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بررسی افزایش انتقال حرارت با تحلیل تغییرات میدان های سرعت و دما در مبدل
حرارتی فین صفحه ای  -لوله با استفاده از مولد گرداب
Investigation of heat transfer enhancement with the field synergy principle by vortex generator in fin
plate heat exchangers
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چکیده
امروزه مبدلهای حرارتی خنک شونده با هوا بخش مهمی از فناوری صنعتی در حوزه انتقال حرارت را شامل میشود .از
رایجترین آنها مبدلهای حرارتی فشرده میباشند که در بسیاری از بخش های صنعتی و مهندسی نظیر صنعت خودروسازی،
تبرید ،تهویه مطبوع ،نیروگاهها و ...کاربرد دارند .سایز مبدل حرارتی از ویژگیهای مهم آن میباشد و برای کاهش حجم آن
با توجه به ظرفیت حرارتی یکسان میتوان از مولدهای گرداب استفاده کرد .قرارگیری مولدهای گرداب در مسیر جریان سبب
چرخشی شدن جریان ،تولید گردابها در مجاورت سطوح ،کاهش ضخامت الیهمرزی ،افزایش اختالط جریان در باالدست و
پاییندست مولد میشود ،برخورد جریان با سطوح را شدت میبخشد ،درنتیجه انتقال حرارت را افزایش میدهد .افزایش
انتقال حرارت همراه با افزایش افت فشار میباشد .در این تحقیق قصد داریم با استفاده از مولد گرداب رژیم جریان هوای
عبوری از کانال را برهم زنیم و تغییرات میدانهای جریان و دما و تأثیر آنها در میزان انتقال حرارت را بررسی کنیم در این
تحقیق قصد داریم با استفاده از مولد گرداب رژیم جریان هوای عبوری از کانال را برهم زنیم و تغییرات میدانهای جریان و
دما و تأثیر آنها در میزان انتقال حرارت را بررسی کنیم .میدانهای دما و جریان با استفاده از اصل همکاری میدان تحلیل
میشوند .طبق این اصل کاهش زاویه میان خطوط جریان و خطوط گرادیان دما نشاندهنده افزایش انتقال حرارت جابجایی
میشود .مولدهای گرداب در زوایای حمله  01 ،54 ،01درجه در دو جهت ساعتگرد و پادساعتگرد و در پشت لولهها نصب
میشوند .نتایج نشان میدهد که در محدوده رینولدز هوای ورودی به کانال از 400تا  1600انتقال حرارت از 0060تا 72
درصد در آرایش خطی و  2627تا  70607درصد در آرایش متناوب خواهیم داشت.
واژههای کلیدی :افزایش انتقال حرارت ،اصل همکاری میدان ،مولد گرداب ،مبدل حرارتی
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Abstract
Nowdays, The air-cooled heat exchangers are important part of in heat transfer industrial
technology. Compact heat exchangers are the most common of this type that use In many industrial
and engineering sectors such as automotive, refrigeration, air conditioning, power plants, etc. One
of the most important feature of compact heat exchanger is the size of its, and to reduce its volume
due to the same heat capacity, can be used vortex generators. Position of vortex generator in the
side of air flow cause spinning flow, Production vortex in the vicinity of the surface, Reducing the
thickness of the boundary layer, Increase mixing flow in upstream and downstream of vortex
generator, improve the flow impact with vicinity surfaces, Thereby heat transfer increases.
Increasing pressure drop is achieved by increasing heat transfer. In this research we intend to
investigate flow field and temperature field changes and their impact on the heat transfer
enhancement use the vortex generator to alter air flow regime through the channel. In this research,
we plan to use vortex generators to disturb the air flow regime through the channel and review the
flow and temperature fields as well as their effects on the heat transfer enhancement. Temperature
and flow fields are analyzed using the field synergy Principle. According to this principle,
reducing the angle between the stream lines and temperature gradient is lead an increase in heat
transfer. The range of angle of attack of the vortex generator, is 30, 45, 60 degrees in both
directions, Clockwise and Counterclockwise, and installed behind pipes. The results show that the
range of input air velocity in the channel From 400 to 1600 in Reynolds Number heat transfer
enhancement of 16.3 to 27% in the linear arrangement of 7.78 to 23.18 percent in the arrangement
will be staggering.
Keywords : heat transfer enhancement, field synergy Principle, vortex generators, Heat exchangers
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 -1مقدمه
امروزه مبدلهای حرارتی خنک شونده با هوا بخش مهمی از فناوری صنعتی در حوزه انتقال حرارت را شامل میشود .مبدلهای
حرارتی وسایلی هستند که برای انتقال حرارت بین دو یا چند سیال در دماهای متفاوت به کار میروند .مبدلهای حرارتی دارای
انواع مختلفی میباشند که هر یک از آنها دارای کاربردی خاص میباشند .از رایجترین آنها مبدلهای حرارتی فشرده میباشند که
در بسیاری از بخشهای صنعتی و مهندسی نظیر صنعت خودروسازی ،تبرید ،تهویه مطبوع ،نیروگاهها و ...کاربرد دارند .مبدل حرارتی
موردنظر ما مبدل حرارتی فشرده میباشند .مقاومت حرارتی در سمت هوا بخش عمدهای از مقاومت حرارتی از مبدل حرارتی فین
لوله است ،پس پیشرفت انتقال حرارت در سمت هوای فین لولههای مبدل حرارتی ضروریست .چگونگی کاهش مقاومت حرارتی در
سمت هوای مبدل حرارتی فشرده کلید افزایش انتقال حرارت میباشد .در طول چند دهه گذشته توجه زیادی به افزایش انتقال
حرارت در سمت هوای مبدل حرارتی شده است .برای افزایش نرخ انتقال حرارت مبادله شونده از سطوح گسترده در سمت هوا
استفاده میشود .دستیابی به نرخ انتقال حرارت باالتر از طریق روشهای مختلف میتواند منجر بهصرفه جویی قابلتوجهی در انرژی
و نیز دستگاههای جمعوجور تر و هزینه کم با بازده حرارتی باالتر شود .در سالهای اخیر یک استراتژی بسیار امیدوارکننده برای
افزایش عملکرد انتقال حرارت در سمت هوا با استفاده از کنترل جریان پدید آمد که بهعنوان مولد گرداب شناخته شد.

(شکل)0تصویر شماتیک مبدل حرارنی فین لوله با مولد گرداب
مولد گرداب یک برآمدگی کوچک در سطح است که سبب ایجاد اختالل در رژیم جریان میشود و الیهمرزی در جریان را برهم
میزند .هنگامیکه جریان سیال از مولد گرداب عبور میکند ،با توجه به جدایی جریان در لبه مولد گرداب ،گردابهایی در جهت
جریان در میدان جریان تولید میشود که باعث اختالط در بخش عمده جریان و تغییر در الیهمرزی و بیثباتی آن میشود .گردابها
طبق جهت چرخش گرداب به گردابهای عرضی و گردابهای طولی تقسیم میشوند .جهت چرخش گردابهای عرضی عمود بر
جهت جریان اصلی میباشد .گرداب های طولی با توجه به مارپیچ بودن جریان حول محور جریان اصلی همیشه سهبعدی هستند و
ساختار آن بسیار پیچیده میباشد .سه نوع گرداب طولی وجود دارد :گرداب اصلی ،گرداب گوشهای ،گرداب القایی .گردابهای اصلی
با توجه به جدایی جریان و اصطکاک در لبه حمله مولد گرداب شکل میگیرد .گرداب گوشهای با تغییر شکل خطوط جریان در
نزدیکی دیوارهها تشکیل میشود.
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(شکل  )7انواع گردابهای تولیدشده پس از برخورد جریان با مولد گرداب
انتقال حرارت با توجه به این گردابها افزایش مییابد .بهعنوان یک روش غیرفعال بهبود انتقال حرارت ،میتوان از مولدهای گرداب
استفاده کرد .از این روش معموالً برای طراحی مبدلهای حرارتی فشرده استفاده میشود .مهمترین عوامل مؤثر در عملکرد انتقال
حرارت از فین دارای مولد گرداب ،زاویه حمله مولد گرداب  ،طول و ارتفاع مولد میباشد .عملکرد انتقال حرارت از سطوح با مولد
گرداب حساسیت خیلی زیادی به دو فاکتور گفتهشده خصوصاً زاویه حمله آن دارد .سهم مولد گرداب از انتقال حرارت از سطح بسیار
کوچک است و این پیشرفت در انتقال حرارت را میتوان تا حد زیادی به گردابهای ایجادشده در جهت جریان و اصالح کردن ناحیه
ویک در پشت لولهها با توجه به جایگاه مولد گرداب نسبت به لولهها دانست .گردابها باعث افزایش اختالط و اصالح الیهمرزی می
شوند که یکی از نتایج آن کاهش مقاومت حرارتی هوا و افزایش انتقال حرارت جابجایی میشود .درروش های غیرفعال ،افزایش انتقال
حرارت همراه با افزایش افت فشار میباشد  .افت فشار تدریجی عمدت ًا به علت شکل گرفتن درگ ناشی از مولد گرداب میباشد.
بهطورکلی تولید گردابها ،دلیل ایجاد درگ اضافی است که درافت فشار ایجاد میشود.
در این مطالعه ما قصد داریم با تغییر در پارامترهای هندسی مؤثر (محل استقرار ،نحوه استقرار ،زاویه حمله) در مولد گرداب تغییرات
انتقال حرارت را بررسی کنیم.

 -2مروری بر تحقیقات گذشته
اولین تحقیقات انجامشده درباره این موضوع تقریباً به سال  0995میالدی برمیگردد .در تحقیقات اولیه مفهوم جریان گردابی ،جریان
چرخشی و تأثیر آن روی میدان جریان سیال و نیز میدان دما و افزایش انتقال حرارت بررسی شد .جریانهای توربلنت سهبعدی و
انتقال حرارت در یک کانال مستطیل بامولدهای گرداب بر روی یک دیواره و عناصر  rib-roughnessبر روی دیگر دیواره که بهوسیله
مدل  k-εمدلسازی شده وبر آن اساس محاسبه شدند ،توسط  J. X. ZHUوهمکاران[ ]0995بررسی شد .ویژگیهای انتقال حرارت و
ساختار جریانهای آرام و توربلنت از میان کانالهای مستطیلی متشکل از مولد گرداب توسط]0995[G. BISWAS P. DEB,
تجزیهوتحلیل شدند.
 ]0977[Z.Q.Chen,J.X.Renبا یک مطالعه آزمایشگاهی ،با استفاده از روش تصعید نفتالین قابلیتهای انتقال حرارت را در تنظیمات
مختلف دو ردیف لوله و فین صفحهای بررسی کردند ،و یک مقایسه بین انتقال حرارت و انتقال جرم داشتند GUO .وهمکاران []0992
010

www.SID.ir

Archive of SID

یک مفهوم جدید برای بررسی میزان انتقال حرارت بیان کردند .آنها یک مقایسه میان انتقال حرارت جابجایی و رسانش برای درک
بیشتر از مکانیزم انتقال حرارت جابجایی داشتند .در یک تحقیق  ]0997[ J.M. Wu, W.Q. Taoیک مبدل حرارتی لوله و فین
صفحهای را با مولد گرداب نوع  wingletدر دو زاویه حمله  01و 54درجه و با محدوده تغییرات رینولدز از  711تا  711بهصورت
سهبعدی شبیهسازی کردند .نتایج شبیهسازی عددی برای انتقال حرارت جریان آرام سطوح فین لوله با مولدهای گرداب ارائهشده
است .در تحقیقی دیگر آرایه های مولد گرداب نوع  Wingletبرای پیشرفت انتقال حرارت در سمت هوا بهصورت آزمایشگاهی با
مقیاس کامل تونل باد ،با استفاده از مبدل حرارتی فشرده ،توسط  ]7112[A. Joardar, A.M. Jacobiبررسی شد .با انجام آزمایش
و جمعآوری دادهها ،آنها نشان دادند که ضریب انتقال حرارت سمت هوا از  0064تا  55درصد برای آرایش تک ردیفی مولد گرداب
 ،و نیز افت فشار  07درصدی افزایش یافت .برای آرایهی سه ردیفی مولد گرداب ،پیشرفت در ضریب انتقال حرارت با رینولدز از7969
تا  0767درصد ،با یک افت فشار  70تا  7264درصدی افزایش مییابد .نتایج آنها نشان میدهد که آرایه مولد گرداب میتواند بهطور
قابلتوجهی عملکرد مبدل حرارتی فین لوله با عمق جریان و تراکم فین معمولی ،در کاربردهای تبرید و خنکسازی هوا را افزایش
دهدP.Chu .و همکاران [ ]7117یک مطالعه عددی سهبعدی برای ویژگیهای انتقال حرارت و ساختار جریان سیال ،مبدلهای حرارتی
فین ولوله بیضوی شکل با مولد گرداب انجام دادند .سه پارامتر هندسی ،محل استقرار و زاویه حمله مولد گرداب ،و تعداد ردیفهای
لوله موردبررسی قرار گرفت .در یک مطالعه آزمایشگاهی Zhang Yong-Hengو همکارانش [ ،]7117با استفاده از آزمایش تصعید
نفتالین و قیاس انتقال جرم و انتقال حرارت مبدلهای حرارتی با مولد گرداب را بررسی کردند L.H.Tang .و همکارانش [ ]7119در
یک مطالعه آزمایشگاهی ،ویژگیهای اصطکاک و انتقال حرارت را در پنج نوع مبدل حرارتی فین لوله بررسی کردند .در دیگر مطالعه
عددی توسط  A. Lemoueddaوهمکارانش [ ]7101سه ردیف لوله ،آرایش لوله ها بهصورت در خط و متناوب برای رینولدز  711تا
( 0711بر اساس ارتفاع ورودی و سرعت ورودی ) بررسی شد .انتقال حرارت و ساختار جریان با دقت آنالیز شدند و آرایش لوله های
درخط و متناوب ،باهم مقایسه شدند Jing He .وهمکارانش [ ]7101با الهام گرفتن ازحرکت گروهی پرندگان در طبیعت ،یک آرایه
مولد گرداب جدید قرار داده شده درفرم  Vرا  ،باهدف ایجاد تداخل سازنده میان گرداب ها و بهبود عملکردمولد گرداب در این
مطالعه پیشنهاد کرد .بررسی همرفتی انتقال حرارت از سطوح گرم ازطریق استفاده از مولدهای گرداب  delta wingدر فعالیت M.S.
 Arisaوهمکاران [ ]7100گزارش شده است .تغییر در شکل مولدهای گرداب سبب دخالت بیشتر آنها در جریان سیال دما باال جهت
افزایش انتقال حرارت می شود .در این تحقیق اثباتی -مفهومی روی تولید و طراحی مولدهای گرداب  Delta wingفعال در یک
پروسه ذوب لیزری تمرکز شده است .در یک مطالعه عددی که توسط  Ya-Ling Heو همکاران [ ]7107انجام شد ،افزایش انتقال
حرارت و افت فشار برای مبدلهای حرارتی فین -لوله با جفت  wingletمستطیل شکل در جریانهایی با رینولدزهای نسبتاً پایین
بهصورت عددی بررسی شد .از اهداف این تحقیق میتوان به بررسی مکانیزم های اساسی بین ساختار جریان محلی و افزایش انتقال
حرارت اشاره کرد .در تحقیقی دیگر توسط  Y.L.Heو همکاران [ ، ]7107مولدهای گرداب نوع  wingletمثلثی پانچ بهمنظور ارتقا
عملکرد انتقال حرارت در سمت هوا در مبدلهای حرارتی فین لوله ،بهصورت عددی بررسی گردید .یک ترکیب جدید از مولد گرداب،
شامل یک  wingمستطیل شکل نصبشده به  wingletمستطیل شکل دیگری ،توسط  Chunhua Minوهمکاران [ ]7107بررسی
شد .این ترکیب جدید در جریان آشفته قرار گرفت و ویژگیهای انتقال حرارت بهصورت عددی تجزیهوتحلیل شده استJiin-Yuh .
 Jangوهمکاران [ ، ]7100به مطالعه مشخصات هیدرولیکی حرارتی فین لولههای صفحههای متناوب سهبعدی مبدل حرارتی با مولد
گرداب نصبشده در پشت لولهها پرداختند .آنها با استفاده از روش تاگوچی ،به بهینهسازی زاویه حمله و طول مولد گرداب پرداختند.
شبیهسازی عددی یک کانال مستطیلی شامل مولدهای گرداب در پایین دیوار که بهصورت دورهای در هر دو جهت جریان و راستای
عرضی چیده شدهاند ،توسط Pankaj Sahaو همکاران [ ]7105بررسی شد.
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(شکل)0چهار نوع رایج مولد گرداب

 -3توصیف مدل
 -3.1مدل فیزیکی
شکل 0تصویری شماتیک از مبدل حرارتی لوله و فین صفحهای با مولدهای گرداب را نشان میدهد .بهطور کل چهار شکل اساسی
مولد گرداب وجود دارد (شکل .)0مولد گرداب مورداستفاده در این مبدل حرارتی winglet ،مستطیل شکل میباشد .ازآنجاییکه
مبدل حرارتی از تعداد زیادی صفحات فین تشکیلشده است ،میتوان یکی از صفحات را بهعنوان دامنه محاسباتی انتخاب کرد
(شکل.)5

(شکل)5صفحه فین و لوله با مولد گرداب

مولدهای گردابهای روی سطوح فین و در پاییندست لولهها در زوایای حمله متفاوت نصب میشوند .ما در این شبیهسازی قصد
داریم که تأثیر زاویه حمله مولد گرداب را بهعنوان مهمترین فاکتور تأثیرگذار در میزان انتقال حرارت ونیز افت فشار بررسی کنیم.
همانطور که مشاهده میکنید یک تقارن بین صفحات فین مبدل حرارتی و یک تقارن دیگر میان لولهها و مولدهای گرداب نصبشده
روی صفحه فین وجود دارد؛ بنابراین برای ایجاد هندسه مدل ،تنها نواری شامل فین ولوله و یک ردیف از مولدهای گرداب را در نظر
میگیریم .در شکل  4دامنه محاسباتی با یک کادر از سایر نواحی متمایز شده است .مولد گرداب مورداستفاده از نوع  wingletمستطیل
شکل میباشد.دراین تحقیق از  wingletمستطیل شکل با نصب در پشت لوله ها استفاده شده است.
به خاطر داشتن نتایج دقیقتر ،طول کانال را در دو ناحیه ورودی و خروجی بسط دادهایم .در ورودی کانال ،طولی بهاندازه پنج برابر
ارتفاع کانال گسترش دادهشده تا جریان ورودی به هسته مدل یک جریان کامالً یکنواخت باشد .این طول در خروجی کانال بهاندازه
سی برابر ارتفاع کانال است که برای اطمینان از ایجاد شدن جریان چرخشی در کانال میباشد.
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(شکل)4دامنه محاسباتی

 -3.2حل عددی و سیستم شبکه

با توجه به اهمیت گردابها و هندسه سهبعدی چند ردیف لوله از مبدلهای حرارتی لوله فین صفحهای ،انتظار میرود که میدان دما
و سرعت پیچیدهای به دست آید .با توجه به وجود تعداد زیادی دیواره در طول جریان سیال ،برای حل گرادیانها در نزدیکی دیوارهها،
تولید شبکهها باید با دقت صورت گیرد .از نرمافزار  Gambitبرای تولید مش محاسباتی کانال استفاده کردیم .به دلیل پیچیده بودن
دامنه محاسباتی ،استفاده از مش با ساختار واحد در تمام معابر جریان بسیار دشوار میباشد .بهمنظور بهبود کیفیت شبکه در کانال،
از یک روش ترکیبی چند بلوکی استفاده میکنیم؛ بنابراین ،ابتدا تمام دامنه محاسباتی را به چندین زیر دامنه تقسیم میکنیم و در
هر زیر دامنه از روش متفاوتی برای تولید شبکه استفاده میکنیم .برای نواحی خالی از جدارهها (مولدهای گرداب) از یک مش با
سازمان و برای نواحی که دارای مولد گرداب هستند از یک مش بیسازمان استفاده میکنیم (شکل های 0و .)2بهطورکلی و در هر
بلوک ،از مشهای ریز در مجاورت لوله و مولد گرداب و از مشهای درشتتر در سایر نواحی استفادهشده است .پس از ایجاد هندسه
تولید شبکه ،اکنون نوبت به حل عددی میرسد .معادالت حاکم بر مسئله همان معادالت بقا میباشند که پیشتر ذکر شدند .برای
حل معادالت ناویر استوکس و انرژی با شرایط مرزی تعیینشده ،از نرمافزار  FLUENTکه یک نرمافزار شناختهشده در زمینه دینامیک
سیاالت محاسباتی میباشد ،استفاده کردهایم .از الگوریتم  SIMPLEبرای کوپلینگ میان سرعت و فشار استفاده کردیم .معیار همگرایی
برای جرم  1 × 10−5و برای انرژی  1 × 10−7میباشد.
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(شکل )0شبکهبندی با سازمان کانال

(شکل )2شبکهبندی بدون سازمان کانال

 -3.3معادالت حاکم و شرایط مرزی
معادالت حاکم بر این مدل هندسی شامل معادالت بقا برای ناحیه سیال و معادله رسانش برای ناحیه جامد میباشد.

در ناحیه سیال:
• معادله پیوستگی
𝜕
(𝜌𝑢𝑖 ) = 0
𝑖𝑥𝜕

• معادله مومنتم

𝜕
𝜕
𝑘𝑢𝜕
𝑝𝜕
= ) 𝑘𝑢 𝑖𝑢𝜌(
𝜇(
)−
𝑖𝑥𝜕
𝑖𝑥𝜕
𝑖𝑢𝜕
𝑘𝑥𝜕

• معادله انرژی

𝜕
𝑇𝜕 𝐾 𝜕
= ) 𝑇 𝑖𝑢𝜌(
(
)
𝑖𝑥𝜕
𝑖𝑥𝜕 𝑝𝑐 𝑖𝑥𝜕
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درناحیه جامد:
• معادله رسانش
𝜕
𝑇𝜕
𝑠𝐾(
)=0
𝑖𝑥𝜕
𝑖𝑥𝜕

با توجه به اختالف کوچک دمای هوا در طول کانال مبدل حرارتی ،هوا بهعنوان جریان تراکم ناپذیر با خواص فیزیکی ثابت در نظر
گرفته میشود .در سطوح مولدهای گرداب ونیز فینها از شرط عدم لغزش برای سرعت استفاده میکنیم .با توجه بهسرعت کم هوا
در ورودی و فضای کوچک فین در مبدلهای حرارتی فشرده جریان آرام فرض شده است .از اثرات تشعشع صرفنظر شده است .در
این مدلسازی دمای سطوح فین ونیز مولدهای گرداب ثابت و برابر در نظر گرفته شدند.
شرایط مرزی مدل هندسی به شرح زیر میباشد:
 در ناحیه گسترشیافته در ورودی کانال
در مرز ورودی

𝑡𝑒𝑙𝑛𝑖𝑢 = 𝑢
𝑣=𝑤=0
𝑛𝑖𝑇 = 𝑇

در مرزهای باالیی و پایینی
𝑣𝜕 𝑢𝜕
=
=0
𝑧𝜕 𝑧𝜕
𝑤=0
𝑇𝜕
=0
𝑧𝜕

در مرزهای جانبی
𝑤𝜕 𝑢𝜕
=
=0
𝑦𝜕 𝑦𝜕
𝑣=0
𝑇𝜕
=0
𝑦𝜕

• در ناحیه گسترشیافته در خروجی کانال
در مرز خروجی
𝑇𝜕 𝑤𝜕 𝑣𝜕 𝑢𝜕
=
=
=
=0
𝑥𝜕 𝑥𝜕 𝑥𝜕 𝑥𝜕

در مرزهای جانبی
𝑤𝜕 𝑢𝜕
=
=0
𝑦𝜕 𝑦𝜕
𝑣=0
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𝑇𝜕
=0
𝑦𝜕

در مرزهای باالیی و پایینی
𝑣𝜕 𝑢𝜕
=
=0
𝑧𝜕 𝑧𝜕
𝑤=0
𝑇𝜕
=0
𝑧𝜕

 در هسته کانال ( فین ولوله )
در سطوح جامد
𝑢=𝑣=𝑤=0
𝑤𝑇 = 𝑇

 -3.4تعریف پارامتر ها
پارامترها ی قطر هیدرولیکی ،عدد رینولدز ،عدد ناسلت ،عدد استروهال ،ضریب اصطکاک و ضریب انتقال حرارت کلبرن به شرح زیر
میباشند:
𝑇𝐴𝐷ℎ = 4𝐴𝑐 𝐿⁄

𝑇𝐴، 𝑅𝑒𝐷h = 𝜌𝑉𝑚 𝐷h ⁄
𝑁𝑢 = ℎ𝐷h ⁄𝐾 ،
𝑝𝐶 𝑚𝑉𝜌𝑆𝑡 = ℎ⁄
𝑃∆
𝑇𝐴 𝜌𝑉𝑚 2
2
𝑐𝐴

=𝑓

2

، 𝑗 = 𝑆𝑡. 𝑃𝑟 3
که در آن 𝐾  𝑉𝑚 , 𝜇,به ترتیب ضریب رسانش ،لزجت دینامیکی سیال ،متوسط سرعت در حداقل سطح مقطع جریان میباشد ∆𝑃 .افت
فشار در بخش هسته آزمایش 𝐴 𝑇 ،سطح کل انتقال حرارت و 𝑐𝐴 حداقل سطح مقطع جریان میباشد.
𝑡𝑢𝑜̅𝑃 ∆𝑃 = 𝑃̅𝑖𝑛 −
ضریب انتقال حرارت جابجایی نیز بهصورت زیر تعریف میشود:
𝑇∆ ℎ = 𝑄 ⁄𝐴𝑇 .
که در آن 𝑇∆ اختالف دمای لگاریتمی است که بهصورت زیر تعریف میشود:
𝑛𝑖̅𝑇 𝑇̅𝑜𝑢𝑡 −
= 𝑚𝑇∆
̅𝑇 𝑇 −
) 𝑛𝑖 ̅ 𝑤 (𝑛𝐿
𝑡𝑢𝑜𝑇 𝑇𝑤 −
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(شکل )9استقالل نتایج بهدستآمده از حل عددی نسبت به تعداد شبکهها

(شکل )10اعتبارسنجی نتایج بهدستآمده از حل عددی

 -4نتایج وبحث
با بررسی کانتور های فشار در هر دو آرایش خطی ومتناوب لوله ها در حالت بدون مولد گرداب مشاهده می کنیم که ،در مسیر جریان
با عبور از هر لوله یک افت فشار ایجاد می شود .این افت فشار ناشی از اصطکاک سطح می باشد .افت ناگهانی فشار در طول جداره
ها سبب جدایی جریان می شود .این جدایی در پشت لوله ها به شکل ویک ظاهر می شود .ویک ها نواحی هستند که در آن جریان
به صورت چرخشی ظاهر می شود .با در نظرگرفتن کا نتور دمای متناظر می توان مشاهده کرد که جریان هوا در نواحی پشت لوله
(که همان ویک ها می باشند)  ،دمای باالتری نسبت به دیگر نواحی دارد ،این یعنی اینکه نواحی ویک دارای انتقال حرارت ضعیف
می باشند .از آنجاییکه هدف ما در تحقیق افزایش نرخ انتقال حرارت وکاهش حجم مبدل حرارتی می باشد ،به عنوان یک راه حل
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برای رسیدن به هدف ،کاهش نواحی ویک می باشد .استفاده از مولد گرداب ایجاد یک مانع در مسیر جریان می باشد ،اگرچه این
مانع خود سبب افزایش افت فشار در طول مسیر جریان می شود ولی به ما این امکان را می دهد تا جریان را به نواحی مد نظرمان
هدایت کنیم .در شکل 00به وضوح می توان افت فشار را در طول مولد گرداب مشاهده کرد ،این امر نامطلوبی است ،ولی همانطور
که در کانتور سرعت مشاهده می کنیم اندازه نواحی ویک در پشت لوله ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است ودر عوض نواحی
ویک کوچکتری در پشت مولد گرداب ایجاد شده است .این امر اجتناب ناپذیر است زیرا که با قراردادن یک مانع در مسیر جریان باید
انتظار افت فشار وتشکیل ویک را نیز داشت ولی فراموش نکنیم که کاهش ناحیه ویک های ایجاد شده در پشت لوله از نقطه نظر
انتقال حرارت ارزش بیشتری دارد .مولد گرداب جریان را به سمت فضای بین لوله ها هدایت می کند ،از طرفی می دانیم که مولد
گرداب خود یک مانع در مسیر جریان است وباعث کاهش مقطع عبوری جریان در کانال می شود بنابراین مولد گرداب باعث می شود
تا جریانی با شتاب باال به سمت نواحی ویک ارسال شود .جریان شتابدار سیال ،عالوه بر اینکه ناحیه ویک را به شدت تحت تاثیر قرار
می دهد ،حجم قابل توجهی سیال خنک از نواحی باالدست را به نواحی ویک می آورد که سبب می شود هم انتقال حرارت بهتری
در این ناحیه صورت گیرد وهم اختالط بهتری میان سیال در نواحی باالدست و نواحی ویک انجام شود .ضمنا با تزریق سیال در این
ناحیه ،جدا یی جریان از روی سطوح لوله به تاخیر می افتد ونیز باعث کاهش ضخامت الیه مرزی حرارتی می شود .بنابراین مولد
گرداب به عنوان یک تکنیک غیرفعال برای افزایش انتقال حرارت جابجایی ،با تنگ کردن مقطع عبوری جریان عالوه بر اینکه باعث
کاهش ناحیه ویک واصالح الیه مرزی در مجاورت جداره ها می شود ،سیال با مومنتم باال را به این ناحیه ارسال می کند .مولد گرداب
با کاهش مجرای عبوری جریان سیال در پشت هر لوله نیز باعث می شود که ،جریان عبوری از این مقطع با سرعت وشدت باالتری
به سطح بیرونی لوله برخورد نماید که این پدیده خود می تواند یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش انتقال حرارت باشد .می دانیم که
هر چه شدت برخورد سیال به لوله ها بیشتر باشد ،میزان نرخ انتقال حرارت از آن سطح نیز بیشتر می شود.

کانتور فشار

کانتور سرعت

(شکل)00جزئیات کانتورهای سرعت وفشار در آرایش خطی لوله ها در ، 𝑅𝑒𝐷ℎ = 800با مولد گرداب در 𝜃 = −45°

با افزایش مقدار رینولدز ناسلت نیز افزایش می یابد .میزان افزایش ناسلت را می توان با اضافه کردن مولد گرداب افزایش داد .با توجه
به تغییرات زاویه حمله از 01تا 01-درجه ،افزایش مقدار زاویه زاویه حمله در هر جهت ودر هر دو آرایش خطی ومتناوب لوله ها
منجر به افزایش ناسلت می شود  .باید اشاره کرد که با افزایش رینولدز میزان این افزایش نیز خیلی بیشتر می شود .میزان تغییرات
ناسلت در آرایش متناوب لوله ها بیشتر از آرایش خطی لوله ها می باشد .در هر دو آرایش لوله ها  ،با افزایش مقدار زاویه حمله ونیز
با افزایش رینولدز مقدار افت فشار در هر مورد افزایش می یابد .در آرایش خطی و متناوب لوله ها تغییرات افت فشار در زوایای حمله
مثبت نسبت به زوایای حمله منفی بسیار نزدیک به هم می باشند  ،به ای ن دلیل که با افزایش زاویه حمله در جهت عقربه های
ساعت ایجاد ممانعت در مسیر جریان توسط مولد گرداب کمتر می شود.
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تغییرات افت فشار در همه موارد آزمون بصورت زیر می باشد .میزان افت فشار در حالت بدون مولد گرداب به مراتب کمتر از میزان
افت فشار در هنگام استفاده از مولد گرداب می باشد .با افزیش رینولدز ضریب انتقال حرارت جابجایی نیز افزایش می یابد .میزان
افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی در آرایش متناوب لوله ها با افزایش رینولدز بیشتر از آرایش خطی لوله ها می باشد  ،و در هر
دو مورد این افزایش در زوایای حمله مثبت بیشتر می باشد .تغییرات افت فشار در گرو تغییرات ناسلت وهمینطور ضریب انتقال
حرارت جابجایی می باشد ،به این معنی که برای افزایش میزان تغییرات انتقال حرارت جابجایی از سطوح فین باید یک افت فشار
اضافی در جریان را پذیرا باشیم .البته که افزایش انتقال حرارت در مبدل حرارتی فشرده ارزش بیشتری نسبت به افزایش افت فشار
دارد .دلیل این گفته ایجاد گردابه ها در طول جریان است .باید اشاره کرد که با افزایش مقدار زاویه حمله گردابه های طولی قوی تر
وبزرگتری در راستای جریان ایجاد می شود .گردابه های طولی با ویک ها تفاوت دارند ،زیراکه ویک ها دارای محور چرخشی عمود
بر راستای جریان هستند بنابراین همانند یک دیوار عمل می کند و جریان درون آن حبس شده و اجازه اختالط سریع با جریان
باالدست را ندارد ولی در گردابه های طولی ،محور چرخش گردابه ها در راستای محور جریان می باشد و باعث می شود که جریان
اصلی چرخشی شود (اصطالحا جریان ثانویه ایجاد می شود) .این جریان چرخشی سبب افزایش اختالط سیال ونیز برخورد بیشتر با
سطوح فین می شود .از آنجاییکه مساحت سطح مولد گرداب نسبت به مساحت سطوح فین ولوله خیلی کم است ،لذا نمی توان این
افزایش در انتقال حرارت را به انتقال حرارت جابجایی از سطح دانست بلکه این افزایش انتقال حرارت به گردابه های تولید شده مر
بوط می شود .هر دو پارامتر ضریب اصطکاک وضریب انتقال حرارت کلبرن با افزایش رینولدز در هر دو آرایش خطی و متناوب لوله
ها کاهش می یابد .همانطور که در زیر می بینید در رینولدز یکسان با افزایش زاویه حمله  ،مقدار این دو ضریب افزایش می یابد ،
واین میزان افزایش در رینولدز های بزرگتر کاهش می یابد.

آرایش خطی لوله ها  ،زوایای حمله مثبت

آرایش خطی لوله ها  ،زوایای حمله منفی
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آرایش متناوب لوله ها  ،زوایای حمله مثبت
(شکل )07تغییرات انتقال حرارت در آرایش های مختلف لوله و زوایای حمله متفاوت

آرایش متناوب لوله ها  ،زوایای حمله مثبت

از روشهای غیرفعال افزایش انتقال حرارت جابجایی ،افزایش سطح انتقال حرارت و یا افزایش ضریب انتقال حرارت میباشد .از
روشهای افزایش ضریب انتقال حرارت میتوان به افزایش اختالط در جریان اصلی و باال بردن شدت اغتشاش همانند استفاده از
سطوح زبر ،کاهش ضخامت الیهمرزی همانند استفاده از انواع فینهای مختلف ،چرخشی کردن جریان اصلی و ایجاد جریان ثانویه،
اشاره داشت .با توجه به اینکه انتقال حرارت جابجایی اساساً انتقال حرارت رسانشی با حرکت سیال است ،منطقی است که قیاس
میان انتقال حرارت جابجایی و رسانشی مطالعه شود.
صفحه تختی (با دمای 𝑤𝑇 )را در نظر بگیرید که سیال (با سرعت ∞𝑈 و دمای ∞𝑇 )از روی آن جریان دارد(شکل .)00با این شرایط
میتوان معادالت انرژی برای ناحیه جریان سیال ونیز صفحه تخت را به شکل زیر نوشت :
𝑇𝜕
𝑇𝜕
𝜕
𝑇𝜕
𝑢( 𝑝𝑐𝜌
𝑣+
=)
𝑘(
)
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑦𝜕
𝑦𝜕
𝜕
𝑇𝜕
𝑘(
̇𝑞) = −
𝑦𝜕
𝑦𝜕
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(شکل)13جریان سیال از روی صفحه تخت

در تصویر باال میتوان مشاهده کرد که گرادیان دما در جهت شار گرما کاهش مییابد (زیرا که ∞𝑇 > 𝑤𝑇 ).
با انتگرالگیری از معادله فوق بر ضخامت الیهمرزی به معادله زیر خواهیم رسید.
𝑇𝜕
𝑇𝜕
𝑇𝜕
𝑘+ 𝑣 ) 𝑑𝑦 = −
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑦𝜕

𝑡𝛿

𝑢( 𝑝𝑐𝜌 ∫
0

ازآنجاییکه شار حرارتی همان قدرت کلی منبع حرارتی میباشد ،با توجه به معادله باال برای افزایش انتقال حرارت
جابجایی میتوان مقدارترم انتگرال همرفتی را افزایش داد .با فرض ثابت در نظر گرفتن 𝑝𝑐و 𝜌 و با تعریف̅ = ،
𝑈
𝑈

𝑈،

∞

𝑇∇

𝑦

𝑇( = ̅𝑇∇  𝑦̅ = 𝛿 ،و علم بر اینکه

𝑡𝛿∞ −𝑇𝑤 )⁄

𝑡

𝑥𝑈𝜌
𝜇

= 𝑥𝑒𝑅 ،

𝜇 𝑝𝑐
𝑘

𝑥ℎ

= 𝑟𝑃 ،
𝑘

= 𝑥𝑢𝑁 ،فرم بدون بعد معادله

باال بهصورت زیر ظاهر میشود :
1

𝑥𝑢𝑁 = ̅𝑦𝑑 )̅𝑇∇ ∙ ̅
𝑈( ∫ 𝑟𝑃 𝑥𝑒𝑅
0
1

در این رابطه مقدار ̅𝑦𝑑 )̅𝑇∇ ∙ ̅𝑈(  𝑅𝑒𝑥 𝑃𝑟 ∫0نشاندهنده انتقال حرارت بدون بعد در جریان الیهمرزی حرارتی
است .با توجه به این عبارت ،برای افزایش انتقال حرارت جابجایی در طول الیهمرزی حرارتی میتوان از روشهای
زیر استفاده کرد :
 افزایش در مقدار اعداد رینولدز و پرنتل
 افزایش پری پروفیلهای سرعت و دما
 افزایش زاویه میان بردارهای سرعت و گرادیان دما
همانطور که از رابطه باال نیز مشخص است ،با افزایش اعداد رینولدز و پرنتل میتوان ناسلت را نیز افزایش داد.
برای جریان الیهمرزی با  Pr < 1پری پروفیل سرعت بیشتر از حالت  Pr > 1میباشد ،زیرا که الیهمرزی حرارتی
ضخیمتر از الیهمرزی جریان میباشد.

(شکل)14مقایسه الیهمرزی سرعت و الیهمرزی حرارتی در مقادیر مختلف پرنتل

با تغییر ظاهر معادله قبل میتوان به فرم انتگرالی تنها که شامل میدانهای سرعت و دما میباشد ،رسید :
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𝑥𝑢𝑁
= 𝑆𝑡𝑥 = Γ
𝑟𝑃 𝑥𝑒𝑅

1

= ̅𝑦𝑑 )̅𝑇∇ ∙ ̅
𝑈( ∫
0

مقدار  Γوابسته به جریان و میدان دمایی است لذا باید تابعی از رینولدز و پرنتل باشد  .همانطور که به موضوع پی بردید ،مقدار
انتگرال به طور مستقیم بر میزان انتقال حرارت جابجایی تأثیرگذار است .لذا بهجز با افزایش رینولدز و پرنتل ،میتوان با افزایشترم
انتگرال ،انتقال حرارت را نیز افزایش داد .حال به بررسی ترم انتگرال میپردازیم .ازآنجاییکه ترم انتگرال شامل عبارت ̅𝑇∇ ∙ ̅
𝑈
میباشد ،بنابراین افزایشترم انتقال حرارت جابجایی نهتنها به پری پروفیل های سرعت وابسته است ،بلکه زاویه میان بردارها نیز
تعیینکننده میزان انتقال حرارت جابجایی است .ازاینرو افزایش زاویه میان بردار سرعت و گرادیان دما موجب افزایش انتقال حرارت
جابجایی میگردد.
 -8-4تحلیل نتایج از دیدگاه اصل همکاری
با توجه به اینکه زاویه تقاطع میان خطوط جریان و خطوط همدما معیاری برای سنجش نرخ انتقال حرارت جابجایی میباشد ،اکنون
با استفاده از این مفهوم میخواهیم میزان انتقال حرارت را در نواحی مختلف کانال بررسی کنیم .همانطور که گفته شد ،موازی بودن
خطوط جریان وهم دما بهمنزله همکاری بد میدان و کاهش نرخ انتقال حرارت و عمود بودن خطوط جریان و همدما بهمنزله همکاری
خوب میدان و افزایش نرخ انتقال حرارت میباشد .در آرایش خطی لولهها ،در ورودی کانال خطوط جریان بر خطوط همدما عمود
میباشند یعنی اینکه نرخ انتقال حرارت در ورودی کانال باال میباشد .در نواحی همجوار لوله میزان همکاری کاهش مییابد و خطوط
جریان و خطوط همدما تقریباً باهم موازی میشوند .در نواحی پشت لولهها که همان نواحی ویک میباشد ،این خطوط باهم موازی
میشوند و نرخ انتقال حرارت بسیار ضعیف می باشد .کاهش زاویه میان بردارهای سرعت (خطوط جریان) و خطوط همدما در نواحی
پشت لوله اول بیشتر میشود و خطوط جریان بیشتر موازی میشوند و نرخ انتقال حرارت کاهش مییابد .در سطوح دارای مولد
گرداب ،در پشت هر سه ردیف لوله ،خصوصاً ردیف اول ،خطوط همدما عمود بر خطوط جریان میشوند و نرخ انتقال حرارت افزایش
می یابد .باید گفت که در نواحی ویک ایجادشده در پشت مولدهای گرداب ،این خطوط باهم موازی میباشند بنابراین نرخ انتقال
حرارت پایین میآید ولی اندازه کوچک این ناحیه در مقابل با تأثیر قابلتوجه مولد گرداب در اصالح میدان دما و کاهش زاویه تقاطع
قابلچشمپوشی است.
در آرایش متناوب لولهها ،در ورودی کانال خطوط همدما و خطوط جریان بر هم عمودند ،بنابراین انتقال حرارت افزایش مییابد .در
حالت بدون استفاده از مولد گرداب ،بعد از عبور از اولین ردیف لوله ،در نواحی همجوار لوله به دلیل تشکیل ویک خطوط جریان و
خطوط همدما باهم موازی می شوند ،این بیانگر نرخ انتقال حرارت ضعیف است .ولی درکمی دورتر از لوله خطوط مذکور تقریباً بر هم
عمود میشوند و نرخ انتقال حرارت کمی افزایش مییابد .با استفاده از مولد گرداب روی سطوح فین در آرایش متناوب لولهها ،ناحیه
ویک ایجادشده در پشت لولهها کاهش مییابد و ضمناً با تغییر میدان دما باعث میشود که خطوط جریان و خطوط همدما برهم
عمود شوند و نرخ انتقال حرارت نسبت به حالت پایه ،افزایش یابد .با عبور از ردیف لولهها ،زاویه میان میدانهای سرعت و دما کاهش
مییابد و به ترتیب در طول جریان ،میزان انتقال حرارت کاهش مییابد.
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خطوط همدما

خطوط جریان
(شکل)04خطوط همدما و خطوط جریان در آرایش خطی لولهها در حالت پایه 𝒛 = 𝟐. 𝟐 𝒎𝒎، 𝑹𝒆𝑫𝒉 = 𝟖𝟎𝟎،

خطوط همدما
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خطوط جریان
(شکل)00خطوط همدما و خطوط جریان در آرایش خطی لولهها در حالت استفاده از مولد گرداب در زاویه حمله 𝟑𝟎°
𝒛 = 𝟐. 𝟐 𝒎𝒎، 𝑹𝒆𝑫𝒉 = 𝟖𝟎𝟎،

خطوط همدما

خطوط جریان
(شکل)02خطوط همدما و خطوط جریان در آرایش متناوب لولهها در حالت پایه 𝒛 = 𝟐. 𝟐 𝒎𝒎، 𝑹𝒆𝑫𝒉 = 𝟖𝟎𝟎،
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خطوط همدما

خطوط جریان
(شکل)07خطوط همدما و خطوط جریان در آرایش متناوب لولهها در حالت استفاده از مولد گرداب در زاویه حمله 𝟑𝟎°
𝒛 = 𝟐. 𝟐 𝒎𝒎، 𝑹𝒆𝑫𝒉 = 𝟖𝟎𝟎،

 -5نتیجه گیری
هدف از انجام پژوهش افزایش نرخ انتقال حرارت از صفحات مبدل حرارتی فشرده میباشد .قصد داریم در این تحقیق با استفاده از
مولدهای گرداب که یکی از مهمترین روشهای افزایش انتقال حرارت غیرفعال در این نوع مبدلها در جهت جریان هوا میباشند،
میزان انتقال حرارت را افزایش داد .برای انجام این تحقیق یکقسمتی از مبدل حرارتی شبیهسازی شد که آن را کانال نامیدیم .این
کانال شامل سه ردیف لوله (در آرایشهای خطی و متناوب) ودرحالت استفاده از مولد گرداب در زوایای حمله مختلف میباشد.
مولدهای گرداب در دودسته زاویه ساعتگرد و پادساعتگرد نصب شدند .در هرکدام سه زاویه حمله 01و 54و 01درجه بررسی شدند.
با توجه به کانتورهای نمایش دادهشده ،با عبور از هر لوله در مسیر جریان یک افت فشار ایجاد میشود .این افت فشار ناشی از
اصطکاک سطح میباشد .افت فشار در طول لوله سبب جدایی جریان و درنتیجه تشکیل ویک میشود .با توجه به اینکه درون ناحیه
ویک جریان چرخشی تقریباً محبوس میشود لذا میزان اختالط سیال و تبادل انرژی آن با سیال باالدست ناچیز است .ویک ها دارای
انتقال حرارت ضعیف هستند .بهعنوان یکراه برای افزایش انتقال حرارت در کانال ،کاهش نواحی ویک میباشد .برای این کار از
مولدهای گرداب استفاده میکنیم .الزم به ذکراست که مولد گرداب عالوه بر اینکه جریان باالدست را به نواحی ویک هدایت میکند،
با ایجاد گردابهای طولی و عرضی نیز سبب اختالط در رژیم جریان اصلی میشود و یک جریان کامالً چرخشی را تولید میکند.
جریان چرخشی ایجادشده (جریان ثانویه) به دلیل وجود انواع گردابها میزان اختالط سیال را افزایش میدهد .اختالط سیال در
007

www.SID.ir

Archive of SID

باالدست جریان و پاییندست جریان سبب افزایش میزان انتقال حرارت میشود .ضمناً برخورد جریان ثانویه با سطوح فین در
پاییندست جریان بیشتر میشود؛ اما جریان اصلی که توسط مولد گرداب منحرفشده و به سمت نواحی ویک هدایت میشود و باعث
کاهش ناحیه ویک میشود ،حصار ایجادشده را کوچکتر میکند و باعث میشود که جریان باالدست و پاییندست در این نواحی
میکس بهتری داشته باشند ،از طرفی شدت برخورد جریان به لولهها (خصوصاً در پشت لولهها) را افزایش میدهد .استفاده از مولد
گرداب باعث افزایش نرخ انتقال حرارت میشود ولی این امر با افزایش افت فشار همراه است .نوع مولد گرداب ،نحوه و محل نصب آن
فاکتورهای اصلی تأثیرگذار درنتیجه پژوهش میباشد .در این مدلسازی از مولد گرداب نصبشده در پشت لولهها استفاده شد .میزان
افزایش انتقال حرارت با توجه به تغییرات زاویه حمله آن بررسی شد.نتایج حاصل از پژوهش را میتوان بهصورت زیر خالصه کرد:



در طول جریان در کانال ،حرکات چرخشی تولیدشده توسط مولد گرداب سبب تغییر در رژیم جریان هوا میشود ،الیهمرزی
حرارتی را برهم میزند ،اختالط را شدت میبخشد و افزایش انتقال حرارت همراه با افت فشار را به همراه دارد.





با هدایت جریان به ناحیه ویک توسط مولد گرداب ،ناحیه ویک کاهش مییابد ،جریان شتاب میگیرد ،سطوح فین ولوله در
معرض برخورد شدید جریان قرار میگیرند و افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی را به همراه دارد.
زوایای حمله پادساعتگرد دارای افزایش انتقال حرارت بیشتری نسبت به زوایای حمله ساعتگرد میباشند و این مقدار در
آرایش خطی لولهها نسبت به آرایش متناوب لولهها کمی بیشتر است.
با افزایش رینولدز (سرعت در ورودی کانال) میتوان انتقال حرارت را افزایش داد ولی این عمل با افزایش افت فشار نیز همراه
میشود.
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