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دادهاند [9] Fulton .آنالیز تحلیلی بار روی پارامترهاایی از قبیال جادایش
انرژی ،سرع و پروفیلهاای دماا را انجاام داد Deissler .و Perlmutter
] Young ،[10و  [12] Ahlborn et al. ،[11] Mc Cutcheonو
 [13,14] Stephan et al.باار روی تحلیاال جاادایش اناارژی تحقیااق
،[16] Kirmaci.
V. ،[15] Dincer
et
میکردناااااادal. .
 Bramo ،[17]Akhesmehو پور محمود ] [18-20و پور محمود ][21
بر روی اثر پارامترهای مؤثر بر روی کارکرد لوله گردابی تحقیق کردهاند].[1
آنالیز تحلیلی بار روی مشخصاههایی از قبیال جادایش انارژی و سارع از
مهمترین دساتاوردهای ایان اشاخاو باوده اسا ] .[1ایان افاراد بار روی
مشخصههایی دیگری مانند انرژی ،سرع  ،دما و کمیات مؤثر دیگر در ایجااد
این اثر نیز تحقیاق کردهاناد .در تماام ایان تحقیقاات نتیجاه باارز ،فاار از
استهاده از هر گازی و هر درجه حرارت محیطی ،افزایش بازده دساتگاه باوده
اس که منظور از بازده این تعری اس که با افازایش فشاار هاوای ورودی،
دمای خروجی سرد پایینتر و دمای خروجی گرم باالتر میرود.
اما اکثر این محققین بر روی لوله گرداباهای رناک -هایلش اولیاه کاه فقاط
دارای  0نازل هوای ورودی بود تحقیق کردهاند ،اما در ا مقاله ماا باه بررسای
متغیرها در حالتی میپاردازیم کاه ممبار دارای  3ناازل ورودی باشاد و باا
استهاده از نرمافزار فلوئن به تحلیل تغییارات مشخصاههای مختلا هاوای
ورودی لوله گردابهای  3نازله براثر افزایش فشار میپردازیم.

چكیده
در این مقاله ما به تحلیل عددی اثر تغییرات فشاار هاوای ورودی یاک لولاه
گردابهای رنک -هیلش 9با  3نازل ورودی بهوسیله نرمافزار انسای

فلوئنا

2

میپردازیم .در این نرمافزار قطعه طراحیشده را از هر نرمافزار طراحای مادل
 3بعدی وارد کرده و با مشخص کردن متغیرهایی مانند فشار هوای ورودی و
جن لوله تحلیل را آغاز میکنیم .این سه نازل طراحیشده با زاویاهی 021
درجه نسب به هم قرار دارند و مماس به سطح داخلی مقطع استوانهای لولاه
میباشند.
بیشتر تحقیقات انجامشده بر روی لوله گردابهای یک نازلاه واورت پریرفتاه
اس  ،اما در این مقاله به بررسی نوع دیگری از لوله گردابهای باا دارا باودن 3
نازل میپردازیم.
آزمایشهای تجربای باا اساتهاده از هاوای فشردهشاده بهوسایله کمپرساور
وورت پریرفته و بر نتایج بهدس آمده از این مقاله مبنی بر اثارات فشاار بار
دمای خروجی وحه گراشته اس  .برای بهبود عملکرد کمپرسور مایتاوان از
فیلترهای رطوب گیر و جداساز ذرات هوا استهاده کرد .همچنین برای تنظیم
دستگاه و یاافتن بهتارین طاول لولاه از پایی تنظیمای در انتهاای آن بهاره
گرفتهشده اس .
کلمات کلیدی :لوله گردابهای رنک -هیلش ،بازده دمایی ،کانتور ،مش بنادی
و انسی

فلوئن .

مقدمه
لوله گردابهای رنک-هیلش یک دستگاه مکانیکی با هندسهای ساده اس کاه
قادر به تقسیم ورودی مماسی گاز متراکم شده باه دو خروجای سارد و گارم
میباشد .در این روش هوای ورودی با فشار باال بهواورت مماسای وارد لولاه
شده و با استهاده از قوانین ترمودینامیک ،جداسازی یک جریان هوای فشرده
به دو جریان هوای سرد و گرم وورت میپریرد.
از مزایای این دستگاه سرمایشی و گرمایشی نداشاتن هایی قطعاه متحرکای

توصیف
برای آغاز مراحل تحلیل ،نخس مدل مربوط به ممبار و نازلهاا را در نارم-
افزار طراحی سهبعدی (مانند نرمافزار کتیا )3را تهیه مینماییم.

اس ا  ،امااا کاااربرد مهاام آن در خنااک کااردن نقطااهای میباشااد] ،[1کااه
کاربردهای مهم آن عبارتاند از:
خنککننااده ماادارهای الکترونیکاای ،خنککننااده عملیااات ماشااینکاری،
جداسازی مخلوطهای گازی و جداسازی ذرات در جریان گاز.
این اثر برای اولین بار بهطور تصادفی توسط رناک ] [2درزماانی کاه وی در
حال تحقیق بر روی جداسازی گردوغبار بهوسیله ایان دساتگاه باود ،کشا

شکل  :0ورودی لوله گردابهای  3نازله رنک-هیلش

شد .دو سال پ از وی توساط هایلش مشخصاههای طراحای آن مشاخص
گردید] .[3محققین دیگری نیز تحقیقاات تجربای گساتردهای بار روی ایان
دسااااتگاه انجااااام دادهانااااد ،افاااارادی ماننااااد  Elserو ،[4] Hoch
Ranque-Hilsch Vortex Tube
Ansys Fluent

توجه داشته باشید که برای تحلیل سیاالتی المان محدود نیاز باه مدلساازی
کامل فضای درون ممبر و نازلها میباشد و نه مدلسازی تمام مجموعاه بار
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دوبارهی مسیر کل لوله و خار شدن از طرف دیگر جریان هوای سارد را باه
ما میدهد .در طی این فرایند گرداباه داخلای مومنتاوم زاویاهای 0خاود را از
دس میدهد و مون فرو زیادی برای تبادل گرما با محایط خاار نادارد
خود شروع به سرد شدن شدید میکند.

اساس نقشه موجود؛ بنابراین نازلهایی به قطر  2میلیمتر به حالا مماسای
وارد ممبر استوانهای شکل به قطر  9میلیمتر و طول  31میلیمتار طراحای
خواهند شد که در شکل  0نمایش دادهشده اس .
در این قطعه سه نازل با زاویه  021درجه بر ممبار ورودی ممااس شادهاند.
توجه داشته باشید که این مدل فضایی اس که هوا درون آن جریان مییاباد
و از دو طرف لوله استوانهای خاار میشاود .ایان سارع مماسای نمایاانگر
حرک مرخشی سیال در این مقطع میباشد که باهراحتی و از فرماول زیار
میتوان دور بر دقیقه تولیدشده در این مقطع را محاسبه کرد:
()0
در حال کلی برای تحلیل المان محدود  ،مدلسازی ایجادشده مراحال زیار
را طی خواهد کرد:
 -0مش بندی مدل :که بهوسیله نرمافازار فلوئنا واورت پریرفتاه
اس .
 -2تعری شرایط مرزی :مانند مسدود بودن یا باز بودن لولاه ،فشاار
هوای ورودی ،ایده آل گرفتن گاز ورودی (در اینجا هوا).
 -3تحلیل نهایی :که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.

شکل  :3کانتور دما ) (Kدر فشار هوای ورودی  0بار

شکل  :2تعیین شرایط مرزی در محیط تحلیلی نرمافزار

شکل  :4کانتور دما ) (Kدر فشار هوای ورودی  5بار

شکل  :3نتیجه مش بندی در محیط تحلیلی نرمافزار
شکل  :5کانتور دما ) (Kدر فشار هوای ورودی  02بار

دما
دما مهمترین فاکتور در یافتن بازده لولههای گردابهای اسا  ،هماانطور کاه
در شکلهای  4, 3و  5نیز مشخص اس افزایش فشار با افزایش اختالف دما
رابطه مستقیم دارد.
توجه به این نکته حائض اهمی اس که به عل مسادود باودن قسامتی از
یکطرف لوله (طرف خروجی گارم) فشاار در آن قسام افزایشیافتاه و باا
برخورد جریان به شیر تنظیم مخروطی تعبیه شده باعث پ زدن گردابه باه
سم مخال (طرف خروجی سارد) میشاود کاه ایان گرداباه دوم باا طای

جریان گرمای سطحی
در این قسم مااده استهادهشاده در ساطح را لوسای  2در نظار میگیاریم.
خواو تجربی این ماده در جدول  0بیانشده اس  .استهاده از ایان مااده باه

Angular Momentum
Lucite
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عل شرایط زبری سطح و ضریب انتقال حرارت مناسب تر از فلازات معماول
مانند برنج و استیل اس .
جدول  :0خواو لوسی

ضریب هدای حرارتی ()W/m.K

0.2

ضریب انتقال حرارت ()W/m2.K

20

(j/kg.K) Cp

1260

شرایط حرارتی

ترکیبی

ارتهاع عا های سطحی

10μm

ضخام دیواره ()m

0.01

مگالی)(kg/m3

1200

شکل  :8کانتور جریان گرمای سطحی ) (W/m2در فشار هوای ورودی  02بار

کانتورهای سرعتهای مماسی
در تمامی تحلیلهای نرمافزاری نشان دادهشده در شکلهای  01 ,9و ،00
افزایش یافتن فشار باعث افزایش سرع مماسی هوای فشرده در مقاطع
ورودی و خروجی شده اس که این اثر به دلیل کاهش یافتن مرخش به
دور محور میانی لوله با دور شدن از محور مرکزی و سپ افزایش دوباره به
عل اوطکاک با سطح لوله میباشد .در قسم ورودی سرع های مماسی
کم اس زیرا تمرکز برای ورود جریان مماسی به لوله اس و نه دارا شدن
حال گردابه.

مقادیر انتقال حرارت در پوستهی لولاه گرداباهای از دیاوارههاا و نیاز مقادار
سرع مماسی بر خروجیهای مدل بر اساس فرمول شماره  0در جدول بااال
ذکرشده اس .
نتایج را در شکلهای  7 ,6و  8مالحظه میکنید.

شکل  :9کانتور سرع های مماسی ) (m/sدر فشار هوای ورودی  0بار
شکل  :6کانتور جریان گرمای سطحی ) (W/m2در فشار هوای ورودی  0بار

شکل  :01کانتور سرع های مماسی ) (m/sدر فشار هوای ورودی  5بار

شکل  :7کانتور جریان گرمای سطحی ) (W/m2در فشار هوای ورودی  5بار
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فشار در طول لوله
در این قسم به بررسی عددی تغییارات فشاار در طاول لولاه میپاردازیم.
آنالیز نحوه توزیع فشار در لوله گردابهای به فهام خاط مسایر جریاان سایال
کمک میکند .هماانطور کاه در شاکلهای  06 ,05و  07نشاان دادهشاده
اس به عل تراکمپریری سیال مورداستهاده فشاار کلای باا ورود سایال باه
نازل کاهش پیوستهای پیدا میکند اما در قسم خروجای ناازل یاک ماو
شوکی 0ایجاد میشود که باعث افزایش فشار مجدد در داخل لوله میگردد.
شکل  :00کانتور سرع های مماسی ) (m/sدر فشار هوای ورودی  02بار

سرعت
در این بخش به مقایسه سرع سیال (در اینجا هوا) در قسام ورودی لولاه
در فشارهای  5 ,0و  02بار میپردازیم .همانطور که در شاکلهای 03 ,02
و  04نیز مشخص اس کاهش سرع در قسم میانی لولاه باعاث کااهش
انرژی جنبشی و سرد شدن هوای خروجی اس  .افازایش مجادد سارع در
قسم خروجی نازلها ناشی از همپوشانی جریان  3نازل اسا و هماانطور
که از ابتدا در طراحی آزمایشها حادس زده میشاد ایان همپوشاانی باعاث
کاملتر شدن جریان گردابه و درنتیجه اختالف دمای بیشتر میشود.

شکل  :05فشار در طول لوله ) (Paدر فشار هوای ورودی  0بار

شکل  :02مسیرهای با مقدار سرع ثاب ) (m/sدر فشار هوای ورودی  0بار
شکل  :06فشار در طول لوله ) (Paدر فشار هوای ورودی  5بار

شکل  :03مسیرهای با مقدار سرع ثاب ) (m/sدر فشار هوای ورودی  5بار

شکل  :07فشار در طول لوله ) (Paدر فشار هوای ورودی  02بار

چگالی
کاهش شدید مگالی درون لوله را میتوان اینگونه توضیح داد که هرماه باه
مرکز ورودی لوله نزدیک میشویم ،براثر گردش هوا حول محور مرکزی لولاه
و ایجاد حال

سانتریهوژی ،مولکولهای اکساینن از نیتاروژن جداشاده و در

مرکز مگالی پایینتری را ایجاد میکنند .شکلهای  09 ,08و .21

شکل  :04مسیرهای با مقدار سرع ثاب ) (m/sدر فشار هوای ورودی  02بار
Shock Wave
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شکل  :08کانتور مگالی ) (kg/m3در فشار هوای ورودی  0بار

شکل  :20تغییرات متغیرها در فشار هوای ورودی  0بار

شکل  :09کانتور مگالی ) (kg/m3در فشار هوای ورودی  5بار
شکل  :22تغییرات متغیرها در فشار هوای ورودی  5بار

شکل  :21کانتور مگالی ) (kg/m3در فشار هوای ورودی  02بار
شکل  :23تغییرات متغیرها در فشار هوای ورودی  02بار

نتیجهگیری و دست آورد علمی صنعتی
در تمام حاالت بررسیشده هدف نهایی باالتر بردن اختالف دماای ورودی باا
هرکدام از دو خروجی سرد و گرم بوده اس کاه باا آزمایشهاای انجامشاده
میتوان به این نتیجه رسید که با باالتر بردن فشار و استهاده از مواد با وافی
سطح کمتر در ساخ این لوله میتوان به نتیجه مطلوبتر رسید.
در این بخش در شاکلهای  23 ,22 ,20و در جاداول  2و  3خالواه نتاایج
بهدس آمده را مالحظه میکنید.
با مشخص شدن باالتر رفتن بازده لوله گردابهای باا افازایش فشاار و مقایساه
نتایج تحلیلی و نیز نتایج آزمایشگاهی با بازده لولههای گرداباهای تاک نازلاه
میتوان با اطمینان به این نتیجاه رساید کاه لولاه گرداباهای دارای  3ناازل
اختالف دمای بسیار بیشتری را نسب به لولههای گردابهای تک نازلاه بارای
ما فراهم میکند.

مقادیر محاسبهشده برای  01مرحله نخس آنالیز نیاز در جاداول زیار آماده
اس .
جدول ( :)2مقایسه نتایج بهدس آمده برای فشارهای  0تا  5بار
فشار اعمالی

 1بار

 2بار

 3بار

 4بار

 5بار

دمای بیشینه )(K

303.5

304.6

305.8

306.9

308.1

انتقال حرارت با دیواره )(W/m2

178

258

334

391

435

194

212

233

247

260

450106

494692

524416

552017

سرع مماسی کمینه ()m/s

10

12

13.5

16.2

18.8

کمترین سرع مرخش در دقیقه  /شعاع ()2mm

47771

57325

64490

77389

89809

سرع مماسی بیشینه )(m/s
بیشترین سرع مرخش در دقیقه  /شعاع (411890 )4.5mm
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قدردانی و تشكر

در انتهااا الزم اس ا از پشااتیبانیهای دانشااگاه آزاد اسااالمی واحااد علااوم و
 امکانات فراهمشده بهوسیله مهندس ایار حساابی ریاسا،تحقیقات تهران
بنیاد پروفسور حسابی و خصوواً جناب آقای دکتر جمشید قسیمی مادیری
محترم بخش تحقیقات و پنوهش بنیاد علمی پروفسور حسابی و جناب آقای
دکتر عادل مقصود پور عضو هیئ علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحاد علاوم و
. ومیمانه تشکر و قدردانی نماییم،تحقیقات تهران
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