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  مقايسه ي عملكرد حرارتي مبدل هاي حرارتي لوله مارپيچ با
  سطح مقطع هاي متفاوت 

  
 

  2، سعيد قزل قشالقي*1طاهر عباسي اصل
  دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده ي مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت ايران1

  دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده ي مهندسي شيمي، دانشگاه تهران2
  

  چكيده
در لوله هاي مارپيچ به علت جريان ثانويه ايجاد شده در اثر انحناي لوله، ندكه نشان داده اند گزارش هاي زيادي وجود دار

و انتقال جريان مشخصات دي بر روي . بررسي هاي تجربي زياانتقال حرارت نسبت به لوله هاي مستقيم بهتر صورت مي گيرد
با سطح آب در مبدل حرارتي لوله مارپيچ -انجام شده است. در اين مطالعه جريان دوفازي هوا حرارت در داخل لوله هاي مارپيچ

 و ماي آب و هوا مشخص شده است. الگوي جريان داخل لوله و تغييرات دشده استشبيه سازي  CFDبه روش  مقطع هاي مختلف
در كانال هاي با مساحت سطح  ،با توجه به نتايج بررسي شده است. ح مقطع لوله بر عملكرد حرارتي مبدلتأثير شكل هندسي سط

  مقطع يكسان، كانال مستطيلي شكل تبادل حرارت بهتري از خود نشان مي دهد.
  

  ، دوفازيCFDانتقال حرارت، هندسه،  لوله مارپيچ، واژگان كليدي:
   

                                                            
* taher_abbasiasl@chemeng.iust.ac.ir 
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  مقدمه -۱

و  صنايع غذايي، راكتورهاي شيميايي، سيستم هاي تهويه يكي از انواع مبدل هاي مرسوم در هاي حرارتي لوله مارپيچمبدل 
لوله هاي مارپيچ به دليل داشتن ساختار فشرده، ضريب انتقال جرم و حرارت باال و توزيع زمان اقامت  بازيابي گرما هستند. امروزه

دايره وار بودن لوله، جريان ثانويه اي با حركت چرخشي توليد مي  حرارتي استفاده مي شوند.كم، در صنايع زيادي به عنوان مبدل 
كند كه باعث مي شود ذرات سيال به سمت ناحيه ي مركزي مارپيچ حركت كنند. جريان ثانويه با كاهش گراديان دما در مقطع 

انتقال حرارت جابجايي ديگري عمود بر جريان اصلي بوجود مي عرضي لوله، نرخ انتقال حرارت را افزايش مي دهد. بنابراين مكانيزم 
آيد كه در مبدل هاي حرارتي مرسوم وجود ندارد. به علت اينكه رفتار جريان و انتقال حرارت جابجايي در لوله هاي مارپيچ تا حد 

هستند. مطالعات زيادي در مورد  زيادي به رفتار جريان ثانويه بستگي دارد، داراي پيچيدگي بيشتري نسبت به لوله هاي مستقيم
شده در ساختار كلي لوله ي مارپيچ استفاده  1در شكل  .]2, 1[جريان سيال و انتقال حرارت در لوله هاي مارپيچ ارائه شده است

  اين مطالعه و عملكرد جريان ثانويه نشان داده شده است.
  
  
  
  
  
  
  
  

شبيه سازي كردند و نشان دادند كه ضريب  را لوله هاي مارپيچ با سطح مقطع هاي غير دايروي شكل ]3[كورنيا و همكارانش
همين افراد در مطالعه ي ديگري عملكرد انتقال حرارت را  انتقال حرارت در اين كانال ها نسبت به كانال هاي مستقيم زياد است.

. در مطالعه ي آن ها كانال ها داراي طرح هاي موازي، موجي، ]4[در كانال هاي خنك كننده با طرح هاي متفاوت بررسي كرده اند
مارپيچي نسبت به انواع ديگر و نتيجه ي تحقيق آن ها نشان داد كه لوله هاي  بوده اندمورب و لوله هاي مارپيچي  -مارگونه، فين

مطالعات ديگري نيز در مورد طرح هاي متفاوت مارپيچي شكل و لوله هاي با سطح  انتقال حرارت بيشتري است.ي ضريب دارا
  .]6, 5[مقطع هاي متفاوت وجود دارند

با توجه به مزاياي زياد مبدل هاي حرارتي لوله مارپيچ و مطالعات اندك انجام شده بر روي جريان هاي چندفازي در كانال 
آب در لوله هاي مارپيچ با سطح مقطع هاي متفاوت بررسي شود. -هاي مارپيچ، در اين مطالعه سعي شده است جريان دوفازي هوا

عملكرد حرارتي مبدل ها با هم مقايسه شده اند  د.نسطح مقطع آن ها يكسان باشمساحت كه ابعاد كانال ها طوري انتخاب شده اند 
  سطح مقطع يكساني باشند، كدام يك بهتر عمل خواهد كرد.مساحت تا نشان داده شود در حالتي كه كانال ها داراي 

  
  و روند حل عددي مدل رياضي -۲

  معادالت حاكم
جريان و مشخصات انتقال حرارت و اغتشاش در مبدل حرارتي لوله مارپيچ، معادالت در اين مطالعه براي بدست آوردن الگوي 

  در زير آورده شده اند: كس در حالت سه بعدي حل شدند كهاستو -ناوير

 ) تأثیر جریان ثانویهbمبدل حرارتی لوله مارپیچ؛ (ساختار کلی)a(.١شکل

Coil Pitch 

Coil diameter 

Tube diameter

Inlet (Air + Water)

Outlet

Secondary flow 

(a) (b)
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 معادله ي بقاي جرم  
  به صورت زير نوشته مي شود: kمعادله ي پيوستگي براي فاز 

   


        
 pq qpk k k k k k
p l ,g

. u m m S
t
        )1(  

pqدر اين معادله  qpm m .انتقال جرم بين فازهاي مايع و گاز را نشان مي دهد  
 معادله ي بقاي مومنتوم  

  به اين صورت نوشته مي شوند: kمجموعه معادالت بقاي مومنتوم براي فاز 
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pq qppq pq qp k lift ,k vm,k
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  )2(  

pqu  ،سرعت بين فازيpqR  ،برهم كنش بين فازهاkF  ،نيروهاي حجمي خارجيvm,kF  نيروي جرم مجازي وlift ,kF  
  نيروي ليفت هستند.

 معادله ي بقاي انرژي   
  مي توان به اين صورت نوشت: kمعادله ي بقاي انرژي را براي فاز 
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k k k k k k k k k k k

pq qpk pq pq qp
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  )3(  

kh  ،آنتالپي ويژهkq  ،فالكس حرارتkS  ،توليد حرارت براي هر فازpqQ  انتقال حرارت بين فارها وpqh  آنتالپي بين
  فازي است.

 مدل اغتشاش  
است. معادالت انتقال براي  RNG k-استفاده شد كه براساس مدل  mixture k-براي مدلسازي اغتشاش از مدل چندفازي 

kو  صورت زير هستند:به  

    t ,m
m m m k ,m m

k

k . u k . k G
t


   


 

        
  )4(  

     t ,m
m m m k ,m m. u . C G C

t k

       


 
        

1 2   )5(  

  براي مخلوط استفاده شده است. توليد انرژي اغتشاش با استفاده از معادله ي زير محاسبه مي شود: mزيروند 

      T

k ,m t ,m m m mG u u : u    )6(  

  
  هندسه ي مدل

نشان ذوزنقه  و ، بيضي، مربع، مستطيلبا سطح مقطع هاي دايره لوله هاي مارپيچ مورد استفاده براي شبيه سازي 2در شكل 
  داده شده اند.
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Gambitنرم افزار  به صورت سه بعدي و توسط هندسه و شبكه بندي موردنظر  . .2  در گرم سيال جريان. شده است ايجاد 46
ها و دو  ايجاد شده براي انجام شبيه سازي هاي شبكه مي شود. خارج لوله از پايين ارتفاع شده و در مارپيچ لوله وارد باال ارتفاع

نشان داده شده است. با توجه به اينكه انتقال حرارت از  3در شكل  نمونه از شبكه ي ايجاد شده در سطح مقطع لوله هاي مارپيچ
ديواره ي لوله صورت مي گيرد شبكه هاي ايجاد شده در كنار ديواره ها ريزتر است تا دقت محاسبات را افزايش دهد. مش ايجاد 

  شش وجهي است.شده داراي سلول هاي 
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  

  شرايط مرزي و روش حل عددي
ابعاد لوله هاي شبيه سازي شده به صورتي انتخاب شده اند كه مساحت سطح مقطع آن ها با مساحت سطح مقطع لوله ي با 

ميلي متر انتخاب شد. براي ورودي لوله (باالي  30 مارپيچميلي متر و گام  300ميلي متر مساوي باشند. قطر منحني  20قطر 
در نظر گرفته شده  m/s 2مارپيچ) شرط مرزي سرعت ورودي براي سيال دوفازي اعمال شده است و سرعت ورودي براي هوا و آب 

ط مرزي فشار و ميلي متر است. براي خروجي لوله (پايين مارپيچ) از شر 1/0و قطر حباب هاي هوا  20است و جزء هوا در ورودي %
 300درجه ي كلوين و دماي ديواره  360براي ديوار از شرط عدم لغزش استفاده شده است. دماي مخلوط هوا و آب در ورودي لوله 

  .]7[درجه از ابتداي لوله) است 720دور ( 2درجه ي كلوين است. تعداد دورهاي مارپيچ نيز در تمامي شبيه سازي ها 
Fluentشبيه سازي جريان و انتقال حرارت با استفاده از نرم افزار تجاري   . .6 3 انجام شد. معادالت حاكم با استفاده از  26

 Third-Orderبراي ترم هاي مومنتوم و جزء تهي و از طرح  QUICKروش حجم محدود حل شده اند. از طرح گسسته سازي 

MUSCL سرعت -براي ترم هاي انرژي جنبشي اغتشاش، نرخ تلفات جنبشي اغتشاش و انرژي استفاده شده است. كوپلينگ فشار

Circular Elliptic Square 

Rectangular Trapezoidal 

 . دامنه ی محاسباتی برای مارپیچ های مختلف٢شکل

(a) (b) (c) 

 ) سطح مقطع بیضویc) سطح مقطع مستطیلی؛ (b) شبکه بندی کلی ایجاد شده برای انجام محاسبات؛ (a. (٣ شکل
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در نظر گرفته شد تا جواب هاي  10-5) انجام شد. شرط همگرائي Phase Coupled SIMPLE )PC-SIMPLEاز طرح با استفاده 
  قابل قبول تري از محاسبات بدست آيند.

  
  بررسي نتايج -۳

مطالعات اوليه نشان داده اند كه به علت نيروي  نوع سطح مقطع براي لوله هاي مارپيچ در نظر گرفته شد. پنجدر اين مطالعه 
  .]8[سانتريفيوژ ايجاد شده در اثر انحناي لوله، گراديان فشار شعاعي زيادي در ناحيه ي مركزي جريان بوجود مي آيد

كانتورهاي سرعت جريان هوا بر روي سطح مقطع با زاويه ي  4در شكل  180  رسم شده اند؛ به طوري كه زاويه ي مورد
نظر برابر با زاويه چرخش از ابتداي لوله (شرط مرزي سرعت ورودي،  0.با توجه به شكل، جريان هوا در ناحيه ي ديواره  ) است

داراي سرعت بيشتري است و علت آن جريان ثانويه اي است كه در داخل لوله  (سمت چپ كانتورهاي رسم شده) بيروني لوله
برقرار باشد بوجود آمده است. سرعت جريان هوا در نزديكي ديواره هاي داخلي و بيروني صفر است و براي اينكه موازنه ي مومنتوم 

  در حالي كه در لوله هاي مستقيم سرعت در مركز لوله ماكزيمم است. جريان ثانويه بوجود آمده است.
سطح مقطع با زاويه ي در  ي هواكانتورهاي توزيع دما 5در شكل  180  .سيال در نزديكي ،با توجه به شكلرسم شده اند 

است كه بوجود آمده اي علت اين پديده جريان ثانويه  .به ديواره ي داخلي داراي دماي بيشتري استنسبت ديواره ي بيروني لوله 
ي  است و با توجه به زياد بودن سرعت در نزديكي ديواره بيروني در نتيجه ي جريان ثانويه، زمان اقامت سيال در نزديكي ديواره

نگرفته و كاهش دما در اين  كم بوده و به علت اينكه ضريب انتقال حرارت هوا كم مي باشد، انتقال حرارت به خوبي صورت بيروني
هاي دوار در قسمت مجراهاي چهار گوش نسبت به تورها مشخص است جريان هوا در مجراهمانگونه كه در كانناحيه كم بوده است. 

نشان  6ولي در مورد دماي آب كه كانتورهاي آن در شكل  رت دمايش كاهش داشته است.بيشتري از سطح مقطع در اثر انتقال حرا
داده شده است، توزيع دما تقريباً در تمامي لوله ها يكسان است و اين نشان مي دهد كه شكل سطح مقطع لوله در مورد سياالت 

ن ثانويه را در كانتورهاي دماي آب هم مي توان مشاهده تأثير جريا تراكم پذير نسبت به سياالت تراكم ناپذير تأثير بيشتري دارد.
  كرد.

، در مواردي كه افت فشار از اهميت كانال انتقال حرارت در ديواره ي بيروني نكم بود دمورتوجه به مطالب گفته شده در با 
انتقال حرارت در اين ناحيه نيز بهتر زيادي برخوردار نباشد، اگر بتوان زمان اقامت سيال را در ديواره بيروني سيال افزايش داد، 

  خواهد شد.
  

     
  
  

 e (Trapezoidal؛ d (Triangular)؛ c(Square)؛ b(Elliptic)؛ a(Circular)(:. کانتورهای سرعت جریان هوا٤شکل

(a) (c) (d) (e) (b) 

 e (Trapezoidal؛ d (Triangular)؛ c(Square)؛ b(Elliptic)؛ a(Circular)(:هواکانتورهای دمای. ٥ شکل

(a) (b) (c) (d) (e) 
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 . عملكرد حرارتي انواع مارپيچ ها1جدول 
Heat transfer from wall (W) Outlet temperature (K)Geometries  

Total Water  Air  Water  Air   
87/45888  24/45884  633118/4  2098/337  9781/330  Circular 
12/47335  48/47329  644719/5  5923/336  6219/325  Elliptic 
08/46999  05/46991  031096/8  7760/336  0013/311  Square 
38/56738  07/56730  313939/8  9326/331  9514/305  Rectangular 
28/48813  82/48805  465474/7  6142/335  2184/312  Trapezoidal 

  
دماي متوسط خروجي سيال از لوله ( 1در جدول   720.و هم چنين حرارت تبادل شده با ديواره ي لوله آورده شده اند ( 

سطح لوله رسيده است.  يدماي خروجي هوا در سطح مقطع مستطيلي شكل بيشترين كاهش را داشته است و تقريباً به دما
همانگونه كه در جدول مشخص است، كاهش دماي هوا در مورد كانال هاي چهارگوش نسبت به كانال هاي دوار بيشتر بوده است 

هم ندارند؛ هرچند عملكرد ذكر شد). ولي در مورد دماي آب دماهاي خروجي تفاوت چنداني با  5(همانگونه كه در توضيحات شكل 
ميزان تبادل حرارت با ديواره نيز همين مطالب را  طع مستطيل در مورد كاهش دماي آب نيز بهتر بوده است.سطح مق كانال با

نشان مي دهد. به علت بيشتر بودن ضريب انتقال حرارت آب نسبت به ضريب انتقال حرارت هوا، ميزان تبادل حرارت آب با ديواره 
  ب نسبت به هوا نيز در اين امر بي تأثير نبوده است.بسيار بيشتر بوده است. البته بيشتر بودن ورودي آ

نشان داده شده اند. مشاهده مي شود  7كانتورهاي دماي هوا در سطح مقطع هاي با زاويه هاي متفاوت در طول لوله در شكل 
ضوي داراي كه دماي هوا دركانال هاي مستطيلي، مربعي و ذوزنقه در تمامي سطح مقطع ها نسبت به كانال هاي دايروي و بي

كاهش بيشتري بوده است. مطالب گفته شده نشان مي دهند كه اگر محدوديتي در مورد سطح مقطع لوله ي مورد استفاده نداشته 
  باشيم، لوله هاي مارپيچ با سطح مقطع هاي مستطيلي شكل عملكرد بهتري نسبت به ساير موارد خواهند داشت.

 e (Trapezoidal؛ d (Triangular)؛ c(Square)؛ b(Elliptic)؛ a(Circular)(آب:کانتورهای دمای. ٦ شکل

(a) (b) (c) (d) (e) 
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  نتيجه گيري -۴
موجود، انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي لوله مارپيچ با سطح مقطع هاي متفاوت  CFDبا استفاده از ابزارهاي شبيه سازي 

نتايج شبيه سازي نشان  شبيه سازي شد و عملكرد آن ها از نظر انتقال حرارت با ديواره ي لوله و تغيير دماي سيال مقايسه شد.
طيلي شكل عملكرد بهتري در كاهش تسسطح مقطع م كسان باشند، كانال باسطح مقطع كانال ها ي مساحت دادند كه در حالتي كه

 ي در انتخاب نوعبنابراين اگر محدوديت دماي هوا داشت و در مورد كاهش دماي آب عملكرد كانال ها تفاوت زيادي با هم نداشتند.
ستطيلي شكل مبدل هاي حرارتي با سيال هاي تراكم پذير از لوله با سطح مقطع مبراي سطح مقطع نداشته باشيم، بهتر است 

 استفاده شود.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 e (Trapezoidal؛ d (Square)؛ c (Triangular)؛ b(Elliptic)؛ a(Circular)( :. کانتورهای دمای هوا در سطح مقطع های متفاوت٧شکل

(a) (b) (c)

(d) (e)
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 عالئم و اختصارات

  

F   ،ترم نیروN        S   ،ترم منبع در معادالت حاکمW    k  ) فاز، مایعl) یا گاز (g(  

H   ،گام لولهm        T   ،دماK        pq   از فازp  به فازq  

L   ،طول لولهm      u  ،١ بردار سرعت -m s      lift  نیروی لیفت  

p   ،فشارPa        V  ،٣ حجمm          

Q   ،حرارت انتقال یافتهW        جزء تهی  

q   ،٢فالکس گرما-W m         ،٣دانسیته-Kg m 

r   ،قطر داخلی لولهm       ،تنسور استرسPa  

Rc   ،قطر منحنی لوله ی مارپیچm    av  میانگین  
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