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    چکیده
در با مبدل حرارتی مـارپیچ مخروطـی   استفاده از آن  یسنج امکانو در شرایط زمستانی اقلیم شهر تهران  ها ساختمانی براي یاسازي عددي انرژي زمین گرمشبیهبه در این مقاله 

ابتدا از برآورد آماري پنجـاه  توان از این انرژي براي تهویه ساختمان استفاده کرد. با توجه به این اصل که دماي زمین در طول سال تقریبا ثابت است، میاست.  شده پرداختهتهران 
 ،خواهـد شـد  استفاده مبدل حرارتی  دیوارهاي دم عنوان بهو از آن  شده ارائهاي براي محاسبه دماي خاك ز رابطهاو بر اساس آن  شده ارزیابیسالۀ تهران، دماي میانگین فصول سرد 

  قرار خواهند گرفت . بررسی موردغییرات شار حرارتی حاصل بر سیال ، دماي آب خروجی و تغییرات سرعت و فشار ت
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  قدمه م -1
مختلف از سرمایش و  هاي ساختمانهاي پیشرفته سعی دارند در امروزه کشور

از زمین در صنعت تهویه مطبوع  آمده دست بهگرمایش و انرژي تجدید پذیر 
پذیرد. هاي متصل به زمین صورت میاستفاده نمایند که این امر توسط مبدل

مین این است که تغییرات دماي خاك در مقایسه با هاي حرارتی زاز ویژگی
منحنی  . درحد رسانده شده است ترین کوچکدماي هواي باالي زمین به 

با افزایش عمق، تغییرات دماي هوا و دماي زمین در اعماق در طول یک سال 
 .]1[است میزان تغییرات دماي زمین در طول سال داراي تغییرات کمتري 

متري از سطح زمین تغییرات دما و  4الی  3از حدود عمق  که طوري به
است که  در حالی. این باشد مینوسانات آن در طول یک سال بسیار ناچیز 

. این امر بدین باشد میمیزان تغییرات دماي هوا داراي نوسانات بسیار زیادي 
سرد سال  هاي ماهمعنی است که زمین منبع خوبی براي تامین گرمایش در 

استفاده  ها ساختمانتوان از حرارت زمین براي تامین گرمایش و میاست 
سال  گرم هاي ماهتوان براي تامین سرمایش در همچنین از آن مینمود و 

 هاي نامکه با  الـگرمایش ژئوترم سرمایش و هاي سیستم .استفاده بهینه نمود
مبدل  هاي سیستم، 1حرارتی با منبع زمین هاي پمپدیگري هم مانند 

شوند، شامل شناخته می 3انرژي زمینی هاي سیستمیا  و 2 گرمایی زمین
 زیرزمین، گرما را از  حرارتی هستند که با استفاده از انرژي برق هاي پمپ
به واحد  گذرد می شده کار گذاشتههاي آوري و توسط سیالی که از لولهجمع
این واحد گرماي سیال درون  .کنند میدر داخل ساختمان منتقل  شده نصب
حرارت را تشدید و  را جذب کرده و با استفاده از قوانین متراکم سازي ها لوله

گرماي  .رساند میافزایش داده و به دماي مطلوب جهت گرمایش ساختمان 
احتراق ایجاد نشده و فقط گرما را از  واسطه بهحرارتی  هاي پمپحاصل از 

معکوس در تابستان  طور بههمچنین  .دکنن میمحلی به محل دیگر منتقل 

                                                             
1 Ground-Source Heat Pump (GSHP) 
2 GeoExchange 
3 EES 

هواي گرم داخل ساختمان از طریق یک مکنده وارد دستگاه شده و پس از 
و  یرپذ یدتجدزمین منبع شود. سرد شدن مجددا به داخل اتاق دمیده می

تواند انرژي کافی سالیانه سرمایش و می یآسان بهارزان انرژي است که 
  ].2کند[مایش یک ساختمـان را فراهم گر

 4تجربی عملکرد یک مبدل مخروطی وتحلیل یهتجز] به 3بوقانمی و همکاران [
)CBGHE(  در شرایط آب و هوائی در کشور  يا گلخانهبراي خنک کردن

دو مارپیچ  صورت بهدر برجی  شده یطراحتونس پرداختند . سیستم آزمایشی 
است و بررسی نتایج  اجراشدهمخروطی موازي که در عمق سه متري قرارداده 

نشان  2014بین روزهاي هفتم و هشتم ژوئن  شده انجام هاي یريگ اندازه
بوده که در مناطق  یلوواتک 8 آمده دست بهکه حداکثر گرماي  دهد یم

 بین حرارت درجه اختالف . متوسط شود یممانند تونس استفاده  اي یترانهمد
   یريگ اندازه جرمی دبی با C 30◦یباًتقر CBGHE سیستم خروجی و ورودي

kg/s 08/0 حدود در گلـخانه داخل در هوا کاهــش دماي. استC ◦ 12  بوده
بازدهی  و  COPhp (  9/3 ( گرمایی زمین حرارتی است و بازدهی پمــپ

  .باشد می COPsys )  (  82/2  کلی سیستم
افزایش انتقال حرارت در مبدل زمین  منظور به] 4بوهاسینا و همکاران [

در  ها پرهاز فین استفاده کرده و با اضافه نمودن   (GHEs) 5  شکل Uگرمائی 
است. این مقاله اثرات و مزایاي  یافته یشافزاداخل لوله سطح انتقال حرارت 

فلوئنت در  افزار نرممدل با پره و بدون پره توسط  در دواین طراحی جدید 
عملکرد  دهد یمونشان  شده یبررس )HDPE(چگالی باال   اتیلن یپلي ها لوله

 GCHPدرصدي در پره دار کردن  7دینامیکی و حرارتی آن افزایش بازدهی 
  داشته که تأثیر بزرگ و خوبی بوده است.

                                                             
4 Conic Basket Ground Heat Exchanger 
2 Ground-Source Heat Pump (GSHP) 
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ثبات  از استفاده با گرمایی زمین انرژي ] پیل5توسط فیضل و همکاران [
براي انرژي گرمائی و یا  زمین سطحزیر  عمق در زمین حرارت تقریبی درجه

سرمائی ساخته شد. حرارت از طریق استخراج و یا تزریق توسط سیال حامل 
عملکرد پیل انرژي زمین گرمائی با  گشته و نشان دادند کهحرارت وارد زمین 

 .  رود میافزایش تبادل حرارت بین سیال حامل و زمین باال 
 مارپیچ سبد مخروطی هاي مبدلسازي عددي در این مقاله با استفاده از شبیه

  گیرد.در فصل زمستان شهر تهران انجام می گرمایی زمیندر استحصال انرژي 

  هوا و خاك تهران دماییشرایط -2
ایستگاه سینوپتیک هواشناسی تهران بر اساس آمار  هاي دادهبه  با توجه

 باشد می 1جدول  صورت به) مشخصات هواي تهران 2005ـ1956( ساله پنجاه
 :]7و6[

  اقلیم تهران.  1جدول  
 عرض جغرافیائی 35  41

 طول جغرافیائی 19  51

 ) (mارتفاع  1190.8

  اقلیم آمبرژه  خشک سرد
 ) (mmبارش ماهانه  232.5

  ℃ قحداکثر دماي مطل 43
  ℃ حداقل دماي مطلق  28-
 ℃ متوسط دما 17.3

 ℃ متوسط حداکثرهاي دما 22.7

 ℃ دما يها حداقلمتوسط  12
 

)  2005- 1992ساله  ( 14مطالعات پژوهشی  از  آمده دست بهبر اساس نتایج 
آوردن رگرسیون خطی در سه زمان مختلف روابط حاکم جهت  به دستو 

 سانتیمتري 100و  50،  30،  20،  10،  5رابطه هوا با دماي خاك در عمق 
 : ]8آید[می به دست 6تا  1روابط با استفاده از  یببه ترتدر تهران 

  
)1(   훵 		= 1.273	푇 − 1.247 
)2(  훵 = 1.215	푇 − 0.598 
)3(  훵 = 1.140	푇 + 0.106 
)4(  훵 = 1.087	푇 + 0.769 
)5(  훵 = 0.953	푇 + 3.025 
)6(  훵 = 0.725	푇 + 7.934 
 

و با توجه به میانگین دماي متوسط سردترین روزهاي سال که مربوط به فصل 
است دماي خــاك تهران در سردترین  C° 12زمستان در تهران دماي 

 C ° 634/16ترــسانتیم 100وق در عمـق ــف رابطهـال مطابــق ـروزهاي س
 آید .  می به دست  K   784/289اـو ی
 
  سازي عدديشبیه -3

 افزار نرمو مدلینگ استفاده خواهد شد  سازي شبیه جهت ازآنکه  افزاري نرم
Ansys Workbench 17.0   باشد می . 

  
  
  

  تعریف مسأله -3-1
 وارهطرحاست. این  شده دادهي زمین گرمائی نشان سیستم انرژ "1شکل  "در 

 .باشد میعددي  سازي شبیهمبناي 
  

  
 گرمایی زمین پکیج پمپ حرارتی وارهطرح . 1شکل 

هندسه  "2شکل "در  است. آمده 2جدول در مبدل حرارتی  هاي اندازهابعاد و 
هندسه مبدل حرارتی ایجاد ، مش است.  شده دادهنشان  شده سازي شبیه

گردد . مبدل حرارتی در خورده و شرایط مرزي مسأله بر روي آن اعمال می
است. ورودي و خروجی لوله در هر انتهاي لوله  قرارگرفته zراستاي 
با توجه به طول زیاد مارپیچ از  . باشد میاند و سیال درون مبدل آب  قرارگرفته

و چهارگوش  صورت بهو در طول و مقطع لوله  شده استفادهریز  بندي شبکه
.  گردد می 2488621 ها سلولتعداد و  2874264 ها گرهتعداد  درنهایت

مبدل  سازي شبیهبراي  شده بررسی بندي شبکههاي آرایـش "3شکل "
  دهد.حرارتی را نشان می

 ابعاد مبدل حرارتی. 2ل جدو
  مشخصه        اندازه      
mm 20.4 لوله  قطر داخلی 

mm  25  قطر خارجی لوله 

mm  1000  قطر مارپیچ در پائین مبدل 

mm  1300   قطر مارپیچ در باالي مبدل 

mm  80  گام مارپیچ  
  mm  2500 ارتفاع مارپیچ  

 

  
  مبدل حرارتی مارپیچ مخروطی مدل شده  2شکل 
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 در این بررسی مورداستفادهبندي شبکه  3 شکل
 

  معادالت حاکم  - 3-2
روش حجم محدود براي به دست آوردن معادالت حاکم استفاده و جریان 

است . معادالت حاکم جریان داخل مبدل  شده گرفتهتراکم ناپذیر در نظــــر 
  ].9[گیرند می در نظرزیر  صورت بهحرارتی 

  معادله بقاي جرم :
)1(  

 
                  

                             منتموبقاي مو معادالت 

Fgpvv nfnf
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  و معادله انرژي :
 )](.[ pEv nf )].([ vJhTk nfj jjnf
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  CFDتحلیل  - 3-3
ا استفاده از روش عددي معادالت حاکم با توجـه بـه شـرایط مرزي مناسب ب

کامـل در مراجع یافت  صورت به. روش حل اند شده حلحجم محدود مبتنی بر 
گیـري فضایی از معادالت بقاء روي این روش بـر انتگـرال .]10[شود یم

در ایـن  شده انجامعـددي  سازي شبیه. در باشد میمحـدود مبتنـی  هاي حجم
 تاس شده استفادهاز روش حل تفکیکی پژوهش براي حل معادالت حاکم 

]11[.   
سازي معادالت از روش باالدست مرتبه دوم و جهت کوپلینگ  جهت گسسته

است. در صورتی حل  شده استفاده سیمپلمعادالت فشار و سرعت از الگوریتم 
کمتر  10-4همگراست که باقیمانده معادالت پیوستگی ، ممنتم و انرژي از 

  .گردد

 نتایج -4
با توجه به عدم لغزش روي دیواره ، تغییرات سرعت در مرکز لوله مطابق 

  :  باشد مینمودار زیر 
 

  
  نمودار سرعت سیال  4 شکل

 
همچنین با در نظر گرفتن دماي ثابت خاك در عمق متوسط که یک متر بوده 

 شده انجامتحلیل شار حرارتی  بنابراین،  شده اعمالو شرط مرزي و دماي ثابت 
 3/38850 [W m^-2]لـولـــه دیوارهاست میانگیــــن شــار حــرارتی از 

. همچنین بدین منظور نمودار تغییرات دما در محور و مرکز لوله  باشد می
  زیر است : صورت به

 

 
  نمودار دماي سیال  5 شکل

 
 شده داده نشان خاكکه تغییرات دماي آب درون لوله بر اساس عمق مبدل در 

 است . آمده دست به  k 307است و دماي آب خروجی مبـدل 

  مدل شار حرارتی -1- 4
  زیر خواهد بود : صورت بهکانتور شار حرارتی در مبدل 

  
 مدل فشار سیال شار حرارتیکانتور   6شکل  

  
  زیر است :  صورت بهنمودار تغییرات فشار سیال در لوله 

0).(  v
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  نمودار فشار سیال 7 شکل

 
  : باشد میزیر  صورت بهو کانتور فشار نیز 

  
 کانتور فشار سیال 9شکل  

  
  بنديجمع-5

مبدل  کارگیري بهدر این پژوهش به بررسی استفاده از انرژي زمین گرمائی با 
حرارتی مارپیچ مخروطی و با توجه به شرایط زمستانی اقلیم شهر تهران 

که انرژي زمین گرمائی با  دهد میاست و نتایج عددي آن نشان  شده پرداخته
 موردنیازژي توجه به دماي ثابت عمق ، منبع بسیار خوبی براي تأمین انر

سنگین اولیه در کاهش  هاي هزینهو علیرغم  باشد می ها ساختمانتهویه 
خواهد بود.  صرفه به مقرونفسیلی و نیز در درازمدت  هاي سوختمصرف 

  .است  شده مشخصرات دماي آب یالگوي جریان داخل لوله و تغی
 این از استفاده که گردد می مشخص حاضر پژوهش اساس بر و خاتمه در

 اقلیم در سرد فصل در انرژي مصرف کاهش جهت در بزرگ گامی سیستم
 با و خاك اعماق در دمایی شرایط و خاك نوع بررسی با توان می و بوده تهران

 این از استفاده امکان ، پژوهش این در شده ارائه حرارتی مدل از استفاده
 آن به توجه با و نموده بررسی نیزکشور  دیگر هاي اقلیم در را سیستم

 گام سیستم این از استفاده گسترش با تا نمود طراحی را سیستم مشخصات
  .شود برداشته انرژي مصرف در جویی صرفه جهت در بزرگی

 م یفهرست عال - 6
퐶 ظرفیت حرارتی ( 

.
( 

k	) ضریب هدایت حرارتی
.

 (  

L	) گرماي ویژه(  
푇 ) دماK(  
t	) زمانhour(  

  یونانیم یعال
휅 ثابت بولتزمن  
휇 ) لزجت دینامیکیkgm-1s-1(  
휌 ) چگالیkgm-3(  
υ ) ویسکوزیته سینماتیکی푚 /푠(  
휙 (%) نسبت حجمی ذرات  

  هازیرنویس
푛푓 نانو  

  ال
np نانوذرات  
pcm مواد تغییر فاز دهنده  
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