افزایش کارایی در بیمارستانها :یک مطالعه در مورد تاثیرکویل
 Round-Aroundو مبدل حرارتی لوله گرمایی روی HVAC
احسان بیات
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مهدی کفایتی ملک آباد

2

چكيده:
یکی از چالشهای جهان امروز بحث تولید ،مصرف و صرفهجویی انرژی است و با نگاهی به آمار مصرف انرژی در
ایران و مقایسه با سایر کشورهای جهان مشاهده میشود بیمارستانها یکی از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی در
ایران هستند بنابراین صرفهجویی در آنها باید در اولویت قرار گیرد .هدف اصلی این تحقیق ،مطالعه کامل بروی تاثیر
روشهای کویل  ،Round-Aroundمبدل حرارتی لوله گرمایی و پمپ حرارتی با کویل  Round-Aroundدر افزایش
کارایی  HVACبیمارستانها است.
مقدار صرفهجویی در اثر استفاده از کویل  Round-Aroundو پمپ حرارتی با کویل  Round-Aroundبه ترتیب
 %65 ،39/%9میشود .همچنین مقدار بازیابی حرارتی مبدل حرارتی لوله گرمایی  1404 kJ/hمیشود .بنابراین
روشهای فوق موجب کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش هزینهها میشود.
کلمات کلیدی :صرفهجویی انرژی ،بیمارستان ،بازیابی حرارتیHVAC ،

 1دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه تبریز
 2دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه بیرجند

1

 -1مقدمه:
انرژی یکی از فاکتورهای مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع است و با توجه به اینکه مصرف انرژی در ایران
به طور فوقالعادهای باالتر از استانداردهای بینالمللی است (حدود  2/5درصد مصرف انرژی در کل جهان) ،بنابراین
توجه به راهکارهای کاهش انرژی حیاتی به نظر میرسد .عالوه بر مصرف باالی انرژی در ایران استفاده از سوختهای
فسیلی و استفاده کم از سوختهای تجدیدپذیر در مقایسه با کشورهای اروپایی (جدول  ،)1معضالت زیست محیطی
زیادی را در کشور ایجاد کرده است که نیازمند بازنگری جدی است [ .]1با توجه به اینکه بیمارستانها به عنوان یک
ساختمان با مصرف انرژی باال شناخته میشوند ضرورت صرفهجویی در آنها در اولویت قراردارد .عمده انرژی
بیمارستانها در سیستمهای گرمایش ،سرمایش و تهویه مصرف میشود و تقریبا  60درصد هزینههای انرژی بیمارستان
صرف این سیستمها میشود [.]2
جدول  :1مقایسه منبع انرژی در ایران و اروپا
تولید انرژی در ایران بر حسب

تولید انرژی در ایران بر حسب

تولید انرژی در اروپا بر حسب

منبع انرژی

میلیارد کیلوواتساعت

درصد

درصد

531/61

83/2

48/9

انرژی هستهای

8/31

1/3

7/2

انرژی آب

88/81

13/9

23/4

انرژیهای تجدیدپذیر

1/28

0/2

16/2

سایر انرژیها

8/95

1/4

¾

638/95

100

100

سوختهای فسیلی

مجموع

تعدادی از مقاالت که صرفهجویی انرژی در بیمارستانها را بررسی کردند در زیر آمده است.

2

ریاحی و همکاران شاخصهای تخت بیمارستانی با مصرف برق را در بیمارستانهای همدان مطالعه کردند و به این
نتیجه دست یافتند که میانگین مصرف برق به ازای هر روزتخت اشغالی برابر  24/5کیلوواتساعت است [.]3
کاووسی و همکاران میزان مصرف انرژی با شاخص های عملکردی در بیمارستان های شیراز را بررسی کردند و
میزان مصرف گاز ،برق و آب را به ازای تخت روز اشغالی به ترتیب  1/56مترمکعب 2/78 ،کیلوواتساعت و 0/09
مترمکعب به دست آوردند [ .]4تک و همکاران راهکارهایی برای حذف سوختهای فسیلی و استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر ارائه کردند [ .]5بونما و همکاران در مقالهای به نام راهنمای طراحی بیمارستان های کوچک ،راهکارهایی
برای کاهش  30درصدی انرژی مصرفی در بیمارستان ارائه کردند [.]6کامنی و همکاران اثر تغییر اقلیم بر روی
گرمایش و سرمایش را در بیمارستانها در سه دوره زمانی در شش جزیره در اقیانوس هند را مطالعه کردهاند [.]7
کاپور و همکاران نشان دادهاند سیستمهای  HVACبیشترین مصرف انرژی را در مقایسه با سیستمهای روشنایی در
بیمارستانها دارند (به ترتیب  65-30%و  .]8[ )40-30%تینات و همکاران مصرف انرژی را در  200بیمارستان بررسی
کردند ،آنها در تحقیق خود مصرف انرژی واقعی را با مصرف انرژی به دست آمده از معادالت مقایسه کردند [.]9
جائو و همکاران راهکارهایی برای کاهش مصرف انرژی در یک بیمارستان چین ارائه کردند [ .]10سساری و همکاران
نقش اندازه پنجره و زوار نگهدارنده شیشه را در صرفهجویی انرژی در اتاقهای بیماران بیمارستان بررسی کردند.
آنها نشان دادند که پنجره بزرگتر با زوار مناسب میتواند مصرف انرژی را کاهش دهد [ .]11گونزالس و همکاران
در مقاله خود رابطه بین مصرف انرژی و شرایط اقلیمی ،تولید ناخالص ملی ،مساحت ساختمان ،تعداد تخت فعال و
تعداد پرسنل را در  20بیمارستان در اسپانیا بررسی کردند [.]12
میانگین مصرف آب در بیمارستانهای ایران بسیار متغیر است حدودا  0/63تا  1/62متر مکعب به ازای هر تخت روز
است .دلیل متغیر بودن این فاصله به دقیق نبودن روشهای اندازهگیری در ایران و نبودن الگوی مصرف مناسب بین
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مصرفکنندگان بر میگردد .میانگین مصرف آب به ازای هر تخت روز در اروپا و آمریکا به ترتیب  0/3و -0/55
 0/3مترمکعب است .میانگین مصرف برق در بیمارستانهای ایران به ازای هر تخت روز حدودا  24/5تا 69/5
کیلوواتساعت است ،در حالی که متوسط جهانی  3تا  5کیلوواتساعت است .همچنین میانگین مصرف گاز به ازای
هر تخت روز برابر  8/18تا  19/5متر مکعب است [.]4
اعداد باال تفاوت فاحش مصرف انرژی را در ایران نسبت به جهان نشان میدهد .بنابراین مصرف انرژی در کشورمان
نیازمند بازنگری است که این بازنگری میتواند هم در شیوه مصرف و هم در استفاده از سیستمهای و روشهای جدید
اتفاق بیافتد.که ما در این مقاله قصد بررسی روشهای جدید در تاسیسات مکانیکی را داریم.
 -3روش پژوهش و نتايج
برای صرفهجویی در تاسیسات مکانیکی میتوان روشهای زیر را به کار برد:
 -1کویل Round-Around

در این سیستم دو کویل در کانال قرار میگیرند و به همراه پمپ و منبع انبساط یک سیکل بسته را تشکیل میدهند.
وظیفه اصلی این کویل انتقال حرارت مسیر اگزاست به مسیر هوای اصلی از طریق آب و بوسیله سیستم لوله کشی
میباشد (شکل .)1
در زیر مقدار صرفهجویی توسط این کویل را برای یک بیمارستان در صورت استفاده از این روش محاسبه میکنیم.

جدول  :2مشخصات بیمارستان
بيمارستان در شهر تهران واقع شده است
دمای طرح خارج در زمستان طبق نشریه °20C :271

=4kW/kمبدلUA

=4/18kJ/kgkآبC

دمای طرح داخل در زمستان طبق مبحث -°5/4C :19

دبی هوای ورودی2kg/s :

=4/18 kJ/kgkهواC
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°15C :دمای خارج شده از ساختمان

Round-Around  تصویرکویل:1 شکل

معادله حرارت را برای سه حالت باال مینویسیم
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بنابراین حرارت بازیابی شده و درصد صرفهجویی برابر
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در فرمول فوق  taدمای اتاق است.
برای بیمارستان فوق داریم
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بنابراین مقدار صرفهجویی در اثر استفاده از این کویل در این بیمارستان حدودا  39/9%میشود.
 -2پمپ حرارتی با کویل Round-Around

در شکل شماره  2این سیستم نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود در این سیستم از گرمای هوای
خروجی در اوپراتور استفاده میکنند .والین و همکاران بررسی کردند این سیستم حدود  65%بازیابی حرارتی دارد
[.]13
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شکل  :2تصویر پمپ حرارتی با کویل Round-Around

 -3مبدل حرارتی لوله گرمایی ()HPHE
این روش پتانسیل اعمال در سیستمهای  HVACبیمارستانها مخصوصا اتاقهای عمل را دارد ودر شکل شماره  3نشان
داده شده است .در این روش هوا قبل از عبور از روی کویل اصلی توسط اواپراتور این مبدل پیش خنک میشود.
پوترا و همکاران [ ]14بازیابی حرارتی در اواپراتور مبدل حرارتی را براساس سرعت هوا ،دمای ورودی به اواپراتور و
تعداد ردیفهای تیوب محاسبه کرده است .این نتایج در شکل  4نشان داده شده است.
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شکل  :3تصویر مبدل حرارتی لوله گرمایی []14

همان طور که مشاهده میکنیم بیشترین بازیابی حرارتی در مبدل  6ردیفه با دمای ورودی  45درجه سانتیگراد مقدار
 1404 kJ/hبه دست میآید .اگر دستگاه  8ساعت در طول روز کار کند کاهش انرژی در سیستم  HVACاین بیمارستان

در طول سال برابر  4/1 GJ/hمیشود.
 -4نتيجهگيری
در این مقاله سعی شده است مبحث صرفهجویی انرژی و استفاده از تجهیزات مناسب آن بررسی شود .پس از جمعبندی
و مقایسه انجام شده بین سیستمها که در مقاله ارائه گردید میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
• درکویل  Round-Aroundحدود  19/5وات بازیابی حرارتی وجود دارد که در مقایسه با  HPHEکه390
وات بازیابی دارد خیلی کمتر است (حدود  20برابر).
• بازیابی حرارتی سیستم پمپ حرارتی با کویل  Round-Aroundنسبت به سیستم کویل  Round-Aroundبه
ترتیب  65%و  39/9%است.
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• بین سه روش فوق باالترین کارایی متعلق به سیستم  HPHEاست و پایینترین کارایی مربوط به روش کویل
 Round-Aroundاست.
• این مطالعه محدود نشان میدهد که میتوان از مبدل حرارتی لوله گرمایی و پمپ حرارتی با کویل Round-

 Aroundدر پروژه های درمانی استفاده کرد .البته طراحی و انتخاب سیستم مناسب هر فضا نیاز به مطالعه و
مهارت کافی دارد.

شکل  :4نتایج حاصل از مبدل حرارتی لوله گرمایی []14
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