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 ةالخالص

باحثين ال،وال تزال الجهود تبذل من قبل جدا ةكبير  عنايةحظيت عملية تحسين وتطوير أداء المبادل الحراري ب

 التجريبيةهذه الدراسة  فتهدكلفة.الحجم و اللتقليل  وتجارب لتحسين أألداء و متخصصين مع تحقيقاتالمهندسين الو 

تقنية حقن فقاعات الهواء وتقنية  استخدام تأثير تحت Uتقييم أداء المبادل الحراري مزدوج األنبوب شكل حرف 

مزود ،𝑟cuv=40 cmقطر انحناء  بنصفU شكل حرف  مزدوج األنبوبمبادل  ذ ُصنعإ،استخدام زعانف حلقيه

ل ـي على شكــمن أنبوب داخل ، ويتكون الحرارة بمقاييس تدفق ومزدوجات حرارية لقياس معدالت التدفق ودرجات

 ،19.05mmوقطرة الخارجي  ،17.983mmقطره الداخلي  ،cm160 بطول  مصنوع من النحاس Uحرف 

  cmأيضًا بطول Uعلى شكل حرف  دـمثبت داخل أنبوب من الحدي ،1.067mmوسمك جدار األنبوب 

 معتين تأثير التقنيأستخدم أثناء االختبار ،2mmمكسبو  .mm563ي ـوقطره الخارج ،61.5mmداخلي ر قطوب150

بجريان ثنائي ∩ و Uحرف شكلًا المبادل عامودي زاوية وضع ون يكَ  مثل في حالة عندماَ  تغير زوايا وضع المبادل

أحادي  جريانبعندمَا تَكون زاوية وضع المبادل أفقيا  وأيضاً  ، األنبوب على التوالي مائعمتوازي مع  المسار وبربط

في  هذه النواشر نواشر تختلفأنواع من ال بواسطة ثالث فقاعات الهواء ،واستخدم حقنعاكستم وأ ي متواز  المسار

عينات  ثالثةأيضا  ماستخدًا،و أفقي وأ ∩و  Uشكل  اً وضع المبادل سواء كان عامودي زاوية الشكل والموضع حسب

متصلة على  28.58mmخارجي  بقطر Aنوع زعانف حلقية وأنبوب مزعنف ب، أملسمنها من األنبوب الداخلي 

90جدار األنبوب الداخلي من طرف واحد وبزاوية
𝑜،نوع  حلقية وأخرى مزعنفة بزعانف B34.93خارجي قطربmm 

90الداخلي من طرف واحد وبزاوية نبوبجدار األمتصلة على 
𝑜للمبادل  عزاوية وض . أظهرت النتائج أن أفضل

 =2235Rehدد رينولدزبع،حيث أجريت االختبارات ∩شكل  اً المبادل عامودي زاوية وضع ن و كت عندماكانت 

> 1800304لألنبوب الداخلي وبمدى يتراوح  𝑅𝑒𝑐 للفجوة الحلقية بدون استخدام حقن فقاعات الهواء أما  >

د تم حسابه فقط في حالة عندما تكون زاوية وضع المبادل أفقيًا متوازي أو متعاكس،لوجو  Deبخصوص عدد دين

>35971بمدى يتراوح من و االنحناء في األنبوب الداخلي والفجوة الحلقية 𝐷𝑒 للفجوة الحلقية بدون استخدام  >

لمعامل تقيم أداء  أفضل نسبة تحسينأظهرت النتائج أيضًا أن ،=330Deحقن فقاعات الهواءو لألنبوب الداخلي 

 وبربط،بجريان ثنائي المسار ∩بشكل اً المبادل عامودي زاوية وضع ن و كت عندمافي حالة المبادل وجدت أيضًا 

فقاعات لوتدفق  =L/min3VCالماء في الفجوة الحلقية  جريان ي كانت بتدفقاألنبوب على التوال مائعوازي مع مت

وعدد وحدات انتقال الحرارة  الحرارية وكانت نسبة التحسين للفاعلية Aحلقية نوع  زعانفبوجود  VA=4L/minالهواء
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ومعدل انتقال الحرارة وخسائر الطاقة المتاحه ومعامل توصيل الحرارة اإلجمالي 

بدون الحالة عند استخدام أنبوب أملس  مقارنة مع،على التوالي 57.8،27.4%%،38.3%،%38.4،54%

عانف لنفس الحالة ولكن بدون استخدام الز  ،وكانت نسبة التحسين لمعامل تقيم أداء المبادلءفقاعات الهوا استخدم

على 39،%%23،%31،%28.2،39النسب% كانتفقط استخدام حقن فقاعات الهواء وبنفس التدفقات أعاله 

بدون  استخدام األنبوب الداخلي األملس ،أما بخصوص أقل نسبة تحسين وجدت أثناء االختبار كانت عندالتوالي

 .استخدام حقن فقاعات الهواء

 




