
 مقدمه
شد ولی امروزه براي تهیه و نگهداري مواد غذایی  زمانی از صنعت تبرید فقط براي تهیه یخ استفاده می

به طور مؤثر و در عملیات صنعتی و تهویه مطبوع براي خنک سازي در سطح وسیعی از تبرید استفاده 
ه ولی به طور خالصه هاي مختلف صنعتی و زندگی موجودات زیاد بود کاربرد تبرید در رشته. شود می
 : توان آن را به چهار دسته تقسیم کرد می

  در تهیه و نگهداري مواد غذایی  -
  در صنایع شیمیایی -
  هاي سرد کننده خانگی و صنعتی  در دستگاه -
  در تهویه مطبوع و تهویه صنعتی  -

تر  ه حرارت پایینهاي عملی تبرید ، حفظ سرما مستلزم گرفتن حرارت از موادي با درج در کلیه سیستم
  . باشد و خارج کردن این حرارت به محیطی با درجه حرارت باالتر می

  : مراحل بنیادي و اساسی تبرید عبارتند از 
  افزایش درجه حرارت مبرد  -

 
 

  تغییر فاز  -
  انبساط مایع  -
  آل  انبساط گاز ایده -
  تولید خالء -
  انبساط گاز حقیقی -
  عملیات الکتریکی  -

  سیکل تراکمی تبخیري  تبرید و
در تحوالت برودتی ماده جذب کننده . گویند شود تبرید می به هر تحولی که در آن حرارت گرفته می

دیاگرام شماتیک یک سیستم تراکمی . نامند  حرارت یا عامل سرمایی را مبرد یا ماده سرما زا می
  بارتند اجزاء این سیستم ع. است  نشان داده شده 1-1تبخیري ساده در شکل 

که بخار را از اواپراتور مکیده و دما و فشار آن را به حدي افزایش  (Compressor)کمپرسور  -  1
  . دهد که بتواند با عامل تقطیر معمولی تقطیر شود می



که بخار پر فشار و با دماي زیاد را از خروجی  (Dischsrge Line)لوله گاز داغ یا تخلیه  -  2
  . ساندر کمپرسور به کندانسور می

که سطح تبادل حرارتی الزم براي انتقال حرارت از بخار مبرد گرم  (Condensor)کندانسور  -  3
  . نماید به عامل تقطیر را فراهم می

نماید و جریان ثابتی از  که تقطیر شده را ذخیره می (Receiver tank)مخزن ذخیره مایع  -  4
  . کند مایع مورد نیاز را به اواپراتور برقرار می

که مبرد مایع را از مخزن ذخیره به تکنترل کننده ماده مبرد  (liquid Line)لوله مایع  -  5
  . رساند می
رساند و فشار آن را  که مقدار مناسبی از مبرد را به اواپراتور می (Exp. Valve)شیر انبساط  -  6

  . دهد که مایع بتواند در دماي پایین مورد نظر ، تبخیر شود طوري کاهش می
که سطح تبادل حرارتی الزم براي انتقال حرارت از فضا یا محصول  (Evaporator)اواپراتور  -  7

  . نماید را به مبرد تبخیر شونده فراهم می
که بخار کم فشار را از اواپراتور به مکش کمپسور انتقال  (Suction Line)لوله مکش  -  8

  . دهد می
  تقسیم بندي سیستم تبرید  1 -  1

  : شود قسمت می 2ید بر اساس فشار مبرد به یک سیکل تبر
که شامل کنترل کننده مبرد ، اواپراتور و لوله مکش بوده و فشار آنها تقریباً  :قسمت کم فشار  -  1

  . باشد برابر فشار تبخیر مبرد در اواپراتور می
دخیره مایع  شامل کمپرسور ، لوله تخلیه یا گاز داغ ، کندانسور ، مخزن :قسمت پر فشار سیستم  -  2

  . باشد و لوله مایع بوده و فشار آنها برابر فشار تقطیر مبرد در کندانسور می
  
  انواع کمپرسورها  -  2

 
 

  کمپرسورهاي سیلندر پیستونی  1 -  2
شود که حجم مخصوص کم و فشار نسبتاً باال  زمانی از این نوع کمپرسور استفاده می:  دامنه کاربرد

  ) اي  هسیستم سردخان(نیاز داریم 
  انواع کمپرسورهاي پیستونی  1 -  1 -  2



  از نظر مراحل تراکم 
 Single-stageاي  یک مرحله -  1

         Stage - 2اي  دو مرحله -  2
  اي  علل استفاده از سیستم دو مرحله

با کاهش دماي اواپراتور ، جرم حجمی گاز مبرد در مکش کمپرسور کاهش یافته و در نتیجه  -
  . یابد پرسور کاهش میمیزان خنک شدن کم

اختالف فشار زیاد بین اواپراتور و کندانسور و در نتیجه دماي گاز خروجی از کمپرسور افزایش  -
 . یابد می

  از نظر ترکیب شدن الکتروموتور و کمپرسور 
  . الکتروموتور و کمپرسور در یک پوسته بسته قرار دارند  : (Hermetic)هرمتیک  -  1
الکتروموتور و کمپرسور در یک پوسته :  (Semi Hermetic)اسه نمد نیمه هرمتیک بدون ک -  2

  . باز قرار دارند
  . الکتروموتور و کمپرسور در دو پوسته جداگانه قرار دارند : (Open Type)نمدي  باز یا کاسه -  3
  : مزایاي کمپرسور سمی هرمتیک نسبت به باز  2 -  1 -  2

  . تر ، منتفی شدن نشت گاز از سیستم به اتمسفر دور بیشتر ، ابعاد کوچکتر ، سرو صداي کم
هاي  در ظرفیت) باز ( هاي باال از کمپرسورهاي کاسه نمدي  توان گفت در ظرفیت به طور کلی می -

هاي پایین از کمپرسورهاي  و در ظرفیت) نیمه بسته ( متوسط از کمپرسورهاي بدون کاسه نمد 
  . شود هرمتیک استفاده می

  ریز از مرکز کمپرسورهاي گ 2 -  2
به . شود که حجم بخار ورودي به کمپرسور خیلی زیاد باشد  معموالً وقتی از این کمرسور استفاده می

هاي با ظرفیت باال و از نظر ساختمان مشابه  عبارت دیگر کمپرسورهاي گریز از مرکز از نوع ماشین
  . کنند باشند و بر اساس نیروي گریز از مرکز کار می هاي سانتریفوژ می پمپ

   Scrollکمپرسورهاي دوار    3 -  2
  : سه نوع کمپرسورهاي دوار رایج در تبرید عبارتند از 

  پیستون غلتکی  -  1
  تیغه دوار  -  2
  ) پیچی (حلزونی  -  3



کند کنترل ظرفیت اکثراً با آزاد کردن  هر چند ظرفیت کمپرسورهاي دوار مستقیماً با سرعت تغییر می
ها  فشار متراکم شونده قبل از متراکم شدن از طریق انشعاب آن از محفظه بین تیغهمقداري از گاز مبرد کم 

 . شود به لوله مکش و در نتیجه با تراکم تنها قسمتی از گاز ، انجام می
 
     Screw) مارپیچی (کمپرسورهاي پیچی  4 -  2

تراکم بخار با درگیر کمپرسورهاي حلزونی از نوع کمپرسوهاي با جابجایی مثبت هستند و در آنها عمل 
اند انجام  شدن دو روتور حلزونی که در سیلندري مجهز به مجراي خروجی و ورودي الزم قرار گرفته

  . شود می
  : مزایا 

  صداي کم  -  1
  لرزش کم  -  2
  جریان یکنواخت مبرد  -  3
  ) باال(طول عمر بیشتر و ضریب اطمینان بیشتر  -  4
  راندمان حجمی باال  -  5

  : معایب 
  سرعت بسیار زیاد  -  1
  سیستم روغن کاري مخصوص  -  2

  : کاربرد 
  .در مواردي که حجم مخصوص باال داریم  - ) صنایع تهویه مطبوع (
  : اواپراتورها -  3

  . شوند دسته تقسیم می 3اواپراتورها از نظر ساختمان به 
  : اي  لوله 1 -  3

ین نوع کویل براي سرد کردن مایعات استفاده از ا. شوند هاي فوالدي و مسی ساخته می معموالً از لوله
  . شود می
  : اي  صفحه 2 -  3

است این نوع  است ساخته شده از دو صفحه فلزي که بر روي شان شیارهایی براي عبور مبرد ایجاد شده
اواپراتورها به دلیل امکان شکل پذیري به فرم دلخواه ، تولید اقتصادي و سهولت تمیز کردن در 

  . گیرد یزرهاي خاگی مورد استفاده قرار مییخچالها و فر



اي واقع بین دو صفحه فلزي تشکیل شده است صفحات در انتها به یکدیگر جوش  نوع دیگر از لوله
در این اواپراتورها براي ایجاد تماس حرارتی مطلوئب بین صفحات و لوله حامل مبرد ، فضاي . شوند می

  ) هاي یخچال دار  کامیون. (کنند بین صفحات را با محلول اتکتیک پر می
  دار اواپراتور پرده 3 -  3
باشند که در آنها به منظور افزایش  اي می هاي لوله نوعی از اواپراتور دار اواپراتور پره 1 -  3 -  3

به عنوان سطح ثانویه جذب ) فین (هایی  سطح خارجی و در نتیجه بهبود راندمان سرد کردن هوا ، پره
  ) افزایش انتقال حرارت از لوله به هوا (اند  قرار گرفته ها حرارت بر روي لوله

دار بوده که در جهت افزایش میزان  از نوع اواپراتورهاي پره SAB COOLاواپراتورهاي ساخت شرکت 
. شود استفاده می (Inner Groove)هاي شیار دار  ، از لوله% ) 30حدوداً (انتقال حرارت از مبرد به لوله 

هاي تولیدي  باعث افزایش راندمان دستگاه) فین و لوله شیاردار(که این دو مورد ) ار داخلی هایی با شی لوله(
 است صنایع برودتی وحید شده

 
کنند غیر قابل  هاي سرد کننده هوایی که در درجات حرارت پایین کار می تشکیل برفک بر روي کویل

کند شدن جریان هوا در روي  ها و اجتناب است و این موضوع موجب محدود شدن مجراي بین پره
در اواپراتورهاي طراحی شده براي کاربردهایی با دماي پایین ، براي به حداقل رساندن . شود کویل می

ها بیشتر و تعداد آنها کمتر  ها و کند شدن جریان هوا فاصله پره احتمال محدود شدن مجراي بین پره
براي  Xبراي زیر صفر و  LDست که مدل ا طراحی گردیده Xو  LDهاي  بدین منظور مدل. باشد 

  . گیرد تونل هاي انجماد مورد استفاده قرار می
 Finو بقیه با  Fin spacing=4/5 mmبا   قسمتی از کویل) شکل زیر (دبل فین  LDمدل 

spacing=7mm است و در مدل  تولید شدهX  تمامی کویل با ،Fin spacing=7 mm   تولید
هاي باالي صفر و تهویه که دماي سطح کویل از  ي استفاده شده در سردخانهها ولی در کویل. گردد می

ها به فواصل کمتر هم قابل چیدن است مثالً  پره  دماي انجماد باالتر است به دلیل عدم تشکیل برفک
   SE-M, SKE-M: است  Fin spacing=4/5 mmکه در آنها  Mهاي  مدل

  : دار هاي پره مزیت کویل 2 -  3 -  3
دار نسبت به اواپراتور هاي ساده ، سطوح حرارتی بیشتري دارند و در ظرفیت یکسان ،  هاي پره کویل

نمایند و لذا استفاده از آنها  اي ، فضاي کمتري را اشغال می اي و صفحه نسبت به اواپراتورهاي لوله
ستگاههاي با این امر استفاده از آنها را در د. شود  جویی قابل مالحظه اي در فضا می  موجب صرفه

  . سازد جریان اجباري هوا ، مناسب می



  : ها  نحوه چیدمان لوله 3 -  3 -  3
شود بخار مکش با فشاري کمتر از فشار الزم به ورودي  افت فشار اضافی در اواپراتورها موجب می

طراحی . شود مکش کمپرسور رسیده و در نتیجه باعث کاهش ظرفیت و راندمان کمپرسور می
هاي اواپراتور مشاهده  به صورتی است که کمترین افت فشار در لوله SAB COOL اواپراتورهاي

  . شود  می
  : بدنه اواپراتور  4 -  3 -  3

  . باشد ) بهداشتی ( قابل شستشو  -خوردگی  -بدنه اواپراتور باید از جنسی مقاوم رطوبت 
باشد که  ش چرمی میالیه با روک 9از ورق گالوانیزه آلورینگ  SAB COOLبدنه اواپراتورهاي 

  . امل فرسایشی مقاوم است .عالوه بر زیبایی ظاهري ، در برابر خوردگی وع
  : کندانسورها  -  4

باشند که در آنها حرارت بخار مبرد از  کندانسورها نیز همچون اواپراتورها وسایل انتقال حرارت می
منتقل شده و در اثر آن بخار مبرد ابتدا تا دماي )  هوا یا آب مثالً(ها به عامل تقطیر  طریق سطوح لوله

  . شود  اشباع سرد و سپس به مایع تبدیل می
  : باشند به طور کلی کندانسورها بر سه نوع می

  با هوا   شوندهخنک   1 -  4
 اي ، پوسته و کویل ، پوسته و لوله  کندانسورهاي دو لولهخنک شونده با آب   2 -  4

  
  ندانسور تبخیري ک  3 -  4

کنند در حالی که در کندانسورهاي  در کندانسورهاي هوایی از هوا به عنوان عامل تقطیر استفاده می
در کندانسورهاي تبخیري ، هم هوا و هم آب مورد . شود آبی براي تقطیر مبرد از آب استفاده می

یابد  ري مقداري افزایش میگرچه در کندانسورهاي تبخیري ، دماي هواي عبو. گیرد استفاده قرار می
شود و وظیفه هوا افزایش  اما تقطیر مبرد عمدتاً از تبخیر آب پاشیده شده بر روي کندانسور ناشی می

  . باشد شدت تبخیر با رفع بخار آب حاصل تبخیر می
  کندانسورهاي هوایی  1 -  1 -  4

  : د جریان هوا در کندانسور هاي هوایی ممکن است به دو صورت زیر انجام شو
  ) کاربرد یخچال ها و فریزرهاي خانگی (طبیعی  -  1
  ) اجباري (جریان هوا به وسیله فن یا دمنده  -  2
  ساختمان کندانسور  2 -  1 -  4



اجزاء تشکیل دهنده کویل . دهد  ، بخش اصلی هر مبدل حرارتی را کویل تشکیل میکویل  -  1
  فین  -لوله : عبارتند از

با قطر  SAB COOLنسورهاي هاي کویل کندا لوله: لوله 
″

8
 (Inner Groove)و شیاردار  3

و در نهایت افزایش % ) 30حدوداً (که این شیارهاي داخلی باعث افزایش سطح داخلی لوله . هستند 
  . شود انتقال حرارت از مبرد به لوله می

گیرد با ایجاد اغتشاش در  قرار می که روي سطح لوله (Loover)هاي آلومینیومی لووردار  فین :فین 
باعث افزایش انتقال حرارت از لوله به ) مطابق شکل زیر (جریان هواي جریان عبوري از سطح کویل 

شده  SAB COOLباعث افزایش بازدهی کندانسورهاي ) لوله و فین ( و این دو عامل . شود هوا می
 Kwر شرایط مختلف کاري و بر حسب ظرفیت کندانسورهاي خنک شونده با هوا معموالً د. است 

کندانسور به هنگام ساخت مشخص  Uبا توجه به اینکه مساحت و مقدار ضریب . شود محاسبه می
گردد، ظرفیت کندانسور به اختالف درجه حرارت متوسط بین هوا و مبرد تقطیر شونده بستگی دارد  می

)Δ(اختالف دماي کندانسور .       T کند که  درجه سانتیگراد تغییر می 16تا  11والً از معم)Δ( T  در
بنابراین ظرفیت یک کندانسور با . درجه سانتیگراد است  11و براي مناطق گرمسیر  16مناطق معتدل 

سطح تبادل حرارتی و ضریب انتقال حرارت یکسان در مناطق معتدل بیشتر و در مناطق گرمسیر کمتر 
   .است 

  موتور / فن  -  2
  در کندانسورهاي با جریان اجباري هوا عامل به حرکت در آوردن هوا بر روي سطح کویل ، فن

  : داراي مشخصات زیر است  SAB COOLفن استفاده شده در کندانسورهاي . باشد می
  نوع محوري و اینترنال  -
 سه فاز و تک فاز  -

 
 توان مصرفی مناسب و راندمان باال -

 ش و صدا حداقل ارتعا -

 ip54کالس حفاظتی  -

 ) مؤثر در پرتاب هوا (ها  زاویه مناسب پروانه -

   هاي پروانه براي حداکثر جابجایی هوا  طراحی آیرودینامیکی تیغه -

  اي  کندانسورهاي دو لوله -  1



  کندانسورهاي پوسته و کویل  -  2
  کندانسورهاي پوسته و لوله  -  3
  کندانسورهاي آبی  1 - 2 -  4

ها در محل  ي پوسته و لوله از تعدادي لوله مستقیم وم موازي هم که به وسیله صفحه لولهکندانسورها
. است  گیرند تشکیل شده اي شکلی قرار می شوند و در داخل پوسته فوالدي استوانه خود نگه داشته می

ل یابد در حالی که مبرد در داخ هایی که از جنس مس است جریان می آب خنک کننده از داخل لوله
  . گیرد  ها قرار می پوسته فوالدي مابین لوله

هاي مسی به قطر   ساخته شده از لوله SAB COOLکندانسورهاي آبی 
″

4
است که روي سطح این  3

ها شیارهایی براي افزایش میزان انتقال حرارت وجود دارد ، این از مزیتهاي این کندانسورها به  لوله
  . آید حساب می

یابد و صفحات انتهایی  جریان می (end plates)ها و صفحات انتهاي  از فضاي مابین صفحه لوله آب
بندي صفحات انتهایی به ترتیبی است که  نحوه تقسیم . اند بندي شده براي هدایت جریان آب تقسیم

ور تعداد گذرهاي آب در داخل کندانسور از یک طرف آن به طرف دیگر را قبل از خروج از کندانس
  . باشد  می 5و حداکثر  4تعداد گذرها حداقل . کند تعیین می

و مقدار آب جریانی برابر ، در کندانسور چهار گذره سرعت آب دو برابر و   به ازاي تعداد کل لوله
گذره ضریب  4به دلیل زیاد بودن سرعت آب در کندانسور . گذره است  2برابر کندانسور  8افت فشار 

و به ازاي ظرفیت انتقال حرارت معین سطح انتقال حرارت کمتري الزم خواهد بود  انتقال حرارت بیشتر
  . شود ولی به دلیلی افت فشار بیشتر توان الزم براي جریان دادن آب بیشتر می

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  چیلر  

اساس کار کلیه چیلرها بر مبناي تبخیر . نماید شود که ایجاد برودت می چیلر به دستگاهی گفته می
  . نامند باشد که آن را سرد می می سیالی

از خصوصیات مبردها ، غیر سمی ، غیر قابل اشتعال ، داراي نقطه تبخیر پایین ، گرماي نهان تبخیر باال و 
  . باشد  می... 

گردد که در این بخش به بررسی اجمالی هر  در صنعت چیلرها به دو دسته تراکمی و جذبی تقسیم می
  . پردازیم  یک از چیلرها می

  چیلرهاي تراکمی  -  1
  . است  چیلرهاي تراکمی از چهار قسمت اواپراتور ، کمپرسور ، کندانسور و شیر انبساط تشکیل شده

مبرد در اواپراتور در حالت مایع اشباع یا نزدیک به مایع اشباع در فشار و دماي پایین وارد اواپراتور 
. گردد  وا به بخار در همان فشار پایین تبدیل مییا ه) سیال ناقل ( گردد و با گرفتن گرما از آب  می

  مایع اشباع به مایعی گفته( براي اینکه بخار ایجاد شده مجدداً به مایع اولیه برگردد 
بایست گرماي جذب شده از مبرد جدا  می) گردد شود که تحت یک فشار معین به بخار تبدیل می می

  . شود
یا هواي مرطوب ایجاد ) کندانسور هوایی (واي اتمسفر باشد ه محیطهایی که در مجاورت دستگاه می

  . باشد  شده توسط برج خنک کننده می
هاي  اساس کار سیستم. بایست به محیطهاي مذکور منتقل گردد لذا گرماي جذب شده توسط مبرد می

اي یا تراکمی و جذبی ایجاد شرایطی است که در آن شرایط امکان انتقال حرارت به محیط  ضربه
  . ف ایجاد شوداطرا

 20°الی  15°اي که دماي مبرد حداقل  اي مکمل کمپرسور فشار سیال ، به اندازه هاي ضربه در سیستم
  . یابد سانتیگراد باالتر از دماي خشک محیط افزایش می

  .گردند شوند به پنج گروه تقسیم می کمپرسورهایی که در چیلر هاي تراکمی بکار برده می
  (Reciprocating)برگشتی یا پیستونی کمپرسورهاي رفت و  -  1
  (Screw )کمپرسورهاي پیچی  -  2
 (Scroll)کمپرسورهاي حلزونی  -  3

  (Rotary)کمپرسورهاي چرخشی  -  4



  کمپرسورهاي سانتریفیوژ -  5
( با کمپرسورهاي سانتریفوژ ) جابجایی مثبت (  4الی  1اصول کارکرد کمپرسورهاي ردیف 

در کمپرسورهاي جابجایی مثبت ، حجم معینی . اي دارند قابل مالحظه تفاوت) کمپرسورهاي دینامیکی 
و با کاهش حجم گاز ، فشار . شود از گاز توسط پیستون ، مارپیچ ، حلزون و یا چرخش دائماً کم می

  . یابد بخار افزایش می
شود  می در حالیکه در کمپرسورهاي سانتریفیوژ ، گاز به دلیل شتاب گرفتن توسط پروانه دوار متراکم

هاي  کمپرسورهاي سانتیفیوژ در ظرفیت. یابد و با کاهش سرعت در یک دیفیوزر ، فشار افزایش می
  . بسیار باال کاربرد دارد 

  . گردند از نظر نحوه ارتباط محفظه کمپرسور و موتور الکتریکی نیز کمپرسورها به سه دسته تقسیم می
  (Hermetic)کمپرسور هاي بسته  -  1
  (Semi Hermetic)اي نیمه بسته کمپرسوره -  2
  (Open Type)کمپرسورهاي باز  -  3

اند و در صورت  در کمپرسورهاي بسته موتور الکتریکی و محفظه کمپرسور در یک پوسته نصب شده
  . شوند هاي کوچک ساخته می باشند لذا در ظرفیت خرابی کمپرسور و یا الکتروموتور قابل تعمیر نمی

عبارت دیگر  به. ه موتور و الکتروموتور در یک پوسته دو قسمتی قرار دارند در کمپرسورهاي نیمه بست
باشد ظرفیت اینگونه کمپرسورها معموالً متوسط بوده و از  قسمت موتور و کمپرسور کامالً مشخص می

  . باشد ظرفیت کمپرسورهاي بسته بیشتر می
باشند و توسط کوپلینگ به  می در کمپرسورهاي باز محفظه کمپرسور و الکتروموتور جدا از یکدیگر

  . گردند  هاي باال ساخته می این کمپرسورها در ظرفیت. گردند  یکدیگر متصل می
  چیلرهاي جذبی  -  2

این ترتیب بخار مبرد را در  باشد به اي می عملکرد چیلرهاي جذبی از یک طرف همانند چیلرهاي ضربه
اي این عمل توسط کمپرسور  هاي ضربه در سیستم. مایدن فشار پایین به بخار مبرد در فشار باال تبدیل می

هاي جذبی بخار مبرد توسط ماده جاذب ابتدا جذب شده  پذیرد اما در سیستم و کار مکانیکی انجام می
یابد  صورت مایع در فشار پایین قرار دارد این محلول توسط پمپ محلول فشارش افزایش می محلول به

ردد و در ژنراتور با انتقال گرما به محلول ، بخار فشار باال تولید گ و به محفظه ژنراتور منتقل می
این مایع فشار . گردد  بخار فشار باالي مبرد در کندانسور چگالیده شده و به مایع تبدیل می. گردد می



نماید با  باال با انتقال به اواپراتور و کاهش فشار ، دمایش کاهش یافته و قابلیت جذب حرارت را پیدا می
  . گردد جذب حرارت تبخیر گشته ، سیکل مجدداً تکرار می

اي است که با  مبرد ماده. است  هر سیستم جذبی از یک ماده مبرد و یک ماده جاذب تشکیل شده
صورت محلول  باشد که بخار مبرد را جذب نموده به اي می گردد و جاذب ماده گرفتن گرما تبخیر می

  . آید در می
شوند مبرد آب و جاذب لیتیم بروماید مورد  می در تهویه مطبوع بکار بردههاي جذبی که  در سیستم

  . باشد  هاي برودتی مبرد آمونیاك و جاذب آب می گیرند اما در سیستم استفاده قرار می
  تواند باشد  سیستم انتقال گرما در ژنراتور چیلرهاي جذبی یکی از چهار نوع زیر می

  استفاده از آبگرم  -  1
  ) C °100دماي بیش از ( داغ  ه از آباستفاد -  2
  استفاده از بخار  -  3

  psi 15 Single effectفشار پایین )  3 -  1  
  psi 15 Double effectفشار باال   )  3 -  2  

 Direct Fireشعله مستقیم آتش  -  4

  
 

  
  

 


