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مريرْ بر اثر واوًسٕاالت در کاَص مٕسان َذررفت آب ي بُبًد مطخصٍَاْ حرارتٓ در برجَاْ
خىککه
فاطمٍ راضٓ آستارأٓ ،1سٕذ ػلٓ مًسًْ

2

 .1اػتادٔاس داوـکذِ علًم ي فىًن ؤًه داوـگاٌ تُشان
 .2داوـجًْ کاسؿىاػٓ اسؿذ گشيٌ مُىذػٓ اوشطَْاْ وً ي محٕط صٔؼت ،داوـکذِ علًم ي فىًن ؤًه ،داوـگاٌ تُشان
(تاسٔخ دسٔافت 1306/00/30؛ تاسٔخ تلًٔة )1307/04/03

چکٕذٌ
دس تٕـتش کاسخاوٍَا ،تشجَاْ خىککه جضء کاستشدْتشٔه تجُٕضات ٓ َؼ تىذ ک ٍ ت شاْ ذ زح ذ شاسض ای افٓ دس فشأى ذ ي
پغدادن آن تٍ محٕط اػتفادٌ مٓؿًوذ .مقالّ ذایش ٔک مشيس اجمالٓ تش سيؽَاْ ؤًه دس ذًصِ تأثٕش او ًا واوًػ ٕا ض ت ش
تُثًد خًاف ذشاستٓ ي کاَؾ مٕضان َذسسفت آب اػت .واوًػٕا ض مٓتًاوىذ خًاف ذشاستٓ َمچًن ظشفٕت گشمأٓ ئ ظٌ
ي یشٔة سػاوؾ ذشاستٓ سا تُثًد تخـىذ ي ػثة افضأؾ ئؼکًصٔتٍ ي چگالٓ دس مقأؼٍ تا ػٕال پأ ٍ ؿ ًوذ .پشاکى ذٌؿ ذن
واوًرسٌ ػثة افضأؾ کـؾ ػطحٓ واوًػٕال ؿذٌ ي مقايمت دس تشاتش تثخٕشؿذن آب افضأؾ مٓٔاتذ .تىاتشأه ،دس مقالّ ذای ش
تأثٕش واوًػٕا ض سيْاکؼأذ/آب ،گشافٕت واوًپشيع/آب ،آلًمٕىا/آب ،تٕتاوًٕم اکؼأذ/آب ي مغ اکؼأذ/آب سا تا غلظ تَ اْ
متفايض تش تُثًد عملکشد تشجَاْ خىککه تشسػٓ مٓؿًد .دس تحقٕقاض مـاَذٌؿذٌ تا اػتفادٌ اص واوًػٕا ض مـخل ٍَ أٓ
اص جملٍ مٕضان خىککشدن ،مـخلّ تشج خىککه ،یشٔة اوتق ال ذ شاسض ذجم ٓ ي ت اصدٌ تُث ًد م ٓٔات ذ .تُت شٔه ومًو ّ
گضاسؽؿذٌ دس مقا ض اوجامؿذٌ ،اػتفادٌ اص واوًػٕال سيْاکؼأذ/آب ت ا غلظ تَ اْ  0/02ي  wt% 0/05اػ ت ک ٍ ئظگ ٓ
مـخلّ ذشاستٓ سا تٍتشتٕة تٍ مٕضان  21/5ي  22/5دسكذ دس مقأؼٍ ت ا آب خ الق تُث ًد دادٌ ت ًد .دس ادام ٍ ،وت أ آو الٕض
ذؼاػٕت دس تحقٕقاض كًسضگشفتٍ تحلٕل ي تشسػٓ مٓؿًد.
کلٕذياشگان :تشج خىککه ،عملکشد ذشاستٓ ،واوًػٕالَ ،ذسسفت آب.

 نویؼنذۀ مؼئول

Email: razias_m@ut.ac.ir
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مقذمٍ
1

ثشج خنککن وػیلهای ثشای دفغ حرشاس ااربفا اص ة اػر
تب ة ثه دمبی پبیینترشی ثشػرذ [ .]1ثرشجهربی خنرککرن دس
نیشوگبههبی حشاستا ،ػیؼرم هربی تهویر هروا ،تلریی سوغرن،
واحذهبی پمشوؿیما و ػبیش کبسخبنههبی ؿیمیبیا ثه کربس ثرشده
مراؿررونذ [ .]1ثشاػرربع تمرربع ثرین ة گررش و خشیرربه هرروا،
ثشجهربی خنرککرن ثره دو دػرم خـرک و مشوروة تقؼری
ماؿونذ [ .]1دس ثشجهبی خنککن خـرک هری گونره تمربع
مؼمقیما ثین ة و هوا وخود نذاسد .دس حقیق  ،این نوع ثشجهب
ؿجیه مجذّل حشاستا پوػمه-لولرهای هؼرمنذ [ ]2کره ة گرش
داخل لولههب قشاس داسد و خشیبه هوا اص میبه لولههب مراگرزسد .دس
ثشجهبی خنککن مشووة تمبع مؼمقی ثین هوا و ة وخرود
داسد .ثه ثیبه دیگش ،دس این نوع ثشجهب انمقبل حشاس و خرش ثرین
ة و هوا كوس ماگیشد .ثهجود ػملکشد ثشجهبی خنرککننرذه
سا ماتواه ثه ػه ثخؾ تقؼی کشد :ثشسػا اخضای فیضیکا ثرشج،
ؿشایط ػملیبتا و ؿشایط محیطا [.]3
پکینگهب ػطح ثؼیبس وػیؼا سا ثرشای انمقربل خرش و
حشاس فشاه مراکننرذ و کربسکشد ثؼریبس مهمرا دس ثرشج
خنککرن داسنرذ [ ]3مهر ترشین اخرضای ثرشج خنرککرن
ػجبس انذ اص :پکینرگ ،ػیؼرم توصیرغ ة دس ثرببی ثرشج،
حررز کننررذۀ قطررشه اص خشوخررا هرروای ثررشج ،پمرر و
خذاکننذههبی نبخبللا دس وسودی ثشج .نمبیا اص یرک ثرشج
خنککن مشووة دس ؿکل  1نـبه داده ؿذه اػ [.]3
دس ثشجهبی خنککن دو موسد ثؼیبس مهر ثرشای محققربه
اهمی داسد :ثهجود مـخلههبی حشاسترا و کربهؾ هرذسسف
ة .ثهجود مـخلههبی حشاستا ػجت افضایؾ کبسایا و ثیـرمش
خنککشده ة ماؿود .اص وشفا ،هنگب تجبدل حشاس و خش
ثین ة و هوا ،میضاه ة ثخبسؿرذه دسخروس توخره اػر کره
ماتواه ثب اابفهکشده نبنورسه و تغییش میضاه کـرؾ ػرطحا،
میضاه ة اتالفا سا کبهؾ داد .مؼموبً ،محققبه ثشای حل این
دو مـکل اػبػا ،دو مواوع سا ثشسػا مراکننرذ :اػرمیبده اص
پکینگهبی ممیبو و اػمیبده اص نبنوػیبب ممیبو ثره خربی
ة خرربلق [ 1و 3ررر  .]5اص ایررن سو ،دس مقبلرر حباررش اثمررذا
تحقیقب كوس گشفمه دس حوصۀ اػمیبده اص نبنوػیبل ثره خربی
ة خبلق ثه همشاه ؿشایط ػملیربتا ،ثره وروس خالكره ثیربه
ماشود .دس ادامه ،پغ اص اسائ سواثط اػمیبدهؿذه دس تحقیقرب ،

1. Tower characteristic

نمبیح ثهدػ مذه اص نبلیض حؼبػی ؿشح داده ؿذه و تدضیره
و تحلیل ماؿونذ.
پٕطٕىّ تحقٕق
محققبه اص پکینگ هبیا ثرب خرنغ ممیربو اػرمیبده کرشده و
نمبیح مشثوط ثه هشیک سا ثب ه مقبیؼه مراکننرذ .اص ندرب کره
هذ مقبله ثشسػا ترأثیش نبنوػریبب اػر  ،ثره مواروع اثرش
پکینگهب پشداخمه نماؿود .اػمیبده اص نبنوػریبب یرک سوؽ
نوین اػ که ثب پیـشف چـمگیش تکنولوطی نبنو دس ػبلهبی
اخیش ثؼیبس موسد توخره قرشاس گشفمره اػر  .نبنوػریبب اص دو
ثخؾ تـکیل ؿذهانرذ :ػریبل پبیره مبننرذ ة ،سوغرن ،اتریلن
گلیکرول و ...و نربنورسا مبننرذ  Al2O3 , ، CuO ، Cu ،Agو...
کره دس ػرریبل پبیرره ثرره سوؽهرربی گونرربگوه پشاکنررذه ؿررذه و
تـکیل یک ػوػپبنؼیوه پبیذاس مادهنذ [ .]6دس نبنوػریبب
اشیت سػربنؾ حشاسترا ( ]7[ )Kو چگربلا ( ]8[ )ρافرضایؾ
مایبثذ .ثنبثشاین ،ػملکشد حشاستا سا ثهجود ماثخـرنذ و مقرذاس
هذسسف ة سا کبهؾ مادهنذ .ثیـمشین نبنورسههربیا کره دس
ثشجهبی خنککن اػرمیبده مراؿرونذ ،ػجربس انرذ اص،ZnO :
 1[ CuO ، TiO2 ، AL2O3و 3ر .]5
ريش کار
دس تحقیق حباش ثشخا صمبیؾهب و تحقیقب پظوهـرگشاه دس
صمین اثش اػرمیبده اص نبنوػریبب ثره منظروس ثهجرود ػملکرشد
ثشجهبی خنککن ثیربه مراؿرود .محققربه سوی نبنوػریبب
مخملف (ثرب غلظر هربی مخملرف) هموروه سویاکؼربیذ /ة
( ،)ZnO/waterگشافیرررر نرررربنوپشوع /ة ( nonporous
 ،)grapheneلومینب /ة ( ،)AL2O3/ waterتیمبنیو اکؼبیذ /ة
( )TiO2/waterو مررغ اکؼرربیذ /ة ( )CuO/waterصمرربیؾ
کشدنذ .نمبیح نـبه داد اػمیبده اص نبنوػیبب ثه ثهجود ػملکرشد
ثشج مندش ماؿود .ثنبثشاین ،دس این قؼم اثمذا ثشای تؼشیف و
مؼشفا پبساممشهبی مه ثشج خنککن ،سواثط اػرمیبدهؿرذه دس
تحقیقب ثیبه ماؿود و دس ادامه ثره وروس خالكره تحقیقرب
صمبیـگبها محققبه ثه همشاه ؿشایط ػملیبتا دس خذول  1ثه
ووس خالكه اسائه ماؿود.
سواثط اػمیبدهؿذه دس تحقیقب ثه ؿشح صیش اػ :
اخمال دمبی ثین ة وسودی و ة خشوخا ثشج خنککن
سا میضاه خنککشده مراگوینرذ کره ثره كروس ساثطر 1
تؼشیف ماؿود [:]9
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ضکل  .1ومأٓ از ٔک برج خىککه مرطًب بٍ َمراٌ تمامٓ تجُٕساتص []3

()1

t drop  tw 1 – tw 2

که دس ه  tw1و  tw2ثهتشتیت دمربی وسودی و خشوخرا ة
هؼمنذ.
مـخل ثشج خنککن ،که ثؼیبس دس نبلیض ػملکشد حشاستا
کبسثشدی اػ  ،دس ساثط  2نـبه داده ؿذه اػ [:]10
tw 1

()2

TC  C pw dt /  has  ha 
tw 2

که دس ه  has ، Cpwو  haثهتشتیرت رشفیر گشمربیا ویرظۀ
ة ،نمبلپا اؿجبع هوا دس دمبی  twو نمبلپا هوا هؼمنذ.
سانذمبه یک ثشج خنککن ثه كوس نؼج اخمال دمبی
ة وسودی و خشوخا ثشج ثه ثیـمشین اخمال دمبی ممکنرا
ثیبه ماؿود که ماتوانذ ایدبد ؿود (ساثط .]11[ :)3

()3

tw 1  tw 2
t a ,wet 1  tw 2



کرره دس ه  tw2 ، tw1و  ta-wet1ثررهتشتیررت دمرربی وسودی ة،
دمبی خشوخا ة و دمربی حجربة مشوروة هروای وسودی
هؼمنذ.
اشیت انمقبل حشاس ثشج خنککن سا نیض ماترواه ثره
كوس ساثط  4محبػجه کشد [:]4
 t t

()4
ln  w a ,in 


A
 tw  t a ,out 
که دس ه  ta,in ، tw ، A ، Cpa ، maو  ta,outثهتشتیت دثا خشمرا
C pa m a



هوا ،رشفی گشمبیا ویظۀ هوا ،سطح انتقال را ارت یال را ،
دملی آب ،دملی هوای ورودی و دملی هوای خ وری هستند.
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همونین ،رشفی گشمبیا ویظۀ یک مخلروط (دس ایندرب
نبنوػیبل) تبثؼا خطا اص غلظر و رشفیر گشمربیا ویرظۀ
اخضای تـکیلدهنذه اػ که ماتواه ثه كروس ساثطر 5
ثیبه کشد [.]12
C Pnf  C Pnp  1 –  C Pbf

()5

که دس ه  CPnp ، φو  CPbfثهتشتیت دسكذ حدما نربنورسه،
رشفی گشمبیا ویظۀ نبنورسه و رشفی گشمبیا ویرظۀ ػریبل
پبیه هؼمنذ.
دس ػبل  2016پیمبه ایمبنا میرشد و همکربسانؾ [ ،]3ثرب
توخه ثه نمبیح ثهدػر مرذه اص تحقیقبتـربه سواثطرا تدشثرا

ثشای محبػج میضاه خنککرشده ،مـخلر ثرشج خنرککرن،
اشیت انمقبل حشاس حدما و ثبصده ثه كوس تبثؼا اص دسكرذ
حدما ( )φپیـنهبد دادنذ که دس سواثط 6ر  9ثیبه ماؿود:
()6
()7
()8

t drop  3750 3 – 394 / 1 2  17 / 9  14 / 9
TC  62963 4  14780 3 1246 / 7 2

 43 / 1  2 / 1
ha  305404  4  70929 3 – 5894 / 7 2

()9

 201 / 8  10 / 1
  7490 / 5 4  1610 / 1 3 111 / 9 2
 3 / 1  0 / 5

جذيل  .1ارائّ اوًاع ي غلظتَاْ واوًسٕاالت استفادٌضذٌ در آزمأصَا بٍ َمراٌ ضرأط ػملٕاتٓ
واوًسٕال

غلظت

ZnO/water

0/02 wt%ر 0/1
( 0/08 ،0/05 ،0/02و 1
دسكذ)

ضرأط ػملٕاتٓ

مرجغ

ئصگَٓاْ واوًررٌ
فشمول ؿیمیبیاZnO:
سنگ :ػییذ ؿیشی
ؿکل :کشه
10ر  (nm) : 30قطش میبنگین
 99/8دسكذ>  :دسخ خلوف
80ر  (m2/g): 120ػطح ویظه
(g/cm3) :5/606چگبلا
 (J/g °C) : 0/51رشفی گشمبیا ویظه

نبنوػیبل ثه سوؽ دومشحلهای ػنمضؿذه و
ؿؾ پکینگ ممیبو ثب خنغهبی ممیبو
/اػمیبده ؿذه اػ
 (°C) = 26دمبی محیط
 (%) = 48سووث نؼجا هوای وسودی
 (kg/min) = 1/8دثا خشما مبیغ
 (kg/min) = 1/8دثا خشما هوا

[[3

سنگ :ػییذ
 30 ،10 nmو  :80انذاصۀ میبنگین

نبنوػیبل ثه سوؽ دومشحلهای ػنمض ؿذه
/اػ
 CWCT (mm) = 700وول لوله
(mm) = 12قطش خبسخا
(mm) = 1اخبم دیواسه
ؿشایط ػملیبتا اػما:
 (Kg/s) = 1/5دثا خشما مبیغ
 (°C) = 43دمبی ة وسودی
(°C) = 30دمبی ػیبل اػپشیؿذه
 (m/s) = 2/25ػشػ هوای وسودی
 (°C) = 10دمبی هوای وسودی

][4

AL2O3 :
ρ(Kg/m3) = 3970
Cp (J/Kg-K) = 750
TiO2 :
ρ(Kg/m3) = 4157
Cp (J/Kg-K) = 710
CuO :
ρ(Kg/m3) = 6510
Cp (J/Kg-K) = 540

 (°C) = 60دمبی ة وسودی
 (°C) = 30دمبی ة خشوخا
 (°C) = 20دمبی حجبة مشووة محیط
(°C) = 26دمبی حجبة خـک محیط
 (Kg/s) = 50دثا خشما ة وسودی
 ( m2) = 24ػطح پکینگ
(m) = 3استیبع پکینگ

10ر  (nm) = 20قطش میبنگین
 ( µm) = 10وول میبنگین

نبنوػیبل ثه سوؽ دومشحلهای ػنمض ؿذه
/اػ
 (kg/min) = 4/66 ،3/53دثا خشما مبیغ
و 5/69
 (kg/min) = 4/125دثا خشما هوا
 40 ،33و  (°C) = 45دمبی ة وسودی

0/1-1 wt%

) 0/8 ،0/5 ،0/3 ،0/1و 1
Al2O3/water

)wt %

AL2O3/ water ,
و TiO2/water
CuO/water

2/4 vol%

MWNTs/water
nanoporous
grapheme/water

0/1 wt/%

فشمول ؿیمیبیاAl2O3:

][5

][1
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ٔافتٍَا
ثب توخه ثه نمبیح ثهدػ مذه اص صمبیؾهب ،مـبهذه ؿذ که
ثب اػمیبده اص نبنوػیبب ثب غلظ هبی ممیبو مراترواه دو
چبلؾ موخود دس ثشجهبی خنرککرن سا ترب حرذود صیربدی
ثشوررش کررشد .حرربل دس ایررن قؼررم نمرربیدا کرره توػررط
محققبه ثه دػ مذه اػ  ،ثه ووس خالكه ثیبه ماؿود:
پیمبه ایمبنا میشد و همکبسانؾ [ ]3ثه منظروس ثهجرود
خررررواف حشاستررررا سوی نبنوػرررریبل سوی اکؼرررربیذ /ة
(( )ZnO/waterثب غلظ هربی  0/05 ، 0/08 wt%و ) 0/1
دس ؿؾ نوع پکینرگ مخملرف ستیکربل فلرضی ،پالػرمیکا
پبئول ،ؿؾارلؼا فلرضی دایرشهای ،كریحهای چهبسارلؼا
توسی فلضی ،تروسی فلرضی مرذوس و كریح فلرضی مروجداس
تحقیق کشدنذ که نمبیح ه ػجبس اػ اص:
غلظت wt% 0/01








میررضاه خنررککررشده ثررب اػررمیبده اص نبنوػرریبل سوی
اکؼبیذ /ة ( )ZnO/waterدس مقبیؼه ثرب ة خربلق
افضایؾ یبف (ثه ووس مثبل ،میرضاه خنرککرشده ثرب
اػمیبده اص نبنوػیبل و ة خبلق دس پکینگ ستیکربل
فلررضی ثررهتشتیررت  15/8 °Cو  15محبػررجه ؿررذ) .اص
وشفا ،ثیـمشین میضاه افضایؾ دس پکینگ كیحهای
چهبسالؼا توسی فلضی ثه میضاه  1°Cسخ داد.
مـخل ثشج خنککن ثرب اػرمیبده اص نبنوػریبل سوی
اکؼرربیذ /ة ( )ZnO/waterدس مقبیؼرره ثررب ة خرربلق
افضایؾ یبف (ثه ووس مثبل ،مـخل ثشج خنککن ثرب
اػمیبده اص نبنوػیبل و ة خربلق دس پکینرگ ستیکربل
فلضی ثهتشتیرت  2/7و  2/3محبػرجه ؿرذ) .اص وشفرا،
ثیـررمشین میررضاه افررضایؾ دس پکینررگ كرریحهای
چهبسالؼا توسی فلضی ثه میضاه  0/5سخ داد.
اشیت انمقبل حشاس حدما ثب اػمیبده اص نبنوػیبل
سوی اکؼرربیذ /ة ( )ZnO/waterدس مقبیؼرره ثررب ة
خبلق افضایؾ یبف (ثه ووس مثبل ،ارشیت انمقربل
حشاس حدما ثب اػمیبده اص نبنوػیبل و ة خربلق
دس پکینگ ستیکبل فلضی ثهتشتیت 12/3 W/m3 °C
و  8/7محبػرجه ؿرذ) .اص وشفرا ،ثیـرمشین میررضاه
افررضایؾ دس پکینررگ كرریحهای چهبساررلؼا ترروسی
فلضی ثه میضاه  4 W/m3 °Cگضاسؽ ؿذ.
سانررذمبه ثررب اػررمیبده اص نبنوػرریبل سوی اکؼرربیذ /ة
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( )ZnO/waterدس مقبیؼه ثب ة خبلق افضایؾ یبف
(ثه ووس مثبل ،اشیت انمقبل سانرذمبه ثرب اػرمیبده اص
نبنوػرریبل و ة خرربلق دس پکینررگ ستیکرربل فلررضی
ثهتشتیت  60و  56دسكذ محبػرجه ؿرذ) .اص وشفرا،
ثیـمشین میضاه افضایؾ دس پکینگ ؿؾالؼا توسی
فلضی مذوس ثه میضاه  4/5دسكذ سخ داد.
غلظت %wt 0/05

 مـخل ثشج خنککن ثب اػمیبده اص نبنوػیبل حرذود
 22/5دسكذ افضایؾ یبف  .نمبیح نـربه داد مـخلر
ثشج خنککن ثب اػمیبده اص غلظ 0/05دسكذ ثهجود
یبف  ،ولا دس غلظ هبیا ثیـمش اص این مقذاس ،ؿریت
افضایؾ مـخل ثشج خنککن کبهؾ پیذا کشد.
غلظت %wt 0/1

میضاه خنککشده ثب اػمیبده اص نبنوػیبل دس مقبیؼه ثرب ة
خبلق حذود  11دسكرذ افرضایؾ یبفر  .دسخروس یربد وسی
اػ کره اػرمیبده اص غلظر هربیا ثیـرمش اص  0/1دسكرذ،
موخت مـکل سػوة دس ثشج خنککن ماؿرود /مـخلر
ثشج خنککن و ثبصده نیض ثب اػمیبده اص نبنوػریبل ثرهتشتیرت
 14/9و  9/5دسكذ افضایؾ یبف .
دسنهبی  ،ثب توخه ثه نمبیح ،ثهمرشین نمیدره ثرب اػرمیبده اص
غلظ  0/1دسكذ ثه دػ مذ .مـبهذه ؿرذ کره ثرب افرضایؾ
ثیـمش غلظ  ،دمبی ة خشوخا تقشیجبً ثبث مرامبنرذ .وجرق
نمبیح ثهدػ مذه ،ثبصده ثشج خنرککرن ثرب افرضایؾ غلظر و
نؼج مبیغ ثه هوا ثهتشتیت افضایؾ و کبهؾ یبف  .همونرین،
افضایؾ نؼج مربیغ ثره هروا میرضاه خنرککرشده سا کربهؾ
مادهذ.
کیؼبو ػویا کیؼره و همکربسانؾ [ ]4سوی نبنوػریبل
لومینب /ة (( )AL2O3/ waterثب غلظ  0/5دسكرذ) ثرشای
ثهجود مـخلههبی حشاستا تحقیق کشدنرذ .نمربیح مطبلؼر
نهب نـبه داد ثبصده ثشج خنککن و اشیت انمقربل حرشاس
ثهتشتیت حذود  19و  20دسكذ دس مقبیؼره ثرب ة خربلق
افضایؾ یبف  .افضایؾ دثا خشما مبیغ نیض این دو مـخله
سا ثهجود ثخـیذ.
دمبی خشوخا هوا و اخمال سووث ثهتشتیرت 4/8 °C
و  18دسكذ دس مقبیؼه ثب ة خبلق افضایؾ یبفر  .نؼرج
اخمال سووث نیض دس مقبیؼه ثب ة خربلق  10/5دسكرذ
کبهؾ یبف .
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1012

مـخلههبی حشاستا تحقیق کشدنرذ .نمربیح پرظوهؾ نهرب
نـبه داد دس دمبی ة وسودی  45 °Cو نؼج دثا خشما
ة ثرره هرروای ) ،1/37 (L/Gمیررضاه خنررککررشده ثررشای
nanoporous
 MWNTs/waterو grapheme/water
ثهتشتیت  40و  67دسكذ افرضایؾ یبفر  .ارشیت سػربنؾ
حشاستا ثهتشتیرت  20و  16دسكرذ افرضایؾ یبفر  .میرضاه
هذسسف ة نیض ثهتشتیت  10و  19دسكرذ نؼرج ثره ة
خبلق کبهؾ یبف .
نمبیح ثهدػ مذه ثشای میضاه خنرککرشده دس نؼرج
دثا خشما ة ) (Lثره دثرا خشمرا هروا ) 1/13 (Gو دس
دمبهبی وسودی  40 ،33و  °C 45دس خذول  2خالكه ؿذه
اػ :

محؼن گودسصی و محؼن کیبػ [ ]5سوی نبنوػیبب
لومینرررب /ة ( ،)AL2O3/ waterتیمررربنیو اکؼررربیذ /ة
( )TiO2/waterو مرررغ اکؼررربیذ /ة (( )CuO/waterثرررب
غلظ هبی  2و  )vol% 4ثه منظروس کربهؾ هرذسسف ة
تحقیق کشدنذ .نمبیح پظوهؾ نهب نـبه داد:
AL2O3/ water 2vol%

حد ة اتالفا وا سوص دس سووث نؼجاهربی مخملرف و
دثا خشماهربی مخملرف ثرهتشتیرت  15هرضاس و  35هرضاس
 lit/dayکبهؾ یبف .
ػؼررررکشی و همکرررربسانؾ [ ]11سوی دو نبنوػرررریبل
 MWNTs/waterو ( nanoporous grapheme/waterثرررب
غلظ  ) wt/% 0/1ثه منظوس کبهؾ هذسسف ة و ثهجرود

جذيل  .2مٕسان خىککردن آب خالع MWNTs/water ،ي  nanoporous grapheme/waterدر دماَاْ يريدْ  40 ،33ي °C 45

برگرفتٍ از []1
)nanoporous grapheme/water (°C

(°C) MWNTs/water

آب خالع )(°C

دماْ يريدْ )(°C

6/9
8/3
12/4

5/8
7/2
1/4

4/3
6/6
7/4

33
40
45

بحث
حبل دس این ثخؾ ثه تحلیل و ثحث دس صمین نمربیدا کره
دس تحقیقب پظوهـگشاه ثه دػ مذه ،پشداخمه ماؿود:
ػؼکشی و همکبسانؾ [ :]1ثنرب ثره نمربیح ثره دػر مرذه
هشچه نؼج دثا خشما مربیغ ثره هروا افرضایؾ یبثرذ ،میرضاه
خنککشده و سانذمبه کبهؾ مایبثذ .صمبیؾهبی اندرب ؿرذه
دس دمبهرربی وسودی  40 ،33و  °C 45و نؼررج دثررا خشمررا
مبیغ ثه هوا ثبث كوس گشف و نمبیح صیش ثه دػ مذ:
میضاه خنککشده ): ΔT(°C
)Graghene ( T = 45 °C
)MWNTs( T = 45 °C
 ( T = 45 °C) MWNTsة )Graghene ( T = 40 °C
 ( T = 40 °C) Graghene ( T = 33ة )( T = 40 °C
 ( T = 33 °C).ة )°C) MWNTs( T = 33 °C
ثبصده ( )εثشای نؼج دثا خشما  1تب :4/1
)Graghene ( T = 45 °C
Graghene ( T = 40
)°C
)Graghene ( T = 33 °C
MWNTs( T = 45
)°C
)MWNTs( T = 40 °C
MWNTs( T = 33
)°C
( ة ) ( T = 40 °Cة ) ( T = 45 °Cة
T = 33 °C).

نهب همونین سوی تأثیش نبنوػیبل ثش هذسسف ة نیرض
تحقیقبتا اندب دادنذ .وجرق نمربیح ثرهدػر مرذه میرضاه
هررذسسف ة ثررب اػررمیبده اص نبنوػرریبل کرربهؾ یبفرر .
ثهخلوف پغ اص گزؿ  100دقیقه میضاه کبهؾ ثؼریبس
محؼوع ثود و گشافن نیض تأثیش ثیـمشی نؼرج MWNTs
داؿ .
کیؼبو ػویا کیؼه و همکبسانؾ [:]4
ثنب ثه نمبیح ثهدػ مذه هشچه دثا خشما مبیغ افرضایؾ یبثرذ،
اشیت انمقبل حشاس ثشج نیض افضایؾ مرایبثرذ .نهرب تغییرشا
اشیت انمقبل حشاس سا ثب دثاهربی خشمرا مخملرف (،0/287
 0/083 ،0/139 ،0/222و  0/306کیلررروگش ثرررش ثبنیررره) و
غلظ هبی مخملف ( 0/8 ،0/5 ،0/3 ،0/1و  1دسكذ) نبنوػریبل
لومینب /ة (  )AL2O3/ waterثشسػرا کشدنرذ .ثهمرشین نمیدره
ثشای غلظ  0/5دسكذ دس تمبما دثاهب حبكل ؿذ .همونین،
تحقیقب سوی پیـشف سانذمبه ثشج نیض اندب ؿذ که ثهمرشین
نمیده ثشای غلظ  0/5دسكذ دس تمبما دثاهب ثه دػ مرذ.
ػشػ هوا نیض خض پبساممشهبی تأثیشگزاس اػ  .ثه همین ػرجت
تأثیش ػشػ هربی مخملرف ( 2/25 ،2/3،81/37 ،3/93و 1/68
ممش ثش ثبنیه) ثشای هوای وسودی ثشسػا ؿذ .مـبهذه ؿرذ کره

راضٓ آستارأٓ ي مًسًْ :مريرْ بر اثر واوًسٕاالت در کاَص مٕسان َذررفت آب ي بُبًد مطخصٍَاْ حرارتٓ در ...

اشیت انمقربل حرشاس و ثربصده ثرب افرضایؾ ػرشػ  ،افرضایؾ
مایبثنذ.
محؼررن گررودسصی و محؼررن کیبػرر [ ]5سوی تررأثیش
نبنوػیبب لومینب /ة ( ، )AL2O3/ waterتیمبنیو اکؼربیذ /ة
( )TiO2/waterو مغ اکؼبیذ /ة ( )CuO/waterثب غلظ هربی
(1%volر  )4ثش کبهؾ میضاه هذسسف ة ) (Lit/dayتحقیرق
کشدنذ .وجق نمبیح ثهدػ مذه هشچه غلظ نبنوػیبل افرضایؾ
یبثذ ،میضاه هذسسف ة کربهؾ خواهرذ یبفر  .دس ارمن دس
یک غلظ ثبثر  ،نبنوػریبل مرغ اکؼربیذ /ة ()CuO/water
ثیـمشین تأثیش سا ثرش کربهؾ میرضاه هرذسسف ة داؿر  .ثرب

ثب غلظ  2 %volدس سووث هبی نؼرجا ممیربو (،20،40
 60و  80دسكذ) ثشسػا ؿذ .وجرق نمربیح ثرهدػر مرذه،
افضایؾ سووث نؼجا ػرجت کربهؾ میرضاه هرذسسف ة
ماؿود .نمبیح ثهدػ مذه دس خرذول  4ثره وروس خالكره
ثیبه ؿذه اػ .
دسنهبی  ،تأثیش نبنوػریبل لومینرب /ة ( )AL2O3/ waterثرب
غلظ  ،2 %volنیض دس دثاهبی مخملف (160 ،120 ،80 ،40
و  200کیلرروگش ثررش ثبنیرره) مرربیغ ثشسػررا ؿررذ .وجررق نمرربیح
ثرهدػر مرذه ،افرضایؾ دثرا خشمرا ػرجت افرضایؾ میرضاه
هذسسف ة ماؿود .نمبیح ثهدػ مذه ثره ؿرشح صیرش اػر :
اػررمیبده اص نبنوػرریبل ایررن میررضاه هررذسسف سا کرربهؾ داد،
ثهخلوف دس دثاهبی ثیـرمش اص  Kg/s 80ثؼریبس ایرن ترأثیش
محؼوع ثود .نمبیح ثهدػ مذه دس خذول  5ثه وروس خالكره
ثیبه ؿذه اػ .

105

اػررمیبده اص ة خرربلق می رضاه هررذسسف ة
 Lit/dayتخمین صده ؿذ .این میضاه ثب اػرمیبده اص نبنوػریبب
ثب غلظ هبی مخملف دس خذول  3خالكه ؿذه اػ .
همونین ،تأثیش نبنوػیبل لومینرب /ة ()AL2O3/ water

جذيل  .3مٕسان َذررفت آب با استفادٌ از واوًسٕاالت در غلظتَاْ مختلف []5
)TiO2/water (Lit/day

)AL2O3/ water (Lit/day

)CuO/water (Lit/day

غلظت (%)φ

1/76 105

1/76 105

1/7 105

1
2
3
4

5

1/7 105

5

1/7 10

1/6 10

1/62 105

1/64 105

1/5 105

1/56 105

1/64 105

1/42 105

جذيل  .4مٕسان َذررفت آب با استفادٌ از واوًسٕال آلًمٕىا/آب ي آب خالع در رطًبتَاْ وسبٓ مختلف []5
)AL2O3/ water (Lit/day

آب خالع ()Lit/day

1/88 105

5

1/78 105

1/94 105

1/7 105

1/84 105

1/6 105

5

2/04 10

1/74 10

رطًبت وسبٓ (%)RH
20
40
60
80

جذيل  .5مٕسان َذررفت آب با استفادٌ از واوًسٕال آلًمٕىا/آب ي آب خالع در دبَٓاْ جرمٓ مأغ مختلف []5
)AL2O3/ water (lit/day
1/ 4 105

آب خالع ()Lit/day
5

1/ 4 10

2/ 6 105
4 105

1013

3 105
5

4/4 10

5/4 105

5/8 105

5/4 105

6/6 105

دبٓ جرمٓ مأغ )L(Kg/s

40
80
120
160
200
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جمغبىذْ
ثنب ثه نمبیح ثهدػ مذه اص نبلیض حؼبػری دس تحقیقرب ،
غلظ نبنورسه ،دثا خشما وسودی مبیغ ،دثا خشما وسودی
هوا و سووث نؼرجا پبساممشهربی کلیرذی و تأثیشگرزاس ثرش
میررضاه هررذسسف ة و مـخلررههرربی حشاستررا ثررشجهرربی
خنککن هؼمنذ .نبنوػیبب ماتواننرذ ترب حرذود صیربدی
ػملکشد ثشجهبی خنککرن اػر اص خـرک و ترش سا ثهجرود
ثجخـنذ که ػجت ثهجود مـخلرههربی حشاسترا و کربهؾ
میضاه هذسسف ة ؿود .ثب پشاکنذهکشده نبنورسا دس یرک
ػیبل پبیه ،نبنوػیبل ػنمضؿذه ،اشیت سػربنؾ حشاسترا و
کـؾ ػطحا ه نؼج ثه ػیبل پبیه افضایؾ مایبثذ .ثره
ورروس مثرربل ،اررشیت سػرربنؾ حشاستررا ثررشای نبنوػرریبب
 MWNTsو نبنوپشوع گشافن دس دمبی  45 °Cثهتشتیت 20
و  16دسكذ افرضایؾ مرایبثرذ [ .]13ثنربثشاین ،اػرمیبده اص
نبنوػریبب ػررجت ثهجررود می رضاه خنررککررشده ،سانررذمبه،
مـخلر ثررشج خنررککررن و اررشیت انمقرربل حررشاس ثررشج
خنککن ماؿود .کـؾ ػطحا ثرش میرضاه هرذسسف ة
تأثیشگزاس اػ  .ثشای محبػج میضاه کـؾ ػرطحا صاویر
تمبع ػیبل انذاصهگیشی ماؿود [ .]14ثه ووس مثبل ،صاوی
تمبع ثشای ة خربلق ،نبنوػریبل  MWNTsو نبنوػریبل
نبنوپشوع گرشافن ثرهتشتیرت  122/22 ،108/45و 113/62
انذاصهگیشی ؿذه اػ [ .]15دس نمیده ،اابفهکشده نبنورسه
ثه یک ػیبل پبیه ػرجت افرضایؾ کـرؾ ػرطحا ؿرذه و
مقبوم دس ثشاثش تجخیشؿذه سا افضایؾ مادهرذ .اص وشفرا،
انمخبة یک غلظ منبػت ثرشای نبنوػریبل یکرا اص نکرب

حبئض اهمی دس وشاحا ثشج خنککن اػ  .ثه ووس مثربل،
اگش غلظ نبنوػیبل اص حرذی افرضایؾ یبثرذ ،ػرجت ایدربد
سػوة و گشفمگا دس پخؾکننذۀ ة ؿذه،کبهؾ پبیرذاسی
نبنوػرریبل و ثرره دلیررل افررضایؾ ویؼررکوصیمه تررواه ملررشفا
پم هبی موخود ثه میرضاه صیربدی افرضایؾ یبثرذ .انمخربة
نبنورسۀ منبػت نیض دس وشاحا لحبظ ماؿرود کره تربثؼا اص
نوع پکینگ و ػیبل پبیه اػ  .ثه همین دلیل ،یک محقرق
ثبیذ نبنورسا مخملف ثرب غلظر هربی مخملرف سا صمربیؾ
کررشده تررب منبػررتتررشین نبنوػرریبل سا ثیبثررذ .دس ایررن چهرربس
مقبلررهای کرره تحلیررل ؿررذ ،نبنوػرریبل سوی اکؼرربیذ /ة
( ]3[ )ZnO/waterثب غلظ  % wt 0/08تأثیش صیربدی سوی
میضاه خنککشده و مـخل ثشج خنککن نذاؿر  ،ولرا
تأثیشؽ سوی ثهجود اشیت انمقبل حشاس حدما و سانذمبه
کرربمالً محؼرروع ثررود .الجمرره ،غلظر منبػررجا ثررشای ایررن
نبنوػریبل کرره هر مـررکل سػروة نذاؿررمه ثبؿررذ و ترأثیش
محؼوػا سوی مـخلههربی حشاسترا ثگرزاسد % wt 0/1
گضاسؽ ؿذ .اػرمیبده اص نبنوػریبب لومینرب /ة ( AL2O3/
 )waterو تیمبنیو اکؼبیذ /ة ( )TiO2/waterثب غلظ هربی
2ر  ]5[ %vol 4تأثیش صیبدی ثش کبهؾ هذسسف ة داسد،
ولا ثه نظش ماسػذ که ثه دلیل غلظ ثؼیبس صیربد مـرکل
سػوة ،گشفمگا و افضایؾ تواه ملرشفا پمر دس ػیؼرم
سخ دهذ .ثرشای نبنوػریبب  MWNTsو نربنوپشوع گرشافن
[ ]1نیض غلظ  .% wt 0/1منبػتتشین غلظ ثشای ثهجرود
خواف حشاستا و کبهؾ هذسسف ة ثه نظش ماسػذ.

فُرست ػالئم ي وطاوٍَا

چگبلا ()Kg/m3
ثبصده ثشج خنککن
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2
اشیت انمقبل حشاس ()W/m /°c
وسودی
خشوخا
هوا
ة
محذوده

ػالئم ًٔواوٓ

رشفی گشمبیا ویظه ()J/Kg °C
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ρ
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K

ε
φ
α

h
L
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دمب ()°C

t
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2
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2
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سووث نؼجا ()%
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a
w
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A
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مىابغ
[1]. Askari S, Lotfi R, Seifkordi A, Rashidi AM,
Koolivand H. A novel approach for energy and
water conservation in wet cooling towers by
using MWNTs and nanoporous graphene
nanofluids. Energy conversion and management.
2016 Feb 1;109:10-8.
[2]. Zhai Z, Fu S. Improving cooling efficiency of
dry-cooling towers under cross-wind conditions
by using wind-break methods. Applied Thermal
Engineering. 2006 Jul 1;26(10):1008-17.
[3]. Imani-Mofrad P, Saeed ZH, Shanbedi M.
Experimental investigation of filled bed effect
on the thermal performance of a wet cooling
tower by using ZnO/water nanofluid. Energy
Conversion and Management. 2016 Nov
1;127:199-207.
[4]. Xie X, Zhang Y, He C, Xu T, Zhang B, Chen
Q. Bench-Scale Experimental Study on the Heat
Transfer Intensification of a Closed Wet
Cooling Tower Using Aluminum Oxide
Nanofluids. Industrial & Engineering Chemistry
Research. 2017 May 12;56(20):6022-34.
[5]. Goodarzi, M., Kiasat, M., Influence of
nanoparticle immersed in water on Thermal
performance of wet cooling tower. 1th
tajhizatconf., Dec. 2013. Tehran, Iran. [Persian].
[6]. Babu JR, Kumar KK, Rao SS. State-of-art
review on hybrid nanofluids. Renewable and
Sustainable Energy Reviews. 2017 Sep
1;77:551-65.
[7]. Esfe MH, Alirezaie A, Rejvani M. An
applicable study on the thermal conductivity of
SWCNT-MgO hybrid nanofluid and priceperformance analysis for energy management.
Applied Thermal Engineering. 2017 Jan
25;111:1202-10.
[8]. Yarmand H, Gharehkhani S, Ahmadi G, Shirazi
SF, Baradaran S, Montazer E, Zubir MN,

Alehashem MS, Kazi SN, Dahari M. Graphene
nanoplatelets–silver hybrid nanofluids for
enhanced heat transfer. Energy conversion and
management. 2015 Aug 1;100:419-28.
[9]. Rao RV, Patel VK. Optimization of mechanical
draft counter flow wet-cooling tower using
artificial bee colony algorithm. Energy
Conversion and Management. 2011 Jul
1;52(7):2611-22.
[10]. Atarzadeh MA, Rasouli S, Mehmandoust B.
Numerical Analysis the Equations of Heat and
Mass Transfer in Cooling Towers. Department
of Mechanical Engineering, Islamic Azad
University, Khomeini Shahr Branch, Khomeini
Shahr, Iran. 2015.
[11]. Alavi SR, Rahmati M. Experimental
investigation on thermal performance of natural
draft wet cooling towers employing an
innovative
wind-creator
setup.
Energy
conversion and management. 2016 Aug
15;122:504-14.
[12]. Azad AV, Azad NV. Application of
nanofluids for the optimal design of shell and
tube heat exchangers using genetic algorithm.
Case Studies in Thermal Engineering. 2016 Sep
1;8:198-206.
[13]. Pak BC, Cho YI. Hydrodynamic and heat
transfer study of dispersed fluids with
submicron
metallic
oxide
particles.
Experimental Heat Transfer an International
Journal. 1998 Apr 1;11(2):151-70.
[14]. Lim S, Horiuchi H, Nikolov AD, Wasan D.
Nanofluids alter the surface wettability of solids.
Langmuir. 2015 May 21;31(21):5827-35.
[15]. Bhuiyan MH, Saidur R, Amalina MA,
Mostafizur RM, Islam AK. Effect of
nanoparticles concentration and their sizes on
surface tension of nanofluids. Procedia
Engineering. 2015 Jan 1;105:431-7.

