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با استفاده از روش هاي  لوله اي با لوله هاي مارپيچ عمودي و افقي-مبدل پوسته بررسي عملكرد
   بخش دوم: بررسي تغييرات دماي سيال داخل پوسته - و تجربي عددي

  
  2، سيامك حسين پور1الهه نشاط اسفهالني

  e_neshat@sut.ac.irدانشجوي دكتري مكانيك، دانشگاه صنعتي سهند،  1
  hossainpour@sut.ac.irدانشكده مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي سهند، دانشيار  2

  
  چكيده

لوله هاي مارپيچ به دليل داشتن سطح جانبي بزرگتر نسبت به لوله هاي ساده حرارت بيشتري را انتقال مـي دهنـد و بـه    
در مطالعه حاضر از اين لوله هـا بـراي   همين دليل در صنعت و به ويژه در صنايع شيميايي بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند. 

كاهش دماي سيال ساكن موجود در يك مخزن استفاده مي شود. هدف از اين مطالعه محاسبه تغييـرات دمـايي سـيال داخـل     
لوله مارپيچ با هندسه هاي مختلف  4مخزن و ارائه رابطه اي جهت محاسبه دماي لحظه اي آن است. براي نيل به اين هدف از 

است. لوله ها هم بصورت عمودي و هم بصورت افقي در داخل مخزن قرار گرفته و با سنجش دماي سـيال داخـل   ده استفاده ش
، تالش شده است روابطي دقيق براي محاسبه دماي سيال داخـل مخـزن ارائـه گـردد. مطالعـه بـا       مخزن در زمان هاي مختلف

نتايج حاصل از شبيه سازي بـا  مده نشان مي دهد كه آدست  استفاده از هر دو روش تجربي و عددي صورت پذيرفته و نتايج به
نتايج حاصل از آزمايشگاه همخواني مطلوبي دارد. از ديگر نتايج كسب شده ديگر مي تـوان بـه وابسـتگي دمـاي سـيال داخـل       

    مخزن به هندسه لوله مارپيچ و دبي سيال داخل لوله اشاره نمود.
  كلمات كليدي

   دماي بي بعداي، لوله مارپيچ، عدد ناسلت، مبدل حرارتي پوسته و لوله 
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  . مقدمه1
دل هاي لوله مارپيچ نوعي از مبدل هاي حرارتي هستند كه در ساختمان آنها از لوله هاي مارپيچ به جاي لوله هاي مب

لوله هاي  اين لوله ها به دليل داشتن سطح جانبي وسيعتر نسبت به لوله هاي ساده، نسبت به اين ساده استفاده شده است.
حرارت بيشتري را از خود عبور داده و به همين دليل در صنعت و به ويژه در صنايع شيميايي، دارويي و بازيافت حرارتي بيشتر 

  . ]3-1[ مورد استفاده قرار مي گيرند
ست كه به دليل كاربرد وسيع اين لوله ها در صنعت، حجم وسيعي از مطالعات نيز درباره اين لوله ها صورت گرفته ا

پرداخته اند و تعداد اندكي از و در شرايط جابجايي اجباري عدد ناسلت سطح داخلي اين لوله ها عموما به بررسي تغييرات 
 انجام شده باشند.تحت شرايط جابجايي آزاد مطالعات وجود دارد كه در زمينه بررسي عدد ناسلت سطح بيروني اين لوله ها 

از جمله اين تفاده از آن دماي سيال مجاور اين لوله ها را پيش بيني نمود وجود ندارد. همچنين مطالعه اي كه بتوان با اس
اشاره نمود. اين مطالعه، اولين مطالعه منتشر  1973توسط ساموئلز و تاربل در سال مطالعات مي توان به مطالعه انجام يافته 

براي در اين مطالعه  ارت لوله هاي مار پيچ مي پردازد.به بحث پيرامون انتقال حربا استفاده از روش عددي شده اي است كه 
اولين بار ساموئلز و تاربل با استفاده از روش هاي عددي معادالت انرژي، مومنتوم و پيوستگي را براي لوله هاي مارپيچي حل 

عه قرار داند. نتايج به نموده و ضريب انتقال حرارت سطح داخلي اين لوله ها را در شرايط جابجايي اجباري و پايا مورد مطال
  ].4دست آمده از اين مطالعه همخواني مطلوبي با نتايج تجربي موجود در ادبيات فن داشت [

علي مطالعه اي بر روي مبدل هاي حرارتي لوله مارپيچ انجام داده و به بررسي تغييرات عدد ناسلت سطح  1994در سال 
تحت شرط مرزي شار حرارتي ثابت پرداخت. از نتايج مهم اين مطالعه مي خارجي اين لوله ها در حالت جابجايي آزاد پايا و 

  ].5توان به وجود رابطه اي بين عدد ناسلت و عدد رايلي اشاره نمود [
به دليل عدم وجود سيستم هاي پردازشگر ارزان و سريع تقريبا هيچ مطالعه عددي درخوري بر روي لوله هاي مارپيچ تا 

اين سال يانگ و همكارانش در طي يك تحقيق جامع و ارزشمند به شبيه سازي اين لوله ها  صورت نگرفت. در 1995سال 
پرداخته و تاثير اعداد دين و پراندل و نيز گام منحني مارپيچ را بر روي اين لوله ها مورد بررسي قرار داند. شرايط مرزي به كار 

زي دما ثابت بود. يانگ و همكارانش نيز همانند اغلب مطالعات رفته براي ديواره لوله، شرط مرزي شار حرارتي ثابت و شرط مر
پيشين انجام شده تا آن زمان به بررسي تغييرات ضريب انتقال حرارت ديواره داخلي لوله تحت شرايط مرزي ذكر شده و به 

  .]6[صورت پايا پرداختند
سلت ديواره خارجي لوله هاي مارپيچ در ژين و عبادين نيز به انجام آزمايش هايي براي محاسبه عدد نا 1996در سال 

مجاورت هوا پرداختند. در آزمايش هاي انجام يافته توسط اين دو محقق جريان سيال داخل لوله، آرام بود. در اين آزمايش ها 
 از سه هندسه مختلف براي لوله هاي مارپيچ استفاده شد و نتايج به دست آمده نشان مي داد كه اعداد ناسلت محاسبه شده

  ].7براي لوله هاي عمودي با اعداد ناسلت محاسبه شده براي لوله هاي افقي در شرايط يكسان تفاوت چشمگيري دارند [
علي آزمايش هايي را بر روي لوله هاي مارپيچ افقي كه هوا در حالت آرام در آن ها جريان داشته و ديواره  1997در سال 

دند، انجام داد. وي بيان كرد كه با افزايش تعداد دورهاي لوله مارپيچ مورد ها تحت شار هاي مختلف گرمايي قرار گرفته بو
استفاده عدد ناسلت متوسط كاهش مي يابد. همچنين با بررسي نتايج به دست آمده، رابطه اي براي به دست آوردن عدد 

]. وي در سال 8عدد رايلي است [ ناسلت اين لوله ها ارائه شد كه مستقل از مقدار شار گرمايي وارده بوده و فقط تابعي از
با استفاده از شرط مرزي شار حرارتي ثابت و استفاده از مقادير مختلف براي شار حرارتي ديواره و نيز استفاده از لوله  2004

هايي با تعداد دورهاي متفاوت يك رابطه كلي براي عدد ناسلت جابجايي آزاد ديواره بيروني لوله هاي مارپيچ عمودي ارائه 
  ]. 9نمود. رابطه مذكور عدد ناسلت را به صورت تابعي از عدد رايلي نشان مي داد [

با استفاده از نرم افزار فلوئنت انتقال حرارت را براي مبدل هاي حرارتي پوسته و  2008جاياكومار و همكارانش در سال 
آوردن عدد ناسلت جابجايي اجباري سطح داخلي  لوله با لوله هاي مارپيچ مورد مطالعه قرار دادند. هدف از اين تحقيق به دست

  . ]10[لوله بود. در اين مطالعه نيز از شرايط مرزي دما ثابت و شار حرارتي ثابت به عنوان شرط مرزي لوله استفاده شده است
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لوله ها ويژگي اساسي در تمامي مطالعات مذكور و نيز ساير مطالعاتي كه به بررسي انتقال حرارت جابجايي آزاد اين  سه
پرداخته اند، مشاهده مي شود كه عبارتند از: پايا بودن انتقال حرارت و استفاده از شرط مرزي شار و يا دما ي ثابت براي ديواره 

در حاليكه هدف از مطالعه حاضر بررسي تغييرات دمايي سيال ساكن . و مطالعه بر روي تغييرات عدد ناسلت بيروني لوله مارپيچ
سيال سرد از داخل لوله مارپيچ است. اين مطلب به اين معني است كه ميزان انتقال حرارت جابجايي آزاد  مخزن در اثر عبور

  ناپاياي سطح خارجي لوله مارپيچ مورد مطالعه قرار گرفته شده است.
  

  . روش شناسي2
  . هندسه لوله مارپيچ2,1

 1سي ان نيز در تصوير مشخص است. روابط نشان داده شده است. ويزگي هاي هند 1تصوير يك لوله مارپيچ در شكل 
  نيز بيانگر روابط موجود براي محاسبه طول كلي لوله مارپيچ و عدد رينولدز بحراني اين لوله هاست. 2و

  

 
  : طرح ترسيمي از يك لوله مارپيچ1شكل 

 
  )1( 

  )2(  

  
  مورد استفاده . روش عددي 2,2

قرار داده شده و جريان سيال سرد بصورت پايا از ساكن وله مارپيچ در داخل مخزني حاوي سيال گرم در مطالعه حاضر ل
انتقال حرارت مابين سيال سرد و گرم سبب سرد شدن سيال داخل مخزن مي گردد. هر دو داخل آن عبور داده مي شود. 

ز شبكه بندي آن با استفاده از نرم افزار گمبيت شبيه سازي هندسه و نيسيال مورد استفاده در مخزن و لوله آب مي باشد. 
سه شبيه سازي شده سه بعدي بوده و شامل يك مخزن، كه به دليل كاهش حجم دانجام پديرفته است. هن 2,3,16نسخه 

ورودي به  سردمعادالت به شكل يك استوانه توخالي در نظر گرفته شده، و نيز يك لوله مارپيچ مي باشد. دما و دبي سيال 
ساكن در داخل مخزن اين سيال با گذشت زمان دچار تغييرات  گرمخل لوله همواره ثابت است اما به سبب وجود سيال دا

دمايي مي گردد. بديهي است كه هرگاه دماي سيال داخل مخزن به دماي سيال ورودي به لوله برسد عملكرد مبدل حرارتي 
بديهي است كه با تغيير جهت  ي شبيه سازي شده را نشان مي دهد.هندسه مبدل حرارت 2مورد نظر خاتمه خواهد يافت. شكل 

لوله مارپيچ مختلف با هندسه هاي  4از مي توان لوله را بصورت عمودي و يا افقي در نظر گرفت. نيروي جاذبه وارد بر لوله 
تعيين را نشان مي دهد.  ويژگي هاي هندسي لوله هاي مورد استفاده 1متفاوت براي انجام مطالعه استفاده شده است. جدول 

در مطالعه حاضر هر دو  انجام يافته است. 6,3,32جزئيات شرايط مرزي و حل معادالت حاكم با استفاده از نرم افزار فلوئنت 
 براي محاسبه خواص آب در دماهاي مختلف استفاده شده است. ]10[ سيال لوله و مخزن آب بوده و از خواص متغير با دما

مي باشد. با توجه به  100000-10000عدد رينولدز تمامي نمونه ها بين دهنده روابط مذكور مي باشند. نشان  6-3روابط 
بهتر براي شبيه سازي بنابراين  مشخص مي گردد كه جريان داخل لوله در تمامي نمونه ها جريان مغشوش بوده است 2معادله 

  شده است.براي حل معادالت اغتشاش استفاده  k-ωمبدل از مدل اغتشاشي 
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 )3(

  )4(

  )5(

  )6(

  

 
  : تصويري از هندسه يكي از مبدل هاي حرارتي شبيه سازي شده2شكل 

 
  ويژگي هاي هندسي لوله هاي مارپيچ مورد استفاده در مطالعه 1جدول 

 di(mm) D (mm) P (mm) N لوله

1 12.7 250 25 4.25 

2 12.7 250 25 2.5 

3 12.7 219 23 4.25 

4 12.7 219 23 2.5 

  
در روش عددي مورد استفاده در اين مطالعه معادالت بطور همزمان براي فضاي داخل لوله و مخزن حل شده بنابراين 

  قعي براي ديواره لوله وجود ندارد.نيازي به تعريف شرط مرزي محدود كننده و غير وا
  

  تجربي مورد استفاده . روش3,2
تصويري نمادين از تجهيزات مورد استفاده در آزمايشگاه را نشان مي دهد. براي سنجش دماهاي مورد نياز از يك  3شكل 

ترموكوپل ديگر براي سنجش دماي  4ترموكوپل در ورودي لوله و از يك ترموكوپل ديگر در خروجي لوله استفاده شده است. از 
نشان داد شده است. دو  3ده شده است. روند قرارگيري ترموكوپل ها در داخل مخزن نيز در شكل سيال داخل مخزن استفا

دو عدد ار ترموكوپل ها در داخل فضاي لوله عدد از ترموكوپل ها در ارتفاع پايين و دو عدد ديگر در ارتفاع باال قرار گرفته اند. 
براي اندازه گيري دماي كلي سيال داخل مخزن ميانگين خطي  مارپيچ بوده و دو عدد ديگر در خارج از اين فضا قرار دارند.

ا ت يك دبي سنج و يك شير در دهانه ورودي سيال به لوله قرار گرفته استچهار دماي اندازه گيري شده محاسبه مي گردد. 
درجه  1/0بوده و داراي دقت  Eتمامي ترموكوپل هاي مورد استفاده از نوع  به داخل لوله را كنترل نمايد.دبي سيال ورودي 

. ويژگي هندسي لوله لوله مارپيچ با هندسه هاي متفاوت در آزمايش ها مورد استفاده قرار گرفته اند 4 سلسيوس مي باشند.
شرايط آزمايشگاهي مورد  به با نمونه هاي به كار برده شده در روش عددي مي باشد.هاي مورد استفاده در آزمايش ها مشا
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مورد استفاده در حل عددي نيز مشابه با شرايط مورد استفاده در كاركردي بيان شده اند. شرايط  2استفاده در جدول 
  آزمايشگاه مي باشد.

  
  يشرايط كاركردي مورد استفاده در مطالعات عددي و تجرب 2جدول 

 مقدار متغير
دماي سيال ورودي  (°C) 20.8 

دماي اوليه سيال داخل مخزن  (°C) 40, 70 

دبي سيال ورودي  (lit/min) 6, 9 

حجم مخزن  (m3) 0.01715, 0.02951 

  
  : تصوير شماتيك مبدل حرارتي مورد استفاده در آزمايشگاه3شكل 

  
  . نتايج3

ش عددي قابل محاسبه است. براي نيل به اين هدف دماي تمامي گره با استفاده از رودماي متوسط سيال داخل مخزن 
هاي موجود در داخل مخزن اندازه گيري شده و متوسط حسابي آنها محاسبه مي گردد. دماي سيال مخزن با استفاده از روش 

ي لوله مارپيچ دماي سيال در ورودترموكوپل موجود در داخل مخزن تعريف مي شود.  4تجربي نيز به صورت متوسط دماي 
اين عدد در حل  اين عدد را ثبت مي كند.نيز مي باشد. چنانكه ترموكوپل نصب شده در دهانه ورودي  8/20همواره برابر با 

براي اندازه گيري در آزمايشگاه  تعريف شده است. 8/20برنامه اضافه مي شود كه مقدار آن برابر با عددي به عنوان ورودي به 
ر حل عددي، دماي سيال ترموكوپلي قرار داده شده كه دما را ثبت مي كند. دز در دهانه خروجي دماي سيال خروجي ني

  خروجي با متوسط گيري از دماي گره هاي موجود در دهانه خروجي به دست مي آيد. 
سيال با توجه به اينكه سيال گرم در داخل مخزن وجود داشته و سيال سرد از داخل لوله عبور مي كند. دماي خروجي 

از طرفي با توجه به اينكه با گذشت زمان به دليل سرد شدن  داخل لوله بايد بيش از دماي سيال ورودي به داخل لوله باشد.
سيال داخل مخزن، اختالف دماي دو سيال كاهش مي يابد انتظار مي رود كه رفته رفته سيال داخل لوله كمتر گرم شده و 

دماي سيال در  5لوله هاي عمودي و شكل دماي سيال در خروجي لوله را براي  4دماي آن در خروجي كاهش يابد. شكل 
با توجه به مطالب فوق به نظر مي رسد كه روند كاهشي  را براي لوله هاي افقي بر حسب زمان نشان مي دهد.خروجي لوله 

ر بر دقيقه، دماي اوليه ليت 6در شكل هاي مذكور دبي سيال ورودي  دماي سيال در خروجي روندي معقول و منطقي است.
   متر مكعب است. 01715/0درجه سلسيوس و حجم مخزن  70سيال داخل مخزن 
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به دست مي آيد تفاوت دماي خروجي سيال داخل لوله براي لوله هاي  5و  4نتيجه مهمي كه با مشاده شكل هاي 
بزرگتر از ساير لوله ها بوده و  1له مشخص است. همواره دماي خروجي سيال لو اين شكل هاهمانگونه كه در مختلف است. 

است. اين مطلب به دليل تفاوت در طول كلي لوله هاست. با مشاهده مجدد  2نيز بيش از دماي سيال لوله  3دماي سيال لوله 
 2و طول كلي اين لوله بزرگتر از لوله  3بزرگتر از لوله  1مشخص مي گردد كه طول كلي لوله  1و استفاده از رابطه  1جدول 

افزايش يافته و حرارت انتقالي بين دو سيال افزايش مي يابد. افزايش  با افزايش طول كلي لوله، سطح جانبي لوله نيز است.
   انتقال حرارت سبب افزايش دماي سيال لوله در خروجي لوله مي گردد.

  

  
  : دماي سيال خروجي از لوله براي لوله هاي عمودي4شكل 

  

  
  افقياز لوله براي لوله هاي : دماي سيال خروجي 5شكل 
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توزيع دمايي سيال داخل مخزن را براي لوله هاي عمودي و افقي نشان مي دهند. در اين شكل ها نيز  7و  6شكل هاي 
درجه سلسيوس و حجم مخزن  70ليتر بر دقيقه، دماي اوليه سيال داخل مخزن  6دبي سيال ورودي  5و  4همانند شكل هاي 

   متر مكعب است. 01715/0
  

  
  

  : دماي سيال داخل مخزن براي لوله هاي عمودي6شكل 
  

  
  : دماي سيال داخل مخزن براي لوله هاي افقي7شكل 
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مشخص مي گردد كه دماي سيال داخل مخزن با افزايش زمان كاهش يافته است كه البته  7و  6با مشاهده شكل هاي 
سطح جانبي بزرگتر و  داشتني با طول بيشتر به دليل ياهوله لامري بديهي است. همچنين در اين شكل ها مشخص است كه 

  دماي سيال داخل مخزن را بيشتر كاهش داده اند.انتقال حرارت بيشتر 
استفاده شده است. در  17نسخه  SPSSاز نرم افزار اماري جهت ارائه رابطه اي براي محاسبه دماي سيال داخل مخزن 

نتايج  براي يافتن ارتباط معني دار بين متغير هاي مختلف استفاده شده است. ANOVAآماري  آزمون هاياين نرم افزار از 
حاصل از آزمون هاي آماري نشان مي دهد كه دماي سيال مخزن در هر لحظه داراي ارتباط معني داري با دماي سيال 

ا استفاده از منحني خوراني قطر داخلي لوله مورد استفاده، مي باشد. بنابراين بخروجي، دبي جرم ورودي، طول كلي لوله و 
دماي  7در ابتدا با استفاده از رابطه  براي محاسبه دماي سيال داخل مخزن استفاده شده است. 11-7عددي روابط داده هاي 

بي بعد مورد نظر تعريف مي گردد. شايان ذكر است كه تحليل هاي آماري ارتباطي بين دماي سيال در ورودي لوله و دماي 
زيرا دماي سيال در ورودي لوله براي تمامي نمونه ها عددي ثابت بوده است، اما به دليل  ،ئه ندادندامخزن ارلحظه اي سيال 

  از اين متغير نيز در رابطه ها استفاده شده است. ،همگن سازي ابعاد روابط بيان شده

  )7( 

  وله هاي مارپيچ عمودي و افقي تعريف مي شوند.اعداد بي بعد مورد نظر براي ل 9و  8سپس با استفاده از روابط 

  )8( 

  )9( 

  به دست آمده اند. 8و  7براي محاسبه دماي بي بعد بر حسب اعداد بي بعد ارائه شده در روابط  11و  10در نهايت روابط 

  )10(  

  )11( 

ه دسات آمده از آزمايش ها را در كنار رابطه بدست آمده از داده هاي عددي براي لوله هاي دماهاي ب 9و  8شكل هاي 
همانگونه كه از شكل هاي موجود پيداست داده هاي تجربي با داده هاي عددي به دست آمده عمودي و افقي نشان مي دهد. 
  داراي همخواني مطلوبي هستند.
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  ييرات عدد بي بعد براي لوله هاي عمودي: تغييرات دماي بي بعد بر حسب تغ8شكل 

  

  
  : تغييرات دماي بي بعد بر حسب تغييرات عدد بي بعد براي لوله هاي افقي9شكل 

  
كويل مورد اگر نسبت طول به قطر با مقايسه روابط ارائه شده براي لوله هاي افقي و عمودي مشخص مي گردد كه 

تفاده از لوله هاي افقي سبب توليد دماي بي بعد باشد در اينصورت اس 55/90كوچكتر از لوله مارپيچ استفاده براي ساخت 
بيشتري شده كه به معناي تغييرات دمايي بيشتر مخزن است. ولي اگر نسبت طول به قطر كويل مورد استفاده بيش از اين 

  مقدار باشد در صورت استفاده از لوله هاي عمودي افزايش دماي بيشتري خواهيم داشت.
  

  ه گيري و جمع بندي  . نتيج5
در مطالعه حاضر، انتقال حرارت جابجايي آزاد ناپايا از سطح بيروني لوله هاي مارپيچ مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه هم 

با اندازه گيري دماي متوسط سيال مخزن، دماي ورودي سيال به داخل لوله بصورت عددي و هم بصورت تجربي انجام يافته و 
نتايج به دست امده نشان مي دهد  سيال، تالش شده است تا رابطه اي براي محاسبه دماي بي بعد ارائه گردد. و دماي خروجي
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كه با گذشت زمان دماي سيال خروجي از لوله و دماي سيال داخل مخزن كاهش مي يابد. از ديگر نتايج مهم اين مطالعه مي 
    سيال داخل مخزن اشاره نمود. توان به موثر بودن هندسه لوله مارپيچ در محاسبه دماي

  
  فهرست عالئم  . 5

Cps ،گرماي ويژه سيال داخل مخزنkjkg-1K-1 
Cpc لوله مارپيچگرماي ويژه سيال داخل،kjkg-1K-1 

d ،قطر لوله مارپيچm 

D ،قطر منحني مارپيچ m  

L ،طول كلي لوله مارپيچm 

kgs-1دبي جرمي سيال داخل لوله،  

P ،گام منحني مارپيچm 

T ،دماي لحظه اي سيال داخل مخزن K 

T0 سيال داخل مخزن،اوليهدماي K 
Tin سيال در ورودي لوله مارپيچدماي، K 

Tout در خروجي لوله مارپيچدماي سيال، K 
t ،زمانs 

V حجم مخزن،m3 
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