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:برج خنک کننده  
در گزينش صحيح دستگاه خنک کننده آب متناسب با مقتضيات يک پروژه معين بايد 

 چند عامل اصلی را لحاظ کرد
. . .سرويسهای مورد نياز و شرايط طبيعی و , مسائل اقتصادی ,  کنندگی توان خنک  

اين عوامل اغلب به هم وابستگی متقابل دارنداما هر يک بايستی جداگانه مورد بررسی 

قرار گيرند از آنجا که ممکن است انواع زيادی از دستگاهها توانايی تامين مقصود را 

, حجم هوای جريانی , مساحت محل نصب , گاه داشته باشند عواملی همچون ابعاد دست

سهولت يافتن , موارد بکار رفته در ساخت دستگاه , ميزان مصرف انرژی فن و پمپ 

.دستگاه در بازار بر انتخاب نهايی  تاثير گذار خواهد بود  

برجهای خنک کن در اندازه های مختلف  برای دفع حرارت از يک تا چند تن تبريد 

رجهای بزرگ برای کاربردهای معين ساخته می شوند و معموال از ب, ساخته می شوند

.چندين سلول تشکيل می شوند که هر يک اجزای خاص خود را دارند  
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:محل نصب   

  
اگر بتوان برج خنک کن را در فضای باز با جريان هوای آزاد قرار داد در حصول 

يک بازده مناسب از برج مشکلی وجود نخواهد داشت اما چنانچه قرار باشد برج در 

قرار داخل ساختمان و محصور بين ديوارها نصب شود موارد زير بايستی مورد توجه 

:گيرد   

بايد فضای کافی و بدون مانع مزاحم در اطراف برج وجود داشته باشد تا هوای ) 1

 الزم به برج برسد

هوای گرم خروجی از برج بايد به گونه ای تخليه شود که امکان بازگشت و گردش ) 2

مجدد آن به برج وجود نداشته باشد زيرا گردش مجدد چنين هوايی در برج دمای 

 ورودی به برج را افزايش می دهد و باعث گرم ماندن آب در خروج مرطوب هوای

 از برج می شود 

گردش مجدد هوا به داخل برج هنگامی مورد توجه قرار می گيرد که چند برج در 

 مجاورت هم باشند 

تعيين محل نصب برج به عوامل ديگری هم بستگی دارد از قبيل استحکام محل 

هزينه فراهم کردن تجهيزات اضافی برای , تجهيزات اضافی برای تقويت آن , نصب 

…برج و مسائل مربوط به معماری ساختمان و   
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سيستم لوله کشی برج خنک کن بايستی به گونه ای طراحی شود که :لوله کشی 

امکان انبساط و انقباض بين لوله ها فراهم باشد و چنانچه برج بيش از يک اتصال 

ل کردن جريان آب به هر يک از سلولهای برج شير ورودی باشد بايد جهت متعاد

متعادل کننده نصب شود و چنانچه الزم باشو يکی از سلولهای برج جهت تاميرات از 

 مدار خارج شود بايد دارای شير مسدود کننده جريان باشد
اگر دو يا چند برج بصورت موازی نصب شده باشند بايد از يک لوله مشترک بين دو 

تعادل کردن آب داخل برج استفاده شودتشت برج جهت م  

به منظور ممانعت از سرريز آب داخل برج هنگام توقف کار تمامی مبدلها بايستی 

.پايين تر از سطح آب برج قرار داشته باشند   
  

:کنترل ظرفيت   

  
بيشتر برجهای خنک کن در معرض تغييرات قابل توجه دمای مرطوب هوا و بار در 

د بدين لحاظ ممکن است جهت ابقای شرايط تجويز شده برای طول فصل گرم می باشن

.کارکرد مطلوب برج بعضی از روشهای کنترل ظرفيت به کار گرفته شود   

ساده ترين روش کنترل ظرفيت برجها تغيير سرعت فن می باشد که اغلب در برجهای 

م دادچند سلولی به کار می رود با موتورهای دور متغيير ميتوان اين کار را انجا  

روش ديگر در کنترل طرفيت استفاده از دمپر تنظيم کننده در دهانه خروجی  فن 

 سانتريفوژ می باشد

.روش ديگر بای پاس کردن آب می باشد   

 

  

:کار زمستانی برج خنک کننده   
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:اگر قرار باشد برج در دمای زير صفر درجه کار کند بايد موارد زير بحث شود   

برج خنک کن گردش باز آب در ) 1  

گردش بسته آب در يک سرد کننده تبخيری مدار بسته) 2  

آب تشت در برج خنک کن}3  
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