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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

تأثيراستفاده از نانو سيال در رفتار گرمايي
جوش آورهاي ترموسيفون عمودي
آدينه کاظمي
تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،دانشکده فني و مهندسي ،گروه مهندسي شيمي ،صندوق پستي  41141ـ 771
+

محمدرضا جعفري نصر*
تهران ،پژوهشگاه صنعت نفت

چكيده :افزايش طول منطقه مايع متراکم در مبدلهاي ترموسيفوني و کاهش ضريب انتقال حرارت به همراه
تغيير دما در لولهها و در نهايت تشکيل رسوب از اصليترين مشکالت مبدلهاي ترموسيفوني است .يِکي از روشهاي
موفق درحل اين مشکلها ،استفاده از نانو سيالهاي مناسب است .در اين مقاله به بررسي اثر استفاده از نانو سيال
در اين نوع سامانههاي گرمايي پرداختهشده است و با استفاده از شبيه سازي يك مبدل ترموسيفوني با هندسه مشخص،
تأثير استفاده از نانو سيال بر عملکرد گرمايي و طول منطقه مايع متراکم موردمطالعه قرارگرفته است .نتيجه اين مطالعه
بهخوبي نشان ميدهد که چگونه ضريب انتقال گرما با افزايش غلظت نانو سيال افزايشيافته و سرانجام ،افزون بر
کاهش سطح انتقال گرماي الزم و کوچكتر شدن اندازه مبدل ،طول منطقه مايع متراکم نيز کاهش داده ميشود.
واژههاي كليدي :مبدل گرمايي؛ ترموسيفون؛ انتقال گرما؛ نانو سيال؛ ضريب انتقال گرما؛ منطقه مايع متراکم.
KEY WORDS: Heat exchanger; Thermosyphon; Heat transfer; Nanofluid; Heat transfer
coefficient; Subcool length.

مقدمه

جوشآورهاي ترموسيفوني بهعنوان سامانههاي مؤثر بدون
پمپ بهصورت گستردهاي در صنايع به کار ميروند .در بيش از
 % 07زمانهايي که در صنايع به تبخير نياز است از اين نوع مبدلها
استفاده ميشود .فشار هيدرواستاتيکي موجود در قسمت ورودي
جوش آور هاي ترموسيفوني مانع از جوشش ميشود و منطقه مايع
متراکم را در قسمت ورودي صفحه لولهها پديد ميآورد.
ازآنجاييکه ميزان ضريب انتقال حرارت جوششي بهطور مشخصي
بزرگتر از ضريبهاي جابهجايي تک فازي است ,درنتيجه متوسط
ضريب انتقال گرما در سمت لوله درنهايت کاهش مييابد.
*عهده دار مکاتبات
علمي ـ پژوهشي

طول منطقه مايع متراکم در جوش آور ها از فشار عملکرد
جوشآور و شار گرمايي آن پيروي مينمايد .بهطوري که در فشارها و
سطوح باالي شار گرمايي ,طول اين ناحيه به نسبت کوتاه است .از سويي
امروزه تالش ميشود تا با اعمال فناوريهايي از طول اين منطقه
بهگونهاي کاسته شود .يکي از روشهاي مؤثر ,استفاده از روشهاي
بهبود انتقال گرما مانند نصب وسايل آشفته ساز در سمت لولههاي
اين نوع مبدلهاست که در مرجع [ ]1بررسي شده است.
نانو سيال يک مخلوط کلوئيدي است که ذرههايي در اندازههاي
نانو در يک سيال پايه معلق است .اين نانو ذرهها از جنس فلز يا
+E-mail: nasrmrj@ripi.ir
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جدول 3ـ ويژگيهای هندسه جوش آور ترموسيفون شبيهسازی شده ].[4

پوسته

لوله

بافل

قطر خارجي(ميليمتر )

.8.,27

قطر داخلي(ميليمتر )

.1.,33

طول منطقه انتقال حرارت (ميليمتر )

.73.

قطر خارجي(ميليمتر )

84,.7

ضخامت لوله (ميليمتر )

8,00

قطر داخلي (ميليمتر )

18,23

طول لوله(ميليمتر )

.1.4

طول منطقه انتقال گرما (ميليمتر )

.73.

تعداد لوله

47

فاصله دو مرکز لوله (ميليمتر)

.1,04

يک تکه اي ( عدد)

.

اکسيد فلزها هستند که اغلب کروي يا استوانهاي شکل هستند.
سيال پايه متداول آب ,روغنموتور و اتيلن گليکول هستند که
داراي انتقال گرمايي پاييني بوده و هدف افزودن نانو ذرهها بهبود
ويژگيهاي انتقال گرماي اين سيالها است.
وجود نانو ذرهها در يک سيال پايه باعث افزايش سطح تماس،
ظرفيت گرمايي ،هدايت گرمايي ،برهمکنش ميان ذرهها و سطح
عبور جريان در سيال ميشود و در شرايط برابر انتقال گرما نانو
سيالها در مقايسه با سيالهاي خالص توان پمپ کمتري
نياز خواهند داشت .احتمال انباشته شدن ذرهها و تهنشين شدن
ذرهها در اندازههاي نانو بسيار ناچيز بوده و درنتيجه باعث کاهش
هرچه بيشتر رسوب و زمان نگهداشت بيشتر اين وسايل
در سرويس خواهد شد ] [8و از برتريهاي مهم اين نانو سيالها
افزايش چشمگير ضريب انتقال گرما و همچنين ضريب جابهجايي
انتقال گرما بدون افزايش چشمگير در افت فشار است.
شبيه سازي جوش آور ترموسيفون عمودي

در اين شبيهسازي با کمک از نرم افزار  , IRTHمبدل
ترموسيفون عمودي طراحيشده در آزمايشگاه مورتن( )1دانشگاه
منچستر انگلستان شبيهسازي شد .هندسه و ويژگيهاي اين جوشآور
ترموسيفوني در جدول  1و شکلهاي  1و  8داده شده است.

جوش آور ترموسيفون عمودي شبيهسازيشده در نرمافزار
در فشار  1بار با بازهي گرماي دادهشده به جوش آور به مقدار
 .7-037کيلووات و آب درون لولهها بهعنوان سيال سرد و بخار
درون پوسته بهعنوان سيال گرم بخار نظر گرفتهشده است.
شايان يادآوري است که تغييرهاي ضريب انتقال گرماي کلي بر اساس
گرماي دادهشده به سامانه با دادههاي تجربي بهدستآمده
در پژوهشهاي انجام شده در دانشگاه مورتن توسط بنسن( )8و پيتر هگز().
در سال  877.ميالدي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت[.].
با توجه به اينکه نرمافزار در بازهي  037تا  117کيلووات
شبيهسازي شده است ,گرماي دادهشده به جوش آور داراي
اختالف کمي با دادههاي تجربي است (شکل شماره  .).هندسه
جوش آور و کليه شرايط مرزي اوليه ازجمله گرماي دادهشده
به ميزان  .27کيلووات به سامانه ,فشار اوليه و ميزان شدت جريان
در کليه شبيهسازيها يکسان در نظر گرفته شده است و تنها سيال
سرد به سيکلوهگزان و سيالهاي گرم آن به نانو سيال
با غلظتهاي گوناگون شبيهسازي و تأثيرهاي به دست آمده بر روي
عملکرد گرمايي مبدل مورد بررسي قرار گرفتهشده است.
سيال گرم درون پوسته ,نانو سيالهاي  Al8O.ـ آب [,].
 TNCWRـ آب( ]8[ ).و  CuCـ آب و پروپيلن گليکول
( ]4[).7:07در سه غلظت متفاوت  % 7,8 , % 7,1و % 7,4

)4( Morton Lab, Chemical Engineering Department, Manchester, UK )3( J.P. Heggs
)1( Multi wall carbon nanofluid
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براي گرم کردن سيال سرد درون لوله که سيکلوهگزان است
در شبيهساز قرارگرفته است .در مطالعههاي تجربي صورت گرفته شده
ميزان تأثير افزودن نانو ذره ها در سيال پايه براي کليه نانو سيالها
در دماي بين  .7تا  07درجه سلسيوس بر روي ويژگيهايي
همچون هدايت گرمايي ,ويسکوزيته ,دانسيته و ظرفيت گرمايي
محاسبه شدهاست و در اين بررسي همه موردهاي ياد شده
لحاظ شدهاست و غلظت نانو سيال به عنوان يک پارامتر ورودي
براي محاسبه ضريبهاي انتقال گرما در نظر گرفته شده است.
به فرض اينکه نانو سيالها در طول فرايند حالت تک فازي خود را
حفظ ميکنند شبيهسازيها صورت پذيرفته است ].[8 ،. ،4
نتيجهها و بحث
الف) ميزان تاثير غلظت نانو سيال بر ضريب انتقال گرماي جابهجايي
سمت پوسته

شکل  .ميزان تأثير غلظت نانو سيالها بر روي انتقال گرما
جابهجايي سمت پوسته را نشان ميدهد .همانگونه که در شکل

ديده ميشود با افزايش غلظت نانو سيال ميزان انتقال گرما
جابهجايي سمت پوسته افزايشيافته است .ضريب انتقال
گرماي سيال داخل پوسته از معادله زير براي جريان سيالها
بهصورت ناهمسو و بدون تغيير فاز  ,قابل محاسبه خواهد بود:
() 1
شکل 3ـ جوش آور ترموسيفون طراحي شده توسط نرم افزار .IRTH

مدل TEMA
قطر پوسته
محدوله لوله خروجي
ارتفاع در زير نازل ورودي
ارتفاع در زير نازل خروجي
نوع لوله
قطر لوله
فاصله مرکز لولهها
زاويه لولهها
تعداد لولهها
تعداد گذر
درصد قطر برش بافلها

AEM
.1./33 mm
.71/831 mm
.0/837 mm
37/337 mm
مسطح
84/. mm
.1/047 mm
87
47
1
../38

شکل 2ـ نمای بااليي صفحه لوله ها در جوش آور ترموسيفون طراحي شده
توسط نرم افزار .IRTH

ho
 0/ 33 Re0/ 4 Pr 2 3
CG

با توجه به اينکه در غلظتهاي باالتر از نانو ذرات ,تأثير
هدايت گرمايي با شيب کمتري افزايش دارد و همين رفتار
در نانو سيالها نيز صدق ميکند و با افزايش غلظت نانو ذرهها
ميزان هدايت گرمايي آنها در سيال پايه با شيب کمتري افزايش
خواهد يافت .ضريب انتقال گرمايي جابهجايي نانو سيالها با توجه به
سرعت جريان و جز حجمي نانو ذرهها تغيير ميکند ولي
در شرايط يکسان بيشتر از مقدار همانند در سيال پايه است.
ب) ميزان تأثير غلظت نانو سيال بر ضريب انتقال گرماي جابه جايي
سمت لوله

در شکل  4ميزان تأثير غلظت نانو سيالها بر روي انتقال گرماي
جابهجايي سمت لوله نشان دادهشده است .ضريب انتقال گرماي سيال
داخل لوله از معادله ايگل و فرگوسن( )1به شرح زير قابل خواهد بود:
)4( Nosugre F. & Eleg E.

علمي ـ پژوهشي
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با بررسي اطالعات خروجي ميتوان دريافت که با افزايش
ميزان غلظت نانو سيالها در سمت پوسته ,ميزان انتقال گرماي
جابهجايي در سمت لوله نيز افزايشيافته است که اين ناشي از
ميزان افزايش شار گرمايي وارده به لولهها ,کاهش ويسکوزيته مايع
درون لولهها به علت تغييرفاز مايع و اختالف دماي ايجاد شده
در سمت لوله است.
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ج) ميزان تأثير غلظت نانو سيال بر ضريب انتقال گرماي کلي
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شکل 4ـ مقايسه دادههای تجربي از نتيجههای بنسن و هگز با نتيجههای
بهدستآمده از نرمافزار.
نانو سيال MWCNT

با توجه به معادلههاي اساسي انتقال گرما ,محاسبه ضريب
انتقال گرماي کلي براي يک جوش آور ترموسيفون از معادلههاي زير
قابل محاسبه است.
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شکل 3ـ ميزان تأثير غلظت نانو سياالت بر روی انتقال گرمای
جابهجايي سمت پوسته.
نانو سيال CUO
نانو سيال MWCNT
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شکل  8ـ ميزان تأثير غلظت نانو سياالت بر روی انتقال گرمای
جابهجايي سمت لوله.
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با توجه به شکل  3ديده ميشود که ضريب انتقال گرماي کلي
با افزايش ميزان غلظت نانوذرهها در سيال پايه افزايش داشته است.
د) ميزان تاثير غلظت نانو سيال برميزان سطح انتقال گرمايي

2888

3888


  rw


1  di

1

1

در اين معادله  hiضريب انتقال گرماي ناحيه تک فازي سمت
لوله و  hoضريب انتقال گرماي سمت پوسته است .چنانچه Ud
ضريب کلي انتقال حرارت در منطقه تک فازي و  Utpبراي منطقه
دوفازي باشد در اينصورت ضريب انتقال حرارت کل لوله از
معادله زير محاسبه خواهد شد.
() 4

نانو سيال Al2O4

q  Ud A  T m

با توجه به اينکه در شبيهسازي هندسه جوش آور ترموسيفون
عمودي به نرمافزار بهعنوان اطالعات ورودي وارد شد و با توجه به
آن محاسبهها صورت گرفت .حال با در دست داشتن ضريب انتقال
گرماي کلي و با توجه به معادله ( ).سطح انتقال گرما
قابلمحاسبه خواهد بود .نتيجه محاسبهها در نمودار شکل  0ميزان
تأثير غلظت نانو سيالها بر روي سطح انتقال گرما آورده شده است.
همانگونه که در شکل ديده ميشود با توجه به افزايش ضريب
انتقال گرما در سمت پوسته و افزايش ضريب انتقال گرماي کلي
سطح انتقال گرما کاهشيافته است که باعث کوچکتر شدن
اندازه جوش آور ,کاهش هزينههاي توليد ميشود و همچنين
فضاي کمتري براي نصب جوشآور مورد نياز خواهد بود.
علمي ـ پژوهشي
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نانو سيال Al2O4
نانو سيال MWCNT

نانو سيال Al2O4
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شکل  8ـ ميزان تأثير غلظت نانو سيالها بر روی ضريب انتقال
گرمای کلي.

سطح انتقال ()m2

3888

32

8/2

8/3

8

3
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شکل 8ـ ميزان تأثير غلظت نانو سيالها بر روی سطح انتقال گرما.

و) ميزان تأثير غلظت نانو سيال برميزان منطقه مايع متراکم

ه) ميزان تأثير غلظت نانو سيال برميزان افت فشار

براي محاسبه منطقه مايع متراکم از آنجاييکه با استفاده از
نرم افزار ميزان بخار در طول لوله مشخص ميشود ,درنتيجه
ميتوان نمودار ميزان بخار بر حسب طول را به کمک نرم افزار
 TARTAMمحاسبه و رسم نمود .با استفاده از روش برازش
منحني ,معادله منحني به دست ميآيد و با قرار دادن ميزان بخار
برابر صفر ميزان طول منطقه ناحيه متراکم قابل محاسبه است.
شکل  2ميزان تأثير غلظت نانو سيالها بر طول منطقه مايع
متراکم را نشان ميدهد .با افزايش غلظت طول منطقه مايع
متراکم کاهش مييابد .از آنجاييکه طول منطقه مايع متراکم
رابطه مستقيم با ميزان افت فشار در ناحيه تک فازي دارد
و با توجه به اينکه افت فشار در محاسبهها با شيب کمي در حال
کاهش است ،کاهش منطقه مايع متراکم نيز قابل پيشبيني است.
همانگونه که از نتيجههاي شبيهسازي نيز نشان دادهشده است،
با افزايش غلظت نانو سيال براي هر يک از نانو سيالها ,کاهش
در طول منطقه مايع متراکم نيز بيشتر شده است .از سويي
با توجه به افزايش ضريب انتقال گرما در سمت پوست و افزايش
ضريب کلي انتقال گرما ،ميزان سطح انتقال گرما کاهش مييابد.
در نتيجه باعث کوچکتر شدن اندازه جوشآور و کاهش
هزينههاي توليد ميشود .همچنين فضاي کمتري براي نصب
جوشآور مورد نياز خواهد بود.

شکل  8ميزان تأثير غلظت نانو سيالها بر روي افت فشار بر روي
جوش آور ترموسيفون در سامانههاي شبيهسازيشده با توجه
به ميزان غلظت نانو سيالها نشان ميدهد .همانگونه که در شکل
نيز ديده ميشود ,ميزان افت فشار در سامانه با افزايش غلظت
تغيير چشمگيري ندارد و با افزايش غلظت با شيب بسيار کمي
در حال کاهش است.
هي واي( )1و همکاران در سال  8770ميالدي به بررسي جريان و
رفتار انتقال گرماي نانو سيال  TiO8درون يک لوله عمودي
در شرايط جريان آرام و ادعا نمود افت فشار در نانو سيال بسيار
نزديک به ميزان افت فشار سيال پايه است[.]3
با توجه بهاندازه ذرهها در مقياس نانو تأثير نانو ذرهها
در ضريب اصطکاک ,در سيال پايه ,ناچيز است و ميزان ضريب اصطکاک
در نانو سيالها با غلظتهاي گوناگون با سيال پايه تفاوتي چنداني
ندارد و با توجه به اينکه شرايط در کليه شبيهسازيها يکسان بوده
است تأثير فراواني در ميزان افت فشار ديده نشده است و تنها با
شيب بسيار کمي کاهشي در راستاي افزايش غلظت ديده شد.
نتيجهگيري

استفاده از نانو سيال در طراحي جوش آور هاي ترموسيفون عمودي,
منجر به کاهش ناحيه مايع متراکم شده و افزايش ضريب انتقال گرما را
)4( He Y. et al.
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آدينه کاظمي و محمدرضا جعفری نصر
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شکل  3ـ ميزان تأثير غلظت نانو سيالها بر طول منطقه مايع متراکم.

به دنبال خواهد شد .با افزايش غلظت نانوذره در سيال پايه ميتوان
ضريب انتقال گرما را باال برد که درنتيجه آن افزايش شار گرمايي
منطقه مايع متراکم ,باعث افزايش گرما داخل لولهها ميشود و
درنتيجه آن سطح جوش آور و دماي بيشينه ديواره لوله کاهش
خواهد يافت و شدت جريان سيال کمتري از سيال گرم کننده,
موردنياز خواهد بود و افت فشار نيز در سامانه کاهش مييابد.
همچنين با توجه به اينکه اندازه اين ذرهها در حد نانومتر است
ميزان رسوبگذاري آنها در سامانه بسيار کم خواهد بود.
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