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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

ارايه يک روش برای کاهش ناخالصيهای محلول
در برجهای خنککن تر
+

منصور خانکي*

قزوين ،دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) ،دانشکده مهندسي ،گروه مهندسي مکانيک

چكيده :يکي از سامانههاي بسيار کارا در انتقال انرژي از نيروگاهها و صنايع شيميايي به محيط ،برجهاي خنککن تر
ميباشد .ناخالصي محلول در آب برجهاي خنککن تر ،که با آب تغذيه به آن وارد ميشود ،توسط زيراب
محدود ميشود .در اين پژوهش به کيفيت آب در برج خنککن تر پرداختهشد .در تحليلهاي بهعملآمده
نشان دادهشد که زيراب پيوسته کاراتر از زيراب تناوبي ميباشد .همچنين در چند برج خنککن تر ميتوان سامانه
زيراب برجها را بهگونهاي مورد استفاده قرار داد تا با يک زيراب کلي معين ناخالصي محلول در برجهاي خنککن
کاهش يابد .در يک مورد اثربخشي زيراب در يک گروه شامل  5برج خنککن موردبررسي قرار گرفت
و نشان داده شد که با زيراب  %02مقدار متوسط ناخالصي در برجها را ميتوان از  6برابر ناخالصي محلول
در آب تغذيه به  07.2کاهش داد.
واژههاي كليدي :برج خنککن ،ناخالصيهاي محلول ،زيراب ،رسوب.
KEY WORDS: Cooling tower; Dissolved Impurities; Blowdown; Precipitation.

مقدمه

در نيروگاههاي گرمايي بهطور تقريبي بين  06تا  06درصد
انرژي دريافتي از سوخت سرانجام به محيط منتقل ميشود.
در سامانههاي تهويه مطبوع نيز گرماي نفوذ يافته به محيط زندگي
به همراه انرژي الزم براي کارکرد سامانه تهويه مطبوع به محيط
منتقل ميشود .در صنايع گوناگون انرژيبر ،بخش چشمگيري از
انرژي به محيط منتقل ميشود .يکي از سامانههاي بسيار کارا
در انتقال انرژي از سامانه به محيط ،برجهاي خنککن تر ميباشد.
مکانيسم انتقال گرما در اين برجها به تبخير آب متکي است.
بهتقريب  70درصد گرماي منتقلشده صرف تبخير آب ميشود.
ناخالصي محلول در برجهاي خنککن تر با زيراب محدود ميشود.
*عهده دار مکاتبات

علمي ـ پژوهشي

استفاده از زيراب در کنترل ناخالصي محلول در حجمهاي جوششي
نيروگاهي و اتمي موردتوجه پژوهشگران بوده است .در مورد
کنترل رژيم ديگهاي بخار داراي درام (که بخش چشمگيري
از نيروگاهها را تشکيل ميدهد) ر̕م( ]1[ )1در سال  1791ميالدي
رساله خود را در تبخير مرحلهاي منتشر نمود .پژوهشگران ديگري
به کنترل ناخالصي و ساماندهي رژيم آب در نيروگاهها توجه
نمودهاند [ 0ـ  .]2فدرف( ]0[ )2يک روش براي محاسبههاي تبخير
مرحلهاي در مولدهاي بخار داراي درام پيشنهاد نموده است .گوربارف
و همکاران [ ]1در رابطه با توزيع ناخالصي محلول در مولدهاي بخار و
تخمين تخليه آنها در فرايند توقف کار واحد پژوهش نمودهاند.

+E-mail: khanaki@eng.ikiu.ac.ir , Khanaki.m@gmail.com
)1( Romm E.I.
)0( Fedorov A.I.
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با آغاز بهکار نيروگاههاي اتمي موضوع رژيم آب اين نيروگاهها
در کنترل ناخالصي و ايجاد رسوب در مولدهاي بخار و راکتورها
که ميتوانست ماهيت راديواکتيو داشته باشد نيز موردتوجه
قرارگرفت [ 11ـ  .]7نيروگاههاي اتمي با آب تحت فشار
 VVER -1000نوع روسي نيروگاههاي  PWRميباشد .مولدهاي
بخار نوع  PGV-1000حلقه ارتباط مدار اول و دوم در اين نوع
نيروگاه است .ويژگي افقي بودن مولدهاي بخار نوعPGV-1000
و متغير بودن نرخ توليد بخار در واحد حجم مولد ويژگي تازهاي بود
که با توليد بخار در درام نيروگاههاي بخاري متفاوت بود و درنتيجه
طبيعت سهبعدي اين تغييرها سبب انجام فعاليتهاي پژوهشي
بيشتري در اين زمينه شد .براي بهبود توزيع ناخالصي محلول
در اين نوع مولد بخار و بهکارگيري ايده ر̕م مدرنسازي رژيم آب
اين نوع مولد بخار [ ]12ازجمله آنها است .ارايه تجربههاي
مدلسازي يکبعدي رژيم آب و بهبود رژيم آب واحدهاي
جوششي در نيروگاههاي اتمي و متعارف در کارهاي گوربارف()1
موردتوجه قرارگرفتهاند [ 11ـ  .]19خانکي [ ]11يک مدل دوبعدي
براي توزيع ناخالصي محلول در مولد بخار  PGV-1000پيشنهاد
کرده است .جهانفرنيا و همکاران [ ]10طرح تبخير چندمرحلهاي
تازهاي را در مولدهاي بخار  PGV-1000موردبررسي قرار دادهاند.
در برجهاي خنککن تر ،توجه بيشتر پژوشگران در رابطه
با مدلهاي گرما ـ جرم بهمنظور بهبود بازدهي انتقال گرما بوده است.
جميل الرحمان خان( )2و همکاران [ ]10بازدهي برج خنککن
با جريان متقابل را بررسي نمودهاند .جناس سي کلوپر( )9و همکاران []11
رابطه افت ضريب انتقال گرما براي پکينگ برجهاي خنککن تر را
موردتوجه قرار دادهاند .رفعت الواکد( )1و همکاران [ ]17عملکرد
برجهاي خنککن تر را با شبيهسازي ديناميک سيالهاي
محاسباتي بررسي نمودهاند .شبيهسازي عددي رفتار برجهاي
خنککن تر در تحقيقات پژوهشگران ديگر نيز ديده ميشود [ 29ـ .]26
پژوهش تجربي در عملکرد برج خنککن تر در کار برخي ديگر
از پژوشگران ديده ميشود [ 20ـ  .]21برخي ديگر از پژوهشگران
در رابطه با اثر شرايط محيطي بر عملکرد برج خنککن تر تحقيق
نمودهاند [ 27ـ  . ]20بررسي پژوهشهاي بهعملآمده نشان ميدهد
که موضوع ناخالصي محلول در آب برج خنککن کمتر
موردبررسي قرارگرفته است و امکان کار بيشتر در اين زمينه
وجود دارد .از آنجايي که مقدار کمي از امالح در بخار آب
)3( Johannes C. Kloppers
)2( Rafat Al-Waked
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برج خنک کن و مبدل گرمايي
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شکل  3ـ شدت جريانهای جرمي ورودی و خروجي برج خنککن.

حل ميشود ،امالحي که از طريق آب جبراني به آب برج وارد
م ي شوند در حوضچه برج متر اکم م ي شو ند .با ز ي راب ،
ناخالصي واردشده از طريق آب جبراني تخليه ميشود .مقدار
زيراب بسته به مقدار ناخالصي محلول در آب جبراني برج
خنککن و مقدار بيشينه مجاز آن تعيين ميشود .هرگونه کاهش
در ناخالصي محلول در آب برج ميتواند به کاهش رسوب در برج
خنککن کمک نمايد.
تعريف مسئله

يونهايي که همانند يونهاي کلر ،آهن ،سولفات و  ..همچنين
امالح غيرمحلول که در حجم آبي بهصورت معلق توزيع ميشوند
و قابليت انحالل ناچيزي در بخار خروجي از برج دارند به علت
تبخير آب که امالح کمي را با خود حمل ميکند ،در آبگردشي
برج متراکم ميشوند .در پژوهش حاضر تغيير اين اجزا
در آب برج خنککن موردبررسي قرارگرفته است و مدلي براي
کاهش آنها در آب برج خنککن پيشنهادشده است.
معادلههای حاکم بر مسئله
بررسي تغييرهای ناخالصي محلول در حجمهای تبخيری

بررسي جريانهای جرمي

جريانهاي جرمي به سامانه تبخيري در شکل  1نشان
دادهشده است.
معادله بقاي جرم براي اين سامانه:
()1

dM
 m p  m v  md  m b
dt
)1( Gorburov V. I.
)0( Jameel-Ur-Rehman Khan
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شکل  2ـ نرخ جريانهای ورود و خروج ناخالصي برج خنککن.

mp  mv  md  mb

معادله بقا برای ناخالصي محلول در حجم تبخيری:

در شکل  2ورودي و خروجيهاي ناخالصيها به سامانه
نشان دادهشده است.
با چشمپوشي از رسوب احتمالي ناخالصيهاي محلول در مبدل
گرمايي و حمل ناخالصي توسط بخارآب ،ميزان ناخالصي خروجي
از برج و ورودي به برج از ناحيه آب خنککن ثابت است با توجه
به اين مطلب ،معادله بقاي جرمي ناخالصي برج را ميتوان
بهصورت زير نوشت:
dMs
 m p s p   m b  md  s
dt

در اين رابطه مقدار  sو  spبه ترتيب نشاندهنده جزء
موردمطالعه ناخالصي در آب برج خنککن و آب جبراني است.
با ثابت بودن جرم آب درون برج و استفاده از معادله پيوستگي:
()1

M

با تعريف  pبهصورت نسبت مجموع جرم زيراب و آب هدر رفته
با جريان هوا( )1به جرم آب تبخير شده و حل اين معادله تغيير
ناخالصي محلول با زمان در برج خنککن به دست ميآيد .نتيجه
حل اين معادله بهصورت زير است:

()1

  pmv  t  t0 
e M



s0
sp

در زمان آغاز کار برج خنککن ،هرگاه در  to=6معادله s0=sp
برقرار باشد:
()0

ds
  m v  m b  md  s p   m b  m d  s
dt
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ناخالصي محلول در برجهای خنککن در حالت پايدار

هرگاه چند برج خنککن بهمنظور انتقال گرما به محيط
در نظر گرفته شوند و آب تغذيه و زيراب آنها مستقل باشد ،براي
هرکدام از آنها معادله ( )0براي محاسبه نسبت ناخالصي محلول
در آب برج نسبت به ناخالصي محلول در آب تغذيه ميتواند
بهکار برده شود.
ميتوان نشان داد که در ترکيب برجها بهصورت نشان دادهشده
در شکل  9که آب تغذيه برج خنککن بعدي ،از آب حوضچه
برج پيشين تأمين ميشود ،به علت زياد بودن مقدار آب تغذيه
برجهاي بعدي که نقش زيراب را براي برج پيشين نيز
به عهده دارد ،مقدار ناخالصي محلول در برج پيشين به مقدار
چشمگيري کاهش مييابد .بهاينترتيب در کل ميتوان با زيراب
معين به ناخالصي محلول کمتر در برجها دستيافت.
ترکيب  nبرج خنککن تر در شکل  9در نظر گرفته ميشود:
بقاي جرم براي برجهاي خنککن اول تا  iام با صرفنظر
از آب هدر رفته با جريان هوا:
()0

mp1  imv  mbi  imv  (n  i)mv  mbn

و براي کل برجها:



1  p    1  p  p

m bi

m pi

m p1

شکل 4ـ نرخهای جرمي ورودی و خروجي برجهای خنککن متوالي.

با فرض جريان جرمي پايدار:

()9

m v

CT2

CT1

 psp
m
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()2

m v

CTi

m v

)s(t

sp

t  t0 ,s  s0 , p 

mp1  nmv  mbn

() 1
باالنس ناخالصي محلول براي  iبرج اول:
()7

) sp mp1  si mbi  si (mp1  imv
)1( Drift
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و درنتيجه:
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براي يک برج خنککن که نسبت شدتجريان جرمي زيراب
به تبخير  %26است از معادله ( )0نسبت ناخالصي محلول در آب
برج به آب تغذيه برابر  0به دست ميآيد .براي دو برج که بهطور
متوالي به يکديگر متصل هستند از معادله ( )16مقدار ناخالصي
محلول در برج اول برابر  1.0برابر ناخالصي محلول در آب تغذيه و
براي برج خنککن دوم برابر  0خواهد بود و بهاينترتيب متوسط
ناخالص محلول در آب خنک کن برجها کاهشيافته است.
بررسي تغيير ناخالصي محلول در برج خنککن با استفاده از
زيراب تناوبي

استفاده از زيراب تناوبي در برجهاي خنککن تر امري معمول نيست
با اين وجود ازنظر تحليلي مقايسه وضعيت ناخالصي محلول و تغيير آن
برحسب زمان را ميتوان محاسبه نمود .هنگاميکه زيراب صفر است
مقدار ناخالصي محلول در آب برج خنککن متناسب با آب تغذيه برج
بهصورت خطي افزايش پيدا ميکند .پس از باز شدن زيراب
مقدار ناخالصي محلول در برج خنککن کاهش خواهد يافت.
با استفاده از معادلههاي ( )1و ( )0ميتوان تغيير ناخالصي
محلول در آب برج خنککن را در حالت زيراب تناوبي ،محاسبه نمود.
در حالتي که زيراب قطع است معادله تغيير ناخالصي محلول
بهصورت:
s
s(t) m v  mp  md

t  min
sp
M
sp

() 11

به دست ميآيد .و براي حالتي که زيراب با نرخ ثابت جرمي
وجود دارد تغيير ناخالصي محلول برحسب زمان از معادله:
()12

  pmv  t  t c 
e M



s max
sp



1  p    1  p  p
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با استفاده از روش عددي مقدار ناخالصي محلول در آب برج
خنککن در دو حالت مقايسه ميشوند.
براي زيراب ثابت درصد زيراب:
() 19

1
s max
1
sp

p

و براي زيراب متناوب :
()11

(T  t c )p
T

pav 

فرضيههای بهعملآمده

1ـ ناخالصي بر واحد جرم آب تغذيه ثابت است.
2ـ شدتجريان جرمي آب تغذيه ،تبخير ،زيراب و آب هدر رفته
با جريان هوا ثابت هستند.
9ـ برجهاي خنککن که بهصورت متوالي بررسي ميشوند
ميزان توان خنککنندگي يکسان دارند (ميزان تبخير آب در آنها
يکسان فرض ميشوند.).
1ـ سامانه مورد بررسي شامل برج خنککن و مبدل گرمايي
در نظر گرفتهشده است .بهاينترتيب جريان آبخنک به مبدل و
جريان برگشتي از مبدل جريانهاي داخل سامانهاي فرض شدهاند.
 1ـ ميزان آب هدر رفته با جريان هوا ناچيز فرض ميشود.
مدلسازی سامانه
تغيير ناخالصي محلول با زمان در برج خنککن

معادلههاي حاکم بر مسئله (معادله ( ))0در محيط نرمافزار
متکد( )1حلشدهاند .در شکل  1نمودار تغيير ناخالصي محلول
در برج خنککن با زمان نشان دادهشده است.
همانگونه که ديده ميشود ميزان ناخالصي محلول در برج
به حدي که توسط معادله ( )0دادهشده است ميل ميکند .نرخ
تغيير ناخالصي محلول در برج خنککن به حجم آب داخل
برج خنککن و نرخ آب تغذيه برج براي جبران اتالف ناشي از
تبخير  ،زيراب و آب هدر رفته با جريان هوا وابسته ميباشد.

ميتواند محاسبه شود.
مقدار ناخالصي محلول در چند برج که بهصورت متوالي با هم

مقايسه اثربخشي زيراب ثابت و متناوب

مرتبط هستند.

براي مقايسه اثربخشي زيراب ثابت و متناوب ،مقدار زيراب ثابت
و متوسط مقدار زيراب متناوب يکسان در نظر گرفتهشدهاند.

با استفاده از رابطه( )16ميتوان در حالت پايدار ناخالصي محلول
در برجها را به دست آورد .در اين محاسبهها که در محيط نرمافزار متکد
)1( Matcad
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جدول 3ـ ناخالصي محلول در مجموعه  5برج خنک کن.
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شکل 3ـ تغيير ناخالصي محلول با زمان در آب برج خنککن.

i
si
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, i  1,2.., n
محاسبه شده ،مقدار زيراب bnب
mست i
درصد (1تبخير درs pنظر گرفتهشده
ي
 )
محلول برا n
است .متوسط ناخالصي nm v
ي برجهاي خنککن  2.01برابر

ناخالصي آب تغذيه برج اول به دست ميآيد .مقدارهاي ناخالصي
محلول در مجموعه  1برج خنککن که زيراب يکي آب تغذيه
برج بعدي است (شکل  )9در جدول  1نشان دادهشده است.
حالآنکه اين مقدار براي برجهايي که آب تغذيه و زيراب
مستقل دارند ،از معادله ( )0برابر  0محاسبه ميشود.
مقايسه اثربخشي زيراب ثابت و متناوب

هنگاميکه زيراب بسته است .ناخالصي محلول در آب برج
خنککن بهطور خطي افزايش پيدا ميکند و با باز شدن زيراب،
ناخالصي محلول در آب کاهش مييابد و با توجه بهتناوب
پيشبينيشده تغيير ناخالصي در آب برج خنککن ،با الگوي معيني
تغيير ميکند .براي حل عددي تغيير ناخالصي محلول در آب برج
با معين بودن مقدارهاي شدتجريان بخار توليدي ،آب هدر رفته
با جريان هوا ،زيراب ،مقدار آب موجود در آب برج خنککن،
زمان قطع بودن آب زيراب ،زمان تناوب و مقدار زيراب ،مقدارهاي
ناخالصي محلول کمينه و بيشينه از معادلههاي ( )11و ()12
به دست ميآيند .اين محاسبهها در محيط متکد انجامشده
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شکل  5ـ تغيير زيراب برحسب زمان در زيراب متناوب.

و نتيجهها در شکلهاي ( )0 (،)1و ( )0ارايه شدهاند .مقدار زيراب
متوسط از معادله ( )11محاسبه شده است و بر اساس آن با زيراب
ثابت ،مقدار ناخالصي محلول در برج محاسبه و در نمودار به همراه
متوسط ناخالصي محلول در برج خنککن رسم شده است.
چگونگي تغيير زيراب متناوب در شکل  1نشان دادهشده است.
محور افقي نشاندهنده زمان و محور عمودي زيراب ميباشد.
همانگونه که از شکل  0ديده ميشود درصورتيکه از زيراب ثابت
استفاده شود مقدار ناخالصي محلول در آب برج خنککن کمتر خواهد بود
در مثال عددي حلشده براي زيراب مؤثر  p=6/2در حالت پايدار
مقدار ناخالصي بيشينه  ،11/7مقدار ناخالصي کمينه  2/7و متوسط
ناخالصي محلول در آب برج در حالت زيراب متناوب حدود  0/2برابر
ناخالصي ورودي آب تغذيه ميباشد .حالآنکه با رژيم زيراب ثابت مقدار
ناخالصيحلول در آببرج حدود  0برابر ناخالصي آبتغذيه محاسبه ميشود.
بهصورت تحليلي نيز ميتوان نشان داد که در حالت زيراب
ثابت متوسط ناخالصي محلول در آب برج خنککن با زيراب کلي
يکسان براي دو حالت ،کمتر است.
در شکل  0بهطور نمادين تغيير ناخالصي محلول در حالت
زيراب متناوب بازمان نشان دادهشده است .با موازنه ناخالصي
محلول براي آب برج خنککن در يک تناوب متوسط ناخالصي
محلول در آب برج بهصورت زير قابلمحاسبه خواهد بود:
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شکل  6ـ تغيير ناخالصي آب برج در يک تناوب ،مقدار متوسط
ناخالصي محلول و مقدار ناخالصي در حالت زيراب ثابت.
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ولي مقدار کلي زيراب در فاصله زماني  tcتا  Tبا شدتجريان
ثابت تخليه ميشود يعني:
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) mb dt  mb dt  m b dt m b (T  t c

()10

tc

0


0

حال با توجه به اينکه ناخالصي واردشده همراه با آب تغذيه
تنها در فاصله زماني  T-tcاز برج خارج ميشود ميتوان معادله ()11
را بهصورت زير نوشت:
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و از سوي ديگر در حالت زيراب ثابت مقدار ناخالصي محلول
در آب برج را ميتوان از معادله:
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شکل 7ـ مقايسه ناخالصي محلول در حالت زيراب ثابت و متناوب.
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محاسبه کرد .با فرض برابري زيراب کلي در دو حالت زيراب
متناوب و زيراب ثابت ،و مقايسه اين دو معادله اخير ميتوان
نتيجهگيري کرد که:
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بهعبارتديگر متوسط ناخالصي محلول در بازه زماني  tcو
با مقدار ناخالصي محلول در حالت زيراب ثابت برابر است .با توجه
به شکل  0متوسط ناخالصي محلول در آب برج در بازه زماني
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برج خنک کن
M
مقدار آب در برج خنک کن
2
mp
شدت جريان جرمي آب تغذيهkg/s.m ،
شدت جريان جرمي بخارkg/sm2 ،
mv
شدت جريان جرمي زيرابkg/s.m2 ،
mb
شدت جريان جرمي آب تغذيه به برج kg/s.m2 ،i
mi
شدت جريان جرمي آب هدر رفته با جريان هوا
نسبت شدت جريان جرمي زيراب و آب هدر رفته با جريان هوا
md
نسبت به شدت جريان آب تبخير شده
p
مقدار زيراب
pav
مقدار ميانگين زيراب در بازه  o -Tبراي زيراب متناوب
s
ناخالصي آب تغذيهmg/kg ،
sp
ناخالصي محلول در زيرابmg/kg ،
sb
ناخالصي ميانگين محلول در آب برج خنککنmg/kg ،
تعداد برجهاي خنک کن که به صورت متوالي متصل شدهاندn .
smax
ناخالصي محلول بيشينه در آب برجmg/kg ،
smin
ناخالص محلول کمينه در آب برج خنک کنmg/kg ،
t
زمان ()s
tc
زمان بسته بودن زيراب در يک تناوب
T
زمان تناوب ()s
CT
برج خنک کن
i
زيرنويس ترتيبي
ave
متوسط
steady
پايدار
min
کمينه
min
بيشينه
CT

save,0T

save,0T

save,0T

با توجه به معادلههاي پيشگفته ميتوان نتيجهگيري نمود که
متوسط ناخالصي محلول در حالت زيراب متناوب ،نسبت به زيراب
ثابت با زيراب کلي يکسان ،بيشتر ميباشد.
نتيجهگيری

در اين پژوهش ميزان ناخالصي محلول در آب برج خنککن
مورد بررسي قرار گرفت .نشان داده شد در يک برج خنککن تر
با مقدار کلي زيراب ثابت ،امالح محلول در آب برج خنککن
در حالتي که زيراب ثابت است ،از متوسط ناخالصي محلول در آب
برج خنککن در حالتي که زيراب متناوب است ،کمتر ميباشد.
بهعبارتديگر زيراب ثابت از زيراب متناوب در کاهش ناخالصي
محلول در آب برج خنککن مؤثرتر است.
بررسيها نشان داد که هرگاه در چند برج خنککن که
بهصورت متوالي آب زيراب اولي ،تغذيه آب برج خنککن بعدي را
تشکيل ميدهد ميزان ناخالصي محلول در آب برجهاي خنککن
کاهش خواهد يافت .در يک مورد نشان داده شد که با مقدار
زيراب معادل بيست درصد تبخير ،متوسط ناخالصي محلول براي
برجهاي خنککن  2.01برابر ناخالصي آب تغذيه برج اول
به دست ميآيد .حال آنکه اين مقدار براي برجهايي که آب تغذيه
و زيراب مستقل دارند ،برابر  0محاسبه ميشود.
نمادها

نوع روسي نيروگاه اتمي با آب تحت فشار
مولد بخار افقي نيروگاه اتمي VVER

VVER
PGV
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