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  چیلر .1

رگ بز يهاساختماندر این امر سرمایش آن در فصل تابستان است ،  نیتأمیکی از نیازهاي هر ساختمانی 
برق  مصرف لیبه دل باشندیم	چیلرهاي جذبی و تراکمی  ، چیلرها معموالً ردیپذیمچیلر انجام  با استفاده از

زیاد توسط چیلرهاي تراکمی (کمپرسوري) امروزه چیلرهاي جذبی از استقبال خوبی در میان مهندسین مشاور 
 رارتی، این نوع چیلرها بجاي انرژي برق از انرژي ح اندشدهمسکونی و اداري برخوردار  يهاساختمانو صاحبان 

و داراي قطعات متحرك کمتري نسبت به انواع کمپرسوري هستند و با  ندینمایمبراي تولید سرما استفاده 
مربوط به تعمیرات  يهانهیهزمیزان خرابی و  هاآنمورد استفاده در  يهاپمپتوجه به ماهیت چرخشی کار 

دون ب باًیتقربسیار کمتر از انواع تراکمی بوده و  هاآن، همچنین صداي  باشدیمکمتر از انواع تراکمی  هاآن
جنبی از جمله هزینه مربوط به خرید امتیاز برق و دیماند مربوطه  يهانهیهزلرزش هستند ، با در نظر گرفتن 

 یتوجهقابلجاري چیلر تراکمی ، چیلرهاي جذبی از نظر اقتصادي نیز داراي مزیت  يهانهیهزو همچنین 
 لفی از چیلرهاي جذبی عبارتند از :هستند ، انواع مخت

 ضدکریستال گرم آب چیلرهاي .1

   (Single Effect) اثره تک بخار چیلرهاي .2
  (Double Effect)  اثره دو بخار چیلرهاي .3
  (Direct Fired)  مستقیم شعله چیلرهاي .4

  
  چیلر جذبی -1شکل 
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 یجذب چیلر عملکرد .2

 525درجه سانتیگراد برابر  100در چیلرهاي جذبی مایع مبرد آب است براي آب گرماي نهان تبخیر در 
، اوریمبی پایین را آب پایین آورد اگر فشار در سطح توانیمکیلوکالري بر کیلوگرم است. دماي جوش آب را 

اتمسفر، آب در  1/0درجه سانتیگراد و در  81اتمسفر صنعتی باشد، دماي جوش  5/0اگر فشار مطلق آب  مثالً
، شودیم. به عکس هر چه فشار بیشتر شود، درجه حرارت جوش نیز زیادتر جوشدیمدرجه سانتیگراد  5/4

 . در چیلرهاي جذبی مایع دیگريجوشدیمدرجه سانتیگراد  147اتمسفر برسد، آب در  5/3اگر فشار به  مثالً
 يراب نیز به عنوان ابزوربر (جذب کننده) براي جذب بخارهاي آب وجود دارد که بیشتر از محلول لیتیم برماید

محلول داراي قدرت جذب بخار آب زیاد است و سمی و قابل انفجار نیست  این زیرا. شودیم استفاده منظور این
 .کندینمو همچنین ایجاد ترکیبات مضر 

  مختلف چیلر جذبی يهابخشآشنایی با  .3

 رگشتی آب ب يهالولهیکنواخت روي دسته  کامالً به صورتمبرد توسط سیستم توزیع خاصی  : اواپراتور
 هالولهمحفظه اواپراتور تبخیر شده و باعث سرد شدن آب داخل  نییپافشار  لیبه دلاز ساختمان ریخته و 

 .شودیم

 : بخار مبرد  ، زدیریم هالولهیکنواخت روي  کامالً صورتبه لیتیوم بروماید توسط سیستم توزیع  ابزربر
تم ، به دلیل عدم استفاده از سیس گرددلیتیوم بروماید در ابزربر جذب میدر اواپراتور توسط محلول  دشدهیتول

قدیمی نازل در توزیع لیتیوم بروماید امکان گرفتگی یا افتادن نازل و همچنین ریختن مایع بدون تماس با 
  .در اثر پاشش توسط نازل وجود ندارد هالوله

 ج تبادل حرارت با آب ورودي از بر لیبه دلتوسط ژنراتور در کندانسور  دشدهیتولبخار مبرد  : کندانسور
  .شودیمو جهت استفاده مجدد راهی اواپراتور  رشدهیتقط کنندهخنک

 ی جذب چیلرهاي يبندطبقه انواع         .4

 :شوندیم يبندطبقهذبی به سه شکل هاي جچیلر

 از نظر منبع حرارتی مورد استفاده در ژنراتور يبندطبقه -1

 جذبی آب گرم چیلرهاي الف. 

 جذبی آب داغچیلرهاي ب. 

 جذبی بخار چیلرهاي ج. 



جذبی چیلر  

 

3 
 

 جذبی شعله مستقیمچیلرهاي د. 

  استولی چیلرهاي شعله مستقیم فراگیر تر  باشدیمها موجود نوع چیلردر حال حاضر تمامی این. 

 از نظر ماده مبرد و جاذب يبندطبقه -2

 جذبی لیتیم برومایدچیلرهاي الف.  

 جذبی آمونیاكچیلرهاي ب. 

 جذبی سیلیکاژلیچیلرهاي ج. 

  دندارن وسیعی کاربرد دیگر چیلرهاي و شوندیم استفاده حاضر حال در برومایدي لیتیمچیلرهاي. 

 از نظر چرخه تغلیظ جاذب يبندطبقه -3

 بروماید لیتیم اثره تک جذبیچیلرهاي الف. 

 جذبی دو اثره لیتیم برومایدچیلرهاي ب. 

 جذبی سه اثره لیتیم برومایدچیلرهاي ج. 

 یاکیآمون يامرحلهجذبی یک چیلرهاي د. 

 آمونیاکی يامرحلهجذبی چند چیلرهاي ه. 

  استفاده را در حال حاضر دارند نیشتریبدو اثره لیتیم بروماید چیلرهاي. 

  
 سیکل عملکرد چیلر جذبی -2 شکل
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  ضدکریستال گرم آب چیلرهاي .5

اداري و مسکونی با  يهادر ساختمانمناسب جهت استفاده  يالهیوس ضدکریستالچیلرهاي آب گرم 
  .، که مایل به داشتن دستگاهی با راهبري ساده و بدون دردسر هستند اندمتوسطزیربناي 

 ضدکریستالی چیلرهاي آب گرم مزایای  .6

 
 کریستالیزاسیون یکی از معضالت اصلی سایر انواع چیلرهاي  :کریستالیزاسیون مشکل بروز عدم

شکل ، این م شدهانجامتمهیدات  لیبه دل ضدکریستالدر چیلرهاي آب گرم  در نتیجه باشدیمجذبی 
برخوردار است زیرا در یک ساختمان مسکونی یا  ییباالوجود ندارد ، این مسئله از اهمیت  اصوالً

براي  فنی و علمی کافی ییتوانااز  معموالًساختمان  ساتیتأساداري با زیربناي متوسط تیم نگهداري 
انواع  ریاز سالذا استفاده  مشکالت ناشی از بروز پدیده کریستالیزاسیون برخوردار نبوده و غلبه بر

رات غییدر سرمایش ساختمان در اثر مسائلی مانند ت یپ در یپباعث اختالل  تواندیمچیلر جذبی 
، تغییر بار ساختمان و عوامل دیگر شده و هزینه هاي گزافی را نیز به دماي هوا، قطع و وصل برق

  .ساکنان تحمیل نماید

 باعث بروز پدیده کریستالیزاسیون  اندییهوا ةدیپدقطع ناگهانی برق  :برق قطع مشکل وجود عدم
 عدم نیاز به این فرآیند قطع لیبه دلگردد ، اما در این چیلرها  يسازقیرقعدم انجام فرآیند  لیبه دل

 متیقرانگ، این چیلرها نیازي به تعبیه برخی لوازم جنبی  دینماینمناگهانی برق هیچ مشکلی ایجاد 
  .ندارند …از جمله ژنراتور برق اضطراري و 

 حساسیت زیاد چیلرهاي جذبی به دماي  :کنندهخنک برج مسیر در راهه سه شیر به نیاز عدم
 نندهکخنکباعث نیاز به استفاده از یک شیر سه راهه موتوري در مسیر آب برج  کنندهخنکآب برج 

کریستال به دلیل عدم وجود این حساسیت نیازي به نصب این وسیله  ، در چیلرهاي ضد گرددیم
  .نیست متیقگران

 توسط دیگ  دشدهیتولاین چیلرها از آب گرم  :ساختمان در موجود گرم آب دیگ از استفاده
، از آنجا که وجود این دیگ براي گرمایش  ندینمایمآب گرم ساختمان براي تولید سرما استفاده 

  .باشدینماضافی در این زمینه  يگذارهیسرمانیازي به  است يضرورفصل زمستان 

 با توجه به استفاده این چیلرها از آب گرم ،  :بخار پرهزینه و متیقگران ساتیتأس به نیاز عدم
کل مش هاآنمورد نیاز در چیلرهاي جذبی تک اثره) که نگهداري (هاي بخار نیازي به تعبیه سیستم

 .باشدینمو پرهزینه است 
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 هاستآننگهداري و راهبري ساده این چیلرها از مزایاي مهم  :ساده بسیار راهبري و نگهداري  ،
زیرا نیازي به حضور اوپراتور متخصص در زمینه چیلر جذبی وجود ندارد و اوپراتور موتورخانه با یک 

  .از عهده نگهداري این دستگاه برآید تواندیمآموزش چند ساعته 

 با توجه به آنچه که ذکر شد ، این چیلرها از قابلیت اعتماد باالیی برخوردار بوده  :باال اعتماد قابلیت
  . نمایند نیتأمسرمایش راحت و بدون دردسري را  توانندیمو 

 جاري  يهانهیهزهاي جنبی و همچنین چیلرها از نظر هزینه اولیه سیستماین  :اقتصادي مزایاي
 .از انواع مشابه هستند ترصرفهبه 

  
 کلی صورت به جذبیچیلرهاي  نگهداري و تعمیر .7

که در  کنندیمآب استفاده  - از سیکل آمونیاك ،تن 25تا  5چیلرهاي  ژهیبه واي جذبی هعضی از چیلرب
تا  100آن آمونیاك نقش مبرد را دارد و آب ماده جاذب است اما در اینجا بحث فقط به چیلرهاي با ظرفیت 

را  آب نقش مبرد چیلر این کنند درمی استفاده آب - بروماید لیتیوم سیکل از که شودیم 	تن محدود 1600
  جذبی عمدتاً شامل مراحل زیر است: نگهداري چیلرهاي دارد و محلول لیتیوم بروماید جاذب است.

 نشت ناپذیري) 1

نشت ناپذیر باشد حتی  کامالًخیلی مهم است که دستگاه  کنندهجذبزیاد موجود در بخش  خألبه دلیل 
تقطیر به دستگاه شده در نتیجه سیکل تبرید را  رقابلیغیک نشت کوچک موجب ورود هوا یا سایر گازهاي 

  .کندیممختل 

  گاز واحد تخلیه) 2

د نشت تا در صورت وجو شودیمتقطیر از دستگاه تعبیه  رقابلیغاین واحد براي تخلیه گاز و یا سایر گازهاي 
 و براي پی اندمتفاوتدر چیلرها  هیتخل يهاروشاز و تخلیه گ يواحدهابتواند به کار خود ادامه دهد  چیلرکم 

  مراجعه نمود. چیلر سازندهکارخانه  دستورالعملبردن به چگونگی کار باید به 

 هاپمپ) 3

هاي اولیه چیلرهاي بکار می روند مدل چیلربراي گردش دادن محلول مبرد و لیتیوم برماید در داخل  هاپمپ
 نمدهاي کاسه از تقطیر رقابلیغ گازهاي نشت از جلوگیري براي و 		نوع باز بودند يهاپمپجذبی داراي 

هاي اخیر چیلرهاي جذبی داراي سال تعویض گردد . مدل 2این کاسه نمدها باید هر  شودیم استفاده مکانیکی
  سال یک بار بازرسی شود. 4هر  باًیتقرورها و سایر اجزا باید و موت هااتاقانی باشندیمبسته  پمپ
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  سرویس يرهایش) 4

  .سال تعویض گردد 3یا  2شیرهاي سرویس بایستی هر 

  وسایل ایمنی) 5

دانسور آب کن کنندهخنکپایین و فلوسوئیچهاي آب سرد و آب -مثل قطع دما کنندهکنترلوسایل مختلف 
  ماه از نظر صحت کارکرد بازرسی شود. 6بایستی هر 

 نشت شیآزما) 6

 12با گاز نیتروژن شکسته شود و داخل آن با استفاده از ترکیب مبرد فریون  چیلر خألآزمایش باید  ندر ای
. در این مورد هرگز نباید از هوا استفاده شود برسی وجود یا عدم نشت نیز و نیتروژن تحت فشار قرار گیرد

  .ردیگیمتوسط نشت یاب الکترونیکی بسیار دقیق انجام 

  سایر موارد مربوط به نگهداري)7

 حسب رب که نمود توجه سازنده کارخانه ملدستورالع به باید دستگاه اجزاء سایر به مربوطدر تنظیم برنامه 
  :باشد زیر موارد شامل است ممکن دستگاه طرح

  برماید لیتیوم محلول اصالح -1
  الکل اکتان کردن اضافه -2
  کار حین نشت آزمایش اجراي -3
  باز يهاپمپ در بندي آب هايسیستم بازرسی -4
  ظرفیت کنترل موتورهاي يکارروغن -5
  محلول افشاننده سرهاي کردن تمیز و بازرسی -6
  معین زمانی يهادوره در برماید لیتیوم محلول تحلیل و تجزیه -7
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  چک لیست تعمیر و نگهداري چیلر جذبی -3شکل 


