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 چکيده 

سیال ) از آباستفاده  های سرمایشی در ایران است.یکی از پرکاربردترین سیستمکولر تبخیری مستقیم 

دسترسی سهولت در به دلیل سیستم سرمایشی  که این باعث شده استدر کولر تبخیری مستقیم  (عامل

های بزرگ بر سر راه استفاده از یکی از چالش. قرار گیردمورد توجه بسیار  لودگیآ نکردن تولیدو 

های متوالی و مدیریت کولرهای تبخیری، مصرف چشمگیر آب است. در سالیان اخیر به دلیل خشکسالی

از کولرهای  هایی کهدر ساختمان ناصحیح منابع آبی، خطر کمبود آب به شدت نمایان شده است.

ها را در حالت باز یا نیمه باز قرار داد تا از باال رفتن از پنجره تعدادیشود همواره تبخیری استفاده می

به داخل کاسته شود. اگر به جای  فشار در داخل ساختمان و ممانعت از ورود هوای سرد خروجی از کولر

به محیط بیرون، از مسیرهای مناسب به  ها و رهاسازی مستقیم آنخروج هوای سرد ساختمان از پنجره

-یرون، هوای ورودی به کولر را پیشسازی به محیط بی بازیاب هدایت شود و قبل از رهایک مبدل حرارت

جویی نمود. در این مقاله تأثیر استفاده از ا حد قابل توجهی در مصرف آب صرفهتوان تسرد نماید، می

نتایج نشان  آب یک کولر تبخیری مستقیم بررسی شده است. بازیاب بر عملکرد سرمایشی و میزان مصرف

درصد  68الی  0 توان مصرف آب را حدود، میدرصد( 00تا  0) بسته به میزان راندمان بازیافت داد که

ذکر است که درصدهای باالی بازیافت به دلیل ایجاد افت فشار زیاد ممکن است  البته الزم بهکاهش داد. 

د. اما جالب توجه است که حتی برای درصدهای بازیابی نسبتاً کم )نزدیک به در عمل اقتصادی نباش

یافت نه تنها است. نتایج نشان داد که باز( %00)نزدیک به  ( نیز کاهش مصرف آب عدد قابل توجهی00%

 بخشد.دهد بلکه راندمان سرمایشی کولر تبخیری را بهبود میمصرف آب را کاهش می

 

 مصرف آب، بازیاب، پیش سرمایش، خیریکولر تبواژگان کليدي: 
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 قدمهم -1

ترین و پرکاربردترین سیستم سرمایشی در بیشتر مناطق قدیمی است که های سرمایش غیرفعالسرمایش تبخیری یکی از روش

 باشدمیسیستم سرمایشی کارآمد در صرفه جویی انرژی و سازگار با محیط زیست یک  کولر تبخیری مستقیمباشد. ایران می

هوا در تماس دمای در کولر تبخیری مستقیم، ای قرار دارد. که به دلیل استفاده از آب به عنوان سیال عامل در جایگاه ویژه

 یابد. مستقیم با آب در یک فرآیند اشباع آدیاباتیک کاهش یافته و رطوبت مخصوص آن افزایش می

ای برای توصیف انتقال جرم و حرارت بین هوا و آب در سادهمدل ریاضی  (Fouda and Melikyan, 2011)و ملیکیان فودا    

تاثیر سرعت هوای ورودی، ضخامت پد و دمای هوای ورودی بر راندمان که در این تحقیق کولر تبخیری مستقیم ارائه داد. 

حالت  بهبه سرعت دهد که کولر تبخیری مستقیم نتایج نشان میشی کولر تبخیری مستقیم بررسی شد. از طرفی سرمای

  .نیستشرایط ناپایدار  دراستفاده از مدل ریاضی نیازی به  رسد وپایداری می

در نتایج  و ندررسی قرار دادکولر تبخیری مستقیم را به صورت تجربی مورد ب (Camargo et al, 2005)و همکاران امارگوک    

 را کاهش دهد.دمای هوا  گراددرجه سانتی 0.3تا  تواندمی که این سیستمگزارش کردند 

ترکیبی متشکل  ایکنندهبرای آب و هوای گرم و خشک تهران سیستم خنک( 9004و همکاران،  معرفت)معرفت و همکاران    

 روزهای گرم سالدر  تواندسیستم ترکیبی پیشنهای می از کانال زیر زمینی هوا و سرمایش تبخیری مستقیم ارائه دادند.

  د.ش دهدرصد افزای 43 مستقیم را کننده تبخیریندمان خنکرارا تامین کند و  آسایش حرارتی

کننده تبخیری برای شهرهای از ایران که خنک (Heidarinejad and Bozorgmehr, 2007) نژاد و بزرگمهرحیدری    

یستم سشنهاد دادند. ای مستقیم/غیرمستقیم پیکننده تبخیری دو مرحلهکند، خنکمستقیم شرایط مناسبی را فراهم نمی

 .کندبرق کمتری مصرف می ،رایج مکانیکی سرمایشی پیشنهادی نسبت به سیستم

ای کننده تبخیری دو مرحلهعملکرد سرمایشی خنک (Heidarinejad et al, 2009) و همکاران نژادحیدری    

کننده مناطقی که خنکرا در شرایط آب و هوایی مختلف از طریق آزمایش مورد بررسی قرار دادند. در مستقیم/غیرمستقیم 

-دهد، راندمان خنکتواند شرایط آسایش را فراهم کند، این سیستم قابل استفاده است. نتایج نشان میتبخیری مستقیم نمی

باشد. کننده تبخیری مستقیم میدرصد بیشتر از خنک 33درصد و این  999تا  906ای بین کننده تبخیری دو مرحله

 مکانیکی است.سرمایشی درصد از برق مصرفی سیستم  00ای تنها تبخیری دو مرحله کنندههمچنین برق مصرفی خنک

کننده تبخیری رفتار سیستم ترکیبی مبدل حرارتی زمینی و خنک (Heidarinejad et al, 2010) نژاد و همکارانحیدری    

کننده تبخیری دهد در مناطقی که خنکمستقیم را برای شرایط آب و هوایی تهران مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان می

 تواند با راندمان باالتری کار کند.تواند شرایط آسایش را فراهم کند، سیستم ترکیبی پیشنهادی میمستقیم به تنهایی نمی

آزمایشی  ،های تبخیریکنندهخنکبرای انتخاب سیستم بهینه  ((Farmahini-farahani et al, 2012 و همکاران فرمهینی    

مستقیم/غیرمستقیم انتخاب مناسبی برای  ایدومرحله های تبخیریکنندهشرایط آب و هوایی مختلف انجام دادند. خنک در

های تبخیری مستقیم کنندهباشد. همچنین خنکدرصد می 80شرایط آب و هوایی گرم و نیمه مرطوب با راندمان اکسرژی 

های تبخیری غیرمستقیم برای آب و کنندهدرصد( و خنک 00سرژی برای شرایط آب و هوایی خشک و معتدل )راندمان اک

  درصد(  بهترین کارایی را دارند. 33هوایی خشک و گرم )راندمان اکسرژی 

ای را بررسی کردند که کنندهسیستم خنک (Farmahini-farahani and Heidarinejad, 2012) نژادرمهینی و حیدریف    

برتری سیستم پیشنهادی این است که در ای تشکیل شده است. ننده تبخیری دو مرحلهککننده تابشی و خنکاز خنک

شرایط آسایش حرارتی را به وجود  دتوانشود، به خوبی میهای تبخیری استفاده نمیکنندهشهرهای اهواز و طبس که از خنک

 رد.جویی انرژی دادرصد صرفه 50الی  53 ینسبت به سیستم تراکم مذکورسیستم آورد. 
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از نظر توان سرمایشی و مصرف آب مورد بررسی  کولر تبخیری مستقیمتأثیر استفاده از بازیاب بر عملکرد ، پژوهش حاضردر     

 قرار گرفته است. 

 

 کولر تبخيري با بازیابمعرفی سيستم  -2

( 9در شکل) ب(کولر تبخیری با پیش سرمایش هوای ورودی به کمک مبدل حرارتی جبران کننده )بازیاشماتیک سیستم 

مبدل حرارتی وارد  ambT و دمای M جرمی شود هوای محیط بیرون با دبیهمانطور که مالحظه مینشان داده شده است. 

 با دمای و دبی هوای بازگشتی، مقداری از حرارت خود را از دست داده باپس از مبادله حرارت  .شودمی بازیاب
inT  کولر وارد

این هوا پس از شود. وارد فضای اتاق می productT مایاز کولر تبخیری مستقیم با دگردد. هوای خروجی می تبخیری مستقیم

، از هوای )بازیاب( مستقیمیرگردد. در آنجا توسط یک مبدل حرارتی غا هدایت میبه سمت مجرای ورودی هو خروج از اتاق

 گردد.در نهایت به محیط بیرون تخلیه میکند و رارت جذب میورودی ح

 

 
 به همراه بازیابشماتيک سيستم کولر تبخيري مستقيم  -(1شکل)

 

 سازي ریاضیمدل -3

 سازي ریاضی کولر تبخيري مستقيممدل -3-1

باشد. به دلیل انتقال حرارت و جرم بین آب و قیم با آب میاساس کار کولر تبخیری مستقیم، خنک شدن هوا در تماس مست

یابد. در اکثر مواقع فرآیند سرمایش تبخیری مشابه فرآیند و رطوبت آن افزایش می یافته هوا، دمای خشک هوای ورودی کاهش

رمایش تبخیری، در صورتی ماند. در سیستم سباشد و دمای تر هوا و آنتالپی در طی فرآیند ثابت باقی میاشباع آدیاباتیک می

به صورت تقریبی یکسان گرفته حباب تر هوای ورودی دمای در سیستم استفاده شود، دمای آب با که آب به صورت چرخنده 

، (9)معادله. (9068 ،نژادحیدری) ماندشود که دمای آب در این فرآیند ثابت میشود. از طرفی به صورت تئوری فرض میمی

ضریب انتقال حرارت  ch، آنتالپی هوا مرطوب ai ،دبی جرمی هوا m باشد کهلر تبخیری مستقیم میمعادله انرژی در کو

 sww آنتالپی مخصوص تبخیر آب در دمای سطح، vi جرم،ضریب انتقال  dh دمای هوای بیرون، aT دمای آب، wT جابجایی،

   . است نسبت رطوبت مطلق هوا aw نسبت رطوبت مطلق سطح آب،

(9)                                                                                                  a c w a d v sw amdi h T T h i w w dA    

  (.9004و همکاران،  معرفت)شوند محاسبه می( 0( و )0آنتالپی هوای مرطوب و آنتالپی هوای مرطوب اشباع از معادله) 

  0a pa a a pv ai C T w i C T dA                                                                                                           )0(  

  sw pa w a v v sw ai C T w i i w w                                                                                                           )0( 
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w ( ترم0( و )0از ترکیب معادله) aT T آید.به دست می  

   w a v sw a

w a

pu

i i i w w
T T

C

  
                                                                                                         )4( 

puC باشد.می( 4ه)معادل ه ازاستفادبا ( 9( ساده شده معادله)3معادله)باشد. گرمای ویژه هوای مرطوب می 

       1a d w a v sw amdi h Le i i Le i w w dA                                                                                    )3( 

Le ( قابل محاسبه است.8باشد و از معادله)عدد لوییس می 

c

pu d

h
Le

C h
                                                                                                                                   )8(   

 Heidarinejad) ( در برابر ترم اول قابل صرف نظر کردن است3برابر با یک، ترم دوم درون پرانتز معادله)با فرض عدد لوییس 

et al, 2010). 

 

سازی)عدد لوییس برابر با یک( به ساده( بعد از اعمال 3از معادله)گیری خروجی از کولر تبخیری مستقیم با انتگرالدمای     

 آید.دست می

,

,

C

pu

h A

mCa out sw

a in sw

T T
e

T T






                                                                                                                            )5( 

 شود. ( استفاده می6برای محاسبه عدد ناسلت از معادله)
0.12

0.8 1/30.1 eL
Nu Re Pr

L

 
  

 
                                                                      )6( 

L باشد. ضخامت پد تبخیری میeL شود. ( محاسبه می90( و )0خصه و عدد رینولدز از معادله)طول مش 

e

V
L

A
   )0( 

evL
Re


                                                                                                                                     )90( 

V ،حجم پد تبخیری A و مساحت سطح خیس v  استسرعت هوای ورودی.  

 

 بازیابریاضی سازي مدل -3-2

تبخیری  باشد و تنها دمای هوای ورودی به کولرمی 9-0مشابه بخش با بازیابکولر تبخیری مستقیم بر  معادالت حاکم

 مستقیم به دلیل عبور از مبدل حرارتی غیرمستقیم باید محاسبه شود. 

برسد. این برای حالتی است  productTتواند به حداکثر میاز اتاق دمای هوای بازگشتی پس از مبادله حرارت با  هوای ورودی   

رسد بنابراین در ب حرارت به این مقدار نمیز آنجا که راندمان جذباشد. ا درصد 900که راندمان جذب حرارت از هوای ورودی 

 خواهیم داشت: در نظر گرفت. لذا hx توان برابر باتر مقدار راندمان جذب حرارت از هوای ورودی را میحالت واقعی

   p amb in p amb product hxMC T T MC T T                                                                                             

(99)  

 قابل محاسبه است. )inT( کولر تبخیری مستقیمبا فرض معلوم بودن راندمان جذب حرارت، دمای ورودی به 
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  راندمان سيستم -3-3

a, شود کهه می( استفاد90راندمان سیستم از معادله) برای محاسبه inT ،دمای هوای محیط بیرون wbT  دمای حباب تر محیط

a, بیرون و outT  (4900و همکاران،  معرفت) باشدیخروجی از سیستم مدمای هوای. 

, ,

,

a in a out

a in wb

T T

T T






                                                                                                                           )90(  

 دبی آب مصرفی  -3-4

-به دست میمصرف آب در کولر تبخیری مستقیم با استفاده از اختالف بین رطوبت مخصوص هوای خروجی و ورودی  میزان

 .(Moshari et al, 2016)شودحاسبه میم (90. دبی آب مصرفی از معادله)آید

   / 1000 a

o i

w

WER L s v w w



                                                                                                     )90( 

رطوبت مخصوص هوای ورودی و خروجی از  ow و iw چگالی آب، w هوا، چگالی a دبی حجمی هوا، v ،(90در معادله)

 است.کولر تبخیری مستقیم 
 

 اعتبارسنجی -4

اعتبارسنجی  (Camargo et al, 2005)کامارگو و همکاران حل عددی کولر تبخیری مستقیم با استفاده از نتایج تجربی نتایج

( رسم شده است. 0در شکل) کامارگو و همکارانبر حسب عدد رینولدز برای مقایسه با نتایج تجربی شد. نمودار راندمان اشباع 

کامارگو و نتایج عددی و  (9004و همکاران،  معرفت)و همکاران با نتایج عددی معرفت در مقایسه نتایج حل عددی حاضر

در محدوده قابل قبولی قرار دارد. با افزایش عدد رینولدز مدت زمان تبادل حرارت بین هوا  (Camargo et al, 2005)همکاران

   د.یابمی اهشک سیستم یافته و راندمان در نتیجه دمای خروجی از کولر تبخیری مستقیم افزایشیابد. و آب کاهش می
 

 
 قيمنتایج اعتبارسنجی حل عددي کولر تبخيري مست -(2شکل)
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 نتایج -5

آب و هوایی شهر  شرایط برای با پیش سرمایش هوای ورودی از طریق بازیاب،کولر تبخیری مستقیم عملکرد  ،مقاله حاضردر 

شده  معرفی 9در جدولحاضر  در بررسیو مشخصات پد تبخیری محیط آب و هوایی تهران مورد بررسی قرار گرفت. شرایط 

 است.

 
 هاي ورودي داده -1جدول

 ابعاد مقدار رامترپا

 گراددرجه سانتی 06 دمای هوا

 % 00 رطوبت نسبی

 کیلوپاسکال 909.0 فشار اتمسفر

 مترمکعب  0.89×0.003×0.9 حجم پد تبخیری

 مترمکعب بر مترمربع 050 خیس سطح مساحت

 

بازیاب  بازدهسته به ضریب واببه شدت  با بازیابسیستم کولر تبخیری مستقیم بیان شد، عملکرد  0-0همانطور که در بخش 

  گردد.نتایج بر اساس تغییرات بازده بازیاب ارائه می بنابراینباشد. می

 

  نتایج خروجی از سيستم -5-1

های مختلف در سیستم بر حسب بازده بازیاب برای دبی، دمای خروجی از 9شده در جدولبا توجه به شرایط ورودی ذکر 

نتیجه عملکرد سیستم بهبود  یابد و درازده بازیاب دمای خروجی از سیستم کاهش میبا افزایش ب( رسم شده است. 0شکل)

و همچنین به  شودمیدر سیستم  یزیادافت فشار  شود چون باعثهای بازیاب باال توصیه نمیاستفاده از بازدهیابد. از طرفی می

. بنابراین محدوده بازده بازیاب پذیر نیستب باال امکاندسترسی به بازده بازیا ،دلیل وجود تلفات حرارتی در مسیر دبی بازگشتی

درصد کاهش  90حدود ، (0در شکل) ئه شدهبا توجه به نتایج ارا باشد.درصد برای سیستم پیشنهادی مناسب می 30الی  00

 مشاهده شد. درصد 30بازده بازیاب  کولر تبخیری مستقیم برایدمای خروجی از 
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 ستمدماي خروجی از سي -(3شکل)

 

. یافتراندمان سیستم افزایش  فتربا بازیاب، همانطور که انتظار میخروجی از کولر تبخیری مستقیم هوای با کاهش دمای     

هوا مدت زمان بیشتری برای تبادل چون  .باشدراندمان سیستم بیشتر می ،های کمتردر دبیگردد که ( مالحظه می4در شکل)

بیشتر  امراین  الزم به ذکر است، یابد.دمای هوای خروجی از سیستم بیشتر کاهش میحالت  در اینلذا حرارت با آب دارد و 

های مختلف بر دمای خروجی سیستم تاثیر دبی ،شود و با بیشتر شدن بازده بازیاببازیاب پایین مشاهده می هایبرای بازده

 شود. کمتر می

 

 
 سيستم راندمان -(4شکل)
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شود عالوه بر بهبود عملکرد کولر تبخیری مستقیم، کاهش مصرف آب نیز به کمبود آب سعی می در حال حاضر به دلیل    

برای  ولر تبخیری مستقیم با بازیابکیل مصرف آب باشد. به همین دلعنوان پارامتر حساس در کولر تبخیری مستقیم مدنظر 

یابد. مصرف آب کاهش میافزایش بازده بازیاب، شود. با ( مشاهده می3محاسبه شد و نتایج آن در شکل)یک ساعت کارکرد 

 30-00) ه بازیابداب در محدوده مناسبی از بازعملکرد کولر تبخیری مستقیم با بازی ،آنچه که در این بررسی اهمیت داردولی 

 هش دهد.کادرصد مصرف آب را  08 دتواندرصد، می 30ه بازیاب داستفاده از کولر تبخیری مستقیم با باز باشد.درصد( می

 

 
 مصرف آب -(5شکل)

 

 گيرينتيجه -6

به کمک  یرونهوای محیط ب دمای. مورد بررسی قرار گرفت با بازیاب پژوهش حاضر، عملکرد سیستم تبخیری مستقیم در

سپس هوای پیش یابد. کاهش میهوای بازگشتی از اتاق  تبادل حرارت با از طریق کننده )بازیاب(مبدل حرارتی جبران

پیش سرمایش هوای ورودی به کولر تبخیری مستقیم باعث کاهش دمای  .شودمیوارد کولر تبخیری مستقیم سرمایش شده 

ه بازیاب خیلی باال در عمل بازد کننده بااستفاده از مبدل حرارتی جبرانشود. هوای خروجی از کولر و افزایش راندمان آن می

از طرفی با  ارد که اجرای طرح را در عمل با مشکل مواجه خواهد کرد.پذیر نیست زیرا افت فشار زیادی را به همراه دامکان

-لذا مبدل حرارتی جبران پذیر نیست.، دسترسی به بازده بازیاب باال امکاندرنظر گرفتن اتالف حرارتی در مسیر دبی بازگشتی

به عنوان مصرف آب  هبود ببخشد.تواند عملکرد کولر تبخیری مستقیم را بمی درصد( 30-00) کننده با بازده بازیاب مناسب

در صورتی که کولر تبخیری مستقیم با بازده دهد نتایج نشان میشاخصی مهم در کولر تبخیری مستقیم با بازیاب بررسی شد. 

 شود. جویی میدرصد در مصرف آب صرفه 08الی  00مورد استفاده قرار گیرد، حدود درصد  30الی  00بازیاب 
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