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 اه اندازی تهویه مطبوع خودرو رانرژی گازهای خروجی اگزوز در  استفاده از

 

 دریافت خورشيد حرارت یا احتراق داخلی موتورهای از اتالفی حرارت از را خود توان که جذبی سرمایش هایسيستم کارگيریبه – چکيده

 اخير هایسال در .کند هيدروکلوروکربن کمك و کلوروفلوروکربن جمله ترکيبات از ازن الیه مخرب مواد از استفاده کاهش به تواندمی ندکنمی

 دوستدار و کم نگهداری هزینه باال، صدا، دوامبی کارکرد هم آن دليل و ستاکرده جلب خود به مختلف هایزمينه در را بسياری توجه این سيستم

 در استفاده مورد سوخت از رصدد52 از بيش ریلی، و ایغيرجاده ای،جاده شامل انواع سنگين نقل و حمل وسائل .است آن بودن یستزمحيط

 مطبوع تهویه سيستم به مكانيكی مربوط کمپرسور نيز خودرو حرکت هنگام دیزل خودروی یك در نند. همچنينکمی را مصرف ونقل حمل بخش

 کمپرسور حذف صورت در انرژی مصرف در وییجصرفه برای خوبی ند. بنابراین پتانسيلکمی رفمص را موتور خروجی توان از درصد10 حدود

 دارد. وجود مكانيكی

شد. نتيجه  خودروی دیزل در دو حالت تهویه مطبوع کمپرسوری و جذبی توسط نرم افزار انجام یك سازی مصرف سوخت دردر این پژوهش شبيه

کربن فعال، عالوه بر تامين برودت کافی، کاهش مصرف -فاده از سيكل تبرید جذبی با زوج کاری آمونياکآمده حاکی از آن است که استدستبه

 باشد.آن استفاده از انرژی رایگان خروجی از اگزوز، می ترین مزیتمهم و درصد را به همراه دارد15سوخت تا 

 .تهویه مطبوع، سيستم تبرید جذبی، زوج كاری، مصرف سوخت -كليد واژه

 مقدمه -1

باشد. دمای كابين خودرو یکی از فاكتورهای مهم در تصادفات تهویه مطبوع خودرو امری حياتی در آسایش سرنشينان خودرو می

عنوان سومين عامل ه است، دما بمی باشد. با تحقيقی كه توسط زالتوفر روی ده فاكتور اصلی تصادفات در ایاالت متحده انجام شده

است. عالوه بر اینکه دمای كابين با تصادفات رابطه مستقيم دارد، توجه به دمای داخل و تهویه مطبوع خته شدهموثر در تصادفات شنا

شود. در نتيجه ایمنی سفر دهد و موجب هوشياری راننده و افزایش كارایی رانندگی میمناسب در خودرو آسایش حرارتی را افزایش می

 . ]1[ابدیدر شرایط مختلف آب و هوایی افزایش می

شود. امروزه با افزایش بيليون ليتر سوخت مصرف می 62از طرفی به طور متوسط برای سرمایش كابين خودروها، ساالنه در حدود 

سازی مصرف انرژی در دست انجام آگاهی از محدودیت منابع انرژی و سوخت های فسيلی در دنيا، مطالعات زیادی در خصوص بهينه

دهد كه است. مطالعات اخير نشان مینابع جدید انرژی و جلوگيری از هدرفتن آن، بسيار مورد توجه قرار گرفتهباشد و استفاده از ممی

 گردد:متوسط تاثير بودن سيستم تهویه مطبوع در خودروهای مسافربری و حمل كننده مواد فاسد شدنی موجب افزایش مقادیر زیر می

 % 62افزایش مصرف سوخت تا  -1

 %11منوكسيد كربن به ميزان  ميزان خروج -6

 %33های متانی به ميزان % ميزان هيدروكربن21ميزان خروج اكسيد نيتروژن به ميزان  -3

تر، به منظور ارائه تهویه مطبوع در خودرو، می تواند در كاهش مصرف صرفهكارگيری یک روش بهبدیهی است در چنين شرایطی به

های  بردن توان موتور، حائز اهميت باشد. به همين دليل تا كنون تحقيقات بر روی انواع سيستمانرژی، جلوگيری از اتالف انرژی و باال

3كوروش نخعیو  6یحيی مالمير چگينی، 1اميد حاج محمدی
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ها جایگزین كردن سيکل تبرید تهویه مطبوع، با هدف كارایی بيشتر و تاثير كمتر بر محيط زیست، ادامه داشته است. یکی از این راه

 باشد. جذبی به جای كمپرسور می

 (. بين1821 سال در مونترال باشد )پروتوكلمی محيطی زیست قوانين تطابق با به ملزم مطبوع تهویه و دتبری تکنولوژی هرچند

 .گرفت صورت توسعه حال در و یافته توسعه كشورهای مورد در اصالحاتی قانون این )مونترال( در 6331)لندن( تا  1883  هایسال

 متوقف ( راCFCتوليد تركيبات ) تا شدند موظف یافته توسعه كشورهای ت،گرف )مونترال( صورت 1881سال  در در كه توافقی طبق

  .شد تصویب 6333 سال ( تاHCFCتركيبات ) كامل حذف تصميم و كنند

 تا كه سرمایشی هاییميان تکنولوژ از .استشده جایگزین سرمایشی های سيستم به نسبت توجهی قابل تقاضای باعث گرایش این

-جاده شامل انواع سنگين نقل و حمل وسائل .باشدمی مندبهره بسيار خوبی پتانسيل از جذبی سرمایش سيستم د،انشده پيشنهاد كنون

 خودروی یک در . همچنين]6[كنندمی را مصرف ونقلحمل بخش در استفاده مورد سوخت از درصد 61 از بيش ریلی، و ایجاده غير ای،

 را موتور خروجی توان از درصد 16حدود  مطبوع تهویه سيستم به کانيکی مربوطم كمپرسور نيز خودرو حركت هنگام سنگين دیزل

 مصرف در جویی صرفه برای خوبی . بنابراین پتانسيل]3[باشددرصد می 13كند، كه این مقدار در خودروهای سبک حدود  می مصرف

مبردهای  كم، دارینگه هزینه زیاد، صدا، عمر بی كاركرد سيستم این هایمزیت .دارد وجود مکانيکی كمپرسور حذف صورت در انرژی

 .]4[باشدمی زیست محيط با سازگاری و غيرآالینده

 به .كندمی استفاده مکانيکی درآوردن كمپرسور چرخش به برای موتور كار از خودروها در استفاده مورد معمول مطبوع تهویه سيستم

 یک .دهدمی افزایش را موتور كاركردی دمای و آالیندگی سوخت، جه مصرفنتي در و موتور روی بار مکانيکی كمپرسور درآوردن حركت

 عنوان به را توان آن می كه حرارت این .كند استفاده كاری خنک شده جهت جذب حرارت یا اگزوز حرارت از تواندجذبی می  سيستم

 .باشد كافی برودتی سيستم یک اندازی راه برای تواندمی گرفت، نظر در رایگان انرژی

 استفاده گيرد می را توان موتور از بخار اسب 1 تا 6 حدود كه مکانيکی كمپرسور یک از عادی خودروی یک مطبوع تهویه سيستم

 بار محفظه یک حمل ثابت، سرعت با حركت جمله از نقلوحمل شرایط به بسته را خودرو توان كل از درصدی مکانيکی كمپرسور .كندمی

 .كند مصرف را موتور خروجی توان از درصد 13 تا ميتواند كمپرسور بار، به بسته .كندمی مصرف سراشيبی در حركت یا بزرگ

 سیستم تبرید جذبی -1-2

 ساكن جذب بستر یک از جدید تکنولوژی گيرند،كار می به را مکانيکی كمپرسور یک كه متداول بخار تراكم هایسيستم برخالف

 برای عادی طور به كه نيازی مورد ورودی توان % از83اندازه  به تواندمی و بنابراین .كندمی ادهاستف افتدمی كار به حرارت وسيلهبه كه

جذب  برای چوب زغال یا فعال كربن جمله از خاصی مواد مزیت از سيستم این .كند جوییصرفه است مکانيکی نياز كمپرسور كار

 كارگيریبه با سادگی به فشار باالتر در سپس مبرد ماده .كندمی استفاده پایين فشار و دما در را مبرد ماده بخار از زیادی نسبتاً مقادیر

 جذب بسترهای كارگيریبه با توانمی .شود می جذب( ذخيره محفظه )بستر یک جاذب( در فعال )ماده كربن .شودمی آزاد حرارت

 بستر یک كه شکل این به كرده ایجاد سيستم روند در را شده متراكم مبرد از ماده دائمی جریان بستر( یک 4 چندتایی )حداقل

 كند( در حالیمی جذب را مبرد بخار ماند )ومی سرد هميشه بستر یک كند( ومی آزاد را مبرد بخار شود )وداشته می نگه داغ هميشه

 تواندمی حرارتی ازیابب یک  مایع .شودمی سرد دیگری شودمی گرم یکی كه حالی در .هستند ميانی دماهای در دیگر بستر دو كه

 متحركی قطعه هيچ كه آنجایی از شود استفاده سرد یک بستر به گرم بستر یک از گرما انتقال وسيلهبه سيستم راندمان افزایش برای

-می ار كمتری دارینگه بنابراین و ندارد نياز كاریاست، روغن ترساده توجهی قابل به طرز جذبی شيرها(، سيستم جز ندارد )به وجود

 .طلبد
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 پيشينه -5

 پردازیم.در این بخش به معرفی برخی از پژوهش هایی كه در به كارگيری سيستم تبرید جذبی، در وسایل نقليه صورت گرفته است، می

توسط خانبانها انجام شد، امکان سنجی به كارگيری استفاده از سيستم تبرید جذبی برای تهویه  1381در مطالعه ای كه در سال 

ع اتوبوس و ایجاد سرمایش برای تریلر یخچال دار مورد مطالعه قرار گرفت. این امکان سنجی از جهت تامين بار برودتی مورد نياز مطبو

و هم چنين فضای مورد نياز برای نصب سيستم و جزئيات طراحی آن انجام شد. با انجام این بررسی ها این نتيجه حاصل شد كه 

 .]1[سيستم تبرید جذبی به این منظور وجود نداردمحدودیتی از لحاظ به كارگيری 

مطالعه ای توسط خرم و همکاران به منظور استفاده از سيکل تبرید جذبی در خودروی سبک انجام شد. با مدل سازی  1384در سال 

 COPد دارد اما در حاالت مختلف این نتيجه حاصل شد كه اگرچه امکان به كارگيری از این سيستم وجو COPهای حرارتی و بررسی 

 .]4[باالیی را در اختيار قرار نمی دهد

توسط ویکاتوس و همکاران انجام شد با كمک تست عملياتی و تست جاده استفاده از سيستم  6332در پژوهش عملی كه در سال 

ین نتيجه حاصل شد كه ا COPتبرید جذبی به منظور تهویه مطبوع خودرو مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه نيز با تمركز بر 

كمی به دست می آید كه نيازمند مطالعات و تغييراتی در سيکل مذكور می  COPمحدودیتی از لحاظ به كارگيری وجود ندارد اما 

 .]2[باشد

 روش تهيه مقاله -3

سيکل چين عمودی همان اجزایی است كه در است كه سمت چپ خطیک سيکل تبرید جذبی ساده نمایش داده شده 1در شکل 

تبرید تراكمی وجود دارد كه عبارتند از كندانسور، شير انبساط و اواپراتور. سمت راست آن به جای كمپرسور چهار جزء دیگر جایزگزین 

 اند. شده

 شير انبساط -4پمپ  -3جذب كننده  -6ژنراتور  -1

را دارند كه مایع یا بخار دیگر را در شرایط كنند كه بعضی مایعات به عنوان جاذب این خاصيت ها بر این اساس كار میاین سيکل

توان پمپ را حذف كرد. طرز كار این سيستم بدین . با اضافه شدن یک سيال گازی با خواص ویژه می]1[مشخصی در خود جذب كنند 

 باشد.رود كه یکی سيال جاذب و دیگری سيال مبرد میصورت است: در این سيستم دو سيال به كار می

رود. بخار مبرد در كندانسور تقطير شده و ن محلول در ژنراتور بخار مبرد از ماده جاذب جدا شده و به كندانسور میبا حرارت داد

گردد. با تبخير در اواپراتور گرما از محيط اطراف توسط مبرد دریافت شده و سرما توليد پس از عبور از شير انبساط، وارد اواپراتور می

-شود در آنجا توسط محلول جاذب كه از ژنراتور توسط كاهش فشار به جذب كننده آمدهد جذب كننده میشود. پس از آن مبرد وارمی

باشد توسط پمپ به ژنراتور گردد. حال محلول مبرد و جاذب ایجاد شده در جذب كننده دارای سيال مبرد زیادی میاست، جذب می

 گردد.شود و بدین ترتيب سيکل جذبی تکميل میفرستاده می
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 دیاگرام سيکل ساده تبرید جذبی :1شکل

شود كه این حرارت شود، باعث باال رفتن دمای جاذب میدر سيکل جذبی وقتی بخار مبرد به جذب كننده وارد شده و جذب می 

ه های معمولی این است كهای استفاده شده در این سيستم با پمپشود. تفاوت پمپتوسط یک كویل سرد از جذب كننده خارج می

شود و با ای( هستند، زیرا اگر این گونه نباشند سيال از قسمت پرفشار به قسمت كم فشار منتقل میای )طبقه طبقهها پرهاین پمپ

های جذبی تنها بخشی كه نياز به كار مکانيکی دارد، پمپ است كه رسد. در سيستمكاربرد این پمپ امکان برگشت سيال به صفر می

 های تراكمی بسيار كمتر است.كمپرسور به كار رفته در سيستمكار آن در مقایسه با 

(1  )      vdpw                              

دهند. چرا كه عموما حجم زیادی از مبرد در در حقيقت در یک سيستم جذبی، تركيب پمپ و ژنراتور، كار كمپرسور را انجام می

شود. پس از آنکه در ژنراتور این شود، سپس توسط پمپ، فشار این محلول باال رفته و وارد ژنراتور می، جذب مییک حجم كم جاذب

یابد كه با توجه به این افزایش حجم، در نهایت فشار مبرد به قدر كافی دهيم، مبرد جدا شده و افزایش حجم میمحلول را حرارت می

 شود كه در شرایط مورد نياز كار در سيکل را دارد.جی كمپرسور میرود و خروجی ژنراتور مثل خروباال می

 ضریب عملکرد 2-1

ها از كار های تبرید جذبی باید به این مساله توجه داشت كه در عين اینکه كار مکانيکی مصرفی این سيستمدر مورد سيستم

هاست. این نکته را هم نباید از باالتر از این سيستمهای تراكمی ( سيستمCOPهای تبرید تراكمی كمتر است، ضریب عملکرد )سيستم

نظر دور داشت كه كار داده شده به سيستم تراكمی، كار مکانيکی است كه بسيار پر هزینه تر از انرژی حرارتی داده شده به سيستم 

باشد، از رابطه ب عملکرد كارنو میها، كه در واقع همان ضریآل در این سيستمباشد. رابطه ترمودیناميکی ضریب عملکرد ایدهجذبی می

 شود:زیر محاسبه می

(6 ) 
)(

)(
)(

rcg

agr

ideal
TTT

TTT
COP
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حرارت جذب شده در  eQ، دمای جذب كننده aT دمای كندانسور ،cTدمای مبرد )اواپراتور(،  rTدمای ژنراتور،  gTكه در آن 

توان به دو بخش تقسيم كرد: ضریب عملکرد ها را میباشد. ضریب عملکر این سيستممیحرارت مورد نياز در ژنراتور  gQاواپراتور و 

 شود:ه حرارتی، كه معادالت آن به صورت زیر تعریف میچرخه برودتی و ضریب عملکرد چرخ
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 : گرددهای تبرید جذبی به صورت زیر تعریف میضریب عملکرد واقعی سيستم
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 تحلیل انرژی گازهای اگزوز 2-2

 .است دیزل موتور یک داغ خروجی گازهای از استحصال قابل انرژی ميزان بيشترین تعيين پژوهش، این اصلی موضوعات از یکی

 موتور یک رد .كرد آغاز كنترل حجم برای ترمودیناميک قانون اول و سياالت پيوستگی قانون كارگيری به با توانمی را مسئله تحليل

 اگزوز، جریان در شيميایی یا محسوس گرمایی انرژی خروجی، ترمزی كار صورت به به سيلندر شده تزریق سوخت انرژی كل دیزل،

 اگر از اصطکاك، كردن نظرصرف با كه كندمی اذعان اول قانون .شودمی ظاهر اصطکاكی تلفات یا و كننده خنک به دفع شده گرمای

 بنابراین .شود تبدیل ترمزی كار به تواندمی انرژی حاصل شود، حذف كامل كاری عایق كمک به كننده خنک سيال و اگزوز جریان گرمای

 امکان سرد، منبع به حرارت انتقال بدون ترمودیناميک دوم قانون براساس .یابدافزایش می برابر دو به تبدیل این در موتور گرمایی بازده

 دیزل اینجا سيکل در بررسی مورد . سيکل]2[برد  كار به سيستم بازده بردن باال جهت دیگری هایروش بایستی ندارد و وجود كار توليد

 توليد خروجی گازهای گرمایی انرژی از تا داده شده قرار سيکل این انتهای در فرضی پذیر بازگشت سامانه یک .باشدمی طبيعی تنفس با

 ود.شدیده می 6چه در شکلكند. مانند آن مفيد كار

 :از است عبارت فرایند جریان در كل انرژی محتوای تغيير

(2 )            
fuelfuelpfuelairairpairoutexhaustpfuelair TCmTCmTCmmE ,,,)(   

 :شود زده تخمين زیر به صورت تواندمی خاص ترمودیناميکی شرایط در اگزوز جریان یک از دسترس در انرژی مقدار بيشترین

(1 ) 97.0)( ,,max,  inexhoutexhexhexh hhmQ  

outexhhاگزوز،  جریان جرمی دبی exhmكه  inexhhو   ,  تلفات 81/3و  حجم كنترل ورودی و خروجی در ترتيب به جریان آنتالپی ,

 .]8[باشندانتقال )كار كانال( می

 :آیدمی در زیر صورت به فوق معادله كنترل حجم از انرژی تلفات احتساب با

(2 ) insexhexh QQQ   max, 

 اگزوز گازهای آنتالپی تغيير .كرد پوشی چشم گرمایی تلفات از توانیخچال( می ژنراتور اینجا كنترل )در حجم كاری عایق به توجه با

 :كرد ( تعيين8) با توانمی را

(8 )



n

j

inoutjpiinexhoutexh TTCxhh
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jpCها، گونه جرمی كسر jxكه  -می كنترل حجم و ورودی خروجی در اگزوز گازهای دمای inTو  outTها، گونه حرارتی ظرفيت ,

 .باشند

 
 اگزوز مسير در پذیر بازگشت واحد یک با همراه دیزل موتور فرایندهای شماتيک نمودار :6شکل 

كه  انرژی از صورت این كارگيریبه .زد تخمين توانمی را برگشتیورفت موتور یک اگزوز دود از گرمایی حاصل انرژی مقدار اینجا در

 و تمهيدات به نياز منابع انرژی این از وریبهره بنابراین .باشدمی هزینه و مهندسی احیطر نيازمند است، پایينی نسبتاً ارزش دارای

 كارگيری به انرژی، سازیبهينه هایراه از یکی امروزه .تبدیل كرد انرژی ترارزش با هایصورت به را آن بتوان تا بوده بخصوصی تجهيزات

 از استفاده هایراه از دیگر یکی .كاربردهاست این جمله از هاكنخشک و ایناحيه گرمایش .فرایندهاست در انرژی از صورت این مستقيم

 .كنندمی كار جذبی سيکل با كه است هاییسامانه در سرمایش توليد انرژی حرارتی،

  تحلیل اگزرژی گازهای خروجی از اگزوز 2-3

 از قسممتی  اگزرژی تعریف، این طبق .استبرده نام صفر سطح به نسبت شده محاسبه كار انجام ظرفيت عنوان به اگزرژی از رنت

 .]13[تبدیل شود انرژی دیگر صورت هر به تواندمی آن تمام كه است انرژی

 فراینمدهای  بوسميل   از مماده  مقمداری  كمه  وقتمی  حصمول  قابمل  كار ميزان از است عبارت اگزرژی  ]13[زاگورت تعریف اساس بر

 كار.قرارگيرد طبيعی محيط معمولی اجزای با موازن  ترمودیناميکی از حالتی در طبيعت، اجزای با فقط برهمکنش انجام با و پذیربازگشت

 .]11[دارد بستگی فرآیند مسير و نهایی حالت ابتدایی، حالت به فرآیند یک در شده انجام

 شمرایط  و سيستم واصخبه سيستم هر اگزرژی .را اگزرژی گویند مشخص حالت یک در مفيد كار به تبدیل برای سيستم قابليت

 مکمانيکی( بما   و شميميایی  تعمادل )گرممایی،   بمه  پذیر بازگشت طور به سيستم كه ميگردد زمانی حاصل كار حداكثر .دارد بستگی محيط

 .]16[مرده( باشد )حالت (رسيدهT0 = 298.15 K, P0 = 1.013 barمحيط استاندارد )

 .شودمی فرآیند طول در ناپذیریبرگشت آمدن پدید باعث (باشد،uWمفيد ) كار (،وrewWپذیر )كار برگشت بين تفاوت مقدار هر

 .شودمی ( ناميدهIناپذیری )برگشت اختالف، و این

(13              )urew WWI  

 مفيمد  طمور  بمه  كه است (،كاریsurrWكارمحيط ) .باشد(،میsurrWمحيط ) كار (،باWسيستم ) كار واقعی اختالف كارمفيد، آن در كه

 .]11[شودمی ناشی سيستم حجم تغيير اتمسفر در فشار ربضحاصل از و گيردنمی قرار استفاده مورد منظوری هيچ برای

(11             )surru WWW  
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(16        ))( 120 VVPWsurr  

 شود:می نوشته زیر صورت به كنترل حجم این ترمودیناميک برای اول قانون

(13           )  
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netj
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فشمار   و 0Tدمای  در محيط كنترل با حجم حرارت تبادل 0Qو  jTدمای  با منبع یک از كنترل حجم به حرارت ، انتقالjQآن  در كه

0P را داریم كنترل حجم یک برای ترمودیناميک دوم قانون همچنين .باشدمی: 

(14      )  
out in j j

jcv
totgen
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dt
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 .]16[رسيممی زیر معادله به آن در Qحذف  و قانون دو این تركيب با
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 پمذیر برگشت كار به تبدیل و معادله است صفر انتروپی توليد مقدار پذیر، بازگشت فرآیند یک در پایدار جریان كنترل حجم یک برای     

   .شودمی انتهایی و ابتدایی حالت دو بين

(12          )
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 را جریان اوليه حالت جای ورودی، به چنانچه باال، معادله به توجه با .شودمی گفته جریان اگزرژی یافته، جریان سيال كار قابليت

 یمک  اگمزرژی  دهميم،  ( نممایش 0زیرنمویس )  بما  و كنيم محيط فرض مرده حالت عنوان به را خروجی زیرنویس( و بگيریم )بدون نظر در

 .]13[تعریف كنيم  زیر صورت به توانيممی را ψجریان، 

(11   )   )/(,
2

)()(
2

000 kgkJgz
U

ssThh  

 .شودمی بيان زیر صورت به كنترل حجم یک در پایدار جریان فرآیند یک برای پذیر برگشت كار بنابراین

(12         )   
j j

jeeiirev
T

T
QmmW )1( 0  

  انتخاب زوج کاری مناسب 2-4 -1-1

 حرارتی عملکرد زیرا حياتی است مبرد( بسيار و جاذب كاری )یعنی زوج یک انتخاب جذبی، كننده خنک سيستم یک طراحی برای

 و كاری زوج جذبی خواص از قيقد های داده آوردن دارد. به دست بستگی رفته كار به كاری زوج جذبی خواص به زیادی مقدار به سيستم

 است.  ضروری بسيار سيستمی چنين عملکرد چگونگی بينی پيش و طراحی خوب برای مناسب، جذب معادله انتخاب
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 این در .سازدمی مطلوب ویژهای كاربردهای در را هاآن كارگيریبه كه هستند دارای مشخصاتی جذبی كاری های زوج از یک هر

 اشتعال، قابليت قابليت انفجار، سميت، ميزان به توانمی جمله آن از كه گيرند، قرار توجه مورد باید مختلف مبردهای راستا مشخصات

 مبردهای ميان از .كرد اشاره سيستم در رفته كابه با مواد سازگاری و زیست محيط با سازگاری سطحی، جذب گرمای تبخير، نهان گرمای

 تبخير نهان گرمای بودن، غيرسمی دليل به آب ميان این در .هستند توجه مورد بيشتر R134a و آب اتانول، آمونياك، متانول، مختلف،

 فشار دليل به اما .دارد را مزایا بيشترین بودن دسترس در و بودن انفجار و اشتعال قابل غير مختلف، هایحرارت درجه باال در پایداری باال،

 از درجه صفر دمای در آب انجماد دليل به همچنين .یابد افزایش باید ناچار به سيستم یپيچيدگ هوا، نفوذ از جلوگيری برای پایين كاری

 .ندارد وجود یخسازها و دار یخچال تریلرهای در استفاده برای آن از استفاده امکان كرد و استفاده توان می مطبوع تهویه در فقط مبرد این

 دليل به كاربردهای سيار در استفاده برای باال بسيار انفجار و اشتعال قابليت دليل به دارند كه مزایایی وجود با و متانول اتانول طرفی از

 در را آن از استفاده امکان مسئله این كه پایدار نيست سانتيگراد درجه163 باالی دمای در متانول نيستند. ضمنا مناسب ایمنی مسائل

 R134aو  آب ، آمونياك تنها خودروها در كاربرد برای بنابراین .سازدمی یگيرد منتفمی اگزوز از را خود گرمای كه سيار تبرید سيستم

 را مطلوبيت آن كه شده سيستم ابعاد و وزن افزایش باعث پایين راندمان دليل به R134a - فعال كربن البته سيستم كه .ماند می باقی

 دارند. هرچند نيز زیست با محيط خوبی بسيار گاریساز هردو آمونياك و آب خوشبختانه .دهدمی كاهش خودروها در كاربرد برای

 .كرد استفاده جذب بستر ساختار در و استيل آلومينيوم فوم از بایستمی ناگزیر و ندارد سازگاری مس با آمونياك

 رهاسازی یباال دمای دليل به زئوليت-آب زوج .سيليکاژل و فعال زئوليت، كربن .هستند تر متداول گزینه سه نيز هاجاذب ميان در 

 از بنابراین .است سانتيگراد درجه 333 حدود آن ژنراتور دمای زیرا ندارد را اگزوز دمای از محدوده وسيعی از بهينه استفاده امکان

 موارد زوج این به تمام توجه با .برد بهره توان نمی سيکل اندازی راه منظور به سانتيگراد درجه 333 تا 113 بين اگزوز محدوده دمایی

 برای و دارد كمی بسيار پيچيدگی باال كاری فشار دليل به فعال كربن-سيستم آمونياك ضمنا .انتخاب می شود فعال كربن-مونياكآ

  .آید می شمار به مهمی بسيار ها مزیت خودرو در كاربرد

 اثرات زیست محيطی -3

 تهویه و شوند نگه داشته سرد باید كه زرگب تریلرهای در سطحی جذب تبرید سيستم یک كارگيری به اثرات مهمترین از یکی

 كه بزرگ تریلرهای در كه تبریدی های در سيستم .دهد می كاهش را اتمسفر به ورودی آلودگی كه است این بزرگ اتوبوس های مطبوع

 بخار تراكم برای دیزل موتور توان از شود می گرفته كار به كنونی اتوبوس های بزرگ مطبوع تهویه در و شوند داشته نگه سرد باید

 ورودی كار كه بردندمی بهره مکانيکی كمپرسور یک از كاربردها گونه این برای قراردادی تبرید استاندارد سيستم های .شود می استفاده

 رد حركت به توسط موتور مستقيماً كمپرسور تر سبک های كاميونت و اتوبوس ها در .كند می دریافت دیزل موتور خروجی كار را از خود
سيستم  كه است بدیهی .شود می گرفته كار تبرید به سيستم برای جداگانه دیزل موتور یک بزرگتر تریلرهای در كه حالی در آید، می
 پتانسيل خواهيم می ما كنند. حال می تخليه اتمسفر به را آن آلودگی و كنند مصرف می را دیزل سوخت فوق مطبوع تهویه و تبرید های

 جذب سيستم تبرید از مطبوع تهویه و بار محل كردن سرد برای بزرگ اتوبوس یک یا تریلر یک كه در زمانی را آلودگی كمی كاهش

 .كنيم مشخص كنند می اگزوز تأمين اتالفی گرمای از را سيستم این كار برای نياز مورد انرژی و كنند می استفاده سطحی

ترموكينگ  و كریر دو شركت از كرد می كار دیزل موتور توسط نهاآ كمپرسور كه ترانزیتی تبرید سيستمهای به مربوط اطالعات
 .دارند نياز بخار اسب 31 تا 61 به نياز كاركردن برای نوعاً كمپرسورها كه داد نشان ها سازنده از زیادی تعداد بر مروری .آمد بدست]14[

 باالتری وریبهره شودمی استفاده آنها از باز فضای دتبری برای تریلرها در كه كوچکی موتورهای كمکی از بزرگ اتوبوس های موتورهای

  .دارند
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 گرم 111( gr/hp-hrدر ساعت ) بخار اسب هر ازای به كوچکتر پيستون قطر با دیزل موتورهای كه است آن از حاكی موجود هایداده

 مصرف دیزل گرم از سوخت 144( gr/hp-hrساعت ) در اسب بخار هر ازای به بزرگتر پيستون قطر با دیزل موتورهای و دیزل سوخت از

 ازای به دیزل سوخت گرم 1213 تا 4813 حدود كه معناست بدان این تبرید، در سيکل بخاری اسب 34 كمپرسور یک برای .كنند می

 طور متوسط، به كه دهد می گزارش دار یخچال تریلرهای ، سازنده ]Wabash ]11ملی  شركت .شود می كار مصرف از ساعت هر

 .كند می مصرف سوخت ساعت بر گرم 1433 حدود در نرخی با و كند می كار سال در ساعت 1133 تا 1133 بين دار یخچال رهایتریل
 دیزل موتور یک اگزوز گاز آناليز .كنند می مصرف درسال دیزل كيلوگرم سوخت 4183 تا 4313 بين دار یخچال تریلرهای نوعاً بنابراین

 در دور كه بخاری اسب 62 دیزل موتور یک برای خاص طور به را كربن مونوكسيد حجمی درصد و وجیگاز خر حجمی جریان نرخ نمونه،

 .كند می مشخص ساعت بر كيلوگرم 2/1سوخت  مصرف و دقيقه بر دور 1433 موتور

 درصد و] m3/h]111( scf/hساعت ) بر استاندارد مکعب فوت 4313 با برابر خروجی خشک گاز حجمی جریان نرخ آناليز این در

 با .باشد می] 1/1  m3/h]33/3( scf/hrبا ) برابر كربن حجمی مونوكسيد جریان و .شود می گزارش 361/3كربن   مونوكسيد حجمی

 مونوكسيد جرمی جریان آل، ایده گاز شرایط گرفتن نظر در با بار( و 1درجه سانتيگراد و فشار  11استاندارد )دمای  شرایط از استفاده

 می باشد . 32 (gr/hrكربن  )

 درصد 13 تقریبی به طور كه شود می استفاده ساعت 1233 سال در دار یخچال تریلر یک شد، گفته باال در آنچه طبق بنابراین

 gr/hr ×800hr=28.8 36سرماساز ) سيستم از استفاده ساعت 233 .سال در ساعت 233 یعنی است روشن آن سرماساز سيستم مواقع

kgوارد جو مونوكسيدكربن كيلوگرم 68 حدود سال در دار یخچال تریلر هر یعنی .كند می توليد م مونوكسيدكربنكيلوگر 2/62 ( معادل 

 داده .باشد می سال كيلوگرم در 333/833/6كربن  مونوكسيد كاهش پتانسيل :بگيریم نظر در واحد 333/133را  آنها تعداد اگر .كند می

 كرده مشخص تن به را شوند می هوا وارد منابع مختلف از روز هر در كه هایی آالینده ميزان كاليفرنيا، هوای منابع از آمده بدست های

شود  می هوا وارد آلودگی روز در تن 2/81روز  هر در كاميون 142 برای كه باشد سنگين می دیزل كاميونهای به مربوط ها داده این .است

 (.6334)سال 

كيلوگرم  23 روز در تریلرها تمام در نتيجه می كند و توليد كربن مونوكسيد كيلوگرم 32/3روز  در تریلر هر باال ارقام و اعداد به توجه با

 سنگين های دیزل از خروجی كربن مونوكسيد با مقایسه در COدر  كاهش پتانسيل بنابراین.كرد .كرد خواهند توليد COتن(  32/3)

 .است یآلودگ كل از بسيار كمی درصد هنوز كه باشد % می32/3حدود 

 نوعاً بزرگ زیرا اتوبوس های داشت بهتری نتایج كه شد انجام بزرگ اتوبوس های مطبوع تهویه سيستم های روی مشابهی آناليز

 .كند می كار مطبوع تهویه سيکل مواقع درصد 133تا 11 در كه دليل این به دارند دار یخچال تریلرهای از بزرگتری كاری خنک بار

 حدود شود، صرف زمان متوسط چهارروز طور به رود می آنجلس لوس به نيویورك از كه غذایی مواد حمل تریلر یک برای اینکه فرض با

 كيلوگرم 311 كه است معنی بدان این .داشت خواهيم بار احتياج فضای نياز مورد برودتی بار تأمين برای اضافی دیزل سوخت ليتر 323

 به كربن مونوكسيد گرم 333 گازها این همراه كه شود می خارج اگزوز طریق از و شده قاز احترا حاصل گازهای به تبدیل دیزل سوخت از

 متحده ایاالت های در جاده دار بخچال تریلر 133333 حداقل كه كنيم فرض اگر .شود می جو وارد سفر هر ازای به و هر تریلر ازای

 روز می باشد. هر در كيلوگرم 1133یا  تُن 33 حدود توليدی كربن مونوكسيد ميزان دارد، وجود آمریکا

 جذب سيستم كند اگر می حفظ را ارزش با طبيعی منابع از توجهی قابل مقادیر جدید سيستم این هوا، كيفيت بهبود كنار در

 هدخوا جویی صرفه سال در دیزل سوخت ليتر از ميليون ها گيرد، قرار استفاده مورد دار یخچال تریلرهای و اتوبوس ها تمام در سطحی

 در دیزل سوخت ليتر 2 حدود تبرید سيکل در بخاری اسب 34 یک كمپرسور اندازی راه برای شد اشاره باال در كه همانطور زیرا .شد

ليتر  2113 سال در و ليتر 12 روزانه باشد روشن آنها سرمایش سيستم روز در ساعت 3 كه صورتی همچنين در .است نياز مورد ساعت
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 از ليتر ميليون 211 بيش از یخچال دار، تریلر 133333 فرضی تعداد در مقدار این ضرب با كه .بود خواهد زنيا مورد تریلر هر برای

 بسيار رقم كنيم اضافه عدد این به را سنگين دیزلی و نقل حمل وسائل سایر و اتوبوسها اگر البته .شد خواهد مصرف سال در دیزل سوخت

 در فقط سال در سوخت ليتر ميليون صدها جویی صرفه پتانسيل سطحی جذب يستم تبریدس از استفاده با كه شد خواهد توجهی قابل

 هزار 433آن  كاليفرنيای ایالت در فقط كه آمریکا مانند كشوری در دار یخچال تریلر صدهزار وجود فرض البته .وجود دارد كشور یک

 .است حداقلی فرض (، یک6334 سال در فرنياكالي هوای منابع گزارش به باشد )بنا می كار حال در اتوبوس و كاميون

 شبيه سازی مصرف سوخت -4

جهت انجام شبيه سازی نرم افزاری و مقایسه مصرف سوخت در حالت تهویه مطبوع كمپرسوری و جذبی، از مشخصات فنی كاميون 

 نماید، استفاده شده است.كه شركت سيبا موتور از زیر مجموعه های گروه بهمن آن را مونتاژ می J6-CA2450مدل  FAWكشنده 

نشان داده  3گيرد كه نتایج آن در شکل سازی انجام شده با نرم افزار، صورت میای بين تست عملياتی و شبيهدر ابتدا مقایسه

 هایی كه بر روی موتور توسط كارخانه سازندهاست.  منظور از تست عملياتی اطالعاتی است كه در كاتالوگ با توجه به آزمایششده

سازی انجام شده نيز در حالت عادی موتور و استفاده از كمپرسور به صورت دو بعدی و تک فازی انجام است. شبيهانجام شده، درج شده

 شده است.

 
 : مقایسه مقدار مصرف سوخت در حالت عملياتی و شبيه سازی در دور موتورهای مختلف3شکل 

است كه نتایج تقریبا به یکدیگر نزدیک ازی و تست عملياتی انجام دادهسمقایسه ای بين مصرف سوخت در حالت شبيه 3شکل 

سازی افزار و شبيههستند و بنابراین می توان گفت كه دقت شبيه سازی ما، در حد قابل قبولی قرار دارد. در حقيقت پارامترهای نرم

حالت به مقدار تست عملياتی باشد و در ادامه نيز سایر اند كه مصرف سوخت نزدیکترین ای تنظيم شدهگونه)مانند اتالف در موتور( به

 است.ها با استفاده از همين پارامترها انجام شدهسازیشبيه

باشد كه در پی ، محدودیت دور موتور در شرایط تست می6333علت افت مصرف سوخت در تست عملياتی در دور موتور نزدیک به 

 ها و سایر تصميمات فاقد اعتبار است.مقدار آن نيز برای مقایسه شود بنابراینرسانی نيز متوقف میآن سوخت
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رسد و این كه ویژگی های یک خودرو با سيستم تهویه سازی انجام شده نوبت به كار اصلی میپس از اطمينان از درستی شبيه

م. مهم ترین تفاوتی كه در این دو مطبوع كمپرسوری را با ویژگی های خودرو مشابه منتها با سيستم تهویه مطبوع جذبی مقایسه كني

شود و ما نيز به دنبال آن هستيم، مصرف سوخت است. بنابراین ویژگی مقایسه شده بين این دو خودرو در نوع تهویه مطبوع دیده می

 باشد.%( می133% و 11%، 13های متفاوت دریچه گاز )حقيقت همان مصرف سوخت در دور موتورها و اندازه

كنيم كه نقش سيستم سازی سيستم تهویه مطبوع جذبی، با حذف كمپرسور، در قسمت اگزوز فشاری را اضافه میبه منظور شبيه

ایم كه بيشترین مقداری است كه برای این كار توصيه كيلو پاسکال گرفته 13سازی معادل كند. این فشار را در شبيهجذبی را ایفا می

ور را به عنوان ورودی برنامه جهت شبيه سازی مصرف سوخت به دست آوریم. برای به . سپس نياز داریم تا توان موت]12[شده است 

.حال ]11[در نظر گرفته شده است 1یا ضریب عملياتی كمپرسور استفاده می كنيم كه این مقدار برابر  COPدست آوردن این توان از 

كنيم تا توان موتور در حالت عدم استفاده از پرسور میآمده از كاتالوگ را منهای توان كمدستدر دور موتورهای مختلف توان به

دهيم تا انجام می ]12[آمونياك -برای سيکل كربن فعال COP=1كمپرسور به دست آید. سپس شبيه سازی را با این مقادیر ورودی و 

 ميزان مصرف سوخت در حالت جذبی حاصل شود.

ف و اندازه های متفاوت دریچه سوخت، نشان داده شده است همان مقدار مصرف سوخت در دور موتورهای مختل 2تا  4شکل های 

طور كه مورد انتظار نيز هست، ميزان مصرف سوخت در حالتی كه تهویه مطبوع با سيستم جذبی كار كند، كاهش یافته است و طبق 

 نتایج شبيه سازی این كاهش در ميزان كمتر درصد دریچه گاز بيشتر شده است.

 

 
 درصد 133صرف سوخت در حالت استفاده از كمپرسور و سيستم جذبی در دور موتورهای مختلف با وضعيت دریچه گاز مقایسه م :4شکل 
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 درصد 11مقایسه مصرف سوخت در حالت استفاده از كمپرسور و سيستم جذبی در دور موتورهای مختلف با وضعيت دریچه گاز  :1شکل 

 
 درصد 13از كمپرسور و سيستم جذبی در دور موتورهای مختلف با وضعيت دریچه گاز  مقایسه مصرف سوخت در حالت استفاده  :2شکل 

 گيرینتيجه -2

مطبوع كشنده  تهویه جذبی برای سيستم یک كارگيری به پذیری امکان راه سر بر ذكری قابل و آشکار مانع گونه هيچ مطالعه این در

FAW از مزایای یکی .آورد می فراهم را ای چندگانه مزایای بزرگ نقليه سائلو در جذبی تبرید سيستم از برداری مشاهده نشد. بهره 

 جویی صرفه نتيجه در كه باشد می مکانيکی مرسوم كمپرسور اندازه راه به مربوط دیزل موتور اگزوز آلودگی حذف شد گزارش كه اصلی

 دهد.وضعيت های مختلف دریچه گاز نشان میاین كاهش را به صورت ميانگين در  1. شکل باشد می طبيعی منابع و سوخت مصرف در

 قطعات نبود به دليل و كند می كار لرزش و صدا بدون و آهسته بسيار سيستم این كه است این جذبی سيستم در دیگر مزیت 

 موجود حركمت قطعات دليل به كه مرسوم مکانيکی كمپرسور با سيستم مقایسه در دارد، كمتری بسيار نگهداری و تعمير به نياز، متحرك
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 تجهيزات كاری، خنک روغن، سوخت، برای هایی زیرسيستم داشتن همراه دليل به و كند كار نمی جذبی سيستم نرمی به آن در

 شود. دشوارترمی آن نگهداری تعميرو نتيجه در و بيشتر آن و ... پيچيدگی الکتریکی

 
 سيستم جذبی در دور موتورهای مختلف مقایسه ميانگين مصرف سوخت در حالت استفاده از كمپرسور و :1شکل 
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