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 در گرداب مولدهای با تغییر در زاویه حمله حرارت انتقال افزایش تحلیل عددی

  حرارتی هایمبدل

Numerical investigation of heat transfer enhancement in heat exchangers by changing the 

angle of attack in vortex generators 
 فرشید مرزبان

 مهرزاد احمدی

 لیلیسید علی آقا میر ج

 چکیده

 از. شودمی شامل را حرارت انتقال حوزه در صنعتی فناوری از مهمی بخش هوا با شونده خنک حرارتی هایمبدل امروزه

، خودروسازی صنعت نظیر مهندسی و صنعتی های بخش از بسیاری در که باشندمی فشرده حرارتی هایمبدل هاآن ترینرایج

 با آن حجم کاهش برای و باشدمی آن مهم هایویژگی از حرارتی مبدل سایز. دارند کاربرد.. .و هانیروگاه، مطبوع تهویه، تبرید

 سبب جریان مسیر در گرداب مولدهای قرارگیری. کرد استفاده گرداب مولدهای از توانمی یکسان حرارتی ظرفیت به توجه

 و باالدست در جریان اختالط افزایش، زیمرالیه ضخامت کاهش، سطوح مجاورت در هاگرداب تولید، جریان شدن چرخشی

 انتقال افزایش. دهدمی افزایش را حرارت انتقال درنتیجه، بخشدمی شدت را سطوح با جریان برخورد، شودمی مولد دستپایین

 از وریعب هوای جریان رژیم گرداب مولد از استفاده با داریم قصد تحقیق این در. باشدمی فشار افت افزایش با همراه حرارت

 با در این تحقیق .کنیم بررسی را حرارت انتقال میزان در هاآن تأثیر و دما و جریان هایمیدان تغییرات و زنیم برهم را کانال

 گردساعت جهت دو در درجه 03، 54، 03 حمله زوایای در گرداب مولدهای، دهیممی انجام گرداب مولد حمله زاویه در تغییر

 کانال به هوای ورودی رینولدز محدوده که در دهدمی نشان نتایج .شوندمی نصب هالوله تپش در و گردپادساعت و

 خواهیم متناوب آرایش در درصد 70637 تا 2627 و خطی آرایش در درصد 72 تا 3060از حرارت انتقال از

 .داشت

 : مبدل حرارت، افزایش انتقال حرارت، مولد گردابهای کلیدیواژه

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, 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 exchangers, heat transfer enhancement, vortex generators 
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 مقدمه -3

 .شودمی شامل را حرارت انتقال حوزه در صنعتی فناوری از مهمی بخش هوا با شونده خنک حرارتی هایمبدل مروزها

 هایمبدل. روندمی کار به متفاوت دماهای در سیال چند یا دو بین حرارت انتقال برای که هستند وسایلی حرارتی هایمبدل

 حرارتی هایمبدل هاآن ترینرایج از. باشندمی خاص کاربردی دارای هاآن از یک هر که باشندمی مختلفی انواع دارای حرارتی

... و هانیروگاه، مطبوع تهویه، تبرید، خودروسازی صنعت نظیر مهندسی و صنعتی هایبخش از بسیاری در که باشندمی فشرده

 تماس، حرارت منتقل نوع از فشرده حرارتی بدلم. باشندمی فشرده حرارتی مبدل ما موردنظر حرارتی مبدل .دارند کاربرد

 دلیل به .دارد کاربرد گاز هایجریان در عموما   مبدل این .باشدمی متقاطع صورتبه گرم و سرد هایجریان آرایش، مستقیم

 خشب هوا سمت در حرارتی مقاومت بنابراین، است پایین بسیار هوا سمت در حرارت انتقال ضریب هوا فیزیکی ترمو خواص

 مبدل هایلوله فین هوای سمت در حرارت انتقال پیشرفت پس، است لوله فین حرارتی مبدل از حرارتی مقاومت از ایعمده

 حرارت انتقال افزایش کلید فشرده حرارتی مبدل هوای سمت در حرارتی مقاومت کاهش چگونگی. ضروریست حرارتی

 برای. است شده حرارتی مبدل هوای سمت در حرارت انتقال شافزای به زیادی توجه گذشته دهه چند طول در .باشدمی

 باالتر حرارت انتقال نرخ به دستیابی .شودمی استفاده هوا سمت در گسترده سطوح از شونده مبادله حرارت انتقال نرخ افزایش

 با کم هزینه و تر وجورجمع هایدستگاه نیز و انرژی در توجهیقابل جویی صرفهبه منجر تواندمی مختلف هایروش طریق از

 انواع اتخاذ با هوا سمت در حرارت انتقال عملکرد ارتقا منظوربه زیادی بسیار هایتالش محققان. شود باالتر حرارتی بازده

 سمت در حرارت انتقال عملکرد افزایش برای امیدوارکننده بسیار استراتژی یک اخیر هایسال در .دادند انجام فین الگوهای

  .شد گرداب شناخته مولد عنوانبه که آمد پدید جریان کنترل از ستفادها با هوا

 
 (تصویر شماتیک مبدل حرارنی فین لوله با مولد گرداب3)شکل

 برهم را جریان در مرزیالیه و شودمی جریان رژیم در اختالل ایجاد سبب که است سطح در کوچک برآمدگی گرداب یک مولد

 در هاییگرداب، گرداب مولد لبه در جریان جدایی به توجه با، کندمی عبور گرداب مولد از السی جریان کههنگامی. زندمی

 آن ثباتیبی و مرزیالیه در تغییر و جریان عمده بخش در اختالط باعث که شودمی تولید جریان میدان در جریان جهت

 توان ازمی ،حرارت انتقال بهبود غیرفعال روش یک عنوانبه .یابدمی افزایش هاگرداب این به توجه با حرارت انتقال. شودمی

 روش این کند. از تولید حرارت انتقال بهبود برای را ذکرشده های مکانیزم تواندمی گرداب مولد. استفاده کرد گرداب مولدهای

 و عرضی ایهگرداب به چرخش جهت طبق هاگرداب .شودمی استفاده فشرده حرارتی هایمبدل طراحی برای معموال 

 گرداب با جریان. باشدمی اصلی جریان جهت بر عمود عرضی هایگرداب چرخش جهت .شوندمی تقسیم طولی هایگرداب

 این بنابراین، باشدمی اصلی جریان جهت در طولی هایگرداب چرخش جهت. باشد دوبعدی جریان یک است ممکن عرضی

، گرداب مولد دارای فین از حرارت انتقال عملکرد در مؤثر عوامل ترینمهم .شوندمی نامیده جریان جهت در گرداب، هاگرداب
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 زیادی خیلی حساسیت گرداب با مولد سطوح از حرارت انتقال عملکرد .باشدمی مولد ارتفاع و طول،  گرداب مولد حمله زاویه

 .دارد آن حمله زاویه خصوصا  شدهگفته فاکتور دو به

 گرداب مولد در( حمله زاویه، استقرار نحوه، استقرار محل) مؤثر هندسی پارامترهای در تغییر اب داریم قصد ما مطالعه این در

 .کنیم بررسی را حرارت انتقال تغییرات

 

 مروری بر تحقیقات گذشته -2
، گردابی نجریا مفهوم اولیه تحقیقات در .گرددبرمی میالدی 3995 سال به تقریبا  موضوع این درباره شدهانجام تحقیقات اولین

 توربلنت هایجریان. شد بررسی حرارت انتقال افزایش و دما میدان نیز و سیال جریان میدان روی آن تأثیر و چرخشی جریان

 دیگر روی بر rib-roughness عناصر و دیواره یک روی بر گرداب بامولدهای مستطیل کانال یک در حرارت انتقال و بعدیسه

 .شد بررسی[ 3995]وهمکاران J. X. ZHU توسط ،شدند محاسبه اساس آن وبر شده سازیمدل k-ε مدل وسیلهبه که دیواره

 .Pتوسط گرداب مولد از متشکل مستطیلی کانالهای میان از توربلنت و آرام هایجریان ساختار و حرارت انتقال ویژگیهای

DEB, G. BISWAS [3995] شدند وتحلیلتجزیه. 

Z.Q.Chen,J.X.Ren [3977] در را حرارت انتقال هایقابلیت نفتالین تصعید روش از استفاده با، آزمایشگاهی مطالعه یک با 

 GUO .داشتند جرم انتقال و حرارت انتقال بین مقایسه یک و ،کردند بررسی ایصفحه فین و لوله ردیف دو مختلف  تنظیمات

 حرارت انتقال  میان مقایسه یک هاآن .کردند بیان حرارت انتقال میزان بررسی برای جدید مفهوم یک[ 3992] وهمکاران

 J.M. Wu, W.Q. Tao  تحقیق یک در .داشتند جابجایی حرارت انتقال  مکانیزم از بیشتر درک برای رسانش و جابجایی

 محدوده با و درجه 54و 03 حمله زاویه دو در winglet نوع گرداب مولد با را ایصفحه فین و لوله حرارتی مبدل یک[ 3997]

 آرام جریان حرارت انتقال برای عددی سازیشبیه نتایج. کردند سازیشبیه بعدیسه صورتبه 733 تا 733 از رینولدز تغییرات

 انتقال پیشرفت برای Winglet نوع گرداب مولد آرایه های دیگر تحقیقی است. در شدهارائه گرداب مولدهای با لوله فین سطوح

 ,A. Joardar توسط، فشرده حرارتی مبدل از استفاده با، باد تونل کامل مقیاس با شگاهیآزمای صورتبه هوا سمت در حرارت

A.M. Jacobi [7332 ]هوا سمت حرارت انتقال ضریب که دادند نشان هاآن، هاداده آوریجمع و آزمایش انجام با .شد بررسی 

 ردیفی سه آرایهی برای .یافت افزایش درصدی 37 رفشا افت نیز و،  گرداب مولد ردیفی تک آرایش برای درصد 55 تا 3064 از

 افزایش درصدی 7264 تا 70 فشار افت یک با، درصد 0767 تا 7969از رینولدز با حرارت انتقال ضریب در پیشرفت، گرداب مولد

 عمق با لوله ینف حرارتی مبدل عملکرد توجهیقابل طوربه تواندمی گرداب مولد آرایه که دهدمی نشان هاآن نتایج. یابدمی

 مطالعه یک[ 7337] همکاران وP.Chu .دهد افزایش را هوا سازیخنک و تبرید کاربردهای در، معمولی فین تراکم و جریان

 مولد با شکل بیضوی ولوله فین حرارتی مبدلهای، سیال جریان ساختار و حرارت انتقال هایویژگی برای بعدیسه عددی

 قرار موردبررسی لوله هایردیف تعداد و، گرداب مولد حمله زاویه و استقرار محل، هندسی پارامتر سه. دادند انجام گرداب

 قیاس و نفتالین تصعید آزمایش از استفاده با [،7337] همکارانش و Zhang  Yong-Hengآزمایشگاهی مطالعه یک در .گرفت

 یک در[ 7339] همکارانش و L.H.Tang .دندکر بررسی را گرداب مولد با حرارتی هایمبدل حرارت انتقال و جرم انتقال

 دیگر در .کردند بررسی لوله فین حرارتی مبدل نوع پنج در را حرارت انتقال و اصطکاک هایویژگی، آزمایشگاهی مطالعه

 برای متناوب و خط در صورتبه لوله ها آرایش، لوله ردیف سه[ 7333] وهمکارانش A. Lemouedda توسط عددی مطالعه

 آنالیز دقت با جریان ساختار و حرارت انتقال. شد بررسی(  ورودی سرعت و ورودی ارتفاع اساس بر) 3733 تا 733 رینولدز

 گروهی ازحرکت گرفتن الهام با[ 7333] وهمکارانش Jing He .شدند مقایسه باهم ،متناوب و درخط لوله های آرایش و شدند

 و ها گرداب میان سازنده تداخل ایجاد باهدف،  را V درفرم شده داده قرار جدید گرداب مولد آرایه یک، طبیعت در پرندگان

 از استفاده ازطریق گرم سطوح از حرارت انتقال همرفتی بررسی .کرد پیشنهاد مطالعه این در  گرداب عملکردمولد بهبود

 گرداب مولدهای شکل در تغییر. است شده گزارش[ 7333] وهمکاران M.S. Arisa فعالیت در delta wing گرداب مولدهای
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 روی مفهومی -اثباتی تحقیق این در .شود می حرارت انتقال افزایش جهت باال دما سیال جریان در آنها بیشتر دخالت سبب

 که عددی مطالعه یک است. در شده تمرکز لیزری ذوب پروسه یک در فعال Delta wing  گرداب مولدهای طراحی و تولید

 با لوله -فین حرارتی هایمبدل برای فشار افت و حرارت انتقال افزایش، شد انجام[ 7337] همکاران و Ya-Ling He توسط

 تحقیق این اهداف از. شد بررسی عددی صورتبه پایین نسبتا   رینولدزهای با هاییجریان در شکل مستطیل wingletجفت 

 توسط دیگر تحقیقی در .کرد اشاره حرارت تقالان افزایش و محلی جریان ساختار بین اساسی های مکانیزم بررسی به توانمی

Y.L.He نوع گرداب مولدهای[ ، 7337] همکاران و winglet در هوا سمت در حرارت انتقال عملکرد ارتقا منظوربه پانچ مثلثی 

 کلش مستطیل wing یک شامل، گرداب مولد از جدید ترکیب یک .گردید بررسی عددی صورتبه، لوله فین حرارتی هایمبدل

 در جدید ترکیب این. شد بررسی[ 7337] وهمکاران Chunhua Min توسط ،دیگری شکل مستطیل winglet به شدهنصب

 وهمکاران Jiin-Yuh Jang .است شده وتحلیلتجزیه عددی صورتبه حرارت انتقال هایویژگی و گرفت قرار آشفته جریان

 گرداب مولد با حرارتی مبدل بعدیسه متناوب هایصفحه هایلهلو فین حرارتی  هیدرولیکی مشخصات مطالعه به[ ، 7330]

 گرداب مولد طول و حمله زاویه سازیبهینه به، تاگوچی روش از استفاده با هاآن. پرداختند هالوله پشت در شدهنصب

 جهت دو هر در ایدوره صورتبه که دیوار پایین در گرداب مولدهای شامل مستطیلی کانال یک عددی سازیپرداختند. شبیه

 شد.  بررسی[  7335] همکاران وPankaj Saha توسط ،اندشده چیده عرضی راستای و جریان

 

 
 (چهار نوع رایج مولد گرداب7)شکل

 

 توصیف مدل -3
 مدل فیزیکی -3.3

چهار شکل طور کل  به .دهدرا نشان می گرداب مولدهای با ایصفحه فین و لوله حرارتی تصویری شماتیک از مبدل 3شکل

. باشدمی شکل مستطیل winglet، حرارتی مبدل این در مورداستفاده گرداب مولد (. 7اساسی مولد گرداب وجود دارد )شکل

 محاسباتی دامنه عنوانبه را صفحات از یکی توانمی، است شدهتشکیل فین صفحات زیادی تعداد از حرارتی مبدل کهازآنجایی

 (.0کرد )شکل انتخاب
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 (صفحه فین و لوله با 0)شکل

 مولد گرداب

 
 (محل ونحوه نصب مولد های گرداب روی صفحات فین و لوله در آرایش خطی لوله ها5)شکل

 
 مستطیل شکل با نصب در پشت لوله ها استفاده شده است. wingletدراین تحقیق از 

  پنج اندازهبه طولی، کانال ورودی در. ایمداده بسط روجیخ و ورودی ناحیه دو در را کانال طول، تردقیق نتایج داشتن خاطر به

 در طول این. باشد یکنواخت کامال   جریان یک مدل هسته به ورودی جریان تا شدهداده گسترش( mm3060) کانال ارتفاع برابر

 کانال در چرخشی نجریا شدن ایجاد از اطمینان برای که است( mm2967) کانال ارتفاع برابر سی اندازهبه کانال خروجی

 لیست شده است. 3ابعاد هندسی مدل در جدول  .باشدمی
 

 

 

 
 (دامنه محاسباتی4)شکل

 شدهسازیشبیه فیزیکی مدل هندسی ابعاد( 3جدول) 
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 حل عددی و سیستم شبکه -3.2

 که رودمی انتظار، ایصفحه فین لوله حرارتی هایمبدل از لوله ردیف چند بعدیسه هندسه و هاگرداب اهمیت به توجه با

 هاگرادیان حل برای، سیال جریان طول در دیواره زیادی تعداد وجود به توجه با. آید دست به ایپیچیده سرعت و دما میدان

 استفاده کانال محاسباتی مش تولید برای Gambit افزارنرم از. گیرد صورت دقت با باید هاشبکه تولید، هادیواره نزدیکی در

. باشدمی دشوار بسیار جریان معابر تمام در واحد ساختار با مش از استفاده، محاسباتی دامنه بودن پیچیده دلیل هب. کردیم

 محاسباتی دامنه تمام ابتدا، بنابراین؛ کنیممی استفاده بلوکی چند ترکیبی روش یک از، کانال در شبکه کیفیت بهبود منظوربه

 نواحی برای .کنیممی استفاده شبکه تولید برای متفاوتی روش از دامنه زیر هر در و کنیممی تقسیم دامنه زیر چندین به را

 سازمانبی مش یک از هستند گرداب مولد دارای که نواحی برای و سازمان با مش یک از( گرداب مولدهای) هاجداره از خالی

 هایمش از و گرداب مولد و لوله مجاورت در ریز هایمش از، بلوک هر در و طورکلیبه. (2و0کنیم )شکل های می استفاده

 معادالت .رسدیمنوبت به حل عددی  اکنون شبکه، دیتولپس از ایجاد هندسه  .است شدهاستفاده نواحی سایر در تردرشت

زی ی با شرایط مرانرژ وی حل معادالت ناویر استوکس برا ذکر شدند. ترشیپکه  باشندیمهمان معادالت بقا  مسئلهحاکم بر 

 استفاده ،باشدیمدر زمینه دینامیک سیاالت محاسباتی  شدهشناخته افزارنرمکه یک  FLUENT افزارنرم از ،شدهنییتع

 و برای کوپلینگ میان سرعت و فشار استفاده کردیم. معیار همگرایی برای جرم  SIMPLE. از الگوریتم میاکرده

 .باشدیم ی انرژی برا

 
  کانال بندی با سازمانشبکه (0)شکل

 کانال بندی بدون سازمان( شبکه2)شکل
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 مرزی شرایط و حاکم معادالت -3.3 

 باشد.می جامد ناحیه برای رسانش معادله و سیال ناحیه برای بقا معادالت شامل هندسی مدل این بر حاکم معادالت

 یه سیال:در ناح
 پیوستگی معادله •

 
 مومنتم معادله •

 
 انرژی معادله •

 
 درناحیه جامد:

 رسانش معادله •

 
 در ثابت فیزیکی خواص با ناپذیر تراکم جریان عنوانبه هوا، حرارتی مبدل کانال طول در هوا دمای کوچک اختالف به توجه با

 سرعتبه توجه با. کنیممی استفاده سرعت برای لغزش عدم شرط از هافین ونیز گرداب مولدهای سطوح در. شودمی گرفته نظر

 نظرصرف تشعشع اثرات از .است شده فرض آرام جریان فشرده حرارتی هایمبدل در فین کوچک فضای و ورودی در هوا کم

 .شدند گرفته نظر در برابر و ثابت گرداب مولدهای ونیز فین سطوح دمای سازیمدل این در. است شده

 :شدبامی زیر شرح به هندسی مدل مرزی شرایط

  یافته در ورودی کانال گسترشدر ناحیه 

 در مرز ورودی

 

 

 
 در مرزهای باالیی و پایینی

 
 

 
 ای جانبیمرزهدر 

 

 

 

 کانال خروجی در یافتهگسترش ناحیه در •
 در مرز خروجی
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 در مرزهای جانبی

 

 

 

 ینییو پادر مرزهای باالیی 

 
 

 
 ( فین ولوله در هسته کانال ) 

 جامد در سطوح

 

 
 

 (شرایط مرزی مورد استفاده در کانال8)شکل

 

 ها پارامتر تعریف -3.4

ی قطر هیدرولیکی، عدد رینولدز، عدد ناسلت، عدد استروهال، ضریب اصطکاک و ضریب انتقال حرارت کلبرن به شرح پارامترها

 :باشندیمزیر 

  
،  

 ، 
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 ،  
. باشدیمضریب رسانش، لزجت دینامیکی سیال، متوسط سرعت در حداقل سطح مقطع جریان  بیترت به که در آن

 .باشدیمحداقل سطح مقطع جریان  سطح کل انتقال حرارت و  افت فشار در بخش هسته آزمایش،  

 
 :شودیمزیر تعریف  صورتبهب انتقال حرارت جابجایی نیز ضری

   
 :شودیمزیر تعریف  صورتبهاختالف دمای لگاریتمی است که  که در آن 

 
 استقالل از شبکه و اعتبار سنجی نتایج -3.3

 753333و  373333شامل حدود  که ررسی شدندی باشبکهتعداد سیستم  چهار اعتبار استقالل حل عددی از شبکه، منظوربه

شبکه در چهار مقدار رینولدز بررسی شدند و  ستمیس هر .باشدیمی شده سازمدلسلول برای کانال  543333و  073333و 

 064برابر  اختالف ناسلت در نهیشیب ،دینیبیم 33شکلکه در  طورهمان آمد. دست به هاآنمقدار ناسلت برای 

درصد می باشد. با توجه به  769برابر   درصد ودر3654برابر  درصد ،در 5635برابر  درصد ،در

 عدد استفاده می کنیم.  753333تغییرات ناسلت در تصویر از تعداد شبکه های حدود 

از حل عددی نیاز به مقایسه و ارزیابی نتایج  شدهحاصلی اهدادهی اطمینان از صحت برا جدا از تحقیقات استقالل از شبکه،

. برای این منظور میکنیمرا با نتایج حاصل از تحقیقات گذشته مقایسه  هاآن ،شدهکسباعتبار سنجی نتایج  منظوربه. باشدیم

میزان اختالف میان ضریب  استفاده کردیم. در هادادهانتقال حرارت کلبرن برای مقایسه  بیضر از ویژگی جریان،

که در  طورهمان، ]7330[و همکاران  Jang Jiin-Yuhدر تحقیق  آمدهدستبهی حاضر و نتایج هادادهانتقال حرارت کلبرن از 

 3به کمترین مقدار خود ،یعنی  ختالف در ا . اینباشدیمدرصد  4643برابر با  دیکنیمنیز مشاهده 33شکل

.)محدوده تغییرات رینولدز در ارزیابی نتایج از رسدیمدرصد  567یعنی به بیشترین مقدار خود ،  رو ددرصد 

 .(باشدیم 3733تا  533
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 هاشبکه تعداد به نسبت عددی حل از آمدهدستبه نتایج استقالل (9)شکل

 
 از حل عددی آمدهدستبهی نتایج اعتبارسنج (10)شکل
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 ثنتایج وبح -4
در مسیر  با بررسی کانتور های فشار در هر دو آرایش خطی ومتناوب لوله ها در حالت بدون مولد گرداب مشاهده می کنیم که،

افت ناگهانی فشار در  این افت فشار ناشی از اصطکاک سطح می باشد. جریان با عبور از هر لوله یک افت فشار ایجاد می شود.

ویک ها  (.33این جدایی در پشت لوله ها به شکل ویک ظاهر می شود )شکل طول جداره ها سبب جدایی جریان می شود.

نواحی هستند که در آن جریان به صورت چرخشی ظاهر می شود. با در نظرگرفتن کانتور دمای متناظر می توان مشاهده کرد 

این یعنی اینکه  دمای باالتری نسبت به دیگر نواحی دارد، له )که همان ویک ها می باشند( ،که جریان هوا در نواحی پشت لو

از آنجاییکه هدف ما در تحقیق افزایش نرخ انتقال حرارت وکاهش حجم  نواحی ویک دارای انتقال حرارت ضعیف می باشند.

احی ویک می باشد. استفاده از مولد گرداب کاهش نو به عنوان یک راه حل برای رسیدن به هدف، مبدل حرارتی می باشد،

اگرچه این مانع خود سبب افزایش افت فشار در طول مسیر جریان می شود ولی به  ایجاد یک مانع در مسیر جریان می باشد،

 به وضوح می توان افت فشار را در طول 37در شکلما این امکان را می دهد تا جریان را به نواحی مد نظرمان هدایت کنیم. 

ی همانطور که در کانتور سرعت مشاهده می کنیم اندازه نواحی ویک در ول امر نامطلوبی است، نیا مولد گرداب مشاهده کرد،

 پشت لوله ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است ودر عوض نواحی ویک کوچکتری در پشت مولد گرداب ایجاد شده است.

دادن یک مانع در مسیر جریان باید انتظار افت فشار وتشکیل ویک را نیز داشت ولی امر اجتناب ناپذیر است زیرا که با قرار نیا

 مولدفراموش نکنیم که کاهش ناحیه  ویک های ایجاد شده در پشت لوله از نقطه نظر انتقال حرارت ارزش بیشتری دارد. 

لد گرداب خود یک مانع در مسیر طرفی می دانیم که مو از گرداب جریان را به سمت فضای بین لوله ها هدایت می کند،

جریان است وباعث کاهش مقطع عبوری جریان در کانال می شود بنابراین مولد گرداب باعث می شود تا جریانی با شتاب باال 

 حجم بر اینکه ناحیه ویک را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد، عالوه شتابدار سیال، انیجر به سمت نواحی ویک ارسال شود.

هی سیال خنک از نواحی باالدست را به نواحی ویک می آورد که سبب می شود هم انتقال حرارت بهتری در این قابل توج

ناحیه صورت گیرد وهم اختالط بهتری میان سیال در نواحی باالدست و نواحی ویک انجام شود. ضمنا با تزریق سیال در این 

 نیبنابرا د ونیز باعث کاهش ضخامت الیه مرزی حرارتی می شود.یی جریان از روی سطوح لوله به تاخیر می افتجدا ناحیه،

تنگ کردن مقطع عبوری جریان عالوه بر  با مولد گرداب به عنوان یک تکنیک غیرفعال برای افزایش انتقال حرارت جابجایی،

را به این ناحیه ارسال با مومنتم باال  الیس اینکه باعث کاهش ناحیه ویک واصالح الیه مرزی در مجاورت جداره ها می شود،

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 

ی دانیم که هر چه شدت برخورد سیال به لوله ها بیشتر باشد، میزان نرخ انتقال حرارت از آن م باشد.افزایش انتقال حرارت 

 سطح نیز بیشتر می شود. 
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 ( بردارهای سرعت در پشت لوله ها و نمایش ویک وجریان برگشتی33)شکل

 

  
 کانتور فشار کانتور سرعت

 مولد گرداب در  ،با  طی لوله ها در (جزئیات کانتورهای سرعت وفشار در آرایش خ37)شکل

 

. داد افزایش گرداب مولد کردن اضافه با توان می را ناسلت افزایش میزان. یابد می افزایش نیز ناسلت  رینولدز مقدار افزایش با

 خطی آرایش دو هر ودر جهت هر در هحمل زاویه زاویه مقدار افزایش درجه،  03-تا 03از حمله زاویه تغییرات به توجه با

 می بیشتر خیلی نیز افزایش این میزان رینولدز افزایش با که کرد اشاره باید.  شود می ناسلت افزایش به منجر ها لوله ومتناوب

 با ، در هر دو آرایش لوله ها .باشد می ها لوله خطی آرایش از بیشتر ها لوله متناوب آرایش در ناسلت تغییرات میزان. شود

آرایش خطی و متناوب لوله  در افزایش مقدار زاویه حمله ونیز با افزایش رینولدز مقدار افت فشار در هر مورد افزایش می یابد.

این دلیل که با  به ها تغییرات افت فشار در زوایای حمله مثبت نسبت به زوایای حمله منفی  بسیار نزدیک به هم می باشند ،

  جهت عقربه های ساعت ایجاد ممانعت در مسیر جریان توسط مولد گرداب کمتر می شود.افزایش زاویه حمله در 

 
 الف(بدون مولد گرداب

 
 ب( با مولد گرداب و 

 
 ج( با مولد گرداب و

: الف (بدون مولد گرداب  ب(با مولد گرداب و  در  مقایسه کانتورهای فشاردر آرایش خطی لوله ها در  (30)شکل

 ج( با مولد گرداب و 

 
 الف(بدون مولد گرداب
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 ب( با مولد گرداب و 

 
 ج( با مولد گرداب و

:الف (بدون مولد گرداب  ب(با مولد گرداب و  در  ( مقایسه کانتورهای فشاردر آرایش متناوب لوله ها در 35)شکل

 ج( با مولد گرداب و 

 
 الف (بدون مولد گرداب

 
 ب(با مولد گرداب و 

 
 ج( با مولد گرداب و

الف (بدون مولد گرداب  ب(با مولد گرداب و   در  مقایسه کانتورهای دما در آرایش خطی لوله ها در  (34)شکل

 ج( با مولد گرداب و  

 

 

 
 الف (بدون مولد گرداب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

584 
 

 
 ب(با مولد گرداب و 

 
 ج( با مولد گرداب و

:الف (بدون مولد گرداب  ب(با مولد گرداب و  در  ناوب لوله ها در ( مقایسه کانتورهای دما در آرایش مت30)شکل

 ج( با مولد گرداب و 
 

افت فشار در حالت بدون مولد گرداب به مراتب کمتر از  زانیم افت فشار در همه موارد آزمون بصورت زیر می باشد. راتییتغ

فشار در هنگام استفاده از مولد گرداب می باشد. با افزیش رینولدز ضریب انتقال حرارت جابجایی نیز افزایش می میزان افت 

یابد. میزان افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی در آرایش متناوب لوله ها با افزایش رینولدز بیشتر از آرایش خطی لوله ها 

افت فشار در گرو تغییرات ناسلت  راتییتغ زوایای حمله مثبت بیشتر می باشد. در هر دو مورد این افزایش  در و می باشد ،

این معنی که برای افزایش میزان تغییرات انتقال حرارت جابجایی از  به وهمینطور ضریب انتقال حرارت جابجایی می باشد،

قال حرارت در مبدل حرارتی فشرده ارزش سطوح فین باید یک افت فشار اضافی در جریان را پذیرا باشیم. البته که افزایش انت

 اشاره کرد که با افزایش دیبااین گفته ایجاد گردابه ها در  طول جریان است.  لیدل بیشتری نسبت به افزایش افت فشار دارد.

فاوت های طولی با ویک ها ت گردابه مقدار زاویه حمله گردابه های طولی قوی تر وبزرگتری در راستای جریان ایجاد می شود.

ویک ها دارای محور چرخشی عمود بر راستای جریان هستند بنابراین همانند یک دیوار عمل می کند و جریان  راکهیز دارند،

چرخش گردابه ها در  محور درون آن حبس شده و اجازه اختالط سریع با جریان باالدست را ندارد ولی در گردابه های طولی،

 نیامی شود که جریان اصلی چرخشی شود )اصطالحا جریان ثانویه ایجاد می شود(. راستای محور جریان می باشد و باعث 

آنجاییکه مساحت سطح مولد  از جریان چرخشی سبب افزایش اختالط سیال ونیز برخورد بیشتر با سطوح فین می شود.

رارت را به انتقال حرارت نمی توان این افزایش در انتقال ح لذا  گرداب نسبت به مساحت سطوح فین ولوله خیلی کم است،

جابجایی از سطح دانست بلکه این افزایش انتقال حرارت به گردابه های تولید شده مر بوط می شود. هر دو پارامتر ضریب 

همانطور که  اصطکاک وضریب انتقال حرارت کلبرن با افزایش رینولدز در هر دو آرایش خطی و متناوب لوله ها کاهش می یابد.

واین میزان افزایش در  مقدار این دو ضریب افزایش می یابد ، ید در رینولدز یکسان با افزایش زاویه حمله ،در زیر می بین

 رینولدز های بزرگتر کاهش می یابد.
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 آرایش خطی لوله ها ، زوایای حمله مثبت منفی حمله زوایای ، ها لوله خطی آرایش

  
 مثبت حمله زوایای ، ها لوله متناوب آرایش یمنف حمله زوایای ، ها لوله متناوب آرایش

 ( تغییرات ضریب اصطکاک در آرایش های مختلف لوله و زوایای حمله متفاوت32)شکل
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 زوایای حمله مثبت آرایش خطی لوله ها ، منفی حمله زوایای ، ها لوله خطی آرایش

  
 مثبت حمله زوایای ، ها ولهل متناوب آرایش مثبت حمله زوایای ، ها لوله متناوب آرایش

 ( تغییرات انتقال حرارت در آرایش های مختلف لوله و زوایای حمله متفاوت37)شکل

 

 نتیجه گیری -3
 با تحقیق این در داریم قصد. باشدمی فشرده حرارتی مبدل صفحات از حرارت انتقال نرخ افزایش پژوهش انجام از هدف

 جریان جهت در هامبدل نوع این در غیرفعال حرارت انتقال افزایش هایروش ترینمهم از یکی که گرداب مولدهای از استفاده

 را آن که شد سازیشبیه حرارتی مبدل از قسمتییک تحقیق این انجام برای .داد افزایش را حرارت انتقال میزان باشند،می هوا

 زوایای در گرداب مولد از استفاده ودرحالت( تناوبم و خطی هایدر آرایش) لوله ردیف سه شامل کانال این. نامیدیم کانال

 03حمله زاویه سه هرکدام در. شدند نصب گردپادساعت و گردساعت زاویه دودسته در گرداب مولدهای. باشدمی مختلف حمله

 ایجاد فشار تاف یک جریان مسیر در لوله هر از عبور با شده،داده نمایش کانتورهای به توجه با .شدند بررسی درجه 03و 54و

 ویک تشکیل درنتیجه و جریان جدایی سبب لوله طول در فشار افت. باشدمی سطح اصطکاک از ناشی فشار افت این. شودمی

 آن انرژی تبادل و سیال اختالط میزان لذا شودمی محبوس تقریبا  چرخشی جریان ویک ناحیه درون کهاین به توجه با. شودمی

 کانال، حرارت در انتقال افزایش برای راهیک عنوانبه. هستند ضعیف حرارت انتقال دارای ها ویک .تاس ناچیز باالدست سیال با
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 بر عالوه گرداب مولد که ذکراست به الزم. کنیممی استفاده گرداب مولدهای از کار این برای. باشدمی ویک نواحی کاهش

 جریان رژیم در اختالط سبب نیز عرضی و طولی هاییجاد گردابا با کند،می هدایت ویک نواحی به را باالدست جریان کهاین

 انواع وجود دلیل به( ثانویه جریان) ایجادشده چرخشی جریان .کندمی تولید را چرخشی کامال   جریان یک و شودمی اصلی

 میزان افزایش سبب جریان دستپایین و جریان باالدست در سیال اختالط. دهدمی افزایش را سیال اختالط میزان هاگرداب

 که اصلی جریان اما شود؛می بیشتر جریان دستپایین در فین سطوح با ثانویه جریان برخورد ضمنا  . شودمی حرارت انتقال

 را ایجادشده حصار شود،می ویک ناحیه کاهش باعث و شودمی هدایت ویک نواحی سمت به و شدهمنحرف گرداب مولد توسط

 شدت طرفی از باشند، داشته بهتری میکس نواحی این در دستپایین و باالدست جریان که شودمی باعث و کندمی ترکوچک

 حرارت انتقال نرخ افزایش باعث گرداب مولد از استفاده .دهدمی افزایش را( هالوله پشت در خصوصا ) هالوله به جریان برخورد

 تأثیرگذار اصلی فاکتورهای آن نصب محل و نحوه گرداب، دمول نوع. است همراه فشار افت افزایش با امر این ولی شودمی

 انتقال افزایش میزان. شد استفاده هالوله پشت در شدهنصب گرداب مولد از سازیمدل این در. باشدمی پژوهش درنتیجه

 :کرد خالصه زیر صورتبه توانمی را پژوهش از حاصل شد.نتایج بررسی آن حمله زاویه تغییرات به توجه با حرارت

 شود،می هوا جریان رژیم در تغییر سبب گرداب مولد توسط تولیدشده چرخشی حرکات کانال، در جریان طول در 

 .دارد همراه به را فشار افت با همراه حرارت انتقال افزایش و بخشدمی شدت را اختالط زند،می برهم را حرارتی مرزیالیه

 فین ولوله سطوح گیرد،می شتاب جریان یابد،می کاهش ویک ناحیه اب،گرد مولد توسط ویک ناحیه به جریان هدایت با 

 .دارد همراه به را جابجایی حرارت انتقال ضریب افزایش و گیرندمی قرار جریان شدید برخورد معرض در

 مقدار این و باشندمی گردساعت حمله زوایای به نسبت بیشتری حرارت انتقال افزایش دارای گردپادساعت حمله زوایای 

 .است بیشتر کمی هالوله متناوب آرایش به نسبت هالوله خطی آرایش در

 نیز فشار افت افزایش با عمل این ولی داد افزایش را حرارت انتقال توانمی( کانال ورودی در سرعت) رینولدز افزایش با 

  .شودمی همراه
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