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 چکیده 

وجود ندارد  وبمرط کنندهبرج خنک یبرا یکه آب کاف يیهامکاندر 

 خشک کنخنک هایعملکرد برج .شودیاستفاده مخشک از برج 

. ندرگییسرعت باد قرار م ژهيوهب طیمح طيشرا تأثیر تحت شدتبه

چند  یعملکرد حرارت حل عددی سه بعدی یمطالعه حاضر به بررس

تحت  یسه و چهار برج هایدر حالت ،مختلف یهاچیدمانبرج در 

در هر حالت  چیدمان نيترباد و انتخاب مناسب شوز طيشرا

در  راستاهمکه سه برج  یهنگام دهدینشان م جياست. نتاپرداخته

عملکرد بهتری  ،رندبگی قرار شانمعرض وزش باد هم جهت با امتداد

 رايز دهند،یماز خود نشان  منفرد صورت به هانسبت به همان برج

قش ن جلويی هایقرار گرفته و برج گریيبرج د کوي در هااز برج کيهر

 یخط شيآرا نی. همچنکنندیم فايا پشتی هایبادشکن را برای برج

 نبهتري هابرج واصل خط با موازی باد وزش کم هایسرعت در هابرج

 ینسبت به لوز یمربع شي. در حالت چهار برج، آراباشدیم شيآرا

 یازدهبه ب دنیرس ید براتوانمی قیتحق نيا جيدارد. نتا یبهتر چیدمان

 نده استفاده شود.کنخنک هایدر برج مميماکز

 

 واژه های کلیدی
 اد،ب سرعت ،یعدد سازیشبیه ،یعیطب يی، جابجاخشک برج هلر

 چیدمان

 

 مقدمه

 .باشدمی گردش در آب نکردخنک جهت کن سیستمیخنک برج

 تربیش تماسسطح  ايجاد مبنای بر کنخنک هایبرج تمام کار اساس

 دواين بین حرارتی نتیجه تبادل در و سرد هوای و گرم آب جريان بین

 و انرژی قیمت افزايش بخاطر گذشته، دهه دو طی. [1باشد ]می

در  زيادی هایبرنامه و هاتالش آمده، وجودبه زيستی مشکالت محیط

است  انجام شده  فرايندها بهبود و انرژی از مناسب برداری بهره جهت

[2.] 

                                                 

 
1. Penny 
2. Spalding 
3. Benton 
4. Waldroph 
5 Tennessee Valley Authority 

 سال 50 از بیش ایسابقه دارای کن خشکبرج خنک از استفاده

و  1کننده پنیباشد. برای مطالعه عددی جريان در برج خنکمی

با استفاده از  هاآن[ يک مدل دو بعدی پیشنهاد کردند. 3] 2اسپالدينگ

توانستند هندسه و ساير پارامترهای فیزيکی  TACTبرنامه کامپیوتری 

آمده را با  دستبهاطالعات و آورند  دستبهکننده را يک برج خنک

و  3بنتن ات تئوری موجود مقايسه کردند. در پژوهشی ديگر،اطالع

 ،حرارتانتقال[ يک مدل کامپیوتری برای شبیه سازی 4] 4والدورف

با استفاده از اين  هاآننده بیان کردند. کنخنکجرم و مومنتم در برج 

آوردند  دستبه TVA5های های نیروگاهجمدل اطالعات مفیدی از بر

کننده های خنککه به موجب آن اطالعات مفیدی از عملکرد برج

 6آمد. کاپاس دستبهیکی و طبیعی در شرايط مختلف محیطی مکان

های ورودی هوا به برج با زاويه دلتای مبدل تأثیر[ ابتدا به بررسی 5]

جريان پرداخت. در ورود به استفاده از يک مدل دوبعدی بر افت فشار 

شده بودند.  سازیمدل 7ها با شرط مرزی تخلخلدلتاها، کرکره

افت فشار ثابتی را متناسب با  ،کارگیری اين مدل برای افت فشارهب

 افت یتزيرا در واقع باشدمیگیرد، فرض مناسبی نعمق در نظر می

در مرز ورودی سرعت  ویفشار با سرعت متناسب است. ديگر اشتباه 

رخ داد زيرا در واقع دبی عبوری مقداری تحمیلی پیدا کرده که اشتباه 

[ با استفاده 6]س بود زيرا میزان دبی با افت فشار متناسب است. کاپا

سازی جريان داخل به مدل ،بعدیاز مدل مبدل حرارتی به صورت سه

 8بوزينسکپرداخت. او در اين تحقیق از فرض  کنخنکو اطراف برج 

ل آناپذير ايدهبرای اثرات شناوری استفاده نکرد و هوا را سیال تراکم

های دلتاها استفاده از مدل مبدل حرارتی تمامی ستون فرض نمود و با

ا هتک بررسی نمود و مقدار حرارت دفع شده از ستونرا به صورت تک

از آورد. پیش بینی مدل کاپاس در مورد حرارت دفع شده  دستبهرا 

دلتاها تا حدودی دور از واقعیت بود زيرا اختالف بسیار زيادی در حرارت 

 اثرات روی مطالعه دفع شده از دلتاهای هم جوار مشاهده شد. در

در  خشک کنخنک برج [ دو7] 10فو و 9ژای يکديگر روی بر هابرج

 جريان مغشوش استاندارد و k-ɛروش  با باد( را امتداد دنباله هم )در

6. Kapas 
7. Porous jump 
8. Boussinesq 
9. Zhai 
10. Fu 
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کردن [ با استفاده از مدل8و همکارانش ] 11يوانشن لو .کردند بررسی

اده و با استفونیم يک به دوازدهکننده خشک به نسبت يک برج خنک

 های مختلفاز يک مقاومت الکتريکی به جای مبدل حرارتی، در سرعت

طبیعی و اجباری در تونل باد آزمايش  حرارتانتقالباد و در دو حالت 

داليلی را که مبنی بر رابطه عکس سرعت باد و  هاآنرا انجام دادند. 

کلی وجود دارد را بررسی کردند. همچنین نتیجه  حرارتانتقالمقدار 

مع افتد که جای اتفاق میی رخداد آشفتگی در لحظهگرفتند که نقطه

 باشد. کمینهطبیعی و اجباری  حرارتانتقال

 رايطش تاثیر تحت شدتبه خشک کنخنک هایبرج عملکرد

 گرددمی شديد باعث باد وزش کهطوری[ به9باشد ]می منطقه اقلیمی

 هایبرج طراحی در عمالا . يابد کاهش برج راندمان 40% از بیش که

 نظر در را هاآن عملکرد روی باد وزش اثر مناسب طوربه کنخنک

وجود  اثر اين واقعی صورت به مواقع اکثر در که حالی در گیرندنمی

 کنخنک هایعملکرد برج روی باد وزش تأثیر بررسی رو اين از .دارد

 افزايش در تواندمی هاآنبهبود عملکرد  برای هايیروش پیشنهاد و

 .باشد اهمیت داشته انرژی اتالف کاهش و راندمان

ن فاصله عرضی بی ساير پژوهشگران، مطالعاتکه در با توجه به اين

ا هی مختلف برجهاچیدمان، در تحقیق حاضر اندها بررسی گرديدهبرج

برخی از های سه و چهار برج بررسی شده و با تغییر در حالت

 است.انتخاب شده  چیدمانبهترين پارامترهای مؤثر، 

 

 معادالت حاکم
 لذا باشد.می مغشوش گراشف باال عدد علت برج به درون جريان

بوزينسک  تقريب با دائم، ناپذيرتراکم مغشوش جريان بر معادالت حاکم

 معادالت اندازه پیوستگی، معادله شامل حرارتانتقال با همراه و

𝑘اغتشاشی  مدل و انرژی معادله حرکت، − 𝜀 تقريب  با مراهه

 .باشدمی بوزينسک

 [:10]ت معادله پیوستگی به شرح زير اس

(1) 𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝜌𝑣)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝜌𝑤)

𝜕𝑧
= 0 

به ترتیب  u ,v ,wزمان فیزيکی و  tچگالی سیال،  ρدر اين معادله 

 باشد.می  x, y ,zهای سرعت در جهت  مؤلفه

اعمال قانون دوم نیوتن به يک جزء سیال منجر به معادالت 

 [:11]ت مومنتوم به شرح زير شده اس بعدیسه

(2) 
𝜕(𝑢𝑖𝑈)

𝜕𝑡
 𝛻 · (𝑢𝑖𝑈) =  −

1

𝜌
 

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+  𝜈 𝛻 · (𝛻𝑢𝑖) + 𝑆𝑀𝑖

+ 𝛽(∆𝑇)𝑔𝑖 
باشد که به دلیل بردار ترم پسا می MSفشار استاتیک و  pکه یطوربه

 آيد.می وجودبهافت فشار در رادياتور 

(3) 𝑆𝑀 =  𝐾𝐿

𝜌𝑣2

2
 

𝐾𝐿 دارد. بستگی رادياتور مشخصات به که است تجربی ضريب يک 
 [:12باشد ]انرژی نیز می معادالت حاکم بر جريان سیال، شامل معادله

                                                 

 
11. Yuanshen Lu 

(4) 𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ ∇ · (𝑇𝑈) =  𝛻 · (𝑘𝛻𝑇) + 𝑄ℎ 

ترم چشمه حرارتی است که به علت عبور هوا از  𝑄ℎ اخیر، رابطهدر 

 آيد.می وجودبه هاآنرادياتورها و گرفتن گرما از 
(5) 𝑄ℎ = ℎ(𝑇𝑊 − 𝑇) 

مای دجابجايی و  حرارتانتقال ضريببه ترتیب  𝑇𝑊و h  که در آن 

 د.نمیانگین آب گرم در رادياتور می باش

 معادالت شرح به ε انرژی اتالف نرخ و k توربوالنسی جنبشی انرژی

 :[13]د باشمیزير

(6) 

(𝑉 · ∇)𝑘 = ∇ · [(𝜈 +
𝜈𝑡

𝜎𝑘
) ∇𝑘] + 𝑃 + 𝐺 − 𝜀 

(𝑉 · ∇)𝜀 = ∇ · [(𝜈 +
𝜈𝑡

𝜎𝜀
) ∇𝜀] +

𝑐1𝜀𝜖

𝑘
(𝑃 + 𝐺)

− 𝑐2𝜀𝜀2/𝑘 

(7) 𝑃 = 𝜈𝑡𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 

(8) 𝐺 = −𝑔𝛽
𝜈𝑡𝜕𝑇

𝜎𝑡𝜕𝑧
 

  انرژی جنبشی G و  توربولنسی اثر در تولیدی جنبشی انرژی P که

 نتیجه بويانسی است. در تولیدی

 [:14]د بصورت زيرن 9و  8ثابت های بکار رفته در معادالت 
𝐶1𝜀 = 1.44 , 𝐶2𝜀 = 1.92 , 𝜎𝑘 = 1.0 , 𝜎𝜀 = 1.3 , 𝜎𝑡 = 1.0 

 

 سازی عددیشبیه
الف  1در شکل ،استفاده شده در پژوهش حاضر يافتهسازمان شبکه

کن شده برای برج خنکبرده است. ابعاد به کارنمايش داده شده 

(، که 2باشد )شکل اساس مقادير نیروگاه شهید رجايی قزوين میبر

 بعاد واقعی منظور شده است.ا ،برای حصول نتايج بهتر

برای رشد شبکه  1/1استقالل از شبکه از ضريب  منظور بررسیبه

حرارت از تعداد شبکه در مقابل انتقال 3استفاده شده است. در شکل 

شود از تعداد طور که مشاهده میرادياتور نمايش داده شده است. همان

 است.میلیون به بعد تغییرات ناچیز شده  4تقريبا شبکه 
 
 

 

 

 ب( ناحیه محاسباتی الف( شرايط مرزی

 یمرز طيو شرا یمحاسبات هیشبکه به همراه ناح: 1شکل 
 

ی تمام شد.کار گرفتهبه برای ديواره برج غیر لغزشیشرط مرزی 

برابر قطر برج قرار داده شد تا اثرات نامطلوب حاصل  13 ها به فاصلهمرز

 (.ب1[ )شکل15به کمترين مقدار خود برسد ]

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890414010474
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890414010474
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 [14]( متر یلیخشک هلر )ابعاد به م کنخنکابعاد برج : 2شکل 
 

رايلی و اشکاالت همگرايی، بودن عدد در اين بررسی به دلیل باال

زايش تر )افهای مرتبه اول و در اعداد رايلی پايینابتدا حل توسط اسکیم

( اجرا شد، پس از همگرايی 8/9به  098/0ی شتاب گرانش از بوسیله

رسیده، در  در هر مرحله عدد رايلی افزايش يافته تا به عدد مورد نظر

های مرتبه دوم باالدست مورد استفاده قرار گرفت تا نتايج پايان، اسکیم

 مطلوب حاصل گشت. 
 

 

 از رادياتور حرارتانتقال: نمودار تعداد شبکه در مقابل 3شکل 

 

 اعتبارسنجی

 لر خشکه تايج حاصل با نتايج تجربی يک برجاعتبار سنجی، ن منظورهب

آمده است. مقايسه نتايج  1ل در جدوآن مقايسه شد که جزئیات 

دهد که تطابق نشان می [7] مرجع آمده با نتايج آزمايشگاهی دستبه

تواند بر اساس . اختالف موجود میاستحاصل شده قبولیقابل

 از جمله شرط مرزی رادياتور باشد. ،های انجام گرفتهسازیساده

 

 

 نتایج

 اثر سرعت وزش بادمطالعه 
 تک برج

حالت با  4کن برای اثر سرعت وزش باد بر کارايی حرارتی برج خنک

 بر ثانیه مورد مطالعه قرار گرفت.متر  20و  15، 10، 5های سرعت

ورودی هوا در هنگام هايی در ناحیه گردابه 5و  4های در شکل

 باد حمله مورد طرف از يک رادياتورها زيراشود ديده می جريان باد

 .اندشده واقع جريان جدايش ناحیه در ديگر از طرف گرفته و قرار

 منطقه رادياتورها ترينبحرانی که باد موازی رادياتورهایدر  همچنین

 افزايش که اين يافته افزايش شدتبه مماسی سرعت اندازه ست،ا

 کمی هوای مذبور نواحی از کهطوریبه شده فشار کاهش باعث ،سرعت

 خواهد افت شدتبه نواحی اين برج در مکش بنابراين شود.می برج وارد

رادياتورهای ، برعکس شود.می برج کاهش راندمان باعث و نمود

کنند تجربه میخود  ورودی بخش دررا  کل فشار افزايش باد، روبروی

 ،ديگر طرف از گردد.می وارد برج ناحیه اين از هوا از یتربیش دبی لذا

 جريان جدايش ناحیه در اند،قرار گرفته برج پشت در که رادياتورهايی

 .کندنمی زيادی تغییرات دستخوش را برج مکش اين که اندشده واقع

 در رادياتورهای واقع از ورودی یهاناجري بین حرکتاندازه اختالف

 کناری نواحی به سمت برج، داخل در باد، روبروی رادياتورهای و ويک

 تشکیل برج مرکزی خط در کنار گردابه جفت يک و شده متمايل

 گرم هوای جريان يکنواخت ها توزيعگردابه اين وجود که دهدمی

 هوا، جريان مسیر در فشار افت ايجاد و با برده بین از را برج داخل

-خنک راندمان نتیجه در و شده برج از عبوری دبی هوای کاهش باعث

 .دهدمی کاهش برج را کاری

واضح است که با افزايش سرعت وزش باد، دمای آب خروجی از 

نده کنخنکيابد. به عبارت ديگر کارايی حرارتی برج برج افزايش می

که در شکل مشاهده  طورهمان. (6)شکل يابد خشک کاهش می

متر بر ثانیه  15های تقريبا برابر با شود بازده حرارتی تا سرعتمی

کاهش و بعد از آن رو به افزايش است. دلیل اين امر آن است که در 

های پشت برج بزرگتر شده، مکش داخل های باال طول گردابهسرعت

 شود.می تربیشو در نتیجه راندمان  تربیشبرج 

 
 

 5در حالت باد با سرعت  Z = 1 m سرعت در صفحه یبردارها :4شکل

 هیمتر بر ثان
 

 [7] مرجعبر اساس  نتايج پژوهش حاضر یاعتبارسنج: 1جدول

 woT wiT Q (MW) 

 3/206 58/43 54/33 مقادير آزمايشگاهی

 6/211 58/43 15/33 پژوهش حاضر
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در حالت باد با سرعت  کنخنکبه برج  یورود انيخطوط جر :5ل شک

 گردابه دیبا تول هیمتر بر ثان 10
 

 

برج خنک کن خشک تک در مقابل  يینمودار کارا :6 شکل

 سرعت وزش باد
 

 های مختلف بر کارايی برجهاچیدماناثر 
 سه برج

ها در معرض وزش باد، میزان حرارت توجه به ترتیب قرارگیری برجبا 

ک يد بود، زيرا دنباله جريانی که هرنیز متغییر خواه هاآندفع شده از 

خود قرار داده و بسته به  تأثیرکند ديگری را تحت ها ايجاد میاز برج

 اينکه اندازه اين دنباله چقدر باشد در میزان هوای ورودی به برج بعدی

گذارد. هنگامی که باد با سرعت متغیر به موازات راستای سه برج اثر می

يی هاوزد، بسته به اينکه سرعت وزش باد چقدر باشد اندازه دنبالهمی

گیرد متفاوت بوده و گرمای دفع شده ها را در بر میکه هر يک از برج

 ها نیز متفاوت خواهد شد.از برج

های مختلف باد هم جهت سرعتکانتورهای دما برای  7 در شکل

 سرعت شود که دربا امتداد سه برج نشان داده شده است. مشاهده می

 قرارگیری در دنباله دو برج دلیلبه  میانیمتر بر ثانیه برای برج  10

د شوی وارد برج میتربیشی ايجاد شده و هوای تربیشمکش  ،ديگر

چند  9توجه به شکل شود. با ی از اين برج دفع میتربیشلذا حرارت 

 نکته قابل توجه است:

متر بر ثانیه و کمتر از آن به خاطر اينکه  10های اوالَ در سرعت

افتد جريان هوای های جلو و عقب میی در دنباله )ويک( برجمیانبرج 

ی به آن وارد شده و عملکرد بهتری نسبت به دو برج ديگر دارد. تربیش

شود به عنوان سپری جلوی ج میهمچنین پلومی که از برج اول خار

عمودی بردارهای سرعت  ت وزش باد را گرفته و در نتیجه مؤلفهسرع

 د.يابتقويت شده و مکش برج افزايش می میانیخروجی از دهانه برج 

متر بر ثانیه به علت افزايش  10از  تربیشهای ثانیاَ در سرعت

ه د بزرگ شدشوکه پشت برج اول تشکیل می ایسرعت، اندازه دنباله

اصل از مجموع برج اول و دوم حکه برج سوم در دنباله طوریبه

تری نسبت به دو برج ديگر پیدا گرفته و در نتیجه عملکرد بهقرار

اثر سرعت باد روی پلوم برج  ،های اول و دومکند. همچنین پلوم برجمی

يابد. سوم را خنثی کرده و در نتیجه مکش برج سوم افزايش می

کن اول رفتاری متفاوت از دو برج ا توجه به شکل، برج خنکهمچنین ب

متر بر ثانیه بخاطر اين که در  20های کمتر از ديگر دارد. در سرعت

افتد راندمان حرارتی کمتری داشته و حرارت ها نمیساير برج دنباله

متر بر  20کند ولی در سرعت کمتری نسبت به دو برج عقبی دفع می

 یانیمبه داخل برج نسبت به برج  تربیشجريان هوای ثانیه بخاطر ورود 

 دهد.از خود نشان میرا عملکرد بهتری 
 

 

های بر روی هم در سرعت کنخنکهای برج تأثیرکانتورهای دما و  :7 شکل

متر بر ثانیه. 20 (و د 15 (، ج10 (، ب5( الف  

 

 دو در هااز برج شده دفع حرارت میزان بین ایمقايسه 8 شکل در

 مشاهده و است صورت گرفته راستاهمبرج  سه و منفرد برج حالت

عملکرد  گیرندمی قرار امتداد يکديگر در برج سه وقتی که شودمی

 .دارند هستند، صورت منفردهب که حالتی به نسبت بهتری
 

 

 هسيهم راستا در مقا کنخنکسرعت بر عملکرد سه برج  تأثیر: 8شکل 

 برج تنها کيبا 
 

 برج چهار
 مجاوردر حالت چهار برج که تلفیقی از دو آرايش پشت سر هم و 

در مقابل وزش باد، به صورت مربعی و  چیدمانباشد، دو نوع هم می
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ها برج چیدماننحوه  9و بررسی شده است. در شکل  سازیمدللوزی 

 انتخاب شده نشان داده شده است. هاآنو نامی که برای مقايسه 

ها وابسته به جهت وزش باد متغیر مربعی عملکرد برج چیدماندر 

دو برج در معرض وزش  کلی در اثر وزش باد معموالاطوربهخواهد بود. 

گیرد. در سرعت قرار می هاآنباد قرار گرفته و دو برج ديگر در پشت 

 های رديف اولهای رديف پشت در منطقه ويک برجمتر بر ثانیه برج 5

های رديف اول در برابر سرعت پلوم خارج شده از برجگیرد اما قرار نمی

های رديف باد مانع ايجاد کرده و در نتیجه سرعت خروج جريان از برج

ها را افزايش راندمان اين برج امرکند که اين دوم افزايش پیدا می

مشاهده  10طور که در شکل همانمتر بر ثانیه  20دهد. در سرعت می

گیرد. های رديف اول قرار میبرج دنبالههای رديف دوم در شود، برجمی

های رديف اول در افزايش کارايی عالوه بر اثر پلوم برج ،در اين حالت

های رديف های رديف دوم، کاهش فشار ناشی از ويک در اطراف برجبرج

دوم موجب مکش بهتر و در نتیجه افزايش هوای مکیده شده به داخل 

های رديف دوم را در اين مهم افزايش راندمان برج شود، کهمی هاآن

 پی خواهد داشت.

شود در مشاهده می 11طور که در شکل در آرايش مربعی همان

نسبت به  رديف اولمتر بر ثانیه راندمان برج  10های کمتر از سرعت

نسبت به حالت  ک برج کاهش يافته و راندمان برج رديف دومحالت ت

به علت افزايش سرعت در  کهحالیرده است، درتک برج بهبود پیدا ک

گردد. ، دچار افت میهای پشت سرهماندمان نسبت به برجها، رکناره

 رتبیشمتر بر ثانیه به علت نفوذ هوای  10های باالتر از اما در سرعت

 شود.از حالت تک برج می تربیش، راندمان به داخل برج رديف اول

برج  ،لوزی چیدمانشود در ه میمشاهد 12طور که در شکل همان

 یتأثیرای نداشته و اثر قابل مالحظه رديف دومبر دو برج  رديف اول

 ارد. اما با توجه به جهت وزش باد،ند رديف دومهای در راندمان برج

به برج مانع جريان باد برای رسیدن  برج رديف اولپلوم خروجی از 

 رديفپلوم برج ، براثر رديف سوماست. راندمان برج شده رديف سوم

 دمانچیهای ديگر است. با توجه به اين نکته که در از برج تربیش ،اول

 دمانچیگیرد و در ها قرار میساير برج تأثیرلوزی فقط يک برج تحت 

 د ونگیرقرار میديگر  برج دو تأثیرمربعی دو برج رديف دوم تحت 

ها در بین برج همچنین به علت افزايش افت فشار در مسیر عبور از

 دمانچیاز بازده کلی  تربیشمربعی  چیدمانلوزی، بازده کلی  چیدمان

 باشد.لوزی می
 

 

 یو )ب( لوز مربعی( الف) حالت در هابرج گذارینام :9شکل 
 

 

هم در  یبر رو کنخنک هایبرج تأثیردما و  یکانتورها: 10 شکل

 هیمتر بر ثان 20-، ب5 -الف هایدر سرعت یمربع چیدمان
 

 

 و تک برج یمربع شيآرا هایدر برج یتبادل حرارت سهيمقا :11 شکل
 

 
 

و  یمربع چیدمانرج با ب 4 یتوان حرارت نیانگیم سهيمقا :13ل شک

 یلوز چیدمان
 

 13ل ی مربعی و لوزی، در شکهاچیدمانبرای مقايسه بهتر 

 لوزی با هم چیدمانو  یمربع چیدمانمیانگین توان حرارتی دفع شده 

 

 و تک برج یلوز شيآرا هایدر برج یتبادل حرارت سهيمقا :12شکل 
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مربعی عملکرد  چیدمانرفت که انتظار می طورهمانمقايسه شده است. 

ح کامل تشري طوربهلوزی دارد که دلیل آن  چیدمانبهتری نسبت به 

 شد.
 

 بندیگیری و جمعنتیجه
شد. در با توجه به اقلیم کشورمان ايران، به بررسی برج خشک پرداخته

کن خشک از نوع هلر، میدان جريان يک دسته برج خنکاين راستا، 

با استفاده از روش حجم محدود بر اساس معادالت  ،تحت جابجايی آزاد

و پايا در رژيم آشفته با الگوی آشفتگی دو  بعدیسهناپذير تراکم

𝑘ای معادله − 𝜀 از  ،شناوری نیروی درنظرگرفتن بررسی شد. برای

پارامترهای متفاوت در جريان و  تأثیر. شدبهره گرفته بوزينسک تقريب

بر روی  هاآن چیدمانو ها سرعت، تعداد برجحرارت پايا از جمله، انتقال

 حرارت مطالعه شد.انتقال

حالت  4کن برای اثر سرعت وزش باد بر کارايی حرارتی برج خنک

متر بر ثانیه مورد مطالعه قرار گرفت.  20و  15، 10، 5های با سرعت

 زيرا ،هايی ديده شدگردابه ورودی هوا در هنگام جريان باددر ناحیه 

 در ديگر از طرف گرفته و قرا باد حمله مورد طرف از يک رادياتورها

 موازی با رادياتورهای در همچنین .اندشده واقع جريان جدايش ناحیه

 مماسی سرعت اندازه منطقه رادياتورهاست، ترينبحرانی که باد

 شده فشار کاهش باعث ،سرعت افزايش که اين يافته افزايش شدتبه

 مکش بنابراين شود.می برج وارد کمی هوای نواحیاين  از کهطوریبه

 کاهش راندمان باعث و نمود خواهد افت شدتبه نواحی اين برج در

 دررا  کل فشار افزايش باد، رادياتورهای روبروی، برعکس شود.می برج

ی هوا دبیافزايش  باعثاين امر  که کنند، تجربه میخود  ورودی بخش

 در که رادياتورهايی ديگر طرف از گردد.می ناحیه برج اين ازورودی 

  اين که اندشده واقع جريان جدايش ناحیه در اند،قرار گرفته برج پشت

  .کندنمی زيادی تغییرات دستخوش را برج مکش طور طبیعیهبعامل 

 رادياتورهای واقع از ورودی یهاناجري بین حرکتاندازه اختالف

نواحی  به سمت برج، داخل در باد، روبروی رادياتورهای و ويک در

را  برج مرکزی خط در کنار گردابه جفت يک و شده متمايل کناری

 گرم هوای جريان يکنواخت ها توزيعگردابه اين وجود .دهدمی تشکیل

 هوا، جريان مسیر در فشار افت ايجاد و با برده بین از را برج داخل

 راندمان نتیجه در و شده برج از عبوری دبی هوای کاهش باعث

مشاهده شد که بازده حرارتی تا دهد. می کاهش برج را کاریخنک

متر بر ثانیه کاهش و بعد از آن رو به افزايش  15 نزديک بههای سرعت

های های باال طول گردابهاست. دلیل اين امر آن است که در سرعت

و در نتیجه راندمان  تربیشتر شده، مکش داخل برج پشت برج بزرگ

 يابد.افزايش می

های تقريبا خطی سه برج مشاهده شد که تا سرعت چیدماندر 

و از اين سرعت به بعد برج سوم  میانیمتر بر ثانیه برج  12برابر 

را دارند. اين روند نیز در آرايش مربعی  حرارتانتقالين مقدار تربیش

( نیز رديف دومهای پشتی )( و برجرديف اولهای جلويی )برای برج

لوزی فقط  چیدمانمشاهده شد. همچنین با توجه به اين نکته که در 

عی مرب چیدماندر  لیگیرد وها قرار میساير برج تأثیريک برج تحت 

گیرد و همچنین به ها قرار میساير برج تأثیردو برج رديف دوم تحت 

، لوزی چیدمانها در علت افزايش افت فشار در مسیر عبور از بین برج

 لوزی شد. چیدماناز بازده کلی  تربیشمربعی  چیدمانبازده کلی 
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