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بوسیلھ پمپ خالء و یا  داخل بالن شیشھ ای مقداری آب مقطر بریزیم سپس با درپوش و اتصاالت مناسب اگر

با توجھ بھ دمای محیط مشاھده خواھیم کرد . را نشان دھد خالء میزان) جیوه ای ( واکیوم نمائیم ومانومتری دقیق 
چراغ یا ھیتری  بدون اینکھ. ( آب داخل بالن شروع بھ جوشیدن می کند) وکیوم نسبی ( فشار  در درجھ ای از

  .لحظھ جداره ظرف کامال سرد خواھد شد و نھایتا بعد از چند) جھت گرم کردن ظرف بکار گرفتھ باشیم 
  .ای جذبی را می توان با آزمایش فوق شرح داداساس کار چیلرھ

در وھلھ اول باید توضیح . برودت پی برد اکنون بر اساس این آزمایش می توان بھ چند اصل فیزیکی و نھایتا تولید
یا ھیتری گرم شود شروع بھ جوشیدن نموده است؟ پدیده جوش یا بھ  دھیم چگونھ آب بدون اینکھ توسط شعلھ

ھمچنین ساختار ملوکولی  ر فاز از حالت مایع بھ بخار بھ رابطھ دو عامل دما و فشار مایع وتغیی اصطالح علمی
  .آن بستگی دارد
سانتیگراد بھ جوش خواھد آمد حال اگر  درجھ ١٠٠در شرایط فشار یک اتمسفر در  H٢O آب یا: بھ عنوان مثال

 مانند( درجھ بجوش می آید  ١٢٠ر برسانیم در اتمسف ٢بستھ فشار آب را بھ  عامل فشار تغییر یابد و در ظرفی در
داخل این ظرف را بھ وسیلھ  عکس این عمل نیز صادق است یعنی اگر) آنچھ در دیگھای زود پز اتفاق می افتد 

فشار یک اتمسفر است بھ سمت کاھش فشار حرکت کنیم مثال  پمپ واکیوم، خالء نمائیم یعنی از شرایط طبیعی کھ
حدود  ) mmHg ٦و اگر خالء را بیشتر کنیم تا . درجھ سانتیگراد بھ جوش خواھد آمد ٨١ ردر نیم اتمسفر، آب د
این خاصیت در مایعات مختلف . آمد درجھ سانتیگراد بھ جوش خواھد ٦آب با دمای حدود ) یک صدم فشار جو 

تغییر فاز خواھند داد و  مایع فریونھای مختلف ھر کدام در فشار معیین فرق می کند، مثال مایع آمونیاک یا الکل یا
دو عامل فشارو دمای مایع در  مانند آنچھ در یخچالھای خانگی اتفاق می افتد، بنابراین از نقش. خواھند شد تبخیر

  .تبخیر آگاه شدیم
چرا جداره ظرف سرد می شود، بر  . اکنون توضیح خواھیم داد کھ چرا در اثر تبخیر، کاھش دما اتفاق می افتد

درجھ سانتیگراد می رسد آب تبخیر می  ١٠٠شرایط طبیعی بھ  شرح داده شد وقتی دمای آب در اساس آنچھ کھ
متوقف  را خاموش کنیم عمل جوش یا تبخیر) چراغ یا ھیتر ( یا بخار شدن عامل گرمایش  شود، اگر حین تبخیر

تبخیر یک فرآیند گرماگیر اصطالحا ( دارد  می شود، بنابراین درمی یابیم کھ عمل تبخیر نیاز بھ دریافت انرژی
جو  یا پایین تر از فشار) مانند دیگھای زود پز ( فشار باالتر از فشار جو باشد  ، و این فرآیند می تواند در)است 

درجھ  - ٢٧٣دانست کھ جسمی کھ از دمای  اما باید. مانند آنچھ در بالن مورد آزمایش یا چیلر جذبی عمل می شود
درجھ سانتیگراد کھ از طریق  ١٠مثال آب . جسم سردتر خود مولد گرما باشد تواند برایسانتیگراد گرمتر باشد می 

جھت آب مقطری کھ داخل  ھای آب چیلد وارد چیلر جذبی می شود می تواند تامین کننده گرمای نھان تبخیر لولھ
دمای خود آب چیلد است باشد و در اثر این گرمادھی  چیلر جذبی بھ علت پایین بودن فشار در حال تبخیر شدن

بروماید اتفاق  درجھ سانتیگراد تغییر خواھد نمود مانند آنچھ در چیلر جذبی آب و لیتیوم ٦کاھش می یابد و مثال بھ 
جھت خنک نمودن ھوا در ھواسازھا و فن کوئلھا یا  می افتد و این آن چیزی است کھ ما بھ آن نیاز داریم و از آن

  .ئیمنما پروسھ ھای صنعتی استفاده می
  .مثال فوق کامال اساس وپایھ کارچیلرھای جذبی آب ولیتیوم بروماید می باشد

می شود خالء یا فشار واقعی  در قسمت اواپراتور چیلرھای جذبی کھ آب سرد جھت مصارف برودتی استفاده
ان تبخیر را از و گرمای نھ. این فشاربعنوان مبرد تبخیر می شود میلیمتر جیوه است و آب فقط تحت ٦الی  ٤حدود 

  ودرنتیجھ آنرا سرد می نماید.درلولھ ھای اواپراتوردریافت می کند آب جاری
  اما بخارحاصل توسط لیتیوم بروماید درقسمت جاذب یاابزربرجذب می گردد

بخار آب را جذب و خود رقیق گشتھ  کھ ( LiBr ) این محلول. و مانع از افزایش فشار داخل اواپراتور می گردد
توسط بخار یا آب داغ کھ داخل لولھ ھای ژنراتور در جریان است  ت ژنراتور ھدایت می شود و در آنجابھ قسم

بھ قسمت  برای جذب مجدد بخار راھی قسمت ابزربر می شود و بخار جدا شده کندانس شده و .غلیظ می گردد
  .اواپراتور باز می گردد

  .تور در چیلرھای جذبی عمل می کندبالن توضیح داده شده در مثال فوق مانند بخش اواپرا
  عملکرد اجزای اصلی



  :اواپراتور -١
نازلھایی پاشیده شده و تبخیر می  بر روی سطوح لولھ ھای اواپراتور از طریق) آب مقطر ( در این محل مبرد 

ھ ھای یک فرآیند گرماگیر است گرمای آب چیلد کھ در داخل لول گردد، و ابتدا با توجھ بھ اینکھ عمل تبخیر
آب سیستم تھویھ  ) فشار در مخزن پایین) پایدار ( در شرایط استاندارد . دارد را جذب می کند  اواپراتور جریان

درجھ  ٣می باشد و مبرد در دمای حدود  mmHgabs ٦کھ شامل اواپراتور و ابزربر می باشد حدود ) مطبوع 
چیلد  کیلو ژول بر کیلوگرم نیاز دارد آب ٨٩/٢٤٨٤با این فرآیند کھ انرژی معادل  در. سانتیگراد تبخیر می گردد

  .سانتیگراد خنک می شود درجھ ٧درجھ سانتیگراد وارد اواپراتور شده و تا دمای  ١٢با دمای 
  :ابزربر -٢

از طریق نازلھای ویژه ای پاشیده  بر روی سطح لولھ ھای ابزربر) غلظت متوسط لیتیوم بروماید (محلول واسطھ 
در این صورت . اواپراتور ایجاد گردیده، بھ طور دائم جذب می نماید  ار مبرد آب مقطر را کھ درمی شود و بخ

محلول غلظت متوسط لیتیوم  بدین ترتیب. بخار و افزایش آن باعث افزایش فشار و شکستن وکیوم نخواھد شد ایجاد
وتوسط آب سرد برج کھ در داخل مخزن پائینی جمع می گردد  بروماید ورودی بھ ابزربر رقیق تر شده و در تھ

  .جریان دارد بھ خارج از چیلر منتقل می گردد لولھ ھای ابزربر
  :ژنراتور -٣

حرارتی بھ ژنراتور منتقل می  در ابزربر یا جاذب محلول رقیق شده توسط پمپ محلول پس از گذشتن از مبدل
انرژی حرارتی از طریق بخار ( گرم می شود جریان یافتھ و  این محلول بر روی سطوح لولھ ھای ژنراتور. گردد

گردد و غلظت  در نتیجھ بخشی از مبرد تبخیر گردیده و از محلول رقیق جدا می) می گردد  و یا آب داغ تامین
بخار تولید شده در ژنراتور بستھ بھ میزان بار  محلول رقیق افزایش یافتھ و بھ محلول غلیظ تبدیل می گردد، حجم

  .گردد کنترل می سرمایی مورد نیاز
  :کندانسور -٤

ھایی کھ آب برج خنک کن پس از  لولھ( بخار مبرد تولید شده در ژنراتور از روی سطوح لولھ ھای کندانسور 
عبور کرده و تقطیر می گردد و گرمای ناشی از عمل تقطیر کھ  ( عبور از لولھ ھای ابزربر وارد آنھا می شود

آب مقطر ایجاد  گرم می باشد را بھ آب داخل لولھ ھای کندانسور می دھد وکیلو ژول بر کیلو  ٨٢/٢٣٩٢معادل 
  .اواپراتور باز می گردد شده در داخل سینی واقع در زیر کندانسور جمع آوری و بھ
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