
 

 آشناپي با چیلر جذبي : مطلب عنوان  
    

   
 :مطلب شرح

------------------------------- 
  تقسیم بندي چیلرھا

توان آنھا را بھ دو دستھ چیلرھاي  چیلرھا از جملھ تجھیزات بسیار مھم در سرمایش ھستند کھ بھ طور کلي مي
تراکمي از انرژي الکتریکي و چیلرھاي جذبي از کلي چیلرھاي  بھ طور. تراکمي و چیلرھاي جذبي تقسیم کرد

  .عنوان منبع اصلي براي ایجاد سرمایش استفاده مي کنند انرژي حرارتي بھ
است کھ ظرفیت دیگ اضافي داشتھ و  فناوري تبرید جذبي روشي عالي براي تھویھ مطبوع مرکزي در تأسیساتي

تا  ٢٥چیلر ھاي جذبي ظرفیت بین . چیلر را تأمین نمایندراه اندازي  مي توانند بخار یا آب داغ مورد نیاز براي
کنندگان ژاپني موفق شده اند  البتھ قابل ذکر است کھ برخي از تولید. برودتي را براحتي تأمین مي کنند تن ١٢٠٠

ه در سیستمھاي جذبي غالبًا از آب بھ عنوان مبرد استفاد. کنند تن نیز تولید ٥٠٠٠چیلرھاي جذبي با ظرفیت معادل
. تأمین مي گردد مورد نیاز براي کارکرد این چیلرھا بھ طور مستقیم از گاز طبیعي یا گازوئیل گرماي. مي شود

بر این اساس تولید . بخار پر فشار و کم فشار منابع غیر مستقیم گرما در چیلرھاي جذبي عبارتند از آب داغ
 شعلھ مستقیم ، بخار و آب: یند کھ عبارتند از اصلي چیلر جذبي ارائھ مي نما کنندگان مختلف در جھان سھ نوع

جذبي آب و آمونیاک و  در یک تقسیم بندي عمومي مي توان چیلرھاي جذبي را در دو دستھ چیلرھاي. داغ
در واقع در ھر سیکل تبرید جذبي یک سیال جاذب و یک  . چیلرھاي جذبي لیتیوم بروماید و آب طبقھ بندي نمود

مبرد  در سیستم آب و آمونیاک ، سیال. تقسیم بندي فوق بر این مبنا انجام شده است سیال مبرد وجود دارد کھ
مبرد آب و سیال جاذب ، محلول لیتیوم  در سیستم لیتیوم بروماید و آب ، سیال. آمونیاک وسیال جاذب آب است

زوجھاي دیگري  جاذب ھاي ذکر شده ، در بعضي سیکل ھاي تبرید جذبي از عالوه بر زوج مبرد و. بروماید است
  .آمده است) ١(استفاده مي گردد کھ در جدول  نیز

مثًال مي توان سیکل ھاي تبرید جذبي را  اما بر حسب اجزاي سیستم ھم مي توان تقسیم بندي ھاي دیگري ارائھ کرد
 ه و دوامروزه سیکل ھاي تبرید جذبي تک اثر. اثره و سھ اثره طبقھ بندي کرد بھ سیکل ھاي تبرید یک اثره ، دو

اثره ھمچنان در دست مطالعھ  اثره در مقیاس بسیار وسیع و در اشکال متنوع ساختھ مي شوند و سیکل ھاي سھ
  .مي باشند

  زوج ھاي مبرد و جاذب) : ١(جدول 
  نوع جاذب/ مبرد/جاذب 

 
H٢O/ LiBr /ھالید قلیایي  

 
H٢O/ LiClOھالید قلیایي/ ٣  

 
H٢O/ CaClھالید قلیایي/ ٢  

 
  اصطالحات فني رایج در چیلر جذبي-٢

  ژنراتور
تغلیظ محلول لیتیوم بروماید رقیق و جدا  ژنراتور معموًال در محفظھ باالیي چیلرھاي جذبي قرار داشتھ و وظیفھ

  .سازي آب مبرد را بر عھده دارد
  جذب کننده

خار مبرد تولید شده در محفظھ جذب کننده معموًال در پوستھ پاییني چیلرھاي جذبي قرار داشتھ و وظیفھ جذب ب
  .اواپراتور را بر عھده دارد

  اواپراتور
مبرد در اواپراتور بھ لحاظ فشار پایین  مایع. اواپراتور معموًال در پوستھ پایین چیلرھاي جذبي قرار مي گیرد



  .مي گرددکاھش درجھ حرارت آب سرد تھویھ درون لولھ ھاي اواپراتور  تبخیر شده و باعث) خأل نسبي(محفظھ 
  کندانسور

وظیفھ تقطیر مبرد تبخیر شده توسط  کندانسور معموًال در پوستھ ھاي باالیي چیلرھاي جذبي واقع شده است و
برخورد با لولھ ھاي حاصل از آب برج ، تقطیر شده و بھ تشتک  بخار مبرد در. ژنراتور را بر عھده دارد

  محلول جاذب. مي شود اواپراتور سرریز
  .در سیکل ھاي پروژه حاضر محلول لیتیوم بروماید و آب است این محلول
  مایع مبرد

بھ جھت فشار پایین محفظھ  مي باشد کھ) آب مقطر(مایع مبرد در چیلرھاي جذبي پروژه حاضر آب خالص 
  .داشت اواپراتور در اثر تبخیر خاصیت خنک کنندگي خواھد

  کریستالیزه شدن
تغلیظ اولیھ بیش از حد ادامھ یابد  عمولي بھ صورت مایع است ، ولي چنانچھمحلول لیتیوم بروماید در غلظت م

شوند ، بزرگتر شده و ممکن است باعث مسدود شدن کامل مسیر عبور  حجم بلورھاي ریزي کھ در آن تشکیل مي
  .بھ این پدیده کریستالیزه شدن گویند .محلول شود

  ضریب عملکرد
. از بازدھي دستگاه مي باشد برودتي از جملھ چیلرھاي جذبي شاخصيپارامتر ضریب عملکرد در دستگاھھاي 

  .بھینھ انرژي حرارتي مي باشد مقادیر باالتر این پرامتر نشان دھنده مصرف
  مقایسھ چیلرھاي جذبي و تراکمي-٣

  :چیلرھاي جذبي از بعضي لحاظ شبیھ چیلرھاي تراکمي عمل مي کنند کھ مھمترین این شباھتھا عبارتند از
  .در اواپراتور از گرماي آب تھویھ ساختمان براي تبخیر یک مبرد فرار در فشار پایین استفاده مي گردد - الف 

  .گاز مبرد فشار پایین از اواپراتور گرفتھ شده و گاز مبرد فشار باال بھ کندانسور فرستاده مي شود -ب 
  .گاز مبرد در کندانسور تقطیر مي گردد - ج 
  .کل ھمواره در گردش استمبرد در یک سی -د 

  : تفاوتھاي اصلي چیلرھاي جذبي وتراکمي عبارتند از
حالي کھ چیلرھاي جذبي فاقد  چیلرھاي تراکمي براي گردش مبرد از کمپرسور استفاده مي کنند در - الف 

ر مي منابع مختلف استفاده کرده و غلظت محلول جاذب را تغیی کمپرسور بوده و بھ جاي آن از انرژي گرمایي
اختالف فشار باعث  این. غلظت تغییر مي کند ، فشار نیز در اجزاي مختلف چیلر تغییر مي کند دھند ، ھمچنان کھ

  .گردش مبرد در سیستم مي گردد
  .ژنراتور و جذب کننده در چیلرھاي جذبي جانشین کمپرسور در چیلرھاي تراکمي شده است -ب 
  .مي شود کھ عمومًا آب یا نمک لیتیوم بروماید است در چیلرھاي جذبي از یک جاذب استفاده - ج 
ھالوکلروفلئوروکربن ھا است در حالي کھ در  مبرد در چیلرھاي تراکمي یکي از انواع کلروفلئوروکربن ھا یا -د 

  .آمونیاک است چیلرھاي جذبي مبرد معموًال آب یا
مي کنند در حالي کھ انرژي ورودي بھ  تأمینچیلرھاي تراکمي انرژي مورد نیاز خود را از انرژي الکتریکي  - ه 

گرما ممکن است از کوره ھواي گرم یا . شده بھ ژنراتور تأمین مي شود چیلرھاي جذبي از آب گرم یا بخار وارد
بخار کم فشار یا آب داغ  در بعضي اوقات از گرماي سایر فرایندھا نیز استفاده مي شود مانند. باشد دیگ آمده

ھاي گازي و یا بخار کم فشار از خروجي توربین ھاي  گرفتھ شده از دود خروجي توربین صنایع ، گرماي باز
  .بخار

  :مھمترین مزایاي چیلرھاي جذبي نسبت بھ چیلرھاي تراکمي عبارتند از
  : صرفھ جویي در مصرف انرژي الکتریکي - الف 

شده بھ عنوان منبع اصلي انرژي  لفھمانطور کھ گفتھ شد چیلرھاي جذبي از گاز طبیعي ، گازوئیل یا گرماي ت
بھ میزان مصرف برق ، مقایسھ و تحلیل ھاي کمي در . ناچیز است استفاده مي کنند و مصرف برق آنھا بسیار

  .اشاره خواھد شد فصول بعدي
  : صرفھ جویي در ھزینھ خدمات برق -ب 

یک چیلر جذبي . شت قابل تعیین استبردا ھزینھ نصب سیستم شبکھ الکتریکي در پروژه ھا بر اساس حداکثر توان
در اکثر ساختمان ھا نصب . ، ھزینھ خدمات را نیز کاھش مي دھد بھ دلیل اینکھ برق کمتري مصرف مي کند

  .موجب آزاد شدن توان الکتریکي براي مصارف دیگر مي شود چیلرھاي جذبي
  : صرفھ جویي در ھزینھ تجھیزات برق اضطراري - ج 



سیستمھاي برق اضطراري براي پشتیباني  د مراکز درماني و یا سالن ھاي کامپیوتر کھ وجوددر ساختمانھایي مانن
استفاده از چیلر ھاي جذبي موجب صرفھ جویي قابل توجھي در ھزینھ این  تجھیزات خنک کننده ضروري است ،

  .خواھد شد تجھیزات
  : مورد نیاز براي دیگ ھا صرفھ جویي در ھزینھ اولیھ -د 

استفاده قرار داد و آب گرم الزم براي  چیلرھاي جذبي را مي توان در زمستان ھا بھ عنوان ھیتر موردبرخي از 
در صورت استفاده از این چیلرھا نھ تنھا ھزینھ خرید . تأمین نمود ٢٠٣حد  سیستم ھاي گرمایشي را با دماھاي تا

  .خواھد آمد کاھش مي یابد بلکھ صرفھ جویي قابل مالحظھ اي در فضا نیز بدست دیگ
  : بھبود راندمان دیگ ھا در تابستان - ه 

استریل کننده ، اتوکالوھا و سایر  مجموعھ ھایي مانند بیمارستان ھا کھ در تمام طول سال براي سیستمھاي
دیگ ھاي بخار بزرگي ھستند کھ عمدتًا در طول تابستان با بار کمي کار  تجھیزات بھ بخار احتیاج دارند مجھز بھ

در تابستان ھا شده و  نصب چیلرھاي جذبي بخار در چنین مواردي موجب افزایش بار و مصرف بخار. دکنن مي
  .توجھي خواھد یافت در نتیجھ کارکرد دیگ ھا و راندمان آنھا بھبود قابل

  : بازگشت سرمایھ گذاري اولیھ -و 
ھزینھ ھاي کارکردي را کاھش مي  چیلرھاي جذبي بھ دلیل نیاز کمتر بھ برق در مقایسھ با چیلرھاي تراکمي ،

چیلر تراکمي ھم ظرفیت را بھ عنوان میزان سرمایھ گذاري و  اگر اختالف قیمت یک چیلر جذبي و یک. دھند
بگیریم ، مي  از محل کاھش یافتن ھزینھ ھاي انرژي را بھ عنوان بازگشت سرمایھ در نظر صرفھ جویي ساالنھ

چیلرھاي جذبي با شرایط بسیار خوبي  گذاري صرف شده براي نصبتوان با قاطعیت گفت کھ بازگشت سرمایھ 
  .صورت خواھد گرفت

  : کاستھ شدن صدا و ارتعاشات -ز 
منبع اصلي تولید . تراکمي است ارتعاش و صداي ناشي از کارکرد چیلرھاي جذبي بھ مراتب کمتر از چیلرھاي

ھاي جذبي فاقد کمپرسور بوده و تنھا منبع مولد چیلر. کمپرسور است کننده صدا و ارتعاش در چیلرھاي تراکمي،
لیتیم برماید کاربرد  وارتعاش در آنھا پمپھاي کوچکي ھستند کھ براي بھ گردش درآوردن مبرد و محلول صدا
  .نظرکردن است میزان صدا و ارتعاش این پمپھاي کوچک قابل صرف. دارند

  :حذف مخاطرات زیست محیطي ناشي از مبردھاي مضر - ح 
موجب تخریب الیھ ازن مي  کھ HCFC یا CFC لرھاي جذبي بر خالف چیلرھاي تراکمي از ھیچ گونھ مادهچی

چیلرھاي جذبي غالبًا از آب بھ عنوان . ایجاد نمي نمایند لذا براي محیط زیست خطري. شوند ، استفاده نمي کنند
تغییرات دائمي  .بیست و چند سالھ استیک چیلر جدید در ھر شرایطي ،یک سرمایھ گذاري . کنند مبرد استفاده مي

از مبردي طبیعي مانند آب در چیلرھاي جذبي گزینھ  قوانین و مقررات استفاده از مبردھا موجب مي شود تا استفاده
  .شمار آید اي بسیار قابل توجھ بھ

  : کاستن از میزان تولید گازھاي گلخانھ اي و آالینده ھا -ط
توجھي در گرم شدن کره زمین دارند و  کھ تأثیر قابل) مانند دي اکسید کربن( میزان تولید گازھاي گلخانھ اي

  توسط چیلرھاي جذبي) اکسیدھاي نیتروژن و ذرات معلق مانند اکسیدھاي گوگرد ،(آالینده ھا 
  .در مقایسھ با چیلرھاي تراکمي بسیار کمتر است
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