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 بسمه تعالی
 

امروزه دانشکده های فنی و صنعتی فارغ التحصیالنی را تربیت می کند که علم مهندسی را آموخته اند اما حرفه مهندسی را 
تجربه نکرده اند ، آنچه ابزار این تجربه را فراهم می کند عبارتست از بازار کار،مراجع و کتب حرفه ای و دوره های 

 .شناخته شود(PE)آموزشی تا یک نفر فارغ التحصیل رشته مهندسی به عنوان مهندسی حرفه ای
خالئی که بین مهندسان فارغ التحصیل و مهندسان حرفه ای وجود دارد دوره های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای است که 

مهندسان فارغ التحصیل پس از طی موفقیت آمیز آن دوره ها می توانند در حرفه ای که با رشته تحصیلی ایشان تعریف 
 .می شوند وارد شوند و مهمترین ابزار مورد استفاده در این دوره ها کتاب های تخصصی است

 مجموعه ای که در پیش رو دارید مجموعه ای است که می تواند بعنوان مرجع در یکی از شاخه های مهندسی ساختمان
 .به نحو احسن کاربرد داشته و حتی بعنوان یک خودآموز مورد استفاده قرار گیرد( سیستمهای نوین تهویه مطبوع)

تمامی عزیزان،  تالیف و گردآوری این مجموعه را مرهون لطف بیکران خداوند بخشنده مهربان می دانم و با سپاس از
که بنده را توسط منابع و تجربیات با ارزش خود شرکت تهویه مطبوع کیا سپهر کیش  همکاران واساتید و پیشکسوتان 

 .راهنمایی نمودند
 rezaee.blogfa.com-ehsanبرای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه تاسیسات مکانیکی ساختمان می توانید به نشانی  

 مراجعه فرمایید
و اساتید صنعت تهویه مطبوع این کتاب را تقدیم می کنم به خانواده ام که زحمات تمامی همکاران در پایان با قدردانی از 

 .داشته های خود را مدیون آنان می دانم
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 معرفی سیکل تراکمی: فصل اول



 سیکلهای تبرید تراکمی

 به اواپراتور فشار از مبرد بخار فشار بردن باال تراکمی تبرید سیکلهای در تبرید کمپرسورهای استفاده از هدف
 از خروج از پس و شده کمپرسور وارد اواپراتور حرارت درجه و فشار در مبرد بخار . باشد می کندانسور فشار

 .شود می ساده  آنتالپی فشارـ  نمودار از استفاده با تبرید چرخه بررسی . گردد می کندانسور وارد کمپرسور



 سیکل تبرید

  است شده داده نشان باال شکل در که باشد می گرما یا انتالپی افقی محور و فشار عمودی محور دارای P-H دیاگرام
 .نمود استفاده توان می تراکمی تبرید سیستم از جزء هر عملکرد دادن نشان برای را آنتالپی فشار نمودار.

 . است مبرد بخار و مایع فشار کم مخلوط مکان این در مبرد کیفیت گردد می اواپراتور وارد سرد مبرد A نقطه
 



 

 آورده در جوش به را مبرد و است یافته انتقال مبرد به اواپراتور طریق از شده دریافت گرمای که دهد می نشان B نقطه
 می پمپ کمپرسور توسط B نقطه از بخار نتیجه در که گردد می مبرد شدن هیت سوپر به منجر موارد بیشتر در و است
 ( C تا B) سازی فشرده فرآیند طی که شود توجه .یابد افزایش اواپراتور ودمای فشار که گردد می باعث و شود

 انرژی به مبرد بخار فشار افزایش برای استفاده مورد مکانیکی انرژی .یافت خواهد افزایش (آنتالپی) حرارت محتوای
 خواهد افزایش نیز آن دمای مبرد فشار افزایش با . گوئیم می نیز سازی فشرده گرمای آن به که شود می تبدیل گرمائی

 .یافت
 انتقال پائینتر دمای با آب یا محیط هوای به آن گرمای و گردد می کندانسور وارد C نقطه در باال دما و فشار بخار نتیجه در

 گردد می تبدیل مایع وبه شده کندانس E تا D از و شده هیت سوپر دی داغ گاز D تا C از کندانسور داخل در یابد می
 کندانسور به که آب یا هوا از میزانی توسط کندانسور فشار معموال گردد می کولد ساب F  تا E از موارد بیشتر در و

 .شود می تعیین دهد انجام آن در حالت تغییر و گاز دمای تا میگردد منتقل
 

 کندانسور فشار از فشار کاهش انبساط شیر وظیفه . میگردد انبساطی شیر وارد F نقطه از کندانسور از خروجی متراکم مایع
 تبدیل بخار به را گذری مایع از کمی انبساطی شیر از گذر در مبرد مایع فشار کاهش این . باشد می اواپراتور فشار تا

 توجه تبرید سیکلهای راندمان افزایش جهت امروزه . ماند می باقی مایع بصورت مبرد عمده حجم ولی نماید می
 کمتر گویند Flash Gas آن به که میزان این چه هر زیرا نمایند می انساطی شیر از خروج در بخار میزان به شایانی

 .بود خواهد باالتر سیکل راندمان باشد
 

 .گردد می تکرار مجددا تراکمی تبرید چرخه و گردیده اواپراتور وارد A نقطه حرارت درجه در مبرد آخر در



 تراکمی  سیکل چگونگی کارکرد اجزاء در 

(1)  



 :سیکل واقعیات
 

خارج از منطقه اشباع است و برای سالمت کمپرسور باید در منطقه سوپرهیت باشد چون ورود مایع به کمپرسور  1نقطه 
 همواره با خطرات جدی همراه خواهد بود

 
در منطقه مایع متراکم قرار دارد زیرا شیرهای انبساطی با مایعات کار میکنند وحضور گاز در فرایند انبساط باعث  3نقطه 

 .کاهش شدید بازده میگردد

 



 مفاهیم اولیه سیکل تبرید تراکمی

 .را سرمای مفید نامند 1و 5در دیاگرام اختالف انتالپی نقاط 

 

 

 

 

 
 .را کارخالص گویند 2و 1وهمچنین اختالف انتالپی نقاط 
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 COPضریب عملکرد 

 
 این اساس بر را سیکل کیفیت تعریف این.نامند تبرید سیکل عملکرد ضریب را خالص کار به مفید سرمای تقسیم حاصل

 روابط مطابق.دارد باالتری بازده تبریدی دستگاه باشد باالتر عدد این هرچه گفت توان می نوعی وبه نموده بیان نسبت
 :نوشت ذیل بصورت توان می را روابط قبل صفحات در شده گفته
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 در سیکل تبرید COPتحلیل 

 مخرج این بنابر شده انجام سیکل در بیشتری کار که است واضح باشد باالتر سیستمی دفعی گرمای گاه هر نمودار مطابق 
 .یابد می کاهش copو شده بزرگتر کسر

 COP بنابراین داشت پایینتری انرژی مصرف بگذارد اختیار در بیشتری مفید سرمای سیستمی گاه هر نمودار مطابق
 .شود می بزرگ کسر صورت زیرا داشت خواهد باالتری

 
 

 
 

 
 
 

 



 ضریب عملکرد براساس سیکل کارنو





 مصرفی KWو  EERبا  COPارتباط 



 روابط مفید در مقایسه سیستمهای تبرید

KW=(12*TON)/(3.412*COP) 
 

 وچون دارد سیکل COP میزان به زیادی بستگی تبریدی سیکلهای در مصرفی KW که دهد می نشان باال فرمول مالحظه
 .گذارد می تاثیر مصرفی KW روی معکوس بصورت گرفته قرار فرمول مخرج در ضریب این

 
  KWباشد پایینتر COP هرگاه برعکس وبصورت بوده پایینتر مصرفی KW باشد باالتر COP برابر تناژ در هرگاه بنابراین

 .باشد می   مهم بسیار تبرید سیکلهای در ضریب این به توجه لذا .بود خواهد باالتر مصرفی



ARI Standard 550/590 
 

•INTEGRATED PART LOAD VALUE (IPLV) 
 

 و چیلر بین هماهنگی برگشتی،برای و رفت کمپرسورهای مانند کنند می دنبال منقطع بصورت را بار که کمپرسورهایی در
 سیستم این cop لذا و.شود می سیستم در انرژی شدن تلف باعث کنارگذر.هستیم کنارگذر از استفاده به مجبور بار،

                            .یابد می کاهش بار پاره حالت در ها

      
 را آن توان نمی که شده محاسبه حالت بهترین درcop میزان مربوطه، محاسبات و جداول در که است صورتی در این  

 .دانست یابد می کاهش cop میزان که بار پاره حالت برای مناسبی معیار
 

 این متوسط میزان کردن مشخص برای  ARI-550/590 استاندارد در گردید ذکر بار پاره حالت در  cop میزان اهمیت
 زیر بشکل رابطه این که اند نموده استفاده   IPLV بنام معیاری از روز طول در عدد

 :شود می نوشته
 

•IPLV = (0.01A) + (0.42B) + (0.45C) + (0.12D) 
 

»Where : 
»A = kW/ton at 100% load point 

»B = kW/ton at 75% load point 
»C = kW/ton at 50% load point 
»D= kW/ton at 25% load point 

 
 

 



 اجزاء سیکل تراکمیمعرفی : فصل دوم 



 کمپرسورها

 نوع اساس بر و دهند می انجام کمپرسورها را کندانسور فشار تا اواپراتور فشار از گاز کردن کمپرس فرایند اصوال
 .میگردند تقسیم ودینامیکی مثبت جابجایی بزرگ خانواده دو به عملکرد

 این در موجود کمپرسورهای وکلیه بوده همراه حجم کاهش با فشار افزایش فرایند مثبت جابجایی کمپرسورهای در
 مینمایند عمل اساس این بر خانواده

 
 
 
 

 فشار به تبدیل سرعت کمپرسور پوسته در که گاز سرعت افزایش اثر در فشار افزایش دینامیکی کمپرسورهای در
 .میپذیرد صورت میگردد

 





 :در این بخش در باره انواع کمپرسورهای تبرید به اختصار صحبت خواهد شد

 :از عبارتند که گیرد می قرار استفاده مورد تراکمی تبرید تجهیزات تولید کارخانجات در عمده بصورت کمپرسور نوع 4
 
 .سانتریفیوژ و ( اسکرو) پیچی ( اسکرال) مارپیچی ، پیستونی کمپرسورهای  



 
           :شامل که گیرد می قرار استفاده مورد تبرید صنعت در که است دهه چندین سنتی بصورت پیستونی کمپرسورهای

 در و شده سیلندر وارد پائین مرگ نقطه در هیت سوپر گاز باشد می سوپاپها و سیلندر ، شاتون ، پیستون لنگ، میل
 .گردد می خارج سیلندر از باال دمای و فشار با باال مرگ نقطه

 
 

 به نسبت بهتری  راندمان و قابلیتها زیرا اند گردیده معمول بسیار اسکرو روتاری و اسکرال کمپرسورهای امروزه
 .دارند  تبرید صنعت در پیستونی کمپرسورهای

 
 

 مبرد آن حجم کاهش وسپس کمپرسور محفظه در مبرد انداختن دام به اساس بر اسکرو و اسکرال ، پیستونی کمپرسورهای
   .گویند می مثبت جابجائی کمپرسورهای ها کپرسور این به اساس این بر که نمایند می فشرده را

 برای پتانسیل انرژی به جنبشی انرژی تبدیل و دینامیکی سازی فشرده اصل از استفاده با سانتریفیوژ کمپرسورهای مقابل در
 کمپرسورها این پروانه توسط که مرکز ار گریز نیروی از استفاده با که نمایند می عمل ورودی مبرد بخار فشار افزایش

 . نمایند می تبدیل فشار به را سزعت این سپس و داده سرعت ابتدا را مبرد بخار شود می تولید
 .گویند می دینامیکی کمپرسورهای ، کمپرسورها این به سانتریفیوژ کمپرسورهای عملکرد نوع اساس بر

 



 کمپرسورهای پیستونی

 در بار کنترل اند داشته    تبرید صنعت در بسیاری استفاده موارد که میباشند کمپرسورهایی سری از پیستونی کمپرسورهای
 شده بار بی سیلندرهای به گاز وخروج ورود از اهرمهایی توسط که شده انجام UNLOADER بنام تجهیزاتی توسط آنها

 خوب لنگ میل دور کنترل لحاظ از کمپرسورها این میگردد استفاده قابل پایینتری توان در وکمپرسور شده جلوگیری
 کنترل در شده شناخته روش سیلندر به گاز ورود از جلوگیری توسط سیلندرها کردن بار بدون روش و نمایند نمی عمل

 داشته زیادی قطعات کمپرسور این گردد می مشاهده که همانطور قطعات تعداد لحاظ از .میباشد کمپرسورها این ظرفیت
 باال ظرفیت در کمپرسورها این همچنین.نماید نمی تغییر بار با متناسب انرژی مصرف سیلندرها شدن بار بدون زمان ودر

 .میباشد کمپرسور زیادی تعداد به نیاز باال ظرفیت به دستیابی وجهت نمیشوند ساخته



Compression Process  
of  Reciprocating  Type 

Series Progress 

Compression 

Discharge 

Suction 

Discharge Suction 



 به پائین به حرکت در مبرد و کرده حرکت پائین و باال به متناوبا کمپرسور این پیستون ای ضربه سازی فشرده فرآیند در
 دهش سوپاپ طریق از انتها در و گردد می فشرده شده مکیده مبرد پیستون رفتن باال با و شود می مکیده سیلندر داخل

   .گردد می تخلیه کندانسور به
 با و شد خواهد بسته مکش سوپاپ شود بیشتر مکش فشار از سیلندر داخلی فشار اینکه محض به سیلندر داخل در واقع در

 حداکثر افتاده دام به مبرده . یابد می افزایش مبرد دمای و فشار و یافته کاهش حجم باال سمت به پیشتون جابجائی
 فشار پر مبرد دهش سوپاپ شدن باز با نقطه این در و نماید می تجربه پیستون حرکتی باالی مرگ نقطه در را فشار

 .نماید می ترک را کمپرسور





 از مکش سوپاپ شدن باز با ابتدا کمپرسور به ورود در سرد مبرد بخار باال تصویر در شده داده نشان پیستونی کمپرسور در
 فشرده قدری بخار این پیچ سیم از گرما گرفتن با گردد می کمپرسور وارد طریق این از و گذشته موتور پیچ سیم روی

 چند دارای پیستونی کمپرسورهای اکثر .گردد می تخلیه دهش سوپاپ طریق از سازی فشرده از پس و گردد می
 در ای گسترده بصورت تبرید صنعت در کمپرسورها این. باشند می لنگ میل یک به متصل پیستون و سیلندر جفت
 با شدن جایگزین حال در شد ذکر قبال که همانطور ولی اند گرفته قرار استفاده مورد تبرید تجهیزات مختلف انواع

 و دارند بهتری اطمینان قابلیت و باالتر راندمان کمپرسورها این زیرا باشند می اسکرو و اسکرول کمپرسورهای
 .باشد نمی مقایسه قابل پیستونی کمپرسورهای به نسبت آنها قطعات تعداد همچنین



 :برگشتیکارکرد کمپرسور رفت و 

(2)  



 کمپرسورهای اسکرال

 به متحرک مارپیچ چرخش اثر ودر شده وارد محیط در گاز که بوده متحرک مارپیچ ویک ثابت مارپیچ یک دارای 
 کمپرسور این سرعت کنترل طریق از که بوده ساده بسیار کمپرسور این ساختمان میشود رانده حجم کاهش با چشمه

 پایین ظرفیتهای در تنها کمپرسور این ولی داد انجام را کمپرسور خروجی ظرفیت میزان کنترل میتوان معمول بصورت
 . نمود فشرده آن با توان نمی را بزرگ چیلرهای در گاز زیاد وحجمهای شده ساخته



 کاهش با و انداخته دام به داخلی فضای در را گاز نیز اسکرال کمپرسورهای پیستونی کمپرسورهای مشابه
 .دهند می افزایش را گاز فشار گاز حجم

 گاز سازی فشرده به اقدام بعد اشکال مطابق که بوده متحرک و ثابت مارپیچ دو دارای اسکرال کمپرسورهای
 بوده آببند کامال حرکت طول در و کرده حرکت روغن نازک الیه یک سازی فشرده طول در . نماید می

 .دهد نمی را عقب به گاز نشتی اجازه روغن الیه نوعی به و ندارد مکش سمت به گاز فرار و
 مارپیچ پائینی مارپیچ . دارد قرار آن روی فشرده گاز خروجی که شده نامیده ثابت مارپیچ باالئی مارپیچ

 .باشد می متصل آن به شافت و ویاتاقانها موتور که بوده متحرک
  خارج سازی فشرده از پس ثابت مارپیچ مرکز از و شده وارد متحرک مارپیچ پیرامون از مبرد بخار

 .گردد می

 

` 



 
  : دهد می نشان باال اسکرول کمپرسور خورده وبرش شماتیک شکل
 از پس و شده اسکرولها ورودی وارد آن دمای گرفتن و موتور پیچ سیم از گذشتن از پس ورودی هانه  طریق از مبرد بخار

 اسکرول کمپرسورهای مطبوع تهویه صنعت در .گردد می خارج کمپرسورها از دهش قسمت طریق از سازی فشرده
 چیلرهای و پارچه چند و دو سیستمهای ، مستقل دستگاههای ، سقفی پکیجهای ، پمپها هیت در ای گسترده بصورت
 .گیرند می قرار استفاده مورد ( چیلر مینی) کوچک



 

 حفظ خود محور در را شافت ثابت بصورت یاتاقان که گردد می باعث و بوده یاتاقان به مجهز متحرک اسکرول شافت
 .نماید



 .شود رانده خروجی دهانه به حجم کاهش با ورودی دهانه از مبرد بخار که گردد می باعث متحرک مارپیچ حرکت
 است شده داده نشان بعد شکل در اسکرول کمپرسور کارکرد مرحله سه کارکرد شماتیک



 

 

 ذکر مورد های لبه مرحله این اتمام از پس و شده کشیده اسکرول دو داخل به ها لبه طریق از مبرد اول مرحله طول در
 حرکت اثر در اسکرول دو این بین حجم دوم مرحله طول در . شوند می بسته و نمایند می تکرار را اینکار مجددا
 لبه سوم مرحله در رسید خواهد دیسشارژ فشار به فشار دوم مرحله اتمام در و یابد می افزایش مبرد فشار و یافته کاهش

  . گردد می خارج کمپرسور از مبرد طریق این از و رانده خروجی دهانه به فشاررا پر مبرد اسکرال داخلی های
 جفت یک که حالی در . باشد می انجام حال در متوالی بصورت حله مر سه این که گردید می متوجه اشکال این به توجه با

 .باشند می تخلیه حال در جفت یک و تراکم حال در جفت یک باشند می گاز دریافت حال در ها لبه از



Compression Process 
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Compression Process 
of  Rolling-piston Type  Rotary 

Suction 
Compression 

Discharge 

Simultaneous Progress 
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   :اسکرالمقایسه فنی سیستم دیجیتال اسکرال با اینورتر 
 

 صرفه ، نتیجه در و متغیر ظرفیت ایجاد برای ، تبرید چرخه در مبرد دبی تغییر ، اسکرال دیجیتال کمپرسور کار اساس
 کنترل سامانه یک کنار در کمپرسورها این ، دیجیتال VRF های سیستم در . است انرژی مصرف در توجه قابل جویی

   . آورند می وجود به را هوشمندی فوق تهویه سیستم ، پیشرفته
  (الکتریکی )فرکانس تغییر جای به ( مکانیکی ) اسکرال ، حرکت دامنه تغییر از ، اینورتور خالف بر سیستم این در

  . دارد سیستم آن بر هایی مزیت دلیل همین به که . شود می استفاده
  . است شده انجام اینورتور و دیجیتال های سیستم بین موردی و دقیق مقایسه ، زیر بررسی در



Digital Scroll 



  کمپرسورهای اسکرال ترکیب حرکت دورانی و رفت و

برگشتی  هستند، در کمپرسورهای دیجیتال اسکرال  

مقدار مبرد جهت ارسال به هر کدام از یونیت ها توسط  

شیر سلنوئیدی کنترل می شود که این خود باعث  

 .کاهش مصرف برق میشود

 

 در کمپرسورهای دیجیتال اسکرال هر نوع تغییری در

روشن و خاموش شدن دستگاه به سرعت اعمال  

 .میشود



  دستگاههای دیجیتال اسکرال با استفاده از شیر

  تا 10میتواند میزان مبرد را از  PWMسلونئیدی 

 .  پانل های روشن تنظیم کندبراساس  100%

  در این سیستم جریان مبرد میتواند با نیاز ظرفیت

در هر یونیت داخلی به صورت مستقل از طریق شیر  

 .انبساط  کنترل شود 

 کمپرسورها با مارک کوپلند، بهترین در

 کمپرسورهای دیجیتال اسکرال

بدون لرزش وصدا 

 

PWM  شیر 

 لوله دیس شارژ

 لوله ساکشن
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:اسکرال دیجیتالکارکرد کمپرسور   



 چگونگی کارکرد در نمای برش خورده

میلی متر1مدوالسیون به دست آمده با جداشدن فک ها به اندازه   



Fixed scroll 

Orbiting scroll 

Separated for 1mm 

10s 

10s 

20s cycle 

4s 

16s 

20s cycle 20s cycle 

10s 

10s 
1    Loaded 

20s cycle 

4s 

16s 

20% output 50% output 20% output 50% output 

1  Unloaded 

High efficiency Digital Scroll compressor 

No Variation Of Compressor Speed 



 با توجه به عملکرد چرخه مشاهده می گردد که کمپرسورهای دیجبتال اسکرال می توانند به طیف پیوسته ای

 از ظرفیت برسند

در این محدوده گسترد از کنترل ظرفیت می توان از کنترل بار دقیق فضاها اطمینان داشت 

Advanced PWM compressor  technology  



DC Inverter Scroll  



:ساختار داخلی کمپرسور با تکنولوژی اینورتور  
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 مقایسه فنی سیستم دیجیتال اسکرال با اینورتر اسکرال  
  

 :اسکرال دیجیتال کمپرسور فنی مقایسه
 صرفه ، نتیجه در و متغیر ظرفیت ایجاد برای ، تبرید چرخه در مبرد دبی تغییر ، اسکرال دیجیتال کمپرسور کار اساس

 کنترل سامانه یک کنار در کمپرسورها این ، دیجیتال VRF های سیستم در . است انرژی مصرف در توجه قابل جویی
   . آورند می وجود به را هوشمندی فوق تهویه سیستم ، پیشرفته

  (الکتریکی )فرکانس تغییر جای به ( مکانیکی ) اسکرال ، حرکت دامنه تغییر از ، اینورتور خالف بر سیستم این در
  . دارد سیستم آن بر هایی مزیت دلیل همین به که . شود می استفاده

  . است شده انجام اینورتور و دیجیتال های سیستم بین موردی و دقیق مقایسه ، زیر بررسی در



                   

 
 
 
 
 

مطابق شکل ، در سیستم دیجیتال ، به دلیل عدم وجود مدار های بای پس مبرد ، شیرهای سلنوئید و لوله های بای پس 
 . مربوطه نیز حذف می شوند و سیستم بسیار ساده است 

اما در سیستم اینورتور ، به دلیل نیاز به تعدادی بای پس ، کل سیستم باید به لوله ها و شیر سلنوئید های مربوطه مجهز شود 
 .  که پیچیدگی در ساختار مکانیکی کمپرسور بیشتر است . 
 

 مکانیکی  ساختار(1
 

 :اینورتور                                      :                              دیجیتال 



 :الکترونیکی( 2
  

 :اینورتور :                                                         دیجیتال                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مطابق شکل ، مدارها  الکترونیکی در سیستم دیجیتال ، بسیار ساده و کم ، و کم حجم ، و در سیستم اینورتور ،   به دلیل 
 .وجود  تعداد زیاد مدارها و بورد های الکترونیکی اضافی در اینورتور ، پیچیده تر است 

  
 
 
 
 
 
 
  



 :سیستم اطمینان ضریب (3
 

 و تست ، نصب از پس ( آسیا در ) آمده ست د به اخیر سال 5 در که آماری روی از ، اسکرال دیجیتال  VRF سیستم
 ضرایب باالترین از که . اند داشته آزمایش بازه در صحیح عملکرد ها سیستم درصد 99.996  ، صحیح اندازی راه

  . است صنعت در اطمینان
 های بورد زیاد تعداد که باالیی دمای علت به ( کوپلند اسکرال) مشابه های کمپرسور با اینورتور های سیستم مورد در

 .است درصد 2 تا 1 بین آمار این آسیا در . است باالتر   failure آمار کنند می ایجاد الکترونیکی
 

 : گرمسیری های محیط در عملکرد(4
 

  . دارند کاربری قابلیت  (فارنهایت درجه 125) سلسیوس درجه 52  محیط دمای تا معموال اسکرال دیجیتال های سیستم
 . است ( فارنهایت درجه 110) سلسیوس درجه 43 حدود در اینورتور های سیستم برای عدد این و
 

 : ای دوره تعمیرات و نگهداری ، نظارت(5
 

 هم  هارمونیک مخصوص فیلترهای به نیاز ، الکترومغناطیسی بوردهای تعدد عدم دلیل به  دیجیتال های سیستم در
 خنثی برای مخصوص های فیلتر باید ،  هارمونیک های فرکانس وجود دلیل به ، اینورتور های سامانه امادر . نیست
  . کند می تحمیل سیستم به باالتری هزینه که شود تعبیه سازی

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   



 
 :نوسانات ولتاژ( 6
 

  . است مقاوم نوسانات ، برابر در نتیجه در و دارد را ولتاژ وسیع نسبتا بازه در عملکرد توانایی  دیجیتال سیستم
 صحیح عملکرد از اطمینان برای ، فاز کنترل همچنین و ولتاژ ( کننده تثبیت ) استبالیزر وجود اینورتور سیستم در اما

  . است ضروری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 کمپرسورهای اسکرو
 .دارند وجود ذیل اشکال مطابق  DOUBLE  SCREWو SINGLE SCREW  نامهای وبا بوده ساختار در نوع دو شامل

 



                                                          کمپرسورهایدر  مبردنحوه فشرده شدن 
SINGLE SCREW و TWIN SCREW 



 

 

 

 

 

 
 حجم کاهش و نموده محبوس اسکروها بین فضای در را مبرد بخار اسکرال کمپرسورهای مشابه نیز اسکرو کمپرسورهای

 .دهند می انجام را سازی فشرده فرآیند متحرک اسکرو جفت یک کمپرسورها این در . یابد فشار افزایش تا داده





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شدن فشرده روند در گاز حجم کاهش باعث دونوع هر در مثبت جابجایی کمپرسورهای این میگردد مشاهده که همانطور
 .میگردند

 میگردد انجام کمپرسور ورودی در جرم کنترل وتوسط بوده پیستونی کمپرسورهای از بهتر بسیار آنها در بار کنترل روش
 دبی کنترل روش از استفاده کمپرسور ظرفیت کنترل روند ودر بوده موجود آن وآنالوگ دیجیتال بار کنترل انواع

 . دارد ارجحیت ورودی در گاز جرمی
 پایین حد. دارند پایینتری استهالک وبالطبع بوده پیستونی کمپرسورهای از کمتر بسیار اسکرو کمپرسورهای قطعات تعداد

 ظرفیت درصد 12 تا مثال یابد کاهش میتواند ننماید عمل انبساط شیر بصورت دبی کاهش شیر که جایی تا آنها ظرفیت
 .گردد معرفی میتواند کل بار از بار درصد با متناسب حدودا بار از قسمتی در آن انرژی مصرف ومیزان ماکزیمم



 

 پر کار حین روغن با روتورها بین فاصله . است گردیده تعبیه کمپرسور داخل در پائین تلورانس با شده گذاشته کار روتور
 .نیابد عقب به فرار مجال سازی فشرده حال در گاز تا شده

       در گردش به Male روتور توسط Female روتور و آید می در گردش به الکتروموتور توسط تنها Male روتور
 آید می

 جهت برخالف روتور دو این دلیل بدین و گرفته قرار Female روتور های حفره در خود برآمدگیهای با Male روتور
 .کنند می حرکت هم چرخشی حرکت



 نحوه ورود گاز به کمپرسور اسکرو

 

 این چرخد می روتور وقتی . کند می پر را موجود وفضای  شده کمپرسور محفظه وارد کمپرسور ورودی از مبرد بخار
 زیرا شده وارد ساکشن فشار تحت ورودی محفظه  به مبرد . راند می حجم کاهش با خروجی سمت به را گاز حجم

 .است شده محدود بدنه به کمپرسور ورودی محفظه



(مارپیچ روتاری)کمپرسورهای اسکرو   

 

 حجم کاهش با خروجی سمت به را مبرد بخار همواره اسکرو مداوم چرخش که دهد می نشان مقابل از کمپرسور مشاهده
 می تخلیه دیسشارژ فشار با کمپرسور خروجی معبر در رسد می مسیر انتهای به مبرد وقتی انتها در .نماید می هدایت

 .گردد



 برش کمپرسورهای اسکرو و قطعات آن

 کشیده کمپرسور داخل به الکتروموتور پیچ سیم روی از و ورودی دهانه طریق از مبرد بخار که دهد می نشان شکل این
 خارج خروجی پورت طریق از و شده فشرده کمپرسور توسط سپس مبرد بخار نماید می خنک را موتور و  شده
  . گردد می

 در هواخنک و خنک آب چیلرهای در مطبوع تهویه تجهیزات سازنده کارخانجات در اکثرا کمپرسورها این از
 ( kw 1500 تا kw 200).شود می استفاده تبرید تن 450 تا 70 ظرفیتهای



Mechanical System 
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 کمپرسورهای سانتریفیوژ

 دیگر شکل به شکل یک از انرژی تبدیل شامل که دینامیکی سازی فشرده اصل از استفاده با سانتریفیوژ کمپرسورهای
 به ( سرعت) جنبشی انرژی تبدیل شامل انرژی تبدیل این .نمایند می استفاده مبرد دمای و فشار افزایش برای است

 . باشد می  آن چرخش حال در پروانه سانتریفیوژ کمپرسور اصلی جزء . باشد می ( فشار) استاتیک انرژی



 باعث آنها مرکز به ورودی گازهای سرعت افزایش وبا بوده دینامیکی کمپرسورهای خانواده در کمپرسورها این   
 گاز جنبشی وانرژی یافته کاهش باال سرعت این بدنه در گردد خارج آنها محیط از باال سرعت با گاز که میگردند

 کمپرسور این که قطعاتی وتعداد بوده ساده بسیار کمپرسورها این ساختمان میگردد فشار یا پتانسیل انرژی به تبدیل
 بوده پایینتر بسیار شد برده نام که دیگری انواع با مقایسه در کمپرسورها این استهالک عمال است پایین بسیار دارد
 .است پایین بسیار آنها در تعمیرات به ونیاز



 قطعات واجزای کمپرسور سانتریفیوژ

 
 از را مبرد بخار کمپرسور . باشد می هایی پره دارای سانتریفوژ پروانه ورودی چشمه شود می دیده شکل در که همانطور

 سرعت پیرامونی محیط سمت به حرکت و چشمه به مبرد ورود با . نماید می دریافت شعاعی بصورت ورودی چشمه
 موجود معابر . نماید می ترک دیفیوزر سمت به آنرا و گرفته شتاب پروانه در مبرد بخار . یابد می افزایش آن ودمای

 .یابد می افزایش فشار و کاهش سرعت دیفیوزر در فضا افزایش با که شده بزرگ سپس و کوچک ابتدا پروانه در
 پیچک در مبرد .شود می تبدیل دیگر صورت به صورتی از بلکه نرفته بین از انرژی ترمودینامیک اول قانون طبق

 سرعت کاهش نوعی به و فضا افزایش با Volute در گردد می آوری جمع گویند می Volute آن به که پیرامونی
 .یابد می افزایش نظر مورد فشار تا فشار



 نمودار تبدیل انرژی کمپرسور سانتریفیوژ

 حال در پروانه شعاعی معابر در . است شده داده نشان باال شکل در سانتریفیوژ کمپرسور از گذر در انرژی تبدیل نمودار
 حجم افزایش با حرکت ادامه در یابد می افزایش آن جنبشی انرژی و گرفته سرعت و شتاب مبرد بخار چرخش

 .گردد می انجام انرژی تبدیل و یابند می کاهش فاکتورها این تمامی
 .گردد می انجام Volute در حجم افزایش و سرعت کاهش با انتهایی انرژی تبدیل انتها در



 نمای برشی یک کمپرسور سانتریفیوژ

 پروانه چند به مجهز خاص کمپرسور این شود می کمپرسور وارد پروانه چشم طریق از مبرد که میدهد نشان باال شکل
 با محور این که دارند قرار مشترک محوری روی ها پروانه این . نماید می فشرده را گاز مختلف مراحل در که بوده

 .باشند می متصل موتور به واسطه بدون یا واسطه
 در کامل بصورت معموال تن 3000 تا 100 ظرفیتی محدوده در که سانتریفیوژ کمپرسور با تبرید سیستمهای در

 نصب محل در غیره و توربین محرکهای با تن 8500 تا ظرفیت این از باالتر و.گردند می مونتاژ سازنده کارخانجات
 .گردند می مونتاژ





 
 گاز کردن کمپرس جهت دیگری قطعه یاتاقانها هاو وپره شافت از غیر مذکور کمپرسور میگردد مشاهده که همانطور

 که باال در شده ذکر مزایای بر وعالوه بوده پایین بسیار کمپرسور نوع این در قطعات حرکتی استهالک این بنابر ندارد
  مصارف در شدید کاهشهای به منجر نیز ترمودینامیکی سیکل لحاظ از میگردد تبرید سیکل در سازی بهینه به منجر

 .میگردد تشریح نمودارها مطابق بعد های صفحه در تئوری بصورت ترمودینامیکی توجیحات که میگردد انرژی
 فلش یا ECONOMAIZERاکونومایزر آنها به که میگردد صحبت مخازنی از طبقات بین طبقه چند تبریدی سیکلهای در

 به یا بعدی کولر فلش به مایع وتحویل کمپرسور به گاز تحویل آنها وظیفه که گویند FLASH COOLER کولر
 تعبیه سیکل در کولر فلش دو طبقه سه سیکل ودر کولر فلش یک گردد طبقه در سیکل وهرگاه است اواپراتور
 .میگردد



 تحلیل ترمو دینامیکی

 با بتوانیم هرگاه بود خالص وکار مفید سرمای سطح دو تقسیم حاصل کارنو سیکل در COP قبل های گفته مطابق
 شدن بزرگ شاهد دهیم کاهش را شده انجام خالص کار یا دهیم افزایش را مفید سرمای میزان سیکل روی تغییراتی
 کارایی افزایش اثبات بدنبال سانتریفوژ های چیلر مبحث در که دارد را سیکل کارایی افزایش مفهوم که کسر حاصل
 میباشد سیکل در انرژی مصرف اول عامل که کمپرسور قطعات کاهش با اینکه ابتدا میباشیم تراکمی تبرید سیکل

 در موجود مشابه کمپرسورهای به نسبت کمتری حرارت دلیل وبدین میماند پایینی میزان در سیکل مصرفی کار
 تبریدی کندانسورهای در باید تبریدی سیکل نیاز بر مازاد اضافی حرارت است بدیهی میگردد تولید تبریدی سیکل

 داد خواهد کاهش را T-S دیاگرام در شده ایجاد سطح عمل واین گردد تکرار مجددا بتواند سیکل تا گردد دفع



 نمودار های سیکل دو طبقه



 شماتیک سیکل دو طبقه 





(11)  

:سانتریفیوژکارکرد کمپرسور   



 کمپرسورهای باز

  کمپرسورها قبلی تکنیکهای در باشند ازیکدیگرجدا توانند موتوروکمپرسورمی سازی فشرده قبلی برتکنیکهای عالوه
Hermetic و semihermetic کمپرسورها نوع این تشریح برای پیستونی کمپرسور یک باال شکل در . بودند 

 شود می برداری بهره توربین یا موتورالکتریکی یک مانند خارجی منبع یک توسط باز کمپرسور . است شده آوزده
  شده خارج کمپرسور از لنگ میل انتهای آنکه بدلیل نماید می منتقل با کمپرسور لنگ میل به را نیرو محرک
 هوای و شده خنک هوا توسط موتور این. نماید توجه آن به باید طراح که است عاملی ترین اصلی آن آببندی
 سیستمهای توسط باید فضا به ورود از پس موتور از شده دفع حرارت نماید خنک آنرا باید نصب محل اطراف

 .گردد دفع شده نصب کمپرسور که محیطی از ساختمان تهویه سیستم یا ها فن مانند مکانیکی تهویه



 کمپرسور هرمتیک

 می خنک سرد مبرد  توسط موتور اند شده موم و مهر جوشی محفظه یک داخل کمپرسور و موتور ، کمپرسور این در
 می منتقل محیط به کندانسور توسط موتور از شده دفع گرمای شود می کشیده داخل به مکش خط طریق از که شود

 به نسبت باید تنها باشند نداشته نفوذ هم به نسبت وکمپرسور موتور که ندارند نیازی هرمتیک کمپرسورهای .گردد
 موتور شافت خارجی کپسول جوش از قبل باید سازنده کارخانه در ساخت بدلیل . باشند آببند کامال خارجی محیط

 باید سوزد می کمپرسور موتور وقتی کمپرسورها این در . نماید تنظیم لرزش بدون کامال بصورت را وکمپرسور
 حالی در .شود پاک نموده آلوده را ها مسیر که سوختن از حاصل مواد تا داد انجام سیکل کل در ای ویژه شستشوی

 .شود نمی وارد سیستم در آلودگی باز موتور سوختن با که



 کمپرسورهای نیمه بسته

 این ولی ندارند ارتباط اطراف محیط با و باشند می بسته تماما نیز کمپرسورها این هرمتیک کمپرسورهای مشابه
 روند باید کامال سوزد می نیز کمپرسور موتور که هنگامی در . باشند می شو باز کامال تعمیرات لحاظ از کمپرسورها

 شود انجام باید نیز کمپرسورها این در هرمتیک کمپرسورهای مانند شستشو



 بخش دوم 
 
 

 سیستمهای کنترل ظرفیت سیستمهای تبرید

 .شود می وارد کمپرسور ورودی به که است بخاری میزان معنی به تبرید و تهویه صنعت در کمپرسور ظرفیت
 . نماید تغییر بار تغییرات با مطابق آن به ورودی بخار حجم که دارند سیستمی به نیاز تبرید کمپرسورهای



 روشهای کنترل ظرفیت در کمپرسورهای تبریدکمپرسورهای 
 

 بی بار کردن سیلندرها............رفت وبرگشتی           
     خاموش و روشن کردن کمپرسورها................... اسکرول                                  
 اسالیدینگ والو......…………روتاری مارپیچی              
 VFDو  IGV....... ..................سانتریفیوژ         

 
 

کنترل ظرفیت معموال با کنترل میزان گردش مبرد در سیکل در سیکلهای مختلف با شرایط متفاوتی انجام می شود که 
 .انتخاب نوع روش توسط کارخانجات سازند ه به تیپ کمپرسور بستگی دارد

 .انجام می شود Sylinder Uanloaderدر کمپرسورهای پیستونی اینکار معموال با تجهیزاتی بنام 
 .کمپرسورهای اسکرول معموال با خاموش و روشن شدن ظرفیت سیکل را تنظیم می نمایند

 .کمپرسورهای اسکرو معموال با یک شیر کشویی یا تجهیزاتی مشابه آن ظرفیت سیکل را تنظیم می نمایند
 .استفاده می نمایندVFD یا  IGVکمپرسورهای سانتریفیوژ به طور معمول از 

 .همه این کمپرسورها می توانند با درایو های کنترل دور از طریق کنترل فرکانس استفاده نمایند



SYLINDER UNLOADER 

 با تطابق برای شوندکه می ساخته بار کنترل تجهیزات این با معموال ( 35KW) تن 10 از باالتر پیستونی کمپرسورهای
 سازی فشرده مدار در توانند می سیلندرها بین این در که گردند می ظرفیت تنظیم اواپراتور از خروجی بخار میزان
 مکش مسیر شیر این . است شده داده نشان Electrical Unloader با پیستونی کمپرسور مثال در.نباشند یا باشند

   .گردد بار بدون سیلندر تا نموده مسدود اواپراتور از سیگنال گرفتن هنگام در را کمپرسور
 ورود از طریق بدین و گردانده بر Unloader شیر باالی به دهش مسیر از را فشار پر مبرد بخار SV الکتریکی شیر

 داخل به مبرد ولی نماید می حرکت پائین و باال به هنوز پیستون که حالی در نماید می جلوگیری سیلندر به بخار
 .شود می خارج سازی فشرده مدار از سیلند و شود نمی کشیده



SYLINDER UNLOADER 

  محور مغناطیسی میدان ایجاد با و شده وارد سلونوئید به الکتریکی جریان یک اواپراتور ی باررو افزایش به پاسخ در
Unloader الی با به فشار تحت مبرد بخار صورت این در آورد می در حرکت به را Unloader و شده وارد 

 سیلندر در اواپراتور از ارسالی مبرد بخار دهد می اجازه نهایت در و یافته کاهش فشار شیر این کنار از نشتی دبی با
 باز را سیلندر مکش تا باشند می الکتریکی شیرهای Unloader شیرهای دیگر نوع .گردد متراکم و وارد شده یاد
 باز نیز دهش شیر باشد نمی موجود سیلندر در بخاری هیچ و نگردیده باز سیلندر مکش که آنجا از .نمایند بسته یا

 . میشود باز مبرد بخار تراکم نیروی اثر در شیر این زیرا شود نمی
 وساکشن دیسشارژ بین روشها برخی در و دارد وجود پیستونی کمپرسورهای در کردن بار بی روشهای از دیگری انواع

 .باشد نمی معمول زیاد که شود می انجام نیز مبرد بخار سیرکوله



 نمودار مقایسه ظرفیت کمپرسور با دمای ساکشن

 با که دهد می نشان(کندانسینگ دمای ماندن ثابت فرض با) مکش دمای با مقایسه در کمپرسور ظرفیت نمودار
 فشارش آن طبع به و مکش دمای که همانطور .یابد می افزایش نیز آن ظرفیت کمپرسور مکش دمای افزایش
 در تبرید چرخه در مبرد ازبخار بیشتری مقدار حالت این در . گردد می متراکمتر مبرد بخار یابد می افزایش
 .گردد می متراکم کمپرسور باالتر ظرفیت

 ظرفیت باالست نمودار مطابق و است سیلندر 6 دارای که ( kw 105) تن 30 پیستونی کمپرسور یک در مثال بعنوان
 کار حال در کمپرسور سیلندر 4 وقتی باشد می Unloading مراحل اساس بر نمودار مطابق کمپرسور تخلیه
  .نمایند می کار بار بی حالت در سیلندر 2 باشد

 خاموش کال یا و نماید کار سیلندر شش یا سیلندر چهار یا سیلندر دو با آنلودرها توسط تواند می کمپرسور این بنابر
 .است شده تهیه کندانسور ثابت فشار در نمودار این . شود



 بی باری کمپرسور 

 دمای وقای و بوده تعادل در A نقطه در کمپرسور و اواپراتور کویل ظزفیت ، طراحی شرایط در فوق شکل مطابق
 بار وقتی ( A تعادل نقطه) باشد می TON (109 KW) 31 برابر کمپرسور ظرفیت است (C)45F 7.2 مکش

 کاهش را ظرفیت کمپرسور ، کندانسینگ فشار ماندن ثابت فرض با و یابد می کاهش نقطه این زیر به سرمائی
 اولین کمپرسور نقطه این در که رسد می B نقطه به سیلندر 6 منحنی امتداد در مکش دمای کاهش با و داده

 ظرفیت گردد می خارج سازی فشرده مدار از سیلندر دو که هنگامی . نماید می مدارخارج از را سیلندر دو
   .گردد می منطبق سیلندر 4 منحنی بر آن عملکرد و یافته کاهش TON (70.3 KW ) 20 به کمپرسور



   
 زمان این در رود می پیش D نقطه تا سیلندر 4 کمپرسور منحنی مطابق و یابد می کاهش بار که هنگامی ( C نقطه)

  یابد می کاهش TON (33.4 KW ) 9.5 کمپرسوربه ظرفیت و شده خارج مدار از نیز دوم سیلندر دو مجموعه
 (E نقطه)

 می کمپرسورخاموش F نقطه در و مانده باقی فعال سیلندر دو F نقطه در 1.1C- مکش دمای تا) ظرفیت کاهش ادامه با و
   .باشد می KW 24.6 معادل تبرید تن 7 مثال این کمپرسوردر ظزفیت حداقل و شود

 
 جزئی بارهای در نمایدکه می تالش چگونه سیلندر 6 با وبرگشتی رفت کمپرسور یک که دهد می نشان باال توضیحات

                 ( تن7 تا تن31) محدوده یعنی بار از 77% در است قادر کمپرسور این که دهد می نشان مثال این. بماند باقی متعادل

 . یابد می ادامه معکوس بصورت باال روند بار افزایش با بماند باقی فعال ( وات کیلو 24.6 تا وات کیلو 109 ) معادل    



 روشن وخاموش شدن متناوب سیلندرها  

  تن 28 از بار وقتی مثال مانند نماید می تغییر کوچک فواصل در آرامی ربه با که مطبوع تهویه و تبرید سیستم یک در
(98.5KW ) نقطه B تن 25 تا (88KW ) را سیلندر دو کمپرسور و یافته کاهش برودتی بار یابد می کاهش  

Unload نقطه به نمودار و نموده C نمودار مطابق گاز حجمی گذر و شده منتقل سیلندر 4 نمودار به مربوط        
 .گردد می ( KW 70.3) تن  20 معادل کمپرسور پمپاژ ظرفیت گردد می



 D نقطه به کارکرد نقطه گردد می ( KW 88) تن 25 معادل ظرفیت و یابد می افزایش کمپرسور ساکشن دمای وقتی
 .گردد می منتقل سیلندر 4 منحنی روی

 ( kw 109)تن 31 مجددا کمپرسور ظرفیت و شده Load مجددا شدهUnload سیلندر دو رسد می D نقطه به بار وقتی
        کاهش مکش دمای نباشد موجود حرارتی بار اگر یافته افزایش کمپرسور ظرفیت چون نقطه این در گردد می
 B نقطه به کمپرسور که پیوندد می وقوع به زمانی اتفاق این و گردد می باز C نقطه به مجددا کمپرسور و یابد می

 . باشد شده منتقل کارکرد منحنی روی
 مشخصه های منحنی بین جابجائی برسد تعادل به وکمپرسور اواپراتور بار گاه هر که گرفت نتیجه توان می مثال این از

 . افتد نمی اتفاق
 77.4) تن 22 یا و شود جوابگو را B نقطه سیلندر 6 با ( KW 98.5) تن 28 ظرفیت تواند می کمپرسور مثال این در

KW ) شود لود سیلندر 4 با (نقطه D ) تن 25اواپراتور بار تواند نمی کمپرسور این ولی (88 KW ) حال در دقیقا را 
 دهد می وضعیت تغییر سیلندر 6 و 4 بین متناوبا کمپرسور بماند باقی محدوده این در اواپراتور بار اگر و بدهد تعادل

 تعریف اواپراتور بار با تعادل برای وضعیت این طراحی در زیرا نماید نمی وارد کمپرسور به آسیبی کارکرد نوع این
 .باشد می شده
 . شد خواهد آسیب موجب متوالی بصورت کمپرسور کل شدن روشن و خاموش

 



 کمپرسوره  4دریک سیکل تبرید  OFFو ONسیکلهای 

 چیلری در گردند می  بار کنترل شدن وخاموش روشن توسط و ندارند Unloader اسکرول کمپرسورهای
 با را اواپراتور ر با کمپرسورها از تعدادی شدن وخاموش روشن با دارد اسکرول کمپرسور تعدادی که

 .نمایند می برابر کمپرسوری ظرفیت



 استفاده از چند کمپرسور اسکرول 

 کمپرسورهای در مراحل همین به شبیه بسیار اسکرول کمپرسورهای کردن دار بار و کردن بار بی که دهد می نشان شکل
 سیلندر هشت دارد امکان (kw 146.6) تن  40 پیستونی بزرگ پیستونی کمپرسور مثالیک عنوان به است پیستونی

 که سیلندر دو شامل کمپرسور این از مرحله هر در و باشد شده نصب Unloader سیلندر شش روی که باشد داشته
 این مشابه. است ( kw 35.2) تن 10 کمپرسور این ظرفیت داردوکمترین(kw 35.2) تن 10 برابر ظزفیتی

 .است تن 10 مجزای کمپرسور 4 دارای تن 40 سیستم یک اسکرول کمپرسورهای در پیستونی کمپرسور
 عمل بجای و اسکرول کمپرسور یک معادل تن 40 کمپرسور سیلندر دو هر باال مثال در پیستونی کمپرسورهای مانند

 .شوند می خاموش کمپرسورها Unloader کردن



 حرکت کمپرسور اسکرول در میان بارها

 و C (43F ) 6.1 ساکشن دمای رسد می تعادل بهA درنقطه کمپرسوراسکرول 4 اواپراتوربا ظرفیت طراحی شرایط در
 می A تعادل نقطه از کمتر کندانسور ثابت فشار در اواپراتور ظرفیت وقتی .باشد می ( KW 154.7) تن 44 ظرفیت

 روی B نقطه تا دستگاه و یابد می کاهش ساکشن دمای زیرا یافته کاهش کمپرسور 4 منحنی روی ظرفیت گردد
 3 منحنی روی C نقطه به کارکرد منحنی ساکشن دمای کاهش با مرحله این در . یابد می کاهش کمپرسور 4 نمودار

 بار که همانطور (کیلووات 105.5 معادل تن 30) گردد می کمپرسورازمدارخارج یک و شده منتقل کمپرسور
 به تا میشود خارج تولید مدار از تک به تک کمپرسورها یابد می کاهش ساکشن دمای همانطورکه یابد می کاهش

 با مثال این در ظرفیت کمترین گردد می خارج مدار ار نیز کمپرسور آخرین زمان این در که برسد پوینت ست دمای
  پیستونی کمپرسور در ندارد نگرانی جای کمپرسور شدن وروشن خاموش باشد می(18.1KW) تن8 کمپرسور یک
 کوچک تن 10 کمپرسور 4 صفحه این مثال و ظرفیت این در که حالی در نماید می فعالیت سیلندر هشت تن 40

 . دارد کوچکتری موتور کدام هر که بوده موجود



 Slide Valveشیر دریچه ای 

 جدائی جزئی که کمپرسورها این روی ای دریچه شیر یک فوق مثال در شده استفاده دوار مارپیچ کمپرسورهای در
 ظرفیت کنترل متفاوت روشهای از توان می کمپرسورها این در شود می نصب باشند می اسکرو کمپرسور از ناپذیر

 . است شده استفاده مبحث این در که باشد می کشوئی شیرهای عملکرد مشابه روشها این از برخی که نمود استفاده
  کردن فعال غیر یا فعال پیستونی کمپرسورهای کمپرسوهامانند دراین درتغییرظرفیت عمده عوامل از یکی

Unloader قرارگیری محل.باشد متغییر حجم لحاظ از کمپرسور خروجی تا باشد می مختلف های استپ در ها 
 عبارتی به .باشد میزان چه به کمپرسور از مبرد خروجی حجم که نماید می تعیین کمپرسور ورودی در شیرکشوئی

 ورود در کشو محل تغییر با .نماید می تعیین را کمپرسور خروجی حجم روتورکنترل امتداد در کشو موقعیت دیگر
 . برسد تعادل به کندانسور و اواپراتور بار که آید می بوجود فرصت این کمپرسور

 .گیرد می قرار استفاده مورد پیستونی کمپرسور در سیلندرها کردن بار بی جای به عملکرد نوع این



 شیر کشوئی در کمپرسور اسکرو

 بار زمانیکه . نماید می جابجا را مبرد بخار ماکزیمم کمپرسور و است بسته کامال کشوئی شیر کامل بار در
 در بخار که شود می باعث شیر حرکت این شود می باز مقداری ای یچه در شیر یابد می کاهش اواپراتور

 .شود نمی روتور وارد و برگشته برگشته ورودی سمت به بخار مقداری زیرا یابد کاهش روتور به ورود
 شیر تغییر با سازی فشرده در روتور موثر طول عبارتی به و دهد می کاهش را خروجی حجم عمل این

 کاهش اواپراتور با کمپرسور رسیدن تعادل به برای مبرد حجم روش این در . نماید می تغییر ای دریچه
 .یابد می
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Slide Valve Mechanism 

The capacity control system adjusts the 
capacity output by changing the effective 
length of the slide valve, that’s to say it changes 
the effective volume of the compression 
chamber. Electric control system controls the 
ON/OFF state of the SV to drive slide valve 
forward or backward. 

Capacity Control 



IGV در کمپرسورهای سانتریفیوژ 

 ورودی در پره از ای مجموعه که باشد می سانتریفیوژ کمپرسورهای ظرفیت تغییر در معمول روش یک
 کمپرسور این در نیز دیگری ظرفیت کنترل روشهای که حالی در . شود می نصب سانتریفیوژ کمپرسور
 از قبل ها پره این .پذیرد می انجام ورودی زاویه و سطح تغییر روشها عمده در ولی دارد وجود دینامیکی
 نمایند می تغییر دچار را کمپرسور به مبرد ورود زاویه و دهند می جهت تغییر آنرا کمپرسور به ورودمبرد

 متفاوت بارهای در نتیجه عنوان به و نماید می تغییر خروجی مبرد حجم زاویه تغییر با نتیجه در که
 .گردد می حاصل واواپراتور کمپرسور رسیدن تعادل به برای خروجی متفاوت ظرفیتهای اواپراتور



 IGV مشخصه منحنی

 IGV متفاوت موقعیتهای حاصل که دهد می نشان را سانتریفیوژ کمپرسور یک عملکرد در بار از وسیعی طیق منحنی این
 را کمپرسور ظرفیت افقی محور و بوده کندانسور و اواپراتور بین فشار اختالف عمودی محور نمودار این در است
 با وقتی مثال عنوان به. است ناپایدار شرایط در کارکرد سانتریفیوژ کمپرسور در Surge منطقه.دهد می نشان

 زاویه تغییر این و داده زاویه تغییر ورودی های پره گردد می A تعادل بارنقطه از کمتر و یابد می کاهش اواپراتور
 با. یابد می کاهش B نقطه تا کمپرسور ظرفیت نتیجه در و گردد می ورودی مبرد بخار سرعت کاهش به منجر

 کندانسور ظزفیت از دفعی گرمای که زمانی و شده دفع کندانسور از کمتری گرمای شده جابجا مبرد میزان کاهش
 می کاهش نیز وکندانسور اواپراتور بین فشار اختالف نتیجه در و شود می کمتر کندانسور ودمای فشار است کمتر
 در IGV . نماید می کار C نقطه تا اواپراتور با تعادل صورت به کمپرسور Unloading خط امتداد در .یابد

 کارکرد از باید ولی دهد می کمپرسور به را ظرفیتها از وسیعی محدوده در کارکرد امکان سانتریفیوژ کمپرسورهای
 .نمود جلوگیری Surge منطقه در کمپرسور



 VFD سرعت کنترل درایوهای

  نامهای با که گویند VFD دستگاه این به .داد تغییر را کمپرسور ظرفیت توان می دورانی تغییرسرعت با دیگر روشی در
VSD وAFD پیستونی کمپرسور یک در.شود می نامیده نیز VFD و دهد می تغییر را لنگ میل دورانی سرعت 

 تغییر تواند می مارپیچ دورانی سرعت اسکرول کمپرسور یک در .دهد می کاهش را لنگ میل در پیستون سرعت
 کنترل اگرچه باشد متغییر تواند می روتور گردش سرعت( اسکرو)چرخشی کمپرسورمارپیچ یک در. نماید

 سرعت کنترل معموالازدرایوهای ولی است امکانپذیر نوشته این در شده قید کمپرسور نوع چهار هر در سرعت
 کاهش مبرد جریان سرعت است کاهش به رو سرعت تغیییرات وقتی.شود می سانتریفیوژاستفاده درکمپرسورهای

 مبرد جریان سرعت کنترل با بار کنترل . آید می بدست نیز IGV با نتایج این و یابد می کاهش نیز فشار اختالف و
 ورودی بین فشار اختالف و مبرد جریان سرعت در تعادل که بوده پیچیده کنترلی مستلزم کمپرسور به ورودی

 .نماید می ایجاد بار و وخروجی
 
 
 

 



 CONDENSER      کندانسور
انجام می شود و  اواپراتورکه در  مبردسیکل تبرید رخ می دهد، اول تبخیر  چرخهءمهم در  پدیدهءدو • 

در سیکل تبرید تنها . به منظور کاهش دمای باالی آن که در فشار ثابت صورت می گیرد مبرد میعاندوم 
انجام شده و انتظار ما  کندانسوردوم توسط  پدیدهء. است مبردمنظور ما ایجاد فشار باال و دمای نسبتا پایین 

گاز داغ خروجی از کمپرسور را که فشار باالیی دارد خنک  کندانسوریعنی . از سیکل را برآورده می کند
 :  عمدتا دو نوع هستند کندانسورها. می کند

 .آبی کندانسورهایهوایی و  کندانسورهای•
 



 :هوایی کندانسور( 1

می باشد که در آن هوای نسبتا خنک محیط توسط فن از روی آن  کویلدر حقیقت یک  کندانسورهااین •
کاربرد . سیال واسط هوا می باشد کویلدر این . آنرا مایع می کند مبردعبور داده شده و با جذب گرما از 

 .این نوع کندانسور در پکیج یونیت ها، کندانسینگ یونیت ها و چیلرهای هوایی می باشد

 



در مناطقی که رطوبت هوا زیاد و باعث عدم کارایی برج خنک کن آبی می شود از کندانسور هوایی استفاده 
 .می شود

 :مشخصات عمومی
کندانسور هوایی دارای اسکلت اصلی از مقاطع پروفیل گالوانیزه : استراکچر اصلی

 .مقاومت،استحکام،راحتی تعمیرات از مشخصات اصلی در طراحی و ساخت به شمار می رود.است
کویل بصورت استاندارد از .بدنه دستگاه از ورق گالوانیزه با پشش رنگ و زیر رنگ صنعتی مقاوم می باشد

در شرایطخاص از فین مسی با .لوله مسی فشار قوی و فین آلومینیومی با اتصال مکانیکی ساخته شده است
پوشش رنگ مخصوص و ضریب هدایت گرمایی باال در سطح خارجی فین جهت حفاظت از خوردگی 

 .استفاده می شود
می بایستی از نوع چهار پره با کارکرد آرام و بیصدا و هوادهی مناسب باشد و از ورق گالوانیزه با : فن دستگاه

الکتروموتور مناسب برای کار در شرایط نصب .پوشش رنگ و زیر رنگ صنعتی و کامآل باالنس ساخته شود
 .عمودی و برای هر فن بصورت جداگانه است

کنترل فشار و تغییر ضرفیت ( SEQUENCER)تابلوی فرمان مجهز به قطعات و لوازم برقی و همچنین سکونسر
 .برای کار در فصول مختلف است

اتمسفر مجهز به شیر سرویس مایع  30ساخته شده از لوله بدون درز و تست شده در فشار : رسیور مایع
 .خروجی،شیر مایع مبرد و سوپاپ اطمینان است

 .از مفتول گالوانیزه با پوشش پالستیک مقاوم در برابر خوردگی است: حفاظ فن
سیستم دفع گرد و غبار اتوماتیک ( برای کنترل فشار مایع)هیتر الکتریکی رسیور مایع: تجهیزات جانبی و اضافی

 .ُبا تایمر قابل تنظیم،فیلتر آلومینیومی قابل شستشو در مسیر ورودی هواه تازه به دستگاه
 



(:برج خنک کننده)کندانسور آبی( 2  



 نقش برج در سیستم تهویه مطبوع
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خنک کردن آب خروجی از کندانسور از دستگاهی بنام برج خنک کن استفاده می جهت : برج خنک کن
این دستگاه آب خروجی از کندانسور را  از طریق تبخیر جزئی از خودش خنک نموده ، از طریق پمپ .گردد

 .سیرکوالتور به کندانسور برگشت می دهد
  

 مشخصات عمومی دستگاه
 

 :شاسی
 .  بر طبق استاندارد مونتاژ می گردد Hot DIP Galvanized بدنه دستگاه بر روی شاسی با پوشش

 
 :دستگاهبدنه 

در بنده برج و عدم به کار بردن آهن مشکل خوردگی و زنگ زدگی را از بین برده  FRPاستفاده از فایبرگالس 
در برابر اشعه  UVاین ساختار به علت دارا بودن . و طول عمر برج و کاهش هزینه نگهداری را سبب می شود

 .آفتاب و رطوبت مقاوم است و تغییرات دمایی محیط بر روی آنها تاثیری ندارد
 

 :تشت
تشت برج به صورت دو جداره می باشد که با فایبرگالس تقویت شده و ظرفیت آبگیری باالیی داشته و 

 .سرویس و نگهداری آن آسان است
 

 :نردبان
 .جهت تسهیل عملیات تعمیر، نگهداری و دسترسی به اجزای داخلی برج در نظر گرفته شده است

 
 



 :ورودی هوادریچه 
این دریچه از جنس فایبر گالس بوده، قابلیت هدایت هوا به قسمت های مرکزی برج را دارا می باشد و از ورود ذرات 

 .خارجی به درون دستگاه جلوگیری می کند
 

 :و موتورفن 
یا پلی آمید یا آلومینیوم دایکاست می باشند و با پره های پهن و سرعت کم،  FRPفن های به کار رفته همگی از جنس 

برای کار در  IP55الکتروموتورها نیز مطابق با استاندارد و درجه حعاظتی . آلودگی صوتی ناچیز و راندمان باال دارند
مجموع فن و موتور، هم در نوع کوپله مستقیم و هم در نوع تسمه و . شرایط سخت آب و هوایی در نظر گرفته شده اند

 .پولی عملکردی آرام و بی صدا دارند
 

 :توزیع آبسیستم 
با قابلیت گردش حول محور مرکزی و توزیع یکنواخت آب را دارا  PVCسیستم آبپاش های دورانی مجهز به لوله های 

 .هستند
 

 :صفحات انتقال حرارت
شفاف و مقاوم در برابر نور خورشید، یخ زدگی و  PVCانتقال حرارت که به پکینگ معروف هستند از جنس صفحات 

پوسیدگی با ساختار النه زنبوری سطح انتقال حرارت باالیی داشته و در مقابل فرسودگی و آسیب های بیولوژیکی مقاوم  
 .هستند

 

 :قطره گیر
 .جهت جلوگیری از خروج قطرات آب از برج به صورت پره هایی از جنس فایبرگالس در نظر گرفته می شوند

 

 :اتصالت آب
 .جهت ورود و خروج آب و سرریز و پرکن برج با قطره هایی مناسب طراحی می گردند



 قسمت های داخلی برج خنک کن 



 قسمت های داخلی برج خنک کن 



 قسمت های داخلی برج خنک کن 



 کنفیل پک های برج خنک 



 کنحوضچه باالیی برج خنک 



(12)  



(13)  



 :چهار عامل زیر استتامین برج خنک کننده وابسته به انتخاب 
 .آبی که باید سرد شوددبی 1)
 .آب ورودی به برج خنک کنندهدمای 2)
 .آب خروجی از برج خنک کنندهدمای 3)
 .مرطوب هوای ورودی به برج خنک کنندهدمای 4)

 
 :ارتباط بین این چهار عامل در روابط زیر شکل می گیرد

(RANGE) دمای آب ورودی -دمای آب خروجی=دمای دامنه 

(APPROACH) دمای آب خروجی-دمای مرطوب هوا=دمای نزدیکی 

 



 می حرکت راست بسمت افقی خط روی و نموده مشخص را APPROACH نظر مورد برج انتخاب جهت
  خط تا کرد خواهیم حرکت طوری قائم راستای در حاصل نقطه از.نماید قطع را مربوطه  RANGE خط تا کنیم

WET BULB  در عمودی خط تا کنیم می نصب راست سمت به افقی خط آمده بدست نقطه از.کند قطع را 
 .کند قطع را دبی



 :طراحی شرایط
 :کرد تعریف زیر پارامترهای توسط توان می را کن خنک برج حرارتی ظرفیت

 .آب خروج و ورود حرارت درجه(1
 .ورودی هوای تر حباب حرارت درجه(2
 .آب جریان دبی(3

  بیان (Nominal)اسمی تن اساس یر گیرند می قرار استفاده مورد مطبوع تهویه در که کن خنک برج حرارتی ظرفیت
 ورودی هوای تر حباب حرارت درجه وقتی که آب gpm3  از عبارتست تعریف طبق اسمی سرمایش تن یک.شود می
F78 از است F95 تا F85 شود سرد. 

 .کند می دفع را حرارت Btu/hr 15000 سرمایشی تن هر ازای به کن، خنک برج شرایطی چنین در
 

 :کن خنک برج انواع
 برج لذا و دارد مستقیم تماس اتمسفر هوای با آبگرم آنها نوع اولین در.شوند می تقسیم نوع دو به کن خنک های برج
 مستقیم تماس اتمسفر هوای و گرم سیال بین آنها دومین و (Direct contact)شوند می نامیده مستقیم تماس با های

 مستقیم غیر تماس با های برج در.شوند می نامیده (Indirect contact)مستقیم غیر تماس با های برج لذا و ندارد وجود
 :دارد وجود مجزا مدار دو

 آن در که داخلی مدار و ریزد می ها لوله دسته روی بر سپس و گرفته قرار هوا با تماس در آب آن در که خارجی مدار
 .دارد جریان ها لوله دسته داخل در شود سرد باید که سیالی

 

 



 :بسته مدار بصورت غیرمستقیم تماس های برج
 روی مستقر پمپ.است الجهت مختلف یا متقاطع آنها در حرارت انتقال و است دهشی یا مکشی بصورت ها برج این فن

 کندانسورهای مشابه برجها این.کند می منتقل باالیی توزیع ی حوضچه به پایین آوری جمع ی حوضچه از را آب دستگاه،
 .هستند تبخیری

 .دارند قرار مستقیم غیر تماس با های برج گروه در دار کویل های برج
 

 : دار کویل غیرمستقیم تماس های برج
 این عملکرد و ساختمان.شود می نصب برج مجاورت در مجزا کویل بخش یک زیر شکل مطابق ها برج نوع این در

 و شود استفاده برج درون پرکننده قطعات از است الزم همیشه که تفاوت این با باشد، می بسته مدار برجهای مشابه برجها
 .کند عبور قطعات این درون از مستقیما برج هوای جریان

 

 



 : (Bleed Off) زمانی تخلیه و (Drift) شده تلف آب مقدار
 (شود می تبخیر آنچه از غیر)کند می خارج برج از و کشد می خود با را آب مقداری هوا شد بیان که همانطور

 که آبی همچنین .دارد بستگی نصب منطقه شرایط و برج طراحی اندازه، به آن مقدار و گویند می شده تلف آب آن به که
 بصورت آب تبخیر با که دارد خود در دیگر ناخالص مواد و معلق جامد ذرات مقداری است گردش حال در برج در

 مواد این رسوب از جلوگیری برای برج آب از مقداری تخلیه ،(Bleed Off) مداوم زمانی تخلیه.مانند می باقی رسوب
 .دارد بستگی آب تصفیه شرایط و برج طراحی نوع به آن میزان و است کندانسور و برج در
 (Make Up) کمکی آب با باید که رود می دست از آن آب از مقداری برج در زمانی تخلیه و تبخیر،اتالف اثر بر

 .کند می تنظیم را آب سطح تشتک در شناور شیر یک.شود جبران
 : کن خنک های برج ارتباطی شبکه

 کشی لوله شبکه باید اینصورت در.شود می استفاده کن خنک برج چند از یافته جریان آب دبی بودن زیاد صورت در
 و صحیح روش زیر شکل در.باشد یکسان کن خنک های برج تمام تا پمپ از آب فشار افت که شود طراحی بصورتی

 .است شده داده نشان کن خنک برج دو ارتباط صحیح غیر
 

 

 

 



 
 اساسی و مهمترین از یکی بزرگ و کوچک کارخانجات اکثر در مطبوع تهویه در کننده خنک برج های کاربرد بر عالوه
 سیاالتی کردن خنک منظور به آب بر عالوه کننده خنک برجهای .هستند کننده خنک برجهای انواع دستگاهها، ترین
   .می شود واقع استفاده مورد لزوم صورت در دیگر

 خرابی و خود اطراف محیط در آب پاشیدن علت به و می باشند حجیم معموالً کننده خنک برجهای اینکه به توجه با
   .می کنند نصب ... و ساختمانها پشت بام نظیر باز کامالً فضای در یا و فرآیند انتهای در معموالً را آن ، تجهیزات

 نتیجه در و نموده آسان را تبخیر عمل ، هوا با آب تماس در وسیعی سطح ایجاد با که است دستگاهی کن خنک برج
 حالی در می گیرد انجام تبخیر نهان گرمای دادن دست از اثر در شدن خنک عمل .می گردد آب سریع شدن خنک باعث

 بخار آب کمی مقدار که

  تشعشع طریق از را خود گرمای از اندکی مقدار آب که داشت توجه باید . می گردد آب شدن خنک سبب و می شود
(Radiation) هدایت راه از را آن  حدود در و (Conduction) جابجایی و (Convection) از تبخیر راه از را بقیه و 

   .می دهد دست 
 از هوا اشباع میزان و آب دمای به بستگی اختالف این .می شود تبخیر باعث هوا و آب سطح بین آب بخار فشار اختالف

   .دارد آب

 

 



 :می کنند تقسیم گروه سه به را (Cooling tower) کننده خنک برجهای
 (WET-COOLING TOWER) مرطوب کننده خنک برجهای1)

  (DRY-COOLING TOWER) خشک کننده خنک برجهای2)

 (WET-DRY COOLING TOWER) خشک - مرطوب کننده خنک برجهای3)

 
 (WET-COOLING TOWER) مرطوب کننده خنک برجهای

   :می دهند محیط به زیر مکانیزمهای وسیله به را دستگاه وسیله به شده تلف حرارت مرطوب کننده خنک برجهای

 

(aاطراف هوای حرارت افزایش بوسیله   
(bسیستم در گردش حال در آب از بخشی تبخیر بوسیله   
(cشده سرد جمع آوری آب طبیعی مخزن دمای افزایش بوسیله   

 شبکه یک روی یکنواخت صورت به را آب که دارند گرم آب پخش و توزیع سیستم یک کننده خنک برجهای
 شده سرازیر آب آکنه ها . می شوند نامیده آکنه شبکه ها این که می باشد هم به نزدیک افقی تخته های از مشبک کاری

 از قطره یک صورت به آب بطوریکه کرده مخلوط کامالً می کند حرکت آنها میان از که هوایی با را برج باالی از
 اثر در ، می شود وارد دریچه هایی طریق از بیرونی هوای .می ریزد خود ثقل نیروی توسط دیگر آکنه سطح به آکنه یک

 گرم و مرطوب هوای اکنون می گردد، سرد آب نتیجه در و افتاده اتفاق جرم وانتقال حرارت انتقال ، هوا و آب اختالط
   .می گردد خارج برج باالی از

 



 

 (DRY-COOLING TOWER)خنک کننده خشک برجهای 
در مکانهایی که آب کافی برای برج خنک کننده مرطوب وجود ندارد ، می بایست از اتالف بر اثر تبخیر حداکثر 

در برجهای خنک کننده خشک ، آب در حال گردش از . جلوگیری بعمل آورد ، از این نوع برج استفاده می شود 
بنابراین حرارت آب در حال گردش . میان لوله های پره دار عبور کرده بطوریکه هوای سرد از روی آنها عبور می کند 

 .  از طریق لوله ها خارج شدهه و جذب هوای سرد می گردد
 

 (WET-DRY-COOLING TOWER)مرطوب  -برجهای خنک کننده خشک 
با توضیحاتی که در مورد دو نوع برجهای قبلی داده شد مشخص می شود که برجهای مرطوب همیشه مقداری آب  

. همچنین این برج دچار مشکل پراکندن ذرات آب هست . بصورت تبخیر ، مکش توسط هوا و نشتی مصرف می کنند
.  برجهای خنک کننده خشک مشکلی بر کارکرد نیروگاه بخصوص در موقع گرم شدن هوای محیط تحمیل می کند

مرطوب  -در چنین مواردی برای کاهش عوارض حاصل از دو نوع برج ذکر شده از برجهای خنک کننده خشک 
 .  استفاده می شود

 

 تقسیم بندی برجهای خنک کننده از لحاظ تولید هوای ورودی به برج 
 (Natural Drafr) هوا طبیعی کشش با کننده خنک برجهای1)
 (Mechanical Draft) هوا مکانیکی کشش با کننده خنک برجهای2)

  
این برجهای خنک کننده به شکلی طراحی شده که هوای خنک بیرون به طور طبیعی وارد برج خنک کننده شده و 

 .  پس از خنک کردن آب از قسمت  باالی برج خنک کننده خارج می گردد
چگالی بین هوای بیرون و هوای گرم و مرطوب داخل برج ، موجب مکش هوا از جداره های اطراف و خروج آن از 

را مشاهده  Natural Draftدر شکل های زیر نمونه ای از یک برج خنک کننده . قسمت باالی برج می گردد
 . کاربرد این نوع برج ها بیشتر در صنایعی همچون نیروگاهها و شرکتهای پاالیش نفت می باشد. می فرمایید

  
 



 (Mechanical Draft) هوا مکانیکی کشش با کننده خنک برجهای
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 به می نمایند عمل مکانیکی بطور که (FAN) بادبزن چند یا یک بوسیله هوا ، مکانیکی کشش با کننده خنک برجهای در

 جهت زیرین سطح در هستند اجباری کشش نوع از که بزنها باد ، بخار های ژنراتور در بطوریکه . می آید در حرکت
 کننده خنک هوای با فن زیرا می شود، داده ترجیح برج نوع این تئوری لحاظ از .شده اند نصب برج داخل به هوا راندن

 نقطه بعضی دارای فن ها نوع این با کار و آزمایش بهرحال .می کنند تلف را کمتری نیروی جهت بدین می کنندو کار
   :کرد اشاره ذیل موارد به می توان آنجمله از که ضعف هاست

 در سرماریزه و شبنم شدن جمع و برج به داغ و مرطوب خروجی هوای برگشت ، تراوش و نشت ، هوا توزیع و پخش
  . زمستان در کار ضمن

 
 عمل خصوصیات .می شوند طبیعی کشش برجهای در ها دودکش جایگزین ها فن ، مکانیکی کشش برجهای در

 کشش برجهای است پایین بسیار رطوبت که هوایی و آب شرایط در . است متفاوت قدری ( کردن خنک ) سرمایش
   .بود خواهند تر اقتصادی بسیار مکانیکی کشش برجهای در و می کنند عمل بخشی رضایت بطور طبیعی

 

برای واحدهای کوچک چند سلولی بدون شک برجهای کشش مکانیکی ارزانتر از برجهای کشش طبیعی است ، اما در 
مورد واحدهای بزرگ که تمایل به زیاد شدن هزینه های اصلی و اولیه وجود ندارد بکار بردن برجهای کشش مکانیکی 

 .  هزینه توان مورد نیاز بادبزن می بایست مورد بررسی قرار گیرد

یکی از اشکاالت کاربرد برجهای کشش مکانیکی تخلیه پخش شده از برج در ارتفاع کم می باشد که ممکن است این 
این برگشت مجدد ذرات می تواند سبب نزول ذرات و بدی عملکرد . ذرات به داخل ورودی های هوا کشیده شوند 

بعالوه اگر ذرات زمین کشیده شوند ممکن . مجموعه بزرگی از تجهیزات سلولهای برجهای کشش مکانیکی گردد
 است اطراف برج مه آلود شود



 

 :هوااصلی برجهای خنک کننده با کشش مکانیکی مزایای 
 اطمینان از به جریان انداختن هوای مورد نیاز به هر میزان و در شرایط اقلیمی و آب و هوایی 1)
 استفاده از پمپهای با فشار کم 2)
 اشغال فضای کمتر جهت بهره برداری از این نوع دستگاههای مبرد3)
 تنظیم دقیق دمای آب 4)
 سرمایه اولیه کم و هزینه ساخت ناچیز 5)

 

 معایب اصلی برجهای خنک کننده با کشش مکانیکی هوا 
 قدرت زیاد بادبزنها مستلزم خرج زیادتر است 1)
 ایجاد سرو صدا و لرزشهای فراوان حاصل از گردش پروانه ها2)
 خسارت ناشی از خرابی فن ها 3)

 

 تقسیم بندی برجهای خنک کننده مکانیکی  
.I برجهای خنک کنندهInduced Draft   

.II برجهای خنک کنندهForced Draft 
 

  Induced Draftبرجهای خنک کننده 1)
 

این نوع برج های خنک کننده فن در قسمت باالی برج خنک کننده نصب می گردد و جریان هوا با سرعت ورودی  در 
 .  پایین و سرعت خروجی باال در برج خنک کننده ایجاد می گردد

  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Forced Draftخنک کننده برجهای (2

فن در این گروه از برج خنک کننده در قسمت پایین آن نصب می شود و لذا جریان هوای ورودی به برج خنک کننده 
 .  نسبت به جریان خروجی آن دارای سرعت بیشتری می باشد 

در این برج های خنک کننده به دلیل اینکه سرعت هوای ورودی به برج بیشتر از سرعت هوای خروجی است لذا 
به فن قوی  Forced Draftاز طرف دیگر برج های خنک کننده . بیشتر است  Recirculationاحتمال وقوع پدیده 

همچنین احتمال یخ زدگی در برج های خنک . نیاز دارند  Induced Draftتری نسبت به برج های خنک کننده از نوع 
 .  کننده فوق در شرایط زمستانی بیشتر خواهد بود

 



 تقسیم بندی برجهای خنک کننده از لحاظ برخورد هوای ورودی با آب برج 

 Counter Flowبرجهای خنک کننده با جریان مخالف  1)

  Cross Flowبرجهای خنک کننده با جریان متقاطع 2)

 
 Counter Flowخنک کننده با جریان مخالف  برجهای ( 1

. این برجها باد بزن هوا را در مسیر مخالف آب از پایین به باال از میان سرتا سر آکنه ها به جریان در می آورد در 
چون جریان هوا از پایین به باال مرطوب تر گشته ، . بنابراین خنک ترین آب در تماس با خشک ترین هوا می باشد 

 .در نتیجه آب از باال به پایین نیز تدریجاً خنک تر می شود
 



 Cross Flowخنک کننده با جریان متقاطع برجهای ( 2 

در این نوع برجها پنکه های جریان هوا افقی هستند بطوریکه جریان آب و هوا یکدیگر را به صورت عمود قطع 
این نوع از برجها سطح وسیعتری از زمین را اشغال می کنند ، اما هوای ورودی می تواند ار تمام ارتفاع . می نمایند 

از مزایای این برج استفاده از پمپ با فشار کمتر و همچنین دسترسی به . برج که معموالً زیاد نیست وارد گردد 
در این برجها در حوضچه سربازی اشغالها را جمع آوری می نمایند و در صورتیکه . سیستم پخش آب بهتر است 

 این حوضچه در داخل و زیر سقف

که این نوع برج خنک کننده مزایای بیشتری نسبت به نوع . قرار نگرفته باشد الزم است تا روی آن را بپوشانند 
Counter flow دارند  . 

  

 



 :قسمتهای اصلی برج خنک کننده
  

 لوله ها و آکنه ها ( الف 
شامل قسمتهایی هستند که در جریان انتقال  حرارت دخالت داشته در ضمن باعث می شود که مقدار آب گرم 

همچنین نگهدار خوبی برای . شده که همراه باد خارج می شود کم شده و از خروج آنها از برج جلوگیری شود 
 .  قسمتهای دیگر برج می باشد 

برای اینکه حداکثر . مقدار تبخیر بستگی به سطح برخورد آب با هوا و همچنین شدت جریان هوا دارد 
بهره برداری که در طرح آن بکار رفته است رعایت شود در برجهای خنک کننده از آکنه ها استفاده می شود که 

 .  آب را به صورت قطره هایی در سطوح برج پخش می کند تا سطح وسیعی بوجود آید
 

 حوضچه ( ب 
به حوضچه یک جریان بنام آب . حوضچه در پایین برج قرار دارد که آب خنک کننده در آن جمعم می گردد 

وارد می شود و یک جریان برای استفاده در دستگاههای تبادل حرارت از  (Make Up)تکمیلی یا آب جبرانی 
عالوه بر جمع آوری آب در حوضچه ، آب قبل از اینکه به سمت کندانسور پمپ شود . آن خارج می گردد
 .  صاف نیز می گردد

 

 بادبزنها ( ج 
در برجهای خنک کننده با کشش مکانیکی بادبزنهای نصب می شوند تا جریان هوای الزم را جهت عبور از 

توضیح در این مورد . بادبزنها در برجهای خنک کننده با کشش مکانیکی کاربرد دارند. آکنه ها تولید نماید 
 .  ضرورتی ندارد و به همین مقدار اکتفا می شود

 



 

 حذف کننده ها ( د 
تیغه ها معموالً طوری نصب . این وسیله از خارج شدن قطرات آب بوسیله کشش هوا از برج جلوگیری بعمل می آورد 

جنس این تیغه ها از چوب ، فلز یا پالستک ممکن است . درجه بسازد  45می شوند که با سطح افق زاویه ای در حدود 
 . ساخته شده باشند

 

 آکنه ها 
 :  دو نوع آکنه ها که در برجهای خنک کننده ممکن است مورد استفاده قرار گیرد عبارتند از 

(1SPLASH PACKING 

(2FILM PACKING 
   

1 )SPLASH PACKING 
در این نوع آکنه ها آب بر اثر برخورد با تیغه ها پخش و به صورت قطره قطره در آمده که در نتیجه ایجاد سطح وسیع 

از آنجایکه قطرات آب همراه پیوسته بوده و وزن سنگین دارند این نوع دسته بندی ممکن است در اثر جریان . می نماید
 .  دائمی از هم گسیخته گردد

  

2 )FILM PACKING 
به طرق گوناگون می توان چنین . در این نوع آکنه ها سطح وسیع از آب در اثر جریان آن در روی تیغه ها بوجود می آید 

 :  سطح وسیعی ایجاد کرد

 



GIRD PACKING (A 
این . در این نوع آکنه ها از یک سری شبکه هاب که معموالً از چوب بوده و روی یکدیگر قرار گرفته اند استفاده می شود 

درجه می سازند و به ابن شکل در  90شبکه  ها طوری نصب گردیده که همراه هر شبکه با شبکه های اطراف خود زاویه 
 .  سطوح شبکه ها پخش می گردد

 

RANDOM PACKING (B 
یکی از دالیل نامرغوب . این نوع آکنه ها موادی با سطح زیاد درست شده که به طور نتامنظم در داخل برج قرار دارند 

 . بودن این نوع آکنه ها ایجاد مقاومت زیاد در مقابل جریان هوا می باشد 

این حلقه ها از جنس های مختلفی . این نوع آکنه ها دارای قسمتهای حلقوی است که قطر هر حلقه با طول آن برابر است 
 .  بوده و سطح تماس آب با هوا را زیاد می کنند 

 

PLATETYPE FILM PACKING (C 
درجه با سطح افق  90این نوع آکنه ها از صفحات نازک پالستیکی چین دار ساخته شده اند که با زاویه  کمی کمتر از 

 .  چین های روی صفحات باعث بوجود آمدن سطح زیاد می گردند. نصب شده اند

آکنه ها باید طوری انتخاب شوند تا هم سطح تماس آب و هوا برای نسبتهای باالی انتقال حرارت و انتقال جرم مناسب 
آکنه ها باید محکم ، سبک و در برابر خوردگی و خراب . باشند و هم مقاومت کمتری در مقابل جریان هوا داشته باشند 

 .  شدن مقاوم باشد 



 :عوامل موثر در طراحی برجهای خنک کننده 
 (  اختالف دمای ورودی و خروجی برج ) افت درجه حرارت میزان ( 1

 بین درجه حرارت آب سرد و درجه حرارت مرطوب هوا اختالف ( 2

 اصوالً خنک کردن آب زیر این دما غیر ممکن است : مرطوب محیط دمای ( 3

 جریان آب شدت ( 4

 جریان هوا شدت ( 5

 آکنه های برج نوع ( 6

 
 یک حدود در تبخیر میزان کننده خنک برج در دما افت فارنهایت درجه 10 هر برای که است شده ثابت  تجربه به    

  . می باشد گردش حال در آب کل درصد
  .می باشد گردش حال در آب کل درصد یک حدود در تبخیر میزان کننده خنک دستگاه صحیح گزینش در
   :کرد لحاظ را اصلی عامل چند باید معین پروژه یک مقتضیات با متناسب ، آب کننده خنک دستگاه صحیح گزینش در

 



 :محل نصب( 1
 مشکلی برج از مناسب بازده یک حصول در داد قرار آزاد هوای جریان با باز فضای در را کن خنک برج بتوان اگر

 بایستی زیر موارد شود نصب دیوارها بین محصور و ساختمان داخل در برج باشد قرار چنانچه اما داشت نخواهد وجود
  : گیرد قرار توجه مورد
  .برسد برج به الزم هوای تا باشد داشته وجود برج اطراف در مزاحم مانع بدون و کافی فضای باید

 باشد نداشته وجود برج به آن مجدد گردش و بازگشت امکان که شود تخلیه گونه ای به باید برج از خروجی گرم هوای
 آب ماندن گرم باعث و می دهد افزایش را برج به ورودی هوای مرطوب دمای برج در هوایی چنین مجدد گردش زیرا

   .می شود برج از خروج در
   .باشند هم مجاورت در برج چند که می گیرد قرار توجه مورد هنگامی برج داخل به هوا مجدد گردش

 آن تقویت برای اضافی تجهیزات ، نصب محل استحکام قبیل از دارد بستگی هم دیگری عوامل به برج نصب محل تعیین
 ... و ساختمان معماری به مربوط مسائل و برج برای اضافی تجهیزات کردن فراهم هزینه ،

  کشی لوله (2
 و باشد فراهم ها لوله بین انقباض و انبساط امکان که شود طراحی گونه ای به بایستی کن خنک برج کشی لوله سیستم
 متعادل شیر برج سلولهای از یک هر به آب جریان کردن متعادل جهت باید باشد ورودی اتصال یک از بیش برج چنانچه
 مسدود شیر دارای باید شود خارج مدار از تعمیرات جهت برج سلولهای از یکی باشد الزم چنانچه و شود نصب کننده
  . باشد جریان کننده

 

متعادل جهت برج تشت دو بین مشترک لوله یک از باید شده باشند نصب موازی صورت به برج چند یا دو اگر 
   .شود استفاده برج داخل آب کردن

قرار برج آب سطح از تر پایین بایستی مبدلها تمامی کار توقف هنگام برج داخل آب سرریز از ممانعت منظور به 
   .داشته باشند

 



 :ظرفیت کنترل ( 3
بیشتر برجهای خنک کن در معرض تغییرات قابل توجه دمای مرطوب هوا و بار در طول فصل گرم می ّاشند بدین لحاظ  

ممکن است جهت ابقای شرایط تجویز شده برای کارکرد مطلوب برج بعضی از روشهای کنترل ظرفیت به کار گرفته 
 .  شود

ساده ترین روش کنترل ظرفیت برجها تغییر سرعت فن می باشد که اغلب در برجهای چند سلولی به کار می رود با 
روش دیگر در کنترل ظرفیت استفاده از دمپر تنظیم کننده در دهانه . موتورهای دور متغیر می توان این کار را انجام داد 

 .  روش دیگر بای پس کردن آب می باشد . خروجی فن سانتریفوژ می باشد 

 :  آب جبرانی( 4
چون نمک های کلرور حاللیت زیادی دارند غلظت یون کلر در آب ورودی به برج و آب در حال گردش راهنمای بسیار 

 .  خوبی برای تعیین غلظت بوده و بنابراین همیشه باید آنرا بازدید و بررسی نمود
افزایش غلظت مواد محلول و مواد معلق در آب در حال گردش در برج خنک کننده ایجاد اشکال می نماید که برای 

جلوگیری از افزایش غلظت مواد محلول و مواد معلق مقداری از آب در حال گردش را تخلیه می کنند که این آب در 
 .  معروف است  (Blow down)صنعت به زیر آب 

اصوالً در برجهای خنک کننده مقداری آب به . مقدار آب برج همچنین ممکن است تصادفی یا بوسیله باد تقلیل یابد
مقدار تخلیه الزم در برج برای کنترل مواد محلول و . صورت گرد در آمده و توسط باد یا کشش از برج خارج می شود 

 :  معلق مجاز را می توان از رابطه زیر بدست آورد 
 

 :  که در رابطه باال 
B  مقدار زیر آب بر حسب       یا 

 
E  مقدار آب تبخیر شده بر حسب       یا 
C  ضریب غلظت پیشنهاد شده برای برج 
W  مقدار آبی که توسط باد خارج می شود بر حسب       یا 

 



 :ها برج مبنای و ضوابط
 کار است شده ساخته آن برای که شرایطی در که است پذیر امکان صورتی در کن خنک های برج از صحیح استفاده

 دستگاه بتوان تا کند تغییر شمرده مجاز آن برای دستگاه ی سازنده که حدی در دستگاه متغیر و موثر پارامترهای و نماید
 های برج بر حاکم مبانی و ضوابط از برخی به زیر در.داد قرار استفاده مورد اقتصادی شرایط در قبول قابل راندمان با را

 :است شده اشاره کن خنک
 و F85(F10T=∆) برج از خروجی آب حرارت درجه و F95 برج به ورودی آب حرارت درجه که معمولی شرایط در (1

 خواهد چیلر برودتی تن هر ازای به دقیقه در گالن 3 برابر ورودی آب دبی است F78 محیط مرطوب حرارت درجه
 در برودت تن یک ازای به دقیقه بر گالن 3.6 برابر آب گذر مقدار جذبی چیلرهای در ولی (تراکمی چیلرهای).بود

 .است F78 مرطوب حرارت درجه با محیطی در F85 خروجی آب و F103حرارت با برج به ورود آب شرایط
 

 از توان می برج در سرمایی بار تغییر برای ولی ، شود انجام بار ماکزیمم شرایط در باید همیشه کن خنک برج انتخاب (2
 با برابر معمول حد سرعت نصف با یعنی کم سرعت حالت در برج الکتروموتور قدرت.کرد استفاده سرعته دو کلیدهای

 با توان می را سرمایی بار در وضعیت تغییر این ضمنآ.باشد می (بار ماکزیمم حالت)معمولی سرعت در موتور قدرت ⅛
 با توان می همچنین.نمود گیرد،کنترل می فرمان برج به ورود آب حرارت درجه طریق از که کنترل مدار یک دادن قرار
 .داد تغییر را برج سرمایی بار مقدار کن، خنک برج فن وخاموش روشن کنترل مدار دادن قرار

 

  محیط حرارت درجه وضع تغییر با که آنجا از ، کند کار زمستان در کن خنک برج باشد الزم خاصی شرایط در اگر (3
F32 حرارنی کویل عدد یک توان می آن از حفاظت برای گرفت، خواهد قرار زدگی یخ معرض در آن از تر پایین یا 

 شرایط این در.نمود عایق خارجی جدار طرف از را تشتک و داد قرار برج تشتک در الکتریکی کویل یا گرم آب یا بخار
 دهد افزایش F40 به را برج آب حرارت درجه که نحوی به برج آب دبی میزان اساس بر را حرارتی کویل ظرفیت

 .کنند می محاصبه
 

 

 

 



 :ها برج مبنای و ضوابط
 .است برودتی ظرفیت تن هر ازای به ، ساعت در گالن2 تقریبا کن خنک برج در شده تبخیر آب مقدار معمول بطور (4

 زیاد ها جلبک و کثافات غلظت بتدریج یاشد شده تبخیر آب مقدار برابر برج به شده اضافه آب مقدار اگر حالت این در
 این بنابر .نمود خارج سیستم از آب نیز ساعت در گالن 2 تقربیا است الزم آنها افزایش از جلوگیری برای که شود می

 برج ظرفیت تن هر ازای به ساعت در گالن 4 حدودا شود اضافه گیر سختی طریق از برج مدار به باید که آبی مقدار
 که است آبی حجم درصد2.5 معادل شود اضافه کن خنک برج مدار به است الزم که آبی میزان کلی طور به.بود خواهد

 .است موجود سیرکوالسیون مدار در
 همچنین ساختمان تمامی با آن هماهنگی چگونگی و معماری مسائل از غیر کن خنک برج نصب محل انتخاب در (5

 است الزم (ارتعاش تاثیر معادل وزن +برج آب وزن +برج وزن ) کار موقع در برج بار تحمل نظر از دیگر های بینی پیش
 :گیرد قرار توجه مورد زیر پارامتر دو

 .نماید اضافه محل صوت شدت به بل دسی چند از بیش نباید کار هنگام در کن خنک برج (الف
 بصورتی و نماید تامین را کافی حجم با نیاز مورد هوای راحتی به بتواند که شود نصب محلی در باید کن خنک برج (ب

 یافت خواهد کاهش برج ظرفیت صورت این در زیرا ، گیرد قرار استفاده مورد مجددا برج از کرده عبور هوای که نباشد
 .شود نصب دودکش نزدیکی در نیاید کن خنک برج همچنین

 مقرون نیز اقتصادی نظر از و بوده دستگاه در موثر پارامترهای تغییر جوابگوی باید فنی نظر از کن خنک برج کشی لوله (6
 خط یک غالبا باشند متصل کن خنک برج چند یا یک به کندانسور بیشتری تعداد یا دو که مواقعی در لذا.باشد صرفه به

 افت شود سعی باید شرایط این در.شود می گرفته درنظر برج به برگشت آب برای لوله خط یک و رفت آب برای لوله
 لوله باید شوند نصب موازی بصورت برج واحد چند صورتیکه در و باشد برابر تقریبا برج به برگشت و رفت خط در فشار
 .گرفت قرار بحث مورد قبلی بخش در که شود داده قرار ها برج های تشک بین مناسب ارتباطی های

 

 

 

 



 :ها برج مبنای و ضوابط
 وزن با سیاه فوالدی های لوله از باید باشد بزرگتر اینچ 4 از برج برگشت و رفت مدارهای ی لوله قطر صورتیکه در (7

 .نمود محاسبه زیر جدول از توان می را کن خنک برج کشی لوله در مجاز آب مقدار ضمنا.شود استفاده استاندارد
 

 

 

 



 

        ، برج به ورودی هوای مرطوب دمای EWB ، برج خروجی آب دمای LWT ، دامنه  R ، برج تقرب A اگر (8
EWT فارنهایت حسب بر برج به ورودی آب دمای ، GPM برج از آب گذر مقدار ، L حسب بر برج بار BTU/HR و  

TD رارندقبر زیر روابط باشد خروجی و ورودی آب دمای اختالف: 
A=LWT-EWB 

R=EWT-LWT 

L=500 gpm x TD 

 ولی.بود خواهد چیلر واقعی رودتیب تن هر برابر سه (gpm)کننده خنک برج در گردش در آب دبی تئوری حالت در (9
 :آید می بدست زیر رابطه از دبی این مقدار عمل در

Cooling Tower gpm = 
 

 (.Fدماها بر حسب .)نیز ضریبی است که از جدول زیر بدست می آید Kظرفیت سرمایی واقعی چیلر آبی و  RTکه در آن 
 
 

 

 

 



 :کن خنک برج نیاز مورد آب محاسبه
 برج به کندانسور از جریان حال در آب از مقداری.است شده داده نشان کار حال در کننده خنک برج یک زیر شکل در

  (Bleed off).شود می تخلیه برج به ورود از قبل کن خنک
 آب تبخیر همچنین.گیرد می صورت برج به کندانسور رسوبات ورود از جلوگیری بخاطر عمل این شد بیان که همانطور

 پیدا کاهش غلظت این آب مقداری تخلیه با باید و شود می آن در جامد ذرات غلظت افزایش موجب برج از عبوری
 برج خارج به هوا زیاد سرعت بعلت نیز مقداری و.شود می تبخیر هوا داخل به نیز برج آب از مقداری دیگر، طرف از.کند

     پرکن لوله یک توسط و گیرد می صورت طریق چندین از کننده خنک برج آب کاهش این بنابر.شود می رانده
(Make up) شود می جبران. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  و شده رانده بیرون هوا توسط که آبی         شده؛ تبخیر آب          برج؛ جریانی آب        شده؛ تخلیه آب آبلب اگر
 :داشت خواهیم را زیر روابط آنگاه باشند؛ gpm حسب بر سیستم پرکننده آب

 :کننده خنک برج در آب تبخیر مقدار محاسبه (الف
 :آید می بدست زیر رابطه از شود می تبخیر برج در که آبی مقدار

 
 

 می گرفته نظر در Btu/lb1050 معادل تقریبا) تبخیر گرمای       و کننده خنک برج سرمایش ظرفیت Ton فوق رابطه در
  مقدار Ton عبارت بجای وان می دارد؛ lbm 8.33 معادل جرمی آب گالن هر که آنجا از دیگر طرف از . باشد می (شود

 .کرد محاسبه ساعت در گالن حسب بر را شونده تبخیر آب جرم و گذاشته را              
 
 

 :است زیر رابطه از استفاده ، کننده خنک برج در شده تبخیر آب محاسبه دیگر روش
 

 
ظرفیت سرمایش سیستم و        ضریب دهش حرارت ماشین تبرید بوده و عبارتست از نسبت گرمایی که در         

 .کندانسور رها می شود به گرمایی که در اواپراتور جذب می گردد

 



 :هوا جریان اثر در کننده خنک برج آب اتالف محاسبه (ب
 از و است برج در جاری آب %3 تا %1 حدود شود می منتقل برج از خارج به برج از خروجی هوای توسط که آبی مقدار
 :شود می محاسبه زیر رابطه

 
 

 :اتالف آب برج خنک کننده بخاطر کاهش غلظتمحاسبه ( ج
 :طبق هندبوک کریر میزان غلظت از رابطه زیر محاسبه می شود

 
 :از رابطه زیر بدست می آید( Bleed off)در اینصورت میزان آب تخلیه شده 

 
 :همچنین مقدار        را می توان از رابطه زیر محاسبه نمود

 
درجه  15و  10و  7.5به افت درجه حرارت در برج خنک کننده بستگی داشته و برای افت های  Nکه در آن ضریب 

 .می باشد% 54و % 33و % 22فارنهایت به ترتیب 
به عنوان یک قاعده سر انگشتی مقدار اتالف آب برج خنک کننده بخاطر کاهش غلظت را می توان                             

 .آب کندانسور در نظر گرفت gpmدرصد 04تا  0.2



           سیستم توسط باید شود می کم برج آب از هوا جریان اثر در اتالف و تبخیر ، تخلیه طریق از که آبی مقدار (د
 درصد 1.4 تا یک معموال و بوده gpm/Ton 0.04- 0.03 حدود آن مقدار که شود جبران (Make up)برج پرکن
 برج برای جبرانی آب gpm 40 ، تبرید تن 1000 هر در دیگر بعبارت.شود می گرفته نظر در کندانسور gpm مقدار
 .شود می گرفته درنظر

 شیمیایی مواد بودن دارا سبب به باید بلکه.گردد هدایت سطحی های آب به نباید برج زیرآب از حاصل پساب قانون طبق
 .گردد هدایت فاضالب شبکه به

 :دهد می نشان را کننده خنک برج یک استاندارد نصب صحیح فواصل زیر شکل

 

 



 تنظیم و کنترل همیشه استاندارد جداول اساس بر باید برج آب کیفیت
 .گردد

 شیمیایی گیرهای سختی  از  برج آب تغذیه برای  ایران در  معمول  طور به
 .گردد می استفاده

 که اند شده ایران  بازار  وارد نیز الکتریکی گیرهای  سختی تازگی به
 .اند داشته همراه به نیز خوبی عملکرد

 کیفیت آب برج خنک کن



 اندازه گیری میزان سختی آب 

 

 .شود می انجام سنج سختی کیت وسیله به آزمایش این  
 کیت جعبه در آن محاسبه نحوه و آزمایش العمل دستور     

 .است شده آورده
  های محل از باید کن خنک برج آب سختی گیری اندازه  

 :شود آزمایش زیر
 گیر سختی دستگاه  از خروجی (الف       
 ابزُربر به ورودی (ب       
 کن خنک برج تشتک داخل (ج       
                  کِش زیر کن خنک برج نیاز صورت در     

(Blow Down) شود. 
 



 شیرهای انبساط



شیرهای انبساط یا کنترل کننده جریان مایع مبرد که با توجه به ظرفیت برودتی اواپراتورها انتخاب می شوند دو وظیفه 
 :اصلی دارند

کنترل مقدار مایع مبرد به اواپراتور با توجه به شدت تبخیر بطوریکه شدت تبخیر با دبی جریان ورودی به اواپراتور 1)
 .متناسب باشد

 .ایجاد اختالف فشار مناسب بین قسمت فشار باال و فشار پایین2)
 

 :شیر انبساط انواع مختلفی دارد
که معموآل در تناژهای پایین مورد استفاده قرار می گیرد  و کمتر کاربرد (  CAPILARY TUBE)لوله مویین1)

 صنعتی دارد
 (HAND EXPANSION VALVE)شیر انبساط دستی2)
 (AUTOMATIC EXPANSION VALVE)شیر انبساط اتوماتیک3)
 (      THERMOSTATIC EXPANSION VALVE)شیر انبساط ترموستاتیکی 4)
          (                                                                                                                            ELECTRONIC EXPANSION VALVE)شیر انبساط الکترونیکی5)
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 (لوله کاپیالری)لوله مویین
لوله مویین ، لوله ای با قطر بسیار کم است که به علت باریک بودن به این نام خواننده می شود و نقش مهمی در تولید 

 .  ورودی با اواپراتور است محل نصب لوله مویین بین خروجی فیلتر و. سرما دارد



 (HAND EXPANSION VALVE)شیر انبساط دستی
بوده که دبی  ((nidle valveاین شیر از نوع سوزنی.شیر انبساط دستی از ساده ترین وسایل انبساط مایع مبرد می باشد  

 .عبوری از آن به اختالف فشار در روزنه شیر و اندازه روزنه بستگی دارد
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مشکل اساسی این شیرها این است که نسبت به تغییرات بار برودتی حساس نبوده و در صورت تغییر بار برودتی باید به 
همچنین وقتی کمپرسور خاموش و روشن می گردد نیز باید شیر را به صورت دستی باز و .صورت دستی تنظیم شوند 

 .بسته نمود
 .شیرهای انبساط دستی بیشتر در سیستم های بزرگ که یک اواپراتور با بار برودتی تقریبا ثابت دارند به کار می رود 

 



این شیر با کم و زیاد نمودن مقدار مایع مبرد ورودی به اواپراتور در پاسخ به تغییرات بار برودتی فشار اواپراتور را در حد 
 .ثابتی نگه می دارد 

 
 
 

 

 (AUTOMATIC EXPANSION VALVE)شیر انبساط اتوماتیک
 



 
 
 

 

 :این شیر برای ثابت نگهداشتن فشار اواپراتور از مقابله دو نیرو استفاده می کند 
 فشار اواپراتور که بر روی دیافراگم وارد می شود -1
 .فشاری که فنر بر روی دیافراگم وارد می کند -2

در .تنظیم شده است و قرار است فشار اواپراتور در این مقدار ثابت باقی بماند  350KPa فرض کنید فنر برای فشار
با .زمان خاموش بودن چیلر ،فشار اواپراتور باالتر از فشار فنر می باشد لذا مبردی از شیر انبساط اتواتیک عبور نمی کند 

می رسد و مسیر ورود مبرد  350KPa شروع به کار کمپرسور و مکش از اواپراتور ،فشار اواپراتور کاهش یافته و به زیر
در صورت وجود بار در اواپراتور و تبخیر شدن مایع تزریق شده به داخل اواپراتور   مایع به داخل اواپراتور باز می شود

 .،فشار افزایش یافته و اورفیس جابه جا شده تا فشار داخل اواپراتور تنظیم گردد 
وقتی کمپرسور خاموش گردد ،به دلیل تبخیر در اواپراتور فشار باال رفته و مسیر عبور مبرد از داخل شیر اتوماتیک 

 .انبساط بسته می شود 
در صورتیکه بار برودتی روی .شیر انبساط اتوماتیک بر اساس ثابت نگهداشتن فشار داخل اواپراتور عمل می کند 

اواپراتور زیاد باشد ،میزان تبخیر شدن و سرعت تبخیر شدن مبرد در اواپراتور بیشتر می شود لذا فشار داخل اواپراتور 
افزایش یافته و نیروی وارده به دیافراگم باعث بسته شدن و کم شدن مجرای عبور مبرد می گردد تا با مکش کمپرسور 

این عمر باعث می گردد تا در زمانی که بار برودتی زیاد می باشد از تمام .مجددا فشار داخل اواپراتور کاهش یابد
 .سطح اواپراتور برای تبخیر شدن و گرماگرفتن نتوان استفاده نمود و لذا توان برودتی دستگاه محدود می گردد 

اما در صورتیکه بار برودتی اواپراتور کم باشد فشار داخل اواپراتور به دلیل تبخیر کمتر ،دیرتر افزایش یافته و بسته 
شدن مسیر مبرد توسط شیر انبساط اتوماتیک دیرتر اتفاق می افتد که این امر ممکن است باعث رسیدن مایع به 

 .شود ن آکمپرسور و صدمه دیدن 
 
 



با توجه به اینکه فشار تنظیمی شیر انبساط اتوماتیک ثابت می باشد لذا فشار باید برای پایین ترین دما تنظیم گردد و 
همچنین باید یک شیر برقی قبل از شیر انبساط اتوماتیک نصب کرد تا با عمل کردن ترموستات مسیر حرکت مبرد را 

 .مسدود نماید 



 (     THERMOSTATIC EXPANSION VALVE)شیر انبساط ترموستاتیکی 
شیرهای انبساط ترموستاتیک به دلیل بازده خوب و تناسب با کاربردهای مختلف سیستم های تبرید از پر کاربردترین  

این شیر بر اساس سوپرهیت شدن بخار خط مکش کمپرسور عمل می نماید که میزان .انواع شیرهای انبساط می باشند 
 : بر روی دیافراگم این شیر سه نیرو وارد می شود.سوپر هیت توسط پیچ تنظیم،قابل تغییر می باشد 

 فشار اواپراتور -1
 فشار فنر -2
 فشار مخلوط مایع و بخار اشباع -3





  دو نیروی فشار فنر و فشار اواپراتور در یک جهت عمل کرده و موجب بسته شدن مجرای عبور مبرد از شیر انبساط 
می گردند و نیروی فشار ناشی از فشار مخلوط مایع و بخار اشباع موجود در بالب شیر انبساط باعث بازشدن مجرای 

 .میزان سوپر هیت در خروجی اواپراتور با تنظیم فشار فنر قابل تغییر و تنظیم می باشد . اوریفیس شیر انبساط می گردد 
در واقع بالب شیر انبساط به خروجی اواپراتور که همان خط مکش می باشد متصل می گردد و دمای مایع و بخار  
اشباع داخل بالب با دمای خط مکش یکسان می گردد و از این طریق عملکرد اواپراتور و میزان بار برودتی روی  

 .اواپراتور تشخیص داده می شود

)   ه اول یک مقدار بیش از حد شیر را باز نماییم هلبهترین روش برای تنظیم شیر انبساط ترموستاتیک این است که در و
سپس به .می شود( دورتر از بالب ) که نتیجه آن آشکار شدن برفک در آن طرف بالب , (سوپر هیت کمتر از حد لزوم 

تا زمانی که آب شدن برفک تا محل بالب برگشت ( افزایش سوپر هیت ) تدریج شیر انبساط ترموستاتیک را بسته 
دقیقه  15تغییر در تنظیمات شیر بایستی در مقادیر کم صورت گرفته و سپس اجازه کارکرد به سیستم به مدت . نماید

هدف اصلی از کاربرد یک شیر انبساط . پس از طی زمان فوق است که می توان اقدام به تنظیم مجدد کرد. داده شود
اگر . ترموستاتیک در این است که از تمام کویل یک اواپراتور که امکان استفاده موثر از آن وجود دارد مهیا گردد

تنظیم کرد و (باز بودن شیر ) کویل اواپراتور به طور کامل پر نگردد نمی توان شیر انبساط را برای کمترین سوپر هیت 
هدف اصلی از وجود پیچ تنظیم روی شیر انبساط این است که شیر برای . الزاما تنها قسمتی از کویل فعال عمل می کند

اگر اواپراتور خیلی پر گردد خط (. بسته شدن جزئی ) یک سوپر هیت دیگر تنظیم گردد برای یک سوپر هیت بیشتر 
سوپر هیت پایین را موجب گردیده یا اینکه ضربات ناشی از ورود مایع مبرد به کمپرسور ظاهر می , مکش برفک زده 

در این . خیلی کم اتفاق می افتد که شیر بعد از یک نصب صحیح نیازمند تنظیم باشد, به عنوان یک قاعده کلی . شود
چنین زمانی مقدار صحیح سوپر هیت را در زمانی که تمام کویل اواپراتور به طور موثر پر باشد انجام دهید و بعدا 

زمانی که تنها قسمتی از کویل فعال باشد خیلی بعید به نظر می رسد که برای کارکرد صحیح نیاز به تنظیم یا تعدیل 
 .تا اندازه ای متفاوت از سوپر هیت شیر انبساط باشد, مجدد در شیر باشد چونکه احتماال سوپر هیت موجود 

 



 TXVکارکرد 
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این شیر برقی که یک نوع استپ موتور می باشد با اندازه گیری دو دما با توسط دو سنسور و فرمان گرفتن از یک برد  
می باشد در ط مکش و در  GTسنسور اول که سنسور گاز .الکترونیکی میزان پاشش گاز مبرد را تنظیم می نماید 

 ETخروجی اواپراتور نصب شده است که در اصل میزان سوپر هیت را مشص می کند و سنسور دوم سنسور اواپراتور 
 .می باشد که در ورودی اواپراتور نصب می گردد و دمای ورودی اواپراتور را تعیین می کند 

 
 

        (                                                                                                                             ELECTRONIC EXPANSION VALVE)شیر انبساط الکترونیکی
 



 EXVکارکرد 
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 (EVAPRATOR)اواپراتور ها



 
می قرار دسته یک در شود می تبخیر ساده کویل داخل در مبرد اینکه خاطر به ای صفحه و ساده کویلی اواپراتور 

 سیال یه هوا از حرارت که معنی این به حرارتهستند تبادل سطح دو دارای حقیقت در دار پره اواپراتور ولی .گیرند
 .دهند می انتقال مبرد ماده به لوله سطح طریق از را حرارت ها پره و منتقل ها پره به
در معموال فوالدی های لوله .شوند می ساخته مسی یا و فوالدی های لوله از ای صفحه و کویلی اواپراتورهای 

 کم تبرید سیستمهای برای مسی های لوله از و اند داشته کاربرد آمونیاکی سیستمهای و بزرگ اواپراتورهای ساختن
 . شود می استفاده است آمونیاک از غیر مبردشان که آنهایی و ظرفیت

 



 :اواپراتورها ی صفحه ای
یک نوع آن از دو صفحه فلزی ساده یا فرمدار تشکیل شده که به هم متصل هستند و  در انواع مختلف ساخته می شوند

  .ماده مبرد بین دو صفحه و ازداخل شیارها عبور می کند
دستگاه های سرد کننده خانگی استفاده می شوند و از محاسن آن راحتی تمیز کردن  این نوع اواپراتورها بیشتر در

توان به عنوان دیوارهای  همچنین این نوع اواپراتور را می.اقتصادی بودن تولید وآسان بودن فرم گیری آنها می باشد
 .نوشابه سردکن مشابه به کار می رود در سردخانه ها کابینت بستنی و دستگاهای -داخلی فریزرها 

 
اواپراتور نوع خشک و مرطوب: 

تقسیم بندی کرد که اواپراتور خشک واواپراتور   اواپراتورها بر حسب نوع ماده مبرد جریانی در داخل آنها نیز می توان
 .مرطوب نامیده می شوند

اواپراتور خشک مایع مبرد ورودی به داخل لوله ها شروع به تبخیر می شود و تا آخر لولهها مایع تبخیر شده و جذب  در
در داخل لوله ها وجود داشته و لذا سطوح انتقال حرارت  در اواپراتور مرطوب همیشه مایع سرد مبرد .حرارت می کند

این اواپراتور دارای یک مخزن مایع مثل مخزن ذخیره مایع می باشد که مایع مورد  .خیلی خوبی موجود خواهد بود
 .اواپراتور در آن موجود است و همیشه لوله اواپراتور را پر نگه می دارد نیاز

 



 

نوع ابی آن بصورت پوسته و لوله بوده و مایع کم فشار فریون . نیز به دو شکل هوایی و آبی ساخته می شونداواپراتور 
 .داخل لوله های مسی و آب سرد در فضای داخلی پوسته جریان دارند

در این نوع اواپراتور، گاز کم . نامیده می شود DX (Direct Expantion) نوع هوایی آن بنام کویل انبساط مستقیم یا
 .فشار از داخل لوله های مسی و هوای خنک شونده از روی سطح خارجی و فین دار لوله ها عبور کرده و خنک می شود

 

 (Evaporator)اواپراتور
اواپراتور به معنی تبخیر کننده می باشد در این قسمت از سیستم ماده مبرد تبخیر می شود و با تبخیر شدن گرمای فضای  

در نظر  14در دستگاههای با دمای کارکرد باال صفر معموالً تعداد فین بر اینچ باالتر از. اطراف خود را جذب می نماید
بدلیل تشکیل سریع برفک معموالً فاصله فینها (مانند سردخانه ها)گرفته می شود ولی در دستگاههای تبرید زیر صفر

 دشناخته می شود زیرا جوشش مایع مبر DX کویلهای اواپراتور به نام کویل انبساط مستقیم.بیشتر در نظر گرفته می شود
 .مستقیماً در داخل آن اتفاق می افتد

 

http://armantahvieh.blogfa.com/post-15.aspx
http://armantahvieh.blogfa.com/post-15.aspx
http://armantahvieh.blogfa.com/post-15.aspx


 :نواع اواپراتور و کاربرد آنهاا
 

  (air cooler):ـ اواپراتور هوائی 1
 سردخانه ، پکیج هواسازکاربرد 

 :)shell&tube(ـ اواپراتور پوسته لوله ای2
 کاری مایعات یا گازها مانند چیلرکاربردخنک 

  (plate heat exchanger):ـ اواپراتور صفحه ای3
 خنک کاری مایعات و گازهاکاربرد 

 :surface)  (stamped or plateـ اواپراتور صفحه ای تخت4
 .یخچالهای خانگی ،قفسه های سردکاربرد 

 :baretube ـ اواپراتور5
 (بدون فین)یخسازهای صنعتی ، خنک کاری مایعات جهت ذخیره انرژی، سردخانه بدون جریان اجباری هواکاربرد 

 :tube wireon ـ اواپراتور6
 قفسه های سردکاربرد 

 :plate_type ـ اواپراتور۷
 ذخیره سازی سرما ، خودروهای حمل مواد منجمدکاربرد 
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Flooded DX 

 Flooded type efficiency is 15% higher than DX type 

 DX type has less refrigerant charge than Flooded type 

 DX type adopts a more simple and stable structure  , also is easier to 

maintain 















 مبردها





 با تنها و یابدمی انتقال پایینتر دمای با جسم به باالتر دمای با جسم از همیشه حرارت ترمودینامیک دوم و اول قوانین طبق
 .نمود اعمال را فرآیند این عکس توان می (انرژی) کار صرف

 و طراحی تراکم – بخار گرمایشی سیکل براساس که گیردمی انجام حرارتی پمپ یا یخچال توسط که کاری همان
 .اندشده ساخته

 در عامل سیال و شده اطالق عامل سیال شودمی جابجا آن توسط حرارت که ایماده به ترمودینامیکی سیکل یک در
 و سرمایشی هایسیستم از استفاده وسیع محدوده به توجه با .شودمی نامیده مبرد تراکم، - بخار سرمایشی سیکل

 مواد جای به نوین مبردهای جایگزینی بحث اند،کرده ایجاد ازن الیه جمله از زیست محیط برای مبردها که مضراتی
 سایر روی شده ایجاد تغییرات آن دنبال به و شودمی پرداخته آن به مقاله این در و شده آغاز که است مدتی مضر،

 .گرفت خواهند قرار بحث مورد سرمایشی هایسیستم اجزای
 به که مبردهاست در (HCFC) هیدروکربورها ترکیبات از استفاده زمین گرمای افزایش و ازن الیه تخریب علل از یکی

 شود،می استفاده برودتی هایسیستم در که مبردهایی جایگزینی برای زیادی هایتالش موضوع این کشف دنبال
 .گرفت صورت

 .شد شروع مونترال پروتکل از پس 1978 سال از فریزرها – یخچال در (R-12) فریون جایگزینی برای تالش
 

 



 

 تصویب گردید، برگزار کوپنهاک در 1992 سال که مونترال پروتکل یکننده امضاء کشورهای گردهمایی چهارمین در
 اتم دارای که آنهایی حتی و دارد وجود کلر اتم آنها هایمولکول در که HCFC مبرد گروه از استفاده که شد

 عامل سیاالت از زیادی تعداد .شوند اعالم ممنوع باید دارند ازن الیه بر کمتری تأثیر حدی تا و هستند هیدروژن
      گرفته کار به سرمایشی هایسیستم در (باشندمی بخار قدرت هایسیکل از ترمتنوع بسیار که) مبرد عنوان تحت

                دیاگرام همراه به (تراکم بخار) سرمایشی سیکل یدهنده نشان شماتیک صورت به زیر شکل .شوندمی
 :است آنتالپی – فشار

 

 

 
 

 



 :مبردها انواع و ساختار با آشنایی
 

-هیدروکربن اصلی مبردهای امروزه اما .شدندمی شمرده مبردها ترینمهم جزو گذشته در سولفور اکسید دی و آمونیاک
 عنوان به فلورمتان کلرودی دی مثال عنوان به گردندمی بازار روانه فریون تجاری تحت که هستند هالوژنی های

 .شوندمی شناخته 12 فریون
 

 .شوندمی شناخته هاهالوژن عنوان تحت (I) ید ، (Br) برم ، (Cl) کلر ، (F) فلور عناصر :هاهالوژن
 .باشندمی (H) هیدروژن و (C) کربن ترکیب شامل :(HC) ساده هایهیدروکربن

 صورت به HC ترکیب هیدروژن جای به هاهالوژن که هستند آنهایی هالوژنی تمام مبردهای :هالوژنی تمام مبردهای
 .شوندمی جایگزین کامل

 

 .است CFC گروه تحت باشد کلر و فلور شامل عامل سیال که صورتی در :CFC گروه
 .است FC گروه تحت باشد فلور شامل تنها سیال اگر :FC گروه
 ماده و نبوده کامل صورت به هاهالوژن با هیدروژن جایگزینی هیدروکربن، در که است سیاالتی شامل :HCFC گروه

 .است کلر و فلور هیدروژن، کربن، عناصر شامل
 .داریم HFC نام به جدیدی گروه HCFC ترکیب از کلر خروج با :HFC گروه

 

 
 

 



  

 HC 

  

HFC FC HCFC CFC 

 ماده خالص ماده خالص ماده خالص ماده خالص ماده خالص ماده خالص

R717 R170 R23     R125 R14    R116 Rr    R123 R11    R113 

R718 R290 R32    R134a R218 R124 R12    R114 

R744 R600 R143a RC318 R142b R13    R115 

DIOXID R600a R152a R13B1 

R1150 R227 

.بندی مبردها از نظر ترکیب مولکولی استی طبقهجدول زیر نشان دهنده  

 



 

 آنها جایگزینی و شده شناخته مردود HCFC آن بعدی اصالحیه در سپس و CFC مبردهای ابتدا مونترال پروتکل طبق
 مذکور ترکیبات که بود مضراتی تصمیم این عمده دلیل گرفت، قرار زیست محیط حفاظت سازمان کار برنامه در

 به توجه با که باشندمی F و Cl دارای HCFC و  CFC هایگروه مبرد زیرا .کردندمی ایجاد زیست محیط برای
 ما طرفی از است زیاد اکسیژن با آنها ترکیبی میل که دهدمیمی نشان جدول این در آنها جایگاه و شیمیایی جدول

 ازن الیه از خورشید عبوری انرژی جلوی شودمی باعث که داریم (3O2+2O3) معروف ترکیب یک ازن الیه در
 و دهندمی شیمیایی واکنش ترکیب این با شوند رها فضا در کلر و فلور که صورتی در ولی بگیرد را زمین جو و

 گرمای مقدار که شودمی باعث رودمی بین از ازن الیه براینکه عالوه و برود بین از ترکیب این که شوندمی باعث
 .برود باال زمین کره دمای نتیجه در و شود زیاد نیز آن از عبوری

 

 که است این گویای 1995 سال دسامبر در (IPCC) هوا و آب تغییرات باره در متخصصان المللیبین گروه گزارش
 هایبررسی در که است حاکی گزارش همین .کند پیدا تغییر C20 تا زمین دمای 21 قرن پایان تا رودمی انتظار
 :دهدمی نشان چنین اتمسفر به مختلف گازهای پخش 1990 سال تا شده انجام

 و کربن تتراکلرید و HFC قبیل از دیگر گازهای و (%74) ازت اکسید، (%78/14) متان ، (%65/80) کربن اکسید دی 
 .است (%83/0) گوگرد فلورید هگزا

 



 

 را HCFC و CFC گازهای اگر حتی زمین، هوای شدن گرم در ایگلخانه گازهای مستقیم اثر که دریافت توانمی پس
 براساس که است گازها این برآیند اثر است مهم آنچه بلکه بود نخواهد زیاد آنچنان کنیم، اضافه آنها فهرست به

   :دارد مؤلفه دو ضریب این شودمی تعیین (TEW1) آنها ارز هم گرمای افزایش عمومی ضریب
 

    +=GWP.M1TWE 
 

 .است (M) گاز توزیع جرم مقدار در (GWP) زمین گرمای افزایش پتانسیل آن در که اول مؤلفه
  ضریب در شود،می مصرف مبرد ماشین عملکرد مدت تمام در که () الکتریکی انرژی مقدار ضرب حاصل دوم مؤلفه
() پخش مقدار CO2 است زمین اتمسفر به. 

 

 CO2 که ایهسته انرژی هایدستگاه و بادی موتورهای برق، تولید آبی هایایستگاه در انرژی مقدار این تولید هنگام به
 هاینیروگاه در الکتریکی انرژی ساعت وات کیلو یک تولید برای اما است (a=0) کنندنمی پخش زمین اتمسفر در

 طور به اروپا در ،1992 سال در انرژی المللیبین آژانس حرارتی هایپمپ مرکز اطالعات به بنا برق تولید حرارتی
 .شودمی وارد اتمسفر به  CO2 کیلوگرم 67/0 شمالی آمریکای در و کیلوگرم 52/0 متوسط

 
 گرمازایی پتانسیل همراه به است شده پیشنهاد R502 و R22 جایگزینی برای که مبردهایی بعد صفحه جدول در

(GWP) است شده ارائه: 
 

 



GWP C  

400 2/26- R134a 

860 5/48- R125 

1000 3/47- R143a 

220 7/51- R32 

12000 2/82- R23 

 R290( پروپان) -1/42 3

- 7/32- RC270 

 R600a( ايزو بوتان) -8/23 3

49 1/24- R152a 

900 3/17- R227a 

- 16- R227ea 

150 25 R227ca 

150 7/0- R236ea 

- 5/6 R717 



 و است روبرو هاییمحدودیت با کار این ولی است ناپذیر اجتناب HCFC و CFC مبردهای جایگزینی به نیاز نهایت در
 بر متکی خود که .باشد داشته بستگی عامل سیال و سیستم اجزای با ارتباط در ما امروز تکنولوژی به اینکه آن

 .است HFC مبردهای
 :است اهمیت حائز زیر موارد تبرید عامل سیال عنوان به جدید ترکیبات گزینش در
 .کنند تعبیت مونترال پروتکل از-1
 .باشند مناسب شوندمی انتخاب که هاییسیستم برای-2
 .باشند صرفه به مقرون و دسترسی قابل تجاری و اقتصادی نظر ز-3ا

 .باشند سمی غیر و اشتعال قابل غیر-4
 .نمود استفاده آنها از فعلی هایسیستم در جایگزین عنوان به بتوان-5

 تعیین در پارامتر ترینمهم (TG) دما خیزش ، (TFW1) گرمایشی اثر کل معادل مقدار ترموفیزیکی، خواس از جدای
 .بود خواهند آینده مبردهای

 جدید، مواد کشف جای به .است شده وضع مونترآل و پروتکل بواسطه که قوانین از ناشی زمانی محدودیت دلیل به
 .اندشده تولید قبالً که بیندیشیم ترکیباتی به است آن بهتر

 عرضه بازار به مبردهایی دلیل این به شوند خارج چرخ از R502 و R12 شد قرار مبردها جایگزینی زمانی جدول طبق
 .بودند R22 براساس ترکیبات که گشت

 یا FC , HC, HFC هایگروه از جدید مبردهای باید و بوده موقت استفاده جهت HCFC بر مبتنی مبردهای تمامی
 .شدندمی انتخاب معدنی

 

 



 و شوندمی تجزیه طبیعت در آهسته بسیار که هستند پایداری نهایت بی مصنوعی مواد 218R همچون :FC مبردهای
 .آوردمی بوجود آنها از استفاده در را هاییمحدودیت موضوع این

 برخی در که بوده غیره و 170R , 290R همچون ایساده هایهیدروکربن پایین، جوش نقطه با :HC مبردهای
 قابلیت آنها ضعف نقطه بزرگترین .باشندمی استفاده قابل هاسال تا پتروشیمی، صنایع در سرمایشی فرآیندهای

 .است شاناشتعال
 که بوده a134R گردد قدیمی ایماده جایگزین تواندمی که خالصی ماده تنها که دهدمی نشان :HFC مبردهای

 .اندمشابه تقریباً ترمودینامیکی خواص نظر از و است R12 با جایگزینی مناسب
 

 در تغییر جمله از باشدمی قبلی سیستم در تغییر یا جدید هایسیستم طراحی به نیاز جدید مبردهای جایگزینی برای
 :پردازیممی آنها تغییرات و وظایف مختصر شرح به اینجا در که درایرها فیلتر و روانسازها

 جلوگیری خرابی و سایش برابر در آنها داخل متحرک اجزای از تا دارند روانساز به نیاز کمپرسورها اکثر :روانسازها
 ارائه را کمپرسور کارکرد شرایط در قبول قابل ویسکوزیته و روغن نوع خودشان معموالً کمپرسور سازندگان .کند
 .کنندمی
 :است زیر موارد براساس پیشنهادی روغن شرایط

 روانسازی1.

 مبرد / روغن حاللیت2.

 (شیمیایی نه) فیزیکی اختالط قابلیت3.

 سیستم در رفته بکار مواد با انطباق قابلیت4.

 روانسازها سایر با تطبیق و حرارتی پایداری5.

 

 

 

 



 

 فاز یک و شده مخلوط هم با خوبی به الکل و آب مثل مایع دو که شودمی اطالق خاصیتی به فیزیکی اختالط قابلیت
 به نیاز جدید مبردهای برای ترتیب بدین .باشند داشته هم بر شیمیایی واکنش اینکه بدون دهند، تشکیل را مایع

 و مؤثر فیزیکی اختالط قابلیت آن متناظر روانساز و مبرد آل،ایده حالت در که شودمی احساس جدید روانسازهای
 .گردد باز کمپرسور به و شدن جریان هم مبرد با روانساز تا باشند داشته متقابل حاللیت

 را روانساز ویسکوزیته که باشد ایگونه به آنها متقابل حاللیت باید باشد کم سیال دو اختالط قابلیت که صورتی در
 معدنی روغن با R22 مبرد عموماً .گردد باز کمپرسور به و گذشته اواپراتور از تبخیر دمای در بتواند تا داده کاهش

 , R134a چون مبردهایی که صورتی در است استفاده قابل مطبوع تهویه برای و است شده تعریف دماها تمامی در
R404A, R407C شوندمی تجویز استر یول پولی روغن با. 

 

 درایرها فیلتر .سرمایشی هایسیستم از مضر ذرات جداسازی جهت هستند ضروری لوازم درایرها فیلتر :درایر فیلتر
 شامل شوندمی جدا فیلتر توسط که مضر ذرات .است سیستم مناسب عملکرد و تداوم جهت راهبردی وسیله

 و فلزی ذرات مانند حل غیرقابل مواد روغن، تجزیه از حاصل مواد باال، مولکولی وزن با هایهیدروکربن رطوبت،
 .باشندمی مس اکسید

 از پس بالفاصله رطوبت جذب درایر فیلتر یوظیفه نخستین کنند،می استفاده HFC مبردهای از سرمایشی هایسیستم در
 و استر روغن شدن هیدرولیز و اسید تشکیل خطر شود جذب مولکولی صافی در رطوبت اگر .است اندازیراه

 .یابدمی کاهش چشمگیری طرز به موتور کویل به آسیب و خوردگی همچون آن جانبی اثرات
 

 

 

 



 :های زیر را داشته باشندعالوه بر قدرت جذب اسید و رطوبت، فیلتر درایرها باید قابلیت
 سرعت واکنش جذب رطوبت باال1.

 قابلیت فیلتراسیون مناسب ذرات مضر2.

 .های روغن و عدم تجزیه یا ترکیب شیمیایی با آنهاو افزودنی HFCقابلیت تطبیق با مبردهای 3.
 .بنابر این در بحث جایگزینی مبردهای جدید فیلتر درایرها نیز نیاز به بازبینی و احتماالً جایگزینی خواهند داشت

 

 :بررسی و مقایسه اجمالی چند مبرد جدید
134R :12خالصی است که اغلب جایگزین  مادهR  ،بوده و در صنایع مربوط به خودروسازی تجهیزات کوچک

این ماده با فرمول شیمیایی . رودها با تبرید در دمای متوسط بکار میچیلرهای صنعتی و تجاری و سوپر مارکت
CHF2FCF3 ای چون فلورید هیدروژن تولید در مجاورت دمای باال مثالً هیترهای برقی تجزیه شده و گاز کشنده

 .رسدکند و به همین دلیل برای مصارف تهویه مطبوع چندان مناسب به نظر نمیمی
R134a 0 دارای روشن آبی رنگ با=ODP (ازن تخریب پتانسیل) 1300 و=GWP آن دمای–- فشار نمودار .باشدمی 

 .است زیر شکل مطابق R22 , R12 با قیاس در
 

 



A410R: 125 درصد 50 بر مشتمل است ترکیبی مادهHFC 32 درصد 50 وHFC باال هایظرفیت و فشارها جهت که  
 دلیل به .است مجدد طراحی نیازمند سیستم ،R22 سیستم در جایگزینی صورت در و است مناسب (R22 به نسبت)

 همان در R410A با کار مناسب شودمی طراحی R22 برای که کمپرسوری باالتر فشار در گاز این کارکرد
 هر .است مناسب پمپی تبرید هایسیستم و شناور اواپراتور سانتریفیوژ، کمپرسورهای برای گاز این .نیست شرایط

 به و است باالتر درصد 50 تقریباً نیز آن تقطیر فشار دارد R22 از باالتر درصد 50 حدود ظرفیتی R410A چند
 .شوند مجدد طراحی فشاری چنین برای باید تبرید سیکل اجزای دلیل همین
R410A 0 دارای صورتی رنگ با=ODP و GWP=1890 میباشد. 

 

 

 

 



A404R: 125 درصد 44 بر مشتمل ترکیبی ماده HFC، 52 درصد a143HFC درصد 4 و a134HFC جایگزین که  
R22 , R502 این در و باشدمی فارنهایت یدرجه صفر از ترپائین تبخیر دمای یعنی متوسط، و پایین دماهای در 

 در و غذا نقل و حمل منجمد، غذای سازی،بستنی صنایع در دلیل همین به است، بیشتر R22 از آن ظرفیت محدوده
 همین به .یابدمی کاهش R22 به نسبت R404A راندمان از باالتر تبخیر دمای در .رودمی کار به صنعتی موارد
 و بوده GWP=3750 و ODP=0 دارای نارنجی رنگ با گاز این .نشود جایگزین دامنه این در است بهتر دلیل

 .باشدمی زیر شکل مطابق R502 مقایسه در آن دمای – فشار نمودار
 

 

 

 



C407R  : 32درصد  23ماده ترکیبی است مشتمل بر HFC ،25  125درصدHFC  درصد  52وa134HFC  که برای
درجه فارنهایت مناسب بوده و در یک سیکل با دمای تقطیر، تبخیر،  50تا  20کارکرد در شرایط دمای تبخیر بین 

 R22در جایگزینی این گاز به جای . است R22معین، ظرفیت تبرید آن مطابق  19و فراگرمایش  18فرو سرمایش 
این . کندنبوده و فقط روغن کمپرسور، فیلتر درایر و احتماالً سایز شیر انبساط تغییر می نیاز به طراحی مجدد سیستم

فارنهایت   درجه 50تا  20در اواپراتور شناور و کمپرسورهای سانتریفوژ و برای دمای تبخیر بین  گاز برای استفاده
 .ای مالیم استرنگ این گاز قهوه. گرددتوصیه نمی

 F10دمای تقطیر در کندانسور  -F 45                                   2شرایط دمای تقطیر در اواپراتور -1

 F 15فراگرمایش  -F 50                                                                4فروسرمایش -3

درصد  2درصد کمتر تا  2ظرفیت سرمایشی آن از . بیشتر است 25PSIتا  15PSI , R22نسبت به  R407Cفشار تخلیه 
درجه فارنهایت کمتر بوده و راندمان انرژی آن بستگی به طراحی  15تا  10ی آن دمای تخلیه. باشدبیشتر می

ترکیبی است، در حالت گاز شرایط متغیری داشته  R407Cاز آنجا که . است R22تجهیزات دارد، ولی بسیار شبیه 
مطابق شکل  R22دمای آن نسبت به  –نمودار فشار . گردد در فاز مایع شارژ گرددو بدین لحاظ پیشنهاد می

 .زیراست

  

 

 

 

 



 است، شده معرفی آمونیاک اول درجه در (خالص) طبیعی مبردهای از R502 و R22 جایگزین عنوان به :آمونیاک
 قرار استفاده مورد برودتی صنایع در آن درصد 5 حدود فقط که است تن میلیون 120 حدود دنیا در آمونیاک تولید

 باالی دمای و حرارتی انتقال ضریب و سیکل باالی بازدهی پایین، قیمت کندمی توجه جلب آنچه اما گیرد،می
 در نشست محل سریع تشخیص و سیستم به آب نفوذ به نسبت بودن تأثیر بی اینکه ضمن .است ماده این بحرانی
 واثر ندارد ازن بر مخرب اثر که خصوص به .است ماده این دیگر مزایای از آمونیاک در روغن نشدن حل و سیستم

 .ندارد نیز گرمازایی
 بی آمونیاک .است بودن هوا از ترسبک و انفجار و اشتعال قابلیت و بودن سمی تند، بوی آمونیاک مورد در منفی نکات

 .است کیلووات 20 از بیش قدرت با صنعتی تبرید هایسیستم در مبرد بهترین تردید
 قیمت .شودمی یافت نیز بیوسفر و اتمسفر در که است کربن اکسید دی طبیعی مبردهای از دیگر یکی :کربن اکسید دی

 اکسید دی .است ماده این مزایای از طبیعت برای بودن خطر بی و معدنی روغن با کارکرد و سیستم سادگی و پائین
 .است (-C56) باال نسبتاً گانه سه نقطه دمای و (C 31) بحرانی پائین دمای و باال بحرانی فشار دارای کربن

 پتانسیل دارای که  را R134 مبرد آمریکا که رسید خود اوج به زمانی R12 جانشین عنوان به مبرد کشف ضرورت
 .کرد تحمیل مختلف کشورهای به است گرمازایی

 که دارد کمپرسور ساخت تکنولوژی و هادستگاه در تغییرات و قیمت گران روغن به نیاز بودن گران ضمن مبرد این
 .است زیادی هزینه صرف با توأم

  

 

 

 

 



 .را ارائه کردند CM1باالخره با وجود ارائه مبردهای مختلف متخصصان دانشگاه انرژی مسکو مخلوط 
CM1 : این مبرد از سه ماهR128 , R134  و بوتان نرمالR600 تشکیل شده  9/0و  2/0و  71/0های مولی با غلظت

های ارائه شده این مخلوط نسبت به مخلوط. آل را جوابگو استهای مبرد ایدهاست که به طور کامل تمام خواسته
 .ی کشورهای غربی حداقل در موارد زیر برتری داردبه وسیله

1- CM1  های ارائه شده کشورهای غربی دارای عنصر مخرب ازن است در حالی که مخلوط( جو)بی تأثیر بر الیه ازن
 .هستند

2- CM2 بندی و قطعات کمپرسور سیستمکند، بنابر این هیچ گونه تغییری در مواد عایق و آببا روغن معدنی کار می 
دارند که باعث سختی ( استر، اکلیل بنزونپلی)آورد، اما ترکیبات ارائه شده قبلی نیاز به روغن ترکیبی پدید نمی

عنصر بازی برای  R134اند به طوری که با دید علمی انتخاب شده CM1عناصر مختلف . شوندتولید و گرانی می
های برودتی در پایین بودن فشار است که در سیستم R134aفشار تبخیر و تقطیر است و برتری آن نسبت به 

 .کوچک اهمیت زیادی دارند
برای تأمین خواص ترمودینامیکی و در عین حال مزیت غیرقابل اشتعال و انفجار بودن مخلوط است ( R218)عنصر دوم 

سرد کننده انتخاب شده است و  هیدروکربور برای حاللیت و جریان روغن معدنی در سیستم( R600)عنصر سوم . 
تبخیر و تقطیر . درصد آن در مخلوط از شرایط تأمین غیرقابل اشتعال و انفجار بودن در نظر گرفته شده است

 .تواند باعث کاهش انرژی مصرفی شودتواند در دمای متغیر انجام گیرد و این چنین مبردی میمی CM1مخلوط 

  

 

 

 

 



 روزانه انرژی مصرف حتی CM1 از استفاده با که است داده نشان CM1 و R12 با فریزر یخچال آزمایش مقایسه نتایج
 هاییخچال در مبرد عنوان به CM1 ترمودینامیکی مقایسه .یابدمی کاهش R12 به نسبت درصد 10 تا 9 بین

 :است شده ارائه زیر جدول در خانگی

  

 

 

 

 

 

 

   

R12 R134a CM1 R22/R142B 
(MP39)R401

A 

(MP66)R401

B 

 4/1 1/1 13/1 39/1 8/1 34/1 تبخير فشار

 13/12 5/11 17/11 42/12 18/10 58/9 تقطير فشار

 66/8 45/10 9/9 9/8 63/9 15/7 فشارها نسبت

 951 882 872 887 779 872 حجمي بازدهي

 340 321 292 322 295 289 مصرفي کار

 R12 به نسبت درصد به برودتي بازدهي

100 90 91 89 92 93 

:گیرینتیجه  
های ای صنایع پتروشیمی و تهویه مطبوع طی سالبا توجه به مسایل پیرامون از بین رفتن الیه ازن و اثرات گلخانه
اند اخیر تغییرات اساسی یافته و پارامترهای متعددی تعریف کرده  



 :سیستمهای تهویه مطبوع تراکمیانواع : فصل سوم

 :ای پنجره کولرهای(1
 :یونیت اسپلیت(2
 (Ducted Split)کانالی اسپلیت(3
 (Rooftop Package)بامی پشت های پکیج(4
 (VRF)دیجیتالی سیستمهای(5
6)GHP 

 تراکمی های چیلر(۷

 



 :کولر های پنجره ای( 1



 (ای پنجره کولرهای)سابق گازی کولرهای ایران بازار در شده ارائه تراکمی  مطبوع تهویه سیستم اولین
 می بر است جنوبی پارس ساخت با مصادف که شمسی هجری 40 دهه به سستمها این از استفاده سابقه.بود

  و York برندهای آن از بعد و آمریکا  Antel برند کرد نفوذ ایران بازار در که برندی اولین.گردد
Ogeneral  بود. 

 داخل در زیر شکل مطابق (مویی،اواپراتور کمپرسور،کندانسور،لوله)اجزاء ی همه تراکمی های سیستم این در
 :گیرند می قرار کابینت یک

 



 شود می باعث کابینت یک داخل در اواپراتور و کندانسور گرفتن قرار بدلیل پیداست شکل از که همانطور
 محدودیت این که داد قرار آزاد فضای در را آن کندانسور بتوان که کرد استفاده سیستم این از زمانی

 جانمایی معموآل.ندارد آزاد هوای به راهی که فضایی در سیستمها این از کردن استفاده در است ضعفی
 این در را ای پنجره کولر مناسب کشی شاسی یک با هاست،یعنی پنجره فضای در ای پنجره کولرهای

 .گیرد قرار واحد داخلی فضای در اواپراتور و آزاد هوای در کولر کندانسور تا کنند می نصب فضا
   کمپرسور در شده تولید ذاتی صدای همچنین و واحد داخلی فضای در کمپرسور گرفتن قرار بدلیل

 BTU/HR 24000 و BTU/HR 9000،BTU/HR12000 ، BTU/HR 18000 های ظرفیت در سیستمها این
 .باشد می ای پنجره سیستمهای ضعف بزرگترین عامل همین که کردد می عرضه و تولید

 .گردید می استفاده سرمایش تولید برای  فقط سیستمها این از
 



 :اسپلیت یونیت( 2



 و سر بعلت که ای پنجره کولرهای پایین ظرفیت جمله از هایی محدودیت شد داده توضیح قبل قسمت در که همانطور
 جانمایی محدودیت همچنین و گرفت می قرار واحد داخلی فضای  در که کمپرسوری در شده تولید ذاتی صدای

 کردن بهینه فکر به را کننده تولید کارخانجات  R&D واحد مطیوع تهویه مهندسین آزاد فضای در ای پنجره کولر
 . ”یونیت اسپلیت“  نام به بود سیستمی تولید آن ماحصل که انداخت سیستم این

 یونیت و اواپراتور مجموعه شامل که داخلی یونیت مجموعه دو از پیداست نامش از که همانطور یونیت اسپلیت سیستم 
 مجموعه و کمپرسور کردن جدا که.است شده تشکیل است مویی لوله و کمپرسور،کندانسور شامل که خارجی

 این تولید در محدودیتی دلیل بدین و است گردیده دستگاه صدای آمدن پایین باعث داخلی یونیت از کندانسور
 BTU/HR تا BTU/HR 9000 های ظرفیت از در دستگاهها این این بنابر.نداریم باالتر های ظرفیت در دستگاهها

 .گردید عرضه و تولید 60.000
 



 شامل که داخلی یونیت مجموعه از بود مویی لوله و کندانسور کمپرسور،کندانسور،فن شامل که خارجی یونیت جداکردن
 تراکمی سیستمهای ذاتی مشکل هم آن و آورد می وجود سیستم برای را بزرگی مشکل بود مربوطه فن و اواپراتور

 .خارجی و داخلی یونیت بین ارتفاع اختالف محدودیت نام به است

 

 

 

 

 

 
                        Suction نام به دارد مبرد خروج و ورود برای لوله دو کمپرسور گردد می مشاهده شکل در که همانطور 

 .Discharge و
 خارج است برخوردار کمتری قطر از Suction لوله به نسبت که  Discharge  لوله از باال فشار و باال دمای با مبرد که

 در نیز گرانش شتاب.باشد می مایع مویی لوله از خروج در مبرد شود،فاز می مویی لوله و کندانسور وارد و گردده
 .باشد می مثبت داخلی یونیت سمت به شده نصب بام پشت در که خارجی یونیت از مبرد خروج



 مبرد همراه به گرفته قرر کمپرسور کردن خنک و روانکاری برای کمپرسور داخل در که روغن مقداری همیشه همچنین
 فاز تغییر اواپراتور داخل در مبرد.شود می سرازیر داخلی یونیت سمت به مبرد همراه به و شده خارج کمپرسور از

 این.برگردد کمپرسور سمت به دارد وجود سیکل داخل در که روغنی همراه به باید و شود می تبدیل مایع به و داده
 رفت لوله به نسبت بزرگتری قطر  Suction لوله خارجی یونیت و کمپرسور سمت به برگشت در که است حالی در
 .باال روغن دانسیته و است منفی باال سمت به نیز گرانش شتاب دارد، اواپراتور سمت به

  Suction توان کمپرسور لوله باشد متر 5 از بیشتر داخلی یونیت و خارجی یونیت بین ارتفای اختالف که صورتی در
 منده،ضریب اواپراتور داخل در روغن مقداری این بنابر و نداشته را گرفته قرا اواپراتور در که روغنی همراه به میرد

 با که گردد می اواپراتور سطح دمای آمدن پایین باعث و داده کاهش را برگشتی هوای و مبرد بین حرارت انتقال
 روغن مقدار مهمتر همه از و گردد می اواراتور زدگی یخ باعث اواپراتور سطح روی در شبنم نقطه تشگیل به توجه
 کاری فصل چند از بعد کمپرسور و یافته کاهش کمپرسور کاری خنک و روانکاری جهت کمپرسور در الزمه

 .سوزد می و دیده آسیب



 

 و داخلی یونیت بین ارتفاع اختالف متر5 که باشد می متر 15 ها یونیت اسپلیت برای شده توصیه کشی لوله طول مقدار
 برای باشد متر 5 از بیشتر داخلی و خارجی یونیت بین ارتفای اختالف که صورتی در.باشد می افقی متر 10و خارجی

 Loop یا و (OilTrap)روغن تله از ارتفاع اختالف متر5 هر ازای به کمپرسور داخل به روغن ورود از جلوگیری
 .ندارد راندمان کاهش از جلوگیری برای چندانی تاثیر اعمال این که شود می استفاده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     استفاده هم گرمایش تامین و تولید برای ها یونیت اسپلیت از بود سرمایشی فقط سیستم که گازی کولرهای برخالف
 اواپراتور و کندانسور جای زمستان در یعنی.باشند می معروف (Heat Pump)پمپ هیت سیستمهای به شودکه می

 .کند می کار Reverse بصورت سیستم و شده عوض



Cooling Mode 
 
 



 تامین و تولید به توان می ها یونیت اسپلیت در سرمایشی سیکل شدن معکوس با گردید مشاهده نمودار در که همانطور
 کار که خارجی یونیت برسد گراد سانتی درجه5 به زمستان در محیط دمای که شرایطی در اما.رسید گرمایشی
 اواپراتور سطح دمای کند، استفاده کردن  Evaprate برای محیط گرمای از تواند نمی دهد می انجام را اواپراتور

 حالت در راندمان شدید کاهش با دلیل بدین و زده برفک اواپراتور آمده،سطح پایین بشدت خارجی یونیت در
 خارج طرح هوای دمای که مناطقی در سیستم این گرمایشی سیستم از استفاده این بر بنا.بود خواهیم روبرو گرمایشی

 .ندارد فنی توجیه و نبوده اقتصادی باشد می تر پایین گراد سانتی درجه5 از زمستان در آنها



 :از بود عبارت که داشتیم ها یونیت اسپلیت از استفاده در هایی محدودیت شد داده توضیح قبل قسمت در که همانطور
 

 .خارجی و داخلی بونیت بین ارتفاع اختالف محدودیت مشکل(1
 .گرمایش تآمین و تولید در شدید راندمان کاهش مشکل (2
 .باشد می زیاد فضاها تعداد که هایی پروژه در یونیت کندانسینگ تعدد مشکل (3
 .بود BTU/HR  9000 از کمتر آنها خروجی بهر که فضاهایی در دستگاه کردن مدل مشکل(4
 

 ساخت مرتفع را فوق مشکالت بتوان تا بود سیستمی تولید به نیاز آمده بوجود های محدودیت و مشکالت به توجه با
 .اسپلیت داکت نام به بود سیستمی تولد آن نتیجه که



 (Ducted split)اسپلیت کانالی( 3



 

 :گرماییهمراه با کویل ( دو تکه)اسپلیت کانالیسیستم 
  

 :نحوه عملکری سیستم سرمایش و گرمایش دستگاه تهویه مطبوع داکت اسپلیت
 

اسپلیت یونیت کانالی از دو قسمت مجزا به نام هوارسان و کندانسینگ یونیت تشکیل شده که توسط دو لوله مسی به 
الزم به ذکر است که نوع .یکدیگر متصل شده که سرمایش مورد نیاز را از طریق گاز فریون وکمپرسور تامین می کند

کمپرسور دستگاه از نوع رفت و برگشتی می باشد و سیستم گرمایش این دستگاه نیز از طریق کویل آبگرم تامین 
به عبارتی، این سیستم با توجه به فرآیند تغییر فاز سرمایش ایجاد می گردد و گرمایش آن نیز بوسیله کویل . می شود

آبگرم تامین می شود که آبگرم مورد نیاز توسط موتورخانه مرکزی یا پکیج تأمین می گردد و در این سیستم امکان 
کنترل درجه حرارت هر فضا به صورت مستقل وجود نداشته و جهت نصب کولر و کانال کشی های مربوطه نیاز به 

پس از مکش هوای داخل واحد و فیلتراسیون توسط دستگاه مذکور،  ..سقف کاذب در بعضی از فضا وجود دارد
عمل سرمایش یا گرمایش روی هوای ورودی صورت پذیرفته و هوای سرد و گرم نهایی از طریق یک کانال 

قابل توجه است که کلیه کانال ها  فقط در  .و البته در ابعاد کوچکتر به فضاها منتقل می گردد( مشابه کانال کولر)افقی
سقف کاذب آپارتمان خواهد بود و به صورت عمودی تا پشت بام حرکت نخواهد کرد و دریچه های تعیین شده برای 

مورد نیاز، طراحی و اندازه گیری خواهد شد که عامل این سنجش با گیجی به نام  CFMخروجی های مد نظر بنا به 
 .داکتیالتور می باشد

 

استفاده از هوای  برگشت جهت باال بردن راندمان کاری دستگاه و مصرف سوخت کمتر و همچنین هوای تازه جهت نیاز 
مبرم هر واحد آپارتمانی که چه در تابستان و چه در زمستان اکسیژن کافی جهت سالمت جسمی افراد را تأمین نماید 

 .از مزایای دیگر این سیستم می باشد
 

سادگی نصب  .این مدل سیستم ها دستگاه های سرمایش و گرمایشی هستند که قابلیت حرارت با کویل آب گرم را دارند
ر فضای بسته و کوچکی مانندکمد، زیر سقف و زیر شیروانی، به شکل افقی و عمودی از ھهوارسان سیستم در 

تولید حرارت در این سیستم در مقایسه با سایر سیستم هایی که باآب داغ، گرما تولید می  .خصوصیات آن می باشد
لوله کشی  . به طورمثال احتیاج به لوله کشی پراکنده در سطح ساختمان و در کف نیست .کنند مزیت های زیادی دارد

 .منحصر به یک رایزر برای تغذیه کویل آب گرم هوارسان می باشد رادیاتورها  و فن کویل ها حذف می گردد
 



 : unit (Condensing( کندانسور
 

 هر با و می گردد نصب ... و پارکینگ حیاط، بالکن، بام، مانند باز فضای در که است سیستم خارجی قسمت کندانسور
 رابط سیم ویک مسی لوله وتوسط ندارد باران و برف مقابل در محافظت به نیاز و بوده سازگار جوی شرایط

 به سرما تولید در کندانسور خارجی یونیت آن به که می گردد متصل اواپراتور به ( outdoor unit ) .می گویند
 مولتی فرد به منحصر طراحی با آلومنیومی فین های و مسی لوله های ، فن کمپرسور، شامل هرکندانسور  .می رود کار
 و آمپر 14 برق مصرف کمترین .هستند دارا را جهان در کمپرسور ساخت تکنولوژی باالترین می باشدکه وی پلی

 با کویل ساخت تکنولوژی آخرین به راندمان، بردن باال منظور به که دارد خود نوع در را بل دسی  49 صدا تولید
 .مجهزمی باشد داخل، از مارپیچ و دار شیار مسی لوله و آلومنیومی دار دندانه فین
است هوارسان از تر پائین متر 10 و باالتر متر 15 در نصب قابلیت دارای. 
باال فشار کنترل و تاخیری تایمر و خازن دارای.(High Pressure ) درایر فیلتر دارای (Filter Drier) 
باال حرارت درجه در حمایتی سیستم های دارای .(Over Load) 

 
 

 :گرم آب کویل با Split Duct گرمایش سیستم از استفاده مزایای
 

 :کرد خالصه زیر موارد در می توان را اسپلیت داکت سیستم مزایای کلی بطور
 

 هر برای گرم آب حرارتی پکیج از گرمایش حالت در صورتی که در) واحد هر گرمایش و سرمایش کامل استقالل  ـ1
 .(شود استفاده واحد

 .مفصل لوله کشی سختی گیر، پمپ ها، جمله از دیگر مکانیکی تاسیسات تجهیزات اجرای به نیاز عدم  ـ2
                .خانگی مستقل مینی چیلرهای یا مرکزی چیلر سیستم های با مقایسه در پایین تر بسیار نگهداری و سرویس هزینه  ـ3

   ( می باشد دستگاه فیلتر شستشوی به محدود گرم آب کویل با اسپلیت داکت سیستم های دوره ای سرویس )
 از رادیاتور طریق از گرمایش) .کف از گرمایش یا رادیاتور مقابل در گرم آب کویل گرمایشی راندمان بودن باالتر  ـ4

 (می باشد اجباری صورت به گرم آب کویل توسط گرمایش و بوده تدریجی و طبیعی نوع
 



 
 فصل در گرم آب کویل با اسپلیت داکت دستگاه از گرمایی گیری بهره جهت برق جای به شهری گاز مصرف  ـ5

 . زمستان
 بدین می گیرد صورت پمپ هیت سیستم های در که (کندانسور فین روی بر آب زدن یخ) فراست پدیده وجود عدم  ـ6

 تامین اطمینان قابل و مستقل سامانه عنوان به می توان گرم، آب کویل وجود واسطه به را اسپلیت داکت سیستم جهت
 .آورد حساب به گرمایش کننده

 سیستم های مقابل در تابستان فصل در دستگاه از سرمایش گیری بهره جهت ومنطقی تر قبول قابل برق مصرف  ـ7
 .نیاز مورد بارحرارتی تامین جهت مشابه مقیاس در (دیواری) معمولی کولرگازی

  معمولی کولرگازی سیستم های نسبت به گرم آب کویل با اسپلیت داکت سیستم در مسی لوله کشی حجم تقلیل  ـ8
 .نیاز مورد بارحرارتی تامین جهت مشابه مقیاس در (دیواری)

  معمولی کولرگازی سیستم های نسبت به گرم آب کویل با اسپلیت داکت سیستم در درین کشی لوله حجم تقلیل  ـ9
 یک فقط گرم آب کویل با اسپلیت داکت سیستم در) خانگی مستقل چیلرهای مینی و مرکزی چیلرهای (دیواری)

 (است نیاز مورد درین الین
 چیلرهای نسبت به گرم آب کویل با اسپلیت داکت دستگاه گرم آب کویل جهت آب کشی لوله حجم تقلیل  ـ10

   .خانگی مستقل چیلرهای مینی و  مرکزی
 .ساختمان در تاسیساتی شفت های کوچکترشدن  ـ11
 .آبی کولر سیستم های در عمودی صورت به کانال کشی با مقایسه در سقف زیر افقی کانال کشی از استفاده  ـ12
 تهیه هوای از باالتر بسیار گرم آب کویل با اسپلیت داکت دستگاه های توسط شده تولید هوای کیفیت آنجاکه از  ـ13

 کوچکتر بسیار مراتب به گرم آب کویل با اسپلیت داکت دستگاه های کانال ابعاد لذا می باشد آبی کولر توسط شده
 . می باشد آبی کولر کانال ابعاد از

  

 



 و کویل گرمایشی در داکت اسپلیت( DX)نحوه قرارگیری کویل سرمایشی

Hot water coil 

Dx Coil 



 شماتیک یونیت داخلی



 شماتیک یونیت خارجی



 استانداردهای کانال کشی









































 (Rooftop  package)پکیج پشت بامی( 4



 

 سیکل اصلی اجزاء بوسیله دستگاه این سرمایش یعنی .گیرد می قرار تراکمی-تبریدی سیستمهای زمره در سیستم این
 ،کندانسور ،هواساز چیلر گفت توان می واقع در .میگردد تولید (اواپراتور و  EXVکمپرسور،کندانسور،)تراکمی

  اند داده تشکیل را( تهویه واحد) یونیت پکیج دستگاه و شده آوری جمع سیستم یک در مربوطه اتصاالت و هوایی
 دو در کلی طور به  پارچه دو یونیتهای پکیج.یابد می انتقال نظر مورد فضای به کشی کانال بوسیله تولیدی هوای و .

 بر که کن خنک برج با  دستگاه کندانسور ، خنک آب نوع در که شوند می ساخته خنک -هوا و خنک-آب  نوع
 چنانچه. هوایی کندانسور با خنک - هوا نوع در و گردند می      میشوند،متصل نصب دستگاه از جدا و بام روی

  دستگاه این به شوند نصب آزاد هوای یا بام روی بر و گردند تجمیع واحد یک در پکیج دستگاه و هوایی کندانسور
ROOFTOP PACKAGE فضای و تجاری مناطق مخصوص مدلها این .گویند می بامی پشت یکپارچه پکیج یا 

        پیشنهاد نیز است ضروری تازه هوای وجود که بانکها و همایش های ،سالن رستورانها در و باشد می مشائات
 این مهم مزیت . کند می جلوگیری تجاری زمین رفتن هدر از کاذب سقف نوع در نصب چون ، گردد می

 باشد ارزان نسبتا و بوده دسترس برق مصرف هزینه که مناطقی در. است گرمایش جهت آنها از استفاده و دستگاهها
 غیر در نمود، استفاده زمستان در فضاها گرمایش برای هوا خروجی کانال دردهانه برقی کویل از توان می

          گرمایش کویل از برقی کویل جای به توان می ما کشور در الکتریکی انرژی باالی هزینه به توجه با اینصورت
 حرارت فوالدی و چدنی دیگهای را کویل جهت آبگرم کرد، استفاده دستگاه برگشت قسمت در  ( آبگرم )

 چندانی برق مصرف که  کرد خواهد کار دستگاه فن تنها حالت این در. نماید می تولید موتورخانه در مرکزی
 . شد خواهد انجام گاز سوخت توسط گرمایش ، الکتریکی انررژی از استفاده به نیاز بدون ترتیب بدین. ندارد

 باشد می  Supplyبه FRESH هوای نسبت  %100 تا تازه هوای تآمین و تولید پکیج تاپ روف سیستم مزیت مهمترین
 .است داده قرار ممتازی جایگاه در تراکمی سیستمهای سایر به نسبت را سیستم این که

 







Nominal ton (Ton) 6.2 7.5 8.5 10 

Model 
MRCT-062EW-D MRCT-075EW-D MRCT-085EW-D MRCT-100EW-D 

MRDT-062EW-D MRDT-075EW-D MRDT-085EW-D MRDT-100EW-D 

Cooling 

Cooling Capacity (1) 
Btu/h 73400 94000 107000 127000 

W 21500 27500 31400 37200 

Cooling Capacity (2) 
Btu/h 65000 80100 94600 107000 

W 19000 23500 27800 31400 

Power Input(1) W 7000 10000 10200 12000 

Power Input(2) W 8400 11000 12600 14200 

Electric Heating Heating Capacity 
Btu/h 47800 47800 71700 71700 

W 14000 14000 21000 21000 

Electrical 
data(3) 

Power supply V-PH-Hz 220-3-60 220-3-60 220-3-60 220-3-60 

Rated power Input W 10000 14000 14800 17600 

Performance 

Air Circulation (High speed) CFM 2480 3000 3400 4000 

Indoor external static pressure  Pa 60 60 70 75 

SEER (1) Btu/h W 10.5 9.4 10.5 10.5 

SEER (2) Btu/h W 7.7 7.3 7.5 7.5 

Indoor Coil 

Number of rows 2 2 3 3 

Fin spacing 
mm 1.5 1.5 1.7 1.7 

inch 1/17 1/17 1/15 1/15 

Tube diameter 
mm Ф9.5 Ф9.5 Ф9.5 Ф9.5 

inch 3/8 3/8 3/8 3/8 

Indoor fan 

Type Centrifugal Blower Centrifugal Blower Centrifugal Blower Centrifugal Blower 

No. used 1 1 1 1 

Diameter(Width) 
mm Ф282(257) Ф282(257) Ф305(305) Ф305(305) 

inch 11(10) 11(10) 12(12) 12(12) 

Drive type Belt Belt Belt Belt 

No. motors 1 1 1 1 

Motor model YFD90L-4 YFD90L-4 

Motor output W 1500 1500 1500 1500 

Motor rpm r/min 1200 1200 1200 1200 

Compressor 

Type Scroll Scroll Scroll Scroll 

Quantity 2 2 2 2 

Model C-SB263H6B 
C-SB303H6A 

C-SB373H6A C-SB373H6A 
C-SB373H6A 

Brand SANYO SANYO SANYO SANYO 

Capacity Btu/hr 40603×2 49133+61757 61757×2 61757×2 

Input           W 3700×2 4400+5450 5450×2 5450×2 

Rated current(RLA)  A 12.7×2 14+17.3 17.3×2 17.3×2 

Refrigerant oil charge ml 1700×2 1700×2 1700×2 1700×2 

Outdoor Coil 

Number of rows 3 3 3 3 

Fin spacing 
mm 1.7 1.7 1.7 1.7 

inch 1/15 1/15 1/15 1/15 

Tube diameter 
mm Ф9.5 Ф9.5 Ф9.5 Ф9.5 

inch 3/8 3/8 3/8 3/8 

Outdoor Fan 

Type Axile Axile Axile Axile 

No. used 1 1 1 1 

Diameter(Width) 
mm Ф650(90) Ф650(90) Ф650(90) Ф650(90) 

inch 25 5/8(3 1/2) 25 5/8(3 1/2) 25 5/8(3 1/2) 25 5/8(3 1/2) 

Drive type Direct Direct Direct Direct 

No. motors 1 1 1 1 

Motor model YS1000-6B YS1000-6B YS1000-6B YS1000-6B 

Motor output W 1000 1000 1000 1000 

Motor rpm r/min 1120 1120 1120 1120 

Refrigerant 

Type R22 R22 R22 R22 

Refrigerant volume kg 6 5.3 7.4 7.4 

Refrigerant Control Capillary tube Capillary tube Capillary tube Capillary tube 

Dimensions 

Net(W×H×D) 
mm 2089X900X1235 2089X900X1235 2165X1002X1335 2165X1002X1335 

inch 82×35×49 82×35×49 85×40×53 85×40×53 

Packing(W×H×D) 
mm 2135X1065X1315 2135X1065X1315 2220X1165X1415 2220X1165X1415 

inch 84×42×52 84×42×52 87×46×56 87×46×56 

Weight 
Net Weight Kg(Ibs) 393(866) 397(875) 465(1025) 467(1030) 

Gross weight Kg(Ibs) 437(963) 441(972) 508(1120) 510(1124) 

Filter 
No. Used 4 4 4 4 

Size  mm 529×357×12.5 529×357×12.5 566×404×12.5 566×404×12.5 

Shipping Qty'Per 20'/40'/40'HQ Pieces 8/18/18 8/18/18 8/16/16 8/16/16 

 



Nominal ton (Ton) 12.5 15 17.5 20 25 

Model 
MRCT-125EW-D MRCT-150EW-D MRCT-175EW-D MRCT-200EW-D 

MRCT-250EW-D 
MRDT-125EW-D MRDT-150EW-D MRDT-175EW-D MRDT-200EW-D 

Cooling 

Cooling Capacity (1) 
Btu/h 150000 180000 210000 240000 300000 

W 44000 53000 61000 70000 87000 

Cooling Capacity (2) 
Btu/h 129000 158700 185600 209600 263000 

W 37800 46500 54400 61400 77080 

Power Input(1) W 15200 19100 21000 24700 31280 

Power Input(2) W 17600 21700 25000 28700 38460 

Electric 
Heating Heating Capacity 

Btu/h 102000 102000 120000 120000 133100 

W 30000 30000 35000 35000 39000 

Electrical 
data(3) 

Power supply V-PH-Hz 220-3-60 220-3-60 220-3-60 220-3-60 220-3-60 

Rated power Input W 30000 30000 35000 35000 42000 

Performanc
e 

Air Circulation (High speed) CFM 5000 6000 7000 8000 10200 

Indoor external  
static pressure  Pa 90 90 100 100 170 

SEER (1) Btu/h W 9.9 9.4 10 9.7 9.7 

SEER (2) Btu/h W 7.3 7.3 7.4 7.3 7.3 

Indoor Coil 

Number of rows 3 3 3 3 4 

Fin spacing 
mm 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 

inch 1/15 1/15 1/15 1/15 1/16 

Tube diameter 
mm Ф9.5 Ф9.5 Ф9.5 Ф9.5 Ф7.94 

inch 3/8 3/8 3/8 3/8 5/16 

Indoor fan 

Type Centrifugal Blower Centrifugal Blower Centrifugal Blower Centrifugal Blower Centrifugal 
Blower 

No. used 1 1 1 1 1 

Diameter(Width) 
mm Ф380(378) Ф380(378) Ф457(457) Ф457(457) Ф562(460) 

inch 15(15) 15(15) 18(18) 18(18) 21 2/3(4) 

Drive type Belt Belt Belt Belt Belt 

No. motors 1 1 1 1 1 

Motor model YFD132S-4 YFD132S-4 YFD132S-4 YFD132S-4 YFD132M-4 

Motor output W 5500 5500 5500 5500 7500 

Motor rpm r/min 1000 1000 820 910 1420 

Compressor 

Type Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll 

Quantity 2 2 2 2 2 

Model 
ZR108KC-TF5-522 ZR125KC-TF5-522 

ZR108KC-TF5-522 ZR125KC-TF5-522 SM147A3ALB 
ZR36K3-TF5-522 ZR48KC-TF5-522 

Brand Copeland Copeland Copeland Copeland Danfoss 

Capacity Btu/hr 109184+36850 127950+49100 109184(×2) 127950(×2) 148600(×2) 

Input           W 9200+3250 10900+4270 9200(×2) 10900(×2) 12181(×2) 

Rated current(RLA)  A 28.2+9.7 32.6+12.6 28.2(×2) 32.6(×2) 40.7(×2) 

Refrigerant oil charge ml 3250+1240 3250+1360 3250(×2) 3250(×2) 3300((×2) 

Outdoor Coil 

Number of rows 3 3 3 3 3.57 

Fin spacing 
mm 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 

inch 1/15 1/15 1/15 1/15 1/16 

Tube diameter 
mm Ф9.5 Ф9.5 Ф9.5 Ф9.5 Ф7.94 

inch 3/8 3/8 3/8 3/8 5/16 

Outdoor Fan 

Type Axile Axile Axile Axile Axile 

No. used 2 2 2 2 2 

Diameter(Width) 
mm Ф650(90) Ф650(90) Ф750(185) Ф750(185) Ф800(106) 

inch 25 5/8(3 1/2) 25 5/8(3 1/2) 29 1/2(7 1/4) 29 1/2(7 1/4) 31 1/2(4 1/6) 

Drive type Direct Direct Direct Direct Direct 

No. motors 2 2 2 2 2 

Motor model YS1000-6B YS1000-6B YS750-8C YS750-8C YS2200-6 

Motor output W 1000(×2) 1000(×2) 750(×2) 750(×2) 1500(×2) 

Motor rpm r/min 1120(×2) 1120(×2) 835(×2) 835(×2) 910(×2) 

Refrigerant 

Type R22 R22 R22 R22 R22 

Refrigerant volume kg 12 12.6 16.6 15 18.8 

Refrigerant Control Capillary tube Capillary tube Capillary tube Capillary tube Capillary tube 

Dimensions 

Net(W×H×D) 
mm 2229X1245X1825 2229X1245X1825 2753X1245X2157 2753X1245X2157 2753X1245X2157 

inch 88×49×72 88×49×72 108×49×85 108×49×85 108×49×85 

Packing(W×H×D) 
mm 2229X1262X1825 2229X1262X1825 2759X1262X2175 2759X1262X2175 2759X1262X2175 

inch 88×50×72 88×50×72 109×50×86 109×50×86 109×50×86 

Weight 
Net Weight Kg(Ibs) 710(1565) 720(1587) 915(2017) 945(2083) 970(2138) 

Gross weight Kg(Ibs) 730(1609) 740(1631) 930(2050) 960(2116) 985(2172) 

Filter 
No. Used 2 2 2 2 3 

Size  mm 815×1015×12.5 815×1015×12.5 951×978×12.5 951×978×12.5 964×640×12.5 

Shipping Qty'Per 20'/40'/40'HQ Pieces 3/6/12 3/6/12 2/4/8 2/4/8 2/4/8 

 



 (VRF)سیستمهای هوشمند( 5



 Variableکه امروزه از آن به عنوان جدیدترین تکنولوژی تهویه مطبوع نام می برند مخفف کلمه   VRFسیستم 
Refrigerant Flow  میباشد؛ یعنی جریان متغیر مبرد  . 

که امروزه کمپانی های مختلف در دنیا نامهای تجاری مختلفی را برای تکنولوژی خود در نظر گرفته اند مانند 
MDV,VRV,DVM,MDS,MULTI V و... 

 .جریان متغیر مبرد در سیستم: که همگی آنها بر اساس یک تکنولوژی واحد استوارند و آن هم
 کنترل مبرد به منظور کنترل بار در سیستم توسط کمپرسور بوسیله  دو روش  اتفاق می افتد؛

اینورتر که کارکرد آنها در قسمت های قبل توضیح داده شد که در این سرفصل DCکمیرسورهای دیجیتال اسکرال و 
 .سعی بر این شده تا کارکرد اجزاء بصورت مفصل بررسی گردد



به توانایی سیستم در کنترل مقدار مبرد جاری به هریک از اواپراتورها اشاره می کند که این، استفاده از  VRF عبارت
تعداد زیادی اواپراتور با ظرفیتها و آرایشهای متفاوت، کنترل انفرادی آسایش، گرمایش و سرمایش همزمان در زونهای  

برای کنترل  VRF اکثر کندانسورهای. مختلف، و بازیابی گرما از یک زون برای زون دیگر را امکان پذیر می سازد
کنترل جریان مبرد منشأ بسیاری از مزایای . جریان مبرد به اواپراتورها از محرکهای فرکانس متغییر استفاده می کنند

 .است ضمن این که چالش فنی اصلی این سیستمها نیز به شمار می رود VRF سیستمهای
 

در اکثر موارد، هنگامی که کلیه زونهای ساختمان طی یک دوره عملیاتی به سرمایش و یا همه آنها به گرمایش نیاز 
.  مورد استفاده قرار داد VRF داشته باشند، می توان سیستمهای دو لوله ای را به طور موثر در سیستمهای پمپ گرمایی

اما موقعی که طی یک دوره عملیاتی، بعضی از فضاهای ساختمان باید خنک و برخی دیگر باید گرم شوند، سیستمهای 
.             بهترین کارایی را خواهند داشت ( یک لوله گرمایشی، یک لوله سرمایشی، و یک لوله برگشت)سه لوله ای 

این وضعیت اغلب در زمستان و در ساختمانهای با اندازه متوسط تا بزرگ که دارای یک بخش مرکزی قابل توجه )
البته یکی از سازندگان یک سیستم دو لوله ای عرضه کرده که می تواند گرمایش و سرمایش (. هستند، اتفاق می افتد

 .همزمان و همچنین بازیابی گرما را تأمین کند
 

 



  

   سیستمهای دیجیتال اسـکرال یـا همـانVRF(Variable Refrigerant 
Flow)    سیستم تهویه مطبوعی است که با کمپرسور از نوع دیجیتـال اسـکرال

در مصرف % 40می تواند به صورت هوشمند ظرفیت را تغییر داده و تا حدود 
 .برق صرفه جویی نماید

خارجی یونیت زیاد تعداد به نیاز بدون توان می سیستم این از استفاده با 
 کاستی، دیواری، نوع از داخلی یونیتهای و کرد استفاده دستگاه یک از تنها

 .نمود متصل آن به را ... و سقفی داکتی،



 VRF  System 

 Digital Scroll VRF  DC Inverter VRF 



 DC Inverter VRF 



V4+ system 1.Internal structure 

SV4 

High pressure 

sensor Gas-liquid separator 

Outdoor unit Liquid accumulator 

Liquid pipe 

Oil balance pipe  
Gas pipe  

SV2 

SV1 

Constant comp. 

Test and charge ref. 

valve  
DC inverter comp. 

SV5 

SV6 

4-Way Valve 

EXV 



V4+ system 

Discharge 

pipe 

Suction pipe 

Compressors of V4+ 

V4+ DC inverter compressor 

(Hitachi) 

Oil  even pipe 

4.Key components 



Digital Scroll VRF 



 اساس کار کمپرسورهای اسکرال ترکیب حرکت

دورانی و رفت و برگشتی می باشد، در کمپرسورهای 

دیجیتال اسکرال مقدار مبرد جهت ارسال به هر کدام از 

یونیت ها توسط شیر سلنوئیدی کنترل می شود که این 

 .خود باعث کاهش مصرف برق میشود

 در کمپرسورهای دیجیتال اسکرال هر نوع تغییری در

 .روشن و خاموش شدن دستگاه به سرعت اعمال میشود

در صد همراه با کاهش میزان برق مصرفی 100تا  10تغییر میزان مبرد از   



 دستگاههای دیجیتال اسکرال با استفاده از شیر

تا  10میتواند میزان مبرد را از  PWMسلونئیدی 

 .  براساس پانل های روشن تنظیم کند% 100

 در این سیستم جریان مبرد میتواند با نیاز ظرفیت در

هر یونیت داخلی به صورت مستقل از طریق شیر 

 .انبساط  کنترل شود 

 کمپرسورها با مارک کوپلند، بهترین در

 کمپرسورهای دیجیتال اسکرال

بدون لرزش وصدا 

 

PWM  شیر 

 لوله دیس شارژ

 لوله ساکشن



 VRFجزئیات کارکرد سیستم 



DC F1 OS 

 4-way valve 

Heat exchanger (Condenser) 

Liquid side 

Gas side 

Gas-liquid separator 

Oil 

balance 

Liquid accumulator 

1.Internal structure 

Pipe diagram 

EXV 

SV1 

SV6 

SV5 

SV4 

SV2 



2.Cooling cycle 

Cooling cycle 

DC F1 OS 

 4-way valve 

Heat exchanger (Condenser) 

Liquid side 

Gas side 

Gas-liquid separator 

Oil 

balance 

Liquid accumulator 



3.Heating cycle 

Heating cycle 

 4-way valve 

Heat exchanger (Condenser) 

Liquid side 

Gas side 

Gas-liquid separator 

Oil 

balance 

Liquid accumulator 

DC F1 OS 



4.Key components 

8HP/10HP/12HP V4+ have one  EXV, 14/16HP V4+ have double EXVs. 

Heat exchanger 

SV6 

EXVA 

SV1 

SV4 

SV5 

Liquid accumulator 

Compressors Oil separator Gas -liquid 

separator 

SV2 

Liquid side 

Gas side 

Oil 

balance 



4.Key components 

Compressors Oil separator 

Heat 

exchanger 

SV

6 

EXVA 

SV

1 

SV

2 

SV

4 

SV

5 

Gas-liquid 

separator 

Liquid 

accumulator 

Part

1 



 Oil Separator is used to separate oil from 

high pressure & temperature gas 

refrigerant that is pumped out from 

compressor. 

 The separation efficiency is up to 99%, it 

makes the oil return back to each 

compressor very soon. 

 Has an oil balance pipe. 

Oil separator Outlet Inlet 

Oil  return 

Oil balance 

4.Key components 



SV4: Oil balance valve. 

 Opens after the DC inverter compressor has been run for 5 minutes and then 

closes 15 minutes later. (For the system has only one outdoor unit) 

 Each 20 minutes, SV4 of each outdoor unit opens for 3 minutes. (For the 

system has more than one outdoor units) 

Oil balance 

SV4 

4.Key components 



Oil balance valve: connect to another outdoor unit in the same system 

Oil balance valve 

4.Key components 



High pressure &  

temperature liquid 

Low pressure &  

temperature Gas 

Oil separators 

Compressors 

Oil balance pipe 

Oil separation 

Oil balance 

Oil return 

Oil  even pipe1 

Oil  even pipe2 

Oil  even pipe3 

4.Key components 



4.Key components 

Compressors Oil 

separator 

SV6 

EXVA 

SV

1 

SV

2 

SV

4 

SV

5 

Gas-liquid 

separator 

Liquid 

accumulator 

Hi pressure sensor 

Part

2 



4.Key components 

Hi pressure sensor 

  Hi pressure sensor: To supervisor the discharge pressure of the compressor and to control  

the fan speed. 

Always test the system pressure Every 20 seconds, compare the 

system pressure and the best 

pressure to adjust DC fan 

motor speed timely. 



4.Key components 

EXV & SV6 

 

SV6 

EXV 

 EXV: 8/10/12HP adopt single EXV, 14/16HP adopt double EXVs 

By adopting outdoor EXV, the system’s refrigerant flow volume can be precisely regulated, 

and the regulation accuracy is up to 960 pulse. The discharge temperature of compressor can 

be controlled to maximize the efficiency of the compressor. 

 When the outdoor unit is power on, the EXVs firstly close with 700 pulse, then they open 

with 350 pulse and then standby. Open to the target pluse after the compressor start up. 



4.Key components 

SV6 : use for protecting the compressors. 

 When  cooling mode, it will open for 5 minutes.  

It opens when the compressors discharge temp. is over-high. 

 Closes when the unit is standby or system is in heating mode. 

 

EXV & SV6 

 

SV6 

EXV 



4.Key components 

Compressors Oil 

separator 

SV

6 

EXVA 

SV1 

SV

2 

SV

4 

Gas-liquid 

separator 

Liquid accumulator 

Part

3 



 It is used to store the overmuch liquid refrigerant, and guarantee  the refrigerant from 

the outdoor to indoor unit is liquid. 

 Comparing with the gas-liquid separator: 

 Liquid accumulator accumulates unwanted liquid refrigerant. 

 Gas-liquid separator is used to store the liquid refrigerant for protecting the 

compressor from liquid hammer. 

Liquid accumulator 

4.Key components 



SV1 

4.Key components 

 SV1: cut off the refrigerant between outdoor units in one combination.  

When the outdoor unit  startup, the SV1 opens immediately. When the outdoor unit stops , the 

SV1 closes immediately. 



4.Key components 

Compressors Oil 

separator 

SV

6 

EXVA 

SV

1 

SV2 

SV4 

Gas-liquid 

separator 

Liquid 

accumulator 

Part

4 

SV5 



 It is used to store the liquid refrigerant and oil, it can protect the compressor from liquid 

hammer. 

From indoor 

To compressor 

Gas-liquid 

separator 

IN OUT 

Gas-liquid separator 

4.Key components 



4.Key components 

SV2: Spray liquid refrigerant to cool down compressor 

It is used to regulate the discharge temperature, when the discharge temperature is higher 

than 100℃, SV2 opens immediately. 

SV2 and SV5 

Oil balance pipe 

To compressor 

From indoor unit 

From indoor unit 

From condenser side 



4.Key components 

SV5: 

  In defrosting mode, SV5 is open to make the defrosting process more quickly. 

 In cooling mode, it is always off.  

About defrost cycle: 

 It starts when any module’s 

condenser temp. (T3) < 0, last for 

40minutes. 

 It ends when in the following 

conditions : 

1. The defrosting time is up to 10 

minutes.  

2. All modular’s condenser temp.  

(T3) ≥ 15 ℃.  

3. System stops, or switches to 

non-heating mode. 

SV2 and SV5 

Oil balance pipe 

To compressor 

From indoor unit 

From indoor unit 

From condenser side 



 
 

 VRF ویژگی های  سیستم های



 
 

 در صد همراه با کاهش میزان برق مصرفی 100تا  10تغییر میزان مبرد از 

 کمک به زیبایی ساختمان های بلند 

 درجه± 0/5کنترل مناسب و دقیق دمای هر اتاق با تلرانس 
قابلیت لوله کشی طوالنی 

طراحی ساده لوله کشی 

کاهش لوله کشی 
سرویس ساده به علت وجود کمپرسورهای اسکرال 

حمل و نقل راحت 

 قابلیت اتصال به سیستم مرکزیBMS 

 

 

 

 اضافه میشود؟ VRFچرا هرروز به عالقمندان سیستم های 



 یونیت های خارجی کمتر 

 بهبود نمای ساختمان ها 

 صدای کمتر 

 کمک به زیبایی شهر 

افزایش فاصله بین منبع صدا و محل زندگی 

انعطاف برای انتخاب مختلف پانل داخلی 

 
 

 به زیبایی ساختمان کمک می کند؟ VRFچرا نصب سیستم های     



150m 

50m 
15m 

(مسیر ترین طوالنی) متر150کشی لوله طول حداکثر 

متر50 ارتفاع حداکثر 

متر15 داخلی های یونیت بین ارتفاع اختالف حداکثر 

 قابلیت لوله کشی طوالنی



 های سیستم در گیری انشعاب VRF  که  دارند واحد کاربرد یک  همگی که گیرد می شکل مختلفی ادوات توسط 

   مختلف داخلی های یونیت سمت به آنها انتقال و مبرد کردن جدا هم آن

 انواع جداکننده های مبرد

Header Distributer Sepration Tube 



VRF Chiller 

 لوله کشی ساده



 چیدمان اجزای اصلی

 نسل جدید پره فن ها با دریچه خروج هوا

 ، بسیار کم صدا DCفن موتور 

 مبدل حرارتی با راندمان باال

 ظرفیت خروجی بسیار باال و عملکرد بهینه

 PCBمعماری الکترونیکی ساده با نیاز به تنها یک 

 نشانی یابی خودکار، حالت انتخابی تقدم جریان



-5℃ 48

℃ 

 سرمایش

 گرمایش ℃24

 گرمایش مطلوب
 درزمستان سرد

-15℃ 

-15 

 دامنه کارکرد زمستانی و تابستانی  دستگاههای دیجیتال اسکرال



-5℃ 56

℃ 

 سرمایش

 گرمایش ℃24

 گرمایش مطلوب
 درزمستان سرد

-15℃ 

-15 

 دامنه کارکرد زمستانی و تابستانی  دستگاههای دیجیتال اسکرال حاره ای



      

 New designed fan impeller Conventional fan impeller 

 طراحی جدید دریچه خروجی فن

طراحی بهینه فن کندانسور   

 
 
 
فن یونیت های خارجی در مدل های جدید به نحوی طراحی شده اند که حجم هوای  

.خروجی را افزایش داده و باعث باال رفتن راندمان دستگاه می شوند  



.پاسکال میباشد 40افت فشار فن کندانسور قابل تغییر تا   

0-20Pa اولیه 

20~40Pa قابل تغییر 



 راندمان باالی مبدل حرارتی•

در طراحی این سیستمها استفاده شده  (CFD)تکنولوژی شبیه سازی دینامیک سیاالت محاسباتی •
 .است، جهت اطمینان از اینکه دستگاه تبادل حرارت بهتری انجام دهد

CFD  

 مبدل حرارتی با راندمان باال



•  راندمان باال در ساختار مبدل حرارتی

43℃ 
(109.4℉) 

37.1℃ 
(98.8℉) 

 دمای خروجی پائینتر
 ظرفیت بزرگتر
 طول لوله کشی بیشتر

 مسیر معمول
جریان   

High temp. gas limits 

the sub-cooling  

High temp. gas hardly 

affects the sub-cooling  

 مبدل حرارتی با راندمان باال



 راندمان باالی 
 جداکننده ی روغن

 تکنولوژی
 باالنس روغن

 برنامه ی برگشت
 روغن خودکار

 برترین فن آوری کنترل روغن



لوله باالنس گاز با دقت باال،سیستم فشار داخلی را بازبینی میکند و اطالعات را به دستگاه مستر انتقال میدهد. 
 یونیت اصلی اطالعات فشار را به هر یونیت ارسال میکند و مطمئن میشود هر واحد خارجی در موقعیت

 .تعادل ایستاده است

 تکنولوژی باالنس گاز             

Master Slave 1 Slave 2 



 عملکرد چرخهء بازدهی

برای بدست . در یک ترکیب هر کدام از یونیتهای خارجی می توانند به عنوان یونیت خارجی اول روشن شوند

 آوردن طول عمر همسان میان یونیتهای خارجی

 .همهء یونیت های خارجی به وسیله ی کمپرسور متغیر اول کنترل می شوند 

 .اولویتهای کمپرسور تغییر خواهد کرد 
 

Master  

Slave 2  

Slave 1  

Slave 1  

Master  

Slave 2 

Slave 2 

Slave 1  

Master  



 مضاعف BACK-UPعملکرد               

Slave 2 
Master Slave 1 

یکی از یونیت های خارجی دچار مشکل شود، سایر یونیتها می توانند پشتیبان باشند و یونیت دارای مشکل به  اگر

 .در می آید stand byحالت 

اگر یک کمپرسور دچار مشکل شود، کمپرسور مجاور برای ادامه عملکرد جای آن را می گیرد تا ظرفیت خروجی 

 .حفظ شود

Error Occurs Backup  Run 



 یخ زدایی معمولی
دقیقه 10دقیقه، یخ زدایی در  50گرمایش در   

 برنامهء یخ زدایی هوشمند راحتی بیشتری ایجاد می کند به وسیله ی زمان گرمایش طوالنی تر و یخ زدایی کوتاه تر

 یخ زدایی هوشمند
دقیقه 4دقیقه، یخ زدایی در  85گرمایش در   

 برنامهء یخ زدایی هوشمند



3.85 3.58 3.43 3.51 3.45 

0 

3.0 

4.0 

1.0 

2.0 

8HP 10HP 12HP 14HP 

4.14 
4.02 

3.86 3.94 3.85 

0 

3.0 

4.0 

1.0 

2.0 

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 

16HP 

Cooling EER 

Heating COP 

Average EER 3.56 

Average COP 3.97 

 راندمان باال





 قابل نصب در ساختمانهای اداری، تجاری، البی، فروشگاه و... 

 سانتی متر 75مجهز به پمپ درین تا 

 میلی متر 840×840ابعاد 

امکان انتقال هوای تازه به دستگاه 

  48000تا  19000از ظرفیت 

 یونیت داخلی از نوع کاست چهار طرفه



  

  

 
Fresh air inlet 

 قابل نصب در ساختمانهای اداری، تجاری، البی، فروشگاه و... 

 سانتی متر 75مجهز به پمپ درین تا 

 میلی متر 580×580ابعاد 

امکان انتقال هوای تازه به دستگاه 

  15000تا  7000از ظرفیت 

 

 یونیت داخلی از نوع کاست چهار طرفه کامپکت



 اتاق )قابل نصب در هر گوشه ای از فضاهای مختلف

 (خواب، سالن، فضاهای اداری و مغازه

 سانتی متر 75مجهز به پمپ درین تا 

 سانتی متر 23ارتفاع دستگاه تا 

 امکان اتصال هوای تازه 

نصب و سرویس آسان 

 

 یونیت داخلی از نوع کاست یکطرفه



  

  
قابل نصب در هر گوشه ای از فضاهای مختلف 

 سانتی متر 75مجهز به پمپ درین تا 

 سانتی متر 30ارتفاع دستگاه تا 

 امکان اتصال هوای تازه 

مجهز به شیر انبساط داخلی 

نصب و سرویس آسان 

 

 یونیت داخلی از نوع کاست دوطرفه



 اینچ آب 0/7افت فشار فن دستگاه تا 
 95000تا  7000از ظرفیت 
 متر14قابلیت نصب کانال تا 
امکان اتصال هوای تازه 
نصب آسان 

و استاندارد داکت اسلیم، داکت نوع 3در 
 پرفشار داکت

 

 یونیت داخلی از نوع کانالی



 ضریب عملکرد باال در حالت فول لود 
(  پارت لود )ضریب عملکرد باال در حالت نیمه بار 
  کنترل دقیق دمای اتاق 
 زمان پاسخگویی سریع 
 عدم تداخل الکترومغناطیسی(Noise)  
  طراحی سیستم ساده 

• ( رزومۀ موفق )اعتبار   

 VRFسیستم های در مقایسه بین کمپرسور اسکرال دیجیتال با کمپرسور اسکرال اینورتردار  





 فضای کلی محیط نرم افزار



 خروجی قسمت های مختلف نرم افزار





Connection  ورودی به  یونیت داخلی 



 سایز لوله مسی در مسیر بین یونیت داخلی و یونیت خارجی



Connection  ورودی به کندانسینگ یونیت 



 ضخامت عایق پیشنهاد شده با در نظرگرفتن سایز لوله مسی



6 )GHP (Gas engine driven Heat Pump)  
 



 

 :  GHPتمعرفی محصوال•
 

 رموتو یک .میباشند عمطبو تهویه رنمد یها سامانه در چشمگیر دیعملکر و باال ناییاتو دارای تمحصوال ینا
 تنوسانا کمترین با را مایید عمطبو یطاشر ,پیشرفته کنترلی سیستم یک اههمر به متغیر دور در دکررکا با قیاحترا

 ,زسو زگا تیارحر یها سامانه .میکند رکا اصد انمیز کمینه با که حالی در ,میکنددیجاا محیط در ارتحر جهدر
  باالیی ژینرا صرفه دارای که حالی عین در هستند ای دهلعاا قفو و برجسته هیزدبا و دیقتصاا دعملکر دارای همچنین
  .نددار (EHP) لکتریکیا تیارحر یپمپها با مقایسه در لکتریکیا انتو به کمی ربسیا زنیا ,میباشند

   ربسیا گزینه شیورز کزامر و ارسمد , ادارات,نهاراستور ,ها هشگاوفر ,بوتیکها مانند یکزامر ایبر ها سامانه ینا
 .هستند کاملی و مناسب

 



   :دعملکرر و ساختا
 

را تی ارحرار یک مدی هارکمپرسو, زسوز قی گااحترر ایک موتو (GHP)زسوز گاع خل یک سامانه تهویه مطبودر دا

ی در شهرز گاو سپیلیت هستند ی این مجموعه همانند یونیتهاق اتااخل ی دایونیتها. گرما یا سرما میچرخاندد یجاای ابر

ی با سامانه هال ین محصوه اعمدوت تفا. ددمیگرق ست محتره انی تعبیه شدویونیت بیردر قی که احترر اخل موتودا

د میشوده ستفاالکتریکی ی امکانیکی بجای هارکمپرسواز ین سامانه ها در است که این در ا( لکتریکیی اسپیلیتهاا)برقی

 . نها هستندآلکتریکی ع انسبت به نوری بسیای یاامزدارای که 

 



 : دخته شوداپر(EHP)ت محصوالبا (GHP)ت ین محصوالای امقایسه ی هاربه معیاد سعی میشو ادامهدر 
 

 (  رینیمه با -ریکم با)ف مصرز نیاس ساابر د کررتنظیم ظرفیت کا1)

کثر  ابا حده ستگادکمتر پیش میاید که , سرمایشیو گرمایشی ی سامانه هاد کررکام هنگادر , که بدیهی ستر همانطو

یط کم  اشرآن تشکیل میدهد که به ه را ستگادظرفیت از تنها بخشی ف مصرز قع نیاابیشتر مودر . کندرکاد ظرفیت خو

شن را روسامانه ر هستند که کمپرسور سپیلت یونیت مجبوی استگاههاد, قعاین مودر ا. میگویندری یا نیمه باری و با

نه تنها باعث  ت ین عملیاا. شوندش خامودا بعد مجدو هند دنظر کاهش رد موان به میزرا محیط ارت جه حرده و درنمو

پایین ه ستگاد دکررهد شد که عمر کااهمچنین باعث خو( رتستاای امپر باال برآبدلیل ) ددمیگرژی نرف ایش مصرافزا

ظرفیت  ل کنتر, ل دورکنتر, رموتوز یچه گاروی درکنترلی بر ی سامانه هاده از ستفاابدلیل  GHPی سامانه هادر . بیاید

ش و به خاموزی نیاد و هد کراخور کاف مصرز نیاس ساابر ه ستگادظرفیت , دمبرز گاان همچنین میزر و کمپرسو

ت قطعاه و ستگادیش عمر افزاهمچنین د و حین عملکرف در نیست که باعث کاهش مصره ستگار دمکردن شن کررو

 .هد شداخو



  

 :EHPمقایسه با در  GHPی ظرفیت گرمایشی باال( 2

ن شدم به گرز نیاق تاامانی که زما ا, سرما مناسب عمل میکندد یجاای اسیکل سرمایشی بر(  (EHPسپیلت یونیتها در ا

جه  در 5یر ای زهوو در آب و بگویی مناسب نیست ابه جودر سپیلت قااظرفیت گرمایشی , د داردسرای هودر آب و 

 GHPسامانه در حالیست که در ین ا. دکرده ستفای ایگردسامانه گرمایشی از هست تا ز نیاارد و ندی بررکااد سانتیگر

یش افزی اچشمگیررت بصورا بدین ترتیب ظرفیت گرمایشی سامانه و دد میگرده ستفااق احتراز احاصل ی گرمااز 

ی به سیستمهازی نیادارد و یی راین سامانه کاانیز اد جه سانتیگردر -20ارت جه حردر درکه حتی ای میدهد به گونه 

 .اردندد جوویگر دگرمایشی 

 



ی هار موتودر نوین ی یهاژتکنولوی گیرربا بکا, زگاف کاهش مصر, رینیمه باری و کم بات حاالد عملکرد در بهبو

 .  میباشدت ین محصوالی ایژگیهااز و DCفن ی هارموتوی گیرربا بکاق برف همچنین کاهش مصرت و ین محصوالا

دارد زنیا دکررکا ایبر زفا تک قبر به تنها هستگاد.   

  یعنی سرمایشی ربا کثراحد ایبر زنیا ردمو قبر انمیز kW 71, ستا مپرآ پنج کثراحد.   

و طبیعی زگا سوخت یگیرربکا قابلیت هستگاد LPG ستدارا را.   

دارد دجوو ضافیا ژینرا فصر ونبد و مربوطه یمبدلها یگیرربکا با مصرفی آب گرمایش نمکاا.   

  یسیستمها بنتخاا نمکاا DX بدین .دارد دجوو تیارحر لمبد از دهستفاا با دسر آب سیستم همچنین و  

خلیدا ییونیتها از انمیتو هم که ممفهو DX دکر دهستفاا بیآ یکویلها فن از انمیتو هم و.   

دارد دجوو نیز ها زسااهو در دهستفاا نمکاا.   

ای گلخانه ز تولید گاان میزCO2 ستاستگاهها کاهش یافته دین در ا. 

 



 :از لحاظ دیدگاه اقتصادی GHPت محصوالی یژگیهاو

ز و گاف مصران کمترین میزدارای ,عیج تهویه مطبوی رامقایسه با سیستمهادر , آنبهینه د بدلیل عملکر, GHPه ستگاد

 .  ستاصرفه جویی ان نتیجه بیشترین میزو در لکتریسیته ا

 :مصرفیز گاان کاهش میز( 1

 .  ستاکاهش یافته ی چشمگیرر بطو( سیکل میلر)زده پر بارن و قی مداحتراسیکل ی گیررلیل بکادبه ز گاف مصران میز

به صرفه  ون مقرر بسیای برریعنی هزینه کا, هی باالزدبا با GHPی ستگاههاد, تی بپیشرفته ارحری حی مبدلهااهمچنین با طر

ان به میز( (COPهستگاد دضریب عملکران که میزه باعث شد, رسامانه مدیریت هوشمند موتوده از ستفاا. میکنندر کا

 .  یش یابدافزی اچشمگیر

 :بیشتر دی قتصااصرفه : ه ستگان دطمینااقابلیت د و یادوام ز( 2

. باشندی بیشتردی قتصاابا صرفه ت محصوال GHPت که محصوالد باعث میشوه ستگاات دتعمییردوره ساعت  10,000

 !(.  کیلومتر 300,000دل تومبیل معار اموتود کررکادوره با دل معا)

 :  لکتریسیتهاتامین در مشکل ( 3

مشکل تامین  ر پیک بات حاالدر گر ایا و,ستامشکل آن سترسی به دیا و , دمیشوم تماان گرن یتاابرق برده از ستفااگر ا

 .ستابهترین گزینه GHP, یدف دارکم مصرن و طمینااقابل , مطمئن ز سوز به یک سامانه گاز گر نیاد دارد واجوو



 :از لحاظ آسایش و راحتی GHPت محصوالی یژگیهاو

 :شتعاارکم ا و جی کم صدرخای یونیتها( 1

نها بهینه  زش در آلرونویز , دکرریط کااتمامی شرو در نها کاهش یافته ش در آتعاا و ارجی سطح صدرخای یونیتهام تما  

 .  سته اشد

 :ینی ی رزهاه ندارنگهدی گیرربکا( 2

تعاشی ارضد ی مپرهای دبجا, ینیی رزهارسته موتودیا ه و ندارنگهداز شرکت سانیو , صنعتیات تولیدر در لین باای اوبر  

ر موتود کررکان مادر زچه ر و موتورت ستان امادر زچه ر را موتوش تعاار, ینیی رزهاه ندارین نگهدا. ستده اکرده ستفاا

 .  ددمحل نصب منتقل نمیگرن به ساختماش تعااربدیهیست که . میشونده ستگازه دبه سال آن نتقاامانع ده و کرف کامال حذ

 

 



 :از لحاظ دیدگاه فنی و عملکردی GHPت محصوالی یژگیهاو

 :هی باال زدبا

به صرفه  ون مقرر بسیای بررهزینه کایعنی ، باالهی زدبادارای  GHPی ستگاههادپیشرفته، تی ارحری حی مبدلهاابا طر

 .  میکندر کا

ی چشمگیران به میز(  (COPهستگاد دضریب عملکران که میزه باعث شد ،رموتوسامانه مدیریت هوشمند ده از ستفاا

 .  یش یابدافزا

ع پایی تهویه مطبوی اروهازاربادر  VRF(Variable Refrigerant Flow)ی سامانه هاد بررحاضر کال حادر 

 .  ستده اکرا پیدر رواج بسیا multi indoor unitی هاوژه پرد و بررکا

ده از ستفادل اکه معاد حاصل میشوز سوز گار موتور بادور و با تغییر  ، دمبرز گان جریاان میزدر تغییر د یجاانایی اتو

یا  و ست ان اگرق قعیست که قیمت براموای بره آل یداحل راه یک  GHP. ستابرقی  VRFی سامانه ها درتر رینوا

 .ستآن ابرقی فاقد  VRFل یاییست که یک محصواصاحب مزگرچه ا، نیستس ستردقابل ز سه فاق بر



 :از لحاظ دیدگاه فنی و عملکردی GHPت محصوالی یژگیهاو

 :ارت یافت حرزبا

 زگا چرخه به که ,رموتو جیوخر زگا و آب ارتحر یافتزبا با محیط به گرما انمیز یشافزا با ,GHP تیارحر یپمپها

  سامانه  ر،موتو تالفیا ارتحر از دهستفاا وه،بعال ..ددمیگر تمندرقد سرمایش و گرمایش دیجاا باعث د،میشو وارد دمبر

 کمتر یماهاد در حتی گرمایش دعملکر بنابرین.زدمیسا رغفا defrosting تعملیا از را عمطبو تهویه تیارحر پمپ

 وزگزا و آب از حاصل یگرماه،ستگاد سرمایشی دعملکر نماز در .میباشد دارا را باالیی رتقد و انتو  -ºC  20 از

   .ستا سسترد قابل ºC 75 یماد و KW25 انتو با مصرفی مگر آب دیجاا ایبر ندامیتو ر،موتو

  تمشکال اننگر خلیدا رانمعما که میکند همافر را نمکاا ینا جیرخا یونیت یک تنها به خلیدا یونیت 32 لتصاا

  فمصر مدیریت نمکاآن،ا ازاتمو به و زدمیسا همافر را هستگاد دکررکا ایبر فضا کمینه و نباشند جانمایی از ناشی

  ینا ییژگیهاو از خلیدا یونیت هر ایبر زمال ژینرا تخصیص و دکررکا نماز در مجموعه ژینرا هوشمند و بهینه

  یقو مدیریت حاصل جیرخا یونیت صددر 200 تا 50 زهبا در خلیدا یونیت ظرفیت بنتخاا همچنین .ستا سامانه

  کمتر سرمایشی ایقو و تر نهاهوشمند مدیریت با ,را دیاز سرمایشی یمندیهازنیا میدهد زهجاا احطر به که ستا سامانه

 .زدسا آوردهبر



 :از لحاظ دیدگاه فنی و عملکردی GHPت محصوالی یژگیهاو

 :ر حالت نیمه بادر ستثنایی د اعملکربازده 
 

  دعد به 1.62 از COP انمیز ,رموتو دعملکر و سوخت فمصر در بیشتر ییهازسا بهینه باGHP جدید تکنولوژی در

 زسو زگا یها سامانه هیزدبا انمیز که ستا کرذ به زمال .(2009 لسا تا) ستا هسیدر گرما و سرما سیکل در 1.85

 هسیدر 1.92 به جدید تمحصوال در انمیز ینا همچنین .میباشد کمتر تبامر به ربا نیمه تحاال در ,برقی و جذبی

   .ستا

 

 



 :از لحاظ دیدگاه فنی و عملکردی GHPت محصوالی یژگیهاو

 :متر  200لوله کشی تا ل طوان میز

جی به  ریونیت خااز لوله کشی مسی ل طوز مجابیشینه ، مجموعهین ار احی مداطردر مهم ی مترهاراپااز یگر دیکی 

کمک میکند تا ع ین موضوا. سته اسیدرمتر  200لوله به ل بیشینه طوز مجاان میز، جدیدی مدلهادر . خلیستدایونیت 

با جانمایی یونیت  ه و پذیر شدن مکااحتی رابه  GHPی سامانه های گیرربکان مکاابلند مرتبه نیز ی ساختمانهادر 

 .کندر مناسب کارت سامانه با قد، خلیدایونیت از تر دورصل افودر جی رخا

 



 :از لحاظ دیدگاه فنی و عملکردی GHPت محصوالی یژگیهاو

 :زش لرا و کاهش قابل توجه صد

ت محصوالا، صدتولید ظ حاضر به لحال حادر که ای بگونه ، یافتهکاهش ت به شدا صدان میز, جدیدی نمونه هادر 

GHPی  سایزهاع را در ین موضوایر دار زنمو.تر هستد ا کم صدد لکتریکی خواهم سایز ی مقایسه با نمونه هادر

 .میدهدن مختلف نشا

 





 

1WAY VRF (2:ل که یک محصول محصوین اVariable Refrigerant Flow)  ) نایی اتوومیباشد

د مبرز گا،(برگشتو فت ر)طرفه دو لوله کشی ای جرابا و ئه میدهد ارابر ربه کارا مختلف ی ظرفیتهادر گرمایش وسرمایش

R410A  ددجی برمیگرربه یونیت خادوم مسیر ه و از شدل ساارخلی ی داجی به یونیتهاریونیت خااز. 

 :  دکرره شاایر ارد زبه موان میتو way 2 یاه مسیردو نمونه ی یژگیهااز و

 .جی رخلی به یک یونیت خادایونیت  32نصب تا ن مکاا1)

 .  جیرخاخلی نسبت به داصد ظرفیت یونیت در 130تا  50ده از ستفاان مکاا2)

 .جی رسمی یونیت خااظرفیت از بیش % 130تا ظرفیت ده ستفااقابلیت 3)

 . رباصد در 100تا  10ر از ظرفیت باد کررکاقابلیت 4)

 . جیرخایونیت از متر  170خلی تا فاصله دایونیت ل تصااقابلیت 5)

 .خلی دایونیت از متر باالتر  50ع تفاارجی تا رنصب یونیت خاقابلیت 6)

 .  هر یونیتف مصرارش گزو خلی ی دایونیتهاف قیق مصرل دکنترای بری هوشمند مرکزمدیریت 7)

 . CO2و  NOXی هاه الیندآکاهش 8)

 .یستزبا محیط ر گازسا R410Aد مبرز گااز ده ستفاا9)

 



 

ن مکااسیله وست که بدین آب ابه د مبرز تی گاارحرل مبدی گیرربکا Way 2 یمهم نمونه های یاامزاز یکی 

 ،بیآی سیستمهای یاابدلیل مز ،ع تهویه مطبون مشتریاری از بسیا. زدمحیا میسارا بی ی آسامانه هادر سرما ی گیرربکا

گرما و سرما د یجاای ابی برار آمداز ترجیح میدهند که ن ساازی آندو راه انصب و کم هزینه ن و ساآلوله کشی نظیر 

.  دکرده ستفااها نیز دبررینگونه کاه در استگااز دکه دد میگرد یجان امکااین اتی ارحرل مبدده از ستفاابا . کنندده ستفاا

 .دنموده ستفاافن کویل ی هم یونیتهاز و سااهوده در ستفاا ایهم برن همزمارت بصوان میتود بررین کااز ا

 



2WAY VRF (3:ست که  در اقان بدین ترتیب که همزما ،داردگرما و ئه سرما در اراقابلیت باالیی ل محصوین ا

ای جراین قابلیت با ا. سرما کندد یجاایگر ق دتاو در اگرما د یجاق اتاایک در یعنی ، هددم نجارا اگرما و سرما د یجاا

، هتلهامکانهایی مانند و در که قابلیت باالییست دد میگرا جرایک شیر سلونوئید قابل ی گیرربکاو سه خط لوله 

 .ستی گیرریتا سنترها قابل بکادیا و مایشگاهها آز،ستانها ربیما

 



3(G POWER :ECO  عین حالی که  در که رت گی قابل توجهی ست بدین صوه یژدارای وبه ل محصوین ا

و در فنها دش گرو خلی داپمپ ق تامین برای هم برق ین بردارد و ازانیز ق قابلیت تولید بر, سرما میکندو تولید گرما 

.  ستا4KWود حدی در تولیدق بران میز. دنموده ستفاان انیز میتون خل ساختماات داسایر تجهیزای بروم لزرت صو

و پا زار اروبات در ین محصوالا. ستدارانیز ود را محدان مصرفی به میزم گرآب قابلیت تامین ه ستگادین اهمچنین 

یا امزدارای گرماست و سرما –ق برن قع یک نمونه تولید همزمادر واکه  G Powerنمونه و ند ایافته راه سیا به خوبی آ

 .میباشدژی نراصرفه جویی و  CHPت هی محصوالزدباو

 

 



 GHPکارکرد 

(17)  



 چیلر( 7



التین کلمه از چیلر Chill  درون جاری آب کردن سرد آن اصلی کار لذا و است شده گرفته سرما معنای به  

 .باشد می اواپراتور

 .تراکمی و جذبی :شوند می تقسیم عمده دسته دو به کارکرد نوع از ها چیلر

 کمپرسور اصلی قسمت چهار از شد داده توضیح قبلی تراکمی های سیستم در که همانطور تراکمی چیلرهای

 در ها چیلر این .است شده اضافه آن مدار به مختلفی های کنترل که است شده تشکیل اواپراتور و انبساط ،کندانسور،شیر

 .دارند وجود هوایی و آبی نوع دو

 برای حرارتی انرژی از برق انرژی بجای  جذبی های چیلر کنند، می کار برق مصرف با که تراکمی های چیلر مقابل در

 .است برخوردار تراکمی سیستمهای به نسبت کمتری قطعات دارای و نمایند می استفاده سرما تولید

 لیتیوم جذبی چیلرهای و آمونیاک و آب جذبی چیلرهای دسته دو در را جذبی های چیلر توان می عمومی بندی تقسیم در

 .نمود بندی دسته  آب و بروماید

 .دارد را مبرد نقش دیگر سیال و جاذب نقش سیال یک جذبی تبرید سیکل هر در واقع در

 برماید لیتیوم سیستم در که است حالی در این باشد، می آب جاذب سیال و آمونیاک مبرد سیال  آمونیاک و آب سیستم در

 .شد خواهد داده توضیح مفصل بصورت ادامه در که کند می بازی را جاذب نقش بروماید لیتیوم و آب مبرد سیال آب و

 

 

 



 چیلرهای تراکمی



 چیلرهای تراکمی هواخنک



   Air-cooled chiller Exploded View   
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   Air-cooled chiller Exploded View   
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   Air-cooled chiller Exploded View   
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 مکانیزم کارکرد چیلر تراکمی هواخنک
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 چیلرهای تراکمی آب خنک
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 شماتیک سیکل دو طبقه چیلر



 

 :تجهیزات چیلر تراکمی
 

 : برای کنترل بهتر چیلر تجهیزات مختلفی بر روی آن نصب می شود که به شرح زیر می باشند
 روی لوله مایع از کندانسور به ترتیب شیر سرویس،شیر تغذیه گاز به سیستم،فیلتر درایر،سلونوئید ولو،سایت گالس

 .و شیر انبساط نصب می شود
 روی اواپراتور آنتی فریز و ترموستات نصب می شود و روی کمپرسور در قسمت مکش یا ورودی و قسمت

 .خروجی فشارسنج نصب می شود
 از دیگر . نصب می شود( مکش)و فشار پایین( رانش)یک کنترل فشار باال و فشار پایین نیز به قسمت های فشار باال

کمپرسور،تابلو برق وغیره  overloadتجهیزات چیلر می توان به کنترل فشار  روغن،هیتر روغن،شیر اطمینان،
 :   اشاره کرد که در ادامه ی بحث به بررسی آنها می پردازیم

 

شیر سرویس: 
این شیر پس از کندانسور و در ابتدای لوله مایع قرار دارد و هنگامی که نیاز به بستن مدار مایع برای اهداف مختلف نظیر 
تعمیر فیلتر درایر یا شیر مغناطیسی و یا جمع کردن مایع مبرد در کندانسور باشد ، می توان با بستن این شیر حرکت مایع 

این شیر را با توجه به سایز لوله  مربوطه اش انتخاب می .مبرد را متوقف کرده و قطعه مورد نظر را تعمیر یا تعویض نمود
 .کنند

 



 تخلیهشیر: 
از این شیر جهت تغذیه و شارژ مبرد به داخل سیستم چیلر استفاده می کنند و بدنه آن معموآل  از جنس برنج چکش 

 .شیر تخلیه یا شارژینگ روی مدار مایع و معموآل روی پوسته فیلتر درایر نصب می شود.کاری شده است
 

 

 



 درایرفیلتر: 
در زمان ساخت چیلر یا راه اندازی ابتدایی آن ممکن است مقداری پلیسه یا براده و یا سایر آلودگی ها داخل سیستم وجود 

این فیلتر از .داشته باشد، که این ضایعات توسط فیلتر متوقف شده و اجازه پیدا نمی کنند تا در داخل سیستم گردش کنند
این ورق فلزی به شکل مخروط ناقص نورد شده و یک توری نازک .یک ورق مشبک فلزی نازک ساخته شده است

 .برنزی یا برنجی روی آن کشیده شده و انتهای آن توسط یک بوش مسی بسته و لحیم می شود
درایر یا خشک .فیلتر در داخل مغزی خشک کن قرار می گیرد و مجموعه فیلتر درایر در سر راه مایع مبرد نصب می شود

این قطعه بیشتر در چیلرهایی که .کن در مسیر گاز مبرد قرار داده می شود تا رطوبت موجود در مایع مبرد را جذب کند
 .است استفاده می شود R22دارای مبرد 

عدم رطوبت در چیلرها از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا در صورتی که رطوبت در سیستم وجود داشته باشد در 
فشارهای پایین تقطیر شده و بصورت مایع در می آید و سپس با گاز وارد کمپرسور شده و در نتیجه باعث از بین رفتن 

 .قطعات کمپرسور می شود 
 .عالوه بر این باعث زنگ زدگی قطعات،یخ زدگی در شیر انبساط و مسدود شدن مسیر جریان گاز می شود

 

 

 

 



 

 سلنوئیدشیر: 
 را میرد مایع مسیر برق توسط شیر این.دهند می قرار مبرد مایع راه سر و اواپراتور از قبل را مغناطیسی شیر این چیلر، مدار در
 موقع در همچنین.گردد می متوقف مبرد مایع جریان و شده بسته شیر شود قطع چیلر برق که زمانی.کند می بسته و باز

 شیر.شود می انجام خود به خود کردن دان پمپ عمل و شده قطع شیر این برق اول مرحله در ، چیلر کردن خاموش
 یک الکتریکی جریان برقراری با و شود می وصل نول و فاز به آن سیم سر دو که باشد می یپچ سیم یک شامل مغناطیسی

 یا سوزنی سوپاپ به متصل میله یک پیچ سیم سوراخ درون.شود می ایجاد آهنربایی خاصیت درنتیجه و مغناطیسی حوزه
 و شود می باز مبرد مایع ورود راه و کرده حرکت باال طرف به شدن مغناطیسی زمان در که دارد قرار ارتجاعی دیافراگم
 و میگردد باز اش اولیه جای به فنر یک نیروی توسط دیافراگم یا سوزنی سوپاپ شود قطع الکتریکی جریان که هنگامی

 موقع در و باز نرمال حالت در و کرده عمل برعکس مقناطیسی شیرهای از بعضی البته .کند می مسدود را گاز خروج راه
 .شوند می بسته شدن مغناطیسی

 نوع یک زیر شکل در.شود می استفاده حرارتی های پمپ در بیشتر چهارطرفه و طرفه سه دوطرفه، انواع در مغناطیسی شیر
 :نمایید می مشاهده را اش دهنده تشکیل اجزاء با شیر این از شده باز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



سایت گالس: 
 کم مبرد ماده مقدار چنانچه.کنند می استفاده ( Sight Glass) نما گاز شیشه یک از مبرد مایع مقدار تشخیص جهت
 این از بعضی.رود می بین از ها حباب این سیستم به گاز کردن اضافه با که شود می دیده هایی حباب مایع در باشد

 .دهند می نشان دادن رنگ تغییر با را سیستم داخل رطوبت که باشند می سنج رطوبت به مجهز ها گالس سایت
 .شوند می متصل مریوطه لوله به جوشی یا ای رزوه ساقه توسط و است برنج از غالبآ ها گالس سایت جنس
 .شود می نصب انبساط شیر و مغناطیسی شیر بین معموآل و مایع خط روی گالس سایت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



کنترل فشار روغن: 
 حد در روغن فشار که صورتی در و .گیرد می قرار استفاده مورد کاری روغن لحاظ از موتور ایمنی ای بر کنترل این

 برخی و تنظیم قابل روغن های کنترل از بعضی.شود می قطع کمپرسور برق مدار اتوماتیک بطور بیاید پایین خطرناکی
 .اند شده طراحی معینی فشار برای فقط دیگر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



کنترل فشار رانش و مکش کمپرسور: 
 .این کنترل حهت قطع کردن برق کمپرسور در فشار های باالتر و پایین تر از حد نرمال بکار می رود

در کمپرسور ممکن است به علل مختلفی نظیر گرفتگی لوله های مبرد یا از کار افتادن برج خنک کن فشار تا حد 
خطرناکی باال برود و یا ممکن است به عللی از قبیل کم بودن گاز مبرد و یا سرد بودن بیش از حد آب کندانسور فشار 

 .کمپرسور بیش از اندازه پایین بیاید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ترموستات: 
مدار برق چیلر از .جهت کنترل درجه حرارت آب ورودی اواپراتور از کنترل کننده ای بنام ترموستات استفاده می شود

ترموستات می گذرد و زمانی که درجه حرارت آب به حد تنظیم شده برسد ترموستات از طریق کنتاکتور فرمان داده و 
 .برق چیلر قطع و در نتیجه کمپرسور خاموش می شود

 
 
 
 
 
 
 

 

 



کنترل ضد یخ یا آنتی فریز: 
                    قرار استفاده مورد  پایین دمای در اواپراتور آب زدن یخ از جلوگیری جهت که است ای وسیله فریز آنتی

  تا -5 بین فریز آنتی بندی درجه معموآل.دارد فرق آن با بندی درجه در ولی است ترموستات شبیه آن ساختمان.گیرد می
 که هنگامی و کنند می تنظیم گراد سانتی درجه 4 تا2 روی را فریز آنتی معموآل ها چیلر در.است گراد سانتی درجه 25

 یخ و دما بیشتر کاهش از و کرده قطع را کمپرسور مدار فریز آنتی برسد  گراد سانتی درجه 2 به اواپراتور آب دمای
 .کند می جلوگیری اواپراتور در زدگی

 
 
 
 
 
 

 

 



شیر اطمینان: 
روی پوسته کندانسور نصب می شود و برای آزاد کردن فشار در حد خطرناک ، مورد (  Releif Valve)این شیر 

 .از برنج یا برنز ساخته شده و برای فشار مخصوصی طراحی می شودآن بدنه .استفاده قرار می گیرد
 
 
 
 
 
 
 
 

هیتر محفظه کارتر روغن: 
اگر روغن در دمای پایین قرار گیرد ویسکوزیته آن باال می رود و به راحتی نمی تواند تمام قسمت های کمپرسور را 

جهت جلوگیری از این مسئله بک المان حرارتی برقی به شکل میله درون بدنه کارتر جاسازی  .خنک و روغن کاری کند
هیتر شروع به گرم کردن محفظه کارتر می کند و پس از مدتی ( فبل از راه اندازی چیلر)با اتصال برق اصلی چیلر.می شود

 .که روغن درون محفظه کارتر رقیق شد چیلر را راه اندازی می کنند
برق چیلر: 

تابلوی برق چیلر از کنترل کننده های چیلر فرمان می گیرند وئ شرایط مناسب جهت کارکردن چیلر را بوجود می 
فیوز ، کنتاکتور ، بی متال ، : قسمت های مختلفی که ممکن است در تابلوی برق چیلر وجود داشته باشد عبارتند از.آورد

 ...تایمر ، سوئیچ استپ  استارت و غیره
 
 

 

 



مدار اینترالک: 
 آب پمپ و برج فن ، کننده خنک پمپ همزمان کردن خاموش روشن و کنترل جهت ( Interlock) اینترالک مدار
 به کننده خنک برج و کندانسور میسر در را آب که است پمپی کننده خنک برج پمپ.رود می کار به مصرفی سرد

 آب پمپ.شود می کندانسور به برج شده خنک آب و برج به کندانسور گرم آب گردش باعث و آورد می در گردش
 هواساز یا و کویل فن مثل ها کننده مصرف طرف به را اواپراتور در شده تولید سرد آب که است پمپی نیز مصرفی سرد

   .آورد می در گردش به
 

 

 



 چیلرهای جذبی



 بخار به پایین فشار در را مبرد بخار ترتیب به این می باشد تراکمی چیلرهای همانند طرف یک از جذبی چیلرهای عملکرد

 در اما می پذیرد انجام مکانیکی کار و کمپرسور توسط عمل این تراکمی سیستم های در .می نماید تبدیل باال فشار در مبرد

 این دارد قرار پایین فشار در مایع به صورت محلول شده جذب ابتدا جاذب ماده توسط مبرد بخار جذبی سیستم های

 به گرما انتقال با ژنراتور در و می گردد منتقل ژنراتور محفظه به و می یابد افزایش فشارش محلول پمپ توسط محلول

 این . می گردد تبدیل مایع به و شده چگالیده کندانسور در مبرد باالی فشار بخار .می گردد تولید باال فشار بخار ، محلول

 جذب با می نماید پیدا را حرارت جذب قابلیت و یافته کاهش دمایش ، فشار کاهش و اواپراتور به انتقال با باال فشار مایع

   .می گردد تکرار مجدداً سیکل ، گشته تبخیر حرارت

 تبخیر گرما گرفتن با که است ماده ای مبرد . شده است تشکیل جاذب ماده یک و مبرد ماده یک از جذبی سیستم هر

   .می آید در محلول به صورت نموده جذب را مبرد بخار که می باشد ماده ای جاذب و می گردد

 می گیرند قرار استفاده مورد بروماید لیتیم جاذب و آب مبرد برده می شوند بکار مطبوع تهویه در که جذبی سیستم های در

   . می باشد آب جاذب و آمونیاک مبرد برودتی سیستم های در اما

 



 

 (:ابزرپشنچیلر های )کار خنک کننده های جذبیاساس 
 

 و نماییم وکیوم خآل پمپ بوسیله مناسب اتصاالت و درپوش با سپس بریزیم مقطر آب مقداری ای شیشه بالن داخل اگر

 آب (نسبی وکیوم)فشار از ای درجه در شود می مشاهده محیط دمای به توجه با دهد نشان را خآل میزان (ای جیوا)مانومتر

 از بعد نهایتآ.باشد رفته بکار ظرف کردن گرم جهت هیتری یا چراغ اینکه بدون کند می جوشیدن به شروع بالن داخل

 .داد شرح فوق آزمایش با توان می با را جذبی چیلرهای کار اساس.شد خواهد سرد کامآل ظرف جداره لحظه چند

 دهیم توضیح باید اول وهله در.برد پی برودت تولید نهایتآ و فیزیکی اصل چند به توان می آزمایش این اساس بر اکنون

 است؟ نموده جوشیدن به شروع شود گرم هیتری یا شعله توسط اینکه بدون آب چگونه

 

 



 
 

 ساختار همچنین و مایع فشار و دما عامل دو رابطه به بخار به مایع حالت از فاز تغییر علمی اصطالح به یا جوش پدیده
 جوش به سانتیگراد درجه 100 در اتمسفر یک فشار شرایط در H2O یا آب مثال بعنوان.دارد بستگی آن مولکولی

 طبیعی شرایط از یعنی -نماییم خآل واکیوم پمپ بوسیله را ظرف این داخل و یابد تغییر فشار عامل اگر آمد،حال خواهد
 جوش به سانتیگراد درجه 81 در آب -اتمسفر نیم در مثآل کنیم حرکت فشار کاهش سمت به است اتمسفر یک فشار که

 به سانتیگراد درجه 6 حدود دمای با آب (جو فشار صدم یک حدود)mmHg6 تا کنیم بیشتر را خآل اگر و.آمد خواهد
 هر مختلف فریونهای مایع یا الکل یا آمونیاک مایع کند،مثل می فرق مختلف مایعات در خاصیت این.آمد خواهد جوش
 تبخیر در مایع دمای و فشار عامل دو نقش از این بر بنا.شد خواهند تبخیر و داد خواهند فاز تغییر معین فشارهای در کدام
 .افتد می اتفاق دما کاهش تیخیر اثر در چرا که داد خواهیم توضیح اکنون.شدیم آگاه

 و.شود می تبخیر آب رسد می سانتیگراد درجه 100 به طبیعی شرایط در آب دمای وقتی شده داده شرح آنچه اساس بر
 شود،بنابر می متوقف تبخیر یا جوش عمل کنیم خاموش را (هیتر یا چراغ)گرمایش عامل شدن بخار یا تبخیر حین اگر
 سانتیگراد درجه -273 دمای از که جسمی دانست باید و دارد انرژی دریافت به نیاز تبخیر عمل که یابیم می در این

 آب های لوله طریق از که سانتیگراد درجه 10 آب مثآل.باشد گرما مولد خود سردتر جسم برای تواند می باشد گرمتر
 به جذبی چیلر داخل در که مقطری آب جهت تبخیر نهان گرمای کننده تآمین تواند می شود می جذبی چیلر وارد چیلد
 .یابد می کاهش چیلد آب خود دمای گرمادهی این اثر در و  باشد است شدن تبخیر حال در فشار بودن پایین علت
 

 



 :  باشدسیستم انتقال گرما در ژنراتور چیلرهای جذبی یکی از چهار نوع زیر می تواند 

 استفاده از آبگرم  - 1

 ( C °100دمای بیش از ) استفاده از آب داغ  - 2

 استفاده از بخار  - 3

 psi 15 Single effectفشار پایین (  3 - 1   

 psi 15 Double effectفشار باال   (  3 - 2   

 Direct Fireشعله مستقیم آتش  - 4

 (با مشعل اتمسفریک )یکپارچه محلی 4-1
 .به جای استفاده از لیتیم برماید از سیلیکاژل که ماده ی جاذبی است استفاده می شود) سیلیکاژلی  4-2

 

، ( Double Effect)، دو مرحله ای( Single Effect)بطور کلی چیلرهای جذبی به صورت چیلر های یک مرحله ای
 .تقسیم بندی می شوند که در ادامه به تشریح آنها می پردازیم( Direct Fire)و شعله مستقیم

 
 
 
 
 

 

 

 



 به هوا که کنیم فرض و باشد بروماید لیتیوم محلول دیگری در و آب یکی در که باشیم داشته ظرف دو اگر
 ظرفی و (اواپراتور) کننده تبخیر است آن در آب که ظرفی باشد، شده تخلیه ظروف این از (وکیوم) خالء  پمپ  وسیلۀ

 وسیلۀ به و شده تبخیر اواپراتور درون آب خالء وجود بدلیل و دارد نام (ابزوربر)جاذب است بروماید لیتیوم آن در که
 مانده باقی آب حرارت درجۀ اواپراتور، در آب از قسمتی تبخیر نتیجۀ در طرفی از .شود می جذب بروماید لیتیوم محلول
 اضافه دارد جریان آب آن در که کویل یک شود، استفاده اواپراتور در حاصله سرمای از که این برای .یابد می کاهش

 کردن خنک برای شده سرد آب .شود می خارج دیگر طرف از شدن خنک از پس و شود می کویل وارد آب. کنیم می
 .رود می کار به ساختمان

 به که است این ها روش بهترین از یکی . شود می سیستم راندمان افزایش سبب بیشتر تبخیر برای تسهیالتی هرگونه ایجاد
 کویل روی بر گیریم می نظر در آن برای که هایی نازل از استفاده با را (آب) ظرف داخل مبرد ، پمپ یک کمک
 رود می بکار منظور این برای که پمپی. شود می آن تر سریع تبخیر و انبساط و آب شدن پودری سبب امر این .بپاشیم

 نیز است بروماید لیتیوم محلول حاوی که دیگر ظرف در اینکه برای طرفی از .شود می نامگذاری مبرد  پمپ  بنام
 محلول پمپ  این. نامیم می ابزوربر  پمپ  آنرا و گیریم می نظر در محفظه این برای نیز  پمپ  یک ببریم باال را راندمان

 واقعی سیکل در).برد می باال را آن جذب قدرت نتیجه در و پاشد می ابزوربر در اسپری صورت به را بروماید لیتیم
 اما رود، می سیستمباال راندمان پمپ، دو این کردن اضافه با (.دهد می انجام نیز را  پمپ  این وظیفه محلول، چیلر،پمپ

 و شود می رقیق و کند می جذب را آب بخار مرتباً بروماید لیتیوم محلول که این یکی:ماند می باقی اساسی اشکال دو
 و ژنراتور یک ، سیستم به مشکل، این رفع برای .دهد می دست از را خود کنندگی جذب قدرت درنتیجه

 وسیلۀ به و رود می ژنراتور به  پمپ  این وسیلۀ به بروماید لیتیوم محلول و کنیم می اضافه محلول  پمپ  بنام  پمپ  یک
 به است، کرده جذب که را آبی حرارت، اثر در و شود می داده حرارت آن به مشعل مستقیم شعله یا و آبگرم یا و بخار

 .گردد می بر ابزوربر به و شود می غلیظ مجدداً ومحلول دهد می دست از بخار صورت
 یک سیستم به ، مشکل این رفع برای و است شده ایجاد بروماید لیتیوم تغلیظ نتیجه در که است بخاری وجود دوم مشکل

 تماس در آنجا در و برود کندانسور به شود می خارج ژنراتور از که آبی بخار تا کنیم می اضافه (کننده تقطیر)کندانسور
 تشکیل بسته مدار یک نتیجه در و برگردد اواپراتور به دوباره و شود تبدیل مایع به کن خنک برج از خروجی های لوله با

 .شود می
 طرف یک از تا دهیم می قرار ابزوربر و ژنراتور بین حرارتی مبدل یک کار، راندمان بردن باال سیستمو تکمیل برای حال

 بر ابزوربر به ژنراتور از که را غلیظی محلول دیگر طرف از و کند گرم رود، می ژنراتور به ابزوربر از که را رقیقی محلول
 .کند خنک گردد، می

 
 
 

 

 

 



 بنابراین کند، جذب بیشتری آب تواند می باشد، تر پایین بروماید لیتیوم محلول حرارت درجۀ چه هر که این به توجه با
 قرار ابزوربر در کویل یک برماید، لیتم جذب قدرت بردن باال و ابزوربر در انحالل از حاصل گرمای کردن خارج برای

 .یابد جریان ( کننده خنک برج از ) سرد آب آن داخل که دهیم می
 نوع اما . بود (ژنراتور یک دارای ) اثره تک جذبی سیستم عملکرد نحوه توضیح شد، داده شرح کنون تا آنچه تمامی

 جذبی چیلرهای به و هستند اثره تک چیلرهای به نسبت بهتری راندمان دارای که دارند وجود جذبی چیلرهای از دیگری
 واحد سمت به ژنراتور واحد از مبرد بخار که زمانی اثره تک جذبی چیلرهای در . معروفند(ژنراتور دو دارای ) اثره دو

 هوای سمت به سپس و شود می منتقل دارد جریان کندانسور در که آبی به تقطیر نهان گرمای تمام ، رود می کندانسور
 آنها در تغلیظ عملیات و هستند حرارتی مبدل دو و ژنراتور دو دارای اثره دو جذبی چیلرهای . شود می هدایت محیط

 تغلیظ جهت گرمایی انرژی منبع عنوان به نیز تقطیر نهان گرمای از چیلرها از نوع این در .شود می انجام مرحله دو طی
 نسبت آن کارایی ضریب و سیستم بازده و یافته افزایش تبخیر نرخ روش این بکارگیری با.گردد می استفاده رقیق محلول

 .کند می پیدا ای توجه قابل افزایش اثره یک چیلرهای به
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 



کیلوکالری  525درجه سانتی گراد برابر  100برای آب گرمای نهان تبخیر در .ر چیلر های ابزربشن مایع مبرد آب استد  
.است  

اتمسفر  0.5مثآل اگر فشار مطلق آب .دمای جوش آب را می توان پایین آورد اگر فشار در سطح آب را پایین بیاوریم
درچیلرهای . درجه سانتیگراد می جوشد 4.5اتمسفر آب در  0.01درجه سانتیگراد و در  81صنعتی باشد،دمای جوش 

برای جذب بخار های آب وجود دارد که بیشتر از محلول لیتیم ( جذب کننده)ابزوربشن مایع دیگری نیز به عنوان ابزوربر
زیرا این محلول دارای قدرت جذب بخار آب زیاد است و سمی و قابل انفجار  . بروماید برای این منظور استفاده می شود 

.نیست و همچنین ایجاد ترکیبات مضر نمی کند   
.برای درک بهتر کار این نوع چیلرها مراحل مختلف تشریح می شود  

که در یکی آب و در دیگری محلول لیتیم بروماید باشد و فرض کنیم صفحه بعد داشته باشیم اگر دو ظرف مطابق شکل  
و ظرفی ( اوا پراتور)که هوا به وسیله پمپ خأل هوا از این ظروف تخلیه شده باشد ظرفی که آب در آن است تبخیر کننده

از طرفی در نتیجه تبخیر . که در آن لیتیم بروماید است ابزوربر می رود و به وسیله محلول لیتیم بروماید جذب می شود 
قسمتی از آب در اواپراتور درجه حرارت آب باقیمانده کاهش می یابد برای اینکه از سرمای حاصله در اواپراتور استفاده 

.شود، یک کویل که در آن آب جریان دارد مطابق شکل اضافه می کنیم  





آب سرد شده برای خنک کردن ساخنمان .آب وارد کویل می شود و پس از خنک شدن از طرف دیگر خارج می شود
 :حال برای بهتر کردن کیفیت کار و راندمان سیستم دو پمپ به شرح زیر اضافه می کنیم.مورد نظر به کار می رود

 .این پمپ آب را روی کویل می ریزد و شدت تبخیر آب را زیاد می کند: پمپ مایع مبرد
این پمپ محلول لیتیم برماید را بصورت اسپری در ابزوربر می پاشد و در نتیجه قدرت جذب آن را باال می : پمپ ابزوربر

 .برد
 

 

 

 
 
 
 
 

یکی این که محلول لیتیوم :باال می رود، اما دو اشکال اساسی باقی می ماند با اضافه کردن این دو پمپ، راندمان سیستم
برای . بروماید مرتباً بخار آب را جذب می کند و رقیق می شود و درنتیجه قدرت جذب کنندگی خود را از دست می دهد

محلول اضافه می کنیم و محلول لیتیوم بروماید به وسیلۀ  پمپ   بنام پمپ   رفع این مشکل، به سیستم ، یک ژنراتور و یک
به ژنراتور می رود و به وسیلۀ بخار و یا آبگرم و یا شعله مستقیم مشعل به آن حرارت داده می شود و در اثر  پمپ   این

ومحلول مجدداً غلیظ می شود و به ابزوربر بر می  حرارت، آبی را که جذب کرده است، به صورت بخار از دست می دهد
 .گردد

یک  مشکل دوم وجود بخاری است که در نتیجه تغلیظ لیتیوم بروماید ایجاد شده است و برای رفع این مشکل ، به سیستم
اضافه می کنیم تا بخار آبی که از ژنراتور خارج می شود به کندانسور برود و در آنجا در تماس با ( تقطیر کننده)کندانسور

   لوله های خروجی از برج خنک کن به مایع تبدیل شود و دوباره به اواپراتور برگردد و در نتیجه یک مدار بسته تشکیل 
 .می شود





 طرف یک از تا دهیم می قرار ابزوربر و ژنراتور بین حرارتی مبدل یک کار راندمان بردن باال و سیستم تکمیل برای حال
 بر ابزوربر به ژنراتور از که را غلیظی محلول دیگر طرف از و کند گرم میرود ژنراتور به ابزوربر ار که را رقیقی محلول

 .کند خنک گردد می
 برای بنابراین کند، جذب بیشتری آب تواند می باشد پایینتر بروماید لیتیم محلول حرارت درجه چه هر اینکه به توجه با

 می قرار ابزوربر در کویل یک بروماید لیتیم جذب قدرت بردن باال و ابزوربر در انحالل از حاصل گرمای کردن خارج
 .دهد می نشان را ابزوربشن چیلر کامل سیکل زیر شکل .یابد جریان ( کننده خنک برج از ) سرد آب آن داخل که دهیم

 ذکر قابل نکته.گیرد می انجام فشار اختالف اثر در محلول جریان و کنند می حذف را ابزوربر پمپ مدلها از بعضی در
 وسیله به ) کند می عبور حرارتی مبدل از فشار اختالف و جاذبه نیروی تحت ژنراتور در حاصل محلول که است این

 و شود می مخلوط رقیق محلول با (است کن مخلوط نوعی که ) ادکتور یک وسیله به و (شود می سرد رقیق محلول
 .رود می ابزوربر های افشانک به مخلوط این و دهد می تشکیل را مخلوط محلول

 

 

 

 





در شکل زیر تحوالت یک سیکل سیستم ابزوربشن بر اساس دیاگرام تعادل برای لیتیم بروماید با توجه به نقاط شماره 
 بندی شده و فشارها و درجه حرارت و نقاط متمرکز نشان داده شده است 

 

 

 



فشار مطلق کندانسور و ژنراتور تقریباً مساوی و برابر یک دهم اتمسفر است که معموالً در یک پوسته قرار می گیرند و 
با توجه به فشار موجود در . فشار اواپراتور و ابزوربر حدود یک صدم اتمسفر است و در یک پوسته قرار داده می شوند

اواپراتور آب در چهارو نیم درجه سانتی گراد می جوشد و در نتیجه درجه حرارت آب سرد تا حدود هفت درجه سانتی 
 .گراد می رسد 

 

 





 :عمل سیستم
 :شرح اجزای اصلی و فرعی چیلر ابزوربشن

 :در سیستم ابزوربشن چهار سطح تبادل حرارتی وجود داد که عبارتند از
 اواپراتور یا تبخیرکننده-1
 ابزوربر یا جذب کننده-2
 ژنراتور یا تولید کننده-3
 کندانسور یا تقطیر کننده-4

 

(  آبی که تحت فشار کم قرا دارد)در اواپراتور آب سرد کننده ساختمان در داخل لوله ها جریان می یابد و مایع مبرد 
در .بوسیله افشانک ها روی این لوله ها پاشیده می شود و مایع مبرد پس از تبخیر شدن آب، داخل لوله را سرد تر می کند

محلول لیتیم برماید بوسیله افشانک ها پاشیده می شود و بخار مایع مبرد که از اواپراتور بیرون می ( جذب کننده)ابزوربر 
برای کمک به عمل جذب آب برج خنک کننده از . آید بوسیله محلول جذب و محلول رقیق در کف آن جمع می شود

 .بین لوله هایی که در قسمت ابزوربر قرار گرفته است عبور می کند تا حرارت حاصل از انحالل را بگیرد
(  میلیمتر ستون جیوه 6)که فشار مطلق داخلی آن حدود یکصدم اتمسفر ( استوانه)اواپراتور و جذب کننده در یک پوسته

 .است قرار دارند
(  هفتاد میلیمتر ستون جیوه )همینطور ژنراتور و کندانسور در یک پوسته که دترای فشار مطلق حدود یکدهم اتمسفر 

بعبارت .محلول رقیق که از ابزوربر می آید، در ژنراتور ، روی لوله ها می جوشد و بخار می شود. است قرار می گیرند
دیگر در اثر جوشدن بخار مایع مبرد آزد می گردد و محلول لیتیم برماید غیظ بدست می آید که به ابزوربر بر می گردد 

به کندانسور می رود و تقطیر می شود و مایع مبرد حاصل در تشتک کندانسور جمع می شود و ( سیال مبرد)و بخار آب 
 .تحت نیروی جاذبه و اختالف فشار به اواپراتور برمی گردد و بدین ترتیب سیکل تکمیل می شود

 

 

 

 





 

 :مبدل حرارتی
مبل حرارتی عباتست از یک کویل که زیر استوانه زیرین واقع شده است تا راندمان سیستم را بوسیله انتقال حرارت از 

 .محلول غلیظ گرم به محلول رقیق به نسبت سرد ، افزایش دهد
 .این مبدل، هم به ژنرانور در گرم کردن محلول رقیق و هم به ابزوربر در سرد کردن محلول غلیظ کمک می کند

 :پمپ محلول
در مدل هایی .دستگاه ابزوربشن، یک یا دو پمپ محلول با توجه به ظرفیت دستگاه دارد که در زیر استوانه قرار می گیرد

که دو پمپ دارندیکی از آنها پمپ ژنراتور نامیده می شوند و کار آن ارسال محلول رقیق به ژنراتور است و دومی پمپ 
 .را به افشانک های ابزوربر می فرستد( رقیق و غلیظ)ابزوربر نامیده می شود که محلول مخلوط

 :پمپ مایع مبرد
 .این پمپ زیر استوانه زیرین قرار گرفته است و کار آن انتقال مایع مبرد به افشانک های اواپراتور است

ظرفیت سیستم  بوسیله کنترل .قسمتی از مایع مبرد بطور مرتب بوسیله پمپ مایع مبرد در سیستم به چرخش درمی آید
 .  و مقدار بخار یا آب داغ را متناسب با ظرفیت الزم به ژنراتور می فرستد. بخار یا آب داغ کنترل می شود

 :دو عاملی که در کنترل سیستم باید در نظر گرفت عبارتند از
 .کنترل بخار یا آب داغ که عامل اصلی کنترل ظرفیت است( الف

 .درجه حرارت آب برج خنک کننده( ب
 
 

 

 

 



 به توجه با کنترلر.دهد می گزارش CWC سرد آب کنترلر به و گیرد می اندازه را خروجی سرد آب دمای سنسور یک
    تغییر را آن بودن باز مقدار درنتیجه و بخار شیر روی هوای فشار است گرفته CWS سنسور از که (سیگنالی)گزارشی

 .دهد می
 فرستاده (داغ آب یا)بخار شیر روی کمتری فشار با هوا باشد کم خروجی سرد آب حرارت درجه اگر که ترتیب بدین

 .بندد می بیشتر را آن و شود می
 نتیجه در و شود تر غلیظ محلول و شود جدا محلول از بیشتری مایع شود می سبب کند عبور بیشتر هرچه داغ آب یا بخار

 .بلعکس یا یابد افزایش سیستم ظرفیت
 نتیجه در و کند می مایع به تبدیل را بیشتری بخار طرف یک از باشد پایین کننده خنک برج آب حرارت درجه اگر

 سبب حال دو هر در و داده افزایش را جذب قدرت دیگر طرف از و کند عمل تر آسان خیلی ژنراتور دهد می اجازه
 .شود می دستگاه ظرفیت افزایش

 حرارت وقتی بنابراین شود می ژنراتور فعالیت افزایش سبب کندانسور آب حرارت کاهش که داشت توجه باید
 محدودیت ها مدل از بعضی برای بعد صفحه جدول کرد استفاده بار تمام صورت به دستگاه از نباید است کم کندانسور

 .دهد می نشان را ظرفیت
  تجاوز فوق مقادیر از دستگاه بار است ممکن کن خنک برج اندازه و خروجی هوای مرطوب حرارت بار تغییرات اثر در

 شده خواسته که آنچنان را برج ظرفیت گیردکه قرار وضعیتی در باید کن خنک برج فن ترموستات حالت این در کند،
 درجه بهترین که شود تنظیم صورتی به برج بادرسان ترموستات باید اقتصادی نظر از استفاده ماکزیمم برای .کند تنظیم

 . رود تر پایین حدود این از اینکه بدون بدهد را ممکن آب حرارت
 
 

 

 

 





 :دیگر مدار به مبرد مایع و محلول انتقال
 نتیجه در و بروند یکدیگر مدار به تواند می مبرد مایع  و محلول که شوند می ساخته طریقی به ابزوربشن دستگاههای

 می انجام است کم برج آب حرارت درجه وقتی یکدیگر مدار به مبرد مایع و محلول انتقال .دهند تغییر را دستگاه ظرفیت
 تغییرات به نسبت محلول مدار در محلول کمیت و مبرد مایع کمیت و مبرد مایع مدار در مبرد ماده کمیت تغییرات گیرد

 .است شده داده زیر جدول در تقریب بطور بار
 

 

 

 



Absorbtion Chiller Animation 
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Absorbtion Chiller Animation 
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Absorbtion Chiller Animation 
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Single Stage Absorbtion Chiller 
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Double Stage Absorbtion Chiller 

(24)  



Direct Fire Absorbtion Chiller 

(25)  





 :مبرد مایع ریز سر
 . شود می دیده اواپراتور آبنمای شیشه از که است گرفته قرار ترتیبی به ها لوله صفحه نزدیک مبرد مایع سرریز

 خوب ای وسیله مبرد مایع با سیستم شارژ برای بنابراین .کند می سرریز به شروع مبرد مایع باشد صد در صد بار وقتی
 پر سرریز نقطه تا اواپراتور لگن تا کنید اضافه مبرد مایع سیستم به است، صد صددر وقتی که ترتیب بدین .میرود بشمار

 .شود
 

 :محلول سطح
 .است شده نصب ابزوربر در شده رقیق مایع سطح دیدن برای ابزوربر استوانه ته نزدیک بزرگ آبنمای شیشه یک

 در مبرد مایع مقدار ماکسیمم چون است قسمت ترین پایین در محلول سطح کند می کار بار حداکثر با سیستم هنگامیکه
 .شود می دیده آبنما نقطه ترین پایین در درست محلول سطح شرایط این در .است مبرد مایع مدار

 تا یابد می افزایش ابزوربر در محلول سطح و شود می خارج محلول از کمتری مبرد مایع یابد می کاهش بار همانطوریکه
  (آبنما نقطه باالترین نزدیک )رسد می مقدارش ماکسیمم به ابزوربر در محلول سطح کم خیلی بار در اینکه

 

 

 



 :شرح عمل سیستم های فرعی
 :ضد کریستالیزاسیون 

وقتی غلظت محلول زیاد باشد سبب کریستالیزاسیون در مبدل حرارتی می شود و بلورهای نمک در لوله های بین ژنراتور 
تا ادوکتور ایجاد می شود و جریان محلول را مسدود می کند در تمام مدل های ابزوربشن یک لوله ضد کریستالیزاسیون 

 .اتوماتیک وجود دارد و در بعضی از مدل ها یک ضد کریستالیزاسیون فوق العاده نیز اضافه شده است
 

 :لوله ضد کریستالیزاسیون اتوماتیک
(  3)و لوله های ( 2)، مبدل حرارتی(1)با مراجعه به شکل صفحه بعد جریان محلول برگشتی از طریق لوله برگشتی 

حال اگر کریستالیزاسیون شروع شود . محلول وجود دارد( 1)در لوله  Bهمیشه زیر نقطه . ورودی به ادوکتور است 
کریستال های محلول ابتدا در پوسته مبدل حرارتی تشکیل و شروع به توسعه می کند و در نتیجه جریان محلول غلیظ را 

سپس محلول وارد . برسد Cشروع به باال رفتن می کند تا به نقطه ( 1)مسدود می کند بدین طریق سطح محلول در لوله 
که همان لوله ضد کریستالیزاسیون است می شود و از این لوله به ابزوربر می رود و در نتیجه مبدل ( 9)لوله شماره 

 .حرارتی را بای پاس می کند
 

، لوله ضد (9)بر می گردد یا از لوله ضد کریستالیزاسیون اتوماتیک ( 1)برای اینکه ببینید آیا محلول غلیظ از لوله 
کریستالیزاسیون را با دست لمس کنید اگر داغ باشد نشانه ایست که محلول در لوله ضد کریستالیزاسیون جریان دارد و 

یا کمی بیشتر ) در غیر این صورت اگر درجه حرارت لوله فوق عادی بود . در سیستم عمل کریستالیزاسیون رخ داده است
 .نشانه این است که محلولی از آن عبور نمی کند( از عادی

 

 



 

 



 

 



 :دالیل ایجاد کریستالیزاسیون

 .نمی شوند یا ضعیف بودن پمپ تخلیه در خأل کردن آنها( کندانسه)تخلیه نادرست هوا و روغن که تقطیر  -1

 نوسانات زیاد درجه حرارت آب سرد -2

 .شیر محلول اتوماتیک به طور ناصحیح تنظیم شده باشد -3

 رقیق شدن نادرست محلول لیتیم بروماید  -4

 

 :کریستاله شدن سیستم به طریق زیر مشخص می شود

 درجه حرارت آب سرد خروجی شروع به افزایش می کند  -1

 سطح محلول در شیشه آبنما در ابزوربر کاهش می یابد  -2

 .ورودی پمپ محلول خالی می ماند و ایجاد سر و صدا می کند -3

 



 :برای برطرف کردن کریستالها به شرح زیر عمل کنید
 

 توجه داشته باشید که هرگز پمپ خأل را راه نیندازید
برای جلوگیری )سنسور کنترل کننده آب سرد و کنترل کننده درجه حرارت پایین مایع مبرد را از غالف خارج کنید  -1

 (از صدمه دیدن
 درجه فارنهایت است خارج کنید  210تمام ترمومترها و ترموستات ها را که درجه بندی آنها کمتر از  -2
 پمپ آب کندانسور و فن برج را خاموش کنید  -3
 پمپ آب سرد و پمپ محلول مایع مبرد در حال کار باشد  -4
وقتی مکش پمپ مایع مبرد خالی . این شیر به مایع مبرد اجازه می دهد محلول را رقیق کند. شیر مایع مبرد را باز کنید -5

شد کلید سرویس را در وضعیت اتوماتیک قرار دهید و اگر حالت کریستاله شدید بود مرحله فوق تکرار شود در حالت 
های شدید یخ بستن باید مبدل حرارتی یا محلول غلیظ و یا هر دو گرم شوند حرارت خارجی که در این حالت داده می 

 .شود ممکن است از یک منبع بخار خارجی و یا یک مشعل تأمین شود



 کریستالیزاسیون

پدیده      دو عامل اصلی باعث ایجاد این 
 :می گردد

 

 غلظت محلول. 1
 دمای محلول. 2
 

اگر غلظت محلول در ژنراتور بیش از حد  
باال رود و دمای محلول در ابزربر بیش از  
حد پایین بیاید ، محلول در مبدل حرارتی  

به صورت بلوری شکل در آمده و  
 .کریستالیزه می شود

 محلول لیتیم بْرماید  
 منحنی کریستالیزاسیون



 عوامل پیشگیری از کریستالیزاسیون

1 .J-Loop 2 .کنترل کننده سطح مبرد در اواپراتور 

 ترموسنسور های کنترل کننده دمای محلول. 4

  

 شیر کنترل محافظ سیکل. 3



 عوامل پیشگیری از کریستالیزاسیون  

1 .J-Loop 

 

 

 

    چهار عدد کنترل کننده سطح  . 2
(Level Control) 

        شیر کنترل محافظ سیکل . 3
(Cycle Guard Valve) 

ترموستات های کنترل کننده دمای  . 4
 محلول

(Solution Thermostat)  



 عوامل پیشگیری از کریستالیزاسیون  



 :سیستم تخلیه
 .کند جلوگیری سیستم داخل به شوند نمی مایع که موادی نفوذ از تا است شده بندی آب سیستم یک ابزوربشن دستگاه

 به سیستم در خوردگی همچنین و یابد می کاهش سیستم ظرفیت نتیجه در و برد می باال را فشار سیستم به هوا ورود
 خأل که تخلیه پمپ از شده تشکیل سیستم این .کند خالی هوا از را دستگاه تا ایست وسیله تخلیه سیستم .آورد می وجود
   :دارد زیر شکل مطابق لوله دو که تخلیه محفظه یک و سلونوئید شیر یک کند، می تولید زیادی



آب برج خنک کننده دور یک کویل می . این محفظه تخلیه که دو لوله داشت ابزوربر را به محفظه تخلیه وصل می کند
یک تانک هم بین راه واقع است تا از ورود روغن . گردد و پمپ خأل هوای درون محفظه را می مکد و خارج می کند

 .پمپ به داخل محلول جلوگیری کند
 

 :عمل سیستم تخلیه
توصیه می . در واقع یک پمپ تخلیه برای خارج کردن هوا و دیگر گازهای غیر قابل میعان از سیستم نصب شده است

 .شود که حداقل هفته ای یک بار تخلیه انجام گیرد
هرگز پمپ . هرگز پمپ تخلیه را تا زمانیکه پمپ به طور صحیح با روغن پمپ تخلیه پر نشده است به کار نیندازید: توجه

 .تخلیه را در خالل عملیات گرم گردن برای تنظیم دستگاهی که شدیداً دچار کریستالیزاسیون شده است به کار نیندازید 
  

 



 سیستم پرج

 پرج تانك در تقطير قابل  غير هاي گاز آوري جمع نحوه
 

 گازهاي غير قابل تقطير

 تانك پرج

 اجكتور

 شير برقي

 پرج هيدروژن

 گازهاي غير قابل تقطير

ج
پر

پ 
پم

ت 
سم

 ب

 سل پاالديم



 پمپ پرج



 شیر برقی سیستم پرج خودکار



 چرخه چیلر جذبی تک اثره

 تقطیر به وسیله
آب خنک    

 سوخت

 شیر باز

 شیر باز

چیلدآب     

 

 تغلیظ محلول جاذب



 چرخه چیلرهای جذبی دو اثره

 آب چیلد

 تقطیر به وسیله
 آب خنک



 سیکل داخلی چیلر جذبی شعله مستقیم   



 دیاگرام غلظت محلول لیتیم بْرماید بر حسب دما



P 

P 

 شیر کنترل غلظت شیر رقیق سازی

 شیر رقیق سازی کامل

 ابزُربر

 اواپراتور لوله سر ریز مبرد

 شیر دستی رقیق سازی



 شیر برقی رقیق سازی



 شیر برقی های رقیق سازی



 وکیوم دستگاه

 .باشد می ضروری کاری فصل هر آغاز در دستگاه وکیوم عملیات 
 .باشد پمپ رویت شیشه وسط در همیشه باید پمپ درون روغن سطح وکیوم پمپ کارکرد طول در 
 زیر پمپ در شده جمع های آب تا نمود باز را پمپ روغن تخلیه شیر باید روغن سطح آمدن باال صورت در 

 .گردد تخلیه روغن سطح
 ترکیب نیز و باال کیفیت دارای که Shimadzu های پمپ وکیوم مخصوص روغن از امکان صورت در 

 .گردد استفاده باشند می آب با نشدن
 گازوئیل از پر را پمپ نهایت در و داده شستشو گازوئیل با مرتبه دو را پمپ وکیوم باید حتماً فصل انتهای در 

  .نمایید نگهداری وضعیت همین در و نموده



 وکیوم پمپ



 شماتیک اجکتور



 نقش برج در سیستم تهویه مطبوع

ژنراتور    Q2 

Q1 

Q = Q1+ Q2 



 برج خنک کن

 نمودار اثر برج خنك كن در چيلرهاي جذبي
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 و کنترل همیشه استاندارد جداول اساس بر باید برج آب کیفیت•
 .گردد تنظیم

 گیرهای سختی  از  برج آب تغذیه برای  ایران در  معمول  طور به•
 .گردد می استفاده شیمیایی

 اند شده ایران  بازار  وارد نیز الکتریکی  گیرهای  سختی   تازگی به•
 .اند داشته همراه به نیز خوبی عملکرد که

 کیفیت آب برج خنک کن



 اندازه گیری میزان سختی آب 

 
 .شود می انجام سنج سختی کیت وسیله به آزمایش این      
 کیت جعبه در آن محاسبه نحوه و آزمایش العمل دستور     

 .است شده آورده
 زیر محلهای از باید کن خنک برج آب سختی گیری اندازه     

 :شود آزمایش
 گیر سختی دستگاه  از خروجی (الف       
 ابزُربر به ورودی (ب       
 کن خنک برج تشتک داخل (ج       
 (Blow Down) کِش زیر کن خنک برج نیاز صورت در     

 .شود
 



 عکس های رسوب گذاری



CHP  & CCHP  فصل چهارم:  



 توان با برق ترکیبی تولید( (Combined Cool, Heat and Power برودت و حرارت و برق همزمان تولید
 اولیه منبع یک کارگیری به با مفید انرژی مختلف شکل دو از استفاده با سیستم، یک توسط مفید، حرارت و محوری

 عبارت( (CCHPترکیبی تولید اختصار به یا سرما و گرما و برق ترکیبی تولید دیگر عبارت به .می آید شمار به انرژی
 .اولیه ساده منبع یک از انرژی شکل چند یا دو ترمودینامیکی توام و همزمان تولید از است



 سپس و محوری قدرت تولید برای حاصله گرمای و فسیلی سوخت های سوزاندن از معموالً امروزی، قدرت مولدهای در
 در .هستند برق عظیم نیروگاه های سیستم ها، نوع این متداول ترین .می شود استفاده الکتریسیته انرژی به آن تبدیل

 از  سوم یک تنها متوسط به طور دارند، مختلف جوامع الکتریسیته نیاز تأمین در عمده ای سهم که حرارتی نیروگاه های
 از حرارتی انرژی زیادی مقدار نیروگاه ها، نوع این در .می شود تبدیل الکتریسیته مفید انرژی به ورودی، سوخت انرژی
 هدر به تأسیسات، در موجود لوله کشی سیستم و پمپ ها خنک کن، برج بخار، دیگ کندانسور، نظیر مختلف طرق

 اگر .می شود تلف تولیدی، الکتریسیته انرژی از درصد 15 حدود نیز برق انتقال شبکه های در گذشته، این از .می رود
 .داشت نخواهد وجود عمالً اتالف مقدار این بگیرد، صورت مصرف محل در برق تولید

 مصرف کاهش و انرژی بازده افزایش باعث سوخت، سوختن فرایند حین در شده آزاد گرمای از بیشتر هرچه استفاده
 .می شود اولیه انرژی تأمین به مربوط هزینه های کاهش نتیجه در و سوخت

 صنعتی فرایندهای از بسیاری و سرمایشی گرمایشی، مصارف برای می توان سیستم ها، این از بازیافتی اتالفی گرمای از
 انتشار کاهش باعث سوخت، مصرف کاهش و بازده افزایش بر عالوه می تواند گرما، و برق همزمان تولید .کرد استفاده

 .می شود استفاده قدرت تولید فرایند در انرژی منبع عنوان به تولیدی گرمایی انرژی از ،CHP در .شود آالینده گازهای
 ساختمان ها، بیمارستان ها، تولیدی، صنایع) دارند نیاز روز طول در زیادی گرمایی انرژی مقدار به که مصرف کنندگانی

 .ببرند بهره CHP از مطلوب نحوی به خود هزینه های کاهش برای می توانند (...و خشکشویی ها بزرگ، دفاتر
 



 گرمافرایند تولید همزمان برق و 
 

 از خروجی داغ گازهای از ناشی تلفات می توان، که است شده فرض حرارت، و برق همزمان تولید سیستم مدلسازی در
 برای مطرح انتخاب های .کرد حرارت و برق همزمان تولید شبکه وارد حرارت، بازیافت صورت به را گازی توربین های

 حرارت بازیافت بویلر از استفاده برق، تولید برای معمولی ترکیبی سیکل نیروگاه از استفاده حرارت، بازیافت از استفاده
 موجود، فی اطالعات اساس بر .است آبگرم و برق تولید برای پس فشاری بخار توربین از استفاده و آبگرم تولید برای
 لذا .می یابد افزایش درصد 70 از بیش به درصد 34 حدود از حرارت، بازیافت سیستم نصب از پس گازی توربین بازده

 .می رسد درصد 30 از کمتر به درصد 66 حدود از گازی توربین های تلفات
 تجهیزات دیگر و اتصاالت و لوله ها  ژنراتور، گرما، بازیافت حرارتی مبدل های قدرت، مولد یک دارای ،CHP سیستم

 نیاز جذبی یا تراکمی چیلر یک به شود، سرمایشی مصارف به مجهز سیستم این اگر .است غیره و عایق ها و پمپ ها نظیر
 سرما و گرما برق، همزمان تولید توانایی از که می گویند Trigeneration یا CCHP سیستم ها نوع این به .دارد

 .برخوردارند
 .است سوختی پیل و میکروتوربین گازی، توربین احتراقی، موتورهای معموالً ،CHP سیستم های در اولیه قدرت مولد

 می توان گرمایشی، نیاز و مختلف کاربردهای به بسته و بوده متفاوت فناوری ها، این از یک هر خروجی گرمای کیفیت
 و قیمت پایین ترین دارای احتراقی موتورهای راه اندازی، و نصب هزینه نظر از امروزه .برد کار به را آنها از یکی

 .دارند را هزینه باالترین نرسیده اند، شدن تجاری مرحله به هنوز اینکه به توجه با سوختی پیل سیستم های
 :از عبارتند سیستم این مزایای

 انرژی به ورودی انرژی از درصد 20 معمولی، سیستم های در .می یابد توجهی قابل افزایش انرژی بازده سیستم ها، این در
 در انرژی زیاد تلفات نباید البته .می رسد درصد 40 به ترکیبی سیکل نیروگاه های در میزان این .می شود تبدیل مفید

 به ورودی انرژی از درصد 80 حدود CHP سیستم در .گرفت نادیده را نیروگاه ها داخلی مصارف و نیرو انتقال خطوط
 .می رسد درصد 90 به بازده شود، استفاده سوختی پیل از اگر .می شود تبدیل مفید انرژی



 معمولی سیستم های در است مصرف کنندگان برای اولیه انرژی هزینه های کاهش سیستم، این مزایای دیگر از
 گاز باید نیز گرمایشی مصارف برای .کند خریداری برق توزیع و تولید شبکه های از را برق است مجبور مصرف کننده

 سوخت یا و گاز از چون و شده مستقل برق شبکه از مصرف کننده ،CHP سیستم در .شود خریداری فسیلی یا طبیعی
 .می آیند پایین شدت به هزینه هایش می کند، استفاده بهره وری حد باالترین در فسیلی

 و شدن یکنواخت باعث که می شود استفاده سیستم خروجی در AC به DC از برق تبدیل برای مبدل یک از ها، CHP در
 برق که صورتی در .نمی آید وارد برقی تجهیزات و دستگاه ها به آسیبی هیچ و می شود فرکانس و ولتاژ بودن نوسان بدون

 هدر به نیرو انتقال خطوط طریق از الکتریسیته، انرژی از زیادی مقدار و بوده فرکانس افت و ولتاژ نوسان دارای شبکه ها،
 تولید کنندگان .می رسد صفر به تلفات از بخش این می شود، تولید مصرف، محل در برق که آنجا از CHP در .می رود

 همزمان تولید .بفروشند برق شبکه به مصرف، اوج ساعات در را خود تولیدی برق از بخشی می توانند طریق این از برق
 .گردد نیز آالینده گازهای انتشار کاهش باعث سوخت مصرف کاهش و بازده افزایش بر عالوه تواند می برق، و گرما

  دنکر ینهدنها و وزمرا ینیاد در آن دبررکا همیتا نیز و دشو می ها سیستم عنو ینا به که خاصی توجه بدلیل وزهمرا
 ارتحر ترکیبی سیستم “ انعنو از Cogenration یشناآیرد حصطالا یبجا مهندسی تبیااد در آن، از دهستفاا فرهنگ

   .دمیشو دهستفاا CHP (Combined Heat power)  ” رتقد و
  کمتر که ستا یافته شگستر و پیشرفت ننچناآ ماا .دشو نمی بمحسو جدید وریفنا یک صلا در CHP سیستم ینابنابر

 .دارد Cogenration ، فشادمتر مه کل ممفهو با شباهتی
 

 



 کمحر یک .دشو می حیاطر نهمزما رتبصو ارتحر و قبر تولید ایبر غالباً CHP یها سیستم شد گفته که رهمانطو
 در .کند می تبدیل جیوخر رمحو در مکانیکی انتو به و دهنمو آزاد را سوخت شیمیایی ژینرا ( بینرتو یا رموتو) لیهاو
  نندمارا کثراحد ،یگرد فطر از د،شو می تولید لکتریکیا انتو و هشد کوپل رتوانرژ یک با کمحر رمحو ارد،مو ینا

  سوخت ژینرا از نیمی از بیش فتالا معنی به ینا و ستا %50 از کمتر مولد و هستگاد لیهاو کمحر ایبر دموجو
   .میباشد ارتحر رتبصو

 و کن خنک سیکل ،لیهاو کمحر از جیوخر یهازگا از تندرعبا که ارت،حر ینا فتالا منابع ،سیستم عنو ینا در
  ارتحر) باال یماد با ارتحر بشکل تالفیا یگرما ، تیارحر یها لمبد دادن ارقر با و هشد شناسایی ، ریغنکاروغنرو

  ارتحر و قبر کمشتر تولید سیستم در تالفیا ارتحر لستحصاا نمکاا نشد همافر با .دشو می یافتزبا ( دهستفاا قابل
 .یدآمی بدست سیستم ینا دبفر منحصر تخصوصیا

 

 

هد دمین نشارا صلی ی اکه مؤلفههاارت حرق و برک نوعی سیستم تولید مشتر  



  در قبر مولد یک نندمارا متوسط که ایگونه به . دارد را سوخت ژینرا فمصر در وری هبهر بیشترین CHP هستگاد 
 تمحصوال ینا دوی هر تولید با CHP سیستم یک حالیکه در .ستا %90 ر بویل یک نندمارا متوسط و %35 ودحد

  تیارحر نندمارا از رمنظو) تیارحر نندمارا و %35 ودحد آن لکتریکیا نندمارا یعنی .دارد %85 از بیش ندمانیرا
  یسیستمها با مقایسه در یگرد فطر از .ستا %50 ( مصرفی سوخت ژینرا به هشد تولید تیارحر ژینرا از تسترعبا

 .کند می فمصر یکمتر سوخت %35 ودحد ، هستند امجز رتبصو که یجرا متشابه ارتحر تولید و قبر تولید

 

CHP   اولمتدع حدبا نووامقایسه یک  



ارتحرق و برک حد تولید مشتروایک ژی نراباالنس   



  ینا ، ملی یدد از همچنین .هددمی کاهش حدوا دیقتصاا سبد در را مصرفی سوخت هزینه ،سوخت فمصر در کاهش
  یها دهستفاا ایبر یطیاشر نمدآ همافر طریق از چه و دراتصا طریق از چه نداتو می سوخت فمصر در جویی صرفه

 کاهش باعث فسیلی یها سوخت از کمتر چه هر دهستفاا وهبعال . دشو بمحسو مزیت فسیلی سوخت از مندتردسو
 ، CO مانند هاییهالیندآ نشد آزاد از فیلترهایی توسط تنها نه CHP یها سیستم .دشو می یستز محیط یهاهالیندآ

CO2 ، NOx و UHC کم در گیربز نقش ها هستگاد ینا در سوخت یصددر 35 کاهش بلکه ،کند می یجلوگیر  
 .دارد نهاآ تولید نشد

  مسکونیو( (commercialریتجا ،(ها گلخانه هبویژ) ورزیکشا و صنعتی مختلف یها مینهز در CHP سیستم
(residential) سیستم ازهندا .دارد دجوو آن از متنوعی یها ازهندا ینابنابر و دشو می دهستفاا CHP انتو حسب بر 

 :دمیشو یبند تقسیم هعمد طیف سه در یجرا یطبقهبند یک در و دشو می نبیا آن یتولید لکتریکیا
 
 
 
 
 

  چند از بیش یها ازهندا عموماً ماا نستدا منطبق یبند تقسیم ینا بر را ها CHP دهستفاا مینهز انتو نمی قطع ربطو گرچه
  دهستفاا خانگی رفمصا در را کوچک یها ازهندا و ریتجا بخش در راMwe  1 از کمتر ،صنعت بخش در را واتمگا
 ودمحد رفشا کم ربخا یا داغ آب و قبر تولید در تنها CHP از دهستفاا که ست ا دآورییا به زمال داً مجد لبتها .کنند می

 یا و صنعتی یهالیخچا ،چیلر یهارکمپرسو ن ختاندا ربکا ایبر رمحو انتو از آن گترربز یها ازهندا در تفاقاًا و دمیشو
 ییندهاآفر زنیا ردمو ارتحر و جذبی یچیلرها ،مستقیم ربطو محیط گرمایش ایبر ستحصالیا ارتحر از و دهفشر ایهو

   .دمیشو دهستفاا کن خشک مانند صنعتی

Larg-Scale CHP  > 1 Mwe 

Small-Scale CHP  > 1 Mwe 

 Mini-Scale CHP  > 30 Mwe 



 یهارهکارا و شدند جهامو گیربز مشکل با صنعتی یهارکشو ،نفت قیمت یشافزا و 1973 لسا در نفت انبحر از بعد
 یسوختها به بستهوا صنایع در ژینرا فمصر در جوئی صرفه و فسیلی یسوختها به بستگیوا از هاییر ایبر را یجدید
 . نددبر ربکا ژینرا از بهینه دهستفاا و صنایع در ژینرا فمصر کاهش رمنظو دو به یهاژتکنولو دنبر باال همچنین و فسیلی

  ، تجدیدپذیر یهاژینرا  منابع از دهستفاا ،سنگ لغاز تولید یشافزا نهمچو اردیمو به انتو می فعالیتها ینا جملۀ از
      تیارحر منابع ییرآکا یشافزا ،پیشرفته تیارحر یعایقها ژی،نرا فمصر در جوئی صرفه ای، هسته یگاههاونیر توسعۀ

  نیز بکتا ینا بحث ردمو که ) انتو و ارتحر کمشتر تولید و زسو بالهز یگاههاونیر و هازسو بالهز ،( . . . و بویلرها )
   .دکر رهشاا ( باشد می

 لغاز یا ( آن یها آوردهفر ) نفت سوختن از حاصل و دموجو ژینرا مسو یک تنها تیارحر ممرسو یگاههاونیر در 
 ارمقد لبتها ) و هکنند خنک یبرجها در مگر نیم آب طریق از ژینرا مسو دو و دشو می تبدیل لکتریکیا انتو به سنگ
  ارتحر کمشتر تولید به انتو ولید ت هگاونیر یک دعملکر و حیاطر در تغییر .دشو می فتالا یندآفر مسیر در ( کمی

 ارمقد ،کیفیت بایستی همدآ بدست ارتحر لبتها . بخشد می دبهبو و توسعه را ژینرا از دهستفاا و دبررکا ان،تو و منددسو
  جهت را صنایع زنیا ردمو ربخا یا عمومی یساختمانها و ریتجا ،خانگی زنیاردمو مگر آب ایبر را کافی و باال یماد و

 : دارد دجوو منددسو ارتحر ایبر مهم دبررکا دو ینابنابر . نماید تأمین آن ییندهاآفر
 

 ( (CHP/DH ( مسکونی ری،تجا ) صخا بخش یا ناحیه گرمایش –1 
 (Combined Heat and Power / District Heating ) 

 

 ((CHP/IND یندهاآفر جهت صنعت در دهستفاا –2 
(Combined Heat and Power / for Industry) 

 
  و بلند یگامها و گرفتدخو به یتر یجد شکل 70 ههد در کلی ربطو و 1973 یها لسا نهما در مباحث ینا که

 .دبو رداربرخو ( یافته توسعه یهارکشو در ) یبیشتر لستقباا از دوم ردمو لبتها . شد شتهدابر ها مینهز ینا در دیمتعد
 



- ° C تا C80° بین یماد در داغ آب توسط تغذیه ارت حر که ای ناحیه گرمایش شبکه به دشو می طمربو اول حالت
 ( ربخا یا زگا بینرتو از جیوخر ) داغ یهازگا یا داغ ربخا (CHP/IND) دوم حالت در . دپذیر می رتصو 150

  یرز اردمو ،مفید ارتحر از دهستفاا و انتو و ارتحر کمشتر تولید تعریف در .نمایند می آوردهبر را تقاضا ردمو یگرما
   : ددگر نمی منددسو ارتحر ینا شامل

  .میباشد ماهی ورشپر ستخرا و ورزیکشا بخش در آن فمصر و هشد رجخا هگاونیر رنسواکند از که گرمی آب -1
            لکتریکیا انتو تولید و گرفته ارقر فمصر ردمو زسو بالهز یگاههاونیر در سوخت انبعنو که شغالهاییآ و ها بالهز -2

   .نماید می
  زادما ارتحر تولید و آوردن همافر جهت CHP جدید یگاههاونیر حیاطر یا دموجو یگاههاونیر تغییر و تبدیل ساساًا

   .باشد می نظر ردمو ممرسو یگاههاونیر از باالتر مایید در مفید و منددسو شکل به
 در( (CHP/IND یندهاآفر جهت ارتحر از دهستفاا و انتو و ارتحر کمشتر تولید یطرحها دییاز ادتعد چه گرا 
 نسبتاً( CHP/DH) آن دبررکا ماا ،کنند می دهستفاا دخو صخا و هیژو یگاههاونیر از و دارد دجوو ننگلستاا و مریکاآ

 و دبررکا ای ناحیه گرمایش در دبررکا ایبر ارتحر و انتو کمشتر تولید پاییارو رکشو چند در ماا . باشد می ودمحد
   .دارد یتر سیعو دۀستفاا
 CHP سیستم ییاامز .دشو می حمطر ژینرا فمصر زیسا بهینه ژیتکنولو یک انبعنوCHP ساسیا مفاهیم فصل ینا در 

 .شوند می حمطر ،باشد می صرفه به و اجرا قابل آن در CHP که سیستمهایی و دشو می دهبرشمر



 (Cogeneration (  ارتحر و قبر نهمزما تولید -1
 یاCogeneration ژی،نرا لیهاو منبع یک یگیرربکا با را دهستفاا ردمو و مفید ژینرا مختلف شکل دو نهمزما تولید
  .گویند می نهمزما تولید

  : از تسترعبا ژینرا مختلف شکل دو
   تیارحر ژینرا و لکتریکیا ژینرا -
   تیارحر ژینرا و مکانیکی ژینرا -

  . نددار زنیا یندآفر جهت پائین رفشا ربخا و لکتریکیا ژینرا به نهمزما که باشد می صنایع از بعضی در آن دبررکا
  . ستا هشد داده ننشا (1) رهشما شکل در اولمتد و امجز تولید سیستم و( (CHP کمشتر تولید سیستم بین وتتفا

 .ستا هشد مشخص کمشتر تولید و اولمتد هگاونیر دو (2) رهشما شکل در همچنین
 

صنعت ک در با سیستم تولید مشترارت حران و تولید توای مقایسه سیستم مجز –1شکل   



اول متدک و تولید مشتره گاوشماتیک نیردار نمو – 2شکل   



 ارتحرق و برک سیستم تولید مشتراء جزات و اتجهیز
 (Equipment and Components )  

 

 و نهاآ تشریح به قسمت ینا در .باشند می کوچکتر اءجزا ریبسیا و هعمد هستگاد چندین شامل نهمزما تولید یها سیستم
   .یمدازپر می ستگاههاد و اتتجهیز ینا بنتخاا ایبر زمال یهنمائیهارا
   لیهاو یمحرکها – 1
   لکتریکیا اتتجهیز – 2
   ارتحر یابیزبا یستگاههاد – 3
   جذبی یچیلرها – 4
 
 ) Movers Prime ( اولیه محرکهای-1 

 برقی یهارتوانرژ تا دهکر تبدیل هخند چر رمحو رتقد به را سوخت ژینرا که ستا ستگاههائید شامل لیهاو یمحرکها
  : از تندرعبا شوند می دهستفاا نهمزما تولید یها سیستم در غالباً که لیهاو یمحرکها  .نددرآور حرکت به را
  لیهاو یهاکمحر تشریح به قسمت ینا در . برگشتی و فتر یهارموتو و زیگا یها بینرتو ری،بخا یبینهارتو 

  . یمدازمیپر
 

  در (ب) ینکها یگرد و ،کنند می دهستفاا نهاآ که ستا سوختهائی در ابتدا (لفا) لیهاو یمحرکها بین هعمد وتتفا 
  .باشد می هشد فعد ژینرا ارتحر جهدر و ارمقد ع،نو ،کلی ارتحر نندمارا و نهاآ اقحترا یندآفر

 



 هایی مجموعه یرز ستهد هر میشوندکه یبند تقسیم آن لیهاو کمحر عنو سساا بر کلی ستهد سه در CHP یسیستمها
   .دارد
  پیستونی رسیلند   
بینیرتو   
  سوختی پیل   
 .ستا هشد آورده CHP یسیستمها اعنوا از جامعی تطالعاا بعد صفحه ولجد در

 
  تیارحر ژینرا خنر به طمربو نسبت ،لیهاو یمحرکها از یک هر ایبر هعمد مترراپا یک ن،همزما تولید یهادبررکا در

  بعد ونبد که هنامید لکتریکیا انتو به ارتحر نسبت را نسبت ینا . باشد می جیوخر لکتریکیا انتو و تأمینی
((KW/KW یا Btu.hr/Btu/hr) )باشد می.   

  مهم صخا دبررکا یک ایبر لیهاو کمحر مناسب عنو بنتخاا در لکتریکیا انتو به ارتحر نسبت ارمقد دنبو مشخص
  .باشد می    

 



CHP مختلفی سیستمهااع نوا  



 : لکتریکیا اتتجهیز-2  
 Circuit) ها شکن ارمد ،سوئیچینگ اتتجهیز ،مرهارنسفواتر ،هارتوانرژ شامل نهمزما تولید یسیستمها ایبر

Breakes)، باشد می بستهوا اتتجهیز یگرد و لنتقاا طخطو ،کنترلها ،هارکنتو ،ها لهر.   
  به زنیا ستا ممکن نهمزما تولید یها سیستم ،ستا زنیا ردمو برقی لکتریکیا انتو تولید در که تیاتجهیز بر وهعال 

 ردمو ،شبکه به قبر وینیر وشفر نیز و اریضطرا داریبرهبهر  ایبر تا باشد شتهدا شبکه سیستم به لتصاا ایبر تیاتجهیز
 ،برقی یهارتوانرژ به طمربو یها یژگیو از برخی تشریح به خالصه رتبصو قسمت ینا در  .دبگیر ارقر دهستفاا
 ژینرا به را لیهاو کمحر یک از هچرخند مکانیکی ژینرا که ستا ای سیلهو برقی رتوانرژ . شد هداخو ختهداپر تتصاالا
  حرکت با ینکها از تسترعبا که شناسند می ”رادفا ثرا “ منا به را یندآفر ینا در ساسیا لصوا . کند می تبدیل لکتریکیا

 .دشو می دیجاا سیم درون در قبر نجریا ،مغناطیسی انمید یک درون سیم یک مثل قبر دیها جسم یک
  فرکانس .دارد دجوو برقی رتوانرژ عنو چندین نتیجه در و دکر محقق انتو می نگوناگو یها شکل به را عمل ینا

  یک به جحتیاا نهاآ که ستا ینا رتوانرژ مهم مشخصه یک .دارد مجموعه چرخشی سرعت به بستگی رتوانرژ جیوخر
 گرا . دارد دجوو رتوانرژ عنو دو مغناطیسی انمید ینا ایبر ژینرا منبع به بسته .نددار دخو دعملکر ایبر مغناطیسی انمید

  ینا در .نامند می ونسنکرآ رتوانرژ انرآ ،کند دهستفاا مغناطیسی انمید ایبر آن از و باشد متصل برقی منبع یک به رتوانرژ
  نمی ،باشد شتهاند دجوو ( شبکه قبر معموالً ) جیرخا نجریا گرا و دهکر رکا ونسنکر سرعت از باالتر رتوانرژ الت ح
 د،بگیر ونیر سیستم دخو از کوچک رلترناتوآ یک از دهستفاا با مغناطیسی انمید گرا یگرد فطر از . کند عمل نداتو
   .کند می رکا ونسنکر سرعت با و هنامید ونسنکر منا به را رتوانرژ
 .کنند عمل نیز جیرخا قبر شبکه از مستقل ننداتو می ونسنکر یهارتوانرژ 



 

 : ( Heat Recovery Equipment )اولیه بازیابی حرارتی تجهیزات-3
  هکنند تولید اتتجهیز اعنوا ،گیرند می ارقر دهستفاا ردمو نهمزما تولید یها سیستم در که لیهاو ارتحر یابیزبا اتتجهیز

 را چیلرها لبتها که گرفت نظر در انتو می قسمت ینا در نیز را جذبی یچیلرها وهبعال .دشو می شامل را مگر آب و ربخا
 قبالً که رهمانطو . دارد دجوو ارتحر یابیزبا اتتجهیز از عنو چندین . داد هیماخو ارقر سیربر ردمو دخو بخش در

 . شد داده توضیح
 Heat Recovery Steam )یا هشد یابیزبا ارتحر از ربخا تولید اتتجهیز منا به انتو می را اتتجهیز ینا

Generation ) ”HRSG ” نامید .   
 

  ( Absorption Chillers ) جذبی چیلرهای-4
 محل یک سرمایش دیجاا ایبر نهمزما تولید یها سیستم در دموجو تیارحر ژینرا از انتو می جذبی یچیلرها در

  تشریح نهمزما تولید یسیستمها ایبر نهاآ دبررکا و جذبی یچیلرها دعملکر خالصه ربطو قسمت ینا در  .دکر دهستفاا
  .شد هداخو
  را پائین یتهاارحر جهدر که دشو می دهستفاا مشخصی ینامیکیدترمو سیکل و صبخصو تسیاال از جذبی یچیلرها در
  از دهستفاا یبجا جذبی چیلر یک .کنند می دیجاا دارد دجوو مکانیکی یچیلرها در که ربخا رکمپرسو یک به زنیاونبد

   .کند می دهستفاا کشدود زگا یا ربخا م،گر آب مثل پائین ارتحر جهدر با منابع و مایع یپمپها از . ربخا رکمپرسو
  جذبی چیلر دعملکر کلی لصوا .ندا هشد تشکیل ءجز دو از که دشو می دهستفاا محلولی تسیاال از جذبی یچیلرهادر 

 لمحلو ءجز یک تبخیر ایبر پائین ارتحر جهدر با ژینرا از ،باال رفشا به لمحلو نشد پمپ از بعد که ستا سساا ینا بر
   . دشو می دهستفاا



 :باشند می یرز حشر به هالمحلو از هائی نمونه .دشو می دهستفاا سیکل ینا در دمبر انبعنو ءجز ینا از
   کمونیاآ و آب –
   آب ومایدوبر ملیتیو –
 آب ویداکلر ملیتیو – 
 

  یهادبررکا در . دگیر می ارقر دهستفاا ردمو دمبر انبعنو آب یگرد ردمو 2 در و دهبو دمبر انبعنو کمونیاآ اول ردمو در
  غیر یا و مستقیم ربطو که پائین نسبتاً ارتحر جهدر ژینرا از نهاآ که ستا آن جذبی یچیلرها مهم یژگیو ن،همزما تولید

  یچیلرها از دهستفاا . کنند دهستفاا سرمایش در دسر آب تولید ایبر ننداتو می ،یدآ می بدست لیهاو کمحر از مستقیم
  می مفید ،باشند می قلاحد لسا از معینی تمد در فضاها و آب تیارحر یهاربا که هائی محل ایبر صبخصو جذبی

 لسا تردسر فصل لخال در گرمایش ایبر انتو می را نما همز تولید سیستم یک تیارحر جیوخر ارد،مو ینا ایبر . باشد
  یچیلرها از دهستفاا معد ینکها ضمن . دکر دهستفاا لسا گرمتر فصل لخال در سرمایش ایبر جذبی چیلر از دهستفاا با و

  گرا جذبی یچیلرها م،گر یهااهو و آب در) .دشو می لسا لخال در لکتریکیا یهاربا نشد ثابتتر  باعث ،کمیاتر
 نهمزما تولید یسیستمها موفقیت در دیقتصاا و تکنیکی جهت از مهم ءجز یک ستا وریضر اءجزا از یکی که نگوئیم

 .(باشد می
   .کنند دهستفاا ربخا یا داغ آب از تا ندا هشد حیاطر مستقیم غیر اقحترا یحدهاوا رتبصو ها ماشین از بعضی  
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