
چیلرها آیندۀ ؛ تری ترموال

قانون تابع آرش

اندیشه و کار شرکت

گزارش

مداری در اگر كه پی برد موضوع این به سیب جان توماس ١٨١٢م سال در

در فلزها سر دو و اتصال محل هم، به متصل و متفاوت فلز دو از ل متش

درآورد. به حركت را قطب نما عقربۀ است قادر گیرد، قرار متفاوت دمای برابر

از حاصل مغناطیس میدان اثر در عقربه حركت که دریافت وی بعد، گام در

اثر به عنوان پدیده این از بعدها است. آمده به وجود مدار این در جریان تولید

دارد. كاربرد تری ال مولد ساخت در كه شد یاد ١ سیب

از برق جریان عبور كه کرد كشف پلتیر چارلز جین ١٨٣۴م، سال در

سرما و گرما تولید اتصالشان محل در و آنها ر دی سر دو در متفاوت فلز دو

شناخته پلتیر٢ اثر عنوان به بود سیب معكوس نوع به كه پدیده این م نماید.

شد.

است گزارش این حوصلۀ از خارج و پیچیده پدیده ها، این پیدایش علت

برق تولید برای آنها پایین بسیار راندمان نیز آنها از فراگیر استفادۀ عدم و

جدید، آلیاژهای از استفاده و زمان گذشت با البته گرماست. جابه جایی و

م باشد. افزایش حال در آنها راندمان

ماهواره ها از برخ در تریسیته ال تولید برای سیب اثر از حاضر حال در

ان ام و م کنند حركت خورشید از دور فواصل در كه فضایی، سفینه های و

مورد تریسیتۀ ال م شود. استفاده ندارند، را خورشیدی پنل های از بهره مندی

م آید. به دست رآكتور در ٢٣٨ پلوتونیوم از حاصل گرمای از استفاده با نیاز

آن قدر عادی حالت در رآكتورها، این در موجود سرامی ٢٣٨ پلوتونیوم

پنجاه حدود و آمده در سرخ كامال و گداخته به صورت كه م كند تولید گرما

ر دی از مولدها این دارد. كاربرد فضایی مأموریت های در كه است سال

از را اضافه گرمای و كرده استفاده سرما منبع به عنوان سفینه قسمت های

ماهواره ها، از برخ در م نمایند. هدایت سفینه از خارج به تشعشع طریق

بدین صورت م روند، به كار توأمان تریك ترموال مولد و خورشیدی صفحۀ

صفحه ر دی سمت و گرما منبع به عنوان خورشیدی صفحات گرم قسمت كه

سطوح در گرما م گیرند. قرار استفاده مورد سرما منبع به عنوان سایه در واقع

م شود. هدایت بیرون به تشعشع طریق از سرد،

تریك ترموال خنك كننده های ساخت در پلیتر اثر از حاضر، حال در

مصارف در سرما ایجاد و لیزر دیودهای ، تری ال مدارهای برای كوچك

یا بی صدا و كوچك یخچال های همچنین و اه آزمایش ، تحقیقات ، پزش

راندمان به علت اما م شود؛ استفاده غذایی مواد نگهداری برای حمل قابل

نرسیده انبوه تولید به تن یك از بیشتر ظرفیت با پلیتر چیلر تاكنون پایین،

صفحات نام به صفحات از كمتر حجم در پلیتر اثر باالبردن برای است.

شده اند، لحیم هم به آنها در كوچك ابعاد با نیمه هادی ده ها كه تریك٣، ترموال

م شود. استفاده

با دما كنترل قابلیت كوچك، بسیار ابعاد به م توان چیلرها این مزایای از

بسیار اطمینان و زیست محیط مخرب گازهای از استفاده عدم زیاد، دقت

پزش و تحقیقات ، علم مصارف از بعض در کرد. اشاره آنها باالی

میزان تا دقت از پلیتر چیلرهای چون و م باشد حیات بسیار دما دقیق كنترل

در م باشند. مصارف این برای مناسبی گزینۀ برخوردارند، سانت گراد ٠٫١

و مربع سانت متر یك از تر كوچ تریك ترموال صفحات حت حاضر، حال

تر كوچ برابر صدها كه ابعادی م رسند. انبوه تولید به نیز میل متر ٣ ضخامت

تریك ترموال صفحات در چون است. موجود تراكم چیلر ظریف ترین از

چیلرها ر دی به نسبت آنها خرابی ان ام ندارد، وجود متحرك قطعۀ هیچ گونه

است. كمتر

از دستگاه جدی آسیب به صفحات این گرم قسمت دمای افزایش البته

است بهتر لذا م شود. منجر فلز دو اتصال محل در موجود لحیم ذوب جمله

عالوه آنها گرم قسمت در تریك، ترموال صفحات خرابی از جلوگیری برای

صفحات این در كه گرمایی شود. استفاده نیز خنك كننده فن یك از فین، بر

عبور از حاصل گرمای جابه جاشده، گرمای بر عالوه گردد م شود، ایجاد

تریك ترموال صفحۀ یك در آن میزان كه م شود شامل نیز را تریسیته ال جریان

تریك ترموال صفحۀ یك است. جابه جاشده گرمای برابر دو حدود معمول

مدل های در كه دارد را گرما سانت گراد درجۀ صد ی تحمل قابلیت معمول

م رسد. نیز سانت گراد درجۀ دویست از بیش به حت سفارش
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م شناسند. خنك كننده مدول نام با را صفحات این افراد ٣برخ
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جریان تولید برای سیب اثر :٢ ل ش گرما جابه جایی برای پلیتر اثر :١ ل ش

تریك ترموال صفحۀ یك در نیمه هادی ها اتصال نحوه :٣ ل ش

این و است ی سوم حدود معموال چیلرها از نوع این رد عمل ضریب

ضریب با معمول اسپلیت یك برابر ده حدود آنها از كدام هر كه معناست بدان

چیلر از استفاده كارشناسان كه اینروست از م كنند! مصرف برق ٣ رد عمل

پرسش اما نم دانند. به صرفه مقرون اقتصادی نظر از را بزرگ ابعاد در پلیتر

و فن از استفاده به جای چرا كه است این آید پیش برخ برای است ن مم كه

كامپیوتر یو. پی. . س مانند تری ال مدارهای خنك كردن برای فین، پره های

كرد؟ استفاده روش این از باید

دمای است) ن غیرمم عمال (كه ایده آل حالت در فن كه داشت توجه باید

در م رساند، كامپیوتر محیط دمای به را یو. پی. . س به متصل فین های

باالتر همیشه ، تری ال مدارهای وجود به دلیل كامپیوتر كیس دمای حال كه

پی . س بین تریك ترموال صفحۀ یك صورت كه، در اما است. اتاق دمای از

از پایین تر به بیشتری سرعت با .یو. پی . س دمای گیرد، قرار فین ها و .یو.

م رسد. اطاق دمای

و سرد طرف دو بین حرارت اختالف معمول تریك ترموال صفحۀ یك در

در فین پره های و فن از استفاده با كه م رسد سانت گراد درجۀ ٧٠ حدود به گرم

دست سانت گراد درجۀ صفر زیر دماهای به م توان اتاق دمای در گرم، قسمت

استفاده چندمرحله ای چیلرهای از پایین تر، دماهای به رسیدن برای یافت.

نوع این در هستند. متصل هم به تریك ترموال صفحۀ چند آن در كه م شود

جذب را سرما قبال در جابه جاشده گرمای باید نه تنها دوم صفحۀ چیلرها، از

جذب باید نیز را اول صفحۀ در تریسیته ال عبور از حاصل گرمای كه نماید،

از بزرگتر معموال چندمرحله ای چیلرهای در بعدی صفحات اینرو از كند.

م نماید. سرما تولید كه است اول صفحۀ

با است برابر صفحات این گرم طرف دمای شد، گفته كه همان طور

جابه جاشده گرمای و تریسیته ال جریان عبور اثر در تولیدی گرماهای مجموع

كه بخاری یك از استفاده صورت در كه معناست بدان این و سرد طرف از

كمتری برق میزان م نماید، هدایت داخل به را گرما صفحات، این توسط

رد عمل ضریب اگر مثال شود. م مصرف معمول برق بخاری یك به نسبت

صفحۀ یك توسط برق، وات ١٠٠ مصرف قبال در یریم، ب نظر در ی سوم را

یك در صورت كه در م گردد؛ جابه جا و تولید گرما وات ١٣٣ تریك، ترموال

ساخت قیمت به خاطر این وجود، با م باشد. وات ١٠٠ مقدار این برق بخاری

تولید به گرم كننده ها این تاكنون ر، دی فن پیچیدگ های و صفحات این باالی

جریان جهت تغییر با سرما، و گرما ل سی تغییر است گفتن نرسیده اند. انبوه

فراوان، مزایای وجود با تریك ترموال چیلرهای م گیرد. صورت تریسیته ال

به نظر و دارند روی پیش در را طوالن مسیر وسیع ابعاد در استفاده برای

كمپرسوری چیلرهای برای مناسبی زین جای بتوانند نزدیك آیندۀ در نم رسد

تریك ترموال صفحات ساخت در پیشرفت با نمود پیش بین م توان اما باشند،

برسند. انبوه تولید به آن بزرگتر نمونه های باالتر، رد عمل ضریب با

تریك ترموال صفحۀ :۴ ل ش

٩٩
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خودرو برق با تریك ترموال خنك كنندۀ از استفاده :۵ ل ش

تریك ترموال صفحۀ یك گرم و سرد قسمت دو در فن و فین به اتصال :۶ ل ش
COP و توان باالبردن برای

دومرحله ای و ی مرحله ای خنک کنندۀ رد عمل مقایسۀ :٧ ل ش

و كار در تریك ترموال صفحۀ یك با یخ ساخت

اندیشه

پدیده این تریك ترموال صفحۀ یك توسط اندیشه، و كار شركت اه آزمایش در

كامپیوتری یو. پی. . س خنك كننده یك طریق از آزمایش طول در شد. آزمایش

یك از استفاده با و گرفت قرار استفاده مورد گرم قسمت رادیاتور١ به عنوان

كمتر در آب . س . س دو سانت متر، ۴ × ۴ ابعاد با تریك ترموال صفحۀ

در شد. تبدیل سانت گراد درجۀ −١٠ دمای با یخ قطعه یك به دقیقه٢ ٧ از

در فین پره های دمای و سانت گراد درجۀ ٢۵ اتاق پره های دمای آزمایش این

بهتر انتقال برای بود.٣ سانت گراد درجۀ ۴٠ اندازه گیری، قابل نقطۀ گرمترین

قبل گرفت. قرار دو آن بین روغن نازك الیۀ یك فین، به صفحه از حرارت

قابلیت صفحات این زیرا نم رسید؛ صفر زیر به آب دمای آزمایش، انجام از

اندازۀ به گرم قسمت كه صورت  در و دارند را خود وجوه در دما اختالف ایجاد

كه همان طور نم شود. ایجاد سرد قسمت در مطلوب دمای نشود، خنك كاف

قسمت آب بندی، برای و آب مخزن به عنوان انگشتر یك از پیداست، ل ش در

و كوچك چیلر یك آزمایش، انجام با گردید. چرب روغن توسط آن زیرین

این شد. ساخته تومان هزار صد از كمتر قیمت و گرم ٣٢٠ وزن با ساده بسیار

وزن بیشتر كاهش ان ام تر، كوچ رادیاتور یك از استفاده با كه ست حال در

صورت در و اوزان این با تراكم چیلر ساخت حال، هر به داشت. وجود نیز

خنك كننده های مزیت همان دقیقاً این و بود خواهد پیچیده ای بسیار كار ان، ام

توجیه را انرژی باالی مصرف پایین ظرفیت های در كه است تریك ترموال

م نماید.

تریك ترموال شش مرحله ای خنك كنندۀ :٨ ل ش

قالب برداشتن از بعد تولیدی یخ قطعۀ :٩ ل ش

تولیدی یخ دمای اندازه گیری :١٠ ل ش

قالب درون یخ :١١ ل ش

كندانسور كلمۀ به جای شد داده ترجیح نم شود انجام قسمت این در میعان هیچ گونه چون اما م كند، بازی را تراكم چیلرهای در كندانسور نقش حدودی تا چیلرها، از نوع این در گرما ١جاذب

شود. استفاده رادیاتور واژه از
نشد. استفاده سرما اتالف از جلوگیری برای عایق هیچ گونه ٢از

نداشت. وجود آن گیری اندازه برای ابزاری كه است رادیاتور و تریك ترموال صفحۀ تالق محل نقطۀ ٣گرمترین

١٠٠


