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 تدوین دانش فنی طراحی کویل زمینی سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی :پروژه عنوان

 توسعه فناوری های مرتبط با منابع انرژی زمین گرمایی در کشور  عنوان طرح:

 انرژی زمین گرمایی طرح واحد اجرایی:
 ماه  12 حداکثر :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

 شریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:ین و تیتب

گرم ای  و   ت ممین  جه    ییک ارایی ب ا   د ک   از  نمی باش  انرژی تجدیدپذیر  ی از فناوری هایپمپ های حرارتی زمین گرمایی یک

ز دم ای  زمین نسبتاً ثاب  و در زمستان ا عمق بر پای  این حقیق  ک  دمای ،فناوری می باشند. این ، برخوردارسرمای  فضاهای داخلی

 ،کار می کند. سیستم پمپ حرارتی زمین گرم ایی م ی توان د در   وس زمس تان      ،می باشد ، کمترو در تابستان از دمای هوا بیشتر ،هوا

گرمای ساختمان را ب  زم ین منتق ل کن د. سیس تم پم پ        ،و در  وس تابستان نمایدگرمای ذخیره شده در زمین را ب  ساختمان منتقل 

از زمین ب  عنوان یک چشم  یا چاه حرارتی استفاده م ی کن د. حلق   آب در     ،ب  کمک یک حلق  آب در گردش حرارتی زمین گرمایی

گردش یا مبدس حرارتی زمینی ب  دو صورت بست  )کویل زمینی عمودی یا افقی( و باز )شامل چاه های برداش  و تزریق آب( قابل اجرا 

انرژی کمتری مص ر  م ی    ،سیستم های گرمایشی و سرمایشی مشاب  ب  نسب  ،یناین سیستم ب  دلیل تبادس حرارت با زم می باشد.

ل ذا ت دوین راهنم ا و الی ویی دقی ق و       .می شود صرف  جوییمصر  انرژی ، در کند و در صورت  راحی دقیق و اصولی کویل زمینی

تهی  و ت دوین   ،هد  اصلی این پروژه ضروری می باشد. ، امریمستند جه   راحی کویل زمینی سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی

. ت دوین الی و و روش   اس   راهنما و الیویی جه   راحی اصولی و هر چ  دقیق ترکویل زمینی سیستم پمپ حرارتی زمین گرم ایی  

و سرمایشی سیستم، روش برآورد خواص حرارتی زمین، نحوه انتخاب نوع کویل زمینی، معرف ی و مقایس   ن ر      یمحاسب  بار گرمایش

 باشند.الزامات  راحی کویل زمینی می ، جزو مهم ترینزارهای تخصصی  راحی کویل و روش محاسب  هیدرولیکی شبک  لول  کشیاف

 

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی

 

 گزارش های تدوین دان  فنی زیر ب  دس  خواهد آمد: ،در صورت انجا  این پروژه

 و سرمایشی سیستم  یتدوین دان  فنی محاسب  بار گرمایش

 تدوین دان  فنی برآورد خواص حرارتی زمین

 تدوین دان  فنی انتخاب نوع کویل زمینی

 تدوین دان  فنی محاسبات و  راحی کویل زمینی

 تدوین گزارش معرفی و مقایس  نر  افزارهای تخصصی  راحی کویل

 تدوین دان  فنی  راحی و محاسب  هیدرولیکی شبک  لول  کشی

 



 


