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بهره گیری از انرژی پاک و تجدید پذیر زمین
) سامانه پمپ انرژی برای گرمایش ،سرمایش و هوای فیلتر شده(
گرمایش و سرمایش با استفاده از انرژی تجدید پذیر زمین
سامانه گرمایش وسرمایش انرژی زمین در زمان گرمایش با استحصال گرمای زمین و انتقال آن به درون ساختمان گرمای
مورد نیاز هر نوع فضایی با هرحجم و اندازه را فراهم مینماید.
و در زمان سرمایش با جمع آوری حرارت داخل ساختمان و انتقال آن به زمین و یا مخزن آب گرم مصرفی ،سرمایش مطبوع
و مورد نیازرا تامین میکند .انرژی منتقل شده به زمین در آن ذخیره میشود و در زمان گرمایش مجددا مورد استفاده قرار
میگیرد.
این سامانه با نام های پمپ گرما از منبع انرژی زمین ) ،(Ground Source Heat Pumpپمپ گرما از انرژی زمین
) (Geothermal Heat Pumpو سامانه انرژی زمین ) (Earth Energy Systemخوانده میشود.

نحوه کارسامانه گرمایش و سرمایش انرژی زمین؟
در زمستان ،انرژی مورد نیاز را از زمین برداشت نموده و با استفاده از پمپ گرما ،دما را تا درجه ای که مورد نیاز گرمایش
ساختمان است باال می برد و به انتخاب مصرف کننده آن را توزیع مینماید.
در تابستان ،فرآیند برعکس عمل می کند و گرمای داخل ساختمان را توسط همان پمپ گرما جمع آوری نموده و به زمین بر
می گرداند که در نتیجه ساختمان سرد می شود.

مزایای سامانه
سامانه گرمایش و سرمایش انرژی زمین مزایای چشمگیروقابل مالحظه ای را به دنبال داردکه بعضی از آنها عبارتند از:
 بهره مندی از انرژی پاک ،رایگان وتجدید پذیر ذخیره شده در زمین وآب های سطحی.

 کاهش قابل مالحظه سوخت های فسیلی و در نتیجه کاهش آالینده های زیست محیطی.
 کمترین هزینه نگهداری و راه بری نسبت به سایر سامانه های تهویه مطبوع و طول عمر چندین برابری نسبت به
آنها.

 هزینه های اولیه رقابتی در مقایسه با سایر سامانه های تهویه مطبوع برای پروژه های بزرگتر.
 برای پروژه های کوچک تر نیز با توجه به صرفه جویی های حاصل از مصرف انرژی ،طول عمر بسیار باالی سامانه،
پایین بودن هزینه های تعمیر و نگهداری و بازده بسیار باالی عملکرد ،با صرفه ترین سامانه گرمایش و سرمایش
می باشد.

 هیچ یک از تجهیزات سامانه در معرض دید نیست و فضای بالکن ها ،پشت بام ها و اطراف ساختمان ها را می توان
برای کاربری های بهتری مورد استفاده قرار داد.

 ظرفیت بارهای گرمایش و سرمایش کم ترتحت تأثیر تغییرات هوا قرار می گیرند .زیرا دمای عمق کم زمین ثابت
است.

 کیفیت هوای داخل ساختمان برای کار بران در مقایسه با دیگر سامانه های گرمایش و سرمایش مفرح تر و سالمت
تر است چون برای گرمایش احتراق در سامانه وجود ندارد و در زمان سرمایش نیازی به برودت زیاد نمی باشد .این
سامانه با حجم هوای بیشتر و دمای مالیم تر کار میکند.
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 با نصب پمپ های حرارت جداگانه برای فضاهای داخلی ،کنترل دمای فضا در تمام فصول سال در اختیار کار بران
است و نیازی به تغییر عملکرد فصلی در موتورخانه نمیباشد .

 عالوه برکاهش چشمگیر مصرف برق و سوخت های فسیلی ،در تابستان از بیش باری شبکه نیز میکاهد .
 کاهش قابل مالحظه فضای موتورخانه برای ساختمان های بزرگ (برای مثال موتور خانه یک ساختمان پنج هزار
متری اداری کمتر از ده متر مربع را اشغال کرده است).

 درساختمان های کوچک با نصب پمپ سیرکوله درکنار پمپ حرارت نیازی به موتور خانه نمی باشد.
 طبق اظهارات سازمان محیط زیست آمریکا  EPAاین سامانه در مقایسه با سایر سامانه های گرمایش و سرمایش:
با صرف ترین سامانه در مصرف انرژی و کاهش آالیندگی های محیط زیست میباشد.

اجزاء اصلی سامانه
سامانه گرمایش و سرمایش انرژی زمین دارای سه جزء اصلی است
 .1سامانه مبدل انرژی زمین
 .2پمپ گرما
 .3سامانه توزیع گرمایش و سرمایش

سامانه مبدل انرژی زمین :
این سامانه در زمستان گرما را از عمق کم زمین به پمپ حرارت منتقل مینماید و در فصل تابستان گرمای جمع آوری شده
داخل ساختمان را به زمین انتقال میدهد و آن را به طور طبیعی ذخیره سازی می کند .انرژی ذخیره شده دو باره در فصل
سرما قابل استفاده است .مبدلهای زمین متداوال یک مجموعه لوله (پلی اتیلن فشرده) است که یک سیال (آب  +ضد یخ)
برای انتقال حرارت در آن جریان دارد.
 مبدل ها می تواند در زیر زمین نصب شوند که در این صورت سامانه زیر زمینی نامیده می شوند .و یا در آب های سطحیقرار گیرد که در این شرایط آن را سامانه آب های سطحی می خوانند.
زمانی که دمای سیال پایین تر از دمای زمین و یا آب است ،گرما به سامانه منتقل شده و گرم شدن انجام می گردد وزمانی
که دمای سیال از دمای زمین یا آب باالتر باشد ،گرما از سامانه به زمین یا آب منتقل می شود و سرمایش ساختمان انجام می
گیرد - .همچنین نیروگاه زمینی می تواند با مدار بسته یا مدار باز طراحی شود  .در مدار بسته  ،سیال از پمپ گرما به جریان
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می افتد و پس از گذر از مبدل های زیرزمین مجددا" به پمپ گرما باز می گردد .دو ساختار رایج عمودی و افقی برای این
مبدل ها وجود دارد:


در ساختار عمودی ،متداوال چاه هایی به عمق  ۳۰تا  ۹۰متر حفر می شوند (عمق در طراحی می تواند کمتر یا
بیشتر شود) ،لوله های مبدل درون چاه ها نصب شده و چاه ها با گرات مخصوص پر می شوند .و سپس در سطح




زمین لوله های رفت و برگشت به چاه ها متصل می گردند.
پر کردن چاه ها با گرات مخصوص به منظور جلوگیری از تماس آب های سطحی با آب های زیر زمینی و سایر
مالحظات زیست محیطی صورت می پذیرد.
در ساختار افقی ،لوله های مبدل معموال در عمق  ۱/۵تا  ۲متری از سطح زمین (زیر خط یخ) ،در یک یا چند کانال
قرارمی گیرند و لوله های رفت و برگشت به صورت موازی به هم مرتبط می شوند .مبدل ها ممکن است با روش
های مختلفی نصب شوند .در یک کانال ممکن است دو جفت و یا چند جفت لوله قرار گیرد و یا لوله به صورت
مارپیچ درون کانال نصب شود .شکل مارپیچ به دلیل سطح انتقال حرارت بیشتری که دارد ،می تواند در جاهایی
که با محدودیت فضا مواجه هستیم دارای مزیت باشد.

در سامانه مدار باز مستقیما از آب به عنوان سیال انتقال دهنده حرارت استفاده می شود.


برای استفاده مستقیم از انرژی آب های زیر زمینی ،آب را از چاه تغذیه پمپاژ کرده و از آن به عنوان حامل انرژی
استفاده می شود؛ پس ازدریافت انرژی از آن (حالت گرمایش) و یا اضافه کردن انرژی به آن(حالت سرمایش) از
طریق چاه تزریق به زیر زمین باز گشت میگردد .این روش قدیمی ترین و ساده ترین روش استحصال گرمای زمین
است و سال ها است از آن بطور پراکنده استفاده شده است .مقررات زیست محیطی و همچنین کمبود آب های
زیر زمینی از عوامل محدود کننده استفاده از این روش در اکثر نقاط دنیا می باشد.

پمپ گرما:
پمپ گرما وسیله ای است که با استفاده از تراکم و انبساط سیال مبرد تبادل حرارت بین فضای داخلی و منبع انرژی درجه
کم را فراهم می کند .گرما به طور طبیعی از جسم گرم تر به جسم سردتر منتقل می شود ،اما با بهره گیری از پمپ حرارت
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می توان مثال دمای  ۳°درجه سانتی گراد را که از زمین یا آب استحصال می شود را به سوی گرما فرستاد و برای گرم کردن
داخل ساختمان مثال به  ۲۳°درجه سانتی گراد یا بیشتر استفاده نمود.
این وسیله ،گرما را برخالف میل طبیعی آن هدایت می کند ،دقیقا" همانند یک پمپ آب که آب را به طبقات باالی ساختمان
می رساند .پمپ گرما ،انرژی را به صورت دو طرفه بین مبدل انرژی زمین و فضای داخل ساختمان انتقال می دهد .مدار
برودتی پمپ گرما در دو جهت کار می کند .وقتی که پمپ گرما در حالت سرمایش قرار می گیرد ،مبدل حرارتی بین مبدل
(نیروگاه) زمین و سیال مبرد کندانسور است و مبدل دیگر که مبدل هوا به سیال مبرد است ،اواپراتور است؛ و در حالت
گرمایش جای کندانسور و اواپراتور عوض می شود .این کار با استفاده از یک شیربرقی چهار طرفه (درون پمپ گرما) انجام
می گیرد .پمپ حرارت برای به کار انداختن کمپرسور ،فن ،پمپ گردش سیال و کنترل ها به برق نیاز دارد ،اما باز ده آن
حداقل سه تا چهار برابر انرژی مصرفی است.

سامانه توزیع گرما و سرما در داخل ساختمان:
برای توزیع گرمایش ،سرمایش و هوای تازه با صرفه ترین روش ،استفاده مستقیم از پمپ حرارت مدل آب به هوا است.
در صورت تمایل استفاده ازگرمایش کف ،رادیاتور ،فن کویل و امثال آن نیز ممکن میباشد.
درصورت استفاده مستقیم از پمپ گرما ،سامانه می تواندحرارت اضافی اتاق های گرم تر مثال رو به آفتاب را به نواحی سرد
تر ساختمان نیز بدون هزینه اضافی انتقال دهد وصرفه جوئی بیشترایجاد نماید.

منابع تامین انرژی زمین
زمین منبع و مخزن اصلی انرژی برای سامانه پمپ انرژی زمین است.
گرمایی که از زمین استخراج می شود از کجا می آید؟ و گرمایی که به زمین منتقل می گردد چه میشود؟
به طور کلی ،انرژیی ذخیره شده در زمین از سه منبع تامین میشود:
 -1انرژی تابش خورشید
 -2حرارت حاصل از تشعشعات هسته ای درون زمین
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 -3گرمای منتقل شده به زمین در زمان سرمایش توسط سامانه انرژی زمین
زمین توانمند ترین کلکتور انرژی خورشید است و بیش از  % 46از تشعشعات خورشید جذب پوسته زمین می شود.
همچنین بخشی از گرمای درون ساختمان در زمان سرمایش توسط پمپ انرژی به زمین منتقل می گردد ،و بخشی از گرمای

فعل و انفعاالت هسته ایی درون زمین به پوسته منتقل می شود که نقش کم رنگ تری در عمق کم دارد.

نکته :در طراحی سامانه های انرژی زمین نگهداشتن تعادل حرارتی با توجه به ظرفیت مصالح خاک ضروری است .این تعادل،
دمایی است که در آن کلیه اشکال مصرف انرژی با تمام شکل های دریافت انرژی معادل شوند .این تعادل از توان و کیفیت
انرژی زمین (باطری انرژی) در بلند مدت حفاظت می کند.
در سطح زمین ،دریافت و اتالف انرژی با فصول سال تغییر می کند ،در زمستان تلفات انرژی بیشتر و دریافت آن کمتر از
تابستان است .به همین دلیل دمای سطح زمین هم آهنگ با دمای هوا تغییر می کند .اما در زیرزمین به سبب وجود انرژی
زمین ،کاهش اختالف درجه دما ایجاد می شود .این تعدیل دما با عمق از سطح زمین افزایش می یابد تا اینکه در عمق حدود
 15متری اثرات تغییرات فصلی در دمای زمین ناچیز شده و نسبتا دما ثابت باقی می ماند .دامنه عمق دمای ثابت با مختصات
جغرافیایی تغییر می کند و پس از چند متر همواره دمای زمین زیادتر می شود..
اختالف بین دمای هوای متوسط سالیانه در عمق زمین و دمای سطح زمین به فاکتورهایی مانند آب و هوا ،پوشش گیاهی
زمین ،بارندگی و پوشش برف و یخ ،شیب زمین و مصالح خاک بستگی دارد.
نکته :رطوبت زمین روی اختالف دمای آن تاثیر دارذ و برای سامانه زمین مزیت میباشد .رطوبت باالتر ،انتقال دمای بیشتر.
راندمان و ظرفیت تمام پمپ های حرارت ،با اختالف دما بین داخل ساختمان و مخزن انرژی مرتبط است .هر چه اختالف دما
کمترباشد پمپ حرارت کارایی باال تری دارد و چون دمای زیر زمین همواره به دمای داخل ساختمان نزدیک تر است (در
مقایسه با دمای هوا نسبت به دمای داخل ساختمان) ،پمپ های حرارت زمین با کارایی باالتری نسبت به سایر سامانه ها و
حتی سامانه های دیگری که ازکمپرسور نیز استفاده می کنند عمل می نماید.
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فعالیت در ایران
اوایل سال  1387فعالیت ما در ایران آغاز شد .ابتدا تحقیقات میدانی درشهر های تهران ،مشهد ،بندر عباس ،دامغان و
تبریزبا فاصله زمانی منظم با هدف امکان سنجی و بر رسی نقاط قدرت و ضعف هر منطقه مرتبط با انرژی زمین انجام شد.
در سال  1389اولین شرکت انرژی زمین با هدف کمک به پیشرفت بهره گیری از این انرژی در کشور ثبت گردید.
عدم وجود بانک اطالعات زیرسطحی زمین و ضرورت آن از جمله برای طراحی سامانه های انرژی زمین؛ طراحی و ساخت
دستگاه اندازه گیری پارامترهای انرژی زمین اقدام بعدی بود و در زمانی چند ماهه به انجام رسید ( .دانش تولید نرم افزار و
محاسبات این مهم از قبل در اختیار شرکت قرار داشت).
اواخر سال 1389اولین چاه انرژی زمین ایران ،در غرب تهران حفر گردید (این چاه با دهانه  9سانتی متر و به عمق  71متر
توسط یک دستگاه الکتریکی کوچک (ساخت داخل) توسط یک متخصص ایرانی حفر شد که یک نو -آوری در دانش حفاری
ایران میباشد.
آزمایش اندازه گیری پارامترهای انرژی زمین در این چاه انجام گردید ،اطالعات تحلیل شد و پارامتر های ضروری انرژی
زمین محاسبه گردید .تاثیر به کار گیری این پارامترها در طراحی سامانه انرژی زمین با ارائه مقاله ای در سومین همایش ملی
(سوخت ،انرژی و محیط زیست) در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است.
چند ماه بعد ،طراحی ،ساخت و نصب اولین سامانه عملیاتی گرمایش وسرمایش با استفاده از انرژی زمین برای فضایی اداری
_ نمایشگاهی به مساحت  270متر مربع درغرب تهران آغاز شد و در زمانی نسبتا کوتاه به بهره برداری رسید.
طی دو سال بر رسی عملکرد این سامانه  ،در مقایسه با سامانه نصب شده قبلی در همان فضا (پنج دستگاه اسپلیت  2/5تن
ساخت ژاپن با ظرفیت یکصد و پنجاه هزار BTUو فاقد هوای تازه) قابل مالحظه است:





کاهش بیش از  75در صد مصرف برق
بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان (با هوای تازه و فیلتر شده)
کاهش انتشار ساالنه 12تن آالینده دی اکسید کربن.

این میزان کاهش آالیندگی معادل توان جذب آن توسط  ۲هکتار جنگل می باشد.
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تصاویر فوق مربوط به اولین پروژه انجام شده در ایران است۱۳۸۹ .
پمپ های انرژی (خاص) این پروژه ،برای نیاز پروژه طراحی شده و طراحی -ساخت ایران است.
این پمپ ها مصرف برق خیلی کمتری دارند و با فشار صدای پایین تراز ) ۴۶ dB(Aتولید بیش از  ۴۵۰۰متر مکعب هوای سرد
و گرم در ساعت دارند.
دو پمپ انرژی نصب شده در این پروژه با مجموع ظرفیت  ۲۲کیلو وات عالوه بر کاهش چشمگیر تجهیزات نسبت به سامانه
قبلی ،دمای (رفاه) بهتری را به همراه هوای تازه و فیلتر شده برای کاربران ایجاد کرده اند.
توان نیروگاه زمین این پروژه  ۱۱کیلو وات است و مبدل های زمین شامل سه مبدل عمودی  ۸۳متری و دو مبدل ستون
حرارتی  ۱۲متری می باشد.

انتخابی از دیگر پروژه های انجام شده در ایران:



طراحی  -مهندسی سامانه انرژی زمین و تهویه مطبوع مجتمع علم و فناوری دانشگاه سمنان ۱۱۰۰ ( .متر مربع).
طراحی  -مهندسی سامانه انرژی زمین مجتمع کالس ها دانشگاه صنعتی شیراز-شهرک صدرا ۱۹۰۰ ( .متر مربع).



طراحی  -مهندسی پمپ های انرژی مجتمع کالس ها دانشگاه صنعتی شیراز.



طراحی – مهندسی  -ساخت پمپ های انرژی مجتمع علم و فناوری دانشگاه سمنان.




طراحی  -مهندسی سامانه انرژی زمین پارک مهرگان  -دانشگاه تهران و شهرداری تهران.
طراحی -مهندسی -ساخت و نصب سامانه انرژی زمین  -پارک دانش ،شهرداری مشهد.

انتخابی از فعالیت های کاربردی دیگر مرتبط با بهره گیری از انرژی زمین در ایران:
 -1طراحی -ساخت انواع مبدل های پر بازده انرژی زمین متناسب با شرایط جغرافیایی ایران .نوآوری
 -2طراحی -ساخت دستگاه اندازه گیری پارامتر های انرژی زمین .نوآوری
 -3طراحی -ساخت اولین پمپ انرژی کاربردی در ایران و تولید پر بازده ترین پمپ های انرژی .نوآوری
 -4حفاری اولین چاه های کاربردی انرژی زمین در ایران و منظم سازی روش های حفاری چاه ها .نوآوری
 -5اندازه گیری پارامتر های انرژی زمین با استفاده از چاه های حفاری شده .شامل دو تست درغرب تهران ،یک تست
در منطقه لویزان ،یک تست در شهرک صدرا -شیراز ،و دو تست در سمنان .تحلیل یافته ها و محاسبه پارامترهای
انرژی زمین و تهیه گزارش  .نوآوری
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* در باره دکتر حمید رضائیان یزدی
 مولف بیش از  ۱۹سال تجربه علمی وکاربردی مرتبط با انرژی زمین دارد و جزو متخصصین پیشگام در
طراحی ،ساخت و نصب سامانه های انرژی زمین می باشد.

 وی دکترای مدیریت باتخصص کارآفرینی و مدیریت استراتژیک دارد .و تخصص انرژی زمین را بعدا آموخته
است.

 او بیش از  ۳۷سال تجربه تدریس در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا را دارد؛ و در فعالیت های علمی و
کارآفرینی در چند کشور نقش کلیدی داشته است.
عمده تدریس دانشگاهی وی شامل دروس اقتصاد مدیریتی و مدیریت استراتژیک است ،و بیشترین تدریس
کاربردی شامل دروس مرتبط با ایجاد واحدهای کارآفرین پربازده (طراحی-مهندسی و طراحی-ساخت) و
بهره گیری از انرژی زمین می باشد.
عمده فعالیت های اجرایی وی متمرکز بر امور مرتبط با صنایع ،صنایع سنگین ،انرژی و انرژی تجدید پذیر
زمین می باشد.

 کار مستمر برروی انرژی زمین را از اواخر دهه  ۱۳۷۰متن کار خود قرار داده و از آن زمان پروژه های متنوع و
تاثیر گذار متعددی را در سطح جهان به ثمر رسانده است.

 در رابطه با تحقیقات کاربردی مرتبط با انرژی زمین او بیش از پنج مرتبه دریافت کننده جایزه بهترین
«تحقیقات علمی و کاربردی» از کشور کانادا می باشد.
برای اطالعات بیشتر در مورد سامانه پمپ انرژی لطفا با آدرس  yazdi@sisunco.comتماس بگیرید .متشکرم
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