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Περίληψη
Η παρούσα σπουδαστική εργασία έχει ως αντικείμενο την επιλογή ενός τύπου

εναλλάκτη θερμότητας για τους σκοπούς της θέρμανσης φυσικού αερίου και στην

συνέχεια την παρουσίαση των θεωρητικών γνώσεων των για την μελέτη των

δευτερευόντων γεωμετριών που προστίθενται στην επιλεχθείσα διάταξη με σκοπό την

αύξηση της μεταφοράς θερμότητας. Αρχικά μελετήθηκε η βιβλιογραφία όσον αφορά

τους τύπους εναλλακτών θερμότητας και τις εφαρμογές που χρησιμοποιείται καθένας

από αυτούς στην βιομηχανία σήμερα, ώστε να διακριθεί εκείνος που είναι ο

καταλληλότερος για τον σκοπό της εργασίας. Στην συνέχεια έγινε ο προσδιορισμός των

αναλογιών των πλευρών καθώς και του σχήματος του αγωγού του εναλλάκτη . Έπειτα

ακολούθησε η παρουσίαση των συνηθέστερων τύπων πτερυγίων για τις διατάξεις αυτές

και η παρουσίαση των χαρακτηριστικών τους. Από τα παραπάνω βρέθηκε εκείνο

(WavyFin) που θα προστεθεί στην δεδομένη διάταξη για την ενίσχυση της μεταφοράς

θερμότητας. Τέλος έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση για τις παραλλαγές που έχουν

μελετηθεί από την κλασική γεωμετρία/διάταξη των πτερυγίων.

Επιλογή τύπου CHE

Εισαγωγή
Οι εναλλάκτες είναι διατάξεις που επιτρέπουν την ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ δύο

η περισσοτέρων ρευστών που βρίσκονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες χωρίς τα

ρευστά να αναμειγνύονται. Διατάξεις τέτοιου είδους χρησιμοποιούνται σε μια πληθώρα

εφαρμογών όπως οικιακά συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, την χημική

επεξεργασία, κρυογονικές εφαρμογές, μεταφορά καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο

κ.α.) και την παραγωγή ισχύος σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η ταξινόμηση τους σε κατηγορίες μπορεί να γίνει τόσο με βάση τα κατασκευαστικά

χαρακτηριστικά τους όσο και με τις συνθήκες ροής στις οποίες εργάζονται. Ως προς την

κατασκευή τους αναφέρονται οι κατηγορίες κελύφους-σωλήνα και διπλού σωλήνα όπου

αποτελούν και τα συνηθέστερα είδη που απαντώνται σε βιομηχανικές εφαρμογές. Ενώ

συγκριτικά με τις συνθήκες ροής αναφέρεται η σημαντικότερη διαφοροποίηση που είναι

εκείνη της παράλληλης, διασταυρούμενης και αντιπαράλληλης ροής.

Μία ιδιαίτερη κατηγορία εναλλάκτη είναι εκείνη του συμπαγή εναλλάκτη θερμότητας

(CompactHeatExchangers). Ο τύπος αυτός είναι κατάλληλος όταν πρέπει να δοθεί

ιδιαίτερη προσοχή στην οικονομία χώρου που θα καταλαμβάνει το μέγεθος της διάταξης

αλλά και στον περιορισμό του βάρους της. Επιπλέον το μικρότερο μέγεθος

συνεπάγεται την μείωση κόστους κατασκευής, εφόσον απαιτούνται λιγότερα υλικά.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων που επιλέγεται ένας CHE τουλάχιστον ένα από τα

ρευστά είναι αέριο. Το γεγονός ότι σε ένα αέριο ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας

(h) είναι γενικά μία ή δύο τάξεις μεγέθους μικρότερος από ότι για το νερό, το πετρέλαιο

και άλλα υγρά σε συνδυασμό με το περιορισμένο μέγεθος του εναλλάκτη προϋποθέτει

την εξασφάλιση μεγαλύτερης επιφάνειας για την μεταφορά θερμότητας στο αέριο

ρεύμα. Ως εκ τούτου, στο εν λόγω ρεύμα προκειμένου να ενισχυθεί η μεταφορά

θερμότητας εφαρμόζονται συχνά διάφορες μέθοδοι αύξησης μεταφοράς θερμότητας.

Η γνωστότερη μέθοδος για την ενίσχυση μεταφοράς θερμότητας είναι εκείνη κατά την

οποία προστίθενται στον εναλλάκτη δευτερεύουσες επιφάνειες.

Οι PFHE (πλακοειδής εναλλάκτες θερμότητας με πτερύγια) αποτελούν έναν τύπο

CHE. Η κατασκευή τους είναι σχετικά εύκολη καθώς πρόκειται για αγωγούς

συγκολλημένους που σχηματίζουν ένα μπλοκ ο ένας πάνω στον άλλον, δια μέσου των

οποίων ρέει το κάθε ρευστό.

Οι PFHΕ εξυπηρετούν εφαρμογές που η μεταφορά περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα

αέριο ρεύμα ή διφασική ροή.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι PFHE και τους καθιστούν ελκυστική επιλογή:

1. Εξασφαλίζουν γενικά ανώτερες θερμικές αποδόσεις σε σύγκριση με τους άλλους

τύπους εναλλάκτη που χρησιμοποιούν πρόσθετες επιφάνειες.

2. Οι θερμοκρασιακές διαφορές που μπορούν να επιτευχθούν μεταξύ των ρευμάτων

φτάνουν στην περίπτωση μονοφασικής ροής έως 1οCκαι σε πολυφασικές έως 3οC.

3. Εξασφαλίζουν μεγάλη επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας ανά μονάδα βάρους, σαν

παράδειγμα αναφέρεται ότι οι PFHE προσφέρουν περίπου 25 φορές μεγαλύτερη

επιφάνεια για μεταφορά θερμότητας ανά μονάδα βάρους από τους εναλλάκτες

κελύφους-σωλήνα.

4. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες λειτουργίας πολύ κοντά στους 0Κ

έως και στους 800oC και σε πιέσεις ανώτερες των 140bar, ωστόσο οι PFHE συνήθως

δεν συνδυάζουν στις συνθήκες λειτουργίας τους υψηλές πιέσεις και υψηλές

θερμοκρασίες ταυτόχρονα.

5. Μεγάλη ποικιλία στις δευτερεύουσες επιφάνειες που μπορούν να επιλεχθούν για την

ενίσχυση της μεταφοράς θερμότητας ανάλογα με τον μηχανισμό με τον οποίο θα

ακολουθηθεί.

Γεωμετρία και διαστάσεις αγωγού

Αρχικά οι (Lee & Garimella, 2006) εκτέλεσαν υπολογιστικές μελέτες σε microchannels

(Σχήμα 1) υπό την εφαρμογή σταθερής θερμότητας στον αγωγό και μελέτησαν την

συμπεριφορά του αριθμού Nusselt κατά μήκος του αδιάστατου μήκους του καναλιού.

Παρατηρήθηκε ότι στους ορθογωνικούς αγωγούς υπάρχει μειωμένη μεταφορά

θερμότητας στις γωνίες, διότι η ταχύτητα του ρευστού είναι επίσης μειωμένη. Επίσης

ανάλογα την αναλογία πλευρών (α= b/a) αξιολογείται το μήκος εισόδου που χρειάζεται

ώστε ο αριθμός Nusselt που είναι υψηλότερος κατά την είσοδο.

Σχήμα 1

Ο(Wenhua, 2017)εξέτασε την επιρροή του λόγο των πλευρών του αγωγού στον μέσο

αριθμό Nusselt κατά του οριζόντιου χ-άξονα στην τομή του αγωγού . Τα αποτελέσματα

έδειξαν ότι ο μέσος αριθμός Nusselt αυξάνεται έως και 25%, όσο οι διαστάσεις του

αγωγού (LengthΑ/WidthΒ) μεγαλώνουν και αγωγός τείνει προς την επίπεδη πλάκα.

Ως συμπέρασμα από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αναλογία πλευρών πρέπει να είναι

όσο μεγαλύτερη ώστε το κανάλι να προσεγγίζει την επίπεδη πλάκα. Η αναλογία

πλευρών που επιλέγεται στην παρούσα περίπτωση είναι α=1/10, με διαστάσεις τα

400mm πλάτος και 40mm

Επιλογή τύπου Fin (Wavy Fin)

Αρχικά οι(Junqi, Jiangping, Zhijiu, Yimin, &Wenfeng, 2007) μελέτησαν πειραματικά για αριθμό

Reynolds να κυμαίνεται από 800-6500, την επίδραση της μεταβολής του ύψους, του μήκους, και της

απόστασης του ενός από του γειτονικού του στους συντελεστές j και f που σχετίζονται με την

μεταφορά θερμότητας και την πτώση πίεσης αντίστοιχα. Για την απόσταση κάθε fin από το γειτονικό

του προκύπτει ότι όσο αυτή μεγαλώνει η τιμές του συντελεστή j και f επίσης μεγαλώνουν. Στη συνέχεια

η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για το ύψος των fin. Όπου παρατηρήθηκε με την αύξησή του, η

αύξηση του συντελεστή j, ενώ ο συντελεστής για την πτώση πίεσης f παραμένει σχετικά σταθερός.

Τέλος με την ίδια τεχνική για το μήκος των fin προέκυψε ότι τόσο ο συντελεστής j όσο και ο f

μειώνονται με την αύξηση του.

Ο μηχανισμός με τον οποίο ενισχύεται η μεταφορά θερμότητας στην

περίπτωση αυτή είναι η κυματοειδής γεωμετρία στην διεύθυνση της ροής, η

οποία διακόπτει την ομαλή ροή. Συγκεκριμένα στο ρευστό περνώντας από τα

κοίλα σημεία των πτερυγίων δημιουργούνται δίνες. Οι περιστρεφόμενες αυτές

δίνες συμβάλλουν στην ανάμιξη του ρευστού ενώ ακόμα μπορεί να υπάρχουν

τοπικές αποκολλήσεις κατά την πλευρά της κυρτής επιφάνειας. Για τιμές

εφαρμογές χαμηλής τύρβης (6000<Re<8000) η αύξηση της μεταφοράς σε

σχέση με το απλό κανάλι είναι τριπλάσια. Τέτοιου τύπου fins χρησιμοποιούνται

συνήθως σε υψηλότερους αριθμούς Reynolds, για παράδειγμα στις διεργασίες

υδρογονανθράκων. Τέλος, αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος λόγω της

περίπλοκης ροής που επιβάλλουν.

Αναφορικά με τις διαφοροποιήσεις που έχουν δοκιμαστεί στον κλασικό

τύπο fin,οι (Xue, Ge, Du, & Yang, 2018) πρότειναν και εξέτασαν σε

πειραματική διάταξη αλλά και στο περιβάλλον του Fluent τις ακόλουθες

διατάξεις για 500<Re<4500.

Διάτρηση του κλασικού fin με κυκλικές οπές: Η μεταφορά αυξάνεται

όσο η ακτίνα της οπής μεγαλώνει, καθώς οι οπές προκαλούν τόσο αύξηση

της τύρβης, όσο και εντονότερη ανάμιξη του ρευστού που βρίσκεται κοντά

στις θερμές επιφάνειες με εκείνο του κυρίου πυρήνα της ροής.

Διακοπές κατά μήκος των fin: Ο λόγος των αριθμών Nusselt αυξάνεται

με την αύξηση της απόστασης της διακοπής των fin, καθώς επιτυγχάνεται

καλύτερη μίξη ρευστού στις δύο πλευρές του fin καθώς και ενίσχυση των

στροβιλισμών κοντά στην επιφάνεια του fin. Όσο ο αριθμός Re μεγαλώνει

ωστόσο υπάρχει μείωση του λόγου των αριθμών Nusselt. Από μεριάς του

λόγου των συντελεστών f είναι επίσης μεγαλύτερος για μεγαλύτερη

απόσταση διακοπής και παραμένει σχεδόν σταθερός με την αύξηση του

Reynolds.

Staggered διάταξη: Με την μεταβολή της κάθετης απόστασης μεταξύ

επόμενου-προηγούμενου fin ισχύει ότι όσο αυξάνεται ο λόγος των

αριθμών Nusselt επίσης αυξάνεται. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί β συνοδεύονται

με αύξηση της μίξης και εντονότερες δημιουργίες δυνών κοντά στην

επιφάνεια του fin.

Επιπλέον οι(Nilpueng, Ahn, Jerng, &Wongwises, 2019)εξέτασαν την συμπεριφορά που έχει στην

μεταφορά θερμότητας και στην πτώση πίεσης η διαφορά φάσης (για 0°,90°,180°) μιας συστοιχίας fin

από την γειτονική του, τόσο για διακοπτόμενα fin όσο και για συνεχή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και

στις δύο περιπτώσεις με την αύξηση της διαφοράς φάσης η μεταφορά θερμότητας ευνοείτε διότι

υπάρχει εντονότερη ανακύκλωση της ροής στα σημεία που εμφανίζονται δίνες. Τα διακοπτόμενα fin

εμφανίζουν καλύτερα χαρακτηριστικά μετάδοσης θερμότητας σε σχέση με τα συνεχή σε όλες τις

περιπτώσεις. Για την πτώση πίεσης αναφέρεται ότι αυξάνεται με την αύξηση της φάσης των fin, ενώ σε

κάθε περίπτωση είναι μεγαλύτερη για τα διακοπτόμενα fin σε σύγκριση με τα αντίστοιχα χωρίς

διακοπές.


