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 رید جذبییکل تبنامه به بررسی سیکل تبرید جذبی دیفیوژنی، سیکل تبرید جذبی تک اثره، سدر این پایان

تبرید  هایایم. در فصل اول چندین نوع از سیکلپرداخته GAXو سیکل تبرید جذبی هیبرید  GAXبا 

ی ه بررساند. در فصل دوم، بخش اول به بررسی مفاهیم ترمودینامیک و بخش دوم بجذبی معرفی شده

وم سر فصل دپردازد. هاو فرضیات در نظر گرفته شده میهای حاضر و معادالت حاکم بر این سیکلسیکل

و شدت  ون دومی ضریب عملکرد، بار حرارتی اجزاء مختلف سیکل، بازده قاننتایج بررسی اخیر و مقایسه

 از بین رفتن اگزرژی آمده است.

رین مقدار کند، بهتتغییر می C0205و  C0195در سیکل تبرید جذبی دیفیوژنی وقتی دمای ژنراتور بین 

جذبی تک  در سیکل تبرید باشد.می 1/0و  3/0ترتیب  توصیه شده برای غلظت محلول غلیظ و رقیق به

ر دمای متوجه شدیم که برای ه GAXو سیکل تبرید جذبی هیبرید  GAXاثره، ، سیکل تبرید جذبی با 
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ضریب  غییراتت شوند.ین دما ضریب عملکرد و بازده قانون دوم ماکسیمم میشود، همچنین در امینیمم می

ررسی مورد ب GAXو تبرید جذبی هیبرید  GAXهای تبرید جذبی با برای سیکل Dxعملکرد در مقابل 

-کسیمم میضریب عمکلرد ما Dxوجود دارد که در آن  Dxقرار گرفت ونتیجه شد، یک مقدار بهینه برای 

 GAXید و تبرید جذبی هیبر GAXهای تبرید جذبی تک اثره، تبرید جذبی با ن سیکلمقایسه بی شود.

ترین و باال GAXدهد که ضریب عملکرد و بازده قانون دوم برای سیکل تبرید جذبی هیبرید نشان می

یات فن د در ادبای که بین نتایج موجوادر مقایسه ترین مقدار را دارد.شدت از بین رفتن اگزرژی پایین

 ونتایج حاضر انجام شد، مطابقت قابل قبولی بدست آمد.
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 مقدمه -1-1

جهانی به سمت مبارزه با عوامل مخرب محیط زیست پیش می رود. این موضوع در امروزه جامعه    

بین المللی نظیر پیمان کیوتو به چشم می خورد، که تأکید بر حفاظت از محیط زیست وعدم  هایپیمان

-، که مخرب الیه ازن هستند و در ماشین1هاکلورو فلورو کربنهای آن دارد. مبردهای استفاده از آالینده

ها شناخته ترین آالیندهعمدهگیرند، به عنوان یکی از قرار می های تهویه مطبوع تراکمی مورد استفاده

کنند. این های تراکمی از انرژی الکتریسیته به عنوان کار ورودی استفاده میاند. همچنین سیستمشده

شود، که ی فسیلی تولید میهاهای حرارتی و از طریق احتراق سوختالکتریسیته نیز عمدتاً در نیروگاه

های های تراکمی، سیستمدر مقایسه با سیستم. شودخود از مهمترین منابع آلودگی کره زمین محسوب می

ها نیز کمتر کنند. همچنین الکتریسیته مصرفی آنزیان برای محیط زیست استفاده میجذبی از مبردهای بی

                                                باشد.می

های فسیلی به منظور تولید بخار و گرما، برای انرژی گرمایی زیادی با احتراق سوخت ،در اکثر صنایع   

مای تلف عنوان گر شود. همواره مقدار قابل توجهی از گرمای تولید شده بهمصارف مختلف تولید می

توان از این گرمای هدر رفته تولید با استفاده از یک سیکل تبرید جذبی می ،شودشده به محیط وارد می

سرمایش کرد. استفاده از این انرژی و تبدیل آن به سرمایش در کاهش مشکالت زیست محیطی مؤثر 

نسبت به  مزایای فراوانی جذبی هایرسد که سیستمبا توجه به دالیل گفته شده به نظر می خواهد بود.

ای از بازار فروش را به های تراکمی بخش عمدهیستمولی با این وجود هنوز س .های تراکمی دارندسیستم

بهبود بازده و کاهش قیمت این  های جذبی،به منظور توسعه استفاده از سیستم اند.خود اختصاص داده

                                                                                                                                  .نمایدضروری می ها در مطالعات آتیسیستم

گردد. در آن زمان متوجه شدند که با میالدی برمی 1700 تاریخ اولین استفاده از سیکل جذبی به سال

                                                 

1 .CFC 
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توان یخ قرار دارد، می ولفوریک از یک مخزن که داخل یک مخزن خألس  تبخیر آب خالص در کنار اسید

                                                     . [24;27]تولید کرد

ارتباط  یخ از آب در داخل یک مخزن که با مخزن دیگری شامل اسید سولفوریک در 1810در سال    

شکل  وی آبای از یخ ربود تولید شد. هنگامی که اسید آب را جذب کرد، باعث کاهش دما شده و الیه

                                                            سیستم، خوردگی و نشت هوا به داخل مخزن خأل بود. گرفت. مشکل اساسی این

                                                آمونیاک بود.-یک ماشین جدیدی را معرفی کرد که سیال کاری آن آب 1فردیناند کر 1859در سال 

بود برای مصارف صنعتی  2بآ-سیستم جدید که سیال کاری آن لیتیم برمایدیک  1950در سال    

   د.ش اال معرفیبرای مصارف صنعتی استاندارد با بازده ب 3اثره معرفی شد. چند سال بعد سیستم جذبی دو

 

 جذبی هایسيستم عملکرداصول  -1-2 

-1رشکل باشد. دو جاذب میسیال کاری در یک سیستم تبرید جذبی یک محلول دوگانه شامل مبرد    

ت مخزن سمت چپ حاوی مبرد مایع و مخزن سمت راسستند. هدو مخزن خأل با هم در ارتباط  1

اشد. جذب بخار مبرد توسط محلول در مخزن سمت راست بجاذب می-اوی محلول دوگانه مبردح

سمت  مخزن ایش درشود. به این ترتیب اثر سرمباعث افت فشار شده و تبخیر مبرد باعث کاهش دما می

شود. یتر م آید. همزمان مخزن سمت راست به دلیل جذب مقدار زیادی مبرد غلیظچپ بوجود می

به  رما بایدقداری گبنابراین برای ابقاء قابلیت جذب م .باشدگرمازا مییک فرایند  ،معموالً فرایند جذب

                                                         محیط دفع شود.

جدا  اشد، معموالً از گرما برایمبرد قادر به ادامه فرایند جذب نب شدن که محلول به علت اشباعنگامیه   

راست داده کنند. به منظور جدا سازی مبرد، گرما باید به مخزن سمت استفاده می مبرد از محلول سازی

-بخار مبرد با انتقال حرارت به محیط چگالش می ،نشان داده شده است 2-1لکه در شکشود، به طوری 

 تواند به علتسرمایش نمیچون شود. رارت تکمیل میحین عمل، فرایند تولید سرمایش از یابد. با ا

                                                 

1 . Ferdinand Carre      2. LiBr/wate     3. Double effect absorption system 
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طور که در بنابراین یک سیکل تبرید جذبی، همان ،رایندها به طور پیوسته تولید شودهمزمان نبودن ف

   باشد.نشان داده شده است، ترکیبی از این دو فرایند می 3-1کل ش

            

 
 شود( فرایند جذب مبرد که باعث تولید سرمایش می1-1شکل

 

 
  پذیرد جدایش مبرد که در اثر دریافت حرارت خارجی انجام می ( فرایند2-1شکل

شود، به یک پمپ برای گردش جذب انجام میبه علت اینکه فرایند جدایش در فشار باالتری از فشار   

 آید:در یک سیستم تبرید جذبی از رابطه زیر بدست می 1عملکردریب ضمحلول نیاز داریم. 

 

𝑪𝑶𝑷 =
�̇�𝒆𝒗𝒂𝒑

�̇�𝒈𝒆𝒏 + �̇�𝒑𝒖𝒎𝒑

 

 اشد. بشی میپمپ در مقایسه با حرارت داده شده به ژنراتور معموالً قابل چشم پوکار داده شده به 

                                                 

1 . Coefficient of Performance 
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 سیکل تبرید جذبی، ترکیبی از دو فرایند نشان داده شده در دو شکل باال( 3-1شکل

 

 های تبريد جذبیسيال کاری برای سيستم -1-3

-می کاری آن رمودینامیکی سیالبازده یک سیستم تبرید جذبی شدیداً تحت تأثیر خواص شیمیایی و ت   

دادن  ودن قابلیت اختالط بدون از دستاذب در فاز مایع دارا بج-ترین فاکتور مبرد. اساسی[39باشد]

یر دار، غباشد. همچنین مخلوط باید از لحاظ شیمیایی پایخواص خود در رنج دمایی کاری سیکل می

 سمی و غیر قابل اشتعال باشد. 

 :[29]باشندعالوه بر شرایط ذکر شده، شرایط ذیل نیز مطلوب می

 د ممکنارتفاع جوش )اختالف بین نقطه جوشش مبرد خالص ومحلول در فشار یکسان( باید تا ح . 1

 زیاد باشد.

و ابزربر به ازای واحد ظرفیت سرمایش، مبرد باید دارای بین ژنراتور  1به منظور کاهش نرخ چرخش .2

 جاذب را داشته باشد. های باال درگرمای نهان تبخیر باالیی باشد و همچنین توانایی حل شدن در غلظت

، هدایت 1از قبیل ویسکوزیتهدهند، خواص انتقالی که انتقال حرارت و جرم را تحت تأثیر قرار می .3

 باید مطلوب باشند. 3و ضریب پخش 2گرمایی
                                                 

1. Circulation rate       
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ز ایست و زمبرد و جاذب هیچکدام نباید خاصیت خورندگی داشته باشند. همچنین سازگار با محیط  .4

 د.نصرفه باش لحاظ قیمت مقرون به

انجام شده  4مارکریس تعداد زیادی سیال کاری در ادبیات فن پیشنهاد شده است. یک بررسی کلی توسط

 ر دسترسدبه عنوان جاذب دهد چهل نوع ماده مرکب به عنوان مبرد ودویست ماده مرکب که نشان می

 .[36]ب هستندآ-دمونیاک و لیتیم برمایآ-با این حال معمولترین سیاالت کاری آب باشند،می

شی و به صورت وسیعی، هم در کاربردهای سرمای 5مونیاکآ-از هنگام اختراع سیستم تبرید جذبی، آب

در و دهر  آب )جاذب( مورد استفاده قرار گرفته است. آمونیاک )مبرد( و هم در کاربردهای گرمایشی

به  ای رسیدنکه بر است تبخیر باالییهای دما و فشار باال پایدار هستند. آمونیاک دارای گرمای نهان رنج

(، -C°77ارد )دباشد. آمونیاک به علت اینکه دمای انجماد بسیار پایینی میباال ضروری  ضریب عملکرد

حیط م آب سازگار با-همچنین آمونیاک باشد.در کاربردهای با دمای بسیار پایین نیز قابل استفاده می

 باشد.زیست و مقرون به صرفه می

برای  6کتیفایررکه آمونیاک و آب هر دو دارای خاصیت فراریت هستند، سیستم نیاز به یک جاییاز آن   

ه و جمع شد 7پراتور. بدون رکتیفایر آب در اوا، داردشودکه معموالً با آمونیاک تبخیر می ،جدا سازی آب

 ،دنی بوشود. اشکاالت دیگری نیز از جمله فشار باال، سممی ضریب عملکردباعث پایین آمدن 

  شود.خورندگی برای مس و آلیاژهای آن بر این سیال کاری وارد می

بودن  . غیر فرار[11]شروع شد 1930های تبرید جذبی از سال یستمسآب در -استفاده از لیتیم برماید   

مبرد(، دو  به عنوان)یر آب برد( وباال بودن گرمای نهان تبخبرماید )که نیاز به رکتیفایر را از بین می -لیتیم

ودن بتوان به محدود باشند. از معایب این سیال کاری میخاصیت بر جسته این سیال کاری می

زات و گران ، خورنده بودن برای برخی فل8، تمایل به کریستاله شدنC°0کاربردهای دما پایین آن به 

-راج میروبرو قابل استخ ب از مراجعآ-قیمت بودن آن اشاره کرد. خواص ترمودینامیکی لیتیم برماید

 [ .37;38باشند]

 اندای مورد استفاده قرار گرفتههای زیادی به طور گستردهآمونیاک سال-آب و آب-گرچه لیتیم برماید   

گرفته تا سیاالت کاری صورت  حقیقات وسیعیباشد، با این حال تشان کامالً شناخته شده میو خواص

های ارگانیک به شان در حاللبه علت خاصیت حل شدن مناسب 21Rو  22R جدیدی را معرفی کند.

                                                                                                                                                    

1.Viscosity     2. Thermal conductivity     3.Diffusion coefficient     4.Marcris     5. water/NH3     6. Rectifier    

7. Evaporator       8. Crystallization    
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که از نمک  1آب-. یک مخلوط دوگانه از قبیل هیدروکسید سدیم[3] شوندطور وسیعی پیشنهاد می

تواند سیال کاری مناسبی برای سیستم تبرید جذبی کند، میارگانیک به عنوان جاذب استفاده می

ها تمایل به کریستاله شدن دارند، محققان های باال این محلولظت. با توجه به اینکه در غل[12]باشد

 -دی برماید رویای را از قبیل لیتیم برماید+گانه که مخلوط سه ،دریافتند که اضافه کردن نمک دیگری

 .[26;03]تواند انحالل محلول را بهبود بخشدمی دهد،بدست می 2آب

 

 بهبود فرايند جذب 1-4

هد که نسبت دباشد. آزمایشات تجربی نشان میمیترین عضو هر سیستم تبرید جذبی بحرانی 3ابزربر   

، در ابزربر باشد. برای دما و فشار داده شدهمی بیشتر از حالت تئوری برابر 5الی  2 چرخش محلول

 ند جذبکند. تحقیقات زیادی برای درک فرایجذب می مبرد کمتری را نسبت به حالت تئوری محلول

آب -رمایدیتیم بلهای ترین نوع ابزربر که برای سیستممبرد و محلول انجام گرفته است. معمول بین بخار

ر این . دباشددر حال سقوط محلول میهای جذب بخار مبرد به داخل الیه گیرد،مورد استفاده قرار می

عت ین رو سر، از اودشهای مایع دفع مینوع ابزربر، در هنگام فرایند جذب، گرما به طور همزمان از الیه

رخش چباال نیاز به سرعت  ضریب عملکردیابی به یابد. در این روش برای دستجذب افزایش می

اشد که بایع می، جذب بخار مبرد داخل فیلم م4تکسُ  اختراع جالب توجه دیگری توسط ر .باالیی است

 . [2;18]شودار خنک میهای دوتوسط دیسک

 

 تبريد جذبیهای های مختلف سيکلطرح-5-1

 5سيستم جذبی تك اثره -1-5-1

بر  هکباشند ره میهای تبرید جذبی تک اثهای تبرید جذبی، سیستمترین نوع سیستمترین و معمولساده   

یک سیستم  4-1شکل ها وجود دارد. اساس سیال کاری استفاده شده دو نوع آرایش برای این سیستم

 دهد.کند، نشان میب استفاده میآ-یل لیتیم برمایدتک اثره را که از جاذب غیر فرار از قب

                                                 

1.
NaOH/Water       2.LiBr+ZnBr2/water      3.Absorber     4. Rotex     5. Single-effect absorption system 
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( که باعث کاهش حرارت SHXآب و مبدل حرارتی)-( سیکل تبرید جزبی تک اثره با سیال کاری لیتیم برماید4-1شکل 

 شودورودی در ژنراتور می

 

تر زربر باالدمای ابز شود تا مبرد تبیخیر شود و دمای محلول احرارت در دمای باال به ژنراتور داده می   

، ف انرژیین اتالاشود. بنابراین در نتیجه رود. این حرارت در کندانسور و ابزربر به محیط پس داده می

یک  ها ازریناپذیشتافتد. به منظور کاهش این بازگهایی در کندانسور و ابزربر اتفاق میناپذیریبازگشت

ز مبدل حرارتی با استفاده اشود. ده است، استفاده میش نشان داده 4-1که در شکل مبدل حرارتی، چنان

ود به گرم شدن محلول خروجی از ابزربر، قبل از ورگرمای محلول خروجی از ژنراتور باعث پیش

بر  ند. عالوهکا میبهبود پید عملکردضریب  ،ن با کاهش حرارت مورد نیاز ژنراتوربنابرای شود.ژنراتور می

شان نتجربی  شود. مطالعاتتر میدمایی که باید به محیط پس دهد، کوچک این سایز ابزربر، با کاهش

 .[4شود ]می %60تا حدود  عملکرددهند که استفاده از مبدل حرارتی باعث افزایش ضریب می

نام هیگری بگیرد، سیستم نیاز به یک قطعه دقتی جاذب فراری مانند آب مورد استفاده قرار میو   

اذب با ز یک جکه اشود. هنگامیاعث خالص شدن مبرد قبل از ورود به کندانسور میرکتیفایر دارد که ب

اده از ون استفبد شود.شود )آب(، این جاذب همراه مبرد )آمونیاک( تبخیر میفراریت باال استفاده می

 خواهد شد. عملکردضریب س شده در اواپراتور جمع شده وباعث افت نرکتیفایر، آب کندا
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 1حرارتی جذبیمبدل  -2-5-1

ورت دما دهد، که به صبوسیله سه مخزن با محیط تبادل حرارت انجام مییک سیکل تبرید جذبی    

 ارتی کارپمپ حر که یک سیستم جذبی به عنوان یخچال یاباشد. هنگامیپایین، دما متوسط و دما باال می

ر سطح د ت مفیدانتقال حرار یخچالشود. برای کند، حرارت مورد نیاز توسط مخزن دما باال تأمین میمی

-یمط انجام ی متوسانتقال حرارت مفید در سطح دمای ،گیرد، امّا برای پمپ حرارتیدمایی پایین انجام می

ورد متوسط میط در پمپ حرارتی به عنوان مخزن دما پایین و در یخچال به عنوان مخزن دما گیرد. مح

 گیرد.استفاده قرار می

ستم از اند. این سیشناخته شده "مبدل حرارت جذبی"های جذبی با عنوان لنوع دیگری از سیک   

ع(. فی صنایکند )معموالً از گرمای اتالکاری استفاده میحرارت مخزن دما متوسط به عنوان حرارت 

یی طح دمادهد)معموالً به محیط(. خروجی مفید در سسیستم در سطح دمایی پایین حرارت از دست می

 یچ حرارتهاده از دهد که، بدون استفآید. استفاده از مبدل حرارت جذبی این امکان را میباال بدست می

یی ح دمارا به یک سط جز مقداری کار برای گردش سیال کاری، هر حرارت هدر رفتهورودی دیگری به

 داد. باالتر انتقال

رید یکسانی با سیکل تباین سیکل دارای اجزاء  دهد.نشان می جذبی راسیکل مبدل حرارت  5-1شکل   

و اواپراتور  با یک پمپ بین کندانسور 2باشد. تنها تفاوت آن جایگزینی شیر انبساطجذبی تک اثره می

آب -ایدیم برمباشد. بازده یک مبدل حرارتی جذبی با استفاده از سیاالت کاری مختلف از جمله لیتمی

 .[43] مورد مطالعه قرار گرفته است

 3بی چند اثرهسيکل تبريد جذ 3-5-1

رحله ماتالفی در  شود که حرارتای میها به گونهبا استفاده از چند ژنراتور، شکل بندی این سیستم   

 شود.دما باال به عنوان حرارت ورودی در مرحله دما پایین استفاده می

برید یک سیستم ت 6-1معرفی شد. شکل  1958و  1956های سیکل تبرید جذبی دو اثره طی سال  

 .[46] دهدکند نشان میب به عنوان سیال کاری استفاده میآ-جذبی دو اثره را که از لیتیم برماید

                                                 

1. Absorption heat transformer      2 . Expansion valve      3. Multi-effect absorption refrigeration cycle 
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  ( مبدل حرارتی جذبی5-1شکل

 

-قرار می استفاده حرارت در دمای باال از یک منبع حرارتی خارجی تأمین شده و در ژنراتور اوّل مورد   

-قرار می ستفادهمحلول خارج شده از ژنراتور اول مورد اگیرد. حرارت اضافی برای تولید بخار مبرد از 

 گیرد.

ضریب  شود کهیک سیستم جذبی دو اثره ترکیبی از دو سیستم جذبی تک اثره در نظر گرفته می   

ک اثره تباشد. برای هر سیستم جذبی می یک سیستم تک اثره عملکردبرابر ضریب هر کدام  عملکرد

ت. مده اسشده در کندانسور تقریباً برابر ظرفیت سرمایی بدست آ تلف که حرارت کرد توان فرضمی

 است با: بنابراین حرارت تأمین شده برای ژنراتور دوّم برابر

 

1 × 𝐶𝑂𝑃𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒                                                     

 

 :ژنراتور دوم برابر است باسرمایش تولید شده توسط 

 

 (1 × 𝐶𝑂𝑃𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒) × 𝐶𝑂𝑃𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒                              
 

 یک سیستم جذبی دو اثره   برابر است با: عملکردضریب بنابراین  

 

𝐶𝑂𝑃𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒 = 𝐶𝑂𝑃𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 + (𝐶𝑂𝑃𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒)
2   
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 آب-( سیکل تبرید جذبی دو اثره با سیال کاری لیتیم برماید6-1شکل

 

 عملکرد باشد، ضریب 6/0سیستم جذبی تک اثره  عملکردکه ضریب توجه به این مسأله هنگامیبا    

   خواهد بود. 96/0سیستم جذبی دو اثره 

اال ب بسیارنیم، فشار ماکسیمم در ژنراتور اوّل آب استفاده ک-ای لیتیم برمایدآمونیاک به ج-اگر از آب   

باشد، را نشان میمونیاک آ-، که سیال کاری آن آبیک سیستم جذبی دو اثره 7-1خواهد رفت. شکل 

کل تک اثره ترکیبی از دو سیتوان ب، این سیستم را میآ-های لیتیم برمایددهد. در مقایسه با سیستممی

 جداگانه در نظر گرفت.

بول قشار قابل توان به یک فها تنها دو سطح فشار وجود دارد که فشار ماکسیمم را میدر این سیکل   

ب به آکه  یشود. از آنجایحدود کرد. حرارت برای ژنراتور دوّم از منبع حرارتی خارجی تأمین میم

-وّم میاتور دباشد، مشکل کریستاله شدن در ابزربر وجود نخواهد داشت. بنابراین ژنرعنوان جاذب می

 هد.تواند در دمای کاری باالیی کار کند و حرارت خروجی را به ژنراتور اوّل انتقال د

های جذبی تک اثره و دو اثره، با سیال کاری لیتیم ای را روی سیستممطاله 1مری، رباح گ2009در سال 

  .[23آب انجام داده است]-برماید

                                                 

1.Rabah Gomri      
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ه ی بهینه برای ژنراتور وجود دارد کداد که برای هر دمای کندانسور و اواپراتور یک دما او نشان   

و بازده قانون دوّم  عملکردشود. در این نقطه ضریب در هر دو سیکل مینیمم می 1تغییرات اگزرژی

در اواپراتور و  C°10-4 همچنین در این مطالعه نشان داده شد برای رنج دماییماکسیمم خواهند شد. 

در سیکل  عملکردکند، بیشینه مقدار ضریب تغییر می C°39-33هنگامی که دمای کندانسور و ابزربر بین 

باشد. همچنین بازده قانون می 22/1-42/1و در سیکل جذبی دو اثره  73/0-79/0جذبی تک اثره 

% 1/25% الی 3/14ذبی دو اثره % و برای سیکل ج2/23% الی 5/12دوم برای سیکل جذبی تک اثره 

دو برابر سیستم سیستم جذبی دو اثره تقریباً  عملکرددهد که ضریب مطالعه نشان می اینکند. تغییر می

باشد، امّا بازده قانون دوّم در سیستم دو اثره در مقایسه با سیستم تک اثره تفاوت جذبی تک اثره می

 اندکی دارد.

بی ( و سیکل جذ8-1)شکل  2های جذبی چند اثره از قبیل سیکل جذبی سه اثرهچندین نوع از سیکل

 [.22;25] اندمورد مطالعه قرار گرفته 3چهار اثره

بازده ه کد توجه کرد امّا باییابد، افزایش می عملکردهر چند با افزایش تعداد ژنراتورها مقدار ضریب     

 نراتورهاعداد ژتبا افزایش  هر یک از آنها به اندازه سیستم تک اثره باال نخواهد بود. عالوه بر این

 اری وجودورت تجد به صتوانه می تنها سیستم دو اثر پیچیدگی سیستم نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین

 .داشته باشد

 4GAX با سيکل تبريد جذبی  -4-5-1

   GAX باشد وگاهی مواقع به آنمی 5مخفف مبدل حرارتی ژنراتور/ ابزربر DAHX شود که یم نیز گفته

های تک سیستم توان با آرایشی شبیهها میباشد. در این سیستممی 6مخفف مبدل حرارتی دزربر/ ابزربر

ذبی دو جراه کاری برای ساده سازی سیکل  GAXباالیی دست پیدا کرد. سیکل  ضریب عملکرداثره به 

 7نخفآلتنخریچ و ت توسط 1911در سال آل ایده GAXباشد. سیکل می ضریب عملکرداثره با همان 

 .[1 ;28نشان داده شده است ] 9-1معرفی شد. شکل بندی ساده سیکل به صورت شماتیک در شکل 

                                                 

1.Exergy change    2.Triple-effect absorption cycle    3.Quadruple-effect absorption cycle                           
4.Absorption refrigeration cycle with GAX    5.Generator/absorber heat exchanger                       

6.Desorber/absorber heat exchanger      7.Altenkirch and Tenckhoff      
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( سیکل تبرید جذبی سه اثره با چهار سطح فشار. حرارت بدست آمده از مرحله فشار باال برای جداسازی مبرد 8-1شکل 

 شود.در مرحله فشار پایین استفاده می

 

 
. حلقه نقطه چین نشان دهنده سیال دومی است که حرارت را از قسمت دما GAX( سیکل تبرید جذبی با 9-1شکل 

 دهدابزربر به قسمت دما پایین ژنراتور انتقال میباالی 

ریان نشان داده شده است، ابزربر و ژنراتور به عنوان مبدل حرارتی ج 9-1همانگونه که در شکل    

محلول رقیق از ژنراتور وارد ابزربر شده وبخار مبرد از اواپراتور وارد  شوند،در نظر گرفته می 1مخالف

                                                 

1.Counter-flow-heat exchenger 
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به محیط  ید. حرارت تولید شده در مرحله جذب، برای ادامه فرایند جذب باشودقسمت باالیی ابزربر می

محلول   ،شود و در قسمت پاییندفع شود. در قسمت باالیی ابزربر حرارت در دمای باالیی پس زده می

وارد قسمت باالیی کند. محلول غلیظ از ابزربر با پس دادن حرارت به محیط بخار مبرد را جذب می

ه از قسمت باالیی ابزربر، مبرد از در این قسمت با استفاده از حرارت پس داده شد شود ومیژنراتور 

شود. با مبرد با حرارت منبع خارجی از محلول جدا میدر قسمت پایین ژنراتور  شود ومحلول جدا می

دهد. می ، سیال دوّمی وجود دارد که انتقال حرارت بین ابزربر و ژنراتور را انجام9-1توجه به شکل

باالیی معادل سیستم  ضریب عملکرد ، از یک سیستم جذبی تک اثره GAXتوان با استفاده از بنابراین می

 جذبی دو اثره گرفت.

اشاره کرد  GAXACتوان به های متفاوتی دارند که از آن جمله میشکل بندی GAXهای جذبی سیستم   

تفاوت را در سیکل م، سه فشار 10-1بزربر، مطابق شکل که با استفاده از یک کمپرسور بین اواپراتور و ا

 آورد. بوجود می

 
  AC  GAX(Hybrid GAX)( سیکل تبرید جذبی10-1شکل 

گونه نباشند. این سیکل همامعروف می XGA Branchedبا یک انشعاب اضافی که به  GAXهمچنین    

االی و محلول را از قسمت دما ب مپ اضافی استفاده کردهک پی ، ازشوددیده می 11-1که در شکل 

 دهد.میه قسمت دما پایین ژنراتور انتقال بزربر با
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انجام شده است که از آن  GAXهای تبرید جذبی با های اخیر مطالعات زیادی روی سیکلدر سال   

 [.5اشاره کرد ] 1توان به کارهای آقای رامش کومار و همکارانشجمله می

 2Dxیمم در ماکس ضریب عملکردفشار ثابت ابزربر و دمای ثابت ژنراتور، آنها نشان دادند که در    

فزایش دمای ادهد. با افزایش فشار ابزربر و رخ می 4/0)اختالف غلظت محلول غلیظ و رقیق( حدوداً 

-سپس کاهش می ، ضریب بازده ابتدا افزایش یافتهDxیابد. با افزایش ژنراتور ضریب بازده افزایش می

ش دمای ثابت، با افزای Dxباشد. در در ارتباط می Dxیابد. همچنین نسبت چرخش به طور عکس با 

  .ژنراتور نسبت چرخش افزایش یافته و افزایش فشار ابزربر تأثیری روی نسبت چرخش ندارد

 

 

باالی ابزربر به . با استفاده از یک شاخه اضافی، سیال از قسمت دما Branched GAX( سیکل تبرید جذبی 11-1شکل 

 یابد  قسمت دما پایین ژنراتور انتقال می

 

 3جذبی-سيکل تبريد ترکيبی اجکتور -5-5-1

طرح جالب  توان استفاده کرد. یکیک سیکل تبرید جذبی می ضریب عملکرداز اجکتور برای بهبود    

 [.35نشان داده شده است ] 21-1در شکل  4توجه توسط کولنسمیت

باشد که جاذب سیال کاری آن نمک بوده و مستعد کار ایجاد یک سیستم جذبی می هدف از این کار   

ای استفاده در دمای پایین اواپراتور باشد. این سیستم مشابه سیستم جذبی دو اثره از ژنراتور دو مرحله

 کند. هر چند بر خالف سیستم جذبی دو اثره متداول، در این سیستم بخار مبرد فشار پایین که ازمی

                                                 

1.A.Ramesh kumar et.all    2.Degasing range    3.Combined ejector-absorption refrigeration cycle                         
4.Kuhlenschmidt    

 



30 
 

گیرد. خروجی اجکتور وارد ابزربر شده شود به عنوان محّرک مورد استفاده قرار میژنراتور دوّم خارج می

شود. بنابراین هنگامی که نیاز به دمای کاری و باعث باالتر قرار گرفتن فشار ابزربر از فشار اواپراتور می

ماند. قابل توجه یستاله شدن محفوظ میپایین اواپراتور یا دمای کاری باالی ابزربر باشد، محلول از کر

شود که در این سیستم کندانسور وجود ندارد، بنابراین بخار مبرد فشار باال در ژنراتور دوّم کندانس میاین

 گیرد. و بخار مبرد فشار پایین به عنوان سیال محرک اجکتور مورد استفاده قرار می

 

 
 ی اصالح شده، در این سیکل کندانسور وجود ندارددو اثرهجذبی -( سیکل تبرید ترکیبی اجکتور12-1شکل 

 

رود یمی انتظار یا آزمایشگاهی از این سیستم در دسترس نمی باشد، ول گونه نتیجه تـئوریهنوز هیچ   

تولید  ار مبردچون مقداری از بخ تر از سیستم جذبی تک اثره نباشد،این سیستم، باال ضریب عملکردکه 

  اجکتور( ال محرکشود. )به عنوان سیگونه سرمایشی، مستقیماً به ابزربر وارد میشده، بدون تولید هیچ

نشان داده شده  13-1گونه که در شکل شکل بندی دیگری از ترکیب اجکتور با سیستم جذبی، همان

 [.17;19معرفی شد ] 2و چن 1است، توسط چانگ و همکارانش

شود. ولی اواپراتور استفاده می داشتن فشار ابزربر از فشارنگهباالتر  مشابه سیستم قبلی، اجکتور برای   

شود. که از ژنراتور خارج می ،بر خالف سیستم قبل، سیال محرک اجکتور محلول مایع فشار باالیی است

                                                 

1.Chung et al.            2. Chen LT 
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که به دلیل این مورد استفاده قرار گیرد.تواند ها مبردی که فشار و چگالی باالیی دارد میدر این سیستم

باشد، و به باشد،  برای کارکرد با بخار چگالی پایین مناسب نمیاجکتوری که سیال محرک آن مایع می

شود. نتایج آزمایشگاهی آب به عنوان سیال کاری استفاده می-لیتیم برمایدها از این خاطر در این سیستم

ابزربر، نسبت چرخش در شرایط یکسان بیشتر از سیستم جذبی متداول  دهد که با افزایش فشارنشان می

 این سیستم باالتر باشد.  ضریب عملکردتوان انتظار داشت آید، بنابراین میپایین می

 

 
 آب. -جذبی با سیال کاری لیتیم برماید-( سیکل تبرید ترکیبی اجکتور13-1شکل

 

 1(DARسيستم تبريد جذبی ديفيوژنی ) -6-5-1

جاذب( و )با سیال کاری آمونیاک )مبّرد(، آب  1920( در سال DARسیکل تبرید جذبی دیفیوژنی )   

 نشان داده 14-1م در شکل اختراع شد. شکل بندی کلی این سیست 2هیدروژن به عنوان گاز کمکی بی اثر

 .]10[شده است

-این سیستمباشد، به همین خاطر در این نوع سیستم تبرید جذبی نیاز به هیچ نوع قسمت محرکی نمی   

 گیرند.ها ودفاتر کار مورد استفاده قرار میصدا هستند و اغلب در هتلها بسیار قابل اطمینان و بی
                                                 

1.Diffusion absorption refrigeration     2.Auxiliary inert gas      3.A. Zohar et al. 
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 آمده است. 2نحوه عملکرد این سیکل به تفصیل در فصل 

ایج آن ه نتکادند این سیکل انجام د مطالعاتی را روی 7200و  2004های در سال 3زهر و همکارانش   

 :]7;8[در ذیل آمده است

 .آیددست می، برای محلول غلیظ، به3/0الی  25/0در غلظت بین  ضریب عملکردباالترین  •

حلول غلیظ م به ترتیب برای غلظت 1/0و  3/0برای ژنراتور مقادیر  Cº205و  Cº195در رنج دمایی  •

 و رقیق توصیه شده است.

ن گاز م به عنواسیستمی که با هلی ضریب عملکرداثر بر هیدروژن برتری دارد. هلیم به عنوان گاز بی •

 د.باشاثر آن هیدروژن می% بیشتر از سیستمی خواهد بود که گاز بی40کند اثر کار میبی

سیال کاری  به بررسی اثرات تغییر 2009همچنین آقای زهر و همکارانش در مطالعه جدیدی در سال    

 [.9]  اندجذبی دیفیوژنی پرداختهروی سیکل تبرید 

ورد آزمایش به عنوان جاذب استفاده کردند و پنج مبرد مختلف را م DMACها از در این تحقیق آن   

 باشد:قرار دادند. نتایج حاصله به شرح ذیل می

 (.298/0) آیددست میهآب ب-با سیال کاری آمونیاک ضریب عملکردباالترین  •

باشد می ردضریب عملکدارای باالترین  22R-DMAC مکاری ارگانیک، سیستمیان سیاالت در  •

های یستمسباشد، بنابراین در طراحی می HCFC(. باید توجه داشت که این مبرد از خانواده 224/0)

 توان از این مبرد استفاده کرد.جدید نمی

ترین دارای باال a134R-DMAC در میان سیاالت کاری که سازگار با محیط زیست هستند، سیستم  •

  (.195/0) باشدمی ضریب عملکرد

ضریب با  32R-CMADسیستم  به در بین سیاالت کاری ارگانیک متعلق ضریب عملکرد ترینپایین •

 باشد. می 136/0 عملکرد
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 های استفاده شده در مصارفترین سیکل. این سیکل از پر مصرف DAR( سیکل تبرید جذبی دیفیوژنی 14-1شکل 

 باشد.  آب و یک گاز بی اثر می-کند. سیال کاری این سیکل آمونیاکباشد که بدون نیاز به الکتریسیته کار میخانگی می

 

 بيان مسأله -1-6

 ید جذبی با های تبرنوع از سیکل دوبه معرفی سیکل تبرید جذبی دیفیوژنی، نامه حاضر در پایان   

XAG .و سیکل تبرید جذبی تک اثره با دو مبدل حرارتی خواهیم پرداخت 

ی ور را رودر ابتدا به بررسی سیکل تبرید جذبی دیفیوژنی خواهیم پرداخت و اثرات دمای ژنرات   

 دهیم.ضریب عملکرد این سیکل را مورد مطالعه قرارمی
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انون اوّل، قژنراتور، روی بازده ( و دمای Dxبررسی اثرات اختالف غلظت بین محلول غلیظ و رقیق ) 

د جذبی تک و سیکل تبری XGAهای بازده قانون دوّم و از بین رفتن اگزرژی در کل سیکل، برای سیکل

 گیرد.اثره انجام می

 رفت.د گنها نیز مورد مطالعه قرار خواههای مختلف این سیکلاز بین رفتن اگزرژی در المان

 هایتغیرأثیر متاز بین رفتن اگزرژی تحت زده قانون اول، بازده قانون دوم و شدت در نهایت مقایسه با

 ها انجام خواهد شد. ذکر شده بین این سیکل

 گیرد.صورت می EES1 افزارهای ذکر شده توسط نرمسازی سیکلمدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1.Engineering Equation Solver 
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 دوم بعد از یک دمای معین ژنراتور، همانند سیکل قبلی به علتکاهش بازده قانون    
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Abstract 

This thesis presents simulation studies on diffusion absorption refrigeration cycle, single effect 

absorption refrigeration cycle, GAX (generator absorber exchange) absorption refrigeration cycle 

and GAX absorption-compression (hybrid) refrigeration cycle. In the first section several kinds of 

absorption cycles were introduced. In the first part of the second section we studied fundamentals 

of thermodynamic and in the second part present cycles, assumptions and governing equations 

were perused. Third section includes results of these studies and comparison of performances 

coefficients, heat duties of cycle`s components, exergetic efficiencies and exergy destructions 

among cycles. Fourth section includes conclusions. 

For a diffusion absorption refrigeration cycle (DAR) it is found that for a generator temperature 

between 195 and 2050C, recommended values for the concentration of the rich and week solutions 

are 0.3 and 0.1 ammonia mass fraction, respectively. It is found that in single effect absorption 

refrigeration cycle, GAX absorption refrigeration cycle and GAX absorption-compression (hybrid) 

refrigeration cycle for each condenser and evaporator temperature, there is an optimum generator 

temperature where the exergy destruction of these cycles is minimum, moreover at this point COP 

and exergetic efficiency of the systems become maximum. Effect of Dx (degassing range) on COP of 

GAX cycles (conventional GAX and hybrid GAX) was studied and it is found that for each 

generator temperature there is an optimum Dx where the COP of the cycles is maximum. 

Comparison among single effect absorption refrigeration cycle, GAX absorption refrigeration 

cycle and GAX absorption-compression (hybrid) refrigeration cycle illustrated that the COP and 

exergetic efficiency of GAX absorption-compression (hybrid) refrigeration cycle are the superlative 

and exergy destruction of this cycle is the least. A reasonable agreement is observed between the 

result and performance parameter trends obtained from the present study and the published results 

available in the literature.  
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