
 يخچال نفتي 

در اين متن ميخواهيم توضيح بدهيم يخچال نفتي و سيستم هاي مشابه آن)كه هم اكنون نيز از روال كاري آن 

نفتي  تبريد جذبي استفاده ميشود ( چگونه كار ميكنند . يخچالنيز در بعضي سيستم هاي تهويه و تبريد به نام 

 ولي امكان دسترسي به يك منبع  در مكان هايي استفاده ميشود كه برق به هر دليل در ان جا وجود ندارد

فرديناند كاري )   . اولين دستگاه تبريد جذبي آب آمونياك توسط درجه وجود دارد 011تا  011حرارتي با دماي 

Ferdinand carre  اختراع شد . الزمه درك كار يخچال آشنايي با سيكل تبريد است .سيكل  0581( فرانسوي در

تبريد  يخچال هاي برقي ،كولر هاي گازي و بسياري از سيستم هاي تهويه مطبوع سيكل تبريد به كار رفته در

ل ( بر اثر انجام كار)تراكم ( بر روي يخچا تراكمي است . اساس كار اين سيكل تغيير فاز سيال عامل )يا همان گاز

به معناي يك حالت فيزيكي   ان است. يعني گاز بر اثر تراكم مايع و مايع بر اثر گرماگيري گاز ميشود .واژه فاز

فيزيكي مختلف در يك   است كه ماده به صورت همگن در آن قرار دارد. مخلوط دو فازي يعني دو حالت  معين

 .براي مثال مخلوط دو فازي بخار و مايع در خروجي كندانسور بعضي سيكل ها .محفظه وجود داشته باشد 

 اجزاء يك سيكل تبريد را به اختصار معرفي ميكنيم:

: به طور كلي وسيله اي است كه با دريافت كار محوري توسط يك عامل محرك يك (compressorكمپرسور ) -0

به آن پمپ ميگويند.پمپ و كمپرسور در واقع به ذرات   مايع باشدسيال ) گاز يا مايع ( را فشرده ميكند .اگر سيال 

سيال انرژي ميدهند كه اين انژي ميتواند به صورت انرژي پتانسيل فشاري ) فشار سيال (يا انرژي پتانسيل 

 گرانشي )ناشي از تغيير ارتغاع سيال ( و يا انرژي جنبشي )افزايش سرعت و دبي سيال (ذخيره شود .

مقدار كمي از   : يك مبدل حرارتي است كه گرماي سيال را گرفته معموال(condenserيا چگالنده) كندانسور -0

سيال بر اثر گرماگيري مايع ميشود و مخلوط دو فازي در خروجي كندانسور تشكيل ميشود.در پشت يخچال ها 

ري تسريع شود از يك فن ) لوله هاي پره داري ميبينيد كه همان كندانسور هستند .اگر بخواهيم فرآيند گرماگي

شبيه يه يك پنكه ( كه جريان هوا رابه پره ها بزند استفاده ميكنيم. اين كار باعث افزايش انتقال حرارت جابجايي 

 از لوله ها ميشود .

مايع گرم و پر فشار است ) پر   : مبرد پس از اين كه از كندانسور بيرون آمد يك (  Capillary tubeلوله مويين )  -3

و   مبرد از يك لوله بسيار نازك  فشاري آن به دليل فشار اوليه اعمال شده به آن توسط كمپرسور است (. اگر اين

نسبتا طوالني عبور داده شود فشار آن بسيار افت ميكند و دماي آن پايين ميآيد . فشار بايد آنقدري پايين بيايد 

ر اين حالت يك مايع سرد داريم كه بهترين حالت براي كه به فشار داخل محفظه يخچال يا اواپراتور برسد . د

گرماگيري و تبريد است . اگر حجم عبوري مبرد زياد باشد يعني ظرفيت تبريد باال باشد نياز به يك وسيله ديگر به 

 ولي مكانيزم ان متفاوت است.   كه وظيفه كلي آن نيز شبيه به همن لوله مويين است  نام شير انبساط است

: مبرد با عبور از اين قسمت گرماي داخل آن را گرفته و تبديل به بخار ميشود .سپس  (   evaporatorراتور) اواپ -4

در شكل زير يك سيكل تبريد را  .كمپرسور رفته و سيكل تبريد دوباره انجام ميشود  اين بخار دوباره به سمت 

 ميبينيد .

اكم آن تبريد انجام ميشود . كار محوري مورد نياز نيز براي و تر  با تغيير فاز مبرد  ميبينيم كه در اين سيستم

همين تراكم است . حال اگر بتوانيم كاري انجام دهيم كه فرآيند تغيير فاز مبرد بدون انجام كار محوري و با 

 فرآيندي ديگر انجام شود ديگر نياز ما به انرژي برق مرتفع خواهد شد .

. به جاي از كمپرسور يك قسمت متشكل از اعضاي زير استفاده  پس در سيستم جديد كمپرسور حذف ميشود

تبريد جذبي از مبرد استفاده شده در سيكل تبريد تراكمي نميتوان استفاده كرد . بايد از   ميشود در سيستم

http://u3fn.blogfa.com/post/263/%d9%8a%d8%ae%da%86%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%81%d8%aa%d9%8a-


و (  NH3ماده اي استفاده كرد كه قابليت انحالل در آب را داشته باشد . براي اين هدف از موادي مانند آمونياك )

 : استفاده ميكنند  (   LI –CL( و يا ليتيم كلريد)   LI – BRليتيم برميد) 

: در اين قسمت به مخلوط آب و امونياك حرارت داده ميشود تا امونباك ان   ( Generatorمولد بخار امونياك )  -0

مهم نيست كه اين منبع جدا شده و به از اين قسمت خارج شود . در اين جا نياز به يك منبع حرارتي داريم ديگر 

 از سوختن نفت يا پروپان يا انرژي خورشيدي و يا انرژي ژئوترمال باشد .

: محلول آب و امونياكي كه مقدار زيادي از امونياك ان بخار شده به اين (   Regeneratorمبدل حرارتي بازياب ) -0

ودي به مولد استفاده شود . بايد توجه محلول اوليه ور  مبدل وارد ميشود تا ازحرارت آن براي پيش گرم كردن

داشت كه وجو بازياب براي استفاده حداكثري از انرژي حرارتي است و اگر اين قسمت را از سيكل حذف كنيم 

  سيكل به كار خود ادامه ميدهد ولي ضريب عملكرد آن پايين مي آيد . 

 امونياك گرفته ميشود .: در اين قسمت رطوبت از بخار  (  Rectifierجداكننده رطوبت ) -3

: بخار آمونياك گرم خروجي از اواپراتور وارد اين قسمت ميشود تا با انحالل در (  Absorberجاذب بخار امونياك ) -4

بخار امونياك يك گاز است مقدار انحالل  آب محلول آب امونياك درست شده و اماده براي پمپ كردن باشد .چون 

ش است . هر چه دماي محل واكنش پايين تر باشد انحالل پذيري افزايش مييابد . پذيري آن تابع دماي محيط واكن

( است .براي همين منظور محفظه جاذب را  exothernicضمنا انحالل امونياك در آب خود نيز واكنشي گرماده ) 

 ميتوان با عبور جريان آبي در دماي پايين نگاه داشت و از افزايش حرارت ان جلوگيري كرد .

: يك شير انبساط در خروجي بازياب تعبيه شده تا فشار و دماي مايع ورودي به جاذب را كاهش  شير انبساط -8

 دهد . اين مايع بيشتر از آب تشكيل شده و براي گردش دوباره وارد جاذب ميشود .

رت خود را مابقي اجزاي سيكل تبريد جذبي همانند سيكل تراكمي است يعني آمونياك وارد چگالنده شده و حرا

با ورود به اواپراتور   ازدست ميدهد سپس با گذر از يك شير انبساط فشار آن تا فشار اواپراتور كاهش يافته و

شروع به گرماگيري ميكند و سپس بخار داغ آمونياك به محفظه جاذب وارد ميشود و سيكل از سرگرفته ميشود . 

به صورت زير ميباشد . مجموعه داخل خط  تفاده ميكند يك منبع حرارتي خورشيدي اس نمودار اين سيكل كه از 

چين نقش كمپرسور را در اين سيكل بازي ميكند. مشاهده ميشود كه يك سيكل تبريد جذبي اجزاء پيچيده تر و 

 گران تري دارد .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 203تهیه : زینب نجفی         کالس  


