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 ای یک برج خورشیدی با آشوبگرهای مختلف مطالعه عددی جریان و انتقال حرارت در لوله گیرنده حفره

 *تحت شار حرارتی غیریکنواخت

 مقاله پژوهشي

 (2)زهرا مهردوست   (1)سیاوش زینل پور

رارت و کاهش توزیع دمای  ای برج خورشیدی به منظور بهبود انتقال حمقاله، تأثیر استفاده از چهار نوع آشوبگر مختلف درون لوله گیرنده حفره در این   چکیده

و ضخامت   ، گامسازی عددی به صورت سه بعدی انجام شده و تأثیر شکل آشوبگرها، موقعیت قرارگیری درون لوله گیرندهیکنواخت بررسی شده است. شبیه   غیر
ناپذیر،  ت تراکمآشوبگر و همچنین تأثیر شار حرارتی غیریکنواخت بر عدد ناسلت، ضریب اصطکاک و دمای سطح لوله گیرنده بررسی شده است. جریان به صور        

شفته و عدد رینولدز در محدوده   شبیه     20000تا  8000پایا، آ ست. نتایج  شده ا شوب   در نظر گرفته  دار، نوار یده، نوار موجگر نوار تابسازی عددی برای چهار نوع آ
شوبگر نوار موج  حلزونی و نوار پره شان داد که آ سط       دار ن سلت باالتر و دمای متوسط کمتر روی  سه نوع دیگر، دارای عدد نا سبت به  ح خارجی لوله گیرنده  دار ن

سلت نوار موج    ست. افزایش عدد نا سبت به نوار پره ا سبت به لوله گیرنده بد  2/3و % 2% ،8/1یب %دار، تابیده و حلزونی به ترتدار ن شوبگر % و ن ست. با    10ون آ ا

گیری آشوبگر در یابد. بررسی موقعیت قرارافزایش ضخامت آشوبگر و کاهش گام، عدد ناسلت افزایش یافته و دمای متوسط سطح خارجی لوله گیرنده کاهش می
سط لوله     شار حرارتی غیریکنواخت، و شوبگر از ناح     سه حالت نزدیک به دیواره  صله آ شان داد که با افزایش فا شار حرارتی   و نزدیک به دیواره عایق ن یه اعمال 

صورت می      سرد بهتر  سیال  سیال گرم و  شوبگر،   شود. بنابراین بهترین موقعیت برای ق تر میگیرد و توزیع دما یکنواختغیریکنواخت، اختالط جریان  رار گرفتن آ
 شار حرارتی غیریکنواخت است.دورترین فاصله نسبت به دیواره 

 ای، شار حرارتی غیر یکنواخت، آشوبگر، انتقال حرارت.برج خورشیدی، لوله گیرنده حفره  های کلیدیواژه
 

Numerical Study of Flow and Heat Transfer in Cavity Receiver Tube of a Solar Power Tower with 

Different Inserts under Non-uniform Heat Flux 

names 

Abstract  In this paper, the effect of using four different types of inserts in cavity receiver tube of solar power tower to 

improve heat transfer and reduce non-uniform temperature distribution is investigated. Numerical simulation is 

performed in three dimensions and the effect of inserts configurations, position inside receiver tube, pitch and thickness 

of insert and the effect of non-uniform heat fluxon the Nusselt number, friction factor and temperature of outer surface 

of receiver tube are investigated. The flow is incompressible, steady state, turbulent and the Reynolds number is in the 

range of 8000 to 20000. Numerical simulation results for four types of inserts: twisted-tape, wavy-tape, helical-tape and 

louvered-tape show that wavy-tape compared to the other three types, has the higher Nusselt number and the lower 

average temperature of receiver tubesurface. The Nusselt number of the wavy-tape is increased by 1.8%, 2% and 3.2% 

relative to the louvered-tape, twisted-tape and helical-tape, respectively and 10% relative to the receiver tube without 

insert. By increasing the insert thickness and decreasing the insert pitch, the Nusselt number increases and average 

temperature of receiver tubesurface decreases. Investigating the insert position in three cases: close to the non-uniform 

heat flux wall, the middle of the tube and close to the insulation wall show that by increasing the distance of insert from 

non-uniform heat flux wall, the mixing of hot and cold fluids flow is better and the temperature distribution is more 

uniform. Therefore, the best position to place insert is the farthest distance from the non-uniform heat flux wall. 

Keywords  Solar power tower, cavity receiver tube, non-uniform heat flux, insert, heat transfer. 
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 مقدمه

، به عنوان یک فناوری انرژی خورشیدی   خورشیدی برج نیروگاه 
فت نور        یا کانون برای در به عنوان  یک برج مرکزی  متمرکز، از 

ستفاده می    شید ا کند. در این نیروگاه از یک میدان بزرگ از خور
های ردیاب خورشید به نام هلیوستات برای منعکس کردن و آینه

س    شید بر روی یک گیرنده که در باالی برج ن بتاً تمرکز نور خور

شببود. در نتیجه در محل بلندی نصببب شببده اسببت، اسببتفاده می
آید که این انرژی تمرکز پرتوها، انرژی گرمایی زیادی بدست می

ست، جذب       سیال عامل که داخل گیرنده در حرکت ا سیله  به و

ستفاده قرار می    سه گیرنده  گیرد. شده و برای تولید توان مورد ا
ی هاخارجی، گیرنده هایگیرندهشببامل خورشببیدی  برج اصببلی
سه   .[1] دنوجود دار حجمی هایو گیرنده ایحفره در میان این 

نده     نده، گیر بازدهی     ایحفرهنوع گیر یایی همچون  دارای مزا
شیدی  تر، کم یباالتر، اتالف حرارت بازتاب حرارتی -تبدیل خور

، مسببباحت سبببطح انتقال حرارت ترکم همرفتی اتالف حرارت

بنابراین،   .[2] اسببت حفره ل شببار باالتر درو توانایی تحم باالتر
نده حفره  به  ور گسبببترده در      ایگیر یدی  مرکزی خورشببب

ستفاده می    برج هاینیروگاه شیدی ا با  .[3,4] شود حرارتی خور

نه       این حال،  یل تمرکز پرتوهای منعکس شبببده از آی های  به دل
شببار خورشببید در بخش مرکزی  هلیوسببتات بر روی گیرنده، 

سیار  ای کننده حفرهرت دریافتسطوح جاذب حرا  شتر و در  ب بی
جه   ما نتی خت ر غی توزیع د هد بود   یکنوا نابراین   [5,6]خوا . ب

له  فت    لو یا که درون حفره قرار می  های در نده حرارت  ند،  کن گیر
تأثیر تنش حرارتی غیریکنواخت و     حت  قاط داغ محلی  ت قرار  ن

ر د وشبببود ها میگیرند که منجر به خمیدگی و آسبببیب لولهمی
 یابد.گیرنده کاهش میقابلیت ا مینان  نتیجه
کاران    کاران  [7]یو و هم ، شبببار حرارتی و  [8]، تو و هم

و  همطالعه کرد را برج خورشبببیدی ایحفرهگیرنده  یتوزیع دما
همگن هسببتند. نادریافتند که شببار حرارتی و توزیع دما بسببیار 

بنابراین، بسبببیاری از محققین سبببعی در کاهش گرادیان شبببار  
افزایش های گیرنده برای   لوله  محیطیحرارتی و اختالف دمای  

نان     ول عمر ند، از جمله تغییر   گیرنده داشبببته   و قابلیت ا می ا
های هلیوسببتات، انتخاب انواع مختلف سببیال عامل  چیدمان آینه

به      نده و  له گیر ندی کارگیر در لو های مختلف برای  ی پیکرب
ثال، در مراجع      لوله  به عنوان م اسبببترات ی  [11-9]های گیرنده. 
شنهاد     های تغییر آرایش آینههدف بهینه برای  نقطه ستات پی هلیو

 برای هر یک از تواند بهترین نقطه هدف رامی شببده اسببت، که 
و توزیع شبار حرارتی لوله   هبه دسبت آورد هلیوسبتات  های آینه

همگن نموده و در نهایت تنش حرارتی لوله گیرنده را     را  گیرنده 

از ترکیب   روش جدید  یک   [12]وانگ و همکاران    .کاهش دهد  
نت      عه مو یابی اشببب هت    کارلو و روش روش رد هارت ج   گب

ارائه  ایحفرهسببازی تابش خورشببیدی برای یک گیرنده  شبببیه

ع . نتایج نشبببان داد که تأثیر حفره در همگن کردن توزی   اند کرده
پاسیو و   تر بیشتر است.  جذب سطحی پایین  درشار خورشیدی   

مزایا و معایب استفاده از سه نمونه فلز مایع را در   [13]همکاران 

های دریافت کننده مرکزی بررسی کردند و نتیجه گرفتند  سیستم  
ضریب انتقال حرارت و     ستفاده از فلزات مایع منجر به افزایش  ا

 فلز مایع [14]موراکو و همکاران شود.  بهبود عملکرد سیستم می  

سیال  را  کار گرفتند و نتیجه گرفتند کهبه انتقال حرارت به عنوان 
بل      قا یای  مایع مزا نده برج مرکزی   فلز  که    داردتوجهی در گیر

 ،از  رف دیگر اسببت. موثر یکنواخت شببار حرارتی توزیعبرای 
  محققین سببعی در بهبود عملکرد گیرنده از  ریق تغییر سبباختار

ته    نده داشببب ند.  گیر کاران  ا نده  یک   [15]زو و هم  ایحفرهگیر
ستوانه  کف محصور شده   بندی متشکل از یک  ای جدید با عایقا

چه ، یک  در قسبببمت عقب    جلو و یک لوله    قسبببمت  در دری
ها نشبببان داد که   نتایج آن . را توسبببعه دادند   در داخل  یمارپیچ 

و بازده ی عملیاتی هارسببیدن به دما قابلیتسبباختار پیشببنهادی 

حرارتی  یک گیرنده لوله    [16] یانگو همکاران  دارد. باال   حرارتی
تواند توزیع با دمای باال را پیشببنهاد کردند که می تخت دو فازی

گیرنده را حذف  بر روی شار حرارتی را همگن و نقاط حرارتی 
ند.   کاران      ک تانی و هم نا نده   [17]کا یدی   حفرهگیر ای خورشببب

که      ند  یدی را معرفی کرد له  جد به   یمارپیچ  های حلقوی از لو
 .کرداستفاده میعنوان جاذب حرارت 

حرارتی و   های مؤثر برای کاهش گرادیان شار یکی از روش 
ستفاده از المان  ها،  هایی از قبیل بافلتوزیع دمای غیریکنواخت، ا

های گیرنده برای تغییر   ها و نوارهای پیچ خورده درون لوله   کویل 

یدان جریان اسبببت. ای    مان م باعث اختالط بهتر جریان،     ن ال  ها 
کاهش ضبببخامت الیه مرزی و در نتیجه افزایش انتقال حرارت       

شاهده      [21-18]شوند  می شده، م سی  . با توجه به تحقیقات برر

شده    که  شود می شتر مطالعات انجام  گیرنده سازی  برای بهینهبی
شیدی  ای برجحفره ستات،    ، بر تغییر چیدمان آینهخور های هلیو

متمرکز  تخاب انواع مختلف سیال عامل و تغییر ساختار گیرنده   ان
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های گیرنده، تحقیقات و در زمینه تغییر میدان جریان در لوله بوده
ای . بنابراین، برای گیرنده حفرهمحدودی صببورت گرفته اسببت 

برج خورشبببیدی، انجام تحقیقات بیشبببتر برای یافتن الگوهای       

شوبگره      ستفاده از آ سب جریان با ا شار    منا شرط مرزی  ا تحت 
 حرارتی غیریکنواخت ضروری است.

شوبگر مختلف      ستفاده از چهار نوع آ در این پ وهش، تأثیر ا
ای برج بر جریان سبببیال و انتقال حرارت در لوله گیرنده حفره      

خورشیدی تحت شار حرارتی غیر یکنواخت مطالعه شده است.      
بر  سببازی شببار خورشببیدی غیریکنواخت واقعیمنظور شبببیهبه

ولببه    HFLCAL (Heliostats Fieldهببای گیرنببده، از روش    ل

Layout Calculations)   اسبببتفاده شبببده اسبببت. تأثیر شبببکل
آشوبگرها، موقعیت قرارگیری درون لوله گیرنده و همچنین تأثیر 

سیال عامل نمک مذاب به   ضخامت  گام و  شوبگرها با  این نوع آ
ای برج خورشبببیدی   منظور بهبود عملکرد حرارتی گیرنده حفره 

 برای اولین بار در این پ وهش بررسی شده است.  
 

 معادالت حاكم

سیال و انتقال حرارت در لوله گیرنده حفره  ستفاده   جریان  ای با ا
ه است. سیال    شبیه سازی شد    2/19از نرم افزار انسیس فلوئنت  

له    ته شبببده در لو مذاب      درنظر گرف مک نیترات  نده ن های گیر
باالیی دارد         تک( اسبببت که قدرت ذخیره انرژی  . بر [22])های

kاسببام مطالعات گذشببته، مدل آشببفتگی      با تابع دیواره

بینی انتقال حرارت و ضببریب اصببطکاک  اسببتاندارد برای پیش
ها مناسببب اسببت. جریان آشببفته درون لولههای مذاب در نمک

معادالت حاکم بر جریان سببیال درون لوله گیرنده شببامل معادله 

kبقای جرم، مومنتم، انرژی و همچنین مدل اسبببتاندارد        به
 :[23]شوند صورت زیر بیان می
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tشودبیان میبه صورت زیر  است و ویسکوزیته آشفتگی: 
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، بببه ،u،T،P،pc،،h،،k(،1-6)در مببعببادالت  
یب   یت گرمایی وی ه،   سبببرعت، دما، فشبببار،    چگالی، ترت  ظرف

جنبشببی   انرژیآشببفتگی و  اتالف، ،آنتالپی ویسببکوزیته سببیال
در مدل آشفتگی،  .هستند  آشفتگی 

1
c،2c،k،وc  مقادیر

/44ثابت هسببتند، 
1

c 1 ،92/
2

c 1 ،0/
k 1 ،3/ 1  و

09/c 0.  
مل لزجت،        مذاب شبببا مک نیترات    خواص ترموفیزیکی ن

چگالی، ضببریب هدایت و ظرفیت گرمایی وی ه، تابعی از دما و 
سام معادالت )  صورت توابع چند جمله 10-7بر ا ای در ( و به 
 .[22]اند نرم افزار تعرف شده
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 لوله بررسبببی جریان سبببیال و انتقال حرارت درر به منظو 
های عدد مترراپا ،ای در حضور آشوبگرهای مختلفگیرنده حفره

از معادالت   دهستفاا با  کصطکااضریب  و ناسلتد عد رینولدز، 

 اند.( تعریف شده11-13)
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عدد رینولدر،    Reدر معادالت فوق،  
hD   قطر هیدرولیکی

=mm40لوله گیرنده )  
hD،)Nu    ،عدد ناسبببلتh    ضبببریب

افت فشار در  ول لوله   Pضریب اصطکاک،   fانتقال حرارت،

 ( است.mm800 ول لوله گیرنده ) Lو
 

 هندسه مسئله

تابش اشببعه  های هلیوسببتاتخورشببیدی، آینهدر نیروگاه برج 
مستقر در باالی  ایحفره چگال را به سمت گیرندهخورشیدی کم

کل  .دن کنبرج مرکزی منعکس می نده      (1) شببب یک گیر مات شببب
از  های هلیوسببتاتدهد. آینهضببلعی را نشببان می  چند ایحفره

شه   شی ستقیم نور خورشید را به    ،ای کوارتز ریق دریچه  تابش م
ها متمرکز   های گیرنده منعکس کرده و بر روی آن  لوله سبببمت  

بببه دیوارهببای داخلی    فوالدی   گیرنببده  هببای لولببه   .دنببکن  می 
 اند.شدهجوش
صیت متمرکزکننده آینه   به دلیل   ستات خصو شار   های هلیو  ،

سیار   های گیرنده حفرهسطوح لوله دربخش مرکزی حرارتی  ای ب
 (2)ت خواهد بود. شکل  بیشتر و در نتیجه توزیع دما غیریکنواخ 

توزیع شار تشعشعی خورشیدی غیریکنواخت را در یک گیرنده     
دهد. به منظور بهبود انتقال حرارت جابجایی  ای نشبببان میحفره

های گیرنده و کاهش توزیع دمای غیر یکنواخت در       درون لوله 
ستفاده می  سطح لوله  شوبگرها ا ضر،   شود.  ها، از آ در پ وهش حا

ستفاده از  شوبگر مختلف در لوله گیرنده برای   تأثیر ا چهار نوع آ
( نوار 2( نوار تابیده، )1بهبود انتقال حرارت بررسی شده است: )   

هندسببه مسببئله در دار. ( نوار پره4( نوار حلزونی و )3دار، )موج
انواع  بندی شببده اسببت. افزار انسببیس فلوئنت تولید و شبببکهنرم

ابعاد هندسی آشوبگرها  و  (3)آشوبگر به کار برده شده در شکل    
 نمایش داده شده است. (4)در شکل 

 

 
 ایحفرهنمودار شماتیک گیرنده   1 شکل

 

 
 ایدر گیرنده حفره غیریکنواختتوزیع شار حرارتی   2 شکل

 

  
 ( نوار تابیده1) دار( نوار موج2) 

  
 حلزونی( نوار 3) دار( نوار پره4)

 انواع آشوبگرهای مورد بررسی در این پ وهش  3 شکل
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 ابعاد هندسی آشوبگرها  4 شکل

 

 شرایط مرزي

. دمای شوندسرعت و دما ثابت در نظر گرفته میلوله ورودی در 

لدز از      550ورودی  عدد رینو جه کلوین و   20000تا   8000در
ند.  تغییر می به صبببورت زیر تعریف   ک شبببرایط مرزی ورودی 

 وند:شمی
 

(14) 0 ,   =  ,    = inletu v w constant T T   

 

 شده است:اعمال  لوله خروجیدر  یافتهفرض کامالً توسعه 
 

(15) 0,   0
u v w

z z z z

   
   

   

 

 

ط عدم لغزش و شببرط شببار حرارتی  در دیواره لوله از شببر 
سطح لوله گیرنده         غیر شی از  ست. بخ شده ا ستفاده  یکنواخت ا

گیرد نسبببت به ای که در مقابل میدان هلیوسببتات قرار میحفره
شت به میدان قرار می    شتری    سطحی که پ شار حرارتی بی گیرد، 

شبیه دریافت می سی دقیق  کند. بنابراین، به منظور  تر سازی و برر
شبببار حرارتی غیر انتقال حرارت در لوله گیرنده، شبببرط مرزی 

شببود. در این پ وهش یکنواخت واقعی بر دیواره لوله اعمال می
مدل         خت واقعی از  به شبببار حرارتی غیر یکنوا حاسببب برای م

HFLCAL       ست. توزیع شده ا ستفاده  برای تعداد ده هلیوستات ا
 .[24]شود ( محاسبه می16شار حرارتی توسط معادله )

 

(16) 
2 2

2
,

( )
10

2,

2
1 ,

( , )
2

HF i

y z

h i

i HF i

P
Flux y z e











 

 

هلیوستات، مختصات   zو yکه در آن
hPو

HF
 به ترتیب توان

با اسبببتفاده از  کهباشبببند می HFLCALکلی و انحراف موثر در 
 :[24] شوندمی معادالت زیر توصیف

 

(17) . .cos . .h D m atP I A w f τ  

(18) 2 2 2 2 2( / cosHF sun bq ast tD rec         

 

که در آن 
mA،DI،cosw،

atf،τ وD      نه کلی یب دام به ترت  ،
نه  تات )    آی تابش مسبببتقیم    9126/39های هلیوسببب مترمربع(، 

شیدی )  شید    Wm1000-2خور سینوم زاویه تابش نور خور (، ک
کدری اتمسبببفر،   در زمان آزمایش، ضبببریب میرایی در نتیجه     

 ها و فاصله تا نقطه هدف هستند.پذیری موثر هلیوستاتبازتاب
 (،18در معادله )   

t وsun     به ترتیب خطایsunshape   با
.اسبببتراد(  0راد( و خطای ردیابی )   00251/0انحراف معیار ) 

bq شببیب آینه یکیفیت پرتوی مربوط به خطا
ast  اسببت که

 [24].شوند می ( محاسبه20و19توسط معادله )

 

(19) 2 2(2 )bq s HF    

(20) 
2 20.5( )

4

t S

ast

H W

D



  

 

که 
s HF 

ست که در جدول     شیب آینه ا ( 1)، انحراف خطای 
،همچنینشده است.    آورده

tH وsW   به ترتیب ابعاد تصویر در

با  از آینه هسببتند که  Dدر فاصببله   ولیصببفحات مماسببی و 
 .[24]شوند ( محاسبه می21استفاده از معادله )

 

(21) cos ,     cos 1t s

D D
H d w w d w

f f
     

 

، است  هاابعاد کلی آینه dفاصله کانونی و  fدر معادله فوق 
در نظر گرفته شببده  کل مسبباحت هلیوسببتات  جذربرابر با که 

له )    عاد کسبببینوم پرتوی مرکزی  cosrec(،18اسببببت. در م
شده از هلیوستات بر روی سطح گیرنده است که توسط       بازتاب
 .[24] شود( محاسبه می22)معادله 
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(22) 
2 2

cos
x y

rec
D


  

 

صات   ستات  zو x،yمخت صله تا نقطه هدف هلیو ، D، فا
های خورشبببید بر روی  ، زاویه تابش اشبببعه fفاصبببله کانونی

ستات  شده 1)و عملکرد نوری در جدول  ،cosw،هلیو  ( آورده 

 است.
شتن کد       ضر با نو شار حرارتی غیر یکنواخت در مطالعه حا
شببده  افزار اضببافهصببوص به زبان سببی پالم پالم به نرممخ

اخت بر روی سببطح لوله یکنو اسببت. توزیع شببار حرارتی غیر 

 نمایش داده شده است. (5)گیرنده در شکل 
معادالت حاکم بر مسبببئله بر اسبببام روش حجم محدود    
استاندارد   . مدلاندشده حل  ی استاندارد، که  با تابع دیواره

ند انتقال حرارت و اصبببطکاک نمک     می  های مذاب در لوله   توا
شفته را به خوبی پیش  ضر انتخاب  جریان آ بینی کند، در مدل حا

. برای کوپل فشار و سرعت از الگوریتم سیمپل    [22] شده است  

سته   و برای  س سازی جمالت جابجایی در معادالت مومنتوم و  گ
 انرژی از روش باالست مرتبه دوم استفاده شده است.

 

 [25] پارامترهایمیدان هلیوستات 1جدول 

 x/m y/m z/m D/m f/m Time ردیف

(UT) 
cosw /mradslopeUNIZARσ /mradslopeHFCALσ 

1 60/50- 44/155 23/6 32/165 7/166 12:53:35 8188/0 8/0 0/1 

2 02/64- 26/150 06/6 23/165 6/166 11:43:21 8477/0 19/1 22/1 

3 16/48- 63/128 72/5 79/139 5/141 12:54:00 8253/0 6/0 0/1 

4 01/0 36/137 15/6 67/139 3/141 11:56:06 8510/0 14/1 24/1 

5 53/33- 31/121 65/5 58/128 4/130 13:02:25 8327/0 78/0 12/1 

6 77/73 26/102 83/5 87/128 8/130 12:08:26 8421/0 52/0 96/0 

7 77/62- 36/72 51/4 05/100 7/102 11:17:47 8922/0 38/1 44/1 

8 91/48- 30/82 79/4 83/99 4/102 11:55:42 874/0 97/0 21/1 

9 89/18- 8/37 1/4 9/51 0/57 11:37:22 9484/0 1/2 6/1 

10 75/9 15/41 27/4 8/51 0/57 12:32:25 9513/0 15/2 68/1 

 

 
 غیر یکنواخت بر روی سطح لوله گیرنده حرارتیتوزیع شار   5شکل 
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 مطالعه شبكه و اعتبارسنجي

سباتی و       شبکه محا ستقالل حل عددی از اندازه  در این بخش، ا
همچنین صحت سنجی آن بررسی شده است. به منظور بررسی        
شبکه مختلف         سلت برای هفت  شبکه، عدد نا ستقالل حل از  ا

شده مربوط به          سبه  سلت محا ست. عدد نا شده ا سبه    حالتمحا
یال   شبببوبگربدون آ گیرنده  لوله   که جهت    آب اسبببت و سببب
. عدد رینولدز در این حالت  [26] سنجی استفاده شده است   اعتبار

، 6/16درجه کلوین، قطر داخلی لوله  300، دمای ورودی 10000
 87571متر و شببار حرارتی ثابت و برابر با میلی 2000 ول لوله 

تغییرات  (6)وات بر مترمربع درنظر گرفته شببده اسببت. شببکل  
 دهد. می نشانهای شبکه عدد ناسلت را بر حسب تعداد سلول

الف(، از شبببکه شببشببم به بعد تغییر -6)با توجه به شببکل  
شاهده نمی    سلت م شبکه    چندانی در عدد نا با  5شود. بنابراین 

ب( شبکه  -6)انتخاب شده است. شکل     سلول  4320119تعداد 
 دهد.تولید شده در مقطع لوله را نشان می

سایر حالت   سی   برای  های مورد مطالعه در این پ وهش، برر
اسببتقالل از شبببکه به  ریق مشببابه انجام شببده اسببت. شبببکه    

 (7)محاسببباتی تولید شببده برای چهار نوع آشببوبگر در شببکل  
 .نمایش داده شده است

 

           
 )ب(                                                                  )الف(                                                                          

 های محاسباتی مختلف، )ب( شبکه تولید شده در سطح مقطع لوله)الف( عدد ناسلت در شبکه 6شکل 

 

  
 نوار حلزونی

 
 

 نوار تابیده

 
 

 دارنوار پره

 
 

 دارنوار موج
 شبکه محاسباتی تولید شده برای چهار نوع آشوبگر  7شکل 

Grid number
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سببنجی عددی دو حالت در نظرگرفته شببده  برای صببحت  
سیال آب، و       شوبگر با  ست. در حالت اول لوله گیرنده بدون آ ا
در حالت دوم لوله گیرنده با سبببیال نمک مذاب در نظر گرفته            

رابطه سببنجی عدد ناسببلت با  اعتبار اولشببده اسببت. در حالت  
ضببریب اصببطکاک با رابطه فیلوننکو انجام شببده  و ویکلینسببنیگ

شببوند ( تعریف می24و  23اسببت که به ترتیب توسببط معادله )

[26]. 
 

(23) 
2

0.87 0.4 30.012(Re 280)Pr [1 ( ])
D

Nu
l

    

(24)  2(1.821 log 1.864)f Re     

 

شکل    شبیه    (8)در  صل از  سازی عددی در اعداد  نتایج حا
کی و لینسببنیگرینولدز مختلف با مقادیر محاسبببه شببده از رابطه 

شاهده می        ست. م شده ا سه  شود که نتایج    رابطه فیلوننکو مقای
های فوق دارد. سازی مطابقت خوبی با رابطهبدست آمده از شبیه

سبببازی و رابطه اختالف بین عدد ناسبببلت حاصبببل از شببببیه   

کی و همچنین اختالف ضریب اصطکاک بدست آمده و    لینس ینگ
یانگین     به  ور م طه فیلوننکو  نمودار درصبببد برای هر دو  6راب

 است.

سیال نمک مذاب    اعتبار  سنجی حالت دوم با در نظر گرفتن 
با قطر     له  شببببار  ،مترمیلی 2000 ول  ،مترمیلی6/16درون لو

ت.  اسببب m/s4و سبببرعت ورودی  2W/m87571حرارتی ثابت 

سبببازی عددی با نتایج پ وهش کیو و  نتایج حاصبببل از شببببیه  
ضر         [22]همکاران  سه نتایج پ وهش حا ست. مقای شده ا سه  مقای

نمایش داده شبببده  (9)با کار عددی کیو و همکاران در شبببکل 

سلت به         سنجی عدد نا صد اختالف در نمودار اعتبار  ست. در ا
 .است 7 ور میانگین %

 

        
 و فیلوننکو یکلینسنیگعددی با رابطه  سازیشبیهمقایسه نتایج   8شکل 

 

 
 [22]همکاران مقایسه نتایج پ وهش حاضر با  کار عددی کیو و   9شکل 
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 نتایج

در این بخش نتایج بدسببت آمده از حل عددی جریان سببیال در 
لوله گیرنده تحت شبببار حرارتی غیر یکنواخت و در حضبببور      

سی . اثر تغییر پارامترهای هنداستآشوبگرهای مختلف ارائه شده 
شامل گام و ضخامت آشوبگر، تغییر موقعیت قرارگیری آشوبگر      

شوبگر     شکل آ ی  بر پارامترهادرون لوله گیرنده و همچنین تأثیر 

 جریان بررسی شده است.

 

 وبگرآشبررسي تأثير شكل 

در این بخش تأثیر شببکل آشببوبگرها بر جریان سببیال و انتقال   
شوبگر نقش      شده حرارت در لوله گیرنده بررسی   شکل آ ست.  ا

مهمی در میزان نوسبببانات و آشبببفتگی جریان و کارایی انتقال      
شکل     شت.  را  Nuتغییرات  (10)حرارت لوله گیرنده خواهد دا

، آشبببوبگر نوار تابیده   نوعدر اعداد رینولدز مختلف برای چهار    
با توجه  دهد.دار نشببان میدار، نوار حلزونی و نوار پرهنوار موج

برای چهار نوع   8000به نمودار، عدد ناسبببلت در عدد رینولدز       
ونی به دار و نوار حلزدار، نوار تابیده، نوار پرهآشببوبگر نوار موج

ست. بنابراین نو  144و  146، 147، 150یب دارای مقادیر ترت ار ا
سلت باالتری        موج شوبگر دیگر، عدد نا سه نوع آ سبت به  دار ن

اده دارد. در مقابل، نوار حلزونی کمترین عدد ناسببلت را نتیجه د

شوبگر نوار موج    ست. همچنین، آ ساده عدد    ا سبت به لوله  دار ن
 های مماسیتولید گردابه .درصد افزایش داده است 10ناسلت را 
ضعی در کناره   های نوار موجدار باعث افزایش انتقال حرارت مو

شار حرارتی می     شترین  سطح لوله در محل اعمال بی شود که  در 
سرد  در نتیجه آن، اختالط جریان سیال گرم کنار دیواره با جریان

بهتر صبببورت گرفته و گرادیان دمای محیطی کاهش بیشبببتری       

 خواهد داشت.
تغییرات ضببریب اصببطکاک در اعداد رینولدز مختلف برای   

شکل      ساده در  شوبگر و لوله  شده   (11)چهار نوع آ نمایش داده 

بل  ود استفاده از آشوبگرها به دلیل افزایش قا ش است. مشاهده می  
توجه مقاومت در جریان، منجر به افزایش ضبببریب اصبببطکاک 

ش          صطکاک برای چهار نوع آ ضریب ا سه  ست. مقای وبگر  شده ا

دار بیشببترین ضببریب اصببطکاک و نوار دهد نوار موجنشببان می
حلزونی کمترین ضببریب اصببطکاک را دارد که در عدد رینولدز 

 هستند. 063/0و  078/0، به ترتیب دارای مقادیر 8000
 

 
 برای آشوبگرهای مختلف Reبر حسب عدد Nu تغییرات نمودار   10شکل 

 

 
برای  Reبر حسب   fتغییرات ضریب اصطکاک ودار نم  11شکل 

 آشوبگرهای مختلف
 

 
 تغییرات دمای میانگین سطح بیرونی لوله   12 شکل

 برای آشوبگرهای مختلف
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 ( نوار تابیده1)

 
 دار( نوار موج2)

 
 ( نوار حلزونی3)

 
 دار( نوار پره4) 

 های مختلفتوزیع دما در سطح لوله گیرنده برای آشوبگر 13شکل 

 

تغییرات دمای میانگین سببطح بیرونی لوله  (12)در شببکل  
شده و      Reگیرنده بر حسب   شان داده  شوبگر ن برای چهار نوع آ

 ور که با لوله سبباده بدون آشببوبگر مقایسببه شببده اسببت. همان
زایش گرادیان دمای محیطی باعث افزایش تنش اشبباره شببد، اف 

له         نان لو یت ا می قابل کاهش عمر و  نده    حرارتی و  های گیر
دار کمترین  ، نوار موج(12)شببود. با توجه به نمودار شببکل   می

( 8000درجه کلوین در عدد رینولدز     807) avgTدمای میانگین   

ترین  را نسبت به سه نوع دیگر دارد. در مقابل، نوار حلزونی بیش   
شوبگر دارد که مقدار آن در   دمای میانگین را در بین چهار نوع آ

لدز    با   8000عدد رینو مای     821برابر  جه کلوین اسبببت. د در

نسببببت به    8000دار در عدد رینولدز   میانگین لوله با نوار موج   
ست.        صد کاهش یافته ا شوبگر، چهار در ساده بدون آ نوار  لوله 

به      ید گردا با تول ناره های متم موجدار  باعث    رکز در ک   های خود 

افزایش انتقال حرارت در محل تمرکز شبببار خورشبببیدی و در 
 شود.نتیجه کاهش دمای میانگین سطح لوله می

 

کانتور دما روی سبببطح لوله گیرنده برای       (13)در شبببکل   

ست. همان     شکل  شده ا شان داده  شوبگر ن  ور که های مختلف آ
شاهده می  دار دارای کمترین ناحیه ماکزیمم دما شود، نوار موج م

دار تقریباً دارای توزیع دمای مشابه  و سپس نوار تابیده و نوار پره 

رگتری دارد. هسبببتند. نوار حلزونی نیز ناحیه ماکزیمم دمای بز      
بنابراین شکل آشوبگرها تأثیر قابل توجهی بر توزیع دمای سطح    

 لوله گیرنده تحت شار حرارتی غیر یکنواخت دارد. 
 

 بررسي تأثير گام آشوبگر

سیال و انتقال       شوبگر بر جریان  سی اثر تغییر گام آ به منظور برر
گ  حرارت در لوله گیرنده،      مترمیلی 160و 100، 40،80 امچهار 

در نظر گرفته شببده  2mm3×8 دار با سببطح مقطعای نوار موجبر
ست  سلت   (14)شکل   .ا  Reبا عدد رینولدز  Nuتغییرات عدد نا

با افزایش گام دهد. های مختلف آشببوبگر نشببان میرا برای گام
. با یابدناسلت کاهش می عدد رینولدز ثابت،در یک عدد وبگرآش

شاش در جریان، ضخامت    افزایش گام نوار موج دار و کاهش اغت
شده و گرادیان دما کاهش می  یابد الیه مرزی کنار دیواره بزرگتر 

همان  ور که  .و همین امر باعث کاهش عدد ناسلت شده است   
 160با کاهش گام در یک عدد رینولدز ثابت از شود  مشاهده می 

یابد و درصببد افزایش می 8از  بیش عدد ناسببلتمتر، میلی 40تا 
شوبگر،       40گام  ساده بدون آ سبت به لوله  صد افزایش   18ن در

 دارد.عدد ناسلت 
صطکاک     (15)شکل    ضریب ا سب گام    fتغییرات  را بر ح

دهد. با کاهش گام آشببوبگر در اعداد رینولدز مختلف نشببان می

بت از         ثا لدز  عدد رینو یک  یب   میلی 40تا   160در  متر، ضبببر
 40یابد و گام درصببد افزایش می 70به  ور میانگین اصببطکاک 

درصد افزایش   190نسبت به لوله ساده بدون آشوبگر در حدود    

 ضریب اصطکاک دارد.
کل     گام     (16)در شببب تأثیر  مای    بر دارنوار موجنمودار  د

با  به نمایش درآمده اسبببت.میانگین سبببطح بیرونی لوله گیرنده 
د سیال با سطح بیشتر شده     کاهش گام، آشفتگی جریان و برخور 
دمای میانگین سبببطح    یابد.  و دمای میانگین سبببطح کاهش می   
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دار با   برای نوار موج 8000بیرونی لوله گیرنده در عدد رینولدز     
متر دارای میلی 160درجه کلوین و در گام    780متر میلی 40گام  

درجه کلوین کاهش دما(.      31درجه کلوین اسبببت )  811مقدار  
مای  یانگین سبببطح برای نوار موج  همچنین، د گام    م با   40دار 

درصد کاهش یافته    8متر نسبت به لوله ساده بدون آشوبگر    میلی
 است.

کل   نده برای       (17) در شببب له گیر ما در سبببطح لو توزیع د
ا های مختلف نشان داده شده است. با توجه به کانتورهای دم   گام

متر، میزان میلی 160تا  40ها از شببود با افزایش گاممشبباهده می

یابد. با افزایش گام     دمای ماکزیمم روی سبببطح لوله افزایش می   
جایی کاهش یافته و دمای      آشبببوبگر، میزان انتقال حرارت جابه   
سطح افزایش می  یابد و در نتیجه تنش حرارتی ماکزیمم بر روی 

 نیز افزایش خواهد یافت.
 

 
 بر عدد ناسلت دارنوار موج نمودار تأثیر گام  14شکل 

 

 

 
 بر ضریب اصطکاک دارنوار موج نمودار تأثیر گام  15 شکل

 

 

 

 
 یرونی لولهدمای میانگین سطح بنمودار تأثیر گامبر   16شکل 

 

 

 

 
 مترمیلی 40گام 

 
 مترمیلی 80گام 

 
 مترمیلی 100گام 

 
 مترمیلی 160گام  

 دارهای مختلف نوار موجتوزیع دما در سطح لوله گیرنده برای گام 17 شکل
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 بررسي تأثير ضخامت آشوبگر

وبگر بر جریان سببیال و انتقال آشبب ضببخامتدر این بخش اثر 

از  گیرنده در لوله .شببده اسببت گیرنده بررسببیدر لوله حرارت 

شوبگر نوار موج  سطح مقطع  متریلیم 100گام دار با آ   2mm و با 

ست.       8×3و  8×2 ،8×1 شده ا ستفاده   نمودار تأثیر (18)شکل  ا

در اعداد رینولدز  برعدد ناسبببلتافزایش ضبببخامت آشبببوبگر 

با افزایش شود عدد ناسلت   مشاهده می  دهد.مختلف را نشان می 

Re  افزایش  مترمیلی 3تا  1از  افزایش ضخامت با افزایش یافته و،

 نامحسوم است. برای این نوع آشوبگر عدد ناسلت
 

 
های برای ضخامت Reبر حسب عدد  Nuتغییرات عدد نمودار  18شکل 

 دارمختلف نوار موج

 

بر ضبببریب   دارضبببخامت نوار موج تأثیر (19)در شبببکل  

اسببت.  داده شببدهنمایش  در اعداد رینولدز مختلف اصببطکاک

شاهده می همان ضخامت شود با   ور که م ش  افزایش   1از وبگر آ

یافته  افزایش  درصببد 4 ضببریب اصببطکاک حدود، مترمیلی 3تا 

ضخامت     ست و  شوبگر      میلی 3ا ساده بدون آ سبت به لوله  متر ن

 درصد افزایش ضریب اصطکاک شده است. 90منجر به 

تغییرات دمای متوسط سطح بیرونی لوله گیرنده     (20)شکل   

ضخامت  Reرا با  ش های مختلف نوار موجبرای  دهد. ان میدار ن

دار شببود، افزایش ضببخامت نوار موج ور که مشبباهده میهمان

تأثیر محسببوسببی بر دمای میانگین سببطح ندارد. دمای میانگین  

متر  میلی 3سبطح بیرونی لوله گیرنده برای آشبوبگر با ضبخامت    

شوبگر، حدود      ساده بدون آ سبت به لوله  درصد کاهش یافته    4ن

 است.
 

 
برای  Reبر حسب عدد   fتغییرات ضریب اصطکاک نمودار  19شکل 

 دارهای مختلف نوار موجضخامت

 

 
میانگین سطح بیرونی لوله گیرنده در  دمایتغییرات نمودار  20شکل 

 دارهای مختلف نوار موجضخامت

 

کانتور دما روی سبببطح لوله گیرنده برای       (21) در شبببکل  

شاهده         ضخامت  ست. م شده ا شان داده  شوبگر ن های مختلف آ

ضخامت نوار موج  می دار، نواحی دارای ماکزیمم  شود با افزایش 

کاهش گرادیان دمای محیطی باعث      دما کوچکتر خواهند شبببد.   

های گیرنده   و افزایش قابلیت ا مینان لوله     کاهش تنش حرارتی 

 .شودمی
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 مترمیلی 1ضخامت 

 
 مترمیلی 2ضخامت 

 
 مترمیلی 3ضخامت 

 دارهای مختلف نوار موجکانتور دما در سطح لوله گیرنده برای ضخامت 21شکل 

 

   
 آشوبگر نزدیک دیواره عایق آشوبگر وسط لوله گیرنده آشوبگر نزدیک دیواره شار غیریکنواخت

 های مختلف قرارگیری آشوبگر در لوله گیرندهموقعیت  22شکل 

 

 
 های مختلف آشوبگربرای موقعیت Reبر حسب عدد  Nuتغییرات عدد نمودار  23شکل 

 

 وبگر در لوله گيرندهآشبررسي موقعيت 

به منظور بررسی تأثیر موقعیت آشوبگر در لوله گیرنده بر جریان   

دار با   حالت مختلف برای نوار موج   3سبببیال و انتقال حرارت،   
ست. با توجه به    میلی 8×3سطح مقطع   شده ا متر در نظر گرفته 

شار حرارتی غی  سطح لوله گیرنده   اینکه  ریکنواخت بر بخشی از 
شببود، سببه گیرد وارد میکه در مقابل میدان هلیوسببتات قرار می

توان حالت برای موقعیت قرارگیری آشببوبگر در لوله گیرنده می

شار حرارتی غیریکنواخت،    -1در نظر گرفت:  نزدیک به دیواره 
 (22)نزدیک به دیواره عایق. در شکل  -3وسط لوله گیرنده،  -2

حالت، به نمایش  3های مختلف قرارگیری آشببوبگر در موقعیت
 درآمده است.

تأثیر موقعیت قرارگیری آشوبگر در لوله گیرنده    (23)شکل   
شود که عدد ناسلت    مشاهده می دهد.را بر عدد ناسلت نشان می  

Nu    برای حالتی که آشببوبگر در موقعیت نزدیک به دیواره عایق
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قرار گرفته اسبببت، بیشبببتر از موقعیت نزدیک به دیواره شبببار      
وقتی آشببوبگر در موقعیت نزدیک حرارتی غیریکنواخت اسببت. 

شتری از ناحیه    به دیواره عایق قرار می سیال گرم بی گیرد، جریان 

نزدیک به دیواره با شببار حرارتی غیریکنواخت به ناحیه نزدیک  
جریان سیال سرد و گرم به   به دیواره عایق انتقال یافته و اختالط 

صورت می  گیرد و در نتیجه انتقال حرارت بهتر انجام  ور کامل 

، عدد ناسبببلت برای موقعیت     8000در عدد رینولدز    شبببود.می
و در موقعیت نزدیک به  150آشببوبگر در مجاورت دیواره عایق 
 محاسبه شده است. 136دیواره با شار حرارتی غیریکنواخت 

بر حسببب عدد رینولدز برای   fاک تغییرات ضببریب اصببطک 
 (24)های مختلف آشبببوبگر در لوله گیرنده در شبببکل موقعیت

ست. همان    شده ا شاهده می نمایش داده  شود، با تغییر   ور که م

موقعیت از حالت نزدیک به دیواره شببار غیریکنواخت به حالت  
 نزدیک به دیواره عایق، تغییر چندانی در ضریب اصطکاک ایجاد  

 نابراین، موقعیت قرارگیری آشببوبگر در لوله گیرندهشببود. بنمی
 تأثیر محسوسی بر ضریب اصطکاک ندارد.

سبطح بیرونی لوله   avgTتغییرات دمای میانگین  (52)شبکل   
های مختلف  گیرنده را بر حسبببب عدد رینولدز برای موقعیت     

شود با تغییر موقعیت آشوبگر    دهد. مشاهده می آشوبگر نشان می  
کاهش  vgaTاز دیواره شار حرارتی غیریکنواخت به دیواره عایق،  

ته اسبببت.     برای آشبببوبگر در  avgT، 8000در عدد رینولدز   یاف

به دیوار      یک  یت نزد عایق،  موقع جه کلوین و برای   806ه  در
 836آشببوبگر در موقعیت نزدیک به دیواره شببار غیریکنواخت، 

 درجه کلوین است.
 

 
برای  Reبر حسب عدد   fتغییرات ضریب اصطکاک نمودار   24شکل 

 های مختلف آشوبگرموقعیت

 

 
ی لوله دمای میانگین سطح بیرونبر  موقعیت آشوبگر نمودار تأثیر  25شکل 

 گیرنده

 

 

 

 
 نزدیک دیواره عایق

 
 وسط لوله گیرنده

 
 نزدیک دیواره شار غیریکنواخت

 های مختلف قرارگیری آشوبگرکانتور دما در سطح لوله گیرنده برای موقعیت  26شکل 
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توزیع دما در سطح لوله گیرنده برای سه موقعیت قرارگیری   

نمایش داده شده است. با تغییر موقعیت     (26)آشوبگر در شکل   
آشبببوبگر و نزدیک شبببدن به ناحیه شبببار غیریکنواخت، دمای 

ته اسبببت. درحالی       یاف که در  ماکزیمم بر روی سبببطح افزایش 

اسبببت.  ترموقعیت نزدیک به دیواره عایق، توزیع دما یکنواخت      
خت قرار        با شبببار غیریکنوا به دیواره  یک  وقتی آشبببوبگر نزد

گیرد، اختالط جریان سبببیال گرم نزدیک به دیواره بیشبببتر با می

گیرد و بنابراین اختالط جریان سیال بخش میانی لوله صورت می
تر  گرم و سرد به خوبی صورت نگرفته و توزیع دما غیریکنواخت

نابراین،    هد بود. ب قرارگیری آشبببوبگر، لت برای  بهترین حا خوا

 موقعیت نزدیک به دیواره عایق است.
 

 گيرينتيجه

مذاب         مک نیترات  جایی ن جاب قال حرارت  در این پ وهش، انت
ای تحببت شببببار حرارتی )هببایتببک( در لولببه گیرنببده حفره

شبیه      سه بعدی  صورت  ست. به      غیریکنواخت به  شده ا سازی 
دما بر روی سببطح منظور بهبود انتقال حرارت و کاهش گرادیان 

ست      شده ا شوبگر مختلف درنظر گرفته  لوله گیرنده، چهار نوع آ
و تأثیر شببکل آشببوبگرها، ضببخامت، گام و موقعیت قرارگیری   

 درون لوله گیرنده مورد مطالعه قرار گرفته اسببت. شببار حرارتی 
و با نوشببتن کد  HFLCALغیریکنواخت واقعی بر اسببام مدل 

نرم افزار اضببافه شببده  به زبان سببی پالم پالم بهمخصببوص 

 است. نتایج حاصل از انجام این پ وهش به شرح زیر است:
 دار نسبببت به سببه نوع آشببوبگر دیگر، باالترین   نوار موج

و کمترین دمای میانگین سبببطح بیرونی لوله     Nuناسبببلت   

درجه   807و  150گیرنده را دارد که به ترتیب دارای مقادیر 

ستند  8000کلوین در عدد رینولدز  سلت    .ه افزایش عدد نا
به نوار پره   نوار موج بت  به      دار نسببب یده و حلزونی  تاب دار، 
و نسببببت به لوله گیرنده بدون        2/3و % 2% ،8/1ترتیب % 

 است. 10آشوبگر %
        با افزایش گام آشبببوبگر، عدد ناسبببلتNu      کاهش یافته و

سطح بیرونی لوله گیرنده افزایش می  یابد. در دمای میانگین 

متر،  میلی 160تا   40، با افزایش گام از   8000عدد رینولدز   
Tavg  تا     780از جه کلوین  جه کلوین افزایش    811در در
با افزایش گام  یابد. همچنین، کاهش می Nu %6عدد  ویافته 

صطکاک    160تا  40در یک عدد رینولدز ثابت از  ضریب ا  ،
f   درصد کاهش یافته است. 70به  ور متوسط 

بهترین حالت برای تحت شار حرارتی مرزی غیریکنواخت، 
. باشدمیقرارگیری آشوبگر، موقعیت نزدیک به دیواره عایق 

توزیع دما در حالتی که آشوبگر در موقعیت نزدیک به دیواره 
عایق قرار گرفته است، به دلیل اختالط بهتر جریان سیال گرم 

تر از حالتی است که نزدیک به دیواره شار و سرد، یکنواخت
گیرد. دمای میانگین سطح بیرونی لوله غیریکنواخت قرار می

بگر در موقعیت برای آشو 8000گیرنده در عدد رینولدز 
درجه کلوین و برای آشوبگر در  806نزدیک به دیواره عایق، 

درجه  836موقعیت نزدیک به دیواره شار غیریکنواخت، 
برای آشوبگر در  Nuکلوین است. همچنین عدد ناسلت 
 بیشتر از دیواره شار 8موقعیت نزدیک به دیواره عایق حدود %

حرارتی غیریکنواخت است.
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