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سومین همایش بین المللی چیلر و برج خنک کن ایران
8 تیرماه 1391

مقدمه:
شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا، به عنوان یکی از شرکت های پیشرو 
بین المللی  برگزاری همایش های تخصصی، سومین همایش  در زمینه 
چیلر و برج خنک کن ایران را با مشارکت علمی شرکت های مهندسین 
کار و اندیشه ابارا، تهویه ویونا، آریابنیز و ... در کنار برخی از نخبگان 
برج  و  چیلر  عالقمندان  و  اساتید  پژوهشگران،  دانشگاهي،  و  صنعتي 
خنک کن در 8 تیرماه 1391 در مرکز همایشهای صدا و سیما تهران 
فني،  دانش  میتوان گسترش  را  همایش  این  کلی  نمود. هدف  برگزار 
ارائه دستاوردهاي متخصصین صنعتي و دانشگاهي  اعتالي تحقیقات، 
و ایجاد محیطي براي تبادل اطالعات علمي و تجارب صنعتي دانست. 
این همایش شامل بخش هاي متنوعي از جمله ارائه مقاالت، برگزاري 
و دستاوردهاي صنعتي  آموزشي  پاسخ، کارگاه هاي  و  جلسات پرسش 

می باشد. 

مخاطبین همایش:
از مهمترین نکات قابل تامل در این همایش آن است که صرفا جنبه های 
کاربردی سرمایش منازل و اماکن تجاری چیلر مورد بحث قرار نگرفته 
و کاربردهایی همچون خنک کردن هوای ورودی به توربین�های گازی 
نیروگاه�های تولید برق و توربوکمپرسورهای ایستگاه های تقویت فشار 
به  این همایش صرفا   ، بیان دیگر  به  ... مورد بحث قرار گرفت.  گاز و 
به طور  را  انرژی  و  نفت  و صنایع  نکرده  بسنده  مطبوع  تهویه  صنعت 

گسترده ای پوشش داد.

محورهای همایش:
صورتبندي هاي فرایندي چیلرها و برج هاي خنک کن و کاربردهاي آن ها ◄
کنترل فرآیند برج هاي خنک کن و چیلرها و ادوات ابزار دقیقي مرتبط ◄
و  ◄ با چیلرها  عملیات شیمیایي و سیستم هاي تصفیه آب مرتبط 

برج هاي خنک کن 
جایگاه انرژی خورشیدی در تامین انرژی چیلرهای جذبی ◄
توجهات ویژه در عملیات و نگهداشت چیلرها و برج هاي خنک کن ◄
خرید و انتخاب برج هاي خنک کن و چیلر ◄
خوردگي در چیلرها و برج هاي خنک کن  ◄
شامل  ◄ انرژي  مصرف  در  جویي  صرفه  و  کن  خنک  برج  چیلر، 

مدیریت انرژي و دما 
دستگاه ها و اجزاي فرعي مرتبط با برج هاي خنک کن ◄
جرم گرفتگي چیلرها و برج هاي خنک کن و روش هاي جلوگیري از آن ◄
ایمني در عملیات چیلر و برج هاي خنک کن  ◄
فرصت های افزایش بازدهی به هنگام طراحی و راهبری چیلرها و  ◄

برج هاي خنک کن
روشهاي جدید طراحي و معرفي نرم افزارهاي طراحي چیلر و برج  ◄

خنک کن
شبیه سازي چیلرها و برجهاي خنک کن و تخمین بازده و معرفي  ◄

نرم افزارهاي مربوطه
عملیات چیلرها و برج هاي خنک کن در مناطق مختلف آب و هوایي  ◄
متالورژي و ساخت چیلرها و برج هاي خنک کن  ◄
روش هاي تخمین هزینه و اقتصاد مهندسي سیستم هاي چیلر و  ◄

برج خنک کن 

معرفی همایش



تعمیرات چیلرها و برجهاي خنک کن و رفع عیب آن ها  ◄
آزمایشات مختلف مرتبط با چیلرها و برج هاي خنک کن  ◄
پیشرفت هاي حاصل شده در طراحي و ساخت چیلرها و برج هاي  ◄

خنک کن
سیستم هاي تصفیه آب برج هاي خنک کن ◄
فونداسیون و پیاده سازي زیرساخت ها و سازه ها مرتبط با احداث  ◄

برج هاي خنک کن
روش هاي پیشرفته جلوگیري از مشکالت فرآیندي  ◄
سیستم هاي توزیع آب در برج هاي خنک کن ◄
با عملیات و کاربرد برج هاي  ◄ ارتباط  توجهات زیست محیطي در 

خنک کن
طراحی چیلر و برج خنک کن با هدف ایجاد سهولت در عملیات  ◄

ساخت و تعمیرونگهداری

مقاالت:
از بین مقاالت ارسالی به دبیرخانه سومین دوره همایش، از نظر داوران 
همایش حدود بیست مقاله مورد پذیرش قرار گرفت. در این شماره از 
نشریه، چکیده مقاالت سه همایش گذشته آورده شده و مقاالت کامل 

به مرور زمان در نشریه چیلر و برج خنک کن به چاپ خواهد رسید.

جلسات پرسش و پاسخ:
صنعت  اندرکار  دست  شرکت های  توسط  آموزشی  کارگاه های  تمامی 
چیلر و برج خنک کن برگزار گردید. پس از هر کارگاه آموزشی، حاضرین 

پرسش های خود را مطرح و سخنران پاسخگو بودند. 

سخن پایانی: 
برخود واجب میدانیم از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در طول 
هرچه  برگزاری  در  خود  معنوی  و  مالی  حمایت  با  گذشته  سال  یک 
پربارتر سومین همایش بین المللی چیلر و برج خنک کن یاری رسان 
دبیرخانه همایش بودند، صمیمانه ترین تشکرات را به عمل آوریم. امید 
تخصصی  همایش  این  دوره  چهارمین   ،1392 سال  تیرماه  در  است 
پربارتر از دوره های پیشین آن برگزار گردد که از هم اکنون امید به 

همیاری شما عزیزان داریم. 

تماس با دبیرخانه همایش:
تلفن: 88671679 - 021
فکس: 88671680 - 021

همراه: 09197556424
www.tasisatconf.ir :وب

info@tasisatconf.ir :ایمیل

3



نشریه تخصصی چیلر و برج خنک کن ، به تهیه فهرستی از فعالین صنعت چیلر و برج خنک کن اقدام نموده است. در این 
خصوص موارد زیر به عرض می رسد:

1 – با عرض پوزش از ش��رکت هایی که نام و س��ایر مشخصاتشان در این فهرست آورده نشده است، خواهشمند است با دفتر 
نشریه تماس حاصل فرمایند.

2 – فهرست فوق به همت نشریه چیلر و برج خنک کن تهیه شده و در صورت کپی برداری و چاپ این فهرست توسط سایر 
نشریات هیچگونه مسوولیتی متوجه نشریه نخواهد بود.

3 – بسیاری از شرکت های حاضر در لیست، عالوه بر فعالیت در چیلر و برج خنک کن در بخش های صنعتی دیگری نیز فعال 
می باشند. اما با توجه به موضوعیت همایش، صرفا فعالیت آن ها در بخش چیلر و برج خنک کن مالک قرار گرفته است.

4 – شرکت های حاضر در لیست در صورت داشتن هرگونه اصالحیه در خصوص مشخصات چاپ شده، می توانند با دفتر نشریه 
تماس حاصل فرمایند.

5 – ترتیب شرکت های لیست صرفا بر اساس حروف الفبای فارسی تنظیم گردیده است. 

فهرست فعالین صنعت چیلر و برج خنک کن

شماره فکس شماره تلفن فعالیت نام شرکت

88809886 88809992 سازنده برج خنک کن اتمسفر

)0256( 5253380-85 )0228( 3185020-22 سازنده چیلر و برج خنک کن آذر نسیم

44608028 44441352 - 62 نماینده رسمی چیلرهای تراکمی آرماکو کوهیار

88737865 88542702 – 4 نماینده محصوالت براد در ایران آرمان سرنا

0511 - 7288179 0511 – 7288177 سازنده برج خنک کننده فایبرگالس آرمان صنعت

88347471 88347470 – 1 سازنده برج خنک کن فایبرگالس آریا بنیز

0311 - 7886006 0311 – 7886001 – 5 سازنده چیلر و برج خنک کن اصفهان دما

22222609 22274635 تولید و تامین انواع چیلر و برج خنک کن اطلس تهویه پارس

88723747 88556647 - 8 واردکننده چیلرهای جذبی آناهید آذر

0511 - 2403699 0511 – 8431218 سازنده برج های خنک کن فایبرگالس برودتی پارس

88838188 88826073 سازنده چیلر و برج خنک کن برودتی حرارتی نیک

22043774 09121885787 سازنده برج خنک کن پارس اهداف

88680233 88682244 سازنده چیلرهای مرحله ای پارس تکنیک

22222623 22911850 عرضه کننده چیلر و برج خنک کن پاسارگاد صبا
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0511 - 2605627 0511 - 2605611 سازنده برج خنک کن فایبرگالس پرتوآبگرد پارس

22004622 22610620 سازنده برج خنک کن فایبرگالس، نماینده چیلر جذبی 
سامسونگ کره جنوبی پرتوآبگردان

22269313 22222490 نماینده چیلرهای جذبی هیتاچی، یازاکی و ... تهویه نیا

44545276 44545270 - 4 سازنده چیلر و برج خنک کن تبادل کار

88731228 88765888 نماینده اتحصاری چیلرهای LG در ایران تجارت ایرانیان

77515497 77515497 دارنده فروش رسمی محصوالت کریر در ایران تجهیز گران

88526010 88526010 سازنده چیلر و برج خنک کن    تهویه سام 

22821959 22821950 نماینده چیلرهای مک کوی در ایران تهران آسای

77349197 77335544 سازنده چیلر و برج خنک کن تهران مبدل

88823714 88823296 سازنده انواع چیلر و برج خنک کن تهویه

777535403 77535403 سازنده چیلر و برج خنک کن تهویه آرا

88273342 88262299 سازنده چیلر و برج خنک کن تهویه دماوند

22254054 22908523 – 4 نماینده چیلرهای ال جی تهویه گلدیران

66371871 66371871 - 2 سازنده برج خنک کن تهویه و تبرید سار آفرین

77356359 77349741 سازنده چیلرهای جذبی تهویه ویونا )سیس(

44271287 44271287 سازنده برج خنک کن توان صنعت آبران

88833958 88300003 سازنده چیلر و برج خنک کن داتیس کار

88676187 88676190 نماینده چیلرهای ساکورا در ایران داما آریا

22367550 22371602 سازنده چیلر و برج خنک کن دی تهویه

22469745 222469746 سازنده چیلرهای جذبی زهش

0511 - 2673681 09153053154 سازنده برج خنک کننده فایبرگالس ساحل سرما آوران شرق

88674359 88879605 سازنده انواع چیلر و برج خنک کن سارابان

77508200 77538301 - 7 سازنده چیلر و برج خنک کن ساران

26212707 26212653 نماینده چیلرهای جذبی ساراوان

88046930 88046921 تولید کننده چیلر تراکمی و برج خنک کن ساراول

88715250 88712491 بزرگترین تولیدکننده چیلرهای جذبی در خاورمیانه ساری پویا

88034440 88030691 - 2 سازنده انواع چیلر و برج خنک کن سبالن گستر تهویه

66361426 66361425 سازنده چیلر و برج خنک کن سپند تهویه

0511 - 6087261 09156009038 سازنده برج خنک کننده فایبرگالس سرداب مشهد

88762033 88762031 سازنده چیلر و برج خنک کن سرما آفرین

55482514 55381851 سازنده برج های خنک کن فایبرگالس سرما ساحل صدف

5



22924029 22924029 نماینده چیلرهای جذبی سنچوری کره جنوبی و برج خنک 
کن کیمکو سرماسازان جام جم

 0511 – 7654677 0511 - 7657485 نماینده چیلرهای کلیما ونتا ایتالیا در ایران سرو آرمان

0262 - 3683955 0262 – 3683955 سازنده برج خنک کن فایبرگالس سیاالن تهویه

0262 - 3583141 0262 - 3583513 سازنده برج خنک کننده فایبرگالس شایان سازه

66703486 66704158 - 9 سازنده برج خنک کن صافیاد

66901908 66901907 تولید تجهیزات جانبی برج های خنک کننده، تولید انواع 
پکینگ صنایع آبزیان نیل پارس

)0292( 3425436 )0292( 3425434 – 6 سازنده چیلر صنایع برودتی هادی

88516398 88767319 طراحی و تولید برج های خنک کننده صنعتی، تولید انواع 
پکینگ صنایع پایدار

33915453 33111982 سازنده چیلرهای صنعتی صنعت سرد

88271149 88272638 سازنده برج خنک کن فایبرگالس صنعت گستر آبگرد

33167420 09125376536 سازنده برج خنک کننده و قطعات جانبی صنعتی دلتاتی

22675181 22693858 خدمات فنی محلول لیتیوم بروماید چیلرهای جذبی عصر کیمیاگران کاوش

22730607 22730607 سازنده برج خنک کن فایبرگالس عصر گستره آبشار

88876961 - 5 88876961 - 5 سازنده چیلر و برج خنک کن عمران تهویه

77538724 77509968 سازنده برج خنک کن فایبرگالس فایبرسازان

88831066 88140818 – 20 سازنده برج خنک کننده فایبرگالس فراگردان پویا

0861 - 4132584 0861 – 4132581 سازنده چیلر و برج خنک کن فرم دما

0261 - 2532111 0261 – 2539888 سازنده برج خنک کننده فایبرگالس کاسپین تهویه

88329978 88329979 سازنده برج خنک کن فایبرگالس مکش و دهش

22015972 22011127 سازنده چیلر مل تک

88304147 88300801 تولیدکننده چیلرهای جذبی و تراکمی مهراصل

66928339 66903533 سازنده انواع چیلر و برج خنک کن مهکوه تهویه

88881599 88880292 نماینده رسمی چیلر و برج خنک کن ابارا در ایران مهندسین کار و اندیشه 
ابارا

88437876 88444209 نماینده چیلرهای جذبی یونیکولد کره جنوبی در ایران هو اسپاس

66804635 66804634 سازنده برج خنک کن فایبر گالس هوارام

88787962 88203935 نماینده چیلر و مینی چیلر لینوکس هواران پویش

88754911 88754910 سازنده انواع چیلر و برج خنک کن هواساز

77458252 77808066 نماینده چیلرهای تویو ژاپن در ایران واال اندیشان وطن

)0229( 4585079 )0229( 4585657 – 8 سازنده انواع چیلر و برج خنک کن یکتا تهویه اروند

22280752 26131214 – 7 چیلرهای گاز سوز و مینی چیلر یورک یورک تهران
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فهرست مقاالت سومین همایش چیلر و برج خنک کن

معرفی همایش
فهرست فعالین صنعت چیلر و برج خنک کن

بررسي دو پدیده رسوب و خوردگي در برج خنک کننده و کنترل آن در یک نمونه موردي صنعتي
طراحی چرخ دسیکنت برای کنترل دمای حباب تر، جهت بهبود عملکرد  برج خنک کن در شهر اهواز

نگلریا فاولری, میکروارگانیسم بیماری زا در برج خنک کن
بررسی دالیل ایجاد کریستالیزاسیون و راهکارهای برطرف کردن آن در چیلرهای جذبی

کارایی کندانسورهای متفاوت در عملکرد سیستم جذبی خورشیدی یک اثره لیتیم_ بروماید
ASPEN شبیه سازی و تحلیل چیلر جذبی با استفاده از نرم افزار

طراحی حرارتی برج خنک کن
راهکارهای افزایش بازدهی سیستم خنک کن در نیروگاه های حرارتی از طریق مدلسازی در یک واحد نیروگاه بخاری 200 مگاواتی

صرفه جویی آب در برج های خنک کن
طراحی و آنالیز انرژتیک و اکسرژتیک سیستم بازیافت آب با فیلتر فلزی از هوای اشباع خروجی تنوره برج خنک کن تر

بررسی نقش برج خنک کن در سیستم های چیلر جذبی خورشیدی
شناسایی برخی زیست توده های موجود در برج خنک کن و راه مقابله با آن ها

ارزیابي عملکرد ماده شیمیایي Energy 8503 جهت بهسازي آب برج هاي خنک کننده با استفاده از واحد پیشتاز ساخته شده
بررسی تاثیر هم افزایی اسیدهای آلی فسفونیک و روی در عملکرد بازدارندگی خوردگی در برج های خنک کننده و نقش بازرسی مستمر

تاثیر تزریق موادشیمیایي در کنترل میزان رسوب و جلبک برجهاي خنک کننده مجتمع گاز و گاز مایع 900 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران 
بهبود عملکرد حرارتی برج های خنک کننده مرطوب جریان متقابل با انتخاب یک پکینگ مناسب
بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر هزینه های جاری چیلرهای جذبی گازسوز و تراکمی آپارتمانی

عملّیات ازون افزایي در برج هاي خنک کننده فّناوري جدید ذخیره ي آب و انرژي براي کاهش هزینه هاي عملّیات برج هاي خنک کننده

آنالیز پینچ و استفاده از برج خنک کننده در کمینه سازي مصرف آب
 KSC بررسی احتمال استفاده از چیلرهای جذبی شعله مستقیم و چیلرهای خورشیدی در شرکت فوالد خوزستان

روش های افزایش راندمان سیستم برج خنک کن کمکي در نیروگاه شازند
مهندسی احداث تاالب مصنوعی و اثر آن بر مدیریت آلودگی های ناشی از برج خنک کن و تصفیه آلودگی 

مقایسه اقتصادی و آماری در دو نوع از دستگاه های سرمایشی گاز سوز وشعله مستقیم  )چیلرهای جذبی و تراکمی(
طرحی برای افزایش راندمان برج های خنک کن خشک

بررسي یکپارچگي و ارائه منحني تغییرات نیرو نشست شمع بتني پروژه برج خنک کننده پتروشیمي فجر
حفاظت کاتدیک از برج های سهمی نیروگاه

طراحي و ساخت کوپلینگ هیدرولیکي با ظرفیت انتقال 160 کیلو وات جهت راه اندازي نرم و آرام
بهینه سازی و شبیه سازی سیستم تبرید جذبی)لیتیوم بروماید-آب،تک اثره(

رسوب زدایي برج هاي خنک کننده
مدلسازی همزمان انتقال جرم و حرارت فرایند تبخیر فیلم مایع ریزان بر روي یک صفحه عمودی متخلخل در برج هاي خنک کننده

بهبود کنترل شیمیایی در برج های خنک کن تر با استفاده از سیستم شبیه ساز
آنالیز انرژتیک و اکسرژتیک سیکل های تبرید تراکمی و جذبی بخار

مقایسه فني و اقتصادي چیلرهای شعله مستقیم با ظرفیت 404 تن تبرید و حافظت از خوردگی در این چیلرها
Cu-Ni خوردگی در لوله های برج های خنک کننده ساخته شده از آلیاژ

مدلسازي حذف سختي آب مورد نیاز برج هاي خنک کننده
روش های برطرف کردن کریستالیزاسیون در چیلرهای جذبی

استفاده بهینه از انرژی خورشید در سیستم های تهویه مطبوع خورشیدی، درجهت تامین فرآیند سرماسازی وتهویه ساختمان
بهینه سازي دو هدفه سیکل توربین گاز با خنک کاري هواي ورودي توسط چیلر جذبي

V94,2 بررسي فني استفاده از چیلر جذبي  جهت افزایش راندمان و توان خروجي توربین گازي
تهیه آب مصرفی برج های خنک کننده پتروشیمی مبین

بهینه سازی چیلرهای جذبی به کمک شبکه ی عصبی پرسپترون
بررسي تامین آب تغذیه برجهاي خنک کننده شرکت پتروشیمي شهید تندگویان با استفاده از واحد پیشتاز ساخته شده در واحد تصفیه پساب
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بررسي دو پدیده رسوب و خوردگي در برج خنک کننده و کنترل آن در یک نمونه موردي صنعتي

 افشین رزمجویي: کارشناس ارشد مهندسي شیمي

 محمود نصیري: کارشناس ارشد مهندسي نفت

 محمد نجفي: کارشناس ارشد مهندسي نفت

شرکت بهره برداري نفت و گاز جنوبي، منطقه عملیاتي آغار و داالن

برج هاي خنک کننده از جمله مهمترین تجهیزات موجود در صنایع نفت مي باش��ند. بس��یاري از تجهیزات و فرایندها براي کار نیازمند 
خنک کاري هستند و عمده سیال موجود براي این کار در صنعت، آب است. وظیفه خنک کردن آب به عهده برج خنک کننده است. در 
این بین مشکالت مختلفي از جمله مشکل رسوب و همچنین پدیده خوردگي  در برج اتفاق مي افتد. این مقاله به بررسي علل و عوامل 
رسوب و خوردگي و تشریح و تعریف انواع آنان در برج خنک کننده مي پردازد. در صنایع بزرگ از جمله صنعت نفت هزینه زیادي براي 
حذف این دو پدیده و عوامل مخرب ناشي از آن پرداخته مي شود. بنابراین سعي در کم کردن و یا از بین بردن علل و عوامل آن ها بسیار 
مفید خواهد بود. همچنین به بررسي پرکن  ها در برج و توصیف انواع آن با ذکر مزایا و معایب آنان پرداخته و در نهایت با استفاده از یک 
نمونه موردي  به بررسي غلظت هاي آالینده  و عوامل خوردگي در برج مي پردازیم و با نرم افزار Aspen Water شبکه ایي براي نمونه 
موردي گفته شده ارائه مي کنیم. این سیستم بر اساس تلفیق معادالت غیرخطي به-دست آمده از انتگراسیون  جرمي بوده و شبکه ارائه 
شده با توجه به کنترل میزان آالینده در برج، میزان آب مصرفي و پساب تولیدي در برج را نیز کاهش مي دهد. نتایج و تحلیل به دست 

آمده این موضوع را نشان مي دهد.

کلمات کلیدي: برج خنک کننده، رسوب، خوردگي، پرکن، زیرآب .
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طراحی چرخ دسیکنت برای کنترل دمای حباب تر، جهت بهبود عملکرد 
برج خنک کن در شهر اهواز

  علی چیت سازان: دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز 

  سالم بعنونی: استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز

  محمد رضا صفاریان: استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز

برج های خنک کننده تر، معموال در ش��رایط آب  هوایی گرم و خش��ک با طیف محدودی از دمای حباب تر، طراحی میشوند. اما بسیاری از 
برج های خنک کن درش��رایط آب و هوایی، با تنوع زیادی از دمای حباب مرطوب به کار می روند که به ش��دت بر عملکرد حرارتی آنها تاثیر 
می گذارد. شهر اهواز به دلیل نزدیکی آن به خلیج فارس دارای تغییرات زیاد دمای حباب مرطوب می باشد. در مطالعه انجام شده، مشخصات 
طراحی یک برج خنک کننده در شرایط آب و هوایی شهر اهواز در نظر گرفته شده است سپس داده های تجربی دمای آب خروجی در دمای 
حباب مرطوب خارج از طراحی بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که با افزایش دمای حباب مرطوب و در شرایط خارج از طراحی، دمای 
آب خروجی از برج  تا حدود 2/8 درجه سانتیگراد افزایش می یابد که این افزایش بر عملکرد برج تاثیر قابل مالحظه ای می گذارد. به منظور 
کنترل دمای حباب مرطوب شهر اهواز، با استفاده از روابط مربوط به دما و رطوبت مطلق هوای خروجی از چرخ دسیکنت، تاثیر کاربرد آن 
همراه با یک مبدل حرارتی بر روی کاهش دمای حباب مرطوب خروجی از مبدل حرارتی مورد بررسی قرار می گیرد و پارامترهای بهینه و 
کمترین دمای حباب مرطوب هوای خروجی از مبدل حرارتی انتخاب می شود. برای به دست آوردن دمای حباب مرطوب از یک مدل ریاضی 

که بیانگر خواص فیزیکی هوا است استفاده شده است.

 کلمات کلیدی: برج خنک کننده تر، چرخ دسیکنت، دمای حباب تر، بهینه سازی
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نگلریا فاولری, میکروارگانیسم بیماری زا در برج خنک کن

 عالیه چنگیزی: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، باشگاه پژوهشگران جوان، اهواز، ایران

چیلرها و برج های خنک کن میزبان جانوران میکروسکوپی زیادی هستند. یکی از این موجودات Naegleria fowleri نام دارد. نگلریا 
فاولری، آمیب آزادزی است که، در آب های راکد و خاک زندگی می کند. این موجود یک آمیب واقعي نبوده، اما مانند آمیب هاي واقعي 
از میکروب هاي آغازیان محسوب مي شود. عامل مننگوآنسفالیت اولیه مغزی  است. دکتر "فاولر و کاتلر برای اولین بار بیماری های انسانی 
ناشی از amebo، تاژکدار در استرالیا را در سال 1965 کشف کردند.  trophozoite مرحله عفونی آمیب است. در شرایط نامطلوب 
N. fowleri کیس��ت تش��کیل می دهد. اگر به هر طریقی وارد حفره های بینی انسان ش��وند می توانند به مرحله تروفوزوئیت برگشته و 
درون بدن به عفونت تبدیل ش��وند. کیس��ت ها و  تروفوزوئیت ها می توانند از طریق حفره های هوایی بینی به بدن انس��ان وارد شوند که 
معموال ورود آنها مربوط به فعالیت انس��ان )ش��نا( در آب اس��ت. دوره بین تماس اولیه با پاتوژن N. fowleri  و شروع عالئم بالینی از 
2 – 3 روز تا 7 – 15 روز متفاوت می باشد. پیشرفت بیماری شدید و سریع شده و بیمار طی یک دوره 3-7 روز به حالت کما و تشنج 
می رود. PAM در نهایت به مرگ ختم میشود )98 درصد(. به طور متوسط تنها یک هفته پس از ظهور اولین عالئم، بیمار خواهد مرد. 
با توجه به معرفی این آمیب و خطری که از جانب آن انس��ان را تهدید می کند، توجه به این موارد ضروری می باش��د : 1. نمونه برداری 
و شناس��ایی میکرو ارگانیس��مهای موجود در آب خروجی از برج خنک کن 2. انجام آزمایش های شناسایی و کشف این آمیب در منابع 
آبی نزدیک به خروجی آب برج خنک کن 3. آگاهی دادن به مردمی که در نزدیکی صنایع زندگی میکنند، جهت جلوگیری از ش��نا و 

یا استفاده از منبع آب آلوده به این آمیب. 

کلمات کلیدی : Naegleria fowleri-آمیب-بیماری-برج خنک کن
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بررسی دالیل ایجاد کریستالیزاسیون و راهکارهای برطرف کردن آن در چیلرهای جذبی

  وحید رضایی، مرتضی ورمزیار، حامد خندان پور، مهران خاکی، احسان ناجی

دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی

در چیلرهای جذبی از لیتیوم بروماید به عنوان جاذب اس��تفاده می ش��ود. وقتی که دمای محلول لیتیوم بروماید در نمودار تعادل زیر خط 
کریستالیزاسیون افت می کند، لیتیوم بروماید در غلظت ثابت شروع به یخ زدن می کند. لیتیوم بروماید خالص به شکل کریستال های نمک 
است. اکنون چیلرهای جذبی در ناحیه ای دور از خط کریستالیزاسیون طراحی می شوند و همچنین تجهیزاتی در چیلر وجود دارد،که اجازه 
وقوع کریستالیزاسیون به چیلر جذبی نمی دهد. مواردی که کریستالیزاسیون اتفاق می افتد: وقتی که سیستم در بار کامل کار می کند، همچنین 
دمای برج خنک کن کم باشد، ممکن است، دمای محلول زیر خط کریستالیزاسیون برود و کریستالیزاسیون در چیلر اتفاق بیفتد. اگر دمای 
محلول غلیظ در مبدل حرارتی کاهش یابد احتمال وقوع کریستالیزاسیون وجود دارد. سازندگان با ساخت تجهیزاتی در چیلرهای جذبی امکان 

وقوع کریستالیزاسیون را کاهش داده اند.

کلمات کلیدی:کریستالیزاسیون، چیلر جذبی، لیتیوم بروماید
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کارایی کندانسورهای متفاوت در عملکرد سیستم جذبی خورشیدی یک اثره لیتیم_ بروماید

 الهام شکوهیان: کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک، دانشگاه باهنر کرمان

 نسرین امینی زاده: استایار، دانشگاه صنعتی سیرجان، بخش مهندسي مکانیک

باتوجه به بحران انرژي در س��ال هاي اخیر به ویژه در فصل تابس��تان و محدود بودن منابع س��وختی و آالیندگی آنها، انرژي خورشیدي 
از منابعی اس��ت، که امروزه بس��یار مورد توجه قرار گرفته اس��ت. باتوجه به انرژي دریافتی قابل مالحظه ي زمین از خورش��ید می توان 
با بهره گیري مناس��ب از این انرژي در سیس��تم هاي تبرید بار س��رمایي مورد نیاز خانه را در فصل تابس��تان تامین کنیم. در این مقاله، 
به منظور بررس��ي سیس��تم هاي انرژي نو، به مطالعه و تحلیل عددي داده هاي خورش��یدي با استفاده از نرم افزارEES بر روی معادالت 
حاکم بر سیس��تم هاي انرژی خورش��یدی پرداخته شده است. عملکرد این سیستم به صورت جذبی- خورشیدی با در نظر گرفتن اثرات 
لیتیوم- بروماید به همراه کلکتور لوله خالء در نظر گرفته شده است. با استفاده از برنامه کامپیوتری که برای تک تک اجزاء سیستم و به 
تبع آن برای کل سیستم نوشته شده است عملکرد سیستم جذبی خورشیدی در شرایط یکسان حجم تانک ذخیره آب ثابت، مساحت 
س��طح کلکتور ثابت به ازای سیس��تم با نوع کندانسور متفاوت سیستم با کندانس��ور آبی و برج خنک کن و سیستم با کندانسور هوایی 
مورد بررس��ی قرار گرقته اس��ت. در این تحقیق مشخص ش��د. در یک سیستم با کندانسور آبی مدت زمان بیشتری از انرژی خورشیدی 

خورشیدی استفاده کرد.

کلمات کلیدي: سیستم جذبي خورشیدي، کلکتور لوله خالء، کنداسور 
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ASPEN شبیه سازی و تحلیل چیلر جذبی با استفاده از نرم افزار

  جهانفر خالقی نیا: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نور، گروه مهندسی مکانیک، مازندران، نور، ایران

  غالمرضا صالحی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، سیستم های انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران، ایران

  بهرام قربانی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، سیستم های انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران، ایران

  محمدحسین حامدی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران، ایران

استفاده از سیکلهای جذبی در فرایندهای مختلف شیمیایی رو به افزایش است و بدین دلیل شبیه سازی این سیکل در فرایندهای مختلف 
مورد نیاز است. در این مقاله سیکل جذبی یک و دو اثره با استفاده از نرم افزار شبیه ساز ASPEN با فرضیات خاصی انجام شده است و نتایج 
با نرم افزار EES مقایسه شده و نشان از صحت نتایج حل دارد. از پکیج حاصل میتوان در شبیه سازی و کوپلینگ با واحدهای تولید توان و 

حرارت و فرایندهای مختلف شیمیایی در جهت بهینه سازی فرایند و همچنین تولید توان در CHP استفاده نمود. 

کلمات کلیدی: چیلر جذبی، نرم افزار  ASPEN PLUS،  مخلوط آب / لیتیم برماید، نرم افزار EES، انتگراسیون حرارتی
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طراحی حرارتی برج خنک کن

 عباس امینی: کارشناس فنی شرکت صنایع سرما آفرین ایران

تئوری های زیادی از انتقال حرارت و جرم از سال های 1900 تا امروز برای محاسبه تجهیزات خنک شونده با آب بوجود آمده است. این 
روابط برای وسایل سرمایش با آب بخصوص برج خنک کننده می باشد. برج خنک کن به عنوان یک مبدل حرارتی است که آب از یک 
طرف آن و هوا از طرف دیگر به طور مستقیم با هم تماس می یابند. روش قابل قبولی برای تخمین دقیق سطح تماس آب با برج خنک 
کن وجود ندارد بنابراین معادله انتقال حرارت و ضریب انتقال حرارت را نمی توان به طور مستقیم از داده های آزمایشی و یا تئوری های 
موجود انتقال حرارت  به دست آورد. زیرا انتقال حرارت در دستگاه های تبخیری مانند برج خنک کن و کندانسورهای تبخیری توام با 

انتقال جرم است که تشخیص و پیش بینی این پدیده را با مشکل مواجه می کند. 
نتایج آزمایش های انجام گرفته بر روی وس��ایل خنک ش��ونده تبخیری با آب را می توان با اس��تفاده از تئوری های ثابت شده و پذیرفته 
ش��ده ای که با اس��تفاده از تکنیک آنالیزهای بی بعد بوجود آمده اند، ارزیابی کرد. از این روش های پایه و تئوری ها می توان برای طراحی 
و پیش بینی شرایط کاری در نقاطی غیر از نقاط کاری دستگاه استفاده شود. راه حل تعداد زیادی از انواع وسایل انتقال جرم و حرارت 
با روش های تئوری و آنالیزهای بی بعد معین می ش��ود. داده های طراحی می بایس��ت تحت آزمایش ها در شرایط کاری واقعی به دست 
آید. در کندانس��ورهای تبخیری که در آن ها گرمای داخلی با آب در حال گردش بر روی لوله های کندانس��ور که به طور غیر قابل پیش 
بینی و  بدون الگوی خاصی انتقال می یابد، به وسیله روش های تئوری و روش های ریاضی غیر قابل پیش بینی می باشد. شرایط مرزی 
و متغییرهای معادله مش��خص نمی باش��ند. همچنین الگوی انتقال حرارت و جرم وسایل دیگری مانند انواع اسپری ها نمی توان به طور 
مشخص با روش های ریاضی پیش بینی نمود. در این قبیل وسایل خنک کننده از مخلوط دو جریان آب و هوا استفاده می شود. تالشهای 
زیادی در پیدا کردن معادالتی با استفاده از تئوری افت، راندمان سرمایش و عدد واحد انتقال صورت گرفته که نتایجی قابل قبولی برای 
آنها بدس��ت نیامده اس��ت. بهترین داده های دقیق طراحی توسط آزمایش��ات واقعی بر روی بازه های وسیع کاری با آرایش های مختلف 
بدس��ت می آید . گس��ترش تئوری برج های خنک کن توس��ط فیتزجرالد در انجمن مهندس��ین عمران امریکا انجام شد و افراد دیگری 

همچون : Mosscrop & Coffey & Horne Robinson & Walker  در گسترس این تئوری تالش کردند.
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راهکارهای افزایش بازدهی سیستم خنک کن در نیروگاه های حرارتی از طریق مدلسازی در یک واحد 
نیروگاه بخاری 200 مگاواتی

  میثم جمشیدیان: کارشناس ارشد مهندسی انرژی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

  کمبود منابع آب به ویژه در مناطق صنعتی که امکان ساخت نیروگاههای حرارتی در آن مسیر می باشد یکی از بزرگترین مشکالت طرح های 
سرمایه گذاری نیروگاهی در کشورمان می باشد. لذا همواره سازندگان نیروگاه به دنبال راهکارهای افزایش بازدهی و تکنولوژهای جدید سیستم 

خنک کن برای نیروگاههای حرارتی هستند.
به عنوان نمونه بررسی و طراحی این راهکارها برای یک سیستم خنک کن باز و بر روی یک واحد 200 مگاواتی مورد مطالعه قرار گرفت. طرح 
مشتمل بر مشخصات برج خنک کن، حجم تغذیه آب اضافی و نوع آن، همچنین تلفات تبخیر می باشد . مدلسازی بر روی فرآیند هیدروترمال 

کندانسور و برج خنک کن صورت گرفت. 
تابع هدف تخمین تغییرات طراحی تحت درصدهای متفاوت آب اضافی به س��یتم خنک کن )10، 20، 30 و 40 درصد( می باش��د. فرآیند 

مدلسازی بر اساس مطالعه اطالعات استخراج شده از نیروگاه در حال کار اعتبار بخشی شده است.
دو نوع برج خنک کن با استفاده از مدل های متفاوت تغذیه آب اضافی مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج حاصله نشان می دهد که سیستم جریان 

مخالف از حجم کمتری برخوردار بوده و نتایج محاسبات عددی صورت گرفته اندازه بهینه برج خنک کن مورد مطالعه را نشان می دهد.
با توجه به اثر قابل مالحظه درجه حرارت حباب مرطوب و نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که طراحی سیستم خنک کن با نسبت ترکیب 

10 تا 20 درصد انجام و بهره برداری از آن با حدود 30 درصد آب اضافی انجام پذیرد.

کلمات کلیدی: برج خنک کن ، نیروگاه ، مدلسازی ، آب اضافی ، کندانسور
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صرفه جویی آب در برج های خنک کن

 سید محمد علوی: دانشجوی کارشناسی ارشد معماری انرژی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

صرفه جویی در مصرف آب به ویژه در تاسیس��ات مکانیکی از جمله برج های خنک کن به یک چالش مهم برای بس��یاری از کشورها به 
ویژه در کشورهایی که این منبع طبیعی نادر است تبدیل شده است. در فرایند عملکرد برج های خنک کن به دلیل استفاده از آب و با 
توجه به کاهش منابع آب و هزینه های گزاف تصفیه آن با مشکالتی نظیر جرم گیری، پوسیدگی )خوردگی( و باکتری رو به رو هستیم 
و این مشکالت تأثیراتی بر روی رفتار و عملکرد برج های خنک کن دارد. پس از شناخت این مشکالت این سوال مطرح می گردد که 
آیا روش و یا روش های برای کاهش مصرف آب و تعدیل مش��کالت مربوط به اس��تفاده از آب وجود دارد که در این مقاله به بر ش��مردن 

مشکالت و ارایه راه کار هایی برای تعدیل این مشکالت و کاهش مصرف آب میپردازیم. 
 

کلمات کلیدی: صرفه جویی در مصرف آب، برج خنک کن، تشکیل رسوب، خوردگی،کنترل میکرو بیولوژیکی
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طراحی و آنالیز انرژتیک و اکسرژتیک سیستم بازیافت آب با فیلتر فلزی از هوای اشباع خروجی 
تنوره برج خنک کن تر

  مهدی دشتی رحمت آبادی: دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

  آبتین عطایی: عضو هیئت علمی گروه مهندسی انرژی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

  محمدباقرایزدی: دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران 

برج های خنک کننده تر به علت تبخیر و تنظیم غلظت آب سیکل، مصرف آب زیادی دارند باتوجه به محدودیت منابع آبی، لزوم افرایش بازده 
آب مصرفی در صنعت باالخص در برج های خنک کن تر امری حیاتی بوده لذا در این تحقیق روشي ابتکاري ارائه میگردد که با طراحی یک 
سامانه هوشمند از سه مکانیزم سرمایش، کمپرس کردن و فیلتراسیون به طور همزمان استفاده مي نماید، به نحوي که به منظور کمپرس 
کردن از یک دیفیوزر، براي سرد کردن بخارات خروجي از تنوره برج  با هواي محیط، از یک بستر فین دار  و براي روش فیلتراسیون از فیلترهاي 
فلزي اس��تفاده ش��ده و به منظور رفع مشکل اشباع  فیلتر، از یک سیستم هوشمند بهره گرفته شده است. در ادامه به بررسی رفتار انرژتیک 
واگس��رژتیک درطول برج خنک کن تر میپردازیم که با بررس��ی این روابط و روابط تجربی بدس��ت آمده، می توان گفت به کمک روش ارائه 
شده، حدوداً بین 4 الی پانزده درصد آب اتالفی از تنوره برج خنک کن تر بسته به دمای حباب خشک محیط و دیگر شرایط محیطی قابلیت 

جداسازی به صورت آب مقطر را خواهد داشت.
 

کلمات کلیدی: برج خنک کن تر، بازیافت آب و انرژی، آنالیز انرژی و اکسرژی، انتقال جرم و حرارت
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بررسی نقش برج خنک کن در سیستم های چیلر جذبی خورشیدی

 احمد فخار: استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان،دانشکده تحصیالت تکمیلی،گروه مکانیک

 محمد واحدی: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان،دانشکده تحصیالت تکمیلی،گروه مکانیک

 رضا نصیری نوش آبادی: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان،دانشکده تحصیالت تکمیلی،گروه مکانیک

       یک سیس��تم تهویه که از انرژی خورش��یدی اس��تفاده می کند از نظر هزینه منطقی تر بوده اگر برای تامین هر دو نیاز گرمایی 
و س��رمایی یک س��اختمان اس��تفاده شود. سیستم های گرمای خورش��یدی گوناگون به طور گس��ترده مورد آزمایش قرار گرفته اند. اما 
سیس��تم های تهویه خورشیدی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. سیستم تبرید جذبی خورشیدی می تواند هر دو نیاز سرمایی و گرمایی 
یک ساختمان را تامین کند. بیشتر محققان به منظور استفاده اقتصادی و عملی در زمینه سیستم های تهویه جذبی خورشیدی مطالعه 
کرده اند. اما هنوز به تحققیقات خیلی بیش��تری در این زمینه نیاز اس��ت. این مقاله به محققان کمک خواهد کرد تا در این زمینه تالش 
بیشتری کنند و برای آنها اطالعات بنیادی را در مورد سیستم های جذبی فراهم می کند و شرح کارهای گذشته در زمینه سیستم های 
تبرید خورشیدی از زوج لیتیم  برماید- آب را مرور میکند. این اطالعات به آن ها کمک خواهد کرد تا مطالعات الزم را به منظور بررسی 

تاثیر پارامترهای کلیدی بر عملکرد کلی سیستم و برج خنک کن شروع کنند.

کلمات کلیدی: انرژی خورشیدی، سیستم تبرید جذبی، سیستم تهویه، سیستم برماید-آب
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شناسایی برخی زیست توده های موجود در برج خنک کن و راه مقابله با آن ها

  عالیه چنگیزی: کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، بخش محیط زیست طبیعی

میکروارگانیسم ها و موجودات آبزي جهت رشد نیاز به حرارت دارند، که این حرارت مطلوب را آب برج خنک کن در اختیار آنها قرار م دهد؛ 
به خصوص در فصل تابستان رشد میکروارگانیسم ها و جلبک ها مشکالت فوق العاده زیادي را موجب مي گردد. به طوري که جلبک ها در 
بستر فوقاني برجهایي که بیشتر در معرض نور خورشید قرار دارند. از آنچنان رشدي برخوردار هستند که آن قسمت را به شکل سبز رنگ 
در مي آورند. خسارتهاي حاصل از جلبک ها در برج خنک کن  باعث مسدود شدن سوراخهاي آب پخش کن بستر فوقاني برج شده و مانع 
ریزش آب به صورت اس��پري روي بند و بس��ت هاي چوبي مي شود و راندمان برج را از نظر خنک کردن آب کم مي کند. جلبک ها به وسیله 
آب جدا شده ، وارد مسیر مي گردند و گرفتگي صافي ها و توري هاي بستر تحتاني برج را سبب شده و کار آبدهي را مختل مي نمایند. مقدار 
بیش از حد جلبک ها مي تواند بر پره C.W.P  )پمپ هاي گردشي ( چسبیده و باعث افزایش آمپر مورد نیاز پمپ مي شود. جلبک ها با عمل 
فتوسنتزي که انجام مي دهند مي توانند باعث خوردگي در سیستم گردند. صنایع امروز برای تصفیه آب مورد استفاده در بخشهای تولید بخار 
و فرآیند خود از سیستم اسمز معکوس استفاده فراوانی می برند. اساس کار این دستگاهها بر عبور ملکولهای غیریونی مثل آب از یک غشاء با 
روزنه های بسیار ریز بنا شده است. سیستم اسمز معکوس یا RO سیستم نامیده می شود. قلب این سیستم یک غشا با حفره های بسیار نازک 
است. برای افزایش عمر فیلتر می توان از حلقه های ضد خوردگی، زنگ زدگی، رسوب ، جلبک  و باکتری  استفاده کرد. این حلقه قبل از فیلتر قرار 
داده می-شود، انرژی مصرف نمی کند نصب ساده و آسان دارد، اجزاء اضافه در اطراف خود ندارد و در عین حال نیاز به هیچ تعمیر و نگهداری 

نداشته و عمر فیلتر را میتواند 5 تا 10 برابر کند.  این حلقه را بیورینگ )Bio Ring( یا رینگ زیستی نیز می نامند. 

کلمات کلیدی : برج خنک کن، جلبک، سیستم اسمز معکوس، رینگ زیستی
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ارزیابي عملکرد ماده شیمیایي Energy 8503 جهت بهسازي آب برج هاي خنک کننده با استفاده از 
واحد پیشتاز ساخته شده

 امین احمدپور: شرکت ملي صنایع پتروشیمي، شرکت پتروشیمي بندرامام، مرکز پژوهش

 حمیدرضا دوکوهکی: شرکت ملي صنایع پتروشیمي، شرکت پتروشیمي فجر، مرکز پژوهش

 خشایار شکیبي: شرکت هم اندیشان انرژي کیمیا

یکی از مش��کالت اساس��ی برج های خنک کننده بحث خوردگی و رسوب گذاری است که سالیانه باعث خسارت بسیار زیادی در بخش 
صنعت می ش��ود و با هدر دادن مصرف بیش از اندازه آب جهت تبادل گرما، مش��کالت بس��یار زیادی را برای کشاورزی و صنایع بوجود 
می آورد. از طرفی روش های کنترل شیمیایی سنتی هزینه های زیادی  را وارد  می کند و الزم  است که  تجدید  نظری  از طریق ارزیابی 
مواد ش��یمیایی جدید صورت پذیرد. از آنجا که نمی توان مواد ش��یمیایی جایگزین را در مقیاس صنعتی به مالحظه خس��ارات احتمالی 
آزمایش  کرد، برآن شدیم که با ساخت یک واحد پیشتاز، عملکرد شیمیایی این مواد جدید را بر کاهش سرعت خوردگی وکنترل رسوب 
گذاری  آزموده و در صورت موفقیت به برج خنک کننده اصلی تعمیم دهیم .در این مقاله عملکرد ماده شیمیایي Energy 8503مورد 

بررسي قرار میگیرد.

کلمات کلیدي: رسوب گذاری، خوردگی، برج خنک کننده ، زنگ زدگی، میکرو ارگانیسم ها
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بررسی تاثیر هم افزایی اسیدهای آلی فسفونیک و روی در عملکرد بازدارندگی خوردگی در برج های 
خنک کننده و نقش بازرسی مستمر

  نسیم حجاری: دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه زنجان، کارشناس واحد تکنولوژی و  عضو کمیته ی خوردگی مجتمع تولیدی نخ تایر صبا

اغلب مشکالت برج خنک کننده ناشی از ناخالصی آب )مشکالتی همچون رسوب، باال بودن میزان مواد معلق آب، ایجاد اکسیژن، عدم تزریق 
مداوم کلر( می باشد. این موارد در سیستم های خنک کننده معموالً سه پدیده را بوجود می آورد: خوردگی، تشکیل رسوب و رشد بیولوژیکی. 
امروزه استفاده از ممانعت کننده هاي پایه کروم�ات در سیس�تم ه�اي خن�ک کنن�ده ب�ه دلی�ل مس�ایل زیس�ت محیطي منع گردیده است. 
بنابراین در این پژوهش سعي گردید تا ترکیبات دیگري ب�ه عن�وان ج�ایگزین در نظر گرفته شود. در کار حاضر استفاده ی هم زمان اسید آلی 
فسفونیک و یون های روی در کنترل خوردگی سیستم خنک کننده ی مجتمع تولیدی نخ تایر صبا بررسی گردید، همچنین از بایوسایدها و 

ترکیب هیپوکلریت کلسیم جهت ممانعت از رشد ترکیبات بیولوژیکی استفاده شد.
در نهایت پیشنهاد می شود برای داشتن یک سیستم خوب و مطمئن ضمن رعایت دستورالعمل های مربوطه با روش بازرسی مستمر از عملکرد 

بازدارنده های خوردگی و رسوب دهی و رشد بیولوژیکی آن آگاهی یافت.
 

کلمات کلیدی: برج خنک کننده، خوردگی، کنترل شیمیایی، بازرسی مستمر
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تاثیر تزریق موادشیمیایي در کنترل میزان رسوب و جلبک برجهاي خنک کننده مجتمع گاز و گاز 
مایع 900 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران 

 سید نعمت اله اسدی: کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، رییس اداره گاز و گاز مایع شرکت  بهره برداري نفت  و گاز گچساران

 شهربانو شایق: کارشناس ارشد مهندسی شیمي، مهندس ارشد اداره مهندسي فرآورش شرکت  بهره برداري  نفت  و گاز گچساران  

برجهاي خنک کننده نقش مهمي در فرآیند تاسیس��ات داش��ته و نگهداري و پایش کیفیت آب در گردش آنها بسیار ضروري مي باشد. 
تزریق مواد ش��یمیایي مناس��ب با ماهیت آب خوراک و آب جبراني، یکي از روش��هاي موثر جلوگیري از بروز مشکالت اساسي برج هاي 
خنک کننده از قبیل خوردگي، تش��کیل رس��وب و جلبک بوده که موجب افزایش بازده برج و کاهش هزینه هاي تعمیراتي مي شود. برج 
خنک کننده ردیف 300/400 مجتمع گاز و گاز مایع 900 گچس��اران در س��ال 84 با هزینه فراوان بازس��ازي گردید، ولي پس از مدتي 
به علت وجود امالح در آب گردشي و جبراني و وجود نور کافي که باعث رشد مواد میکروارگانیزم از جمله جلبکها مي شود، رسوبات و 
جلبکهاي زیادي روي چوب هاي برج خنک کننده تش��کیل گردید. به منظور جلوگیري از رش��د جلبکها و رسوبات و مشکالت ناشي از 
تجمع آن ها و جلوگیري از تخریب برج، پس از بررسي آنالیز آب و وضعیت ظاهري برج توسط شرکت مشاور نالکو چهارماده  شیمیایي 
جهت استفاده آزمایشي به مدت 3 ماه پیشنهاد گردید. ماده ضد رسوب نالکو 8504، ماده هیپوکلریت کلسیم به عنوان ماده بایو ساید 
اکسیدکننده، ماده معلق کننده نالکو 7348 و ماده بایوساید نالکو 7330 . باتوجه به آنالیز آب و میزان آب در گردش برج خنک کننده 
مقادیر تزریق هر یک از مواد ش��یمیایي تعیین و پس از تزریق مواد ش��یمیایي و تجزیه و تحلیل نتایج آزمایش��ات مربوط به پارامترهاي 
آب و بررسي وضعیت ظاهري برج مشخص گردید که عملکرد تمام مواد شیمیایي جهت کنترل رشد جلبک، ایجاد رسوب و خوردگي 
پایه هاي برج مطلوب بوده است. عالوه بر افزایش عمر عملیاتي برج و کاهش هزینه هاي تعمیراتي آن، بازده برج افزایش یافته که به تبع 
آن افزایش میزان تولید و ارتقاي کیفیت محصول خروجي مجتمع را به دنبال داشته که از نظر اقتصادي بسیار حایز اهمیت مي باشد. 

کلمات کلیدي: برج خنک کننده، رسوب زدایي، میکروارگانیزم ها، مواد شیمیایي، بهینه سازي آب
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بهبود عملکرد حرارتی برج های خنک کننده مرطوب جریان متقابل با انتخاب یک پکینگ مناسب

 محسن گودرزی: استادیار دانشگاه بوعلی سینا                                             

 وحید اکبری: کارشناس ارشد مکانیک 

     افزایش راندمان برج های خنک کننده قدیمی، یکی از مسائلی است که اکثر نیروگاه های کشور، به دنبال آن هستند. این امر تنها با تعویض 
پکینگ ها امکان پذیر است. در این میان باید پکینگی انتخاب شود که افت فشار و همچنین میزان پرت آب کمی داشته باشد این موضوع در 
این مقاله با شبیه سازی برج توسط نرم افزار مطلب مورد بررسی قرار گرفته و خصوصیات حرارتی 32 نوع پکینگ پر کاربرد در صنعت آورده 
شده است. سپس در یک برج در حال کار عملکرد حرارتی هر یک از این پکینگ ها مورد بررسی عددی قرار گرفته و دیده شد می توان با به 

کار بردن یک پکینگ مناسب نزدیک به 7 درصد عملکرد حرارتی برج را باال برد.

کلمات کلیدی: برج خنک کن مرطوب،  پکینگ، افت فشار، پرت آب
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بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر هزینه های جاری چیلرهای جذبی گازسوز و تراکمی آپارتمانی

 وحیدرضایی: دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی 

 ابراهیم زوار حسینی:کارشناس تاسیسات حرارتی و برودتی، فارغ التحصیل از دانشگاه فنی و حرفه ای مرکز شهید مهاجر اصفهان 

با توجه به حذف یارانه های انرژی، هزینه های جاری چیلرها دچار تغییرات چشمگیری شده است. در این مقاله هزینه های جاری چیلر 
جذبی گازس��وز آپارتمانی و چیلر تراکمی با ظرفیت 5 تن،  قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها مقایس��ه ش��ده است. برای بررسی بازگشت 
س��رمایه، هزینه های اولیه نیز محاس��به شده اند. نتایج  بدست امده نش��ان میدهند بعد از هدفمندی یارانه ها مجموع هزینه های جاری 
چیلرهای تراکمی 1/5 برابر بیش��تر از چیلر جذبی گازس��وز میباشد و تقریبا بعد از 8,5 سال بازگشت سرمایه برای چیلر جذبی گازسوز 
اپارتمانی اتفاق خواهد افتاد. اما قبل از هدفمند ش��دن یارانه ها هزینه های جاری چیلر تراکمی تنها اندکی از چیلر گازس��وز بیشتر بوده 

است، که در این مورد فقط در مصرف برق صرفه جویی می شد و بازگشت سرمایه برای چیلر جذبی وجود نداشت.

کلمات کلیدی: چیلرجذبی گازسوز اپارتمانی، چیلر تراکمی، مقایسه هزینه ها، بازگشت سرمایه اولیه
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عملّیات ازون افزایي در برج هاي خنک کننده
فّناوري جدید ذخیره ي آب و انرژي براي کاهش هزینه هاي عملّیات برج هاي خنک کننده

 زهرا علیرضانژاد دیلمی: کارشناس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی شهرستان گناوه

 مرضیه دیلمی: کارشناس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی شهرستان گناوه

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – پدیده های انتقال دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر

به کارگیري ازون به عنوان یک عملّیات حفظ و نگهداري براي برج هاي خنک کننده پتانسیل خوبي براي صرفه جویي در عملّیات و حفظ و 
نگهداري در بخش فدرال دارد. میزان اندکي از عملکردهاي ازون به عنوان یک آَفت ُکش قدرتمند که نیازبه مقادیر آِب حاصل از برج هاي خنک 
کننده را به منظور کاهش غلظت جامدات آلي و معدني در سیستم  کاهش  هد یا این نیاز را تقریباً برطرف مي سازد. عملّیات ازون هم چنین 
مي تواند نیاز به افزودني هاي شیمیایي را براي خنکسازي آب برج کاهش دهد. در یک سیستم عملّیاتي و درست نصب شده، شمار باکتري ها 
همراه با کاهش متعاقب رشد بیوفیلم روي صفحات مبّدل حرارتي کاهش مي یابند. این کاهِش حاصل شده در مصرف انرژي، کارآمدي عملّیات 
برج هاي خنک کننده را افزایش مي دهد. تالش کاهش یافته براي حفظ و نگهداري، صرفه جویي هایي در هزینه به همراه فواید زیست محیطي 
و مطلوبیت نظمي با عنایت به تخلیه ي فاضالب از راه اِزاله کردن فراهم میآورد. برج هاي خنک کننده همراه  با چیلرهایي براي تهویه ي هوا، 
گزینه هاي خوبي براي عملّیات ازون هستند. ازون ممکن است بیشتر از یک کندکننده یک محّرک خوردگي باشد و این مي تواند در برخي 
شرایط یک ضریِب عامل باشد. با این حال، مبارزه با خوردگي در یک سیستم تمیز نسبت به  سیستمي که از نظر بیولوژیکي و به لحاظ کاني 

شناسي معیوب باشد آسان تر است. 
این هشدار فّناوري فدرال )FTA(، روشهاي کار و اّطالعات مفّصلي فراهم مي آورد که یک مدیر انرژي فدرال براي ارزیابي کارکردهاي عملّیات 
ازون برج خنک کننده به آن نیاز دارد. برنامه ي نمایش فّناوري )NDTP(، فرآیند گزینش فّناوري و مصالح عمومي براي بخش فدرال، طرح 
ریزي شده اند. عملّیات ازون، ذخیره سازي هاي انرژي و مصالح دیگر، تشریح شده اند. رهنمودها براي نصب و عملّیات مناسب فراهم شده اند. دو 
مورد مطالعاتي فعلي به منظور انتقال حّس تشخیص هزینه ها و ذخیره سازي هاي انرژي به خواننده، ارائه شده اند. تولیدکنندگان فعلي، کاربران 
فّناوري و منابعي براي مطالعه ي بیشتر براي کاربران آینده اي که  سؤاالت فّني سطح باال و خاّصي دارند که در این FTA به طور کامل مورد 

توّجه قرار نگرفته اند گنجانده شده است.
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HEAD PRESSURE CONTROLS IN COMPRESSION CHILLER 
SYSTEMS

Mohammadreza Malek
Hampa Energy Engineering & Design Company
Senior Engineer Machinery Department

This article covers the basics of head pressure controls in compression chiller systems. Condenser capacities are 
based, in part, on TD (temperature difference) between the ambient and the refrigerant condensing temperature. 
As the ambient falls, and the TD increases, the condenser capacity will increase. For example, a condenser rated 
at 150,000 Btu/h at a110ºF and 10ºF TD, would have a capacity of 750,000Btu/h with a 50ºF TD. In laymen’s 
terms, it has now become five times larger than it needs to be. An over-sized condenser means lower head 
pressure, and reduced electrical consumption. 
When the actual ambient is below the design ambient, we can take advantage of the now greater condenser 
capacity, allow the head pressure to fall, and start reaping the benefits to a point. Too much of any good thing can 
become problematic, and reducing head pressure is no exception.
If the head pressure is allowed to fall below certain minimums, system performance can be adversely affected in 
the following areas:

1.Underfeeding TEVs (thermostatic expansion valves) and starving evaporators.
2. Oil logging.
3. reduced compressor efficiency and higher discharge temperatures.

KEY WORDS: 
Condenser-oil logging- evaporator - mass flow - expansion valves - Flooding Valves - ORIT valve  
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آنالیز پینچ و استفاده از برج خنک کننده در کمینه سازي مصرف آب

 افشین رزمجویي: کارشناس ارشد مهندسي شیمي

 محمود نصیري: کارشناس ارشد مهندسي نفت

 بابک رزمجویي: دانشجوي کارشناسي مکانیک

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبي، منطقه عملیاتي آغار و داالن

امروزه کاهش مصرف آب در صنایع از اهمیت باالیي برخوردار است. در صنعت نفت معموال آب در اثر تماس با هیدروکربن ها و مواد دیگر آلوده 
شده و در اغلب موارد پساب حاصل از آب هاي مصرفي مشکل ساز مي باشد. این پژوهش به بررسي مدل سازي ریاضي بر اساس روابط انتقال 
جرم بین آالینده و آب در فرایندهاي مصرف کننده آب مي پردازد. مدل هاي غیرخطي زیادي وجود دارند که اغلب به دلیل غیرخطي بودن 
به جواب بهینه نمي رسند. در این پژوهش مدل هاي غیر خطي موجود به انگیزه حل راحت تر به مدل هاي خطي و قابل حل تبدیل مي شود. 
از مهمترین روش هاي کاهش مصرف آب تازه، روش استفاده مجدد از پساب فرایندها است. در این میان برج هاي خنک کننده به دلیل حجم 
باالي آب مصرفي از اهمیت باالیي برخوردار بوده و مهمترین سهم را در کاهش میزان آب تازه مصرفي دارد. شبکه ایي که مورد کمینه سازي 

قرار مي گیرد مربوط به یکي از پاالیشگاه هاي کشور مي باشد. در پایان میزان آب مصرفي فرایندها به میزان قابل توجهي کاهش مي یابد.

واژگان کلیدی: مدل هاي خطي، آالینده، آب و پساب، برج خنک کننده.
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بررسی احتمال استفاده از چیلرهای جذبی شعله مستقیم و چیلرهای خورشیدی در
 KSC شرکت فوالد خوزستان

 KSC احمد دامن پاک: شرکت فوالد خوزستان 

شرکت فوالد خوزستان در سال 1367 فعالیت تولیدی خود را آغاز نموده. با وسعت 3/8 کیلومتر مربع، در مجاورت شهر اهواز، مرکز استان 
خوزس��تان درجنوب غربی کش��ور، واقع شده است، که متشکل از س��ه واحد اصلی تولید، برای عرضه محصوالت میانی و نهایی است : 1 - 
کارخانجات گندله سازی، 2-  کارخانجات احیاء مستقیم، 3- بخش فوالد سازی؛ اولین چیلرهای موجود در صنایع فوالد، چیلرهای تراکمی 
هستند. هر 3 چیلر کمپرسوری یا تراکمی در صنایع فوالد دیگر کاربردی ندارند و تقریبا غیر فعال هستند و چیلرهای جذبی جایگزین آن ها 
شده اند. چیلر خانه جذبی شامل 3دستگاه چیلر جذبی با ظرفیت 1295 تن تبرید می-باشد. با توجه به این امر که کل انرژی خورشیدی که 
به سرزمین ایران می تابد بیش از 3000 برابر انرژی مورد نیاز کشور ماست، می توان به این امر پی برد که استفاده از تکنولوژی خورشیدی در 
کشور کامال منطقی است. نوع خورشیدی چیلر، گرمای ژنراتور خود را از انرژی خورشیدی تامین می کند. صفحه ای که انرژی خورشیدی را 
به انرژی گرمایی تبدیل می کند، کلکتور نام دارد. مقدار تابش رسیده به سطح کلکتور به عواملی مانند ارتفاع از سطح زمین، عرض جغرافیایی، 
مدت تابش آفتاب، تعداد ساعات ابری و آلودگی هوا بستگی دارد. برای بیان کاربرد چیلرهای خورشیدی در شرکت فوالد خوزستان، از یک 
آزمایش شبیه سازی شده با 30 عدد کلکتور از نوع لوله های خالء شده با سطح جاذب 2/4 متر مربع در 6ردیف 5تایی، کنار هم قرار گرفته، 
که انرژی خورش��ید را جمع آوری کرده و به آب موجود در کلکتورها می دهند، اس��تفاده شد. در این مقاله برای بیان دالیل استفاده از چیلر 
خورشیدی از نمودارهای متوسط ماهیانه انرژی تابشی رسیده به شهر اهواز، متوسط ماهیانه تعداد ساعات آفتابی در هر روز، متوسط ماهیانه 
دما، بازدهی کلکتور بر حسب اختالف دمای متوسط آب و دمای محیط، متوسط توان تابشی جذب شده، متوسط توان سرمایشی، ضریب 
عملکرد در شهر اهواز، استفاده شده است. توان سرمایشی ایجاد شده در چیلر خورشیدی، با توجه به فصل گرم سال افزایش می-یابد. در تیر 
ماه که دمای هوا بسیار باال است، توان تایشی جذب شده و توان سرمایشی نیز از ماه های دیگر بیشتر است. مصرف برق چیلر تراکمی تقریبا 3 
برابر چیلر خورشیدی است، تنها دلیلی که چیلرهای خورشیدی در کشورهای در حال توسعه تجاری نشده اند، بومی نبودن تکنولوژی ساخت 
کلکتورهای خورشیدی است. چیلر پیشنهادی دیگر، چیلرهاي آبزربشن گازسوز هستند که عامل گرم کننده و تغلیظ محلول رقیق در ژنراتور 
دما باال، حرارت مستقیم شعله حاصل از احتراق مي باشد. در این نوع چیلرها حرارت حاصل از احتراق گاز و یا سوخت مایع باعث گرم شدن 
محلول لیتیم برماید و در نهایت تغلیظ محلول مي گردد. در این سیستم نیازي به دیگ بخار، یا دیگ آبگرم و یا آب داغ نمي باشد. چیلرهاي 
جذبي دو اثره به جهت بازدهي بسیار خوب در مقایسه با چیلرهاي تک اثره نیاز به برج خنک کن هاي کوچکتري دارند. درنتیجه کامال مشخص 
است که این امر موجب کاسته شدن از سرمایه گذاري اولیه خواهد شد. چیلرهای شعله مستقیم دارای سیستم امن می باشند، به دلیل اینکه 
تحت حالت خالء اداره می شوند و از لحاظ آسیب های فیزیکی و انفجار کامال امن و بی خطر هستند. چیلرهای شعله مستقیم، با معرفی مبرد 
غیر فرئون، منجر به پیشگیری از آلودگی محیط زیست نیز می گردند. نکته اصلی در استفاده از چیلر خورشیدی و شعله مستقیم، نگهداری و 

تعمیر کمتر آن ها نسبت به دیگر چیلرها است.

واژگان کلیدی : شرکت فوالد خوزستان، چیلر تراکمی، چیلر جذبی، چیلر خورشیدی، چیلر شعله مستقیم. 
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روش های افزایش راندمان سیستم برج خنک کن کمکي در نیروگاه شازند

 سید علی کمری: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 محمد مرادی: بهره برداری نیروگاه شازند

کاهش مصرف داخلی باال بردن راندمان تجهیزات و اس��تفاده بهینه از آن ها همواره یکی از مس��ائل مهم در بهره برداری نیروگاه های حرارتی 
به خصوص نیروگاه های بخار می باشد. برج خنک کن کمکی به عنوان بخشی از سیستم گسترده نیروگاه های بخار نقش بسزائی در پایداری 
واحدهای تولید برق بر عهده دارد. اصالح و بهبود عملکرد برج خنک کن کمکی در نیروگاه بخاری ش��ازند نتایج مثبتی به دنبال داش��ته که 

می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1 -کاهش مصرف داخلی  انرژی الکتریکی نیروگاه 
2 -کاهش مصرف داخلی آب در فصول گرم سال .

. ACT3 -باال بردن بازده تجهیزات به کار رفته در سیستم
4 -پایداری واحدها با توجه به باال رفتن ضریب اطمینان بهره برداری از برج خنک کن کمکی 

شناسائی و اصالح عیوب نصبی، اصالحیه های صورت گرفته در تجهیزات و اصالحیه هایی که در بهره برداری از سیستم برج خنک کن کمکی 
صورت گرفته مواردی می باشند که در این مقاله به آن ها اشاره خواهد شد. 

واژگان کلیدی: برج خنک کن کمکی، سل، دیالج،  فن، رادیاتور
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مهندسی احداث تاالب مصنوعی و اثر آن بر مدیریت آلودگی های ناشی از
برج خنک کن و تصفیه آلودگی 

 عالیه چنگیزی: کارشناس محیط زیست، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

در مقاله حاضر راندمان تاالب ها در حذف آلودگي صنایع، از آب و نیز مدیریت و نگهداري آن ها، با نگاهی به آلودگی های ناش��ی از برج های 
خنک کننده، بررسي مي گردد. برای بیان دلیل اصلی استفاده از تاالب مصنوعی در کنار برج خنک کننده می توان به این موضوع اشاره کرد 
که، میزان آب موجود در برج خنک کننده به طور مداوم به اقیانوس ها، دریاچه یا رودخانه هایی که از آن ها استفاده شده، بازگشته و به طور 
مداوم دوباره به گیاهان عرضه می شود. تاالب مصنوعی یک راه حل مناسب برای کاهش آلودگی حرارتی ناشی از برج های خنک کننده و دیگر 
آلودگی های صنعتی مانند ورود فلزات سنگین به چرخه آب می باشد؛ در واقع تاالبهای مصنوعی نوعی بیوفیلتر به شمار میروند. با احداث 
تاالب مصنوعی در کنار صنایع و انتخاب گیاهان و جانوران مناسب برای زیستن در این اکوسیستم مصنوعی، می توان گام موثری، در کاهش 
بار تخریبی که صنایع بر دوش زمین وارد کرده، برداش��ت. اس��تفاده از سیستم خنک کننده تاالبی یک روش ساده و کاربردی برای حذف و 
یا کاهش اثرات حرارتی برج های خنک کننده، در رودخانه یا دریاچه است، این مهم با کاربرد منابع گیاهی مناسب به دست می آید. اگرچه 
تاالب ها در ابتدا بمنظور تصفیه فاضالب از منابع نقطه اي بکار گرفته شدند، اما در طول سه دهه اخیر ارزش و کاربرد چند منظوره تاالب ها 
و برکه هاي گیاهي به خوبي در کش��ورهاي پیش��رفته شناخته شده و اهمیت فزاینده آن ها در کاهش آلودگی صنایع، تصفیه رواناب سطحي 
کشاورزي و شهري نیز مشخص گردیده است. از این رو آگاهي و شناخت درباره توانایي این سیستم هاي تصفیه در حذف آلودگي هاي نقطه اي 
و غیرنقطه-اي در کشورهاي در حال توسعه و بویژه در کشورهاي خاورمیانه که هم اکنون با بحران کم آبي روبرو هستند، بسیار مهم مي باشد. 
در مقاله پیش رو به آلودگی های برج خنک کن و مهندسی احداث تاالب مصنوعی و بکار گیری گیاهان و جانوران مناسب جهت استقرار در 

این اکوسیستم مصنوعی، اشاره شده است. 

واژگان کلیدی: برج خنک کننده، آلودگی، تاالب مصنوعی، برج خنک کن
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مقایسه اقتصادی و آماری در دو نوع از دستگاه های سرمایشی گاز سوز وشعله مستقیم
 )چیلرهای جذبی و تراکمی(

 میترا ظفری، عرفان زیاری فر، وحید ویسی، اکرم اسدی پرتو آذر، مهدی شکیبا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران

چکیده :
از آنجای که اقلیم آب و هوای ایران عموماً گرم و خشک  محسوب می شود، لذا روزهای گرم و آفتابی در آن به نسبت زیاد است.  استفاده از 
سیستم های سرمایشی در اکثر مناطق مرسوم بوده و بر حسب نوع کاربری واحدهای ساختمانی نیز از الگو مصرف متنوعی برخوردار هستند. 
سیستم های سرمایشی چیلری به 2 دسته جذبی و تراکمی تقسیم می شوند. زمان نسبتا طوالنی استفاده از سیستم های سرمایشی پارامترهای 
بسیاری از قبیل انرژی الکتریکی, آلودگی صوتی، تعمیر و نگه داری مطرح می سازد که با مقایسه اقتصادی و آماری سیستم های سرمایشی 
نصب شده در چندین مکان از قبیل مجتمع های مسکونی، هتل ها، واحدهای صنعتی، بیمارستان،ها در 2 شهر تهران و اهواز نتایج جامع و 
کاملی بدست آمد. در ادامه این مقاله به سیستم های تراکمی اسکرو و جذبی شعله مستقیم با ظرفیت 202 تن تبرید پرداخته شده و مقایسه 

اقتصادی این چیلرها انجام گرفته است.

واژگان کلیدی: سیستم های سرمایشی جذبی، سیستم های سرمایشی تراکمی، هزینه انرژی الکتریکی چیلر، چیلر تراکمی اسکرو،  چیلر 
جذبی شعله مستقیم.
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طرحی برای افزایش راندمان برج های خنک کن خشک

 امین فرازمندنیا:  نیروگاه سیکل ترکیبی زاگرس کرمانشاه

برج های خنک کننده خشک یکی از متداولترین برج ها در نیروگاه های موجود در مناطق کم آب می باشند که در آن از نیروی شناوری ناشی 
از اختالف چگالی هوای سرد بیرون و هوای گرم و مرطوب داخل جهت جریان طبیعی هوا استفاده می گردد. بنا بر این شرایط اقلیمی منطقه 
تاثیرات فراوانی بر عملکرد این برج ها خواهد داشت. از جمله تاثیر گزار ترین عامل میتوان به وزش باد اشاره نمود که باعث تاثیرات نامطلوبی 
بر عملکرد حرارتی برج می گردد. این عامل جریان های گردابه ای در اطراف رادیاتورها ایجاد و هم چنین باعث تولید نیروهایی در جهت خالف 
نیروی شناوری هوای درون برج در دهانه خروجی می گردد که موجبات خفگی برج را فراهم می نماید. تحت این شرایط مکش برج کاهش، 
دمای آب خروجی افزایش و راستای خطوط جریان هوا از محدوده طراحی خارج می گردد که به دنبال آن خالء کندانسور شکسته و راندمان 

توربین به شدت کاهش می یابد.
روشی که دراین مقاله جهت بهبود راندمان در این شرایط مورد بررسی قرار گرفته استفاده از کالهک دوار در دهانه خروجی برج می باشد این 
کالهک همانند یک باد سنج جهت باد را تشخیص و با استفاده از نیروی وارد شده از طرف باد به بازوی خود رو به جریان دوران می نماید؛ که 
به خاطر حالت آیرودینامیکی خاصش همانند یک مکنده خودکار در دهانه خروجی عمل نموده و با  بهره گیری از پدیده جدایش الیه مرزی، 

مکش را مضاعف و مشکالت بیان شده را تاحد فراوانی مرتفع می نماید.

واژگان کلیدی: برج خنک کن خشک، عملکرد حرارتی، کالهک دوار، وزش باد، نیروی شناوری
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بررسي یکپارچگي و ارائه منحني تغییرات نیرو نشست شمع بتني پروژه برج خنک کننده 
PIT پتروشیمي فجر با استفاده از نتایج آزمایش هاي استاتیکي و

 مهدي قنواتیان: کارشناس ارشد مهندسي سیویل، واحد مهندسي عمومي، شرکت پتروشیمي فجر

نظر به اهمیت شالوده و پي در طراحي برج خنک کننده، بررسي وضعیت پي و مدلسازي این سازه جهت انتقال نیروي بارگذاري به زمین 
از اهمیت ویژه ایي برخوردار است در بعضي از موارد براي جلوگیري از بلندشدگي پي، شمع مورد استفاده قرار مي گیرد. در صنعت پي هاي 
عمیق امروزي، براي اطمینان از پیش بیني طرح و همچنین کنترل کیفیت عملیات اجرایي، انجام آزمایش��ات به عنوان روش��ي قابل اعتماد 
محسوب مي گردد. تعیین ظرفیت باربري و رفتار - تغییر مکان شمع و یکپارچگي توسط آزمایشات بارگذاري استاتیکي و PIT مورد مطالعه 
قرار مي گیرد. نتایج و تفس��یر آزمایش��ات ضروري و قابل توجه مي باش��د در شمع هاي درجاریز انجام آزمایش تست استاتیکي بطور معمول 
پرهزینه، دشوار و دقیق مي باشد و بالعکس آزمایش PIT کم هزینه، سریع و یک راه حل علمي و اقتصادي به شمار مي رود. در این مقاله با 
بررسي مطالعه موردي در پروژه طرح توسعه برج خنک کننده پتروشیمي فجر یک، بندرماهشهر، نتایج آزمایشات بارگذاري استاتیکي فشاري 
و یکپارچگي شمع ها مطابق استانداردهايASTM D-1143&ASTM D-5882، بر روي چند شمع که هر دو آزمایش بر روي آن ها انجام 

شده است به منظور تخمین وضعیت شمع ها مقایسه و نتایج بررسي مي شود.   
   

واژگان کلیدي: برج خنک کننده، شمع درجاریز، آزمایش بارگذاري استاتیکي فشاري، آزمایش یکپارچگي .

مقاله مربوط به دومین همایش



دومین همایش بین المللی چیلر و برج خنک کن

تهران، 7 و 8 خردادماه 1390، مجری: شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا

2st International Conference on Chiller and Coolingtowers.

28 - 29 May 2011
35

tasisatconf@yahoo.com
www.tasisatconf.ir

حفاظت کاتدیک از برج های سهمی نیروگاه

 کامران کوزه گر: مهندسین مشاور آشناو طرح دنا

سازه برج های سهمی نیروگاه های تولید برق دارای ارتفاع، قطر و وزن بسیار زیادی است و مانند هر سازه دیگری، در معرض عوامل جوی و 
فرسایش قرار دارد، اختالف حرارتی زیاد باال و پایین برج، استفاده از آب رودخانه ها با امالح مختلف جهت پرکردن داخل آن و وزش بادهای 
حاوی یون های گوناگون از عوامل مهم فرسودگی بدنه و همچنین تیر و ستون های تحتانی برج هستند، آزمایشات نشان می دهد مخربترین 

یون برای این سازه ها یون کلرید )کلراید( می باشد.
برای پیشگیری از وقوع خرابی ها، حین اجرای سازه جدید یا حین تعمیر برج فرسوده می توان از سیستم حفاظت کاتدیک استفاده نمود، این 
سیستم الکتریکی دارای قسمت های فرسایش پذیر آند است که با انهدام خود، از فرسایش سازه اصلی یعنی کاتد جلوگیری می کند. فرسایش 

آند بسیار کند است و حفاظت کاتدی از این سازه ها ارزان و نیاز به مدیریت اندک دارد.
برای از بین بردن )یا مهار( خرابی برج های سهمی، ابتدا این نقاط شناسایی شده و پس از پایین آوردن رقوم تراز آب داخل آن، با استفاده از 
نرم افزار مهندسی، ابتدا خود برج و تیر و ستون های تحتانی آن بازتحلیل می گردد و پس از انجام اقدامات امنیتی و حفاظتی، بتن فرسوده از 

جداره، تیر و ستون زدوده شده با ابزار آالتی نظیر ژاکت ها و باالبرها، دوباره تعمیر و بتن ریزی می شوند.

واژگان کلیدی: برج های سهمی، حفاظت کاتدی، آند، خوردگی بتن و فوالد
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طراحي و ساخت کوپلینگ هیدرولیکي با ظرفیت انتقال 160 کیلو وات جهت راه اندازي نرم و آرام 
بمنظور جلوگیری از صدمه دیدن الکتروموتور فن های برج های خنک کن نیروگاه بیستون

 کوروش گویري: لیسانس مهندسی مکانیک، ساخت و تولید، نیروگاه حرارتي بیستون 

مسائل و مشکالت پیش آمده در مجموعه فن های برج خنک کن نیروگاه بیستون، سبب اصلی طراحی و اجراء این پروژه بوده است. فشار 
زیادی که در ابتدای راه اندازی جهت غلبه بر لنگر س��کون پره ها و بحرکت درآوردن آن ها به الکتروموتور وارد می گردد، باعث داغ ش��دن و 
تغییر خاصیت عایق های الکتریکی و در برخی موارد سوختن سیم پیچی )استاتور( آن می شود. شایان ذکر است تا کنون که حدود 17 سال 
از ش��روع بکار واحدهای نیروگاه و طبعاً برج های خنککن دو واحد که مجموعاً 20 دس��تگاه فن را شامل می شود. می گذرد، 24 مورد صدمه 
دیدن اس��تاتور و نهایتاً ترمیم و س��یم پیچی مجدد گزارش گردیده است. همچنین وجود مانع و مقاومت درراه اندازی، به دلیل لنگر سکون 
پره ها، باعث پدیده Take off دینامیکی روتور شده که به مرور موجب لقی پوسته بیرینگ های موتور و خراب شدن زودهنگام آن ها گردیده 
که این معضل هزینه زیادی را تابحال به نیروگاه تحمیل نموده است. پروژه طراحی و ساخت کوپلینگ با ظرفیت انتقال توان 160 کیلووات 
به منظور راه اندازی نرم و تدریجی بدون واردآمدن فشار اولیه به الکتروموتور در لحظه استارت و با هدف جلوگیری از صدمه دیدن مجموعه 

موتور و گیربکس، طراحی گردید.
این پروژه شامل دو بخش طراحي و ساخت بوده که فصل ابتدایي بخش ساخت مربوط به انتخاب جنس قطعات کوپلینگ براساس پارامترهاي 
مختلف مي باشد. جهت سهولت در نتیجه گیري، در بخش طراحي از یک سري جداول آماده کمپاني هاي سازنده که سایز قطعات را مشخص 

مي نماید، استفاده گریده است.
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بهینه سازی و شبیه سازی سیستم تبرید جذبی)لیتیوم بروماید-آب،تک اثره(

 مهدی نوروزی: دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران

    چیلرها از جمله تجهیزات بسیار مهم در تولید سرمایش هستند که به طور کلي مي توان آن ها را به دو دسته چیلرهاي تراکمي و چیلرهاي 
جذبي تقسیم کرد. به طور کلي چیلرهاي تراکمي از انرژي الکتریکي و چیلرهاي جذبي از انرژي حرارتي به عنوان منبع اصلي براي ایجاد 
سرمایش استفاده مي کنند .در سرمایش به روش جذبي انرژي سیستم به جاي برق از گرما تامین مي شود. بدلیل مصرف برق زیاد توسط 
چیلرهاي تراکمي )کمپرسوري(، امروزه چیلرهاي جذبي از استقبال خوبي در میان مهندسین مشاور و صاحبان ساختمان هاي مسکوني و 
اداري برخوردار ش��ده اند، این نوع چیلرها بجاي انرژي برق از انرژي حرارتي براي تولید س��رما استفاده مي نمایند و داراي قطعات متحرک 
کمتري نس��بت به انواع کمپرس��وري هستند و با توجه به ماهیت چرخشي کار پمپ هاي مورد استفاده در آن ها میزان خرابي و هزینه هاي 
مربوط به تعمیرات آن ها کمتر از انواع تراکمي مي باشد، همچنین صداي آن ها بسیار کمتر از انواع تراکمي بوده و تقریًبا بدون لرزش هستند. 
با در نظر گرفتن هزینه هاي جانبي از جمله هزینه مربوط به خرید امتیاز برق و دیماند مربوطه و همچنین هزینه هاي جاري چیلر تراکمي، 

چیلرهاي جذبي از نظر اقتصادي نیز داراي مزیت قابل توجهي هستند.
در این مقاله سیکل سیستم تبرید جذبی لیتیوم بروماید تک اثره را آنالیز ترمودینامیکی کرده سپس تاثیر دماهای اجزای اصلی سیکل که 
شامل ژنراتور،کندانسور، ابزربر و اواپراتور و کارایی مبدل های حرارتی را بر روی ضریب عملکرد سیکل )cop ، copc( و نسبت آن ها نشان 

می دهیم.

واژگان کلیدی: چیلر جذبی، سیستم تبرید، لیتیوم بروماید، تک اثره
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رسوب زدایي برج هاي خنک کننده

 امین احمدپور: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آبادان، گروه مهندسی شیمی

 کاظم نوربخش: شرکت ملي صنایع پتروشیمي، شرکت پتروشیمي شهید تندگویان

 خشایار شکیبي: شرکت هم اندیشان انرژي کیمیا

در چند دهه اخیر تکنولوژی سختی گیری و رسوب زدایی مغناطیسی در صنایع مختلف و به خصوص در حرارت و برودت جایگاه مناسبی 
پیدا کرده است به طوریکه در بسیاری از موارد جایگزین روشهای دیگر که عمدتا شیمیایی هستند، شده است.

این روش با برخورداری از مزایایی چون حذف آثار نا مطلوب سختی و رسوب، جلوگیری از تشکیل رسوب، حذف رسوبهای پیشین، افزایش 
بازدهی مبدلهای حرارتی و نصب و نگهداری آسان تبدیل به یکی از کاربردی ترین راههای مقابله با سختی و رسوب در حرارت و برودت شده 
است.در اثر اعمال میدان مغناطیسی با انرژی مناسب می توان شرایطی را ایجاد کرد که فرایند تشکیل بلورهای رسوب در داخل آب رخ داده و 
از چسبیدن آنها به دیواره ها جلوگیری شود. در این حالت اصطالحا در آب پدیده دانه برفی رخ داده و هسته های اولیه بلورهای رسوب در آب 
تشکیل می شود. با گذشت زمان به حجم هسته های اولیه افزوده شده و بلورهای سخت خنثی و معلق در آب که خاصیت چسبندگی خود 
را از دست داده اند ظاهر می شود. در کنار فرایند فوق افزایش مولکولهای آزاد در آب و شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین آنها باعث افزایش 
حاللیت آب شده و خاصیت رسوب زدایی را نیز به فن آوری فوق می افزاید، به نحوی که با گذشت زمان رسوب های پیشین نیز در آب حل 

شده و تبدیل به بلورهای خنثی معلق در آب می شوند.

واژگان کلیدي: برج خنک کن، انتقال حرارت، انواع رسوب زدایي، جریان هاي طبیعي و مصنوعي، فرایند رسوب زدایي
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مدلسازی همزمان انتقال جرم و حرارت فرایند تبخیر فیلم مایع ریزان بر روي یک صفحه عمودی 
متخلخل در برج هاي خنک کننده

 محمود فاطمي: گروه مهندسي فرآورش، اداره مهندسي تولید، شرکت بهره برداري نفت وگازگچساران

 یوسف رحیمي کشکولی: باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران

فیلم مایع روي یک سطح عمودي یا مورب تحت تاثیر نیروي جاذبه به طرف پایین سرازیر مي شود. این فرایند در صنعت بخصوص در برج هاي 
جذب دیواره مرطوب، چگالنده ها، خنک کننده هاي تبخیري لوله عمودي، برج هاي خنک کننده و ... کاربردهای زیادی دارد. به منظور طراحي 
ادوات صنعتي مذکور، دبي انتقال جرم و حرارت باید با دقت باالیي پیش بیني شود. در این تحقیق به ارزیابي خواص انتقال جرم و حرارت، 
مشخصات هیدرودینامیکي انتقال مومنتم فیلم ریزان مایع در امتداد یک صفحه عمودی متخلخل پرداخته شده و در پایان مدلی جهت بررسی 

و بهینه نمودن این فرایند ارائه گردیده است. 

واژگان کلیدی: فیلم ریزان، انتقال جرم و حرارت، صفحه متخلخل، تبخیر.
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بهبود کنترل شیمیایی در برج های خنک کن تر با استفاده از سیستم شبیه ساز

 مجید سرمدی: نیروگاه تولید برق طرشت

 امان ا... امیني: نیروگاه تولید برق طرشت

یکی از مشکالت اساسی برج های خنک کننده بحث خوردگی و رسوب گذاری است که سالیانه باعث خسارت بسیار زیادی در بخش صنعت 
می شود و با هدردادن مصرف بیش از اندازه آب جهت تبادل گرما، مشکالت بسیار زیادی را برای کشاورزی و صنایع بوجود می آورد.

از طرفی روش های کنترل شیمیایی سنتی هزینه های زیادی را وارد می کند و الزم است که تجدید نظری از طریق ارزیابی مواد شیمیایی 
جدید صورت پذیرد. از آنجا که نمی توان مواد شیمیایی جایگزین را در مقیاس صنعتی به مالحظه خسارات احتمالی آزمایش کرد برآن شدیم 
که با ساخت یک واحد شبیه ساز، عملکرد شیمیایی این مواد جدید را بر کاهش  سرعت خوردگی و کنترل رسوب گذاری  بیازمائیم و در 

صورت موفقیت به برج اصلی تعمیم دهیم.

واژگان کلیدی: رسوب گذاری، خوردگی، برج خنک کننده، زنگ زدگی، میکروارگانیسم ها
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آنالیز انرژتیک و اکسرژتیک سیکل های تبرید تراکمی و جذبی بخار

 مهدی نوروزی: دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چیلرها از جمله تجهیزات بسیار مهم در تولید سرمایش هستند که به طور کلي مي توان آن ها را به دو دسته چیلرهاي تراکمي و چیلرهاي 
جذبي تقسیم نمود. به طور کلي چیلرهاي تراکمي از انرژي الکتریکي و چیلرهاي جذبي از انرژي حرارتي به عنوان منبع اصلي براي ایجاد 
سرمایش استفاده مي کنند .در سرمایش به روش جذبي، انرژي سیستم به جاي برق از گرما تامین مي شود. بدلیل مصرف برق زیاد توسط 
چیلرهاي تراکمي )کمپرسوري( امروزه چیلرهاي جذبي از استقبال خوبي در میان مهندسین مشاور و صاحبان ساختمانهاي مسکوني و اداري 
برخوردار ش��ده اند، این نوع چیلرها بجاي انرژي برق از انرژي حرارتي براي تولید س��رما استفاده مي نمایند و داراي قطعات متحرک کمتري 
نسبت به انواع کمپرسوري هستند و با توجه به ماهیت چرخشي کار پمپ هاي مورد استفاده در آن ها، میزان خرابي و هزینه هاي مربوط به 
تعمیرات آنها کمتر از انواع تراکمي مي باشد، همچنین صداي آن ها بسیار کمتر از انواع تراکمي بوده و تقریًبا بدون لرزش هستند، با در نظر 
گرفتن هزینه هاي جانبي از جمله هزینه مربوط به خرید امتیاز برق و دیماند مربوطه و همچنین هزینه هاي جاري چیلر تراکمي، چیلرهاي 
جذبي از نظر اقتصادي نیز داراي مزیت قابل توجهي هستند. لذا با توجه به اهمیت استفاده از چیلرها به منظور تولید سرمایش، در این مقاله 

سیکل سیستم تبرید تراکمی و جذبی را آنالیز انرژتیک و اکسرژتیک نموده و به بررسی آن ها پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: آنالیز انرژتیک، آنالیز اکسرژتیک، سیستم تبرید، چیلر تراکمی، چیلر جذبی
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مقایسه فني و اقتصادي چیلرهای شعله مستقیم با ظرفیت 404 تن تبرید
و حافظت از خوردگی در این چیلرها

 شهاب شفائیان:  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد امیدیه، گروه مهندسی شیمی، خوزستان، ایران

 محمد موالیی آرپناهی: دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه، گروه مهندسی نفت، خوزستان، ایران

 یوسف موالیی: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز، گروه مهندسی مکانیک، خوزستان، ایران

 شیوا پورخالقی: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد امیدیه، گروه مهندسی پلیمر، خوزستان، ایران

ابداع و بکارگیري چیلرهاي شعله مستقیم براي اولین بار در ژاپن انجام شده است. در این نوع چیلرها حرارت حاصل از احتراق گاز و یا سوخت 
مایع باعث گرم شدن محلول جاذب )لیتیم بروماید( و در نتیجه تغلیظ محلول مي گردد. در این سیستم دیگر نیازي به دیگ بخار و یا دیگ 
آبگرم و یا آبداغ نمي باشد. حذف دستگاه هاي مذکور کاهش زیادي در سرمایه گذاري اولیه و همچنین کاهش هزینه تعمیر و نگهداري را در 
پي خواهد داشت. چیلرهاي گازسوز در تابستان ها بعنوان منبع سرمایش و در زمستان ها به عنوان دیگ آبگرم مورد استفاده قرار مي گیرند. البته 
این کار با توجه به قیمت باالي دستگاه توصیه نمي شود. چیلرها از جمله تجهیزات بسیار مهم در سرمایش هستند که به طور کلي مي توان 
آن ها را به دو دسته چیلرهاي تراکمي و چیلرهاي جذبي تقسیم کرد. چیلرهاي تراکمي از انرژي الکتریکي و چیلرهاي جذبي از انرژي حرارتي 
به عنوان منبع اصلي براي ایجاد سرمایش استفاده مي کنند. در این مقاله به بررسی چیلرهای شعله مستقیم با ظرفیت 404 تن و جلوگیری 

از خوردگی در این نوع چیلر می پردازیم.

واژگان کلیدی: چیلر شعله مستقیم، مبرد 404 تن، پلی ارتان، لیتیوم بروماید و آب 
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Cu-Ni خوردگی در لوله های برج های خنک کننده ساخته شده از آلیاژ

 نصرا... سلیمانی: مدیر عامل شرکت مهندسی و تحقیقات خوردگی و حفاظت از مواد کیمیا سرو اصفهان

یکي از قسمت های حساس در برج های خنک کننده، لوله های خنک کننده ساخته از آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی هستند که خوردگی 
در این قسمت باعث بوجود آمدن تخریب کلي و حتی در بعضی مواقع تعطیلی سیستم مي شود. میزان و نوع  خوردگی در این آلیاژها بسته 
به شرایط کاري سیستم متفاوت است. برای پیش گیري خوردگی در این لوله ها راه های مختلفی از جمله، استفاده از تصفیه کامل آب ورودی، 

حذف اکسیژن از سیستم بخار، حفاظت کاتدي، استفاده از ممانعت کننده ها پیشنهاد شده است. 

واژگان کلیدی: برج خنک کننده، خوردگی، حفاظت کاتدیگ
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مدلسازي حذف سختي آب مورد نیاز برج هاي خنک کننده

 امین احمدپور: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آبادان، گروه مهندسی شیمی

 خشایار شکیبي: شرکت هم اندیشان انرژي کیمیا

 منصور کلباسي، داریوش غالمزاده: دانشکده مهندسي شیمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر )پلي تکنیک تهران(

در غشاهاي بدون حفره یا متراکم، مکانیزم جدا سازي به وسیله نفوذ مولکولي در درون فضاهاي خالي موجود در ماکرو مولکول هاي سازنده 
غشا کنترل مي شود. در این تحقیق، بر مبنای معادله یک بعدی دونان و بر پایه معادله نرنست – پالنک، فرایند نرم کردن آب سخت مدل 
س��ازی ش��ده و متناسب با آن چند برنامه کامپیوتري توسط MATLAB نوشته شده و سپس با داده های آزمایشگاهی که از منابع معتبر 
جمع آوری شده بود مقایسه گردیده و به کمک آن ها دو ویژگی مهم یک غشا یعنی شار حجمی و میزان دفع یون مورد بررسی قرار گرفت. 
براي این منظور از گلوکز به عنوان یک محلول بدون بار برای بدست آوردن میزان نفوذ پذیری و شعاع حفرات استفاده شده است. همچنین 
از محلول کلرید سدیم و کلرید منیزیم برای بررسی تاثیر محلول های تک ظرفیتی و دوظرفیتی )همان عامل سختی آب( برشارمولی و میزان 
دفع غشاهای نانوفیلتراستفاده شده است. به طور خالصه مشاهده می شود که با افزایش شعاع حفرات غشا، شار مولی افزایش و میزان دفع 
کاهش می یابد. با افزایش چگالی بارغشا، شار مولی کاهش و میزان دفع افزایش می یابد و تاثیر PH بر میزان دفع برای غشاهای با چگالی بار 
مثبت ومنفی متفاوت است. در این مقاله به نقش غشاها در عملیات نرم کردن آب سخت به منظور استفاده به عنوان آب تغذیه برج هاي خنک 

کننده پرداخته و مدل مربوط به آن ارائه مي شود.

واژگان کلیدي: برج خنک کننده، مدلسازي، نرم کردن آب سخت، غشاء، نانوفیلتراسیون
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روش های برطرف کردن کریستالیزاسیون در چیلرهای جذبی

 محمدرضا ملک: شرکت همپا انرژی شیراز )هدکو(

کریستالیزاسیون لیتیوم بروماید در چیلرهای جذبی )ابزورشن( در مدلهای اولیه، موجب بروز مشکالتی در کارکرد آن ها می-شده است. یخ 
بستن محلول لیتیوم بروماید و متبلور شدن آن را کریستالیزاسیون گویند. گر چه این عمل به دستگاه صدمه جدی نمی زند، اما جریان محلول 
را مسدود می کند. از بین بردن پدیده کریستالیزاسیون همواره یکی از دغدغه های کمپانی-های سازنده چیلر جذبی بوده و جهت حل این 

مشکل تدابیر مختلفی اندیشیده شده است.
در غلظت و دمای خاص محلول لیتیم بروماید تغییر حالت داده و به بلور کریستال تغییر حالت می دهد. در این مقاله به طور اختصار در مورد 
فلسفه کارکرد چیارهای جذبی توضیحاتی ارائه شده و مزایا و معایب لیتیوم بروماید در مقایسه با آمونیاک ارائه شده است. در ادامه  در مورد 
این  مسئله که در چیلرهای جذبی پدیده کریستالیزاسیون چگونه اتفاق افتاده و راه های پیشگیری از بروز این مشکل و تاثیر پیشگیری از بروز 

این عامل در چیلرها در کاهش هزینه ها و انرژی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

واژگان کلیدی: کریستالیزاسیون، چیلر جذبی، اواپراتور، ابزوربر، فرآیند سرمایشی تبخیری
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استفاده بهینه از انرژی خورشید در سیستم های تهویه مطبوع خورشیدی، درجهت تامین فرآیند 
سرماسازی وتهویه ساختمان

 سیدسنا میرقربانی گنجی: کارشناس واحد تحقیقات شرکت نیرو تابلو

 سیدموسی میرقربانی گنجی: مدیرعامل شرکت نیکان آرامیس

مصرف روز افزون منابع محدود سوخت های فسیلی و تاثیر مخرب آن ها بر محیط زیست، توجه جهانیان را به استفاده از انرژی های تجدید 
پذیر معطوف ساخته است. در 100 سال اخیر، افزایش مصرف سوخت های فسیلی باعث افزایش غلظت اتمسفری دی اکسید کربن تا 30 

درصد شده است.
یکی از سوخت هایی که به زودی در دنیا رتبه اول مصرف و استفاده را به خود اختصاص خواهد داد انرژی خورشیدی می باشد. مشکل اساسی 
در تبدیل و اس��تفاده، از این امر ناش��ی می شود که هنوز مجبور نشده ایم آن را در مقیاس های کالن به شکل قابل استفاده برای خود تبدیل 
کنیم. چرا که به سادگی با حفاری زمین منابع انرژی را استخراج کرده و به مصرف میرسانیم. اما امروزه بسیاری کشورها بخشی از انرژی مورد 
نیاز خودرا با استفاده از سلول های خورشیدی تامین می نمایند و در این رابطه به پیشرفت های فراوانی نائل شده اند. در این کشورها توسعه 

تکنولوژی انرژی خورشیدی نقش مهمی در برآورده ساختن نیازهای انرژی این کشورها داشته است.
سیستمهای تهویه مطبوع خورشیدی دارای مزایای بسیاری در صرفه جویی مصرف سوخت ساختمان و حفظ محیط زیست می باشند. ولی 

این سیستم ها دارای ویژگی های فنی و اقتصادی خاص خود می باشند که گسترش آن ها را با مشکالتی روبرو کرده است.
از مهمترین سیستمهای تهویه مطبوع خورشیدی می توان از سیستم های جذبی مایع-جامد و سیستم های دسیکنت )Desccant( نام برد. 
بررسی های انجام شده نشان می دهد که سیستم های جذبی ابزوربشن )Absorption( یک مرحله ای و دو مرحله ای و دو طبقه یک اثره با 
کلکتورهای مناسب می تواند در کاربردهای تهویه مطبوع مورد استفاده قرار گیرند. همچنین سیستم های جذبی رطوبت گیر می تواند در بعضی 

مناطق به تنهایی و یا بصورت ترکیب با سیستم تراکمی استفاده شوند.
همانطور که اشاره شد، دو سیستم چیلر جذبی خورشیدی و سیستم دسیکنت جامد دارای قابلیت تجاری بیشتری از سیستم های دیگر می 

باشند و در حال حاضر بکارگیری چیلرهای جذبی خورشیدی با توجه به امکانات ساخت داخل کشور از نظر فنی میسر است.
عمده مشکل اساسی در استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی نیاز به سرمایه گذاری اولیه زیاد در بخش کلکتورهای خورشیدی می باشد 
که از دیدگاه مشتری این سیستم را غیر اقتصادی نشان می دهد. ولی با بررسی این سیستم در سطح کالن اقتصاد کشور و در نظر گرفتن 
قیمتهای انرژی و هزینه های زیس��ت محیطی سیس��تم های تهویه مطبوع رایج، می توان به این نتیجه رسید که استفاده از چیلرهای جذبی 

خورشیدی به سود کشور می باشد.
در این نوش��تار، ضمن بررسی اجمالی انرژی خورش��یدی، اصول پایه تکنولوژی خورشیدی و انواع کاربردهای آن در تولید انرژی الکتریکی، 
حرارتی، سرمایی و شرایط استفاده از این نوع انرژی در مقیاس های خانگی و صنعتی، به بررسی و ارزیابی اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی 
در فرآیند تهویه مطبوع ساختمان ها بخصوص مزایا و معایب سیستم های چیلر جذبی خورشیدی و دسیکنت، پرداخته می شود. در این بررسی 

ویژگی های آن ها از جمله دمای کارکرد و نوع کلکتور مورد نیاز و شرایط کاربرد آن ها نیز مد نظر واقع می شود
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بهینه سازي دو هدفه سیکل توربین گاز با خنک کاري هواي ورودي توسط چیلر جذبي 

 سپهر صنایع: دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 سعید جعفري: دانشجوي ارشد مکانیک 

آزمایشگاه بهینه سازي سیستم هاي انرژي دانشگاه علم و صنعت ایران

در این مقاله تاثیر خنک کاري هواي ورودي سیکل توربین گاز توسط سیکل تبرید جذبي مورد بررسي قرار گرفته است. در چیلر جذبي از 
سیستم لیتوم بروماید استفاده شده که حرارت مورد نیاز در بخش ژنراتور خود را از بخار تولید شده در مبدل بازیاب حرارت دریافت مي کند. 
سپس سه سیکل بهینه سازي شده توربین گاز ساده، سیکل توربین گاز با پاشش بخار داخل محفظه احتراق و سیکل توربین گاز با پاشش 
بخار و خنک کاري هواي ورودي توسط چیلر جذبي مورد مقایسه قرار مي گیرد. جهت مقایسه یکسان، تمام محاسبات بر مبناي توان خروجي 
ثابت انجام مي شود. پارامتر هاي مستقل سیستم عبارتند از: دماي هواي ورودي توربین گاز، نسبت فشار کمپرسور، نرخ جرمي جریان بخار، 

دماي نقطه پینچ و فشار درام بخار.
بهینه س��ازي سیستم ها به صورت دو هدفه و توسط الگوریتم ژنتیک انجام ش��ده است و توابع هدف عبارتند از افزایش راندمان اگزرژي کل 
سیس��تم و کاهش هزینه کلي سالیانه. نتایج نش��ان مي دهد که با افزایش قسمت هاي اضافي HRSG وIAC  هزینه کلي سالیانه افزایش، 
راندمان اگزرژي سیستم کاهش و راندمان حراراتي کل سیکل افزایش مي یابد. با توجه به اینکه با اضافه شدن سیکل جذبي به سیستم افزایش 

هزینه هاي سیستم نسبت به بهبود شرایط عملکرد سیستم پایین است، این نوع سیستم ها از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه هستند.
HRSG: Heat Recovery Steam Generator
  IAC: Inlet Air cooling

واژگان کلیدي: پاشش بخار، مبدل حرارتي بازیافت انرژي، خنک کاري هواي ورودي،  تبرید جذبي، الگوریتم ژنتیک
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V94.2 بررسي فني استفاده از چیلر جذبي  جهت افزایش راندمان و توان خروجي توربین گازي

 مهدی نوروزی: دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران

امروزه کاربرد توربین هاي گازي در نیروگاه ها به عنوان مولد برق، بسیار با ارزش و حیاتي مي باشد. عالوه بر آن در صنایع دیگري همچون 
صنایع پتروشیمي، صنایع فضایي، سکوهاي دریایي، ترن ها و غیره کاربرد گسترده اي پیدا کرده است. این توربین ها بویژه در مواردي از صنعت 
برق که فوریت در نصب و راه اندازي مدنظر باشد و نیز مواقعي که شبکه سراسري برق از دست مي رود )Black Start( مي توانند مفید باشند. 
سیکل اصلي توربین گاز راندمان بسیارپاییني دارد. بنابراین مي توان براي افزایش راندمان و قدرت خروجي از توربین گاز پارامترهاي مؤثر بر آن 
را تغییر داد. عامل اصلي محدود کننده در مورد اغلب توربین هاي گاز، درجه حرارت و نسبت فشار مي باشد. باالخص دماي محیط را مي توان 
بسیار تعیین کننده و تأثیر گذار دانست. به عنوان مثال براي هر 38 درجه سانتیگراد افزایش دما در ورودي توربین گاز ) بعد از کمپرسور( ، 
کار خروجي به میزان 10 درصد و راندمان حدود 1/5 درصد افزایش مي یابد. همچنین به ازاي هر درجه سانتیگراد افزایش دماي محیط ) در 
ورودي به کمپرسور (  حدود 0/7 درصد از بار خروجي توربین گاز کاسته مي شود. در نتیجه در ماه هاي گرم تابستان که پیک شبکه عموماً در 
آن ماه ها اتفاق مي افتد ظرفیت واحدهاي گازي کاهش مي یابد. عالوه بر آن با توجه به سه نکته اساسي: افزایش نیاز کشور به انرژي الکتریسیته، 
افزایش قیمت سوخت و افزایش آالینده هاي زیست محیطی، نگاه دست اندرکاران صنعت برق در دهه هاي کنوني به استفاده بهینه از امکانات 
موجود جلب گردیده است. براین اساس یکي از مهمترین مسائل مورد نظر، توجه مخصوص به توربین هاي گازي به جهت گستردگي استفاده 
و عملکرد آن ها بوده است. بنابراین باید روشي پیدا کرد تا بوسیله آن بتوان ضمن افزایش قدرت و راندمان واحد گازي، از آالینده هاي محیط 
زیست کاست. لذا با توجه به اهمیت افزایش توان و راندمان در توربین های گاز، در این مقاله به بررسی فنی استفاده از چیلر جذبی در توربین 

گاز جهت افزایش راندمان و توان آن پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: چیلر جذبی، توان، راندمان، توربین گاز
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تهیه آب مصرفی برج های خنک کننده پتروشیمی مبین

  امین احمدپور: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آبادان ، گروه مهندسی شیمی

 داوود عباسپور: شرکت ملي صنایع پتروشیمي، شرکت پتروشیمي مبین

 خشایار شکیبي، شرکت هم اندیشان انرژي کیمیا

 Utility Center مجتمع پتروشیمی مبین واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در زمینی به مساحت حدود 84 هکتار در دو بخش
و Water Center بنا شده و محدوده آفسایت آن در حدود 40 هکتار است که تامین کننده کلیه خدمات جانبی مورد نیاز مجتمع های 
پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )بندرعسلویه( شامل مجتمع های برزویه، پارس، جم، زاگرس، پردیس و آریاساسول 
نظیر برق، بخار، انواع آب های صنعتی، آب کولینگ ، هوای فشرده، هوای ابزار دقیق، اکسیژن ، نیتروژن و گاز طبیعی می باشد. هدف از احداث 
این مجتمع صرفه جویی در هزینه های سرمایه گذاری و تولیدی و کاهش بهای تمام شده انرژی مصرفی مجتمع های مستقر در منطقه بوده 
است. مجتمع پتروشیمی مبین بزرگترین طرح یوتیلیتی متمرکز جمهوری اسالمی ایران بوده و درنوع خود یکی از بزرگترین پروژه های دنیا 

به شمار می رود . در این مقاله به نحوه تهیه آب کولینگ مورد نیاز این مجتمع پرداخته مي شود.

واژگان کلیدی: آب کولینگ، مجتمع پتروشیمی مبین ، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
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بهینه سازی چیلرهای جذبی به کمک شبکه ی عصبی پرسپترون

 شهاب شفائیان، محمد فرامرزی، عباس حسینی زاده

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد امیدیه، گروه مهندسی شیمی، خوزستان، ایران

 آرزو خیبری: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد امیدیه، گروه شیمی کاربردی، خوزستان، ایران

صرفه جویي در مصرف انرژي به یکي از دغدغه هاي دنیاي امروز تبدیل شده است. دستگاه چیلر جذبي یکي از بهترین و جدیدترین وسایل 
سرمایشي است که به بهترین نحو جوابگوي موضوع باالست. با توجه به اهمیت اقتصادی در تولید بهینه سازی به علت عدم دسترسی به توابع 
عملکرد آن ها کار بسیار مشکلی است. در این مقاله جهت حل این مشکل از شبکه عصبی جهت شناسایی تابع عملکرد یک چیلرجذبی دو 
اثره جریان موازی با ظرفیت 350 کیلو وات استفاده شده است. به کمک شبکه عصبی، رابطه ای تحلیلی برای ضریب عملکرد چیلر جذبی و 
بار حرارتی کندانسور برحسب برخی از پارامترهای مهم داخلی نظیر دبی محلول، نسبت گردش محلول، غلظت محلول و نسبت توزیع محلول 
به دست آمده است. در این مقاله جهت شناسایی تابع عملکرد چیلر از یک شبکه عصبی پرسپترون دوالیه و چند الیه استفاده استفاده شده 
است. مقادیر مورد نیاز جهت آموزش و تست شبکه عصبی از مدلسازی ترمودینامیکی سیکل عملکرد چیلرجذبی بدست آمده اند. نتایج شبیه 
سازی نشان می دهد که شبکه عصبی طراحی شده برای داده های تست دقت بسیار مناسبی دارد. سپس با بکارگیری تابع عملکرد بدست 
آمده از شبکه عصبی مقدار بهینه ای برای پارامترهای داخلی نظیر دبی محلول، نسبت گردش محلول، غلظت محلول و نسبت توزیع محلول 

جهت افزایش مقدار ضریب عملکرد چیلر و کاهش بارحرارتی کندانسور استخراج گردید. 

واژگان کلیدی: چیلر جذبی دواثره جریان موازی، شبکه عصبی دوالیه، شبکه پرسپترون چند الیه
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بررسي تامین آب تغذیه برجهاي خنک کننده شرکت پتروشیمي شهید تندگویان با استفاده از واحد 
پیشتاز ساخته شده در واحد تصفیه پساب 

  امین احمدپور: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آبادان، گروه مهندسی شیمی

 محمد پاکدل: شرکت ملي صنایع پتروشیمي، شرکت پتروشیمي شهید تندگویان

 خشایار شکیبي: شرکت هم اندیشان انرژي کیمیا

مجتمع هاي پتروشیمي یکي از مهمترین و بزرگترین صنابع تولیدي کشور مي باشند که نسبت به صنایع هم ردیف خود، به آب مصرفي زیادي 
احتیاج داشته و به عنوان یکي از بزرگترین مصرف کنندگان آب در صنایع بزرگ مطرح میباشند که در نتیجه فعالیت آن ها مقادیر زیادي 
پساب صنعتی تولید مي شود. شرکت پتروشیمي شهید تندگویان پس از راه اندازی واحد منحصر به فرد تصفیه پساب صنعتي خود که توانسته 
پساب پیچیده واحدهای مجتمع را پس از جمع آوري، تصفیه کرده و به پساب قابل استفاده در کشاورزي و با استاندارد محیط زیستي تبدیل 
نماید، با هدف حفظ محیط زیست، استفاده بهینه از منابع و ایجاد صرفه اقتصادي و ارزش افزوده از آب هاي دور ریز پساب صنعتي، مطالعه 
و پژوهش در زمینه بازیافت پساب را در دستور کار خود قرار داده و اقدام به طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي پایلوت غشایي واحد تصفیه 
خانه پساب صنعتي نمود که نتایج حاصل نشان از کاهش قابل مالحظه ای در مقادیر COD ، NTU و TDS می دهد. آب بازیافتي از این 
طریق، صرف مصارفي همچون تامین آب جبراني برج خنک کننده، آب سرویس واحدهاي عملیاتي و آب شستشوي واحد خواهد شد. این 
طرح جهت بازیافت آب دور ریز به میزان دوازده هزار متر مکعب در روز مي باشد که در حفظ محیط زیست و ایجاد صرفه اقتصادي و بازگشت 

سرمایه ملي نقش شایاني خواهد داشت.

واژگان کلیدی: برج خنک کننده، پساب صنعتی، بازیافت، فرآیندهای غشائی، پتروشیمی شهید تندگویان
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Steam Trap as a Part of Modern Cooling Tower and Its 
Performance Assessment

Mohammad  Miranbeigi: Control Engineering Phd Student, University of Tehran 
Ali Miranbeigi: Mechanical Engineering Msc Student, Shahid Rajaee Teacher Training University 

Steam traps are a type of automatic valve that filters out condensate (i.e. condensed steam) and non-condensable 
gases such as air without letting steam escape. Steam trap is an element of cooling systems and cooling towers 
and other industries, and be installed on pipe lines.  Steam is formed when water vaporizes to form a gas. In order 
for the vaporization process to occur, the water molecules must be given enough energy that the bonds between 
the molecules (hydrogen bonds, etc.) break. This energy given to convert a liquid into a gas is called 'latent 
heat'. Steam-based heating processes use latent heat and transfer it to a given product. When the work is done 
(i.e. steam has given up its latent heat), steam condenses and becomes condensate. In other words, condensate 
does not have the ability to do the work that steam does. Heating efficiency will therefore suffer if condensate 
is not removed as rapidly as possible, whether in steam transport piping or in a heat exchanger. Various types 
of performance assessment equipment can be used as part of a proactive steam trap maintenance program to 
significantly reduce energy losses in steam distribution systems. In this paper, we focused on principles of steam 
trap and its performance assessment methods.

Keywords Steam trap, Cooling towers, Pipe lines, Performance assessment.
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Psychrometric analysis on cooling tower and evaporative cooling

Hamid Reza Vosoughifar: Asst. Professor, Faculty of Engineering, Islamic Azad University,South Tehran Branch, Tehran, IRAN
Elias Jazayeri: Student of  Bachelor of civil engineering, Islamic Azad University,South Tehran Branch,Tehran,IRAN

First the article has discussed about psychrometry definition and the psychrometricgraph , the basic parameter 
and the role of finding suitable system with psychrometric diagram just by knowing the path of each system in 
the lines of the psychrometric diagram  , This article is evaluating the cooling tower and its psychrometric chart 
and evaporative cooling and its psychrometric chart and the advantages and disadvantages of each of them 
briefly  ,the psychrometric charts has analysed with the software [1], and hase compared analyctically with the 
graph on the handbook ASHRAE[2], these psychrometric charts and additional information of each system 
(cooling tower system and evaporative cooling system) help to find the best system matches with your condition 
like healthiness , economic,…   .
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Evaluating Psychrometric analysis on difference between cooling 
tower and evaporative cooling

Dr. H.R.Vosoughifar: Academic member of Islamic Azad University, Tehran South Branch, Tehran, Iran.
E. Jazayeri: Islamic Azad University, Tehran South Branch, Tehran, Iran.
M.Nemati: Iran University of Science and Technology

In this paper psychrometry definition and the psychrometricgraph analysis on difference between cooling 
tower and evaporative cooling was evaluated. The Basic parameter and the role of finding suitable system can 
be select with psychrometric diagram just by knowing the path of each system in the psychrometricdiagram.
Thisresearch is presenting the cooling tower and its psychrometric chart and evaporative cooling. The advantages 
and disadvantages of each system were discussed briefly. The psychrometric charts has analyzed with proper 
software such as Carrier2009, York2010 etc. therefore the research method is a numerical approach. The results 
of this research can be compared with theanalytical graph on the ASHRAE standard.The properpsychrometric 
charts and additional information of each system (cooling tower system and evaporative cooling system) help to 
find the best system matches with various conditions. 

Keywords:  Psychrometric chart, analytical graph, cooling tower
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The Influence of Crosswind on Natural Draught Dry Cooling 
Towers )NDDCT( using CFD Approach

Jalal shishavani: Sahand thermal power plant

The natural draught of Dry Cooling Towers (NDDCT) is strongly affected by crosswind which is an atmospheric 
disturbance. In some practical cases, the crosswinds decrease the cooling efficiency of NDDCT more than 30%. 
In this research, the wind effects on a NDDCT are predicted using computational fluid dynamics (CFD). The 
solution domain is considered as large as the outlet boundaries do not affect the natural draught flow inside the 
tower. Based on the numerical results, it is obvious that the crosswind distorts the air flow pattern inside the tower 
from two regions. Firstly, the tower inlet includes 20 meters of tower bottom, where heat exchangers (deltas) are 
installed, and called the tower base. Secondly, the exited warm air from the tower is affected by the crosswind 
at the last 10 meters of tower, where called the tower tip. The velocity vectors and pressure contours on a plain 
located at 7.5 meters from the ground show about 10% of the total effective delta area will be lost. Also, the same 
study on tower tip with temperature profile shows unfavorable wind effects on tower tip. Also, the numerical 
results demonstrate that about 20% of tower outlet area is chocked by crosswind and this causes pressure drop 
for outgoing warm air. These two phenomena cause 14% of efficiency drop on heat exchanged by NDDCT in 
comparison with calm air condition
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Optimization and Control, and  Maintenance of
Water Cooling Towers

Mohammad  Miranbeigi: Control Engineering Phd Student, University of Tehran 

Water cooling is a method of heat removal from components and industrial equipment. As opposed to air cooling, 
water is used as the heat conductor. The advantages of using water cooling over air cooling include water's higher 
specific heat capacity, density, and thermal conductivity. This allows water to transmit heat over greater distances 
with much less volumetric flow and reduced temperature difference. Water cooling is commonly used for cooling 
automobile internal combustion engines and large industrial facilities with cooling tower. Cooling towers allow 
the control of the cooling process by means of controlled evaporation. The first part of  this paper  will be focused  
on optimization and control of water cooling tower, and then Will be discussed its maintenance.

Keywords Water Cooling , Cooling Tower, Optimization, Control, Maintenance.
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انجمن علمي مهندس��ي حرارت��ي و برودتي ای��ران )ISESHR( با 
همت و تالش جمعي از اساتید دانشگاه، مدیران و دست اندر کاران 
صنایع حرارتي و برودتي بمنظور گسترش، پیشبرد و ارتقاي علمي و 
فنآوري تاسیسات حرارتي و برودتي و توسعه کمی و کیفي نیروهاي 
متخصص و بهبود بخش��یدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمینه 
تاسیس��ات حرارتي و برودتي  و با موافقت با تاس��یس آن در جلسه 
مورخ 1387/2/25 کمیسیون انجمن هاي علمي ایران )وزارت علوم، 
تحقیق��ات و فناوري(، فعالیت خود را آغاز نمود.  هیات  موسس��ان و 
اعضاء انجمن  در ش��هریور ماه 1387 با توجه به مقررات کمیسیون 
انجمن هاي علمي ایران نسبت به  انتخاب  اعضاء هیئت مدیره اصلي، 
عل��ي البدل و بازرس��ان انجمن  علمي مهندس��ي حرارتي و برودتي 
ایران اقدام الزم را انجام داد. انجمن در آبان ماه 1387 موفق به اخذ 
معرفي نامه جهت اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتي از کمیسیون 
انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري گردید. براي انجام 

فعالیت هاي رسمي، انجمن در بهمن ماه 1387  تحت  شماره  25379 
در  اد اره  ثب��ت  ش��رکت ها و مالکیت  صنعتی  به  م��دت  نامحدود و با 
 هدف  انجام تحقیقات علمي و فرهنگي در س��طح ملي و بین المللي  
با محققان و متخصصاني که به گونه اي با علوم و فنآوري تاسیسات 
حرارتي و برودتي سر و کار دارند، همکاري با نهادهاي اجرائي علمي 
و پژوهشي در زمینه ارزیابي و بازنگري و اجراي طرح ها و برنامه هاي 
مربوط به امور آموزش و پژوهش، ترغیب و تشویق پژوهشگران، ارائه 
خدمات آموزشي، پژوهشي و فني، برگزاري گردهمائي هاي علمي در 
سطح ملي، منطقه اي و بین المللي، و انتشار کتب و نشریات علمي، 
در  ایر ان  ثبت  شد. هیئت مدیره انجمن از کلیه مهندسان و محققان 
عزیز و نیز شرکت های مرتبط در این زمینه تقاضا دارد با مراجعه به 
خانه برگ انجمن به آدرس http://www.irshrae.ir و با پر کردن 
فرمهای عضویت در انجمن در جهت نیل به اهداف انجمن همکاري 

نمایند. 

انجمن علمي مهندسي حرارتي و برودتي ایران
)ISESHR(

هیئت موسسان انجمن: 
عبدالرزاق کعبي نژادیان، اصغر حاج سقطي، علي امیر فضلي، مهرداد تقي زاده منظري، محمد حسن سعیدي، مهدي معرفت، 

سمیر پور جزایري، محمد اسماعیل خوشروان آذر، محمدرضا جعفرزاده 

تلفکس انجمن: 88091539









   

 

کنترل عوامل مؤثر بر خوردگي و رسوبدهي در آب هاي خنککن و روش های جلوگیری از آن
بکارگیري ورقه هاي چندالیه PCM و امکان بازیافت انرژي  در سامانه هاي برج خنک کننده و تحلیل حرارتي آن

طراحی و ساخت چیلر جذبی لیتیوم بروماید با تغذیه آب گرم)یک تن تبرید(
)CCHP( به کارگیري چیلر جذبي در سیستم تولید همزمان سرما، گرما و الکتریسیته

پیش بینی عملکرد برج های خنک کننده پاششی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بررسي علل خوردگي برج خنک کن و لوله�هاي سیستم خنک کن آب و بهبود عوامل مؤثر در وضعیت کنترل شیمیایي آن ها

مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی
طراحی یک سیستم چیلر جذبی خورشیدی در شهر تهران و بررسی عملکرد این سیستم در مقایسه با چیلرهای جذبی رایج

بررسی اثر پوشش در کاهش میکروارگانیسم های برج های خنک کننده چوبی
بررسي و تحلیل نحوه عملکرد چیلرهاي ادزروبشن سیلیکاژل – آب

مقایسه اقتصادی بین چیلر جذبی و تراکمی در سیستمهای تولید همزمان برق ،حرارت و سرما برای یک مجتمع مسکونی شهر تهران
برسی خواص ترموفیزیکی بر عملکرد برج های خنک کننده

بهینه سازي ترمواکونومیک سیکل تبرید جذبي بازگشت پذیر به صورت 4 منبع حرارتی
معرفي عملکرد چیلر ادزربشن)Adsorption( در سیستم تهویه مطبوع ساختمان

بررسی اثرات و آلودگی های زیست محیطی، چیلرها و برج های خنک کننده
بررسی عملکرد چیلرهای جذبی و ارجعیت آن ها نسبت به چیلرهای تراکمی

طرحي براي برج خنک کن خشک به منظور کاهش اثرات وزش باد
طراحی بهینه سیستم های HVAC با نگرش کاهش مصرف انرژی       

تحلیل جریان بخارات گرم در چیلر و شرایط تأمین هوا 
بررسي چیلرهاي جذبي گاز سوز و چیلرهاي تراکمي از دیدگاه انرژي 

بررسي تاثیر خنک کاري بیشتر گاز در برج هاي خنک کن ایستگاه تقویت فشار گاز بر کاهش مصرف انرژي در خطوط انتقال گاز
تاثیر سیستم تر بر عملکرد برج خنک کن خشک همراستا در اثر افزایش دبي اسپري

بهینه سازی  مصرف انرژی در یک ساختمان تجاری- اداری در شهر تهران با انتخاب مناسب چیلر و برج خنک کن به منظور سرمایش مرکزی
بررسي تصفیه آب برج هاي خنک کننده توسط فرآیند ازن زني 

بررسي عملکرد سیکل هاي جذبي گرمایشي و سرمایشي و راهکارهاي عمده بهینه سازي مصرف انرژي در آن
شبیه سازي یک سامانه حرارتي با سطوح توسعه یافته کوپل شده با برج خنک کن

جرم گرفتگي برج هاي خنک کن  و روش هاي جلوگیري از آن
تحلیل ترمودینامیکي و مقایسه سیکل جذبي آب � لیتیوم بروماید دو اثره سري وموازي 

تحلیل عملکرد برج خنک کن در دستگاه تقطیر خورشیدی
بررسی مقدماتی استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران

توسعه یک مدل ریاضی جهت طراحی بهینه برج های خنک کن تر با دمش مکانیکی هوا
بررسي فني و اقتصادي چیلر جذبي خورشیدي در صنعت نفت

توسعه یک مدل ریاضی جهت شبیه سازی برج های خنک کن تر و بهبود عملکرد حرارتی آن ها با استفاده از آنالیز اگزرژی
ساخت سیستم پایلوت سرمایش جذبی – تبخیری

طراحی سیستم سرمایش جذبی – تبخیری خورشیدی متناسب با شرایط اقلیمی در ایران
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کنترل عوامل مؤثر بر خوردگي و رسوب دهي در آب هاي خنک کن و روش های جلوگیری از آن

 مصطفی گودرزی: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اهواز

 عیسی نویری: عضو هیئت علمی پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاددانشگاهی

یکي از مشکالت عمده نیروگاه هاي کشور، خوردگی لوله هاي مربوط به آب هاي برج خنک کن مي باشد. به منظور بررسي علل تخریب لوله هاي 
مذکور و بهبود در وضعیت کنترل شیمیایي تحقیقات وسیعي به عمل آمد. نتایج حاصله نشان داده است که رسوب گل و الي، باال بودن میزان 
مواد معلق آب،  ایجاد سل هاي غلظتي اکسیژن، وجود باکتري هاي SRB و عدم تزریق مداوم کلر باعث بروز مشکالتي شده که در  نهایت به 
زوال لوله ها انجامیده است. کلرور باالي آب کارون باعث شده که لوله هاي برنجي مقاومت خوردگي خوبي از خود نشان ندهند. از طرفي استفاده 
از ممانعت کننده هاي فسفات هم جوابگو نبوده و نیاز به ترکیبات مؤثرتري جهت دستیابي به نتایج بهتر وجود دارد. انتخاب آلیاژهاي بهتر 
نظیر کوپر و نیکل و افزودن ترکیباتي نظیر نمکهاي روي، فسفونات ها و مولبیدات ها به پلي فسفات از جمله تمهیداتي هستند که در جهت 
نیل به این هدف می تواند صورت گیرد. در نهایت رعایت دستورالعمل هاي بازرسی مستمر جهت آگاهي از عملکرد بازدارنده هاي خوردگي و 

رسوب دهي و تنظیم شرایط میکروبیولوژي توصیه می شود.

کلمات کلیدي: خوردگی، برج خنک کن، آب هاي خنک کن، پلي فسفات
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بکارگیري ورقه هاي چندالیه PCM و امکان بازیافت انرژي 
 در سامانه هاي برج خنک کننده و تحلیل حرارتي آن

 علي اکبر جمالي: عضو هیات علمي دانشگاه امام حسین)ع(، گروه مهندسي شیمي

کار حاضر شامل کاربرد حجم کنترل دو بعدي با متد شمارشي براي سهولت در مطالعه فرایند انتشار تغییرات فاز در ماده مرکب بر اثر انتقال 
گرما در ورقه هاي کامپوزیت  PCMمي باشد. مشاهدات به گونه اي است که اطالعات مفیدي در زمینه اثر استفاده از اشکال گوناگون ورقه هاي 
چند الیه PCM با دماهاي ذوب متفاوت کنار هم چیده ش��ده  و تعبیه آنها در س��امانه هاي برج خنک کننده حاصل آمده است. خصوصیات 
فیزیک��ي، گرمای��ي و نیز چگونگي چینش هاي گوناگون ورقه ها از جنس مواد تغییر فازدهن��ده با تمرکز بر بکارگیري انواع تک ورقه اي آن و 
نمونه هاي کامپوزیتي در روند محاسبه یک انرژي کل ذخیره شده، مورد مقایسه قرار مي گیرد. درجه افزایش انرژي ذخیره شده، نرخ سرعت 
ذخیره سازي انرژي کل را نمایش مي دهد. نتایج نشان مي دهد که سرعت شارژ انرژي کل در ورقه هاي کامپوزیتي PCM در مقایسه با تک 
ورقه کامپوزیت PCM بیشتر مي باشد. این افزایش در ذخیره سازي انرژي، عامل پر اهمیتي در اصالح ذخیره سازي بخش گرماي نهان در 

سیستم هاي حرارتي مي باشد.

واژگان کلیدی: PCM، برج خنک کن، انرژی. 
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طراحی و ساخت چیلر جذبی لیتیوم بروماید با تغذیه آب گرم)یک تن تبرید(

 وحید یغمائی: فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه یزد، مرکز رشدBT پارک علم و فن آوری

صرفه جویی در مصرف انرژی به یکی از دغدغه های دنیای امروز تبدیل شده است. دستگاه چیلر جذبی یکی از بهترین و جدیدترین وسایل 
سرمایشی است که به بهترین نحو جوابگوی موضوع باالست. با توجه به اهمیت یادگیری و  نیاز  آزمایشگاه ها در این امر، تولید دستگاه چیلر 
جذبی متناسب با نیاز آزمایشگاهی و حتی صنعتی جمعی از کارمندان شرکت آبرون تهویه را به فکر تولید این دستگاه با تناژ پائین انداخت. 
دستگاه های صنعتی معمول چیلر جذبی در تناژهای باال )معموالً باالتر از 40 تن تبرید( تولید می شوند و با توجه به در دسترس نبودن و 
همچنین بدنه فلزی و حجم اشغالی زیاد عماًل برای مقاصد آزمایشگاهی بال استفاده می باشند. ولی دستگاه مورد بحث در این مقاله به علت 
فضای اش��غالی کم و بدنه ش��فاف که می تواند اتفاقات داخلی را به بهترین نحو به مخاطب نش��ان دهد، بسیار مناسب برای مقاصد آموزشی 

می�باشد. به علت تناژ پائین قابل استفاده برای مکان های مسکونی،تجاری و غیرو نیز می باشد. 

کلمات کلیدي: چیلر جذبی، لیتیوم بروماید، اندازه آزمایشگاهی، تناژ پائین، مقیاس صنعتی
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)CCHP( به کارگیري چیلر جذبي در سیستم تولید همزمان سرما، گرما و الکتریسیته

 سعید کریمی علویجه: کارشناس ارشد مهندسي مکانیک، پژوهشگاه  صنعت نفت

 کامبیز رضاپور: دکتري مهندسي مکانیک، معاونت امور برق و انرژي، وزارت نیرو

 رامین کرمی: کارشناس ارشد مهندسي مکانیک، پژوهشگاه  صنعت نفت

بهینه سازي انرژي به عنوان یک راهکار اساسي براي کاهش مصرف انرژي و نیز کاهش آالینده هاي زیست محیطي در کشورهاي پیشرفته دنیا 
مطرح شده است.  امروزه این کشورها به بهینه سازي و مدیریت انرژي به عنوان یک منبع جدید انرژي مي نگرند. در این میان یکي از مهمترین 
راهکارهاي بهینه سازي انرژي انجام شده در تمامي این کشورها با هدف افزایش بازده تولید انرژي و استفاده بهینه از منابع سوخت با بازده کلي 
75 تا 90 درصد، استفاده از سیستم هاي تولید همزمان سرما، گرما و الکتریسیته مي باشد. فن آوري هاي تولید همزمان برق و حرارت، برق و یا 
توان مکانیکي تولید نموده و حرارت اضافي را براي مصارف مختلف از جمله گرمایش و سرمایش به صورت قابل مالحظه اي بازیافت مي نماید. 

در این میان نقش چیلرهاي جذبي به عنوان منابع تامین انرژي سرمایشي بسیار با اهمیت است.
سیس��تم های تولید همزمان که به تولید انرژی الکتریکی در مقیاس های کوچک و در نزدیک محل مصرف پرداخته و بارهاي سرمایش��ي و 
گرمایشي مورد نیاز را تامین مي کنند، عالوه بر اینکه موجب کاهش اتالفات ناشی از توزیع و انتقال برق در شبکه می شوند موجب کاهش 
مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلودگی های زیست محیطی می گردنند. در این مقاله به بررسي نقش چیلرهاي جذبي در سیستم هاي 
تولید پراکنده همزمان برق و حرارت پرداخته و نشان داده شده که صرفه جویی های حاصل از به کارگیری این سیستم ها با توجه به مصرف 
باالي انرژي هاي فسیلي در کشور و با عنایت به کاهش مصرف سوخت در کشور، موجب بازگشت هزینه سرمایه گذاری در کمتر از 6 سال 

شده و همچنین کاهش 50 درصدی مصرف سوخت را به همراه خواهد داشت.
در این تحقیق ابتدا نیازهاي انرژي یک مجموعه مسکوني بزرگ شامل انرژي الکتریکي، سرمایش و گرمایش در تمام سال با کمک نرم افزار 
 EES کریر انجام شده و سپس براي مجموعه مورد نظر یک طرح اولیه سیستم تولید همزمان ترسیم شده است. در ادامه با کمک نرم افزار
تجهیزات سیستم تولید همزمان، اعم از موتور احتراق داخلي به عنوان محرک اولیه و منبع تولید انرژي الکتریکي و همچنین بویلر بازیاب 
بخار و بویلر کمکي به منظور تامین بخار آب و نیز چیلر جذبي جهت تامین نیازهاي سرمایشي مجموعه، مدلسازي شده است. در نهایت نیز 
با انجام بهینه سازي به کمک نرم افزارMATLAB اندازه بهینه تجهیزات ذکر شده در سیستم تولید همزمان به گونه اي محاسبه شده است 

که مجموع هزینه سالیانه سیستم بهینه باشد. 
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پیش بینی عملکرد برج های خنک کننده پاششی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

  سید سامان موسویان: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران

 محمود امیدی: دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران

 علی قاسمی: دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران

در این تحقیق پیش بینی علملکرد و طراحی برج های خنک کننده پاششی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که در برج های خنک کننده 
پاششی از اکنه ها استفاده نمی شود، مشکالت ناشی از رسوب گیری و گرفتگی بوجود نمی�آ ید اما از طرفی مدل ریاضی دقیقی برای پیش بینی 
عملکرد این برج ها وجود ندارد که با محدوده وسیعی از داده های تجربی توافق داشته باشد. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی این امکان را 
فراهم می آورد تا با سرعت باال و هزینه کم، مدلی برای برج خنک کننده پاششی بدست آورد تا بتوان دمای خروجی از برج خنک کننده را 
در محدوده وسیعی از داده های ورودی پیش بینی کرد. در نهایت نتایج بدست آمده از شبکه عصبی مصنوعی با نتایج مدل انتقال حرارت و 

جرم مقایسه شده است که نشان می دهد خطای مدل طراحی شده توسط شبکه عصبی مصنوعی کنتر از مدل ریاضی ارائه شده می باشد.
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بررسي علل خوردگي برج خنک کن و لوله هاي سیستم خنک کن آب و بهبود عوامل مؤثر در وضعیت 
کنترل شیمیایي آن ها

 عیسی نویری: عضو هیئت علمی پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاددانشگاهی

 مصطفی گودرزی: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اهواز، دانشکده فني و مهندسي

 حسن محمدي مجد: عضو هیئت علمی پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاددانشگاهی

در یک سیستم خنک کننده ی سیرکوله، برای جذب گرمایی که آب در حین عبور از تجهیزات و فرایندهای صنعتی دریافت کرده است، آن 
را از برج های خنک کن عبور می دهند و بعد از خنک شدن دوباره آن را به جهت خنک کردن تجهیزات و فرایندها به کار می برند.

اغلب مشکالت برج خنک کن ناشی از ناخالصی آب )مشکالتي همچون رسوب ، باال بودن میزان مواد معلق آب،  ایجاد اکسیژن، عدم تزریق 
مداوم کلر( می باشد. این موارد در سیستم های خنک کن معموال سه پدیده را بوجود مي آورد: خوردگی، تشکیل رسوب و رشد بیولوژیکی.

تنها استفاده از بازدارنده هاي خوب بدون در نظرگرفتن کلیه جوانب و دستورالعمل ها نمي تواند جوابگوي مشکالت خوردگي و رسوب دهي در 
آب هاي خنک کن صنایع باشد. 

آزمایشات انجام شده نشان مي دهد که استفاده تنها از پلي فسفات و اسید که هم اکنون رایج مي باشد نمي تواند جوابگو باشد و بایستي از مخلوط 
ترکیبات شیمیایي بهتر، نظیر نمک هاي روي، فسفونات ها و مولیبدات ها استفاده شود. براي داشتن یک سیستم خوب و مطمئن باید ضمن 
رعایت دستورالعمل هاي مربوطه با روش بازرسی مستمر )Monitoring( از عملکرد بازدارنده هاي خوردگي و رسوب دهي و رشد بیولوژیکي 

آن آگاهي یافت.

کلمات کلیدي: برج خنک کن، خوردگی، کنترل شیمیایي، بازرسی مستمر، فسفونات.
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مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی

 افشین عابدی: کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهر مجلسی، مدیر عامل شرکت مهندسان مشاور دقیق طرح سپاهان  

کسری خسرویان: کارشناس فنی شرکت مهندسان مشاور دقیق طرح سپاهان

در حال حاضر انواع چیلرهای جذبی و تراکمی به منظور تأمین آب سرد جهت تأمین بار برودتی ساختمان ها تولید و به بازار عرضه می شوند. 
حال اینکه در چه مواردی بهتر است از چیلر جذبی و در چه مواردی بهتر است از چیلر تراکمی استفاده شود، موضوعی است که با در نظر 
گرفتن موارد مختلف از جمله سهولت کاربرد، هزینه های اولیه و جاری، فضاهای مورد نیاز و ... قابل بررسی می باشد. شایان ذکر است که به 
دلیل تنوع باالی این دستگاه ها، بررسی و مقایسه تمامی آن ها امکان پذیر نبوده و به همین دلیل در این مقاله به بررسی و مقایسه دو سیستم 
چیلر تراکمی اسکرو و چیلر جذبی شعله مستقیم از نظر هزینه اولیه، هزینه راهبردی و هزینه های مصرف انرژی و مصرف آب پرداخته شده 

است.

واژگان کلیدی: چیلر، تراکمی، جذبی، هزینه، انرژی، فنی
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طراحی یک سیستم چیلر جذبی خورشیدی در شهر تهران و بررسی عملکرد این سیستم در مقایسه با 
چیلرهای جذبی رایج

 امیر فالحتکار:

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی انرژی،گرایش انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران،  دانشکده محیط زیست و انرژی. 

 حمیدرضا اخوان ارمکی:

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی انرژی،گرایش انرژی های تجدیدپذیر.دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران دانشکده محیط زیست و انرژی 

کاربری انرژی خورشیدی به منظور تامین آبگرم مصرفی، گرمایش و سرمایش فضاها در ایران در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 
در این مقاله، یک سیستم چیلر جذبی خورشیدی برای یک ساختمان اداری با زیربنای 1300 متر مربع در شهر تهران طراحی شده است. 
همچنین میزان مصرف انرژی چیلر جذبی خورشیدی در مقایسه با چیلر جذبی های رایج مورد بررسی قرار گرفته است. ساعات کارکرد سیستم 
سرمایشی از 8 صبح الی 17 ،طی روزهای پانزدهم اردیبهشت الی پانزدهم مهرماه در نظر گرفته شده است. این پژوهش نشان می دهد که 
س��ازگارترین نوع چیلر جذبی خورش��یدی، چیلر جذبی تک اثره با تغذیه آبگرم و مناسب ترین گردآور خورشیدی جهت کاربری سرمایش، 
گردآورهای از نوع لوله تخلیه ای می باشد. توان ژنراتور این چیلر جذبی تک اثره 236کیلووات می باشد که با استفاده از 542/5 متر مربع گردآور 

لوله تخلیه ای، توان مورد نیاز تامین خواهد شد.

واژگان کلیدی: چیلر جذبی خورشیدی، گردآورهای لوله تخلیه ای، عملکرد سیستم جذبی
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بررسی اثر پوشش در کاهش میکروارگانیسم های برج های خنک کننده چوبی

 میترا بحری: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر

 علیرضا منصوری: کارشناس حفاظت از خوردگی فلزات شرکت پاالیش نفت آبادان

 حکیمه شریفی فرد:  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

در این تحقیق رشد باکتری های هوازی و بی هوازی در آب خام اروند رود مجاور چوب مورد استفاده در برج های خنککننده چوبی در شرایط 
مختلف مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های شمارش میکروبی دو نوع چوب رد وود و جنوب شرق آسیا در مدت چهار هفته و بدون استفاده 
از زیست کش نشان داد آب خامی که در مجاورت چوب جنوب شرق آسیا قرار دارد، از آلودگی میکروبی زیادتری برخوردار است. تکرار آزمایش 
همراه با ppm 100 زیست کش باعث کاهش آلودگی میکروارگانیسمی در هر دو نوع چوب گردید. مقایسه بین شرایط رشد باکتری های 
هوازی و بی هوازی در مجاورت چوب ردوود بدون پوش��ش و نمونه های پوش��ش داده ش��ده در شرایط مختلف با حضور زیست کش و بدون 
حضور آن نشان می دهد استفاده از پوشش باعث کاهش چشمگیر آلودگی میکروبی در نمونه های پوشش داده شده در مقایسه با نمونه های 

بدون پوشش در شرایط مشابه می باشد.
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بررسي و تحلیل نحوه عملکرد چیلرهاي ادزروبشن سیلیکاژل – آب

 مهدی نقش نژاد: مهندسی مکانیک، گرایش تاسیسات، آموزشکده فنی اصفهان

 احمدرضا پسندیده فر: عضو هیات علمی آموزشکده فنی اصفهان

عالقه روز افزون براي استفاده از انرژي گرمایي در دامنه کمتر از 100 درجه سانتیگراد منجر به افزایش بررسي روش هایي شده که بتواند این 
تقاضا را از لحاظ تکنیکي تحقیق دهد. یک منبع انرژي معمول در این زمینه گرماي تلف شده از موتورها و پروسه هاي تولیدي مي باشد که 
معموال دامنه ي آن بین 60 تا 100 در جه سانتي گراد مي باشد. از دیگر منابعي که به فور خواسته در کشور ما یافت مي شود مي توان به منبع 
انرژي خورشیدي اشاره نمود. استفاده از انرژي خورشیدي یکي از راهکارهایي که براي بهینه سازي انرژي و استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر 

در ایران مورد توجه قرار گرفته است. 
چیلرهاي ادزروبشن یک راه کار اقتصادي براي استفاده از این انرژي در یک مقیاس وسیع را ارائه مي دهد.  مهمترین کاربرد چیلرهاي ادزروبشن 
تولید آب سرد مي باشد. تقاضا براي تولید آب سرد براي هواسازها و پروسه هاي سرمایشي در بخش مصرف انرژي خانگي یا صنعتي یک امر 
رایج به شمار مي رود. در این مقاله سعي شده تا به طور کلي نحوه کارکرد چیلرهاي جذبي جامد سیلیکاژل – آب مورد بررسي و تشریح قرار 

گیرد تا در آینده نزدیک شاهد استفاده از این سیستم ها باشیم.

واژگان کلیدی: چیلرهای ادزوبشن، انرژی، خورشید
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مقایسه اقتصادی بین چیلر جذبی و تراکمی در سیستم های تولید هم زمان برق ،حرارت و سرما برای 
یک مجتمع مسکونی شهر تهران

 عادل غالمی: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق )شهید عباسپور(

 جواد پاکدامن: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق )شهید عباسپور(

 علی مراد منصوری: دانشجوی کارشناسی مکانیک نیروگاه، دانشگاه صنعت آب و برق )شهید عباسپور(

با تجدید ساختار در صنعت برق تولیدات پراکنده جایگاه ویژه ای یافته اند. در این بین سیستم های تولید هم زمان به دلیل بازده باال، بیش از 
سایرین مورد استفاده قرار گرفته اند. در مطالعات انجام گرفته شده توسط دیگران اقتصادی بودن سیستم های تولید هم زمان با محرکه موتور 
گازسوز مورد بررسي قرار گرفته شده اند. هدف اصلی این مقاله مقایسه اقتصادی بین سیستم های برودت تراکمی و سیستم های برودت جذبی 
بر پایه سیستم های تولید هم زمان برق و حرارت است. به طوری که برودت و برق ساختمان تأمین شود. به همین منظور یک سیستم موتور 
گازسوز مولد برق ترکیب با چیلر تراکمی با یک سیستم تولید هم زمان ترکیب با چیلر جذبی از لحاظ اقتصادی بر پایه دوره بازگشت سرمایه 

مقایسه شده اند و در پایان، برترین ترکیب انتخاب شده است. 
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بررسی خواص ترموفیزیکی بر عملکرد برج های خنک کننده

 یداهلل سقاپور: دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران، قسمت پژوهش

 امیر حسین قندی: دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران، قسمت پژوهش

 داوود عشوری: دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران، قسمت پژوهش

براي محاس��به چگونگي عملکرد برجهاي خنک کننده به پارامترهاي دماي ورودي آب � دماي تخلیه � ش��عاع متوسط قطرات آب، سرعت 
متوسط هوا درون برج سرمایش، شدت ریزش یک قطره، ارتفاع ریزش قطرات و تمامي پارامترهاي ترموفیزیکي نظیر ویسکوزیته، دانسیته، 
ظرفیت حرارتي و سایر پارامترها احتیاج مي باشد. این خواص تابع دما، فشار و شرایط عملکرد برج است. در این تحقیق مدل ریاضي عملیات 
برج هاي خنک کننده با فن مکانیکي مورد نظر بوده و این مدل یک مسئله شرط مرزي است که پنج معادله را در بر گرفته و تاثیر پارامترهاي 

مختلف بر عملکرد برج برسي گردیده است.

واژگان کلیدی: برج خنک کن، قصرات آب، ترموفیزیک، مدل ریاضی و حرارتی
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بهینه سازي ترمواکونومیک سیکل تبرید جذبي بازگشت پذیر به صورت 4 منبع حرارتی

 داوود دلداده: کارشناس ارشد مهندسي مکانیک، دانشگاه صنعتي خواجه نصیر طوسي

 غالمرضا صالحی: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوشهر

 کامران مالبخشی: کارشناس ارشد مهندسي مکانیک، دانشگاه صنعتي خواجه نصیر طوسي

در این مقاله چیلرهاي جذبي به صورت چهار منبع حرارتي ش��امل: ژنراتور، اواپراتور، کندانس��ور و جذب کننده فرض مي شود و به بررسی 
ترمواکونومیک چیلر بوس��یله روابط موجود پرداخته مي ش��ود. براي ساده سازي محاسبات فرض را بر بازگشت پذیر بودن فرآیندها گذارده 
مي شود. از آنجا که مبدل ها ابزار و وسایل گران قیمتی هستند پس کاهش سطح کل انتقال حرارت به عنوان معیار طراحی مد نظر مي باشد. 
دراین مقاله ابتدا معیار ترمواکونومیک، تحت عنوان قیمت کل واحد بار سرمایش که شامل هزینه سرمایه گذاری اولیه و قیمت انرژی مصرفی 
می باشد، تعریف می شود. در ادامه بوسیله روابط موجود، مقدار بیشینه معیار ترمواکونومیک و بار تبرید ماکزیمم بدست آورده شده است. 
سپس شرایط کارکرد بهینه چیلرهای جذبی مشخص گشته و در نهایت به بررسي اثر پارامتر ترمواکونومیک بر معیار ترمواکونومیک بیشینه، 

ضریب عملکرد و بار تبرید مخصوص متناظر با معیار ترمواکونومیک بیشینه پرداخته مي شود.

واژگان کلیدی: چیلر جذبی، ترمواکونومیک، حرارت.
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معرفي عملکرد چیلر ادزربشن)Adsorption( در سیستم تهویه مطبوع ساختمان

 فرشاد پناهی زاده: کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی، سرپرست تهویه پتروشیمی مارون

در 100 سال اخیر افزایش مصرف سوخت هاي فسیلي منجر به باال رفتن غلظت اتمسفري دي اکسید کربن تا 30 درصد شده است تا آنجا 
که 42 درصد از انرژي مورد نیاز، از سوخت هاي فسیلي)نفت،گازو...( تامین مي شود و پیش بیني شده است که تا سال 2010 میالدي، قاره 
آسیا به بزرگترین مصرف کننده انرژي در دنیا تبدیل شود. در کشور ما نیز 38 درصد سوخت مصرفي به ساختمان اختصاص داده شده که در 

کنار هزینه هاي باالي آن براي مصرف کننده با خطر رو به اتمام بودن منابع و آلودگي محیط زیست نیز همراه است. 
طي تحقیقات فني- اقتصادي بعمل آمده در مناطق گرم و مرطوب کشور، ارزانترین سیستم تهویه مطبوع در تمام گزینه ها و بدون استثناء 
سیستم جذبي و گرانترین آن کولر گازي مي باشد و سیستم تراکمي نیز در حد فاصل آن دو قرار دارد. چیلرهاي ادزربشن که نسل جدیدي از 
چیلرها مي باشند در مقایسه با چیلرهاي جذبي از نقطه نظراتي همچون مصرف انرژي، هزینه تعمیرات و نگهداري و... برتري دارند. از این رو 
در مقاله حاضر ابتدا عملکرد چیلر ادزربشن در سیستم تهویه مطبوع ساختمان و در ادامه مزیت هاي استفاده از آن از نقطه نظر فني- اقتصادي 

آورده شده است.

واژگان کلیدي: چیلر ادزربشن، تهویه مطبوع، مصرف انرژي، آلودگي محیط زیست
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بررسی اثرات و آلودگی های زیست محیطی، چیلرها و برج های خنک کننده

 عالیه چنگیزی: باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات اهواز

وظیفه یک برج خنک کن، جذب گرما از یک فرایند و دفع آن به فضاي اتمس��فر اس��ت، این دفع از راه تبخیر صورت مي پذیرد. از آن جایي 
که آب موجود در فرآیند خنک سازي در مدار برج خنک کن سیرکوله شود، به علت تبخیر تدریجي آب، غلظت مواد معدني در آن افزایش 
مي یابد. وقتي که غلظت مواد معدني به اندازه دو برابر مقدار اولیه شد، گفته مي شود که آب داراي دو سیکل غلظت مي باشد. یکي از روش هاي 
اصلي سرمایش ساختمان هاي مسکوني و عمومي، سرمایش به وسیله گاز طبیعي و یا گاز مایع است. تجهیزاتي که از طریق گاز طبیعي و یا 
گاز مایع کار مي کنند چیلر نامیده مي شوند. چیلر ها ادواتي هستند که در موتور خانه و یا در مدل هایي خاص )تناژ هاي پائین( در پشت بام و 
یا محیط باز نصب و با اتصال به یک سیستم تهویه مطبوع نظیر هوا ساز و یا فن کوئل که هواي تازه ساختمان را تامین مي کنند، کار می کنند. 
چیلرها باعث ایجاد آلودگی صوتی می شوند؛ برج خنک کننده آلودگی های بیشتری را برای انسان در پی دارد. صدای ساطع شده توسط برج 
خنک کننده از دور نیز شنیده می شود. صدای بوجود آمده در آن توسط تاثیر آب در حال سقوط، حرکت هوا، حرکت پره های فن در ساختار 
موتور، گیربکس یا تسمه، تولید می شود. از مشکالت دیگر آن آلودگی حرارتی است؛ میزان آب موجود در برج خنک کننده به طور مداوم به 
اقیانوس ها، دریاچه یا رودخانه هایی که از آن ها استفاده شده، بازگشته و به طور مداوم دوباره به گیاهان عرضه می شود. به عالوه، تخلیه مقادیر 
زیادی از آب داغ ممکن است درجه حرارت را برای اکوسیستم محلی و یا رودخانه به دریاچه دریافت و در سطح غیر قابل قبولی باال ببرد. یکی 
از مشکالت جدی بوجود آمده در رابطه با برج های خنک کننده بیماری لژیونلوسیس )Legionellosis( است. لژیونلوسیس بیماری عفونی، 
ناشی از باکتری های گرم منفی، هوازی متعلق به جنس لژیونال )Legionella( است. بیماران مبتال به بیماری لژیونلوسیس معموال دارای 
عالئم: تب، لرز، و سرفه، که ممکن است خشک و یا ممکن است خلط تولید کند. بعضی از بیماران نیز دردهای عضالنی، سردرد، خستگی، از 

دست دادن اشتها، از دست دادن هماهنگی )ataxia(، و گاهی اسهال و استفراغ می شود. راهکارها و پیشنهادات برای کاهش اثرات:
1- افزایش انتشار لوازمی با بازده باال.

2 - گسترش نقش شرکت های نسب امکانات و ژنراتورهای اضطراری برق
3 - افزایش قدرت سیاسی برای مدیریت تقاضا.

واژگان کلیدی : برج خنک کن، چیلر، آلودگی صوتی، آلودگی حرارتی، بیماری لژیونلوسیس.
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بررسی عملکرد چیلرهای جذبی و ارجعیت آن ها نسبت به چیلرهای تراکمی

 محمدرضا مالک، شرکت همپا انرژی شیراز

با توجه به اینکه تاسیسات یک ساختمان به عنوان قلب آن ساختمان محسوب شده و طراحی و انتخاب تجهیزات آن از اهمیت شایانی بر 
خوردار بوده و همچنین با توجه به اهمیت موضوع کاهش  مصرف انرژی  در این مقاله سعی بر آن شده تا مزایای چیلرهای جذبی نسبت به 
تراکمی و طرز کار آنها جهت تهیه آب سرد جهت گرمایش، آب گرم جهت گرمایش و همچنین آب گرم مصرفی در راستای صرفه جویی در 

مصرف انرژی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
چیلرها از جمله تجهیزات بسیار مهم در سرمایش هستند که به طور کلي مي توان آن ها را به دو دسته چیلرهاي تراکمي و چیلرهاي جذبي 
تقسیم کرد. به طور کلي چیلرهاي تراکمي از انرژي الکتریکي و چیلرهاي جذبي از انرژي حرارتي به عنوان منبع اصلي براي ایجاد سرمایش 

استفاده مي کنند. 
فناوري تبرید جذبي روشي عالي براي تهویه مطبوع مرکزي در تأسیساتي است که ظرفیت دیگ اضافي داشته و مي توانند بخار یا آب داغ 
مورد نیاز براي راه اندازي چیلر را تأمین نمایند. چیلرهاي جذبي ظرفیت بین 25 تا 1200 تن برودتي را براحتي تأمین میکنند. البته قابل ذکر 
است که برخي از تولید کنندگان ژاپني موفق شده اند چیلرهاي جذبي با ظرفیت معادل5000 تن نیز تولید کنند. در سیستمهاي جذبي غالباً 
از آب به عنوان مبرد استفاده مي شود. گرماي مورد نیاز براي کارکرد این چیلرها به طور مستقیم از گاز طبیعي یا گازوئیل تأمین مي گردد. 
منابع غیر مستقیم گرما در چیلرهاي جذبي عبارتند از آب داغ بخار پر فشار و کم فشار. بر این اساس تولید کنندگان مختلف در جهان سه 

نوع اصلي چیلر جذبي ارائه مي نمایند که عبارتند از : شعله مستقیم ، بخار و آب داغ. 

واژگان کلیدی : چیلر، ژنراتور، تراکمی، جذبی
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طرحي براي برج خنک کن خشک به منظور کاهش اثرات وزش باد

 جالل شیشواني: نیروگاه حرارتی سهند تبریز، بخش بهره برداری

 سیستم های خنک کن نیروگاهی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های تمامی نیروگاه های حرارتی همواره مورد توجه خاص بوده اند. راندمان 
این بخش سیستم به طور مستقیم بر راندمان نیروگاه اثر می گذارد. عملکرد سیستم خنک کن خشک هلر نیز مانند انواع دیگر سیستم های 
خنک کن به شدت تحت تأثیر نامطلوب وزش باد قرار می گیرد. در صورت وزش شدید باد ممکن است کارآیی حرارتی برج های هلر تا حدود 
چهل درصد کاهش یابد. تأثیر نامطلوب وزش باد بر عملکرد حرارتی برج ناشی از دو عامل جریان های گردابه ای در اطراف رادیاتورها و کج 
ش��دن پلوم خروجی از دودکش آن ها اس��ت. تا به حال پژوهش های زیادی در مورد به کارگیری دیوار بادشکن در کنار رادیاتورها به منظور 

کاهش اثرات گردابه ای انجام شده است. 
در تحقیقی نیز برای کاهش اثر خفگی دهانه خروجی دودکش برج که ناشی از کج شدن پلوم خروجی از آن می باشد، استفاده از دودکش 
دارای سطح مقطع خروجی با زاویه بهینه 27 درجه نسبت به افق پیشنهاد شده است. در این تحقیق برای کاهش اثرات نامطلوب وزش باد 
طرحی پیشنهاد شده است که شبیه سازی عددی آن نشان داد با اجرای آن می توان تا شصت و چهار درصد عملکرد حرارتی برج را نسبت به 

شرایط فعلی به هنگام وزش باد بهبود بخشید.

واژگان کلیدی: برج خنک کن، راندمان، نیروگاه، هلر
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طراحی بهینه سیستم های HVAC با نگرش کاهش مصرف انرژی       

 حسین انتظاری: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران

 مرتضی خلجی اسدی: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران        

به جهت اهمیت بسیار باالی مباحث انرژی در سطوح مختلف در صنعت و ساختمان، چه در تولید و چه در مصرف، طی دهه های گذشته 
و پیش بینی هایی در زمینه رو به اتمام بودن سوخت های فسیلی در جهان، توجه و دخیل بودن بررسی هر پروژه از نظر مصرف انرژی غیر 
قابل انکار است. طبق آمار و نتایج بدست آمده از تراز نامه انرژی کشور ایران، بیشترین مصرف انرژی نهایی، مصارف خانگی می باشند که از 
این مقدار سهم مصرف انرژی در تاسیسات ساختمانی بیشتر از همه بوده که این خود اهمیت چندین برابری طراحی و انتخاب سیستم های 
تاسیساتی چیلر و برج خنک کننده و بهینه بودن آنها از نظر مصرف انرژی را نشان می دهد. برای این منظور به شبیه سازی انرژی سیستم های  
hvac متداول در ساختمان پرداخته ایم تا با توجه به شرایط محیطی و فیزیکی هر ساختمان بتوانیم قسمت های مختلفی از یک سیستم 
تاسیسات از جمله چیلر، برج خنک کننده، پمپ ها و غیره را جهت به کارگیری آنها برگزینیم . همچنین به محاسبه مصرف انرژی برج خنک 
کن و چیلر در هر یک از سیستم های مورد مطالعه به صورت ماهانه و ساالنه پرداخته ایم تا بتوانیم با تحلیل بر روی مصارف گوناگون از انرژی 
سیستم مناسب را انتخاب کنیم. سپس جهت درک هرچه بیشتر موضوع، نتایج بدست آمده را به صورت اشکال و نمودارهای مقایسه ای آورده 
ایم که مقدار مصارف انرژی چیلر ها و برج های خنک کننده و پمپ ها در سیستم به صورت یکپارچه مشخص گردیده است . به این ترتیب 
مهندسان درگیر با مسائل طراحی می توانند با اطمینان و دالیلی بیشتر نسبت به مصارف انرژی در قسمت های یک سیستم تاسیساتی مانند 
برج های خنک کننده و چیلر های جذبی یا تراکمی به طراحی یک سیستم تاسیساتی بهینه از نظر مصرف انرژی نیز پرداخته و از آن جهت 

ارائه بتوانند دفاع الزم را به عمل آورند.
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تحلیل جریان بخارات گرم در چیلر و شرایط تأمین هوا 

 علي اکبر جمالي: عضو هیات علمي دانشگاه امام حسین)ع(، گروه مهندسي شیمي

 احد عبدي  وش: دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شیمي

در تجهیزات انتقال حرارت بویژه س��امانه هاي تولید برودت نظیر چیلرها و س��ایر دس��تگاه هاي سرماساز و تهویه اي تأمین و توزیع هوا و نیز 
بهره برداري از انرژي همراه جزء نیازهاي اساسي بشمار مي روند. در سرمایش به روش جذبی انرژی سیستم به جای الکتریسیته از گرما تأمین 
می شود. این حرارت از بخارات حاصل از گرمای یک مشعل گازسوز یا گازوئیل سوز اتمسفریک که در کانال هاي هوا جاري مي شوند؛ تأمین 
مي گردد. کار حاضر؛ به دلیل ضرورت بررسي شرایط مطلوب تأمین هوا در کانال ها و داکت ها، با تمرکز بر ارائه مدلي براي پیش بینی عملکرد 
مجاري به کمک اندازه گیری زمان واقعی، مقایسه واقع بینانه اي با بازده مرتبط با اجزاء یا سیستم هاي مشابه صورت گرفته است. مدل ریاضي 
ارائه شده برهمکنش تأثیرات مؤلفه هاي مختلف در مجاری تغذیه و بازگشت بویژه برهمکنش میان تلفات هدایتي و نشت هوا را لحاظ نموده 
و اثرات متقابل نشت نامتوازن و نفوذ طبیعی و نگهداشت حرارت از تمامي سطوح داکت ها در موقعیت های مختلف را مدنظر دارد. دراینجا 
متناس��ب با کاربردهاي منحصر به تجهیزات برودتي خانگي، ضمن معرفي روش چرخه حرارتی کوتاه  مدت س��ازگار با عملکرد سامانه  هاي 
تهویه اي نتایج چندین بررسي تجربي مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج نشان مي دهد؛ خروجي هر دو روند شبیه سازي قبل و بعد از آزمایش 

به دلیل بهبودهاي ناشي از عایق کاری و جلوگیري از نشت هوا در مجاري نتایج مطلوبي در بر داشته است.
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بررسي چیلرهاي جذبي گاز سوز و چیلرهاي تراکمي از دیدگاه انرژي 

 هادي میالني: دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي سیستم هاي انرژي

 مهدي جامعي: کارشناس مهندسي مکانیک

یکي از دغدغه هاي مهندسین صنعت گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع کشور انتخاب بهینه تجهیزات میباشد که از آن جمله مي توان انتخاب 
تجهیزات سرمایشي را نام برد. متاسفانه بسیاري از مهندسین این صنعت براین باور هستند که چیلرهاي جذبي با سوخت گاز طبیعي بهترین 
گزینه براي سیستم سرمایش میباشد و بدون تجزیه و تحلیل مصرف انرژي سراغ اینگونه تجهیزات مي روند. این نوع تفکر ناشي از ارزان بودن گاز 
طبیعي در کشور مي باشد در حالي که اگر قانون هدفمند کردن یارانه ها که یک امر بالمنازع است و دیر یا زود اجرا خواهد گردید، عملي شود به 
سادگي نمي توان از این نوع چیلرها استفاده نمود. در این مقاله چیلرهاي جذبي با سوخت گاز طبیعی را با چیلرهاي برقي از دیدگاه مصرف انرژي 
مقایسه مي نماییم. قیمت واقعي گاز طبیعي ایران طبق به ازاي هر مترمکعب حداقل معادل 1470ریال مي باشد و قیمت تمام شده برق به ازاي 
هر کیلووات ساعت 883 ریال است. باتوجه به ضرایب عملکرد چیلرها هزینه انرژی به ازاي هر تن ساعت سرمایش تولید شده از برق 432 ریال و 

به ازاي هر تن ساعت سرمایش تولید شده با گاز طبیعي حداقل 465 ریال خواهد شد.
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بررسي تاثیر خنک کاري بیشتر گاز در برج هاي خنک کن ایستگاه تقویت فشار گاز بر کاهش مصرف 
انرژي در خطوط انتقال گاز

 شقایق خلجي: کارشناس ارشد دفتر مطالعات و مدیریت انرژي شرکت ملي گاز ایران

 محمد سمیع پور گیري: عضو هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال

طي سال هاي اخیر استفاده از هوا به عنوان سیال خنک کننده و جایگزین براي آب در برج هاي خنک کننده متداول گشته است. این نوع 
مبدل ها بطور گسترده براي خنک کردن مایعات و گازها به عنوان مثال در برج هاي خنک کن ایستگاه هاي تقویت فشار و پاالیشگاه ها استفاده 

مي شوند.
در ایستگاه هاي تقویت فشار گاز با استفاده از یک یا چند کمپرسور افت فشار ایجاد شده در خطوط انتقال جبران مي گردد. اما افزایش فشار 
گاز در کمپرس��ورها س��بب افزایش دماي گاز مي شود و این افزایش دما به پوشش لوله ها آسیب خواهد رساند. لذا دماي گاز توسط برج هاي 

خنک کن کاهش یافته و سپس به خط لوله انتقال تزریق مي گردد.
با توجه به آنکه میزان کاهش دماي گاز و خنک کاري بیشتر، بر میزان افت فشار گاز در خط لوله و در نتیجه کاهش میزان مصرف انرژي در 
ایستگاه بعدي قابل بررسي است، در این مقاله امکان سنجي خنک کاري بیشتر گاز در برج هاي خنک کن ایستگاه هاي تقویت فشار و تاثیر 

آن بر کاهش مصرف انرژي مورد نیاز در آنان مورد بررسي قرار مي گیرد.
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تاثیر سیستم تر بر عملکرد برج خنک کن خشک همراستا در اثر افزایش دبي اسپري

 جالل شیشواني: نیروگاه حرارتی سهند تبریز، بخش بهره برداری

سیستم آب گردشي نیروگاه، به منظور خنک کردن آب کندانسور بایستي گرما را بطور موثري از چرخه بخار گرفته و به محیط دفع کند. یکي 
از انواع پرکاربرد سیستم هاي فوق، برج هاي خنک کن خشک با مکش طبیعي )برج هلر( مي باشد که بطور گسترده در مناطق کم آب، نظیر 
ایران، استفاده مي شوند. عملکرد برج هاي هلر به شدت تحت تاثیر شرایط محیط، بویژه سرعت باد و دبي هواي مکیده شده به سمت برج، 
قرار مي گیرد. بررسي ها نشان مي دهد که عموماً افزایش سرعت وزش باد، کاهش عملکرد برج هلر را بدنبال دارد. از اینرو استفاده از دیوارهاي 

بادشکن به منظور کاهش این اثرات و نیز تزریق دود خروجي از نیروگاه بدرون برج جهت ایجاد مکش بهتر پیشنهاد شده است.
در این پژوهش سه برج هلر همراستا بهمراه لوله تزریق دود و دیوارهاي بادشکن مدل شده است و با در نظر گرفتن اثر شناوري )بویانسي( و 
با فرض جریان سه بعدي غیرقابل تراکم، معادالت ناویراستوکس و معادله انرژي با کمک روش دینامیک سیاالت محاسباتي حل شده و میدان 
جریان هوا در اطراف و داخل مجموعه ي سه برج همراستا و میزان انتقال حرارت از رادیاتورها بدست آمده اند. مقایسه عملکرد حرارتي برج 
ها در شرایطي که تزریق دود انجام نمي شود و دیوار بادشکن هم وجود ندارد، نشان مي دهد که کاهش عملکرد حرارتي براي برج هاي تحت 
وزش باد و بدون استفاده از روش هاي بهبود عملکرد شدیدتر از حالتي است که این روش ها بکار گرفته مي شود. همچنین نتایج بیانگر اینست 
که مجاورت سه برج در کنار یکدیگر م  تواند آثار مثبتي شبیه به استفاده از دیوارهاي بادشکن روي مکش بیشتر هوا بدرون بر  ها داشته باشد 

که به نوبه خود موجب افزایش هرچه بیشتر راندمان حرارتي برج ها مي گردد.

واژگان کلیدي: برج هاي خنک کن همراستا، راندمان حرارتي، وزش باد، ضریب انتقال حرارت آب
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بهینه سازی  مصرف انرژی در یک ساختمان تجاری- اداری در شهر تهران با انتخاب مناسب چیلر و 
برج خنک کن به منظور سرمایش مرکزی

 مهدی نوروزی: دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات  دانشگاه آزاد اسالمی

 آبتین عطایی: استادیار گروه مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی

     مساله انرژي در کشور ما سال ها مورد توجه شایسته ای نبوده است و یارانه هاي آشکار و پنهان دولتي همواره مردم را از توجه واقعي به 
ارزش انرژي باز داشته اند. در سال هاي اخیر، توجه به میزان مصرف انرژي و همچنین صرفه جویي در مصرف، به عنوان یک ضرورت قطعي 
و چاره ناپذیر پدیدار گشته است. سرعت رشد مصرف داخلي انرژي به حدي است که با روند موجود توسعه منابع نفتي،  شاید با گذشت چند 
سال و اندي، دیگر قادر به صادرات نفت نباشیم. انرژي مصرفي در ساختمان ها بیش از یک سوم انرژي مصرفي کشور را به خود اختصاص داده، 
که به نظر میرسد ارزش آن به قیمت جهاني سالیانه بالغ بر6 میلیارد دالر مي گردد. سامانه هاي تهویه مطبوع به مانند چیلرها و برج های خنک 
کن مانند اکثر سامانه هاي مکانیکي مقدار زیادي انرژي الکتریکي مصرف مي کنند. تحقیقات نشان مي دهد که حدود نیمي از انرژي مصرفي 
در بخش ساختمان، صرف سرمایش و گرمایش مي شود. کمبود منابع انرژي و نوسان قیمت آن ها موجب شده است که کارشناسان به ایجاد 
تغییراتي در طراحي کلي سامانه هاي تهویه مطبوع و کاربردهاي آن اقدام نمایند که البته بیشتر این تغییرات، بهره گیري از تکنولوژي هاي 
کم مصرف انرژي براي تهویه مطبوع ساختمانها مي باشد. در این مقاله در مورد مصرف انرژی در سیستم های تهویه مطبوع و تاثیر کم آبی بر 

انتخاب مناسب سیستم های چیلر و برج خنک کن، بحث خواهد شد.

واژگان کلیدی: بهینه سازی، انرژی، چیلر، برج خنک کن، سرمایش مرکزی
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بررسي تصفیه آب برج هاي خنک کننده توسط فرآیند ازن زني 

 امین احمدپور: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پتروشیمی بندر امام، مرکز پژوهش

 منصور کلباسي: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پتروشیمی بندر امام، مرکز پژوهش

 نعمت اله قنواتي: عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر

آب برج هاي خنک کننده و چیلرها نیاز به تصفیه و درمان وس��یعي دارد. در طي تصفیه این آب، باید س��ه فاکتور مهم خوردگي لوله ها و 
واحدهاي تبادل گرمایي، رسوب هاي جدار داخلي لوله ها و ضریب تبادل حرارتي و رشد مواد میکروبیولوژي )باکتري، جلبک و خزه ها( به طور 
هم زمان کنترل گردد. pH پایین مي تواند ضریب تبادل حرارتي را زیاد کند اما اش��کال اینجاس��ت که در pH هاي پایین میزان خوردگي 
مواد افزایش مي یابد. تکنیک هاي تصفیه مرسوم، استفاده از مواد شیمیایي مثل کلر و هیپوکلریت مي باشد که خوردگي بیولوژیکي را کاهش 
مي دهد. اما به علت داشتن پایداري و قدرت اکسندگي زیاد در آب باعث خوردگي شیمیایي مي شوند. صورت هاي اصلي رسوب در برج هاي 
خنک کننده، یون هاي کلسیم و منیزیم مي باشند که این رسوبات باعث ایجاد الیه اي ضخیم روي سطوح دستگاه هاي تبادل حرارت مي شود. 
کاهش انتقال حرارت باعث عمل تبخیر آب و افزایش غلظت نمک ها در آب برج هاي خنک کننده مي شود. در این حالت به اشباع رسیدن 
نمک ها تسریع مي شود و رسوب گذاري افزایش مي یابد. در آب برجهاي خنک کننده، تجمع میکروارگانیسم ها )بایو فیلم( ایجاد مي گردد که 
این بایو فیلم ها از تشکیل کریستال اولیه یون ها و همچنین توانایي رسوب ها براي به هم پیوستن و سنگین شدن جلوگیري مي کند. در نتیجه 
غلظت مواد آلي و معدني در آب زیاد میشود و خوردگي را تسریع مي کند. ازن به عنوان یک ضد عفوني کننده باعث گسستن بایو فیلم شده 
و این کار رسوب گذاري را افزایش مي دهد و حتي آب با ظرفیت باالي مواد جامد محلول مي تواند بارها و بارها سیرکوله شود که در نتیجه 
میزان تخلیه آب برج هاي خنک کننده کاهش مي یابد. زماني سیستم با چنین خصوصیاتي کار مي کند که ازن با غلظت کمي در آب برج 
خنک کننده وجود داشته باشد و از تشکیل مجدد میکروارگانیسم ها جلوگیري کند. در این مقاله به بررسي تصفیه آب برج هاي خنک کننده 

با روش جدید ازن زني و مقایسه آن با روش هاي قبلي پرداخته مي شود.

کلمات کلیدي: برج خنک کننده، تصفیه آب، ازناسیون، کلریناسیون
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بررسي عملکرد سیکل هاي جذبي گرمایشي و سرمایشي و راهکارهاي عمده بهینه سازي مصرف 
انرژي در آن

 علي کویتي: کارشناس مهندسي مکانیک سیاالت دانشگاه آزاد اسالمي خمیني شهر

 محمدمهدي شریعت: کارشناس مهندسي مکانیک سیاالت دانشگاه آزاد اسالمي خمیني شهر

تحوالت بوقوع پیوسته در صنعت و شیوه هاي جدید استفاده از منابع نیرو همچنین رشد اقتصادي روزافزون، موجب خواهد شد که در طي 20 
سال آینده تحوالت اساسي در زمینه صنعت تبرید در سراسر دنیا رخ دهد. افزایش هزینه انواع انرژي در جهان بخصوص بهاي برق مصرفي، 
باعث شد تا هزینه هاي جاري تأسیسات تهویه مطبوع ساختمان ها بشدت افزایش یابد بنابراین دیگر استفاده از وسایل و دستگاه هایي که میزان 
مصرف انرژي، خصوصاً انرژي الکتریکي آنان زیاد بوده، مقرون بصرف نخواهد بود. تحوالت ذکر شده، انقالبي در صنایع تهویه مطبوع و تبرید 
ایجاد نمود. بدین ترتیب نسل جدیدي از محصوالت با تغییرات عمده در سیکل و سیستم کارکرد اختراع و ابداع گردید. نسل جدید تولیدات 
با مصرف کمتر انرژي، بازده بیشتر داشته و با بهره گیري از پیشرفتهاي علمي و دستاوردهاي جدید آن، استهالک کمتر، عمر طوالني تر و در 

مجموع هزینه نگهداري کمتر را براي مصرف کنندگان به ارمغان آورده است. 
چیلرها از جمله تجهیزات بسیار مهم در سرمایش هستند که بطور کلي به 2 دسته تراکمي و جذبي تقسیم مي شوند بطور کلي چیلرهاي 
تراکمي از انرژي الکتریکي و چیلرهاي جذبي از انرژي حرارتي بعنوان منبع اصلي براي ایجاد سرمایش استفاده مي کنند. بدین ترتیب چیلرهاي 
جذبي وارد بازار گردید که نسبت به چیلرهاي رفت و برگشتي و سانتریفوژ مصرف برق بسیار کمتري دارند، براي مثال در چیلرهاي تراکمي 
براي تأمین یک تن بار برودتي در هر ساعت یک کیلو وات برق مصرف مي شود در حالي که در چیلرهاي جذبي براي همین مقدار برودت 
با تفاوتي بس��یار زیاد، تقریباً 0/06کیلو وات در س��اعت برق مصرف مي گردد. فناوري تبرید جذبي روش عالي براي تهویه مطبوع مرکزي در 
تأسیساتي است که ظرفیت دیگ اضافي داشته و مي توانند بخار یا آب داغ مورد نیاز براي راه اندازي چیلر را تأمین نمایند. در سیستم هاي 
جذبي غالباً از آب بعنوان مبرد اس��تفاده مي ش��ود. گرماي مورد نیاز براي کارکرد این چیلرها بطور مستقیم از گاز طبیعي یا گازوئیل تأمین 
مي گردد. منابع غیرمستقیم گرما در چیلرهاي جذبي عبارتند از آب داغ بخار پر فشار و کم فشار. بر این اساس تولیدکنندگان مختلف در جهان 
سر نوع اصلي چیلر جذبي ارائه مي نمایند که عبارتند از: شعله مستقیم، بخار و آب داغ: در مقاله حاضر به بررسي عملکرد کلي سیکل هاي 
جذبي و شرح کاملي از آن در حالتهاي سرمایش، گرمایش و آب گرم بهداشتي، همچنین به تشریح نمونه اي از سیکل هاي تبرید جذبي تک 
اثره، دو اثره بخار و شعله مستقیم ساخت شرکت ابارا ژاپن که عمده ترین سازنده و صادرکننده چیلرهاي جذبي در این کشور مي باشد پرداخته 

شده و راهکارهاي عمده بهینه سازي مصرف انرژي در سیکل هاي مختلف بررسي شده است. 

کلمات کلیدي: چیلرهاي جذبي، سرمایش و گرمایش، آبگرم مصرفي، انرژي الکتریکي، بهینه سازي مصرف انرژي
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شبیه سازي یک سامانه حرارتي با سطوح توسعه یافته کوپل شده با برج خنک کن

 علي اکبر جمالي: عضو هیات علمي دانشگاه امام حسین)ع(، گروه مهندسي شیمي

نحوه تبادل حرارت در سامانه هاي برودتي و حرارتي و بررسي  آن از مباحث عمده درحوزه مهندسي مکانیک است. با توجه به ارزش 
روز افزون انرژي و نیاز به ارتقاء بهره وري گرمایي تجهیزات و نیز کاهش انرژي تلف شده در دستگاه ها،  بازشناسي پدپده هاي نو در 
انتقال گرما اهمیت بسیار دارد. اثربخشي شیوه هاي بهبود انتقال گرما اغلب به مدد سطوح توسعه یافته عملي است. مقاله حاضر پس 
از بازنمایي مفاهیم فیزیکي برخي از فراسنج هاي بي بعد، به حل معادله هاي دیفرانسیل حاکم و شرایط مرزي مختلف، پرداخته است. 
بمنظور بررسي جریان با رژیم آرام درون مبادله کن هاي  گرمایي با هدف پیش گرمایش سیال مورد نیاز بخش دیگري از  واحدهاي 
صنعتي، تحلیل هاي عددي مناسب به خود را طلبیده و اغلب مطابقت هاي نسبتاً دقیق و مطلوبي را درحوزه  تجربي و نظري دربرداشته 

و از خود نشان مي دهد.

واژگان کلیدي: برج خنک کننده، مبادله گرهاي گرمایي، پیش گرمایش، سطوح توسعه یافته، نوسلت، افت فشار.
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جرم گرفتگي برج هاي خنک کن  و روش هاي جلوگیري از آن

 کاظم نوربخش: شرکت ملي صنایع پتروشیمي،شرکت پتروشیمي شهید تندگویان،مرکز پژوهش و توسعه

 مازیار معدولي بهبهاني: شرکت ملي صنایع پتروشیمي،شرکت پتروشیمي شهید تندگویان،مهندسي فرایند

 امین احمدپور: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پتروشیمی بندر امام، مرکز پژوهش

در چند دهه اخیر تکنولوژی سختی گیری و رسوب زدایی مغناطیسی در صنایع مختلف و به خصوص در حرارت و برودت جایگاه مناسبی 
پیدا کرده است. به طوریکه در بسیاری از موارد جایگزین روش های دیگر که عمدتا شیمیایی هستند، شده است.

این روش با برخورداری از مزایایی چون حذف آثار نا مطلوب سختی و رسوب، جلوگیری از تشکیل رسوب، حذف رسوب های پیشین، افزایش 
بازدهی مبدل های حرارتی و نصب و نگهداری آسان تبدیل به یکی از کاربردی ترین راه های مقابله با سختی و رسوب در حرارت و برودت شده 
است. در اثر اعمال میدان مغناطیسی با انرژی مناسب می توان شرایطی را ایجاد کرد که فرایند تشکیل بلورهای رسوب در داخل آب رخ داده 
و از چسبیدن آن ها به دیواره ها جلوگیری شود. در این حالت اصطالحا در آب پدیده دانه برفی رخ داده و هسته های اولیه بلورهای رسوب در 
آب تشکیل می شود. با گذشت زمان به حجم هسته های اولیه افزوده شده و بلورهای سخت خنثی و معلق در آب که خاصیت چسبندگی خود 
را از دست داده اند ظاهر می شود. در کنار فرایند فوق افزایش مولکول های آزاد در آب و شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین آن ها باعث افزایش 
حاللیت آب شده و خاصیت رسوب زدایی را نیز به فن آوری فوق می افزاید، به نحوی که با گذشت زمان رسوب های پیشین نیز در آب حل 

شده و تبدیل به بلورهای خنثی معلق در آب می شوند.

واژگان کلیدي: برج خنک کن، انتقال حرارت، انواع رسوب زدایي، جریانهاي طبیعي و مصنوعي، فرایند رسوب زدایي
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تحلیل ترمودینامیکي و مقایسه سیکل  جذبي آبـ  لیتیوم بروماید دو اثره سري وموازي 

 علی بارانی: کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان

 حمیدرضا تالش بهرامی: کارشناسي ارشد، دانشکده مهندسي مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

 کورش جواهرده: استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان

تحلیل هاي بسیاري بر روي سیکل هاي جذبي یک و دو اثره همراه با یک کندانسور بعمل آمده است، لکن در این مقاله سیکل  جذبي 
آب � لیتیوم بروماید دو اثره با جریان هاي سري و موازي همراه با دو کندانسور، بررسي و مقایسه شده است. بدین منظور قوانین بقای 

جرم و انرژی حاکم بر سیستم نوشته شده، ضریب عملکرد سیستم ها محاسبه و تلفات اگزرژی نیز تحلیل شده است.

واژگان کلیدی: چیلر جذبي دو اثره، تحلیل ترمودینامیکی، اگزرژی
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تحلیل عملکرد برج خنک کن در دستگاه تقطیر خورشیدی

 علي اکبر جمالي: دانشگاه امام حسین)ع(، عضو هیات علمي گروه مهندسي شیمي 

 جلیل باران دوست: دانشگاه امام حسین )ع(، محقق پژوهشکده پدافند غیر عامل

چکیده
در یک مطالعه تجربی عملکرد حرارتی یک برج خنک کن تحت فش��ار مورد اس��تفاده در یک سیس��تم نمک زدایی خورشیدی مورد بررسی 
قرارگرفته است. این سامانه تقطیري بر اساس عملیات واحد صنعتي رطوبت دهی- رطوبت گیری هوا کار می کند. برج خنک کن مزبور از نوع 

جریان مرطوب ناهمسو می باشد که با مواد فیلمي فشرده پر شده است.
در کار حاضر، متغیرهای اندازه گیری به کمک نسبت دادن محدوده گسترده ای از نرخ شارش جرمی هوا و آب تعیین گردیدند. مضافاً، برای 
چندین دمای آب ورودی، مشخصات و بهره برج ارزیابی شده و نتیجه به یاري معرفي کمیت نسبي نرخ شارش جرمی آب به هوا بیان مي گردد. 
نتایج نشان مي دهد که با افزایش نسبتL/G ، تعداد واحد انتقال یا مشخصه برج شامل ترکیب ریاضي چند متغیر به فرم KaV/L کاهش 

مي یابد. 

واژگان کلیدی: برج های خنک کن، نمک زدایی خورشیدی، بهره حرارتی، میعان، انتقال حرارت و جرم
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بررسی مقدماتی استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران

 آرش میرعبداهلل لواسانی: استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز

 مسعود یحیایی سمنان: کارشناس مهندسی مکانیک

 آرمین یوسفی: دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز

 میالد رضوانی راد: دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز

در مطالعه حاضر عملکرد چیلر جذبی خورشیدی مورد ارزیابی قرار گرفته است و مقایسه این نوع چیلر با انواع دیگر آن )چیلر های 
تراکمی و جذبی( انجام شده است.

در بررسی هزینه های اولیه و بلند مدت، با فرض نرخ های تورمی خالص متفاوت ساالنه و اثر آن بر تامین هزینه انرژی دستگاه های 
تهویه مطبوع، نتایج گوناگونی در برتری اقتصادی هر یک از سیستم های تبرید بر دیگری حاصل شده است. نتایج نشان می دهد که 
با حذف یارانه های انرژی و افزایش بهای گاز و برق، چیلرهای جذبی خورشیدی با در نظر گرفتن تورم خالص سالیانه باالی7درصد و 

باالی 51 درصد  به ترتیب با چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی رقابت پذیر خواهد بود.

واژگان کلیدی:  چیلر جذبی، انرژی  خورشیدی، تهویه مطبوع 
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توسعه یک مدل ریاضی جهت طراحی بهینه برج های خنک کن تر با دمش مکانیکی هوا

 آبتین عطایی: استادیار، گروه مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

 محمد حسن پنجه شاهی: استاد، دانشکده فنی دانشگاه تهران

 مرضیه جدا: کارشناس ارشد، معاونت توسعه و فناوری، پاالیشگاه تهران

 مونا قرایی: کارشناس ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

برج های خنک کن تر با دمش هوای مکانیکی هوا بطور وسیعی در صنایع فرآیندی جهت دفع حرارت های مازاد فرآیندی مورد استفاده قرار 
می گیرند. هدف از این مطالعه توسعه مدلی جامع جهت طراحی بهینه این نوع از برج های خنک کن با در نظر گرفتن کلیه جوانب فنی و 
اقتصادی می باشد. در این مدل جامع عالوه بر اینکه دفع حرارت در هر سه ناحیه پاشش آب، پرکن و بارش در برج در نظر گرفته شده، امکان 
انتخاب بهترین نوع پرکن در هر مورد جهت طراحی بهینه برج های خنک کن تر فراهم گردیده است. مدل یاد شده قادر خواهد بود مقادیر 
بهینه فاکتورهای مختلفی نظیر اندازه قطرات آب، نسبت دبی هوا به آب، ارتفاع نواحی پاشش، پرکن و بارش، سرعت آب و هوا در برج، نوع 
پرکن، ابعاد و سطح جانبی برج های خنک کن تر را در هر مورد مطالعاتی تعیین نماید. بطوریکه تحت انتخاب هر یک از انواع پرکن ها، شرایط 
محیطی و خصوصیات آب ورودی و خروجی داده شده به مدل، کوچترین ساختار برج با کمترین مصرف برق فن قابل طراحی خواهد بود. 
همچنین در این مقاله، نتایج بدست آمده در مدل یاد شده با سایر روش های طراحی مقایسه گردیده و توانمندی این مدل جامع اثبات شده 

است. به منظور انجام محاسبات پیچیده در این مدل از برنامه نویسی در محیط  ++VC  استفاده گردید.

واژگان کلیدی: برج خنک کن تر، دمش مکانیکی هوا، ناحیه پاشش، پرکن، ناحیه بارش. 
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بررسي فني و اقتصادي چیلر جذبي خورشیدي در صنعت نفت

 عبدالمجید حسني: اهواز، پردیس،  پژوهشکده تکنولوژي تولید جهاد دانشگاهي

 علي داروئي: اهواز، پردیس،  پژوهشکده تکنولوژي تولید جهاد دانشگاهي

 علیرضا سینا: اهواز، پردیس،  پژوهشکده تکنولوژي تولید جهاد دانشگاهي

یکي از نیازهاي صنایع از جمله نفت، چیلرها و خنک کننده هاي صنعتي در پروسه و فرآیند مربوط به آن هاست چیلرهاي جذبي در مقایسه با 
چیلرهاي تراکمي بدلیل مصرف کم برق مورد استقبال قرار گرفته اند. در چیلرهاي جذبي خورشیدي، گرما و حرارت موردنیاز چیلر از حرارت 

خورشید تأمین مي شود.
کلکتورهاي خورشیدي مورد استفاده، دماي سیال چیلر را باال برده و آبگرم تولیدي را جایگزین گاز مورد نیاز چیلر جذبي مي نمایند. اگرچه 
هزینه خرید چیلر جذبي باالتر از چیلر تراکمي است اما هزینه بهره برداري )هزینه برق( آن پایین تر و در طول سال هاي بهره برداري اقتصادي تر 
خواهد بود. همچنین هزینه ي خرید کلکتور خورشیدي نیز به هزینه سرمایه گذاري اولیه چیلر جذبي خورشیدي اضافه مي شود. در این مقاله 
ابتدا مباحث فني چیلر جذبي خورشیدي مورد بحث قرار مي گیرد سپس هزینه جاري آن با چیلر تراکمي مقایسه مي شود. در پایان، بحث 

اقتصادي چیلر جذبي در مقایسه با چیلر تراکمي نتیجه گیري مي شود.

واژگان کلیدی: چیلر، مصرق انرژی، نفت؛ خورشید
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توسعه یک مدل ریاضی جهت شبیه سازی برج های خنک کن تر و بهبود عملکرد حرارتی آن ها با 
استفاده از آنالیز اگزرژی

 آبتین عطایی: استادیار، گروه مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

 محمد حسن پنجه شاهی: استاد، دانشکده فنی دانشگاه تهران

 مرضیه جدا: کارشناس ارشد، معاونت توسعه و فناوری، پاالیشگاه تهران

 مونا قرایی: کارشناس ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

برج های خنک کن تر بطور وسیعی جهت دفع حرارت های مازاد فرآیندی به محیط زیست مورد استفاده قرار می گیرند. بطوریکه عمل سرمایش 
آب توس��ط هوای محیط در این برج ها با دو مکانیزم انتقال حرارت و انتقال جرم صورت می گیرد. این برج ها به میزان قابل توجهی مصرف 
کننده آب و انرژی می باش��ند، زیرا پمپاژ آب و دمش هوای مورد نیاز س��رمایش که معموال بطور مکانیکی صورت می گیرد، به مقدار زیادی 
انرژی نیاز داشته و همچنین عالوه بر وجود سایر مکانیزم های اتالف آب مانند زیرآب و پاشش، مقدار زیادی آب در طول عمل سرمایش در 
این برج های خنک کن تبخیر می شود. عملکرد حرارتی این برج ها تابع شرایط محیطی، خصوصیات آب خنک کن ورودی و ساختار برج های 
خنک کن می باشد که همواره بهبود این عملکرد و بیشینه سازی حرارت قابل دفع توسط این سامانه ها، با توجه به محدودیات موجود، مورد 
توجه سازندگان و بهره برداران این سامانه ها بوده است. در این مطالعه با بررسی معادالت حاکم در برج های خنک کن تر، یک مدل ریاضی 
پیشرفته به منظور شبیه سازی رفتار آنها توسعه داده شده است، بگونه ای که با استفاده از آن بتوان شرایط هوا و آب خروجی از این برج ها را 
برحسب خصوصیات آب ورودی، ساختار برج و تحت شرایط مختلف محیطی پیش بینی نمود. در این مدل امکان تعیین نقاط اتالف اگزرژی 
در برج ها وجود داشته و پتانسیل کاهش اتالف اگزرژی بر حسب انواع مختلف پرکن قابل محاسبه می باشد. بدین ترتیب با استفاده از مدل 
توسعه داده شده در این تحقیق، بهبود عملکرد حرارتی برج های خنک کن تر و افزایش ظرفیت دفع حرارت در آن ها میسر خواهد بود. به 

منظور انجام محاسبات پیچیده در این مدل از برنامه نویسی در محیط VC++ استفاده شده است.

واژگان کلیدی: برج خنک کن تر، شبیه سازی، عملکرد حرارتی، آنالیز اگزرژی، پرکن 
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ساخت سیستم پایلوت سرمایش جذبی – تبخیری

 حامد شاه نظري: کارشناس ارشد مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  

 حسین قدمیان: استادیار گروه مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

                          "تحت حمایت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور"

یکی از ره آوردهای تکنولوژی جدید برای فراهم نمودن آسایش حرارتی و ساختمان هایی که بی توجه به شرایط آب و هوایی احداث 
می ش��وند، سیس��تم های تهویه مطبوع است. امروزه دراکثر کش��ورهای جهان سیس��تم های تهویه مطبوع با توجه و یا بدون توجه به 
ض��رورت اس��تفاده از آن، بعنوان معیاری جهت مرغوبیت و ارتقاء کیفی بنا مورد بهره گی��ری عمومی بویژه در بناهای اداری و تجاری 
قرار می گیرند. مشکلی اهمیت زیادی دارد، مصرف باالی انرژی آن ها در زمان ماکزیمم مصرف انرژیست. وقتی که در معرض حداکثر 
دما در ماه های گرم یا س��اعات گرم روز هس��تیم در همان ش��رایط نیازمند باالترین میزان تولید انرژی برق بوده که امکانات طبیعی و 
جوی آن را میسر نمی سازد و ذخیره ها را مورد تهدید قرار می دهد. بی هیچ تردیدی در کشور پهناور ما مناطق با شرایط آب و هوایی 

گوناگونی وجود دارد که هر یک نیازمند سیستم های تهویه ای خاص خود می باشند.
 لذا بر این اس��اس به بررس��ي امکان استفاده تلفیقي از ایرواشر و خشک کن بمنظور سرمایش ساختمان هاي مسکوني اداري و تجاري 
مي پردازیم. در طراحي اولیه این سیستم، هواي گرم و مرطوب وارد بخش خشک کن شده و توسط محلول لیتیوم کلراید رطوبت آن 
گرفته ش��ده س��پس هواي گرم و خشک وارد ایرواش��ر گردیده و با رطوبت زني تا دماي حدود 18 درجه سانتي گراد خنک مي گردد. 
جهت احیا دوباره محلول جاذب لیتیوم کلراید نیاز به یک سیستم گرمایش با دماي حدود 80 درجه سانتیگراد مي باشد که براي این 
منظور مي توان از کلکتور خورشیدي جهت گرمایش آب تا دماي  مذکور استفاده نمود. بمنظور بازیافت حرارتي و بهینه سازي مصرف 
انرژي از یک مبدل حرارتي صفحه اي مایع – مایع جهت محلول جاذب بینابین بخش خشک کن و احیاکننده استفاده گردیده است. 
همچنین از یک مبدل حرارتي هوا – هوا استفاده شده که هواي برگشتي فضاي سرد شده را با هواي خروجي از خشک کن در تماس 
غیر مس��تقیم قرار داده تا بازیافت انرژي به نحو مطلوبي صورت پذیرفته و ضمن اینکه رس��یدن به هوا با دماي 18 درجه س��انتي گراد 

را میسر نماید. 
با توجه به قابلیت کارکرد دس��تگاه در مناطق گرم و مرطوب، اصالح الگوي مصرف انرژي الکتریکي با تغییر سیس��تم هاي خنک کننده 
از کولرهاي گازي به این سیس��تم قابل دس��تیابي خواهد بود که از دید کالن باعث صرفه جویي مصرف حامل هاي انرژي تا 50 درصد 

در این مناطق خواهد بود.
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طراحی سیستم سرمایش جذبی – تبخیری خورشیدی متناسب با شرایط اقلیمی در ایران

 محمد شجاع: کارشناس ارشد مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

 حسین قدمیان: استادیار گروه مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات      

                          "تحت حمایت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور"

مقایسه وضعیت انرژی ایران در سال 1386 با ارقام مشابه در سال 1366 نشان می دهد که کل مصرف نهایی انرژی از 307/7 به 975/2 میلیون 
بشکه معادل نفت خام افزایش یافته است )رشد سالیانه 5/9 درصد(. این افزایش چشمگیر در مصرف انرژی، ضرورت تداوم و شتاب در اقدامات 
بهینه سازی مصرف انرژی را بیش از پیش نمایان می سازد. چرا که ادامه روند جاری باعث خواهد شد که عالوه بر کاهش ساالنه توانایی صادرات 
انرژی، کش��ور ما در میان مدت به وارد کننده انرژی نیز تبدیل ش��ود. سیستم سرمایش جذبی تبخیری – تبخیری خورشیدی از سه بخش 
اصلی خشک کن، منبع گرمایی و سرمایش تشکیل شده است. نحوه عملکرد آن بدینگونه است که هوای گرم و مرطوب وارد بخش خشک 
کن شده و توسط مواد جاذب رطوبت خود را از دست می دهد. سپس هوای گرم و خشک وارد بخش سرمایش )که عمدتاً تبخیری می باشد( 
شده و خنک می گردد. سپس این هوای خنک به فضایی که بایستی تهویه گردد هدایت می شود. مواد جاذبی که رطوبت هوا را جذب نمودند 
جهت احیا به منبع گرمایی نیاز دارند که در این قبیل سیستمها معموالً از کلکتورهای صفحه تخت خورشیدی استفاده می گردد. در این مقاله 
با انجام برآورد اقتصادی مشخص گردید که در صورت جایگزینی سیستمهای سرمایش تراکمی متداول مانند کولر گازی، حدود 63 درصد در 
مصرف انرژی صرفه جویی حاصل گردیده و نرخ بازگشت سرمایه آن با استفاده از روش محاسباتی پویا حدود 3 سال و 8 ماه بدست می آید.

واژه های کلیدی: سرمایش جذبی تبخیری خورشیدی، خشک کن ) Desiccant(، ماده جاذب
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Applying Heat Pipes in Trough Solar Collectors to Supply 
Consuming Energy of Absorption Chillers’ Generators

Khashayar Shakiby: Department of Energy Engineering, Graduate School of the Environment and Energy, 
Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran 

Cooling systems consume higher amount of energy if cooling and heating systems are compared in houses. 
Absorption chillers are highly valid and technically-commercially justifiable among central cooling systems. 
In order to have refrigerant concentration in generator, such chillers need thermal energy which is applicable 
by using hot water and vapor produced by solar collectors which results in the reduction of fossil energy 
consumption. However, the vast area of flat plate solar collectors required to supply consuming energy of 
generator is considered as a hindrance.  In the present study a ten-unit building with the total area of 1000 square 
meters was taken after determining the required cooling load and choosing absorption chiller based on thermal 
energy, temperature and flow rate of the required warm fluid for chosen chiller; therefore, innovatively parabolic 
trough solar collectors installed in the focal line of a heat pipe were applied. In case it is compared with flat plate 
solar collectors, the required heat for chiller is supplied with dramatically less area needed than that of solar 
collectors, higher efficiency, longer time span, and more flexibility.  Solar trough collector and the heat pipe used 
in its focal point were designed according to the required heat of the chiller’s generator.  

Keywords: Heat Pipes, Trough Solar Collectors, Absorption Chillers
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Review of adsorption chiller’s system and programs to increase its 
efficiency

Hadi Botshekan Artijany: Kashan University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, MSc, 
Ganbarali sheikhzade: Kashan University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, PhD
Amirraza sabonchi: Kashan University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, MSc, 

Being raised serious discussions with the energy around a decade ago in Iran, governmental organizations were 
established to reduce energy consumption and policies as well as price increases were applied. Considering that 
the government policy on energy prices is taken Reduce energy consumption or energy sources cheaper that 
all employers subject to special attention are. One of the sections in the major share of energy consumption is 
Provide cooling for industrial and domestic uses Chillers as the main cooling system are discussed. Due to being 
cheaper than thermal energy to electrical energy in Iran are considered absorption Chillers. Adsorption chillers 
due to the use of thermal energy at low temperatures and solar and geothermal energies, high longevity and 
holding easier the last few years the world's attention and are on their research. The most important problem with 
this chiller is their low coefficient of performance which many researchers have been done to increase that the use 
of synthetic adsorbent surfaces, and multi-stage mass recovery cycle, it pointed to. In this research, first working 
cycle, applications, advantages and disadvantages of this chiller is explained in more research in order to increase 
their coefficient of performance have been described.
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An independent field study was conducted on a cooling tower system at an automotive manufacturing facility 
to evaluate the performance of a VRTX hydrodynamic cavitation device for disinfection, scaling, corrosion and 
heat transfer efficiency. The VRTX treatment enabled the cooling tower system to operate at higher cycles of 
concentration than those obtained while on the chemical program without adversely affecting scaling, corrosion 
and heat-transfer efficiency. On average, water consumption was reduced ~ 10% and blowdown was reduced 
over 30%. The test results also showed that the VRTX treatment performed as well as the chemical treatment 
program that it replaced with regard to bacteria control without adding any chemicals. The bacteria population 
was maintained at equal to or less
than bacterial levels obtained while on chemical treatment. No Legionella was detected during the study period




