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چکيده
زمينه و هدف :با توجه به افزایش تقاضا برای ساخت ساختمانهای با کارایی انرژی باال ،راهحلهای فنی موردنیاز است تا با حداقل نمودن
مصرف انرژی ،از آنها استفاده نمود .یکی از این راهحل ها ،عبارت است از ذخیرهسازی انرژی در منابع زیرزمینی که برر اسرا

اسرتفاده

کوتاهمدت یا بلندمدت درنظرگرفته میشود.
روش بررسی :در تحقیق حاضر یک بیمارستان در شهر تهران به نمایندگی از ساختمانی با نیاز انرژی حرارتی باال موردمطالعه قرار گرفرت
و محاسبات حرارتی و سیاالتی برای ذخیره سرما و گرما توسط لولههای زیرزمینی در آن ،توسط نرمافزار متلب شبیهسازی گردید و بارهای
حرارتی و برودتی ساختمان توسط نرمافزار HAP4.5محاسبه و در نرمافزار متلب وارد شد و اندازه و نحوه پاسخ سیستمهای  24ساعته و
فصلی و نیز کاهش انتشار دیاکسید کربن مقایسه گردید.
يافتهها :سیستم ذخیرهساز حرارتی ،تقاضا از گرما و سرما را برای ساختمان کاهش نمیدهد ،اما با استفاده از یک ذخیرهسازی زیرزمینری
میتوان مقدار انرژی خریداریشده و آسیبهای زیستمحیطی آن را کاهش داد.
بحث و نتيجهگيری :نتایج حاصل نشان داد ،با بهکارگیری سیستم ذخیرهسازی  24ساعته در طی سال ،که دارای  15خط لوله فوالدی به
قطر نامی  3اینچ و به طول  600متر که در عمق  3متری سطح زمین قرار میگیررد %67 ،از نیراز گرمایشری و  %34از نیراز سرمایشری را
تأمین و از انتشار  127تن دیاکسید کربن در سال جلوگیری میشود .در حالیکه سیستم ذخیررهسرازی فصرلی دارای  45خرط لولره برا
مشخصات یکسان در عمق  5متری سطح زمین میباشد و  98%از نیاز گرمایشی و  39/5%از نیاز سرمایشی را تأمین و از انتشار  169/2تن
دیاکسید کربن جلوگیری میکند.
واژههااای کلياادی :ذخیرهسررازی  24سرراعته ،ذخیرررهسررازی سررالیانه ،لولررههای زیرزمینرری ،مصرررف انرررژی ،گازهررای گلخانررهای.

 -1کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی ،گروه مهندسی انرژی و اقتصاد ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشرااه
آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

 -2استادیار ،مهندسی سیستمهای انرژی ،گروه فنی و مهندسی ،واحد آستارا ،دانشااه آزاد اسالمی ،آستارا ،ایران(* .مسوول مکاتبات)
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Abstract
Background and Objective: Considering the demands on constructing high energy

performance buildings, technical solution is needed to be used for decreasing and improving
the energy consumption. One of this solutions is underground energy storage that is
considered based on short-term or long-term usage.
Method: In this study, a hospital in Tehran city, as a high energy performance building, was
investigated. Fluid and heat transfer calculation for heat and cold storage in the building was simulated
using MATLAB software for underground pipes. Also heating and cooling loads of the building was
calculated by HAP4.5 software and the results were imported to MATLAB software. Then the volume
and quality of the 24-hour and seasonal systems and reduction of carbon dioxide emissions were
compared.
Findings: Heating storage system does not reduce the heating and cooling demand of the building, but
application of an underground storage can decrease the amount of bought energy and the subsequent
environmental damage.
Discussion and Conclusion: The results showed that application of a 24-hour storage system with 15
lines of steel pipes with the length of 600 m and nominal diameter of 3 inches placed in a ground
depth of 3 m, yields 67% heating load and 34% cooling load and reduce CO2 emissions by 127 tons
per year. However, application of a 1-year storage system with 45 lines of steel pipes with the same
specification placed in a ground depth of 5 m, yields 98% heating load and 39.5% cooling load and
reduces CO2 emissions by 169.2 tons per year.
Keywords: 24-hour storage, 1-year storage, Underground pipes, Energy consumption; GHG
emissions.
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مقدمه
مطالبررات در سرراخت سرراختمانهای بررا کررارایی انرررژی برراال در

ذخیره چاهکی ،به حجم  50000مترمکعب شامل  144حلقره

بازارهای جهان در حال افزایش است .این خواسرتهها در درجره

چاه حفاریشده به عمق  35متر در خاک استفاده گردیده است

اول توسط کشورهای اروپایی آغاز شد زیررا ازیرکطرف اهرداف

که بهصورت شعاعی و به فاصله  2/25متر از یکدیار قرار دارنرد

سختگیرانه در استانداردهای مصرف انرژی در اروپا تدوین شرد

که توسط دو لوله پالستیکی به یکدیار متصل شردهاند و نهایتراً

و از طرف دیار به دلیل افزایش عالقه ساکنین ساختمان بررای

توسط لوله به مرکز انرژی متصل گردیدهاند و با این سیستم بره

استفاده بهینه از انرژی و محیطزیست ،این نیاز را معرفی نمرود.

ازای هر منزل مسکونی تقریباً  5ترن سرالیانه انتشرار گازهرای

اندرسرررون در سرررال  2008برررا اسرررتفاده از روه ذخیرررره

گلخانهای کاهش مییابد .همچنین پروژه مدیسین هات با روه

چاهکی( )BTESبرای ذخیرهسازی گرما جهت یرک کارخانره

 ATESبا استفاده از سه حلقه چاه گرم و سه حلقه چراه سررد

ریختهگری ،که عالوه بر مصررف زیراد برر برا انررژی حرارتری

که فاصله بین گروه چاههای سرد و چاههای گرم در حدود 200

تلفشده زیادی مواجه است ،توسط  140چاه به عمق  150متر

متر میباشرد ،بررای سراختمانی بره مسراحت تقریبری 12000

که بهعنروان مبردل حرارتری برر روی تروده سرنای 600 000

مترمربع انجام گردیرد و درنتیجره میرزان مصررف سروختهای

مترمکعبرری هسررتند ،اسررتفاده نمررود و درنهایررت بررر اسررا

فسیلی برای گرمایش و سوخت جهت تولید بر مصررفی چیلرر

انردازهگیریهای دوسرراله محاسربه گردیررد کره میترروان 3800

برای سرمایش کاهش یافت و در کل تخمرین زده میشرود کره

مااوات ساعت انرژی اتالفری را ذخیرره نمرود و  2600ماراوات

سالیانه  480تن از انتشار گازهای گلخانرهای از ایرن سراختمان

ساعت یعنی  68درصد را بازیابی نمود و مابقی اتالف حرارتی از

کاهش یابد .در نروژ امروزه تخمرین زدهشرده اسرت کره حردود

سیستم ذخیرهسازی است .همچنین با ذخیرهسازی انررژی کره

 13000دسررتااه پمپهررای حرارترری زیرزمینرری  GSHPبرره

جایازین سوخت فسیلی گردیده است ،انتشار دیاکسید کرربن

ظرفیت  450مااوات نصرب گردیدهانرد کره  90درصرد اینهرا

به میزان تقریبی  1700تن در سال کاهش یافت (.)1

جهت استفاده در سیستم ذخیره انرژی به روه حفاری چاه برا

در سال بعد یعنی  ،2009روه ذخیرهسازی آبخوان ()ATES

لولهکشی به شکل  Uبودهاند (.)4

برای ذخیره سرما توسط پاکسوی پیشنهاد شد تا برای استفاده

در ایران نیز کارهایی درزمینه ذخیره انررژی بره انجرام رسریده

در ساختمانهای آمریکا مورداستفاده قرار گیرد که در این روه

اسررت .مرر الً هرردف منصرروری و همکرراران( )5از بررهکارگیری

آب ولرم یا سرد ذخیرهشده را از سنگهای زیرزمینری خرارو و

سیستمهای ذخیرهسرازی سررما ،کراهش حرداک ر نیراز انررژی

پسازآنکه انرژی خود را از دست داد دوباره به زیرزمین تزریرق

الکتریکی و یکنواخت نمرودن مصررف برر در سیسرتم تهویره

میشود برای ساختمان موردمطالعه از 770مااوات ساعت انرژی

مطبوع و تبرید ساختمانها در طول ساعات شبانهروز است.

سرمایشی چیلر 344 ،مااوات آن توسط سیستم فو تأمین شد

همچنین شبنم منصوری و همکراران در سرال  1390نیرز یرک

(.)2

سیستم ذخیره ساز سرما از نوع یخ بر روی کویل ذوب از داخرل

پروژه اکوتوکس با روه  BTESو پروژه مدیسین هات با روه

بررا مشخصررات فنرری اجررزای مخررزن ذخیرهسرراز برره همررراه

 ATESدو نمونه پروژه با اسرتفاده از سیسرتمهای ذخیرهسراز

پتانس ریلهای سرراخت داخررل هررر یررک از اجررزا موردبررس ری

زیرزمینی بین فصلی میباشرد .)3( .در پرروژه اوتروکس کره برا

قراردادند ( .)6بر اسا

نتایج تحلیل ترموهیدرودینامیکی مخزن

ترکیب دو روه جمعآوری انرژی خورشید و ذخیره آن بهوسیله

ذخیرهساز ،طراحی اجزای سازهای مخزن ذخیرهساز با ظرفیرت

سیستم  BTESجهت تأمین گرمایش  52خانواده کره هریرک

ذخیرهسازی  647کیلووات ساعت سرمایش به انجام رسید.

در منازل به متراژ  160-140مترمربع زندگی میکنند ،سیستم
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خاکنژاد و همکاران

خراسانی آبارمکنی را که توسط سلولهای خورشریدی ،سریال

به دست میآید و پاسخ دما در زمین محاسبه میشود.

ذخیره ساز درون آبارمکن را گرم و این گرمرا در سریال ذخیرره

فرض بر این است که سیستم داخلی ساختمان ،قادر به انتشار و

میگردد تا در زمانهای دیار مصرف گردد بررسی نمود (.)7

جمعآوری انرژی معمول موردنیاز برای گرمرایش یرا سررمایش

در تحقیق حاضرر ،از زمرین بررای بررای سررمایش و گرمرایش

است .سیستم ذخیره انرژی ،تنها منبع حرارتیاه ،باید از انرژی

استفاده میشود .همانطور که در مرروری برر کارهرای صرورت

ساختمان باشد .در اینصورت تعادل استخراو و بازگشت انررژی

گرفتره مطرررد شرد ،در ایررران هنروز بررر پایره روه اسررتفاده از

بهمنظور حفظ اثر ذخیرهسازی تضمین شود .ذخیرهسازی انرژی

لولههای زیرزمینی ،ذخیرهسازی انرژی حرارتی و ذخیرهسرازی

با استفاده از سیستمهای لوله افقی در زمین متشرکل از خراک-

انرژی بر اسا

مصرف  24ساعته ،صورت نارفته است.

ر

انجام میگیرد.

مواد و روشها

مدل ریاضی ،سیستم بره سره بخرش فرعری تقسریم میگرردد:

روه مورداستفاده در این تحقیق ،محاسبات نظری محاسرباتی

ساختمان ،لوله و زمین ،که در شکل  1نشان دادهشده است.

و برنامهنویسی (توسط برنامره متلرب) اسرت .بررای انجرام ایرن

مدل ساختمان (شکل )2بارهای خارجی و رفتار فضرای داخلری

تحقیق ،یک بیمارستان به ابعاد  50×30مترمربع در چهار طبقه

ساختمان را پوشش میدهد .مدل لوله (شکل ،)5محاسبه توزیع

با ارتفاع هر طبقه  3/5متربه عنوان یک سراختمان برا عملکررد

درجه حرارت در لولهها را مدل مینماید ،که به انتقال انررژی از

انرژی باال در شهر تهران موردمطالعه قررار گرفتره اسرت .بررای

ساختمان به زمین مربوط میشود .در مدل زمین(شکل ،)6پاسخ

انجام محاسبات ،مردل ریاضری سیسرتم ذخیرهسراز برر اسرا

دما در زمین محاسبه میشود .مدلها به یکدیار متصل خواهند

معادالت انرژی بنا میگردد .سرسس بارهرای حرارتری و برودتری

بررود و رفتررار سیسررتم در طررول زمرران محاسبهشررده و بررسرری

سراختمان توسررط نررمافررزار HAP4.5بررا توجره برره دادههررای

میگردد .برای انجام این مدلسازی ،از معادالت انرژی حاکم برر

آبوهوایی تهران در هر ساعت محاسبه و در نرمافزار متلب وارد

جریان سیاالت و انتقال حرارت هدایت و همرفت استفاده خواهد

میگردند .رفتار سیستم ذخیرهساز زیرزمینی نیرز ،موردمطالعره

گردید.

قررررار گیررررد .محاسررربه توزیرررع درجررره حررررارت در لولررره

شکل  -1شماتيک حجم کنترل سيستم شامل سه بخش ساختمان،

شکل  -2مدل ساختمان با بارهای حرارتی آن

لوله و زمين

Figure 2- Building Model with its thermal loads

Figure 1- Schematic of system control volume consists of
three sections: the building, the pipe and the ground

بخشی از تقاضای گرمایش در ساختمان از زمین برا یرک پمرپ

موردنیاز را برآورده کند ،یک هیتر اضافی نیز وارد مدار میگردد.

حرارتی استخراو میگردد .اگر این گرما نتوانرد میرزان حررارت

شماتیک این سیستم در شکل 3قابلمشاهده است.
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شکل -3شماتيک سيستم حرارتی ورودی به ساختمان

شکل -4شماتيک سيستم سرمايشی

Figure 3- Schematic of entry heating loads

Figure 4- Schematic of cooling system

پمپ حرارتی تا زمرانی میتوانرد گرمرا را از سریال در لولرههای

 -حرارت خروجی سرمایشی که برا ( )qcoolتوسرط یرک مبردل

زیرزمینی استخراو و به ساختمان هدایت کند که درجه حرارت

حرارتی و کولر اضافی همانند شرکل 4انجرام میگیررد .در ایرن

به منبع زیرزمینی برازمیگردد ،از صرفر

سیسرتم TE-cooling unit ،و  TR-cooling unitثابرت در نظرر گرفتره

درجه سانتیگراد باالتر باشد .پمپ حرارتی از انرژی الکتریکی و

میشوند .درحالیکه  vcooling unitمتغیر است و وابسته به میرزان

گرمایی زمین بررای تولیرد انررژی اسرتفاده مینمایرد(.روابط 1

تقاضای سرمایش است .

سیال خروجی آنکه

الی 14در جدول )2

شکل  -5مدل لوله

شکل  -6نحوه قرارگيری المانهای زمين به همراه مقاومت

Figure 5- Pipeline model

حرارتی مربوط به هر المان
Fiure 6- Arrangement ground elements with thermal
resistance of each element

در ادامه ،به نحوه محاسبه رسانایی بین المانهای غیرر مررزی و
بین المانهای مرزی داخلی و خارجی ،پرداخته میشود.

 -رسانایی المانهرای مررزی خرارجی (معادلره )20مربروط بره

 -در المان مرزی داخلی ،مقاومت بین سیال ولولره و همچنرین

مقاومت نیمه خارجی آخرین المران زمرین بره همرراه مقاومرت

مقاومت نیمه اول المان دایرهای مربوط به زمین ،لحاظ شردهاند

حرارتی سطح زمین است .برای محاسبه  Rsurfaceراه حل ارایره

که رسانایی بین آنها با روابط  15الری  23جردول  2محاسربه

شده توسط هنریک استفاده شده است (.)9

میشود ،که در این روابط  Nuعدد نوسلت است و به عدد Re

در روابط  24الی  29از جردول  ،2بره نحروه محاسربه جریران

بستای دارد .اگر عدد رینولدز از  2300کمتر باشد ،عدد نوسلت

حرارتی بین المانهای غیر مرزی و بین المانهای مرزی داخلی

برابر با  4فررض میگرردد ،در غیرر ایرن صرورت از روی رابطره

و خارجی ،پرداخته شده است.

تجربی محاسبه میشود (.)8
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-تغییر درجه حرارت در هر المران ،برا توجره بره تغییرر انررژی

توزیع جدید دما بررای زمرین محاسربه میگرردد و حلقره حرل

داخلی و ظرفیت گرمایی در آن المران ارتبراط دارد (بررای هرر

بعدی ،با داشتن این دمای جدید برای زمین ،تکرار میگردد.

مرحله زمانی) .تغییر در درجه حرارت برای المان  jام با معادلره

 -محاسبه تولید گازهای گلخانهای :همانطور که اشراره شرد و

30و 31محاسبه میشود.

در فرضیات نیز آمده است ،ساختمان بهتنهایی قادر بره پاسرخ-

 -نحوه تعامل بین ساختمان ،لوله و زمین :مدلهای سراختمان،

گویی تقاضای سرمایشی و گرمایشی موردنیاز خود میباشد کره

لوله و زمین هم با استفاده از یک گام زمانی پایدارو پس از ساده

این امر با استفاده از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مسرتقر در

سازی (روابط32و  ،)33به هم مرتبط شرده و محاسربات حالرت

موتورخانرره امکانپ ر یر شررده اسررت .در اثررر اسررتفاده از ایررن

پایا برای آنها در هر مرحله زمانی ،انجام میگیرد (.)10

سیستمها ،که شامل چیلر و دیگ میباشند و بره جهرت ترأمین

 -روند حل :برای شرروع حلقره حرل ،مقرادیر اولیره (در لحظره

انرژی این دستااهها به بر و گاز طبیعی احتیاو میباشرد .لر ا

:)t=0موردنیاز اسرت کره عبارتنرد از دمرای واحرد مربروط بره

بهناچار تولید گازهای گلخانهای که ناشی از بر مصرفی چیلر و

سرمایش و گرمایش ( ،)TEدمای داخرل ( ،)Tindoorدمرای هرر

گاز مصرفی دیگ صورت میگیررد .امرا سیسرتم ذخیرهسرازی

المان زمین ( .)Tgroundسسس درجه حرارت خارو وارد میشود.

انرژی ،مقادیری از انرژی الزم را تأمین میکند و نیرز از میرزان

همچنین در مواقع لزوم ،اگر دماها مربوط به فواصل زمانی زیراد

کارکرد آنها میکاهد و درنتیجه آن ،تولید گازهای گلخانهای و

باشند ،درجه حرارت با درونیابی محاسبه میگرردد .پرسازآن،

مخصوصاً تولید گاز دیاکسید کرربن کاسرته میشرود ،هرچنرد

محاسبات مربوط به از دست دادن یا به دسرت آوردن گرمرا بره

اندکی بر جهت کارکرد پمپ حرارتی الزم است و باعث تولیرد

دلیل انتقال ،تهویه و حرارت داخلی محاسبه میشرود .مجمروع

مقداری دیاکسید کربن میگردد .میزان انتشرار و صررفهجویی

این گرما به نام  qtotخواهد بود و باعث تغییر در دمرای محریط

گاز دیاکسید -کربن توسط رابطه های  34الی  42از جردول 2

داخلی میشود .این تغییر دما به دمای داخرل ( )Tindoorاضرافه

محاسبه می شوند .در رابطه 35بر طبق آخرین ترازنامره انررژی

میگررردد .در ایررن مرحلرره دمررای محاسبهشررده ،تحررت عنرروان

کشور اعداد متوسط بازده نیروگاهی و تلفرات خطروط انتقرال و

 Tindoor-checkذخیره میشود .اگر این دما ،بزرگتر ،کوچکتر و

توزیررع برره ترتیررب  3/02% ،38/9%و  12/93%میباشررد (.)11

یا بین حدود مشخصشده برای دمای داخرل باشرد ،بره ترتیرب

همچنین ارزه حرارتی گاز متان  9434کیلوکالری به ازای هر-

واحررد سرررمایش ،واحررد گرمررایش و هیچکرردام از آنهررا فعررال

مترمکعب میباشد( .)12از روابط  40و 41نیز با توجه به درصرد

میشرروند .سررسس دمررای خروجرری از واحررد سرررمایش/گرمایش

باالی گاز متران در گراز طبیعری ( )13و وزن دیاکسرید کرربن

() )TR(tبا استفاده از اطالعات مربوط به دمای ورودی به ایرن

تولیدی از سوختن

یک مترمکعب متران( )14اسرتفاده شرده

واحد () )TE(tو مد سرمایش و یا گرمایش ،مشخص میشرود.

است .همچنین میزان صرفهجویی ناشی از کراهش انتشرار گراز

در شکل  4شماتیک دمای خروجی  TRکه همران دمرای ورود

دیاکسید کربن براسا

جدول ( )237-1ترازنامه انررژی سرال

به لوله است ( )Tinletمشاهده میشود.

 ،93به ازای هر کیلوگرم گاز دیاکسرید کرربن برابرر 100ریرال

با دانستن درجه حرارت محیط اطراف لوله ،یعنی درجه حرارت

است( )11و با محاسبات فرو و کراهش انتشرار بدسرت آمرده،

در المان شعاعی مربوط به درونیترین بخرش زمرین بررای هرر

صرفه جویی زیست محیطی توسط سیستم ذخیره سازی بدست

بخش از لوله مطابق

میآید.

شکل  ،5توزیع دما در لوله را میتروان محاسربه نمرود .درجره

تجزيه و تحليل داده ها

حرارت زمین در گام قبلی محاسبهشده اسرت .در ایرن مرحلره،

ابتدا مقدار سرمایش و گرمایش موردنیاز سراختمان شررد داده
میشود .سسس تقاضای ذخیرهسازی  24ساعته و سالیانه شررد
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داده میشود و درنهایت به میزان تغییر در انتشار گاز دیاکسید

گرفتهشده است ،در طی سرال را مشراهده مریکنیم .در پرایین

کربن ناشی از ذخیرهسازی انرژی پرداخته میشود .برا محاسربه

آنهم حالت سرمایشری و گرمایشری دسرتااههای تهویره دیرده

توان موردنیاز دستااههای تهویه در هر گام زمانی ،بار سرمایشی

میشود .توان موردنیاز جهت کارکرد دستااهها در شرکل  ،8بره

و گرمایشی موردنیاز ساختمان در طی سال به دست میآید.

تصررویر کشرریده شررده اس رت .خطرروط قرمزرنررگ برراالی صررفر

در شکل  ،7دمای محریط بیررون و دمرای موردنیراز در داخرل

نشاندهنده توان گرمایشی موردنیاز و خطوط آبیرنرگ در زیرر

سرراختمان ،کرره بررین  21تررا  23درجرره سررانتیگراد در نظررر

صفر ،مقادیر توان سرمایشی ساختمان است.

شکل  -7مقايسه دمای بيرون و داخل ساختمان و نوع

شکل  -8توان موردنياز برای گرمايش و سرمايش ساليانه

حالت کارکرد سيستم تهويه مطبوع

Figure8- The power needed for heating and cooling
over the year

Figure 7- Compare the temperature outside and
inside the building and the mode of air
conditioning system

با توجه به نمودار شکل 8و یا قسمت پایینی شرکل  ،7میتروان

سرمایش و گرمایش در هر گام زمانی در طی سال بهدستآمده

فهمید که طول دورهای که سیستم گرمایشی مورداستفاده است

است .ازآنجاییکه انتهای منحنی زیر صفر است ،نشران میدهرد

با طول دورهای که سیستم سرمایشری در حرال کرار میباشرند

که انرژی سرمایشی موردنیاز ساختمان از انررژی گرمایشری آن

تقریباً یکسان است .اما میتروان دیرد کره میرزان برار حرداک ر

بیشتر است.

سرمایشی از بار حداک ر گرمایشی بیشتر است .برا جمرعکردن

تقاضا و طراحی ذخیرهسازی  24ساعته :جهت ذخیرهسازی 24

بارهای سرمایشی و گرمایشی در طول سال ،دیده میشرود کره

ساعته ،نیاز است تا تقاضا برار سرمایشری و گرمایشری از روز ترا

انرژی سرمایشی بیش از انرژی گرمایشی موردنیاز است .انررژی

شب متفاوت باشد .طبق شکل  ،7رفتار مشرابه ایرن توضریح در

گرمایشی و سرمایشی در مدتزمان محاسربه برابرر اعرداد زیرر

اوایل بهرار و پراییز دیرده میشرود .بنرابراین طراحری سیسرتم
دوره  35روزه میباشرد و

است:

ذخیرهساز انرژی  24ساعته بر اسرا

انرررژی گرمایشرری 977,188 KWh :یررا )KWh/(m2-year

در ایررن دوره زمررانی مشررخص ،هررر دو تقاضررای سرمایشرری و

 162/8انررررررژی سرمایشررررری -1,582,029 KWh :یرررررا

گرمایشی از روز تا شب وجود دارد.

)-263/6 KWh/(m2-year

نکته حایز اهمیرت در رابطره برا ذخیرره  24سراعته و سرالیانه،

این تفاوت در انرژی مقدار موردنیاز برای سررمایش و گرمرایش

برابری انرژی استخراوشده از زمین با انرژی واردشده بره زمرین

نیز در شکل 9نشان دادهشده است که با توجه به تجمیع مقردار

است .بنابراین نیاز است تا تقاضاهای سرمایشری و گرمایشری در
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این دوره مشخصه اصالد شوند تا برابر گردند .تقاضاهای اضرافی

بررار سرمایشرری و گرمایشرری موردنی راز در دوره مشخصرره :دوره

سرمایشی و گرمایشی ،که پسازایرن تغییررات موردنیراز اسرت،

مشخصه از روز  13سال شروع و تا روز  48بره مردت  35روز از

توسط سیستمهای دیاری تأمین خواهد شد .طراحری سیسرتم

اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشتماه میباشد .اختالف دمرای

ذخیرهسازی جهت این دوره مشخصه انجامگرفتره و محاسربات

داخل و خارو در این دوره در شرکل  10در نمرودار براال نشران

برای نحوه پاسرخگرویی بلندمردت سیسرتم ذخیرهسراز ،تکررار

دادهشده است و در نمودار پرایین ایرن شرکل حراالت تقاضرای

گردیده است.

گرمررایش و سرررمایش در طرری روزهررا و شرربهای ایررن دوره
میبینیم.

شکل  -10مقايسه دمای بيرون و داخل ساختمان و نوع
شکل  -9مجموع انرژی موردنياز سرمايشی و گرمايشی
ساليانه
Figure 9- Sum of cooling and heating energy
demand over the year

حالت کارکرد سيستم تهويه مطبوع در دوره مشخصه
Figure 10- Compare the temperature outside and
inside the building and the mode of air
conditioning system over characteristic days

در شکل ،11توان موردنیاز گرمایشی و سرمایشری در طری دوره

بیشتری در طی دوره مشخصه موردنیاز اسرت .مجمروع انررژی

مشخصه نشان دادهشده اسرت .میتروان برا توجره بره شرکل و

موردنیاز در طی این دوره  35روزه بهصورت زیر است:

محاسبات متوجه شد توان سرمایشی بیشتری موردنیاز است .با

انرررژی گرمایشرری 30,658 KWh :یررا )KWh/(m2-year

توجه به بزرگتر بودن توان سرمایشی و مجموع زمران کرارکرد

 51/8انرررژی سرمایشرری -35,231 KWh :یررا KWh/(m2-

بیشتر در حالت سرمایش نسبت به گرمایش ،انرژی سرمایشری

) -59/5 yearمجموع انرژی حرارتی در طی دوره مشخصره در
شکل  12مشاهده میشود.

شکل  -11توان موردنياز برای گرمايش و سرمايش در دوره

شکل  -12مجموع انرژی موردتقاضا سرمايشی و گرمايشی در

مشخصه

دوره مشخصه

Figure 11- The power needed for heating and cooling
over characteristic days

Figure 12- Sum of cooling and heating energy
demand over characteristic days
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اصالد بار سرمایشری و گرمایشری موردنیراز در دوره مشخصره:

سرمایشرری و گرمایشرری اصالدشررده بهصررورت زیررر محاسرربه

برای محاسبه رفترار ذخیرهسراز حرارتری ،درخواسرت انررژی و

گردیدهاند:

بازگشت انرژی به ذخیرهساز بایستی برابر باشرند .راهحرل بررای

گرمررایش اصالدشررده 30,658 KWh :کرره  %100گرمررایش

محاسرربات کنررونی ،کرراهش میررزان سرررمایش موردتقاضررا از

موردتقاضررا بررا در نظررر گرررفتن الکتریسرریته پمررپ حرارترری یررا

ذخیرهساز ،چنانچه جمع انرژی سرمایش و گرمایش تغییریافته

)51/8 KWh/(m2-year

صفر میگردد.

سرررمایش اصالدشررده -20,439 KWh :کرره  58%سرررمایش

در شررکل  ،13سرررمایش و گرمررایش موردنیرراز و سرررمایش و

موردنیاز یا ) -34/5 KWh/(m2-yearمیباشد.

گرمایش اصالدشده را مشاهده میکنیم .خطوط قرمز ،گرمایش

مجموع انرژی موردنیراز از سیسرتم ذخیرهسرازی در شرکل 14

موردنیاز و خطوط آبی سرمایش موردتقاضا ،خطوط سیاه گرمای

نشان دادهشده اسرت .کره فقرط انررژی بهدسرتآمده از زمرین

بهدسررتآمده از زمررین (ذخیرهسرراز) و خطرروط سرربز سرررمایش

میباشد و شامل گرمایش تولیردی ناشری از الکتریسریته پمرپ

اصالدشده حاصله از سیستم ذخیرهساز هسرتند .چنرانچره در

حرارتی نیست .انرژی بهدستآمده از زمین در روز اول تا سریام

شکل میبینیم فقط قسمتی از گرمرایش موردنیراز از زمرین بره

دوره مشخصه بیشتر بهصورت گرمایشی میباشرد و بره همرین

دست میآید که به خاطر الکتریسیته مصرفی در پمپ حرارتری

جهت نمودار با شیب م بت حرکرت میکنرد .ولری پرس از روز

که نهایتاً به انررژی گرمرایی تبردیل میشرود .توجره شرود کره

سیام انرژی سرمایشی اصالدشده از گرمایشی بزرگترر بروده و

مجموع انرژی گرمایشی اصالحی (مساحت زیر خطوط سیاه) برا

درنتیجه مجموع مقرادیر انررژی از روز سریام بره بعرد کراهش

مجموع انرژی سرمایشی اصالدشده (مساحت زیر خطوط سربز)

مییابررد و شرریب منفرری میگررردد و درنهای رت همررانطور کرره

برابر اسرت .در حالرت توصیفشرده انررژی گرمایشری سیسرتم

گفتهشده بایستی مجموع انرِژی اصالدشده حرارتی که از زمین

ذخیرهساز ،در حدود 58%انررژی سرمایشری اصالدشرده اسرت.

استخراو میشود با مجموع انرژی واردشده بره آن برابرر باشرد،

بردان معنری کره  58%انرررژی سرمایشری میتوانرد از سیسررتم

یعنی انتهای نمودار به صفر برسد.

ذخیرهسازی تأمین گردد (خطوط سبز) .درنهایت مقادیر انررژی

شکل  -14مجموع انرژی حرارتی اصالحشده (حاصله از
شکل  -13توان گرمايشی و سرمايشی موردنياز و اصالحشده در

سيستم ذخيرهساز) در دوره مشخصه

دوره مشخصه

Figure 14- Sum of the modified thermal energy over
characteristic days

Figure 13- The power needed and modified for
heating and cooling over characteristic days

تقاضرای اصالدشرده جهرت

در دوره مشخصه میباشد .سیستم ذخیرهسازی بایسرتی بردون

طراحی ذخیرهساز انرژی بر اسا

کنترل آبوهوا :برای تصمیمگیری در رابطه با اندازه ذخیرهساز،

گرمایش اضافی اینها را مدیریت نماید .طول لولرهها برر طبرق

محدودیتهایمان پوشش دادن توان و مقدار انررژی اصالدشرده
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پمپ انتخابی و لوله در نظرر گرفتهشرده 600 ،مترر میباشرد و
دمای سطح زمین نیز  8درجه سلسیو

است.

خاکنژاد و همکاران

هناامیکه انرژی وارده و استخراوشرده از زمرین برابرر باشرند،
پاسخ بلندمدت سیستم پایا اسرت .در شرکل17مجمروع انررژی

در محاسبات شبیهسازی در نرمافزار متلب جهت یرافتن مقردار

استخراوشده از زمین (سیستم ذخیرهساز) و واردشده به زمرین

مناسب تعداد خطوط لولره ،اعرداد را وارد مریکنیم و درنهایرت

در طی دوره مشخصره  35روزه نشران داده اسرت.در شرکل18

اعداد مناسب این سیستم به طول لوله 600مترر و برا خطروط

توزیع دما در زمین با  9مرتبه تکرار در دوره مشخصه  35روزه

موردنیاز 15خط میباشد.با تعداد خطوط کرافی همره تقاضرای

جهت تعیین اندازه زمرین جهرت ذخیرهسرازی دیرده میشرود.

اصالدشررده تررأمین میشررود .درصرردهای انرررژی کرره توسررط

محاسبات این مورد در بخش میانی لولره انجامگرفتره اسرت .در

ذخیرهسازی پوشش داده میشود برابر اعداد زیر است:

این شکل محور  Xنماینده شعاع حلقهها از مرکز لوله تا سرطح

 %100از انرررژی گرمایشرری اصالدشررده و یررا  100%از انرررژی

زمین میباشد.

گرمایشی موردتقاضا

بهاینترتیب توزیع دما از ورودی لوله تا انتهای خروجی لوله بره

 %100از انرررژی سرمایشرری اصالدشررده و یررا  58%از انرررژی

طررول  600متررر در زمانهررای مختلررف از دوره مشخصرره برره

سرمایشی موردتقاضا که در شکل 15مشاهده میشود.

شکل 19خواهد بود.

هناامیکه تعداد لولهها بهاندازه کافی باشد ،سرمایش و گرمایش

دماهای ورودی و خروجی از این لوله در طی این دوره مشخصه

اصالحی بهصورت کامل تأمین میگردد .و مجمروع انررژی وارده

کره تکررار گردیرده اسرت در شرکل 20دیرده میشرود .نرواحی

به زمرین برا مجمروع انررژی استخراوشرده از آن در طری دوره

آبیرنگ دمای ورودی و نواحی قرمزرنرگ دماهرای خروجری از

مشخصه برابر میشود و به همرین جهرت انتهرای نمرودار صرفر

لوله میباشند .الزم به توضیح است اگر نواحی قرمرز پرایینتر از

است (شکل.)16

آبی باشند یعنی سیال درون لوله خنک شده است.

شکل  -15توان حرارتی سيستم ذخيرهساز در دوره مشخصه با

شکل -16مجموع انرژی حرارتی سيستم ذخيرهساز در

تعداد کافی خطوط لوله

دوره مشخصه با تعداد -کافی خطوط لوله

Figure 15- Heating and cooling power of storage system
with enough number of pipes over characteristic days

Figure 16- Sum of thermal energy of storage
system with enough number of pipes over
characteristic days

مقايسه فنی و زيستمحيطی سيستم ذخيره سازی سرمايش....
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شکل  -17مجموع انرژی حرارتی سيستم ذخيرهساز در دوره

شکل  -18توزيع دما در زمين تا شعاع  8متری در

مشخصه و تکرار دوره در سال

اطراف لوله در دوره مشخصه و تکرار دوره در سال

Figure 17- Sum of thermal energy of storage system
over the repeated period of characteristic days

Figure 18-The temperature in the ground
around 8 meters radius of the pipe the
repeated period of characteristic days

شکل  -19توزيع دما در طول لوله در زمانهای مختلف دوره
مشخصه و تکرار دوره در سال
Figure 19- Temperature distribution over length of
the pipe at different times of the repeated period of
characteristic days

شکل  -20توزيع دما در لوله در دوره مشخصه و تکرار دوره
در سال
Figure 20- The pipe Temperature over the
repeated period of characteristic days

اسررتفاده بهینرره از سیسررتم فررو کرره برررای دوره مشخصرره و

ذخیررره سرررمایش کررل -542 ,336 KWh :یررا KWh/(m2-

ذخیرهسازی  24ساعته طراحیشده ،بدینصرورت اسرت کره در

)-173/2 year

طی سال هم از سیستم استفاده شود ،در این صورت درصدهای

 -تقاضا و طراحی ذخیرهساز یکساله :در این بخرش محاسربات

زیر را از کل انرژی مورد تقاضای ساالنه تأمین کند:

مربوط بره مقایسره سیسرتم ذخیرهسرازی انررژی یکسراله برا

انرژی گرمایشی 67% :درصد از نیاز سالیانه (شامل انرژی ناشری

ذخیرهسازی  24ساعته انجامشده است .در ابتدا میزان تقاضرای

از توان الکتریکی پمپ حرارتی)

سرمایش و گرمایش اصالد گردید ،بهگونهای کره برابرر شروند.

انرژی سرمایشی 34% :درصد از نیاز سالیانه

سسس اندازه و حجرم موردنیراز بهدسرتآمد و درنهایرت پاسرخ

یعنی اعداد زیر ذخیره میشوند:

دمایی زمین و لوله مورد مطالعه قرارگرفت.

ذخیررره گرمررایش کررل217 ,878 KWh( 653,636 KWh :

اصالد تقاضای بار حرارتی سالیانه :میزان تقاضای بار سرمایشری

مربوط به انرژی الکتریکی هیت پمپ) یرا )KWh/(m2-year

از گرمایشی بیشتر میباشد و ل ا برای جلوگیری از سرمایش و

53/92

گرمایش بیش از نیاز و صفر برودن انررژی درخواسرتی از زمرین
ال زم هست ،میزان بار سرمایشی اصالد شود تا با برار گرمایشری
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برابر شود .میزان بار باقیمانرده سرمایشری کره بریش از مقردار

بخش باقیمانده انرژی گرمایشی توسط انرژی الکتریکری پمرپ

اصالحی میباشد بایستی توسط سیستم دیاری تأمین شود.

حرارتی و بخش باقیمانده سرمایش توسط سیسرتم سرمایشری

در شکل 21بخشهرای سریاهرنگ و سربز نشراندهنده بارهرای

مرکزی تأمین میگردند .در شکل 22نیز برابری میزان سرمایش

اصالدشده میباشند که از سیستم ذخیرهساز ترأمین میشروند.

و گرمایش اصالدشده از سیستم ذخیرهساز مشخصشده اسرت.

شکل  -21تقاضای ساالنه و ميزان اصالحشده آن جهت ذخيره

شکل  -22مجموع انرژی حرارتی خالص زمين با ذخيره ساالنه

ساالنه

Figure 22- Sum of the energy that is entering and
released from the ground with 1-year storage

Figure 21- The power of heating and cooling demand
and modified for 1-year storage

گرمررایش اصالدشررده 977,172 KWh :کرره  %100گرمررایش

قابلمالحظهای است .نتیجره میرزان ذخیرهسرازی در شرکل23

موردتقاضا میباشد (با در نظر گرفتن الکتریسیته پمپ حرارتی)

نشان دادهشده است .قسمتهای سربزرنگ نشراندهنده انررژی

سرررمایش اصالدشررده -651,458 KWh :کرره  41%سرررمایش

اضافهشده

به مجموعره جهرت پوشرش کامرل برار

موردنیاز میباشد.

اصالدشده میباشد و اگر تعرداد خطروط بره  50برسرد ،دیارر

طراحی سیستم ذخیره ساالنه بر اسا

بارهای اصالدشده :نکته

نیازی به سیستمهای اضافی نیست .در این حالت ذخیرهسرازی

اول که باید در این طراحی مدنظر قرارداد این است که اگر قرار

سالیانه مدیریت مقادیر زیر را بر عهده دارد:

باشد سیستم پاسخگویی باالترین پیک اصالدشده باشد ،انردازه

 98/%1از انرررژی گرمایشرری اصالدشررده و یررا  98/1%از انرررژی

سیستم و تعداد خطوط لوله بیشازاندازه خواهنرد برود ،لر ا برا

گرمایشی موردتقاضا

فرض جوابگویی سیسرتم ترا حرد پیرک برار سرمایشری و نره

 95/%9از انرررژی سرمایشرری اصالدشررده و یررا  39/5%از انرررژی

بزرگترین پیک آن طراحی را انجام میدهیم.

سرمایشی موردتقاضا

در محاسبات شبیهسازی در نرمافزار متلب جهت یرافتن مقردار

در شکل  24مجموع انرژی وارده به زمین و استخراوشده از آن

مناسب تعداد خطوط لولره ،اعرداد را وارد مریکنیم و درنهایرت

دیده میشود .درخواست سرمایش و گرمایش حتی اگر طراحری

اعداد مناسب این سیستم طرول لولره  600مترر و برا  45خرط

بر اسا

پیک حرارتی نباشد ،بسیار به هم نزدیک هستند .و بره

خواهد بود .همانطور که مریبینیم تعرداد خطروط ،نسربت بره

همین جهت انتهای نمودار نزدیک به صفر و تقریباً برابر ابتردای

ذخیرهسازی  24ساعته حدود سره برابرر شرده اسرت کره عردد

آن میباشد.

مقايسه فنی و زيستمحيطی سيستم ذخيره سازی سرمايش....
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شکل  -24مجموع انرژی حرارتی خالص زمين با ذخيره ساالنه
شکل  -23تقاضای ساالنه و ميزان اصالحشده آن با تعداد لوله

و تعداد لوله کافی

کافی

Figure 24- Sum of the energy that is entering and
released from the ground with enough number of
pipes for 1-year storage

Figure 23- The power of heating and cooling
demand and modified power with enough number of
pipes for 1-year storage

در رابطه با نحوه پاسخگویی زمین و لوله در ذخیره سرالیانه ،برا

شعاع  5متری دیده میشود .همچنرین تغییررات دمرای سریال

توجه به اینکره بررای ذخیرهسرازی سرالیانه هرر خرط لولره در

درون لوله در ذخیره سرالیانه در رنرج گسرتردهتری نسربت بره

مقایسه با ذخیرهسازی  24ساعته ،به عمق و فواصل بریشترری

ذخیره  24ساعته میباشد (شکل.)26

نیاز دارد .با توجه به شکل 25تأثیر لوله در زمین اطرراف آن ،ترا

شکل  -25توزيع دما در زمين تا شعاع  8متری در اطراف

شکل  -26توزيع دما در طول لوله در زمانهای مختلف بر

لوله در دوره يکساله ذخيرهسازی ساليانه

اساس ذخيرهسازی ساليانه

Figure 25-The temperature in the ground,
around the 8 meters radius of the pipe for 1-year
storage

Figure 26- Temperature distribution over length of
the pipe at different times pipe for 1-year storage

بررا سیسررتم کنترررل دمررای ورودی و خروجرری از لولرره ،میررزان

ذخیررره گرمررایش کررل319 ,753 KWh( 959,260 KWh :

ذخیرهسازی سالیانه برابر مقادیر زیر میباشد:

مربوط به انرژی الکتریکی هیت پمپ) یرا )KWh/(m2-year

انرژی گرمایشی 98% :درصد از نیاز سالیانه (شامل انرژی ناشری

2/9

از توان الکتریکری پمرپ حرارتری) انررژی سرمایشری39/5% :

ذخیررره سرررمایش کررل -624 ,845 KWh :یررا KWh/(m2-

درصد از نیاز سالیانه

)-159/53 year

که بارهای حرارتی زیر ذخیره میشوند:

بررسرری انتشررار گازهررای گلخانررهای :در اثررر اسررتفاده از ایررن
سیستمهای مرکزی سرمایشی و گرمایشری کره شرامل چیلرر و
دیگ نیز میباشند و به جهت تأمین انرژی این دستااهها به بر
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و گاز احتیاو میباشد ،ل ا بهناچار انتشار گازهای گلخانرهای کره

تولید گازهای گلخانهای و مخصوصاً تولید گاز دیاکسرید کرربن

ناشی از بر مصرفی چیلر و گاز مصرفی دیگ صورت میگیررد.

که ناشی از سوختن گاز طبیعی در نیروگاه که به جهرت تولیرد

اما سیستم ذخیرهسازی انرژی ،مقادیری از انرژی الزم را تأمین

بر است و یا در دیگ -آب گرم مرکزی کاسته میشرود .نترایج

میکند و نیز از میزان کرارکرد آنهرا میکاهرد و درنتیجره آن

در جدول  1نشان داده شده است.

جدول  -1ميزان انتشار و کاهش انتشار گازCO2
Table 1- CO2 emissions and its reduced

تجهيزات

ديگ آبگارم و

انتشار –CO2بدون

کاهش انتشار  CO2با سيستم

کاهش انتشار  CO2با سيستم

ذخيره سازی(تن)

ذخيره سازی  24ساعته (تن)

ذخيره سازی ساليانه (تن)

220/6

-147/7

-216/5

مشعل
پمپ حرارتی

-

+77/1

+113

چيلر تراکمی

166/4

-57

-65/7

387

-127/6

-169/2

درصد کاهش انتشار

- 32/%9

- 43/%7

صرفه جويی اقتصادی ناشی از کاهش انتشار

 12 760 000ریال

 16 920 000ریال

مجموع

نتيجهگيری
با توجه به لزوم کاهش مصرف انرژی در دنیرا و برهویژه اروپرا و

از منظر ذخیرهسازی انرژی در طی سال ،سیسرتم ذخیرهسرازی

درنتیجه کاهش مصرف سروختهای فسریلی و انتشرار گازهرای

بلندمدت (سالیانه) از سیستم ذخیرهسرازی کوتاهمردت مفیردتر

گلخانهای ،نیاز به استفاده بهینه از انرژیهای موجود خواهد بود.

میباشد .ذخیرهسازی  24ساعته موردبحث %67 ،از نیاز سالیانه

ل ا لزوم یافتن راهحلهای فنی و اسرتفاده از آنهرا در آینردهای

گرمایشی و  %34از نیاز سرالیانه سرمایشری را ترأمین میکنرد،

نزدیک در کشرورمان اساسراً دور از انتظرار نخواهرد برود .روه

درحالیکرره در ذخیرهسررازی سررالیانه %98 ،از نیرراز سررالیانه

پیشنهادی در این تحقیق ،جهت ح ف محدودیت شرایط ویرژه

گرمایشی و  %39/5از نیاز سرمایشی تأمین میشود .البتره ایرن

ذخیرهسرازی انررژی در

مقادیر فقط ازنظر تئوری است و در عمل ممکن است به دلیرل-

ذکرشده ،یک روه نوآورانه برر اسرا

لولههایی افقی برا طرول مشرخص و در عمرق خاصری از سرطح

افت انرژی مقادیر متفاوت باشد و فقط جنبه مقایسه دارند.

میباشد که از درجه حرارت زمین استفاده مینمایرد .از طرفری

به دلیرل طراحری جهرت بررآورده کرردن نیراز حرارتری مردت

در روزهای خاصی از سال که عمدتاً اوایل بهرار و پراییز خواهرد

محدودی در سال ،مقدار انرژی ذخیرهشده سیسرتم  24سراعته

بود ،در طی روز و شب هر دو نیاز سرمایشی و گرمایشی وجرود

کمتر میباشد .همچنین به هناام وقوع حداک ر بارهای حرارتری

دارد ل ا ذخیرهسازی کوتاهمدت 24ساعته انرژی نیرز میتوانرد

گرمایشی و سرمایشی ،سیستم ذخیره سالیانه پوشش بیشتری

موردبررسی قرار گیرد .بدین منظور یک بیمارستان که نمونرهای

خواهد داشت.

از ساختمان با مصرف انرژی باال میباشد موردبررسی قراردادیم.

به سبب کوتاه بودن مدتزمان حاالت گرمایشی و سرمایشی در
ذخیرهسازی  24ساعته ،مقدار انرژی ذخیرهشرده در مردتزمان
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مشابه از سیستم ذخیره سالیانه کمتر میباشد .در مقابل حجرم

فسیلی سوزانده شده برای تأمین بر مر کور ،کراهش مییابرد.

زمین موردنیاز سیستم  24ساعته و تعداد خطوط لوله موردنیراز

همچنین به دلیل کاهش ساعات و توان موردنیاز از دیگ آبارم،

آن کمتر میباشد.

مقدار کیلووات ساعت گرمایشی که توسط دیگ تأمین میشود،

به سبب انرژی ذخیرهشده کمتر ،تعداد خطوط لوله سیستم 24

کاهش مییابد و درنتیجه آن مترمکعب گاز طبیعی مصرفی کم-

ساعته از سیستم سالیانه خیلری کرمترر میباشرد ( 15خرط در

تررر شررده و در نهایررت انتشررار گازهررای گلخانررهای و مخصوص راً

مقابل  45خط لوله  600متری) و علت این تفاوت زیاد ،عالوه بر

دیاکسید کربن کمترر میشرود .برا بهررهگیرری از دو سیسرتم

مورد باال ،به علت باال بودن توان موردنیاز سرمایشی در تابستان

م کور  127/6تن برا اسرتفاده از سیسرتم ذخیرره  24سراعته و

و گرمایشی در زمستان میباشد که با دوره مشخصه اسرتفاده از

 169/2تن یا سیستم ذخیرهسازی فصلی ،از مجموع انتشار 387

سیستم  24ساعته که بهار و پاییز از بسیار متفاوت است.

تن در سال کاسرته میشرود .برهعبارتدیار  32/9%و  43/7%از

به دلیل کاهش ساعات و توان موردنیاز از چیلر ،کیلووات ساعت

انتشار گازهای گلخانرهای برا برهکارگیری سیسرتمهای ذخیرره

بر مصرفی چیلر کاهش مییابد و درنتیجه میزان سروختهای

روزانه و فصلی جلوگیری میشود.

جدول  -2روابط محاسباتی مدل ساختمان ،لوله و زمين و انتشار گازCO2
Table 2- Equations of the building model, the pipe, the ground and CO2 emissions

شماره
رابطه

شرح

1

انرژی تولیدشده توسط پمپ حرارتی

2

ضریب  COPپمپ حرارتی

3

قدرت موردنیاز هیتر اضافی

4

رابطه دمای ورودی و خروجی سیستم
زیرزمینی

5

دبی سیال در سیستم تهویه ساختمان

6

دمای خروجی از سیستم لولهکشی
زیرزمینی

7

رابطه عدم نیاز به به کولر اضافی

8

عدم برقراری رابطه7

9

دمای ورودی به کولر اضافی در صورت
نیاز

10

بار سرمایشی کولر اضافی

11

شار حرارتی منتقلشده از دیوار به درون
ساختمان

12

حرارت سیستم تهویه

13

دمای خروجی از هر بخش لوله

14

 Lcطول مشخصه

رابطه
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15
رسانایی بین المانهای غیر مرزی زمین
16

17
18
19

رسانایی بین المانهای مرز داخلی لوله و
زمین
مقاومت بین سیال و سطح داخلی لوله
 Prعدد پرانتل
عدد رینولدزRE

20
رسانایی المانهای مرزی خارجی
21

مقاومت کل(مقاومت از لوله تا سطح
زمین)

22

مقاومت عایق

23

مقاومت سطح زمین

24

شار حرارتی بین المانهای غیر مرزی

25

تفاضل شار حرارتی بین المانهای غیر
مرزی

26

شار حرارتی در المانهای مرز داخلی

27

تفاضل شار حرارتی در المانهای مرز
داخلی

28

شار حرارتی بین المانهای مرز خارجی

29

تفاضل شار حرارتی در المانهای مرز
خارجی

30

تغییر در درجه حرارت برای المان  jام

31

دمای جدید المان  jام

32
33
34
35

گام زمانی پایدار
رابطه ساده شده برای گام زمانی پایدار
میزان مصرف بر چیلر تراکمی
گاز مصرفی در نیروگاه جهت تولید بر
چیلر

خاکنژاد و همکاران
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حجم گاز مصرفی به جهت تولید بر
چیلر
میزان دیاکسید کربن ناشی از چیلر

6.

7.

8.

9.

37

میزان کیلوکالری گاز طبیعی به جهت
تولید انرژی گرمایشی توسط مشعل دیگ
آبارم

38

حجم گاز مصرفی در مشعل دیگ آبارم

39

معادله سوختن گاز متان با هوای
استوکیومتریک

40

میزان دیاکسید کربن ناشی از دیگ و
مشعل

41

میزان انرژی موردنیاز پمپ حرارتی
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