
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


   

استفاده از سیکل تبرید جذبی در تهویه مطبوع خودرو و بررسی تاثیر 

 آن بر مصرف سوخت

 امید حاج محمدی

 دانشکده فنی و مهندسی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

 تهران، ایران
Omid8603@yahoo.com  

 یحیی مالمیر چگینی

 رسول عرب عامری

 
 

 

امروزه افزایش روز افزون مصرف سوخت و تولید گازهای  —چکیده 

محیطی فراوانی را به همراه ای در سطح جهان، پیامدهای زیستگلخانه

کنندگان سوخت و تولید ترین مصرفاست. از طرفی یکی از رایجداشته

خودروهای سبک و سنگین هستند. بدیهی است اگر بتوان ای گازهای گلخانه

ای و مصرف سوخت را در خودروها کاهش داد و از تولید گازهای گلخانه

توان امیدوار بود که هم از مصرف ها کاست، میکردن محیط توسط آنگرم

 محیطی کاهش یابد.شود و تاثیرات نامطلوب زیستانرژی و سوخت کاسته

هش مصرف سوخت در خودروها، جایگزین کردن های کایکی از روش

-ها با سیستم تبرید جذبی است. با بهسیستم کمپرسوری تهویه مطبوع آن

توان از انرژی گازهای خروجی اگزوز کارگیری این نوع تهویه مطبوع می

اندازی سیستم تهویه مطبوع استفاده کرد. بنابراین کاهش مصرف جهت راه

 نتیجه این جایگزینی خواهدبود.ای، سوخت و گازهای گلخانه

 FAWسازی مصرف سوخت در خودروی دیزل در این پژوهش شبیه

-GTدر دو حالت تهویه مطبوع کمپرسوری و جذبی توسط نرم افزار 

POWER آمده حاکی از آن است که استفاده از دستشد. نتیجه  بهانجام

ر تامین کربن فعال، عالوه ب-سیکل تبرید جذبی با زوج کاری آمونیاک

درصد را به همراه دارد، که از 21برودت کافی، کاهش مصرف سوخت تا 

درصدی کمپرسور از قدرت موتور و 21مزایای آن حذف مصرف توان 

 باشد.استفاده از انرژی رایگان خروجی از اگزوز، می

 

؛ زوج کاری؛ سیستم تبرید جذبی؛ تهویه مطبوع —های کلیدی  هواژ

 مصرف سوخت. ؛موتور دیزل
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 استفاده از سیکل تبرید جذبی در تهویه مطبوع خودرو و بررسی تاثیر آن بر مصرف سوخت

 مقدمه   .1

باشد. تهویه مطبوع خودرو امری حیاتی در آسایش سرنشینان خودرو می

دمای کابین خودرو یکی از فاکتورهای مهم در تصادفات می باشد. با 

تحقیقی که توسط زالتوفر روی ده فاکتور اصلی تصادفات در ایاالت متحده 

-شده عامل موثر در تصادفات شناختهاست، دما بعنوان سومین انجام شده

است. عالوه بر اینکه دمای کابین با تصادفات رابطه مستقیم دارد، توجه به 

دمای داخل و تهویه مطبوع مناسب در خودرو آسایش حرارتی را افزایش 

شود. در ننده و افزایش کارایی رانندگی میدهد و موجب هوشیاری رامی

  .]2[یابدنتیجه ایمنی سفر در شرایط مختلف آب و هوایی افزایش می

از طرفی به طور متوسط برای سرمایش کابین خودروها، ساالنه در 

شود. امروزه با افزایش آگاهی از بیلیون لیتر سوخت مصرف می 12حدود 

یا، مطالعات زیادی در محدودیت منابع انرژی و سوخت های فسیلی در دن

باشد و استفاده از ف انرژی در دست انجام میسازی مصرخصوص بهینه

-منابع جدید انرژی و جلوگیری از هدرفتن آن، بسیار مورد توجه قرار گرفته

دهد که متوسط تاثیر بودن سیستم تهویه مطبوع است. مطالعات اخیر نشان می

در خودروهای مسافربری و حمل کننده مواد فاسد شدنی موجب افزایش 

 گردد:مقادیر زیر می

 % 12افزایش مصرف سوخت تا  -2

 %12ج منوکسید کربن به میزان میزان خرو -1

های % میزان هیدروکربن22میزان خروج اکسید نیتروژن به میزان  -3

 %31متانی به میزان 

تر، به صرفهکارگیری یک روش بهنین شرایطی بهبدیهی است در چ

منظور ارائه تهویه مطبوع در خودرو، می تواند در کاهش مصرف انرژی، 

باال بردن توان موتور، حائز اهمیت باشد. به جلوگیری از اتالف انرژی و 

های تهویه مطبوع، با همین دلیل تا کنون تحقیقات بر روی انواع سیستم

هدف کارایی بیشتر و تاثیر کمتر بر محیط زیست، ادامه داشته است. یکی از 

 باشد. ها جایگزین کردن سیکل تبرید جذبی به جای کمپرسور میاین راه

 زیست قوانین تطابق با به ملزم مطبوع تهویه و بریدت تکنولوژی هرچند

 2881  هایسال (. بین2821 سال در مونترال باشد )پروتوکلمی محیطی

 توسعه کشورهای مورد در اصالحاتی قانون این )مونترال( در 1111)لندن( تا 

 2881سال  در در که توافقی طبق .گرفت صورت توسعه حال در و یافته

تولید  تا شدند موظف یافته توسعه کشورهای گرفت، )مونترال( صورت

 ( تاHCFCترکیبات ) کامل حذف تصمیم و کنند متوقف ( راCFCترکیبات )

این فرایند را در قالب یک نمودار نشان  «2شکل » .شد تصویب 1131 سال

 دهد.می

 سرمایشی های سیستم به نسبت توجهی قابل تقاضای باعث گرایش این

 پیشنهاد کنون تا که سرمایشی هاییمیان تکنولوژ از .استشده جایگزین

 .باشدمی مندبهره بسیار خوبی پتانسیل از جذبی سرمایش سیستم اند،شده

 از بیش ریلی، و ایجاده غیر ای،جاده شامل انواع سنگین نقل و حمل وسائل

-می را مصرف ونقلحمل بخش در استفاده مورد سوخت از درصد 11

 نیز خودرو حرکت هنگام سنگین دیزل خودروی یک در همچنین. ]1[کنند

 توان از درصد 21حدود  مطبوع تهویه سیستم به مکانیکی مربوط کمپرسور

، که این مقدار در خودروهای سبک حدود کند می مصرف را موتور خروجی

 مصرف در جویی صرفه برای خوبی . بنابراین پتانسیل]3[باشددرصد می 21

 این هایمزیت .دارد وجود مکانیکی کمپرسور حذف صورت در انرژی

 و مبردهای غیرآالینده کم، دارینگه هزینه زیاد، صدا، عمر بی کارکرد سیستم

 .]4[باشدمی زیست محیط با سازگاری

 برای موتور کار از خودروها در استفاده مورد معمول مطبوع تهویه سیستم

 درآوردن حرکت به .کندمی استفاده مکانیکی درآوردن کمپرسور چرخش به

 و آالیندگی سوخت، نتیجه مصرف در و موتور روی بار مکانیکی کمپرسور

 از تواندجذبی می  سیستم یک .هددمی افزایش را موتور کارکردی دمای

 این .کند استفاده کاری خنک شده جهت جذب حرارت یا اگزوز حرارت

 تواندمی گرفت، نظر در رایگان انرژی عنوان به را توان آن می که حرارت

 .باشد کافی برودتی سیستم یک اندازی راه برای

 که مکانیکی کمپرسور یک از عادی خودروی یک مطبوع تهویه سیستم

 کمپرسور .کندمی استفاده گیرد می را توان موتور از بخار اسب 1 تا 1 حدود

 جمله از نقلوحمل شرایط به بسته را خودرو توان کل از درصدی مکانیکی

 سراشیبی در حرکت یا بزرگ بار محفظه یک حمل ثابت، سرعت با حرکت

 خروجی توان از درصد 21 تا میتواند کمپرسور بار، به بسته .کندمی مصرف

 .کند مصرف را موتور

 حذف برنامه :.Error! No text of specified style in documentشکل 

 مونترال پروتوکل در HCFCترکیبات 
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 سیستم تبرید جذبی .1.1
 به را مکانیکی کمپرسور یک که متداول بخار تراکم هایسیستم برخالف

 حرارت وسیلههب که ساکن جذب بستر یک از جدید تکنولوژی گیرند،کار می

 توان % از81اندازه  به تواندمی و بنابراین .ندکمی استفاده افتدمی کار به

 است مکانیکی نیاز کمپرسور کار برای عادی طور به که نیازی مورد ورودی

 یا فعال کربن جمله از خاصی مواد مزیت از سیستم این .کند وییجصرفه

 و دما در را مبرد ماده بخار از زیادی نسبتاً جذب مقادیر برای چوب زغال

-به با سادگی به فشار باالتر در سپس مبرد ماده .کندمی استفاده پایین فشار

محفظه  یک جاذب( در فعال )ماده کربن .شودمی آزاد حرارت کارگیری

 جذب بسترهای کارگیریبه با وانتمی .شود می جذب( ذخیره )بستر

 در را شده متراکم مبرد از ماده دائمی جریان بستر( یک 4 چندتایی )حداقل

-داشته می نگه داغ همیشه بستر یک که شکل این به کرده ایجاد سیستم درون

 بخار ماند )ومی سرد همیشه بستر یک ند( وکمی آزاد را مبرد بخار شود )و

 در .هستند میانی دماهای در دیگر بستر دو که کند( در حالیمی جذب را مبرد

 حرارتی بازیاب یک  مایع .شودمی سرد دیگری ودشمی گرم یکی که حالی

 به گرم بستر یک از گرما انتقال وسیلههب سیستم راندمان افزایش برای واندتمی

 ندارد )به وجود متحرکی قطعه هیچ که آنجایی از شود استفاده سرد یک بستر

 نیاز کاریوغن، راست ترساده توجهی قابل به طرز جذبی شیرها(، سیستم جز

 .طلبدمی را کمتری دارینگه بنابراین و ندارد

 عملکرد تهویه مطبوع جذبی  .2

است که یک سیکل تبرید جذبی ساده نمایش داده شده «1شکل »در 

اجزایی است که در سیکل تبرید تراکمی چین عمودی همان سمت چپ خط

وجود دارد که عبارتند از کندانسور، شیر انبساط و اواپراتور. سمت راست آن 

 اند. به جای کمپرسور چهار جزء دیگر جایزگزین شده

 شیر انبساط -4 پمپ -3 جذب کننده -1 ژنراتور -2

ن کنند که بعضی مایعات به عنواها بر این اساس کار میاین سیکل

جاذب این خاصیت را دارند که مایع یا بخار دیگر را در شرایط مشخصی در 

توان . با اضافه شدن یک سیال گازی با خواص ویژه می]1[خود جذب کنند 

پمپ را حذف کرد. طرز کار این سیستم بدین صورت است: در این سیستم 

اشد. بمی و دیگری سیال مبرد رود که یکی سیال جاذبدو سیال به کار می

با حرارت دادن محلول در ژنراتور بخار مبرد از ماده جاذب جدا شده و به 

رود. بخار مبرد در کندانسور تقطیر شده و پس از عبور از شیر کندانسور می

گردد. با تبخیر در اواپراتور گرما از محیط اطراف انبساط، وارد اواپراتور می

پس از آن مبرد وارد جذب شود. توسط مبرد دریافت شده و سرما تولید می

شود در آنجا توسط محلول جاذب که از ژنراتور توسط کاهش کننده می

گردد. حال محلول مبرد و جاذب است، جذب میفشار به جذب کننده آمده

باشد توسط پمپ به ایجاد شده در جذب کننده دارای سیال مبرد زیادی می

گردد. در ی تکمیل میشود و بدین ترتیب سیکل جذبژنراتور فرستاده می

شود، سیکل جذبی وقتی بخار مبرد به جذب کننده وارد شده و جذب می

شود که این حرارت توسط یک کویل سرد باعث باال رفتن دمای جاذب می

های استفاده شده در این سیستم شود. تفاوت پمپاز جذب کننده خارج می

ای( هستند، طبقه طبقهای )ها پرههای معمولی این است که این پمپبا پمپ

زیرا اگر این گونه نباشند سیال از قسمت پرفشار به قسمت کم فشار منتقل 

رسد. در شود و با کاربرد این پمپ امکان برگشت سیال به صفر میمی

های جذبی تنها بخشی که نیاز به کار مکانیکی دارد، پمپ است که سیستم

های تراکمی بسیار کمتر ر سیستمکار آن در مقایسه با کمپرسور به کار رفته د

 است.

کار مصرفی                                       (  2)       ∫     

 
 دیاگرام سیکل ساده تبرید جذبی :2شکل

در حقیقت در یک سیستم جذبی، ترکیب پمپ و ژنراتور، کار کمپرسور 

حجم کم دهند. چرا که عموما حجم زیادی از مبرد در یک را انجام می

شود، سپس توسط پمپ، فشار این محلول باال رفته و وارد جاذب، جذب می

دهیم، شود. پس از آنکه در ژنراتور این محلول را حرارت میژنراتور می

یابد که با توجه به این افزایش حجم، در مبرد جدا شده و افزایش حجم می

تور مثل خروجی رود و خروجی ژنرانهایت فشار مبرد به قدر کافی باال می

 شود که در شرایط مورد نیاز کار در سیکل را دارد.کمپرسور می

 ضریب عملکرد .2.1
های تبرید جذبی باید به این مساله توجه داشت که در در مورد سیستم

های تبرید ها از کار سیستمعین اینکه کار مکانیکی مصرفی این سیستم
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 استفاده از سیکل تبرید جذبی در تهویه مطبوع خودرو و بررسی تاثیر آن بر مصرف سوخت

تراکمی باالتر از های ( سیستمCOPتراکمی کمتر است، ضریب عملکرد )

هاست. این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که کار داده شده این سیستم

به سیستم تراکمی، کار مکانیکی است که بسیار پر هزینه تر از انرژی حرارتی 

باشد. رابطه ترمودینامیکی ضریب عملکرد داده شده به سیستم جذبی می

باشد، از مان ضریب عملکرد کارنو میها، که در واقع هآل در این سیستمایده

 شود:رابطه زیر محاسبه می

(1                                      )            
         

         
 

دمای    دمای مبرد )اواپراتور(،    دمای ژنراتور،     که در آن 

ها را باشد. ضریب عملکر این سیستمدمای جذب کننده می   کندانسور و 

توان به دو بخش تقسیم کرد: ضریب عملکرد چرخه برودتی و ضریب می

 شود:عملکرد چرخه حرارتی، که معادالت آن به صورت زیر تعریف می

ضریب عملکرد چرخه برودتی( 3)        
   

  
  

    
  

  

       
  

بضری عملکرد چرخه حرارتی(  4)        
  

  
  

    
  

  

       
    

های تبرید جذبی به صورت زیر تعریف ضریب عملکرد واقعی سیستم

 گردد:می

ضریب عملکرد واقعی(    1)             
        

       
  

  

  

 

  
حرارت جذب شده در اواپراتور

حرارت مورد نیاز در ژنراتور
                                  

 اگزوز گازهای انرژی تحلیل .2.2
 انررژی  میزان بیشترین تعیین پژوهش، این اصلی موضوعات از یکی

 مسئله تحلیل .است دیزل موتور یک داغ خروجی گازهای از استحصال قابل

 ترمودینامیرک  قانون اول و سیاالت پیوستگی قانون کارگیری به با توانمی را

 تزریرق  سوخت انرژی کل دیزل، موتور یک در .کرد آغاز کنترل حجم برای

 یرا  محسروس  گرمایی انرژی خروجی، ترمزی کار صورت به به سیلندر شده

 تلفرات  یرا  و کننرده  خنرک  بره  دفع شرده  گرمای اگزوز، جریان در شیمیایی

از  کرردن  نظرر صررف  با که کندمی اذعان اول قانون .شودمی ظاهر اصطکاکی

 کاری عایق کمک به کننده خنک سیال و اگزوز جریان گرمای اگر اصطکاک،

 بنابراین .شود تبدیل ترمزی کار به تواندمی انرژی حاصل شود، حذف کامل

 قانون براساس .بدیاافزایش می برابر دو به تبدیل این در موتور گرمایی بازده

 وجرود  کرار  تولید امکان سرد، منبع به حرارت انتقال بدون ترمودینامیک دوم

بررد   کرار  بره  سیستم بازده بردن باال جهت دیگری هایروش بایستی ندارد و

 یرک  .باشدمی طبیعی تنفس با دیزل اینجا سیکل در بررسی مورد . سیکل]2[

 انررژی  از تا داده شده قرار سیکل این انتهای در فرضی پذیر بازگشت سامانه

دیرده   «3شکل »چه در آن. مانند کند مفید کار تولید خروجی گازهای گرمایی

 شود.می

 :از است عبارت فرایند جریان در کل انرژی محتوای تغییر

(2 )               𝛥  (    ̇       ̇ )               

 {    ̇                  ̇             } 

 شررایط  در اگرزوز  جریران  یک از دسترس در انرژی مقدار بیشترین

 :شود زده تخمین زیر به صورت تواندمی خاص ترمودینامیکی

(1                 ) ̇          ̇                               

 جریران  آنتالپی        و           اگزوز،  جریان جرمی دبی    ̇ که    

انتقرال )کرار    تلفرات  81/1و  حجرم کنتررل   ورودی و خروجی در ترتیب به

 .]1[باشندکانال( می

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

(2 ) ̇      ̇          ̇                                                            

 از تروان یخچرال( مری   ژنراترور  اینجا کنترل )در حجم کاری عایق به توجه با

( 8) با توانمی را اگزوز گازهای آنتالپی تغییر .کرد پوشی چشم گرمایی تلفات

 :کرد تعیین

(8 )                   ∑                 
 
                   

 دمای    و      ها، گونه حرارتی ظرفیت     ها، گونه جرمی کسر   که 

 .باشندمی کنترل حجم و ورودی خروجی در اگزوز گازهای

 
 بازگشت واحد یک با همراه دیزل موتور فرایندهای شماتیک نمودار :3شکل

 اگزوز مسیر در پذیر
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-ورفت موتور یک اگزوز دود از گرمایی حاصل انرژی مقدار اینجا در

 که دارای انرژی از صورت این کارگیریبه .زد تخمین توانمی را برگشتی

 بنابراین .باشدمی هزینه و مهندسی طراحی نیازمند است، پایینی نسبتاً ارزش

 تا بوده بخصوصی تجهیزات و تمهیدات به نیاز منابع انرژی این از وریبهره

-راه از یکی امروزه .تبدیل کرد انرژی ترارزش با هایصورت به را آن بتوان

 در انرژی از صورت این مستقیم کارگیری به انرژی، سازیبهینه های

 .کاربردهاست این جمله از هاکنخشک و ایناحیه گرمایش .فرایندهاست

-سامانه در سرمایش تولید انرژی حرارتی، از استفاده هایراه از دیگر یکی

 .کنندمی کار جذبی سیکل با که است هایی

 اگزوز از خروجی گازهای اگزرژی تحلیل .2.2
2رنت

 بره  نسبت شده محاسبه کار انجام ظرفیت عنوان به اگزرژی از 

 که است انرژی از قسمتی اگزرژی تعریف، این طبق .استبرده امن صفر سطح

 .]2[تبدیل شود انرژی دیگر صورت هر به تواندمی آن تمام

 کرار  میرزان  از است عبارت اگزرژی  ]2[زاگورت تعریف اساس بر

 برا  و پرذیر بازگشت فرایندهای بوسیلۀ از ماده مقداری که وقتی حصول قابل

 برا  موازنۀ ترمودینامیکی از حالتی در طبیعت، اجزای با فقط برهمکنش انجام

 .قرارگیرد طبیعی محیط معمولی اجزای

 مسیر و نهایی حالت ابتدایی، حالت به فرآیند یک در شده انجام کار

 :]8[دارد بستگی فرآیند

کار   مسیر فرآیند، حالت نهایی، حالت ابتدایی   

را  مشرخ   حالرت  یرک  در مفیرد  کار به تبدیل برای سیستم قابلیت

 بستگی محیط شرایط و سیستم خواصهب سیستم هر اگزرژی .گویند اگزرژی

 بره  پذیر بازگشت طور به سیستم که میگردد زمانی حاصل کار حداکثر .دارد

 ,T0 = 298.15 Kاستاندارد )محیط  مکانیکی( با و شیمیایی تعادل )گرمایی،

P0 = 1.013 bar21[مرده( باشد )حالت (رسیده[. 

مفیرد   کرار  (،و    پرذیر ) کرار برگشرت   برین  تفراوت  مقردار  هرر 

 و این .شودمی فرآیند طول در ناپذیریبرگشت آمدن پدید باعث (باشد،  )

 .شودمی ( نامیده ) 1ناپذیریبرگشت اختالف،

(21                                                         )               

محریط   کرار  (،برا  سیسرتم )  واقعری  کرار  اخرتالف  کارمفیرد،  آن در که      

 هیچ برای مفید طور به که است (،کاری     کارمحیط ) .باشد(،می     )

 تغییر اتمسفر در فشار ضربحاصل از و گیردنمی قرار استفاده مورد منظوری

 .]8[شودمی ناشی سیستم حجم

                                                           
1
 Rant 

2
 irreversibility 

(22  )                                                                           

(21             )                                                        

 :شودمی نوشته زیر صورت به کنترل حجم این ترمودینامیک برای اول قانون

(23             ) ̇  ∑  ̇    ̇    ∑  ̇ (  
  

 
   )   

  ∑  ̇ (  
  

 
   )     

    

  
                              

  ̇ و    دمرای   برا  منبرع  یک از کنترل حجم به حرارت ، انتقال ̇ آن  در که

 .باشرد مری    فشرار   و   دمرای   در محریط  کنتررل برا   حجم حرارت تبادل

 :را داریم کنترل حجم یک برای ترمودینامیک دوم قانون همچنین

(24      )          
    

  
  ∑  ̇      ∑  ̇     

 ̇ 

  
  ∑

 ̇ 

  
  

 .]21[رسیممی زیر معادله به آن در ̇ حذف  و قانون دو این ترکیب با

(21  ) ̇   
              

  
 ∑  ̇ (  

  

 
       )    

 ∑ ̇(  
  

 
       )

  

 ∑ ̇ (  
  

  
)

 

 

                                                                            
 تولید مقدار پذیر، بازگشت فرآیند یک در پایدار جریان کنترل حجم یک برای

 ابتدایی حالت دو بین پذیربرگشت کار به تبدیل و معادله است صفر انتروپی

  .شودمی انتهایی و

(22                            ) ̇    ∑ ̇ (   
  

 

 
         ) 

   ∑ ̇ (   
  

 

 
         )  ∑ ̇ (  

  

  
)

 

 

                                                                                       
 توجه با .شودمی گفته جریان اگزرژی یافته، جریان سیال کار قابلیت

بگیرریم   نظر در را جریان اولیه حالت جای ورودی، به چنانچه باال، معادله به

 برا  و کنیم فرضمحیط  مرده حالت عنوان به را خروجی زیرنویس( و )بدون

 صرورت  به توانیممی را ψجریان،  یک اگزرژی دهیم، ( نمایش0زیرنویس )

 .]22[تعریف کنیم  زیر

(21   )     ⁄              𝜓                 
  

 
    

 کنترل حجم یک در پایدار جریان فرآیند یک برای پذیر برگشت کار بنابراین

 .شودمی بیان زیر صورت به

(22   )                ̇    ∑ ̇ 𝜓  ∑ ̇ 𝜓  ∑  ̇ (  
  

  
)  

 انتخاب زوج کاری مناسب .2.2

کاری  زوج یک انتخاب جذبی، کننده خنک سیستم یک طراحی برای

 به سیستم حرارتی عملکرد زیرا حیاتی است مبرد( بسیار و جاذب )یعنی

 دارد. به دست بستگی رفته کار به کاری زوج جذبی خواص به زیادی مقدار

 جذب معادله انتخاب و کاری زوج جذبی خواص از دقیق های داده آوردن
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 استفاده از سیکل تبرید جذبی در تهویه مطبوع خودرو و بررسی تاثیر آن بر مصرف سوخت

 سیستمی چنین عملکرد چگونگی بینی پیش و طراحی خوب برای مناسب،

 است.  ضروری بسیار

 کارگیریبه که هستند دارای مشخصاتی جذبی کاری های زوج از یک هر

 راستا مشخصات این در .سازدمی مطلوب ویژهای کاربردهای در را هاآن

 میزان به توانمی جمله آن از که گیرند، قرار توجه مورد باید مختلف مبردهای

 جذب گرمای تبخیر، نهان گرمای اشتعال، قابلیت قابلیت انفجار، سمیت،

 سیستم در رفته کابه با مواد سازگاری و زیست محیط با سازگاری سطحی،

 R134aو  آب اتانول، آمونیاک، متانول، مختلف، مبردهای میان از .کرد اشاره

 گرمای بودن، سمیغیر دلیل به آب میان این در .هستند توجه مورد بیشتر

 اشتعال قابل غیر مختلف، هایحرارت درجه باال در پایداری باال، تبخیر نهان

 فشار دلیل به اما .دارد را مزایا بیشترین بودن دسترس در و بودن انفجار و

 باید ناچار به سیستم پیچیدگی هوا، نفوذ از جلوگیری برای پایین کاری

 مبرد این از درجه صفر دمای در آب انجماد دلیل به همچنین .یابد افزایش

 استفاده برای آن از استفاده امکان کرد و استفاده توان می مطبوع تهویه در فقط

 با متانولو  اتانول طرفی از .ندارد وجود یخسازها و دار یخچال تریلرهای در

 برای باال بسیار انفجار و اشتعال قابلیت دلیل به دارند که مزایایی وجود

 متانول نیستند. ضمنا مناسب ایمنی مسائل دلیل به کاربردهای سیار در استفاده

 استفاده امکان مسئله این که پایدار نیست سانتیگراد درجه211 باالی دمای در

-می گیرد منتفیمی اگزوز از را خود گرمای که سیار تبرید سیستم در را آن از

 باقی R134aو  آب ، آمونیاک تنها خودروها در کاربرد برای بنابراین .سازد

 باعث پایین راندمان دلیل به R134a - فعال کربن البته سیستم که .ماند می

 خودروها در کاربرد برای را مطلوبیت آن که شده سیستم ابعاد و وزن افزایش

با  خوبی بسیار سازگاری هردو آمونیاک و آب خوشبختانه .هددمی کاهش

-می ناگزیر و ندارد سازگاری مس با آمونیاک دارند. هرچند نیز زیست محیط

 .کرد استفاده جذب بستر ساختار در و استیل آلومینیوم فوم از بایست

 و فعال زئولیت، کربن .هستند تر متداول گزینه سه نیز هاجاذب میان در 

 استفاده امکان رهاسازی باالی دمای دلیل به زئولیت-آب زوج .سیلیکاژل

 حدود آن ژنراتور دمای زیرا ندارد را اگزوز دمای از محدوده وسیعی از بهینه

 311 تا 211 بین اگزوز محدوده دمایی از بنابراین .است سانتیگراد درجه 311

به  توجه با .برد بهره توان نمی سیکل اندازی راه منظور به سانتیگراد درجه

سیستم  ضمنا .انتخاب می شود فعال کربن-آمونیاک موارد زوج این تمام

 برای و دارد کمی بسیار پیچیدگی باال کاری فشار دلیل به فعال کربن-آمونیاک

 .آید می شمار به مهمی بسیار ها مزیت خودرو در کاربرد

 مصرف سوخت سازیشبیه .2

و مقایسه مصرف سوخت در حالت جهت انجام شبیه سازی نرم افزاری 

 FAW، از مشخصات فنی کامیون کشنده تهویه مطبوع کمپرسوری و جذبی

ه های گروه بهمن که شرکت سیبا موتور از زیر مجموع J6-CA2450مدل 

 ماید، استفاده شده است.نآن را مونتاژ می

سازی انجام شده با نرم شبیهای بین تست عملیاتی و در ابتدا مقایسه

است.  منظور نشان داده شده «4شکل »گیرد که نتایج آن در افزار، صورت می

ی که هایاز تست عملیاتی اطالعاتی است که در کاتالوگ با توجه به آزمایش

سازی است. شبیهرخانه سازنده انجام شده، درج شدهبر روی موتور توسط کا

عادی موتور و استفاده از کمپرسور به صورت دو انجام شده نیز در حالت 

 بعدی و تک فازی انجام شده است.

سازی و تست مقایسه ای بین مصرف سوخت در حالت شبیه «4شکل »

است که نتایج تقریبا به یکدیگر نزدیک هستند و بنابراین عملیاتی انجام داده

دارد. در می توان گفت که دقت شبیه سازی ما، در حد قابل قبولی قرار 

ای گونهسازی )مانند اتالف در موتور( بهافزار و شبیهحقیقت پارامترهای نرم

اند که مصرف سوخت نزدیکترین حالت به مقدار تست عملیاتی تنظیم شده

ها با استفاده از همین پارامترها انجام سازیباشد و در ادامه نیز سایر شبیه

اتی در دور موتور است. علت افت مصرف سوخت در تست عملیشده

باشد که در پی ، محدودیت دور موتور در شرایط تست می1111نزدیک به 

ها و ابراین مقدار آن نیز برای مقایسهشود بنرسانی نیز متوقف میآن سوخت

 سایر تصمیمات فاقد اعتبار است. 

-سازی انجام شده نوبت به کار اصلی میپس از اطمینان از درستی شبیه

ویژگی های یک خودرو با سیستم تهویه مطبوع کمپرسوری  رسد و این که

را با ویژگی های خودرو مشابه منتها با سیستم تهویه مطبوع جذبی مقایسه 

شود و ما نیز کنیم. مهم ترین تفاوتی که در این دو نوع تهویه مطبوع دیده می

به دنبال آن هستیم، مصرف سوخت است. بنابراین ویژگی مقایسه شده بین 

-دو خودرو در حقیقت همان مصرف سوخت در دور موتورها و اندازه این

 باشد.می %(211% و 11%، 11) های متفاوت دریچه گاز

سازی سیستم تهویه مطبوع جذبی، با حذف کمپرسور، در به منظور شبیه

کند. کنیم که نقش سیستم جذبی را ایفا میقسمت اگزوز فشاری را اضافه می

ایم که بیشترین کیلو پاسکال گرفته 21سازی معادل این فشار را در شبیه

. سپس نیاز داریم تا ]21[مقداری است که برای این کار توصیه شده است 

توان موتور را به عنوان ورودی برنامه جهت شبیه سازی مصرف سوخت به 

یا ضریب عملیاتی  COPدست آوریم. برای به دست آوردن این توان از 
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در نظر گرفته شده  2نیم که این مقدار برابر کمپرسور استفاده می ک

اتالوگ را آمده از کدستل در دور موتورهای مختلف توان به.حا]23[است

کنیم تا توان موتور در حالت عدم استفاده از منهای توان کمپرسور می

کمپرسور به دست آید. سپس شبیه سازی را با این مقادیر ورودی و 

COP=1 هیم تا میزان دانجام می ]24[آمونیاک -برای سیکل کربن فعال

 مصرف سوخت در حالت جذبی حاصل شود.

 گیرینتیجه .2

همان طور که مورد انتظار نیز هست، میزان مصرف سوخت در حالتی 

است و طبق نتایج که تهویه مطبوع با سیستم جذبی کار کند، کاهش یافته

 درصد دریچه گاز بیشتر شده است.  شبیه سازی این کاهش در میزان کمتر

ای مختلف دریچه همیانگین مصرف سوخت را در وضعیت« 1شکل »

گاز و در دور موتورهای مختلف، برای دو حالت استفاده از کمپرسور و 

 دهد.سیستم جذبی جهت تهویه مطبوع کابین خودرو، نشان می

 

سازی در دور  مقایسه مقدار مصرف سوخت در حالت عملیاتی و شبیه :4شکل 

 موتورهای مختلف

 

 

مقایسه میانگین مصرف سوخت در حالت استفاده از کمپرسور و سیستم  :5شکل 

 جذبی در دور موتورهای مختلف 

 منابع .5
، "کنترل هوشمند تهویه مطبوع خودرو و مدلسازی حرارتی آن"فرزانه ی.، اکبرزاده توتونچی ع.،  ]2[

 .2322مهندسی مکانیک هفدهمین کنفرانس ساالنه بین المللی 
انتشارات  –بالنی، پ.ل.، ترجمه سید محمدرضا امام، اصول تبرید و تهویه مطبوع، انتشارات علویان  ]1[ 

 .421-324، 2322راهنما، 
 [3] Leo Sing Lim, Experimental Study of an Automobile Exhaust Heat-

Driven Adsorption Air-Conditioning Laboratory Prototype by Using 
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