
گرٍُ پژٍّطی هٌْذسی فرآیٌذ پژٍّطکذُ تَسعِ صٌایع ضیویایی جْاد داًطگاّی ترای اٍلیي تاا     

د  کطَ  اقذام تِ طراحی ٍ ساخت ترج ّای خٌک کٌٌذُ ترکیثی )ّیثریذی( هطاتق تا ًیاز صتاایاع     

تَاًاذ هرار       هتَسط ًوَدُ است.   تستِ تِ ضرایط آب ٍ َّایی،  استفادُ از ایي فٌاٍ ی هی کَچک تا 

تا حذ قاتل تَجْی د  طَل سال کاّص دّذ ٍ هَجة تقَیت هٌاتع آب ٍ پاایاذا ی     آب صٌایع  ا 

 صٌایع هَجَد ضَد.

قسٍیي،  -اتَتاى کرج  ۴کیلَهتر -آد س: کرج 

خرٍجی پا ک علن ٍ فٌاٍ ی، اًتْای تلَا  جْاد 

 داًطگاّی، پژٍّطکذُ تَسعِ صٌایع ضیویایی، 

 گرٍُ هٌْذسی فرآیٌذ

 برج خنک کننده ترکیبی
Hybrid Cooling Tower 

 1544۴74۴121 -(1111تلفي:      )

هَتایل:   ًاصر ضاخاًی 

16157514۴44 

 راهکار نوین کاهش مصرف آب صنایع   



  ّای هعوَلی د  طَل سال  د صذ ًسثت تِ ترج 01تا  41کاّص هیساى هرر  آب از 

 عذم تطکیل اتر د  تاالی ترج د   ٍزّای سرد زهستاى 

  ًگْذا ی ٍ تعویرات آساى 

  عولکرد قاتل اطویٌاى د  طَل سال 

 ساختِ ضذُ د  سِ قسوت هجسا جْت حول ٍ ًرة آساى 

 )ِعذم اختالط سیال فرآیٌذ تا آب خٌک کي د  گردش  )هذا  تست 

  ًظراهکاى طراحی ٍیژُ ترای هطتریاى تا تَجِ تِ ضرایط آب ٍ َّایی هٌطقِ هَ د 

یکی از هْوتریي دستگاّْای تثریذی د  صٌایع،  ترج  خٌک کٌٌذُ تر هی تاضذ. قاتلیت خاٌاک    

سازی ایي ترج، آى  ا قاد  تِ فعالیت د  گسترُ آب ٍ َّایی ٍسیعی ًوَدُ است. د  ایي ترج ّا  

قسوتی از آب تازگطتی از هٌثع گرم د  طَل حرکت د  پرکي ّا تثخیر هی ضَد. ایاي تاثاخایار         

تاعث ّذ   فت هقذا ی آب هی ضَد. عالٍُ تر آى، تلَداى، ًطتی، اسپلص اٍت، سر یس جریاى،  

ٍیٌذیج ٍ د یفت ًیس تاعث اتال  آب د  گردش ترج هی ضَد. از آًجا کاِ کطاَ  ایاراى د            

هٌطقِ ای کن آب ٍاقع ضذُ است، استفادُ تْیٌِ از هٌاتع آب، یک ضرٍ ت است. ترج خاٌاک      

کٌٌذُ ترکیثی تا استفادُ از ترکیة ترج تر ٍ کَلرَّایی طراحی ٍ ساختِ هی ضَد. تِ ایي ترتیة  

کَلرّای َّایی تخطی از تا  حرا تی ترج  ا تحول ًوَدُ ٍ تاعث کاّص هیساى تا  د  تاخاص     

 تر ٍ  د  ًتیجِ کاّص هرر  آب هی ضًَذ.

 عملیات در حالت ترکیة ترج تر و خشک 

د  ایي  ٍش ّن ترج تر ٍ ّن قسوت خطک د  حالت سرٍیس قرا  دا د. اتاتاذا آب ٍا د          

ضَد. د  قساوات تار آب تار  ٍی               دا  ضذُ سپس تِ قسوت تر هٌتقل هی هثذل حرا تی فیي

ضاَد. آب خاٌاک            ّای هثذل پاضیذُ ضذُ ٍ آب اضافی آى ٍا د تخص  طَتت زًی هی لَلِ

 ضَد. ّای قسوت تر خا ج هی ضذُ از لَلِ

 عملیات در حالت آدیاتاتیک 

ضاَد ٍلای عاوال          ایي  ٍش هطاتِ تِ  ٍش تاالست فقط د  آى آب گرم ٍا د تخص تر ًوی

گیرد. تِ عثا ت دیگر سرد کردى َّای خارٍجای     ّا صَ ت هی  طَتت زًی تر  ٍی پکیٌگ

 ضَد. از في تاعث خٌک ضذى سیال گرم هی

 عملیات در حالت خشک 

 ٍد ٍ سیال د  ّواى حالت تِ دهاای     د  ایي حالت سیستن تِ صَ ت کاهالً خطک تِ کا  هی

 هَ د ًظر خَاّذ  سیذ. ایي حالت تیطتر د  فرَل سرد سال هَ د استفادُ خَاّذ تَد.

 ترج خنک کننذه ترکیثی حالت های عملیاتی

 مشخصات و مزایای اصلی


