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 چکیده 

های بخار مورد استفاده هایی است که در نیروگاهترین برجکن خشک )هلر( یکی از رایجهای خنکبرج

حیطی یکی از مشکالت ها در مناطق کم آب بیشتر مورد توجه است.اثرات شرایط مگیرد. این برجقرار می

کن است که موثرترین آنها سرعت وزش باد در داخل و های خنکعمده )مهم( بر عملکرد این نوع از برج

سازی شده و به  کن شبیهخنک باشد. در کار حاضر،با استفاده از روش حجم محدود برجاطراف برج می

ه است. جهت جلوگیری از کاهش دفع استاندارد استفاده شد    k-εدلیل مغشوش بودن جریان از مدل 

های بادشکن خارجی استفاده شده حرارت که خود عاملی مهم در کاهش راندمان نیروگاه است از دیواره

های داخل برج ها عاملی اساسی برای متعادل کردن جریان خروجی و حذف گردابهاست. این دیواره

های مختلف ارتایی خارجی در کنار برج در سرعتهای بادشکن دوتایی و چهاست.در این تحقیق از دیواره

 وزش باد استفاده شده است.

 
 

 های باد شکن خارجی.دیوار های عرضی،، بادخشککن برج خنکواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  -1
 

شته برج های خنک کن یکی از بخش های هر واحد نیروگاهی به شمار می آیند که با توجه یه کم آبی  های سالهای گذ    

استفاده از برج های خنک کن خشک امری مرسوم است. این نوع برج ها به خاطر جریان طبیعی که دارند تحت تاثیر شرایط 

محیط قرار می گیرند که در این بین وزش باد از اهمیت باالی برخوردار است.  مساله تاثیر باد بر نحوه عملکرد برج های خنک 

نوع برج ها به یکی از زمینه های تحقیقاتی در مورد آنها مبدل شده است. با پیشرفت های که  کن تقریبا از زمان استفاده از این

در زمینه نرم افزار کامپیوتر و علم دینامیک سیاالت انجام گرفته است این تحقیق با استفاده از امکانات جدید همچنان در حال 

 1ه سعی در مدل سازی دقیق شرایط کاری برج های هلرادمه است. کار حاضر ضمن رفع نواقصی که در گذشته موجود بود

داشته و نتایج کار موید این مطلب است در ادامه به بخشی از تحقیقات که در زمینه برج خنک کن انجام شده می پردازیم.  از 

 دالیل طرح موضوع  واهمیت آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 ی  خشکهزینه باالی ساخت یک برج جریان طبیع -1

 مشکل افت راندمان در برج های نیروگاههای مختلف -2

 هزینه ریالی باال ناشی از این افت راندمان -3

نیاز به باز نگری در موقیعت برج های خنک کن در نیروگاهها ی در دست ساخت با توجه به موقیعت موثر بر راندمان برج  -4

 ها.

کارها به صورت محاسبات  نیقرار داده اند. ا یبرج خنک کن را مورد بررس ییکارا یباد بر رو ریتاث یاریدر گذشته افراد بس

از برج  خنک  یمدل واقع کی ی، به بررس(Preez and  Kroger, 1995)و کروگر  زیانجام گرفته اند. پر یعمل شاتیو آزما یعدد

 وزدیکه باد م یزمان افتندیالعه کردند و دربرج خنک کن مط یها اثرات باد را بر روپرداختند آن یکن با استفاده از مدل تجرب

منظور از باد شکن جهت کاهش اثرات باد در مدل خود  نیبرج خنک کن است. به هم یبرا یاز حالت عاد ترنییپا یدفع حرارت

، (Kapas, 2003) .  کاپاس انندانتقال حرارت از برج کامالً مشهود بود به ثبت رس یاستفاده کردند و اثرات ان را که بر رو

تغییرات اختالف دمای میانگین آب خروجی از برج نسبت به حالت مکش طبیعی را با استفاده از نتایج بدست آمده برای 

سرعتهای مختلف وزش باد را مورد بررسی قرار داد. مدل کاپاس از این ویژگی برخوردار بود که می توانست توزیع فشار 

اتورها و به موازات سطح زمین عبور می کند نشان دهد. در این مدل، هوا بعنوان گاز استاتیک را در صفحه های که از وسط رادی

داخل و  یهاانیخود  جر یدر مدل ساز نیاید هآل تراکم ناپذیر که چگالی آن فقط تابع دماست فرض شده است. او همچن

در درون و پشت برج خنک کن  یرخشچ یهاانیجر جادیا لیبرد که دل یمسئله پ نیکرد و به ا یساز هیاطراف برج را شب

دو برج خنک کن خشک دنبال هم )در  ،(Zhai and Fu, 2006)  و فو یی. ژاباشدیمختلف م یهاوزش باد در سرعت دهیپد

استاندارد و جریان مغشوش بررسی کردند. هر دو روش عددی و تجربی برای بهینه سازی روش های  k-Ɛامتداد باد( را با روش 

بکار گرفته شد. نتایج نشان داد که نصب دیوارهای بادشکن بطوری که در قسمت کناری برجهای  کنیوار بادشاستفاده از د

خنک کن بصورت عمود بر جهت وزش باد قرار گیرند، روش مؤثری در بهبود عملکرد بر جها می باشد. اینکار می تواند 
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به  یبه روش تجرب (Madad-Nia et al, 2008)  انو همکار ایاز ظرفیت سرمایشی کاهش یافته را بازیابی کند. مدد ن %50حدود

هوا به برج را  انیجر ،یعرض یکه بادها دندیرس جهینت نیکن پرداختند و به اخنک  یهابرج یبر رو یعرض یباد ها یبررس

 روگاهیراندمان ناز افت عملکرد برج خنک کن و  یریمهم جهت جلوگ یباد شکن را عامل واریو د دهدیخود قرار م ریتحت تأث

را با مدل در  جیکرده و نتا یبرج خنک کن مدل ساز یباد را بر رو انیجر (Dua and  Beyersb, 2010)  رسیدانستند. دو و ب

و  انگیبه حالت مدل در تونل باد دارد.  یکینزد جیشده نتا یساز هیکه مدل شب دندیرس جهینت نیکردند و به ا سهیتونل باد مقا

برج خنک کن  یمهم در طراح یهاعامل یکیکردند و باد را  یساز هیبرج خنک کن را شب (Yang et al, 2013) همکاران

از دودکش در داخل  یخروج یوزش باد استفاده از دودها یاز اثرات منف یریجلوگ یها براآن یشنهادیدانستند و راه حل پ

دودکش  کیکرده و  یسازبرج خنک کن مدل یر رواثرات وزش باد را ب (Goodarzi, 2010)  یبرج خنک کن بود. گودرز

که عملکرد انتقال حرارت برج خنک کن با  دندیرس جهینت نیکرد و به ا یساز هیباد در داخل برج شب یجهت کاهش اثرات منف

 (Goodarzi and Ramezanpour, 2014) و رمضان پور ی. گودرزابدییم شیافزا هیمتر بر ثان 10در سرعت باد  % 9عمل تا   نیا

برج  لکردکه عم دندیرس جهینت نیکردند و به ا یساز هیشب یساده و مدل هذلول یا رهیخنک کن خشک را در مدل دا یهابرج

 و قره جانلو یزدیساده است. صباغ  یا رهیباد بهتر از سطح مقطع دا یهاانیدر جهت جر یخنک کن با سطح مقطع هذلول

 ینامطلوب وزش باد قرار م ریبرجهای خنک کن خشک را که به شدت تحت تأثعملکرد  (1393،قره جانلوو  یزدیصباغ )

آن در هنگام وزش  یبازده شیبرج و افزا ودکشد یبرای کاهش اثر انسداد دهانه خروج ق،یتحق نیگرفت مطالعه کردند. در ا

شده در  شنهادیپ زاتیصب تجهدهد که درصورت ن یمدلسازی نشان م جیشده است. . نتا شنهادیدر باالی برج پ یزاتیباد، تجه

 بهبوددرصد نسبت به حالت معمول  6/12تا  9 زانیبرج را به م ییاز دهانه باال یهوای خروج انیجر یتوان دب یباالی برج، م

 ،یعدد یساز هیبا شب (1384و همکاران،  انیمیعظ)  و همکاران انیمیبرج شد.  عظ ییکارا شیباعث افزا جهیو در نت دیبخش

کاهش راندمان برج را وزش باد  یاصل لیاز دال یکیبرج خنک کن خشک مطالعه کردند. آنها  کی یزش باد را بر روو راتیتاث

 عیباد هستند و بر هم زدن توز انیکه در معرض جر یها سکتور یآب در گردش برا یدب شیچون افزا یکردند و راهکارها انیب

 کند. یریاز افت عملکرد برج جلوگ یودتواند تا حد یکردند، که م شنهادیآب در مبدل ها  پ
 

 فرض ها،  معادالت حاکم و مدل -2

در این پژوهش از حل کننده تفکیکی برای حل معادالت استفاده شده و روش جداسازی کلیه معادالت آپ ویند مرتبه  دو    

 .تبرای ارتباط فشار و سرعت استفاده شده اس سیمپل  . در این پژوهش از الگوریتم. باشدمی

 

 معادالت حاکم 1-2

استاندارداستفاده می شود. معادالت رینولدز به   k-εجریان درون برج سه بعدی متالطم می باشد که از مدل دو معادله ای    

 صورت زیر می باشد. 

(1)  

   
i j

i
j i

j i j

v p
pv pv pv g p p

X X X


  
     

  

/ / 

 همچنین برای معادله انرژی می توان نوشت :     
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(2)  j i

j i

T T
pv pv T

X X

 
 

 

/ 

 

عبارات مومنتوم و معادله انرژی ظاهر می شوند در حقیقت  جمالت مربوط به پخش  و  که در معادله 

مومنتوم و حرارت به وسیله اغتشاش هستند. یک مدل پارامتر فشرده  برای یک المان تبادل حرارت مانند کندانسور در انسیس 

ع مرز رادیاتور این امکان را می دهد که ضرایب افت فشار و انتقال  حرارت بعنوان تابعی از سرعت عمود بکار گرفته می شود. نو

بر رادیاتور اعمال شوند. یک رادیاتور به صورت یک ضخامت بی نهایت نازک در نظر گرفته می شود. و افت فشار آن متناسب با  

اید  از داده های تجربی جایگزین کرد. در  واقع افت فشار با مولفه هد دینامیکی سیال فرض می شود  که ضریب افت آن را ب

 سرعت عمود بر رادیاتور ، بصورت  زیر تغییر می کند.

(3) 
Lp K v   21

2
 

 

ر بدست می شار حرارتی منتقل شده از رادیاتور به سیال محیط از رابطه زی"q ضریب افت بی بعد استچگالی سیال و  ρکه 

 آید.

(4)  air d extq h T T / /

, 

 ضریب انتقال حرارت جابجایی است. hدمای مرجع  مایع و   و  دمای جریان پایین دست مبدل حرارتی )رادیاتور(

 

 مدل و تعیین شرایط مرزی 2-2

برج خنک کن مدل سازی شده و شبکه   Ansys modelingو  Catiaبرای شبیه سازی مورد نظر ابتدا در محیط نرم افزار   

آمده است و در شکل های  (1انجام می شود. ابعاد هندسی برج در جدول )  Ansys meshingبندی مورد استفاده در محیط

 برج خنک کن بدون دیوار و  همراه دیوارهای  بادشکن به صورت متقارن قابل مشاهده است. (3تا 1)

 

 اد هندسی برج خنک کن خشکابع. (1جدول )
 ابعاد )متر( برج خنک کن خشک

 100 قطر پایین برج

 60 قطر باال برج

 15 ارتفاع دلتا ها

 120 ارتفاع برج

 20 طول یوار بادشکن

 15 ارتفاع دیوار بادشکن
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 نیم مدل برج خنک کن خشک بدون دیوار بادشکن  .(1شکل)

 

 
 و دیوار باد شکننیم مدل برج خنک کن با د  .(2شکل)
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 برج متقارن به همراه چهار دیوار باد شکن .(3شکل)

 

فضای محاسباتی مانند یک مکعب مستطیلی بزرگ می باشد که کل برج را احاطه میکند این فضا باید به قدری بزرگ باشد تا 

 4نکند ابعاد مورد نظر در شکل )  بتواند جریان های بعد از برج را کامال توسعه یافته کرده و نتایج حل عددی را دچار مشکل

(آمده است. جهت کم کردن حجم و زمان محاسبه شبیه سازی،  برج خنک کن و فضای اطراف آنرا به صورت نیمه مدل سازی 

 نوع شبکه بندی قابل نمایش است. 5می شود. در شکل 

 

 

 
 فضای محاسباتی .(4شکل )
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 شبکه بندی اطراف برج خنک کن .(5شکل )

 

بوده و  V=Vcwهای سرعت در جهت جریان مساوی سرعت وزش باد مؤلفه دی از شرط مرزی سرعت استفاده می شود.در ورو

مدل کردن  یباشد که برا یم میثابت و دا یاتمسفر یمرز هیباد در ال انیو جر ʋ=0و  w=0ها مساوی صفر هستند دیگر مؤلفه

در نظر گرفته  5رابطه  ورتسرعت وزش باد بص لیپروف نیاست که ا ازین یاتمسفر یمرز هیال افتهیتوسعه  لیپروف کیآن به 

 ،(Zhai and Fu, 2006)  شده است

(5)   CW ref ref refV V Z Z Z m 
0.2

/ , 10 

برج(  ودیوار های باد شکن. در این  زمین، جداره )پوسته :شرط مرزی عدم لغزش دیوار برای مرزهای جامد بکار رفته عبارتند از

شود. برج خنک کن و فضای های مجاور سطح از تابع استاندارد دیوار استفاده میدر اولین گره kو  ε عت صفر و مقادیرشرط سر

در مورد  اطراف آنرا به صورت نیمه مدل سازی می کنیم در این صورت سه ضلع فضای محاسباتی شرط مرزی تقارن است.

  مبدل های حراراتی کنار برج بهترین شرط مرزی استفاده شده، شرط مرزی رادیاتور است. 

 

  نتایج -3

 شرایط برج در حالت بدون دیوار باد شکن 1-3

( نشان داده شده است.  8تا  6های) های سرعت برای حالتی که برج بدون دیوار بادشکن درنظر گرفته شده در شکلمولفه   

ها از یک طرف مورد حمله باد قرار گرفته و در طرف مقابل در ناحیه جدایش کنید مبدل(مالحظه می 6ور که در شکل )همانط

باشد سرعت باالی آید قسمت کناری میترین قسمت برج در هنگام وزش باد به حساب میاند. بخش اول که بحرانیواقع شده

-شود. در سرعتقه عملکرد مناسبی نداشته باشند و باعث افت راندمان برج میجریان هوا باعث گردیده تا مبدل ها در این منط

های برج از این ناحیه خارج شود به علت افت فشار در کنارهای باالتر مقدار دبی جرمی هوا که از قسمت جلویی وارد برج می

که در معرض وزش باد قرار دارند با  هایی هستندزند. بخش دوم  مبدلشود و تقارن هوای ورودی به برج را به هم میمی

ها فشار باال می رود که این امر باعث افزایش دبی جرمی هوای ورودی به داخل برج از این ناحیه افزایش سرعت در  این مبدل

باشد، این بخش در قسمت جدایش جریان قرار گرفته است با افزایش سرعت وزش شود. بخش سوم قسمت پشتی برج میمی
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هایی که در اثر اختالف فشار در درون برج یابد. در اثر افزایش سرعت باد، گردابهجریان گردابی پشت برج افزایش میباد شدت 

کند به طوری های کناری کشیده شده و عملکرد مبدل را دچار اخالل میآید با افزایش سرعت باد به سمت مبدلبه وجود می

 شود. رج از ناحیه کنار به بیرون برج میکه این گردابه باعث خروج جریان گرم داخل ب

 

 
 =m/s 15vبردارهای سرعت در مبدل های کناری  .(6شکل)

 

ها به طرف مرکز برج که جریان گذرنده از مبدلباشد. هنگامینکته حائز اهمیت دیگر، بررسی جریان خروجی از دهانه برج می

گیرد.  هر چه جریان دارای مومنتوم باالتری ز برج سرعت میکند به علت اختالف چگالی به سمت دهانه خروجی احرکت می

آید و بخشی از دودکش برج و دهانه خروجی را دچار باشد از همان سمت دچار جدایش شده و پدیده الیه مرزی به وجود می

در این ناحیه  رسد و(. جریان هوای گرم پس از طی مسیر پایه و بخش ثابت دودکش به دهانه برج می7کند. )شکل خفگی می

با جریان باد در حال گذر از سطح دهانه خروجی برخورد کرده و دچار انحراف مسیر، خنک شدن توسط هوای نفوذی اطراف و 

بر سر برج است که باعث افت  2پوشانیشود. این پدیده عامل همافزایش سرعت خروجی به دلیل کاهش سطح مقطع جریان می

 (.8شود. شکل)گرم از داخل برج می راندمان برج و کاهش تخلیه هوای

 
 .=m/s 15 vبردارهای سرعت و ناحیه خفگی در برج ،  .(7شکل)

 

                                                           
2 Wind cover 
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 .=m/s10 vهم پوشانی درخروجی برج  ،  .(8شکل)

 

های برج کاهش یافته و از آن به بعد روند رو به افزایش باشد و تا میانهدر ناحیه ورود به برج، فشار در حدود فشار اتمسفر می

( توزیع فشار در  9رسد. در نمودارهای شکل )ارد وسرانجام در ناحیه خروج هوای گرم خروجی باز به فشار اتمسفر مید

( 10کنید. برای آنکه وضعیت دهانه خروجی کامال مشخص شود در نمودار شکل)راستایی محور عمودی برج را مشاهده می

از برج نشان داده شده است. در این نمودار در راستای وزش باد فشار باال متری  120توزیع فشار در راستای وزش باد در ارتفاع 

می رود و با نزدیک شدن به دهانه خروجی  به علت خروج هوای گرم از برج به طور ناگهانی کاهش می یابد، این کاهش فشار 

 خود عاملی برای نفوذ هوا از دهانه دودکش به داخل برج می باشد.

 
 .m/s 5=vر در راستای محور عمودی برج توزیع فشا .(9شکل)
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 متری. 120نمودار توزیع فشار در دهانه برج در ارتفاع  .(10شکل )

در حالتی که سرعت وزش باد پایین است توزیع دما در داخل و اطراف برج متقارن و در خروجی از دهانه برج دارای انحنای 

ها در درون برج  این تقارن به هم ریختن میدان جریان و تشکیل گردابه باشد. اما با افزایش سرعت وزش باد به علتکمتر می

تر شدن سطح مقطع پوشانی و کوچکرود . در دهانه باالی برج با افزایش سرعت باد، به دلیل پدیده همدر پایه برج از بین می

 (11آید. در شکل)رآیی برج کاهش میعبوری از دودکش برج، انتقال حرارت کمتری با محیط اطراف انجام گرفته و در عمل کا

 این پدیده قابل مشاهده است.

 

 
 .=m/s  15vتوزیع دما در سرعت باد .(11شکل)
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 . بررسی دیوار بادشکن در کنار برج2-3

توان با استفاده از کن خشک در هنگام افزایش وزش باد میطبق تحقیقات به عمل آمده برای افزایش راندمان برج خنک    

های بادشکن افت راندمان به وجود آمده را تا حد مناسبی جبران کرد. در صورت استفاده از دیوار بادشکن هنگامی که هدیوار

های کناری دیگر رود و دبی جرمی ورودی هوا از ناحیه مبدلهای کناری برج از بین میمماسی مبدل وزش باد باال باشد سرعت

هایی به وجود آمده ناشی از در مورد استفاده از دیوار بادشکن این است که گردابه (. مزیت اساسی12کند شکل)افت پیدا نمی

 (13اختالف فشار استاتیکی در داخل برج ، در صورت استفاده از دیوار باد شکن از بین می رود. )شکل

 

 
 بردارهای سرعت دربرج با دو دیوار بادشکن .(12شکل )

 

 
 .m/s 15=vدو دیوار بادشکنبردارهای سرعت در برج با  .(13شکل)
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در صورت استفاده از دیوار بادشکن خفگی به وجود آمده در دودکش برج که ناشی از پیچش جریان هوای ورودی  و نامتقارن 

رودو هم چنین در صورت استفاده از دیوار بادشکن سرعت خروجی هوای گرم از دهانه باشد از بین میبودن دبی هوا  به برج می

(این دو پدیده قابل  14شود. شکل) پوشانی سر برج مییابد و تا حدی باعث جلوگیری از همط اطراف افزایش میبرج به محی

 باشد.مشاهده می

 

 .m/s 15 =vبردارهای سرعت با چهار دیوار بادشکن .(14شکل )

 

( سرعت 15ون دیوار )شکلکنید، در حالت بدهمانطور که در نمودارهای مربوط به هوای گرم خروجی از برج  مشاهده می

متر سرعت هوای  40باشد اما بعد از ارتفاع های باد مختلف یکسان میمتری در سرعت 40هوای گرم از دهانه برج تا ارتفاع 

شود. اما هوای گرم با سرعت کمی از برج خارج می 15 یابد تا حدی که در سرعت باد گرم خروجی با افزایش باد کاهش می

کنید سرعت هوای گرم خروجی ( و  مالحظه می 16صورت استفاده از دیوار بادشکن همانطور که در نمودارهای شکل)  در

باشد اما با افزایش ارتفاع به سمت دهانه خروجی سه پدیده مهم در متر تقریبا یکسان می 40همانند برج بدون دیوار تا ارتفاع 

 رتند از: دهد که عباهوای گرم خروجی از برج رخ می

 باشد.سرعت  هوای گرم خروجی از حالت بدون دیوار بیشتر می .1

متری از پایه برج به سمت دهانه خروجی بر خالف برج بدون بادشکن هوای گرم خروجی با یک  40بعد از ارتفاع  .2

 شود.سرعت ثابت از برج خارج می

 یابد.با افزایش وزش باد سرعت هوای گرم از دهانه برج افزایش می .3
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 نمودار تغییرات سرعت در راستای محور عمودی برج در حالت بدون دیوار بادشکن. .(15شکل )

 

 
 تغییرات سرعت در راستای محور عمودی برج در حالت چهار دیوار بادشکن. .(16شکل )

دشکن میزان دفع یابد اما در صورت استفاده از دیوار باکن کاهش میبا افزایش سرعت باد، میزان دفع حرارت  به برج خنک

شود. با استفاده از دیوار بادشکن چهارتایی این افزایش نسبت به حالت دیوار بادشکن ( جبران می17حرارت مطابق شکل) 

کن دارد، به طوری که اگر آب خروجی دوتایی باالتر است. میزان خال کندانسور رابطه مستقیم با دمای آب خروجی از برج خنک

کند و باعث کاهش کارآیی توربین و افت راندمان باالتری وارد کندانسور شود خال به شدت افت می کن با دمایاز برج خنک

 های مختلف نشان داده شده است.( دمای آب خروجی از برج در حالت18شود. در نمودار شکل) نیروگاه می
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 نمودار دفع حرارت از برج هنگام وزش باد .(17شکل )

 

 
 (.ی آب خروجی از برج)دما نمودار .(18شکل) 

 

 . نتیجه گیری4

در این تحقیق ابتدا یک شبکه بندی مناسب برای هندسه پیچیده برج خنک کن خشک انتخاب شده است.سپس با استفاده    

از روش حجم محدود جریان هوا در اطراف و داخل برج خنک کن شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی نشان از آن می 

دهد که با افزایش سرعت وزش باد دفع حرارت از برج خنک کن کاهش یافته و دمای آب خروجی از برج افزایش می یابد. به 

در  .همین علت راهکارهای، که استفاده دیوارهای بادشکن دو تایی و چهار تایی در کنار برج خنک کن می باشد ارایه شده است

 ج زیر برای برج خنک کن به وجود می آید.صورت استفاده از دیوار های بادشکن نتای

 برج  یکنار یدر مبدل ها یرفتن سرعت مماس یناز ب( 1

 داخل برج خنک کن . یرفتن گردابه ها ینب ( از2
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 باد شکن.  یوارهوا به برج خنک کن در صورت استفاده از د یورود یجرم یدب یزانم ( افزایش3

 در دهانه دودکش. یخفگ یهرفتن ناح ینب ( از4

 در دهانه برج خنک کن. یهم پوشان یدهپد ( کاهش5

 گرم از برج . یهوا یسرعت خروج یشافزا( 6

 از برج خنک کن. یآب خروج یدما ( کاهش7

  دفع حرارت از برج خنک کن. ( افزایش8
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