
 مجلة الجامعة األسمرية للعلوم األساسية والتطبيقية                                  

 6112، يونيو  (1، العدد )( 1السنة )

 
 

22 
 

دراسة تأثير درجة حرارة االمتصاص وفاعلية المبادل الحراري للمحلول على أداء 

 )ماء-الليثيوم منظومة تبريد امتصاصي أحادية المفعول ) بروميد

 

د أبوالقاسم البشير عبدالدائممحم
(maa273@yahoo.com)

 ، فاطمة محمد أحمد الغول

جامعة سبها –كلية العلوم –قسم الفيزياء
 

 الملخص

منظومات التبريد االمتصاصي تعمل بالحرارة ذات المستوي المنخفض وتتوفر بتقنيات امتصاص متعددة 

االستعمال، من جانب  التبريد األنضغاطية الشائعة واستخدامها يمثل خيارا بيئيا واقتصاديا بديال لمنظومات

أخر منظومات التبريد االمتصاصي لها معامالت أداء متدنية وهذا جعلها مجال اهتمام المختصين لغرض 

الكشف والتعرف على معايير التشغيل المؤثرة عليها، تقدم هذه الورقة دراسة نظرية لمنظومة تبريد 

ماء( وتهدف إلى التعرف على تأثير درجة حرارة -بزوج )بروميد الليثيومامتصاصي أحادية المفعول تعمل 

االمتصاص وفاعلية المبادل الحراري للمحلول على أدائها، أجريت هذه الدراسة باستخدام قيم متغيرة لدرجة 

حرارة الماص عند ضغط سفلي ثابت وقيم مختارة ومحددة لفاعلية المبادل الحراري للمحلول، أوضحت 

ج المتحصل عليها أن خفض درجة حرارة الماص عند ضغط سفلى ثابت يقلل من تركيز المحلول النتائ

الضعيف، وأوضحت أيضا أن أفضل معامالت األداء للمنظومة المقترحة تتحقق عند مستوى الضغط العلوي 

اص، كما األول وباستخدام درجة حرارة تكثيف منخفضة تحقق التبريد الدوني ومساوية لدرجة حرارة االمتص

 أوضحت أن رفع فاعلية المبادل الحراري للمحلول يحسن من معامل أداء المنظومة المقترحة.

 

 عناصر الدراسة

 األداء  أنظمة التبريد االمتصاصي، معامل(COP)، تقنيات االمتصاص المتاحة، البرنامج الحاسوبي

 .Engineering Equation Solver (EES) 
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 مقدمة ومراجعة 1

بريد االمتصاصي تعمل بالحرارية منخفضة المستوى التي يمكن استعادتها من األنظمة الحرارية منظومات الت

المختلفة أو الحصول عليها مباشرة من مصادر حرارية متاحة ذات مستوى متدني مثل الطاقة الشمسية وطاقة 

ى مصادر الوقود حرارة جوف األرض وغيرها، وكنتيجة منظومات التبريد االمتصاصي تساهم في الحفاظ عل

األحفوري المحدودة وتقلل من كميات نواتج االحتراق المنبعثة في الجو، كما أن لها أزواج عاملة صديقة للبيئة 

وال تسبب في تآكل طبقة األوزون، تتميزمنظومات التبريد االمتصاصي بالهدوء وقلة الضوضاء لعدم احتوائها 

رنةً بأنظمة التبريد األنضغاطية، إلى أكثر من ذلك منظومات على أجزاء متحركة وتكلفة صيانتها منخفضة مقا

التبريد االمتصاصي متوفرة بتقنيات امتصاص متعددة ومالئمة لتكوين أنظمة حرارية مشتركة متنوعة اإلنتاج 

.علي الجانب اآلخر منظومات التبريد االمتصاصي لها تكلفة عالية ومعامالت أداء منخفضة وتطور [8-1]

تصاص بها ضاعف من عدد القطع المستخدمة في تكوينها مما أدى إلي زيادة تعقيدها وصعوبة تقنيات االم

 التحكم في تشغيلها ورفع تكلفتها.

إن منظومة التبريد االمتصاصي أحادية المفعول هي منظومة التبريد االمتصاصي األساسية وهي األكثر 

نظومات التبريد االمتصاصي األخرى المطورة، شيوعا واستخداما نظرا لبساطتها وقلة تكلفتها مقارنة بم

أجريت عدة دراسات على منظومة التبريد االمتصاصي أحادية المفعول لغرض فهم وتحديد الظروف 

التشغيلية المثلى لها وخلص أغلبها إلى أن رفع درجة حرارة التشغيل بالمولد يحسن من أدائها، ولكن مستويات 

. كما أجريت وبشكل مغاير [9-17]ل قطعي وال تزال مجال بحث درجات حرارة تشغيلها لم تحدد بشك

مجموعة من الدراسات اهتمت بإدخال تعديالت على مكونات منظومة التبريد االمتصاصي أحادية المفعول 

أمال في الرفع من أدائها، وكان من أهمها استخدم القاذف الحراري في مواضع مختلفة بين القطع المكونة 

. وفي تطبيق مخالف [18-22]الذي قلل من ارتباط هذه القطع ببعضها وحسن من أدائها للمنظومة األمر 

في مواضع مختلفة من المنظومة باإلضافة  (flash tank) ادخل عدد من المبادالت الحرارية وخزان التفريغ

إلى تغيير مسارات المائع العامل بداخلها بهدف استثمار الحرارة داخليا إلى أقصى حد ممكن، وترتب على 

. من جانب آخر أنجزت دراسات اختبرت منظومة التبريد االمتصاصي [24,23]ذلك تحسن معامل األداء

-31] والسوائل األيونية   [25-28]مختلفة مثل المحاليل الملحيةأحادية المفعول باستخدام أزواج عاملة 

لغرض تحديد المائع المالئم الذي يحقق أفضل معامالت أداء ويطيل  [34,32]ومحاليل ثنائية مختلفة [29

آمونيا و -عمر المنظومة ويساهم في الحفاظ على البيئة، وحسب النتائج المتحصل عليها يبقى زوجي )ماء
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ماء( هما األكثر استخداما في منظومات التبريد االمتصاصي وال يزال البحث عن الموائع -يومبروميد اللث

 البديلة مجال اهتمام.

إن أداء منظومة التبريد االمتصاصي أحادية المفعول بشكل عام ال يتأثر فقط بكيفية تركيب المنظومة ونوع 

بل يتأثر أيضا بظروف تشغيلية أخرى مثل درجة المادة العاملة بداخلها ودرجة حرارة التشغيل المستخدمة، 

حرارة التكثيف ودرجة حرارة االمتصاص ومستويات الضغوط العاملة وكفاءة القطع المكونة، سنقوم في هذه 

الدراسة بالتحقق من تأثير درجة حرارة االمتصاص بالماص وفاعلية المبادل الحراري للمحلول على أداء 

(، وسيتم انجاز ذلك 1ماء( المقترحة )شكل -ادية المفعول )بروميد الليثيوممنظومة التبريد االمتصاصي أح

باستخدام قيم مختارة ومتغيرة لدرجات حرارة الماص وفاعلية المبادل الحراري للمحلول، لقيم محددة لدرجات 

 حرارة المولد والمكثف ولمستويين للضغط العلوي.

 وصف النموذج 2

 -و منظومة تبريد امتصاصي أحادية المفعول تعمل بمحلول )بروميد الليثيومالنموذج المقترح لهذه الدراسة ه

،  (Condenser)، مكثف (Absorber)صمت، م (Desorber)ماء( وتتكون من مولد

 Heat)ومبادل حراري   (Two valves)، صماما تمدد (Pump)، مضخة(Evaporator)مبخر

Exchanger)  مقترحة بمستويين للضغط، الضغط العلوي وهو(، تعمل المنظومة ال1) شكلبال كما هو 

والضغط السفلي وهو الضغط العامل  الضغط العامل بالمولد والمكثف )ضغط التشبع لدرجة حرارة المكثف(

بالمبخر والماص)ضغط التشبع لدرجة حرارة المبخر(، يتم ضخ المحلول بواسطة المضخة من الماص عبر 

فيه عملية التسخين، ويتم من خالل هذه العملية فصل كمية من بخار  المبادل الحراري إلى المولد الذي تتم

الماء )فصل المبرد( الذي يتدفق إلى المكثف حيث يتم تكثيفه إلي سائل، بعدها يمر الماء المكثف عبر صمام 

التمدد للمبرد ويصل إلى المبخر بضغط ودرجة حرارة منخفضين، يتبخر الماء في المبخر نتيجة امتصاصه 

ارة من حمل التبريد، بعد ذلك يغادر بخار الماء إلى الماص فيعمل المحلول القوي التركيز العائد من الحر

المولد عبر المبادل الحراري على امتصاصه، وكنتيجة يُصبح المحلول ضعيف التركيز ويُعاد ضخه بواسطة 

 المضخة، وهكذا تستمر عملية تدوير الزوج العامل في المنظومة.
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 ماء( المقترحة. -)بروميدالليثيوم منظومة التبريد االمتصاصي أحادية المفعول (:1الشكل )

 

 الرموز

 اواًل: الرموز العلوية

 المعنى       الرمز               

 COP    معامل األداء 

Eff      الفاعلية للمبادل الحراري 

F         نسبة التدوير 

h           األنثالبي(kJ/kg) 

  ṁ                    الكتلة(kg/s) 

P           الضغط(kPa) 

      
.

Q               كمية الحرارة(kW) 

 T                      درجة الحرارة(
o
C) 

 v                      الحجم النوعي(m
3
/kg) 

  Ẇ                   الشغل(kW) 

 

 

x      ي المحلول تركيز بروميد اللثيوم ف(%) 

 ثانياً: الرموز السفلية

 المعنى الرمز  

a       صمتالم 

c       المكثف 

d       المولد 

  e       المبخر 

        H           العلوي 

 L                   السفلي 

p       المضخة 

    HX    المبادل الحراري للمحلول 

 نقاط الحالة بالمنظومة  10-1
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 الحراري للنموذجالتحليل 3

( 1ماء( كما هو موضح في الشكل ) -تتكون منظومة التبريد االمتصاصي أحادية المفعول )بروميدالليثيوم

 -ويمكن وصف عملياتها كالتالي:

 صمتالم 

تتم عملية امتصاص البخار القادم من المبخر داخل الماص بواسطة المحلول القوي العائد من المولد وينتج 

 -مية الحرارة الناتجة من عملية االمتصاص تُحسب:عن ذلك حرارة، ك

           (1    )   
11

.

66

.

0101

..

hmhmhmQa  

 المضخة 

تقوم المضخة بضخ المحلول من الماص الى المولد عبر المبادل الحراري للمحلول ويُحسب الشغل الالزم 

 -لعملية الضخ كاألتي:

             (2(                         
 

 
.

121

..

hhmw p  

      (9 )                         ecp ppvmw  11

..

 

 

 المبادل الحراري للمحلول 

داخل المبادل الحراري للمحلول يستخلص المحلول الضعيف التركيز جزء من كمية الحرارة التي يحتويها 

الُمعطاة بالمولد، تٌحسب فاعلية المبادل المحلول القوى التركيز الخارج من المولد، وهذا يقلل كمية الحرارة 

 -الحراري للمحلول وفق العالقة اآلتية:

      (4                                 )
24

54

TT

TT
Eff HX




 

 المولد 

 -موازنة كتلة المحلول والمبرد بالمولد هي:
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      (2                                  )7

.

4

.

3

.

mmm  

 -وازنة الكتلة بداللة تركيز بروميدالليثيوم في المحلول هي:م

     (2              )     77

.

44

.

33

.

. xmxmxm  

تتم داخل المولد عملية التسخين للمحلول الضعيف وينتج عن ذلك فصل المبرد، كمية الحرارة الالزمة 

 -لذلك تحسب:

       (7)           
33

.

77

.

44

..

hmhmhmQd    

 المكثف 

 -كمية الحرارة المستخلصة من عملية التكثيف تُحسب:

                 (2                            ))( 877

..

hhmQc    

 الصمامات 

           -ناتج عملية التمدد خالل صمام التمدد للمحلول:

                                (3              )                           65 hh 
    

 -ناتج عملية التمدد خالل صمام التمدد للمبرد:

                            (11                )                              98 hh  

 المبخر 

 -التبريد كاألتي: يتم داخل المبخر تبخير المبرد نتيجة امتصاصه حمل التبريد و يُحسب حمل

                                  (11                        )     9109

..

hhmQe  

تُعرف نسبة التدوير بأنها النسبة بين كمية المحلول الخارج من الماص إلى كمية البخار الداخل إلى المكثف 

 -ويمكن حسابها من العالقة اآلتية:
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                                  (12                                          )
7

.

3

.

m

m
F  

                                  (19                                       )
34

4

xx

x
F


 

   معامل األداء 

 -بالعالقة التالية :يُحسب معامل أداء المنظومة )بعد إهمال شغل المضخة لصغره( 

                      (14                                        )
d

e

Q

Q
COP  

 

 الفرضيات 4

 -أُجريت هذه الدراسة بناءاً على الفرضيات التالية:

o .التدفق منتظم ومستقر داخل المنظومة المقترحة والفقد في الضغط مهمل 

o  حرارياً تاما وعليه ال يحدث تبادل حراري بين المنظومة والمحيط.المنظومة معزولة عزال 

o 30).الضغط العلوي للمنظومة هو ضغط التشبع لدرجة حرارة المكثف المختارة
o
C, 40

o
C)  

o 4)الضغط السفلى للمنظومة هو ضغط التشبع لدرجة حرارة المبخر المختارة
o
C). 

o ى لكل حالة تشغيلية.درجة حرارة المولد متغيرة وهى درجة الحرارة القصو 

o (.1درجة حرارة االمتصاص متغيرة )الجدول 

o (.1ُخفضت درجة حرارة المكثف للحصول على تبريد دوني )الجدول 

o .تركيز المحلول القوي ونسبة التدوير نواتج لظروف التشغيل 

o .التركيز الضعيف ناتج درجة حرارة الماص والضغط السفلى 

o  ُ(.0.65تيرت لتكون )فاعلية المبادل الحراري للمحلول اخ 

o ( 1الكتلة المتدفقة داخل المنظومة المقترحة فرضتkg/s.) 
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 النتائج والمناقشة 5

 -النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة تمت مناقشتها كالتالي:

 درجة حرارة االمتصاص 1.5

                       صاصاختبرت منظومة التبريد االمتصاصي المقترحة باستخدام قيم مختلفة لدرجة حرارة االمت

 -)عند ضغط سفلى ثابت( ولمستويين للضغط العلوي كما هو موضح بالجدول التالي:

 (:المعايير التشغيلية المختارة ومدى درجات حرارة االمتصاص للمنظومة المقترحة.1الجدول )

PL(kPa) PH(kPa) Tc(
o
C) Ta(

o
C) Td (

o
C) Te(

o
C) 

 

 

 

0.814 

 

 

4.25 

 

30 

 

30-40 

 

75 

 

 

 

4 

 

 

 

20 

 

20-30 

 

65 

 

 

7.38 

 

 

40 

 

30-40 

 

95 

 

30 

 

30-40 

 

95 

 

 مستوى الضغط  العلوي األول 

(، يبين الشكل 2تأثير درجة حرارة االمتصاص على معامل األداء للمنظومة المقترحة ممثل في الشكل )

ضغط سفلى ثابت، رفع درجة تناقص معامل أداء المنظومة المقترحة مع رفع درجة حرارة االمتصاص ب

حرارة االمتصاص يسبب في زيادة تركيز المحلول الضعيف الداخل للمولد )تناقص كمية المبرد 

من كمية الحرارة المعطاة  المنفصلة( وأيضاً يسبب زيادة أنثالبي المحلول الضعيف األمر الذي يقلل

Td=75بالمولد، عندما تكون درجة حرارة المولد ثابتة لهذه الحالة )
o
C,65

o
C وكنتيجة فإن تدنى معامل ،)

أداء المنظومة المقترحة يعود لمعدل االنخفاض المنتظم في كمية التبريد المنتجة والذي هو اكبر منه في 

كمية الحرارة المعطاة، كما نالحظ من الشكل أن اكبر معامل أداء يكون عند تساوى درجات حرارة 

اء للمنظومة المقترحة في الحالة األولى عندما تكون المكثف والماص، حيث كان أقصى معامل أد

(Ta=Tc=20
o
C( لدرجة حرارة تشغيلية قصوى )Td=65

o
C وفي الحالة الثانية عندما تكون )

(Ta=Tc=30
o
C لدرجة حرارة تشغيلية قصوى )(Td=75

o
C) وكنتيجة وللحصول على أفضل معامل ،
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باستخدام درجة حرارة منخفضة للماص أداء يجب تشغيل منظومة التبريد االمتصاصي المقترحة 

 ومساوية لدرجة حرارة المكثف.

 

عند                                       (: معامل أداءالمنظومة المقترحة مع درجة حرارة االمتصاص 2الشكل)

.(Td=75
o
C, Tc=30

o
C, Te=4

o
C, PH=4.2kPa) 

حرارة االمتصاص ولقيم مختارة لدرجات حرارة كتلة المبرد المنفصلة بالمولد ونسبة التدوير مع درجة 

(، تبين النتائج الموضحة بالشكل انخفاض كتلة 9المولد والمكثف )لضغط علوي ثابت( موضحة بالشكل )

المبرد المنفصلة مع ارتفاع درجة حرارة االمتصاص )عند ضغط سفلى ثابت( وزيادة نسبة التدوير 

ب في انخفاض كمية التبريد المنتجة مما يؤدى إلى تدنى كنتيجة، انخفاض كمية المبرد المنفصلة يسب

 معامل أداءالمنظومة المقترحة.

 

                                              عند(: كتلة المبرد المنفصلة من المحلول ونسبة التدوير مع درجة حرارة االمتصاص 9الشكل )

(Td=75
o
C, 65

o
C, Tc=30

o
C, 20

o
C, Te=4

o
C, PH=4.2kPa). 
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( يوضح التغير في تركيز بروميدالليثيوم في المحلول الضعيف الداخل للمولد مع درجة حرارة 4الشكل )

االمتصاص )عند ضغط سفلى ثابت(، ناُلحظ زيادة تركيز بروميدالليثيوم في المحلول الضعيف الداخل 

 للمولد مع رفع درجة حرارة الماص )نقص في كمية المبرد المنتجة(.

 

عند                المحلول الضعيف مع درجة حرارة االمتصاص بروميد اللثيوم في (: تركيز 4)الشكل 

(PH=4.2kPa, Te=4
o
C). 

 مستوى الضغط العلوي الثاني 

Tc=30( توضح تدنى معامل أداء المنظومة المقترحة لكال الحالتين )2النتائج الممثلة في الشكل )
o
C, 

40
o
Cص بضغط سفلي ثابت، وتوضح أيضا أن أفضل معامل أداء ( مع رفع درجة حرارة االمتصا

وتوضح  (،(PH=7.38عند ضغط علوي ثابت  يتحصل عليه باستخدام درجة حرارة منخفضة للمكثف

كذلك النتائج أن أفضل معامل أداء للمنظومة المقترحة وفق الشروط المختارة لهذه الحالة يكون عند 

Ta=Tc=30درجات حرارة منخفضة للماص والمكثف )
o
C( إال أن درجة حرارة المكثف ،)Tc=30

o
C )

هي درجة حرارة تبريد دوني للمبرد، وكمحصلة فأن الحصول على أفضل معامل أداء من المنظومة 

المقترحة يتطلب تشغيلها بدرجة حرارة امتصاص منخفضة بالماص ودرجة حرارة بالمكثف تحقق التبريد 

( ويكون COP=0.84ل معامل أداء للمنظومة المقترحة هو )الدوني للمبرد، وبالمقارنة نالحظ أن أفض

( ودرجات حرارة منخفضة ومتساوية PH=4.25kPaعندما تعمل المنظومة المقترحة بضغط علوي )

Ta=Tc=20)بالمكثف والماص )
o
C من الجهة األخرى عندما تكون درجة حرارة االمتصاص ،
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بالمنظومة المقترحة )
o
C41 (Ta=يجب تشغيلها بضغط عل( وي مقدارهPH=7.38kPa)  وبدرجة حرارة

Tc=30منخفضة للمكثف )
o
C.لتحقيق أكبر معامل أداء لها ) 

 
 عند                                       معامل أداءالمنظومة المقترحة مع درجة حرارة االمتصاص :(2) الشكل

.(Td=95
o
C, Tc=30

o
C, 40

o
C, Te=4

o
C, PH=7.38kPa)  

 

( تبين تناقص كتلة المبرد المنفصلة من المحلول الضعيف  بالمولد مع ارتفاع 2ة في الشكل )النتائج الممثل

درجة حرارة االمتصاص )عند ضغط سفلى ثابت ومساوي للحالة السابقة( فيما نسبة تدوير المحلول تزداد 

تلة المبرد المنفصلة على الجانب األخر، وبالمقارنة ووفق الشروط التشغيلية المختارة لهذه الحالة نجد أن ك

 (.9تفوق قليالً تلك المنفصلة في حالة مستوى الضغط العلوي األول )شكل 

 

                                             عند (: كتلة المبرد المنفصلة من المحلول ونسبة التدوير مع درجة حرارة االمتصاص2الشكل )

.(Td=95
o
C, Tc=30

o
C, 40

o
C, Te=4

o
C, PH=7.38kPa)   
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( زيادة تركيز بروميدالليثيوم في المحلول الضعيف الداخل للمولد مع ارتفاع درجة 5نالحظ في الشكل )

حرارة االمتصاص بالماص، وبالمقارنة نالحظ تساوي القيم في الحالتين األولى والثانية نتيجة تساوي 

أن نسبة تركيز المحلول  درجات حرارة االمتصاص وثبوت الضغط السفلى بالمنظومة المقترحة، أي

 الضعيف ال تتأثر بتغير الضغط العلوي للمنظومة المقترحة. 

 

 عند درجة حرارة االمتصاصمع المحلول الضعيف بروميد اللثيوم في (: تركيز 5الشكل )

 .(Te=4
o
C, PH=7.38kPa) 

 فاعلية المبادل الحرارى للمحلول  .52

باستخدام قيم مختلفة لفاعلية المبادل الحرارى للمحلول  إختبرت منظومة التبريد االمتصاصي المقترحة

، زيادة على الظروف التشغلية الموضحة بالجدول التالى ولمستويين (0.65 ,0.75 ,0.8)حيث كانت 

 -للضغط العلوي:

 (: المعايير التشغيلية المختارة ومدى درجات حرارة المولد لمستويين للضغط العلوي.2الجدول )

PL(kPa) PH(kPa) Tc)
o
C( Ta(

o
C) Td (

o
C) Te(

o
C) 

 

 

1.214 

 

 

4.22 

 

21 

 

21 

 

22-21 

 

 

4  

5.92 

 

91 

 

91 

 

32-51 
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( تبين تحسن معامل أداء المنظومة المقترحة بزيادة فاعلية المبادل 2النتائج الموضحة في الشكل )

، من جهة 1.2دل (عندما تكون فاعلية المبا=1.22COPالحراري للمحلول حيث يصل معامل األداء إلى )

 أخرى يبين الشكل تقلص مدى درجات حرارة التشغيل بالمولد كلما زادت قيمة فاعلية المبادل الحراري.

 

عند                     (: معامل أداء المنظومة المقترحة مع فاعلية المبادل الحراري للمحلول2الشكل)

(Ta=Tc=20
o
C, Te=4

o
C, PH=4.25kPa) . 

( تدنى كمية الحرارة المعطاة بالمولد مع زيادة فاعلية المبادل الحراري للمحلول 3نالحظ في الشكل )

)دور المبادل الحراري للمحلول هو استخالص كمية الحرارة التي يحتويها المحلول القوى واستثمارها في 

أثرها بتغير تقليص كمية الحرارة المعطاة(، على الجانب األخر نالحظ  ثبوت كمية التبريد المنتجة وعدم ت

 فاعلية المبادل الحراري للمحلول.

 

                                  عند(: كمية التبريد المنتجة وكمية الحرارة المعطاة بالمولد مع فاعلية المبادل الحراري للمحلول 3الشكل)

(Ta=Tc=20 
o
C, Td=56

o
C, Te=4

o
C, PH=4.25kPa.) 
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( 11( والممثلة في الشكل )PH=7.38kPaى الضغط العلوي الثاني )النتائج المتحصل عليها في حالة مستو

توضح تحسن معامل األداء مع رفع فاعلية المبادل الحراري للمحلول، كما توضح أيضاً تقلص مدى 

درجات حرارة التشغيل بالمولد مع رفع فاعلية المبادل الحراري للمحلول، وبالمقارنة نجد أن معامل أداء 

( وبمستوى درجات حرارة PH=4.25kPaة يكون أفضل في حالة الضغط العلوي األول )المنظومة المقترح

 (.2تشغيلية اقل بالمولد ومستويات منخفضة لدرجات الحرارة ومتساوية في المكثف والماص )شكل

 

  عند                     (: معامل أداء المنظومة المقترحة مع فاعلية المبادل الحراري للمحلول11الشكل)

.(Ta=Tc=30
o
C, Te=4

o
C, PH=7.38kPa)  

( انخفاض كمية الحرارة المعطاة بالمولد مع رفع فاعلية المبادل الحراري للمحلول، 11نالحظ من الشكل )

ونالحظ أيضاً ثبات كمية التبريد المنتجة وعدم تأثرها بفاعلية المبادل الحراري للمحلول وبالمقارنة بالحالة 

كمية التبريد المنتجة في هذه الحالة اقل وكذلك كمية حرارة المولد رغم ارتفاع  ( نجد أن3السابقة )شكل 

 درجة حرارة المولد.
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                                         عند(: كمية التبريد المنتجة وكمية الحرارة المعطاة مع فاعلية المبادل الحراري للمحلول 11الشكل)

(Ta=Tc=30 
o
C, Td=82

o
C, Te=4

o
C, PH=7.38kPa.) 

 ةاتمالخ 6

أوضحت هذه الدراسة تأثير كال من درجة حرارة االمتصاص وفاعلية المبادل الحراري للمحلول على 

أداء منظومة التبريد االمتصاصي أحادية المفعول المقترحة، حيث بينت النتائج المتحصل عليها أن خفض 

لمحلول الضعيف الداخل للمولد، وهذا يتيح درجة حرارة الماص عند ضغط سفلى ثابت يقلل من تركيز ا

فرصة زيادة كمية المبرد المنفصلة مما يحسن معامل أداء المنظومة المقترحة، كما بينت أن أفضل 

معامالت األداء يتم الحصول عليها عند مستوى الضغط العلوي األول وباستخدام درجة حرارة تكثيف 

حرارة االمتصاص، من جانب أخر بينت النتائج أن رفع منخفضة تحقق التبريد الدوني ومساوية لدرجة 

فاعلية المبادل الحراري للمحلول يحسن معامل أداء المنظومة المقترحة إال انه يقلص مدى درجات حرارة 

التشغيل، زيادة على ذلك نالحظ أن رفع مستوى الضغط العلوي بالمنظومة المقترحة أتاح الفرصة 
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