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 :پروژه عنوان
 دیگروت تول شیبه همراه آزما ییگرمانیزم یپمپ حرارت یهاستمیس یزیرگروت اتیگروت و عمل دیتول یدانش فن نیتدو

 شده

 در کشور ییگرما نیزم یمرتبط با منابع انرژ یهایتوسعه فناور :سند مرتبط/عنوان طرح

 ییگرما نیزم یطرح انرژ واحد اجرایی:

 ماه 20  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهتبی

های تهویه مطبوعی هستند که از ثابت بودن سیستمتقسیم بندی شده و در واقع،  عمق گرمایی کممنابع زمین جزءگرمایی پمپ حرارتی زمین هایسیستم

، کویل زمینی می باشد که معموالً به دو صورت افقی و عمودی، مذکورهای یکی از اجزای مهم سیستمبرند. درجه حرارت در اعماق کم زمین بهره می

چاه در محل نصب سیستم پمپ حرارتی حفر می  سرمایش مورد نیاز، تعدادی-طراحی و اجرا می گردد. در کویل های عمودی، بر حسب ظرفیت گرمایش

حرارت مؤثرتر از لوله به گردد. پس از استقرار لوله ها در چاه ها و در حین پرکردن آنها، از ماده ای به نام گروت به عنوان رابط بین لوله و زمین، جهت انتقال 

روت، برآورد ضریب انتقال حرارت زمین و لوله می باشد. ضریب فوق الذکر، نقش شود. از جمله پارامترهای مهم در حین تهیه گزمین و بالعکس، استفاده می

های پمپ حرارتی دارند. بنابراین، تهیه و بهره برداری از گروت مناسب، موجب افزایش مهمی در تعیین طول لوله و  همچنین جنس گروت مورد نیاز سیستم

در این پروژه پس از تهیه گروت گردد. افزایش ضریب انتقال حرارت، در کویل زمینی آنها می های پمپ حرارتی زمین گرمایی و همچنینراندمان سیستم

حلقه چاه ضروری  3حفاری حداقل  ،برای این منظورقرار گیرد.  آزمایشمی بایست، در یک سیستم پمپ حرارتی واقعی، عملکرد گروت مذکور مورد ، مناسب

 :هستندمراحل اصلی این پروژه، به شرح زیر . است

  و ارائه گزارش مربوطهمرحله اول: انجام مطالعات کتابخانه ای و تدوین دانش فنی گروت و نحوه تولید آن 

 و ارائه گزارش مربوطه مرحله دوم: تولید گروت با استفاده از دانش فنی بدست آمده از مرحله اول 

  و ارائه گزارش مربوطه عملکرد گروت تهیه شده زمین گرمایی به منظور آزمایشمرحله سوم: احداث یک سیستم پمپ حرارتی 

  و ارائه گزارش مربوطه گروت های تولیدیمرحله چهارم: آزمایش 

  ،محفوظ در خاتمه، اعالم می نماید که پژوهشگاه نیرو، حق خود را به منظور اصالح فرم های تعریف پروژه دریافتی تا حصول مناسب ترین فرم ممکن
 .می داند

 
 

 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی
 یزیگروت ر اتیو عمل ییگرما نیزم یپمپ حرارت یها ستمیاستفاده در س یگروت مناسب برا دیتول یدانش فن نیتدو  

 ییگرما نیزم یپمپ حرارت یها ستمیحداقل سه نوع گروت جهت استفاده در س هیته  

 انجام شده شاتیآزما قیشده از طر هیگروت ته نیبهتر یمعرف 
 

 پروژه: موثر براستانداردها، قوانین و اسناد باالدستی مهم الزامات، 

 زمین گرماییپمپ های حرارتی سیستم های تهیه گروت مربوط به  خصوصبر اساس آخرین استاندارهای موجود در  -
 

 شرایط و مشخصات محقق واجد شرایط:

 آشنایی با طراحی و احداث سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی
 

 


