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  هدف :
  مشاهده و بررسي قسمت هاي مختلف تشکيل دهنده يک سيکل تبريد جذبي

  
  : دستگاه سيکل تبريد جذبی 1شکل 

  کل تبريد جذبي :شرح دستگاه و عملکرد سي

ا ي, گاز و له نفتين گرما به وسيشود که ا يار انداخته مگرما به ک يبا مقدار محدود يد جذبيدستگاه سيکل تبر
  گردد. ين ميته تاميسيالکتر

 )2شماره ( . شکل(Absorber)لر , کندانسور, اواپراتور و جذب کننده ياست : بو يچهار قسمت اصل يدستگاه دارا
     ن يقرار گرفته تام بويلرر محفظه ک المنت که ديله يکند و گرما به وس يسته (برق) کار ميالکترجريان دستگاه حاضر با 

اک يبا بخار آمون يديشد يبيل ترکيباشد. آب سرد م يدروژن مي, آب و هياکموني آشود. دستگاه شامل مقدار يم
دار بوده ياالت پاين سيباشند. هر دو ا يگر را دارا ميکديت حل شدن در يط مختلف قابليداشته و هر دو متقابال" در شرا

جاد ياک ايآمون ي, حباب هاي شودلر گرم ميبو يباشند. وقت ي, سازگار مد وجود دارنديکل تبريکه در س يدو با اکثر موا
     منتقل (C)فون يان پمپ سياک را از ميف آمونياز محلول ضع يريروند و با خود مقاد يشوند. حباب ها باال م يم
اک فشار يکه بخار آمون يشود. زمان يگردانده مبه جذب کننده بر (D) يق مجرايف از طرين محلول ضعيکنند. ا يم

ز ياک نيگردد. بخار آمون يلر بر ميده شده و به بوي, بخار آب چگالننده آب, در جدا کي کندعبور م (E)باال از لوله بخار 
اک يمونع آياک گرفته , بخار به مايکندانسور گرما را از بخار آمون ياطراف پره ها يشود. گردش هوا يوارد کندانسور م

به  دروژنيشود. در اواپراتور ه يک) وارد اواپراتور مياباتيند اختناق آديک (فرآيشود و پس از عبور از لوله بار يل ميتبد
اک يع آمونيآورد تا ما ين مييپاي اک را به مقدار کافياک عبور کرده و فشار بخار امونيان آمونياز م عنوان گاز کمکی

  شود.  يخچال ميدرون  ياواپراتور را گرفته موجب کاهش دما يرمااک گير آمونير شود. تبخيتبخ
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  شماتيک يک سيکل تبريد جذبی آمونياک : طرح 2شکل شماره 

شود.  ي(جذب کننده) م ي لوله به نام آبزربرک سرياک پس از خروج از اواپراتور وارد يدروژن و آمونيمخلوط بخار ه
دروژن ياک و هيجذب کننده وارد شده و با مخلوط گاز آمون ييقسمت باال وسته ازياک به طور پيف آمونيضع محلول

ط صورت يباالتر از مح يند در درجه حرارت کمين فرآيکند ا ياک را از مخلوط جذب ميآمون يآسان برخورد کرده و به
رود و به اواپراتور  يچ جذب کننده باال ميان مارپيدروژن از مهي ابدي يط انتقال ميگرمابه مح يرد و مقدار کميگ يم

د شده در جذب ياک توليآمون يکننده و اواپراتور در گردش است. محلول قوين جذب وسته بيگردد و به طور پ يبرم
. در می گرددکل عملکرد کامل يب سين ترتيشود. بد يفرستاده م بويلرو سپس توسط پمپ به  يکننده به مخزن جار

 يفضا يکند, دما يکه منبع گرما را کنترل م يشود. ترموستات يگرم موسته يلر به طور پيکل , بويطول عملکرد س
ن (تا ييپا يتوان دماها ي, مياک به عنوان مبرد استفاده شده استکه از آمون ييکند. از آنجا يخنک شده را تنظيم م

  ) را به دست آورد.C°8-حدود 

  اجزاي اصلي سيکل تبريد جذبي :

 يلر بو .1
 کندانسور (چگالنده) .2
 رکننده)يور (تبخاواپرات .3
 (Absorber)جذب کننده  .4
  (Absorber vessel)مخزن جذب کننده  .5
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  دستگاه :  اجزای
  شده اند که عبارتند از : يشماره گذار )3( مختلف دستگاه در شکل يقسمت ها
 برق جريانکابل اتصال به  .1
 د روشن و خاموش کردن دستگاهيکل .2
 توان مصرفیم يد تنظيکل .3
 (Watt) توان مصرفی ش دهنده مقداريصفحه نما .4
 ييدما های شده توسط سنسور يرياندازه گ يدما های ديجيتال ش دهندهينما .5
 1شماره  ييسنسور دما .6
 2شماره  ييسنسور دما .7
 3شماره  ييسنسور دما .8
 4شماره  ييسنسور دما .9

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )3شکل (

و  بويلر ين خروجيب يدر نقطه ا 1شماره  نصب شده اند. سنسور يد جذبيکل تبريدما در چهار نقطه از س يسنسورها
و  جذب کنندهسيستم  بر روی 3شماره , سنسور داخل يخچال (منبع هوای سرد) 2, سنسور شماره کندانسور يورود

  بعد از مخزن نصب شده اند. جذب کننده يخروج قسمت در 4سنسور شماره 
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  :انجام آزمايش روش
ادداشـت  يمربوطه را  يد و دماهايحالت) مشاهده کن6تر (يمختلف ه يالتهاد و عملکرد آن را در حيدستگاه را روشن کن

ـ يا يشتريش بين حالت که سرمايد و بهتريسه کنيمختلف مقا ين دماها را در حالتهايا نماييد.  يکنـد را بررسـ   يجاد م
  د.يکن
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  آزمايش ها دستور فهرست

  
  1............... .............................................................................................................................  هدف

  1............................................................... ...........................................................................  تئوري

  3........ روش انجام آزمایش  ...........................................................................................................

  4 ...........................................................................................سواالت ...............................................
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  هدف :
  مشاهده و بررسي قسمت هاي مختلف تشکيل دهنده يک سيکل تبريد جذبي

  : تئوری

ترتيب اگر در سيستم  ، به اين) فرانسوي کشف شدFerdinand Carreبه وسيله ( 1860سيستم جذبي اولين بار در سال 
) 1، نتيجه يک سيستم جذبي ساده خواهد شد. شکل (قرار دهيم يک ژنراتور و يک جاذب ،کمپرسورتراکمي بخار، به جاي 

، مبرد تبخير شده در فشار اواپراتور را به فشار ي يک سيستم جذبي را نشان مي دهد که در آن ژنراتور و جذب کنندهشما
، درجه حرارت جذب کننده شدهد. طرز کار به اين صورت است که بخار تبخير شده در اواپراتور، وارد کندانسور مي رسان

حلول جاذب در اين مرحله قوي محلول جاذب را باال مي برد. اين حرارت به کمک يک کويل سرد خارج خواهد شد. م
واهد شد. در ژنراتور درجه حرارت آن با افزايش اين محلول به کمک پمپ وارد ژنراتور خ بوده، زيرا از مبرد غني مي باشد.

حرارت باال رفته و بخار مبرد در درجه حرارت و فشار باال به طرف کندانسور رانده مي شود. محلول جاذب داخل ژنراتور به 
  علت از دست دادن مبرد مانند سيکل تراکمي به کندانسور و شير انبساط و اواپراتور خواهد رفت.

پمپ با کار  کار مکانيکي زيادي انجام مي دهد,  زيرا به جاي کمپرسور که کار مکانيکي کمي الزم است.جذبي  در سيستم
  به کار رفته و کسب انرژي به صورت انرژي حرارتي از ژنراتور خواهد بود. ،مکانيکي صرف نظر کردني

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  سيکل ساده سيستم جذبي : 1شکل 

  آمونياک :  - سيکل تبريد جذبي

کل تراکم بخار در نحوه تراکم سيال است. در سيکل جذبي، بخار آمونياک توسط سيسيکل تبريد جذبي آمونياک با تفاوت 
  آب جذب مي شود، در فشار پايين و سپس محلول مايع تا فشار زياد توسط پمپ مايع پمپ مي شود. 

ب مي شود و در آنجا جذب محلول رقيق دراين سيکل بخار آمونياک در فشار پايين از اواپراتور خارج شده و وارد جاذ
مي گردد. اين فرآيند در درجه حرارت کمي باالتر از محيط صورت مي گيرد و مقدار کمي گرما به محيط انتقال  آمونياک

پيدا مي کند. اين مايع توسط پمپ از درون مبدل حرارتي به مولد پمپ مي شود. (در مبدل حرارتي با آمونياک ضعيف 
مي شود.) و در مولد در درجه حرارت باالتري ثابت نگه داشته مي شود و در اثر انجام داده و پيش گرم حرارتي  تبادل

انتقال حرارت از منبع درجه حرارت باال بخار آمونياک از محلول جدا شده (چون در اينجا محلول آمونياک و آب مورد 
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ر از آب است زودتر بخار مي شود.) و اين بخار به درون بررسي است و به دليل اينکه درجه حرارت اشباع آمونياک پايين ت
  چگالنده مي رود و به صورت به شير انبساط راه مي يابد و محلول ضعيف هم از طريق يک مبدل حرارتي به جاذب باز 

  مي گردد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  سيکل تبريد جذبی آمونياک : 2 شماره شکل

براي  فقطويژگي برجسته اين سيستم در بين سيستمهاي تبريد نياز به کار کم فقط براي پمپ مايع است و پمپ کردن 
فرآيند بازگشت پذير جريان پايدار که در آن  مايع صورت مي گيرد. اين نتيجه از اين واقعيت به دست مي آيد که براي يک

باشد کار برابراز تغييرات انرژي جنبشي و پتانسيل صرف نظر شده  dpv  است و حجم مخصوص مايع بسيار کمتر از
  بخار است.

از طرفي براي اين سيستم يک منبع درجه حرارت باال (  باشد. تعداد تجهيزات  دسترس) الزم است و بايد در 200100
    يک منبع درجه حرارت باال در دسترس باشد به صرفه سيستم جذبي بيشتر از تراکم بخار است و معموال در حالتي که

  مي باشد.

سيکل جذبي اثبات مي کند که يک فرآيند تراکم مي تواند با کوچکترين حجم مخصوص ممکن صورت گيرد، زيرا 
د کار همانطور که گفته شد در يک فرآيند برگشت پذير جريان پايدار که انرژي جنبشي و پتانسيل تغييرات کمي داشته باشن

برابر  dpv .است  

در سيکل جذبي قطعات بيشتري وجود دارند و در حقيقت پمپ، جاذب و مولد سه وسيله اي هستند که کار کمپرسور را در 
  .سيکل تبريد تراکمي انجام مي دهند. ولي در عين حال احتياج به کار کمتري وجود دارد
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 سيستم جذبي تکميل شده:

  م جذبي مذکور، مي توان براي باال بردن راندمان حرارتي ، تغييراتي داد.در سيست

توان براي باال ، کار ديگري نيز که ميباال برد با تقليل آبي که در اواپراتور جريان خواهد يافت ، راندمان را مي توان مثالً 
 سيکل ترموديناميکی )3، شکل (باشدر مي بردن راندمان انجام داد، قراردادن يک مبدل حرارتي بين جذب کننده و ژنراتو

يک سيستم جذبي تکميل شده را نشان مي دهد ،که درآن يک رکتيفاير و يک آناليز را براي نقصان مقدار مايعي که 
  .است احتماال وارد کندانسور خواهد شد، در نظر گرفته شده

، محلول قوي جذب کننده از اين پره ها عبور کرده  آناليزر از يک سري پره تشکيل شده که در باالي ژنراتور قرار مي گيرد
و بخاري که از ژنراتور باال مي رود به اين وسيله سرد شده و عالوه بر اين مقداري از بخار آب را نيز تقطير خواهد کرد. در 

  .بر مي گردد رکتيفاير نيز کويل آب سرد خواهيم داشت. مقداري بخار آب  و ( قدري آمونياک) تقطير شده ، به ژنراتور

  
  سيکل تبريد جذبی تکميل شده:  3شکل 

    کننده به ژنراتور فرستاده ، زيرا محلول قوي که از جذب ذب کننده و ژنراتور قرار مي دهند، مفيده بودهمبدلي که بين ج
بدل از مقدار ، سرد خواهد شد. در حقيقت با اين منراتورکه به جذب کننده برمي گردد، گرم شده و محلول ضعيف ژمي شود

  ، کاسته خواهد شد.ي که به جذب کننده بايد وارد شودحرارتي که به ژنراتور و مقدار سرمائ

  آزمايش : انجام روش

ادداشت يمربوطه را  يد و دماهايحالت) مشاهده کن 6تر (يمختلف ه يد و عملکرد آن را در حالتهايدستگاه را روشن کن
  د.يکن يکند را بررس يم جاديا يشتريش بين حالت که سرمايد و بهتريسه کنيمقا مختلف ين دماها را در حالتهايد و ايکن

  سواالت :
 هاي مختلف تشکيل دهنده سيکل تبريد جذبي را نام ببريد و اجزاي آن را توضيح دهيد. قسمت .1
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هاي مختلف يادداشت نموده و با يکديگر مقايسه  دما را در قسمتهاي مشخص شده بر روي مدار در حالت .2
 نيد.ک

 چرا سيکل تبريد جذبي , از ساير سيکل هاي تبريد ديگر مقرون به صرفه تر مي باشد. .3
  هاي تبريد جذبي مشابه نظير سيستم پروسايد مقايسه کنيد. سيکل تبريد جذبي آمونياک را با سيکل .4
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