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دراسة عملية لبيان تأثير زمن فتح وغلق الصمام اللولبي على فعالية مبادل حراري مزعنف
متقاطع الجريان

سعد سامي فرحان
مدرس مساعد

 جامعة تكريت-فسم الهندسة الميكانيكية
الخالصة

تم خالل البحث الحالي إجراء دراسة عملية لبيان تأثير زمن فتح وغلق الصمام اللولبي على فعالية مبادل

) مع تغيير معدل2 , 4 , 6 sec.(  حيث تم تغيير زمن فتح وغلق الصمام اللولبي،حراري مزعنف متقاطع الجريان
) مع ثبوت معدل التدفق الكتلي0.027-0.0816 kg/s( التدفق الكتلي للماء ولكل زمن وكانت تتراوح قيمه بين

 بينت النتائج المستحصلة من التجارب العملية ان نقصان زمن فتح وغلق الصمام.)0.032 kg/s( للهواء عند
) وان أعلى زيادة كانتhi( ) يؤدي إلى زيادة معامل انتقال الح اررة الداخلي2 sec.( ) إلى6 sec.( اللولبي من
) وكانتU( ) وزيادة معامل انتقال الح اررة اإلجمالي0.027 kg/s( ) وعند معدل تدفق كتلي للماء18.37%( بنسبة
.)0.027 kg/s( ) وعند معدل تدفق كتلي للماء7.36%( أعلى نسبة مئوية للزيادة

) وفعالية المبادل الحراريNTU( كما أظهرت النتائج العملية المستحصلة زيادة كال من عدد الوحدات المنتقلة

) وكانت أعلى نسبة مئوية2 sec.( ) إلى6 sec.(  ) عند نقصان زمن فتح وغلق الصمام اللولبي من ( المزعنف
.)0.027 kg/s( ) على التوالي وعند معدل تدفق كتلي للماء1.74%( ) و8.4%( للزيادة الحاصلة هي
 الزمن، الصمام اللولبي، مبادل حراري مزعنف:الكلمات الدالة

An Experimental Study to Show the Effect of Time of Opening and
Closing the Solenoid Valve on Effectiveness of Finned Cross Flow Heat
Exchanger
Abstract
In this research an experimental study was carried out to show the effect of time of
opening and closing the solenoid valve on the effectiveness of finned cross flow heat
exchanger, which has changed the time of opening and closing the solenoid valve (2, 4,
6 sec.) with change the mass flow rate of water each time and the range values between
(0.027-0.0816 kg/s) with constant of mass flow rate of air at (0.032 kg/s).
The results obtained from experiment works that the decreasing in the time of opening
and closing the solenoid valve from (6 sec.) to (2 sec.) leads to increase internal heat
transfer coefficient (hi) the highest increase was by (18.37%) at mass flow rate of water
(0.027 kg/s) and increase the overall heat transfer coefficient (U) and the highest
percentage of increase (7.36%) at mass flow rate of water (0.027 kg/s).
The experimental results obtained show that the increasing both the number of units
transmitted (NTU) and effectiveness of the finned heat exchanger when decrease the
time of opening and closing the solenoid valve from (6 sec.) to (2 sec.) and the highest
percentage of the increase occurring is (8.4%) and (1.74%) respectively at mass flow
rate of water (0.027 kg/s).
Key words: finned heat exchanger, solenoid valve, time
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الرموز المستخدمة

سمك

x

A

المساحة سطحية

m2

m

الرموز اليونانية

Cp

السعة الح اررية النوعية

kJ/kg. °C



الكثـافــة

kg/m3

D

القطر

m



اللزوجة الديناميكية

kg/m.s

 Gmaxشدة التدفق الكتلي عند أصغر مساحة

kg/m2.s

للمقطع العرضي في جانب الهواء

h

معامل انتقال الح اررة

W/m2. °C

k

الموصلية الح اررية

W/m. °C

mo

معدل التدفق ألكتلي

kg/s

NTU

عدد الوحدات المنتقلة

ــــــ



كفاءة الزعنفة

ــــــ



فعالية المبادل الحراري

ــــــ

الرموز السفلى

a

الهـواء

ــــــ

f

الزعـنـفــة

ــــــ

i

الـداخــل

ــــــ

Nu

عدد نسلت

ــــــ

m

المـتـوســط

ــــــ

Pr

عدد براندتل

ــــــ

o

الـخــارج

ــــــ

Re

عدد رينولدز

ــــــ

p

األنبــوب

ــــــ

U

معامل انتقال الح اررة أألجمالي

W/m2. °C

v

سرعة الهواء

m/s

المقـدمـة

الح اررة اإلجمهالي ( )Uلمبهادل حهراري مهزدو األنبهوب

المبادالت الح اررية هي أجهزة تسههل انتقهال

الح ه ه اررة به ههين مه ههائعين درجته ههي ح اررتهمه هها مختل ه ههة مه ههع
الح ههاظ عليهمهها مههن االخههتالط مههع بعضهههما الههبع

،

وتستعمل المبادالت الح اررية في العديد من التطبيقات

كمنظومههات التدفئههة وتكييههف اله هواء فههي المنههازل وفههي
العملي ه ههات الكيميائي ه ههة وانت ه هها الطاق ه ههة ف ه ههي المص ه ههانع
الكبيرة

][1

ق ه ههام الباحثه ه ههان (
)J.Taylor

][ 2

and

M.Baird

في عهام ( )1611بهججراء د ارسهة حهول

تأثير جريان الماء بصورة نبضية على معامل انتقال

(بخ ههار -م ههاء) وض ههمن م ههدن ل ههرقم رينول ههدز (4300-
 )16200وقد استخدم الباحثان ناب

هوائي إلحداث

نبضههات ضههمن تههرددات ( )0.8-1.7 c.p.s.وتوصههل
الباحثان إلى ان معامل انتقال الح اررة اإلجمالي يهزداد

بمقدار ( )1.5مرة عن قيمته في الجريان المستقر.
ق ههام الباح ههث (عل ههي إس ههماعيل)

][ 3

ف ههي ع ههام

( )2002ب ههججراء د ارس ههة نظري ههة وعملي ههة لبيهههان تهههأثير
الجريه ههان النبضه ههي عله ههى أداء مبه ههادل ح ه هراري مه ههزدو
األنبه ه ههوب إذ قه ه ههام الباحه ه ههث بجعه ه ههداد نمه ه ههوذ رياضه ه ههي
باسه ههتخدام معه ههادالت اله ههزخم والطاقه ههة وقه ههد ته ههم اعتمه ههاد
الطرق العددية لحل معادالت النموذ الرياضي وذلك
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باسههتخدام طريقههة ال ههروق المحههددة الضههمنية ،وتههم بنههاء

الجهـاز المستخـدم في إجراء التجارب العملية

العههددي .كمهها قههام الباحههث بههججراء د ارسههة عمليههة وذلههك

حراري مزعنهف والموضهح فهي الشهكل ( )1-Aوالشهكل

برنه ه ههامج حاسه ه ههوبي بلغه ه ههة ( )Q-basicلتن يه ه ههذ الح ه ه ههل
بتصنيع صمام ف ارشهة دوار ( Rotating Butterfly

تههم إج هراء التج ههارب العمليههة علههى مبههادل

( )1-Bوال ه ههذي يت ه ههألف م ه ههن مجموع ه ههة م ه ههن األنابي ه ههب

 )Valveكوس ه ههيلة لتولي ه ههد الجري ه ههان النبض ه ههي وبين ه ههت

المرتبههة بشههكل متمايههل ( )Staggeredوموزعههة علههى

النته ههائج العدديه ههة والعمليه ههة تحسه ههن فه ههي معه ههدل انتقه ههال

ص ين وفي كل صف عشرة أنابيب ويتم تجهيز الماء

الطاقه ههة الح ارريه ههة فه ههي حاله ههة الجريه ههان النبضه ههي عنه ههد

ال ههداخل إل ههى المب ههادل الحه هراري بواس ههطة مض ههخة ذات

مقارنتها مع الجريان المستقر وألرقام رينولهدز مختل هة،
وتههم مقارنههة النتههائج العدديههة مههع النتههائج العمليههة وكههان

طرد مركزي ( )Centrifugal Pumpمن خهزان مهاء

معههدني ،امهها اله هواء فيمههر علههى األنابيههب مههن الخههار

التقارب معقول ،كمها تهم الحصهول علهى عالقهة نظريهة

ويجهز بواسطة مروحة هواء متغيرة السرع.

مههن الممكههن ان تسههتخدم لتخمههين متوسههط رقههم نس ههلت

ام هها الجري ههان النبض ههي للم ههاء في ههتم الحص ههول

الههدوري كدالههة لههرقم رينولههدز ورقههم وميرسههلي وأيضهها تههم
الحصول علهى عالقهة عمليهة ل عاليهة المبهادل الحهراري

عليههه بواسههطة اسههتخدام صههمام لههولبي ( Solenoid

 )valveوالهذي ي هتح ويغلهق مجهرن المهاء الهداخل إلههى

كدال ههة ل ههرقم رينول ههدز ورق ههم وميرس ههلي وع ههدد الوح ههدات

األنابي ه ههب ب ته ه هرات زمني ه ههة معين ه ههة وي ه ههتم ال ه ههتحكم به ه ههذ

المنتقلة للمبادل الحراري.

ال ته ه ه هرات ع ه ه ههن طري ه ه ههق اس ه ه ههتخدام مؤق ه ه ههت الكترون ه ه ههي

وفهي عهام ( )2007قهام الباحثهان ( H. A.

)Navarro and L.C. Cabezas

][4

بوضهع نمهوذ

رياض ه ههي لمب ه ههادل حه ه هراري متق ه ههاطع الجري ه ههان لحس ه ههاب

ال عاليههة (  ) وعههدد الوحههدات المنتقلههة ( )NTUحيههث
تههم فههر

ثبههوت درجههة ح ه اررة المههائع وتههم مقارنههة هههذا

النمههوذ الرياضههي مههع عالقههات نظريههة لمبههادل حهراري
ذو ممههر واحههد ومتقههاطع الجريههان وكانههت نسههبة الخطههأ
صغيرة جدا.

قههام البههاحثون ()Yanhua Lu,et al.

][ 5

فههي عههام

( )Timerوالش ه ه ههكل ( )2يوض ه ه ههح الص ه ه ههمام اللهه ه ههولبي
المستخدم في البحث.
أجهـزة القيـاس ()Measuring Instrument

ت ههم اس ههتخدام مجموع ههة م ههن أجهه هزة القي هها

إجهراء التجههارب العمليههة حيههث تههم قيهها

لغههر

ت ههدفق الم ههاء بواس ههطة اس ههتخدام ( ،)Rotometerام هها
درجه ه ههة الح ه ه ه اررة فقه ه ههد ته ه ههم قياسه ه ههها بواسه ه ههطة اسه ه ههتخدام

مزدوج ه ههات ح ارري ه ههة ( )Thermocouplesم ه ههن ن ه ههوع

( )2010ب ههججراء د ارس ههة نظري ههة وعملي ههة عل ههى مب ههادل

(.)T

ان فعالي ههة المب ههادل الحه هراري تتغي ههر م ههن ( )0615إل ههى

خطوات إجراء التجارب العملية

ح هراري متقههاطع الجريههان (ه هواء-ه هواء) وبينههت النتههائج
( )06.5مههع جريههان اله هواء وهبههوط الضههغط اقههل مههن
(pa

 )20وان اهت ه هزاز الغشه ههاء البالسه ههتيكي نتيجه ههة

جريه ههان اله ه هواء يحسه ههن انتقه ههال الح ه ه اررة وهه ههذ الزيه ههادة
تتناسب مع شهدة اهتهزاز الغشهاء التهي تهزداد مهع معهدل
جريان الهواء بينما تتناقص مع سمك الغشاء.

معههدل

ت ههم إجه هراء التج ههارب العملي ههة عل ههى المب ههادل

الحه ه هراري المزعن ه ههف (

Heat

Fin

 )Exchangerوعلى النحو التالي:

Plate

 61تجهيه ههز المه ههاء إله ههى المبه ههادل الح ه هراري المزعنه ههف
وذلك باستخدام مضخة طرد مركزي.
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 62تشههغيل مروح هة اله هواء لتجهيههز المبههادل الحههراري
بالهواء.

 63تجهيز مسخن السهائل (المهاء) بالطاقهة الكهربائيهة

29

ho .Do
0.681
0.333
) 0.134 * Re a * Pra * ( z / y) 0.2 * ( z / t ) 0.1134
ka

)………..(2
حيث أن:

لرفع درجة ح اررته إلى (.)60 oC

Gmax .Do

 64تشههغيل الصههمام اللههولبي ()Solenoid valve
للحصههول عل ههى الجري ههان النبض ههي بالنسههبة للم ههاء

والذي ي تح ويغلق خهالل فتهرة زمنيهة معينهة والتهي
يههتم الههتحكم بههها عههن طريههق ربههط الصهمام اللههولبي

Nu 

a

Re a 

Dt  Do
y
2
حيث ان ( )yو ( )zو ( )tتمثل أبعاد الزعن ة وكما

هو موضح في الشكل (.)3

بمؤقههت الكترونههي( )Timerوفههي البدايههة يههتم فههتح

أن نوعية الزعانف في المبادل الحراري المستخدم في

درجه ههات الح ه ه اررة لكه ههل مه ههن المه ههاء واله ه هواء

يتطلب عند حساب ك ائتها تحويلها إلى زعانف

وغلق الصمام اللولبي خالل (6)6 sec.

 65قيه هها

للنقههاط الموضههحة فههي الشههكل ( )1-Bولمعههدالت
جري ه ههان مختل ه ههة بالنس ه ههبة للم ه ههاء وبثب ه ههوت مع ه ههدل
جريان الهواء.
 61تعهاد الخطهوات السهابقة ول تهرة زمنيهة جديهدة لههزمن
فتح وغلق الصمام اللولبي.

متساوية.
أعال يمكن حساب القطر

وبناء على االفت ار

الخارجي لكل زعن ة ولحزمة أنابيب كاآلتي

()Carrier W.H. and Anderson, 1944

لحس ه ههاب معام ه ههل انتق ه ههال الحه ه ه اررة بالنس ه ههبة
مههن خههالل اسههتخدام

) (hi * Di
0.8
 0.023 * Re d * Pr n
kw

دائرية ( )Circular Finsبأقطار ومساحات

][8

طريقة اجراء الحسابات العمليـة
للجريههان داخههل األنابيببب وذلببب

البحث هي زعانف ص ائحية ( )Plate Finsلذا

0.5

(………66)3

 d *d 
Dt  2 1 2 
  

Nud 

ولحساب معامل انتقهال الحه اررة اإلجمهالي ( Overall

العالقة التجريبية التالية (:[6])HolmanJ.P.,2008
)...............(1
وذل عند الظروف التالية-:
0.6> Pr >100
2500> Re >1.25x105
حيث أن :
(للتسخين)
n = 0.4
…

 )Heat Transferي ههتم اس ههتخدام

(للتبريد)
n = 0.3
…
كم ه هها يمك ه ههن حس ه ههاب معام ه ههل انتقه ه هال الحه ه ه اررة

الخارجي بواسطة استخدام عالقة الباحثان ( Briggs
)D.E. and Young E.H.,1962
كاآلتي :

][7

وهههي

Coefficient

المعادلة التالية ()Threlkeld J.L.,1998

][9

1
Ao x p
Ao
1
1



A p ,i hi A p , m k p ho A p ,o / A f    ho

Uo 

)………….(4
وقيمة (  ) فقد تم استخراجها من المصدر
()Threlkeld J.L.,1998

][9

اما فعالية المبادل الحهراري متقهاطع الجريهان

( )Cross Flow Heat Exchangerفيهتم حسهابها
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()6

ويبين الشكل ( )1زيادة عدد الوحهدات المنتقلهة

باسهتخدام العالقهة التاليهة ()Holman J.P.,2008

وهههذ العالقههة تطبههق لمبههادل ح هراري متقههاطع الجريههان

عنهد نقصهان زمهن فهتح وغلهق الصهمام مهن ()6 sec.

وكال المائعين غير ممتزجين ()Unmixed

) (exp(  N * C * n)  1

)(C * n

)…………(5
حيث أن:
N  NTU  (U * A) m o * cp min 

  1  exp 



n  N 0.22



mo * cp)max



C  (mo * cp)min

ال ههى ( )2 sec.وذل ههك لزي ههادة معام ههل انتق ههال الحه ه اررة
االجمههالي نتيجههة زيههادة االضههطراب فههي الجريههان للمههاء
الههداخل الههى المبههادل الح هراري المزعنههف وكانههت اعلههى
نسههبة مئويههة للزيههادة هههي ( )8.4%وعنههد معههدل تههدفق

كتلي للماء (.)0.027 kg/s

كمه هها يب ه ههين الشه ههكل ( )7زي ه ههادة فعاليه ههة المب ه ههادل
الحراري عند نقصان زمن فتح وغلق الصمام اللهولبي
مههن ( )6 sec.الههى ( )2 sec.وكانههت اعلههى نسههبة
مئوية للزيادة ههي ( )1.74%وعنهد معهدل تهدفق كتلهي

النتائج والمناقشة

تهم فهي ههذا البحههث إجهراء د ارسهة عمليهة لبيههان

تههأثير زمههن فههتح وغلههق الصههمام اللههولبي عل ههى فعالي ههة
مبههادل ح هراري مزعنههف متقههاطع الجريههان حيههث اظهههر
الشههكل ( )4زيههادة معامههل انتقههال الح ه اررة الههداخلي مههع
زي ههادة مع ههدل الت ههدفق الكتل ههي للم ههاء كم هها نالح ههظ زي ههادة
معامه ههل انتقه ههال الح ه ه اررة اله ههداخلي بنقصه ههان زمه ههن فه ههتح
وغلهق الصهمام اللهولبي مهن ( )6 sec.الهى ()2 sec.
وذل ههك لزي ههادة االض ههطراب وكان ههت اعل ههى نس ههبة مئوي ههة

للزيادة هي ( )18.37%وعند معدل تدفق كتلي للمهاء
(.)0.027 kg/s
كمهها يوضههح الشههكل ( )5زيههادة معامههل انتقههال الح ه اررة
اإلجمالي مهع زيهادة معهدل التهدفق الكتلهي للمهاء وزيهادة

معامل انتقهال الحه اررة اإلجمهالي مهع نقصهان زمهن فهتح
وغل ه ه ه ههق الص ه ه ه ههمام الل ه ه ه ههولبي وذل ه ه ه ههك لزي ه ه ه ههادة مس ه ه ه ههتون
االضطراب في جريان الماء وكانت أعلى نسبة مئوية
للزيههادة هههي ( )7.36%وعنههد معههدل تههدفق كتلههي للمههاء

(.)0.027 kg/s

للمه ههاء (kg/s

 )0.027ويعه ههود السه ههبب اله ههى زيه ههادة

االض ههطراب فه ههي جريه هان الم ههاء ال ههداخل الهههى المب ههادل
الحراري.
االستنتاجات

 .1زيادة قهيم كهال مهن معامهل انتقهال الحه اررة الهداخلي
( )hiومعامه ه ههل انتقه ه ههال الح ه ه ه اررة اإلجمه ه ههالي ()U
بنقصان زمن فتح وغلق الصمام اللولبي من ( 6

 )sec.إل ههى

(sec.

 )2وان أعل ههى نس ههبة

مئوي ه ه ههة للزي ه ه ههادة الحاص ه ه ههلة ه ه ه ههي ( )18.37%و
( )7.3%علههى الت هوالي وعنههد معههدل تههدفق كتل ههي
للماء (.)0.027 kg/s

 .2ان نقصههان زمههن فههتح وغلههق الصههمام اللههولبي مههن
( )6sec.إلى ( )2sec.يهؤدي إلهى زيهادة قهيم كهال
م ه ههن ع ه ههدد الوح ه ههدات المنتقل ه ههة ( )NTUوفعالي ه ههة
المبههادل الح هراري المزعنههف ( ) وان أعلههى نسههبة

مئويههة للزي ههادة ه ههي ( )8.4%و ( )1.74%عل ههى
الته ه ه ه هوالي وعن ه ه ه ههد مع ه ه ه ههدل ت ه ه ه ههدفق كتل ه ه ه ههي للم ه ه ه ههاء

(.)0.027kg/s
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شكل ( )1-Aصورة فوتوغرافية للجهاز المستخدم في البحث

6

8

8
1
8
4

5
2

3

8
7

شكل ( )1-Bمخطط للجهاز المستخدم في البحث
( )1خزان ماء ( )2مضخة ( )3مسخن كهربائي ( )4مقياس التدفق الحجمي ( )5صمام توليد النبضية ( )6مبادل حراري ()7
مروحة هواء ( )8مزدوج حراري
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شكل ( )2صورة فوتوغرافية للصمام المستخدم ((Solenoid Valve

Do Dt

y

t

Z

شكل ( )3مقطع عرضي ألنبوب مزعنف
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2500

2 sec.

2000

1500

1000

)Heat transfer coefficient (W/m2.oC

4 sec.

6 sec.
4 sec.
2 sec.

65

60

55

50

500
0.06

0.08

0.10

45

0.02

0.04

)Overall heat transfer coefficient (W/m2.oC

6 sec.

70

0.10

)Mass flow rate of water (kg/s

0.04

0.06

0.08

0.02

)Mass flow rate of water (kg/s

شكل ( )3تأثير زمن فتح وغلق الصمام

شكل ( )4تأثير زمن فتح وغلق الصمام

اللولبي على معامل انتقال الحرارة اإلجمالي

اللولبي على معامل انتقال الحرارة الداخلي

عند معدالت مختلفة للتدفق الكتلي للماء

عند معدالت مختلفة للتدفق الكتلي للماء

100

4.4

)Number of units transmitted (NTU

6 sec.
4 sec.
2 sec.

6 sec.
4 sec.

98

2 sec.

4.0
96

3.6
92

90

3.2
88

86

2.8
0.10

0.08

0.06

0.04

)Mass flow rate of water (kg/s

شكل ( )2تأثير زمن فتح وغلق الصمام

اللولبي على عدد الوحدات المنتقلة عند
معدالت مختلفة للتدفق الكتلي للماء

0.02

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

)Mass flow rate of water (kg/s

شكل ( )7تأثير زمن فتح وغلق الصمام اللولبي

على فعالية المبادل الحراري المزعنف عند
معدالت مختلفة للتدفق الكتلي للماء

)Effectiveness (%

94
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جدول رقم ( )1يبين مواصفات وأبعاد المبادل الحراري المستخدم
المواصفــات

الرمز

األبعاد والوحدات

قطر األنبوب الداخلي
قطر األنبوب الخارجي
طول المبادل

Di
Do
L

17 mm
19 mm
205 mm

عرض المبادل

W

245 mm

ارتفاع الزعنفة

y

3.5 mm

المسافة بين زعنفتين

z

0.72 mm

سم الزعنفة

t

0.5 mm

المسافة العمودية بين أنبوبين
المسافة األفقية بين أنبوبين

d1
d2

23 mm
23 mm

35

