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 مكان يابي بهينه اجكتور در سيستم تركيبي تبريد جذبي با توجه به آناليز ترموديناميكي روش

  
  Alirezahataminia@yahoo.com؛ خميني(ره)دانشگاه بين المللي امام ، تبديل انرژي-دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، عليرضا حاتمي نيا

  Khanaki@IKIU.ac.ir ؛ دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) ، استاديار مهندسي مكانيك، منصور خانكي

 M.Mafi@eng.IKIU.ac.ir؛  دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) ،استاديار مهندسي مكانيك ، مصطفي مافي

 
  چكيده

استفاده بهينه از انرژي و افزايش بهره وري سيستم ها موجب تغييراتي 
در طراحي سيكل ها به خصوص سيكل هاي تبريد شده است. يكي از 

شود، اضافه نمودن  مواردي كه موجب بهبود عملكرد سيكل تبريد مي
اجكتور به آن است كه موجب صرف انرژي كمتر و افزايش ضريب عملكرد 

در اين مقاله با توجه به آناليز انرژي و اگزرژي سيكل تبريد براي مي گردد. 
چيلرهاي تك اثره و دواثره تأثير و مكان يابي بهينه براي اجكتور مورد 

. در اين بررسي كه اعتبار سنجي آن با مقاالت مي گيرد برررسي قرار
 در حالت اول شده است.صورت پذيرفته است اجكتور در دو سناريو بررسي 

مي جكتور و در سناريو دوم از دو اجكتور در سيكل تبريد استفاده يك ا
ثير اين تغييرات بر روي ضريب عملكرد چيلرها و راندمان اگزرژي او تشود 

اضافه نمودن  با . نتايج نشان مي دهند كهمي گيردرار آن ها مورد بررسي ق
به  32/1بهترين سناريو ضريب عملكرد از  دواثره در دو اجكتور در سيكل

موجب اضافه نمودن دو اجكتور  چيلر تك اثره و دربهبود مي يابد  82/1
  .مي گردد 13/1به  0,72افزايش ضريب عملكرد از 

 
  .يد، راندمان اگزرژياجكتور، سيكل تبرهاي كليدي: واژه

  
  مقدمه

در سالهاي اخير، استفاده از سيستم هاي تبريد جـذبي بـه دليـل مصـرف  
انرژي كم ارزش و سازگاري با محيط زيست مورد توجه خاصي قرار گرفتـه 
و تحقيقات بسياري براي بهبود سيستم هاي تبريد جـذبي صـورت گرفتـه 

مطبوع رايج نه تنهـا بـه ]. سيستم هاي تبريد و دستگاه هاي تهويه 1است[
كمپرسور با انرژي با كيفيت باال نياز دارد بلكه باعـث تخريـب اليـه ازون و 
اثرات گلخانه اي مي شوند، در حالي كه سيستم جذبي با استفاده از انـرژي 
با سطح پايين تر مانند انرژي گرمايي اتالفي مي تواند به عنوان وسـيله اي 

مايي اتالفـي مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد و جهت استفاده بهينه از انرژي گر
باعث كـاهش پيـك مصـرف انـرژي الكتريكـي در سـاعات اوج مصـرف در 

]. از آنجا كه اهميت حفاظت از منابع انرژي روز به روز در 2 [تابستان گردد
حال افزايش است، نيازمند به بهينه كردن فرآيندهاي ترموديناميكي بـراي 

در حال گسترش مي باشد. آناليز به روش  استفاده از كمترين انرژي ممكن
قانون اول ترموديناميك يكي از روش هاي رايج براي تخمين عمكرد سيكل 
تبريد و بهينه كردن پارامترهاي سيستم است. براي در نظر گـرفتن انتقـال 

 COPانرژي و همچنين بررسي بازگشت ناپذيري سيكل كه باعث كـاهش 
رحـي مـي باشـد كـه كـار مفيـد سيكل مي شود، روش اگزرژي، روش مط

توليدي يا كار الزم براي انجام فرآيند را تعيين مي كند. مفاهيم اگزرژي به 

] بيان شده اسـت. در تعـدادي از مقـاالت از آنـاليز 5و4تشريح در مراجع [
]. بيشـترين 6.-9اگزرژي براي سيستم تبريد جذبي استفاده گرديده اسـت[

يستم هاي جذبي ساده معطـوف بـوده استفاده از اجكتور  در س توجهات به
] به بررسي قـوانين اول و دوم ترموديناميـك در سيسـتم 10است. گرمي [

]  11تبريد جذبي تك اثره و دو اثره پرداخته اسـت. چانانونـد و همكـاران [
اجكتورها و كاربرد آنها در سيستم هاي مختلف تبريد را مورد مطالعه قـرار 

 تبريد شامل سيستم سيستم سه همكارانش با همراه ]1[ دنگ دادند. جيان

 و حرارتـي داخلـي مبـدل بـا همـراه تراكمي تبريد سيستم ساده، تراكمي
 آنهـا اعـالم دادنـد قـرار بررسـي مورد را اجكتور با تراكمي تبريد سيستم

 ضـريب عملكـرد سيستم، سه هر در يكسان كاري شرايط براي كه نمودند

 بـا سيسـتم همـراه از بهتـر %22 و %6ترتيـب، به اجكتوري تبريد سيستم

 همچنـين .بـود خواهد ساده تراكمي تبريد سيكل و داخلي حرارتي مبدل

 فرايند اگزرژي در تلفات كه داد نشان آنها توسط شده انجام اگزرژي تحليل

-مـي ي كـاهشتوجه قابل مقدار به اجكتور با همراه تبريد سيستم اختناق

 در اينتركـولر را و داخلـي حرارتـي مبـدل افـزودن ] تـاثير2[ يـاري .يابد

دو  تـراكم بـا اجكتـوري– تراكمـي تبريـد سـيكل عملكـردي پارامترهـاي
 و عملكـرد ضـريب كـه نمـود گزارش وي داد. قرار مطالعه مورد مرحلهاي

 افـزودن بـا اي مرحلـه دو اجكتوري-تراكمي تبريد سيكل دوم بازده قانون

مـي  بهبـود درصـد 21 و 5/12 حدود در اينتركولر و داخلي مبدل حرارتي
 نمودند را ارائه جديدي آبشاري تبريد سيكل ]3سيدمحمودي[ و ياري .يابد

-سـيكل تراكمـي يـك از اسـتفاده بـا تـوان و تبريـد سـيكل دو آن در كه

   .بودند گرديده كوپل باهم اجكتوري
همان طور كه بيان شد سيكل هاي تبريـد جـذبي بـه همـراه اجكتـور بـه 

مختلف مورد بررسي قرار گرفته انـد. نكتـه اي كـه مـي صورت سناريوهاي 
تواند در اين بررسي قابل توجه باشد بررسي حاالت مختلف ادغام و تركيب 
اجكتور در نقاط مخالف سيكل تبريد تك اثره و دو اثره مي باشد تا با توجه 
به ثابت بودن شرايط و بررسي آناليز انرژي و اگزرژي بهترين مكان به دست 

مامي حالت هاي مختلفي كه در مقاالت بيـان شـده انـد و همچنـين آيد. ت
نقاطي كه مي توان اجكتور در آن به كار گرفته شود با يك ديد همه جانبه 
مورد تحليل و بررسي قرار گرفته اند تا بتوان جمع بنـدي و نتيجـه گيـري 
قابل قبولي را از تركيب اجكتور با سيكل تبريد جذبي بـه دسـت آورد.  در 

ن مقاله مكان يابي بهينه سيستم اجكتور در سـيكل تـك اثـره و دو اثـره اي
چيلر در دو سناريو يـك بـار اسـتفاده از يـك اجكتـور و در سـناريو ديگـر 
استفاده از دو اجكتور مورد بررسي واقع شده اسـت و از ضـريب عملكـرد و 
راندمان اگزرژي به عنوان دو پـارامتر مهـم بـراي انتخـاب بهتـرين سـناريو 

  ستفاده گرديده است.ا
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  توصيف سيستم
سيستم مورد مطالعه يك سيستم تبريد جذبي تك اثره و دو اثره به همراه 
اجكتور مي باشد. در اين بررسي با استفاده از اجكتور كه به مدل سازي و 
تحليل آن پرداخته شده است، تأثير اين جزء بر روي دو پارامتر قانون اول و 

ا به تشريح هر دوم ترموديناميك مورد بررسي قرار گرفته شده است. در ابتد
اجكتور پرداخته مي شود  –جزء و سيستم مورد نظر از سيكل تبريد جذبي 

  و سپس بيان مختصري از قانون دوم ترموديناميك بيان مي گردد:
سه حالت مختلف كه شماتيك آن در زير نشان داده شده است با توجه به 

ي قرار مكان قرارگيري اجكتور در سيكل تك اثره و دو اثره مورد ارزياب
  گرفته شد. 

 
  (الف)

  (ب)

  (ج)
 : انواع مختلف سيكل هاي تبريدي با اجكتور1شكل

را مي توان  2همچنين سيكل تبريد تك اثره با دو اجكتور به شرح شكل
  .مشاهده نمود كه به مدل سازي آن پرداخته شده است

  
تبريد با دو اجكتور در سيكل  : شماتيكي از سيكل تركيبي2شكل

  تك اثره
سيكل تبريد دو اثره مطابق با مكان هاي انتخاب شده در 

د تك اثره مدل سازي شده اند. در حالت همراه دو يسيكل تبر
صورت پذيرفته  4و  3اجكتور مدل سازي بر اساس شكل 

  است.
  

 
 كليس در اجكتور دو با ديتبر يبيترك كليس از يكيشمات: 3شكل

  اثره دو

   
: شماتيكي از سيكل تركيبي تبريد با دو اجكتور در سيكل 4شكل

  دو اثره
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  معادالت حاكم
  جذب كننده  

  
  : طرحواره اي از جذب كننده5شكل

  
  شود:معادالت جذب كننده بر اساس آن نوشته مي 5با توجه به شكل 

 2
3 1 2 1

3

m
x x x x

m
  




                          (1)  

 2
3 1 2 1

3 3

m q
h h h h

m m
   

 

 
                   (2)  

 ژنراتور  

  
  : طرحواره اي از ژنراتور6شكل

  
  شود:معادالت ژنراتور بر اساس آن نوشته مي 6با توجه به شكل 

  

1 2 3m m m                                           (3)  

1 1 2 2 3 3x m x m x m                                 (4)  

1 1 2 2 3 3m h q m h m h                               (5)  

1 1 2 2
3

1 3

m x m x
x

m m





 

 
                                (6)  

1 1 2 2
3

1 3

m h m h
h

m m





 

 
                                  (7)  

 مبدل حرارتي  

  
  حرارتي : طرحواره اي از مبدل7شكل

  
ميتوان معادالت مبدل گرمايي را مورد بررسي قرار  7با توجه به شكل 

  داد:
  

   1 1 2 3 3 4HXm h h q m h h                (8)  

maxHXq q                                              (9)  
 شير اختناق  

  نمود:با توجه به فرآيند آنتالپي ثابت مي توان آن را مدل 

1 2m m                                               (10)  

1 2h h                                                 (11)  

1 2x x                                                 (12)  
 پمپ  

  
  طرحواره اي از پمپ: 8شكل

  
  معادالت پمپ به شرح ذيل است: 8با توجه به شكل 

 2 1p
p

m
w P P




 
    

 


                          (13)  

 اجكتور  

  
  : طرحواره اي از اجكتور9شكل

  
  معادالت اجكتورداريم: 9با توجه به شكل 

 
2 2

2
B A

B A B A

C C
q w h h g Z Z


      (14)     

كار انجام شده در واحد wحرارت منتقل شده در واحد زمان،  qكه  
ارتفاع و زيروند  Z نيروي گرانش زمين،  gسرعت،  C آنتالپي، hزمان ، 

به تريتب مربوط به خروجي از مولد و خروجي از نازل اوليه  bو   aهاي 
  مي باشد.

) و فرض ناچيز w=0) و كار صفر (q=0با فرض شرايط (آدياباتيك 
  اختالف ارتفاع سرعت در خروجي از نازل به صورت زير در مي آيد:بودن 

 2g g mC h h                              (15)  
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  كارايي ايزنتروپيك نازل نيز به صورت زير تعريف مي شود:

,exp

g m
N

g g

h h

h h






                                    (16)  

  نشان داده شده است. 10در شكل  m ،g  ،gmانديس هاي 

  
  مربوط به فرآيند اختالط و انبساط T-S: دياگرام 10شكل

  
آنتالپي  ghآنتالپي جريان مخلوط شده در محفظه اختالط،  mhكه 

آنتالپي جريان اوليه  gm,ishجريان اوليه در خروجي نازل و در حالت واقعي، 
باشد. عملكرد يك اجكتور در خروجي نازل و در حالت ايزنتروپيك مي 

معموال بر اساس نسبت جرم بين جريان مكش شده از اواپراتور  و جريان 
مورد بررسي قرار مي گيرد. اين  1برودتي از مولد حرارت (جريان اوليه)

نشان داده مي شود نسبت جرم به صورت زير w نسبت جرم معموال با 
  تعريف مي شود:

e

g

m
w

m
                                                (17)  

1g

m

C
w

C
                                             (18)  

1g m

c d

h h
w

h h


 


                                (19)  

ضريب عملكرد يك سيكل جذبي با توجه به قانون اول و دوم 
به دست مي آيد با چشم پوشي از كار پمپ ضريب عملكرد ترموديناميك 

  واقعي يك سيكل جذبي از رابطه زير به دست مي آيد:

  eva
actual

gen

q
COP

q




                                (20)  

ها و تواند كمك به توسعه استراتژيتجزيه و تحليل اگزرژي مي
هاي مختلف ايفا ي را در سيستمها براي استفاده مؤثر از انرژدستورالعمل

توان به چهار بخش تقسيم كرد. دو نوع مهم اگزرژي، كند. اگزرژي را مي
ي ديگر كه اگزرژي فيزيكي و شيميايي است. در اين مطالعه، دو مؤلفه
اند. اگزرژي اگزرژي جنبشي و اگزرژي پتانسيل هستند ناچيز فرض شده

از جريان ماده، هنگامي كه فيزيكي برابر با حداكثر كار قابل حصول 
فرآيندي را از حالت اوليه يا حالت محيطي كه فقط شامل تبادل حرارتي با 
محيط است تعيين كرد. اگزرژي شيميايي با خروج از تركيبات شيميايي 
يك سيستم از تعادل شيميايي آن همراه است. اگزرژي شيميايي بخشي از 

                                                 
1 Entrainment ratio 

از قانون اول و دوم  اگزرژي در فرآيند احتراق است. با استفاده
  آيد:ترموديناميك، تعادل اگزرژي زير به دست مي

1 	 .

. .  

)21( 
   

  
  رسيم:ي زير ميكه اگر نرخ تغييرات اگزرژي صفر باشد به معادله

. . . . .  

)22( 
  

برابر  E.xمقدار اگزرژي مخصوص مي باشد و  eكه در اين رابطه 
  تلفات اگزرژي است.

)23( 
. 	 

)24( 
0  

)25( 
. 1

T

T
 

)26(  
 

  
  نحوه مدل سازي سيستم

سازي و تحليل پارامترها پرداخته شده  با توجه به فرضيات زير به مدل
  است:

  سيستم به حالت پايا مدل مي شود. .1
  از افت فشار داخل لوله ها صرف نظر مي كنيم. .2
از اتالف انرژي در مبدل هاي حرارتي، جاذب، اجكتور و ...  .3

  صرف نظر مي كنيم.
  جريان عبوري در شير اختناق به صورت آنتالپي ثابت است. .4
ژنراتور و جذب كننده به صورت اشباع در محلولهاي خروجي از  .5

  . نظر گرفته مي شود
، 11] شكل3براي اعتبار سنجي، نتايج حاصل از كار پيش رو با مرجع[

اعتبار سنجي گرديده است. با توجه به ورودي هاي دماي ژنراتور و 
نتايج به شرح جدول زير است كه دقيقا همان  EESكندانسور به نرم افزار 

  نتايج اين مرجع مي باشد.
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] براي اعتبار سنجي كد نوشته 3: طرح واره مرجع[11شكل
  شده

  
  
  

  ]3مطابق با مرجع[ 11: آناليز انرژي سيكل شكل1جدول
mi 

(kg/s) 
Si (kj 

kg-1K-1) 
hi 

(kjkg-

1) 

Pi 
(bar) 

Ti (°C) I 

0.7098 -0.8146 -70.48 22.82 -15.13 1 
0.7098 -0.7433 28.12 110.1 126.1 2 
0.7098 -1.35 -181.7 110.1 45 3 
0.7098 -1.329 210 16.53 -25.56 4 

1 -1.12 -149.2 22.82 -15.13 5 
0.2902 -1.866 -341.7 22.82 -15.13 6 
0.2902 -1.862 -341.7 16.83 -25 7 
0.2902 -0.7654 -70.31 16.53 -25.56 9 

1 -1.121 -150.6 21.88 -16.53 10 
 

  ارائه نتايج و تفسير آن 
 سيكل تك اثره با دو اجكتور  

براي اجكتوري كه ورودي آن از ژنراتور و خروجي آن به كندانسور مي 
و براي 13، 12) نتايج به شرح شكل هاي 8رود در حالت تك اثره شكل (

طور كه مشاهده مي ارائه شده اند. همان  16و 14اجكتور ديگر شكل هاي
شود افزايش راندمان مبدل كه در نهايت دماي ورودي به اجكتور دوم را 
افزايش مي دهد موجب افزايش ضريب عملكرد و راندمان قانون دوم 
ترموديناميكي مي شود. كه اين امر در مدل سازي با توجه به افزايش دماي 

  خروجي از ژنراتور نشان داده شده است.

  
دماي ورودي به ژنراتور بر روي اجكتور متصل به آن  : تغيير12شكل

  بر روي ضريب عملكرد
  

  
: تغيير دماي ورودي به ژنراتور بر روي اجكتور متصل به آن 13شكل

  بر روي راندمان اگزرژي
  

  براي اجكتور پايين نتايج به شرح ذيل است:

  
: تغيير دماي خروجي از ژنراتور بر روي اجكتور متصل به 14شكل

  حرارتي و اثر آن  بر روي ضريب عملكرد مبدل
  

  
: تغيير دماي خروجي از ژنراتور بر روي اجكتور متصل به 15شكل

  مبدل حرارتي و اثر آن  بر روي راندمان اگزرژي
  

 سيكل دو اثره با دو اجكتور  
در مدل سازي سيكل تبريد دو اثره و تغيير پارامترهاي تأثير گذار بر 

براي  17و 16نتايج مدل سازي را در شكل هاي روي اجكتور ها مي توان 
 16را مشاهده نمود. شكل  18اجكتور متصل به مبدل حرارتي و در شكل 

اجكتور منجر به كاهش ضريب عملكرد سيكل مي  افزايش دماي ورودي به
شود هر چند در اين روش و استفاده از دو اجكتور ميزان عملكرد سيكل را 

  افزايش داده است.
   
 حالت همراه با اجكتور و بدون اجكتور براي سيكل تبريد تك اثره:2جدول

 تك اثره سيكل تبريد
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 (ج) (ب) (الف) نوع مدل سازي

 بدون همراه بدون همراه بدون همراه
COP 0.75 0.72 0.76 0.72 1.03 0.72 

 34.7 50.16 34.7 37.17 34.7 35.11 راندمان اگزرژي

  
 حالت همراه با اجكتور و بدون اجكتور براي سيكل تبريد تك اثره:3جدو

 دواثره سيكل تبريد

 (ج) (ب) (الف) نوع مدل سازي

 بدون همراه بدون همراه بدون همراه 
COP 1.389 1.325 1.347 1.325 1.55 1.325 

 36.1 51.2 36.1 37.08 36.1 36.4 راندمان اگزرژي

  
  
  

  
ورودي به اجكتور متصل به مبدل حرارتي و : تغيير دماي 16شكل

  9اثر آن  بر روي ضريب عملكرد سيكل شكل
  

منجر به افزايش تخريب  5افزايش توليد آنتروپي با تغيير دماي نقطه ي 
  نشان داده شده است. 17اگزرژي شده است كه روند تغييرات آن در شكل 

  
رتي و : تغيير دماي ورودي به اجكتور متصل به مبدل حرا17شكل

  9اثر آن  بر روي تخريب اگزرژي سيكل شكل

  
: تغيير دماي ورودي به اجكتور و اثر آن  بر روي ضريب 18شكل

  10عملكرد سيكل شكل

  

  
: تغيير دماي محيط و اثر آن  بر روي تخريب اگزرژي سيكل 19شكل

  10شكل
همچنين مي توان نتايج حاصل از تغييرات تخريب اگزرژي و ضريب 

  مشاهده نمود. 19و  18در شكل هاي  10اساس شكلعملكرد را بر
در بررسي صورت گرفته شده در حالت اضافه نمودن يك اجكتور به 
سيكل تبريد مي توان روند كلي تغييرات ضريب عملكرد و راندمان اگزرژي 

هاي پيشنهادي مدل مشاهده نمود. در بين مدل 2كل سيكل را در جدول
باشد.  ها ميي نسبت به ديگر سيكلتر(ج) داراي ضريب عملكرد مناسب

ي بين سيكل تبريد همراه با دو اجكتور به سيكل تبريد همچنين با مقايسه
بدون اجكتور و يا يك اجكتور ضريب عملكرد افزايش يافته است و راندمان 
اگزرژي را بهبود بخشيده است. از طرفي در حالت سيكل تبريد دو اثره با 

براي اين سيكل تبريد رخ داده است و ميزان دو اجكتور نيز همين روند 
  افزايش يافته است.   1,82به  1,325ضريب عملكرد سيكل از  

  
  )1: تغيير مكان اجكتور در سيكل تبريد دو اثره (حالت20شكل
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  )2: تغيير مكان اجكتور در سيكل تبريد دو اثره (حالت21شكل

  
پتانسيل هاي بيشتري با توجه به اينكه چيلر جذبي دو اثره داراي 

 20براي مكان يابي مناسب اجكتور مي باشد مي توان با توجه به دو شكل 
دو مدل ديگر در اين سيكل را مورد بررسي قرار داد. كه نتايج براي  21و 

  بيان شده است. 3اين مدل سازي ها بر اساس جدول 
: نتايج حاصل از تغيير مكان اجكتور در سيكل تبريد 4جدول

  دو اثره
 COP راندمان اگزرژي 

 1.33 36.9 1حالت

 1.39 36.8 2حالت

  
  نتيجه گيري

در اين مقاله به مدل سازي سيكل تبريد تك اثره و دواثره همراه با 
  اجكتور پرداخته شد. همان طور كه نتايج نشان دادند:

الف) استفاده از سيكل تبريد دواثره در با مقايسه با تك اثره داراي 
  اگزرژي و ضريب عملكرد مطلوب تري مي باشد.راندمان 

ب) استفاده از اجكتور در سيكل تبريد تك اثره و دو اثره منجر به 
افزايش ضريب عملكرد و راندمان اگزرژي مي شود. نكته حائز اهميت در 
اين گونه سيكل ها مكان يابي مناسب سيكل تبريد همراه با اجكتور مي 

نشان داده شد در مدل سازي سيكل  3و  2باشد. همان طور كه در جدول
  تبريد دو اثره مكان مناسب حالت (ج) شناسايي شد.

ج) استفاده از دو اجكتور در سيكل تبريد تك اثره ضريب عملكرد 
افزايش داد و همچنين در  13/1به  72/0سيكل تبريد  تك اثره را از 

  اب شد.انتخ 4و مطابق شكل  82/1سيكل تبريد دو اثره در بهترين سناريو
  
  
 

  عالئم و نشانه ها
COP ضريب عملكرد  

. )Kwاگزرژي (  
 kJ/kg( hآنتالپي (

kg/s( m( دبي جرمي  
kPa( P( فشار  

Kw( q(انتقال حرارت  

 C°(  Tدما (

kg3m( /( حجم مخصوص  

 Kw(  Wكار (

x كيفيت  

 راندمان  

 ضريب عملكرد  
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