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بر عملکرد کندانسورهوایی نیروگاه زواره در شرایط وزش باد  بررسی عددي اثر نصب صفحات محافظ
 هاي محیطی
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  کارشناس بهره برداري نیروگاه سیکل ترکیبی زواره- 2

  
 

  چکیده 
کندانسور هاي هوایی در نیروگاه زواره جهت تغییر فاز بخار خروجی 

هاي فن. گیردتوربین به مایع در سیکل بسته، مورد استفاده قرار می
جریان محوري در بخش پایینی مبدل هاي حرارتی دلتا شکل، با 

محیط، وظیفه انتقال حرارت را از طریق لوله هاي فین  دمیدن هواي
عملکرد کندانسورهاي هوایی تحت . دهنددار مبدل حرارتی انجام می

تاثیر دبی جرمی هوا و اختالف دماي بین لوله هاي فین دار و دماي 
محیط خواهد بود و هرگونه تغییر در عامل ذکر شده بازده توربین بخار 

 ،اغتشاش در جریان هواي ورودي فن ها .دهدرا تحت تاثیر قرار می
اثر متقابل سایر فن ها،  منجر به کاهش قابل  تحت تاثیر  باد و

مالحظه اي در نرخ جریان هوا و افزایش ارتعاشات فن ها و کاهش 
ظرفیت سیستم خنک کن و در نهایت  کاهش راندمان توربین بخار 

  .گردد می
هـا،  واي ورودي برعملکـرد فـن  در این مطالعه تاثیر اغتشاش جریان ه
هاي مختلف، با مدل سازي یـک  تحت وزش بادهاي محیطی با سرعت

هاي کندانسور هوایی، توسـط دینامیـک سـیاالت عـددي     ردیف از فن
بررسی و در انتها اثر نصب صفحات محافظ با ضرایب تخلخل متفاوت، 
 بررسی و نرخ جریان حجمی و انتقال حرارت کندانسور هوایی محاسبه

دهد این صـفحات بـا ایجـاد    نتایج  حل عددي نشان می. گردیده است
مقاومت در برابر جریان هوا تاثیر مهمی بر عملکـرد کندانسـور هـوایی    

کانتورهاي فشار، افزایش فشار استاتیکی ناشی از تبدیل .خواهند داشت
دهـد کـه منجـر بـه     انرژي جنبشی هوا به انرژي پتانسیل را نشان مـی 

نصب این صفحات محافظ با تخلخـل  . گرددفن ها می افزایش عملکرد
مناسب،  تاثیرات منفی اثر وزش باد را کـاهش داده، بـه گونـه اي کـه      

، در mbar  20کاهش ضریب تخلخل این صفحات، منجر بـه کـاهش  
푚فشار کندانسور در سرعت باد  푠⁄ 12   شده که با جبران افت انرژي

منجـر بـه افـزایش رانـدمان      تولیدي در اثر افزایش فشـار کندانسـور،   
  .سیکل شده است
  : کلمات کلیدي

-ضـریب تخلخـل  -کندانسور هوایی، سرعت وزش باد، صفحات محافظ
  فشار استاتیکی

  
  

  :مقدمه-1
هاي خنک کننده  نوع از سیستم ، رایج ترین نوع این1کندانسور هوایی

بوده  که هوا به عنوان سیال خنک کننده در این نوع سیستم مورد 
استفاده از این نوع سیستم در سال ها اخیر . استفاده قرار گرفته است

رشد زیادي یافته و در بسیاري از کشورها با توجه به کاهش منابع 
اي زمینی، استفاده از کندانسور هاي هوایی رواج قابل توجههاي زیرآب

درکنار مزیت مهم این نوع از سیستم خنک کاري که  .یافته است
ز آب، می باشد می توان از مشکالت و معایبی از جمله مصرف ناچی

هزینه هاي ساخت و نگهداري، تجمع هوا و تاثیر پذیري زیاد از شرایط 
که هاي محیطی را نام برد محیطی همچون دما محیط و وزش باد

هرچند این . گرددمنجر به کاهش عملکرد کندانسور هوایی خواهد می
زایش سایز کندانسور هوایی و افزایش کاهش عملکرد را می توان با اف

ها جبران نمود، اما مستلزم  افزایش  هزینه ساخت خواهد تعداد فن
درجه   25درجه به  15به عنوان مثال با افزایش دماي محیط از . شد

درصد بزرگتر از  40مستلزم  افزایش سایز کندانسورهوایی در حدود 
ه داشتن  فشار طرح اصلی جهت جبران افت راندمان و ثابت نگ

درصد هزینه ساخت را  35کندانسور هوایی خواهد بود که حدود 
  ]1[ .افزایش خواهد داد

از آنجایی که در کندانسور هاي هوایی مقدار زیادي هوا گرم جهت 
شود،این مجموعه ایجاد خال در کندانسور به محیط اطراف دفع می

سرعت باد هاي تاثیرگذاري شدیدي از دماي هواي خشک، توزیع دما، 
محیطی و جهت آن را داراست یا به عبارت دیگر عملکرد این مجموعه 

- در شرایط با دماي محیط باال و یا باد هاي شدید  تحت تاثیر قرار می
سنجی جهت اگرچه در طراحی اولیه کندانسور هوایی و موقعیت. گیرد

شرایط باد هاي غالب و دماي محیط در نظر گرفته  ،ساخت نیروگاه
هاي غربی و شرقی در فصول گرم سال عملکرد ده ، با این وجود بادش

کندانسور هوایی نیروگاه زواره را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در 
پاره اي اوقات و در شرایطی که دماي محیط در باالترین مقدار خود 
قرار داشته و همچنین افزایش تقاضاي انرژي با توجه به گرماي هوا، 

دارد، افزایش فشار توربین می تواند منجر به از دست رفت نیز وجود 
  .انرژي الکتریکی گردد

                                                
1 Air cooled steam condenser 

3276



 

 ISME2019 ،1398اردیبهشت  12-10   
 

طریق می تواند عملکرد کندانسور هوایی  2وزش باد هاي محیطی از 
   :را تحت تاثیر قرار دهد

برگشت هوا داغ از مبدل حراتی به ورودي فن هاي کندانسور  - 1
  هوایی

هـوایی کـه منجـر بـه     جدایی جریان در لبه فن هـاي کندانسـور     -2
  گرددکاهش دبی فن ها می

 مدل عددي کندانسور هوایی- ٢

   :مدل فیزیکی و شبکه بندي- 2-1
ردیف فن و هر ردیف  4کندانسور هوایی نیروگاه زواره، متشکل از 

- بررسی عددي نصب صفحات. می باشد 1فن، مطابق شکل  7شامل 
در کندانسور هوایی شامل پیچیدگی ها و محاسبات زمانبري  2محافظ

این محاسبات  براساس مدل هندسی از فن هاي ستون . خواهد بود
با استفاده در شرایط وزش بادهاي محیطی و  2میانی، مطابق شکل 

  .  گیرداز نرم افزار انسیس فلونت انجام می
در تی متر و مجموعه مبدل حرار 9.14فن به قطر  28تعداد  

کندانسور هوایی وظیفه انتقال حرارت و تغییر فاز بخار به مایع را 
 .برعهده دارند

.  
جانمایی فن هاي کندانسور هوایی  نیروگاه زواره - 1شکل   

 

  
  یرتهندسه ستون میانی فن ها و مبدل حرا -2شکل 

    ..  موانعی همچون پل نگهدارنده فن، توري حفاظ فن، الکتروموتور و 
  .گردنددلیل کاهش زمان محاسبات، مستقال مدل سازي نمیبه 

به علت وجود عامل خارجی و تاثیرگذار باد، بر کندانسور 
هوایی، نیازمند ایجاد دامنه به اندازه کافی بزرگ، جهت 

به علت وجود گرادیان هاي سرعت ،فشار (افزایش دقت حل 
                                                
2 Wind shield 

  .در اطراف فن ها هستیم) و دما 
متر  ) 50×80×250( (X×Y×Z)	ورتدامنه به صاین ابعاد 

مش  3مطابق شکل  در این مسئله همچنین .شودنظر گرفته می
 که در آن دیفیوزر یحجم داخل نیو همچنمتخلخل در صفحات 

 گرید يدر قسمت هاو Quad/Hex قرار گرفته به صورت  فن
  .شده است دیتول Tet Tri/به صورت دامنه

  

 
 حرارتی کندانسور هواییشبکه بندي فن ها و مبدل :3شکل 

  
  روش عددي و شرایط مرزي- 2-2

معادالت حاکم بر جریان سیال، شامل معادالت پیوستگی، مومنتم و 
- انرژي بوده که معادالت آشفتگی نیز در پایان بدان اضافه می

  ]2[ :معادله کلی حاکم بر  جریان به صورت زیر می باشد.گردد
به  푆به عنوان جمله  دیفیوژن  و Γو ϕکه  این معادله شامل متغییر 
 . عنوان جمله چشمه می باشد

∂(ρϕ)

∂t
+∂(ρvxϕ)

∂x
+ ( ϕ)+∂(ρvzϕ)

∂x
= ∂

∂x
(Γ ϕ)+	 (Γ ϕ)+

	 (Γ∂ϕ

∂z
)+S                                                        )١(  

ϕبراي جمله پیوستگی  =   باشدمی  S=0و   Γ=0و 1
  :و براي معادله مومنتم  داریم 

  :x درراستاي

ϕ=푣    Γ=μeff=μ+휇  ,S=
∂p

∂x
 + 

∂

∂x
μeff

∂vx

∂x
+ ∂

∂y
μeff

∂vy

∂x
+ ∂

∂z
μeff

∂vz

∂x
 

  
                                                                            :y يدرراستا

푣 = ϕ   Γ=휇eff=μ+휇  ,S=  + 
∂

∂x
μeff

∂vx

∂y
+ ∂

∂y
μeff

∂vy

∂y
+ ∂

∂z
μeff

∂vz

∂y
  

     :zدرراستاي 

    ϕ=vz, =μeff=μ+휇  ,S=∂p
∂y

 

+ ∂
∂x

μeff
∂vx
∂z

+ ∂
∂y

μeff
∂vy

∂z
+ ∂
∂z

μeff
∂vz
∂z

 

     :براي معادله انرژي داریم

)2(  

)3( 

)4(  
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ابعاد فضاي محاسباتی و شرایط مرزي مسئله:  4شکل  

                                               
=T ϕ , 휇

휎  Γ= μ pr
   

  :       داریم راي انرژي جنبشیب
                              

=K   ϕ  
,                                 

, 휇
휎  + μ Γ S=퐺و  	= −	푝   

 
                                                     ε :                                                            و در نهایت براي تابع

ϕ =ε   

, S= C1Gk-C2pε				
 휇

휎 +μΓ =	    
 

휇ویسکوزیته، μمعادالت در این 휇ویسکوزیته آشفتگی و 		 	 
       ویسکوزیته آشفتگی موثر می باشد

 	휇 = ρCμ
K2

ε
 

  
퐺 از اي است که توسط انرژي جنبشی آشفتگی ناشی جمله			

  :  گرادیان سرعت متوسط ایجاد می شود
     

Gk=μt 2 ∂vx
∂x

2
+

∂vy

∂y

2
+ ∂vz

∂xz

2
+ ∂vx

∂y
+
∂vy

∂x

2
+

∂vx
∂z

+ ∂vz
∂x

2
+

∂vy

∂z
+ ∂vz

∂y

2
 

 
معادالت حاکم بر مسئله بر اساس الگوریتم سیمپل و با روش حجم 

  .گردنددر فلونت گسسته سازي می محدود
به دلیل  وجود موانعی همچون توري هاي محافظ فـن هـا،  پایـه    

هوایی ،  هاي نگهدارنده و دسته لوله هاي مبدل حرارتی  در کندانسور
جریان هواي عبوري از این موانع  باعت  ایجاد افـت انـرژي مکـانیکی    

حرارتی در فلونـت از روش  بنابراین جهت مدل سازي مبدل . گرددمی
ها در کندانسور هوایی استفاده شده وتمامی مقاومت 3محیط متخلخل

در این روش مد نظر قرار گرفته و از مدل سازي جزییـات صـرف نظـر    
   ]٣[.گرددمی

مقاومت هاي مبدل حرارتی در برابر عبور معادله باال شامل ضرایب  
هوا بوده و با توجه به ابعاد و اندازه هاي تجهیزات مرتبط با مبدل 

با محاسبه این ضرایب می توان ضرایب .  گرددحرارتی، محاسبه می
که در مدل سازي مبدل ( ویسکوزیته جهتی و مقاومت اینرسی

  .استخراج نمود 11را از معادله ) حرارتی در فلونت کاربرد دارند

∆pe= 2.4756 ×10-2Va
2+4.31807 ×10-3Va

1.56073 . 
N
m2 

)11(  
افت فشار تابعی از دبی حجمی هـواي  عبـوري از     11در معادله 

تـوان بـه شـکل تـابعی از     این معادلـه را مـی   .مبدل حرارتی می باشد
                                                
3 Porous media 

 سرعت جریان در راستاي عمود بر دلتاهاي مبدل حرارتی بازنویسی و
ویسـکوزیته جهتـی و مقاومـت     معـادالت بـاال مقـادیر   مطابق بـا   

-محاسـبه مـی   4.465.730و 139.6به ترتیـب برابـر بـا      اینرسی
در تنظیمات حل مسئله، ضریب ویسکوزیته جهتی در جهت .گردد

به دلیل لـزوم  )  x,yجهات (جهت دیگر 2و در 39.6اصلی برابر با 
برابـر بزرگتـر از    103) عـدم عبـور هـوا   (محدود شدن جریان هـوا  

  ]4[ .آن در جهت اصلی فرض می گردد مقدار
هاي جریان محوري در مدل جهش فشار به عنوان مدل عددي فن

شبیه سازي دینامیک سیاالت عددي در این مطالعه مورد استفاده قرار 
در این روش یک  افزایش فشار استاتیک به استاتیک در دو .می گیرد 

در این مدل، جمله هاي  .ی شودسمت صفحه چرخش فن  اعمال م
چشمه به معادله مومنتم در راستاي محورچرخش اضافه می شود 

ها بایستی از منحنی استاندارد فشار استاتیک فن، مقادیر این جمله
بنابریان . هاي ارائه شده توسط سازنده فن استخراج شودبراساس داده

به منحنی  بایستی تغییرات فشار استاتیک فن براساس دبی با توجه
  .فشار استاتیک به کل محاسبه گردد

مطابق با مدارك سازنده و نمودار عملکرد فن، در مرز فن ، افزایش 
را به شکل  تابعی از سرعت در راستاي صفحه چرخش )  푝∆( فشار

با توجه به عدم ارئه  نمودار عملکرد فن . نشان داد 12 فن طبق رابطه 
ها توسط سازنده و یکسان بودن ابعاد  و مشخصات فن هاي مورد 

  با فن هاي مطاالعه پیش رو،  ]5[ژاولی ژانگمطالعه توسط شده توسط 

نشان داده  12توسط معادله  فشار براساس تابعی از سرعت ، افزایش
  :گرددشده  و ضرایب آن استخراج  می

∆pf= ∑ 푓 푣 )12 (                                                        
 

  :این ضرایب عبارتند از

푓1 = 144	,푓2 = −./058 ,f3 = −./0036 

 وانتخاب نوع نواحی با تعیین نواحی حل مسئله   
متناسب با آن و نام گذاري آن ها و ) سیال،جامد،متخلخل(

توان با تقسیم بندي این نواحی به میایجاد شبکه بندي مناسب 
نواحی داخلی و خارجی شرایط مرزي متناسب با آن ناحیه 

 )7( 

)9(  

)10(  

)5(  

)8(  

 )6( 
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)14(  

در این مطالعه باتوجه به جهت وزش باد هاي .اختصاص داده شود
، 5شکل  Wind roseمحیطی در نیروگاه زواره مطابق با نمودار 

به عنوان جهات اصلی ) x+(جریان مستقیم باد از سمت غرب در جهت
شرط مرزي  4مطابق شکل  .شودغالب وزش باد در نظر گرفته میو 

سرعت در ورودي مسئله و شرایط مرزي فشار درمرز خروجی مسئله 
، سرعت 5شکل    wind roseبا توجه به نمودار .اعمال می شود

بوده و مرزهاي کناري و باالیی  m/s  10متوسط  باد هاي منطقه
فاصله دارند و تاثیرکمی  هوایی کندانسورمدل که به اندازه کافی از 

درحوزه مورد مطالعه ما دارند، به عنوان تقارن و شرایط مرزي  برجریان
- دیفیوزر ورودي فن ، داکت بخار، راه.دیواره در نظر گرفته می شوند 

دیواره در نظر  دیواره بادشکن به عنوان شرط مرزي،هاي داخلیرو
ی و ورودي فن ها  و همچنین جهت مدل کردن خروج گرفته می شود

با توجه به فعال بودن معادله .انتخاب می گردد4مدل جهش فشار 
انرژِي دماي سطح داکت و سطح تیوب بندل ها ثابت و برابر دماي 

  .شودفرض می 61 ℃بخار اشباع  و

معادالت حاکم بر مسئله شامل معادالت انرژي، مومنتم،   سازيگسسته
آشفتگی با روش دیفرانسیلی مرتبه انرژي جنبشی آشفتگی و اتالف 

انجام گرفته و وجهت حل جریان دائمی و آشفته و معادله انرژي   5اول
پیش فرض نرم افزار انسیس  . گردداز حلگر مبتنی بر فشار استفاده می

بوده  که رابطه فشار و سرعت  تصحیح شده   6فلونت  الگوریتم سیمپل
  .ر بدست می آیدو با اجراي قانون بقاي جرم، میدان فشا

جهت بررسی کندانسور هوایی در شرایط وزش بادهاي  
 4محیطی،تغییرات دبی حجمی فن ها و انتقال حرارت در  ستون 

کندانسور هوایی  4ستون  .کندانسور هوایی مورد بررسی قرار می گیرد
عدد فن بوده که دبی حجمی فن ها در شرایط وزش باد هاي  4شامل 

  .باشدمحیطی  متفاوت می
  :تعریف می کنیم 13راندمان حجمی فن را به شکل معادله 

e = VFXY	
VFid	

 
  

  
  نیروگاه زواره   wind roseنمودار  :5شکل 

  
                                                
4 Pressure jump 
٥ First order Upwind 
٦ Simple Algoritm 

푉مقادیر m3برابرهاي نیروگاه زواره براي فن  	
푠 522  می باشد و

kgکه برابر   ρبراساس مقدار دانسیته ویژه  هوا  m3⁄ 1.0857 مقدار ،
kgدبی جرمی برابر با s⁄ انتقال همچنین . گرددمحاسبه می566.7  

حرارت  به دلیل وجود اثرات برگشت هواي گرم مدل سازي شده و به 
دلیل هدایت گرمایی مناسب در لوله هاي فین دار مبدل حرارتی، می 

دماي بخار صرف نظر کرده وتوان از اختالف دما  سطح مبدل حرارتی
  بخار در  تیجه دماي سطح مبدل حرارتی را برابر دماي اشباعو در ن

جهت محاسبه  انتقال حرارت .درجه سانتیگراد فرض نمود 60حدود 
کلی سیستم  که  شامل انتقال حرارت بخار  به هوا  در شرایط وزش 

  :داریم 14باد هاي محیطی مطابق با معادله 

Q=∑ ∑ mFxyCpa
7
y=1

4
x=1 (Tv-TFxy)[1-

e푥푝(−44.42 푚 .544⁄ )] ,w 
براي ) بدون وزش باد و برگشت هواي داغ( وتحت شرایط ایده ال  

توان به شکل معادله را می 14فن کندانسور هوایی،  معادله  28تعداد 
  :بازنویسی کرد15

Q= 28mFid(Tv-Ta)[1-exp	(-44.42 mFid
.544)],w  

 
هاي  بادهماتطور که در مقدمه بیان شد، در شرایط وزش 

ها وکاهش عملکرد فن محیطی، افرایش دماي هواي ورودي فن
عامل مهم و تاثیر گذار برعملکرد کندانسور هوایی می  2ها، 

  .باشند
در مطالعه پیش رو، جهت نشان دادن اثر افزایش سرعت باد، بر 
عملکرد فن هاي کندانسور هوایی نیروگاه زواره، تغییرات دبی جرمی 

푚ي باالتراز فن ها در سرعت ها 푠⁄ در مرحله . گرددبررسی می  6 
 در سرعت هاي، بعد، اثر نصب صفحات با ضرایب نفوذ پذیري متفاوت

푚 푠⁄  6  ،푚 푠⁄ 푚 و 9  푠⁄ بررسی و با حالتی که هیچگونه  12 
در نهایت بهینه ترین روش  و گردداي نصب نگردیده مقایسه میصفحه

محل قرارگیري  6شکل  .با توجه به سرعت وزش باد انتخاب می گردد
  .دهداین صفحات را نشان می

  

 

  نصب صفحات محافظ در کندانسور هوایی موقعیت :-6شکل 

  
  :نتایج- 3
  :اعتبارسنجی نتایج-1- 3

داده هاي نتایج مطالعه انجام  با مقایسه حل عددي اعتبارسنجی نتایج

)15(  

)13(  
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 ،7مطابق نمودار شکل  جام شده کهان  ]5[ شده توسط ژاولی ژانگ
 .دهدتطابق خوبی برخوردار بوده و صحت نتایج را نشان میاز  نتایج

مطابق با مدارك فن هاي کندانسور هوایی  جرمیدبی همچنین 
푚برابر با سازنده  푠 522 )در شرایط وزش باد با سرعت	푚 푠⁄  3( 

که تطابق بسیار خوبی با نتایج حل عددي مطالعه پیش رو .می باشد
푚	 نتایج عددي در شرایط وزش باد  با سرعت .دارد 푠⁄ مطابق   3  

푉.می باشد 8شکل نمودار  دبی در  Vدبی در شرایط ایده ال و   ( 
  .باشدشرایط واقعی فن می

 
  m/s 6اعتبارسنجی نتایج  دبی فن ها درسرعت وزش باد  -7شکل

  

  
وزش کندانسور هوایی در سرعت  4هاي ستون دبی جرمی فن - 8شکل 

 m/s 3باد

  
اثر افزایش سرعت وزش باد بر عملکرد کندانسور -  2- 3

  :هوایی
درصدي دبی  45با کاهش  1، فن شماره 7مطابق با  نمودارشکل 

푚هواي ورودي در سرعت باد  푠⁄ 16   درصدي  در  33و کاهش
푚سرعت باد  푠⁄ 12هاي ، بیشترین افت عملکرد را در بین سایر فن
با   دهدهمچنین نتایج نشان می .داشتهوایی خواهد کندانسور 

هایی که تحت تاثیرات منفی وزش افزایش سرعت باد، تعداد ردیف فن

منجر به کاهش عملکرد فن ها و  و افزایش یافته ،گیرندباد قرار می
 .کاهش بازدهی کندانسور هوایی خواهد گردید

 
  :استفاده از صفحات محافظ در کندانسور هوایی -3- 3

푚بیش از به  باد افزایش سرعت 푠⁄ 6 منجر به ایجاد اغتشاش در ،
ها را در پی خواهد ها گردیده و کاهش عملکرد فنهواي ورودي فن

استفاده از صفحات محافظ براساس ضریب تخلخل یا نرخ عبور . داشت
هوا از این صفحات می تواند به یکنواختی جریان هواي ورودي به 

همچنین  .ها را بهبود ببخشد بسزایی کرده و عملکرد فنها کمک  فن
به دلیل وجود دیواره بادشکن در نیروگاه زواره  نتایج حل عددي، 

 ،محاسباتدر  دهد و می توانهواي داغ را نشان میبرگشت ناچیزي از 
  .دماي هواي ورودي فن را معادل دماي محیط فرض نمود

  

  

  
  

با  : مقایسه نتایج بردار سرعت جریان هواي ورودي فن ها شکل باال - 9شکل 
    بدون نصب صفحات محافظ: شکل پایین.  صفحات محافظنصب 

  

  
استفاده از : باالشکل  د.در سرعت با فشار استاتیکی تغییرات -10شکل 

  بدون استفاده از صفحات: پایینصفحات ، شکل 
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شکل  
  تغییرات دبی حجمی فن ها با افزایش سرعت وزش باد :11

  
دهد، با استفاده از صفحات محافظ با ضرایب مختلف نشان می     

، افزایش 12کاهش تخلخل  این صفحات مطابق با نمودارشکل 
عملکرد فن ها، را شاهد خواهیم بود و با کاهش بیشتر ضریب تخلخل 

عمل کرده و منجر به صفحه همانند یک دیواره ) نزدیک به صفر(
  . هاي ردیف اول خواهد گردیدکاهش دبی فن

  

    
  تغییرات دبی حجمی فن ها با افزایش ضریب تخلخل :12شکل 

  
، بهبود جریان 9ها در شکل همچنین بردار سرعت هواي ورودي فن

، افزایش فشار 10شکل ها و تغییرات فشار استاتیکی در هوا در لبه فن
لبه فن هاي ردیف اول را نشان داده که بهبود استاتیکی بویژه در 

      .عملکرد فن ها را به دنبال خواهد داشت
  
  :تغییرات  فشار کندانسور هوایی -3- 3

  با افزایش سرعت باد، فشار کندانسور افزایش 13مطابق با نمودارشکل 
به  m/s  9بیشتري خواهد داشت به طوري که افزایش سرعت از 

m/s12 میلی باري در فشار کندانسور شده وافت 20افزایشمنجر به
شرایطی  نصب  این صفحات در .راندمان سیکل را درپی خواهد داشت

 يمیلی بار 20افزایش یابد، منجر به کاهش m/s  12که سرعت باد به

در فشار کندانسورگردیده که تاحد زیادي اثر وزش باد را خنثی و 
 .هد شدامنجر به افزایش راندمان خو

 

تغییرات فشار کندانسور با افزایش سرعت وزش باد در نصب صفحات :13کلش
 محافظ

  :رينتیجه گی-4
نتایج حاصل از کانتور فشار و بردار سرعت جریان، افت فشار استاتیکی 

ها و بی نظمی و اغتشاش جریان هواي ورودي در لبه دهانه ورودي فن
نحوي که بیشترین ها را با افزایش سرعت باد نشان داده به به فن

هاي ردیف اول کاهش فشار استاتیکی و بی نظمی جریان در فن
جهت کاهش اثرات منفی وزش بادهاي محیطی، به .گرددمشاهده می

کارگیري صفحات محافظ با درصد تخلخل متفاوت، مورد بررسی قرار 
نتایج حاصل از کانتورهاي فشار و بردار سرعت، بهبود قابل . گرفت
. دهدها در استفاده از این صفحات نشان میر عملکرد فناي را دتوجه

داده هاي حل عددي در استفاده از صفحات محافظ با درصد تخلخل 
دهد کاهش تخلخل این صفحات، به افزایش بیشتري متفاوت نشان می

در دبی هواي ورودي فن ها منجرشده که بهبود قابل مالحظه اي در 
بررسی نتایج با استفاده  .اهد داشتعملکرد کندانسور هوایی در پی خو

 ها و فرضیات دماي ثابت محیط و بخار وهاي دبی جرمی فناز داده
دهد نصب این نشان می ،]6[مطالعه انجام شده توسط ون رویننتایج 

در فشار کندانسور در سرعت باد mbar20 صفحات به کاهش
푚 푠⁄12 هاي منجر شده که افت انرژي تولیدي ناشی از وزش باد

محیطی را جبران نموده و افزایش راندمان سیکل را در پی خواهد 
 .داشت
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