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 کن حذف برج خنکبررسی و 
 مستقیم  ءهاي احیاسیستم سایت فوالد غدیر ایرانیان و  در

 
 محسن شفیعی، حمید طالبی،  1عیسی گفتی

 شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان و  فناوران فوالد آبتین  کارشناس مکانیک دفتر فنی،
 
 

 چکیده
هاي مختلف که پایه و اساس برداري از این معادن به شیوهپس از کشف معادن مختلف در ایران و بهره

آن از کشورهاي دیگر گرفته شده بود در زمینه صنعت فوالد و تبدیل سنگ آهن به نورد یا شمش آهن، 
مستقیم (میدرکس) که اولین بار در کنار دریا بخاطر وجود آب زیاد و نیاز این نوع سیستم به  ءسیستم احیا

ولی با گسترش و استقبال ایران از این سیستم و پیرو آن بوجود آمدن واحدهاي  ،آب فراوان بوجود آمد
گونه هیچ تمختلف در نقاط مختلف کشور با آب و هوا و اقلیمهاي متفاوت و میزان ذخیره آبی متفاو

سازي در رابطه با این سیستم صورت نگرفت و اساس و پایه این سیستم در همه شهرها تکرار تغییر و بومی
گیر این سیستم شد و مصرف زیاد آب و برداري رسید که مشکالت کم آبی گریبانو ساخته شد و به بهره

استفاده از این سیستم در شهرهاي کن مشکل بزرگی در هدر رفت بیش از اندازه آن در برجهاي خنک
توان از کن و استفاده از چیلر جذبی میحال با حذف سیستم برج خنک رود.کم آب مانند یزد بشمار می

هاي تولید شده هدر رفت میزان قابل توجه آب جلوگیري کرد تا سیستم به نحو بهینه از هدر رفت انرژي
 در خود استفاده کند.

 
 .مستقیم ءسازي سیستم احیابومی کن، چیلر جذبی، مصرف بهینه انرژي،خنک حذف برج :کلمات کلیدي
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 مقدمه
 مستقیم خنک کردن آب گرم پروسه ءکن در سیستم احیاهاي خنکطراحی و ساخت برجهدف از 

باشد که پس از خنک شدن آن به اسکرابرها و نیز مقداري از آن به مبدلهاي حرارتی جهت خنک می
 شود. کاري تجهیزات مکانیکی برگشت داده میو پیرو آن خنککردن آب ماشینري 

شود و به محیط مستقیم از دو منبع بزرگ انرژي تولید شده براحتی صرف نظر می ءدر سیستم احیا
 بازگردانده میشود. زیست

 شودصورت بخار به محیط داده میه آبی که در برج خنک کن ب •

 شودداده میکه مستقیم به محیط  گرماي خروجی از دودکش •

پس از بررسی بعمل آمده و طراحی و محاسبات انجام شده بر روي این دو منبع هدر رفت انرژي در 
توان با ایجاد سیستم مستقیم که هزینه و انرژي فراوانی صرف تولید این دو منبع شده است می ءسیستم احیا

بهینه کرد تا با این کار میزان  ) واز دیگري را استفادهکنیکی از آنها را حذف (برج خنک ايواسطه
مستقیم به مقدار قابل توجهی کاهش یابد و با توجه به شرایط  ءاتالف انرژي تولید شده در سیستم احیا

 سازي کرد.آب و هوایی منطقه سیستم را بومی
 :شودبندي میصورت ذیل دستهه وجود دارد که براساس جریان ب تر  کننده چهار نوع برج خنکدر صنعت 

 جریان مکانیکی و مخالف •
 متقاطع جریان مکانیکی و •
 جریان طبیعی و مخالف •
 جریان طبیعی و متقاطع •

جریان با کن  هاي خنک برجمستقیم که از نوع  ءاستفاده شده در سیستم احیاکن  هاي خنک در برج
جریان در آید. این نوع  مکانیکی، هوا توسط یک یا تعدادي پروانه(فن) به طور اجباري به حرکت در می

تري عمل کنند، به این علت قدرت کمتري  ها باید در هواي خنک شود زیرا فن این مورد ترجیح داده می
 .)شود چون در دور پایین استفاده می(شود  مصرف می

له توزیع هوا، نشتی، ئها باید بعضی از معایب از قبیل مس نشان داده شده است که در این نوع از فن
ها در فصل زمستان را در نظر  داغ و مرطوب به برج و تجمع سرما در ورودي فنبازگشت هواي خروجی 

ها نفکند.  ها عبور می از میان میله و شود گرفت. در این جریان، هوا به اطراف برج باسرعت پایین وارد می
هاي باشد. در برج هواي داغ و مرطوب به محیط می اند. جایی که خروجی نیز در باالي برج قرار گرفته

کن با جریان اجباري معموالً چندین فن در باالي برج به حالتهاي مختلف چهارگوش، هشت  خنک
 گیرند. اي و غیره قرار می گوش، دایره
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باشد.  متر در قطر می 10متر تا 6/0 اي و بزرگ هستند تغییرات آنها از ها معموالً به صورت زوج پره فن
 آیند. اسب بخار به حرکت در می 250 بیش از ها بوسیله موتورهاي الکتریکی با قدرت فن

 زیاد در فشار استاتیکی پایین دارند. باشد که نرخ حجمی اي می ها معموالً به صورت پروانه فن
 .)شود وهاي زیاد استفاده میفلنوع دینامیکی است و براي از اي  چون پمپ پره(

شوند. جنس  طراحی می، گرم و مرطوب(موتورها) با توجه به شرایط آب و هوایی  ها ها و محرك فن
اي از چوبها  یا فایبرگالس و گاهی پالستیک و محدوده نزنفوالد زنگها از آلومینیم خشک،  پره
ها یا به صورت افقی  باشد جریان در میله به صورت افقی می باشند. جریان هواي ورودي برج مطمئناً می

شود و یا به صورت عمودي باشد که  الف استفاده میکن با جریان مخ است که در این مورد از برج خنک
 شود. کن با جریان متقاطع استفاده می از برج خنک

کن با جریان اجباري، اطمینان از مقدار هواي کافی در هربار شرایط آب و  مزیت اصلی برجهاي خنک
، هزینه تعمیر و نگهداري و یمصرفقدرت هوایی، سرمایه اولیه و هزینه ساختاري کم و عیب اصلی آن 

 باشد. میمستقیم  ءو اتالف زیاد آب در سیستم احیاصداي زیاد 

 
 روش تحقیق

  )2شکل ( کنشرایط کار کرد برج خنک بررسی •
 کن بررسی محاسبات برج خنک •

 )3(شکل  بررسی و تعیین میزان گرماي خروجی از دودکش •
 بررسی و محاسبات چیلر جذبی  •

 مقدار سرماي ایجاد شده توسط چیلر جذبیبررسی و محاسبات  •
 

 نتایج و بحث
شامل معادالت شود و مستقیم استفاده می ءتر که در سیستم احیاکندر ابتدا محاسبات برجهاي خنک

شود سه  باشد. براي محاسبه انرژي از قانون اول معادالت جریان پایدار استفاده می انرژي و پیوستگی می
 سیستم وجود دارند یعنی، آب خنک شده، هواي خشک و بخارآب.سیال ورودي و خروجی به 

شد بنابراین بعضی از اصالحات با تر میاز آنجایی که هواي مرطوب یک عامل مهم در محاسبات برج
 باید تعریف شود:

 اختالف دماي بین آب گرم و آب سرد. کاري:میزان خنک •
 تواند داشته باشد بیشتري را نمیهوایی است که در دماي معین بخارآب  هواي اشباع: •
 تقسیم بر فشار جزیی بخارآب اشباع در دماي هوا Pvامعادل فشار جزیی بخارآب در هو نسبی: طوبتر •

Psat باشد. رطوبت نسبی با نماد میQ شود نشان داده می. 
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)1( 
satP

PvQ = 

نشان داده  ϖباشد که با نماد می(نسبت رطوبت): نسبت جرم بخارآب به جرم هوا  رطوبت مطلق •
استفاده   Pv=mRTتوان از فرمول کند می شود چون بخارآب در فشار جزیی از قانون گازها پیروي می می

 کرد:

)2( 
PvP
Pv

Pa
Pv

ma
mv

−
===

622.0
7.85
3.53ϖ 

 .باشند به ترتیب ثابت گازها براي هواي خشک و بخارآب می  7.85و 3.53ضرایب
 ).TDbشود( گیري می دمایی است که توسط ترمومتر اندازه خشک:دماي حباب  •
دمایی است که توسط یک دماسنج که حباب آن توسط یک فتیله مرطوب پوشیده شده  تر:دماي حباب •

 ).TWbشود( گیري می و در معرض جریان هواي سریع قرار گرفته اندازه
شود که معادل  آب در یک نمونه معین در هواي غلیظ نقطه شبنم نامیده می دماي پایین بخار نقطه شبنم: •

 .باشد آب نمونه می اشباع مطابق با فشار جزیی بخار دماي
صورت زیر است. ه ها به عنوان یک سیستم براي یک برج ب قانون اول شرایط پایدار براي سه سیال و میله

و جنبشی و انتقال حرارت نیز ناچیز  پتانسیلهاي  باشد. تغییرات انرژي که براي همه برجهاي تر صادق می
شود. معادالت براي  شود بنابراین تنها آنتالپی سه سیال ظاهر می باشد. هیچگونه کار مکانیکی انجام نمی می

 صورت زیر است:ه یک جرم واحد از هواي خشک ب

)3( 
WBBVWAAV hwhwhahwhwha ++=++ 222111 

= ha آنتالپی هواي خشک، = w .جرم آب در حال چرخش در واحد جرم هواي خشک = I  رطوبت
 آنتالپی بخارآب. hv =آنتالپی آب در حال چرخش. hw =،مطلق

به آب در حال چرخش ورودي و  Bو Aبه هواي ورودي و خروجی و اندیسهاي 2و1اندیسهاي 
 کنند. خروجی اشاره می

 توان به صورت تقریبی به صورت زیر بیان کرد: می  کمیمعادالت باال را با خطاي 

)4( 
Fbm

uBcpTTcphaha
 .

24.0)( 1212
τ

=−=− 

Iwgv hhhh ==  ول بخارآبااز جد  ,

کند و آب در حال  باشد. هواي خشک از میان برج عبور می هواي خارج شده از سیستم اغلب اشباع می
را به   دهد بخارآب در هوا هنگام تبخیر جرمی به خاطر تبخیر از دست میچرخش مقداري از جرم خود را 

 آورد بنابراین در واحد جرم براي هواي خشک داریم: دست می

)5( 
BA wwww −=− 12 
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 توان به صورت زیر نوشت: ) را می3حاصل معادله(

)6( [ ] BFAPFAA hwwwhgwttchwhgw .12221211 )()( −−++−=+ 

 آید: دست میه از رابطه زیر ب  Pvمقدار TWbو Tو دماي معین  Pدر فشار

)7( )(
.

))(.(
, psia

Twb
TwbTwbPvPPP wbvv 312800−

−−
−= 

 

 باشد. می  psiبرحسب Pv.wb برحسب فارنهایت و Tw باشد. می TWb فشار بخارآب در دماي  Pv.wb که

 کنند: را از معادله زیر محاسبه می Pi و Poچگالی هوا: در اینجا •

)8( 
o

iod g
gHPPP )( −=∆ 

Δpd باشد که معادل افت فشار هوا در برج است در اینجا فشار محرك می Po  چگالی هواي خروجی
هاي  باشد. چگالی هر مخلوط گازي معادل مجموع چگالی ارتفاع برج می H چگالی هواي ورودي و pi و

 باشد. بنابراین با استفاده از فرمول دهنده حجم کل میگازهاي تشکیل
RT
P

v
mp  داریم: ==

)9( 
1

1

1

1

RvT
Rv

TR
PvPPo +

−
=

α
 

)10( 
2

2

2

2

RvT
Pv

TR
PvPPi +

−
=

α 
 

ثابت گازي براي هواي  Rvو Rα کند و به هواي ورودي و خروجی اشاره می 2و 1 که زیرنویسهاي
 باشند و دماها در درجه مطلق هستند. خشک و آب می

 
 گیري  نتیجه

دست ه مصرف شده براي ب يو انرژ باشدمی C° 270با توجه به دماي خروجی دودکش که حدود
هاي مستقیم این گرما را به ورودي یک توان با استفاده از داکت و الینآوردن چنین گرما و حرارتی می

) سرمایش بیشتري را به 1(شکل  عدد ژنراتور چیلر جذبی متصل کرد که با برقرار کردن سیکل کارنو
توان از مستقیم انتقال داد تا هم از انرژي تلف شده در خروجی استک جلوگیري کرد وهم می ءاحیامدول 

 استفاده کرد. آب سردتري در مبدل حرارتی براي خنک کردن تجهیزات مکانیکی
 6توان از کن با محاسبات انجام شده میبه برجهاي خنک m3/h𝐫 2400این سیستم با ورودي آب  

ها و اتصاالت مناسب سیکل سرمایش را استفاده کرد که با انتخاب پمپ ton 1500عدد چیلر جذبی
 تشکیل داد و از اتالف انرژي جلوگیري بعمل آورد.

 .وات مصرفی است 200المپ  70می باشد که برابر با  kw   14برق مصرفی در این سیستم
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 تقدیر و تشکر
 ند.یدرا در تهیه این مقاله یاري رسان که بنده با تشکر از کلیه دوستان و همکاران گرامی
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