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 (Steam Jet Chillerچیلر بخار )

 معرفی:  .1
( كانيكيم كمپرسورهاي) سنتي هايسيستم از فراتر هاييگزينه به نياز انرژي قيمت افزون روز افزايش. باشدمي قيمتيگران فرآيندي كاريخنك

 واحدهاي .اندداده قرار رو پيش در را زيست محيط با سازگار حال، عين در و اقتصادي، حلي راه تبخيري سرمايش واحدهاي. است نموده ايجاد را

 .كرد سرد C ° 5 حدود دماي تا را آب توانمي مثال براي. باشند داشته kW 01111 تا 01 حدود در ظرفيتي توانندمي بخار جت سرمايش

 بخار آن در كه است صنعتي هاي كارخانه در سانتيگراد درجه 0 تا دماي در سرد آب تقاضاي تامين به براي گزينه بهترين بخار بخار چيلرهاي

 يبوسيله نياز مورد خالء. است خالء در آب جوش نقطه كاهش اساس بر و است ساده بسيار كرد آنعمل لواص. است دسترس در حد از بيش

 نرژيا بخش در .باشد مي كمتر معموال چيلر انواع ساير به نسبت  اوليه تجهيزات هزينه بخار هاي چيلر در. شود مي توليد بخارتغيير فشار 

 كه ودهب نگهداري و تعمير هاي هزينه سوم، بخش نهايتا و بوده تر ارزان  آن تامين كه گرديده الكتريكي انرژي جايگزين گرمايي انرژي مصرفي،

 نياز عدم و نگهداري و تعمير هاي هزينه حذف .گردد مي حذف بخار چيلرهاي يابد، در مي افزايش تجهيزات استهالک و زمان گذشت با معموال

 شده ثباع فوق داليل مجموع .گردد مي محسوب ها چيلر اين براي ارزشي با بسيار امتياز  صنعتي، كاربردهاي در بخصوص متخصص،  نيروي به

 .گردند مطرح جدي بسيار صورت به ،صنايع در برودت توليد براي ساده و اقتصادي حلي راه بعنوان بخار هاي چيلر

 و مکانیزم محصول  شیوه عملکرد .2
 رنتيجهد و يافته كاهش نيز آب جوش دماي (،بخار هاي اجكتور بوسيله به) چيلر اواپراتور درون فشار كاهش با ، بخار جت با سرمايش واحد يك در

 اجكتور توسط اواپراتور از خروجي بخار. گردد مي آب شدن سرد باعث و شده خارج آن از توسط بخار خود آب ,تبخير و جوشش اثر در آب گرماي

 نندهك خنك آب جذب بخار گرماي كندانسور در .شوند مي منتقل كندانسور به ،نمايند مي عمل كمپرسور بعنوان سيستم اين در كه ،بخار هاي

 اهكمپرسور و ها پمپ مشابه عملكردي ها اجكتور. باشد مي آن هاي اجكتور، بخار هاي چيلر قلب. گردد مي خارج سيستم از طريق آن از و شده

 چيلرها جت در كه) محرک سيال فشار در نهفته انرژي از استفاده با الزم كار ،پروانه دوراني حركت توسط كار انجام بجاي كه تفاوت اين با داشته

 مزيت ايجاد باعث اجكتورها ساده ساختار همراه به دوار هايبخش حذف .گردد مي انجام جنبشي انرژي به آن تبديل و( باشد مي بخارهمان 

 .نمود اشاره آنها طوالني عمر ،نگهداري و تعمير عدم ،دائم كاركرد قابليت ،استهالک عدم به توان مي جمله آن از كه شده آنها براي زيادي هاي

  

 

 مستقيم تماس كندانسور با بخار جت با سرمايش واحد يك دياگرام 1 شكل

 محرک بخار. 0

 شود سرد بايد كه محيطي. 0

 شده سرد محيط. 3

 كن خنك آب. 4

 شده گرم كنخنك آب. 5

A .تبخير تانك (flash vessel) 

B .بخار جت كمپرسور 

C .مستقيم تماس كندانسور 
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 هيچ و شوندمي تحريك سيال يك توسط كه هستند كمپرسورهايي هاپمپ جت

 ردس بايد كه محيطي يعني) مكش محيط از برخواسته بخار .ندارند متحركي قطعة

 . شودمي پمپ جت( head) مكش محفظة وارد مكش شيپورة از عبور با( شود

 فشار و شده منبسط ،تحريك شيپورة از عبور از پس ،(بخار معموالً) محرک محيط

 نييع) شده مكش سيال با انرژي، جريان اين. شودمي جنبشي انرژي به تبديل آن

 نازل ورودي مخروط داخل به  را آن كرده برخوررد( شود خنك بايد كه محيطي

 از عبور از پس حاصل، بخار مخلوط جريان جنبشي انرژي. كندمي منتقل اختالط

 يا و شودمي پتانسيل انرژي به تبديل تدريجاً ديفيوزر به ورود و اختالط نازل گلويي

 .گرددمي متراكم باالتري تخلية فشار تا مجدداً سيال ديگر عبارت به

 ايعم يك فشار اگر. دارد تبخير براي معيني دماي به نياز فشاري هر در سيال نوع هر

 واحدهاي در. كندمي جوشيدن به شروع مايع آن باشد آن تبخير فشار از كمتر

 دبي) ددگرمي تبخير شود سرد بايد كه محيطي از كمي مقدار تنها تبخيري سرمايش

 جذب محيط باقيماندة از فرآيند اين براي نياز مورد حرارتي انرژي(. [kg/h] بخار

 مكش از ناشي پايينتر فشار در جوش دماي به تا كندمي افت آن دماي كه شودمي

 يگريد سيستم به حرارتي انرژي ترتيب اين به و كندمي منتقل كندانسور يك به شونده خنك محيط از را حرارتي انرژي بخار جريان .برسد

  .يابدمي انتقال...(  و مجدد سرمايش سيستم حرارت، كنندة مصرف)

 

 کاربردها و مشتریان:  .3
 :باشندمي اصلي نوع سه داراي تبخيري سرمايش واحدهاي

 پايين هايظرفيت براي فشرده طراحي 

 دارد وجود فضا كمبود مشكل كه مواردي در باال و متوسط هايظرفيت براي ستوني طراحي 

 باال هايظرفيت براي پل طراحي 

 فشرده طراحي با بخار جت با سرمايش واحدهاي

 مرحلة يك و( 0) تبخير مخزن يك: باشندمي افقي طراحي با تجهيزات شامل

 موازي( 3) پمپ جت. اندشده نصب مشترک افقي تانك يك در كه( 0) كندانسور

 نصب هوازدا عنوان به( 4) كوچك آبي رينگ پمپ يك. است شده نصب تانك اين

 كمك به مثال، براي و، كنخنك آب طريق از تقطير، از ناشي حرارت. است شده

 عملكرد كنترل سيستم يك كمك به واحد. شودمي دفع( 6) كنخنك ج بر يك

 نه اعارتف و كوچك نسبتاً سطحي فضاي به نياز طراحي نوع اين .شودمي كنترل

 .دارد زياد چندان

 چيلر اجكتوري بخار 2 شكل
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 ستوني طراحي با بخار جت با سرمايش واحدهاي

 سرمايش محفظه روي بر( 0) كندانسور محفظه: باشندمي عمودي ساختمان داراي

 ولهل بوسيله مرحله هر كندانسور محفظة و تبخير محفظة. است شده سوار( 0) تبخيري

 واردم از بسياري در. اندشده متصل يكديگر يه بخار تراكم براي( 3) پمپ جت يك يا و

 يك كلي بطور. شودمي نصب كنخنك آب مجدد كردن سرد منظور به( 6) برج يك

 رلكنت سيستم يك بوسيله واحد شده، نصب هوازدايي منظور به بخار خأل پمپ جت

 لمقاب در و زمين كمتر مساحت به نياز طراحي نوع اين .گرددمي برداريبهره فرآيند

  .دارد زيادتر ارتفاع

 

 پل طراحي با بخار جت با سرمايش واحدهاي

 افقي يا عمودي هايمحفظه از واحدها اين

 افقي هايپمپ جت ،(0) تبخيري سرمايش

( 0)عمودي كندانسور هايمحفظه و( 3)

 ةمحفظ و تبخير محفظة. اندشده تشكيل

 كي يا و لوله بوسيله مرحله هر كندانسور

 يكديگر يه بخار تراكم براي پمپ جت

 رجب يك موارد از بسياري در. اندشده متصل

 آب مجدد كردن سرد منظور به( 6)

 خأل پمپ جت يك. شودمي نصب كنخنك

 شده، نصب نيز هوازدايي منظور به بخار

 ندفرآي كنترل سيستم يك بوسيله واحد

 نياز طراحي نوع اين .گرددمي برداريبهره

  .كندمي اشغال را زمين از بيشتري سطح اما كمتردارد نسبتاً ارتفاع به

 

 جهت فشرده طراحي با ايمرحله دو بخار جت با سرمايش واحد. 3 شكل
 .C 10° تا 33 از آب m3/hr 44 سرمايش

 از آب m3/hr 220 سرمايش جهت ستوني طراحي با ايمرحله دو بخار جت با سرمايش واحد 4 شكل
 kW 1163: تبريد ظرفيت .C 5° تا 13

 سرمايش جهت پل طراحي با ايمرحله سه بخار جت با سرمايش واحد 5 شكل
m3/hr 194 تا 28 از آب °C 15. تبريد ظرفيت :kW 2900 
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 بارق مشابهصنعت نسبت به محصوالت محصول تولید شده در کارامزایای  .4
كاراصنعت تنها توليد كننده داخلي در زمينه چيلرهاي اجكتوري بخار است. همچنين در مقايسه با محصوالت مشابه شركت هاي خارجي از 

    نظر هزينه تمام شده، چيلرهاي كاراصنعت حدودا نصف نمونه خارجي هزينه خواهند داشت.

   انواع چیلر بخار استانداردسایزها  .5
كاهش قيمت اوليه و زمان  طراحي و توليد مي شوند .از طرفي جهتچيلر هاي جت بخار معموال بر اساس سفارش و شرايط درخواست شده 

اين مدل ها به صورت يك مرحله بوده كه مي توان با مدل مشابه .  نموده است معرفياستاندارد  عنوان مدلبه را مدلهاي ذيل اين شركت تحويل 

لوله و يك مدل چيلر با كندانسوز تماس  –ا كندانسور پوسته بعنوان نمونه يك مدل چيلر بدر جدول شماره ..  .خود به صورت سري متصل شوند 

مرحله سري شده اند. درصد تغييرات ايجاد شده در مشخصات چيلرجديد نسبت  3و 2مستقيم به عنوان نمونه انتخاب شده اند كه به صورت  

شده , براي ساير مدل ها نيز صادق مي  چيلر يك مرحله اوليه در خصوص ظرفيت برودت ,مصرف بخار و آب خنك كن و دبي آب سرد توليد

 باشد.

 

 

 

 


