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مــن خــط  قرببــال مــن طبقــة الســائل ذات الســمك الرقيــق ريــتبخال عمليــة نظــرا ألهميــة فهــم

 أداء ذات معــدالت التطبيقــات تحســين عمليــات التبريــد التبخيــري فــيي تالمــس ثالثــي االطــوار علــ

في المقاسـات متناهيـة ل الحرارة انقانللتحقيق في  دراسة تجريبيةتم عمل . حرارةعالية في انتقال ال

خــط تالمــس ثالثــي االطــوار الدراســة تمــت فــي حــالتين حالــة ثابتــة وحالــة متحركــة لخــط الصــغر عنــد 

  ميكرومتــر 600 عرضــها قنــاة رأســية  الجــراء هــذة الدراســة تــم اســتخدام . تالمــس ثالثــي االطــوار

علي احدي هذين اللوحين تم تركيب سخان كهربي مـن مـادة الصـلب   ، مكونة من لوحين متوازيين

حـر بواسـطة قـوي سـائل بـين هـذين اللـوحين يوجـد سـطح  .ميكـرون 10 الغير قابـل للصـدأ بسـمك 

  .التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطحي

خـــط تالمـــس ثالثـــي االطـــوار فـــي الحالـــة  األول هـــو دراســـةالقســـم   .إلـــى قســـمينالدراســـة  نقســـمت

  ثابتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،ال

درجـة ولقـد تـم قيـاس  HFE7100 هـو يحدث تبخير لسائل التجربـة و في هذا الجزء من الدراسة

الحراريـة التـي تشـعر  الكـاميرا السخان وذلـك بواسـطةاألبعاد في الجانب الخلفي من  ةالحرارة ثنائي

إجـــراء لقـــد تـــم و  .ميكرومتـــر 14،8 × 14،8 بحساســـية مكانيـــة مقـــدارها ت الحمـــراءاألشـــعة تحـــب

الخلفــي للســخان الكهربــي جــدار علــي درجــة الحــرارة فــرق اس يــقلقــد تــم و  .لهــذة الكــاميرا المعــايرة

فــرق  لقــد وصــلبــين المنطقــة التــي يحــدث بهــا معــدالت تبخيــر عاليــة و المنطقــة المغطــاه بالســائل و 

خـط درجـة فـارق ممـا يـدل علـي التـاثير الكبيـر لعمليـة التبخيـر فـي منطقـة  12ارة الـي ر درجات الحـ

  التـــي يمكـــن خـــط تالمـــس ثالثـــي االطـــواركمـــا انـــه تـــم مالحظـــة تذبـــذب  .تالمـــس ثالثـــي االطـــوار

لقد تم حسـاب معـدل انتقـال  و .خط تالمس ثالثي االطوار يعزى إلى عدم االستقرار في تبخيرأن 

وجـد انـه عنـد خـط تالمـس ثالثـي االطـوار سخان الي السائل المالصق له ولقد الحرارة من سطح ال

وهـــذا نـــتج عـــن معـــدالت التبخيـــر العاليـــة فـــي هـــذة  محليـــا يوجـــد اقصـــي معـــدل النتقـــال الحـــرارة

-5،4وجـدت لتكـون حـول  خط تالمس ثالثي االطوار عند محليا الحرارةمعدل انتقال و  .المنطقة

  .اخلــــــــــــــــــــــــــة للســــــــــــــــــــــــــخان الكهربــــــــــــــــــــــــــي الدالحــــــــــــــــــــــــــرارة معــــــــــــــــــــــــــدالت أضــــــــــــــــــــــــــعاف  6،5

  .المتحركــة خــط تالمــس ثالثــي االطــوار فــي الحالــة  هــو دراســة الجــزء الثــاني مــن هــذه الدراســة هــو

فـي قنـاة رأسـية مـن  HFE7100 عمـود مـن السـائل دفـع أو مـصلقـد تـم تحقيـق الحركـة بواسـطة 

  HFE7100 هـو بخـار  الغـاز المحـيط  .حقنـةبواسـطة  مضـخة ميكرومتر عرض باسـتخدام 600



 الكـاميرا السخان وذلـك بواسـطةاألبعاد في الجانب الخلفي من  ةدرجة الحرارة ثنائيولقد تم قياس 

، والصـور  خـط تالمـس ثالثـي االطـوار م كاميرا عالية السـرعة اللتقـاط شـكلاستخدتم ا و .الحرارية

انتقـال توزيـع تـدفق .وحسـاب سـرعة الحركـة خـط تالمـس ثالثـي االطـوارمعالجتها لتعقب سـطح  تم 

أنـه عنـد خــط تالمـس ثالثـي االطـوار يوجـد اقصـي معـدل النتقــال الحـرارة مـن سـطح السـخان أظهـر 

اقصـي لقـد وجـد أن قيمـة  . الحرارة محليا وهذا نتج عن معدالت التبخير العاليـة فـي هـذة المنطقـة

مـس خـط تال واتجاه حركة عتمد على مدخالت تدفق الحرارة وسرعةي  معدل النتقال الحرارة محليا

فــي   اقصــي معــدل النتقــال الحــرارة محليــالقــد اتضــح مــن هــذة الدراســة ان قيمــة   .ثالثــي االطــوار

خــط تالمــس ثالثــي االطــوار بينمــا فــي حالــة حركــة  ســرعة زيــادةحالــة الحركــة العلــي يزيــد خطيــا مــع 

ة تظـل ثابتـ  اقصـي معـدل النتقـال الحـرارة محليـاقيمـة حركة خط تالمس ثالثي االطوار السفل فـان 

   .التي تم قياسها في الدراسة لجميع السرعاتتقريبا 

  


