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چكیده :با توجه به لزوم دستیابی به فناوری تولید داخلی پمپ حرارتی بهعنوان یک گام مهم در توسعۀ سیستمهای زمینگرمـایی ،ضـمن تـدوین
دانش فنی طراحی و ساخت یک نمونه پمپ حرارتی ،عملكرد این پمپ در شرایط کاری مختلف بررسی شده است .نمونۀ موردنظر از نوع آب بـه
آب و تکفصلی است که بیشترین تقاضا را برای تأمین گرمایش زمستانی ساختمانها دارد .بدین منظور ،ابتدا انواع نمونههای تجـاری پمـپهـای
حرارتی متداول بررسی شده و با انتخاب یک نمونۀ پرفروش ،ضـمن جداسـازی و بررسـی اجـزای آن بـرای نمونـهسـازی بـومی ،تحلیـلهـای
ترمودینامیكی ،انتقال حرارتی و هیدرولیكی روی آن انجام شده است .سپس با درنظرگرفتن امكانات و قابلیتهای بومی در تهیۀ اجزای نمونه پمـپ
حرارتی ،طراحی و ساخت یک نمونه با قابلیت کارکرد مطلوب و مصرف انرژی پـایین اقـدام شـده اسـت .در ادامـه ،نمونـۀ سـاختهشـده طبـ
استانداردهای معتبر ،مورد آزمون قرار گرفته و رفتار حرارتی و ضریب عملكرد نمونۀ ساختهشده بررسی شـده اسـت .نتـایز آزمـون نشـاندهنـدۀ
عملكرد مطلوب پمپ حرارتی در محدودۀ دمایی  93-۸۹˚Cدر خروجی کندانسور است .درنهایت با نصب آن در یک سـاختمان نمونـه ،عملكـرد
دستگاه در شرایط کارکرد واقعی ،ارزیابی شده است .در این ارزیابی ،ضریب عملكرد پمپ حرارتی با توجه به تغییر دمای خروجـی آب خروجـی
از کندانسور ،بین  ۸تا  7تغییر میکند.

واژههای کلیدی:
* نویسندۀ مسئول

پمپ حرارتی ،زمینگرمایی ،طراحی و ساخت ،تحلیل ترمودینامیكی.
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طراحی
نوید را میدهد که در آینده بتواند جتای زین سیستتمهتای متتداول شتود.

 .1مقدمه
امروزه انتقال انرژی به مناطق دوردست ،بتهدلیت هزینتههتای ستن ین از
مباحث مهم انرژی در کشور ایران اس .،یکی از راهکارهای مناسب بترای
رفع این مشک استفاده از انرژیهای نو مانند انرژی خورشتیدی و انترژی
زمینگرمایی اس .،سیستمهای زمینگرمایی یکتی از گزینتههتای مفیتد در
تأمین انرژی مصرف خان ی اس ،که متیتوانتد جتای زین مناستبی بترای
سوخ،های فستیلی نظیتر گتاز طبیعتی باشتد و بته توستعۀ انترژیهتای
تجدیدپذیر نیز کمک کند.
سیستمهای گرمایش و سرمایش مبتنتی بتر انترژیهتای تجدیدپتذیر
معموال بهتنهایی در همۀ اوقات قادر به تتأمین شترایط آستایش نیستتند و
بهصورت ترکیبی با سیستمهای کمکتی مورداستتفاده قترار متیگیرنتد .در
طراحی این سیستمهتا بترای اجتنتا از بتهکتارگیری تجهیتزات احتترا
سوخ ،فسیلی و تولید گازهای آالینده غالبا از یک پمپ حرارتی استتفاده
میشود .ازآنجاکه کارکرد پمپ حرارتتی بتدون تولیتد گازهتای آالینتده و
کامال سازگار با محیط زیس ،اس ،در سالهای اخیر بهطتور گستترده در
واحدهای مرکزی یا پکیجی 1بهصورت مستق یا تلفیقتی بتا انترژیهتای
تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی و منابع زمینگرمایی بهکار گرفتته شتده
اس.،
در این زمینه تحقیقات بسیاری انجام شده اس ،که ازجملته متیتتوان
به کار هپباسلی [ ]1در ستال  5002اشتاره کترد کته عملکترد یتک پمتپ
حرارتی زمینگرمایی را بترای فصت زمستتان و بتا ستیال  R-55از منظتر
انرژی و اگزرژی موردبررسی قترار داده است .،در ایتن تحقیتق تخریتب
اگزرژی برای اجزای مختلف سیک محاسبه شده و ضریب عملکترد 5/52
و بازده اگزرژی  0/66برای پمتپ حرارتتی بتهدست ،آمتده است .،بتی و
همکاران [ ]5عملکرد یک پمپ حرارتی زمینگرمایی با سیال  R-55را در
هر دو حال ،سرمایش و گرمایش از منظر قانون دوم ترمودینامیک بررسی
کرده و تخریب و بازده اگتزرژی را در اجتزای مختلتف پمتپ حرارتتی و
سیستم کلی محاسبه نمودند .در این تحقیق بازده اگتزرژی پمتپ گرمتایی
برای فص گرمایش و سترمایش بتهترتیتب  0/1و  0/00بتهدست ،آمتد و
نتیجهگیری شد که بیشترین مقدار تخریتب اگتزرژی در هتر دو حالت ،در
کمپرسور رخ میدهتد .در ستال  5011شتی و همکتاران [ ]3بته بررستی
سیستمهای هیبریدی پمپ حرارتی زمینگرماییت خورشیدی نصبشده در

استفاده از خورشید موجب بهبود دمای چاه و عملکترد سیستتم متیشتود.
ضریب عملکرد در ایتن حالت 4/66 ،و نستب ،حترارت خورشتیدی بته
حرارت کندانسور  0/23بهدست ،آمتده است،؛ ایتن مقتادیر نشتاندهنتد
عملکرد مطلو سیستم در شرایط سرد اس.،
شیوازاکتیوال و همکاران [ ]4در سال  5014به بررستی و بهینتهستازی
پارامترهتتای عملکتترد سیستتتمهتتای هیبریتتدی پرداختنتتد .دمتتای ورودی و
خروجی کندانسور دمای خروجی تبخیرکننده و کیفیت ،مبترد ورودی بته
تبخیرکننده بهعنوان پارامترهای مؤثر بر پمپ حرارتی در نظتر گرفتته شتد.
برای بهینهسازی از روش تاگوچی 5و نرمافزار فرترن 3استتفاده شتد .نتتای
ضریب عملکرد سیستم در حال ،گرمتایش  4/52و در حالت ،سترمایش
 3/35را نشان میدهد.
از طرفی شرک،های خارجی متعددی در تولید پمتپهتای حرارتتی
فعالی ،میکنند .شرک،های آمریکایی کریر 4و یورک 5در آمریکای شمالی
و شرک،هتای اشتنر 6و بتوش 7و نیتورا 8در اروپتا از ستازندگان بتزر
پمپهای حرارتی و همچنین پمپهای حرارتی زمینگرمتایی هستتند کته
9

نمونههای تولیدی آنهتا دارای ضتریب عملکترد ( )COPبتاالیی است،؛
برای مثال شرک ،نیورای آلمان پمپهتای حرارتتی بتا ضتریب عملکترد
نزدیک  2برای سیستم زمینگرمایی با کوی زمینی افقی و ضریب عملکترد
 4تا  4/5برای سیستمهای زمینگرمایی با چاه عمیق ساخته اس.]2[ ،
در کشور ما نیز با افزایش بهای حام های انترژی پمتپ حرارتتی در
عرصۀ تجاری سیستمهای گرمایشی جای اه مناسبی یافته اس .،اما بهدلیت
وارداتی بودن پمپهای حرارتی و نبود زیرساخ،های فنتاوری طراحتی و
ساخ ،اجزای مرتبط با این وسیله در کشتور هزینتۀ نصتب آن بتهعنتوان
سیستم گرمایش و سرمایش با کاربری مسکونی یا تجاری هن ف ،اس ،و
این عمدهترین مانع در مسیر توسعۀ سیستمهای مبتنی بر پمپ حرارتتی در
داخ کشور بهشمار میآید.
مطالعۀ گسترده بر روی پمپ حرارتی زمینگرمتایی از ستال  1350در
معاون ،امور انرژی سازمان انرژیهای نو ایران آغاز شد؛ این مطالعتات بته
تغییر یک کولر گازی به پمپ حرارتی زمینگرمایی منجر شد .این دستت اه
در سای ،زمینگرمایی شهر مشکینشهر نصب و راهاندازی شتده و کویت
زمینی آن که بهصورت افقی است ،باعتث شتده تتا میتزان مصترف بتر

کشور چین پرداختند .در این سیستم که برای گرمایش فضا در نظتر گرفتته
شده بود کلکتورهای خورشیدی با چتاههتای زمتینگرمتایی ستری شتده
بودند .این سیستم با افزایش بازده انرژی و جبران حرارت ازدست،رفتته از
زمین توسط کلکتور موجب عملکرد بهتر سیستتم گرمتایش شتده و ایتن
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دست اه مذکور تا  30درصد کاهش یابد .ایتن ستازمان بترای تکمیت ایتن

مطلو و کاربردی پمپ حرارتی بهصورت تفصیلی و براساس نیاز ملتی

مطالعتتات بتتا کمتتک شتترک ،آسادصتتنع 4 ،دستتت اه پمتتپ حرارتتتی

در مسیر توسعۀ فناوریهای سازندگان جهانی پمپ حرارتی و تفکر رو بته

زمینگرمایی تهیته کترد و در آزمایشت اه متورد آزمتایش قترار داد .نتتای

گسترش نحو بهکارگیری پمپ حرارتی در سیستمهای انرژیهای پتاک و

آزمایش نشاندهند ضریب عملکرد  4/2و مصرف بر  020Wبود که در

تجدیدپذیر اس ،که درنهای ،برای کاربرد در سیستم گرمایش و سرمایش

مقایسه با بهترین کولر گازی موجود در ایران کته ضتریب عملکترد  5/2و

یک ساختمان مسکونی استفاده خواهد شد.

مصرف بر  5500Wدارد میزان چشتم یری کتاهش مصترف بتر دارد
[.]6

 .2طراحی و ساخت پمپ حرارتی نمونه

در سالهای اخیر برخی کوششهای مقطعی برای نمونهستازی پمتپ

گام نخس ،برای طراحی پمپ حرارتی انتخا نوع پمپ حرارتتی است،

حرارتی در کشور انجام شده اس .،از آن جمله میتوان به نمونته پتایلوت

که با توجه به شترایط اقلیمتی و نحتو توزیتع گرمتا در ستاختمان تعیتین

پمپ حرارتی آ به هوای شرک ،خصوصی ارم زمینگرمایی اشتاره کترد

میشود .پمپهای حرارتی در عرصۀ تجاری براساس نوع سیال گیرنتده و

که اطالعاتی از مالحظات اقتصادی و نحو تجاریسازی کاربری متناستب

دهند انرژی بهترتیب اهمی ،به سه دستۀ عمده تقسیم میشتوند :هتوا بته

با فرهنگ ایرانی و از همه مهمتتر تتدوین دانتش فنتی طراحتی و تحقیتق

هوا آ به هوا و آ به آ  .بیشتترین تولیتد پمتپ حرارتتی در عرصتۀ

ترمودینامیکی آن در دس ،نیس .]0[ ،همچنین میتوان به پمتپ حرارتتی

تجاری از نوع آ به هواس .،در این نوع از پمپهتای حرارتتی جریتان

ساختهشده در شرک ،برنولی با ظرفی 5 ،تا  6تن تبرید اشاره کرد که طبق

آ در حال گردش از منبع زمینی یا چاه و برکته و حتتی آ برگشت ،از

نظر سازندگان ضریب عملکرد آن بین  4/2تا  2اس.]5[ ،

دیگ دما پایین به آن وارد میشود .با عبور هوای محیط از روی کندانستور

صنایع و نیرومند [ ]9نیز پمپ حرارتی زمتینگرمتایی را بترای هتر دو

توسط یک فن هوای گرم خروجی دستت اه از طریتق سیستتم کانتالی بته

حال ،سرمایش و گرمایش و بتا استتفاده از ستیال  R-55و بترای منتاطق

فضای داخ توزیع میشود .نمونههای پمتپ حرارتتی آ بته آ بترای

مختلف آ وهوایی بهمنظور کمینه کردن تابع هدف هزینۀ کلی بهینهسازی

استفاده در سیستمهای توزیع گرمتای تمتام آ نظیتر گرمتایش از کتف و

نمودند و به ضریب عملکرد  2/56در حال ،سترمایش و  2/12در حالت،

رادیاتورهای فن کوی بهمنظتور گرمتایش و سترمایش مورداستتفاده قترار

گرمایش در حال ،بهینه و برای اقلیم آ وهوایی مبنا دس ،پیدا کردنتد .در

میگیرند .این نوع از پمپ حرارتی از نظر کاربردی بستیار مطلتو بتوده

سال  1391منصفراد و جواهرده [ ]10یک پمپ حرارتتی زمتینگرمتایی

ابعاد آن در مقایسه با سایر انواع متناظر کوچکتتر و قیمت ،تمتامشتد آن

دما پایین را موردبررسی و تحلی اگزرژی قترار دادنتد .نتتای ایتن تحلیت

کمتر اس .،بهدلی اینکه در این تحقیتق استتفاده از انترژی زمتینگرمتایی

نشان میداد که بیشترین میزان اتالف اگزرژی متعلق بته کمپرستور است.،

موردنظر اس ،و با توجه به نحو توزیع حرارت در ساختمان که بتهوستیلۀ

بنابراین مهمترین جزء سیستم که باید برای بهبود آن تالش کرد کمپرسور

سیستم گرمایش از کف انجام میشود پمپ حرارتتی از نتوع آ بته آ

اس.،

انتخا شده اس.،

عتابی و همکاران [ ]11در سال  1393امکانستنجی فنتی اقتصتادی و

در گام بعد به دانش طراحی برای ساخ ،نیاز اس .،به این منظور یک

زیس ،محیطی پمپهای حرارتی زمتینگرمتایی را بترای یتک ستاختمان

نمونۀ مشابه جداسازی شده و اطالعات فنی آن استخراج میشتود .بعتد از

دوازده واحدی در شر تهران موردتوجه قرار دادنتد .بته ایتن منظتور بتا

کسب دانش فنی باید سیک ترمودینامیکی پمپ حرارتتی نمونته طراحتی

استفاده از نرمافزار پرفرم 1و در یک بازه زمتانی دهستاله تحلیت اقتصتادی

شود تا ظرفی ،حرارتی مبدلهای حرارتی و کمپرسور معتین شتود .بترای

سیستم پمپ حرارتی و مقایسۀ آن با سیستم بویلر کته قتبال وظیفتۀ تتأمین

طراحی سیک ترمودینامیکی از نرمافزار کولپک 2ویترایش  1/49کته بتر

گرمایش ساختمان را دارد انجتام شتده است .،نتتای ایتن بررستی نشتان

مبنای نرمافزار EES3ن اشته شده اس ،استفاده میشود .این نترمافتزار در

میدهد عالوه بر کاهش میزان تولیتد دیاکستیدکربن در هتر ستال 6000

تحلی ترمودینامیکی سیک پمپ حرارتی در ستط جهتانی از شتهرت و

گی اژول در مصرف گاز طبیعی صرفهجویی میشود .همچنین بتا محاستبۀ

اعتبار برخوردار بوده و مورداستفاد اغلب طراحان سیستمهای تبرید اس.،

هزینههای اولیه و هزینۀ انرژی مصرفی برای هر دو سیستم دور بازگشت،

همچنین تمامی فرضیات الزم برای نزدیک شدن ستیک طراحتیشتده بته

سرمایۀ سیستم پمپ حرارتی کوتاهتر میشود.

سیک واقعی توسط خود نرمافزار اعمال متیشتود .بعتد از مقایستۀ نتتای

هدف از این تحقیق تتدوین دانتش فنتی و نمونتهستازی یتک متدل

1. preform

2. Coolpack
3. Engineering Equation Solver
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طراحی
طراحی با نمونۀ جداسازی شده در صورت معتبتر بتودن نتتای طراحتی

بتتا توجتته بتته ایتتن نکتتته کتته پمتتپ حرارتتتی نمونتته بتترای کتتاربرد

اجزای اصلی پمپ حرارتی شام کمپرسور کندانستور و

زمینگرمایی استفاده می شتود شترایط تحلیت بایتد نزدیتک بته شترایط

تبخیرکننده با توجه به نتای طراحتی ستیک ترمودینتامیکی متیرستد .در

طراحی در نظر گرفته شود .بترای تعیتین مشخصتات کتارکرد حرارتتی

دسترس بودن یا قابلی ،ساخ ،آسان قیم ،پایین و دستتیابی بته ضتریب

دست اه میبایس ،از یک استاندارد مشخص مث  AHRI/ISOیا مشتابه

عملکرد باال برای صرفهجویی در مصرف بر از مهتمتترین نکتات بترای

آن استفاده کرد .بهدلی فرسوده بودن نمونۀ انتختابی بته اطالعتات فنتی

انتخا اجزای پمپ حرارتی نمونه اس.،

اراههشده از سوی سازنده که با استاندارد متذکور صتورت گرفتته اکتفتا

نوب ،به انتخا

شده اس .،در این استاندارد دمتای هتوای ورودی بته کندانستور 50˚C

 .1.2جداسازی نمونۀ خارجی و تحلیل ترمودینامیکی آن

ثاب ،ن ه داشته میشتود .بتا انجتام محاستبات موازنتۀ انترژی و انتقتال

هدف از جداسازی نمونۀ خارجی بهدست،آوردن اطالعتاتی نظیتر شتک

حرارت میتوان مشخصات واقعی کارکرد پمپ حرارتی جداسازی شده
ورودی  35˚Cکه نزدیک به دمای خروجی از زمتین

قرار گرفتن اجزای تشکی دهند پمتپهتای حرارتتی تجتاری و همچنتین

را برای شرایط آ

ظرفی ،کمپرسور و مبدل های حرارتی کندانسور و تبخیرکننده اس .،همتۀ

اس ،مطابق جدول ( )1بهدس ،آورد.

محاسبات طراحی یک پمپ حرارتی بر روی نمونۀ جداسازی شده انجتام
میشود تا اطمینان حاص شود که محاسبات انجامگرفته بته ستاخ ،یتک
نمونۀ مطلو منجر میشتود .بررستی ستایر خصوصتیات اجرایتی پمتپ
حرارتی نمونه که در حتوز طراحتی بته آن پرداختته نمتیشتود از دی تر

جدول ( :)1مشخصات کارکرد پمپ حرارتی در دمای هوای  22˚Cو آب
ورودی  22˚Cبراساس نظر شرکت سازنده
کمی،

واحد

دبی آ

)(GPM

3/9

2/5

0/5

اهداف جداسازی نمونه پمپ حرارتی اس .،نحو کنترل اجتزای ستیک و

دمای آ خروجی از تبخیرکننده

˚C

53

52/3

50

رژیم هتای راهانتدازی و ختاموشستازی ستایز لولته هتای رابتط و ستایر

دمای مبرد خروجی از کندانسور

˚C

40/0

45/5

44/2

دمای هوای خروجی از کندانسور

˚C

41

45

43

توان مصرفی کمپرسور

kW

5/43

5/21

5/25

گرمای تولیدی توسط کندانسور

kW

9/42

9/02

10/44

مشخصات ساختاری پمپ حرارتی مواردی از این دس،اند.
عملیات جداستازی بتر روی یتک نمونتۀ تجتاری مستتعم ستاخ،
شرک ،یورک آمریکا که یکی از سازندگان مطرح پمپ حرارتی در عرصتۀ
جهانی اس ،انجام شد .طبق مشخصات فنتی اراهتهشتده توستط شترک،

بتترای حصتتول اطمینتتان از متتدل ترمودین تامیکی مورداستتتفاده در

سازنده ظرفی ،اسمی دست اه جداسازی شده که از نوع آ بته هواست،

نرمافزار نتای فو با استفاده از نرمافزار موردبررسی و مقایسته قترار

 5/2تن تبرید اس ،کته از جهت ،ظرفیت ،مشتابه نمونتۀ مطلتو بترای

گرفته اس .،به منظور انجام تحلی ترمودینامیکی بتا کمتک نترمافتزار

ساخ ،اس .،شک ( )1اجزای نمونۀ جداسازی شده را نشان میدهد.

1

دمای تبخیرکننده و دمتای تقطیتر کندانستور موردنیتاز است ،کته در
مشخصات فنی اراههشده توسط شرک ،سازنده ذکر نشده اس .،به این
ترتیب نتای تحلی نرمافزار بهگونهای اراهه شده اس ،تا ضمن ارضای
فرضیات سیک واقعی ظرفی ،گرمایی و توان الکتریکی مصرفی پمپ
حرارتی با مشخصات نمونۀ جداسازی شتده مطتابق باشتد .بتا تکترار
محاسبات و مقایسه با مندرجات اراههشده در دفترچۀ مشخصات فنتی
نمونه میتوان دریافت ،کته شترایط استمی کتارکرد نمونته در دمتای
تبخیرکننده و کندانسور بهترتیب برابر  2˚Cو  42˚Cایجاد میشتود .در
شک ( )5سیک ترمودینامیکی واقعی به دست،آمتده از رونتد تکترار
نشان داده شده اس.،

شکل ( :)1اجزای جداسازی شدۀ نمونۀ انتخابی پمپ حرارتی تجاری

1. Evaporator

نشریهعلمیپژوهشیمهندسیومدیریتانرژی

05
T2= 82.6 ⁰C

2

4

.

3

5

QC= 10.6 kW
TC= 45.0 ⁰C

T3= 82.6 ⁰C

.

T4= 40.0 ⁰C
T5= 40.0 ⁰C

W= 2.321 kW

.

T1= 11.0 ⁰C
T7= 10.0 ⁰C
T8= 11.0 ⁰C

7

QE= 8.449 kW
TE= 5.0 ⁰C
X6= 0.22 kg/kg

1

6

8

شکل ( :)2سیکل ترمودینامیکی واقعی پمپ حرارتی نمونۀ جداسازیشده

با مقایسۀ مقادیر بهدس،آمده توسط این نرمافزار بتا نتتای موجتود در
دفترچۀ مشخصات فنی دست اه مشاهده متیشتود کته نتتای بتا یکتدی ر
اختالف کمی دارند .نتای طراحی در جدول ( )5اراهه شده اس.،
جدول ( :)2ظرفیت مؤلفههای سیکل پمپ حرارتی نمونه جداسازی شده
در شرایط کارکرد اسمی

جدول ( :)2فرضیات مورداستفاده در تحلیل سیکل ترمودینامیکی
پارامتر

مقدار فرضشده

مبرد

R-55

ظرفی ،گرمایش کمپرسور

0/2 kW

راندمان ایزنتروپیک کمپرسور

%50

اختالف دمای فو اشباع

2 ˚C

اختالف دمای زیر اشباع

2 ˚C

افزایش دمای معادل اف ،فشار در خط مکش

0/2 ˚C

افزایش دمای معادل اف ،فشار در خط دهش

0/2 ˚C

افزایش دمای معادل اف ،فشار در تبخیرکننده

1˚C

با درنظرگرفتن فرضیات فو نمودار آنتالپی-فشار سیک طراحیشتده
بهصورت شک ( )3بهدس ،میآید.
با درنظرگرفتن توان مصرفی کمپرسور و ظرفی ،حرارتی کندانسور که

مؤلفه سیک

ظرفی ،حرارتی )(kW

در شک ( )3نشان داده شده ضریب عملکرد پمپ حرارتی  6/0بتهدست،

تبخیرکننده

5/42

میآید که مقدار مناسبی اس .،اما باید توجه داش ،که سیک طراحیشتده

کندانسور

10/6

کمپرسور

5/35

یک سیک ایدهال اس ،و با توجه بته تجهیتزات موجتود در بتازار ممکتن

با توجه به نتای بهدس،آمده از نرمافزار مقدار ضریب عملکرد پمتپ
حرارتی  4/20بهدس ،میآید .در ن اه اول بتهنظتر متیرستد کته مجمتوع

اس ،عملی نباشتد .بنتابراین بترای رستیدن بته ضتریب عملکترد ستیک
طراحیشده تجهیزات انتخابی برای پمتپ حرارتتی نمونته بایتد شترایطی
نزدیک به شرایط طراحی داشته باشد.

انرژی ورودی و خروجی با هتم برابتر نیست ،و قتانون اول ترمودینامیتک

72.9 ⁰C

نقتتش شتتده استت .،امتتا درواقتتع نتترمافتتزار بتترای نزدیتتک کتتردن ستتیک

T3= 72.9 ⁰C

ترمودینامیکی طراحیشده به ستیک واقعتی مقتداری افت ،انترژی بترای

=2 T2

.

3

QC= 7.5 kW
TC= 45.0 ⁰C

.

W= 1.115 kW

.

قسم،های مختلف در نظر میگیرد .به همین سبب مشاهده متیشتود کته
مجموع انرژی ورودی و خروجی سیک طراحی با هم برابر نیس.،

 .2.2طراحی سیکل ترمودینامیکی
بعد از کسب دانش فنی و آشنایی با نحو طراحتی پمتپ حرارتتی اینتک
نوب ،به طراحی پمپ حرارتی میرسد .اولتین گتام بترای طراحتی پمتپ
حرارتی طراحی ستیک ترمودینتامیکی آن است .،بترای طراحتی ستیک

T1= 18.0 ⁰C
T7= 17.0 ⁰C
T8= 18.0 ⁰C

4

5

T4= 40.0 ⁰C
T5= 40.0 ⁰C

7

QE= 6.336 kW
TE= 12.0 ⁰C
X6= 0.18 kg/kg

1

6

8

شکل ( :)2نمودار  P-hسیکل ترمودینامیکی طراحیشده

 .2.2انتخاب کمپرسور

ترمودینامیکی با کمک نرمافزار به سه پارامتر مهم نیاز اس .،اولین پتارامتر

مهمترین قسم ،پمپ حرارتی کمپرستور آن است .،بنتابراین ابتتدا بایتد

ظرفی ،حرارتی کندانسور اس ،که با توجه بته تحلیت انجتامگرفتته روی

بررسی شود که کمپرسوری با مشخصات طراحتیشتده در بتازار موجتود

ساختمان موردنظر بیشترین حرارت موردنیاز ستاختمان در ستردترین روز

استت ،یتتا خیتتر .بااینکتته تتتا ده تۀ  50م تیالدی ب تیش از  60درصتتد بتتازار

سال  0/2kWتعیین شده اس .،بنابراین ظرفیت ،حرارتتی متدنظر پمتپ

کمپرسورهای تبریتد از نتوع رفت ،و برگشت ،بودنتد در دو دهتۀ اخیتر
1

حرارتی  5تن تبرید یا  0/2kWدر نظر گرفته شده است .،دو پتارامتر مهتم

کمپرسورهای اسکرال بهعنوان جای زین بیش از  00درصد بازار جهتانی

دی تتر دمتتای تبخیتتر کننتتده و کندانستتور در شتترایط طراحتتی هستتتند .بتتا

را به خود اختصاص دادهاند [ .]15این بهدلی عمر طوالنی و صدای کمتتر

درنظرگرفتن دمای آ خروجی از زمین برابتر  12˚Cو نیتاز بته آ گترم

و راندمان باالتر این نوع کمپرسور اس .،همچنین اف ،فشار خط مکش و

 40˚Cدمای تبخیر تبخیرکننده و تقطیر کندانسور بهترتیتب  15˚Cو 42˚C

دهش در این کمپرسورها بهمراتب کمتر از نوع ضتربهای آن است ]13[ ،و

فرض شد .سایر فرضیات مورداستفاده در تحلی اولیۀ سیک در جدول ()3
آمده اس.،

1. Scroll Compressor
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طراحی
منحنی افزایش فشار آن به فرایند ایزونتروپیتک نزدیتکتتر است .]14[ ،در

و تحلیت متتذکور دوبتتاره بایتتد تصتتحی شتتود .بتتا انجتتام دوبتتار تحلیت

ایتتن تحقیتتق بتتا درنظرگتترفتن جای تتاه و رونتتد روبتتهرشتتد استتتفاده از

ترمودینتتامیکی و ایتتنبتتار براستتاس ظرفیتت ،کمپرستتور انتختتابی ستتیک

کمپرستتورهای استتکرول و همچن تین بتتا توجتته بتته عمتتر طتتوالنی ایتتن

ترمودینامیکی بتازطراحی متیشتود .ستیک ترمودینتامیکی تصتحی شتده

کمپرسورها در پمپ حرارتی نمونه از آنها استفاده شده اس.،

براساس مشخصات کمپرسور در شک ( )4نشان داده شده اس.،

برای انتخا ظرفی ،مطلو کمپرسور ابتتدا بایتد نتوع مبترد ستیک
تعیین شتود .مبترد مورداستتفاده در پمتپ حرارتتی نمونته از نتوع R-55

2

T2= 83.4 ⁰C

.

3

انتخا شده اس .،اگرچه با توجه به اثرات مخر زیست،محیطتی مبترد

T3= 83.4 ⁰C

 R-55این مبرد در سط جهتانی بتهتتدری از چرختۀ مصترف حتذف

.

میشود [ ]12آنچه در انتخا

T1= 18.0 ⁰C
T7= 17.0 ⁰C
T8= 18.0 ⁰C

دسترس بودن آن اس.،
گام دوم برای تعیین ظرفی ،کمپرسور دمای تقطیر کندانسور و دمتای
تبخیر تبخیرکننده اس .،برای انتخا محدود دمایی کمپرسور باید به ایتن

چ الش میبایس ،دمتای ستیال گترم و سردشتونده و همچنتین رانتدمان
مبدلهای حرارتی مورداستفاده بهعنوان کندانسور و تبخیرکننده موردتوجته
قرار گیرد.
براساس محاسبات بار حرارتی ساختمان و فرضیات انجامشده دربتار
دمای تقطیر کندانسور و تبخیرکننده کمپرسور موجود در بتازار داخلتی بتا

.

QE= 5.645 kW
TE= 12.0 ⁰C

7

X6= 0.18 kg/kg
1

6

8

شکل ( :)4سیکل ترمودینامیکی طراحیشده براساس مشخصات کمپرسور

نکته توجه داش ،که هرچه دمای تبخیرکننده و کندانسور به هم نزدیکتتر
باشد کمپرسور عملکرد مطلو تری دارد .بترای تعیتین دماهتای تبخیتر و

QC= 7.0 kW
TC= 45.0 ⁰C

W= 1.459 kW

ایتن مبترد اهمیت ،دارد قیمت ،کتم و در

4

5

T4= 40.0 ⁰C
T5= 40.0 ⁰C

با توجه به افزایش توان مصرفی کمپرسور و کاهش ظرفیت ،حرارتتی
کندانسور نسب،بته ستیک ترمودینتامیکی اولیته انتظتار متیرود ضتریب
عملکرد سیستم کاهش یابد .با محاسبۀ ضریب عملکرد سیستم برای سیک
جدید مقدار  4/6بهدس ،میآید که مقدار قاب قبولی اس .،ظرفی ،انترژی
مؤلفههای پمپ حرارتی به همراه ضریب عملکرد آن در جدول ( )2نشتان
داده شده اس.،
جدول ( :)5ظرفیت انرژی مؤلفههای سیکل پمپ حرارتی نمونه برای ساخت

برند کوپلند 1که مشخصات آن در جدول ( )4اراهه شده و خدمات فنی آن

مؤلفۀ سیک

واحد

در داخ موجود اس ،برای ساخ ،نمونه انتخا شده اس.،

تبخیرکننده

kW

2/242

کندانسور

kW

0

عنوان

مشخصات

کمپرسور

kW

1/429

مدل تجاری

ZR28K3PFJ

ضریب عملکرد

-

مبرد

R-55

جدول ( :)4مشخصات کمپرسور انتخابی برای نمونهسازی

توان الکتریکی

5/5 kW

بر ورودی
دمای تبخیر

15˚C

دمای تقطیر

42˚C

ظرفی ،گرمایش

0 kW

راندمان ایزنتروپیک

4/6

در جدول ( )6شرایط ترمودینامیکی نقتا مشتخصشتده در نمتودار

 550ول ،تکفاز

66/3 %

ظرفی ،حرارتی

شک ( )4اراهه شده اس .،با استتفاده از مقتادیر آنتتالپی در نقتا مختلتف
سیک ظرفی ،حرارتی مؤلفههای سیک قاب محاسبه خواهد بود.
جدول ( :)6شرایط ترمودینامیکی در نقاط مختلف سیکل واقعی شکل ()4

شایان ذکر اس ،بهدلی محتدودی،هتای موجتود در بتازار داخلتی و

مقطع سیک

دما

آنتالپی

جرم حجمی

()˚C

()kJ.kg-1

()kg.m-3

1

15

525/9

59

5

53/2

596/9

60/5

رد کاربری در سیستمهای تهویه یا کولر گازی است ،و بترای استتفاده در

3

53/2

590/5

29/4

4

40

94/4

1131/4

محدود دمایی پمپ حرارتی طراحی نشده اس .،به همین دلیت رانتدمان

2

40

94/4

1131/4

ایزونتروپیک 50 2درصد فرض شده در تحلی ترمودینامیکی محقق نشتده

6

15

94/4

---

0

10

520/9

59/0

5

15

525/9

59

شرایط خاص حتاکم بتر آن امکتان تهیتۀ کمپرستورهایی کته مخصتوص
پمپهای حرارتی طراحی شدهاند وجود نداشتته و کمپرستور انتختابی از

1. Copeland
2. Isentropic Efficiency
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برای رسیدن به ظرفی ،حرارتی  0kWکندانسور در شترایط طراحتی

هرچند که مبدلهای دولولتهای ستاختار ستادهای دارنتد و از کتارایی

دبی جریان مبرد  0/03425 kg.s-1خواهد بتود .بتا داشتتن سترع ،مجتاز

ش فتی برخوردارند و نسب،به رسوبات آ در حتال گتردش مقتاومانتد

جریان مبرد در مجاری مطابق جدول ( )0ستایز لولتههتای رابتط محاستبه

وزن و حجم آنها از نوع صتفحهای بیشتتر است .،از طرفتی مبتدلهتای

میشود.

صفحهای بهدلی مدوالر بودن ساختار آنها کاربرد نسبتا وسیعی دارنتد .بتا

جدول ( :)2مشخصات محاسبهشدۀ لولههای رابط سیکل پمپ حرارتی
مقطع سیک

سرع ،مبرد
()m.s-1

مسیر

سایز لوله
()mm

توجه به در دسترس نبودن نمونههای مبدل دولولهای با ظرفی ،دلختواه در
بازار داخلی و علیرغم مزایتای ایتن مبتدلهتا از مبتدل صتفحهای بترای
ساخ ،تبخیرکننده و کندانسور استفاده شده اس.،

1

10

خط مکش

15/3

برای انتخا مبدل های حرارتی از جداول کاتتالو ستازنده استتفاده

5

15

خط دهش

0/5

شده اس .،با کمتک ایتن جتداول ظرفیت،هتای حرارتتی و افت ،فشتار

2

0/6

مایع

5

کندانستتور و تبخیرکننتتده براستتاس مبتترد  R-55و دمتتای کندانستتور و
تبخیرکننده بهترتیب برابر  42˚Cو  15˚Cتعیین شتده است .،بتا توجته بته

 .1.2.2انتخاب مبدل حرارتی

نتای جتدول ( )2و مشخصتات فنتی درجشتده در کاتتالو مبتدلهتای

برای تبخیرکننده و کندانسور مبتدلهتای حرارتتی مورداستتفاده در پمتپ

حرارتی که در جدول ( )5نشان داده شده اس ،تعداد صفحات کندانستور

حرارتی آ به آ باید برگزیده شوند .مبتدلهتای حرارتتی دو لولتهای و

و تبخیرکننده بهترتیب  44و  30انتخا میشوند.

صفحهای دو نمونۀ رای مبدلهای حرارتتی مورداستتفاده در ایتن نتوع از
پمپهای حرارتی هستند .در شک ( )2این دو مبدل نشان داده شدهاند.

جدول ( :)8مشخصات فنی مبدلهای صفحهای
R-22
کندانسور

(الف)

اوپراتور

تعداد
صفحات

اف ،فشار

شار حرارتی

اف ،فشار

شار حرارتی

)(kPa

)(kW

)(kPa

)(kW

1/1

1/6

41

5

10

1/1

5/3

40

3

14

0/9

3/5

41

4

50

0/9

4/5

42

2

56

0/9

2

45

6/2

30

0/9

2/2

20

0/2

34

0/9

6/5

40

5/2

40

0/9

0/2

45

9/2

44

0/9

5/2

49

10/5

20

0/9

10

20

13

60

0/9

11/2

49

12

00

 .2آزمون تجربی نمونه ساختهشده
بعد از اجرای روند مهندسی معکوس و طراحتی اجتزای پمتپ حرارتتی
نمونۀ موردنظر ستاخته شتد .بتهمنظتور مقایستۀ عملکترد پمتپ حرارتتی
ساختهشده با پمپهای حرارتی تولیدکنندگان مختلف دست اه ساختهشتده
( )

تح ،آزمون استاندارد و مشخصی قرار میگیرد .در آزمتون تجربتی پمتپ

شکل ( :)5نمایی از مبدل حرارتی :الف .دولولهای؛ ب .صفحهای

حرارتی ستاختهشتده بترای انتدازهگیتری ضتریب عملکترد از استتاندارد

،ساختوتحلیلیکپمپحرارتیزمینگرمایی 00


طراحی
 ISO-13526استفاده شده اس .،اجرای آزمون براستاس تغییتر دمتای آ

ن ه داشته شد تا از دمای تبخیر مبرد در تبخیرکننده در دمای  15˚Cاطمینان

ورودی به کندانسور در محدوده  52-42˚Cبتا استتفاده از متدار کنارگتذر

حاص شود .این دمایی اس ،که در آن نمونه پمپ حرارتی ستاخته شتده

پیشبینی شده اس .،اگرچه دمای آ مخزن با کارکرد مداوم کمپرسور بته

میبایس ،برای شرایط کاربری خاص در یک سیستم زمینگرمایی هیبرید

تدری افزایش خواهد یاف ،با توجه بته قتانون اول ترمودینامیتک و تتوان

جه ،اجرا در منطقه واقع در شهرستان قم عم نماید.

کمپرسور پمپ حرارتی ( )1/2 kWو ظرفی ،باالی مختزن آ ()300Lit
این افزایش دما بسیار کند و قاب اغماض خواهد بود و متیتتوان در طتول

جدول ( :)9مشخصات وسایل اندازهگیری در آزمون تجربی

آزمایش دمای آ ورودی به تبخیرکننده را ثابت ،ن ته داشت .،در شتک

کمی،

وسیلۀ اندازهگیری

محدود کاری

دق،

دبی آ

ظرف مدرج و کرونومتر

0-10gpm

0/1gpm

( )6طرحوار جریانی پمپ حرارتی در زمان انجام آزمون پمتپ حرارتتی

دما

ترموکوپ نوع k

 20˚Cتا-10

±%1

نمونه نمایش داده شده اس.،

انرژی الکتریکی

آمپرمتر

0-100A

0/01A

فشار مبرد

مانومتر

0-2000psi

0/1psi

اجرای آزمتون براستاس تغییتر دمتای آ خروجتی از کندانستور در
محدود  30˚Cتا  20˚Cاست .،بنتابراین متدار کنارگتذر پتیشبینتیشتده
بهگونهای تنظیم شده اس ،تا دمای خروجی از کندانستور در هتر آزمتایش
 2˚Cافزایش یابد .در طول آزمایش دمای آ ورودی به تبخیرکننده ثابت،
شکل ( :)6طرحوارۀ سیستم لولهکشی برای آزمون پمپ حرارتی

در این طرحوار جریانی برای سادگی از یک مخزن بهطتور مشتترک
برای مدارهای آ کندانسور و تبخیرکننده استفاده شده است .،بنتابراین بتا
مخلو شدن دو جریان سرد و گرم دمای آ مخزن بهکندی افزایش یافتته
و تقریبا ثاب ،میماند و نیازی به منتابع گترم و سترد نیست .،همچنتین بتا
استفاده از مدارهای کنارگذر دمای جریان آ مسیر کندانسور بترای تغییتر
شرایط ورودی کنترل میشود .شک ( )0پمپ حرارتی ستاختهشتده را در
زمان عملیات دادهبرداری نشان میدهد.

ن ه داشته میشود .دبیهای جریان اواپراتور و کندانسور در طول آزمتایش
ثاب ،و بهترتیب برابر  1/36 m3.hr-1و  0/9 m3.hr-1تنظیم شد .مدت زمان
هر مرحله آزمون تا رسیدن به شرایط پایدار بترای برداشت ،اطالعتات 12
دقیقه در نظر گرفته شده اس ،تا دمای آ ورودی به تبخیرکننتده افتزایش
نیابد .نتای آزمون در جدول ( )10اراهه شده اس.،
جدول ( :)11نتایج آزمون تجربی در دمای ورودی تبخیرکننده 12/5˚C
پارامتر
دمتتتتتتای ورودی
تبخیرکننده
دمتتتای خروجتتتی

جریان تبخیرکننده و کندانسور در طول آزمتایش ثابت ،و بتهترتیتب برابتر
 1/36 m3.hr-1و 0/9 m3.hr-1تنظیم شد.
در طی این آزمونها دمای آب رم خروجی کندانسور بته دمتای 20˚C
میرسد که باالترین نرخ مصرف بتر را در ایتن شترایط ایجتاد متیکنتد.
محدوده دمای تبخیرکننده در آزمونهای انجام شده در دمای  13/2˚Cثاب،

13/2

13/2

˚C

9/5

10

10/4

˚C

53/4

59/6

34

39/6

44/5

دمای تبخیر مبرد

˚C

15

15

15

15

15

دمای تقطیر مبرد

˚C

32

40

42

20

22

A

2/2

6

6/5

0/4

9/5

کندانسور

سنجش به شرح جدول ( )9استفاده شده اس .،در این آزمتون دبتیهتای

13/2

13/2

13/2

42

10/9

دمتتتتتتای ورودی

برای اندازهگیری کمی،های دما دبی جریان و مصرف بر از وستای

˚C

30

32

40

20

11/3

تبخیرکننده

شکل ( :)2دستگاه ساختهشده و نحوۀ انجام آزمون

واحد

دمای خروجی کندانسور ()˚C

شدت جریان بتر
کمپرسور

توان الکتریکی توسط دست اه واتمتر اندازهگیری میشود .برای محاسبۀ
ظرفی ،حرارتی کندانسور و تبخیرکننده از رابطۀ ( )1استفاده میشود.
()1

در این رابطه ̇ شار حرارتی ̇ دبی جرمی آ

̇ C

̇

 Cظرفی ،گرمتایی

ویژ آ و ∆ اختتالف دمتای آ ورودی و خروجتی مبتدل حرارتتی
اس .،نتای تحلیت حرارتتی آزمتون و محاستبۀ ضترایب عملکترد پمتپ
حرارتی در جدول ( )11اراهه شده اس.،
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آ ورودی و خروجی به کندانستور و تبخیرکننتده توستط یتک دستت اه

جدول ( :)11نتایج محاسبات آزمون تجربی
دمای خروجی کندانسور ()˚C

پارامتر

واحد

توان مصرفی

W

1500

ظرفی ،تبخیرکننده

W

2020

2446

ظرفی ،کندانسور

W

6920

6006

6320

ضریب عملکرد

-

2/5

2/1

4/5

دادهبردار اندازهگیری شتد .بترای محاستبۀ ظرفیت ،حرارتتی کندانستور و

30

32

40

42

20

تبخیرکننده طبق رابطۀ ( )1الزم اس ،تا دبی عبوری از آنهتا را بتهدست،

1330

1200

1640

5054

4520

4100

3200

آوریم .با نصب دو عدد کنتور آ در مسیر کندانستور و تبخیرکننتده دبتی
مستتیر کندانستتور و تبخیرکننتتده بتتهترتیتتب  1/95m3.hr-1و 1/44m3.hr-1

2040

2200

اندازهگیری شد .همچنین برای افزایش دق ،در محاسبۀ تتوان مصترفی از

3/2

5/0

یک دست اه واتمتر کلمپی با دقت 0/01kW ،استتفاده شتد .مزیت ،ایتن

همانطور که در جدول ( )11مالحظه میشود با افزایش دمای جریان
آ خروجی از کندانسور از دمتای  30˚Cتتا  20˚Cضتریب عملکترد از
مقدار  2/5تا  5/0کاهش مییابد .این جدول بهوضوح اثر تعیینکنند دمتای
کارکرد مبدل گرمایشی را بر ضریب عملکترد نشتان متیدهتد .در شترایط
کارکرد معمول که دمای آ حدود  40˚Cباشد ضتریب عملکترد مقتدار
 4/5را نشان میدهد؛ این مقدار نزدیتک بته ضتریب عملکترد پمتپهتای
حرارتی شرک،های معتبر خارجی اس.،

 .4نتایج عملکرد سیستم در حالت کاری
بعد از انجام آزمون تجربی بر روی پمپ حرارتی و کسب نتای موردقبول
نوب ،به نصب آن در ساختمان متوردنظر متیرستد .بترای کتاهش حجتم
دست اه و سهول ،در حم ونق آن محفظهای برای نصب پمتپ حرارتتی

روش نسب،به روش قب در ایتن است ،کته ایتن دستت اه در هتر لحظته
عالوهبر شدت جریان مقدار ولتتاژ و ضتریب تتوان را هتم انتدازهگیتری
میکند .به این ترتیب مقدار توان اندازهگیریشده از دق ،بیشتری نسب،بته
توان محاسبهشده در حال ،قب برخوردار خواهد بود.
بهمنظور ثب ،نتای جدید سیستم در دو نوب ،و در هر نوب ،بهمتدت
 30دقیقه روشن شد .با شروعبهکار سیستم در نوب ،اول دمتای خروجتی
کندانسور که همان دمای مخزن اس ،از  51˚Cبه  31˚Cرستید .در نوبت،
دوم برای بررسی کارکرد پمتپ حرارتتی در دمتای بتاالتر دمتای مختزن
ذخیر آ گرم باال برده شد .در این نوب ،پمپ حرارتی توانست ،مختزن
را از دمای  41˚Cبه دمتای  40˚Cبرستاند .در شتک ( )9تغییترات دمتایی
ورودی و خروجی کندانسور و تبخیرکننده در هر دو نوب ،آزمایش نشتان
داده شده اس.،

ساخته شد و سپس در ساختمان متوردنظر نصتب شتد .سیستتم گرمتایش
ساختمان از نوع گرمایش از کف اس ،و آ گترم تولیتدی توستط پمتپ
()˚C

حرارتی داخ یک مخزن  300Litذخیره شده و در مواقع موردنیاز توسط
یک پمپ به داخ ساختمان تزریق میشود .همچنتین دو کانتال بته طتول
 10mو عمق  4mحفاری شده و  300mلوله بهصتورت متارپیچی داخت
آنها قرار گرفته اس ،تا گرمای تبخیرکننده را به زمین منتق کند .در شک
( )5پمپ حرارتی نصبشده در ساختمان مشاهده میشود.

(ساعت)

شکل ( :)9نتایج ثبتشده توسط دستگاه دادهبردار

بهمنظور بررسی رفتار حرارتی سیستم در حین کتارکرد سیستتم دبتی
عبوری از کندانسور و تبخیرکننده با استتفاده از کنتورهتای نصتبشتده در
مسیر تبخیرکننده و کندانسور انتدازه گرفتته شتد .مقتادیر محاستبهشتده در
جدول ( )15نشان داده شده اس.،
جدول ( :)12دبی آب عبوری از کنداسور و تبخیرکننده در حالت گرمایش
پارامتر
دبی مسیر
تبخیرکننده

شکل ( :)8پمپ حرارتی نصبشده در ساختمان موردنظر

بعد از نصب سیستم و سایر تجهیزات سیستم راهاندازیشده و دمتای

دبی مسیر کندانسور

واحد

آزمایش اول

Lit.sec-1

0/353

-1

0/403

Lit.sec

آزمایش دوم
0/155
0/256

با جای ذاری مقادیر اندازهگیریشده در رابطۀ ( )1مقدار شار حرارتتی
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طراحی
کندانسور و تبخیرکننده محاسبه میشود .مقدار توان مصرفی نیز بتا استتفاده

حال ،دست اه به مدت پن ساع ،روشن و عملیات دادهبرداری هتر یتک

از دست اه واتمتر بتهصتورت همزمتان ثبت ،و درنتیجته مقتدار ضتریب

دقیقه یکبار انجام شد .شک ( )11مقادیر دمای ثب ،شده طی این آزمون را

عملکرد دست اه در هر زمتان محاستبه متیشتود .شتک ( )10نتتای ایتن

نشان میدهد.

محاسبات را نشان میدهد.

()˚C

(ساعت)

شکل ( :)11نتایج ثبت شده توسط دستگاه دادهبردار
(ساعت)

شکل ( :)11ضریب عملکرد و توان تولیدی و مصرفی پمپ حرارتی

با توجه به شک ( )10مشتاهده متیشتود کته افتزایش دمتای ستم،
کندانسور هیچ تغییر محسوسی در مقتدار شتار حرارتتی کندانستور ایجتاد
نکرده اس .،اما میزان مصرف بر را افزایش داده اس .،در نتیجته ضتریب
عملکرد سیستم با افزایش دمای سم ،کندانسور کاهش پیتدا متیکنتد .بتا
افزایش دمای کندانسور از  42˚Cمقدار توان مصترفی سیستتم بتهصتورت
تصاعدی افزایش مییابد .با توجه به توان اسمی دستت اه کتارکرد دستت اه
در دمای باالتر از  42˚Cموجب کارکرد کمپرستور در شترایط نتامطلو و
دور از نقطه طرح میشود و نهایتتا متدار محتاف کمپرستور بتر را قطتع
میکند .ضمن اینکه ضریب عملکرد سیستم در این شترایط پتایینتتر از 4
خواهد بود.
بعد از آزمایش پمپ حرارتی در حال ،گرمتایش بتهمنظتور بررستی

همانطور که در شک ( )11مشاهده میشود در اوای آزمون تغییترات
دما زیاد اس،؛ اما بعد از مدتی سیستم در یک حال ،پایدار قترار گرفتته و
تغییرات دما بخصوص در ستم ،تبخیرکننتده بستیار نتاچیز متیشتود .در
سم ،تبخیرکننده دمای آ خروجی نزدیک  10˚Cاس ،که برای استفاده
در سیستمهای برودتی مناسب اس .،در سم ،کندانسور با گذش ،زمتان
دمای زمین افزایش پیدا میکند و در نتیجه دمای آ خروجی از کندانسور
باال رفته و با نزدیک شدن به محتدوده دمتای  42˚Cبتر سیستتم قطتع و
آزمون متوقف میشود.
برای محاسبه میزان بار حرارتی و برودتی تولید شده توسط کندانستور
و تبخیرکننده مقادیر دبی آ عبوری از هر مسیر اندازه گرفته شتد کته در
جدول ( )13نشان داده شده اس.،
جدول ( :)12دبی آب عبوری از کنداسور و تبخیرکننده در حالت سرمایش
واحد

پارامتر

دبی آ

عملکرد آن در حال ،سرمایش در فص تابستان نیاز اس ،تا لولههتای آ

دبی مسیر تبخیرکننده

Lit.sec-1

0/540

ورودی و خروجی تبخیرکننده و کندانسور با یکدی ر جابهجا شوند .به این

دبی مسیر کندانسور

-1

0/365

Lit.sec

ترتیب آ گرم خروجی از کندانستور وارد زمتین شتده و پتس از انتقتال
به کندانسور باز متیگتردد .بته همتین

با جای ذاری مقادیر دمای اندازهگیری شده و دبتی آ در رابطته ()1

صورت آ سرد خروجی از تبخیرکننده به داخ مخزن منتق شتده و بتا

مقدار شار حرارتی کندانسور و تبخیرکننده تعیین میشود .با محاسبه مقتدار

انجام تبادل حرارت از طریق کوی داخ مخزن دمای آ درون مخزن را

توان مصرفی کمپرسور توسط دست اه واتمتر میتتوان ضتریب عملکترد

کاهش داده و به سم ،تبخیرکننده باز میگردد .با انجام تغییرات در سیستم

پمپ حرارتی را برای حال ،سرمایش بهدس ،آورد .شک ( )15نتای ایتن

لولهکشی سیستم برای داده برداری در حال ،سرمایش تابستانی آماده شد.

محاسبات را نشان میدهد.

حرارت با زمین و کاهش دمای آ

بهمنظور افزایش طول عمتر دستت اه و جلتوگیری از ایجتاد فشتار بته
کمپرسور با عبور دمای آ خروجی از کندانسور از مقدار  42˚Cسیستم
کنترل بر کمپرسور را قطع میکند .برای بررسی عملکرد سیستتم در ایتن

نشریهعلمیپژوهشیمهندسیومدیریتانرژی
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 .5نتیجهگیری
در این مقاله بعد از جداسازی کردن یک پمتپ حرارتتی مشتابه و تحلیت
اجزای آن یک نمونه پمپ حرارتی زمینگرمایی با توجه به شرایط داخلتی
طراحی و ساخته شد .ستپس نمونتۀ ستاختهشتده تحت ،شترایط معتین و
استاندارد مورد آزمایش قرار گرفت .،نتتای آزمتون تجربتی نشتان داد کته
افزایش دمتای خروجتی از کندانستور موجتب کتاهش ضتریب عملکترد
میشود که دلی عمد آن افزایش اختالف دمای کندانستور و تبخیرکننتده
زمان (ساعت)

شکل ( :)12ضریب عملکرد و توان تولیدی و مصرفی پمپ حرارتی

با توجه به شک ( )15مقدار شار برودتی تبخیرکننده در متدت انجتام
آزمون نزدیک  6kWاس .،در قسم ،کندانسور نیز شار حرارتی تولیتدی
 5kWاس .،بنابراین عملکرد پمپ حرارتتی در حالت ،سترمایش نیتز بتا
عملکرد آن در طراحی اولیه تطابق ختوبی دارد .از ستوی دی تر بررستی
منحنی ضریبعملکرد نشان میدهد پمپ حرارتی در حال ،سرمایش نیتز
دارای ضریب عملکردی بیشتر از  4خواهد بود.
میزان انرژی مصرفی پمتپ حرارتتی طراحتیشتده در هتر دو حالت،
گرمایش و سرمایش وابسته به دمای کارکرد کمپرسور است ،و در شترایط
عملکرد معمولی کمتتر از  5kWاست .،امتا بتا افتزایش اختتالف دمتای
کندانسور و تبخیرکننده کمپرسور باید افزایش فشار بیشتری ایجتاد کنتد و
درنتیجه انرژی مصرفی پمپ حرارتی افزایش مییابد .در مقایسۀ بین پمپ
حرارتی طراحیشده و پمپهای حرارتی موجتود در بتازار از نظتر میتزان
مصرف انرژی این پمپ حرارتی در وضعی ،مطلتوبی قترار دارد .گفتنتی
اس ،که کمپرسور مورداستفاده از نوع معمولی (غیر حتارهای) است ،و بته
همین دلی حداکثر دمای کارکرد مطلو کندانسور  42˚Cاست .،چنانچته
بنا باشد دمای کارکرد کندانسور از این مقدار بیشتر شود بایتد از کمپرستور
حاره ای در پمپ حرارتی استفاده شود .دمتای بتاالی  42˚Cدر سترمایش
بهمعنی گرم شدن بیش از حد زمتین است ،کته چنانچته عمتق چتاههتای
زمینگرمایی بهدرستی طراحی و پیشبینتی شتده باشتند چنتین وضتعیتی
بهوجود نمتیآیتد .امتا در گرمتایش دمتای  42˚Cبیشتتر مناستب سیستتم

اس .،همچنین بعد از نصب پمپ حرارتی در مح متوردنظر سیستتم در
دو حال ،سرمایش و گرمایش مورد آزمتایش قترار گرفت .،در طتی ایتن
آزمایشها پمپ حرارتی عملکرد مناسبی داشته و در حال ،گرمتایش آ
گرم  42˚Cو در حال ،سرمایش آ  10˚Cتولید میکند که برای استتفاده
در سیستمهای گرمایش و سرمایش بسیار مناسب اس .،همچنتین ضتریب
عملکرد آن در هر دو حال ،و در بدترین شترایط عملکتردی بیشتتر از 4
اس.،
نتای آزمایش نشان میدهد دمای خروجی از کندانسور بیشترین تتأثیر
را بر روی عملکرد سیستتم دارد .از طرفتی نتتای بتهدست،آمتده از ایتن
آزمایشها با نتای بهدس،آمده از تحلی نرمافزاری و آزمون تجربی تطابق
خوبی دارد .درصورتیکه دمای خروجی از کندانسور از  42˚Cباالتر بترود
عملکرد پمپ حرارتتی مختت شتده و مقتدار تتوان مصترفی کمپرستور
بهشدت افزایش مییابد .بنابراین با استفاده از یتک سیستتم کنتترل ستاده و
قطع بر کمپرسور در دمای باالتر از  42˚Cمیتتوان از عملکترد مناستب
پمپ حرارتی اطمینان حاص کرد.
با توجه به نتای بهدس،آمده از عملکرد پمپ حرارتی ستاختهشتده و
مقایسۀ آن با نمونههای موجود در بازار عالوه بر ضتریب عملکترد بتاالتر
استفاده از توان داخلی و بومیسازی آن از دی ر مزی،های پمپ حرارتتی
ساخته شده اس.،

تشکر و قدردانی
این تحقیق با حمای ،مالی شرک ،گاز استان قم انجام شده اس،؛ به این
ترتیب از همکاری این شرک ،قدردانی میشود.

گرمایش از کف اس ،که نیاز به دمای باالی کارکرد ندارد.
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