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 چکیده 
در این مطالعه بستر جاذب یک سیستم جذب سطحی خورشیدی باا  

آب، با در نظر گرفتن مقاومت -جفت جاذب و جذب شونده سیلیکاژل

ای به صورت سه بعدی توسط کد عددی فرتارن  انتقال جرم برون ذره

ها با دست آمده توسط تطابق آننتایج به صحتسازی شده است. مدل

ایان مطالعاه باا    از هاد   یک مدل آزمایشگاهی سنجیده شده است. 

هاای  توجه به متغیر بودن میااان تاابخ خورشاید در مکاان و زماان     

متفاوت، بررسی تاثیر تغییرات دمای آب گرم ورودی در بستر جااذب  

یناد جاذب فشاار    باشد. عالوه بر این تاثیر افاایخ مدت زماان فرا می

دسات  ثابت بر عملکرد سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به

دهند، با افاایخ دمای ورودی سایال ناقاا انارژی باه     آمده نشان می

شاده   عالوه بر انرژی دریاافتی سیساتم، سارمای تولیاد    بستر جاذب 

یابد کاه در نهایات منجار باه کااهخ      توسط اواپراتور نیا افاایخ می

کاه تاوان تیریاد مص او      در حاالی  شاده، کرد سیساتم  ضریب عمل

چنین نتایج نشان دادند که ایان افااایخ   یابد. همسیستم افاایخ می

توان تیرید مص و  سیستم برای سایکلی کاه مادت زماان فرایناد      

 باشد.  تر میتر است، بیخجذب آن طوالنی

 

جاذب ساطحی، انارژی خورشایدی، عملکارد       : واژه های کلیددی 

 ای سیال ناقا انرژیسیستم، دم

 

 مقدمه -9
هاای سرمایشای   سیساتم های م ر  کننده انارژی،  در میان سیستم

 .اناد بصخ عظیمی از م ر  منابع انرژی را باه خاود اخت اا  داده   

هااا سرمایشاای متااداول عااالوه باار م اار  اناارژی، ا لااب از سیسااتم

کنند که با محیط زیست سازگار نیوده و باعا   میردهایی استفاده می

  .[1] گردندمیالیه اوزون  تصریب

به طور یقین، نیاز به سرمایخ در مناطقی که تابخ خورشاید در  

باشاد. بناابراین   تر میباشد در قیاس با سایر مناطق بیخها باال میآن

در ایان منااطق   اگر بتوان از انرژی خورشیدی برای ایجااد سارمایخ   

 ن باه صارفه  مقروبهره برد، از لحاظ اقت ادی و زیست محیطی بسیار 

هایی که بتوانند از انرژی خورشایدی باه   اما تعداد سیستم .خواهد بود

عنوان انرژی محرک خود استفاده کنند، و از لحاظ کارایی و اقت ادی 

هاای سرمایشای   به صرفه باشند، اندک است. با ایان وجاود سیساتم   

قارار  از محققاان  در دو دهه اخیر مورد توجه بسیاری  1جذب سطحی

گیری از میردهاایی ساازگار باا    ها به دلیا بهرهاین سیستم. اندگرفته

-اساتفاده از انارژی  عمر کاری  باال، محیط زیست، بی سروصدا بودن، 

-یهای تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی و زمین گرمایی و نیا انرژ

 08تار از  )منابع انرژی باا دماای کااری پاایین     هایی با کیفیت پایین

بادین ترتیاب    .[2] باشاند حاال گساترم مای   در  گراد(درجه سانتی

های سرمایشی جذب سطحی خورشیدی گاینه مناسیی برای سیستم

مطالعاات مصتلفای   باشاد.  های سرمایشی رایج مای جایگاینی سیستم

-3] های جذب سطحی خورشیدی انجام گرفته استسیستمپیرامون 

با توجه به مطالعات صورت گرفته مشصص شده است که ضاریب  . [6

 به عنوان مثال، باشد.های جذب خورشیدی پایین میعملکرد سیستم

در یک مطالعه تجربی باه بررسای عملکارد یاک یص اال       [7]آنیانوو 

متانول به عنوان جفت جاذب و -جذب سطحی خورشیدی که از کربن

دهد که برد، پرداخته است. نتایج وی نشان میبهره می 2جذب شونده

نیا باا   [0]لمینی  باشد.می 81/8این سیستم برابر با  3ضریب عملکرد

                                                 
1 Cooling adsorption system 
2 adsorbate pair-Adsorbent 
3 Coefficient of performance 
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خورشایدی توانسات در شاهری در    حی ساخت یک چیلر جذب ساط 

مراکخ، ضریب عملکرد سیستم را حتی در آب و هوایی بارانی و ابری 

برساااند.  80/8تااا  2kJ/m27888تااا  2kJ/m12888بااا تابشاای بااین 

. ها شاده اسات  مطالعات مصتلفی در جهت بهیود عملکرد این سیستم

تورهای اند با بررسی عواما موثر بر کلکسعی نموده از محققان گروهی

, 9] سازی آن، عملکرد سیساتم را بهیاود بصشاند   خورشیدی و بهینه

گیری در برخی دیگر از مطالعات ساعی شاده اسات باا باه کاار       .[18

، اساتفاده  [12, 11] 4هایی نظیر سیکا بازیابی حرارتی و جارم سیکا

گیری از مواد جااذب  و نیا با بهره [14, 13]از سطوح گسترم یافته 

 عملکرد سیستم را بهیود بصشند. [16, 11]جدید و کاراتر 

های جاذب ساطحی بار پایاه     جا که اساس عملکرد سیستماز آن

زمان مراحا انجام فراینادهای جاذب و   باشد؛ فرایند جذب و احیا می

کردی سیستم شناخته احیا به عنوان عاملی موثر در بهیود شرایط عمل

های جذب سطحی مدت زمان مراحا جذب اند. در ا لب سیستمشده

مکاارانخ باه   و ه [17]آریستو  شوند. ابر در نظر گرفته میرو احیا ب

بررسی تاثیر مدت زمان انجام فرایندهای سرمایخ و گرماایخ فشاار   

، باارروی پارامترهااای عملکااردی سیسااتم  6در بسااتر جاااذب 1ثاباات

های کاری دهد که در سیکادست آمده نشان میهاند. نتایج بپرداخته

 7مص و  در قیاس با توان تیرید با زمان کم، ضریب عملکرد سیستم

ییرات زماان مراحاا سارمایخ و گرماایخ فشاار ثابات،       نسیت به تغ

ساازی یاک   به مادل  [10] شارکاوی و همکارانخ باشد.تر میحساس

ب باه  آ-سیستم جذب سطحی با دو بساتر جااذب کاه از سایلیکاژل    

هاا  اناد. آن بارد، پرداختاه  جذب شونده بهره مای  -عنوان جفت جاذب

دریافتند که برای هر سیکا کاری مصتلف، یک مقدار متفاوت بهیناه  

برای نسیت زمان فرایند احیا فشار ثابت به زمان فرایند جاذب فشاار   

مدت زمان فرایند جذب  [19]میازاکی و همکارانخ  ثابت وجود دارد.

فشار ثابت را برابر با مجموع مدت زمان سایر مراحاا، فارک کردناد.    

توان ضریب عملکرد سیساتم  ها نشان داد که با این روم مینتایج آن

 و توان تیرید مص و  را بهیود بصشید.

ی بارای یاک مکاان    های مصتلاف و نیاا حتا   تابخ خورشید در مکان

های مصتلف ماه و سال های مصتلف روز و یا در روزمشصص در ساعت

ای که توساط سایال عاماا از کلکتاور     باشد. بنابراین انرژیمتغیر می

شاود،  گردد و سپس به بستر جاذب منتقا میخورشیدی دریافت می

تواند بار عملکارد   بنابراین تغییر دمای سیال حرارتی می متغیر است.

تااثیر دماای اواپراتاور،     [28]تم تاثیرگذار باشاد. لیاو و لنونا     سیس

کندانسور و سایال عاماا را بارروی پارامترهاای عملکاردی سیساتم       

دهد، توان تیرید مص و  سیستم با اند. نتایج نشان میبررسی نموده

                                                 
4 Heat and mass recovery 
5 Isobaric 
6 Adsorbent bed 
7 Specific cooling power 

کاه ضاریب   یاباد در حاالی  حرارتای، بهیاود مای    افاایخ دمای سیال

عملکرد سیستم تغییرات ناچیای دارد. در تحقیقای دیگار آکااهیرا و    

یک مدل عددی برای سیستم جذب ساطحی باا دو    [21]همکارانخ 

دهاد کاه باا افااایخ     ها نشان میاند. نتایج آنبستر جاذب ارائه کرده

 یابد.دمای منیع حرارتی، ظرفیت سرمایخ سیستم بهیود می

-بارای مادل   LMTDبا این وجود در مطالعات پیشاین از روم  

سازی سیستم جذب سطحی استفاده شده اسات. باه عیاارتی دیگار     

وزیع فشار در بستر جاذب یکنواخت فرک شاده اسات. ایان فارک     ت

تواند توصیف جامع و مناسایی از تااثیر پارامترهاای مصتلاف بار      نمی

  .[23, 22]عملکرد سیستم جذب سطحی داشته باشد 

 هد  از این مطالعاه بررسای تااثیر شارایط عملکاردی سیساتم      

، )دمای سیال ناقا انرژی و مادت زماان فراینادهای جاذب و احیاا(     

باشد. بدین برروی ضریب عملکرد سیستم و توان تیرید مص و  می

یکنواخت و منظور یک سیستم جذب سطحی با فرک توزیع فشار  یر

ای، به صورت سه بعادی  در نظر گرفتن مقاومت انتقال جرم برون ذره

  با کمک کد عددی ایجاد شده در فرترن مدل شده است.

 

 خورشیدی توصیف و نحوه عملکرد سیستم جذب سطحی -2
شماتیکی از یک سیستم جذب سطحی خورشایدی ارائاه    1در شکا 

بصخ اصلی  از پنج های جذب سطحی خورشیدیسیستمشده است. 

اند که عیارتند از کلکتور خورشیدی، کندانسور، اواپراتور، تشکیا شده

طور کاه مشاصص اسات، در ایان     شیر انیساطی و بستر جاذب. همان

هاای  در سیساتم موجاود  ها بستر جاذب جایگاین کمپرساور  سیستم

تیرید تراکمی شده است. بستر جاذب در واقاع یاک میادل حرارتای     

در فضای خاالی باین   جاذب متصلصا ماده ذرات باشد، که در آن می

توانند در اثر دریافت میاند. این مواد جاذب های میدل قرار گرفتهفین

, 1] را جذب نمایندگرما میرد را دفع و در اثر از دست دادن گرما، آن

24].  

سیکا جاذب ساطحی در بساتر جااذب از چهاار فرایناد اصالی        

گردد که عیارتند از گرمایخ جرم ثابات، گرماایخ فشاار    تشکیا می

نحاوه عملکارد    جرم ثابات و سارمایخ فشاار ثابات.    ثابت، سرمایخ 

در ابتادا   ورت اسات کاه  سیستم جذب سطحی خورشیدی بادین صا  

، کندانساور و  2و  1تمامی شیرهای ارتیاطی باین بساترهای جااذب    

اناارژی دریااافتی از تااابخ  در مرحلااه اول باشااد.اواپراتااور بسااته ماای

گاردد.  خورشید در کلکتور خورشیدی به سایال واساطه منتقاا مای    

کاه   (1)بساتر جااذب    سپس این انرژی گرمایی توسط بستر جااذبی 

حیا در حال وقوع است، از طریق سیال واسطه دریافات  درآن فرایند ا

در اثار گارم    1بنابراین ذرات جاذب موجود در بستر جاذب  گردد.می

دهند. در این مرحله کرده و عما احیا را انجام می آزادشدن، میرد را 

 1جا که شیرهای ارتیاطی بسته است؛ فشار و دمای بستر جاذب از آن

در  غییری در جرم موجاود در بساتر جااذب   تکه رود بدون آنباال می
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رخ دهد )گرمایخ جرم ثابت(. در همین زمان بستر جاذب  ،حال احیا

-توسط سیال عاما در حال سرد شدن بوده و میارد را جاذب مای    2

بادون تغییار در جارم     ،جا نیا فشار و دمای بستر جااذب کند. در این

س از گذشاتن  یابد )سرمایخ جرم ثابت(. پموجود در آن، کاهخ می

و کندانساور و نیاا    1زمان مشص ی شیر ارتیاطی بین بساتر جااذب   

گردد. با این وجاود  و اواپراتور باز می 2شیر ارتیاطی بین بستر جاذب 

-اداماه مای  چنان هم، 2و  1عما گرمایخ و سرمایخ، در بسترهای 

در فشاار ثابات باه     1یابد. در این مرحله میارد احیاا شاده در بساتر     

دهد )گرماایخ  جا گرمای خود را به محیط میرفته و درآنکندانسور 

، میرد از اواپراتور وارد بستر 2که در بستر جاذب فشار ثابت(؛ در حالی

جا در فشار ثابت جذب ذرات متصلصا موجود در جاذب شده و در آن

شود )سرمایخ فشار ثابت(. در این مرحله نیا پاس از  بستر جاذب می

تمامی شیرها دوباره بسته شده و بساتر  گذشت مدت زمان مشص ی 

 2که در حال گرم شدن بود، توسط سیال عاما سرد شده و بساتر   1

باار فراینادهای ذکار    شود؛ و ایان که در حال سرد شدن بود، گرم می

در  2و فراینادهای انجاام شاده در بساتر      2در بستر  1شده در بستر 

 دهد.رخ می 1بستر 

  

 سازی عددی شبیه -3
تر بیان شد هد  این مطالعه بررسی تاثیر شارایط  ه پیخطور کهمان

باشد. بدین کارکردی سیکا جذب سطحی برروی عملکرد سیستم می

وسایله  باه  ها، لوله فلای و سیال ناقا انرژی فین منظور بستر جاذب،

به صورت سه بعدی مدل شده اسات.  کد عددی ایجاد شده در فرترن 

سازی امکان مدلباالی محاسیات، دلیا حجم  اما باید ذکر شود که به

-آن ز، ا2با توجه به شکا . بنابراین باشدمیسر نمیتمام بستر جاذب 

-ساازی دارای تقاارن مای   جا که حوزه در نظر گرفته شده برای مدل

باشد، بنابراین تنها یک چهارم از فضای اطرا  لوله فلای مادل شاده   

  است.

قطاع مربعای شاکا    هایی با ممیدل حرارتی ذکر شده دارای فین

ها توسط ذرات متصلصا مااده  باشد؛ که فضای خالی بین این فینمی

ها به ترتیاب  جنس لوله فلای و فین پر شده است. SWS-1Lجاذب 

 باشد.مس و آلومینیوم می

گرمای نهان تیصیر، از آب به دلیا  یر سمی بودن، باال بودن 

ری سیکا و نیا ویسکوزیته پایین، تعادل حرارتی در بازه دمای کا

میرد و سیال ناقا انرژی  به عنوان ،های مصتلفسازگاری با ماده

 به پارامترهای با متناظر مقادیر 1 جدولدر . [21]انتصاب شده است 

 .است شده ارائه عددی سازیمدل در رفته کار

 : حوزه حا عددی 2شکا 

Hot 

water 

reservoir 

Warm reservoir return 

Cool 

reservoir 

return 
Bed 2 

Valve 

Solar collector 

Cold water 

Feed 

reservoir 

Bed 1 

: شماتیکی از سیستم جذب سطحی خورشیدی با دو بستر  1شکا 

 جاذب
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 فرضیات -3-9
 نظار  در فرضایاتی  ماذکور  سیساتم  در حاکم معادالت حا منظوربه 

 :از عیارتند که شده گرفته

 و 0تصلصاا  دارای و باوده  شاکا  کروی جاذب ماده ذرات تمامی .1

 .باشندمی یکسان اندازه

 شاده  احیا فاز در و مایع صورت به شده جذب فاز در عاما سیال .2

 . است شده فرک کاما گاز رفتار با بصار صورت به

 از چناین هام . شاود مای  فرک صفر جاذب بستر از حرارت اتال  .3

 .گرددمی پوشیچشم بستر در تابشی حرارت تقالان تاثیر

 .شوندمی فرک آلایده صورت به اواپراتور و کندانسور .4

 خوا  عاما، سیال خوا  سایر عاما، سیال چگالی استثنای به .1

 .اندشده گرفته نظر در ثابت هافین فلای، لوله انرژی، ناقا سیال

 

 معادالت حاکم -4
ها اقا حرارت، لوله فلای، فیندر این بصخ معادالت حاکم بر سیال ن

 و بستر جاذب ارائه شده است.

جا که عدد رینولدز جریان درون لولاه فلاای مقادار بااالیی     از آن

باشد؛ بنابراین از انتقال حرارت هدایتی در مقاباا انتقاال حارارت    می

. [14] گاردد نظار مای  جایی در امتداد محاور افقای لولاه صار     جابه

 عیارت است از:معادله انرژی حاکم بر سیال ناقا انرژی بنابراین 

                                                 
8 yPorosit 

(1)  f
f pf f pf f f fluid-tube

cv cv

.   
T

ρ c d ρ c U T d Q
t


   

   

لوله فلای به صورت  حرارت تیادل شده بین سیال ناقا حرارت و

 شود.زیر محاسیه می

(2) 
fluid-tube f fluid tube-wall

( )Q h A T T  

باشد؛ ضریب انتقاال حارارت   ون لوله آشفته میجا که جریان دراز آن

جایی بین سیال و جدار داخلی لوله فلای با کمک مقدار ناسالت  جابه

 گردد.به صورت زیر محاسیه می

(3) 0.8 mNu 0.023Re Pr 
خ باه ترتیاب   برای فاز سارمایخ و گرماای   mضریب  رابطه فوق،در 

 .[26] 4/8و  3/8 عیارت است از

ای و به صورت سه معادله حاکم بر لوله فلای در مصت ات استوانه

 گردد.بعدی حا می

(4)  


   
 

tube
tube tube tube tube tube-fin

cv cv

.
T

ρ c d λ T d Q
t

 

باشاد؛   ر مقابا سایر ابعاد ناچیا مای ها دجا که ضصامت فیناز آن

توان انتقال حرارت در فاین را باه صاورت دو بعادی و در صافحه      می

عمود بر محور طولی لوله فلای در نظر گرفت. بنابراین معادله انارژی  

 حاکم بر آن به شرح زیر است.

(1)  fin
fin fin fin fin fin-bed

cv cv

.
T

ρ c d λ T d Q
t


   

  

متصلصا، سیال است که ذرات سازی بستر جاذب الزم برای مدل

عاما جذب شده و نیا حرکت بصار احیا شاده در باین ذرات جااذب    

ساازی  بارای مادل  تر بیان شاد  گونه که پیخسازی شوند. همانمدل

بستر جاذب توزیع فشار در بستر  یار یکنواخات فارک شاده اسات.      

، مقاومات  9ایبدین ترتیب عالوه بر مقاومات انتقاال جارم درون ذره   

ای نیا در نظر گرفتاه شاده اسات. بناابراین در     هانتقال جرم برون ذر

زماان  بستر جاذب معادالت انرژی، پیوستگی و مومنتوم به صورت هم

 گردند. معادله انرژی حاکم بر بستر جاذب عیارت است از:حا می

 


  
 

b
sg,w sg,w g pg g b

cv cv

( ) .
T

ρ c d ρ c U T d
t

 

(6)  


    
 bed bed b

cv cv

.
w

λ T d ρ H d
t

   

باشاد کاه   معر  مقدار جذب در هر لحظه میwدر معادله انرژی

شاود. در  توسط رابطه نیرو محرکه خطی به صورت زیر محاسایه مای  

ای را در جذب و احیاا  واقع این معادله مقاومت انتقال جرم درون ذره

 کند.سیال عاما، اعمال می

                                                 
9 particle mass transfer resistance-ntraI 

مقادیر استفاده شده برای پارامتر ها در شرایط اصلی  1جدول   

 واحد مقدار عالمت پارامتر

D قطر داخلی لوله فلای
i

 18 mm 

D قطر خارجی لوله فلای
o

 12 mm 

 FT 2/8 mm ضصامت فین

 FH 32 mm ارتفاع فین

 FS 0 mm فاصله بین فین ها

ρ چگالی بستر
b

 788 -3kgm 

ظرفیت گرمایی ویژه 

 بستر
C

pb
 924 -1 -1Jkg K 

ε تصلصا بستر
b

  36/8 - 

ε تصلصا ذرات
p

 46/8 - 

  ΔH 2768 -1kJkg گرمای جذب

T دمای خنک کاری
cooling 11/383 K 

نرخ جریان جرمی 

 سیال ناقا حرارت
m

f 
83/8 -1kgs 
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(7)  2 *a
so p

u b

15 /    
Edw

D Exp R w w
dt R T

 
   

 
 

 

 باشاد جذب تعادلی در دماا و فشاار بساتر مای    گر یانب w*که در آن

[27]. 

 18برای محاسیه سرعت سیال در بستر جااذب از قاانون دارسای    

 .[20] شوداستفاده می

(0) app

g
  

k
U P

μ
   

از رابطه گاز کاما بارای محاسایه مقادار چگاالی بصاار       سرانجام

 وان استفاده نمود.تمیسیال عاما در فاز احیا شده 

(9) g g b
P ρ R T 

برای سنجخ عملکرد سیستم جذب سطحی از دو پارامتر ضریب 

 شود.عملکرد سیستم و توان تیرید مص و  استفاده می

(18) 
evap

heating

COP
Q

Q
 

(11) 


evap

b cycle

SCP
Q

m t
 

ا لوله فلای و شرط مرزی دمایی برای سطوح مشترک بین بستر ب

چنین بین فین ها و لوله فلای به صورت تعادل حرارتی و ها و همفین

جاا ف اا مشاترک     چنین بههم. اندبقیه مرزها آدیاباتیک فرک شده

بستر با محفظه که مقدار فشار برابر با فشاار محفظاه در نظار گرفتاه     

 شده است، در سایر مرزها تغییرات فشار درجهت عمود بر صفحه صفر

 .است فرک شده

 

 بندی و روش حل معادالتشبکه -5

نماایخ داده  حاا عاددی   بندی حاوزه  شماتیکی از شیکه 3در شکا 

بندی مربوط به لوله فلای و سیال ناقاا حارارت در   شده است. شیکه

ای صورت گرفته است. اما با توجه به هندسه خاا   مصت ات استوانه

بنادی در ایان   کههاا و بساتر جااذب(، شای    های حا )فینسایر حوزه

 ها با استفاده از مصت ات عمومی انجام شده است. قسمت

بارای ناحیاه باین دو فاین در نظار       12×12×6ای با تعداد شیکه

 %2دو برابر ریاتر کردن تعداد شیکه مذکور، تنها با گرفته شده است. 

شیکه در امتاداد محاور لولاه    تعداد  شود.خطا از محاسیات کاسته می

ال ناقا حرارت و لوله فلای برابر با تعداد شایکه بارای   فلای برای سی

 فرک شده است.ناحیه متصلصا بین دو فین 

در مراحا جرم ثابت در قیاس باا مراحاا فشاار ثابات تغییارات      

باشد. بنابراین گاام زماانی بارای مراحاا     دمایی و فشاری شدیدتر می

ده در نظار گرفتاه شا    2/8و  84/8جرم ثابت و فشار ثابت به ترتیاب  

 است.

                                                 
10 Darcy law 

 بندی حوزه حا عددی: نحوه شیکه 3شکا 

و طارح کاامال    روم حجم کنتارل کمک مجموعه معادالت حاکم ، با 

بارای  در ایان راساتا   شاوند.  ضمنی به معادالت جیاری گسساته مای   

جاایی و  جمالت زمانی از طرح تفاضا پیشارو و بارای جماالت جاباه    

پصخ از طرح تفاضا مرکای استفاده شده است. در نهایت معاادالت  

و استفاده از الگوریتم حا ماتریس سه قطری،  11ADIبه کمک روم 

 اند.زمان حا شدهبه صورت هم

 

 اعتبار سنجی -6

سازی عددی نیاز است تا نتایج برای بررسی صحت و دقت مدل

ود لذا اعتیارسنجی این های یک نمونه تجربی مقایسه شعددی با داده

مطالعه با تطییق شرایط هندسی و عملکردی بستر مدل شده با نمونه 

                                                 
11 Alternating direction implicit 
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 تغییرات دمای متوسط بستر در طول یک سیکا کاری در مدل 4شکا 

 عددی و مقایسه با نتایج تجربی
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 4 شکادر  .انجام شده است [29] آزمایشگاهی رستوکیا و همکارانخ

ب در مدت زمان یک سیکا تغییرات دما و فشار میانگین بستر جاذ

سازی حاضر مقایسه شده کاری در نمونه آزمایشگاهی با نتایج مدل

ها، فرضیات اعمال شده و نیا تعداد زیاد یسازاست. با توجه به ساده 

شود نتایج حا یمسازی عددی، مشاهده پارامترهای موثر در مدل

اکثر بینی دما حدکه در پیخعددی دقت قابا قیولی دارد به طوری

 باشد.یم 6خطا، حدود %

 نتایج -7

هاای  تر بیان شاد اسااس نحاوه عملکارد سیساتم     طور که پیخهمان

باشد. بنابراین نحوه و مدت زمان جذبی بر پایه عما احیا و جذب می

تواند بر عملکرد سیستم جاذب ساطحی تااثیر    انجام این فرایندها می

ان یافتن هر گذار باشد. در چیلرهای جذب سطحی متداول، معیار پای

کدام از مراحا سیکا بر اسااس ساپری شادن یاک زماان مشاصص       

گردد. بدین صورت که زمان فرایندهای احیا و جاذب را باا   تعریف می

کنند. در مرحله سرمایخ فشار ثابت، دماا و فشاار   هم برابر فرک می

مقایساه باا   ذب میارد در  ج نرخباشد در نتیجه بستر جاذب پایین می

باشد. بدین ترتیب منطقی به نظر تر میر ثابت کممرحله گرمایخ فشا

تر از مرحلاه  سرمایخ فشار ثابت باید طوالنیرسد که زمان مرحله می

گرمایخ فشار ثابت در نظر گرفته شود. بناابراین باه منظاور بررسای     

تاثیر افاایخ زمان جذب بر عملکرد سیستم، نتایج حاصا از افااایخ  

هاای  حیا برای دو سیکا با زماان زمان مرحله جذب و کاهخ مرحله ا

 ارائه شده است.  2ثانیه، در جدول  088و  188کاری 

دهند که با افاایخ زمان جذب و به نتایج به دست آمده نشان می

دنیال آن کاهخ زمان احیا، ضریب عملکرد سیستم جذب سطحی 

به  sec238که با افاایخ زمان جذب از یابد. به طوریافاایخ می

sec208 اهخ زمان احیا از و کsec238   بهsec108  در سیکلی با

 .یابدبهیود می %31ضریب عملکرد سیستم  sec188زمان کاری 

تر عنوان شد در طول فرایند سرمایخ فشار طور که پیخهمان

راین بناب .باشدثابت بستر جاذب در حال جذب به اواپراتور مت ا می

-اواپراتور افاایخ می ظرفیت سرمایشیافاایخ زمان این مرحله، با 

تر شدن زمان فرایند این در حالی است که به علت کوتاهیابد. 

گرمایخ جرم ثابت، میاان برداشت انرژی از منیع حرارتی کاهخ 

یابد؛ که این یابد و به دنیال آن نرخ میرد احیا شده کاهخ میمی

گردد. کاهخ باع  افت میاان سرمای تولید شده توسط سیستم می

ان فرایند سرمایخ فشار ثابت بر با این وجود تاثیر مثیت افاایخ زم

تاثیر منفی کاهخ زمان فرایند گرمایخ فشار ثابت  لیه کرده و باع  

 شود.افاایخ ضریب عملکرد سیستم می

ان جذب در مدت شود که با افاایخ زمچنین مشاهده میهم

-زمان یک سیکا مشصص، توان تیرید مص و  سیستم بهیود می

زمان جذب، سرمای تولید شده توسط  جا نیا با افاایخیابد. در این

که زمان سیکا ثابت باقی مانده است. ور افاایخ یافته در حالیتاواپرا

سرمایشی بنابراین پر واضح است که با افاایخ زمان جذب، توان 

  یابد.سیستم افاایخ می مص و 

شود که برای سیکلی مشاهده می 2در نهایت با توجه به جدول 

، با دالیلی مشابه ضریب عملکرد و توان sec088با زمان کاری 

سرمایشی مص و  سیستم با افاایخ زمان جذب و کاهخ زمان 

 یابند.احیا، افاایخ می

تغییرات میاان تابخ خورشید را برای شهر مشهد در  1نمودار 

-طور که مالحظه میدهد. همانهای مصتلف یک سال نمایخ میماه

باشد. بدین دلیا د متغیر میشود در طول زمان میاان تابخ خورشی

انرژی دریافتی و به دنیال آن دمای سیال ناقا انرژی ورودی به بستر 

بنابراین تاثیر تغییرات دمای سیال ورودی  باشد.جاذب نیا متغیر می

 تواند بر سیستم تاثیرگذار باشد.به بستر می
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تلف های مص: تغییرات میاان تابخ خورشید در شهر مشهد در ماه 1شکا 

 سال

تغییرات انرژی دریافتی بستر جااذب باه    6بدین منظور در شکا 

هاای  ازای تغییرات دمای سیال ناقا انرژی، برای یک سیکا با زماان 

شود متفاوت در فرایندهای احیا و جذب رسم شده است. مشاهده می

که با افاایخ دمای ورودی سیال ناقا انرژی به بستر جااذب، انارژی   

: تغییرات پارامترهای عملکردی سیستم به ازای تغییر زمان  2دول ج

 مرحله گرمایخ و سرمایخ فشار ثابت 

SCP (W/kg) COP (-) 
مدت زمان مراحا مصتلف سیکا 

(sec) 

246 066/8 368+28+188+28 (sec188) 

222 63/8 318+28+118+28 (sec188) 

286 13/8 208+28+108+28 (sec188) 

198 449/8 218+28+218+28 (sec188) 

179 484/8 238+28+238+28 (sec188) 

226 060/8 688+28+168+28 (sec088) 

212 726/8 138+28+238+28 (sec088) 

282 624/8 408+28+338 +28(sec088) 

101 186/8 488+28+368 +28(sec088) 

108 401/8 308+28+308+28 (sec088) 
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یابد؛ که ایان افااایخ انارژی بارای     نیا افاایخ میورودی به سیستم 

 باشد.تر میتر است، بارگفرایندی که مرحله احیا در آن طوالنی

نمایانگر تغییرات سارمای تولیادی توساط اواپراتاور باه       7شکا 

طاور کاه در   باشاد. هماان  عنوان تابعی از دمای سیال ناقا انرژی می

م ورودی به بستر جااذب،  شود، با افاایخ دمای آب گرشکا دیده می

یاباد. باا افااایخ دماای     سرمای ایجاد شده توسط اواپراتور بهیود می

سیال ناقا انرژی، انرژی دریافات شاده توساط بساتر افااایخ یافتاه       

شود. در نتیجه ، که منجر به افاایخ دبی میرد احیا شده می(6)شکا 

چناین  مها  یاباد. با افاایخ دبی میرد، سرمای تولیدی نیا افاایخ می

شود کاه ایان   مشاهده می 7تر بیان شد، در شکا طور که پیخهمان

-تار مای  تر، محسوسافاایخ سرما در سیکلی با فرایند جذب طوالنی

 باشد.

گاردد کاه حتای باا     مشاهده می 0با این وجود با توجه به شکا 

یابد. چارا  افاایخ سرمای تولیدی، ضریب عملکرد سیستم کاهخ می

اذب عالوه بار سارمای   که با افاایخ دمای آب گرم ورودی به بستر ج

تولیدی، انرژی ورودی به سیستم نیا افاایخ یافته، که در نهایات باا   

تاثیر افاایخ انرژی ورودی به سیستم بر افااایخ   ،18توجه به رابطه 

سرمای تولیدی  لیه کرده و باع  کااهخ ضاریب عملکارد سیساتم     

 گردد.می

هاای جاذب   هاای سیساتم  تر ذکر شاد کاه یکای از مایات    پیخ

هاای تجدیدپاذیر و ارزان   کارگیری انرژی ها در به، توانایی آنسطحی

باشد. باال رفتن ضریب عملکرد سیستم به این معناا اسات کاه در    می

تاوان سارمای   ازای دریافت مشص ی از انرژی ورودی به سیستم مای 

های انرژی ماورد  تری تولید نمود؛ که این به مناله کاهخ هاینهبیخ

که پارامتر تاوان تیریاد   باشد. در حالیسیستم می اندازینیاز برای راه

های اولیه اقت ادی ساخت سیساتم و انادازه   گر هاینهمص و  بیان

تاوان  باشد. بنابراین با توجه به کاربری سیستم مورد نظار مای  آن می

از پارمترهای ضریب عملکرد یاا تاوان    ،ت میم گرفت که کدام پارمتر

ار مناسیی جهت توصیف کارایی تواند معیتیرید مص و  سیستم می

جاا کاه سیساتم جاذب ساطحی خورشایدی از       سیستم باشاد. از آن 

ای در دساترس  گونه هایناه برد که بدون صر  هیچای بهره میانرژی

توان پارامتر توان تیریاد مص او  را پاارامتری    باشد، بنابراین میمی

 کاراتر در توصیف عملکرد سیستم دانست. 

وان تیریااد مص ااو  سیسااتم بااه ازای تغییاارات تاا 9در شااکا 

شود که مشاهده می تغییرات دمای سیال ناقا انرژی رسم شده است.

بر خال  ضریب عملکارد سیساتم، تاوان تیریاد مص او  سیساتم       

که با افاایخ  گردیدمشصص  7یابد. زیرا با توجه به شکا افاایخ می

تاه؛  دمای آب گرم ورودی به بستر جاذب، سرمای تولیدی افاایخ یاف

که زماان سایکا ثابات ماناده اسات؛ بناابراین تاوان تیریاد         در حالی

طور که یابد. که این میاان افاایخ همانمص و  سیستم افاایخ می

قیال ذکر شد به ازای یک دمای خا  در سیکلی که زمان جاذب آن  

 تر است.باشد، بیختر میطوالنی
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 بندیگیری و جمعنتیجه -8

نتایج بدست آمده حاکی از آن بودند که با افاایخ مدت زمان فرایناد  

مرحله جذب فشار ثابت و نیا کاهخ مدت زمان فرایند گرمایخ فشار 

سیساتم   ثابت، هر دو پارامتر ضریب عملکرد و توان تیرید مص او  

جا که انرژی خورشایدی در هار طاول و عارک     از آن یابند.بهیود می

-باشد، این تفااوت مای  های مصتلف متفاوت میجغرافیای و در زمان

تواند در میاان انرژی ورودی به سیستم تاثیر بگذارد. بدین صورت که 

نتایج به دست آمده، نشان دادند که با افاایخ دمای سیال ورودی به 

وه بر سرمای تولیدی، انرژی ورودی به سیستم نیا افاایخ سیستم عال

یابد. که سارانجام ایان تغییارات باعا  کااهخ ضاریب عملکارد        می

  شود.سیستم و بهیود توان تیرید مص و  سیستم می

مشصص شد که ضریب عملکرد و توان تیرید مص او  سیساتم   

به ازای تغییرات دماای سایال ورودی باه سیساتم در جهات عکاس       

جااا کااه سیسااتم جااذب سااطحی کننااد؛ و از آنیگر عمااا مااییکااد

کناد  انادازی اساتفده مای   خورشیدی از انرژی خورشایدی جهات راه  

تری جهت تواند معیار مناسببنابراین پارامتر توان تیرید مص و  می

 بیان نحوه عملکرد سیستم باشد.

 

 فهرست عالئم 
  A (2m)سطح 

p (K1-Jkg-1)در فشار ثابت گرمای مص و  
C 

 (s2m)ثابت پصشندگی سطح 
so

D 

 (Jkg-1)سازی انرژی فعال
a

E 

 ( K2-Wm-1)جایی ضریب انتقال حرارت جابه
f

h  

app (2m)نفوذپذیری ظاهری بستر جاذب 
k 

  Nu ( -)عدد ناسلت 

 P (Pa)فشار 

  Pr ( -)عدد پرانتا 
 Q (J) انرژی حرارتی

 (m)شعاع ذرات جاذب 
p

R 

 (K1-Jmol-1) گازهاثابت جهانی 
u

R 

  Re ( -)عدد رینولدز 

 t (sec)زمان 

 T (K) دما
 U (ms-1)بردار سرعت 

 V (3m)حجم 

 عالیم یونانی

 ΔΗ (Jkg-1)گرمای جذب 

 (-)تصلصا کلی 
t
ε 

 λ (K1-Wm-1)رسانندگی گرمایی 

 w (ad/kgsgkg)مقدار متوسط سیال عاما جذب شده 

 ρ (kgm-3)چگالی 

 هازیرنویس

 ad ماده جاذب

 b بستر جاذب

 f سیال

 g بصار سیال عاما

 sg سیلیکاژل )ماده جاذب(

 w سیال عاما
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Abstract 

In this study, a three-dimensional numerical code is presented to model the adsorbent bed of a solar adsorption system 

working with silica-gel/water as the adsorbent-adsorbate pair considering the inter-particle mass transfer resistance. The 

model has been validated against the available experimental results. As the solar irradiance varies with time and 

location, the aim of this paper is the investigation of inlet water temperature variation effects on the adsorption system 

performance. In addition, the effects of isobaric adsorption stage duration time on the cooling performance is examined. 

Obtained results showed that with an increase in thermal fluid temperature, the input energy and cooling capacity 

increases, which in turn leads to the reduction of performance coefficient, whereas specific cooling power improves. 

Results also indicated that the specific cooling power of cycles with longer adsorption time is higher. 
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