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 بکارگیری استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران

 
 بهنام لطفی نژاد

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهراندانشجوی 
tas_i_sat@yahoo.com 

 

 فرامرز معطر

 علوم تحقیقات تهراناستاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
F-moatar@srbiau.ac.ir 

 

 

 
 چکیده 

با توجه به بحران انرژی در سال های اخیر بویژه در فصل تابستان و محدود بودن منابع سوختی و نیز آالیندگی آنها,انرژی      

چیلر جذبی خورشیدی در مطالعه حاضرعملکرد  خورشیدی یکی از منابعی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

در بررسی  مورد ارزیابی قرار گرفته است و مقایسه این نوع چیلر با انواع دیگر آن )چیلرهای تراکمی و جذبی(انجام شده است.

هزینه های اولیه و بلند مدت ,با فرض نرخ های تورمی خالص متفاوت ساالنه و اثر آن بر تامین هزینه انرژی دستگاههای تهویه 

نتایج نشان می دهد که با  ج گوناگونی در برتری اقتصادی هریک از سیستم های تبرید بر دیگری حاصل شده است.مطبوع,نتای

درصد و  7حذف یارانه های انرژی و افزایش بهای گاز و برق,چیلرهای جذبی خورشیدی با در نظر گرفتن تورم خالص باالی 

 جذبی رقابت پذیر خواهد بود. درصد به ترتیب با چیلرهای تراکمی و چیلرهای 51باالی 

 

 چیلر جذبی، انرژی خورشیدی، تهویه مطبوع تأسیسات،واژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

نوسانات قیمت حامل های انرژی، تمایل به کاهش هزینه های مصرفی سوخت و انرژی، گرایش به ذخیره سازی سوخت 

همچنین توجه به لزوم کاهش آالیندگی ناشی از مصرف سوخت ها در دهه های فسیلی برای کاربردهایی به جز سوزاندن آنها و 

یکی از نیازهای هر ساختمانی تامین سرمایش آن  .ی اخیر، دالیل محکمی در لزوم تغییر نگرش در بهره برداری از انرژی است

چیلرها معموالً در دو نوع جذبی و  در فصل تابستان است ، این مهم در ساختمانهای بزرگ با استفاده از چیلر انجام می پذیرد ،

تراکمی ساخته می شوند بدلیل مصرف برق زیاد توسط چیلرهای تراکمی )کمپرسوری( امروزه چیلرهای جذبی از استقبال 

خوبی در میان مهندسین مشاور و صاحبان ساختمانهای مسکونی و اداری برخوردار شده اند ، این نوع چیلرها بجای انرژی برق 

حرارتی برای تولید سرما استفاده مینمایند و دارای قطعات متحرک کمتری نسبت به انواع کمپرسوری هستند و با از انرژی 

توجه به ماهیت چرخشی کار پمپهای مورد استفاده در آنها میزان خرابی و هزینه های مربوط به تعمیرات آنها کمتر از انواع 

از انواع تراکمی بوده و تقریباً بدون لرزش هستند ، با در نظر گرفتن هزینه  تراکمی می باشد ، همچنین صدای آنها بسیار کمتر

های جنبی از جمله هزینه مربوط به خرید امتیاز برق و دیماند مربوطه و همچنین هزینه های جاری چیلر تراکمی ، چیلرهای 

 . (5831قلی خانی،  وحاجی دولو  )جذبی از نظر اقتصادی نیز دارای مزیت قابل توجهی هستند

در این راستا دستیابی به انرژی های پاک و تجدید پذیر دارای اهمیت ویژه ای می باشد ، زیرا عالوه بر صرفه ی قابل توجه 

اقتصادی از لحاظ زیست محیطی نیز کامال توجیه پذیرند. در سال های اخیر با مطرح شدن موضوع هدفمند سازی یارانه ها در 

کنندگان به کمتر کردن هزینه های ناشی از وسایل پر مصرف جلب شده است. یک راهکار برای جلوگیری  کشور، توجه مصرف

از مصرف باالی سیستم های تامین گرما و سرما، جایگزینی این گونه وسایل با نمونه ی با بازدهی باالتر خواهد بود. هرچند 

مازاد در ساخت و ساز خواهد شد، ولی این اضافه پرداخت مطمئنا در استفاده از انواع با بازدهی باالتر باعث افزایش هزینه ی 

بنابراین استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی دارای محاسن و .مدت چند سال اولیه، با صرفه جویی انرژی بازگردانده می شود

بزرگمهری و )ر در کشور استمعایب نسبت به دیگر چیلرها است که هدف در این مطالعه بررسی بکارگیری استفاده از این چیل

 ( .583۱الری، 

 

 تاریخچه چیلر جذبی

میالدی  53۱1به جرات می توان گفت که سرمایش جذبی اولین بار با ماده جاذب جامد شناخته شد. مایکل فاراده در سال 

د. او می دانست که در حین انجام یک سلسله آزمایشات برای تبدیل و شناخت گازهای پایدار با پدیده سرمایش جذبی روبرو ش

پودر کلرید نقره درجذب آب و آمونیاک بسیار موثر عمل می کند. بنابراین برای تعیین پایداری آمونیاک، در یک لوله خمیده 

کلرید نقره را در مجاورت گاز خشک آمونیاک قرار داد و سر دیگر آن را با آب، سرد کرد. گرما آمونیاک را از مخلوط جدا کرد و 

ا شده، در اثر سرمای آب در سر دیگر لوله به صورت مایع جمع آوری شد. فاراده به گرما دادن سر دیگر لوله ادامه آمونیاک جد

  .دقدار کافی آمونیاک مایع بدست آورداد تا م
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 تصویری از آزمایش فاراده( 1شکل )

 

سریعا و بدون اینکه فرصتی به فاراده برای ادامه پس از انجام عملیات و خاموش کردن شعله و سرد شدن کلرید نقره، مایع 

تحقیقاتش بدهد، شروع به جوشش نمود و با تبدیل شدن به گاز بار دیگر جذب کلرید نقره شد و اثر بسیار سردی در انتهای 

آن توسط لوله از خود باقی گذاشت. فاراده از انجام این آزمایش نتیجه ساده ای گرفت، تبخیر آمونیاک مایع و جذب سریع 

 ( .5831 ،خسرویان وعابدی )کلرید نقره موجب اخذ گرما از محیط که همان لوله آزمایش باشد، شده بود

 

 

 انواع چیلر

ترین اختالف در چرخه تقسیم می شوند. بزرگ  و چیلر جذبی چیلر تراکمیچیلر ها بر اساس روش تبرید به دو بخش 

های جذبی و تراکمی در این است که در چیلرهای جذبی کمپرسور با انجام کار مکانیکی و استفاده از انرژی الکتریکی سیستم

نوعی فعل و انفعال شیمیایی  جایی مبرد و کامل شدن چرخه سرمایش را انجام می دهد. درحالی که در چیلرهای جذبیجابه

البته بر اساس نحوه خنک کاری ماده مبر نیز آنها را به سه گروه : تبخیری ، .در کنار گرما، چرخه سرمایش را ایجاد می نماید

 هوا خنک و آب خنک تقسیم بندی می کنند.
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 چیلر جذبی

چیلر جذبی با نیروی حرارتی بجای  )ژنراتور( تولید سرما می کنند.در چیلرهای جذبی از یک جذب کننده و مولد حرارتی

 د.ی گردکمپرسور استفاده م

 

 چرخه چیلر جذبی( 2شکل )

 

زمان و هزینه بیشتری دارد. تنظیم مشعل به کمک آنالیزورگاز، بسیار وقت گیر و نیازمند فرد راه اندازی چیلر های جذبی 

متخصص است و عدم تنظیم صحیح مشعل، باعث تولید گازهای نسوخته، کاهش راندمان احتراق، ایجاد آلودگی و مصرف 

 سوخت بیشتر می شود.

 چیلر تراكمی

تولید سرما میکنند. در چیلر های تراکمی مایع تبرید در درون کندانسور بوسیله آب  چیلر تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی

خنک می شود . در چیلرهای تراکمی آبی که مبرد داخل کندانسور را خنک می کند دوباره گرم می شود و دیگر قابل استفاده 

دوباره جهت خنک کردن مبر وارد نیست به همین دلیل این آب وارد برج خنک کننده شده، دمایش کاهش می یابد و 

 کندانسور می گردد.

 

 چرخه چیلر تراكمی( 3شکل )
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الکتریکی است، کنترل بیشتری می توانیم روی فرایند داشه   در چیلر های تراکمی به علت اینکه سیستم فشرده سازی گاز

 .( www.hitachi-ap.com) باشیم و راحت تر بازده را در حالت نیمه بار افزایش دهیم

 

 مقایسه چیلر تراكمی و چیلر جذبی

 ت به چیلرهای تراکمی عبارتند از:مهمترین مزایای چیلرهای جذبی نسب

 جویی در مصرف انرژی الکتریکی : هصرف -الف 

 می فادهاستهمانطور که گفته شد چیلرهای جذبی از گاز طبیعی ، گازوئیل یا گرمای تلف شده به عنوان منبع اصلی انرژی 

 می در فصول بعدی اشاره خواهد شد.به میزان مصرف برق ، مقایسه و تحلیل های ک  است.کنند و مصرف برق آنها بسیار ناچیز 

 صرفه جویی در هزینه خدمات برق : -ب 

یک چیلر جذبی به دلیل   است.هزینه نصب سیستم شبکه الکتریکی در پروژه ها بر اساس حداکثر توان برداشت قابل تعیین 

اینکه برق کمتری مصرف می کند ، هزینه خدمات را نیز کاهش می دهد. در اکثر ساختمان ها نصب چیلرهای جذبی موجب 

 الکتریکی برای مصارف دیگر می شود.آزاد شدن توان 

 صرفه جویی در هزینه تجهیزات برق اضطراری : -ج 

در ساختمانهایی مانند مراکز درمانی و یا سالن های کامپیوتر که وجود سیستمهای برق اضطراری برای پشتیبانی تجهیزات 

 ی در هزینه این تجهیزات خواهد شد.فاده از چیلر های جذبی موجب صرفه جویی قابل توجهاست، استخنک کننده ضروری 

 صرفه جویی در هزینه اولیه مورد نیاز برای دیگ ها : -د 

 اد و آب گرم الزم برای سیستم هایقرار د فادهاستبرخی از چیلرهای جذبی را می توان در زمستان ها به عنوان هیتر مورد 

از این چیلرها نه تنها هزینه خرید دیگ کاهش می یابد بلکه  فادهاستتأمین نمود. در صورت  ۱08گرمایشی را با دماهای تا حد 

 صرفه جویی قابل مالحظه ای در فضا نیز بدست خواهد آمد.

 بهبود راندمان دیگ ها در تابستان : -ه 

ر کننده ، اتوکالوها و سایر تجهیزات به بخا استریلمجموعه هایی مانند بیمارستان ها که در تمام طول سال برای سیستمهای 

احتیاج دارند مجهز به دیگ های بخار بزرگی هستند که عمدتاً در طول تابستان با بار کمی کار می کنند. نصب چیلرهای 

جذبی بخار در چنین مواردی موجب افزایش بار و مصرف بخار در تابستان ها شده و در نتیجه کارکرد دیگ ها و راندمان آنها 

 بهبود قابل توجهی خواهد یافت.

 گشت سرمایه گذاری اولیه :باز -و 

 ای کارکردی را کاهش می دهند. اگرچیلرهای جذبی به دلیل نیاز کمتر به برق در مقایسه با چیلرهای تراکمی ، هزینه ه

اختالف قیمت یک چیلر جذبی و یک چیلر تراکمی هم ظرفیت را به عنوان میزان سرمایه گذاری و صرفه جویی ساالنه از محل 

های انرژی را به عنوان بازگشت سرمایه در نظر بگیریم ، می توان با قاطعیت گفت که بازگشت سرمایه  کاهش یافتن هزینه
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  گذاری

 صرف شده برای نصب چیلرهای جذبی با شرایط بسیار خوبی صورت خواهد گرفت.گذاری 

 شدن صدا و ارتعاشات : کاسته –ز 

منبع اصلی تولید کننده صدا و   است.ارتعاش و صدای ناشی از کارکرد چیلرهای جذبی به مراتب کمتر از چیلرهای تراکمی 

چیلرهای جذبی فاقد کمپرسور بوده و تنها منبع مولد صدا وارتعاش در آنها   است.ارتعاش در چیلرهای تراکمی، کمپرسور 

 د دارند. میزان صدا و ارتعاش ایندن مبرد و محلول لیتیم برماید کاربرپمپهای کوچکی هستند که برای به گردش درآور

  است.پمپهای کوچک قابل صرف نظرکردن 

 حذف مخاطرات زیست محیطی ناشی از مبردهای مضر: -ح 

که موجب تخریب الیه ازن می شوند ،  HCFCیا  CFCچیلرهای جذبی بر خالف چیلرهای تراکمی از هیچ گونه ماده 

 می فادهاستمی کنند. لذا برای محیط زیست خطری ایجاد نمی نمایند. چیلرهای جذبی غالباً از آب به عنوان مبرد ن فادهاست

از  فادهاستتغییرات دائمی قوانین و مقررات   است.کنند. یک چیلر جدید در هر شرایطی ،یک سرمایه گذاری بیست و چند ساله 

 از مبردی طبیعی مانند آب در چیلرهای جذبی گزینه ای بسیار قابل توجه به شمار آید. فادهاستمبردها موجب می شود تا 

 از میزان تولید گازهای گلخانه ای و آالینده ها : کاستن -ط

میزان تولید گازهای گلخانه ای )مانند دی اکسید کربن( که تأثیر قابل توجهی در گرم شدن کره زمین دارند و آالینده ها 

در مقایسه با چیلرهای تراکمی بسیار  و ذرات معلق( توسط چیلرهای جذبی دهای گوگرد ، اکسیدهای نیتروژن)مانند اکسی

 (.tariff.tavanir.org.ir) است کمتر

با استفاده از انرژی خورشید در کشور می توان از بخش زیادی از مصرف باالی انرژی در کشور جلوگیری کرد. البته صرفه 

مقایسه هزینه ای ( 5یار موثر در توجیه پذیر بودن و یا نبودن یک طرح است. به این منظور در جدول )اقتصادی از عوامل بس

 .بین چیلرهای جذبی و تراکمی با چیلر جذبی خورشیدی که به تازگی در بازار ایران معرفی شده است، صورت گرفته است

 

 )بر حسب میلیون ریال(تن تبرید 111( مقایسه هزینه های انواع چیلر با ظرفیت 1جدول)

 نوع چیلر

 پارامتر

 تراکمی جذبی جذبی خورشیدی

 11۱ 715 315 چیلر

 11 71 71 برج خنک کن

 _ _ 5170 ( نوع ایرانی2m) 731کلکتور 

 6/۱۱ 11/87 1/1۱ نصب و نگهداری
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 عملکرد چیلر جذبی

از کمپرسور گرمایی )شامل ژنراتور، ابزربر، پمپ و مبدل حرارتی( برای جوشش مبرد در محوطه ای از  جذبیدر سیستم های  

محلول لیتیم بروماید و فشرده سازی بخار مبرد در فشار باال استفاده می شود. افزایش فشار مبرد، دمای تراکم را نیز افزایش 

ه مایع تبدیل می شود. از آنجایی که دمای تراکم بیشتر از دمای محیط می دهد و این یعنی بخار مبرد در دما و فشار باالتر ب

به محیط منتقل می شود. مایع فشار باال پس از عبور از یک دریچه فشارش تقلیل می یابد و با ادامه  کندانسوراست، حرارت از 

ده و می جوشد. از آن جا که دمای ش اواپراتورروند کاهش فشار نقطه جوش پایین می آید. سپس این مایع فشار پایین وارد 

 جوش اکنون پایین تر از دمای هوا است، حرارت از هوا به مبرد منتقل شده و مبرد می جوشد و خود هوا خنک می شود.

شده و در آنجا توسط لیتیم بروماید حرارتش گرفته و کندانس می گردد. لیتیم بروماید با جذب  ابزربربخار مبرد دوباره وارد 

پمپ می شود؛ از آنجایی که این محلول نمی جوشد با افزودن حرارت، بخشی از محلول بخار  ژنراتورقیق شده و به حرارت ر

 و لیتیم بروماید خالص مجدد وارد ابزربر می شود و این روند همواره تکرار می گردد. شده و به راحتی از آن جدا شده 

 

 عملکرد چیلر جذبی( 4شکل )

 01/55 0۱/51 0۱/57 راه اندازی

 61/611 17/373 1۱/۱111  کل 

سال اول و با توجه به تعرفه های سال هزینه سالیانه مشتری )برای 

5831 
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 مطبوع سهم خورشید در تهویه

درصد از کل انرژی مصرفی در این قاره به اماکن تجاری و خانه های  10طی بررسی های بعمل آمده در اروپا بطور تقریبی 

سال گذشته  ۱0میباشند طی  kw 12 مسکونی اختصاص دارد. تعداد سیستم های تهویه مطبوع نصب گردیده که باالی

میلیون متر مربع در سال  80اد فضاهای طبقاتی دارای تهویه مطبوع از همواره در حال افزایش بوده است. بطوری که تعد

رسیده است و انرژی سالیانه مصرفی جهت تهویه مطبوع در هر خانه در سال  ۱000میلیون متر مربع در سال  510به  5130

5110 6TJ   5116و در سال، TJ 40  به  ۱050می باشد و پیش بینی می گردد که این رقم در سالTJ  160 برسد. این

ای گردیده است. یکی از راه های خود باعث افزایش هزینه های زندگی بخصوص در مناطق شهر نشین و افزیش گازهای گلخانه

کاهش هزینه، استفاده مناسب از انرژی خورشیدی در سیستم تهویه مطبوع می باشد. سیستم سرمایش خورشیدی معموال 

  ( .www.nigc.ir) زات سرمایش می باشدورشیدی و تجهیدارای یک کلکتور خ

  اصطالحات فنی رایج در چیلر جذبی

 ژنراتور 

ژنراتور معموالً در محفظه باالیی چیلرهای جذبی قرار داشته و وظیفه تغلیظ محلول لیتیوم بروماید رقیق و جدا سازی آب مبرد 

 را بر عهده دارد. 

 

  جذب كننده

چیلرهای جذبی قرار داشته و وظیفه جذب بخار مبرد تولید شده در محفظه اواپراتور را بر جذب کننده معموالً در پوسته پایینی 

 عهده دارد. 

 اواپراتور 

اواپراتور معموالً در پوسته پایین چیلرهای جذبی قرار می گیرد. مایع مبرد در اواپراتور به لحاظ فشار پایین محفظه )خأل نسبی( 

 آب سرد تهویه درون لوله های اواپراتور می گردد. تبخیر شده و باعث کاهش درجه حرارت 

 كندانسور 

کندانسور معموالً در پوسته های باالیی چیلرهای جذبی واقع شده است و وظیفه تقطیر مبرد تبخیر شده توسط ژنراتور را بر 

 ر سرریز می شود. عهده دارد. بخار مبرد در برخورد با لوله های حاصل از آب برج ، تقطیر شده و به تشتک اواپراتو

  محلول جاذب

 

 این محلول در سیکل های پروژه حاضر محلول لیتیوم بروماید و آب است. 

  مایع مبرد

مایع مبرد در چیلرهای جذبی پروژه حاضر آب خالص )آب مقطر( می باشد که به جهت فشار پایین محفظه اواپراتور در اثر 

 تبخیر خاصیت خنک کنندگی خواهد داشت. 

  یزه شدنكریستال

 محلول لیتیوم بروماید در غلظت معمولی به صورت مایع است ، ولی چنانچه تغلیظ اولیه بیش از حد ادامه یابد حجم بلورهای 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

ریزی که در آن تشکیل می شوند ، بزرگتر شده و ممکن است باعث مسدود شدن کامل مسیر عبور محلول شود. به این پدیده 

 ( .www.khublink.ir/smoaq) کریستالیزه شدن گویند

 

 نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی مقدماتی هزینه اولیه و بلند مدت میان چیلر های جذبی خورشیدی، تراکمی و جذبی که دارای ظرفیت 

های مشابه اند، پرداخته شد. با توجه به اینکه از دیدگاه مصرف کننده مهم ترین فاکتور در انتخاب سیستم مورد نظر، 

پارامترهای اقتصادی است، بنابراین سعی شد تا با شبیه سازی در مدل های افزایش هزینه های جاری یک سیستم برودتی ، 

آلودگی های زیست محیطی  اگرچه در مدل منظور شده در محاسبات از هزینه های پرشمار .قدرت مقایسه به خریدار داده شود

درصد چیلر جذبی خورشیدی در مدت  7ر گرفتن نرخ تورمی ساالنه بیش از چشم پوشی شده است ولی با این وجود، با درنظ

درصد در مقابل چیلر جذبی  51/1سال از چیلر تراکمی با ظرفیت مشابه پیشی گرفته و با درنظر گرفتن نرخ تورمی بیش از  ۱0

اختیار مصرف کننده قرار بگیرد و  نیز صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت. هرچند تا زمانی که بهای برق و گاز با یارانه در

کلکتورها به صورت تجاری و با بهای قابل قبول در بازار ارائه نشود، احتمال گرایش مصرف کننده برای بهره برداری از این 

 .محصول کم است

      

 منابع 

 نظر اقتصادی و انرژی معادلمی از مقایسه چیلر جذبی و تراک"محسن  ،درخشانو وحید قلی خانی، و  ابراهیم حاجی دولو ، 

 .  5831دومین کنفرانس سراسری اصالح الگوی مصرف انرژی الکتریکی اسفند  "مصرفی در شرایط اقلیمی اهواز

   بزرگمهری، شهریار، و الری، حمیدرضا.، بررسی سیستم های تهویه مطبوع خورشیدی و ارزیابی فنی و اقتصادی چیلرهای 

 . 583۱سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، بهمن  جذبی خورشیدی، مجموعه مقاالت

 نخستین همایش بین المللی  "مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی"، کسری  ،خسرویان و افشینعابدی، 

  . 5831ن تیر ماه چیلر و برج خنک کن ایرا     
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