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       تاسيسات تهويه وتبريد                  

  

com.mycloob.shakhta.www              
 

 طرز آار چيلر جذبي

 

 

  . ماده جاذب همان ليتيم برمايد است -1

  . مايع مبرد همان آب می باشد -2

ارجی لوله های اواپراتور  آب توسط پمپ رفيژراند بر روی سطح خ-3

  . پاشيده ميشود

 بخار آب از اواپراتور به ابزوربر کشيده می شود و توسط ليتيم برومايد -4

  که بر روی لوله 

  . های ابزربر پاشيده می شود جذب می گردد 

 ليتيم به دليل جذب آب رقيق می شود و برای اينکه غلظت آن را دوبار -5

  .  درون ژنراتور برده ميشود برگردانيم ، آب توسط پمپ به

 در ژنراتور به ليتيوم ما توسط گرمای ديگ حرارت داده می شود در -6

  .نتيجه آب به شکل بخار از ليتيوم جدا می گردد و دوباره بخار می شود 
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 بخار آب از ميان کندانسور عبور می کند ، در آنجا به لوله های سرد -7

 کند ، گرما از دست ميدهد و بخار به برخورد می) تقطير کننده(کندانسور 

  . آب تبديل می شود 

  

 آب دوباره به درون اواپراتور بازميگردد و چرخه باال دوباره تکرار می -8

  . شود 

  

از ژنراتور به " غليظ شده و مجدا) محلول جاذب( محلول ليتيوم برومابد -9

  . ابزوربر باز      می گردد  و چرخه جديد آغاز می شود

  

سرد و ليتيوم غليظ "  کارايی اين سيکل از طريق عبور ليتيم رقيق نسبتا-10

  . افزايش می يابد )  هيت ايکس چنجر( گرم از ميان مبدل حرارتی " نسبتا

  

  

 

 

 

  ))طريقه روشن کردن چيلر ابزربشن((
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   ابتدا پمپهای فنکوئل را روشن می کنيم -1

  

   پمپهای برج خنک کن را روشن می کنيم -2

  

کليد تابلو را روی روشن قرار دهيد و دکمه (يلر را روشن می کنيم  چ-3

  )ريست را بزنيد

  

  . بعد از چند بار پرج پمپ آبگرم را روشن می کنيم-4

  

   

  

 

 

  ))طريقه خاموش کردن چيلر ابزربشن((
  

  

   پمپ آب گرم را خاموش کنيد -1

  

  .  دقيقه ابرزبشن را خاموش کنيد 15 بعد از -2
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   را خاموش کنيد  پمپ فنکوئل-3

  

 . پمپ برج را خاموش کنيد -4

 

  

  :دما های معمول
1  

 درجه سانتی گراد ، 12 درجه فارنهايت معادل 54 ورودی اواپراتور -

  .  درجه سانتی گراد 6 درجه فارنهايت معادل 44خروجی آن 

  

  درجه سانتی گراد ، 132  درجه فارنهايت معادل 270 ورودی ژنراتور -2

  .  درجه سانتی گراد 110 درجه فارنهايت معادل 230خروجی آن 

  

  درجه سانتی گراد ، 29 درجه فارنهايت معادل 85 ورودی کندانسر -3

  .   درجه سانتی گراد 35 درجه فارنهايت معادل 95خروجی آن 

  

 درجه سانتی گراد ، خروجی آن 30 و حداکثر 25 ورودی برج حداقل -4

  .  گراد   درجه سانتی45 و حداکثر 38حداقل 

  

  

ويي  يد ش ه اس   طريق
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  . فقط بايستی ابزوربر و کندانسور را اسيد شويی کرد-1

    

 درصد جهت شتشو استفاده 33يا 10 بايستی از اسيد دی اکسی کلر -2

  .  ليتر اسيد الزم است100" تن معموال100برای يک چيلر .کرد

  

 از  ابتدا ورودی پمپ را به ابزوربر وصل می کنيم و برگشت آن را-3

  .کندانسور بر ميگردانيم 

  

  بايستی شيرهای ابزوربر را ببندبم يا با فلنچ کور آنها را کور کنيم و -4

  .همچنين اواپراتور

  

روی لوله ورودی ابزربر يک بوشن درپوش جوش داده اند که "  معموال-5

تزريق کنيم و روی لوله کندانسور هم همين کار را ما بايد اسيد را از آنجا 

  .انجام داده اند جهت برگشت اسيد
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  :عالئم کريستال
  

  . دمای اواپراتور باال ميرود-1

  

  . سطح محلول در شيشه آبنما درا بزوربر کاهش می يابد-2

  

  . ورودی پمپ سلوشن خالی می ماند و ايجاد صدا می کند-3

  

  

  

  

 

  :رفع کريستال
  

  

  .  هرگز در هنگام کريستال وکيوم نکنيد -1

  

 سنسورهای کنترل کننده آب سرد و سنسور درجه حرارت کم مايع مبرد -2

  . را از غالف بايستی خارج کرد 
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  .  پمپ آب کندانسور و فن برج را خاموش کنيد-3

  

  )رفيژراندو سلوشن. ( پمپ آب سرد و پمپ سلوشن در حال کار باشند -4

  

  را باز کنيد ) آب( مبرد  شير مايع-5

  

  

  :نکته های مهم
  

 وقتی چيلر خاموش باشد می توانيم ليتيم به آن تزريق کنيم به شرطی :1نکته 

  .که وکيوم داشته باشد 

  

يعنی در . وقتی چيلر روشن باشد می توانيم  ليتيوم از آن بگيريم  : 2نکته 

  . حالت روشن ديس شارژ است و در حالت خاموش ساکشن

  

هر وقت اهرم شير برقی به طرف الکترو موتور شير برود يعنی  : 3 نکته

  . شير دارد بسته می شود و برعکس شير دارد باز می شود 

  

و دو عدد شير گازی سايکل ) 3و1(شيرهای مخصوص پرج گيری :4نکته 

  . در هنگام کار چيلر بايستی باز باشند ) دوتای عقبی(گارد 
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 بايستی شير بخار و يا آب داغ ورودی به هنگامی که برق ميرود :5نکته 

  . چيلر را ببنديم 

  

  .  درصد باشد 59 درصد تا 57 غلضط ليتيوم برومايد بايستی بين  :6نکته 

  

 درجه سانتی گراد پايين تر 25درجه حرارت آب برج هميشه از  :7نکته 

  .نرود 

  

) مليتيو(هنگامی چراغ سايکل گارد روشن می شود که سطح مواد :8نکته 

در اين مواقع شير سايکل گارد به طور اتومات عمل می کند . باال رفته باشد

  . و همه چيز را به حالت عادی بر ميگرداند 

  

   ميليمتر جيوه باشد620فشار وکيوم موجود در چيلر بايستی  : 9نکته 

620 mmhg  

  

پمپ سلوشن برای ليتيوم برومايد است و پمپ رفيژراند برای آب  : 10نکته 

  طرمق
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داخل لوله های مسی که در ابزربر قرار دارند آب برج خنک کن  : 11نکته

می باشد و روی لوله های مسی ابزربر به وسيله افشانک ، ليتيم برومايد 

  . پاشيده می شود 

  

 داخل لوله های مسی که در کندانسور قرار دارند آب برج خنک  :12نکته 

  .  ژنراتور پاشيده می شود کن می باشد و روی لوله های آن آب گرم از

  

داخل لوله های مسی در مبدل حرارتی ليتيوم خنک تر است و  :13نکته 

  . روی لوله های مسی ليتيوم داغ می باشد 

  

داخل لوله های مسی ژنراتور آب داغ است و روی آن ليتيوم می  :14نکته 

  پاشد

  

  

  

  

  طريقه پرج گيري
  

شيرسمت راست مخزن (بنديم  را می 1 ابتدا مطابق شکل شير شماره -1

  )پرج

  )شير زير مخزن پرج( را مطابق شکل می بنديم 3 بعد شير شماره -2
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   بعد از چند ثانيه صدای شکستن می دهد -3

شيری ( را باز می کنيم تا هوای داخل آن تخليه شود 2 شير فلکه شماره -4

  ) که با شلنگ در داخل ضرف قرار دارد

   را باز می کنيم 3 شير فلکه شماره  ابتدا بعد از مراحل باال-5

 را باز ميکنيم تا مواد داخل ظرف ما را دوباره 2 سپس شير فلکه شماره -6

  . دستگاه به داخل بکشد 

  . و در آخر شير فلکه شماره يک را باز ميکنيم-7

           


