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ة وباشكال ىندسية ة الصناعيآتعتبر المبادالت الحرارية من المعدات اليندسية الميمة في معظم المنش        

لممبادالت الحرارية لرفع مام بتحسين االداء الحراري تاالى وجبلذا في مجال توليد الطاقة.  مختمفة و خصوصاً 

. الجل ذلك فقد فييا االمور االساسية والميمة التي انجذبت الباحثين الخوضة الصناعية من آشنانتاجية الم

االنبوب المزدوج.  ودل الحراري ذلمباااداء عمى  ةمساميال االوساطالدراسة الحالية التحقق من تأثير  تخصص

مصنوع االنبوب الداخمي المركز،  ييتكون من االنبوبين متحدمزدوج االنبوب حراري مبادل االختبارات عمى  أجريت

ثبت داخل االنبوب من حديد مغمون 1800mm) ) بطولو  2mm)) وسمكو  20mm)) الداخمي من النحاس قطره

من الخارج بالصوف الزجاجي  عزل حرارياً . وبطول االنبوب الداخمي (5mm)سمكو و  50mm))قطره الداخمي 

تين لمنع تسريب الحرارة الى المحيط الخارجي من المبادل، كما يحتوي المبادل عمى مضخ (50mm)سمك وب

كذلك تحتوي عمى سخان كيربائي لتسخين الماء بقدرة كيربائية و  ،(hp 0.5) ةقدر ب لتدوير الماء البارد والحار

(3000 W)،  حرارة القياس درجات . تم البارد والماءكما استخدم مقياسين لمجريان لمسيطرة عمى تدفق الماء الحار

، كما يضم المبادل مخرج 61درجات الحرارة ذي لمن خالل مسجل البيانات  Kمزدوج حراري نوع استخدام ب

في ظروف تشغيمية تمت ت االختبارا ان اذ الماء البارد والماء الحار. مى طرفيعلقياس فرق الضغط مقياسين 

ثالثة انواع  مااستخدتم . عمى التوالي ( 42و  13)  C˚ وىي درجة حرارة دخول الماء الحار والبارد اً تقريب ةشابيتم

كرات سيراميكية و  ،فوالذيةوىي كرات  في الفجوة الحمقية بين االنبوبين الداخمي و الخارجي من الوسط المسامي

نتائج المختبرية لموسط الالتوالي في االختبارات. تمت مقارنة عمى  (7و  1336 ،1)mmزجاجية بقطر كرات 

 المسامي مع نتائج االختبارات عمى المبادل بدون وسط مسامي.

في جميع الحاالت و كذلك يزداد في نفس  Reh/Recالتوصيل الحراري تزداد بزيادة نسبة بأن اظيرت النتائج    

و كذلك بالموصمية الحرارية لمواد الوسط  رينولدز عددثر بيتأ نسمت  عدد الوقت مع زيادة معدل تدفق الماء البارد، و

و  عدد وحدات انتقال الحرارةو فاعمية المبادل تزداد بزيادة  عدد رينولدز،بزيادة  عدد نسلثالمسامي ،اذ يزداد 

 عند بانخالل النتائج  يزداد بزيادة معدل تدفق الماء البارد، و تبين منفاعلية و عدد وحدات انتقال الحرارة  كذلك

باجراء االختبارات في  ةً االختبارات بمقدار كبير مقارن في زيادة ىبوط الضغط اثناء تمسامية تسببالمواد الاضافة 

من خالل النتائج التي تم حصول عمييا من اجراء االختبارات التي اجريت عمى  نستنتج .حالة بدون وسط مسامي
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 ر بـوالذي قد الموازيالجريان في  فوالذيةاستخدام كرات  عند حراري حصل اعمى توصيلالمبادل الحراري بأن 

W/˚C ((219.30عن حاالت بدون وسط مسامي ، كرات   %(233، 10.9%، 39.85%)نسبة ب تازداد ، حيث

زجاجية عند استخدام كرات حصمت فان اعمى قيمة نسمت  عددفوالذية عمى التوالي. اما بالنسبة لزجاجية و كرات 

    رينولدز يتراوح من  عددفي مدى  (641321)، اذ في الجريان الموازي كان نمطين من الجريانالفي كال 

اما  .(1711-6131)رينولدز يتراوح من  عددضمن  (644326)كان فاما في الجريان المعاكس  ،(6644-1167)

عند استخدام  المعاكست في الجريان حصمفانيا  بة اعمى قيمة لفاعمية المبادل و عدد وحدات انتقال الحرارةبالنس

 ىبوط الضغط في جية الماء الحار اعمىعمى التوالي، في حين  (6342%( و )11) وتقدر بـ الكرات الفوالذية

% و 1326) و بنسبة زيادة  (6236الى  4)mmHg سيراميكية الذي يتراوح منالكرات ال ماستخد ماحصمت عند

  .مقارنًة مع كرات الفوالذية و كرات الزجاجية لمنمطين من الجريان %(4346




