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 چکیده

کاربرد انرژی خورشیدی به منظور تامین ابگرم مصرفی،گرمایش و سرمایش فضاها در ایران در دهه اخیر 

در این مقاله ،یک سیستم چیلر جذبی خورشیدی برای یک ساختمان .بسیار مورد توجه قرار گرفته است

ساعت کارکرد سیستم سرمایشی از .متر مربع در شهر عسلویه طراحی شده است0011با زیربنای  اداری

نشان  این پژوهش.،طی روزهای اول فروردین الی اواخر ماه مهردر نظر گرفته شده است07صبح الی 7

میدهدکه سازگارترین نوع چیلر جذبی خورشیدی،چیلر جذبی تک اثره با تغذیه آب گرم و مناسبترین گردآور 

بی ذتوان ژنراتور این چیلر ج .باشد جهت کاربری سرمایش، گرد آورهای از نوع لوله تخلیه ایی می خورشیدی

گردآور لوله تخلیه ایی ،توان مورد نیاز تامین مربع متر 5/546کیلو وات میباشد که با استفاده از 632تک اثره 

 .خواهد شد

 

 خورشیدی کلکتورخورشیدی،  سرمایشسیستم جذبی ،چیلر:کلمات کلیدی
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 مقدمه

ژی در ساختار اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور و محدودیت منابع انرژی فسیلی و افزایش و رشد جمعیت و بالطبع افزایش ربا توجه به نقش ان

، استفاده از انرژی تجدید پذیر و بویژه انرژی خورشیدی میتواند مصرف انرژی و بویژه با توجه به سیاست های دولت و افزایش قیمت حامل های انرژی 

 .رژی داشته باشدنیی در کاهش هزینه های جاری مصرف انقش به سزا

کردن  در ایران و دیگر کشورهای دنیا در زمینه استفاده از انرژی خورشیدی برای گرمایش و سرمایش ساختمانها، تامین روشنایی ساختمانها، شیرین

طراحی یک ولی .[1]کنفرانس ها و مجالت علمی چاپ شده استمطالعات فراوانی صورت گرفته و مقاالت بسیاری در ... آب نیروگاه های خورشیدی و

با اقلیم  در شهر عسلویه به عنوان یک شهرچیلر جذبی خورشیدی سازگار با سیستم خورشیدی بدون نیاز به سوخت های فسیلی و بررسی عملکرد آن 

نظر با استفاده از  دساختمان مور سرمایشده از انرژی خورشیدی در لذا،در این مقاله راهکار استفا.گرم ومرطوب مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته است

 . ارایه می گرددروش کلکتور خورشیدی گرم کننده 

 مورد مطالعه سیستممشخصات ساختمان و 

می مترمربع 0011با زیر بنای  مرکز بین المللی عسلویه  دانشگاه پیام نوربرای ساختمان  جذبی در این مقاله هدف طراحی یک سیستم خورشیدی

ماه سال طی روزهای اول فروردین تا اواخر مهر ماه در 7مدت زمان کارکرد سیستم برای .بعد از ظهر است5صبح تا 7ساعت کاری این مجموعه از  .باشد

 .نمایش داده شده است(0)پالن این ساختمان در شکل  .نظر گرفته می شود

 

 (میباشندابعاد برحسب متر )پالن ساختمان مورد نظر(1)شکل
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مقررات ملی ساختمان عایقکاری حرارتی شوند بنابراین ابتداباید گروه ساختمان از 00با توجه به این که بایستی کلیه ی ساختمانها مطابق مبحث

سرمایش سیستم .گیرد قرار می3و در گروه (ب)بدین منظورنوع کاربری ساختمان مورد نظر.[2]نظرمیزان صرفه جویی در مصرف انرژی مشخص شود

  در جدولالزم  اطالعاتو .ان غیر برقی در نظر گرفته میشودبا این فرضیات،نوع انرژی مصرفی ساختم.کولر اسپیلت میباشد در حال حاضر این ساختمان

 .آورده شده است (0)

 

 جزئیات ساختمان مورد نظر( 1)جدول

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا                                                                                                  
 
 
 
 

ساختمانجزئیات      
 m² 1903.7  ...............................................................  مساحت کف
 m 3.0  ............................................................. ارتفاع کف تا سقف
 kg/m² 283.2  .......................................................  متوسط وزن ساختمان
 
 مقدار وات روشنایی ها
 W/m² 340.65  ......................................................................... وات
  1.00 ........................................................  ضریب انتقال حرارت
 
 سقف ها و نورگیرها

 

m))مساحت سقف نوع سقف
2

 تعداد نورگیر رنگ 

 0 آبی روشن 1900.0 افقی

Exp. مساحت دیوار(m²) تعداد درب دومنوع پنجره  تعداد پنجره 

E 287.5 0 0 0 

E 113.0 7 0 1 

N 232.5 0 0 0 

N 71.0 4 0 1 

W 287.5 0 0 0 

W 113.0 7 0 1 

S 232.5 0 0 1 

S 71.0 4 0 1 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 
 افراد
 People 40.0  ....................................................................  تعداد افراد
  کار اداری ................................................................ سطح فعالیت
 W/person 71.8  ..................................................................  بار محسوس
 W/person 60.1  ................................................................  بار نامحسوس
 
 مقدار نفوذ هوای تازه
................................................      مقدار بار سرمایی   .. 121.00 L/s 

 L/s 121.00  ......................................................... یگرمای مقدار بار
     
 کف ها
  همکف ...........................................................................  تایپ
 m² 1903.7  ..............................................................  مساحت کف
 W/(m²-°K) 0.568  ...................................................... ضریب انتقال حرارت
 m 735.0  ....................................................  مقدار فضای تهویه شده
 

 

 [3] خالصه شده است( 6)شرایط جغرافیایی آب وهوای شهر عسلویه در جدول

 

شرایط جغرافیایی و آب وهوایی شهرستان عسلویه(2)جدول شماره   

 عسلویه........................................................................................................  ..City Name نام شهر

 ایران..................................................................................................................  Location  کشور

 درجه Latitude  ...................................................................................................  5.72  عرض جغرافیایی

 درجه Longitude  ................................................................................................  2575   طول جغرافیایی

 Elevation  ........................................................................................... m 275   ارتفاع از سطح دریا

 Summer Design Dry-Bulb  .................................................. °c 4274 درجه گرمترین مای خشک سال

 Summer Coincident Wet-Bulb  ............................................ °c 3.75  درجه حرارت مرطوب تابستانی

 Summer Daily Range  ........................................................... k° 0375  اختالف دمای روزانه تابستانی

 Winter Design Dry-Bulb  ............................................................ °c .75 سردترین دمای خشک سال

 Winter Design Wet-Bulb  .................................................................. °c 575 دمای مرطوب زمستان

 Atmospheric Clearness Number  .......................................................  0755  میزان صاف بودن هوا

 Average Ground Reflectance  ..........................................................  5700   زمینمتوسط انعکاس 

 Soil Conductivity  ............................................ (m-°k)/w 073.2  هدایت حرارتی خاک اطراف ساختمان

 ساعت -Local Time Zone (GMT +/- N hours)  ................................. 372 اختالف زمانی نسبت به خط گرینویچ

 

 

 

 انتخاب نوع سیستم خورشیدی
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جمع آوری انرژی خورشیدی، ذخیره سازی آن و توزیع این : اتفاق می افتد بطور کلی در هر سیستم گرمایش خورشیدی سه پدیده

برای به گردش درآوردن سیاالت یا هوا درون کلکتورها به  0سیستم های گرمایش خورشیدی فعال. در فضای مورد نظر( گرما)انرژِی

در مقابل، . پمپ ها و فن ها بهره می برند ذخیره کننده های گرما مانند ذخایر آب یا بسترهای سنگی از تجهیزات مکانیکی مانند

این سیستم ها از . برای راه اندازی نیاز به انرژی الکتریکی یا سوخت فسیلی ندارند 6سیستم های گرمایش خورشیدی غیر فعال

 برای سیستم ها گرمایش. روش های طبیعی انتقال گرما مانند هدایت گرمایی، جابجایی طبیعی و تابش استفاده می کنند

 :طرح اساسی وجود دارد 5خورشیدی غیر فعال 

   3                    دریافت مستقیم .0
 4گلخانه خورشیدی .6
 5حلقه هوای جابجایی .3
 2حوضچه آب پشت بامی .4
             7دیوار ذخیره کننده گرما  .5

گرمایش (بدون گردش هوا)و بدون دریچه( با گردش هوا)با دریچه: دیوارهای ذخیره کننده گرما خود دارای دو نوع می باشند

 .از نوع دیوار های ذخیره کننده گرما با دریچه می باشد  پژوهشخورشیدی مورد بحث در این 

 

 مرور کلی بر دیوارهای ذخیره کننده گرما

در نوع ) شیشه، فاصله هوایی بین دیوارو شیشه، دیوار جاذب گرما، دریچه ها  :قسمت می باشد 5شامل  هر دیوار ذخیره کننده گرما

در طول روز تابش خورشید به شیشه دوجداره سیستم برخورد کرده و  (به ویژ در آب و هوای گرم ومرطوب)، سایبان (دارای دریچه

بخش عمده این تابش عبوری توسط سطح سیاه . شیشه عبور می کنداز ( بسته به جنس شیشه بکار رفته% 01تا%21)بخشی از آن

عالوه بر گرمای جذب شده توسط ( 6)، شکل(با گردش هوا)در این دیوار ذخیره کننده با دریچه. دیوار جاذب گرما جذب می شود

 .دیوار هوای بین شیشه و دیوار نیز گرم شده و میتواند باعث باال بردن راندمان کلکتور شود

 

 

                                                           
1
 Active    

2
 passive 

3
 Direct Gain 

4
 Solar Greenhouse 

5
 Convective Air Loop        

6
 Roof Pond 

7
 Trombe Wall 
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 (کلکتورخورشیدی)دیوار ذخیره کننده گرما(2)شکل

 

 انتخاب نوع سیستم سرمایشی

از دیدگاه نوع سیال کاری چیلرهای جذبی میتوان آنها را به دو گروه کلی تقسیم بندی نمود که کاربری بیشتری در تامین 

اولی برای کاربرد .آب موسوم اند  -لیتیم برومایدبه چیلر های  دوم گروه و آمونیاک–گروه اول چیلرهای آب .سرمایش فضا ها دارند

چیلرهای .[5]مورد استفاده قرار میگیرند(درجه 5باالی)سرمایش زیر صفر درجه دومی برای کاربرد سرمایشی باالی صفر درجه

اثره تقسیم می شوند جذبی را میتوان از لحاظ تعداد ژنراتور آنها نیز تقسیم بندی نمود که به دو دسته کلی چیلرهای تک اثره و دو 

چیلرهای جذبی تک اثره را نیز میتوان بر اساس جگونگی عملکرد  همچنین.که تفاوت آنها حاصل از تفاوت تعداد ژنراتور آنها است

 له مستقیم موسوم اند،شعله مستقیما مبرد درون عدر دسته اول که به ژنراتورهای ش.دسته کلی تقسیم بندی کرد3ژنراتور آنها به 

ر را گرم میکند و در دسته دوم آب داغ یا بخاروارد ژنراتور شده و عامل جداسازی جاذب موجود درون سیستم میشود و در ژنراتو

وارد ژنراتور شده و فرایند  سانتیگراددرجه 88دسته آخر که به چیلرهای جذبی تک اثره با تغذیه آب گرم موسوم اند،آب گرم حدود

درجه 88با دمای  آب  سیستم طراحی شده در این پژوهش در .را انجام میدهد(ید و آبلیتیم بروما)جداسازی جاذب و مبرد 

که از این نوع چیلرها  انتقال می یابدحاصل از یک سیستم خورشیدی به یک چیلر جذبی تک اثره با تغذیه آب گرم سانتیگراد

 .[8]توجهی کاهش داد نیز به میزان قابل  میتوان در ایجاد سرمایش  خورشیدی بهره برد و میزان انرژی مصرفی در آنها را
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 یرکرسرمایشی مورد نظربا استفاده ازنرم افزاربارمحاسبه 

فروردین،  تمام فضاهای ساختمان مورد نظردر ماه های ،سرمایشی  بارمحاسبات  Carrier(Hap4.5)با استفاده از نرم افزار

درجه سانتی گراد فرض شده 60ودمای طرح داخل زمستانی .محاسبه شده است اردیبهشت،خرداد،تیر،مرداد،شهریور و مهر

 [6] ضریب اطمینان توسط نرم افزار%01با احتساب.نتایج بار برودتی ساختمان فوق را نشان می دهد (3)جدول .است

 c° ))بر حسببار برودتی ساختمان برای ماه های مختلف (3)جدول شماره 

Hr تیر خرداد اردیبهشت فروردین 

  DB WB DB WB DB WB DB WB 

0000 9.52 9.52 9052 9052 4053 4059 4953 4353 

0300 925. 9254 935. 9354 4353 4053 4953 495. 

0200 9050 9053 9250 9253 4954 4950 4452 4452 

3000 9253 9253 4353 4353 4452 4450 4.52 4.54 

3300 4354 4353 4454 4453 4.52 4.52 4052 4054 

3900 445. 4454 4.5. 4.54 4353 4053 4253 4354 

3400 4.52 4.59 4052 4254 3059 4053 3352 4352 

3300 4059 4.53 4259 425. 3350 4050 3453 4353 

3.00 4359 4.52 3059 4250 3953 4053 335. 4352 

3200 4352 4.50 3052 4253 3459 4052 3353 4250 

3000 4359 4.52 3059 4250 3953 4053 335. 4352 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hr مهر شهریور مرداد 

  DB WB DB WB DB WB 

0000 4950 4953 4950 4953 435. 4354 

0300 4454 4450 4454 4450 4959 4352 

0200 435. 4359 435. 4359 4453 4453 

3000 4259 4.52 4259 4.52 4.53 4353 

3300 4353 4053 4353 4053 4050 4250 

3900 3054 4354 3054 4354 4259 4050 

3400 3953 4352 3953 4352 3354 4350 

3300 3350 4353 3350 4353 3952 4359 

3.00 3.50 4352 3.50 4352 3452 4353 

3200 3.53 4250 3.53 4250 3354 4353 

3000 3.50 4352 3.50 4352 3452 4353 
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برای بیشترین دمای هوای بیرون در طور که در جدول مشاهده میشودمقدار بار سرمایشی سیستم را نشان میدهدوهمان (3)جدول 

نمودار زیر  .بعد از ظهر میزان سرمایش حداکثر خواهد بود 02ماه های فروردین،اردیبهشت،خرداد،تیر،مرداد،شهریور و مهردر ساعت

 بر اساس منبع اطالعاتی در ماه خردادبه صورت میانگین میباشد

 طراحی دستگاه سرما ساز

همان طور که در قسمت های قبل اشاره شد سیستم مناسب برای برای تلفیق سیستم خورشیدی و سرمایشی،نوع چیلر جذبی تک 

درجه سانتیگرادبوده تا ( 05  تا71  (اثره با تغذیه آب گرم است که دمای آب ورودی از سیستم خورشیدی به این چیلر ها حدود

این آب از ژنراتور خارج شده و بار دیگر به سمت (c)°5و با اختالف دمای حدود برسد(c°7 (دمای آب سرد حاصل از چیلر به

 .گردآورنده های خورشیدی باز میگردد

استفاده میکنیم که این پمپ محلول بهتر است از Drain backبرای جلوگیری ازکریستالیزاسیون از یک پمپ محلول وسیستم 

طراحی شده و فشار جریان آب 588kpaداشت که حداکثر فشار در این چیلر  در کنترل این چیلر باید توجه.نوع هرمتیک باشد

 .نباید از این بیشتر باشد

 

 محاسبه میزان تابش

 تعیین دریافت انرژی گرمایی خورشیدی برای کلکتورها -

با استفاده از نرم افزار کریرو شرایط جغرافیایی شهر عسلویه می توان کل انرژی خورشیدی جذب شده در جهات مختلف ساختمان 

 .برای شرایط آسمان صاف نشان داده شده است(4)بنابراین نتایج به صورت جدول.به دست آوردماه های ذکر شده را در 

بر آن است که به خاطراستفاده از شیشه هایی با مقاومت گرمایی باالدر ساخت  در طراحی کلکتور خورشیدی در این مقاله،فرض

ن تعداد ساعت تابش خورشید برای ای.شیشه کلکتور،اتالف گرمایی در کلکتور حداقل بوده و  بنابراین میتوان از آن صرف نظر کرد

 .آورده شده است(5)ماه در جدول 7
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(w/m
2
 برحسب(4)جدول شماره  (

 

 

 هامجموع بار گرمایی ماه 

 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S ماه

 142.8 169.2 209.7 235.4 223.8 178.6 118.9 36.4 21.6 فروردین

 78.8 112.8 170.1 208.2 217.5 200.9 152.9 77.4 24.6 اردیبهشت

 43.6 71.3 136.4 184.7 211.7 207.9 171.9 108.3 37.7 خرداد

 35.3 56.3 121.1 174.5 205.0 207.3 177.7 120.5 49.0 تیر

 42.9 68.5 132.2 182.0 203.7 202.3 169.6 110.4 39.2 مرداد

 76.3 108.1 162.9 201.4 209.1 192.3 148.5 79.0 26.5 شهریور

 139.8 165.7 203.8 224.0 209.1 173.6 112.4 32.0 23.1 مهر

 SSW SW WSW W WNW NW NNW HOR Mult ماه

 1.00 264.6 32.7 118.7 184.8 220.8 233.6 212.5 170.8 فروردین

 1.00 276.3 77.8 153.0 200.6 216.8 208.5 170.0 112.8 اردیبهشت

 1.00 278.8 109.7 172.2 207.2 210.1 185.9 136.4 71.2 خرداد

 1.00 276.8 119.8 177.5 207.6 205.8 173.7 121.1 56.3 تیر

 1.00 275.1 107.8 169.5 204.0 207.3 179.5 132.3 68.8 مرداد

 1.00 270.6 77.5 148.7 193.8 209.0 200.5 163.5 108.5 شهریور

 1.00 255.8 35.4 111.4 169.2 213.6 224.7 201.7 164.0 مهر

 فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر مجموع

18594.8 2659.3 2576.2 2495.1 2885.3 2545 2659 2774.9 
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 میزان دسترسی به تابش خورشید(5) جدول شماره 

 طراحی شده جذبی خورشیدی عملکرد سیستمنحوه 

وسیله سیستم کنترل هوشمند که به  شود آب گرم تولیدی توسط گردآورنده دیده می(3شکل) همان طور که در شکل

در روزهای ابری یا روزهایی که به هر دلیل قادر نباشیم با استفاده از سیستم .تنظیم شده است به ژنراتور میرسدc°88روی

 آب دمای رساندن جهت کوچک کمکی سیستم یک از  جبران برای که است منطقی برسانیمc°88خورشیدی دمای آب را به 

 گرآور در جذب کمبود دلیل به استc°83 ژنراتورکه از خروجی آب دمای همینطوراگر و ببریم بهرهc°88ه ب ژنراتور به ورودی

مستقیما به سیستم کمکی  دسیال عامل بعد از خروج از ژنراتور با فرمان سیستم کنترل هوشمن برسد مطلوب دمای به نتواند

و لیتیم بروماید می شود و بروماید تغلیظ شده به علت اختالف  ی به ژنراتور باعث تلغیظ محلول آبدآب گرم ورو.فرستاده می شود

فشار بین جاذب و ژنراتور و همینطور به دلیل نیروی ثقلی به جاذب باز میگردد و از طرفی بخار حاصله در ژنراتوردر چگالنده 

وسط پمپ مبرد روی لوله دستگاه توسط آب خنک کننده برج خنک کن،تقطیرو به سمت تبخیر کننده میرود و مایع مبرد آب ت

توسط لیتیم بروماید در جاذب جذب شده و عمل تبخیر در  های مسی تبخیر کننده پاشیده شده و بخار میگردد و بخارات حاصله

مایع لیتیم بروماید با جذب رطوبت رقیق شده لذا جهت تداوم جذب بخارباید تغلیظ .تبخیر کننده به صورت پیوسته انجام میگیرد

م بروماید رقیق شده توسط پمپ محلول و از طریق یک مبدل به ژنراتور انتقال می یابد و سیکل به صورت مستمر تکرار لیتی. گردد

 .گردد می

 

 Month فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر

311 301 301 301 301 301 301 Sunshine hours 
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 شماتیک یک سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی(3شکل)

 

 مشخصات سیستم طراحی شده

 ظرفیت با گرمآب با توجه به مطالب ذکر شده در در قسمت های قبل سیستم سرمایشی مد نظر یک چیلر جذبی تک اثره با تغذیه 

با سایز 54kpaدر فشار کاری0.45m3/minنرخ جریان آب خروجی از آواپراتور. می باشد236kwو با توان ژنراتور146kwتبرید

و همین طور نوع جریان آب گرم ورودی 64kpaبا فشار 1.07بوده و نرخ جریان آب خروجی از برج خنک کن 5.8cmلوله ورودی

و سایز لوله ورودی آب گرم  می باشد سایز لوله آب ورودی به چیلراز طرف برج خنک کن49kpaبا فشار 0.64m3/minبه ژنراتور

از نوع هرمتیک مورد استفاده قرار میگیرد و 0.55kwمپ با توانبرای پمپ کردن مبرد یک پ.سانتی متر می باشد6.35به ژنراتور

حجم تقریبی تبخیرکننده،چگالنده و ژنراتور به .بهره میبریم0.4kwنیز برای اسپری کردن محلول در چیلر از یک پمپ با توان
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بسته تحت یک سیستم خورشیدی فعال مدار سیستم خورشیدی مدنظر.[4]می باشد0.114m3،0.284m3،0.132m3ترتیب

 .می باشد °28فشاربا شیب بهینه
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