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 چکیده

مخصوصاً استفاده از آنها در مبدلهای لوله حرارتی پژوهشهای مختلفی در زمینه تئوری، طراحی و ساخت لوله حرارتی، 

پارامترهای طراحی بهینه برای مبدل حرارتی لوله  و حفاظت از محیط انجام شده است. برای بازیابی گرما، تهویه مطبوع

درجه سانتیگراد در تابستان و  05متر مربع با شرایط، متوسط حداکثر دمای  055از یک ساختمان  (HPHE)حرارتی 

 cfm0555درجه سانتیگراد در زمستان می باشد. میزان جریان حجمی مورد نیاز در تابستان  05وسط حداقل دمای مت

𝑚𝟥 3.8227معادل  𝑠⁄ در دمای اتاق C˚50 در زمستان باجریان حجمی  وcfm0055  معادل

3.9822 𝑚𝟥 𝑠⁄ دردمای اتاقC˚ 52  زان جریان حجمی درصد می 50برآورد شده است. هوای تازه خروجی و ورودی

𝑚𝟥 0.9556معادل   cfm5555 مورد نیاز که برای تابستان  𝑠⁄  و برای زمستان cfm5050  معادل

0.9955 𝑚𝟥 𝑠⁄  درجه سانتیگراد فرض شده است. هدف این  05تا  00و میزان گرمای اتالفی در هر شرایط از

در گذشته آزمایش گردیده،تغییر سیال کاری،مقایسه پژوهش؛ طراحی مبدل حرارتی لوله حرارتی با کارایی بیشتر با آنچه 

با متانول واستون و پارامترهای محدودیت حرارتی در دو لوله حرارتی مورد نظر در شرایط یکسان و محاسبه حرارت 

ارتی نظر گرفتن میانگین دما، می باشد. نتایج نشان می دهد اتانول با داشتن بازه حر انتقالی با تغییرات انجام شده با در

 بزرگتر نسبت به متانول دارای انتقال حرارت مناسب تر می باشد.  

 کلمات کلیدی: مبدل حرارتی، لوله حرارتی، بازیابی گرما، تهویه مطبوع، محدودیت حرارتی
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 مقدمه

اتالفی می باشد.مزیت استفاده از لوله مبدلهای ساخته شده از لوله های حرارتی یکی از مناسبترین ابزار برای بازیابی گرما  

حرارتی به روش متعارف این است که حجم زیادی از گرما را می توان از طریق یک سطح مقطع عرضی کوچک در یک مسافت 

قابل توجه ) بدون وارد شدن انرژی اضافی به سیستم ( انتقال داد. عالوه بر این، سادگی طراحی و تولید ، کم نشدن پیوسته 

درجه کلوین( و توانایی کنترل و انتقال میزان باالی گرما در  0-255افت دما، محدودۀ قابل استفادۀ دمایی بسیار وسیع ) دما و
)که لوله های حرارتی متداول 0600از سال  سطوح دمایی متفاوت از ویژگیهای منحصربفرد لوله های حرارتی می باشد.

ی شده است. برخی از موارد استفادۀ مهم از لوله های حرارتی به این شرح می گردیدند( تاکنون از آنها استفاده های متفاوت

باشد: درحوزۀ خنک سازی فضاپیما،خنک سازی تجهیزات الکترونیکی و به عنوان مبدلهای حرارتی برای بازیابی گرمای اتالفی 
اول باعث کاهش در مصرف انرژی و به  و تهویه مطبوع در محیطهای مختلف.استفاده از مبدلهای حرارتی لوله حرارتی در وهلۀ

آغاز گردید. از 0695دنبال آن کاهش تولید دی اکسید کربن می شود. تولید تجاری مبدل حرارتی لوله حرارتی در میانه سال 

اوالٌ؛ می توان موارد مصرف آنها را به سه طبقۀ اصلی تقسیم کرد:  .[12] آن زمان به بعد ، از آنها در صنایع بسیاری استفاده شد
بازیابی گرما در دستگاههای تهویه هوا. ثانیاٌ؛ بازیابی گرما از فرآیند جریانهای خروجی گاز یا بخار جهت گرم کردن هوا. ثالثاٌ؛ 

 بازیابی گرما از فرآیند جریانهای خروجی گاز جهت استفاده های مجدد.

 

 مدلسازی

 شبیه سازی یک واحد لوله حرارتی
مشاهده می کنید با استفاده از ژئومتری سیلندری می توان به راحتی آن را  0همانطور که در شکل عملکرد لوله حرارتی را 

ساختار فتیله ای و اندکی  درک نمود. مؤلفه های لوله حرارتی شامل محفظۀ ایزوله شده )دیواره لوله و درپوش انتهایی(، یک

بخار می باشد. طول لوله حرارتی به صورت سه بخش که شامل سیال کاری که به صورت مایع می باشد ؛ بوده که در تعادل با 

وکندانسور می باشد.درانتخاب ترکیب مناسب از سه مؤلفۀ اصلی ، به ناچار فاکتورهای متضاد ممکن است  2، عایق 1تبخیرکننده
ارتی تمامی فرمولها مورد بحث قرار گرفته است. برای طراحی یک لولۀ حر [3] مرجعبه وجود آید که اصول اساسی انتخاب در 

و معادالت مرتبط به صورت عددی و تحلیلی و با شبیه سازی حل گردیده و انتخاب فتیله و متریال دیواره بر اساس ضوابط 

 955میلیمتر و طول05میلیمتر، قطرداخلی  00با مراجعه به هدف تحقیق، لولۀ مسی با قطرخارجی [3]. ارائه شده می باشد
 سه نوع سیال کاری مانند متانول، اتانول و استون مطابق با شبکه ای و055فتیله، فوالد ضدزنگ  میلیمتر انتخاب شد. نوع

طراحی  درجه سانتیگراد( مقایسه شد. در ادامه از طریق طراحی یک لوله حرارتی، 05تا 00، درمحدوده دمایی کار ) [3]مرجع

)مرطوب سازی( و  4ریت( ، فاکتور پیش اندودی)عدد م 3تعداد الیه فتیله ،حجم و فشار، شکل قابلیت خاص مبدل،

 .[12]محدودیتهای انتقال گرمای سیال کاری بررسی شد

 

                                                 
1 Evaperator  

2 adiabatic 

3 Figure of merit 

4 Priming factor 
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   .[6]: شماتیک یک لوله حرارتی متعارف که نشاندهندۀ اصول عملکرد و گردش سیال کار می باشد 1شکل 

  سیستم تهویۀ هوا و بازیافت گرمایی

در مسیر هوای ورودی و  HPHEنشان دهنده شماتیک یک سیستم تهویه و بازیافت گرما می باشد که در آن یک  5شکل

خروجی و مجرای جریان بازگشت هوا وجود دارد . برای داشتن هوایی با کیفیت مطلوب و مورد نظر ، بخشی از هوای بازگشتی 

گرمای هوای خروجی اتالفی محیط را  HPHEمی شوند.  (AHU) 5هوا با هوای تازۀ ورودی مخلوط شده و وارد واحد تغییرات
بازیابی کرده و آن را برای خنک سازی هوای ورودی تازه به شیوه گرم سازی و پیش گرمکنی هوای ورودی تازه انتقال می 

ازی، پیش سرد می دهد و در عین حال انرژی هوای خنک خروجی را بازیابی کرده و هوای تازه و گرم ورودی به شیوۀ خنک س

نصب شده است ،  HPHE، در مقایسه با سیستمهایی که در آنها تنها  AHUکند . این کار باعث کاهش بارگرمایی و سرمایی 
 می شود .

 
 [11]. نصب شده. HPHEشماتیک سیستم تهویه که درآن  -2شکل

 انتخاب سیال کاری

 00نظر سه سیال استون و متانول و اتانول را در محدوده دمایی کار )برای انتخاب سیال کاری مناسب برای لوله حرارتی مورد 

درجه سانتیگراد( مقایسه گردید.در ادامه از طریق شبیه سازی نموداری یک لوله حرارتی، شکل قابلیت)عدد مریت( ،  05تا

کل قابلیت )عدد مریت( بر فاکتور پیش اندود )رطوبت سازی( و محدودیتهای انتقال گرمای سیال کاری بررسی شد. ارزیابی ش
محدودۀ دمایی بخار، امکان مقایسۀ عملکرد سه مایع کار را میسر می سازد، شکل قابلیت یا همان عدد مریت به صورت رابطه 

 . [12]( تعیین می گردد0)

        𝑀 =
𝜌𝑙𝜎𝑙 ℎ𝑓𝑔

𝜇𝑙
 (0    )                                                                                                                             

، ارائه کنندۀ نزدیکی اتانول و متانول نسبت به استون به علت نوسانات کمتر می 0نتایج و مقایسه نشان داده شده در نمودار 

σ𝑙یی پیش اندودی می باشد که مقایسه توانایی سیالها را می توان با رابطه باشد. عامل دیگر در انتخاب سیال، توانا
ρl

 بدست  ⁄

                                                 
5 Air handing unit  
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(. اتانول و متانول دارای میزان قابلیت و محدودیت موئینگی 5آورده سپس آنها را در برابر دمای بخار مقایسه نمود)نمودار

درجه سانتیگراد دارای دمای گرم شدن قابل قبولی می  05-00باالتری می باشند و با توجه به استون در محدوده دمایی 

 .[3]بوده که نسبت به متانول شرایط مناسبتری دارد  ℃130مایی آن از صفر تا و بازه د ℃78باشند اما نقطه جوش اتانول 

 

 : شکل قابلیت )عدد مریت( در سیالهای کاری انتخابی 1نمودار 

 

 
 

 : فاکتور پیش اندود )قابلیت مرطوب سازی( برای سیالهای کاری انتخابی 2نمودار 

 عملکرد لولۀ حرارتی

: آن را به دو طبقه اصلی تقسیم کردلولۀ حرارتی وجود دارد که می توان  حداکثر میزان گرما دردودیت برای کل چندین محدر

محدودیتهایی که در نتیجۀ عدم کارکرد مناسب یا خرابی لولۀ حرارتی هستند و محدودیتهایی که به این دلیل نمی باشند. 
 و جوشش ، میزان جریان  7، روندفرآیند 6های موئینگیبرای محدودیتهایی مثل عدم کارکرد مناسب لولۀ حرارتی مثل محدودیت

کننده برای مقدار معینی گرمای ورودی جذب شده وجود دارد ،که باعث خشک شدن ساختار فتیله مایع ناکافی در تبخیر

یتهای ثل محدودتبخیرکننده می شود با این حال ، در محدودیتهایی که به دلیل عدم کارکرد مناسب لولۀ حرارتی نیستند ) م
  تمامی ، تفاوت فشار خالص موئینگی که در ساختار فتیله ایجاد می شود باید بزرگتر از مجموعویسکوز و صوتی ( ،لولۀ حرارتی

 

 

                                                 
6 Capillary limit 

7 Entrainment limit 
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که به آن محدودیت موئینگی می گویند ، به  𝑃𝑐𝑎𝑝∆. ان بخار و مایع رخ می دهندکه در مسیرهای جری ،اتالف هایی باشد

 :  [6]ودبیان می ش 5 صورت رابطه

         ∆𝑃𝑐𝑎𝑝 ≥ ∆𝑃𝑙 + ∆𝑃𝑣 + ∆𝑃𝑔     (2 )                                                                                                                          

برآورد می شود   2و از روی معادلۀ ؛ حداکثر، تفاوت فشار موئینگی است که در ساختار فتیله ایجاد شده Pcap∆ که در رابطه 
: 

        ∆𝑃𝑐𝑎𝑝 =
𝟤𝜎

𝑟𝑐𝑜𝑝
                                                                                                                        (3)  

𝑟𝑐𝑎𝑝کشش سطحی مایع )سیال کار( و  σکه در اینجا  = 𝟣 𝟤Nmesh⁄ وئینگی ساختار فتیله ای برای فتیلۀ مشبک شعاع م
 است .    2 مجموع افت فشار در فاز مایع و به صورت رابطه 𝑃𝑙∆ تعداد شبکه ها می باشد . 𝑁mesh و

        ∆𝑃𝑙 =
𝜇𝑙 𝐿𝑒𝑓𝑓  𝑞𝑐𝑎𝑝

𝐾𝑝𝑒𝑟  𝜌𝑙  ℎ𝑓𝑔  𝐴𝑤𝑖
                                                                                                           (4)                  

سطح مقطع فتیله ،                              𝐴𝑤𝑖، چگالی و ویسکوزیتۀ سیال کار در فاز مایع  𝜇𝑙و  𝜌𝑙 که در این معادله 

 𝐾𝑝𝑒𝑟 = 𝑑𝑤𝑖
𝟤  𝜑𝟥 𝟣𝟤𝟤(𝟣 − 𝜑)𝟤⁄  نفوذپذیری فتیله برای فتیلۀ مشبک یا لفاف دار است که در آن𝑑wi قطر سیم و 𝜑 

𝜑تخلخل فتیله است که به صورت  = 𝟣 − 𝟣. 𝟢𝟧 𝜋 𝑁𝑚𝑒𝑠ℎ  𝑑𝑤𝑖 𝟦⁄   برای فتیله های مشبک تعیین می شود
مجموع افت فشار در فاز  𝑃𝑉∆ حدودیت موئینگی( می باشد .حداکثر انتقال گرمای مرکزی در لولۀ حرارتی )به دلیل م𝑞𝑐𝑎𝑝 و

 :  [6]بدست می آید  0 بخار بوده و از رابطه

        ∆𝑃𝑉 = (
𝐶( 𝑓𝑣   𝑅𝑒𝑣  )𝜇

𝟤𝑟𝑣
𝟤  𝐴𝑣  𝜌𝑣 ℎ𝑓𝑔

) 𝐿 𝑒𝑓𝑓  𝑞𝑐𝑎𝑝                                                                                           (5) 

, 𝐴 νگرمای نهفتۀ تبخیر در مایع کار،  ℎ𝑓𝑔که در این معادله  rν  . به ترتیب سطح مقطع جریان بخار و شعاع می باشند

𝜇 ν , ρν  ،چگالی و ویسکوزیتۀ جریان بخار هستند𝑓𝜈 , 𝑐 جریان  پارامترهای تعیین شده با استفاده از اعداد ماخ و رینولدز در
 بدست می آید ؛   0 از رابطه 𝐿𝑒𝑓𝑓بخار می باشند 

        𝐿𝑒𝑓𝑓 = (𝐿𝑒 − 𝐿𝑐) 𝟤 + 𝐿𝑎𝑑⁄                                                                                                  (6)  
𝐿 𝑒𝑓𝑓 طول مناسب لولۀ حرارتی و𝐿𝑒  ,𝐿 𝑐 طولهای تبخیرکننده وکندانسور و 𝐿 𝑎𝑑 . طول بخش عایق می باشد∆𝑃𝑔  افت فشار

  :  [6] بدست می آید  9 هیدرواستاتیکی به دلیل وجود گرانش می باشد از رابطه
        ∆𝑃𝑔 = 𝜌𝑙𝑔𝐿𝟣 sin 𝜓 + 𝜌𝑙𝑔𝑑𝑣 cos 𝜓                                                                                     (7) 

𝐿که در این معادله زاویۀ شیب لولۀ حرارتی ایجاد شده با محور افقی می باشد . با  𝜓شتاب گرانشی و   Gطول لولۀ حرارتی ،  𝟣

، ظرفیت انتقال بخار لولۀ حررتی را می توان برای سیالهای کار و ساختارهای فتیله  9مقایسۀ هر اصطالح افت فشار در معادله 
ار فتیله رخ دهد و باعث به ای متفاوت برآورد کرد در شارهای حرارتی باالتر، جوشش هسته دار و قوی ممکن است در ساخت

نتیجه خشک شدن تبخیر کننده شود این پدیده همانطورکه اشاره  در دام افتادن بخار در فتیله و بلوک شدن بازگشت مایع و

  : [6]تخمین زد 0 شد به آن محدودیت جوشش می گویند می توان به صورت رابطه

       𝑞𝑏 = (
𝟤𝜋 𝐿𝑒  𝐾𝑒𝑓𝑓  𝑇𝑣

ℎ𝑓𝑔  𝜌𝑣  ln(𝑟𝑖 𝑟𝑣⁄ )
) (

𝟤𝜎

𝑟𝑛
− ∆𝑃𝑐𝑎𝑝)                                                                                    (8)  

شعاع ناحیۀ هسته ای جوش است که در  𝑟𝑛رسانایی حرارتی موثر برای فتیله اشباع شده ،  𝐾𝑒𝑓𝑓 دمای بخار ،  𝑇𝑣که در آن 

.𝟤مطالعۀ موردی ما برابر با  𝟧𝟦 ×   فرض شد . 𝟣𝟢−𝟩

برای اینکه جوشش در فتیله منجر به بلوکه شدن ذخیره سیال در تمامی بخشهای تبخیرکننده )توسط بخار( نشود باید سیال 

گرم شدن برای ایجاد  مافوق ( برای کاهش احتمالی هسته زدایی در نظر گرفت. درجه𝑇s∆کاری با درجۀ باالیی از گرم شدن )
  .[12]تعیین می گردد 9ه صورت رابطه هسته زدایی ب

        ∆𝑇s =
𝟹.𝟶𝟼σlTv

ρvhfgδ
                                                                                                                        (9) 
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میلیمتر گرفته شده است. این برابر با ضخامت یک  00/5که ضخامت الیه حرارتی می باشد برابر با  δدر این محاسبه میزان 

برای سه سیال کار ارائه شده  3الیه شبکه می باشد. میزان دمای مافوق گرم شدن در برابر دمای عملیاتی در نمودار 

 مایع و بخار در مسیرهای متضادی جریان می یابند .بررسی شرایط اصلی جریان در لولۀ حرارتی نشان می دهد که  .[12]است

 

 

 عملیاتی : میزان مافوق گرم شدن سیالهای کاری انتخابی درمحدوده 3نمودار 

تعامل میان جریانهای متضاد مایع و بخار باعث ایجاد نیروهای ناشی از برش مماسی در مایع در سطح میانجی مایع بخار شده 

 05کننده ممانعت می کند که به آن محدودیت روند فرآیند گفته می شود و به صورت معادله و از بازگشت مایع به تبخیر 
 بیان می شود :

         𝑞𝑒𝑛𝑡 = ℎ𝑓𝑔 𝐴𝑣  (
𝜌𝑣  𝜎

𝟤𝑟ℎ,𝑤
)

𝟢.𝟧

                                                                                                (10) 

 .[12]رسم شده است 0در برابر دما در نمودار  𝑞𝑒𝑛𝑡مقادیر شعاع هیدرولیک ساختار فتیله می باشد.  𝑟ℎ,𝑤در این معادله  
 

 

 : میزان روند فرآیند در محدودۀ انتقال گرمای محوری4 نمودار

) به دلیل کم بودن معموالً در لوله های حرارتی فلز مذاب در طول شروع به کار یا عملکرد با حرارت  پایین  8محدودیت صوتی

 این شرایط (  تجربه می شود . برای بیشتر لوله های حرارتی که در دمای اتاق یا دماهای برودتی عمل می کنند چگالی بخار در

ه قطر کانال بخار بسیار کوچک باشد ، معموالً رخ نمی دهد . حداکثر میزان محدودیت صوتی به جز در موارد خاص و مواقعی ک

 . [11]محاسبه می شود  00 انتقال گرما در این مورد به صورت رابطه

                                                 
8 Sonic velocity limit 
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        𝑞𝑠 = 𝜌𝑣  ℎ𝑓𝑔 𝐴𝑣 [
𝛾𝑣  𝑅𝑣  𝑇𝑣

𝟤(𝛾𝑣+𝟣)
]

𝟢.𝟧

                                                                                               (11) 

 22/0گرمای مخصوص بخار است که برای مایعهای مختلف متفاوت است، اگر مایع سه اتمی باشد مقدار آن برابر  𝛾𝑣در آن 

 نشان داده شده است. 0در برابر دما در نمودار  𝑞𝑠مقادیر درنظر گرفته می شود. 
 

 
 

 انتقال گرمای مرکزی: میزان صوت در محدودۀ  5نمودار 

 سازی حرارتیمدل 

𝜀روش − 𝑁𝑇𝑈  برای پیش بینی کارآمدیHPHE  استفاده می شود .اثر بخشی مبدل حرارتی𝜀  به صورت نسبت واقعی به
 . [14] بدست می آید 05 و از رابطه حداکثر نسبت انتقال گرما در یک مبدل حرارتی اطالق می شود

         𝜀 =
𝑞

𝑞𝑚𝑎𝑥
=

𝐶𝑒(𝑇𝑒,𝑖𝑛 −𝑇𝑒,𝑜𝑢𝑡)

𝐶𝑚𝑖𝑛 (𝑇𝑒 ,𝑖𝑛−𝑇𝑐 ,𝑖𝑛 )
=     

𝐶𝑐 (𝑇𝑒,𝑜𝑢𝑡 −𝑇𝑐 ,𝑖𝑛)

𝐶𝑚𝑖𝑛 (𝑇𝑒,𝑖𝑛 −𝑇𝑐 ,𝑖𝑛)
                                                          (12)                 

𝐶cانتقال گرمای واقعی  𝑞که در آن  = (ṁCp)
𝑐

 𝐶e = (ṁCp)
𝑒
جریانهای گرم و سرد می به ترتیب ظرفیت گرمایی  ,

 می باشد اندیسهای آن به بخش تبخیرکننده و کندانسور لولۀ حرارتی مربوط می باشد .  𝐶cو 𝐶eحداقل مقدار  𝐶minباشد . 
 می توان برآورد نمود :  00و  02بخش تبخیرکننده و کندانسور لولۀ حرارتی را از رابطۀ  ،اثر بخشی یا بازده

        𝜀𝑒 = 𝟣 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑁𝑇𝑈𝑒)                                                                                                  (13)   

        𝜀𝑐 = 𝟣 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑁𝑇𝑈𝑐)                                                                                                  (14)      
 ، [7]تعداد واحدهای انتقال است 𝑁𝑇𝑈که 

        𝑁𝑇𝑈𝑒 =
𝑈𝑒𝐴𝑒

𝐶𝑒
                                                                                                                   (15) 

       𝑁𝑇𝑈𝑐 =
𝑈𝑐 𝐴𝑐

𝐶𝑐
                                                                                                                    (16) 

 𝑈𝑒  و𝑈𝑐  ، مجموع ضرایب انتقال گرما در ضلع حرارتی باال یا پایینeA   وcA  سطح مقطع انتقال گرما در بخشهای

  .[14]می باشد  9تبخیرکننده و کندانسور ، مثل سطوح پره دار
مجموع ضرایب انتقال گرما برحسب مقاومتهای حرارتی برای بخش تبخیرکننده و کندانسور و با فرض نادیده گرفتن با تعیین  

 : [2] داریم؛ 09 رسانایی حرارتی مرکزی در دیوارۀ لوله حرارتی از رابطه

       𝟣

𝑈𝐴
= 𝑅𝑜 + 𝑅𝑤𝑎𝑙𝑙 + 𝑅𝑤𝑖                                                                                                     (19) 

مقاومتهای حرارتی به دلیل انتقال حرارتی رسانایی در سطح خارجی بخشهای تبخیرکننده و کندانسور  𝑅o,e ,Ro,cکه در آن 

 بدست می آید. 00از رابطه  𝑅𝑜می باشند؛

                                                 
9 Fin  
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        𝑅𝑜 =
𝟣

𝜂𝑜 ℎ𝐴
                                                                                                                         (00) 

ضریب انتقال حرارتی رسانایی می باشد . همچنین مقاومتهای حرارتی،  hمجموع بازده پره ها و  𝜂o ،و برای سطوح مبسوط

  : [2]تخمین زده می شوند 06رابطه  صورتلولۀ حرارتی می باشند که به   دیوارۀ

        𝑅𝑤𝑎𝑙𝑙 =
𝟣

𝟤𝜋𝐾𝑤𝑎𝑙𝑙 𝐿
ln (

𝑑𝑜

𝑑𝑖
)                                                                                                     

(06) 
 𝑅wi,e ,Rwi,c  بدست می آید. 55مقاومتهای حرارتی فتیلۀ اشباع شده با مایع می باشد و به صورت رابطه 

        𝑅𝑤𝑖 =
𝑡𝑤𝑖

𝐾𝑒𝑓𝑓 𝐴𝑖
                                                                                                                      (25)  

رسانایی حرارتی موثر در فتیلۀ اشباع شده از مایع می باشد . اگر از پره در مبدل حرارتی  𝑘effمت فتیله و ضخا 𝑡wiکه در آن 
برآورد می  50لوله حرارتی استفاده گردد ضریب رسانایی انتقال حرارت برای مجموع تیوب با تیوبهای پره دار با رابطه 

 : [13]شود

        𝑁𝑢 =
ℎ𝑑𝑜

𝑘𝑎𝑖𝑟
=  𝟢.𝟣𝟥𝟦𝑅𝑒𝑑

𝟢.𝟨𝟪𝟣 (
𝑠

𝐿𝑓
)

𝟢.𝟤

(
𝑠

𝑡𝑓
)

𝟢.𝟣𝟣𝟥𝟦

                                                                 (20) 

𝑠که در این معادله  = 𝟣 𝑁𝑓 − 𝑡𝑓⁄  و𝑅𝑒d  ، عدد رینولدز بر مبنای قطرخارجی تیوب𝐿 f ، ارتفاع پره𝑡𝑓  ضخامت پره و𝑁𝑓  

 تعداد پره ها در هر واحد طول می باشد . 
 بدست می آید. 55با رابطه  HPHEمیزان گرمای بازیابی شده کلی در 

         𝑞𝑟𝑒 = 𝜀𝐶𝑚𝑖𝑛 (𝑇𝑒,𝑖𝑛 − 𝑇𝑐,𝑖𝑛)                                                                                               (25) 
 بدست می آید. 52افت فشار برای جریان در مجموعه تیوب با یک تیوب پره دار با رابطه 

         ∆𝑃 = 𝟤𝑁𝐿𝑓
𝐺𝟤

𝜌𝑖𝑛
+ 𝐺𝟤 (

𝟣

𝜌𝑜𝑢𝑡
−

𝟣

𝜌𝑖𝑛
)                                                                                    ( 25 ) 

𝐺بر مبنای حداقل سطح جریان آزاد می باشد،  Gکه در آن شتاب جریان جرمی  = �̇� 𝐴𝑓𝑟⁄ حداقل سطح جریان آزاد و𝑁𝐿 

  . [13]فاصله عرضی تیوب می باشد PTکه در آن ،بدست می آید 50ضریب اصطکاک با معادله تعداد ردیفهای لوله می باشد.

         𝑓 = 𝟫. 𝟦𝟨𝟧𝑅𝑒𝑑
−𝟢.𝟥𝟣𝟨 (

𝑃𝑇

𝑑𝑜
)

−𝟢.𝟫𝟥𝟩

                                                                                        ( 05 ) 

 طرح آزمایشی مبدل
لوله  0این مبدل دارای  که نشان داده شده است 0طرح آزمایش برای شبیه سازی مبدل حرارتی لوله حرارتی در شکل 

وله ها با آرایش متساوی ه حرارتی ، اتانول به عنوان سیال کاری ، لسه ردیف لولهمچون؛ حرارتی جداگانه و دارای ویژگیهای 
عاد واحد ) عرض * ارتفاع * طول میلیمتر ، مجموع اب 05و داخلی 00متریال لوله از جنس مس با قطرهای خارجی الضالع ، 

) :1500 × 700 ×  .[12]می باشد میلیمتر و جنس بدنه مبدل از ورق فوالد گالوانیزه  150
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 [12].:  شماتیک مبدل حرارتی لوله حرارتی 5شکل 

 

 

𝑚𝟹طرح کلی دارای دو فن است که جریانی برابر با 

s⁄ 50052  برای تبخیرکننده و کندانسور تأمین می کنند. سرعت هوا
𝑚برای هر دو جریان با سرعت تقریبی برابر با 

s⁄ 500 [12]در نظر گرفته شده است. 

 و نتیجه طرح بحث

 00از آنجایی که این واحد برای استفاده در یک ساختمان طراحی گردید، محدوده دمایی اتالفی در مجموع در شرایط مختلف 

 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شد. میانگین دمایی به صورت ؛ میانگین دمای ورودی هوا به بخش تبخیرکننده ،  05تا 

Te,in = Te,out  بخیرکننده،، میانگین دمای خروجی هوا از بخش ت60 = میانگین دمای ورودی هوا به بخش  ،℃54

Tc,in  کندانسور، = Tc,out  میانگین دمای خروجی هوا از بخش کندانسور، ،℃22 = نتقال گرما از میزان ا .می باشد℃26

چشم پوشی است. محاسبه گردید که در نتیجه بدست آمده، میزان آن در مقایسه با انتقال گرما به هوا قابل طریق لوله حرارتی 
کندانسور و تبخیرکننده به صورت روابط میزان انتقال گرما به بخشهای  سرد ،به میزان جریان جرمی هوای گرم و با توجه

 ( محاسبه می گردد.50( و )50)

     𝑞𝑒 = 𝑚𝑐𝑝(𝑇𝑒,𝑖𝑛 − 𝑇𝑒,𝑜𝑢𝑡 ) =  𝜌𝑢𝐴𝑐𝑝(𝑇𝑒,𝑖𝑛 − 𝑇𝑒,𝑜𝑢𝑡 ) = 
     𝟷.𝟶𝟾 × 𝟸.𝟧 × (𝟶.𝟷𝟼 × 𝟶.𝟹𝟧) × 𝟷𝟶𝟶𝟾.𝟷 × (𝟼𝟶 − 𝟧𝟺) = 𝟿𝟷𝟺.𝟧𝑤   (50)                             

  
    𝑞𝑐 = 𝑚𝑐𝑝(𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑐,𝑖𝑛) =  𝜌𝑢𝐴𝑐𝑝(𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑐,𝑖𝑛) = 
     𝟷.𝟸𝟺 × 𝟸.𝟧 × (𝟶.𝟷𝟼 × 𝟶.𝟹𝟧) × 𝟷𝟶𝟶𝟼.𝟽 × (𝟸𝟼 − 𝟸𝟸) = 𝟼𝟿𝟿.𝟷𝑤   (50)                              

وات می باشد که  000وات و برای هر واحد مبدل،  60000میانگین ورود گرما به بخش تبخیرکننده لوله حرارتی میزان 

مبدل حرارتی به  یبخشثر. ا[12] وات(055نزدیک به میزان انتقال گرمای تخمینی در روش عددی و تحلیلی می باشد )
انتقال احتمالی گرما بین هوا و جریانها تعیین می حداکثر میزان واقعی انتقال گرما توسط مبدل بر صورت نسبت

. اگر فرض کنیم که میعان آب یا رطوبت در جریان وجود نداشته و همچنین گرمای خاص هوایی که از مبدل [14,7,13]شود

 بدست می آید. 59می گذرد ثابت باشد، پس اثر بخشی مبدل حرارتی لوله حرارتی به صورت رابطه 

ε =
𝑞act

qmax
=

Te,in−Te,out

Te,in−Tc,in
=

𝟼𝟶−𝟧𝟺

𝟼𝟶−𝟤𝟤
= 𝟶. 𝟷𝟼        (59  )                                                                          

 دهیم.راندمان مبدل حرارتی را افزایش  و حال با استفاده از پره با محدوده های خاص می توان میزان سطح مبدل افزایش داده

 

 نتیجه گیری

 طبق داده ها، .متانول و اتانول بررسی گردیدا عدد مریت سه سیال کاری استون ، قابلیت شکل ی مقایسه سیالهای عامل؛ در -0
 عددی دارای تغییرات همچنین و داشتهبیشتر و نسبت به متانول کمتر  بدست آمده مقدار عددی دارای اتانول نسبت به استون

 انول مناسبتر از متانول می باشد.کمتری می باشد. که در این شرایط ات

در محدودیت صوتی متانول و استون با افزایش دما، به مرز خفگی در تبخیرکننده رسیده و باعث کاهش دمای چگالنده می  -5
شوند؛ اما اتانول با افزایش دما تغییرات کم و شرایط مناسبتری نسبت به متانول دارا می باشد. در محدودیت مافوق گرم شدن 

نسبت به متانول افزایش دمای بیشتری دارد. اما می توان با به وجود آوردن  اتانول و نقطه جوش توجه به محدوده دمایی با

 شرایطی از جمله؛ تولید خالء و پر کردن مناسب و ایزوله کردن انتهای لوله حرارتی  آن را بهبود بخشید.

 مرطوب سازی باال نسبت به قطر لوله حرارتی و نبود پره مرتبط دانست.را به موارد دیگر از جمله ؛بازده اندک مبدل حرارتی -2
 w60000   به میانگین گرمای ورودیله حرارتی  با سیال کاری اتانول با افزایش سطح تبخیر کننده و سرعت جریان در لو -0

ط طراحی شده با سیال با شرایمی شود که این مقدار نسبت به لوله حرارتی  w000 دست یافتیم که انتقال هر لوله حرارتی 

 . [12]؛ مناسب تر می باشدکاری متانول
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بررسی یک مبدل حرارتی مجهز به لوله حرارتی جهت بازیافت حرارت 

 اتالفی و تهویه مطبوع ساختمان

 کنفرانس بین المللی چهارمین

  رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 
دارد از جمله استفاده از لوله های حرارتی پره دار ،افزایش ردیف لوله در  HPHEنکاتی که نقش مهم در افزایش راندمان  -0

 مبدل و ایزوله سازی کامل لوله ها را نام برد.
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