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 ٌضاسش واس آصٔایص تشج خٙه وٗ

 

 

 (cooling tower)ثزج خىک که

 مقدمٍ:

خٙکه وٙٙکذٜ    تشخٟای خٙه وٙٙذٜ سا ٘اْ تشد. یتٛاٖ ا٘ٛاع تشخٟا یدستٍاٟٞا ٔ یٗتش یٚ اساس یٗاص ٟٕٔتش یىیدساوثش واسخا٘دات وٛچه ٚ تضسي 

 یٓخٙه وٙٙذٜ ٔؼٕکٛالًًًً جدک   یتشخٟا یٙىٝتٛخٝ تٝ ا تا ضٛد. یدس غٛست ِضْٚ ٔٛسد استفادٜ ٚالغ ٔ یٍشد یاالتیػالٜٚ تش آب تٝ ٔٙظٛس خٙه وشدٖ س

خٙکه   یتشخٟکا  یُٚسکا  اٌکشاص  وٙٙذ. ی٘ػة ٔ یٙذفشا یٕٛالًًًٌ دس ا٘تٟاآٖ سا ٔؼ یضاتتدٟ یاقشاف خٛد ٚ خشات یفآب دس ٔح یذٖتاضٙذ ٚ تؼّت پاض یٔ

 یغٛست ٔ یؼیتشخٟا دس جذ ٚس یٗدس جاَ جاؾش ساخت ا یشاٖٕٞا٘كٛس وٝ دس ا یست٘ یاص٘ ییتاال یساخت تشج تىِٙٛٛط یوٙٙذٜ غشف ٘ظش ٘طٛد تشا

ٗ ٔطکىالت تکشج سا اص وکاس    یالصْ است تا ا یٔؼٕٛالًٌ صٔا٘ یضٛ٘ذ ِٚ یٔ یخاظ خٛد دچاس ٔطىالت یٕیاییٚ ض یضیىیف یف.تشخٟا تا تٛخٝ تٝ ضشا یشدٌ

 است. یشػٕالًٌ اختٙاب ٘اپز یاست.،ِٚ یقٛال٘ یا٘ذاصدت

ػٕکُ   ٌکشدد.  یآب ٔک  یغوٙذ ٚ تاػث خٙه ضذٖ سکش  یآساٖ ٔ یش ساتثخ،تٕاس آب تا ٞٛا  یغسكح ٚس یداداست وٝ تا ا یتشج خٙه وٙٙذٜ دستٍاٞ

 ٌکشدد.  یضٛد ٚ تاػث خٙه ضذٖ آب ٔک  یٔ یشآب تثخ یوٝ ٔمذاس وٕ یدس جاِ یشد،ٌ یا٘داْ ٔ یشٟ٘اٖ تثخ یدادٖ ٌشٔاخٙه ضذٖ دس اثش اص دست 

 .دٞذ یاص دست ٔ یشاص ساٜ تثخ یٝٚ تم ییٚخاتدا یتتطؼطغ ،ٞذا یكخٛد سا تٝ قش یاص ٌشٔا مذاسیتٛخٝ داضت آب ٔ یذتا

 یؼٙکی دستٍاٟٞا ٘مص خزب ، دفکغ ٚ ا٘تمکاَ ٌشٔکا سا تکٝ ػٟکذٜ داسد،       یٗا٘ذ وٝ آب دس اضذٜ  یُٔذاس تستٝ تطى یهخٙه وٗ اص  یدستٍاٟٞا تیطتش

 ضٛد. یدستٍاٜ ٔ یذاسیٚ پا یىٙٛاختواس تاػث ادأٝ واس  یٗساصد. ا یخزب ٚ اص دستٍاٜ دٚس ٔ یٗتٛخٛد آٔذٜ تٛسف ٔاض یٌشٔا

خٙکه   یآب سا دفغ وشد. تا تىکاس تکشدٖ تشخٟکا    یٌشٔا یتٙحٛ یذتا یٓتٝ واس تثش یاٚ  یٓآب سا تٍشدش دس آٚس یٓٔدثٛس یّیوٝ تٝ دال ییدستٍاٟٞا دس

 یطکتشآٟ٘ا ( ٚخکٛد داسد وکٝ دس ت  Heat Exchanger) یجشاست یُتثذ یدستٍاٟٞا یادی. دس تٕاْ واسخا٘ٝ ٞا تؼذاد صیشدٌ یواس ا٘داْ ٔ یٗوٙٙذٜ ا

 است. یػأُ سشد وٙٙذٌ آب

 ست:سشد وٙٙذٜ ٞا یٗآب ٔؼِٕٛتش یشص تذالیُ

 تاضذ. یاسصاٖ دس دستشس ٔٚ  یاد. تٕمذاس ص1

 تٛاٖ ٔٛسد استفادٜ لشاس داد . یآب سا ٔ ی. تٝ آسا2٘

 است. یطتشت ( ی) دس جدٓ ٔساٚیؼات آب ٘سثت تٝ اوثش ٔا ی. لذست سشد وٙٙذ3ٌ

 است. ییدسخٝ جشاست خض ییش. ا٘مثاؼ ٚ ا٘ثساـ آب تا تغ4

 ضٛد. یٔ یض٘ یٔٙاسة است تا تىاس تشدٖ آٖ تاػث تٛخٛد آٔذٖ ٔطىالت یاسا٘تماَ ٌشٔا تس یچٙذ وٝ آب تشا ٞش

ٌ   یاطدستٍاٟٞا اص آِ یٗا یطتشوٝ ت ییاص آ٘دا یٗدس دستٍاٟٞا ضذٜ ٚ ٕٞچٙ یتاػث سسٛب ساص یادص یتا سخت آب  یآٞٗ ساختٝ ضذٜ ا٘ذ ٔطکىُ خکٛسد

ٚ  یٟکا سضکذ تاوتش  یتکشا  یٔٙاسکث  یفتاضٙذ ٔحک  یٔ یذتا ٞٛا ٚ ٘ٛس خٛسض یٓخٙه وٙٙذٜ دس تش خٛسد ٔستم یتشخٟا یطتشت یٍش. اص قشف دیذآ یتٛخٛد ٔ

دس  .یکذ ٕ٘ا یاضىاَ ٔ یدادٔٛالغ ا یدس تؼؿ یضضذٖ ٌشد ٚ خان تذاخُ تشج ٘ ٚاسد ٕٞشاٜ داس٘ذ. یٔطىالت یضتاضذ وٝ آٟ٘ا ٘ یٔ یضٞا ٘ یسٓاسٌا٘ یىشٚٔ

 خٛاٞٙذ داضت. یادتشیٔخاسج ص یاص ٘ظش التػاد یدٝدستٍاٜ وٓ ضذٜ ٚ دس ٘ت یضٛد وٝ تاصدٞ یٔطىالت تاػث ٔ یٗوُ ا
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 وٙٙذ: یٔ یٓ( سا تٝ سٝ ٌشٜٚ تمسcooling towerخٙه وٙٙذٜ ) یتشخٟا ػٕٛٔاًً

 خٙه وٙٙذٜ ٔشقٛب یتشخٟا .1

 خطه -خٙه وٙٙذٜ ٔشقٛب یتشخٟا .2

 خٙه وٙٙذٜ خطه یتشخٟا .3

٘ٛع دستٍاٟٞا وٝ خٛد تٝ چٙذ ٌشٜٚ  یٕٗٞاٖ خٙه وشدٖ آب است. ا یضسا داضتٝ ٚ ٞذف ٘ یٚ اساس یخٙه وٙٙذٜ ٔشقٛب، آب ٘مص اغّ یتشخٟا دس

 است. یواستشد فشاٚا٘ یضٛ٘ذ دس غٙؼت داسا یٔ یٓٚ دستٝ تمس

 یکض ضکٛد. ػٕکُ خٙکه وکشدٖ آب سا ٘     یخٙه وشدٖ تشج ٚخٛد ٘ذاسد استفادٜ ٔ یتشا یوٝ آب واف یدس ٔىاٟ٘ا یطتشخٙه وٙٙذٜ خطه ت یشخٟای اص

ٓ ٚ وٙتکشَ س  یسکاخت ،ٍٟ٘کذاس   یکاد ص یٞا یٙٝػٕالًً تؼّت ٚخٛد ٞض یِٚ ا٘داْ داد. یداس تػٛست ٔشجّٝ ا یٙیس یاص تشخٟا یتٛأٖ ٗ ا یسکت سٚش ،  یک

 .ضذتا یٔؼَٕٛ ٕ٘

ٔٛسد ٘ظش آب ٚ ٞکٛا تکا    یوٝ فاصٞا یدس ٔٛاسد یٗتا ٚخٛد ا داس استفادٜ ٕ٘ٛد. یٙیآوٙذٜ ٚ س یتٛاٖ اص تشخٟا یآب ٔ یخٙه ساص یاتا٘داْ ػّٕ تشای

ٔسکتّضْ   آٟ٘کا  یٌشدد وٝ ساختٗ ٚ ٍٟ٘ذاس یاستفادٜ ٔ یٍشید یروش ضذ اص دستٍاٟٞا وٝ لثال یّیفٛق تذال یٚ اسصاٖ تٛدٖ فاصٞا یضٙذ تؼّت فشاٚا٘

سا داسا است  یػٕذٜ ا یاستس یاتسٚد ساختٕاٖ ٚ خػٛغ یتىاس ٔ یغٙؼت یاسوٝ دس ٔم ییدستٍاٟٞا یطتشخٟت ت یٗتاضذ. اص ا یٕ٘ یادیص یٞا یٙٝٞض

 ضٛد. یدستٍاٟٞا اضاسٜ ٔ یٗتٝ ا٘ٛاع ٔختّف ا یٙهوٝ ا

 اجشای یک ثزج خىک که:

 تٝ قٛس ٔؼَٕٛ اخضای صیش دسٖٚ یه تشج خٙه وٗ واس ٌزاضتٝ ٔی ضٛ٘ذ.

تٕکاس آب ٚ ٞکٛا    (: ایٗ خض وٝ تٝ غٛست غفحاتی ٔطثه است دس ٔسیش آب لشاس ٌشفتٝ ٚ سثة افضایص ٔذت صٔکاٖ ٚ سکكح  Packingپىیًٙ)

 دسٖٚ تشج ٔی ضٛد.

 لكشٜ ٌیش: اص خشٚج لكشات آب تٝ ٕٞشاٜ ٞٛا خٌّٛیشی وشدٜ؛ ٕٞچٙیٗ ٔمذاسی اص تخاس ٞٛا سا ٞٓ خزب وشدٜ ٚ تمكیش ٔی ٕ٘ایذ.

 لاضه: ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی اص آب دس ٔسیش تٝ ٔٙظٛس ا٘ذاصٜ ٌیشی دٔای آب دس ٞش لسٕت اص تشج.

 غشفا تشای ا٘ذاصٜ ٌیشی دتی آب دس ٔسیش ٘ػة ٔی ضٛد. ٚ ٚسایُ آصٔایطٍاٞی است ءخض سٚتأتش: ایٗ لسٕت وٝ ٕٞا٘ٙذ لاضه

   ٌ ی دس خٙس تشج ٞا تا تٛخٝ تٝ ٘ٛع واس آٟ٘ا ٔتفاٚت است. أا اغّة اص فایثش ٌالس  دس ساخت آٟ٘ا استفادٜ ٔی ضٛد.)ٚصٖ سثه، ٔماٚٔکت تکٝ پٛسکیذ

وش است وٝ تشای خٌّٛیشی اص پٛسیذٌی وٝ تٛسف خٛسضکیذ ایدکاد ٔیٍکشدد اص پٛضکص ٞکای      ٔداٚست تا آب اص ٔضایای ایٗ خٙس ٔی تاضذ.(الصْ تٝ ر

Anti UV .)ً٘استفادٜ ٔی ٌشدد)تٝ غٛست س 

 تئًری آسمبیص:  

 ضٙایی تا اغَٛ پایٝ ٞٛای ٔشقٛبآ (Moist Air)ٗػّٕىشد تشج ٞای خٙه و ٚ 

 ٔٙحٙی سایىٛٔتشیه فشایٙذ خٙه وشدٖ آب تٛسیّٝ ٞٛا تشسسی. 

  ػٛأُ ٔٛثش دس واسوشد تشج خٙه وٗضٙاخت. 
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 عالمت گذاری: سیمجل َب ي 

 ب تشج خٙه وٗآ : 

L :آب دتی(kg/hr)   c :ٔخػٛظ تساشج(kcal/kg˚C) 

   t: دسخٝ جشاست آب(˚C)  

hL:  تٕاس آب تا ٞٛا دس الیٝ ٘اصن تساشج ا٘تماَؾشیة(kcal/mhr˚c) 

 

  : ٗخشیاٖ ٞٛا دس تشج خٙه و 

Gدتی ٞٛای خطه :(Kg/hr)  iآ٘تاِپی ٞٛای ٔشقٛب تش پای ٞٛای خطه : (kcal/kg (dry air)) 

T خطه: دٔای جثاب (ºC)   i": آ٘تاِپی ٞٛای ٔشقٛب اضثاع تش پایٝ ٞٛای خطه (kcal/kg (dry air)) 

Twدٔای جثاب تش :(ºC)  γ0596=0تا٘ذاسدس: جشاست ٟ٘اٖ تثخیش دس ضشایف ا kcal/kg  γ 

T0 ُاسیفیس  : دٔای ٞٛا دس ٔمات(ºC) hG:ؾشیة ا٘تماَ جشاست دس فیّٓ ٞٛا تا آب (kcal/mhr ˚c)  

H ( سقٛتککککککت ٔكّککککککك :Kg(H2o)/kg(DryAir) )

(Absolute Humidity) 

h0 ُاسیفیس: فطاس استاتیه ٞٛا دس ٔمات(mmH2o) 

CHجشاست ٔشقٛب :(kcal/.c/kg) :CH=0/24+0/46H  hd0اسیفیسی اص ٛس: اختالف فطاس ػث(mmH2o) 

 

 ٗاتؼاد تشج خٙه و: 

S:  سكح ٔمكغ تشج خٙه(m
2
) 

Z:  ی یا پىٙیهٙسیػٕك (m) 

aیٙ: سكح فیضیىی ٚالؼی تٕاس تیٗ آب ٚ ٞٛا تش ٚاجذ جدٓ پى( ً(packing 

 

 ٗػّٕىشد تشج خٙه و(Performance of cooling Tower): 

kGا٘شطیا٘تماَ خشْ دس فیّٓ ٞٛا یا ؾشیة ا٘تماَ  : ؾشیة(kg/m
2
hr)  ٔٛثش تٕاستش پایٝ سكح 

KOGؾشیة ا٘تماَ ا٘شطی وُ تش پایٝ فیّٓ ٞٛای تٕأی : 

nOGتؼذاد ٚاجذ ا٘تماَ وّی : 
(No. of overall transfer unit.)      ∫
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 [HTU]OG ا٘تماَ ٚاجذ: استفاع یه(m) 

[HTU]OG    = 
 

   
 = 

    ⁄

     
  (Height of transfer unit) 

  دتی ٞٛا(Air-Flow-rate): 

( سا ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی وٙذ. ٔطخػکات  Boiler) دتی ٞٛا دٔیذٜ ضذٜ تٛسیّٝ دٔٙذٜ دتی ٞٛا تٝ وٕه یه اسیفیس ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی ضٛد . ایٗ اسیفیس

 ایٗ اسیفیس دس ادأٝ آٚسدٜ ضذٜ است.

             √           

   
  

       
(kg/m

3
 اسیفیس  ٚصٖ ٔخػٛظ ٞٛای خطه دس ٔماتُ   : (

α:ؾشیة تشاوٓ پزیشی    ؾشیة ٞٛا 

gٝضتاب خارت : a :یفیس ٔساجت سكح ٔمكغ اس 

              

          

 فطاس ٚ دٔای ٔكّك ٞٛا دس ٔماتُ اسیفیس

 ٔمادیش تشای اسیفیس ٘ػة ضذٜ تش سٚی دستٍاٜ:

𝜺 = 0.9990 Expansion Factor 

α = 0.8013 Flow Coefficient 

d = 47.71 mm Orifice diameter at T ºC 

D =105.32 mm Pipe inner dia. at T ºC 

 

 ضمبتیک تغییزات در ثزج خىک که:
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 :معبدالت پبیٍ ثزج خىک که

 :ثبالوس جزم ي حزارت 

 تشاتش است تا:( fillingپىیًٙ ) دس dz دس یه استفاع تسیاس وٛچه dLتثخیش خٛاٞذ ضذ.تثخیشدس اثش تٕاس آب تا ٞٛای دٔیذٜ ضذٜ ٔمذاسی اص آب 

        

 ٚ سایش پاسأتشٞا ٍٕٞی تش ٔثٙای ٚاجذ ٞٛای خطه ٔی تاضٙذ . (H) ٔحاسثات ٔشتٛـ تٝ سقٛتت ٞٛا

 تٝ غٛست صیش ٔحاسثٝ ٔی ضٛد: (CH) جشاست ٔشقٛب

              

 یش تذست ٔی آیذ:ص( ٞٛای ضأُ تخاس آب )ٞٛای تش( تػٛست iآ٘تاِپی )

                             

 تا استفادٜ اص تاال٘س آ٘تاِپی:

            

آب آ٘مذس وٛچه است وٝ جشاست ٔخػٛظ آٖ سا ٔی تٛاٖ ثاتت دس ٘ظش ٌشفت.اص قشف دیٍش ٔیضاٖ تثخیش آب ٘یض خیّی وٓ ٔی  یٔادتغییشات  س٘ح*

 (L1 L)افت دٔا( تٙاتشایٗ دتی آٖ سا ٔی تٛاٖ ثاتت دس ٘ظش ٌشفت. º1Cدس ٞش  %0.2تاضذ. )تٟٙا جذٚد 
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 تزآوتبلپی ًَای  -دیبگزام دمب: 

 ساتكٝ صیش جاغُ خٛاٞذ ضذ: G.di=L.C.dt اص ساتكٝ تا ا٘تٍشاَ ٌیشی

      
   

 
        

 

خف تٟشٜ تشداسی  ABٔحٛس ػٕٛدی آ٘تاِپی ٔخػٛظ ٞٛای تش ٚ ٔحٛس افمی دٔای جثاب تش یا دٔای آب ٌشْ سا ٘طاٖ ٔی دٞذ. خف  2دس ضىُ 

خف اضثاع، جاِت اضثاع سا دس جاِت سكحی آب ٚ ٞٛا  ٔطخع ٔی وٙذ.٘سثت ٞٛا تٝ آب سا N ٘أیذٜ ٔی ضٛد ٚ (air operating line) ٞٛا

 تیاٖ ٔی وٙذ. 

     
     

 
 

 
   

 :معبدالت اوتقبل حزارت 

 الف( آة در ثزج خىک که:

                       

hL: ؾشیة ا٘تماَ جشاست دس فیّٓ سكحی آب(kcal/m2hr˚C) 

a :  ٗٞٛا ٚ آب تش ٚاجذ جدٓ پىٙیًسكح فیضیىی ٚالؼی تٕاس تی (m2/m3) 

ti: دٔای سكحی(interface) ٚ ٞٛاآب (˚C) 



HiMech.wordpress.com  

 

 ٌضاسش واس آصٔایص تشج خٙه وٗ

 

 ة( ًَا ی ثزج خىک که:

                       

hG.ؾشیة ا٘تماَ جشاست دس فیّٓ سكحی ٞٛا : 

Tiدٔا دس فیّٓ سكحی ٞٛا : (˚C) 

Tه ٞٛا ِ: دٔای تا(˚C) (Bulk air Temp) 

 

 :معبدلٍ اوتقبل جزم 

 ٔؼادِٝ ا٘تماَ خشْ تشای ٞٛا دس ػثٛس اص تشج خٙه وٗ تٝ غٛست صیش است:

                    

kG: ؾشیة ا٘تماَ خشْ دس فیّٓ سكحی ٞٛاkg/m
2
hr   kg/kg)) 

Hi: دس الیٝ سكحی آب ٚ ٚ ٞٛا دٔای ٔكّك (kg(H2o) / kg (dry air) 

 فزمًل لًیس(Lewis Formula): 

 ِٛیس: ٔكاتك تا فشَٔٛ

  
  
⁄     

 خٛاٞیٓ داضت: ٞٛا دس تشج خٙه وٗ( -ٔؼادالت ا٘تماَ جشاست تا اػٕاَ فشَٔٛ تاال دس ساتكٝ لثُ )

                             

 دس  قشفیٗ ساتكٝ ی ا٘تماَ خشْ داسیٓ:  γ0تا ؾشب 

   
 
          (       

 
  )   

 تاال تٝ ساتكٝ پیطیٗ ٚ تا استفادٜ اص ساتكٝ آ٘تاِپی ٞٛا خٛاٞیٓ داضت: تا افضٚدٖ قشفیٗ ساتكٝ

                    

 (Kcal/Kg(dry air)ح تٕاس آب ٚ ٞٛا سا تیاٖ ٔی وٙذ.)آ٘تاِپی دس سك iiوٝ دس آٖ 

ٔحشن ا٘تماَ جشاست ٚ خشْ است. ساتكٝ فٛق ٘طاٖ ٔی دٞذ وٝ  ا٘تماَ جشاست ٚ خشْ سا آ٘تکاِپی ٞکٛای    ٘یشٚی ٞٛای تش،(ii-i)چٖٛ اختالف آ٘تاِپی

 ٔی تاضٙذ. (driving force) ٍٕٞی تٝ ػٙٛاٖ ٘یشٚی ٔحشوٝ ،تش دس تشج خٙه وٗ
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 :فزضیبت مزثًط ثٍ مقبدیز سطحی آة ي ًَا 

فکشؼ ٔکی    تٝ قٛس ٚالؼی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٕ٘ٛدٜ ِزا تػٛست ریُ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی ضٛ٘ذ.سا ٕ٘ی تٛاٖ (ti ,Ti ,Hi ,ii) ٔمادیش دس سكح تٕاس آب ٚ ٞٛا

 ٔی تاضذ.(t)٘یض دس ٕٞاٖ دٔای ٔطاتٝ  Ti ٚ دٔای سكحی ٞٛا (t)تشاتش تا دٔای آب(ti) ضٛد وٝ دٔای سكحی آب

 اٌش اص ٔماٚٔت تٕاسی یا سكحی غشفٙظش ضٛد:

        

َ  ٞٛای تش اضثاع وٝ "i ٔساٚی تا آ٘تاِپی iiشد تٝ قٛسیىٝ وسا ٔی تٛاٖ استفادٜ (kOG)ا٘شطی وُؾشیة ا٘تماَ  kG دایدس ٘تیدٝ ت تکا دٔکای    ٔؼکاد

 ضٛد.، ٔی تاضذ (t)آب

              
        

   
 

 
(

  

     
)               

        

                                                        

             
        

دس ٞش لسٕت دس تشج خٙه  (kOG.α)دس ٞش لسٕت دس تشج خٙه وٗ ٔتفاٚت است أا دس ایٗ ساتكٝ ٔمذاس ٔیاٍ٘یٗ (kOG.α)ٔمذاس ؾشیة ٘شخ وّی

kcal/hrm تشاتکش تکا   (kOG.α)دس ٞش لسٕت دس تشج خٙه وٗ ثاتت تالی ٔی ٔا٘ذ وکٝ ٚاجکذ   (kOG.α)وٗ تایستی اػٕاَ ضٛد.  یؼٙی ٔمذاس
یکا  2

kcal/kg(dry air)  یا  kg/hrm
 ٔی تاضذ.  3

 تعداد ياحد اوتقبل کلی(nOG): 

 اص فشَٔٛ ٞای پیطیٗ داسیٓ:

∫
  

     

  

  

 ∫
     

   ⁄  
 
       

   ⁄  
 
       

 
     

i-״i :اختالف تیٗ خف اضثاع ٚ خف تٟشٜ تشداسی ٞٛا(Air operating  hire) AB 

 nOGا٘تٍشاَ ػذدی اص ٘یض ٔحاسثٝ وشد سا ٔی تٛاٖ تا سٚش. 

 تؼذاد ٚاجذ ا٘تماَ یا استفاع تش ٚاجذ ا٘تماَ تٝ غٛست صیش است:

        
 

    
 

   

      
     

ZOG , (HTU)OG  : ٗالصْ تشای ٚاجذ ا٘تماَ سا تیاٖ ٔی وٙذ.استفاع تشج خٙه و 

 ، استفاع تشج خٙه الصْ تٝ غٛست صیش تٝ دست ٔی آیذ: ZOGتؼذ اص ٔحاسثٝ 
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 اوداسٌ گیزی َب ي محبسجبت پبیٍ:

 ٔحاسثات ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٞای ٔشتٛـ تٝ ایٗ آصٔایص تػٛست صیش ٔی تاضذ.

 :ْسیستٓ آب ٌش 

 (°t1,C( ٚ دٔای خشٚخی )°t2,Cٚسٚدی)( ٚ دٔای L,Kg/hrدتی ) -

 

 :)ٞٛا دس تشج خٙه وٗ )دتی 

 (ho,mmAqدس ٔماتُ اسیفیس ) فطاس استاتیه ٞٛا -

 (hdo,mmAqاختالف فطاس ػثٛسی اص اسیفیس ) -

 (Pa,Kg/m2ٚ فطاس ٔحیف )  (°T0,C) دسخٝ جشاست ٞٛا دس ٔماتُ اسیفیس -

 (°Ta ,C) دسخٝ جشاست جثاب خطه دس ضشایف ٞٛای ٔحیف -

 (°Twa ,C) دسخٝ جشاست جثاب تش دس ضشایف ٞٛای ٔحیف -

 

 )ٞٛا دس تشج خٙه وٗ )دٔا 

 (°T2,Cدسخٝ جشاست جثاب خطه دس ا٘تٟای تشج خٙه وٗ ) -

 (°Tw2,Cدسخٝ جشاست جثاب تش دس ا٘تٟای تشج خٙه وٗ ) -

 (°T1,Cتشج خٙه وٗ ) تاالیدسخٝ جشاست جثاب خطه دس  -

 (°Tw1,Cتشج خٙه وٗ ) تاالی  دسخٝ جشاست جثاب تش دس -

 

 ( دتی ٞٛاG,Kg/hr )Air Flow rate 

 

d( لكش اسیفیس :m) D( لكش ٚالؼی ِِٛٝ داخّی :m) 

a:   ،ٔساجت سكح ٔمكغ اسیفیس 
 

 
        β = ٘سثت لكش :(d/D)2 

g = ٝ9.8: ضتاب خارت m/s2 α: ٖؾشیة خشیا 

ε )1  : ؾشیة ٔشتٛـ تٝ سیاَ تشاوٓ ٘اپزیش )ٞٛا RDl :ػذد سیِٙٛذص ٔحذٚد 

RDػذد سیِٙٛذص : T0( دٔای ٞٛا دس ٔماتُ اسیفیس :C°) 

hdoاختالف فطاس ػثٛسی اص اسیفیس : ʋ( ٝؾشیة سیٕٙاتیه ٚیسىٛصیت :m2/s) 

γn( ٚصٖ ٔخػٛظ ٞٛای خطه دس ٔماتُ اسیفیس :Kg/m
3) ho(فطاس ٘سثی ٞٛا دس ٔماتُ اسیفیس :mmAq) 

Pn : ُفطاس ٔكّك ٞٛا دس ٔمات(اسیفیسKg/m3) Tn(دٔای ٔكّك ٞٛا دس ٔماتُ اسیفیس :Kg/m2) 

̅  (D( )m/sسشػت ٔتٛسف تش جسة لكش ِِٛٝ ): ̅     
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 رياثط مًرد ویبس :

               (
  

  
)         

              

   
  

        
   
  

  
  

         𝜺  √           

   
 ̅  

 
 

 (Capacity Calculation)محبسجبت مزثًط ثٍ ظزفیت

 ظشفیت سا ٔی تٛاٖ ٔحاسثٝ وشد. ی روش ضذٜ دس لسٕت پیطیٗ،پس اص ا٘ذاصٜ ٌیشی ٞا

 :(KOG.a)ضزیت وزخ کلی (الف

 سسٓ وشد:سا ٔی تایست تشای ٔحاسثات ٔشتٛـ تٝ ٔمذاس ػذدی ا٘تٍشاَ ٌیشی  2ضىُ 

    ∫
  

    

  

  

 

 KOG.aسا اص ٔمذاس nOG  :تػٛست صیش ٔی تٛاٖ ٔحاسثٝ وشد 

    
       

 
 ⁄

           
 
 

 
 

 
     

  

     
  

 ة( تعداد ياحد اوتقبل )ارتفبع َز ياحد اوتقبل( را ثصًرت سیز می تًان حسبة کىد:
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 :(η)ج( ثبسدٌ ثزج خىک که

 

 تشتیة ضىُ تاصدٜ تشای ٞش یه تشاتش است تا:تٝ 

c: 𝛈  
  

   
 

  

   
 

  

    
 b: 𝛈  

  

   
 

  

  
 

  

   
 a: 𝛈  

  

  
 

  

   
 

  

   
 

 *تزوش:  

 ضىُ فٛق دس تٙالؽ تاضذ، آصٔایطات ٔی تایست ٔدذدا تىشاس ضٛد. 3چٙا٘چٝ ٕ٘ٛداسٞای سسٓ ضذٜ تا یىی اص 

 

 Approach  ي Range: 

 تىاس ٔی تش٘ذ: ،اختالف دٔا سا تشای ٔطخع وشدٖ ػّٕىشد تشج خٙه وٗ 12قشاجاٖ تشج خٙه وٗ تكٛس ٔشسْٛ 

Range).اختالف تیٗ دٔاٞای ٚسٚد ٚ خشٚج آب)خٟت سادٌی، دٔاٞای آب ٌشْ ٚ سشد ٘أیذٜ ٔی ضٛ٘ذ : 

Approach ٚسٚدی)ٔحیف(.: اختالف تیٗ دٔای آب خشٚخی ٚ دٔای جثاب تش ٞٛای 

 

 ضزح دستگبٌ آسمبیص 

 .Tokyo Meter ساخت ضشوت CT-336VQتشج خٙه وٗ آصٔایطٍاٞی ٔذَ

ٔی ضٛد تٕاس پیذا ٔکی وٙکذ. دس   ایداد  تا ٞٛای خٙه وٙٙذٜ ای وٝ تٛسف دٔٙذٜ تٝ سٕت ا٘تٟای آٖ پاضیذٜ ٔی ٌشددٍٞٙأیىٝ آب ٌشْ اص تاالی تشج خٙه وٗ 

 ٔی ضٛد.آٖ ٘تیدٝ ٔمذاسی اص آب ٌشْ تثخیش ضذٜ ٚ تؼّت جشاست ٟ٘اٖ تثخیش سثة سشٔایص 
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اٞیذ ضىُ تاال ٕ٘ایی سٚتشٚ اص دستٍاٜ تشج خٙه وٗ ٔی تاضذ. ٕٞا٘كٛس وٝ دس سٕت چپ دستٍاٜ ٔطاٞذٜ ٔیىٙیذ سٚتأتش ا٘ذاصٜ ٌیشی دتی آب سا خٛ

دس ٔیا٘ٝ دستٍاٜ ٔا٘ٛٔتشی سا خٛاٞیذ دیذ وٝ  غفحٝ ای ضیطٝ ای لشاس ٌشفتٝ تا تتٛاٖ دتی آب ٔٛسد ٘ظش دس تشج سا وٙتشَ ٕ٘ٛد.دیذ وٝ دس پطت 

سش ٔا٘ٛٔتش اختالف فطاس دٚ سش خٛد سا تٝ ضٕا ٕ٘ایص ٔی دٞذ. ضٕا لادس خٛاٞیذ تٛد تٛسف ضیش ٞایی وٝ دس پاییٗ ایٗ ٔا٘ٛٔتش لشاس داس٘ذ استثاـ دٚ 

 ا لسٕت ٞای ٔختّف دستٍاٜ ٚ جتی ٔحیف آصٔایطٍاٜ تشای ا٘ذاصٜ ٌیشی اختالف فطاس تشلشاس ٕ٘اییذ.سا ت

پُٙ ٞای سٕت ساست ٞٓ وّیذ ٞای دستٍاٜ تٝ ٕٞشاٜ دٚ  دٔاسٙدی است وٝ دٔاٞای لاضه ٞا ٚ لسٕت ٞای ٔختّف دیٍش دستٍاٜ سا ا٘ذاصٜ ٌیشی 

 ٔی ٕ٘ایذ.

 

 .ٌشْ  تٝ ٕٞشاٜ پٕپ آب ٚ دٔٙذٜ دس آٖ لسٕت لشاس ٌشفتٝ است لسٕت پاییٗ تشج خٙه وٗ وٝ ٔخضٖ آب
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ٕ٘ایی وٙاسی اص دستٍاٜ سا دس ضىُ ٔطاٞذٜ ٔیىٙیذ. ِِٛٝ ای وٝ دس ضىُ ٔطکاٞذٜ  

ٔیىٙیذ ٔشتٛـ تٝ ٞٛا تٛدٜ وٝ دس ٔسیش آٖ فال٘چی وٝ تیٗ آٖ یکه اسیفکیس لکشاس    

یىٙذ. دس آ٘سٛی تػکٛیش  ٌشفتٝ، ٔٛخٛد است. ایٗ اسیفیس دتی ٞٛا سا ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔ

قثمات تشج سا ٔطاٞذٜ ٔیىٙیذ. دس ٞش قثمٝ پىیًٙ ٞایی)تٝ سً٘ چٛب( لشاس ٌشفتٝ 

 تا آب سا دس تٕاس تیطتش تا ٞٛا لشاس دٞٙذ.

 

 

 

 

 

 ريش اوجبم آسمبیص:

دٔای جثاب خطه ٚ جثاب تش ٚ ٕٞچٙیٗ فطاس ٔحیف آصٔایطٍاٜ سا یادداضت ٔی وٙیٓ. دسکتٍاٜ آصٔکایص تکشج خٙکه وکٗ اص       ،لثُ اص ضشٚع آصٔایص

 لسٕتٟای اغّی ریُ تطىیُ ضذٜ است:

 آب سا ثاتت ٍ٘ٝ داضتٝ  ٚ تٝ ػٙٛاٖ آب خٙه وٙٙذٜ تشای آصٔایص تىاس ٔی سٚد. ذتغزیٝ آب: ٔخضٖ آب، ٞ 

 ِِٛٝ آتی سً٘ تغزیٝ ٔی ضٛد ٚ دس جیٗ آصٔایص ضیش تخّیٝ یا فاؾالب تایذ تستٝ تاضذ.خف  تاتغزیٝ آب ضٟشی: آب ضٟش 

تش تاضٙذ. وٙتشَ وٙیذ وٝ پٛضص تشٔٛٔتش جثاب تش دس خؼثٝ آب لشاس ٌشفتٝ تاضذ ٚ خیس جثاب خطه ٚ جثاب ٞیذسٚٔتش: ٞیذسٚٔتشٞا داسای تشٔٛٔتش ، 

 ضذٜ تاضذ.

 

Knob : 

 ایٗ وّیذ ٞا ػثاستٙذ اص: 

water temp cant'l Air temp cont'l Air temp cont'l (fine) 

 .ٓسا ٔكاتك تا خٛاستٝ خٛد ثثت وٙی T2ٚ دٔای ٞٛای خٙه وٗ   t1ایٗ وّیذ ٞا ٔا سا لادس ٔی ساصد تا دٔای آب  

پاییٗ تشیٗ ػکذد سکشدتشیٗ ٔٛلؼیکت ٔکی     ٞا سا تایستی سٚی پاییٗ تشیٗ ػذد لشاس داد. تاالتشیٗ ػذد ٌشْ تشیٗ ٘مكٝ ٚ  knobلثُ اص ضشٚع آصٔایص

 , Air Heating , Blower , Water Pump , Water Heatingلثکُ اص ضکشٚع آصٔکایص ٔكٕکوٗ ضکٛیذ سکٛیی  ٞکای        تاضذ.

Power Supply.خأٛش ٞستٙذ  
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 :ٞا سا ٔكاتك تا٘ظٓ صیش سٚضٗ وٙیذپس اص تغزیٝ ٚ پش وشدٖ ٔخضٖ آب سٛیی  

 

Air Heating Water Heating Blower Power Supply Step 1 

water temp cant'l Air temp cont'l Step 2 

Air temp cont'l (fine)  .سا سٚی ػذد ٔشتٛقٝ تٙكیٓ ٚ سٚضٗ وٙیذ  

 Step 3 سا سٚضٗ وٙیذ water pump سٛیی 

 

 

 :(Measurements)اوداسٌ گیزی َب

دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذٜ است. ِزا ثثت اػذاد سا تؼذ اص سسیذٖ تٝ جاِت پایذاس ضکشٚع وٙیکذ.    (steady state)ایٗ دستٍاٜ تشای آصٔایص دس جاِت پایذاس

 دٔای آب دٔای ٞٛا ٚ سایش پاسأتشٞا سا تؼذ اص جزف تغییشات دتی آب ٚ ٞٛا یادداضت وٙیذ.

 

 :(Calculation)محبسجبت 

 سقٛتت ٘سثیΦ تش ٔثٙای دٔای جثاب خطه(T)دٔای جثاب تش ٚ(Tw) ٘طاٖ دادٜ ٔی  ٝ  , RD,Cm , γn,̅ ضٛد. تکشای ٔحاسکث

Tn , Pn .اص سٚاتف ٔٛخٛد دس ٌضاسش واس استفادٜ وٙیذ 

 .سقٛتت ٔخػٛظ ، آ٘تاِپی ٞٛای تش اضثاع ٚ فطاس دس تشج تٛسف ٔؼادالت غفحات لثُ ٔحاسثٝ ٔی ضٛد 

 η,HTU,kOG,a,nOG  .تا سٚش سسٓ ٕ٘ٛداس تذست ٔی آیٙذ 

 ٔحاسثات سا دس خذَٚ پیٛست ا٘داْ ٔی دٞی.ٓ 

تشای ٔحاسثات خذِٚی تذاسن دیذٜ وٝ دس غفحٝ تؼذ ٔطاٞذٜ خٛاٞیذ وشد. ایٗ ستٖٛ سا تا استفادٜ اص سٚش آصٔایص ٕٞا٘كٛس وٝ ضکش  دادٜ ضکذ   

پش خٛاٞیٓ وشد. ستٖٛ دیٍشی ٞٓ دس ادأٝ ٔٛخٛد است وٝ ٔشتٛـ تٝ ٔحاسثات ٔا ٔی تاضذ. ایٗ ستٖٛ  سا ٞٓ تا تٛخٝ تٝ سٚاتكکی وکٝ دس قکَٛ    

 واس تٛؾیح دادیٓ پش خٛاٞیٓ وشد. ٌضاسش

خذاَٚ سا تٛسف ٘شْ افضاس اوسُ ٔشتة ٕ٘ٛدٜ ٚ تا تٛخٝ تٝ اقالػاتی وٝ تٝ غٛست دستی ٚاسد ٕ٘ٛدٜ ایٓ ٚ ٕٞچٙکیٗ سٚاتكکی وکٝ اص لثکُ ضکش       

 .دادیٓ، تٝ غٛست خٛدواس تىٕیُ ٔی ٕ٘اییٓ

 

 

 


