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  ی استفاده م یشی اسرم یاز دستگاه ها یار یدر بس ی تراکم  دیتبر  ستمیس
سال قبل ابداع شده است، هنوز هم به  200که در حدود  دیتبر کلیس .شود

به  میمقاله قصد دار نیا در شود  ی پرکاربرد شناخته م ستمیس کیعنوان 
 .میبپرداز ستمیس نیمختلف ا یاجزا ی معرف 

 .دیمقاله با ما همراه باش یانتها تا

 

 ست؟ یچ  یتراکم دی تبر  ستمیس 1#

 (Compression Refrigeration System) ی تراکم دی تبر ستمیس در
  ستمیس نی ا بیترت  نیا به .است طیموجود در مح یهدف جذب گرما

ها و... استفاده   تیاسپل لرها،یمانند چ ی شیسرما  یهمواره در دستگاه ها
را در فصول گرم  طیمح یتوان دما  ی م  ستمیس نیا ت یفعال با .شود ی م

  یها ستمیکارکرد س اساس .حفظ کرد ی حرارت  شیسال در محدوده آسا
 نی ا .چرخه بسته است کیمبرد در  الیچرخش س یبر مبنا ی تراکم  دیتبر
 ی به طور متناوب منبسط و فشرده م  دیدر طول چرخش در چرخه تبر الیس

 نیا به .دهد یفاز م  رییبه گاز و بالعکس تغ ع یاز ما یدر موارد  ی حت .شود
بسته را  یفضا کی موجود در  یاز گرما  ی مشخص  زانیتواند م ی م  بیترت 

باعث خنک شدن  جهینت در .دیمنتقل نما رونیآزاد ب یجذب کند و به فضا
 .شود  ی بسته م  یفضاها
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 ی تراکم دی تبر  ستمی چرخه س  2#

  کیمبرد در   ع یما  ،ی تراکم  دیتبر ستمیدر س م،ی طور که اشاره کرد همان
جا الزم است که  نیا در .گذارد ی را پشت سر م ی مرحله اصل 4بسته  ریمس

امکان وجود دارد   نیا .میبپرداز دی تبر کلیچهار مرحله در س نیا ی به معرف 
چرخه افزوده شوند تا راندمان آن  ن یبه ا یگر یمراحل د ت،یکه بنا بر موقع

 ژهیتوجه و  دیچرخه ها با نی ا زات یانتخاب تجه  در .را به مراتب باالتر ببرند
  دیبا یز یکه قبل از هر چ ی معن  نیا به .دیآن ها داشته باش تیبه ظرف یا

 .دیدار ازیمورد نظر ن طی در مح ی شیبار سرما  زانیکه چه م دیمشخص کن
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 (Compression) یفشرده ساز  2#- 1

مبرد به صورت بخار با فشار   ع ی ما ،یتراکم  دیتبر کلیمرحله نخست س  در
  ی کیمکان یز یتجه (Compressor) کمپرسور .شود ی کم وارد کمپرسور م 

 .است االت یفشار س شیآن افزا فهیاست که وظ

  ی کیمکان یبه مصرف کردن انرژ  ازین فهیوظ نیانجام ا یبرا کمپرسورها
 یها وهیکمپرسورها با توجه به نوع کاربرد آن ها به ش  یانرژ  نیتأم .دارند

 ی ستون یکمپرسورها از نوع پ شتریگذشته ب در .شود  ی انجام م ی مختلف
را   الیس یفشرده ساز  نهیزم ستونیپ ی ت و برگشت بودند که با حرکت رف

از کمپرسورها ساخته   یدیجد یحال حاضر مدل ها در .کردند ی فراهم م 
  یبا صدا لیدل  نیدارند و به هم یکمتر  ی ک یشوند که قطعات مکان ی م

بخار کم فشار در خروج از کمپرسور به صورت  نیبنابرا .کنند ی کار م  یکمتر 
 یشود که دما   ی فشار بخار باعث م شیافزا .دیآ ی بخار با فشار باال در م

 .شود شتریب زیآن ن
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 (Condensation)  چگالش 2#- 2

 دیتبر  ستمی داغ با فشار باال بعد از خروج از کمپرسور، در چرخه س بخار
مرحله بخار داغ وارد  نیا در .شود ی وارد مرحله چگالش م  ی تراکم 

بخار درون کندانسور   سپس .شود ی چگالنده م  ای (Condenser) کندانسور
 انیجر در .کند ی شده شروع به حرکت م ی نیب شیپ ی لوله کش ریدر مس

فن در تماس با   کی خنک توسط  یکندانسور، هوا یاز لوله ها عبور بخار
خنک  یحرارت بخار به هوا بیترت   نیا به .ردیگ ی سطح لوله ها قرار م 

 .ابدی ی اطراف لوله ها انتقال م

آب خنک در  از هستند که زیکندانسورها ن گرید یمدل ها  ی برخ البته
 نیا در .کنند ی خنک کردن بخار استفاده م  یتماس با سطح لوله ها برا

که  ی آب برج خنک کننده وجود دارد که کیبه  ازیدسته از کندانسورها ن
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انتقال حرارت،   نی اثر ا در .کند ی م ن یاست را تأم ازیخنک کردن هوا ن یبرا
فاز به  رییبا تغ بیترت  نیا به رسد و ی اشباع خود م یبخار داغ به دما

از  ی مبرد در خروج الیس بیترت  نی ا به .شود ی م لیبا فشار باال تبد ی ع یما
 .پرفشار است ع ی کندانسور به صورت ما

 

 (Expansion)  منبسط شدن 2#- 3

 ی مبرد م  الینوبت به منبسط شدن س ی تراکم   دیتبر ستمیمرحله سوم س در
استفاده   (Expansion Valve) یانبساط ریش کیمرحله از  نیا در .رسد

  ریشود و با عبور از ش ی با فشار باال از کندانسور خارج م الیس .شود ی م
 ال،یعالوه بر کاهش فشار س ب یترت  نیا به .شود یانبساط، منبسط م 

  یانبساط ساختار نسبتا ساده ا یرهایش .کند ی م دایکاهش پ زیآن ن یدما
نظر گرفته   ریز یکنترل یاده از سنسورهابا استف زات یتجه نیا عملکرد .دارند
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به  یورود انیانبساط کنترل جر ی رهایش ی جانب فیاز وظا ی کی .شود ی م
 .اواپراتور است

 

 (Evaporation) شدن ریتبخ 2#- 4

 اریخنک با فشار کم در اخت ی ع یما  ،یتراکم دیتبر  ستمیمرحله چهارم س در
کند تا  افتیمورد نظر در طیآماده است که حرارت را از مح ع ی ما نیا .میدار

 به نام اواپراتور یز یمنظور تجه نیا یبرا .دیایبه حالت بخار درب
(Evaporator) ردیگ یقرار م دیتبر کلیدر س. 

به   چیپ می س لیبا شکل و شما یی لوله ها قیاز طر ع یما  زی تجه نیا در
  یفن به سمت لوله ها قیاز طر طیگرم مح یهوا .دیآ ی گردش در م 

مبرد   الیس یاز سو طیحرارت مح ب یترت  نیا به .شود یم  تیاواپراتور هدا 
مبرد همزمان با جذب حرارت به نقطه  الیس .شود ی جذب و هوا خنک م 
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شود و در خروج از اواپراتور به بخار با فشار کم  ی م کی جوش خود نزد
شود و چرخه ذکر  ی بخار کم فشار وارد کمپرسور م  گرید بار .شود ی م  لیتبد

 کند.  ی م  دایشده ادامه پ

 


