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اکثر کالنشهرهای کشور ما در حال حاظر با مشکل کمبود آب مواجه میباشند و پیشبینی میشود این چالش در
سالهای آتی بهمراتب مشکل تر شود زیرا هزینهی تصفیه و انتقال آب زیاد است ،ونیز مناطق مرکزی ایران از هر
طرف با منابع آب فاصلهی زیادی دارند.
هر کولر آبی بسته به ظرفیت آن به طور متوسط بین  ۳۰تا  ۴۵لیتر آب در ساعت مصرف میکند (یعنی در شبانهروز
با فرض استفادهی  1۰الی  12ساعته مقداری تقریبا معادل  ۴۰۰لیتر) .به بیانی ساده ،هر واحد مسکونی تقریبا  ۴۰۰لیتر
آب را در طی شبانهروز تبخیر میکند .در این پژوهش راههای عملی کاهش میزان مصرف مورد بررسی قرار
گرفتهاست.درصورت اعمال روش های پیشتهادی در این پروژه آب مصرفی کولرها تا حدود  ۳۰تا  ۳۵درصد
کاهش خوهد داشت.
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 -1مقدمه
اکثر کالنشهرهای کشور ما در حال حاظر با مشکل کمبود آب مواجه میباشند و پیشبینی میشود این چالش در
سالهای آتی بهمراتب مشکل تر شود زیرا هزینه تصفیه و انتقال آب زیاد است ،ونیز مناطق مرکزی ایران از هر طرف با منابع آب
فاصله زیادی دارند.
کولر های آبی به دلیل قیمت ارزان  ،سادگی استفاده و مصرف برق کمتر از مزیت باالیی برخوردار هستتند .بنتابراین ایتن وستیله ختانگی در
ایجاد پیک شبکه در فصل تابستان نقش متثرری ایفتا متینمایتد و بهینته ستازی ایتن وستیله ختانگی پتر مصترف از اهمیتت ویتژهای برختوردار استت.
جغرافیایی ایران و آب و هوای گرم کشور ما کولر را در رده وسایل ضروری برای تامین رفاه خانواده قرار داده استت .بوتوری کته امتروزه بتیش از ۶۵
درصد خانوارهای شهری از این دستگاه استفاده می کنند  .در حال حاضتر نزدیتک بته  9میلیتون کتولر در خانوارهتای ایرانتی وجتود دارد و ستالیانه در
حدود  500هزار دستگاه جدید اضافه می شود .کولرهای آبی ؛ بسیار کمتر از کولرهای گتازی ؛ بترق مصترف متی کننتد (  ۵۰۰وات در برابتر 2۰۰۰
وات) اما تعداد کولرهای آبی بسیار بیشتر از کولرهای گازی است].[1
طبق ماده  121قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،دولت موظف است به منظور اعمال صرفهجویی،
منوقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست نسبت به تهیه وتدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در
تجهیزات ،فرایندها و سیستمهای مصرف کننده انرژی ،اقدام نماید ،به ترتیبی که کلیه مصرف کنندگان ،تولید کنندگان و وارد
کنندگان این تجهیزات ،فرایندها و سیستمها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند .در این موالعه سعی شده با بررسی نحوه
کارکرد کولر های آبی روش های کاهش مصرف آب در این کولر های مورد بررسی قرار بگیرد.
قدیمیترین نمونه کولر آبی در جهان ،که همان بادگیر است در حدود  ۶۰۰سال پیش در ایران اختراع شد .بادگیرها با
اشکال مختلف در شهر های مرکزی و جنوب ایران ساخته شده که هر کدام برحسب ارتفاع و جهت باد طراحی و اجرا شدهاند.
تا قبل از اختراع کولر برقی و گسترش آن در شهر های مختلف ،از بادگیر در ابنیه مختلف مسکونی ،مذهبی و خدماتی
استفاده میشده است و هنوز هم میتوان باقیمانده این بادگیر ها را در اقلیم گرم و مرطوب جنوب در شهرهایی مانند بندرعباس ،بندر
لنگه ،قشم ،بوشهر و اقلیم گرم و خشک نواحی مرکزی مانند کرمان ،نایین ،یزد ،طبس ،کاشان ،سمنان ،اصفهان و حتی برخی نواحی
جنوب شهر تهران مشاهده کرد .کارکرد بادگیرها به این ترتیب میباشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود میکشد و با
تشتهای آبی که درونش تعبیه شده ،هوا را خنک و سبک کرده و به داخل خانه هدایت میکند.
اما تاریخچهی بوجودآمدن خنککنندههای تبخیری نوین به تحقیقات لئوناردو داوینچی در قرن  1۶میالدی برمیگردد .وی
پس از اختراع نمسنج اولین خنککنندههای تبخیری نوین جهان را با پاشیدن آب روی یک چرخ آبی و تهیه مسیری برای خروج هوا
اختراع کرد.اما نسخهی پیشرفته ی خنککنندههای تبخیری نوین بر اساس نمونههای اولیهای که در دههی  19۰۰آمریکا ساخته شد
تولید میشوند].[2

 -3نحوه عملکرد کولر آبی راهکردهای کاهش مصرف آب
سرمایش تبخیری فرایندی است که در آن از پدیده تبخیر به عنوان یک جاذب گرمایی طبیعی استفاده میشود .در این فرایند
گرمای محسوس هوا جذب شده و به عنوان گرمای نهان الزم برای تبخیر آب استفاده میشود .مقدار گرمای محسوس جذب شده به
مقدار آبی که تبخیر میشود بستگی دارد .کولرهای آبی که برای خنک کردن هوای داخل ساختمان ها بهویژه در مناطق خشک بکار
می روند از دو قسمت عمدهی الکتریکی و مکانیکی تشکیل یافته اند.
از اجزای مهمی که کولر آبی را تشکیل میدهند میتوان به الکتروموتور،خازن اصالح ضریب قدرت ،وانتیالتور ،تسمه،
پولی ،الکتروپمپ ،تشتک آب ،شناور یا فلوترو پوشالها اشاره کرد .در این کولرها آب توسط الکتروپمپ از تشتک به ناودانهای در
باالی پوشالها هدایت میشود و سپس بر روی پوشالها میریزد و آنها را خیس نگه میدارد .با کار الکترو فن هوا از روی پوشالهای
مرطوب عبور کرده به طرف کانال و یا داخل سالن هدایت میشود عبور هوا از روی پوشالهای مرطوب موجب تبخیر آب پوشالها
شده می شود .آب برای تبخیر شدن گرمای هوای درون جعبه ی بیرونی کولر را جذب میکند و در نتیجه موجب خنک شدن هوا می
شود هوای خنک با رطوبت حدود  9۰درصد وارد سالن میگردد این کولر در نقاطی که دارای آب و هوای خشک هستند با بازده
خوب کار میکنند.
سرمایش تبخیری میتواند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم و انجام شود .سرمایش تبخیری مستقیم ،یک فرایند تبادل حرارت
آدیاباتیک است حرارت از هوا به آب انتقال مییابد و آب تبخیر میگردد .به این ترتیب درجه حرارت حباب خشک هوا کاهش
خواهد یافت و سرمایش محسوس انجام میشود .در سرمایش تبخیری غیرمستقیم ،تبخیر در درون یک مبل حرارتی انجام میشود و
مقدار رطوبت موجود در هوای خنک شده ،تغییری نمیکند.از انجایی که باال بودن نرخ تبخیر رطوبت نسبی را افزایش داده و ممکن
است موجب عدم اسایش محیط شود روش سرمایش تبخیری مستقیم باید در مناطقی اجرا شود که رطوبت نسبی در انجا کم
باشد.هرگاه فرایند تبخیر بوور طبیعی انجام شود تبخیر خودبخودی انجام میشود.در صورتی میتوان یک فضا را با تبخیر خود به
خودی خنک نمود که در ان سوحی از آب راکد یا در جریان مانند حوضچه یا فوارهی آب وجود داشته باشد .در مواردی که تبخیر
توسط دستگاههای مکانیکی انجام شود تبخیر مختلط است.واضح است که در این نوع تبخیر انرژی مصرف میشود ،ولی مقدار انرژی
مصرفی در مقایسه با تهویه موبوع بسیار کمتر است.اساس روش سرمایش تبخیری ،ترمودینامیک تبخیر اب یا به عبارت دیگر تغییر
حالت آب از مایع به بخار است](U.s. Department of energy ,2012).[3
-4راهکارهای کاهش مصرف آب
در تحقی پیستوچینی و همکاران در سال  2۰11با بررسی عملکرد کولر های آبی با شرایط مختلف سیستمی از جمله استفاده
از ک مپرسورهایی با کارایی باال و کم  ،پیش خنک کنندگی مستقیم توسط چگال سازها واستفاده از سیستم های تبخیر مستقیم و
غیرمستقیم در منوقهای با آب و هوای خشک میزان کارایی این سیستمها را با هم مقایسه کرد که در نتیجهی این تحقیق استفاده از
کمپرسورهایی با کارایی باال و کم میزان کارایی کولرها را بسیار باال بردند].[4



شکل:1مقایسه میزان کارایی در مصرف آب در سیستم های مختلف کولر آبی
در تحقیقی مشابه در سال  2۰11جابر و همکاران میزان کارایی کولر های آبی را در آب و هتوای مدیترانتهای در کشتور
اردن مورد بررسی قرار داد.در این تحقیق از مدل برنامه ها ی  TRNSYS , INSELبرای مدل سازی استتفاده شتد و موالعتهی
موردی خود را روی یک خانهی معمول در کشور اردن انجام داد .اطالعات بهکار برده شده در این تحقیق زیربنای خانته  ،ارتفتاع
سقف ،ضریب انتقال دمایی برای دیوار ها و سقف ،دمای ترموستات و تعداد ساکنین بتود .در نتیجته ی ایتن تحقیتق بته ایتن نتیجته
رسیدتد که سیستم های سنتی که در اردن استفاده میشود باعث مصرف باالی انرژی و آب میشوند .در حالی که با جایگزینی آنهتا
با سیستمهای تبخیری غیر مستقیم میتوان حدود  KWh/a 21۶9در مصرف انرژی صرفه جویی کترد و حتدود gr/KWh ۵88.۳
میزان انتشار دیاکسیدکربن را کاهش داد.گفتنی است که میزان مصترف انترژی و آب در ایتن کتولر هتا دارای رابوتهی مستتقیم
استتتت] .[5پتتتس بتتتا انتختتتاب سیستتتتمهتتتای تبخیتتتری غیتتتر مستتتتقیم در منتتتاطق مدیترانتتتهای ایتتتران مثتتتل شتتتهر هتتتای ختتترم
آباد ،یاسوج ،ایالم و ساری که طبق طبقه بندی کوپن جزو مناطق مدیترانهای بهحساب میآیند میتوان در مصترف آب و انترژی
صرف جویی کرد.کارپیسکاک و همکاران طی تحقیقی در دانشگاه آریزونا در آمریکا به این نکته اشاره شد که اندازه یتا حجتم
کولر ،که با واحد ) CFP (cubic foot per minuteمعرفی می شود ،با میزان آب مصرفی در کتولر دارای رابوتهی مستتقیم
است .پس می توان با انتخاب سایز مناسب و متناسب با مساحت منازل میتزان مصترف آب را بته مقتدار قابتل تتوجهی کتاهش داد.
همچنین در این مقاله به استفاده از دور موتورهای باال و پایین اشاره شده و بتهاین نتیجته رستیدهاند کته استتفاده از دور موتتور بتاال
منجر به مصرف باالتر آب میشود].[6بدیهی است که با فرهنگسازی مناسب میتوان این آموزهها را بهدستت متردم رستاند و از
مصرف بیرویه این نعمت الهی جلوگیری کرد.

همچنین ملکی نسب و همکاران (  ) 1۳8۶استفاده از قوعات کاهنده مصرف از جمله درفشان و سردوش کم مصرف
آب را در سوح مشترکین خانگی شهر کاشان مورد ارزیابی قرار دادند و در نتیجه آن ،نصب کامل این تجهیزات در حدود 22
درصد مصرف آب خانگی شهر کاشان را کاهش داده و می تواند نیاز به اجرای طرح های آینده تأمین آب در این شهر را تا ۶
سال به تأخیر اندازد [7].در سال  2۰11ساهای و همکاران استفادهی سیستم های مختلف در جهان را مورد بررسی قراردادند و
طبق شکل ارائه شده در این مقاله ایران جزو کشور هایی بود که استفاده از سیستم  M-cycleبیشترین کار آیی را داشت .سیستم
 M-cycleبا خنک کردن هر دو هوای در گردش و هوا ی خروجی در چند مرحله کار میکند .در هر مرحله با خنک کردن

رطوبت موجود باعث خنک شدن می شود .در نتیجه دمای هوا پایین تر از دمای هوا با استفده از دیگر خنک کننده ها می شود
(نزدیک به نقوه شبنم) .تفاوت کلیدی بین این روش و دیگر روش های غیرمستقیم این است که هوای در گردش در هر مرحله
قابلیت را دارد که میزان بیشتری دما را پایین آورد و رطوبت بیشتری در هوای خروجی نهایی به دام نمی اندازد.

شکل:2مشخص نمودن سیستم های مناسب کولر های آبی در کشور های مختلف



همچنین در این مقاله اشاره شده که میزان مصرف آب باتوجه به نوع آبو هوای منوقه متفاوت و مقدار آن بین  2۰۰تا
 ۶۰۰لیتر در روز برای هر منزل مسکونی است .در این مقاله استفاده از آب خاکستری برای مصارف کولر ها به عنوان یکی از
راهکرد های کاهش میزان مصرف آب و کاهش هزینههای تصفیه آب ارایه شدهاست و پتانسیل استفاده از آب خاکستری برای
کولر های آبی را بسته به اقتصاد کشور و سوح زیرساختی آب و فاضالبی کشورها چیزی حدود  ۴۰تا  1۰۰درصد پیشبینی
کرده] .[7به صورت میانگین آب مصرفی بر حمام ها و آب استفاده شده برای شستشوی لباسها به ترتیب  ۵۰و  ۳۰لیتر برای
هرنفر در یک روز تخمین زده شده که میتوان پ س از تصفیه این آب و خالص سازی و عبور از فیلترهایی با کاهش میزان BOD
آب و همچنین کاهش میزان  TDSآب (برای جلوگیری از گرفتگی لوله های باریک کولر) این آب را به صورت مستقیم در
منازل به مصرف کولر های آبی رساند].[8-9
در گزارشی که در سال  2۰17از دانشگاه جوریا از آمریکا ارائه شده محققان تمرکز خود را بر روی پوشالهای مصرفی گذاشته و
در نتیجهی این موالعه میزان آبی که از پوشالها توسط تبخیر توسط گرما یا باد تولید شده توسط ونتیالتور مصرف میشود را
وابسته به سه پارامتر دمای هوای بیرون ،رطوبت هوای بیرون و میزان هوایی که به داخل کولر کشیده میشود دانسته اند .هم\نین
در این موالعه مشخص شده که با افزایش  2۰درصدی سوح پوشالها میزان آب مصرف شده به مقدار  ۵درصد افزایش مییابد اما
اگر همین مقدار  2۰درصد را به سوح دریچههای کولر بیافزاییم میزان آب مصرفی به میزان  2۰درصد افزایش مییابد .پس
میتوان گفت با انتخاب سایز مناسب برای دریچه های کولر میتوان به میزان قابلتوجهی مصرف آب کولرها را مدیریت و
کاهش داد].[10
 -5بحث و نتیجهگیری
طبق اطالعیه سازمان ملی استانداد ایران و دستورااعمل شرکت  airahدر زمینه ی رعایت نکات ایمنی و فنی در استفاده از
کولرهای آبی موارد ذیل می توانند در کاهش مصرف آب و انرژی در کولرهای آبی و افزایش عمر کولرها کمک بهسزایی به
سازمانهای دولتی و وابسته به آب و محیطزیست نماید.
نوع کولر را متناسب با مناطق آب و هوایی انتخاب شود .همانوور که در موالعات انجام شده اشاره شد استفاده از کولرهای گازی
برای مناطق گرم و مرطوب و از کولرهای آبی برای مناطق معتدل مناسب تراست .همچنین طول کانال کشی ،مسیر کانال کشی و
محل قرار گیری خود کولر و کانالها تاریر بهسزایی در عملکرد کولر ها دارد.این بدین معناست که کانال کشی کولر را از
کوتاهکشی کولر را از کوتاهترین مسیر انجام شود چون هر چه مسیر کانالکشی کولرهای آبی پرپیچوخم و طوالنیتر باشد فشار
هوا در مسیر کانالها افت پیدا کرده و جبران آن به انرژی بیشتری نیاز دارد و سرمای حاصل شده نیز کمتر میشود .همچنین خود
کولر و کانالهای آن حتما باید بوسیله عایقکاری با پشم شیشه یا عایقهای دیگر از گرم شدن کانالها و هدر رفتن سرما در ارر تابش
مستقیم نور خورشید جلوگیری شود .عالوه بر عواملی که به آنها اشاره شد نصب کولر در جهت باد میتواند به میزان قابل
توجهی از مصرف آب و انرژی بکاهد].[11-12
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