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حراري و فرق الضغط لمبادل داء اللحشوة الداخمية الحمزونية عمى األلى دراسة تأثير اإتيدف ىذه الرسالة  

شمل الجانب النظري، ول القسم األتضمنت الدراسة قسمين، الواحد و مسار الذي  من نوع الغالف و االنبوب حراري 

من  المستنتج النموذج الرياضيو ذلك من خالل  الغالفالمتواجدة داخل نابيب لحزمة األحيث تم عمل نموذج نظري 

 ابقة. سالبحوث ال

 ANSYSبرنامج باستخدام CFD الحسابي الموائع لديناميكية تحميل جراءبإتمثل ما القسم الثاني من الدراسة فأ 

FLUENT® 16 الغالف و عممي، حيث اجريت اختبارات عمى مبادل نوع الجانب الو  المختبرية النتائج مع لممقارنة

نابيب فيي ( ممم، أما حزمة األ011( ممم و طول )051من مادة االكريميك و بقطر داخمي ) الغالف مصنوع،  االنبوب

( 001( خارجي و بطول )1..0( ممم و )01.5نبوب ذي قطر داخمي )( أ01نوعة من النحاس و تتكون من )مص

نابيب حزمة األ داخل (0.1-011دد رينولدز يتراوح بين )ختبارات في ظروف تشغيل متمثمة بمدى عتم إجراء اال ممم.

كان موازي و فترتيب الجريان  اما المائع المستخدم و لكال جانبي المبادل.ىو  الماء كان الغالف و( لجية 11-01و )

60) عندالنابيب تم تثبيتيا لحزمة ا ، درجة حرارة الماء الحار الداخلصفائحي لكال الجانبين
°
C)ما الماء البارد و ، أ

40بين ) ما يتراوح ، فمدى درجة حرارتولمغالفالداخل 
°
C-19

°
C). 

لحزمة أنابيب ممساء، أما  جراءىا تضمنت خمس نماذج، النموذج االول ىوتم إ ة التياالختبارات العممي 

, 4.8, 8.1مزودة بحشوة حمزونية سمكية نحاسية. و بخطوات حمزونية )نابيب النماذج األربعة الباقية فيي لحزمة أ

قال الحرارة بالحمل, عدد نتإ: معامل شممتعدة متغيرات خذ بعين االعتبار تم األ .ختبار( ممم لكل نموذج إ0.4, 1.1

نابيب و بقيمة ارة لجية األنتقال الحر إن ىناك زيادة في معامل إ. نتائج الدراسة اظيرت فاعميةو النتقال الحرارة, إوحدات 

نابيب المزودة بحشوة ادة كانت في حالة حزمة األما اقل نسبة زي, أممم 0.4لحشوات ذات الخطوة استخدام ا عند%, 58

 0.4ية تم الحصول عمييا في حالة الحشوات ذات الخطوة معاف عمىأ  و كانت %80( ممم و بنسبة 4.8ذات مسافة )

ذ إساء, الممىو عميو في حالة االنابيب  عّما مرة 4..بزيادة ىبوط الضغط بنسبة  تسببت. الحشوة (.1.8و بقيمة ) ممم

عند تم الحصول عمييا التي  باسكال( 8.8مقارنة مع ) باسكال( 01ليو ىو )إعمى ىبوط في الضغط تم الوصول أ ن إ

و حدوث تيشمات  في الجريان لى زيادة االضطرابإدخال الحشوات الحمزونية أدى إ لكن نابيب الممساءحزمة األ جية
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نو عند أ ا  ضيأ ضحاخمي. اتنبوب الدلحرارة بين الماء الحار و سطح األنتقال ابالتالي إلى زيادة في إو  الحديةفي الطبقة 

نتقال الحرارة اتحصل زيادة في قيمة معامل  الغالف نابيب و جيةبين معدالت التدفق لجية حزمة األ تقميل الفرق 

في حالة استخدام االنابيب  ة و العمميةيالمقارنة بين النتائج النظرية و التحميم من خيرا  أ و مساحةالاالجمالي لوحدة 

ما %(، أ5و التحميمية ىي ) التجريبيةنتقال الحرارة بالحمل بين متوسط النتائج لمعامل إن نسبة الفرق إ تبين ،المممساء

بحشوة ذات نابيب المزودة األاستخدام أما في حالة %(، 08.4فيي )رية و النظ التجريبيةنسبة الفرق بين متوسط النتائج 

 %(.4.0) و التحميمية ىي المختبريةن نسبة الفرق لمتوسط معامل انتقال الحرارة بين النتائج ( ممم، وجد إ0.4) خطوة




