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چکیده
دالیل عمده این اهنتخاب، تحمل .می باشندايلولهپوسته ودرحال حاضر بیش از هنیمی از مبدل هاي حرارتی درصنعت از هنوع مبدل 

روش هاي مختلفی براي افزایش اهنتقال حرارت در مبدل هاي پوسته و لوله اي ارائه . این مبدل ها استفشار و درجه حرارت هاي باال در
مشخص قطردر کارحاضر وایر با جنس ،گام و. روي لوله هاي مبدل می باشد١یکی از روشهاي جدید، ایجاد وایر پیچشی. گردیده است

بدون یر بدست آمده با مبدل مقادبررسی،پیچشی همراه با وایردر مبدل افت فشاراثر آن بر اهنتقال حرارت وه وپیچیده شدهاروي لوله
.مقدار افت فشار تغییر ات محسوسی هنداردافزایش و% 7ود راهندمان مبدل حدهنتایج هنشان می دهدکه.شده استپیچشی مقایسهوایر

آهنالیز تجربی، حرارت و افت فشارلوله وایرپیچ شده، مبدل حرارتی، اهنتقال:کلمات کلیدي

مقدمه-1
زیست محیطی درهنظر گرفتن مسائل اقتصادي وبامواد اولیه وصرفه جویی در مصرف اهنرژي ودرچند دهه اخیر به منظور

کاهش اهندازه وسایل ها هدف آهن.هاي زیادي براي ساخت دستگاه هاي تبادل کننده حرارتی پر بازده صورت گرفته استتالش 

درمبدل هاي حرارتی که.حرارتی مورد هنیاز براي یک بار حرارتی مشخص وافزایش ظرفیت اهنتقال حرارت می باشد

با بهینه سازي اهنتقال حرارت داخل لوله میتوان دبی آب درفرایندهاي گوهناگون براي سرمایش وگرمایش استفاده می شوهند،

پساب تولیدي صنایع بزرگ هنظیر می تواهند راه گشاي مشکل آب مصرفی وکه این امر، مواقع کاهش داداکثر مصرفی را در

هاي درمورد روشهاي افزایش بازدهی مبدل .تأسیسات سرمایشی وگرمایشی باشدبه ویژه صنعت پتروشیمی وصنعت هنفت و

اکثر تحقیقات درمورد افزودن وسایل بااشکال مختلف درون لوله مبدل لیکن،پوسته لوله اي تحقیقات فراواهنی صورت گرفته

مقدارافت فشار وضریب اصطکاك یک مبدل حرارتی پوسته لوله مارپیچ ) 2010(همکاران پارماها کومارگوپتا و.]1و2[بوده است

براي سمت پوسته مورد مطالعه 125تا 25براي سمت لوله و 30000تا 3000رینولدز رابه صورت آزمایشگاهی در دامنه ي 

.]2[بدست آمد برابر 5/3تا 8/1لوله هاي صاف هنسبت بهرخشن پره داسطحداراي لوله هاي مبدل با افت فشار در. قرار دادهند
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بـه دور میلـه هـاي    هنگهدارهنـده ه عنـوان  بـ که درمطالعه اي تجربی به بررسی وایرهاي مارپیچ )2012(همکارانهاهنگزهی و

فاصله طـولی گـام   آهنها مشاهده کردهند که . ندپرداختپیچیده شده بود، فلز مذاب با خنک کننده وخت راکتور هاي هسته ايس

.]3[ها بیشترین هنقش را در بهبود اهنتقال حرارت دارهند

تحلیل اهنتقال حرارت درمبدل پوسته ولوله ي مـارپیچ پرداختـه   درمطالعه اي به تجزیه و) 2013(اران هناصرجمشیدي وهمک

دبی پوسته، دبـی  با تغییر پارامترهايآهنها. وافزایش هنرخ اهنتقال حرارت در پوسته ولوله ي مارپیچ مبدل را مورد بررسی قراردادهند

هنشـان دادهندکـه افـزایش دبـی     و . یب اهنتقال حرارت و هناسـلت پرداختنـد  ضرقطرکویل وگام وایرپیچشی به بررسی مقادیرکویل،

ضـریب  هناسـلت و ا افزایش قطر سـیم پـیچ عـدد   ب. ضریب کلی اهنتقال حرارت را افزایش می دهدجریان در پوسته عدد هناسلت و

.]4[ارت کاهش می یابدبا افزایش فاصله بین سیم پیچ ها در دبی هاي مختلف اهنتقال حر. اهنتقال حرارت کلی افزایش می یابد

جـامعی صـورت   تحقیقات کلـی و هاي حرارتی، مبدلهاي افزودن وسیله اي روي لوله طبق بررسی هاي اهنجام شده در مورد 

مبدل هاي پوسته لولـه اسـت   در یکی از روشهاي جدید افزایش اهنتقال حرارت درمبدل ها استفاده از وایر پیچشی.هنگرفته است

.که در این مطالعه تجربی به آن پرداخته می شود

بیان مسئله-2
رسـوب  کاهش بازدهی وافزایش کاهش اهندازه مبدل براي یک ظرفیت خاص، چگوهنگی مشکل اصلی در مبدل هاي حرارتی 

،کـاهش اهنـدازه مبـدل   کاهش رسـوب گیـري و  افزایش بازده، براي راه کارهاي مؤثریکی از. یا جرم گرفتگی کویل ها می باشد

شـده  یچـی پوایـر  اي بـا لولـه هـاي    حرارتی پوسته لولهدر کار حاضر یک مبدل . می باشدها رپیچشی روي لولهاستفاده از وای

درایـن روش  .ساخته شده و میزان افزایش اهنتقال حرارت آن هنسبت به حالتی که لوله هاي آن معمولی باشند، بررسی مـی شـود  

درصـورت  و ایفا مـی کنـد  هنیز شکست در درجه حرارت باال را به عنوان یک هنگه دارهنده هنقش محافظت در خمش وپیچشی روای

بـه  . پوسته افـزایش پیـدا مـی کنـد    همچنین سطح اهنتقال حرارت بین لوله و. اهنقباظ هناگهاهنی از لوله محافظت می کنداهنبساط و

آشـفتگی در پوسـته   جود آمدن گردابـه و و بورخشی چسبب ایجاد جریان دلیل شکل مارپیچ باعث جهت دهی به سیال شده و

ایجـاد  . شـد خواهـد  ارتعاشات مکاهنیکی احتمـالی کمتـر  همچنین . خود باعث افزایش اهنتقال حرارت می شودامر این . می شود

مبـدل، هنهایتـاً سـبب    هـاي هاي داخلی لولهخصوص در هنزدیکی دیوارههاي چرخشی در جریان سیال و افزایش اختالط بهسرعت

مقدار اهنتقال حرارت بررسـی  چون دراین پروژه پارامترهاي افت فشار و.]3-5[دوهنشینی ذرات کاسته شگردد که از سرعت تهمی

.یک مجموعه با وایر پیچشی و دیگري بدون وایر پیچشی.ساخته میشودمجموعه لوله طراحی ومی شود، یک پوسته ودو

دستگاه آزمایش-3

میلیمتر 1000و طول 65/3ضخامت و113از لوله ي فوالدي به قطر داخلی )1شکل (جهت ساخت پوسته مبدل حرارتی 
به ابتدا واهنتهاي لوله دوفلنج جهت اهنسداد پوسته از یک طرف واتصال کویل مبدل حرارتی به طرف دیگـر بـا   . استفاده شده است

. جوش قوس الکتریکی متصل شده است

که یک سـمت آن جهـت هنصـب هنشـان دهنـده هـا       می باشد، میلیمتر80به طول آب پوسته توسط دو اهنشعابورود وخروج 
برش طولی مبـدل  2شکل . وسمت دیگر به صورت هنعل اسبی آماده شده وبه دوطرف پوسته جوش داده شده است،حدیده شده

.راهنشان می دهد
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لوله هاي وایر مقطع عرضی مبدل و: 1شکل 

پیچشی شده
مسیر عبور آب در لوله وپوستهبرش طولی مبدل و: 2شکل

براي اهندازه گیري درجه که در آن . لوپ طراحی شده براي اهنجام تستهاي مورد هنظر را هنشان می دهدشماتیک 3شکل 

ودبی سنج هاي مبدل، درمسیر آب گرم ورودي به لولهو،فشارسنجو دماسنج خروجی پوسته،در ورودي وفشارحرارت و

اینچ گراهنفوس 1آب گرم از یک پمپ خطی همچنین براي سیرکوله کردن.درخروجی دماسنج، هنصب شده استدماسنج و

یک طرف پوسته با فلنج کور چون در این آزمایش هدف مقایسه کویلهاي وایرپیچ شده وبدون وایر است،.]6[استفاده شده است

دیگر با کویل همرا ه با وایربارو) بدون وایر پیچشی(بار با کویل ساده فلنج مجزا یکطرف دیگر به وسیله دومسدود شده و

.این دو هنوع هنوع دسته لوله کامل مشابه و قابل تعویض هستند. پیچشی با پیچ مهره هنصب می شود

شماتیک مدارکلی دستگاه آزمایش: 3شکل
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اهنتهاي راهنشان میدهد،میلیمتر 760طول میلیمتر و8خارجی و7مسیر لوله به شعاع داخلی کویل مسی با چهار4شکل

.جهت اتصال هنشان دهنده ها دو لوله فوالدي به لوله هاي کویل جوش داده شده است) مسیر ورود وخروج ( کویل مسی

پوسته مبدل به همراه دسته لوله آماده شده براي هنصب:4شکل

اتصال آهنها به وسیله جوش برهنج ) فوالد-مس(مختلف می باشدفلنج ازدوجنس مچنین ازآهنجایی که لوله هاي کویل وه

میلیمتر که 50میلیمتر وگام 4همرا با وایر پیچشی از جنس مس و توپر به قطر لوله مبدل مجموعه5شکل .اهنجام شده است

براي اینکه . استه شکل داخل پوسته قرار گرفتUکه در چهار مسیر به صورت .دور لوله کویل پیچیده شده را هنشان می دهد

تا ، شده است) هنقره جوش(یم سخت اتصال وایر به لوله مسی حداکثر تماس را داشته باشد کل مسیر وایر به لوله مسی لح

.دحذف گردفاصله هوایی احتمالی بین لوله ووایر کامالً

لوله هاي وایرپیچ شده مبدل: 5شکل

روش کاروآماده سازي داده ها-4

داده ها را در پس از رسیدن به حالت پایدار، زمایش روشن و دستگاه آهنصب سنسورها، مراحل لوله کشی وبعد از اتمام 

دردماوفشاربا توجه به اینکه مقادیر.برداشت می شود،با وایر پیچشیدیگريیکی با کویل بدون وایر پیچشی و،دومرحله

ورود حالت مبدل درمی تواهنیم اختالف فشار در دو، دسترس استدردسته لوله خروجیورودي ورو دخروجی پوستهورودي و

یک حرارت منتقل شده درمقدارهمچنین . با هم مقایسه کردرا پیچشی دیگر بدون وایربارخروج را یک بار با وایر پیچشی وو

سطح تبادل Aضریب کلی اهنتقال حرارت،Uدراین رابطه .آیدبدست می ) 1(غیرهم جهت از رابطه اي مبدل پوسته لوله

.]7[اختالف درجه حرارت متوسط می باشد�T∆وضریب تصحیح Fحرارتی،
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هنتایج-5

مقـدار ضـریب اهنتقـال حـرارت     ) 3(از رابطه را محاسبه و�T∆وqفشارها می توان مقدار ، دبی ها وبا اهندازه گیري دماها

.استهنشان داده شده مقادیر بدست آمده ازروابط باال براي دماهاي مختلف 1درجدول . را محاسبه کردکلی در مبدل

)وایربدونوبا وایر(داده هاي برداشت شده براي دوحالت مبدل : 1جدول

بدون وایـر پیچشـی   حالت مبدل با وایر پیچشی وورودي کویل در دواي بین دماهاي خروجی پوسته ومقایسه 6در شکل 

8ا تـ ،خروجی پوسته،استفاده شودوایرپیچشیباهماهنطوریکه مشاهده می شود، زماهنی که از کویل همراه. شده استهنشان داده 

. ست که سایر شرایط براي دو حالت ثابت می باشدااین در حالی.بیشتر استدرجه ساهنتیگراد 

مقایسه دماي خروجی پوسته ودماي ورودي کویلدردوحالت بدون وایر وهمراه وایر: 6شکل
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وایـر  با حالت بدون وایر پیچشی ودودیده می شود، مقدار اهنتقال حرارت در دماهاي ورودي یکسان به کویل  در7در شکل

درصـد  10افـزایش  هنشـان دهنـده  وات 6600وات به 6200افزایش اهنتقال حرارت در مبدل از. هنشان داده شده استپیچشی 

.استکارایی مبدل 

مقایسه مقداراهنتقال حرارت دردوحالت بدون وایر وهمراه وایر: 7شکل

.مشاهده می شود که  اختالف فشار دو سر مبدل در دو حالت تفاوت چنداهنی  هندارد1جدول ضمنا با توجه به داده هاي هنشاهنداده شده در 

هنتیجه گیري -6

:عبارتند ازهنتایج حاصل . در این تحقیق اثر اضافه کردن وایر بر روي لوله هاي یک مبدل به صورت تجربی بررسی شد

کویل وخروجی کویـل هنسـبت بـه کویـل بـدون وایـر پیچشـی        درجه ساهنتیگراد بین ورودي8در کویل همراه با وایر پیچشی تا 
)کاهش مصرف اهنرژي% 84/53معادل .(افزایش درجه حرارت داریم

.افزایش حاصل شده است)وات8/358(درجه ساهنتیگراد3در خروجی پوسته تا،با اضافه شدن وایر پیچشی

.حاصل شده استافزایش راهندمان در مبدل% 6/7تا% 6/13با افزودن وایر پیچشی بین

.مقدار افت فشار در دوحالت تغییر محسوسی هندارد

ریـال بـرآورد شـده و هزینـه سـاخت مبـدل       4000000هزینه ساخت مبدل حرارتی پوسته لوله با لوله هاي بدون وایر پیچشی 
هزینـه هـا افـزایش    % 1یعنی با اضافه شدن وایر پیچشی تنها ؛ ریال می باشد4040000حرارتی پوسته لوله همراه وایر پیچشی 

. پیدا می کند
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