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 (cooling tower)برج خنک کن

  :مقدمه

خنـک کننـده    برجهاي .خنک کننده را نام برد يتوان انواع برجها یدستگاهها م ینتر یو اساس یناز مهمتر یکیدراکثر کارخانجات کوچک و بزرگ 
 یمخنک کننده معمـوالًً حجـ   يبرجها هینکتوجه به ا با .شود یدر صورت لزوم مورد استفاده واقع م یگرد یاالتیعالوه بر آب به منظور خنک کردن س

خنـک   يبرجهـا  یلوسـا  اگـراز  .کنند ینصب م یندفرا يآن را معموالًٌ در انتها یزاتتجه یاطراف خود و خراب یطآب در مح یدنباشند و بعلت پاش یم
 یصورت م یعیبرجها در حد وس ینا در حال حاضر ساخت یرانهمانطور که در ا یستن یازن ییباال يساخت برج تکنولوژ يکننده صرف نظر نشود برا

ن مشـکالت بـرج را از کـار    یالزم است تا ا یمعموالٌ زمان یشوند ول یم یخاص خود دچار مشکالت یمیاییو ش یزیکیف یطبرجها با توجه به شرا. یردگ
 .است یرعمالٌ اجتناب ناپذ ی،ول.است یطوالن یاندازدب

 

  وگاه هانمایی از برج هاي خنک کن مورد استفاده در نیر

عمـل   .گـردد  یآب مـ  یعکند و باعث خنک شدن سـر  یآسان م یر راتبخ،تماس آب با هوا  یعسطح وس یجاداست که با ا یبرج خنک کننده دستگاه
 .گـردد  یشود و باعث خنک شـدن آب مـ   یم یرآب تبخ یکه مقدار کم یدر حال یرد،گ یانجام م یرنهان تبخ يخنک شدن در اثر از دست دادن گرما

  .دهد یاز دست م یراز راه تبخ یهو بق ییوجابجا یتتشعشع ،هدا یقخود را به طر ياز گرما قداريتوجه داشت آب م یدبا

  

  نمایی از داخل یک

 برج خنک کن معمولی 
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 یعنـی دستگاهها نقش جذب ، دفع و انتقـال گرمـا را بـه عهـده دارد،      ینشده اند که آب در ا یلمدار بسته تشک یکخنک کن از  يدستگاهها بیشتر
  .شود یدستگاه م یداريو پا یکنواختکار باعث ادامه کار  ینا. سازد یجذب و از دستگاه دور م ینبوجود آمده توسط ماش يگرما

  
  استفاده برج خنک کن در سیستم هاي خنک کننده

خنـک   يبا بکـار بـردن برجهـا   . آب را دفع کرد يگرما يبنحو یدبا یمبه کار ببر یاو  یمآب را بگردش در آور یممجبور یلیکه به دال ییدستگاهها در
 یشـترآنها وجود دارد کـه در ب ) Heat Exchanger( یحرارت یلتبد يدستگاهها یاديدر تمام کارخانه ها تعداد ز. یردگ یکار انجام م ینکننده ا

  .است یعامل سرد کنندگ آب

  :سرد کننده هاست ینآب معمولتر یرز بدالیل

  .باشد یارزان در دسترس مو  یادبمقدار ز. 1

  .توان مورد استفاده قرار داد  یآب را م یبه آسان. 2

  .است یشترب ) يدر حجم مساو( یعات آب نسبت به اکثر ما یقدرت سرد کنندگ. 3

  .است ییدرجه حرارت جز ییرانقباض و انبساط آب با تغ. 4

مناسب است با بکار بردن آن باعث بوجـود آمـدن    یارانتقال گرما بس يچند که آب برا هر
  .شود یم یزن یمشکالت

  

 یآهن ساخته شده اند مشکل خـوردگ  یاژدستگاهها از آل ینا یشترکه ب ییاز آنجا یندر دستگاهها شده و همچن يباعث رسوب ساز یادز یسخت با آب
و  یهـا رشـد باکتر  يبـرا  یمناسـب  یطباشند محـ  یم یدبا هوا و نور خورش یمخنک کننده در بر خورد مستق يبرجها یشترب یگراز طرف د. یدآ یبوجود م

در  .یـد نما یاشکال م یجادمواقع ا یدر بعض یزشدن گرد و خاك بداخل برج ن وارد .همراه دارند یمشکالت یزباشد که آنها ن یم یزها ن یسمارگان یکروم
  .خواهند داشت یادتريمخارج ز ياز نظر اقتصاد یجهدستگاه کم شده و در نت یشود که بازده یمشکالت باعث م ینکل ا
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  :کنند یم یمرا به سه گروه تقس) cooling tower( خنک کننده يبرجها عموماً

  خنک کننده مرطوب يبرجها .1
  خشک -خنک کننده مرطوب يبرجها .2
  خنک کننده خشک يبرجها .3

نوع دستگاهها که خود به چند گروه  ینا. همان خنک کردن آب است یزرا داشته و هدف ن یو اساس یخنک کننده مرطوب، آب نقش اصل يبرجها در
  .است یکاربرد فراوان يشوند در صنعت دارا یم یمو دسته تقس

  
  برج خنک کننده مرطوب

 یـز عمـل خنـک کـردن آب را ن   . شـود  یخنک کردن برج وجود ندارد استفاده م يبرا یکه آب کاف يدر مکانها یشترخنک کننده خشک ب رجهايب از
روش ،  یـن ا یسـتم و کنتـرل س  يسـاخت ،نگهـدار   یـاد ز يها ینهزعمالً بعلت وجود ه یول .انجام داد يدار بصورت مرحله ا ینیس ياز برجها یتوانم

  .شدبا یمعمول نم

  
  برج خنک کن خشک

مورد نظر آب و هـوا بـا    يکه فازها يدر موارد ینبا وجود ا .دار استفاده نمود ینیآکنده و س يتوان از برجها یآب م يخنک ساز یاتانجام عمل براي
مسـتلزم   آنهـا  يگردد که ساختن و نگهدار یاستفاده م یگريد يذکر شد از دستگاهها که قبال یلیق بدالفو يو ارزان بودن فازها یشند بعلت فراوان
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را دارا است  يعمده ا یاربس یاترود ساختمان و خصوص یبکار م یصنعت یاسکه در مق ییدستگاهها یشترجهت ب یناز ا. باشد ینم یاديز يها ینههز
 .شود یشاره مدستگاهها ا ینبه انواع مختلف ا ینککه ا

  :اجزاي یک برج خنک کن

  .به طور معمول اجزاي زیر درون یک برج خنک کن کار گذاشته می شوند

  ):Packing(پکینگ

  .سبب افزایش مدت زمان و سطح تماس آب و هوا درون برج می شود، این جز که به صورت صفحاتی مشبک است در مسیر آب قرار گرفته  

  
  یک نمونه از پکینگ ها

  .از خروج قطرات آب به همراه هوا جلوگیري کرده؛ همچنین مقداري از بخار هوا را هم جذب کرده و تقطیر می نماید: گیرقطره 

  
 قطره گیر هایی که در مسیر جریان هوا قرار دارند
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  ):یا مکنده ها(دمنده ها 

نده یا دمنده بسته به مکانی که نصب می گردد مورد استفاده این واحد می تواند به صورت مک.این بخش در برجهاي جابجایی اجباري نصب می گردد
  .قرار گیرد

  
  یک نوع فن مکنده در برج خنک کن

وزن سبک، مقاومـت بـه پوسـیدگی در    .(اما اغلب از فایبر گالس  در ساخت آنها استفاده می شود. جنس برج ها با توجه به نوع کار آنها متفاوت است
الزم به ذکر است که براي جلوگیري از پوسیدگی که توسط خورشید ایجـاد میگـردد از پوشـش هـاي     .)نس می باشدمجاورت با آب از مزایاي این ج

Anti UV به صورت رنگ(استفاده می گردد.(  
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  : عالمت گذاريسیمبل ها و 

 ب برج خنک کنآ :  

L :آب دبی(kg/hr)     

c :مخصوص ترارح(kcal/kg˚C) 

  t: درجه حرارت آب(˚C)   

hL: تماس آب با هوا در الیه نازك ترارح انتقالب ضری)kcal/mhr˚c( 

  

  جریان هوا در برج خنک کن : 

G :دبی هواي خشک(Kg/hr)    i :هواي خشک هآنتالپی هواي مرطوب بر پای )kcal/kg (dry air)(  

T : خشکدماي حباب (ºC)     i": آنتالپی هواي مرطوب اشباع بر پایه هواي خشک )kcal/kg (dry air)(  

Tw :دماي حباب تر(ºC)    γ0 :596=0تانداردسحرارت نهان تبخیر در شرایط ا kcal/kg  γ  

T0 : اریفیس  دماي هوا در مقابل(ºC)  hG:ضریب انتقال حرارت در فیلم هوا با آب (kcal/mhr ˚C)   

H :  رطوبـــــــت مطلـــــــق)Kg(H2o)/kg(DryAir) (
)Absolute Humidity(  

h0 : اریفیسفشار استاتیک هوا در مقابل(mmH2o)  

CH :حرارت مرطوب( /°
(  )

) :CH=0/24+0/46H   hd0 :اریفیسي از وراختالف فشار عب(mmH2o)  

=jآنتالپی آب kcal/kg  

 ابعاد برج خنک کن:  

S:  سطح مقطع برج خنک(m2) 

Z:  ی یا پکنیکنسیعمق )m(  

a :گ ینسطح فیزیکی واقعی تماس بین آب و هوا بر واحد حجم پک)(packing  
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 عملکرد برج خنک کن(Performance of cooling Tower): 

kG :انتقال جرم در فیلم هوا یا ضریب انتقال انرژي ضریب)kg/m2hr(  موثر تماسبر پایه سطح 

KOG :ضریب انتقال انرژي کل بر پایه فیلم هواي تمامی 

nOG :تعداد واحد انتقال کلی  (No. of overall transfer unit.)  

 푛 = ∫ "
= 퐾 . 푎. 푍 

 [HTU]OG : انتقال واحدارتفاع یک)m(  

[HTU]OG    =  = ( )⁄
.

  (Height of transfer unit) 

  دبی هوا(Air-Flow-rate): 

مشخصـات  . را اندازه گیري می کند) Boiler( دمنده دبی هوا دمیده شده بوسیله این اریفیس. دبی هوا به کمک یک اریفیس اندازه گیري می شود 
 .این اریفیس در ادامه آورده شده است

퐺 = 3600. ∝. 휀. 훼. 2푔(ℎ푑 ). 훾  

훾 =
.

(kg/m3) :γ اریفیس  وزن مخصوص هواي خشک در مقابل 

α:ضریب هوا : 휀 ضریب تراکم پذیري 

g :شتاب جاذبه a :یفیس ساحت سطح مقطع ارم 

푃 = 푃 × 13.6 + ℎ  

푇 = 273 + 푇  
 فشار و دماي مطلق هوا در مقابل اریفیس

  

  :شماتیک تغییرات در برج خنک کن
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 :معادالت پایه برج خنک کن

  :معادالت استاتیک برج خنک کن تر

 :معادله پیوستگی

  :هواي خشک

퐺 = 퐺 = 퐺 

:آب  

퐿 + 퐻 퐺 = 퐿 + 퐻 퐺  
퐿 − 퐿 = 퐻 퐺 − 퐻 퐺 = 퐺(퐻 − 퐻 ) 

  .شود تفاوت در جریان آب با آب جبرانی،جبران می

:انرژي  

퐿 푗 + 퐺 푖 = 퐿 푗 + 퐺 푖  
퐿 푗 − 퐿 푗 = 퐺(푖 − 푖 ) 

  :بنابراین.سط تبخیر،درصد خیلی کمی از جریان آب ورودي استمقدار آب اتالفی تو

퐿 퐶(푡 − 푡 ) = 퐺(푖 − 푖 )  

.شرایط اشباع می باشد%100شرایط در برج تبخیر به گونه اي است که هواي خروجی از برج تبخیر،نزدیک   

در .در تماس مداوم با هوا تا زمانیکه ممکن است قرار بگیردست بنابراین نیاز ا.هدف برج خنک کننده،خنک کردن آب به بیشترین مقدار است
گرچه یک برج ممکن است براي آن به میزانی اضافی بلند .فرضیات،کمترین دماي آب که میتواند به دست آید،دماي حباب خشک هواي ورودي است

  .درجه کلوین دماي حباب تر است 8تا  5حد معقول رسیدن به دمایی با .ساخته شود
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  :معادالت دینامیکی برج خنک کن تر

 باالنس جرم و حرارت: 

 :برابر است با) filling(پکینگ  در dz در یک ارتفاع بسیار کوچک dLتبخیر.در اثر تماس آب با هواي دمیده شده مقداري از آب تبخیر خواهد شد

푑퐿 = 퐺. 푑퐻 

  .و سایر پارامترها همگی بر مبناي واحد هواي خشک می باشند  (H) محاسبات مربوط به رطوبت هوا

 :به صورت زیر محاسبه می شود (CH) حرارت مرطوب

퐶 = 0.24 + 0.46퐻 

  :یر بدست می آیدزبصورت ) هواي تر(هواي شامل بخار آب ) i(آنتالپی 

푖 = 퐶 푇 + 훾 퐻 = 0.24푇 + (0.46푇 + 596)퐻 

  :با استفاده از باالنس آنتالپی

퐺. 푑푖 = 퐿. 퐶. 푑푡 

از طرف دیگر میزان تبخیر آب نیز خیلی کم می .آب آنقدر کوچک است که حرارت مخصوص آن را می توان ثابت در نظر گرفت يمادتغییرات  رنج*
  .(L1≅L).بنابراین دبی آن را می توان ثابت در نظر گرفت) افت دما º1Cدر هر  %0.2تنها حدود . (باشد
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 ترآنتالپی هواي  -دما دیاگرام: 

  :رابطه زیر حاصل خواهد شد G.di=L.C.dt با انتگرال گیري از رابطه

푖 − 푖 =
퐿. 퐶

퐺 (푡 − 푡 ) 

 

خط بهره برداري  ABخط . محور عمودي آنتالپی مخصوص هواي تر و محور افقی دماي حباب تر یا دماي آب گرم را نشان می دهد 2در شکل 
خط اشباع، حالت اشباع را در حالت سطحی آب و هوا  .نسبت هوا به آب را مشخص می کندN نامیده می شود و )air operating line( هوا

  . بیان می کند

푖 − 푖
푡 − 푡 =

퐿
퐺 = 푁 

 معادالت انتقال حرارت: 

  :آب در برج خنک کن) الف

퐿. 퐶. 푑푡 =  ℎ . 푎. 푠(푡 − 푡 )푑푧 

hL: یب انتقال حرارت در فیلم سطحی آبضر(kcal/m2hr˚C)  

a : سطح فیزیکی واقعی تماس بین هوا و آب بر واحد حجم پکنیگ )m2/m3( 

ti: دماي سطحی(interface)آب و هوا )˚C(  
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 :هوا ي برج خنک کن) ب

퐺. 퐶 . 푑푇 = ℎ . 푎. 푠(푇 − 푇 )푑푍 

hG :ضریب انتقال حرارت در فیلم سطحی هوا.  

Ti :دما در فیلم سطحی هوا )˚C(  

T :ک هوا لدماي با)˚C( )Bulk air Temp( 

  

 معادله انتقال جرم:  

  :معادله انتقال جرم براي هوا در عبور از برج خنک کن به صورت زیر است

퐺. 푑퐻 = 퐾 . 푎. 푠(퐻 − 퐻)푑푍 

kG: ضریب انتقال جرم در فیلم سطحی هواkg/m2hr   kg/kg)(  

Hi: در الیه سطحی آب و و هوا طلقدماي م )kg(H2o) / kg (dry air) 

 فرمول لویس)Lewis Formula(: 

  :مطابق با فرمول لویس

ℎ
K = C  

  :خواهیم داشت )هوا در برج خنک کن - معادالت انتقال حرارت (با اعمال فرمول باال در رابطه قبل 

퐺. 퐶 . 푑푇 = 퐾 . 푎. 푠(퐶 . 푇 − 퐶 . 푇)푑푍 

  :در  طرفین رابطه ي انتقال جرم داریم  γ0با ضرب 

퐺. γ . 푑퐻 = 퐾 . 푎. 푠(γ . 퐻 − γ . 퐻)푑푍 

  :با افزودن طرفین رابطه باال به رابطه پیشین و با استفاده از رابطه آنتالپی هوا خواهیم داشت

퐺. 푑푖 = 퐾 . 푎. 푠(푖 − 푖)푑푍 

  )Kcal/Kg(dry air).(ح تماس آب و هوا را بیان می کندآنتالپی در سط iiکه در آن 

رابطه فوق نشان می دهد که  انتقال حرارت و جرم را آنتـالپی هـواي   . محرك انتقال حرارت و جرم است نیروي هواي تر،(ii-i)چون اختالف آنتالپی
  .باشند می (driving force) همگی به عنوان نیروي محرکه ،تر در برج خنک کن
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 فرضیات مربوط به مقادیر سطحی آب و هوا:  

فـرض مـی    .را نمی توان به طور واقعی اندازه گیري نموده لذا بصورت ذیل در نظر گرفته می شوند(ti ,Ti ,Hi ,ii) مقادیر در سطح تماس آب و هوا
  .می باشد(t)ي مشابهنیز در همان دما  Ti و دماي سطحی هوا (t)برابر با دماي آب(ti) شود که دماي سطحی آب

 :اگر از مقاومت تماسی یا سطحی صرفنظر شود

푡 ≅ 푡 = 푇  

بـا دمـاي    معـادل  هواي تر اشباع که "i مساوي با آنتالپی iiرد به طوریکه کرا می توان استفاده (kOG)ضریب انتقال انرژي کل kG جايدر نتیجه ب
  .شود، می باشد (t)آب

퐺. 푑푖 = 퐾 . 푎. 푠(푖 − 푖)푑푍 

퐺 =
퐺
푆

퐾푔
푚 . ℎ푟 → 퐺 . 푑푖 = 퐾 . 푎(푖 − 푖)푑푍 

푑푉 = 푠. 푑푍    &    푉 = 푉표푙푢푚푒 표푓 푇표푤푒푟    &     퐺 = 퐴푖푟 푆푝푒푒푑 

퐺. 푑푖 = 퐾 . 훼. (푖 − 푖)푑푉 

در هر قسمت در برج خنک  (kOG.α)ک کن متفاوت است اما در این رابطه مقدار میانگین در هر قسمت در برج خن(kOG.α)مقدار ضریب نرخ کلی
یـا  kcal/hrm2 برابـر بـا   (kOG.α)در هر قسمت در برج خنک کن ثابت باقی می مانـد کـه واحـد    (kOG.α)یعنی مقدار.  کن بایستی اعمال شود
kcal/kg(dry air)  یا  kg/hrm3  می باشد.  

 یتعداد واحد انتقال کل(nOG): 

  :از فرمول هاي پیشین داریم

푑푖
푖 − 푖 =

퐾 . 푎
(퐺

푆)
=

퐾 . 푎. 푍
(퐺

푆)
=

퐾 . 푎. 푉
퐺 = 푛  

i-״i :اختالف بین خط اشباع و خط بهره برداري هوا(Air operating  hire) AB 

 nOGعددي از نیز محاسبه کرد انتگرال را می توان با روش. 

  :تعداد واحد انتقال یا ارتفاع بر واحد انتقال به صورت زیر است

(HTU) =
푍

푛  
=

퐺/푆
퐾  . 푎 = Z  

ZOG , (HTU)OG  :ارتفاع برج خنک کن الزم براي واحد انتقال را بیان می کند.  

  :صورت زیر به دست می آید، ارتفاع برج خنک الزم به  ZOGبعد از محاسبه 

푍 = 푍 . 푛  
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:اندازه گیري ها و محاسبات پایه  

  .محاسبات و اندازه گیري هاي مربوط به این آزمایش بصورت زیر می باشد

 سیستم آب گرم:  
 )°t1,C(و دماي خروجی ) °t2,C(و دماي ورودي) L,Kg/hr(دبی  -

 
  دبی(هوا در برج خنک کن:(  
  )ho,mmAq(ر مقابل اریفیس د فشار استاتیک هوا -
 )hdo,mmAq(اختالف فشار عبوري از اریفیس  -

 )Pa,Kg/m2(و فشار محیط   )°T0,C( درجه حرارت هوا در مقابل اریفیس -

  )°Ta ,C( درجه حرارت حباب خشک در شرایط هواي محیط -
 )°Twa ,C( درجه حرارت حباب تر در شرایط هواي محیط -

 
  دما(هوا در برج خنک کن( 

 )°T2,C(رت حباب خشک در انتهاي برج خنک کن درجه حرا -

 )°Tw2,C(درجه حرارت حباب تر در انتهاي برج خنک کن  -

 )°T1,C(درجه حرارت حباب خشک در باالي برج خنک کن  -

 )°Tw1,C(باالي برج خنک کن   درجه حرارت حباب تر در -
 
  دبی هوا)G,Kg/hr (Air Flow rate 

 
d : قطر اریفیس)m(  D :داخلی  قطر واقعی لوله)m(  

a:   ،مساحت سطح مقطع اریفیس 푑 = (푚 ) β : نسبت قطر =(d/D)2 

g : 9.8= شتاب جاذبه m/s2 α: ضریب جریان  

ε : 1 ≅) هوا(ضریب مربوط به سیال تراکم ناپذیر RDl :عدد رینولدز محدود  

RD :عدد رینولدز  T0 : دماي هوا در مقابل اریفیس)C°( 

hdo : فشار عبوري از اریفیساختالف  ʋ : ضریب سینماتیک ویسکوزیته)m2/s(  

γn : وزن مخصوص هواي خشک در مقابل اریفیس)Kg/m3(  ho :فشار نسبی هوا در مقابل اریفیس)mmAq(  

Pn :فشار مطلق هوا در مقابل اریفیس)Kg/m3(  Tn :دماي مطلق هوا در مقابل اریفیس)Kg/m2(  

 푣̅ : لوله سرعت متوسط بر حسب قطر)D) (m/s(  푣̅ = (
퐺

3600 ∗
1

γ )/(
π
4 D ) 
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  :روابط مورد نیاز 

푷풏 = 푷풂 . ퟏퟑ. ퟔ + 풉ퟎ   
푲품
풎ퟐ 풐풓 풎풎푨풒 

푻풏 = ퟐퟕퟑ + 푻ퟎ (푲) 

γ =
푷풏

ퟐퟗ. ퟒퟔ푻풏   (
푲품
풎ퟑ) 

푮 = ퟑퟔퟎퟎ. 휶. 휺. 풂 ퟐ품(풉풅풐). γ  

푹푫 =
풗. 푫

ʋ  

 

 

  )Capacity Calculation(محاسبات مربوط به ظرفیت

  .ظرفیت را می توان محاسبه کرد ي ذکر شده در قسمت پیشین،پس از اندازه گیري ها

 :(KOG.a)ضریب نرخ کلی )الف

  :را می بایست براي محاسبات مربوط به مقدار عددي انتگرال گیري رسم کرد 2شکل 

푛 =
푑푖

i" − i 

 KOG.aرا از مقدار nOG  بصورت زیر می توان محاسبه کرد:  

n =
K . a. Z

G
S

→ K . a = n .
( )
Z     (

Kg
hr. m ) 

 :را بصورت زیر می توان حساب کند) ارتفاع هر واحد انتقال(تعداد واحد انتقال ) ب

(HTU) =
푍

푛  
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  :)η(بازده برج خنک کن) ج

  
 :به ترتیب شکل بازده براي هر یک برابر است با

c: 훈 = 퐁퐅
퐄 퐅

= 퐀퐅
퐂 퐅

= 퐀퐁
퐂 퐄

 b: 훈 = 퐀퐅
퐂 퐅

= 퐁퐅
퐄퐅

= 퐀퐁
퐂 퐄

 a: 훈 = 퐀퐅
퐂퐅

= 퐁퐅
퐄 퐅

= 퐀퐁
퐂퐄

 

  

  

 Approach  و Range:  

  :بکار می برند ،اختالف دما را براي مشخص کردن عملکرد برج خنک کن 12سوم طراحان برج خنک کن بطور مر

Range :جهت سادگی، دماهاي آب گرم و سرد نامیده می شوند(اختالف بین دماهاي ورود و خروج آب(.  

Approach :محیط(اختالف بین دماي آب خروجی و دماي حباب تر هواي ورودي.( 
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  :EESبرنامه نوشته شده در 

{cooling tower} 
{water} 

L_1=0.03[Kg/hr] 
c=0.24[Kcal/hr] 
t_1=35[c] 
t_2=22[c] 

 
 
{air} 

T_d1=20[c] 
T_d2=30[c] 
omega_1=0.6 
omega_2=1 
P1=100[Kpa] 
i_s1=Enthalpy(AirH2O,T=T_d1,w=omega_1,P=P1) 
i_s2=Enthalpy(AirH2O,T=T_d2,w=omega_2,P=P1) 
 

{static} 
Gs=L_1*c*(t_1-t_2)/(i_s2-i_s1) 
 

{dynamic} 
 

H=0.36 
c_H=0.4056[Kcal/Kgc] 
Gama_0=596[Kcal/Kg] 
i_d1=(c_H)*(T_d1)+(Gama_0)*H 
i_d2=(c_H)*(T_d2)+(Gama_0)*H 
Gd=L_1*c*(t_1-t_2)/(i_d2-i_d1) 

  

  

  

  :نتایج بدست آمده از محاسبات
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  :نمودار سایکرومتریک بر حسب دماي حباب خشک

  


