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  به نام خدا                                                      

                                      com.mycloob.shakhta.www                             

  

  برودتی و ارتیحرتاسيسات                                           

  مهندس رضا غضنفری:                                    گردآورنده

  

  سيستمهاي سرمايشي

در اين فصل در مورد چگونگي عملكرد سيستمهاي سرمايشي و دستگاههاي تشكيل دهنده آنها 

به اختصار توضيح داده شده و درخصوص سرويس و نگهداري آنها بطور مشروح پرداخته 

  .شود مي

  دستگاههاي خنك آننده مرآزي

مجموعه دستگاههائي هستند آه داراي ظرفيت باال بوده و قادرند هواي پاك و سالم و عاري از 

گرد و خاك و ميكروب را با درجه حرارت مناسب براي مجتمع و ساختمانهاي بزرگ تأمين نمايند 

  . فن آوئلها و اند از چيلر، برج خنك آننده، هواساز، الكتروپمپ و تشكيل شده

  چيلرها

ها به علت حجيم بودن و توليد سروصدا معموًال در محل خاصي از ساختمان بنام  اين دستگاه

گردند و در انواع چيلرهاي جذبي، سانتريفوژ و تراآمي و برحسب ظرفيت  موتورخانه نصب مي
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بي البته مادر اينجا به شرح و توضيح چيلرهاي جذ. شوند  موردنياز، طراحي و ساخته مي

  .پردازيم آه از اهميت بيشتري برخوردارند مي

  چيلرهاي جذبي

باشد  مي) ابزوربر، ژنراتور، آندانسور و اواپراتور(اين نوع چيلرها شامل چهار قسمت اصلي 

و فاقد آمپرسور بوده و به جاي عمل تراآم و انبساط سيال  مبرد، عمل جذب و دفع مبرد توسط يك 

موًال از آب بعنوان مبرد و از محلول ليتيوم برمايد بعنوان جاذب شود و مع ماده جاذب انجام مي

  .شود استفاده مي

  :ساختمان و عملكرد دستگاه

آنند آه شامل  خالء نسبي آار مي(باشند و در فشار زير اتمسفر  اين چيلرها بصورت بسته مي

و براي . باشد مي) رابزوربر و اواپراتو(و فشار پائين ) ژنراتور و آندانسور(دو قسمت فشار باال 

گرد آه براساس جذب حرارت و تبخير مبرد و جذب بخار مبرد  توليد برودت از گرما استفاده مي

  .شود توسط ماده جاذب سيكل برودتي برقرار مي
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  :اجزاي تشكيل دهنده چيلر جذبي

  ـ اواپراتور1

هاي مسي  ل لولهاواپراتور آه در مخزن پاييني بصورت مشترك با ابزربر قرار گرفته است شام

باشد و جهت تبادل انرژي  هاي پاشش مي دار، سيني، المينتور، سپرهاي جمع آننده پاشش، نازل فين

عالوه بر آن . ها جاري است، طراحي گرديده است حرارتي بين مبرد و آب چيلد آه در داخل لوله

حلول ابزربر يك براي آشكار ساختن حالت بار آامل و جلوگيري از غليظ شدن بيش از اندازه م

  .لوله سرريز بر روي تانك مبرد نصب شده است

  ـ ابزربر2

هاي  ابزربر آه در مخزن پائيني بصورت مشترك با اوپراتور قرار گرفته است شامل نازل

 Sight)يك چشمي . باشد هاي مسي مي و لوله) تخليه گازهاي غيرقابل تقطير(پاشش، لوله پرچ 

glass)) سازد  سطح محلول در ابزربر را در شرايط مختلف نمايان مي)نشان دهنده سطح محلول.  

  ـ ژنراتور3

هاي  ژنراتور آه در مخزن باالئي بصورت مشترك با آندانسور قرار گرفته است، شامل لوله

باشد بطوريكه تبادل حرارت بين  دار و سپر حرارتي و پخش يكنواخت محلول رقيق مي مسي فين

همچنين در اين قسمت محلول غليظ از طريق . گيرد  ميبخار و محلول بصورت مؤثر صورت

يابد و همچنين يك لوله سرريز در داخل محفظه خروجي  مبدل و اداآتور به سمت ابزربر انتقال مي

  .محلول غليظ جهت مقابله با آريستاليزاسيون تعبيه گرديده است
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  ـ آندانسور4

ساختمان آندانسور . ر گرفته استآندانسور در مخزن باالئي بصورت مشترك با ژنراتور قرا

طوري طراحي شده است آه آب مقطر تشكيل شده در آن مستقيمًا به سمت اواپراتور هدايت 

  .گردد مي

  ـ مبدل حرارتي5

خروجي از ابزربر درضمن انتقال به سمت (از طريق مبدل حرارتي بين محلول رقيق 

تبادل انرژي ) ل به سمت اواپراتورخروجي از ژنراتور در ضمن انتقا(و محلول غليظ ) ژنراتور

درنتيجه درجه حرارت محلول رقيق ورودي به ژنراتور افزايش يافته و . گيرد حرارتي صورت مي

يابد آه سبب افزايش راندمان چيلر  درجه حرارت محلول رقيق ورودي به ابزربر آاهش مي

باشد در زير مخزن  ل ميهاي آربن استي الذآر آه بدنه آن از ورقه مبدل حرارتي فوق. گردد مي

  .پائيني نصب شده است

  از ابزربر) پرچ(ـ تخليه گازهاي غيرقابل تقطير 6

آند و  باشد آه در داخل لوله آن آب چيلد عبور مي دستگاه پرچ ابزربر شامل يك آوئل مي

برداري محلول رقيق واقع درآن سرد شده و بخار محفظه را جذب آرده درنتيجه  درضمن بهره

رسد و درنتيجه گازهاي غيرقابل  مي) نسبت به ساير فضاها(ترين مقدار  مخزن آن به پائينفشار در 
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اي يكبار با استفاده از پمپ خال  شوند آه هفته تقطير به اين مخزن جاري شده و در آن محبوس مي

  .گردد الذآر به خارج تخليه مي گازهاي فوق

 

  ها ـ پمپ7

  هاي محلول و مبرد پمپ

 انتقال محلول و مبرد بر روي دستگاه نصب شده است از نوع هرمتيك و هائي آه جهت پمپ

ها از نوع  باشد بجز اين، پمپ آامًال بسته مي باشد و پوسته پمپ و پوسته موتور يكپارچه مي

باشد بطوريكه از   ويك پمپ سانتريفيوگال مي(screw)ترآيبي بوده و مرآب از يك پمپ اسكرو 

الذآر مخصوص استفاده در چيلرهاي  هاي فوق پمپ. آيد وگيري بعمل ميپديده آاويتاسيون در آن جل

  .باشد جذبي مي

  پمپ پرچ

باشد آه در صورت انباشته شدن گازهاي  اي مجهز مي سيستم پرچ به يك واآيوم پمپ دومرحله

الذآر را از سيستم خارج آرده و آارآئي سيستم را حفظ  غيرقابل تقطير قادر است گازهاي فوق

  .نمايد

  ـ تمهيدات ايمني8

برداري ايمن و حفظ سالمتي دستگاه، درصورت بروز شرايط نامساعد  جهت ايجاد شرايط بهره

هاي حفاظت  ها بصورت خودآار بوسيله دستگاه يا پمپ) شير آب داغ(برداري، شيربخار  براي بهره



 6

ت سيستم درصورت وقوع پديده آريستاليزاسيون موقتي، در اين حال. گردند از مدار خارج مي

  .شود ضدآريستاليزاسيون بصورت خودآار عمل آرده و از اين پديده جلوگيري مي

  سيستم خودآار ضدآريستال

معموًال درخروجي (درصورتيكه محلول غليظ در مبدل حرارتي به مرز آريستاليزاسيون برسد 

ليظ مستقيمًا محلول غ) گردد رسد اين پديده آغاز مي محلول غليظ آه درجه حرارت آن به حداقل مي

گردد و درجه حرارت ابزربر افزايش يافته و  از طريق لوله سرريز اضطراري به ابزربر باز مي

يابد و بصورت اتوماتيك پديده  درنتيجه درجه حرارت در ورودي مبدل حرارتي افزايش مي

اري برد درضمن بهره. گردد آريستاليزاسيون بر اثر افزايش درجه حرارت محلول غليظ ناپديد مي

درصورتيكه درجه حرارت لوله سرريز نزديك به درجه حرارت لوله خروج محلول غليظ از 

اما هرگاه درجه . ژنراتور باشد بمعني آنست آه سيستم ضدآريستال در حال عمل آردن است

حرارت لوله سرريز نزديك به درجه حرارت محلول رقيق ورودي به ژنراتور باشد، اين بدان 

  . ضدآريستال از مدار خارج استمعني است آه سيستم

  تابلوي فرمان و تجهيزات آنترل

  :شود تر از حد تعريف شده مي هاي زير پائين درجه حرارت آب چيلد در حالت

  .بيش از مقدار تعريف شده در بارهاي پائين باز گردد) يا آب داغ(شيرآنترل بخار  )1

ه به ميزان غيرعادي درجه حرارت آب سرد برج ورودي به ابزربر از مقدار تعريف شد )2

 .آاهش يابد
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 .بار اواپراتور به مقدار غيرعادي آاهش يافته باشد )3

نظر به اينكه مبرد ممكن است در درجه حرارتهاي پائين يخ بزند، به منظور جلوگيري از يخ 

وقتي آه سوئيچ مربوطه عمل نمايد . زدن سوئيچ درجه حرارت حداقل درنظر گرفته شده است

هنگامي آه . گردد آنترل بخار بسته شده و پمپ محلول از مدار خارج ميبصورت همزمان شير 

اندازي شده و رقيق آردن محلول  درجه حرارت آب چيلد مجددًا به مقدار معمول رسيد، چيلر راه

  .گردد شود و بعد از پايان رقيق شدن چيلر از مدار خارج مي انجام مي

  هاي آب فلوسوئيچ

يابد ممكن است درجه حرارت آب چيلد پائين آمده و  آاهش ميوقتي آه ميزان فلوي آب چيلد 

وقتي ميزان فلوي آب چيلد آاهش يابد، چيلر توسط اين سوئيچ بطور آامل . نهايتًا آب چيلد يخ بزند

  .شود متوقف مي

  .باشد  درصد ميزان فلوي آب چيلد مي80 تا 70 (set point)مقدار ست پوينت 

  سوئيچ سطح مايع مبرد

برداري رسيد، سطح مبرد همواره بوسيله سوئيچ سطح زيرنظر  ه چيلر به مرحله بهرهپس از آنك

  .گردد اندازي مي شود و بمحض آنكه به مقدار عادي باال آمد، پمپ مبرد راه گرفته مي

در هنگام توقف چيلر، درصورتيكه سطح آب قبل از سپري شدن زمان رقيق شدن آاهش يابد، 

  .شود ان متوقف ميعمليات رقيق شدن با اين فرم

  رله جريان بيش از اندازه موتورهاي محلول و مبرد
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رله جريان بيش از اندازه آه براساس حرارت عمل آند بمنظور جلوگيري از آسيب رسيدن به 

ها عمل نكرده باشد، موتور  وقتي آه رله. موتور در اثر جريان بيش از اندازه منظور شده است

  .دهد عمليات رقيق شدن را انجام مي

هرگاه فرمان توقف براي چيلر بوسيله يكي از عوامل ايمني فعال شود، پمپ محلول : توجه

. گردد گردد بلكه پس از سپري شدن يك مدت زمان معيني از مدار خارج مي بالفاصله متوقف نمي

البته بجز در مواردي از قبيل قطع برق، توقف بعلت فعال شدن رله جريان بيش از حد موتور پمپ 

زيرا رله زماني در مدار قرار گرفته است تا سيستم پمپ محلول . لول، قطع جريان آب چيلدمح

  .قرار داشته باشد) از نظر آريستاليزاسيون(تر  همواره در موقعيت ايمن

  )آنترل الكتريكي(ـ آنترل آننده خودآار دماي آب چيلد 9

  آليات

درجه . گردد يت چيلر تنظيم ميدرجه حرارت آب چيلد خروجي از چيلر توسط شير آنترل ظرف

  .شود گيري مي حرارت آب چيلد خروجي از چيلر توسط يك سنسور درجه حرارت اندازه

  ساختمان آلي

  (set point)ست پوينت : الف

 set)ميزان درجه حرارتي دلخواه براي آب چيلد خروجي از چيلر توسط دگمه تنظيم ست پوينت 

point)ت پوينت محدوده اين س. گردد  انتخاب ميC 20 باشد  مي0 ـ.  

  ناحيه خطي: ب
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تر ويا  اي است آه دامنه تغييرات درجه حرارت را براي آل محدوده عملكرد شير وسيع دگمه

  .نمايد تر مي باريك

  عملكرد

گيري  درجه حرارت آب چيلد خروجي از اواپراتور بوسيله سنسور درجه حرارت اندازه

مقدار انحراف از ست پوينت بوسيله يك تقويت . گردد ه ميشود و با ست پوينت تعيين شده مقايس مي

  .آند آننده، تقويت شده و بر روي رله عمل مي

گيرد، شير موتوري در جهت   قرار ميON / OFFهاي  وقتي آه اتصاالت رله در موقعيت

گردد و درجه  آند، بطوريكه شير آنترل باز و يا بسته مي ساعت و يا خالف ساعت دوران مي

هنگامي آه درجه حرارت آب چيلد خروجي از اواپراتور در . آند آب چيلد را آنترل ميحرارت 

 bridge)زيرا سيگنالي از مدار پل . گردد محدوده خطي به مقدار ست پوينت ميرسد، رله فعال نمي

circuit)در اين شرايط موتور شير در هيچ جهتي دوران نكرده و شير آنترلي در . گردد  صادر نمي

ماند در اين شرايط، درصورتيكه درجه حرارت آب چيلد   خود بدون حرآت باقي ميموقعيت

افزايش يابد، مقدار مقاومت دماسنج نصب شدن در خروجي آب چيلد افزايش يافته بنابراين مدار پل 

  .آورد از تعادل خارج شده و شير موتوري را در جهت باز شدن بحرآت در مي
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  :سيكل جريان

هاي   از خروج از آندانسور، توسط افشانكها بر روي سطح خارجي لولهپس) آب(مايع مبرد 

در اين حالت مايع مبرد . گذرد هاي اواپراتور مي شود و از ميان مجموعه لوله اواپراتور پاشيده مي

ها  ها، تبخير شده و درنتيجه سيال داخل لوله اشباع، پس از جذب گرماي نهان تبخير از اين لوله

س بخار مايع مبرد از اواپراتور به داخل ابزوربر هدايت شده و توسط مايع سپ. گردد سرد مي

گرماي نهان (گردد  شود، جذب مي هاي ابزوربر پاشيده مي آه بر روي لوله) ليتيوم برمايد(جاذب 

هاي ابزوربر انتقال  تبخير و گرماي واآنش به مايع جاذب منتقل شده و سپس به آب داخل لوله

شود و براي تغليظ مجدد و  رقيق مي) بخار مايع مبرد(لول به جهت جذب آب و اين مح) يابد مي

شود و در ژنراتور به محلول رقيق  بازيابي مايع مبرد، توسط پمپ به داخل ژنراتور منتقل مي

و مايع مبرد به شكل بخار از محلول جاذب ) توسط بخار يا آب داغ و يا شعله مستقيم(حرارت داده 

) آب برج خنك آننده(هاي آب سرد تقطير آننده  آندانسور عبور آرده و با لولهگردد و از  جدا مي

مايع مبرد مجددًا . آيد دهد و به صورت مايع در مي آند و گرماي خود را از دست مي برخورد مي

به داخل اواپراتور منتقل شده و چرخه مذآور از نوآغاز شده و محلول جاذب تغليظ شده، مجددًا از 

  .گردد  ابزوربر منتقل و سيكل جديد شروع ميژنراتور به

خروجي از (الزم به ذآر است آه جهت افزايش بازدهي سيستم، محلول رقيق نسبتًا سرد 

از ميان يك مبدل حرارتي عبور آرده و ) خروجي از ژنراتور(و محلول غليظ نسبتًا گرم ) ابزوبر

  .نمايند تبادل حرارت مي
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  خواص ليتيوم برومايد

  خواص آلي

باشد، ليتيوم برومايد از نظر  نظر به اينكه ليتيوم از عناصر قليائي و برم از خانواده هالوژنها مي

باشد آه در هواي آزاد  خواص فيزيكي و شيميائي نزديك به نمك طعام بوده و ترآيبي پايدار مي

  :ستخواص اساسي اين نمك در جدول زير نشان داده شده ا. باشد گردد و فرار نمي تجزيه نمي

  

 LiBr  فرمول شيميائي

  856/86  وزن ملكولي

  Li 99/7%  ؛ Br 01/92%   درصد هريك از عناصر

  رنگ هاي آريستالي بي حبه  ظاهر

   درجه سانتيگراد25 در 464/3  وزن مخصوص

   درجه سانتيگراد1265  نقطه ذوب

  

  .باشد ليتيوم برومايد داراي خاصيت جذب رطوبت بسيار زياد مي
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  حالليت

براي مثال در شرايط دماي . تواند آب بسيار زيادي را در خود حل آند  ليتيوم برومايد ميمحلول

وقتي آب از محلول ليتيوم برومايد تبخير . باشد  درصد مي53اتاق، غلظت محلول اشباع حدود 

  .آند گردد يا درجه افزايش يابد، ميزان غلظت محلول ليتيوم برومايد تغيير مي

 

  وزن مخصوص

ب آه شامل برومايد است درحالت محلول در آب داراي وزن مخصوص نسبتًا زياد اين ترآي

  . باشد مي

 

  گرماي ويژه

باشد از نظر آمك به راندمان حرارتي  آه آم مي) ليتيوم برومايد(گرماي ويژه محلول جاذب 

آوچك بودن گرماي ويژه در شرايط آار و بزرگ بودن . چيلرهاي جذبي بسيار قابل اهميت است

آورد آه چيلرهاي جذبي آه در آنها محلول جاذب  ماي نهان تبخير آب اين انتظار را پيش ميگر

  .باشد داراي راندمان حرارتي باالئي باشند ليتيوم برومايد است و مبرد آب مي
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  فشار بخار در اواپراتور

 فشار علت اصلي استفاده از محلول ليتيوم برومايد بعنوان جاذب در چيلرهاي جذبي آنست آه

نسبي بخار آب در محلول خيلي آم بوده آه اين بدان معني است آه خاصيت جذب رطوبت ليتيوم 

  .برومايد بسيار بااليي است

PH  

باشد  محلول خالص ليتيوم برومايد تقريبًا خنثي است بهرحال محلولي آه در چيلرهاي آنوني مي

  .آمي قليايي است تا مسأله خورندگي منتهي شود

 

 

  خورندگي

اما . باشد ورندگي محلول ليتيوم برومايد خيلي آمتر ازآب نمك و يا محلول نمكهاي آلسيم ميخ

از نظر رعايت موارد ايمني، نظر به اينكه خوردگي نكته بسيار مهمي در طراحي تجهيزات 

هاي شيميائي جهت  باشد، محلول ليتيوم برومايد بصورت قليائي درآمده و عالوه بر اين افزودني مي

  )ليتيوم آرومات. (شود له با خوردگي به آن افزوده ميمقاب
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  ساير موارد

باشد بهرحال بايد از تماس مستقيم  اگرچه خاصيت سمي محلول ليتيوم برومايد بسيار ضعيف مي

در صورت هرگونه تماس با پوست و بدن سريعًا با . پوست و يا اجزاي بدن به آن خودداري گردد

  .آب شسته شود

  »بزويشنروشن آردن آ«

  .آليد پمپ فنكويل را روشن آنيد )1

 .آليد پمپ برج خنك آن را روشن آنيد )2

 .آبزويشن را روشن آنيد )3

  .بعد از چندبار پرچ پمپ آبگرم را روشن آنيد )4

براي روشن آردن، آليد روي تابلو را به راست بچرخانيد و تكمه ريست را فشار دهيد، دستگاه 

تر نرود، چنانچه اين شرايط   درجه پايين26 از درجه حرارت آب برج هميشه. شود روشن مي

  .آند مرتب باشد دستگاه به خوبي آار مي

 

  »خاموش آردن آبزويشن«

  .دستگاه آه با بخار است) بخار. (پمپ آبگرم را روشن آنيد )1

 . دقيقه آبزويشن را خاموش آنيد20بعد از  )2

 .پمپ فنكويل را خاموش آنيد )3
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 .پمپ برج را خاموش آنيد )4

  »ق رفتچنانچه بر« 

  .شيرفلكه شير سه راهي يا بخار بسته شود )1

 .آبزويشن را خاموش آنيد )2

 .برق آه آمد روش روشن آردن را اجرا آنيد )3

  يابي دستگاه تبريد جذبي جدول عيب

  رفع عيب  دليل  عيب

 را بزنيد و سپس اقدام مقتضي را STOPآليد   

  .بعمل آوريد

ـ پمپ آب سرد عمل 1

ار نامناسب فش. آند نمي

  درحين عملكرد

آشي  پمپ را روشن آنيد به دبنال نقص در لوله

  .فيلتر را باز آرده و چك نمائيد. ها باشيد پمپ

 در پانل آنترل MCBـ 2

تابلوي . شود فعال نمي

  دستگاه برق ندارد

  .آليد اصلي دستگاه را در تابلوي برق بزنيد

  اندازي عدم راه

   برويدAUTOبه وضعيت  روي CV – 43ـ سوئيچ 3
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  رفع عيب  دليل  عيب

  MANاست   

ـ شير آنترل بخار آامًال 1

  شود باز نمي

مطمئن شويد آه شير آنترل ظرفيت روي 

AUTOاست   

   و تست نشتي درصورت نيازPURGEاقدام به   ـ نشتي هوا و آمبود خال2

ـ دماي باالي ورودي آب 3

  برج خنك آن

فن . شيرباي پس خط برج خنك آن را چك آنيد

  شودبرج خنك آن چك 

  آم بودن ظرفيت

ـ آم بودن تبادل حرارتي 4

  در آب برج خنك آن

  رسوب گيري

صداي ناهنجار 

  پمپ محلول

 به طور دستي براي RV – 43از طريق سوئيچ   ـ آاويتاسين پمپ محلول1

 باز شود CYCLE GUARD دقيقه، شير 3

  )درحين آار آردن دستگاه(

صداي ناهنجار 

  پمپ مبرد

ـ دماي پائين ورودي آب 1

  برج خنك آن

 درجه سانتيگراد 15دما را در هر حالتي 

دستگاه را خاموش آرده و پس از . افزايش بدهيد

  . دقيقه روشن آنيد20

  تنظيم مجددـ تنظيم ناصحيح آنترلر 1آم وزياد شدن 
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  رفع عيب  دليل  عيب

دماي خروجي   دما

  سيستم بار چك شود  ـ بار نامتناسب2  آب سرد

ل ـ وجود گازهاي غيرقاب1

  تراآم

PURGE  

  درصورت لزوم اقدام به تخليه مبرد اضافي   مبردOVERCHARGEـ 2

  سيستم تهويه را چك آنيد  ـ بار اضافي3

 HIسوئيچ 

LEVEL فعال 

  شده است

ـ رسوب زياد در داخل 4

  ها لوله

  رسوب زدائي

اشكال را شناسائي آرده و آالرم را خاموش   

  يدنمائ

آارآرد پمپهاي آب سرد را چك آرده و فشار را   ـ آم بودن جريان آب سرد1

هاي موجود در فيلتر را  آشغال. بررسي نمائيد

  .شيرخط را بررسي نمائيد. تخليه نمائيد

از آار افتادن 

ناگهاني دستگاه 

همراه با به آار 

  افتادن آالرم

ـ اشكال در پمپ مبرد يا 2

  محلول

 RP , 88 88رله حرارتي آنتاآتور مغناطيسي 

SPرا ريست آنيد  .MCBط قطع  را براي احتيا
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  رفع عيب  دليل  عيب

دماي بدنه موتور و جريان و مقاومت . نمائيد

  .آنرا چك آنيد

ـ آم شدن بيش از درجه 3

  حرارت آب سرد خروجي

SETPOINT آنترلر دما را چك آنيد و در 

  صورت نياز آنرا افزايش دهيد

  

ـ زياد شدن بيش از حد 4

  دماي محلول ليتيم برمايد

اطمينان از عملكرد پمپ برج خنك آن و خارج 

ردن آشغال از فليترهاي مسير آب برج خنك آ

  آن

پمپ آب آندانسور يا آب 

سرد شده توسط محافظ آمپر 

و يا آليد محافظ جريان آب 

  .اند قطع شده

  تنظيم مجدد ؟؟؟؟؟؟ علت خاموش شدن دستگاه

هاي محلول و مبرد  پمپ

توسط محافظ جريان برق از 

  آار افتاده است

  تنظيم مجدد ـ تعيين علت خاموش شدن دستگاه

خاموش شدن 

دستگاه توسط 

هاي  آنترل آننده

  محافظ

آنترل ميزان بودن قطع آننده، تنظيم مجدد آن خاموش شده به دليل قطع 
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  رفع عيب  دليل  عيب

براساس درجه تعيين شده براي آب سرد   آليد آنترل دماي پايين  

خروجي تنظيم شير آنترل ظرفيت و اطمينان از 

  بسته بودن

 شدن  آريستال

هنگام روشن 

ن يا در آرد

طول آار 

  دستگاه

عملكرد نادرست سايكل 

  )افزايش غلظت(گارد 

آنترل مقدار مايع مبرد، ميزان بودن آليدهاي 

  حرارتي و عملكرد شير انتقالي

آريستال شدن 

هنگام خاموش 

  بودن دستگاه

سازي، محلول رقيق بايد  آنترل آليد شناور رقيق  عدم آيفيت رقيق سازي

هنگام (ر رقيق شود  درصد يا آمت56به ميزان 

  )خاموش بودن

تعيين ميزان مواد غيرقابل تقطير، تجزيه محلول   نشتي در دستگاه

جاذب براي تشخيص نشتي هوا ـ تست نشتي و 

  تعمير، در صورت لزوم

  افت شديد جاذب

  به بخش مربوطه مراجعه شود  خراب شدن سيستم پرج
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  رفع عيب  دليل  عيب

 لزوم افزودن تجزيه محلول به منظور تعيين  آاهش مواد بازدارنده  

  مواد بازدارنده به آن

آاهش وآيوم در 

زمان خاموشي 

  دستگاه

  تست نشتي دستگاه و تعمير در صورت لزوم  وجود نشتي در دستگاه

    

  افزودن مواد بازدارنده در صورت لزوم  

عدم قرارگيري صحيح 

  شيرهاي پرج

  آنترل شيرها

  زداييآريستال   آريستال آردن پرج

عدم آارآرد 

  صحيح پرج

جريان نيافتن محلول از پمپ 

  محلول به درون پرج

  تماس با نمايندگي رهش

  

ترين اشكاالت چيلر جذبي آريستال شدن است آه به طور مختصر به آن اشاره  يكي از اساسي

  .پردازيم شد حال به طور آلي به شرح آن مي
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  آريستال شدن

  پديده آريستاليزاسيون: الف

اسيون در چيلرهاي جذبي اظهارنظرهاي غيرواقعي زياد بعمل آمده و در مورد پديده آريستاليز

تالش شده است آنرا بسيار بزرگ و حاد نشان دهند و در مقابل، چيلرهاي تراآمي تبخيري را 

گيري  بيني و پيش درحاليكه اين پديده بسيار ساده و قابل پيش. بعنوان گزينه برتر جايگزين نمايند

د افزودني درحال ساخت و آزمايش است آه با اضافه نمودن آن بطور حتي اخيرًا نيز موا. است

  .آلي آريستاليزاسيون در چيلرهاي جذبي اتفاق نخواهد افتاد

اصوًال آريستال شدن ناشي از افت شديد دما و افزايش غلظت محلول ليتيوم برومايد در مسير 

بدين معني آه . گيرد يصورت م) بيشترين غلظت و آمترين دما(خروجي محلول غليظ ازمبدل 

علت آشيدن سيستم به سمت آريستال . حالت محلول بودن ليتيوم برومايد تابع دما و غلظت آن است

ممكن است دماي آب برج خنك آننده به حدي افت نمايد . تواند ناشي از دو حالت در چيلر باشد مي

هش دما سبب آاهش آا. آه سبب آاهش شديد درجه حرارت محلول رقيق خروج از ابزربر گردد

درمحل خروج محلول غليظ از . شود زياد دماي محلول غليظي آه از ژنراتور به مبدل وارد مي

آه در اين . رسد آه باتوجه به غلظت آن به آريستال شدن منجر شود مبدل آاهش دما به حداآثر مي

 نصب شير سه صورت الزم است حتمًا در مورد آنترل دماي آب برج خنك آننده اقدام مؤثر نظير

از موارد . هاي دستي و يا خاموش و روشن نمودن فن برج بعمل آيد راهه يا دوراهه و باي پاس

باشد و اين  ديگري آه ممكن است سبب آريستال شود، افزايش فشار داخل چيلر بخاطر نشتي مي
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ب چيلد را گردد و نهايتًا چيلر قادر نخواهد بود آه دماي آ امر باعث افزايش نقطه جوش مبرد مي

درحد مطلوب پائين آورد و سنسور آنترل دماي خروجي آب چيلد فرمان باز شدن بيشتر شير بخار 

سازد و افزايش ميزان بخار يا آب گرم سبب جدا شدن بيشتر مبرد از محلول  يا آب داغ را فراهم مي

آه شرايط يابد اين درحالي است  افزايش غلظت محلول خروجي از ژنراتور تداوم مي. گردد مي

تبخير مبرد در اواپراتور و جذب آن توسط ليتيوم برومايد بخاطر وجود نشتي در چيلر آامًال از 

بين رفته و نهايتًا افزايش غلظت به آريستاليزاسيون ختم خواهد شد، آه در اين صورت شرط اول 

  . شوداين است آه در مورد رفع نشتي و آاهش فشار داخل چيلر و ايجاد وآيوم آافي اقدام

   اسپيكوSSEعملكرد ضدآريستاليزاسيون اتوماتيك در چيلرهاي مدل : ب

چنانچه به هر دليلي آريستاليزاسيون در دستگاه حادث شود جريان محلول غليظ از مسير اصلي 

شود محلول داغ ليتيوم برومايد از مسير  گردد و سبب مي آن يعني مسير مبدل آاهش و يا مسدود مي

. شود ل مستقيمًا وارد ابزربر شود آه باعث افزايش دماي محلول ابزربر ميسرريز خط ضدآريستا

اين محلول گرم آه از مسير مبدل به ژنراتور در جريان است سبب افزايش دماي بلورهاي 

گردد و مسير مسدود شده آريستال را مجددًا ذوب و جاري  آريستال شده ليتيوم برومايد مي

  .شود آه علت آريستال شدن بايد شناسائي و برطرف شود بهرحال خاطر نشان مي. سازد مي

  .آند در اثر اين پديده از عبور محلول جلوگيري شده و ظرفيت برودت دستگاه افت شديد مي

  :گردد وقوع پديده آريستال شدن با عالئم زير آشكار مي

  .يابد درجه حرارت آب چيلد خروجي افزايش مي )1
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 .باشد سطح محلول از طريق چشمي ابزربر قابل رؤيت نمي )2

 .گردد سروصدا در پمپ محلول بعلت پديده آاويتاسيون ايجاد مي )3

  .گردد خط لوله سيستم خودآار جلوگيري از آريستال شدن گرم مي )4

چنانچه آريستال شديد در سيستم بوجود آيد بايد عمليات ضدآريستال به شرح ذيل در چيلر اجرا 

اندازي  عد از رقيق نمودن محلول و باز شدن آريستال سيستم را خاموش نموده و قبل از راهشود و ب

اندازي و  مجدد ابتدا عامل اصلي آريستال شدن در چيلر برطرف شود و سپس نسبت به راه

  .برداري اقدام شود بهره

  :هاي شديد عمليات رفع آريستال

 واقع در مسيرهاي آب برج خنك آننده و آب ها ـ آليه سنسورها، لوازم آنترل و نشان دهنده1

  . درجه است را از غالف خارج آنيد100چيلد آه باالترين مقياس آنها آمتر از 

  .ـ پمپ چيلد و پمپ آب برج راخاموش آنيد2

  .ها پل بزنيد ـ بر روي مدار برقي فلوسوئيچ3

  .دًا باز شودـ شيرهاي خروجي و ورودي چيلد و خنك آننده آامًال بسته و دو دور مجد4

ـ شير دستي رقيق سازي يا در بعضي از مدلها شير برقي رقيق سازي، مسيري آه اجازه 5

قابل توجه است وقتيكه . دهد آب مقطر جمع شده در تانك مبرد به ابزربر جاري شود را باز آنيد مي

مپ با خاموش نمودن پ. شود سطح آب مبرد به حداقل رسيد، پمپ مبرد بطور اتوماتيك خاموش مي

  .پذير است آليد دستي واقع بر روي تابلو نيز امكان
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 درجه 100ـ دستگاه را روشن نمائيد و اجازه دهيد دماي محلول درحال چرخش تا حدود 6

  .پذير است افزايش يابد اين عمل با آنترل دستي مسير آب گرم يا بخار امكان

صداي آار پمپ محلول و روان هاي شديد رفع خواهد شد و رفع سرو ـ در اين شرايط آريستال7

و نهايتًا . شدن حالت آار آن و افزايش سطح محلول در سايت گالس نشانه رفع آريستال خواهد بود

  .باشد  درصد خواهد بود آه تأئيد رفع آريستال مي54 تا 50گيري غلظت محلول ابزربر  اندازه

ي نمائيد و با روشن نمودن انداز ـ شيرهاي آب برج خنك آندنه را باز و پمپ آب برج را راه8

  . درجه خنك آنيد45هاي برج دستگاه را تا حدود  فن

  .ـ شيرهاي آب چيلد را باز نمائيد9

  .گيري را در جاهاي خود برگردانيد ـ سنسورها و لوازم آنترل و اندازه10

  .ـ شيربخار يا آب داغ را از حالت دستي به اتومات قرار دهيد11

  .يلد و آب برج را برداشته و درحالت اصلي قراردهيدهاي چ هاي فلوسوئيچ ـ پل12

  .ـ پمپ چيلد را روشن نمائيد13

  .ـ دستگاه را استارت نمائيد14

ـ چنانچه عامل اصلي آريستال برطرف شده باشد دستگاه به حالت نرمال ادامه آار خواهد 15

  .داد
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بق با جدول صفحه برداري با پر آردن جدول مطا الزم است وضعيت چيلر را در طول بهره: د

بدين ترتيب در صورت بروز هر مورد غيرعادي . بعد همواره ثبت و در بايگاني حفظ شود

  .برداري اقدام نمود توان علت را يافته و نسبت به تصحيح بهره بالفاصله مي

  برداري روزانه جدول گزارش بهره

  نام اپراتور  :شماره دستگاه  تاريخ

        زمان

  آب چيلد        Cο  دماي ورودي

Cο  دماي خروجي        

Cο  دماي ورود به ابزربر        

Cο  دماي خروجي از ابزربر و وردي به آندانسور        

آب برج 

  خنك آن

Cο  دماي خروجي از آندانسور        

        %  درصد باز بودن شير آنترل

      Kg/cm2g  فشار بخار ورودي به ژنراتور

        C  درجه حرارت آب داغ به ژنراتور

بخار يا 

آبگرم يا 

  آب داغ

Cο  درجه حرارت آب داغ خروجي از ژنراتور        

Cο  ) 1(ي دماي مبرد بين مخازن فوقاني و تحتان  مبرد        
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Cο  )2(دماي مبرد بين مخازن فوقاني و تحتاني           

Cο  )تانك مبرد(دماي مبرد در ورودي پمپ مبرد         

Cο  دماي محلول غليظ خروجي ازژنراتور يا ورود به مبدل        

Cο  دماي محلول غليظ خروجي از مبدل        

Cο  دماي محلول غليظ از مسير سرريز ضدآريستال        

دماي محلول رقيق خروجي از ابزاربرو ورودي به 

  مبدل

Cο        

Cο  دماي محلول رقيق خروجي از مبدل        

  محلول

Cο  دماي محلول غلظت متوسط از اداآتور        

  فشار       Kg/cm2g  فشار در خروجي پمپ محلول

       Kg/cm2g  فشار در خروجي پمپ مبرد

 

  ها تميز آردن لوله

 Cleaning)يك برس تميز آننده معموًال لوله ابزربر، آندانسور و اواپراتور را با وارد آردن 

Brush) و راندمان آن بوسيله فشار يك تفنگ آب (Water Gun)آنند  تميز مي .  
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استفاده از دستگاه با . ها حداقل يكبار در فصل سرما الزم است تميز آردن سطح داخلي لوله

ها  آردن لولهبهترين شيوه تميز ) مطابق شكل(روش باال . هاي غيرتميز اقتصادي نخواهد بود لوله

اگرچه رسوبات سخت، نظير آربنات آلسيم يا سيليكا با اين روش . باشد از زنگ و رسوبات مي

  .قابل تميز آردن نيست

 را پس از باز آردن جعبه (Cleaning Brush)طرز آار بدين صورت است آه برس تميز آننده 

آه توسط تفنگ آب (شار آب سپس بوسيله ف. دهند ها قرار مي  داخل تك تك لوله(Water Box)آب 

  .آيد برس حرآت آرده و از طرف ديگر لوله بهمراه رسوبات و اجرام بيرون مي) شود تأمين مي

ها محاسبه شود  روش تميز آردن شيميائي بايد براساس اجزاء تشكيل دهنده رسوبات و مواد لوله

  . نكندها آسيبي وارد تا رسوب را به خوبي در خود حل آرده و به ساختار لوله

ها به   و محل اتصال لوله(Water Box)پس از تميز آردن هر لوله بايد دقت آرد آه جعبه آب 

ها توسط واشرها  بايد مراقب بود آه لوله. زدائي شده باشند جعبه آب و واشرها بخوبي رسوب 

  .مسدود نشده و نيز واشرهاي الستيكي آامًال با صفحه جدا آننده در تماس باشند

ول واشرها از لحاظ فرسودگي الزم است زيرا وجود فاصله بين مسيرهاي عبور در بازبيني ط

هاي اواپراتور را بوجود  جعبه آب باعث آاهش ظرفيت سرمايش شده و نيز امكان انجماد در لوله

  .آورد مي

  .شود در شكل صفحه بعد چگونگي اتصال صحيح تجهيزات مربوط به اسيد شوئي مشاهده مي
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  :گاهسرويس داخل دست

هنگام باز آردن دستگاه به منظور تعمير يا سرويس، با تزريق ازت خال را شكسته تا از ورود 

شود بهتر است در طول مدت باز بودن  هوا جلوگيري شود زيرا هوا باعث زنگ زدگي دستگاه مي

به طور مستمر به درون آن نيتروژن تزريق شود تا از ) شكسته شدن خال داخل دستگاه(دستگاه 

پس از .  تنظيم شودPsigفشار رگالتور بايد روي . اورت قطعات داخلي با هوا جلوگيري شودمج

اتمام آار به سرعت دستگاه را بسته و آنرا خال نماييد به هيچ وجه به قدرت ماده بازدارنده براي 

 سريع جلوگيري از خوردگي اآتفا نكنيد مگر اينكه قبل از باز آردن دستگاه، محلول ليتيوم برمايد و

  .مبرد آن را تخليه و به جاي آن دستگاه را با محلول آب و ماده بازدارنده پر آرده باشيد

آوري  هنگام برش آاري يا انجام جوشكاري در درون دستگاه ممكن است گازهاي زيان: تذآر

 .توليد شود به منظور جلوگيري از مسموميت فرد به اين گازها بايد هواي آن محل را تهويه نماييد

پس از باز آردن محفظه پرج، از تخليه . تواند ترآيبي انفجاري در هوا بوجود آورد هيدروژن مي

  .آامل پرج و درنتيجه خروج هيدروژن موجود در آن اطمينان حاصل آنيد

  نگهداري

طبيعي است . گردد ريزي شده جهت نگهداري و ثبت وقايع پيشنهاد مي يك سيستم مدرن و برنامه

  .تواند عمر طوالني دستگاه را تضمين نمايد  مشكالت ميآه شناسائي سريع
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  بازرسي روزانه

مشابه (هاي مختلف دستگاه را در فواصل ثابت چك آرده و نتايج را در يك فرم  ـ بخش1

  .ثبت نمائيد) ضميمه

  )دماي ورودي و خروجي و دبي(الف ـ خطوط آب برج خنك آن و آب سرد تهويه 

  )ادم( سيكل مبرد و محلول  ب ـ

  هاي پانل آنترل ج ـ چراغ

درصورت بروز اشكال، اطالعات فوق را با . ـ تمام پارامترها را در يك فرم ثبت نمائيد2

  .پارامترهاي عادي مقايسه نمائيد

 

  بازرسي ماهيانه

  Cycle Guardـ بررسي عملكرد شير 1

. دهيد تغيير وضعيت MANدرحين آرآردن پمپ مبرد، اين شير را از حالت اتوماتيك به 

پس از بررسي سريعًا آنرا به حالت اتوماتيك . صداي شير مغناطيسي و دبي مبرد را چك آنيد

  .برگردانيد

  ـ آيفيت آب برج و تصفيه آن در صورت لزوم2

  بازرسي فصلي

  ـ چك آردن ادوات ايمني1
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  ...)آب سرد تهويه، قطع دما پائين، دماي باالي محلول، (ها  الف ـ ترموستات

  )براي آب سرد(چ ب ـ فلوسوئي

  ـ چك آردن آنترلر اتوماتيك دما2

  )ترموتر(ها  ـ چك آردن گيج3

  ـ آناليز محلول و اضافه آردن الكل اآتيل و ليتيم آرومات در صورت لزوم4

  هاي آب سرد و برج خنك آننده در صورت لزوم ـ چك و تميز آردن لوله5

  ـ چك آردن سيستم برق6

  ...)ر، ها، تايم رله(الف ـ پانل آنترل 

  ...)جريان و عايق (ها   پمپ ب ـ

 

 

  بازرسي چند سال يكبار

 ساعت آار و يا 20.000در هر ) محلول و مبرد(هاي هرمتيك  ـ بازآردن و چك آردن پمپ1

  )هرآدام آه زودتر فرا رسد( سال 5پس از 

  )هر دوسال(ـ تعويض ديافراگم، شير ديافراگمي دستي 2

  نكات احتياطي

  آردن دستگاهـ خاموش و روشن 1
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  . دقيقه براي گرم شدن سيستم اختصاص دهيد30 تا 20ـ در زمان روشن آردن دستگاه 

  .شود  متوقف ميDILUTION دقيقه 15 فشرده شود، دستگاه پس از STOPوقتي آليد 

  . قطع آنيدRUNـ برق را پس از خاموش شدن چراغ 

  .ـ در زمان خاموش آردن سيستم، شير تغذيه بخار را ببنديد

  ـ محلول2

  .هيچ وقت آنرا به بيرون تخليه نكنيد. آند ـ دستگاه از ليتيم برومايد بعنوان جاذب استفاده مي

  ـ ادوات آنترل وايمني3

  .ـ به ادوات آنترل و ايمني دست نزنيد

  هاي حمل و نقل توصيه

هاي   در محل(shackles)هاي  ـ در هنگام حمل و نقل هميشه سعي شود از قالبها و شگل1

. بيني شده استفاده شود هاي پيش مت گذاري شده جهت بلند نمودن دستگاه و حمل در محلعال

درصورتيكه اين عالئم پاك شده يا از بين رفته باشد، توجه داشته باشيد آه هرگز دستگاه از محل 

حتمًا محل آويزها بنحوي انتخاب شود آه ازمخزن . آويزان نشود) مخزن بااليي(اتصاالت ژنراتور 

  .ين يا اواپراتور استفاده شودزير

ها و يا محل تماس دستگاه به زمين  ـ در هنگام زمين گذاشتن چيلر بنحوي عمل شود آه پايه2

هاي ظاهري و قابل ديد ممكن  برخورد شديد نداشته باشد زيرا شدت ضربه عالوه بر احتمال آسيب

  .در پي داشته باشدها را نيز  است صدمه به اتصال آبندي شده مس و آهن در تيوپ شيت
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ـ چنانچه براي حمل دستگاه از محل بارانداز تا محل فونداسيون و غيره مجبور به آشيدن آن 3

شرايط بايد بنحوي مهيا شود آه پايه به آرامي بدون ايجاد سايش و . ها هستيد روي زمين و پايه

ديد مكانيكي ناشي از زيرا ارتعاشات ش. ارتعاشات مكانيكي بر روي زمين لغزيده و يا آشيده شود

  .سايش نيز به اتصال آبندي شده مس و تيوپ شيت آسيب خواهد رساند

ها و يا بدنه  ـ اگر براي حمل و نقل يا هر منظور ديگري مجبور به جوش قطعاتي به پايه4

شويد و مجددًا قصد جداسازي آنرا داشتيد دقت ) اين عمل به هيچ وجه مورد تأئيد نيست(دستگاه 

آند امتناع  هائي آه ايجاد ارتعاش مكانيكي شديد مي اي ديگر ضربه ا چكش و يا وسيلهآنيد آه ب

  .ها آسيب جدي خواهد رساند نمائيد چون اين عمل نيز به اتصال مس و آهن در تيوپ شيت

  (Cooling Tower)ـ برج خنك آننده 

 نمود ولي بدليل توان از آبهاي جاري و شبكه شهري استفاده جهت خنك آردن آندانسور چيلر مي

و مقرون به صرفه نبودن آب شبكه شهري و جلوگيري ) ها رودخانه(عدم دسترسي به آبهاي جاري 

از هدر رفتن آب، به ناچار از مكانيزم، برج خنك آننده استفاده شده تا آب گرم خروجي ازآندانسور 

 خنك آننده آه هاي رابط به برج جهت خنك شدن و استفاده مجدد، از طريق الكتروپمپ ولوله

معموًال در خارج از ساختمان نصب است هدايت شده و در آنجا براثر تماس با هوا و عمل تبخير، 

  .گردد آب خنك شده و به آندانسور برمي

  :اند از برجهاي خنك آننده تشكيل شده

  هاي تحتاني و فوقاني ـ بدنه فلزي، شامل تشتك
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  د مصنوعيهاي چوبي يا صفحاتي ساخته شده از موا ـ شبكه

  .دهند ها آه عمل پاشيدن آب را به صفحات انجام مي ـ افشانك

  .باشد ـ شير شناور آه تأمين آننده آمبود آب مدار بصورت خودآار مي

  ـ فن و الكتروموتور مربوطه

اند آه دو نوع آنها بيشتر متداول  هاي خنك آننده در انواع مختلف طراحي و ساخته شده ـ برج

  .باشد مي

 آه آب از باال به پائين و در راستاي (Conter flcw)ي خنك آننده با جريان متقاطع ها ـ برج

 در (Exial Fan)شود و جريان هوا از طريق يك دستگاه فن با جريان محوري  عمودي ريخته مي

  .شود راستاي افقي به داخل برج دميده مي

ال به پائين ودر راستاي  آب از با(Paralele Flow)هاي خنك آننده با جريان موازي  ـ برج

شود و جريان هوا ازطريق يك دستگاه فن با جريان گريز از مرآز  عمودي ريخته مي

(Centerifugal Fan)شود  از پائين به باال و در راستاي عمودي به داخل برج دميده مي.  

ز  شده و ا(Header)آه در هر دو سيستم آب گرم ورودي به برج ابتدا وارد تشتك فوقاني يا 

شود آه در اثر تماس با  پاشيده مي) چوبي يا مصنوعي(طريق افشانكها بطور منظم بر صفحات 

جريان و وزش اجباري هوا عمل تبادل حرارت و تبخير انجام و آب خنك به داخل تشتك تحتاني 

  .گردد ريزد و به آندانسور هدايت مي مي
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  :ـ سرويس و نگهداري

بايست  ازي سيستم سرمايشي قسمتهاي مختلف برج مياند در شروع فصل گرما و قبل از راه

  .آنترل و بشرح ذيل سرويس گردند و نتايج در دفتر و يا فرمهاي مربوطه ثبت شود

زدائي و آليه قسمتها تميز  ها رسوب ها و صافي هاي تحتاني و فوقاني، افشانكها، شبكه ـ تشتك

  .گردند

  .ي و جهت گردش صحيح آنترل گردندـ فن و الكتروموتور از نظر لقي و صداهاي غيرعاد

  .آاري و گريس آاري گردند روغن... ـ قسمتهاي متحرك اعم از ياتاقانها، بلبرينگها و 

  .ـ الكتروموتور فن آميرگيري واتصاالت الكتريكي آن آنترل گردند

  .ـ پولي و تسمه آنترل و بازديد شوند و در صورت فرسودگي تعويض گردند

چارآشي و در صورت وجود نشتي از بدنه برج نسبت به آب بندي آن ـ قسمتهاي مختلف برج آ

  .اقدام گردد

 بازديد و در صورت خراب بودن نسبت به تعمير (Floater)ـ شير شناور و تأمين آننده آب برج 

  .يا تعويض آن اقدام گردد

برداري و براساس بازديدهاي  ضمنًا بازديد و آنترل موارد ذآر شده در طول مدت بهره«

  ».بايست انجام پذيرد اي و بنا به ضرورت مي دوره
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  :منبع انبساط

آيد و جهت جلوگيري از  بعلت تغيير حجم آب آه در اثر تغييرات درجه حرارت بوجود مي

ود آه ش ها به هنگام افزايش حجم آب در يك سيكل بسته و از منبع انبساط استفاده مي ترآيدگي لوله

  .گردند  نصب ميدر دو نوع باز و بسته

 متر باالتر 5/1حداقل ( اين نوع منابع در باالترين قسمت تأسيسات ساختمانها  :ـ منبع انبساط باز

گردد و به فضاي آزاد راه داشته و تغييرات حجم آب به  نصب مي) از آخرين توزيع آننده حرارت

أمين  از طريق آب شهري آشوي آب منبع ت(Flcator)آن منتقل شده و توسط يك شير شناور 

  .گردد مي

  :ـ سرويس و نگهداري منبع انبساط باز

بايست مورد بازديد و  اندازي سيستمهاي سرمايشي اين نوع منابع مي در اول فصل گرما و راه

  .از جهات ذيل سرويس شوند و نتيجه عمليات در دفتر و يا فرمهاي مربوطه ثبت گردند

  ـ بدنه منبع از نظر پوسيدگي و يا نشتي بازديد شود

  .ـ داخل منبع رسوب زدائي و با مواد پاك آننده شستشو شود

  .هاي رابطه منبع با سيستم آنترل شود آه مسدود نباشد ـ لوله

ـ شير شناور آنترل و تنظيم شود آه منبع سرريز نداشته باشد و در صورت خراب بودن تعمير 

  .و يا تعويض گردد
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  ـ منبع انبساط بسته

گويند و   راه ندارند و به همين علت به آنها منبع انبساط بسته مياين نوع منابع به فضاي آزاد

تواند در هر جاي سيستم نصب گردد و نحوه عملكرد آن بدين صورت است آه نيمي از منبع آب  مي

انبساط آب و هواي (شود و به هنگام افزايش حجم آب  پر مي) ازت(و نيم ديگر آن از هوا و يا گاز 

گردد و توسط يك شير فشارشكن آه   امكان تغييرات حجم آب فراهم ميداخل منبع فشرده شده و

تا آاهش يا افزايش فشار آب شبكه شهري در (شود  فشار آن برحسب ارتفاع ساختمان تنظيم مي

  .گردد آسري آب منبع تأمين مي) سيستم تأثيرگذار نباشد

دهد و در  بع را نشان ميباشد آه سطح آب در داخل من اي مي اين منابع مجهز به يك لوله شيشه

دهد آه  سطح آن باال آمده و منبع را پر نشان مي) نشتي يا تخليه گاز(صورت آاهش مقدار گاز 

اقدام گردد و ) گاز(بايست نسبت به رفع نشتي و تزريق هوا  باشد و مي مبين عدم آارايي منبع مي

  .سرويس خاص ديگري ندارد

  :هاي سيرآوالسيون ـ الكتروپمپ

هاي خطي  ردش درآوردن سياالت در مدارهاي سيستم مرآزي از الكتروپمپجهت به گ

هاي زميني آه داراي  در مسير خطوط لوله و در ارتفاعات مختلف و يا از الكتروپمپ) هوايي(

  .گردد ظرفيت و قدرت باالتري هستند استفاده مي

 و فوندانسيون هاي فلزي هاي زميني بعلت سنگين بودن و ايجاد لرزش روي شاسي الكتروپمپ

  .اند آشي آوپله شده گردند و به سيستم لوله بتني آه تحمل وزن دستگاه را داشته باشند نصب مي
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 و (Strainer)آشي و پمپ، در قسمت مكش يك صافي  براي جلوگيري از خسارت به سيستم لوله

در (ت گير استفاده شده اس  و لرزه(Chek valve)گير و در قسمت دهش از شير يكطرفه  لرزه

و جهت ) گير ضرورتي ندارد پمپهاي خطي بعلت پائين بودن قدرت الكتروموتور آنها، نصب لرزه

زدائي در هر دو قسمت مكش و دهش شير  خارج آردن پمپ از مدار و انجام تعميرات در سرب

  .فلكه نصب گرديده است

  :سرويس و نگهداري

اندازي سيستم  ميه و در اول فصل راهبرداري و بصورت ير پمپها و متعلقات آنها در طول بهره

بايست بشرح ذيل بازديد و سرويس گردند و نتايج عمليات دردفتر و  گرمايشي و سرمايشي مي

  . فرمهاي مربوطه ثبت شوند

  :بازديدهاي هفتگي

  هاي الستيكي و فنري ـ بازديد از آوپلينگها و حصول اطمينان از سالمت واسطه

آوپلينگ روي شفت و هم مرآز بودن شفت پمپ و ـ حصول اطمينان از محكم بودن 

  الكتروموتور

) پكينگ(آه معموًال در دو نوع مكانيكي و نخ گرافيتي ) سيل پمپ(ـ بازديد از آاسه نمد 

باشند آه در نوع سيل مكانيكي نبايستي هيچگونه آبريزش وجود داشته باشد و درصورت نشتي  مي

اي وجود دارد آه در  ي، آبريزش جزئي به شكل قطرهبايست تعويض گردد و در نوع نخ گرافيك مي
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هاي گلوئي يا   بايست نسبت به رفع آبريزش، از طريق سفت آردن پيچ صورت زياد شدن مي

  .تعويض نخ گرافيت و درنهايت تعويض برش پمپ اقدام شود

ـ آنترل صداهاي غيرعادي از الكتروپمپ آه معموًال مربوط به خوردگي بلبرينگها و لقي 

  .يابي و رفع آن اقدام گردد بايست نسبت به عيب باشد آه در صورت مشاهده مي مي... سي و شا

  ـ آمپرگيري از الكتروموتور

  )بصورت ماهيانه(ـ گريسكاري و روغن آاري محلهاي موردنياز 

  :هاي فصلي و در صورت نياز در طول فصل ـ سرويس

  ـ سرويس و تميز آردن صافي پمپ

  نان از صحت عملكرد شير يكطرفه و سرويس آنـ بازديد و حصول اطمي

  .گيرها و حصول اطمينان از سالمت آنها ـ بازديد از لرزه

  اخطار

  .ها، حتمًا جريان برق الكتروموتور را قطع نمائيد در مواقع تعميرات و سرويس الكتروپمپ

  :ـ هواساز

اي بزرگ از جهت فراهم آوردن هواي موردنياز و توزيع آن به بخشهاي مختلف ساختمانه

  .گردد باشد استفاده مي سيستم هواساز آه شامل قسمتهاي زير مي
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، دمپرها، )سرمايشي و گرمايشي(هاي ورود و خروج هوا، آوئل  بدنه اصلي، دريچه

ها، فيلترهاي هوا، شير شناور، سيستم  الكتروموتور، بادبزن، تشتك آب، پمپ رطوبت زن، افشانك

  .ي دما و رطوبتتصفيه بيولوژيكي هوا و آنترلها

  :نحوه عملكرد هواساز

هوا از طريق بادبزن دستگاه، در محيط ساختمان به گردش درآمده و هواي برگشتي از 

ساختمان با هواي تازه و عاري از گردوغبار، در قسمت ورودي هواساز مخلوط شده و با عبور از 

مختلف ساختمان انتقال داده و مجددًا به بخشهاي ) شود گرم يا سرد مي(آوئل تبادل حرارت آرده 

  .شود مي

باشد آه رطوبت اضافي  در فصل گرما، عمل خنك آردن هوا با افزايش رطوبت همراه مي

آنيم، رطوبت  و در فصل سرما آه هوا را در سيستم گرم مي. شود توسط آوئل سرمائي گرفته مي

ل گرمائي در قسمت يابد و جهت تأمين رطوبت موردنياز هوا پس از عبور از آوئ آن آاهش مي

  .گردد مياني رطوبت زني مي

همچنين ذرات گرد وغبار معلق در هوا و باآتريهاي موجود در آن توسط سيستم تصفيه 

بيولوژيكي و فيلترها از بين رفته و هواي خروجي، تميز و سالم به بخشهاي مختلف ساختمان انتقال 

  .شود داده مي
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  :سرويس و نگهداري

برداري و بصورت يوميه و در اول فصل  علقات آن در طول بهرهدستگاه هواساز و مت

بايست بشرح ذيل بازديد و سرويس گردند و نتايج  اندازي سيستم گرمايشي و سرمايشي مي راه

  .عمليات در دفتر و فرمهاي مربوطه ثبت گردند

  :هاي فصلي سرويس

  .شستشوي آامل فيلترها و در صورت فرسوده بودن تعويض آنها

  .ي داخل و خارج آوئل توسط مواد شوينده مناسبـ شستشو

  .ـ نظافت آلي دستگاه

  هاي ماهيانه سرويس

  ـ روغنكاري و گريسكاري از قسمتهاي موردنياز

  .هاي مربوط ساز و تميز آردن افشانكها و تشتك مربوطه ـ بازديد از قسمت

  .از تعويض آندستگاه با آانالهاي هدايت هوا و درصورت ني) برزنت(ـ بازديد از رابطه 

  :بازديدهاي هفتگي

  .ـ بازديد از فيلترهاي هوا و درصورت نياز شستشو و يا تعويض آنها

  .ـ آمپرگيري از الكتروموتورها و اطمينان از صحت عملكرد آنها

از نظر لقي و ...) الكتروموتور فن، فولي، دمپرها، تسمه و (ـ بازديد و آنترل قسمتهاي مكانيكي 

  .فرسودگيصداهاي غيرعادي و 
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  .ـ بازديد از سيستم آنترل رطوبت و دما و اطمينان از صحت عملكرد آنها

  :فن آوئل

باشد آه در دو نوع  هاي تأمين آننده هواي موردنياز بصورت موضعي مي يكي از دستگاه

  .باشد هاي زميني شامل قسمتهاي زير مي فن آوئل. اند زميني و سقفي طراحي و ساخته شده

درب بازشو از جلو جهت سرويس و تعميرات و دريچه خروج هوا در قسمت ـ بدنه فلزي با 

  .باشد فوقاني آه يا بصورت باالزن و يا روبروزن مي

  ـ آوئل حرارتي

  ـ الكتروفن

  ـ آليد قطع و وصل و تغيير دور

  ـ فيلتر هوا

ي باشد ولي شكل ظاهر هاي زميني مي آوئل هاي سقفي همانند فن اجزاء تشكيل دهنده فن آوئل

  .گردد آنها متفاوت بوده و معموًال در ساختمانهائي آه داراي سقف آاذب هستند استفاده مي

  :نحوه آار فن آوئل

هاي محدود  باشد، اما درحجم و اندازه آوچكتر و قابل استفاده در محيط مشابه دستگاه هواساز مي

طاقي آه بصورت است جهت آنترل دماي محيط از آليد دستي تغيير دور و يا از ترموستات ا

  .گردد دهد، استفاده مي اتوماتيك، فرمان قطع ووصل به الكتروفن مي

  :سرويس و نگهداري
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اندازي سيستم گرمايشي و  برداري و بصورت يوميه و در اول فصل راه در طول مدت بهره

بايست بشرح زير بازديد و سرويس گردند و نتايج عمليات در دفتر و  ها مي سرمايشي، فن آوئل

  .مهاي مربوطه ثبت گردندفر

  :هاي فصلي ـ سرويس

  ـ شستشوي داخل و خارج آوئل با مواد شوينده مناسب

  ـ روغن آاري الكتروموتور

  ـ نظافت آلي دستگاه

  :ـ سرويس و بازديدهاي هفتگي

  ـ تميز آردن فن آوئل و فيلترها و درصورت نياز شستشوي آن

  ي وصداهاي غيرعاديـ بازديد از قسمتهاي مكانيكي و بدنه از نظر لق

  ـ آمپرگيري از الكتروموتور

 

 

  :توجه

بايست به استفاده  ها رعايت موارد ذيل ضروري بوده آه مي آوئل به منظور استفاده بهينه از فن

  .آنندگان متذآر شد

  .ها خودداري شود ـ در هنگام روشن بودن فن آوئل از باز گذاشتن درب و پنجره1
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ندلي و مكان نشستن استفاده نگردد و از گذاشتن اشياء زينتي مانند ها به عنوان ص ـ از فن آوئل2

  .بر روي آن جلوگيري شود... گلدان و 

ـ جهت آارآردن بهتر فن و بازدهي بهينه فن آوئل از مسدود آردن دريچه خروج هوا و يا 3

  .تغيير مسير هوا خودداري شود
 


