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ABSTRACT

The Heller towers are the most common types of power plants cooling towers ،where their
efficiency is very sensitive to wind. According to the general approach of cooling systems
designer ،Direct dry cooling (ACC) systems are more popular today in power plants located
in arid areas. In Heller towers due to the empty space inside them, in this study, instead of
proposing the replacement of ACC towers, the hybrid model is proposed, where steam is
Directly passed into the ACC radiators without fan installed inside the Heller Tower, and
condenses with a natural suction mechanism. The flow around the proposed model is
investigated in three dimensions in two cases of no wind and at 8 different wind speeds with
the assumption of incompressibility flow by the continuity, momentum, energy, and
turbulence equations. The hybrid tower performance has been compared with the Fars
power plant cooling system and it has been shown that the proposed cooling tower has
performed 25% better than the Fars cooling system in no wind condition. It has also
performed better in wind conditions at different speeds except for speeds above 12.5 m/s at
a parallel and vertical array with the wind of ACCs. A vertical array of ACCs performance has
been better than the parallel array. Therefore, the hybrid model with a vertical array of ACCs
can be efficient to replace the cooling system of the Fars power plant.
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بررسی کارایی برج خنککن خشک هیبریدی با
جاگذاری  ACCدر داخل برج خنککننده هلر

خنککاری آب گردشی در نیروگاه است] .[1سیستم خنککن مورد
استفاده در نیروگاه سیکل ترکیبی فارس ،برج خنککن خشک با
مکش طبیعی میباشد .برج خنککننده خشک با مکش طبیعی
(هلر) شامل یک سری رادیاتور است که آب گرم دریافت شده از

حسل قره بایی

مهندسی مکانیک ،گروه تبدیل انرژی ،دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی،
علی جهانگیری

*

مهندسی مکانیک ،گروه تبدیل انرژی ،دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی،
دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

محمد عامری

مهندسی مکانیک ،گروه تبدیل انرژی ،دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی،
دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

گرفتهشده و عمل خنککاری صورت میگیرد .از معایب مهم برج-
های خنککننده خشک طبیعی ،تأثیر شرایط جوی نظیر دمای
محیط و سرعت وزش باد بر روی بازدهی این برج است که استفاده
از آن را محدود ساخته است.
عملکرد سیستم برجهای خنککننده خشک مستقیم( )ACCبه این
صورت است که بخار خروجی از توربین مستقیما از طریق لولههای

چکیده

بخار و سیستم توزیع بخار به درون دسته لولههایی منتقل میشود

برجهای هلر از رایجترین برجهای خنككن نیروگاهها میباشند که تغییرات

و این دسته لولهها با قرار گرفتن در معرض وزش هوای خروجی از

شرایط جوی نظیر وزش باد بر روی بازده حرارتی آنها بسیار تأثیرگذار است .با
توجه به رویکرد کلی شرکتهای طراح سیستمهای خنککننده ،امروزه در
نیروگاههای واقع در مناطق خشک استقبال بیشتری از کندانسورهای هوایی
شده است .در برج های هلر با توجه به فضای خالی بدون استفاده داخل آنها،

فنها ،سبب خنککاری میشوند .از جمله معایب این سیستمها
میتوان به محل قرارگیری کندانسورهای هوایی اشاره کرد که باید
بسیار نزدیک به توربین باشند که باعث میشود کانال انتقال بخار

در این پژوهش به جای پیشنهاد جایگزینی کندانسورهای هوایی ،مدل هیبریدی

توربین به برج با ابعاد بزرگی ساخته شود].[2

هلر -کندانسور های هوایی پیشنهاد شده است که در آن بخار خروجی از توربین

تأثیر شرایط محیطی از جمله شرایط وزش باد میتواند بیش از

مستقیما وارد رادیاتورهای کندانسورهای هوایی بدون فن که در داخل برج هلر
تعبیهشدهاند ،شده و با مکانیزم مکش طبیعی ،چگالش مییابد .مدل پیشنهادی
در دو آرایش عمود و موازی جهت باد از کندانسورهای هوایی ارائه شده است
که جریان اطراف مدل با فرض تراکم ناپذیر بودن ،توسط معادالت پیوستگی،
مومنتوم ،انرژی و معادالت آشفتگی 𝜀  𝑘 −به صورت سه بعدی و در دو حالت
عدم وزش باد و وجود وزش باد در  8سرعت بررسی شده است .پس از بررسیهای
انجامشده عملکرد برج هیبریدی با سیستم خنککاری واقعی نیروگاه فارس
مقایسه شده و نشان داده شده است که برج خنک کن پیشنهادی در حالت عدم
وزش باد % 25 ،نسبت به سیستم خنککاری بهبود داشته و در شرایط وزش
باد نیز در سرعتهای کمتر از  12/5m/sدر دو آرایش ذکرشده از کندانسورهای
هوایی عملکرد بهتری داشته است .همچنین با مقایسه عملکرد برج هیبریدی
در دو آرایش عمود و موازی جهت باد از کندانسورهای هوایی ،آرایش عمودی از
آنها به عنوان گزینه مناسب معرفی شده است.
کلیدواژهها :برجهای خنککننده خشک مستقیم ،برجهای خشک با مکش
طبیعی (هلر) ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،مدل هیبریدی

 % 40ظرفیت خنککار ی برج را کاهش دهد .در بسیاری از طراحی-
های صورت گرفته از برجهای خنککن ،از تأثیر وزش باد صرفنظر
شده است] .[3در این شرایط ،به علت بر هم خوردن تقارن توزیع
فشار در اطراف برج ،ایجاد گردابه در داخل برج ،ایجاد مناطق
جدایش جریان و همچنین به وجود آمدن پدیده درپوشی در
خروجی برج ،دبی هوای ورودی به برج و عملکرد برج خنککن
کاهش مییابد] .[4-7در برجهای خنککننده مستقیم (ACCها) نیز
تحت شرایط باد ،به دلیل نقصهای هندسی ،عبور هوای خنک-
کننده به صورت عمود بر فنهای جریان محوری دشوار میگردد ،از
این رو عملکرد آنها نیز اساسا به باد حساس است].[8
بسیاری از محققین جهت بررسی و بهبود عملکرد برج در شرایط
وجود اثرات محیطی از روشهای عددی استفاده کردند .رشادتجو
و همکاران] ،[9با ارائه بادشکنهای شعاعی و اردکانی و

تاریخ دریافت1399/08/10 :
تاریخ پذیرش1400/01/11 :
*نویسنده مسئولa_jahangiri@sbu.ac.ir :

 -1مقدمه
برجهای خنککننده یکی از مهمترین قسمتهای نیروگاههای
تولیدکننده برق میباشد که عالوه بر مصرف انرژی باال ،بررسی
تلفات در آنها در سالهای اخیر از اهمیت زیادی برخوردار بوده
است .افزايش آلودگیهای زیستمحیطی ،مصرف انرژی و هزینه-
های اقتصادی باعث شده است که بررسیهایی در جهت افزایش
بازدهی نیروگاهها انجام شود .سیستم خنککننده در یک نیروگاه
حرارتی از جمله تجهیزاتی است که نیازمند مصرف انرژی جهت
ماهنامه علمی مهندسی مکانیک مدرس
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همکاران][10

با ارائه پرههایی به صورت آبشار در پایه برج ،عملکرد

برج هلر را بهبود بخشیدند .گودرزی] ،[11طرح پیشنهادی استفاده
از چند مبدل حرارتی به عنوان دیواره بادشکن را بررسی کرده و
نشان داده است که به جای استفاده از دیوار بادشکن معمولی،
عالوه بر کاهش سرعت و هدایت جریان هوا به داخل برج ،از
ظرفیت سرمایشی جریان هوای سردی که با سرعت به آن برخورد
میکند نیز میتوان استفاده نمود .وانگ و

همکاران][12, 13

با

بازسازی قسمت ورودی هوا با استفاده از یک سازه پر پیچ و خم و
همچنین یک سازه بادگیر مانند دایروی در یک برج خنککننده
خشک با مکش طبیعی ،اثر مخرب باد بر روی هوای ورودی را
کاهش دادند .واکی و

همکاران][14

و ما و

همکاران][15, 16

انواع

دیگری از دیوارهای بادشکن را با تعداد و زوایای مختلف در اطراف
دوره  ،21شماره  ،7تیر 1400

Downloaded from mme.modares.ac.ir at 11:52 IRDT on Monday June 28th 2021

دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

کندانسور از آن عبور میکند و گرمای آب گردشی توسط هوا
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...

نشان داده است.

خشک را در دمای باال ارائه کردهاند که نشان میدهد ،خنککننده

جهانگیری و همکاران] [17, 18با استفاده از تزريق دود به داخل برج

هیبریدی عملکرد  ACCرا با حداقل مصرف آب بهبود میبخشد.

نشان دادند که مدل پیشنهادی در شرایط باد ،عملکرد بهتری نسبت

کونگ و همکاران] ،[29برای یک واحد تولید توان 1200مگاوات ،دو

به مدل واقعی دارد .همچنین نشان دادند که آرایش برجهای هلر

نوع سیستم خنککننده خشک مستقیم هیبریدی و دارای فن با

نیز بر بازده حرارتی تأثیر زیادی دارد.

چیدمانهای دایرهای و مستطیلی را پیشنهاد کردند و نشان دادند

گودرز ی] [19, 20یک مدل خروجی جدید برای دودکش برج ارائه داده

که در جهات مختلف باد عملکرد قابل قبولی دارند.

است که نتایج بررسی عددی میدان جریان در اطراف برج

با توجه به رویکرد کلی شرکتهای طراح و سازنده سیستمهای

پیشنهادی ،بیانگر آن است که این شکل پیشنهادی ،اثر درپوشی

خنککننده ،امروزه در نیروگاههای واقع در مناطق خشک استقبال

جریان خروجی را کاهش داده و باعث بهبود  % 9در بازدهی

بیشتری از سیستمهای خنککننده خشک مستقیم( )ACCبه

خنککاری آن شده است .همچنین طی مطالعهای دیگر با

چشم میخورد .در برجهای هلر با توجه به فضای خالی بدون

جایگزینی پوسته برج خنککن با مقطع بیضوی به جای پوسته

استفاده در داخل آنها که در نیروگاه فارس قطر پایه آن  79متر

معمولی با مقطع دایرهای ،نشان دادند که در شرایط وجود باد در

است ،در این پژوهش به جای پیشنهاد جایگزینی برجهای ،ACC

سرعت باال بازده خنککاری بهبود مییابد .در تحقیقی دیگر نیز

مدل هیبریدی هلر ACC-پیشنهاد شده است که در آن با جاگذاری

صباغ یزدي و قره جانلو] [21براي کاهش انسداد خروج هوا از باالي

رادیاتورهای  ACCبدون فن در داخل پوسته برج هلر ،بخار خروجی

برج خنککن در هنگام وزش باد ،پیشنهاد نصب حلقه کج شونده-

از توربین مستقیما وارد برج هیبریدی شده و با مکانیزم مکش

ای در باالی برج خنککن هلر را دادهاند.

طبیعی ،چگالش مییابد .همچنین با حذف فنهای  ACCدر

با مطالعه الگوی جریان ،عوامل تأثیرگذار

مصرف انرژی نیز صرفهجویی میگردد .با توجه به اهمیت نحوه

بر کاهش دبی جریان هوای ورودی حاصل از تعامل برجهای

آرایش ماژولهای  ACCدر داخل برج هلر در شرایط وزش باد ،برج

خنککننده ،و نیز اثرات منفی باد در آرایشهای مختلف از برجها

هیبریدی در دو نوع آرایش از ردیفهای ماژولهای  ACCبه صورت

را مورد بررسی قرار دادهاند .خاموشی و همکاران] [22عملکرد سه برج

موازی و عمود با جهت باد معرفی و بررسی شده است.

رشادتجو و

همکاران][9

خنککننده خشک با مکش طبیعی قرارگرفته در یک راستا را در
فواصل مختلف از هم و در شرایط مختلف وزش باد بررسی کردند
و دریافتند که با افزایش طول این برجها عملکرد آنها در شرایط
وزش باد بهبود مییابد.
مار ینکوویتز و

همکاران][23

اثر استفاده از شیشه اتومبیل را به

عنوان بادشکن ،بر روی فنهای برجهای خنککننده خشک
مستقیم بررسی کردند و نشان دادند که فضای ایجادشده توسط
شیشه بر روی عملکرد برجهای خنککننده خشک مستقیم اثر

 -2معادالت حاکم
در پژوهش حاضر يك جريان تراکم ناپذیر سه بعدي و دائم
شبيهسازي شده است .بديهي است که معادالت حاكم شامل
معادله بقاء جرم ،معادله اندازه حركت و معادله انرژي و معادالت
 k-εهستند .فرضيه لزجت گردابهاي بوزينيسك براي تنشهاي
رينولدز استفاده شده است .معادالت اساسي معادالت رينولدز بوده
كه به شكل برداري به صورت زير نوشته ميشوند]:[10

مثبتی دارد .ژانگ و همکاران] ،[24جهت بهبود عملکرد برجهای

()1

.V = 0

خنککننده خشک مستقیم از یک مدل پره آبشاری به عنوان

()2

(V.)V = −P + . −  (T −T a ) g + S h

()3

(V.)T = −. ( +  t )T  + Q h



هدایتکننده استفاده کردند .جین و همکاران] ،[25مدل آرایش
مربعی برجهای خنککننده خشک مستقیم را ارائه کردند و نشان
دادند که عملکرد حرارتی برجهای خنککننده خشک مستقیم در

كه در روابط باال  Vبردار سرعت ،در رابطه ( T ،)2دما و  تانسور

آرایش مربعی ،هم در شرایط وجود باد و هم در نبود آن بهبود یافته

تنش است كه به صورت زير تعريف ميشود]:[10

است.
هوانگ و

 ij = ( + t )S ij

()4
همکاران]،[26, 27

برای جبران و بهبود ضعف ذاتی

سیستمهای خنککننده خشک مرسوم و متداول ،یک سیستم
خنککننده هیبریدی با مکش طبیعی معرفی کردهاند تا با ترکیب
بخشهای خنککننده خشک و تر در یک برج خنککن با مسیر
سری و موازی از جریان هوا از فنآوریهای خنککننده خشک و
تر استفاده شود که بررسی این مدل نشاندهنده بهبود سیستم






()5

 V
V j
 i +
 x j
x i


1
2

= S ij

در رابطه ( μ ،)4و 𝑡𝜇 لزجت مولكولي و تالطمی است .همچنين در
𝜌𝜕

1

𝑇𝜕

𝜌

رابطه ( 𝛽 = (− )( ) ،)2در ترم شناوری ،ضريب انبساط حجمي
1

هوا ميباشد كه براي گاز كامل  β = −و 𝑎𝑇 دماي اتمسفر است.
𝑇

هیبریدی نسبت به سیستم خنککننده مرسوم بوده است.
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برج ،ارائه دادهاند که نتایج بررسی آنها نیز بهبود عملکرد برج را

بوستامنت و همکاران] ،[28دو سیستم خنککننده هیبریدی تر و
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حسل قرهبایی و همکاران

در این مطالعه ،مدل رادیاتور برای توصیف ویژگیهای جریان و

 -3هندسه مسئله

انتقال حرارت مجموعه لولههای فین دار در کندانسورهای خنک-

در این مدل همانند شکل  1رادیاتورهای اطراف برج خنککننده هلر

کننده هوایی استفاده شده است که هم مقدار افت فشار و هم

و فنهای محوری ACCها حذفشده و با هم ترکیبشدهاند .به

ضریب انتقال حرارت به صورت توابعی از سرعت بیان میگردند:

عبارتی رادیاتورهای ACCنقش رادیاتورهای حذفشده در برج هلر

= P

را دارند به گونهای که بخار خروجی از توربین مستقیما وارد هدر

()6

1
K L v 2
2

كلي فشار سيال داخل رادياتور میباشد.
با توجه به رابطه  ρ ،6چگالی هوا υ ،سرعت عمود بر صفحات
رادیاتور و 𝐿𝐾 يك ضريب تجربي است كه از مراجع و دادههای
طراحی سازندگان این سیستمها محاسبه میشود].[29
𝐾𝐿 = ∑ 𝑟𝑛 𝜐 𝑛−1
𝑛=1

و مقادیر  rnبه صورت زیر میباشد:

𝑟2 = −31.707

𝑟3 = 4.798

چگالش در آن صورت میگیرد و پس از ورود آب چگالیده شده به
هدر پایین ،توسط پمپ به مسیر سیکل هدایت میگردد .تعداد 18
ماژول  ACCبدون فن در این مدل به کار رفته است که پس از بررسی
انواع آرایش این ACCها در داخل فضای برج ،نحوه چیدمان آنها

3

()7

ورودی به برج هلر که از طریق مکش طبیعی وارد میگردد ،عمل

𝑟1 = 71.689

همان طور که در شکل  2نشان داده شده است در دو حالت موازی
و عمود با جهت باد از آرایش ACCها ،در بهترین حالت ممکن به
گونهای که بیشترین تعداد از آنها و با کمترین تداخل در داخل

هنگامي كه هوا از رادياتور عبور ميكند ،گرما از رادياتور گرفتهشده

برج هلر جا نمایی گردد ،انجام شده است .در شکل  2نحوه

و در نتيجه با توجه به رابطه ( )3در معادله انرژي جمله چشمه

چیدمان ACCها به صورت متقارن و در  5ردیف عمودی  2تایی4 ،

حرارتي بايستي اضافه شود:

تایی و  6تایی انجامشده و مابین ردیفها فاصلهای حدود  1متر

()8

)Qh=hAr(Ts-Ta,d

برای گذرگاه تعبیه شده است.

كه  Arسطح انتقال حرارت رادیاتور Ts ،دمای بخار خروجی از
توربین که وارد صفحات مبدل حرارتی  ACCمیگردد Ta ،دمای
هوای پاییندست برج هیبریدی و  hبيانگر ضريب انتقال حرارت
تجربي بوده و از مراجع و دادههای طراحی سازندگان این سیستمها
محاسبه میشود].[29
3

()9

ℎ = ∑ ℎ𝑛 𝜐 𝑛−1
𝑛=1

و مقادیر  hnبه صورت زیر میباشد.
h1=536.993

h2=2013.089
h3=-97.772
معادالت تالطمی  k-εعبارت است از:

شکل  )1مدل برج خنککن خشک هیبریدی

(V .)k = . (v + v t  k )k  + P + G − 

()10

2

()11

k

(P + G ) − c 2


k

(V .) = . (v +v t   )  + c1

 kانرژي جنبشي تالطمی ε ،نرخ اتالف P ،انرژي جنبشي توليدي
در اثر تالطم و  Gانرژي جنبشي توليدي در نتيجه شناوری
میباشد.
به منظور تعريف سرعت و خصوصيات اسكالر جريان ورودي به مرز،
شرط مرزي ،سرعت ورودي است که پروفیل سرعت وزش باد عبارت
است از]:[18
0.2

()12

)

𝑦

( 𝑤𝑐 𝑉𝑐𝑤 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 ،

،
𝑓𝑒𝑟𝑦
𝑠= 10𝑚 𝑉𝑐𝑤، 𝑟𝑒𝑓 = 2.5 … 20 𝑚/

𝑓𝑒𝑟𝑦 𝑣،𝑤 = 0

شکل  )2نحوه آرایش ماژولهای  ACCدر داخل برج هیبریدی
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که با توجه به رابطه ( )2جمله پسا در معادله مومنتم  Shبرابر افت

باالیی رادیاتورهای ACCشده و هنگام پایین آمدن از آن با هوای
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جدول  1به ترتیب مشخصات کلی ACCها و برج خنککننده خشک

مدلسازی جریان ،حول برج خنککن در ابعاد واقعی انجام شده

هلر بکار رفته در برج خنککننده خشک هیبریدی را نشان میدهد.

است و جهت تحلیل جریان و میزان انتقال حرارت مطابق شکل 5

شکل  3نیز نشاندهنده ابعاد کلی برج هیبریدی و شرایط مرزی

از الگوريتم روش حل تفكيكي در روش دینامیک سیاالت

اعمالشده میباشد .شرط مرزي سرعت ورودي به منظور تعريف

محاسباتی استفاده شده است .در اين الگوريتم معادالت حاكم به

سرعت و خصوصيات اسكالر جريان ورودي به مرز است که پروفیل

ترتيب حل خواهند شد و چون اين معادالت خطي نيستند چندين

این سرعت به صورت رابطه  12اعمال شده است .شرط مرزي فشار

تكرار در حلقه فرآیند حل قبل از بدست آوردن حل همگرا بايد

خروجي براي تعيين فشار استاتيكي هوا در جريان خروجي و ديگر

انجام

متغيرهاي اسكالر پشت جريان به كار ميرود .شرط مرزي ديوار

از معادله پيوستگي و معادالت خطي شده مومنتم حل ميشود تا

براي در بر گرفتن ناحيه نزديك به سطح جامد انتخاب میگردد.

بر روي مقادير سرعت و فشار و جريانهاي جرمي اصالحات الزم به

شرط مرزي رادياتور براي مدل كردن ماژولهای  ACCبكار ميرود.

عمل آيد تا معادالت پيوستگي ارضا شوند که در اين پژوهش به

رادياتور به صورت بينهايت نازك و افت فشار رادياتور متناسب با

دلیل حل پایای مسئله ،از الگوريتم سیمپل( )SIMPLEبراي ارتباط

هد ديناميكي هوا در نظر گرفته ميشود كه اين افت فشار ∆P

فشار و سرعت استفاده شده

است].[34

مطابق با رابطه  6با مؤلفه عمودي سرعت عبوري از رادياتورv ،

های پخش در معادالت بر مبناي روش تفاضل مركزي مرتب

تغيير ميكند].[29

ميشوند و هميشه با دقت مرتبه دو ميباشند .روش جداسازي

 -5تولید شبکه محاسباتی ،روند حل و استقالل از مش
قدم اول براي حل عددي ،توليد شبكه مناسب بر روي دامنه
محاسباتي است .در اين پژوهش براي توليد هندسه و شبكه
محاسباتي از نرمافزار  Ansys meshingاستفادهشده و جهت بررسي
تأثير اثرات مختلف وزش باد بر نتايج جريان و انتقال حرارت روي
برجهاي خنككن با توجه به پیچیدگی هندسه و فضای حل مسئله

گيرد].[33

در این بین يك معادله پواسون براي اصالح فشار

الزم به ذكر است كه جمله-

كليه معادالت نیز آپ ويند مرتبه يك ميباشد .در نهایت نیز مسئله
مورد نظر با در نظر گرفتن معیار همگرایی(مقدار باقیمانده)
ارائهشده در جدول  2حل شده است.
براي بررسی استقالل نتایج از تعداد نقاط مش ،مطابق جدول  ،3از
 4مدل شبکه تولیدشده استفادهشده و تعداد  4686948به عنوان
مناسبترین گزینه انتخاب شده است.

از شبكههاي ترکیبی تولیدشده توسط روش كارتزين استفاده شده
جدول  )1مشخصات فني برج خنککننده] [31و ]ACC[32
مقدار

موضوع
برج خنککننده خشک هلر

 79متر

قطر پائين برج
ارتفاع برج

100متر

سازه تنوره برج

بتوني
ACC

نوع

Multi-cell

ارتفاع

 10/8متر

طول مقطع پایین

 11/3متر

عرض مقطع پایین

 11/3متر

جنس لولهها

A283-Galvanized

جنس پرهها

A283-Galvanized

تولید کننده

GEA

شکل  )3ابعاد مدل و شرایط مرزی فضای حل مسئله
Volume 21, Issue 7, July 2021
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خنک کن خشک هیبریدی

شکل  )5الگوریتم روش حل

تفکیکی][33
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 -4شرایط مرزی

است که در شکل  4نحوه شبکهبندی آنها نشان داده شده است.
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جدول  )2معیار همگرایی در پژوهش حاضر
توربولنسي

انرژي

مومنتم

پيوستگي

معادالت

1e-6

1e-8

1e-6

1e-4

معيار همگرايي

جدول  )3حرارت دفع شده از يك برج هیبریدی براي شبكههاي مختلف
تعداد شبکه

میزان انتقال حرارت)(MW
239/939

3268866

240/819

4686948

240/99

6035704

اساس نسبت حرارت دفع شده از برج هیبریدی (  ) QHybridبه
بیشینه حرارت دفع شده ازکندانسور(  )QMax Condenserو برای بیان
کارایی حرارتی کندانسور در شرایط یکسان با برج هیبریدی به
صورت نسبت حرارت دفع شده از کندانسور(  )QCondenserبه بیشینه
حرارت دفع شده ازکندانسور(  ) QMax Condenserدر سیکل ترکیبی
فارس است.

()14

ṁHybrid/ Heller
= ̇m
ṁ Max Heller
∗

در رابطه  14نیز ∗̇ mبیانگر دبی هوای بدون بعد است که این مقدار

 -6نتایج
برای اعتبارسنجی حل عددی ،از نتایج تجربی موجود در خصوص
یک برج هلر منفرد در شرایط بهرهبرداری استفاده میشود .جدول
 3مقدار حرارت دفع شده از برج هلر را برای سه حالت نشان می-
دهد .حل عددی انجامشده حدود  % 6خطا نسبت به نتایج تجربی
موجود دارد که با توجه به مطالعات انجامشده ،مقداری قابلقبول
میباشد.

برای برج هیبریدی بر اساس نسبت هوای مکیده شده در برج
هیبریدی در شرایط مختلف ( )ṁHybridبه بیشینه هوای مکیده
شده در برج هلر( )ṁMax Hellerو برای برج هلر نیز بر اساس نسبت
هوای مکیده شده در برج هلر( )ṁ Hellerدر شرایط یکسان با برج
هیبریدی به بیشینه هوای مکیده شده در برج هلر( )ṁMax Hellerدر
سیکل ترکیبی فارس است.
 -1-6بررسی عملکرد برج خنککننده خشک هیبریدی در حالت عدم
وزش باد و وزش باد در دو آرایش موازی و عمود با جهت باد از ACCها

جدول  )4اعتبارسنجی حل عددی برای برج هلر منفرد

حرارت دفع
شده)(MW

شرايط

شبيهسازي

مقادير ثبت شده در الگشیتهای

طراحي

عددي

نیروگاه فارس

3/214

82/215

8/202

و در سرعتهای مختلف
 -1-1-6حالت عدم وزش باد(مکش طبیعی)

همان طور که انتظار میرود کانتور دمای برج هیبریدی نشان داده-
شده در شکل  6متقارن میباشد.

با توجه به متقارن بودن هندسه برج هلر و مبدلهای آن ،جهت باد

 -2-1-6حالت وزش باد در دو آرایش موازی و عمود با جهت باد از

تأثیری بر عملکرد خنککاری این برج ندارد و تنها سرعت باد ،بر

ACCها و در سرعتهای مختلف

عملکرد آن تأثیرگذار است .اما در برج هیبریدی این شرایط وجود

 -1-2-1-6آرایش عمود بر جهت باد ACCها

نداشته و هندسه آن به گونهای است که عملکرد آن عالوه بر سرعت

همان طور که در نمودار شکل  7مشاهده میشود ،در سرعت 2/5

باد به جهت باد هم وابسته است .در این بخش عملکرد برج

متر بر ثانیه ،مقدار کارایی حرارتی ،اندکی بیشتر از حالت عدم وزش

هیبریدی در دو آرایش موازی و عمود با جهت باد از ACCها و در
سرعتهای مختلف ،بررسیشده و از نظر میدان جریان هوا و مقدار
حرارت دفع شده با سیستم خنککاری نیروگاه فارس مقایسه
خواهد شد.
با توجه به ورود مستقیم بخار خروجی از توربین به برج هیبریدی،
این برج از نظر عملکرد حرارتی نقش کندانسور در سیکل ترکیبی
نیروگاه فارس را بر عهده دارد بنابراین در انتهای این پژوهش نتایج
مربوط به مقادیر حرارت دفع شده در برج هیبریدی با مقادیر حرارت
دفع شده از کندانسور پاششی بدست آمده از بررسیهای انجامشده
در

مرجع][30

مقایسه میگردد.

با توجه به اینکه جهت مقایسه و بیان بهتر نتایج ،نمودارهایی که
در ادامه خواهد آمد بر اساس روابط بی بعد متناسب ارائه شده
است ،این روابط بدون بعد معرفی میگردد :رابطه  13بیانگر کارایی
حرارتی (  ) εمیباشد.

()13
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در رابطه  13کارایی حرارتی برج هیبریدی در شرایط مختلف بر
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باد گزارش شده است که این امر در اثر ترکیب شرایط انتقال حرارت
جابجایی اجباری و آزاد در نزدیکی وضعیت طراحی پایه چنین
برجهایی میباشد .در طراحی برجهای هلر ،حداقل مقدار وزش باد
در حدود  2m/sالی  2/5m/sلحاظ میگردد و بهترین عملکرد برج
در این شرایط متصور است] .[4در این آرایش با افزایش سرعت
وزش باد ،به استثنای بادهای ضعیف(کوچکتر از  )2/5m/sاز
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میزان کارایی برج کاسته شده و همچنین مکش برج نیز افت پیدا
میکند .دلیل این کاهش با توجه به کانتورها و بردارهای ارائهشده
در تصاویر  8و  9بیان میگردد .جهت توجیه نتایج ،کانتور دما و
بردار سرعت در مقطع طولی به صورت موازی با محور
رادیاتورها(مقطع طولی با زاویه  90درجه) و عمود بر محور آن-
ها(مقطع طولی با زاویه صفر درجه) ارائه شده است .همانطور که
در کانتور دما و بردار سرعت در مقطع طولی (شکل  8و  )9مشاهده
می گردد ،در اثر افزایش سرعت هوا مقداری از دبی هوای مکیده
شده در ارتفاع  15متری از سمت مقابل برج فرار میکند و همچنین
در دهانه باالیی برج که با افزایش ارتفاع ،سرعت باد نیز بیشتر شده
است (به دلیل پروفیل نمایی سرعت وزش باد) ،اثر پوششی
) ،(wind covering effectدهانه باالی برج را مسدود نموده و باعث
کاهش مکش برج میگردد .همچنین با افزایش سرعت ،تقارن
اولیه که در شرایط عدم وزش باد وجود داشت(شکل ،)6
بههمخورده و باعث ایجاد گردابههای کوچک شده است که با
افزایش سرعت باد ،تعداد و ابعاد گردابهها رشد میکند .در واقع در
اثر وزش باد ،به دلیل ایجاد جریانهای ثانویه پیرامون ماژولهای
 ،ACCهوایی که به صورت موضعی گرم شده است با احتمال ورود
به مبدل های کناری باعث بر هم خوردن تقارن عبور جریان در
ماژولها میشود که با افزایش سرعت باد ،این افزایش تجمع هوای
گرم در رادیاتورها و همچنین تجمع هوای تقریبا دما پایین در
دهانه باالی برج در اثر به وجود آمدن گردابهها و مسیر جریان هوای
عبوری ،سبب کاهش عملکرد برج هیبریدی میشود.

شکل  )8کانتور دما هوا در مقاطع مختلف طولی از برج خنککن هیبریدی

در آرایش عمودی از ACCها

 -2-2-1-6آرایش موازی با جهت باد ACCها

آنچه در شکل  10مشاهده میشود ،در این آرایش نیز با افزایش
سرعت وزش باد از میزان کارایی برج کاسته شده و همچنین مکش
برج نیز افت میکند .مشابه حالت قبل ،کانتورهای ارائهشده در
شکلهای  11و  12جهت توجیه نتایج استفاده میگردد .در این
شکل  )7کارایی حرارتی و دبی بی بعد هوای عبوری از برج هیبریدی در

آرایش عمود بر جهت باد از ACCها

آرایش ،وزش باد دقیقا به موازات محور هر ماژول بوده و تقریبا
سطح زیرین تمام ماژولها تحت تأثیر وزش باد قرار میگیرند.
درحالیکه در آرایش عمودی  ACCها که وزش باد عمود بر محور
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هوا در زیر رادیاتورها از سمت مخالف وزش باد مهیا بوده و با
افزایش سرعت هوا مقدار بیشتری از دبی هوای مکیده شده در
ارتفاع  15متری از سمت مقابل برج فرار میکند و همچنین در
دهانه باالیی برج که با افزایش ارتفاع ،سرعت باد نیز بیشتر شده
است ،اثر پوششی منجر به مسدود شدن دهانه باالی برج شده که
خروجی از برج همان طور که در تصاویر کانتور دمای طولی مشاهده
میگردد ،کج شده و تقریبا به سمت افقی شدن پیش میرود و
باعث کاهش مکش برج میگردد .همان طور که در کانتورهای دما
نیز مشاهده میگردد با افزایش سرعت باد تقارن اولیه که در شرایط
عدم وزش باد وجود داشت ،بههمخورده و باعث ایجاد گردابههای
کوچک میشود.تعداد و ابعاد گردابهها با افزایش سرعت باد ،رشد
میکند .در واقع احتمال میرود که در اثر وزش باد ،به دلیل ایجاد
جریانهای ثانویه پیرامون ماژولهای  ،ACCهوایی که بصورت
موضعی گرم شده است وارد مبدلهای کناری شده و تقارن عبور
جریان در ماژولها را برهم ریخته است.

شکل  )10کارایی حرارتی و دبی بی بعد هوای عبوری از برج هیبریدی در

آرایش موازی با جهت باد از ACCها

 -2-6مقایسه برج خنک کن هیبریدی با برج هلر نیروگاه فارس از نظر
میدان جریان هوا
شکل  )9بردار سرعت هوا در مقاطع مختلف طولی از برج خنککن هیبریدی

در آرایش عمودی از ACCها

ماژولها برقرار شده بود و دو ماژول ابتدایی بیش از سایر ماژولها
تحت تأثیر قرار میگرفتند .انتظار میرود که در این آرایش به دلیل
تحت تأثیر قرار گرفتن همه ماژولها از وزش باد ،میزان عملکرد
برج کاهش بیشتری داشته باشد و با مقایسه شیب نمودارهای دو
آرایش ،این مهم واضح است .ظاهر کانتورهای دما نیز نشاندهنده
اختالف دمای کمتر بین هوای ورودی به ماژولها با هوای عبوری
از آنها میباشد که نشان میدهد هوای گرمتر سطح تأثیرگذاری

با توجه به اینکه سازوکار خنککاری سیستم خنک کن خشک هلر
و نیز سیستم خنک کن هیبریدی بر اساس مکش طبیعی میباشد
بنابراین در این بخش رژیم جریان هوای اطراف و داخل هر دو برج
در شرایط عدم وزش باد و نیز در شرایط وزش باد (برای برج
هیبریدی در جهات مختلف) بررسی میگردد.
بر اساس شکل  13برج هیبریدی مقدار هوای عبوری بیشتری
حدود  2درصد نسبت به برج هلر دارد که با توجه به متوسط دمای
بیشتر برج هیبریدی که حدود  3/5درجه باالتر از برج هلر است،
میتوان این میزان مکش بیشتر را توجیه نمود(.شکل )14

بیشتری از ماژولها را پوشش داده و باعث افت عملکرد آنها شده
است .همان طور که در کانتور سرعت و دما در مقطع عمودی
(شکلهای 11و  )12مشاهده میگردد ،شرایط فرار بخشی از جریان
ماهنامه علمی مهندسی مکانیک مدرس

www.SID.ir

دوره  ،21شماره  ،7تیر 1400

Downloaded from mme.modares.ac.ir at 11:52 IRDT on Monday June 28th 2021

این انسداد با افزایش سرعت باد شدت یافته است بطوریکه پلوم
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شکل  )12بردار سرعت هوا در مقاطع مختلف طولی از برج خنککن هیبریدی

شکل  )11کانتور دما هوا در مقاطع مختلف طولی از برج خنککن هیبریدی

در آرایش موازی با جهت باد از ACCها

در آرایش موازی با جهت باد از ACCها

در این قسمت جهت بررسی و مقایسه اثر وزش باد بر عملکرد دو
برج هلر و هیبریدی ،با توجه به اینکه برج هلر مستقل از جهت
وزش باد بوده ولی برج هیبریدی وابسته به جهت باد ،به مقایسه
عملکرد برج هلر در سرعتهای مختلف با برج هیبریدی در همان
سرعتها ولی در دو آرایش متفاوت از ACCها پرداخته میشود.
شایانذکر است که مقایسه حرارتی بین برج هلر و سیستم خنک-
کن هیبریدی بیمعناست چرا که سیستم هیبریدی در واقع یک
کندانسور هوایی مستقیم بوده درحالیکه برج هلر سیستم خنک
کن غیرمستقیم است و جهت بررسی عملکرد حرارتی این دو
شکل  )13مقایسه دبی بی بعد هوای عبوری از برج خنککن هیبریدی و

برج هلر در شرایط وزش باد
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(25درصد) بیشتر از کندانسور شده است .همچنین در شرایط وزش
باد در همه سرعتهای باد و در هر دو آرایش به غیر از سرعت 12
متر بر ثانیه به باال در آرایش عمودی ،برج هیبریدی میزان کارایی
باالتری نسبت به کندانسور نیروگاه فارس داشته است.که دلیل این
افزایش با مشاهده کانتورهای دما و بردارهای سرعت در مقاطع
توسط برج توجیه میگردد .مطابق شکل  ،14میزان دبی بی بعد
هوای عبوری از برج هیبریدی در سرعتهای باالتر تر از  10متر بر
ثانیه ،از برج هلر کمتر است ،اما با توجه به اینکه فرایند انتقال
حرارت عالوه بر هوای عبوری از برج هیبریدی از طریق هوای در
رفت از قسمت ورودی هوای برج هیبریدی نیز صورت میگیرد .در
سرعتهای باال در رفت هوا باال بوده و عالوه بر میزان حرارت دفع
شده از برج هیبریدی ،از طریق این در رفت نیز مقداری انتقال
حرارت رخ داده است.
در شکل 15پایینترین کارایی در سرعت  12/5تا  15متر بر ثانیه
مربوط به آرایش موازی است و در بقیه سرعتها پایینترین کارایی
مربوط به کندانسور نیروگاه فارس است .این نشان میدهد که برج
هیبریدی پیشنهادی هم در شرایط وزش باد و هم در شرایط عدم
وزش باد(مکش طبیعی) کارایی بهتری دارد.
بنابراین با توجه به بررسیهای انجامشده میتوان گفت برج

شکل  )14مقایسه کانتورهای دمای برج خنککن در مقطع افقی و در شرایط

مکش طبیعی الف) هلر ب) هیبریدی با آرایش عمود بر جهت باد از ACCها

ج) هیبریدی با آرایش موازی با جهت باد از ACCها

هیدرودینامیکی هر دو برج مشابه است جهت مطالعه بیشتر به
مقایسه مکش هر دو برج در سمت هوا پرداخته شده است .با توجه
به نمودار ارائهشده در شکل  14دبی هوای مکیده شده توسط برجها
در شرایط وزش باد با افزایش سرعت باد ،کاهش مییابد.
از طرفی تغییرات در مکش برج رفتار یکدستی ندارد بطوریکه تا
سرعت 10متر بر ثانیه ،مکش برج هیبریدی از برج هلر بیشتر بوده
و از آن به باال تا سرعت  20متر بر ثانیه نیز کمتر میباشد که این
امر با توجه به کانتورهای دما و بردارهای سرعت برج هیبریدی

هیبریدی در تمامی شرایط وزش باد به غیر از سرعت  12/5تا 20
متر بر ثانیه مربوط به آرایش موازی با جهت باد از ACCها دارای
عملکرد بهتری نسبت به سیستم خنک کاری نیروگاه فارس می-
باشد .اما برج هیبریدی با آرایش عمود بر جهت باد از ACCها
عملکرد مناسبتری از خود نشان داده بود بنابراین میتواند
جایگزین مناسبی برای سیستم خنککاری خشک غیرمستقیم هلر
باشد.

 -7نتیجهگیری
در این پژوهش روش جایگزینی سیستم خنککاری خشک نیروگاه
سیکل ترکیبی فارس با ارائه دو مدل برج خنککن هیبریدی

نشان دادهشده در بخشهای قبل که در سرعتهای باال با در رفت
بیشتری از هوا مواجه بودیم ،قابل توجیه است .بنابراین مکش
برج نمیتواند به تنهایی معیار مناسبی جهت بررسی عملکرد برجها
باشد .میزان حرارت دفع شده از برج عالوه بر میزان مکش برج به
میدان دما و ضریب انتقال حرارت و نیز مکانیزم انتقال وابسته
است بنابراین مناسبتر است که بررسی عملکرد این دو سیستم از
جنبه حرارت دفع شده در کندانسور مربوطه صورت پذیرد که در ادامه
خواهد آمد.
 -3-6مقایسه عملکرد برج هیبریدی از نظر مقدار حرارت دفع شده با
کندانسور سیکل نیروگاه فارس

همان طور که در شکل  15مشاهده میشود ،میزان کارایی حرارتی

شکل  )15مقایسه کارایی حرارتی برج هیبریدی با کندانسور سیکل نیروگاه

فارس

برج هیبریدی در شرایط عدم وزش باد به میزان قابلتوجهی
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طولی برج هیبریدی و همچنین میزان دبی هوای مکیده شده
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بررسی کارآیی برج خنک کن خشک هیبریدی با جایگذاری

جدید(هلر )ACC-با آرایش موازی و عمود با جهت باد از -ACC

ضریب انبساط حجمی

ها،جهت کاهش اثرات منفی باد بر عملکرد نیروگاه و بهبود کلی آن

نرخ تلفات تالطم

از طریق شبیهسازی عددی( ،)CFDبررسی شده است .نتایج تحلیل

عملکرد حرارتی برج

عددی نشان میدهد که در حالت عدم وزش باد برج هیبردی %25
حرارت بیشتری نسبت به کندانسور سیکل نیروگاه فارس دفع می-
کند .همچنین در شرایط وزش باد نیز در سرعتهای کمتر از 12/5
سیستم خنککاری آن نیروگاه داشته است .از طرفی در سرعتهای
باالی  12/5متر بر ثانیه برخالف پایین بودن مقدار مکش هوای
خنک کاری در برج هیبریدی نسبت به برج هلر نیروگاه ،میزان

...
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ضریب مولکولی انتقال حرارت رسانشی
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ρ
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تانسور تنش
اندیسها

حرارت دفع شده در برج هیبریدی با آرایش عمود بر جهت باد از

هوا

ACCها باالتر از میزان حرارت دفع شده از کندانسور نیروگاه در آن

نقطه مرجع

شرایط است .بنابراین برج هیبریدی با آرایش عمود بر جهت باد از

تالطم

ACCها گزینه مناسبی برای جایگزینی سیستم خنککن نیروگاه

آب سرد چرخشی

فارس و بهبود عملکرد آن خواهد بود.
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است و تعارض منافع وجود ندارد.
سهم نویسندگان :نویسندگان این مورد را بیان نکردند.
منابع مالی :هزینههای پژوهش منتج به این مقاله از منابع اعتبار ویژه
اساتید طرح پژوهش فناورانه پژوهشگاه نیرو تامین شده است.
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