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 آپارتمانی سیستم گرمایشی هواسازاگزرژی  بازدهی انرژی و

 * 2محسن قاضی خانی 1،صباغ نیامجید ظریف 

 ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانگروه مکانیک، دانشکده مهندسی -1

 گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد، ایران استاد -2

ی در ایران را بخود درصد از مصرف سوخت های فسیل 11یستم های گرمایش و سرمایش حدود س

 را د و محققین سعی دارند با تحلیل ترمودینامیکی سیستم های گرمایشیاختصاص می ده

ند می کمل ناکارآمدی سیستم را شناسایی بالخصوص از دید قانون دوم که بطور واقع بینانه عوا

ررسی حرارتی مورد ب با منبع پکیجسیستم گرمایشی آپارتمانی هواساز  در این راستابررسی کنند 

شت بازگ 91.48% بر خالف راندمان حرارتی باالی پکیج، قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که

یستم سانرژی و اگزرژی  کلی و راندمان ناپذیری سیستم در سیستم پکیج حرارتی اتفاق می افتد

و در نهایت بر روی علل بازگشت ناپذیری ها و هدر  بدست آمد 2.41% و 92.18% گرمایشی برابر با

بازیافت حرارت هدر رفته در دودکش  ،از نقطه نظر انرژیرفت انرژی بحث و بررسی صورت گرفت و 

در جهت تراق در پکیج اصالح فرآیند احدیدگاه اگزرژی،  ازاز هواساز و پکیج و هوای خروجی 

و یا تغییر منبع حرارتی به عنوان راه حل هایی در جهت بهبود عملکرد کاهش بازگشت ناپذیری 

 گرمایشی مذکور پیشنهاد گردید.سیستم 

 هینه سازی مصرف سوختب ، حلیل انرژی و اگزرژیت ، گرمایش ،: هواسازواژگان کلیدی

 مقدمه -6

صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و مسکونی اختصاص  بخش های برای ،تحقیقات مصرف انرژیعموم 

درصد 41 های سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ایران نشان می دهند که در حدود آمار  داده شده است. 

یش و سرمایش و بخش گرما به بخش خانگی و تجاریست که غالب آن متعلق بهسوخت فسیلی مصرف 

سیاست ها بهینه سازی مصرف انرژی در بخش تجاری موثر واقع شده و توانسته  .اختصاص دارد تهویه مطبوع

لذا بهینه . [1]موفقیت حاصل نشده استرشد مصرف را در این بخش کنترل کند اما در بخش خانگی این 

حائز اهمیت خواهد بود. عمده مطالعات انجام شده خانگی،  ایشیسازی و مطالعه بر روی سیستم های گرم
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ا بکار می ر ترمودینامیک یا تحلیل انرژی دیدگاه قانون اول ،یک سیستم ترمودینامیکی برای بررسی عملکرد

ورد م یند ها در هر بخش سیستمآیری ها و عیوب فرشت ناپذکیفیت انرژی و بازگ ،تحلیل این اما در  ،برند

یدگاه قانون د بنابراین برای بررسی واقع بینانه تر سیستم و فرایند های حاکم بر آن،رار نمی گیرد. بررسی ق

شهایی بخ ،محققان با بکارگیری این روش رد.یگ مورد استفاده قرار می تحلیل اگزرژی دوم ترمودینامیک یا

 ا ارایه راه حل هایی بر اساسو ب نمودهمعین را سیستم دارند  بازگشت ناپذیری هایکه بیشترین سهم را در 

 .عملکرد سیستم را تحقق می بخشند بهبود راندمان و علل ناکارآمدی های مذکور،

با توجه به اهمیت مصرف انرژی در بخش گرمایش و سرمایش، تحقیقات متعددی برای بررسی 

ی و جذب عملکرد و یا بهبود سیستم های گرمایشی و سرمایشی از جمله سیستم های سرمایش تبخیری،

رارتی به عنوان منبع ح که از پمپ حرارتی ، بویلر و یا انرژی خورشیدی تراکمی و نیز سیستم های گرمایشی

صالح ا کاهش میزان هدر رفت انرژی به شیوهبخشی دیگر از تحقیقات،  و انجام شده استاستفاده می کنند،

مورد را های عایقکاری و تغییر مصالح ساختمانی و موقعیت ساختمان و سایر روش ها با روش  ساختمان

صرفه جویی مصرف انرژی ساختمان در حال  18که این راه حل در قانون مبحث  تمرکز قرار داده اند

ای سیستم هفرآیند ها و منابع اجراست فلذا عمده تمرکز تحقیقات علمی و صنعتی بر روی بهینه سازی 

 یشی و سرمایشی قرار گرفته است .گرما

انجام شده میتوان به مطالعه  ساختمان انرژیمصرف از تحقیقاتی که در گذشته در زمینه تحلیل 

ر تدر تحقیقی کامل .بر اثر تغییرات مساحت پنجره ها را در مصرف انرژی اشاره نمود [2] پرسون و همکارانش

حرارتی، ضریب عایقکاری، وزن  دمای هوای بیرون،پارامترهایی موثری همچون  [3]اسکین و تورکمن

در مصرف انرژی سالیانه با استفاده را ، رنگ دیوار بیرون، سایه بان ها و پنجره ها و میزان تهویه هوا 1نظری

 .مورد مطالعه قرار دادند Energy Plusاز نرم افزار 

                                                           
1Aspect Ratio 
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عملکرد سیستم های سرمایشی کم مصرف را به منظور ایجاد شرایط آسایش در یک  [1]چودهوری

از نرم افزار های شبیه  [5]شهمکارانالم و .ساختمان اداری در منطقه زیر خط استوا مورد بررسی قرار داد

تفاده اس ر چینسرمایشی و گرمایشی در مناطق با اقلیم هوایی متفاوت د سازی برای تحلیل مصرف انرژی

بهبود عملکرد جهت در  استفاده از سیستم های غیر فعال خورشیدینموده و پس از ارایه نتایج، راه حل 

 .آنها پیشنهاد دادند

انتخاب منابع تامین انرژی برای سیستم های  مالگوریتمطالعه ای بر روی  [4]گنگ و همکارانش

سیستم گرمایشی یا  حرارتی و برودتی بر اساس تحلیل اگزرژی انجام دادند و ارزش اگزرژی محصوالت

 منابع تامین انرژی سیستم های مذکور تعیین نمودند. و انتخاب را به عنوان معیاری برای ارزیابی سرمایشی

ودوم را با استفاده از قانون اول  هواساز با حجم ثابت و حجم متغیر دو سیستم  [7]فراکنی و همکارانش

 سیستم [9]بالتا و همکارانش بررسی کردند. 2ترنسیسبه وسیله نرم افزار شبیه سازی  ترمودینامیک

 استفاده میومنبع حرارتی زمین گرمایی  25.2 ضریب عملکرد با از پمپ حرارتی رادیاتوری را کهگرمایشی 

جامع تر انجام دادند تحلیلی  [8]ورگییلدیز و گوندادند.  قانون دوم ترمودینامیک مورد مطالعه دیداز  را کند

روگاه، اتالفی را از نیگرمای  پمپ حرارتی با منبعرا در سه حالت گرمایشی رادیاتوری و عملکرد یک سیستم 

ا از منظر انرژی و اگزرژی مورد مقایسه ر 3لر معمولی و چگالشی با مصرف سوخت گاز مایعسیستم های بوی

و در مطالعه ای دیگر زیموریانو   سه سیستم مذکور معین گردید.و بخش های موثر در افت اگزرژی  قراردادند

ا ر با منبع حرارتی دوگانه زمین گرمایی و بویلر حرارتی از کف آپارتمانییک سیستم گرمایش  [11] و وو

سیستم تهویه با حجم [11]ژنتااو و رادو  .نمودند تحقیقاست را به همراه بازیاب ی که مجهز به تهویه مکانیک

از دید انرژی و اگزرژی مورد تحلیل قرار دادند و تغییرات  EESهوای متغیر یک اداره را با استفاده از نرم افزار 

  راندمان سیستم را در ماه های مختلف سال را مورد محاسبه و تحقیق قرار دادند.

                                                           
2TRNSYS 
3 Liquid Petroleum Gas (LPG) 
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ی است که ازیک پکیج حرارت آپارتمانی سیستمی که در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد هواساز

 m2 70به مساحت زیر بنای  به عنوان منبع تامین حرارت استفاده می کند.بار حرارتی ساختمانآب گرم 

درجه سانتی  21رح داخل و دمای طمحسابه شده  1با استفاده از نرم افزار کریر که در شهر مشهد قرار دارد

درجه سانتی  -11داده های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برابر با گراد و دمای طرح خارج بر اساس 

  [12]در نظر گرفته شد.درصد  98و رطوبت نسبی گراد 

پس از برگشتی مخلوط شده و هوای تازه در محفظه اختالط با هوای  حاضر، در سیستم گرمایشی

رم با کویل آب گحرارت  تبادلکند و پس از  به سمت کویل های گرمایشی جریان پیدا میعبور از فیلتر، 

پس از رسیدن به دمای طرح توسط کانال برگشت به سمت محفظه  در نهایتبه ساختمان جریان میابد 

آن هوای تازه وارد  م هدایت شده و به ازایاختالط بخشی از آن به عنوان هوای خروجی به بیرون از سیست

 شود. سیستم می

درجه سانتی گراد تغذیه می  91به وسیله آب گرم خروجی از پکیج با دمای  هواساز کویل گرمایشی 

ارتی، کویل مشخصات فنی پکیج حر گردد. درجه به پکیج باز می 57شود و پس از خروج از کویل با دمای 

معادالت حاکم بر بخش های مختلف سیستم با استفاده .ذکر شده است 1و  3و فن هواساز در جدول های 

 :عبارتند ازتحلیل درنظر گرفته شده برای  فرضیاتی حل می شود و 5از کد نویسی در محیط نرم افزار متلب

 شود. نفوذ هوا به داخل یا خارج محیط ساختمان ناچیز در نظر گرفته می .1

 لوله های آب گرم و کانال های هوا بطور مناسب عایقکاری شده اند. .2

 رار گرفته در پکیج متان خالص است.سوخت مورد استفاده ق .3

 صرفنظر می شود. کویل حرارتیو از محفظه اختالطاز انتقال حرارت  .1

 

                                                           
4CarrierHAP  
5MATLAB 
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 عادالت حاکم م -2

 اول و دوم  قانون -2-6

با نسبت های  %41با رطوبت نسبی  استانداردتحلیل اگزرژی بر اساس مبدا اگزرژی شیمیایی هوای 

گاز و (5اگزرژی شیمیایی سیال آب از رابطه ) است.در نظر گرفته شده  1در جدول نشان داده شده  مولی 

 د.نمحاسبه می شو (4از رابطه )، مانند گاز خروجی از دودکش پکیج های تخلیه شده به محیط

(1) ∑ mi.hi
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+ ∑ Q
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i
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(1) ExCh,f=-∆GR,0+R.T0 ln (
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(5) ExWater=(hf,T-hf,T0
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 ( محاسبه می شود1اگزرژی شیمیایی سوخت که از نوع متان خالص فرض شده، با استفاده از رابطه )

 .را استخراج کرد مقدار اگزرژی شیمیایی کتاب های مرجع عالوه بر این فرمول می توان از جداول

 [69]نسبت های مولی اجزای هوای استاندارد -6جدول 

𝑅𝐻 %41 بادر هوای استاندارد  𝑦00نسبت مولی  در   =

𝑇0 25 ℃دمای 𝑎𝑡𝑚1 𝑃0 و فشار = =  

1.7442 

1.2155 

1.1113 

1.1199 

1.1182 

 نوع گاز

 
𝑁2 

𝑂2 

𝐶𝑂2 

H2O 

 هاسایر گاز

 

 میزان رطوبت در واحد جرم هوای خشک در حالت مرجع و هوای طرح خارج -2جدول 

𝜔
𝑖
 % (𝜑)رطوبت نسبی  

1.11198 

1.11111 

 25℃ در دمای 41%

 -11℃ در دمای  98%

 

 

 فلودیاگرام سیستم گرمایشی -6شکل 
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 محفظه اختالط  -2-6-6

(7) r.ma.h1+(1-r).ma.h6=ma.h2 

 

(9) r.ma.Ex1+(1-r).ma.Ex6-ma.Ex2=IMC 

 

(8) ψ
MC

=
Ex2

r.Ex1+(1-r).Ex6

 

 

 زهواساگرمایشی کویل  -2-6-2

(11) ma.h2+mw.h9=ma.h3+mw.h10 

 

(11) ma.Ex2+mw.Ex9-ma.Ex3-mw.Ex10=IHC 

 

(12) ψ
HC

=
ma.Ex3+mw.Ex10

ma.Ex2+mw.Ex9

 

 

 فن هواساز -2-6-9

(13) ma.h5+ Wf=ma.h6 

 

(11) ma.Ex3+ Wf-ma.Ex4=IFan 

 

(15) ψ
Fan

=
ma.Ex3-ma.Ex4

 Wf

 

 
 

 پکیج حرارتی -2-6-4

(14) ma in.ha in+mf.hf+mw.h10=mFG.hFG+mw.h9+Q
loss

 

 

(17) Q
loss

=0.01mf.hf 

 

(19) η
Boiler

=
mw.Ex10-mw.Ex9

mf.hf
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(18) mi.Exi+mf.Exf+mw.Ex7-(mo.Exo+mw.Ex8)-Q
loss

(1-
Ti

To
) =IBoiler 

 

(21) ψ
Boiler

=
mw.Ex10-mw.Ex9

mf.Exf

  

 راندمان محفظه احتراق : -2-6-5

(21) 
η

CC=
mhg.hhg − ma in.ha in

mf.hf

 

(22) 
ψ

CC
=

mhg.Exhg

mf.Exf

 

 :ساختمان -2-6-1

(23) ma.h4=ma.h6+Q
Zone

 

 

(21) 
η

Zone
=

ma(h6-h4)

mf.hf

 

 

(25) ma.Ex5-ma.Ex6+Q
zone

(1-
Ti

To
) =IZone 

 

(24) 
ψ

Zone
=

ma(Ex5-Ex5)

mf.Exf 
 

 : 𝑹𝑰1 ناپذیری بازگشتنسبت  -2-2

(27) Itotal=IZone+IFan+IBoiler+IMC+IHC 

 

(29) RIi=
Ii

Itotal

 

 فرآیند احتراق در پکیج حرارتی -2-9

( در نظر گرفته می شود.پس از 18صورت رابطه )به ق صورت گرفته در مشعل فن دار پکیج احترا

تبادل به مبدل حرارتی پکیج هدایت شده و پس از محصوالت اق در محفظه احتراق، انجام فرآیند احتر

 احتراق کامل مدل. از دودکش خارج می شود و نهایتاحرارت با کویل آب در داخل پکیج ، آب را گرم کرده 

                                                           
6 Irreversibility Relative 
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برای بررسی عملکرد دیگ بخار استفاده شده  [15]انی و صدیقیو شیرو [11]در تحقیقات ترهان و کمکلی

افت دما  ،و در تحقیق حاضر با درنظر گرفتن واکنش های تعادلیج نسبتا دقیقی را ارایه داده اند است و نتای

 .تشده اس نیز جهت بهبود نتایج درنظر گرفتهبر اثر تجزیه محصوالت احتراق 

 معادالت حاکم بر فرآیند احتراق مدلسازی پکیج حرارتی  -2-9-6

درصد، معادله احتراق با استفاده  41با توجه به جزییات ترکیب هوا به شرح جدول زیر برای رطوبت 

 :[14]از واکنش های تعادلی به صورت زیر است

(28) 
CH4+γ(O2+3.7285N2) 

→aCO2+bH2O+cN2+dCO+eH2+fO+gH+hOH+iNO+jO2 
 

(31) ∑ nk =a+b+c+d+e+f+g+h+i+j 

 

 واکنش های تعادلی : -2-9-2

(31) H2

kp1
⇔ 2H   kp1=

g2

e
(

P

∑ nk

)

2-1

 

 

(32) CO+O
kp2
⇔ CO2   kp2=

a

f.d
(

P

∑ nk

)

1-2

 

 

(33) N2+2O
kp3
⇔ 2NO   kp3=

i2

f
2
.e

(
P

∑ nk

)

2-1

 

 

(31) H2+2OH
kp4
⇔ 2H2O    kp4=

g2

e
(

P

∑ nk

)

2-2-1

 

 

(35) CO+2OH
kp5
⇔ H2O+CO2    kp5=

a.b

h
2
.d

(
P

∑ nk

)

2-2-1

 

 

(34) O2

kp6
⇔ 2O  kp6=

f
2

g
(

P

∑ nk

)

2-1
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 ازنه جرم :مو -2-9-9

 :حرارتیمعادله تعادل  -2-9-4

(11) 

(∆hf+∆hT-25)
CH4

+γ(∆hT-25)O2= 

a(∆hf+∆hT-25)
CO2

+b(∆hf+∆hT-25)
H2O

+c(∆hT-25)N2+d(∆hf+∆hT-25)
CO

 

+e(∆hT-25)H2+f(∆hf+∆hT-25)
O

+g(∆hf+∆hT-25)
H

+h(∆hf+∆hT-25)
OH

 

+i(∆hf+∆hT-25)
NO

+j(∆hT-25)O2 

گردد و دمای  مذکور به صورت عددی حل شده و ضرایب مجهول فرآورده ها محاسبه می معادالت

 سپس گاز داغ از محاسبه می شود، بالفاصله پس از فرآیند احتراق در محفظه احتراق آدیاباتیک اشتعال

مقدار حرارت هدر رفت از  .و از دودکش خارج می شود کند میل پکیج عبور نموده و آب را گرم کویل داخ

در دیگ ها و گرمکن ها بدست آمده و میزان آن برابر با یک درصد از  7پکیج بر اساس داده های معمول

که با این فرض دمای دودکش محاسبه شده اختالف یک درجه  [17]حرارت ورودی در نظر گرفته شده است

 نشان داد. با دمای اندازه گیری شده توسط کارخانه سازنده را

 

 

                                                           
7Typical Data 

 : Cموازنه جرم برای کربن 

(37) a+d=1 

  :Nموازنه جرم برای نیتروژن 

(39) 2*3.7285*γ=2*c+i 

 :Hموازنه جرم برای هیدروژن 

 (38) 2a+2e+h+g=4 

 :Oموازنه جرم برای اکسیژن 

 (11) 2*γ=2a+b+d+f+h+i+2j 
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 تجهیزات به کار رفتهمشخصات  .9

 

 

ا دمای رم بآب گ که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته،سیستم گرمایشی هواساز آپارتمانی در 

متناسب با بار هوا و دبی فن  هواساز چرخش می کندو دبی ثابت از کویل حرارتی  درجه سانتی گراد 91

ه پکیج یرکوالتور بسپس از افت دما در کویل توسط پمپ  آب گرمبا یک دیمر قابل تغییر است. گرمایشی، 

درجه سانتیگراد  7.به دمای  آب گرم در کویل حرارتیبازگشته و دوباره گرم می شود که در حالت تمام بار

( نشان داده شده است. هوا 1مورد نظر در شکل ) گرمایشی دیاگرام جریان در سیستم .پیدا می کندکاهش 

 درصد هوای 81 ،هواساز به حرکت در می آید به وسیله دمپر های داخل هواسازبه وسیله فن سانترفیوژ 

کرده و پس از  ط جریان پیدادرصد باقی از هوای تازه به داخل محفظه اختال 11داخل ساختمان و  برگشت

از طریق کانالها بین اتاق ها  افرایش می یابد و  آن از فیلتر هوا از کویل آب گرم گذر کرده و دمایعبور 

سپس از طریق کانال برگشت به هواساز برگشته و معادل  کند، می تامینو دمای طرح داخل را تقسیم 

داده های اولیه دستگاه ها، در کد نرم افزاری  اختمان دفع می شود.هوای تازه، هوای برگشتی به خارج از س

قرار داده شده و خواص ترمودینامیک و محاسبات مربوط به احتراق پکیج نیز بر اساس فرضیات صورت 

 گرفته انجام گرفته و در نهایت نتایج تحلیل انرژی و اگزرژی ارایه می شود.

 24FFمشخصات فنی پکیج گرمایشی آریستون، جنوس اوو مدل  - 9جدول 

در  راندمان حرارتی

 حال تمام بار

راندمان حرارتی در 

 درصد بار 31حالت 
 ای دودکشدم دبی جرمی پمپ دمای آب خروجی از پکیج

83.9%  83.4%  91 ℃ 4.9 liter/min 115 ℃ 

 مشخصات فنی هواساز شرکت بوژان تهویه شرق - 4جدول 

 مشخصات کویل حرارتی

 ابعاد کویل
جنس و ضخامت 

 لوله کویل
 مشخصات پره کویل قطر لوله کویل

فاصله میان هر 

 ردیف کویل

51*31  𝑐𝑚2 
آلومینیمی با 

   mm 1.35 ضخامت 

mm8.53 (9/3 )اینچ 

 

پره در اینچ با  11

 موج سینوسی
25.1 mm 

 مشخصات فن

 راندمان دور بیشینه موتور ابعاد دهانه خروجی دبی توان ورودی

411 Watt 21.1 m3/min 31 *11 cm2 811 RPM 41% 
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 نتایج  .4

گزرژی بخش های مختلف سیستمو ا ، انتروپیانتالپی – 5جدول   

No 
Temperature 

(C) 
Fluid Type 

Mass Flow Rate 

(kg/s) 

Enthalpy 

(kJ/kg) 

Entropy 

(kJ/kg.K) 

Exergy Rate 

(kW/kg) 

0 25 Air -- 328.918 6.965 0 

0 25 Water -- 104.870 0.367 0 

1 -10 Air 0.456 267.0631 6.751384 2.803 

2 17 Air 0.456 294.233 6.848336 1.067 

3 40 Air 0.456 317.4057 6.924288 1.596 

4 42 Air 0.456 319.4224 6.930635 1.719 

5 20 Air 0.456 297.0783 6.858568 1.036 

6 20 Air 0.411 297.2528 6.858568 1.036 

7 80 Water 0.110 334.88 1.0752 95.210 

8 57 Water 0.110 238.5617 0.793297 82.941 

9 25 Air 0.00637 302.2875 6.875397 1.053 

11 
25 

Natural 

Gas(G20) 0.00023 50145  52281.88 

12 1352 Hot Gases 0.00659 2040.409 9.342604 1083.317 

13 104 Flue Gas 0.00659 419.9549 7.499749 12.310 
 

حاصل از احتراق گاز نسبت مولی ترکیبات -1جدول   

5.72 % CO2 

11.44 % H2O 

74.41 % N2 

0.000278 % CO 

0.000193 % O 

0.000304 % H 

5.71*10^-6 % H2  

0.01258 % OH 

0.114 % NO 

8.30 % O2  
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 سیستممیزان هدررفت اگزرژی در بخشهای مختلف  -6ارنمود

سیستم گرمایش  تخریب اگزرژیبیشترین سهم ( نشان داده شده است 1همانطور که در نمودار )

دستگاه پکیج حرارتی است. بازگشت ناپذیری های این بخش از سیستم را می توان به دو بخش  متعلق به

ت ناپذیری ها عمدتا ناشی مبدل حرارتی بخش بندی کرد. در محفظه احتراق بازگش محفظه احتراق و کلی

کما اینکه محاسبات نشان داد محفظه احتراق دارای راندمان قانون دوم  رآیند احتراق استفماهیت ز ا

ψ
CC

 است اختالط گاز های حاصل از احتراقانتقال حرارت و  عواملترکیبی از  علت آن کهاست  41.59%=

تخریب اگزرژی محسوب می شود علت اصلی ه آب ب گاز های داغ انتقال حرارت ،مبدل حرارتیدر بخش  و

از دارد. نتایج مشابهتدر بررسی یک بویلر با سوخت گاز طبیعی  [11]نتایج تحقیقات طرحان و کمکلی که با

 که است،ق و میزان هوای اضافه جمله عوامل موثر بر بازگشت ناپذیری در فرآیند احتراق دمای هوای احترا

نیز پیشگرم نمی شود فلذا  ی احتراقو هوا صورت می گیرددرصد هوای اضافه  71 ، احتراق بادر پکیج

میتوان با پیشگرم نمودن هوای احتراق و کاهش میزان هوای اضافه میزان بازگشت ناپذیری را کاهش داد 

 ارای بازگشت ناپذیریست.اما با وجود امکان بهبود، فرآیند احتراق بذاته د

عمدتا به واسطه عامل تخریب اگزرژی  ند گرمایش در کویل آب گرم است کهپس از این بخش، فرآی  

در بخش فن هواساز نیز به دلیل بازگشت ناپذیری هایی از جمله انتقال حرارت بین دو سیال ایجاد می شود.

 ره فنپ و نیازمند باز طراحی آیرودینامیکی راندمان اگزرژی کاهش پیدا میکندایجاد شده اصطکاک سیال 

0

2

4

6

8

10

12

14

محفظه اختالط پکیج حرارتی کویل حرارتی ساختمان فن
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است. با وجود اینکه معموال حرارت تولید شده توسط فن از بار مجموعه کم  جهت کاهش میزان کار مصرفی

 می شود. سیستم می کند اما تبدیل کار الکتریکی به حرارت بذاته موجب کاهش راندمان

افت اگزرژی در محفظه اختالط  .ساختمان و محفظه اختالط کمترین سهم را در افت اگزرژی را دارند

که در صورت نزدیک شدن دمای دوسیال به  به ذات فرایند مخلوط شدن دو سیال با دمای متفاوت است

در بخش ساختمان پدیده  دمان سیستم نخواهد داشت.ی بر رانتاثیر ،رسد اما بطور کل حداقل خود می

. به طور کلی راندمان قانون اول و دوم سیال را موجب می شود اگزرژی هدر رفت انتقال حرارت به محیط

میزان و وابسته به راندمان پکیج  ،کلیدرصد است که راندمان حرارتی  2.41و  92.18با  ساختمان برابر

پکیج قرار می راندمان قانون دوم عمدتا تحت تاثیر فرایند احتراق در است.  خروجی از هواساز هوای اضافه

  گیرد.

 تاثیر پذیری و نسبت بازگشت ناپذیری در بخش های مختلف سیستم -7جدول 

 %(𝑅𝐼نسبت بازگشت ناپذیری ) (𝜓𝑖)راندمان قانون دوم  نوع دستگاه

 0.43 87.97 محفظه اختالط

 84.69 11.42 پکیج حرارتی

 7.18 89.89 کویل حرارتی

 5.68 12.44 فن هواساز

 2.02 2.64 ساختمان

ود ساز اولویت بندی نم( میتوان اینطور برای بهبود عملکرد سیستم گرمایشی هوا7با توجه به جدول )

کویل و فن هواساز و بطور قابل مالحضه ای، پکیج حرارتی بیشترین نقش را در تخریب که بخش های 

ا دارند. تحلیل اگزرژی نشان می دهد که منبع حرارتی مورد استفاده با اگزرژی و کاهش راندمان سیستم ر

بایستی در افزایش راندمان سیستم مذکور از ی) قانون اول( باال و مناسب دارد، وجود اینکه راندمان حرارت

طرق کاهش میزان هوای اضافه، افزایش راندمان مبدل حرارتی یا بازیابی حرارت خروجی از دودکش و 

با توجه به بازگشت ناپذیری های ذاتی فرآیند  لشی کردن قدم برداشت. این نکته حائز اهمیت است کهچگا

تغییر منبع حرارتی نیز توجه نمود و آن را با منابع دارای ارزش اگزرژی پایین  اصالح و بهبایستی احتراق، 
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مانند انرژی خورشید،زمین گرمایی و یا استفاده از حرارت تلف شده نیروگاه ها جایگزین نمود و هستند تر 

تا توان از میزان هدر رفت اگزرژی سوخت  می 9همزمان اده از سیستم های تولید توان و حرارتنیز استف

 جلوگیری نمود.حد زیادی 

 

 دیاگرام توزیع اگزرژی در بخش های مختلف سیستم -2نمودار

بازگشت ناپذیری ها و  است که حاضرفرآیند سیستم گرمایشی تحقیق  8نمودار گرسمن، 2نمودار 

که در بخش هایی از سیستم از سیستم نشان می دهد. این نکته قابل توجه است بزرگی آن ها را در هر جزء 

هستند ولی در مقایسه با میزان  از عوامل هدر رفت انرژی و اگزرژی از جمله دودکش پکیج و هوای خروجی

که راندمان اگزرژی سیستم را بطور موثری تحت تاثیر قرار می دهد،  پکیج حرارتیدر  بازگشت ناپذیری

بتا کوچک به نظر می رسند اما با کاهش دادن این عوامل می توان به صرفه جویی قابل توجهی در مصرف نس

 انرژی دست یافت.

 

                                                           
8 Combined Heat & Power (CHP) 
9Grassman Diagram 
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 نتیجه گیری -5

  در مطالعه حاضر یک سیستم گرمایشی هواساز آپارتمانی مورد تحلیل انرژی و اگزرژی قرار گرفت

کویل را تامین می کند. نتایج نشان آب گرم  ،83.9 %که از یک پکیج آب گرم با راندمان حرارتی 

دادن که بر خالف راندمان حرارتی باال در بخش پکیج حرارتی، بیشترین بازگشت ناپذیری در 

سیستم از این بخش ناشی می شود و علت اصلی آن فرآیند احتراق است که باعث شده راندمان 

 کاهش پیدا کند. %11.12قانون دوم به 

  از دیگر عوامل موثر در  ،5.49 %و 7.19 %نسبت بازگشت ناپذیری  با هواساز کویل حرارتیفن و

ر با راندمان کلی سیستم گرمایشی نیز براب و در نهایت بازگشت ناپذیری سیستم گرمایشی هستند

ψZone=  .محاسبه شد  2.41 %

 اهش ک از نقطه نظر تحلیل انرژی برای بهبود عملکرد سیستم گرمایشی این تحقیق، می توان به

ات در تحقیقبایستی میزان هدر رفت انرژی از دودکش پکیج و هوای خروجی از سیستم اشاره کرد و 

آینده تاثیر این دو پارامتر را در میزان مصرف ساالنه بررسی نمود، اما با توجه به میزان بازگشت 

 مچونحل هایی ه ناپذیری در بخش پکیج حرارتی، بایستی بر اصالح فرآیند احتراق در پکیج با راه

 ومود کوشش نچگالشی کردن پکیج  نسبت هوا به سوخت و پیشگرم نمودن هوا،ی تغییر پارامترها

 . تر جایگزین گرددو یا کم هزینه  اکباسوخت های پنیز این امکان وجود دارد که گاز طبیعی 
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