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چکیده :یکی از روشهای افزایش کارایی برجهای هلر برای شرایطی که دمای محیط زیاد است ،استفاده از هواکش برای افـزایش انتاـال
گرماست .در این مااله با استفاده از کد تجاری فلوئنت ،شرایط کارکرد واقعی برج در دمای زیاد با هواکش و بدون هواکش شبیهسازی شد.
شبیهسازی برج در دماهای مختلف محیط و اثر هواکش بهصورت عددی و افزایش توان توربین و کارایی نیروگاه با اسـتفاده از نـرمافـزار
جیپرامز بررسی شد .نرخ انتاال گرما ،اختالف دمای آب خروجی و ورودی به رادیاتور و در نتیجه افت فشار در چگالنده افزایش یافتـه و
سبب بهبود کارایی نیروگاه میشود .در دمای محیط  ، ۹۷۰ Kتوان هر واحد از نیروگاه حدود ۱ MWو توان کل آن حدود ۰۱ MWنسـبت
به حالت بدون هواکش افزایش یافت .تحلیل اقتصادی این مااله سرمایهگذاری حداکثر ۱۵۵ IRRمیلیارد با بازگشت سـرمایه  ۷/2سـال تـا
 ۷۹/۰سال را نشان میدهد .بر پایۀ خرید قیمت برق تضمینی برابر با  0۵۵۵IRRبهازای هر کیلووات ساعت ،قیمت مصوب خرید برق منشأ
تجدیدپذیر در سال  ،۷۹۳۰برگشت سرمایۀ راهکار ارائهشده برابر یک سال و چهار ماه پیشبینی میشود.

واژههای کلیدی:
* نویسندۀ مسئول

برج خنککننده خشک ،جابهجایی طبیعی ،هواکش ،مطالعۀ عددی ،دینامیک سیاالت محاسباتی.
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به حال ارائ ه ش ده اس ت .یک ی از روشه ای اف زایش ک ارایی ب رج

 .۷مادمه و هدف
از بنیادیترین مفاهیم ترمودینامیک آن است که هر چرخۀ قدرت بای د
از یک منبع گرم ،گرما جذب و به یک منبع سرد گرما دفع کند تا بتواند
کاری متناسب با اختالف مبادالت گرمایی این دو منب ع تحوی ل ده د.
بنابراین همواره در این چرخهها نیاز به حضور واحدی برای دفع گرما
با ارزش گرمایی پایین وجود دارد .در بیشتر نیروگاهها این دف ع گرم ا

خنککنندۀ خشک برای شرایطی که دمای محیط زیاد است ،استفاده از
پاشش آب برای خنک کردن جریان هوای ورودی به مبدل اس ت .آب
از پاشندههای مخصوصی پاشیده شده و هوای عبوری از میان قطرههای
کوچک آب ،خنک شده و وارد مبدل میگردد و دمای آب خروجی از
برج را کاهش میدهد.

بهکمک برجهای خنککن صورت میگیرد .کاهش کارایی در برجهای
خنک کن بهط ور محسوس ی باع

ک اهش ک ار خروج ی از ت وربین

میشود .چون کاهش کارایی در برجها بهمعنای کاهش در نرخ جری ان
شارۀ چگالیدهشده یا افزایش دم ای آب خروج ی از آن اس ت ک ه در
نهایت منجر به کاهش توان دریافتی از توربین میشود.
از میان برجهای خن ککنن ده ،مه مت رین خصوص یت ب رجه ای
خنککنندۀ خشک ،پایین بودن آب مص رفی آنهاس ت .ب ا توج ه ب ه
مش کل کمب ود آب در ای ران و مص رف زی اد آن در س امانهه ای
خنککنندهتر ،بهکارگیری ب رجه ای خن ککنن دۀ خش ک در راس تای
صرفهجویی در مصرف و همچنین کاهش آلودگی منابع آبی بسیار مفید
است .همچنین از معایب مهم برجهای خنککنندۀ خشک طبیعی ،تأثیر
دمای محیط و سرعت باد است که استفاده از آنها را مح دود س اخته
است .بنابراین با توجه به گرمسیر بودن اغلب من اط ای ران م یتوان د
مشکالتی را در تابستان ایجاد کند .در نتیجه هرگون ه اص ال س امانۀ
خنککننده که تولی د ب ر در ط ول روزه ای گ رم را اف زایش ده د،
باارزش است.
در پژوهش حاضر نیز روزه ای گ رم س ال ک ه ب رج خن کک ن
بهخوبی کارایی ندارد ،مد نظر است و برای رفع این مش کل گذاش تن
هواکش در باالی برج خنککن بهعنوان راهکار ارائه ش ده اس ت .اث ر
هواکش مکشی در باالی برجخنککن نیروگاه شهید منتظ ری اص فهان
برای شرایطی که دمای محیط  42 0Cاست ،بهصورت ع ددی بررس ی
شده و اثر افزایش کارایی برج بر افزایش توان توربین و کارایی نیروگاه
نیز توسط نرمافزار جیپرامز  1بررسی شده است.
در شرایط فعلی ،طب شکل ( -1الف) در دمای محیط  42 0Cآب
با دمای 05 0Cتا 05 0Cوارد برج شده و با دمای 45 0Cتا 05 0Cاز
برج خارج میشود ،درحالیکه سرعت میانگین هوای خروجی از برج
 0متر بر ثانیه است .هدف این است که با گذاشتن هواکش در باالی
برج طب شکل ( -1ب) با افزایش سرعت میانگین خروجی از برج،
دمای آب خروجی از برج به 35 0Cتا  45 0Cبرسد.
روش های زیادی برای از بین بردن اثر دمای محیط و وزش باد ت ا
1. gPROMS

شکل ( :)۷الف .نمایی از برج در شرایط فعلی ،ب .با گذاشتن هواکش

یانگ در سال  ،[1] 1790واتارو و همک اران در س ال ،[2] 1711
والزیک در سال  ،[3] 1773حسن و سیرن در سال  ،[4] 2554چ ن و
همکاران در سال  ،[5] 2554غالمی و احمدیکیا در س ال ،]6[ 2551
جوادی و همکاران در سال  ،[7] 2515اثر پاشش آب روی عملکرد برج
خنککنندۀ طبیعی را بهصورت عددی و تحلیلی مورد مطالعه قرار دادند
و نشان دادند که با افزایش نرخ جریان آب پاششی ،دمای آب خروجی
از رادیاتور و دمای هوای خروجی از برج به میزان قابل توجهی کاهش
مییابد.
احمدیکیا و جلیلزاده در سال  ،]8[ 2515رطوب ت نس بی ه وای
خروجی بعد از پاشش آب در نرخ جری ان ه ای مختل ف روی مب دل
گرمایی و اثر سه پارامتر مؤثر (قطر قطرهها ،سرعت قطرهها ،نرخ جریان
آب پاششی) را با استفاده از روشهای تحلیلی و عددی بررسی و بیان

 15نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
کردند که افزایش قطر قطرهها در محدودۀ  1تا  15میکرومتر تأثیر چندانی

دادند که برآیند اثرها ،کارایی گرمایی برجها را به میزان قاب ل ت وجهی

روی میزان انتقال گرما نداشته است ،اما در قطرهای بزرگتر با افزایش

افزایش میدهد.

سرعت ،میزان انتقال گرما افزایش مییابد.

 .۷نیروگاه مورد مطالعه

یوان و همکاران در سال  ،[9] 2510از یک مدل ع ددی اول ری-
الگرانژی 1سهبعدی استفاده کردند و خنککاری هوای ورودی به برج
خنککن با یک نازل مخروط توخالی برای پاشش آب شبیهسازی و اثر
پاشش آب در زاویههای  15 ،05و  115درجه را بررسی و بیان کردند که
زاویه پاشش آب تأثیری در نتیجه نخواهد داشت.
برخی مطالعههایی که در زمینه تأثیر باد روی عملک رد ب رجه ای
خنککن با جریان طبیعی انجام شده و همچنین راهحلهایی ک ه ب رای
بهبود عملکرد آنها صورت گرفته و یا پیش نهاد ش ده را م یت وان ب ه
اندازهگیریهای تجربی بر روی یک نمونۀ کامل (برج واقعی) ،آزمونهای
انجامشده در تونل باد و در نهایت ،شبیهسازیهای عددی تقسیمبن دی
کرد.
برای بهبود عملکرد برجها در حین وزش باد ،شبیهسازیهایی نیز

نیروگاه مورد مطالعه ،نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان است که در
شمال اصفهان در زمینی به وسعت  2/2میلیون متر مربع اح دا

است .نیروگاه دارای تعداد  1واحد  255مگاواتی دارد که ظرفیت ک ل
آن یکهزار و ششصد مگاوات می شود .اولین واحد آن در سال 1303
و هشتمین واحد آن در سال  1391راهان دازی و ب ه ش بکۀ سراس ری
متصل شده است .از ویژگیهای بارز ای ن نیروگ اه اس تفاده از س امانۀ
برجهای خنککنندۀ خشک هلر 2است که مص رف آب نیروگ اه را ب ه
حداقل رسانده است .نوع سوخت آن گاز طبیع ی اس ت .آب مص رفی
نیروگاه توسط شرکت آب و فاضالب اصفهان تأمین میش ود .ج دول
( )1مشخصات این نیروگاه را نشان میدهد.
جدول ( :)۷مشخصات نیروگاه شهید محمد منتظری  -اصفهان
اجزای نیروگاه

مدل و اندازه

با در نظر گرفتن دیواره هایی با اندازه ،تعداد و آرایش مختلف در اطراف

ارتفاع از سطح دریا

 1075متر

برج انجام شده است .در سال  2510چن و همکاران ] ،[10با شبیهسازی

قطر پایین برج

 157متر

ارتفاع برج

 125متر

قطر گلوگاه برج

 02متر

عددی و تجربی اثر بادشکنها را بررسی کردند.
یزدی و قرهجانلو در سال  ،[11] 2510نصب حلقۀ کجشونده در

3

تاج برج خنککن را برای کاهش انسداد خروج هوا از باالی آن در

نوع دلتاها

فورگو

تعداد دلتاها

125

هنگام وزش باد پیشنهاد کردند.

ارتفاع دلتاها

 10متر

زاویه دلتاها

 05درجه

مکانیک و همکاران در سال  ،[12] 2551چه ار ب رج را در کن ار ه م
بهصورت مربع و لوزی در جهت وزش باد شبیهسازی کردند و در نهای ت
به این نتیجه رسیدند که کارایی برجه ا در حال ت مربع ی بهت ر از حال ت
لوزی است .در سال  ،2513غضنفری ] [13نشان داد هنگامی ک ه  4ب رج
بهصورت مربعی در کنار هم قرار میگیرند ،فاصلۀ آنها از یکدیگر بای د از

ش ده

تعداد بخشها

0

توان تولیدی

 1واحد  255مگاواتی

نوع برجها

هلر

تعداد برجها

 1عدد در دو فاز

نوع سوخت

گاز طبیعی

 1/0برابر قطر پایین یا دو برابر قطر دهانۀ خروجی برجها بیش تر باش د .در

از مبدل گرمایی فورگو در برجه ای خن ککنن دۀ نیروگ اه ش هید

سال  2510باقری و نیکخو ] ،[14به این نتیجه رسیدند که در آرای ش کن ار

منتظری استفاده شده است .این مبدل دارای  245لوله با دو گذر 4است

هم برجها کارایی آنها بیشتر از وقتی است که پشتسرهم قرار دارند.

که در  0ردیف قرار دارند .از ق رار گ رفتن دو مب دل فورگ و در کن ار

در سال  ،2513یانگ و همکاران ] [15چه ار ب رج  005مگ اوات

یکدیگر یک دلتا 0تشکیل میشود .زاویۀ بین دو مبدل میتوان د  45ت ا

خنک کنندۀ خشک غیرمستقیم نیروگاه را با گاز خروجی جوشاننده ب ا

 05درجه باشد .ب رای تنظ یم جری ان ه وای عب وری از روی مب دل از

استفاده از شبیهسازیهای عددی به کمک نرمافزار تجاری فلوئنت مطالعه

دریچههای کرکره 0مانند استفاده میشود.

کردند ،اما در نهایت نتیجه گرفتند که کارایی بهصورت ان د اف زایش
مییابد.

مشخصات یک ستون مبدل فورگو با توجه به شکل ( )2به شر
جدول ( )2است.

جهانگیری و گلنشان در سال  ،[16] 2557اثر بادشکن و تزری دود
اگزوز بهصورت همزمان را در هنگام وزش باد بررسی کردند و نش ان

1. Eulerian-Lagrangian

2. Heller
3. Forgo
4. Pass
5. Delta
6. Louver
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جدول ( :)2مشخصات یک ستون مبدل فورگو
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توسط ترانس واحد تبدیل به  235 kVشده و برای انتق ال ب ه ش بکه

اجزای مبدل

اندازهها

وارد پست شمال می گردد .بخار خروجی توربین فشار ضعیف نی ز در

ارتفاع

 10متر

عرض

 2/4متر

چگالنده با آب خنک تهیهشده از برج خنککن مخلوط و به آب تبدیل

سطح جلویی یا سطح مبدل در مقابل جریان هوا

 34/0مترمربع

عم در جهت جریان هوا

 105میلیمتر

قطر داخلی لولهها

 1/19سانتیمتر

قطر خارجی لولهها

 2/01سانتیمتر

میشود و بار دیگر مسیر را طی میکند.

شکل ( :)2مبدل گرمایی فورگو (اندازهها برحسب میلیمتر)
شکل ( :)۹چرخۀ نیروگاه شهید محمد منتظری

شکل ( )3چرخۀ نیروگاه را نمایش میدهد .طب ای ن ش کل ،آب
مقطر با دمای  01 0Cوارد پمپ چگالنده شده تا  19/0جو تحت فشار
قرار میگیرد .پس از عبور از مبدل گرمایی فشار ضعیف ،آب واردشده
توسط بخار زیرکششده از توربین تا دمای  109 0Cگرم میشود .آب
خروجی از مبدلهای گرمایی تحت فرایند گ اززدایی ق رار م یگی رد.
سپس توسط پمپهای دیگ بخار تحت فشار  255جو قرار میگیرد و
به مبدلهای فشار قوی هدایت میشود.
در مبدلهای گرمایی فشار قوی آب وارد ش ده ت ا  240 0Cگ رم
شده و با جذب گرمای دود خروجی از دیگ بخار به دم ای 325 0C
میرسد .در دیگ بخار پس از ورود آب به لولههای دیوارهای و انتقال
گرما از طری مشعلها  ،بخار آن جدا میشود و به مبدلهای گرم ایی
هدایت میگردد و تا  045 0Cگرم میشود .بخار خش ک خروج ی از
دیگ بخار با فشار  135جو و در دم ای  045 0Cوارد ت وربین فش ار
قوی می شود .بخار خروجی از توربین فشار قوی ب ار دیگ ر در دی گ
بخار تا  045 0Cگرم شده و ب ا فش ار  24/0ج و وارد ت وربین فش ار
متوسط می گردد و پس از خروج از توربین فشار متوسط وارد ت وربین
فشار ضعیف میشود؛ در طی این فرایند انرژی گرمایی و جنبشی بخار
توسط توربینها به انرژی مک انیکی تب دیل م یش ود .دور ت وربین در

 .2روش حل مسئله
برای بررسی اثر هواکش در برج خنککنن ده ،ابت دا ب رج در ن رماف زار
1

فلوئنت شبیهسازی و سپس با استفاده از نرمافزار جیپرامز کل نیروگاه
مدل سازی شده ،افزایش توان توربین و کارایی نیروگ اه محاس به ش د
(مطاب طر وارۀ شکل .)4
در فلوئنت برای بررسی اثر هواکش احتیاج ب ه اخ تالف فش ار دو
طرف آن است و این اختالف فشار میتواند به صورت یک عدد ثاب ت
یا تابع چندجملهای از مؤلفۀ عمودی س رعت باش د ک ه در ای ن ک ار
بهصورت یک عدد ثابت (در دامنۀ کاری هواکش های صنعتی) در نظر
گرفته شده است .بنابراین فلوئنت نرخ انتقال گرما و س رعت می انگین
خروجی از برج را محاسبه میکند .طب طر وارۀ شکل ( ،)4از مسیر 2
میتوان قدرت هواکش را محاسبه کرد .از مسیر  1مقدار کاهش دم ای
آب خروجی محاسبه شده ،سپس با استفاده از نرمافزار ج یپرام ز ک ه
توسط آن کل نیروگاه مدلسازی شده ،با ج ایگ ذاری مق دار ک اهش
دمای آب خروجی در قسمت چگالنده ،افزایش توان توربین و ک ارایی
نیروگاه محاسبه میشود.

 3555دور بر دقیقه ثابت نگه داشته میشود و گشتاور محور توربین به
ژنراتور منتقل و بر تولید میگردد .بر تولیدی با ولت اژ 10/90 kV
1. Fluent
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الف

شبیهسازی برج توسط

وارد کردنΔp, h, :

نرمافزار فلوئنت
خروجی
انتقال حرارت کل) 𝑄( و

پروفیل سرعت و دما در برج

1

محاسبۀ درجهحرارت آب
خروجی از برج = 𝑄 :
𝑇𝛥𝐶 𝑚

2
محاسبه قدرت هواکش
مورد نیاز
𝑉 ∗ 𝐴 ∗ 𝑝𝛥 = 𝑓𝑊

مدل سازی موازنه جرم و انرژی
تجهیزات نیروگاهی توسط جیپرامز

خروجی :افزایش خالص

قدرت توربین )  (𝑊tو

𝑊net = 𝑊t − 𝑊f

بازده نیروگاه

قدرت نیروگاه:

ب

شکل ( :)4طرحوارۀ استفادهشده در این مطالعه

شکل (( :)۰الف) نمایی از هندسه و (ب) شبکهبندی برج

همان طور که در جدول ( )3مشاهده میشود ،از شرط مرزی فشار
ورودی برای چهار ضلع مکعب استفاده شده اس ت؛ زی را ای ن ش رط

 .۹شبیهسازی برج در فلوئنت

مرزی برای جریانهایی که مقدار سرعت ورودی نامعین است ،بس یار

 .۷. ۹مدل و فرضها

مناسب میباشد و یک ضلع به عن وان جری ان خروج ی و ی ک ض لع

مدل مورد استفاده ،مدل یک برج واقعی در مقیاس صنعتی یعنی ب رج

بهعنوان زمین در نظر گرفته شده است (شکل .)0

خنککن نیروگاه شهید محمد منتظری طب

ش کل ( -0ال ف) اس ت.

بهمنظور ایجاد مدل هندسی و شبکهبندی هندسۀ مورد نظر از نرماف زار
انسیس استفاده شده اس ت .هندس ۀ م ورد نظ ر س هبع دی ب وده و از
شبکهای با کیفیت بسیار باال برای شبیه سازی جریان استفاده شده است.
در شبکهبندی ،سعی بر این است که بهصورت هوشمند تراکم گ رهه ا
در فضای نزدیک برج زیاد و هرچه از برج فاصله گرفته میشود ،تراکم
گرهها کمتر شود .در کل از  755555گره برای شبکهبندی استفاده شده
است (شکل  -0ب) .از تنظیم دق ت مرتب ۀ دوم 1در هم ۀ محاس بات
استفاده شده است و معیار همگرایی بهصورت باقیمان ده 2ب رای هم ۀ
متغیرهای سرعت و جرم 5/551و برای موازنۀ انرژی  5/555551تنظیم

شکل ( :)۱نمایی از شرایط مرزی استفادهشده در شبیهسازی

در خصوص مبدله ای گرم ایی چی دهش ده در اط راف ب رج ،از

شده است.

آنجایی که مدلسازی دقی رادیاتوره ا ب هدلی ل کوچ ک ب ودن ابع اد
رادیاتورها در مقایسه با ابع اد ب رج تقریب ام امک انپ ذیر نیس ت ،م دل
رادیاتور بهترین فرض خواهد بود.
ناحیۀ رادیاتور به عنوان ناحیۀ داخلی تعریف م یش ود ،از قس مت
1. Double Precision
2. Residuals

ش رایط مرزی برای تبدیل آن به ناحیۀ رادیاتور استفاده شد.
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ورودی های آن ضریب افت فشار بوده و ش ار گرم ایی ب ا ف رض
ضریب انتقال حرارت تعیین شده است.
افت فشار رادیاتور از معادلۀ ( )1به دست میآید:

هواکش

=

()1
که در آن،

چگالی سیال،

ضریب اف ت فش ار v ،س رعت ه وای
افت فشار است.

عبوری از رادیاتور و

برای مدل کردن رفتار گرمایی رادیاتور ،باید عبارتی برای ض ریب

شکل ( :)۱نمایی از برج با هواکش

انتقال گرمای جابه جایی ،h ،به عنوان تابعی از سرعت شاره گذرن ده از
روی رادیاتور v ،بیان کرد .برای بهدستآوردن این رابطه ،معادل ۀ ب اال
بهصورت رابطۀ ( )2در نظر گرفته میشود:
)

()2

( =

−

=

دمای جریان پاییندست مبدل گرم ایی (رادی اتور) و
دمای مرجع مایع است h .ضریب انتقال گرمای جابهجایی است.
افت فشار مبدلهای فورگو تابع دبی جرمی ه وا ،زاوی ۀ دلتاه ا و
شرایط فیزیکی است .برای گسستهسازی معادلهها ،برای حالت ب دون

 .2. ۹معادلههای حاکم بر جریان
در حل عددی تمامی جریانها ،فلوئنت از دو معادلۀ پایستگی جرم و
تکانۀ خطی استفاده می کند .معادل ۀ پایس تگی ج رم (اص ل پایس تگی
جریان) که برای همۀ جریانها معتبر است ،در رابط ۀ ( )3آورده ش ده
است ].[17

 2QUICKاستفاده شد.
برای مدلسازی تالطم از مدل

-امگا 3و برای حل معادل هه ا از

روش سیمپل سی  4استفاده شده است.
اثر هواکش در باالی دهانۀ خروج ی ب رج طب

ش کل ( )9ب رای

دماهای محیط  315Kو  ،310Kدمای رادیاتور  331/10Kو اخ تالف
فشار دو طرف هواکش  120 ،155 ،90 ،05و  105پاسکال بررسی شد.
ابعاد برج از پایین به باال برای قسمت پایین ،سطح شیبدار اول ،سطح
شیبدار دوم ،و قسمت گردن برج بهترتیب  22 ،11 ،11 ،19و  95متر و
قطر  01 ،155و  05متر است.

مشخصات شبیهسازی در فلوئنت مطاب جدول ( )3است.
جدول ( :)۹مشخصات شبیهسازی فلوئنت
نرمافزار شبیهسازی

فلوئنت

هندسۀ مدل

برج نیروگاه شهید محمد منتظری در اندازههای واقعی

شرایط مرزی

از یک مکعب به ضلعهای  1555متر که  4وجه اطراف
مکعب فشار ورودی ،وجه پایینی دیوار ،وجه باالیی
فشار خروجی ،برای مبدلهای گرمایی چیدهشده در
اطراف برج از مدل رادیاتور استفاده شده است.

مدلسازی تالطم

k-ω

روش حل

SIMPLE C
755555

تعداد گره

1. Second Order Upwind
2. Quadratic Upwind Interpolation
3. k-ω
4. Simple C

= )⃗ (

()3

هواکش از معادلههای مرتب ۀ دوم 1و در ص ورت وج ود ه واکش از

𝜕
𝜕

معادلۀ تکانۀ خطی تکانه توسط رابطۀ ( )4بیان میشود.
()4

⃗

⃗

)⃗ (

)⃗ (

( ⃗ ⃗) = −

𝜕
𝜕

رادیاتور بهصورت یک چشمۀ گرم ایی در معادل ۀ ان رژی و ی ک
چشمۀ کاهندۀ فشار در معادلههای تکانه مدل شده است.
()0

=
)e t

()0

که

−

(

=

و  hطب مرجع ] ،[12از معادلههای تجربی و تئوری مبدله ای

نوع هلر به دست آمدهاند .این ضریب ها تابع سرعت هوای عب وری از
مبدل گرمایی هستند .ضریب  hبهصورت رابطۀ توانی در ح ل ع ددی
جریان قرار داده شده است.

 .4مدلسازی نیروگاه در جیپرامز
جیپرامز نرمافزاری است که برای مدلسازی نیروگاههای نفت و گ از
به کار میرود .مدل سازی از سه قسمت تعیین متغیرها ،قسمت مدل که
معادله های پیوستگی جرم و انرژی در آن نوشته میشود و قسمتی ک ه
مقدار معلوم عددی متغیرها در آن وارد میشود ،تشکیل شده است .در
این تحقی کل نیروگاه مدل شده است و معادلههای پیوستگی ج رم و
انرژی نوشته شده است و هدف آن بدست آوردن مقدار افزایش ت وان
توربین و کارآیی برج در مکش های مختلف میباشد.

 .۷. 4معرفی روابط و اجزای نیروگاه بخار
معادلههای (انرژی و جرم) حاکم بر هری ک از قطع هه ای موج ود در
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جدول ( :)۰استاالل از شبکهبندی

چرخۀ نیروگاه در جدول ( )4آورده شده است.
چرخۀ نیروگاه از اجزای اصلی جوشاننده ،توربین ه ا ،چگالن ده و

ردیف

تعداد مش

سرعت میانگین خروجی از برج

پمپ و نیز بهمنظور افزایش بازده از اجزای کمکی اجکت ور ،1چگالن دۀ

شبکۀ 1

155555

 2/1متر بر ثانیه

شبکۀ 2

355555

 3متر بر ثانیه

شبکۀ 3

055555

 3/0متر بر ثانیه

مایع خر وجی توربین در تعادل هستند .در نیروگاه شهید منتظری بازده

شبکۀ 4

955555

 4/2متر بر ثانیه

شبکۀ 0

755555

 4/00متر بر ثانیه

جوشاننده برابر  5/72و کیفیت بخار خروجی از ت وربینه ا x= 5/17

شبکۀ 0

115555

 4/9متر بر ثانیه

بخار نشتی ،گرمکن باز 2و گرمکنهای بسته تشکیل شده است .ع الوه
بر آن در مدل فرض شده که توربین ها آیزنتروپیک بوده و فاز بخ ار و

است (جدول  .)0معادله های موازنۀ جرم و ان رژی هری ک از اج زای
چرخۀ نیروگاه گرمایی در جدول ( )0فهرست شده است.
جدول ( :)4شرایط عملیاتی واقعی نیروگاه استفادهشده در مدل جیپرامز
اجزای نیرگاه
جوشاننده

شرایط

میدان توزیع دما در شرایط بدون هواکش در شکل( 1الف) نشان داده
شده است .همان طور که دیده میشود دما در تمامی ناحیۀ ورودی برج
(مبدل گرمایی) افزایش یافت ه و ب ا ی ک توزی ع یکنواخ ت وارد ب رج

0

دمای خروجی045 C

میشود .در ناحیۀ خروجی انتقال گرم ا ب ین ه وای خروج ی ب رج و

فشار خروجی  135جو
توربین

 .۰نتایج

محیط اطراف صورت میگیرد که ای ن ناحی ه الی ۀ برش ی آزاد اس ت.

سهمرحلهای
0

 :HPدمای خروج ی331 C

بیش ترین تغییر دما در هوای داخل برج در نزدیکی دی وار ب رج ح دود

فشار خروجی  21/04جو

0

 1 Cاست .این پدیده بهدلیل عای بودن دیوار و ع دم وج ود انتق ال

 :IPدمای خروجی 101 0C

گرم ا پس از گذر شاره از رادیاتورها ،قابل توجیه است.

فشار خروجی  1/23جو
 :LPدمای خروجی 01 0C

جدول ( :)۱معادالت موازنۀ جرم و انرژی روی تجهیزات مختلف

فشار خروجی  5/152جو

اجزای نیروگاه

پمپ

فشار خروجی  19/0جو

جوشاننده

اجکتور

به حفظ خأل کمک میکند.

چگالندۀ بخار نشتی

بخارهای نشتی را چگالن دۀ  1ب ا ن رخ جری ان

توربین

 4/11و چگالندۀ  2با نرخ جریان  2تن بر ساعت

معادلهها
n

n

−
) )−( −

گرمکنهای فشار قوی

n

t
t

n

n

−

n

آب تا دمای  235 Cدرجه گرم میشود.

چگالنده

n
n

اطالعات تجربی اندازهگیریشده در نیروگاه حاکی است که در دمای

خروجی از برج  4/90 m/sاست.
در ابتدا سعی شده نتیجۀ بهدستآمده از شبیهسازی یک برج در شرایط
نسبی  %20برآورد شود .این شرایط همان شرایط کاری ب رج اس ت .ب رای
بهدستآوردن نتیجهها ابتدا اس تقالل از ش بکه از 100000ت ا 1100000

نشتی

 900000المان مستقل از مش در نظر گرفته شد.
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پمپ

چگالندۀ بخار

t

n

اجکتور

n

−

n

=

n

ee t

e te

جابهجایی طبیعی با دماهای مختلف محیط و فش ار  11/1 kPaو رطوب ت

شبکه بررسی شد ک ه مط اب ب ا ج دول ( )0ش بکهبن دی تش کیلش ده از

n

ee t

محیط برابر با  ،315 Kآب با دمای  05 0Cتا  050Cوارد برج شده و با
دمای  400Cتا  050Cاز برج خارج میشود ،درحالیکه سرعت میانگین

t

(∗
(∗

t

آب تا دمای  109 0Cگرم میشود.
0

=

t

)

تبدیل به مایع میکند.
گرمکنهای فشار ضعیف
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میدان توزیع دما در شرایط با هواکش نیز در شکل ( -1ب) نش ان

انتهای برج در ارتفاع  125متری بهعلت تخلیۀ ه وای گ رم ب ه ج و و

داده شده که در ناحیۀ خروجی از برج انتقال گرما بین هوای خروجی و

کاهش نسبی مساحت مقطع برج ،سرعت شاره افزایش مییابد .ش ایان

محیط اطراف برج بهعلت افزایش مکش در برج گستردهتر شده است.

ذکر است که اندازهگیری های تجربی سرعت خط ی در ب االی ب رج و

الف

K

مدار

نیروگاه نیز همین گسترۀ سرعت متوسط را در فص ل تابس تان

گزارش کردهاند که مبین تواف خوب نتایج شبیهسازی با شرایط واقعی
سرعت در برج میباشد.
در شرایطی که هواکش در باالی برج قرار داشته باشد مطاب شکل
( -7ب) سرعت میانگین داخل برج به حدود  12m/sثانیه میرسد و
سرعت خروجی سیال بیشتر از وقتی است که هواکش وجود ندارد .در
نتیجه افزایش سرعت میانگین خروجی از برج نرخ انتقال گرما افزایش
یافته و دمای آب خروجی از برج ک اهش م ییاب د و در اث ر اف زایش
K

ب

اختالف دمای آب ورودی و خروجی ،توان توربین و کارایی نیروگاه نیز
افزایش مییابد.
الف

شکل ( :)0میدان توزیع دما در برج ،الف .بدون هواکش ،ب .با هواکش

چون نرخ جریان خروجی شاره از برج رابطۀ مستقیمی با س رعت

ب

خروجی از برج دارد ،میتوان سرعت خروجی را بهعن وان معی اری از
حجم شاره عبوری از روی مبدلها قرار داد.
باید توجه داشت که دمای آب خروجی از رادیاتور عمالم یک تابع
چند متغیره از عوامل گوناگون نظیر دمای آب ورودی به رادیاتور ،دمای
محیط و ...است .برای مطالعۀ تغییر پدیدههای مختلف ناش ی از تغیی ر
دمای محیط ،همۀ عوامل مانند دمای رادیاتور را برابر میانگین دمای کاری
آن در نظر گرفته و شبیه سازی برج در دماهای مختلف محیط بررس ی
شده است .گزارش نیروگاههای استفادهکننده ،ضرورت مشاهدۀ علم ی
کاهش کارایی در مقابل افزایش دمای محیط را ب ه اثب ات م یرس اند.
افزایش دمای محیط باع

کاهش بیشترین سرعت هوای خروجی از برج

و در نتیجه کاهش انتقال گرما بین هوا و رادیاتور میگردد که این ام ر
منجر به کاهش کارایی برج خنککن و در نتیجه کاهش عملکرد نیروگاه
میشود.
همان طور که در شکل ( -7الف) دیده میشود در ش رایط فعل ی
برج ،سرعت داخل آن بهطور میانگین حدود  0متر بر ثانیه اس ت و در

شکل ( :)۳الف .میدان توزیع سرعت در برج بدون هواکش ،ب .با هواکش

میدان فشار در شکل ( -15الف) نشان داده شده است .همان طور
که در این شکل دیده میشود ،فشار در ناحیۀ ورودی ب رج در ح دود
فشار جو بوده و تا نیمههای برج کاهش مییابد .سپس از میانههای برج
روند افزایشی آغاز میشود و سرانجام در ناحیۀ خروجی برج به فشار
جو میرسد .در لبۀ ورودی برج بهدلیل وجود گردابه ،یک ناحیۀ کمفشار
پدید آمده است .همان طور که در این شکل دیده میشود ،اطراف ناحیۀ
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ورودی به دودکش یک ناحیۀ پرفشار ایجاد میگردد و هرچه بهس مت

نرمافزار فلوئنت در نظر گرفته میشود ،سرعت میانگین هوای خروجی

خروجی برج نزدیک میشویم ،سرعت افزایش مییابد و طبیعتام فش ار

برج از  0متر بر ثانیه به حدود  12 m/sمیرسد و میتوان با استفاده از

کاهش مییابد تا در نهایت به فشار جو میرسد .در ناحیۀ خروجی انتقال

سرعت میانگین قدرت هواکش را به دست آورد که با اخ تالف فش ار

گرما بین هوای خروجی برج و محیط اطراف صورت میگیرد که ای ن

 105Paو سرعت میانگین  ،12 m/sقدرت هواکش  0 MWبه دس ت

ناحیه الیۀ برشی آزاد است.

میآید.

در نرمافزار فلوئنت برای بررسیکردن اثر هواکش احتیاج به اختالف
فشار دو طرف آن است؛ این اختالف فشار میتواند بهصورت یک عدد
ثابت یا تابع چندجملهای از مؤلفۀ عمودی سرعت باشد و در پژوهش
حاضر بهصورت یک عدد ثابت در نظر گرفته شد.
با وجود این اختالف فشار در دو طرف هواکش ،طب شکل (-15
ب ) اختالف فشار داخل و خارج برج نیز در دماهای محیط  315 Kو
 310 Kافزایش پیدا کرده و در نتیجه این افزایش اختالف فشار جریان
بهسمت خارج برج هم افزایش پیدا کرده است.
الف

)(Pa
شکل ( :)۷۷نمودار سرعت میانگین هوای خروجی از برج و قدرت
هواکش برحسب اختالف فشار دو طرف هواکش در دمای ۹۷۵ K

با افزایش سرعت میانگین هوای خروجی از برج ،توان توربین نیز
افزایش مییابد .میتوان افزایش توان توربین را بهکمک مدل س ازی در
جیپرامز به دست آورد و قدرت هواکش را از آن کم نمود تا اف زایش
توان خالص توربین به دست آید .با رسیدن سرعت به  12 m/sبا توجه
به نمودار شکل ( )12در دمای محیط  ،315 Kاف زایش ت وان خ الص
توربین  15مگاوات میشود ک ه در ای ن حال ت طب

نم ودار ق درت

مصرفی هواکش برابر  0 MWاست.
ب

)(Pa

شکل ( :)۷2نمودار افزایش توان خالص توربین برحسب سرعت میانگین
هوای خروجی از برج و قدرت هواکش در دمای  ۹۷۵ Kمحیط
شکل ( :)۷۵الف .میدان توزیع فشار در برج بدون هواکش ،ب .با هواکش

همانگونه که در نمودار شکل ( )11مشاهده میشود ،وقتی اختالف
فشارهای مختلف برای هواکش در دماهای محیط  315 Kو  ،310 Kدر

همچنین در دمای محیط  310 Kنیز با رسیدن سرعت به  12 m/sبا
توجه به نمودار شکل ( ،)13افزایش توان خالص توربین  9 MWمیشود
که در این حالت ،طب نمودار قدرت هواکش برابر  0 MWاست.
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که در این حالت هزینۀ سرمایهگذاری برابر  335میلیارد ری ال ت ا 005
میلیارد ریال است.
در اجرا با توجه به اینکه قبالم توربینهای بادی به قطر  115 mنظیر
شرکتهای دانمارکی و آمریکایی در محوطۀ آزاد در دنیا نص ب ش ده
است ،میتوان از آنها الگو گرفت .محدودیت موجود در این مطالعه ،کار
گذاشتن توربین داخل برج است که با توجه به ابعاد بزرگ برج05m ،
شکل ( :)۷۹نمودار افزایش توان خالص توربین برحسب سرعت میانگین

قطر دهانۀ کوچک ،موردی نیست .فقط انتقال پرهها به داخل برج یک

هوای خروجی از برج و قدرت هواکش در دمای محیط ۹۷۰ K

محدودیت میتواند باشد .دریچۀ فعلی برج حدود  2×2mاست .احتماالم

 .۱تجزیه و تحلیل اقتصادی
با توجه به نتایج بهدستآمده ،اکنون میتوان از نظر اقتصادی بررسی کرد
که زمان بازگشت سرمایه برای گذاشتن هواکش در باالی برج چند سال
است .چون در ایران هواکشی بهاندازۀ قطر گلوگاه برج ( )05mساخته
نشده است ،میتوان از یک توربین بادی با عملکرد معکوس استفاده کرد؛
یعنی بهجای اینکه انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل کند ،مانند یک
هواکش عمل کند .برای مثال در دانمار  ،توربین با پرههای ب ه ط ول
 11mو قطر توربین  115mنیز ساخته شده است .عالوه بر آن ب هدلی ل
همراستا بودن محور پرهها و محور پایۀ توربین ،این فن ساختار س ادهت ری
را از نظر مکانیکی دارد .به این ترتیب میتوان از قیمت توربین ب ادی ب رای
بهدستآوردن زمان برگشت سرمایه استفاده کرد.
توربین بادی در نظر گرفتهش ده دارای ق درت  0 MWاس ت (در
نرمافزار فلوئنت تا حداکثر توان  0 MWبرای هواکش در نظر گرفته شده
است) .هزینۀ ساخت و نصب یک توربین بادی برای هر مگاوات حدود
 1/1تا  2/2میلیون دالر است .در اینجا هزینۀ کل توربین بادی (با پایه) در
نظر گرفته میشود تا هزینۀ نصب آن هم در نظر گرفته شده باشد .شانزده
درصد کل مبلغ ساخت برای پایۀ توربین است .هر دالر مبادلهای تقریبام
معادل  35555 IRRاست .پس برای ساخت توربین  0مگاواتی حدود
 100 IRRمیلیارد (هر مگاوات  1/1میلیون دالر) تا  335میلیارد ری ال
(هر مگاوات  2/2میلیون دالر) هزینۀ الزم است که  20تا  03میلیارد ریال
آن برای پایۀ توربین است و 13درصد از کل مبلغ هزینه ،یعنی حدود 21
میلیارد و  405میلیون تا  42میلی ارد و  755میلی ون ری ال مرب وط ب ه
جایگاهی است که توربین در آن نصب میشود .بنابراین هزینۀ جایگاه
نصب و پایۀ توربین جزء هزینههای اضافی است که میتوان آن را برای
ساخت و دستمزد نصب در باالی برج در نظ ر گرف ت .ب رای ب رآورد
سرمایهگذاری کل مورد نیاز میتوان هزینۀ حملونقل توربین به ایران و
دستمزد مهندسین همراه را در باالترین شرایط برابر ب ا هزین ۀ س اخت
توربین (که شامل پایۀ توربین و هزینۀ جایگاه نص ب اس ت) در نظ ر
گرفت .به بیان دیگر ،باید هزینۀ ساخت و نصب در جایگاه دو برابر شود

در برجهای موجود ،الزم است برای انتقال پرههای فن ب ه درون ب رج،
دریچۀ ورودی به پهنای حداقل  4 mو ارتفاع  0 mاف زایش یاب د .در
مورد برج های فلزی هلر این کار با جوشکاری و برشکاری میسر است.
دربارۀ برجهای بتنی شاید مقداری مشکلتر باشد .در برجهایی که قرار
است در آینده ساخته شود ،کار آسانتر است و میتوان دریچۀ بزرگتری
در آنها تعبیه کرد.
برای برگشت زمان سرمایه باید میزان سود حاصل از سرمایهگذاری
را حساب کرد که بستگی به قیمت فروش هر کیلووات ساعت بر به
مشتری دارد .هماکنون کمترین قیمت آن دو هزار و بیشترین قیمت آن نه
هزار ریال است در نتیج ه طب

رابط ۀ ( )0م یت وان زم ان برگش ت

سرمایهگذاری 1را به دست آورد ]:[17
()0

=

که در آن  Iمیزان سرمایهگذاری ( )$و  Rسود خالص ( )$/yearاست.
میزان سرمایه گذاری با دو برابر کردن قیمت ساخت و نصب ب رای
کمترین مقدار (هر مگاوات  1/1دالر) برابر  290میلیارد ریال میش ود.
چنانچه این مقدار بر بیشترین قیمت فروش افزایش توان تولید یعن ی
( 9 MWو  7555 IRRبهازای هر کیلووات ساعت) در یک سال تقسیم
شود ،تا کمترین زمان بازگشت سرمایه محاسبه میشود .به همین ترتیب
بیشترین زمان برگشت سرمایه نیز محاسبه م یش ود .دو براب ر قیم ت
ساخت و نصب بیشترین مقدار (هر مگاوات  2/2میلیون دالر) تقسیم بر
کمترین قیمت فروش ( 2555ریال بهازای هر کیلووات ساعت) میگردد.
توجه شود که در محاسبۀ زمان بازگشت فرض شده تنها سه ماه از سال
نیاز به هواکش مکشی دارد و مابقی سال خاموش است.
سال =2

n

سال = 10/4

در نتیجه طی حداقل دو سال تا حداکثر  10/4سال سرمایۀ اولیه به
دست خواهد آمد که دو سال مربوط به فروش ه ر کیل ووات س اعت
 7555ریال و  10سال مربوط به قیمت فروش  2555ریال است.
1. Payback time
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این نتیجهها برای دمای هوای محیط  310 Kاست .اگر دمای هوای

فهرست عالئم

محیط  315 Kباشد ،افزایش توان توربین  15 MWخواهد بود بنابراین

A

مساحت

زمان برگشت سرمایه طب روش محاسبۀ باال برابر است با:

C

گرمای ویژه

سال = 1/2

n

سال =11/4

لذا طی  1/2سال تا یازده سال در حالتی که دمای محیط در تابستان
 315 Kاست ،سرمایه برمیگردد.
اکنون میانگین برگشت سرمایه در دو دمای محیط برابراست با:
سال = 1/0

Drain

زهکشی

GSC

چگالندۀ بخارنشتی

h

ضریب انتقال گرما

HP

گرمکن فشار قوی

k

n

سال = 13/0

ضریب افت فشار
LP

یعنی از  1/0تا  13/0سال طول میکشد تا سرمایه بازگردد .شکل ()14
تابعیت زمان برگشت سرمایه را برحسب قیمت فروش بر نشان میدهد.

انرژی جنبشی آشفتگی
گرمکن فشار ضعیف
نرخ جریان جرم سیال

Q

گرمای مبادلهشده
نرخ انتقال گرما روی رادیاتور
دمای هوای محیط
دمای هوای خروجی از مبدل

شکل ( :)۷4نمودار زمان برگشت سرمایه برحسب قیمت خرید برق

Turbine_Hp

توربین فشار قوی

Turbine_IP

توربین فشار متوسط

Turbine-LP

توربین فشار ضعیف

T w-in

آب ورودی به برج

T w-out

آب خروجی از برج

 .۱نتیجهگیری

V

سرعت هوا

با توجه به محدودیت کم آبی ،لزوم تغییر برجه ای خن ککنن ده از ت ر ب ه

W

کار
قدرت هواکش

خشک ،در صنایع مختلف کشور اهمیت فراوانی دارد .ب رای جل وگیری از
کاهش کارایی برجهای خشک هلر در ماههای گرم س ال ،در ای ن مطالع ه

X

راهکاری عملی و اقتصادی ارائه شد .اثر ق رار دادن ه واکش در ای نگون ه

عالئم یونانی
اختالف دمای آب ورودی و خروجی از برج با هواکش

برجها بهصورت موردی در نیروگاه شهید منتظ ری و در دم ای مح یط K

 315و  310 Kبررسی و مشاهده ش د ک ه اگ ر ق درت ه واکش براب ر 0
مگاوات باشد ،توان خالص هر واحد از  9تا  15مگاوات افزایش م ییاب د.
در نتیجه با توجه به اینکه این نیروگاه دارای  1واحد است ،افزایش خالص
توان نیروگاه از  00 MWت ا  15 MWخواه د ب ود ک ه مع ادل 4درص د

کیفیت بخار

ΔP

Λp
ƞ

افت فشار در مبدل
اختالف فشار دو طرف هواکش
آنتالپی
بازده
چگالی سیال

افزایش است .این در حالی است که میانگین سرعت خروجی برج از m/s

Ω

 0به  12 m/sثانیه افزایش مییابد .زمان بازگش ت س رمایه ب رای گذاش تن

زیرنویسها

هواکش از  1/0تا  13/0سال بسته به قیمت خرید بر خواهد بود .بر پای ۀ

b

جوشاننده

خرید قیمت بر تضمینی برابر با  1555 IRRریال ب هازای هری ک kWh

Cond

چگالنده

که قیمت مصوب خرید بر با منشائ تجدیدپ ذیر در س ال  1370اس ت،

In

ورودی

برگشت سرمایۀ راهکار ارائهشده در این مطالعه ،برابر یک سال و چهار ماه

out

خروجی
پمپ

پیشبینی میشود.

p

اتالف انرژی جنبشی
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