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چکیده
یک مبدل انتقال جرم و حرارت جدید با ترکیب مزایای خنک کننده تبخیری غیر مستتتتقیم غیر فعال و رطوبت گیرفیلم مایع
پیشتتنداد شتتده استتت از نکات این طرح جدید میتوان به خنک کردن و رطوبت گیری هوای تولیدی به طور همزمان در یک
واحد ا شاره کرد شبیه سازی برای برر سی اثر ن سبت سرعت ها بر روی کارایی خنک کننده انجام شد م شاهده شد که دمای
هوای مح صول به پایین تر نقطه شبنم هوای ورودی کاهش یافته ا ست نتایج ن شان داد که دما و رطوبت هوای تولیدی واب سته
به نسبت سرعت هوای خروجی به هوای ورودی می باشد و هر چه سرعت هوای خروجی باالتر باشد دمای هوای تولیدی پایین
تر می اید
کلمات کلیدی :خنک کننده هوا  ،خنک کننده تبخیری  ،سرعت هوا ،انتقال حرارت و جرم

مقدمه
رشد سریع مصرف انرژی در جدان باعث نگرانیدای جدی در زمینهی کاهش منابع انرژی و تغییرات زیست محیطی ناشی از آن
شده ا ست این افزایش م صرف انرژی در سرتا سر جدان نا شی از مواردی از قبیل افزایش جمعیت جدان ،ر شد اقت صادی[،]1
توسعه شبکههای ارتباطی و تغییر در سبک زندگی ملتهای توسعه یافته است در دو دههی اخیر ،مصرف انرژی اولیه (سوخت
ف سیلی) جدان حدود %94و تولید دی اک سید کربن تقریباٌ %94افزایش یافته ا ست[ ]2با وجود اینکه برر سیهای اخیر از کاهش
1/1درصدی مصرف جدانی انرژی در سال 2004به دلیل رکود اقتصادی پیشبینی نشدهی جدانی گزارش میدهد ،ولی مصرف
انرژی در چندین کشور در حال توسعه ،مخصوصا در مناطقی از آسیا با رشد اقتصادی باال ،به شدت در حال افزایش است به
خاطر ر شد سریع جمعیت ،بدبود سرویس های ساختمانی و افزایش مدت زمانی که در داخل ساختمان های سپری می شود،
سدم م صرف انرژی در ساختمان ها در ک شورهای تو سعه یافته مثل ایاالت متحده آمریکا و اروپا ( بی شتر از 90%-20%از کل
انرژی مصرفی) از سدمی که برای بخشهای صنعت و حمل و نقل استفاده میشود پیشی گرفته است در سال  ،2009مصرف
انرژی ساختمانها در کشورهای اروپایی %43از کل انرژی محاسبه شده است ،یعنی بیشتر از مقادیر مربوط به صنعت( ) 22%و
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حمل و نقل) (42%در ا نگل ستان ،سدم م صرف انرژی ساختماندا %44بود که از متو سط مقدار اروپا نیز بی شتر ا ست ] [1در
کشورهای توسعه یافته ،انرژی مصرفی در سیستمدای گرمایش ،سرمایش و تدویه مطبوع %00 ،از انرژی مصرفی در ساختماندا و
%20از کل انرژی م صرفی را شامل می شود در ب سیاری از ک شورهای در حال تو سعه ،مثل چین ،به دلیل عایق کاری ضعیف،
ا ستفاده از سی ستمدای تدویه مطبوع ناکارا و تبدیل بازده پایین انرژی به گرما ،م صرف انرژی سی ستمدای تدویه مطبوع حدود
 %00-%30از انرژی م صرفی در ساختماندا را شامل می شود] [2در ایران م صرف انرژی در واحد های تجاری و خانگی حدود
90درصد کل میزان مصرف انرژی کشور است و براساس آمارههای ارائه شده به طور متوسط ساالنه  1.1درصد به میزان مصرف
انرژی اضافه شده است] [4برای برآورده کردن نیاز افزایش تجدیزات تدویه مطبوع بدون استفاده از سیستمدای متداول قدیمی
که مصرف انرژی الکتریکی باالیی دارند ،الزم است از سیستمهایی استفاده شود که نیاز به مبردهای آالینده ( )CFCندارند و با
منابع انرژی طبیعی و پاک کار میکنند یک نمونه از این سی ستم ها ،سی ستم های سرمایش تبخیری ا ست که از گرمای ندان
تبخیر آب استفاده میکنند مصرف انرژی در این سیستمها تندا % 20انرژی مصرفی سیستمهای تدویه مطبوع تراکمی -بخار
است و این معادل با کاهش 99درصدی دی اکسید کربن تولیده شده با سیستمهای تدویه مطبوع تراکمی -بخار میباشد یعنی
این سیستمهای سرمایشی انرژی کمتری مصرف میکنند و دوستدار محیط زیست هستند .
سرمایش تبخیری
سرمایش تبخیری بر مبنای یک اصل ساده استوار است :با تبخیرآب ،گرمای ندان تبخیر از آب و هوای اطراف جذب میشود
در نتیجه ،آب و هوا در این فرآیند خنک میشود ][9
در شکل  1فرآیند سرمایش تبخیری به طور طرحواره و در نمودار سایکرومتریک نشان داده است هوای گرم و خشک در حالت
1وارد کولر تبخیری شده و در آنجا به آن آب پاشیده میشود قسمتی از این آب با جذب گرما از جریان هوا تبخیر می شود در
نتیجه ،دمای جریان هوا کاهش و رطوبت آن افزایش مییابد (حالت  )2در حالت حدی ،هوا به صورت اشباع در حالت  2′از کولر
خارج میشود این کمترین دمایی است که با این فرآیند میتوان بدست آورد فرآیند سرمایش تبخیری با فرآیند اشباع آدیاباتیک
اساسا یکسان است زیرا انتقال گرما بین جریان هوا و اطراف معموال ناچیز است بنابراین ،فرآیند سرمایش تبخیری در نمودار
سایکرومتریک از خط دمای حباب خیس ثابت پیروی میکند[ ]9سیستمهای سرمایش تبخیری به سه گروه اصلی یعنی مستقیم،
غیرمستقیم و ترکیبی تقسیم بندی میشوند نحوی عملکرد هر کدام از این سیستمها در ادامه بیان شده است

شکل  :1سرمایش تبخیری
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سرمایش تبخیری مستقیم
در حال حاضر این روش پر کاربردترین روش سرمایش تبخیری در ایران است کولرهای آبی مرسوم همگی از این روش برای
خنک کردن محیط استفاده میکنند در این روش در یک محفظه بسته ،هوا از روی یک بستر بزرگ آب عبور داده میشود ،در
اینصورت آب تبخیر شده و بخار آب وارد هوا میشود آب گرمای الزم برای تبخیر شدن را از هوا میگیرد بنابراین تماس مستقیم
آب و هوا باعث خنک شدن هوای ورودی به محیط میگردد این کار تا زمانی ادامه مییابد تا دیگر جایی برای ورود رطوبت به
هوا وجود نداشته باشد یا به اصطالح هوا اشباع شود محدودیت مدم این روش این است که در مناطقی که رطوبت نسبی محیط
باال باشد امکان اضافه کردن رطوبت به هوا بسیار کم یا در بعضی مواقع غیر ممکن است به طور کلی دمای هوایی که با روش
تبخیری مستقیم خنک میشود را حداکثر میتوان تا دمای مرطوب آن هوا پایین آورد ]. [0

شکل  :2شماتیک سرمایش تبخیری مستقیم و نحوی عملکرد در نمودار][5

سرمایش تبخیری غیرمستقیم
در این روش دو نوع هوا وجود دارد هوای گرم اولیه که از فضای بیرون گرفته شده است این هوا باید خنک شود و به محیط
داخل وارد شود هوای ثانویه نیز هوای گرمی است که از محیط بیرون گرفته شده است اما پس از خنک شدن از سیستم خارج
میشود (به فضای اتاق وارد نمیشود)
به اینصورت که هوای ثانویه به روش مستقیم خنک میشود سپس هوای گرم اولیه در مبدل حرارتی ،بدون تماس مستقیم با
هوای ثانویه خنک شده و سپس وارد فضای اتاق میگردد نمایی کلی از این فرآیند در شکل  4نشان داده شده است][0
در روش غیر مستقیم هیچگونه رطوبتی به هوا اضافه نمیشود بنابراین استفاده از روش غیرمستقیم نسبت به روش مستقیم هوای
مطبوعتری را ایجاد میکند .
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شکل  :3شماتیک سرمایش تبخیری غیرمستقیم و نحوی عملکرد در نمودار][5

سرمایش تبخیری ترکیبی
این روش ترکیبی از دو روش قبل میباشد در این روش هوای اولیه که به صورت غیرمستقیم خنک شده بار دیگر به روش
مستقیم خنک میشود .همانطور که گفته شد حداقل دمای قابل حصول روش مستقیم ،دمای مرطوب هوای ورودی است ،در
واقع این روش با کاهش دمای مرطوب هوا ،دمای خروجی از سیستم سرمایشی را کاهش میدهد این فرآیند در شکل  9نشان
داده شده است][0
عمدهترین مزیت استفاده توامان از هر دو نوع سیستمهای سرمایشی به شکل مرکب ،دمای پایین هوای رفت ،قابلیت اطمینان
باال و ساعات آسایش بیشتر آن است مزیت دیگر آن ،مربوط به هزینه اولیه است که شامل هزینه نصب شبکه کانال شده و برای
واحد مرکب ارزانتر خواهد بود ،زیرا این سیستمها ،هوای خنککننده را تأمین کرده و به کانالهای کوچکتری احتیاج دارند .

شکل  : 4شماتیک سرمایش تبخیری ترکیبی و نحوی عملکرد در نمودار][5
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سرمایش تبخیری مستقیم فعال
در این نوع سیستم ها میزان مصرف انرژی برای راه اندازی و کارکرد آندا نسبتا زیاد میباشد از جمله سیستمهای سرمایش
تبخیری فعال میتوان به کولرهای آبی(قطرهای) ،کولرهای تبخیری اسلینگر ،کولرهای تبخیری با پد چرخان ،کولرهای تبخیری
با پد صلب اشاره کرد][1
سرمایش تبخیری غیرفعال
سیستمدای غیرفعال دارای فن نیستند و جریان هوا در آندا یا به صورت طبیعی و یا از طریق ترکیب با برخی سامانه های
دیگر نظیر دودکش خورشیدی ،بادگیر ،دیوار تدویه شونده و تأمین میگردد در این نوع سیستمها معموال بخش قابل توجدی
از انرژی مورد نیاز ،از منابع تجدیدپذیر تأمین میشود از جمله سیستمهای سرمایش تبخیری غیر فعال میتوان به سامانه پرده
آبی ،سرمایش با حفره خنککننده و دودکش خورشیدی ،دیوار سرمایش ،سرمایش با دو کلکتور خورشیدی ،بادگیر با سرمایش
تبخیری در گذشته ،بادگیر با سرمایش تبخیری مدرن اشاره کرد][3-4

روش حل مسئله:
-1
-2
-4
-9

برای حل معادالت انتقال حرارت و انتقات جرم به منظور ساده سازی فرضیات زیر در نظر گرفته شده است
جریان مایع و جریان گاز در حالت پایا و آرام می باشند
در سطح تماس هوا و آب شرایط تعادل ترمودینامیکی برقرار است
ضخامت فیلم فایلم در قسمت خشک کن ثابت می باشد
صرف نظر از نیروی شناوری
محیط شبیه سازی به منظور بررسی اثر سرعت هوای عبوری بر کارایی سرمایشی از محیط شبیه سازی ای که در شکل نشان
داده شده است ،استفاده شد
برای حل معادالت با استفاده از شرایط مرزی از نرم افزار  COMSOLاستفاده شده است که این نرم افزار بر پایه گسسته سازی
بر اساس روش المان محدود می باشد برای حل مسیله معادالت انتقال حرارت ،انتقال جرم جزء غلیظ و حالل به صورت معادالت
کوپل با هم حل شدند و برای حل همه معادالت با یکدیگر حل شدند شرایط مرزی در نظر گرفته شده برای حا مسیله در جدول
 1نشان داده شده است برای حل مسیله تمامی پارامتر ها را ثابت قرار داده و به بررسی نسبت سرعت هوا ( سرغت هوای خروجی
به هوای ورودی ) میپردازیم

شکل  :5محیط شبیه سازی
0
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جدول  :1شرایط مرزی
پارامترها

واحد

مقدار

طول کانال

1

متر

فضای بین کانال ها

.0..5

متر

طول فیلم مایع

.03

متر

ضخامت صفحه

.0...3

متر

ضخامت فیلم مایع

.0...5

متر

نتایج و بحث روی نتایج
میزان نستتبت ستترعت هوا در ستتیستتتم خنک کننده تبخیری یکی از مدمترین و پارامترهای تاثیر گزار در فرآیند می باشتتد در
نمودار  1تاثیر ن سبت سرعت هوای ورودی بر رطوبت و دمای هوا ن شان داده شده ا ست هوای ورودی هوایی خ شک با دمای
حباب  40درجه ئ ر شوبت  11گرم بر کیلوگرم در نظر گرفته شده ا ست طول الیه فیلم در خ شک کن برایر  0.2متر ا ست
سرعت هوای ورودی برای شبیه سازی  1متر بر ثانیه ثابت در نظر گرفته شده است در حالی که سرعت هوای خروجی از  0تا
 0.2متر بر ثانیه تغییر کرد
در حالتی که نسبت هوای خروجی به ورودی برابر صفر است ،خنک کننده تبدیل به یک رطوبت گیر می شود که هوای تولیدی
بدون اینکه از مزایای سی ستم خنک کننده تبخیری ا ستفاده کند کار می کند همان طور که در نمودار  1م شاهده می شود،
رطوبت هوای تولیدی از  11گرم به ازاء کیلوگرم به  4.21گرم به کیلوگرم کاهش یافته استتتت و همینطور به علت آزاد شتتتدن
حرارت در فرآیند رطوبت گیری دمای هوا از  40درجه ستتلستتیوس به  42.94افزایش یافته استتت با افزایش نستتبت ستترعت
خروجی به ورودی از  0به  0.2دمای هوای تولیدی به شدت از  42.94به  14.44در جه سل سیوس کاهش یافته ا ست که این
کاهش دما را میتوان ناشتتی از جذب بخار توستتط هوای خروجی می باشتتد و همینطور رطوبت هوا با افزایش ستترعت هوای
خروجی نیز کاعش یافته است

نمودار  :1تغییرات رطوبت و دمای جریان تولیدی بر اساس تغییر نسبت سرعت خروجی به ورودی
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نتیجهگیری
رشد سریع مصرف انرژی در جدان باعث نگرانیدای جدی در زمینهی کاهش منابع انرژی و تغییرات زیست محیطی ناشی از آن
شده است در حال حاضر این روش پر کاربردترین روش سرمایش تبخیری است که در این روش در آب تبخیر شده و بخار آب
وارد هوا میشود آب گرمای الزم برای تبخیر شدن را از هوا میگیرد بنابراین تماس مستقیم آب و هوا باعث خنک شدن هوای
ورودی به محیط می گردد در این پژوهش به برر سی اثر میزان ن سبت هوای خروجی به ورودی بر میزان رطوبت و دمای هوای
تولیدی برر سی شد که م شاهده شد با افزایش ن سبت و افزایش سرعت هوای خروجی دمای تولیدی از خنک کننده به شدت
کاهش می یابد ،و از دمای  42.49به  14درجه سلسیوس می رسد
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Abstract.A compact desiccant-evaporative HMX (heat and mass exchanger)
has been proposed by combining the benefits of the regenerative indirect
evaporative cooling and the liquid desiccant dehumidification. In this design, the
compact HMX was able to cool and dehumidify the product air simultaneously in
a single unit. Simulations were performed to study the effect of air velocity ratio
on the HMX's performance, the temperature of the product air could be reduced
below the dew-point temperature of intake air. Simulation results showed that the
outlet temperature and humidity of the product air was affected by the workingto-intake air flow rate ratio of the product air. And as the working flow rate
increase the temperatures of product flow reduces.
Keywords: Air cooler, Evaporative cooling system, air velocity, Heat and
mass transfer.
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