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 ثسوِ تؿبلی

 

 راٌّوای حل هسائل

 «ٍ تبزیذ سایکزٍهتزی»

 :پٌجنجلد 

 گیز کي ٍ رٍش حل هسائل آى، هحاسبات سختی پاراهتزّای طزاحی بزج خٌک

 تأسیسات هکاًیکی  طزاحیظام هٌْذسی رشتِ داٍطلباى آسهَى ًهٌاسب بزای 

 تْیِ ٍ تٌظین:

 سید مصطفی موسوی
Mostafa.wsw@gmail.com 

http://t.me/mostafamoosaviiii 

  

ایي هجوَػِ کِ کیِ شیاهل راٌّویای حیل هسیائل سیایکزٍهتزی شایزٍاشیز،        : جلذ اٍل ٍ دٍم ابل تَجِ داٍطلبیي گزاهیق

ّوچٌییي جلیذ    کَلزآبی، کَیل، اختالط َّا ٍ تَْیِ هطبَع( است  ًیش تَسط ّویي هؤلف ٍ ّویي سایت ارائِ شذُ اسیت. 

ی، هیَ  هباحث سسیکل جیذب ٍ جلذ چْارم ششاهل  سَم ششاهل راٌّوای حل هسائل چیلز تزاکوی ٍ جذبی ٍ پوپ جزارتی(

را ًییش  ّیا   ت تزکیبی سایکزٍهتزی ٍ تبزیذ آىشَد بزای تسلط بْتز بز سَاال تَصیِ هیهباحث تکویلی سیکل تزاکوی( است. 

 هطالؼِ فزهاییذ. 

تَاًٌذ جْت بحث، تبادل ًظز ٍ رفغ اشکال ٍ ّوچٌیي دریافت هشاٍرُ جْت آسهَى ًظیام هٌْذسیی در گیزٍُ     داٍطلبیي هی

  ظَر تَسط ًَیسٌذُ ایجاد شذُ است بپیًَذًذ.تلگزاهی کِ بِ ّویي هٌ

  لیٌک کاًال:

http://t.me/mostafamoosaviiii 

 لیٌک گزٍُ: 

 Pg-http://t.me/joinchat/BRepjEOFATEI4Jn7lim   

 ّای ارتباطی اػالم شذُ هیسز است. ارتباط هستقین با ًَیسٌذُ اس طزیق راُ ّوچٌیي
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     فُشست

 

    : تشج خىک کهیاصدَمفصل 

    Rangeداهٌِ  

    Approachحذ تمبرة 

    آة ؾجَری اس ثزج
    وي در ارتفبؼ ثبالتز اس دریب ثزج خٌه

    وي در هٌبطك هزطَة ثزج خٌه

    ثزجآة ججزاًی 
    وي در هٌبطك هزطَة ثزج خٌه

    وٌتزل دهبی آة خزٍجی اس ثزج
    وي اس ًػز ًحَُ جزیبى َّا اًَاؼ ثزج خٌه

    اًَاؼ ثزج خٌه وي اس ًػز ًحَُ جزیبى َّا
    گیش فصل دياصدَم: سختی

    گیز اًَاؼ سختی

    گیز رسیٌی هحبسجِ غزفیت سختی
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 گَیٌذ. اختمف دهبی آة ٍرٍدی ٍ خزٍجی اس ثزج را داهٌِ آى هی :(Range)دامىٍ تشج خىک که 

آة خزٍجی          (3)  آة ٍرٍدی                  

 .گیزًذ در ًػز هی     Rangeرا  هؿوَالً اختمف دهبی ٍرٍد ٍ خزٍج ثِ ثزج یؿٌی  داهٌِ ثزج 1 وکتٍ

 ّزچِ همذار داهٌِ ثیطتز ثبضذ یؿٌی ثزج ؾولىزد ثْتزی دارد.

اختمف دهبی آة خزٍجی اس ثزج ٍ دهبی هزطَة هحیط را حذ  :(Approach)حذ تقاسب تشج خىک که 

 گَیٌذ $ثِ سیزًٍذّب دلت وٌیذ#. هی$یب رسص ثزج# تمبرة ثزج 

آة خزٍجی             (4)  هزطَة َّای هحیط                    

 گیزًذ. درجِ فبرًْبیت در ًػز هی 7درجِ فبرًْبیت ٍ هؿوَالً  10تب  3ٌّگبم طزاحی ایي همذار را ؾذدی ثیي 

 ّزچِ حذ تمبرة ووتز ثبضذ یؿٌی ثزج ؾولىزد ثْتزی دارد.

 

 ًوبیطی اس داهٌِ ٍ حذ تمبرة ثزج $اؾذاد فزظی ّستٌذ# 1 ضىل

 کي است؟ زهَدیٌاهیکی خَب تزج خٌکعولکزد ت  دٌّذُ کذام عاهل ًطاى 1 هثال

( افشایص اختالف دهای آب ٍرٍدی تا دهای آب خزٍجی تزج ٍ افشایص اختتالف دهتای آب   1

 خزٍجی تا دهای هزطَب َّای هحیط

 ( کاّص اختالف دهای آب خزٍجی اس تزج تا دهای خطک َّای هحیط2

 ( کاّص اختالف دهای آب ٍرٍدی تا دهای آب خزٍجی3

دهای آب خزٍجی اس تزج تا دهای هزطَب َّای هحیط ٍ افشایص اختتالف   ( کاّص اختالف4

 دهای آب ٍرٍدی تا دهای آب خزٍجی هحیط.
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 $دهبّب تمزیجی است# ّبی گذرًذُ اس هذار ٍ دثی وي ثب چیلز جذثی هذار ارتجبط ثزج خٌه 2 ضىل

دهای خطک َّای ضْزی در تتزاس ست د دریتای    ( 98آسهَى طزاحی هْز  36)سَال  2 هثال

% است. در ایي ضتْز یتک لیلتز تزاکوتی     51درجِ فارًْایت ٍ رطَتت ًسثی آى  95آساد 

خٌک تزای یتک ستاختواى اداری ً تة ضتذُ استت. ااتز دهتای ٍرٍدی آب تتِ تتزج            آب

کي تِ تزتیة لٌذ درجِ  تزج خٌک Approach  ٍRangeدرجِ فارًْایت تاضذ،  111کي  کخٌ

 ٍ دتی آب تزج خٌک کي COP=4تي تثزیذ،  41فارًْایت است؟ )تَاى سزهایی ٍاقعی لیلز 

 االي در دقیقِ فزض کٌیذ.( 111را 

1) 12  ٍ9 2) 12  ٍ12 

3) 9  ٍ12 4) 9  ٍ9 

)تًجٍ کىیذ کٍ دس ایه مثاحث داوسته کلماا   وٌین  اثتذا ثِ تؿزیف داهٌِ ٍ حذ تمبرة رجَؼ هی پبسخ:

َا تشای اصطالحا  ي اسامی َشدي مُم است ي َمااوطًسی کاٍ    فاسسی سایج ي معادل اوگلیسی آن

 کىىذ(. ص سًاال  صشفا کلمٍ اوگلیسی سا رکش میتیىیذ دس تسیاسی ا می
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 (13)  
 

                         

# در ًتیجِ در ایکي حبلکت طجکك     1ًىتِ  گیزًذ $ در ًػز هی 10گفتین وِ هؿوَالً هذار داهٌِ ثزج را  5 وکتٍ

" آة در گزدش ثزج $ّوبى آة در گزدش وٌذاًسَر# 1 هؿبدلِ فَق، هیشاى آة تجخیز ضذُ اس ثزج، حذٍد

 گیزًذ#. در ًػز هی 08/0$ثزخی هٌبثؽ آى را  آیذ. ثِ دست هی

                   #10$داهٌِ ثزاثز ثب   (14) 

       اتالف اص طشیق فشاس قطشا   .2

" ّن ثَد اهکب  3/0ضَد. ایي همذار لجم تب  ٌّگبم پبضص آة ٍ گذر َّا اس آى، ثخطی اس آة ثِ ثیزٍى پزتبة هی

"  وکل آة در  005/0ایکي همکذار را تکب     (Drift Eliminator)اهزٍسُ ثب استفبدُ اس اثشار حذف وٌٌذُ لطزا  

 گیزین. " در ًػز هی02/0ًذ. هؿوَالً در هحبسجب  همذار آة پزتبة ضذُ را ا گزدش ثزج وبّص دادُ

       صوی یا تخلیٍ  اص طشیق صیشکشی یا صیشآب اتالف .3

ضَد وِ ایي اهز هَجت رسَة گزفتگی  سختی آى سیبد هیثب تَجِ ثِ دٍ اتمف لجلی، ثب ون ضذى هیشاى آة، 

یذ ّوَارُ ثخطی اس آة غلیع ضکذُ را ثکب آة   ضَد. در ًتیجِ ثبّب ٍ هجبری سیستن هی  ، لَلِّب هجبری هجذل

 تبسُ جبیگشیي وزد.

 پس همذار آة ججزاًی ثزج ثزاثز خَاّذ ثَد ثب جوؽ سِ همذار فَق. یؿٌی

 (15)  
 

 ̇    ̇   ̇   ̇  

 ًطبى دّین، همذار آى در دستگبُ ثبیذ ثبثت ثبضذ: TDSرا ثب  ppmثز حست  اگز همذار سختی آة

 (16)  
 

 ̇         ̇          

 ٍ آة حبهل سختی ٍرٍدی ثکِ سیسکتن $یؿٌکی وکل آة ٍرٍدی#    ثِ تزتیت دثی آة     ̇ ٍ   ̇ وِ در آى 

زوطی. چَى آة تجخیزی فمط آة خبلص تجخیز یحبهل سختی خزٍجی اس سیستن $یؿٌی فمط آة پزتبثی ٍ س

سکختی آة  ثِ تزتیت سختی آة ججزاًی ٍ        ٍ       ٍ وٌذ#  ٍ سختی ثب خَد حول ًوی ضَد هی

 خزٍجی $حذاوثز سختی هجبس در سیستن# ّستٌذ.

 ̇   
      

     

 ̇       ̇    
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سختی گیزفصل دٍاسدّن:   

 

تطىیل دٌّذُ سکختی   اصلی گَیٌذ وِ اهمح ولسین ٍ هٌیشین اهمح اهمح هَجَد هحلَل در آة سختی هی

 آیٌذ. ّب آلَهیٌیَم، آّي، هٌگٌش یب استزاًسین ًیش جشٍ سختی آة ثِ حسبة هی آة ّستٌذ ٍ در وٌبر آى

تی گیزی ثِ طَر ولکی ثکِ   سخ اوًاع سختی گیش:

فسکفب ، هغٌبطیسکی،    وطی، پلکی  ّبی سیزآة رٍش

الىتزًٍیىی، تؿَیط یًَی $رسیٌی# ٍ اسوش هؿىَس 

سًی  ّب سیزآة زیي ایي رٍشضَد. هؿزٍف ت اًجبم هی

 گیز رسیٌی است. وطی# ٍ سختی $سیزآة

در تَظیحب  هزثَط ثِ ثزج خٌه وي  :صیش کشی

 سًی#. وطی یب سیزآة تَظیح دادُ ضذ $سیزآة

ّبی  رٍش آى پبن وزدى یَى سختی گیش سصیىی:

سککخت هٌفککی ٍ هثجککت در آة سککخت $ولسککین ٍ 

ثجت ّبی سذین ه ّب ثب یَى هٌیشین# ٍ جبیگشیٌی آى

گیکزی اًجکبم    ٍ ولز هٌفی است. ثِ هزٍر وِ سختی

ضَد ٍ ثبیذ ثِ ٍسیلِ  ضَد، رسیي لذرتص ون هی هی

 ًوه $هؿوَالً سذین ولزیذ# احیبء ضَد.

 
 گیز رسیٌی اجشای یه سختی 7 ضىل

 گیش سصیىی: محاسثٍ غشفیت سختی

رسیٌکی ؾجبرتٌکذ اس    گیکز  ضَد. ؾَاهل هؤثز ثز غزفیت سکختی  غزفیت دستگبُ رسیٌی ثز حست گزیي ثیبى هی

سختی آة، دثی آة ٍ تؿذاد دفؿب  احیب در ثبسُ سهبًی هطخص $رٍساًِ، ّفتگی...#. سختی دستگبُ رسیٌکی اس  

 ضَد: هؿبدلِ سیز هحبسجِ هی

 (19)         
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ثِ هؿٌی فبصکلِ سهکبًی ثکیي دٍ احیکبء ثکز حسکت دلیمکِ اسکت.          Time Cycle Washingدر هؿبدلِ فَق، 

گیکز   اضبرُ ثِ سختی آة ٍرٍدی ثِ سکختی  ppmدستگبُ اصلی ٍ  ججزاًیاضبرُ ثِ دثی آة   gpmّوچٌیي 

 دارد.

ایز رسیٌی تزای تأهیي آب تغذیِ یک دستگاُ دیگ  ( ظزفیت سختی91اسفٌذ  52)سَال  3 هثال

درصذ تختار تَلیتذی تتِ     61تَسط هجوَعاً کیلَازم در ساعت کِ تِ طَر ه 4111تخار 

 48ضَد، تتا سهتاى احیتا      ازدد ٍ تقیِ، ه زف یا تلف هی صَرت کٌذاًس تِ دیگ تز هی

کتن تزاتتز    تاضذ، دست ppm 541ایز  ساعتِ، در ضزای ی کِ سختی آب ٍرٍدی تِ سختی

 است تا:

 گزیي 1000000 (4 گزیي 800000 (3 گزیي 600000 (2 گزیي 400000 (1

تَجکِ وٌیکذ وکِ ثکزای هحبسکجِ غزفیکت       گیز رسیٌکی اسکت.    گیزی در ایي سؤال سختی رٍش سختی پبسخ:

گیز، ًیبس ثِ دثی آة ججزاًی دارین. در دیگ ثخبر، ثخطی اس آة ثِ صَر  وٌذاًس ثِ دیگ ثزهیگکزدد   سختی

جزاًی دیکگ  ضَد وِ ثزای تأهیي غزفیت هَرد ًیبس دستگبُ ثبیذ ججزاى ضَد. در تٌیجِ آة ج ٍ هبثمی تلف هی

 " خَاّذ ثَد.40فَق 

                 
  

  
     

   

  
                 

   

  
                

                                

      
                             

    
 

            

    
        

 gpm 51( دتی آب در ازدش یک تزج خٌتک کٌٌتذُ   97آسهَى طزاحی تْوي  44)سَال  4 هثال

ضتَد. ااتز ظل تت     اس آى خاج هی    ٍارد تزج ضذُ ٍ تا دهای     است. آب تا دهای 

ٍ حذاکثز ظل تت هجتاس اهتالح در آب تتزج      ppm 11اهالح در آب جثزاًی ٍرٍدی تِ تزج 

ppm 51  تاضذ، تا فزض تخلیِ آب(bleed off)   پیَستِ، حذاقل دتی آب جثزاًی هَرد ًیتاس

 ً ز کزدى است( است؟ )فزار ق زات آب اس تزج قاتل صزف    تزای تزج، لٌذ 

1) 5/7 2) 5 3) 25/6 4) 10 

 وٌین. اثتذا ثبیذ همذار استفبدُ هی #18$  ی  سًی است. اس هؿبدلِ گیزی آة ثزج، رٍش سیزآة رٍش سختی پبسخ:

c هحبسجِ وٌین #17$  اس هؿبدلِ تؿذاد چزخِ تغلیع را  یؿٌی. 



 ًَیسٌذُ: سیذ هصطفی هَسَی جشٍُ راٌّوبی حل هسبئل تجزیذ
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 باشذ.باشذ ٍ ّزگًَِ کپی بزداری اس جشٍُ، شزػاً حزام ٍ قاًًَاً هوٌَع هیهجاس هی  www.kelidvajeh.irخزیذ ایي جشٍُ فقط اس طزیق سایت 

 .هزاجؿِ فزهبییذ kelidvajeh.irفبیل صزفب جْت ًوًَِ ارائِ ضذُ است! لطفب جْت تْیِ ًسخِ وبهل، ثِ سبیت ایي 

 

    
   

         

 

                      

                      

       
     

   
      

 دارین: 4حبل ثب فزض ظزیت ؾولىزد چیلز تزاووی ثزاثز ثب 

   (
   

 
)               

داًین غزفیکت   # ٍ اس طزفی هی#1$  حزار  دفؽ ضذُ در ثزج خٌه وي ّوبى حزار  وٌذاًسَر است $هؿبدلِ 

 تَاى ثِ ایي صَر  ًَضت: ی فَق را هی چیلز ًیش ّوبى غزفیت اٍاپزاتَر است. پس هؿبدلِ

                        :COP=4چیلز تزاووی ثب 

 ؾجبر  است اس: # جلذ اٍل،18$اهب درهَرد چیلز جذثی تؿزیف ظزیت ؾولىزد طجك هؿبدلِ 

جذثی     
   

    

 

 ًَیسین: هی # جلذ دٍم1ی $ در هؿبدلِ #2$  اس جبیگذاری هؿبدلِ 

                                  

               
     

   
       

دلت وٌیذ ایي راثطِ ثزای وٌذاًسَر ًیست ثلىِ ثزای حزار  ثزج خٌه وي است $در چیلکز جکذثی ایکي دٍ    

 یىی ًیستٌذ.#

)                COP=0.7:چیلز جذثی ته اثزُ ثب 
     

   
)             

)                :COP=1چیلز جذثی دٍ اثزُ ثب 
   

 
)           
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