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رسمایش خورشیدی)با استفاده از تکنولوژی چیلرهای جذبی(

سرمایش خورشیدی
بــا اســتفاده از تکنولــوژی چیلرهــای 
ــی،  ــورهای صنعت ــروزه در کش ــی ام جذب
سیســتم های تهویــه مطبــوع جذبــی کــه 
ــن  ــور تأمی ــه منظ ــی ب ــرژی حرارت از ان
ــورت  ــه ص ــد ب ــتفاده می کنن ــرودت اس ب
گســترده ای بــه کار گرفتــه می شــوند. 

از: عبارت انــد  آن  دالیــل  مهم تریــن 
1- حــذف انــرژی الکتریکــی جهــت 
ایجــاد بــرودت، چــرا کــه نیــاز روزافــزون 

بــه اســتفاده از انــرژی الکتریکــی در 
ماشــین های  ماننــد  متعــدد  مصــارف 
آسانســورها،  کامپیوترهــای  اداری، 
ــا  ــد آن ه ــاختمان ها و مانن ــنایی س روش
ســهم بخــش تأسیســات را روزبــه روز 
کاهــش می دهــد، ضمــن اینکــه حــرارت 
بیشــتر از انــرژی الکتریکــی در دســترس 
بــوده و در ایــران ارزان تــر نیــز می باشــد.

ــه ازن  ــرب الی ــای مخ ــذف گازه ۲- ح
چیلرهــای  در  کــه   HCFC و   CRC
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در  و  می شــوند  اســتفاده  کمپرســوری 
ــت؛ ــط زیس ــظ محی ــه حف نتیج

بهره بــرداری،  راهبــری،  هزینــه   -3
نگهــداری بســیار کــم تأسیســات جذبــی

محاســن دیگــری که بــرای سیســتم های 
جذبــی می تــوان برشــمرد عبارت انــد از:

- عــدم لــرزش و صــدا نســبت بــه 
کمپرســوری چیلرهــای 

- عمــر طوالنی تــر بــه دلیــل حــذف 
ــراوان ــه ف ــات متحرک قطع

- فضای نصب کمتر
ــرق  ــی ب ــات جنب ــه متعلق ــاز ب - عــدم نی
جهــت بهــره وری )کلیدهــای بــا ظرفیــت 

بــاال و لــوازم کنتــرل(
ــری  ــاالی چیل ــیار ب ــزوده بس - ارزش اف
ظرفیت هــای  در  مخصوصــًا  جذبــی 
ــودن  ــن، مســاعد ب ــر ای ــاوه ب ــن ع پایی
ایــران بــرای پروژه هــای خورشــیدی 
ــش از  ــا بی ــی ب ــق فراوان ــران مناط در ای
ــد(  ــی در ســال وجــود دارن 3۰۰ روز آفتاب
ــز  ــاب خی ــود مناطــق آفت و خصوصــًا وج

کــه خــارج از شــبکه سراســری نیــرو قرار 
دارنــد. همچنیــن انجــام پروژه گازرســانی 
ــای  ــران، چیلره ــهرهای ای ــب ش در اغل
ــی و  ــا راه فن ــوان تنه ــه عن ــی را ب جذب
اقتصــادی تأمیــن بــرودت کشــورمان 

معیــن می نمایــد.
ــتم را در  ــن سیس ــت ای ــه اهمی ــه ک آنچ
ــیار  ــد بس ــوع در ح ــه مطب ــت تهوی صنع
ــتیابی  ــت و دس ــته اس ــه داش ــی نگ باالی
ــوژی  ــد، تکنول ــکل می کن ــه آن را مش ب
ــرل  ــی کنت ــی و فن ــاالی علم ــیار ب بس
نــه  ترمودینامیکــی ســیکل می باشــد 
ــزای  ــات و اج ــاخت قطع ــوژی س تکنول

دســتگاه. تشــکیل دهنده 
از نقطه نظــر ارزبــری نیــز سیســتم جذبــی 
بــه علــت عــدم نیــاز به کمپرســور نســبت 
بــه انــواع دیگــر سیســتم های ســردکننده 
بــه ارز بســیار کمتــری نیــاز دارد کــه ایــن 
امــر می توانــد کاهــش بســیار زیــادی بــر 
ــتگاه های  ــی دس روی ارز تخصیصــی فعل

ــذارد. برودتی بگ
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* چیلرهای جذبی
چیلــر جذبــی دســتگاهی اســت کــه 
ســیکل های  از  یکــی  اســاس  بــر 
ترمودینامیکــی ســرمایش جذبــی ســاخته 
چنیــن  عمــده  مؤلفه هــای  می شــود. 
ژنراتــور،  از:  عبارت انــد  ســیکل هایی 
اواپراتــور  )تقطیرکننــده(،  کندانســور 
)تبخیرکننــده(، ابزوربــر )جذب کننــده(، 
پمــپ محلــول و مبدل هــای حرارتــی 

ــر. دیگ

ــورت  ــه ص ــه ب ــی ک ــر جذب ــوع چیل دو ن
می باشــند  دســترس  در  تجارتــی 
ــای  ــاک ـ آب و واحده ــای آمونی واحده

آب ـ لیتیــوم برومایــد هســتند.

در چیلرهــای آمونیــاک ـ آب، گرمــای 
مــورد  داغ  گاز  صــورت  بــه  حاصــل 
ــای ورودی  ــرد. دم ــرار می گی ــتفاده ق اس
ــت.  ــاوز از  اس ــور متج ــرای ژنرات الزم ب
ــوا  ــا ه ــر، ب ــور ابزورب ــای کندانس مؤلفه ه
ضریــب  مقــدار  و  می شــوند  خنــک 
ــت. ــدود  -  اس ــرد الزم )cop( ح عملک

در چیلرهــای آب لیتیــوم برومایــد گرمــای 
ــا  ــورت گاز داغ ی ــه ص ــتفاده ب ــورد اس م
ــور  ــای الزم ورودی ژنرات ــار داغ و دم بخ

حــدود  اســت.
کریستالیزاســیون  مشــکل  دلیــل  بــه 
ــد، مؤلفه هــای کندانســور/  ــوم برومای لیتی

ابزوربــر بــا آب خنــک می شــوند.
* سرمایش با انرژی خورشید

بــرای تطبیــق ایــن واحدهــای رایــج 
بهره برداری هــای  بــا  برودتــی 
خورشــیدی حتی المقــدور بایــد دمــای 
ژنراتــور کاهــش یابــد. ایــن کاهــش دمــا 
ــل حصــول توســط  ــای قاب ــد دماه در ح
کلکتورهــای خورشــیدی اســت. اصــاح 
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ــی در  ــه انجــام تغییرات ــی ب سیســتم جذب
مبدل هــای حرارتــی ژنراتــور، غلظــت 
مبدل هــای  ســطح  مبرد-جــاذب، 
حرارتــی در کندانســور، ابزوربر، اواپراتور( و 
ظرفیــت پمــپ محلول نیــاز دارد. در دمای 
ژنراتــور در محــدوده  چیلرهــای آمونیاکی 
ــته  ــی داش ــای آب ــتی خنک کننده ه بایس
خنک کننده هــای  از  اســتفاده  باشــند. 
هوایــی در دماهــای ژنراتــور  امکان پذیــر 
اســت. ضریــب عملکــردی حــدود  -  
قابــل حصــول بــوده و واضــح اســت کــه 
کلکتورهــای خورشــیدی بایــد از نــوع 

ــند. ــده باش ــز کنن متمرک
بــرای واحدهــای از نــوع آب لیتیــوم 
برومایــد، دمــای الزم بــرای ژنراتــور بیــن 
ــه  ــاز ب ــد و نی ــا ( می باش ــا  )8۲ ت 18۰ ت
مقــدار  اســت.  آبــی  خنک کننده هــای 
ــی   ــول  ال ــل حص ــرد قاب ــب عملک ضری
ــوع  ــیدی ن ــای خورش ــت و کلکتوره اس
تخــت و برج هــای خنک کــن بــه کار 

گرفتــه می شــوند.

اســتفاده مســتقیم واحدهــای صنعتــی 
بــزرگ آب لیتیــوم برومایــد از انــرژی 
در  انــدک  تغییــرات  بــا  خورشــیدی، 
ســطوح انتقــال حــرارت ژنراتــور و در 
مــواردی بــدون هیچ گونــه اصاحــی 
امکان پذیــر اســت کــه البتــه بــا کاهــش 

ــت. ــراه اس ــد هم ــت واح ظرفی
ــی  ــًا خط ــت تقریب ــش ظرفی ــن کاه ای
اســت. بــرای مثــال اگــر واحد ســردکننده 
ظرفیــت ســردکنندگی 1۰۰ درصــد در 
ــد،  ــته باش ــور  داش ــای ورودی ژنرات دم
حــدود ۵۰ درصــد از ظرفیــت بــا کاهــش 
 ، انــدازه  بــه  ژنراتــور  ورودی  دمــای 
ــات  ــق گزارش ــا طب ــد؛ ام ــش می یاب کاه
ــدار  ــه مق ــرد ب ــب عملک ــده ضری ارائه ش

ــد. ــش می یاب ــی کاه ــی جزئ خیل
* عملکرد چیلر

باالتریــن کارایــی قابــل حصــول توســط 
ــرای  ــه ای ب یــک واحــد جذبــی تک مرحل
ــای  ــی در بهره برداری ه ــای عمل کاربرده

خورشــید قابــل بررســی اســت.
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در یــک ســیکل ایدئــال )یا ســیکل کارنو( 
مقــدار ضریــب عملکــرد در محــدوده  تــا 
ــر  ــیکل های غی ــرای س ــا ب ــت، ام 3 اس
ایدئــال واقعــی کــه ســیال کار آمونیــاک 
ــت،  ــد اس ــوم برومای ــا آب ـ لیتی ـ آب ی
ــک واحــد  ــب عملکــرد ی بیشــترین ضری

ــت. ــن  و  اس ــه ای بی ــی تک مرحل جذب
*کاربردهای تجارتی

بــرای  کــه  جذبــی  چیلرهــای 
ــه شــده اند  ــرداری خورشــیدی بهین بهره ب
ــه صــورت تجــاری در  در حــال حاضــر ب
دســترس  در  محــدود  ظرفیت هــای 

. شــند می با
ــتم های آب  ــامل سیس ــا ش ــن واحده ای
ــا آب  ــه ب ــتند ک ــد هس ــوم برومای ـ لیتی
واحدهــای  بــرای  می شــوند.  خنــک 
ــا ظرفیــت  مســکونی کوچــک سیســتم ب
ــای  ــا دم ــرد  ب ــب عملک ــن و ضری 3 ت
ــور  در  ــای کندانس ــور  و دم ورودی ژنرات
ــال 1۹۷8  ــه در س ــد ک ــترس می باش دس
ایــن واحــد بــا قیمــت ۲888 دالر )توســط 

صنایــع Arkla( و بــرج خنک کــن بــا 
قیمــت ۵۰۰-۴۰۰ دالر آمریکایــی عرضه 

شــده اســت.
ــع در همــان ســال  ــن صنای ــن ای همچنی
واحدهــای ۲۵ تنــی را بــرای کاربردهــای 
ضریــب  کرده انــد.  عرضــه  تجارتــی 
ــور و  عملکــرد مربوطــه  در شــرایط مذک
قیمــت ایــن واحــد در آن تاریــخ 1۵۲۰۰ 
ــرج  ــت ب ــه قیم ــا 31۰۰ دالر اضاف دالر ب

خنک کــن بــود.
* عملکرد سیستم

عملکــرد واقعــی یــک چیلــر جذبــی 
ــک سیســتم ســرمایش  ــی کــه در ی زمان
ــور  ــه ط ــود ب ــب می ش ــیدی نص خورش
عمــده بــا کارایــی حالــت پایــدارش 
ــر  ــی ب ــه تجرب ــد. مطالع ــاوت می کن تف
ــکا  ــیدی در آمری ــه خورش ــک خان روی ی
کــه بــا حمایــت مالــی دپارتمــان انــرژی 
آن کشــور انجــام شــد آشــکار کــرد 
کــه کارایــی سیســتم های ســرمایش 
ــم  ــا ک ــده ب ــور عم ــه ط ــیدی ب خورش
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کــردن اتافــات حرارتــی از سیســتم 
ــیدی،  ــزات خورش ــر تجهی ــره و دیگ ذخی

می یابــد. بهبــود 
زمانــی کــه بار سرمایشــی مــورد نیــاز کم 
ــد.  ــن می آی ــتم پایی ــی سیس ــد، کارای باش
اتــاف انــرژی از ژنراتــور در مدت شــروع 
مجــدد ســیکل ضریب عملکرد سیســتم را 
بــه مقــدار زیــادی کــم می کنــد. اســتفاده 
از سیســتم ذخیــره ســرما بــه طــور عمــده 
ــد و  ــش می ده ــیکل ها را کاه ــداد س تع
بنابرایــن کــم شــدن عملکــرد سیســتم در 
ــل  ــه حداق ــیکل ب ــر شــروع مجــدد س اث
ــرمای  ــه س ــب ک ــن ترتی ــد. بدی می رس
ایجادشــده توســط سیســتم پیوســته قابــل 
ذخیــره و اســتفاده مجــدد اســت. عــاوه 
بــر ایــن اســتفاده از سیســتم های ذخیــره 
ســرما کمــک می کنــد کــه ظرفیــت 
ــدون اینکــه عملکــرد  ســرمایش واحــد ب

سیســتم کاهــش یابــد، کوچــک باشــد.
بدیــن ترتیــب نیــازی بــه ایــن نیســت که 
واحــد ســردکننده بــه انــدازه حداکثــر بــار 

سرمایشــی مــورد نیــاز باشــد؛ امــا ظرفیت 
سرمایشــی پایــدار روزانــه بایــد حداقــل به 
بزرگــی الزم بــرای رســیدن بــه کل بــار 

سرمایشــی روزانــه باشــد.
* ذخیره داخلی انرژی

در  انــرژی  ذخیــره  سیســتم های 
ــه  ــواًل ب ــیدی معم ــردکننده های خورش س
صــورت یــک مؤلفــه خارجــی بــرای چیلر 
ــرژی  ــار ان ــه انب محســوب شــده اند. نظری
خورشــیدی در داخــل ســیکل جذبــی کــه 
عبــارت اســت از: انبــار مبــرد مایــع، انبــار 
ــق،  ــول رقی ــار محل ــظ و انب ــول غلی محل
دارای محاســن و معایبــی اســت. در ایــن 
نظریــه زمانــی کــه عمــل ســرما ســازی 
در اواپراتــور انجــام می گیــرد، بخــار مبــرد 
از اواپراتــور در محلــول رقیــق انبارشــده، 
جــذب می شــود و انبــاری از محلــول 
ــگام  ــه در هن ــردد ک ــاد می گ ــظ ایج غلی
ــه  ــش خورشــید( ب عمــل جداســازی )تاب
ــرد  ــور فرســتاده می شــود. بخــار مب ژنرات
پیــش از انبــار شــدن در کندانســور تقطیــر 
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می شــود.
ــی  ــره داخل ــن ذخی ــن محاس از عمده تری

انــرژی عبارت انــد از:
ــرای  ــردکننده ب ــد س ــوع واح ــن ن 1- ای
اســتفاده از انــرژی خورشــیدی ســازگارتر 
ــه  ــتم ک ــی سیس ــش کارای ــت. کاه اس
ــیکل  ــروع مجــدد س ــات ش ناشــی از تلف
ــده و  ــم ش ــده ک ــور عم ــه ط ــد ب می باش

یــا حــذف می شــود.
۲- انــدازه تجهیــزات در ابعــاد کوچک تــر 
قابــل ســاخت اســت، چــرا کــه هــر 
مؤلفــه نیــازی بــه طراحــی بــرای حداکثــر 

ــدارد. ــت خــود را ن ظرفی
عــاوه بــر ایــن حجــم ذخیــره کوچک تــر 
اســت، چــرا کــه انــرژی انبارشــده از نــوع 

ــت. نهان اس
3- تلفــات حرارتــی کوچــک هســتند، چرا 
کــه سیســتم های ذخیــره در نزدیکــی 

ــط نگــه داشــته می شــوند. ــای محی دم
ضــرورت به کارگیــری یــک سیســتم 
را  گران قیمــت  کمکــی  حرارتــی 

رســاند. حداقــل  بــه  می تــوان 
ــاز  ــوان نی ــتم می ت ــن سیس ــب ای از معای
بــه حجــم بزرگ تــر ســیال های کار و 
ــًا مخــازن  نیــز تجهیــزات اضافــی )عمدت
ذخیــره عایق بنــدی شــده( و بنابرایــن 
افزایــش قابــل ماحظــه قیمــت، خصوصًا 
ــاز  ــز نی ــن و نی ــای پایی ــرای ظرفیت ه ب
ــه  ــده ک ــرل پیچی ــتم های کنت ــه سیس ب
ــرژی خورشــیدی، شــرایط  ــا ان ســازگار ب
ــاختمان و  ــار س ــوازم ب ــا ل ــی و ی محیط

ــرد. ــام ب ــند را ن ــم می باش امثاله
* محدودیت های سرد کردن با آب

همان طــور کــه قبــًا ذکــر شــد اشــکال 
عمــده چیلرهــای آب لیتیــوم برومایــد 
ــت.  ــا آب اس ــردن ب ــک ک ــه خن ــاز ب نی
ــای  ــتفاده از برج ه ــه اس ــر اینک ــاوه ب ع
را  سیســتم  اولیــه  قیمــت  خنک کــن 
افزایــش می دهــد، مشــکات تعمیــرات و 
نگهــداری را بخصــوص بــرای واحدهــای 
ــتفاده  ــا اس ــد. ب ــاد می کن ــکونی ایج مس
کــردن از مخلــوط لیتیــوم تیوســیانات 
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 )Libr / Lisent( برومایــد  لیتیــوم  و 
ــتفاده از  ــکان اس ــاذب، ام ــوان ج ــه عن ب
ــی فراهــم می شــود و  ــی هوای ــر جذب چیل
اضافــه کــردن مؤلفــه ســوم )Liscn( بــه 
ــیون  ــکل کریستالیزاس ــیال کار از مش س
ســردکننده های  متــداول  دماهــای  در 
امــا  می نمایــد؛  جلوگیــری  هوایــی 
اشــکال ایــن اســت کــه ایــن واحــد 

ــدود  دارد  ــور ح ــای ژنرات ــه دماه ــاز ب نی
کــه تــا حــدی از دماهــای قابــل حصــول 
توســط کلکتورهــای تخــت بزرگ تــر 
اســت. مشــکل احتمالــی دیگــر تجزیــه و 
ترکیــب ســه تایی جدیــد ناشــی از عمــل 
ــر وجــود ناخالصی هــای  کاتالیســتی در اث

فلــز در سیســتم می باشــد.
ــه از  ــی ک ــواًل وقت ــی معم ــد آمونیاک واح
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گرمــای حاصلــه از آب گــرم کلکتورهــای 
می کنــد  اســتفاده  خورشــیدی  تحــت 
ــه  ــی دارد ک ــردن آب ــرد ک ــه س ــاز ب نی
ــل  ــت قاب ــن حال ــر در ای ــات زی اصاح

می باشــند: بررســی 
1- نظریه هــای اصاحــی بــرای بــاال 
ــطوح  ــش س ــر: افزای ــای تبخی ــودن دم ب
ــوان  ــش ت ــز افزای ــرارت و نی ــال ح انتق

ــرد ــپ آب س پم
۲- نظریه هــای اصاحــی بــرای کوچــک 
بــودن اختــاف دمــای کندانســور: دو 
برابــر کــردن ســطح انتقــال حــرارت 
ــز دو  ــر و نی ــای کندانســور ابزورب مؤلفه ه
ــردکننده  ــوای س ــار ه ــردن فش ــر ک براب

ــا ــن مؤلفه ه ــرای ای ب
* محدودیت ضریب عملکرد

ــد  ــک واح ــرد ی ــب عملک ــًا ضری عموم
بــوده و  اثــره محــدود  جذبــی تــک 
همیشــه از عــدد یــک کمتــر اســت. یکی 
از روش هــای افزایــش ضریــب عملکــرد 
اســتفاده از چیلرهــای دومرحلــه ای اســت 

کــه دمــای بخــار داغ یــا آب داغ ورودی 
بایــد در حــدود  باشــد. ضریــب عملکــرد 
ــد  ــوم برومای ــر آب لیتی ــه چیل ــک نمون ی
دومرحلــه ای کــه بــا آب خنــک می شــود 
از مقــدار  در چیلــر تک مرحلــه ای تــا  
اســتفاده  بــرای  و  می یابــد  افزایــش 
 1 عــدد  بــه  خورشــیدی  انــرژی  از 
نمی باشــد.  محــدود  کوچک تــر  بــا 
انــرژی  از  اســتفاده  بــرای  همچنیــن 
ــا   ــور را ت ــای ژنرات ــوان دم خورشــید می ت
کاهــش داد کــه اســتفاده از کلکتورهــای 
ــده را  ــز کنن ــوع متمرک ــیدی از ن خورش

ــاز دارد. نی
ــه ای  ــی دومرحل ــای جذب ــت چیلره ظرفی
ــا  ــدوده ۴۰۰ ت ــواًل در مح ــی معم صنعت
ــح  ــه توضی ــد، الزم ب ــن می باش 11۰۰ ت
اســت کــه در سیســتم های دومرحلــه ای، 
درجــه حــرارت و فشــار باالتــر در ژنراتــور 
اصلــی اســتفاده می شــود و کندانســور 
اولیــن مرحلــه بــه عنــوان ژنراتــور بــرای 
دومیــن مرحلــه در فشــار پایین تــر اســت. 
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ایــن چیلرهــا از دو سیســتم جذبــی ســاده 
تشــکیل شــده و دارای دو کندانســور و دو 
اواپراتــور و دو جذب کننــده می باشــند 
بــرج خنک کــن در خــارج ســاختمان 
نصــب شــده و بــرای خنــک کــردن 
جذب کننــده  دو  و  دومــی  کندانســور 
اولیــه و ثانویــه، آب ســرد تهیــه می کنــد.

* پمپ حرارتی جذبی
آنجــا کــه بخــش عمــده قیمــت  از 
یــک ســردکننده خورشــیدی، قیمــت 
کلکتورهــای خورشــیدی اســت، اســتفاده 
از پمــپ حرارتــی جذبــی کــه بــرای 
ســرمایش در تابســتان و گرمایــش در 
ــد  ــه می شــود کلی ــه کار گرفت زمســتان ب
موفقیــت اقتصــادی سیســتم های تهویــه 
مطبــوع خورشــیدی اســت. پمــپ حرارتی 
می توانــد ســرما و گرمــا و یــا حتــی 
ترکیــب هــر دو را بــه صــورت هم زمــان 
ایجــاد نمایــد. بــه ایــن ترتیــب کــه شــد 
گرمایــش ایجــاد شــده در مؤلفه هــای 

کندانســور و ابزوربــر در حالتــی کــه هوای 
خــارج از محیــط حــرارت الزم بــرای 
تبخیــر را ایجــاد می کنــد( قابــل اســتفاده 
اســت. امائــد ســرمایش، حرارتــی کــه در 
کندانســور ـ ابزوربــر ایجــاد می شــود بــه 
هــوای بیــرون داده شــده و هــوای داخــل 
بــا ایجــاد حــرارت الزم بــرای تبخیــر در 

ــود. ــک می ش ــور خن اواپرات
مبدل هــای  نصــب  بــا  بنابرایــن 
حرارتــی کندانســور ابزوربــر اواپراتــور 
ســاختمان،  مختلــف  قســمت های  در 
ــه  ــرمایش را ب ــش و س ــوان گرمای می ت
پمــپ  ایجــاد کــرد.  طــور هم زمــان 
ــد  ــد در ح ــیدی می توان ــی خورش حرارت
ــر  ــع دیگ ــذف مناب ــدون ح ــش ب گرمای
ضریــب  کــه  ترتیــب  بدیــن  باشــد، 
عملکــرد بــا افزایــش دمــای منبــع حرارت 
بــا اســتفاده از انــرژی خورشــیدی بهبــود 
یابــد. ضریــب عملکرد گرمایشــی ســیکل 
حرارتــی جذبــی کارنــو، از ضریــب مربوط 
ــدد بیشــتر  ــه عملکــرد سرمایشــی 1 ع ب
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اســت کــه ایــن بــرای ســیکل های غیــر 
ایدئــال آمونیاکــی بــا آب لیتیــوم برومایــد 

صــادق اســت.
ــد  ــورد واح ــک م ــرای ی ــال ب ــرای مث ب
جذبــی آمونیاکــی بــا ظرفیــت برودتــی 3 

ــی  ــرد سرمایش ــب عملک ــن و ضری ت
گرمایشــی  عملکــرد  ضریــب   ۰/۷،
پمــپ  حرارتــی  حــدود1/۷  ظرفیــت 
 1۰۰۰۰۰ Btu/h حرارتــی جذبــی حــدود
ــیال های  ــرای س ــت. ب ــار اس ــل انتظ قاب
کار در پمپ هــای حرارتــی جذبــی شــرایط 
ویــژه ای الزم اســت، ماننــد عــدم مشــکل 
ــاک ـ آب  ــب آمونی ــه ترکی ــی ک یخ زدگ
ــن  ــی ای ــن نظــر مناســب اســت. ول از ای
ــد  ــوم برومای ــب آب لیتی مشــکل در ترکی
وجــود دارد و یــا طبیعــت ســمی آمونیــاک 
کــه اجــازه تبــادل حــرارت مســتقیم 
ــط را  ــل محی ــوای داخ ــرد و ه ــن می بی
ــادل  ــه تب ــه حلق ــن ب ــد، بنابرای نمی ده
حــرارت اضافــی در ابزوربــر، کندانســور و 
اواپراتــور هــر یــک بــه صــورت جداگانــه 

ــاز دارد. نی
روی  بــر  آمریــکا  در  تحقیقاتــی  کار 
جذبــی  سیســتم های  بهینه ســازی 
ــی  ــای خانگ ــرای مقیاس ه ــیدی ب خورش
ــه صــورت جــدی آغــاز  از ســال 1۹۷۶ ب
ــه کار  ــب ک ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــده اس ش
ــل طراحی هــای  ــه و تحلی ــر روی تجزی ب
ــی در مصــارف  ــای جذب پیشــرفته چیلره
خانگــی بــه عهــده انســتیتوی تحقیقاتــی 
جنوبــی و JGT و پیشــبرد چیلرهــای 
جذبــی خانگــی برای اســتفاده در سیســتم 
ــه  ــیدی ب ــش خورش ــرمایش و گرمای س
شــده  محــول   CARRIER شــرکت 

اســت.
* اهداف تحقیقات بر روی 
 سردکننده های خورشیدی 

روی  بــر  تحقیقاتــی  فعالیت هــای 
ســازگاری  بــرای  جذبــی  چیلرهــای 
ــیدی  ــرژی خورش ــتفاده از ان ــر در اس بهت
ــرد  ــب عملک ــود ضری ــای بهب ــا هدف ه ب
)cop(، کاهــش قیمــت اولیــه و افزایــش 
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ــر  ــت. کارب ــوده اس ــتم ب ــان سیس اطمین
خانگــی  کوچــک  ظرفیت هــای  روی 
ــا  ــه ب ــی ک ــعه واحدهای ــدف توس ــا ه ب
و  می شــوند  خنــک  هوایــی  سیســتم 
ــاذب  ــر مبرد-ج ــای بهت ــن جفت ه یافت
ــی  ــای جذب ــر روی واحده ــوده و کار ب ب
بزرگ تــر بــرای مصــارف خانگــی بــزرگ 
)واحدهــای مســکونی بیشــتر از یــک 
خانــوار(، مصــارف تجــاری، کشــاورزی و 
ــای  ــا کار روی ظرفیت ه ــز ب ــی نی صنعت
۲۵-1۶۰۰ تــن آغــاز شــده اســت. بــه هر 

ــوژی  ــر روی تکنول ــال کار R & D ب ح
سیســتم بــا کار روی شــکل سیســتم، 
ــتم های  ــتم ها، سیس ــر سیس ــات زی عملی
مصرف کننــده  تجهیــزات  کنتــرل، 
کامپیوتــری  شبیه ســازی  بــا  قــدرت، 

ــت. ــوده اس ــراه ب هم
در هــر صــورت اعتقــاد بــر ایــن اســت که 
تکنولــوژی جذبــی بهتریــن شــیوه بــرای 
اســتفاده از انــرژی حــرارت خورشــیدی در 

ــرمایش است. س
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