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REZULTATI MERITEV PRENOSA TOPLOTE IN SNOVI 
V EKSPERIMENTALNEM MOKREM HLADILMEM STOLPU 

THE RESULTS OF THE MEASUREMENTS OF MASS-
AHD HEAT-TRANSFER IN THL WET COOLIHG TOWER 

VSEBINA - Ugotavljali smo velikost toplotne in snovske prestop-
nosti pri protitoku vode in vlažnega zraka v pršišču mokrega hladil-
nega stolpa. 

Na osnovi meritev na eksperimentalnem stolpu ustreznega matema-
tičnega modela smo prišli do povprečne toplotne in snovske prestop-
nosti za enoto aktivnega volumna.'Pri toku zraka smo merili tudi 
njegov padec tlaka in izračunali koeficient aerodinamičnih izgub. 

Rezultati meritev so dani v ustreznih enačbah z brezdimenzijski-
mi števili in vidni v diagramih. Koristno jih lahko uporabimo pri 
načrtovanju novih hladilnih stolpov. 

ABSTRACT - These are the results of our investigations carried 
out on a packing inside a wet cooling tower for the purpose of stu-
dying the mass- and heat-transfer at the counter-flow of water and 
humid air. 

The measurements on the experimental tower of the corresponding 
mathematical model reflect the average coefficient of mass- and heat-
-transfer for the unity of the active volume. Further the measure-
ments of pressure drop at the air flow were carried out and since 
the coefficient of aerodynamic losses were obtained. 

The results of measurements are given in the corresponding 
equations with the dimensionless nubers and diagrams. They will be 
of great use at the planning of new cooling towers. 

1. UVOD 

Preračun hladilnega stolpa zanteva reševanje kompliciranih 
enačb za prestop toplote in snovi, ki pa ne more biti osnovan samo 
na rezultatih teoretičnih raziskav, ampak tudi na rezultatih ustrez-
nih meritev. Meritve je potrebno izvajati na izvedenih, predvsem pa 
na manjših eksperimentalnih hladilnih stolpih, кјег lahko raziskuje-
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mo vplive različnih parametrov v širšem območju. Meritve prenosa 
toplote in snovi ter padca tlaka pri protitoku vode in vlažnega zra 
ka med ploščama smo izvajali na eksperimentalnem hladilnem stolpu, 
zgrajenem v Reaktorskem centru Instituta "Jožer Stefan". Ha osnovi 
izmerjenega vstopnega in izstopnega stanja vode in zraka smo izraču 
nali velikost snovske in toplotne prestopnosti ter padec tlaka pri 
različnih obratovalnih pogojih. 

2. PRENOS TOPLOTE Ili SKOVI MED VODO IM ZRAKOM 
Znano je, da se voda pri hlapenju ohlaja zaradi: 

- hlapenje na površini; pri tem se voda prenaša z difuzijo in kon-
vekcijo v zrak, 

- temperaturnih razlik med vodo in zrakom in 
- sevanja. 

Vpliv sevanja je pri obravnavanih temperaturah neznaten, zato 
smo ga pri nadaljnji obravnavi zanemarili. 

Proces toplotno-snovne izmenjave v elementu pršišča, višine 
"dz", ki je viđen na si. 1, smo opisali s sistemom enačb, pri čemer 
smo izhajali iz sledečih predpostavk: - - • 
- proces je adiabaten, 
- temperatura na površini vode je enaka srednji temperaturi iste; 
temperaturnega profila na strani vode nismo upoštevali in 

- kontaktna površina za toplotno каког tudi za snovsko izmenjavo je 
enaka. 

Na osnovi energijske in snovske bilance za bilančne meje a in 
b na sliki 1 smo prišli do sistema enačb, ki popisuje proces toplot 
ne in snovske izmenjave med vodo in nenaoičenim zrakom. 

p a « • . s] (t - tT) đz lc dz infc V w LJ r.ni L OTfl 1 
(1) 

i = Ж51 K - *)• s ( 2 ) 

(х - Xj) (3) 

t w ЗСГГ V ^ < K n V W l 4 t r 0 <x-xi » > 0 0 

Za protizc.k prenasičenega zraka dobita enačbi (1) in (Ч) dodatne 
člene. 
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Slika 1. Energijski in masni tokovi na diferencialnem elementu 
pršišča 

3. EKSPERIMENT 

Pršišče prereza lOSO mm х 1050 mm je sestavljeno iz 38 navpično 
postavljenih valovitih plošč debeline 4,2 mm. Da bi ugotovili vpliv 
višine plošč, smo izvajali nieritve z 1,33 л\ visokimi ploščami in z 
1,6 m + 0 m . Podrobnosti glede sajne konstrukcije, metod шегјепја 
in obratovalnih pogojev so vidne v /23/. 

4. VREDNOTEHJE REZULTATOV MERITEV 

Na osnovi izmerjenih vstopnih in izstopnih parametrov vode in 
zraka smo prešli k računanju povprečne toplotne in snovske prestop-
nosti za dano pršišče. Povprečno toplotno o v in snovsko 8 x V prestop-
nost na enoto aktivnega volumna smo dobili z nuraerično integracijo 
enačb (1) in (2) po višini pršišča. Začetni pogoji integracije so 
ustrezali izmerjenemu vstopnemu stanju zraka in predpostavljeni pov-
prečni volumski toplotni in snovski prestopnosti. V primerih, ko se 
je na višini pršišča zrak prenasitil z izhlapelo vodno paro, je bilo 
potrebno postopek integracije nadaljevati na ekvivalentnem sistemu 
enačb za protitok prenasičenega zraka. V kolikor se izračunano iz-
stopno stanje zraka ni ujemalo z izmerjenim, smo korigirali ргеаро-
stavljeno toplotno in snovsko prestopnost ter postopek ponovili. 
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5. BREZDIMEKZIJSKA ANALIZA REZULTATOV RAZISKAV 
Rezultati raziskav za geometrijo polnitve (vidno na si. 2) so 

interpretirani v brezdimenzijski obliki, kot sledi 
Hu = :(ReL, Рг) 
Sh = f(Rep, Sc). 

( 5 ) 

( 6 ) 

t « 1,08 m 

H a 2 , 0 5 m (1 ,33m) 

b • 24 m m 

Sl= 4,2 m m 

j j s 36 m m 

5 , - 134 m m 

N * 3S 

Slika 2. Konfiguracija polnitve. 

Enačba (b) je z ustrezn'imi merinimi toćkami za visino pršišča 
H = 2,0b n in H = 1,33 m vidna na sliki 3. Na sliki Ч pa so vidni 
rezultati ireritev snovske prestopnosti. 

Koeficient aerodinamičnih izgub pršišča smo računali takole 

Л azj h 
•jp" 

(7) 

Padec tlaka zraka smo merili v mokrem in suhem pršišču. Rezultati 
so vidni na sliki 5. 

6. ZAKLJUCEK 
Ha osnovi dobljenih enačb za toplotno in snovsko prestopnost 

каког tudi za koeficiente aerodinamičnih izgub lahko pristopimo k 
optiiiizaciji pršišča Tega tipa. Na si. 3 in 4 je vidna odvisnost ге-
duor.̂ sr.sfea Nusseltovega oziroma Sherwoodovega od Reynoldsovega šte-
vila. '?ri višini polnitve l,33m smo ugotovili, da je tako Mu каког 
tudi Sh število cđvisno cd Re števila za film vode. 
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ilika 3. Reducirano Husseltovo število Ku/Pr0'142 v odvisnosti od 
Reynoldsovega števila za zrak Re^. 

Jobljeni potek krivulj je precej položnejši od poteka referenčnih 
:rivulj . Za tako razliko je vzrok predvsem v tem, da sta omenjena 
••aziskovalca opravljala raziskave na filmu vode v cevi. V našem 
>rimeru smo imeli kombinacijo prestopa toplote in snovi od filma vo-
le in kapljic na protitočni zrak. Dano poprečno volumsko toplotno 
.n snovsko prestopnost smo reducirali na enoto vgrajene aktivne po-
vršine . 
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Iz položnega poteka funkcijskih odvisnosti Nu in Sh od Re šte-
vila lahko sklepamo, da je visina plošč prevelika in se zrak že 
pred izstopom nasiti z vlago (tabela 1 in 2 v /23/). Temu pa sledi 
zmanjšanje toplotne in snovske prestopnosti. Kesterenko /14/ je v 
svojih raziskavah prestopa toplote in snovi na ravni plošči upošte-
val vpliv nasičenosti zraka na velikost prenesene toplote in snovi. 
Tudi Vladea /20/ priporoča za polnitev z ravnimi ploščami maksimal-
no visino le-teh 1,6 m, sicer pa se največ uporablja 1,3 m visoke 
plošče. Omeniti velja še to, da je zrak že pred vstopom v polnitev 
prišel v stik z razpršeno vodo v dolžini približno 2 m, pri čemer . 
se je segrel in ovlažil. 

Na sliki 5 je viđen potek koeficienta aerodinamičnih izgub ce-
lotnega pršišča, ki zajema tudi izgube, nastale zaradi vgrajenega 
izločevalnika vodnih kapljic. Podan je koeficient izgub za mokro in 
suho pršišče. Koeficient izgub, ki ga je dobil Beavers s sodelavci 
/16/ se nanaša na kanal čistega pravokotnega prereza. 

Dobljene rezultate meritev lahko uporabimo pri načrtovanju no-
vih velikih mokrih hladilnih stolpov, ki imajo enako ali vsaj po-
dobno zgrajeno pršišče. 

SEZNAM UPORABLJENIH SPREMENLJIVK SEZNAM UPORABLJENIH INDEKSOV 
c specifična toplota D 
dh hidravlični premer 
h specifična entalpija Р 
H višina plošč v polnitvi m 
ih masni tok 
N število plošč v polnitvi L 
Nu Nusseltovo število w 
P statični tlak 
Рг Prandtlovo število o 
Q toplotni tok l Re Reynoldsovo število 
го uparjalna toplota vode 0°C 2 
S prerez polnitve ti 
Sc Schmidtovo število 
Sh Sherwoodovo število 
t temperatura 
w hitrost 
z krajevna koordin. v smeri 

višine pršišča 
X absolutna vlažnost 
»V povpr. volumska toplotna prest. 
BxV povpr. volumska snovska prestop. 
P gostota medi]a 

para 
konstantni tlak 
srednji 
zrak 
voda 
na meji faz 
vstopno stanje 
izstopno stanje 
stanje zasičenosti 
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