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چکیده
یکی از روشهایی که امروزه برای تولید برودت در صنعت و تهویه مطبوع مورد استفاده قرار میگیرد؛ چیلرهای جذب
سطحیاند که دارای مزایای زیادی نسبت به روشهای مشابه هستند .با توجه به اهمیت بسترهای جاذب در عملکرد چیلرهای
جذب سطحی ،در این مقاله به مدلسازی بستر ماده جاذب با مبدل حرارتی صفحهای پرداخته شده که بین فینها با ذرات
سیلیکاژل  SWS-1Lپر شده است .برای مدلسازی بستر ماده جاذب معادالت پیوستگی ،مومنتوم و انتقال حرارت سه بعدی در
دستگاه مختصات عمومی حل شده است .برای حل همزمان معادالت وابسته به زمان در چهار حوزه سیال ناقل حرارت ،لوله
فلزی ،فینها و بستر ماده جاذب از روش حجم کنترل استفاده شده است .با استفاده از نتایج بدست آمده دیده شد که مقدار
ضریب عملکرد با تغییر در قطر ذرات جاذب تغییر ناچیزی دارد اما مقدار ظرفیت سرمایش مخصوص دارای یک مقدار بهینه در
قطر ذرات جاذب  0/73میلیمتر است.
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 -1مقدمه
چيلر جذب سطحي مانند چيلر تراکمي از چهار قسمت اصلي
تشکيل شده است؛ کندانسور ،شير اختناا و اواپراتاور در هار دو
مشترک هستند اما در چيلر جذب سطحي ،محفظاههاای جاابب
نقش کمپرسور را ايفا مينمايند .محفظه جابب از مواد جامدی پر
شده است که ميتوانند سياالت خاصي را جذب نماوده و مجاددا
احيا نمايند .اين جامدات متخلخل هنگامي که سرد شاوند سايا
عامل را جذب نموده و با گرم نمودن مجددا آنرا احيا ماينماياد و
اين فرايند ميتواند بهصورت تکرارپذير انجام شود .بهمنظور بهبود
عملکرد چيلر و افزايش ميزان انتقاا جارم و حارارت مالماوال از
مبد های حرارتي در محفظه اساتفاده مايشاود و برات جاابب
روی سطوح مبد حرارتي قرار ميگيرند .در شکل ( )1طرح کلي
يک چيلر جذب سطحي ساده با دو بستر جاابب کاه مالماوال در
کاربردهاای صانالتي اسااتفاده مايشاود نشااان داده شاده اساات.
عملکرد چيلر به اين صورت است که در ابتدا شيرهای ،V2 ،V1
V3و  V4بسااتهانااد ،آب گاارم وارد لولااههااای فااين دار بسااتر 1
ميشود و انتقا حرارت از سيا ناقال حارارت باه لولاه فلازی و
فينها و سپس به برات جابب بين فينها باعث گرم شدن بساتر
شده و فرايند احيای سايا عامال موجاود در برات جاابب آ ااز
ميشود .سيا عامال احياا شاده در بساتر  1وارد فضاای خاالي
اطراف بستر  1در محفظه  1شده و باعث ميشود فشاار محفظاه
1در جرم ثابت تا فشار کندانسور سريالا افازايش ياباد .در هماين
زمان آب خنک وارد لولههای بستر  2شده و فرايند جاذب سايا
عامل در برات جابب بستر  2شروع ميشود .جذب سايا عامال
موجود در فضای خالي داخل محفظه  2توسط برات جابب بستر
 2باعث ميشود فشار محفظه 2در جرم ثابات تاا فشاار اواپراتاور
کاهش يابد .در مرحله دوم شير  V1باز شده و سيا عامال احياا
شده از بستر  1وارد کندانسور ميشود .سايا عامال پاس از آزاد
نمودن گرما در کندانسور وارد شير اختنا شده و باا افات فشاار،
دمای آن کاهش ميياباد .در ايان مرحلاه شاير  V4بااز اسات و
سيا عامل پس از دريافت گرما از منبع دما پايين و سرد نماودن
آب اطراف لولههای اواپراتور ،جذب مواد جابب در بستر  2خواهد
شد .در اين مرحله گرما دادن به بستر1و خناک نماودن بساتر 2
ادامه دارد تا هر دو بستر به حالت اشباع برسند.
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شکل ( :)1طرح کلی از یک چیلر جذب سطحی با دو محفظه جاذب

در مرحله سوم شيرهای V3،V2،V1و V4بستهاند و عکاس
مرحله  1انجام ميشود .آب خنک وارد لولههای بساتر  1شاده و
باعث خنک شادن برات جاابب مايشاود ،بادين ترتياف فشاار
محفظه  1تا فشار اواپراتور کاهش مايياباد .در هماين زماان آب
گرم وارد لولههای بستر  2ميشود و با احيای سيا عامل موجاود
در برات که در دو مرحله قبل جذب شده بود ،فشاار محفظاه تاا
فشار کندانسور افزايش مييابد .در مرحله چهاارم عکاس مرحلاه
دوم انجام ميشود و بستر  1به اواپراتاور و بساتر 2باه کندانساور
متصل خواهد شد .پاس از پاياان مرحلاه چهاارم ،سايکل کامال
ميشود .در اين چهار مرحله از سيکل ،تنهاا در دو مرحلاه فشاار
ثابت (دوم و چهارم) که نسبت به مراحل جرم ثابات(او و ساوم)
مدت زمان طوالنيتری است عمل تبريد صورت ميگيرد.
يکي از جفتهاای جااببي کاه مالماوال در چيلرهاای جاذب
سطحي استفاده ميشود جفت سيليکاژ -آب است .در مرجع[]1
خانواده جديدی از سيليکاژ ها با عنوان  SWSبررسي شادهاناد
که دارای مقادار جاذب بااالتری نسابت باه اناواع  RDهساتند.
تاکنون مطالالات زيادی در رابطه با مد سازی بستر مااده جاابب
انجام شده است .بسياری از اين مطالالات تقريف فشاار يکنواخات
برای بستر در نظر گرفتهاند و مقاومت انتقاا جارم باين برات را
ناچيز فرض نموده اند .در اين روش برای بساتر مالادلاه مومنتاوم
حل نشده و از جمله جابجايي در مالادله انتقا حرارت صرفنظار
شده است  .به ايان ترتياف مالاادالت بسايار سااده شاده و زماان
محاسبات به ميزان زيادی کاهش مييابد .اين تقريف برای ارتفاع
فين ناچيز يا قطر برات جابب بزرگ يا فشارهای باال که اخاتفف
فشار در بستر ماده جابب ناچيز هست قابل قبو اسات .ياناو و
همکارش [ ]2بر اساس تحليل مرتبه بزرگي دو ماليار کلاي اراهاه
نموده اند که نشان ميدهد در چاه ماواردی مايتاوان از تقرياف
فشار يکنواخت استفاده نمود .ريفل و همکارانش[ ]3با اساتفاده از

يک مطالاله عددی در مختصاات اساتوانهای نتاايجي باا حاداک ر
 %22خطا بدست آوردهاند و تاثير دمای آب گرم ،آب خنککننده
و آب سرد شونده را بر عملکرد چيلر محاسبه نماودهاناد .در ايان
مقاله فشار بستر ،يکنواخت فارض شاده و از تیييارات دماايي در
جهت شالاعي برای لوله فلزی و سيا ناقل حرارت صرفنظر شده
و دمای فين يک بالدی فرض شده است .چوا و همکاارانش[ ]4باا
استفاده از تقريف فشار يکنواخت ،بستر ماده جابب روی لولههای
با فينهای شالاعي را در مختصات استوانهای مد سازی نمودهاند.
ميازاکي و همکارانش[ ]5يک زمان سيکل جديد برای بااال باردن
راندمان چيلر و کاهش نوسانات آب سرد شاده سايليکاژ -آب باا
دو بستر جابب پيشنهاد نمودهاند .ابالااد فاينهاا يکاي از عوامال
مهمي است که بايد باهخاوبي طراحاي و انتخااب شاود .کوبتاا و
همکارانش[ ]6يک مقدار بهينه بارای ارتفااع فاين و فاصاله باين
فينها در مبد حرارتي لوله با فينهای حلقوی برای چيلر جذب
سطحي سيليکاژ -آب به روش عددی بدست آوردهاند .در برخاي
مطالالات انجام شده عفوه بر فرض توزيع فشار يکنواخات ،توزياع
دما نيز يکنواخت فرض شدهاست[ .]9-7در برخي مطالالات بارای
بدست آوردن نتايجي دقيقتر مالادله مومنتاوم را بارای محاسابه
توزيع فشار حل نمودهاند .در اين مطالالات مقادير فشاار در بساتر
ماده جابب محاسبه شده و جمله جابجاايي در مالادلاه انارژی در
نظر گرفته ميشود .تحليل فرايند انتقا در يک ناحياه متخلخال
که بر اساس در نظر گرفتن مقاومت برون برهای باشد پيچيدهتار
است و گاهي اوقات نيااز اسات مالاادالت پيوساتگي ،مومنتاوم و
انتقا حرارت تواماا حال شاوند .فرناي و همکاارانش[ ]12برات
جابب زهوليت روی لولاه بادون فاين را در مختصاات اساتوانهای
بهصورت يک بالدی در امتداد شالاع مد سازی نمودهاناد .در ايان
مقاله دما و فشار در بستر ،ير يکنواخت فارض شاده و از قاانون
دارسااي بااهعنااوان مالادلااه مومنتااوم اسااتفاده شااده اساات .وو و
همکارانش[ ]11مد سازی دو بالدی را با فرض دماا و فشاار يار
يکنواخت در بستر برات زهوليت روی لوله بدون فين و استفاده از
قانون دارسي انجام دادهاند .باا توجاه باه باريف انتقاا حارارت
هدايت پايين برات جابب ،استفاده از فين ،عملکرد بساتر جاابب
را به ميزان زيادی بهبود ميبخشاد .ژاناو [ ]12ياک ماد ساه
بالدی همراه با محاسبه توزيع فشار را بارای برات جاابب اطاراف
يک لوله فلزی با فينهای طولي در مختصات اساتوانهای مطالالاه
نموده است .در اين مقاله از رابطه دارسي برای محاسبه فشاار در
بستر استفاده شده است.
فينهای صفحه ای پيوسته با توجه به سادگي توليد و اشایا
فضای کم ،کاربرد فراواني در چيلرهای جاذب ساطحي باهعناوان

بستر ماده جابب دارند .چانو و همکاارانش[ ]13عملکارد چيلار
سيليکاژ -آب که بستر آن از مبد با فينهای صفحهای سااخته
شااده اساات را بااه منظااور اس اتفاده از اناارژی خورشاايد بررسااي
نمودهاند .يانو و همکارانش[ ]14در مطالاله تجربي خود اساتفاده
از چيلر با مبد حرارتي دارای فينهای صفحهای را بارای تهوياه
مطبوع اتا بررسي نمودهاند .تاکنون مطالاله عاددی در رابطاه باا
مقدار بهينه قطر برات جابب در بسترهايي با فينهای صافحهای
پيوسته با در نظر گرفتن هر دو مقاومت انتقا جرم باين برات و
انتقا جرم درون برات صورت نگرفته است و در اين مقاله به آن
پرداخته شده است.
 -2مدلسازی عددی
در اين مطالاله از يک مبد حرارتي با فينهای صفحهای
پيوسته در داخل محفظه چيلر جذب سطحي استفاده شده است.
اين مبد حرارتي در شکل ( )2نشان داده شده است و برات
جابب سيليکاژ فضای خالي بين فينها را پر ميکنند.
تالداد شبکه مورد نياز برای حل مالادالت حاکم بر اين
مبد ها بسيار زياد است .ناحيه اطراف لولههای مبد حرارتي تا
حد زيادی مشابه هستند و تنها مد سازی اطراف يکي از لولهها
ميتواند عملکرد کل بستر را شبيهسازی نمايد .لولههای باال و
پايين مبد با بقيه لولههای مياني تفاوت جزهي در شرط مرزی
دارند اما در مقايسه با تالداد لولههای مياني ميتوان از اين
اختفف صرفنظر نمود .بدين ترتيف مد سازی بستر ماده جابب
به اطراف يک لوله سادهسازی ميشود .همچنين به دليل تقارن
ميتوان مالادالت را تنها برای يک چهارم اطراف يک لوله حل
نمود و حجم محاسبات را تا حد زيادی کاهش داد.

شکل ( :)2مبدل حرارتی صفحهای بهعنوان بستر ماده جاذب در چیلر جذب
سطحی

فربيات در نظر گرفته شده برای مد سازی عبارتند از:

 بستر جابب از براتي با اندازه يکنواخت پر شده است کهدارای خواص يکساني در جهات مختلف هستند.
 اتفف حرارت در سيکل جذب وجود ندارد. مقاومت حرارتي تماسي بين لوله فلزی و فينها ناچيزفرض شده است.
 تخلخل بستر يکنواخت فرض شده است. به است نای چگالي سيا عامل ،ساير خواص سيا عامل،خواص سيا ناقل حرارت ،لوله فلزی ،فينها ،مواد جابب و سيا
جذب شده ثابت در نظر گرفته شده است.
 کندانسور و اواپراتور ايدهآ فرض شده است. سيا عامل در فاز جذب شده به صورت مايع و در فاز احياشده به صورت بخار با رفتار گاز ايدهآ فرض شده است.
برای مد سازی بايد چهار حوزه سيا ناقل حرارت ،لوله
فلزی ،فينها و برات جابب بين فينها به صورت همزمان حل
شوند.
 -1-2سیال ناقل حرارت
مد سازی سيا ناقل حرارت شامل مد سازی سيالي است
که داخل لوله جريان دارد .با توجه به سرعت سيا ناقل حرارت و
نسبت انتقا حرارت جابجايي به انتقا حرارت هدايت ميتوان از
جمله هدايت در مقابل جمله جابجايي در امتداد محور لوله
صرفنظر نمود .مالادله ( )1به صورت يک بالدی در امتداد محور
لوله حل خواهد شد:
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مقدار حرارت منتقل شده از سيا به لوله فلزی با استفاده از
رابطه ( )2محاسبه شده است:
) Q fluidtube  h f A(T f  Tinterface
()2
که در آن  T fدمای ميانگين سيا در هر شبکه و
دمای ديوار داخلي لوله فلزی است .با توجه به مقدار عدد رينولدز
در داخل لوله فلزی ،رژيم جريان سيا ناقل حرارت آشفته است
و مقدار عدد ناسلت توسط رابطه ( )3محاسبه شده است[:]15
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که در آن  fبريف اصطکاک در لوله صاف است.
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تنها يک شرط مرزی برای ورودی کافي است که به صورت
زير در نظر گرفته شده:
برای
T f  Tincooling at z  0
سرمايش

()4

برای گرمايش

T f  Tinheating at z  0

 -2-2لوله فلزی
برای لوله فلزی مالادله انتقا حرارت هدايت به صورت سه
بالدی گذرا در مختصات استوانه ای حل شده است:
()5
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جمله چشمه در مالادله باال مقدار گرمای منتقل شده از لوله
فلزی به فينها هست:
()6
Stube    0.5Qtube fin
بايد توجه داشت که در حل عددی بخامت فين نسبت به
ابالاد حجم کنتر های موجود در لوله فلزی و فاصله بين فينها
کوچکتر هست در نتيجه تالداد زيادی از حجم کنتر ها روی
سطح خارجي لوله فلزی وجود دارند که شامل فين نيستند.
بنابراين گرمای خارج شده از لوله فلزی به فين به صورت يک
جمله چشمه در حجم کنتر هايي که شامل فين هستند لحاظ
شده است .برای رعايت اين نکته اگر حجم کنتر شامل فين
باشد    1در نظر گرفته ميشود و گرما از حجم کنتر خارج
ميشود در ير اينصورت    0است و هيچ گرمايي از حجم
کنتر برای فين خارج نميشود .گرمای منتقل شده از لوله فلزی
به فين توسط رابطه زير محاسبه شده است:
T

()7



Qtube fin  tube fin A

که در آن  Tاختفف دمای مرکز آخرين حجم کنتر لوله
فلزی و اولين حجم کنتر فين روی آن بوده و  فاصله اين دو
 tube finبريف انتقا حرارت
مرکز حجم کنتر است.
هدايت مالاد بين لوله فلزی و فين است.
شش شرط مرزی برای لوله فلزی عبارتند از:
()8

)  h f (T f  Tinterface

()9

 Qtubebed

()12
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r ri
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tube
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Ttube


 -7-2فینها
بخامت فينها نسبت به ساير ابالاد ناچيز است و ميتوان
انتقا حرارت در آنها را به صورت دو بالدی در جهت  xو y
فرض نمود:
()11



d   .( fin T fin )d  S fin
CV

T fin
t

 fin C P

fin



CV

مالادله هدايت بهصورت دو بالدی در دستگاه مختصات
عمومي حل ميشود .جمله چشمه در مالادله باال مقدار حرارتي
است که از فينها بهبرات جابب منتقل ميشود و بهصورت جمله
چشمه در مالادالت لحاظ شده است Q finbed .حرارت منتقل
شده از فين به محيط متخلخل است که بهصورت رابطه ()12
محاسبه ميشود.
()12

) (T fin  T1,bed



S fin  2Q finbed  2 finbed A

که در آن  T1,bedدمای مرکز حجم کنتر نزديک فين در
بستر ماده جابب و  T finدمای مرکز حجم کنتر

فين و

  finbedبريف انتقا حرارت هدايت مالاد بين فين و ناحيه

متخلخل است  .فاصله بين مرکز حجم کنتر فين و اولين
مرکز حجم کنتر ناحيه متخلخل است.
شرايط مرزی در وجوه مختلف حوزه حل که در شکل ( )3نشان
داده شده است بهصورت روابط ()13و ( )14بيان ميشوند .در اين
روابط  nبردار عمود بر صفحه است:
()13
T
 fin A fin face1  Qtube fin
n
T fin
T fin
T fin
()14
0

face4

n



face3

n



face2

بخار در اين محيط متخلخل است .در اين مطالاله مقاومت انتقا
جرم برون برهای در نظر گرفته شده است و چهار مالادله اصلي
پيوستگي ،مومنتوم ،انتقا حرارت و گاز کامل بايد بهصورت
همزمان حل شوند.
موازنه انرژی برای بستر جابب عبارت است از:
()15


Tb
d   .(  g CPg u g Tb )d
CV
t


w
  .(bTb )d   b H
d
CV
CV
t

 CP

که در آن:
()16
g



CV

)  CP   t (  g CP )  b (CP  wCP
a

g

b

چگالي فاز بخار است که با استفاده از قانون گاز کامل

محاسبه ميشود .تخلخل کلي با استفاده از رابطه ( )17محاسبه
ميشود:
()17
 t   b  (1   b ) p
همچنين  wمقدار سيا عامل موجود در برات سيليکاژ در
هر لحظه است که توسط رابطه ( )18محاسبه ميشود و در واقع
مقاومت انتقا جرم درون برهای برای جذب و احيا سيا عامل
را لحاظ ميکند[ .]4تیييرات مقدار جذب و احيا درون برات تابع
پارامترهايي مانند قطر برات و انرژی فالالسازی است که نرخ
جذب و احيا را تحت تاثير قرار ميدهد و رابطه ( )18تاثير اين
پارامترها را لحاظ ميکند:
()18

E
dw
) 15Dso exp(  a ) / R p2 .( w*  w
dt
RuTb

n

که در آن * wجذب تالادلي در دمای  Tbو فشار  Pاست.
ساها و همکارانش[ ]16با استفاده از انطبا نتايج تجربي ،رابطه
زير را برای محاسبه جذب تالادلي سيليکاژ نوع SWS-1L
اراهه نمودهاند:
H
).P
R
g Tb
*
w 
1
H
([1  (2  10 12 exp
).P)1.1 ] 1.1
Rg Tb

()19

شکل ( :)7سطوح اطراف حوزه حل

 -4-2بستر ماده جاذب
مد سازی بستر ماده جابب شامل مواد متخلخل و حرکت

(0.8  2  10 12 exp

مالادله انرژی بهصورت سه بالدی حل شده و بنابراين لزوم
نياز به شش شرط مرزی وجود دارد .شرايط مرزی مالادله انرژی
بهصورت زير است .شماره سطوح در شکل ( )3مالرفي شدهاند.
()22
()21
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 Q finbed

face 5

()23

 Q finbed

face 5

Tb
n
Tb
b A
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b A

موازنه جرم برای سيا عامل عبارت است از:

()24
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CV

سرعت سيا جذب شونده در بستر ماده جابب توسط رابطه
دارسي بهصورت زير محاسبه ميشود:
K 

u g   app P

()25



که در آن  لزجت سيا عامل در فاز بخار و
نفوبپذيری ظاهری بستر جابب است که بهصورت زير محاسبه
ميشود[17و :]18
 p g
D
p ek
 b3d p2
Kd 
150(1   b ) 2
1
1 1
( Dek 

)
Dm Dk

()26

K app  K d 

()27
()28
()29

Tb3

M
p 2 

()32

Tb
M

Dm  0.02628

Dk  48.5d pore

d pore  0.6166d p

()31

با ترکيف دو مالادله دارسي و موازنه جرم رابطه ( )32بدست
ميآيد که بهوسيله آن ميتوان مقدار فشار داخل بستر را محاسبه
نمود:
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K app
w
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شرايط مرزی مالادله پيوستگي بهصورت زير درنظرگرفته شدهاند:
()33
P
 Pcham
face 2 / 1

()34
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همچنين از رابطه گاز کامل بهصورت رابطه ( )35برای
محاسبه مقدار چگالي بخار سيا عامل در فاز احيا شده استفاده
شده است:
()35

P   g RgTb

فشار و دمای محفظه بهصورت يکنواخت نسبت به مکان در
هرگام زماني در نظر گرفته شده است .فشار در محفظه بهدليل
سرعت پايين حرکت سيا يکنواخت فرض شده است .فشار
محفظه در مرحله گرمايش فشار ثابت ،برابر با فشار ثابت
کندانسور و در مرحله سرمايش فشار ثابت ،برابر با فشار ثابت
اواپراتور است .فشار در محفظه در مراحل جرم ثابت نسبت به
زمان متیير است و به روش زير محاسبه شده است.
ابتدا با انتگرا گيری از دبي جرمي سيا عامل خروجي از
مرز مشترک بين محفظه و بستر جابب ،مقدار کل جرم وارد شده
به محفظه محاسبه ميشود:
 g u g dA

()36

m  

face2 / 1

سپس با استفاده از مالادله پيوستگي در محفظه مقدار چگالي
سيا عامل موجود در محفظه محاسبه خواهد شد:
()37
 cham
t

m  cham

در پايان با استفاده از رابطه گاز کامل مقدار فشار محفظه
محاسبه ميشود:.
()38
Pcham  chamRgTcham
مقدار دمای محفظه برابر با دمای ميانگين مرز مشترک بين
محفظه و بستر جابب فرض شده است.
 -7حل معادالت و اعتبارسنجی
اولين گام در حل مالادالت حااکم ،شابکه بنادی حاوزه حال
است .برای حل مالاادالت در ايان مطالالاه بايساتي ناواحي باين
فينها ،فينها ،لوله فلزی و سيا ناقل حرارت شبکه بندی شاوند
و اين شبکه بندی بايد بهگونهای باشد تا بتاوان شارايط مارزی را
بهخوبي اعما نمود .برای اين منظور از ياک دساتگاه مختصاات
عمومي و شبکه بندی در اين مختصات اساتفاده شاده اسات .در
شکل ( )4شبکه بندی حوزههای مختلاف باهصاورت ساه بالادی
نشان داده شده است .برای وبوح بيشتر شبکه برخي از فينهاا و
ناحيه متخلخل در شکل حذف شدهاند.
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شکل ( :)4شبکه بندی حوزههای مختلف حل

مالادالت حاکم بر چهار حوزه سيا ناقل حرارت ،لوله فلازی،
فينها و بستر با استفاده از روش حجم کنتر حال شادهاناد .باا
توجه به اينکه مالادالت حاکم بر بستر ماده جابب بههم وابستهاند
و همچنين مالادالت مربوط به حوزههای مختلاف باا هام مارتبط
هستند بايد از الگوريتمي استفاده شود تا بتواند با شروع از مقادار
اوليه ،مراحل مختلف سيکل را مد ساازی نماود .پاس از اعماا
شرايط اوليه ،حل از مرحله و سيکل او آ ااز مايشاود .پاس از
اينکه مرحله سيکل در گام زماني مالين شد باهترتياف مالاادالت
انرژی برای سيا ناقل حرارت ،لوله فلزی و فين شماره يک حال
ميشود .سپس باهترتياف مالادلاه انارژی بارای فاينهاای nام و
مالادالت انرژی و پيوستگي برای ناحيه متخلخل بين آن دو فاين
حل ميشود .ترتيف حل مالادالت ناحيه متخلخل به ايان صاورت
است که ابتدا با استفاده از مالادله ( )32مقدار فشار در هار حجام
کنتر بدست ميآيد و سپس با استفاده از رابطاه دارساي توزياع
سرعت در بستر محاسبه مي شود .حا با داشتن مقاادير سارعت،
مقدار دما از مالادله انرژی بدست ميآيد .پاس از اينکاه مالاادالت
مربوط به تمامي فينها و نواحي متخلخل بين آنها حل شاد اگار
ماليار همگرايي اربا شده باشد گام زماني بالد آ از مايشاود و در
ير اينصورت تکرار از مالادلاه انارژی سايا ناقال حارارت آ ااز
ميشود .پس از همگرا شدن هر گام زماني مرحله سايکل در گاام
بالد مالين شده و حل مالادالت ادامه مييابد.
تیيير در قطر برات جابب و ابالاد هندسي بستر باعاث تیييار
درتخلخل بستر خواهد شد بهاين صورت که با افزايش قطار برات
جابب و کاهش فاصله بين سطوح بستر ،تیيير در تخلخال بساتر
افزايش مييابد[ .]22،19سودر و همکارش [ ]19در مطالاله خاود
روی ستون برات جابب بين دو استوانه هم مرکز رابطهای مالرفي

نمودند که تیييرات تخلخل را نسبت به قطر برات و فاصاله باين
دو استوانه نشان ميدهد .اگر از اين رابطه باا ياک تقرياف بارای
بستر با فينهای صفحهای استفاده شود و بجاای فاصاله باين دو
استوانه ،کوچکترين مقدار از بين فاصله بين دو فين و ارتفاع فين
قرار داده شود ميتوان تقريبي از تیييرات تخلخل در حوزه ماورد
بررسي در اين مطالاله بدست آورد .مقدار تیيير در تخلخل بيشتر
در قطرهای بزرگ برات جابب و ابالاد کوچک بستر اتفا ميافتد
اما در اين قطرهای بزرگ مقاومت انتقا جرم برون برهای بسايار
ناچيز است و ميتوان گفت تیييرات فشار در بستر وجود نادارد و
تیيير در تخلخال بساتر تیيياری در رفتاار جرياان داخال بساتر
بهوجود نميآورد .از طرفاي در قطار برات کوچاک کاه تیييارات
فشار در بستر وجود دارد مقادار تیييار در تخلخال بساتر بسايار
ناچيز است .باا مقايساه نتاايج حاصال از تخلخال بساتر ثابات و
تخلخل متیير با قطر[ ]19در چند قطار مختلاف دياده شاد کاه
حااداک ر  %3تفاااوت در نتااايج وجااود دارد و در اياان مطالالااه از
تیييرات تخلخل نسبت به قطر صرفنظر شده است.
نتايج بدست آمده از حل عددی بايد مستقل از تالاداد شابکه
باشااند .افاازايش باايش از حااد تالااداد شاابکه ،افاازايش در زمااان
محاسبات را به دنبا خواهد داشت و تالداد کام شابکه نتاايج باا
دقت پايين را نتيجه خواهد داد .بناابراين نيااز اسات ياک مقادار
مناسف از تالداد شبکه برای ادامه محاسبات انتخاب شود تا عفوه
بر اراهه نتايج با دقت مناساف هزيناه محاساباتي زياادی نداشاته
باشد .با استفاده از شبکه بندی  8*16*16برای ناحيه بين هر دو
فين نتايج با حدود  %2خطا نسبت به شبکه ريزتر بدست خواهاد
آمد و اين تالداد شبکه برای نواحي متخلخل بين دو فين انتخااب
ميشود .با انتخاب  3شبکه برای امتداد شالاعي لوله فلزی ،نتاايج
با خطای کمتر از  %2/1محاسبه خواهد شد .يکي ديگر از مواردی
که بايد در مورد مطالالات عددی بررسي شاود اساتقف نتاايج از
گام زماني است .در مراحل او و سوم کاه در جارم ثابات اتفاا
ميافتد تیييرات شديدتری وجود دارد و نياز است گام زمااني باه
اندازه کافي کوچک انتخاب شود اما در مراحل دوم و چهاارم کاه
در فشار ثابت اتفا ميافتد تیييرات کمتری وجود دارد ،بناابراين
از دو گام زماني مختلف برای اين مراحل استفاده شاده اسات .باا
انتخاب گام زماني  2/22ثانيه برای مراحل جرم ثابت و گام زماني
 2/6ثانيه برای مراحل فشار ثابات نتاايجي باا حادود  %1/5خطاا
نسبت به گام زماني کوچکتر بدست خواهد آماد کاه قابال قباو
است و برای محاسبات انتخاب شده است.
برای بررساي درساتي برناماه راياناهای نوشاته شاده و روش
مد سازی نياز است نتايج عددی بدست آمده با نتاايج حاصال از

يک نمونه تجربي مقايسه شود .بهدليل در دسترس نباودن نتاايج
تجربي برای چيلر با مبد حرارتي لوله باا فاينهاای صافحهای،
برای بررسي صحت نتايج ،شبکه بندی يک چهارم استوانه توساط
برنامه کامپيوتری در مختصاات عماومي تولياد شاده و نتاايج باا
مقادير بدست آمده از نمونه تجربي با مباد حرارتاي لولاه دارای
فينهای حلقوی مقايسه شدهاند .تاکنون تااثير قطار برات بساتر
ماده جابب بهصورت تجربي مورد بررسي قرار نگرفته و بايشاک
در صورتي که نتايج تجربي برای تاثير قطار برات موجاود باشاد،
برای اعتبارسنجي مناسفتر است .رساتوکيا و همکاارانش []21
در يااک مطالالااه آزمايشااگاهي از جفاات جااابب و جااذب شااونده
سيليکاژ نوع  SWS-1Lو آب اساتفاده نماودهاناد .نتاايج ايان
مقاله فقط برای يک قطر خااص ( )2/8 mmاراهاه شاده و تااثير
قطر برات ،مورد بررسي قرار نگرفته است بنابراين اعتباار سانجي
تنها برای يک قطر انجام شده است .مبد حرارتي کاه باهعناوان
بستر ماده جابب استفاده شده لولههايي باا فاينهاای حلقاوی از
جنس فوالد زناونازن اسات کاه فضاای باين فاينهاا باا برات
سيليکاژ پر شده است .در شکل ( )5مقدار دمای ميانگين بساتر
در نمونااه آزمايشااگاهي و نتااايج مااد سااازی نشااان داده شااده و
مشاهده ميشود نتايج بهخوبي بر هم منطباق هساتند .اطفعاات
بيشتر در رابطه با نمونه تجربي در مرجع[ ]21بيان شده است.
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جفت جابب و جذب شونده سيليکاژ ناوع  SWS-1Lو آب در
مد ساازی اساتفاده شاده و سايا آب داخال لولاههاای بساتر،
کندانسور و اواپراتور جرياان دارد .مقادار باريف انتقاا حارارت
هدايت بستر تا حدی وابسته به مقدار جذب و تخلخل بستر است
اما بهدليل ناچيز بودن تیييارات در حاوزه ماورد بررساي در ايان
مطالاله ثابت در نظر گرفته شده است.
جدول ( :)1مقادیر استفاده شده برای پارامترها در شرایط اصلی
پارامتر
قطر داخلي لوله فلزی
قطر خارجي لوله فلزی
بخامت فينها
ارتفاع فينها
فاصله بين فينها
نرخ انتقا جرم سيا حرارتي
چگالي ماده جابب
ظرفيت گرمايي ويژه بستر
بريف انتقا حرارت بستر
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شکل ( :)5مقایسه مقادیر محاسبه شده دمای میانگین بستر به روش عددی و
تجربی

 -4نتایج
در اين بخش ابتدا توزيع فشار و سرعت سيا ناقل حرارت در
بستر ماده جابب در مراحل مختلاف سايکل بررساي شادهاناد و
سپس تاثير قطر برات جابب بار عملکارد چيلار جاذب ساطحي
مورد بررسي قرار گرفته است .مقادير استفاده شده برای پارامترها
در شرايط اصلي در جدو ( )1بياان شاده اسات .لولاه فلازی از
جنس مس و فينها از جنس آلومنيوم در نظار گرفتاه شاده و از

برای درک بهتر پارامترهای موثر بر رفتار چيلر ابتدا به بررسي
رفتار بستر در مراحل مختلف سيکل پرداخته ميشود.
در مرحله گرمايش جرم ثابت آب گرم در داخال لولاه فلازی
جريان دارد و باعث گرم شدن لوله فلزی و فينها ميشود .انتقاا
حرارت از سطوح حرارتي لوله فلزی و فينها به بستر ماده جاابب
انجام ميشود .بستر ماده جابب از مرحلاه قبال (مرحلاه چهاارم
سيکل قبل) مقدار زيادی بخار در خود جذب نموده است .با گارم
شدن ،سيا عامل جذب شده در بستر احيا شده و باعث ميشاود
فشار بستر در کنار سطوح حرارتي که گرم شدهاند افزايش ياباد و
يک جريان از نواحي پار فشاار باه سامت محفظاه شاکل گيارد.
شيرهای ارتباطي بين کندانساور و اواپراتاور بساته اسات و ورود
سيا عامال از بساتر باه محفظاه باعاث افازايش فشاار محفظاه
ميشود .اين مرحله تا زماني که فشار محفظه ،که نسبت به مکان
ثابت فرض شده است ،به فشار کندانساور برساد اداماه مايياباد.
همان طور که در شکل ( )6مشاهده مايشاود بار خافف ناواحي
نزديک به لوله فلزی و فينها که در اثار انتقاا حارارت در حاا
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شکل ( :)3کانتورهای فشار و بردارهای سرعت در مرحله اول در صفحه x=0

پس از اينکه فشار محفظه و کندانسور برابر شد شير ارتبااطي
بين محفظه و کندانسور باز شده و مرحلاه گرماايش فشاار ثابات
آ از ميشود .گرمايش بستر در ايان مرحلاه توساط سايا ناقال
حرارت ادامه مييابد و فشار محفظه ثابت و برابر فشاار کندانساور
است .در اثر ادامه گرمايش ،سيا عامل ،احيا شده و وارد محفظه
و سپس وارد کندانسور مايشاود .هماانطاور کاه در شاکل ()8
مشاهده ميشود هيچ جرياني از محفظه باه داخال بساتر وجاود
ندارد .سيا عامل احيا شده در بستر تنهاا از مارز سامت راسات
ميتواند وارد محفظه شود و باعث ميشود يک جريان موازی بجز
در نواحي نزديک فينها و لوله فلزی بهسمت محفظه شکل گيرد.
خطوط فشار ثابت عمود بر بردارهای سارعت هساتند و باهدليال
فشار ثابت در محفظه تقريبا موازی مرز سمت راست ميباشند.
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احيا ميباشند ،برات جابب گوشه باال سمت راست در حا جذب
هستند و توليد يک ناحيه کم فشاار در ايان منطقاه ماينمايناد.
سيا عامل هم از ناحيه احيا شده اطراف لوله فلازی و فاينهاا و
هم از محفظه ،جذب برات جابب در اين ناحيه مايشاود .شاکل
رسم شده مربوط به يک لحظه از مرحله او است و ناحيهای کاه
سيا عامل از اطراف در آن جذب ميشود نسبت به زماان تیييار
ميکند .دليل اين امر آن است که اوال اين ناحيه در مرحلاه قبال
بهدليل انتقا حرارت کمتر نسبت به ديگار قسامتهاای بساتر،
سيا عامل کمتری جذب نموده و در حا حابر ظرفيات جاذب
مقدار بيشتر سيا عامال را دارد و ثانياا از آنجاا کاه ايان ناحياه
بهعلت دارا بودن بيشترين فاصله از سطوح حرارتاي تحات تااثير
حرارت از سطح لوله و فينها قرار نگرفته است فرايند احيا در اين
ناحيه شروع نشده و در واقع فرايند جاذب سايا در ايان ناحياه
ادامه دارد.
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شکل ( :)6کانتورهای فشار و بردارهای سرعت در مرحله اول در صفحه بین دو
فین
)0.1 (m/s

سطوح انتقا حرارت شامل فينها و سطح بيروني لوله فلازی
بهشدت بر فرايند انتقاا حارارت و انتقاا جارم در بساتر مااده
جابب تاثير دارند .برای مشاهده اثر فينهاا ،بردارهاای سارعت و
کانتورهای فشار در صفحه عمود بر فينها در مرحله او در شکل
( )7نشان داده شده است .نواحي نزديکتر به فينها زودتر تحات
تاثير انتقا حرارت قرار ميگيرند و باعث مايشاود سايا عامال
موجود در برات جابب نزديک به فينها زودتر احيا شوند .سايا
عامل احيا شده از برات در نزديک فينها وارد قسمتهای ميااني
بين دو فين شده و از بستر خارج ميشود.
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شکل ( :)8کانتورهای فشار و بردارهای سرعت در مرحله دوم در صفحه بین
دو فین

در شکل ( )9بردارهای سرعت و کانتورهای فشاار نشاان داده
شده و مشاهده ميشود يک جريان تقريبا موازی فينهاا از بساتر
به محفظه جريان دارد .پاس از رسايدن باه درصاد مشخصاي از
جذب نهايي اين مرحله به اتمام ميرسد.
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شکل ( :)9کانتورهای فشار و بردارهای سرعت در مرحله دوم در صفحه x=0
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در مرحله سارمايش جارم ثابات مشاابه مرحلاه  1شايرهای
ارتباطي بين کندانسور و اواپراتور بسته است .در داخل لوله فلزی
که تاکنون آب گرم جريان داشت ،آب سرد وارد ميشاود و برات
جابب نزديکتر به لوله فلازی و فاينهاا شاروع باه سارد شادن
مينمايند و در نتيجه سيا عامل در اين نواحي در برات جاابب
جذب شده و باعث کاهش نسبي فشار در اين قسمتها ميشاود.
فشار محفظه به علت شروع فرايند جذب شروع به کاهش نموده و
در تمام نقاط محفظه ثابت فرض شده اسات .مشاابه مرحلاه او ،
ناحيه گوشه باال سمت راست بر خفف ديگر نواحي بستر در حا
احيا است و در اثر اين عمل يک ناحيه پرفشاار نسابي باهوجاود
ميآيد که باعث ميشود بخشي از بخار احيا شده بهسمت محفظه
جريان يابد و بخشي در نواحي کم فشاار اطاراف لولاه و فاينهاا
جذب شود .دليل اين امر آن است که انتقاا حارارت در ناواحي
دور از لوله فلزی و فينها ديرتر اتفا مايافتاد و ايان ناواحي در
مرحله قبل نسبت به ساير قسمتها کمتر احيا شدهاند .از طرفاي
اين نواحي باا تااخير تحات تااثير تیييار حالات از گرماايش باه
سرمايش قرار ميگيرند و هنگامي که نواحي نزديک به فاينهاا و
لوله فلزی در حا خناک شادن و جاذب هساتند ناحياه دور از
سطوح همچنان در حا احيا ميباشند.
در مرحله سرمايش فشار ثابت شير بين محفظه و اواپراتور باز
است و فشار محفظه برابار باا فشاار اواپراتاور مايباشاد و خناک
نمودن بستر و جذب سيا عامل ادامه مايياباد و مشاابه مرحلاه
دوم کانتورهای فشار ثابت بر بردارهای جريان عمود هستند.
بررسي تیييرات زماني فشار متوسط بستر و فشار محفظه باه
درک مراحل مختلاف سايکل کماک ماينماياد .در شاکل ()12
تیييرات فشار ميانگين در بستر ماده جاابب و فشاار محفظاه بار
حسف زمان نشاان داده شاده اسات .در مرحلاه جارم ثابات کاه
شيرهای ارتباطي با کندانسور و اواپراتور بساته اناد ،افازايش دماا
باعث احيا سيا عامل شده و فشاار در بساتر و محفظاه افازايش
مييابد .افزايش فشار در اين مرحله در زمان کوتااهي نسابت باه
مراحل فشار ثابات انجاام مايشاود و هنگاامي کاه فشاار داخال
محفظه به فشار کندانسور برسد ،شير ارتبااطي باا کندانساور بااز

شده و احيا سيا عامل در فشاار ثابات محفظاه اداماه مايياباد.
بهدليل مقاومت انتقا جرم بين برات جابب ،هنگامي کاه فشاار
محفظه به فشار کندانسور رسايده اسات ،فشاار در نقااط داخلاي
بيشتر از فشار محفظه ميباشد که باعث ميشاود فشاار مياانگين
بستر از فشار محفظه بيشتر باشد .هنگامي کاه فشاار محفظاه در
فشار کندانسور ثابت ميماند ،با کااهش نارخ احياا سايا عامال
بهتدريج فشار ميانگين بستر کاهش مييابد و به فشاار کندانساور
ميل ميکند .پس از اينکه مرحله دوم به پاياان رسايد ،شايرهای
ارتباطي با کندانسور و اواپراتور بسته شده و فرايند جذب در جرم
ثابت با سرد نمودن برات جابب شروع ميشود .اين عمال باعاث
ميشود فشار محفظه تا فشار اواپراتور سريالا کاهش ياباد .مجاددا
مشاهده ميشود که فشار ميانگين بستر تا حادی کمتار از فشاار
محفظه است .همين اختفف فشار باعث رانادن بخاار موجاود در
محفظه به اليههای مياني بستر ميشود تا در آنجاا جاذب شاود.
بديهي است هرچه زمان به انتهای فرايند جاذب در ناحياه فشاار
ثابت محفظه نزديکتر شود اختفف فشار ميانگين بستر و محفظاه
کمتر ميشود.
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شکل ( :)10تغییرات فشار میانگین بستر و فشار محفظه بر حسب زمان

يکي از پارامترهای مهمي کاه باياد در مساير سااخت چيلار
جذب سطحي انتخاب شود قطر برات جابب است .همانطور کاه
در شکل ( )11مشاهده ميشاود ياک مقادار بهيناه بارای زماان
سيکل نسبت به قطر برات جابب برابر  2222ثانيه در قطر 2/37
ميليمتر وجود دارد که البته بايد توجه شود اين مقدار وابسته باه
پارامترهای زيادی مانند نوع برات جابب و سيا جذب شاونده و
ارتفاع فين است اما رفتار کلي يکسان است .با کاهش قطار برات،
فضای خالي بين برات جابب کاهش يافته و اين باعاث مايشاود
سيا عامل جذب يا احيا شده مسير سختتاری را از باين برات

طي نمايد و در واقع مقاومت انتقا جرم برون برهای افزايش يابد
که اين امر باعث افزايش زمان سيکل خواهد شد .با افازايش قطار
برات جابب ،مقاومت درون برهای افزايش يافته و باعث ميشاود
سيا عامل با سرعت کمتری در برات جابب جذب يا احيا شاود
که اين امر باعث افزايش زمان سيکل خواهد شد.

تااثير زماان سايکل قارار دارد و هماانطاور کاه در شاکل ()12
مشاهده ميشود دارای يک مقدار حاداک ر برابار  252 W/kgدر
قطر بره  2/37ميليمتر است.
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شکل ( :)12تغییرات ضریب عملکرد و ظرفیت سرمایش مخصوص برحسب

شکل ( :)11تغییرات زمان سیکل برحسب قطر ذرات جاذب

قطر ذرات جاذب

در بررسي عملکرد و فرايند طراحي چيلار جاذب ساطحي دو
پارامتر بريف عملکارد و ظرفيات سارمايش مخصاوص اهميات
زيادی دارند که به شکل زير تالريف ميشوند:
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ظرفيت سرمايش با افازايش قطار برات جاابب مقادار کماي
کاهش مييابد .دليل اين امر آن است که در مرحله سوم و چهارم
که عمل جذب انجام ميشود براتي کاه باه لولاه فلازی نزديکتار
هستند دارای فشار کمتری نسبت به سطح مشترک بين بساتر و
محفظه هستند .ايان اخاتفف فشاار داخال بساتر در قطار برات
کوچکتر بيشتر است و چون با کاهش فشار مقدار جذب تالاادلي
کااهش مايياباد مقاادار بيشاتری از بخاار موجاود در محفظااه و
اواپراتور جذب در برات جابب شود و تا حدی ظرفيت سارمايش
افزايش مييابد .اين امر باعث ميشاود باريف عملکارد در قطار
برات کوچکتر مقدار کمي بيشتر باشد .همان طور کاه بياان شاد
زمان سيکل دارای يک مقدار کمينه است و ظرفيت سارمايش باا
تیيير قطر برات جابب تیيير کمي دارد .جارم برات جاابب نياز
تقريبا ثابت است بنابراين ظرفيت سرمايش مخصوص بيشتر تحت

 -5نتیجهگیری
در اين مقاله چيلر جذب سطحي که در آن از مبد صفحهای
بهعنوان بستر ماده جابب استفاده شده با حل سه بالدی مالادالت
حاکم مورد بررسي قرار گرفت .پس از بررسي نتايج مشااهده شاد
مقدار زمان سيکل دارای يک مقدار کمينه در قطار برات جاابب
 2/37است و با افزايش يا کاهش قطر برات نسبت به اين مقادار،
زمان سيکل افزايش مييابد .همچنين مقادار باريف عملکارد باا
افزايش قطر برات جابب مقدار کمي کاهش مايياباد و ظرفيات
سرمايش مخصوص دارای يک مقدار بهينه در قطر  2/37است.
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