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 چکیده
های سرمایشی ارائه ای جایگزین برای کمپرسور، مروری جامع بر تحقیقات صورت گرفته و کاربرد آن در چرخهاین مقاله با معرفی اجکتور بعنوان وسیله

اند. در نهایت نیز با ای ترکیبی نیز مطالعه و بررسی شدههها در قالب متداول، پیشرفته، چندجزئی و سیستمکند. همچنین انواع مختلف این سیستممی
ها های عامل مورد استفاده و همچنین عوامل موثر بر عملکرد سیستممروری بر ادبیات موجود در این زمینه، نقاط ضعف و قوت مطالعات پیشین، سیال

 مطالعه شده است.
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Abstract 
 

This paper presents a comprehensive reveiw on the ejector technology and its application in 

refrigeration cycles, by introducing ejector as a substitute for mechanical compressor. Ejector is an 

electricity free device which eliminates energy consumption with high exergy. On the other hand 

having no moving parts and other remarkable benefits makes it a great replacement for compressors in 

conventional refrigeration cycles. Thereby the performance of conventional ejector refrigeration 

cycles, assessment methods and influencing parameters have been studied in the present work. 

Through a thorough study on the ejector refrigeration systems, using various working fluids in the 

design of such systems have been researched as well. Accordingly Different types of systems as 

conventional, advanced, multi components and combined systems were categorized and studied. 

Finally strength and weaknesses of earlier studies, used working fluids and also effective parameters 

which influence system's performance have been mentioned. 
 

Keywords 
 

“Ejector”,“Ejector Refrigeration Cycles”,“Combined Refrigeration Cycles”,“Refrigerant”,“COP” 
 

 

mailto:adib.shabani@ut.ac.ir
mailto:adib.shabani@ut.ac.ir


 269-251 ، صفحه1399سال  پاییز، فصل  سومعلم و صنعت روز، دوره دوم ، شماره 

252 

 

 مقدمه -1
فرآیند تبرید یا سرمایش، به ایجاد شرایطی مساعد برای انتقال گرما از 

تر؛ و درنتیجه کاهش دمای جسمی با دمایی پایینجسم/محیط به 
شود. این انتقال جسم/محیط مذکور نسبت به محیط اطرافش گفته می

تواند توسط کار مکانیکی، حرارت، الکتریسیته و سایر موارد گرما می
نامند. یا مادة سرمازا می 1دکنندة حرارت را نیز مبرانجام گیرد. مادة جذب

توان به استفاده از یخ و برف بمنظور ال تبرید میترین اشکاز ابتدایی
اشاره کرد. ها توسط رومیان و مصریان دنیسازی آب و نوشیخنک

همچنین از ایرانیان بعنوان اولین مردمانی که از یخ برای حفظ مواد 
شود. اما در رابطه با تاریخچة تکامل علمی غذایی استفاده کردند یاد می

ویلیام توسط اولین یخچال مصنوعی اخت ستوان به این صنعت؛ می
ادر به تولید قطعة کوچکی یخ که بوسیلة پمپ و استفاده از خأل ق 2کالن
ین دستگاه طرح اول 3الیور اوانز 1805اشاره کرد. در سال  1755در  بود،

موفق به  4مایکل فارادی 1820را داد. سپس در  سردساز با مبرد مایع
. فشار باال و دمای پایین شدکمک  دیگری بههای ان آمونیاک و گازمیع

توانست اولین سردساز تراکمی جهان  5ژاکوب پرکینز 1834کمی بعد در 
دکتر اختراع  1842. در کرد، بسازدکه از اتر بعنوان مبرد استفاده می را

یخ  به تولید سازی گازبود، و با فشرده اوانزبر پایة طرح که  6جان گوری
. کمی بعد در یافت، به ثبت رسیدان دست میبرای کاهش تب بیمار

به  7فردیناند کاریآمونیاک توسط -اولین دستگاه تبرید جذبی آب 1859
یافت گسترش صنعت سردسازی سریع  یهای بعددر سالاختراع رسید. 
مبرد  1926در  استفاده شد.زده مواد غذایی یخکاربرد و از آن در 

اختراع شد. در همان سال  8یمیدگلبا نام فریون توسط  CFCمصنوعی 
یز ساخته شد. یک سال بعد ( ن9ایاولین یخچال خانگی مدار بسته )چرخه

ها بعد سیستم سردکنندة خودکار تهویه مطبوع به بازار عرضه شد. سال
از انرژی خورشیدی برای تولید یخ بر اساس تبرید جذبی  1950در 

از تخریب الیة اوزون  10رولند و مولینا 1974استفاده شد. درنهایت در 
حفرة اوزون بر سر قطب جنوب  1985ها سخن گفتند و در توسط فریون
تاثیرات شگرفی بر زندگی ما داشته  کاربردهای صنعت تبریدکشف شد. 
 توانند بطور خالصه در شش گروه زیر نام برده شوند :است که می

 الف( تبرید خانگی ب( تبرید تجاری ج( تبرید صنعتی تبرید
 .تهویة صنعتیو(  تهویة مطبوع خانگینقل ه( وحمل د(

ثرت بوده اما از ک رید خانگی محدود به یخچال و سردسازتببا اینکه 
توان به میتبرید صنعتی های معمول نمونهاستفاده برخوردار است. از 

روغن، بندی مواد منجمد، واحدهای پاالیشگاه سازی، بستههای یخواحد
های سازی اشاره کرد. وظیفة سیستمالستیک های شیمیایی وواحد

باشد. تهویة مطبوع شامل کنترل دما، رطوبت و سرعت وزش هوا می
های خانگی به آن دسته که وظیفة مطبوع ساختن هوا برای راحتی تهویة

های اداری، مسکونی، شود و در اکثر ساختمانانسان را دارند اطالق می
های صنعتی اما هدف تهویة شوند،د، مدارس و غیره استفاده میمساج

، غیر یادر چهار گروه چرخه های تبریدیه انسان نیست. روشرفا
شوند. در روش غیر بندی میو مغناطیسی دسته 11الکتریکای، ترموچرخه

سازی محیطی محدود خشک برای خنکای از یخ یا یخغیر چرخه
 را از محیط چرخة سرمایش، که گرما؛ از ایشود. تبرید چرخهاستفاده می
دهد باال پس میدما گرفته و با کمک کار خارجی به محیط دما)منبع( کم

تشکیل کند، بصورت معکوس کار می و چرخة توان ترمودینامیکی که
تقسیم  13و مدار گاز 12گروه مدار بخارزیربه دو ای ید چرخه. تبرشده است

و  14بخاری-متواند به تبرید تراکمی زیرگروه مدار بخار خودگردد و می

هایی اطالق به سیستمنیز بندی گردد. مدار گاز طبقه 15جذبی-تبرید بخار
شود. یر نمیبخیر یا تقطتن مبرد استفاده کرده که شود که از گاز بعنوامی

الکتریکی با ایجاد فالکس حرارتی میان اتصاالت دو ماده، تبرید ترمو
شود. می تفادهاء الکترونیکی و قطعات کوچک اسسازی اجزبرای خنک

تبرید مغناطیسی نیز بر اساس خاصیت طبیعی جامدات مغناطیسی و اثر 
های تبریدی که در این مقاله سیستم کند.عمل می 16مغناطیسی-کالری

های تبرید ها خواهیم پرداخت، با عنوان سیستمبه بررسی آن
های منحصر بفرد، ، با برخورداری از پتانسیل الزم و ویژگی17اجکتوری

رفع برای منظور دین بتوانند پاسخگوی نیاز صنایع تبریدی باشند. می
بررسی و مطالعة مقاالت متعدد با خأل موجود در این زمینه، نیاز و 
های تبریدی و لزوم کوتاه بر سیستم؛ با مروری ]1-8[ مروری

گیر آن کار های چشمهای تبریدی و مزیتبکارگیری اجکتور در سیستم
بررسی اجکتور بعنوان جزء اصلی و کلیدی  سپس بهرا آغاز کردیم. 

عملکرد  نحوة پرداختیم. و بیان عوامل تاثیرگذار بر عملکرد آن چرخه
های ارزیابی آن و عوامل موثر بر چرخة تبرید اجکتوری معمول، راه

های تبرید به مهمترین سیستم در ادامه بررسی شد. عملکرد چرخه
های ها با دیگر سیستماین سیستماجکتوری موجود و همچنین ترکیب 

اشاره شده و درنهایت قوت آنان ونقاط ضعفشده و تبریدی شناخته
ارائه  باشد، تواند زمینة تحقیقات آیندهبندی مطالب و نکاتی که میجمع

در میان آثار برای نخستین بار امید است این مقاله که  گردیده است.
، برای پیشبرد پردازدمی به این موضوعجامع فارسی موجود بصورت 

 باشد. تحقیقات آینده محققان مفید

 سازیهای سردفرآیند -2
ای به دو مدار بخار و مدار گاز همانطور که گفته شد، تبریدهای چرخه

توان بطورکلی به دو سیستم تبرید شوند. مدار بخاری را میتقسیم می
 تراکمی و جذبی تقسیم نمود.

 سیستم تبرید تراکمی -2-1
و  20، چگالنده19ساز، فشرده18شامل تبخیرکنندهسیستم تبریدی اجزاء این 

توان در مینیز عملکرد ترمودینامیکی چرخه را . باشدمی 21شیر انبساطی
 چهار مرحله خالصه نمود.

-ساز می)بطور مثال فریون( بصورت بخار اشباع وارد فشرده ابتدا مبرد

ساز  انجام در داخل فشردهبت فرآیند انتروپی ثا در مرحلة اول،گردد. 
-دیل میاشباع تبفشار و دمای سیال افزایش یافته و به بخار فوق شده؛

اینکار  یابد،میمیعان  شده ومبرد بخار درون چگالنده خنک شود. سپس
با عبور مایع  شود.ما و فشار ثابت انجام میبا دریافت گرما از بخار در د

 ناگهان ه و قسمتی از مایعفشار کاهش یافت از شیر انبساطی مبرد
تبریدی -د. اثر خودکنمایع می-یجاد سیال دوفازی بخارو ا شده 22تبخیر

-د کمتر از دمای محیط میاین عمل سبب کاهش دمای مخلوط تاح

مخلوط دوفازی با انتقال بداخل تبخیرکننده و جذب در ادامه  گردد.
-ر میشده و خود تبخیگرمای هوای داغ سبب ایجاد سرمایش مدنظر 

بازگشته و چرخة ساز در رد به ورودی فشردهبخار مبدر نهایت  شود.
عملکرد باال از نقاط قوت و مصرف باالی  .کندترمودینامیکی را کامل می

 23زیستیساز و تاثیرات مخرب محیطانرژی الکتریکی توسط فشرده
 باشد.توسط مبردهای این چرخه از نقاط ضعف آن می

 سیستم تبرید جذبی -2-2
های موجود چرخة جذبی بسیار مشابه با چرخة تراکم بخار بوده و تفاوت

تنها در نحوة افزایش فشار بخار مبرد و نوع مبرد مورد استفاده در چرخه 
 24ساز از یک جاذبباشد. در چرخة جذبی بجای استفاده از فشردهمی
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ده؛ یک پمپ مایع برای افزایش فشار آن و آن حل ش مایع که بخار در
شود، که با استفاده از حرارت سبب تبخیر دوبارة مبرد می 25دیمول

کنند. مقدار کار الزم برای پمپ در مقایسه با کار الزم برای استفاده می
و  باشد. در ضمن انتخاب جفت مناسب مبردساز بسیار کمتر میفشرده
ای برخوردار بوده؛ بطور معمول از آمونیاک و آب یا از اهمیت ویژهجاذب 

 شود.و لیتیم بروماید استفاده میآب 

 های تبریدیدیگر سیستم -2-3
ه دالیلی چون بازده های تبریدی دیگری نیز وجود دارند که بسیستم
های ساخت و نگهداری باال از پیچیدگی در ساختار و یا هزینهپایین، 

های کاربردهای زیادی در این صنعت برخوردار نیستند و یا در سیستم
ها اشاره روند. در این قسمت به تعدادی از این سیستمبکار میدما پایین 

، که تفاوت چندانی با سیستم 26خواهیم نمود. سیستم جذبی فیزیکی
کند، و پس از جذبی متداول ندارد؛ با استفاده از جاذب جامد عمل می

شدن این جاذب انتقال به مولد برای احیاء آن و انجام دوبارة عمل اشباع
باشد. ها میای از این جاذبیست. سیلیکاژن نمونهجذب ممکن ن

ترموالکتریک بعنوان سیستمی تبریدی، دقیقا برعکس یک ترموکوپل 
کند. در این سیستم با اتصال جریان الکتریکی مستقیم به دو عمل می
الجنس و اتصال سرهای دیگر، در نقطة های مختلفهادیسر نیمه

ن سیستم تبریدی شود. همچنیاتصال ایجاد سرمایش می
که بوسیلة امواج صوتی در گاز تحت فشار سبب انتقال  27ترمواکوستیک

شود؛ و موتورهای حرارتی چرخة حرارت و درنتیجه ایجاد سرمایش می
روند و در که در عملکرد معکوس بعنوان سردساز بکار می 28استرلینگ

ی های دیگرنیز کاربردهای فراوانی دارند؛ بعنوان روش 29سرماشناسی
های مغناطیسی، نوری و روند. سیستمبرای ایجاد سرمایش بکار می

 شده هستند.های تبریدی کمتر شناختهلیزری نیز از دیگر سیستم

 سیستم تبرید اجکتوری -2-4
ساز بوده که های تبریدی تراکمی، جزء اصلی چرخه فشردهدر سیستم

-الکترکی میالزمة آن کار مکانیکی و این خود نیازمند صرف انرژی 

های جذبی نیز با وجود منبع حرارتی برای جاذب و باشد. در سیستم
همچنین نیاز به انرژی الکترکی برای تولید کار الزم در پمپ مایع، 

ک چرخه اهمیت وجود منبع انرژی الکترکی و یا حرارتی بعنوان محر
امروزه با افزایش روزافزون نیاز واحدهای  باشد.واضح و آشکار می

سو، و نیاز ها از یکتی و غیرصنعتی به منابع انرژی و کمبود آنصنع
بردهای وسیع صنعت تبریدی از سویی دیگر سبب رزندگی روزمره به کا

بروز مشکالتی شده است. همچنین مشکالت دیگری چون افزایش 
ها و از آن مهمتر بروز مشکالت شدة این انرژیروزافزون قیمت تمام

 هایای محیطی در استفاده از مبردها و سیالهزیستی و آلودگیمحیط
حلی ساز یافتن راهزمینه ی،های تبریدخطرناک در دیگر سیستم 30عامل

مناسب برای صنعت تبرید بوده است. در این راستا محققان با بررسی و 
های جایگزین چون استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مطالعة راه

های موثری در این تر گامکم هزینه خطر و..(، و یا کم.)خورشیدی و
های های تبرید اجکتوری با برخورداری از مزیتاند. سیستمزمینه برداشته

تواند جوابگوی نیاز صنعت ها میحلگوناگون، بعنوان یکی از این راه
ای بوده که با استفاده از ها به گونهتبریدی باشد. طراحی این سیستم

یع و یا انرژی خورشیدی بعنوان منبع انرژی های اتالفی دیگر صناحرارت
-گیر میهای چشمتوانند عمل کنند. از دیگر نوآوریمحرک چرخه می

ساز در چرخة تبرید اشاره کرد. اینکار با جایگزینی توان به حذف فشرده
و پمپ مکانیکی برای انتقال دوباره مایع بداخل  31هجوشانندمولد/آن با 

توان به سادگی در های سیستم میگر مزیتگیرد. از دیمولد انجام می
های ساخت و همچنین نبود قطعات متحرک در طراحی، کاهش هزینه

های جاری )نگهداری و چرخه اشاره کرد، که خود به کاهش هزینه
های انجامد. همچنین قابلیت سازگاری با بسیاری از سیالتعمیر( می

ای افزایش داده تردهبردهای این سیستم را بطور گسرعامل حتی آب، کا
های تبرید اجکتوری است. الزم بذکر است که تنها نقطه ضعف سیستم

های تراکم ها در مقایسه با سیستمو بازده پایین آن 32عملکرددر ضریب
های تحقیقاتی بسیاری در این راستا بوده ساز کاربخاری بوده، که زمینه

 است.

 های مختلف آناجکتور و قسمت -3
شود، نیز خوانده می 33ساز دماییپمپ یا فشردهکه جت (ینجکتورا) اجکتور
( با عبور از 34ای است ساده که سیالی با فشار باال )سیال اولیهوسیله

گیرد. سپس با ایجاد خأل در طریق نازل تعبیه شده در داخل آن شتاب می
مکش آن داخل ( ب36، سیالی با فشار پایین )سیال ثانویه35محفظة مکش

شوند و مخلوط می 37درنهایت این دو جریان در محفظة اختالطشود. می
 جریان احیا گردیده، سرعت کاهش فشار ؛38پس از عبور از ناحیه دیفیوزر

-جای فشردهاجکتور در عمل ب توان ازلذا میگردد. و جریان متراکم می

الزم بذکر است طرزکار دقیق د. در صنعت استفاده نمو ساز و یا پمپ
-های مافوق صوت، پدیدهبدلیل وجود جریانر اخل اجکتودر دها جریان

مشخص های دوفازی و جریان 41، اختالط آشفته40و خفگی 39های شوک
 .]1[ باشدنمی

 

 نحوه کارکرد اجکتور -3-1
. 2 42. نازل اولیه1:  ساده تشکیل شده استچهار بخش از اجکتور 

نشان ( 1. دیفیوزر که در شکل )4. محفظة اختالط  و 3محفظة مکش 
 داده شده است.

 
 ]1[های مختلف اجکتور نمای قسمت -( 1شکل )

 
 ]2[نمودار سرعت و فشار برحسب نقاط مختلف اجکتور  -( 2شکل )

های مختلف اجکتور ( به توضیح کارکرد قسمت2حال با ارجاع به شکل )
، پردازیم. با ورود سیال اولیه بداخل نازل، در قسمت همگرای آنمی

در گلوگاه یابد. سپس اولیه کاهش و سرعت آن افزایش میفشار سیال 
صوت نیز در قسمت تا مافوقرسد و ( سرعت به حد صوت میi) 43نازل

ن بقای انرژی(. یابد )قانوکه فشار کاهش میدر حالی، واگرا افزایش یافته
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 (.iiآید )بوجود میانتهای نازل  کم درای با فشار بدین ترتیب ناحیه
با فشار سیال ثانویه در داخل  الف فشار این ناحیهسپس بدلیل اخت

موجب مکش سیال ثانویه  وجود آمده وخأل بشبه، ناحیة تبخیرکننده
، سیال اولیه در ابتدای محفظة اختالطگردد. می بداخل ناحیة مکش

که نقش نازل  44مجرای همگرایی ، وسیال ثانویه پخش شده مجزا از
هایی در . در تقاطعگیرد، شکل میکندمیهمگرا را برای سیال ثانویه ایفا 

سرعت سیال ثانویه به  ؛شودخوانده می 45ناحیة موثر که این مجرا، طول
دو جریان شروع . سپس (iii) گرددحد صوت رسیده و دچار خفگی می

 (. اماivرسند )کنند و در نهایت به یک سرعت و فشار میبه اختالط می
 در نقاطی دستی جریان؛قسمت باالصوت در بدلیل حضور جریان مافوق

هانی و افت یکباره سرعت از باعث تراکم ناگ ( پدیدة شوکv) از جریان
جریان مخلوط از قسمت سپس  شود.صوت به زیرصوت میمافوق

در اثر تبدیل انرژی جنبشی به ( و viدیفیوزر اجکتور عبور کرده )
درنهایت  .یابدفشار آن به مرور افزایش و سرعتش کاهش میفشاری، 

 یابدفیوزر خارج شده و جریان می( از دیbP) 46یجریان با فشار اجکتور
]1[. 

 پدیدة شوک و خفگی در داخل اجکتور -3-2

  پدیدة خفگی 
-ناحیه عبور و بهکننده از یک مجرای محدود (با فشار معلوم) اگر جریان

-سرعت آن به سرعت صوت می وارد شود، درحالیکه کمتر یبا فشار ای

در این حالت شدت جریان جرمی سیال به  رخ خواهد داد.خفگی  رسد،
فشار جریان  دستی بستگی نداشته و در صورت کاهشفشار جریان پایین

. ]1[ ماندشده ثابت میشدت جریان جرمی سیال خفهدستی نیز، پایین
بار اول هنگام  در داخل اجکتور قابل مشاهده است.دوبار پدیدة خفگی 

دهد. بار دوم رخ می بداخل محفظه مکش اولیه از میان نازلور سیال عب
(، حالت سکون)مکش  از محفظةگرفتن سیال ثانویه به هنگام شتابنیز 
)حالت  اختالط ایجادی توسط سیال اولیه در محفظة داخل مجرایتا 

خفگی در حالت دوم تنها در البته . ]6و9[ افتداتفاق می مافوق صوت(،
*) خود 47تد که فشار اجکتوری از مقدار بحرانیافصورتی اتفاق می

bP) 
 کمتر باشد.

 پدیدة شوک 
ر حضور دبوده و دارای اهمیت ویژه پذیر در سیاالت تراکم پدیدة شوک

الت بحرانی در . در حانداکثرا قابل مشاهدهصوت مافوق هایجریان
یا  48های مایلوکسری شابتدا . شوک رخ خواهد داد اجکتورها، دو نوع

افتند و شوکی که در منطقة ، که در انتهای نازل اتفاق می49یقطار
دهد. هردو نوع بطور اختالط رخ می ثابت در داخل محفظة-سطح
تراکم حاصل از اجکتورها نیز  .قیم بر عملکرد اجکتور تاثیر گذارندمست

 شودابتدا بوسیلة این امواج شوک و در ادامه توسط دیفیوزر حاصل می
]1[. 

 بندی اجکتورهااع طبقهانو -3-3
موقعیت  .گیردبتواند بر اساس سه عامل انجام بندی اجکتورها میطبقه

( 1در جدول )نیز خالصه  تورتعداد فازها، که بص ونازل، طراحی نازل 
 آورده شده است.

 موقعیت نازل 

مکش  ، در داخل محفظة(NXP) 50اگر موقعیت انتهایی )خروجی( نازل
در قسمت اگر  خوانند ومی 51ثابت-قرار گیرد، اجکتور را اختالطی فشار

. گویند 52ثابت-ثابت قرار گیرد آن را اجکتور اختالطی سطح-سطح

اجکتورهای نوع دوم علی رغم قابلیت تأمین شدت جریان جرمی بیشتر، 
. عالوه ]3[ برخوردارند کمتری نسبت به اجکتورهای نوع اول از عملکرد

این اجکتورهای نوع دوم بدلیل قابلیت کارکرد در فشارهای اجکتوری بر 
ش برای طراحی با تال ]10[ 53ایمز(، استفاده وسیعتری دارند. bPباالتر )

های هردو نوع اول و دوم، نوع دیگری از اجکتورها با اجکتوری با قابلیت
با  در این نوعرا مطرح نمود.  54اندازة حرکت عنوان نرخ ثابت تغییر

ه سطح ثابت، به بهین-متغیر به جای سطح-استفاده از ناحیه سطح
یابند که های ترمودینامیکی دست میعبوری جریان برای کاهش شوک

 .]3[ انجامددرنتیجه به افزایش عملکرد اجکتور می
 ]3[بندی اجکتورها طبقه -( 1جدول )

 

 ویژگی
دسته 
 بندی

 عوامل شرایط

 محفظة مکشداخل  CPM عملکرد بهتر
موقعیت 

 نازل
شدت جریان 

 جرمی باال
CAM داخل ناحیة سطح ثابت 

 همگرا زیر صوت -

 طراحی نازل
- 

مافوق 
 صوت

 واگرا -همگرا

جریان احتمالی 
دوفازی و امواج 
 شوک احتمالی

اجکتور 
 بخار

سیال 
 مخلوط

سیال 
 ثانویه

سیال 
 اولیه

 تعداد فاز

 بخار بخار بخار

جریان تک فاز و 
 بدون شوک

اجکتور 
 مایع

 مایع مایع مایع

جریان دوفازی و 
 های قویشوک

اجکتور 
 چگالنده

 بخار مایع مایع

جریان دوفازی و 
امواج شوک 

 احتمالی

اجکتور 
 دوفازی

 مایع بخار دوفازی

 

 طراحی نازل 
تواند هندسة نازل بر عملکرد اجکتور تأثیر بسزایی دارد. این هندسه می 

واگرا باشد. در حالت همگرا رژیم جریان در -و یا همگرابصورت همگرا 
مکن است در خروجی داخل اجکتور زیرصوت بوده و در بهترین حالت م

واگرا رژیم -صوت برسد. در حالت همگرا محفظة مکش به سرعت
رسد. اجکتورهای زیرصوت های مافوق صوت نیز میجریان به سرعت

های ل مالحظه در سیال، در چرخهبدلیل عدم توانایی در تولید تراکم قاب
درعوض بدلیل افت فشاری  گیرند.تبریدی آنچنان مورد استفاده قرار نمی

های صنعتی در فرآیندهای گازهای گیرد در کارخانهکه در آنها صورت می
، احتراق 56های غشاء تبادل پروتون سلول سوختی، سیستم55خروجی

های تبرید اجکتوری و سیستم 57های برقچرخة شیمیایی نیروگاه
اجکتورهای مافوق صوت  روند.به کار می 58اکسید کربنفرابحرانی دی

های بردهایی چون سیستمردر کانیز با تولید اختالف فشار باال، 
و  60های سوختی کربنات مذابسلول مانند، 59دوبارگردی سلول سوختی

 62های رانکین طبیعی اجکتوری، چرخه61های سوختی اکسید جامدسلول
عملکرد  گیرند.های تبرید اجکتوری مورد استفاده قرار میو سیستم

( bPنسبت مستقیمی با مقدار فشار اجکتوری )اجکتورهای مافوق صوت 
: الف( حالت بحرانی یا دو  آن عبارتند ازسه حالت متفاوت دارد که 

خفگی ب( حالت زیر بحرانی یا تک خفگی و ج( حالت برگشت یا سوء 
در حالت الف، فشار اجکتوری کمتر از مقدار بحرانی خود بوده  .63عملکرد
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شوند، که درنتیجه شدت و هردو جریان اولیه و ثانویه دچار خفگی می
ثابت خواهد ماند. نیز ( ω) 64های جرمی ثابت و مقدار نسبت جرمیجریان
فقط نوع اول  (،bPمقدار )حالت دوم یا زیر بحرانی با افزایش ر دماند. 
افتد. در این حالت نسبت جرمی بصورت خطی با اق میخفگی اتف پدیدة

( حالت سوم پیش bP) یادامة روند افزایش یابد. درشیب منفی کاهش می
مسیر جریان ثانویه  ه وشدمقدار نسبت جرمی صفر در این حالت . آیدمی

اجکتور عدم عملکرد متداول منجر به درنهایت که  شود،می معکوس
 (3شکل . )رجوع به خواهد شد

 
-نمودار نسبت جرمی برحسب فشار اجکتوری/حالتهای سه -( 3شکل )

 ]3[گانه 
 

 تعداد فازها 
تواند به های اولیه و ثانویه، جریان داخل اجکتور میبسته به نوع فاز سیال

صورت تک فاز و یا دوفازی باشد. اجکتورهای تک فازی در مقاالت 
در حالیست که بدلیل  اند، اینبسیاری مورد تحقیق و بررسی قرار گفته

-های اجکتورهای دوفازی، درک و مدلفیزیک دشوار حاکم بر جریان

 ها محدود باقی مانده است.سازی آن

 پارامترهای ارزیابی عملکرد اجکتور -3-4
روند به تعدادی از پارامترهایی که برای توصیف عملکرد اجکتور بکار می

 باشند :شرح زیر می
( : نسبت شدت جریان جرمی سیال ثانویه به . نسبت جرمی )نرخ جرمی1

 جریان جرمی سیال اولیه را گویند : شدت

(3-1        )                                                  𝜔 =
�̇�𝑠

�̇�𝑝
 

( : بصورت نسبت فشار اجکتوری به 65. نسبت فشاری )یا نرخ تراکم2
 : شودفشار سیال ثانویه تعریف می

(3-2)                                                         𝑅𝑐 =
𝑃𝑏

𝑃𝑠
 

ی به شدة حقیقاحیا : بصورت نسبت انرژی تراکمی  . بازده اجکتور3
-تعریف میبصورت تئوری، موجود در جریان محرک )سیال اولیه( ی انرژ

 : ]7[شود 
 

(3-3)                 𝜂𝑒𝑗𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =
(𝑚𝑔+𝑚𝑒)(ℎ𝑐,𝑖𝑛−ℎ𝑒,𝑜𝑢𝑡)

𝑚𝑔(ℎ𝑔,𝑜𝑢𝑡−ℎ𝑒,𝑜𝑢𝑡)
 

 

 
 ]21[چرخة تبرید اجکتوری  -( 4شکل )

 چرخه معمول اجکتوری و اجزای آن -4
 اجکتور در سیستم تبریدی -4-1

از اجکتور در سیستم  66ماریس لبناکبرای اولین بار  1910در سال 
میالدی این سیستم برای  40 . در اوایل دهةدتبریدی استفاده نمو

گیری های بزرگ مورد استقبال چشمسازی و تهویة ساختمانخنک
-بدلیل ضریب هاسیستماین قرار گرفت. اما طولی نکشید که 

های مکانیکی سازهای دارای فشردهسیستم یین به وسیلةعملکرد پا

( سیستم 4در شکل ) .]2[ تراکم بخار جایگزین شدندمانند سیستم 
انتالپی آن نشان داده شده است که  -تبرید اجکتوری و نمودار فشار

 پردازیم.به توضیح نحوة کارکرد این چرخه می
 نحوة عملکرد چرخه -4-2

-( قابل مشاهده است، انرژی حرارتی کم4شکل )همانطور که در 
گردد. ( به جوشاننده/مولد منتقل میgQ( )67ارزش )گرمای اتالفی

مبرد با فشار باال تبخیر شده و بخار حاصل که در داخل جوشاننده، 
پس از  یابد.میشود به سمت اجکتور جریان سیال اولیه نامیده می

اختالط جریان کم فشار )سیال ثانویه( با سیال اولیه و تراکم 
گردد و با دفع حرارت سیال مخلوط وارد چگالنده می جریان، این

(cQبه محیط، فرآیند میعان اتفاق می ) افتد. در ادامه بخشی از
انیکی بدرون جوشاننده/مولد مایع شده، توسط پمپ مک سیال

شود را خوانده می 68و حلقة باالیی که حلقه تغذیه بازگردانده شده
کند. مابقی مایع نیز با عبور از شیر انبساطی تعبیه شده تکمیل می

ه رکننده اثر تبریدی چرخیابد. در تبخیبه تبخیرکننده انتقال می
، بدین صورت که مایع مبرد کم فشار با جذب گرمای مشاهده شده

(eQاز محیط تبخیر می ) شود و در ادامه بدلیل اختالف فشار بداخل
 (69حلقه تبریدپایینی )حلقه بدین صورت گردد. اجکتور مکش می

 گردد.تکمیل می
 ارزیابی عملکرد سیستم -4-3

 : شودعملکرد سیستم بصورت زیر تعریف میضریب

(4-1 )                                           𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑒

𝑄𝑔+𝑊𝑝
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توان از لذا می ،(gQاز  %1حدود بسیار ناچیز بوده )( pWکار پمپ )

عملکرد را با توجه به شکل و عبارت ضریب، ]4[نظر کرد آن صرف
 ( بطریق زیر بازنویسی کرد :4)

(4-2)  𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑒

𝑄𝑔
=

𝑚𝑠̇ (ℎ𝑒,𝑜−ℎ𝑒,𝑖)

𝑚𝑝̇ (ℎ𝑔,𝑜−ℎ𝑔,𝑖)
= 𝜔 ×

(ℎ𝑒,𝑜−ℎ𝑒,𝑖)

(ℎ𝑔,𝑜−ℎ𝑔,𝑖)
 

 

 عوامل موثر بر عملکرد سیستم -4-4
اثیر بسزایی دارند، را عملکرد سیستم تو ضریب پارامترهایی که بر کارکرد

 : هیمدمورد بررسی قرار می در سه گروه
و  (cT) (، دمای چگالندهgT. شرایط عملیاتی : شامل دمای جوشاننده )1

 (eTدمای تبخیرکننده )

سیال اولیه و  70. خصوصیات سیال مبرد : شامل اختالف دمای بیشینه2
 ( sΔTو  pΔTثانویه ) 

(، موقعیت خروجی Ar) 71. ابعاد هندسی اجکتور : شامل نسبت مساحت3
دهانة محفظة اختالط و طول قسمت  همگرایی (، زاویةNXPنازل )

 ثابت. -ناحیه سطح

ثابت محفظة اختالط به -نسبت مساحت قسمت سطحنسبت مساحت را، 
مربعات اقطار این نسبت  گویند، که برابر بامی مساحت ناحیة گلوگاه نازل

 :باشد دو ناحیه نیز می
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 تاثیر شرایط عملیاتی 

با ثابت کردن که  ، عنوان شد]3[ 72همکارانبساگنی و  در تحقیق 

eP  افزایش وbP نسبت جرمی کاهش یافته و درنتیجه ،COP  و
اگر فشار  یابد.کاهش می( CC) 73سازیهمچنین ظرفیت خنک

تبخیرکننده را افزایش داده درحالی که فشار جوشاننده ثابت باشد، 
سازی هر سه عملکرد و ظرفیت خنکنسبت جرمی و ضریب

 یابند.افزایش می

(4-4 )                         CC = me(he,out − he,in) 

های عملیاتی به ، با مطالعة مشخصه]11[ 74چن و همکاران
و  gT ،cT ،eTتحقیق بر روی رابطة میان پارامترهای خارجی )یعنی 

pΔT  وsΔT )( و پارامترهای داخلی )یعنی بازده اجزاء اجکتور
و  gT، با افزایش ωو  COP:  ندو به نتایج زیر دست یافت ندپرداخت

eT یابند، اما با افزایش افزایش میcT البته افزایش یابند. کاهش می
 . این نتیجهگرددال میسبب کاهش بازده ایده gTبیش از حد 

، برای ]12[مند بومعروف و اللهتوسط  نیزعددی بصورت 
 حالت بحرانی، بدست آمد.مشخص در  eTاجکتوری با هندسه و 

 gTباالترین حد ممکن  یهای اجکتورطراحی سیستمدر لذا 

مطلوب خواهد بود چرا که با انتخاب منبع دمایی با دمای کمتر 
الکسیس و همچنین  شود.عملکرد بهتری از سیستم مشاهده می

 یبر روی عملکرد اجکتور در سیستمدر تحقیق ، ]13[ 75کاتسانیس
با را  eTو  cTرا با تابعی خطی و با  gTبا  maxCOPرابطة  ،تبریدی

، نیز با مطالعة ]14[ 76سلواراجو و مانی .تابعی توانی بیان کردند
، معادالتی برای محاسبة مقادیر آنان ωو  COPبر  cTو  eTتاثیر 

ملکرد تاثیر سیال مبرد بر عدر شرایط کارکرد بحرانی یافتند. 
 بررسی خواهیم کرد. (5-4) اجکتور و سسیستم را در بخش

 تاثیر هندسه و ابعاد اجکتور 
های تبرید اجکتوری، بهبود کیفیت ، با تحلیل سیستم]15[الکسیس 

اجکتور در مقایسه با سایر اجزاء را بر بازده سیستم موثرتر دانست. این 
 78ناپذیراتالف برگشت از کل اجزاء 77درصد اتالف اگزرژیمطلب با طرح 

(، %8/10(، جوشاننده )%9/26چگالنده ) (،%54: اجکتور )رت بصو
در  ]16[ 79سانعنوان شد.  %1( و شیر انبساطی %4/7تبخیرکننده )

اجکتورهای هندسه  عملکرد پایین، حاصل ازضرایبخود، به های تحلیل
 درهای تبریدی، و مشکالت رسیدن به عملکرد باال در سیستم 80ثابت

اجکتورهای هندسه ه از وی استفاداشاره کرد.  متغیر شرایط عملیاتی
در . را پیشنهاد دادعملکرد باالتر متغییر برای دستیابی به ضرایب

، بر روی هندسة ]17[و ایمز  81افورنرتانا گرفته توسطتحقیقات انجام
نازل و موقعیت قرارگیری آن، مشخص شد که با عقب راندن نازل 

ها یابد. همچنین آنافزایش می COPو  CC بداخل محفظة اختالط،
ای تمامی شرایط عملیاتی عنوان داشتند که یافتن بهینة موقعیت نازل بر

باشد. در خاص خود می یو هر اجکتور دارای موقعیت نازل ممکن نیست
 ]18[ 82از وارگا و همکاران تاثیر نسبت مساحت بر عملکرد؛رابطه با 

*، مقدار )Ar، با افزایش گزارش شده است که
bP کاهش یافته و مقدار )

ω با بررسی و مدلنیز  ]19[ 83یابد. سیزونگو و همکارانافزایش می-

خطی ارتباطی شبهاجکتوری دوفازی و سیال آمونیاک،  ی باسازی سیستم
و مانی  84. شانکاراللرا ادعا کردندمیان نسبت مساحت و نرخ تراکم 

ی بر رو 85، با بررسی تاثیر نسبت مساحت، نرخ تراکم و نرخ انبساط]20[
، cRو یا کاهش  dRو  Arبا افزایش  کتور؛ نشان دادند که،عملکرد اج

COP  وω د. همچنین عملکرد سیستم به قطر دهانة نیابافزایش می
 نازل و ناحیة اختالط بستگی ندارد.

(4-5  )                                                       Rd =
Pg

Pc
 

 سیال عامل -4-5
تاثیر مستقیمی بر عملکرد سیستم و سیال مشخصات ترمودینامیکی 

حل طراحی ترین مرامناسب یکی از اساسیمبرد اجکتور دارد. لذا انتخاب 
 د.شومحسوب میسیستم 

 های عاملبندی سیالطبقه 
عامل بر اساس مواد  هایسیالهای موجود،بندیاز طبقه بر اساس یکی

 ( :2)جدول شوندبندی میگروه دسته سهبه ان،شیمیایی تشکیل دهندة آن

 ,CFC, HCFC, HFC ها؛ شامل انواعالف( گروه هالوکربن

HFO, HC  .ها 
و   R290, R600, R600aهای طبیعی؛ ماننددارب( هیدروکربن

 غیره.
-دیکربن (،R717(، آمونیاک )R718b؛ مانند آب )سایر مبردهاج( 

 ( و غیره.R744اکسید )
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 ]3[های عامل بر اساس اجزاء شیمیایی بندی سیالطبقه -( 2جدول )

 سیال عامل
 دسته ایمنی

 )سمیت،اشتعال پذیری(
 گروه

R11 
R12 

R113 
R114 

A1 CFC 

 هالو کربن ها

R21 
R22 

R123 
R141b 
R142b 
R500 
R502 

A1-B1 HCFC 

R134a 
R152a 
R236fa 
R245fa 

A1-A2 HFC 

R1234yf A2L HFO 

R290 
R600 
R600a 

A3 HC  کربن هاهیدرو 

OH3CH B1 

 R717 B2L مبردهای دیگر

R718b 
R744 

A1 
 

های عامل، بر مبنای معادالت بندی سیالدر نوع دیگری از دسته
های ها را در گروه(، آن6-4ال )معادله دیفرانسیلی انتروپی برای گاز ایده

 کنند.خشک، مرطوب و ایزنتروپیک تقسیم می

(4-6)                                       𝑑𝑆 = 𝐶𝑝
𝑑𝑇

𝑇
− R

dp

p
 

ند. تحت تاثیر باشدما و فشار عوامل موثر بر انتروپی در این معادله می
انتروپی -ار اشباع در نمودار دماامل؛ شیب خط بخوع غلبه یکی از این

باشد. اگر شیب شد و این شیب بیانگر نوع سیال عامل میمعلوم خواهد 
های با اجزاء مولکولی ساده( )معموال سیالبخار مرطوب خط منفی باشد، 

اجزاء های با سیال) و اگر شیب مثبت باشد بخار خشک خواهد بود
 ،نهایت()شیب بی . همچنین در صورت عمود بودن خطمولکولی پیچیده(

امکان تشکیل  در سیاالت مرطوب، .]3[سیال را بخار ایزنتروپیک گویند 
سبب ایجاد اختالل در ؛ پس از عبور از نازل تغییر فاز قطراتی بواسطه

-معموال در رابطه با سیالشود. میناپایای اجکتور عملکرد ناحیة موثر و 

سیال  86گرم ساختنمافوق. افتدهای خشک و ایزنتروپیک این اتفاق نمی
های ممکن حلبا وجود کاهش بازده، یکی از راه قبل از ورود به نازل،

های خشک و برخی از سیال درزم به ذکراست که ال .باشدمی
شود. ایزنتروپیک نیز از دماهای اشباع نزدیک به مقدار بحرانی اجتناب می

فازی وجود دارد که زیرا امکان وقوع انبساط ایزنتروپیک در ناحیه دو
 .]3[گردد منجر به بروز مشکالتی مشابه می

 های انتخاب سیال عاملمالک 
انتخاب سیال عامل تنها افزایش عملکرد سیستم بود. در گذشته مالک 

اما اکنون عوامل دیگری چون ایمنی، هزینه و از همه مهمتر تاثیرات 
در کنار بهبود عملکرد سیستم، در این انتخاب  تسیال بر محیط زیس

فیزیکی سیال در اینجا نقش مهمی را ایفا خواص ترمو گردند.لحاظ می
 :  ر را داشته باشندکنند که باید شرایط زیمی

. باال بودن دمای بحرانی به منظور 2 . باال بودن گرمای نهان تبخیر1
. باال نبودن بیش از حد فشار سیال 3 جبران تغییرات زیاد در دماهای مولد

ر و بمنظور کاهش مصرف انرژی پمپ در مولد برای طراحی محفظة فشا
ترهای موثر و پارام. مطلوب بودن مقادیر ویسکوزیته، هدایت حرارتی 4

، که تحت تاثیرات مخرب محیطیهمچنین  دیگر در انتقال حرارت.
 88( و پتانسیل تقلیل اوزونGWP) 87عناوین پتانسیل گرم شدن جهانی

(ODPمعرفی می )باشد که در شوند، از عوامل بسیار مهم دیگری می
سیال موردنظر باید غیر  نتخاب سیال عامل موثر است. درنهایتا

انفجاری، غیر سمی، غیر خورنده، از لحاظ شیمیایی ثابت، مقرون به 
 .]3[صرفه و در بازار موجود باشد 

 اجکتوری هایدر چرخه ی عاملهاسیال 
اجکتور در چرخة  پذیریهای عامل بسیاری بدلیل قابلیت تنوعسیال

یکی از ( R718b). آب ]3[ آن مورد آزمایش قرار گرفته اند سرمایشی
از جمله گرمای تبخیر باال، ی های بسیاربوده و دارای مزیت این مبردها

محدودیت اگرچه . باشدمیحداقل اثرات مخرب محیطی  هزینة پایین و
های با قطر باال و استفاده از لوله C 0° دمای چرخة سرمایشی به باالی

ب از فت فشار بدلیل حجم مخصوص باالی آبرای کمینه ساختن ا
های . به همین دلیل به ندرت از آب در سیستمباشدمی معایب آن

های آزمایشی به کار شود و اغلب در سیستمسرمایشی واقعی استفاده می
برای تأمین دماهای توان ترکیبات هالوکربن را می .]21[ روندمی

 C° )در حدود  ارزشبرداری از حرارت کمبا بهره،  C 0° زیر یتبرید

نسبت جرمی و نرخ  ایجادبا  R113. بعنوان مثال، بکار گرفت (60
 اماباشد. می ملکرد مناسبهای با عیکی از هالوکربنتراکمی باال 

نبوده و سازگار های با عملکرد باال، با محیط بسیاری از هالوکربن
ODP  وGWP های اخیر و پس از تثبیت باالیی دارند. در سال

موجود، بدلیل ناسازگاری و  اری از مبردهایاز بسیقوانین منع استفاده 
های متفاوتی برای کاربرد در زیستی، جایگزینتاثیرات مضر محیط

-ها با مزیت HFOو  HFC. اندهای سرمایشی پیشنهاد شدهچرخه

های وسیع از کاربرد در مقیاسیت کم و هایی چون ایمنی، پایداری، سم
ها نیز بدلیل تاثیر محیطی  HC .باشندهای امیدوارانه در آینده میگزینه

ها پذیری باالی آنالبته اشتعال ،باشندهای احتمالی میکم از جایگزین
-( از دیگر سیالR717آمونیاک ) شود.شان میسبب محدودیت استفاده

است. هزینة پایین، عملکرد باال، خواص های مورد مطالعه بوده 
-های آمونیاک میمزیتترمودینامیکی مطلوب و سازگاری با محیط از 

، استفادة خانگی آن را محدود بودنباشد. البته الزم بذکر است که سمی
های مشابه با آمونیاک، متانول است که سازد. سیالی دیگر با مزیتمی

متانول نیز بدلیل . اما باشدقادر به سرمایش در دماهای زیر صفر نیز می
 در کاربرد برخوردار است.هایی پذیری از محدودیتبودن و اشتعالسمی

باشد، که طبیعی و غیر ( میR744) 2COدیگر مبرد قابل توجه، 
. ]3[ باشدصفر می ODPناچیز و  GWPمشتعل بوده و دارای 

-های جایگزین همچنان ادامه داشته و تالشتحقیقات برای یافتن مبرد

های مخلوط صورت گرفته، که نتایج هایی نیز برای دستیابی به سیال
 .]22[ای نیز بهمراه داشته است میدوار کنندها

 های تبرید با اجکتورتکامل چرخه -5

 های تبریدی اجکتوری معمولچرخه -5-1
ضعف عملکردی و بازده بررسی نمودیم.  4را در بخش ها این سیستم

هایی رای ساخت سیستمب ساز تحقیقات بیشترزمینه هاپایین این سیستم
  فراهم ساخت. باالتر رابهتر و با کارایی 

 های تبرید اجکتوری پیشرفتهسیستم -5-2
هایی بمنظور افزایش بازده و عملکرد در شرایط عملیاتی متفاوت سیستم

های اجکتوری عنوان سیستم ها را باآن طراحی شدند که در این بخش
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های تبرید اجکتوری با چرخه : کنیممیبررسی  پیشرفته در سه گروه
-با اجکتورهای بهبودهای تبرید چرخه ،90سردکنو پیش 89کنگرمپیش

  بدون پمپهای تبرید چرخهیافته و 

 سردکنکن و پیشگرمبا پیش هایچرخه 
های تبرید تراکم در چرخهتر پیشسردکن کن و پیشگرماستفاده از پیش

از بازگشتی (، دمای جریان مایع 5مطابق شکل ) ه داشت.بخار سابق
کن گرمداخل پیش خروجی از اجکتور در به مولد، توسط بخار چگالنده

یابد، که منجر به کاهش حرارت دریافتی از منبع گرمایی در افزایش می
سردکن نیز، جریان سرد مبرد از در داخل پیششود. داخل مولد می

قبل از ورود آن  چگالندهتبخیرکننده سبب کاهش دمای مایع خروجی از 
 گردد.ی میبداخل شیر انبساط

 
 سردکنکن و پیشگرمچرخة تبرید اجکتوری شامل پیش - (5شکل )

]3[ 

را قابل عملکرد کن بر روی ضریبگرم، تاثیر پیش]23[سان و ایمز 
بر را  سردکناما پیش گزارش کردند، % 20تقریبا را بهبود آنو  مالحظه

کن و گرماستفاده از پیش چندان موثر ندانستند. لذاعملکرد سیستم 
بدلیل افزایش هزینه چندان ها در کاربردهای صنعتی، سردکنپیش

در کاربردهای دیگری چون صنعت رسد، اما اقتصادی بنظر نمی انتخاب
 توانند کارآمد باشند.تهویه خودروها می

 یافتههای اجکتوری با اجکتورهای بهبودچرخه 
گذارد، می سیستمثیر بسزایی بر عملکرد از آنجا که ساختار اجکتور تا

سیستم موثر بوده  COPدر افزایش ر ساختار اجکتور و بهبود آن، تغییر د
 :ه استت بطور کلی در دو زمینه صورت گرفتتغییرا. این است

  های جدیدنازلطراحی ب(               ( تغییر موقعیت نازل  الف

یجه و درنت برای تغییر موقعیت آن تر به استفاده از نازل متحرکپیش
. اشاره شدسیستم،  تاثیر آن بر عملکردتغییر موقعیت خروجی آن و 

بب سکه در نازل،  91عالوه بر این، بکارگیری میلة متحرک دوک مانند
و درنتیجه تغییر شدت جریان جرمی سیال  تغییر مساحت ناحیة گلوگاه

-پذیری بیشتر اجکتور در شرایط عملیاتی میسبب انعطاف شود؛اولیه می

زده و های متفاوت، برای افزایش باها با هندسهنازلاز انواع  .]16[د شو
-تیغه 92. اجکتوری با گذرگاهه استدکارایی اجکتورها استفاده ش

ی ، معرف]42[ 94توسط هونگ و همکاران 93فشاری-چرخشی/تعویض
، در سیستم تبرید ]52[ 96( توسط چنگ و چنپره 6) 95شد. نازل پتال

نتایج این مقایسه . مقایسه شد 97نازل مخروطیاجکتوری بکار گرفته و با 
-نشان داد که در نازل پتال، فرآیند اختالط به شکل بهتری صورت می

*و  ωپذیرد و مقادیر 
bP باشند. صحت این نتایج توسط نیز بیشتر می

، به کمک اضافه نمودن تعداد متفاوتی از ]62[ 98اگنورث و همکاران
مورد  99ایتحت عنوان نازل پره ها به نازل مخروطی و نامگذاریپره

با پنج فرآیند اختالط را ، نیز ]27[ 100گشت. یانگ و همکارانتأیید واقع
ای، صلیبی، مربعی، مستطیلی و اسامی دایره ها بهنوع متفاوت از نازل

به فرآیند  هانازلاین ند. اگرچه تمامی نمودبررسی مطالعة و  101بیضوی
فشاری، -طور کلی نازل های تغییرکنند، اما باختالط اجکتور کمک می

 .]1[ای از نازل مخروطی معمول عملکرد بهتری دارند پتال و پره

 های تبرید اجکتوری بدون پمپچرخه 
به مبرد افزایش فشار و انتقال  با هدفهای اجکتوری در سیستمها پمپ

ندارند، اما با ایجاد با اینکه مصرف انرژی باالیی ند. شومیمولد استفاده 
موجب سوء  104و لرزش 103، چکه کردن102مشکالتی چون کاویتاسیون

ها تنها قطعات متحرک سیستم همچنین پمپ شوند.عملکرد سیستم می
بوده و از این بابت به نگهداری و تعمیر بیشتری نسبت به سایر اجزاء 

ها پیشنهاد شده حل برای جایگزینی آنچرخه نیازمندند. لذا چندین راه
ی تبرید اجکتوری هاچرخه کنیم :ین آنان اشاره میتراست که به مهم

 و 105حرارتی های تبرید اجکتوری با پمپاژچرخه گرانشی/ چرخشی،
 .106های تبرید دو اجکتوریچرخه

 های تبرید اجکتوری گرانشی/ چرخشیچرخه 
 108و کاسپرسکی ]82[ 107ها که توسط نگوین و همکاراندر این سیستم

دادن چگالنده در مکانی بسیار باالتر از . با قرار است، پیشنهاد شده]29[
انتقال سیال مبرد از چگالنده به  ، اختالف ارتفاعی برایجوشاننده

ارتفاع بسیار زیاد و طول  شود.جوشاننده توسط نیروی گرانش ایجاد می
د. در باشها میهای انتقال، از مشکالت عمدة این سیستمبلند لوله

، با استفاده از نیروی مرکزگرای ]30[رسکی طراحی دیگری توسط کاسپ
اما وجود برطرف شد. نیز  وژی، مشکل ارتفاع زیاد سیستمسانتریفی

این سیستم پایین از معایب  COPدر طراحی و  قطعات متحرک
 .شدمیمحسوب 

 های تبرید اجکتوری با پمپاژ حرارتیچرخه 
حرارتی کمکی های اجکتوری، از چرخه های تبریددر این نوع سیستم

نوع آن معرفی شود، که دو بعنوان جایگزین پمپ مکانیکی استفاده می
شود، نامیده می  (MFG) 109که مولد چند کاره شده است. نوع اول

، ]23[ 111و وانگ و همکاران ]13[ 110توسط هوانگ و همکاران
سیستم با داشتن دو واحد  شود. این( دیده می6شده و در شکل )طراحی

MFG که توسط شیرهای ،AV ،BV کنترل  112و شیرهای اطمینان
شامل : تنظیم فشار، تخلیة بخار،  ایشود، به عملیاتی چهار مرحلهمی

. در مرحلة تنظیم فشار، با بستن پردازدگیری میکاهش فشار و مایع

AVکه اجکتور یابد. درحالیافزایش می دریافت حرارت ، فشار مولد با
باز شده و مولد وارد مرحلة تخلیة  AVافتد، اتفاق می فعال و فرآیند تبرید

اندازی گردد و با کاهش فشار آن تا زمانیکه دیگر قادر به راهبخار می
، مولد وارد AVیابد. با بسته شدن اجکتور نباشد، این مرحله ادامه می

شدن اتاقک تخلیه به منظور انتقال شود و با سردمرحلة کاهش فشار می
شود. بدین گیری شروع میالنده بدرون اتاقک، مرحلة مایعمایع از چگ

وقفة یابد. بمنظور عملیات بدونپایان می  AMFGترتیب چرخة واحد 
های باید طوری تنظیم شوند تا چرخه BVو  AVسیستم، شیرهای 

AMFG  وBMFG .نوع دوم سیستم تغذیه  انطباق زمانی داشته باشند
 114است که توسط سریساسترا و همکاران (WGF) 113مولد بدون کار

و  115شدن. این چرخه بین دو حالت پر]33و43 [(7مطرح شد )شکل 
کند. در کار می Cو  A ،Bپشت سر هم، با تنظیم شیرهای  116تغذیه

و مایع داخل چگالنده سبب  بودهباز  Aشیر فقط شدن، طول مرحلة پر
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د مشخصی شیر رسیدن مایع به ح شود. پس ازشدن تانک تغذیه میپر
A با بازشدن شیر  شود وبسته میB گردد که موجب افزایش فشار می

 تا تخلیة کامل تانک باز Cشیر  شود. با باز بودنمرحلة تغذیه آغاز می
 .]1[چرخه کامل گردد 

 
 ]31[سیستم تبرید اجکتوری مولد چندکاره  -( 6شکل )

 
 ]34[ب( چرخة داخلی  تغذیه مولد بدون کار الف( سیستم -( 7شکل )

 های تبرید دو اجکتوریچرخه 
های مایع بعنوان جایگزینی برای پمپ-ها از اجکتور گازدر این سیستم

. در این اجکتور، بخشی ]35و36[( 8مکانیکی استفاده شده است )شکل 
از بخار فشار باالی مولد بعنوان سیال اولیه موجب مکش مایع از داخل 

شود، که پس از عبور از اجکتور بصورت بعنوان سیال ثانویه می چگالنده
 گردد.مایعی با فشار باالتر بدرون مولد برمی

 های تبرید اجکتوری چندجزئیسیستم -5-3
توان برای حفظ باالترین میزان های اجکتوری چندجزئی، میاز سیستم

ترین عملکرد ممکن در شرایط عملیاتی متفاوت استفاده کرد. مهم
 کنیم:ینه را در سه گروه بررسی میمطالعات در این زم

های اجکتوری های تبرید اجکتوری با بیش از یک اجکتور، چرخهچرخه
 اجکتوری با بیش از یک تبخیرکننده.های ای و چرخهچندمرحله

 
 ]36[ د دو اجکتوری بدون پمپسیستم تبری - (8شکل )

 اجکتور های تبرید اجکتوری با بیش از یکچرخه 
ا اضافه بهای شامل چند اجکتور را ای از سیستمدر بخش قبل نمونه
در سیستم دو  بررسی کردیم.یستم، س مایع به-نمودن اجکتور گاز

مطرح گردید، اجکتوری  ]73[ 117لی ویو توسط که  جکتورة دیگریا
بخشی از بخار فشار باالی در این سیستم  .به سیستم اضافه شد مشابه

پمپ کانیکی، در داخل جتبا سیال خروجی از پمپ مخروجی از اجکتور 
یابد. مابقی بخار حاصل از اجکتور انتقال می ه و به مولدمخلوط شدثانویه 
سیستم نیز همانند چرخة تبرید معمول  یابد و ادامهراه می چگالندهنیز به 

 نظر چون کاهشپمپ بنابر هدف موردکند. با تغییر موقعیت جترفتار می

bP  های دیگری نیز طراحی سیستمتوان می ،ثر تبریدیافزایش ایا و
 د.نمو

 ایهای تبرید اجکتوری چندمرحلهچرخه 
د در شرایط متفاوت عملیاتی برای دستیابی به بهینة عملکرها این سیستم

، مدل اجکتور دو ]83و39[ 118گرازینی و همکارانباشند. بسیار کارآمد می
قسمت ، (9همانند شکل ) . در این مدلندای را پیشنهاد دادمرحله

 ثابت اجکتور دوم-ه و به قسمت سطحجدا شداجکتور اول دیفیوزر 
گردد. بخار فشار باالی مولد به دو قسمت تقسیم شده، متصل می
اول اجکتور گشته و با سیال  آن بعنوان سیال اولیه وارد مرحلة قسمتی از

جریان در مرحلة دوم شود. سپس ثانویه از تبخیرکننده مخلوط می
مخلوط بعنوان سیال اولیه با مابقی بخار مولد مخلوط شده و درنهایت، 

، ]04[ 119هی و همکاران یابد.جریان می چگالندهسیال مخلوط نهایی به 
را در برخی شرایط عملیاتی بهتر از عملکرد آنسیستم این با مطالعة 

های نوع دیگری از سیستم ای اعالم کردند.مرحلهسیستم تک 
شده توسط موازی پیشنهاد-ای، سیستم اجکتوری چندتاییچندمرحله

 باشد.می ]5[ 120سوکولوف و هرشگال

 
 ]1[ای ب( چرخة تبریدی سیستم الف( نمای اجکتور دو مرحله -( 9شکل )

 

( سیستمی شامل سه اجکتور که به صورت موازی قبل از 10در شکل )
کنید. در این سیستم اجکتورها است را مشاهده میقرار گرفته چگالنده

بستگی  چگالندهها به فشار کنند و عملکرد آنتک عمل میبترتیب و تک
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باشد، آنگاه اجکتور اول عمل  b1< P cPدارد. به این ترتیب که اگر 
باشد،   c< P b2P  اجکتور دوم؛ و اگر b2< P cP< b1Pکند و اگر می

*تایی فاقد کند. این سیستم سهآنگاه اجکتور سوم عمل می
bP باشد و می

تواند در ثابت افت عملکرد ندارد، بنابراین میهای هندسهمانند سیستم
 گیرد.ببازة وسیعی از فشارهای چگالنده مورد استفاده قرار 

 
موازی الف( پیکربندی  -تاییاجکتور سهسیستم تبرید  -( 10شکل )

 ]4[ فشار چگالنده -جرمیچرخه ب( نمودار نسبت 
 

 های اجکتوری با بیش از یک تبخیرکنندهچرخه 
سردساز با دماهای بمنظور داشتن چندین استفاده از چندین تبخیرکننده 

که به  سازافزایش فشار مکش فشرده فت. همچنینمتفاوت انجام گر
د. از دیگر نتایج آن بو انجامدمی mechCOPو بهبود  آنکاهش کار 

مسائلی چون بوجود آمده؛  بهبودهایها عالوه بر این سیستمالبته در 
تی عملیافرآیند طراحی،  پیچیدگی بیشتر و مشکالتی درافزایش هزینه، 

 121الکدار و همکاران. ]14[  باید در نظر گرفته شودسیستم  و کنترل
توانند به کمک دو شامل دو تبخیرکننده، که میخة ، با طراحی چر]42[

شیر انبساطی، در دماهای متفاوتی عمل کنند، سیستمی کاربردی برای 
. در این سیستم، برای جبران برخی از ندسردسازهای خانگی معرفی کرد

( 11گاز مطابق شکل )-از اجکتور گاز 122های ناشی از خفگیاتالف
شیر انبساطی  پس از چگالنده درابتدا مایع مبرد استفاده شده است. 

 جریان خروجی دوفازی دریابد. بداخل تبخیرکنندة اول جریان می
ایع و بخش م)سیال اولیه(  به اجکتور؛ بخار آن شده تفکیک 123زجداسا

فشار حاصل از ریزد. سپس بخار کمبداخل تبخیرکنندة دوم می آن
شود. ش میتبخیرکنندة دوم، بعنوان سیال ثانویه بدرون اجکتور مک

به دوباره ساز پس از فشردهاز اجکتور  درنهایت بخار مخلوط خروجی
 124الرنس و البلدر سیستم دیگری که توسط  د.گردمیبر چگالنده

، لذا به وجود ساز قرار گرفته، بررسی شد تبخیرکننده قبل از فشرده]43[
 های دیگری نیز شامل دو و(. سیستم12جداساز نیز نیازی نبود )شکل 

یا سه تبخیرکننده طراحی و آزمایش شدند اما بدلیل پیچیدگی در طراحی 
 و کاربردهای محدود مورد استقبال آنچنانی واقع نشدند.

 

 ]41[تبرید اجکتوری با دو تبخیرکننده سیستم  -( 11شکل )

 
ننده و بدون های تبرید اجکتوری با دو تبخیرکسیستم -( 12شکل )

 ]43[ جداساز

 

 های تبرید اجکتوری ترکیبی سیستم -5-4
های اشاره شده از عملکرد و بازده های ترکیبی از دیگر سیستمسیستم

باشند، که باعث گسترش کاربرد آنان نیز شده باالتری برخوردار می
 است.

  125تراکمی -چرخة ترکیب اجکتوری 

-های پیشنهادی، چرخة اجکتوری با کمک فشردهیکی از اولین ترکیب

، تعبیه شده میان تبخیرکننده و اجکتور بود، که در 126کنندهساز یا تقویت
طرح این امر بمنظور تراکم جریان . ]44[شود ( مشاهده می13شکل)

، ωن بود، که درنهایت به افزایش سیال ثانویه و درنتیجه افزایش فشار آ
انجامد. الزم بذکر است که در سیستم می COPو بهبود  eTکاهش 

گردد. ساز محاسبه میسیستم با مالحظة کار فشرده COPاین حالت، 
از منظر اقتصادی آن در اینجا مطرح  COPهمچنین تعریفی متفاوت از 

شود تعریف می mecCOPعملکرد مکانیکی یا شده که با عنوان ضریب
: 

(5-1)                             𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑒

𝑄𝑔+𝑊𝑝𝑢𝑚𝑝+𝑊𝑐𝑜𝑚
 

(5-2)                             𝐶𝑂𝑃𝑚𝑒𝑐 =
𝑄𝑒

𝑊𝑝𝑢𝑚𝑝+𝑊𝑐𝑜𝑚
  

   

 
 ]5[کننده ساز یا تقویتچرخة اجکتوری به کمک فشرده -( 13شکل )

کردن سیستم، بروز مشکالت کنترلی در جفت COPعلی رغم بهبود 
کننده ساز تقویتکننده و اجکتور بصورت سری، تاثیر منفی روانتقویت

روی عملکرد اجکتور و افزایش بار کاری چگالنده از جمله )روغن( بر 
( سیستم ترکیبی 14. در شکل )]5[باشد ها میمعایب موجود این سیستم

این سیستم از ترکیب  مطالعه و بررسی شده، آورده شده است.که دیگری 
چرخة اجکتوری معمول و چرخة تراکم بخار ساخته شده، که به وسیله 

-های این خنکاند. از ویژگیکاره بهم مرتبط شدهچندکنندة میانی خنک

توان به تبخیرکننده برای چرخة اجکتوری و چگالنده برای کننده می
کننده نوسانات در شرایط کاری متفاوت و چرخة تراکم بخار؛ تعدیل
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ساز بر روی های روانجداکنندة روغنی برای کاهش اثرات منفی چکه
در چرخة اجکتوری و  eTم با افزایش اجکتور اشاره کرد. این سیست

 شود.در چرخة تراکم بخار، سبب بهبود عملکرد سیستم می cTکاهش 

 
 ]5[ سیستم ترکیبی از دو چرخة اجکتوری و تراکم بخاری -( 14شکل )

ساز دیگر میان ، با اضافه نمودن یک فشرده]5[سوکولوف و هرشگال 
کرد تراکمی سیستم عمل(، به 14میانی و اجکتور در شکل ) کنندةخنک

های بسیار الزم بذکر است که اینچنین سیستمی بنابر پیچیدگیافزودند. 
( 3. در جدول )خود معطوف کرده استتوجه کمی را به برد محدود رو کا

هوانگ و  بینید.را می ی باالهاسیستمای از نتایج حاصل از خالصه
نمودند. در این ، نیز سیستم ترکیبی مشابهی را بررسی ]45[همکاران 

شود، ساز هدایت میسیستم، چرخة اجکتوری با گرمای خروجی از فشرده
-سرددرحالیکه سرمایش بدست آمده در چرخة اجکتوری، صرف پیش

گردد. هوانگ نشان داد سازی مایع مبرد از چگالنده در چرخة تراکمی می
-ضریبتوان به های عامل مناسب در دو چرخه میکه با استفاده از سیال

عملکرد باالتری دست یافت و عملکرد را بهبود بخشید. ژو و جیانگ 
با طراحی موازی همین سیستم مدل جدیدی را پیشنهاد دادند.  ]46[

دهند، که با انتخاب صحیح سازی شدة این مدل نشان مینتایج شبیه
 .باشدپذیر میامکان % 10تا  mecCOPسیال عامل، افزایش 

 

 ]1[خالصه نتایج عملکردی سیستم ترکیب اجکتوری و تراکمی  -( 3جدول )
بهبود 
 عملکرد

COP 
 مبرد در چرخة (C°شرایط عملیاتی )

intT eT cT gT اجکتوری تراکمی 

204% 767/0 1/10 8- 30 86 R114 R114 
219% 804/0 1/10 8- 30 86 R12 R12 

222% 812/0 1/10 8- 30 86 R22 R22 
- 850/0 9/38 4 50 76 R114 R114 
40% 420/0 25 5 35 80 R134a R718 

1450% 778/0 30 5 40 90 R11 R718 

- 630/0 30 5 40 90 R21 R21 
- 620/0 30 5 40 90 R21 R134a 
- 640/0 30 5 40 90 R21 R152a 

- 520/1 7/37 4 50 100 R142b R142b 

- 480/0 15 10- 30 85 R134a R142b 

137% 710/0 16 8 34 80 R134a R141b  
 

در روش دیگری از اجکتور در چرخة تراکم بخار بعنوان شیر انبساطی 
کار سبب کاهش کار الزم برای انبساط و استفاده شده است. این

 COPگردد، که منجر به بهبود ناپذیری فرآیند انبساطی میبرگشت
از شیرهای انبساطی . همچنین کاهش تلفات ناشی ]3[شود سیستم می
از مزایای جایگزینی اجکتور بعنوان شیر  127سازدمایی فشردهو اتالف فرا

. ]8[سازد باشد که استفاده از برخی مبردها را نیز ممکن میانبساطی می
های ها صورت گرفته و تاثیر سیالمطالعات بسیاری بر روی این سیستم

( 4است. در جدول ) عامل بر روی عملکرد آن مورد توجه قرار گرفته
 ای از این مطالعات آورده شده است.خالصه

  جذبی -چرخة ترکیب اجکتوری 

شوند. در بندی میهای تبرید جذبی موجود در دو نوع کلی تقسیمسیستم
افتد. در نوع ، جذب گاز در مایع اتفاق می128های جذبینوع اول سیستم

یع بر روی سطح دوم، که جذب فیزیکی خوانده شده، جذب گاز و یا ما
و  COPبودن های ترکیبی، باالگیرد. سادگی این سیستمجامد انجام می

بودن هزینة کلی سیستم و همچنین قابلیت استفاده از حال پاییندر عین
-جذبی را به یکی از سیستم -منبع گرمایی خورشیدی، چرخة اجکتوری

 های پرکاربرد مبدل ساخته است.

 ]3[های اجکتور انبساطی در چرخة تراکم بخار برخی از سیستم -( 4جدول )

mecCOP (°C )cT  (°C )eT  سیال عامل 

7/5- 3/5 30 15- 
R11,R12,R22 

R113,R114,R500 
R502,R717 

6- 5/4 37- 27 16- 8 R134a 

7/4- 4 30 15- R134a,R141b 
R142b,R404a 

2/6- 1/6 55- 35 5- - 15- R290,R600a,R717 

5/5- 3 50- 35 5 - 25- R134a 

5/6- 5/2 40- 30 45- - 55- R744,R717 

5/3- 6/2 55 40 R134 

4/2- 1/2 55 10 R134 

5/9- 5/0 90- 20 0 - 5- R134,R1234yf 

7- 3 55- 30 10- 10- R134,R1234yf  
 

 جذبی مایع -سیستم اجکتوری 
پیشنهاد  های اجکتوری و جذبی مایعبرای ترکیب سیستم کلیسه مدل 

 الف(،-15)شکل  ]47[توسط چن اول شده است. در مدل پیشنهادی 
و  130میان مبدل حرارتی محلول 129برای جایگزینی محدودکنندهاجکتور 

جریان، دو مدل، اجکتور عالوه بر مخلوط جاذب تعبیه شده است. در این 
رد سیستم افزایش عملک، که به کندنیز عمل می 131پیش جذبکن صورتب

فرشی و همکاران و گروسی ]84[ 132. جلینک و همکارانانجامدمی
 ند،پرداخت ای جذبی مایعمرحلهبا سیستم تک ، به مقایسة مدل اول]49[

ای مرحلهکه نتایج حاکی از برتری عملکرد سیستم ترکیبی از سیستم تک
 .بود

 
 ]1[ جذبی ب( مدل دوم-سیستم اجکتورالف( مدل اول  - (15شکل )
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، ]50[ها توسط سان و همکاران این سیستممدل دوم ترکیبی 
گیری ب(. در این مدل، اجکتور با قرار-15شد )شکل پیشنهاد داده 

میان مولد و چگالنده به افزایش نرخ جریان مبرد از تبخیرکننده 
سیستم عملکرد انجامد. بصورت تئوری، میزان افزایش ضریبمی

معمولی عملکرد ( نسبت به ضریبcombinedCOPترکیبی )
(convCOP( با نسبت )1+ωعنوان شد )ایشی ، که در مطالعات آزم

، با ]15[ 133الکسیس و رجداکیسهمچنین  ت.هم تأیید گش
های استفاده از آمونیاک و آب به بررسی مدل اول و دوم سیستم

ها نشان ها پرداختند. نتایج مطالعات آنترکیبی جذبی و مقایسة آن
 COPهای مساوی برای دمای مولد و تبخیرکننده؛ داد که در بازه

مدل دوم  COPبوده، درحالیکه  382/0تا  274/0مدل اول بین 

ا ، ب]25و35[ 134درنهایت ایمز و وو باشد.می 355/1تا  099/1بین 
(. در 16نهاد دادند )شکل را پیش هدف افزایش غلظت، مدل سوم

 ، بمنظورکنندهاز اجکتور برای تراکم بخار حاصل از غلیظ این مدل
مقدار  ات، استفاده شده است. نتایج آزمایشمحلول ایشگرم باز

COP  53[ را برای این سیستم ثبت کردند 03/1معادل با[. 
های دیگری نیز مطرح شدند که چندان رایج و مقایسههای نهسیستم

جذبی  -اجکتوری سیستممورد توجه زیادی قرار نگرفتند. بطور مثال 
توسط هونگ و همکاران پایین باال و دمابرای منابع گرمایی دماای دوگانه

، با تعبیة یک محفظة ]55[. سیروان و همکاران ، پیشنهاد شد]54[

و اثر  ωبمنظور بهبود  ،میان چگالنده و تبخیرکننده 135تبخیر ناگهانی
، سیستمی را طراحی نمودند. 136در سیستم هدایت خورشیدیتبریدی 

-مرحلهتک گانه و سیستم، با ترکیب اجکتور سه]65[ 137وردا و همکاران

، استفاده از ]57[ای جذبی به نتایج خوبی دست یافتند. عابد و همکاران 
کرد سیستم هبود عملشده برای بحرارت داخلی چرخه را بصورت احیا

، بر روی مقایسة میان چندین ]85[ 138ردی و مورتی پیشنهاد دادند و
 جذبی تحقیق نمودند. -سیال عامل متفاوت در سیستم اجکتوری

 

 
 ]52[ سیستم جذبی نوع اولمدل سوم ترکیب سیستم اجکتوری با  -( 16شکل )

 جامدجذبی  -سیستم اجکتوری 
ی متشکل از ترکیب یسیستم، ]60[و ژانگ و وانگ  ]59[لی و همکاران 

کردند. در این  تحقیق را (وری و جذبی جامدجکتا) دو چرخة جزئی
در  139، سرمایش در چرخة اجکتوری و فرآیند دفعیسیستم در طول روز

فرآیند تبرید در چرخة جذبی  د، و در طول شبافتچرخة جذبی اتفاق می
د. لی عنوان داشت، که با کاهش فشار و یا افزایش دمای دارخ می
با افزایش  سیستم COPهمچنین  افزایش خواهد یافت. COPجاذب، 

اما  ،]60[، گزارش شده است جذبی جامدمنفرد  نسبت به سیستم % 10
 .باشدتجربی برای صحت این ادعا در دست نمی ایمتاسفانه داده

  140قدرتی -چرخة ترکیب اجکتوری 

، یا گرماهای اتالفی ارزش-مؤثرتر از منابع حرارتی کم بمنظور استفادة 
-یکی از این سیستم های اجکتوری و قدرتی پیشنهاد شد.ترکیب سیستم

باشد، که در تحقیقات وانگ و می شده با اجکتورها چرخة رانکین ترکیب
از توربین میان مولد  سیستم. در این است بررسی شده ]16و26[ 141دای

. سیال اولیة اجکتور، بخار با فشار (17)شکل  و اجکتور استفاده شده است
و دمای باال، ابتدا توسط توربین منبسط گشته و منجر به تولید توان 

بر مبنای تحلیل  یابد. در ادامهشود و سپس به اجکتور راه می)قدرت( می
در جوشاننده و اجکتور  اگزرژی سیستم، درصد اتالف اگزرژی باالیی
 .]62[ ادعا شد %10/27بدست آمد و بیشینة بهینة اگزرژی سیستم 

، با مطالعه بر روی سیستم مشابه و استفاده از ]36[ 142ژنگ و ونگ
R245fa  بعنوان سیال عامل چرخة اجکتوری، به نتایج بهتری دست
ر گزارش کردند و تاثی %8/56ها بهینه اگزرژی سیستم را یافتند. آن
بندی در ترکیب بر روی عملکرد چرخه را بیان کردند. gTچشمگیر 

، توربین و اجکتور بصورت ]46[ 143جدیدی توسط اولیویرا و همکاران
و  kW  5 سازی تاموازی قرار داده شدند و عنوان شد که ظرفیت خنک

قابل دستیابی است. همچنین  kW 5/1توان الکتریکی تولیدی تا 
دو منظوره متشکل از دو چرخة مجزا، ، سیستمی ]65[الکسیس 

سازی نمود. چرخة قدرتی )رانکین( و تبرید اجکتوری را شبیه-بخاری
قدرتی با تولید انرژی الکتریکی و گرما و چرخة تبریدی با ایجاد 

سرد و گرم مناسب  فصولرمایش، این سیستم را برای استفاده در س
 MWان الکتریکی توتوان به از مشخصات این سیستم می. ساخته بود

 اشاره کرد. C 16-11=  eT°و  C 150=  gT،  °C 5=  cT°و  2
، بر روی ]66[توان در مطالعة حبیب زاده نتایج تحقیقاتی مشابهی را می

های عامل متفاوت مشاهده اجکتوری با سیال -سیستم ترکیب رانکین
 کرد.

 
 ]2[ )رانکین( و اجکتوری قدرتی سیستم ترکیبی -( 17شکل )

 یهای سرمایش اجکتوری هدایت خورشیدسیستم -5-5

های تبرید اجکتوری استفاده از سیستمگیر های چشماز مزیت
با  باشد. البتهمیرایگان خورشید ارزش مانند انرژی های کمحرارت
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طراحی و های ساخت و هزینه های اجکتور،توجه به مشخصه
تبرید  یهاسیستم عملکرد سیستم؛ کاربرد تهویة هوا برای

بردهای سرمایشی دیگر ربر کا اجکتوری هدایت خورشیدی

سیستم  kW 7. الزم بذکر است که نمونة واقعی ]2[یت دارد ارجح
خورشیدی در ساختمانی اداری در انگلستان -تهویة اجکتوری

 ]28[طراحی و نصب گشته است 
 های تبرید اجکتوری خورشیدی متداولسیستم 

های تبرید اجکتوری چندانی با سیستماز لحاظ پیکربندی تفاوت 
ها حرارت تابشی الف(. در این سیستم-18معمول ندارند )شکل 

از  و گرددجذب می 144)گرمای محرک( توسط گیرندة خورشیدی
شود. طریق سیال عامل واسطه )میانی( به مبدل گرمایی منتقل می

توان به دمای جوش باال، های سیال عامل میانی میاز مشخصه
خصوصیات انتقال حرارتی مطلوب اشاره نمود ویسکوزیته پایین و 

از آب با توان می C 100°تر از در دماهای پایینثال م. بطور ]3[

را ها سیستم بازده این .]4[ د، استفاده نمو145خورندهافزودنی مواد 

 :]2[د کنن( ارزیابی می3-4توسط معادلة ) 146عملکرد کلی نیز با

(5-3)              𝑪𝑶𝑷𝒐𝒗𝒆𝒓𝒂𝒍𝒍 = 𝜼𝒔𝒐𝒍𝒂𝒓𝑪𝑶𝑷𝒆𝒋𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 
نیز که به مشخصات  147لذا بر طبق این معادله بازده گیرندة خورشیدی

نقش  ی و شدت تابش خورشیدی بستگی دارد،گیرنده، شرایط عملیات
تاثیر و نقش  ،]67[هوانگ و همکاران  .]3[کند مهمی را ایفا می

ند. آنان با بررسی عملکرد نمودها را بر عملکرد سیستم بررسی گیرنده

اظهار را  overallCOPدر  solarηتاثیر بسیار  ،سه نوع گیرندة متفاوت
سیستم  اگزرژیتحلیل بر مبنای  ،]86[ 148سپریداساوا همچنین داشتند.

مقادیر اتالف موجود در گیرنده و  سازی آن پرداخت وبه بررسی بهینه
 .از کل اتالف سیستم عنوان کرد %16و  %51اجکتور را بترتیب 
، با بررسی تجربی سیستم خورشیدی ]69و07[ 149اسمیرچو و همکاران

شد، به ( هدایت میC 75°که با انرژی حرارتی دما پایینی )کمتر از 
نبود محدودیت فیزیکی برای بازة دمایی بدلیل نتایج مهمی دست یافتند. 

-بشمار میسیستم تبرید جذبی  این سیستم رقیبی برایکارکرد اجکتور، 

نیز تصدیقی بر  R600aبا سیال  تصدیق عملکرد باالی چرخه وآمد 
کاربرد تهویه هوا برای مصارف شخصی و همچنین  .این مدعی بود

، ]17[ 150گیو و شن این سیستم مورد توجه واقع گشت.تجاری 
سیستمی متشکل از گیرندة لوله تهی را برای تهویة هوای ساختمانی در 

در طول   = 48/0COP  شانگهای مطالعه نمودند. آنان به میانگین
های خورشیدی در ساعات کاری دست یافتند و عنوان داشتند که سیستم

-صرفه % 75سازی متداول، به بیش از های فشردهمقایسه با سیستم

، از ]27[ 151نهدی و همکارانرسند. مصرف الکتریسیته می جویی در
هشت سیال مبرد در سیستم تبرید اجکتوری خورشیدی استفاده نمودند، 

 21/0-28/0را به عنوان بهترین سیال عملکردی ) R717و 
= overallCOPنیز بصورت تئوری ]37[ 152( معرفی کردند. الخلیدی ،

  42/0هترین عملکرد را با به مقایسة چندین سیال عامل پرداخت و ب
COP = برایR113 .های تبرید خورشیدی سیستم گزارش کرد

معموال با ارجاع به مکان جغرافیایی و زمان استفاده در سال بررسی و 
توان به سیستم خورشیدی الکسیس گردند. بطور مثال میارزیابی می

ر و مقدا R134a، که در نواحی آتن در طول تابستان با سیال ]74[
101/0-011/0 = overallCOP ؛ و یا سیستم خورشیدی ارسوی و

در  R123، با منبع حرارتی کمکی و سیال عامل ]57[ 153همکاران
اشاره   overallCOP  =197/0منطقة ترکیه در ماه آگوست با مقدار 

 154سیستم خورشیدی تاشتوش و همکاران سازیکرد. همچنین شبیه
، نمونة دیگری overallCOP = 32/0-47/0در اردن، با مقدار  ]67[

-باشد. آنان به بررسی اثرات پارامترهایی چون اندازة تانک ذخیرهمی

وارگا و  ، نوع و مساحت گیرنده و شدت جریان نیز پرداختند.155سازی
ای ، سیستمی خورشیدی با آب را در مناطق مدیترانه]77[همکاران 

آب سیال مناسبی برای دماهای  ها عنوان داشتند کهنمطالعه نمودند. آ
 ،gT؛ کمینة 6/0تقریبی  COPبرای دستیابی به  باشد چراکهپایین نمی

°C 90 باشد، که نیازمند دمای تقریبیمی °C 100  در خروجی گیرنده
خورشیدی در  با تحقیق بر سیستمنیز ، ]78[خواهد بود. پریداساواس 
را بعنوان مقدار  = COP 48/0؛ R600aبانکوک با سیال عامل 

در این آزمایش از دو نوع گیرنده استفاده میانگین ساالنه گزارش کرد. 
اما ملزم به داشت  یهزینة نصب کمترکه  156گیرندة صفحه تختشد. 

 با مساحت 157شدهو گیرندة لوله تهی بود، منبع حرارتی کمکیاستفاده از 

 2m50 3ای گرمی با حجم تانک ذخیره وm 2 ه عملکرد ضعیفتری ک
 بینید.( می5های اشاره شده را در جدول )خالصة سیستم داشت.

 تانک ذخیره اجکتوری خورشیدی باهای سیستم 
تواند موضوعی های خورشیدی میافکنی تابشتغییرات در شدت پرتو
های اجکتوری خورشیدی باشد. زیرا سبب تغییر بسیار حیاتی در سیستم

-بینی شدة آن میاز مقدار پیش COP، و درنتیجه انحراف gTمقدار 

توان تا حدودی ای میذخیره کمکی. با استفاده از سیستم حرارتی شود
ای سیستم ذخیره مشکل مربوط به منبع حرارتی متغیر را کاهش بخشید.

برای تضمین شرایط عملیاتی تقریبا ثابت و عملکرد سرمایشی باال، باید 
-ای میهای ذخیره. این تانک]79[یرات دمایی باشد دارای حداقل تغی

توانند به دو صورت در چرخة تبرید خورشیدی بکار برده شوند. بصورت 
ای گرم در سمت گیرندة خورشیدی سیستم و یا تانک تانک ذخیره

ای سرد در سمت اجکتوری سیستم و نزدیک به تبخیرکننده ذخیره
 ب(.-18)شکل 

 

همراه تانک ب( به چرخه خورشیدی متداولالف( حالت  -( 18شکل )

 ]74[ ذخیره

 ای گرم سیستم خورشیدی با تانک ذخیره 
سازی سیستمی خورشیدی با تانک ، با شبیه]80[ 158ویدال و همکاران

آب گرم و منبع حرارتی کمکی، به مطالعة آن پرداختند. در این تحقیق 
شد، و تاثیر اندازة  پارامترهای مؤثر بر تعیین اندازة بهینه سیستم مطالعه

تانک ذخیره بر سایز منبع حرارتی کمکی و همچنین بر مقدار گرمای 
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حاصله از گیرندة خورشیدی بترتیب زیاد و کم عنوان شد. دورانتس و 
، دینامیک رفتار حرارتی سیستمی خورشیدی با تانک ]44[ 159همکاران

ازده سازی نمودند. نتایج به میانگین برا شبیه R142bگرم و سیال 
چوبیان و همکاران انجامید. گل overallCOP  =34/0و  21/0ساالنه 

و تانک ذخیرة آب گرم، برای کارکرد  R141، سیستمی با سیال ]81[
سازی کردند. در ساختمانی اداری در تهران را بصورت دینامیکی شبیه

COP در میانة روز و  1/0ا و در ساعات انتهایی روز این سیستم در ابتد
 یافت.افزایش می 7/0قدار تا م

 ]3[های اجکتوری خورشیدی شرایط عملیاتی و عملکرد سیستم -(5جدول )

COP 
cT 
(°C) 

eT 
(°C) 

(°C)gT  سیال عامل 

42/0 
50- 
40 

18- 10 100- 60 
R11,R12,R11

3 
R114,R717 

4/0- 2/0 37 15- 5 125- 85 R600 

2/0- 03/0 
40- 
32 

0- 10- 92- 82 R134a 

2/0 30 12 85 R123 

4/0- 3/0 35 15 90 R134a,R141b 
R142b,R152a 

2/0- 15/0 
32- 
22 

7- 4 64- 50 R600a 

34/0 30 10- 105 R142b 
39/0 32 8 80 R141b 

55/0- 1/0 
40- 
30 

15- 5 110- 90 R718 

5/1 
40- 
20 

14- 2 110- 80 R141b 

5/0 
30- 
21 

10- 
5/2 

135- 
110 

R718 

58/0- 2/0 
29- 
21 

9 83 R600a 

67/0- 
59/0 

40- 
28 

12- 8 100- 80 R717,R134a 

R600,R600a 

7/0- 1/0 8 35 85 R141  
 

 ای سرد سیستم خورشیدی با تانک ذخیره 
سازی سیستم تبرید اجکتوری خورشیدی در الجزایر، با اضافه و شبیه

، انجام ]82[ 160دیاکونو و همکارانای سرد توسط حذف تانک ذخیره
 دنیسبخش بود. تنها نتایج سیستم شامل تانک رضایتگرفت؛ که 

، به بررسی اثر افزودن تانک سرد به سیستمی با اجکتور هندسه ]83[
 % 8-13متغیر پرداخت؛ که نتایج گویای افزایش کسر خورشیدی تا 

( مشخصات 6بیش از مقادیر آن برای سیستم متداول بودند. جدول )
های مورد ای را در سیستمیرههای ذخهای خورشیدی و تانکگیرنده

 استفاده آورده است.

 

 

 

 

 های فناوری تبرید اجکتوریکاربرد -6
به کاربردهایی از اجکتور در صنایع متفاوتی اشاره شد،  2.3.3در بخش 

اما حال با اشاره به کاربردهای چرخة تبریدی آن در صنایع، مصارف 
پردازیم. همانطور که مشهود است، عملکرد غیرصنعتی و غیره می

تواند در کاربردهای مختلفی باشد که میسرمایشی هدف چرخه می
های ز این سیستم در سردسازی یخچالصرف گردد. بطور مثال استفاده ا

کوچک بمنظور حفظ و نگهداری داروهای خاصی که باید در شرایط 
دمایی پایینی باقی بمانند، مفید و کارا بوده است. همچنین دیگر مصارف 

های صنعتی صنایع بوده، های خاصی از قسمتسیستم مربوط به بخش
کننده نیز یستم خنککه مقدار گرمای اتالفی آنان باال و نیاز به س

های تبرید اجکتوری که شود. اما مهمترین کاربرد سیستماحساس می
باشد. ای میعملکرد آنان بدست آمده، در صنایع تهویهبدلیل تاثیر ضریب

منظور البته تهویة مطبوع هوا است و این کاربرد به مصارف خانگی 
نجات و حتی های وسیع و کارخامحدود نبوده، بلکه در اکثر ساختمان

خودروها و مصارف صنعتی نیز مورد استفاده واقع شده، چنانچه قبال هم 
ها از حرارت ایم. همچنین قابلیت استفادة این سیستمبه آن اشاره کرده

خورشیدی بمنظور منبع انرژی چرخه، توانسته است کاربردهای دیگری 
به سرمایش توان از آن جمله ها اضافه نماید؛ که مینیز به این سیستم

خورشیدی در مناطق گرم و خشک و تهویة هوا با استفاده از انرژی 
 خورشید هم اشاره کرد.

 بندیجمع -7
های اجکتور بعنوان دستگاهی بدون نیاز به الکتریسیته و همچنین مزیت

-ساز در سیستمتواند جایگزین مناسبی برای فشردهگیر دیگر، میچشم

اجکتوری بدین منظور، با قابلیت  های سرمایشی باشد. چرخة تبرید
شود. در رابطه با بازده و عامل متنوع طراحی می هایاستفاده از سیال

توان به تاثیر مشخصات ابعادی و هندسة اجکتور، نوع عملکرد سیستم می
های تبرید سیستم شرایط عملیاتی بر کارایی چرخه اشاره نمود.مبرد و 

 ]3[های خورشیدی های خورشیدی در سیستممشخصات گیرنده -( 6جدول )

 بازده )%(
مساحت 

(2m) 

شدت تابش 
خورشیدی 

(2kW/m) 

گیرنده خورشیدی و 
 ایسیستم ذخیره

48 - 7/0 
گیرنده صفحه تخت با 
سطح انتخابی دوبار 

 صیقل شده

 گیرنده لوله تهی شده 536/0 -838/0 - 9/31 -7/50

 گیرنده لوله تهی شده 2/0 -896/0 7/19 -5/21 28 -36

40 - 875/0- 351/0 
گیرنده صفحه تخت با 
سطح انتخابی یکبار 

 صیقل شده

52 18 311/0 
گیرنده لوله تهی شده و 

 ای گرمتانک ذخیره

47 50 - 
گیرنده لوله تهی شده و 

 ای گرمتانک ذخیره

- 50 8/0 
گیرنده لوله تهی شده و 

 ای گرمتانک ذخیره

- 15 9/0- 2/0 
گیرنده لوله تهی شده و 

 ای گرمتانک ذخیره

 گیرنده لوله تهی شده 2/0 -1/1 60 -70 52/0 -92/0

 گیرنده لوله تهی شده 1/0 -9/0 - 10 -65
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بسیار بدلیل ضعف عملکردی تغییر  هایاجکتوری معمول با وجود قابلیت
های پیشرفته، چندجزئی و غیره را بوجود آوردند. همچنین یافته و سیستم

بخاری و های تبریدی چون تراکمها با دیگر سیستمبا ترکیب این سیستم
های سرمایشی با کارایی باالیی بوجود آمده و مورد تحقیق جذبی سیستم

های ذکر شده بصورت اری از سیستمقرار گرفتند. الزم بذکر است بسی
های تجربی و آزمایشات عملی در این زمینه تئوری بررسی شده و داده

است. لذا امیدواریم در تحقیقات آینده محققان، اطالعات محدود بوده 
ها بدست آمده و پیشرفت کاربردی در صنعت کاملتری از این سیستم

های عف موجود و زمینهتبریدی را شاهد باشیم. در این راستا نقاط ض
تحقیقاتی مورد نیاز برای مطالعات بیشتر محققان بصورت زیر پیشنهاد 

 شود :می
سازی از اجکتور و تعیین ابعاد و مشخصات دیگر بصورت بهینه . مدل1

 بمنظور رسیدن به حداکثر عملکرد
شرایط  و های دوفازیجریانهای ناپایا، بررسی عواملی چون جریان. 2

 ها بر عملکرد سیستمو تاثیر آن متغیر در داخل اجکتورعملیاتی 
کننده در شرایط خارج از طراحی و های عمل. بررسی و تحقیق سیستم3

 بهبود عملکرد آنان 
خطر برای محیط و همچنین ایمن و بیعامل  های. بررسی سیال4

 های مبردی جدید و مطالعة اثرات ترمودینامیکی آنانمخلوط

های تبریدی و اجکتوری در دیگر چرخه فناوریده از . بررسی استفا5
 های ترکیبی جدیدمطالعة سیستم

های اجکتوری هدایت خورشیدی و مطالعة . گسترش کارایی سیستم6
 رهای مکمل برای منبع دمایی متغیسیستم
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