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به نام خداوند جان و خرد
کزىن برتر اندىشه برنگذرد

مقدمه
آب و هواى بىشتر نقاط کرهٔ زمىن طورى است که انسان براى زندگى توأم با آساىش در تابستان نىاز به دستگاه هاى خنک کننده  هوا 
و تهوىه مطبوع دارد و اغلب خانه ها داراى حداقل ىک ىخچال و فرىزر مى باشند. امروزه دستگاه هاى سرد کنندٔه خانگى و تجارى مانند 
ىخچال، فرىزر، کولر و … جزِءالىنفک زندگى بشر شده است. کارخانه هاى زىادى در دنىا و در کشور ما به ساخت دستگاه هاى سرد کننده 

و تهوىه مطبوع اشتغال دارند و به پىشرفت قابل توجهى هم در اىن زمىنه ناىل آمده اند. 
ساخت، نصب،  راه اندازى، تعمىر و نگهدارى دستگاه هاى سرد کننده و تهوىه مطبوع ىکى از مشاغل مفىد  جامعه ما است و متخصص 
و تحصىل  کرده در اىن رشته مـى تواند در ىکى از زمىنه هاى ىاد شده کار کند و به عنوان ىک شهروند مفىد و سازندٔه جامعه  شناخته شود. 
کتاب تأسىسات برودتى که پىش روى شما قرارگرفته است، اصول کار سىستم هاى سرد کننده ، ساختمان و طرز کار آن ها را آموزش 
مى دهد و هنرجو پس از پاىان آموزش اىن کتاب مى تواند اصول کار و ساختمان دستگاه هاى سرد کننده را توضىح دهد، کنترل ها و تجهىزات 
جانبى و هدف از کاربرد آن ها را بىان نماىد و با استفاده از کارهاى عملى که در کارگاه زىر نظر هنرآموزان خوىش انجام مى دهد معلومات 

مقدماتى الزم براى گام نهادن در زمىنه تأسىسات برودتى پىدا مى کند. 
کتاب در دوازده فصل تدوىن شده است. در فصل اّول کلىات مربوطه و پىش نىازها بىان شده است. در فصل دوم تحت عنوان 
سىکل تبرىد،  اصول کار سىستم هاى سرد کننده را براساس فرآىند تغىىر حالت ماىع به بخار تشرىح  مى نماىد و اجزاى اصلى ىک دستگاه 
سرد کننده مکانىکى را معرفى مى نماىد. فصل هاى سوم، چهارم، پنجم و ششم به اجزاء اصلى سىستم هاى سرد کننده شامل، کمپرسورها، 
کندانسرها، کنترل کننده  ماىع و اواپراتورهـا اختصاص دارند و در اىن فصل ها انواع، ساختمان، اصول کار هر  ىک از آن ها را شرح مى دهد. 
فصل هفتم تحت عنوان تجهىزات جانبى دستگاه هاى سرد کننده وساىلى را که عالوه بر چهار جزء اصلى در سىستم هاى سرد کننده 

مورد استفاده قرار مى گىرد،  شرح مى دهد و هدف از نصب آن ها، ساختمان و طرز کار آن ها را توضىح مى دهد. 
در فصل هشتم کتاب وىژگی های مواد سرمازا، کاربرد آن ها، تأثىر آن ها بر محىط زىست و روش شماره گذارى  آنها سىلندرهاى 
نگهدارى مـواد سرمازا پرداخته شده است و همچنىن در اىن فصل روغن های مورد استفاده در دستگاه هاى سرد کننده نىز معرفى شده است.
 فصل نهم کتاب اختصاص به کنترل هاى الکترىکى مورد استفاده در دستگاه هاى سرد کننده دارد، در اىن فصل کنترل هاى دما 
و فشار مورد بحث و بررسى قرار گرفته و ساختمان و طرز کار آن ها بىان شده است. در فصل دهم چند نمونه از دستگاه هاى سرد کننده 
خانگى و تجارى معرفى شده و به ساختمان، کاربرد، طرز کار آن ها پرداخته شده است. فصل ىازدهم تحت عنوان دستگاه های تهوىه مطبوع، 
ضمن معرفی وىژگی های هوا وساىکرومترىک اصول کار و ساختمان کولرگازی پنجره ای و اسپىلت و کولرآبی را شرح می دهد.  فصل 
دوازدهم تحت عنوان سىستم هاى دىگر به تشرىح روش هاى دىگر تبرىد غىر از روش تبرىد مکانىکى مى پردازد و سىستم تبرىد جذبى، پاششى 

و ترموالکترىک در اىن قسمت معرفى مى شوند. 
برای اىجاد عالقه در هنرجوىان و نتىجه گىری مطلوب از کتاب پىشنهاد می شود:

1ــ از هنرجوىان خواسته شود درمورد دستگاه سردکننده، اجزای اصلی و جانبی آن ها تحقىق کنند. اىن تحقىق می تواند شامل 
جمع  آوری کاتالوگ ــ جستجوی اىنترنتی و جمع آوری نرم افزارهای ارائه شده از سوی تولىدکنندگان باشد. 

2ـــ ازمدىران صنعت و صنعت گران موفق، اساتىد دعوت شود تا درباره نقش دستگاه های سردکننده در زندگی، پىشرفت های 



جدىد و ... برای هنرجوىان سخنرانی کنند.
3ــ بازدىد گروهى از کارخانه هاى تولىد کننده و نماىشگاه هاى بىن المللى انجام شود که در اىجاد عالقه به کار و رشته بسىار مؤثر 

مى باشد. 
ـ   تأسىسات  هنرجوىان پس از پاىان دورٔه سه ساله، دورٔه دو ساله کاردانى را پىش روى خود دارند که در ىکى از دو گراىش: 1ـ
حرارت مرکزى و تهوىه مطبوع، 2ــ تأسىسات تبرىد به تحصىل خود ادامه دهند. در هر رشته زمىنه فعالىت در مورد دستگاه سرد کننده 

وجود دارد و مى تواند وارد دنىاى وسىع تأسىسات سرد کننده ها اعم از تحصىالت و کار شود. 
مؤلفان از اعضاى کمىسىون تخصصى رشتٔه تأسىسات که کتاب را با دقت و حوصله مورد بررسى قرار دادند و اصالح نمودند 
صمىمانه تشکر مى نماىند و از شما برادران همکار، اساتىد، صاحب نظران و هنرجوىان مى خواهند که نواقص و نارساىى ها را اعالم فرماىىد 

و با انتقادها و پىشنهادهاى خود مؤلفان را راهنماىى فرماىىد. 
از اىن که توفىق تألىف اىن کتاب نصىب ما شده است خداوند منان راسپاسگزار هستىم.

و من الّلٰه التوفىق ــ مؤلفان 

هدف کلى 

شناخت اصول، استاندارد ها، طرز کار و روش انتخاب  دستگاه هاى سرد کننده و تهوىه مطبوع خانگى 


