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 : هدف

 آشنایی با اجزاي اصلی یک پمپ حرارتی صنعتی
 مپ حرارتیتعیین ضریب عملکرد پ

 شناخت پارامترهاي تأثیرگذار بر روي ضریب عملکرد
  آلبررسی سیکل بر روي نمودارهاي ترمودینامیکی و مقایسه سیکل واقعی با سیکل ایده

  
 

  :  مقدمه

پمپ حرارتی ماشینی است که اساس کار آن جذب گرما از یک منبع با درجه حرارت پائین در اوپراتور و تحویل این گرما در 
با توجه به قابلیت هواسازي  انسور است. پمپ حرارتی براي گرم کردن فضاهاي مختلف یا آب گرم خانه مناسب است.کند

  اند.ها، امروزه کاربرد بیشتري یافتهتر با کمک این سیکلتر و مناسبراحت

ارد سیستم شود. با بررسی سیکل طبق قانون دوم ترمودینامیک براي انتقال گرما از یک محیط سرد به یک محیط گرم باید کار و
انرژي گرمایی تولید شده توسط پمپ حرارتی از کار ورودي به آن بیشتر است.  شود کهتبرید تراکمی، به وضوح مشاهده می

توان از ) می .برقی و .. هایی نظیر بخاريمایش به منظور کاهش انرژي مصرفی (نسبت به سیستمبنابراین در سیستمهاي گر
توان از منابع دیگري در عمل آب یا هواست. اما می "حرارت پایین در اواپراتور، عمومااستفاده نمود. منبع درجـه پمپ حرارتی

  مانند تشعشع خورشیدي، بخار آب فشار پایین، دودکش یا گازهاي خروجی ماشینهاي حرارتی نیز استفاده نمود.
ها بهترین شرایط کاري براي یک سیکل مامی مشکالت و محدودیتتوان با در نظر گرفتن تبا شناخت پارامترهاي مختلف می

  تبرید و یا پمپ حرارتی بدست آورد.

  :  شرح دستگاه

که با توجه آن یعنی تبرید تراکمی صنعتی است این سیستم داراي اجزاي اصلی یک پمپ حرارتی صنعتی و یا سیکل معکوس 
از آنجا که در این پمپ گرما از  اند.ها، امروزه کاربرد بیشتري یافتهسیکلتر با کمک این تر و مناسببه قابلیت هواسازي راحت

  شود.پمپ حرارتی هوا به آب نامیده می شود،هوا به آب داده می

باشد. منبع با دماي پایین در اوپراتور هواي اتمسفر است، بدین معنی که در اواپراتور می R22 سیال عامل در این پمپ حرارتی
در  شده وبخار اشباع با فشار کم وارد کمپرسور سپس  گردد.تبخیر می R22شود و منتقل می R22واي اتمسفر به حرارت از ه

 نمودهگرماي نهان خود را به آب منتقل  R22در کندانسور بخار داغ  .یابدپذیر و آدیاباتیک، فشار افزایش مییک فرآیند برگشت
توسط شیر انبساط, منبسط شده و سپس وارد اواپراتور می گردد و مایع اشباع در یک فرآیند آنتالپی ثابت شود.  و تقطیر می

                                                                                                                                                                                                                                                                     دوباره سیکل تکرار می شود.

شود. اگر بار می روتامتر اندازه گیريآب به وسیله  دبی دیجیتال هستند و دماسنسورهاي شیر انبساط از نوع ترمو استاتیکی است. 
ورت رفع اشکال دوباره بکار شود و در صکمپرسور خاموش می ،هاي حفاظتیکمپرسور از حد مجاز بیشتر شود توسط سیستم

فوق داغ) باشد. ما سوپرهیت ( k 10-5افتد. مطلب قابل توجه این است که بخار ورودي به کمپرسور باید تقریبا به میزان   می
(این امر هم به این  باالتر از دماي اشباع در فشار اواپراتور باشد.  K 10 -5، باید در ورود به کمپرسور 22Rدماي  1Tیعنی 

  ز گازي باشد).خاطر است که ورودي به کمپرسور فا
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  : دستگاه اجزاي

 اواپراتور(هوایی)  -1
 کمپرسور -2
 ) shell & tubeکندانسور (پوسته و لوله   -3
 ( expansion valve )شیر انبساط  -4
 جهت جذب رطوبت و ناخالصی ها درایرفیلتر  -5
 نمایشگر دیجیتال توان (ولتاژ و جریان) -6
  (دو عدد) فشارگیج  -7
 نقطه 6سنسور هاي دمایی در  -8
 دما دیجیتال نمایشگرهاي -9

 فن  -10
 ترموستات  -11
 کلید روشن و خاموش کردن دستگاه -12
 کلید روشن و خاموش کردن فن  -13
   بر حسب لیتر بر دقیقه جهت محاسبه دبی آبروتامتر   -14

می باشد. نمایشگرهاي  کمپرسورخروجی  و فشار کمپرسوردي که فشارسنج ها نشان می دهند، مربوط به فشار قبل از اعدا
دماي گاز ورودي به کندانسور، گاز خروجی از کندانسور، گاز ورودي به اواپراتور، گاز خروجی از اواپراتور، آب دما نیز،  دیجیتال

 ورودي به کندانسور و آب خروجی از کندانسور را نشان می دهند.  

  : طریقه روشن کردن دستگاه
  ه مقدار زیادي باز کنید.شیر ورودي آب را ب .1
 کلید اصلی را روشن کنید. .2
 ترموستات را روي درجه حرارت دلخواه تنظیم کنید. .3

  توان آزمایش را شروع کرد. درجه حرارت و فشار، اعداد ثابتی را نشان دادند می مایشگرهايبعد از اینکه ن

  : طریقه خاموش کردن دستگاه
دقیقه افزایش دهید. سپس دستگاه را خاموش کنید و پس از  3تا  2ور را به مدت قبل از خاموش کردن دستگاه دبی آب کندانس

  چند دقیقه شیر آب کندانسور را  ببندید.
ها به خاطر داشته باشید که براي حفاظت دستگاه، ابتدا شیر آب کندانسور را باز نمایید تا آب خنک کننده در تمام آزمایش

  پرسور روشن شود.کندانسور جریان داشته باشد. سپس کم
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  فهرست دستور آزمایش ها
  

  1............... .............................................................................................................................  هدف
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  4....... .........................................................................................................  آزمایش اول
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 : فهد

 آشنایی با اجزاي اصلی یک پمپ حرارتی صنعتی
 تعیین ضریب عملکرد پمپ حرارتی

 پارامترهاي تاثیرگذار بر روي ضریب عملکرد شناخت
 آلروي نمودارهاي ترمودینامیکی و مقایسه سیکل واقعی و ایدهبررسی سیکل بر 

 : آزمایش تئوري

  : سیکل تبرید تراکمی

شود در یک کمپرسور می). بخار اشباع با فشار کم وارد 1-2-3-4-1دهد (کمی را نشان میاآل تبرید ترسیکل آیده )1(شکل 
فرآیند فشار ثابت درون کندانسور گرما از دست ) سپس در یک 1-2آیند یابد (فرفشار افزایش می ،پذیر و آدیاباتیکفرآیند برگشت

43کند. مایع اشباع در یک فرآیند آنتالپی ثابت (صورت مایع اشباع کندانسور را ترك میه) و ب2-3دهد (فرآیند می hh  (
- 1شود (فرآیندآیند فشار ثابت تبدیل به بخار اشباع میمخلوط مایع و بخار در اوپراتور در یک فر ).3-4(فرآیند  شودمنبسط می

4.(  
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  : سیکل ایده آل تبرید تراکمی 1شکل 

    : عملکردضریب 
  ار کمپرسور.کضریب عملکرد یک سیکل تبرید عبارت است از نسبت ظرفیت تبرید به 
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41      پراتور بر واحد جرموگرماي تبادل شده در ا hhqL   
32   گرماي تبادل شده در کندانسور بر واحد جرم hhqh   

12            ار ورودي به کمپرسور بر واحد جرمک hhwc      

                                                        ز  :عملکرد یک پمپ حرارتی عبارتست ابنابراین ضریب 
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آل پمپ بر روي ضریب عملکرد در سیکل ایده 4T پراتوراوادماي و  ارز این دما)(یا فشار اشباع هم 3Tکندانسور يتاثیر دما
  نشان داده شده است. )2(حرارتی در شکل 

 در هنگام محاسبه تغییر  توان از موازنه انرژي در کندانسور استفاده نمود.راي محاسبه دبی مبرد در صورت لزوم میب)
 .آنتالپی مبرد دقت به تغییر فاز مبرد داشته باشید)

)()( 5632 TTCmhhm wwr    
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 ر بر روي ضریب عملکردتاثیر دماي کندانسور و اواپرتو : 2شکل 

 میزان سوپرهیت بودن مبرد در ورودي به کمپرسورو  اواپراتور ،ر فشار یا دماي عملکردي کندانسوردانیم تغییر دطور که میهمان
  باشند.عواملی هستند که بر روي ضریب عملکرد تاثیرگذار میو . . . 

  

  : الانحراف سیکل تبرید تراکم بخار حقیقی از سیکل ایده

آل انحراف خواهد ، سیکل تبرید حقیقی از سیکل ایدهسیال و نیز تبادل حرارت با محیط هاي فشار ناشی از جریانبدلیل افت
  نزدیک شود. )3( تواند به سیکل شکلداشت. سیکل حقیقی می

CTدرجه حرارت کندانسور 

3 

CTدرجه حرارت اواپراتور 
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  يب عملكردضر
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ها و تبادل حرارت با  ذیريناپ ، بازگشتم خواهد بود. در طی فرآیند تراکمبخار ورودي به کمپورسور به صورت مافوق گر احتماالً
، انتروپی ممکن است افزایش یا گرفت. بنابراین در طی این فرآیندمحیط (با توجه به درجه حرارت مبرد و محیط) صورت خواهد 

شود و انتقال حرارت از مبرد موجب کاهش ، موجب افزایش انتروپی میاپذیریها و انتقال حرارت به مبردن کاهش یابد. بازگشت
نشان داده شده است. فشار مایع خروجی از چگالنده کمتر از فشار  2-1و  2-1چین گردد. این احتماالت با دو خطی میانتروپ

کند باشد و درجه حرارت مبرد در چگالنده مقداري بیشتر از درجه حرارت محیطی که با آن تبادل حرارت میبخار ورودي به آن می
هاي لهخروجی از چگالنده کمتر از درجه حرارت اشباع است و احتمال دارد که مقدار آن در لو درجه حرارت مایع خواهد بود. معموالً

، مبرد با ست زیرا در اثر این انتقال حرارت، افت بیشتري نیز داشته باشد. این امر نمایانگر منفعت ابین چگالنده و شیر انبساط
  خیرکننده مقدار حرارت بیشتري به مبرد انتقال داد.توان در تبشود و میآنتالپی کمتري وارد تبخیر کننده می

در حین جریان یافتن مبرد از درون تبخیرکننده مقداري افت فشار روي خواهد داد. امکان دارد مبرد در هنگام خروج از 
درجه حرارت . همچنین در اثر انتقال حرارت از محیط به لولۀ بین تبخیرکننده و کمپرسور   گرم باشد تبخیرکننده کمی مافوق

دهندة یک نوع افت است زیرا در اثر افزایش حجم مخصوص سیال ورودي به انتقال حرارت نشان تواند افزایش یابد. اینمبرد می
  کمپرسور، کار کمپرسور نیز افزایش خواهد یافت.

 
  
  
 
 
 
 
  

 سیکل واقعی تبرید تراکم : 3شکل 

  : طریقه روشن کردن دستگاه
  شیر ورودي آب را به مقدار زیادي باز کنید. .1
 کلید اصلی را روشن کنید. .2
 ترموستات را روي درجه حرارت دلخواه تنظیم کنید. .3

  توان آزمایش را شروع کرد. اعداد ثابتی را نشان دادند می ،هاي درجه حرارت و فشاربعد از اینکه نشان دهنده
راي حفاظت دستگاه، ابتدا شیر آب کندانسور را باز نمایید تا آب خنک کننده ها به خاطر داشته باشید که بدر تمام آزمایش

  کندانسور جریان داشته باشد. سپس کمپرسور روشن شود.

  : طریقه خاموش کردن دستگاه

دقیقه افزایش دهید. سپس دستگاه را خاموش کنید و پس از  3تا  2قبل از خاموش کردن دستگاه دبی آب کندانسور را به مدت 
  چند دقیقه شیر آب کندانسور را  ببندید.
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  : آزمایشانجام روش 
 : آزمایش اول

  ثیرگذار بر روي ضریب عملکرد.شناخت پارامترهاي تأ : هدف
  : مراحل آزمایش

  مطابق دستورالعمل فوق دستگاه را روشن نمایید. -
و خروجی  )5T(ه اختالف دماي آب ورودي دبی آب کندانسور را به حدي باز نمایید ک بسته به شرایط هوایی محل آزمایش، -
)6T(  درجه باشد 1از کندانسور حداقل  

سپس ئم برسد.صبر کنید تا دستگاه به شرایط دا - 65 ,TT مبرد يو دما),,,( 4321 TTTT  و همچنین فشار کندانسور و
  یادداشت نمایید. )1(جدول  اواپراتور را در

  کاهش دهید و مراحل فوق را تکرار نمایید. Lit/min 1در هر مرحله دبی آب  را   -

  :  اول آزمایش هاي خواسته

 د.محاسبه نمایی جی و ضریب عملکرد را، گرماي خروبه کمپرسور و فن ، قدرت وروديهاي جدول فوقتمام دبیدر  .1
معادل گرماي داده شده به آب سرد کن  ،هادر کندانسور با صرف نظر از افتگرماي خروجی از مبرد  : راهنمایی(

 ).انسور می باشدکند
 علت این تغییرات را ذکر کنید. .شودبا تغییر دبی آب ورودي به محفظه کندانسور، سیکل مبرد دچار تغییراتی می  .2

ذکر اعدادي که در جدول فوق ثبت کرده اید  با دقت در پذیرند راثیر میارامترهایی را که از این تغییر تأهمچنین پ
 نمایید.

 ثیري بر فشار عملکردي اواپراتور و کندانسور دارد؟ آب ورودي به محفظه کندانسور چه تأتغییر دبی  .3
  

 و محاسبات جدول داده ها
    آزمایش اول  آزمایش دوم

3  2  1  3  2  1  
  قدرت ورودي            

P(kw) = V.I  

  وجی از اواپراتورفشار گاز خر            
1P  

  EXPفشار گاز قبل از شیر             
2P 

  دماي گاز خروجی از اوپراتور            
C)o( 1T  

  دماي گاز ورودي به کندانسور            
C)o( 2T  

  دماي گاز خروجی از کندانسور            
C)o( 3T  
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  دماي گاز ورودي به اوپراتور            
C)o( 4T  

  وردبی جرمی آب ورودي به کندانس            
min)/(Litmw  

  دماي  آب ورودي به کندانسور            
C)o( 5T  

  
  

  
  دماي آب خروجی از کندانسور          

C)o( 6T  

 (j/sec)گرماي خروجی             

  ضریب عملکرد پمپ حرارتی             

  : آزمایش دوم

  آل.مقایسه سیکلهاي واقعی و ایده : هدف
  ش :مراحل آزمای

 لیتر بر دقیقه) 4(حدود  هاي متوسط قرار دهید.دبی آب کندانسور را در یکی از حالت  
 .کمپرسور و فن را روشن کنید  
 .دقیقه) 10 "(حدودا چند دقیقه صبر کنید تا شرایط دائم بر دستگاه حاکم شود 
 4321(دماهاي  دماها و فشارهاي مربوط به مبرد ,,, TTTT  ر روي دستگاه را کندانسور و اواپراتور) موجود بو هر دو فشار

  یادداشت نمایید.
 شودهاي زیر انجام می در این مورد فرض هاي میانی انجام دهید.زیر را در یکی از دبی مراحل  :  

)( پوشی استالف) کاهش فشار در کندانسور قابل چشم 32 PP .  
 ک استیند انبساط یک فرایند آدیاباتیآب) فر 43 hh .  

تهیه نمایید و نقاط زیر را روي آن  این نموداریک کپی از P-hآل و سیکل واقعی در یک دیاگرام براي مقایسه بین سیکل ایده
  :  مشخص کنید

                                              1Tو  1Pتقاطع بین  : 1نقطه 
                                              2T و 2Pتقاطع بین  : 2نقطه 
  حرکت کنید. 2Pتا فشار  1روي خط آنتروپی ثابت از نقطه  : s 2 نقطه
23(در کندانسور فرآیند فشار ثابت است) 3Tو 3Pتقاطع  : 3نقطه  PP .  
  حرکت کنید. 4Tتا دماي  3روي خط آنتالپی ثابت از نقطه  : 4نقطه 
  را به هم متصل نمایید. s 2و  3،  4و همچنین  1،  2،  3،  4نقاط 

  : 2-3فرآیند 
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شود. در اینجا مقدار گرما بر واحد جرم می  ub cooledsو سپس به ترتیب تقطیر و   Super Heat  در این فرآیند ابتدا بخار
32 hh  شود که این خروجی قابل استفاده پمپ حرارتی است.از مبرد به آب منتقل می  

  : 3-4فرآیند 
فرآیند آنتالپی ثابت است 43 hh  4، مقدار دلیل انتقال حرارت در شیر انبساطالبته بh 3کمی بیشتر از مقدارh  است که از این

ر از مایع فشار باال تبدیل به مایع اشباع فشار پایین با درصدي از بخا R134 )3-4نماییم. در فرآیند انبساط (نظر میتفاوت صرف
  شود.می

  : 4-1آیند رف
گردد. حرارت شود و سوپرهیت (فوق داغ) میتبدیل می 1hبه 4hاز R134، آنتالپی در اوپراتور R134حرارت از محیط به  با انتقال

41تبادل شده (بر واحد جرم) مساوي hh  .در ادامه به  .مسیر اواپراتور وجود دارد ها وشار در لولهدقت کنید که افت ف است
  شود میزان این افت فشار را به دست آورید.هاي آزمایش از شما خواسته میعنوان یکی از خواسته

  : ي آزمایش دومهاخواسته

آلی که بین هو آن را با سیکل اید نقاط مربوط به عملکرد سیکل را مشخص نمایید  P-hبر روي یک کپی از منحنی  -1
 هاي موجود را توضیح دهید. علت اختالف .مقایسه نمایید کند،فشار کندانسور و اواپراتور سیکل واقعی کار می

  را توضیح دهید. آنعلت  .را در صورت وجود مشخص نمایید تغییرات فشار در طول اواپراتور -2
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