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استاد

در این پژوهش با طراحي ،ساخت و آمادهسازي تجهیزات لازم ،به وهورت تجربهي
فرآیند رطوبت زدایي از هوا روي لوله پهرهدار در حالهت جابجهایي طبیعهي مهورد
اندازهگیري قرار گرفت است .هدف از این مطالع  ،مشاهده فرآیند میعان روي لوله
پرهدار و بررسي تأثیر رطوبت نسبي هوا روي مقدار انتقال گرمها و جهرم مهيباشهد.
آزمایشات در شرایطي انجام شده است ك دماي سطح و محیط ب ترتیب برابر با 8
و  03درج سانتیگراد بوده و رطوبت نسبي هوا بین  52تا  03درود تغییهر كهرده
است .نتایج این پژوهش نشان مي دهد ب دلیل كم بودن فاول بهین پهرههها (5/0
میلیمتر) ،فقط هست قطرات تشکیل شده روي لب پرهها شرایط لازم براي رشهد را
دارند و در ناحی دروني بین پرهها ب علت محدود شدن جریان ،انتقال گرما و جرم
ناچیز است .همچنین ملاحظ گردید ك قطرات تشکیل شده پس از رشد ،روي لب
پرهها حركت كرده و نهایتا در پایینترین نقط از پره جدا شده ،سهقو مهيكننهد.
نمودارهاي تغییرات انتقال گرما و ریزش جرمهي كه بهر اسهاد انهدازهگیريها به
وورت زمانمند تا رسیدن ب حالت پایدار براي رطوبتهاي نسبي مختله ترسهیم
شده است نشان ميدهند ك با افزایش رطوبت نسبي ،مقهدار انتقهال گرمها و جهرم
افزایش ميیابد.

واژههاي راهنما :جابجایي طبیعي ،رطوبت زدایي ،رطوبت نسبي هوا ،لول پرهدار ،میعان ،نقط شبنم

 -1مقدمه
یکي از متداولترین روشهاي افزایش انتقال گرماي جابجایي ،استفاده از سطح گسترش یافت (پره) ميباشد.
پرهها انواع گوناگوني دارند ك از مهمترین آنها ميتوان ب پرههاي مستقیم ،سوزني و حلقوي اشاره كرد .براي
تقویت انتقال گرما بین لول ها و محیط ،معمولاً از پرههاي حلقوي با مقطع مستطیلي استفاده ميشود .لول با
این نوع پره ب طور گسترده در سیستمها و ونایع مختل از قبیل سیستمهاي تهوی مطبوع و تولید
سرمایش  ،مبدلهاي گرمایي و فرآیندهاي شیمیایي استفاده ميشود .در برخي از كاربردها مانند فرآیندهاي
رطوبت زدایي ،تهوی مطبوع و سرمایش ،روي سطح لول پرهدار فرآیند میعان (چگالش) رخ ميدهد.
میعان پدیدهاي است ك در طي آن ،بخار انرژي خود را ب وورت گرماي نهان از دست داده و ب مایع تبدیل
ميشود .میعان زماني رخ ميدهد ك دماي بخار خالص ب كمتر از دماي اشباع و یا دماي مخلو بخار-گاز
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ب زیر دماي نقط شبنم روي یک سطح برسد .در این هنگام انرژي بخار ب وورت گرماي نهان آزاد شده ،ب
سطح منتقل گردیده و هست قطرات مایع روي سطح شکل ميگیرد .ب دلیل كمتر بودن دماي سطح
لول هاي پرهدار از دماي نقط شبنم هواي محیط در فرآیندهاي رطوبت زدایي و تهوی مطبوع ،همواره روي
این سطوح قرآیند میعان اتفاق افتاده و انتقال گرما همراه با انتقال جرم خواهد بود.
در سال ( )1113نخستین پژوهش در مورد پدیده میعان روي سطوح توسط ناسلت ] [1انجام گرفت .وي
ب وورت تحلیلي میعان بخار آب اشباع روي وفح عمودي و لول افقي را مدل كرد و براي محاسب ضریب
انتقال گرماي جابجایي روي این سطوح ،روابطي ارائ داد .پس از ناسلت تحقیقات فراواني در مورد پدیده
میعان روي سطوح مختل از جمل لول پرهدار انجام شده است ك در ادام ب بخشي از مطالعات مربو ب
میعان رطوبت هوا پرداخت ميشود.
المهدي و بیگز ] [5در سال ( )1180اولین مطالع در مورد میعان رطوبت هوا روي پرههاي حلقوي را
انجام دادند .آنها بازده كلي پره حلقوي در شرایطي ك در اثر میعان كل سطح پره تر شده باشد را ب وورت
عددي بررسي كردند .بر اساد نتایج حاول از این پژوهش ،با زیاد شدن دما و رطوبت نسبي هوا ،نرخ میعان
و انقال گرما افزایش و بازده پره كاهش ميیابد .كاني و همکارانش ] [0ب وورت عددي بازده تک پره را در
شرایطي ك انتقال گرما ب وورت جابجایي اجباري و همراه با میعان لای اي باشد ،مورد بررسي قرار دادند .بر
اساد نتایج حاول ،با افزایش سرعت ،دما و رطوبت نسبي جریان هوا ،نرخ انتقال گرما و ضخامت لای مایع
تشکیل شده روي سطح پره در اثر میعان افزایش یافت اما بازده پره كاهش ميیابد .كاني و همکارانش ][4
در ادام مطالعات خود ،ب وورت تجربي نیز انتقال گرماي جابجایي اجباري براي تک پره مستقیم ك ب
پای اي سرد متصل بوده و در مسیر جریانهاي هواي خشک و مرطوب قرار گرفت را مورد مطالع قرار دادند.
اندازهگیريهاي این پژوهش تاییدي بر نتایج عددي حاول از مطالع پیشین آنها ] [0ميباشد .وو و بانگ
] [2ب وورت تحلیلي بازده پرههاي مستقیم در حالاتي ك سطح پره در اثر میعان لای اي نیم تر و كاملاً تر
شده باشد را بررسي كردند .هدف از این پژوهش مطالع تأثیر رطوبت نسبي هوا و پارامترهاي هندسي پره بر
بازده ميباشد .نتایج نشان ميدهد ك تغییر در مقدار رطوبت نسبي در حالتیک سطح پره كاملاً خشک باشد،
تأثیري بر بازده نداشت اما اگر سطح پره نیم تر و یا كاملاً تر باشد ،با افزایش رطوبت نسبي بازده پره كاهش
خواهد یافت .البت این كاهش براي حالت كاملاً تر بسیار اندک ميباشد .كاظمينژاد ] [3ب وورت عددي
انتقال گرماي جابجایي آزاد همراه با میعان لای اي را براي پرههاي مستقیم كاملاً تر بررسي كرد .بر اساد
نتایج حاول ،زمانیک میعان رخ دهد مقدار انتقال گرما بیشتر از حالتي است ك سطح خشک باشد و این ب
دلیل انتقال گرماي نهان در طي فرآیند میعان ميباشد .همچنین با افزایش دما و رطوبت نسبي هوا و كاهش
دماي سیال سرد ،مقدار انتقال گرما افزایش ميیابد .ولاحالدین ] [0انتقال گرما و عملکرد پرههاي مستقیم
ك در اثر میعان لای اي نیم تر و كاملاً تر شده باشند را ب وورت تحلیلي مورد مطالع قرار داد .نتایج نشان
ميدهد ك افزایش ضریب رسانایي گرمایي پره موجب زیاد شدن كارایي پره و طول ناحی تر ميشود .رساریو
و رحمان ] [8پژوهشي مشاب با پژوهش كاني و همکارانش ] [0انجام دادند با این تفاوت ك در این پژوهش
پره مورد مطالع حلقوي ميباشد .در این مطالع آنها ب وورت عددي بازده كلي پرههاي حلقوي در حالتي
ك تمام سطح پره در اثر میعان لای اي تر شده باشد را مورد بررسي قرار دادند .رساریو و رحمان ] [1در ادام
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پژوهش قبلي خود ] ،[8انتقال گرما همراه با میعان روي پرههاي حلقوي در شرایطي ك سطح پره نیم تر
شده باشد را ب وورت عددي مورد مطالع قرار دادند .در این پژوهش تأثیر تغییرات س پارامتر دماي سیال
سرد ،رطوبت نسبي و دماي هواي مرطوب بر گرماي مبادل شده بین محیط و لول پرهدار بررسي شده است.
نتایج این مطالع نشان ميدهد ك افزایش رطوبت نسبي هوا ،سبب گسترش سطح تر پره ميشود .همچنین
با كاهش دماي سیال سرد و افزایش دما و رطوبت نسبي هوا ،میزان انتقال گرما افزایش ميیابد .نافن ][13
در پژوهشي جامع عوامل مؤثر بر انتقال گرماي جابجایي اجباري همراه با میعان لای اي روي لول پرهدار را در
حالاتي ك سطح پره كاملاً خشک ،نیم تر و كاملاً تر باشد ،ب وورت عددي مورد مطالع قرار داد .وي نتیج
گرفت ك با افزایش عدد بایوت داخلي ( )Biiو خارجي ( )Bioدماي پره ب ترتیب ب دماي سیال سرد و گرم
نزدیکتر ميشود .شرقاوي و زبیر ] [11ب وورت تحلیلي انتقال گرماي جابجایي اجباري همراه با میعان
لای اي روي پره حلقوي در حالتیک تمام سطح پره تر شده باشد را مورد مطالع قرار دادند .بررسي تأثیر
فشار محیط روي بازده پره نشان داده است ك با افزایش فشار محیط ،بازده پره افزایش ميیابد .كاندو و
بارمان ] [15پرههاي حلقوي با دو نوع پروفیل (مستطیلي و مثلثي) را در شرایطي ك انتقال گرما همراه با
پدیده میعان باشد ،ب وورت تحلیلي و عددي بررسي كردند .در این پژوهش انتقال گرما و میعان ب ترتیب
از نوع جابجایي اجباري و لای اي فرض شده است و هدف بررسي تأثیر پارامترهاي هندسي و محیطي بر
میزان انتقال گرما ،بازده و كارایي پره ميباشد .نتایج نشان ميدهد ك با افزایش عدد بایوت ( ،)Biبازده پره و
مقدار انتقال گرما افزایش و كارایي پره كاهش ميیابد .در پژوهشي دیگر شرقاوي و همکارانش ] [10انتقال
گرما همراه با انتقال جرم روي پرههاي حلقوي با پروفیلهاي گوناگون را ب وورت عددي مطالع كردند .آنها
با تعری پارامتر پره ،تأثیر پروفیلهاي مختل را بررسي و نتیج گرفتند ك تغییرات بازده با این پارامتر در
مقادیر كم بسیار شدید و با افزایش این پارامتر ،تغییرات ب تدریج ملایمتر ميشود .معینالدین و همکارانش
] [14در ادام پژوهش انجام شده توسط شرقاوي و همکاران ] [10ب وورت عددي انتقال گرما همراه با
انتقال جرم روي پرههاي حلقوي با سطح مقطع متغیر را بررسي كردند.
هدف از این مطالع بهین سازي پارامترهاي هندسي لول پرهدار در شرایطي ك سطح پره در اثر میعان
لای اي كاملاً تر شده باشد است .نبوتي و یعقوبي ] [12میعان رطوبت هوا روي لول هاي افقي و مایل را بررسي
كردند .آنها ب این نتیج رسیدند ك مقدار انتقال گرما و جرم شدیداً وابست ب رطوبت نسبي هوا ،اختلاف
دماي سطح و محیط و زاوی قرارگیري لول ميباشند .اخیراً یعقوبي و مهدوي ] [13براي لول با پرههاي
فشرده انتقال گرماي جابجایي آزاد را ب وورت عددي بررسي و با مطالعات مشاب دیگر مقایس و رابط اي
جهت پیشبیني انتقال گرما ارائ كردهاند.
براساد مطالعات انجام شده ،پژوهشهاي تجربي ،تحلیلي و عددي بسیاري در زمین بررسي انتقال
گرماي جابجایي آزاد و اجباري روي لول هاي پرهدار انجام شده ك تنها در تعدادي از آنها انتقال گرما همراه
با پدیده میعان مورد بررسي قرار گرفت است .در این میان ،بررسي میعان بخار آب اشباع و مبردها بیشترین
توج را ب خود معطوف كرده است .همچنین پژوهشهاي انجام شده در مورد میعان رطوبت هوا روي
سطوح ،اكثراً ب وورت تحلیلي و عددي بوده و در چند مطالع تجربي نیز پرهها از نوع مستقیم ميباشند.
بنابراین تاكنون پژوهشي تجربي در مورد میعان رطوبت هوا روي لول پرهدار فشرده انجام نشده است .از این
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جهت در این پژوهش ب وورت تجربي فرآیند میعان رطوبت هوا روي یک لول پرهدار در حالت جابجایي
طبیعي بررسي و چگونگي تغییر فاز و میعان روي پرهها و همچنین تأثیر رطوبت نسبي هوا روي مقدار انتقال
گرما و جرم مطالع شده است.

-2تجهیزات آزمایش
براي بررسي تجربي تأثیر عوامل مختل محیطي مانند رطوبت نسبي بر انتقال گرماي جابجایي آزاد بین لول
پرهدار و محیط زمانیک روي سطح میعان اتفاق ميافتد ،نیاز است آزمایشات در شرایط كنترل شده از نظر
دمایي و رطوبتي انجام گیرند .بدین منظور از یک اتاق كنترل براي تنظیم كردن دما و رطوبت نسبي هواي
محیط و یک سیستم سرمایش براي كنترل دماي سیال سرد عبوري از داخل لول پرهدار استفاده شده است.
در شکل ( )1ب وورت شماتیک اتاق كنترل و تجهیزات اندازهگیري نشان داده شده است.

شکل  -1شمایي از اتاق كنترل و تجهیزات اندازهگیري

دما و رطوبت نسبي اتاق كنترل توسط نرمافزار كنترلي لوکاوت 1تنظیم ميشود .این نرمافزار ب كمک
چهار سنسور مدل  TMH-1نصب شده در اتاق كنترل ،دما و رطوبت نسبي هوا را خوانده و با مقادیر تعیین
شده توسط كاربر مقایس ميكند .سپس با توج ب نتایج حاول از این مقایس ب سیستمهاي سرمایش،
گرمایش و رطوبتزن ك در شکل ( )1نشان داده شدهاند ،دستورات متناسب را وادر ميكند.
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دقت سنسورهاي دما و رطوبت نصب شده در اتاق كنترل ب ترتیب برابر با  ±3/1درج سانتیگراد و ±1
درود ميباشد .براي تنظیم دماي سطح لول پرهدار نیز از واحد سرمایش سیال ك در شکل ( )1مشخص
شده است ،استفاده ميشود .سیال كاري در این سیکل محلول اتیلن گلیکول و آب ميباشد.
در شکل ( )5قطع آزمایش نشان داده شده است .این قطع یک لول پرهدار از نوع اكسترود 1با طول 03
سانتیمتر ميباشد ك در هر اینچ آن  11پره قرار گرفت است .لول و پرهها ب ترتیب از جنس كربن استیل
 SA-516با ضریب رسانایي گرمایي  53 W/m.Kو آلومینیوم با ضریب رسانایي گرمایي 533 W/m.K
ميباشند.

شکل -2لول پرهدار مورد آزمایش

سایر مشخصات هندسي لول پرهدار در جدول ( )1مشخص شده است.
جدول  -1خصوویات هندسي لول پرهدار
خصوویات
مقادیر ()mm

قطر داخلي لول

ضخامت لول

قطر داخلي پرهها

قطر خارجي پرهها

ضخامت پرهها

گام پرهها

51/3

5/5

52/4

23/3

3/4

5/0

پس از نصب سنسورهاي دمایي درون قطع آزمایش ك در بخش اندازهگیريها توضیح داده خواهد شد ،لول
پرهدار ب وورت افقي در اتاق كنترل نصب شده است .نحوه قرارگیري قطع آزمایش در اتاق كنترل در شکل
( )0مشاهده ميشود.
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1
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شکل -3نحوه قرارگیري لول پرهدار در اتاق كنترل

 -3اندازهگیریها
یکي از اهداف این پژوهش ،محاسب مقدار گرماي منتقل شده بین پره و محیط اطرافش است .براي محاسب
این گرما ،از مفهوم مقاومت گرمایي استفاده ميشود .بر این اساد هرگاه اختلاف دما ( )ΔTو مقاومت
گرمایي ( )Rبین دو نقط مشخص باشد ،ميتوان شار گرمایي منتقل شده بین آن دو نقط را با معادل ()1
محاسب كرد.
()1

T T2  T1

R
R

q

بنابراین بایستي بتوان دماي دو نقط از لول پرهدار ك در شعاعهاي مختل قرار دارند را اندازهگیري كرد.
بدین منظور یک لول آلومینیومي با قطر خارجي  11میلیمتر و ضخامت  4/2میلیمتر در مركز لول پرهدار
قرار داده شده است و براي ایجاد اختلاف دماي بیشتر (ب منظور كاهش خطاي اندازهگیري) ،فاول بین لول
آلومینیومي و لول فولادي با عایق حرارتي ك ضریب رسانایي گرمایي آن  3/10 W/m.Kميباشد ،پر شده
است .در شکل ( )4لول پرهدار ب همراه لول آلومینیومي و لای عایق مشاهده ميشوند.

شکل -4لول پرهدار ب همراه لول آلومینیومي ،لای عایق و سوراخهاي ترموكوپل

براي اندازهگیري دماي دو نقط در شعاعهاي مختل  ،در لول فولادي  8عدد و در لول آلومینیومي  4عدد
سوراخ ب قطر  1/5میلیمتر در زوایا و عمقهاي مشخص مطابق با شکل ( )4ایجاد شده و درون این سوراخها
 15عدد ترموكوپل نوع ( Tكنستانتین/مس) با دقت  ±3/1درج سانتیگراد قرار داده شده است .توج شود
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ك دماي دو نقط مورد نیاز برابر با میانگین دماهاي اندازهگیري شده توسط  4ترموكوپل درون لول
آلومینیومي و  8ترموكوپل درون لول فولادي خواهد بود .موقعیت ترموكوپلها در شکل ( )2دیده ميشود.

شکل -5موقعیت ترموكوپلها در قطع آزمایش از نماي جانبي

ب منظور محاسب مقدار گرماي منتقل شده ب كمک رابط ( )1بایستي مقاومت گرمایي بین دو نقط را
نیز داشت باشیم .مقاومت گرمایي بین سوراخهاي ایجاد شده در قطع آزمایش برابر با مجموع مقاومتهاي
رسانایي لول آلومینیومي ( ،)R1لول فولادي ( ،)R2لای عایق ( )R3و مقاومت تماسي ( )Rcبین این س لای
ميباشد.
R  R1  R2  R3  Rc
()5
()0

j  1, 2, 3

,

Ln ro ri j
2 kj π L

Rj 

ك در رابط ( L ،k ،ro ،ri )0و  jب ترتیب نشان دهنده شعاع داخلي ،شعاع خارجي ،ضریب رسانایي ،طول و
لای هاي مختل قطع آزمایش ميباشند.
در این مطالع براي اندازهگیري مقاومت گرمایي ( )Rآزمایش خاوي طراحي و پس از تکرار آن ب تعداد
مناسب در شرایط پایدار ،مقاومت گرمایي بین سوراخهاي ایجاد شده در لول هاي آلومینیومي و فولادي K/W
 3/02با حداكثر عدم قطعیت  ±3/35 K/Wاندازهگیري شده است.
براي اندازهگیري شارش جرمي میعان از روش اپتیکي استفاده شده است .بدین وورت ك در زیر قطع
آزمایش یک قی شیش اي با سطحي آبگریز شده با مواد سیلیکني قرار داده شده است .این قی تمام
قطرات چکیده شده از قطع آزمایش را ب داخل یک استوان مدرج ك گنجایش و دقت آن ب ترتیب برابر با
 52و  ±3/5میليلیتر ميباشد ،هدایت ميكند .از این استوان مدرج هر  13دقیق ب كمک دوربین دیجیتال
( )Logitech C615عکسبرداري اتوماتیک شده و عکسها توسط نرمافزار متلب 1آنالیز و مقدار ریزش جرمي
تعیین شده است.
براي مشاهده فرآیند میعان روي لول پرهدار ،با استفاده از یک دوربین دیجیتال دیگر ك در شکل ()1
نشان داده شده است ( )SAMSUNG camera SHC-735در فواول زماني  12دقیق اي از قطع آزمایش
عکس گرفت شده و سپس با بررسي این عکسها تشکیل ،رشد و حركت قطرات مشاهده گردید .در شکل
( )3مجموع جمعآوري قطرات بخار آب چگالیده شده و همچنین موقعیت دوربینها مشاهده ميشوند.

Matlab

1
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شکل -6قطع آزمایش ،تجهیزات جمعآوري و اندازهگیري قطرات و موقعیت دوربینها

 -4شرایط آزمایش
از آنجا ك هدف این پژوهش ،بررسي فرآیند میعان و تأثیر تغییرات رطوبت نسبي هوا روي مقدار انتقال گرما
و جرم ميباشد ،دماي محیط و دماي سطح لول پرهدار ثابت و ب ترتیب برابر با  03و  8درج سانتیگراد در
نظر گرفت شده و آزمایشات براي رطوبتهاي نسبي  33 ،23 ،43 ،52و  03درود انجام شده است .در
جدول ( )5دماي نقط شبنم براي این رطوبتهاي نسبي و در ارتفاع شهر شیراز از سطح دریا ( 1483متر)
آورده شده است.
جدول -2نقط شبنم در دماي 03°Cو رطوبتهاي نسبي مختل
رطوبت نسبي هوا ()%

52

43

23

33

03

دماي نقط شبنم ()°C

0/0

14/0

18/5

51/4

50/0

همانطور ك ملاحظ ميشود ،دماي نقط شبنم در رطوبت نسبي  52درود زیر دماي سطح لول پرهدار
( )8°Cو در سایر رطوبتهاي نسبي بالاي دماي سطح ميباشد .انتخاب این رطوبتهاي نسبي براي ایجاد
امکان مقایس مقدار انتقال گرما در حالت جابجایي طبیعي بدون حضور میعان و در حضور میعان ميباشد.
در كلی آزمایشات تلاش گردید دماي سطح بیروني لول فولادي یا همان دماي پای پرهها در طول لول
ثابت نگاه داشت شود .این شرایط با عبور سریع جریان سیال سرد با اختلاف حداكثر  3/5درج سانتیگراد در
طول لول حاول شده است .بایستي توج داشت ك در هر آزمایش براي تامین دماي  8درج سانتیگراد
روي سطح بیروني لول یعني  ،T2لازم است دماي سیال سرد یعني  T1متناسب انتخاب و كنترل شود .دماي
 T1تابع پارامترهاي محیطي و خصوویات فیزیکي و هندسي پره است .در جدول ( )0دماي مناسب سیال
سرد براي تامین دماي  8درج سانتیگراد در سطح بیروني لول در شرایط مختل آورده شده است.
جدول -3دماي سیال سرد براي تامین دماي  8°Cدر سطح بیروني لول در رطوبتهاي مختل و دماي محیط 03°C
رطوبت نسبي هوا ()%

52

43

23

33

03

دماي سیال سرد ()°C

4/1

5/5

1/8

3/4

-1/1
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 -5نتایج
یکي از نکات مهم ك در مطالعات تجربي براي بررسي وحت آزمایشات بایستي ابتدا مدنظر قرار گیرد،
تکرارپذیر بودن آزمایشات است .از این جهت یکي از آزمایشات ب وورت تصادفي انتخاب و تکرار شده است.
در این آزمایش دماي محیط ،دماي پای پره و رطوبت نسبي هوا ب ترتیب برابر با  8°C ،03°Cو %33
ميباشد .در شکل ( )0مقدار گرماي منتقل شده بر حسب زمان براي این شرایط از شروع آزمایش تا رسیدن
ب حالت پایدار آن ك حدود  543دقیق است ،مشاهده ميشود.
شایان ذكر است ك گرماي منتقل شده بین لول پرهدار و محیط ب كمک معادل ( )1محاسب گردیده است.
شکل ( )8مقدار ریزش جرمي براي دو آزمایش انجام شده تا زمان رسیدن ب حالت پایدار ریزش جرمي ك
حدود  453دقیق است را نشان ميدهد.

شکل -7مقایس نرخ انتقال گرما براي بررسي تکرارپذیري آزمایشات

شکل -8مقایس نرخ ریزش جرمي براي بررسي تکرارپذیري آزمایشات

مطالع تجربي رطوبت زدایي از هواي مرطوب ...
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همانطور ك در شکلهاي ( )0و ( )8ملاحظ ميشود ،تکرار آزمایش تغییر محسوسي در نتایج ایجاد نکرده و
حداكثر اختلاف بین نرخ انتقال گرما و نرخ ریزش جرمي در این دو آزمایش ب ترتیب  8و  10درود
ميباشد .بنابراین با توج ب پیچیدگي فرآیند میعان روي لول پرهدار و مقدار خطاها ميتوان نتیج گرفت
ك آزمایشات انجام شده از كیفیت مطلوبي برخوردار هستند.
در شکل ( )1نرخ انتقال گرما بین لول پرهدار و محیط براي مقادیر مختل رطوبت نسبي نشان داده شده
است .بر اساد این شکل ،زمان رسیدن ب وضعیت پایدار از نظر گرمایي براي آزمایشاتي ك میعان رخ داده
(رطوبتهاي نسبي  %33 ،%23 ،%43و  )%03حدود  113دقیق و براي حالت بدون میعان (رطوبت نسبي
 )%52حدود  13دقیق ميباشد .از دیگر نکات مهم این شکل ميتوان ب این نکت اشاره كرد ك با افزایش
رطوبت نسبي هوا ،مقدار انتقال گرما زیاد ميشود .این افزایش از رطوبت نسبي  %52ك روي سطح میعان
شکل نميگیرد ب  %43بیشتر از سایر موارد است (حدود .)%42
تغییرات شدید و زیاد بودن نرخ انتقال گرما در شروع آزمایش ناشي از ناپایداري توزیع دما در لای هاي
مختل قطع آزمایش (لول آلومینیومي ،لای عایق و لول فولادي) و زیاد بودن نرخ انتقال جرم بوده و سایر
نوسانات ب علت حركت قطرات و تناوبي شدن میعان و انتقال گرما ميباشد.

شکل-9

تأثیر رطوبت نسبي هوا بر مقدار نرخ انتقال گرما ()Tfb = 8°C, Ta = 30°C

با توج ب دقت دماهاي اندازهگیري شده و مقاومت گرمایي ك ب ترتیب  ±3/1°Cو ±3/35 K/W
ميباشد ،دقت نرخ انتقال گرماي بدست آمده ب كمک رابط ( )1حدود  1وات است ك حداكثر  13درود
خطا ایجاد ميكند.
در شکل ( )13مقدار ریزش جرمي از لول پرهدار در شرایط مختل مشاهده ميشود .در زمانهاي اولی
سطح خشک بوده و قطرات روي سطح در حال تشکیل و رشد ميباشند و در نتیج ریزش جرمي از سطح
وورت نميگیرد .با گذشت زمان ریزش قطرات از سطح شروع شده و این ریزش افزایش یافت تا در نهایت ب
مقدار ثابتي ميرسد .با توج ب بالا بودن ضریب انتقال گرما در لب هاي بالایي ،تشکیل و رشد قطرات در آن
نواحي ب مراتب از نواحي دیگر بیشتر است.
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شکل -11تأثیر رطوبت نسبي بر میزان نرخ ریزش میعان از ابتداي آزمایش تا فاول دور از حالت پایدار

شکل ( )13همچنین نشان ميدهد ك با زیاد شدن رطوبت نسبي ،زمان رسیدن ب حالت پایدار براي
ریزش كاهش و نرخ میعان افزایش ميیابد ك این افزایش با افزایش نرخ انتقال گرما در شکل ( )1هماهنگي
دارد.
لازم ب ذكر است حداكثر خطا براي اندازهگیري شارش جرمي  8درود است .این خطا با توج ب دقت
استوان مدرج ( 3/5میليلیتر) ،تبخیر سطحي و اتلاف قطرات در حین جمعآوري بدست آمده است.
در شکل ( )11نرخ انتقال گرما و جرم در شرایط پایدار براي رطوبتهاي نسبي مختل نشان داده شده
است .ملاحظ ميشود ك شیب افزایش نرخ میعان از شیب افزایش نرخ انتقال گرما بیشتر است .همچنین
براي شرایط آزمایش شده ،تقریبا تغییرات مذكور خطي ميباشند.

شکل -11نرخ انتقال گرما و جرم بر حسب رطوبت نسبي هوا

انتقال گرماي مبادل شده بین لول پرهدار و محیط شامل دو بخش گرماي محسود و نهان ميباشد.
گرماي محسود در اثر اختلاف دماي سطح با محیط و گرماي نهان بدلیل تغییر فاز منتقل ميشود .مقدار
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این دو گرما براي آزمایشات انجام شده در جدول ( )4آورده شده است .در این جدول همچنین نسبت گرماي
محسود ب گرماي كل منتقل شده بین لول پرهدار و محیط اطرافش مشخص شده است.
جدول -4مقدار گرماي محسود و نهان در آزمایشات انجام شده ()Tfb = 8°C, Ta = 30°C
رطوبت نسبي هوا ()%

52

43

23

33

03

گرماي محسود ()W

11/33

14/00

12/24

10/11

11/50

گرماي نهان ()W

3

1/50

5/42

4/31

2/00

نسبت گرماي محسود ب گرماي كل ()%

133/33

15/01

83/08

81/41

00/38

با توج ب جدول ( ،)4با افزایش رطوبت نسبي هوا سهم گرماي نهان در مقدار كل گرماي مبادل شده
بین لول پرهدار و محیط اطرافش افزایش ميیابد .اما از آنجایي ك میعان تنها روي لب پرهها اتفاق ميافتد،
مقدار گرماي نهان در مقایس با گرماي محسود اندک ميباشد.
در شکل ( )15روند تشکیل ،رشد و ریزش قطرات روي لول پرهدار در زمانهاي مختل از ابتداي آزمایش
تا رسیدن ب مرحل پایدار از نظر ریزش جرمي نشان داده شده است.

شکل -12روند تشکیل ،رشد و حركت قطرات روي سطح در زمانهاي مختل تا رسیدن ب مرحل
ریزش پایدار ()Tfb = 8°C, Ta = 30°C, RH = 70%
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مشاهدات نشان ميدهد ك تنها روي لب پرهها قطرات تشکیل و رشد كرده و این قطرات ب دلیل رشد لای
مرزي ،عمدتا در لب هاي بالا درشت و ب تدریج با حركت محیطي ب سمت پایین ریزتر ميشوند .در ابتدا
سطح خشک بوده و پس از مدتي هست قطرات روي سطح تشکیل و شروع ب رشد ميكنند .ب دلیل كم
بودن فاول بین پرهها ،انتقال گرما و جرم با مکانیزم جابجایي بین آنها همانگون ك در مرجع ] [13نشان
داده شده ،بسیار اندک است و در نتیج تنها هست قطرات تشکیل شده روي لب پرهها قابلیت رشد دارند.
قطرات پس از آنک ب اندازه كافي رشد كردند ،تحت تأثیر نیروي وزن خود روي لب پرهها ميلغزند و در
مسیر خود سایر قطرات را جاروب كرده و با پیوستن ب آنها در پایینترین نقط پره ریزش ميكنند .پس از
این زمان مراحل تشکیل ،رشد ،حركت و ریزش قطرات روي سطح ب وورت تناوبي تکرار شده و همانگون
ك در شکل ( )13مشاهده ميشود ،مقدار ریزش ثابت ميگردد.

نتیجهگیری
آزمایشات انجام شده در مورد انتقال گرما و جرم رطوبت زدایي از هواي مرطوب در حالت جابجایي طبیعي
روي لول پرهدار فشرده نشان ميدهد ك :
 میعان رطوبت هوا روي لول پرهدار تابع نسبتاً شدیدي از مقدار رطوبت نسبي ميباشد.
 براي شرایط آزمایش ،میعان كاملاً ب وورت قطرهاي بوده و زمان نسبتاً زیادي لازم است ك ریزش
جرمي ب حالت پایدار برسد .این زمان با كاهش رطوبت نسبي افزایش ميیابد.
 ب علت فاول كم بین پرهها ( 5/0میلیمتر) فرآیند میعان و تشکیل قطرات محدود ب لب پرهها شده
و در بین پرهها و روي سطح لول مركزي میعان وورت نميگیرد .لذا مقدار انتقال جرم نسبت ب
سطح پرهها و لول اندک و شارش گرمایي ناشي از تغییر فاز نسبت ب حالتي ك فقط جابجایي آزاد
انجام ميشود خیلي شدید نیست .براي آزمایشات انجام شده در رطوبتهاي نسبي  33 ،23 ،43و
 03درود ب ترتیب شارش گرمایي  133 ،34 ،42و  150درود نسبت ب آزمایش جابجایي آزاد
(رطوبت نسبي  52درود) افزایش داشت است.
 قطرههایي با قطر كمتر از  5/0میلیمتر (فاول بین پرهها) قبل از تركیب با سایر قطرههاي مجاور ب
علت نیروي وزن ،روي لب پره لغزیده و در پایینترین نقط یا سقو ميكنند و یا با قطرههاي دیگر
تركیب و سپس از پره جدا شده و سقو ميكنند.
تشکر و قدردانی
از حمایتهاي بنیاد ملي نخبگان سپاسگزاري ميگردد.
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Abstract
In this study, dehumidification of humid air over a horizontal annular finned-tube by free
convection for various relative humidities is investigated experimentally. The finned-tube is
placed in an isolated test room in order to perform pure natural convection. The test room
ambient air temperature and relative humidity are controlled by air cooling and heating cycles
and humidifying system. Measurements are carried out for an annular finned-tube with outer
tube diameter 25.4 mm, fin thickness 0.4 mm, fin outer diameter 56.0 mm, and fin density 11
FPI (433 FPM). For experimental measurements, ambient air and fin base temperature are
taken 30°C and 8°C, respectively and relative humidity is changed from 25% to 70%. All
measurements are made from beginning of cooling until steady state condition approached.
For each test, flow structure, heat transfer and condensation rate are discussed. It is found that
condensation rate, drop coalescence, and heat transfer rate depend mainly on the relative
humidity. When relative humidity increases, heat and mass transfer rate are increased.
Also, natural dehumidification shows that the drops form mainly on the tip of the fins and no
condensation is observed between the fins which is mainly due to small fin spacing and no air
movement between the fins.

