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تحلیل اگزرژی مبدل حرارتی فشرده گاز به مایع با کاربری خنککن
میانی در شرایط کاری مختلف
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چكیده
تحليل اگزرژی ابزاری برای شناخت مقدار و نوع قابليت کاردهی سامانه نسبت به محيط اطراف و چگونگی تغيير خواص ماکروسكوپيك آن در
 توسط تجزیهوتحليل اگزرژی سهم فرآیندهای دخيل در انتقال قابليت کاردهی ورودی به سامانه و مكانی کهه در آن.طول یك فرآیند میباشد
 در تحقيق حاضر تجزیهوتحليل انهرژی و اگهزرژی و ملالعهه پهارامتری. تعيين میشودند،افت انرژی مفيد در یك سامانه یا فرآیند رخ میدهد
. در شرایط کاری مختلف مورد توجه قهرار گرفتهه اسهت، بر اساس نتایج تجربی،66/33-0/737–SR مبدل حرارتی فشرده گاز به مایع از نوع
 در ایهن تحقيهق.برای این منظور مدل مناسب مبدل بر اساس مشخصههای هندسی و روابط تئوری و تجربی ترمودیناميكی توسعه یافته است
ضرایب انتقال حرارت و افت فشار سيال در مبدل از طریق برازش منحنی مناسب بر نتایج تجربی بدست آمده است و محاسبه دمای خروجهی
 فشار و دبی حجمی ههوا بهه، متغيرهای شرایط کاری مورد بررسی در این تحقيق شامل دما. صورت پذیرفته استε-Ntu هر سيال طبق روش
 در مورد جریان گرم این متغيرها عواملی هستند که برای موتور مجههز بهه پرخهوران در.عنوان سيال گرم و دبی جرمی آب خنكکن میباشد
 همچنين محدوده تغييرات دبی آب خنكکن بر اساس عدم تبخير آب در مبهدل تعيهين شهده.شرایط کاری مختلف تحت تأثير قرار میگيرند
، کهارایی سهمت آب، کهارایی سهمت ههوا، تحليل انرژی صورت گرفته بر مبنای تأثير متغيرهای فوقالذکر بر مشخصههای کارایی مبهدل.است
 همچنين تحليل اگزرژی بهر مبنهای دو تعریهف از بهازده اگهزرژی و.پارامتر افت فشار سمت هوا و پارامتر افت فشار سمت آب ارائه شده است
 نتایج این تحقيق بيهانگر مقهدار و چگهونگی.پارامتر بازگشتناپذیری حرارتی و بررسی تأثير متغيرهای شرایط کاری بر آنها بيان گردیده است
.تغيير پارامترهای مشخصه در شرایط کاری مختلف میباشد
 ملالعه پارامتری، نتایج تجربی،ε-Ntu  روش، تحليل اگزرژی، تحليل ترمودیناميكی، مبدل حرارتی فشرده:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Exergy analysis is a method for recognizing value and type of system availability variations respect to the
surrounding environment. It also helps to find how macroscopic properties of the system change during a process.
By exergy analysis, proportion of each process in the internal availability transmission and the places of useful
energy losses in the system can be determined. In this research, the energy and exergy analysis and the parametric
study of a gas to liquid compact heat exchanger (11.32-0.737-SR type) are accomplished for various working
conditions. So, the appropriate model for the heat exchanger is achieved based on theoretical and experimental
thermodynamic relations. The heat exchanger performance in the presented model is estimated based on the ε-Ntu
method. In this study, various working conditions are determined by changing some parameters like temperature,
pressure and volumetric flow rate of air and mass flow rate of water. The variation range of these parameters is
chosen to cover a real intercooler working conditions. For assessment of system performance, energy analysis is
performed by definition and evaluation of parameters such as effectiveness and pressure drop coefficient. Also, for
exergy analysis parameters such as exergic efficiency and irreversibility coefficient are considered. The presented
results imply how variation of working conditions affects the characteristic parameters of compact heat exchanger.

Keywords: Compact heat exchanger, Thermodynamic analysis, Exergy analysis, ε-Ntu method, Empirical
results, Parametric study
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 -1مقدمه
بهمنظور انتقال حرارت بين دو سيال مجزا با دمهای متفهاوت از
مبدل حرارتی استفاده میشود .مبدلهای حرارتی براساس نهوع
عملكرد و چگونگی حرکت سيال در آنها در دستههای گونهاگون
تقسيمبندی می شوند .یكی از مهمترین گونههههای مبهدلههای
حرارتی ،مبدل حرارتی فشرده مهیباشهد .ایهن مبهدلهها اللهب
زمانی بهکار میروند کهه حهداقل یكهی از سهيالههای عامهل در
حالت گازی باشند .مشخصه اصلی این مبهدلهها نسهبت سهلح
انتقال حرارت به حجم بزرگ ،بيشتر از  700 m2/m3مهیباشهد
که توسط تعداد زیاد پره با فواصل کهم قابهل حصهول مهیباشهد
[.]3،6
جنبههای قابل توجه در تحليل یك مبدل حرارتهی بررسهی
ميزان گرمهای مبادلهه شهده بهين سهيالهها و همچنهين ،تهوان
مكانيكی پمپاژ مصرف شده بهمنظور للبه بر نيهروی اصهلكاک
سيال برای عبوردادن آن از ميان سلوح مبدل حرارتی میباشد.
به این ترتيب مبدلهایی که دارای مشخصه اساسی شار حرارتی
زیاد نسبت به توان اصلكاکی مصرفی باشند بههعنهوان سهلوح
بازده باال شناخته میشوند [.]3
دليههل اسههتفاده بههيشتههر از سههلوح فشههرده در مواجهههه بهها
سيال های گازی جبران کاستی ضریب انتقال حرارت جابهجایی
طرف گازی میباشد .عامل افزاینده این کاستی الزام به دبی کهم
طرف گازی برای پرهيز از تهوان پمپهاژ زیهاد و افهزایش نسهبت
ارزش حههرارت انتقههالی بههه تههوان مكههانيكی مصههرفی مههیباشههد.
روش های متنوعی بهمنظور افزایش بازده سلوح فشرده بههکهار
گرفته میشوند .از این بين میتوان بهه ناپيوسهتهکهردن دیهواره
سلوح ،تغيير آرایش قرارگيری لولهههها و اسهتفاده از پهرهههای
موجی اشاره کرد [.]4

تحليل انرژی و اگزرژی مبدل حرارتی فشرده گاز به مایع در شرایط کاری مختل

راتود 6و همكارانش در مقالهای بهه ملالعهه اثهر مهدلههای
مختلف مبدل فشرده بر خواص ترمودیناميكی سهياالت عبهوری
پرداختند و کارایی هر مدل را مورد بررسهی قهرار دادنهد [ .]8از
ملالعات دیگهر در ایهن زمينهه مهیتهوان بهه کهار لهی 3و گهروه
همكارانش اشاره کرد .ایشان در این مقاله به بررسی مهدلههای
موجود و نسل آینده مبدلهای فشرده پرداختند و روابط تجربی
مربوط به هر مهدل را ارائهه دادنهد [ .]1همچنهين اسهتاراس 3و
همكارانش ترفندی نوین برای طراحی و بهينهسازی مبدلههای
فشرده با جریان متقاطع در ابعاد ميكرو بهر اسهاس بههرهگيهری
همزمان از روشهای محاسباتی و تحليلی ارائه نمودهاند [.]7
محتوای اگزرژی با فاصله گرفتن سهامانه از شهرایط محهيط
افزایش مییابد [ .]5در واقع قابليت کاردهی یا اگهزرژی سهامانه
در یك حالت مشخص ،به عنوان بيشهترین کهار قابهل توليهد از
طریق برهمکنش سامانه با محيط اطرافش ،در حهالی کهه تنهها
انتقال حرارت سامانه با محيط صورت گيرد ،تا رسيدن به تعادل
گرمایی ،تعادل مكانيكی و تعهادل شهيميایی تعریهف مهیشهود.
انتخاب شرایط محيلی مرجع تأثير بسهزایی در تعيهين ميهزان
قابليت کهاردهی سهامانه دارد .زیهرا ایهن مرجهع تعيهين کننهده
شرایط وقوع تعادل بين سامانه و محيط میباشد .در این تحقيق
دما و فشار شرایط محيلی بهه ترتيهب  395/68 Kو  6 atmدر
نظر گرفته شده است [.]9
بههه عنههوان ملالعههات متقههدم در زمينههه تحليههل اگههزرژی
مبدلهای حرارتی میتوان به کار پائولتی 4و همكارانش [ ]60و
کورنليسن 8و همكارانش [ ]66برای محاسبه افتههای اگهزرژی
در مسيرهای عبور جریان و بهينهسازی عملكهرد مبهدل اشهاره
کرد .در ادامه ایلماز 1و گروه همكهارانش بهر اسهاس قهانون دوم
ترمودیناميههك معيارهههایی بههرای ارزیههابی عملكههرد مبههدلهههای
حرارتی ارائه کردند .این معيارها در دو کالس پارامتر انتروپهی و
پارامتر اگزرژی دستهبندی شدهاند و نتایج مربوطه مقایسه شده
است [ .]63گورگيان 7و گروه همكارانش بر اساس معيهار توليهد
انتروپی به ارزیابی مبدلهای فشرده پرداختنهد .درایهن ملالعهه
شرایط کاری مبدل ثابت فهر شهده اسهت و ابعهاد مبهدل بهه
عنوان پارامتر بهينهسازی در نظهر گرفتهه شهده اسهت [ .]63از
دیگر ملالعات میتوان به تحقيق دوهان 5و همكارانش در مهورد
1- Rathod
2- Li
3- Starace
4- Paoletti
5- Cornelissen
6- Yilmaz
7- Gheorghian
8- Doohan
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تحليل اگزرژی مبدل بها پهرهههای صهاف بها کهاربرد در سهامانه
برودتی با سيال عامل هليوم اشاره کرد .ایشان از این روش برای
بهينهسازی هندسه مبدل استفاده کردند و نتهایج حاصهله را بها
نتههایج تجربههی انجههام شههده مقایسههه کردنههد [ .]64ایپههك 9و
همكارانش از ملالعات تجربهی و ترمودینهاميكی بهرای بررسهی
عملكرد طراحی جدید مبدل فشرده استفاده کردنهد .همچنهين
ایشان مقادیر مربوط به افتهای اگزرژی را برای مبهدل مهذکور
مهورد بررسههی قهرار دادنههد [ .]68چنه  60در مقالهههای مفهههوم
مقاومت انتروپی 66را ،بر اسهاس توليهد انتروپهی ،جههت تحليهل
قانون دوم مبدل معرفی کرد .نتایج ایهن تحقيهق گویهای بهبهود
عملكرد مبدل با کمينهسازی مقاومت انتروپی میباشد [.]61
در تحقيق حاضهر تجزیههوتحليهل انهرژی و اگهزرژی مبهدل
حرارتی فشرده گاز به مهایع بهر اسهاس نتهایج تجربهی کيهز 63و
لندن 63در شرایط کاری مختلف مورد توجه قرار میگيرد .بهرای
این منظور ابتدا مدل مناسب مبهدل بهر اسهاس مشخصههههای
هندسی و روابط تئوری و تجربی ترمودیناميكی توسعه مییابهد.
سپس تعاریف الزم برای تحليل اگهزرژی مبهدل حرارتهی بيهان
میشود .در ادامهه مشخصههههای کهارکردی مبهدل بهر اسهاس
تحليلهای مورد نياز تعریف میشهوند و در مرحلهه آخهر تهأثير
تغيير پارامترهای کاری بر مشخصههای کارکردی مبدل بررسی
میشود .در این تحليل مواردی که در سهایر منهابع بهه صهورت
محدودتر در نظر گرفته شدهاند مورد توجه قرار میگيرند .برخی
از این موارد عبارت از در نظر گرفتن هوا به عنوان مخلهوط گهاز
ایدهآل ،در نظر گرفتن خواص ترموفيزیكی هوا به صورت تهابعی
از دما و آب به صورت تابعی از دما و فشار و بررسهی دو تعریهف
برای بازده اگزرژی و پارامتر بازگشت ناپذیری برای تفسير نتایج
اگزرژی میباشند.
 -0تحلیل مبدل فشرده
در این تحقيق ،مدلسازی مبهدل  66/33-0/737–SRبههطهور
خاص موردنظر قرار میگيرد .این مبدل از نهوع سهلوح فشهرده
لولههای کتابی با پرههای صفحهای می باشهد .از ایهن مبهدلهها
بهعنوان خنكکن ميانی ههوا بهه آب در سهامانهههای پرخهوران
موتورهای احتراق داخلی و سامانههای نيروگاهی استفاده زیادی
میشود [ .]3دليل این امر بازده بهاالتر ایهن سهلوح نسهبت بهه
سایر گونههای سلوح لولهای میباشد .البته این مزیهت بها افهت
9- Ipek
10- Cheng
11- Entropy resistance
12- Kays
13- London

نشریه علمی مكانيك هوافضا ،جلد  ،61شماره ،3پایيز 6399

55

فشار بيشتر سيال گازی همراه میباشد کهه باتوجهه بهه مزیهت
مذکور قابل تحمل میباشد [ .]4ایهن مبهدل دارای  66/33پهره
در هر اینچ بوده و طول هر لوله در مقلع عرضهی  0/737ایهنچ
می باشد .در این مبدل جریان در لولهها از ابتهدا تها انتهها مجهزا
بوده و پرهها نيز ممتد و متوالی مهیباشهند .همچنهين ،در ایهن
مبدل حرف  Sنشانگر آرایش تناوبی لولهههها و حهرف  Rمبهين
موجدار بودن پرهها میباشند .هر دو عامل فوق در افهزایش نهرخ
انتقال حرارت بين دو سيال موثر می باشهند .نمهایش شهماتيك
ابعاد مبدل مذکور در شكل  1آمده است .در ادامه شهبيهسهازی
ترمودیناميكی این مبدل مورد توجه قرار میگيرد.

نسبت سلح انتقال حرارت طرف لوله به حجم کل مبدل از
رابله ( )8بهدست میآیهد .ایهن نسهبت نشهانگر چگهالی سهلح
انتقال حرارت طرف لوله میباشد .همچنين قلر هيدروليك ههر
لوله از رابله ( )1بهدست میآید.
()8

At

,

L1 L2 L3

()1

,

t
t

t 

Dh  4
t

طبق شكل  1در سمت گازی بهمنظور افزایش سلح انتقهال
حرارت از پره استفاده شده است .بنهابراین سهلح کلهی انتقهال
حرارت در ایهن قسهمت مشهتمل بهر دو سهلح اوليهه و ثانویهه
می باشد که از روابط ( )7و ( )5بهدست میآیند و میتوان طبق
رابله ( )9به کل سلح انتقال حرارت طرف گازی رسيد .در این
روابط  Nfتعداد پرهها و  δfضخامت پرهها میباشد.
()7

Ap  2( H t  Wt )( L1  N f  f ) Nt ,

()5

As  2( L2 L3  H tWt Nt ) N f  2( L2  L3 ) N f  f ,

()9

Ag  Ap  As ,

g

g

g

g

کل سلح آزاد عبور گاز و سلح مقابل آن از روابهط ( )60و
( )66بهدست میآیند.
شکل ( :)1مشخصات هندسی مبدل .]3[ 66/33-0/737–SR
 -1-0تجزیهوتحلیل هندسی مبدل
تجزیهوتحليل هندسه مبدل مدنظر مشتمل بر تعيين مشخصات
هندسی مجاری عبور سيال مایع و سيال گازی میباشد و بهرای
سهولت تبيين در ادامه به صورت مجزا آورده شدهاند.
سلح کهل انتقهال حهرارت سهيال درون لولهه از رابلهه ()6
بهدست می آید .در این رابلهه  Ntتعهداد لولهههها و  δtضهخامت
لولهها میباشد.
()6

At  2(( H t   t )  (Wt   t )) Nt L1 ,

کل سلح آزاد عبور جریان و سلح روبروی لولهها از روابهط
( )3و ( )3بهدست میآیند .همچنين ،نسبت سلح جریهان آزاد
به سلح مقابل لوله از رابله ( )4بهدست میآید.
()3

Aff   H t   t Wt   t  Nt ,

()3

Afr  L2 L3 ,

()4

t

t

,

t

Aff

Afr

t

t 

()7

)  L3 f N f ,

()5

X t  Wt
Xt

( Aff  L1 L3
g

Afr  L1L3 ,
g

نسبت سلح جریهان آزاد بهه سهلح مقابهل ،چگهالی سهلح
انتقال حرارت و قلر هيدروليك در طهرف گهازی طبهق روابهط
مذکور برای طرف لوله بهدست می آیند .برای شهبيهسهازی مهد
نظر ،سيال جاری در لولهها آب و سيال عبهوری از روی لولهههها
هوا میباشد.
 -0-0محاسبه خواص ترمودینامیکی
جهت محاسبه خواص سيال حين عبور از مبدل نياز بهه بهرآورد
اوليه از دمای خروجی سيال میباشد .در مبدل موردنظر تبهادل
حرارت بين هوا و آب با اختالف زیاد بين ضرایب انتقال حرارت
جابهجایی رخ میدهد .به این ترتيب بهعنوان حدس اوليه بهرای
هوا ،باتوجه به این کهه منحنهی درجهه حهرارت مبهدل جریهان
مخالف را بهعنوان تقریبی برای تغيير دمای هر سيال طی عبهور
از این مبدل می توان درنظر گرفت ،دمهایی تقریبهاب برابهر دمهای
ورودی آب فههر مههیشههود .در ادامههه بههرای محاسههبه خههواص
ميانگين ،مقداری برای دمای ميانگين الزم است .برای طرف هوا
می توان از تعریف اختالف دمهای لگهاریتمی طبهق رابلهه ()63
استفاده کرد [.]6

تحليل انرژی و اگزرژی مبدل حرارتی فشرده گاز به مایع در شرایط کاری مختل
,

) (To  Ti )  (Ti  To
w

w

A

A



w

Ti  To
w

Tm 

 (To  Ti ) 
()63
ln 

 Ti  To 
حههال ،مههیتههوان بهها داشههتن دمههای ميههانگين خههواص
ترمودیناميكی هوا شامل ظرفيت گرمایی ویژه ،انتالپی ،انتروپی،
ضریب هدایت حرارتی و لزجت را با فر گاز شبهایهدهآل و بها
استفاده از جداول جنهف بههدسهت آورد [ .]67همچنهين ،عهدد
پرانتل را میتوان از رابله ( )63بهدست آورد [.]3
2

w

w

A

A

A

()63

,

cp

Pr 

k

با داشتن این خواص می توان بعد از محاسبه عهدد رینولهدز
جریان به ضریب انتقال حرارت جابهجایی و ضهریب افهت فشهار
رسيد .برای محاسبه عدد رینولدز از سرعت جرمهی سهيال ،کهه
طبق رابله ( )64تعریف میشود ،استفاده میشود.
,

()64

m

G

Aff

حال میتوان عدد رینولدز را از رابله ( )68بهدست آورد [.]9
()68

,

Dh G



Re 

برای بهدست آوردن ضهریب انتقهال حهرارت جابههجهایی و
ضریب افت فشار سيال در مبدلهای فشرده ،میتوان بهه نتهایج
تجربی کيز و لندن مراجعه کرد [ .]3این نتایج نشانگر تغييهرات
ضریب اصلكاک و پارامتر انتقال حرارت برحسب عهدد رینولهدز
میباشند .نمونههای از ایهن نتهایج بهرای مبهدل مهورد بحه در
شكل  0آمده است.

59

همانطورکه در شكل  0دیده میشود ،این نتایج بههصهورت
مجموعه نقاط می باشد کهه از طریهق بهرازش منحنهی مناسهب
می تواند بهصورت رابله ریاضی به کهد نوشهتهشهده داده شهود.
نتایج حاصل از برازش منحنی دادههای مبدل مهورد ملالعهه در
روابط ( )61و ( )67آمده است.
0.4374
()61
,
f  0.82263 Re
2

()67

,

با داشتن  Stاز رابله ( )67ضریب انتقال حرارت جابهجهایی
از رابله ( )65بهدست میآید [.]6
h  StGc p ,

()65

بهمنظور محاسبه خواص ترمودینهاميكی آب مهیتهوان بهه-
عنوان حدس اوليه ،دمایی تقریباب برابر دمای ورودی در خروجی
درنظر گرفت .دليل این امر ضریب انتقهال حهرارت جابههجهایی
بسيار بيشتر آب مهیباشهد .همچنهين ،دمهای ميهانگين آب را
میتوان از رابله ( )69بهدست آورد.
()69

,

w

w

2

,

Re<3000
Re  3000

()36

برای سيال عبوری از روی لولهها برحسب عدد رینولدز برای
مبدل فشرده مدل .]3[ 66/33-0/737-SR

) (Ti  To

Tm 
w

حال ،میتوان خواص ترمودینهاميكی آب را برحسهب دمهای
ميانگين محاسبهشده و باتوجهه بهه تغييهر انهدک ایهن خهواص
برحسههب فشههار ،بهها اسههتفاده از نمودارهههای خههواص اشههباع آب
محاس به کرد .برای محاسبه عدد رینولدز مانند روش مشروح در
قسمت قبل عمل میشود .با داشتن عدد رینولدز میتوان طبهق
روابط بيانشده توسط پوخوف و جنيلينسكی برای جریان آرام و
مغشوش کامالب توسعهیافتهه در لولهه ضهریب اصهلكاک و عهدد
ناسههلت را از روابههط ( )30و ( )36ب ههدسههت آورد .ش هرط دیگههر
استفاده از رابله ( )30فر لوله کامالب صاف میباشد .توجه بهه
این نكته ضروری است که استفاده از روابط فوق برای لولهههای
کتابی یك تقریب میباشد زیرا این روابط برای لولههای دایرهای
توسعه پيدا کردهاند [ 9و .]6
()30

شکل ( :)0تغييرات ضریب اصلكاک و پارامتر انتقال حرارت

0.4256

j  St Pr 3  0.1959 Re

 64 ,

f   Re
-2

(0.79lnRe-1.64) ,

4.36,
Re<3000

 f
   (Re 1000) Pr
3000  Re <5000 ,
Nu    8 
,
0.5
2

0.5<Pr<2000
f
)1  12.7   (Pr 3  1

8

با محاسبه عدد ناسلت از رابله ( )36میتوان ضریب انتقهال
حرارت جابهجایی را از رابله ( )33بهدست آورد [.]3
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()33

,

Nuk

h

Dh

 -9-0تحلیل عملکرد پره
پره ها ابزاری برای افزایش نرخ انتقال حرارت از طریهق افهزایش
سلح مؤثر می باشند .بهازده پهره پهارامتری اسهت کهه عملكهرد
گرمایی یك پره را تعيين میکند .بيشترین نرخ انتقال حهرارت
از پره هنگامی حاصل می شود که دمای سراسر آن برابهر دمهای
پایه پره باشد .ولی از آنجاکه هر پهره مقاومهت ههدایتی معينهی
دارد ،لذا گرادیان دما در طول پره وجود خواهد داشت و حالهت
فوق یك حالت ایدهآل است .بنابراین براساس رابله ( )33اقهدام
به تعریف بازده پره میشود [.]6
()33

,

2h

,m 

 fkf

) tanh(ml
ml

f 

این رابله مربوط به پرههای مستقيم با مقلهع مسهتليلی و
نوک آدیاباتيك می باشد که با تقریب خوب بهرای سهایر حهاالت
مورد استفاده قهرار مهیگيهرد .در ایهن رابلهه  hضهریب انتقهال
حرارت جابهجایی هوا و  lطول پره میباشد .در مواردی که پهره
از یك دیوار به دیوار دیگر کشيده شده باشهد طهول پهره نصهف
فاصله دو دیوار میباشد [.]3
حال می توان بازده کلی سلح پرهدار را از رابلهه ( )34بهه-
دست آورد .بازده کلی سلح عملكرد آرایشی از پرهها را همراه با
سلح اصلی اتصال پرهها مشخص میکند [.]6
(1   f ) ,

()33

g

Ap

Ag

0  1 

 -4-0ضریب انتقال حرارت کلی مبدل
برای درنظرگرفتن اثرات انتقال حهرارت جابههجهایی و ههدایتی
می توان از ضریب انتقال حرارت کلی استفاده کرد .ایهن ضهریب
بهعنوان مقاومت کلی حرارتی در مقابل انتقال حهرارت بهين دو
سيال طبق رابله ( )38تعریهف مهیشهود [ .]6در ایهن تحقيهق
انتقال حرارت تنها بين دو سيال فر شده است و کهل مبهدل
آدیاباتيك در نظر گرفته شده است.
()38

,

1
(0hA) h



Rf

h

(0 A) h

 Rwall 

Rf
c

(0 A) c



1
(0hA) c



1
UA

همچنين Rwall ،مقاومت دیوارهای مبدل میباشد و برحسب نوع
دیوار مورد بررسی از رابله ( )31قابل محاسبه میباشد [.]3

 L ,
plane
wall
 Ak
wall

   r2  
()31
Rwall      
,
r1 

ln 
 , cylindrical wall
  2 Lk wall 

 

در استفاده از رابله ( )31می توان با فر تعمير به موقع از
مقدار اندک ضریب رسهوب صهرفنظهر کهرد .همچنهين ،مقهدار
مقاومت دیوار بهدليل بزرگی ضریب هدایت حرارتی آن معمهوالب
قابل اقما میباشد [.]3
 -5-0محاسبه شرایط خروجی سیال
برای محاسبه دمای خروجی هر سهيال از روش  ε-Ntuاسهتفاده
میشود .این روش زمانی بهکار مهیرود کهه سهاختمان مبهدل و
شرایط هر سيال در ورودی مشخص باشد و ضریب کلی انتقهال
حرارت قابل محاسهبه باشهد .در ایهن روش دو پهارامتر بهیبعهد
تعيينکننده ،کارایی و تعداد واحد های انتقال حرارت میباشهند
که برحسب ظرفيت گرمایی و دمای ورودی و خروجی هر سيال
بهترتيب طبق روابط ( )37و ( )35تعریف میشوند [.]6
()37

W

A

()35

,

qmax
,

UA

Ntu 

Cmin

همههانطورکههه از روابههط فههوق مشههخص اسههت ،بهها داشههتن
ساختمان مبدل ،خهواص ترمودینهاميكی و شهرایط ورودی ههر
سيال می توان بيشينه انتقال حرارت ممكهن در مبهدل و تعهداد
واحدهای انتقال حرارت را بهدسهت آورد .در ایهن روش کهارایی
مبدل معموالب برحسب آرایش جریان ،تعهداد واحهدههای انتقهال
حرارت و نسبت ظرفيت گرمایی کمينه به بيشينه بيان میشود.
برای مبدل مهورد بحه آرایهش جریهان از نهوع مبهدل جریهان
متقاطع میباشد و رابله ( )39مبين کهارایی ایهن مبهدل اسهت
[.]6
 0.22

0.78
( Ntu   exp  Cr Ntu   1  , )39



در رابله فوق Rf ،مقاومت ناشی از آلودگی سلح میباشهد
و ضریب رسوب ناميده میشود .مقدار ایهن ضهریب بسهتگی بهه
دمای کاری ،سرعت سيال و طول دوره تعمير مبهدل دارد .ایهن
پارامتر معموالب طی کارکرد مبدل متغيهر مهیباشهد و مهیتوانهد
سههبب افههزایش بسههيار زیههاد مقاومههت حرارتههی سههامانه گههردد.

,



qmax  Cmin Ti  Ti

q



 1
  1  exp 
 Cr
,

Cmin
Cmax

Cr 

حال میتوان از روابط ( )30و ( )36دمای خروجی هر سيال
را بهدست آورد [.]6
()30

ho  hi   qmax ,
A

A

تحليل انرژی و اگزرژی مبدل حرارتی فشرده گاز به مایع در شرایط کاری مختل
ho  hi   qmax ,

()36

W

W

فشار خروجی هر سيال با درنظرگرفتن ضرایب افت جریهان
در ورودی و خروجههی بههرای معههادالت ممنتههوم از رابلههه ()33
بهدست میآید [.]3
v



2
Ki  1     2  0  1 



2
 vi 
P G vi 
( , )33


Pi
2 Pi   A   vm 
v


 f      1   2  K 0   0  
 vi  
  Aff   vi 

برای جریان سيال عمود بر توده لوله هها اثهر افهت ورودی و
خروجی به مبدل در ضریب اصلكاک ظاهر میشهود و ضهرایب
افت از رابله ( )33حذف میگردند و به این ترتيب رابلهه ()33
حاصل میشود.

96

که در این رابله T j ،دمای مرجع انتقال حهرارت سهيال در ههر
مرز میباشد .در این تحقيق طبق رابله ( )35دمهای لگهاریتمی
بهعنوان دمای مرجع در نظر گرفته شده است.
,

To  Ti

Tln 

T 
()35
ln  o 
 Ti 
عبارت سوم در رابله ( )31نرخ انتقال اگزرژی همراه با کهار
میباشد که برای حجم کنترل برابر نرخ کهار سهامانه مهیباشهد
[ .]9البته در مبدلها این عبارت برابر صهفر مهیباشهد .عبهارات
چهارم و پنجم در رابله ( )31به ترتيهب نهرخ اگهزرژی جریهان
خروجی و ورودی سامانه مهیباشهند و از رابلهه ( )39بههدسهت
میآیند [.]5
m k bk ,

()39







E x f 

k

P

b   yi  hi  hi0  T0 si  si0  ,


i

در رابله ( )33برای سمت هوا می توان با فر گاز ایهدهآل
و از رابله ( )34حجم مخصوص را محاسبه کرد [.]9

عبارت آخر در رابله ( )31نشانگر نهرخ بازگشهت ناپهذیری،
نرخ تخریب اگزرژی ،درون سامانه میباشد .روش دیگر محاسبه
این عبارت ،استفاده از رابله تعهادلی انتروپهی درون سهامانه بهه
منظور محاسبه نرخ توليد انتروپی است که توسط آن میتوان از

 A   vm  
(    , )33
 Aff   vi  

f

2
G vi 


2  v0
 1      1  
2 Pi 
 vi 

,

()34

Tm

 Ti



Pi
 Pi  Po



Pi



vi




2

vm

همچنين ،بهرای سهمت آب مهیتهوان از فهر ثابهتبهودن
چگالی سيال با دقت خوب استفاده کرد و به رابله ( )38رسيد.


,


()38

 A

 Aff

2

f

Gv
2 Pi



P
Pi

با توجه به تعاریف موجود میتوان رابله تعادلی اگزرژی را برای
یك سامانه طبق رابله ( )31تعریف کرد [.]5
 E xQ  E xW  E x f e  E x f i  I  0 ,

dAsys
dt

که در آن ،عبارت اول مربوط به نرخ تغيير اگزرژی درون سامانه
میباشد .این عبارت با توجه به تحليهل پایهای مسهئله از رابلهه
حذف میشود .عبارت دوم مربوط به نرخ اگزرژی منتقهل شهده
توسط انتقال حهرارت اسهت کهه از رابلهه ( )37قابهل محاسهبه
میباشد [.]9
()37

 -4نتایج و بحث
در تحقيق حاضهر تحليهل انهرژی و اگهزرژی مبهدل فشهرده در
شرایط کاری مختلف مدنظر میباشد .برای این منظور از مبهدل
با ابعاد  66/4 ،38/4و  33/9سانتیمتر بهترتيب بهرای  L2 ،L1و
 ،L3در شكل  ،1استفاده شده است .در تحقيق حاضر بكهارگيری
این مبدل به عنوان خنكکن ميانی برای سامانه پرخورانی مورد

 -9رابطه تعادلی اگزرژی

()31

رابله  I  T0 S genبه ميزان بازگشت ناپذیری رسيد [.]5

 T 
E xQ  1  0 Q j ,
 Tj 

j



نظر قرار گرفته است .بهه ایهن ترتيهب کهه جریهان ههوای گهرم
خروجی از کمپرسور ،به منظور افزایش چگالی ،توسهط جریهان
آب خنكکن در این مبدل سرد میشود .الزم به ذکر است کهه
در تحقيق حاضر ترکيب شيميایی هوا بر اساس رطوبهت نسهبی
 %10در نظر گرفته شده است [ .]65ذکر این مشخصه به دليهل
تعيين حالت مرده و اثرگذاری بر پارامترهای ترمودیناميكی الزم
میباشد .دما و فشار ورودی آب خنكکن بهه ترتيهب  300 Kو
 6/3 barدرنظر گرفته شدهاند .پارامترهای مورد بررسهی شهامل
دما ،فشار و دبی حجمی هوای عبوری میباشهند .ایهن متغيرهها
عواملی هستند که برای موتهور مجههز بهه پرخهوران در شهرایط
کاری مختلف تحت تأثير قرار میگيرند .محدوده تغييهرات ایهن
متغيرها بهمنظور بررسی شرایط مختلهف وسهيعتهر از محهدوده
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کاری مبدل در نظر گرفته شده است .به این ترتيب برای برخی

 -1-4متغیر فشار هوا

مقادیر پارامترها نمیتوان مابهازای عينهی در شهرایط کهارکردی

در این قسمت تأثير تغييرات فشار هوای ورودی بر مشخصههای

مبدل متصور بود .شهایان ذکهر اسهت ،محهدوده تغييهرات دبهی

مذکور مورد بررسی میباشد .برای این منظور مقدار دبی ههوای

جرمی آب طوری درنظر گرفته شده است کهه تبخيهر در ههيچ

عبوری و دمای ورودی آن بهه ترتيهب  6 kg/sو  400 Kدرنظهر

حالتی رخ ندهد .برای درک بهتر ،تهأثير ههر پهارامتر بههصهورت

گرفته شدهاند و تغييرات مشخصهها برای فشارهای  3 ،6/8 ،6و

مجزا و برای دبیهای جرمی متفاوت آب خنكکهن ارائهه شهده

 3 barمورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج مربوطه برای کارایی

است .تحليل صورت گرفته بر مبنای تأثير پارامترهای فوقالذکر

سمت هوا ،کارایی سمت آب ،کارایی مبدل ،پارامتر فشار سهمت

بر مشخصههای کارایی مبدل ،کارایی سمت هوا ،کهارایی سهمت

هوا و پارامتر فشار سمت آب ،تعاریف مختلهف بهازده اگهزرژی و

آب ،پارامتر افت فشار سمت هوا ،پارامتر افت فشهار سهمت آب،

پارامتر بازگشتناپذیری حرارتی به ترتيب در شكلهای  9تا 12

تعاریف مختلف بازده اگزرژی و پارامتر بازگشتناپذیری حرارتی

ارائه شدهاند .همانلور کهه از شهكل  9مشهخص اسهت افهزایش

ارائه شده است .در ارائه نتایج ،به منظور مشاهده و تحليل بهتر،

فشار هوای ورودی سبب کهاهش مشخصهه کهارایی سهمت ههوا

محدوده نمایش پارامترهای متنهاظر در شهكلههای مربهوط بهه

می شود .دليل این امر افزایش دبی جرمی هوا به واسله افزایش

متغيرهای مختلف ،یكسان در نظر گرفته شده است.

فشار هوا ،طبق رابله گاز کامل  ،   P RTمیباشد .از سوی

در این تحقيق منظهور از کهارایی سهمت ههوا و آب نسهبت

دیگر بر اساس نتایج شكل  4افزایش فشار هوا به دليل افهزایش

حرارت دفع و جذب شده به ميزان ایدهآل میباشد و بههترتيهب

دبی جرمی هوا سبب تغيير دمای بيشتر آب میشهود و کهارایی

طبق روابط ( )40و ( )46تعریف شدهاند .همچنين پارامتر فشار

سمت آب را افزایش میدهد .البته به دليل ظرفيت گرمای ویژه

عبارت از نسبت افت فشار به فشار ورودی هر سيال میباشد.

بسيار بيشتر آب این افزایش زیاد نمیباشد .شایان ذکر است که
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گرمههایی کمتههر پيههروی مههیکنههد بنههابراین ،طبههق شههكل  ،5در

hW Ti

که نقله همرسی منحنی شهكلههای  9و  4اسهت ،از منحنهی
سمت هوا تبعيت مینماید .به این ترتيب مقدار کارایی مبدل در

در تحقيق حاضر همچنين از پارامترهای بیبعد برای تحليل

دبیهای پایين آب با افزایش فشهار ههوا افهزایش مهییابهد و در

اگزرژی سامانه استفاده شده است .پارامتر اول مربوط بهه بهازده

دبیهای بيشتر کاهش مییابد .طبق شكل  ،1افزایش فشار ههوا

اگزرژی میباشد .برای این پهارامتر تعهاریف متعهدد بها تفاسهير

سبب کاهش پارامتر افت فشار سمت هوا میگردد .ایهن امهر بها

مختلفی قابل بيان میباشد که در این تحقيق به دو مورد اشهاره

وجود افزایش افت فشار سمت هوا با افزایش فشار هوای ورودی

شهده اسهت .تعریهف اول طبهق رابلهه ( )43بهر اسهاس نسهبت

بر اساس رابله ( )33رخ میدهد کهه در مقابهل افهزایش فشهار

اگزرژی کل خروجی به اگزرژی کل ورودی و تعریف دوم طبهق

ورودی در مخرج کسر کمتر است .از نتهایج شهكل  1مهیتهوان

رابله ( )43بر اساس نسبت اگزرژی جذب شده در جریان سهرد

دریافت که تغيير فشار هوای ورودی بر پارامتر افت فشار سهمت

به اگزرژی از دست رفته در جریان گرم بيان میشهوند .پهارامتر

آب بیتأثير است .از سوی دیگر ،طبق شكلهای  9و  ،4افزایش

بعدی نسبت بازگشتناپذیری حرارتی از کهل بازگشهتناپهذیری

دبی آب سبب افزایش کارایی سمت هوا و کاهش کارایی سهمت

مبدل میباشد و طبق رابله ( )44تعریف میشود.

آب میشود .افزایش دبی آب سبب افزایش ظرفيت گرمهایی آب
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کاهش میدهد و نتيجه فوق را حاصل مینماید .همچنين ،طبق
شكل  ،1مقدار دبی آب بر پهارامتر افهت فشهار ههوا ،بهه جهز در
مقادیر بسيار پایين ،تقریباب بیتأثير است و طبق شكل  1افزایش
دبی آب سبب افزایش پارامتر افت فشار آب میشهود کهه دليهل

QT0 

 Tln

میشود و در نتيجه تغييرات دمهایی آن را طهی انتقهال حهرارت



IQ

آن افزایش عدد رینولدز جریان و افت اصلكاکی میباشد.

تحليل انرژی و اگزرژی مبدل حرارتی فشرده گاز به مایع در شرایط کاری مختل

در ادامه پارامترهای مربوط به تحليل اگزرژی مورد بررسهی
قرار میگيرند .شكل  0گویای افهزایش بهازده اگهزرژی (تعریهف
اول) با افزایش فشار هوا میباشد .افزایش فشهار ههوا بهه سهبب
افزایش دبی جرمی ههوا و همچنهين افهزایش اخهتالف شهرایط
کاری با حالت مرده موجب افهزایش اگهزرژی ورودی ههوا مهی-
گردد .از سوی دیگر افزایش فشار هوا سبب افهزایش بازگشهت-
ناپذیری حرارتی و اصلكاکی میشود که اولی به دليهل افهزایش
اختالف دمای دو سهمت در انتقهال حهرارت و دومهی بهه دليهل
افزایش افت اصلكاکی میباشد .البته ميزان افهزایش بازگشهت-
ناپذیری از ميزان افزایش اگزرژی ورودی کمتر اسهت و بهه ایهن
ترتيب نتایج شكل  0تفسير میشود .شهكل  3گویهای افهزایش
بازده اگزرژی (تعریف دوم) با افزایش فشار هوا میباشد .این امر
به معنای کاهش بازگشتناپذیری در برابر تغيير اگزرژی جریهان
گرم میباشد .نتهایج شهكل  12بيهانگر عهدم تهأثير فشهار ههوای
ورودی بر سهم بازگشتناپذیری حرارتی از بازگشتناپذیری کل
میباشد .دليل این امر نرخ یكسان افزایش بازگشتناپذیریهای
حرارتی و اصلكاکی با افهزایش فشهار ههوای ورودی مهیباشهد.
همچنين از این شكل میتوان دریافت که سهم بازگشتناپذیری
حرارتی بسيار بيشتر است .در دبیهای آب بسهيار کهم ،انتقهال
حرارت در اختالف دمای کمتری بين دو سهيال رخ مهیدههد و
سهم بازگشتناپذیری حرارتی کاهش مییابد.

93

شکل ( :)5منحنی تغييرات مشخصه کارایی مبدل بر حسب
دبی آب برای فشارهای هوای ورودی مختلف.

شکل ( :)1منحنی تغييرات پارامتر افت فشار سمت هوا بر
حسب دبی آب برای فشارهای هوای ورودی مختلف.

شکل ( :)9منحنی تغييرات مشخصه کارایی سمت هوا بر

شکل ( :)1منحنی تغييرات پارامتر افت فشار سمت آب بر

حسب دبی آب برای فشارهای هوای ورودی مختلف.

حسب دبی آب برای فشارهای هوای ورودی مختلف.

شکل ( :)4منحنی تغييرات مشخصه کارایی سمت آب بر

شکل ( :)0منحنی تغييرات بازده اگزرژی مبدل (تعریف اول)

حسب دبی آب برای فشارهای هوای ورودی مختلف.

بر حسب دبی آب برای فشارهای هوای ورودی مختلف.
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کارایی سمت آب و از سوی دیگر موجب افزایش اختالف دمهای
دو سيال و افزایش ظرفيت گرمایی ویژه سهمت ههوا بهه مقهدار
بسيار کم و ایجاد پتانسيل افزایش کارایی سهمت آب مهیشهود.
این دو اثر متضاد طبق شكل  10همدیگر را خنثهی مهیکننهد و
کارایی سمت آب از افزایش دمای هوای ورودی بهیتهأثير مهی-
گردد .نتایج شكل  ،19طبق تعریف ،گویای تلبيهق مقهدار ایهن
شکل ( :)3منحنی تغييرات بازده اگزرژی مبدل (تعریف دوم)
بر حسب دبی آب برای فشارهای هوای ورودی مختلف.

پارامتر بر کارایی سمت دارای ظرفيت گرمایی کمتر اسهت .الزم
به ذکر است کهه افهزایش دمهای ههوای ورودی مقهدار ظرفيهت
گرمایی در رابله ( )35را تحت تأثير قرار ميدههد و تغييهر Ntu
سبب تغيير  εمهیگهردد .طبهق شهكل  64افهزایش دمها سهبب
کاهش پارامتر افت فشار سمت هوا میشود .دليل این امر اثرات
متضاد کاهش دبی جرمی هوا و افزایش لزجت هوا بر افت فشهار
هوا میباشد که منجر به تغيير کم این پهارامتر بها افهزایش دمها
میگردد .همچنين طبق شهكل  15افهزایش دمهای ههوا سهبب

شکل ( :)12منحنی تغييرات پارامتر بازگشتناپذیری حرارتی
بر حسب دبی آب برای فشارهای هوای ورودی مختلف.
 -0-4متغیر دمای هوا

کاهش پارامتر فشار سمت آب میگردد .دليل این امهر وسسهيع
شدن محدوده افزایش دمهای آب بها زیهاد شهدن دمهای ههوای
ورودی و در نتيجه کاهش لزجت آب با افزایش دمهای آن مهی-
باشد .بنابراین با افزایش دما عدد رینولدز سهمت ههوا کهاهش و
برای آب افزایش مییابد .بها توجهه بهه مواجههه بها جریهان آرام
سمت آب افهزایش عهدد رینولهدز ،طبهق رابلهه ( ،)30موجهب
کاهش ضریب افت اصلكاکی میشود.
در ادامه پارامترهای مربوط به تحليل اگزرژی مورد بررسهی

در این قسمت تأثير تغييرات دمای هوای ورودی بر مشخصههها
مورد بررسی میباشد .برای این منظور مقدار دبی هوای عبهوری
و فشههار ورودی آن بههه ترتيههب  6 kg/sو  3 barدرنظههر گرفتههه
شدهاند و تغييرات مشخصهها برای دماههای  400 ،380 ،330و
 800 Kمورد ارزیابی قهرار گرفتهه اسهت .نتهایج مربوطهه بهرای
کارایی سمت هوا ،کارایی سمت آب ،کارایی مبدل ،پارامتر فشار
سهمت ههوا ،پهارامتر فشههار سهمت آب ،تعهاریف مختلهف بههازده
اگههزرژی و پههارامتر بازگشههتناپههذیری حرارتههی بههه ترتيههب در

بازده اگزرژی (تعریف دوم) با افزایش دمای هوا در دبیههای آب
پایين و بر عكس شدن این روند در دبیهای آب باال مهیباشهد.

شكلهای  11تا  10ارائه شدهاند .همانطور که از ایهن شهكلهها

نتایج شكل  10بيانگر افزایش سهم بازگشتناپذیری حرارتهی از

مشخص است برای دماهای هوای ورودی کمتر از دمهای اشهباع
آب در  ،6/3barیعنی  ،604 ֯Cتبخيهر آب رخ نخواههد داد و
محدوده تغييرات دبی تا مقادیر بسيار کم قابليت توسعه خواههد

بازگشتناپذیری کل با افزایش دمای هوا میباشد کهه دليهل آن
انتقال حرارت بين دو سيال بها اخهتالف دمهای زیهاد اسهت .در
دبیهای آب بسيار کم سهم بازگشتناپذیری اصلكاکی افزایش
مییابد که دليل آن کاهش اخهتالف دمهای دو سهيال و انتقهال
حرارت بين منابع بها دمهای نزدیهك مهیباشهد .ایهن امهر بهرای
دماهای ههوای ورودی کمتهر از دمهای اشهباع آب بيشهتر قابهل

شكل  10گویای عدم تغيير کارایی سمت آب به واسهله تغييهر

مشاهده میباشد .از سوی دیگر بر اساس نتایج شكل  14افزایش

داشت .نتایج شهكل  11گویهای افهزایش کهارایی سهمت ههوا بها
افزایش دمای هوای ورودی میباشد .دليل این امر کهاهش دبهی
جرمی هوای عبوری و افزایش قابليت تغيير دمای آن میباشهد.
دمای جرمی هوای ورودی میباشد .افزایش دما از یك سو سبب
کاهش دبی جرمی هوای عبوری و نتيجتاب ایجاد پتانسيل کاهش

قرار میگيرند .شكل  11گویای کاهش بهازده اگهزرژی (تعریهف
اول) با افزایش دمهای ههوا مهیباشهد .دليهل ایهن امهر افهزایش
بازگشتناپذیری حرارتی ،که طبق شكل  10بيشهترین سههم از
بازگشتناپذیری کل را دارد ،بهه دليهل انتقهال حهرارت بهين دو
سيال با اختالف دمای زیاد میباشد .شهكل  11گویهای افهزایش

دمای هوا سبب کاهش بازگشتناپذیری در اثر افهت اصهلكاکی
میشود.
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تحليل انرژی و اگزرژی مبدل حرارتی فشرده گاز به مایع در شرایط کاری مختل

شکل ( :)11منحنی تغييرات مشخصه کارایی سمت هوا بر

شکل ( :)15منحنی تغييرات پارامتر افت فشار سمت آب بر

حسب دبی آب برای دماهای هوای ورودی مختلف.

حسب دبی آب برای دماهای هوای ورودی مختلف.

شکل ( :)10منحنی تغييرات مشخصه کارایی سمت آب بر

شکل ( :)11منحنی تغييرات بازده اگزرژی مبدل (تعریف اول)

حسب دبی آب برای دماهای هوای ورودی مختلف.

بر حسب دبی آب برای دماهای هوای ورودی مختلف.

شکل ( :)19منحنی تغييرات مشخصه کارایی مبدل بر حسب

شکل ( :)11منحنی تغييرات بازده اگزرژی مبدل (تعریف دوم)

دبی آب برای دماهای هوای ورودی مختلف.

بر حسب دبی آب برای دماهای هوای ورودی مختلف.

شکل ( :)14منحنی تغييرات پارامتر افت فشار سمت هوا بر

شکل ( :)10منحنی تغييرات پارامتر بازگشتناپذیری حرارتی

حسب دبی آب برای دماهای هوای ورودی مختلف.

بر حسب دبی آب برای دماهای هوای ورودی مختلف.
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 -9-4متغیر دبی حجمی هوا

در اختالف دمای بيشتر میگهردد .بهه ایهن ترتيهب مقهدار کهل

در این قسمت تأثير تغييرات دبی هوای ورودی بهر مشخصهههها

بازگشتناپذیری با افزایش دبی هوا افزایش خواهد یافهت .نتهایج

مورد بررسی میباشد .برای این منظور مقدار دما و فشهار ههوای

شكل  04گویای افزایش بازده اگزرژی (تعریف اول) بها افهزایش

ورودی بههه ترتيههب  400 Kو  3 barدرنظههر گرفتههه شههدهانههد و

دبی هوا میباشد .دليل این امر افزایش اگزرژی هوای ورودی بها

تغييرات مشخصهها بهرای دبهیههای  0/8 ،0/38 ،0/6و 6 m3/s

افزایش دبی هوا و تأثير بيشتر آن نسهبت بهه بازگشهتناپهذیری

مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج مربوطه برای کارایی سهمت

مبههدل مههیباشههد .البتههه در دبههیهههای بسههيار پههایين بههه دليههل

هوا ،کارایی سمت آب ،کارایی مبدل ،پارامتر فشهار سهمت ههوا،

تأثيرپههذیری انههدک بازگشههتناپههذیری اصههلكاکی از دبههی آب،

پارامتر فشار سمت آب ،تعاریف مختلف بازده اگزرژی و پهارامتر
بازگشتناپذیری حرارتی به ترتيب در شكلهای  13تا  01ارائهه
شدهاند .همانطور که از شكل  13مشخص اسهت افهزایش دبهی
هوای عبوری سبب کاهش کارایی سمت هوا میشود .دليل ایهن
امر افزایش ظرفيت گرمایی هوا و تبعاب کاهش ميزان تغيير دمای
هوا میباشد .از سوی دیگر ،طبق شكل  ،02افزایش دبهی ههوای
عبوری سبب افزایش کارایی سمت آب میگهردد .طبهق رابلهه
( )46این امر به معنای افزایش ميهزان انتقهال حهرارت بهين دو
سيال با افزایش دبی ههوای عبهوری مهیباشهد .دليهل ایهن امهر
افزایش ضریب انتقال حرارت سهمت ههوا طبهق روابهط ( )67و
( ،)65با افزایش دبی هوا ،در نتيجهه کهاهش مقاومهت حرارتهی

خصوصا برای دبیههای ههوای بيشهتر ،و مقهدار کهم بازگشهت-
ناپذیری حرارتی روند افهزایش بهازده اگهزرژی (تعریهف اول) بها
افزایش دبی هوا برقرار نمیباشد .شهایان ذکهر اسهت کهه بهرای
دبیهای هوای کمتر سهم بازگشتناپذیری اصلكاکی سمت آب
از بازگشتناپذیری اصلكاکی کل افهزایش مهییابهد .شهكل 05
گویای افزایش بازده اگزرژی (تعریف دوم) با افهزایش دبهی ههوا
میباشد .البته در دبیهای بسيار کم الگوی مذکور برقرار نمهی-
باشد .نتایج شهكل  01بيهانگر کهاهش سههم بازگشهتناپهذیری
حرارتی از بازگشتناپذیری کل با افزایش دبی هوا میباشد .ایهن
امر به دليل بازگشتناپذیری اصلكاکی باال در دبیههای بيشهتر
بر اساس نتایج شكل  00میباشد.

کلی مبدل طبق رابله ( )38و افزایش انتقهال حهرارت اسهت .از
شكل  01میتوان دریافت افزایش دبی هوا پيش و پس از نقلهه
همرسی منحنی شكلهای  13و  02اثر عكهس دارد .دليهل ایهن
امر تغيير ظرفيت گرمایی ،رابله ( ،)37از آب به ههوا مهیباشهد.
همانلور که از شكل  00مشخص است افزایش دبی ههوا سهبب
افزایش پارامتر افت فشار سمت هوا مهیگهردد کهه ایهن امهر از
روابط ( )61و ( )38کامالب توجيهپذیر است .به ایهن ترتيهب کهه
افزایش دبی هوا سبب افهزایش عهدد رینولهدز سهمت ههوا و در
نتيجه کاهش ضریب اصلكاک میشود .با این وجود ميزان افت

شکل ( :)13منحنی تغييرات مشخصه کارایی سمت هوا بر
حسب دبی آب برای دبیهای هوای عبوری مختلف.

فشههار طبههق رابلههه ( )38افههزایش خواهههد داشههت .همچنههين
همانلور که از شكل  09مشخص اسهت افهزایش دبهی ههوا بهه
ميزان اندکی سبب کاهش پارامتر افت فشار سمت هوا میشهود
دليل این امر افزایش دمای آب خروجی بر اثهر افهزایش انتقهال
حرارت طبق شكل  02و تأثير کاهش لزجت آب میباشد.
در ادامه پارامترهای مربوط به تحليل اگزرژی مورد بررسهی
قرار می گيرند .افهزایش دبهی ههوا از یهك سهو موجهب افهزایش
بازگشتناپذیری اصلكاکی بر اساس شكل  00و از سوی دیگهر

شکل ( :)02منحنی تغييرات مشخصه کارایی سمت آب بر

موجب افزایش بازگشتناپذیری حرارتی به دليل انتقال حهرارت

حسب دبی آب برای دبیهای هوای عبوری مختلف.
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شکل ( :)01منحنی تغييرات مشخصه کارایی مبدل بر حسب

شکل ( :)05منحنی تغييرات بازده اگزرژی مبدل (تعریف دوم)

دبی آب برای دبیهای هوای عبوری مختلف.

بر حسب دبی آب برای دبیهای هوای عبوری مختلف.

شکل ( :)00منحنی تغييرات پارامتر افت فشار سمت هوا بر
حسب دبی آب برای دبیهای هوای عبوری مختلف.

شکل ( :)01منحنی تغييرات پارامتر بازگشتناپذیری حرارتی
بر حسب دبی آب برای دبیهای هوای عبوری مختلف.
 -5نتیجهگیری

شکل ( :)09منحنی تغييرات پارامتر افت فشار سمت آب بر
حسب دبی آب برای دبیهای هوای عبوری مختلف.

شکل ( :)04منحنی تغييرات بازده اگزرژی مبدل (تعریف اول)
بر حسب دبی آب برای دبیهای هوای عبوری مختلف.

در تحقيق حاضر تجزیه وتحليل اگزرژی و انرژی مبدل حرارتهی
فشرده گاز به مایع از نوع  66/33-0/737–SRبر اساس نتهایج
تجربی مرجع [ ]3در شرایط کهاری مختلهف مهورد توجهه قهرار
گرفتههه اسههت .بههرای ایههن منظههور شههبيهسههازی هندسههی و
ترمودیناميكی مبدل بر اساس مشخصههای کهارکردی و روابهط
تجربی توسعه یافته است .به این ترتيب ضرایب انتقال حرارت و
افت فشار سيال در مبدل از طریق بهرازش منحنهی مناسهب بهر
نتایج تجربی بهدست آمده است و محاسبه دمهای خروجهی ههر
سههيال طبههق روش  ε-Ntuصههورت پذیرفتههه اسههت .متغيرهههای
شرایط کاری مورد بررسی در این تحقيهق شهامل دمها ،فشهار و
دبی حجمی هوا بهعنوان سيال گرم و دبی جرمی آب خنكکهن
میباشد .تحليل انرژی صورت گرفته بر مبنای تهأثير متغيرههای
فوقالذکر بر مشخصههای کارایی مبهدل ،کهارایی سهمت ههوا،
کارایی سمت آب ،پارامتر افت فشار سهمت ههوا و پهارامتر افهت
فشار سمت آب ارائه شده است .همچنهين تحليهل اگهزرژی بهر
مبنای دو تعریف از بهازده اگهزرژی و پهارامتر بازگشهتناپهذیری
حرارتی بيان گردیده است .نتهایج ایهن تحقيهق را مهیتهوان بهه
اختصار به شرح زیر برشمرد.
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، افزایش فشار هوای ورودی سبب کاهش کارایی سمت ههوا کاهش پارامتر افهت فشهار ههوا و،افزایش کارایی سمت آب
 ایهن متغيهر.افزایش تعاریف مختلف بازده اگزرژی میگردد
بيشترین تأثير را بر بازده اگزرژی با تعریف نسهبت اگهزرژی
.خروجی به اگزرژی ورودی نشان میدهد
، افزایش دمای هوا ورودی سبب افزایش کارایی سهمت ههوا کهاهش پهارامتر افهت،کاهش پارامتر افت فشار سهمت ههوا
 افزایش، کاهش بازده اگزرژی با تعریف اول،فشار سمت آب
و کههاهش بههازده اگههزرژی بهها تعریههف دوم بههه ترتيههب بههرای
دبههیهههای جرمههی آب کههم و زیههاد و افههزایش پههارامتر
 این متغير بيشترین تأثير.بازگشتناپذیری حرارتی میگردد
 بازده اگهزرژی بها تعریهف،را بر پارامتر افت فشار سمت آب
نسبت تغيير اگزرژی جریان سرد به تغيير اگهزرژی جریهان
.گرم و پارامتر بازگشتناپذیری حرارتی نشان میدهد
 فزایش دبی حجمهی ههوای عبهوری سهبب کهاهش کهارایی افهزایش و کهاهش، افهزایش کهارایی سهمت آب،سمت ههوا
 افزایش،کارایی کل مبدل به ترتيب برای دبی آب کم و زیاد
 کاهش پارامتر افت فشار سمت،پارامتر افت فشار سمت هوا
 افهزایش بههازده اگههزرژی بها تعهاریف مختلههف و کههاهش،آب
 ایههن متغيههر.پههارامتر بازگشههتناپههذیری حرارتههی مههیشههود
بيشترین تأثير را بر پارامترهای کارایی و پارامتر افهت فشهار
.سمت هوا نشان میدهد
 کهاهش، افزایش دبی آب سبب افزایش کهارایی سهمت ههوا، افهزایش پهارامتر افهت فشهار سهمت آب،کارایی سمت آب
 کاهش بازده اگزرژی،کاهش بازده اگزرژی طبق تعریف اول
طبق تعریف دوم به جز برای دبیهای بسيار کهم و افهزایش
 همچنين محدوده.پارامتر بازگشتناپذیری حرارتی میگردد
تغييرات این متغير برای عدم وقوع تبخير آب در هر شرایط
.کاری استخراج شده است
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