هیــت میرســد درجــه
ســوپرهیت مطابــق توصیــه کتابچــه شــرکت دانفــوس بین

 6تــا  8 °Cاســت کــه در ایــن پــروژه  6 °Cدر نظــر گرفتــه
شــد .همانطــور کــه مشــاهده میشــود بــه جهــت نیــاز

بــه دقتــی معــادل  10رقــم اعشــار همــه متغیرهــا از نــوع
 DOUBLEانتخــاب گردیدهانــد.

LOOP

ایــن حلقــه  LOOP/DOبهمنظــور اینکــه ادامــه اجــرای
ســیکل متوقــف بــر اجــازه کاربــر باشــد نوشــته شــده
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه خاموش/روشــن شــدن مکــرر

سیســتم موجــب آســیب بــه سیســتم میگــردد .لــذا،

هــدف از تعریــف دســتور  LOOPایــن اســت بهرهبــردار

 -7تعریــف شــرط منطقــی و صــدور فرمــان متناســب بــا

از تعــداد توقفهــا مطلــع بــوده و شــروع بــهکار دوبــاره

config portb.0=output
IF deltaT>6 THEN
set portb.0
»LCD «TURN ON COMPRESSOR
waitms 1000
cls
GOTO RECHECK
ELSE
reset portb.0
CLS
»lcd «TURN OFF COMPRESSOR
waits 1200
cls

میگــردد در صورتــی در یــک ســاعت ســه بــار سیســتم

شــرط:

در ایــن بخــش نرمافــزار شــرط  ΔT>6°Cرا بررســی
میکنــد درصورتیکــه شــرط برقــرار باشــد میکروکنترلــر

بــا دســتور  setبــه درگاه ورودی و خروجــی  b.0ولتــاژ
 5 Vرا اعمــال میکنــد کــه ایــن ولتــاژ بــه یــک رلــه

 5 Vاعمــال شــده و کمپرســور روشــن میگــردد (یــا

روشــن میمانــد) در غیــر ایــن صــورت میکروکنترلــر بــا
دســتور  resetبــه درگاه ورودی و خروجــی  b.0ولتــاژ

V

 0را اعمــال میکنــد کــه ایــن ولتــاژ رلــه  5 Vاعمــال
شــده کمپرســور خامــوش میشــود و بهمــدت 20 min

در اجــرای ســیکل وقفــه ایجــاد میشــود

 -8تعریــف وقفــه در اجــرای ســیکل تازمانیکــه کاربــر

اجــازه راهانــدازی دوبــاره ســیکل را بدهــد:

DO
"LCD"PUSH BOTTON
waitms 1000
CLS

کمپرســور متوقــف بــر اجــازه بهرهبــردار اســت .توصیــه
محافــظ وارد عمــل شــد و کمپرســور را خامــوش کــرد از

روشــن کــردن مجــدد سیســتم تهویــه مطبــوع خــودداری

گــردد.

 -9خاتمه شرط و پایان برنامه
END IF
END

دســتور  END IFجهــت اتمــام شــرط و دســتور

END

جهــت اتمــام برنامــه بــهکار مــیرود.

تبدیــل ســیگنال آنالــوگ مربــوط بــه فشــار بــه ســیگنال
دیجیتــال

ســیگنال خروجــی از سنســور فشــار از جنــس جریــان

الکتریکــی بــوده و از مقــدار  0/004تــا  0/02 Aبهصــورت
خطــی تغییــر میکنــد یعنــی سنســور در فشــار
 0جریــان

A

 0/004را تولیــد و در فشــار

barg

barg

16

جریــان  0/02 Aرا ارســال میکنــد .بــا توجــه بــه اینکــه

میکروکنترلــر توانایــی ســنجش ولتــاژ را دارد بــا عبــور
جریــان تولیــد شــده از یــک مقاومــت ثابــت میتــوان بــا
اســتفاده از قانــون اهــم ولتــاژ را بــه میکروکنترلــر اعمــال

کــرد .بــا فــرض اینکــه در فشــار  16 bargمقــدار  5 Vروی
پایــه میکروکنترلــر ایجــاد شــود ( 5 Vبیشــترین ولتــاژ
قابــل تحمــل بــرای میکــرو کنترلــر اســت) ،مقاومــت

مــورد نیــاز از قانــون اهــم بهصــورت زیــر بهدســت
میآیــد.
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()2

R=250Ω

⇒

V=I*R
5=0.02*R

حــال بــا اســتفاده از مقاومــت  250 Ωو جریــان 0/004 A

کــه مربــوط بــه فشــار  0 bargاســت ،کمینــه ولتــاژ نیــز

بهدســت میآیــد:

V=1V

⇒

V=0.004*250

مبــدل آنالــوگ بــه دیجیتــال بــه  5 Vولــت عــدد

دیجیتــال  1023و بــه  0 Vهــم عــدد دیجیتــال  0را
اختصــاص میدهــد .بــا تناســب ســاده میتــوان عــدد
دیجیتــال جهــت

V

 1را بهدســت آورد:

5 (v)/1023=1 (v)/X

()3

X=204.6

بــا داشــتن دو نقطــه

()5V , 1023

و

( )1V,204.6

میتــوان رابطــه خطــی بیــن ولتــاژ ( )Vو عــدد دیجیتــال
( )X=204.6vبهدســت آورد .بــا توجــه بــه اینکــه قب ـ ً
اV
 5را متناظــر بــا  16 bargو  1 Vرا هــم متناظــر 0 barg

در نظــر گرفتــه بودیــم پــس میتــوان رابطــه خطــی بیــن

عــدد دیجیتــال و فشــار را نیــز از طریق دو نقطــه (16barg
 ), 1023و (  )0barg,204.6بهدســت آورد .در رابطــه زیــر X

عــدد دیجیتــال و  Pفشــار برحســب  bargاســت.
()4

P gage (bar)=0.0195503421 X-4

رابطــه زیــر  Xعــدد دیجیتــال و  Pفشــار برحســب

MPa

اســت.
()5

Pabslute (MPa)=0.00195503421 X-0.298675

از حــذف  Xبیــن رابطــه  5و  3ارتبــاط بیــن فشــار مطلــق

و ولتــاژ اعمــال شــده بــه پایــه میکروکنترلــر بهدســت

میآیــد:
()6

Pabslute (MPa)=4 V(v)-0.298675

بهوســیله رابطــه  6میتــوان سنســور فشــار را شبیهســازی
الکتریکــی نمــود .بــا توجــه بــه اینکــه نرمافــزار پروتئــوس

سنســور فشــار ویــکا اکــو 1-را بهصــورت پیــش فــرض
نــدارد .لــذا ،میتــوان بهجــای اینکــه مســتقیماً فشــار را
اعمــال کنیــم بــا اســتفاده از رابطــه  6فشــار را تبدیــل بــه
ولتــاژ و ســپس ولتــاژ را بــه میکروکنترلــر اعمــال کنیــم.

همچنیــن بــرای اینکــه از صحــت محاســبات انجــام شــده
در میکــرو کنترلــر اطمینــان حاصــل شــود ،از رابطــه

مذکــور اســتفاده میشــود.

سختافزار ،آزمایش و راهاندازی

میکروکنترلــر

ATmega

 :16از میکروکنترلــر

AVR

بــه جهــت فراوانــی در بــازار ایــران ،ظرفیتهــای
برنامهنویســی متنــوع ،ظرفیــت حافظــه متنــوع ،ســهولت
در تهیــه و قیمــت مناســب و ســهولت در برنامهنویســی
و مونتــاژ اســتفاده میگــردد .همانطــور کــه در شــکل

 9مشــخص اســت ایــن میکــرو کنترلــر دارای  4درگاه

ورودی و خروجــی بــوده کــه در ایــن پــروژه از درگاه

ورودی و خروجــی  Aجهــت اتصــال دماســنج ،فشارســنج
و تبدیــل آنالــوگ بــه دیجیتــال اســتفاده شــده اســت.

شکل  9میکروکنترلر ATmega 16

کوروس نکوفر و همکاران

طراحی و ساخت سیستم ...

از درگاه ورودی و خروجــی  Bجهــت فرمــان بــه رلــه و
خامــوش /روشــن کــردن کمپرســور ،و از درگاه ورودی و

خروجــی  Cجهــت اتصــال نمایشــگر بــه میکروکنترلــر
اســتفاده شــده اســت .از پیــن  AVCCهمجهــت ولتــاژ

رفرنــس اســتفاده شــده اســت .مهمتریــن خصوصیــات
ایــن میکــرو بــا توجــه بــه صفحــه دیتــا ارائــه شــده از

طــرف شــرکت ســازنده بــه شــرح زیــر اســت:
*  4/5تا  5/5 Vبرای میکروکنترلر

Atmega16

*  16کیلوبایــت حافظــه فلــش داخلــی قابــل برنامهریــزی

کــه ایــن حافظــه میتوانــد تــا  10000بــار نوشــته و
پــاک شــود (قابلیــت آپلــود برنامــه نوشــته شــده بــرروی
ســختافزار تــا  10000بــار)
*  1کیلوبایت حافظه

SRAM

*  512بایــت حافظــه  EEPROMایــن حافظــه میتوانــد

تــا  1000000بــار نوشــته و پــاک شــود

قفــل برنامــه داخــل حافظــه

eeprom

* کابل ضد آب و پرآب ضدزنگ
* ولتاژ تغذیه  3/3 :تا 5/5 V

و

flash

جلوگیــری از خوانــدن آن (جهــت حفاظــت و کپیرایــت)

* هشــت کانــال مبــدل آنالــوگ بــه دیجیتــال  10بیتــی
()ADC

* دو تایمر/کانتر  8بیتی (تایمر /کانتر  0و )2

* توانای تغذیه شدن با خطوط داده

* دمــا بهصــورت یــک مقــدار دیجیتــال  9بیتــی خوانــده

میشــود.

* زمــان تبدیــل دمــا بــه یــک عبــارت دیجیتــال 200 ms
ا ست .

* حداکثر زمان تبدیل و پاسخگویی 750 ms :

* پروتکل ارتباطی

1-WIRE

* طــول ســیم واســط بیــن سنســور و میکــرو میتوانــد

تــا حداکثــر  7 mباشــد.

 -3تجهیــزات الکترونیکــی  :دیگــر تجهیــزات الکترونیکــی

بـهکار رفتــه در ســاخت مــدار:
نمایشــگر

LCD

 )bرلــه  :5 Vجهــت قطــع و وصــل جریــان کمپرســور کــه
از پودمــان رلــه  5 Vو  10 Aاســتفاده گردیــد

 )cبرد سوراخدار جهت مونتاژ در حالت آزمایشگاهی
 )dکلید شستی

()PUSH BUTTON

* مانــدگاری برنامــه تــا  ۲۰ســال در دمــای  85 °Cدرجــه

 -1سنسور فشار  WIKAمدل :ECO-1

مونتــاژ شــده اســت

در ادامــه بخشــی از مهمتریــن خصوصیــات ایــن سنســور

کاراکتــری  16*2جهــت نمایــش

مقادیــر محاسبهشــده:

 )eمنبع تغذیه 5 V

و  ۱۰۰ســال در دمــای 25 °C

DC

* عدم نیاز به المان خارجی

)a

بــرای

83

شــکل  10نمایشــگر مــدار دســتگاه کــه بهصــورت کامــل

مطابــق بــا ورق داده ســازنده ذکــر شــده اســت.

* محدوده فشار کاری  0تا 16 bar

* محدوده دمای کاری از  °C -40تا +100

C

°

* خروجی بهصورت جریان/ولتاژ

* جنــس بدنــه و قســمتهای در تمــاس بــا ســیال از
فــوالد ضدزنــگ

 -2سنسور دما :DS18B20

در ادامــه بخشــی از مهمتریــن خصوصیــات ایــن سنســور
مطابــق بــا ورق داده ســازنده ذکــر شــده اســت.

شکل  10سرهم کردن مدار دستگاه محافظتکننده
مورد مطالعاتی

* محــدوده دمــای قابــل اندازهگیــری °C -55 :تــا +125

مــورد مطالعاتــی ایــن پــروژه دســتگاه چیلــر تراکمــی

* دقت اندازهگیری 0/5 :درجه

هــوا خنــک بــوده کــه در یــک ســاختمان اداری مــورد

C

°

مــدل کریــر بــا ظرفیــت  30تــن تبریــد از نــوع کندانســور

مقاله پژوهشی
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بهرهبــرداری قــرار میگیــرد .اطالعــات ســیکل

هســتند کــه زمینهســاز وقــوع پدیــده برگشــت مایــع

 80در جدولهــای  1-5ارائــه

فشــار تبخیرکننــده و عوامــل پاییــن آورنــده دمــای

ترمودینامیکــی چیلــر تراکمــی در فشــارهای تبخیرکننــده
psig

 40تــا

psig

مبــرد بــه کمپرســور هســتند .کنتــرل عوامــل باالبرنــده
تبخیرکننــده میتوانــد در پیشگیــری از وقــوع ایــن

شــده اســت .همانطــور کــه انتظــار میرفــت و از

پدیــده مؤثــر باشــد.

جــداول صفحــه بعــد مشــخص اســت بــاال رفتــن فشــار

تبخیرکننــده و پاییــن آمــدن دمــای تبخیرکننــده عواملــی

جدول  1فشار تبخیرکننده  40 psigو پارامترهای مربوطه
فشار
تبخیرکننده

فشار
تبخیرکننده

ردیف

()psig

()MPa

دمای
تبخیرکننده

درجه
سوپرهیت

دمای اشباع
مطابق جداول
ترمودینامیکی ()°C

دمای اشباع
محاسبهشده
میکرو ()°C

() C

-7/3

+32/3

روشن

+27/3

روشن
روشن

ولتاژ خروجی
فشارسنج ()V

() C

1

40

0/3771

1/6928

25

-8/3

2

40

0/3771

1/6928

20

-8/3

-7/3

3

40

0/3771

1/6928

15

-8/3

-7/3

+22/3

4

40

0/3771

1/6928

10

-8/3

-7/3

+17/3

روشن

5

40

0/3771

1/6928

5

-8/3

-7/3

+12/3

روشن

6

40

0/3771

1/6928

-2

-8/3

-7/3

+4/3

روشن

°

°

وضعیت
کمپرسور

جدول  2فشار تبخیرکننده  50 psigو پارامترهای مربوطه
فشار
تبخیرکننده

دمای
تبخیرکننده

دمای اشباع مطابق
جداول ترمودینامیکی

دمای اشباع
محاسبهشده
میکرو ()°C

درجه
سوپرهیت
()°C

1/8652

25

-3/3

-2

+27

روشن

20

-3/3

-2

+22

روشن

-3/3

-2

+17

روشن

-2

+12

روشن

+7

روشن

+5

روشن

ولتاژ خروجی
فشار
تبخیرکننده فشارسنج

ردیف

psig

1

50

0/4461

2

50

0/4461

1/8652

3

50

0/4461

1/8652

15

4

50

0/4461

1/8652

10

-3/3

5

50

0/4461

1/8652

5

-3/3

-2

6

50

0/4461

1/8652

3

-3/3

-2

()°C

()°C

وضعیت
کمپرسور

جدول  3فشار تبخیرکننده  60 psigو پارامترهای مربوطه
فشار
تبخیرکننده

دمای
تبخیرکننده

دمای اشباع مطابق
جداول ترمودینامیکی

دمای اشباع
محاسبهشده
میکرو ()°C

درجه
سوپرهیت
()°C

2/4

+22/6

روشن

+17/6

روشن
روشن

فشار
تبخیرکننده

ولتاژ خروجی
فشارسنج

()°C

2/03752

25

1

20

1

2/4

1

2/4

+12/6

2/4

+5/88

خاموش

2/4

+2/6

خاموش

ردیف

psig

1

60

0/5150

2

60

0/5150

2/03752

3

60

0/5150

2/03752

15

4

60

0/5150

2/03752

8/3

1

5

60

0/5150

2/03752

5

1

()°C

وضعیت
کمپرسور
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جدول  4فشار تبخیرکننده  70 psigو پارامترهای مربوطه
فشار
تبخیرکننده

فشار
تبخیرکننده

ولتاژ
خروجی
فشارسنج

دمای
تبخیرکننده
()°C

دمای اشباع مطابق
جداول ترمودینامیکی

دمای اشباع
محاسبهشده
میکرو ()°C

درجه
سوپرهیت
()°C

2/2099

25

5/1

6/2

+18/8

روشن

20

5/1

6/2

+13/8

روشن

5/1

6/2

+8/8

روشن

6/2

+3/8

خاموش

6/2

-1/2

خاموش

ردیف

psig

1

70

0/5840

2

70

0/5840

2/2099

3

70

0/5840

2/2099

15

4

70

0/5840

2/2099

10

5/1

5

70

0/5840

2/2099

5

5/1

()°C

وضعیت
کمپرسور

جدول  5فشار تبخیرکننده  80 psigو پارامترهای مربوطه
فشار
تبخیرکننده

دمای
تبخیرکننده

دمای اشباع مطابق
جداول ترمودینامیکی

دمای اشباع
محاسبهشده
میکرو ()°C

درجه
سوپرهیت
()°C

9/3

+15/6

روشن

+10/6

روشن
خاموش

فشار
تبخیرکننده

ولتاژ خروجی
فشارسنج

()°C

2/3823

25

8/5

20

8/5

9/3

8/5

9/3

+5/6

9/3

+0/6

خاموش

9/3

-4/4

خاموش

ردیف

psig

1

80

0/6529

2

80

0/6529

2/3823

3

80

0/6529

2/3823

15

4

80

0/6529

2/3823

10

8/5

5

80

0/6529

2/3823

5

8/5

بررسی فنی -اقتصادی

در ایــن بخــش از منظــر اقتصــادی بــه تحقیــق پرداختــه

میشــود و هزینههــای ســاخت دســتگاه و هزینههــای
تعمیــرات ناشــی از پدیــده برگشــت جریــان مایــع بررســی

میشــود .هزینههــای ســاخت دســتگاه بهصــورت

()°C

وضعیت
کمپرسور

اقتصــادی بهصرفهتــر میکننــد .در واقــع ،سیســتم
محافــظ موضــوع پــروژه عالوهبــر محافظــت در برابــر

پدیــده برگشــت جریــان ،قــادر خواهــد بــود وظایــف

بیشــتری را انجــام دهــد.
برآورد هزینه تعمیرات

نمونــه آزمایشــگاهی و بــدون پودمانهــای تکمیلــی در

بــا توجــه بــه توضیحــات ارائــه شــده سیســتم

تیــراژ بــاال و بهصــورت صنعتــی هزینههــای کمتــری را

جریــان مایــع و پودمانهــای تکمیلــی از نظــر فنــی

در تیــر  1399و براســاس واحــد پولــی تومــان صــورت

محافظــت و پایــش ســیکل ســرمایش تبریــد تراکمــی

بررســی فنــی -اقتصــادی ســاخت دســتگاه بههمــراه

همچنیــن بــا ارائــه جدولهــای مقایســهای (جــداول 7

پودمانهــای تکمیلــی ،تجهیــزات ســختافزاری

بررســی اقتصــادی قــرار گرفــت .لــذا بــرای انجــام یــک

جــدول  6ذکــر شــده اســت .بدیهــی اســت ســاخت در

محافظتکننــده کمپرســور در برابــر پدیــده برگشــت

شــامل میشــود .قابلذکــر اســت اســتعالم قیمتهــا

بررســی گردیــد و مشــخص شــد اســتفاده از بســته کامــل

گرفتــه اســت.

از نظــر فنــی ،بهتریــن گزینــه بــرای بهرهبــردار اســت.

پودمانهــای تکمیلــی

و تمهیــدات نرمافــزاری هســتند کــه بــه سیســتم
محافظتکننــده ســاخته شــده در ایــن پــروژه اضافــه

میشــوند و قابلیتهــای بیشــتری بــرای ایــن سیســتم

ایجــاد میکننــد و اســتفاده از سیســتم محافــظ را از نظــر

و  )8گزینههــای مختلــف پودمانهــای تکمیلــی مــورد

بررســی همهجانبــه اقتصــادی نیــاز اســت هزینههایــی
کــه بهدلیــل پدیــده برگشــت جریــان مایــع بــه کمپرســور
صــرف تعمیــرات کمپرســورها میکنــد مــورد بررســی
قــرار گیــرد.
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جدول  6هزینههای ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه محافظت
در برابر برگشت جریان مایع
ردیف

شرح

1

سنسور دما  -DS18B20ضد آب–
با کابل سیلیکونی
سنسور فشار  WIKAمدل

جــدول  7هزینههــای ســاخت دســتگاه +محاســبهگر تــوان و
جریــان الکتریکــی

قیمت در تیر
( 99تومان)

ردیف

شرح

60/000

1

سنسور دما  -DS18B20ضد
آب– با کابل سیلیکونی

1/500/000

2

ECO-1

3

پودمان محاسبهگر توان مصرفی

200/000

4

سنسور جریان متناوب (حداکثر
)60 A

150/000

5

میکروکنترلر ATMEGA16

60/000

6

رله قطع و وصل جریان
کمپرسور

300/000

7

چاپ مدار PCB

130/000

8

منبع تغذیه 5 V

70/000

9

نمایشگر  LCDکاراکتری

30/000

10

دیگر اجزای الکترونیکی مطابق
نقشه

150/000

11

هزینههای نصب ،راهاندازی و
آموزش و سود بازرگانی

2/000/000

مجموع

4/650/000

2

ECO-1

3

میکروکنترلر ATMEGA16

60/000

4

رله قطع و وصل جریان کمپرسور

300/000

5

چاپ مدار PCB

130/000

6

منبع تغذیه 5 V

70/000

7

نمایشگر  LCDکاراکتری

30/000

8

دیگر اجزای الکترونیکی مطابق
نقشه

100/000

هزینههای نصب ،راهاندازی و
آموزش و سود بازرگانی

2/000/000

مجموع

4/250/000

قیمت در تیر 99
(تومان)

سنسور فشار  WIKAمدل

60/000
1/500/000

جدول  8هزینههای ساخت بسته کامل محافظت و پایش سیکل سرمایش تراکمی

ردیف

شرح

قیمت در تیر ( 99تومان)

1

سنسور دما  -DS18B20ضد آب– با کابل سیلیکونی

120/000

2

سنسور فشار  WIKAمدل ECO-1

3/500/000

3

پودمان محاسبهگر توان مصرفی

200/000

4

سنسور جریان متناوب (حداکثر )60 A

150/000

5

میکروکنترلر ATMEGA16

60/000

6

رله قطع و وصل جریان کمپرسور

300/000

7

چاپ مدار PCB

130/000

8

منبع تغذیه 5 V

70/000

9

نمایشگر  LCDکاراکتری

30/000

10

دیگر اجزای الکترونیکی مطابق نقشه

150/000

11

هزینههای نصب ،راهاندازی و آموزش و سود بازرگانی

2/790/000

مجموع

7/500/000
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بــا بررســی هزینههــای تعمیــرات و هزینــه تهیــه

شــده بــرای تعمیــر یــک کمپرســور  30تــن تبریــد کــه

پــی بــرد کــه آیــا از نظــر اقتصــادی خریــد بســته

تومــان اســت و درصورتیکــه عالوهبــر عیــوب

سیســتم محافظتکننــده در کنــار هــم میتــوان
کامــل محافظــت و پایــش ســیکل ســرمایش بــه ســود

بهرهبــردار اســت یــا خیــر .نمونــه مــوردی دارای 36

دســتگاه چیلــر تراکمــی بــه ظرفیتهــای  30تــن
تبریــد و 40تــن تبریــد اســت .ایــن تعــداد دســتگاه بــا

فقــط دچــار عیــوب مکانیکــی شــده مبلــغ 8/000/000

مکانیکــی ،موتــور الکتریکــی کمپرســور هــم آســیب

ببیننــد مبلــغ  11/000/000تومــان هزینــه تعمیــرات
خواهــد بــود.

هزینــه تعمیــرات بــرای چیلرهــای بــا ظرفیــت  40تــن

آرایــش  1+1نصــب و بــهکار میرونــد بــه ایــن معنــی

 10الــی  %20از مبالــغ ذکــر شــده بیشــتر خواهــد

آمادهبــهکار هســتند تــا در صــورت نیــاز تعمیراتــی

فقــط در کولرهــای بــا ظرفیــت  30تــن اتفــاق بیافتــد

بررســی تاریخچــه درخواســتهای مربــوط بــه

رخ بدهــد ،بــرآوردی حداقلــی از هزینههــای تعمیــرات

متوســط هــر ســال تعــداد  4مرتبــه کمپرســورهای

میدهــد .قیمتهــا بــه واحــد پولــی تومــان و مربــوط

دچــار آســیبدیدگی و نیازمنــد تعمیــرات میشــوند.

بــاال ،اســتفاده از سیســتم محافظــت در برابــر برگشــت

کــه  18چیلــر در حــال ســرویس و  18چیلــر بهصــورت

بــود .جــدول  9بــا فــرض اینکــه پدیــده برگشــت مایــع

جایگزیــن چیلرهــای در حــال ســرویس شــوند.

و آســیب بــه موتــور الکتریکــی در ســال فقــط یکبــار

تعمیــرات چیلرهــای تراکمــی نشــان میدهــد بهطــور

ســاالنه ناشــی از وقــوع پدیــده یــاد شــده را نمایــش

تراکمــی بهدلیــل پدیــده برگشــت جریــان مایــع

بــه تیرمــاه ســال  1399هســت .بــا توجــه بــه جــداول

هزینــه تعمیــرات شــامل هزینههــای تهیــه قطعــات

مایــع مبــرد بههمــراه همــه پودمانهــای تکمیلــی از
نظــر اقتصــادی کامــ ً
ا بهصرفــه و بعــد از یــک ســال

کســورات قانونــی هســت .مجمــوع هزینههــای یــاد

در هزینههــای تعمیــرات بازگشــت میشــود.

یدکــی ،دســتمزد تعمیــرکاران متخصــص ،هزینههــای

بارگیری/حمل/تخلیــه ،ایــاب و ذهــاب ،مالیــات و

کلیــه هزینههــای انجــام شــده از محــل صرفهجویــی

جدول  9برآورد حداقلی از هزینههای تعمیرات ناشی از پدیده برگشت جریان مایع
ردیف

شرح

تعداد تکرار در یک سال قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان)

1

آسیب مکانیکی به کمپرسور در
چیلرهای با ظرفیت  30تن

3

8/000/000

24/000/000

2

آسیب مکانیکی بههمراه آسیب
به الکتروموتور کمپرسور

1

11/000/000

11/000/000

مجموع هزینه تعمیرات ساالنه
(تومان)

35/000/000
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نتیجهگیری

 -1سیســتم محافظتکننــده در برابــر پدیــده برگشــت
مایــع مبــرد بــا موفقیــت بــرروی کمپرســور مــورد مطالعــه

نصــب ،راهانــدازی و آزمایــش گردیــد.

 -2ساخت دستگاه تشخیص عیب سیکل سرمایش

 -3بــا اضافــه کــردن پودمــان اندازهگیــری تــوان مصرفــی
میتــوان هــر سیســتم سرمایشــی (تبریــد یــا تهویــه
مطبــوع) را بــا رعایــت شــرایط منحصربهفــرد آن سیســتم،

از نظــر مصــرف انــرژی بهینهســازی و پایــش نمــود.

 -4بــا دانســتن مقــدار دقیــق فشــار ،دمــا و حجــم مبــردی

کــه پیــش از روشــن شــدن کمپرســور در محفظــه
کمپرســور وجــود دارد میتــوان فــاز مبــرد را محاســبه و
بهدســت آورد .دانســتن فــاز مبــرد موجــود در کمپرســور
قبــل از شــروع بـهکار آن بــه جهــت جلوگیــری از پدیــده

 FLOODED STARTبســیار مــورد اهمیــت اســت.
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مایــع ،پدیــده ضربــه چکشــی مایــع 1هــم بهتبــع آن

کنتــرل میگــردد.

 -6بــا توجــه بــه بررســی فنی-اقتصــادی یــاد شــده
میبایســت بــرای هــر کمپرســور عالوهبــر سیســتم
محافظــت در برابــر برگشــت مایــع مبــرد ،پودمــان شــدت

جریــان الکتریکــی  ،پودمــان محاســبهگر تــوان مصرفــی،
دماســنج کندانســور و فشارســنج کندانســور و محاســبه

درجــه ســابکول همگــی باهــم و بهصــورت یــک مجموعــه
کامــل نصــب و راهانــدازی شــوند تــا از ایــن طریــق بتــوان
بهصــورت جامــع ســکیل را مــورد پایــش و عیبیابــی
قــرار داد.

 -7نصــب سیســتم محافظــت در برابــر برگشــت مایــع
مبــرد بههمــراه همــه پودمانهــای تکمیلــی بــر
ســیکلهای تبریــد بــا کمپرســور هرمتیــک (بســته) از

نظــر اقتصــادی بســیار توجیهپذیــر اســت.

 -5بــا محافظــت کمپرســور در برابــر برگشــت جریــان
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