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چکیده
بویلرها به عنوان یکی از مصرفکنندههای عمده انرژی در ساختمان میباشند .به
همین دلیل ،افزایش راندمان این دستگاه و بهبود عملکرد آن ،گام مؤثری در رفع
مشکالت موجود در مصرف انرژی ساختمان و کاهش اتالف انرژی است .با توجه
به محدودیت منابع انرژیهای فسیلی و افزایش روزافزون هزینه حاملهای انرژی در
دنیا  ،تولیدکنندگان این تجهیزات همواره در جهت بهبود کارکرد و بهرهگیری از
تجهیزات کنترلی مناسب کوشیدهاند .هدف انجام مطالعه حاضر ،افزایش راندمان
بازیابی حرارتی انرژی بخار آب موجود درگازهای حاصل از احتراق در دیگ چگالشی
پوسته و لوله مواج میباشد .دیگ چگالشی مورد نظر برای بازیابی حرارتی ،مبدل
حرارتی پوسته و لوله مواج میباشد که فرآیند بازیابی حرارتی توسط کد تجاری ،CFD
 ANSYS FLUENT 18.2بهصورت عددی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته
است .در این مطالعه ،تأثیر آرایش قرارگیری متفاوت لولهها در داخل پوسته دیگ
چگالشی بهصورت عددی مورد تحلیل قرار گرفته است .حل عددی با نتایج
آزمایشگاهی صحتسنجی شده است و مطابق نتایج بهدست آمده ،ماکزیمم خطای
مشاهده شده بین نتایج بهدست آمده 6/9 ،و  8/9%میباشد که نشان میدهد
شبیهسازی عددی حاضر از دقت کافی برخوردار است .همچنین ،تعداد  10لوله با سه
آرایش متفاوت در داخل پوسته قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد که مدل با آرایش
قرارگیری نامنظم و غیرخطی لولهها دارای انتقال حرارت گرمای نهان بهتری نسبت
به دو مدل دیگر میباشد.
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 .1مقدمه
برای گرم و یا پیشگرم کردن خود سیستم یا محیط دیگری استفاده میکنند و بدین ترتیب انرژی در
حال تلف شدن را به انرژی مفید برای سیستم تبدیل میکنند .برای سیستمهای حرارتی معموال از
سوختهای فسیلی به عنوان منبع حرارتی استفاده میشود که بخشی از تلفات از طریق گازهای حاصل
از احتراق تلف میشود .از آنجا که در بسیاری از فرآیندها  ،اتالف انرژی حرارتی ناشی از خروج گازهای
داغ ،امری اجتنابناپذیر است ،راندمان انرژی فرآیند را میتوان از طریق بازیافت حرارت از جریان گازهای
خروجی از دودکش ،افزایش داد .در مسائل مربوط به بازیافت انرژی از دودکش ،چند پارامتر بسیار مهم
می باشند .از جمله این پارامترها دبی جرمی ،دما و ترکیب محصوالت احتراق دودکش است .بنابراین
میزان بازیافت انرژی نیز قابل محاسبه است .به عبارتی با استفاده از مبدلهای حرارتی و یا اکونومایزرها
می توان آن مقدار انرژی محاسبه شده را بازیافت نمود .با بازیافت حرارت از دودکش ،دمای توده گاز تا
مقدار مشخصی پایین آمده و از دودکش خارج میشود.
استفاده از دیگهای چگالشی اخیرا د ر صنعت مطرح گردیده است .این نوع از دیگها عمالً باید
انرژی بخار آب تولید شده از احتراق را جذب کنند ،اما باتوجه به دمای آب برگشتی دراین پکیجها که
باالتر از  55درجه سانتیگراد میباشد به هیچ عنوان شانس کندانس وجود ندارد .چون دمای آب گرم
برگشتی که به عنوان سیال عامل خنککننده محصوالت احتراق و گرم شونده باالتر از نقطه شبنم
بخارآب تولیدی حاصل از احتراق است ،نمی تواند بخار آب تولیدی را خنک کند تا به نقطه شبنم برسد.
درصورتی که روشی که در این پروژه دراین سیستمها انتخاب شده است ،عامل سردکنندهی محصوالت
احتراق ،هوای احتراق مشعل میباشد .با پیشگرمکردن هوای احتراق عالوه بر بازگشت انرژی ،ایجاد
شرایط کندانس و نهایتاً عالوه بر افزایش راندمان به طورمستقیم ،غیرمستقیم نیز باعث افزایش راندمان
مجموعه خواهد شد .چرا که درصورت پیشگرمکردن هوای احتراق ،راندمان احتراق بهتر خواهد شد
(در واکنشهای شیمیایی شانس انجام واکنش با افزایش دما بیشتر خواهد شدکه واکنش احتراق نیز نوعی
واکنش شیمیایی می باشد) .با توجه به این که دمای هوا خصوصا در زمستان زیر نقطه شبنم محصوالت
میباشد ،شانس کندانس بخار محصوالت احتراق بیشتر خواهد بود.
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در دیگهای غیرچگالشی که در آن با استفاده از سوختهای فسیلی (کازشهری ،گازمایع )...تأمین
حرارتی صورت میگیرد ،پدیده احتراق و آزادسازی انرژی موجب باالرفتن دمای محصوالت احتراق
دیاکسیدکربن ،ازت و بخارآب میباشد ،گرما را بهطور غیرمستقیم به سیال عامل مانند آب داخل دیگ
آب گرم گرمایشی منتقل میکند .بخارآب موجود در محصوالت احتراق ،همراه با سایر محصوالت احتراق
از دودکش خارج می شود .از آن جا که دمای محصوالت احتراق در این نقطه (دودکش) باالتر از نقطه
شبنم بخارآب داخل محصوالت احتراق میباشد ،بنابراین بخارآب تولید شده بهصورت مایع نخواهد شد.
درصورتی که در دیگهای چگالشی ،دمای محصوالت احتراق به پایینتر از نقطهی شبنم بخارآب
محصوالت احتراق رسیده است بنابراین این بخارآب بهصورت شبنم درآمده و کندانس میشود .درواقع
گرمای نهان تبخیر که در بخارآب وجود دارد ،به وسیلهی دیگهای چگالشی جذب آب داخل دیگ یا
سیستم گرمایشی میشود .مقدار انرژی تلف شده که ازطریق بخارآب محصوالت احتراق از دودکش خارج
میشود (گرمای نهان بخار) به نوع سوخت وابسته است ولی به عنوان نمونه برای گاز طبیعی میتواند تا
 ٪12برسد.
در دیگهای چگالشی ،حرارت تلف شده توسط خروج گازهای داغ جذب میشود و بخار آب تولیدی
با از دست دادن گرمای نهان تبخیر کندانس شده و به آب مایع تبدیل میشود .این گرمای نهان نیز به
آب داده میشود که این عمل میتواند بسته به نوع سوخت و میزان بخارآب تولیدی میتواند بازدهی را
تا  %12باال ببرد .بازدهی فرایندهای کندانس بستگی به دمای آب برگشتی به دیگ دارد .تفاوت بین
دیگهای چگالشی و غیر چگالشی در جنس به کار رفته در انتهای مبدل (درناحیهای که چگالش صورت
میگیرد) خواهد بود .که در دیگهای چگالشی باید از جنسهای مقاوم درمقابل اسید باشند چرا که امکان
تولید اسید یا باالبودن  phآب کندانس تا  ph=5وجود دارد .درضمن برای نصب این دیگها نیز باید
تدابیری انجام شود تا آب کندانس شده به فاضالب انتقال یابد .شیفوآراور 1و همکاران ( )2009در مقاله
خود از انرژی بازیافت شده برای پیشگرمکردن آب ورودی به بویلر استفاده میکند .هدف ازنصب این
نوع سیستم بازیافت حرارت گازدودکش ،افزایش راندمان بویلر بوده که باعث کاهش هزینه تولید میشود.
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چن 1و همکاران ( )2012به بررسی تکنولوژیهای مورد نیاز برای بهرهبرداری از حرارت قابل توجه
موجود در سیستم چگالشی گازهای دودکش در بویلرهای چگالشی صنعتی پرداختند .از آنجایی که
بویلرهای چگالشی (از لحاظ اقتصادی و فنی) در یک سیستم حرارتی با مقیاس بزرگ ( 40مگاوات) را
انجام دادهاند .مطالعه آنها نشان داد که با بازیافت حرارت نهان بخار آب موجود در جریان گازهای دودکش
در بویلرهای چگالشی ،کل سیستم گرمایشی میتواند به راندمانی بسیار باالتر از دیگهای معمولی دست
یابد .عالوه بر بازیافت حرارت اتالفی ،بویلرهای چگالشی میتوانند برای کاهش انتشار آلودگی بهخصوص
در حذف ذرات نیز بهینه شوند .آنها دو پارامتر خوردگی و دمای آب برگشتی را از موانع فنی برای استفاده
از بویلرهای چگالشی بیان کرده و به مطالعه برخی از مواد مانند فوالد کربن و فوالد ضدزنگ برای
افزایش مقاومت در مقابل خوردگی پرداختند.
جونز )2014( 2در مقاله ی خود به بررسی اساس و اصول طراحی سیستمهای دارای بویلرچگالنده
پرداختند .این مقاله اصول اساسی را برای طراحی یک سیستم گرمایشی با استفاده از دیگهای چگالنده
ارائه میدهد و همچنین اصول طراحی برای رسانش گرما به سطح انتخاب کویل ،انتخاب دیگهای بخار،
دیگهای کم حجم در مقابل دیگهای بزرگتر ،طراحی سیستم لوله کشی ،انتخاب پمپ و کنترل استفاده
از مخازن بافر و کنترل بویلر اشاره دارد و شرح مفصلی ازهریک ازطراحیهای نامبرده شده را همراه با
توصیه هایی درمورد چگونگی دستیابی به آن ارائه میدهد.
آنتونسکو و استانسکو )201۷( 3به مدلسازی عددی و محاسباتی یک بویلر مجهز به مجموعهای از
لولههای فیندار و مجموعهای از لولههای صاف پرداختند .نتایج حاصل از محاسبات آنها از طریق مقایسه
با نتایج تستهای آزمایشگاهی که در یک البراتوار معتبر بر روی مدل ساخته شده از بویلر مورد مطالعه
انجام شده ،صحتسنجی شده است .مدلسازی بر روی یک مبدل حرارتی با لولههایی مجهز شده به
فینهای آلومینیومی (بخشی از بویلر چگالشی) در البراتوار انجام شده است .مدلسازی هندسی به گونهای
میباشد که مبدل حرارتی را به چندین ناحیه مختلف که با پارامترهایی چون سرعت جریان گاز همگن،

1. Chen
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هندسه جریان و پارامترهای انتقال حرارت مشخص میشوند ،تقسیم نموده است .در نهایت بین دادههای
اندازهگیری شده و دادههای حاصل از محاسبات انجام شده ارتباط خوبی مشاهده شده و محدوده خطا
کماکلی و ترهان )2016( 1به بررسی تأثیر بازیافت حرارت از گازهای خروجی از دودکش بویلرهای
تعبیه شده در یک دانشگاه ،بر روی میزان صرفهجویی در مصرف سوخت پرداختند .آنها سناریوها و
روشهای مختلف بازیافت حرارت را بررسی کرده و در هر سناریو از واحدهای مختلف بازیافت حرارت
شامل مبدلهای حرارتی چون کندانسور گاز دودکش ،اکونومایزر و یا پیشگرمکن هوا بهصورت تئوری
استفاده کردند .حرارت بازیافت شده در این مطالعه در سناریوی اول برای پیشگرمکردن هوای احتراق،
در سناریوی دوم برای تأمین هوای گرم در سیستم گرمایش ساختمان ودر سناریوی سوم برای تأمین آب
گرم مصرفی ساختما ن مورد استفاده قرار گرفته است .در شکل زیر دیاگرام استفاده از سه سناریو نشان
داده شده است.
از سوی دیگر آنها دادههای تجربی و واقعی را از مجموعه مورد نظر در اختیار داشتند .تحلیل انرژی
جریان طبیعی گازهای حاصل از احتراق دودکشها و تحلیل اقتصادی واحدهای بازیافت حرارت مورد
مطالعه برای تعیین بازگشت سرمایه توسط آنها انجام شده است .طبق نتایج حاصل از محاسبات16 ،درصد
از انرژی ورودی به بویلر معادل  663هزار دالر در سال از طریق دودکشها تلف میشود که با استفاده از
واحدهای مختلف بازیافت حرارت ،میتوان مصرف سوخت بویلرها را به شدت کاهش داد و موجب افزایش
راندمان شد .نتیجه بررسی و مطالعات انجام شده در این مطالعه گویای این امر بوده است که میزان
صرفهجویی سوخت در سناریوی اول ،دوم و سوم به ترتیب برابر با  3/85 ،1/3و  5/9درصد بوده که به
ترتیب موجب بازگشت سرمایه به مقدار  49هزار دالر در  5ماه زمستان 144 ،هزار دالر در 4ماه زمستان
و  220هزار دالر در  4ماه زمستان خواهد شد.
میزان انرژی هدررفته بهواسطه حرارت نهان بسیار باالتر از حرارت محسوس است .همین امر موجب
شد تا روشهای سنتی بازیافت حرارت که به دنبال بازیافت حرارت محسوس بودند ،کنار گذاشته شود و
امروزه تمامی مطالعات به سمتی رفتهاند تا راهکارهای جدیدی برای بازیافت حرارت نهان خروجی از گاز

1. Comakli, and Terhan
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برای انتقال حرارت محسوس و کل و نیز راندمان حرارتی حدود یک درصد میباشد.

88

دوره  ،23شماره  ،1بهار  / 1399نشریه علمی (فصلنامه) انرژی ایران

دودکشها را ارائه دهند .یکی از راهکارهای مهم در این زمینه ،بویلرهای چگالشی میباشند .بویلرهای
چگالشی با بازیافت حرارت نهان عبوری از گاز دودکش ،توانستهاند راندمان حرارتی بویلرها را  10تا 12
طبق مطالعهای که بلدی 1و همکاران ( )201۷در یک مورد خاص انجام دادند ،تفاوت راندمان
بویلرهای چگالشی و بویلرهای غیرچگالشی را ارائه دادند .نتایج نشان میدهد که راندمان بویلرهای
حرارتی غیرچگالشی حداکثر  8۷درصد میباشند اما در بویلرهای چگالشی این راندمان به محدوده
99درصد نیز نزدیک شده است .همچنین مطالعه مشابهی توسط سین و کلیور )2013( 2ارائه شده است
که همگی تأییدکننده بهبود راندمان در بویلرهای چگالشی میباشند .ساتیاوادا و بلدی )2018( 3نیز در
مطالعه خود پیرامون مبدلهای حرارتی چگالشی به نتایج مشابهی دست یافتند.
رازکا و وجس )2014( 4روشهای ترمودینامیکی را برای محاسبات مبدلهای چگالشی برای حرارت
تلف شده 5مورد بررسی قرار دادند .آنها از روشهای مختلف برای بررسی سطح انتقال حرارت مبدل
حرارتی در دو بخش همراه با چگالش بخار و بدون انجام چگالش بخار در گازهای خروجی از دودکش
پرداختهاند .هرچند هدف اصلی این مطالعه مقایسه روشهای بکارگرفته شده و صحتسنجی با روش
آزمایشگاهی بوده است اما نتیجه مهم آن کاهش  33درصدی سطح انتقال حرارت بهواسطه وجود بخش
همراه با چگالش مبدل برای هدفی مشخص بوده است.
ترهان و کماکلی )2016( 6پدیده چگالش بخار آب موجود در گازهای حاصل از احتراق را برای
بازیابی حرارت نهان در دودکش یک بویلر صنعتی مورد بررسی قرار دادند .هدف آنها طراحی تئوری یک
واحد بازیافت حرارت و تحلیل اقتصادی آن بوده است .آنها در طراحیهای خود از روش اختالف محدود
یکبعدی و معادالت بقای جرم و انرژی استفاده کرده و محاسبات خود را با برنامههای کامپیوتری انجام
دادند .طبق نتایج حاصل شده از محاسبات ،آنها یک واحد چگالشی با سطح مقطع  80متر مربع متشکل
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از  316لوله فوالدی ضدزنگ را در فاصله مشخصی از بویلر طراحی کردند که توانسته بود اتالف حرارت
از بویلر را  16درصد کاهش دهد و موجب صرفهجویی  10درصدی در مصرف سوخت شود.
تفاوت که آنها بر روی یکی از مهمترین چالشهای این بویلرها یعنی مسئله خوردگی در مبدل
کندانسکننده پرداختند و با انتخاب جنس پلیمر برای مبدل حرارتی توانستند مبدل مورد نظر را طراحی
کنند .از آنجایی که یکی از معایب مواد پلیمری ضریب انتقال حرارت پایینتر آن میباشد ،آنها در این
مقاله بر روی محاسبه هدایت گرمایی مبدل حرارتی تمرکز کردند و با استفاده از شبیهسازیی عددی به
طرحی مناسب دست یافتند .دونوع مبدل در طراحی اولیه این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.
هوانگ 2و همکاران ( )2010نیز برای مقابله با پدیده خوردگی که در اثر کندانس بخار آب اسیدی
موجود در گازهای دودکش و برخورد آنها با مبدل حرارتی ایجاد میشود ،به طراحی یک مبدل حرارتی
چگالشی از جنس تیتانیوم که دارای مقاومت خوردگی بسیار عالی میباشد ،پرداختند .آنها مبدل حرارتی
تیتانیومی مورد نظر را با چیدمانهای مختلفی از لولههای داخلی مبدل انجام داده و مسئله مورد نظر را
بهصورت پارامتری و آزمایشگاهی بررسی کردند .نتایج آزمایشگاهی و پارامتریک آنها نشان از موفقیت
باالیی در طراحی این مبدل حرارتی دارد .نتایج نشان میدهد که بسته به چیدمان لولههای داخلی ،راندمان
حرارتی نسبت به زمانیکه بازیافت حرارتی بدون بازیافت حرارت نهان انجام میشود (بویلرهای
غیرجگالشی) حدودا  10درصد افزایش یافته است و در بهترین حالت راندمان حرارتی بویلر چگالشی
طراحی شده توسط آنها به بیش از  93درصد رسیده است.
ژیونگ 3و همکاران ( )201۷در تالش دیگری در زمینه مقابله با خوردگی در مبدلهای حرارتی
چگالشی ،به طراحی یک مبدل حرارتی چگالشی از جنس پالستیک فلورین 4پرداختند .آنها توانستند با
ساخت مبدل حرارتی در مقیاس آزمایشگاهی ،5به بررسی رفتار حرارتی آن بپردازند .هرچند آنها توانستند
فقط به راندمان حرارتی  85درصد دست یابند که در صنعت برای این نوع از مبدلها راندمان باالیی
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محسوب نمی شود ،اما توانستند بر مشکالت ناشی از خوردگی که در مبدلهای حرارتی چگالشی فلزی
وجود دارد غلبه کنند .در ضمن آنها توانستند مقدار بازیافت حرارت نهان را به  80درصد کل بازیافت
کائو و یو )201۷( 1قدم را فراتر گذاشتند و با طراحی یک مبدل حرارتی مجهز به دیواره دارای فین،
میزان بهبود انتقال حرارت در مبدل چگالشی بهواسطه ایجاد فین را مورد بررسی قرار دادند .مواد اصلی
تشکیلدهنده مبدل حرارتی طراحی شده آنها سیلیسیوم و آلومینیوم به ترتیب با ترکیب  8۷/2و 11/۷
درصد میباشند .نقطه ورود و خروج گازهای حاصل از احتراق بویلر و نیز محل ورود و خروج آب
خنککننده ،به همراه ترتیب و الگوی فینها به خوبی در این شکل دیده میشود .آنها برای صحتسنجی
شبیهسازیهای خود از نتایج آزمایشگاهی استفاده کردهاند .شبیهسازی و آزمایشات انجام شده توسط
وکسیو و همکارش برای دو شرایط محیطی زمستان و تابستان انجام شده است .تراکم بیشتر فینها در
بخش انتهایی جریان گازهای حاصل از احتراق موجب افزایش سرعت گازها شده که همین امر میزان
انتقال حرارت را افزایش میدهد .سطح مقطع دایرهای برای فینها ،موجب افزایش مقاومت جریان و
کاهش زمان تماس مؤثر جریان گاز با فینها میشود که با بهینه کردن مقطع آن ،سطح مقطع مؤثر
۷/6درصد و ضریب انتقال حرارت به اندازه  12/1درصد افزایش مییابد.
وانگ 2و همکاران ( )2013نیز در مطالعه و بررسی نوع مبدلهای حرارتی چگالشی ،به بررسی مسیر
جریان گازهای حاصل از احتراق در لولههایی فیندار پرداخته و حالتهای مختلفی را باهم مقایسه کردهاند.
نتایج نشان داد که هرچه بر تعداد فینها افزوده میگردد دمای گازها کاهش بیشتری داشته و انتقال
حرارت نهان بیشتری به سیال خنککننده انتقال مییابد .یانگانگ و همکاران ابتدا به بررسی بر روی
سطح مقطعهای مختلف پرداختند سپس میزان افزایش انتقال حرارت با ایجاد فین و افزایش تعداد آن را
مورد بررسی قرار دادند.
لین 3و همکاران ( ،)2013یک مبدل حرارتی چگالشی را که از دستهلولههایی غشایی تشکیل شده
است طراحی کرده و بهصورت عددی مورد بررسی قرار داده و در نهایت با نتایج آزمایشگاهی مقایسه
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کردند .ویژگی اصلی این مبدل حرارتی در این است که دیواره لولههای داخلی مبدل حرارتی از مواد
متخلخل تشکیل شده است و توانایی جمعآوری آبهای حاصل از کندانس در گازهای خروجی از دودکش
را برای عدد ناسلت محلی پیشنهاد دادند که در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی دارای دقت باالیی میباشد.
شی 1و همکاران ( ، )201۷به بررسی پارامتری و آزمایشگاهی یک مبدل حرارتی چگالشی از نوع
پوستهلولهای پرداختند .آنها آزمایشات خود را با هوای ورودی به فرایند احتراق با درصدهای متفاوت
رطوبت بررسی کردند و دریافتند که هرچه سهم وزنی یا غلظت بخار آب در هوا بیشتر باشد ،ضریب انتقال
حرارت جابهجایی در مبدل حرارتی چگالشی بیشتر میشود .آنها در نهایت در مطالعه خود رابطهای را برای
محاسبه ضریب انتقال حرارت جابهجایی پیشنهاد دادند که در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی از دقت باالیی
برخوردار بوده است.
ژانگ 2و همکاران ( )2018به طراحی و بهینهسازی یک مبدل حرارتی دما باال برای بازیافت حرارت
از گازهای خروجی یک دودکش با استفاده از فناوری افزایش هیبریدی 3پرداخته و نتایج حاصل شده را
با دادههای آزمایشگاهی صحتسنجی کردند .سیستمی که آنها مورد بررسی قرار دادند مربوط به صنعت
نورد فوالد بوده است .مبدل حرارتی دما باال در مسیر جریان گازهای خروجی از محفظه احتراق نصب
شده و به عنوان محیطی برای تبادل حرارت بین هوای داخل و گازهای بیرون میباشند .هوای ورودی
به محفظه احتراق در مبدل حرارتی پیشگرم شده و سپس برای ترکیب با سوخت جهت ایجاد احتراق
وارد محفظه احتراق میشود .آنها مطالعه خود را برای بررسی مقدار انتقال حرارت و افت فشار بر روی
چهار مبدل حرارتی که دارای لولههای بهبودیافته مختلف در سمت هوا میباشند انجام دادند .در مقایسه
نتایج حاصل از مطالعه مورد نظر با نتایج آزمایشگاهی تطابق قابل قبولی مالحظه میشود.
ماچاکوا 4و همکاران ( )2018به شبیهسازی عددی و نیز بررسی آزمایشگاهی بازیافت حرارت از
گازهای حاصل از احتراق در دودکش با استفاده از مبدل حرارتی چگالشی پرداختند .آنها شبیهسازی خود
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را با استفاده از دو مدل ریاضی مختلف انجام دادند .مدل اول یک مدل ایستاده یک بعدی بر اساس معادله
کالبرن  -هاگن 1میباشد .مدل دوم یک مدل سهبعدی چندفازی بر اساس معادله اویلر برای مدلسازی
توجهی بر گازهای دودکش و دمای آب در خروجی مبدل حرارتی دارد .نتایج حاصل از شبیهسازی و
آزمایشگاهی در این مطالعه نشان میدهد که میانگین دمایی در خروجی مبدل حرارتی با وجود چگالش
کمتر از میانگین دمایی بدون چگالش میباشد.
تاکار 2و همکاران ( )2018به طراحی یک مبدل حرارتی برای بازیافت حرارت از گازهای خروجی از
دودکش موتورهای دیزل پرداختند .آنها آزمایشهای خود را با نصب مبدل حرارتی در داخل دودکش
انجام داده و نتایج حاصل را با حالت بدون مبدل حرارتی مقایسه کرده و متوجه بهبود راندمان موتور دیزل
با وجود بازیافت حرارت و پیشگرمکردن هوای ورودی به موتور شدند .این بهبود در بارگذاری  100درصد
موتور به مقدار ماکزیمم خود میرسد.
در این مطالعه تأثیر آرایش قرارگیری متفاوت لولهها در داخل پوسته دیگ چگالشی و همچنین تأثیر
تعداد لولهها در آرایش قرارگیری یکسان بهصورت عددی مورد تحلیل قرار گرفته است .سه آرایش متفاوت
قرارگیری لولههای مواج در داخل پوسته مورد بررسی فرار گرفته است .شبیهسازیهای عددی توسط نرم
افزار تجاری  ANSYS FLUENT 18.2انجام گرفته است.

 .2مبانی نظری و معادالت حاکم (فلوئنت))2017( 3
 .1-2قانون بقای جرم
()1

)𝑤𝜌(𝜕 )𝑣𝜌(𝜕 )𝑢𝜌(𝜕 𝜌𝜕
+
+
+
=0
𝑡𝜕
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑧𝜕

که در آن  v ،uو  wمؤلفههای بردار سرعت در جهات  y ،xو  zمیباشند.
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 .2-2معادالت بقای ممنتوم
𝜕
𝑉𝜌( ⃗ ) + 𝛻⃗ .
𝑉⃗
𝑗𝑖𝜎 ⃗ ) = 𝜌𝑔 + 𝛻⃗ .
𝑉𝜌(
𝑡𝜕

()2

()3
()4
()5

𝑥𝑦𝜏𝜕
)𝐷(𝑢2 ⁄2
𝑃𝜕
𝑥𝑥𝜏𝜕
𝑥𝑧𝜏𝜕
𝑢= −
𝑢+
𝑢+
𝑢+
𝑥𝑓𝑢𝜌 +
𝑡𝐷
𝑥𝜕
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑧𝜕
𝑦𝑥𝜏𝜕
𝑦𝑦𝜏𝜕
𝑦𝑧𝜏𝜕
)𝐷(𝑣 2 ⁄2
𝑃𝜕
𝜌
𝑣= −
𝑣+
𝑣+
𝑣+
𝑦𝑓𝑣𝜌 +
𝑡𝐷
𝑦𝜕
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑧𝜕
𝑧𝑦𝜏𝜕
)𝐷(𝑤 2 ⁄2
𝑃𝜕
𝑧𝑥𝜏𝜕
𝑧𝑧𝜏𝜕
𝜌
𝑤= −
𝑤+
𝑤+
𝑤+
𝑧𝑓𝑤𝜌 +
𝑡𝐷
𝑧𝜕
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑧𝜕

 .4-2معادالت انتقال گونه

𝜌

1

زمانیکه قصد حل معادالت بقا برای گونههای شیمیایی را دارید ،نرمافزار انسیس فلوئنت کسر جرمی
محلی هر گونه ( 𝑖𝑌 ) را از طریق حل معادله انتقال حرارت برای گونه iام پیشبینی میکند .فرم کلی
معادله بقا بهصورت زیر میباشد.
()6

𝜕
𝑖𝑆 (𝜌𝑌𝑖 ) + ∇. (𝜌𝑣𝑌𝑖 ) = −∇. 𝐽𝑖 + 𝑅𝑖 +
𝑡𝜕

در این معادله 𝑅𝑖 ،نرخ تولید گونه  iاز طریق واکنش شیمیایی (در ادامه همین بخش توضیح داده خواهد
شد) و 𝑖𝑆 نرخ ایجاد 2اضافه شده توسط فاز پراکنده به عالوه هر منبع تعریف شده توسط کاربر میباشد.
یک معادله با چنین فرمی برای  N-1گونه حل خواهد شد که  Nتعداد کل فاز مایع گونههای شیمیایی
حاضر در سیستم می باشد .به دلیل اینکه باید یک واحد به کسر جرمی گونه اضافه گردد ،کسر جرمی
Nام ،حاصل یک منهای مجموع  N-1کسرهای جرمی حل شده میباشد .برای حداقل شدن خطای
عددی ،گونه Nام باید به عنوان گونهای با بزرگترین کسر جرمی کلی انتخاب گردد مانند گاز نیتروژن
(  )𝑁2زمانی که اکسیدکننده هوا میباشد.

1. Species Transport Equations
2. Rate of creation
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 .5-2معادله دوفازی VOF

بهمنظور مدلسازی دوفازی آب-هوا ،از مدل دوفازی  1 VOFبرای در نظر گرفتن صطح اشتراك
و ترمهای بین فازی بهصورت معادله( )۷میباشد:
()۷

) 𝑖𝜌 𝑖𝐹(𝜕
+ ∇(𝐹𝑖 𝜌𝑖 𝜐𝑖 ) = 0
𝑡𝜕

کسر حجمی برای فاز اولیه که در این مسئله هوا میباشد ،بدین صورت بهدست میآید:
𝑛

()8

∑ 𝐹𝑖 = 1
𝑖=1

 .3روش تحقیق
در مطالعه حاضر شبیه سازی عددی فرآیند انتقال حرارت نهان توسط نرم افزار تجاری

ANSYS

 FLUENT 18.2انجام شده است .در این نرم افزار برای شبیهسازی گونههای مختلف گاز مورد استفاده
برای بازیابی حرارتی از مدل انتقال گونه 2و برای شبیهسازی عددی جریان دوفازی از مدل  VOFاستفاده
شده است .رسم هندسههای مورد بررسی ،شبکهبندی و تحلیل  CFDتوسط نرم افزار

ANSYS

 FLUENT 18.2انجام شده است.

 .4توصیف هندسه مدلهای مورد بررسی
در مطالعه انجام گرفته به بررسی تأثیر آرایش متفاوت لولهها در پوسته در کندانسور چگالشی پوسته و
لوله مواج پرداخته شده است .در این مطالعه سه مدل مورد بررسی قرار گرفتهاند که به نام مدلهای اول،
دوم و سوم در این مطالعه شناحته میشوند .شماتیک سهبعدی مدلهای مورد بررسی در این قسمت در
شکل( )1نشان داده شده است.

1. Volume of Fluid
2. Species Transport Equations
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مدل دوم

مدل سوم
شکل  .1شماتیک 3بعدی همراه با محل ورودیها و خروجیهای مدلهای اول ،دوم ،و سوم

 .5نتایج اجرای مدل
 .1-5صحت سنجی
به منظور صحتسنجی شبیهسازی مبدل حرارتی چگالشی ،نتایج مطالعه عددی حاضر با نتایج مطالعه
ماچاکوا 1و همکاران ( )2018مورد قیاس قرار گرفته است .در مطالعه مرجع ،بهطور کلی  5مرحله تست
انجام گرفته است که در این مراحل ،درصد جرمی گازهای حاصل از احتراق و آب خنککننده متفاوت
میباشد که در جدول( )1آورده شده است.

1. Machackova
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جدول  .1پارامترهای ورودی گازهای حاصل از احتراق و آب خنک کننده برای انتقال حرارت همراه با چگالش

𝟐𝑶𝑪𝒀

0/080

0/083

0/087

0/087

0/09

𝟐𝑵𝒀

0/601

0/625

0/651

0/657

0/68

𝑶 𝟐𝑯𝒀

0/319

0/292

0/262

0/256

0/23

)𝒔𝒒𝒎_𝒔𝒑𝒎_𝒊𝒏 (𝒌𝒈⁄

0/118

0/118

0/119

0/121

0/123

)℃( 𝒏𝒊_𝒈𝑻

75

73

71

70

68

)𝒔𝒒𝒎𝒘_𝒊𝒏 (𝒌𝒈⁄

0/411

0/407

0/379

0/379

0/393

)℃( 𝒏𝒊_𝒘𝑻

18/5

21/5

20/5

18/5

18/5

مأخذ :یافتههای پژوهش

مبدل چگالشی مورد بررسی مطابق مقاله مرجع بهصورت یک مبدل کویل و پوسته میباشد که در
لوله ها آب خنک کننده و در مخزن گازهای حاصل از احتراق به عنوان خنک شونده قرار دارد .سرعت
سمت آب و گازهای حاصل از احتراق به ترتیب  1/6و  5متر بر ثانیه و دمای سیالها به ترتیب  290Kو
 360Kمیباشد .گازهای حاصل از احتراق از ) (CO2, H2O, N2, O2تشکیل شده است .شماتیک مبدل
حرارتی مورد بررسی همراه با شبکهبندی ایجاد شده در شکل( )2نشان داده شده است.

(ب)

(الف)

شکل  .2الف) شماتیک مبدل حرارتی مورد استفاده برای صحتسنجی
(ب) شبکهبندی ایجاد شده در هندسه مورد بررسی
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9۷

نتایج مطالعه عددی حاضر در شکل( )3با نتایج مطالعهی ماچاکوا و همکاران ( )2018مورد قیاس
قرار گرفته است .همانطور که مشاهده می شود ،روند کاهش دما با افزایش مراحل تست مشابه نتایج
میباشد که نشان میدهد شبیهسازی عددی حاضر از دقت کافی برخوردار است.

شکل  .3مقایسه نتایج عددی بهدست آمده از مطالعه عددی حاضر با نتایج ماچاکوا و همکاران ()2018

 .2-5استقالل از شبکه
برای بررسی استقالل از شبکه مطالعه عددی حاضر ،چهار نوع شبکهبندی متفاوت با تعداد سلولهای مختلف
در نظر گرفته شده است .تعداد شبکههای مورد بررسی  3165349 ،1264369 ،835145و  523588۷میباشد.
شبیهسازی عددی برای این چهار شبکه مختلف انجام شده است و نتایج در شکل( )4نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،بین نتایج حاصله برای شبکهبندی سوم و چهارم تفاوت چندانی مشاهده نمیشود
بنابراین برای کاهش زمان شبیهسازی ،از شبکهبندی سوم با  3165349سلول استفاده شده است .تصویری از
شبکه ایجاد شده با 3165349سلول در شکل(1ب) نشان داده شده است.
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 .3-5نتایج بررسی تأثیر آرایش قرارگیری لولهها
در بررسی آرایش مختلف لولهها در پوسته 3 ،آرایش مطابق شکل( )1درنظر گرفته شده است .همانطور
که مشاهده میشود ،تعداد لولههای مورد بررسی  10عدد میباشد .در آرایش مدل اول ،زاویه ی بین
لولهها  30درجه میباشد و در آرایش مدل دوم ،زاویهی بین لولهها  90درجه و همچنین آرایش لولهها در
مدل سوم بهصورت شعاعی میباشد .دمای متوسط خروجی لولهها بر حسب سرعتهای مختلف ورودی
لوله برای مدلهای مختلف در شکل ( )5نشان داده شده است.
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همانطور که در شکل( )5مشاهده میشود با افزایش سرعت ورودی درلوله ،دمای میانگین خروجی
در لوله افزایش مییابد .زیرا افزایش سرعت روی برخورد سیال با دیوارهها تأثیر میگذارد و آشفتگی
جریان در داخل لوله افزایش مییابد که باعث افزایش دمای سیال میشود .مدل یک نسبت به مدلهای
دیگر مدل برتری است بهدلیل اینکه در مدل یک با برخورد مستقیم سیال ورودی سمت پوسته(هوا) با
لوله ی مقابل اول ،جریان از همان ابتدا دچار آشفتگی میشود.که آشفتگی جریان باعث انتقال حرارت
بیشتر بین هوای داخل پوسته و گاز داخل لوله میشود .درصورت انتقال حرارت بیشتر ،در خروجی لوله
دمای پایینتر و درخروجی پوسته دمای باالتری رامشاهده میشود .از آنجایی که سیال داخل لوله درحال
سردشدن است مدل اول بهترین آرایش را دارد زیرا نمودار دمای لولهها در این مدل کمترین دما را نشان
میدهد .مدل دوم باالترین دمای خروجی را دارد .مدلهای اول و سوم در سرعتهای پایین اختالف
اندکی دارند و با افزایش سرعت ،این اختالف بیشتر شده است .تمام مدلها در تمامی سرعتها به زیر
دمای اشباع میرسند که نشاندهنده تأثیر گرمای نهان در انتقال حرارت میباشد .دمای خروجی پوستهها
بر حسب سرعتهای مختلف ورودی لوله برای مدلهای مختلف در شکل( )6نشان داده شده است.
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شکل( )6نشان میدهد که دما در تمام مدلها با افزایش سرعت افزایش مییابد .پوسته در مدل اول
بدلیل دمای خروجی بیشتر ،بهترین آرایش را دارد .همانطورکه مشاهده میشود ،دمای پوسته مدل سوم
نیز از مدل دوم بهتر است .نتایج این نمودار صحت نتایج نمودار قبلی را تأیید میکند زیرا در مدل اول،
سیال خنک شونده در نمودار دمای خروجی لولهها دارای کمترین دما و دمای خروجی سیال گرم شونده
در پوسته بیشترین دما را نسبت به  2مدل دیگر دارند .دمای خروجی پوسته در مدلهای اول و سوم در
سرعتهای پایین اختالف کمتری نسبت به هم دارند ،اما با افزایش سرعت این اختالف بیشتر شده است.
شارحرارتی متوسط خروجی لولهها بر حسب سرعتهای مختلف ورودی لوله برای مدلهای مختلف در
شکل( )۷نشان داده شده است.
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شکل( )۷نشان میدهد که شارحرارتی در تمام مدلها با افزایش سرعت افزایش مییابد .مدل اول
بیشترین شارحرارتی را دارد و مدل دوم کمترین شار حرارتی را دارد که این مقایسه با نمودار دمای خروجی
لولهها مطابقت دارد .در سرعت پایین شارحرارتی مدل اول و مدل سوم به هم نزدیک است و در
سرعتهای باالتر اختالف شارحرارتی مدل اول از مدل سوم بیشتر شده و همچنین اختالف بین مدل
سوم از مدل دوم کمتر میشود .گرمای نهان متوسط خروجی لولهها بر حسب سرعتهای مختلف ورودی
لوله برای مدلهای مختلف در شکل( )8نشان داده شده است.
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شکل( )8نشان میدهد که گرمای نهان در تمام مدلها با افزایش سرعت افزایش مییابد و میتوان
از مدل اول بیشترین گرمای نهان را و از مدل دوم کمترین میزان گرمای نهان را گرفت .در سرعت
 ،1m/sمیزان گرمای نهان در مدل اول کمتر از مدل دوم و برابر با مدل سوم است ولی با افزایش سرعت
با شیب خوبی از  2مدل دیگر فاصله میگیرد  .مدل سوم نیز با افزایش سرعت به مدل دوم نزدیک شده
و از مدل اول فاصله گرفته است .اختالف فشار سمت پوسته بر حسب سرعتهای مختلف ورودی لوله
برای مدلهای مختلف در شکل( )9نشان داده شده است.
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شکل( )9نشان میدهدکه مدل یک و دو تقریبا افتفشار یکنواختی دارند .این دلیل که سیال ورودی
به پوسته در اینمدل ،ابتدا با لوله اول برخورد میکند .برخورد سیال با مانع باعث افت فشار در مدلیک
در سرعت پایین میشود .مدل دوم و مدل سوم در تمام سرعتهای بررسی شده اختالف فشار ثابتی
دارند .مدل سوم کمترین اختالف فشار را داشت .اختالف بین اختالف فشار در مدلهای 1و  2بسیار کم
است اما اختالفشان با مدل سوم قابل توجه است .آب تولیدی بر حسب سرعتهای مختلف ورودی لوله
برای مدلهای مختلف در شکل( )10نشان داده شده است.
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آب تولیدی یعنی گاز حاصل از احتراق در داخل لوله باید به نقطه شبنم برسد که تغییر فاز داده و
آب تولید کند .هر چه گاز حاصل از احتراق در داخل لوله زودتر به دمای پایین برسد زودتر به نقطه
تغییرفاز میرسد و آب بیشتری تولید میکند .همانطور که در بخشهای قبلی نشان داده شده است ،مدل
اول بیشترین میزان انتقالحرات ،مدل دوم کمترین میزان انتقالحرات را دارد .پس بهترتیب مدل اول و
مدل سوم بیشترین میزان و مدل دوم کمترین میزان آب تولیدی را دارد .همچنین آب تولیدی در تمام
مدلها با افزایش سرعت افزایش مییابد .در سرعت  ،1 m/sابتدا مدل سوم و بعد از آن مدل اول بیشترین
میزان آب را تولید کرده است .در سرعت ،2 m/sمدل اول و مدل سوم تقریبا به میزان برابر آب تولید
کردند اما از این سرعت به باال ،مدل اول با شیب خوبی از مدل سوم فاصله گرفته و در بیشترین میزان
آب را تولید کرده و بهترین آرایش را داشته است .با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان به این نتیجه
رسید که مدل اول به دالیل زیر بهترین آرایش را داشته است.
برای درك بهتر فرآیند انتقال حرارت در بازیابی حرارتی صورت گرفته از گازهای حاصل از احتراق،
میبایست به کانتور دما در داخل پوسته و لولههای مارپیچ دقت کرد .بدین منظور ،کانتور دما در  ۷صفحه
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در نقاط مختلف پوسته برای هر سه مدل مورد بررسی در شکل( )11در سرعت  3 m/sسمت لوله نشان
داده شده است.

مدل دوم

مدل سوم
شکل  .11کانتور دما در صفحات مختلف درون پوسته برای مدلهای مختلف در V=3 m/sec

کانتور نشان داده شده درشکل( )11نشان میدهد که در مدلیک در صفحههای مختلف،سیال هوا از
باال با رنگ آبی پررنگ وارد شده از پایین با رنگ نارنجی خارج میشود .این یعنی سیال هوا افزایش دما
میدهد در این مدل سیال زمانیکه با لوله داخلی برخورد میکند طریقه قرارگیری  3لوله در ورودی پوسته
باعث انتقال حرارت بیشتر میشود .اما در شکل مدل دو 4ردیف لوله 2تایی داریم که بهصورت عمودی قرار
گرفتند .درصفحههایی که زده شده است مشاهده میشود که سیال نزدیک  2لوله اول دارای افزایش دمای
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بیشتری نسبت به سیال اطراف لولههای بعدی هستند .به این دلیل که این 2لوله طوری قرارگرفتند که مانع
از رسیدن سیال سمت پوسته به قسمتهای انتهایی میشوند .یعنی سمت سیال که هوا است قسمت هایی
که به انتهای عرضی پوسته برسد به همین دلیل دیده میشود که در صفحههای اول افزایش دما داریم اما
در صفحههای آخر این دما همگن تر میشود و بین کل سیستم پخش میشود .درشکل( )5هم مانند
شکل( )2بهخاطر نوع قرارگیری  3لوله و برخورد هوای ورودی به این لولهها سیال به تمام لولهها دسترسی
پیدا میکند ولی فضای خالی بین لوله باعث میشود که بیشتر از این فضا عبور میکند.
مدل اول به علت نوع آرایش قرارگیری مدل بهتری است و مدل دوم بهعلت نوع آرایش قرارگیری
لولههای ابتدایی در ورودی پوسته دارای کارآیی بدتری است که این 2لوله مانع رسیدن هوا به انتهای
عرضی پوسته میشوند که هوا در راستای طولی  2لوله ورودی به مسیر خودش ادامه میدهد و در انتهای
طول پوسته تازه هوا مقداری به انتهای عرضی لوله برخورد میکند.
مطابق کانتورهای شکل( )12مشاهده میشود که سیال سمت پوسته به عنوان سیال خنک کننده با
دمای پایین  263درجه کلوین وارد شده و با برخورد با لولههای مارپیچ حاوی گاز حاصل از احتراق که
دارای دمای  443درجه کلوین میباشند ،افزایش دما داده و سیال خنککننده با دمای باالتری پوسته را
ترك میکند .مطابق کانتور نشان داده شده در شکل( ،)11که نشان میدهد دمای خروجی پوسته برای
مدل اول بیشتر از مدلهای دیگر و دمای خروجی لولهها در مدل اول کمتر از مدلهای دیگر و به تبع
آنها  ،مقدار حرارت انتقال یافته در مدل اول از مدلهای دیگر بیشتر است که تمامی این نتایج در سه
کانتور رسم شده در شکل( )11به وضوح قابل مشاهده میباشد .کانتور دما در خروجی پوسته برای سه
مدل مورد بررسی در شکل( )13نشان داده شده است .نتایج نشان داده شده در شکل( )11با نتایج
شکل( )12مطابقت دارد که طبق آن دمای خروجی سمت پوسته مدل اول بیشتر از مدلهای دیگر است
که کارایی این مدل را نشان میدهد .به منظور مقایسه بهتر نتایج بهدست آمده در مدلهای
مختلف ،مقادیر انتقال حرارت محسوس ،نهان و کلی برای مدلهای مختلف مورد بررسی و در
پنج سرعت ورودی متفاوت در جدول( )2آورده شدهاند .همانطور که مشاهده میشود ،مدل
اول دارای بیشترین انتقال حرارت از نوع محسوس ،نهان و کلی میباشد و پایینترین انتقال
حرارت به مدل سوم تعلق دارد.
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مدل اول

مدل دوم

شکل  .12کانتور دما در خروجی پوسته برای مدلهای مختلف در V=3 m/sec

جدول  .2مقادیر انتقال حرارت محسوس و نهان برای مدلهای مورد بررسی و در پنج سرعت ورودی متفاوت
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 .6نتیجه گیری و پیشنهادات
در مطالعه حاضر ،تأثیر آرایش قرارگیری و تعداد لولهها در دیگ چگالشی پوسته و لوله بهصورت عددی
 FLUENT 18.2انجام گرفته است .حل عددی با نتایج آزمایشگاهی صحتسنجی شده است و مطابق
نتایج بهدست آمده ،ماکزیمم خطای مشاهده شده بین نتایج بهدست آمده  % 6/9و  % 8/9میباشد که
نشان میدهد شبیهسازی عددی حاضر از دقت کافی برخوردار است .همچنین ،تعداد  10لوله با سه آرایش
متفاوت در داخل پوسته قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد که مدل با آرایش قرارگیری نامنظم و
غیرخطی لولهها دارای انتقال حرارت گرمای نهان بهتری نسبت به دو مدل دیگر میباشد .بنابراین ،مدل
اول دارای کارایی مناسبتری نسبت به مدلهای دیگر بررسی شده میباشد .افت فشار در مدل اول
نسبت به مدلهای دیگر تفاوت چندانی ندارد.
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