
تالیف و گردآوری: مهندس مهدی رضایی

کولرهای گازی اسپلیت



حضرت علی علیه السالم: 
قیامت پیش روی شما و مرگ رد پشت سر ، شما را می راند 

سبکبار شوید ات ربسید،  هماان آانن که رفته اند رد انتظار رسیدن شمایند. 

تقدیم هب:
 همسر مهربانم، خانم مهندس زهرا عارف پور

ززیرت از جانم ، پارسا و رپنیان ن ع و دلبندا
                         »مهدی رضایی«



نش�ر »خانه روش�نا«
فراخوان همکاری:

نشر »خانه روشنا« از تمامی اساتید، صاحب نظران، نویسندگان، دانشجویان فعال و تمامی عالقمندان 
حوزه نشر دعوت می کند تا در صورتی که ایده ای در حوزه نشر کتاب داشته یا قصد همکاری در هر یک از 
بخش های نش��ر کتاب را دارند، از طریق مراجعه حضوری، تماس تلفنی،  دورنگار یا ایمیل با خانه روش��نا 

تماس حاصل فرمایند.

فراخوان همیاری:

خواننده گرامی، ضمن س��پاس از خرید ش��ما، به اطالع می رساند، نش��ر »خانه روشنا« در راستای 
اهداف کالن خود در حوزه نش��ر و تولید محص��والت فرهنگی، تمامی تالش خود را جهت ارائه محصولی 
باکیفیت از هر نظر در دستور کار خود قرار داده است. اما بر این باوریم که کیفیت انتهایی ندارد و بی شک 
هنوز هم کاستی هایی وجود دارد که در پی اصالح آن بوده و در این راه همیاری شما را نیز پذیرا هستیم. 
لذا از ش��ما خوانن��ده گرامی دعوت می کنیم تا در صورتی که در حین مطالع��ه هر یک از کتاب های ما با 
هر نوع اش��تباهی )از جمله غلط های تایپی، امالیی، اش��تباهات فنی و ...( برخورد نمودید، این موارد را 
 از طریق ارس��ال نسخه اصالح ش��ده کتاب به آدرس انتشارات، ارس��ال دورنگار یا از طریق آدرس ایمیل:
 info@roshanapub.ir به اطالع ما برسانید تا در چاپ های آتی کتاب، اقدام الزم در خصوص اصالح آن 
انجام ش��ود. خانه روشنا به پاس قدردانی، متناسب با میزان و کیفیت همیاری شما به یک یا چند روش 

زیر از شما قدردانی خواهد نمود:
جایگزین کردن کتاب اصالح شده شما با کتاب جدید

ارسال یک هدیه از محصوالت خانه روشنا
ذکر نام شما در مقدمه چاپ آتی کتاب



تالیف و گردآوری: مهندس مهدی رضایی

ناشر: 
 چاپ اول: 
آماده سازی قبل از چاپ: 
مدیر تولید و ناظر فنی چاپ:
طراحی جلد:

قطع و تعد اد صفحات: 
شمارگان: 
قیمت: 
شابک: 978-600-7831-60-1

خانه روشنا
1396

خانه روشنا
نرگس فرقانی

آتلیه خانه روشنا
وزیری - 308

1100 نسخه
30,000 تومان

ISBN: 978-600-7831-60-1

 دفتر نشر و نمایشگاه دائمی
ته�ران - خیاب�ان مطه�ری - بین سه�روردی و شریعت�ی - خیابان وزوائ�ی - کوچه بخش�ایش 

- پالک 2 - واحد 1 - کد پست�ی: 1566846311

تلفن:             88429064-021       دورن�گار:        021-88446381
                   66422122-021    سامانه پیامک: 100066422122

وب سایت و فروشگاه اینترنتی خانه روشنا:

ب�ه موج�ب قانون حمای�ت از حقوق مولفان، مصنف�ان و هنرمندان مصوب س�ال 1348 و قانون 
ترجم�ه و تکثی�ر کتب، نش�ریات و آث�ار صوتی مص�وب س�ال 1350، کلیه حقوق چاپ، نش�ر و 
پخش این اثر به هر نحو برای ناش�ر محفوظ و منحصرا متعلق به انتش�ارات خانه روش�نا اس�ت. 
ل�ذا هرگونه نش�ر، پخ�ش، عرضه، بهره برداری یا فروش کل یا قس�متی از این کتاب به هر ش�کل 
ممک�ن، ب�ه صورت فیزیک�ی یا الکترونیک�ی و هر نوع اس�تفاده دیگری که بدون اج�ازه کتبی از 
نش�ر خانه روش�نا باش�د، عالوه بر آن که غیراخالقی و شرعا حرام اس�ت، غیرقانونی بوده و جرم 
محس�وب می ش�ود و مطابق با قانون از ش�ش ماه تا س�ه س�ال حبس را در پی خواهد داش�ت.

WWW.ROSHANAPUB.IR
INFO@ROSHANAPUB.IR

کولرهای گازی اسپلیت

رضايی، مهدی، ١٣5٣ تير  سرشناسه: 
کولرهای گازی اسپليت/ تاليف و گردآوری مهدی رضایی. عنوان و نام پديدآور: 

تهران: خانه روشنا، ١٣٩6 مشخصات نشر: 
٣٠8 ص. مشخصات ظاهری: 

978-600-7831-60-1 شابک: 
فيپا وضعيت فهرست نويسی: 

سردسازی و دستگاه های سردکننده - دستنامه ها موضوع: 
Refrigeration and refrigerating machinery - Handbooks, manuals, etc. موضوع: 

سردسازی و دستگاه های سردکننده - نگهداری و تعمير موضوع: 
Refrigeration and refrigerating machinery - Maintenance and repair موضوع: 

TP 4١٣٩6 8٩ک 6ر/٩٢ رده بندی کنگره:  
6٢١/ 56 رده بندی ديويی:  

4٩٠٧4٧٧ شماره کتابشناسی ملی:  



فهرست
11 ................................................................ مقدمه
12 ........................................................................ تبرید و تهویه مطبوع

کاربرد تبرید در صنایع مختلف: ............................................................. 12

 تهویه مطبوع و کاربرد تبرید در آن.......................................................... 14

اثرات تهویه مطبوع بر روی سالمتی......................................................... 14

آسودگی بشر و محیط زیست................................................................ 15

15 ................................................................ بدن انسان و آسایش حرارتی

دما........................................................................................... 19

درباره رطوبت هوا ........................................................................... 20

21 ................................................ تاسیسات و انواع سیستم های تهویه مطبوع

21 ... طبقه بندی تاسیسات و سیستم های تهویه مطبوع شامل: تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

24 ......................................................................... لغات و اصطالحات 

24 ........................................................................ سیستم های تبخیری

25 .............................................................................. کولرهای گازی 

25 ......................................................................... انواع کولرهای گازی

25 ..................................................................... کولرهای گازی پنجره ای

کولرهای گازی اسپلیت...................................................................... 26

26 ............................................................................... داکت اسپلیت 

28 ............................................................................  کولرهای پرتابل

 گازهای مبرد................................................................................ 29

30 .................................................................. مختصر تاریخچه علم تبرید

همه چیز درباره مبردها...................................................................... 30

31 .............................................. Azeotropic و Zeotropic مبردهای مخلوط

33 ........................................................................... نام گذاری مبردها

38 ............................................................. اثرات مخرب مبرد ها بر محیط

دسته بندی مبردها........................................................................... 40



کولرهای گازی اسپلیت/ 6 

42 ................................................... کالس / گروه سالمتی و ایمنی یک مبرد

 روغن های مورد استفاده در تبرید.......................................................... 48

48 ...................................................................... آزمایش رطوبت روغن 

انواع روغن ها................................................................................ 49

انواع روغن ها ............................................................................... 49

خواص روغن های تبرید..................................................................... 49

تشخیص روغن سالم......................................................................... 51

52 ........................................................................... مفهوم جایگزینی 

ظرفیت سنجی و محاسبه بار برودتی ساختمان............................................. 54

خالصه ای از تئوری تعیین بار برودتی....................................................... 54

انتقال حرارت............................................................................... 54

54 .................)Overall Coefficient Of Heat Transfer( ضریب انتقال حرارت کلی

54 ..................................................................... موارد تعیین بار برودتی

مبانی اولیه ظرفیت سنجی.................................................................. 56

 مبانی عملی................................................................................ 57

59 ............................................................................. روش های تبرید

60 .............................................................................. سیستم تراکمی

62 .................................................................... گرمای محسوس و نهان

63 ........................................................................ سیکل تبرید تراکمی

تغییرات فشار و دمای مبرد درسیکل....................................................... 64

67 ................................................................................... هیت پمپ

67 ...............................................................................  پمپ حرارتی

71 .............................................................................. فرایند تغییر فاز

نمودار مولیر.................................................................................. 71

اجزای اصلی سیکل تبرید در سیستم های تهویه مطبوع.................................... 73

73 ......................................................................... کمپرسورهای تبرید

 یک کمپرسور چه طور کار می کند؟........................................................ 74

74 ...................................................... محور و محفظه یاتاقان و آبندی آن ها

74 .............................................................................  انواع کمپرسور



کولرهای گازی اسپلیت   / 7 

80 ...................................................................  مزایای کمپرسور اسکرول

80 ................................................................... کمپرسورهای گریز از مرکز

82 ..............................................................  کمپرسورهای پیچی)اسکرو( 

خنک کاری و روغن کاری.................................................................... 83

84 ................................................................... روش های کنترل ظرفیت

84 ................................................................... استفاده از چند کمپرسور

85 ......................................................................... بی بار کردن سیلندر

85 .................................................................. کنترل جریان ماده سرمازا

کنترل سرعت کمپرسور..................................................................... 86

کندانسور.................................................................................... 86

اواپراتور...................................................................................... 88

91 ....................................................................................... فیلتر ها

92.................................................................................... آکوموالتور

92........................................................................................ فن ها 

93 ........................................................................... )Strainer(صافی

93 ......................................................................................  رسیور

94 ............................................................................... شیر یک طرفه

فیلتر خشک کن............................................................................. 94

شیر چهارراهه............................................................................... 95

95 ............................................................ چگونگی عملکرد شیر چهارراهه

اجزای کنترلی سیکل تبرید در سیستم های تهویه مطبوع.................................. 97

انواع ترموستات............................................................................. 102

104 ...................................................... آشنایی با سیستم الکتریکی کولرگازی

اتم و ساختمان آن.......................................................................... 104

105 ........................................................................ واحدهای دیگر ولتاژ

105 ......................................... شدت جریان الکتریکی و واحدهای اندازه گیری آن

مقاومت الکتریکی...........................................................................107

107................................................................................. انواع جریان

قانون اهم...................................................................................108



کولرهای گازی اسپلیت/ 8 

توان الکتریکی............................................................................... 109

111 ............................................................................. ترانسفورماتور ها

روش های تست ترانسفورماتور............................................................... 112

ترمینال ورودی یونیت داخلی............................................................... 115

ترمیستور .................................................................................. 118

120 ............................................................................. VDR وریستور

122 ............................................................................ موتور هواگردان

124 ......................................................................................... رله

137 .................................................................. چند نکته برای برق کارها

اینورتر...................................................................................... 144

ساختار موتور القایی........................................................................ 145

145 ................................................................. میدان مغناطیسی گردان 

ولتاژ القایی................................................................................. 147

152 ..................................................................... معرفی درایو یا اینورتر 

 کاهش هزینه برق مصرفی................................................................. 152

  کاهش جریان راه اندازی.................................................................. 152

عملکرد موتورخانه سرمایش با طرح شبکه ای ............................................. 157

158 ................................................. صرفه جویی در انرژی در سیستم شبکه ای

161 ......................................................................... اینورتر در کولرگازی

الکتروموتور، کمپرسور DC اینورتر ........................................................ 163

166 ................................................................................ اصول نصب

  بریدن الله لوله مسی..................................................................... 167

انواع لوله................................................................................... 168

169 ............................................................................. انواع پلیسه گیر

خم کن های لوله مسی...................................................................... 172

 روش نشت یابی............................................................................ 174

پمپ خال )وکیوم پمپ(.................................................................... 174

دماسنج.................................................................................... 175

ترازو........................................................................................ 176



کولرهای گازی اسپلیت   / 9 

176 .................................................................................. انواع ترازو

مراحل نصب و راه اندازی سیستم های کولرگازی اسپلیت ................................. 179

180....................................................................... نصب یونیت خارجی 

182 ....................................................................... نصب یونیت داخلی 

لوله کشی و آماده سازی لوله ها ............................................................. 185

189 ................................................................ تخلیه و راه اندازی دستگاه 

نصب و راه اندازی کامل یک دستگاه کولرگازی اسپلیت به صورت گام به گام............. 194

آشنایی و چگونگی استفاده از ریموت کنترل )کنترل از راه دور کولرگازی(................ 207

عیب یابی و تعمیرات جامع کولرهای گازی ................................................ 216

218 ........................................................................ مشکالت مکانیکی 

کمبود مبرد................................................................................ 221

222 ............................................................................. شارژ زیاد مبرد

نقص شیر چهارطرفه ...................................................................... 225

227 ......................................................................... مقاومت الکتریکی 

227 ....................................................................... تست کارکرد )فشار(

عیب یابی و تعمیرات کولرهای گازی به زبان ساده......................................... 228

232 ............................   دالیل سوختگی و ضعیف شدن کمپرسور در کولرهای گازی

234.................. مراحل پاکسازی مدار تبرید پس از سوختن شدید الکتروموتور کمپرسور

235 .................... پاکسازی، شستشو و نگهداری سیستم های برودتی و کولرهای گازی

نمونه سواالت آزمون ............................................... 240
بخش اول.................................................................................. 240

بخش دوم ................................................................................. 271

282 ................................................................................ بخش سوم 

307 ............................................................. منابع: 



تقدیر و 
تشکر

شایس��ته اس��ت خالصانه از زحمات بی دریغ جناب آقای مهندس 
اسداله تقوایی، مدرس مجرب و توانمند سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
و جن��اب آقای مهندس حمید مهدیه ک��ه در تمام مراحل خلق این اثر 

بنده را راهنمایی و همراهی نمودند تقدیر و تشکر نمایم. 
همچنی��ن صادقان��ه و از صمی��م قلب از پرس��نل اداری مجموعه 
تاسیسات گستران که ماه ها زحمت آماده سازی این اثر را به جان خریده 
و تالش بی شائبه نمودند، تقدیر و تشکر می نمایم. برای تمامی بزرگواران 
از درگاه خداوند متعال سالمتی و طول عمر باعزت مسالت می نمایم. 

                                                           مهدی رضایی



مقدمه

سیستم تهویه مطبوع یکی از بخش های اصلی تاسیسات مکانیکی ساختمان 
به ش��مار می آید. تهویه مطبوع علمی اس��ت که به بررسی اصول کنترل درجه 
حرارت، رطوبت، س��رعت و تمیزی هوا در محیط به منظور رسیدن به شرایط 
آس��ایش انسان می پردازد. ش��بکه های توزیع آب مصرفی، جمع آوری فاضالب 
و توزیع گاز طبیعی س��ایر بخش های اصلی تاسیس��ات مکانیکی ساختمان را 

تشکیل می دهند. 
از آنجا که بخش عمده ای از زندگی انسان در ساختمان می گذرد، انتخاب 
صحیح نوع سیس��تم تهویه مطبوع برای س��اختمان تصمیم مهمی اس��ت که 
متخصص��ان امر طراحی و انتخاب نموده و توس��ط تکنس��ین های فنی ماهر 
مطابق با اس��تاندارد های مرتبط و دستور العمل کارخانجات سازنده به صورت 
کامال دقیق نصب و راه اندازی می گردند تا نتیجه مورد نظر حاصل شده و باعث 

آرامش، راحتی و لذت ساکنین ساختمان گردد. 
امروزه از جمله سیس��تم های تهویه مطبوع رایج در سراس��ر دنیا سیستم 
کولرهای گازی می باشد که با پیشرفت روزافزون علم در تمامی حوزه ها به ویژه 
صنع��ت تبرید و تهویه مطبوع هر روز ش��اهد ورود تکنولوژی های نوین جهت 
کاه��ش مصرف انرژی توام با باال رفتن قدرت عملکرد در این سیس��تم کارآمد 
می باش��یم. همچنین هر روز شاهد تالش متخصصین برند های مختلف جهت 
اختراع و اس��تفاده از گازهای مبرد جدید که اثرات مخرب بسیار کمتری روی 

الیه اوزن و محیط زیست داشته باشد، هستیم. 
ای��ن کتاب حاوی اطالعات کامل فنی و کاربردی مرتبط با کولرهای گازی 
اس��ت و به گون��ه ای تهیه و تالیف گردیده که بتواند پاس��خ گوی تمام نیازهای 
اطالعات��ی و فنی فع��االن این ح��وزه از تکنس��ین های فنی، فروش��ندگان، 

دانشجویان تا مهندسین و اساتید دانشگاهی مرتبط باشد. 
                                                             التماس دعا 
                                                            مهدی رضایی


