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 چکیده 

های تغییر شرایط محیط در هوای گرم و ایجاد شرایط مطلوب در محیط کار و زندگی، همواره از دغدغه

مخرب کلروفلوئور و  اتمصرف باالی انرژی و اثرعلت های تراکمی به بشر و محققین بوده است. سیستم

کمتر مورد های تبخیر مستقیم و غیرمستقیم سیستم نسبت به ،نها بر محیط زیست و الیه ازوکربن

های تا زمانی که شرایط دما و رطوبت محیط، امکان استفاده از سیستمبنابراین،  .اندقرار گرفتهاستفاده 

کولر تبخیری مستقیم یکی از پرکاربردترین  .در اولویت قرار دارند هااین سیستم ،تبخیری را فراهم کند

 تبخیری سرمایش سیستم کار طرز بررسی از پس مقاله این در ی سرمایشی در ایران است.هاسیستم

 گرفته قرار بررسی مورد مصرفی آب میزان و راندمان بر ورودی هوای دبی و پد ضخامت اثرات مستقیم،

 مصرفی آب میزان و راندمان ،پد ضخامت افزایش با که دهدمی نشان حاصل نتایج تحلیل و تجزیه. است

 .نداکرده پیدا افزایش آب مصرف و کاهش راندمان ،ورودی یهوا دبی افزایش با و افزایش

 مصرفی آب ورودی، هوای دبی پد، ضخامت تبخیری، سرمایش سیستمواژگان كلیدی: 
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 مقدمه  -1

 و بشر هایدغدغه از ههموار روزمره هایفعالیت و استراحت جهت مناسب شرایط ایجاد و گرم هوای در محیط شرایط تغییر

 کلروفلوئور مخرب اثر و انرژی باالی مصرف به توجه با تراکمی هایسیستم هدف، این به یافتن دست برای. است بوده محققین

 شرایط که زمانی تا و اندگرفته قرار غیرمستقیم و مستقیم تبخیری هایسیستم از تر پایین مقام در زیست محیط بر هاکربن و

 به منجر امر این و دارند قرار اولویت در هاسیستم این کند فراهم را تبخیری هایسیستم از استفاده امکان محیط ترطوب و دما

 .کرد اشاره زیر موارد به توانمی میان این در که است شده تبخیری هایسیستم زمینه در ایگسترده هایبررسی و تحقیقات

 جون، هایماه در محیط هوای رطوبت و دما به توجه با که کرد اشاره (Elmetenani et al,2011)همکاران و المتنانی تحقیق

 جهت آن از و محاسبه را سیستم از خروجی هوای رطوبت و دما تئوری، صورت به الجزایر، کشور بکار شهر در اگوست و جوالی

 .نمود استفاده سیستم راندمان تحلیل و تجزیه

 اسپری آب کامل تبخیر فرض با مستقیم تبخیری سرمایش سیستم یک برای را یانرژ و جرم انتقال (Zhang,1999)ژانگ

 .است کرده استخراج را خروجی نسبی رطوبت و خشک دمای روابط و داده قرار بررسی مورد  شده،

 آنها. پرداختند مستقیم تبخیری سرمایش سیستم ریاضی مدلسازی به (Camargo and Daniel,2005)دانیل و کامارگو

 .کند خنک را هوا تواندمی  7.4℃  تا سیستم این که کردند گزارش

 مستقیم تبخیری کنندهخنک که ایران از شهرهای برای( Heidarinejad and Bozorgmehr,2008)بزرگمهر و نژادحیدری

 محیط گرم یهوا. دادند پیشنهاد را غیرمستقیم/ مستقیم ایدومرحله تبخیری کنندهخنک کند،نمی فراهم را مناسبی شرایط

 کنندهخنکدر . شودمی مستقیم تبخیری کنندهخنک وارد غیرمستقیم، تبخیری کنندهخنک درون سرمایش پیش از بعد

 تراکم سیستم به نسبت پیشنهادی سیستم همچنین. یابدمی افزایش هوا رطوبت هوا، دمای کاهش بر عالوه مستقیم تبخیری

 .کند می مصرف کمتری برق معمولی بخار

 انتقال برای ساده ریاضی روابط تئوری بصورت انرژی، و جرم انتقال معادالت سازیساده با (Wu et al,2009)همکاران و وو

 هایمدلسازی نتایج. نمودند حل عددی صورت به و کرده استخراج مستقیم تبخیری سرمایش هایسیستم در رطوبت و حرارت

 مرطوب هوایی و آب شرایط در حرارتی آسایش ایجاد برای تنهایی به یریتبخ سرمایش از استفاده که است آن از حاکی عددی

 سایر با تلفیقی صورت به بایستی تبخیری سرمایش خاص، هایاقلیم در حرارتی آسایش ایجاد برای بنابراین. باشدنمی ممکن

 .شود گرفته بکار هاسیستم

 بینیپیش و آبی کولر یک طراحی برای کارآمد و هساد روش یک (Kachhwaha and Prabhakar,2010)پرباهکر و کاچوها

 شده محاسبه کولر برای کنندگیخنک حداکثر به دستیابی برای پد ارتفاع و ضخامت همچنین. دادند ارائه سیستم عملکرد

 .است

 یاضیر مدل یک و دادند قرار بررسی مورد را جرم و حرارت انتقال فرایند (Fouda and Melikyan,2011)ملکیان و فودا

 خشک دمای و پد ضخامت ورودی، هوای سرعت تأثیر و کندمی بیان را هوا  و آب بین در جرم و حرارت انتقال شامل که ساده

 .دادند قرار بررسی مورد تبخیری کولر سرمایش عملکرد روی بر ورودی هوا

-خنک بین مقایسه و تبخیری یهاکنندهخنک بهینه سیستم انتخاب برای (Farmahini et al,2012)همکاران و فرمهینی

 و آب مختلف شرایط در آزمایشی غیرمستقیم/مستقیم تبخیری هایکنندهخنک و غیرمستقیم مستقیم، تبخیری هایکننده

 مرطوب نیمه و گرم هوایی و آب شرایط برای مناسبی انتخاب غیرمستقیم/مستقیم تبخیری هایکنندهخنک. دادند انجام هوایی

 تبخیری هایکنندهخنک و معتدل و خشک هوایی و آب شرایط برای مستقیم تبخیری هایکنندهنکخ همچنین. باشدمی

 .دارند را کارایی بهترین گرم و خشک هوایی و آب برای غیرمستقیم

 و ورودی هوای دبی اثرات ادامه در و شودمی پرداخته مستقیم تبخیری سرمایش سیستم معرفی به ابتدا مقاله این در

 .گیردمی قرارد بررسی مورد آب مصرف و راندمان بر پد ضخامت

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 سیستم سرمایش تبخیری مستقیم -2
باشد. کولرهای آبی مرسوم همگی از این روش برای ترین روش سرمایش تبخیری در ایران میدر حال حاضر این روش پر کاربرد

شود، در روی یک بستر بزرگ آب عبور داده می کنند. در این روش در یک محفظه عایق، هوا ازخنک کردن محیط استفاده می

گیرد بنابراین تماس شود. آب گرما الزم برای تبخیر شدن را از هوا میاین صورت آب تبخیر شده و بخار آب وارد هوا می

ورود  یابد تا دیگر جایی برایگردد. این کار تا زمانی ادامه میمستقیم آب و هوا باعث خنک شدن هوای ورودی به محیط می

نشان داده شده  (1)رطوبت به هوا وجود نداشته باشد یا به اصطالح هوا اشباع شود. شماتیک این سیستم در شکل 

 .(Palmer,2002)است

 

 
 (Palmer,2002)عملکرد در نمودار سایکرومتریک نمایی از سرمایش تبخیری مستقیم و نحوه -(1شکل )

 

قی که رطوبت نسبی محیط باال باشد امکان اضافه کردن رطوبت به هوا بسیار محدودیت مهم این روش این است که در مناط

توان شود را حداکثر میکم یا در بعضی مواقع غیر ممکن است. به طور کلی دمای هوای که با روش تبخیری مستقیم خنک می

 (.Palmer,2002)تا دمای مرطوب آن هوا پایین آورد

 

 سازی ریاضیمدل -3

 یاضی سرمایش تبخیری مستقیمسازی رمدل -3-1

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

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

ماند. در سیستم سرمایش تبخیری، در صورتی باشد و دمای تر هوا و آنتالپی در طی فرایند ثابت باقی میتیک میاشباع آدیابا

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

 ضیات زیر در نظر گرفته شده است:شود. برای ساده کردن تحلیل انتقال حرارت و جرم فرمی

 شود.پد به صورت کامل و یکنواخت خیس می .1

 ماند.خواص حرارتی آب و هوا ثابت می .2

 عدد لوئیس برابر یک است. .3
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 تغییرات دما فقط در راستای جریان در نظر گرفته شده است. .7

 انتقال حرارت با محیط اطراف ناچیز است. .5

 شود.( محاسبه می1در راستای جریان از رابطه ) dxوا به وسیله پدی به اندازه بنابراین گرمای محسوس حذف شده جریان ه

(1)             . . .( ).x a p a wd G c dt hc t t dF     

اختالف دما  t گرمای مخصوص هوا، pc دبی جرمی هوا، aG میزان انتقال حرارت گرمای محسوس، x (1که در رابطه )

 برحسب درجه سانتیگراد،
ch  ،ضریب انتقال حرارت جابجایی

at  ،دمای هوای خشک
wt  دمای آب وF .مساحت سطح است 

dF ( محاسبه می2با استفاده از رابطه ):شود 

(2)                 . . .dF B H dx 
ر فاکتور مساحت خالص بر واحد حجم پد )که به جنس پد بستگی دارد (، عرض به ترتیب بیانگ Hو   ،B( 2که در ابطه )

 پد و ارتفاع  است.

 ( :1( در رابطه )2بنابراین با جایگذاری رابطه )

(3)              . . .( ). . . .x a p a wd G c dt hc t t B H dx     

 شود:( محاسبه می7دبی آب تبخیری به هوا از رابطه )

(7)              . .( ).w a m s adG G df h f f dF   

رطوبت مخصوص هوای  sfرطوبت مخصوص هوا و  afضریب انتقال جرم،  mhدبی آب تبخیری،   wG( 7که در رابطه )

 اشباع است.

 شود.( محاسبه می5بخیر آب از رابطه )بنابراین گرمایی نهان رسیده به هوا از طریق ت

(5)                      . . ( ).q w m s ad r dG r h f f dF    

 به ترتیب بیانگر گرمای نهان و گرمای نهان تبخیر است. rو  q( 5که در رابطه )

 :5براساس فرض 

(6)                        x qd d  

 یا 

(4)              .( ). .( ).c a w m s ah t t dF h f f dF   

و براساس فرض عدد لوئیس)
.

c

m p

h
le

h c
:برابر یک ) 

(8)                    c
p

m

h
c

h
 

 ( برابر است با:7( و )3شرط مرزی برای رابطه )

(9)                 1 1, ( 0)at t fa f x   

 آید.بدست می  x( ، رابطه تغییرات دما و رطوبت مخصوص در راستای 9( تا )3با حل رابطه ) 

(11)                    
1

. . . .
( ).exp( )

.

c
a s w

a p

h B H x
t t t t

G c


    

(11)                       1

. . . .
.( ).exp( )

.

p c
a s s

a p

c h B H x
f f t t

r G c


    

مدلسازی برای اینکه آنتالپی ثابت در نظر گرفته شده است  ایناشد در برطوبت مخصوص به روش دیگر نیز قابل محاسبه می

 ،توان با استفاده از رطوبت مخصوص و دمای ورودیآنتالپی هوا ورودی با آنتالپی هوا خروجی برابر است. بدین منظور می
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 ( محاسبه کرد.12آنتالپی ورودی را با رابطه )

(12)                   1 1 1. .(2501.3 1.82 )ph c t f t   

 از آنجا که
1 2h h :است رطوبت مخصوص هوای خروجی برابر است با 

(13)                2 2

2

2

( . )

(2501.3 1.82 )

ph c t
f

t





 

2t( قابل محاسبه است.11از رابطه ) 

 

 راندمان سیستم -3-2

 شود:ی( استفاده م17برای محاسبه راندمان سیستم از رابطه )

(17)                    , ,

,

a in a out

a in wb

t t

t t






 

,a int  ،که دمای هوای محیط بیرونwbt  دمای حباب تر محیط بیرون و,a outt باشد.دمای هوای خروجی از سیستم می 

 

 دبی آب مصرفی -3-3

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

 شود.( محاسبه می15آید. دبی آب مصرفی از رابطه )می

(15)                        2 1.( )awat G f f  

رطوبت مخصوص هوای ورودی و خروجی از سیستم سرمایش تبخیری  2f و 1fدبی جرمی هوا،  aG (15که در رابطه )

 مستقیم است.

 

 اعتبارسنجی -4

 
 نتایج اعتبار سنجی حل عددی سرمایش تبخیری مستقیم -1جدول 

 خطا

/% 
  دمای ورودی دمای خروجی

نتایج کد عددی  شماره

 ()حاضر

نتایج آزمایشگاهی 

 wu et)مرجع

al,2009)() 

 (حباب خشک) (دمای حباب تر)

75.0/7513 22.44 22.91 21.15 24.21 1 

15./7534 22.32 22.66 19.16 24.87 2 

7574/7571- 23.51 23.51 21.55 28.57 3 

7542/751 23.41 23.81 21.65 28.9 7 

1-/7523-  22.61 22.34 18.67 29.32 5 

752/757. 23.43 23.48 21.19 29.91 6 

151-/7541- 23.18 22.44 18.86 31.5 4 

75../7523 23.84 27.11 19.44 31.83 8 

1541/753. 24.21 24.61 27.69 31.51 9 

1521-/7532- 25.81 25.79 22.25 31.86 11 

 .  
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مقایسه شده است. در  (Wu et al,2009)حل عددی با نتایج آزمایشگاهی مرجع نتایجصحت نتایج بدست آمده به منظور ارزیابی 

و نتایج کد عددی  مربوط به مطالعه حاضر آورده شده است، که نتایج  (Wu et al,2009)نتایج آزمایشگاهی مرجع 1جدول 

 تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد.

 

 نتایج -.

اضر، عملکرد کولر تبخیری مستقیم، برای شرایط آب و هوایی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط آب در مقاله ح

 آورده شده است. 2و هوایی محیط و مشخصات پد تبخیری در بررسی حاضر در جدول 
 های ورودیداده -2جدول 

 ابعاد مقدار پارامتر

 گراددرجه سانتی 71 دمای هوا

 گرم بر کیلوگرم 11 رطوبت مخصوص

 پاسکال 111325 فشار اتمسفر

 متر 1.61 ارتفاع پد

 متر 1.335 عرض پد

 متر مربع بر متر مکعب 731.81 مساحت سطح خیس

 

 

 اثر ضخامت پد بر راندمان سیستم -1-.

 

 
 اثر ضخامت پد بر رو عملکرد سیستم -(2)شکل 

 

 راندمان پد ضخامت افزایش با شودمی مشاهده. است شده داده نشان سیستم عملکرد روی بر پد متضخا تأثیر (2) شکل در

 زمان مدت و حرارت انتقال سطح پد ضخامت افزایش با زیرا. )این افزایش به صورت خطی نیست(کندمی پیدا افزایش سیستم
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 در توانمی را پدیده این که شودمی پد به ورودی یهوا دمای بیشتر کاهش سبب که کندمی پیدا افزایش هوا و آب بین تماس

 .کندمی پیدا کاهش خروجی هوای دمای ضخامت افزایش با که کرد مشاهده (3) شکل

 

 
 اثر ضخامت پد بر دما خروجی سیستم سرمایش تبخیری -(3)شکل 

 

 اثر ضخامت بر آب مصرفی -2-.

 

 
 اثر ضخامت بر آب مصرفی -(4شکل )

 

پد میزان شود با افزایش ضخامت اثر تغییرات ضخامت پد بر میزان مصرف آب نشان داده شده است. مشاهده می (7)در شکل 

میزان تبخیر آب افزایش و سبب  ،کند. که به دلیل افزایش سطح انتقال حرارت بین آب و هوامیمصرف آب افزایش پیدا 

ت مخصوص عبور یک دبی ثابت از این پد با افزایش رطوب اشود. در نتیجه بش رطوبت مخصوص هوای خروجی از پد میافزای

 (5)افزایش ضخامت در شکل سکند. برای درک بهتر این موضوع نمودار رطوبت مخصوص براساپیدا می آب مصرفی افزایش
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کند که سبب افزایش میزان آب مخصوص افزایش پیدا میشود با افزایش ضخامت پد رطوبت آورده شده است که دیده می

 مصرفی است.

 

 
 اثر ضخامت بر رطوبت مخصوص -(.شکل)

 

 اثر دبی هوای ورودی بر راندمان -3-.

ا با کند زیرشود که با افزایش دبی هوای ورودی، دمای خروجی سیستم تبخیری کاهش پیدا میمشاهده می (6)در شکل 

یابد در نتیجه سبب افزایش دمای ورودی افزایش دبی هوای ورودی مدت زمان تبادل انتقال حرارت بین آب و هوا کاهش می

 شود.می

 
 اثر دبی هوا ورودی بر دمای خروجی سیستم -(1شکل)

خاطر این ه کند. که این کاهش راندمان بتم کاهش پیدا می(  راندمان سیس17با افزایش دمای خروجی از پد با توجه به رابطه )

کند و سبب افزایش دمای خروجی از سیستم و مدت زمان تبدیل گرمای محسوس به گرمای نهان کاهش پیدا می باشد کهمی
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دبی هوای  قابل مشاهده است و با افزایش (4)شود. که این کاهش راندمان در شکل به دنبال آن کاهش راندمان درسیستم می

 شود.کند و میزان این کاهش با افزایش دبی هوای ورودی کمتر میورودی راندمان کاهش پیدا می

 

 
 راندمان سیستم برحسب دبی هوای ورودی -(0شکل)

 

 اثر دبی هوای ورودی بر آب مصرفی -4-.

 

 
 بر حسب دبی هوای ورودیرطوبت مخصوص  -(1شکل)

 

کنید با افزایش  دبی رطوبت مخصوص هوای خروجی بر حسب دبی هوای ورودی آورده شده است. مشاهده می (8)در شکل 

کند که این کاهش به دلیل کاهش مدت زمان تماس بین آب و هوای ورودی، رطوبت مخصوص هوای خروجی کاهش پیدا می

آید که با  خیری در هوای خشک ورودی به سیستم است و این دیدگاه به وجود میهوا که نتیجه آن کاهش میزان آب تب

کنید با افزایش دبی هوای ورودی به مشاهده می (9)کند اما درشکل افزایش دبی هوا ورودی میزان آب مصرفی کاهش پیدا می
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که تأثیر افزایش دبی هوای بر کاهش  کند. این افزایش مصرف آب به دلیل این است سیستم میزان مصرف آب افزایش پیدا می

 رطوبت مخصوص هوای خروجی غالب است که نتیجه آن افزایش میزان مصرف آب سیستم سرمایش تبخیری است.

 

 
 میزان آب مصرفی بر حسب دبی هوای ورودی -(.شکل)

 

 نتیجه گیری -1
م سرمایش تبخیری مورد بررسی قرار گرفت. که نتایج کلی زیر حاصل در پژوهش حاضر عملکرد و میزان مصرف آب  سیست

 شد:

 که این افزایش به صورت خطی نیست با افزایش ضخامت پد راندمان سیستم تبخیری افزایش پیدا کرده است. 

 ان زمی 1.1به این شکل که در ضخامت  یابدبا افزایش ضخامت پد میزان آب مصرفی  سیستم تبخیری افزایش می

 . لیتر برثانیه است 9حدود  1.2 ولی در ضخامت ساعت رلیتر ب 6ف آب مصر

 کند.با افزایش دبی هوای ورودی به سیستم تبخیری راندمان سیستم تبخیری کاهش پیدا می 

 یابدمی افزایش مصرفی آب میزان تبخیری سیستم به ورودی هوای دبی افزایش با. 
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