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Ecuaţiile diferenţiale de bilanţ şi transfer sunt 
următoarele [2, 3]: 

– ecuaţia de bilanţ de masă: 

 Daer uscat · dx = dDapa T  (1) 

unde: Daer uscat este debitul de aer uscat vehiculat prin 
turnul de răcire [m3/s]; Dapă TR – debitul de apă la 
ieșirea din turnul de răcire [m3/s]; x – umiditatea 
absolută a aerului [kg/kg aer uscat];  

– ecuaţia de bilanţ de energie: 

 Daer usc · dhaer = d(Dapa TR · capa · t) =  
 = Dapă TR · capa · dt + capa · t · dDapa TR (2) 

unde: haer este entalpia aerului [kJ/kg]; capă – căldura 
specifică a apei [kJ/kg·K]; 

– ecuaţia de transfer de masă (debitul de apă eva-
porat): 

 dDapă TR = σ · (x˝ – x) · dS (3) 

unde: σ este coeficientul de transfer de masă 
[kg/s·m2]; x” – conţinutul de umiditate al aerului la 
saturaţie la temperatura apei [kg/kg aer uscat]; x - 
conţinutul de umiditate în curentul de aer ce străbate 
turnul [kg/kg aer uscat]; S - suprafaţa de schimb [m2]; 

– ecuaţia de transfer de energie: 

 Daer usc · dhaer = α(t – θ) · dS + 
 + σ · (x˝ – x) · (r + cap[ · t)dS  (4) 

unde: r este căldura latentă de evaporare a apei 
[kJ/kg]; t – temperatura apei [oC]; θ – temperatura 
aerului la termometrul uscat [oC]. 

Termenii din membrul doi al ecuaţiei (4) repre-
zintă creşterea de entalpie a aerului prin schimb de 
căldură convectiv, respectiv prin evaporare. Sistemul 
de ecuaţii (1) – (4) poate fi rezolvat numai prin 
integrare numerică, având în vedere şi următoarele 
ipoteze simplificatoare: 

– la punctul de calcul temperatura la suprafaţa 
apei este egală cu temperatura medie a apei; 

– suprafeţele de transfer de masă şi de căldură 
sunt egale; 

– transferul de căldură prin conducție perpen-
dicular pe liniile de curent este neglijabil. 

Coexistenţa şi inter-influenţarea celor două procese 
(convecţia şi evaporarea) în turnurile de răcire umede 
şi necunoaşterea (cu exactitate) a suprafeţei de schimb 
apă – aer, au făcut dificilă şi chiar imposibilă tratarea 
turnurilor de răcire pe baza teoriei schimbătoarelor 
de căldură prin suprafaţă [1]. 

Primul salt calitativ în rezolvarea problemei răcirii 
apei în turnul de răcire umed în contracurent l-a făcut 
Merkel [4]. Acesta a stabilit că în locul diferenţei de 
temperatură, ca element motor al procesului, se poate 
considera diferenţa între entalpiile aerului, una fiind 
entalpia aerului saturat la temperatura suprafeţei apei, 
iar cealaltă fiind entalpia în curentul de aer de răcire. 
Ecuația simplificată a lui Merkel provine din ecuaţiile 

(1) – (4), considerând valabilă relaţia lui Lewis:  
α / (σ · cp aer) = 1, deci o analogie perfectă între 
schimbul de căldură şi substanţă, considerând negli-
jabilă influenţa saturării sau a suprasaturării aerului 
şi de asemenea influenţa variaţiei debitului de apă 
din cauza evaporării.   

Astfel, în acest caz, evoluţia răcirii apei nu de-
pinde decât de entalpia aerului, conform ecuaţiei: 

 Daer uscat · dhaer ≈ Dapa TR · capa · dt = 
 = σ · (h˝ – h) · dS  (5) 

unde: haer este entalpia aerului [kJ/kg]; h’’ – entalpia 
aerului saturat [kJ/kg]. 

Pentru calculul de dimensionare al turnurilor de 
răcire se pot aplica metode exacte de calcul, cu 
programe de calcul, fără simplificările lui Merkel. 

O astfel de metodă propune o valoare arbitrară a 
vitezei aerului în secţiunea de referinţă după care se 
efectuează calculele prin paşi, în varianta monodi-
mensională a programului de calcul, începând de la 
partea inferioară a sistemului de răcire, corespun-
zătoare temperaturii apei răcite şi debitului de apă la 
ieşirea din turn, respectiv corespunzătoare parame-
trilor aerului la intrarea în turn. Se împarte intervalul 
de răcire ΔtTR , în valori de pas egale între ele şi se 
determină corespunzător, valorile de pas pentru: q, λ, 
φ, Δt, Δx, Δθ, Δh (intensitatea de stropire, coeficient 
de rezistenţă liniară, umiditatea relativă a aerului, 
ecartul de răcire al apei în turn, diferenţa de tem-
peratură, diferenţa de entalpie). Se consideră că 
atingerea stării de saturaţie a aerului pe parcursul 
derulării procesului nu modifică coeficienţii de 
căldură α și masă σ, iar excesul de vapori produşi se 
recondensează. Căldura de condensare aferentă con-
tribuie la creşterea temperaturii aerului în zonă, fără 
modificarea entalpiei aerului. Fenomenul de conden-
sare a unei părţi din vapori are loc când creşterea 
temperaturii aerului prin convecţie nu este suficientă 
pentru absorbirea întregii cantităţi de vapori prove-
niţi din evaporarea apei [5]. 

Cifra de evaporare necesară sistemului de răcire 
al turnului (Ke necesar) pentru realizarea răcirii apei pe 
întregul interval de răcire, Δt = t1 – t2 , se obţine prin 
integrare numerică [5]. 

După parcurgerea întregului interval de răcire se 
afişează parametrii termofizici ai apei şi aerului şi se 
verifică dacă cifra de evaporare, Ke necesar, obţinută 
prin integrare numerică, este egală sau nu cu cifra de 
evaporare reală Ke real, obţinută prin însumarea cifrelor 
de evaporare ale zonei inferioare de stropire (zona de 
ploaie de sub umplutură), zonei ocupate de umplutură 
şi zonei superioare de stropire. Calculul iterativ 
efectuat la valori alese, se opreşte când cele două 
valori Ke coincid, cu o eroare absolută de 0,001 [5]: 

 Ke necesar – Ke real   ≤  ± 0,001 (6) 

unde: Ke real = Ke SI + Ke u + Ke S. 
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