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  چكيده

 وعوامل موثر در طراحي برج خنك كننـده لكردعمبررسي هدف از اين مقاله 
) در شـرايط مختلـف NTU(برج  "درجه دشواري"كارايي و  وهم چنينتر 

ترموديناميكي كه در باشد. به اين منظور عوامل مختلف  محيطي و كاري مي
عملكرد برج خنك كننده اثر دارد، يك به يك بررسي شـده و بـا اسـتفاده از 

يرات كارايي و درجه دشواري بر حسب آن عوامـل نمودار تغي EESنرم افزار 
رسم شده است. با تحليل اين نمودارها مي توان شرايط بهينه براي عملكـرد 
برج خنك كننده را پيدا كـرد، لـذا بـراي هـر عامـل ايـن تحليـل در پايـان 

  .مدلسازي صورت گرفته است
  

قايسه م- انواع - اجزا - برج خنك كننده تر - برج خنك كننده: كلمات كليدي
 EESمدلسازي با - NTU-كارايي-  -انواع

  
  

  مقدمه
 نيتــر ياساســ و نيمهمتــر از يكــي بــزرگ و كوچــك كارخانجــات دراكثــر

 كـن خنك يدستگاهها شتريب .هستند كننده خنك يبرجها انواع دستگاهها
 دفع جذب، نقش دستگاهها نيا در آب كه اند شده ليتشك بسته مدار كي از
 جذب نيماش توسط آمده بوجود يگرما يعني دارد، عهده به را گرما انتقال و
 يداريـپا و كنواخـتي كـار ادامـه باعـث كـار نيا. سازد يم دور دستگاه از و

 گـردشه بـ را آب ميمجبور يليدال به كه ييدستگاهها در .شود يم دستگاه
 بردن بكار با. كرد دفع را آب يگرما ينحوه ب ديبا ميببر كار به اي و ميآور در

 هـا كارخانه تمام در همچنين .رديگ يم انجام كار نيا كننده نكخ يبرجها
 سـرد عامـل آب شـترآنهايب در كـه دارد وجـود 1يحرارت بدلم ياديز تعداد
 عيوسـ سـطح جـاديا بـا كه است يدستگاه كننده خنك برج .است يكنندگ
 يمـ آب عيسـر شـدن خنـك باعث و كند يم آسان ريتبخ هوا با آب تماس
 يمـ انجـام ريـتبخ نهان يگرما دادن دست از اثر در شدن خنك عمل.گردد

 آب شـدن خنـك باعث و شود يم ريتبخ آب يكم مقدار كه يحال در رد،يگ
 تشعشـع قيـطر به را خود يگرما از يمقدار آب داشت توجه ديبا.گردد يم

  .[2]دهديم دست از ريتبخ راه از هيبق و ييوجابجا يتي،هدا
  
  
  
  
 

                                                 
1 heat exchanger 

  
  

  نك كنمعادالت مربوط به برج خ   
تئوري هاي زيادي براي تشريح انتقال حرارت و جرم كه در  19پيش از قرن 

. بـرج خنـك كـن را [1]برج هاي خنك كن اتفاق مي افتد، توسعه يافته اند
مي توان يك مبدل حرارتي در نظر گرفت كـه در آن آب و هـوا بـا يكـديگر 

مسـتقيم  تماس مستقيم دارند. فرآيند دقيق انتقال حرارت و جرم در تماس
يك مبدل حرارتي، به طور مبسوط معلوم نيست، اما نتـايج را مـي تـوان در 
فرمول بندي بكار برد كه ارزيابي و پيش بيني عملكـرد بـرج را تحـت اغلـب 
شرايط حاكم انجام دهد. پس بكار بردن تجربه و پژوهش در تحليل برج هاي 

  خنك كننده را مي توان كليد اصلي ناميد.
  ظرفيت حرارتي برج خنك كننده محاسبه ي مقدار

      بدست ريز رابطه از شود يم در برج خنك كن دفع كه ييگرما مقدار
  : ديآ يم

HeatLoad = CwLdT                                                   (1) 
 يهوابستگ انيجر شدت نيهمچن و هوا با آب خورد بر سطح به ريتبخ مقدار
 تيرعا است رفته بكار آن طرح در كه يبردار بهره اكثرحد نكهيا يبرا. دارد
 splash packing نوع از آن يها آكنه كه كننده خنك يبرجها در شود

 سطح تا شود يم پخش برج سطوح در ييها قطره صورت به آب باشد يم
 film نوع يها آكنه از توان يم منظور نيا يبرا البته ،ديآ بوجود يعيوس

packing [9]كرد استفاده زين.  
 را مجاز معلق و محلول مواد كنترل يبرا رجب در الزم هيتخل مقدار

  :آورد بدست ريز رابطه از توان يم
M = (B+W)*C                                                         )2(  

 است، يمنف باال رابطه در سازد يم خارج برج از خود همراه باد كه يآب مقدار
 و غلظت در ريتاث نيبنابرا. برد يم خود با زين را معلق و محلول دموا آب رايز

  .ندارد آب امالح بردن باال
  خنك كننده ي برجكسر جهت الزم آبمحاسبه ي مقدار 

  : آورد بدست ريز رابطه از برج يكسر جهت الزم آب مقدار
MAKE UP = E +B + W                                          )3(  
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 يها دودكش از استفاده با يعيطب كشش صورت به برج در هوا انيجر
 مخالف جهت در مناسب يهافن  لهيبوس يكيمكان كشش اي شكل يهذلول
  .افتد يم انيجر به آن با 2متقاطع طور به اي و 1آب
  
 مدلسازي انتقال حرارت با تئوري مركل 

سوس و هر سطحي از آب را اليه ي نازكي از هوا دربر مي گيرد. حرارت مح
نهان از قطرات آب به هواي اطراف منتقل مي شود. هوا در عبور از برج گرم 
و اشباع مي شود. دما و خواص فيزيكي مربوط به آب و هوا بنابر موقعيت 

مركل نشان داد كه انتقال حرارت كل  .[3]نسبي شان تغيير مي كند
و انتالپي  مستقيما متناسب است با اختالف انتالپي هواي اشباع در دماي آب

 هوا در نقطه ي تماس با آب.

 
Q = K S ( hw - ha )                                         (4) 

 
دبي هوا  G،كه  1h-2Q=G(h(انتقال گرما از سوي هوا برابر است با 

)2(lb/hr.ft ،1h ) انتالپي هواي ورودي(Btu/lb dry air ،2h  انتالپي 

  ا رابطه ي مركل مدلسازي شود:اين انتقال حرارت مي تواند ب

                         (5) 

KaV/L  مشخصه ي برج مي باشد كه در آنL  دبي جرمي آب
)2(lb/hr.ft .مي باشد 

 

  دما براي فرايند تبادل حرارت بين قطره آب و هوا-: نمودار انتالپي 1شكل    

ز آب بايد برابر حرارت ترموديناميك نشان مي دهد كه حرارت دفع شده ا
  جذب شده توسط هواي محيط باشد:

Heat in = Heat out 
Water heat) in + (Air heat) in = (Water heat) out + 

(Air heat) out 
Cw L1 T1 + G h1 = Cw L2 T2 + G h2                    (6) 

 

                                                 
1 counter-flow 
2 cross-flow 

1L 2(دبي آب ورودي(lb/hr.ft ،2L دبي آب خروجي)2(lb/hr.ft مي ،
  شند.با

L1 – L2 = G (w2 – w1)                                        (7) 
 

رطوبت مخصوص هواي  2wرطوبت مخصوص هواي ورودي،  1wكه در آن 

 در نهايت به معادله ي ساده شده ي زير مي رسيم: .خروجي، مي باشند

                           (8) 

روجي برج برابر حاصل جمع انتالپي هواي ورودي و در نتيجه انتالپي هواي خ
  ) مي باشد. 2T – 1( T L/G  (انتالپي اضافه شده از طريق آب به هوا (

Range  وApproach :به صورت زير تعريف مي شوند 

wbT - 2Approach = T  اختالف دماي خروجي و دماي مرطوب هوا     

  2T – 1Range = T       اختالف دماي ورودي و خروجي آب              

  
 Approach و  Range:  2شكل                

مقدار مشخصه ي برج را مي توان به راحتي و بدون نياز به انتگرال گيري با 

  :  (9)روش عددي زير بدست آورد

  
 

   كه در آن

1Δh  مقدارah-wh   2(در دمايT-1+0.1(T2T  
2Δh  مقدارah-wh   2(در دمايT-1+0.4(T2T  
3Δh  مقدارah-wh   2(در دمايT-1+0.6(T2T  
4Δh  مقدارah-wh   2(در دمايT-1+0.9(T2T .مي باشند 

كه تنها با استفاده از دماها و دبي هاي ورودي به برج خنك  KaV/Lمقدار 
ناميده مي شود و نسبت به اندازه و شكل برج نيز  NTU3كن بدست آمد، 
  مستقل مي باشد.

مي گويند، زيرا با افزايش آن، سطح انتقال درجه دشواري نيز  NTUبه 
حرارت يا مقدار جريان هوا بايد افزايش يابد كه موجب گرانتر شدن برج هم 

  مي شود.

                                                 
3 Number of Transfer Unit 
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 Rangeواقعي به  Rangeكارايي يك برج خنك كننده به صورت، نسبت 
، كارايي را به  100ايده آل تعريف مي شود. با ضرب اين نسبت در عدد 

  .[8]كنند صورت درصد بيان مي
 

     (10) 

 
مي توانيم كارايي را  Approachو  Range همچنين با جايگذاري مقادير 
  به فرم ساده تر زير بنويسيم:

              (11) 

  كننده خنك يها برج يطراح در مؤثر عوامل
ي برج هاي خنك كننده در صنعت فقط يك جزء از اجزاي بسيار سيكل ها

صنعتي مي باشند، كه معموال براي خنك كردن سيال واقع در كندانسور به 
كار مي روند. از اين رو تعدادي از پارامترهايي كه بر عملكرد برج خنك 
كننده تاثير دارد، بر سيستم برج خنك كن ما توسط سيكل اصلي و ساير 

ين .  شرايط آب و هوايي هم به هم[7]دستگاه هاي مرتبط تحميل مي شود
صورت بوده و طراح نمي تواند در آن تغييري ايجاد كند. لذا طراح بايستي 
با توجه به شرايط آب و هوايي و با توجه به دستگاه هاي مرتبط با برج خنك 
كننده و ساير ويژگي هاي خاص هر پروژه، از بين انواع مختلف برج خنك 

  كند.كننده، بهترين نوع را از نظر قيمت، بازده و ... انتخاب 
 خالصه بطور را كننده خنك يها برج يطراح در مؤثرترموديناميكي  عوامل

  : كرد انيب ريز بصورت توان يم
 و سرد آب حرارت درجه نيب اختالفيا  طيمح مرطوب يدما .1

  هوا مرطوب حرارت درجه
  نسبت دبي جرمي آب به هوا .2
 برج يوخروج يورودآب  يدما ختالفا .3

  EESك كن در مدلسازي انتقال حرارت در برج خن
در اين بخش ، متغيرهاي خروجي مهم در برج خنك كننده را محاسبه مي 
كنيم. دانستن مقادير اين متغير ها براي طراحي يا ارزيابي عملكرد برج هاي 

 خنك كننده ضروري مي باشند.

 NTUمحاسبه ي 

را برايش  NTUقبل را در نظر مي گيريم و [5]همان شرايط طرح مثال 

 :يممحاسبه مي كن

  
  :  نمايش خروجي نرم افزار 3شكل                          

 محاسبه شده است. NTU=2.021همانطور كه مشاهده مي شود مقدار 

  محاسبه ي كارايي
كارايي برج خنك كننده را كه بيان كرديم براي شرايط زير محاسبه مي 

  كنيم.

 

 اسبه ي كارايي: شرايط طرح براي مح4شكل                          

  پس از اجراي برنامه و انجام محاسبات، پنجره ي پاسخ نمايان مي شود.
  محاسبه شده است. Ɛ=71.43مقدار 

مدلسازي و بررسي تاثير تغيير پارامترهاي مختلف روي همديگر به 
 EESكمك 

در اين بخش تاثير پارامترهاي دماي مرطوب هوا، نسبت مايع به گاز و 
خروج آب در برج خنك كننده را بر انتالپي هواي  اختالف دماي ورود و

 .خروجي، درجه ي دشواري و كارايي را بررسي مي كنيم

   طيمح مرطوب يدما
كمترين دماي ممكن براي خنك شدن آب در يك برج خنك كننده تر، برابر 

يا دماي اشباع آدياباتيك مي باشد. در عمل هيچ گاه اين دما  با دماي تر هوا
درجه فارنهايت بيشتر از  7و معموال دماي نهايي آب حدود  حاصل نمي شود

دماي تر هوا در همان زمان خواهد بود.دماي مرطوب محيط يكي از عواملي 
است كه بر ما تحميل مي شود و بستگي به آب و هواي آن شهر دارد.براي 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  HVACConf-1-018  و برودتيمطبوع و تاسيسات حرارتيتهويهبين المللي اولين كنفرانس
  

4 
 

بررسي اثر دماي تر هوا بر عملكرد برج خنك كننده، يك برج خنك كننده 
زير را در نظر مي گيريم، كه در آن تمامي عوامل موثر بر عملكرد با شرايط 

برج را ثابت در نظر گرفته ايم و فقط دماي مرطوب را يك بازه در نظر گرفته 

 .ايم

 
: شرايط طرح براي حالت بررسي اثر تغيير دماي مرطوب بر عملكرد  5كل ش

 برج خنك كننده
  

 شرايط طرح:

 رنهايتدرجه فا 7/87دماي خشك محيط : 

 ارتفاع سايت : سطح دريا

 پاند در ساعت 120690دبي آب در حال گردش : 

 پاند در ساعت 80848دبي جريان هوا : 

 درجه فارنهايت 6/107دماي آب ورودي : 

 درجه فارنهايت 6/89دماي آب خروجي : 

 درجه فارنهايت 84الي  70دماي مرطوب محيط : 

دنباله در جدول تعريف مي  الزم به ذكر است كه دماي مرطوب به صورت
و كارايي نيز در جدول  NTUكنيم، همچنين مقادير انتالپي هواي خروجي، 

مي آوريم تا بتوان نمودار تغييرات اين سه را بر حسب دماي مرطوب رسم 

  .كرد

: نمودار تغييرات درجه دشواري و انتالپي هـواي خروجـي بـر حسـب 6شكل
 دماي مرطوب

  

  ر تغييرات كارايي بر حسب دماي مرطوب: نمودا 7شكل        

 
زياد مي شود كه طبق  a1hوقتي دماي تر افزايش يابد در واقع  تحليل نتايج:

انتالپي هواي خروجي افزايش مي   رابطه

 .يابد

افزايش دماي مرطوب هوا در حالي  Approach=CWT-WBطبق رابطه 
و در  Approachاهش كه ساير شرايط دستخوش تغيير نشوند، موجب ك

درجه "، مقدار ah-whبا كاهش  مي شود. طبق رابطه ah-whنتيجه كاهش 
افزايش مي يابد. به عبارت ديگر ميزان انتقال حرارت  )NTU( "ي دشواري

كاهش يافته است و براي جبران بايستي سطح انتقال حرارت را افزايش داد 
 (افزايش پكينگ ها) و يا دبي هوا را بيشتر كرد (افزايش قدرت دور

لكتروموتور ) كه هر دو اين نتايج موجب افزايش قيمت ساخت برج مي ا

  شوند.
 هده مي شود كه با افزايش دماي مرطوب هوا يا كاهش همچنين مشا 

Approach همانطور كه طبق رابطه انتظار داشتيم ،كارايي برج افزايش ،
مي يابد. همچنين مشاهده مي شود كه با افزايش دماي مرطوب هوا يا 

، همانطور كه طبق رابطه انتظار داشتيم ،كارايي برج Approach كاهش 

  .افزايش مي يابد
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جه نهايي: هر چه دماي مرطوب هواي شهري كه برج خنك كن در آنجا نتي 
نصب مي شود پايين تر باشد، عملكرد برج خنك كننده بهتر خواهد بود و 

  مي توان از برج كوچكتر و ارزانتري استفاده كرد

 :نسبت دبي جرمي آب به هوا

و  دبي جرمي آب به هوانسبت  ،L/Gهمانطور كه قبل بيان شد، به نسبت 
  .[11]يا نسبت مايع به گاز مي گويند. اين نسبت عددي بي بعد مي باشد

بر عملكرد برج خنك كننده،  دبي جرمي آب به هوابراي بررسي اثر نسبت 
يك برج خنك كننده با شرايط زير را در نظر مي گيريم كه در آن تمامي 

 دبيعوامل موثر بر عملكرد برج را ثابت در نظر گرفته ايم و فقط نسبت 

  .را يك بازه در نظر گرفته ايم جرمي آب به هوا

 

  

: شرايط طرح براي حالت بررسي اثر تغيير نسبت مايع به گاز بر  8شكل
  عملكرد برج خنك كننده

  
 شرايط طرح:

 درجه فارنهايت 7/87دماي خشك محيط : 

  ارتفاع سايت : سطح دريا
 درجه فارنهايت6/107دماي آب ورودي : 

 درجه فارنهايت 6/89دماي آب خروجي : 

 درجه فارنهايت 2/84دماي مرطوب محيط : 

 8/1الي  1/1: بازه ي  L/Gنسبت 

الزم به ذكر است كه نسبت مايع به گاز را به صورت دنباله در جدول تعريف 
و كارايي نيز در  NTUمي كنيم، همچنين مقادير انتالپي هواي خروجي، 

دبي سه را بر حسب نسبت جدول مي آوريم تا بتوان نمودار تغييرات اين 
  رسم كرد. جرمي آب به هوا

 

حسب  بر خروجي هواي انتالپي و دشواري درجه تغييرات نمودار:  9 شكل
  نسبت مايع به گاز

 

 

  دبي جرمي آب به هواحسب نسبت  بر كارايي تغييرات نمودار:  10شكل

مشاهده مي شود، با  )10() و 9همانطور كه در شكل هاي ( :تحليل نتايج
كارايي برج تغييري نمي كند اما ميزان  دبي جرمي آب به هواافزايش نسبت 

NTU  و انتالپي هواي خروجي از برج خنك كننده افزايش مي يابد كه براي
  جبران آن بايستي سطح انتقال حرارت را افزود.

طبق رابطه ي  دبي جرمي آب به هوابا افزايش نسبت 

زايش انتالپي هواي خروجي اف 
  مي يابد.

، دبي جرمي آب به هواهمچنين مشاهده مي شود كه با افزايش نسبت 
) انتظار داشتيم ،كارايي برج تغييري نمي 22همانطور كه طبق رابطه ي (

دبي يابد، زيرا طبق اين رابطه كارايي برج خنك كننده مستقل از نسبت 
  مي باشد. جرمي آب به هوا

طبق رابطه ي  هوادبي جرمي آب به با افزايش نسبت 
nNTU=C.FH(L/G)  كه)  C  وn  اعداد ثابتي هستند كه از آزمايش

ارتفاع پركن مي باشد) مقدار درجه ي سختي برج  FH بدست مي آيند و

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  HVACConf-1-018  و برودتيمطبوع و تاسيسات حرارتيتهويهبين المللي اولين كنفرانس
  

6 
 

افزايش مي يابد، لذا سطح انتقال حرارت و هزينه افزايش مي يابد و نيز زمان 
 انجام پروژه طوالني تر مي شود.

كمتر باشد، سطح انتقال  دبي جرمي آب به هوابت هرچه نس :نتيجه نهايي
حرارت كم تر مي شود (پركن كوچك تر و بدنه كوچك تر و كاهش وزن برج 
و هزينه و زمان ساخت)، بايد تا جاي ممكن و تا جايي كه شرايط پروژه به ما 
اجازه بدهد اين نسبت را كاهش داد. كاهش اين نسبت از دو طريق امكان 

اهش دبي آب كه موجب كاهش قطر لوله هاي پاشش آب، پذير است. يكي ك
استفاده از نازل هاي كوچك تر، پمپ ضعيف تر و كم شدن هزينه ي 
اتصاالت مي شود. ديگري افزايش دبي هوا مي باشد كه موجب استفاده از 
الكترو موتور و فن قوي تري مي شود.در نهايت بايد مقدار بهينه براي دبي 

  گردد.ها توسط طراح انتخاب 

  اختالف دماي آب ورودي و خروجي برج خنك كننده
اختالف دماي آب ورودي و خروجي برج خنك كننده توسط سيستمي كه 
برج خنك كننده قرار است در آن كار كند تعيين مي شود. در اين بخش 
بررسي مي كنيم كه تغيير اين مقدار چه اثري مي تواند بر عملكرد برج 

ثر اختالف دماي آب ورودي و خروجي برج خنك داشته باشد.براي بررسي ا
كننده بر عملكرد آن، يك برج خنك كننده با شرايط زير را در نظر مي 
گيريم، كه در آن تمامي عوامل موثر بر عملكرد برج را ثابت در نظر گرفته 
ايم و فقط اختالف دماي آب ورودي و خروجي برج خنك كننده را يك بازه 

 .در نظر گرفته ايم

  
اختالف دماي آب  تغيير اثر بررسي حالت براي طرح شرايط: 11 كلش

 آن عملكرد ورودي و خروجي برج خنك كننده بر

اختالف دماي آب ورودي و خروجي برج خنك كننده الزم به ذكر است كه 
را به صورت دنباله در جدول تعريف مي كنيم، همچنين مقادير انتالپي هواي 

جدول مي آوريم تا بتوان نمودار تغييرات و كارايي نيز در  NTUخروجي، 
اختالف دماي آب ورودي و خروجي برج خنك كننده اين سه را بر حسب 

  رسم كرد.

 حسـب بر خروجي هواي انتالپي و دشواري درجه تغييرات نمودار: 12 شكل
  اختالف دماي آب ورودي و خروجي برج خنك كننده

 

تالف دمـاي آب ورودي و اخـ حسـب بـر كارايي تغييرات نمودار:  13 شكل
  خروجي برج خنك كننده

مشاهده مي شود، با افزايش اختالف  تحليل نتايج: همانطور كه در شكل ها
دماي آب ورودي و خروجي برج خنك كننده كارايي برج افرايش مي يابد، 

و انتالپي هواي خروجي از برج خنك كننده افزايش  NTUهمچنين ميزان 

  .بايستي سطح انتقال حرارت را افزود مي يابد كه براي جبران آن
طبق رابطه  اختالف دماي آب ورودي و خروجي برج خنك كننده با افزايش

ميزان انتالپي هواي خروجي افزايش  
  مي يابد، كه همانطور كه مشاهده مي شود با پيش بيني ما همخواني دارد.

ورودي و خروجي  اختالف دماي آب ميزان درجه ي سختي نيز با افزايش

افزايش  ي  طبق رابطه برج خنك كننده

سطح  مي يابد. با افزايش درجه سختي طبق رابطه ي 

 پركن ها افزايش مي يابد، لذا هزينه و ابعاد و زمان ساخت افزايش مي يابد.
همچنين مشاهده مي شود كه با افزايش اختالف دماي آب ورودي و 

) انتظار داشتيم 22ج خنك كننده، همانطور كه طبق رابطه ي (خروجي بر
) مشخص (22،كارايي برج افزايش مي يابد. اين افزايش همانطور كه از رابطه

  است با نرخ كاهنده افزايش مي يابد.
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نتيجه نهايي: هرچه اختالف دماي آب ورودي و خروجي برج خنك كننده 
ارده به برج افزايش يابد)، بايستي بيشتر باشد (به عبارتي ديگر بارحرارتي و

سطح انتقال حرارت بيشتر يا الكتروموتور قوي تري بكار برد كه موجب 

  .افزايش هزينه مي شود
  

                                                                     
  بحث بر روي نتايج

قاله اي درباره از مقاالت مرتبط در اين زمينه كه اخيرا ارايه شده است،م
بررسي عملكرد برج خنك كننده تر مداربسته مي باشد كه با روش همانند 
سازي انتقال حرارت و جرم  انجام شده است. در برج هاي خنك كننده مدار 
بسته انتقال حرارت بين هوا و سطح خارجي لوله ها مي تواند به صورت 

ن نوع، انتقال جرم به انتقال حرارت محسوس و نهان در نظر گرفته شود.در اي
سرعت باد و نرخ آب درحال گردش بستگي دارد. معادالتي براي محاسبه ي 
ضريب انتقال جرم بر مبناي همانندسازي انتقال حرارت و جرم و داده هاي 
تجربي ارائه مي شوند. در نهايت كارايي برج خنك كننده تر مدار بسته 

ي براي كارايي برج خنك محاسبه شده است. ولي ما در اين تحقيق روابط
  كرديم.كننده تر مدارباز ارائه 

تحقيق ديگري كه در اين زمينه به انجام رسيده است، مقاله اي درباره ي 
بررسي تئوري و محاسباتي برج خنك كننده تر با مدار بسته مي باشد كه در 

باال، با استفاده از مقادير تجربي، ضريب  1آن  براي رسيدن به ضريب عملكرد
نتقال حرارت، نرخ جريان آب و هوا، تعداد لوله هاي آب و تعداد رديف هاي ا

  آن براي بار حرارتي مشخص بهينه شده اند. 
تحقيق هاي اخيري كه در كشورمان در زمينه ي برج خنك كننـده صـورت 

 كن، كنترل خنك برج خوردگي علل بررسيگرفته است بيشتر در زمينه ي 

دهي در برج هاي خنك كننده و روشـهاي  برسو و خوردگي بر مؤثر عوامل
  آن مي باشند. از جلوگيري

  
   گيرينتيجه

هر چه دماي مرطوب هواي شهري كه برج خنك كن در آنجا نصب مي شود 
پايين تر باشد، عملكرد برج خنك كننده بهتر خواهد بود و مي توان از برج 

كمتر  هوا دبي جرمي آب بههرچه نسبت  وكوچكتر و ارزانتري استفاده كرد
باشد، سطح انتقال حرارت كم تر مي شود (پركن كوچك تر و بدنه كوچك 
تر و كاهش وزن برج و هزينه و زمان ساخت)، بايد تا جاي ممكن و تا جايي 
كه شرايط پروژه به ما اجازه بدهد اين نسبت را كاهش داد. كاهش اين 

ب كاهش نسبت از دو طريق امكان پذير است. يكي كاهش دبي آب كه موج
قطر لوله هاي پاشش آب، استفاده از نازل هاي كوچك تر، پمپ ضعيف تر و 
كم شدن هزينه ي اتصاالت مي شود. ديگري افزايش دبي هوا مي باشد كه 
موجب استفاده از الكترو موتور و فن قوي تري مي شود.در نهايت بايد مقدار 

ه اختالف هرچوهمچنين  بهينه براي دبي ها توسط طراح انتخاب گردد.
دماي آب ورودي و خروجي برج خنك كننده بيشتر باشد (به عبارتي ديگر 

                                                 
1 COP 

بارحرارتي وارده به برج افزايش يابد)، بايستي سطح انتقال حرارت بيشتر يا 

  .الكتروموتور قوي تري بكار برد كه موجب افزايش هزينه مي شود
  
  
 

  فهرست عالئم 
 2m (                                                   A(مساحت

  K)  kg/(kJفشار ثابتگرماي ويژه در 

  انتقال گرما
  lb/hr.ft)2(هوا  دبي

 Btu/lb dry air)انتالپي هواي ورودي ( 

  ارتفاع پركن
 lb/hr.ft)2(دبي جرمي آب 

  رطوبت مخصوص هواي 

pc 

Q  
G 

h 
FH 

 
L 
w 

   عالئم يوناني

 α  ضريب جذب 
3m/(kg                                               (يلچگا  

   هازيرنويس
 مبدل حرارتي       

  جهت مخالف
     جهت متقاطع
                 ضريب عملكرد

heat exchanger 
counter-flow     
cross-flow           
cop                         

                    
 

   هاباالنويس
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