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 چکیده

یک پرروژه تاراری وا رر در شرهر کاشران  برا  رداک ر برار  برای VRFو   WSHPبررسی راندمان و عملکرد سیستم های    

    ایترمودار هرای وبسررداول و نرراشان، برگرفتر  از  رربا اطالعات شرایط آب و هوای کرتن تبرید و  415مرایشی مورد نیاز سر

و هوائی نظیر دمای خشک، دمای مرطوب، رطوبت نسربی و  از  مل  اطالعات آب  www.weatherspark.comبین المللی 

 تی با کم شدن دمای خشرک میریط و بهترر شردن شررایط بررای کندانسرور ،  VRF... گویای این مطلب است ک  سیستم 

ب  علت دارا بودن کندانسور هواخنک،   VRFدارد. ب  عبارت دیگر سیستم WSHP کماکان راندمان کمتری نسبت ب  سیستم 

کمترر مری باشرد. در  EERک  دارای کندانسور آب خنک می باشرد دارای مرررب برری بیشرتر و  WSHPب  سیستم نسبت 

بهترر و بیشرتر از  % 54در ماه  والی )دهم تیرماه الی نهرم مررداد مراهه بر  میرقان تقریبرا  WSHP قیقت راندمان سیستم 

ازدهم فروردین الی یرازدهم اردیبهشرته برا و رود بهترر می باشد. الزم ب  ذکر است ک   تی در ماه آوریل ) دو VRFسیستم 

همچنران دارای  WSHPکر  دارای کندانسرور هواخنرک مری باشرد، سیسرتم  VRFشدن شرایط آب و هوایی برای سیستم 

عمل می نماید. از دیدگاه هقین  مررب آب و بری ک  شرامل آب  VRFبیشتر از سیستم  % 11راندمان بهتر و ب  میقان تقریبا 

، در این آنالیق مررب انرژی مال ظ  می شود ک   VRFو  WSHPی در برج خنک کننده و بری مررفی در پمپ آب و مررف

 می باشد. VRFکمتر از سیستم  % 92ب  مقدار تقریبا  WSHPهقین  مررب آب و بری ساالن  سیستم 

 

 ی ، نرخ برازده انرژی ، سونرامی مررب انررژیهیت پمپ آبی ،  ریران مبرد متغیر ، آنرالیق انرژی مررفر  : دیـان كلیـواژگ

 

 مقدمه 

ب  لیاظ نوع عملکرد آنها برای سرمایش یرک مکران  VRFو سیستم  WSHP با نگاهی ب  آنالیق انرژی و مقایس  بین سیستم    

برا کندانسرور  WSHPتن تبرید، با تو   ب  اینک  سیسرتم  415ا ماکقیمم بار سرمایشی مورد نیاز تقریبا رتااری هایپرمارکت ب

تابر دمای مرطروب  WSHPدر سیستم  (EER)با کندانسور هواخنک عمل می کند، نرخ بازده انرژی VRFآب خنک و سیستم 

و  "خشک–معتدل "تابر دمای خشک می باشد و دمای مرطوب ب  علت ویژگی های خاص خود در مناطق   VRFو در سیستم 

نسبت ب   WSHPشک دارد. همین امر باعث باال بودن راندمان و بازده سیستم فاصل  زیادی با دمای خ "خشک –گرم "مناطق 

VRF .می باشد 
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با تغییرات دمای خشک و دمای مرطوب در فرول مختلف  EERآنالیق مورد بیث در رابط  با چگونگی تغییر نرخ بازده انرزی    

طوریک  با خنرک ترر شردن هروای میریط برا و رود سال و مقایس  میقان مررب بری و آب مورد نیاز برای سیستم می باشد. ب

با رانردمان  WSHP)ب  علت دارا بودن کندانسورهای هوا خنکه اما کماکان سیستم های  VRFبهترشدن عملکرد سیستم های 

بیشتر و مررب انرژی کمتری عمل می کنند ک  این ناشی از کم شدن دمای مرطوب مییط و تاثیرات آن برر کندانسرور هرای 

 یق می باشد. آب خنک ن

 EERکاتالوگ های تولیدکنندگان اینگون  سیستم ها ب  وضوح نشانگر این امر می باشند بطوریک  با مال ظ  و مقایس  ستون    

 کامال ب  این موضوع پی می بریم.  VRFو  WSHPدر سیستم 

 بررسی و ارزیابی
ن صورت گرفتر  اسرت، برا نگراهی بر  اطالعرات هواشناسری با تو   ب  اینک  این مقایس  برای شرایط آب و هوائی شهر کاشا   

در ر   34، دمای خشرک متوسرط مراه آوریرل  WeatherSparkه از وبسایت هواشناسی3112کاشان در طی یکسال )سال 

 % 23در   سلسیوس برداشت شده است. همچنین با تو   ب  رطوبت نسبی متوسط ماه آوریل ک  51سلسیوس و ماه  والی 

در   سلسیوس بدست می آید، کر  بررای مراه  روالی برا رطوبرت نسربی  14.11ی مرطوب متوسط ماه آوریل می باشد، دما

 در   سلسیوس استخراج می گردد. 33.4، دمای مرطوب متوسط ماه  والی  % 33متوسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 دسامبر آخر الی ژانویه اول از شهر كاشان متوسط نسبی رطوبت و متوسط دمای تغییرات-( 1)نمودار

می باشرد  %92، رطوبت نسبی  C  14.11˚، دمای مرطوب متوسط  C 94˚ب  بیان دیگر در ماه آوریل ، دمای خشک متوسط 

خرواهیم  %99، رطوبرت نسربی  C 99.4˚، دمای مرطروب متوسرط  C 54˚.در  الیک  در ماه  والی ، دمای خشک متوسط 

 داشت.
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Year

Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

˚C ˚C ˚C ˚C ˚C ˚C ˚C ˚C ˚C ˚C ˚C ˚C

1 9 11 17 22 28 34 39 40 37 31 22 14

2 9 11 17 23 28 35 39 40 37 31 22 14

3 9 12 18 23 28 35 40 40 37 31 21 13

4 9 12 18 23 29 35 40 40 37 31 21 13

5 9 12 18 23 29 35 40 40 37 31 21 13

6 9 12 18 23 29 36 40 40 36 30 20 13

7 9 12 19 23 29 36 40 40 36 30 20 13

8 9 12 19 24 29 36 40 40 36 30 20 12

9 9 13 19 24 29 36 40 39 36 30 20 12

10 9 13 19 24 30 36 40 39 36 30 19 12

11 9 13 19 24 30 37 40 39 35 30 19 12

12 9 13 19 24 30 37 40 39 35 29 19 12

13 9 13 19 25 30 37 41 39 35 29 18 12

14 9 13 20 25 31 37 41 39 35 29 18 12

15 9 13 20 25 31 37 41 39 35 28 18 11

16 9 14 20 25 31 37 41 39 34 28 18 11

17 9 14 20 25 31 38 41 39 34 28 17 11

18 9 14 20 26 32 38 41 39 34 27 17 11

19 9 15 20 26 32 38 41 39 34 27 17 11

20 10 15 21 26 32 38 40 39 34 27 16 11

21 10 15 21 26 32 38 40 38 33 26 16 11

22 10 15 21 26 32 38 40 38 33 26 16 10

23 10 16 21 26 32 38 40 38 33 26 16 10

24 10 16 21 26 33 38 40 38 33 25 15 10

25 11 16 21 26 33 38 40 38 32 25 15 10

26 11 16 21 27 33 39 40 38 32 24 15 10

27 11 17 21 27 33 39 40 38 32 24 15 10

28 11 17 22 27 33 39 40 38 32 24 14 10

29 11 22 27 34 39 40 38 32 23 14 10

30 11 22 28 34 39 40 37 31 22 14 10

31 11 34 40 37 22 10

Mean Monthly DB   ˚C 24.96667 31 37.1 40.16129 38.83871 34.43333

Mean Monthly RH  % 39.5 32.5 25 22 24 27.5

WB Temp.      ˚C 15.88 19 21.38 22.55 22.27 20.27

2013

KASHAN Mean Weather Report (www.weatherspark.com)

 

 

 

گرفت  می شود، در نظری ، نیاز سرمایش برورت مکانیکی در طول سال ، تقریبا شش ماه با تو   ب  اینک  در چنین پروژه هائ   

س  ماه از آن را مشاب  شرایط دمائی ماه آوریل و س  ماه دیگر آن را مشاب  ماه  والی در میاسبات فرض می گرردد.  بطوریکر  

 ضرب می کنیم. 9را در عدد و ماه آوریل  9در میاسب  هقین  مررب بری و آب ، ماه  والی را در عدد 

در این بررسی با تو   ب  بار سرمایشی  داک ر  و بار سرمایشی  قئری مرورد نیراز )در مراه  روالی کر  نیازمنرد  رداک ر برار 

 سرمایشی و همچنین ماه آوریل ک  نیازمند بار سرمایشی  قئی می باشده میاسبات را دنبال می نمائیم.

 

 WSHPدسرتگاه  45روز در ماه  برا  94ساعت روزان  و بطور  15فتن سرمایش مورد نیاز برای  در پروژه  اضر با در نظر گر   

با ظرفیرت  VRFدستگاه  15های میاسبات لیاظ گردیده،  ب  ازاء Sheetتن تبرید ک  در  94الی  6در ظرفیت های مختلف 

  ای در هقین  های بری و آب مورد نیاز خرواهیم تن تبرید برای  داک ر بار سرمایشی ماه  والی ب  نتایج  ابل مال ظ 91های 

  از  رداک ر %14رسید. از نقط  نظرات مهم در این بررسی بار سرمایشی  قئی در طی ماه آوریل می باشد ک  تقریبا بر  میرقان 

بار سرمایشی می باشد. چراک  در ماه آوریل تنها شرایط دمای میریط بیررون تغییرر یافتر  و تغییرری در مقردار برار  اصرل از 

(3112 متوسط دمای خشک، دمای مرطوب و رطوبت نسبی شهر كاشان طی ساعات روز )از ابتدای ماه ژانویه الی آخر ماه دسامبر -(1جدول )  
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Condensor Type M odel Quantity
Indoor Unit 

Quantity
Input Power

Total Input 

Power
Requered Load Hours Per Day Days per Week

Total Weekly  Power 

Consumptions

Total Weekly  Water 

Consumptions
COP EER

Tons KW KW KW Tons KWh per Week RLS RLS

52 8.5 6.47 336.55 32981.73 4.62 15.76

4 6 4.59 18.34 1797.71 4.60 15.7

1 10 7.61 7.61 746.19 4.62 15.76

2 20 16.63 33.26 3259.88 4.23 14.43

395.77 38785.50 77,571,002.10              4,303,783.68                 

VRF Air Cooled 14 200 38 134 49.4 666.10 514 14 7 65278.20 130,556,401.91            -                                    2.71261 9.25

Condensor Type M odel Quantity
Indoor Unit 

Quantity
Input Power

Total Input 

Power
Requered Load Hours Per Day Days per Week

Total Weekly  Power 

Consumptions

Total Weekly  Water 

Consumptions
COP EER

Tons KW KW KW Tons KWh per Week RLS RLS

52 8.5 6.24 324.60 31811.02 4.79 16.34

4 6 4.79 19.16 1877.68 4.74 16.18

1 10 7.92 7.92 776.16 4.79 16.34

2 20 17.75 35.5 3479 4.59 15.64

302.31 29626.41 59,252,828.83              3,443,026.94                 

VRF Air Cooled 14 200 38 134 26.47 370.58 411.2 14 7 36316.84 72,633,680.00              -                                    3.9061584 13.32

RATES

Power Rate- RLS/KWH 2000

Water Rate- RLS/Cubic M 7120

Energy Analysis Comparison between WSHP & VRF

July

DB=40.1

WB=25.5

Cooling Capacity

WSH P Water Cooled 411.2 14 7
April

DB=24.9

WB=15.8

Water Cooled WSH P 514 14 7

Cooling Capacity

      سیستم های روشنائی، اداری و نگهداری گوشت و سبقی ، افراد مرا ع  کننرده، و ییرره مشراهده نمیگرردد. بر  عبرارت دیگرر 

 تن تبرید، میاسب  می گردد. 511.9برید، مقدار بار سرمایشی  قئی در ماه آوریل تن ت 415در صورت  داک ر بار سرمایشی 

 

 

 

     در رر  سررانتی گرررادی میرریط 51، در مرراه  رروالی برر  علررت دمررای  ه  مال ظرر  مرری گررردد3همانگونرر  کرر  در  رردول )   

(Ambient Temperature)  مقدارEER   بررایVRF  یسرتم مری باشرد در  رالی کر  بررای س 3.34معرادلWSHP  در    

مری باشرد. ایرن نشرانگر ایرن  14.51معادل تقریبرا  EERدمای مرطوب مربوط ب  همان دمای خشک و رطوبت نسبی ، مقدار 

با گرمتر شدن دمای مییط بیرون ک  در تماس با کندانسور می باشد ، راندمان کمتری داشرت  و  VRFموضوع است ک  دستگاه 

 تی با گرمتر شردن  WSHPور مطلوب و با مررب بری کمتر نمی باشد. در  الیک  در سیستم  ادر ب  تامین نیاز سرمایشی بط

دمای مییط بیرون ب  علت خنک شدن کندانسور با آب برج خنک کننده، و تیت تاثیر  ررار گررفتن از دمرای مرطروب کر  در 

ر و بیشرتر خنرک میگرردد و ایرن بر  ، بهت VRFنسبت ب  کندانسور  WSHPرطوبت نسبی متناسب با آن می باشد، کندانسور 

 معنی مررب کمتر بری در کمپرسور می باشد.

 VRFدر ماه آوریل نیق برا خنرک ترر شردن هروای بیررون نسربت بر  مراه  روالی برا و رود اینکر  شررایط بررای دسرتگاه    

  علرت بر WSHPاکان دسرتگاه را ، مشراهده مری شرود کر  کمررآنهر EERی برا تو ر  بر   ردول رمساعد تر مری گرردد ولر

 عمل می کند. VRFدانسور آب خنک و خنک شدن توسط آب، با راندمان بهتری نسبت ب  رورداری از کنربرخ

 

 در ماه های جوالی و آوریل VRFو WSHPآنالیز انرژی سیستم های  مقایسه نرخ بازده انرژی و -(3جدول )
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DB=40.1

WB=25.5

DB=24.9

WB=15.8

Comparison Comparison Comparison

D ifference D ifference D ifference

Requered Load Tons 514 514 411.2 411.2

Hours Per Day Hrs 14 14 14 14

Days per Week Days 7 7 7 7

Months per Year Months 12 12 12 12

Days per Month Days 30 30 30 30

Total Input Power KW 395.8 666.10 40.6 % 302.3 370.6 18.4
%

Mean EER 15.71 9.25 6.46 16.31 13.32 2.99

Make up Water Flow M3/Hrs per Ton 0.008 0 0.008 0

Pump power 

consumption
KW 15 10

Cooling Tower fan 

power consumption
KW 19 12

Avg. of Indoor Unit 

Fan power 

consumption

KW 0.153 0.138

Power Consumptions KWh-Month 166,223.6             279,763.7            113,540.1              126,970.3           155,643.6            28,673.3              

Water Consumptions 

for a Month
Cubic Meter 

1,727.0                 0 1,381.6               0

Total Indoor Unit Fan 

power consumption
KWh-Month

12852 11592

Total Pump power 

consumption 
KWh-Month

6,300                    4,200                  

Total Cooling Tower 

fan power 

consumption

KWh-Month

7,980                    5,040                  

Total Power 

Consumptions for a 

Month

KWh

182,231                292,615.7            137,592              167,235.6            

Total Annual  Power 

Costs  (*)
Rials

1,083,021,456      1,755,694,310     672,672,855          817,262,085       1,003,413,600     186,151,515        2,838,715,766       2,759,107,910   79,607,856           

Total Annual Water 

Costs (**)
Rials

36,267,840           0 29,014,272         0 65,282,112            0

Total Annual Cooling 

Consumptions
Rials 1,119,289,296      1,755,694,310     36.25                     % 846,276,357       1,003,413,600     15.66                   % 1,965,565,653       2,759,107,910   28.76                    %

RATES
Power Rate- 

RLS/KWH 2000

Water Rate- 

RLS/Cubic M 7000

د. *(: هزینه مصرف برق سه ماه از سال که شرایط دمای ماه جوالی را دارد و سه ماه از سال که شرایط دمای مشابه ماه آوریل را دارد که مجموعا برای شش ماه از سال که نیاز به Cooling است، می باش (

د. *( : هزینه مصرف آب سه ماه از سال که شرایط دمای ماه جوالی را دارد و سه ماه از سال که شرایط دمای مشابه ماه آوریل را دارد که مجموعا برای شش ماه از سال که نیاز به Cooling است، می باش * (

AprilJuly 

Result of Energy Ana lysis 

Comparison be tween 

WSHP & VRF

Annual

VRFWSH P VRFWSH P WSH P VRF

 

 

ب  پانل های داخلی نیق ا تیاج داریم ک  هر کدام از آنها ب  علت دارا بودن فرن  VRFاز طرفی در صورت استفاده از سیستم    

دستگاه پانل داخلی ر م  ابل مال ظ  ای خواهد بود. و در طرب دیگر در  944ن و مررب وات مورد تو   خود، با در نظر گرفت

ب  برج خنک کننده و پمپ برج و آب نیازمندیم ک  دارای وات مررفی الزم می باشرد کر   WSHPصورت استفاده از سیستم 

 در میاسبات آمده است.

 

 عملکرد در فصل سرما

 در طی شش ماه نیاز به سرمایش VRFو WSHPبررسی و مقایسه هزینه های مصرف برق و آب سیستم های  -(2جدول )
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، پرداخت  شده  WSHPو  VRFررسی و مقایس  سرمایش توسط سیستم های الزم ب  ذکر است ک  در مقال   اضر با ب   

است. در  الیک  اگر از دیدگاه نیازگرمایش نیق  مورد بررسی  رار گیرد تو   ب  این نکت  بسیار  ائق اهمیت است ک  دستگاه 

VRF  در روزهای سرد با دمای هوای خشک˚C 9- مایش مورد نظر نمی باشد و در  الت هیت پمپ هوائی ،  ادر ب  تامین گر

در دستگاه و طرا ی مر ل  فاز صفر پروژه هستیم. این بدین  over designو  over sizeاین مستلقم دست باال گرفتن 

، برای تامین گرمایش همان میل  VRFتن توسط  91دستگاه  15تن تبرید با  415معنی است ک  برای تامین سرمایش 

با ظرفیت بیشتر در طرا ی لیاظ گردد ک  این امر،  هقین   VRFعداد بیشتری از دستگاه بایستی ت VRFبوسیل  هیت پمپ 

گرمایش از طریق کویل آب گرم ک  توسط بویلر  WSHPبسیار بیشتری را برای کارفرمایان متیمل می سازد. اما در سیستم 

 تغذی  میگردد تامین میشود.

 

 نتیجه گیری

 WSHPررسی همانگون  ک  در ابتدا اشاره شد،  مال ظ  میشود ک  در کل ، راندمان سیستم در پایان و در نتیا  آنالیق و ب   

ک  با کندانسور هوا خنک عمل می کند  تی در بار های سرمایشی  قئی در ماه های فرل بهار  VRF در مقایس  با سیستم 

 از راندمان باالتر و مررب بری و طبیعتا هقین  کمتر بری برخوردار می باشد.

با لول  های  WSHPهقین  لول  کشی می باشد ک  با تو   ب  اینک  در  VRFبا   WSHPمسئل  مهم در مقایس  سیستم    

لول  کشی مسی صورت میپذیرد ، و البت  این مبیث در آنالیق انرژی دیده  VRFا را می گردد  ال آنک  برای  P.Pسفید 

 طلبد.نمی شود اما برای خود بررسی  داگان  ای را می 

در نتیا  مطالعات ب  این نکت  می رسیم ک  برای دستیابی ب  بهره وری و بهین  سازی مررب انرژی در ایران ، انتخاب نوع    

دستگاه تهوی  مطبوع  متناسب با شرایط آب و هوائی آن منطق ،  بسیار بسیار  ائق اهمیت می باشد تا بداناا ک  اگر تو   ویژه 

روبرو  "سونامی مررب انرژی"امروز ، نگردد در آینده ای ن  چندان دور با بیران عظیمی با عنوان ب  این مبیث از  هان 

 خواهیم گشت.
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