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ترمودینامیکی ،انتقال حرارت و اقتصادی

چکیده :معموالً در سیکل های تبرید تراکمی از مبدل حرارتی مایع مکش بعد از کندانسور و قبل از شیر انبساط استفاده میشـود .در ایـن
روش شده است .بدین منظور ،سیکل تبرید تراکمی بخار با مبدل حرارتی مایع مکش و مبدل بازیـاب حرارتـی و بـا اسـتفاده از مبردهـای
تترافلوئورواتان ،تترافلوئوروپروپیلن ۷،۹،۹،۹-تترافلوئوروپروپیلن ۸،۹،۹،۹-و مبـرد ایزوتـرو

پنتافلوئورواتـان/تریفلوئورواتـان ،از لحـا

ترمودینامیکی ،انتقال حرارت و اقتصادی تحلیل شده است .سیکل تبرید تراکمی شبیهسازیشده دارای ظرفیـت پـایین اسـت و مبـدلهـای
حرارتی کندانسور و اواپراتور مانند سیکل تبرید یخچالهای خانگی از نوع هوا خنک با جابهجایی طبیعی هوا در نظـر ررفتـه شـده اسـت.
نتایج نشان دادند که با استفاده از مبدل بازیاب حرارت در سیکل تبرید تراکمی ،کاهش محسوسی در سطوح کـل مـورد نیـاز مبـدلهـای
حرارتی موجود در سیکل برای انتقال حرارت و همچنین کاهش در هزینۀ کل سیکل تبرید رخ می دهد .همچنین مبرد تترافلوئـوروپروپیلن-
 ۸،۹،۹،۹دارای بیشترین کاهش در مساحت کل مورد نیاز مبدل های حرارتی و هزینۀ کل سیستم است و برای استفاده در سیکلهـای تبریـد
تراکمی بهجای مبرد تترافلوئورواتان توصیه میشود.

واژههای کلیدی:

سیکل تبرید تراکمی بخار ،ارزرژی ،انتقال حرارت ،آنالیز اقتصادی ،مبدل بازیاب حرارت.
] [ DOI: 10.22052/8.3.28

* نویسندۀ مسئول

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.3.4.0

پژوهش با استفاده از مبدل بازیاب حرارتی بعد از کمپرسور و قبل از کندانسور ،سعی در بررسی تأثیر اسـتفاده از مبـدل حرارتـی در ایـن

امکانسنجیاستفادهازمبدلبازیابحرارتدرسیکلتبریدتراکمیبخاربا92...

یانگ و هوی با استفاده از یک مبدل حرارتی مادون سردسااز با

 .۷مقدمه
سیکل تبرید در تولید سرمایش ،کاربردهاای بسایار زیاادی در ماوارد
صنعتی و غیرصنعتی و همچنین علوم مهندسای دارد .از جملا ماوارد
استفاده از تبرید عبارتاند از :نگهاداری ماواد غا ایی و فاسدشادنی،
بیمارستان ها ،تهویۀ مطبوع و خنک سازی فضای داخلی سااختمانهاا،
فرایندهای صنایع غا ایی همچاون لبنیاات و محصاوتت کشااورزی،
صنایع شیمیایی و نفتی ،تولید گاز مایعشده ،1تکنولاو ی کرایژونیاک
برای تولید اکسیژن و نیترو ن خالص در حجم زیااد با رو

2

تططیار

سیکلهای تبرید ب طور کلی ب دو دست چیلرهای تراکمی و چیلرهای
ج بی تطسیمبندی میشوند .در این بین ،سیکل تبریاد تراکمای دارای
اهمیت خاص و کاربرد گسترده تری است .از آنجایی ک سیکل تبریاد
تراکمی دارای کاربردهای بسیار زیادی در مصارف صنعتی و تجاری و
حتی خانگی میباشد ،همواره این سیکلها مورد توجا دانشامندان و
مهندسان بوده است .تاکنون طیف وسیعی از پژوهش ها و مطالعات بر
روی سیکلهای تبرید تراکمی انجام شده است.
هاشمی و همکاران ب طراحی و ساخت یک نمون پمپ حرارتی
و بررسی عملکرد این پمپ در شارایط کااری مختلاف پرداختناد .در
نهایت با نصب یک پمپ حرارتی در یک سااختمان نمونا  ،عملکارد
دستگاه در شرایط کارکرد واقعی را ارزیابی کردند .نتایج نشان دادند ک
ضریب عملکرد پمپ حرارتی با توج ب تغییار دماای خروجای آب
خروجی از کندانسور ،بین  4تا  7تغییر میکند [.]1
علوی و همکاران با ترکیب یک میکروتاوربین گاازی ،سارمایش
مدل تحلیل اگزر ی و اقتصاادی بارای هریاک از اجازای سایکل با
شبی سازی و بهین سازی اگزر ی ا اقتصادی سایکل ما کور پرداختناد
[.]2
3

سلباس و همکاران ب تحلیل اگزر ی یک سیکل تبریاد تراکمای
شامل فرایندهای مافوق گرم شدن شادن در اواپراتاور و ماادون سارد
شدن در کندانسور پرداختناد .آنهاا باا اساتفاده از رو

بهینا ساازی

ترمواکونومیک 4مبتنی بر تحلیال اگازر ی ،اجازای مختلاف حرارتای
سیکل نظیر کندانسور و اواپراتور را برای مبردهای مختلاف بررسای و
سطح تبادل حرارت بهینۀ متناظر با دمای ماافوق گارم و ماادون سارد
برای مبدلهای حرارتی را ارائ کردند [.]3

آنها ب صاورت عددی ،آنالیاز تخاریب اگاازر ی و بهباود عملکاارد
سیستم های تبرید تراکمی بخار با سیال عاملهای مختلاف را بررسای
کردند [.]4
هِرمب با استفاده از مبدل حرارتای داخلای بارای ماافوق گارم و
مادون سرد کردن مبرد در سایکل تبریاد تراکمای ،تاث یر کااهش دبای
جرمی مبرد را با در نظر گرفتن سیال عاملهای مختلف بررسی کرد .او
با در نظر گرفتن ظرفیت سرمایش ابت ب عنوان تابع هدف و تغییر در
فشار اواپراتور ،ب این نتیج رسید ک میتوان دبی مبرد را با توج با
خواص ترموفیزیکی آن و شرایط کارکرد سیکل کاهش داد [.]5
جینگهی و همکاران ب مطالع و مطایساۀ تجربای سایکل تبریاد
تراکمی با یک اواپراتور 5دو تک (با دو سینک حرارتی )6در حالتهای
استطرار موازی و ساری در مادار سایکل پرداختناد .در حالات ساری
مشاهده شد ک سینک حرارتی دوم دچار تثخیر در عملکرد میشاود،
درحالیک در حالت موازی ،مبرد هنگام توزیع در دو سینک حرارتای
دچار مشکل میشود .همچنین تحت شرایط آزمایشای مختلاف ،باازه
ضریب عملکرد در ظرفیت تبرید یکسانِ صد وات برای حالت ساری
بین  1/11تا  3/22و برای حالت موازی بین 1/51تا  2/22است ک این
نشاندهندۀ بهین تر بودن استفاده از حالت سری است [.]6
لی و همکاران ب بررسی تث یر تزریق مایع مبرد بعد از کندانسور ب
مخزن ذخیره (جداساز مایع و بخار مبرد) قبل از کم رسور بر روی یک
سیستم تبرید تراکمی ک در نسبت تراکم بات کار مایکارد ،پرداختناد.
نتایج نشان داد ک با تزریق نسبت حجمی ماایع با حجام کال مبارد
ورودی ب کم رسور تاا 1۱درصاد ضاریب عملکارد سیساتم افازایش
مییابد و در نسبتهای بیشتر از 1۱درصاد ضاریب عملکارد کااهش
مییابد [.]7
یائوهوییشی و همکاران با ارائۀ یک سیکل تبرید تراکمی ترکیبی
برای بازیابی انر ی اتالفی در شیر انبساط و استفاده از ایان انار ی در
کم رسور سیکل جانبی جهت مادون سردسازی مبرد سیکل اصلی ،با
بررسی ضریب عملکرد این سیکل و مطایس باا ضاریب عملکارد دو
سیکل متداول تبرید تراکمی دیگر پرداختناد .یکای از ایان دو سایکل
متداول سیکل سادۀ مادون سردسازی و دیگری سایکل ساادۀ بازیاابی
عملکرد سیکل ترکیبی در مطایس با دو سیکل دیگر نشان داد [.]1
5. Evaporator
6. Heat Sink

] [ DOI: 10.22052/8.3.28

انر ی اتالفی شیر انبساطی بودند .نتایج افزایش چشمگیری در ضریب
1. LNG
2. Cryogenic
3. Exergy
4. Thermoeconomic

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.3.4.0

ج بی و رانکین آلی یک سیستم تولید س گان ارائ کردناد .سا ب باا

بهینۀ مادون سردسازی در سیستمهای تبرید تراکمای بخاار پرداختناد.

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-05-28

جزءب جزء برای استفاده در کارخان های فوتدسازی و ذوب آهن و. ...

بررسی عملکرد و آنالیز تخریب اگزر ی برای با دساتآوردن دماای

علمیپژوهشیمهندسیومدیریتانرژی

03نشریه
ساگ و همکاران تث یر استفاده از اجکتور ب جای شیر انبسااطی را

دفع شدن در کندانسور در خود سیکل باقی خواهد ماناد .در ابتادا باا

در سیکل تبرید تراکمی پای در شرایط محیطی و ظرفیت تبرید یکسان

تحلیل ترمودینامیکی سیکل مورد نظر ،کارایی دو سیکل از لحاظ بازده

ب صورت تجربی مطالع و بررسی کردناد .آنهاا باا کماک نارمافازار

اگزر ی و ضریب عملکرد مطایس خواهد شد ،س ب با آنالیز حرارتی

 1EESباا آنااالیز اناار ی و اگاازر ی ساایکل تحاات ساایال عاماال

سیکل ب بررسی میزان کل سطوح مورد نیاز مبدلهای حرارتای در دو

تترافلوئورواتان پرداختند .آنها مهمتارین عامال تخریاب اگازر ی را

سیکل پرداخت خواهد شد .در نهایت با استفاده از تحلیل اقتصادی با

کم رسور سیستم شناسایی کردند .هامچنین استفاده از اجکتور ب جای

بررسی دو سیکل از لحاظ هزین کل تمام شده در سال برای هر سیکل

شاایر انبساااطی باعاا

 32تااا 42درصااد بازیااابی در کااار 6/6 ،تااا

و همچنین درصد کاهش هزین در سیکل با بازیاب حرارت نسبت با

11/24درصد بهبود در راندمان اگزر ی و  7/34تا 12/17درصد بهباود

سیکل معمولی پرداخت خواهد شد .شبی ساازی سایکل باا کدنویسای

در ضریب عملکرد سیستم است [.]2

معادتت حاکم بر ترمودینامیک ،انتطال حرارت و ترمواکونومیک مسئل

تترافلوئوروپروپیلن 1،3،3،3-و تترافلوئوروپروپیلن 2،3،3،3-با پتانسیل
گرمایش جهانی کمتر را برای جایگزینی مبرد تترافلوئورواتان پیشانهاد

 .۸شرح سیکل

دادند .مولب و همکاران با آنالیز تئوری ب بررسی جاایگزینی مبردهاا

در شرایط واقعی باید سیال ورودی ب کم رسور در حالت بخار مافوق

در یک سیکل تبرید تراکمی ساده پرداختند .نتایج نشان داد ک بهترین

گرم (بخار خشک) باشد تا از عدم ورود رطوبت ب کم رسور مطمائن

حالت عملکرد سیکل استفاده از اجکتور ب عنوان شیر انبساط میباشد.

شویم چرا کا ورود رطوبات با کم رساور خساارات شادیدی وارد
افزایش شدید انر ی مصرفی کم رسور مایشاود .ایان

همچنین اضاف کردن مبدل حرارتی داخلی ب سیکل با اجکتور باعا

میکند و باع

کاهش ضریب عملکرد و در عین حال افزایش قابل توجهی در ظرفیت

کار ،امری احتنابناپ یر است و در همۀ سیستمهاای تبریاد با ناوعی

تبرید سیکل میشود [1۱ا .]11یاتاگانبابا و همکاران با آنالیز اگازر ی

وجود دارند.

سیستم شناسایی کردند .س ب با کدنویسای و شابی ساازی مسائل در

استفاده از مبدل بازیاب حرارت ب جای مبادل حرارتای معماولی ایان

نرمافزار ایز با مطالعا و بررسای تاث یر تغییارات دماای اواپراتاور و

امکان را فراهم میکند ک در عین حاال کا

سایال بعاد از اواپراتاور

کندانسور در نرخ تخریب اگزر ی و بازده اگازر ی پرداختناد .نتاایج

مافوق گرم خواهد شد ،مطداری از انر ی ک بایاد در کندانساور دفاع

نشاااان داد کا ا بیشاااترین باااازده اگااازر ی باااا اساااتفاده از مبااارد

میشد ،ب خود سیکل بازگردانده شود .در این صورت ب کندانسور باا

تترافلوئوروپروپیلن 1،3،3،3-و تترافلوئورواتان حاصل میشود [2ا.]1۱

ظرفیت پایینتری احتیاج است.

همان طور ک ذکر شد ،تااکنون طیاف وسایعی از پاژوهشهاا و
مطالعات بر روی سایکلهاای تبریاد تراکمای انجاام شاده اسات .در

شاابی سااازی ساایکلهااای تبریااد بااا اسااتفاده از مبردهااای
تترافلوئورواتان ،2تترافلوئاوروپروپیلن ،31،3،3،3-تترافلوئاوروپروپیلن-
4

5

پنتافلوئورواتاان/تریفلوئورواتاان انجاام

بسیاری از پژوهش های انجام گرفت تث یر مافوق گرم کاردن و ماادون

 2،3،3،3و مبرد ایزوتارو

سرد شدن سیال عامل سیکل با استفاده از وسایل و رو ها مختلفی را

شده است .تمامی این مبردها غیرسمی و بدون پتانسیل تخریب تیاۀ

بررسی کردند .در تحطیق حاضر تا یر استفاده از مبدل بازیاب حارارت

اوزون هستند .مبرد تترافلوئورواتان ،مبرد رایج ماورد اساتفاده در اک ار

ب جای مبدلهای معمولی مایع مکش مورد تجزی و تحلیل و بررسای

سیکلهاای تبریاد از جملا یخچاالهاسات .در ایان باین مبردهاای

قرار گرفت است .سیال مبرد بعد از کم رسور ب کندانساور بارای دفاع

تترافلوئااااوروپروپیلن 1،3،3،3-تترافلوئااااوروپروپیلن 2،3،3،3-دارای

6

7

حرارت ب محیط هدایت میشود .این ایده در واقع بر این اصل استوار

پتانسیل گرمایش جهانی بسیار کمتر و خاواص ترماوفیزیکی بهتار از

است ک سیال عامل سیکل ک کار فشردهسازی از کم رسور را دریافت

تترافلوئورواتان هستند و از آنجاا کا بیشاترین ساازگاری را باا مبارد

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.3.4.0

بزرگ ترین عامل تخریب اگزر ی را مانند ساگ و همکاران کم رسور

در شکل ( )1طرحوارۀ سیکل های مورد بررسی آورده شده است.
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ماااولب و همکااااران و یاتاگانباباااا و همکااااران مبردهاااای

در نرمافزار  EESانجام شده است.

کرده و دما و فشار و همچنین سطح انر ی آن بات رفت است ،بخشای
اواپراتور صرف میکند .در این صورت مطداری از انر ی سیال ب جای

1. EES: Engineering Equation Solver

] [ DOI: 10.22052/8.3.28

از انر ی حرارتی خود را برای مافوق گارم کاردن سایال خروجای از

2. R134a
3. R1234ze
4. R1234yf
5. R507A
6. ODP: Ozone Deplation Potentiol
7. GWP: Global Warming Potentiol
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تترافلوئورواتان دارند ،برای جایگزینی با این مبرد در سیکلهای فعلی

توصی میشود .برای مدلسازی سیکل فرضیات زیر انجام شده است:
Air Cooling Condenser

Air Cooling Condenser

Spiral Coil
Heat Exchanger
3

Spiral Coil
Heat Recovery
3

4

4

2

2
6

W

Compressor

Expansion Valve

Compressor

W

6

1

5

1

Expansion Valve

Air Cooling Evaporator
)(a

)(b

شکل ( :)۷الف .سیکل تبرید تراکمی بخار با مبدل بازیاب حرارتی؛ ب .سیکل تبرید تراکمی با مبدل حرارتی

 .1تمامی فرایندهای موجود در سیکل از نوع فرایناد حالات پایاا
جریان پایا 1هستند .از ا رات انر ی جنبشی و انر ی پتانسیل صرفنظر
گردیده ،همچنین تلفات حرارتی و افت فشار در سیستم ناچیز فار
شده است.
 .2دمای اشباع کندانسور 4۱ ᵒCو شرایط محیطای دماای 25 ᵒCو
فشار  1۱1 kpaدر نظر گرفت شده است.
 .3مبدل بازیاب حرارتی و مبدل ماایع مکاش با صاورت کویال
مارپیچی 2در نظر گرفت شدهاند و فطط داری انتطاال حارارت داخلای

حالت پایا و اگزر ی جریانی روب رو هستند .بنابراین معادتت موازناۀ
جرم ،انر ی و اگزر ی ب صورت زیر قابل بیان است [:]12
( )1

 m i   me

( )2

 m i hi  Q   me he W

( )3

T0
)Qs   Ex e W  I
Ts

 Ex i  (1 

در این روابط h ،انتال ی Q ،نرخ انتطال حرارت W ،نرخ کااار و
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Air Cooling Evaporator

5

 Iنرخ بازگشتناپ یری یا همان تخریب اگازر ی اسات .در رابطاۀ

هستند.
 .4سیکل تبرید تراکمی با ظرفیت پایین باا کندانساور و اواپراتاور
کندانسور  5 mmو قطر داخلای لولا هاای اواپراتاور  1 mmدر نظار
گرفت شده است .جنب لول ها مسی و در سمت هاوا بادون رساوب
هستند و ضخامت جداره لول ها  1 mmفر

شده است.

 .5اختالف دمای اواپراتور و محایط سردشاونده 1۱ ᵒCو میازان
مافوق گرم شدن سیال خروجی از مبدل حرارتی 5 ᵒCاست.
 .6ضریب تصحیح برای تماام مبادلهاای حرارتای  ۱/2در نظار
گرفت شده است.

اگزر ی انتطال حرارت از سطح کنترل ،برابر کار ماکزیمم قابل حصول
از انر ی حرارتی  Q sمنتطلشده در دمای  T sاست .این ترم از معادلۀ
موازنۀ اگزر ی فطط در دستگاههای شاامل انتطاال حارارت باا محایط
(مبدل حرارتی) نظیر کندانسور و اواپراتور وجود خواهد داشات و در
فرایند های آدیاباتیک کا نارخ انتطاال حارارت صافر در نظار گرفتا
میشود ،مانند کم رسور این ترم از معادلۀ موازناۀ اگازر ی ،از معادلا
ح ف خواهد شد Ex .اگزر ی جریانی ترموفیزیکی است و با رابط
زیر ب دست میآید:

 .۹مدلسازی سیکل

( )4

 .۷.۹آنالیز ترمودینامیکی

Ex  h  h0  T0  s  s 0 
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هوای خنک با جاب جایی طبیعی مد نظر است .قطر داخلای لولا هاای

T0
پایستگی اگزر ی)Q s ،
Ts

 (1 مطدار اگزر ی انتطال حارارت اسات.

نرخ تخریب اگزر ی بر اساس قضیۀ گوی استودُت ]13[ 3قابل محاسب

اگزر ی میباشند .در سیکل تبرید تراکمی با فراینادهای جریاان پایاا،

بازگشتناپا یری در سیساتم اسات کا بازگشاتناپا یری در سیساتم از

1. SSSF: Steady State Steady Flow
2. Spiral Coil

3. Gouy Stodola

] [ DOI: 10.22052/8.3.28

روابط حاکم بر مسئل همان روابط بطای جارم ،بطاای انار ی و بطاای

اساات .ایاان قضاای بیااان ماایکنااد کاا ناارخ تخریااب اگاازر ی براباار
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مجموع کل انتروپی تولیدی در سیستم و شاار انتروپای حاصال از انتطاال

سیکل ب کار مصرفی کم رسور تعریف میشود و با اساتفاده از رابطاۀ

حرارت در سیستم ب دست مایآیاد .ایان قضای مطاابق رابطاۀ ( )5بیاان

( )1محاسب میشود:

میشود:
( )5

Qs
]
Ts

Ex dest  I  T0S gen  T0 [  me s e   m i s i   

در روابط بات s ،آنتروپی و  S genنرخ تولید آنتروپی اسات .انادیب 0

در روابااط ب ا مفهااوم شاارایط محیطاای یااا حالاات ماارده 1اساات .قضاایۀ
گوی استودوت با استفاده از معادلۀ ( )3برای حجم کنترل ا بات می شاود .باا
بسط معادتت موازنۀ جرم ،انر ی و اگزر ی برای اجزای مختلف سایکل،
کار مصرفی کم رسور و تخریب اگزر ی در چرخۀ تبریاد تراکمای را با
دست آورد [ .]14با توج ب قسمت الف شکل ( )1رابطۀ انر ی و تخریب
اگزر ی برای اجزای مختلف سیکل در جدول ( )1آورده شده است.
جدول ( :)۷روابط انرژی و تخریب ارزرژی برای اجزای مختلف سیکل
اجزای
سیکل

تخریب اگزر ی

موازن انر ی

کم رسور

W  m  h2  h1 

کندانسور

Q H  m  h3  h4 

اواپراتور

Q L  m  h6  h5 

qL
)
TL

 .۸.۹آنالیز انتقال حرارت
برای مدلسازی مبدلهای حرارتی موجود در دو سیکل مورد بح  ،از
اختالف دمای متوساط لگااریتمی 2اساتفاده شاده اسات .رو

رو

اخاتالف دمااای متوساط لگاااریتمی ،روشای ایاادئال و مناساب باارای
مبدل هایی است ک دماهای ورودی و خروجی سیال سرد و گرم قابل

I  mT0 (s 4  s 3 

I  mT0 (s 6  s 5 

شیر
انبساط

h4  h5

I  mT0  s 5  s 4 

محاسااب و معلااوم باشااند .رو

ب صورت رابطۀ زیر بیان میشود [:]16

Q  FCUA T LMTD

( )2

از رابطۀ ( )2برای محاسبۀ سطوح کل مورد نیاز در مبدلهای حرارتای
دو سیکل استفاده شده است .در این رابط  Q ،نرخ انتطال حارارت مبادل

بازیاب

h3  h2  h1  h6

I  mT0  s1  s 3  s 2  s 6 

سطح خارجی A ،ساطح ماورد نیااز بارای انتطاال حارارت و T LMTD

اختالف دمای متوسط لگاریتمی است ک از رابطۀ ( )1۱محاسب میشود:
()1۱





T c i

T c i 


T T   T

ln T T  / T


ho
ho

co

co

hi

T LMTD

hi

در رابطۀ ( T h ،)1۱و  T hب ترتیب دمای سیال گرم در ورود و
o

i

خروج از مبدل حرارتی و  T cو  T cب ترتیب دمای سایال سارد در
i

o

ورود و خروج از مبدل حرارتی است .از رابطاۀ ( )11بارای محاسابۀ
ضریب کل انتطال حرارت مبدلهای حرارتی استفاده شده است [:]17

می توان بازده آیزنتروپیک کم رسور را با اساتفاده از نسابت فشاار
کم رسور ب صورت رابطۀ ( )6محاسب کرد [ .]15همچنین بازده اگزر ی
سیکل ب صورت نسبت اگزر ی خروجی از سایکل با کال اگازر ی
ورودی ب سیکل تعریف میشود و از رابطۀ ( )7ب دست میآید:
P2
P1

( )6

is  0.874  0.0135

 Ex

 1  des‚total 


W



( )7

()11

 D  D 
1
 Fo   o  ln  o 
ho
 2k w   Di 

(U 

D 
 D  1 
  o  Fi   o  ) 1
 Di 
 Di  hi 

در رابط اۀ ( Fi ،)11و  Foب ا ترتیااب ضااریب رسااوب داخلاای و
خارجی مبدل حرارتی Di ،و  Doقطر داخلی و خارجی لول هاhi ،

و  hoضریب انتطال حرارت جاب جایی سیال داخلی و خارجی مبادل

Ex QL
W

ex 

سیستم و  Ex Qاگزر ی خروجی از اواپراتور است .در سایکلهاای
L

روابط فوق ب مبدلهای حرارتی سیستم میتوان مطدار سطح مورد نیاز
برای تبادل حرارت هر جزء را ب دست آورد و سا ب باا جماع ایان
مطادیر سطوح کل انتطال حرارت برای سیکل را محاسب کرد.

تبرید ضریب عملکرد ب صورت نسبت سرمایش خروجی از اواپراتور
1. Dead State

2. LMTD: Logarithmic Mean Temperature Difference

] [ DOI: 10.22052/8.3.28

در رابطۀ ( Ex des‚total ،)7مجموع تخریب اگزر ی تماام اجازای

حرارتی و  k wضریب هدایت حرارت جداره لول هاسات .باا اعماال

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.3.4.0

حرارتی

اخااتالف دمااای متوسااط لگاااریتمی

حرارتی FC ،ضریب تصحیح U ،ضریب کال انتطاال حارارت بار مبناای

I  mT0  s 2  s1 
qH
)
T0

( )1
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می توان روابط پای برای محاسبۀ نرخ انتطال حرارت مبادلهاای حرارتای،

Ql
W

COP 
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در این رابط  Z H ،هزیناۀ سارمای گا اری اولیاۀ مبادل حرارتای

 .۹.۹آنالیز اقتصادی
در آنالیز اقتصادی با در نظر گرفتن همزمان پارامترهای ترمودینامیکی و
انتطال حرارت و با استفاده از روابط ترمواکونومیکی مربوط ،اقادام با
محاسبۀ توابع هزین های هر جزء در سیکل حرارتی میشود .رابطۀ بین
هزین های هر جزء و تابع هزینۀ کل سیکل حرارتی ،ب صورت زیر است
[:]11

C Total  C i Ex i  CRF  Z j

()12

در این رابط  C i ،هزینۀ واحد اگزر ی ورودی از منابع خاارجی
 Ex iنرخ اگزر ی Z j ،نرخ هزین های اولی و هزین های مربوط ب
نگهداری و تعمیرات اجزای سیستم CRF ،ضریب بازیافت سرمای و
 C Totalهزینۀ کل سیستم حرارتی است .هزین های اولی شامل هزیناۀ
خرید مبدلهای حرارتی ،کم رسور ،شیر انبساطی ،مبرد و لول های رابط
و سایر هزین های ساختاری سیستم است .برای محاسبۀ هزینۀ کل سیکل
نیاز ب محاسبۀ ضریب بازیافت سرمای  1است .ضریب بازیافت سرمای از
رابطۀ ( )13محاسب میشود [ 11و :]12
n

()13

1

الکتریسیتۀ مصرفی کم رسور و  t opتعداد ساعات کاارکرد سیساتم در
سال است .هزین های مربوط ب نگهداری و تعمیرات اجازای سیساتم
معموتً ب صورت کسری از هزین های مربوط ب سرمای گ اری اولی در
نظر گرفت میشود .بدین منظور از ضریب نگهاداری  در تاابع کال

هزین ا هااا اسااتفاده شااده اساات .در تحطیااق حاضاار ،n=10 ،i=0.15
 ، t op  5000  hr هزین اۀ الکتریساایت مصاارفی ) 0.075($/KWhو

ضریب نگهداری  1/۱6بر اساس منابع [ 23 ،11و  ]24در نظر گرفتا
شده است .بر اساس منبع [ ]25هزین های مربوط ب شیر انبساطی ،مبرد
و لول های رابط و ساایر هزینا هاای سااختاری سیساتم را مایتاوان
ب صورت  ۱/14درصد هزینۀ کل سرمای گ اری اولی در نظار گرفات.
ب منظور مطایسۀ بهتر دو سیکل مورد بح

1  i 

سیکل ،درصد کاهش سطح کل انتطال حرارت مورد نیاز دو سایکل و
درصد کاهش در تابع هزینۀ کل دو سیکل مورد نظر هستند.
COPH.Ex
COPH.Re

CRF 

در رابطۀ ( i ،)13نرخ بهرۀ ساتن و  nتعداد سال عمر مورد انتظار
کارکرد سیکل تبرید است .برای محاسبۀ هزینۀ اولیۀ کم رسور ،از رابطۀ
والرو استفاده شده است [ .]2۱در این رابط  γ1و  γ 2ابتهای عددی

رواباط (17اا )12اساتفاده

شده است .این روابط با ترتیاب بیاانگر نسابت ضاریب عملکارد دو

()17

i 1  i 
n

داخلاای در هاار ساایکل (مباادل بازیاااب یااا معمااولی) C ،قیماات

()11
()12

100

100

COPRatio 

ATotal,H.Ex  ATotal,H.Re
ATotal,H.Re
C Total,H.Ex  C Total,H.Re
C Total,H.Re

A Ratio 
C Ratio 

میشوند .در این تحطیق ،برای کم رسور ظرفیت پاایین ایان اباتهاا

معمولی و اندیب  H.Reمعرف سیکل با مبدل بازیاب حرارت اسات.

ب ترتیب  32/5و  ۱/2مطابق منبع [ ]21در نظر گرفت شده است:

روابط ارائ شده با کدنویسی در نرمافزار ایز برای سیکل تبرید تراکمای

γ1m  P2   P2 
  Ln  
 γ2 is   P1   P1 

()14

با استفاده از رابطۀ ( ،)15هزینۀ سرمای گ اری اولیۀ تمامی مبدلهای

شبی سازی شده و سا ب تحلیال ترمودیناامیکی و انتطاال حارارت و
اقتصادی سیکل انجام شده است .برای محاسبۀ خواص ترمودیناامیکی
مبردهای مورد بح

و ضرایب انتطاال حارارت بارای سامت مبارد و

حرارتی موجود در سیکل ب دست میآید .این رابط ب صورت تابعی از

سمت هوا ،از توابع کتابخان ای موجود در نرمافزار استفاده شده است.

سطح تبادل حرارت در مبدل حرارتی ارائ شده است [:]22

 .4نتایج

Z k  516.621Ak  268.45

()15

با استفاده از روابط (12ا )15میتوان تاابع هزیناۀ کال سیساتم را
ب صورت زیر محاسب کرد:

ب دستآوردن ضریب عملکرد چیلر تراکمی پرداخت؛ اماا قاانون اول
ترمودینامیک ،انر یهای مختلف را فطط از لحاظ کمی ارزیابی میکند و
یک تعریف از انر ی بر اساس ماهیت مطداری بیان میکند .قانون اول
ترمودینامیک هیچ محدودیتی در مورد مسیر فرایندها و انتطال کار وگرما
قائل نمیشود .ازاینرو با ب کارگیری قانون دوم تعریف جاامعتاری از

1. Capital Recovery Factor

انر ی بیان شده و کاستیهای قانون اول رفاع گردیاده اسات .تحلیال

] [ DOI: 10.22052/8.3.28

()16

C Total  CRF  Z comp  Z evap  Z cond  Z H   t op CielW

با ب کارگیری قانون اول ترمودینامیک ،میتوان ب تحلیل انر ی سیکل و

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.3.4.0

هستند ک بر اساس نوع کم رسور و قیمتهای موجود در بازار تعیاین

در روابط فوق ،اندیب  H.Exمعارف سایکل باا مبادل حارارت

Z comp 

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-05-28

است ک در اینجا فطط الکتریسیتۀ مصرفی کم رسور منظاور مایشاود.
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اگزر ی با ب کاارگیری همزماان قاانون اول و قاانون دوم با تعریاف

7

جامعتری از مفهوم انر ی از لحاظ ماهیت کیفی پرداخت .با استفاده از

6

مفهوم اگزر ی میتوان ب شناخت واضحتری از سطوح انر ی در سیکل

5

ترمودینامیکی دست پیدا کرد .تحلیل اگزر ی با ادغام قانون اول و دوم

4

35
)COP (H.Ex
)COP (H.Re

)h (H.Ex
)h (H.Re

30

COP

h

ترمودینامیک و ارائۀ یک تعریف از انر ی بر اساس ماهیت کیفی ،این

25

3

امکان را فراهم آورد ک با استفاده از مفهوم دسترسپا یری یاا هماان

2

کیفیت انر ی کارایی اجزای مختلاف سایکل ترمودیناامیکی ،راههاای

1

افزایش راندمان ،شناسایی بازگشتناپا یریهاا و تعیاین محال تولیاد

0
10

20
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0

-10
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-30

10
-50

-40

)Tevap (°C

کاهش بازگشتناپ یریها ب طور مؤ ر و مطلوبتری بررسی و تحلیل

اواپراتور (مبرد تترافلوئوروپروپیلن)۷،۹،۹،۹-

گردد .در شکلهای (2ا )5نمودار تغییرات درصد ضاریب عملکارد و
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شکل ( :)۸تغییرات درصد بازده ارزرژی و ضریب عملکرد برحسب دمای
اواپراتور (مبرد تترافلوئورواتان)
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عملکرد سیکل از لحاظ کیفیتی دچار تزلزل و اختالل میشود.
7
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اواپراتور (مبرد تترافلوئوروپروپیلن)۸،۹،۹،۹-
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بیشترین تخریب اگزر ی و راههای جلوگیری از تخریاب اگازر ی و

شکل ( :)۹تغییرات درصد بازده ارزرژی و ضریب عملکرد برحسب دمای

)Tevap (°C

شکل ( :)5تغییرات درصد بازده ارزرژی و ضریب عملکرد برحسب دمای
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اواپراتور (مبرد پنتافلوئورواتان/تریفلوئورواتان)
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1.055

با توج ب شکلهای (2ا )5همان طور ک مالحظ میشود ،مطدار
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ضریب عملکرد و درصد بازده اگزر ی برای سیکل با مبادل حرارتای
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R1234ze
1.05

مایع مکش ب میزان جزئی از سیکل با مبادل بازیااب حارارت بیشاتر

1.045

COPRatio

است .کاهش جزئی در بازده اگزر ی سیکل با مبدل بازیااب حرارتای
ب دلیل تخریب اگزر ی بیشتر مبدل بازیاب حرارتی نسابت با مبادل

1.04

حرارتی مایع مکش اسات و دلیال کااهش جزئای در مطادار ضاریب

1.035

عملکرد عدم مادون سرد شدن سیال مبرد قبل از اواپراتور در سیکل با
1.03

مبدل بازیاب حرارتی است .همچنین میتوان استنباط کرد ک با آناالیز
ترمودینامیکی دو حالت را میتوان برای عملکرد بهینۀ سیکل در نظار
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شکل ( :)6نسبت ضریب عملکرد دوسیکل برحسب دمای اواپراتور

بازده اگزر ی هساتیم و حالات دوم دماایی اسات کا محال تطااطع
نمودارهای تغییرات بازده اگزر ی و ضریب عملکرد سیکل است .این
نطط را نیز میتوان ب نوعی یک نططۀ عملکرد بهین برای سیکل تبرید
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تراکمی بخار معرفی کرد .این نطط در واقع معادل نطط ای است ک در
آن دما ،ب طور همزمان سیکل دارای بیشترین مطدار در راندمان قاانون
دوم و ضریب عملکرد است .ل ا میتوان اینچناین اساتنباط کارد کا
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)R1234ze (H.Ex
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تحلیل اگزر ی در واقع مکملی برای قانون اول ترمودینامیک است.

3.8
3.6

در شکل ( ،)6نمودار تغییرات نسبت ضریب عملکارد دو سایکل

3.4

تبرید تراکمی بر حسب دمای اواپراتور مالحظ مایشاود و در شاکل

3.2

( )7نمودار تغییرات سطح کل مورد نیاز برای مبادلهاای حرارتای دو

3
2.8

سیکل برحسب دمای اواپراتور آورده شده است .با توجا با نماودار

2.6
2.4

شااکل ( )6همااان طااور ک ا مشاااهده م ایشااود ،بااا اسااتفاده از مباارد
تترافلوئورواتان نسبت ضریب عملکرد دچار تغییرات چندانی نمیشود.
نسبت ضریب عملکرد دارای سیر نزولی و بارای مبارد ایزوتارو

عملکرد برای دو سایکل باا مبردهاای متفااوت در دماهاای مختلاف
اواپراتور تغییرات جزئی دارد و از آنجا ک ایان نسابت با عادد یاک
بسیار نزدیک است ،میتوان دریافت ک تفاوت در ضریب عملکرد دو
سیکل ناچیز است .این در حالی است ک باا توجا با شاکل ( )7در
حالت اساتفاده از مبادل بازیااب حارارت در سایکل ،شااهد کااهش
محسوسی در سطوح کل حرارتی مورد نیاز مبدلهای حرارتی در همۀ
دماهای اواپراتور هستیم .با استفاده از مبارد تترافلوئورواتاان بیشاترین
سطح کل برای مبدلهای حرارتی در سیکل تبریاد ماورد نیااز اسات،

شکل ( :)۱تغییرات سطح کل مبدل های حرارتی بر حسب دمای اواپراتور

در شکل ( ،)1نمودار تغییرات هزینۀ کال در دو سایکل برحساب
تغییرات دمای اواپراتور آورده شده است .از آنجا ک سطح کال ماورد
نیاز برای مبدلهای حرارتی سیکل در نتایج تحلیل اقتصادی و مطاادیر
تابع هزینۀ کل تث یر مساتطیم دارد ،مالحظا مایشاود کا اساتفاده از
مبااارد تترافلوئورواتاااان بیشاااترین هزینااا و مبااارد ایزوتااارو
پنتافلوئورواتان/تریفلوئورواتان کمترین هزین در سیکل تبرید تراکمی
را در بر دارد .همچنین بیشترین کاهش در مطدار درصدی هزین هاا در
استفاده از مبرد تترافلوئوروپروپیلن 1،3،3،3-مشاهده میشود.
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پنتافلوئورواتاان/تریفلوئورواتاان کمتارین

مطدار مساحت سطح انتطال حرارت کل را دارد.
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این در حالی است کا بارای مبردهاای تترافلوئاوروپروپیلن تغییارات

)ATotal (m2
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گرفت .یک حالت دمایی است ک در آن شاهد وقوع مااکزیمم مطادار
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شکل ( :)۳مقایسۀ بین درصد کاهش بازده ارزرژی و درصد کاهش

در شکل ( )2و شکل ( ،)1۱مطایس ای بین میزان کاهش بازده اگزر ی

سطوح مبدلهای حرارتی برحسب دمای اواپراتور

در برابر درصد کاهش سطوح مبدلهای حرارتی و درصاد کااهش هزیناۀ

CRatio
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حرارت مایع مکش انجام شده است .در این نمودارها تث یر استفاده از مبدل
بازیاب حرارتی در کاهش سطح کل تبادل حارارت و کااهش هزیناۀ کال
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R507A

سیکل ب طور واضحتری مشاهده میشود .ب طور کلی ،درصد کاهش سطح

2

کل انتطال حرارت و درصد کاهش هزینۀ کل بسیار محسوستار از درصاد

1.5

کاهش بازده اگزر ی در سیکل تبرید با مبدل بازیاب حرارتی است.

1

علت اینک برخی از نمودارها رفتار خطی و بعضای دیگار رفتاار
غیرخطی دارند ،تفاوت در خواص ترموفیزیکی مبردها و تغییار رفتاار

0.5

مبردها در دماهای مختلف است .ب همین دلیل در دماهای بسیار پایین،
اواپراتور مبرد تترافلوئوروپروپیلن 1،3،3،3-ابتدا دچار درصاد کااهش
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پنتافلوئورواتان/تریفلوئورواتان است و با افزایش دمای اواپراتور ،ایان

هزینۀ کل برحسب دمای اواپراتور

پنتافلوئورواتان/تریفلوئورواتان میشود.
با توج ب شکل ( ،)2میتوان دریافت بیشترین مطدار در کاهش سطح
انتطال حرارت مربوط ب مبرد تترافلوئوروپروپیلن 1،3،3،3-است ک باالطبع
تث یر مستطیم در کاهش تابع هزین دارد .بنابراین همان طاور کا در شاکل
( )1۱نیز مشاهده میشود ،بیشترین مطدار در کاهش هزینا هاا مرباوط با
همین مبرد است .از آنجا ک ایان مبارد پتانسایل گرماایش جهاانی بسایار
کمتری در مطایسا باا مبارد تترافلوئورواتاان دارد ،مباردی ایادئال جهات
جایگزینی با مبرد تترافلوئورواتان در سیکلهای تبرید تراکمی فعلی است.

در جدول ( )2مطایس ای بین دو سیکل برای مبردهای مختلف در
دمای منفی 2۱ ᵒCاواپراتور انجام شده اسات و در جادول ( )3نتاایج
بهین سازی ترمودینامیکی و اقتصادی سایکل تبریاد باا مبادل بازیااب
حرارتی آورده شده است.
جدول ( :)۸مقادیر پارامترهای کارکردی در دمای -۸1 ᵒCاواپراتور
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سطوح مبدلهای حرارتی و درصد هزینۀ کل بیشتری نسبت با مبارد

شکل ( :)۷1مقایسۀ بین درصد کاهش بازده ارزرژی و درصد کاهش

مطادیر برای مبرد تترافلوئوروپروپیلن ،1،3،3،3-کمتر از مبرد ایزوترو

)Exergy effciency Reduction and Total cost Ratio (%

کل برای سیکل با مبدل بازیاب حرارتای در مطایسا باا سایکل باا مبادل

Dh
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جدول ( :)۹نتایج بهینهسازی ترمودینامیکی و اقتصادی سیکل تبرید با مبدل بازیاب حرارتی
تابع هدف

ترمودینامیکی
)Cost ($/year

)T evap (ᵒC

) (%

R134a

- 2۱/51

3۱/62

421/2

- 26/33

3۱/17

421/4

R1234ze

- 12/47

22/22

452/7

- 31/4

27/27

456/1

R1234yf

2۱/۱2

21/14
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- 35/4

26/14

321/2
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- 21/36

27/13

351/2

- 35/66

25/17

355/2

مبرد

)T evap (ᵒC

) (%

اقتصادی

با توج ب جدول ( )2مالحظ میشود مبرد تترافلوئاوروپروپیلن-

)Cost ($/year

در سطوح مورد نیاز برای انتطال حرارت و هزینۀ کل مورد نیاز نسبت ب

ضریب عملکرد و کاهش بازده اگزر ی کمتار و کااهش در مسااحت

ل ا طرح سیکل با مبدل بازیاب حرارت ،ایدۀ مناسبی برای جایگزینی با

مورد نیاز مبدلهای حرارتی و درصد کاهش هزینۀ کل بیشتری بوده و

سیکلهای متداول فعلی است .نتایج نشان داد مبرد تترافلوئوروپروپیلن -

گزینۀ مناسبای برای جایگزینی با مبارد تترافلوئورواتان در سیکلهاای

 3،3،3،2دارای خواص ترموفیزیکی عالی نسبت ب بطیاۀ مبردهاسات،

فعلی است.

ب طوری ک اغلب دارای بیشترین کاهش در مساحت کال ماورد نیااز

متغیر تصمیم در بهین سازی سیکلها دمای اواپراتور در نظر گرفت

مبدل های حرارتی در سیکل است .همچنین این مبارد دارای پتانسایل

شده است .از آنجا ک بهین سازیها ب صورت تکهدف با یاک متغیار

گرمایش جهانی بسیار پایین بوده و برای استفاده در سیکلهای تبریاد

تصمیم انجام شدهاند ،از الگوریتم بهین سازی خطی در نرمافازار EES

ب جای تترافلوئورواتان توصی میشود .کمترین هزین و سطح کل مورد

استفاده شده است .نتاایج بهینا ساازی باا اساتفاده از دو تاابع هادف

نیاز برای سیکل با مبرد ایزوترو پنتافلوئورواتان/تریفلوئورواتان میسر

ترمودینامیکی ب طور جداگان  ،یعنی بازده اگزر ی و تابع هدف اقتصادی

میشود ،ولی تنها نطط ضعف بزرگ این مبرد پتانسیل گرمایش جهانی

ک همان تابع هزین کل سیستم است ،در جدول ( )3مالحظ میشود.

بسیار باتی این مبرد است .البت در ماورد مبارد تترافلوئاوروپروپیلن-

بیشترین بازده اگزر ی مربوط ب مبرد تترافلوئورواتاان اسات .ایان در

 3،3،3،2نسبت ب مبرد ایزوترو پنتافلوئورواتان/تریفلوئورواتان دارای

حالی است ک این مبرد بیشترین هزین را برای سیستم در بر دارد .علت

درصد کاهش هزین و کاهش سطح کل بیشتری است.

تفاوت جزئی در نتایج حالت بهینۀ ترمودینامیکی و اقتصادی در سیکل

فهرست عالئم

ب ویژه برای مبرد تترافلوئورواتان ظرفیت پایین بودن سیکل است .البت
دمای بهینۀ اواپراتور در حالت عملکرد بهینۀ ترمودینامیکی در مطایس با
از طرفی کمترین میزان هزین و بازده اگازر ی در حالات بهینا بارای
سیکل با استفاده از مبرد پنتافلوئورواتان/تریفلوئورواتان حاصل میشود.
مشاهده میشود نتایج بهین سازی برای مبرد تترافلوئوروپروپیلن3،3،3،2-
چیزی بین دو مبرد تترافلوئورواتان و پنتافلوئورواتان /تریفلوئورواتان
است ،ولی این مبرد هزین های زیستمحیطی و پتانسیل گرمایش جهانی
بسیار کمتری نسبت ب دو مبرد نامبرده دارد.
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