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The current study includes the effect of the type of porous medium on the heat transfer
enhancement for double-pipe heat exchanger. Using the three types of the porous
medium of balls (steel, ceramic and glass) with diameters (6.35, 6 and 7) mm
respectively. The tests were carried out on a locally manufactured heat exchanger,
consisting of a copper pipe with an inner diameter (20mm), an outer diameter (22mm)
and a length of (1800mm), fixed inside a pipe made of galvanized iron with the same
length of copper pipe with inner diameter (50mm) and thickness (5mm). The heat
exchanger is insulated with a layer of glass wool to prevent leakage of heat to the area
surrounding the exchanger. The tests carried out on the heat exchanger in four cases,
the three cases for porous medium, also the case of exchanger without porous medium,
and for all cases identical operating conditions, which is inlet temperature of hot, and
cold water determined at (63 and 32)˚C and the number of Reynolds from (1100 to
9750) for cold water and (415 to 7500) for hot water. The experimental results showed
that the highest thermal conductivity was obtained when the ceramic balls were used,
which was estimated to be approximately (219.302) W/˚C and increased by (105.3%,
10.8%, 4.3%) for cases: without porous medium, glass balls and steel balls
respectively. The effect of the pressure drop in the hot water side, was recorded the
highest value for pressure drop when the ceramic balls were used and ranged from (0.5
to 19.5) mmHg and increased by (0.95%, 2.25%) when compared with the results of
two cases for balls (steel and glass) respectively.
@2019 TJES, College of Engineering, Tikrit University
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دراسة تأثير نوع حبيبات وسط مسامي على تحسين انتقال الحرارة للمبادل الحراري ذي االنبوب المزدوج
 العراق, الكلية التقنية كركوك, الجامعة التقنية الشمالية/ احسان فاضل عباس
 العراق, الكلية التقنية كركوك, الجامعة التقنية الشمالية/ شاكول ستار محمد

الخالصة
 باستخدام ثالثة انواع من الوسط المسامي من,تشمل الدراسة الحالية تاثير نوع الوسط المسامي على تحسين انتقال الحرارة لمبادل حراري مزدوج االنبوب متحدي المركز
 ويتكون من انبوب النحاس بالقطر,ً اجريت االختبارات على مبادل حراري مصنوع محليا.) على التوالي7 و6 ,6.35(mm  زجاجية) باقطار, سيرامكية,الكرات ( فوالذية
)50mm(  وثبت داخل انبوب من الحديد الم غلون بنفس الطول انبوب النحاس وبالقطر الداخلي,)1800mm( ) والطول22mm(  والقطر الخارجي,)20mm( الداخلي
 تم اجراء االختبارات على المبادل الحراري. تم عزل المبادل الحراري بطبقة من الصوف الزجاجي لمنع تسريب الحرارة الى المنطقة المحيطة بالمبادل.) 5mm( وبسمك
باربع حاالت وهي الحاالت الثالث للوسط المسامي باالضافة الى حالة المبادل بدون وسط مسامي وفي ظروف تشغلية متشابهة تقريبا ً لجميع الحاالت من حيث درجة حرارة
 اظهرت النتائج.) للماء الحار7500  الى415( ) للماء البارد و9750  الى1100( ) و مدى عدد رينولدز من32  و63 (˚C دخول المائعين الحار والبارد والتي حددت بـ
 بان اعلى توصيل حراري قد حصل عليه عند استخدام الكرات السيراميكية والذي قدر تقريبا ً بـ,المختبرية التي استخدمت فيها اربع حاالت للمبادل الحراري
 اما بالنسبة لتاثير هبوط. كرات زجاجية و كرات فوالذية على التوالي, عن الحاالت بدون وسط مسامي%) 4.3 ,10.8 ,105.3(  أي بنسبة الزيادة,)2019.302(W/˚C
,0.95( ) أي بنسبة الزيادة19.5  الى0.5(mmHg  فقد سجل اعلى قيمة لهبوط الضغط عند استخدام كرات سيرامكية والتي تراوحت من,الضغط في جهة الماء الحار
. عند المقارنة مع نتائج الحالتين للكرات (الفوالذية و الزجاجية) على التواالي%) 2.25

. االنبوبين متحد المركز, مبادل الحراري, وسط مسامي, انتقال الحرارة:الكلمات الدالة
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الرموز المستخدمة

الوسط مسامي في كثير من المجاالت و التطبيقات الصناعية تعتمد
اساس عملها على وسط مسامي مثل منظومات خزن الطاقة
الشمسية و منظومات العزل الحراري وفي عمليات التبريد
للملفات الكهربائية الضخمة في المكائن ذات توليد القدرة الفائقة و
االنبوب الحراري و معدات التسخين في محطات القدرة و شبكة
االنابيب في المبادالت الحرارية [ .]2أجرى الباحث )et al.
 ]3[)Sidhappaدراسة تجريبية لتحسين انتقال الحرارة بالحمل
القسري بأدراج شريط ملتوي يحتوي على ثقوب دائرية في
االنبوب .حيث استخدم ثالثة انواع مختلفة من شريط ملتوي و
بنسبة االلتواء مختلفة ( ,)8.5 ,6.5 ,5.5كانت النتائج التي حصل
عليها ضمن عدد رينولدز ( 2000الى  )12000بان عدد نسلت
يزداد مع زيادة عدد رينولدز و أعلى عدد نسلت التي حصل عليه
عند ادراج شريط ملتوي بنسبة التواء ( )5.5و معامل احتكاك
تزداد عندما تكون نسبة التواء ( .)5.5قدم الباحث (]4[)Weis
دراسة تجريبية و عددية لتحسين انتقال الحرارة في مبادل غالفي
انبوبي عن طريقة ادخال حشوات سلكية حلزونية الى حزمة
االنابيب .استخدم اربعة قياسات مختلفة للخطوات بين حلقات
الحلزونية ( .)9.6mm ,8mm ,6.4mm ,4.8mmواظهرت
النتائج المقارنة بأن معامل انتقال الحرارة تزداد في جهة االنابيب
عند استخدام حشوة سلكية حلزونية ذات خطوة ( )9.6mmو
أعلى فاعلية حصلت عليها عند استخدام نفس الحشوة .تمت
دراسة عملية انتقال الحرارة بالحمل الحر في اسطوانه مزعنفة
طوليا ً ذات مقطع مستطيل و مقطع مثلث بعدد  8زعانف موزعه
على زاوية (◦ )45من قبل الباحث ) , ]5[(Kadhimحيث
وضعت بزوايا ميل مختلفة يتراوح من (◦ .)90◦-0اجريت
االختبارات لحدود عدد رايلي يتراوح بين (-1.68*107
 ,(3.46*108وباستخدام مدى للفيض الحراري يتراوح بين (
 .)4418.84 W/m2 - 279.24W/m2اظهرت النتائج بأنه كمية
الحرارة المنتقلة بالحمل تزداد بزيادة عدد رايلي ,وأعلى مقدار
للحرارة منتقلة بالحمل عند حالة زعنفة المستطيلة بزاوية ميل
(◦ )30و اقل مقدار عند زاوية ميل (◦ )60داخل المجرى الهوائي.
اما الباحث ) ]6[(Ridhaاجرى دراسة تجريبية لتحسين اداء
المبادل الحراري ذي االنبوب المزدوج باستخدام اربعة نماذج من
االنابيب الداخلية (انبوب املس ,انبوب مزعنف نصف حلقي,
انبوب مزعنف حلقي و انبوب مزعنف حلقي حلزوني) .اجريت
االختبارات بنمطين من الجريان الموازي و المعاكس باستخدم
الماء الحار و البارد كوسط ناقل للحرارة وضمن حدود عدد
رينولدز يتراوح من ( 1000الى  )6000لجريان المائع في
االنبوب الداخلي و ( 500الى  )2250لجريان المائع االخر في
االنبوب الخارجي .اظهرت النتائج التي ت ّم الحصول عليها بأن
أعلى معامل انتقال الحرارة بالحمل حصلت عند استخدام نموذج
انبوب مزعنف حلقي حلزوني.
كما قام الباحث ) ]7[)Husseinباجراء دراسة تجريبية و
عددية للحمل المختلط خالل وسط مسامي بين صفيحتين مائلتين
بزاوية معينه و مسخنه بمصدر حراري من االسفل و مبردة من
االعلى .واستخدم كرات الزجاجية كوسط مسامي قطره
( .(12mmوكانت النتائج التجريبية و العددية ضمن مدى
 0◦<ø<90◦ , 5<Pe<100 , 100<Ra<650بان عدد نسلت
يزداد بزيادة نسبة  Ra/peو كذلك مع زيادة ميالن الزاوية من ◦0
الى ◦. 90
واجرى الباحث ( ]8[)Tahseenدراسة عملية لتحسين
انتقال الحرارة بالحمل القسري الطباقي في انبوب اسطواني مثبت
بصورة افقية ,استخدم نوعين من الوسط المسامي كرات الزجاجية
قطره ( )10mmو حبيبات من الحصو قطره ((10mm
وباستخدم الفيض الحراري الثابت .وتبين من النتائج التي تم
الحصول عليها بان توزيع درجات الحرارة الالبعدية تقل بأزدياد
طول انبوب الالبعدي و تكون اقل قيمة بالنسبه للحصو وكذلك عدد

 Aمساحة المقطع
 Asالمساحة السطحية
 Ccمعدل السعة الحرارية للمائع البارد
 Chمعدل السعة الحرارية للمائع الحار
 Cminمعدل السعة الحرارية الصغرى
 Dhالقطر الهيدروليكي
 Diالقطر الخارجي لالنبوب الخارجي
 diالقطر الداخلي لالنبوب الداخلي
 doالقطر الخارجي لالنبوب الداخلي
 hمعامل انتقال الحرارة بالحمل
 Lطول المبادل الحراري
 keالموصلية الحراري المؤثر للوسط
المسامي
 kfالمتوصلة الحرارية للمائع
W/m.oC
 ksالموصلية الحرارية للكرات المسامية W/m.oC
التدفق الكتلي
Kg/s
 ΔPفرق الضغط
mmHg
 qactمعدل انتقال الحرارة الحقيقي
W
 qmaxاعظم معدل انتقال الحرارة
W
o
 Tbcدرجة حرارة الظاهرية للمائع البارد
C
o
 Tbhدرجة حرارة الظاهرية للمائع الحار
C
o
 ΔTlmمعدل فرق درجات الحراة المتوسط
C
اللوغاراتمي
o
 Twدرحة حرارة جدار المبادل الحراري
C
 UAالتوصيل الحراري
W/oC
 umمتوسط سرعة المائع
m/s
معدل التدفق الحجمي
m3/s
 μاللزوجة الديناميكية
Pa.s
 ρكثافة المائع
kg/m3

m
m2
W/oC
W/oC
W/oC
m
m
m
m
W/m2.oC
m
W/m.oC

مجاميع الالبعدية
f
Ntu
Nu
Re
Ra
Pe
ℰ
Ƹ

معامل االحتكاك
عدد وحدات انتقال الحرارة
عددنسلت
عددرينولد
عددرايلي
عددبكلت
فاعلية المبادل الحراري
مسامية

 .1المقدمة
تعرف المبادالت الحرارية بأنها تلك المعدات التي تبسط
وتسهل عملية االنتقال حرارة والتبادل حراري بين المائعين ,اي
من مائع ذي درجة حرارة مرتفعة الى مائع ذي درجة حرارة
منخفضة دون اختالط المائعين ببعضهما .وتستخدم المبادالت
الحرارية على نطاق واسع في كثير من التطبيقات مثل محطات
الطاقة الحرارية  ,منظومات التبريد و التكييف  ,مصانع المعالجة
الكيميائية  ,محطات الطاقة النووية و مصانع االلبان.....الخ .و يتم
انتقال الحرارة في المبادالت الحراري بواسطة الحمل في مائع
نفسه و بالتوصيل خالل الجدار الفاصل بين المائعين [ .]1هناك
العديد من الدراسات اظهرت بان استخدام المواد المسامية في
تحسين انتقال الحرارة يعطي اداء افضل النتقال الحرارة من
التقنيات االخرى و تعرف االوساط المسامية ذات الموصلية
الحرارية عالية كطريقة فعالة لتحسين انتقال الحرارة .يستخدم
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النسلت الموقعي يزداد بزيادة عدد بكلت في كال نوعين من الوسط
المسامي .قام الباحثان ( Hillو  [9])Laftaبأجراء دراسة عملية
لتحسين االنتقال الحرارة باستخدام وسط مسامي في مبادل
الحراري ذي االنبوب المزدوج ,واستخدم كرات من االلومينا
كوسط مسامي بقطر ( .)2.5mmواجريت االختبارات بثالث
حاالت حيث استخدم وسط مسامي (داخل انبوب و خارج انبوب و
في كال انبوبين) .أظهرت النتائج التي حصل عليها في حالة
جريان المعاكس بان زيادة نسبة التدفق (معدل تدفق الماء
الحار/معدل تدفق الماء البارد) يؤدي الى انخفاض فعالية المبادل
الحراري لكل حاله ,والفعالية باستخدام وسط مسامي اعلى مقارنةً
بالمبادل اعتيادي.
الغرض من الدراسة الحالية لمعرفة تأثير نوع المواد
المسامية المستخدمة في الفجوة الحلقية لمبادل الحراري ذي انبوب
مزدوج متحد المركز على االداء الحراري للمبادل في حالة
الجريان الموازي .الجل ذلك فقد تم اختيار ثالثة انواع من المواد
المسامية ذات اشكال كروية و بأقطار متقاربة و هي كرات
(سيراميكية ,فوالذية و زجاجية) فتم مقارنة نتائج االوساط
المسامية مع مبادل االعتيادي (بدون وسط مسامي).

الحرارة داخل المبادل الحراري .زود المبادل بصندوق السيطرة
للتحكم بتشغيل المعدات الكهربائية في المبادل و السيطرة على
درجة حرارة الماء الحار و جميع اجزاء المبادل الحراري مثبته
على هيكل حديدي مغلف بطبقات من الخشب.
 .3النموذج الرياضي

لتحليل االنموذج الرياضي النتقال الحرارة في المبادل
الحراري ,يتم فرض مجموعة من الفرضيات بحيث يكون
االنموذج الرياضي الناتج بسيطا ً يكفي للتحليل .فقد تم تقديم
الفرضيات المبينة ادناه اليجاد صيغ لمعادالت االتزان
الحراري و معدل انتقال الحرارة و الشروط الحدودية :
.1
.2
.3
.4

 .2الجانب العملي

.5
.6
.7
.8

المبادل الحراري المستخدم في الدراسة الحالية و مبين
صورته الفوتوغرافية في شكل .1

.9
.10

يعمل المبادل تحت ظروف المستقرة (معدل الجريان ,درجة
حرارة دخول المائعين).
المبادل معزولة مع المحيط بشكل محكم (عزل حراري
مثالي).
اليوجد مصدر حراري داخل المبادل.
تكون السرعة و توزيع درجات الحرارة في مقطع الجريان
منتظمة لكال المائعين.
مقاومة الجدار موزعة بشكل منتظم داخل المبادل.
مقاومة التوصيل الطولي في المائع والجدار مهملة.
اليوجد التغيير الطوري للمائعين ( التكثييف او التبخير).
المقاومة الحرارية االجمالية ثابتة ( مستقلة عن الزمن ,
درجة الحرارة و اتجاه الجريان)
الخواص الفيزياوية ثابتة للمائعين خالل التبادل الحراري.
المساحة السطحية موزعة بشكل منتظم لكال المائعين.

شكل  3يوضح نموذج الجريان الموازي في المبادل
الحراري المزدوج االنبوب.كمية الحرارة المنتقلة داخل المبادل
الحراري يحسب اعتمادا ً على طريقتين [:]1
 .1موازنة الطاقة اعتمادا ً على قانون االول للداينميك الحراري,
ويعبر عنه كاالتي:

)------ (1
شكل  1الصورة الفوتوغرافية للجهاز المستخدم

او

يتكون من انبوبين متحدي المركز ,انبوب داخلي مصنوع من
نحاس قطره ( )20mmوطوله ( )1800mmوسمكه ()2mm
مثبت داخل انبوب من حديد مغلون قطره الداخلي ((50mm
وسمكه ( (5mmوبطول انبوب نحاس نفسه .لغرض الحفاظ على
تبادل حراري للمائعين تم عزل االنبوب الخارجي بطبقة من
الصوف الزجاجي بسمك ( ,)50mmو يحتوي المنظومة على
مضختين احداهما لتدوير الماء البارد و االخرى لتدوير الماء
الحار بقدره ( )0.5 hpحيث ان مضخة الماء الحار مربوطة
بخزان مفتوح معزول بصوف زجاجي بداخله مسخن كهربائي
بسعة ( )3000 Wلتسخين الماء و بسعته ( )40 Lمصنوع من
حديد مغلون ,اما مضخة الماء البارد فأنها مرتبطة بالمصدر
الرئيسي بانبوب قطره ( )12.7mmمصنوع من حديد مغلون,
كما تحتوي المنظومة على مقياسين لجريان التدفق الماء ( Water
 )flow meterللسيطرة على التدفق الحجمي للماء البارد والماء
الحار قبل دخولهما الى المبادل ,وكذلك استخدم مقياسان لهبوط
الضغط ( (Manometerعلى شكل حرف ( (Uيحتويان على
الزئبق لقياس هبوط الضغط على المسارين للماء البارد و الماء
الحار .استخدام مسجل البيانات لدرجة الحرارة ( Temperature
 )data loggerيحتوي على  16مزدوج حراري من نوع K
موزع على طول المبادل في ثقوب بعمق ( (2mmلقياس درجات

)------ (2
حيث :

)------ (3
 .2معادلة معدل انتقال الحرارة ,انتقال الحرارة ايضا ً يمكن ان
نعبر عنه كاالتي:

)------ (4
حيث :
)------ (5
بعد ذلك نجد التوصيل الحراري من خالل المعادلة (:]11[ )6
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)------ (6

)------ (18
و يحسب هبوط الضغط من خالل [: ]1

عدد وحدات انتقال الحرارة للمبادل الحراري يمكن ان يحسب
بتقسيم التوصيل الحراري على ادنى سعة الحرارية ,و ذلك يعطي
[:]10

)------ (19
حيث أن  fللجريان الصفائحي يحسب من [: ]1

)------ (7

)------ (20

و نجد فاعلية المبادل الحراري من خالل العالقة االتية [:]1

و للجريان المضطرب :

)------ (21

)--- (8
و تحسب المسامية من خالل [: ]12

واليجاد معدل درجات الحرارة للمائع الحار والمائع البارد
يعتمد على العالقات التالية:

)------ (9

)------ (22
)------ (23

معامل انتقال الحرارة بالحمل على جانبي المبادل الحراري
يحسب من خالل [ 13و : ]14

)------ (10
و

)------ (11
حيث  Dhللفجوة الحلقية [: ]15

)------ (12a
شكل  3مبادل حراري ذو جريان الموازي

بينما  Dhلالنبوب الداخلي [: ]15

)------ (12b

 .4النتائج والمناقشة

Dh=di

و يتم حساب عدد نسلت في حاالت الوسط المسامي من خالل
[: ]9

 4.1عالقة التوصيل الحراري بنسبة ( )Reh/Recفي
حالة الجريان الموازي.
االشكال ( C ,B ,A(-)4و  )Dوالتي توضح عالقة
التوصيل الحراري للحاالت االربع بدون وسط مسامي واالوساط
المسامية الثالت للكرات ( الفوالذية ,السيرامكية و الزجاجية)
نسبةً الى ) (Reh/Recفي مديات تدفق حجمي للماء البارد
 )7.5 ,6 ,4 ,2(LPMوباستخدام نظام جريان موازي .اذ يالحظ
من االشكال اعاله بأن قيمة التوصيل الحراري تزداد بزيادة نسبة
) (Reh/Recو تزداد ايضا ً مع زيادة التدفق الحجمي للماء البارد
بالنسبة لجميع الحاالت ولكن هنالك تفاوت في نسب الزيادات .كما
يالحظ ايضا ً من االشكال اعاله بان عالقة توصيل الحراري بنسبة
) (Reh/Recلالوساط المسامية تكون اكثر انتظاما ً من حالة بدون
وسط مسامي من حيث الزيادة التدريجية لقيم التوصيل الحراري
ويرجع ذلك الى ان في حاالت الوسط المسامي يكون التبادل
الحراري اكثر انتظاما ً الن حبيبات الوسط المسامي تقوم بخزن
قسم الطاقة الحرارية بداخلها وتتبادل القسم االخر مع الماء البارد,
اما في حالة بدون الوسط المسامي فان التبادل الحراري يتم فقط
مع الماء البارد .لوحظ من حالة بدون وسط مسامي في الشكلين
( Aو  )Bبان قيم للتوصيل الحراري فيها اقل من الحاالت الوسط
المسامي الى حد نسبة ) (Reh/Recاقل من ( )1تقريبا ً ولكن تزاد

)------ (13
حيث : [16] ke

)------ (14
A = 0.280 – 0.7571 log Ƹ , B = - 0.057
و يحسب عدد رينولدز من خالل [: ]13

)------ (15
حيث :
)------ (16

)------ (17
وعند اضافة االوساط المسامية الى المبادل الحراري نحسب
عدد رينولدز من خالل [: ]17
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قيمتها عن الحاالت االخرى بعد النسبة المذكورة و تصل الى
 128(W/˚Cو  )195للتدفق الماء البارد من  2(LPMو  )4على
التوالي ,بينما اعلى قيمة للتوصيل الحراري للحاالت الوسط
المسامي لم تتجاوز عن  85,75( W/˚Cو  )105للحاالت
(كرات زجاجية ,كرات سيراميكية و كرات فوالذية) على التوالي
لتدفق الماء البارد ( ,)2LPMفي حين عند للتدفق ()4LPM
للماء البارد لوحظ بأن هناك تطابق كبير قي قيم التوصيل الحراي
لهم عند طول نسب ) )Reh/Recوتراوحت من  138( W/˚Cالى
 .)150اما عند التدفق ( )6LPMللماء البارد لوحظ تناقص في
قيم التوصيل الحراري لحالة بدون وسط مسامي عن الحاالت
االخرى ,بينما كانت هنالك تغير ملحوظ بالزيادة عند الحاالت
الوسط المسامي عن التدفقين السابقين للماء البارد باالضافة الى
تقارب كبير بينهما كما وضحت في التدفق ( , )4LPMحيث
تراوحت قيم التوصيل الحراري عند االوساط المسامية من
 179( W/˚Cالى  )190كما موضح في الشكل ( .)C-4الشكل
( )D-4يوضح تناقص كبيرجدا ً في قيم التوصيل الحراري لحالة
بدون وسط المسامي عند تدفق ( )7.5LPMللماء البارد عن
قيمتها في التدفقات التي ذكرت انفا ً والتي لم تتحاوز قيمته عن
 ,) 100( W/˚Cبينما عند االوساط المسامية فقد ظهرت بزيادة
ملحوظة في قيم التوصيل الحراري وتجاوز عن ()220 W/˚C
للوسطين الكرات الفوالذي والسيراميكي واما التوصيل الحراري
عند الوسط الكرات الزجاجية كان بحدود ( .)198 W/˚Cكما
لوحظ ايضا ً في الشكل ( )D-4تطابق كبير بين الوسطين الفوالذي
والسيراميكي على مدى لنسب ) )Reh/Recاكبر من ()0.2
واضغر من ( ,)0.8في حين عند الوسط الزجاجي فان قيم
التوصيل الحراري كانت اقل مما وصل اليه الوسط الفوالذي على
طول نسب ) )Reh/Recلالختبار.

شكل  4عالقة التوصيل الحراري بنسبة  Reh/Recللحاالت
بدون وسط مسامي وبوسط مسامي وعند اسلوب الجريان
الموازي ولمعدالت تدفق الماء البارد:
A. 2 LPM, B. 4 LPM, C. 6 LPM, and D. 7.5 LPM

 4.2عالقة هبوط الضغط مع عدد رينولدز في حالة الجريان
الموازي
شكل  5يوضح هبوط الضغط من جهة الماء الحار في
االختبارات التي اجريت على المبادل الحراري باستخدام الوسط
المسامي وبدونه وعند تدفق ( )7.5LPMللماء البارد .اذ يالحظ
من الشكل المذكور بان قيمة هبوط الضغط لعدد رينولدز اقل من
( )1000للماء الحار لجميع الحاالت صغيرة جدا ً ومتقاربة ولكن
مع زيادة تدريجية لعدد رينولدز تزداد قيمة هبوط الضغط وبتفاوت
كبير بين الوسط المسامي ,حيث حصلت حالة الكرات السيراميكية
على اعلى هبوط الضغظ من بين االوساط المسامية والذي يقدر بـ
( ,)19.5 mmHgبينما اعلى هبوط الضغط في الكرات الفوالذية
لم يتجاوز عن( )10mmHgوفي الكرات الزجاجية كان بحدود
( .)6mmHgالسبب في هذه التفاوتات الكبيرة لهبوط الضغط
لالوساط المسامية يرجع الى عاملين وهما صغر قطر وخشونة
السطح للكرات السيراميكية مقارنة بالنوعين االخرين مما ادى الى
زيادة في عدد رينولدز لها على الرغم من ان الظروف التشغلية
كانت متشابهه الى حد كبير بين االختبارات في جميع الحاالت .اما
في حالة بدون الوسط المسامي كان مقدار هبوط الضغط قليل جدا
ولم تستشعر به المانوميتر وتم احتسابه من المعادلة ( )19بسبب
قصر طول المبادل الحراري والكثافة العالية للزئبق ,حيث لم
يتجاوز اعلى قيمة لهبوط الضغط عن (.)0.066mmHg
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 عالقة هبوط الضغط مع عدد رينولدز لجهة الماء الحار5 شكل
عند الجريان الموازي عندما يكون معدل التدفق الحجمي للماء
)7.5LPM( البارد
 االستنتاجات.5
اجريت اختبارات على المبادل الحراري باستخدام ثالثة انواع من
الوسط االمسامي في نظام جريان موازي وباستخدام الماء كوسط
ناقل للحرارة وعند مقارنة نتائج المختبرية من حيث التوصيل
الحراري وهبوط الضغط لالوساط المسامية نسبةً الى النتائج التي
حصلت للمبادل عندما اختبر في الحالة االعتيادية أي بدون الوسط
:المسامي استنتجت مايلي
 بشكل عام التوصيل الحراري يزداد مع زيادة نسبة عدد.1
 حيث.رينولدز الحار الى عدد رينولدز البارد لجميع الحاالت
ان تأثير زيادة تدفق الماء البارد على زيادة التوصيل
.ًالحراري كان واضحا
 استخدام االحشوات المسامية في تسخين الماء البادرد لمديات.2
) في هذه االختيارات كانت غير7.5LPM( تدفق اقل من
مجدية الن التوصيل الحراري لها اقل من حالة دون الوسط
 اال ان االستفادة منها اتضحت من التدفق,.المسامي
 عن%100  الن التوصيل الحراري ازدات بنسبة,المذكور
.دون الوسط المسامي
 استخدام الوسط المسامي في المبادل ادى الى زيادة هبوط.3
 الن االوساط المسامية تشكل,الضغط في جهة الماء الحار
ًعامل احتكاك اضافي للجريان باالضافة الى ماموجود اصال
من االحتكاك الناتج من لزوجة المائع وخشونة سطح
 حيث ان اعلى نسبة زيادة هبوط الضغط حصل عند.االنبوب
الكرات السيرامكية مقارنةً مع وسطين مسامين و دون
,)19.5mmHg( استخدام الوسط المسامي كانت بحدود
 مقارنةً مع%)2.25 ,0.95( حيث ازدادت بنسبة زيادة
.الكرات الفوالذية و الكرات الزجاجية
 المصادر.6
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