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کولرآبی

نکخنکراتجهیزاتیچنینجهتهمینبهو می شودتبخیرهواگرمایاخذباآب.می کندعملعبوریهوایازآبگرماگیریاساسبرتبخیریکنخنک

واحدهایدرابراینبن. می شودکاستههوامحسوسگرمایازتنهاونمی کندمحسوسیتغییرآنتالپییاکلگرمایتبخیریسرمایشفرآینددر. می نامندتبخیری

نیمهوخشکمناطقدرکهاستایراندرتبخیریسرمایشوسیله یترینرایجآبیکولر.می یابدکاهشدمانهانگرمایبهمحسوسگرمایتبدیلباتبخیری

هوایمحسوسدمایکاهشوآبترسریعتبخیرامکانوکردهمرطوبراآنسلولزییاپوشالیسطوحبرآبپاششآبیکولردر.داردخوبیکاراییخشک

می آوردفراهمراعبوری



شوفاژ 

ط اسات کاه   و پمپ و رادیاتور و منبع انبساا ( مخزن گرمایش)در سیستم های حرارت مرکزی یکی از مرسوم ترین سیستم های گرمایش شوفاژ است که شامل دیگ 

ا به رادیات هاا  در این سیستم ماده حامل انرژی که معموال آب گرم است توسط پمپ از طریق لوله ه. لوله ها این شبکه را به صورت مدار بسته به هم متصل می کنند

ردد همچناین   گمیمنطق  می شود و رادیاتور  توسط سیستم همرفتی یا رسانایی باعث گرمایش فضا  می شود و مجددا ماده حامل گرما پس از سرد شدن به دیگ باز

.مخزن انبساط در صورت افزایش یا کاهش فشار سیستم با کم و زیاد کردن فشار ماده حامل انرژی، فشار را در محدوده معین حفظ می کند

ابسیستم هایدرداغآبیاداغبخاراز:نکته

فظحبرایکه می شوداستفادهباالترظرفیت

ارتفاعدرراآن هارادیات هاشدنداغوایمنی

ازرماگانتقالبرایکهمی کنندنصبباالتری

فنکه می شوداستفادهآنهاپشتدرفن

.می دهندتشکیلراکوئل ها



چیلر

دودرعموالًمچیلرهامی پذیرد،انجامچیلرازاستفادهبابزرگساختمان هایدرمهمایناست،تابستانفصلدرآنسرمایشتأمینساختمانیهرنیازهایازیکی

برقانرژیجایبچیلرهانوعایناند،محبوبترجذبیچیلرهایتراکمی،چیلرهایتوسطبرقمصرفهزینهبودنزیاددلیلبهمی شوند ساختهتراکمیوجذبینوع

پمپ هایکارچرخشیماهیتبهتوجهباوهستندکمپرسوریانواعبهنسبتکمتریمتحرکقطعاتدارایومی نماینداستفادهسرماتولیدبرایحرارتیانرژیاز

تقریباًو بودهتراکمیانواعازکمتربسیارآنهاصدایهمچنین  می باشد،تراکمیانواعازکمترآنهاتعمیراتبهمربوطهزینه هایوخرابیمیزانآنهادراستفادهمورد

راکمی،تچیلرجاریهزینه هایهمچنینومربوطهدیماندوبرقامتیازخریدبهمربوطهزینهجملهازجانبیهزینه هایگرفتننظردرباهستند،لرزشبدون

.هستندتوجهیقابلمزیتداراینیزاقتصادینظرازجذبیچیلرهای



تراکمیچیلر

ازمبردتوسطگرما(برقشکلبهعموما)انرژیورودوکارتأمینباآندرکهمی باشدمطبوعتهویهصنایع درقدیمیبسیارو آشناسیستمیتراکمی تبریدسیکل

یعنیآبیکندانسوروعندوبر(کندانسور)شوندگیخنکسیستماساس برتراکمیچیلرهایکلیطوربه.می گرددمنتقلگرم ترفضایبهوشدهگرفتهسردفضای

برگشتیورفت،(Scroll)اسکرالنوعچهاربرکمپرسورنوعاساسبروبودهآببهنیازبییعنیهواییکندانسوروکنندهخنکبرجبهنیازمند

(Reciprocating)،اسکرو(Screw)سانتریفیوژو(Centrifugal)می باشد .

ازبیشترهموارهآبیچیلرهایراندمان

ایچیلرهامتیازامامی باشند،هواییچیلرهای

اهشکنتیجتاوآبازبودنشاننیازبیهوایی

سیستمکلعمرطولافزایشورسوبات

آب،قطعیمواقعدرضمنا.می باشدتاسیسات

.دادخواهدادامهخودکاربههواییچیلر



تراکمیچیلرعملکرد

تبدیلعمایبهوشدهخنکمحیط،هواییاآبتوسطشدهواردکندانسوربهسپسگازاین.می گرددمتراکمکمپرسور،توسطابتداتراکمی گازچیلرهایدر

گردیدهمایعخیرتبباعثفشارکاهشایندارد،قرارکمتریفشاردرکهمی شود(اواپراتور)خنک کنندهواردموئینلولهیاانبساطشیرازعبوربامایعاینمی گردد

هستند،ارتباطدرخنک کنندهقسمتباکهموادیدربرودتایجادباعثخنک کننده،محیطازخودتبخیرنهانحرارتگرفتنباسردکنندهمایعنتیجهدرو

علتبهانسورکنددرخالء.می شودمکیدهکندانسورهوایمسیریکدرسرعتبابخارعبوربا.می شودمنتقلکمپرسوربهتبخیر،ازناشیگازسپس.می گردد

.می گرددایجادابوبخاربینحجماختالفوآببهبخارتبدیل



جذبیچیلر

ردشیمیاییفرآیندیاساسبرجذبیکنخنک

. می شودسرماتولیدوگرماجذبموجبخالءمحیط

رفشاتحتکهاستآبمبردماده یجذبیچیلردر

گرمایوشدهتبخیرکمدمایدروپایینبسیار

سیستمگردشدرآب)ثانویهسیالازراتبخیر

فرآینداینازحاصلبخارهایومی گیرد(سرمایش

ربجذبیچیلر های. می شودجذبجاذبی،مادهتوسط

تغلیظنوعهمچنینوآبجاذبماده ینوعاساس

تکجذبیچیلرهمچونگروه هاییدرجاذبماده

وملیتیاثرهدوجذبیچیلربروماید،لیتیوماثره

نراتورژباجذبیچیلرآمونیاکی،جذبیچیلربروماید،

.می شوندبندیطبقهمستقیمشعله



جذبیچیلرهایعملکرد

روییکنواختکامالًبصورتخاصیتوزیعسیستمتوسطمبرد:اواپراتور

محفظهنپائیفشاردلیلبهوریختهساختمانازبرگشتیآبلوله هایدسته

.می شودلوله هاداخلآبشدنسردباعثوشدهتبخیراواپراتور

رویواختیکنکامالًبصورتتوزیعسیستمتوسطبرومایدلیتیوم:ابزربر

برومایدملیتیومحلولتوسطاواپراتوردرشدهتولیدمبردبخارمیریزد،لوله ها

.می گرددجذبابزربردر

قیقرابزربردرمبردبخارجذبازپسکهبرومایدلیتیوممحلول:ژنراتور

تیدریافاثرحرارتدرمی بیند،حرارتوشدهژنراتورواردشدناحیابرایشده

برایشدهغلیظبرومایدلیتیوممحلولوشدهجدابرومایدلیتیومازمبردبخار

. می شودابزربرراهیحرارتیمبدلطریقازمجدداستفاده

تبادللبدلیکندانسوردرژنراتورتوسطشدهتولیدمبردبخار:کندانسور

مجدداستفادهجهتوشدهتقطیرکنندهخنکبرجازورودیآبباحرارت

. می شوداواپراتورراهی



کنخنکبرج

عنوانبهکهمستقلسرمایشسیستم هایجزبهکنخنکبرج هایمعمولطوربه

نمودنکخنمنظوربهبیشترمی گیرد،قراراستفادهموردساختمانسرمایشیسیستم های

کنکخنبرج هایدرسرمایشفرآیند.داردکاربردجذبی یاتراکمیچیلرهایکندانسورآب

ارایدبرج هابنابراین.استهواجریانمجاورتدرآبازبخشیسطحیتبخیربرمبتنی

تبخیروهیافتتماسهواباترگستردهسطحدرآبتاهستندوسیعینسبتاداخلیسطوح

.مهمی داردنقشبرج هاشدنحجیمدرموضوعهمینوشود

هواجریانحالتایندر)مخالفجریانگروهسهدرهواجریاننظرازکنندهخنکبرج های

ازکههواییحالتدراین)متقاطعجریان،(.می کندبرخوردآبجریانبامخالفبصورت

موافقجریانو(می کندبرخوردآبجریانبامتقاطعبصورتمی شودبرجواردبیرونمحیط

.ود می شبندیطبقه(می کندبرخوردآبجریانباموافقبصورتهواجریانحالتایندر)

برایدیگریبندی هایگروهمی تواننیزساختاروآبگردشفن،نوعهوا،وزشنظراز

،(فنبدون)طبیعیجریانبرج،(فنبا)اجباریجریانبرجازوشدقائلکنخنکبرج های

برجفلزی،مکعببرجباز،برجبسته،برجمحوری،جریانفنبابرجمرکز،ازگریزفنبابرج

.بردنامفایبرگالسبرجوچوبیایذوزنقه



کنندهخنکبرجعملکرد

.میباشدوداینبینحرارتیتبادلنتیجهدروسردهوایوگرمآبجریانبینبیشترتماسسطحایجادمبنایبرکنهاخنکبرجتمامکاراساس

بهبرجایینپسمتبهآبفشانهاییبایاوطبیعیبصورتیاآنجادروشدهمنتقلبرجباالیبهلولههاییتوسطگرمآبکنهاخنکبرجدرعموما 

.میکندبرخوردسردهوایجریانبامختلفشیوههایبهبرجنوعبهتوجهبامسیراینطولدرکهمیافتدجریان



پایان هفته چهارم


