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چکیده
برجهای خنک کننده تر که بطور وسیعي در صنايع مختلف برای دفع حرارتهای مازاد مورد استفاده قرار ميگیرند ،دارای معايب و
محدوديتهايي هستند .برای اين منظور از برج خنک کننده بارشي که در گروه برج خنک کننده تر قرار دارد استفاده ميشود .يکي از
اشکاالت اين برجها استفاده از پکینگها است .در اين مقاله پس از مرور تحقیقات انجام شده قبلي به بازنويسي معادالت حاکم بر برجها
پرداخته و با استفاده از مدل پیشرفته رياضي ،به منظور شبیه سازی بر اساس قوانین انتقال جرم و انتقال حرارت و معادالت حاکم بر برج خنک
کننده بارشي  ،رفتار اين برجها مورد بررسي قرار گرفته است .سپس با ارائه يک برنامه کامپیوتری ،به حل عددی پرداخته و تاثیر پارامترهای
مناسب هندسي و محیطي بررسي شده است .نتايج حاصل با دادههای تجربي ارائه شده در تحقیقات ديگر مورد مقايسه قرار گرفته است .با
تغییر پارامترهای هندسي (افزايش ارتفاع برج و کاهش قطر قطره) در شرايط محیطي مختلف ميتوان دمای خروجي از برج خنک کننده
بارشي را بهبود بخشید.
واژگان کلیدی :برج خنک کننده بارشی  ،انتقال جرم ،انتقال حرارت ،پارامترهای هندسی و محیطی.
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در بیشتر فرايندهای صنعتي مقادير زيادی گرما ايجاد ميشود
که برای کارايي بهتر ،بايد به نحوی اين گرما به اتمسفر تخلیه
گردد .در برجهای خنک کن تر 4غالبا از آب بعنوان واسطه ای
جهت زدودن گرما استفاده ميشود ] .[4انتخاب صحیح
برجهای خنک کن ،مستلزم شناخت کامل پارامترهای مربوطه
ميباشد که موجبات بهبود راندمان حرارتي سیستم را فراهم
ميآورد .با شناخت دقیق از عملکرد برج در شرايط مختلف،
بررسي و فراهم آوردن شرايط عملیاتي و طراحي بهینه برج
خنک کن ميتوان در مصرف آب ،انرژی و هزينههای نگهداری
صرفه جويي کرد .برج خنک کن ميتواند به عنوان مبدل
حرارتي در نظر گرفته شود که آب و هوا در تماس مستقیم با
هم ميباشند .ولي هیچ رابطه تئوريک يا تجربي نمي تواند
سطح تماس کلي در يک برج را دقیقا محاسبه کند تا بتوانیم
ضريب انتقال حرارت مشخصي را برای آن تعريف کنیم .اين
مسئله با وجود پديده انتقال جرم پیچیده تر ميشود .بنابراين
در طراحي برج به روابطي متکي هستیم که صحت آنها توسط
آزمايشات تجربي و نمونههای واقعي اثبات شده اند و بعد از آن
ميتوان از اين روابط برای طراحي يا پیش بیني عملکرد برج
در صورت تغییر شرايط طراحي استفاده کرد .در طول قرن
گذشته ،محققان بسیاری به بررسي عملکرد برجهای خنـک
کن پرداخته اند.
تئوری ابتدايي فرآيند برج خنک کننده در سال  4781برای
اولین بار توسط واکر 8و همکارانش پیشنهاد شد ] . [8اما اولین
گام عملي در حل مسأله برجها با جريان مستقیم توسط مرکل
[ ]1برداشته شد .روش مرکل 1براساس تلفیقي از معادالت
ديفرانسیل انتقال جرم و حرارت آب و هوا داخل يک برج بود.
دراين روش ،مرکل فرض کرده بود که هر قطره آب داخل برج،
توسط هوای جريان يافته از پايین برج احاطه ميشود و انتقال
حرارت به دو صورت انتقال حرارت محسوس و نهان ناشي از
تبخیر بخشي از قطره آب صورت ميگیرد .در سالهای بعد از
آن ،طراحي برجهای خنک کننده بر پايهی بازنويسيهايي از
روابط مرکل و توجیه اختالفات بین پیشگوييهای تئوری و
آزمايشي بودند .در سال  4724بیکر و شريوك [1] 1اثر تبخیر

آب ورودی را به معادالت مرکل افزودند و به بررسي نتايج
حاصل بر روی برجهای خنک کن با جريان مستقیم و متقاطع
پرداختند .کیتان [5] 5در سال  ،4728با نوشتن کد
کامپیوتری روشي را برای حل برجهای خنککننده جريان
مخالف و متقاطع ارائه نمود .در اين روش ،او معادالت
ديفرانسیل دو بعدی حاصله از تحلیلهای دينامیک سیاالت و
ترمودينامیکي را با به کارگیری يک روش تفاضل محدود ،روی
يک شبکه با مشهای مستطیلي حل نمود .در سال8112
بیالل و زبیر [2]2مدلي از برج خنک کننده ارائه دادند .آنها
استفاده از موازنه انرژی برای ناحیه مواد پر کننده و در
نظرگرفتن يک حجم معیار جديد به بازنويسي معادالت حاکم
بر برج پرداختند و نتايج حاصل را با روشها مرکل مقايسه
کردند.
9
برج خنک کننده بارشي برای اولین بار در سال  4775توسط
گیووني [9]2معرفي و مورد بررسي قرار گرفت .آنها از يک
سیستم ،برای خنک کردن هوا در مناطق گرم استفاده کردند.
اين برج شامل يک بدنه باز با نازلهايي در باال و حوضچه
جمعآوری آب در پايین بود .در اين برج آب از باال توسط
نازلهای اسپری کننده به قطرات ريز تبديل شده و در طول
مسیر تا پايین برج در تماس با هوا قرار ميگرفت و در حوضچه
انتهايي برج جمعآوری و هوای خنک نیز از باالی برج خارج
ميشد .گیووني و الحمیدی 7اين برج را در شهر رياض
عربستان مورد آزمايش قرار دادند و مشاهده کردند که با
حداکثر دمای هوای ورودی  15درجه رطوبت نسبي51
درصد ،دمای هوای خروجي را ميتوان حداکثر تا دمای 87
درجه کاهش داد .ساتوشي 41و گیووني ] [2عملکرد حرارتي
 SCTرا در کشور ژاپن مورد مطالعه قرار دادند .آنها شرايط
هوای ورودی و خروجي را با تغییر دبي جرمي آب در ساعات
مختلف روز در دو برج با ارتفاع مختلف اندازهگیری کردند و
نشان دادند که دمای هوای خروجي به ارتفاع برج ،شرايط
برج ،شرايط محیطي ،دبي آب و نوع پخش کنندهها بستگي
دارد .گیووني ] [7در همان سال اين سیستم را در سه منطقه
آب و هوايي به طور تجربي مطالعه و عملکرد اين برجها را در
سه شهر مقايسه کرد .وی نشان داد چنانچه در اين سیستمها
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نوع برجهای خنک کننده را افزايش داد .در اين تحقیق قطر
قطره متغیر بوده ،يعني قطر آن در طول برج تغییر ميکند.

از آب تصفیه شده و يا آب شور دريا استفاده شود ،نتايج
يکسان خواهد بود ] .[41او همچنین اثر ارتفاع و دبي جرمي
آب را بر کاهش دمای هوا در برجهايي که به منظور تهويه
مطبوع مورد استفاده قرار ميگیرد بررسي کرد و نشان داد در
ارتفاع کمتر از  ،1/5mدمای خروجي شديدا کاهش پیدا
ميکند .اما با افزايش ارتفاع ،میزان افت دمای خروجي کمتر
ميشود .با وجود بررسيهای تجربي زيادی که به منظور
شناخت عملکرد حرارتي اين برجها صورت گرفت ،اما
نتوانستند يک تحلیل تئوری برای مطالعه سیستم و پیش
بیني نتايج خروجي آن درغالب روابط رياضي ارائه دهند.
با وجود آنکه تا آن زمان روش تحلیلي و يا عددی مناسبي
برای مطالعه اين سیستمها در دسترس نبود ،شائوني 4و
همکارانش ] [44در سال  8112به کمک دادههای تجربي و
بر اساس روابط قوانین بقای جرم و انرژی ،مدل تک بعدی که
به مدل (HMT) 8معروف است را برای مطالعه حرکت
قطرهها ی آب پیشنهاد کردند تا با استفاده ازآن رفتار برج را
مورد مطالعه قراردهند.
مینگ گائو 1و همکاران نوعي از شبکه مصنوعي را ارائه دادند
که با استفاده از آن بتوان رفتار غیر خطي  SCTرا پیشبیني
کرد ] .[48دژی پن 1نشان داد استفاده از شبکه عصبي
مصنوعي قابلیت حل معادالت پیچیده غیر خطي را دارد اما
سرعت همگرايي آن پايین است ].[41
موآنگنوی 5و همکاران ] [41در سال  8141اثر پارامترهای
عملیاتي را مورد مطالعه قرار دادند و بیان کردند که تغییرات
قطر اولیه قطرات ،بیشترين تاثیر و سرعت آب ،کمترين تاثیر
را دارند.
در ( SCTجريان مخالف) قطرات اسپری شده آب انرژی
حرارتي خود را با هوای سرد مبادله ميکنند .بنابراين با
افزايش سطح تبادل حرارت بین قطرات آب و هوا (کاهش
قطر قطرات) بیشتر شده و با افزايش ارتفاع ،مدت زمان تبادل
نیز افزايش در نتیجه دمای خروجي کاهش مييابد.
پژوهشهای قبلي نشان ميدهد که با توجه به مطالعات انجام
شده برعملکرد برج خنک کن بارشي ،میزان تاثیر پارامترهای
مختلف برج (محیطي و هندسي) بررسي نشده است .بنابراين
با طراحي مناسب (ارتفاع و قطر قطره) با توجه شرايط محیطي
ميتوان عالوه بر بهبود دمای خروجي ،مدت زمان عملکرد اين

 -2روابط حاکم بر

SCT

استفاده از برجهای خنک کننده مرطوب (با پکینگ) دارای
معايبي ميباشد .آب تصفیه شده و آب دريا عالوه برخوردگي
و افزايش زياد مصرف انرژی ،باعث انسداد مسیر ميشود و
میزان انتقال حرارت کاهش مييابد ] .[45در  ،SCTپکینگها
به طور کلي حذف و پخش کننده آب جايگزين آن شده است.
به طوری که قطرات آب مستقیما در تماس با هوا قرار ميگیرد
بطوريکه انتقال جرم و انتقال حرارت از طريق قطرات آب
صورت ميگیرد .آب اسپری شده به صورت قطرات ريز در
آمده و اين امر باعث افزايش سطح تماس آب با هوا و در نتیجه
افزايش بازده و کاهش دمای خروجي برج ميشود .مطابق
شکل ( )4آب از طريق پخش کنندهها که در باال قرار دارند به
سمت پايین برج اسپری ميگردد .هوای محیط توسط فن از
انتهای پايین برج وارد ميشود و در تماس است مستقیم با
آب اسپری شده قرار ميگیرد که شامل انتقال حرات نهان
(تبخیری) و انتقال حرارت محسوس ميباشد .انتقال حرارت
نهان به دلیل تبخیر آب و انتقال حرارت محسوس ناشي
ازاختالف دما (جابجايي) ميباشد آب خنک شده در حوضچه
پايین برج جمع آوری و سپس به چرخه پمپ ميشود.
برای بررسي بهتر عملکرد  ،SCTانتقال حرارت و جرم سطح
قطره آب است را در نظر گرفته ميشود.

شکل ( )1شمای از برج خنک کن بارشی . SCT
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با استفاده از تعريف قانون دوم نیوتن داريم (جهت نیرو به
سمت پايین مثبت در نظر گرفته شد):

انتقال انرژی همراه با فرآيند انتقال جرم و انتقال حرارت دارای
معادالت نسبتا پیچیده ای است .برای سادهسازی بهتر از يک
سری فرضیاتي استفاده ميشود که اين فرضیات تاثیر بسیار
ناچیزی در دمای خروجي دارد ] 44و .[42
 -4ضريب لوئیس واحد در نظر گرفته ميشود.
 -8قطرات آب ثابت و به صورت کره در نظر ميگیريم.
 -1حرکت يک بعدی و در راستای قائم در نظر گرفته ميشود.
 -1دمای داخل و بیرون قطره يکسان در نظر گرفته ميشود.
بنابراين از مقاومت حرارتي آن صرف نظر ميشود.

()2

 -1-2باالنس نیرو در SCT

 -2-2معادالت تغییرات آنتالپی ،رطوبت و دما در طول

()5

()4

 d w g

()8

6

يک برج خنک کن بارشي تشکیل شده از میلیونها قطره که
شرايط آب و هوای آن از باال به پايین برج تغییر ميکند .انرژی
داخلي يک قطره در طول سیستم با از دست دادن مقدار
حرارت نهان و محسوس تغییر ميکند .هر المان به دمای
میانگین بستگي دارد که در واقع برابر متوسط درجه حرارت
آب جاری در هر المان ميباشد .زمانیکه فشار جزيي ،هوا باشد
انتقال جرم رخ ميدهد که موجب انتقال حرارت ميشود .برای
اين منظور يک برج به ارتفاع  Hرا در نظر گرفته و آن را به N
قسمت مساوی با ضخامت dzتقسیم ميکنیم .برای درك بهتر
الماني از مکانیزم انتقال جرم و حرارت بین آب و هوا را مطابق
شکل ( )1در نظر ميگیريم.
انتقال حرارت کل درسطح مشترك آب و هوا ،شامل انتقال
حرارت ناشي از تبخیر و انتقال حرارت جابجايي است .نیروی
محرکه در انتقال حرارت تبخیری و جابجايي به ترتیب به دلیل
تفاوت غلظت بخار و درجه حرارت است.
باالنس جرمي برای حجم کنترل برابر است با:
(m a 1  w    mw  dmw   m a 1  w  dw   mw )9

md 

Gd  md g 

نیروی شناوری:
 d d3  a g

()1

6

Fd 

نیروی مقاومت:
 C d ad d2U 2

()1

8

Rd 

در رابطه باال ( C dضريب درگ) برابر است با ]:[41
برای جريان آرام داريم:
Re  1000





24
0.687
) 1  (0.15 Re
Re

du d
2
  ρ w  ρa  g  3Cdρa u d  u a  / 4d d
dz

Cd 

برای جريان مغشوش:
Re  1000

ρ wu d

SCT

نیروی گرانش قطره:
3
d

d

با قرار دادن روابط ( ،)8تا ( )1در رابطه ( ، )5معادله سنتیک
قطره  SCTبدست ميآيد ]:[42

مطابق شکل ( )8نیروهای وارد بر قطره شامل نیروی گرانش،
نیروی شناوری و نیروی مقاومت هوا ميباشد بطوريکه نیروی
شناوری همواره در خالف جهت نیروی گرانش است ].[44
جرم قطره برابراست با:
1
 d d3 w
6

G  F  Rd
F
 d d
mw
mw
du d
du
 dz / dt ; ad 
u d d
dt
dz

ad 

C d  0.44

شکل ( )3حجم کنترل .[11] SCT

شکل ( )2شمایی از نیروهای وارد بر قطره (جهت حرکت قطره به
سمت پایین برج است).

بنابراين داريم:
14
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dmw  m adw

d ima
dQ  mw  6hd


 i masw  i ma 

dz
ma
 m a  w u d d d

()2
باالنس انرژی برای حجم کنترل برابر است با:
 di w  

()7

 i w

m a i ma   mw  dmw

()81
میزان تغییر جرم يک قطره برابر است با مقدار انتقال جرمي
که از سطح قطره به هوا صورت ميگیرد.

m a  i ma  di ma   mw i w

در معادله باال  i wآنتالپي هوا و  i maآنتالپي مخلوط آب و
هوا است .با ساده کردن معادله ( )7داريم:
()41
m adi ma  mw diw  iw dmw
جريان آبي که مستقیما با هوا در تماس است شامل انتقال
حرارت نهان و محسوس است که انتقال به دلیل تبخیر آب و
انتقال حرات محسوس ناشي از اختالف دما ميباشد ].[49
()44
dQ  dQc  dQe
گرمای محسوس برابر است با:
()48
dQc  hc Tw T a  dA

dm d  hd Ad w Tw w a  dAd

()84
رابطه فوق مقدار انتقال حرارت را در مدت زمان يک ثانیه
نشان ميدهد .تعداد قطره در اين مدت زمان برابر است با:
mw dz
md ud

با ترکیب روابط ( )47و ( )84و قرار دادن جرم قطره مطابق
رابطه ( )4و مساحت کره )  (Ad   d d2معادله تغییرات
رطوبت بدست ميآيد که برابر است :
()88

گرمای نهان برابر است با:
()41
dQe  i v hd w sw w a  dA
اختالف دما در معادله ميتواند با تغییرات آنتالپي جايگزين
شود .آنتالپي هوای اشباع در دمای محلي به صورت زير نشان
داده ميشود ]: [49

()81

()41
()45

i masw  c paTw  wi v  w sw w  i v

با جايگذاری روابط ( )48و ( )41و روابط باال در معادله ()44
داريم:
 h


h 
dQ  hd  c  i masw  i ma   1  c  i v w sw w   dA


h
c
h
c
 d pma

d pma 


گرمای محسوس ناشي از اختالف دما برابر است با:
()82
Qdc  hc Ad Tw T a 

ضريب لوئیس است ] .[49با توجه به فرضیات

گرمای نهان ناشي از تبخیر آب از رابطه زير بدست ميآيد:

بخش ( 8روابط حاکم بر  ،)SCTاين ضريب برابر يک ميباشد
] .[42بنابراين رابطه باال به صورت زير ساده ميشود:
()42

انرژی داخلي برابراست با:
()82
; dU d  md c pw dTw

()47

dz

6mw

w u d d d

U d  md c pwTw

بنابراين داريم:
(w a  i υ  )87

سطح انتقال حرارت در فاصله  dzبرابر است با:
dA 

Qde  hd Ad w Tw w a  i υ

()89

di ma 

mw dz
 d d2
md u d

dU d
  Q dc  Qde 
dt

()85

()49

dQ hd

 i masw  i ma  dA
ma ma

hc 

برج خنک کن بارشي از دو بخش تشکیل شده است .شامل
آب که از قسمت باالی برج وارد ميشود و به سمت پايین
حرکت ميکند (قطره) و هوا که از قسمت تحتاني برج به
طرف باال حرکت ميکند .برای درك بهتر انتقال جرم و
حرارت ،مراحل انتقال حرارت و انتقال جرم را برای يک قطره
از آب بررسي ميکنیم.
تغییرات انرژی داخلي برابر است با ]:[49

i ma  c paT a  w  i fgw 0  c pvT a 

hc
 Lef
hd c pma

k a  Nu d
dd

()81

آنتالپي مخلوط بخار آب و هوا به ازای واحد هوای خشک به
صورت زير قابل محاسبه است:
()42

dw a  mw  6hd

w Tw w a 

dz
 m a  w u d d d
hd  hc / cpa  w acp 

 hcضريب انتقال حرارت است که برابر است با ] :[47

i masw  c paTw  w sw  i fgw 0  c pvTW



Nd 

dA 

()11

با جايگذاری روابط فوق برای معادله تغییرات آنتالپي داريم:

()14
18

dU d    hc Ad Tw T a   hd Ad w Tw
h

m d c pw dTw  Ad hd  c Tw T a   i υ w sw w a  
 hd


m d c pw dTw  Ad hd  i masw  i ma 
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با قراردادن جرم و مساحت قطره ،معادله تغییرات دما به
صورت زير بدست ميآيد:
()18

dTw
6hd

 i masw  i ma 
dz
cpw w u d d d

 -3-2معادله تغییر قطر قطره در طولSCT

تغییر جرم قطره در مدت زماني که مسافت  dzرا طي ميکند
برابر است با:

شکل ( )4تغییرات دمای خروجی از برج برحسب ارتفاع ( دمای
آب ورودی ℃ ،05دمای حباب خشک ℃  ،35نسبت دبی جرمی

m d  hd Ad w Tw w a 
u
()11
dm d d  hd w Tw w a  d A
dz
با قراردادن روابط مربوط به جرم و سطح مقطع قطره در

آب به هوا برابر ،1/2سرعت هوای ورودی  ،2/0m/sقطر اولیه قطره
 ،5/8mmسرعت قطره  ،3m/sرطوبت نسبی .) %05

رابطه فوق معادله تغییر قطر بدست ميآيد.
()11

d d d  6hd

w w a 
dz
w u d Tw

 -3بررسی و تحلیل نتایج
جدول ( )4محدوده متغیرهای ورودی جهت بررسي
پارامترهای هندسي و محیطي  SCTرا نشان ميدهد.

شکل ( )0تغییرات دمای خروجی از برج برحسب ارتفاع ( دمای
آب ورودی ℃ ،05دمای حباب خشک ℃  ،21نسبت دبی جرمی

 .1.3بررسی تاثیر ارتفاع  SCTبر عملکرد آن

آب به هوا برابر ،1.2سرعت هوای ورودی  ،2/0m/sقطر اولیه قطره

ارتفاع برج يکي از پارامترهای مهم هندسي به شمار ميرود
که نقش اساسي در میزان کاهش دمای خروجي آب و عملکرد
کلیه برجهای خنک کننده دارد .شکلهای ( )1و ( )5نمودار
دمای خروجي از برج را برحسب ارتفاع نشان ميدهند .که در
آن دمای آب ورودی به برج ℃ 51دمای هوای ورودی (دمای

 ،5/9mmسرعت قطره  ، 3m/sرطوبت نسبی .) %85

نمودار شکل ( )1نشان ميدهد که با افزايش ارتفاع برج ،دمای
آب خروجي از برج کاهش مييابد زيرا قطره زمان بیشتری در
تماس با هوا است .در اين صورت میزان انتقال حرارت نهان
(انتقال حرارت ناشي از تبخیر) و انتقال حرارت محسوس
(انتقال حرارت ناشي از همرفت) افزايش مييابد و در نتیجه
دمای خروجي کاهش مييابد .همانطورکه در نمودار نشان
داده شده در ابتدا کاهش دما زياد است .بطوريکه تا ارتفاع m

حباب خشک) ℃ ،88نسبت دبي جرمي آب به هوا برابر ،4.8
سرعت هوای ورودی  ،8m/sقطر اولیه قطره ،1/2mmسرعت
قطره  1m/sو رطوبت نسبي  %51است.

 1متر در حدود ℃  7کاهش دما داريم و تا ارتفاع  2متر (از
 1تا  2متر) کاهش دما درحدود ℃ 5و همچنین تا ارتفاع41

جدول ( )1محدوده متغیرهای ورودی جهت بررسی پارامترهای
هندسی و محیطی.[11]SCT
متغیرهای ورودی

محدوده

ارتفاع برج()m
قطر قطره()mm
سرعت قطره()m/s
سرعت هوا()m/s
نسبت دبي آب به هوا
دمای حباب خشک( ℃)

2-41
1/2-4/8
1-2
8-1
1/2-4/8
85-12
51-21

دمای ورودی آب( ℃)

51-55

رطوبت نسبي()%

( از  2تا  41متر) میزان افت دما کمتر از ℃ . 1بنابراين با
افزايش ارتفاع به تدريج از شدت آن کاسته ميشود .با افزايش
ارتفاع بیشتر برج ،تغییرات کمتری در کاهش دمای خروجي
داريم .زيرا رطوبت نسبي هوای درون برج زياد شده و میزان
جذب رطوبت در هوا کاهش مييابد .به همین دلیل میزان
انتقال حرارت نهان که در مقايسه با انتقال حرارت محسوس
نقش بهتری در کاهش دما دارد ،کاسته ميشود.

11
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شکل ( )2نشان ميدهد اگر چه با افزايش ارتفاع ،دمای
خروجي کاهش مييابد اما میزان تاثیرپذيری آن در دمای
خروجي کمتر است .بطوريکه با افزايش رطوبت نسبي و دمای
حباب خشک میزان افت دما کاهش مييابد .در رطوبت نسبي
باال انتقال حرارت نهان کاهش مييابد و مکانیزم انتقال
حرارت ،انتقال حرارت محسوس خواهد بود.
در اين نمودار مشاهده ميشود با افزايش ارتفاع برج ،دمای
خروجي از برج کاهش مييابد .بطوريکه کاهش دما در ارتفاع
پايین بیشتر است .از ارتفاع  2متر به  2متر در رطوبت نسبي
 %51اختالف دما ℃  1/2و از  2متر به  41متر میزان
اختالف دما کمتر ℃ 4/5است .با افزايش رطوبت نسبي میزان
اختالف دما کمتر است .زمانیکه اختالف دمای حباب خشک
با دمای آب ورودی به برج کمتر شود میزان افت دما نیز کم
ميشود ،بطوريکه در رطوبت نسبي باال اين میزان کمتر است.
اگر دمای هوای بیرون باز هم افزايش يابد بطوريکه با دمای
آب ورودی به برج برابر باشند(دمای حباب خشک ℃ ،)51در
اين حالت انتقال حرارت محسوس کاهش بیشتری مييابد .با
افزايش ارتفاع برج ،اگر چه مدت زمان تماس قطره با هوا
افزايش مييابد ،اما هوای داخل برج ،پتانسیلي برای جذب
رطوبت وجود ندارد و در نتیجه میزان افت دما کم است و در
رطوبت نسبي باال ( )%71تقريبا صفر است .بنابراين نمودار
شکل ( )9شیب بیشتری نسبت به نمودارهای شکل ( )2دارند.
تغییرات دمای خروجي بر حسب ارتفاع بطور دقیقتر در
جدول ( )8آمده به طوريکه با با افزايش ارتفاع ،دمای آب
خروجي از برج کاهش مييابد .هرچه ارتفاع افزايش بیشتری
يابد ،میزان افت دما کمتر ميشود.

 -2-3بررسی تاثیر قطرقطره بر عملکرد SCT

با کاهش قطر قطره (افزايش تعداد قطرات) سطح تبادل
حرارت افزايش و در نتیجه انتقال حرارت نهان و محسوس
افزايش و بنابراين دمای خروجي کاهش مييابد.
بخشي از حجم قطره در برخورد با جريان هوا تبخیر شده
است .هرچه رطوبت نسبي کمتر باشد ،قطرقطره کاهش
بیشتری دارد .با توجه به نمودار شکل ( )2برای برج با ارتفاع
 41mو رطوبت نسبي 41درصد ،میزان کاهش قطر برابر mm
 1/49و با رطوبت نسبي 58درصد با همان ارتفاع برج برابر
 1/19 mmاست.
نمودار شکل ( )7حداکثر افت دما را برحسب قطرقطره نشان
ميدهند .میزان کاهش قطر در يک ارتفاع مشخص برای
رطوبت نسبي باال بیشتر از رطوبت نسبي پايین است .با
افزايش دمای حباب خشک  ،کاهش کمتری در قطرقطره را
شاهد هستیم که اين موضوع در رطوبت نسبي باال بیشتر
است .همچنین قطرقطره با افزايش ارتفاع کاهش مييابد .زيرا
برای مثال در رطوبت نسبي  ، %15دمای خروجي ℃ 12
ميباشد.

شکل ( )1تغییرات دمای خروجی از برج برحسب رطوبت نسبی
دمای حباب خشک ( 05شرایط ورودی مطابق شکل (.))6
جدول ( )2تغییرات دمای خروجی از برج برحسب ارتفاع ( دمای
آب ورودی ℃  ،05نسبت دبی جرمی آب به هوا برابر ،1/2سرعت
هوای ورودی  ،2m/sقطر اولیه قطره  ،5/8mmسرعت قطره .)4m/s
دمای حباب
خشک
) ℃(

متوسط
رطوبت نسبي
)(%

11

29

11/7 15/5 19/8 17/2 18/7

جرمی آب به هوا برابر  ،5/9سرعت هوای ورودی  ،2m/sقطر اولیه

82

12

14/7 11/1 15/5 12/4 18/8

قطره  ،5/9 mmسرعت قطره .)4m/s

15

11

شکل ( )6تغییرات دمای خروجی از برج برحسب رطوبت نسبی
(دمای آب ورودی ℃ ،05دمای حباب خشک ℃ ،35نسبت دبی

11

H
2

4

6

8

19/8 19/9 11/2 11/9

15

12
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در اين حالت قطرقطره حداکثر  1/48 mmدر طول برج
کاهش مييابد .کاهش قطر در رطوبت نسبي  %25برابر mm
1/185مي باشد .بنابراين شیب نمودار در رطوبت نسبي باال
بیشتر و میزان کاهش قطرقطره کمتر ميباشد.
مقادير دمای خروجي برای چهار قطر مختلف در جدول ()1
نشان داده شده است.
 -3-3بررسی تاثیر رطوبت نسبی هوا بر عملکردSCT

شکل ( )8تغییرات قطر قطره برحسب ارتفاع در رطوبتهای نسبی

رطـوبت نسبي برابر است با نسبت رطوبت موجود در هوا با
يک دمای مشخص به حداکثر رطوبتي که هوا در آن دما
ميتواند داشته باشد .در رطوبت نسبي باال انتقال حرارت نهان
کاهش مي يابد و مکانیزم انتقال حرارت ،انتقال حرارت
محسوس خواهد بود .بنابرين افت دما در مقايسه با رطوبت
نسبي پايین ،کمتر خواهد بود .مطابق شکل ( )41با افزايش
رطوبت نسبي دمای آب خروجي افزايش مييابد.

مختلف (قطر اولیه قطره  ، 1/1 mmدماهای حباب خشک ℃ ،32
دمای آب ورودی ℃ ،05ارتفاع برج  ،15mسرعت آب ،4 m/s
سرعت هوا 2m/sو نسبت دبی جرمی برابر .)1/2

 -4-3بررسی دمای حباب خشک در عملکرد SCT
با افزايش دمای هوای محیط ،دمای خروجي از برج افزايش
مييابد .زيرا با افزايش دمای هوای محیط ،اختالف دما (دمای
هوای محیط و آب ورودی به برج ) کم شده و انتقال حرارت
محسوس کاهش و در نتیجه دمای خروجي افزايش مييابد.
شکل ( )44نشان ميدهد که هرچه اختالف دمای آب ورودی
با دمای حباب خشک کمتر باشد ،دمای آب خروجي از برج
افزايش مييابد ،در واقع شیب منحني کمتر است.

شکل ( )9تغییرات دمای خروجی برحسب قطرقطره (قطر اولیه
قطره  ، 1/1m/sدمای حباب خشک ℃  ، 35دمای آب ورودی ℃

 ، 05ارتفاع برج  ،15 mسرعت آب  ،4m/sسرعت هوا 2m/sو
نسبت دبی جرمی برابر .)1/2

جدول ( )3تغییرات دمای خروجی  SCTبرای قطرهای مختلف ( دمای آب ورودی ℃ ،05نسبت دبی جرمی آب به هوا برابر  ،1/2سرعت
هوای ورودی  ، 2 m/sسرعت قطره .)4 m/s
دمای حباب خشک) ℃(

متوسط رطوبت نسبي()%

d=5/6

d=5/8

d=1

d=1/2

18
11
82/2

81/5
14
21

82
82/2
85/8

17/8
82/1
82/8

18
14/1
18/5

11/2
11
11/7

11
11/1
14/1

85
84
89/5

87/2
11/8
14/8

11/7
14
14/9

11/1
11/1
11/9

15/7
15/7
12/8

15/8
11/8

84
87/9

14/1
11

18/8
14/8

11/1
11/5

12/1
15/2

81
82/5

91
29

11/2
14/1

18/2
11/7

15/9
12/2

12/4
17/4

15

شماره  – 41زمستان 79

فصلنامه علمي  -پژوهشي دريا فنون

هر چه دمای حباب خشک کمتر شود (اختالف دما آب
ورودی و دمای حباب خشک بیشتر شود) دمای خروجي
کاهش مييابد .شکل ( )48نشان ميدهد با افزايش دمای
حباب خشک میزان افت دما نیز کاهش مييابد که با افزايش
ارتفاع اين میزان تغییر ميکند .هرچه ارتفاع افزابش يابد
میزان افت دما نیز بیشتر ميشود.
 -4مقایسه نتایج این مقاله با نتایج عددی و تجربی

شکل 15تاثیر رطوبت نسبی بر دمای آب خروجی (دمای آب

نتايج بدست آمده از حل عددی و تجربي برای سه برج با
پارامترهای محیطي و هندسي مختلف مطابق مرجع ] [81و
اين تحقیق مطابق شکل ( )41در جدول ( )1آمده است.

ورودی ℃ ،05دمای حباب خشک ℃ ،35نسبت دبی جرمی ،1/2
سرعت هوای ورودی  ، 2m/sقطراولیه قطره  5/8mmو سرعت
قطره برابر )4m/s

شکل ( )12تاثیر دمای هوای محیط بر دمای خروجی از برج

شکل ( )11تاثیر دمای هوای محیط بر دمای خروجی از برج

برحسب ارتفاع( دمای آب ورودی به برج ℃  ، 05نسبت دبی

برحسب رطوبت نسبی ( دمای آب ورودی به برج ℃ ، 05نسبت

جرمی  ، 1/2سرعت هوای ورودی  ، 2m/sقطر اولیه قطره mm

دبی جرمی  ،1/2سرعت هوای ورودی  ،2m/sقطر اولیه قطره

 ،5/8رطوبت نسبی 05درصد و سرعت قطره برابر.)4 m/s

 5/8 mmو سرعت قطره برابر) 4 m/s

جدول ( )4مقایسه نتایج بدست آمده از مرجع ] [ 25و این تحقیق.
برج 4

برج 8

برج 1

9
1/2
8/1
5
1/7
11

2
4/4
8
1
1/2
11

2
1/2
8/5
2
1/7
11

22

92

91

دمای آب ورودی( ℃)

414
18

414
51

414
11

نتایج آزمایشگاهی

دمای تجربي آب خروجي ( ℃)

12/8

11/9

19/2

نتایج تحقیقات قبل

دمای محاسبه شده آب خروجي ( ℃)] [ 81

12/9

11/1

12/4

نتایج کار حاضر

دمای آب خروجي بدست آمده در اين تحقیق ( ℃)

12/5

18/12

19/57

نتایج تحقیقات قبل

خطای دمای خروجي محاسبه ( ℃)] [ 81

1/5

1/2

1/1

نتایج کار حاضر

خطای دمای خروجي اين تحقیق ( ℃)

1/1

-1/88

-1/84

پارامترهای
اصلي

ارتفاع برج()m
قطرقطره()mm
سرعت هوا()m/s
سرعت قطره()m/s
نست دبي جرمي
دمای حباب خشک( ℃)
رطوبت نسبي( ) %
فشار اتمسفر()kpa

نتایج
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شکل ( )13نمودارهای دمای خروجی از برج برحسب ارتفاع برای برجهای  2 ،1و.3

در رطوبت نسبي باال انتقال حرارت نهان کاهش مييابد و
مکانیزم انتقال حرارت  ،انتقال حرارت محسوس خواهد بود.
بنابراين افت دما در مقايسه با رطوبت نسبي پايین کمتر
خواهد بود .در نتیجه با افزايش رطوبت نسبي دمای آب
خروجي افزايش مييابد.
تاثیر پارامترهای محیطي بر کاهش میزان دمای آب خروجي
از برج خنک کننده زياد ميباشد .هرچقدر میزان اختالف
دمای حباب خشک با دمای آب ورودی کم باشد ،افت دما
نیز کمتر است و هر چقدر رطوبت نسبي بیشتر باشد میزان
افت دما نیز کمتر است.

 -0نتیجهگیری
پس از مرور تحقیقات انجام شده قبلي ،معادالت حاکم بر
 SCTبازنويسي شده است .پس از تحلیل ،نتايج به دست
آمده با نتايج ارائه شده در مرجع ] [81مقايسه شد که تقريباً
مقايسه نتايج اين تحقیق با دادههای تجربي و عددی نشان
ميدهد که نتايج اين تحقیق دقیق تر بوده و به دادههای
تجربي نزديک تر ميباشد .نتايج بدست آمده از اين تحقیق
در شکل ( )41نشان داده شده است.
با دادههای بدست آمده در اين مقاله مطابقت داشته است.
قطرقطره در طول برج به علت تبخیر ،کاهش مييابد .هر
چه ارتفاع  SCTبیشتر باشد قطرقطره کاهش بیشتری دارد.
همچنین با تغییرات قطرقطره در طول برج ،دقت مدل
رياضي جهت رفتار برج خنک کننده تقويت شده و در
نتیجه ،نتايج از دقت بیشتری برخوردار ميباشد.
افزايش دقت مدل رياضي ،پیش بیني رفتار  SCTبا توجه به
اضافه نمودن معادله کاهش قطر قطرات  ،استفاده از ضريب
انتقال جرم دقیق تر و بحث پارامتريک  SCTاز نوآوریهای
پژوهش حاضر ميباشد.
با افزايش ارتفاع ،قطره زمان بیشتری در تماس با هوا
ميباشد .در اين صورت میزان انتقال حرارت نهان (انتقال
حرارت ناشي از تبخیر) و انتقال حرارت محسوس (انتقال
حرارت ناشي از همرفت) افزايش مييابد ،در نتیجه دمای
خروجي کاهش مييابد.
کاهش دما در ارتفاع پايین زياد ميباشد و با افزايش ارتفاع
بتدريج از شدت آن کاسته ميشود بطوريکه در ارتفاعهای
باالتر میزان افت دما تقريبا ناچیز است .تاثیرکاهش
قطرقطره بر دمای خروجي با رطوبت نسبي باال در مقايسه
با رطوبت نسبي پايین کمتر است.
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