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برج  تلفات آبخوردگی و کاهش جهت ارائه راهکار  و کن نیروگاه طوس برج خنک کاراییبررسی 
  کنخنک

  میثم احراري                 ،               مصطفی سبزواري
  

  طوس شرکت مدیریت تولید برق
  
 
 

  :چکیده
برج خنک کن تر یکی از مصرف کننده هاي عمده آب 

خوردگی دراین سیستم باید به طور از طرفی . نیروگاه می باشد
براي کاهش تلفات برج تر در این مقاله . مداوم کنترل شود

قطره انجام شد و  تبخیري و نیروگاه طوس محاسبه تلفات
کاهش خوردگی برج تر پیشنهاد  راهکارهاي کاهش تلفات و

  . گردید

 ،سازي هبهین ،نیروگاه ،کن تربرج خنک :هاي کلیدي هواژ
 .تلفات

  :همقدم  .١
 به حرارتی انرژي تبدیل براي ترمودینامیک دوم قانون اساس بر

 و باشد می سرد وگرم منبع دو به احتیاج ) سیکلی طور به( مکانیکی
 انرژي تبدیل مهم مراکز از یکی عنوان به ها، نیروگاه در اساس این بر

 انرژي انتقال جهت کن خنک سیستم یکبه  احتیاج فوق صورت به
این  در. باشد می اتمسفر به توربین از خروجی بخار دسترس قابل غیر

 هواي اصلی کننده دریافت منبع ) کن خنک فرآیند( انرژي انتقال
 سیال یک کمک یا به و مستقیم طور به را گرما که باشد می محیط
 کردن خنک فرآیند انجام هايروش نیروگاه در .کندمی دریافت واسطه
  :تاس زیر روشسه  از یکی به معموال

 و مصنوعی دریاچه ، دریا ، رودخانه آب از ، گرما دریافت براي .1
 انتقال از توجهی بخش قابل تحول این در .شودمی استفاده استخر

 خنک هاي استخر در . شودمی انجام جرم انتقال طریق از حرارت
 براي مصنوعی فواره چند از حرارت انتقال افزایش نرخ جهت کن

 ها ورودخانه آب از استفاده در . کنندمی استفاده آب پاشش
 بهترین نظر این از و است حرارت درجه کمترین داراي آب دریاها

 . باشد می ممکن انتخاب
 از را گرما ،آب جریان ابتدا روش این در :تر کنخنک فرآیند .2

 در را گرما ، هوا مجاورت با در سپس و کند می دریافت سیستم
 .دهد می انتقال هوا به جرم انتقال و محسوس حرارت اختالف اثر

 مبدل سري یک میان از گرم سیال :خشک کنخنک فرآیند .3
 صورت به هواي محیط جریان عبور با و نماید می عبور حرارتی
 محیط هواي به واسطه بدون ها مبدل از گرما ،اجباري یا طبیعی
  . یابد می انتقال
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 :)Water Cold(کنهاي خنک تئوري برج .٢

 و گرم آب مستقیم تماس ، تر کننده خنک يها سیستم کار اصول
 خنک فرآیند در . می باشد هوا به آب از حرارت انتقال و محیط هواي

 در سپس و کند می دیافت سیستم از را گرما ، آب ابتدا تر کن

 و حرارت درجه اختالف اثر در را گرما درصد 25 حدود هوا با مجاورت
 پس . دهد می انتقال هوا به تبخیر اثر در را آن درصد 75 حدود

 و گیرد می انجام تبخیر طریق از حرارت انتقال از توجهی بخش قابل
 آب با ضمن مجاورت هوا جریان که است صورت بدین آن مکانیزم

 انرژي که بخار ذرات جداسازي صورت به و مستقیم طور به را گرما

 .کند می دریافت اند جذب کرده آب از را تبخیر نهان گرماي

  :هاي ترسائل جانبی در برجبرخی م 
 مه تشکیل برج و از خروجی آب همراه هواي قطرات فرار

  کن خنک هاي برج در
 صورت به که آبی مقدار از عبارتست تر کن خنک برج یک در دریفت
 این . شود می خارج برج باالي از هواي خروچی همراه کوچک قطرات

 بیان سیکل در عبوري آب از درصدي صورت به معمول طور به افت
 بین باید شود می خارج برج از طریق این از که آبی مقدار . گرددمی

 قطرات فرار مقدار این و باشد سیکل در آب درصد جریان 026 تا 022
 و هوا سرعت و مورد استفاده کن خنک برج نوع و طرح به بستگی آب

 نامطلوب زیر علل به برج از آب قطرات فرار .دارد اتمسفریک شرایط
  : باشدی م

 موثر افت این کاري خنک اهداف و حرارت انتقال در .1
 می علت افت بدون یک صرفا بنابراین شودنمی واقع
 افزایش انتقال افت افزایش با نیاز مورد تغذیه آب .باشد
  . یابد می

 خوردگی در آب قطرات ياجبار جریان با هاي برج در .2
 در فن پروانه می شود سبب و است موثر فن هايپره

 بنابراین . بدهد دست از را خود باالنس برداري بهره
 الزامی سال 6 تا 1 هر از بعد فن هايپره مجدد باالنس

 . است

 )میکرون 300 تا5 ( معلق قطرات شکل به را آب هوا .3
 برج نزدیک و در اطراف مه تشکیل باعث و نموده منتقل

 مشاهده براي برج مسیر در مانع ایجاد مه این .گردد می
 روي زمستان فصل در همچنین مسئله نماید اینمی

 می یخ زدگی ایجاد برج عبوري هاي قسمت و ها پلکان
 . نماید

 نمی مطلوب باال در شده ذکر دالیل به انتقال افتهاي که است بدیهی
 از همچنین و داده کاهش را ها افت این حد امکان در باید و باشد

  . نمود مه جلوگیري تشکیل

٢.  :محیط روي کن خنک ايهبرج تاثیرات  .١
 کن خنک برج میان از نیروگاه مختلف قسمتهاي کن خنک گرم آب

 در آب حرارت محسوس حرارت افت تبخیر و وسیله به و کرده عبور
 از قسمت کوچک یک . نماید می افت برج هاي پکینگ از عبور ضمن

 از خارج به معلق قطرات صورت به هوا در ها پکینگ روي آب پاشش
 قسمتی یا تمام. شود می شناخته رانش عنوان به که شده منتقل برج

 و خنک محیط هواي وسیله به کند می ترك را برج که آبی بخار از
 مه توده تشکیل ، خشک هواي با شدن مخلوط نتیجه و در شده تقطیر
 در که باشند می هایی نمک شامل شده رانده قطرات. دهد می مانند

 مه قطرات از بزرگتر طرات بسیارق واین بوده حل قابل کن خنک آب
 می فرود کن خنک برج نزدیک بنابراین و باشند می شده کندانسه

 از خروجی قطرات. شوند می برج سطوح روي بستن یخ موجب آیند و
 مواد این رسوب و باشند می دارا را برج گردش در آب آلودگی برج

 می دهآلو را محیط کن خنک برج مجاور و اطراف مواد شیمیایی روي
 میزان این و شود می کنترل موانع گریز وسیله به رانش میزان . سازد
 تجارب جدید . باشد می گردش در آب کل درصد 0.03تا0.002بین

 را رانش میزان توانند می که دهد می نشان برج سازنده هاي کارخانه
درصد گارانتی نمایند اما پایین آوردن این مقدار  0.003 از کمتر حتی

 .افزایش هزینه می باشد  مستلزم

٢.  :گرم هواي مجدد برگشت .٢
 داخل از عبارتست تر کن خنک هاي برج در گرم هواي مجدد برگشت

 نتیجه در . است ورودي هواي به برج از هواي خروجی از مقداري شدن
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 حرارت درجه و رطوبت نسبی از برج از خروجی هواي چون عمل این
 روي صورت دو به ستا برخوردار محیط هواي به نسبت باالتري
  . گذارد می برج اثر عملکرد

 اتمسفر هواي از بیش خروجی هواي حرارت درجه چون .1
 ورودي آب از حرارت کاهش انتقال باعث مسئله این است

 . شود می برج از گذرنده هواي به برج به

 این صورتیکه در خروجی هواي رطوبت بودن باال دلیل به .2

 آن نسبی رطوبت گردد مخلوط برج به ورودي هواي با هوا

 یا و آب تبخیر کاهش باعث مسئله این و برد می باال را

 . گردد می نهان طریق به حرارت کاهش انتقال

 را هوا برگشت مسئله که شود می مالحظه شده یاد موارد به توجه با

 سوء اثر برج عملکرد روي پدیده وجود این چون داشت مدنظر باید

 به نسبت آن گیري قرار طرز و برج تمانساخ بنابراین .گذاشت خواهد

 به گرم هواي بازگشت از باشد که نحوي به باید محیط غالب باد جریان

به  ورودي هواي اختالط باعث باد وزش زیرا شود جلوگیري برج داخل
 می باال را آن نسبی رطوبت و حرارت درجه و گردیده هوا این با برج

 .برد

 :سوطبررسی کارایی برج تر نیروگاه  .٣

به منظور بررسی عملکرد سیستم خنک کن مدار باز به لحاظ میزان 
ه گیري پارامترهاي دما مصرف آب و میزان خنک نمودن نیاز به انداز

میزان رطوبت هوا نیز که . ،فشار، دبی هوا و آب در گردش می باشد
و خروج برج باید اندازه نقش مهمی در خنک نمودن آب دارد در ورود 

  .باط نزدیکی با دماي تر محیط داردآیی برج تر ارتکار. گیري شود
در این راستا جدول اطالعات مورد نیاز جهت بررسی کارآیی برج تر که 

 1در جدول گردد تناد میتوسط نیروگاه توس تهیه گردیده است اس
  .آمده است

  
  
  
  
  

  
  وسطمشخصات اندازه گیري شده برج تر نیروگاه :  1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  منحنی مشخصات از نمونه منحنی هاي ارائه شده توسط شرکت سازنده برج 

) BBC ( با شمارهF3-2100 براي دو برج و دبیt/h  2952 1در شکل  
  .نمایش داده شده است 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  1شکل

 2موارد مندرج در جدول  1و شکل  1حال با در نظر گرفتن جدول 
  .به دست می آید
  تر ر هاي محاسبه شده برجبرخی از پارامت:   2جدول 

  تر برخی از پارامتر هاي محاسبه شده برج  93تیر 
  )◦C (دماي آب گرم ورودي برج  28

  )◦C (دماي حباب تر هوا   19.7
 )◦F3-2100) C اختالف دماي آب طبق منحنی   1.7
  ) ◦C (اختالف دماي واقعی   3.5

  شرح موضوع اندازه گیري  واحد  93تیر 
437944+396096*2  m3/h دبی هواي خروجی فن ها  

19.7  ͦC  بر اساس (دماي حباب تر
  )سایکرومتریک نمودار

35.3  ͦC دماي حباب خشک  
28  ͦC دماي آب گرم ورودي  

24.5  ͦC دماي آب سرد خروجی  
  رطوبت نسبی خروجی از فن  %  82

2798  t/h  دبی آب گردشی هر دو پمپ  
31  t/h   دبی آبMake up 
3  t/h   دبی آبBlow Down 
38  m هد پمپ ها  

36.9*2+38.4  Kw  قدرت واقعی فن ها  
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اقعی گردد اختالف دماي وانگونه که در جدول فوق مالحظه میهم
)Range ( شرایط عملکردي برج  93در قرائت هاي انجام شده در تیر

اختالف دماي آب طبق . بت به زمان طراحی آن نشان می دهدرا نس
ورتیکه ، در صباشددرجه سانتی گراد می1.7حدود  F3-2100منحنی 

این اندازه گیري به  باشد تفاوت موجود درمی 3.5اختالف دماي واقعی 
سال فعال ترسیم  2براي  F3-2100اشد که منحنی باین دلیل می

سال فعال  3براي  93تیر ماه هاي گیرياست، در حالی که اندازهشده
) سل  2سل نسبت به  3( است و بدیهی است در این شرایط بوده

جهت . دبوخواهد F3-2100اختالف دماي واقعی بیشتر از منحنی 
یري سیستم را نیز ات تبختر شرایط الزم است میزان تلفبررسی دقیق
  .بررسی کنیم

٣.    :محاسبات تلفات تبخیري .١
-هاي زیر استفاده میجهت انجام محاسبات تلفات تبخیري از فرمول

  :گردد

)1(                                                     mͦωm= mͦa(ω2-ω1)    
mͦωm = دبی اتالفات تبخیري 

ω1 = مطلق ورودي رطوبت  
ω2 = خروجی مطلق رطوبت  

از حاصلضرب چگالی هوا به مقدار ) دبی جرمی هواي عبوري ( mͦaکه 
در ) درجه سانتی گراد  25.3در دماي ( کیلوگرم بر متر مکعب  1.145

و  2مترمکعب بر ساعت براي فن  437944دبی حجمی هوا معادل 
ه که توسط نیروگا 3و  1مترمکعب بر ساعت براي فن هاي  396096

  .آید است به دست میاندازه گیري شده 
 F3-2100از طرف دیگر با توجه به منحنی تلفات تبخیري به شماره 

 نظر است مقدار درصد تبخیرات برج با درشده آورده 2که در شکل 
آمده درصد بدست  0.8، 93حباب تر محیط براي تیرماه گرفتن دماي 

  .است
  
  
  
  
  

ل براي تیرماه جهت محاسبه میزان درصد تبخیرات واقعی به عنوان مثا
  .استفاده گردیده است  )1(از  93
  

)1( mͦωm= mͦa(ω2-ω1)                                             
       

  
ω1= مطلق ورودي رطوبت  = 0.007938 [Kg water / Kg dry 
air] 
ω2= مطلق خروجی رطوبت  = 0.02085 [Kg water / Kg dry 

air] 
  

جی از برج تر را با توجه به دماي مقادیر رطوبت مطلق ورودي و خرو
  .ر سایکرومتریک می توان بدست آوردحباب تر وخشک محیط از نمودا

 
  :عبارتست از  93سل در تیرماه  3لذا درصد تبخیرات برج تر براي 

  
  .آورده شده است 3مقادیر محاسبه شده در جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

اه میزان تلفات قطره در با توجه به اینکه در مدارك طراحی اولیه نیروگ
عنوان شده است می توان به این نتیجه رسید  t/h 0.9زمان طراحی 

که در کل میزان تلفات قطره خیلی بیشتر از زمان طراحی می باشد و 
ها و بهینه سازي سیستم الزم است لوورها، الیمیناتورها، پکینگ جهت
تغییرات صرفه ها تغییر و تنظیم مجدد شده و به طبع انجام این نازل

  .را به همراه خواهد داشت آب t/h 9.81جویی در حدود 

 برخی از تلفات تبخیري محاسبه شده :  3جدول 
  پارامتر  واحد  93تیرماه 

0.007938  Kg water / kg air رطوبت مطلق ورودي  
0.02085  Kg water / kg air  رطوبت مطلق خروجی  

0.01291  Kg water / kg air  
اختالف رطوبت مطلق ورودي 

  و خروجی
  تلفات تبخیري منحنی  %  0.8

  تلفات تبخیري واقعی  %  0.685
28  t/h  تلفات تبخیري قطره  

18.19  t/h  تلفات تبخیر  
9.81  t/h  تلفات قطره  
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  :آب راهکارهاي کاهش تلفات
برداري نقش هاي در حال بهرهبراي کاهش تلفات برج کاهش سل

- اندازه قابل توجهی در کاهش تلفات آب خواهد داشت زیرا در مورد

  .تن در ساعت تلفات آب داشتیم 6گیري هر برج حدود 

  :شودمیدن به این هدف راهکارهاي ذیل پیشنهاد براي رسی

استفاده از نازل چرخان باعث افزایش زمان و سرعت برخورد  -1
و در نتیجه انتقال حرارت بیشتر  قطرات آب با هوا خواهد شد

 .خواهد شد

هایی که قطرات را به قطرات ریزتر تبدیل استفاده از پکینگ -2
 .مایدمی نماید و امکان عبور هوا را مختل نمی ن

استفاده از قطره گیر با ضخامت بیشتر که باعث کاهش خروج  -3
تغییر جنس از نوع آزبست به پلی .قطرات آب از برج می شود

 .پروپیلن پاعث کاهش عوارض شکست خواهد شد

تغییر زاویه الورها که باعث کاهش خروج قطرات آب از بدنه  -4
 .برج می شود

فایبر گالس با پره فن از آلومینیوم به  تغییر طرح و جنس پره -5
هاي پهن تر که امکان افزایش دبی هوا و کاهش برق مصرفی 

 .را فراهم می نماید

ایجاد سیستم تغییر اتومات دور فن برج که به صورت تابعی از  - 6
عمل می نماید و باعث کاهش تلفات دماي آب برگشتی برج 

 . آب و برق خواهد شد

کاهش تلفات  استفاده از سیستم فیلتراسیون کنار گذر سبب -7
 .آب دور ریز مخصوصا در هنگام تعویض سل خواهد شد
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  :خوردگی برج ترراهکارهاي کاهش 
معمولترین روش کنترل شیمیایی در آب هاي خنک کن استفاده 

زیرا اولین رسوب . از تعادل کربنات، بی کربنات محلول در آب می باشد
ها کربنات کلسیم می باشد که ضریب ین سیستمر اتشکیل شده د

شرایط شیمیایی باید طوري تنظیم شود که  .بسیار کمی دارد تحاللی
  . به سمت تشکیل رسوب کربنات کلسیم پیش رود

براي بهبود و کنترل شرایط خوردگی و رسوب گذاري پیشنهاد 
  :گردد از روشهاي زیر استفاده شودمی

و اندیس  )Si(ع ضرایب اندیس اشبا محاسبه .1
  براي آب برج خنک کن) Sti(پایداري

نسبت یون کلر .(باشد 3ضریب تغلیظ آب نباید بیشتر از  .2
  )آب سیکل به یون کلر آب جبرانی

  به آب برج خنک کنمناسب تزریق مواد شیمیایی  .3

استفاده از مواد (کنترل میکرو ارگانیزم ها درآب سیکل .4
وکلریت سدیم، اوزون و اسید کلر، هیپگاز: گندزدا مانند
  SRBو انجام تست  )هیپوکلریس

معموال در هنگام استفاده از : مناسب سوختاز استفاده .5
ها داراي ذرات دوده سوخت هاي مایع، خروجی دودکش

در آب سیکل باشد که با حل شدن کربن بیشتري می
ایجاد آلودگی در آب می  باعث افزایش مواد آلی شده و

  .شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نابعم
 

[1] Asme  ptc23-2003 atmospheric water cooling equipment.performance 
test codes 

[2] Operation manual bbc document for touss powerplant 
[3] K. Elissa, “Title of paper if known,” unpublished. 
[4] R. Nicole, “Title of paper with only first word capitalized,” J. Name 

Stand. Abbrev., in press. 
[5] Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, “Electron spectroscopy 

studies on magneto-optical media and plastic substrate interface,” IEEE 
Transl. J. Magn. Japan, vol. 2, pp. 740-741, August 1987 [Digests 9th 
Annual Conf. Magnetics Japan, p. 301, 1982]. 

[6] M. Young, The Technical Writer’s Handbook. Mill Valley, CA: 
University Science, 1989. 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

