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 -1مقدمه

چکیده
به منظور کاهش تاثیر نامطلوب وزش باد بر عملکرد برجهای خنککن خشک نیروگاههای
بخار ،روشهای مختلفی از جمله نصب پرههای راهنما در مسیر جريان ورودی باد به برج
خنککن مورد استفاده قرار گرفته است .در اين تحقیق تجربی ،با هدف بررسی کارايی
پرههای راهنما در برج های خنککن در شرايطی که جهت وزش باد متغیر میباشد ،تاثیر
تغییر زاويه جريان هوا در ورودی پرههای راهنما بر کیفیت جريان خروجی و میزان دبی
جريان هدايت شده توسط پرههای راهنما ،با استفاده از آزمايشهای تونل باد مطالعه شده
است .نتايج نشان میدهد که در زاويه ورودی صفر درجه نسبت به سطح پرهها ،توزيع
سرعت در خروجی پرهها يکنواخت و دنباله پرهها کوچک و افت فشار کل در حدود  2درصد
میباشد .با افزايش زاويه جريان هوا در ورودی به پرهها (در محدوده  30تا  60درجه)،
يکنواختی توزيع سرعت از بین رفته و میزان افت فشار کل افزايش میيابد که نشان دهنده
کاهش کارايی پرهها در هدايت جريان ورودی میباشد .به عنوان مثال ،در زاويه جريان
ورودی هوای  60درجه ،پره فقط توانايی هدايت  20درصد از کل جريان عبوری را دارد.
همچنین نتايج نشان میدهد در زوايايی که جريان از پشت به پره راهنما برخورد میکند،
نصب پره باعث ايجاد تاثیرات مثبت از طريق تغییر در جهت جريان به سمت رادياتورهای
برج و در نتیجه بهبود عملکرد حرارتی آنها میشود.
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جهت خنک کردن آب در گردش نیروگاههای بخار از برج
خنککن استفاده میشود .اساس کار تمام برجهای خنک
کن بر مبنای ايجاد سطح تماس بیشتر بین جريان آب گرم
و هوای سرد و در نتیجه تبادل حرارتی بین اين دو میباشد.
در مناطقی که به علت عدم وجود آب کافی بايد از اتالف
آب و تبخیر بیشتر جلوگیری نمود ،از برج خنک کنهای
خشک استفاده میگردد .در اين برجها آب گرم از لولههای
فیندار که با هوای سرد در تماس است عبور کرده و خنک
میگردد  .يکی از مشکالت استفاده از اين نوع برجها،
تاثیرپذيری نامناسب عملکرد آنها از شرايط محیطی و

جريان باد میباشد .محققین متعددی تاثیر باد بر عملکرد
برجهای خنککن خشک را مورد مطالعه قرار دادهاند.
اردکانی و رنجبر [ ]1در تحقیقی میدانی نشان دادهاند که
با وزش باد ،رادياتورهای سکتورهای قرار گرفته در موقعیت
مماس به باد (در کنارههای برج خنککن) به دلیل سرعت
گرفتن جريان در کنارههای برج و نحوه ورود جريان به
رادياتورها دچار افت راندمان میشوند .نحوه ورود جريان به
دلتاهای اين سکتورها يک حرکت گردابهای مانند دارد و
فقط مقدار کمی از جريان از رادياتورها عبور میکند و به
علت کاهش دبی جريان عبوری از رادياتورها ،راندمان آنها
کاهش میيابد.
با توجه به مشخص شدن تاثیر نامطلوب باد بر عملکرد
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برجهای خنککن ،محققین راههای متعددی را جهت حل
اين مشکل ارائه نمودهاند که از آن جمله میتوان به استفاده
از ديوار بادشکن ،تغییر هندسه برج و ترزيق گاز به درون
برج اشاره کرد .اردکانی و همکاران[ ]2در طرحی پژوهشی
به منظور اصالح نحوه ورود جريان به رادياتورهای قرار
گرفته در سکتورهای بحرانی (در کنارههای برج خنککن)،
استفاده از پرههای راهنما را به عنوان يک راهکار پیشنهاد
دادهاند .به اين منظور يک سازه چهار پرهای ساخته شده و
در دلتای بحرانی برج خنککن خشک نیروگاه منتظر قائم
کرج نصب و به صورت میدانی بررسی گرديده است .نتايج
نشان میدهد که استفاده از پرههای راهنما در سکتورهای
جانبی برج باعث از بین رفتن حالت گردابهای مانند جريان
ورودی هوا ،افزايش دبی جريان ورودی به دلتاها تا حدود
 35درصد و کاهش میانگین توزيع دما بر روی سطح
رادياتورها به میزان  1/9درجه سانتیگراد میشود.
با توجه به اين که بیشترين استفاده از پرههای راهنما در
تونل باد میباشد ،لذا بیشتر تحقیقات انجام شده در اين
زمینه در زمان طراحی تونلهای باد بوده است .بیشتر
تحقیقات مربوط به پرههای راهنما دارای قدمت  50ساله
میباشد و دادههای ارائه شده دارای جزئیات تجربی و
تحلیلی نمیباشند .مبنای اکثر تحقیقات جديد بر اساس
کارهای کوالر [ ]3و سالتر [ ]4میباشد .کوالر در تحقیقی
که به صورت تجربی انجام گرفته است به دنبال مقطع
ايرفويلی مناسب برای به کارگیری در گوشههای تونل باد
بوده است .در اين تحقیق سه مقطع ايرفويل متفاوت با طول
وتر  2اينچ در تونل باد با حداکثر سرعت  50فوت بر ثانیه
مورد مطالعه قرار گرفتهاند .نتايج نشان دهنده عملکرد بهتر
ايرفويلی است که دارای دنباله کشیده است .سالتر در
تحقیقی به منظور بهینه سازی يک تونل باد تحقیقاتی را بر
روی پرهها انجام داده است .در اين تحقیق تعدادی پره نازک
در بین پرههای ضخیم جايگذاری شده است .نتايج نشان
دهنده بهبود عملکرد با استفاده از اين کار میشود.
کالوتیت و همکاران[ ]5با استفاده از دينامیک سیاالت
محاسباتی يک بررسی سیستماتیک برای طراحی و شبیه-
سازی پارامترهای جريان در يک تونل باد مدار بسته انجام
دادند .در اين مدل مقیاس کامل تونل باد در نظر گرفته
شد .آنالیزی که توسط تنظیم پره راهنما انجام گرفت نشان
داد که شرايط جريان در باالدست نسبت به پايین دست
تأثیرگذاری بیشتری روی بهینهسازی شرايط جريان دارد.
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بنابراين توجه ويژه بايد به طراحی پرهها در جريان باالدست
باشد .گلدر[ ]6در تحقیقی به بازسازی تونل باد مرکز
تحقیقات لويس ناسا پرداخت که نیاز به طراحی پرههای
راهنمای جديد به منظور بهینه سازی کارکرد آنها داشت.
طراحی و آزمايشات با استفاده از مدل با مقیاس  0/1و
بیشترين سرعت گوشهای برابر  0/35ماخ انجام گرفته است.
نتايج نشان میدهد که برای پره طراحی شده با تکنیک دو
بعدی معکوس با تغییر زاويه جريان ورودی(شکل  ،)1کل
افت گوشه برابر  12درصد فشار دينامیکی ورودی است که
حدود  4درصد آن ناشی از اصطکاک پوستهای پرههای
راهنما است ،در حالی که در پرههای کمان دايرهای متداول
اين مقدار حدود  14درصد است که  7درصد آن ناشی از
اصطکاک پوستهای است.

شکل  -1تاثیر زاويه جريان ورودی بر میزان ضريب افت در
تحقیقات گلدر[]6

در تحقیقی ديگر هانسن و همکاران [ ]7به بررسی
جريانهای ثانويه بر روی پرهها با استفاده از مرئیسازی
پرداخته اند .نتايج به دست آمده همانطور که در شکل ()2
ديده میشود ،بیان میکند که الگوی رفتار جريان ثانويه در
اليه مرزی پره ها و خمیدگیهای مستطیلی که در زمان
گردش جريان اصلی به وجود میآيد ،شامل يک گردش رو
به باال در انتهای ديواره اليه مرزی میباشد که به سمت
منطقه نزديک سطح فشاری میباشد .همچنین گردابه های
لبه فرار نیز مشاهده نشده است.

شکل  -2نتايج شبیهسازی پرهها در تحقیقات هانسن[]7
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در يک رساله دکتری که توسط لیندگرين [ ]8انجام شده
است ،طراحی تجهیزات جريان و مطالعه تجربی جريان
برشی محدود شده به ديوار بررسی گرديده و تونل باد
جديدی ساخته و آزمايش شده است .نتايج آزمايشات نشان
میدهد که طراحی مناسب پرههای راهنما باعث میشود
که افت جريان بسیار کم باشد و کیفیت جريان حتی در
گوشههای با نسبت باز شوندگی ،مناسب باقی بماند .بیشتر
تونلهای باد از پرههای ربع دايره استفاده میکنند که در
ادامه لبه فرار امتداد يافتهاند .همانطور که در شکل ()3
مشاهده میشود ،چنین پرههايی دارای ضريب افت فشار
کل سه بعدی  0/2میباشند.

شکل  -3ضريب افت فشار کل به عنوان تابعی از نسبت باز
شوندگی( )ԑدر تحقیقات لیندگرين []8

با توجه به بررسی مطالعات پیشین ،بیشتر تحقیقات انجام
شده در زمینه پرههای راهنما در خصوص طراحی پرهها و
عملکرد آنها در تونلهای باد بوده که جهت جريان ورودی
و خروجی آن مشخص است .از آنجايی که جهت وزش باد
در نیروگاه متغیر میباشد ،لذا نیاز است تا تاثیر تغییر زاويه
جريان ورودی به پره بر کیفیت جريان خروجی بررسی
گردد .در اين مقاله به بررسی تجربی تغییر زاويه جريان
ورودی به پره بر کیفیت جريان خروجی و همچنین تاثیر
پره بر میزان دبی جريان هدايت شده با استفاده از تونل باد
پرداخته میشود.
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در يکنواختی جريان ايجاد شود[ .]10ضريب تلفات پره،
نسبت افت فشار به فشار دينامیکی میباشد ،که شامل
تلفات اصطکاکی و تلفات ناشی از چرخش جريان میشود.
پرهها معموال به شکلهای ورقهای با ضريب تلفات ،0/2
ورقهای زبانهدار با ضريب تلفات  0/13و ايرفويلی با ضريب
تلفات  0/11ساخته میشوند .اگر چه در نوع پره ايرفويلی،
ضريب افت کم است ،اما وجود پرههای ايرفويلی در قسمتی
از مسیر جريان همانند ديفیوزر عمل میکند و احتمال
ايجاد جدايش جريان هوا در اليه مرزی وجود دارد ،که در
صورت ايجاد جدايش جريان ،تلفات افزايش میيابد.
همچنین اين پرهها نسبت به جهت جريان بسیار حساس
میباشند و در جاهای کنترل شده بايد نصب گردند .بنابراين
با در نظر گرفتن میزان تلفات و هزينه ساخت ،به طور
معمول از ورقهای به صورت قطاع دايرهای شکل استفاده
میکنند که زاويه حمله آنها  4تا  5درجه و زاويه فرار آنها
صفر درجه است[ .]11با توجه به تغییرات زياد جهت جريان
و همچنین در نظر گرفتن هزينه ساخت ،در طراحی پرههای
نصب شده در نیروگاه از پره ورقهای زبانهدار استفاده گرديده
و با توجه به آن محاسبات طراحی برای پرههای مورد
استفاده در آزمايشات تونل باد مقاله حاضر انجام و بر اساس
شکل ( )4با مقیاس  0/1ساخته شده است .در شکل (،)4
 Cطول وتر پره R ،شعاع قطاع دايرهای و  Dفاصله بین دو
پره میباشد .مطابق شکل ( ،)4زاويه قطاع  86درجه ،زاويه
حمله پره  4درجه ،زاويه فرار صفر درجه و فاصله بین پرهها
حدود يک چهارم وتر میباشد .همچنین به دو سر پره ،دو
زبانه اضافه شده ،که طول هر يک  0/1وتر است.

D=6cm

 -2روش آزمایش
پره بايد به صورتی طراحی شود که ضريب تلفات آن کم
بوده و عالوه بر آن هزينه ساخت آن نیز کم باشد[ .]9در
میدان جريان يکنواخت ،همه خطوط جريان به موازات
صفحه مرکزی قرار دارند و بردارهای سرعت دارای مقادير
يکسانی هستند .بنابراين طراحی و بهینهسازی پرههای
راهنما بايد به گونهای انجام گیرد که کمترين میزان انحراف
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C=24cm

R=19cm
Ө=86⁰

شکل  -4مشخصات هندسی پره ساخته شده
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به طور کلی نسبت فاصله بین پرهها به وتر برای اين نوع پره
(پره از جنس ورق) در بازه  0/2تا  0/35است .با توجه به
موارد فوق ،جهت انجام آزمايشها يک مدل با چهار پره
ساخته شده است .در ساخت اين مدل از  4ورق آهنی با
ابعاد  30در  30سانتیمتر و به ضخامت نیم میلیمتر
استفاده شده است .طول وتر هر يک از پره ها  24سانتیمتر
و فاصله بین پرهها  6سانتیمتر میباشد .تونل بادی که
جهت انجام آزمايشها به کار گرفته شده ،تونل باد مدار باز
دمنده با فن سانتريفوژ و با سطح مقطع خروجی  25در 25
سانتیمتر میباشد .تونل باد فوق دارای ديفیوزر زاويه باز
بین فن و اتاق آرامش بوده که به منظور جلوگیری از
جدايش در ديفیوزر اول ،درون آن  2عدد توری قرار دارد.
به منظور کاهش شدت اغتشاشها و يکنواخت نمودن
جريان هوا ،از  3عدد توری و يک عدد النه زنبوری در اتاق
آرامش آن استفاده شده است .شدت اغتشاشات تونل باد
مورد استفاده حدود  0/3درصد میباشد.
آزمايشها در سرعتهای  7 ،5 ،2/5و  10متر بر ثانیه انجام
شده است که با توجه به وتر پره در محدوده اعداد رينولدز
 4×104تا  1/8×105میباشد .جهت اندازهگیری توزيع
سرعت لحظهای خروجی از پره و کیفیت جريان ،از دستگاه
جريان سنج سیم داغ استفاده شده است .پراب مورد
استفاده از نوع يک بعدی بوده و سنسور آن از نوع تنگستن
 5میکرونی است .دادههای اندازهگیری شده از طريق کارت
آنالوگ به ديجیتال به رايانه منتقل و تجزيه و تحلیل می-
شود .برای جابجايی پراب از مکانیزم انتقال دهنده استفاده
شده است که دقت آن  0/05میلی متر در سه جهت است.
نحوه حرکت بدين صورت بوده که پراب از پشت پره اول به
عنوان مبدا شروع به حرکت نموده و دادهبرداری انجام شده
است .شکل ( )5نشان دهنده بستر آزمون میباشد.
پره های راهنما

تونل
باد

جريان سنج سیم
داغ

شکل  -5نمای بااليی بستر آزمون به کار رفته در آزمايشها

با توجه به نحوه نصب پره در نیروگاه ،زوايای ورود جريان
به پره در تونل باد  45 ،30 ،0و  180 ،120 ، 60و 210
درجه در نظر گرفته شده است .منظور از زاويه صفر درجه
مجله مدلسازی در مهندسی

حالتی است که پره به صورت مستقیم در برابر خروجی تونل
باد قرار گرفته است و جريان به موازات ديوارههای پره به
آن وارد میشود .هدف از آزمايش زوايای  180 ،120و 210
بررسی تاثیر پره بر میزان انتقال دبی جريان به سمت برج
در شرايطی میباشد که جهت باد محیطی عوض شده است.
شکل ( )6شماتیک نحوه نصب میدانی پره راهنما در نیروگاه
و زوايای ورود جريان به پره راهنما میباشد که با توجه به
آن شبیهسازی آزمايشها جهت استفاده در تونل باد انجام
شده است.

Ө=210
Ө=180
Ө=120

Ө=0
Ө=30

Ө=60 Ө=45

شکل  -6شماتیک محل نصب پره راهنما و زوايای ورود جريان

 -3بحث و بررسی نتایج
همان طور که گفته شد با وزش باد رادياتورهای قرار گرفته
در کنارههای برج خنککن به علت شکل جريان عبوری
دچار افت عملکرد میشوند .پرههای راهنمای نصب شده در
نیروگاه با در نظر گرفتن دادههای هواشناسی  10ساله
منطقه در جهت باد غالب قرار گرفتهاند [ .]12از آنجايی که
جهت باد دارای تغییرات میباشد ،نیاز است تا تاثیر اين
تغییرات بر جريان عبوری از پره بررسی گردد .به اين منظور
سرعت خروجی از پره در زوايای مختلف جريان ورودی،
میزان افت فشار کل در عبور از پرهها و توانايی پرههای
راهنما در هدايت دبی جريان عبوری به صورت تجربی در
تونل باد مورد بررسی قرار گرفته است.
 -1-3بررسی توزیع سرعت خروجی از پره راهنما
شکل ( )7توزيع سرعت بیبعد( سرعت خروجی به ورودی)
در امتداد دهانه خروجی پرهها در رينولدزهای مختلف را
برای پره با زاويه جريان ورودی صفر درجه نشان میدهد.
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1

نتايج تجربی

0.4
0.3

0.2

ƞ

محور افقی نشان دهنده محل داده برداری نسبت به محل
قرارگیری هر يک از پرهها میباشد( نقاط  2 ،1 ،0و  3محل
قرارگیری پرهها میباشد .).همانطور که در شکل ()7
مشاهده میشود ،در زاويه ورودی صفر درجه ،توزيع سرعت
در خروجی پرهها به صورت يکنواخت میباشد و دنباله ناشی
از پرهها کوچک میباشد .همچنین با افزايش عدد رينولدز
دنباله ناشی از پرهها کوچکتر شده است.

مطالعه حاضر

0.5

0.1
0
2

1

1.5

0

0.5

d/d0

-0.1

شکل  -8مقايسه میزان ضريب افت فشارکل بر حسب فاصله در
مطالعه حاضر و نتايج تجربی در تحقیق کورسیگلیا []13

U/U0

1

0.5

2

d/d0

1

0
0

شکل  -7توزيع سرعت بیبعد در امتداد دهانه خروجی پرهها در
زاويه ورودی صفر درجه

Re=4.5*10^4
Re=14*10^4

Re=9.5*10^4
Re=18*10^4
2

3

0
0

1

d/d0

شکل  -9توزيع سرعت بیبعد در امتداد دهانه خروجی پرهها در
زاويه ورودی  30درجه

همانطور که مشاهده میشود با افزايش زاويه جريان
ورودی ،عالوه بر اين که يکنواختی سرعت در خروجی پرهها
وجود ندارد و جريان خروجی به سمت سطح فشاری پرهها
متمايل شده است ،با توجه به زاويه جريان نسبت به پرهها،
پرههای  0و  1عملکرد خود را از دست داده و فقط مقدار
کمی از جريان را منتقل میکنند .شکل ( )11سرعت بی-
بعد( سرعت خروجی به ورودی) در امتداد دهانه خروجی
پرهها در رينولدزهای مختلف را برای پره با زاويه جريان
ورودی  60درجه نشان میدهد .همانطور که مشاهده می-
شود با افزايش زاويه جريان ورودی به  60درجه تقريبا
تمامی پرهها دچار کاهش تاثیر در هدايت جريان شدهاند.
همچنین با افزايش عدد رينولدز نسبت سرعت خروجی به
ورودی کاهش يافته است.
Re=4.5*10^4

1

Re=9.5*10^4
Re=14*10^4
Re=18*10^4

0.5

U/U0

جهت اعتبارسنجی دادهها از نتايج ارائه شده در تحقیقات
کورسیگلیا [ ]13استفاده میشود .وی در تحقیقی تجربی
ضريب افت فشار کل 𝜂 را با استفاده از توزيع سرعت اندازه-
گیری شده از جريان خروجی پشت پرهها در شرايطی که
زاويه جريان ورودی صفر درجه بوده است ،به دست آورده
است .شکل ( )8دادههای مربوط به ضريب افت فشار کل در
تحقیقات کورسیگلیا و توزيع افت فشار در پشت پرهها در
زاويه جريان ورودی صفر درجه در تحقیق حاضر را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود نتايج همخوانی
مناسبی دارند و علت اختالف موجود نیز نازکتر بودن پره-
های به کار رفته در تحقیق حاضر میباشد که باعث کوچک-
تر شدن دنباله آنها میشود.
شکل ( )9سرعت بیبعد(سرعت خروجی به ورودی) در
امتداد دهانه خروجی پرهها در رينولدزهای مختلف را برای
پره با زاويه جريان ورودی  30درجه نشان میدهد .همان-
طور که مشاهده میشود با افزايش زاويه جريان ورودی،
يکنواختی سرعت در خروجی پرهها از بین رفته و جريان
خروجی به سمت سطح فشاری پرهها متمايل شده است.
عالوه بر اين نسبت سرعت خروجی به ورودی نیز با افزايش
زاويه کاهش يافته است ،که بیان کننده کاهش تاثیر پره در
هدايت جريان میباشد.
شکل ( )10سرعت بیبعد ( سرعت خروجی به ورودی) در
امتداد دهانه خروجی پرهها در رينولدزهای مختلف را برای
پره با زاويه جريان ورودی  45درجه نشان میدهد.
مجله مدلسازی در مهندسی

0.5

U/U0

Re=9.5*10^4
Re=18*10^4
3

Re=4.5*10^4
Re=14*10^4

0
3

1

2

0

d/d0

شکل  -10توزيع سرعت بیبعد در امتداد دهانه خروجی پرهها
در زاويه ورودی  45درجه
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Re=9.5*10^4
Re=18*10^4

فشار اتمسفر میباشد و لذا ضريب افت فشار کل از معادله
( )4به دست میآيد:

0.4

Re=4.5*10^4
Re=14*10^4

0.3

U/U0

0.2
0.1
0
3

1

2

0

d/d0

شکل  -11توزيع سرعت بیبعد در امتداد دهانه خروجی پرهها
در زاويه ورودی  60درجه

 -2-3بررسی میزان افت فشار كل
تلفات در پرههای راهنما شامل تلفات اصطکاکی و تلفات
ناشی از چرخش جريان است که تابعی از عدد رينولدز است.
بدون وجود پرهها جريان چرخشی و غیريکنواخت در
خروجی ايجاد میشود [ .]14در بررسی افت فشار ،کمیت-
هايی که بايد اندازهگیری شوند شامل تفاوت بین فشار
استاتیک و فشار کل در موقعیت پايین دست پره و تفاوت
بین فشار اتمسفر و فشار استاتیک در موقعیتهای پايین
دست و باال دست پره میباشد .ضريب افت فشار کل از رابطه
( )1به دست میآيد:

()2

1 nh1
= 𝑝𝑡1
̅̅̅̅
𝑦𝑑)𝑦( ∫ 𝑝𝑡1
nh1 0

𝐻∆
()4
= 1−
𝑞0
شکل ( )12نشان دهنده مقايسه میزان ضريب افت فشار
کل برای زوايای مختلف ورودی به پره میباشد.
همانطور که مشاهده میشود ،کمترين میزان افت فشار
مربوط به زاويه صفر درجه میباشد .با افزايش زاويه جريان
ورودی میزان افت افزايش میيابد که میتوان نیاز به
چرخش بیشتر جريان را يکی از داليل آن دانست .همچنین
همانطور که در نمودارهای توزيع سرعت مشاهده شد ،با
افزايش زاويه جريان ورودی ،جريان در خروجی از پرهها به
سمت سطح فشاری متمايل شده که باعث افزايش افت فشار
کل میشود .شکل ( )13نشان دهنده نتايج افت فشار کل
در زاويه صفر درجه در مقايسه با نتايج به دست آمده در
تحقیقات لیندگرين [ ]8است.
همانطور که مشاهده میشود نتايج دارای همخوانی بسیار
مناسبی میباشند.
)Re(9.5*10^4

)Re(4.5*10^4

)Re(18*10^4

)Re(14*10^4
0.8

0.4

0
60

شکل  -12میزان افت فشار کل بر حسب رينولدز در زاويههای
ورودی مختلف
0.3

مطالعه حاضر
نتايج تجربی

0.2

0.1

1

1
𝑦𝑑)𝑦( ∆𝐻 𝑃𝑎𝑡𝑚 − 𝑃1 − nh1 ∫0 𝑝𝑡1
=
𝑞0
𝑃𝑎𝑡𝑚 − 𝑃0

با توجه به اين که در آزمايشها از تونل باد مدار باز استفاده
شده است ،فشار استاتیکی در باالدست و پايین دست پره،
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40

10

∆H/q₀

()3

50

30

20

0

)Ө(deg

که  nتعداد پرههايی است که روی آنها انتگرالگیری می-
شود و  h1فاصله بین پرهها عمود بر جهت جريان خروجی
میباشد .با جمعبندی معادالت به معادله ( )3برای محاسبه
اختالف فشار اندازهگیری شده در آزمايشها میرسیم.
nh

1.2

∆H/q0

̅̅̅̅ ∆𝐻 𝑃𝑡0 −
𝑝𝑡1
()1
=
𝑞0
𝑞0
در رابطه ( )1موقعیت  0در باال دست پره و موقعیت  1در
پايین دست جريان پره میباشد 𝑃𝑡0 .فشار کل در نقطه
̅̅̅̅ مقدار میانگین فشار کل در مقطع عبوری
صفر و 𝑝𝑡1
موقعیت  1میباشد ∆𝐻 .میانگین افت فشار کل در گوشه
و  𝑞0فشار دينامیکی در موقعیت  0میباشد .مقدار میانگین
فشار کل در موقعیت  1از رابطه ( )2به دست میآيد:

𝑉12
𝑉02

0
20

15

10

5

0

)Re(*10^4

شکل  -13مقايسه میزان افت فشار کل بر حسب رينولدز در
مطالعه حاضر و نتايج تجربی لیندگرين []8
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 -3-3بررسی توانایی پره در میزان هدایت دبی
جریان عبوري
همانطور که ذکر گرديد با وزش باد سکتورهای قرار گرفته
در موقعیت مماس به باد به دلیل سرعت گرفتن جريان در
کنارههای برج و در نتیجه کاهش دبی جريان عبوری از
رادياتورها دچار افت راندمان میشوند.
با توجه به اين که باد دارای انرژی میباشد ،اگر اين انرژی
به صورت کنترل شده به رادياتورها وارد شود ،دارای اثرات
مفید خواهد بود .در اين قسمت به بررسی تاثیر پره بر میزان
انتقال دبی جريان عبوری پرداخته میشود .شکل ()14
نشان دهنده مقايسه میزان نسبت دبی هدايت شده توسط
پره (به سمت ورودی رادياتورهای برج) به دبی جريان
عبوری از کنار برج برای زوايای مختلف جريان ورودی می-
باشد .به اين منظور حجم کنترلی که در نظر گرفته شده به
اندازه خروجی تونل باد و سطح ورودی پرهها میباشد.
همانطور که مشاهده میشود در زاويه جريان ورودی صفر
درجه که بهترين حالت ورود جريان به پره میباشد ،پرههای
راهنما حدود  98درصد جريان را به سمت برج هدايت می-
کنند که متناسب با مقداری است که در آزمايشات میدانی
نیز مشاهده گرديده است .اين امر باعث بهبود عملکرد
رادياتورهای کناری برج و در نتیجه راندمان کل برج می-
شود .با افزايش زاويه جريان ورودی ،به علت زاويه گرفتن
پرهها نسبت به ورودی جريان ،توانايی آنها در هدايت جريان
عبوری کاهش میيابد.
Ө=45
Ө=180

Ө=0
Ө=60
Ө=210

Ө=30
Ө=120

1.2

1

0.8

Q/Q0

0.6

0.4

0.2

0
20

10

15

5

0

)Re(*10^4

شکل  -14نسبت دبی هدايت شده توسط پره به دبی جريان
عبوری از کنار برج در زوايای مختلف جريان ورودی
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به عنوان مثال در زاويه ورودی  60درجه مشاهده میشود
که پره توانايی هدايت  20درصد از دبی جريان عبوری از
کناره برج به سمت برج را دارد که همین مقدار نیز باعث
افزايش دبی عبوری از رادياتورها و بهبود عملکرد آنها نسبت
به زمانی که پره وجود ندارد ،میشود .نتايج آزمايش میدانی
نشان می دهد که در حالت بدون پره دبی جريان عبوری از
رادياتورهای کناری برج حدود  5تا  10درصد جريان عبوری
از کناره برج میباشد .همچنین در حالتی که جريان از
زوايای پشت ( 180 ،120و  )210به پره میخورد ،نیز
مشاهده میشود که پره توانايی چرخش جريان به سمت
لوورها (ورودی رادياتورهای برج) را دارد .البته جريان
خروجی در اين حالت به يکنواختی زاويه صفر درجه نمی-
باشد .لذا در شرايطی که جهت باد محیطی عوض میشود
نیز پرهها باعث افزايش دبی عبوری از رادياتورها و در نتیجه
بهبود عملکرد آنها میشوند و استفاده از پرههای راهنمای
ثابت در شرايطی میدانی که جهت باد عوض میشود نیز به
بهبود عملکرد برج کمک میکنند.

 -4نتیجه گیري
با توجه به اين که در زمان وزش باد رادياتورهای قرار گرفته
در کنارههای برجهای خنککن به علت الگوی جريان
عبوری با کاهش دبی جريان و افت عملکرد مواجه میشوند،
از پرههای راهنما به عنوان يک راهکار پیشنهادی جديد
استفاده گرديده است و به صورت میدانی در شرايطی که
باد در زاويه صفر درجه به پرههای راهنما وارد میشود ،مورد
مطالعه قرار گرفته است .نتايج نشان دهنده بهبود عملکرد
برج خنککن در اين شرايط میباشد .با توجه به اين که
جهت باد در شرايط میدانی متغیر میباشد ،نیاز است تا
تاثیر اين تغییرات نیز بر جريان عبوری از پرههای راهنما
بررسی گردد .در اين تحقیق تجربی تاثیر تغییر زاويه جريان
ورودی به پره انجام شده و با بررسی دادهها می توان نتايج
زير را ارائه داد:
-1در زاويه ورودی صفر درجه ،توزيع سرعت در خروجی
پرهها به صورت يکنواخت میباشد و دنباله ناشی از پرهها
بسیار کوچک میباشد .با افزايش عدد رينولدز ،دنباله ناشی
از پرهها کوچکتر شده و میزان اتالف انرژی نیز کاهش
میيابد .در اين شرايط راندمان دبی جريان هدايت شده
توسط پره حدود  98درصد میباشد که باعث بهبود عملکرد
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بررسی تجربی تاثیر زاويه جريان هوا در ورودی پرههای راهنما بر کیفیت جريان خروجی

رادياتورهای برج خنککن شده و نتايج آزمايش میدانی نیز
نشاندهنده اين موضوع میباشد.
 -2با افزايش زاويه جريان ورودی به پرهها ،يکنواختی
سرعت در خروجی پرهها از بین رفته و جريان خروجی به
سمت سطح فشاری پرهها متمايل شده است و نسبت
سرعت خروجی به ورودی نیز کاهش يافته است .همچنین
دنباله حاصل از پرهها بزرگتر شده و باعث افزايش اتالف
انرژی میشود .میزان تاثیر پرههای راهنما بر جريان نیز با
افزايش زاويه ورودی کاهش يافته است و به عنوان مثال در
زاويه ورودی  60درجه پره توانايی هدايت  20درصد جريان
عبوری را دارد .البته قابل ذکر است که همین مقدار دبی
هدايت شده به سمت رادياتورهای کناری برج نیز باعث

بهبود عملکرد آنها در مقايسه با حالت بدون پره میشود
(نتايج آزمايش میدانی نشان میدهد که در حالت بدون پره
دبی جريان عبوری از رادياتورهای کناری برج حدود  5تا
 10درصد جريان عبوری از کناره برج میباشد.).
 -3در حالتی که جريان از زوايای پشت ( 180 ،120و )210
به پره میخورد ،مشاهده میشود به علت زاويهای که پرهها
نسبت به جريان دارند ،باعث چرخش جريان به سمت
رادياتورهای برج شده و در نتیجه آن دبی جريان عبوری از
رادياتورها افزايش يافته و عملکرد آنها بهبود میيابد .لذا
استفاده از پرههای ثابت در شرايطی که جهت باد محیطی
تغییر يافته است نیز باعث بهبود عملکرد برجهای خنککن
خشک میشود.
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