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بررسي پارامترهاي فني و اقتصادي موثر بر عملكرد كولرهاي آبي و ارائه كولر آبي مرجع با در نظر گرفتن تاثير   :پروژه عنوان
 تجميعي راهكارها و روش هاي توسعه محصول

هاي كاهش مصرف انرژي در سيستم هايراه مديريت بارهاي سرمايشي و روشسند راهبردي و نقشه   عنوان طرح:
  سرمايشي

  مركز مديريت بارهاي سرمايشي  واحد اجرايي
  ماه 20 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  :همراه با ذكر مراحل كلي ين و تشريح پروژهتبي
ميليون  15 بيش ازر حال حاضر شود. دهاي خانگي كشور شناخته مي ترين سيستم سرمايشي در ساختمان جكولر آبي، سالهاست كه به عنوان راي

هاي شود. اگرچه دستگاههزار دستگاه به تعداد كولرهاي موجود اضافه مي 900دستگاه كولر آبي در كشور در حال كار است. از طرفي ساالنه حدود 
هزينه نگهداري پايين و نيز (از نظر مصرف برق)، همراه با هزينه اوليه و  هايي به نسبت كم مصرفسرمايش تبخيري رايج در كشور، دستگاه

هر اي هستند، اما تكنولوژي بسيار قديمي اين تجهيزات باعث اتالف انرژي و آب بااليي در اين تجهيزات شده است. بدون انتشار گازهاي گلخانه
ح موتور، پوشال، يل اصالهاي مختلف كولر، از قبهاي مختلف اقدام به توليد كولرهاي آبي جديد همراه با برخي اصالحات در بخششركت چند

اين عدم استقبال از  اي قرار نگرفته است.اند، لكن اين اصالحات در بازار مورد استقبال شايستهو نيز پوشش دستگاه نموده سيستم آب رساني
مل مختلفي در عملكرد تغييرات انجام شده ناشي از مشخص نبودن اثرات تغييرات و تاييد آن توسط يك مرجع علمي معتبر است. به طور كلي عوا

 و ارتقاء كولرهاي آبي اثرگذار هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند. برخي از اين عوامل به شرح زير است:

 اثرات تشعشع خورشيد و تاثير سايبان بر عملكرد كولر آبي 

 اثرات ذرات معلق مختلف (مانند گرد و غبار) بر عملكرد كولر آبي 

 عملكرد كولر آبي تاثيرات سختي آب منطقه در 

  اثرات تعمير و نگهداري مناسب در عملكرد كولر آبي  
 هاها در هوارساني كولراثرات افت فشارهاي ناشي از كانال كشي 

 اثرات نوع فن و پمپ در عملكرد كولر آبي 

 ...... و 

توان به اصالح ساختار انجام شده است كه ميگذار بر عملكرد كولر آبي در ساليان گذشته تحقيقات و اقدامات بسياري در راستاي عوامل اثر
، نصب سايبان و به كارگيري ترموستات اشاره كرد. بزرگترين خالء در حال حاضر در خصوص كولرهاي آبي، پراكنده بودن پوشال پوشش و

ولر آبي است كه بايد مبتني بر تحقيقات انجام شده در اين خصوص است. در پروژه حاضر هدف اصلي شناسايي تمام راه كارهاي ارتقاء عملكرد ك
م شده قابل اجرا بودن در كولرهاي آبي موجود با يك هزينه مناسب باشد. براي انجام اين كار الزم است كه در طي اين فرايند تمام تحقيقات انجا

به نتايج به دست آمده از مطالعات  هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و سند جامعي ار اين موارد تهيه شود. در مرحله بعد با توجهتوسط گروه
كاري براي ارتقا و مصرف بهينه آب و برق كولرهاي آبي ارايه شودكه اثرات تجميعي راهكارها با بهترين برآيند جاري پروژه و مطالعات پيشين راه

  اين راهكارها بايد در شرايط استاندارد و به صورت آزمايشگاهي بررسي و اثرات آنها مشخص شود.و هزينه اجرا مد نظر قرار گرفته باشد. 
  

  :(خروجي مورد انتظار) مشخصات محصول نهايي
در ادامه گزارش ارائه  بهبود عملكرد كولرهاي آبي مي باشد. هاي صورت گرفته در زمينهپژوهشكامل تدوين يك گزارش نهايي شامل بررسي 

ايد ضمن بررسي تمام پارامترهاي موثر در بهبود عملكرد كولرهاي آبي، تاثير هر پارامتر به صورت مجزا بر روي مصرف آب و برق آن شده ب
نوع بررسي گردد. در بررسي انجام شده بايد آسايش حرارتي ساكنين نيز مد نظر قرار گيرد. از جمله پارامترهاي مهم در اين تحقيق مي توان به 

اي  هاي چند مرحلهها، تاثير بكارگيري كولرپوشال، تسمه موتور، الزامات نصب كولر، مشخصات كانالنوع ان، تغيير آبي، اثرات سايب رپوشش كول
تست .... اشاره كرد. در انتهاي كار نيز بايد يك يا دو كولر مرجع ساخته شده و در آزمايشگاه مورد (تجاري شده)، استفاده از مواد تغيير فاز دهنده و 

ي و قرار گرفته و با كولرهاي موجود در بازار مقايسه شود. مساله مهم ديگر در اين تحليل ها بحث اقتصادي و قيمت تمام شده كولرهاي پيشنهاد
  ميزان بازگشت سرمايه آن براي مصرف كننده است.
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ي آبي، آسايش حرارتي، استانداردهاي آزمايشگاهي و الزم به ذكر است در اين گزارش الزم است تمامي استانداردهاي مربوط به عملكرد كولرها

  ها به شرح زير باشد:غيره معرفي و بررسي شود. نهايتا خروجي
  ،بيآگزارش جامع از تمام تحقيقات و اقدامات انجام شده در خصوص كولرهاي  -
ساخت و توليد نسل جديد كولرهاي آبي  ارائه راهكارهاي جامع در خصوص ارتقا كولرهاي آبي موجود نصب شده، كولرهاي آبي در حال -

  ،(پارامترهاي فني، اقتصادي و هزينه تمام شده)
  ،بررسي و آزمايش راه كارهاي پيشنهاد شده و امكان سنجي اجرايي شدن آنها -
   ،ارائه دستورالعمل جهت بررسي ادعاهاي فني در خصوص كولرهاي آبي -
  .توسعه بازار كولرهاي ارتقا يافته بررسي وضعيت بازار و ارائه نقشه راه در خصوص -

  
  الزامات، استانداردها، قوانين و اسناد باالدستي مهم موثر بر پروژه:

  هاي كلي اصالح الگوي مصرفسياست -
 مقررات ملي ساختمان 19مبحث  -

 استانداردهاي ملي و بين المللي ناظر بر عملكرد كولرهاي آبي  -

  ژي در ساختمانهااستانداردهاي ملي و بين المللي مديريت انر -
  

  الزامات شركت در فراخوان:
 دانشگاهي  محقق اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF03‐1) 

 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07‐3) 

 ها دانشگاه واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF08‐1) 
 اطالعات تماس:

  :4624داخلي  88079400تلفن 

  88578376مستقيم: تلفن  
 :آدرس پست الكترونيكي HVAC&R‐Center@nri.ac.ir 

 


