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 چكيده:
 

اشد. برمايي مي وله گاليز ترموديناميكي انرژي و اگزرژي يك سيستم تبريد جذبي از نوع لهدف از اين پاياننامه آن

ارائه  از بي اثروان گيك مدل ترموديناميكي براي سيستم تبريد جذبي از نوع لوله گرمايي آب آمونياک باهليم به عن

يي کارآ يي سيستم وضريبشده و معادالت بقاي جرم وانرژي هر جزء از سيكل توسعه داده شده است و کارآ

ه يله مقايسل بوساگزرژي بصورت پارامتري بوسيله شبيه سازي کامپيوتري مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج مد

ختلف متأييد گرديد.بررسي کارآيي سيكل تحت شرايط  ADRHPبا اطالعات تجربي منتشرشده براي سيستم 

يد. بدست مي آ 1/0و غلظت محلول رقيق  35/0يظ نشان مي دهد که بهترين کارآيي در غلظت محلول غل

معين  دماي باالترين ضريب عملكرد در دماي باالي تبخيرکننده ودماي پايين ترموسيفون بدست مي آيد.براي

 موديناميكوم ترتبخيرکننده يك دماي بهينه براي ترموسيفون وجود دارد که درآن ضريب عملكرد وبازده قانون د

بر  له گرمايياد لونين در اين دما شدت از بين رفتن  اگزرژي مينيمم مي شود. تأثيرات ابعماکزيمم مي شود. همچ

ايي ه گرمروي گرماي جذب شده از تبخيرکننده مورد بررسي قرار گرفت ومشاهده شد که با افزايش قطر لول

ز آن احكايت  سازي ميلي متر ،مقدار گرماي جذب شده در تبخيرکننده افزايش مي يابد .نتايج شبيه25تامقدار 

ي باشد. ماچيز ندارند که اتالف اگزرژي در تبخيرکننده وچگالنده وجداکننده در مقايسه با ترموسيفون وجاذب 

رکننده تبخي اتالف اگزرژي موجود درسيستم باافزايش دماي ترموسيفون افزايش مي يابدوهمچنين افزايش دماي

 باعث افزايش اتالف اگزرژي در سيستم مي گردد.
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 :مقدمه -1-1

 در يرژان مصرف يساز نهيبه يراستا در ياديز مطالعات جهان در يانرژ منابع تيمحدود لحاظ به     

 است برخوردار ژهيو تياهم از ستمهايس و ندهايفرآ يكيناميترمود ليتحل مطالعات نيا در باشد يم انجام دست

 رو نيا از است دهآور بوجود ها ليتحل در يمهم ريتأث و شده متحول كيناميترمود دوم قانون ميمفاه نيب نيا در

 .باشد ينم مناسب كيناميترمود اول قانون اساس بر تنها يمهندس يستمهايس يطراح و ليتحل

 ديمف کار ليپتانس عنوان به توان يم را ياگزرژ.  است شده يگذار هيپا ياگزرژ فهومم اساس بر دوم قانون ليتحل

 شود يم محاسبه يانرژ زانيم اول قانون ليتحل در کرد فيتعر طيمح به نسبت يانرژ مختلف يشكلها تيفيک اي

 از يناش ياگزرژ فاتتل زانيم ، دوم قانون ليتحل در كهيصورت در شود قائل حرارت و کار نيب يتفاوت نكهيا بدون

 يم صورت يتراکم يها كليس توسط "معموال ديتبر و مطبوع هيتهو[1]. گردد يم ها،محاسبهيريناپذ برگشت

 اين به باتوجه. رنديگ يم بهره برق يروگاههاين در يديتول ستهيالكتر از ها كليس نيا .(الف -1-1شكل) رديگ

 به عيتوز شبكه قيطر از يديتول ستهيالكتر. است درصد 40 هاروگاهين راندمان مقدار مميماکز هامروز ،يتكنولوژ

 يم آزاد يليفس يها سوخت ازسوختن که است يانرژ درصد 40 تنها مقدار نيا که رسد يم کننده مصرف دست

 جاديا وباعث رود يم هدر به هاآن از ياديز وبخش شوند يم سوزانده يليفس يها سوخت از يميعظ حجم. شود

 يروگاههاين نييپا راندمان اگر. گردد يمxNOو2CO مانند ييگازها ديتول رينظ يطيمح ستيز يها يآلودگ

 در کمپرسور وجود ليدل به.  بود نخواهد ريچشمگ يتراکم ديتبر يها كليس بازده,  ميکن لحاظ زين را برق ديتول

 يومسكون يادار يها ساختمان در. باشد يم باال يمتراک يها ستميس برق مصرف ها ستميس نيا ساختمان

 ديتبر يها ستميس.  دهد يم اختصاص خود به را ساختمان در يمصرف برق از ياديز سهم "معموال کمپرسور،

 وسروصدا بوده ياديز استهالک يدارا(  کمپرسور وجود ليدل به )اديز متحرک قطعات بودن دارا ليدل به يتراکم

 ستيز مشكالت يتراکم ديتبر يها كليس در استفاده مورد يها مبرد گريد يسو از. دارند ياديز زائد ارتعاشات و

 يبرا ياديز اريبس وتالش تقاضا امروزه.دارند يپ در را اوزون هيال به بيوآس نيزم کره شيگرما رينظ يطيمح

 يها ستميس د دارند.کهوجو استفاده مورد يها يتكنولوژ بهبود و  يانرژ ريدپذيتجد ازمنابع استفاده گسترش



 
 
 

 

 ارزان يانرژ منبع كي که يوقت خصوص به ديتبر نوع نيا .  (ب-1-1شكل) آنهاست ي جمله از يجذب ديتبر

 يستمهايس ، شيسرما صنعت در .دارد تياهم باشد ارياخت در  وسيسلس درجه 200تا 100  يدما با متيق

 توجه مورد کمتر ، بخار يتراکم يكيالكتر يستمهايس هب نسبت کمتر راندمان و باالتر هياول نهيهز ليدل به يجذب

 استفاده و يكيالكتر يانرژ مصرف تيريمد ، يمصرف کل يانرژ مانند ييفاکتورها اگر وجود نيا با.  اند گرفته قرار

 نيا.  باشند ديمف اريبس توانند يم يجذب يستمهايس رنديگ قرار توجه مورد گريد يكلهايس ياتالف يگرما از

 اي شيسرما جهت گرم اي و سرد آب و کنند يم مصرف را گريد يكلهايس از يخروج ياضاف يگرما استمهيس

 . شوند يانرژ ليتبد راندمان بهبود باعث و کرده ديتول شيگرما

 

 يجذب ديتبر كليس( ب                                  يتراکم ديتبر كليس( الف

 

 .[1] يجذب ديبرت كليس(ب يتراکم ديتبر كليس(  الف.  يتراکم و يذبج ديتبر يها كليازس يينما( : 1-1)شكل

 شيافزا باعث خاص يماهها در مصرف كيپ جاديا آن دنبال به و شيسرما صنعت بخش در برق مصرف شيافزا با

 يروش ديجد يروگاههاين ساخت با سهيمقا در که است شده مصرف کاهش جهت يزير برنامه و تيريمد تياهم

 يستمهايس از استفاده ، مصرف کاهش يراستا در نيمحقق توجه مورد يروشها از يكي.  باشد يم تر ياقتصاد

 و  1مونترال پروتكل به توجه با نيهمچن. باشد يم يورود يانرژ عنوان به حرارت از استفاده لحاظ به يجذب

 ستيز لحاظ از يجذب يستمهايس از استفاده ، ستيز طيمح با سازگار عامل اليس از استفاده جهت 2وتويک

 .دنباش گريد يروشها با سهيمقا در يمناسب روش تواند يم زين يطيمح

  يد جذبيتبر یكل هايس -1-2

1. Montral Protocoll 1988               2.Kyoto Protocoll 1997 



 
 
 

 

ستفاده از ابا  1850در سال  يستم جذبين سيکشف شد،اما اول 1777در حدود سال  يش جذبيسرما يمبان     

د يستم تبريك سي 1859، در سال  يبرادر و 2ندنايد. کار فرديابداع گرد 1ك توسط کار ادمونديد سولفورياس

كا به نام يراالت متحده آميرا در ا ياقتصاد يستم  جذبين سياول 1860کرده و در سال  ياک طراحيآمون_آب

د در نيفرآ مختلف يبه منظور خنك کردن بخش ها ياريبس يجذب يلرهايچ خود ثبت نمود.تا آخر قرن نوزدهم ،

رق، مت بيقو کم شدن  يبرق يگرفتند. با ظهور کمپرسورها يرد استفاده قرار ممو يميو پتروش يميع شيصنا

ها لرين چيزار ابرق با يش مجدد بهايخ ،افزاين تاريافته و بعد از ايکاهش  1930تا سال  يجذب يلرهايفروش چ

وع آغاز طبمه يبه منظور کاربرد در تهو يش جذبيسرما ينه يدر زم يقاتي، تحق 1936ا نمود.در سال يرا اح

 يل دهه ياوا بوده اند. در يجذب يلرهايفروخته شده از نوع چ يلرهايدرصد از چ 40، 1960 يد.تا دهه يگرد

ه هزار ز پنجااد در سال به کمتر ياز هفتصد هزار تن تبر يجذب يلرهاي، کمبود گاز باعث کاهش فروش چ 1970

ت نمود يبه فعال شروع يبرق يخچالهايد يتول ينه يکه در زم يين شرکت هاياز اول يكيد. يد در سال گرديتن تبر

 د .يس گرديتأس 1902بود که در سال  3شرکت سرول

 ده بوديدابداع گر يسوئد يان مهندسيکه توسط دانشجو يگاز يخچال جذبياز ين شرکت امتي، ا1925در سال 

در سال   Electroluxد يجد يخچال جذبيبه بازار عرضه نمود.  Electrolux AB نموده و با نام يداريرا خر

در دهه  د آنيولرا تا زمان توقف ت يجذب يخچال هاين يد و شرکت سرول اياالت متحده گرديوارد بازار ا 1926

دو منظوره  يبلر جذ ين چيد انبوه اوليتول 4ترين به بازار عرضه نمود. شرکت يعيار وسياس بسيدر مق 1950 ي

  .آغاز نمود 1970کرد،در سال  يآب را که با بخار کار م _ ديتوم برمايل ي

،  يدولت ياست هايبه سوخت مناسب و س يموجود در رابطه با دسترس يها ين نگرانيو همچن يعيمت گاز طبيق

رو به کاهش  1980 يتا دهه  1970 يكا در اواسط دهه يد شده توسط آمريتول يجذب يلرهايد که چيباعث گرد

افته است، اما يش يافزا يكا تا حدودياالت متحده آمريدر ا يجذب يرهالي، فروش چ 1990 يل دهه يد.از اواماين

ش يافزا يبه طور تصاعد 1970 ين و کره از اواسط دهه يمانند ژاپن،چ يدر کشورها يجذب يلرهاياستفاده از چ

 [2]. دا کرده استيپ

  يد جذبيكل تبريسعملكرد   -1-2-1

1. Carre Edmond     2. Carre Ferdinand       3. Servel     4.Trane                                                                                                



 
 
 

 

ل ين دلي.به هممي باشدكل يبه س يك منبع خارجيت از نتقال حرارا يستمها بر مبناين سيعملكرد ا     

ند يرآفشوند.در هر  يم يطبقه بند 1ييبا محرک گرما يستمهاياغلب تحت عنوان س يد جذبيتبر يستمهايس

باشد.  يط ميمح "ه گرمتر معموالين ناحيشود که ا يه گرمتر منتقل ميه سرد به ناحياز ناح يانرژ ،يديتبر

وجود  ر آنهادن تفاوت که کمپرسور يبخار هستند. با ا يد تراکميتبر يكلهايانند سهم يد جذبيتبر يكلهايس

رد پس از خروج از اواپراتور به رسم شده است ، مب( 2-1) بخار که در شكل يد تراکميتبر يكل هايندارد. در س

ط گرم يحمر به سوبرند تا گرما را در کندان يآن را باتراکم به کمك کمپرسور باال م يصورت بخار است و دما

ده آل ،برابر انتگرال يدار تراکم ايان  پايند جريك فرآيمنتقل کند.کار الزم در  vdp ن عامل يتر ياست . اصل

خصوص ن حجم ميبخار ،ا يد تراکميتبر يكلهايال است . در سيزان کار تراکم ، حجم مخصوص سيکنترل م

رآن داست که  يكليس ين مشكل طراحيغلبه برا يك راه براياد است.يززياز نينن کار مورد يباال است بنابرا "نسبتا

 . ابدي يکاهش م يبطور قابل مالحظه ا ين روش کار وروديشود وبا ا يع فشرده ميبخار ، ما يبجا

 

 

 

 

 . 

 

 .[1](:  سيكل تبريد تراکمي بخار2-1شكل)

 

همان  ين عموديه است که سمت چپ خط چش داده شديساده نما يد جذبيكل تبريك سي( 3-1)در شكل 

.سمت تبخيرکنندهر انبساط وي، ش چگالنده وجود دارد که عبارتند از يد تراکميكل تبرياست که در س يياجزا

 ن شده اند.يگزيگر جايکمپرسور چهار جزء د يراست آن بجا

 ژنراتور -1

 جاذب -2
1.Heat-driven system 



 
 
 

 

 پمپ -3

 ر انبساطيش -4

ا يع يه مارند کت را داين خاصيعات به عنوان جاذب ايمااز  يکنند که بعض ين اساس کار ميكلها بر اين سيا

 ييكلهايدر س د است.يوم برومايتين جاذبها لياز ا يكيدر خود جذب کنند . يط مشخصيگر را در شرايبخار د

وسط تاپراتور ز اوا يشود ، بخار آب خروج يد به عنوان جاذب استفاده ميوم برومايتيکه آب به عنوان مبرد و ل

 يمش يزااف چگالندهن محلول توسط پمپ محلول ، تا فشار يشود و سپس ا يد جذب ميم بروماويتيع ليما

ه و به ب جدا شدل جاذشود و از محلو يابد.در ژنراتور با دادن گرما به محلول فشار باال ، مبرد )آب( بخار مي

ظ يلغد يوماوم بريتيدهد . محلول ل يانجام م تبخيرکنندهد را در يرود و سپس عمل تبر يم چگالندهسمت 

 گردد. يباز مجاذب کند و دوباره به  يدا مير انبساط کاهش فشار پيك شيق يز از طرين

باشد ، اما  ينشان داده شده است م ( 3-1مانند آنچه در شكل) يجذب يكلهايسعملكرد  ياگر چه اساس کل

 يداول ممت يبترک. از انواع خاص خود را دارد يال مبرد و جاذب آن ، طراحيبا توجه به نوع س يستميهر س

 د را نام برد. يوم برومايتيل _اک و آب يآمون _توان آب 

 

 

 .[2]يد جذبيكل ساده تبريس نمودار: ( 3-1)شكل



 
 
 

 

 

 

 اکيآمون–آب  يجذب یكلهايس -1-2-2

كل ين نوع سي.در اش دارنديدر صنعت سرما ياديامروزه کاربرد ز اکيآمون _آب  يجذب يكلهايس     

 يكل ساده جذبيك سي  نمودار( 4-1)کند. در شكل يک به عنوان مبرد و آب به عنوان جاذب عمل مايآمون

اين سيستم انرژي مورد نياز در ژنراتور را از کلكتورهاي اک رسم شده است.يآمون -ال عامل آبيبا س

 يمقدار "الاز ژنراتور معمو ياک خروجياک ، بخار آمونيآمون_آب يكل هايدر سدريافت مي کند.خورشيدي 

ر انبساط را دارد و به ياحتمال انجماد در ش چگالندهن بخار آب پس از عبور از يز در خود دارد که ايبخار آب ن

 چگالندهد تا از ورود بخار آب به دهن يقرار م 1ك سو کنندهيكل ها پس از ژنراتور ين سيل در اين دليهم

)77(اک يانجماد آمون نييپا يكل ، دماين نوع سيا يت اصليشود. مز يريجلوگ 0C سه با ياست که در مقا

ت در استفاده از آن ياک باعث محدوديبودن آمون ين را انجام دهد. اما سمييپا يش تا دمايتواند سرما يآب م

ار خطرناک باشد . يتواند بس ياک ميل نشر گازآمونيبدل يو تجار يمسكون يشده است .در مصارف ساختمانها

ستم ياست. خواص س 5/0ب عملكرد آنها در حدود يباشد و ضر يتن م 25تن تا  3لرها از ين چيت ايظرف

 باشد: ير ميبه طور خالصه به صورت ز ياکيآمون يجذب

 

 سروصدا يکارکرد آرام و ب -1

 بودن يسم -2

 باال "با فشار نسبتا يستم هايعدم استفاده در س -3

 اکيآمون يخورندگ -4

  پمپ است ياز به کار کم فقط براين -5

 وجود دارند  يشتريقطعات ب يكل جذبيدر س -6

1.Rectifier 



 
 
 

 

 
 

 . [1]اکيآمون –ال عامل آب يبا س يد جذبيكل تبريس ( :4-1)شكل

 

 باشد: ير ميبه شرح ز ياکيكل آمونيباال بردن راندمان س يروش ها

ر يفايدر رکت  ر(.يفاي)رکت باال بردتوان  يافت ، راندمان را ميان خواهد يجر تبخيرکنندهکه در يل آبيتقل  -1

 گردد. ير شده ، به ژنراتور بر مياک( تقطيآمون يبخار آب  و ) قدر يم داشت. مقداريل آب سرد خواهيکو

 (5-1شكل)

ننده به که از جذب ک غليظ محلول باشد ين جذب کننده و ژنراتور ميب يك مبدل حرارتيقراردادن  -2

سرد خواهد  ،گردد  يژنراتور که به جذب کننده برم رقيقمحلول شود، گرم شده و  يژنراتور فرستاده م

 .شد

اال ب يه برالين وسيخواهد شد ا چگالندهکه احتماال وارد  يعينقصان مقدار ما يزر برايك آناليقرار دادن  -3

ه بن ييز پاارارت ن و انتقال حييکه با حرکت محلول از باال به پا يباشد به طور يبردن راندمان مولد م

 دد.گر يم مانده دوباره به جاذب بر يف باقيجدا شده و آب و محلول ضع غليظاک محلول ي آمونباال

 . [4] (5-1شكل)



 
 
 

 

 

 

 .[1]ل شدهيتكم يد جذبيكل تبريس( : 5-1)شكل

 

 ديوم برومايتيل _آب  يجذب یكلهايس -1-2-3

 وميتيل و مبرد انعنو به آب آن در شد اشاره "قبال که نطورهما ديبروما وميتيل _ آب سيكلهاي جذبي در     

 در محلول نيا ، تاس فرار ريغ "نسبتا ديبروما وميتيل كهييآنجا از. رود يم کار به جاذب عنوان به ديبروما

 يكلهايس گريد طرف از. شود برده کار به تواند يم کند يم جاديا تيمحدود ، محلول بودن يسم که يموارد

 يدما مبردو عنوان به ازآب  استفاده سبب به. دارند کردن سرد در ييدما تيمحدود ديبروما وميتيل _ آب

 لرهابطوريچ نيا.  ميبرسان گراد يسانت درجه صفر از کمتر به را تبخيرکننده يدما ميتوان ينم آن انجماد

.... و نهايتورب كرويم با همراه و روگاههاين تيظرف شي،افزا يتجار و يمسكون يساختمانها شيسرما در يعيوس

د ساخته يبرتتن  2600تن تا  10از  "حدودا ديتبر مختلف يتهايظرف در که رنديگ يم قرار استفاده مورد

 (6-1)در شكل از انواع آن نوع تك اثره است که يكياست.  2/1تا  7/0ن يب عملكرد آنها بيو ضر شوند يم

 . [4]نشان داده شده است 



 
 
 

 

 

 

 .[4] ديوم برومايتيآب لبريد جذبي تكل يس( : 6-1)شكل 

 

 

 1يوژنيفيد يد جذبيكل تبريس -4-2-1

اک بعنوان ياختراع شد که آمون 3و مونترز 2توسط پالتن 1928در سال  ديفيوژني جذبي ديچرخه تبر     

رد د ندان دستگاه وجويکه قطعات متحرک در ا يياز آنجا .مبرد و آب به عنوان جاذب درآن نقش دارد

ده ات استفاو ادار ستم ها اغلب در هتل هاين سيباشد. ا يآرام و قابل اعتماد م ديفيوژني يد جذبيبرستم تيس

ال ين سعنوا كل بهين سيگردد که در ا يم استفاده مياثر مانند هل يك گاز بيستم از ين سيگردد در ا يم

 ف و فشاريضع ن قسمت فشاريب ياثر تعادل يتوان با استفاده از گاز ب يرد ميگ يسوم مورد مطالعه قرار م

ي که با سيستم هليم به عنوان گاز بي اثر بر هيدروژن برتري دارد. ضريب عملكردستم بوجود آورد. يس يقو

ژن مي اثر آن هيدرو هليم به عنوان گاز بي اثر کارميكند  بيشتر ازسيستمي خواهدبود که گاز بي

براي  30/0الي  25/0يفيوژني در غلظت بين باالترين ضريب عملكرد درسيستم هاي تبريد جذبي دباشد

 .[5] محلول غليظ ، بدست مي آيد



 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .[5]  يوزنيفيد يد جذبيكل تبريس: ( 7-1شكل )

 

 :ديفيوژني يجذب ديتبر كليس ی نهيزم در شده انجام مطالعات بر یمرور -1-2-5

 يانرژ از تفادهاس ازجمله آن يها تيمز و يذبج ديتبر يها كليس از استفاده افزون روز رشد به توجه با     

 شيافزا ها كليس نيا يرو بر مطالعات ، ستيز طيمح با سازگار عامل اليس و يكيالكتر يانرژ يجا به ييگرما

 ليتحل العاتمط نيا ياصل قسمت که اند پرداخته آن يبررس به مختلف يها نهيزم در نيمحقق. است کرده دايپ

 دوم و اول انونق براساس يبرخ و كيناميترمود اول قانون اساس بر آنها از يبرخ. باشد يم كليس يكيناميترمود

 نيا از يادتعد. است شده يبررس مختلف عوامل ريتأث و. است گرفته صورت ، ياگزرژ ليتحل اي كيناميترمود

 . است شده آورده ادامه در مطالعات

 پرداختند (1-8)شكل ديفيوژني يجذب ديتبر ستميس كي يتجرب يبررس به وهمكارانش 1خرنيسر 2002 سال در

 تي ظرف. کردند تست بار 1/6ميهل فشار كي يبرا وات 2500 تا1000 نيب يورود يگرما با را ستميس نيوا .[6]

 ريمق اد نيب  س هيمقا. آوردن د بدس ت 15/0  تا /09 نيب عملكرد بيضر با وات 180  تا100 نيب را يکار خنك

1.Diffusion Absorbtion  Refrigeration Cycle     2.Platen     3.Munters      



 
 
 

 

 س تميس ييکارآ يرو يقو ريتأث كي تبخيرکننده و جاذب در جرم انتقال مقدار که داد نشان شده محاسبه و يواقع

حاص ل م ي شود يم  بخ ارتبخيرکنن ده مبرددر تمام که يزمان ييکارآ مميماکز ستميس نيادر( .9-1)شكل دارند

 انيجر به تنها يکار خنك تيظرف.بود حباب پمپ نقش وآن افتي دست زين يگريد مهم جهينت به خرنيسر. شود

 يط ور دي با حب اب پم پ يطراح.باش د يم ثروم آن يرو زين عيما محلول چرخش نرخ بلكه. ستين وابسته مبرد

 .شود برقرار مبرد و محلول انيجر نيب توازن باشدکه

 

 

 

 .[6] ديفيوژني يجذب ديتبر ستميس از كيشمات يينما( : 8-1)شكل

1.Srikhirin 



 
 
 

 

 

 

 .[6] شده محاسبه و يواقع يکار خنك تيظرف نيب سهيمقا(: 9-1)شكل

 4سوکالكترول توسط که ديفيوژني يجذب ديتبر ستميس كي مطالعه به 2003 سال در 3يلو و  2نگيجل و 1زهر

 نيا در است شده يگذار هيپا دروژنيه و آب اکيآمون يکار جزء سه س براسا که پرداختند بود شده ساخته

 ودش يم جدا ژنراتور در غليظ محلول از اکيآمون بخار ستميس a1 يم باال حباب پمپ درون بخار يها حباب و 

. ابدي يم انيجر ريفايرکت درون بخار.  شوند يم خارج حباب پمپ از رقيق محلول و آب _  اکيآمون بخار.  روند

)1(شود يم کندانس آب بخار که ييجا d1(وندديپ يم فيضع محلول وبه( eانيجر چگالنده به خالص اکيآمون 

 خنك کردن فراهم يبرا گاز ييگرما مبدل و شده چگالش اکيآمون يمجرا وندديپ يم تبخيرکننده به و ابدي يم

)4(شده خنك عيما اکيآمون ، تبخيرکننده يورود در. هستند متصل بهمتبخيرکننده  تا ، انبساط از قبل يکار a 

 يم دايپ افت ييجز فشار و کند يم مالقات يگاز ييگرما مبدل از عبور از بعد را جاذب از افتهي انيجر روژنديه ،

 مبدل غليظ محلول به و شود يم بيترکرقيق  محلول با اکيآمون جا آن در و شود يم جاذب وارد سپس و کند

 و گردد يم ژنراتور وارد غليظ محلول و ابدي يم انيجر تبخيرکننده يورود طرف به زين دروژنيه گاز و گردد يم

 هر يبرا را يانرژ و جرم يبقا معادالت همكارانش و زهر( . 10-1)شكل.   شود يم کامل كليس بيترت نيا به

 يتجرب اطالعات با سهيمقا لهيبوس مدل جينتا. ندپرداخت مسئله حل به يعدد بطور و نددآور بدست چرخه جزء

 مختلف طيشرا تحت كليس يکارآئ يبررس. است گرفته قرار دييتأ مورد RDA5 يها ستميس يبرا شده منتشر



 
 
 

 

 بدست اکيآمون يجرم نسبت 3/0 تا 2/0 يقو محلول غلظت محدوده يبرا  ييکارآ نيبهتر که دهد يم نشان

. ابدي يم کاهش  DAR چرخه ييکارآ شود کمتر خلوص درجه هرچه که برد يپ توان يم نيهمچن . ديآ يم

 دستگاه كي ييکارآ بيضر و. باشد يم دروژنيه از اثربهتر يب گاز عنوان به ميهل دهد يم نشان همطالع باالخره

DAR  [5]باشد يم دروژنيه از باالتر اثر يب گاز عنوان به ميهل با. 

 

 

 

 

 [5]. ديفيوژني يجذب ديتبر كليس كيشمات ينما: ( 10-1) شكل

1.zohar     2.Jelinek     3.Levy     4.Electrolux Sweden    5.Diffusion Absorbtion Refrigeration      



 
 
 

 

 

 .[5]اثر يب گاز نوع و ژنراتور يدما براساس عملكرد بيضر راتييتغ :(11-1)شكل

 

 [5]. ريفايرکت در خلوص درجه اساس بر دما راتييتغ : (12-1)شكل



 
 
 

 

 عامل اليس اب يجذب ديتبر كليس در زنراتور نهيبه يدما کنترل و مطالعه 2001 سال در همكارانش و 1فرناندز

– آب عامل اليس با يجذب ديبرت كليدرس که دهد يم نشان يبررس نيا جينتا و نموده ارائه را اکيآمون آب

 مقدار نيرشتيب (COP) ستميس عملكرد بيضر آن در که است ييدما ، (OGT) زنراتور نهيبه يدما ، اکيآمون

 صورت ياگزرژ يرسبر آن در که باشد يم اول قانون به توجه با ستميس يپارامتر ليتحل كي مطالعه نيا. دارد را

 راتييتغ يترپارام مطالعه در. است گرفته صورت يوتريکامپ برنامه كي کمك به كليس يمدلساز . است نگرفته

 وجود با ستا شده ديتاک که کنند يم يبررس هستند ثابت پارامترها هيبق كهيهنگام را پارامتر چند اي كي

 گسترده وبطور شدبا يم ديمف اريبس ها ستميس مطالعه در روش نيرات،اييتغ از يبعض گرفتن دهيناد و تهايمحدود

 تينهاودر اند کرده مشخص مختلف يدماها راتييتغ يبررس با سپس. است شده استفاده آن از مقاالت در

 يها شكل در دامها در آن يها يمنحن از دونمونه.کردند ارائه كليس در ژنراتور نهيبه يدما کنترل يبرا يستميس

 [7]. است شده آورده( 14-1) شكل و (1-13)

 

 

 

 .[7] دهکنن خنك آب مختلف يدماها در ژنراتور يدما به نسبت عملكرد بيضر راتييتغ( : 13-1)شكل

 

1.Fernandez 



 
 
 

 

 

 . [7]اواپراتور تثاب يدما در کندانسور و جاذب يدما به نسبت ژنراتور نهيبه يدما راتييتغ( : 14-1)شكل

 

 شده شارها آن به ، اکيآمون – آب عامل اليس با يجذب ديتبر كليس مورد در مقاله نيا در که يجينتا ازجمله

 :از عبارتند

 

 .ابدي يم ،کاهش تبخيرکننده يدما کاهش اي چگالنده و جاذب يدما شيافزا با كليس عملكرد بيضر -1

 .شوند يم عملكرد بيضر کاهش باعث همواره يكيناميترمود يهايريناپذ بازگشت شيافزا -2

اين  کمك به ميانتو يم ميکن يم يبررس عملكرد بيضر به نسبت را ژنراتور يدما راتييتغ كهيهنگام -3

 .[7]ميبرس ژنراتور نهيبه يدما تغييرات به

 نيا( 15-1) شكل در.  اند پرداخته ديفيوژني يجذب ديربت ستميس دو يبررس به همكارانش و زهر گريد مطالعه در

 راست تسم شكل در شده دهيچگال اکيآمون که است نيا در كليس دو تفاوت است شده داده نشان ستميس دو

 يبقا عادالتم.  رديگ ينم انجام يکار خنك نيا چپ سمت شكل در يول شود يم خنك اواپراتور به ودور از قبل

 اند شده حل EES زاراف نرم از استفاده با ومعادالت.  اند شده داده توسعه كليدوس يها مولفه يبرا يانرژ و جرم

 ستميس از التربا درصد 20-14 درحدود يکار خنك بدون  DAR ستميس يئآکار که دهند يم نشان جينتا

DAR [8]. باشد يم يکار خنك با. 



 
 
 

 

 

 الف(سيستم با خنك کاري                                                   ب(سيستم بدون خنك کاري

 .[8]ديفيوژني جذبي تبريد سيستم دو از نمايي( : 15-1) شكل

 
 اساسبر  كليس دو در غليظ محلول غلظت براساس COP به مربوط يها نمودار( 17-1(  )16-1) درشكل

 .است آمده بدست همكارانش و زهر ژنراتورتوسط يدما



 
 
 

 

 

 .[8] يکار خنك با ژنراتور مختلف يدماها در غليظ محلول غلظت براساس ييکارآ( 16-1) شكل

 

 .[8] يکار خنك ژنراتوربدون مختلف يدماها در يقو محلول غلظت براساس ييکارآ( 17-1)شكل

 نمودند يساز هيشب و يطراح را يديخورش يوزنيفيد يجذب ديتبر دستگاه 2007 سال در 2يگبس و 1ياچويچا

 يم يخانگ مصارف يبرا ديفيوژني يجذب ديتبر ستميس در يديخورش يانرژ از استفاده يطراح نيا از هدف

 يم نشان آمده تبدس جينتا دهد يم نشان را ديفيوژني يجذب ديتبر كليس كيشماتشكل  ( 11-2) شكل.باشد

 مارس ديتول يبرا ميهل اثر يب گاز از استفاده و اکيآمون آب عامل اليس با ديفيوژني يجذب ديتبر چرخه که دهد

 900 حدود در توان كي به توان يم يديخورش کلكتور كي وبا باشد يم مناسب اريبس ديخورش يانرژ لهيبوس

1.chaouachi     2.Gabsi 



 
 
 

 

 در COP فشار شيافزا با که دهد يم نشان( 19-1) شكل.رسيد  باشد يم مناسب يخانگ مصارف يبرا که وات

 . [9] ابدي يم شيافزا ژنراتور يدما مختلف ريمقاد

 

 .[9] ديفيوژني يجذب ديتبر كليس:  (18-1)شكل

 

 

 . [9]ژنراتور يدما به ازاي تغييرات COP راتييتغ : (19-1)شكل



 
 
 

 

 

 . [9] تبخيرکننده تلفمخ يدماها در ژنراتور يدما براساس  COP راتييتغ : (20-1)شكل

 كليس كي رموردد كيناميترمود دوم و اول قانون يبررس به همكارانش و 1مورئرا کوستا دا اياوان 2005 سال در

 نيشتريب که ندده يم نشان جينتا پرداختند ميهل اکيآمون آب يکار لايازس استفاده با ديفيوژني يجذب ديتبر

 برگشت ورژنرات يدما شيافزا با که گردد يم مشاهده. باشد يم جاذب وتبخيرکننده  در هايريناپذ برگشت

 . [10] ابدي يم کاهش  C.O.Pكهيدرحال. ابدي يم کاهش تبخيرکننده و چگالنده در هايريناپذ

 

 [10] . تبخيرکننده يدما و ژنراتور يدما براساس ييکارآ راتييتغ( : 21-1)شكل

1.Evania da Costa Moreira 



 
 
 

 

 

 . [10]غليظ محلول غلظت و نراتورژ يدما براساس ييکارآ راتييتغ( : 22-1)شكل

 

 لوله ، عنوان تحت ييگرما يها لوله ديجد يکاربردها درمورد را يمطالعات 2000 سال در همكارانش و 1رنفياسم

 را... و يكيناميدروديه الكترو ، يگرانش ، ينگييمو مختلف يروهاين کاربرد آنها. کردند منتشر سرمازا ييگرما يها

 مورد در شده انجام قاتيتحق يبررس ي جهينت واقع در مطالعات نيا.نمودند يبررس ها مستيس نيا ساختمان در

با معلوم شدن مقدار گرماي ورودي به ترموسيفون و  . بود شده انجام رياخ يها درسال که بود ها ستميس نيا

يستم ساختار بدست آمده است. در اين س0 /09مقدار ضريب عملكرد اين سيستم  تبخيرکنندهگرماي خروجي از

به انتقال سيال عامل کمك مي کند و در نتيجه تأثير زيادي بر روي چگالنده و  تبخيرکنندهمتخلخل در قسمت 

 . [12,13]کارآيي سيستم دارد 

 تبخيرکننده -1

 چگالنده -2

 جداکننده )دفلگماتور( -3

 جاذب -4



 
 
 

 

 ترموسيفون -5

 فتيله متخلخل -6

 ين تبخيرکننده وجاذبکانال رابط ب-8 -7

 

شده است که ب راي خن ك ک اري ب ا  ديفيوژني لوله گرمايي نشان دادهم تبريد جذبي ستي( س23-1درشكل)

ه از هم انطور ک ه اس ت و به بررسي تجربي اين سيكل پرداخت  اسميرنفظرفيت پائين استفاده مي شود .که 

دما در نقاط مختلف اين سيكل بدست آمده است همچنين مقادير ان رژي ورودي  ( مشخص است24-1شكل)

خ واهيم ( 23-1ب ه تحلي ل ان رژي و اگ زرژي ش كل) حاض رما نيز در کار اندازه گرفته شده است. وخروجي 

 .پرداخت

 

 

 . [12]ييلوله گرما ديفيوژني يد جذبيستم تبريع دما در سي( : توز24-1شكل)

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 ل دهنده يتشك یو اجزا 1ييلوله گرما -3-1

ه دين ايولاشاره کرد. ا ييگرما يتوان به لوله ها يگرما مافت يزات بازين تجهين و پر بازده ترياز جالب تر     

 1942در سال  يرن فن آويبه ا ين نگاه جديدر انگلستان ارائه شد.اول 2نزيتوسط پرک ييمربوط به لوله گرما

رد مطرح ک يكا کار ميد در شرکت جنرال موتور در آمريك مهندس تبريکه به عنوان  3توسط گالر يالديم

 4گراور توسط 2196در سال  "تاين که نهايماند تا ا يباق يده و مباحث تئوريقدام در حد ان ايكن ايشد، ل

و  يعاتمطال ياز کشورها برنامه ها ياريبس يالديم 1970. از سال شد ساخته  ييگرما ين لوله ياول

رش ستگبعد  يقات در سالهاين تحقيآغاز نمودند. ا ييگرما يلوله ها ينه يخود را در زم يقاتيتحق

ه يورد شبمكا در يو همكاران در آمر 5ير فقرير اموفسوپر يقات آقايتوان به تحق يافت که مي يريچشمگ

اه اتاوا در مورد و همكاران در دانشگ 6يانگ لي يل ناسلت ، مطالعات آقايبر اساس تحل ييگرما يلوله  يساز

اکبر  ياقات آقيز تحقيها و ن 7فونيتوسط ترموس يمخابرات يدستگاهها يل خنك کننده يوسا يه سازيشب

 ر دانشگاه ملبورن اشاره کرد.يدپذيتجد يها يژزاده در گروه انر

 وزه لوله. امرمورد توجه قرار گرفته است ييگرما يو ساخت لوله ها يطراح يدو دهه گذشته تكنولوژ يدر ط

ك يا در گرم انتقال شوند. در عمل ين کارکرد شناخته ميبا بهتر ييگرما يبه عنوان مبدل ها ييگرما يها

 يبرا ييگرما يك لوله يباشد.  يم يحرارت يها ين هاديشتر از بهتريبرابر ب 500تا  يگاه ييگرما يلوله 

شت د. با گذشو يم ا انتقال گرما به کار بردهيافت يجهت باز "کند و صرفا يسته مصرف نميانتقال گرما الكتر

ه و امروز ه استبوجود آمد ياديرات زييآن تغ يد استفاده له ،در نوع ساخت و موارين وسيچهاردهه از عمر ا

.. و .. يستد ياانه هي، را ييفضا ينه هايه مطبوع ،سفيزات تهويشگاهها، تجهيشاهد استفاده از آن در پاال

ل انتقا يت باالسرع ار باال ،يبس يت انتقال گرماير قابلينظ ييمشخصه ها يدارا ييگرما يم . لوله هايهست

 ي. مو.... يرتاتالف اندک حرا ن ،يينه ساخت پايهز ساختار ساده ، كنواخت درجه حرارت ،يع يزگرما ، تو

 [14] . باشند

شود .  يارائه مدر ادبيات فن ج آن يله ارزشمند ادامه داشته که نتاين وسيقات در مورد ايدر حال حاضر تحق

ك يآن  ياز برايمورد ن يه يمواد اولز در دسترس بودن يو ن ييگرما ياگرچه ساده بودن ساخت لوله ها

1.Heat pipe     2.Perkinez     3.Galer     4.Graver     5.Amir Faghari     6.Yang lee     7.thermosyphon 



 
 
 

 

آلمان  مثل ژاپن ، يصنعت يرا به وجود آورده است  ودر کشورها ين فن آوريشرفت ايپ يبرا يل قويپتانس

ران آن طور يشناخته شده اما متأسفانه در ا يزان قابل توجه ايبه م ين فن آوريا ياالت متحده کاربردهايوا

ن رابطه يمقوله وجود نداشته وتنها به چند مقاله انگشت شمار در ا نيبه ا يكرد جديسته است رويکه شا

 بسنده شده است.

 يانرژ نندهکو مصرف  يكيهستند که فاقد هر گونه قسمت مكان يساده ا "زات نسبتايتجه ييگرما يلوله ها 

ر و يبختد نيآزات با فرين تجهيشوند . ا يانتقال گرما به کاربرده م ياافت يجهت باز "باشند و صرفا يم

ك لوله يد . شون يان سرد ميان گرم به جريسبب انتقال گرما از جر که درون آن هاست يال عامليس يچگالش

خلخل ط متيك محيبسته با اشكال گوناگون و  يك محفظه يك لوله با يل شده است از يتشك ييگرما ي

ه سبه  "وماله عمن لويتعادل است. اال که با بخارش در يکند و باالخره س يفا ميتله ( که نقش پمپ را اي)ف

 فونيرموسانند تماز کاربردها  يشود که البته در بعض يم ميك و چگالنده تقسياباتيآد ر کننده ،يقسمت تبخ

ر شكل د. دشو يك صرف نظر مياباتير کننده و چگالنده انجام شده و از طول آديها براساس دو قسمت تبخ

 [13]ارائه شده است. ييك لوله گرماي ينده ل دهيتشك ياز اجزا يکل يي( نما1-24)

 

 

 [13]ييك لوله گرمايساختار ساده :  (24-1شكل )

  1مخزن -1-3-1

 نتقالا يباال بيبا ضر يبسته شده و جنس آن از مواد "که ازدو طرف کامال يان تهياست م يمخزن ، لوله ا   

 باشد. يم شه و ...يوم ، فوالد ضد زنگ ، شينيهمچون مس و آلوم يرسانش

1.Container 



 
 
 

 

م واد  ب اال از يل يخ يبا دما ييکاربردها يرد و برايگ يساخت مخزن مورد استفاده قرارم يز براين يتيمواد کامپوز

ط يرامكان ب ه ش ازات ، درون لوله را تاسرحد ين تجهيا يو بازده يارتقاء بهره ور يشود. برا ينسوز هم استفاده م

  د .ل شويع تبديا بخار به مايع به بخار يما کاهش دما ، ايش يافزا يکنند تا با اندک يك ميخالء نزد

 :شاره کردار يتوان به موارد ز يد در نظر گرفته شوند که ميچند با يدر انتخاب لوله مورد استفاده عوامل

 

 .ت جداره لوله مناسب بودن مقاوم -

ال يبا س نيآن همچن ياز رو يال عبوريس ييايميو خواص ش يمتناسب بودن جنس لوله باخورندگ -

 عامل مورد استفاده در آن .

 .دارهاز ج يرسانش يمقدار انتقال گرما ءو ارتقا ييل افت دمايباال جهت تقل ييت رسانايقابل -

 و ..... . يتراشكار ، يشكل ده ، يهمچون جوشكار ييندهايسهولت ساخت و انجام فرآ -

 . يدرجه حرارت کار محدودهمتناسب بودن جنس آن با  -

 [15,16].لهيال عامل و ساختار فتيبا س يت سازگاريقابل -

 

 

 متخلخل  1لهيفت -2-3-1

رود.  يبه شمار م يين قسمت لوله گرمايتر يشود، اساس ياد ميز ين نييله که از آن به نام واسطه مويفت     

 يال عامل در لوله يبه خواص س ااز آنه يدارد که تعداد يبستگ يمتعدد يتله به فاکتورهايانتخاب نوع ف

ال عامل از چگالنده به يانتقال س يبرا ينگيجاد فشار موئيله اين هدف و کار فتيدارد. مهمتر يبستگ ييگرما

 يسته ايال عامل را به نحو شايرا داشته باشد که س يين تواناين الزم است تا اير کننده است. عالوه بر ايتبخ

 پخش کند. ، ر کننده(يدهد ) در قسمت تبخ يند انتقال گرما رخ ميکه فرآ ييدر کل فضا

1.Wick     2.Wrapped screen     3.Mesh 



 
 
 

 

 

 ييك لوله گرمايل دهنده ياز اجزاء تشك يکل يينما: ( 25-1شكل )

 که ، يره طوکرد ب يم بنديت (تقسيتوان به دوگروه همگن و ناهمگن )کامپوز يتله ها را ميف يبه طور کل

ند نوع اچيو دز ا يتيکامپوز يتله هايساختار ف يل شده اند وليك نوع ماده تشكيهمگن فقط از  يله هايفت

ن دو گروه يا ي( چند نوع ساختار مختلف برا27-1( و )26-1مختلف استفاده شده است. در شكل ) يماده 

له ها ين فتير ادباشند.  يهمگن م يله هاين فتيمتداول تر زا 2يميتور س يله هايش در آمده است. فتيبه نما

نامند( دارد.  يله را مش مينچ از فتيفذ در هر ا)تعداد منا 3منافذ نسبت معكوس با تعداد مش ها ياندازه 

 ي . اندازهاشندب يمتداول از نوع همگن م يله هايگر فتياز د ، نتر شده از پودر انواع فلزاتيس يله هايفت

 يبه طور کل نند.ک يرا فراهم م ييباال ينگيئجه پمپاژ مويزتر بوده و در نتيله ها رين گونه فتيمنافذ در ا

ه ک يد. زمانابي يش ميله افزايگردد با کاهش قطر منافذ فت يجاد ميله ايکه توسط فت ينگيئومم فشار ميماکز

امل کمك ال عيز به پمپاژ سيجاذبه ن يرويرد ، نيگ يرکننده قرار ميقسمت کندانسور باالتر از قسمت تبخ

 ند باش يم ينيياپشار با منافذ درشت تر که قادر به پمپاژ ف ييتله هاين موارد از فيجه در ايکند در نت يم

 

 [15,17]. گردد  ياستفاده م

ك و ... ساخته ي، سرام يفلز يساچمه ها اف ،يال ، يفلز يميس ياز تورها ، له ها با توجه به کارکردشانيفت

 يل آن هم به تحمل بااليبرخوردارند که دل يعيك ها امروزه از کاربرد وسيمانند سرام يافيشوند.مواد ال يم

باشد.  يز( آنها ميار ريبس يل دارا بودن منفذهاي)به دل ينگيت موئيدر خاص يبازده يت بااليلو قاب ييگرما

 يمنظم م يبانيستم پشتيك سيازمند يباشدکه ن يو مقاومت کم م يعمده آنها سخت بياما ع



 
 
 

 

رفته به عنوان فتيله مورد توجه قرار گ يکربن ين سوء استفاده از تارهايبه ا 2000ن از سال يباشند.همچن

است.اين تارها داراي شيارهاي طولي مناسب بر روي سطح خود وفشار موئينگي باال بوده وپايداري شيميايي 

 يت انتقال گرمايظرف .شوند يساخته م بااليي نيز دارند. لوله هاي گرمايي که با استفاده از تارهاي کربني

 يآنها م يدرجه حرارت کار از متأثر ييگرما يمورد استفاده در لوله ها يباشند. جنس تور يرا دارا م ييباال

 باشد.

 

 
 له با ساختار همگنيچند نوع فت يمقطع عرض: ( 26-1شكل)

 



 
 
 

 

 

 له با ساختار ناهمگنيچند نوع فت يمقطع عرض : (27-1شكل)

تار ساخ ييناتوا در واقع يريله اشاره کرد. نفوذ پذيساختار فت يريتوان به نفوذ پذ يله مياز خواص مهم فت

ر يسمل در ال عامي، س باالتر باشد يريباشد. هرچه مقدار نفوذ پذ يال عامل ميانتقال س يتخلخل برام

 يد ماين زش شعاع منافذ آيله با افزايفت يريزان نفوذپذيرا متحمل خواهد شد. م يحرکت اصطكاک کمتر

 ه تستبتوان  يمگردد. از جمله  يمشخص م يتجرب يش هايتوسط آزما "معموال يريزان نفوذ پذيشود. م

ه ا بي ودر صفحه  يا خطي يان ممكن است به صورت شعاعين تست ها جرياشاره کرد. در ا يان اجباريجر

 صورت عمود بر صفحه باشد.

 

 

 

 [18]يان در تست اجباريجر يرهاياز مس يينما : (28-1شكل )



 
 
 

 

ش يآزما يه ين ناحرامويپ ال ،يت ساز نش يريجلوگ يز باشد. برايع نيا مايتواند گاز  يال مورد استفاده ميس

د، ر باشصفحه مورد نظ يرو يان خطيکه جر يشود. به عنوان نمونه زمان ياستفاده م يياز درز بندها

 ، شيماج حاصل از آزيگردد. نتا يان ميال بياز س ينيزان تراوش در حجم معيبه صورت م يرينفوذپذ

عدد  به صورت لهيتف يريدهد. نفوذ پذ يله ارائه ميخل فتثر و تخلؤ، شعاع م يريرا از نفوذپذ ياطالعات جامع

ر دزنمونه ان يمتر مع يك سانتيکه از  ياليعبارت است از حجم س يگردد . عدد گارل يان ميز بين يگارل

 [17] : شود يان مير بيبه صورت ز يکند. عدد گارل يقه عبور ميك دقيمدت 

 

(1-1) 

ز ضخامت يش به کار رفته و نيکه در آزما ياليس يد جنس و دمايبا يريبه نفوذپذ يل عدد گارليتبد يبرا

له وجود دارد که يفت يريتست شعاع موثر منافذ و نفوذپذ يبرا يمتعدد يم . روش هاينمونه را داشته باش

که توسط ساختار  ينگيمم فشار موئين تستها ماکزيد. در انشو يله استفاده ميف مشخصات فتيتوص يبرا

 ين تست ها ميا يح شود. از جمله يتواند تشر ياز شعاع موثر م يجاد گردد به صورت تابعياتواند  يله ميفت

ع اشباع يکه از ما يله ايك سمت فتين تست گاز تحت فشار به يجوش اشاره کرد. در ا يتوان به تست نقطه 

گر نمونه يد ياز سو ييکه حبابها يزمان ينگيابد. فشار موئي يش ميج افزايشود و فشار به تدر يده ميشده دم

 .گردد  يم يريشوند اندازه گ يخارج م

مت ر قسد يکم عرض وسراسر يارهايجاد شيله را حذف کرده و با ايفت ييگرما هاي از لوله يدر پاره ا

 ياز لوله هوع انن يگردد. ا يجاد مير کننده ايال از چگالنده به قسمت تبخيند انتقال سيلوله ، فرآ يداخل

 کاربرد يدارا ، ن و چگالنده در باال قرار داشته باشديير کننده در پايکه تبخ يموارد در "صرفا ييگرما

زان يمو است ال عامل مورد استفاده وابستهيبه خواص س يبه طور گسترده ا ييله گرمايانتخاب فت .هستند

د هو  يريپذنفوذ زانيم دارد.ميله رابطه مستقياندازه خلل و فرج فت باال عامل يت جذب سيو قابل يرينفوذپذ

 شود. ياد ميش شعاع منافذ آن زيله با افزايفت ينگيموئ
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