
 مقدمھ

مھم در ساختمانھای بزرگ با استفاده  یکی از نیازھای ھر ساختمانی تامین سرمایش آن در فصل تابستان است ، این
معموال در دو نوع جذبی و تراکمی ساختھ می شوند بدلیل مصرف برق زیاد  از چیلر انجام می پذیرد ، چیلرھا

مھندسین مشاور و  از استقبال خوبی در میانامروزه چیلرھای جذبی ) کمپرسوری(چیلرھای تراکمی  توسط
نوع چیلرھا بجای انرژی برق از انرژی حرارتی  صاحبان ساختمانھای مسکونی و اداری برخوردار شده اند ، این

توجھ بھ  مینمایند و دارای قطعات متحرک کمتری نسبت بھ انواع کمپرسوری ھستند و با برای تولید سرما استفاده
ھای مربوط بھ تعمیرات آنھا کمتر از  مپھای مورد استفاده در آنھا میزان خرابی و ھزینھماھیت چرخشی کار پ

 آنھا بسیار کمتر از انواع تراکمی بوده و تقریبا بدون لرزش ھستند ، با در انواع تراکمی می باشد ، ھمچنین صدای
ند مربوطھ و ھمچنین ھزینھ ھای دیما نظر گرفتن ھزینھ ھای جنبی از جملھ ھزینھ مربوط بھ خرید امتیاز برق و

اقتصادی نیز دارای مزیت قابل توجھی ھستند ، انواع مختلفی از  جاری چیلر تراکمی ، چیلرھای جذبی از نظر
 :عبارتند از چیلرھای جذبی

 چیلرھای آب گرم ضد کریستال .١

 (Single Effect) چیلرھای بخار تک اثره .٢

 (Double Effect) چیلرھای بخار دو اثره .٣

 (Direct Fired) چیلرھای شعلھ مستقیم .٤

 عملکرد چیلرھای جذبی
  

دستھ لولھ ھای آب برگشتی از  مبرد توسط سیستم توزیع خاصی بصورت کامال یکنواخت روی: اواپراتور .١
 . اواپراتور تبخیر شده و باعث سرد شدن آب داخل لولھ ھا میشود ساختمان ریختھ و بدلیل فشار پائین محفظھ

لولھ ھا میریزد ، بخار مبرد تولید  لیتیوم بروماید توسط سیستم توزیع بصورت کامال یکنواخت روی: ابزربر .٢
 بروماید در ابزربر جذب می گر دد ، بھ دلیل عدم استفاده از سیستم قدیمی شده در اواپراتور توسط محلول لیتیوم

مایع بدون تماس با لولھ ھا در اثر  ل و ھمچنین ریختننازل در توزیع لیتیوم بروماید امکان گرفتگی یا افتادن ناز
 . پاشش توسط نازل وجود ندارد

رقیق شده برای احیا شدن وارد ژنراتور  محلول لیتیوم بروماید کھ پس از جذب بخار مبرد در ابزربر:   ژنراتور .٣
 ه و محلول لیتیوم بروماید غلیظدریافتی بخار مبرد از لیتیوم بروماید جدا شد شده و حرارت می بیند، در اثرحرارت

 . شده برای استفاده مجدد از طریق مبدل حرارتی راھی ابزربر می شود

تبادل حرارت با آب ورودی از برج خنک  بخار مبرد تولید شده توسط ژنراتور در کندانسور بدلیل: کندانسور .٤
 . راھی اواپراتور می شود کننده تقطیر شده و جھت استفاده مجدد

 
 ھای آب گرم ضد کریستالچیلر

اداری و مسکونی با زیربنای متوسط  چیلرھای آب گرم ضدکریستال وسیلھ ای مناسب جھت استفاده درساختمانھای
 راھبری ساده و بدون دردسر ھستند ، برخی مزایای این چیلرھا بطور خالصھ اند ، کھ مایل بھ داشتن دستگاھی با

 : عبارتند از



سایر انواع چیلرھای جذبی میباشد  کریستالیزاسیون یکی از معضالت اصلی: لیزاسیونعدم بروز مشکل کریستا .١
تمھیدات انجام شده ، این مشکل اصوال وجود ندارد ، این مسئلھ از  لیکن در چیلرھای آب گرم ضد کریستال بدلیل

م نگھداری تاسیسات تی باالئی برخوردار است زیرا در یک ساختمان مسکونی یا اداری با زیربنای متوسط اھمیت
برمشکالت ناشی از بروز پدیده کریستالیزاسیون  ساختمان معموال از توانائی فنی و علمی کافی برای غلبھ

اثر  ازسایر انواع چیلر جذبی میتواند باعث اختالل پی درپی در سرمایش ساختمان در برخوردار نبوده و لذا استفاده
عوامل دیگر شده و ھزینھ ھای گزافی  وصل برق ، تغییر بار ساختمان ومسائلی مانند تغییرات دمای ھوا ، قطع و 

 . را نیز بھ ساکنان تحمیل نماید

کریستالیزاسیون بدلیل عدم انجام فرآیند  قطع ناگھانی برق میتواند باعث بروز پدیده: عدم وجود مشکل قطع برق .٢
نمینماید ،  رآیند قطع ناگھانی برق ھیچ مشکلی ایجادچیلرھا بدلیل عدم نیاز بھ این ف رقیق سازی گردد ، اما در این

 . ندارند... ژنراتور برق اضطراری و  این چیلرھا نیازی بھ تعبیھ برخی لوازم جنبی گرانقیمت از جملھ

چیلرھای جذبی بھ دمای آب برج خنک  حساسیت زیاد: عدم نیاز بھ شیر سھ راھھ در مسیر برج خنک کننده .٣
راھھ موتوری در مسیر آب برج خنک کننده می گردد ، در چیلرھای  استفاده از یک شیر سھکننده باعث نیاز بھ 

 . دلیل عدم وجود این حساسیت نیازی بھ نصب این وسیلھ گرانقیمت نیست ضدکریستال بھ

تولید شده توسط دیگ آب گرم ساختمان  این چیلرھا از آب گرم: استفاده از دیگ آب گرم موجود در ساختمان .٤
از آنجا کھ وجود این دیگ برای گرمایش فصل زمستان ضروریست نیازی بھ  ای تولید سرما استفاده می نمایند ،بر

 . گذاری اضافی در این زمینھ نمی باشد سرمایھ

این چیلرھا از آب گرم ، نیازی بھ تعبیھ  با توجھ بھ استفاده: عدم نیاز بھ تاسیسات گرانقیمت و پرھزینھ بخار .٥
 . کھ نگھداری آنھا مشکل و پرھزینھ است نمی باشد) چیلرھای جذبی تک اثره مورد نیاز در(خار سیستمھای ب

مزایای مھم آنھاست ، زیرا نیازی بھ  نگھداری و راھبری ساده این چیلرھا از: نگھداری و راھبری بسیار ساده .٦
نھ با یک آموزش چند ساعتھ جذبی وجود ندارد و اوپراتور موتورخا حضور اوپراتور متخصص در زمینھ چیلر

 . عھده نگھداری این دستگاه برآید میتواند از

قابلیت اعتماد باالیی برخوردار بوده و میتوانند  با توجھ بھ آنچھ کھ ذکر شد ، این چیلرھا از: قابلیت اعتماد باال .٧
 . را تامین نمایند سرمایش راحت و بدون دردسری

نظر ھزینھ اولیھ سیستم ھای جنبی و ھمچنین ھزینھ ھای جاری بھ صرفھ تر این چیلرھا از : مزایای اقتصادی .٨
 . از انواع مشابھ ھستند

 چگونگی عملکرد چیلرھای جذبی ضد کریستال

 ٦٤% بجای% ٥٨( لیتیوم بروماید  چیلرھای جذبی ضد کریستال بل ساختار خاص خود قابلیت کار با غلظت پائین
برای درک . مھم باعث عدم بروز پدیده کریستال در این چیلرھا میگردد کھ این را دارا می باشند) در سایر انواع 

این منحنی دما و محور  محور افقی. میتواند مفید واقع شود  Duhring Diagram موضوع ، بررسی منحنی بھتر
ر پررنگ خط کریستالیزاسیون است ، مسیر پررنگ د عمودی فشار است ، خطوط مایل غلظت ھای مختلف و خط

آمدن  است لذا با پائین%  ٦٤غلظت باال در این چیلرھا . معمولی چیلر جذبی میباشد  این منحنی مربوط بھ انواع
برسد منحنی ) درجھ سلسیوس ٣٧معادل  ) درجھ فارنھایت ٩٨دمای خروجی مبدل حرارتی ھنگامی کھ این دما بھ 

د ، این شرایط میتواند بھ دفعات در زمان کار چیلر کریستال واقع میگرد خط کریستالیزاسیون را قطع کرده و پدیده
رنگ در این منحنی مربوط بھ  اما مسیر کم). بدلیل تغییر بار ، تغییر دمای برج و آب گرم ( اتفاق بیافتد  جذبی

پیداست برای اینکھ کریستالیزاسیون اتفاق بیفتد باید دمای  ھمانگونھ کھ از منحنی. چیلرھای ضد کریستال است 
است زیرا  برسد کھ این امر غیر ممکن) درجھ سلسیوس ٥معادل (درجھ فارنھایت  ٤٠کمتر از  مبدل بھ خروج

لذا ھمانگونھ کھ سابقھ کارکرد . میباشد  درجھ سلسیوس ٢٠دمای مبدل حتی در بدترین شرایط ھمواره بیش از 



ک مورد کریستال در این چیلرھا فروختھ شده نشان میدھد تا کنون حتی ی چندین سالھ تعداد زیادی از چیلرھای
 . نشده است گزارش

 Single effect چیلرھای جذبی بخار

 امتیازات

 .طراحی و ساختھ میشوند atmg ١این چیلرھا برای کار با فشار بخار : استفاده از بخار با فشار پائین .١

ند کھ برای این نوع چیلرھا ھست ٠٫٧واقعی باال  COP دارای Single Effect چیلرھای بخار: راندمان مناسب .٢
 .بسیار مناسب و قابل قبول است

با راندمان باال بوده کھ نوع مرسوم  Ejector این چیلر ھا از نوع Purge با راندمان باال سیستم Purge سیستم .٣
 .دنیا می باشد در تمامی چیلرھای جذبی روز

شیر کنترل را بجای بخار  ه تا بتوانطراحی خاص این چیلرھا باعث شد: نصب شیر کنترل روی کندانس .٤
باعث کوچک شدن شیر کنترل و حذف تلھ بخار از سیستم  ورودی روی کندانس خروجی تعبیھ نمود کھ این امر

 . میگردد

 و با قابلیت ھای باال میباشد PLC سیستم کنترل این چیلرھا از نوع :PLC سیستم کنترل .٥

 ساده تر این نوع چیلرھا بصورت م جنبی برای راھبری و نگھداریسھ نوع سیست: امکان نصب تجھیزات جنبی .٦
Optional بر روی آنھا قابل نصب میباشد. 

  

 Optional سیستمھای جنبی قابل نصب بھ صورت

بصورت استاندارد مجھز بھ  Single Effect چیلرھای جذبی:   سیستم ھوشمند جھت رفع کریستال اتوماتیک .١
ھستند اما برای موارد جدی تر امکان تعبیھ یک سیستم ھوشمند  ریستالھای خفیفبرای رفع ک (J-tube) لولھ

استفاده از تعدادی  PLC کریستال روی چیلر وجود دارد ، این سیستم با ویژه بطور دائم وضعیت پیشگیری و رفع
وع شدن بھ مرحلھ کریستالیزاسیون و یا شر سنسور و یک چیلر را تحت کنترل داشتھ و در صورت نزدیک

 الزم برای رفع آنرا بھ عمل آورده و پس از رفع کریستال مجددا چیلر را بھ کریستال ، بطور اتوماتیک تمھیدات
 . شرایط کارکرد معمولی برمیگرداند

آنجا کھ در ھنگام کار چیلر جذبی  از: سیستم جلوگیری از بروز پدیده کریستالیزاسیون در ھنگام قطع برق .٢
ھنگام خاموش شدن چیلر عملیاتی موسوم بھ رقیق سازی باید انجام  یلر در جریان است ،محلول در نقاط مختلف چ

برق بصورت  کار بطور اتوماتیک توسط سیستم کنترل چیلرھای جذبی انجام میشود ولی چنانچھ گیرد ، این
د ، لذا ھنگام سرد شده و کریستالھ میگرد ناگھانی قطع شود بدلیل عدم انجام این عملیات ، محلول غلیظ کم کم

 برای اجتناب از این مسئلھ. گیر و احیانا پرھزینھ رفع کریستال انجام گیرد  استارت مجدد الزم است عملیات وقت
روی چیلرنصب  Optional را بھ صورت PCL (Positive Concentration Limit) : میتوان سیستمی بھ نام

جذبی در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد میتواند در ھنگام  رکرد ، این سیستم کھ در برخی از معتبرترین انواع چیل
نیاز بھ برق  رقیق سازی را با استفاده از مبرد اضافی ذخیره شده برای این منظور و بدون قطع برق ، عملیات

 . انجام داده و از بروز پدیده کریستال جلوگیری نماید



غلظت محلول لیتیم بروماید  اھش خود بھ خودیکاھش بار در یک چیلر جذبی باعث ک :Standby سیستم .٣
است ، مبرد مورد نیاز برای این منظور از مخزن اواپراتور  میگردد ، از آنجا کھ چیلر یک سیستم کامال بستھ

شده و باعث بروز  بار نامی مبرد موجود در این مخزن تمام%   ٢٠لذا معموال در بارھای کمتر از  . تامین میگردد
لذا بطورمعمول چیلرھای جذبی . مبرد را از بین ببرد  ون در پمپ میگردد کھ این پدیده میتواند پمپپدیده کاویتاسی

پائیز ویا حتی  بار نامی خود کار کنند ، بنابراین در فصل بھار و اوایل%  ٢٠الی %   ١٥از  نباید از بارھای کمتر
اپراتور باید چیلر را خاموش نماید ، لیکن بدلیل حال  در شبھای تابستان ممکن است این پدیده اتفاق بیفتد ، دراین

انجام نمیدھند و لذا  بودن کار اپراتورھا ، آنھا معموال متوجھ این مسئلھ نشده و این عمل را یکنواخت و خستھ کننده
این پدیده ، امکان نصب یک سیستم مراقبت  برای جلوگیری از. بتدریج پمپ مبرد از بین خواھد رفت 

 وجود دارد کھ این سیستم میزان بار چیلر را کنترل نموده و ھنگامی کھ این روی چیلرھای جذبیمیکروپرسسوری 
با افزایش مجدد بار دوباره بطور  کرده و Standby بار نامی برسد، چیلر را وارد حالت%   ٢٠مقدار بھ کمتر از 

ز صفر درصد الی صد در صد بار نامی چیلر میتواند بدون ھیچ اشکالی ا اتوماتیک آنرا روشن مینماید ، بنابرا ین
نگھدار چیلر کاستھ شده و عمال  باال مقدار زیادی از بار مسئولیت اپراتور Optional با تعبیھ تجھیزات .کار کند

میشود ، این مسئلھ با توجھ بھ کمبود اپراتورھای متخصص در این  نگھداری و راھبری دستگاه بسیار ساده تر
 . ید باشدمیتواند بسیار مف زمینھ

  تعمیر و نگھداري چیلر ھاي جذبي بھ صورت كلي 

 
آب استفــــاده می کنند کھ در آن آمونیاک - تن از سیکل آمونیاک ٢۵تا  ۵بعضی از چیلرھای جذبی بویژه چیلرھای 

تن محدود  ١۶٠٠ تا ١٠٠دارد و آب ماده جاذب است اما در اینجا بحث فقط بھ چیلرھای با ظرفیت  نقش مبرد را
چیلر آب نقش مبرد را دارد و محلول لیتیوم بروماید  آب استفاده می کننددر این-می شود کھ از سیکل لیتیوم بروماید

 . جاذب است
جیوه است در این فشار  اینچ ٠٫٢۵تا  ٠٫٢با برقراری خال در اواپراتور ایجاد می شود میزان این خال  اثر تبرید

گرمای الزم برای جوشش آب . فارنھایــــت بــــھ جوش می آید  درجھ ۴۵تا  ٣۵در دمای ) آب(پایین مایع مبرد 
  .آبی کھ قرار اســـت ســرد شــود گرفتھ می شود مبرد نیز از

 
اواپراتور توسط محلول  زیاد در اواپراتور بھ منظور تداوم سیکل تبرید آب بــخــار شده در جھت برقراری خالء

می شـود چون اضافھ شدن این آب محلول لیتیوم بروماید  جذب کننده چیلر جذبلیـــتیوم برومـاید موجود در بخش 
کھ در  جذب آن را کاھــش می دھد محلول رقیق شده با پمپ بھ ژنراتور ارسال می شود را رقیق کرده و قدرت

وســـط الزم در ژنراتور ممکن است ت حرارت. آنجا حرارت دیده و آب آن دوباره جوش می آید و تبخیر می شود 
 کھ آب آن در(سپس محلول قوی لــیــتــیــوم بروماید . نفت حاصل شود  بخار یا آب داغ یا سوختن مستقیم گاز یا

می رود تا پس از تقطیر بھ  بھ قسمت جذب کننده بر می گردد و بخار آن نیز بھ کندانسور) ژنراتور جدا شده
  .اواپراتور برگردد

 
  : نشت ناپذیری

ناپذیر باشد حتی یک نشت  اد موجود در بخش جذب کننده خیلی مھم است کھ دستگاه کامال نشتدلیل خال زی بھ
  .بھ دستـگاه شده در نتیجھ سیکل تبرید را مختل می کند کوچک موجب ورود ھوا یا سایر گازھای غیر قابل تقطیر

  :واحد تخلیھ گاز
شود تا در صورت وجود نشت  واحد برای تخلیھ گاز و یا سایر گازھای غیر قابل تقطیر از دستگاه تعبیـھ می این

تـخلــــیـــھ گــاز و روشھای تخلی در چیلرھا متفاوتند و برای پی  کم چیلر بتواند بھ کار خود ادامھ دھد واحد ھای
  .چیلر مراجعھ نمود چگونگی کار باید بھ دستورالـعـمـل خانھ سازنده بردن بھ

 
  : پمپھا
رونــد مدلھای اولیھ چیلرھـــای  برای گردش دادن محلول مبرد و لیتیوم بــرماید در داخل چیلر بــکــار مـی پمپھا

برای جلوگیری از نشت گازھای غیر قابل تقطیر از کاسھ نمدھای  جذبی دارای پمـــــپھای نوع باز بودند و
چیلرھای جذبی دارای پمپ  مدلھای اخیر. سال تعویض گردد  ٢این کاسھ نمدھا باید ھر استفاده می شود  مکانیکی



  .سال یک بار بازرسی شود ۴باید تقریبا ھر  بستھ می باشند یــاتاقانھا و موتورھا و سایر اجزا
 

  : شیر ھای سرویس
  سال تعویض گردد ٣یا  ٢شیرھای سرویس بایستی ھر 

  : وسایل ایمنی
آب کندانسور بایستی ھر  پایین و فلوسوئیچھای آب سرد و آب خنک کننده-کنترل کننده مثل قطع دما مختلف وسایل

  .ماه از نظر صحت کارکرد بازرسی شود ۶
  : آزمایشات نشت

و  ١٢از ترکیب مبرد فریون  این آزمایش باید خال چیلر با گاز نیتروژن شکستھ شود و داخل آن با استفاده در
نباید از ھوا استفاده شود بررسی وجود و یا عدم نــشــت  در این مورد ھرگز. ر قرار گیرد نیتروژن تحت فشا
  .یاب الکترونیکی بسیار دقیق انجام می گیرد نــیــز توسط نشت

 
 : سایر موارد مربوط بھ نگھداری

 
ده توجھ نمود کھ بر حسب کارخانھ سازن تنظیم برنامھ مربوط بھ سایر اجزاء دستگاه باید بھ دستوراالعــــمــل در

  : باشد طرح دستگاه ممکن است شامل موارد زیر
 

 اصالح محلول لیتیوم برماید
 

 اضافھ کردن اکتان الکل
 

 اجرای آزمایش نشت حین کار
 

 بازرسی سیستم ھای آب بندی در پمپھای باز
 

 روغن کاری موتورھای کنترل ظرفیت
 

 بازرسی و تمیز کردن سرھای افشاننده محلول
 

 تجزیھ و تحلیل محلول لیتیوم برماید در دوره ھای زمانی معین

  تفاوت ھا و شباھت ھای چیلر ھای جذبی و تراکمی با یکدیگر

 
 :چیلرھاي جذبي از بعضي لحاظ شبیھ چیلرھاي تراکمي عمل مي کنند کھ مھمترین این شباھتھا عبارتند از

  .تبخیر یک مبرد فرار در فشار پایین استفاده مي گردد در اواپراتور از گرماي آب تھویھ ساختمان براي - 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 
  .مبرد در یک سیکل ھمواره در گردش است -د 

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

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

  .ژنراتور و جذب کننده در چیلرھاي جذبي جانشین کمپرسور در چیلرھاي تراکمي شده است -ب 
  .در چیلرھاي جذبي از یک جاذب استفاده مي شود کھ عمومًا آب یا نمک لیتیوم بروماید است - 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

الکتریکي تأمین مي کنند در حالي کھ انرژي ورودي بھ  چیلرھاي تراکمي انرژي مورد نیاز خود را از انرژي - ه 
گرم یا  گرما ممکن است از کوره ھواي. یا بخار وارد شده بھ ژنراتور تأمین مي شود بي از آب گرمچیلرھاي جذ

مي شود مانند بخار کم فشار یا آب داغ  در بعضي اوقات از گرماي سایر فرایندھا نیز استفاده. دیگ آمده باشد
کم فشار از خروجي توربین ھاي خروجي توربین ھاي گازي و یا بخار  صنایع ، گرماي باز گرفتھ شده از دود

  .بخار
  :مھمترین مزایاي چیلرھاي جذبي نسبت بھ چیلرھاي تراکمي عبارتند از

  :صرفھ جویي در مصرف انرژي الکتریکي - الف 
عنوان منبع اصلي انرژي  کھ گفتھ شد چیلرھاي جذبي از گاز طبیعي ، گازوئیل یا گرماي تلف شده بھ ھمانطور

بھ میزان مصرف برق ، مقایسھ و تحلیل ھاي کمي در  .صرف برق آنھا بسیار ناچیز استاستفاده مي کنند و م
  .فصول بعدي اشاره خواھد شد

  :صرفھ جویي در ھزینھ خدمات برق -ب 
یک چیلر جذبي . در پروژه ھا بر اساس حداکثر توان برداشت قابل تعیین است ھزینھ نصب سیستم شبکھ الکتریکي

اکثر ساختمان ھا نصب  در. تري مصرف مي کند ، ھزینھ خدمات را نیز کاھش مي دھددلیل اینکھ برق کم بھ
  .دیگر مي شود چیلرھاي جذبي موجب آزاد شدن توان الکتریکي براي مصارف

  :صرفھ جویي در ھزینھ تجھیزات برق اضطراري - ج 
برق اضطراري براي پشتیباني  يساختمانھایي مانند مراکز درماني و یا سالن ھاي کامپیوتر کھ وجود سیستمھا در

ھاي جذبي موجب صرفھ جویي قابل توجھي در ھزینھ این  تجھیزات خنک کننده ضروري است ، استفاده از چیلر
  .تجھیزات خواھد شد

  :صرفھ جویي در ھزینھ اولیھ مورد نیاز براي دیگ ھا -د 
داد و آب گرم الزم براي  د استفاده قراراز چیلرھاي جذبي را مي توان در زمستان ھا بھ عنوان ھیتر مور برخي

در صورت استفاده از این چیلرھا نھ تنھا ھزینھ خرید . نمود تأمین ٢٠٣تا حد  سیستم ھاي گرمایشي را با دماھاي
  .بلکھ صرفھ جویي قابل مالحظھ اي در فضا نیز بدست خواھد آمد دیگ کاھش مي یابد

  :بھبود راندمان دیگ ھا در تابستان - ه 
اتوکالوھا و سایر  ھایي مانند بیمارستان ھا کھ در تمام طول سال براي سیستمھاي استریل کننده ، وعھمجم

بزرگي ھستند کھ عمدتًا در طول تابستان با بار کمي کار  تجھیزات بھ بخار احتیاج دارند مجھز بھ دیگ ھاي بخار
ھا شده و در  و مصرف بخار در تابستان چیلرھاي جذبي بخار در چنین مواردي موجب افزایش بار نصب. مي کنند

  .یافت نتیجھ کارکرد دیگ ھا و راندمان آنھا بھبود قابل توجھي خواھد
  :بازگشت سرمایھ گذاري اولیھ -و 

 کمتر بھ برق در مقایسھ با چیلرھاي تراکمي ، ھزینھ ھاي کارکردي را کاھش مي چیلرھاي جذبي بھ دلیل نیاز
عنوان میزان سرمایھ گذاري و  یلر جذبي و یک چیلر تراکمي ھم ظرفیت را بھاگر اختالف قیمت یک چ. دھند

انرژي را بھ عنوان بازگشت سرمایھ در نظر بگیریم ، مي  صرفھ جویي ساالنھ از محل کاھش یافتن ھزینھ ھاي
خوبي  کھ بازگشت سرمایھ گذاري صرف شده براي نصب چیلرھاي جذبي با شرایط بسیار توان با قاطعیت گفت

 .صورت خواھد گرفت
  :کاستھ شدن صدا و ارتعاشات -ز 

منبع اصلي تولید  .صداي ناشي از کارکرد چیلرھاي جذبي بھ مراتب کمتر از چیلرھاي تراکمي است ارتعاش و
چیلرھاي جذبي فاقد کمپرسور بوده و تنھا منبع مولد  .کننده صدا و ارتعاش در چیلرھاي تراکمي، کمپرسور است

کاربرد  پمپھاي کوچکي ھستند کھ براي بھ گردش درآوردن مبرد و محلول لیتیم برماید آنھا صدا وارتعاش در
  .میزان صدا و ارتعاش این پمپھاي کوچک قابل صرف نظرکردن است. دارند

  :حذف مخاطرات زیست محیطي ناشي از مبردھاي مضر - ح 
الیھ ازن مي شوند ،  کھ موجب تخریب Hcfc یا Cfc جذبي بر خالف چیلرھاي تراکمي از ھیچ گونھ ماده چیلرھاي

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

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



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

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

  
  آنالیز سیكل كاري چیلر جذبي دو اثره لیتیوم بروماید و آب

 
بخش ھاي اصلي یک چیلر جذبي دو اثره . دید مي آیدچیلر جذبي دو اثره در واقع از تلفیق دو چیلر جذبي یک اثره پ

 : عبارتند از
 .اواپراتور ، جذب کننده ، ژنراتور فشار باال ، ژنراتور فشار پایین ، کندانسور فشار باال و کندانسور فشار پایین

چیلر یک اثره، شده در مقالھ  کار چیلر جذبي دو اثره عینًا شبیھ چیلر جذبي یک اثره است و کلیھ موارد ذکر اصول
 .خود داري گردیده و بھ نکات مھم اشاره مي گردد در این قسمت ھم صادق است ، لذا از تکرار مباحث

 :توجھ بھ نکات ذیل در ارتباط با این سیکل تبرید جذبي ضروري است
آمده ) ١(در مقالھ حاضر چیلر جذبي دو اثره با جریان موازي بررسي مي گردد کھ نمودار آن در شکل  - الف 
 .است

اواپراتور در فشار پایین قرار داشتھ ،  بھ طور کلي سیکل دو اثره در سھ فشار کار مي کند کھ جذب کننده و - ب
 .میاني و ژنراتور و کندانسور دیگر در فشار باال مي باشند یک ژنراتور و کندانسور در فشار

در . دارد جریان ١-٢-٣-١١-١٢- ١٣- ١٤-١٥-١٦- ٤-٥-٦-١محلول لیتیوم بروماید در حلقھ  جاذب یعني - ج 
سیکل دو غلظت مختلف براي محلول  محلول ، غلیظ است و در کل ١٤محلول ، رقیق و در وضعیت  ١وضعیت 

 .جاذب وجود دارد
 :مبرد یعني آب در شش مسیر اصلي جریان دارد کھ عبارتند از -د

 
  بھ اواپراتور کھ آب ، حالت مایع دارد ١مسیر کندانسور  -١
  سیر اواپراتور بھ جذب کننده کھ آب ، حالت بخار داردم -٢
  کھ آب حالت بخار دارد ١بھ کندانسور  ١مسیر ژنراتور  -٣
  کھ آب حالت بخار دارد ٢بھ کندانسور  ٢مسیر ژنراتور  -٤
 .کھ آب حالت مایع دارد ١بھ کندانسور  ٢مسیر کندانسور  -٥
 .از آنھا آب بھ صورت محلول با لیتیوم بروماید استدر مسیر جذب کننده بھ ژنراتورھا و برگشت  -٦
 
در چیلر یک اثره . بروماید است مھمترین تفاوت چیلر دو اثره با چیلر یک اثره در نحوه تغلیظ محلول لیتیوم -ه

گیرد در حالي کھ در چیلر دو اثره عمل تغلیظ در دو مرحلھ  عمل تغلیظ در یک مرحلھ و در ژنراتور صورت مي
پایین و توسط  مرحلھ اول توسط بخا ر در ژنراتور فشار باال و مرحلھ دوم در ژنراتور فشار .گیردصورت مي 

 .باال صورت مي گیرد بخار آب حاصل از محلول لیتیوم بروماید رقیق ژنراتور فشار
 :چرخھ محلول جاذب بھ صورت زیر توضیح داده مي شود) ه(با توجھ بھ بند  - و

. انتقـال مي یابد ١ژنراتـور  و سپس بھ ١نده از طریق پمپ محلول بھ مبدل حرارتي رقیـق پس از جذب کن محلول
رفتھ و چرخھ معمولي را طي مي کند و بخش دیگري از محلول  ٢در آنجا بخشي از محلول رقیق بھ ژنراتور 

روجي از خ در اینجا مخلوط حاصل با بخار آب. مخلوط مي گردد ٢بازگشتھ از ژنراتور  رقیق با محلول غلیظ
در و محلول غلیظ شده حاصل ) آب(بخار مبرد  ، (آب(تبادل گرما مي کند کھ در نتیجھ آن مایع مبرد  ٢ژنراتور 
 .شبیھ سیکل یک اثره خواھد بود سایر موارد سیکل عینًا. مي گردد

  
  فن كویل ھا

 
  (زمیني(فن كویل ھا 
آلومینیومي تشكیل شده  ري فوژ و كویل مسي یاكننده حرارت است و از دو قسمت اصلي فن سانت دستگاه پخش

 .دستگاه پخش مننده حرارت مس پردازیم در این مقالھ ما بھ برسي قطعات تشكیل دھنده این. است
  :اجزاي تشكیل دھنده آن



  .كویل یكي از فاكتور ھاي اساسي در انتخاب یك فن كویل است(١
سھ انشعاب از یك فن . باشد صب در دو طرف را دارا مينظر طریقھ نصب بھ دو نوع چپ ، راست و قابلیت ن از

دومي لولھ برگشت آب است . پایین بھ كویل وصل مي شود كویل خارج مي شود یكي لولھ رفت آب گرم یا سرد از
فن كویل  دیگر فاكتور مھم در انتخاب یك. است كھ در ادامھ بھ آن اشاره مي شود(drain) و سومي لولھ تخلیھ

  .و برودتي آن استظرفیت حرارتي 
  :فن سانتریفوژ(٢

كویل ھا با ظرفیت ھاي  فن. اعالم مي شود cfm كھ با واحد. كھ براي ما مھم است ظرفیت ھوادھي ست چیزي
  .شود تولید و بھ بازار عرضھ مي CFM ٨٠٠و, ٢٠٠،٣٠٠،٤٠٠،٦٠٠

ت كھ توسط یك موتور تك فاز بسیار حساس اس فن كویل در ظرفیت ھاي كم داراي یك فن سانتریفوژ آلومینیومي
این موتور داراي یك خازن بوده كھ با سیم پیچ . بخار بھ چرخش در مي آید اسب hp ١/١٥سھ دور با رنج قدرت 

  .بھ صورت سري قرار مي گیرد فرعي
) رو بھ جلو(فن ھا كھ پره ھاي آن بھ صورت فوروارد . دو فن میباشد یك فن و باالتر داراي cfm ٤٠٠تا فن كویل 

در یك محفظھ حلزوني شكل  این فن. از جنس آلومینیوم بوده و در ھنگام كار باید دقت كرد تاب بر ندارد مي باشد
ایجاد فشار استاتیكي و زیاد بودن عرض پاشش ذرات ھوا  ویژگي فن ھاي سانتري فوژ این است كھ با. قرار دارد

  .بھتري با كویل دارد تبادل حرارتي بسیار
  :فیلتر سیمي(٣

  .از جنس آلومینیوم است و در پایین فن كویل قرار دارد
  :سیني قطره گیر(٤

  .براي جمع آوري قطرات آب كندانس شده بر روي كویل در تابستان
  شیر ھواگیري روي كویل(٥
  :دریچھ ھواي تازه(٨

  .ھوا دھي فن را تامین مي كند% ٤٠در پشت فن كویل نصب شده و تا 
  :دریچھ خروجي ھوا(٩

  .در فن كویل ھاي زمیني در سھ نوع باال زن،جلو زن و قابل تنظیم است
  شلنگ تخلیھ(١٠

 .بعضي از كویل ھاي نصب شده بر روي فن كویل ھا قابلیت نصب اتصاالت در دو طرف را دارد
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