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 : احد  امن                          : عباسی                                        نام خانوادگی دانشجو
 ی تبرید اجکتوری از نوع لوله گرماییتحلیل اکسرژی چرخه :عنوان پایان نامه

 کتر بهروز میرزایی ضیاءپور: داستاد راهنما
 ----: اساتید مشاور

 محقق اردبیلی :دانشگاه       بدیل انرژی    ت -: مهندسی مکانیکرشته              : کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی

 132 عداد صفحه:ت               11/6/1388: تاریخ فارغ التحصیلی              : فنی و مهندسی          دانشکده
 تبرید اجکتوری، لوله گرمایی، قانون اول، قانون دوم، تحلیل اگزرژی. : هاکلید واژه

 

ی تبرید هارد سیکلی عملکهای مختلف و نیز نحوهی آرایشی ارائههای اخیر محققین بسیاری در زمینهدر سال چکیده:

-زمینه می ح در اینهای مطروری یکی از گزینههای مختلف سیکل تبرید اجکتها و ایدهاند. از میان روشفعالیت نموده

 وپذیری انختار، امکبه دلیل سادگی سا اندازی شود. این سیکلتواند با کمک منابع انرژی دما پایین راهباشد که می

های تبرید ز سیکلکمتر ا داری آن نیزنصب و نگهی پذیری باال توجه زیادی را به خود معطوف کرده و هزینهانعطاف

ال سیال ی انتقباشد. در ساختمان سیکل تبرید اجکتوری، پمپ تنها قسمتی است که از انرژی الکتریکی براجذبی می

ری شکالت دیگنیکی مکند. عالوه بر مصرف الکتریسیته وجود پمپ مکاچگالش یافته در کندانسور به ژنراتور استفاده می

-لوله ری از نوعد اجکتونامه، یک سیکل تبریکند. در این پایانمی از قبیل کاویتاسیون، فرسایش و سرو صدای زیاد ایجاد

نگی مپاژ مویییروی پنایم. در این سیستم گرمایی را از دیدگاه قوانین اول و دوم ترمودینامیک مورد بررسی قرار داده

-یچهدید م ججایگزین پمپ مکانیکی موجود در ساختمان سیکل تبرید اجکتوری معمولی شده است و در نتیجه سیست

ه کمک  بعدی و گیری از تئوری جریان سیال یک بگونه نیازی به مصرف الکتریسیته ندارد. در این مطالعه با بهره

ری جهت مپیوتی مدون کامعادالت بقاءجرم، ممنتم و انرژی عملکرد سیستم بررسی شده است. در این کار یک برنامه

POCبررسی  ضریب عملکرد سیستم ، نسبت مکش جریان، اتالفات اگزرژی در اجزای مختلف سیکل و راندمان قانون  ..

ندمان تاده و رافاق افدهد بیشترین اتالفات اگزرژی در سیستم، در اجکتور اتدوم  تهیه شده است. نتایج حاصله نشان می

 کنداگزرژی با افزایش دمای اواپراتور وکاهش دمای کندانسور افزایش پیدا می
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 «فهرست مطالب » 

  فحهص                                                                            عنوان                                  

  1 ..................................................................................... فصل اول : مالحظات کلی و پیشینه  

 2 .................................................................................................................................................... مقدمه  -1-1 

 6..........................................................................................احث پیش رو........مروری بر مب -1-1-1

  7 ..................................................................................................... اجکتور و چرخه تبرید اجکتوری  -1-2  

 7 .................................................................................................... ی اجکتور  تئوری و پیشینه -1-2-1 

 13 ............................................................................................................. سیکل تبرید اجکتوری  -1-2-2 

  14 ................................................................................................................ مشخصه های عملکرد -1-2-3 

  16 ................................................................................................................................... سیال عامل -1-2-4 

   19 ............................................................................................................ سیکل تبرید خورشیدی -1-2-5 

   21 ............................... ی سیکل تبرید اجکتوریمروری بر مطالعات انجام شده در زمینه  -1-2-6 

     33 ................................................................................................................................ لوله های گرمایی  -1-3 

  34 .................................................................... دهندهی گرمایی و اجزای تشکیلتعریف لوله  -1-3-1 

    34 ................................................................................................................................... مخزن -1-3-1-1 

   35 .............................................................................................................. ی متخلخل فتیله -1-3-1-2 

 41 ..........................................................................................................................سیال عامل -1-3-1-3 

  46 .................................................................................................................. سازگاری و مطابقت  -1-3-2 

 47 ................................................................................................. ر لوله گرماییاصول کارکرد کا -1-3-3 

 49 ....................................................................................... مزایای استفاده از لوله های گرمایی -1-3-4 

  50 ..................................................................................... ی گرمایی هاهای مختلف لولهکاربرد -1-3-5 
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 51 ..................................................................................... سیکل تبرید اجکتوری از نوع لوله گرمایی -1-4 

 54.......................................های مشابه.....................زایا  و نو آوری طرح  نسبت به سیستمم -1-4-1

  55 ................................................................................................................................... انرژی و اگزرژی  -1-5 

  56 ............................................................................... مفهوم انرژی و قانون اول ترمودینامیک  -1-5-1 

 57 ......................................................................... مفهوم اگزرژی و قانون دوم ترمودینامیک   -1-5-2 

 58 ................................................................. ماکزیمم پتانسیل کاری  -قابلیت کار دهی -1-5-2-1 

 60 ......................................................................... ذیری کار بازگشت پذیر و بازگشت ناپ -1-5-2-2 

 63 ................................................................ دهی با تقابل گرما و کارانتقال قابلیت کار  -3 -1-5-2 

 66 ............................................................................................................ کارایی قانون دوم   -1-5-2-4 

  70 ........................................................................................................ هافصل دوم: مواد و روش 

 71 ...................................................................................................... قوانین اول و دوم ترمودینامیک  -2-1 

  71 ........................................................................................................... قانون اول ترمودینامیک  -2-1-1 

 72 ............................................................................................................ قانون دوم ترمودینامیک -2-1-2 

 72 ......................................................................... های بسته مورد سیستمقانون دوم در  -2-1-2-1 

 77 ............................................................ های جریان دائم  قانون دوم در مورد سیستم -2-1-2-2 

 79 ............................................................................ گرمایی سازی سیکل تبرید اجکتوری لولهمدل -2-2 

  79 .............................................. جایگزینی پمپ مکانیکی به کمک نیروی پمپاژ موئینگی  -1 -2-2 

  83 ....................................................................  متخلخل و مخزنانتخاب سیال عامل، فتیله   -2-2-2 

  87 ................................................................................................ ی و تحلیل ترمودینامیکی  مدلساز  -2-3 

  88 ................................................................... تحلیل قانون اول ترمودینامیک)تحلیل انرژی(  -2-3-1 

  89 ........................................................................................................................... نازل اولیه  -2-3-1-1 

 90 ............................................................................................................ ی اختالط محفظه -2-3-1-2 
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 91 ............................................................................................... قسمت سطح مقطع ثابت  -2-3-1-3 

 91 ................................................................................................................. قسمت دیفیوزر  -2-3-1-4 

 92 ................................................................................................................................. ژنراتور  -2-3-1-5 

 92 ...............................................................................................................................اواپراتور  -2-3-1-6 

 92 ............................................................................................................................. انسور کند-2-3-1-7 

 92 ................................................... ضریب عملکرد سیکل تبرید اجکتوری لوله گرمایی-2-3-1-8 

 92 ............................................................... تحلیل قانون دوم ترمودینامیک)تحلیل اگزرژی(  -2-3-2 

  93 .................................................................................................................................. ژنراتور -2-3-2-1 

 93 ................................................................................................................................ اجکتور  -2-3-2-2 

 93 ..................................................................................................................... شیر انبساط   -2-3-2-3 

 93 ............................................................................................................................. اواپراتور   -2-3-2-4 

 93 ............................................................................................................................ کندانسور  -2-3-2-5 

 93 ......................................................................................... پذیری کل سیستمنابازگشت  -2-3-2-6 

 94 ........................................................................................................ راندمان قانون دوم    -2-3-2-7 

  95 .......................................................................................... افزار الگوریتم حل مساله به کمک نرم  -2-4 

 96 .................................................................................................................................... معرفی نرم افزار -2-5 

 99 ......................................................................................................... فصل سوم: نتایج و بحث 

 100 ........................................................................................................ سازی کامپیوتری  ارزیابی مدل -3-1 

 102 ......................................................................................................................... بحث و بررسی نتایج   -3-2 

  103 .............. سیستمعملکردبراختالطاتاقکودیفیوزراولیه،ازلنآیزنتروپیکتاثیر بازدهبررسی-3-2-1 

 104 .......................بررسی تغییرات ضریب عملکرد سیستم در برابر تغییرات دمای ژنراتور  -3-2-2 

 106 ................. بررسی تغییرات ضریب عملکرد سیستم در برابر تغییرات دمای کندانسور  -3-2-3 
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 108 .................... غییرات دمای اواپراتور بررسی تغییرات ضریب عملکرد سیستم در برابر ت -3-2-4 

 110 .......... بررسی تغییرات ضریب عملکرد سیستم در برابر تغییرات نسبت فشار تراکمی  -3-2-5 

 112 ...........بررسی تغییرات ضریب عملکرد سیستم در برابر تغییرات نسبت فشار محرک  -3-2-6 

   113 ......... یبررسی تغییرات ضریب عملکرد سیستم در برابر تغییرات نسبت فشار انبساط -3-2-7 

   115 ................................................. بررسی میزان تالفات اگزرژی در اجزای مختلف سیستم  -3-2-8 

 118 .............................. بررسی تاثییر تغییررات دمای اواپراتور و ژنراتور بر اتالفات اگزرژی  -3-2-9 

 120 ............. بررسی تاثییر تغییررات دمای اواپراتور بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک  -3-2-10 

  121 ......................................پذیری فتیله و میزان دبی جرمیخل بر نفوذبررسی تاثیر تخل -3-2-11 

  122 .................................................................. بررسی تاثیر تغییرات ابعاد بر ظرفیت سیستم -3-2-12 

  124 .................................................................................گیری و پیشنهاداتفصل چهارم: نتیجه 

 125 .......................................................................................................................................... گیری نتیجه -4-1 

  126 ......................................................................................................... های آیندهپیشنهادات برای کار -4-2 

 128 .................................................................................................................................................... منابع و مراجع 
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 «فهرست اشکال» 

 ی صفحهمارهش                                                                                                 عنوان     

 4 .................................................................... های تبرید جذبی و تراکمی :  نمایی از سیکل1-1شکل 

 7 ............................................... : شکل شماتیک تغییرات سرعت و فشار در طول اجکتور 2-1شکل 

 7 .................................................. آنتروپی(در یک اجکتور -:  نمودار مولر)تغییرات آنتالپی3-1شکل 

 ب: اختالط فشار  –:  نمای شماتیکی از یک اجکتور. الف: اختالط سطح مقطع ثابت 4-1شکل 

 9 ............................................................................................................................................................... ثابت  

 11 ................................. :  نمایی شماتیک از مقایسه اجکتور با تجهیزات  توربوماشین ها 5-1شکل 

 13 ............................................................................................. : نمای از سیکل تبرید اجکتوری6-1شکل 

 14 ................................ ه با پیش گرم کن وپیش سرد کن :  سیکل تبرید اجکتوری همرا7-1شکل 

 18 ............................................................................................... :  فرایند انبساط در نازل اولیه 8-1شکل 

 20 ................................................ :  نمایی شماتیک از سیستم تبرید اجکتوری خورشیدی 9-1شکل 

 22 .............................................................. :  تصویری از اجکتور مورد مطالعه توسط کنان 10-1شکل 

 22 ........................................................... :  تصویری از اجکتور مورد مطالعه توسط ماندی 11-1شکل 

 23 ................................... ی تغییرات سرعت و فشار سیال عامل در داخل اجکتور:  بررس12-1شکل 

 23 ..................................................... :  بررسی تاثیر دمای اواپراتور بر روی نسبت مکش  13-1شکل 

 24 ............................ :  بررسی تاثیرتغییرات دمای بویلر بر روی ضریب عملکرد سیستم14-1شکل 

 24 ....................................................... :  بررسی تاثیر نسبت تراکم  بر روی نسبت مکش  15-1شکل 

  25 ...................................... تغییرات فشار محرک  بر روی نسبت مکش   :  بررسی تاثیر16-1شکل 

  25 ..................................... :  بررسی تاثیر نسبت تراکم  بر روی ضریب عملکرد بحرانی  17-1شکل 

 27 ....................... :  بررسی تاثیر تغییرات دمای کندانسور  بر روی نسبت مکش جرمی18-1شکل 

 27 .................................... :  نمایی از مدار آزمایشات تجربی انجام شده توسط سانکارال 19-1شکل 
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 28 ............................ بررسی تاثیر تغییرات دمای ژنراتور  بر روی نسبت مکش جرمی  :20-1شکل 

 28 ....................... :  بررسی تاثیر تغییرات دمای کندانسور  بر روی نسبت مکش جرمی21-1شکل 

 29 .................................................. ارائه شده توسط الکسیس   T-Sای از نمودار :  نمونه22-1شکل 

 30 ......................................... ای از اجکتور مطالعه شده توسط هانگ وهمکارانش:  نمونه23-1شکل 

 30 .................................. : :  بررسی تاثیر تغییرات دمای بویلر بر ضریب عملکرد سیستم24-1شکل 

 31 ....................................................... :   تغییرات ضریب عملکرد در برابر دمای ژنراتور   25-1شکل 

 31 ........................................... :   تغییرات نسبت مکش سیال در برابر دمای کندانسور   26-1شکل 

 32 ................................................ :   تغییرات نسبت مکش سیال در برابر دمای کندانسور27-1شکل 

 35 ............................................. ی گرمایی :  نمایی کلی از اجزاء تشکیل دهنده یک لوله28-1شکل 

 36 ........................................................... :  مقطع عرضی چند نوع فتیله با ساختار همگن 29-1شکل 

 37 .......................................................... :  مقطع عرضی چند نوع فتیله با ساختارنا همگن30-1شکل 

 37 ................................................... های جریان در تست جریان اجباری :  نمایی از مسیر31-1شکل 

 39 ....................................................... یش هالل صعودی و نزولی:  نمایی شماتیک از آزما32-1شکل 

 40 .......................................................... :  نمایی شماتیک از آزمایش سرعت صعود سیال 33-1شکل 

 44 .................................................... های جوش آنهای عامل در نقطه:  عدد مریت سیال34-1شکل 

 48 ........................................................................ :  نمایی از نحوه کارکرد یک لوله گرمایی 35-1شکل 

 48 ............................................................... :  نمایی از اجزاء مختلف سیکل ترمودینامیکی 36-1شکل 

 49 ........................................... آنتروپی در سیکل ترمودینامیکی -از پروفایل دما :  نمایی37-1شکل 

 51 ................................................................................. گرمایی :  نمایی از موتور رانکین لوله38-1شکل 

 52 ...................................................................... :  نمایی از سیکل تبرید اجکتوری گرانشی 39-1شکل 

 53 .............................................. :  نمایی شماتیک ازسیکل تبرید اجکتوری لوله گرمایی 40-1شکل 

 55 ........................................ زمایشات گنچارف : نمایی از مدار تجربی مورد استفاده در آ41-1شکل 
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 59 ......... : یک سیستم در حالت مرگ قرار دارد اگر با محیط اطرافش در تعادل باشد 42-1شکل 

 :  اگر سیستمی طی یک فرایند برگشت پذیر به حالت مـرگ بـرسد بیشتریــن43-1شکل 

 60 ........................................................................................................................ نمایدمقدار کار را تولید می 

 62 ................. و واقعی با هم برابرندهای حجم ثابت، کارهای مفید کلی :  برای سیستم44-1شکل 

 پذیر و قابلیت کاردهی در صورتی که حالت :  برای یک حالت ثابت اولیه، کار برگشت45-1شکل 

 62 ........................................................................................ نهایی سیستم حالت مرگ باشد با هم برابرند 

 ناپذیری سیستمپذیر و کار مفید واقعی معادل برگشت: اختالف بین کار برگشت46-1شکل 

 63 ......................................................................................................................................................... باشد می 

 64 .......................................................................................................................... کارایی کارنو : 47-1شکل 

 :  انتقال و از بین رفتن قابلیت کاردهی )انرژی( در یک فرایند انتقال گرما در اثر  48-1شکل 

 66 ......................................................................................................................... وجود اختالف دمای معین 

 :  وقتی که فشار سیستم در حد فشار اتمسفر ثابت نگه داشته شود، هیچ انتقال49-1شکل 

 67 ......................................................................................... کار مفیدی مربوط به کار جداره وجود ندارد 

 : دو موتور گرمایی که دارای راندمان گرمایی یکسان بوده اما راندمان گرمایی 50-1کلش 

 68 ..................................................................................................................... ها متفاوت استماکزیمم آن  

 74 ........................................ ای که فقط با محیط خود تبادل گرمایی دارد:  سیستم بسته1-2شکل 

 74 ....................................................... باشد:  عموما یک سیستم بسته شامل کار محیط می2-2شکل 

 76 ........................................... باشد ن تغییر در قابلیت کاردهی میپذیر هما:  کار برگشت3-2شکل 

 پذیر با میل کردن حالت نهایی سیستم به حالت مرگ، به قابلیت : کار  برگشت4-2شکل 

 76 .............................................................................................................................. شودکاردهی نزدیک می 

 77 ..... پذیر و کار مفید واقعیناپذیری عبارت است از اختالف بین کار برگشت: بازگشت5-2شکل 

 توان با استفاده از قضیه جمع اثار در نظر از محیط را می: انتقال گرما با اعضای غیر 6-2شکل 
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 77 .............................................................................................................................................................. گرفت 

 78 .................... نماید:  یک وسیله جریان دائم که گرما را فقط با محیط خود مبادله می7-2شکل 

 : کل کار و کار مفید آالت جریان دائم به خاطر صفر بودن کار محیط با هم برابر 8-2شکل  

 79 ....................................................................................................................................................... باشند می 

 81 ................................................................... گرمایی سیکل تبرید اجکتوری لوله:  نمایی از 9-2شکل 

 82 ............................................................ :  پروفیل توزیع  سرعت در یک مجرای دایروی 10-2شکل 

 87 .............................. ی سیستم :  نمودار ماکزیمم دبی جرمی در مقابل تغییرات زاویه11-2شکل 

 88 .................................. گرماییسازی شده از سیکل تبرید اجکتوری لوله:  نمایی شبیه12-2شکل 

 90 ........................ ختلف اجکتور و پروفایل فشار در داخل آن های م:  نمایی از قسمت13-2شکل 

 96 ........................................................... پذیر : نمایی از موتور گرمایی و یخچال بازگشت14-2شکل  

 99 .............................................................................. ی کامپیوتری:  نمودار الگوریتم برنامه15-2شکل  
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 مقدمه :  -1-1

ی هاحتراق سوختاهای حاصل از های فسیلی بواسطه انتشار آالیندهمصرف روز افزون انرژی حاصل از سوخت   

و یزی روبردید آمفسیلی و افزایش دی اکسید کربن در اتمسفر و پیامدهای ناشی از آن، جهان را با تغییرات ته

قیمتها  افزایش ودیت منابع فسیلی، غیرقابل تجدیدپذیر بودن این منابع و پیش بینیمحد طرفیساخته است. از 

 هینهیاست بسموجب گردیده است تا سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش انرژی با انجام مطالعات ساختاری، 

 های بشریفعالیت های کاری خود قرار دهند. با توجه به اینکه بخش عمدهسازی مصرف انرژی را در رئوس برنامه

صی همیت خااها از ها انجام می شود، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در داخل ساختماندر داخل ساختمان

 ه به نوعبا توج ها تهیه گرمایش، سرمایش و روشنایی مناسببرخوردار است. از مهمترین شرایط داخلی ساختمان

مقدار، سهم انرژی  باشد که از اینمیلیون تن نفت می 80دل فعالیت ها است. مصرف سالیانه انرژی در ایران معا

نرژی را شود، حدود یک سوم مصرف اها مصرف میکه برای گرمایش، سرمایش، روشنایی فضای کاری و خانه

آن  10%ها برای گرمایش و سرمایش و معادل دهد. بیش از نصف انرژی مصرف شده در ساختمانتشکیل می

ر دصرف برق مدهد که رشد آمار نشان می آن برای سایر مصارف انرژی به کار می رود.برای روشنائی و بقیه 

 ساختمان

ت های جاد ظرفیهای بسیاری برای ایدر سال بوده است. برای پاسخگویی به این نیاز روزافزون، تالش %17 ها

 ارد و آندی نیز اه حل دیگرهای متعدد برق صورت گرفته است. اما مسئله رجدید تولید انرژی از جمله نیروگاه

 بهبود بازده مصرف انرژی است. 

ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان است. ایران از نظر حجم ذخایر نفتی در جهان رتبه سوم و از نظر حجم    

ند رسااین کشور ساالنه سهم زیادی از نفت و گاز تولیدی خود را به مصرف داخلی می ذخایر گاز رتبه دوم را دارد.

که این مساله نه تنها در ایران بلکه دردیگر کشورهای نفت خیز خاورمیانه نیز رایج است. در ایران نیز همچون 

هایی برای مصرف منابع انرژی در نظر گرفته شده است تا به موجب آن مردم دیگر کشورهای ثروتمند جهان یارانه
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ها موجب افزایش مصرف در این کشورها همین یارانهبا پرداخت هزینه کمتری از ثروت ملی خود استفاده کنند. 

برابر های اخیر خبر داده است. ها از رشد تقاضای منابع انرژی در این کشورها در سالشده است تا آنجا که گزارش

میلیارد دالر که تقریبا معادل  50نیرو و اقتصاد و دارایی دولت ساالنه مبلغ   هایآخرین آمار رسمی وزارت خانه

های مختلف انرژی از این ی قابل توجه سهم حاملکند. نکتهه مینی انرژی هزیآمد نفتی ایران است بابت یارانهدر

% این یارانه را به خود اختصاص داده است، بیش 17یارانه می باشد. شایان ذکر است که در حالی که بنزین فقط 

جاد امنیت انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست از ای  % این یارانه به برق و گاز طبیعی مربوط می شود.47از 

رشد بی رویه مصرف انرژی در کشور، ایران را از یک  است.سوخت مصرف سازیبهینه مهمترین مزایای اجرای

تبدیل خواهد نمود. برای مقابله با این 1400کشور صادر کننده انرژی به یک کشور وارد کننده تا قبل از افق 

بدین ترتیب حضور ایران در بازارهای بین المللی انرژی  سازی انرژی ضروری است.رهای بهینهتهدید اجرای راهکا

برای بلند مدت تضمین خواهد شد. بهینه سازی انرژی یک صنعت پر سود و کم هزینه برای اقتصاد ملی است و 

دگی محیط زیست از دیگر ترویج آن اشتغال زایی گسترده ای را به دنبال دارد. ایجاد امنیت انرژی و کاهش آلو

بدون شک مسئولیت خطیر کارشناسان طراحی و معرفی  سازی انرژی است.مزایای اجرای راهکارهای بهینه

راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی است بگونه ای که بدون کاهش رفاه و برخورداری از خدمات انرژی تلفات 

 انرژی کاهش یابد.

 وت حرارتی نرژی یک ساختمان با کاربری های متفاوت مربوط به تاسیسادرصد از سهم مصرف ا 60بیش از    

رمایش گایش و برودتی آن می باشد. همچنین در واحدهای صنعتی و تولیدی نیز به همین نسبت تقاضا برای سرم

د هدان میقات نش. تحقیهای تولید و یا دستگاه های تولیدی مختلف به میزان زیادی وجود داردکارکنان، پروسه

 های تبرید درژی مصرفی در جهان در قسمت تهویه مطبوع و تبرید مصرف می شود. سیستم% انر15در حدود 

 صنعت نیز کاربرد های زیادی دارند که لزوم توجه به این سیستم ها را نشان می دهد.

ها از یکلالف(. این س-1-1گیرد )شکلهای تراکمی صورت میتهویه مطبوع و تبرید معموال توسط سیکل   

ها گاهگیرند. با توجه به تکنولوژی امروز ماکزیمم مقدار راندمان نیروهای برق بهره میالکترسیته تولیدی در نیروگاه

% 40رسد که این مقدار  تنها % است. الکتریسیته تولیدی از طریق شبکه توزیع به دست مصرف کننده می45

شود های فسیلی سوزانده میشود. حجم عظیمی از سوختمی های فسیلی آزادانرژی است که از سوختن سوخت

هایی مانندهای زیست محیطی نظیر تولید گازو بخش زیادی از آن به هدر می رود و باعث ایجاد آلودگی
2CO    و
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XNOهای تبرید تراکمی کنیم، راندمان سیکل های تولید برق را نیز لحاظگاهگردد. اگر راندمان پایین نیرومی

های تبرید تراکمی ها مصرف برق سیستمبه دلیل وجود کمپرسور در ساختمان این سیستم چشمگیر نخواهد بود.

های اداری و مسکونی کمپرسور معموال سهم  زیادی از برق مصرفی در ساختمان را به باشد. در ساختمانباال می

های تبرید تراکمی به دلیل دارا بودن قطعات متحرک زیاد )به دلیل وجود مسیست دهد.خود اختصاص می

های مورد کمپرسور (  دارای استهالک زیادی بوده و سرو صداو ارتعاشات زائد زیادی دارند. از سوی دیگر مبرد

ی ازن را ی زمین و آسیب به الیههای تبرید تراکمی مشکالت زیست محیطی نظیر گرمایش کرهاستفاده در سیکل

 در پی دارند. 

های وژیود تکنولیز بهبامروزه تقاضا و تالش بسیار زیادی برای گسترش استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی و ن   

کمک  ها بهیکلباشند. این سهای تبرید غیرمکانیکی مورد توجه جدی می و سیستمگیرد مورد استفاده صورت می

 باشند.ید حرارتی مهای تبریی سیستمهای تبرید جذبی از جملهشوند. سیستممی اندازیمنابع انرژی گرمایی راه

درجه  200تا 100قیمت با دمایه یک منبع انرژی ارزان ب( این نوع تبرید به خصوص وقتی ک-1-1)شکل 

ماید ویتیم برلترین این سیستم ها، سیستم آب آمونیاک وسیستم سلسیوس در اختیار باشد اهمیت دارد. معروف

 کند.می باشد که در سیستم اول آب نقش جاذب و در دومی نقش مبرد را بازی می

 نسبت به ئل بیشترییک سیستم جذبی از وساها می باشد. در ها اندازه غالباً بزرگ آنعیب اساسی این سیستم   

نرژی در اه منبع است کشود و از نظر اقتصادی تنها هنگامی این سیستم با صرفه بخار استفاده می یسیکل تراکم

ار ذبی ساختجهای تبرید سیستمهدر خواهد رفت.  دسترس باشد که اگر از آن برای این منظور استفاده نشود،

آب  یهایستمسباشد. یبر مها یک کار تخصصی و هزینهداری آنپیچیده و هزینه اولیه باالیی داشته و تعمیر و نگه

الوه دارد. ع ر وجودد که در صورت ایجاد نشتی در سیستم امکان ایجاد انفجاامونیاک دارای فشار باالیی می باشن

 برآن آمونیاک سیالی سمی بوده و خاصیت اشتعال زایی دارد.
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               الف( سیکل تبرید تراکمی                                                    ب( سیکل تبرید جذبی    

 ای تبرید جذبی و تراکمی. الف( سیکل تبرید تراکمی  ب( سیکل تبرید جذبیه(:  نمایی از سیکل1-1شکل)               

-یستمس باشند. یهای تبرید اجکتوری مهای تهویه مطبوع و تبرید سیستمهای مطرح در سیستمیکی از گزینه   

ز اباشند. ایین میپهای با ارزش حرارتی ده از انرژیهای تبرید اجکتوری روشی عملی برای تولید سرما با استفا

مانند ر صنایع )های تلف شده دتوان به انرژی خورشیدی، انرژی زمین گرمایی و انرژیها میجمله این انرژی

ود، رهدر می طورمعمولبها که ها( اشاره کرد. استفاده از این انرژیها و نیروگاهحرارت خروجی از دودکش کارخانه

تبرید  ازسیکل شود. با استفادهعث کاهش هزینه کارکرد چرخه تبرید و نیز محافظت بهتر از محیط زیست میبا

ت . لذا مشکالیابدشود کاهش میهای تراکمی مرسوم استفاده می ای که در سیکلاجکتوری مقدار الکتریسیته

زیست محیطی نظیر تولید 
2CO یابد. به نظر میهای نیروگاهی کاهش میسیلی در واحدهای فناشی از سوخت 

یستم ردها سرسد سیستم تبرید اجکتوری با توجه به شرایط امروزی انرژی و محیط زیست در بسیاری از کارب

 مطلوبی باشد.  

 سیستم های تبرید اجکتوری دارای مزایای زیر هستند :

 میباشدکه باعث کاهش استهالک سیستم میباشد.زای متحرک سیستم تبرید اجکتوری دارای حداقل اج  -

 داری کمتری دارند. ها هزینه نصب،  تعمیر و نگهاین سیستم  -

 ها در این سیستم ها وجود دارد.ستفاده از طیف وسیعی از مبرداامکان   - 
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Abstract:   Recently, some researches have been carried out to represent configurations 

and the equipments of refrigeration systems. Among various types of these systems, the 

ejector refrigeration system has gained much attention because of its simplicity, 

reliability and flexibility. ejector refrigerators can be powered by low temperature energy 

sources and has the less maintenance and installation costs than absorption refrigeration 

systems. In a single ejector refrigeration cycle, the mechanical pump is the only part 

consuming electricity to convey the liquid condensate to the vapor generator. Not only 

does the mechanical pump need electricity but also does bring other control problems, 

such as cavitation. In present work a heat pipe/ejector refrigeration cycle has been 

investigated using first and second law of thermodynamics.  In this system mechanical 

pump of an ejector refrigeration cycle is replaced by a capillary forces. Thus in heat 

pipe/ejector  refrigeration cycle, no electricity is required. In this work, the ejector 

performance computation is carried out based on the one-dimensional constant pressure 

flow model and using the the mass, momentum and energy conservation equations. A 

computer program has been developed to predict the coefficient of performance, the 

exergy loss and the  second law efficiency for heat pipe/ejector refrigeration system. 

Results show that highest exergetic destruction occurs in ejector and exergy efficiency  

increases with increasing evaporator temperature and decreasing condenser temperature. 
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