
هقایسِ فٌی ٍ اقتصادی چیلزّای  
اسکزٍجذبی شعلِ هستقین ٍ تزاکوی
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هذیشػاهل ضشوت هٌْذساى هطاٍس دلیك طشح سپاّاى1
هذیش فٌی ضشوت هٌْذساى هطاٍس دلیك طشح سپاّاى2
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تزاکوی چیلزّای
اسىشٍ تشاووی چیلشّای فٌی هطخصات
اًشطی هصاسف هیضاى

جذبی چیلزّای
هستمین ضؼلِ جزتی چیلشّای فٌی هطخصات
اًشطی هصاسف هیضاى

اٍلیِ ّای ّضیٌِ                          

جاسی ّای ّضیٌِ                                 

اٍلیِ ّای ّضیٌِ                                 
جاسی ّای ّضیٌِ                                 

عٌاٍیي            

:همایسِ فٌی

همایسِ التصادی:

همایسِ ًتایج:



1000 ٍ 800 ،600 ،400 ،200 ،150 ،100 ،50 ظشفیتْای تیي همایسِ ایي 
.تاضذ هیآهَصضی ٍ خاًگی تخص دٍ دس تثشیذ، تي

گشهایص سیستن هتؼلمات ّای ّضیٌِ اٍلیِ، ّای ّضیٌِ هحاسثِ دس 
 (Chilled)سشد آب سیشوَالسیَى ّای پوپ ٍ هصشفی گشم آب ساختواى،

 گشفتِ ًظش دس سیستن دٍ تیي اضتشان دلیل تِ ساختواى سشهایص سیستن
.ضَد ًوی

ساصًذُ واسخاًِ واتالَي دس هَجَد فٌی هطخصات تشاساع ّا همایسِ ایي 
.تاضذ هی دستگاّْا

ضشوت تَلیذی هحصَالت اص دٍ ّش همایسِ هَسد تشاووی ٍ جزتی چیلشّای 
 تِ جزتی چیلشّای ٍ تشاووی چیلشّای صهیٌِ دس وِ تَدُ طاپي ّیتاچی
 .است یافتِ دست دًیا سٍص تىٌَلَطی تاالتشیي

:فزضیات            



ظشفیت اساع تش تام تا هَتَسخاًِ فاصلِ ٍ هساحت هَسد دس ساختواى ضشایط 
 ًظش دس ثاتت چیلش ًَع دٍ ّش اص استفادُ تشای ٍ تَدُ هفشٍض ًظش هَسد ّای

.ضَد هی گشفتِ
ِخٌه تشج ٍ وٌذاًسَس تیي وٌٌذُ خٌه آب هسیش تِ هشتَط تخطْای جض ت 

  ،وٌٌذُ خٌه آب ّای پوپ ،وٌٌذُ خٌه تشج ضاهل وٌٌذُ
 تشج تا چیلش استثاطی هسیشّای ٍ ّا پوپ ایي تِ هشتَط تجْیضات

 تخص سایش آى، تِ هشتَط هسیشّای ٍ گیش سختی ّوچٌیي ،وٌٌذُ خٌه
  خَاّذ یىساى سیستن دٍ تیي تشاووی یا جزتی چیلش اص استفادُ صَست دس ّا

 ًظش دس هَاسد ایي تٌْا جاسی ٍ اٍلیِ ّای ّضیٌِ همایسِ دس تٌاتشایي .تَد
.ضَد هی گشفتِ

:فزضیات          



:فزضیات          
چیلش

تجْیضات غیش هطتشن
تجْیضات هطتشن



 اسىشٍ آتیچیلش تشاووی

ووپشسَس Twin Screw  تا
سیستن وٌتشل ظشفیت پیَستِ

  5/2ضشیة ػولىشد

 صفحِ ایاستفادُ اص هثذل حشاستی

:ٍیضگیْای چیلزّای تزاکوی اسکزٍ

:هقایسِ فٌی            



:ٍیضگیْای چیلزّای تزاکوی اسکزٍ

:هقایسِ فٌی            



صذای ون

لشصش ون
جشیاى یىٌَاخت هثشد
  ضشیة اطویٌاى تاال ٍ طَل

ػوش طَالًی

:ٍیضگیْای چیلزّای تزاکوی اسکزٍ

:هقایسِ فٌی            



ظزفیت
تي  )

(تبزیذ

دبی آب  
سزد

(m3/h)

دهای ٍرٍد  
ٍ خزٍج  
آب سزد

(c)

افت فشار  
آب سزد
(Kpa)

دبی آب  
خٌك 
کٌٌذُ 
(m3/h)

دهای  
ٍرٍد ٍ 

خزٍج آب  
خٌك 

(c)کٌٌذُ

افت فشار  
آب خٌك  

کٌٌذُ
(Kpa)

هصزف  
آب بزج  
خٌك 
کٌٌذُ

(m3/h)

503112-73137/335-30360/5

10061/112-74374/335-30621

15091/212-730110/135-30351/38

200122/112-745147/135-30611/8

400244/212-745294/235-30613/6

600366/312-745441/335-30615/4

800488/412-745588/435-30617/2

1000610/512-745735/535-30619

:هشخصات فٌی چیلز ّای تزاکوی اسکزٍ     



تجْیشات غیز هشتزک  (تي تبزیذ)ظزفیت 
هصزف کٌٌذُ اًزصی 100080060040020015010050

727185/6436/2290/8145/4110/176/836/7
تَاى )چیلشتشاووی اسىشٍ 

(  هَسد ًیاص ووپشسَس
(Kw)

27/52216/5115/53/72/21/5
تشج خٌه وي چیلش 

(هصشف في تشج)تشاووی 
(Kw) 

37/53022/5157/5441/5
پوپ ّای سیشوَالسیَى 
آب خٌه وٌٌذُ چیلش 

(Kw)

792633/6475/2316/8158/4117/88339/7
هجوَع هصاسف اًشطی  

(Kw)الىتشیىی 

:تزاکوی اسکزٍ  چیلزیشاى هصزف اًزصی الکتزیکی ه    



:ٍیضگیْای چیلزّای جذبی

:هقایسِ فٌی            

چیلش جزتی

اص ًظش هادُ جارب

ًَع طًشاتَساص ًظش 

جزتی تا لیتین تشٍهایذ

Single Effect

Double Effect

آهًَیاوی

آب گشم

آب داؽ

تخاس

ضؼلِ هستمین

جزتی جاهذ

COP=1.13



:ٍیضگیْای چیلزّای جذبی

:هقایسِ فٌی            



ظزفیت
تي  )

(تبزیذ

دبی آب  
سزد

(m3/h)

دهای  
ٍرٍد ٍ 

خزٍج آب  
 (c)سزد

افت فشار  
آب سزد
(Kpa)

دبی آب  
خٌك 
کٌٌذُ

(m3/h)

دهای ٍرٍد  
ٍ خزٍج آب  

خٌك 
 (c)کٌٌذُ

افت فشار  
آب خٌك  

کٌٌذُ
(Kpa)

هصزف  
آب بزج  
خٌك 
کٌٌذُ 
(m3/h)

5027/512/5-75645/738-32710/91
1005512/5-74291/438-32771/83

15090/712-78415037/5-32663

20012712-74521037/5-32884/2

400241/912-711640037/5-321118

60038112-76863037/5-3210312/6

800483/812-75880037/5-329116

1000604/812-7101100037/5-3213520

:جذبی شعلِ هستقین هشخصات فٌی چیلز ّای  



تجْیشات غیز (تي تبزیذ)ظزفیت 
هشتزک هصزف 
کٌٌذُ ی اًزصی 100080060040020015010050

22/420/616/810/165/43/52/31
چیلش جزتی ضؼلِ  

(Kw) هستمین

7/55/55/55/55/53/73/71/5
تشج خٌه وي چیلش 

(Kw) جزتی

110554530157/55/52/2

پوپ ّای  
سیشوَالسیَى آب 
خٌه وٌٌذُ چیلش

(Kw)

139/981/167/345/626/516/614/76/01
هجوَع هصاسف اًشطی  

(Kw) الىتشیىی

هیضاى هصشف گاص  320/7256/520212867/348/13718/5
(m3/hr) 

:هیشاى هصارف اًزصی الکتزیکی ٍ گاس هصزفی سیستن جذبی شعلِ هستقین  



:هقایسِ  اقتصادی       

ّضیٌِ ّای اٍلیِ

ّای جاسی ّضیٌِ

ّضیٌِ ی دستگاُ چیلش

ّضیٌِ ی تجْیضات غیش هطتشن دس چیلشّا

ّضیٌِ ی ایستگاُ تملیل فطاس

ّضیٌِ ی پست تشق

(تشق ٍ گاص) ّضیٌِ ّای اًشطی

(دیواًذ)تْای لذست 

ّضیٌِ ی آب هصشفی دستگاُ ّا

ّضیٌِ ّای تؼویش ٍ ًگْذاسی



:غیزهشتزک درچیلزّای تزاکوی تجْیشات    



: غیزهشتزک درچیلزّای جذبی شعلِ هستقین تجْیشات    



ّشیٌِ پست بزق ّشیٌِ ایستگاُ تقلیل فشار 

:ّشیٌِ ایستگاُ تقلیل فشار ٍ پست بزق      

400تا  160هصشف گاص 
هتشهىؼة تش ساػت 

1000تا  400هصشف گاص 
هتشهىؼة تش ساػت 

تا 1000هصشف گاص 
هتشهىؼة تش ساػت2500 

سیال 99.000.000

سیال 181.500.000

سیال 387.750.000

هصشف تشق ووتش اص 
ویلَ ٍات 200

سیال 240.000.000

هصشف تشق تیطتش اص
ویلَ ٍات 200 

سیال 310.000.000



:تعزفِ بْای بزق           



:تعزفِ بْای بزق           

 هصارف اشتزاکی ٍاحذّای هسکًَی

 آهَسشیهصارف 



:تعزفِ بْای گاس           



:تعزفِ بْای گاس           



:تعزفِ بْای آب ساختواًْای هسکًَی ٍ آهَسشی           



:تعزفِ بْای فاضالب ساختواًْای هسکًَی ٍ آهَسشی           



:ّشیٌِ تعویز ٍ ًگْذاری         

(هجوَع ّضیٌِ ّای چیلش ٍ تجْیضات غیشهطتشن)ّضیٌِ ّای اٍلیِ  ًین دسصذدس ّش هاُ 



     





24
1501030047510

هصارف آهَسشی

هصارف خاًگی

:هحاسبِ بْای بزق هصزفی 

     





24
لیوت هتَسط ّش ویلَ ٍات ساػت 30010600415010

(سیال)تشق سِ فاص  
287/5

لیوت هتَسط ّش ویلَ ٍات ساػت 
(سیال)تشق سِ فاص  

143/75



:فزضیات هحاسبِ بْای آب، بزق ٍ گاس هصزفی 

.تخفیف داضتِ تاضذ% 20تْای گاص هصشفی دس تاتستاى 

.افضایص داضتِ تاضذ% 20تْای تشق هصشفی دس تاتستاى 

.دس ضثاًِ سٍص واس وٌٌذ% 70چیلشّا تا ظشفیت هتَسط 

% 2ٍ چیلشّای جزتی % 1/25هیضاى آب جثشاًی هَسد ًیاص چیلشّای تشاووی 
.حجن آب دس گشدش تشجْای خٌه وي دس ًظش گشفتِ ضذُ اًذ



ظزفیت دستگاُ 
تي تبزیذ

قیوت دستگاُ 
(ریال)چیلز 

قیوت کل 
تجْیشات غیز 

(ریال)هشتزک 

بْای پست بزق ٍ 
فضای هَرد 

(ریال)ًیاس

50561.500.000160.928.0000

100866.000.000185.747.000760.000.000

1501.640.000.000239.268.500760.000.000

2001.840.000.000260.111.500760.000.000

4003.680.000.000520.223.000760.000.000

6005.520.000.000780.334.500760.000.000

8007.360.000.0001.040.446.000760.000.000

10009.200.000.0001.300.557.500760.000.000

: تزاکوی اسکزٍ ّایّشیٌِ ّای اٍلیِ چیلز 

(ریال)هجوَع 

722.428.000

1.811.747.000

2.639.268.500

2.860.111.500

4.960.223.000

7.060.334.500

9.160.446.000

11.260.557.500



ظزفیت
قیوت دستگاُ  

(ریال)چیلز 

قیوت کل  
تجْیشات غیز  

هشتزک  
(ریال)

بْای ایستگاُ  
تقلیل فشار ٍ  
فضای هَرد  

(ریال)ًیاس

بْای پست  
بزق ٍ فضای  

هَرد  
(ریال)ًیاس

1.110.000.000173.045.00000تي تبزیذ50

1.400.000.000220.324.5000760.000.000تي تبزیذ100

2.160.000.000226.111.500549.000.000760.000.000تي تبزیذ 150

2.470.000.000311.201.000549.000.000760.000.000تي تبزیذ 200

3.660.000.000466.235.000631.500.000760.000.000تي تبزیذ 400

5.000.000.000719.041.000631.500.000760.000.000تي تبزیذ 600

6.970.000.0001.188.281.000837.750.000760.000.000تي تبزیذ 800

8.050.000.0001.510.360.000837.750.000760.000.000تي تبزیذ 1000

: جذبی شعلِ هستقین ّایّشیٌِ ّای اٍلیِ چیلز 

(ریال)هجوَع 

1.283.045.000

2.380.324.500

3.695.111.500

4.090.201.000

5.517.735.000

7.110.541.000

9.756.031.000

11.158.110.000



:هقایسِ ّشیٌِ ّای اٍلیِ چیلزّای تزاکوی اسکزٍ ٍ جذبی شعلِ هستقین  
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(ریال)بْای قذرت 

تخص آهَصضیتخص خاًگی

125006.000

3062514.700

3458316.600

5520826.500

9500045.600

14020867.300

16895881.100

291458139.900

(ریال)بْای قذرت 

تخص آهَصضیتخص خاًگی

8270839.700

17291783.000

245417117.800

330.000158.400

660.000316.800

990.000475.200

1.320.000633.600

1.650.000792.000

: (دیواًذ)جاری ّشیٌِ ّای 

چیلز جذبیچیلز تزاکوی اسکزٍ

ظزفیت
(تي تبزیذ)

50

100

150

200

400

600

800

1000



ظزفیت دستگاُ
(تي تبزیذ)

(ریال)ّشیٌِ تعویز ٍ ًگْذاری 

چیلشّای جزتی ضؼلِ هستمینچیلشّای تشاووی اسىشٍ

5036121406415225

10052587358101623

150939634311930558

2001050055813906005

4002100111520631175

6003150167328595205

8004200223040791405

10005250278847801800

: ( تعویزات ٍ ًگْذاری)جاری ّشیٌِ ّای 
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: ( تعویزات ٍ ًگْذاری)جاری ّشیٌِ ّای 



(ریال)چیلزّای جذبی شعلِ هستقین(ریال)چیلزّای تزاکوی اسکزٍ
ظزفیت

گاسآببزقآببزق

6.903.0361.360.8001.043.2802.488.63124.187.200تي تبزیذ 50

14.432.0402.7216002.556.0364.973.99650.294.400تي تبزیذ100

20.483.0643.810.2402.886.4088.164.80065.958.720تي تبزیذ 150

27.542.5924.898.8804.607.82011.430.72093.053.760تي تبزیذ 200

55.085.1849.797.7607.928.92821.772.800178.713.600تي تبزیذ 400

82.627.77614.696.64011.702.12434.292.160283.142.400تي تبزیذ 600

110.170.36819.595.52014.101.66843.545.600360.052.800تي تبزیذ 800

137.712.96024.494.40024.325.81254.432.000450.651.840تي تبزیذ1000

: در ساختواًْای هسکًَی(  گاسٍ  بزق، آب)جاری ّشیٌِ ّای 
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: در ساختواًْای هسکًَی( آب)جاری ّشیٌِ ّای 



(ریال)چیلزّای جذبی شعلِ هستقین(ریال)چیلزّای تزاکوی اسکزٍ
ظزفیت

گاسآببزقآببزق

3.451.518504.000521.640921.715559.4400تي تبزیذ 50

7.216.0201.008.0001.278.0181.842.22111.188.800تي تبزیذ100

10.241.5321.411.2001.443.2043.024.00014.545.440تي تبزیذ 150

13.771.2961.814.4002.303.9104.233.60020.351.520تي تبزیذ 200

27.542.5923.628.8003.964.4648.064.00038.707.200تي تبزیذ 400

41.313.8885.443.2005.851.06212.700.80061.084.800تي تبزیذ 600

55.085.1847.257.6007.050.83416.128.00077.565.600تي تبزیذ 800

68.856.4809.072.00012.162.90620.160.00096.979.680تي تبزیذ1000

: ساختواًْای آهَسشی(  گاسٍ  بزق، آب)جاری ّشیٌِ ّای 



ظزفیت دستگاُ
(تي تبزیذ)

(ریال)هجوَع ّشیٌِ ّای جاری 

چیلشّای جزتی ضؼلِ هستمینچیلشّای تشاووی اسىشٍ

5011.958.68434.146.836

10022.585.29265.956.680

15033.935.06488.975.069

20043.272.030123.053.513

40086.544.060229.141.503

600129.816.090357.872.097

800173.088.120458.660.431

1000216.360.150577.502.910

: جاری ساختواًْای هسکًَی ّشیٌِ ّایهجوَع  



 چیلزّای تزاکوی اسکزٍ ٍ جذبی شعلِ هستقین جاریهقایسِ ّشیٌِ ّای  
: در ساختواًْای هسکًَی
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ظزفیت دستگاُ
(تي تبزیذ)

(ریال)هجوَع ّشیٌِ ّای جاری 

چیلشّای جزتی ضؼلِ هستمینچیلشّای تشاووی اسىشٍ

507.607.35813.458.980

10013.565.75522.425.362

15021.166.87530.959.802

20026244.65440.821.535

40052.489.30852.842.439

60078.733.962108.299.167

800104.978.616141.616.939

1000131.223.270177.244.286

: جاری ساختواًْای آهَسشی ّشیٌِ ّایهجوَع  



 چیلزّای تزاکوی اسکزٍ ٍ جذبی شعلِ هستقین جاریهقایسِ ّشیٌِ ّای  
: در ساختواًْای آهَسشی

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

50 100 150 200 400 600 800 1000

USRT

ال
ری

ى 
یَ

یل
ه

Screw Absorption



:هقایسِ ًتایج ّشیٌِ ّای جاری
 ِتي تثشیذ، دس چیلشّای جزتی تِ طَس 200تا  50دس ظشفیت ّای  ّضیٌِ اٍلی
.   تیطتش اص چیلشّای تشاووی هی تاضذ 50% هیاًگیي  

                                    

ِتي تثشیذ، دس چیلشّای تشاووی تِ طَس   1000تا  400دس ظشفیت ّای  ّضیٌِ اٍلی
دس صَست استفادُ اص چیلشّای ) تیطتش اص چیلشّای جزتی هی تاضذ  %8هیاًگیي 

ساًتشیفَط یا چیلشّای تا ظشفیت تاالتش ٍ تؼذاد ووتش، ّضیٌِ ی اٍلیِ چیلشّای تشاووی 
(.ووتش اص جزتی خَاّذ ضذ

 ًِدس ّش دٍ تخص هسىًَی ٍ آهَصضی تِ  هصشف آبدس چیلشّای جزتی ّضیٌِ هاّا
لاتل تاهل  تحشاى آبچیلشّای تشاووی است وِ تا ضشایط  دٍ بزابزطَس هیاًگیي 

هی تاضذ ٍ دس صَست استفادُ اص چیلشّای تشاووی َّایی ایي هطىل تش طشف خَاّذ    
.ضذ

 ِدس چیلشّای تشاووی ّضیٌِ هاّاًِ هصشف تشق دس ّش دٍ تخص خاًگی ٍ آهَصضی ت
.چیلشّای جزتی استتشاتش 6/5طَس هیاًگیي 

:ًتیجِ گیزی         



 دٍ ٍ ًینتِ طَس هتَسط  ساختواًْای هسىًَیچیلشّای جزتی دس  ّضیٌِ ّای جاسی 
.تشاتش چیلشّای تشاووی اسىشٍ هی تاضذ

یه ًٍینتِ طَس هتَسط  ساختواًْای آهَصضیچیلشّای جزتی دس  ّضیٌِ ّای جاسی 
.تشاتش چیلشّای تشاووی اسىشٍ هی تاضذ

 تي تثشیذ، دس چیلشّای  200تا  50دس ظشفیت ّای  ّضیٌِ هاّاًِ تؼویش ٍ ًگْذاسی
تیطتش اص چیلشّای تشاووی هی تاضذ %50جزتی تِ طَس هیاًگیي 
                                                

 تي تثشیذ، دس چیلشّای 1000تا  400دس ظشفیت ّای  ّضیٌِ هاّاًِ تؼویش ٍ ًگْذاسی
دس صَست استفادُ اص  ) تیطتش اص چیلشّای جزتی هی تاضذ %5تشاووی تِ طَس هیاًگیي 

چیلشّای ساًتشیفَط یا چیلشّای تا ظشفیت تاالتش ٍ تؼذاد ووتش، ّضیٌِ ی هاّاًِ تؼویش
( .ٍ ًگْذاسی چیلشّای تشاووی ووتش اص جزتی خَاّذ ضذ    

:ًتیجِ گیزی         



تعویز ٍ ًگْذاری

:ًتیجِ گیزی         

  دس صَست استفادُ اص سیستوْای تَلیذ ّوضهاى تشق ٍ حشاست(CHP )        هی تَاى اص
.چیلشّای تشاووی استفادُ ًوَد وِ ساًذهاى تاالتشی خَاّذ داضت

 ،تا تَجِ تِ ایي وِ اهىاى تَلیذ تشق اص سٍضْای هتؼذدی ًظیش اًشطی خَسضیذی، تاد
ٍجَد داسد لزا دس صَست سشهایِ گزاسی دس ایي صهیٌِ ّا، تا استفادُ اص سیستوْای ... آب ٍ  

.تشاووی، آلَدگی ّای صیست هحیطی سا واّص داد

  تایستی اص گاص تِ هٌظَس تَلیذ هحصَالت استفادُ وشد ٍ اص صشفأ هصشف وشدى آى
.خَدداسی ًوَد صیشا دس صَست هصشف تی سٍیِ، لاتل تَلیذ هجذد ًوی تاضذ

  چَى اهىاى خاهَش وشدى ...( آهَصضی، اداسی ٍ )دس ساختواًْای تا واستشی هٌمطغ
.  چیلشّای جزتی ٍجَد ًذاسد، هصشف اًشطی تاالتش اص چیلشّای تشاووی هی تاضذ



با تشکز اس حضَر شوا


