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  در سيستم تهويه مطبوع ساختمان (Adsorption)معرفي عملكرد چيلر ادزربشن

  فرشاد پناهي زاده
  كارشناس ارشد مهندسي مكانيك، گرايش تبديل انرژي، سرپرست تهويه پتروشيمي مارون

  
  چكيده
 30ا سال اخير افزايش مصرف سوخت هاي فسيلي منجر به باال رفتن غلظت اتمسفري دي اكسيد كربن ت 100در 

تـامين مـي شـود و پـيش     ...) نفت،گـازو (درصد از انرژي مورد نياز، از سوخت هاي فسيلي 42درصد شده است تا آنجا كه 
در كشـور مـا   . ميالدي، قاره آسيا به بزرگترين مصرف كننده انرژي در دنيا تبديل شود 2010بيني شده است كه تا سال 

ه شده كه در كنار هزينه هاي باالي آن براي مصـرف كننـده بـا    درصد سوخت مصرفي به ساختمان اختصاص داد 38نيز 
  . خطر رو به اتمام بودن منابع و آلودگي محيط زيست نيز همراه است

اقتصادي بعمل آمده در مناطق گرم و مرطوب كشور، ارزانترين سيستم تهويه مطبوع در تمـام   -طي تحقيقات فني
رين آن كولر گازي مي باشد و سيستم تراكمي نيـز در حـد فاصـل آن دو    گزينه ها و بدون استثناء سيستم جذبي و گرانت

چيلرهاي ادزربشن كه نسل جديدي از چيلرها مي باشند در مقايسه با چيلرهاي جذبي از نقطه نظراتي همچون . قرار دارد
د چيلـر ادزربشـن در   از ايـن رو در مقالـه حاضـر ابتـدا عملكـر     . برتري دارند... مصرف انرژي، هزينه تعميرات و نگهداري و

  .اقتصادي آورده شده است -سيستم تهويه مطبوع ساختمان و در ادامه مزيت هاي استفاده از آن از نقطه نظر فني
  

  چيلر ادزربشن، تهويه مطبوع، مصرف انرژي، آلودگي محيط زيست :واژه هاي كليدي
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  مقدمه
هاي صنعتي توجه خاصـي را بـه كـاهش مصـرف انـرژي معطـوف       كشور الدي،يبعد از بحران نفتي در دهه هفتاد م

نتيجـه ايـن تحقيقـات و برنامـه هـا،      . داشتند و براي تحقق اين مهم برنامه هاي علمي و كاربردي وسيعي را اجرا نمودنـد 
 توجه به مسائل زيست محيطـي و در   .كاهش مصرف انرژي بدون تأثير منفي بر روي توليد ناخالص ملي اين كشورها بود

نظر گرفتن هزينه هاي اجتماعي مصرف سوخت هاي فسيلي، سبب گرديده است  كه استفاده منطقي از انرژي همچنـان  
كشـورهاي در حـال توسـعه نيـز بـراي      . در كانون توجه سياست گزاران كالن و برنامه ريزان خرد اين كشورها قرار گيـرد 

ژي مي باشند زيرا كه مصرف صحيح انرژي از اساسي ترين پيش دستيابي به توسعه پايدار ناگزير به استفاده منطقي از انر
ايران به عنوان يكي از كشورهاي در حال توسعه بـا وضـعيتي بـه    . شرطهاي توسعه همه جانبه و پايدار محسوب مي گردد
بـا   دليل اين امر رشد نامتناسب سـاليانه مصـرف انـرژي اسـت كـه     . مراتب خاص و بحراني تر از ديگر كشورها روبرو است

بـراي كنتـرل ايـن رشـد     . معيارهاي جهاني مطابقت نداشته و در آينده نه چندان دور نيز مي تواند بحران ساز تلقي شـود 
يكـي از ايـن   . مصرف و رسيدن به مقداري قابل قبول، عوامل متعدد و متنوعي در بعد كالن و خرد مي توانند مؤثر باشـند 

آن كاهش توليد آالينده هاي زيسـت محيطـي در سيسـتم تهويـه مطبـوع      عوامل كه از نقطه نظر مصرف انرژي و بالطبع 
  .است) كمپرسوري(ساختمان حائز اهميت مي باشد استفاده از چيلرهاي ادزربشن و ابزربشن به جاي چيلرهاي تراكمي

  
 

  اصول عملكرد چيلر ادزربشن
  .ان داده شده اندبطور كلي چيلر ادزربشن از چهار محفظه زير تشكيل شده  كه در شكل يك نيز نش

كه در پايين قرار گرفته اواپراتـور اسـت و در آن آب مقطـر در فشـار خـالء تبخيـر شـده و حـرارت را از آب         : محفظه اول
  . سرمايشي ساختمان مي گيرد

آب مقطر بخار شده در اواپراتور توسط محلـول  . كه در وسط قرار گرفته و شامل ژنراتور و رسيور است: محفظه دوم و سوم
آب مقطر جذب شده در مرحله قبل در ژنراتور بوسيله انرژي حرارتي دوبـاره گرفتـه   . ليكاژل در رسيور جذب مي شودسي

  .مي شود
آب مقطر  گرفته شده در ژنراتور در اين محفظه تقطيـر شـده و بـه    . كه در باال قرار گرفته كندانسور است: محفظه چهارم

  .اواپراتور باز مي گردد
در مدت زمان گرم شدن ژنراتور، رسيور بوسـيله  . و ژنراتور  بطور متناوب سرد و گرم مي شوند در اين چيلر رسيور

بعد از اينكه زمان سـيكل  . آب برج خنك كن سرد مي شود كه بدين وسيله سيليكاژل بخار آب بيشتري را جذب مي كند
  . مي شود (switch over)سپري شد چيلر بوسيله شير پنوماتيكي سوئيچ اور

كـه ايـن براكتهـا بـر     . اتوماتيك به هم متصل مي گردنـد  (brackets)ه هاي مختلف چيلر بوسيله براكتهايمحفظ
مـايع مبـرد بـه قسـمت فوقـاني محفظـه       . اساس اختالف فشار موجود در محفظه ها در مدت زمان سيكل عمل مي كنند
ع مبرد رفته و بر روي كويـل هـاي اواپراتـور    اواپراتور يا بطور طبيعي در اثر سبكي وزنش و يا اينكه به كمك يك پمپ ماي

هنگامي كه دما . ظرفيت چيلر بوسيله دماي آب سرد سرمايشي ورودي محفظه اواپراتور كنترل مي شود. پاشيده مي شود
  . بيش از اندازه افزايش مي يابد چيلر سوئيچ اور شده و بدين وسيله ظرفيت سرمايشي آن افزايش مي يابد
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  چيلر ادزربشننمايي  -1شكل 

  
. در صورتيكه  دما آب سرمايشي خروجي چيلر كمتر از دماي تنظيم شده گردد سوئيچ اور سيكل صورت نمي گيرد

 vacuum)از پمـپ خـالء  . ظرفيت سرمايشي چيلر با كاهش توليد بخار آب مقطر در محفظه اواپراتور كـاهش مـي يابـد   
pump) طير استفاده مي گردددر چيلر جهت تخليه هوا و گازهاي غير قابل تق.  

در شكل دو تغييرات ظرفيت آب سرمايشي بر حسب گذر حجمي آب گرم ورودي ژنراتـور چيلـر نشـان داده شـده     
همانطور كه مشاهده مي كنيد با كاهش دادن گذر حجمي آب گرم ورودي ژنراتور ميـزان اخـتالف دمـاي آب گـرم     . است

  . درصد حداكثر ظرفيت آب سرمايشي مي رسد 93گراد در درجه سانتي 8/10چيلر افزايش يافته و حداكثر تا 

  
  تغييرات ظرفيت آب سرمايشي بر حسب گذر حجمي آب گرم - 2شكل
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درجه سانتيگراد مطلـوب بـوده كـه در آن     6/5اختالف دماي آب گرم  ورودي و خروجي  چيلر  2با توجه به شكل 
اطالعات فني مربوط به چيلـر ادزربشـن    1ر جدولد. درصد روي مي دهد 100گذر حجمي آب گرم و ظرفيت سرمايشي 

  .ساخت كشور آلمان نشان داده شده است NAKنوع 
الزم به ذكر است كه . ضريب عملكرد چيلر ادزربشن بر حسب دماي آب برج خنك كن نشان داده است 2در جدول

همانطور كه مشـاده مـي   . اند درجه سانتيگراد نوشته شده 9به 14بر اساس دماي آب سرد  2مقادير آورده شده در جدول
قابـل   66/0درجه سانتيگراد حداكثر ضريب عملكـرد   28درجه سانتيگراد و آب برج خنك كن  90شود در دماي آب گرم 

  .حصول است
  
  

 NAKاطالعات فني مربوط به چيلر ادزربشن نوع  -1جدول 

  
  
  

  چيلر ادزربشن بر حسب دماي آب برج خنك كن (COP)ضريب عملكرد  - 2جدول 
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  مزيت هاي استفاده از چيلر ادزربشن 

هزينه كـاركرد  . از جمله مزيت هاي اين چيلر طراحي آسان و بدون استفاده از اجزاء متحرك در ساختمان آن است
در صورتيكه قطع شدن ناگهاني برق روي دهد هيچگونه نگراني . است 1/0آن در مقايسه با سيستم هاي مرسوم در حدود 

  .در جدول سه چيلر ادزربشن و ابزربشن با هم مقايسه شده اند. ال كردن چيلر وجود ندارددر خصوص كريست
  

  مقايسه چيلر ادزربشن و ابزربشن - 3جدول
  چيلر ابزربشن چيلر ادزربشن  

  آب  آب  مبرد
  ليتيوم برومايد  سيليكاژل  جاذب

  گالن 30دالر براي هر  1200  نياز به جايگزيني ندارد  هزينه جاذب
ساعت كاركرد يك ساعت كار مـي   40در هر   ء پمپ خال

  كند
  دائم كار

  شير كنترل سه راهه  شير پروانه اي  شيرهاي اتوماتيك
  7/0  7/0  (COP)ضريب عملكرد

حرارت دفع شده برابر ظرفيت سرمايش بـرج    اندازه برج خنك كن
  خنك كن مورد نياز

ظرفيت سرمايش بـرج خنـك كـن    
  . برابر ميزان حرارت ورودي است

  قوي  ندارد  خوردگي
  دارد  ندارد  كريستال كردن

در دماي  آب برج خنـك   -1
  كن كمتر از طراحي

 نشتي هوا -2
 قطع ناگهاني برق -3
عدم كار كرد صحيح شير  -4

  كاهنده فشار
  دقيقه 30حداقل   دقيقه 7تا  0  مدت زمان راه اندازي اوليه

  دقيقه 15  كاربرد ندارد  سيكل رقيق سازي
  جهت كاهش خوردگي نياز دارد  نياز ندارد  ماده بازدارنده

مـــدت زمـــان جـــايگزيني 
  جاذب

  هر چهار يا پنج سال  نياز ندارد

درجـه   176درصـد در   90ظرفيت خروجـي    دماي آب گرم مورد نياز
  فارنهايت

 176درصد در  50ظرفيت خروجي 
  درجه فارنهايت
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  نتيجه گيري

ساختمان مكانيكي . ليتيوم برومايد استفاده مي شوددر چيلرهاي ادزربشن از مواد جامد سيليكاژل به جاي محلول 
از نقطـه  . اين گونه چيلرها ساده بوده و نياز به پمپ محلول نداشته، از اين رو مصرف الكتريسته در آنها حداقل مـي باشـد  

نظر كاهش آالينده هاي زيست محيطي و بهره وري بهتر از انرژي و همچنين كـاهش مشـكالت مربـوط بـه  تعميـرات و      
گهداري چيلرهاي ابزربشن، استفاده از اين چيلرهاي به جاي چيلرهاي ابزربشن و تراكمي در سيستم تهويه ساختمان در ن

  .  مقاله حاضر پيشنهاد شده است
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