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بحران آب امروزه به عنوان مهمترین چالش پیش روی کشور سبب شده است که اقدامات جدی در زمینههای
مدیریت عرضه و تقاضای آب صورت پذیرد .در این میان مدیریت مصرف به عنوان یکی از شاخههای مدیریت
تقاضا در اهداف و برنامهریزیهای شرکتهای آب و فاضالب قرارگرفته است .کولرهای آبی که امروزه مهمترین
سیستم سرمایشی در اقصی نقاط کشور هستند ،یکی از عمده مصرفکنندههای آب (آب بر) بوده که توجه بیشتر به
آنها ازنقطهنظر مدیریت مصرف آب ضروری و انکارناپذیر میباشد .از دیرباز استفاده از سایبان کولر به عنوان
یکی از راهکارهای مدیریت مصرف آب ارائهشده است .با این فرضیه شرکت آبفا استان اصفهان بهمنظور محاسبه
میزان تأثیر سایبان و همچنین مقایسه تأثیر سایبانهای مختلف آزمونی را ترتیب داده که در طی آن مقدار مصرف
آب با توجه به پارامترهایی همچون دما و رطوبت محیطهای داخلی و خارجی کولر در کنار قرارگیری سایبان بر
روی کولر بررسی شود .نتایج حاصل از این آزمون که نشاندهنده تأثیر نهچندان چشمگیر در کاهش مصرف آب
درنتیجه نصب سایبان است .در این مقاله پس از مرور مختصر بر فرایند تبادل حرارتی که در یک کولرآبی رخ

میدهد ،آزمون به کار گرفتهشده بهمنظور بررسی تأثیر نصب سایبان کولر و نتایج حاصل از آن ارائه میگردد.
کلمات کلیدي :کولرآبی ،سایبان ،شاخص بازده انرژي ،مصرف آب



 -1مقدمه
ساختار کولرهای آبی بر اساس قدیمیترین نمونه کولر در جهان یا همان بادگیرها طراحیشده است که در حدود هزاران
سال پیش در مناطق مختلف ایران مورداستفاده قرار میگرفته و برای اولین بار در ایران اختراع گردید .بادگیرها یا کولرهای سنتی
ایرانی ،برجهایی هستند که به جهت تهویه ،بر روی پشتبام خانهها ساخته میشده و همچنین در برخی مناطق نیز بر روی آبانبارها و
دهانههای معادن بهمنظور تهویه مورداستفاده قرار میگرفته است .کارکرد بادگیرها به این صورت است که هوای جاری موجود در
بیرون از ساختمان و منزل را به سمت داخل خود کشیده و با استفاده از تشتهای آبی که درون آن تعبیهشده است ،هوا را خنک و
سبک نموده و به داخل منازل هدایت میکند.
با توجه به نحوه عملکرد مطلوب کولرآبی در محیطهای با رطوبت کم و به دلیل آب و هوایی گرم و خشک در اکثر
نواحی کشورمان ،این تجهیز بهعنوان ابزاری قدرتمند جهت تهویه مطبوع بکار گرفتهشده است و تاکنون به دالیل مختلف بدون تغییر
مانده آن را به یکی از وسایل پرمصرف آب و انرژی مبدل کرده است.
بنا بر آمارهای موجود تا پایان سال  ،1385تعداد  7522746دستگاه کولرآبی در مناطق شهری و  1328576دستگاه
کولرآبی در مناطق روستایی مورداستفاده قرارگرفته است] . [1در حال حاضر نزدیک به  13میلیون کولر در کشور وجود دارد و
سالیانه در حدود  5۰۰هزار دستگاه جدید به تولید میرسد .علی رقم مزایای این نوع از کولرها ،معایبی هم در بهکارگیری آنها
وجود دارد .یکی از بزرگترین معایب آن نیاز این تجهیز به آب است و با توجه به شرایط خشکسالی و کمبود آب در ایران این
مشکل بغرنجتر میگردد .همچنین آب مصرفی در این نوع از کولر به علت بخار شدن از دسترس خارجشده و به خاک و یا سیستم
شبکه فاضالب منتقل نمیشود .این امراهمیت تحقیق در خصوص میزان مصرف آب و روشهای کاهش مصرف آن را دوچندان می
کند .مطالعات مختلفی جهت تعیین میزان مصارف کولرها انجامشده است .داور خواه در سال  1389نشان داد که میزان مصرف آب
کولرهای آبی با دمای هوای محیط رابطه دارد .او سپس رابطهای برای این منظور پیشنهاد داد] . [2همچنین مطالعات معدودی جهت
تعیین تأثیر سایبانها بر روی میزان مصرف آب در کولرهای آبی انجام گردیده است .والیتی و همکاران در سال  1387میزان کاهش
مصرف آب را در اثر نصب سایبان بررسی بهصورت آزمایشگاهی کردند .آنها نشان دادند که استفاده از سایبان باعث ایجاد
صرفهجویی در حدود  %11در میزان آب مصرفی کولر میگردد] . [3در این تحقیق روش استفاده از سایبان کولر جهت کاهش
مصرف آب و شاخص بازده انرژی کولرهای آبی موردبررسی قرار میگیرد.
 -2روش تحقیق
بهمنظور بررسی تأثیر سایبانهای کولر الزم است در ابتدا رفتار نحوه عملکرد کولرهایی آبی جهت ایجاد برودت تعیین
گردد .سپس تأثیر نصب سایبان بر روی فرایندهای انتقال حرارت بررسی میگردد و در پایان میزان تأثیر نصب سایبان بر روی میزان
مصرف آب و شاخص بازده انرژی بهصورت آزمایشگاهی اندازهگیری میگردد .نسبت ظرفیت سرمایش محسوس هوا به توان

ورودی کل را بازده انرژی مینامند] .[4بازده انرژی و یا  EER1از نسبت تقسیم ظرفیت سرمایش محسوس به توان مصرفی کولر به
دست میآید .بازده انرژی از رابطه زیر بدست میآید:
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 C Pگرمای ویژه هوا در فشارثابت برحسب کیلوژول بر کیلوگرم درجه کلوین
 t iدمای هوای ورودی به کولر برحسب درجه سلسیوس
 t oدمای هوای خروجی به کولر برحسب درجه سلسیوس
تقریباً تمام کولرهای آبی تولیدی دارای رتبه Gدر برچسب انرژی بوده و EERآنها در بازه  21-33قرار دارد].[5
 -3مقایسه عملکرد کولرآبی در حالت ایده آل و شرایط طبیعی
اساس کار خنککنندگی کولر بر مبنای تبخیر آب است .بخشی از گرمای هوای ورودی صرف تبخیر آب شده و از دمای
هوا کاسته میگردد .در شکل  1ساختار یک کولرآبی ایده آل را نشان دادهشده است .این سیستم فرایندی است که در زنت و
ایرواشر اتفاق میافتد .در حالت ایده آل این فرایند آدیاباتیک بوده و آنتا لپی هوای ورودی و خروجی برابر است .در شکل  2نحوه
تغییرات در منحنی سایکومتریک نشان دادهشده است .همانگونه که مشخص است میزان خنککنندگی (کاهش دما) کولرآبی
بهشدت وابسته به وضعیت هوای محیط است .بدین معنا که در محیطهای مرطوب میزان خنککنندگی بهشدت کاهش مییابد تا
جایی که در محیط با رطوبت نسبی  %1۰۰امکان خنککنندگی به صفر میرسد .آب مصرفشده بهصورت بخار در متن هوای
خروجی وجود دارد و در درازمدت باعث ایجاد اثرات نامطلوب و افزایش بیشازحد رطوبت در محیط داخلی میگردد .همچنین در
مواردی که کولرهای آبی در محیط داخلی نصب میگردند در استفاده بلندمدت موجب اشباع شدن رطوبت محیط داخلی میگردد.
در این وضعیت ضمن ایجاد اثرات نامطلوب افزایش رطوبت ،میزان خنککنندگی نیز به صفر میرسد.

شکل  :1کولرآبی ایده آل

Energy Efficency Ratio
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شکل  :2انتقال از هواي گرم و خشک به سرد و مرطوب در کولرآبی ایده آل بر روي نمودار سایکومتریک

عملکرد کولرآبی در شرایط واقعی با شرایط ایده آل متفاوت است .در شکل  3این عملکرد نشان دادهشده است .همانگونه
که مشخص گردیده است بخشی از آب در محیط خارج از بدنه کولر تبخیر میگردد که بدون افزایش میزان رطوبت هوای خروجی
باعث کاهش دمای آن میگردد  .میزان کاهش دما متناسب با گرمای نهان تبخیر آب تبخیر شده و دبی هوای خروجی کولر دارد.
چهار روش تبادل حرارتی کولر با محیط خارجی به شرح زیر است.
.1

گرمای ناشی از تابش خورشید .به علت تابش خورشید به بدنه کولر ،دمای بدنه افزایش مییابد که در عملکرد
ال بر دو سطح جانبی بدنه جانبی کولر و نیز سقف کولر بوده ولی به علت اینکه
کولر مؤثر است .این تابش معمو ً
سقف کولر تبادل حرارت کمتری با محیط داخلی دارد بخش اعظم این گرما از بدنه کولر به کولر منتقل
میگردد .بدینجهت معموالً سایبانهای تهیهشده صرفاً بدنه جانبی را پوشش میدهند .میران این گرما بسته به
زاویه و شدت تابش نور خورشید و رنگ بدنه کولر دارد.

.2

گرمای ناشی از تبادل حرارتی بدنه با محیط .در اثر جریانهای همرفتی هوای محیط خارجی و رسانایی بخشی
از گرمای محیط به کولر نفوذ میکند .این تبادل حرارتی در کف کولر و بدنه جانبی بیشتر است .میزان این
تبادل بسته به شرایط محیط و شدت وزش باد دارد.

.3

گرمای ناشی از عملکرد موتور .بخشی از انرژی الکتریکی منتقلشده به کولر بهصورت گرما از قطعات
الکتریکی کولر خارجشده و باعث افزایش دمای هوای خروجی میگردند .این گرما بسته به بازده موتور اصلی
و پمپ آب کولر متفاوت است.

.4

گرمای ناشی از تبخیر آب از سطح کولر .قسمتی از آب مصرفی کولر از بدنه کولر خارجشده و تبخیر
میگردد .این فرایند باعث خارج شدن گرما از کولر و بهتبع آن باعث کاهش دمای هوای خروجی و بهبود
عملکرد کولر میگردد .میران این گرما با توجه به ساختار پوشال بدنه و شدت وزش باد محیط خارجی و
رطوبت محیط خارجی متفاوت است.

در شکل  4انتقال از هوای ورودی به خروجی در نمودار سایکومتریک برای کولرآبی در شرایط واقعی نشان دادهشده
است .در مرحله اول مشابه حالت ایده آل آنتالپی ثابت بوده ولی در شرایط واقعی رطوبت عمالً به حد اشباع نمیرسد .همچنین
گرمای منتقل شده از محیط ،تابش خورشید ،تبادل حرارتی و عملکرد موتور داخلی باعث حرکت افقی و سمت راست و گرمای
ناشی از تبخیر آب در سطح کولر باعث حرکت افقی به سمت چپ بر روی نمودار مذکور میگردد.

شکل  :3کولرآبی در حالت واقعی



شکل  :4شرایط طبیعی انتقال از هواي گرم و خشک به سرد و مرطوب در کولرآبی بر روي نمودار سایکومتریک

 -4بررسی نحوه اثرگذاری سایبان در عملکرد کولرهای آبی
در شرایط طبیعی بازده انرژی کولرهای آبی به دلیل تأثیر عوامل بیرونی قدری کاهش مییابد .همچنین میزان مصرف آب
آنها نیز افزایش مییابد .یکی از مهمترین علل این کاهش عملکرد تابش مستقیم خورشید بر روی بدنه کولر است .بدین منظور
کارشناسان پیشنهاد نصب سایبان بر روی این نو کولرهای آبی را دادهاند .در این راستا محققین مدلهای مختلف سایبان را برای آنها
طراحی نمودهاند که برخی از آنها صنعتی شده و به تولید انبوه رسیده است .در طراحی این سایبانها عالوه بر ممانعت تابش مستقیم
آفتاب بر روی بدنه کولر ،سایر پارامترها ازجمله دوام و راحتی نصب نیز در نظر گرفتهشده است .این سایبانها معموالً مستقیماً بر
روی بدنه کولر نصب میگردد .در این موارد الزم است ساختار سایبان به نحوی باشد که از ورود هوا به کولر ممانعت نکند در غیر
این صورت بهشدت بازده انرژی کولر کاهش مییابد .بر اساس نحوه انتقال حرارت در کولرهای آبی ،تأثیرات سایبانها به شرح زیر
است.


حذف و یا کاهش گرمای ناشی از تابش خورشید .اصلیترین وظیفه سایبان است و با این کار بازده انرژی
کولر افزایش مییابد



کاهش گرمای ناشی از تبادل حرارتی بدنه با محیط .درصورتیکه این سایبان مستقیماً بر روی بدنه نصب گردد
با مهار جریانهای همرفتی باعث کاهش تبادل حرارتی و افزایش بازده انرژی کولر میگردد.



کاهش تبخیر آب از سطح کولر .نصب سایبان بر روی بدنه باعث کاهش تبخیر سطحی از بدنه کولر میگردد
که این امر باعث کاهش میزان آب مصرفی و نیز کاهش بازده انرژی کولر میگردد.

با توجه به مطالب فوق انتظار میرود که نصب سایبان باعث افزایش بازده انرژی و کاهش میزان مصرف آب گردد.
 -5آزمون سایبان
جهت بررسی میزان تأثیر سایبان کولر بر روی میزان مصرف آب و نیز شاخص بازده انرژی کولر در شرایط واقعی آزمونی
ترتیب داده شده است .پایلوتی جهت سنجش شرایط محیطی کولر ،میزان مصرف آب و پارامترهای هوای خروجی از کولر راهاندازی
گردید .در شکل  5شماتیک پایلوت آزمایشگاهی نشان دادهشده است که اجزا آن به شرح زیر است.
.1

حسگر رطوبت در محیط خارجی با خروجی مدباس

.2

حسگر دما در محیط خارجی با خروجی مدباس

.3

حسگر رطوبت در خروجی کانال کولر با خروجی مدباس

.4

حسگر دما در خروجی کانال کولر با خروجی مدباس

.5

فلومتر CT5با خروجی پالس

.6

دیتاالگر جهت جمعآوری دادهها

.7

مبدل پالس به مدباس

.8

کولرآبی (هوادهی  ،8000 m3/hدور کند  ،390Wدور تند  ،900Wبازده )85%



Pulse to Modbus

Data Logger
شکل  :5شماتیک پایلوت آزمون

روش انجام آزمون بهاینترتیب است که در روز اول کولر بدون سایبان تست شده و در روز دوم همان کولر با سایبان تست
میگردد .سپس میزان مصرف آب و بازده انرژی در دو آزمونه مقایسه میگردد .با توجه به اینکه هر دو آزمونه در یک ساعت خاص
شروع و پایان مییابد .لذا پارامتر تابش خورشید در هر دو یکسان است .این آزمون در چندین نوبت در ساعات مختلف روز
انجامشده و نتایج آنها میانگینگیری میگردد .این سایبانهای از نوع جانبی بوده که بر روی سه پانل کناری بدنه کولر استفاده
گردیده است .کلیه آزمونهها بر روی یک کولر واحد انجام گردیده است بدین ترتیب بخشی از خطاها که به علت تفاوت کولرها
بوده حذف گردیده است .همچنین کولر در معرض تابش مستقیم آفتاب نصب گردیده و آزمون در مرداد و شهریورماه انجامشده
است .تالش شده است که آزمون بتواند شرایط واقعی استفاده از کولر را اندازهگیری کند اگرچه این آزمون خالی از نقص نیست.
در این آزمون فرضیات و موارد زیر در نظر گرفتهشده است.
.1

تغییرات زاویه تابش آفتاب در دو روز متوالی در یک ساعت ناچیز است.

.2

تغییرات فشار آب در دو آزمون ناچیز است.

.3

در دو آزمون آسمان صاف و بدون ابر و بدون باد است.

.4

کولر در معرض آفتاب است.

.5

موقعیت مکانی کولر در دو آزمون یکسان است.

.6

میزان فشار هوا در دو روز متوالی یکسان است.

.7

شدت آفتاب در دو روز متوالی یکسان است.

.8

دور موتور در دو روز متوالی یکسان است.

بازه زمانی قرائت و پایش حسگرها یک دقیقه در نظر گرفتهشده است .همچنین محل آزمون در موقعیت جغرافیایی به
مختصات  32.36.33 Nو  51.4۰.13Eواقعشده است.

شکل  :6تصویر سایبان نصب شده بر روي کولر

 -6نتایج آزمون
جهت بررسی وضعیت کولر در حالت عادی و بررسی رفتار ساکنین سیستمهای اندازهگیری و پایش در تاریخ  5شهریورماه
در شهر اصفهان و بر روی یکی از کولرهای در حال بهرهبرداری در یک شرکت دولتی نصب گردید .در شکل  7نمودار مصرف
آب و دمای داخل و خارج و میزان دور موتور در کولر را برای یک روز استفاده نرمال نشان دادهشده است .با توجه به بررسیهای
صورت گرفته میزان مصرف آب برای یک کولر با مشخصات دادهشده در حالت دور کند  14/21۰و در حالت دور تند  23/25۰لیتر
بر ساعت ثبت گردیده است .میزان مصرف روزانه کولرهای آبی بهشدت متناسب با مدتزمان روشن بودن کولر متفاوت است .این
مقدار برای نمونه تستشده برابر  1۰5لیتر در روز منتج گردیده است .باید دقت نمود که میزان مصرف روزانه تابع نحوه استفاده
کارمندان در ادارات و بر اساس ساعات کار آنها بوده و این میزان مصرف در شرایط محیط و بهرهبرداری مختلف متفاوت است.
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شکل  :7میزان مصرف و دماي ورودي و خروجی در استفاده روزانه

جهت انجام آزمون سایبان تعداد  21آزمون مختلف با بازههای زمانی یک ساعته انجام گردید .در هر آزمون کلیه
برداشتها در بازههای زمانی یک دقیقه صورت میگیرد و پارامترهای تغییرات شاخص بازده انرژی و میزان کاهش مصرف آب ثبت
گردیده و در پایان از کلیه نمونهها میانگینگیری شده است .در شکل  8و  9منحنی تجمعی آب مصرفی و منحنی دبی لحظهای در
آزمون نمونه در دو حالت با سایبان و بدون سایبان نشان دادهشده است .همچنین در جدول  1خالصه نتایج این آزمون ذکرشده است.
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شکل  :8منحنی تجمعی آب مصرفی در آزمون نمونه
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شکل  :9میزان دبی مصرفی لحظهاي در آزمون نمونه
جدول  :1مقایسه وضعیت کولر در دو حالت با و بدون سایبان در آزمون نمونه
دمای بیرون C
مدت زمان

از ساعت

01:00:00
01:00:00

13:00:55
13:00:17

دمای داخل C

رطوبت داخل %

رطوبت بیرون%

شروع

خاتمه

شروع

خاتمه

شروع

خاتمه

شروع

خاتمه

35.00
35.00

35.00
34.00

20.00
19.00

20.00
19.00

10.00
9.00

11.00
8.00

58.00
55.00

59.00
54.00

دبی متوسط
حجم آب
مصرفی لیتر لیتر بر دقیقه
17.10
16.38

0.29
0.27

اختالف دما
15.00
15.50

درصد کاهش
شاخص
بازده انرژی مصرف آب
27.89
28.82

0.04

 -7نتیجهگیری ،بحث و ارائه پیشنهاد
پس از میانگینگیری از کلیه آزمونهها میزان کاهش مصرف آب  7/2درصد و میزان افزایش شاخص بازده انرژی 6/25
درصد منتج گردید .خاطرنشان میگردد که نتایج کاهش مصرف آب منتج شده تابع زاویه تابش نور خورشید به کولرآبی ،ساعت
آزمون ،موقعیت مکانی آزمون ،تراز از سطح دریا ،نحوه قرارگیری کولر ،شدت آفتاب ،شدت باد و وضعیت جوی است و با تغیر
شرایط اندکی تغیر میکند.
اگرچه آزمون به کار گرفتهشده در این مقاله خالی از نقص نیست ،ولی تالش شده است که آزمون بتواند شرایط واقعی
استفاده از کولر را شبیهسازی نماید .این آزمون با فرضیه اولیه کاهش چشمگیر مصرف آب درنتیجه نصب سایبان انجام گرفت ولیکن
نتایج حاصل از این آزمون نشاندهنده تأثیر نهچندان چشمگیر در کاهش مصرف آب درنتیجه نصب سایبان است .این نتیجه مجدد ًا بر
این نکته صحهگذاری میکند که مهمترین اقدام جهت مدیریت مصرف آب در کولرهای آبی ،بازنگری و مهندسی مجدد تولید این
کولرها میباشد.
موارد زیر جهت ادامه این مطالعات پیشنهاد میگردد.



درصد
افزایش
بازده انرژی
0.03

پیشنهاد میگردد که جهت تأیید نهایی تأثیر یا عدم تأثیر نصب سایبان کولر ،آزمون مشابهی با دو کولر کامالً یکسان ،یکی
با سایبان و دیگری بدون سایبان ،صورت گیرد و نتایج با این آزمون مقایسه شود.
پیشنهاد میگردد که آزمونهای صورت گرفته در شرایط مختلف بهرهبرداری ساکنین و در همچنین کل فصل گرم
صورت پذیرد تا مقدار واقعیتری از مصرف آب کولرها بدست آید.
پیشنهاد میگردد که آزمونهای صورت گرفته در شرایط مختلف آب و هوایی برای شهرهای مختلف کشور انجام گیرد.
 -8منابع
.1

معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ،مرکز آمار ایران" ،نتایج کلی سرشماری نفوس و مسکن
 ،"1385تهران ،ایران

.2

داور خواه ربانی .موسوی ،غ .قره گوزلو ،م "،) 1387(.مدل سازی مصرف آب یک دستگاه کولر آبی در منطقه گرم و
خشک قم" ،یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ،زاهدان ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

.3

والیتی .س ..سمیعی دلوئی .م .ج ..فشائی .م ..رسولی .م .ب .م ".)1387( .تعیین اختالف تلفات آب مصرفی کولرهای
آبی در معرض آفتاب و در زیر سایه بان" .دومین همایش ملی آب و فاضالب با رویکرد بهره برداری ،تهران ،ایران

.4

استاندارد ملی به شماره " ;2-491۰کولرآبی – روش اندازهگیری مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی "

.5

دودابی نژاد ،الف .وثوقی فرد ،م " )1385( .بررسی فنی و اقتصادی روش ها و منافع افزیش کارایی مصرف انرژی در
کولرهای آبی" ،سازمان بهرهوری انرژی ایران ،تهران ،ایران

.6

والیتی .سعداهلل .رسولی .محمدبهنام .فشائی .محمد .زینلی .مهدی .سمیعی دلوئی .محمد جواد .)139۰( .تعیین اختالف
تلفات آب مصرفی کولرهای آبی در معرض آفتاب و در زیر سایه بان .تحقیقات منابع آب ایران

