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مطالعه عددی انتقال گرما از گرمکن پمپ رسانش الکتریکی به سیال دیالکتریک
3

نوید فرخی  ،9محرم جعفری ،2اسماعیل اسماعیلزاده
 - 1دانشکده فنی مهندسی مکانیک ،دانشگاه تبریز ،تبریز
 - 2دانشکده فنی مهندسی مکانیک ،دانشگاه تبریز ،تبریز
 - 3دانشکده فنی مهندسی مکانیک ،دانشگاه تبریز ،تبریز

چکیده
این پژوهش به مطالعه عددی انتقال گرما از گرمکن پمپ رسانش الکتر یکی به دو هیدروکربن دیالکتریک نرمال  -دکان و
نرمال -دودکان میپردازد .مشاهده می شود که مقادیر متناظر آهنگ انتقال گرما برای نرمال -دودکان بیشتر از نرمال -دکان است
و این مر بوط به چگالی باالتر نرمال -دودکان است که در دبی حجمی یکسان ،جرم بیشتری از سیال وجود خواهد داشت و
انتقال گرما افزایش خواهد یافت .به عنوانمثال ،در سرعتهای  5و  55میلیمتر بر ثانیه ،آهنگ انتقال گرما برای نرمال -
دودکان نسبت به نرمال -دکان به ترتیب  6 /9و  13 /3درصد بیشتر می باشد .همچن ین ،در مورد هر دو سیال ،با افزایش سرعت
جریان ،دبی مقدار بیشتری خواهد داشت و این باعث افزایش انتقال گرما میشود .بهطوریکه برای سرعت  55میلیمتر بر
ثانیه ،آهنگ انتقال گرما نسبت به سرعت  5میلیمتر بر ثانیه برای نرمال  -دکان و نرمال -دودکان به ترتیب  121 /4و 138/8
درصد افزایش می یابد.
واژههای کلیدی :سیال دیالکتریک ،الکتروهیدرودینامیک ،پمپ رسانش الکتریکی ،انتقال گرما
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 .9مقدمه
اعمال میدان الکتر یکی به سیال دیالکتریک باعث ایجاد نیروی حجمی مکانیکی در آن میشود که در شرا یط خاصی
میتواند منجر به جریان سیال شود .پدیده مورداشاره در بسیاری از کاربردها مانند انتقال جرم ،انتقال گرما ،پمپاژ فیلم مایع و
خنککاری دستگاههای الکترونیکی میتواند مورد استفاده قرار گیرد [  .]1نیروهای حجمی ایجادشده بر اثر اعمال میدان
الکتریکی به سیال بهصورت زیر بیان میشود [ :]2
1
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که در آن   ، E ، q ، f eو  بهترتیب معرف نیروی حجمی ،چگالی حجمی بار الکتریکی ،شدت میدان ا لکتر یکی و
گذردهی الکتر یکی و چگالی سیال میباشد .اولین عبارت در رابطه (  ) 1نشاندهنده نیرویی است که به بارهای آزاد (مثبت یا
منفی ) اعمال و نیروی کولمب ( 1نیروی الکتروفورتیک  )5نامیده میشود .عبارت دوم ،نیروی دیالکتریک  4است و به علت

گرادیان گذردهی الکتر یکی  6ایجاد میگردد .همچنین ،عبارت سوم نیروی الکترواستریکتیو  2است که ناشی از قابلیت فشردگی
سیال می باشد .این سه نیرو لزوماً بهصورت همزمان در یک سیستم خاص حضور ندارند؛ به عنوانمثال ،برای یک محیط سیال
تکفاز و تکدما ،نیروی کولمب تنها نیروی ایجادکننده جریان سیال است [  .]1پمپهای الکتروهیدرودینامیکی بهطورکلی بر
اساس نحوه شکلدهی یونها به سه دسته پمپهای کشش یونی  ،]8- 3 [ 4پمپهای القایی  ]15- 1 [ 7و پمپهای رسانشی

8

تقسیم میشوند .در میان انواع گوناگون پمپهای الکتروهیدرودینامیکی ،کارکرد پمپ رسانشی یک زمینه تحقیقاتی نسبتاً
جدید است که در ساله ای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است .جیانگ  5و همکاران [  ]11مطالعه در مورد پمپاژ ما یعات

دیالکتریک با پدیده رسا نش الکتریکی را آغاز و کارکرد پمپهای رسانشی را بررسی نمودند .آتن  10و سیدیعقوبی [  ]12با
مدلسازی عددی ،پمپ رسانشی را با در نظر گرفتن انواع مختلف الکترودها مطالعه کردند .یزدانی و سیدیعقوبی [  ]13اثر
رسانش الکتریکی بر جریان فیلم مایع را بهصورت عددی مطالعه و مشاهده کردند که برای الکترودهای مسطح ،متفاوت بودن

مقدار پهنای الکترودهای مثبت و منفی همسایه در یک جفت الکترود ،منجر به جریان خالص مایع میشود .هما یتخواه و
همکاران [  ]14الگوی جریان پمپهای رسانش الکتر یکی با الکترودهای مسطح را مورد بررسی قرار دادند و نتا یج خود در رابطه
با موقعیت و وضعیت ا یجاد گردابه در نزدیکی الکترودها ارائه کردند .نوردانش و اسماعیلزاده [  ]15به بررسی تجربی انتقال گرما
در پمپهای رسانش الکتر یکی با الکترودهای مسطح برای نفت سفید پرداختند  .آنها گزارش نمودند که با اعمال میدان
الکتر یکی ،انتقال گرما به میزان قابلتوجهی افزایش یافته است .میرزایی و صفاراول [ ]18بهبود انتقال گرمای جابهجایی با
Coul omb Force
El ectrophoretic Force
Di electric Force
El ectric Permittivity
El ectrostrictive Force
Ion-drag Pump
Induction Pump
El ectrical Conduction Pump
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به کارگیری رسانش الکتروهیدرودینامیکی را بررسی و برای آن یک پارامتر تأثیر معرفی کردند .نتایج کار آنها مشخص نمود که
روش ارائه شده برای رینولدزهای پایین تأثیر بیشتری را نشان میدهد .با توجه به اینکه در کارهایی که با انتقال گرما در پمپ

رسانش الکتریکی سروکار دارند ،انتقال گرما از گرمکنها به سیاالت دیالکتریک صورت می پذیرد ،بررسی تطبیقی تأثیر نوع
سیال در این انتقال گرما از اهمیت زیادی برخوردار می باشد .بر این اساس در مطالعه حاضر ،اثر پارامترهایی مانند نوع سیال و
سرعت جریان (ناشی از اعمال میدان الکتریکی) بر روی آهنگ انتقال گرما از گرمکن پمپ رسانش الکتریکی به هیدروکربنهای
دیالکتریک ،با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی مورد بررسی عددی قرار میگیرد.
 .2شبیه سازی عددی
در این بخش جریان سیال دیالکتریک بر روی گرمکن پمپ رسانش الکتر یکی ،مورد شبیهسازی عددی قرار میگیرد و
نتایج بحث و بررسی میشود.
 .9.2مدل سازی هندسه
مدلسازی هندسه در محیط  Design Modelerنرمافزار  ANSYS Workbenchصورت پذ یرفته است که در شکل 1
مشاهده میشود.

شکل  - 9مدل ایجادشده در محیط Design Modeler

در این هندسه جریان سیال با دمای  355درجه کلوین از مجرایی دوبعدی به عرض  8میلیمتر وارد میشود و پس از طی
نمودن مسیری به طول  255میلیمتر که برای توسعه یافته شدن کامل جریان در باالترین عدد رینولدز در نظر گرفته شده
است ،از روی سطح گرمکن به طول  255میلیمتر و با دمای ثابت  313درجه کلوین میگذرد .سرعت جریان برای حالتهای
مختلف به ترتیب برابر  45 ،25،35 ،15 ،5و  55میلی متر بر ثانیه (که همگی در محدوده جریان آرام قرار دارند) می باشد.
ویژگیهای فیزیکی ما یعات مورداستفاده در این مطالعه که نرمال  -دکان و نرمال -دودکان میباشند ،در جدول  1نشان داده
شده است.
جدول  - 9ویژگیهای ف یزیکی مایعات مورداستفاده
نوع
ماده
نرمال -
دکان
نرمال -
دودکان

چگالی
()kg/m3

گرانروی
()mPa.s

رسانش گرمایی
()W/m.K

126

5/9291

5/141

155

1/34

15

5/14
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 .2.2مش مورداستفاده
مش مورداستفاده برای این بررسی در محیط  Meshingنرمافزار  ANSYS Workbenchایجاد شده است که تعداد
سلولهای مش برابر  2425عدد و از نوع چهارضلعی منظم (مستطیلی) می باشد.
 .3.2حل عددی
حل عددی معادالت حاکم بر جریان سیال و انتقال گرما (شامل معادله پیوستگی ،معادله بقای مومنتوم و معادله انرژی) در
نرمافزار  ANSYS FLUENTصورت می پذیرد .در ادامه نتایج حل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
 .3نتایج و بحث
همانگونه که اشاره شد ،شبیهسازیهای عددی برای دو سیال نرمال  -دکان و نرمال -دودکان در سرعتهای ،25،35 ،15 ،5
 45و  55میلیمتر بر ثانیه انجام گردیده است که در ادامه به تحلیل نتایج آن پرداخته میشود .شکل  2و  3توزیع دما برای
حالت  5میلیمتر بر ثانیه جریان نرمال  -دکان و نرمال -دودکان را نشان میدهد .مشخص است که برای هر دو سیال در این
سرعت تغ ییرات دمایی بر روی گستره وسیعی از عرض مجرا دیده میشود و این مربوط به سرعت به نسبت پایین سیال است که
فرصت مناسبی را برای انتقال گرما از سطح گرمکن به سیال دیالکتریک فراهم میآورد .البته در مورد تفاوت دو سیال ازنظر
عملکرد انتقال گرما ،بعدتر بحث انجام خواهد شد.

شکل  - 2توزیع دما برای حالت  5م یلیمتر بر ثان یه جریان نرمال -دکان
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شکل  - 3توزیع دما برای حالت  5م یلیمتر بر ثان یه جریان نرمال -دودکان

با افزایش سرعت سیال گذرنده از روی گرمکن ،فرصت کمتری برای تبادل گرما بین سطح گرمکن و سیال دیالکتریک فراهم
می باشد و این مسئله بهصورت گستردگی کمتر تغ ییرات دمایی بر روی عرض مجرا قابلمشاهده خواهد بود .در اینجا و در
شکلهای  4و  5به عنوان حالت بیشینه ،توزیع دما برای سرعت  55میلیمتر بر ثانیه جریان نرمال  -دکان و نرمال -دودکان
آورده شده است و برای رعایت اختصار از نمایش حالتهای دیگر یعنی  35 ،25 ،15و  45میلیمتر بر ثانیه پرهیز میگردد.

شکل  - 4توزیع دما برای حالت  55م یلیمتر بر ثان یه جریان نرمال -دکان
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شکل  - 5توزیع سرعت و دما برای حالت  55م یلیمتر بر ثان یه جریان نرمال -دکان

شکل  8آهنگ انتقال گرما از گرمکن برای دو سیال در سرعتهای مختلف جریان را نشان میدهد .همانطور که مشخص
است ،با افزایش سرعت جریان ،دبی مقدار بیشتری خواهد داشت و این باعث افزایش انتقال گرما میشود .بهطوریکه برای
سرعت  55میلی متر بر ثانیه ،آهنگ انتقال گرما نسبت به سرعت  5میلیمتر بر ثانیه برای نرمال  -دکان و نرمال -دودکان به
ترتیب  121 /4و  138/8درصد افزایش می یابد.

شکل  - 6آهنگ انتقال گرما از گرمکن برای دو سیال و در سرعتهای مختلف

البته باید توجه داشت که مقادیر متناظر آهنگ انتقال گرما برای نرمال -دودکان بیشتر از نرمال -دکان است و این مربوط به
چگالی باالتر نرمال -دودکان است که در دبی حجمی یکسان ،جرم بیشتری از سیال وجود خواهد داشت و انتقال گرما افزایش
خواهد یافت .به عنوانمثال ،در سرعتهای  5و  55میلیمتر بر ثانیه ،آهنگ انتقال گرما برای نرمال  -دودکان نسبت به نرمال -
دکان به ترتیب  6 /9و  13 /3درصد بیشتر می باشد .این مسئله با توجه به پایینتر بودن رسانش گرمایی نرمال -دودکان در
مقایسه با نرمال -دکان مهم به نظر میرسد.
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 نتیجهگیری.4
دودکان به دلیل-  مشاهده میشود که نرمال.این پژوهش به مطالعه انتقال گرما از گرمکن به سیال دیالکتریک می پردازد
دکان عملکرد انتقال گرمای- دکان (باوجود پایینتر بودن رسانش گرمایی آن) در مقایسه با نرمال- چگالی باالتر نسبت به نرمال
 دبی افزایش و بهتبع آن آهنگ انتقال، با بیشتر شدن سرعت جریان، در مورد هر دو سیال، همچن ین.بهتری را نشان میدهد
.گرما بین سطح گرمکن و سیال دیالکتریک بیشتر میشود
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