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چکیده
 اتانول روي یک گرمکن استوانهاي- اتانول خالص و محلول آب، ضریب انتقال حرارت جوشش استخري در ناحیه جوشش هسته اي براي سیاالتی نظیر آب خالص،در این پژوهش
. کیلو وات بر مترمربع انجام شده است103  تا5  مجموعه آزمایشات در غلظت هاي متفاوت و در شار حرارتی.افقی از جنس فوالد ضد زنگ در فشار اتمسفر مورد بررسی قرار گرفت
 ضریب انتقال.نتایج نشان می دهدکه ضریب انتقال حرارت با افزایش شار حرارتی براي آب خالص و اتانول خالص و نیز محلولی حاصل از ترکیب این دو مایع افزایش می یابد
 همچنین ضریب انتقال حرارت در غلظت مولی آزئوتروپ با. کمتر از مقدار آن در اجزاي خالص در همان شار حرارتی است- اتانول0/00  بهاستثناي غلظت مولی-حرارت در محلول
 در نهایت بر مبناي نتایج آزمایشگاهی و با بهکارگیري الگوریتم ژنتیک مدلی جهت محاسبه ضریب انتقال. تقریباً با ضریب انتقال حرارت ایدهآل برابر میباشد، درصد6 خطاي حدود
. درصد ارائه گردید13 حرارت محلول آب و اتانول با خطایی حدود
 مدلسازي، محلول آب و اتانول، ضریب انتقال حرارت،  جوشش استخري هستهاي:کلیدواژگان
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Abstract
In this study, heat transfer coefficient and the bubble diameter during pool boiling of pure water, pure ethanol and water-ethanol solutions
on a horizontal tube in an atmospheric pressure is examined. Experiments are accomplished for different mole fraction of ethanol in water
and in heat flux of 5-103
.The results reveal that heat transfer coefficient increases by increasing heat flux for pure water and pure ethanol
and the combination of these two liquids. The heat transfer coefficient in the solution except for ethanol molar concentration of 0.04 is less
than those in single component substances at the same heat flux. Also the heat transfer coefficient for azeotrope molar concentration y an
error about 6% is almost equal to ideal heat transfer coefficient. Finally, the results are analyzed by Genetic Algorithm and a new model is
presented to calculate the heat transfer coefficient of the water-ethanol solution.
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بدیهی است ضریب انتقال حرارت در فرایند جوشش بهطور مؤثري تابعی
از دینامیک حبابها میباشد .در روابط بهدستآمده براي ÷محلولها ،اثر
دینامیک حباب ازجمله قطر حباب ،فرکانس و تعداد مواضع هستهزایی
بهصورت جدي بررسی نشده است.

 -1مقدمه
جوشش استخري هستهاي به تشکیل بخار در مواضع هسته زایی مورد
نظر بر روي یک سطح گرم غوطهور در مایع در دمایی باالتر از دماي
اشباع مایع اطالق میشود [.]1
فرآیند جوشش بهعنوان فرآیندي کاربردي در بسیاري از فرآیندهاي
صنعتی ازجمله مواد شیمیایی ،تبرید ،تقطیر ،تولید برق ،تهویه هوا،
خنککننده راکتورهاي هستها ي و بسیاري از فرآیندهاي صنعتی دیگر
جهت انتقال بارهاي حرارتی سنگین استفاده میشود .]6-2[.ساخت،
طراحی و بهینهسازي این واحدهاي صنعتی بهخصوص بویلرهاي صنعتی
نیازمند پیش بینی علمی ضریب انتقال حرارت جوششی بین سطح گرم
شونده و مایع در حال جوشش میباشد .در همین راستا ،دانشمندان و
محققان بسیاري با انجام آزمایشهاي متعدد و با ارائهي مدلهاي مختلف،
سعی در بهبود و پیشبرد این موضوع داشته اند .با توجه به اینکه پدیده
جوشش طیف وسیعی از مایعات و مخلوطها را در برمیگیرد ،بنابراین
تخمین خواص همهي این مخلوطها و مایعات توسط یک مدل تجربی
واحد تاکنون امري تقریباً ناممکن بوده است.
بنا بر بسیاري از مطالعات انجامشده ،در اکثر موارد ضریب انتقال حرارت
جوشش هستهاي محلولها به مقدار قابل مالحظهاي کمتر از ضریب انتقال
حرارت جوشش مایعات خالص در شرایط آزمایشگاهی یکسان میباشد .ون
ویجک و همکاران [ ]7اولین پژوهشگرانی بودند که فرآیند انتقال جرم را
در حین رشد حباب در جوشش محلولهاي دوجزئی توضیح داده اند .براي
محلولهاي بدون نقطهي آزئوتروپ ،1غلظت جزء فرارتر در بخار ، ،بیش-
تر از غلظت همان جزء در فاز مایع ، ،میباشد .با رشد حباب ،غلظت جزء
فرارتر در الیهي مایع در سطح مشترک کاهش مییابد .لذا یک گرادیان
غلظت اطراف حباب در حال رشد شکل میگیرد .غلظت جزء فاز مایع در
کاهشیافته که نتیجهي آن ،افزایش محلی
سطح مشترک از به
به میباشد .افزایش نقطهي جوش اشباع
نقطهي جوش اشباع از
محلی باعث کاهش سوپرهیت مؤثر جهت تبخیر به میزان
می شود .این کاهش ،سبب نرخ رشد حباب در محلول در مقایسه با
جوشش مایعات خالص با همان خواص فیزیکی محلول میگردد .در شکل
( )1این کاهش سوپرهیت مشخص میباشد .در نقطهي آزئوتروپ غلظت
جزء فرارتر در فاز بخار و مایع در سطح مشترک یکسان است و نمودار و
روي هم قرار میگیرند .بهصورت کلی میتوان عوامل زیر را دالیل
کاهش ضریب انتقال حرارت محلول نسبت به اجزاي خالص همان محلول
در شرایط یکسان در نظر گرفت[9[ :کاهش نیروي رانش حرارتی حاصل از
افزایش نقطهي جوشش در میکرو الیهي تبخیر به سبب تبخیر انتخابی
جزء یا اجزاي فرارتر در حین رشد حباب
 نفوذ جرمی جزء یا اجزاي فرارتر تبخیر شده از حباب به میکرو الیهيتبخیر
 تغییرات غیرخطی خواص فیزیکی مواد با تغییرات غلظت سازندگان اثرات مستقیم غلظت ترکیبات سازنده روي فرآیند هستهزایی و دینامیکحبابها

 -1-1مروري بر کارهاي گذشته

تعداد بسیاري از روابط ضریب انتقال حرارت در محلولها بهصورت رابطهي
عمومی ( )1میباشد

() 1

𝛼

) (

𝛼

که در آن φ ،تابع متغیرهاي ترمودینامیکی ،شار حرارتی و خواص فیزیکی و
انتقالی سیستم میباشد ،α .ضریب انتقال حرارت جوشش ایدهآل می-
باشد که ضریب انتقال حرارت جوشش یک سیال خالص فرضی با خواص
محلول با شرایط یکسان تعریف میشود و محاسبهي آن به دو صورت
انجام میشود :روش اصلی استفاده از قاعدهي اختالط خطی ،رابطهي(،)2
میباشد که در آن  ، αمبین ضریب انتقال حرارت جوشش اجزاي خالص
در همان شار حرارتی محلول میباشد .روش دیگر استفاده از روابط پیش
بینی کنندهي ضریب انتقال حرارت جوشش براي مایعات خالص ،با همان
خواص فیزیکی محلول میباشد[ .]10در جدول ( )1مهمترین روابط جهت
محاسبهي انتقال حرارت مایعات خالص[ .]17-11آورده شده است.

()2

𝜶

∑

𝜶

اولین رابطهي پیشبینی کنندهي ضریب انتقال حرارت در جوشش محلول-
ها توسط پالن و سمال []18در سال  1960ارائه شده است .در این
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شکل :1نمودار تعادلی براي جوشش هستهاي مخلوط دوجزئی بدون آزئوتروپ [.]8
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مدل ،ضریب انتقال حرارت تابعی از درجه حرارت فرض شده است و
تابعیت آن بهصورت تابعنمایی در نظر گرفته شده است .استفان و کورنر
[]19با استفاده از این ایده که حداکثر سوپرهیت دیواره در حداکثر اختالف
غلظت بین مایع و بخار جزء فرارتر| ،
| ،رخ میدهد رابطهي خود را
ارائه داده اند .کالوس و رایس [ ،]20بهصورت کمی کاهش ضریب انتقال
حرارت را به کاهش نرخ رشد حباب نسبت داده اند و رابطهاي را پیشنهاد
دادند .کالوس و لئونیدوپلوس [ ،]21یک رابطهي کامالً تجربی جهت
محاسبهي سوپرهیت ،بر اساس مدلی که سکریون [ ]22و ونسترالن []23
براي رشد حباب پیشنهاد داداند ،ارائه کردند .شولیندر [ ،]20رابطهاي نیمه
تجربی براي پیشبینی ضریب انتقال حرارت براي جوشش محلولهاي
دوجزئی بر مبناي تئوري فیلم در انتقال جرم ارائه داد .شولیندر فاکتوري
در رابطهاش معرفی کرد که مبین کسري از حرارت انتقالیافته
به نام
توسط گرماي نهان تبخیر به کل حرارت انتقالیافته است .شولیندر این
فاکتور را برابر واحد در نظر گرفت ،به این معنا که همهي انتقال حرارت از
سطح گرمایی در جوشش هستهاي به شکل گرماي نهان عبور میکند .تومه
[ ،]25یک رابطه براي جوشش استخري محلولها با استفاده از دادههاي
تعادل فازي و بر مبناي افزایش محلی دماي اشباع ناشی از تبخیر انتخابی
جزء فرارتر ارائه داد .وي نشان داد که کاهش سوپرهیت ناشی از فرایند
کنترل میشود .این رابطه از زمان ارائه تاکنون
انتقال جرم توسط
توسط محققان بسیاري براي محلولهاي متفاوت و شرایط مختلف اصالح
شد ازجمله  ،اینویو و همکاران [ ،]27-26فوجیتا و تسوتسوي [ ]28و
علوي فاضل و همکاران [ ]29یک فاکتور اصالح بر مبناي شار حرارتی به
دست آوردند .سان و همکاران [ ]30فاکتور اصالحی با توجه شار حرارتی ،
فشار سیستم و غلظت محلول ارائه داده اند .همچنین جانگ و همکاران
[ ] 31فاکتوري بدون بعد شامل شار حرارتی و خواص فیزیکی محلول ارائه
داده اند .یونال [ ،]32رابطهاي را بر اساس آنالیز ابعادي و در حضور داده-
هاي آزمایشگاهی از شش مرجع [[36-35 -30 -33- 25-21شامل
محلولهاي آبی و محلولهاي آلی ارائه داد .تومه و شکیر ،]37[ 1رابطهي
مبتنی بر این فرض که دماي جوش نزدیک سطح ثابت نیست ارائه داده اند.
آنها رابطهي شولیندر را با اعمال دامنهي نقطهي جوشش اصالح کردند تا
تقریب بهتري از شیب دماي حباب بهدست آورند .وینایاک رائو و باالک
ریشنان [ ،]38با استفاده از دادههاي آزمایشگاهی جوشش محلولهاي
شامل استون ،ایزوپروپانل ،متیل اتیل کتون و آب ،یک مدل جدید براي
پیشبینی ضریب انتقال حرارت در محلولها ارائه داده اند .در این مدل
جدید ،ضرایب نفوذ جرمی و حرارتی همزمان دخالت میکنند
.سرافراز]39[2رابطهي اصالحشدهاي بر مبناي رابطهي استفان و کورنر ارائه
داد .علوي فاضل و محبوب پور [ ]00با بررسی دینامیک حباب به صورت
آزمایشگاهی مدلی نیمه تئوري ارائه داده اند .در جدول ( )2مدلهاي ذکر
شده ارائه شده است .در این تحقیق جوشش استخري محلول آب و اتانول
در غلظتها ي مختلف و اجزاي خالص شان بر روي یک سطح استوانهاي در
فشار اتمسفري مورد بررسی قرار گرفته است و رابطهاي آزمایشگاهی جهت
محاسبهي ضریب انتقال حرارت جوششی ارائه گردید.

 -1-3معرفي دستگاه آزمايش

در این مطالعه جهت جمعآوري و اندازهگیري دادهها از دستگاه جوشش
استخري(موسوم به گورنفلو )3استفاده شده است .این دستگاه داراي یک
ظرف شیشهاي از جنس سکوریت با ابعاد مشخص میباشد که تمامی
قسمتهاي آن بهاستثناي قسمتی که جهت مشاهده ،عکسبرداري و فیلم-
برداري موردنیاز میباشد ،عایقبندي شده است.
آزمایشها بر روي یک هیتر استوانهاي از جنس فوالد ضدزنگ که بهصورت
افقی درون محفظهي شیشهاي تعبیهشده است انجام میشود .در مرکز این
میلهي استوانهاي گرمکن اصلی آزمایش قرار دارد که در نزدیکی نقطه
جوش وارد عمل شده و پدیده جوشش استخري به کمک این گرمکن
انجام میپذیرد .این گرمکن بصورت سري به منبع تغذیه(اتو ترانس) و
آمپرسنج متصل میباشد .اتو ترانس ،جریان برق عبوري از گرمکن را با
اعمال ولتاژي بین  15-210تأمین میسازد .در فاصلهي  2میلیمتر از
سطح میله ،چهار سوراخ به طور متقارن ایجادشده است که محل تعبیهي
ترموکوپلها میباشد .براي کاهش مقاومت تماس حرارتی میان ترموکوپل و
سوراخهاي روي گرمکن استوانهاي از خمیر سیلیکون استفاده میگردد .این
ترموکوپلها به نمایشگرهایی متصل میباشند که دما را نمایش میدهند.
در هر لحظه میانگین حسابی دماي این چهار ترموکوپل پس از تصحیح،
نشاندهنده دماي سطح استوانه میباشد همچنین یک کندانسور جهت
بازگردانی بخارات ناشی از فرایند جوشش در باالي آن تعبیه شده است.
بهمنظور اندازهگیري مقدار زبري سطح استوانهاي از زبري سنج
مدل( )TQC RNG/CTG2000استفاده شده است .همچنین به جهت
ثبت دادهاي مربوط به دینامیک حباب از یک دوربین دیجیتال EX-FI
مجهز به پردازشگر پرسرعت  LSIو زوم اپتیکال  12برابر استفاده می شود.
این دوربین قابلیت فیلمبرداردي  1200فریم در ثانیه و قابلیت
عکسبرداري  60فریم در ثانیه را دارد .شماتیک کلی دستگاه در شکل ()2
نشان داده شده است.

شکل :2نماي کلی از دستگاه جوشش استخري مورداستفاده در این پژوهش
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 -3روش آزمايشگاهي
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𝛼
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𝛼
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𝛼
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𝛼
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شولیندر[]20
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(

𝛼

{
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تومه []25
اینویو و ماند[]26
)

) (

(

𝛼
𝛼
𝛼
𝛼

اینویو و همکاران []27
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فوجیتا و تسوتسوي []28
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𝛼
𝛼

علوي فاضل و همکاران[]29
) (

سان و همکاران[]30

)

)

(

𝛼
𝛼

(
𝛼
𝛼

جانگ و همکاران []31
)

) (

(

̂
𝛼

𝛼
𝛼

یونال []32
|

|

;

) (
|

|

𝛼
𝛼

تومه و شکیر []37
𝛼

وینایاک رائو و باالک ریشنان
[]38

)

̅
̂𝛼

√|

𝛼

سرافراز []39
علوي فاضل و محبوب پور
[]00

|( ∑

) () 𝛼

𝛼
𝛼

𝛼
√ (

𝛼

𝛼

 -2-3شرح آزمايش

در ابتدا آب خالص ،اتانول خالص و محلول آب و اتانول در غلظتهاي مولی
(بررر حسررب غلظررت اتررانول)  0/72 ،/07 ،0/20 ،0/086 ،0/002و 0/89
آماده می شوند( .خواص فیزیکی غلظت هاي محلول آمرادهشرده در جردول
( )3آمده است) .پس از آمرادهسرازي دسرتگاه و پرر کرردن مخرزن از مرایع
موردنظر ،المنت کمکی وارد مدار میشود تا سیال گررم شرود .در نزدیکری
نقطهي جوش ،المنت اصلی وارد مدار و المنت کمکی از مردار خرار مری-
شود .با تنظیم رگالتور مربوط به اتو ترانس ،ابتدا ولتاژ  200را اعمال کررده
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تا مایع موردنظر به نقطهي جوش برسد و شروع بره جوشرش نمایرد .دمراي
بالک را کنترل نموده تا جایی که دما تغییر نکند .این دما برهعنروان دمراي
اشباع مایع ثبت میشود .به کمک اتو تررانس ،ولتراژ عبروري از سیسرتم از
ولتاژ  210ولت تا  15ولت بهصورت کاهشی بافاصلهي 15ترایی تغییرر داده
میشود .آمپر عبوري حاصل از اعمال ولتاژ توسط مولتیمتر خوانده و ثبرت
میشود .در هر اعمال ولتاژ ،پنچ دقیقه مکث کرده تا شرایط انجام آزمرایش
پایدار شود .سپس دماي  0ترموکوپل از نمایشگرها ثبت میشود .میرانگین
چهار دماي ثبتشده پس از اصالح با استفاده از قانون هردایت یرک بعردي
بهعنوان دماي سرطح در نظرر گرفتره مریشرود .در هرر ولتراژ ،یرک فریلم
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(رابطهي  )3ضریب انتقال حرارت محاسبه میشود .در شرکل ( )3دو نمونره
از عکس هاي گرفته شده نشان داده شده است.

یکثانیهاي با کیفیت  1200فریم در ثانیه وحداقل پنچ عکس برا دوربرین
پیشرفتهاي که توضیح داده شد ،گرفته میشود .ایرن مراحرل برراي تمرامی
غلظتها تکرار میشود .در نهایت با برهکرارگیرري قرانون سررمایش نیروتن

𝛼

()3

جدول :3خواص فیزیکی محلول آب و اتانول در دماي اشباع و فشار یک اتمسفر
0/00

0/00

0/08

0/20

0/06

0/72

0/89

1/00

غلظت مولی (بر حسب غلظت مولی اتانول)

دماي اشباع

100

92/30

87/50

82/51

80/02

78/51

78/15

78/30

کشش سطحی

0/056

0/038813

0/032509

0/020363

0/020322

0/018517

0/0177

0/0175

ویسکوزیته

0/00028

0/00030

0/00032

0/000351

0/000382

0/000012

0/000030

0/000000

دانسیته مایع

958/20

953

906

910

858

801

760

730/7

دانسیته بخار

0/588

0/600

0/690

0/800

1/083

1/32

1/095

1/597

ضریب هدایتی

0/677

0/589

0/516

0/350

0/202

0/192

0/175

0/155

گرماي نهان تبخیر

2257000

2138831

2076859

1959789

1818112

1650780

1520610

808000

0219

0092

0029

3775

3531

3302

3292

2901

.....

6/90×109

7/10×109

7/30×109

7/55×109

8/22×109

8/93×109

.....

ظرفیت حرارتی

ضریب نفوذ

26987

شکل :3تصاویري از عکس هاي ثبت شده در حین فرآیند جوشش

مقدار ± 0/2کلوین تخمین زده میشود .بیشترین میزان خطاي در هر شار
حرارتی از طریق رابطه زیر محاسبه میشود.

 -3-3تحلیل خطا

در این مطالعه از تجهیزاتی نظیر ولتمتر ،آمپرمتر و میلی ولتمتر استفاده
شده است که میزان خطاي آن به ترتیب به مقدار ±1ولت  ±0/1 ،آمپر و
 ±0/01میلی ولت می باشند .همچنین میزان خطا در اندازهگیري دما به

()0
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آب خالص در شار حرارتی

اتانول خالص در شار حرارتی

26987
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ضریب انتقال حرارت ایدهآل بیشتر میباشد .مشابه این مورد براي جوشرش
محلول آب/منو اتیلن گلیکول در فشار اتمسفر بر روي سرطح یرک گررمگن
استوانهاي شکل توسط علوي فاضل و محبوب پور[ ]00مشاهده شرد .طبرق
آزمایشهاي این محققان مشخص شد ضریب انتقال حررارت در محردودهي
غلظت مولی  0/925-0/997منو اتیلن گلیکرول ،از ضرریب انتقرال حررارت
ایدهآل بیشتر میباشد.
نمودار شار حرارتی برحسب ضرریب انتقرال حررارت در نقطرهي آزئروتروپ
یعنی غلظت مولی  ،0/89نزدیک بره نمرودار اجرزاي خرالص و تقریبراً روي
نمودار اتانول میباشد .علت آن را میتوان اینگونه بیان کرد که در نقطرهي
آزئوتروپ غلظت جزء فرارتر در فاز بخار و الیرهي مرایع در سرطح مشرترک
یکسان میباشد ،درنتیجه انتقال جرم معکوسی صورت نمریگیررد؛ بنرابراین
میتوان گفت جوشش در نقطهي آزئوتروپ ،حالت ایدهآل را ازنظرر ضرریب
انتقال حرارت از خود نشان میدهد و تقریباً مانند اجزاي خالص رفتار مری-
کند.

 -4نتايج آزمايشگاهي
جوشش محلول آب و اتانول در غلظتهاي مولی (بر حسب غلظرت اترانول)
 0/72 ،/07 ،0/20 ،0/086 ،0/002و  0/89و اجرررزاي خالصشررران مرررورد
بررسی قرار گرفت .تغییرات ضریب انتقال حرارت برا شرار حرارتری بررسری
شد.
نتایج در نمودار ( )1نشان دادهشده است.
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

)heat transfer coefficient (w.m-2 .k-1

10000

 - 1-4مقايسه ي نتايج آزمايشگاهي ضريب انتقاال حارار
اتانول خال

100000
x=0.08
x=0.89

40000 60000 80000
)Heat flux (W.m-2
ethanol
x=0.04
x=0.46
x=0.72

با روابط موجود

ضریب انتقال حرارت بهدست آمرده از دادههراي آزمایشرگاهی آب خرالص و
اتانول خالص با روابط مکنلی [ ،]11مویستنسرکی [ ،]12کرروژیلین [،]13
البانتسوو [ ،]10اسرتفان و عبدالسرالم [ ،]15نیشریکاوا و همکراران [ ]16و
کوپر [ ]17مقایسه شد .نتیجه بهصورت تغییرات ضرریب انتقرال حررارت برا
شار حرارتی در نمودار ( )2و ( )3مشاهده میشود .همچنین مقردار خطراي
روابط نسبت به دادههاي آزمایشگاهی آب خالص و اتانول خالص در جردول
( )0ارائه شدهاست.

0
20000

آب خاال

و

0
water
x=0.24

نمودار  :1تغییرات ضریب انتقال حرارت محلول آب و اتانول با شار حرارتی در
غلظتهاي مختلف

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

20000 40000 60000 80000 100000

0

)Heat transfer coefficient (w.m-2k-1

در توضیح نمودار( )1میتوان گفت :که در تمامی غلظتهاي محلول و
اجزاي خالص در محدودهي موردبررسی ،با افزایش شار حرارتی ضریب
انتقال حرارت افزایش مییابد .ضریب انتقال حرارت آب خالص از اتانول
خالص بیشتر میباشد .شاید علت آن را باید در خواص فیزیکی متفاوت
آنها در حین فرآیند جوشش جستجو کرد؛ اما از آنجا که جوشش تابعی
پیچیده از گسترهي وسیعی از خواص فیزیکی میباشد ،توجیه این مسئله با
بررسی یک خاصیت فیزیکی بهصورت مجزا امکانپذیر نمیباشد.
همررانطررور کرره مشررخص اسررت هرریچ ترتیررب خاصرری بررراي غلظررتهرراي
موردبررسی روي نمودار وجود ندارد .طبق مطالعات گذشته اگر حباب تمرام
سطح انتقال حرارت را بپوشاند ،میتوان گفرت برا کراهش اخرتالف غلظرت
مولی فاز مایع و بخار جزء فرارتر ،ضریب انتقرال حررارت افرزایش مرییابرد.
زمانی تمام سطح از حباب پوشانده میشود که شار حرارتی بسیار باال باشرد
که این شرط در محدودهي شار حرارتی موردبررسی وجود ندارد.
مطالعات تئوري و تجربی مختلف گویاي آن است که در اکثر موارد ،ضرریب
انتقال حرارت محلول کمتر از مقدار آن براي اجزاي خرالص همران محلرول
در شار حرارتی یکسان میباشد .عمدهترین علت آن را تبخیر انتخرابی جرزء
فرارتر در محلول که موجب گرادیان معکوس غلظت و نهایتراً انتقرال جررم
معکوس میگردد دانستهاند ] [20-21و ] .[24-28بهاینعلرت کره انتقرال
جرم معکوس ،مقداري از حررارت را صررف خرود مریکنرد؛ امرا مشراهدات
آزمایشگاهی نشان میدهد مقدار ضرریب انتقرال حررارت در غلظرت مرولی
خیلی پایین اتانول ،/002 ،از ضریب انتقال حرارت اجزاي خالص و بهتبرع از

)Heat flux (w.m-2

]Kruzhiline[13

]Moistinski[12

]Stephan-Abdelsalam[15

]Labestensov[14

]Cooper[17

]Nishikawa et al[16

نمودار  :2مقایسهي نتایج آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت آب خالص با روابط موجود
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100000

20000

40000 60000 80000
)Heat flux (w.m-2

0

]McNely[11

Experimental

]Kruzhiline[13

]Moistinski[12

]Stephan-Abdelsalam[15

]Labestensov[14

]Cooper[17

]Nishikawa et al[16

)Heat transfer coefficient (w.m-2k-1

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

[ ، ،]20شولیندر [ ،]20تومه [ ،]25یونال [ ،]32تومه و شکیر [،]37
فوجیتا و تسوتسوي [ ]28وینایاکرائو و باالکریشنان [ ،]38علوي فاضل و
همکاران [ ،]29سان و همکاران [ ،]30مقایسه شد .نتایج بهصورت نمودار
( )0تا نمودار ( )9نشان دادهشده است .در توضیح میتوان گفت :مقادیر
ضریب انتقال حرارت بهدست آمده از روابط ،خود باهم تفاوت دارند .با توجه
به این که پدیده جوشش طیف وسیعی از مایعات و مخلوطها را در برمی-
گیرد ،بنابراین پیش بینی ضریب انتقال حرارت همهي این مخلوطها و
مایعات ،توسط یک مدل تجربی واحد تاکنون امري تقریباً ناممکن بوده
است .اکثر روابط بر پایهي خواص فیزیکی محلول مورد آزمایش
بهدستآمده است و یا فرضیات خاصی بر آن حاکم است که ممکن است
این مدلها تنها براي محلولهایی با ویژگیها و یا شرایط خاص صدق
نماید  .با توجه به توضیحات ،مشخص است که مقادیر بهدستآمده از هر
یک از روابط موجود نیز داراي میزان انحراف متفاوتی از دادههاي
آزمایشگاهی باشند .مقدار خطاي یک رابطهي مشخص براي غلظتهاي
مختلف نیز باهم متفاوت میباشند .در همهي روابط همانند نتایج
آزمایشگاهی با افزایش شار حرارتی ضریب انتقال حرارت افزایش مییابد
جز در رابطهي فوجیتا و تسوتسوي [ ]28که در غلظتهاي مولی ،0/00

نمودار :3مقایسهي نتایج آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت اتانول خالص با روابط
موجود

در همهي روابط با افزایش شار حرارتی ضریب انتقال حرارت افرزایش مری-
یابد .همانطور که از نمودارها مشخص است ،خطاي روابط براي آب خرالص
و اتانول خالص باهم متفاوت مریباشرند .رابطرهي اسرتفان و عبدالسرالم برا
مقرردار خطرراي حرردود  0درصررد ،کررمترررین مقرردار خطررا را بررا دادههرراي
آزمایشگاهی آب و اتانول خالص دارد .این رابطه یکی از دقیرقتررین روابرط
پیش بینی ضریب انتقال حرارت جوشش مایعات خالص میباشد .این رابطه
با استفاده از رگرسیون چندگانه ،با بهرهگیري از حجم عظیمی از دادههاي
آزمایشگاهی(بیش از  500ماده) بهدست آمدهاست.
 - 2-4مقايسهي نتايج آزمايشگاهي ضريب انتقال حارار

 0/20 ،0/80و  0/06در شار حرارتی زیر

 20رفتاري متفاوت از خود

نشان میدهد.در نقطهي آزئوتروپ ،تمامی روابط ،بهاستثناي رابطهي
فوجیتا و تسوتسوي []28خطاي یکسانی نسبت به دادههاي آزمایشگاهی
ایجاد میکنند .علت آن است که اکثر روابط گویاي آن است که در نقطهي
آزئوتروپ مقدار ضریب انتقال حرارت با مقدار ضریب انتقال حرارت ایدهآل
یکسان میباشد و آزمایشهاي انجام شده ،نیز تقریباً با خطاي حدود 6
درصد همین نتیجه را نشان میدهد .مقادیر خطاي روابط نسبت به داده-
هاي آزمایشگاهی در هر غلظت در جدول ( )5مشاهده میشود .بیشترین
میزان خطا را رابطهي فوجیتا [ ]28با خطاي حدود  00درصد و کمترین
میزان خطا را رابطههاي استفان و کورنر و با خطاي حدود  22درصد نسبت
داده شده است

محلاول آب و

اتانول با روابط موجود

ضریب انتقال حرارت بهدستآمده از دادههاي آزمایشگاهی محلول آب و
اتانول در غلظتهاي مولی اتانول  0/72 ،0/06 ،0/20 ،0/086 ،0/002و
 0/89با روابط پالن و سمال [ ،]18استفان و کورنر [ ،]19کالوس و رایس

جدول :4درصد خطاي روابط ضریب انتقال حرارت با نتایج آزمایشگاهی آب خالص و اتانول خالص

آب

18/25

10/23

اتا
نول

16/11

58/00

02/26

16/96

0/37

67/90

10/00

07/00

117/06

0/89

29/00

9/01
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مکنلی
[]11

مویستنسکی
[]12

کروژیلین
[]13

البانتسوو
[]10

استفان و
عبدالسالم
[]15

نیشیکاوا و
همکاران
[]16

کوپر
[]17
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نمودار :6مقایسهي نتایج آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت غلظت  0/20محلول
آب و اتانول با روابط موجود

نمودار :4مقایسهي نتایج آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت غلظت مولی 0/00

نمودار  :7مقایسهي نتایج آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت غلظت مولی 0/06

محلول آب و اتانول با روابط موجود

محلول آب و اتانول با روابط موجود

نمودار  :8مقایسهي نتایج آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت غلظت مولی 0/72
نمودار  :1مقایسهي نتایج آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت غلظت مولی 0/08

محلول آب و اتانول با روابط موجود

محلول آب و اتانول با روابط موجود
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نمودار  :3مقایسهي نتایج آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت غلظت مولی 0/89
محلول آب و اتانول با روابط موجود
جدول :1درصد خطاي روابط ضریب انتقال حرارت با نتایج آزمایشگاهی محلول آب و اتانول
غلظت مولی(بر حسب غلظت اتانول)
پالن و سمال[]18
استفان وکورنر[]19
کالوس و رایس[]20
شولیندر[]20
تومه[]25
یونال[]32
تومه و شکیر[]37
فوجیتا و تسوتسوي[]28
وینایاک رائو و باالکریشنان[]38
سان و همکاران[]30
علوي فاضل و همکاران[]29

0/002

0/086

0/20

0/06

0/72

0/89

خطاي کلی

28/06
30/39
50/01
19/89
51/63
39/58
16/50
03/38
18/91
8/19
18/30

11/01
10/01
30/30
13//38
05/85
20/73
17/78
03/60
13/50
8/50
15/11

10/08
11/11
25/08
17/35
05/20
13/90
21/60
68/86
17/73
28/18
19/62

06/10
37/08
22/00
50/58
11/01
38/88
59/93
10/23
56/60
03/08
59/38

35/39
30/09
26/06
30/30
29/08
27/76
36/69
30/39
35/20
30/03
36/75

5/92
5/92
5/92
5/92
5/92
5/92
5/92
07/70
5/92
......
5/92

20/51
22/29
27/30
20/20
31/52
20/07
26/00
03/00
20/66
20/05
25/85

در ابتدا با استفاده از تکنیک الگوریتم ژنتیک بر اساس بانک اطالعاتی داده
هاي آزمایشگاهی جمع آوري شده ،میزان اثرگذاري هر پارامتر به صورت
توان ارزش گذاري می شود ،که اقدامی موثر و حائز اهمیت در بی بعد
سازي پارامتر هاي موثر در تخمین ضریب انتقال حرارت در محلول هاي دو
جزئی می باشد .سپس با استفاده از تئوري باکینگهام 2پارامترهاي موثر بی
بعد سازي می شوند .جهت تخمین دقیق توان اعداد بدون بعد ،با استفاده
از دادهها ي آزمایشگاهی جوشش استخري محلول آب و اتانول در
غلظتها ي مختلف و نیز الگوریتم ژنتیک که بدین منظور کد نویسی شده
است ،استفاده می شود .در نهایت رابطه ذیل جهت تخمین ضریب انتقال
حرارت در محلول هاي دو جزئی ارائه میگردد.

 -1مدلسازي
 -1-1الگوريتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک یک روش بهینهسازي الهام گرفته از طبیعت جاندار اسرت
که میتوان در طبقهبنديها ،از آن بهعنوان یرک روش عرددي ،جسرتجوي
مستقیم و تصادفی یاد کرد .این الگوریتم ،الگوریتمی مبتنی بر تکرار است و
اصول اولیهي آن از علم ژنتیک اقتباس گردیده است و با تقلید از تعردادي
از فرآیندهاي مشاهدهشده در تکامل طبیعی اختراع شدهاست .قانون تکامل
طبیعی 1بدینصورت است که تنها گونههرایی از یرک جمعیرت ادامره نسرل
مرریدهنررد کرره بهترررین خصوصرریات را داشررته باشررند و آنهررایی کرره ایررن
خصوصیات را نداشته باشند بهتدریج و در طی زمان از بین مریرونرد [.]01
الگوریتم ژنتیک بهطور موثّري از معرفت قدیمی موجرود در یرک جمعیرت
استفاده میکند ،راهحلهاي بالقوهي یک مسئله را در قالب کرومروزومهراي
سادهاي کد میکند و سپس عملگرهاي ترکیبی را برر روي ایرن سراختارها
اعمال میکند تا حلهاي جدید و بهبودیافته را ایجاد کند ].[02
در این پژوهش ،با بهکرارگیري الگروریتم ژنتیرک مردلی جهرت محاسربهي
ضریب انتقال حرارت محلول دو جزئی آب و اتانول ارائه شده است.

() 5
3

در این رابطه ،عدد بدون بعدلوئیس میباشد که نشراندهنردهي میرزان
نفوذ حرارتی نسبت به نفوذ مولکولی میباشد.

عدد بدون بعرد وبرر اسرت کره در دینامیرک سریاالت ،نسربت نیرروي
اینرسی به نیروي کشش سطحی شناخته میشود و در مواردي کره جسرم
بسیار بزرگ است این عدد بسیار کوچک و قابلچشمپوشی است.

اساس تخمین و محاسبه مدل تجربی ،داده هاي آزمایشگاهی است که در
این مطالعه ،بانک اطالعاتی بالغ بر  120دادهي آزمایشگاهی در شرایط قید
شده در مقاله گردآوري شده است .این بانک اطالعاتی ما را قادر به ارائه
مدل تجربی جهت تخمین ضریب انتقال حرارت در محلول هاي دو جزئی
میسازد .می دانیم که ضریب انتقال حرارت تابعی از خواص فیزیکی سیال
و نیز خواص بین سطحی سیال و هیتر می باشد.

()7

در این رابطه شاخص طول مریباشرد کره محققران بسریاري ازآنجهرت
محاسبهي شاخص طول استفاده کردهاند  .نیزسرعت میباشد و بهصورت
رابطهي ( )9تعریف میشود.
()8

]

[

{

()9

()9

Natural Selection

Buckingham
Lewis

1

12

2
3
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 -2-1مدل پیشنهادي جديد

}
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یک عدد بدون بعد بهدست آمده از تئوري باکینگهرام مریباشرد کره از
رابطهي ( )10به دست میآید.
()10

حرارت ایدهآل استفاده میشود و نیازي به مدلسازي نمیباشد .همرانطرور
که در مقدمه بیان شد ،ضریب انتقرال حررارت ایردهآل از رابطرهي اخرتالط
خطی قابل محاسبه میباشد.

̂
𝛼

روند محاسبهي توان هاي مجهول مدل که خروجی برنامهي نوشتهشده برا
الگوریتم ژنتیک می باشرند در نمرودار( )10نشران داده شرده اسرت .تعرداد
دفعات تکرار ،1ژنوم 2یا همان مقدار تروانهراي ترابع در تکرارهراي مختلرف
میباشد.همچنین روند بهبود ضرریب همبسرتگی مردل پرس از جایگرذاري
توانهاي به دست آمده در مدل و سپس حل آن ،بهصورت نمرودار( )11بره
دست آمده است.

جدول :6درصد خطاي روابط ضریب انتقال حرارت با نتایج آزمایشگاهی محلول آب
و اتانول
غلظت مولی

0/002

0/086

0/20

0/06

0/72

خطاي
کلی

رابطه ي
جدید

10/37

15/78

17/72

6/11

8/68

12/53

نمودار ( )13مقایسهي بین نتایج آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت غلظرت
آزئوتروپ با ضریب انتقال حرارت ایدهآل را نشان میدهد .از آنجاکه رابطره-
ي استفان و عبدالسالم [ ،]20با مقادیر ضریب انتقال حررارت آزمایشرگاهی
آب خالص و همچنین اتانول خالص خطاي بسیار کمی– حردود  0درصرد-
ایجاد میکند ،در صورت نداشرتن مقرادیر آزمایشرگاهی اجرزاي خرالص،این
رابطه جهت محاسبهي ضریب انتقال حرارت ایدهآل پیشنهاد میشود.

نمودار  :11نمایشی از خروجی برنامه کد نویسی شده مدل ارائه شده

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

5

Coefficient of determination

0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.91
0.9
0.89
0.88

نمودار  :12مقایسهي نتایج آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت با رابطهي جدید

0

No. of interation

نمودار ( )12مقایسهي بین نتایج آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت محلرول
با رابطهي جدید را نشان میدهد .دادههاي آزمایشگاهی برا رابطرهي جدیرد
خطررایی حرردود  13درصررد ایجرراد مرریکنررد .ازآنجاکرره طبررق مشرراهدات
آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت در نقطهي آزئوتروپ ،خطاي بسیار کمری
حدود  6درصد را با ضریب انتقال حرارت ایدهآل ایجاد میکند ،لذا براي بره
دست آوردن ضریب انتقال حرارت در این غلظت ،از رابطهي ضرریب انتقرال
Iteration
Genome

1

نمودار  :13مقایسهي نتایج آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت نقطهي آزئوتروپ با

2

ضریب انتقال حرارت ایده آل (رابطهي)2

12
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نمودار :11روند بهبود ضریب همبستگی مدل ارائه شده
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ضریب هدایتی
عدد لوییس
جرم
جرم مولکولی

 -6نتیجهگیري
با مطالعهي آزمایشگاهی جوشش اسرتخري محلرول آب و اترانول و اجرزاي
خالص در فشار اتمسفري بر روي هیتر افقری از جرنس فروالد ضردزنگ ،در

فشار
عدد پرانتل
شار حرارتی

 5الی 103نتایج ذیل به دست آمدهاست:
گسترهي شار حرارتی
 -1با افزایش شار حرارتی در محلول آب و اتانول و اجرزاي خرالص ،ضرریب
انتقال حرارت افزایش مییابد.
 -2ضریب انتقال حرارت محلول آب و اتانول  -جز در غلظرت مرولی خیلری
پایین  0/00اتانول  -کمتر از مقدار آن براي اجزاي خالص در شرار حرارتری
یکسان میباشد.
 -3ضریب انتقال حرارت آب خالص ،از مقدار آن براي اتانول خالص در شرار
حرارتی یکسان بزرگتر میباشد.
 -0ضریب انتقال حرارت در نقطهي آزئوتروپ (با خطراي حردود  6درصرد)
تقریباً برابر با ضریب انتقال حرارت ایدهآل میباشد.
 -5تغییرات ضریب انتقال حرارت بهصرورت ترابعی از غلظرت ،در جوشرش
محلول آب و اتانول ،از روند کامالً مشخصی تبعیت نمیکند.
 -6رابطهي استفان و عبدالسالم [ ]15با مقدار خطاي حدود  0درصد ،براي
اجزاي خالص آب و اتانول و رابطه استفان و کورنر [ ]19و با خطراي حردود
 22درصررد ،بررراي محلررول آب واتررانول ،کررمترررین خطررا را بررا دادههرراي
آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت نشان میدهند.
 -7برا اسرتفاده از الگروریتم ژنتیرک و دادههراي موجرود ،رابطرهاي جهرت
محاسبهي ضریب انتقال حرارت محلول دوجزئی ارائه شده است که خطایی
در حدود  13درصد با دادههاي آزمایشگاهی ایجاد میکند.

μ

زبري
آنتروپی
دما
حجم
حجم مولی

...
...
...

کسر مولی مایع
کسر مولی بخار
ضریب تراکمپذیري

حروف يوناني
ضریب انتقال حرارت

𝛼

ضریب پخشندگی

̂𝛼

کشش سطحی

حروف التین

ضریب انتقال جرم

...
...

ویسکوزیته سینماتیکی
ویسکوزیته دینامیکی
دانسیته

قطر

شتاب گرانش
آنتالپی
گرماي نهان تبخیر

...
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...
...
...
...

𝛾
𝜔
𝜙
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ضریب فعالیت
ضریب بی مرکزي ،کسر جرمی
زاویه تماس
تفاضل
زیرنویسها
میانگین
آزئوتروپ
جوش
اختالف نقطهي شبنم و حباب
بحرانی

ضریب نفوذ

عدد ژاکوب

...

آهنگ حرارتی
شعاع
ثابت جهانی گازها

فهرست عالئم و اختصارا

مساحت
عدد ارشمیدس
عدد جوش
ظرفیت حرارتی

...
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