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هدف :

آشنايي با اجزاي اصلي يک پمپ حرارتي صنعتي
تعيين ضريب عملکرد پمپ حرارتي
شناخت پارامترهاي تأثيرگذار بر روي ضريب عملکرد
بررسي سيکل بر روي نمودارهاي ترموديناميکي و مقايسه سيکل واقعي با سيکل ايدهآل

مقدمه :

پمپ حرارتي ماشيني است که اساس کار آن جذب گرما از يک منبع با درجه حرارت پائين در اوپراتور و تحويل اين
گرما در کندانسور ا ست .پمپ حرارتي براي گرم کردن فضاهاي مختلف يا آب گرم خانه مناسب است .با توجه به
قابليت هواسازي راحتتر و مناسبتر با کمک اين سيکلها ،امروزه کاربرد بيشتري يافتهاند.
طبق قانون دوم ترموديناميک براي انتقال گرما از يک محيط سرد به يک محيط گرم بايد کار وارد سيستم شود .با
بررسي سيکل تبريد تراکمي ،به وضوح مشاهده ميشود که انرژي گرمايي توليد شده توسط پمپ حرارتي از کار ورودي
به آن بيشتر است .بنابراين در سيستمهاي گرمايش به منظور کاهش انرژي مصرفي (نسبت به سيستمهايي نظير
بخاري برقي و  ) ...ميتوان از پمپ حرارتي استفاده نمود .منبع درجـهحرارت پايين در اواپراتور ،عموما" در عمل آب يا
هواست .اما مي توان از منابع ديگري مانند تشعشع خورشيدي ،بخار آب فشار پايين ،دودکش يا گازهاي خروجي
ماشينهاي حرارتي نيز استفاده نمود.
با شناخت پارامترهاي مختلف مي توان با در نظر گرفتن تمامي مشکالت و محدوديتها بهترين شرايط کاري براي يک
سيکل تبريد و يا پمپ حرارتي بدست آورد.
شرح دستگاه :

اين سيستم داراي اجزاي اصلي يک پمپ حرارتي صنعتي و يا سيکل معکوس آن يعني تبريد تراکمي صنعتي است که
با توجه به قابليت هواسازي راحتتر و مناسبتر با کمک اين سيکلها ،امروزه کاربرد بيشتري يافتهاند .از آنجا که در
اين پمپ گرما از هوا به آب داده ميشود ،پمپ حرارتي هوا به آب ناميده ميشود.
سيال عامل در اين پمپ حرارتي  R404مي باشد .منبع با دماي پايين در اوپراتور هواي اتمسفر است ،بدين معني که
در اواپراتور حرارت از هواي اتمسفر به  R404منتقل ميشود و  R404تبخير ميگردد .سپس بخار اشباع با فشار کم
وارد کمپرسور شده و در يک فرآيند برگشتپذير و آدياباتيک ،فشار افزايش مييابد .در کندانسور بخار داغ R404
گرماي نهان خود را به آب منتقل نموده و تقطير مي شود .مايع اشباع در يک فرآيند آنتالپي ثابت توسط شير انبساط,
منبسط شده و سپس وارد اواپراتور مي گردد و دوباره سيکل تکرار مي شود.
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شير انبساط از نوع ترمو استاتيکي است .سنسورهاي دما ديجيتال هستند و دبي آب به وسيله روتامتر اندازه گيري
مي شود .اگر بار کمپرسور از حد مجاز بيشتر شود توسط سيستمهاي حفاظتي ،کمپرسور خاموش ميشود و در صورت
رفع اشکال دوباره بکار مي افتد .مطلب قابل توجه اين است که بخار ورودي به کمپرسور بايد تقريبا به ميزان 5-10
 kسوپرهيت (ما فوق داغ) باشد .يعني  T1دماي  R404در ورود به کمپرسور ،بايد  5-10 Kباالتر از دماي اشباع در
فشار اواپراتور باشد( .اين امر هم به اين خاطر است که ورودي به کمپرسور فاز گازي باشد).
اجزاي دستگاه :

 -1اواپراتور(هوايي)
 -2کمپرسور
 -3کندانسور (دو لوله اي )
 -4شير انبساط ) ( expansion valve
 -5فيلتر دراير جهت جذب رطوبت و ناخالصي ها
 -6نمايشگر ديجيتال توان (ولتاژ و جريان)
 -7گيج فشار (دو عدد)
 -8سنسور هاي دمايي در  6نقطه
 -9نمايشگرهاي ديجيتال دما
 -11فن
 -11ترموستات
 -12کليد روشن و خاموش کردن دستگاه
 -13کليد روشن و خاموش کردن فن
 -14روتامتر جهت محاسبه دبي آب بر حسب ليتر بر دقيقه
اعدا دي که فشارسنج ها نشان مي دهند ،مربوط به فشار قبل از کمپرسور و فشار خروجي کمپرسور مي باشد.
نمايشگرهاي ديجيتال دما نيز ،دماي گاز ورودي به کندانسور ،گاز خروجي از کندانسور ،گاز ورودي به اواپراتور ،گاز
خروجي از اواپراتور ،آب ورودي به کندانسور و آب خروجي از کندانسور را نشان مي دهند.
طريقه روشن کردن دستگاه :

 .1شير ورودي آب را به مقدار زيادي باز کنيد.
 .2کليد اصلي را روشن کنيد.
 .3ترموستات را روي درجه حرارت دلخواه تنظيم کنيد.
بعد از اينکه نمايشگرهاي درجه حرارت و فشار ،اعداد ثابتي را نشان دادند ميتوان آزمايش را شروع کرد.
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طريقه خاموش کردن دستگاه :

قبل از خاموش کردن دستگاه دبي آب کندانسور را به مدت  2تا  3دقيقه افزايش دهيد .سپس دستگاه را خاموش کنيد
و پس از چند دقيقه شير آب کندانسور را ببنديد.
در تمام آزمايش ها به خاطر داشته باشيد که براي حفاظت دستگاه ،ابتدا شير آب کندانسور را باز نماييد تا آب خنک
کننده کندانسور جريان داشته باشد .سپس کمپرسور روشن شود.
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هدف :

آشنايي با اجزاي اصلي يک پمپ حرارتي صنعتي
تعيين ضريب عملکرد پمپ حرارتي
شناخت پارامترهاي تاثيرگذار بر روي ضريب عملکرد
بررسي سيکل بر روي نمودارهاي ترموديناميکي و مقايسه سيکل واقعي و ايدهآل
تئوري آزمايش :
سيکل تبريد تراکمي :

شکل ( )1سيکل آيدهآل تبريد تراکمي را نشان ميدهد ( .)1-2-3-4-1بخار اشباع با فشار کم وارد کمپرسور ميشود
در يک فرآيند برگشتپذير و آدياباتيک ،فشار افزايش مييابد (فرآيند  )1-2سپس در يک فرآيند فشار ثابت درون
کندانسور گرما از دست ميدهد (فرآيند  )2-3و بهصورت مايع اشباع کندانسور را ترک ميکند .مايع اشباع در يک
فرآيند آنتالپي ثابت (  ) h3  h4منبسط ميشود (فرآيند  .)3-4مخلوط مايع و بخار در اوپراتور در يک فرآيند فشار ثابت
تبديل به بخار اشباع ميشود (فرآيند.)4-1
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شکل  : 1سيکل ايده آل تبريد تراکمي
ضريب عملکرد :

ضريب عملکرد يک سيکل تبريد عبارت است از نسبت ظرفيت تبريد به کار کمپرسور.
q L q41

wC w12



اگر سيکل براي يک پمپ حرارتي بکار رود ضريب عملکرد عبارت است از نسبت حرارت دفع شده به کار کمپرسور.
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که در اين روابط :
qL  h1  h4

گرماي تبادل شده در اوپراتور بر واحد جرم
گرماي تبادل شده در کندانسور بر واحد جرم
کار ورودي به کمپرسور بر واحد جرم

qh  h2  h3
wc  h2  h1

h2  h3
h2  h1

بنابراين ضريب عملکرد يک پمپ حرارتي عبارتست از :



h1  h4
h2  h1

و ضريب عملکرد يک سيکل تبريد هم از اين رابطه به دست ميآيد :



تاثير دماي کندانسور ( T3يا فشار اشباع همارز اين دما) و دماي اواپراتور  T4بر روي ضريب عملکرد در سيکل ايدهآل
پمپ حرارتي در شکل ( )2نشان داده شده است.
 براي محاسبه دبي مبرد در صورت لزوم مي توان از موازنه انرژي در کندانسور استفاده نمود( .در هنگام محاسبه
تغيير آنتالپي مبرد دقت به تغيير فاز مبرد داشته باشيد).
 r (h2  h3 )  m
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درجه حرارت اواپراتور T4 C
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درجه حرارت کندانسور T3 C

شکل  : 2تاثير دماي کندانسور و اواپرتور بر روي ضريب عملکرد
همانطور که ميدانيم تغيير در فشار يا دماي عملکردي کندانسور ،اواپراتور و ميزان سوپرهيت بودن مبرد در ورودي به
کمپرسور و  . . .عواملي هستند که بر روي ضريب عملکرد تاثيرگذار ميباشند.
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انحراف سيکل تبريد تراکم بخار حقيقي از سيکل ايدهال :

بدليل افتهاي فشار ناشي از جريان سيال و نيز تبادل حرارت با محيط  ،سيکل تبريد حقيقي از سيکل ايدهآل انحراف
خواهد داشت .سيکل حقيقي ميتواند به سيکل شکل ( )3نزديک شود.
احتماالً بخار ورودي به کمپورسور به صورت مافوق گرم خواهد بود .در طي فرآيند تراکم ،بازگشت ناپذيري ها و تبادل
حرارت با محيط (با توجه به درجه حرارت مبرد و محيط) صورت خواهد گرفت .بنابراين در طي اين فرآيند ،انتروپي
ممکن است افزايش يا کاهش يابد .بازگشت ناپذيريها و انتقال حرارت به مبرد ،موجب افزايش انتروپي ميشود و انتقال
حرارت از مبرد موجب کاهش انتروپي ميگردد .اين احتماالت با دو خطچين  1-2و  1-2نشان داده شده است .فشار
مايع خروجي از چگالنده کمتر از فشار بخار ورودي به آن مي باشد و درجه حرارت مبرد در چگالنده مقداري بيشتر از
درجه حرارت محيطي که با آن تبادل حرارت مي کند خواهد بود .معموالً درجه حرارت مايع خروجي از چگالنده کمتر از
درجه حرارت اشباع است و احتمال دارد که مقدار آن در لولههاي بين چگالنده و شير انبساط ،افت بيشتري نيز داشته
باشد .اين امر نمايانگر منفعت ا ست زيرا در اثر اين انتقال حرارت ،مبرد با آنتالپي کمتري وارد تبخير کننده ميشود و
ميتوان در تبخيرکننده مقدار حرارت بيشتري به مبرد انتقال داد.
در حين جريان يافتن مبرد از درون تبخيرکننده مقداري افت فشار روي خواهد داد .امکان دارد مبرد در هنگام خروج از
تبخيرکننده کمي مافوق گرم باشد  .همچنين در اثر انتقال ح رارت از محيط به لولة بين تبخيرکننده و کمپرسور درجه
حرارت مبرد ميتواند افزايش يابد .اين انتقال حرارت نشاندهندة يک نوع افت است زيرا در اثر افزايش حجم مخصوص
سيال ورودي به کمپرسور ،کار کمپرسور نيز افزايش خواهد يافت.

شکل  : 3سيکل واقعي تبريد تراکم
طريقه روشن کردن دستگاه :

 .1شير ورودي آب را به مقدار زيادي باز کنيد.
 .2کليد اصلي را روشن کنيد.
 .3ترموستات را روي درجه حرارت دلخواه تنظيم کنيد.
بعد از اينکه نشان دهندههاي درجه حرارت و فشار ،اعداد ثابتي را نشان دادند ميتوان آزمايش را شروع کرد.
در تمام آزمايشها به خاطر داشته باشيد که براي حفاظت دستگاه ،ابتدا شير آب کندانسور را باز نماييد تا آب خنک کننده
کندانسور جريان داشته باشد .سپس کمپرسور روشن شود.
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طريقه خاموش کردن دستگاه :

قبل از خاموش کردن دستگاه دبي آب کندانسور را به مدت  2تا  3دقيقه افزايش دهيد .سپس دستگاه را خاموش کنيد و
پس از چند دقيقه شير آب کندانسور را ببنديد.
روش انجام آزمايش :
آزمايش اول :

هدف  :شناخت پارامترهاي تأثيرگذار بر روي ضريب عملکرد.
مراحل آزمايش :
 مطابق دستورالعمل فوق دستگاه را روشن نماييد. بسته به شرايط هوايي محل آزمايش ،دبي آب کندانس ور را به حدي باز نماييد که اختالف دماي آب ورودي (  ) T5وخروجي (  ) T6از کندانسور حداقل  1درجه باشد
 صبر کنيد تا دستگاه به شرايط دائم برسد .سپس  T5 ,T6 و دماي مبرد )  (T1 , T2 ,T 3, T4و همچنين فشار کندانسور واواپراتور را در جدول ( )1يادداشت نماييد.
 در هر مرحله دبي آب را  1 Lit/minکاهش دهيد و مراحل فوق را تکرار نماييد.خواسته هاي آزمايش اول :

 .1در تمام دبيهاي جدول فوق ،قدرت ورودي به کمپرسور و فن ،گرماي خروجي و ضريب عملکرد را محاسبه
نماييد( .راهنمايي  :گرماي خروجي از مبرد در کندانسور با صرف نظر از افتها ،معادل گرماي داده شده به آب
سرد کن کندانسور مي باشد).
 .2با تغيير دبي آب ورودي به محفظه کندانسور ،سيکل مبرد دچار تغييراتي ميشود .علت اين تغييرات را ذکر
کنيد .همچنين پارامترهايي را که از اين تغيير تأثير ميپذيرند را با دقت در اعدادي که در جدول فوق ثبت
کرده ايد ذکر نماييد.
 .3تغيير دبي آب ورودي به محفظه کندانسور چه تأثيري بر فشار عملکردي اواپراتور و کندانسور دارد؟
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جدول داده ها و محاسبات
آزمايش دوم
3

2

آزمايش اول
1

2

3

1
قدرت ورودي
P(kw) = V.I

فشار گاز خروجي از اواپراتور
P1
فشار گاز قبل از شير EXP
P2

دماي گاز خروجي از اوپراتور
)T1 (oC

دماي گاز ورودي به کندانسور
)T2 (oC

دماي گاز خروجي از کندانسور
)T3 (oC

دماي گاز ورودي به اوپراتور
)T4 (oC

دبي جرمي آب ورودي به کندانسور
)m w (Lit / min

دماي آب ورودي به کندانسور
)T5 (oC

دماي آب خروجي از کندانسور
)T6 (oC

گرماي خروجي )(j/sec

ضريب عملکرد پمپ حرارتي 
آزمايش دوم :

هدف  :مقايسه سيکلهاي واقعي و ايدهآل.
مراحل آزمايش :
 دبي آب کندانسور را در يکي از حالتهاي متوسط قرار دهيد( .حدود  4ليتر بر دقيقه)
 کمپرسور و فن را روشن کنيد.
 چند دقيقه صبر کنيد تا شرايط دائم بر دستگاه حاکم شود( .حدودا"  10دقيقه)
 دماها و فشارهاي مربوط به مبرد (دماهاي  T1 , T2 , T3 , T4و هر دو فشار کندانسور و اواپراتور) موجود بر روي دستگاه
را يادداشت نماييد.
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 مراحل زير را در يکي از دبيهاي مياني انجام دهيد .در اين مورد فرض هاي زير انجام ميشود :
الف) کاهش فشار در کندانسور قابل چشمپوشي است ) . ( P2  P3
ب) فرآيند انبساط يک فرايند آدياباتيک است . h3  h4 
براي مقايسه بين سيکل ايدهآل و سيکل واقعي در يک دياگرام  P-hيک کپي ازاين نمودار تهيه نماييد و نقاط زير را
روي آن مشخص کنيد :
نقطه  : 1تقاطع بين  P1و T1
نقطه  : 2تقاطع بين  P2و T2

نقطه  : 2 sروي خط آنتروپي ثابت از نقطه  1تا فشار  P2حرکت کنيد.
نقطه  : 3تقاطع  P3و ( T3در کندانسور فرآيند فشار ثابت است) . P3  P2
نقطه  : 4روي خط آنتالپي ثابت از نقطه  3تا دماي  T4حرکت کنيد.
نقاط  1 ، 2 ، 3 ، 4و همچنين  3 ، 4و  2 sرا به هم متصل نماييد.
فرآيند : 2-3

در اين فرآيند ابتدا بخار  Super Heatو سپس به ترتيب تقطير و  sub cooledمي شود .در اينجا مقدار گرما بر
واحد جرم  h2  h3از مبرد به آب منتقل ميشود که اين خروجي قابل استفاده پمپ حرارتي است.
فرآيند : 3-4

فرآيند آنتالپي ثابت است  h3  h4 البته بدليل انتقال حرارت در شير انبساط ،مقدار  h4کمي بيشتر از مقدار  h3است
که از اين تفاوت صرفنظر مينماييم .در فرآيند انبساط ( R404 )3-4از مايع فشار باال تبديل به مايع اشباع فشار
پايين با درصدي از بخار ميشود.

فرآيند : 4-1

با انتقال حرارت از محيط به  R404در اوپراتور ،آنتالپي  R404از  h4به  h1تبديل مي شود و سوپرهيت (فوق داغ)
مي گردد .حرارت تبادل شده (بر واحد جرم) مساوي  h1  h4است .دقت کنيد که افت فشار در لولهها و مسير اواپراتور
وجود دارد .در ادامه به عنوان يکي از خواستههاي آزمايش از شما خواسته ميشود ميزان اين افت فشار را به دست آوريد.
خواستههاي آزمايش دوم :

 -1بر روي يک کپي از منحني  P-hنقاط مربوط به عملکرد سيکل را مشخص نماييد و آن را با سيکل ايدهآلي
که بين فشار کندانسور و اواپراتور سيکل واقعي کار ميکند ،مقايسه نماييد .علت اختالفهاي موجود را توضيح
دهيد.
 -2تغييرات فشار در طول اواپراتور را در صورت وجود مشخص نماييد .علت آن را توضيح دهيد.
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