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 چکيده

با استفاده  اهوازاجزا و همچنین کل سیستم یک پمپ حرارتی پیشنهادی در شهرستان  به مطالعه و بررسیاین مقاله، 

 های تحلیلی برای اتالف اگزرژی، بازدهی اگزرژی،دهد. فرمولسطحی دمای پایین زمین گرمایی ارائه می از منبع آبی

و درجه کمال ترمودینامیکی برای تمامی اجزای پمپ حرارتی و کل  نسبت اتالف اگزرژی، ضریب اتالف اگزرژی

. برای تحلیل کامل اگزرژی شودمی شد. این تحلیل در هر دو حالت گرمایش و سرمایش انجامخواهد سیستم ارائه 

برای تواند نتایج این بررسی می ها با هم مورد بررسی و توجه قرار گیرند.یک پمپ حرارتی، باید تمامی این شاخص

 .ذکر شده مورد استفاده قرار گیرد طراحی و بهینه سازی یک پمپ حرارتی با استفاده از منابع موجود

 

 ، نانوتکنولوژیهای اگزرژی، گرمایش، سرمایشپمپ حرارتی زمین گرمایی، شاخص: کليدي واژگان
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 مقدمه -1

قانون  یهبر پا یستمس یکدر  یاگزرژ یزآنال مورد توجه قرار گرفته است. یاربس یاگزرژ یزاستفاده از آنال یراخ یدر سال ها

 یبرا یارمع یکدر واقع  یاگزرژ یممکن است نابود شود. نابود یستمس یکدر  یشود. اگزرژ یانجام م ینامیکدترمو دوم

 و شودیمشخص م یستمآن در س محل و یاگزرژ ینابود یزانم یاگزرژ یزبا انجام آنال ینبنابرا باشد.یم یستمس پذیریبرگشت

هسته ای، انرژی  های نو از جمله انرژیانرژی پرداخت. یستمس یساز ینهمناسب به به یدگاهیتوان با دیب میترت ینبد

قرار  دست منابع می باشند. یکی دیگر از منابعی که مدتی است مورد توجه های بازیافتی، از اینخورشیدی، انرژی بادی و انرژی

زمین گرمایی می باشد. استفاده از این انرژی پاك، پایدار و ارزان  استفاده از انرژی اعماق زمین و به عبار ت دیگر، انرژیگرفته، 

 (.5002و همکاران،  Lund) بسیاری از کشورهای جهان در حال افزایش است در

یی متعدد در کشور ما، میزان منابع زمین گرما علیرغم رشد استفاده از این منابع در کشورهای مختلف و با وجود

کشور، منابع آب سطح ی زمین  سطح بسیار پایینی قرار دارد؛ برای مثال، در بسیاری از مناطق شمال ها دربرداری از آنبهره

می شود، در حالیکه در بسیاری از این  وجود دارد که استفاده از آن ها تنها برای مصارف طبی و تفریحی انجام گرمایی متعددی

 علت دارا بودن انرژی گرمایی قابل بهره برداری است. ابع، حتی پساب اتالفی نیز بهمن

دوم در طراحی سیستم های انرژی روی داده است  طی دوره های اخیر، افزایش قابل توجهی در استفاده از تحلیل قانون

(Bejan ،6771(قانون دوم  سیستم را بررسی می کند، اماقانون اول ترمودینامیک، تنها موازنة انرژی  طبق طراحی بر . یک

می دهد. تحلیل اگزرژی، یک ابزار قدرتمند در طراحی، بهینه  تری برای بررسی کارآیی سیستم ارائه مناسب ترمودینامیک، دید

شناخت منبع اصلی بازگشت ناپذیری و همچنین  توان درافزایش کارآیی سیستم های انرژی است. این نوع تحلیل می سازی و

 (.Bejan ،6777)مؤثری داشته باشد  کاهش تولید آنتروپی در فرآیندهای مختلف، نقش بسیار

ترمودینامیکی مؤثر برای به  ، تحلیل اگزرژی، یک روش(5002و همکاران،  Dincer) Rosen و Dincer طبق مطالعات

گرمایشی می  هایی طراحی و تحلیل سیستمبه همراه قانون دوم ترمودینامیک برا کار بردن توأمان معادالت بقای جرم و انرژی

به  ناپذیری بازگشت ناپذیری سیستم را نیز به دست آورد. کاهش بازگشت باشد، ضمن اینکه با استفاده از آن می توان میزان

 .(Dincer ،5006) بهینه سازی ترمودینامیکی سیستم می انجامد

و  Hepbasliحرارتی زمین گرمایی انجام شده است.  هایطی سال های اخیر، مطالعاتی در زمینة بررسی اگزرژی پمپ 

این  انرژی و اگزرژی یک پمپ حرارتی زمین گرمایی را انجام دادند. در ، تحلیل(5002و همکاران،  Hepbasli)همکاران 

و همکاران  Ozgenerآمده است. حالت گرمایش به دست  بررسی، ضریب عملکرد و بازدهی اگزرژی این پمپ حرارتی در

(Ozgener  ،5008و همکاران)دادند. در این  قرار اگزرژی دو پمپ حرارتی موجود در کشور ترکیه را مورد بررسی ، تحلیل

و  Ozgener)همکاران و  Ozgenerحرارتی مورد بررسی قرار گرفت.  بررسی، اتالف اگزرژی اجزا و کارآیی کلی دو پمپ

مطالعه قرار دادند. آن، مورد  زمین گرمایی را به همراه بررسی اقتصادیاگزرژی کلی پمپ حرارتی  ، تحلیل(5007همکاران، 

Hepbasli (Hepbasli ،5002)،انرژی، آنتروپی و اگزرژی را برای پمپ حرارتی زمین گرمایی به دست ، معادالت موازنة جرم 

 ه قرار داد.نوع خاص، مورد استفاد آورد و این معادالت را برای به دست آوردن بازدهی اگزرژی کلی یک

های های ذخیره سازی جذب حرارتی و کاربرد پمپتوسعه مواد متخلخل با خواص هیدرولیکی بهینه سازی در فن آوری

در سال های اخیر نیاز به جاذب متخلخل با  دارد.  "سبز"گرمایی، سهم قابل توجهی در صرفه جویی انرژی و تامین انرژی 

محدوده بین زئولیت بسیار آبدوست معمولی از یک سو و ژل سیلیس آب دوست خواص جذب مناسب آشکار شده است که در 

(. ترکیب شیمیایی و ساختار منافذ مواد متخلخل در توزیع قدرت 5005و همکاران،  Janchenاز سوی دیگر قرار دارد )

  .های جذب برای تعامل با آب و در نتیجه موقعیت و شکل ایزوترم جذب موثر هستندسایت

زمین گرمایی در هر دو حالت گرمایش و سرمایش است.  قالة حاضر، بررسی جامع اگزرژی یک پمپ حرارتیموضوع م

های مختلف اگزرژی در تمامی اجزا و و شاخص فرآیندهای موجود در پمپ حرارتی مورد نظر به طور کامل بررسی شده تمامی

 تحلیل و محاسبه قرار گرفته است. کل سیستم، مورد
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 حرارتي فرآيند پمپ -2
 یدما یاز نقطه مبدا )کم دما( به نقطه مقصد که دارا یکه عمل انتقال انرژاست  اییلهپمپ گرما وس یا یپمپ حرارت

مسکونی، تجاری و... را با فراهم  یک پمپ حرارتی می تواند تهویة مطبوع سالیانة یک محیط .دهدیرا انجام م باشدیم یشترب

 در تابستان با استفاده از منبع دمای پایین فراهم کند. کردن گرمایش در زمستان و سرمایش

 

 
 (Janchen, J., Ackermann, D., Stach, H., 2002) نماي شماتيك يك پمپ حرارتي زمين گرمايي (1)شکل 

 

  چرخه گرمايش 2-1

 حرارتی در لوله ها جریان دارد( وارد پمپ دریافت گرما از خاك در چرخة گرمایش، محلول آب و ضد یخ یا مبرد )که برای

استفاده می کنند، این سیال وارد مبدل حرارتی زمین  می شود. در برخی سیستم ها که از آب زیرزمینی یا چشمة آب گرم

 . در آنجا گرمای خود را به مبرد می دهد گرمایی می شود و

دمای پایین تبدیل می کند. شیر بازگشت پذیر مبرد را در  در اواپراتور گرما باعث جوشش مبرد می شود و آن را به بخار

می یابد. این کاهش حجم، باعث افزایش  کمپرسور هدایت می کند. سپس بخار، فشرده شده و حجم آن کاهش به حالت بخار

مبرد به آب یا گرمای  بازگشت پذیر بعدی، گاز داغ را به کندانسور هدایت می کند. جایی که دمای بخار مبرد می گردد. شیر

مبرد،  مجراهای داخلی محیط، گرمایش مورد نیاز را تأمین کند. پس از آنکه هوا داده می شود تا با چرخش در طول سیستم

 فشارشکن می شود که در آن، فشار و دما به شدت افت می کند. پس از گرمای خود را در کندانسور از دست داد، وارد یک شیر

 .آغاز کند تین مبدل حرارتی می شود تا چرخه را دوبارهآن، مبرد دوباره وارد نخس

 

 چرخه سرمايش 2-2

است. در این حالت، جهت جریان مبرد با استفاده از یک  چرخة سرمایش در واقع معکوس چرخة گرمایش پمپ حرارتی

سپس گرما با طی  .منتقل می کنداواپراتور  طرفه تغییر می یابد. مبرد، گرما را از محیط داخلی دریافت، و آن را به شیر چهار

 .کردن چرخه معکوس گرمایش، در کندانسور به بیرون انتقال می یابد

 

 معادالت و تحليل هاي اگزرژي -3
شاخص هستند. این شاخص ها عبارت اند از اتالف اگزرژی،  شاخص های اگزرژی مهم برای سیستم های انرژی شامل پنج

در ادامه به تعریف شاخص [. 66-8] کمال ترمودینامیکی و درجه ، بازدهی اگزرژیژیاتالف اگزرژی، ضریب اتالف اگزر نسبت

 های فوق می پردازیم:
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نسبت اتالف   خروجی یک جزء یا کل سیستم به دست می آید. اتالف اگزرژی: این شاخص از تفاوت اگزرژی ورودی و

ضریب اتالف  ی از دست رفته کل سیستم است.دست رفته یک جزء به اگزرژ اگزرژی: این شاخص بیانگر نسبت اگزرژی از

اگزرژی یک جزء به کل کار ورودی به سیستم است. بازدهی اگزرژی: بیانگر  اگزرژی: این شاخص نشان دهندة نسبت اتالف

درجه کمال ترمودینامیکی:  اگزرژی استفاده شده )کار ورودی( در جزء یا کل سیستم است. نسبت اگزرژی خروجی مطلوب به

میزان بازگشت  اگزرژی ورودی یک جزء یا کل سیستم است. این شاخص در واقع، به دهندة نسبت اگزرژی خروجینشان 

بازگشت  نزدیک تر باشد، نشان دهندة نزدیک تر بودن به فرآیندد یک ناپذیری فرآیند انرژی است. این شاخص هر چه به عد

 خواهد بود. پذیر

 

 بررسي شاخص هاي اگزرژي 3-1

 رفتن یا اتالف اگزرژی با معادلة زیر داده می شود: نرخ از دست

 

(6) Δ𝐸𝑥 =∑𝐸𝑥𝑖𝑛 −∑𝐸𝑥𝑜𝑢𝑡 − 𝑄 (1 −
𝑇0
𝑇
) +𝑊𝑖𝑛  

 می آید: بازدهی اگزرژی طی انجام فرآیند مورد نظر با معادلة زیر به دست

 

(5) η =
𝐸𝑥𝑑𝑒𝑠,𝑜𝑢𝑡
𝐸𝑥𝑢𝑠𝑒𝑑

  

 شود:نسبت اتالف اگزرژی در فرآیند با معادلة زیر داده می 

 

(3) 𝑑 =
Δ𝐸𝑥

Δ𝐸𝑥𝑠𝑦𝑠
  

 ضریب اتالف اگزرژی نیز از معادلة زیر به دست می آید:

 

(2) 𝜆 =
Δ𝐸𝑥

Wtot,in

  

 می آید: درجه کمال ترمودینامیکی طی فرآیند از معادلة زیر به دست

 

 

(2) 𝜀𝑐𝑜𝑚 =
𝐸𝑥𝑜𝑢𝑡

(𝐸𝑥𝑖𝑛 +𝑊𝑖𝑛)
  

 

 توجه با سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی به دست می آیند. برای اجزا و کلبا توجه به معادالت فوق، شاخص های اگزرژی 

 دست به معادالت آیند. می دست به گرمایی زمین حرارتی پمپ سیستم کل و اجزا برای اگزرژی های شاخص فوق، معادالت به

 .است آمده تا (3( تا )6های ) جدول در آمده
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 گرمايش حالت در گرمايي زمين حرارتي پمپ اجزاي در اگزرژي تحليل نتايج  (1)جدول 

 
 

 نتايج تحليل اگزرژي کلي پمپ حرارتي زمين گرمايي در حالت گرمايش( 2)جدول 

 
 

 

 بررسي غشاي مولکولي نانو متخلخل -4

خواص جذب آب مواد جاذب نانو متخلخل اصالح شده برای ذخیره سازی انرژی حرارتی خورشیدیو کاربرد پمپ گرمایی مورد 

 aluminosilicate، و faujasite dealuminated، یک نوع زئولیت SAPOبحث قرار گرفت. نوع شابازیت 

mesostructured سنتز شده است و با زئولیت مشترك ،NAX ،NaY یلیکا مقایسه شده است. مشخص شد که و ژل س

 .بهینه سازی و معماری ترکیب منافذ شبکه انطباق خوبی با خواص آب دوست و هم دما دارد

از مواد  𝑝/𝑝𝑠 -. واضح است که طیف وسیعنشان می دهد را ایزوترم شرایط فشار نسبی در مقدار( مقایسه 2جدول )

فشار نسبی در بین دو  مقدارمواد جاذب اصالح شده، با این حال،  .بین آنها استجاذب متداول و تفاوت بزرگ در مقادیر مطلق 
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به  محدوده منحصر به دلیل و کاربردی پمپ گرمایی ، ارائه خواص جذب مفید برای برنامه های کاربردی خورشیدیمحدوده

 .مزیت دیگر محدوده جذب مناسب تغییرات مواد ساده است .فرد است

 
 نتايج تحليل اگزرژي در اجزاي پمپ حرارتي زمين گرمايي در حالت سرمايش( 3)جدول 

 
 

 
 مقايسه بين مقدار آب جذب شده، فشار نسبي داخلي (4)جدول 

 
 

 بحث و نتايج -5

 آن از توان نمی که است مطلق مقداری شاخص، این .دهد می نشان را موجود اگزرژی هدررفت میزان اگزرژی، تالفا

 پمپ سیستم کل و اجزا اثر اگزرژی، بازدهی .گرفت بهره انرژی مختلف فرآیندهای یا اجزا اگزرژی مصرف کارآیی محاسبة برای

 بر حرارتی پمپ سیستم وکل اجزا کارآیی بهبود تأثیر به توان می آن از استفاده با و دهد می نشان را گرمایی زمین حرارتی

 حرارتی پمپ سیستم کل و اجزا میان نسبت تواند نمی شاخص این حال، عین در .یافت دست اگزرژی مصرف مقدار روی

 حرارتی پمپ سیستم در جزء کدام که دریافت توان نمی آن از استفاده با پس دهد، نشان را اگزرژی اتالف در گرمایی زمین

 دانسيته ذخيره سازي 𝑝/𝑝𝑠 شرايط ايزوترم غشاي مولکولي 
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 اتالف نسبت اگزرژی، اتالف ضریب .است سیستم کلی اگزرژی کارآیی اتالف نسبت .دارد کمتری اگزرژی مصرف گرمایی زمین

 می قرار بررسی مورد مقداری، لحاظ از را گرمایی زمین حرارتی پمپ که است سیستم کل اگزرژی مصرف به جزء یک اگزرژی

 .دهد

 واقع در اگزرژی شاخص پنج بنابراین کند؛ می ارزیابی را فرآیند ناپذیری بازگشت میزان نیز ترمودینامیکی کمال درجه

 اگزرژی های شاخص میان در .گرفت بهره هم کنار در ها آن تمامی از باید اگزرژی جامع تحلیل یک برای و یکدیگرند مکمل

 بیشتر مقدار همچنین، و اگزرژی اتالف ضریب و اگزرژی اتالف نسبت اگزرژی، اتالف های شاخص کمتر مقدار شده، گفته

 .است مطلوب سیستم کلی کارآیی افزایش برای ترمودینامیکی کمال درجه و اگزرژی بازدهی های شاخص

 

 گيرينتيجه -6

 کند می کار پایین دما سطحی آبی منبع از استفاده که با گرمایی زمین حرارتی پمپ یک اگزرژی جامع تحلیل مقاله، این در

 اتالف از اند عبارت ها شاخص این .شد تعریف مختلف شاخص پنج اگزرژی، جامع تحلیل یک برای .گرفت قرار بررسی مورد

 شاخص سه کمتر مقدار. ترمودینامیکی کمال درجه و اگزرژی بازدهی اگزرژی، اتالف ضریب اگزرژی، اتالف نسبت اگزرژی،

 .است مطلوب گرمایی زمین حرارتی پمپ کلی کارآیی افزایش برای پایانی، شاخص دو باالتر مقدار و نخست

رویکرد جدید اصالح جاذب جامد طیف گسترده ای از مواد مناسب متخلخل نانو برای ذخیره سازی جذب حرارتی 

دهد. ترکیب شیمیایی چارچوب و در نتیجه غلظت در ساختار منافذ و های گرمایی را نشان میخورشیدی و کاربرد پمپ

کنترل این پارامترها امکان تغییر مواد برای برنامه  معماری منافذ مواد تعیین تعادل جذب آب نقش تعیین کننده دارد. همچنین

 .های ذخیره سازی جذب حرارتی را ارائه می دهد

 
 

 

 مراجعمنابع و 

Bejan A., Research needs in thermal systems, chapter Second law analysis: the method for maximizing 

thermodynamic efficiency in thermal systems. ASME 1986. 

Bejan A., Advanced engineering thermodynamics. New York, Wiley Interscience, pp. 501–514, 1988. 

Dincer I., Rosen MA., "Exergy as a driver for achieving sustainability". International Journal of Green Energy, 

Vol. 1, No1, pp. 1–19, 2004. 

Dincer I., Al-Muslim H., Energy and Exergy efficiencies of reheat cycle steam power plants, Proceedings of 

ECOS_01, Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems and 

First International Conference on Applied Thermodynamics, Istanbul, Turkey, p. 331–338, 2001. 

Hepbasli A., Akdemir O., "Energy and Exergy analysis of a ground source (geothermal) heat pump system". 

Energy Convers Manage, Vol 45, No. 5, pp.737–753, 2004. 

Hepbasli A.,2005, "Thermodynamic analysis of a ground-source heat pump system for district heating". Int J 

Energy Res, Vol. 29, No. 7, pp. 671–687, 2005. 

Janchen, J., Ackermann, D., Stach, H., 2002. Adsorption properties of aluminophosphate molecular sieves – 

potential applications for low temperature heat utilization, In: Proceedings of the International Sorption Heat 

Pump Conference (ISHPC) 2002, Shanghai, PR China. In: Wang, R.Z., Lu, Z., Wang, W., Huang, X. (Eds.). 

Science Press New York Ltd., pp. 635–638. (24–27 September). 

Lund JW., Freeston DH., Boyd TL. "Direct application of geothermal energy", 2005 worldwide review, Vol. 34, 

No. 6, pp. 691–727, Geothermic 2005. 

Ozgener L., Hepbasli A., Dincer I., "Exergy analysis of two geothermal district heating systems for building 

applications". Energy Convers Manage, Vol. 48, No. 4, pp. 1185–1192, 2007. 

Ozgener L., Ozgener O., "Monitoring of Energy Exergy efficiencies and exergoeconomic parameters of 

geothermal district heating systems (GDHSs)", Apply Energy 2008. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

