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تحليل گرمايي ـ اگزرژي برج هاي خنک کننده
به منظور ارزيابي کارايي و بهينه سازي آنها براي آب شيرين و آب دريا
مهدي منصوريان ،محمدرضا جعفري نصر* ،+آبتين عطائي
دانشکده محيط زيست و انرژي ،دانشگاه آزاد ا سالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران

چكيده :اين مطالعه به تحليل گرمايي ـ اگزرژي و بررسي پارامترهاي مؤثر بر کارايي برج هاي خنک کننده با سيال
عامل آب شيرين و آب شور پرداخته است .بر اساس تعريف مدل اقتصادي هزينه هاي ثابت و متغير ،راندمان بهينه
يک برج خنک کننده نيز تعيين شده است .اين بررسي با مدل سازي يک برج خنککننده و استفاده از داده هاي
تجربي و ارايه يک کد برنامه نويسي شده در محيط نرمافزار  EESانجام پذيرفته است .با توجه به کمبود منابع آب
شيرين ،استفاده از آب شور دريا گزينه مناسبي به نظر مي آيد .به همين علت در بررسي کارايي ،خروجي هاي
گوناگوني تحت تأثير شوري هاي گوناگون با غلظتهايي از دامنه  1 g/kgتا  60 g/kgدر نظر گرفته شد و
تأثير تغييرها در غلظت شوري بر روي کارايي و پارامتر هاي مرتبط با اگزرژي در کنار استفاده از آب شيرين
مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت .نتيجهها نشان ميدهد اين تأثير بر روي راندمان هوايي کاهشي  3درصدي و براي
راندمان آبي افزايشي  1/5درصدي خواهد داشت .همچنين با بررسي تأثير رسوب بر سامانه ميتوان نتيجه گرفت که
افزايش رسوب باعث کاهش  15درصدي کارايي برج خنک کننده ،افزايش دماي آب خروجي و افزايش حجم
مورد نياز برج ميشود.
واژههاي كليدي :برج خنک کننده؛ تحليل گرمايي؛ تحليل اگزرژي؛ بهينهسازي؛ آب دريا؛ آب شيرين.
KEYWORDS: Cooling tower; Thermal analysis; Exergy analysis; Optimization; Seawater; Fresh water.

مقدمه

با توجه به افزايش چشمگير مصرف انرژي به ويژه در سالهاي
اخير و با وجود کمبود هايي که در تأمين منابع الزم در اين زمينه
به چشم ميخورد ،لزوم تبيين و اجراي راهکارهاي بهينه سازي
مصرف انرژي بيش از پيش احساس ميشود .برجهاي خنک کننده
از تجهيزات مهم هر بخش صنعتي انرژي بر محسوب ميشوند و
درنتيجه مطالعه بر روي آنها به منظور بررسي چگونگي کارکرد،
مصرف انرژي و سرانجام يافتن روشي بهينه براي کارکرد
در کمترين مصرف انرژي يکي از روش هاي مناسب براي کاهش

سطح مصرف انرژي است .از سوي ديگر با توجه به کاهش منابع آبي
در دنيا و به ويژه در ايران ،نياز به صرفه جويي در منابع آب شيرين
بسيار ضروري است و برجهاي خنککننده از دستگاه هايي هستند
که آب به عنوان عنصر اصلي در آن به کار گرفته ميشود.
در نتيجه مطالعه بهينه سازي مصرف همزمان آب و انرژي به صورت
جدايي ناپذير ارزش بررسي دقيق تر و تحليل هاي الزم را دارد.
 Dessoukyو همکاران با تعريفي جديد از کارايي برج و تعداد
واحدهاي منتقل شده ،روش جديدي براي حالت پاياي برج خنک کننده تر
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ارايه کردند که در آن عامل مقاومت اليه هوا-آب و واحد نبودن
عدد لوئيس نيز در نظر گرفته شده بود ] . [1آنها با ارايه اين مدل
ميزان خطاي به دست آمده از لحاظ نکردن اين دو فرض را
نشان دادند .اگرچه اين خطا به شدت به نسبت ضريبهاي انتقال گرما و
انتقال جرم وابسته است ولي آنها از معادلههايي به منظور تقريب زدن
ويژگيهاي هواي مرطوب همچون آنتالپي استفاده نمودند.
 Khanو همکاران يک مدل واقعي تر براي عملکرد حالت
پاياي يک برج خنک کننده تر با جريان مخالف ارايه دادند که
بر اساس آن فرضيههايي همانند تبخير آب ،واحد نبودن عدد لوئيس
و مقاومت گرمايي در اليه آب و هوا در نظر گرفته شده بود ].[2
آنها نيز با ارايه اين مدل ميزان خطاي به دست آمده از فرضيههاي
پيشين که بدون در نظر گرفتن اين سه فرض به وجود مي آمد را،
نشان دادند .در اينجا الزم به يادآوري است که اين خطا به شدت
به نسبت ضريبهاي انتقال گرما و انتقال جرم وابسته است .آنها
همچنين ويژگيهاي کارايي يک برج خنک کننده جريان مخالف را
با جزييات بررسي و کارايي گرمايي آن را در دماهاي متفاوت
براي آب و هوا بررسي کردند .آن ها نشان دادند که  22درصد
از انتقال گرما در پايين برج و  09درصد در باالي برج و به علت
تبخير آب است.
 Kloppersو  Krögerبا بررسي دقيق معادلههاي انتقال جرم
مرتبط با تبخير در يک برج خنک کننده تر روش  -NTUرا
ارايه کردند ] .[3آنها با توسعه دادن معادلهها روش Poppe
يک شاخص مناسب تر از عدد  Merkelيا عدد مشخصه برج خنک کننده
را معرفي نمودند .همچنين با استفاده از نمودار هاي سايکومتريک
به تعريفهاي متفاوتي در تحليلهاي انتقال جرم و گرما دست يافتند؛
همچنين خالصهاي از ارزيابي کارايي برجهاي خنک کننده
با سه روش باال به صورت مقايسهاي توسط اين پژوهشگران ارايه شد.
در مطالعه اي ديگر ،آنها تأثير پارامتر لوئيس بر روي پيش بيني
کارايي برج خنک کننده با مکش مکانيکي و مکش طبيعي بررسي کردند.
در اين پژوهش آنها به تاريخچه و روند توسعه پارامتر لوئيس
و کاربرد آن در برجهاي خنک کننده تر و ارزيابي انتقال جرم و گرما
پرداختند .همچنين آنها به رابطه بين پارامتر لوئيس و عدد لوئيس
و تأثير آن بر روي کارايي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند
که دماهاي باال براي هوا تأثير پارامتر لوئيس را بر روي کارايي
برج از بين ميرود ] .[4
 Munangoiو همکاران از تحليل اگزرژي براي بررسي کارايي
برج خنک کننده تر استفاده کردند .آن ها با توسعه يک مدل
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رياضي بر پايه اصول انتقال جرم و گرما و معتبر ساختن آن
به وسيله تطبيق آن ها با داده هاي واقعي نشان دادند که کمترين
تخريب اگزرژي در باالي برج رخ ميدهد ].[5
 Ataeiو همکاران به تأثير شرايط محيطي بر روي راندمان
گرمايي پرداختند و در مدل رايانه اي خود با تغيير شرايط ورودي
همچون شرايط هواي محيطي به تأثير اين پارامترها بر روي
برج خنک کننده پرداختند .آنها با بررسي اگزرژي مدل خود و
تطبيق آن با داده هاي عملي مدل خود را معتبر ساختند ].[2
يک مدل رياضي ديگر به منظور بررسي اگزرژي برج هاي
خنک کننده تر توسط  Xiaoniو همکاران ارايه شد ] .[7آنها
به سرعت بهينه در حدود  1.5متر بر ثانيه براي هوا دست پيدا کردند
که در آن سرعت تخريب اگزرژي کمينه بود .آنها نيز بيشترين
تخريب اگزرژي را در پايين برج گزارش کردند .اين پژوهشگران
همچنين نتيجه گيري کردند که با نزديک شدن قطرههاي آب
به زمين سرعت آنها با روند بيشتري افزايش پيدا کرده و زمان
انتقال گرما از آب به هوا کوتاه خواهد شد و درست در همين
منطقه از برج است که تخريب اگزرژي افزايش مييابد.
از آنجاييکه آب شيرين منبع بسيار ارزشمندي است،
در بسياري از نقطههاي جهان توسعه تجاري و صنعتي باعث
محدود شدن منابع آب شده است .تنها در نقطههاي محدودي از دنيا،
به عنوان نمونه در ساحل شمالي اياالت متحده آمريکا که  29درصد
آب شيرين قابل دسترسي در آنجا قرار دارد پديده شارژ دوباره
درياچه آب شيرين ديده شده است .توسعه صنعتي به طور معمول
در کنار رودخانهها يا درياچهها نمود بيشتري داشته و امروزه آب،
امکان کمتر و محدودتري براي استفاده در صنايع دارد .اين محدوديتها
ممکن است صاحبان صنايع را به استفاده از خنک کنندههاي هوايي
که محدود شده به دماي هوا است و داراي هزينههاي اوليه و
عملياتي بيشتر هستند ،مجبور نمايد .اما آب شور دريا جايگزين
مناسب براي استفاده از اين آب شيرين در برج هاي خنک کننده
است .به طور کلي نمک سه تأثير اصلي بر روي آب مي گذارد
بهطوريکه اگر همين آب در برج خنک کننده مورد استفاده قرار گيرد
بر کارايي برج تأثير گذار خواهد بود .نمک باعث کاهش فشار بخار،
افزايش چگالي و کاهش گرماي ويژه ميشود .کاهش فشار بخار
باعث کاهش نرخ تبخير شده که بر روي کارايي تأثير گذار است.
با افزايش چگالي آب دريا ،گرماي ويژه کاهش بيشتري نيز
خواهد داشت .آب شور نسبت به آب شيرين گرماي کمتري را
جذب خواهد کرد .يک برج خنک کننده که با آب شور کار کند
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شکل 3ـ شمايي از يک برج خنک کننده تر.

شکل 2ـ شمايي از حجم کنترل در يک برج خنک کننده تر.

بايد داراي نرخ جريان آب بيشتر يا داراي بازه دمايي بزرگتري
نسبت به يک برج معمولي باشد تا بتواند بار گرمايي الزم را تأمين
نمايد ].[8
 Sharqawyو همکاران ،کارايي گرمايي برجهاي خنک کنندهاي
که با آب شور کار ميکردند را ،مورد بررسي قرار دادند ].[0 ، 19
مطالعه آنها بر اساس مدلي که انتقال همزمان جرم و گرما در آن
انجام مي پذيرفت .مواردي همچون ته نشيني نمک ،بسته شدن
پر کن ،خوردگي و تأثيرهاي خروجي زيرآب بر روي محيط زيست
از مشکلهاي عمده اين برج ها است .از سوي ديگر وجود نمک
در آب باعث تغييرهايي در ويژگيهاي فيزيکي آب ميشود.
اين تغييرها شامل تغيير در فشار بخار ،چگالي ،گرماي ويژه ،گرانروي،
رسانش گرمايي و کشش سطحي بوده که هر کدام از آنها
بر روي ويژگيهاي گوناگون برج خنک کننده تأثير بهسزايي دارند.
در اين مقاله به بررسي اين تأثيرها بر روي راندمان و کارايي
برجهايي که به جاي آب شيرين از آب شور با ميزان شوري متفاوتي
استفاده مينمايند ،پرداخته ميشود .اين بررسي با مدلسازي برج
در محيط نرم افزاري و سپس با مقايسه نتيجههاي آن با اطالعات
تجربي موجود دنبال شده است.

گذاشته شده و کنترل روابط ديفرانسيلي براي مدلسازي آن
در ادامه آمده است.
بهمنظور سادهسازي و همچنين به براي مشخص شدن
چگونگي مدلسازي رياضي برج خنک کننده فرضيههاي مشخص زير
براي ارايه آن مفروض است ]:[0
1ـ انتقال جرم و گرما از ديواره هاي برج قابل چشم پوشي
است (برج خنک کننده عايق است).
2ـ ميزان آب هدر رفته به صورت قطره از خروجي هوا
قابل چشم پوشي است.
3ـ ضريب انتقال جرم به صورت ثابت فرض شده است.
4ـ پارامتر لوئيس برابر يک در نظر گرفته نشده است.
5ـ از آب هدر رفته از تبخير چشم پوشي نشده است.
 2ـ در هر مقطعي از برج دما يکنواخت است.
7ـ در هر مقطعي از برج مساحت يکسان است.
 8ـ فشار در همه جاي برج برابر فشار اتمسفر است.
0ـ هوا در همه برج اشباع نشده است مگر اينکه خالف آن گفته شود.
19ـ فرايند به صورت حالت پايا در نظر گرفته ميشود.
بر اساس فرضيههاي باال رابطههاي رياضي در ادامه آمده است ].[19

مدل سازي رياضي برج خنک کننده

موازنه جرمي آب در يک برج خنک کننده تر

در شکل  1شمايي متداول از يک برج خنک کننده تر و
در شکل  2نيز يک حجم کنترل ديفرانسيلي از اين برج به نمايش
علمي ـ پژوهشي

موازنه جرمي يک برج خنک کننده را مي توان به صورت زيـر
نشان داد:
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براي موازنه جرمي ،بايد جرم هـاي ورودي بـه حجـم کنتـرل
با جرم هاي خروجي از آن برابر باشند ،پس:
d
dz  m w
dz

()1

dz  ma  ma  ma

dm w
dz

mw 

موازنه انرژي بر روي حجم کنترل

همانند با موازنه جرم ،انرژي هاي وارد شده و خارج شده براي
حجم کنترل را مي توان به صورت زير نوشته ميشود:
()19

که با ساده کردن عبارت باال داريم:
dmw  ma d 

() 2

براي شدت جريان بخار نيز معادله زير موجود است:



()3



dmw  h D A V dV s,w  

پس از ترکيب معادلههاي ( )2و ( )3خواهيم داشت:



() 4



ma d   h D A V dV s,w  

موازنه جرمي نمک

در برج هاي خنک کننده اي کـه از آب شـور دريـا بـه جـاي
آب شيرين استفاده مي کنند روابط زير برقرار است:
شوري آب دريا به صورت زير تعريف ميشود:
ms

()5

msw



ms
ms  m w

() 11
() 12

()2

ms 

()13

mw dh w  ma h w  h c A V dV  t w  t  





h D A V dV s,W   h fg,w

() 14

S
dS
mw 
mw
1 S
1 S2

dms 

S
dS
dm w 
mw
1 S
1 S2

با حل معادله بـاال و جايگـذاري
بهدست ميآيد:

 ma d  dmw

mw dh w  h c A V dV  t w  t  





h D A V dV s,W   h fg,w

به علت اينکه جرم نمک از باال تا پايين برج تغييري نخواهـد کـرد،
بنابراين ميزان تغييرها را که  dmsاست را مي تـوان برابـر صـفر
در نظر گرفت:

232

1 dh  m w dh 

w
h w 
ma


d

بدين ترتيب مي توان موازنه انرژي را با ضـريبهـاي انتقـال
گرما و جرم (به ترتيب  hcو  )hDنيز تعيين نمـود .همـانگونـه کـه
پيشتر هم اشاره شد ،انتقال گرمـا از قطـرههـاي آب بـه صـورت
ترکيب همرفت و تبخير است که به صورت زير بيان ميشود:

فرم ديفرانسيلي عبارت باال به صورت زير نوشته ميشود:

()0

mw dh w  ma d  h w  ma dh

با ساده سازي معادلهي  13معادله زير بهدست ميآيد:
S
m
1 S w

()8

dm w
dh



ma h   m w 
dz    h w  w dz  
dz
dz



dh 

m w h w  ma  h 
dz 
dz 


با ساده سازي عبارت باال خواهيم داشت:

S

و يا به عبارتي:

()7
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معادلـه زيـر

در معادلهي ( )14عامل ) (tw-tنمايـانگر پتانسـيل همرفـت و
عبارت ) (s,W-پتانسيل تبخير در برج خنک کنده هستند.
عامل لوئيس  ،Lefنرخ انتقال گرما و جـرم را در بـرج خنـک کننـده
به هم مربوط ميکند.
()15

c p,a h D

عدد لوئيس نيز به صورت نسبت ضـريب نفـو گرمـايي
به پخشندگي جرمي يا  Dتعريف ميشود:
()12

m
dS
 S a
d
msw

hc

Lef 
يـا 

k

Le  
D a c p,a D

بين عدد لوئيس و عامل لوئيس معادلهي زير برقرار است]:[3
علمي ـ پژوهشي
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 s,w  d r 

 1
  d r 
   dr 
ln  s,w

  d r 

()17

Lef  Le 2 3

با جايگذاري عامل لوئيس در معادله ( )14خواهيم داشت:
()18

mw dh f ,w  Lef cp,a h D AV dV  t w  t  





h D A V dV s,W   h fg,w

تعداد واحدهاي منتقل شده گرمايي به صورت زير محاسبه
ميشود:
h D AV V

() 10

ma

NT U 

نسبت جرمي آب به هوا نيز از معدله زير بهدست ميآيد:
m w,in

() 29

ma

MR 

انتقال گرماي همرفتي داخل برج خنک کننده به صورت زير
محاسبه ميشود:
Qconv  h c AV V  t w  t 

() 21

انتقال گرما از روش تبخير نيز به صورت زير نشان داده ميشود:
()22





Qconv  h D AV V s,W   h fg,w

 t w,in  t w,out 

و نزديکي دمايي:
() 24

 t w,out  t wb,in 

نسبت انتقال گرما به هوا به بيشينه انتقال گرما وقتي که
هواي خروجي در دماي آب ورودي اشباع باشد ،راندمان هوايي
ناميده ميشود .اين راندمان به صورت زير بيان ميشود:
() 25

علمي ـ پژوهشي

از سويي به نسبت انتقال گرما از آب به بيشينه انتقال گرما
وقتي که دماي آب خروجي برابر دماي حباب تر هواي ورودي
باشد راندمان آبي ميگويند و به صورت زير تعريف ميشود.
m w,in h w,in  m w,out h w,out

()22

m w,in h w,in  m w,out h w,ideal

 water 

عدد مرکل يک ضريب بي بعد است و به صورت زير بهدست
ميآيد:
h DAV V

() 27

m w,in

Me 

عدد درست معادلهي باال با روش تکرار توسط کد برنامه نويسي
و با استفاده از اعداد موجود از يک نمونه تجربي بهدست ميآيد
و ساير خروجيهاي مرتبط با عدد مرکل با نتيجههاي خروجي
واقعي مقايسه خواهند شد.
نرخ توليد اگزرژي هواي مرطوب توسط انتقال گرماي همرفت
به صورت زير:
()28






T
 1 ln 

T

T
Xair,conv  ma cp,a  p,y T 
T





و نرخ توليد اگزرژي هواي مرطوب توسط انتقال گرمـا توسـط
تبخير در معادلهي زير آمده است:
Xair,evap 

() 20

 




 1/ 608 




 11/ 608
ma R a T  1 10608 ln 

 1 1/ 608


مجموع توليد جريان اگزرژي هواي مرطوب:

با در نظر گرفتن دامنه دمايي:
() 23
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h air,out  h air,in
h s,w,out  h air,in

Xair,total  Xair,conv  Xair,evap

() 39
نرخ توليد جريان اگزرژي:

 

()31



X W  mW h W  h W,  R  T ln  



 m w s w,

w

 T S

تلفات اگزرژي در برج خنک کننده:
()32



 



X D  X W,in  X W,1  Xair,in  Xair,out

يا
air 

()33



 



X D  X W,2  X W,1  Xair,1  Xair,2
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راندمان قانون دوم در واقع اندازه گيري بازگشت ناپـذيري هـا
در يک فرايند است ،اين راندمان براي برج خنک کننده به صورت
زير آمده است:

3444
044

  1  X D

344
244

مدل اقتصادي

244

از آنجا که پارامترهاي مرتبط با بهينه سازي در ايـن پـژوهش
محدود به تغيير شدت جريان آب ،هوا و در نتيجـه کـاهش هزينـههـاي
مرتبط با آنها همانند هزينه الکتريسيته انرژي فنهـا و پمـ هـاي
الکتريکي اسـت ،بيشـتر تمرکـز در ايـن مطالعـه بـر روي همـين
پارامترها است .اگرچه براي بهبود کارايي مي توان از پر کن هـاي
بهينه با سطح تر شوندگي بيشتر و همچنـين قيمـتهـاي بـاالتر
استفاده نمود ولي با بررسي چندين پر کن موجود در بازار ،از يـک
مدل رياضي که سطح تر شوندگي به ازاي حجـم آن را بـا قيمـت
مرتبط نموده( ،شکل  )[11] 3استفاده شده است.
براي توان فن هاي الکتريکي مورد نياز معادلهي زيـر موجـود
است ]:[12
() 35

 3600

ma
a

Pf 00548

/

براي تخمين ميزان آب بخار شده داريم ]:[13
()32

Wevap 000153
 range  mW  3600
/

هزينه تعميرات سـاالنه برابـر  2درصـد هزينـه اوليـه سـاخت
در نظر گرفته ميشود.
() 37

Pp  w  g  h pump  Peff

براي تخمين هزينه ثابت سرمايه گذاري نيز از معادلـهي زيـر
استفاده ميشود ]:[14
البته اين قيمـت بـراي سـال  1072مـيالدي محاسـبه شـده
و با توجه به تورم اين سالها هزينه بهدست آمده در  5/71ضـرب شـده
تا قيمت به دالر روز تبديل شود.
()38
() 30

Price S/m3

() 34

 XW,in  Xair,in 

3244

Heat Load
Y   App   586   39 / 2    Ran 

CCT 

279
1 143
00335
  App 
1
/
/

Y

624 244 224

324 244 224 644

m2/m6

344

4
4

24

Surface area

شکل 6ـ خط روند افزايش قيمت پر کن نسبت به افزايش سطح تر شونده.

بار گرمايي يا  Heat Loadمورد اشاره در معادلـهي ( )38بايـد
بر حسب واحد  BTU/hوارد معادله شود.
براي تبديل هزينه سرمايه گذاري ثابت به هزينه سـاالنه بايـد
از نرخ استهالک با معادلهي زير استفاده کرد:
n

() 49

i  1  i 

1 i n 1

Z

که در معادلهي باال  nتعداد سال ها i ،نرخ تورم است.
ســرانجام هزينــه ســاالنه بــراي ســرمايه گــذاري اوليـه برابــر
معادلهي زير است:
() 41

Cyear  CCT  Z

در مطالعههاي صورت گرفته بر روي برجهاي خنک کننده تـا
نگارش اين مقاله بهينه سازي با در نظر گرفتن تـأثير شـوري آب
(استفاده از آب دريا) ،نوع پرکن و مالحظات اقتصادي بـه صـورت
همزمان انجام نپذيرفته است ،از اين رو اين امر با اسـتفاده از کـد
نوشته شده در نرم افزار  )1(EESو بـرآورد هزينـه هـاي سـامانه و
تنظيم قيودي که در سامانه برج خنک کننده مهـم هسـتند انجـام
گرفته است .اين قيود عبارتند از :بار گرمـايي کـه بايـد از سـامانه
خارج شود و يا دماي آب خروجي به برج خنک کننـده و بـا تغييـر
پارامترهايي همچون:
 شدت جريان آب ورودي به سامانه
شدت جريان هواي ورودي به سامانه

 تغيير جنس پر کن ها
 تغيير شوري آب
)1( Engineering Equation Solver
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جدول 3ـ دادههای تجربي ].[32

نمونه 1

نمونه 2

نمونه 3

نمونه 4

پارامتر ها

1/25

1/225

1/187

1/187

ورودي )(kg/s

1/998

1/998

1/250

1/250

)(°C

22/27

22/27

21/11

21/11

35

35

39/5

20

ورودي )(°C

38/78

38/78

34/5

28/72

)(°C

20/23

20/33

22/22

24/22

نرخ جرمي هواي
نرخ جرمي آّب

ورودي )(kg/s

دماي حباب تر ورودي

دماي حباب خشک ورودي
دماي آب

دماي آب خروجي

)(°C

با توجه به قيمت هاي متناسب بـا قيـدها و پارامترهـاي قابـل
تغيير اقدام به کمينه کردن قيمت براي قيـدهاي مطـر شـده گرديـد.
بهينهسازي در نرم افزار اشاره شده با اسـتفاده از تعيـين دو قيـد يـا
بيشتر و سپس کمينه يا بيشينه کردن يک پارامتر انجام شده است.
نرم افزار مورد استفاده دو برتري مهم نسبت به ساير نرم افزار هـاي
حل معادله دارد ،اول اينکـه  EESبـه طـور خودکـار معادلـههـايي
که بايد همزمان حل شوند را شناسـايي و دسـته بنـدي مـيکنـد.
دوم اينکه  EESيک سري تابعهـا بـراي محاسـبه ويژگـيهـاي
ترموفيزيکي مواد در اختيار کاربر ميگذارد .همچنين اين نرم افـزار
قابليت بهينه سازي با روش هاي گوناگون همچون روش مـزدوج
گراديان( ،)1روش نلدر-ميد( )2و الگـوريتم ژنتيـک( )3را دارا اسـت.
در اي ـن مطالعــه بهينــه ســازي بــا اســتفاده از الگــوريتم ژنتي ـک
انجام شده است .تعداد افراد ( 32در بازهي قابل انتخـاب  12تـا ،)252
تعداد نسل ها ( 24در بازهي قابـل انتخـاب  12تـا  )2948و نـرخ
جهـــش ( 9.2225در بـــازهي قابـــل انتخـــاب  9/875تـــا )9/7
انتخاب شده است.
اعتبار سنجي نتيجهها

با توجه به ميزان خطاي ديده شده در جـدول  2مـيتـوان گفـت
در مقايسـه مقـدارهاي تجربـي و محاسـباتي انطبـا قابـل پذيرشــي
ديده ميشود و مي توان گفت کد رايانه اي در مطالعه حاضر براي
مدلسازي شرايط و پارامتر هاي برج خنک کننده قابل استناد است.
به جز مقايسه موجود در جـدول  ،2اقـدام بـه مقايسـه ارتفـاع
بهينه برج با نتيجههاي مقالهاي از [12] Kotbانجام پذيرفتـه کـه
در جدول  3آمده است.
با توجـه بـه جـدول  3ديـده مـي شـود کـه اخـتالف زيـادي
در تخمين ارتفاع بهينه برج وجود دارد ،بهطـوري کـه در آزمـايش
نمونه  1اين اختالف در حدود  11.7درصد است ولي در بقيـه موردهـا
اختالف بيشتري ديده ميشود .نکته مهمي که وجود دارد تفـاوت
اندک بين ورودي هاي نمونه  1و  2است ،در واقـع پـارامتر هـاي
مؤثر در تغييرهاي دماهاي محاسبه شده توسط کد برنامـه نويسـي
در نمونه اول و دوم به هم نزديک هستند در نتيجه موردهاي محاسبه شده
براي نمونه  1و  2همچون دماهاي خروجـي يـا ارتفـاع بـرج نيـز
نبايد تفاوت زيادي داشته باشند و مطالعه حاضر هـم تفـاوت انـدکي را
نشــان م ـي دهــد در حاليکــه مطالعــه  Kotbاخــتالف ناگهــاني و
چشمگيري را نشان مي دهد که منطقي به نظر نمي رسد.

به منظور اعتبار سنجي کد رايانه اي مدلسازي بـرج خنـک کننـده،
اقدام به استفاده از داده هاي تجربي و مقايسه پارامترهاي خروجي
با دادههاي تجربـي در ايـن کـد رايانـه اي شـد ،خالصـههـاي از
دادههاي تجربي مذکور در جدول  1نشان داده شده است.
در جدول  2به منظور نمايش ميزان خطاي محاسبههـايي کـد
رايانه اي نوشته شده ،مقـدار تجربـي و محاسـباتي دمـاي حبـاب
خشک و تر با هم مقايسه شده است.

در اين قسمت به بررسي پارامترهاي مؤثر بر کـارايي پرداختـه
ميشود .با توجه به استفاده از کتابخانه نرم افزاري در نرم افـزار ،EES
مــي تــوان تــأثير شــوريهــاي گونــاگون آب را در نتيجــههــا
ديدن نمود .به همين دليل در کنار بررسي تمامي پارامترهـا ،تـأثير
شوريهاي گوناگون آب در خروجي مطالعه شده است.

)3( Genetic Algorithm

)1( Conjugate Direction Method

نتيجهها و تحليل

)2( Nelder-Mead Method
علمي ـ پژوهشي
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جدول 2ـ مقايسه عددی دمای محاسبه شده با داده های تجربي.

نمونه 1

نمونه 2

نمونه 3

نمونه 4

پارامتر ها

32/80

32/80

20/04

22/17

دماي حباب تر خروجي )( (°Cمحاسبه شده)

33/21

33/1

39/95

22/34

تر )(%

9/07

9/23

9/37

9/24

33/27

33/27

39/27

22/27

دماي حباب خشک خروجي )( (°Cمحاسبه شده)

37/24

37/22

33/20

20/95

خشک )(%

11/0

19/2

0/1

8/0

دماي حباب تر خروجي

)(°C

ميزان خطاي محاسباتي براي حباب
دماي حباب خشک خروجي

)(°C

ميزان خطاي محاسباتي براي حباب

جدول 6ـ مقايسه ارتفاع بهينه شده برج با دادههای تجربي.

پارامتر ها

نمونه1

نمونه2

نمونه3

نمونه4

ارتفاع بهينه شده برج )( (mمحاسبه شده)

9/25

9/2453

9/342

9/30

9/283

9/292

9/252

9/282

11/7

50/2

48

43

ارتفاع بهينه شده برج
تفاوت

)[12] (m

)(%

3

4/3
4/2

4/0

4/2

راندمان

4/2

4/2

4/2

4/3
63

62

62

64

20

4
23

4/42

شکل 2ـ تأثير دمای ورودی آب بر راندمان.

230

4/42

4/46

4/42

4

4/43

4

)Tower's volume (m2

)Water inlet temperature (°C

دراساس روشهاي سنجش کارايي يک بـرج خنـک کننـده و
عامــلهــايي کــه در تحلي ـل گرمــايي ي ـک بــرج خنــک کننــده
در نظر گرفته ميشود شامل موارد زير است:
 محاسبه آنتالپي در شرايط ورودي و خروجي بـرج بـراي
سيالها
 جريان اگزرژي
 هدر رفت انرژي
 عدد مرکل

راندمان

4/6

4/3

شکل  2ـ تأثير حجم برج بر روی راندمان هوايي.




راندمان هوايي
راندمان آبي

بررسي پارامترها بر روي راندمان هوايي و آبي

همانگونه که در شکل  4ديده مـيشـود ،بـا افـزايش دمـاي
ورودي آب از  22تا  35درجه سلسيوس راندمان هوايي بـه مقـدار
کمي کاهش و راندمان هوايي به ميزان زيادي افزايش مييابد.
بر اساس نمودار شکل  5به روشني تاثيرهاي اندازه حجم بـرج
بر روي راندمان هوايي و آبي مشخص شده است ،بـه طـوريکـه
علمي ـ پژوهشي
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4/22

4/22

4/2

4/2

راندمان

6/2

6

24

24

34

4
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دمای حباب تر ورودی)(°C
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شکل  0ـ تأثير افز ايش دمای حباب تر بر روی راندمان.

شکل  3ـ تأثير شوری آب بر روی راندمان.
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شکل 2ـ تأثير نسبت جرمي بر روی راندمان.

شکل 9ـ تأثير افزايش مساحت حجم واحد پر کن بر روی راندمان.

با افزايش حجم برج تا  19برابر ،راندمان هوايي به شدت افـزايش
پيدا ميکند که البته اين امر با افزايش هزينه تمام شده نيز همـراه
خواهد بود .همچنين با افزايش حجـم بـرج ،هماننـد آنچـه بـراي
راندمان هوايي مشاهده شد -راندمان آبي افزايش زيادي خواهد داشت.
از روي شکل  2ميتوان دريافت کـه بـا توجـه بـه تأثيرهـاي
شوري بر افزايش فشار بخار ،با افزايش شـوري آب از آب شـيرين
به ميزان حدوداً دو برابر شوري آب خليج فـارس ،رانـدمان هـوايي
کاهش پيدا ميکند .البته تأثير اندک شوري آب بر افزايش راندمان
آبي نيز قابل بيان است.
الزم به کر است بررسي شوري آب بر روي راندمان هوايي و
آبي در شرايط زير بررسي شده اند:
 دماي حباب خشک 24 °C
 دماي حباب تر 18 °C

 دماي آب ورودي 33 °C
 نسبت جرمي 1.5
با توجه به نمودار رسم شده در شکل  7با افزايش شدت جريان
هواي ورودي و در نتيجه نسـبت هـاي جرمـي بـاالتر ،ديـده مـيشـود
که راندمان هوايي افزايش و راندمان آبي کاهش مييابد.
بر اساس شکل  8ميتوان گفت که افزايش دمـاي حبـاب تـر
ورودي تأثير زيادي بر روي راندمان هوايي نداشته و باعث کاهش
جزئي آن خواهد شد .همين تأثير اندک بر روي راندمان آبي البتـه
به صورت افزايش آن قابل ديدن است.
همانگونه که در شکل  0ديده مـيشـود ،بـا افـزايش نسـبت
سطح به واحد حجم پر کن ،ضريب انتقال جرم افزايش و در نتيجه
راندمان هوايي و آبي نيز افزايش پيدا کرده اند .اين افزايش اگرچه
به قيمت افزايش هزينه هاي نصب ميانجامد ولي به علت وجود تقابـل
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شکل  34ـ تأثير شوری آب بر جريان اگزرژی هوا.
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شکل 33ـ تأثير نسبت جرمي بر روی جريان اگزرژی هوا.
4/9922
4/992
4/9930
4/9933
4/9932
4/9932

Second low eff.

تاکنون مطالعههاي زيادي بر روي پديده رسوب ،مکانيسـمهـا
و روشهاي تشکيل آن در برجهاي خنک کننده ،انجام شده است
ولي تأثير آن بر روي کارايي و راندمان برج خنک کننده بـه دليـل
نيازمندي به آزمايشهاي تجربي و پديدار شدن اثرهاي آن در بلند مدت
به يک دوره چندين ماهـه محـدود بـوده اسـت .در يکـي از ايـن
مطالعهها تأثير رسوب در يک دوره  249روزه بررسي شد و نتيجـه آن
به صورت نموداري بيان شده است .در آن بررسـي مشـخص شـد
که با افزايش رسوب کاهش کارايي تا حـدود  85درصـد از مقـدار
اوليه مشخص است ].[11
مطالعههاي  Khanدر اين معادله مبناي مقايسـه قـرار گرفتـه
است ] .[17او با انجام يک برازش غير خطي بـر روي داده هـاي
جمــع آوري شــده در رابطــه بــا کــارايي بــرج بــه دو نکتــه زي ـر
دست يافت:
 رابطه رياضي بين وزن اضافه شده با کاهش کارايي برج
 رابطه رياضي بين وزن اضـافه شـده و ضـريب کـارايي
پر کن استفاده شده

]Flow exergy of the air [kW

4/42

]Flow exergy of the air [kW

در افزايش راندمان و هزينه ،فضـاي مناسـبي بـراي يـافتن نقطـه
بهينه کارکرد در برج است.
در شــکل  19مي ـزان شــوريهــاي گونــاگون آب و تــأثير آن
بر روي جريان اگزرژي نشـان داده شـده اسـت .همـانگونـه کـه
ديده ميشود با افزايش شوري آب جريان اگزرژي هوا کاهش مـييابـد.
مي توان نتيجه گرفت که آب شور قابليت انتقال انـرژي کـمتـري
نســبت بــه هــوا را نســبت بــه آب ش ـيرين دارا اســت .در اينجــا
شايان توجه است که در اين مقايسه شرايط شـبيه سـازي هماننـد
شرايط آب شيرين در نظر گرفته شده است و فقط ميـزان شـوري آن
تغيير نموده است.
در شکل  11تأثير نسبت جرمي بر روي جريـان اگـزرژي هـوا
بررسي شده است .بهطوريکه ديده ميشود با افزايش نسبت جرمي
جريان اگزرژي هوا نيز افزايش پيدا ميکند .قابل بيان است شرايط
شبيه سازي همانند شرايط عادي بـراي آب شـيرين بـوده و فقـط
نسبت جرمي آن تغيير نموده است.
در شکل  12تأثير شوري آب بر روي راندمان قانون دوم ديـده
ميشود .بهطوريکه ديده مي شـود بـا افـزايش ميـزان شـوري آب
اين راندمان هرچند به ميزان بسيار اندک افزايش مييابد.
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شکل 32ـ تأثير شوری آب بر راندمان قانون دوم.
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شکل  36ـ نمودار کاهش کارايي برج خنک کننده نسبت به افزايش
وزن رسوب در هر واحد حجم پرکن

شکل 32ـ مقايسه نمودار تأثير رسوب بر کاهش کارايي در پژوهشهای
پيشين و پژوهش فعلي.

الزم به اشاره اسـت کـه در روش مـورد اسـتفاده آنـان بـراي
مدل سازي ،از منحني عبوري که به شکل خطچين در شـکل 13
نشان داده شده ،استفاده شده که به هر علتي يک نمـودار از درجـه دو
با ميزان تطبيق با واقعيتي در حدود  39درصد است.
در مطالعه حاضر بـا بازسـازي نمـودار شـکل  13و اسـتفاده از
يک خط روند نمايي به دقتي در حدود  42درصـد بـهدسـت آمـد ].[22
مقايسهاي از اين دو نمودار در شکل  14آمده است .ساير تأثيرهاي
رسوب در شکلهاي  15تا  18نشاده داده شده است.
ضريب کارايي پرکن( )1شاخصي است که براي سنجش ميزان
کارايي پر کن در حالت رسوب گرفته به حالت مبنا (تميـز) بـهکـار
گرفته ميشود.
با مراجعه به شکل  15تأثير کـاهش ضـريب کـارايي بـر روي
کاهش راندمان آبي و هوايي ديده ميشود.
در شکل  12تأثير کاهش ضريب کارايي پرکن بر روي کاهش
ضريب انتقال جرم نشان داده شده است.
در شکل  17ديده مي شود که با کاهش ضريب کارايي پـرکن
دماي آب خروجي از برج خنک کننده افزايش پيدا مي کند.
در شکل  18نيز ميزان افزايش حجم افزوده شده به منظور
جبران رسوب در سامانه نشان داده شده است.

در ضمن به عنوان قيد و محدوديت در اين بهينه سازي ،ميزان
گرماي خارج شده از برج حداقل  13کيلووات منظور شده است.
سه مورد بهينه سازي به صورتي که در ادامه ميآيد انجام شده است
و پارامتر هاي مربوطه براي پيش و پس از بهينه سازي در جدولهـاي
 5تا  7مقايسه شده اند.
در جدول  2شرايط پيش و پـس از بهينـه سـازي بـه منظـور
بيشينه کردن راندمان هوايي نشان داده شده است.
جدول  7نيز شرايط پـيش و پـس از بهينـهسـازي بـه منظـور
کمينه کردن تخريب اگزرژي را نشان ميدهد.
با بررسي جدول  5ميتوان نتيجه گرفت که در کاهش هزينـههـا،
شـدت جريـان آب ورودي و ارتفـاع بـرج پـارامتر کليـدي بـوده و
کــاهش آنهــا ،تــأثير چشــمگيري در کــم کــردن هزينــههــا
خواهد داشت.
در جدول  2ديده ميشود کـه بـا افـزايش شـدت جريـان آب
نسبت به هوا (افزايش نسبت جرمي) و افزايش ارتفاع برج ،راندمان
هوايي افـزايش مـييابـد ،اگرچـه ايـن افـزايش رانـدمان همـراه
با افزايش هزينهها خواهد بود.
در جدول  7نيز ديده ميشود که کـمتـرين تخريـب اگـزرژي
همراه با کمترين بار سرمايشي و بيشترين ميزان شوري است.

بررسي بهينه سازي برج

نتيجه گيري

به منظور بهينه سـازي ،بـازهي تغييرهـاي پارامترهـا مطـابق
جدول  4داده شده است.

در اين مطالعه استفاده از سيال آب شور به جاي آب شيرين و
تأثير آن بر راندمان و کارايي برج خنک کننده مورد بررسي قرار گرفت.
)1( Fill Performance Factor
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شکل  32ـ تاثير افزايش رسوب بر دمای خروجي آب خنک شده.
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شکل 32ـ تأثير افزايش رسوب بر راندمانها.
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شکل 33ـ تأثير افزايش رسوب بر ضريب انتقال جرم.

شکل 30ـ تأثير افزايش رسوب بر حجم اضافه شده به پر کن برای
جبران انتقال حرارت.

موردهايي مانند تأثير تشکيل رسوب در پر کن هاي برج .تأثير آن
بر دماي آب خروجي .راندمان برج خنک کننده و افت فشار ارزيابي شد.
همچنين با توسعه يک مدل رياضي پارامترهايي مربوط به
ضريبهاي انتقال جرم براي نسبت جرمي هاي گوناگون ،محاسبه
تأثير رسوب و بررسي اقتصادي به آن اضافه شد.
در بررسي تأثير پـارامتر هـاي ورودي همچـون دمـا و شـدت
جريانهاي آب و هوا و شوري آب بر روي خروجيها ،اين مطالعه
نشان داد که با افزايش دماي ورودي راندمانهاي هوايي کاهش و
راندمان آبي نيز افزايش پيدا مي کننـد .از سـويي شـوري آب نيـز
همين تأثير را داشته و باعث کـاهش رانـدمان هـوايي و افـزايش
راندمان آبي ميشود .در ضمن بايد توجه داشت کـه ايـن ميـزان
کاهش يا افزايش راندمان کمتر از  5درصد بـوده و عامـل مهمـي

در کنار گذاشتن گزينه اي همانند آب شور دريا به جاي آب شيرين
در يک برج خنک کننده محسوب نميشود.
کاهش دماي حباب تر ورودي بر روي راندمان هـوايي باعـث
کاهش آن و بر روي راندمان آبي با افزايش انـدکي همـراه اسـت.
همچنين کاهش فشار محيطي (ماننـد سـاخت بـرج در ارتفاعـات
باالتر نسبت به سطح دريا) باعث بهبود انـدک رانـدمان هـوايي و
بهبود محسوس راندمان آبي ميشود.
استفاده از پر کن هايي با نسـبت سـطح بـه حجـم بـيشتـر،
با افزايش سطح تر شوندگي باعث افـزايش محسـوس رانـدمان و
کاهش دماي خروجي آب ميشود.
تأثير ميزان شوري بر انتقال اگزرژي از آب به هـوا در شـوري
 29 g/kgدر حدود  15درصد است که در نمودارها مشـخص شـد.
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جدول  2ـ گستره قابل تغيير پارامترهای بهينهسازی.

نام پارامتر
نرخ جرمي هواي
نرخ جرمي آب

محدوده قابل تغيير پارامتر ها

مقدار پيشفرض پيش از بهينه سازي

 9/2تا 2/4

1/2

 9/2تا 2/4

1/22

)(°C

 24تا 20

24/2

کننده )(m

 9/1تا 19

19

 1تا 49

( 1آب شيرين)

 259تا 7299

7299

ورودي )(kg/s

ورودي )(kg/s

دماي آب خروجي
ارتفاع برج خنک
شوري آب

ورودي )(g/kg

دامنه قيمت ()$

جدول  2ـ بهينه سازی بر اساس کمينه کردن هزينه ها.

پيش از بهينهسازي

پس از بهينهسازي

پارامتر ها

1/187

1/551

1/250

1/922

24/22

24/78

22/34

22/4

20/95

20/95

13/84

13/27

راندمان هوايي

9/25

9/347

راندمان آبي

9/29

9/53

)(kW

9/304

9/382

هزينه ساالنه فن ها

)($/year

44/7

58/92

هزينه ساالنه پم ها

)($/year

319

132/2

هزينه ساالنه تعميرات

)($/year

14/4

11/22

111/4

82/78

525/8

313/2

1

13

9/30

9/21

نرخ جرمي هواي
نرخ جرمي آّب

ورودي )(kg/s

ورودي )(kg/s

دماي آب خروجي

)(°C

دماي حباب تر خروجي

)(°C

دماي حباب خشک خروجي
بار گرمايي

)(°C

)(kW

تخريب اگزرژي کل

هزينه سرمايه گذاري اوليه (تبديل شده به هزينه ساالنه)
هزينه کل ساالنه
شوري آب
ارتفاع
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)($/year

)(g/kg

برج )(m

)($/year
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جدول  3ـ بهينهسازی بر اساس بيشينه کردن راندمان هوايي.

پارامتر ها
نرخ جرمي هواي ورودي
نرخ جرمي آّب ورودي
دماي آب خروجي

)(kg/s

)(kg/s

)(°C

دماي حباب تر خروجي

)(°C

دماي حباب خشک خروجي

)(°C

بار گرمايي
راندمان هوايي
راندمان آبي
تخريب اگزرژي کل )(kW
هزينه ساالنه فن ها )($/year
هزينه ساالنه پم ها )($/year
هزينه ساالنه تعميرات )($/year
هزينه سرمايه گذاري اوليه (تبديل شده به هزينه ساالنه) )($/year
هزينه کل ساالنه )($/year
شوري آب )(g/kg
ارتفاع برج )(m
)(kW

پيش از بهينه سازي

پس از بهينه سازي

1/187

1.704

1/250

2.103

24/22

23.34

22/34

27.05

20/95

20.97

13/84

13.55

9/25

9.8825

9/29

9.712

9/304

9.408

44/7

27.82

319

1281

14/4

22.45

111/4

294.2

525/8

2925

1

4

9/30

1.225

جدول 2ـ بهينهسازی بر اساس کمينه کردن تخريب اگزرژی.

پيش از بهينه سازي
1/187
1/250

پس از بهينه سازي
1.10
1.27

پارامتر ها
نرخ جرمي هواي ورودي)(kg/s
نرخ جرمي آب ورودي)(kg/s

24/22

23

22/34
20/95

22.2
39.15

13/84
9/25

13.9
9.8

راندمان آبي

9/29

9.82

تخريب اگزرژي کل )(kW

9/304
44/7

9.21
45

319

235

14/4

14.8

هزينه کل ساالنه )($/year
ميزان شوري آب )(g/kg

111/4
525/8

037.7
1781

1

49

ارتفاع برج )(m

9/30

9.8

دماي آب خروجي

)(°C

دماي حباب تر خروجي
دماي حباب خشک خروجي )(°C
)(°C

بار گرمايي
راندمان هوايي

)(kW

هزينه ساالنه فن ها )($/year
هزينه ساالنه پم ها )($/year
هزينه ساالنه تعميرات ) ($/year
هزينه سرمايه گذاري اوليه (تبديل شده به هزينه ساالنه)
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تأثير نسبت جرمي بر اين انتقال جرمي محسوس بود به طوري که
ميزان  199درصد اختالف بين نسبت جرمي  9/5و  1/5ديده شـد.
افزايش طول برج بر انتقال اگزرژي از آب به هوا تأثير گذار اسـت
اين تأثير بـر روي رانـدمان هـوايي و آبـي نيـز ديـده شـده بـود،
اگرچه از اين نکته نبايد غافل بـود کـه ايـن افـزايش بـه صـورت
مستقيم با هزينه هاي اوليه برج در ارتباط است .در قسمت ديگري
از اين بررسي نشان داده شـد کـه بـا افـزايش ميـزان شـوري آب
از  1 g/kgبه  29 g/kgميزان انتقال انـرژي در حـدود  3/5درصـد
کاهش پيدا کرد.
مطالعهها و دادههاي تجربي نشـان داده بـود کـه بـا افـزايش
رسوب راندمان در حـدود  18درصـد کـاهش پيـدا کـرده و حتـي
در صورت افزايش رسوب بيش از آن کاهش پيدا نکرده و رونـدي
مجانبي را طي مي کند .در اين مطالعه با تأييد مطالعههاي پيشين
به بررسي تأثير رسوب بر پارامتر هاي خروجي بـرج خنـک کننـده
بــا اســتفاده از داده هــاي تجرب ـي همچــون دمــاي خروج ـي آب
از برج خنک کننده اقدام شد.
فهرست نمادها
m2

سطح تماس آب و هوا بر واحد حجم در المان حجمي،
مساحت برج خنک کنندهm2 ،
نسبت سطح به حجم پر کنm2/m3 ،
نزديکي دمايي°C ،
دامنه دمايي°C ،
نسبت ظرفيت هاي گرمايي ويژه
هزينه اوليه سرمايه گذاري$ ،
ظرفيت گرمايي ويژهkJ/kg °C ،
ظرفيت گرمايي هوا در فشار ثابتkJ/kg °C ،
هزينه ساليانه شده براي هزينه اوليه سرمايهگذاري$/year ،
پخشندگي جرمي آب در هواm2/s ،
نسبت وزن مولکولي آب به هوا
حجم المانm3 ،
افت فشار در پر کنPa ،
شار گرماييW/m2 ،
راندمان قانون دوم
آنتالپي هواي مرطوبkJ/kg ،
آنتالپي هوا در خروجي از برج خنک کنندهkJ/kg ،
ضريب انتقال گرما(W/m2)°C ،
علمي ـ پژوهشي

Ai
AS
AV
App
Ran
C
CCT
Cp
Cp,a
Cyear
D
dr
dV
P
q


h
hair
Hc

kJ/m3°C
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ضريب انتقال گرما (حجمي)،
ضريب انتقال جرمkg/m2S ،
ضريب انتقال جرم (حجمي)kg/m3s ،
گرماي نهان تبخير آبkJ/kg ،
آنتالپي بخار آبkJ/kg ،
آنتالپي هواي اشباع در دماي ورودي آب
به برج خنک کنندهkJ/kg ،
هد پم m ،
آنتالپي فرا سيرkJ/kg ،
آنتالپي ويژه آبkJ/kg ،
نرخ تورم
ضريب هدايت گرمايي هواW/m°C ،
ضريب اتالف ناشي از افت فشار در پر کن
فاکتور لوئيس
عدد لوئيس
عدد مرکل
نرخ جرمي هواي وروديkg/s ،
نرخ جرمي نمک وروديkg/s ،
نرخ جرمي آب وروديkg/s ،
تعداد واحد هاي انتقال يافته
فشارkPa ،
توان مورد نياز فنkW ،
راندمان فن
شوريg/kg ،
آنتروپي مخصوص آبkJ/kg°C ،
دماي آب°C ،
دماي حباب تر°C ،
سرعت باد در پر کنm/s ،
نرخ توليد اگزرژيkW ،
نرخ توليد اگزرژي هواي مرطوب توسط
انتقال گرماي همرفت
نرخ توليد اگزرژي هواي مرطوب توسط تبخير
تلفات اگزرژيkW ،
نرخ استهالک
ارتفاعm ،
پخشندگي گرماييm2/s ،
کارايي

Hc,av
HD
HD,av
hfgw
hgw
hsw

hpump
hss
hW
i
k
Kfd
Lef
Le
Me

ma
ms
mw
NTU
P
Pf
Peff
S
SSW
tw
twb
V

X

Xair,conv
Xair,evap

XD
Z
z
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انديسها

ورودي به حجم کنترل
خروجي از حجم کنترل
ميزان ايده آل

in
out
ideal

air
water
a
w


sa

1315/1/15 :  ؛ تاريخ پذيرش1314/12/12 : تاريخ دريافت

s,w
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راندمان هوايي
راندمان آبي
3
kg/m ،چگالي هوا
kg/m3 ،چگالي آب
رطوبت نسبي
نسبت رطوبت
نسبت رطوبت هواي اشباع
نسبت رطوبت هواي اشباع در دماي آب
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