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هاي خنک کننده و گرم  بندي عملکرد پکیج درجهاستاندارد  براي 

کننده آب، در حالت بدون پمپ گرمایی / با پمپ گرمایی  با 

 استفاده ازسیکل تراکمی

AHRI 551/591 

 . هدف1بخش 

سرمایش و گرمایش آب با استفاده  ،هیت پمپآبی   و ي چیلرها که برايهدف. هدف این استاندارد،  1,1

بندي؛  ؛ نیازهاي آزمایش؛ نیازهاي درجهف: تعاریباشد موارد زیر می تعیین  باشد می تراکمی سیکلاز 

ها و  پالك؛ تبدیلهاي صفحه  هاي منتشرشده؛ نشانگذاري و داده بندي نیاز داده براي درجه حداقل

 محاسبات؛ واژگان و شرایط مطابقت.

صنعت شامل تولیدکنندگان، مهندسین، عنوان راهبردي براي هدف کلی. این استاندارد به  1,1,1

 باشد. کنندگان، قانونگذاران راندمان، پیمانکاران و کاربران می نصب

 باشد. مرور و اصالحیه. با پیشرفت تکنولوژي، این استاندارد در معرض مرور و اصالحیه می 1,1,2

 دامنه کاربرد. 2بخش 

ساخته شده در مبرد  با تراکم گرمایش آب  ي سرمایش وچیلرها. این استاندارد بر دامنه کاربرد 2,1

ي سرمایش و گرمایش آب چیلرهاشود. این  باشند اعمال می که داراي یک یا چند کمپرسور می کارخانه

 باشند: شامل موارد زیر می

 شده به وسیله هوا، تبخیر یا آب کندانسورهاي خنک 2,1,1

 شده با آب کندانسورهاي بازیابی حرارت خنک 2,1,2

 هوا به آبهیت پمپ  2,1,3
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هاي حرارتی آب به آب  کیلووات. پمپ 40هاي حرارتی آب به آب با ظرفیت بیشتر یا برابر با  پمپ 2,1,4

 ASHRAE/ANSI/AHRI/ISOکیلووات به وسیله آخرین ویرایش استاندارد  40با ظرفیت کمتر از 

 شوند.  پوشش داده می 13256

پوشش داده  AHRIحاضر تحت برنامه گواهینامه  حالکه در  نکته: این استاندارد شامل محصوالتی است

 شوند. نمی

 . تعاریف3بخش 

 AHSHRAEهاي بکاررفته در این سند از تعاریف استاندارد صنعت موجود در وبسایت  تمام واژه

Terminology کنند  دنبال می-resources/ashrae-publications/free--https://www.ashrae.org/resources

terminology .مگر اینکه به صورت دیگري در این بخش تعریف شده باشد 

 شوند. و غیره ارجاع داده می K1 ،K2شوند و با استفاده از  تعریف می 7فاکتورهاي تبدیل رایج در بخش 

نیست. بدین صورت  سیکل تراکمیها یکپارچه با عملیات  برق کمکی. برق ارائه شده به دستگاه 3,1

 تبرید، توان کنترل و هیترها.هاي  هاي روغن، پمپ باشد: پمپ محدود به موارد زیر می

 . دماي اشباع مایع تبرید در فشار تعیین شدهجوشنقطه  3,2

کند.  ي که نرخ جریان حرارت سمت آب را توصیف میگیر ظرفیت. یک کمیت فیزیکی قابل اندازه 3,3

 مبدل حرارتیآب و تغییر در آنتالپی آب ورودي و خروجی از  یظرفیت، حاصلضرب نرخ جریان جرم

براي این استاندارد، تغییر آنتالپی به عنوان انتقال حرارت  شود. گیري می اندازه ي اتصال  است که در نقطه

رارت و دماي ویژه و در برخی موارد با استفاده از انرژي مرتبط با اتالف مشهود با استفاده از تفاوت ح

 شود. فشار سمت آب تخمین زده می

 مبردشده با آب که به وسیله انتقال حرارت از  ناخالص. ظرفیت کندانسور خنک ظرفیت حرارتی  3,3,1

اثرات افت فشار جریان آب شود. این میزان شامل انتقال حرارت محسوس و  گیري می در کندانسور اندازه

رود. (رجوع  باشد. این میزان براي محاسبه تعادل انرژي در طول آزمایش بکار می در طول کندانسور می

 )C5و  C4شود به معادالت 

https://www.ashrae.org/resources--publications/free-resources/ashrae-terminology
https://www.ashrae.org/resources--publications/free-resources/ashrae-terminology
https://www.ashrae.org/resources--publications/free-resources/ashrae-terminology
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در وسیله انتقال حرارت به مبرد شده با آب که به خنک ظرفیت اواپراتورظرفیت تبرید ناخالص.  3,3,2

فشار جریان آب در  شود. این میزان شامل انتقال حرارت محسوس و اثرات افت گیري می اندازه اواپراتور

رود. (رجوع شود به معادله  است. این میزان براي محاسبه تعادل انرژي آزمایش بکار می طول اواپراتور

C3 ( 

 دهی مفید بار گرمایشی موجود براي حرارت ظرفیت حرارتی خالص. ظرفیت کندانسور حرارتی 3,3,3

شود. (رجوع  آب  است و تنها با استفاده از انتقال حرارت محسوس محاسبه می یاز پکیج گرمایشخارج 

 )6aو  6aشود به معادالت 

که براي سرمایش بار حرارتی خارج از پکیج سرمایش همان ظرفیت اواپراتورظرفیت تبرید خالص.  3,3,4

 ).5aشود. (رجوع شود به معادله  به میآب موجود است و تنها با استفاده از انتقال حرارت محسوس محاس

جوشی)، دماي  جزئی و ازئوتروپ (هم تک ي کمپرسور. براي مبردهاي هشد ي اشباع دماي تخلیه 3,4

ها،  کن خفههمانند  شامل هرگونه اجزاء مدار مبرد در تخلیه کمپرسور ي برابر با فشارمبرد شده باعاش

ازئوتروپ،  براي مبردباشد.  ي اتصال میدانی می طههاي روغن و شیرهاي تخلیه در نق کننده تفکیک

مپرسور است. ي ک در تخلیه نقطه جوش برابر با فشار مبرد میانگین محاسباتی دماهاي نقطه شبنم و

 روند. شیرهاي تخلیه بکار می که در آنشود  ي کمپرسور اتخاذ می شیر سرویس تخلیه معموالً در  ورودي

نیز  سازد. سوپر هیت و سابکول براي میرد متراکم می را د که بخار مبردجزء سیستم تبریکندانسور.  3,5

 رخ دهند.است  ممکن 

(بخار) را با انتقال   گرما  به هوا که بطور مکانیکی  مبرد . جزئی است که کندانسور هوا خنک  3,5,1

 شود. سازد و منجر به افزایش دماي هوا می ، متراکم میگردش یافته  حول سطح انتقال حرارت

گرما به مخلوط آب و  جزئی است که مبرد بخار را با انتقالشده از طریق تبخیر.  کندانسور خنک 3,5,2

سازد و منجر به تبخیر  ، متراکم میگردش یافته حول سطح انتقال حرارت خود هواکه بصورت مکانیکی

 شود. آب و افزایش آنتالپی هوا می
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شود  منتقل کننده حرارت مبرد به آب استفاده می به عنوان جزئی که شده با آب.  کندانسور خنک 3,5,3

 شود. آب می شدن مبرد و گرم شدن و منجر به متراکم

حرارت  باشند که از وسایل انتقال شده با آب. جزء یا اجزائی  می کندانسور بازیابی حرارت خنک 3,5,4

کندانسور ممکن است شوند.  آب می گرم شدنو شدن  مبرد به آب استفاده می شود و منجر به متراکم

شده ممکن است از منتقل شده با آب باشد. حرارت  یک کندانسور مجزا یا بخشی از کندانسور خنک

 ANSI/AHRIصورت گیرد که در  1زداها حرارت شامل فوق مبدل حرارتیطریق یک یا چندین 

Standard 470 اند. تعریف شده 

 شده.  ار تعییندر فش ه شبنم. دماي اشباع بخار مبردنقط 3,6

 راندمان انرژي. 3,7

 راندمان انرژي سرمایشی 3,7,1

خالص به مجموع توان ورودي در  ). نسبت ظرفیت سرمایشیCOPRسرمایش ( عملکردضریب  3,7,1,1

 )2بندي. (رجوع شود به معادله  هر مجموعه معین از شرایط درجه

 راندمان انرژي گرمایشی 3,7,2

خالص به ورودي توان در هر  ی). نسبت ظرفیت گرمایشCOPHی (گرمایش عملکردضریب  3,7,2,1

 )4بندي. (رجوع شود به معادله  مجموعه معین از شرایط درجه

 راندمان انرژي سرمایش و گرمایش همزمان 3,7,3

زیابی حرارت خالص عالوه بر ). نسبت ظرفیت باCOPHRبازیابی حرارت ( عملکردضریب  3,7,3,1

بر  COPHRمجموع ورودي توان در هر مجموعه معین از شرایط ورودي. خالص به  ظرفیت سرمایشی

کنند که از تمام یا بخشی از حرارت تولیدشده در طول  به شکلی کار می شود که واحدهایی اعمال می

کند در حالی که حرارت باقیمانده  شده استفاده می دهی فضاي اشغال براي حرارت qhrcعملیات چیلر 

                                                 
1 desuperheaters 
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Qcd  شود.  خارج میبه محیط بیرونCOPHR  ظرفیت سرمایش مفیدQev  و همچنین ظرفیت بازیابی

 )3گیرد. (رجوع شود به معادله  را در نظر می qhrcحرارت 

دهی خالص  ). نسبت ظرفیت حرارتCOPSHCگرمایش و سرمایش همزمان ( عملکردضریب  3,7,3,2

بندي  ي معین از شرایط درجه خالص به مجموع ورودي توان در هر مجموعه عالوه بر ظرفیت سرمایشی

هاي گرمایش  کنند که از ظرفیت شود که به نحوي عمل می بر واحدهایی اعمال می COPSHCباشد.  می

و  Qevظرفیت مفید  COPSHCکنند.  و سردسازي خالص تولیدشده در طول عملیات استفاده می

 ). 4ه گیرد (رجوع شود به معادل را در نظر می Qcdدهی  همچنین ظرفیت حرارت

شده در سطح انتقال حرارت  ). مقاومت حرارتی به دلیل رسوب انباشتهRfoulگیري ( ضریب رسوب 3,8

 سمت آب یا سمت هوا.

هاي منتشرشده به عنوان  بندي شده براي درجه ن تعییناز). میRfoul.spگیري مجاز ( ضریب رسوب 3,8,1

 باشد.  می m2.K/kwده برحسب گیري سمت آب یا سمت هوا در طول استفا رسوبقانونی براي 

 .جی از کندانسور قبل از دستگاه انبساطخرو مایع. دماي مبرد(مایع) مبرددماي  3,9

براي تجهیزات بر مبناي  بخشی ). آمار مجزایی بیانگر راندمان بارPLV( مقدار در بخشی از بار 3,10

شود. (رجوع شود به ضمیمه  ت میهاي بار جزئی مختلف براي تجهیزا شده در ظرفیت گیري عملیات اندازه

D  براي اطالعات در رابطه با استفاده ازIPLV.SI  وNPLV.SI( 

اي محاسبه شده  شماره عدم صالحیت راندمان بار جزء تک). IPLV.SIیکپارچه ( جزءمیزان بار  3,10,1

 ارجاع کرد. IPLV.SIمطابق روش توصیف شده در این استاندارد، به شرایطی بغیر از شرایط 

). نسبت ظرفیت خالص بار جزء به ظرفیت خالص بار کامل در شرایط Load%درصد بار ( 3,11

% 100بندي بار کامل برابر با بار  شود. شرایط درجه بندي بار کامل که با فرمت اعشار بیان می درجه

بندي  درجهاستثناء: واحدهاي پیکربندي بایستی از شرایط  بندي استاندارد باشد. بایستی در شرایط درجه

 برنامه استفاده کنند.
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که توسط آنها یک  عملکردیافته از مشخصات  هاي منتشرشده. بیان مقادیر تخصیص بندي درجه 3,12

شود تا با کاربري خود تطبیق یابد. این مقادیر بر تمام واحدهایی همانند اندازه اسمی و  واحد انتخاب می

بندي  شامل درجه» بندي منتشرشده درجه«ند. معیار شو نوع تولیدشده توسط سازنده مشابه اعمال می

هاي  نشان داده شده روي واحد یا منتشر شده در مشخصات، تبلیغات یا پژوهش عملکردتمام مشخصات 

 باشد. شده توسط سازنده می دیگر کنترل

 ربري بندي کا بندي بر مبناي آزمایشات انجام شده در شرایط درجه بندي کاربري. یک درجه درجه 3,12,1

 بندي استاندارد. بندي بر مبناي آزمایشات انجام شده در شرایط درجه بندي استاندارد. درجه درجه 3,12,2

وجود  عملکردبندي. هر مجموعه از شرایط عملیاتی که تحت آنها یک سطح از نتایج  شرایط درجه 3,13

 شود. می عملکرددارد و تنها منجر به رخداد آن سطح 

بندي بکاررفته به عنوان مبناي مقایسه براي  بندي استاندارد. شرایط درجه شرایط درجه 3,13,1

 .عملکردمشخصات 

روند که از  آمار مهم. هر یک از ارقام یک عدد که براي بیان آن براي درجه صحت موردنیاز بکار می 3,14

 باشد. رقم غیرصفر نخست می

 د:بایستی به صورت زیر تفسیر شون» باید«یا » بایستی« 3,15

 بکار رود که آن قانون اجباري باشد.» نبایستی»یا » بایستی«بایستی. در جایی  3,15,1

 رود که قوانین اجباري نباشند اما مطلوب یا مناسب باشند. بکار می» باید«باید. در جایی  3,15,2

ز ) ورودي توان ترکیبی تمام اجزاء واحد شامل توان کمکی و بجWinputمجموع ورودي توان ( 3,16

 هاي یکپارچه. پمپ

اي که حول آن سیستم  گیري ابزار در گستره نسبت بیشینه به کمینه میزان اندازهنسبت کاهش.  3,17

هایی قابل اعمال است که از یک مقیاس با  گیري آورد. تنها بر اندازه گیري، صحت معین را بدست می اندازه

 کنند. مقیاس صفر مطلق استفاده می

 نوع واحد 3,18
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 ظرفیت بیشینه خود ه براي اجرا در نقطه بار کامل که کمتر از واحد قابل پیکربندي. یک چیلر ک 3,18,1

 است 

 ، انتخاب شده است. 

 . یک چیلر که براي اجرا در بار کامل در ظرفیت بیشینه خود انتخاب شده است.واحد پکیج 3,18,2

ساخته شده در کارخانه از یک یا  ساخته شده و پیش مونتاژیک پکیج سرمایش یا گرمایش آب.  3,19

چند کمپرسور، کندانسور تبخیرکننده با اتصاالت و تجهیزات طراحی شده به منظور سرمایش و گرمایش 

به منظور حذف حرارت از آب مبرد  تبرید سیکلباشد. دستگاهی است که به ویژه براي استفاده از  آب می

ممکن است  مبردیا آب) طراحی شده است. کندانسور سرمایش (معموالً هوا  حرارت به  مبدل و انتقال

 بخشی یکپارچه از پکیج باشد یا خیر.

سازي  یک پکیج ساخته شده در کارخانه که به منظور خنکپکیج سرمایش آب بازیابی حرارت.  3,19,1

باشد. در جایی که چنین  آب طراحی شده است و دربردارنده یک کندانسور براي بازیابی حرارت می

هاي مجزایی باید طراحی شوند تا با هم بکار برده  مونتاژشود،  ارائه می مونتاژزاتی در بیش از یک تجهی

یافته  هاي تطبیق مونتاژبندي نشان داده شده در این استاندارد بر مبناي استفاده از  شوند و نیازهاي درجه

حذف حرارت از منبع آب به منظور  مبرد سیکلباشند. پکیجی است که به ویژه جهت استفاده از  می

شود. هرگونه گرمایش مازاد ممکن  ي گرمایش طراحی می حرارت به سیال دیگر جهت استفاده انتقالو

 باشد. شود که معموالً هوا یا آب می منتقلاست به میانجی دیگري 

یک پکیج ساخته شده در کارخانه که به منظور گرمایش آب پکیج گرمایش آب پمپ حرارتی.  3,19,2

مجزایی  شود، بخش هایی ین تجهیزاتی در بیش از یک بخش ارائه میحی شده است. در جایی که چنطرا

بر مبناي  بندي نشان داده شده در این استاندارد باید طراحی شوند که با هم بکار روند و نیازهاي درجه

براي  مبرد   سیکل براي استفاده ازباشند. پکیجی است که به ویژه  یافته می تطبیق استفاده از بخش هاي

شود.  حرارت به آب براي استفاده از گرمایش طراحی می رارت از منبع هوا یا آب و براي انتقالحذف ح

 پذیر سازد.  معکوس را امکان سیکلاین واحد ممکن است شامل شیرهایی باشد تا عملیات 
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سازي آب ساخته  خنک اي است که از چندین واحد پکیج چیلر مدوالر. یک چیلر مدوالر، بسته 3,19,3

 به عنوان یک واحد مجزا عمل کنند.توانند به صورت مجزا یا  شده است که می

سازي آب بکار  خنکبه منظور چیلر بدون کندانسور. یک پکیج ساخته شده در کارخانه است که  3,19,4

راي ارتباط با چیلر یک کندانسور خنک شده با هوا، آب یا تبخیر ب شود. رود اما با کندانسور تولید نمی می

 بدون کندانسور تولید خواهد شد. 

 فشارآب استاتیک ، مرتبط جریان در طول مبدل آبیفشار آب. کاهش در  . افت 3,20

 . نیازهاي آزمایش4بخش 

تعیین شوند. تمام  5بندي مطابق بخش  در شرایط درجهها بایستی  بندي درجهنیازهاي آزمایش.  4,1

انجام شوند که از  cبق با روش آزمایش و روندهاي توصیف شده در پیوست ها بایستی مطا بندي درجه

رجوع  AHRI 551/591 (SI)-2011استاندارد به باشد. قبل از این تاریخ،  مجري می 2017ژانویه  1تاریخ 

 کنید.

ه ها و روندهاي توصیف شد شده مطابق با روش گیري و نتایج محاسبه بایستی مقادیر اندازه آزمایشات 4,2

 را گزارش دهند. Cدر پیوست 

گیري بدون گردسازي مطابق تعریف زیر استفاده کنند. مقادیر  محاسبات بایستی از مقادیر اندازه 4,3

ها و نتایج محاسبه شده را به یک سري  گیري شده در مورد گزارشات آزمایش بایستی مقادیر اندازه گزارش

 گرد سازند. 14ارقام مهم مطابق جدول 

آیند. به منظور  عددي اغلب با ارقام بیشتري نسبت به صحت یا دقت خود بدست میهاي  دهدا 4,3,1

کننده نباشند، بایستی به اعداد آمار سازگار با اطمینان قرارداده شده بر آنها  هایی گمراه اینکه چنین داده

راحل میانی در زمان گزارش در شکل نهایی گرد خواهند شد. با این حال، ارقام بیشتري باید در م

سازي خطاهاي گردسازي، اجتناب کرد؛ بیش از دو عدد مهم اضافی  محاسبه حفظ شود تا از پیچیده

شده نهایی را حفظ نکنید. تعداد ارقام مهم، همان تعداد ارقام باقیمانده در زمانی  نسبت به میزان گزارش

 شوند. ها گرد می است که داده
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 باشد: نوشتن عدد یا تفسیر اعداد به صورت زیر میاصول شناسایی ارقام مهم هنگام  4,3,2

در حالی که داراي دو رقم مهم است  91شوند. به عنوان مثال،  تمام ارقام غیرصفر، مهم تلقی می 4,3,2,1

 مهم است. داراي پنج رقم 12,45

 101,1203باشند. مثالک  صفرهایی که در هرجا بین دو رقم غیرصفر پدیدار شوند، مهم می 4,3,2,2

 داراي هفت رقم مهم است.

 12,2300به عنوان مثال، باشند.  دار در یک عدد شامل عدد اعشار، مهم می صفرهاي دنباله 4,3,2,4

 120,00عالوه بر این، دار دارد.  تنها شش رقم معنی 0,000122300داراي شش رقم مهم است. عدد 

سازي  عرف، دقت چنین اعدادي را شفاف دار دارد. این داراي پنج رقم مهم است زیرا که سه صفر دنباله

ارائه شود در این  12,23گیري تا چهار عدد اعشار به صورت  کند؛ به عنوان مثال، اگر دقت اندازه می

فهمی شود که تنها دو عدد اعشار دقت موجود است. بیان نتیجه به صورت  ممکن است کجصورت 

 رد. کند که تا چهار عدد اعشار، دقت دا مشخص می 12,2300

دار در یک عددي که شامل نقطه اعشار نباشد ممکن است مبهم باشد. به  اهمیت صفرهاي دنباله 4,3,2,5

ترین واحد، دقیق  تا نزدیک 1300ممکن است همیشه مشخص باشد که اگر یک عدد مثل عنوان مثال، 

هاي  شود. عرف نشان داده عدم قطعیتترین صدگان به دلیل گردسازي یا  باشد یا اگر تنها به نزدیک

 مختلفی براي نشان دادن این پیامد وجود دارد:

دار بدنبال آن،  یک میله ممکن است روي آخرین عدد مهم قرار داده شود؛ هرگونه صفر دنباله 4,3,2,5,1

 داراي سه رقم مهم است.  1300باشند. به عنوان مثال،  غیرمهم می

داراي دو  2000کشیده شود، به عنوان مثال،  زیر آخرین رقم مهم یک عدد ممکن است خط 4,3,2,5,2

 رقم مهم است.

به ویژه نشان  100به عنوان مثال، یک عدد اعشار ممکن است بعد از عدد قرار داده شود؛  4,3,2,5,3

 دهد که سه رقم مهم مدنظر است. می
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ک پیشوند ممکن است با انتخاب ی عدم قطعیتگیري،  در ترکیبی از یک عدد و واحد اندازه 4,3,2,5,4

گیري توان تعیین شده به  واحد مناسب مورداجتناب قرار گیرد. به عنوان مثال، تعداد ارقام مهم در اندازه

 مبهم نیست.  1.30kWمبهم است در حالی که توان  1300wصورت 

 .1.30x103Wنشانگذاري علمی یا نشانگذاري نمایی ممکن است بکار رود؛ به عنوان مثال  4,3,2,5,5

شود که باید  در ضرب و تقسیم، عملیات با حداقل تعداد آمار مهم منجر به تعیین اعدادي می 4,3,2,6

گزارش  15300به صورت  x 12.2=15323.2 1256درنتیجه گزارش شوند. به عنوان مثال، حاصلضرب 

د شود. در جمع و تفریق، حداقل تعداد آمار سمت راست یا چپ عدد اعشار، تعداد آمار مهمی که بای می

 156,5به صورت  156.473=56.323+10.1+120.05کند. از این رو، مجموع  گزارش شود را تعیین می

در محاسبات پیچیده شامل ضرب و کند.  دهی را تعریف می سطح گزارش 10,1شود زیرا  گزارش می

م، گرد گیرد و نتیجه نهایی مطابق با حداقل تعداد آمار مه افزایش، عملیات به صورت سریالی انجام می

 شود.  می

 اصول زیر بایستی در گردسازي مقادیر بکار روند: 4,3,3

هنگامی که رقم آن سوي رقمی که باید حفظ شود کمتر از پنج است، رقم حفظ شده بدون  4,3,3,1

 شود. به دو رقم مهم تبدیل می 2,5به  2,541ماند. به عنوان مثال،  تغییر باقی می

باشد، رقم باقیمانده به  5رقم باید حذف شود بزرگتر یا برابر با از آن هنگامی که رقمی که پس  4,3,3,2

 شود. به دو رقم مهم تبدیل می 2,5به  2,453یابد. به عنوان مثال؛  میزان یک افزایش می

بایستی  باشند، شوند، میزمانی که دو یا چند رقم در سمت راست آخرین رقمی که باید حفظ  4,3,3,3

به  (501)، گروه (501)2.4تصمیمات گردسازي درنظر گرفته شوند. از این رو در  به عنوان یک گروه در

 شود.  در نظر گرفته می 5>به عنوان  (499)، (499)2.5شود در حالی که براي  در نظر گرفته می 5<عنوان 

 بندي . نیازهاي درجه5بخش 

 بندي استاندارد معیارهاي درجه 5,1
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 1هاي کلی معیارهاي راندمان انرژي سرمایش به صورت معادله  ل. شکیراندمان انرژي سرمایش 5,1,1

به وسیله شوند. آنها نیز  شوند. این معیارها در نقطه طراحی و در شرایط بار جزء محاسبه می لیست می

 5,4,1,2یا به عنوان ضریب تجزیه بار جزء مطابق بخش  Fاصالحات براي فشار اتمسفري مطابق پیوست 

 شوند.  اصالح می

 بایستی به صورت زیر محاسبه شود: COPR ،(kW/kW( عملکردسرمایشضریب  5,1,1,1

 
 راندمان انرژي گرمایش. 5,1,2

 بایستی به صورت زیر محاسبه شود: COPH ،(kW/kWگرمایش ( عملکردضریب  5,1,2,1

 
 ) بایستی به صورت زیر محاسبه شود:COPHR(بازیابی حرارت  عملکردضریب  5,1,2,2

 
 ) بایستی به صورت زیر محاسبه شود:COPSHCگرمایش و سرمایش همزمان ( عملکردضریب  5,1,2,3

 
بایستی از دماهاي آب، سرعت جریان آب  ظرفیت تبرید خالص براي اواپراتورظرفیت تبرید خالص.  5,1,3

 د:شو کرد و به صورت زیر محاسبه می استفاده  آب در شرایط ورودي و خروجی اواپراتورهاي  و ویژگی

 
شود. هنگام بیان سرعت جریان ا  در میانگین دماهاي ورودي و خروجی آب اتخاذ می cpگرماي ویژه 

ها، تبدیل از سرعت جریان جرم بایستی از چگالی آب برابر با دماي  بندي سنجی براي درجه زلحاظ حجم

 سنجی به صورت زیر محاسبه خواهد شد: آب ورودي استفاده کند. سرعت جریان حجم
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براي استاندارد یا کندانسور بازیابی حرارت  kWظرفیت گرمایش خالص. ظرفیت گرمایش خالص   5,1,4

هاي آب در شرایط ورودي و خروجی استفاده کند و به  بایستی از دماهاي آب، سرعت جریان آب و ویژگی

 صورت زیر محاسبه شود:

 
شود. هنگام بیان سرعت جریان آب  میدر میانگین دماهاي ورودي و خروجی آب اتخاذ  cpگرماي ویژه 

دماي  یان جرم بایستی از چگالی آب درتبدیل از سرعت جردرها،  بندي سنجی براي درجه برحسب حجم

 آب ورودي استفاده کند.

ها،  افت فشار آب. براي این استاندارد، افت فشار آب بایستی شامل اتالف فشار به دلیل نازل 5,1,5

هاي  ت موجود با پکیج گرمایش و سرمایش آب باشد و بایستی شامل تمام اتالفکشی یا دیگر اتصاال لوله

هاي  بندي فشار در طول نقاط اتصال واحد خارجی براي ورودي و خروجی آب باشد. براي درجه

شود. براي  درجه سانتیگراد بیان می 15,6در دماي آب مرجع  kPaمنتشرشده، این میزان برحسب 

ي افت فشار آب،  است. براي محاسبه kPa، این اختالف فشار بیان شده برحسب هاي آزمایش گیري اندازه

 رجوع کنید. Gو پیوست  C18به معادله 

ي سرمایش آب بایستی چیلرهاهاي استاندارد براي تمام  بندي ها و شرایط استاندارد. درجه بندي درجه 5,2

 عملکردی براي سرمایش، بازیابی حرارت یا بایست چیلرهابندي استاندارد ایجاد شوند. این  در شرایط درجه

هاي استاندارد شامل پذیرش  بندي بندي شوند. درجه درجه 1گرمایش در شرایط تعیین شده در جدول 

ي چیلر مدوالر چیلرهااند.  تعیین شده 1باشند که در بخش جدول  گیري سمت اب می ضریب رسوب

بندي خود مورد  پکیج، بایستی مطابق درجه شده به عنوان یک بندي متشکل از چندین واحد و درجه

 آزمایش قرار گیرند.
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 بندي استاندارد . شرایط درجه1جدول 
 سرمایش انتقال حرارت سمت -مبدل حرارتی

 وجه سرمایشاواپراتور 

 مقوله عملیاتی شرایط
دماي ورودي خنک شده با هوا  بدون کندانسور

)AC( برج (شرایط آب) یابی (شرایط آب)حرارت/باز دماي ورودي خنک شده با تبخیر 
  

خنک شده با آب و دماي مبرد 
   خنک شده با هوا  مبرددماي  تبخیر

LIQ SDT LIQ SDT wet bulb dry bulb wet bulb dry bulb سرعت  دماي ورودي دماي خروجی
 جریان

دماي 
سرعت  دماي ورودي خروجی

 جریان
دماي 
 خروجی

دماي 
 تمام سرمایش Std ورودي

   12 7 0,0478 30 35 10نکته  - - 35 24 35 - 52 41 41 37
- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

6 
6 
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8 
8 
8 
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- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
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- 
- 
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- 
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- 

- 
- 
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 1نکته 
 1نکته 
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50 
60 

- 
- 
- 

 کم
 متوسط 

 زیاد

گرمایش پایین 
 ACهیت پمپ 
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 زیاد

گرمایش پایین 
 ACهیت پمپ 
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- 
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- 
- 
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- 
- 
- 
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60 
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- 
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- 
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- 

9)0,478( 
9)0,478( 
9)0,478( 
9)0,478( 

7 
7 
7 
19 

12 
12 
12 
24 

 کم
 متوسط

 زیاد
 پربازده

گرمایش 
 شده با آب خنک

 کم 12 7 )0,478(9 24 - 10نکته  35 40 4 3 4 3 - - - -

 متوسط 12 7 )0,478(9 24 - 10نکته  35 40 4 3 4 3 - - - - بازیابی حرارت
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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4 

 
3 

 
4 

 
60 

 
50 

 10نکته 
 10نکته 

 
- 

24 
24 

9)0,478( 
9)0,478( 

7 
7 

12 
12 

 1آب داغ 
 2آب داغ 

 نکات:
 تعیین شود.در طول آزمایش سرمایش بایستی  آب ،هاي گرمایشی هوا به  سرعت جریان آب براي آزمایشات گرمایش پمپ. 1
 باشد. .Rfou = 0.0180 m2·K/kWبایستی  ACیر پذ هاي بازگشت سیکلوجه سرمایش یا کندانسور گرمایش براي  اواپراتوربندي براي  گیري درجه . پذیرش ضریب رسوب2
 باشد. .Rfou = 0.0440 m2·K/kWبندي براي تبادلگرهاي حرارتی برج بایستی  گیري درجه . پذیرش ضریب رسوب3
  هاي حلقه باز باشد. براي سیستم Rfou = 0.0440 m2·K/kW براي حلقه بسته و Rfou = 0.0180 m2·K/kWبندي براي تبادلگرهاي حرارتی و گرمایش بایستی  گیري درجه . پذیرش ضریب رسوب4
 .Rfou = 0.000 m2·K/kWبندي شوند  گیري صفر درجه . کندانسورهاي خنک شده با تبخیر بایستی با پذیرش ضریب رسوب5
 .Rfou = 0.000 m2·K/kWبندي شوند.  گیري صفر درجه . کندانسورهاي خنک شده با هوا بایستی با پذیرش ضریب رسوبت6
 شود. وجه سرمایش به مدار کندانسور در وجه گرمایش تبدیل میاواپراتور شود که در آن  پذیر در جایی فرض می ي بازگشت سیکل. 7
 اصالح شوند. Fکیلوپاسکال مطابق پیوست  101,33گیري بایستی به فشار اتمسفري  هاي آزمایش اندازه باشند. داده هاي واحد خنک شده با هوا و تبخیر در شرایط اتمسفري استاندارد می بندي درجه. 8
 بندي استاندارد است. شود. سرعت جریان هنجار نشان داده شده براي ارجاع در شرایط درجه شده تعیین می بندي ي دماهاي آب در ظرفیت درجه شده به وسیله بندي . جریان آب درجه9

 شود. شده، تعیین می بندي شده و راندمان درجه بندي شده به وسیله دماهاي آب در ظرفیت درجه بندي . جریان آب درجه10
 )discharge )SDT. دماي 11
 )LIQمایع ( مبرد. دماي 12
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اي از شرایط  هاي کاربري بار کامل و بار جزء بایستی شامل گستره بندي درجه. بندي کاربري شرایط درجه 5,3

باشند. براي راهبرد براي صنعت، طراحی لیست شده در جدول یا در حدهاي عملیاتی تجهیزات   بندي درجه

گذارد. بهتر است تا سطوح انتقال حرارت را با  چیلر اثر می عملکردگیري بزرگ بر  براي ضرایب سوخت

شده و اتالف راندمان مرتبط،  گیري تمیزسازي یا حفظ دماي آب مناسب حفظ کرد تا از شرایط خیلی رسوب

هاي تمیز به وسیله آزمایش  شده به وسیله لوله گیري ط خیلی رسوبانداز آزمایش، شرای اجتناب کرد. از چشم

شوند. ضرایب  سازي می و دماهاي آب باالي کندانسور شبیه اواپراتوري آب  یافته در دماهاي کاهش

ممکن است این دماها را تا شرایط حلقه آزمایش خارجی افزایش یا کاهش دهند. براي این  زیاد گیري رسوب

باشد.  m2·K/kW0,18و  0گیري سمت آب بایستی بین تمیز  ، گستره کاربرد براي رسوباستاندارد صنعت

باشند و بدین صورت بایستی ذکر  این استاندارد می این مقادیر در خارج ازدامنه بیشتر ازگیري  ضرایب رسوب

 شوند.
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 بندي کاربري بار کامل و بار جزء . شرایط درجه2جدول 
  اپراتوراو کندانسور

ضریب 
گیري قابل  رسوب

 قبول
 دماي ورودي سرعت جریان

ضریب 
گیري قابل  رسوب

 قبول

اختالف دما بین 
 مبدل حرارتی

 دماي خروجی

 سرمایش

 40,60تا  12,80 0,108تا  0,018 >0,18

 15,60تا  2,20 11,10تا  2,80 >0,18

 خنک شده با هوا
dry bulb هواي ورودي 
 51,7تا  12,8

 خنک شده با تبخیر
wet bulb هواي ورودي 
 26,7تا  10

 منبع آب اواپراتور کندانسور خنک شده با آب

 گرمایش

ضریب 
گیري قابل  رسوب

 قبول

اختالف دما بین 
 مبدل حرارتی

 دماي آب خروجی
ضریب 

گیري قابل  رسوب
 قبول

 دماي آب ورودي

 71,10تا  40,60 11,10تا  2,80 >0,18

 27تا  4 >0,18
 منبع هوا اواپراتور

 دماي هواي ورودي
 15,6تا  -9,4

 نکات:
 درجه سانتیگراد منتشر شوند. 2از حداکثر   شده بندي هاي درجه بایستی در افزایش اواپراتور . دماهاي آب خروجی1
 ه سانتیگراد منتشر شوند.درج 3بندي حداکثر  هاي درجه . دماهاي آب ورودي بایستی در افزایش2
 درجه سانتیگراد منتشر شوند. 5شده از حداکثر  بندي هاي درجه . دماهاي هواي ورودي بایستی در افزایش3
 درجه سانتیگراد منتشر شوند. 1,5شده از حداکثر  بندي هاي درجه هوا بایستی در افزایش wet bulb. دماهاي 4
 شود. جزء اعمال می . تنها بر نقطه طراحی و نه بر نقاط بار5
بندي  با فشار اتمسفري درجه Fشده مطابق با پیوست  گیري هاي آزمایشی اندازه کیلوپاسکال. داده 104,8تا  79,70ي  . فشار اتمسفري در گستره6

 کاربري اصالح خواهند شد.
 است.  اواپراتور مطابق با واحد ظرفیت . سرعت جریان اصلی7

هاي کاربري منتشرشده بایستی از رابطه استاندارد بین ارتفاع هندسی  بندي رجهبراي این استاندارد، د 5,3,1

باالي میانگین سطح دریا و فشار اتمسفري استفاده کنند. هدف ما این است که اجازه دهیم که 

نوسانات آب و هواي  تاسیسات بدون در نظر گرفتن هاي کاربري چیلر بر مبناي ارتفاع در محل بندي درجه

هاي آزمایش بایستی بر مبناي فشار اتمسفري در  فشار اتمسفري منتشر شوند. با این حال، داده محلی بر

 زمان آزمایش اصالح شوند.

درصد بار نسبی نسبت  25و  50، 75، 100ي سرمایش آب بایستی در چیلرهاهاي بار جزء.  بندي درجه 5,4

بندي شوند. براي چیلرهاي قادر  درجه 3 به ظرفیت تبرید خالص بار کامل در شرایط تعریف شده در جدول

 باشند. هاي بار جزء تنها براي عملیات وجه سرمایش موردنیاز می بندي به کار در چندین وجه، درجه
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 مورد زیر ارائه شوند. 4بندي بار جزء وجه  سرمایش بایستی در یک یا چند مورد از  نقاط درجه

a. IPLV.SI  5,4,1و روش تعریف شده در بخش  3بر مبناي شرایط تعریف شده در جدول 

b. NPLV.SI  و روش بخش  3تنها کندانسور خنک شده با آب. بر مبناي شرایط تعریف شده در جدول

5,4,1 

c. هاي بار جزء مجزاي مناسب براي محاسبه  داده نقطهIPLV.SI  یاNPLV.SI  3مطابق تعریف جدول 

d. که  5,4,2ف شده در بخش و روش تعری 2بندي جدول  هاي جز در حد درجه دیگر نقطه داده

نبایستی  NPLV.SIو نه  IPLV.SIسازد. نه  را برآورده نمی 3جدول  4و  3هاي  نیازهاي پاورقی

 براي چنین نقاطی محاسبه شوند.

ي بازیابی حرارت سرمایش آب ممکن است به صورت چیلرهاگرمایش آب و هیت پمپ ي چیلرهانکته: 

نبایستی براي چنین  NPLV.SIو نه  IPLV.SIندي شوند. نه ب اختیاري در نقاط بار جزء مجزایی درجه

 نقاطی محاسبه شوند.

ي سرمایش آب پوشش داده شده توسط این استاندارد، چیلرهابار جزء. براي  عملکردتعیین  5,4,1

IPLV.SI  یاNPLV.SI :بایستی به صورت زیر محاسبه شوند 

a . 3رصد نقطه بار در شرایط تعیین شده در جدول د 25و  50، 75، 100راندمان انرژي بار جزء را در 

 تعیین کنید.

b از معادله زیر براي محاسبه .IPLV.SI  یاNPLV.SI شده با  بندي براي واحدهاي درجهCOPR 

 استفاده کنید.

 
 که در آن داریم:
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را مشاهده کنید.  Dپیوست  NPLV.SIیا  IPLV.SIو مثال محاسبه  7براي مشتق معادله  5,4,1,1

ترین انواع ساختمان و عملیات با استفاده از  از رایج  شده گیري گیري بر مبناي میانگین اندازه رایب اندازهض

 باشند. شهر ایاالت متحده با و بدون اکونومایزرهاي هوا می 29میانگین آب و هوا در 

 بندي . شرایط بار جزء براي درجه3جدول 

 
 نکات:

باشند در این صورت ممکن است بجاي دماهاي  3شده در جدول  سط سازنده بیشتر از موارد تعییناگر کمینه دماهاي توصیه شده تو. 1
بندي فعال باشد در این صورت آزمایشات بایستی در دمایی اجرا شوند که  شده باشند. اگر کنترل ارتفاع فشاري در زیر دماي درجه تعیین

 آن، کنترل ارتفاع فشاري فعال است. بیشتر ازدر 
 اصالح کنید. C3.3.4ي توصیف شده در بخش  گیري را با استفاده از روش محاسبه یرش ضریب رسوب. پذ2
 ثابت حفظ شوند. 1هاي جریان بایستی در مقادیر بار کامل براي شرایط بار جزء مطابق جدول  . نرخ3
درصد  50در  19درصد بار تا  100خب در منت EWT. براي دماهاي آب کندانسور ورودي بار جزء، دما بایستی به صورت خطی از میزان 4

 درصد بار حفظ شود.  0تا  50براي  19و ثابت در 
 را براي محاسبه دماها در هر نقطه که لیست نشده، مورد ارجاع قرار دهید. 14تا  10. معادالت 5

 )EDBهواي ورودي ( dry bulbدماي  5,1
 )EWTدماي آب ورودي ( 5,2
 )EWB( هواي ورودي wet bulbدماي  5,3
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 شدگی با هوا) کمپرسور (براي خنک dischargeدماي  5,4
 شدگی با آب یا تبخیر) کمپرسور (براي خنک dischargeدماي  5,5

شده بایستی  گیري هاي اندازه باشند. داده هاي واحد خنک شده با هوا و تبخیر در شرایط اتمسفري استاندارد می بندي . درجه6
 اصالح شوند.  Fمطابق پیوست  kPa 101.33 براي فشار اتمسفري استاندارد

درصد  25و  50، 75، 100دارد که راندمان واحد در  ملزم می NPLV.SIیا  IPLV.SIبندي  درجه 5,4,1,2

یا  50، 75تعیین شود. اگر واحد به دلیل منطق کنترل ظرفیت خود نتواند در ظرفیت  3در شرایط جدول 

د بایستی در نقاط بار دیگر کار کند و این موارد با رسم راندمان در درصد کار کند در این صورت این واح 25

درصد بایستی از  25یا  50، 75هاي بار  شوند. راندمان هاي خط مستقیم درصد بار تعیین می مقابل بخش

ها نبایستی بکار برده شود. نقطه ظرفیت چیلر واقعی برابر یا کمتر از  یابی داده برون منحنی تعیین شوند.

بندي  ها بکار برده شود. نقاط ظرفیت نزدیک به بار درجه بندي موردنیاز بایستی براي طرح داده طه درجهنق

درصد باشد در این صورت  33بایستی بکاربرده شوند. به عنوان مثال، اگر کمینه ظرفیت واقعی برابر با 

. براي نقاط آزمیاشی که در درصد بکار برد 25درصد و نه  50توان براي تعیین نقطه ظرفیت  منحنی را می

بایستی بر مبناي درصد بار جزء  IPLV.SIشوند، دماي کندانسور براي تعیین  درصد اجرا نمی 25و  50، 75

باشد. به عنوان مثالف براي نقطه  12تا  8شده براي نقطه آزمایش واقعی با استفاده از معادالت  گیري اندازه

 29,60درصد، دماي هواي ورودي براي آزمایش بایستی  83آزمایش چیلر خنک شده با هوا در ظرفیت 

 درجه سانتیگراد باشد.

 
 IPLV.SI. دماي کندانسور بار جزء براي 1شکل 

بایستی  IPLV.SIشده با هوا در شرایط بار جزء  ) براي کندانسور خنکEDBهواي ورودي ( dry bulbدماي 

 استفاده کند: 8از معادله 
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بر مبناي  EDBي دماي  شده توسط هوا، معیار بار بکاررفته براي محاسبه خنکنکته: در مورد چیلرهاي 

 شده پس از استفاده از ضریب اتمسفري است.  ظرفیت اصالح

بایستی از معادله  IPLV.SIشده با آب براي شرایط بار جزء  ) براي کندانسور خنکEWTدماي آب ورودي (

 استفاده کند: 9

 
بایستی از  IPLV.SIراي کندانسور خنک شده با تبخیر در شرایط بار جزء هواي ورودي ب wet bulbدماي 

 استفاده کند: 10معادله 

 
 IPLV.SI) براي واحد خنک شده  با آب بدون کندانسور در شرایط بار جزء SDTشده ( ي اشباع دماي تخلیه

 استفاده کند. 11بایستی از معادله 

 
 IPLV.SIه با آب یا تبخیر بدون کندانسور در شرایط بار جزء ) براي واحد خنک شدdischarge  )SDTدماي 

 استفاده کند: 12bیا  12aبایستی از معادله 

 
نقطه ظرفیت تخلیه بار کرد در این صورت واحد بایستی در حداقل گام  75یا  50، 25اگر واحد را نتوان به 

نقطه درصد اجرا شود. در  75یا  50، 25براي  3تخلیه در آب ورودي کندانسور یا دماي هوا بر مبناي جدول 

 این صورت، راندمان بایستی با استفاده از معادله زیر تعیین شود:

 
COPtest  همان راندمان در شرایط آزمایشی است وCD  ضریب تجزیه براي احتساب چرخش کمپرسور

 هاي کمتر از کمینه گام ظرفیت است. براي ظرفیت
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CD زیر محاسبه شود: بایستی با استفاده از معادالت 

 
 ضریب بار محاسبه شده با استفاده از معادله زیر است: LFکه در آن 

 
بندي  شده یا محاسبه شده است که از آن نقاط درجه گیري ظرفیت واحد بار جزء همان ظرفیت واحد اندازه

 شوند. استاندارد تعیین می

 حدهاي کنترل ظرفیت پیوستهبراي وا IPLV/NPLVي  روندها براي آزمایش و محاسبه 5,4,1,3

اي و ظرفیت  براي واحدهاي کنترل شده با ظرفیت کامالً پیوسته یا واحدهاي با ترکیبی از ظرفیت مرحله

 بندي محاسبه شود. هاي درجه هاي آزمایش یا داده بایستی با استفاده از داده IPLV/NPLVپیوسته، 

براي اصالح ظرفیت تبرید واحد ارائه شوند و این امر  اي دستی براي اهداف آزمایش، واحدها بایستی با وسیله

 با اصالح ظرفیت کمپرسور ظرفیت متغیر یا مراحل ظرفیت تبرید صورت گیرد.

 هاي ترتیبی زیر بایستی دنبال شوند: گام

هاي سازنده شامل تنظی مراحل تبرید براي هر یک از  . واحد بایستی مطابق با دستورالعمل1گام  5,4,1,3,1

 درصد پیکربندي شود. 25و  50، 75، 100بندي بار درصد  ه درجهنقط 4

، 100بندي بار  تنظیم شود که توسط درصد درجه 3دماي ورودي کندانسور بایستی مطابق با نیازهاي جدول 

اگر واحد با فعال باشد.  12مطابق  جدول شود و در حدهاي دمایی موردنیاز  درصد تعیین می 25و  75، 50

عدم شده عمل کند که منجر به  رتفاع فشاري در طول آزمایش در دماي کندانسور تعیینبودن کنترل ا

شود در این صورت دماي کندانسور بایستی تا جایی افزایش یابد که  قابلیت حفظ شرایط آزمایش پایدار می

 چرخش، رخ ندهد.

شار اتمسفري با سپس ظرفیت و راندمان براي چیلرهاي خنک شده توسط هوا و تبخیر بایستی براي ف

 شده با آب وجود ندارد. تنظیم شود. هیچ اصالحی براي چیلرهاي خنک Fاستفاده از روندهاي پیوست 
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درصد وجود 2 تلرانسبندي مطلوب باشد و  ها براي کمترین میزان ظرفیت در باالي بار نقطه درجه اگر داده

 تنظیم شود. 14ي  استفاده از معادله اي با سیکلداشته باشد در این صورت راندمان بایستی براي کاهش 

درصد با  25و  75، 100بندي بار  شده براي هر یک از نقاط درجه . زمانی که راندمان اصالح4گام  5,4,1,3,4

ي  بایستی با استفاده از معادله IPLV.SI/NPLV,SIتنظیم شود، در این صورت  3یا  2، 1هاي  استفاده از گام

 محاسبه شود.  7

شده توسط گام ظرفیت  براي واحدهاي کنترل IPLV/NPLVي  ندها براي آزمایش و محاسبهرو 5,4,1,4

 گسسته

شده با گام ظرفیت گسسته شامل واحدهایی با تنها یک مرحله ظرفیت،  براي واحدهاي کنترل

IPLV.SI/NPLV.SI بندي بدست آمده با  هاي درجه هاي آزمایشی و یا داده بایستی با استفاده از داده

 فاده از روندهاي زیر محاسبه شود.است

مراحل ظرفیت  ظرفیت تبرید واحد با واحد میبایست به صورت دستی تهیه شود تا براي اهداف آزمایش،

 .تعریف شده ارز طرف سازنده مطابقت داشته باشد. تبرید

 هاي ترتیبی زیر بایستی دنبال شوند: گام

هاي سازنده شامل تنظیم مراحل تبرید براي هر یک از  مل. واحد بایستی مطابق با دستورالع1گام  5,4,1,4,1

 درصد پیکربندي شود. 25و  50، 100و75بندي از  نقطه بار درصد درجه 4

بندي  تنظیم شود که به وسیله درصد بار درجه 3دماي ورودي کندانسور بایستی مطابق با نیازهاي جدول 

باشد. اگر واحد  12ي موردنیاز مطابق با جدول شود و در حدهاي دما درصد تعیین می 25و  75، 50، 100

ازمایش در دماي کندانسور عمل کند در این صورت دماي کندانسور  با کنترل ارتفاع فشاري فعال در طول

 بایستی تا میزانی افزایش یابد که چرخش رخ ندهد.

بندي در حداقل مرحله،  درصد نقطه درجه 25یا  50، 75. اگر واحد را نتوان به هیچ یک از 3گام  5,4,1,4,3

 تخلیه بار کرد در این صورت واحد در حداقل مرحله ظرفیت براي هر یک از نقاط آزمایشی عمل خواهد کرد.
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 25یا  50، 75بندي  با استفاده از بار درصد درجه 3دماي ورودي کندانسور بایستی مطابق با نیازهاي جدول 

اگر واحد با کنترل ارتفاع  خواهد بود. 12طابق جدول درصد تنظیم خواهد شد و در حد دماي موردنیاز م

ازمایش در دماي کندانسور عمل کند در این صورت دماي کندانسور بایستی تا میزانی  فشاري فعال در طول

 افزایش یابد که چرخش رخ ندهد.

 سپس ظرفیت و راندمان براي چیلرهاي خنک شده توسط هوا و تبخیر بایستی براي فشار اتمسفري با

 تنظیم شود. Fاستفاده از روندهاي پیوست 

 تنظیم شود. 14ي  با استفاده از معادله سیکلدر این صورت راندمان بایستی براي کاهش 

 25و  50، 75، 100بندي بار  شده براي هر یک از نقاط درجه . زمانی که راندمان اصالح4گام  5,4,1,4,4

بایستی با استفاده از  IPLV.SI/NPLV.SIود در این صورت تعیین ش 3یا  2، 1هاي  درصد با استفاده از گام

 محاسبه شود. 7معادله 

 باشند. می IPLV.SI/NPLV.SIهایی از محاسبات  محاسبات نمونه. موارد زیر مثال 5,4,1,5

 . 1مثال  5,4,1,5,1

 شده توسط آب است که داراي کنترل ظرفیت متناسب است و ممکن چیلر یک چیلر گریز از مرکز خنک

و راندمان  kW 1750ي بار کامل  شده بندي درصد تخلیه شود. چیلر داراي ظرفیت درجه 25است به کمتر از 

 IPLV.SIي  براي محاسبه 3است. واحد ممکن است در شرایط موردنیاز در جدول  W/W 0.610بار کامل 

شده توسط  احد خنکدهد. چون که این یک و نتایج آزمایشی بدست آمده را نشان می 4Aاجرا شود. جدول 

 آب است از این رو هیچ اصالحی نباید براي فشار اتمسفري صورت گیرد.

 1براي نتایج آزمایش مثال  IPLV.SIچیلر.  عملکرد. 4Aجدول 
راندمان 

W/W 
توان 

 شده  گیري اندازه
Kw 

کندانسور 
هدف 

EWT C 

تفاوت از 
ظرفیت 
 هدف %

درصد بار 
 شده گیري اندازه

ظرفیت خالص 
شده  یريگ اندازه

kW 

ظرفیت 
 kWهدف 

درصد بار 
بندي  درجه

 هدف %

شماره 
 آزمایش

6,075 296,6 30,00 2,97 103,0 1802 1750 100,0 1 
6,780 196,6 24,50 1,17 76,17 1333 1313 75,0 2 
6,618 140,7 19,70 3,20 53,20 931,0 875,0 50,0 3 
6,379 131,1 19,00 2,20- 47,80 836,5 875,0 50,0 4 
4,667 97,50 19,00 1,00 26,00 455,0 437,5 25,0 5 
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به صورت مستقیم بکار برد زیرا که  IPLV.SIبار کامل  Aتوان براي نقطه درجه بندي  را می 1آزمایش 

را نیز  2مجاز است. آزمایش  +%5 تلرانساست که در آن  11مطابق جدول  درصد هدف و 3ظرفیت در 

توان  را نمی 3درصد ظرفیت هدف است. آزمایش  2بکار برد زیرا که در  B توان براي نقطه درجه بندي می

% است. 50درصد بیشتر از بار موردنیاز  3,2بکار برد زیرا که ظرفیت  Cبندي  مستقیماً براي نقطه درجه

درصد را بدست آورد اما براي این مورد تصمیم گرفته  2تا ظرفیت در توان انجام داد  آزمایش دیگري را می

توان  را می 5یابی استفاده کرد. آزمایش  شده بود تا آزمایش ظرفیت کمتر را انجام داد و سپس از درون

درصد بار  25درصد از ظرفیت هدف براي  1بکار برد زیرا که ظرفیت در  Dبندي  مستقیماً براي نقطه درجه

بکار  IPLV.SIبراي محاسبه بندي را مشاهده کرد که بعداً  هاي نقطه درجه توان داده است. در زیر، می

 روند.  می

 1مثال  IPLV.SI. محاسبات 4Bجدول 

 

داده نشان  A,B,C,Dبندي  بندي براي نقاط درجه هاي درجه در زیر با استفاده از داده IPLV.SIمحاسبات 

 شوند. می

 
 2مثال  5,4,1,5,2

خنک شده با آب است که داراي کنترل ظرفیت متناسب است. این واحد را چیلر یک چیلر گریز از مرکز 

درصد تخلیه کرد و  27,7توان تا  درصد بکار برد اما تنها می 50و  75، 100بندي بار  توان در نقاط درجه می

توان  W/Wراندمان  توضیح
شده  گیري اندازه

kW 

ظرفیت خالص 
شده  گیري اندازه

kW 

بندي  درصد درجه
 هدف

 بندي نقطه درجه

استفاده  1مستقیماً از نقطه آزمایش 
 کنید

6,075 296,6 1802,0 100,0 A 

استفاده  2ه آزمایش مستقیماً از نقط
 کنید

6,780 196,6 1333,0 75,0 B 

 C 50,0 - - 6,467 یابی کنید. را درون 4و  3آزمایش 

استفاده  5مستقیماً از نقطه آزمایش 
 کنید

4,667 97,50 455,0 25,0 D 
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و  2730kWبندي تمام بار  اجرا کرد. این چیلر داراي ظرفیت درجهتوان  را نمی Dنقطه آزمایش موردنیاز 

درجه سانتیگراد دماي  32است. شرایط کندانسور در طراحی تمام بار شامل  W/W5,560راندمان تمام بار 

از باشد. چون که این واحد یک واحد قابل پیکربندي است  درجه دماي آب خروجی می 36,70آب ورودي با 

بکار  NPLV.SIبا شرایط  NPLVنبایستی بکار رود و در عوض معیار  IPLV.SIبندي  رجهاین رو معیار د

درجه تا  32، دماي کندانسور بایستی از شرایط بار کامل NPLV.SIرفته بود. توجه کنید که براي آزمایش 

درصد تغییر کند و سپس ثابت بماند. چون که این یک دستگاه  خنک شده با آب است از این رو  19

هاي آزمایشی بدست آمده به عنوان بخشی از  هیچگونه اصالح فشار اتمسفري موردنیاز نیست. در زیر داده

 شود. آزمایش تاییدسازي نشان داده می

 2براي نتایج آزمایش مثال   NPLV.SIچیلر،  عملکرد. 5Aجدول 
راندمان 

W/W 
توان 

 شده  گیري اندازه
Kw 

کندانسور 
هدف 

EWT C 

تفاوت از 
ظرفیت 

 دف %ه

درصد بار 
 شده گیري اندازه

ظرفیت خالص 
شده  گیري اندازه

kW 

ظرفیت 
هدف 

kW 

درصد بار 
بندي  درجه

 هدف %

شماره 
 آزمایش

5,375 507,9 32,00 0,5 100,5 2743 2730 100,0 1 
6,461 316,9 25,50 1,0 76,0 2075 2048 75,0 2 
7,447 183,3 19,00 0,2- 49,8 1360 1365 50,0 3 
5,451 125,2 19,00 2,7 27,7 755,9 682,5 25,00 4 

 

 11مجاز مطابق جدول  تلرانسه بار کامل بود از این رو در شد بندي درصد ظرفیت درجه 0,5در  1آزمایش 

بکار  Aبندي  براي نقطه درجه NPLV.SIتوان مستقیماً در محاسبات هاي آزمایشی را می بود بنابراین داده

قابل  Bدرصد از این رو مستقیماً براي نقطه درجه بندي  75یت نقطه بار درصد ظرف 1در  2برد. جدول 

بندي  درصد ظرفیت نقطه بار است از این رو مستقیماً براي نقطه درجه -0,2نیز در  3استفاده است. آزمایش 

C  ن توا ترین قابلیت تخلیه ظرفیت انجام شده بود از این رو نمی در پایین 4قابل استفاده است. آزمایش

ترین نقطه ظرفیت است از این رو قابل قبول نیست تا از  مستقیماً بکار برده شود. چون که این پایین

یابی به  درصد موردنیاز است. درون 25 بیشتر و کمتراز بندي یابی استفاده کرد که در آن نقطه درجه درون

، یک ضریب تجزیه بایستی بر Dدي ي این استاندارد مجاز نیست. از این رو براي تعیین نقطه درجه بن وسیله
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چرخد. محاسبات براي  % می25شده اعمال شود تا واحدي را بازتاب داد که در نقطه بار  گیري راندمان اندازه

NPLV.SI شوند. در زیر نشان داده می 

 
 

 

 

 2مثال  NPLV.SI. محاسبات 5Bجدول 
راندمان  توضیح

W/W 
CD LF  توان

شده  گیري اندازه
kW 

 ظرفیت خالص
شده  گیري اندازه

kW 

درصد 
بندي  درجه

 هدف

نقطه 
 بندي درجه

 A 100,0 2742,6 507,9 - - 5,400 استفاده کنید 1مستقیماً از آزمایش 

 B 75,0 2075,5 316,9 - - 6,549 استفاده کنید 2مستقیماً از آزمایش 

 C 50,0 1359,9 183,3 - - 7,419 استفاده کنید 3مستقیماً از آزمایش 

 D 25,0 - - 0,9029 1,0126 5,520 استفاده کنید CDبا  4مایش از آز

 است: 4بندي  اي از محاسبات براي تجزیه آزمایش درجه قسمت زیر خالصه

 
توان محاسبه  را می NPLV.SI، در این صورت A,B,C,Dیعنی  NPLV.SIبندي  نقطه درجه 4ها براي  با داده

 کرد.

 
 3مثال  5,4,1,5,3

هاي آزمایش زمانی اجرا شده بودند که فشار  است. داده kW 528شده با هوا در  کچیلر یک چیلر خن

 COPR =3.063با  521.7kWي تمام بار برابر با  شده گیري بود. ظرفیت اندازه kPa 99.420اتمسفري برابر با 

W/W 522.5شده برابر با  است. پس از اصالح اتمسفري با شرایط سطح دریا، ظرفیت تنظیمkW  با

COPR=3.075 درصد  15مرحله کنترل ظرفیت است و ممکن است تا حداقل  10باشد. این واحد داراي  می

بندي موردنیاز است.  هاي نقطه درجه ي داده مرحله از کنترل ظرفیت براي محاسبه 7بار تخلیه شود. تنها 
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بندي مطلوب بایستی  درجه یابی به نقطه ترین نقاط ظرفیت درون دارند که نزدیک روندهاي استاندارد ملزم می

هاي آزمایش  دادهتوان بکار برد. در زیر  بکار روند. نقاط ظرفیت بزرگتر یا کوچکتر از مراحل دیگر را نمی

روند. چون که  بکار می IPLV.SIیابی و محاسبه  شود که براي درون نقطه نشان داده می 7بدست آمده براي 

ش بایستی با فشار اتمسفري استاندارد آزمای عملکردرو  ط هوا است از اینشده توس این یک چیلر خنک

101.33kPa  با استفاده از روندهاي پیوستF  6اصالح شود. در جدولA هاي آزمایشی و اصالحات براي  داده

 شوند.  فشار اتمسفري نشان داده می

 3براي نتایج آزمایش مثال  OPLV.SIچیلر،  عملکرد. 6Aجدول 
EDB 
 هدف 

C 

اختالف از 
فیت ظر

 هدف %

راندمان 
شده  اصالح

W/W 

تفاوت 
از 

ظرفیت 
هدف 

% 

ظرفیت 
شده  اصالح

kw 

ضریب 
اصالح 
 راندمان

ضریب 
اصالح 
 ظرفیت

راندمان 
شده  گیري اندازه

W/W 

مجموع توان 
شده  گیري اندازه

kW 

ظرفیت خالص 
شده  گیري اندازه

kW 

ظرفیت 
هدف 

kW 

درصد بار 
بندي  درجه

 هدف %

شماره 
 آزمایش

35,00 1,03- 98,97 3,08 522,5 1,0039 1,0017 3,063 170,3 521,7 528,0 100,0 1 
29,60 8,12 83,12 3,49 438,9 1,0033 1,0014 3,484 125,8 438,2 369,0 75,0 2 
25,58 4,45- 70,55 3,98 372,5 1,0028 1,0012 3,966 93,8 372,1 396,0 75,0 3 
20,60 4,98 54,98 4,35 290,3 1,0022 1,0009 4,341 66,8 290,0 264,0 50,0 4 
16,41 8,10- 41,90 4,47 221,2 1,0016 1,0007 4,646 49,5 221,1 264,0 50,0 5 
13,00 5,15 30,15 4,40 159,2 1,0012 1,0005 4,391 36,2 159,1 132,0 25,0 6 
13,000 10,00- 15,00 4,17 79,2 1,0006 1,0003 4,166 19,0 79,2 132,0 25,0 7 

با  kPa 99.420ها بایستی براي فشار اتمسفري  ، دادهIPLV.SIها براي محاسبه  قبل از استفاده از داده

در زیر به عنوان مثالی از محاسبات اصالح  2اصالح شوند. محاسبات براي نقطه آزمایش  Fاستفاده از پیوست 

 شوند. اتمسفري نشان داده می
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بندي  دهد که براي تعیین نقاط درجه محاسباتی را نشان می 6B گیرند، جدول زمانی که اصالحات صورت می

 گیرند. صورت می

 

 3مثال  IPLV.SI. محاسبات 6Bجدول 
راندمان  توضیح

W/W 
CD LF  توان

شده  گیري اندازه
kW 

ظرفیت خالص 
شده  گیري اندازه

kW 

درصد 
بندي  درجه

 هدف

نقطه 
 بندي درجه

 A 100,0 521,7 170,3 - - 3,075 استفاده کنید 1مستقیماً از آزمایش 

 B 75,0 - - - - 3,806 یابی کنید را درون 3و  2آزمایش 

 C 50,0 - - - - 4,396 یابی کنید را درون 5و  4آزمایش 

 D 25,0 - - - - 4,319 یابی کنید را درون 7و  6آزمایش 

درصد ظرفیت است از این  -5از موردنی  تلرانستوان بکار برد. در  را می 1ش ، آزمایAبندي  براي نقطه درجه

، B,C,Dبندي  بکار برد. براي نقاط درجه Aبندي نقطه  توان براي راندمان درجه شده را می رو راندمان اصالح

ترین  سازد. نزدیک یابی را مقدور می است که درون +%2ظرفیت سنجش بزرگتر یا کمتر از بار موردنیاز 

بندي  توان در نقاط درجه روند. به دلیل این واقعیت که چیلر نمی بندي بکار می مراحل ظرفیت به نقاط درجه

ورودي هدف استفاده کنید. از دماهاي  dry bulbبراي تعیین دماي  8مطلوب عمل کند از این رو از معادله 

بندي  استفاده کنید. از این رو براي درجه E2در جدول  تلرانسهدف هنگام ارزیابی معیارهاي  هواي خروجی

یابی خطی مشابهی براي نقطه  شده و درون اصالح 3و  2یابی خطی با استفاده از آزمایش  ، درونBنقطه 

 رود.  بکار می Dو  Cبندي  درجه

 

 بندي یابی نقطه درجه . درون2شکل 
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 شود. درصد نشان داده می D 25یابی خطی در زیر براي محاسبه نقطه  مثالی از درون

 
بندي  یابی براي نقطه درجه شده از درون هاي تعیین تفاده از راندمانتوان با اس را می IPLV.SIسپس 

A,B,C,D .بکار برد 

 
 4مثال  5,4,1,5,4

باشیم. ظرفیت  می kW 387براي این مثال، ما داراي چیلر خنک شده توسط هوا در ظرفیت بار کامل 

از اصالح اتمسفري با شرایط  است. پس COP 2.802 W/Wبا  kW387,7ي تمام بار برابر با  شده گیري اندازه

با بار کامل  389.3kW، ظرفیت برابر با kPa 97.910شده از  گیري سطح دریا براي فشار اتمسفري اندازه

2.829 W/W  درصد است.  25مرحله ظرفیت است و مرحله آخر ظرفیت بیشتر از  3است. این واحد داراي

شوند. در این جدول، همچنین اصالحات براي  می نشان داده 7Aدر جدول  IPLV.SIآزمایشات براي تایید 

 شود. فشار اتمسفري نشان داده می

 4براي نتایج آزمایش مثال  IPLV.SIچیلر.  عملکرد. 7Aجدول 
EDB 
 هدف 

C 

اختالف 
از 

ظرفیت 
 هدف %

راندمان 
شده  اصالح

W/W 

تفاوت از 
ظرفیت 
 هدف %

ظرفیت 
شده  اصالح

kw 

ضریب 
اصالح 
 راندمان

ضریب 
اصالح 

 فیتظر

راندمان 
شده  گیري اندازه

W/W 

مجموع توان 
شده  گیري اندازه

kW 

ظرفیت خالص 
شده  گیري اندازه

kW 

ظرفیت 
هدف 

kW 

درصد بار 
بندي  درجه

 هدف %

شماره 
 آزمایش

35,00 0,60 100,60 2,829 389,3 1,0096 1,0042 2,802 138,1 387,7 387,0 100,0 1 
26,14 2,69- 72,31 3,76 279,8 1,0069 1,0030 3,736 77,70 279,0 290,3 75,0 2 
16,23 8,66- 41,34 4,98 160,0 1,0040 1,0017 4,962 39,00 159,7 193,5 50,0 3 
16,55 17,5 42,35 2,38 163,9 1,0041 1,0018 2,366 40,90 163,6 96,8 25,0 4 

 

شده در  ا که ظرفیت اصالحبار کامل است زیر Aبندي  یک آزمایش قابل قبول براي نقطه درجه 1آزمایش 

و  2است. آزمایشات  11تعریف شده در جدول  تلرانس -%5 بیشتر ازشده و  بندي درصد از ظرفیت درجه 0,6

یابی موردنیاز است. چون که  درصد براي نقاط بار جزء نیستند از این رو درون 2قابل قبول  تلرانسدر  3

درجه اجرا شده  16,23در کمینه تخلیه در  3آزمایش  درصد تخلیه شود و چون که 25تواند به  واحد نمی
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درجه انجام شده بود و سپس این نقطه همراه  16درصد از دماي مجاور  25بود از این رو آزمایش دیگري در 

در  IPLV.SIدرصد را محاسبه کرد. محاسبات براي  D 25بندي  رود تا نقطه درجه با ضریب تجزیه بکار می

 شود.  نشان داده می 7Bجدول 

 4مثال  IPLV.SI. محاسبات 7Bجدول 
راندمان  توضیح

W/W 
CD LF  توان

شده  گیري اندازه
kW 

ظرفیت خالص 
شده  گیري اندازه

kW 

درصد 
بندي  درجه

 هدف

نقطه 
 بندي درجه

 A 100,0 387,7 138,1 - - 2,829 استفاده کنید 1مستقیماً از آزمایش 

 B 75,0 - - - - 3,673 یابی کنید را درون 2و  1آزمایش 

 C 50,0 - - - - 4,640 یابی کنید را درون 3و  2آزمایش 

 D 25,0 - - 0,5904 1,0533 2,255 استفاده کنید CDرا با  4آزمایش 

 

 Bبندي  یابی نقطه درجه براي درون 2و  1رود. آزمایش  بکار می Aبندي  مستقیماً براي نقطه درجه 1جدول 

، Dبندي  روند. براي نقطه درجه بکار می Cبندي  یابی نقطه درجه راي درونب 4و  3روند و آزمایش  بکار می

شود تا چرخش مرحله آخر ظرفیت را در نظر  اعمال می 4ي جدول  شده ضریب تجزیه بر راندمان اصالح

 گرفت.

 بندي یابی براي نقطه درجه از درونشده  هاي تعیین توان با استفاده از راندمان را می IPLV.SIسپس 

A,B,C,D .بکار برد 

 
 5مثال  5,4,1,5,5

است.  4,500خنک شده با آب با راندمان تمام بار  kW 53براي این مثال، چیلر یک چیلر جابجایی مثبت 

بندي براي نقاط  هاي درجه بایستی بکار رود تا داده CDمرحله ظرفیت دارد از این رو ضریب ظرفیت  1تنها 

توان در بار کامل اجرا کرد از این رو اطالعات  ر برد. واحدها را تنها میدرصد را بکا 25و  50، 75بندي  درجه

درجه سانتیگراد دماي اب کندانسور ورودي براي نقطه  50/2بیشتري موردنیاز است و واحد در  عملکرد

عمل خواهد  Dو  Cبندي  درجه سانتیگراد آب ورودي کندانسور براي نقطه درجه 19و در  Bبندي  درجه

درجه سانتیگراد از این رو بار برابر  19درصد برابر با  25و  50بندي  ي اب کندانسور براي نقاط درجهکرد. دما
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موردنیاز  IPLV.SIبندي  هاي درجه نقطه آزمایش براي تولید داده 3درصد است از این رو تنها  50یا کمتر از 

چون که این واحد خنک شده  است. توجه کنید 8Aاست. چیلر داراي اطالعات آزمایش زیر مطابق جدول 

 با آب است از این رو هیچگونه اصالح فشار اتمسفري موردنیاز نیست.

 5براي نتایج آزمایش مثال  IPLV.SIچیلر.  عملکرد. 8Aجدول 
راندمان 

W/W 
توان 

 شده  گیري اندازه
Kw 

کندانسور 
هدف 

EWT C 

تفاوت از 
ظرفیت 
 هدف %

درصد بار 
 شده گیري اندازه

ظرفیت خالص 
شده  گیري ندازها

kW 

ظرفیت 
هدف 

kW 

درصد بار 
بندي  درجه

 هدف %

شماره 
 آزمایش

4,543 11,9 35,00 2,00 102,0 54,1 53,0 100,0 1 
5,767 10,6 24,50 40,33 115,33 61,1 39,8 75,0 2 
6,191 11,3 19,00 82,00 132,00 70,0 26,5 50,0 3 

 تلرانسرا که داراي ظرفیت بیشتري از بکار برد زی Aي بند توان براي نقطه درجه را می 1نقطه آزمایش 

، ضرایب تجزیه بایستی بر نتایج B,C,Dبندي  است. براي نقاط درجه 11ظرفیت تعریف شده در جدول 

نشان داده  8Bدر زیر در جدول  IPLV.SIبندي  درجه هاي نقطه ها اعمال شوند. داده بندي آزمایش درجه

 شوند. می

 5مثال  IPLV.SI. محاسبات 8Bجدول 
راندمان  توضیح

W/W 
CD LF  توان

شده  گیري اندازه
kW 

ظرفیت خالص 
شده  گیري اندازه

kW 

درصد 
بندي  درجه

 هدف

نقطه 
 بندي درجه

 A 100,0 54,1 11,9 - - 4,543 استفاده کنید 1مستقیماً از آزمایش 

 B 75,0 - - 0,6503 1,0455 6,029 استفاده کنید 2مستقیماً از آزمایش 

 C 50,0 - - 0,3788 1,0808 6,691 استفاده کنید 3مستقیماً از آزمایش 

 D 25,0 - - 0,1894 1,1054 6,844 استفاده کنید CDرا با  4آزمایش 

بندي  یابی براي نقطه درجه شده از درون هاي تعیین توان با استفاده از راندمان را می IPLV.SIدر این صورت، 

A,B,C,D .بکار برد 

 
 

 

 6مثال  5,4,1,5,6

است. ظرفیت  200tongدر   شده با هوا با تخلیه بار پیوسته براي این مثال، چیلر یک چیلر خنک

است. بعد از اصالح اتمسفري با  2,851تمام بار  COPRبا  kW 704ي تمام بار برابر با  شده گیري اندازه
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شده و  گیري اندازه عملکرداست.  2,915تمام بار  COPRبا  kW 701,0شرایط سطح دریا، ظرفیت برابر با 

شوند. فشار اتمسفري  نشان داده می 9Aشده براي نقاط آزمایش بار کامل و جزء در جدول  اصالح

 بود. kPa 93.080شده در طول آزمایش برابر با  گیري اندازه

 

 

 

 6براي نتایج آزمایش مثال  IPLV.IP –چیلر  عملکرد. 9Aجدول 
EDB 
 هدف 

C 

اختالف 
از 

 ظرفیت
 هدف %

راندمان 
شده  اصالح

W/W 

تفاوت از 
ظرفیت 
 هدف %

ظرفیت 
شده  اصالح

kw 

ضریب 
اصالح 
 راندمان

ضریب 
اصالح 
 ظرفیت

راندمان 
شده  گیري اندازه

W/W 

مجموع توان 
شده  گیري اندازه

kW 

ظرفیت خالص 
شده  گیري اندازه

kW 

ظرفیت 
هدف 

kW 

درصد بار 
بندي  درجه

 هدف %

شماره 
 آزمایش

694,1 35,00 0,42- 99,58 2,915 701,0 1,0226 1,0099 2,851 243,5 694,1 100,0 1 
524,8 27,00 0,11 75,11 3,656 528,8 1,0171 1,0075 3,595 146,0 524,8 75,0 2 
352,7 19,00 0,35 50,35 4,101 354,5 1,0115 1,0050 4,054 87,00 352,7 50,0 3 
198,9 13,00 3,33 28,33 3,902 199,44 1,0065 1,0028 3,877 51,30 198,9 25,0 4 

 

شده در  بار کامل بکار برد زیرا که ظرفیت اصالح Aتوان براي نقطه درجه بندي  را می 1شماره آزمایش 

را  2شده است. آزمایش  بندي درصد براي واحد بسته -5برابر با  تلرانسبندي است و  درصد از درجه-0,42

ظرفیت است و همین امر نیز درصد براي  2 تلرانسبکار برد زیرا که در  Bبندي  توان براي نقطه درجه می

توان  را نمی 4بکار برده شود. آزمایش  Cبندي  صحیح است که ممکن است براي نقطه درجه 3براي آزمایش 

از ظرفیت موردنیاز است و چون که کمترین قابلیت  بیشتر % 3,33به طور مستقیم بکار برد زیرا که ظرفیت 

 ستی اعمال شود.تخلیه بار واحد است از این رو ضریب تجزیه بای

 شوند. نشان داده می 9Bبندي در جدول  ي درجه داده محاسبات نقطه

 6مثال  IPLV.SI. محاسبات 9Bجدول 
راندمان  توضیح

W/W 
CD LF  توان

شده  گیري اندازه
kW 

ظرفیت خالص 
شده  گیري اندازه

kW 

درصد 
بندي  درجه

 هدف

نقطه 
 بندي درجه

 A 100,0 694,1 2,915 - - 2,915 استفاده کنید 1مستقیماً از آزمایش 

 B 75,0 524,8 3,656 - - 3,656 استفاده کنید 2مستقیماً از آزمایش 

 C 50,0 352,7 4,101 - - 4,101 استفاده کنید 3مستقیماً از آزمایش 

 D 25,0 198,9 3,902 0,8824 1,0153 3,843 استفاده کنید CDرا با  4آزمایش 
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IPLV.SI بندي  شده از نقطه درجه هاي تعیین ه از راندمانتوان با استفاد را میA,B,C,D .محاسبه کرد 

 
 7مثال  5,4,1,5,7

  W/W3,286کیلووات است. داراي راندمان تمام بار  528این واحد یک چیلر خنک شده با تبخیر با ظرفیت 

شود. فشار  درصد تخلیه بار می 28,01است. این واحد داراي کنترل ظرفیت متناسب است اما تنها تا 

بود. چون که یک دستگاه خنک شده تبخیري است از این  kPa 97.220اتمسفري در طول آزمایش برابر با 

هاي  هاي آزمایشی و داده صورت یگرند. داده Fرو اصالحات براي فشار اتمسفري بایستی مطابق با پیوست 

 شوند.  نشان داده می 10Aاصالح در جدول 

 7براي نتایج آزمایش مثال  IPLV.SIچیلر.  عملکرد. 10Aجدول 

درصد از ظرفیت  0,76بکار برد زیرا که ظرفیت در  Aبندي  توان براي نقطه درجه را می 1آزمایش 

براي نقطه  توان مستقیماً را می 2آزمایش  براي واحد ساخته شده است. ±5 تلرانسبندي شده است و  درجه

هاي  بکار برد زیرا که ظرفیت Cبندي  توان براي نقطه درجه را می 3بکار برد و آزمایش  Bبندي  درجه

درصد  28,01تنها به  4باشند. چون که آزمایش  شده هدف می بندي درصد از بار درجه 2شده در  اصالح

را تعیین  Dبندي  رد تا نقطه درجهصورت گی 4شود از این رو ضریب اصالح بایستی براي آزمایش  تخلیه می

 شوند. نشان داده می 10Bبندي در جدول  هاي نقطه درجه کرد. داده

 

 

 

EDB 
 هدف 

C 

اختالف 
از 

ظرفیت 
 هدف %

راندمان 
شده  اصالح

W/W 

تفاوت 
از 

ظرفیت 
هدف 

% 

ظرفیت 
شده  اصالح

kw 

ضریب 
اصالح 
 راندمان

ضریب 
اصالح 
 ظرفیت

راندمان 
شده  گیري اندازه

W/W 

مجموع توان 
شده  گیري اندازه

kW 

ظرفیت خالص 
شده  گیري اندازه

kW 

ظرفیت 
هدف 

kW 

درصد بار 
بندي  درجه

 هدف %

شماره 
 آزمایش

24,50 0,76 100,76 4,25 532,0 1,0020 1,0009 4,245 125,2 531,5 528,0 100,0 1 
20,50 1,05 76,05 4,75 401,5 1,0015 1,0007 4,746 84,5 401,3 396,0 75,0 2 
17,00 0,98- 49,02 4,52 258,8 1,0010 1,0004 4,517 57,3 258,7 264,0 50,0 3 
13,50 3,01 28,01 3,23 147,88 1,0006 1,0002 3,227 45,8 147,8 132,0 25,0 4 
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 7مثال  IPLV.SI. محاسبات 10Bجدول 
راندمان  توضیح

W/W 
CD LF  توان

شده  گیري اندازه
kW 

ظرفیت خالص 
شده  گیري اندازه

kW 

درصد 
بندي  درجه

 هدف

نقطه 
 بندي درجه

 A 100,0 531,5 4,254 - - 4,254 استفاده کنید 1ایش مستقیماً از آزم

 B 75,0 401,3 4,753 - - 4,753 استفاده کنید 2مستقیماً از آزمایش 

 C 50,0 258,7 4,522 - - 4,522 استفاده کنید 3مستقیماً از آزمایش 

 D 25,0 - - 0,8926 1,0140 3,184 استفاده کنید CDرا با  4آزمایش 

IPLV.SI بندي  شده از نقاط درجه هاي تعیین وان با استفاده از راندمانت را میA,B,C,D .محاسبه کرد 

 
بندي کاربرد. آن دسته از نقاط بار جزء که نیازهاي  درجه بار جزء در محدوده هاي عملکردتعیین  5,4,2

IPLV.SI  یاNPLV.SI اشند بایستی ب 2بندي کاربرد جدول  شرایط درجه نسازند اما در مخدوده را برآورده

 به صورت زیر محاسبه شوند:

از بار درصد مطلوب کار کنند،  +%2 یوسته که ممکن است در ظرفیت پکنترل براي چیلرهاي با  5,4,2,1

 راندمان انرژي بار جزء را در بار درصد کاربرد و دماي ورودي کندانسور تعیین کنید.

که می تواند بري یکی بندي کاربرد است، درجه اگر انتظار رود که چیلر داراي چرخش در شرایط 5,4,2,2

در این صورت روش  -له اي جداحروشن و خاموش شدن کمپرسور یا کنترل ظرفیت مر-ین دو حالت باشدازا

بندي دیگر استفاده کند. دو نقطه ممکن است  یابی خطی دوطرفه بین نقاط درجه بندي بایستی از درون درجه

رود که  بندي تغییر دهند تا شرایطی که در آنها انتظار نمی شرایط درجه رکمتوبیشتر ظرفیت بار را تا نقاط

بندي بار جزء، ثابت نگه داشته شود. سپس  چیلر چرخش یابد. دماي چگالش بایستی در نقطه درجه

یابی نبایستی بکار برده  بندي کاربرد، تعیین کند. برون یابی خطی بایستی راندمان را در شرایط درجه درون

 شود.

بایستی  عملکردترین مرحله ظرفیت واحد باشد در این صورت نقطه  اگر بار درصد کاربرد زیر پایین 5,4,2,3

با  سیکلیکشده براي تجزیه  ترین مرحله ظرفیت و راندمان اصالح در دماي ورودي کندانسور بار جزء و پایین

 تعیین شود. 14استفاده از معادله 
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لیاتی باشد که در آن کنترل ارتفاع فشاري کندانسور فعال است و نتایج اگر بار درصد برنامه، عم 5,4,2,4

آزمایش پایدار را نتوان حفظ کرد در این صورت دماي ورودي کندانسور بایستی افزایش یابد تا عملیات 

 پایداري بدست آید.

هایی با  نديب شوند، بایستی شامل درجه ها منتشر می بندي . زمانی که درجهمجاز گیري ضریب رسوب  5,5

هاي دیگر نیز ممکن است در صورتی منتشر شوند که  بندي باشند. درجه 1گیري جدول  ضرایب رسوب

 باشد.  2و جدول  5,3هاي تعریف شده در بخش  گیري در گستره ضریب رسوب

 دار. هاي تمیز و رسوب بندي درجه روش تعیین 5,5,1

 عملکرداجرا شود تا  Cوش نشان داده شده در پیوست اي از آزمایشات بایستی مطابق با ر مجموعه 5,5,1,1

 واحد را تعیین کرد.

بایستی در طول  اواپراتورسطوح انتقال حرارت سمت هوا یا سمت آب کندانسور و سمت آب  5,5,1,2

 باشند.  گیري صفر می آزمایش، تمیز قلمداد شوند. شرایط آزمایش نشانگر ضرایب رسوب

گیري سمت آب، روند تعریف شده  سازي آب در شرایط رسوب ت پکیج خنکبه منظور تعیین ظرفی 5,5,1,3

 یا کندانسور را تعیین کرد. اواپراتوربایستی بکار برده شود تا اصالح براي دماهاي آب  C4.4در بخش 

 .ها تلرانس 5,6

کامل و بار براي نتایج آزمایش براي ظرفیت خالص، راندمان بار ها  تلرانسها. محدوده  تلرانسمحدوه  5,6,1

تعیین شود. میزان محدودکننده بایستی به تعداد ارقام مهم  11جزء و افت فشار آب بایستی از جدول 

 گرد شود. 12موجود در جدول 

را تایید کرد. آنها  عملکردشود تا  بایستی زمانی بکار روند که یک واحد آزمایش می تلرانسمحدوده هاي 

 گیرند: موارد زیر را در نظر می

. هنگام آزمایش واحد، نوساناتی وجود دارند که از صحت ابزار و اثرات عدم قطعیت در اندازه گیري 5,6,1,1

 شوند. نصب و همچنین پایداري تاسیسات آزمایشی حاصل می
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هاي تولید وجود  تلرانس. در طول ساخت واحدها، نوساناتی به دلیل عدم قطعیت به دلیل  ساخت 5,6,1,3

 گذارند. یک واحد به واحد دیگر اثر می از عملکرددارد که بر 

ها، سازندگان ممکن است  . به دلیل پیچیدگی زیاد انتخابعملکردبینی  هاي پیش مدل عدم قطعیت 5,6,1,4

 ها استفاده کنند. بندي براي تعیین درجه عملکردبینی  هاي پیش از مدل

ي تایید مقادیر منتشرشده بایستی برا 4,1به منظور مطابقت با این استاندارد، هر آزمایش مطابق بخش 

 باشد. 11مطابق با جدول 

 ها تلرانس. تعریف 11جدول 

 

   حدها تلرانسمعادالت 

 
 K= تفاوت بین دماي آب ورودي وخروجی در بار کامل، 

 را مشاهده کنید 3شکل 

 حداقل بار کامل
100%- Tol1 
 حداکثر بار کامل
100%+ Tol1 

ظرفیت سرمایش یا گرمایش 
احدهاي با تخلیه براي و

 پیوسته

ت
رفی

ظ
 حداقل بار کامل: 

100% - Tol1 
 حداکثر بار کاملک بدون حد

ظرفیت سرمایش یا گرمایش 
هاي  براي واحدهاي با گام
 ظرفیت گسسته

 
  

ان
دم

ران
 

  
 حداقل: 

(rated COP) / (100%+ 
Tol1) 

COP 

 
 را مشاهده کنید.  4شکل 

  
  

 حداقل: 
(rated COPR) / 100%+ 

Tol2) 

IPLV.SI/NPLV.SI, 
COPR 

 
Δpcorrected ≤ Tol3 افت فشار آب 

 
 نکات: 

 . دماهاي ورودي کندانسور هدف براي واحدهاي تخلیه بار پیوسته در نقطه آزمایش بار جزء هدف تعیین خواهند شد.1
 شوند. براي مقادیر پس از در نظر گرفتن اصالح اتمسفري محاسبه میها  تلرانس. براي واحدهاي خنک شده با هوا و خنک شده با تبخیر، تمام 2
 باشند. به شکل اعشار می Tol2و  Tol1. درصد بار، 3



۳٦ 

 

 11مرتبط براي ظرفیت، راندمان و تراز انرژي مطابق جدول  تلرانسمعادله یک ارائه تصویري از  3شکل 

 است.

 

 مل و جزءمجاز براي نقاط بار کا تلرانسهاي  . منحنی3شکل 
 

است. خط  11مطابق جدول  NPLV.SIو  IPLV.SIمرتبط براي  تلرانسارائه تصویري از معادله  4کل ش

PLV  نشان داده ممکن است نشانگرIPLV.SI  یاNPLV.SI .بسته به کاربري باشد 

 

 NPLV.SIو  IPLV.SI تلرانس. منحنی 4شکل 



۳۷ 

 

زیر در شرایط عملیاتی انجام  تلرانسبا حفظ محدوده زمایشات بایستی شرایط عملیاتی مجاز. آ تلرانس 5,6,2

 تلرانسبندي منتشرشده بیش از محدوده  گیري و نتایج محاسبه نبایستی از مقادیر درجه گیرند. مقادیر اندازه

 انحراف یابند. 12جدول 

 

 

 

 

 



۳۸ 

 

 
 شرایط عملیاتی و معیارهاي پایداري تلرانس. تعریف 12جدول 

 
 
 

 گیري نتیجه محاسبه یا اندازه وجه عملیاتی قابل اعمال ها مقادیر محاسبه شده از نمونه داده شرایط عملیاتی تلرانس دهايح معیارهاي پایداري
 میانگین انحراف استاندارد

 σqبدون نیاز به 

 واحد با تخلیه پیوسته
درصد ظرفیت بار جزء  2ظرفیت آزمایش بار جزء باییستی در 
 هدف باشد

Σq q¯ یش، بازیابی سرمایش، گرما
 حرارت

ظرفیت خالص (سرمایش یا 
 هاي ظرفیت گسسته: واحدها با گام گرمایش)

بندي بار  نقاط آزمایش بار جزء بایستی نزدیک به نقاط درجه
 انتخاب شوند. 3جزء مطابق جدول 

  

Σt t  

 وجه سرمایشاواپراتور 

2𝜎𝜎𝑡𝑡 ≤ 0.30𝐾𝐾 |𝑡𝑡 ̅ − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑒𝑒𝑡𝑡 | ≤ 0.30Kراي وجه گرمایش: بدون نیاز استثناء ب
 زدایی در طول بخش شبنم

سرمایش، گرمایش، بازیابی 
 دماي آب خروجی حرارت

2𝜎𝜎𝑡𝑡 ≤ 0.56𝐾𝐾 سیکلزدایی  تنها در طول بخش شبنم : 
|𝑡𝑡 ̅− 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑒𝑒𝑡𝑡 | ≤ 1.11 𝐾𝐾 دماي آب ورودي گرمایش 

2𝜎𝜎𝑡𝑡 ≤ 0.30𝐾𝐾 |𝑡𝑡 ̅ − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑒𝑒𝑡𝑡| ≤ 0.30 𝐾𝐾 Σt t 
حرارت وجه  عبور بدل حرارتیم 

 سرمایش (کندانسور)
 دماي آب ورودي سرمایش

 دماي آب یا سیال خروجی گرمایش، بازیابی حرارت

  

Σt t 

تبادلگر حرارت رد حرارت وجه  
 سرمایش (کندانسور)

2𝜎𝜎𝑡𝑡 ≤ 0.83𝐾𝐾 |𝑡𝑡 ̅ − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑒𝑒𝑡𝑡| ≤ 0.56 𝐾𝐾  سرمایش، گرمایش (عدم
 زدایی) شبنم

هواي  dry bulbمیانگین دماي 
 ورودي

 بخش گرمایش 
2𝜎𝜎𝑡𝑡 ≤ 1.11𝐾𝐾  :بخش گرمایش|𝑡𝑡 ̅ − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑒𝑒𝑡𝑡 | ≤ 1.11 𝐾𝐾 

 زدایی) گرمایش (شبنم
 زدایی بخش شبنم

2𝜎𝜎𝑡𝑡 ≤ 02.80𝐾𝐾 زدایی: بدون نیاز براي  بخش شبنمt 

2𝜎𝜎𝑡𝑡 ≤ 0.56𝐾𝐾 |𝑡𝑡 ̅ − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑒𝑒𝑡𝑡| ≤ 0.56 𝐾𝐾 گرمایش (عدم سرمایش ،
هواي  wet bulbمیانگین دماي  زایی) شبنم

 بخش گرمایش ورودي
2𝜎𝜎𝑡𝑡 ≤ 0.83 𝐾𝐾  بخش گرمایش|�̅�𝑡 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑒𝑒𝑡𝑡 | ≤ 0.83 𝐾𝐾 زایی) گرمایش (شبنم 

 tزدایی: بدون نیاز براي  بخش شبنم بدون نیاز

  
Σv V̅𝑤𝑤  سرمایش، گرمایش، بازیابی

 سنجی، ورودي) مجریان آب (حج حرارت

  
σV V  سرمایش، گرمایش، بازیابی

 ولتاژ حرارت

  
Σω Ω  سرمایش، گرمایش، بازیابی

 فرکانس حرارت

  
Σt t دماي  سرمایشdischarge بدون  مبرد

 کندانسور

  Σt t دماي مایع بدون کندانسور سرمایش 

  Σp P  سرمایش، گرمایش، بازیابی
 خالءفشارتوربین بخار/ حرارت

  
Σp p  سرمایش، گرمایش، بازیابی

 فشار گاز ورودي توربین گاز حرارت

 
 

Σn n  سرمایش، گرمایش، بازیابی
 سرعت کمپرسور کنترل حاکم حرارت

 نکات: 
 . دماهاي ورودي کندانسور نقطه هدف براي واحدهاي تخلیه بار پیوسته در نقطه آزمایش بار جزء تعیین خواهند شد.1
 درصد ظرفیت بار کامل آزمایش شود.  52,0و  48,0درصد بایستی بین  50,0محاسبه شود. به عنوان مثال، نقطه بار جزء  kWدرصد ظرفیت بار کامل  2بایستی برابر با  +%2.0 تلرانس. 2
زدایی به عالوه ده دقیقه نخست  شبنم سیکلبایستی شامل » زدایی بخش شبنم«زدایی باشد.  نمشب سیکلبایستی زمانی اعمال شود که واحد در وجه گرمایش بجز براي ده دقیقه نخست پس از پایان » بخش حرارت. «3

 زدایی باشد. شبنم سیکلپس از تکمیل 
 را حذف کنید. سیکلزدایی  طول بخش شبنم آوریی  شده در هاي جمع یش، نمونه داده. هنگام محاسبه میانگین دماهاي هوا براي آزمایشات وجه گرما4
 و معیارهاي پایداري روي ولتاژ و فرکانس حفظ شوند. تلرانسبندي پالك درمدوده  دیر درجههاي الکتریکی، ولتاژ و فرکانس بایستی در مقا ماشین. براي 5
 حفظ شود. تلرانسبندي پالك در حدهاي  هاي محرکه توربین گاز،فشار بایستی در مقادیر درجه . براي توربین بخار و دستگاه6
 ي سرعت، سرعت بایستی در میزان پالك در حدهاي مجاز حفظ شود. رهاي کنترل شده. براي کمپرسو7



۳۹ 

 

مقادیر زیر انجام شوند.  زمایشات بایستی در زمان رسیدن به محدوده هاي . آهاي تست تلرانستایید  5,6,3

 انحراف یابند. 13در جدول  تلرانسسبه نبایستی از محدوده اعتبار حاگیري و نتایج م اندازه

 ها تلرانسمحدوه اعتبار . تعریف 13ول جد
 پارامتر محدوده ها تلورنسمعادالت 

 تراز انرژي  

 تراز ولتاژ +2.0% 
 نکات:

 محاسبه شود. C3.1.7. تراز انرژي بایستی مطابق با بخش 1
 C3.4.2فاز قابل اعمال نیست. عدم تعادل ولتاژ محاسبه شده مطابق با بخش  . بر واحدهاي تک2
3 .%Load  وTol4 باشند. به شکل اعشار می 

 است. 13مرتبط براي تراز انرژي مطابق جدول  تلرانسارائه تصویري معاداله  5شکل 

 

 )Tol4تراز انرژي ( تلرانس. منحنی 5شکل 
تعیین  5,6,1بر ظرفیت و راندمان بار کامل بایستی از بخش  تلرانسبار کامل. حد  تلرانسهاي  مثال 5,6,4

 شوند.

 اي بار کامل.ه مثال

 مثال بار کامل

 بار کامل مرتبط  عملکرد

 



٤۰ 

 

 

 
 باشد. 5,6,1تعیین شده از بخش  تلرانس) بایستی همان COPCبر راندمان بار جزء (  تلرانسبار جزء.  5,6,3

 مثال بار جزء

 شده: بندي بار جزء درجه عملکرد

 

 هاي منتشرشده بندي ها براي درجه . حداقل نیاز داده6بخش 

هاي منتشرشده  بندي هاي منتشرشده. به عنوان یک کمینه، درجه بندي ها براي درجه حداقل نیاز داده 6,1

بندي استاندارد بایستی مطابق  هاي استاندارد باشند. معیارها در شرایط درجه بندي بایستی شامل تمام درجه

کنند  گریز از مرکز استفاده میباشند. مورد استثناء: چیلرهایی که از کمپرسورهاي  5,2و  5,1هاي  با بخش

سمت آب مجاز گیري  ضریب رسوب با استفاده از 5,3طابق بخش بندي کاربرد م بایستی از شرایط درجه

براي چیلرهاي جابجایی مثبت همان ظرفیت خالص  Q100% ،kWشده  بندي استفاده کنند. ظرفیت درجه

 Q100% kWبندي  است. ظرفیت درجه 1 مطابق جدول AHRIبندي استاندارد بار کامل  در شرایط درجه

بار کامل در گستره  AHRIبندي کاربرد  براي چیلرهاي گریز از مرکز همان ظرفیت خالص در شرایط درجه

 است. 2مجاز جدول 



٤۱ 

 

شده مطابق با  بندي درجه«ي  ها در دورنماي این استاندارد بایستی شامل جمله بندي تمام ادعاها براي درجه

هاي خارج از این استاندارد بایستی  بندي باشند. تمام ادعاها براي درجه» AHRI 551/591 (S)استاندارد 

هاي  بندي باشند. در هرجا که درجه» AHRI 551/591 (SI)خارج از دورنماي استاندارد «ي  شامل جمله

 شوند، باشند. ها اعمال می بندي ي شرایطی که درجه کاربرد منتشر شوند، آنها بایستی شامل جمله

هاي منتشرشده بایستی به عدد ارقام مهم نشان داده شده در  بندي هاي منتشرشده. درجه بندي درجه 6,2

هاي  بندي گرد شوند. درجه 4,3هاي بخش  با استفادع از تعاریف، اصول گردسازي و فرمت 14جدول 

ا بیان کنند و بایستی ها ر بندي منتشرشده و کاربرد بایستی تمام شرایط عملیاتی بکاررفته براي ایجاد درجه

 شامل موارد زیر باشند:

 کلیات 6,2,1

 ANSI/ASHRAE 34مطابق با استاندارد  مبردتعیین  6,2,1,1

ها بر آنها بایستی  بندي کند که درجه ي سرمایش آب را ارائه میچیلرهاتعیین شماره مدل که هویت  6,2,1,2

 اعمال شوند.

 kWیش خالص ظرفیت تبرید خالص، یا ظرفیت گرما 6,2,1,3

 ، شامل تمام توان کمکی.kWمجموع توان ورودي به چیلر،  6,2,1,4

 هاي آب یکپارچه. حذف ورودي توان به پمپ 6,2,1,4,1

ي محرکه الکتریکی ارائه شده با استارتر، مبدل، جعبه دنده یا محرکه سرعت متغیر، چیلرهابراي  6,2,1,4,2

 دلیل این قطعات باشد.هاي توان به  توان ورودي بایستی شامل اتالف

ي موتور، توان ورودي بایستی  ي غیرالکتریکی همانند توربین یا محرکه ي محرکهچیلرهابراي  6,2,1,4,3

 ها به دلیل محرکه و دیگر اجزاء خط محرکه همانند جعبه دنده باشد. شامل اتالف

ان ورودي و هرگونه هنگامی که پکیج گرمایش یا سرمایش آب شامل برخی قطعات نیست، تو 6,2,1,4,4

 اتالف مرتبط اب این قطعات بایستی به صورت زیر تعیین شوند.



٤۲ 

 

شده براي عملیات با سرعت ثابت اما بدون استارتر، از توان  بندي ي محرکه الکتریکی درجهچیلرهابراي 

 ورودي ترمینال موتور کمپرسور هنگام تعیین مجموع توان ورودي استفاده کنید.

ي با سرعت  عملیات سرعت متغیر اما بدون محرکه شده برا ي بندي الکتریکی درجه ي محرکهچیلرهابراي 

متغیر، روش کنترل سرعت متغیر و نوع محرکه سرعت متغیر سازگار با نیازهاي نصب سازنده چیلر را در نظر 

 بگیرید و از توان ورودي ترمینال موتور کمپرسور هنگام تعیین مجموع توان ورودي استفاده کنید.

هنگامی که موتور یا محرکه غیرالکتریکی دیگري با پکیج گرمایش یا سرمایش آب شامل نیست، یک روش 

ي چیلر در نظر بگیرید و از توان ورودي محور کمپرسور هنگام  کنترل سرعت سازگار با نیازهاي نصب سازنده

 تعیین مجموع توان ورودي استفاده کنید.

 W/Wیا  COPR ،COPH ،COPHR ،COPSHCصورت راندمان انرژي بیان شده به  6,2,1,5

قابل ذکر است که انرژي پمپ مرتبط با افت فشار آب از طریق تبادلگرهاي حرارتی چیلر در توان ورودي 

سازي  چیلر منجر به مبهم عملکردشود. این امر بدین خاطر است که هرگونه اصالح براي  چیلر شامل نمی

شود. از این رو براي هر تحلیل سیستم مهم است تا بارهاي  ان میتحلیل سیستم کلی براي ظرفیت و راندم

سرمایش مرتبط با انرژي پمپ سیستم را در نظر بگیرد و توان پمپ را در معادالت کلی براي راندمان 

 سیستم، شامل کند.

 2یا  1مطابق جدول  m2.K/kW اواپراتورگیري  ضریب رسوب 6,2,1,6

 K، یا دماي آب خروجی و اختالف دما Cشده،  خنک بدماهاي ورودي و خروجی آ 6,2,1,7

 هاي یکپارچه پمپ 6,2,1,8

 kPa، اواپراتور مبدل حرارتیواحدهاي با پمپ یکپارچه: افت فشار آب  6,2,1,8,1

 kPaشده،  واحدهاي بدون پمپ یکپارچه: افت فشار آب خنک 6,2,1,8,2

 ورودي رارتیمبدل حدر شرایط  L/s.kWسرعت جریان آب خنک شده،  6,2,1,9

باشند. براي واحدهاي با  ها براي آنها معتبر می بندي که درجه Hzو فرکانس  Vولتاژ اسمی  6,2,1,10

 تر انجام گیرد. بندي ولتاژ پالك دوگانه، آزمایش بایستی در ولتاژ پایین درجه



٤۳ 

 

 کنند بایستی لیست شوند. اجزائی که از توان کمکی استفاده می 6,2,1,11

 .COPCیا  EERبیان شده در  IPLV.SI/NPLV.SIي اب رجزء  شده گیري ر راندمان اندازهمعیا 6,2,1,12

 شده با آب ي کندانسور خنکچیلرها 6,2,2

 kPaافت فشار آب کندانسور،  6,2,2,1

 Kیا دماي آب خروجی و اختالف دما  Cدماهاي ورودي و خروجی آب کندانسور،  6,2,2,2

 ورودي مبدل حرارتیدر شرایط  L/s.kWسرعت جریان آب کندانسور،  6,2,2,3

 2یا  1مطابق جدول  m2.K/kwگیري کندانسور،  ضریب رسوب 6,2,2,4

 ي کندانسور خنک شده با هواچیلرها 6,2,3

 1مطابق جدول  Cهواي ورودي،  dry bulbدماي  6,2,3,1

 mارتفاع،  6,2,3,2

 kWسازي انتخابی، توان ورودي به فن،  ایتم 6,2,3,3

 ي کندانسور خنک شده با تبخیرهاچیلر 6,2,4

 1مطابق با جدول  Cهواي ورودي،  wet bulbدماي  6,2,4,1

 m2.K/kW مبدل حرارتیگیري کندانسور بر  بیان پذیرش ضریب رسوب 6,2,4,2

 mارتفاع،  6,2,4,3

 سازي انتخابی آیتم 6,2,4,4

 Wتوان ورودي به فن،  6,2,4,4,1

 Wنسور، مصرف توان پمپ اسپري کندا 6,2,4,4,2

 ي بدون کندانسور (جهت استفاده با کندانسورهاي دوردست)چیلرها 6,2,5

 1مطابق جدول  SDT ،(Cکمپرسور ( dischargeدماي  6,2,5,1

 1مطابق جدول  C) ورودي به پکیج چیلر، LIQمایع ( مبرددماي  6,2,5,2

 Wنیازهاي ظرفیت در حرارت کندانسور،  6,2,5,3
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 ی حرارتکندانسورهاي بازیاب 6,2,6

 Wظرفیت خالص بازیابی حرارت،  6,2,6,1

 kPaافت فشار آب بازیابی حرارت،  6,2,6,2

 1بیان شده در جدول  Cدماهاي آب کندانسور بازیابی حرارت ورودي و خروجی،  6,2,6,3

 ورودي مبدل حرارتیدر شرایط  L/s.kWسرعت جریان آب کندانسور بازیابی حرارت،  6,2,6,4

 1بیان شده در جدول  m2.K/kWگیري،  بضریب رسو 6,2,6,5

 هاي حرارت آب به آب پمپ 6,2,7

 Wظرفیت گرمایش خالص،  6,2,7,1

 kPaافت فشار آب کندانسور،  6,2,7,2

 Cدماهاي آب کندانسور ورودي و خروجی،  6,2,7,3

 ورودي مبدل حرارتیدر شرایط  L/s.kWسرعت جریان آب کندانسور،  6,2,7,4

 2یا  1بیان شده در جدول  m2.K/k/Wیري، گ ضریب رسوب 6,2,7,5

 :رد زیرامودو مورد از  6,2,7,6

 C اواپراتوردماي آب ورودي  6,2,7,6,1

 C اواپراتوردماي آب خروجی  6,2,7,6,2

 C اواپراتورکاهش دماي آب از طریق  6,2,7,6,3

 هاي حرارت هوا به آب پمپ 6,2,8

 Wظرفیت گرمایش خالص،  6,2,8,1

 kPaار آب کندانسور، افت فش 6,2,8,2

 Cدماهاي آب ورودي و خروجی کندانسور،  6,2,8,3

  مبدل حرارتیدر شرایط ورودي  L/s.kWسرعت جریان آب کندانسور،  6,2,8,4

 1مطابق جدول  m2.K/kWگیري،  ضریب رسوب 6,2,8,5
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 Cهواي ورودي،  dry bulbدماي  6,2,8,6

 Cهواي ورودي،  wet bulbدماي  6,2,8,7

 Wسازي اختیاري، توان ورودي به فن،  آیتمی 6,2,8,8

 اي که باید منتشر شوند. هاي خالصه جدول داده 6,3

ي متنی بایستی دنبال  کند. در مورد اختالف، نسخه را ارائه می 6هاي بخش  اي از آیتم خالصه 14جدول 

 شود.

 . مقادیر منتشرشده14جدول 
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 مقادیر منتشرشده واحدها

 کلیات
* * * * * * * * * * 3 V ولتاژ 
* * * * * * * * * * 3 Hz فرکانس 
 مبردتعیین   - * * * * * * * * * *
 شماره مدل  - * * * * * * * * * *

 ظرفیت خالص
* * *  * * * * * * 4 kW ظرفیت تبرید 
* * * *  *   * * 4 kW  حرارتانتقال ظرفیت 
  *      *  4 kW ظرفیت بازیابی حرارت 

 راندمان
* * *  * * * * * * 4 W/W COP سرمایش 
*   *       4 W/W COP گرمایش 

 * *  * * * * * * 
4 W/W COP بازیابی حرارت 
4 kW/kW 

IPLV.SI/NPLV.SI 4 W/W 
          4 kW/kW 

 توان
* * * * * * * * * * 4 kW مجموع توان 
       *   4 kW نسورتوان پمپ اسپري کندا 
  * * *  * *   4 kW توان فن 

 وجه سرمایش اواپراتور

* * * * * * * * * * 
نکته 

4 
C آب ورودي 

* * * * * * * * * * 
نکته 

4 
C آب خروجی 
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* * * * * * * * * * 4 L/s جریان 
* * * * * * * * * * 3 kPa افت فشار 
* * * * * * * * * * 3 m2.K/kw گیري ضریب رسوب 

 حرارت وجه سرمایش نتقالمبدل ا
 کندانسور برج

        * * 
نکته 

4 
C آب ورودي 

        * * 
نکته 

4 
C آب خروجی 

        * * 4 L/s  جریان 
        * * 3 kPa افت فشار 
        * * 3 m2.K/kW گیري ضریب رسوب 

 کندانسور بازیابی حرارت

  *      *  
نکته 

4 
C آب ورودي 

  *      *  
نکته 

4 
C آب خروجی 

  *      *  4 L/s جریان 
  *      *  3 kPa  افت فشار 
  *      *  3 m2.K/kW گیري  ضریب رسوب 

  *        
نکته 

4 
C  هوايdry bulb 

 حرارت کندانسور انتقال

* *         
نکته 

4 
C آب ورودي 

* *         
نکته 

4 
C آب خروجی 

* *         4 L/s انجری 
* *         3 kPa  افت فشار 
* *         3 m2.K/kW گیري  ضریب رسوب 

 خنک شده با تبخیر

       *   
نکته 

4 
C dry bulb 

       *   
نکته 

4 
C wet bulb 

       *   3 m ارتفاع 
 خنک شده با هوا

  * * *  *    
نکته 

4 
C dry bulb 

   *       
نکته 

4 
C wet bulb 

  * * *  *    3 m ارتفاع 
 بدون کندانسور

     *     
نکته 

4 
C discharge 
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     *     
نکته 

4 
C دما یا سرمایش مایع 

 نکات:
 است. مبدل حرارتی. جایگزینی براي ارائه دماهاي آب ورودي و خروجی، ارائه یکی از این موارد همراه با اختالف دما بین 1
 براي تبدیل به فشار اتمسفري رجوع کنید. 7ارد، به بخش . ارتفاع بر مبناي فشار استاند2
 ي نهایی بایستی به عدد ارقام مهم، گرد شوند. شده هاي منتشرشده و مقادیر آزمایش گزارش بندي . درجه3
یک مقیاس مطلق است. براي سادگی کار، این   . واحدهاي سنجش عموماً بکاررفته براي دما، بر مقیاس مطلق نیستندغ با این حال، استفاده صحیح از ارقام مهم نیازمند4

 کند. هاي اعشار به صورت زیر می استاندارد اقدام به تعیین مکان
aشوند. . دماهاي آب به دو عدد اعشار گرد می 
b شوند. (واقعی یا استاندارد) به یک عدد اعشار گرد می مبرد. دماهاي 
cشوند. . دماهاي هوا به یک عدد اعشار گرد می 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و محاسبات . تبدیل7بخش 

 ها. براي واحدهایی که نیازمند تبدیل هستند، ضرایب زیر بایستی بکار روند: تبدیل 7,1

 . ضرایب تبدیل15جدول 
 تبدیل از به ضرب در
3412,14 Btu/h  کیلوواتkW 
 RTتن تبرید  kwکیلووات  3,51685

 m3مترمکعب  )Lلیتر ( 1000
 minدقیقه  )sثانیه ( 60

 E+71,66667 ) لیتر بر دقیقهL/min(  مترمکعب بر ثانیهm3/s 
 نکته: 

الملل در مورد  المللی است. کنفرانس پنجم بین جدول بین Btu) بکاررفته در این استاندارد، Btu. واحد حرارتی بریتانیا (1
 055 1.055برابر با  Btuدقیق براي ژول تعریف کرد. از این رو ضریب تبدیل  4,1868هاي بخار، کالري را برابر با  ویژگی

852 62 kJ  .است 

ي زیر بایستی بکار برده شود. در  هاي محاسبه هاي سمت آب. یکی از روش ي ویژگی هاي محاسبه روش 7,2

ي محاسبه با استفاده  هردوي موارد، میزان دما یا فشار آب که باید به عنوان ورودي بکار رود وابسته به زمینه

 چگالی و گرماي ویژه است.از معیارهاي 
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هاي فیزیکی چگالی و  ي ویژگی یا جدیدتر) براي محاسبه 9,1(نسخه  NIST REFROPافزار  . از نرم1روش 

 گرماي ویژه به عنوان تابعی از فشار و دما استفاده کنید.

از دما ي آب تنها به عنوان تابعی  . از معادالت چنداسمی زیر براي محاسبه چگالی و گرماي ویژه2روش 

 استفاده کنید.

 

 
 NISTهاي تولید شده توسط  نکته: معادالت چنداسمی چگالی و گرماي ویژه، تطبیق منحنی از داده

REFPROP v9.1  689.5در kPa  باشند. میزان  درجه سانتیگراد می 100تا  0و با استفاده از گستره دماي

یک میزان معرف ایجاد شده بود تا محاسبه کیلوپاسکال براي تطبیق منحنی ویژگی آب به عنوان  689,5

هاي سمت آب تنها به عنوان تابعی از آب را مقدور ساخت. این امر منجر به حذف پیچیدگی  ویژگی

شود. این فرضیه در ارتباط با  هاي سمت آب به عنوان تابعی از دما و فشار می ي ویژگی گیري و محاسبه اندازه

دهد، مکانیسمی براي محاسبه  صریحی از مقادیر آنتالپی صورت نمی فرموالسیون براي ظرفیت که استفاده

هاي گرماي ویژه عموماً  کند که در آنها داده غیر از آب خالص ارائه میه براي سیاالتی ب مبدل حرارتیظرفیت 

 هاي آنتالپی موجود نیستند. باشند اما منحنی مشخص می

است و نشانگر میانگین میزان نوسانات آب و  ISAمبناي  تبدیل ارتفاع به فشار اتمسفري. این رابطه بر 7,3

) و ارتفاع ZHشود. تفاوت اندك بین ارتفاع ژئومتریک ( تعریف می ICAOبه وسیله  ISAهوایی است. 

 شود:  ) براي اهداف این استاندارد نادیده گرفته میHژئوپتانسیل (
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 که در آن داریم:

 

 ها . نمادها و زیرنویس8بخش 

 باشند: هاي بکاررفته به شکل زیر می ها. نمادها و زیرنویس ها و زیرنویسنماد 8,1

 ها . نمادها و زیرنویس16جدول 
 نماد شرح نام واحد نماد واحد

 A بسته به کاربرد kW/tonRیا  COP ،EPR%، 100راندمان در بار   متغیر
m2 گیري (سمت آب) ب رسوبمساحت سطح انتقال حرارت بکاررفته در محاسبات اصالح ضری متر مربع Aw 
 AQ ضریب اصالح، ظرفیت، ضریب معادله چنداسمی بدون بعد -
 An ضریب اصالح، راندمان، ضریب معادله چنداسمی بدون بعد -

 B بسته به کاربرد kW/tonRیا  COP ،EERدرصد بار،  75راندمان در   متغیر
 BQ ضریب اصالح، ظرفیت، ضریب معادله چنداسمی بدون بعد -
 Bn ضریب معادله چنداسمیضریب اصالح، راندمان،  بدون بعد  -

 C بستهبه کاربرد kW/tonRیا  COP ،EERدرصد بار،  50راندمان در   متغیر

 y=mx+c Cخط رگرسیون در زمان استفاده به شکل  Yتالقی محور   متغیر
 CD ضریب تجزیه بدون بعد  -
 CFQ فیتضریب اصالح اتمسفري براي ظر بدون بعد  -
 CFn ضریب اصالح اتمسفري براي راندمان بدون بعد  -
 COPH دهی ، حرارتعملکردراندمان، ضریب  بدون بعد  -
 COPHR بازیابی حرارت ،عملکردراندمان، ضریب  بدون بعد  -
 COPR ، سرمایشعملکردراندمان، ضریب  بدون بعد  -
 COPR,CD ح شده با ضریب تجزیه، سرمایش، اصالعملکردراندمان، ضریب  بدون بعد  --
 COPR,test ، سرمایش، میزان آزمایشیعملکردراندمان، ضریب  بدون بعد -
 COPSHC ، سرمایش و گرماي شهمزمانعملکردراندمان، ضریب  بدون بعد -

J/(kg.K) گرماي ویژه در فشار ثابت ژول بر کیلوگرم کلوین cp 
 CQ دله چنداسمیضریب اصالح، ظرفیت، ضریب معا بدون بعد -
 Cn ضریب اصالح، راندمان، ضریب معادله چنداسمی بدون بعد -

oF.h ساعات آب سرمایش درجه فارنهایت ساعت CWH 

 D بسته به کاربرد kW/tonTیا  COP ،EERدرصد بار،  25راندمان در   
m بعد قطر درونی لوله متر d 

oF.h ساعت  درجه فارنهایت ساعتdry bulb DBH 
 DQ ضریب اصالح، ظرفیت، معیار معادله ون بعدبد -
 Dn ضریب اصالح، راندمان، معیار معادله بدون بعد -
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 E مبناي لگاریتم طبیعی؛ عدد اولر، ثابت محاسباتی بدون بعد -
 Ebal تراز انرژي بدون بعد -

oC دماي  درجه سلیوسdry bulb ورودي FDB 
kW انرژي ورودي به سیستم کیلووات Ein 
kW انرژي خروجی از سیستم کیلووات Eout 
oC دماي  درجه سلسیوسwet bulb ورودي EWB 
oC دماي آب ورودي درجه سلسیوس EWT 

 F ضریب اصطکاك دارسی بدون بعد -

 FS% گیري درصد مقیاس کامل براي ابزار یا سیستم اندازه بدون بعد --

 RDG% گیري درصد نتیجه براي ابزار یا سیستم اندازه بدون بعد -
m/s2 معیار جاذبه استاندارد متر بر ثانیه مربع G 

m اتالف سر (افت فشار، تفاضل فشار) متر hL 
m 7,3ارتفاع ژئوپتانسیل (بخش  متر( H 

 COP IPLVراندمان، میزان جزء یکپارچه،  بدون بعد -

، SIبا واحدهاي  AHRI 551/591ا استاندارد راندمان، میزان جزء یکپارچه در زمان محاسبه و گزارش مطابق ب بدون بعد -
COP 

IPLV.SI 

 K ضریب مقاومت بکاررفته در محاسبات افت فشار سمت آب بدون بعد -

 K1-K10 15رجوع شود به جدول   متغیر
kW/tong  کیلووات بر تن

 تبرید
 kW/tong راندمان، ورودي توان به ازاي ظرفیت

 LF ضریب بار بدون بعد -
M طول (مطابق پیوست  ابعاد مترE( LH,LW,L1,L2 

,…Loverall 
oC دماي آب خروجی درجه سلسیوس LWT 

kg/s سرعت جریان جرم، آب کیلوگرم بر ثانیه Mw 

 y=mx+c Mشیب خط رگرسیون هنگام استفاده به شکل   متغیر
RPM میانگین سرعت چرخشی (کمپرسور) دور بر دقیقه n 

 N کالیبراسیون هاي داده تعداد نقطه بدون بعد -

 COP NPLVراندمان، میزان بار جزء غیراستاندارد،  بدون بعد -

برحسب  AHRI 551/591راندمان، میزان بار جزء غیراستاندارد در زمان محاسبه و گزارش مطابق با استاندارد  بدون بعد -
 SI ،COPواحدهاي 

NPLV.SI 

kPa فشار کیلوپاسکال p 
kPa يفشار اتمسفر کیلوپاسکال patm 
kPa فشار اتمسفري استاندارد کیلوپاسکال p0 
kPa فشار، حلقه پیزومتر کیلوپاسکال pring 

 PI بینی فاصله پیش  متغیر
kW ظرفیت؛ ظرفیت خالص کیلووات Q 
kW ظرفیت؛ ظرفیت ناخالص کیلووات Q’ 
kW ظرفیت خالص، کندانسور (گرمایش) کیلووات Qcd 
kW ندانسور (گرمایش)ظرفیت ناخالص، ک کیلووات Q’cd 
kW (سرمایش) اواپراتورظرفیت خالص،  کیلووات Qev 
kW (سرمایش) اواپراتورظرفیت ناخالص،  کیلووات Q’ev 
kW ظرفیت خالص، کندانسور (بازیابی حرارت) کیلووات Qhrc 
kW ظرفیت ناخالص، کندانسور (بازیابی حرارت) کیلووات Q’hrc 
kW راي ظرفیت خالص، اصالح نشده براي افشار اتمسفرينتایج آزمایش ب کیلووات Qtest 
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kW شده براي فشار اتمسفري استاندارد نتایج آزمایش باري ظرفیت خالص، اصالح کیلووات Qcorrected,standard 
kW بندي کاربرد شده براي فشار اتمسفري درجه نتایج آزمایش براي ظرفیت خالص، اصالح کیلووات Qcorrected,application 

kW درصد 100نتایج آزمایش براي ظرفیت خالص واحد در نقطه بار  کیلووات Qev100% 
kW نتایج آزمایش براي ظرفیت خالص واحد در هر نقطه آزمایش بار جزء کیلووات Qev%Load 
M شعاع خط مرکز زانویی متر R 
 Re عدد رینولد بدون بعد -

m2.oC/W  درجه مترمربع
 سلسیوس بر وات

 Rfoul گیري ولیت ضریب رسوبمقب

 S انحراف استاندارد نمونه از جمعیت  متغیر
oC دماي  درجه سلسیوسdischarge SDT 

 SSx به میانگین xهاي میزان  مجموع مربعات تفاضل  متغیر
C گیري دما هاي اندازه انحراف استاندارد نمونه درجه سلسیوس St 

m3/s سنجی گیري جرم آب حجم هاي اندازه د نمونهانحراف استاندار مترمکعب بر ثانیه Svw 

 sE خطاي استاندارد ارزیابی  متغیر
C دما  درجه سلسیوس T 

 T زمان، ساعت، دقیقه، ثانیه بسته به کاربرد  متغیر
C دماي آب ورودي درجه سلسیوس Tin 
C دماي آب کندانسور ورودي درجه سلسیوس Tin,cd 
C دماي  درجه سلسیوسdry bulb ورودي Tin,DB 
C دما، آب ورودي درجه سلسیوس Tin,w 
C دماي  درجه سلسیوسwet bulb ورودي Tin,WB 
C مایع مبرددماي  درجه سلسیوس Tliq,r 
F میانگین  درجه فارنهایتwet bulb همزمان TMC,WB 
F درجه فارنهایت dry bulb هواي خارجی TOA,DB 
 Tol1 ردعملک تلرانس، حد 1 تلرانس بدون بعد -
 NPLV Tol2و  IPLV عملکرد تلرانس، حد 2 تلرانس بدون بعد -

kPa در افت فشار سمت آب تلرانس، 3 تلرانس کیلوپاسکال Tol3 
 Tol4 اعتبار تراز انرژي تلرانس، حد 4 تلرانس بدون بعد -
C دماي آب ورودي درجه سلسیوس Tout 
C دما، آب خروجی درجه سلسیوس Tout,w 
C شده، اشباع  مبرددما،  سیوسدرجه سل Tsat 
C شده ي اشباع دماي تخلیه درجه سلسیوس Tsat,disch 
C شده ي اشباع دماي تخلیه درجه سلسیوس Tsat,disch,AC 
C شده ي اشباع دماي تخلیه درجه سلسیوس Tsat,disch,EC 
C شده ي اشباع دماي تخلیه درجه سلسیوس Tsat,disch,WC 
C گین دماي میان درجه سلسیوسwet bulb کندانسور TWB,mean 
 n-2 ta/2,n-2و درجه آزادي  a/2میزان بحرانی توزیع استیودنت در سطح اطمینان  بدون بعد -

m3/s سنجی، آب سرعت جریان حجم مترمکعب بر ثانیه Vw 
V ولتاژ ولت V 

m/s سرعت متر بر ثانیه v 
kW توان کیلووات W 
kW ان وروديتوان، مجموع تو کیلووات Winput 
kW مبردي انرژي به  دهنده هاي کمکی انتقال توانف مجموع کار کمپرسور و دستگاه کیلووات Wrefrig 
kW توان، ورودي توان مکانیکی به محور کمپرسور کیلووات Wshaft 
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kW توان، اتالف اصطکاك در جعبه دنده خارجی کیلووات Wgear 
kW توان، خروجی محرکه کیلووات Wprime mover 

 x گیري متغیر نشانگر هرگونه میزان اندازه  متغیر
 x̂ گیرد بینی مورد ارزیابی قرار می ي پیش که در آن تطبیق منحنی و فاصله xهر میزان   متغیر
 x̄ شده میانگین تمام مقادیر اصالح  متغیر
 y میزان استاندارد مرجع  متغیر
 x ŷهاي کالیبراسیون ارزیابی شده در  هتطبیق منحنی رگرسیون خطی از داد  متغیر

 Z معیار معادله بدون بعد -
m ارتفاع هندسی متر ZH 

kPa اختالف فشار کیلو پاسکال Δp 
s فاصله زمانی ثانیه Δt 
K اختالف دما درجه کلوین ΔT 
K يگیر اختالف دما، اختالف دماي اضافی به دلیل رسوب درجه کلوین ΔTadj 
K شده گیري الح دماي اندازهاص درجه کلوین ΔTadj,weighted 
K اختالف دما، در شرایط طراحی بار کامل درجه کلوین ΔTFL 
K میانگین تفاوت دماي لگاریتم افزایشی درجه کلوین ΔTiLMTD 
K میانگین تفاوت دماي لگاریتم درجه کلوین ΔTLMTD 
K ورودي و خروجی دل حرارتیمباختالف دما در زمان ارجاع به دماهاي سیال  درجه کلوین ΔTrange 
K اختالف دما هنگام محاسبه  درجه کلوینLMTD ΔTsmall 
K تفاوت دماي اندك آزمایش شده در شرایط پاك درجه کلوین ΔTsmall,clean 
K شده تفاوت دماي اندك تعیین درجه کلوین ΔTsmall,sp 
m ناهمواري مطلق متر ε 
 η اصالح فشار اتمسفري) براي COPراندمان ( بدون بعد -
 Ntest,FL شده در آزمایش تمام بار، براي اصالح فشار اتمسفري گیري ) اندازهCOPراندمان ( بدون بعد -

kg/m3  کیلوگرم بر
 مترمکعب

 p چگالی

Hz فرکانس (الکتریکی) هرتز ω 
 

 هاي پالك .  نشانگذاري و داده9بخش 

 پالك بایستی موارد زیر را نشان دهد:داقل میزان، هاي پالك. به عنوان ح نشانگذاري و داده 9,1

 نام و محل سازنده 9,1,1

 کند. را ارائه می عملکردتعیین شماره مدل که شناسایی  9,1,2

 )ANSI/ASHRAE 34(مطابق با استاندارد  مبردتعیین  9,1,3

 )ANSI/ASHRAE 34(مطابق با استاندارد  مبردبندي گروه ایمنی  طبقه 9,1,4

 تاژ، فاز و فرکانسول 9,1,5

 شماره سریال. 9,1,6
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بندي ولتاژ  هرتزي بایستی در صورت امکان شامل یک یا چند درجه 60هاي  ولتاژهاي پالك براي سیستم

باشند. ولتاژهاي پالك براي  ANSI/AHRI 110استاندارد  1پالك تجهیزات نشان داده شده در جدول 

 IECاستاندارد  1وري نشان داده شده در جدول  لتاژ بهرههرتزي بایستی شامل یک یا چند و 50هاي  سیستم

 باشند. 60038

 . شرایط مطابقت10بخش 

مطابقت. در حالی که مطابقت با این استاندارد داوطلبانه است با این حال مطابقت نبایستی براي  10,1

ي محصول، تمام انداز ادعا یا داللت شود مگر اینکه ادعاها محصوالت یا تجهیزات در درون هدف و چشم

بندي در مطابقت کامل با این استاندارد  نیازهاي استاندارد را برآورده سازد و تمام نیازهاي آزمایش و درجه

تواند  شوند. هر محصولی که تمام نیازهاي استاندارد را برآورده کرده باشد نمی دهی می گیري و گزارش اندازه

 ونیک ارجاع، بیان یا تایید کند.استاندارد به هیچ شکل مکتوب، شفاهی یا الکتر
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 اصلی –. منابع Aپیوست 

A1ها و دیگر انتشارات ضروري براي تشکیل و  . موارد لیست شده در اینجا شامل تمام استانداردها، کتاب

باشند. تمام مراجع در این پیوست به عنوان بخشی از این استاندارد در نظر گرفته  اجراي استانداردها می

 شوند. می

A1.1  استانداردAHRI 550/590 (IP)-2015گرمایش و سرمایش هیت پمپ ي چیلرها عملکردبندي  . درجه

 ، نهاد گرمایش و سرمایش، تهویه هوا.2011، مبرد  سیکلآب  با استفاده از 

A1.2  استانداردANSI/AHRI 110-2012نهاد 2012هاي تجهیزات گرمایش، سرمایش و تهویه هوا،  ، ولتاژ ،

 رمایش، تهویه هوا.گرمایش و س

A1.3  استانداردANSI/ASHRAE 34-2013 2007ها،  مبردبندي ایمنی  با ادندا، تعیین شماره و طبقه ،

 مهندسین گرمایش، سرمایش و تهویه هوا. شرکت انجمن امریکایی 

A1.4 ي اصول  کتابچهASHRAE ،2013 انجمن امریکایی شرکت مهندسی گرمایش، سرمایش و تهویه .

 هوا.

A1.5  استانداردASHRAE 41.1-2013انجمن 2013هاي دما  گیري گیري؛ بخش اندازه ، راهبرد اندازه ،

 امریکایی مهندسین گرمایش، سرمایش و تهویه هوا. 

A1.6 ASHRAE ،ترمینولوژي ،-resources/ashrae-publications/free--ps://www.ashrae.org/resourceshtt

terminology .انجمن امریکایی شرکت مهندسین گرمایش، سرمایش و تهویه هوا ، 

A1.7  استانداردASHRAE/ANSI/AHRI/ISO 13256-2-2012هاي گرمایش آب به آب و شوراب  ، پمپ

، انجمن امریکایی شرکت مهندسین گرمایش، سرمایش و تهویه عملکردبندي براي  به آب؛ آزمایش و درجه

 هوا.

A1.8  استانداردASME PTC 19.2-2010انجمن 2010ها،  گیري فشار، ابزارها و تکمیل دستگاه ، اندازه ،

 امریکایی مهندسین مکانیک.

https://www.ashrae.org/resources--publications/free-resources/ashrae-terminology
https://www.ashrae.org/resources--publications/free-resources/ashrae-terminology
https://www.ashrae.org/resources--publications/free-resources/ashrae-terminology
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A1.9  استانداردASME PTC 19.5-2004ن مکانیک، ، انجمن امریکایی مهندسی2004گیري جریان،  ، اندازه

ASME . 

A1.10  استانداردASME MFC-3M-2004ها با استفاده از روزنه، نازل و  گیري جریان سیال در لوله ، اندازه

 ، انجمن امریکایی مهندسین مکانیک.2004ونتوري، 

A1.11  استانداردASME MFC-6M-1998ها با استفاده از  گیري جریانس یال در لوله ، اندازه

 . 1998دابی، هاي گر سنج جریان

A1.12  استانداردASME MFC-11-2006سنج جرم  ي جریان گیري جریان سیال به وسیله ، اندازه

 ، انجمن امریکایی مهندسین مکانیک.2006کوریولیس 

A1.13  استانداردASME MFC-16-2014هاي  سنج ه با جریانمایع در مدارات بستگیري جریان  ، اندازه

 ، انجمن امریکایی مهندسین مکانیک.2014الکترومغناطیس، 

A1.14  2009، ویرایش 410شماره نامه فنی. 

A1.15  سندICAO 7488/3 راهبرد استاندارد ،ICAO ،الملل.  ، سازمان هوانوردي بین1993، ویرایش سوم 

A1.16  استانداردIEC 60038 ولتاژهاي استاندارد ،IEC ،2009 ،الملل. کمیسیون الکتروفنی بین 

A1.17 IEEE 120-1989هاي الکتریکی در مدارات برقی.  گیري ، راهبرد اصلی اندازه 

A1.18 IEEE C57.13-2008 نیازهاي استاندارد ،IEEE هاي ابزار، نهاد مهندسین الکتریک و  براي مبدل

 الکترونیک.

A1.19  استانداردISA RP311977هاي توربین،  سنج ي جریانبند . تعیین، نصب و درجه . 

A1.20 NISTنهاد ملی 9,1هاي ترمودینامیک و انتقال سیال مرجع، نسخه  لیندن، ویژگی ، لمون، هوبر، مک ،

 هاي مرجع استاندارد.  استانداردها و تکنولوژي، برنامه داده

 جهت اطالع و آگاهی –. مراجع Bپیوست 

B1.1  استانداردANSI/ASHRAE 378-2009تجهیزات تهویه هوا و پمپ  بندي وش آزمایش براي درجه، ر

 حرارتی.
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B1.2  استانداردASHRAE 90.1-2013هاي مسکونی  ها بجز براي ساختمان ، استاندارد انرژي براي ساختمان

 . انجمن امریکایی شرکت مهندسین گرمایش، سرمایش و تهویه هوا.2013، ارتفاع کم

B1.3  استانداردASHRAE 140-2001هاي کامپیوتري  وش استاندارد ازمایش به منظور ارزیابی برنامه، ر

 انجمن امریکایی شرکت مهندسین گرمایش، سرمایش و تهویه هوا.. 2001تحلیل انرژي ساختمان، 

B1.4  گزارش فنیASHRAEانجمن 2010اي بزرگ،  هاي لوله هاي طراحی از بست ي داده ، توسعه ،

 مایش و تهویه هوا.امریکایی شرکت مهندسین گرمایش، سر

B1.5  کتابچه اصولASHRAE ،2013 .انجمن امریکایی شرکت مهندسین گرمایش، سرمایش و تهویه هوا ، 

B1.6  استانداردASME PTC 19.1-2005 ،آزمایش. عدم قطعیت 

B1.7 1976هاي پیزومتر، ژورنال مکانیک سیاالت،  بلیک، طراحی حلقه 

B1.7 1994آوریل  ،1992هاي تجاري  مشخصات ساختمان . 

B1.8 بندي. نهاد تهویه هوا و سرمایش  ي ایکسل براي درجه گسترده صفحه 

B9هاي اصالح افت فشار آب مطابق پیوست  ي ضریب ي ایکسل براي محاسبه گسترده . صفحهG . 

B1.10  استانداردISO/IEC 17025 بندي،  هاي آزمایش و درجه نیازهاي عمومی براي صالحیت آزمایشگاه

2005.  
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هاي خنک کننده و گرم کننده  بندي عملکرد پکیج درجه. روش آزمایش Cپیوست 

 –آب، در حالت بدون پمپ گرمایی / با پمپ گرمایی  با استفاده ازسیکل تراکمی 

 اصلی

C1 .و  سیکل تراکمي گرمایش و سرمایش آب با استفاده از چیلرهااین پیوست، روش آزمایش براي . هدف

 دهد.  ظرفیت و توان در مجموعه شرایط ویژه را شرح می براي تایید نیازهاي

آزمایش بایستی در محل آزمایشگاه صورت گیرد که در آن ابزارآالت موجود باشد و پایداري بار را بتوان 

 بدست آورد.

آزمایش نبایستی در تاسیسات میدانی براي تدارك این استاندارد انجام گیرد. حصول شرایط و نیازهاي 

 گیري مطمئن و سازگار در تاسیسات میدانی امري دشوار است. راي اندازهیکنواخت ب

C2 استفاده کنید. 3. تعاریف. از تعاریف بخش 

C3ها، محاسبات  هاي آب، پردازش داده هاي موردنیاز براي تعیین ویژگی . محاسبات. این بخش شامل روش

گیري و  هاي اندازه شی آزمایش، واحد تبدیلکااریی (ظرفیت، توان، راندمان و اصالحات) معیارهاي اعتباربخ

 باشد.  اصول گردسازي اعداد می

C3.1 7ي مطابق با معادالت بخش  گرماي ویژههاي آب. تراکم و  ویژگی. 

C3.2 اوري شده بودند بایستی  ي آزمایش جمع هاي نقطه داده که در طول دوره گیري ها. اندازه پردازش داده

نه و انحراف استاندارد نمونه مطابق با معادالت زیر را محاسبه کرد. معیارهاي پردازش شوند تا میانگین نمو

 گیري، محاسبه کنید. هاي اندازه نهایی و دیگر نتایج آزمایش را از میانگین مقادیر داده عملکرد

C3.2.1 میانگین نمونه 

 
C3.2.2 انحراف استاندارد نمونه 
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C3.3 عملکرد 

C3.3.1 بین ه صحت بیشتري براي محاسبات تعادل انرژي، انرژي مرتبط با اتالف فشار ظرفیت. به منظور ارائ

شود. این فرموالسیون به صورت نزدیکی روش  در معادله براي ظرفیت ناخالص ارائه می مبدل حرارتی

زند.  را تخمین میحرارتی نتالپی جریان هوا در طول مبدل ي ظرفیت انتقال حرارت بر مبناي تغییر آ محاسبه

از جریان یافته  شود تا شامل تمام انرژي انتقال ، معیار فشار به تغییر حرارت محسوس اضافه میاي اواپراتوربر

شود.  حرارت، این معیار تفریق می ود. براي کندانسور، یا مبدل انتقالتبرید ش  سیکلهوا به سیال کاري 

رل تعادل نرخ انرژي بر روي حجم کنتتري ا ز ترکیب معیارهاي مرتبط با اتالف فشار منجر به ارائه صحیح

شود. با وجود اینکه این اثرات فشار ممکن است اثري تقریباً  حرارتی می مجاور جریان آب در طول مبدل

اي در شرایط بار جزء و  بندي استاندارد تمام بار داشته باشند با این حال اثر فزاینده جزئی بر شرایط درجه

 باشد.  حرارتی، کمتر می دماي آب در طول مبدل ه در آن تغییراتدارند ک زیاديهاي جریان آب  نرخ

) Qcd) و خالص (Q’ed، ظرفیت گرمایش ناخالص () اواپراتورQev) و خالص (Q’evظرفیت تبرید ناخالص (

 ) بایستی به وسیله معادالت زیر بدست آید:Btu/hکندانسور یا کندانسور بازیابی حرارت (

 
 وع کنید.رج 5aبه معادله  Qevبراي 

 
 رجوع کنید. 6aبه معادله  Qcdبراي 

 رجوع کنید. 6bبه معادله  Qhrcبراي 
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 که در آن داریم:

در میانگین دماهاي ورودي و خروجی ارزیابی  و براي چگالی آب، ي آب  ) مقادیر براي گرماي ویژه1

 شوند. می

پس از اصالح مطابق با  حرارتی از نتیجه آزمایش نهایی  ) میزان براي افت فشار آب مبدل2

 کند. استفاده می Gپیوست 

، به C4.1.3موردنیاز در بخش  pشود، با استفاده از چگالی  گیري می سنجی اندازه ) اگر سرعت جریان حجم3

 جریان جرم تبدیل کنید.

C3.3.2 توان 

C3.3.2.1 امل کمپرسور و بندي ش براي استفاده در محاسبات راندمان، مجموع توان ورودي چیلر را با جمع

هاي  را براي نیازهاي مفصل در رابطه با محل C4.1.5تمام نیازهاي توان کمکی، تعیین کنید. بخش 

 گیري و مقادیر توانی که باید شامل شوند، مشاهده کنید.  اندازه

 
C3.3.2.2  ،و از  یابد انتقال می ع توان ورودي که به مدار مبردنسبت مجموبراي استفاده در محاسبات تعادل

را براي نیازهاي مفصل مشاهده  C4.5.1و  C3.4.1هاي  شود را تعیین کنید. بخش می طریق کندانسور منتقل

 کنید که مقادیر توان در رابطه با آنها بایستی شامل شوند. 

 
C3.3.3  محاسبه کنید. 5,1راندمان. راندمان را مطابق با معادالت 

C3.3.4.1 اسبات دراین بخش بر اواپراتور هاگیري. مح یب رسوبسازي پذیرش ضر روشی براي شبیه 

اصالح شوند.  کنند، براي شرایط عملیاتی بار کامل و بار جزء اعمال می وکندانسورهایی که از آب استفاده می

شده  گیري شود تا وضعیت رسوب گیري حاصل به دماي آب آزمایش هدف افزوده یا تفریق می ضریب رسوب

 سازي کرد. را شبیه
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 Tsatآزئوتروپ،  تروپ است، یا براي مبردآزئو ده براي یک جزء یا مبرد هايش بخار آب اشباع ه در آن ک

 است.  قطه جوش برابر با فشار مبردهمان میانگین محاسباتی از دماهاي نقطه شبنم و ن

پذیرش  با استفاده از معادله زیر در ) براي اواپراتور ویا کندانسورمیانگین تفاوت دماي گزارش (

شده  شده و تفاوت دماي اندك تعیین بندي درجه عملکردي  شده به وسیله ) تعیینRfoulگیري ( ضریب رسوب

 را محاسبه کنید.

 
 ي زیر محاسبه کنید: را با استفاده ازمعادلهمیانگین تفاوت دماي گزارش 

 
رت سمت آب براي انتقال حرامساحت سطح  Aشده است و  بندي همان ظرفیت خالص درجه Qکه در آن 

 باشد. ی یا خارجی بسته به طراحی مبدل باشد که ممکن است مساحت سطحی داخل می مبدل 

 توان از معادله زیر محاسبه کرد: گیري اضافی را می سازي رسوب تنظیم دماي آب موردنیاز جهت شبیه

 
است و  بندي شده گیري درجه تفاوت دماي اندك است که در پذیرش ضریب رسوب که در آن 

 بندي شده است.  گیري درجه تفاوت دماي اندك است که در شرایط پاك بدون رسوب 

به رود. سپس تفاوت دماي آب اصالحی  و کندانسور بکار می براي اصالحات دماي آب اواپراتور محاسبه 

ب شود تا ضری شود یا از دماي آب خروجی کندانسور تفریق می دماي آب ورودي کندانسور اضافه می

 سازي کرد. گیري اضافی را شبیه رسوب
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C3.3.4.1.1 چندگانهي مدارات مبرد  بررسی ویژه 

باشند، دماي اشباع مبرد  ر مییا کندانسو دین مدار سردسازي براي اواپراتوربراي واحدهایی که داراي چن

تبادلگر  ممکن است براي هر شده منحصربفرد، دماهاي آب ورودي و خروجی و کمیت تبادل حرارت محاسبه

محاسبه  مبدل حرارتیبایستی براي هر  سازي  وجود داشته باشد. در این مورد، دماي اصالح حرارت

شود و سپس به این اصالح دماي مجزا اضافه شود. براي مدارهاي آب سري، دماهاي آب میانجی ممکن است 

براي مقادیر   شده گیري ندازهگیري مقدور نباشد. بدین منظور، میانگین ا هنگامی محاسبه شوند که اندازه

 بایستی به صورت زیر محاسبه شود: 

 
 که در آن داریم:

Qi  مبدل حرارتی= نرخ انتقال حرارت براي هر 

 مبدل حرارتی= اصالح دماي محاسبه شده براي هر  

شود و یا از  به دماي آب ورودي کندانسور اضافه می شده  گیري بدین منظور، اصالح دماي اندازه

 سازي کرد. گیري اضافی را شبیه شود تا اصالح ضریب رسوب تفریق می اواپراتورماي آب خروجی د

C3.3.4.1.2  گیري کندانسور  هاي درونی رسوب لوله -مثال 

 شده  گیري تعیین پذیرش ضریب رسوب

 بار کندانسور 

 دماي آب خروجی کندانسور 

 دماي آب ورودي کندانسور 

 A=50m2ی ي داخل مساحت سطح لوله

 شده  دماي چگالش اشباع
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 که در آن داریم:

 
گیري  یابد تا پذیرش ضریب رسوب می شافزای 0.48Kسپس دماي آب ورودي کندانسور براي آزمایش تا 

0.0440 m2.K/kW درجه  30.48یا  0.48+30سازي کرد. دماي آب ورودي کندانسور برابر با  را شبیه

 سانتیگراد خواهد بود. 

C3.3.4.1.3  مشتقLMTD 

 شود: این مشتق تنها براي ارجاع ارائه می

 
C3.3.4.2  .افت فشار را مطابق با پیوست  تنظیمافت فشارG شده را به  تعیین کنید و افت فشار آب اصالح

 صورت زیر محاسبه کنید:
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C3.3.4.3 شده و راندمان را مطابق با پیوست  فشار اتمسفري. ظرفیت اصالحF .محاسبه کنید 

C3.4 .شوند و به  ي بررسی تعادل انرژي و تعادل ولتاژ اعتباربخشی می به وسیله نتایج آزمایش اعتباربخشی

 شوند. صورت زیر محاسبه می

C3.4.1  تعادل انرژي (تراز انرژي). بر مبناي قانون نخست ترمودینامیک، یا قانون بقاء انرژي، محاسبه تراز

اگر تفاوت غیر صفر بین کند.  شده از حجم کنترل را ارزیابی می ريگی هاي انرژي اندازه انرژي تمام جریان

گیري تراز انرژي  اندازه عدم قطعیتجریان انرژي در جریان انرژي خروجی وجود داشته باشد که بیش از 

) میزانی بازده حرارت یا اتالف حرارت b) سیستم در حالت یکنواخت نیست یا aاست، در این صورت یا 

گیري وجود دارد که باید اصالح شود. حجم کنترل  ) خطاي اندازهcحاسبه حذف شده است، یا دار از م معنی

باشد که انرژي حرارتی را از منبع به مخزن انتقال  مبردبایستی شامل کل پکیج چیلر به ویژه مدارات 

کاك، کولرهاي جابجایی، اصطدهند. در بسیاري از موارد، اتالف یا بازده حرارت ایجادشده توسط تشعشع،  می

 بدون مشکل در تراز انرژي کلی شامل یا حذف شوند. باشند و ممکن است روغن و غیره نسبتاً اندك می

 ظرفیت ناخالص بایستی براي محاسبات تراز انرژي بکار رود.

 بندي کنید: از طریق مرز حجم کنترل جمع را جریان ورودي و خروجی سیستم انرژي تمام منابع

 
 شود: رژي کلی برحسب درصد بیان میمعادله تراز ان

 
ار ي چیلر اغلب برابر با ک شده به بسته گیري شده با آب، مجموعه توان ورودي اندازه براي چیلرهاي خنک

شود. در مواردي که تفاوت در مجموع توان و کار کمپرسور زیاد  فرض می کپرسور انجام شده روي مبرد
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ا ارائه کند بایستی انجام شود و در معادله تراز انرژي بکار ر ي  شده است، تحلیلی که میزان محاسبه

 شوند. نشان داده می C3.4.1.5تا  C3.4.1.1هاي  هاي چیلر مختلف در بخش رود. موارد براي پیکربندي

C3.4.1.1 هاي حرارتی اندك. ها و بازده بندي عادي با حذف اثر اتالف جمع 

 
C3.4.1.2 ي  در آن موتور به وسیله کهاستفاده می شود  2با اتصال جوشی  در پکیجی که ازکمپرسور و ادوات

شود از این  شود، بار سرمایش موتور در بار کندانسور شامل می شده یا آب کندانسور خنک می ، آب خنکمبرد

 فرض شود. Winputبایستی برابر با  Wrefrigرو 

C3.4.1.3 کند،  ه خارجی استفاده میو محرکه دند محركکه از کمپرسور نوع باز با  در پکیجیWrefrig 

معموالً  Wshaftفرض شود.  یافته به مبرد دي کمکی انتقالبایستی برابر با توان ورودي محور بعالوه توان ورو

 هاي دنده است. اي اتالفهمنمحرك توان خروجی 

 ي هاي راندمان تاییدشده از سازنده با استفاده از دادهبایستی   محركمیزان توان خروجی 

 تعیین شود.از ورودي توان به محرك محرك، 

 شود، تعیین شود. ي دنده ارائه می ي تاییدشده که توسط سازنده هاي دنده بایستی از اتالف Wgearمیزان 

C3.4.1.4 کند،  در پکیجی که از کمپرسور نوع باز با محرك و دنده داخلی استفاده میWrefrig  بایستی

 فرض شود. مبردیافته به  ي توان ورودي کمکی انتقال وهبرابر با توان ورودي محور بعال

ي  هاي وررودي/خروجی توان تاییدشده هاي موتوردار، داده براي توربین یا دستگاه Wshaftبراي تعیین 

 ي موتور یا توربین بایستی بکار رود. سازنده

                                                 
2 Hermetic packge 
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C3.4.2 ز میانگین ولتاژ در نظر گرفته تراز ولتاژ. تراز ولتاژ به عنوان حداکثر میزان مطلق انحراف ولتاژ ا

فاز با سه ولتاژ  شود. براي سیستم سه شود که از لحاظ نسبی به عنوان درصد میانگین ولتاژ بیان می می

 باشند: شده، معادالت به صورت زیر می گیري اندازه

 
C3.5 گر بایستی از گیري دی دهی نتایج آزمایش با استفاده از واحدهاي اندازه ها. محاسبات و گزارش تبدیل

 استفاده کنند. 7ضرایب تبدیل تعریف شده در بخش 

C3.6 شده و نتایج آزمایشی محاسبه شده بایستی از نیازهاي  گیري گزارش هاي اندازه گردسازي. داده

 استفاده کنند. 14دار جدول  دنبال کنند و از نیازهاي آمار معنی 4,3گردسازي در بخش 

C4 ،ها هنگام انجام آزمایش،  تلرانسنیازها براي ابزارآالت، طرح آزمایش، . نیازهاي آزمایش. این بخش

 کند. ها براي انجام و آزمایش اعتباربخشی را تعریف می اصالحات و تنظیم

C4.1 کند (دما، جریان، فشار، توان). ابزارها بایستی  گیري را تعریف می این بخش نیازها براي هر نوع اندازه

انتخاب، نصب، اجرا و نگهداري شوند. جزئیات بیشتر در این بخش براي هر نوع  C1مطابق با نیازهاي جدول 

 شود.  گیري ارائه می اندازه
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 . نیازها براي ابزارآالت آزمایشیC1جدول 

 گیري اندازه گیري صحت سیستم اندازه کیفیت نمایش شده مطابق با  شده، نگهداري َشده، اجرا شده، نصب انتخاب
 دماي مایع +ANSI/ASHRAE 41.1 0.005oC Co0.11د استاندار

 دماي هوا +ANSI/ASHRAE 41.1 0.05 oC Co 0.11استاندارد 
 گیري جریان (اندازه ASME PTC19.5کد آزمایش توان 
ASME MFC-16 (نوع الکترومغناطیس) 

ASME MFC-3M  (نوع روزنه و ونتوري) 
ASME MFC-6M (نوع گردابی) 
ASME MFC-11 یچشی)(نوع پ 

 (نوع توربین) ISA RP31.1استاندارد 

 سرعت جریان جرم مایع +RDG %1.0 آمار 4

 فشار تفاضلی +RDG %1.0 آمار مهم ASME PTC 19.2 3کد آزمایش توان 
IEEE 120 

IEEE C57.13-2008 
 آمار مهم  4
)V, A, kW, 

Hz( 

1.0% FS+ 
2.0% RDG+ 
1.5% FS+ 

2.5% RDG+ 

 توان الکتریکی 
600 V< 

>600 V 

 فشار اتمسفري +ASME PTC 19.2 0.1kPa 1.0 kPaکد آزمایش توان 

 +RDG %1.0 آمار مهم 4 
 

 ي بخار سرعت جریان جرم چگالیده

 +RDG %1.0 آمار مهم 3 
 

 فشار بخار

 +RDG %1.0 آمار مهم  4 
 

 سنجی سوخت سرعت جریان حجم

کیفیت گاز بایستی با تماس با مقام محلی و ارائه گزارش 
 در روز آزمایش بدست آید  یفیت گاز براي میزان کالريک

 محتوي انرژي سوخت - آمار مهم 3

 نکات:
 سنجی اعمال شود. . نیاز صحت نیز بایستی بر کنتورهاي حجم1
بندي نشان داده  درجهشده در طول  اي از کاربردها در طول آزمایش اعمال شود که با کاهش نسبت تعیین گیري بایستی حول گستره . صحت سیستم اندازه2

 ها، این نیز بایستی از نیاز صحت در مقیاس کامل تخطی کند. شود. براي بسیاري از ابزارها و یا سیستم می
 گیري. = درصد مقیاس کامل براي ابزار یا سیستم اندازه RDG ،%FS%. درصد نتیجه = 3
 ها بایستی برآورده شوند. این صورت هردوي نیازمندي) در RDGو  FSاي در جدول نشان داده شوند ( . اگر نیازهاي دوگانه4
-IEEE C57.13یا بهتر داشته باشند که مطابق با  0,3گیري  ها) بایستی داراي دسته صحت اندازهPTهاي احتمالی ( ها) و مبدلCTهاي کنونی ( . مبدل5

1993 (R2003) بندي شده باشند. درجه 
هاي کامپیوترهاي قابل  اي یا براي صفحه نمایش هاي صفحه باشد. کیفیت بهتر (ریزتر) براي ابزار یا نمایش می. کیفیت نمایش نشان داده شده، حداقل نیاز 6

 قبول است.
 شوند.  تعیین می 4,3دار مطابق با بخش  . آمار معنی7
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C4.1.1  بندي صحت و درجه 

C4.1.1.1 بندي شوند که گستره نتایج  جهاي در گیري بایستی حول گستره هاي اندازه تمام ابزارها و سیستم

بندي شوند یا  ها بایستی یا به عنوان یک سیستم درجه هاي اکتساب داده آزمایش را برآورده سازد. سیستم

سازي) تمام اجزاء به صورت مجزا به نحوي ثبت شود که نشان دهد که سیستم  بندي (کالیبره اینکه درجه

ها بایستی شامل  سازد. کالیبراسیون را برآورده می C1ل شده در جدو گیري، نیازهاي صحت تعیین اندازه

یا  NISTنقطه در مقایسه با استاندارد کالیبراسیون باشند. استانداردهاي کالیبراسیون بایستی به  4حداقل 

 کنند، قابل پیگیري باشند. آزمایشگاهی شرکت می هاي میان هاي معادل که در حسابرسی آزمایشگاه

به وسیله تاسیسات آزمایشی بکار روند تا  ISO 17025که استانداردهایی همانند شود  نکته: توصیه می

هاي ابزار را بهبود بخشید تا سطوح صحت و دقت موردنیاز را بدست  فرایندها براي توسعه و نگهداري سیستم

 آورد.

C4.1.1.2 اي  بایستی گستره گیري، فرایند کالیبراسیون گیري موجود در سیستم اندازه براي هر دستگاه اندازه

را شناسایی کند که حول آن صحت موردنیاز را بتوان بدست آورد. این گستره بایستی در یک فرمت بسهولت 

ي قابل استفاده یا نسبت  پذیر جهت تاییدسازي بدست آید. انواع ابزارهاي بسیاري داراي گستره دسترس

هاي فشار تفاضلی ممکن است  سنج جریاند. باشن باشند هرچند که برخی کامالً متفاوت می می 10:1کاهش 

هاي الکترومغناطیسی و پیچشی یا  سنج باشند. برخی ابزارها همانند جریان 3:1محدود به گستره جریان 

 یا بیشتر باشند. 20:1هاي بیشتري همانند  قادر به گستره هاي جریان با بار پایین ممکن است، مبدل

آورد، یک تحلیل رگرسیون  الیبراسیون صحت موردنیاز را بدست میاي که حول آن ک به منظور تعیین گستره

شوند تا خطاهاي باقیمانده را در مقابل  ها طرح می گیرد. داده هاي کالیبراسیون انجام می خطی بر روي داده

ي  شده داده استاندارد مرجع کالیبراسیون نشان داد. خطاي استاندارد ارزیابی بایستی براي مقادیر نشان

 C24گیري در مقابل استاندارد مرجع کالیبراسیون محاسبه شود و سپس با استفاده از معادله  م اندازهسیست

ي  % روي هر دو سمت تطبیق منحنی رسم کنید. نقاطی که در آنها منحنی فاصله95بینی  یک فاصله پیش

عادالتی که در پی و م C2گستره باشند. جدول  محدودهکند بایستی  بینی از صحت موردنیاز تخطی می پیش
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ي موجود در  هاي نمونه دهند. مثالی که از داده بینی را توضیح می ي پیش ي فاصله آیند، روش محاسبه می

درصد از نتیجه  +1شده برابر با  کند را مشاهده کنید که در آن، صحت تعیین استفاده می C2و  C1تصاویر 

 است.  7,5:1کاهش  یا نسبت 13,4نت  100ي قابل استفاده از  است و گستره

اشند. گیري هر دستگاه ب کاهش براي اندازهیبراسیون یا نسبت لتمام نتایج نقطه آزمایش بایستی در گستره کا

چندین ابزار بایستی گستره کاملی از شرایط براي تاسیسات آزمایشی معین را  گیري معین، براي نوع اندازه

هایی باید توسط تاسیسات جهت استفاده توسط  پروتکل پوشش دهد. در مورد وجود چندین ابزار، روندها و

 اپراتورهاي آزمایش دررابطه با زمان و چگونگی سوئیچ بین ابزارها ایجاد شود.

C4.1.1.3 گیري باشد.  ها در سیستم اندازه اههاي الکتریکی بایستی شامل تمام دستگ گیري صحت اندازه

کنند ممکن  ي توان مثل مبدل استفاده می ییردهندهي گرمایش یا سرمایش آب که از تجهیزات تغچیلرها

هاي توان مناسبی  گیري است به تفکیک و هشدارهاي مناسبی نیاز داشته باشند تا تضمین کرد که اندازه

کنند ممکن است نیازمند استفاده  ي توان استفاده می آیند. چیلرهایی که از تجهیزات تغییردهنده بدست می

هاي دربردارنده فرکاسن باال باشند. در این موارد، ابزار  گیري صحیح سیگنال ر به اندازهاز ابزاري باشند که قاد

گیري ورودي توان  بکاررفته بایستی داراي پهناي باند مناسب باشند تا تضمین کرد که خطاهاي اندازه

 باشند. می C1الکتریکی در گستره نیازهاي صحت جدول 
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 ه منظور تعیین صحت قابل قبولبینی ب . فاصله پیشC2جدول 
بینی نسبی  فاصله پیش
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 نکات: 
 شده توسط استاندارد کالیبراسیون است. گیري شده یا اندازه . میزان استاندارد مرجع، میزان واقعی تعیین1
گیري بر مبناي منحنی  شده است که مستقیماً به وسیله سیستم اندازه گیري ي اصالحی همان میزان کمیت اندازه شده داده شان. میزان ن2

 شود. کالیبراسیون آن ارائه می
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 هاي ارزیابی کالیبراسیون نسبی (درصد نتیجه) . نمونه دادهC1شکل 

 
 لقهاي ارزیابی کالیبراسیون مط . نمونه دادهC2شکل 

C4.1.2 دما 
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C4.1.2.1 گیري کنید. سنسورهاي دما  آب. دماهاي آب ورودي و خروجی را برحسب درجه سانتیگراد اندازه

 بایستی در محلی نصب شوند که نشانگر میانگین حجم دماي سیال باشد.

از انرژي را اي باید در نظر گرفته شوند به ویژه اگر مشکالت با تر شده هاي غیراجباري اما توصیه نکته: روش

گیري دماي آب را در کجا قرار دهید، اثرات ترکیبی  کنید. هنگام تعیین اینکه سنسورهاي اندازه رفع می

هاي جریان  اي از سرعت کشی را در نظر بگیرید که ممکن است به میزان زیادي بین گستره پیکربندي لوله

ان در درون یک صفحه مجزاي قائم بر لوله هاي جری اي از سرعت متغیر باشند. نوسان فضایی دما بین گستره

 را بررسی کنید.

C4.1.2.1.1 یا کندانسور یکپارچه بایستی در یکی از دو پیکربندي زیر آزمایش  واحدهاي با پمپ آب اواپراتور

 شوند.

گیري دماي ورودي و خروجی قرار  هاي اندازه اگر پمپ بایستی در طول آزمایش کار کند، نبایستی بین محل

 گیري دما بین پمپ و مبدل ندازهشود. در این مورد، این واحد بایستی اصالح شود تا شامل ایستگاه ا داده

 حرارتی باشد. 

هاي دماي خارج از واحد بایستی بکار روند. در این مورد،  گیري کند، اندازه اگر پمپ در طول آزمایش کار نمی

 پمپ در موقعیت بسته باشد.آب بایستی به صورت آزادانه در طول پمپ جریان یابد و 

C4.1.2.1.2 یا کندانسور براي افزودن یا حذف حرارت یا از هر منبع دیگر در درون پکیج  اگر آب اواپراتور

 ها نشانگر ظرفیت ناخالص باشند.  گیري هاي دما بایستی در نقاطی انجام گیرند که اندازه گیري بکار رود، اندازه

C4.1.2.2 شده با هوا یا با تبخیر، دماي هواي ورودي را مطابق با پیوست  ندانسور خنکهوا. براي چیلرها با ک

E گیري کنید. اندازه 

C4.1.3 گیري کنید یا سرعت جریان جرم  جریان. سرعت جریان جرم آب را برحسب کیلوگرم بر ثانیه اندازه

سنج  کنید. اگر جریانمحاسبه  C6شده با استفاده از معادله  گیري سنجی اندازه را از سرعت جریان حجم

هاي  رود، تبدیل به جریان جرم بایستی از چگالی برابر با یکی از محل گیري بکار می سنجی براي اندازه حجم



۷۲ 

 

گیري دماي آب ورودي یا خروجی که به  ) اندازه2سنج؛ یا  ) دماي آب در محل جریان1زیر استفاده کند: 

 سنج باشد.  بهترین شکل نشانگر دما در جریان

C4.1.3.1 شود در این صورت سرعت  گیري می سنجی در سمت خروجی اندازه اگر سرعت جریان حجم

هاي منتشرشده تطبیق یابند که بر مبناي  بندي سنجی هدف بایستی تنظیم شود تا با درجه جریان حجم

 باشند تا سرعت جریان جرم هدف مشابهی داشت. سمت ورودي می

C4.1.3.2 سور براي افزودن یا حذف حرارت یا از هر منبع دیگر در درون پکیج بکار یا کندان اگر آب اواپراتور

ها نشانگر ظرفیت ناخالص  گیري هاي جریان بایستی در نقاطی انجام گیرند که اندازه گیري رود، اندازه می

 باشند. 

C4.1.4  فشار 

 گیري کنید.  حرارتی برحسب کیلوپاسکال اندازه افت فشار آب را در طول مبدل

بسته به طراحی اتصاالت آب چیلر، قرار گیرند.  Gبایستی مطابق پیوست  نه بردار هاي فشار استاتیکنمو

هاي صحیح باشد یا نباشد.  گیري کشی اضافی در خارج از واحد براي اندازه ممکن است نیازمند لوله Gپیوست 

و  نمونه بردار فشار استاتیکهاي خط اضافی بین  گیري منجر به اتالف کشی خارجی براي اهداف اندازه لوله

گیري  شوند و سپس از میانگین میزان اندازه هاي اضافی محاسبه می شود. این اتالف اتصاالت واحد می

شده براي افت فشار آب بین اتصاالت واحد را بدست آورد.  شوند تا نتیجه آزمایش گزارش آزمایش تفریق می

 کند. تعیین می سازي را روش محاسبه براي ضرایب اصالح Gپیوست 

شده نبایستی شامل اثرات پمپ باشد.  گیري براي واحدهاي دربردارنده پمپ آب یکپارچه، افت فشار آب اندازه

شود و شامل افزایش فشار مرتبط  اتخاذ می مبدل حرارتیگیري افت فشار تنها در طول  براي این موارد، اندازه

نمونه بردار فشار عال و  دیگر اجزاء داخلی نیست. یک با پمپی که در حال کار است و افت فشار پمپ غیرف

 قابل قبول است. مبدل حرارتی حد پایینیا  حد باالاستاتیک 

C4.1.5 هاي الکتریکی و  شود یا انرژي در سیستم توان. توان همان سرعتی است که کار در آن انجام می

گیري شود و این امر از طریق  اندازه شود. مجموع توان ورودي شامل توان کمی بایستی مکانیکی تبدیل می
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شده در زیر است. توان کمکی بایستی شامل  ها در یک یا چند محل تعریف گیري بندي اندازه جمع

هاي  داده هاي فعال در طول عملیات نرمال پکیج باشد؛ توان کمکی متناوب بایستی در نقطه دستگاه

مدت دوره آزمایش ارائه کند. براي  انی حول طولتعریف شود و میزان میانگین زم C6شده در بخش  تعریف

هاي توان مجزایی صورت داد تا  گیري شده با آب، در برخی موارد ضروري است تا اندازه چیلرهاي خنک

 مقادیر را تفکیک کرد و تراز انرژي معتبري بدست آورد.

بندي ولتاژ  ي واحدهاي با درجهبراباشند.  هاي الکتریکی شامل ولتاژ، جریان، توان و فرکانس می گیري اندازه

هاي توان الکتریکی بایستی در  گیري تر انجام گیرد. اندازه اسمی دوگانه، آزمایش بایستی در ولتاژ پایین

هاي اتصال مشتري را  هاي مناسبی انجام گیرند تا به درستی ورودي توان در نقاط یا ترمینال محل

دهنده منبع  ها یا تجهیزات دیگر تشکیل هاي مبدل ون اتالفگیري بایستی بد محل اندازهگیري کرد.  اندازه

گیري تا نقطه اتصال روي  کشی از محل اندازه ها به دلیل سیم برق تاسیسات آزمایش باشد و بایستی اتالف

 چیلر را بحداقل رساند.

C4.1.5.1 ور و شده توسط آب یا تبخیر، آزمایش بایستی شامل توان فن کندانس براي کندانسورهاي خنک

 هاي مجموع توان ورودي باشد. گیري توان پمپ اسپري کندانسور در اندازه

C4.1.5.2  یا کندانسور)  اواپراتوري اختیاري (براي  هاي آب یکپارچه ي پمپ ي دربردارندهچیلرهابراي

ي گیري توان ورودي چیلر باشند. براي واحدها هاي آزمایش بایستی بجز توان پمپ از اندازه گیري اندازه

ي خاموش، اتصال توان الکتریکی از موتور پمپ بایستی از لحاظ فیزیکی از  آزمایش شده با پمپ یکپارچه

 توان واحد قطع شود.

C4.1.5.3 ي مدار بر  گیري توان براي تراز انرژي. توان ورودي به سمت سردکنندة هاي اندازه بررسی

شده  هاي خنک ورودي محور کمپرسور و دیگر دستگاهگذارد. این امر شامل توان  ي تراز انرژي اثر می محاسبه

هاي با سرعت متغیر،  ، دستگاه3با ادوات واتصاالت جوشی و با اتصاالت پیچشیورهاي همانند موت مبردتوسط 

اگر معیارهاي اعتباربخشی تراز انرژي را نتوان برآورده ساخت، یک دلیل  باشد. کولرهاي روغن و غیره می
                                                 

3  Hermetic or semi- hermetic 
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شده توسط هوا همانند  هاي خنک رودي از دست رفته به محیط مجاور براي دستگاهاحتمالی، کمیت توان و

هاي  باشد. اگر این گونه باشد، در این صورت محل موتورهاي محرکه باز، استارترها، کولرهاي روغن و غیره می

و در همین  تري تعیین کرد گیري مجزایی ارائه کنید به نحوي که تراز انرژي را بدست به صورت صحیح اندازه

 گیري مجموع توان ورودي براي محاسبه راندمان را برآورده ساخت. حال نیاز براي اندازه

C4.1.5.4 گیري توان الکتریکی به چیلر تعیین شود. محرکه الکتریکی. توان ورودي بایستی به وسیله اندازه 

C4.1.5.4.1  ها یا  دنده ها، جعبه بدلشده با استارترها، م بندي ي محرکه الکتریکی درجهچیلرهابراي

هاي توان به دلیل این اجزاء باشد و بایستی بر  هاي با سرعت متغیر، توان ورودي بایستی شامل اتالف محرکه

هاي جایگزین ممکن است در طول  هاي دوردست، دستگاه در مورد دستگاهگیري شود.  روي ورودي اندازه

 ابهی داشته باشند.آزمایش بکار روند مشروط بر اینکه اتالف توان مش

C4.1.5.4.2  نشده با استارتر یا محرکه سرعت متغیر، توان  بندي ي محرکه الکتریکی درجهچیلرهابراي

ي چیلرهاگیري شود. براي مورد  هاي موتور کمپرسور اندازه ترین محل به ترمینال ورودي بایستی در نزدیک

ل سرعت متغیر و یک نوع محرکه سرعت شده براي عملیات با سرعت متغیر، یک روش کنتر بندي درجه

 ي چیلر بایستی جهت آزمایش بکار رود. متغیر سازگار با نیازهاي نصب سازنده

C4.1.5.4.3 بندي شده بودف توان ورودي محور  هنگام آزمایش پکیج چیلري که با موتورهاي دیگر درجه

 گیري شود: کمپرسور بایستی به وسیله یکی از دو روش زیر اندازه

دیگر بکاررفته جهت  شرعت چرخشی نصب شده بین کمپرسور و موتور آزمایگیر گشتاور و سنسور س زهاندا

 شود. انجام آزمایش. توان از گشتاور ضربدر سرعت محاسبه می

هاي آزمایش مشابه به منظور تعیین رابطه بین توان ورودي و  شده با نیروسنج یا داده موتور آزمایش کالیبره

شود، سپس توان  گیري می هاي موردنیاز. توان ورودي الکتریکی به موتور آزمایش اندازه دهخروجی در نقطه دا

 شود. ي کالیبراسیون تعیین می خروجی برابر از رابطه

C4.1.5.5 رود،  ي دیگري بکار می ي غیرالکتریکی. در جایی که توربین، محرکه موتور یا محرکه محرکه

کمپرسور براي محاسبات تراز انرژي بایستی از مصرف بخار یا  مجموع توان ورودي و توان ورودي محور
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ها به دلیل محرکه  ودیگر اجزاء خط محرکه  سوخت تعیین شود. مجموع تواتن ورودي بایستی شامل اتالف

 همانند جعبه دنده باشد.

C4.2  .ز نقاط این شامل لیستی اطرح. طرح آزمایش بایستی تمام نیازها براي انجام آزمایش را ثبت کند

هاي منتشرشده و شرایط عملیاتی مرتبط شامل اهداف دماي آب  بندي آزمایش بار کامل و جزء، درجه

 باشد. شده می بندي گیري درجه شده بر مبناي پذیرش ضریب رسوب تنظیم

C4.3 ها تلرانس 

C4.3.1  .شوند.  یي زیر تعریف م هاي شرایط عملیاتی به منظور کنترل دو مشخصه تلرانسشرایط عملیاتی

مورد نخست مشتق میانگین میزان نسبت به میزان هدف است. مورد دوم پایداري است که از لحاظ آماري 

ها از هدف است که مختصر از لحاظ زمانی و کوچک از لحاظ حجمی  شود و شامل اکسروژن تعریف می

د تا میانگین و انحراف ي زمانی هر نقطه آزمایش، شرایط عملیاتی بایستی کنترل شون حول دورهباشند.  می

 را حفظ کرد. 12هاي تعریف شده در جدول  تلرانساستاندارد در درون 

C4.3.2 هاي منتشره مطابق با  بندي هنگام آزمایش جهت اعتباربخشی درجه عملکردهاي  تلرانس. عملکرد

کامل و جزء قابل  روند و بر ظرفیت تمام بار و همچنین بر راندمان و افت فشار آب در بار بکار می 4,1بخش 

 را برآورده سازند. 11هاي تعریف شده در جدول  تلرانسبایستی  عملکردیش اباشند. نتایج آزم اعمال می

C4.4 .اصالحات. اصالحات زیر بایستی بر اهداف آزمایش یا نتایج آزمایش اعمال شوند 

C4.4.1 ي بخش گیري. دماهاي آب هدف بایستی مطابق با روش محاسبه ضریب رسوب C3.3.4.1  تنظیم

هاي تمیز  سازي کرد. آزمایش بایستی با لوله گیري را شبیه گیري در پذیرش ضریب رسوب شوند تا اثر رسوب

  باشند. گیري، صفر می انجام گیرد و فرض کند که ضرایب رسوب

C4.4.2 در طول گیري، مقادیر استاندارد افت فشار آب  هاي اندازه افت فشار. به منظور در نظر گرفتن روش

دهی نتیجه  قبل از گزارش Gو پیوست  C3.3.4.2هاي تعریف شده در بخش  ازمایش بایستی مطابق با روش

 آزمایش نهایی براي افت فشار، اصالح شوند.



۷٦ 

 

C4.4.3 هاي منتشرشده، واحدهاي با نوع کندانسور خنک شده با  بندي فشار اتمسفري. براي مقایسه با درجه

را به نحوي اصالح کنند که نتایج  Fج آزمایش راندمان و ظرفیت مطابق پیوست هوا یا تبخیر بایستی نتای

 شده، برابر با فشار اتمسفري استاندارد باشند. آزمایش گزارش

C4.5 اعتباربخشی 

C4.5.1 تراز انرژي 

 آوري شوند تا تراز انرژي را گیري بایستی جمع هاي اندازه شده با آب، داده براي مورد کندانسورهاي خنک

 13در جدول اعتبار آزمایش براي تراز انرژي  تلرانسمحاسبه کرد تا اعتبار هر نقطه آزمایش را تایید کرد. 

براي شرایط قابل  5,6مجاز محاسبه شده مطابق با بخش  تلرانسره شود. تراز انرژي بایستی در گست ییافت م

 اعمال باشد.

گیري کرد و  ست تا رد حرارت در آزمایش را اندازهبراي کندانسورهاي خنک شده با آب و تبخیر، غیرعملی ا

توان به سهولت محاسبه کرد. به منظور اعتباربخشی صحت آزمایش، روش اجراي اضافی  تراز انرژي را نمی

گیري  هاي توان را اندازه هاي جریان و ورودي بایستی بکار رود تا دماهاي آب، سرعت C4.5.2مطابق بخش 

 کرد.

شده با یا آب که در آنها ظرفیت براي چگالش کامل  ی حرارت با کندانسورهاي خنکبراي واحدهاي بازیاب

 باید بکار برده شوند. C4.5.2هاي دیگر موجود در بخش  کافی نیست، روش مبرد

سازند،  را چگالش می مبردشده با آب که به طور کامل  براي واحدهاي بازیابی حرارت با کندانسورهاي خنک

 ستی بکار برده شود.روش تراز انرژي بای

هاي  گیري دما، افت فشار و اندازه ز هر منبع در درون پکیج بکار رود،براي حذف حرارت ا اواپراتوراگر آب 

 ها نشانگر ظرفیت تبرید ناخالص باشند.  گیري شده بایستی در نقاطی صورت گیرند که اندازه جریان آب خنک

یا براي تابع دیگري در درون پکیج بکار رود، دما، افت  سازي موتور کمپرسور اگر آب کندانسور براي خنک

هانشانگر ظرفیت  گیري هاي جریان آب کندانسور بایستی در نقاطی صورت گیرند که اندازه گیري فشار و اندازه

 دهی ناخالص باشند. حرارت
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C4.5.2 ابزار مازاد همزمان 

هاي  دهی، داده با منبع هوا براي وجه حرارت  وراواپراتبراي مورد کندانسورهاي خنک شده با هوا یا تبخیر یا 

 اوري شوند تا اعتبار هر نقطه آزمایش را تایید سازند. گیري مازاد بایستی جمع اندازه

C4.5.2.1 زیر باشند: هاي ابزار بایستی در محدوده گیري گیري. اندازه تایید اندازه 

C4.5.2.1.1 0.11بیش از  هاي دماي آب ورودي نبایستی خیلی گیري اندازهK .متفاوت باشند 

C4.5.2.1.2 0.11هاي دماي آب خروجی نبایستی به میزان بایش از  گیري اندازهK .متفاوت باشند 

C4.5.2.1.3 درصد متفاوت باشند. 2هاي جریان نبایستی به میزان بیش از  گیري اندازه 

C4.5.2.1.4 درصد متفاوت باشند. 2هاي ورودي توان نبایستی به میزان بیش از  گیري اندازه 

C4.5.2.2 هاي دماي آب ورودي،  گیري ، از میانگین اندازه ي ظرفیت. براي محاسبات ظرفیت روش محاسبه

هاي جریان استفاده کنید. براي محاسبات  گیري هاي دماي آب خروجی و میانگین اندازه گیري میانگین اندازه

 کنید. هاي توان استفاده گیري راندمان، از میانگین اندازه

C4.5.2.3 ي نمونه براي ظرفیت براي تایید مازاد همزمان. محاسبه 

 

 
 شوند: به صورت زیر محاسبه می 7,2هاي آب مطابق بخش  ویژگی

 
 ظرفیت تبرید خالص:
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C4.5.3  تراز ولتاژ. منبع برق چندفازي با عدم تراز ولتاژ زیاد ممکن است بر عملیات و راندمان تجهیزات اثر

شود.  یافت می 13اعتبار آزمایش در جدول  تلرانسمحاسبه کنید.  C3.4.2راز ولتاژ را مطابق بخش گذارد. ت

 فاز قابل اعمال نیست. تراز ولتاژ بر واحدهاي تک

C4.6  ها و نتایج آزمایش  گیري براي اندازه عدم قطعیت. این استاندارد نیازمند تحلیل عدم قطعیتتحلیل

 عدم قطعیت، دنبال کردن روندهاي موجود در عدم قطعیتجام تحلیل نیست. روش توصیه شده براي ان

 است.  ASME PTC 19.1آزمایش 

C5ها آوري داده . جمع 

C5.1 داده  هاي نقطه هایی که باید در طول آزمایش براي هر یک از نمونه جدول زیر، دادههاي اولیه.  داده

 شود.خالصه 
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 د در طول آزمایش ثبت شوندهایی که بای . دادهC3جدول 

 نوع آیتم داده گیري واحدهاي اندازه
Hh:mm:ss.s تمام نوع کندانسورها کلی زمان روز براي هر نمونه نقطه داده 

kPa  فشار اتمسفري 
oC Tin اواپراتور 
oC Tout 

Kg/s  یاL/s Mw  یاVw 
kPa Aptest 
oC Tin  شده با آب کندانسور خنک کدانسور 
oC Tout شده با آب کندانسور بازیابی حرارت خنک 

Kg/s  یاL/s Mw  یاVw 
kPa Aptest 
oC  میانگین فضایی دمايdry bulb 

 هواي ورودي
 شده با هوا کندانسور خنک کندانسور

oC  میانگین فضایی دمايdry bulb 
 هواي ورودي

 شده با تبخیر کندانسور خنک کندانسور 

oC 
 wet bulbیی دماي میانگین فضا

 هواي ورودي
oC 

 بدون کندانسور کمپرسور دماي تخلیه
kPa  فشار تخلیه 
oC 

مایع ورودي به دستگاه  مبرددماي 
 بسط

 خط مایع

kPa فشار مایع ورودي به دستگاه بسط 
kW Winput محرکه الکتریکی چیلر 
V ولتاژ براي هر فاز 
V اگر سه فاز: میانگین ولتاژ 
Hz فرکانس براي یک فاز 
kW Winput محرکه غیرالکتریکی چیلر 

  
Kg/s  
kPa  
oC  
kPa  

 اگر توربین بخار:
 مصرف بخار

 فشار منبع بخار
 دماي منبع بخار

 فشار خروجی بخار
  

m3/h  
MJ/m3  

 اگر توربین گاز اي موتور گاز
 مصرف سوخت

 دهی بیشتر میزان حرارت
   

L/h  
MJ/kg  

 وتور احتراق داخلیاگر م
 مصرف سوخت مایع

 بیشتردهی  میزان حرارت

C5.2 سازد که بایستی براي آزمایش ثبت شوند. هاي کمکی را مختصر می هاي کمکی. جدول زیر، داده داده  
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 هاي کمکی که باید ثبت شوند. . دادهC4جدول 

 نوع آیتم داده گیري واحدهاي اندازه
dd-mm-yyyy 

hh.mm.ss 
 همه ه، مکان و زمان آزمایشداد

 اسامی ناظر آزمایش و پرسنل شاهد -
oC دماي مجاور در محل آزمایش 
ها شامل ساخت، مدل، اندازه، شماره  داده -

. ولتاژ و فرکانس مبردسریال و شماره 
 واحد بایستی ثبت شوند.

 هاي اسم محرکه (موتور و توربین)  داده -
 محرکه غیر الکتریکی لريمشخصات سوخت و میزان کا -

کند که ممکن است در طول آزمایش براي اطالعات  هاي کمی انتخابی را خالصه می جدول زیر داده 

 تشخیصی ثبت شوند.

 هاي کمی اختیاري که باید ثبت شوند. . دادهC5جدول 

 نوع آیتم داده گیري واحدهاي اندازه
rpm کمپرسور نوع باز ي کمپرسور سرعت چرخشی محرکه 
amp محرکه الکتریکی جریان براي هر فاز از نیروي الکتریکی به پکیج چیلر 

C6 روندهاي آزمایش. براي هر نقطه آزمایش در بار و مجموعه شرایط عملیاتی معین، آزمایش اقدام به .

ا گیري حرارت افزوده شده ی کند. ظرفیت، اندازه گیري ظرفیتف توان ورودي و افت فشار سمت آب می اندازه

، سرمایش، گرمایش، بازیابی حرارت و یا بازیابی حرارت مبدل حرارتیحذف شده از آب در زمان عبور از 

گیرد. ظرفیت خالص همیشه موردنیاز است و ظرفیت ناخالص زمانی  مطابق با طرح آزمایش صورت می

را در مقابل زمان  شود. هر نقطه آزمایش، چندین نقطه داده موردنیاز است که نیاز تراز انرژي اعمال می

و محاسبات  C4ي نیازهاي موجود در بخش  کننده آوري خواهد کرد. آزمایش بایستی از ابزار برآورده جمع

 دنبال کند. C3بخش 

C6.1 هاي سازنده  نصب. پکیج چیلر که باید نصب شود، بایستی در تاسیسات آزمایش مطابق با دستورالعمل

 مبردمنبع برق، ابزارهاي آزمایشی، شارژ ت براي آب، اتصاالت براي شامل پشتیبانی نقاط سوار نصب، اتصاال

 یا روغن و غیره نصب شود. گازهاي غیرچگالیده بایستی از سیستم حذف شوند.
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C6.1.1 شده بایستی برابر با صفر فرض شوند.  گیري آزمایش شرایط سطوح انتقال حرارت. ضرایب رسوب

ندارد ممکن است نیازمند تمیزسازي سطوح انتقال حرارت قبل از آزمایشات انجام شده مطابق با این استا

 انجام آزمایش باشند.

C6.2  عملیات. پس از تکمیل نصب، چیلر شروع بکار کرده تا شرایط هدف نقطه آزمایش مطابق با طرح

کار کند و   آزمایش را بدست آورد. نیازي نیست که چیلر به صورت پیوسته بین نقاط آزمایش مختلف

  پذیر است. اندازي مجدد بین نقاط آزمایش امکان سازي و راه وشخام

C6.2.1 کلیات 

دقیقه حفظ شوند به نحوي که  15یکنواخت بایستی براي حداقل دوره زمان  عملکردشرایط عملیاتی و 

هاي شرایط عملیاتی و  تلرانسگیري، انحراف استانداردهاي مرتبط و نتایج آزمایش در  پارامترهاي اندازه

باشند. در غیر این صورت به دلیل نبود پایداري، آزمایش را تا  5,6هاي آزمایش مطرح شده در بخش  لرانست

نباشد اما پایداري قابل قبول باشد، در  تلرانسشود. اگر در گستره  تلرانسزمانی ادامه دهید که وارد گستره 

پس آزمایش را تکرار کنید. حل این صورت آزمایش را متوقف کنید تا مشکالت ابزاري را حل کنید و س

 مشکالت ممکن است نیازمند کالیبراسیون مجدد ابزار باشد.

ها بایستی به صورت همزمان انجام  گیري رسانی اثرات شرایط ناپایدار، تمام انواع اندازه به منظور بحداقل

مدت دوره آزمایش  طولهاي زمانی حول  هاي ثبت بایستی براي ثبت نقطه داده افزار یا دیگر روش گیرند. نرم

آوري و  گیري نقطه داده بایستی براي هر پارامتر در فواصل زمانی یکنواخت جمع اندازه 30بکار روند. حداقل 

از میانگین فاصله زمانی براي تمام  +%5زمانی نبایستی به میزان بیش از  ثبت شود. فواصل بین مراحل

گیري  داده ممکن است نشانگر نتیجه مجزایی از سیستم اندازه گیري نقطه هر اندازهها متغیر باشند.  داده نقطه

گیري زمانی،  ها باشد. در مورد استفاده از میانگین گیري شده  از تعداد بزرگتري از نمونه یا زمان میانگین

از مجموع دوره زمانی آزمایش فراتر رود.  60/1ها نبایستی از  گیري نمونه داده فاصله زمانی براي میانگین

گیري زمان مختلفی ممکن است بکار برده  هاي میانگین گیري وجود ندارد و روش چ حدي بر نرخ نمونههی

  شود.
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هاي جریان، فشار تفاضلی، توان، ولتاژ، سوخت یا مصرف بخار و فشار  گیري شامل دماها، سرعت مقادیر اندازه

 گیري را محاسبه کنید.  زهباشند. میانگین و انحراف استاندارد براي هر میزان اندا اتمسفري می

باشند. نتایج آزمایش را با استفاده از  رفیت خالص، راندمان و افت فشار آب میظ نتایج آزمایش شامل

گیري آزمایش، محاسبه کنید. ظرفیت ممکن است براي هر نقطه داده براي اهداف  میانگین مقادیر اندازه

بایستی از میانگین تمام مقادیر یی براي ظرفیت ي نها کنترل تاسیسات آزمایش محاسبه شود اما نتیجه

 گیري محاسبه شود. اندازه

C6.2.2.2 دهی یا آزمایشات بازیابی حرارت چیلرها با کندانسورهاي خنک شده با  پمپ حرارتی. وجه حرارت

 استفاده کنند. Hهوا یا تبخیر بایستی از روند آزمایش پیوست 

C6.3 اصالحات 

C6.3.1 هاي چیلر مجاز به اجتناب از چرخش و تخریب پایداري آزمایش  دستی کنترلها. عملیات  کنترل

 است.

C6.3.1 هاي سازنده  ممکن است در طول نصب، قبل از انجام آزمایش مطابق با دستورالعمل مبرد. شارژ مبرد

 مدت آزمایش بایستی براي طول مبردتنظیم شود که ممکن است نیازمند عملیات چیلر باشند. کمیت شارژ 

 باشد. اي از آزمایشات بار کامل و بار جزء می ثابت نگه داشته شود که شامل تمام نقاط آزمیاشی در مجموعه

C7هاي زیر  دهی نتایج. گزارش آزمایش مکتوب یا الکترونیک بایستی تولید شامل که شامل آیتم . گزارش

 باشد. براي هر نقطه آزمایش در بار و مجموعه عملیاتی معین می

C7.1 ها را گزارش کنید. میانگین نمونه و  داده هاي نقطه گیري ها. دوره زمان آزمایش و تعداد اندازه دهدا

ها بایستی بر  داده هاي نقطه گیري گیري را شامل کنید. اندازه انحراف استاندارد نمونه براي هر میزان اندازه

 پذیر شوند. مبناي درخواست، دسترس

C7.2  محاسبات. مقادیر اصالحApadj  وATadj ضرایب اصالح ،CFQ  وCFn هاي  را گزارش کنید و داده

روند. چگالی، ظرفیت حرارت ویژه و مقادیر جرم براي  سازي بکار می ورودي مرتبط براي محاسبات اصالح

 بکار رفته در محاسبات تراز انرژي را گزارش کنید. Qمحاسبات ظرفیت را گزارش کنید. تمام مقادیر 
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C7.3 یج آزمایش زیر را گزارش کنید.نتایج. نتا 

 . نتایجی که باید گزارش شوند.C6جدول 

 آیتم گیري واحدهاي اندازه
kW ظرفیت خالص 
kW ظرفیت ناخالص 
kW ورودي توان 

W/W راندمان 
kPa Apcorrected 
 تراز انرژي %
 تراز ولتاژ %
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  ع و آگاهیجهت اطال –) IPLV. انحراف میزان بار جزء یکپارچه (Dپیوست 

است که در این استاندارد شامل شده است تا انحراف  جهت اطالع و آگاهینکته: این پیوست یک پیوست 

 IP) را ثبت کند. این مطالعه برحسب واحدهاي IPLVگیري میزان بار جزء یکپارچه ( ضرایب و دماهاي اندازه

ارد، تبدیل شده بود. از این رو، بخش زیر در اجراي نهایی این استاند SIانجام شده بود و سپس به واحدهاي 

 شود.  ارائه می IPتنها برحسب واحدهاي 

D1کند تا انحراف میزان بار جزء یکپارچه ( . هدف. این پیوست تالش میIPLV.را نشان دهد ( 

D2قبل از انتشار زمینه.  . پیشASHRAE 90.1-188  که شامل طرحAHRI  برايIPLV  بود، شرایط

بندي  هاي نسبی چیلر بود. شرط درجه ي راندمان شده براي مقایسه ندارد تنها معیار پذیرفتهبندي استا درجه

درصد  1در رخداد همزمان شرایط مجاور طراحی و تمام بار است که معموالً  عملکردطراحی چیلر نشانگر 

مان عملیاتی باشند. راندمان طراحی شامل هیچگونه اطالعات نشانگر راند می ASHRAEشرایط آب و هوایی 

 یافته) نیست. چیلر در شرایط خارج از طراحی (بار جزء، جو کاهش

شرایط عملیاتی  4شده توسط  سازي بندي عددي از چیلر شبیه توسعه یافته بود تا یک درجه IPLVمعیار 

ر هاي اقلیم ترکیبی ساخت تا شرایط عملیاتی مجاور و شرایط با متمایز را ایجاد کرد که با توجه به داده

یافته/بار جزء بود که عالوه بر  مختلف را ترکیب کرد. هدف ما ساخت معیاري از راندمان محیط کاهش

بندي طراحی، بتواند وسیله مفیدي براي مقامات قانونگذاري جهت تعیین کمینه سطوح راندمان چیلر  درجه

ر در هر شرایط عملیاتی یا ي چیل ساالنهبینی مصرف انرژي  جهت استفاده براي پیش IPLVارائه کند. میزان 

 کاربري ویژه نبود.

و نه  IPLVپیامدهاي بسیاري وجود دارند که بایستی هنگام ارزیابی راندمان چیلرها در نظر گرفته شوند. نه 

بینی کنند. عالوه بر  توانند کاربري انرژي ساختمان را پیش بندي طراحی به خودي خود نمی معیارهاي درجه

چیلر است.  محل استقراربخش به مجموع مصرف انرژي  نها یک جزء از بسیار اجزاء تعاملاین، راندمان چیلر ت

 ASHRAEهاي تحلیل انرژي ساختمان مطابق با استاندارد  استفاده از برنامه AHRIبدین خاطر است که 

باشند  میهاي ساخت و ساز و آب و هواي ساختمان  سازي داده کند که نه تنها قادر به مدل را توصیه می 140
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کنند. بدین صورت، طراح و اپراتور ساختمان به  دهند که ساختمان و چیلر چگونه عمل می بلکه نشان می

بري انرژي نصب چیلر را درك خواهند کرد. رالر و دیگر اجزاء چیلر به مجموع کصورت بهتري تعامالت چی

هاي عملیاتی مختلف براي هدف بدست  سازي نیز ممکن است ابزار مفیدي براي ارزیابی ترتیب افزار مدل نرم

باشند. براي استفاده از این ابزارها، مدل عملیاتی کاملی از  واحد چیلر میترین کاربري انرژي کل  آوردن پایین

 چیلر حول شرایط بار و عملیاتی موردنظر بایستی بکار برده شود.

ب و هوایی واقعی، مشخصات بار هاي آ در پایان، بهتر است تا از تحلیل جامعی استفاده کرد که داده

هاي  ها و برج هاي کمکی همانند پمپ ها و انرژي جذب شده توسط دستگاه ساختمان، ساعات کار، قابلیت

 IPLVبندي  را بازتاب دهد. استفاده از درجهي راندمان چیلر و سیستم  کننده را هنگام محاسبه خنک

)NPLVي نسبی پهلو به پهلو و ارائه  ابه، مقدورسازي مقایسههاي مش تکنولوژي عملکردي  ) به منظور مقایسه

بندي دومی است که بتوان به وسیله کدهاي انرژي، ارجاع یابد. یک معیار مجزا همانند راندمان  نقطه درجه

 جویی انرژي بکار رود. نبایستی براي تعیین صرفه IPLVطراحی اي 

D3.معادله و تعریف معیارها . 

D3.1 شود. معموالً در یکی از سه نسبت زیر بیان می راندمان انرژي چیلر 

D3.1.1  عملکردضریب ،COPR 

D3.1.2  ،نسبت راندمان انرژيEER تنها براي سرمایش 

D3.1.3  ،مجموع توان ورودي به ازاي ظرفیتkW/tong 

 باشند: این سه نسبت متفاوت به صورت زیر می

 
 شود: بیان می  EERرود که راندمان برحسب  ي زیر زمانی بکار می معادله

 
 داریم: D-3و  D-1که در آن، در شرایط عملیاتی مطابق جداول 
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 رود: رود که راندمان بر حسب مجموع ورودي توان بر ظرفیت بکار می معادله زیر زمانی بکار می

 
 داریم: D-3و  D-1که در آن، در شرایط عملیاتی مطابق با جداول 

 
درصد در شرایط  25و  50، 75، 100دارد که راندمان واحد در  یملزم م NPLVیا  IPLVبندي  درجه

تعیین شود. اگر واحد به دلیل منطق کنترل ظرفیت خود نتواند در ظرفیت  3شده مطابق با جدول  تعیین

هاي  درصد کار کند در این صورت، این واحد ممکن است در دیگر نقاط بار کار کند و راندمان 25یا  50، 75

هاي خط  درصد بایستی با رسم راندمان در مقابل درصد بار با استفاده از بخش 25یا  50، 75ظرفیت 

 25یا  50، 75هاي بار  در این صورت، راندمانواقعی اتصال یابند.  عملکردمستقیم تعیین شوند تا به نقاط 

ظرفیت چیلر واقعی ها نبایستی بکار برده شود. نقطه  یابی داده توان از منحنی تعیین کرد. برون درصد را می

ها بکار رود. به عنوان مثال، اگر کمینه  بندي موردنیاز بایستی براي طرح داده برابر یا کمتر از نقطه درجه

 50درصد باشد در این صورت منحنی ممکن است براي تعیین نقطه ظرفیت  33ظرفیت واقعی برابر با 

 درصد. 25درصد بکار رود و نه فقط براي نقطه ظرفیت 

درصد نقطه ظرفیت تخلیه بار کرد، در این صورت این واحد بایستی  75یا  50، 25ک واحد را نتوان به اگر ی

، 25براي نقاط ظرفیت  D3در کمینه گام تخلیه بار در آب ورودي کندانسور یا دماي هوا بر مبناي جدول 

 ي زیر تعیین شود: درصد کار کند. در این صورت، راندمان بایستی با استفاده از معادله 75یا  50
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هاي کمتر از کمینه گام ظرفیت  کمپرسور براي ظرفیت  ضریب تجزیه براي احتساب سیکل CDکه در آن 

 ي زیر محاسبه شود: بایستی با استفاده از معادله CDاست. 

 
 ي زیر محاسبه شود: بایستی با استفاده از معادله LFضریب بار 

 
 که در آن:

 درصد است. 25و  50، 75بندي استاندارد یعنی  درصد بار همان نقطه درجه

بندي  شده یا محاسبه شده است که نقاط درجه گیري همان ظرفیت واحد اندازهظرفیت واحد بار جزء 

 شوند.  استاندارد از آن با استفاده از روش باال تعیین می

D3.2 ترین  شده از رایج گیري اندازه بر مبناي میانگین 0,12و  0,45، 0,42، 0,01هاي  هاي معادله. ثابت ثابت

باشند. به منظور  هاي آب و هواي ایاالت متحده می ها و ساعات کار با استفاده از میانگین داده انواع ساختمان

بندي منبع مطابق  به منبع طراحی و سه گروه ASHRAEهاي منبع بر مبناي  ها، داده داده کاهش تعداد نقطه

 کاهش یافته بودند. D1شکل 

D3.3  انحراف معادله. روش منبع دمايASHRAE  بکار رفته بود تا چهار فرمولNPLV/IPLV  مجزا

 هاي عملیات ساختمان زیر را نشان داد: ساخت تا مقوله
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 TonR -هاي توزیع ساعت  . مقولهD1شکل 

 هاي زیر بکاررفته بودند: فرضیه

D3.3.1  روش منبع دمايASHRAE ژي بکار رفته بود.یافته براي محاسبات انر اصالح 

D3.3.2 شهر در ایاالت متحده بود زیرا که آنها  29شده از  گیري هاي آب و هوا شامل میانگینی اندازه داده

) 1967-1992ساله ( 25ي  درصد از فروش تمام چیلرها حول یک دوره 80نشانگر مناطقی بودند که در آنها 

 رخ داده بود.

D3.3.3 ها (تنها داراي واحد چیلر) بر  شده از تمام نوع ساختمان گیري اندازه انواع ساختمان شامل میانگینی

 بود. 1992ها در سال  ساختمان DOEي  مبناي مطالعه

 D3.3.4 شده از عملیات مختلف (تنها با واحد چیلر) اتخاذشده از  گیري ساعات کار شامل میانگینی اندازه

 بود.  BOMAو مطالعه  DOE 1992مطالعه 

D3.3.5 ها (تنها با واحد چیلر) با و بدون نوعی از اکونومایزر بر  اي از ساختمان شده گیري گین اندازهمیان

 شامل شده بود. BOMAو  DOEهاي گزارشات  مبناي داده

D3.3.6  درصد  38حجم پروفایل بار بکاررفته در انحراف آخر عملیات مجدداً بکار رفته بود که فرض کرد که

کندانسور،  wet bulbگین بار داخلی بود. به صورت خطی با محیط خارجی و میانگین ها، میان از بار ساختمان
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MCWB ها وEDB .ها متغیر استECWT ها بر مبنايMCWB درجه  8هاي واقعی عالوه بر رویکرد برج

 فارنهایت بودند.

و  DOEالعات آمده از مط هاي بدست گیري سپس معادالتی که نشانگر هر نوع عملیات هستند مطابق با اندازه

BOMA گیري شده بودند. میانگین 

) براي توزیع D3(شکل  tonR-) ترکیب شده بود تا ساعاتD2هاي آب و هوا (شکل  خط بار با ساعات داده

 منبع دما را ایجاد کرد. نمودارهاي زیر را مشاهده کنید.

 
 TonRساعات -هاي منبع بندي . گروهD2شکل 

 4و  3، 2هاي  شود تا روش کار را نشان داد. گروه در اینجا ارائه می 1 تري از معادله گروه استخراج مفصل

ها به صورت زیر  شوند.  در نمودار زیر، توجه کنید که مقوله عملکرد مشابهی دارند اما در اینجا نشان داده نمی

 یابند:  توزیع می
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 1گروه  TonR-هاي توزیع ساعات . مقولهD3شکل 

 
شده با آب مشاهده  را براي محاسبات خنک D2جدول خنک شده با هوا و  را براي محاسبات D1جدول 

 باشد. ها و درصد بار میECWTها،  گیري کنید. نتیجه شامل میانگین اندازه

درصد  100اما با  1همان گروه  2است. توجه کنید گروه  2گام بعدي، شروع با توزیع ساعات تن گروه 

 درجه فارنهایت است. 55اکونومایزر در 

 
 2گروه  TonR-هاي توزیع ساعت . مقولهD4شکل 

، گروه حاصل معادالت 4و  3، 2هاي  براي گروه D2و  D1بعد از ساخت جداول مشابه مطابق جداول 

IPLV/NPLV  در جدولD3 باشند. می 

هر گروه موجود در ساختمان با واحدهاي چیلر مرکزي است به نحوي که یک گام بعدي، تعیین درصد 

، با استفاده از تحلیل جستجوي BOMAو  DOEایی را بتوان از چهار مورد ساخت. از مطالعات معادله نه

 هدف، تعیین شده بود که:
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 شود: این منجر به محاسبه معادله جدید زیر می

 :IPLVمعادله 

 
 سازي داریم: بعد از گرد کردن و مستدل

 
در  D2مایش کنونی و سازندگان، معادله نهایی هاي تاسیسات آز بعد از گرد کردن و اعمال استدالل قابلیت

 شوند.  نشان داده می D3.1بخش 

 1شده با هواي گروه  خنک IPLVهاي  . محاسبه و دادهD1جدول 
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 شده با آب خنک IPLVهاي  . محاسبه و دادهD2جدول 

 
 1-4گروه  IPLV. خالصه D3جدول 
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 اصلی –ر چیلر گیري دماي هواي ورودي به کندانسو . اندازهE پیوست

 AHRIاست تا مطابق با برنامه این پیوست شامل اصالحاتی براي نصب جایگاه آزمایشی و ابزارآالت نکته: 

باشد. بدین صورت، قوانین دیگري براي مرور ابزارآالت و تاسیسات به وسیله آزمایشگاه حسابرسی ایجاد 

 شود. می

E1ري دماي هواي ورودي به بخش کندانسور خنک گی . هدف. هدف این پیوست، شرح روشی براي اندازه

بندي  باشد. این پیوست همچنین نیازها براي کنترل الیه شده توسط هوا یا تبخیر از پکیج سرمایش آب می

گیري دماهاي هوا موردنیاز است تا تعیین  کند. اندازه هوا و موارد قابل قبول براي یک آزمایش را تعریف می

باشند. براي چیلرهاي خنک شده توسط هوا در وجه  اي مجاز این استاندارد میه تلرانسکرد که شرایط در 

و خنک شده هیت پمپ ي آب خنک شده با چیلرهامخزن موردنیاز است. براي  سرمایش، تنها دماي خشک

 جهت آزمایش موردنیاز است.  wet bulbو  dry bulbدهی، هردو دماي  به وسیله تبخیر در وجه حرارت

E2تعاریف . 

E2.1 ز طریق اگیري هوا است که هوا را  ي نمونه گیري هوا یک لوله گیري هوا. درخت نمونه درخت نمونه

گیري یکنواختی از هواي ورودي به کویل کندانسور  کند که نمونه گیري به شکلی جذب می هاي نمونه لوله

 را براي جزئیات طراحی مشاهده کنید. E4خنک شده توسط هوا ارائه کند. بخش 

E2.2 بخش رعت جریان هواي یکنواختی از شده که س با قسمت جریان هواي نظارت . یک تجهیزسایکرومتر

را براي  E.5گیري دما و رطوبت هوا داشته باشد. بخش  هایی براي اندازه آزمایش را جذب کند و ردیاب

 جزئیات طراحی مشاهده کنید.

E3ا استاندارد هاي دما بایستی مطابق ب گیري . نیازهاي کلی. اندازهANSI/ASHRAE 41.1  صورت گیرند. در

وجود دارد، این سند بایستی غالب  ANSI/ASHRAE 41.1هایی بین این سند و استاندارد  جایی که تفاوت

 باشد.

سازي  هاي نتیجه، برآورده هاي دما بایستی با ابزار یا سیستم سند صورت گیرند که شامل دستگاه گیري اندازه

 باشد: می E1ر و نیازهاي دقت در جدول و تخطی از صحت زی
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 گیري دما . نیازهاي اندازهE1جدول 

 گیري اندازه صحت کیفیت نمایش
0.05 K+ < 0.1K+ <  دماهايdry bulb  وwet bulb 
0.05K+ < 0.5 K+ < گیري هوا میانگین دماي درخت نمونه 

 نکات:
ت سیم ترموکوپل بایستی صور گیري بکار رود، در این براي این اندازه سنسور دما. اگر 1

ی خطاي معینی داشته باشد و تمام اتصاالت ترموکوپل بایستی از قرقره سیم مشابه محدوده
 باشند. به صورت موازي، سیمی می سنسور دماصورت گیرند؛ اتصاالت 

 تاثیري در سایکرومتر ندارد.است و  اندازه گیري دما هدستگا شده براي  . صحت تعیین2
ترکیب کامل و دماي هواي یکنواخت، مهم است که اتاق و نصب ضمین توزیع هواي مناسب، به منظور ت

سازي اتاق بایستی به نحوي وضع شود که  آزمایش به درستی تعیین شود. جریان هواي تجهیزات آماده

ي  هشد شده، مورداجتناب قرار گیرد. به منظور بررسی بازگردش هواي تخلیه بازگردش کندانسور هواي تخلیه

هاي کندانسور، روش زیر بایستی بکار رود: چندین ترموکوپل مجزا حول محیط تخلیه  کندانسور به کویل

هاي کندانسور باشند.  ي اگزوز فن کندانسور و باالي کویل شود به نحوي که زیر صفحه هواي واحد نصب می

ین هواي ورودي نباشند. توزیع از میانگ K 2.85ها ممکن است نشانگر تفاوت دماي بیشتر از  این ترموکوپل

هوا در نقطه تامین تاسیسات آزمایش به واحد بایستی مورد بررسی قرار گیرد و ممکن است نیازمند 

توان بکار برد تا توزیع هواي مناسب در اتاق  را می هم زنهاي  فنسازي قبل از شروع آزمایش باشد.  اصالح

دهی شوند که بدور از جذب  روند بایستی به نحوي جهت هاي میسینگ بکار آزمایش را تضمین کرد. اگر فن

درجه به ورودي هوا به ورودي هواي  90-270ي  هوا باشند به نحوي که جهت اگزوز فن میکسینگ در زاویه

یافته به واحد معطوف  اي باید به منع بازگردش هواي اگزوز فن کندانسور بازگشت توجه ویژهکندانسور باشد. 

 شود.

را برآورده  E2تبر بایستی معیارها براي توزیع هواي مناسب و کنترل دماي هواي جدول یک آزمایش مع

 سازد.

 



۹٦ 

 

 . معیارها براي توزیع هوا و کنترل دماي هواE2جدول 

 آیتم هدف بیشینه نوسان
K   دمايdry bulb 
1.00+ 
00kW)7(< 

ت (بین دو یا چند توزیع دماي یکنواخ
 )سایکرومتر

 dryهوا به دماي  dry bulbي انحراف از میانگین دما
bulb 1.50 گیري دماي مجزا هوا در هر ایستگاه اندازه+ 

(>700kW) 
توزیع دماي یکنواخت (بین دو یا چند  +0.80

گیر هوا روي یک  هدرخت نمون
 مجزا) سایکرومتر

شده زمانی با  گیري میانگین dry bulbتفاوت بین دماي 
 ومتر گیر هوا وسایکر نمونهسنسور دما هر 

شرایط آزمایش، براي کنترل  تلرانس +0.50
 دماي هوا

شده  گیري میانگین dry bulbتفاوت بین دماي هواي 
 شده زمانی و میزان آزمایش هدف تعیین

ي  کار آزمایش، مجموع گستره تلرانس +0.50
شده حول زمان  نوسان مشاهده

 ها آوري داده جمع

اولین تا حول زمان (از  dry bulbنوسان دماي هواي 
 آخرین نقطه داده)

 wet bulbدماي   
خت (بین دو یا چند توزیع رطوبت یکنوا +0.50

 )سایکرومتر
 wet bulbفضایی با دماي  wet bulbانحراف از دماي 

 گیري دما زمانی در هر ایستگاه اندازه
شرایط آزمایش، براي کنترل  تلرانس +0.50

 دماي هوا
و میزان آزمایش هدف  زمانی wet bulbتفاوت بین دماي 

 شده تعیین
عملیات آزمایش، مجموعه  تلرانس +0.50

گستره نوسان مشاهده شده حول زمان 
 ها آوري داده جمع

فضایی حول زمان (از اولین  wet bulbنوسان دماي هواي 
 ي آزمایش) تا آخرین نقطه

 نکات: 
گیري  اندازه ست که به وسیله یک سایکرومتري زمانی ا شده گیري گیري نشانگر یک میزان میانگین . هر ایستگاه اندازه1

 شود. می
زان زمانی براي هر گیري با استفاده از میانگین می هاي اندازه همان میانگین تمام ایستگاه dry bulbمیانگین دماي 

 است. سایکرومتر
دهی  حراتی در وجه حرارتشده با حرارت و چیلرهاي پمپ  تنها براي واحدهاي خنک wet bulbگیري دماي  . اندازه3

 موردنیاز است. 
F4گیري هوا به منظور جذب نمونه یکنواختی از جریان هواي  گیري هوا. درخت نمونه . نیازهاي درخت نمونه

 E1گیري در شکل  شده توسط هوا است. یک پیکربندي عادي براي درخت نمونه ورودي به کندانسور خنک

هاي مستطیلی را  هاي دیگر و شکل شود. اندازه متر نشان داده می 1,2در  1,2براي یک درخت با ابعاد کلی 

حفظ  1به  2بندي شوند تا آنجایی که نسبت دید بیش از  متعاقباً مقیاستوان بکار برد و بایستی  می

ي  بایستی از فوالد ضدزنگ، پالستیک یا دیگر مواد مناسب و مقاوم ساخته شود. بایستی داراي لولهشود.
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لوله  20تا  10یافته به لوله اصلی باشد. بایستی داراي  هاي انشعابی اتصال با یک سري لوله جریان اصلی

ي متناسبی باشند و به نحوي  هاي با فاصله هاي انشعابی بایستی داراي سوراخ لولهانشعابی داشته باشد. 

تعداد سوراخ ارائه کنند.  ها با افزایش اندازه بندي شوند که جریان هواي برابري در بین تمام سوراخ اندازه

هاي درخت  باشد. میانگین کمینه سرعت در طول سوراخ 50گیري بایستی بیشتر از  هاي نمونه سوراخ

ي نسبت معکوس  ها ممکن است به وسیله باشد. میانگین سرعت در سوراخ <0.75m/secگیري بایستی  نمونه

اي باشد تا اتصال  بایستی داراي یک اتصال لوله ژمونتاتعیین شود. این  انگین سرعت در طول سایکرومتراز می

 پذیر سازد.  را امکان گیري و به سایکرومتر ت نمونهپذیر به درخ ي انعطاف لوله

گیري نیز بایستی متصل به یک مشبک باشد تا میانگین دماي جریان هوا حول درخت  درخت نمونه

گیري داشته باشد  قطه به ازاي هر درخت نمونهن 16گیري کند. مشبک بایستی حداقل  گیري را اندازه نمونه

 سنسور دماتوان به وسیله یک  نقطه را می 16بندي شود. این  گیري فاصله که در طول درخت نمونه

هاي  اگر دستگاهگیري کرد.  گیري مجزا، اندازه هاي اندازه ي دستگاه شده موازي یا به وسیله کشی سیم

گیري  ین صورت میانگین میزان محاسبه خواهد شد تا دماي درخت نمونهگیري مجزایی بکار روند، در ا اندازه

گیرند تا ریسک آسیب به  سانتیمتري واحد قرار می 15-30گیري هوا در  هاي نمونه هوا را تعیین کرد. درخت

ورودي به واحد را گیري هوا، هواي  هاي نمونه و در همین حال تضمین کرد که لولهواحد را کاهش داد 

 کند و هواي اتاق پیرامون واحد رو. گیري می اندازه
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 گیري هواي عادي . درخت نمونهE1شکل 

گیري برش  هاي درخت نمونه در شاخه E1یافته در شکل  میلیمتري ارجاع 25در  15هاي  نکته: شکاف

ذب هوا به شوند تا ج به نحوي قرار داده میگیرند. آنها  گیري قرار می ي درخت نمونه یابند و در درون بدنه می

هاي دریل و سوراخ آسیب بایستی در یک  پذیر سازد. سوراخ ها را امکان درون کنده اصلی از هر یک از شاخه

 گیري قرار گیرند. ي نمونه ها و شکاف بایستی از یک سمت لوله گیري قرار گیرند. سوراخ سمت درخت نمونه

E5براي کشیدن هوا در طول بخش جریان متشکل از یک بخش جریان و یک فن  سایکرومتر. . سایکرومتر

گیري  باشد. یکی از آنها براي اندازه dry bulbبخش جریان بایستی مجهز به دو اتصال ردیاب دماي است. 

گیري با استفاده از ردیاب سنسور دماي دیگر  رود و یکی از آنها براي تایید این اندازه دماي تاسیسات بکار می

هایی که در آنها رطوبت نیز موردنیاز است، بخش جریان بایستی مجهز به دو براي کاربردباید موجود باشد. 

یکی رود و  تاسیسات بکار می wet bulbگیري  باشد که یکی از آنها براي اندازه wet bulbاتصال ردیاب دماي 

ود باشد. دیگر موج wet bulbگیري منبع خیس با استفاده از ردیاب سنسور  از آنها بایستی براي تایید اندازه

سنج بایستی شامل یک فن باشد که بتوان آن را به صورت دستی اي خودکار تنظیم کرد تا میانگین  رطوبت
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نشان داده  E2در شکل  یکربندي عادي براي سایکرومترسرعت در بین سنسورها را حفظ کرد. یک پ

 شود.  می

 
 . سایکرومترE2شکل  

E6 شرح نصب آزمایشی. دماي .wet bulb  ویا مخزن خشک بایستی در چندین محل ورودي به کندانسور بر

گیري دما  گیري شود. چندین اندازه گیري، اندازه ي اندازه مبناي مساحت سطحی اسمی جریان هوا در نقطه

 بایستی بکار رود تا توزیع هواي قابل قبول و میانگین دماي هوا را تعیین کرد.

گیري منجر به کاهش زمان موردنیاز براي  هوا به عنوان یک ایستگاه اندازه گیري هاي نمونه استفاده از درخت

سازد. تنها  پذیر می دیگر امکان wet bulbو  dry bulbنصب آزمایش شده و سنسور دیگر را براي دماهاي 

 wet bulbشده توسط هوا بکار روند اما دماي  بایستی براي کندانسورهاي خنک dry bulbسنسورهاي 

 کنند. دهی عمل می ي تبخیري بکار رود که در وجه حرارت شده حرارتی خنک با چیلرهاي پمپبایستی 

مساحت سطح اسمی ممکن است فراتر از کویل کندانسور بسته به پیکربندي و جهت کویل بسط یابد و 

 شود. مساحت سطح اسمی جریان هایی باشد که در طول آنها هوا وارد واحد می بایستی شامل تمام قسمت

تقسیم  1به  2هاي دیگر حداکثر  گیري با مساحت برابر با نسبت هاي نمونه هوا بایستی به یک سري مستطیل

 گیر داشته باشد.  یابد. هر قسمت مستطیلی بایستی یک درخت نمونه

سرعت 
ي متغیر  شده توصیه

 فن گریز از مرکز

محل سنسور 
 خیس آزمایشگاه مخزن

سنسور 
 خیس مخزن

 ساخت آب
محل سنسور 

 آزمایشگاه خشک مخزن

سنسور 
یافته به  پذیر اتصال لوله انعطاف خشک مخزن

 گیر هاي نمونه درخت

 جریان هوا

ل لوله سرعت در طو
 بایستی برابر باشد با 

  سر سایکرومتر

درپوش براي آب 
 خیس مخزن
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 گیر هوا هاي نمونه درختگیري و تعداد موردنیاز  هاي اندازه . تعیین مستطیلE3شکل 

 راهنما

مساحت سطح اسمی 
 ورودي هواي کندانسور

 هاي با مساحت برابر مستطیل

 گیر هوا درخت نمونه
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 هاي عادي نصب آزمایشی ي. پیکربندE4شکل 

را  هاي با سه ضلع، دو سایکرومتردر هر سمت چیلر بایستی بکار رود. براي واحد حداقل یک سایکرومتر

باشند. براي واحدهایی که در  گیر هواي مجزایی براي ضلع سوم می توان بکار برد اما نیازمند درخت نمونه می

 گیري هواي دیگري باید بکار رود. هاي نمونه درخت شود، ها و پایین واحد می آنها هوا وارد کناره

 گیر هوا  بایستی در هر مورد بکار رود تا یکنواختی دماي هوا را ارزیابی کرد. درخت نمونه 2حداقل 

ها  عمودي شاخه گیرند؛ جهت افقی یاگیر هوا بایستی در مرکز هندسی هر مستطیل قرار  هاي نمونه درخت

درصد از عرض ورودي هوا  60درصد از ارتفاع و  80گیري بایستی حداقل  مونههاي ن قابل قبول است. درخت

درصد  60درصد از عرض و  80هاي افقی بلند) یا اینکه بایستی حداقل  به واحد را پوشش دهند (براي کویل

 گیري نبایستی فراتر از هاي نمونه هاي عمودي بلند) پوشش دهند. درخت از ارتفاع ورودي هوا (براي کویل

هاي ورودي شاخه که فراتر از سطح  سطح مساحت ورودي هوا بسط یابند. قابل قبول است تا تمام سوراخ
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گیر  هاي نمونه اي از درخت هایی از اینکه چگونه تعداد فزاینده مسدود کرد. براي مثال رایابند واحد بسط می

 ده کنید.را مشاه E4تر موردنیاز است، شکل  هاي کندانسور طوالنی هوا براي کویل

گیري بایستی به  نههاي نمو متصل شود. درخت گیري بایستی به هر سایکرومتر درخت نمونه 4حداکثر 

ال انتق مانع شود تا بندي و مسیریابی می که عایقپذیر متصل شوند  کشی انعطاف با استفاده از لوله سایکرومتر

هاي   یر هوا و نصبگ از درخت نمونه هاي عادي براي برخی مثال  E4. به شکل حرارت به جریان هوا شود

 رجوع کنید.سایکرومتر

هاي غیرعملیاتی کویل بر روي چیلر آزمایشی  قرارگرفته در قسمت جزء، سایکرومتر براي نقاط آزمایش بار

 ممکن است از محاسبات حذف شوند.
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 اصلی –. اصالح فشار اتمسفري Fضمیمه 

F1 شده مطابق با فشار  گیري هاي آزمایشی اندازه داده. هدف. هدف این پیوست، شرح روشی از اصالح

 اتمسفري محلی است.

F2و از را بتوان به صورت یکنواختی از یک واحد به واحد دیگر  عملکردزمینه. به منظور تضمین اینکه  . پیش

شده  شده با هوا و خنک راي چیلرهاي خنکب عملکرد؛ آزمایش یک سازنده به سازنده دیگر مقایسه کرد

سازي  دو ضریب اصالح AHRIانجام این امر، شود. به منظور  م هوا اصالح میتراک تبخیر براي نوسانات توسط

% به فشار 100شده در نقاط بار  هاي آزمایش ) براي اصالح دادهCFQ. CFnزیر را توسعه داده است (

سازي بر  جربی اصالحسازي از یک روش ت گردند. این ضرایب اصالح استاندارد اتمسفري در سطح دریا بازمی

سازي بر مبناي فشار  کنند. ضرایب اصالح مبناي میانگین مقادیر صنعت در بین یک سري چیلرها استفاده می

هاي آزمایشی بایستی از فشار اتمسفري  دادهباشند تا اثرات نوسان آب و هوا را شامل کرد.  ونه ارتفاع می

بندي منتشر شده، مقایسه شوند. هنگام  د تا با درجهشده اصالح شون بندي واقعی به فشار اتمسفري درجه

شده با  آزمایش اصالحهاي  ، دادهAHRIي  هاي تاییدشده بندي انجام آزمایش به منظور اعتباربخشی درجه

سازي براي راندمان و ظرفیت  شوند. مضرب اصالح هاي سطح دریا در فشار استاندارد مقایسه می بندي درجه

هاي اصالح میانجی در نقاط بار جزئی، توضیحی خطی از  باشد. مضرب می 1برابر با در نقطه بار صفر درجه 

گیري  باشند که در آن درصد میزان بار بر مبناي ظرفیت اندازه درصد نقطه بار می 100و  0مقادیر بین 

 تقسیم بر ظرفیت طراحی است.

ده عمل کنند. براي کدهاي انتخاب، شوند تا به عنوان ضرایب اصالح کد گزی نکته: این فاکتورها شامل نمی

مبدل نوسان در فشار اتمسفري مرتبط با فن، ها استفاده کرد که بدرستی  بهتر است تا از آن دسته از مدل

 کنند.  و قدرت وظرفیت کمپرسور را اصالح می حرارتی

. ضرایب باشند می 79.70kPaبا فشار اتمسفري  ) محدود به میزان برابرCFq.CFnسازي ( ضرایب اصالح

 70.70kPaشده در  شده زیر کمینه میزان برابر با میزان تعیین گیري سازي براي نتایج اتمسفري اندازه اصالح

 خواهد بود.



۱۰٤ 

 

F3شده  چیلرهاي خنکبندي استاندارد.  هاي آمزایشی براي فشار اتمسفري شرایط درجه . روند اصالح داده

ها تا سطح دریا و فشار استاندارد با ضرب  . سپس دادهشوند توسط هوا و تبخیر در شرایط محلی آزمایش می

شوند. هردوي این ضرایب به شکل  ) اصالح میCFسازي مناسب ( شده در ضریب اصالح گیري هاي اندازه داده

 باشند: معادله چنداسمی درجه دوم می

 
بجاي تقسیم  CFnرا بر ضریب اصالح  F6بیان شود در این صورت معادله  kW/tonRاگر راندمان برحسب 

 کنید و نه ضرب.

 (CF)سازي  . ضرایب ضریب اصالحF1جدول 

 
 1E-02=0.01نشانگر نشانگذاري علمی است. به عنوان مثال:  Eنکته: 

 درصد: 100مثال نقطه بار 

چیلر در ارتفاع تقریباً در سطح دریا است.  3.100COPRو  700.0kWي  هاي منتشره بندي چیلر داراي درجه

 شود. ایش میمتر آزم 1080

 گیري شده: نتایج آزمایش اندازه
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Correction function = سازي تابع اصالح  

Corrected test efficiency = شده راندمان آزمایش اصالح  

راندمان بار جزء و ضرایب اصالح ظرفیت براي مثال زیر با استفاده از فرایند محاسبه مشابهی براي مثال نقطه 

 شوند: یین میدرصد تع 100و  0بار 

درصد. چیلر در  100براي ظرفیت نقطه بار  693.2kWو  kW 560.0با ظرفیت نتیجه آزمایش بار جزء 

 شود. متر آزمایش می 1080ارتفاع حدود 

 شده براي آزمایش بار جزء: گیري نتایج آزمایش اندازه

 

 
Correction function = تابع تصحیح 

Corrected test efficiency = شده ان آزمایش اصالحراندم  
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F4بندي کاربري. نخست از روش موجود  هاي آزمایشی براي فشار اتمسفري شرایط درجه . روند اصالح داده

شده به فشار اتمسفري سطح دریاي استاندارد استفاده  براي اصالح از فشار اتمسفري آزمایش F3در بخش 

 سفر را اصالح کنید:کنید. سپس این روش را معکوس کنید تا فشار کاربرد و اتم

 
 %:100مثال نقطه بار 

در  3.076COPو  kW697,6هاي کرابري منتشرشده از  بندي نیز داراي درجه F3همان چیلر مثال بخش 

 1080است. چیلر در ارتفاع  kPa100,23شده از  بندي باشد که برابر با فشار اتمسفري رتبه متر می 300

 شود. آزمایش می

 شده: گیري نتایج آزمایش اندازه

 
 از محاسبات نمونه داریم:

 
 را محاسبه کنید. بندي کاربري  ن درجهسپس ضرایب تصحیح براي میزا
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 اصلی –گیري افت فشار سمت آب  روند اندازه. Gپیوست 

G1یک روش  امکانگیري براي افت فشار آب و در صورت  این پیوست، شرح یک روش اندازه . هدف. هدف

کشی خارجی است. روش  گیري لوله هاي اندازه هاي اصطکاك مرتبط با بخش جبران اتالفسازي براي  اصالح

 شود. ي با برش متقاطع مدور اعمال می گیري تنها بر لوله اندازه

G2افت فشار مبردحرارتی  اییدشده براي مایع جهت مبدل هايبه عنوان یک نقطه آزمایش تزمینه.  . پیش ،

در برخی گیري قابل قبولی داشته باشد.  اندازه عدم قطعیتیش تعیین شود و سمت آب بایستی به وسیله آزما

نمونه بردار هاي فشار استاتیک شده مطابق با این استاندارد با استفاده از  گیري موارد، افت فشار آب اندازه

رجی، کشی خا هنگام استفاده از لولهشود.  تعیین می حد پایینیا  حد باالکشی  خارج از واحد در لوله

شده را جبران کنند. مطالعات بسیاري  گیري افت فشار گزارش توانند اندازه سازي می فاکتورهاي اصالح

کنند که تعیین معیار اصالح محاسبه شده براي این اجزاء خارجی ممکن است دربردارنده  گیري می نتیجه

محدود به محدودسازي حجم  سازي خارجی منابع خطاي زیادي باشد و از این رو استفاده از ضرایب اصالح

ي  هاي لوله باشد. براي واحدهاي با اندازه اتصال کوچک، معقول است که برش این خطاهاي احتمالی می

با خطاهاي  استاتیکهاي فشار گیري مستقیمی مستقیماً به واحدهاي با طول مناسب اتصال یابند تا اندازه

واحدهاي با اتصاالت ورد. این روش اتصال ارجح است. اصولی قابل قبول به دلیل محل نسب ابزار را بدست آ

ها  باشند به نحوي که زانویی حد پایینیا  د باال بزرگتر ممکن است داراي حدهاي فضایی در آرایش اتصال 

یا تغییرات قطر لوله جهت تطبیق فضاي موجود در تاسیسات آزمایش، ضروري باشند یا اینکه پشتیبانی 

گیري را  اندازه عدم قطعیتکشی ارائه کرد. در حالی که این امر ممکن است  ن لولهمکانیکی براي بارهاي وز

 باشد. ي تاسیسات آزمایشی می ي عملی با توجه به هزینه سرمایه افزایش دهد با این حال یک مصالحه

G3 برآورده بایستی به صورت همزمان تمام نیازهاي زیر را  نمونه بردار فشار استاتیکگیري.  اندازه هاي محل

 سازند.

G3.1 کشی خارجی ارائه شده  ها) یا در لوله ممکن است در اتصاالت واحد (نازل نمونه بردار فشار استاتیک

 هاي آزمایش موجود باشند. گیري براي هدف اندازه
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G3.2 کشی بایستی از لوله محکم استفاده کند و  کشی خارجی اضافی، آرایش لوله در صورت استفاده از لوله

فشار و  نمونه بردارهاي  ها بین محل کننده ها یا بزرگ ، کاهندهزانویی هاهایی همانند  ی شامل بستبایست

 شود. فشار منع می نمونه بردارپذیر بین اتصاالت واحد و  اتصاالت واحد باشد. شلنگ انعطاف

G3.3 یر جریان مجاور هر اي در مس هاي زیر از لوله مستقیم استوانه بایستی طول استاتیکفشار  نمونه بردار

 را حفظ کنند. G1شیر فشار در جدول 

 . طول مستقیم در مسیر جریانG1جدول 
 طول مستقیم در مسیر جریان

 اتصال واحد، اندازه لوله اسمی
 فشارنمونه بردار  حد باالي نمونه بردار فشار حد پایین

 >d 75mm.10حداقل  d.3حداقل 
 d 100, 125, 150mm.6حداقل  d.2حداقل 
 <d 200mm.3حداقل  d.1حداقل 

d هاي زیر: لوله از محل دیواره لوله و ضخامت اسمی اسمی  ، با استفاده از اندازهااهه = بزرگترین بعد قطر درون لول 
 فشار نمونه بردارقطر لوله در محل  •
 فشار و اتصاالت واحد نمونه بردار  کننده بین محل بزرگترین قطر هر بست کاهنده یا بزرگ •
 فشار و تاسیسات آزمایشی نمونه بردارکننده نخست بین محل  بزرگترین قطر بست کاهنده یا بزرگ •

G4 .در یک حلقه پیزومتر یا آرایش چندراهی پیزومتر  نمونه بردار فشار استاتیک. نمونه بردار فشار استاتیک

بندي زاویه  شیرها در فاصله گیرند و تمام شیر به صورت محیطی پیرامون لوله قرار می 3باشند و حداقل  می

ي  یافته در درون حلقه گیري از جریان بازگردش به منظور اجتناب از ایجاد خطاهاي اندازهباشند.  برابري می

برابر  5هاي شیر لوله بایستی داراي یک مقاومت جریان باشد که بیشتر یا برابر با  پیزومتر، هر یک از سوراخ

فشار باشد. آرایش چندراهی  نمونه بردارحلقه پیزومتر بین هر جفت از کشی  مقاومت جریان اتصاالت لوله

باشد اما در صورتی موردنیاز نیست که  یافته می سوراخ شیر یک آرایش ترجیح 4با استفاده از » درختی سه«

 نیاز مقاومت جریان برآورده شود.

G4.1 فاکتور هاي محاسبه  وشبراي اهداف طراحی یا ارزیابی، مقاومت جریان ممکن است بهوسیله رK 

ارزیابی کرد و  Kتوان بااستفاده از ضریب  کشی چندراهی را می ضریب مقاومت ارزیابی شود. عموماً، لوله

اي ارزیابی کرد. (رجوع شود به  توان بااستفاده از معادالت جریان روزنه فشار را می نمونه بردارهاي  سوراخ

 )G5.2بخش 
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G4.2 ي بلیک در پیوست  هاي پیزومتر، مقاله ورد طراحی حلقهبراي اطالعات بیشتر در مB .را مشاهده کنید 

G4.3 گیري فشار، خارج ساخت. این  هاي اندازه هوا را از خطوط متصل به دستگاهوند تا ش قوانینی باید ایجاد

 فشار و اتصاالت چندراهی را درنظر بگیرند. نمونه بردار هايقوانین بایستی جهت 

 
 منیفولدهاي حلقه پیزومتر/ ثال. مG1شکل 

 
 /منیفولددرختی . مثال حلقه پیزومتر سهG2شکل 

 چندراهی کشی/چندراهی لوله

 دیوار نمونه بردار فشاراستاتیک روزنه  دیوار نمونه بردار استاتیکروزنه 

 منیفولدکشی/ لوله

 دیوار روزنه نمونه بردار فشار استاتیک
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G5شده در طول آزمایش بایستی تنظیم شوند  گیري سازي. میانگین مقادیر افت فشار آب اندازه . روش اصالح

ایستی اضافی ب استاتیککشی خارجی را تفریق کرد. افت فشار اضافی به دلیل لوله استاتیکتا افت فشار

میزان باشد.  استاتیکفشار  نمونه بردار هاي ها بین اتصاالت واحد و محل  مجموع تمام اتالف

شده نهایی براي افت فشار آب را ثبت  شده و نتیجه محاسبه ي اصلی، میزان اصالح محاسبه شده گیري اندازه

 کنید.

G5.1  اتر رود.شده فر گیري از افت فشار آب اندازهدرصد  10اصالح نبایستی از 

G5.2 کنند. ضریب  استفاده می 410هاي موجود در نامه فنی شماره  سازي از روش شکل کلی معادالت اصالح

 شود.  تعیین می G1جین -اصطکاك دارسی با استفاده از معادله اسوانی

 
مقادیر کتابی  گرها باشند. ا ها بر مبناي کتاب هاي واقعی یا تخمین گیري مقادیر ناهمواري لوله بایستی اندازه

واقعی سطح داخل لوله تنظیم شوند که ممکن مورد استفاده قرار گیرند، مقادیر بایستی مطابق با شرایط 

است داراي ناهمواري بیشتري در مقابل شرایط تمیز لوله جدید باشند. مقادیر کتابی از ناهمواري لوله جهت 

 باشند: ارجاع به صورت زیر می

(rms)  جدیدلوله تجاري، شرایط 
(m) 

5.5x10-5 فوالد 

1.8x10-6 پالستیک 

طکاك مطابق شرح باال محاسبه ضریب اص) مرتبط با جزء جریان ممکن است با استفاده از hLافت فشار (

 شوند.  نشان داده می G3و  G2استفاده کند. این موارد در معادالت  Kشود یا معادله از ضریب 

G2 .رود.  هاي مستقیم لوله بکار می ي بخشضریب اصطکاك دارسی برا زمانی که 

G3 زمانی که ضریب .K شود.  ها تعیین می ها و بسط براي زانویی 
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 که در آن داریم:

 
 هاي زانویی براي آرایش K. ضرایب G2جدول 

 شرح Kضریب 
20.f  زانویی صاف باr/d=1 
14.f  زانویی صاف باr/d=1.5 
12.f  زانویی صاف باr/d=2 
12.f نویی صاف با زاr/d=3 
14.f  زانویی صاف باr/d=4 
30.f درجه 2,45یافته با  برش 
24.f درجه 3,30یافته با  برش 
24.f درجه 6,15یافته با  برش 

هاي بسط و انقباض، تابعی از نسبت قطر و همچنین زاویه بسط یا انقباض  براي برش Kتعیین ضریب 

به عنوان تابعی از قطر کوچکتر  اي براي  دریجی تجاري، معادلههاي بسط یا انقباض ت بستباشد. براي  می

d3  نتایج افت فشار یافت شده در گزارش فنی توسعه یافته است که نشانگرASHRAE 1034-RP  است. این

درجه معتبر است. براي بسط یا انقباض ناگهانی از مقادیر جدول براي  45تا  10ي  معادله در گستره

تري از معادالت ضریب اتالف استفاده  براي شرح کامل 410ز نامه فنی شماره استفاده کنید. ا 

 کنید.

 هاي بسط و کاهش . زاویه براي بستG3جدول 

 
 هاي بسط و کاهش . ضریب مقاومت براي بستG4جدول 
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 ي ضرایب اصالح افت فشار موجود است. براي محاسبه AHRIاز  Excelي  گسترده صفحه

 
 هاي بسط/انقباض ي موجود براي بست سازي براي زاویه ح. معیار اصالG3شکل 



۱۱۳ 

 

 اصلی -. روند آزمایش ظرفیت گرمایش Hپیوست 

H1ي چیلرهاگیري ظرفیت گرمایش سمت آب براي  هاي آزمایش جهت اندازه . هدف. این پیوست، روش

 دهد. گرمایش آب با منبع هوا را شرح میهیت پمپ 

H1.1 هاي تغییر دما و سرعت جریان سمت آب تعیین  گیري ندازهکلیات. ظرفیت گرمایش خالص از ا

هاي نادرست  گیري گیري ظرفیت مجزا جهت بررسی اندازه شود. ابزارآالت مازاد به جاي دو روش اندازه می

 رود. بکار می

H1.1.1 رسانی (به تجهیزات) کار کنند. زمایش، تجهیزات بایستی بدون آسیبدر طول کل آ 

H1.1.2 مایش، سرعت جریان آب رد حرارت بایستی در شرایط وجه آزمایش سرمایش در طول کل آز

 ثابت بماند. ASHRI Standard 551/591 (S1) 5مطابق بخش  2یا  1استخراج شده از جدول 

H1.1.3 ها بایستی توسط زهکشی، زدوده شوند. ها یا ذوب براي طول مدت آزمایش، تمام یخ 

H1.2 در زمان کار در شرایط هیت پمپ گرمایش  عملکرده براي ارزیابی آزمایشات ظرفیت گرمایش بکاررفت

توصیف شده در  Tمساعد براي انباشتگی شبنم بر روي کویل خارجی بایستی با استفاده از روند آزمایش 

را  H2بخش  Sانجام گیرند. در غیر این صورت، سازنده بایستی امکان استفاده از روند آزمایش  H3بخش 

دهی  را نتوان بدست آورد در این صورت آزمایش ظرفیت حرارت Sنیازهاي روند آزمایش  مقدور سازد. اگر

 انجام گیرد. H3توصیف شده در بخش  Tبایستی با استفاده از روند آزمایش 

H1.3 شوند که انجام  ها تنها زمانی لغو می زدایی خودکار بایستی منع شود. کنترل هاي شبنم لغو کنترل

 ایی، مجاز باشد. زد شبنم  سیکلدستی 

H1.4 کنند  تطبیقی استفاده می زدایی زمان هاي حرارتی که از سیستم کنترل شبنم براي آن دسته از پمپ

زدایی  هاي شبنم کنترل ،زدایی قبلی بستگی دارد هاي شبنم سیکلزدایی به طول  که در آنها آغازسازي شبنم

رد تمام آزمایشات ظرفیت گرمایش، لغو شوند. ها در مو آوري داده بایستی در طول فاصله جمعهیت پمپ 

زدایی بایستی به صورت دستی مطابق با  هاي شبنم سیکلشوند،  زدایی لغو می هاي شبنم زمانی که کنترل

 هاي سازنده، تحریک شوند. دستورالعمل
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H1.5  ام زدایی خواه اینکه به صورت خودکار یا دستی آغاز شده باشد و هنگام انج شبنم  سیکلهرگونه

به پایان هیت پمپ زدایی  هاي شبنم ي عمل کنترل دهی رخ دهد همیشه به وسیله آزمایش ظرفیت حرارت

 رسد.  می

H1.6 هاي پمپ حرارتی، تغییر نخست در تبدیل از  گیرد که کنترل زدایی زمانی صورت می پایان شبنم

زدایی (خواه خودکار خواه  شبنم کنند. شروع دهی نرمال را تحریک می زدایی به عملیات حرارت عملیات شبنم

دهی نرمال خود را تغییر  نخست عملیات حرارتهیت پمپ هاي  گیرد که کنترل دستی) زمانی صورت می

 هاي احتمالی شبنم بر روي کویل بیرونی را حذف کنند. دهند تا انباشتگی می

H1.7 زایی بکاررفته در روند آزمایش  کاهش ظرفیت شبنمS زیر تعریف کرد: توان به صورت را می 

 زایی نسبت کاهش ظرفیت شبنم 

H2مخزن و محتوي بخار آب هواي ورودي به سمت بیرونی بایستی در فواصل برابر  . دماي خشک

ها، تمام دیگر  گیري شود. حول همین دوره ها نمونه آوري داده هاي جمع اي در سراسر دوره دقیقه یک

اند بایستی در فواصل برابر  که در ارزیابی تعادل بکاررفته 12 زدایی قابل اعمال جدول پارامترهاي غیرشبنم

هاي مربوطه بجز براي پارامترهاي  شده حول دوره آوري هاي جمع گیري شوند. تمام داده اي نمونه پنج دقیقه

زدایی بایستی بکار روند تا مطابقت با  زدایی و ده دقیقه پس از پایان شبنم شده بین آغاز شبنم گیري نمونه

 را ارزیابی کرد.  10شده در جدول  هاي آزمایش تعیین لرانست

H2.2 اتاق آزمایشی و تجهیزات مورد آزمایش بایستی وارد عملیات شوند تا زمانی سازي  هاي متناسب دستگاه

هاي آزمایش را ثبت  که شرایط تعادل بدست آیند و این زمان نبایستی کمتر از یک ساعت باشد تا بتوان داده

 سیکلیک یا چندین  متحملممکن است هیت پمپ ، سازي آمادهي  هر زمان در طول دورهکرد. در 

ي  هاي خود شروع شود. دوره کنترلزدایی شود و این در صورتی است که به صورت خودکار توسط  شبنم

کن زدایی مم شبنم  ي پایان سیکل ان رسد و این دورهزدایی به پای شبنم  سیکلسازي ممکن است با یک  آماده

زدایی به ویژه براي  شبنم  سازي با یک سیکل ي آماده ن دورهاست به صورت خودکار یا دستی شروع شود. پایا
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هیت پمپ زدایی رخ دهد،  شود. اگر شبنم دهی در دماهاي خارجی پایین توصیه می آزمایشات ظرفیت حرارت

دایی قبل از ادامه یا شروع ز دقیقه پس از پایان شبنم 10دهی حداقل به مدت  در وجه حرارتبایستی 

 کار کند. H2.3و  H2.1هاي  هاي توصیف شده در بخش آوري داده جمع

H2.3 شده در بخش  سازي توصیف زمانی که آمادهH2.2 هاي موردنیاز براي آزمایش  دادهشود،  تکمیل می

گیري  یا کمتر نمونه دقیقه ها بایستی در فواصل برابري از پنج آوري شوند. این داده شده بایستی جمع تعیین

اي ارزیابی شود. ظرفیت  دقیقه 5) بایستی در فواصل برابر Qcdدهی خالص ( شوند. ظرفیت حرارت

هاي  ) بایستی براي اهداف ارزیابی مطابقت بخشQcd(t=0)ها ( آوري داده ي جمع شده در ابتداي دوره ارزیابی

H2.4.1  وH2.5.1 .ذخیره شود 

H2.4 زدایی به پایان برسد. شبنم  سازي با یک سیکل ي آماده ه دورهرتی کروندهاي آزمایشی در صو 

H2.4.1 ها بایستی در صورتی به شکل فوري به حالت تعلیق درآید که هر یک از شرایط زیر  آوري داده جمع

 12زدایی جدول  هاي آزمایش غیرشبنم تلرانساي رخ دهند که در آن  دقیقه 30ي  قبل از تکمیل فاصله

 ون:برآورده ش

H2.4.1.1  شود.  زدایی می شبنم متحملهیت پمپ 

H2.4.1.2 فراتر رود. 0,050یابد که نسبت کاهش از  تفاوت دماي آب داخلی به نحوي کاهش می 

H2.4.1.3  شود. تخطی می 12زایی جدول  هاي آزمایش غیرشبنم تلرانسیک یا چند یک از 

H2.4.2  اگر روند آزمایشS  به خاطر شرطa  بخشH2.4.1  به حالت تعلیق درآید، روند آزمایشT  توصیف

 بایستی بکار رود.  H3شده در بخش 

H2.4.3  اگر روند آزمایشS  به خاطر شرطb H2.4.1  به حالت تعلیق درآید در این صورت روند آزمایشT 

 بایستی بکار برده شود. H3توصیف شده در 

H2.4.4  اگر روند آزمایشS  به خاطر شرطc  بخشH2.4.1 حالت تعلیق درآید در این صورت تالش  به

یکنواخت  عملکردبایستی به محض حصول  Sو روند آزمایش  H2ها مطابق با  آوري داده دیگري براي جمع

ي خودکار یا دستی ممکن است قبل از انجام این تالش صورت  زدایی شروع شده شبنم  ت آید. سیکلبدس
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دهی براي حداقل ده دقیقه بعد از پایان  ی در وجه حرارتبایستهیت پمپ  ،زدایی رخ دهد گیرد. اگر شبنم

در سازي  صورت گیرد. نیازهاي آماده H2.3ي توصیف شده در بخش  آوري داده دایی قبل از شروع جمع شبنم

 هنگام انجام این تالش بعدي، قابل اعمال نیستند. H2.2بخش 

H2.4.5  اگر روند آزمایشS  مطابق با بخشH2.4.1 گیري  یق درنیاید، در این صورت نمونهبه حالت تعل

ها، به پایان برسد. این آزمایش که  آوري داده دقیقه جمع 30بایستی بعد از  H2.3تعیین شده در بخش 

شوند بایستی در یک آزمایش ظرفیت  زایی بر آن اعمال می شبنم براي عدم 12هاي آزمایش جدول  تلرانس

دهی خالص، استفاده  نمونه در ظرفیت حرارت 7از میانگین دهی یکنواخت تعیین شوند و بایستی  حرارت

 کنند.

H2.5 زدایی به پایان نرسد. شبنم  سازي با یک سیکل ي آماده ه دورهروند آزمایش در صورتی ک 

H2.5.1 ها بایستی در صورتی فوراً به حالت تعلیق درآید که هر یک از شرایط زیر قبل از  آوري داده جمع

 برآورده شوند: 12زایی جدول  هاي آزمایش غیرشبنم تلرانساي رخ دهد که در آن  قیقهد 30ي  تکمیل فاصله

H2.5.1.1  زدایی شود. متحمل شبنمهیت پمپ 

H2.5.1.2  فراتر رود (رجوع شود به  0,050تفاوت دماي آب داخلی به نحوي کاهش یابد که نسبت تجزیه از

 )H1معادله 

H2.5.1.3  تخطی شود. 12زایی جدول  آزمایش غیرشبنمهاي  تلرانسیک یا چند یک از 

H2.5.2  اگر روند آزمایشS  به خاطر شرطa  بخشH2.5.1  به حالت تعلیق درآید در این صورت تالش

 سیکلدقیقه پس از پایان  10باید  H2.4و  H2.3هاي  ها مطابق با بخش آوري داده دیگري براي جمع

 هنگام انجام این تالش، قابل اعمال نیستند. H2.2ش سازي بخ زدایی صورت گیرد. نیازهاي آماده شبنم

H2.5.3 وند آزمایش اگر رS  به خاطر شرطb   بخشH2.5.1  به حالت تعلیق درآید در این صورت تالش

ی تا بایستی صورت گیرد. این تالش بایست H2.4و  H2.3هاي  ها مطابق با بخش آوري داده دیگري براي جمع

زدایی بایستی به  شبنم  سیکلبتاخیر افتد. این هیت پمپ زدایی توسط  شبنم  ده دقیقه پس از تکمیل سیکل
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زدایی توسط پمپ حرارتی،  صورت دستی شروع شود تا از تاخیر به خاطر انتظار براي آغاز خودکار شبنم

 اجتناب کرد.

H2.5.4  اگر روند آزمایشS  به خاطر شرطc  بخشH2.5.1 ش به حالت تعلیق درآید در این صورت تال

 عملکردبایستی به محض حصول  Sو روند آزمایش  H2ها مطابق با بخش  آوري داده دیگري براي جمع

زدایی خودکار یا دستی ممکن است قبل از این تالش صورت گیرد. اگر  شبنم  یکنواخت، صورت گیرد. سیکل

زدایی  ز پایان شبنمدهی براي حداقل ده دقیقه پس ا بایستی در وجه حرارتهیت پمپ زدایی رخ دهد،  شبنم

هنگام  H2.2سازي در بخش  کار کند. نیازهاي آماده H2.3ها مطابق شرح بخش  آوري داده قبل از شروع جمع

 امتحان این تالش، قابل اعمال نیستند.

H2.5.5  اگر روند آزمایشS  مطابق با بخشH2.5.1 گیري  به حالت تعلیق درنیاید در این صورت نمونه

این آزمایش که براي ها به پایان برسد.  آوري داده دقیقه جمع 30بایستی پس از  H2.3شده در بخش  تعیین

رفیت شوند بایستی به عنوان یک آزمایش ظ زایی اعمال می براي عدم شبنم 12هاي آزمایش جدول  آن تحمل

 ه کند.دهی خالص استفاد نمونه در ظرفیت حرارت 7دهی یکنواخت تعیین شود و بایستی از میانگین  حرارت

H3 روند آزمایش .T 

H3.1 دهی بایستی با استفاده از روش دماي آب داخلی تعیین شود. جریان هواي  میانگین ظرفیت حرارت

 داخلی نرمال تجهیزات نبایستی مختل شود.

H3.2  نبایستی صورت گیرد. هیت پمپ هیچ تغییري در جریان آب یا تنظیمات جریان هواي 

H3.3 بایستی هنگام انجام آزمایشات ظرفیت » حرارت با شبنم« 12ه در جدول تحمل آزمایش ارائه شد

هاي  بیان شد، تحمل E1برآورده شود. همانطور که در جدول  Tدهی با استفاده از روند آزمایش  حرارت

 آوري شده در طول هاي جمع متشکل از داده» بخش حرارت«شوند.  آزمایش براي دو فاصله فرعی تعیین می

متشکل از » زدایی بخش شبنم«زدایی است.  ارتی باستثناء ده دقیقه نخست بعد از پایان شبنمهر فاصله حر

دهی بعدي  زدایی عالوه بر ده دقیقه نخست فاصله حرارت شبنم سیکلآوري شده در طول هر  هاي جمع داده

یک از مدارات شود که هر  در صورتی اعمال می» زدایی بخش شبنم«ي چندگانه،  مبرداست. در مورد مدارات 
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هاي  بایستی در سراسر دوره 12زدایی باشد. پارامترهاي تحمل آزمایش در جدول  شبنم  سیکلمجزا در 

هاي آزمایشی تعیین  گیري شوند. براي اهداف ارزیابی مطابقت با تحمل ها نمونه آوري داده سازي و جمع آماده

بار در هر دقیقه در طول بخش حرارت و محیط خارجی بایستی یک هواي ورودي به  dry bulbشده، دماي 

محتوي بخار آب هواي ورودي به گیري شود.  زدایی نمونه اي در طول بخش شبنم ثانیه 20یک بار در فواصل 

جدول » حرارت با شبنم«گیري شود. تمام دیگر پارامترهاي  محیط بیرون بایستی یکبار در هر دقیقه نمونه

 باشند.  یري شوند که پنج دقیقه یا کمتر میگ بایستی در فواصل برابري نمونه 12

زدایی بایستی براي ارزیابی  شده در طول هر فاصله، بخش حرارت و بخش شبنم آوري هاي جمع تمام داده

ي بخش  هاي حاصل از دو یا چند فاصله بکار روند. داده 12جدول » حرارت با شبنم«هاي  مطابقت با تحمل

زدایی نبایستی ترکیب شوند و سپس در ارزیابی مطابقت  بخش شبنمي  دهی یا دو یا چند فاصله حرارت

ها براي هر فاصله به شکلی مجزا  بکار روند. مطابقت بر مبناي ارزیابی داده 12جدول » حرارت با شبنم«

 باشد. می

H3.4 سازي اتاق آزمایشی و تجهیزات مورد آزمایش بایستی کار کنند تا زمانی که شرایط  دستگاه آماده

شدي در ارتباط با تالش  دل را بدست آورد اما این میزان بایستی حداقل یک ساعت باشد. زمان سپريتعا

سازي کمینه نیاز براي یک  ممکن است در برآورده H2بخش  Sخورده بااستفاده از روند آزمایش  شکست

ن است ساعت عملیات شمارش شود. قبل از حصول تعادل و تکمیل یک ساعت عملیات، پمپ حرارت ممک

 هاي خود آغاز شود.  زدایی شود که به صورت خودکار توسط کنترل شبنم سیکلدر صورتی متحمل 

H3.5 سازي توصیف شده در بخش  زمانی که آمادهH3.4  زدایی بایستی قبل از  شبنم سیکلتکمیل شود، یک

از تاخیر به خاطر زدایی بایستی به صورت دستی شروع شود تا  شبنم  سیکلها صورت گیرد. این  ثبت داده

 سیکلها در پایان  آوري داده اجتناب کرد. جمعهیت پمپ زدایی توسط  شبنمانتظار براي شروع خودکار 

شود و بایستی ادامه یابد تا اینکه یکی از معیارهاي زیر برآورده شود. اگر در زمان  زدایی شروع می شبنم

را تکمیل کند و  مبردایی به ازاي مدار زد شبنم  حداقل یک سیکلهیت پمپ شده از سه ساعت،  سپري

ها بایستی فوراً به پایان برسد. اگر در  آوري داده زدایی مورد استفاده نباشد در این صورت جمع شبنم  سیکل
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 سیکلزدایی باشد در این صورت این  شبنم  ت، پمپ حرارت در حال انجام سیکلي سه ساع شده زمان سپري

کامل قبل از سه ساعت انجام پذیرد، در اگر سه سیکل ها، تکمیل شود.  داده آوري بایستی قبل از پایان جمع

سوم به پایان برسد مشروط بر اینکه هر مدار موجود در  سیکلها پایستی در پایان  آوري داده این صورت جمع

ي  کامل متشکل از دوره سیکلزدایی باشد. یک  شبنم  ار چندگانه داراي حداقل یک سیکلطراحی مد

که در آن هیت پمپ زدایی است. براي یک  زدایی تا پایان شبنم زدایی از پایان شبنم دهی و دوره شبنم تحرار

شود اما این قبل از سپري کردن شش ساعت است،  زدایی نخست بعد از سه ساعت شروع می شبنم سیکل

آوري  جمعرسد.  زدایی نخست به پایان می شبنم سیکلها بایستی زمانی متوقف شود که  آوري داده جمع

 سیکلدر عرض شش متحمل هیت پمپ ها بایستی در صورتی عرض شش ساعت متوقف شود که  داده

 زدایی نشود.  شبنم

H3.6 بایستی در  12جدول » حرارت با شبنم«هاي آزمایش در  به منظور انجام یک آزمایش معتبر، تحمل

زدایی شروع  یش در زمان پایان شبنمچون که آزماقابل اعمال برآورده شود.  H3.5طول دوره آزمایش 

زدایی نخست بایستی  زدایی به پایان برسد از این رو فاصله بخش شبنم شود و ممکن است در پایان شبنم می

زدایی آخر  اي نخست باشد در حالی که فاصله بخش شبنم دقیقه دهی ده هایی از فاصله حرارت تنها شامل داده

 زدایی باشد.  شبنم سیکلن هایی از آخری ممکن است شامل داده

H3.7 اي بجز در  هاي موردنیاز براي روش آزمایش ظرفیت سمت آب بایستی در فواصل برابر پنج دقیقه داده

گیري شود که در این مواقع بایستی در  هاي زیر در زمان ورود یا خروج آب از محیط داخلی نمونه طول زمان

 گیري شود: ده هر ثانیه نمونه

H.3.7.1 زدایی و  هاي شبنم سیکل 

H3.7.2 ها) آوري داده ي جمع زدایی (شامل ده دقیقه نخست فاصله ده دقیقه نخست پس از پایان شبنم 

H3.8 دهی ومیانگین توان ورودي بایستی مطابق با بخش  میانگین ظرفیت حرارتH3.9 ها  با استفاده از داده

در رویدادي که آیند.  ها بدست می آوري داده جمع هایی محاسبه شوند که قبل از پایان سیکلاز مجموع تعداد 
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ساعته  ي شش ها نشود، کل مجموعه داده آوري داده زدایی در طول فاصله جمع تجهیزات متحمل شبنم

 بکار رود. H3.9بایستی براي محاسبات در بخش 

H3.9 دهی براي روش آزمایش  ي حرارت محاسبهTدهد،  می زدایی رخ . براي تجهیزاتی که در آنها شبنم

هاي کامل بایستی تعیین  سیکلمیانگین توان ورودي برابر با مجموع تعداد دهی و  میانگین ظرفیت حرارت

دهی بایستی با  ها رخ ندهد، میانگین ظرفیت حرارت آوري داده ي جمع زدایی در طول فاصله اگر شبنمشود. 

 هاي کل فاصله تعیین شود. استفاده از داده

 
هاي تعیین شده توسط روند آزمایش  آوري داده در هر فاصله زمان جمع 5,1,4ق با بخش مطاب qcdکه در آن 

S  یاT شود و  محاسبه میn باشد. ها می تعداد مجموعه داده 

 شود: راندمان به صورت زیر محاسبه میسپس میانگین 

 
H4باید مطابق با نیازهاي بخش ها. ابزار دیگري  تلرانس. صحت وC6.4.2  .صحت ابزار بایستی بکار رود

 Eدماي هوا بایستی مطابق با نیازهاي ضمیمه گیري  باشد. نصب براي اندازه Eو  Cمطابق با نیازهاي پیوست 

یکنواختی توزیع دماي هوا باشد.  Eباشد. یکنواختی توزیع دماي هوا بایستی مطابق با نیازهاي پیوست 

تعریف  5,6,2و بخش  12نیازهاي پایداري در جدول ها و  تلرانسباشد.  Eبایستی مطابق با نیازهاي پیوست 

  شوند. می


	بخش 2. دامنه کاربرد
	بخش 3. تعاریف
	بخش 4. نیازهای آزمایش
	بخش 5. نیازهای درجهبندی
	جدول 1. شرایط درجهبندی استاندارد
	جدول 2. شرایط درجهبندی کاربری بار کامل و بار جزء
	جدول 3. شرایط بار جزء برای درجهبندی
	شکل 1. دمای کندانسور بار جزء برای IPLV.SI

	جدول 4A. عملکرد چیلر. IPLV.SI برای نتایج آزمایش مثال 1
	جدول 4B. محاسبات IPLV.SI مثال 1
	جدول 5A. عملکرد چیلر، NPLV.SI  برای نتایج آزمایش مثال 2
	جدول 5B. محاسبات NPLV.SI مثال 2
	جدول 6A. عملکرد چیلر، OPLV.SI برای نتایج آزمایش مثال 3
	جدول 6B. محاسبات IPLV.SI مثال 3
	شکل 2. درونیابی نقطه درجهبندی

	جدول 7A. عملکرد چیلر. IPLV.SI برای نتایج آزمایش مثال 4
	جدول 7B. محاسبات IPLV.SI مثال 4
	جدول 8A. عملکرد چیلر. IPLV.SI برای نتایج آزمایش مثال 5
	جدول 8B. محاسبات IPLV.SI مثال 5
	جدول 9A. عملکرد چیلر – IPLV.IP برای نتایج آزمایش مثال 6
	جدول 9B. محاسبات IPLV.SI مثال 6
	جدول 10A. عملکرد چیلر. IPLV.SI برای نتایج آزمایش مثال 7
	جدول 10B. محاسبات IPLV.SI مثال 7
	جدول 11. تعریف تلرانس ها
	شکل 3. منحنیهای تلرانس مجاز برای نقاط بار کامل و جزء
	شکل 4. منحنی تلرانس IPLV.SI و NPLV.SI

	جدول 12. تعریف تلرانس شرایط عملیاتی و معیارهای پایداری
	جدول 13. تعریف محدوه اعتبار تلرانس ها
	شکل 5. منحنی تلرانس تراز انرژی (Tol4)


	بخش 6. حداقل نیاز دادهها برای درجهبندیهای منتشرشده
	جدول 14. مقادیر منتشرشده

	بخش 7. تبدیلها و محاسبات
	جدول 15. ضرایب تبدیل

	بخش 8. نمادها و زیرنویسها
	جدول 16. نمادها و زیرنویسها

	بخش 9.  نشانگذاری و دادههای پلاک
	بخش 10. شرایط مطابقت
	پیوست A. منابع – اصلی
	پیوست B. مراجع – جهت اطلاع و آگاهی
	پیوست C. روش آزمایش درجهبندی عملکرد پکیجهای خنک کننده و گرم کننده آب، در حالت بدون پمپ گرمایی / با پمپ گرمایی  با استفاده ازسیکل تراکمی – اصلی
	پیوست D. انحراف میزان بار جزء یکپارچه (IPLV) – جهت اطلاع و آگاهی
	پیوست E. اندازهگیری دمای هوای ورودی به کندانسور چیلر – اصلی
	ضمیمه F. اصلاح فشار اتمسفری – اصلی
	پیوست G. روند اندازهگیری افت فشار سمت آب – اصلی
	پیوست H. روند آزمایش ظرفیت گرمایش - اصلی


