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هاي تبرید تراکمی مایع و بخار در کنار یکدیگر قرار دارند و بـه دلیـل تـراکم پـذیر     در اواپراتور و کندانسور سیستمنکته: 

لوله کشـی آب سـرد در   بودن گازها نیازي به نصب منبع انبساط در مدار تبرید نیست، در واقع منبع انبساط براي سیستم 

  گردش(سیرکوالسیون) ضروري است تا تغییرات حجم ناشی از تغییرات دماي مایع تراکم ناپذیر را دمپ کند.

  محاسبه و انتخاب پمپ سرکوالتور: 4-2-17

هاي قبل ذکر گردید، براي انتخاب پمپ سیرکوالتور احتیاج بـه دبـی و   بطوري که در فصل الف) براي گردش آب سرد:

  کنیم.مپ داریم تا با مراجعه به کاتالوگ مدل مناسب را تعیین میهد پ

  شود:ـ دبی پمپ : در صورت مشخص بودن ظرفیت برودتی اواپراتور، دبی پمپ سیرکوالتور از فرمول ذیل محاسبه می 1
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اي باشد که آب را تا دورترین واحد حرارتی سیستم به گـردش درآورد. بنـابراین بایـد بـر افـت      باید به اندازهـ هد پمپ ـ    2

کشی به صـورت مفصـل در   هاي لولهکشی بسته (انواع سیستملولههاي فشار در مسیر غلبه کند. توجه شود که در سیستم

  شود.کشی تشریح شده است) ارتفاع هیدرواستاتیکی که آب بایستی پمپ شود در محاسبه هد پمپ وارد نمیفصل لوله

ها و ... در یافت فشار در مسیر عبارت است از افت فشار ناشی از اصطکاك جریان با جدار لوله و افت فشار در شیرها، زانوی

درصـد طـول    50کشی معقول باشد می توان این افت فشـار را تقریبـاً معـادل    صورتی که تعداد اتصاالت و سرعت در لوله

در  Aو  ،RLو  SL بـه ترتیـب   مسیر رفت و برگشت درنظر گرفت. اگر طول مسیر رفت و برگشت به دورترین واحد حرارتـی 

  محاسبه می شود. به صورت زیرهد پمپ و  کشیمعادل کل مسیر لولهباشد، طول صد معادل افت در اتصاالت 
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. پمپ را بایستی دقیقاً بر اساس افت فشاري که محاسبه شده و بدون در نظر گرفتن ضـریب اطمینـان محاسـبه نمـود     نکته:

ها نو هسـتند،کمتر از مقـدار محاسـبه شـده اسـت. در      چراکه معموالً میزان افت فشار در اوایل کار تأسیسات زمانیکه لوله

یابـد، و موجـب افـزایش    توسط پمـپ جریـان مـی   صورتی که هد پمپ سیرکوالتور بیش از مقدار الزم باشد، دبی بیشتري 

شود. همچنین پمـپ بـه قـدرت بیشـتري نیازمنـد      سیستم لوله کشی میسرعت سیال در لوله و احتماال ایجاد سر و صدا در 

  باشد و ممکن است تحت اضافه بار کار کند.می

  ب) براي گردش آب از کندانسور به برج خنک کن:

  براي انتخاب پمپ سیرکوالتور براي گردش آب از کندانسور به برج خنک کن نیز باید دبی و هد پمپ را محاسبه نماییم:
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کاري کندانسور در کاربردهاي تهویه مطبوع با سیستم هاي دبی تقریبی آب مورد نیاز جهت خنکـ دبی پمپ ـ  1

  شود.در نظر گرفته می تبرید تن بر gpm 4و  5، 3تراکمی، جذبی تک اثره و دواثره به ترتیب  

 Ton  سرمایی چیلر   ,    
GPM

GPM or
Ton

 
   

3 4   چیلر  خنک کننده کندانسور دبی آب 5

باشـد،  در صد معادل افت در اتصاالت  Aو  ،RLو  SL به ترتیب برجاگر طول مسیر رفت و برگشت به دورترین ـ هدپمپ ـ    2

  محاسبه می شود. به صورت زیرهد پمپ و  کشیطول معادل کل مسیر لوله
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ــه: ــال      نکت ــاهش احتم ــد ک ــی مانن ــه دالیل ب

ــپ و    ــه پم ــوبات ب ــدم ورود رس ــیون، ع کاویتاس

گرفتگی مـداوم صـافی پمـپ، بهتـر اسـت پمـپ       

گردش آب برج خنک کن چیلر، قبل از کندانسور 

  چیلر قرار گیرد.

  

  ) فلودیاگرام چیلر تراکمی با کندانسور آبی 2 -4شکل (

  

  

  

  13(EER)وري انرژيو نسبت بهره COP(12راندمان، ضریب عملکرد( 4-3

eva                    .عبارت است از نسبت بار برودتی اواپراتور به ظرفیت حرارتی کندانسور راندمان: 1- 3- 4

cond
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Q
  1  

  عبارت است از بار برودتی اواپراتور (اثر تبرید) به توان مصرفی کمپرسور  ضریب عملکرد: 2- 4-3
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به توان مصرفی  Btu/Hrعبارت است از بار برودتی اواپراتور یا اثر تبرید برحسب وري انرژي:نسبت بهره 3- 4-3

   .Wattکمپرسور بر حسب 
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12- Coefficient of Performance 

13 -Energy Efficiency Ratio 
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  تر است و راندمان آن باالتر خواهد بود.دستگاه باالتر باشد، از نظر اقتصادي با صرفه C.O.Pهر چه  نکته:

اي و دو چیلرهـاي جـذبی یـک مرحلـه    ضـریب عملکـرد  است و  5تا  2چیلرهاي تراکمی معموالً بین  ضریب عملکرد نکته:

  می باشد.1و  6/0اي به ترتیب درحدود مرحله

درجـه سلسـیوس)    30درجه سلسیوس) و دماي کندانسـور ( -15مثال: چنانچه در یک سیکل تبرید، دماي اواپراتور (

 سیکل کدام است؟ آلباشد، ضریب عملکرد ایده

1 (7/5          2 (7/2  

3 (7/3          4 (7/1          

  ) پاسخ صحیح است. 1گزینه (پاسخ: 

/
/

( / ) ( / )
C C

H C H C

T T
COP COP

T T T T


    

    

273 15 15
5 73

273 15 30 273 15 15
  

  

EER,مثال: کدام یک از روابط زیر در مقایسه  COP صحیح است؟ 

1 (/COP EER0 293        2(COP EER12 

3 (/COP EER 3 5        4 (COP EER 16      

  ) پاسخ صحیح است. 1گزینه ( پاسخ:

  14هاي صرفه جویی در مصرف انرژيتکنیک 4- 4-3

 ) در چیلرهاي سرعت ثابتConstant Speed Chillers به ازاي هر یک درجه فارنهایت افزایش دماي آب (

  درصد افزایش می یابد. 2تا  1) کارایی چیلر chilled waterسرد(

 )در چیلرهاي سرعت متغییرVariable Speed Chillers به ازاي هر یک درجه فارنهایت افزایش دماي آب سرد (

)chilled water درصد افزایش می یابد. 4تا  2) کارایی چیلر  

 ) به ازاي هر یک درجه فارنهایت کاهش دماي آب خنک کننده کندانسورcondenser water temperature (

 درصد افزایش می یابد. 2تا  1کارایی چیلر 

با سوپر هیت شدن گاز مبرد در خروجی کویل اپراتور( سوپر هیت شدن با دماي کمی باالتر از دماي اشباع اتفاق  نکته:

امتر می افتد) موجب افزایش اثر تبرید یا همان مقدار سرمایش تولید چیلر می گردد که این عامل موجب افزایش پار

COP.( ضریب عملکرد چیلر ) می شود  

  تعویض هوا 4-4

موتورخانه تبرید باید مجهز به تعویض هواي مکانیکی باشد. البته در صورت قرار داشتن سیستم تبریـد در چهارطـاقی یـا    

متر از هر بازشو ساختمان، تعویض هوا مـی توانـد مکـانیکی یـا      6و در فضاي به فاصله دست کم  اسکلت باز به هواي آزاد

  طبیعی باشد. 

                                                      
14- Chiller Energy Saving Techniques 
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را، بـراي شـرایط کـار عـادي و اضـطراري       کم ظرفیت تخلیه هواي موتورخانه به خـارج سیستم تهویه مکانیکی باید دست

یا نصب چند هواکش، براي تغییر مقـدار هـواي جابجـا    داشته باشد. البته گفتنی است که استفاده از هواکش چند سرعته 

شونده از شرایط اضطراري به شرایط عادي نیز امکان پذیر است. دقت شود که در تعویض هواي طبیعـی، محـل بازشـوها    

هـاي دسـت   ها باید داراي توري مقاوم در برابر خوردگی با چشمهباید با توجه به میزان غلظت مبرد، انتخاب شود و دریچه

  متر باشند. سطح مفید دهانه خروجی هوا، نباید از مقدار زیر کمتر باشد:میلی 5/6کم 

/F G0 138  

Fسطح مفید و آزاد دهانه بازشو، برحسب مترمربع  

Gب کیلوگرمجرم مبرد در بزرگترین بخش سیستم تبرید در موتورخانه، برحس  

مقدار تعویض هواي موتورخانه در شرایط کارکرد عادي باید به میزانی باشد که افزایش دماي هواي موتورخانه نسـبت بـه   

درجه سلسیوس نشود. همچنین هنگام حضور کارکنـان   10هاي گرمازا، بیش از هواي خارج در زمان کارکرد همه دستگاه

  ی هوا نباید از بیشینه ارقام زیر کمتر باشد:در موتورخانه تبرید، مقدار تخلیه مکانیک

 0025/0 مترمکعب در ثانیه براي هر مترمربع از سطح موتورخانه  

 009مترمکعب در ثانیه براي هر نفر /  

زمانی که هشدار آشکارساز فعال می شود، نبایـد از مقـدار محاسـبه شـده     ، حجم تخلیه مکانیکی هوا در شرایط اضطراري

  باشد: توسط رابطه زیر کمتر

Q k G  

SI :/kدر سیستم  0 07 ،G  برحسب کیلوگرم وQ برحسب مترمکعب در ثانیه؛  

IP :kدر سیستم  100 ،G  برحسب پوند وQ .برحسب فوت مکعب در دقیقه  

Q  حجم تخلیه مکانیکی هوا در واحد زمان
  

G جرم مبرد در بزرگترین بخش سیستم تبرید در موتورخانه  

کیلـوگرم اسـت سـطح مفیـد دهانـه       100موتورخانه تبرید که جرم مبـرد در آن   مثال: در تهویه طبیعی یک

           خروجی هوا از بازشو، باید دست کم چه مقدار باشد؟

 مترمربع1) 4    مترمربع4/1) 3    مترمربع2) 2    مترمربع5/2) 1

) از مبحـث چهـاردهم مقـررات ملـی     2) قسـمت ( 4ـ    5ـ    13ـ    14) پاسخ صحیح است. طبـق بنـد (  3گزینه ( پاسخ:

  ساختمان، و آنچه در باال تشریح شد سطح مفید دهانه خروجی هوا، نباید از مقدار زیر کمتر باشد:

/F G0 138  

/ / /F m m  2 20 138 100 1 38 1 4  

مترمربع چهار دستگاه چیلر تراکمی نصب شده است که یـک   200مثال: در یک موتورخانه تبرید به مساحت 

باشـد، مقـدار    A1کیلوگرم ماده مبرد از نوع  100باشند. اگر هر دستگاه محتوي دستگاه به عنوان ذخیره می

        باید .......... باشد.تعویض هواي موتورخانه در شرایط اضطراري دست کم 

  مترمکعب در ساعت 7560) 2    مترمکعب در ساعت 10080) 1

  مترمکعب در ساعت 1800) 4    مترمکعب در ساعت 2520) 3
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) قسـمت (ث) از مبحـث چهـاردهم مقـررات ملـی      4ـ    5ـ    3ـ    14) پاسخ صحیح است. طبـق بنـد (  3گزینه ( پاسخ:

دار تعویض هوا در شرایط اضطراري موتورخانه تبرید نباید از مقدار زیر کمتر )؛ و آنچه در باال بیان شد مق1391ساختمان(

Q                                        باشد:                                                                                      k G  

  باشد. بنابراین:می K= 0/07مقدار  SIکه در سیستم 

/ / / / /Q m s Q m hr     3 30 07 100 0 7 0 7 3600 2520 
شود (هرکدام بزرگتر بود). فرض بر این است کـه تمـام   توجه شود که فقط محتوي مبرد یکی از چیلرها در نظر گرفته می

  کنند.چیلرها همزمان نشت نمی

  تبرید جذبی 4-5

زربر تشکیل می شوند و از نظر نوع سیال مبرد به دو نوع چیلرهاي جذبی از قسمت اصلی اواپراتور ، کندانسور ، ژنراتور و اب

آب ) تقسیم می شود. چیلر هاي جذبی معمـوالً در ظرفیـت هـاي زیـاد ، بیشـتر مـورد        –) و ( آمونیاك libr -چیلر ( آب

ف  استفاده قرار می گیرند و از نظر مصرف برق این چیلرها نسبت به چیلرهاي تراکمی کم مصرف ترند ولـی از نظـر مصـر   

سوخت نظیر گاز و یا گازئیل و ..... مصرف زیادي دارند و از این لحاظ توجیه اقتصادي ندارند  و مصـرف آب ایـن چیلرهـا    

از جملـه مشـکالت   . رزش چیلرهاي جذبی  خیلـی کمتـر اسـت   نیز بیشتر از چیلرهاي تراکمی است. سطح صدا و میزان ل

    .داردهزینه نگهداري و اپراتوري بیشتري هاي تراکمی است و هاي جذبی وجود تجهیزات بیشتر نسبت به سیستمسیستم

  هاي تراکمی است.هاي جذبی تقریباً دو برابر سیستمظرفیت برج خنک کننده سیستمنکته: 

  از چیلرهاي جذبی می توان براي سرمایش و یا به عنوان پمپ حرارتی براي گرمایش استفاده کرد.نکته: 

باشـد.  کند و لیتیوم بروماید جاذب میدر این سیستم، آب به عنوان مبرد ایفاي نقش می آب ـ لیتیوم بروماید:  4-5-1

با توجه به اینکه دماي جوش آب نسبت مستقیم با فشار آن دارد، اگر فشار آب افزایش یابـد، دمـاي جـوش هـم افـزایش      

و  C100دارد و متعارف، دماي جـوش  یابد. مثالً در شرایط استانیافته و اگر فشار کاهش یابد دماي جوش نیز کاهش می

/در فشار  atm0 /و در فشار یکصدم اتمسفر، آب در دماي  C81دماي جوش  5 C4 5 جوشد. اساس کار ایـن نـوع   می

چیلرهاي جذبی براساس کاهش فشار آب بنا نهاده شده است. بدین صورت که توسط پمپ خالء فشار مخـزن حـاوي آب   

/شود، تا حدود که به آن اواپراتور گفته می atm0 /کاهش یافته و آب در  01 C4 5 هـایی  گـر لولـه  جوشد. بنـابراین ا می

/Cحاوي مایع جاري، با دماي بیشتر از  54   در داخل مخزن فوق قرار داده شود، یک منبع گرم براي آب محسوب شـده

  شود.  و آب با گرفتن گرماي آن به جوش آمده و تبخیر می

ــی   ــورت م ــدین ص ــا ب ــن چیلره ــار ای ــیر ان  روش ک ــور از ش ــرد درون کندانس ــایع مب ــه م ــد ک ــرده  باش ــور ک ــاط عب بس

 Expansionvalve or restrictor شود. مایع مبرد درون اواپراتور که در فشار کم قرار گرفته با و به اواپراتور وارد می

شود و در نتیجه بخار مبرد با فشار کم مسـتقیماً وارد  جذب حرارت نهان خود از آب یا سیالی که باید سرد شود تبخیر می

اواپراتور به ابزوربر این است که محلـول مـاده    شود. علت ورود بخار مبرد ازگردد و توسط ماده جاذب جذب میابزوربر می

شـود حـرارت   ماده مبرد که در ماده جاذب حل مـی  گیرند،جاذب و ماده مبرد در فشار کمتري نسبت به اواپراتور قرار می
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محلول ماده مبرد و ماده جاذب توسط پمپ و تحت فشـار بـه ژنراتـور    . دهدخود را توسط آب برج در گردش از دست می

شود و در ژنراتور توسط بخار آب یا آب داغ یا شعله مستقیم حرارت گرفته و ماده مبرد بخار شده و از ماده جاذب می وارد

باشـد) و  رود (چون فشار کندانسور کمتـر از فشـار ژنراتـور مـی    شود. بخار حاصله به طور مستقیم به کندانسور میجدا می

رد از طریق یک شیر فشار شکن (که فشار را با فشار داخـل ایزوربـر برابـر    ماده جاذب که مقدار کمی ماده مبرد در خود دا

دهـد  گردد. بخار ماده مبرد در کندانسور حرارت نهان خود را به آب برج (به طور غیرمستقیم) میکند) وارد ابزوربر میمی

ي تولیدي محـدودیت دارنـد. بـه    شود. این چیلرها در حداقل دماگردد و سیکل کار مجدداً تکرار میو کندانس (مایع) می

هـا در تهویـه مطبـوع بسـیار     این معنی که به واسطه سیال مبردشان امکان ایجاد دماهاي زیرصفر را ندارند. ایـن سیسـتم  

  کاربرد دارند.

تن  1500تن تا  100چیلرهاي ابزورپشن از ظرفیت  نکته: kw kw325   شوند.ساخته می 5280

  ب ـ لیتیوم بروماید:آ اجزاء سیستم جذبی

ي یکبار گذر یا چند بار گذر، یک تشت مبرد و یک هدر پاشش مبرد ي لولهاواپراتور شامل یک مجموعه اواپراتور:

خواهد خنک هاي حاوي سیالی که میهایی روي لولهباشد. مبرد (آب) از طریق پمپ مبرد پمپاژ شده و توسط نازلمی

برد (آب) ، سیال درون لوله خنک خواهد شد. فشار این مخزن و مخزن ابزوربر شود پاشیده شده و به علت تبخیر م

atm/010 باشد. مجموعه اواپراتور و ابزوربر درون یک پوسته قرار دارند و معموالً قسمت پایین چیلر را تشکیل می

بخار مورد نیاز است و براي  hr/lb5/18براي چیلرهاي جذبی تک اثره تقریباً به ازاي هرتن تبرید به مقدار دهد.می

  تقلیل می یابد. hr/lb10اثره این مقدار به حدود  2چیلرهاي جذبی 

دهند تا از یک طرف محلـول رقیقـی   براي افزایش راندمان سیستم، یک مبدل حرارتی بین ژنراتور و ابزوربر قرار می نکته:

  گردد خنک گردد.رود گرم شود و از طرف دیگر محلول غلیظ که از ژنراتور به ابزوربر برمیکه از ابزوربر به ژنراتور می

  گ است.لیتیوم بروماید یک نوع نمک مایع زرد رن نکته:

تنظیم دماي جاذب جهت جلوگیري از کریستالیزاسیون و ادامه عملکـرد نرمـال سیسـتم ضـروري اسـت. ابزارهـا و        نکته:

ها استفاده از شیر سه راهه الکتریکی (موتوري) روشهاي مختلفی بدین منظور به کار گرفته می شود. یکی از این روش

  کننده است.در مسیر رفت به برج خنک

هاي یکبار گذر یا چند بار گذر، هدر پاشش و قسمت پـایینی پوسـته (کـه    مانند اواپراتور شامل یک مجموعه لوله ابزوربر:

هایی که در داخل ابزوربر قرار دارد جریان یافتـه  باشد. آب برج از میان لولهي محلول است) میمانند یک تشت ذخیره

  یابد.شود و قدرت جذب بخار آن افزایش میو خنک می ها پاشیده شدهو محلول لیتیوم بروماید روي این لوله

هایی چند بار گـذر  که از بخار استفاده شود) و یا لولههاي یکبار گذر (هنگامیژنراتور معموالً داراي یک دسته لوله ژنراتور:

کندانسـور در یـک    ي ژنراتور وباشد. مجموعهمی F 260باشد. آب داغ معموالً (هنگامیکه از آب داغ استفاده شود) می

و  3/0، 1/0مطلق آن وابسته به چند اثره بودن چیلر مـی توانـد   گیرند و فشار پوسته و در قسمت فوقانی چیلر قرار می

  باشد. ( در چیلرهاي شعله مستقیم)بار 5/0حتی 

شـدن  کندانس کاري برج در آن جریان داشته و باعثباشد که آب خنکي یکبار گذر میشامل یک دسته لوله کندانسور:

  شود.اند میبخارات خروجی از ژنراتور که به کندانسور آمده
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  باشد.شود میچیلرهاي جذبی داراي یک یا دو پمپ محلول که زیر پوسته پایینی نصب می پمپ محلول:

  باشد.ي این پمپ انتقال محلول رقیق لیتیوم بروماید به ژنراتور میوظیفه پمپ ابزوربر:

آن سیرکوالسـیون   شود هستند و وظیفـه یلرها داراي یک پمپ مبرد که زیر پوسته پایینی نصب میي چهمه پمپ مبرد:

  باشد.هاي اواپراتور میهاي اوپراتور و پاشیدن مبرد روي لولهپاشمبرد به آب

را کـه   مبدل حرارتی براي بهبود کارایی سیستم است. این مبدل، حرارت محلول غلیط خروجی از ژنراتور مبدل حرارتی:

رود، به محلول نسبتاً خنک و رقیق خارج شده از ابزوربر کـه بـه سـوي ژنراتـور در جریـان اسـت،       به طرف ابزوربر می

  کند.منتقل می

جهت ایجاد خالء و تخلیه هوا و هرگونه گازهاي غیر قابل کندانسی از سیستم، هد چیلر به یک پمـپ تخلیـه    پمپ خالء:

  شود.ه در هر هفته پیشنهاد میشود. حداقل یکبار تخلیمجهز می

هـاي آب پیونـد   یک نمک جاذب رطوبت اسـت، یـون لیتیـوم در محلـول لیتیـوم برومایـد، بـا مولکـول         لیتیوم بروماید:

ي لیتیـوم  گردد. غلظت مورد اسـتفاده دهد که باعث ایجاد اثر جذبی الزم براي کارکرد چیلر میقدرتمندي تشکیل می

  درصد است. 62تا  58ن بروماید در چیلرهاي جذبی بی

کنـد. ایـن   باشـد و آب نقـش جـاذب را بـازي مـی     در این سیستم آمونیاك به عنوان مبرد مـی  آب ـ آمونیاك:  4-5-2

فشـار   گیرنـد. هاي بزرگ مورد استفاده قرار میتر از صفر را دارند و بیشتر در ظرفیتها امکان تولید دماهاي پایینسیستم

  است. psi50ود کار چیلر جذبی آمونیاکی حد

  

  هاي تراکمی و جذبی)مقایسه سیستم3-4شکل (

   مثال: در سیستم تولید برودت جذبی:

 ) نمک لیتیوم بروماید مبرد و آب واسط انتقال حرارت است.1

  کند.) نمک لیتیوم بروماید فقط به عنوان جاذب بخار آب عمل می2

  کنند.عمل می) نمک لیتیوم بروماید جاذب و آب خالص به عنوان مبرد 3

  3و  2) موارد 4

  باشد. در سیستم چیلرهاي جذبی، نمک لیتیوم بروماید جاذب و آب مبرد است.) صحیح می3گزینه ( پاسخ:
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  مشخصات چیلر جذبی لیتیم بروماید ـ آب  غیرمستقیم) 4-4جدول(    

  ايدو مرحله  ايیک مرحله  

  (گیج) Kpa790  (گیج) Kpa80تا  60  فشار ورودي بخار

 بخار kg10یا  Kw51/1تا  48/1  مصرف بخار (در هر کیلووات تبرید)
 kg5یا  W 810تا 780

  بخار

  دماي سیال داغ ورودي
تر براي بکارگیري هاي کوچک، در بعضی از دستگاهC132تا  115

  رسد.هم می C88تا  15گرماي اتالفی
 C188  

  تبرید)نرخ ورود گرما (در هر کیلووات 
 Kwهاي کوچکتر به ، در بعضی از دستگاهKw 54/1تا  51/1

  رسد.میهم  43/1
Kw83/0  

  C 30  C 30  دماي خنک کننده ورودي

جریان آب خنک کننده (در هر کیلووات 

  تبرید)
 mL/s65هاي کوچکتر تا ، در بعضی دستگاهmL/s 115  65  تاmL/s80  

  C 7/6  C 7  دماي آب سرد (خروجی)

  آب سرد (در هر کیلووات تبرید)جریان 
/mL s43المللی کوچک تا هاي بین، در بعضی دستگاه

/mL s47  
/mL s43  

  W11تا  3  هاي کوچکتردر بعضی دستگاه W1با حداقل  W 11تا  3  توان الکتریکی (در هر کیلووات تبرید)

  هاي اسمیظرفیت
هاي در بعضی دستگاه Kw  35تا  18با  Kw 58000تا  180

  کوچکتر
  Kw 6000تا  350

  اي معمول) مشخصات چیلر جذبی لیتیم برماید ـ آب شعله مستقیم دو مرحله5-4جدول(

  مشخصات عملکرد

  Kw1/1تا  1  مصرف سوخت (در هر کیلووات تبرید)

COP 92/0  1تا  

  C30  دماي آب خنک کننده ورودي

  mL/s81تا  79  جریان آب خنک کننده (در هر کیلووات تبرید)

  C7  دماي آب سرد خروجی

  mL/s43  جریان آب سرد (در هر کیلووات تبرید)

  Kw11تا  3  توان الکتریکی (در هر کیلووات تبرید)

  Kw5300تا  350  هاي اسمی ظرفیت

  T.R1500تا  100  هاي اسمی برحسب تن تبرید ظرفیت

 copمثال: مصرف انرژي گرمایی در مبردهاي شعله مستقیم جذبی لیتیوم بروماید براي هر کیلو وات انرژي سـرمایی و  

   دستگاه تقریبا برابر است با:

  5/0) دو کیلو وات و 2    1) یک کیلو وات و 1

  2و  ) یک کیلو وات4    3/0) سه کیلو وات و 3

  باشد.  می صحیح) 1گزینه ( پاسخ:

                                                      
کند. لذا استفاده از گرماي تلف شده انرژي ورودي استفاده می نتبرید جذبی به جاي انرژي مکانیکی یا الکتریکی، از حرارت به عنوا -15

  نماید.تواند جذابیت اقتصادي باالیی را براي تبرید جذبی ایجاد می
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  مقایسه چیلرها 4-6

  ) مقایسه چیلرها6-4جدول(

   باشد؟براي کدام نوع از چیلرها بیشتر می (cop)مثال: ضریب عملکرد 

 اي (کمپرسوري)) چیلر ضربه2    ) چیلر جذبی دایرکت فایرد1

  ) چیلر جذبی دبل افکت از نوع بخار فشار باال4  اي از نوع آب گرم دماي پایینچیلر جذبی یک مرحله) 3

  باشد. ضریب عملکرد چیلرهاي تراکمی (کمپرسوري) از چیلرهاي جذبی بیشتر است.) می2گزینه ( پاسخ:

اخـتالف دمـاي آب ورود و   درجه سلسیوس  5/4تن سرمایی و  100اي به ظرفیت مثال: در یک چیلر کمپرسوري ضربه

    خروج، به ترتیب میزان جریان آب سرد و برق مصرفی تقریبی چیلر کدام است؟

  کیلووات 120کیلوگرم در ساعت ـ  7500) 2    کیلووات 90کیلوگرم در ساعت ـ  67200) 1

  کیلووات 50کیلوگرم در ساعت ـ  40000) 4    کیلووات 90کیلوگرم در ساعت ـ  59000) 3

  باشد، بنابراین:می Btu/hr 12000 ) پاسخ صحیح است. هر تن سرمایی برابر با1گزینه ( پاسخ:

/Q BTU hr  100 12000 1200000  

  کیلوکالري در ساعت است، بنابراین، 96/3برابر  BTUهر 

/

.

/
/

( ) ( )
( / sec) ( / sec)

( ) /

( / sec) / / sec / sec
/

if T Ceva eva

Q KCal hr

Q cal Q cal
V m V m

T C

V m m m kg

 

 

  
  


   



 




4 53 3

6

3
3 3

6

1200000
303030

3 96

1000 1000 4 5 10

303030 10
67 340 67340

4 5 10

  

  می باشد. KW/Ton 20/1-80/0اي در حدود همچنین با توجه به جدول باال میزان مصرف انرژي در چیلرهاي ضربه

  

  COP  نرخ مصرف انرژي  ظرفیت  نوع چیلر

 تراکمی

Compression 

 KW/Ton 0,85-0,55  8,39-4,14  تن و باالتر Centrifugal( 200سانتریفوژ (

  KW/Ton 1,20-0,80  4,50-3,00  تن و کمتر Reciprocating(  200رفتی برگشتی (

  )Rotaryدورانی (
Screw  1000-50 تن  

KW/Ton 1,50-1,00  3,50-2,34  
Scroll  100 تن و کمتر 

  جذبی

Absorption  

 Absorption (Steam or Hot Water)چیلر جذبی غیر مستقیم

 ايیک مرحله
  تن و بیشتر 100

Btuh/Ton 18750  0,64  

  Btuh/Ton 12250  0,98  ايدو مرحله

  Absorption (Gas or Oil)چیلر جذبی شعله مستقیم 

 سوخت گاز

  تن و بیشتر 100

Btuh/Ton 11720  1,02  

  Btuh/Ton 12440  0,96  سوخت مایع


