
  مصرف برق کولر آبی

 
بی تی یو در  ١٢٠٠٠تن تبرید که معادل  دوست عزیز محاسبه آن بسیار ساده است کافیست انرژی یک

  بوجود میاره در رابطه ساعت میشه را با اختالف دمائی که کولر آبی
Q=١٫٠٨ x CFM x (Ti-To قرار بده و CFM ه توجه به ظرفیت کولر می تونی محاسب رو بدست بیار با

 .مصرف میکنه کنی موتور چقدر باید کار کنه در نتیجه چقدر برق
 بر حسب بی تی یو Q الزم به ذکره دما ھا بایستی به فارنھایت باشه و

 
 . 

  . وات شد ١٠من خیلی سر انگشتی برای تھران حساب کردم یه چیزی در حدود 
د مي نمايند، لطفا صحت صفحه بازدي متخصصین گرامي كه از اين. من خودم به يه جواب رسیدم

 .اصالح فرمايند استدالل من را چك نمايند و در صورت نیاز، من را
متر مربع را  ٦٠فضاي  ٥٣٠Whبرق  آبسال را در نظر بگیريم، اين كولر با مصرف ٣٥٠٠اگر يك كولر آبي 

ت الزم تن برودتي ظرفی ١مربع براي چیلرھا  متر ٣٠اگر فرض كنیم كه خنك كردن ھر . خنك مي كند
تن برودتي انجام مي دھد،  ١ھمان كاري كه يك چیلر با  اين كولر آبي براي مثال انجام دادن  دارد،
٢٦٠Wh درجه سانتیگراد را به فن كوئل مي  ٧چیلر آبي با دماي حدود  البته. برق مصرف مي كند

يا مي توانید بگوئید آ. توسط آن احتماال از كولر آبي به مراتب بیشتر است فرستد و سرماي ايجاد شده
  مثال ھمین مدلي كه درباره اش صحبت كرديم، چه مقدار سرما تولید مي كند؟ كولر آبي،

  
  
  

  جذبی مقایسه کولر آبی با چیلر

 
  دوست عزیز

  را در رابطه قرار دھید اعداد زیر ھمانطوری که گفتم کافیست
  را قرار می دھید ١٢٠٠٠عدد  Q بی تی یو در ساعت است پس به جای ١٢٠٠٠ھر تن تبرید -١
قوانین سیستم تیرید تبخیری تبعیت می کنند بع  از AIRWASHERS کولر ھای آبی مانند ایر واشر ھا -٢

زان رطوبت ھوا را افزایش می دھند که این امر می) آنتالپی ثابت) عبارت دیگر در یک فرآیند آدیاباتیک
این میزان . می گردد) ھمان دمائی که با ترمومتر اندازه گیری می کنید(ھوا  باعث کاھش دمای خشک

 ھمانگونه که گفتم برای شرایط تھران این. توان از روی نمودار سایکرومتریک بدست آورد کاھش را می
قرار  را ٢٣کافیست  Ti-T٠ پس به جای.ارنھایت می باشددرجه ف ٢٣میزان کاھش عددی در حدود 

 .دھید
تھران با توجه به ارتفاع از  شامل ضرایب تبدیل و ضرایب اصالح می باشد که برای شرایط ١٫٠٨عدد  -٣

 .خواھى بود ٠٫٩٤سطح دریا عددی در حدود 
 د که عددی در حدودبدست می آی) فوت مکعب در دقیقه) CFM به فرمولی که گفتم میزان حال با توجه

٥٥٠CFM می باشد 
کیلووات ساعت را  ١در حدود  که مصرف برقی ٤٥٠٠که با یک رابطه ساده تناسب نسبت به کولر آبی 

 انتخاب ندارد ولویت.كیلووات ساعت خواھیم رسید ٠٫١٢٥دارد به عدد 
ولی الزم به ذکره که توضیح دادم  البته چون من نمی دونم این اعداد رو برای چه کاری الزم دارید فقط

بایستی با شرایط ویژه ای میزان مصرف برق آنھا را با  نوع تبرید کولر آبی با چیلر بسیار متفاوت است و
گردد که چیلر جذبی مصرف برق کمتری نسبت به چیلر تراکمی دارد  ضمنأ یادآور می. ھم مقایسه کرد

ما بدلیل ارزان بودن قیمت گاز مزیت مراتب بیشتر است و تنھا در کشور  ولی مصرف انرژی آن به
 .ولی از منظر انرژی دارای مزیت نیست اقتصادی دارد

 
 یکدیگر مقایسه کنید مطالب زیر عنوان میگردد چون اصرار دارید این دو سیستم را با

نیست بدلیل اینکه از نظر یک مھندس مشاور تاسیسات ھر  اصوأل مقایسه این دو سیستم صحیح -١
مکانھائی که کولر آبی دارای اولویت است چیلر جذبی اولویتی ندارد و بر  د را داشته و دریک کاربری خو

 .عکس
عمل می  ھمانگونه که قبأل گفتم سیکل ھای تبخیری مانند کولر آبی بر اساس یک فرآیند آدیاباتیک -٢

اشد ھوای تر ب نمایند و تابع شرایط ھوای ورودی ھستند بدین معنی که ھر چقدر ھوای ورودی خنک
خروجی نیز گرمتر  خروجی نیز خنکتر خواھد شد و بر عکس ھر چقدر ھوای ورودی گرمتر شود ھوای

  خواھد شد
و الی ) به غیر از امسال(انتظار در تابستانھا  در آب و ھوای تھران با توجه به گرم شدن بیش از -٣

لر ھای آبی قدرت خنک درجه نزدیک می شود عمأل کو ٤٠الخصوص زمانھائی که ھوای تھران به 
 . حالی که چیلر ھای جذبی اینگونه نیستند کنندگی خود را از دست می دھند در

آبی در تمامی شرایط انرژی یکسانی مصرف می کند و  کولر ٢مطابق مطالب گفته شده در بند  -٤



ی که در چیلر ھای جذبی دمای خروجی ثابت و انرژی مصرف دمای خروجی آن متغییر است در حالی
  متغیر است

 ٣تیر ماه ساعت  ١٠غالبأ (باشید کلیه تجھیزات سرمایشی براساس بار پیک یا حداکثر  توجه داشته -٥
ظرفیت  انتخاب می گردند این بدین معنی است که در باقی ساعتھا و روزھای فصول گرم) از ظھر  بعد

جذبی و به قول شما  چیلر ھایتجھیزات بیشتر از میزان بار برودتی ساختمان می باشد و اینجاست که 
کاھش دھد در حالی که کولر  سیستم فن کویل می تواند با تغییر ظرفیت خود میزان مصرف انرژی را

  ھای آبی اینگونه عمل نمی کنند
درجه  ٣٧نه خیلی گرم ، حداکثر (ھای آبی در شرایط آب و ھوائی گرم و خشک  به طور خالصه کولر - ٦

 کوچک اولویت اول را دارند و در مقایسه با چیلرھای جذبی ھم برق کمتری ساختمانھای و)سانتیگراد
آبی اصأل  مصرف می کنند و ھم انرژی کمتری ولی در خصوص مناطق گرمتر و یا پروژه ھای بزرگ کولر

 .اولویت انتخاب ندارد
  اگر باز ھم سئوالی ھست بفرمائید؟

  
  
  
  

 با سالم مجدد
  می مکاتبه میکنمبدلیل درخواست شما در تاالر عمو

  دوست محترم
ازای یک تن تبرید کولر آبی چه مقدار انرژی مصرف می نماید و پاسخ من  شما خواسته بودید بدانید به

 .كیلو وات بود ٠٫١ ھم عدد در حدود
 خصوص باقی موارد و اما در

ریب نمی ض CFM که در رابطه محاسباتی گفته شده نامه شما الزم به ذکر است ٤در خصوص بند  -١
دقیقأ مصرف برق کولر آبی و یا ھر  باشد و مشخصأ مقدار ھوای عبوری است و بر عکس استنتاج شما

می باشد به  خروجی دستگاه CFM تابع میزان AIR WASHER سیستم تمام ھوای تبخیری دیگری مانند
از میزان ھوای عبوری  CFM از این به بعد به جای(عبارت دیگر در صورت افزایش میزان ھوا ی عبوری 

برق ھم افزایش خواھد یافت و برعکس ، در این مورد بھتر است رابطه  میزان مصرف) استفاده میگردد
 مثال ساده آن مصرف کمتر کولر ھای آبی در دور کند نسبت به. سانتریفیوژ مطالعه گردد توان فن ھای
 . دور تند است

بین سرمایش تبخیری و تبریدی است که اساسأ با ھمان تفاوت  بزرگترین اشتباه شما ناشی از -٢
چرا  بحث میکنیمAir comfortاین مطلب محسوس تر میگردد که در محدوده یکدیگر متفاوتند و زمانی

 .کنند که اساسأ کولر ھای آبی در غالب زمانھای پیک در این محدوده عمل نمی
ھا  Air Washer ر ھای جذبی را بامقایسه با کولر ھای آبی ، چیل من پیشنھاد می کنم به جای -٣

بسیار پائینی ھستند و به  مقایسه کنید به این دلیل که کولر ھای آبی ساخت ایران دارای راندمان
آبی اولویت دارد چیلر ھای جذبی یا  ھمین دلیل بنده قبأل به شما گفته بودم در مکانھائی که کولر

 .دارای اولویت نیستند تراکمی یا به طور کلی سیکل تبرید تراکمی و جذبی
بر  ٣٥٠٠متر از نوع  ١٢٠٠دستگاه کولر آبی برای  ٢٠مبنی بر انتخاب  ٤محاسبات ارائه شده در بند  -٤

واحد  ٢٠متر شما شامل  ١٢٠٠تنھا اگر فرض کنیم که ! تعداد بسیار زیاد است  چه اساسیست ؟
قابل  سه شما فقط برای این پروژهباشد می توان این فرض را قبول کرد که در این صورت مقای مسکونی

به . مقایسه خاص استناد است در حالی که ما سعی در مقایسه کلی بین این دو سیستم داشتیم نه
 .را محاسبه فرمائید راحتی می توانید با رابطه محاسباتی که قبأل گفتم تعداد کولر ھای آبی

  محاسبات صحیح نیستمتر مربع ھم  ١٢٠٠برای  در خصوص مصرف برق یک چیلر جذبی -٥
 

 : متر مربع با استفاده از چیلر جذبی به شرح زیر است ١٢٠٠ عدد واقعی مصرف انرژی برای
 

  ساعت وات در ٣٢٠٠= مصرف برق چیلر 
 (٤٠٠بر اساس فن کویل مدل (وات در ساعت  ١٠٠٠ = مصرف برق فن کویل ھا

 ساعتوات در  ١١٠٠= مصرف برق پمپ ھای سیر کوالتور آب سرد چیلر 
 ساعت وات در ٣٠٠٠ = Cooling tower ھای مصرف برق پمپ

  در ساعت وات ١٥٠٠ = Cooling Tower مصرف برق فن
گاز تھران در حدود  متر مکعب در ساعت که با توجه به ارزش حرارتی ١٣= مصرف گاز مشعل چیلر 

 . کیلو وات حرارتی خواھد بود ١٣٩٫٤کیلو کالری در ساعت معادل  ٩٠٠٠
 

متر  ١٣وات در ساعت و  ٩٨٠٠متر مربع با چیلر جذبی نیازمند  ١٢٠٠ ارت دیگر برای سرمایشبه عب
  مکعب گاز خواھیم بود

 فرمائید حال مقایسه



 
طبق می  ٥ساختمان  شینوا و با فرض اینکه Cooling Tower تن ابارا و ٤٠اعداد فوق بر اسا س چیلر 

  باشد محاسبه گردید ه
  
  
  

CFM در کولر آبی  

 
  با سالم

  رو ھم اضافه کردم PM باشدو با اجازه شما متن بھتر دیدم که ادامه موضوع در تاالر اصلی
 
 

 مجدد با سالم
بنده را برای بسیار  توضیحات شما صفحه مربوط به تاپیک. از اعدادی که به من دادید بسیار متشکرم

 .برای خواننده ھای احتمالی پر بار می نماید
 .د شما می باشماعدا در حال بررسی

مفروض چه  CFM بسازیم که یه مقدار در مورد کولر آبی خدمتتان جواب بدم که اگر این سوال را مطرح
ای وجود دارد؟ من ھمانطور که گفتم، خودم  فضایی را خنک می کند، آیا جواب علمی و قابل محاسبه

سوال کردم، گفتند با داشتن از مھندسین مکانیکی که  اما. بر خالف شما در این زمینه تخصص ندارم
لذا من به رویکرد تجربی . را که کولر خنک می کند محاسبه کرد نمی توان میزان فضایی CFM مقدار

. متر مربع را خنک نگه می دارد ٦٠حدود  ٣٥٠٠این گذاشتم که یک کولر آبسال  واصل شدم و فرض را بر
 اینحال اگر توضیح بیشتر یا دقیق تری داشتهبا . عدد تجربی و یا به عبارتی بازاری است این عدد یک

  .باشید، من خوشحال می شوم از توضیحات شما بھره مند شم
 
 

توان میزان فضای  اعالم نمودھدر حالت کلی نمی ھمانگونه که دوست مکانیک شما cfmدر خصوص
خصوص یک پروژه نمونه با مشخص بودن نرخ پرت حرارتی می توان  مورد نیاز تھویه را تعیین نمود ولی در

خصوص کنترل پروژه ھای مختلف در مکانھای مختلف و با کاربری ھای متفاوت  این کار را نمود و حتی در
 در.که برای کنترل محاسبات بکار می رود صورت تجربی و با تقریب قابل قبول موجود است این اعداد به

ایران بدست  اینجا پیشنھاد می نمایم برای کار حرفه ای خودتان این اعداد را برای شھر ھای مختلف
 . آورید چرا که در پیشنھاد قیمت اولیه بسیار مفید است

 : می باشد مقایسه کنید اعداد زیر AIR WASHER اینکه عرض کردم بھتر است چیلر جذبی را با علت
متری می  ٣٠٠واحد  ٦متر مربع در تھران داریم که شامل  ١٢٠٠فرض کنید یک پروژه مسکونی با متراژ 

 : باشد در این حالت خواھیم داشت
یادتان باشد عدد فوق کامأل تجربی است و نباید از ) btu/hr/m٢ ٣٠٠ازای  میزان بار برودتی ھر واحد به

 :خواھد بود)ردد و فقط برای کنترل محاسبات مفید است پروژه استفاده گ آن برای طراحی
Cooling load: ٣٠٠ x ٩٠،٠٠٠ = ٣٠٠ Btu/hr 

cfm= Q/١٫٠٨ X (To-Ti 
CFM = ٠٫٩٤ / ٩٠،٠٠٠ x ٢٣ 

CFM = ٤٢٦٣ 
را خنک نمود ولی در عمل این اتفاق  به راحتی می توان این فضا ٤٥٠٠به عبارت دیگر با یک کولر آبی 

 پس پیشنھاد میگردد از.ھای ساخت داخل می باشد آن راندمان بسیار پایین کولرنمی افتد که دلیل 
AIR WASHER  ٤٥٠٠با ظرفیت CFM گردد استفاده  

  تک مرحله ای انتخاب میگردد AIR WASHER نوع
 وات در ساعت می باشد ٢٠٠٠مصرف برق ھر ایر واشر 

 . الکتریکی در پیک گرما الزم است وات در ساعت انرژی ١٢٠٠٠به عبارت دیگر برای کل ساختمان 
تومان و قیمت آن با کویل گرمائی  ١٨٠٠٠٠٠گرمائی  بدون کویل AIR WASHER قیمت ھر دستگاه از این

 . تومان می باشد ٢٥٠٠٠٠٠
  مقایسه فرمائید خودتان

 


