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1. Bevezetés
Jelen kutatás célja robbantásos technológiával hullámosított falú csövek áramlástani és hidraulikai
szimulációja új hőcserélő típusok fejlesztésének támogatására.
A termo-hidraulikai elemzés alapadatait – mint Megrendelő – a KOGÁT Kft. szolgáltatta.
Megrendelő igénye alapján a kutatás első szakaszában a csövön belüli áramlást és hőátadást
vizsgáljuk sok különböző alakban hullámosított, végtelen hosszúnak tekinthető cső esetében. Az így
nyert adathalmaz alapján korrelációt állítunk fel a termikus és hidraulikai ellenállások között, mely
alapján a leggazdaságosabb csőgeometria – gazdaságossági és gyárthatósági szempontokat is
figyelembe véve – azonosítható.
A szimulációt véges térfogatok módszerének alkalmazásával végezzük a négy transzportegyenletre
épülő v2-f turbulencia modell alkalmazásával. A végtelen hosszú csőre jellemző belső áramlás
leírására hosszirányban periodikus peremfeltételeket alkalmaznunk, mellyel a számítási tartomány
mérete a csőfal mintázatának egy periódusára csökkenthető, ezzel lényegesen csökkentve a
számításigényt és növelve a vizsgálható geometriai változatok számát. Első lépésben összesen 41
különböző geometriai változatot vizsgáltunk két különböző áramlási sebesség esetére. A vizsgált
esetek közül Megrendelővel egyeztetve kiválasztottuk a legkedvezőbb geometriai alapmodellt, majd
ennek átmérőjét a gyárthatósági szempontok figyelembevételével megnöveltük és az így módosított
cső termikus ellenállás eredményei jelentős javulást mutattak a sima csőhöz képest a szimulációs
vizsgálat szerint.
A kutatás második szakaszában a gazdasági optimumnak megfelelő csövet részletesebb vizsgálatnak
vetettük alá a véges csőhosszra jellemző belső hőátadási és ellenállási jellemzők, továbbá a külső
hőátadási és hidraulikai ellenállási jellemzők meghatározása céljából. Ehhez az elemzéshez a belső és
külső gázáramok csőfalon keresztül összekapcsolt modelljét hoztuk létre.
A részletes elemzés a prototípuson később végzendő laboratóriumi vizsgálatok eredményivel
összevethető eredményeket szolgáltatnak.
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2. Alapadatok
Megrendelő közlése szerint: a hullámos csövek alkalmazásával levegő-levegő hőcserélők előállítása a
cél, melyben a csöveken kívül és belül levegővel azonos minőségűnek tekinthető gáz áramlik. A
sakktáblás elrendezésben beépített csövek hosszúsága 0.48 m, falvastagsága 2.5 mm, belső átmérője
30 mm, külső átmérője 35 mm. A gáz abszolút nyomása 15 bar hőmérsékleten 700 – 1300 °C,
áramlási sebessége 0.5 – 2 m/s.
A megrendelői adatközlés alapján a modellezés 2.1.táblázatban felsorolt alapadatait publikus
anyagjellemző adatok [1] felhasználásával határoztuk meg.
Üzemi hőmérséklet

Top

K

1000

Üzemi abszolút nyomás
Hővezetési tényező

pop


Pa
W/m-K

1.50E+06
0.06754

Fajhő állandó nyomáson
Sűrűség
Dinamikai viszkozitás
Prandtl-szám

cp


Pr

J/kg-K
kg/m3
Pa s
-

1141.1
5.226481
4.15E-05
0.701657

Közepes névleges sebesség

vmedRe

m/s

1.25

Közepes tömegáram

qm,medRe

kg/s

0.004618

Legnagyobb névleges sebesség

vhiRe

m/s

1.25

Legnagyobb tömegáram

qm,hiRe

kg/s

0.004618

2.1.táblázat A szimulációs modell alapadatai
A gyártósablonban több ismétlődő hullám is kialakítható, ezért a periodikus modellben a csövek
periódushosszát 0.09, 0.112 és 0.15 méterre vettük fel.

4

3. A belső áramlás periodikus modellje
A periodikus modell célja a számítási tartomány méretének csökkentése és a hosszú csövekre
jellemző kialakult áramlás modellezése.
Feltételezzük, hogy a cső hossza mentén p nyomás és T hőmérséklet a z hosszkoordináta szerint
lineárisan változó átlagértékek körüli periodikus ingadozást mutatnak. Az átlagos nyomás- és
hőmérsékletváltozás  [Pa/m] és  [K/m] gradiensekkel jellemezhető. E modell alkalmazásához
feltételeznünk kell, hogy a gáz sűrűsége és a fali hőáram hosszútávon a vizsgált szakaszra jellemző
átlagértékkel tekinthető azonosnak. Alkalmasan megválasztott térfogati impulzus- és hőforrás
segítségével biztosítható, hogy a periodizált nyomás és hőmérséklet mezők a 3.3-3.4 képletek szerint
kielégítsék a Navier-Stokes egyenletet és az energiaegyenletet [2], az utóbbi egyenletben a mozgási
energia változását elhanyagolva.
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ahol v a sebességvektor,  v viszkózus feszültségtenzor,  ,  , cv , c p ,  állandók pedig: a dinamikai
viszkozitás, hővezetési tényező, állandó sűrűségen és állandó nyomáson értelmezett fajhők, valamint
a sűrűség, ez pedig a z irányú egységvektor.
Az impulzus forrástag (hajtóerő) nagyságát úgy szabályozzuk, hogy a csövön átáramló tömegáram az
előírt értéknek megfeleljen, így  forrástag értéke – mely az össznyomásveszteség gradiensének felel
meg – a szimuláció egyik eredménye.  értékéből 3.8 képlet alapján meghatározható a nyomásesés
és az Rh [s-1m-2] hidraulikai ellenállás.
A modellben alkalmazott  térfogati hőmérsékleti gradiens értéke minden esetben azonos, olyan
módon, hogy   1 kgKm4 értékű volt, így Q [W] hőáram 3.5 kifejezése szerint az egységnyi
hosszúságú csőbe bevitt hőáram, adott térfogatáram esetén azonos érétkű volt.
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A periodizált hőmérséklet mezőre elsőfajú, Dirichlet peremfeltételt alkalmazunk, tehát a periodizált
hőmérséklet értéke a cső belső felületén zérus, azaz Tw=0. A csövön átáramló folyadék hőmérséklete
a hőforrás következtében a falhőmérsékletnél magasabb. Ezt a Tb főtömegi átlaghőmérsékletet a
vizsgált szakasz szimulációs eredményei alapján az Aout területű kilépő keresztmetszetére vonatkozó,
tömegfluxussal súlyozott felületi átlagként, 3.6 kifejezés alapján határozzuk meg. Tb-Tw értéke alapján
3.7 képlet segítségével számítható a vizsgált csőszakaszra jellemző in belső fali hőátadási tényező és
3.9 szerint az Rt [mKW-1] termikus ellenállás.
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4. Turbulencia modell és szimulációs procedúra
Amir Keshmiri és társai [3] nemrégiben részletes összehasonlítást végeztek a korszerű turbulencia
modellek érdesített csatornák áramlási és hőátadási viszonyainak elemzésre. Vizsgálataikban az
érdességi elemek a csatorna szélességéhez képest jelentős magasságú szögletes blokkok voltak,
melyek az általunk vizsgált áramképhez hasonló, tompa testekre jellemző leválási zónákat hoztak
létre. Elemzésük kiterjedt a legkorszerűbb Reynolds-átlagolt modellekre (k-w SST, v2-f, fi-f, Elliptic
Blending RSM) és nagyörvény szimulációs (LES) megközelítésre. A v2-f modell az összes modell közül
kiemelkedően jó egyezést mutatott a mérési adatokkal, a modell számításigénye pedig messze alatta
maradt a – szintén korszerű megközelítésnek tekinthető – nagyörvény szimulációs módszer
számításigényének. Keshmiri és társai kedvező tapasztalatai alapján a v2-f turbulencia modellt
választottuk a jelen vizsgálat alapjául.
Az áramlás és hőátviteli folyamat numerikus megoldására ANSYS-FLUENT szolvert alkalmaztunk
háromdimenziós, stacionárius módban. Minden vizsgált csőszakasz esetében az iterációt a
tömegáramnak megfelelő, állandó értékű axiális sebességgel indítottuk és k- turbulencia modellt
alkalmaztunk. v2 és f értékeit az ANSYS v2-f modellezési segédlet [4] alapján, k és 
modelleredmények felhasználásával inicializáltuk, majd a k- modell által eredményezett sebességés nyomásmezők felhasználásával v2f modellel folytattuk az iterációs folyamatot.
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5. Vizsgált modellváltozatok
Végtelen hosszú csőnek megfelelő periodikus modell alkalmazásával a 5.1.ábrán látható 41
különböző háromdimenziós csőszakaszt vizsgáltuk a 2.1.táblázatban megadott „Közepes tömegáram”
és „Legnagyobb tömegáram” esetében. A111-1 és A121-2 sima csövek csak a numerikus
felbontásban tértek el egymástól, hasonlóan, a C21111-1, C22111-1 és C23111-3 hengeres dudorral
ellátott csövek is csak a felbontás sűrűségében térnek el.
A G változat kivételével a csövek legszűkebb keresztmetszete a hengeres csőnek felelt meg, tehát
elvileg azonos kiinduló csövön robbantással kialakított dudorok áramlás és hőátadás módosító
hatását vizsgáltuk. A maximális átmérő – A és G változatok kivételével – szintén állandó értékű:
44 mm.
Forgásszimmetrikus és aszimmetrikus mintázatokat vizsgáltunk. Az aszimmetrikus mintázatokat
abban a reményben, hogy a kialakuló erősen háromdimenziós áramkép jelentősen növelheti a
keresztmetszeti átkeveredést.
A hengeres és kúpos kialakítású dudorok között jelentős eltérés van a cső körüli áramlási tér
tekintetében: a kúpos kialakítású dudorok kevesebb helyet töltenek ki a csövek körüli áramlási térből,
ezért a csőköteg köpenyoldali ellenállása kisebb lehet, továbbá a kúpos dudorok sakktáblás
eltolásával kompaktabb elrendezés érhető el.

5.1.a.ábra A vizsgált csövek egy periodikus szakaszának geometriai modellje
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5.1.b.ábra A vizsgált csövek egy periodikus szakaszának geometriai modellje
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5.1.c.ábra A vizsgált csövek egy periodikus szakaszának geometriai modellje
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6. Numerikus háló, a modell validálása sima csőre, az eredmények
hálófüggőségének vizsgálata
A numerikus háló néhány jellemző képe a 6.1.ábrán látható. Tetraéderes hálót alkalmaztunk a belső
térrészben, melyet a falhoz közeli rétegben háromszög alapú prizmatikus réteggel egészítettünk ki. A
fal melletti elemekben a turbulencia modell alkalmazása szempontjából mértékadó dimenzió nélküli
faltávolság jellemző értéke 0.1 < y+ < 3.8.

6.1.a.ábra Az A232-4, B211211-4, C23211-4, D22121-4, E22121-4, F221211-4 esetek numerikus hálójának
keresztmetszeti képe.

6.1.b.ábra Az A232-4, B211211-4, C23211-4, D22121-4, E22121-4, F221211-4 esetek numerikus hálójának
hosszmetszeti képe.
A szimulációs módszer helyességét és a numerikus felbontás megfelelőségét az adott Reynolds-szám
tartományban sima csőre végzett referenciaszámításokkal ellenőriztük. A csősúrlódási tényező és a
hidraulikai ellenállás számítását a 6.1 Petukhov korreláció és a 6.2 összefüggés alkalmazásával
végeztük.

f P  (0.79 ln(Re) - 1.64) -2
2
f P vref
 Pa  s 
Rh 

qm 2 Dref qm  m  kg 



(6.1)
(6.2)

A Nusselt-szám és a termikus ellenállás számításához a 6.3 Gnielinski korrelációt és 6.4 képletet
alkalmaztuk:

Nu 

 f / 8Re 1000Pr
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 1  12.7 f / 81/ 2 Pr 2 / 3  1
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Referencia

CFD

A numerikus szimulációt két, különböző térbeli felbontással, közepes és nagyobb Reynolds-szám
esetére (az A111-1 esetben a háló elemszáma 33 ezer, A121-2 esetben pedig 187 ezer) végeztük el. A
termikus és hidraulikai ellenállásra kapott eredmények a 6.1. táblázatban láthatók.
Szimulációs eset:
Fajlagos hőellenállás Re=4320
Hidraulikai ellenállás Re=4320
Fajlagos hőellenállás Re=6910
Hidraulikai ellenállás Re=6910
Fajlagos hőellenállás Re=4320
Hidraulikai ellenállás Re=4320
Fajlagos hőellenállás Re=6910
Hidraulikai ellenállás Re=6910

m-K/W
s-1m-2
m-K/W
s-1m-2
m-K/W
s-1m-2
m-K/W
s-1m-2

A111-1
0.281
1096
0.190
1532
0.298
1171
0.198
1625

A121-2
0.285
1084
0.192
1546
0.299
1162
0.198
1613

6.1.táblázat Egyenes csőre meghatározott termikus és hidraulikai ellenállások a referencia
korrelációkkal összevetve
Nagy Reynolds-szám esetében a hidraulikai ellenállás 4.2%, a termikus ellenállás 3.5%-os hibahatáron
belül egyezett a mért korrelációkkal. Közepes Reynolds-szám esetében az eltérések a mért
korrelációkhoz képest kissé nagyobbak: hidraulikai ellenállásra 6.7%, termikus ellenállásra 4.6%,
melyek azonban még mindig az elfogadható értékek az elemzés szempontjából.
Sima cső esetében a durvább és finomabb hálóval kapott számítási eredmények között jelentős
eltérést nem tapasztaltunk.
Dudoros csövek esetében a numerikus felbontás finomságának hatását a szimulációs eredményekre
a hengeres bővített csőszakaszokat tartalmazó „C” geometria egyik változatának esetében vizsgáltuk
három különböző háló alkalmazásával. A szimulációs modell elemszámai a 6.2. táblázatban láthatók.
Összevetettük az eltérő sűrűségű hálókkal meghatározott számítási eredményeket is. A hidraulikai és
termikus ellenállások numerikus hálóra való érzékenységét a 6.2. táblázatban mutatjuk be. Látható,
hogy az eredmények ebben az alkalmazott numerikus felbontás esetében még jelentős mértékben
függenek a numerikus felbontástól: a legdurvább és a legfinomabb hálóra kapott eredmények közötti
eltérés Rh esetében 36%, Rt esetében 26% nagyságú. Az alkalmazott diszkretizációs séma formális
rendjének megfelelő konvergenciát feltételezve is a fenti eltérések körülbelül a fenti százalékokkal
azonos mértékű diszkretizációs hibát engednek meg a finom felbontású dudoros cső esetében.
A viszonylag durva felbontás ellenére is remélhető, hogy a numerikus modell jól adja vissza az egyes
geometriai módosítások hatását. A hiba további csökkentését csak a vizsgált változatok számának
nagyarányú csökkentése révén tudtuk volna elérni, így az optimumkeresés megbízhatóságát szem
előtt tartva elfogadtuk a bemutatott finomabb felbontású hálók eredményeit és a többi modell
változatot is a C23111-3 esetnek megfelelő felbontású hálók alkalmazásával készítettük elő.
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Szimulációs eset:
Háló elemszáma
Fajlagos hőellenállás Re=4320
Hidraulikai ellenállás Re=4320
Fajlagos hőellenállás Re=6910
Hidraulikai ellenállás Re=6910

m-K/W
s-1m-2
m-K/W
s-1m-2

C21111-1
286662
0.169
2185
0.113
3194

C22111-2
557832
0.176
2097
0.113
3135

C23111-3
1013119
0.133
3439
0.118
3258

6.2.táblázat A numerikus felbontás hatása a számítási eredményekre.
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7. Számítási eredmények
Minden modellváltozat esetében sikerült konvergens numerikus megoldást elérni 3000 iterációs
lépés után. Az egyes modellváltozatok esetére kapott keresztmetszeti sebességmegoszlásokat és
hőmérséklet megoszlásokat a függelékekben mutatjuk be. Dudoros csövek esetében a hidraulikai- és
termikus ellenállásokra kapott eredmények a 7.1.ábran tűntetjük fel.

7.1.ábra Csövek termikus (Rt [Pa s m-1kg-1]) és hidraulikai ellenállása (Rh [m K W-1]) eltérő alakú
dudorok esetében. A közepes és nagy Reynolds-számra kapott szimulációs eredményeket rendre kék
és barna szimbólumok jelzik. A dudoros csövek maximális és minimális átmérője közé eső átmérőjű
sima csövekre mért korrelációs összefüggés folytonos, a dudoros csövek számítási eredményeire
illesztett korreláció eredményei pedig szaggatott vonallal jelölve. A vonatkoztatási átmérőnek
megfelelő sima cső ellenállás értékeinek a szaggatott és folytonos egyenesek csatlakozásában
értendők.
A 7.1 ábra szimulációs pontjainak lineáris elhelyezkedése arra mutat, hogy a termikus- és hidraulikai
ellenállások között erős hatványfüggvény korreláció áll fenn. Sima csövek esetében az átmérő
növelése a termikus ellenállás kismértékű növekedéséhez és a hidraulikai ellenállás drasztikus
csökkenéséhez vezet. Látható, hogy dudoros csövekkel, a sima csövekhez képest, sokkal erőteljesebb
csökkenés érhető el Rt-ben adott Rh növekedés mellett, mint sima csövek esetében, így a dudoros
csövek alkalmazása – adott darabszámú cső esetében – kedvezőbb hőcserélő jellemzőkre vezethet.
A Reynolds-szám növelése nagyobb hidraulikai ellenállásra és kisebb termikus ellenállásra vezetett,
ami megfelel a sima csövek esetén a mért korrelációk által mutatott tendenciának. Ha a dudoros cső
hidraulikai ellenállásának és a dudoros cső minimális átmérőjéhez tartozó sima cső hidraulikai
ellenállásának hányadosát -vel jelöljük, akkor a tekinthető úgy, hogy a dudorok alakjának és
méretének megválasztásával egy bizonyos tartományban beállíthatjuk  értékét. A vizsgált esetekben
 értéke 1-3.5 tartományba esett. A számítási eredményekre logaritmikus tartományban illesztett
regressziós egyenes alapján dudoros csövek ellenállása -0.69 értékével arányos.

14

8. Az optimális forma kiválasztása, méretnövelés
Érdesített csövek termohidraulikai teljesítményét az  termikus javulási tényezővel ([5] szerinti
„thermal enhancement factor” n=-0.333 vagy [6] szerinti „performance enhance parameter”
n=-0.291) szokás jellemezni, mely a 8.1.képlet szerint értelmezett.
n

Nu .  f 
  ,

Nu s  f s 

n :  0.291...  0.333
(8.1)

8.1.képletben: Nu Nusselt-szám, f a Darcy csősúrlódási tényező, az s indexű mennyiségek pedig a
sima csőre vonatkoznak. E képlet szerint azonos termohidraulikai jósággal jellemezhető két cső, ha
például nyolcszoros csősúrlódási tényező növekedés árán sikerül kétszeres hőátadási tényező
javulást elérni. A 7.1.ábrán bemutatott, számítási eredményeinkre illesztett korreláció esetében a
kitevő értéke -0.69, nagysága meghaladja n értékét, tehát a nagyobb dudorokkal ellátott (nagyobb 
értékű) csövek esetében nagyobb a termikus javulási tényező.
Valójában a termo-hidraulikai megfelelőséget nem lehet egyetlen számmal jellemezni, mivel a
felhasználó rendszerek igényei hidraulikai és termikus ellenállás szempontjából igen eltérők lehetnek.
Egyes alkalmazások a hidraulikai ellenállásra, más alkalmazások a termikus ellenállásra
érzékenyebbek. Jónak tekinthetők azon csövek eredményei, melyek a szimulációval meghatározott
7.1.ábrán látható ponthalmaz origó felől konvex frontvonalára esnek, mert ezek közül – egy
alkalmasan megválasztott rendszer igényei szerint – bármelyik cső lehet a legkedvezőbb a vizsgált
csövek közül.
A „B” típusú, kúpos dudorokkal rendelkező csövek előnye, hogy kevéssé korlátozzák az áramlást a
csövek körüli térben. E változatok ellenállás jellemzőit külön csoportban jelenítettük meg a 8.1.ábrán.
A B213111-3 cső eredményei (az ábrán vastag „x”-ekkel jelölve) a fent említett szempontok szerint a
kúpos dudorú csövek közül a legjobbnak bizonyultak, ezért a továbbfejlesztéshez ezt a geometriai
alapmodellt használtuk fel.
A megcélzott beépítési környezet lehetővé tette a csövek átmérőjének további 10%-al történő
növelését, melytől dudoros csövek hidraulikai ellenállásának jelentős csökkenése várható, ezért
éltünk ezzel a lehetőséggel. Az így létrejött modellt jelöljük G213111-1 kóddal. E módosított
változatra is elvégeztük a szimulációs elemzést, melynek eredményei a 8.1.ábrán kerek
szimbólumokkal feltűntetve láthatók.
A G213111-1 cső alkalmazásával az eredeti sima csőhöz képest a modell szerint közepes Reynoldsszámon 2.3 arányú hidraulikai ellenállás növekedés árán 2.5 arányú termikus ellenállás csökkenés,
míg nagy Reynolds-számon 1.7 arányú hidraulikai ellenállás növekedés árán 2.1 arányú termikus
ellenállás csökkenés érhető el.
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8.1.ábra Csövek termikus (Rt [Pa s m-1kg-1]) és hidraulikai ellenállása (Rh [m K W-1]) eltérő alakú
dudorok esetében. A közepes és nagy Reynolds-számra kapott szimulációs eredményeket rendre kék
és barna szimbólumok jelzik. Az „x” szimbólumok a „B” típusú, kúpos dudorú csöveket, a kerek
szimbólumok pedig a megnövelt átmérőjű, „G” típusú kúpos dudoros csövet jelölik.
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9. A hőcserélő szimulációs modellje
A kutatás első szakaszában a csövek alakjának optimálása volt a cél. A számítás hatékonyságénak
növelése érdekében az optimálást végtelen hosszú cső feltételezésével, periodikus modell
segítségével végeztük. E modellek nem veszik figyelembe, hogy a csövek kezdeti szakaszán a
sebesség, a turbulens jellemzők és a hőmérséklet jelentősen eltérhetnek a kvázi-periodikus
egyensúlyi állapottól. Az első kutatási szakasz eredményei nem adnak teljes képet a hőcserélő
működéséről sem, mivel a hőcserélő termikus egyensúlya a belső és külső hőátadás, valamint a csőfal
termikus ellenállása alapján alakul ki. Keresztáramú elrendezés esetében a primer és szekunder
közegek hőmérséklet különbsége is sajátos módon változik a hőátadó felület mentén.
A kutatás második szakaszában egy műszaki gyakorlatban alkalmazott, sakktáblás elrendezésű,
keresztáramú sima csöves hőcserélő modelljét építettük meg. A modell tartalmazza a primer és
szekunder oldali folyadékteret, valamint a csöveket, mint hővezetőképes szilárd testeket.
Ugyanebben az elrendezésben összehasonlító vizsgálatokat végzünk dudoros csövekkel olyan módon,
hogy a sima csöveket helyettesítjük az első kutatási szakaszban optimált dudoros csövekkel. E
modellek elsődleges célja a hőcserélőből kilépő fluidumok átlaghőmérsékletének valamint a csövön
belüli és köpenyoldali hidraulikai ellenállásoknak meghatározása adott belépő hőmérséklet és
mennyiségi viszonyok esetében.
A teljes hőcserélő modellek mérete sokszorosan meghaladja az első kutatási szakaszban modellezett
térrészeket, ezért a számítástechnikai korlátok miatt csökkenteni kellett a térbeli felbontás
finomságát a korábban bemutatott esetekhez képest. A numerikus háló jellemző mérete e modellek
esetében 2 mm. Figyelembe veszünk emellett olyan szimmetria feltételeket, melyekkel a tartomány
mérete a modellpontosság romlása nélkül csökkenthető. Az alkalmazott geometriai modelleket és a
szimmetria feltételezéseket a 9.1.ábrán mutatjuk be. Pontos méretek a „C” függelékben találhatók.
Látható, hogy a két közeg áramlásirányai által kifeszített síkkal párhuzamos irányban elegendő egy
csősort vizsgálni. A vizsgált szektor oldalsó határán szimmetria feltételekkel élhetünk. A csősor hossza
mentén a tartomány méretét úgy csökkentjük, hogy a dudoros csövek periodicitásának megfelelően
5 szakaszra bontjuk a csősort és egyidejűleg csak egy szakaszt vizsgálunk. Az első szakasz kilépő
keresztmetszetének sebességég, turbulencia és hőmérséklet megoszlásait belépő peremfeltételként
alkalmazzuk a második szakaszban, a második szakasz kilépő eredményeit a harmadik szakaszban és
így tovább az ötödik szakaszig, melynek kilépő jellemzői a teljes hőcserélőt jellemzik. A csöveken
belüli nyomáscsökkenést szakaszonkénti összegzéssel állítjuk elő.
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9.1.ábra A teljes hőcserélő modellje a lehetséges szimmetria közelítések kihasználásával.
A szimulációs elemzést megrendelő 2013.02.12.-i adatszolgáltatásában közöl belépő gázjellemzők
felhasználásával két, eltérő gázáramra (azaz két jellemző Reynolds-számra) végeztük el. A csőfal acél,
sűrűsége 8030 kg/m3, hővezetési tényezője 16.27 W/m-K, fajhője 502.48 J/kg-K. Az áramló közeg
levegő, a peremfeltételek alább láthatók. A meg nem adott gázjellemzőket az incompressible-idealgas modell alapján számítottuk.
Belépő hőmérséklet a csőben

Tcs

K

1000

Belépő hőmérséklet a csövön kívül

Tk

K

293

Üzemi abszolút nyomás

pop

Pa

Belépő névleges sebesség a csőben

vcs

m/s

9

Belépő névleges sebesség a csövön kívül vk

m/s

3

1.0E+05

9.1.táblázat Gázjellemzők és mennyiségi adatok
Az elemzés főbb eredményei a 9.2-9.5.ábrákon láthatók. A 9.1 ábrán megjelenített kilépő
hőmérséklet megoszlások mutatják, hogyan változik az egymás mögötti csövek teljesítménye a
keresztáramú hőcserélőben. Az eltérő teljesítmények oka részben az eltérő hőátadási viszonyokban,
részben a köpenyoldali közeg változó hőmérsékletében keresendő. Hőátadás szempontjából csak az
első csősor van kitüntetetten kedvező helyzetben.
A 9.3.ábrán megjelenített sebességmegoszlásokból látható, hogy dudoros csövek esetében a csövek
körüli jellemző sebességek a megnövelt csőkeresztmetszetek kiszorító hatásának következtében
jelentősen megnőnek. Ez egyúttal a dudoros hőcserélő megnövekedett köpenyoldali ellenállását is
eredményezi, amint az a 9.2.táblázatban közölt összefoglaló adatokból is látható.
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A hengeres csövek tengelyére merőleges metszősíkban a köpenyoldali közeg síkáramlást végez. Ezzel
szemben a dudoros csövek esetében a dudorok axiális irányú eltolása miatt a köpenyoldalon
bonyolult háromdimenziós áramkép alakul ki, amint ez a 9.4.ábrán megjelenített felületi
áramvonalakból is látható.

9.2.ábra Hőmérséklet [K] megoszlás az 5. (kilépő) csőszakasz tengelyirányú és keresztmetszeti
szimmetria felületein. Hengeres cső (balra) és dudoros cső (jobbra) esetében.
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9.3.ábra Sebesség [m/s] megoszlás az 5. (kilépő) csőszakasz oldalsó szimmetria felületén. Hengeres
cső (balra) és dudoros cső (jobbra) esetében.

9.4.ábra Áramvonalak az 5. (kilépő) csőszakasz (dudoros) csöveinek külső felületén
csúsztatófeszültség szerint színezve.
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9.5.ábra Csőszakaszok belépő hőmérséklete [K], valamint 6-os sorszámmal jelölve az 5. szakasz kilépő
hőmérséklete. Zöld és lila színnel a sima cső eredményei, barna és kék színnel a kúpos dudoros cső
eredményei láthatók. Kék és zöld szín esetében közepes, barna és lila szín esetében maximális
gázáram feltételezésével.
Közepes térfogatáram / Reynolds-szám
T [K]
pcső [Pa]
pköpeny [Pa]
kúpos
sima kúpos sima kúpos sima
1000.0 1000.0
943.0
964.0 9.532 4.462 261.4 94.2
924.0
943.0 -1.103 1.569 257.9 87.3
888.0
925.0 1.189 0.986 262.2 85.6
849.0
907.0 1.852 0.368 263.7 85.8
812.0
884.0 2.016 0.851 262.8 88.1
Maximális térfogatáram / Reynolds-szám

Szakasz
sorszáma
1
2
3
4
5

Szakasz
sorszáma
1
2
3
4
5

T [K]
pcső [Pa]
pköpeny [Pa]
kúpos
sima kúpos sima kúpos sima
1000.0 1000.0
940.0
964.0 9.022 4.653 257.8 96.5
923.0
944.0 -0.928 1.619 252.7 90.7
886.0
927.0 1.165 1.316 255.6 86.5
848.0
912.0 1.834 1.079 258.2 86.3
810.0
895.0 2.027 0.589 258.1 88.2

9.2.táblázat A teljes hőcserélőre vonatkozó modelleredmények szakaszonként.
A 9.5.ábrán látható hőmérséklet lefutások egyértelműen mutatják a dudoros csövekből készült
hőcserélő nagyobb teljesítményét mindkét vizsgált légmennyiség esetében. E modell szerint a kúpos
dudoros csövekkel épített hőcserélőtől a 9.1.táblázatban megadott gázjellemzők esetében 1.6…1.8 szor nagyobb hőteljesítmény vihető át. A módosított csősor hidraulikai ellenállása ugyanakkor
köpenyoldalon 3-szoros értékre növekedett, melyet a hidraulikai rendszer tervezésében tekintetbe
kell venni.
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10. Összefoglalás
A kutatás első szakaszában paraméteres szimulációs modellt dolgoztunk ki különféle alakú
dudorokkal rendelkező hőcserélő csövek belső oldalának termikus és hidraulikai ellenállásának
összehasonlító elemzése céljából. A modell a hőcserélő csövek egy periódus hosszúságú szakaszát
tartalmazza, mely közelítés lehetővé tette az egy cső modellezésére használt effektív numerikus
felbontás jelentős növelését. A vizsgálatokat Megrendelő adatszolgáltatásának megfelelő Reynoldsszám tartomány középső és felső értékére végeztük el.
A kidolgozott modellt a sima cső csősúrlódására és hőátadási tényezőjére vonatkozó szakirodalmi
korrelációk segítségével validáltuk. Nagy Reynolds-szám esetében a hidraulikai ellenállás 4.2%, a
termikus ellenállás 3.5%-os hibahatáron belül egyezett a mért korrelációkkal. Közepes Reynolds-szám
esetében az eltérések a mért korrelációkhoz képest kissé nagyobbak: hidraulikai ellenállásra 6.7%,
termikus ellenállásra 4.6%, melyek azonban még mindig az elfogadható értékek az elemzés
szempontjából.
Végtelen hosszú csőnek megfelelő periodikus modell alkalmazásával összesen 41 különböző
háromdimenziós csőszakaszt vizsgáltuk két eltérő tömegáram esetében. A G változat kivételével a
csövek legszűkebb keresztmetszete a hengeres csőnek felelt meg, tehát elvileg azonos kiinduló
csövön robbantással kialakított dudorok áramlás és hőátadás módosító hatását vizsgáltuk. A
maximális átmérő – A és G változatok kivételével – szintén állandó értékű: 44 mm.
Az eredmények numerikus felbontástól való függetlenségét a sima csövek („A” változatok) és
hengeres dudorokkal ellátott csövek („C” változatok) esetében vizsgáltuk. Sima cső esetében a
durvább és finomabb hálóval kapott számítási eredmények között jelentős eltérést nem
tapasztaltunk. „C” típusú (dudoros) csövekre a legdurvább és a legfinomabb hálóra kapott
eredmények közötti eltérés Rh esetében 36%, Rt esetében 26% nagyságú. Az alkalmazott
diszkretizációs séma formális rendjének megfelelő konvergenciát feltételezve is a fenti eltérések
körülbelül a fenti százalékokkal azonos mértékű diszkretizációs hibát engednek meg a finom
felbontású dudoros cső esetében. A viszonylag durva felbontás ellenére is remélhető, hogy a
numerikus modell jól adja vissza az egyes geometriai módosítások hatását. A hiba további
csökkentését csak a vizsgált változatok számának nagyarányú csökkentése révén tudtuk volna elérni,
így az optimumkeresés megbízhatóságát szem előtt tartva elfogadtuk a finomabb felbontású hálók
eredményeit és a többi modell változatot is ennek megfelelő felbontású hálók alkalmazásával
készítettük.
A különféle dudoros csövek termikus és hidraulikai ellenállásait diagramban ábrázolva azt találtuk,
hogy a termikus ellenállás csökkenése és a hidraulikai ellenállás növekedése között szoros korreláció
van. A számítási eredményekre illesztett regressziós görbe szerint a sima cső és a dudoros cső
hidraulikai ellenállása arányának -0.69 hatványával arányos a megfelelő hőátadási tényezők aránya. A
szakirodalomban használt hőátadás növelési indexek -0.333 –nál kisebb kitevőket „thermal
enhancement factor” növekedésként értékelnek, tehát e paraméter szerint a vizsgált (robbantásos
technológiával előállítható) dudoros csövek termikus hatékonyság növekedést mutattak.
A kúpos dudorokkal rendelkező csövek előnye, hogy kevéssé korlátozzák az áramlást a csövek körüli
térben, ugyanakkor ezekre a dudor típusokra a belső hőátadási tényező növekedése is igen kedvező
volt. A megcélzott beépítési környezet lehetővé tette a csövek átmérőjének további 10%-al történő
növelését. Ezek alapján a B213111-3 csőből kiindulva, 10%-os átmérő növeléssel kaptuk az
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optimálisnak tekintett G213111-1 változatot. E változatra a szimulációs elemzést elvégezve, a többi
vizsgált geometriai változathoz képest igen kedvező eredményeket kaptunk.
A G213111-1 cső alkalmazásával az eredeti sima csőhöz képest a modell szerint közepes Reynoldsszámon 2.3 arányú hidraulikai ellenállás növekedés árán 2.5 arányú termikus ellenállás csökkenés,
míg nagy Reynolds-számon 1.7 arányú hidraulikai ellenállás növekedés árán 2.1 arányú termikus
ellenállás csökkenés érhető el.
A kutatás második szakaszában egy műszaki gyakorlatban alkalmazott, sakktáblás elrendezésű,
keresztáramú sima csöves hőcserélő modelljét építettük meg. A modell tartalmazza a primer és
szekunder oldali folyadékteret, valamint a csöveket, mint hővezetőképes szilárd testeket.
Ugyanebben az elrendezésben összehasonlító vizsgálatokat végzünk dudoros csövekkel olyan módon,
hogy a sima csöveket helyettesítjük az első kutatási szakaszban optimált dudoros csövekkel. E
modellek elsődleges célja a hőcserélőből kilépő fluidumok átlaghőmérsékletének valamint a csövön
belüli és köpenyoldali hidraulikai ellenállásoknak meghatározása adott belépő hőmérséklet és
mennyiségi viszonyok esetében.
A teljes hőcserélő modell szerint a kúpos dudoros csövekkel épített hőcserélőtől a 9.1.táblázatban
megadott gázjellemzők esetében 1.6…1.8-szor nagyobb hőteljesítmény vihető át. A módosított
csősor köpenyoldali hidraulikai ellenállása ugyanakkor 3-szoros értékre növekedett, melyet a
hidraulikai rendszer tervezésében tekintetbe kell venni.
Budapest, 2013. március 22.
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Függelék A) Keresztmetszeti sebességmegoszlások [m/s]
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Függelék B) Keresztmetszeti hőmérséklet-megoszlások [K]
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Függelék C) A javasolt kúpos dudoros hőcserélő méretei

33

