
 

 

  

  انقالب صرفه جوئی در مصرف انرژي

  مهندسی کیا -تولیدي شرکت بدون روغن با چیلرهاي آب خنک و هوا خنک 

  

  

  



  بررسی اجمالی

  روغن چیلرهاي بدون رهبري صرفه جوئی انرژي با و کمپرسورهاي توربوکر با چیلر

  

روي مصرف انرژي چیلرها براي توسعه  مهندسی کیا مفتخر است که با کار مهندسی و تحقیق و -تولیدي  گروه
براي اولین بار در ایران  ،و تامین راحتی در مکانهاي مسکونی ،تامین سرمایش مورد نیاز در فرآیندهاي صنعتی
  . به معرفی چیلرهاي بدون روغن توربوکر بپردازد 

این شرکت قرار گرفته و  R&D واحد در این راستا کار تحقیقاتی سنگین و شناخت این تکنولوژي در دستور کار
بعنوان راهکاري براي شناخت کامل تکنولوژي انجام بازدید از چیلرهاي در حال کار در بسیاري از کشورها 

  .پذیرفت

شناخت تکنولوژي و ارتباط با صاحبان این تکنولوژي بدون شک یکی از راهکارهاي ارائه در ایران بوده که توسط 
دراین راستا تربیت مهندسین خدمات پس از فروش ، . ورت پذیرفته است مدیران شرکت ومشاوران مطرح آن ص

تربیت مهندسین فروش جهت ارائه تصویري روشن از محصول ، ارائه تصویري روشن در مجامع مهندسی با ایجاد 
سمینارهاي تخصصی وجلسات خصوصی می تواند به روشنگري به مطلب صرفه جوئی در مصرف انرژي که 

  .لهاي اخیر مهجور واقع شده بپردازدمتاسفانه در سا

در حالی که فضاي روشنی در سالهاي اخیر بر جریان فروش چیلرها در ایران برقرار نبوده و مصرف کنندگان 
معموال بزرگترین متضررهاي این جریان بوده اند این شرکت با شفاف سازي در معرفی چیلرهاي کم مصرف 

معرفی نموده که  است دیدي که مطابق سیاست مشتري مداريعالوه بر نگاه بر رشد منطقی خود راه ج
خوشبختانه غیر قابل رقابت با چیلرهاي معمول است و بازار تنها با مدلهاي مشابه این تکنولوژي قادر به رقابت 

  .خواهد بود که این مسئله عالوه بر نیاز به ارتقاء فنی رقبا در نهایت بسود مشتري در ایران خواهد بود

ت مشتري محترم نیز بر اساس قابلیتهاي چیلرها به انتخاب پرداخته و همواره به این نکته توجه نماید امید اس
  .در ایران بسیار زود به پایان خواهد رسیدپائین که داستان قیمتهاي انرژي 

  

  مهندسی کیا -تولیدي  گروه R&Dواحد 



  :کلیه محصوالت ارائه شده با کمپرسورهاي توربو کر داراي

 عمر باالي قطعات الکتریکی  - 

 )استاندارد ساخت منابع تحت فشار( ASME SEC8ساخت اواپراتور وکندانسور بر اساس  - 

  AHRI standard 500/590استاندارد توجه به مصارف انرژي با  - 
 - IPLV  بسیار بیشتر از مینیمم مقادیر اعالمی توسطASHRAE 90.1  ،CSA 743، 

EUROVENT ، MEPS استرالیا و بقیه استاندارهاي موجود در دنیا 
 LEEDTMاستاندارد رهبري در انرژي و محیط زیست  - 
 USGBCتوسط  LEEDTMداراي مدارك تحقیقات بازار براي تایید  - 
 در خصوص راندمان باال ، آلودگی پائین  EPAداراي تائیدیه سازمان حفاظت محیط زیست امریکا  - 
 در خصوص عدم آسیب به الیه ازن ASHRAE 34استاندارد  - 
 درخصوص صدا و لرزش پایین ASHRAE 575استاندارد  - 
 متري 1در خصوص صدا در فاصله  AHRI 370استاندارد  - 
ساعته آب نمک روي  2000تست  ASTM B117داراي پوشش روي فینهاي کندانسور که بر اساس  - 

 آنها انجام شده است
  ARIدانسورهاي هواخنک بر اساس استاندارد تست میزان هواي مورد نیاز کن - 
 .که نیاز به روغنکاري ندارند Fفن هاي سه فاز کالس  - 
  ASHRAE-15شیر اطمینان بر اساس  - 
 MODBUS RTU  ،MODBUSهاي  بومی با پروتکل BASپیکر بندي کامل ارتباطات  - 

TCP/IP  ،BackNet MSTP  وBackNet IP 

 FREE COOLINGداراي کارکرد سفارشی  - 
  ...............دیگرو بسیاري 

  
  
  
  



  توربوکر مزایاي چیلر هاي با کمپرسور

  
  هزینه هاي بهره برداري پائین در طول عمر چیلر - 

پیچیدگی طراحی و کار با تجهیزات به حداقل رسیده است و سادگی محصول در چیلربا کمپرسورهاي توربوکر
مزایاي نداشتن روغن در سیکل تبرید ، اواپراتور . باعث ایجاد هزینه هاي بهره برداري پائین گردیده است 

FLOODED  قطعه ، استارت نرم با اینورتر، مصرف پائین ، هزینه هاي پائین تعمیرات و قابلیت باال تنها با یک
  متحرك در کمپرسور

درصد از مشکالت رایج در چیلرهاي معمولی است که در این مدل  80ها باعث ایجاد وجود روغن در کمپرسور 
تجربه نشان می دهد که هزینه هاي نگهداري چیلرهاي توربوکر کمتر از نیمی از . روغن حذف گردیده است 

  .هزینه هاي چیلرهاي معمولی است 

 قابلیت سرویس - 

. سهولت سرویس همواره می تواند در به حداقل رساندن هزینه هاي عملیاتی سرویس نقش کلیدي داشته باشد
دسترسی به خدمات سریع در این چیلرها ساده است و دسترسی به تاریخچه کارکرد و تعمیرات در کنترلر این 

راه دور نیز براي متخصصین  قابلیتی کلیدي است در این تکنولوژي دسترسی به تاریخچه کارکرد ازچیلرها 
  .خدمات فراهم شده است

 ادغام پروتکلهاي ارتباطی - 

که با اکثر  Mudbus  ،Backnet  ،LONwork سیستمهاي استاندارد مدیریت ساختمان ادغام 
 .استانداردهاي صنعتی هم خوانی دارد

 طراحی سفارشی و حل مسائل قبلی در چیلرهاي معمولی - 

بعنوان مثال بازیافت حرارت . در این چیلر همواره آمادگی سفارش بر اساس قابلیتهاي سفارشی موجود می باشد
  . بصورت خاص می تواند سفارش داده شود و محصوالت مقاوم به خوردگی  Free Coolingبا راندمان باال ، 

  



 چیلر با تعدادي کمپرسور - 

استفاده از کمپرسورهاي متعدد در ساخت چیلرها فرصتهاي مناسبی به طراحان داده تا با استفاده از قابلیتهاي 
چیلر با کمپرسور توربوکر نسبت به کاهش تعداد پمپخانه ها ، کاهش تعداد چیلرها در موتورخانه و کاهش 

استفاده از . موتورخانه ها را کاهش دهندکنترلرها عمل نموده و قابلیت موتورخانه را افزایش و هزینه ایجاد 
کمپرسورهاي کوچک که هر کدام مجهز به سیستم کنترل دور می باشند به چیلر اجازه می دهد که کمتر از 

  .ظرفیت چیلر بدون خاموش و روشن نمودن آن کار نمود %5

 
با یک  TT300پرسور کم 6تا  2تن آب خنک با استفاده از  480داده هاي آزمون مودار باال براي چیلر 

  .نشان می دهد که بازده انرژي چگونه در بهترین نقطه می تواند قرار گیرد FLOODEDاواپراتور 
  
  
  
  
  



 نمودار کارکرد چیلرها و مصارف کار ویژه آنها بر اساس ظرفیت چیلر - 

  

  
معمولی ارجحیت کر و یک سیستم با کمپرسورهاي لی یک سیستم با کمپرسورهاي توربونمودار هزینه هاي ک

  .انتخاب سیستمهاي توربوکر را اثبات می نماید



ستون  .نمودار باال مقایسه دو ساالنه هزینه بهره برداري چیلرها در یک هتل در سن دیه گو را نشان می دهد
سمت چپ نمودار هزینه یک چیلر اسکرو با راندمان مناسب و ستون سمت راست نمودار هزینه یک چیلر 

  .توربوکر را نشان می دهد

 جهشی بزرگ در بهره وري انرژي - 

  تمامی چیلرهاي هواخنک وآب خنک توربوکر با کمپرسورهاي سانتریفیوژ دانفوس وکارکرد بدون روغن
تکنولژي کارکرد بدون روغن با برینگهاي مغناطیسی توانائی افزایش . احی می گردندبراي حداکثر بهره وري طر

IPLV  این کمپرسورها . را نسبت به کمپرسورهاي روغنی اسکرو و رفت وبرگشتی و اسکرال ایجاد می نماید
، بسیار کم صدا و قابل اعتماد می باشند ضریب قدرت در این کمپرسورها  RPM 48000کوچک ، دور باال تا 

 .می باشد  0.92
  یاتاقانهاي مغناطیسی با توجه به تجربه موجود قبلی استفاده از این یاتاقانها در پمپهاي خال و برخی

نی در این کمپرسورها بیشتر نسبت به یاتاقانهاي روغ 35%تجهیزات دیگر با اطمینان باال و با بهره وري حدودا 
عدد از   75000بیش از . نصب شده است که قابلیت اطمینان و در دسترس بودن بیشتري در اختیار می گذارد

  . این نوع یاتاقان در تجهیزات دیگر قبل از این تکنولوژي مصرف گردیده بود

ولتاژ نیروي مورد هر کمپرسور داراي یک بانک خازنی است که در زمان قطعی برق و همچنین نوسانات  •
نیاز جهت حرکت شافت را تا سکون کامل تامین می نماید در این مواقع موتور در چرخش به ژنراتور تبدیل شده 

این حالت از کارکرد عمر سیستم را براي مدت زمان زیاد تضمین می . و مازاد انرژي مورد نیاز را تامین مینماید
 .نماید

• R134a  و تحت استاندارد  آسیب به الیه ازن نمیرساندASHRAE  آتشزا وسمی نمی  34 شماره
که  R123در مقایسه با فشار کارکرد اواپراتوربا گاز ( فشار کارکرد چیلر با این گاز در اواپراتور مثبت بوده . باشد

تحت این عامل با توجه به اینکه امکان ورود هوا و رطوبت به سیکل حین کارکرد موجود نمی ) منفی می باشد
 .د بهبود بهره وري حاصل خواهد گردیدباش

صداي پائین کارکرد این چیلر بدلیل عدم وجود تماس مکانیکی بین قطعات گردشی و قطعات ثابت  •
 .میباشد 77dbمتري  1صداي این دستگاه در    AHRI 575بوده وتحت تست انجام شده بر اساس 



کمپرسورهاي توربوکر  IPLVکرو جدید در مقایسه با چیلرهاي اس. راندمان بسار قابل توجهی دارند  •
تحت شرایط . کمتر می باشد 50%بهتر است و نسبت به کمپرسورهاي قدیمی تر مصرف انرژي ساالنه تا  %32
بوده و در شرایط کارکرد  KW/TON 0.33در کمپرسورهاي توربوکر  کار مخصوصشاخص  AHRIتست 

PART LOAD OPERATION این شاخص از این میزان نیز کمتر است. 

این مهم توسط استفاده . بهبود راندمان در بارهاي جزئی در این کمپرسور به نوع خوبی انجام شده است •
از سیستم کنترل دور موتور و استفاده از پروانه ورودي در کمپرسور بخوبی کنترل شده است لذا بهترین عملکرد 

 .را در حالت بار جزئی دارد

 

 :مزایاي چیلرهاي توربوکر را می توان در موارد ذیل خالصه شود

  OIL FREEبهینه سازي انتقال حرارت به جهت استفاده از تکنولوژي   -
  راندمان عالی در استارت نرم -
 یاتاقانهاي مغناطیسی در برابر قطع برق بدالیل قبلی گفته شده مقاومند -
  HFC 134aعدم آسیب به الیه ازن با توجه به استفاده از  -
    کاهش نویز وصداي کارکرد  -
 صرفه جوئی در هزینه هاي مصرف انرژي  -
  Part Load Operationافزایش راندمان در حالت  -

  

  

  

  

  

  



  کمپرسورهاي توربوکر

  
 

  



ارائه می گردند که داراي یاتاقانهاي تمامی چیلرهاي معرفی شده با کمپرسورهاي بدون روغن توربوکر  •
مغناطیسی می باشند تمامی کمپرسورهاي توربوکر کمپرسورهایی دو طبقه بوده که این بدان معنی 

گاز سوپرهیت در . است که گاز در فشرده سازي بصورت مجزا از دو پروانه روي یک شافت گذر می نماید
از این ) 2(مسیر ورود یک پروانه قابل تغییرقراردارد در ) 1( دما وفشار پائین وارد کمپرسور میگردد

نیروي گریز از مرکز پروانه باعث افزایش دما و ) 3(طریق گاز وارد پروانه طبقه اول کمپرسور می گردد 
وارد پروانه طبقه دوم ) 5(فشار گاز می گردد گاز با دما و فشار وسرعت باال از طریق تیغه حذف چرخش 

 VOLUTEاز طریق پیچک  دوم افزایش فشار و دماي بیشتري می یابد و طبقه گاز در ) 4(می گردد 
پیچک در کمپرسور فضائی است که در خروجی  (7) ددر خروجی  وارد خروجی پره دار می گرد6) (

گاز فشار ودما باال از طریق دهانه .کمپرسور سطح را افزایش و سرعت کاهش وفشار افزایش می یابد
 (8). خروج خارج می گردد 

  

 



 

 

در حالی که در چیلرهاي سانتریفیوژ . شکل باال نمودار کنترل چیلرهاي توربوکر را نشان می دهد 
شاهد  VFDشاهد افت شدید راندمان در بار جزئی می باشیم و در چیلرهاي  IGVمعمولی با کنترلر 

افت راندمان در بار کامل می باشیم کمپرسورهاي توربوکر با ترکیب این دونوع کنترلر محدوده راندمان 
  .باال را در تمامی مقادیر ظرفیت بهینه نموده وکارکرد را در راندمان باال مقدور می گردد

بوده که از  مجهز به باي پاس گاز SURGEهمچنین چیلرهاي سانتریفیوژ معمولی براي حذف پدیده 
حفاظت می نماید در کمپرسورهاي توربوکر نیز از این خاصیت استفاده  20%کمپرسور در بار پایین 

 VFDبدلیل وجود  وظرفیت کل اتفاق نیفتاده   20%فاوت که مقابله با این پدیده در گردیده با این ت
. یت بوقوع خواهد پیوستفو تعدد کمپرسورها معموال باي پاس گاز داغ در کسرهاي بسیار کوچک از ظر

الزم بذکر است که این نوع عملکرد یک عملکرد حفاظتی بوده و در طی مقابله راندمان کاهش خواهد 
  .یافت

  
  



  قطعات در کمپرسور توربوکر
 در دسترس می باشند 575،  460، 400،  380در ولتاژهاي  •
 تن تبرید در یک کمپرسور 200تا  60ظرفیت بین  •
 ACورودي ولتاژ  •
 افزایش یابد V DC 900میتواند تا   ACولتاژ •
 مجزا براي خنک کاري کمپرسور EXVداراي  •
 بررسی موقعیت قرارگیري شافت بصورت آنالین •
 عمده تغییرات توسط آهنرباي دائمی •
 .از آهنرباي الکتریکی در پیدا کردن موقعیت شافت استفاده می شود •
 .می باشد 0.0002هر حرکت در تغییر موقعیت شافت به اندازه اي کمتر از  •
معروف می   touchdownنوع خاصی از برینگ نیز براي کنترل حرکت استفاده می شود که به برینگ  •

 باشد 

 

  



فتیپ شافت در مدلهاي مختل  

  
  نماي شافت با ملحقات

  



  چیلرهاي هوا خنک توربوکر

    





    



  



  



    



  



  


