
 

 
 

 

 

 

 مهخص انرسانت

 

 
تم في ىذا العمل دراسة تجريبية عن خصائص عملية انتقال الحرارة واالحتكاك للسريان المضطرب داخل انبوب  

وتم دراسة تأثير نسبة الخلوص بين النتؤ إلى ارتفاع النتؤ . مزود بنتؤات على شكل حلقات منفصلة عن جدار االنبوب

C/h وكذلك نسبة سمك إلى ارتفاع النتؤ t/h وذلك عند قيم مختلفة لعدد رينولدز Re   . وأخذت نسبة الخلوص

 ,0.25 كما أخذت نسبة السمك القيم التالية  1.0 ,0.755 ,0.511 ,0.378 ,0.289 ,0.222القيم التالية 

 وكل التجارب تمت عند نسبة ارتفاع 8.85x104 إلى  2x104وتغير عدد رينولدز فى مدى من  . 1.0 ,0.75 ,0.5

وكان . مساوية لقطر الداخلي لالنبوب (الحلقات) والخطوة بين النتؤات 0.1النتؤ إلى قطر االنبوب الداخلي مساويا 

. تسخين الهواء تحت ظروف فيض حراري منتظم

 

:-   وقد أوضحت النتائج المعملية الخالصات التالية

. تغلب النتؤات المنفصلة عن الجدار على المناطق الساخنة والتي تظهر غالبا خلف النتؤات المتصلة بالجدار -1

 مرة مقارنة بحالة االنبوب االملس بينما يزداد االحتكاك من  5.8 إلى  4.8زيادة معامل انتقال الحرارة من  -2

 . مرة مقارنة بقيمتو حالة االنبوب األملس 19 إلى  14

 .زيادة معامل االداء الحراري عند عدد رينولدز المنخفض عن نظيره حالة زيادة عدد رينولدز -3

 مساوية t/h ونسبة سمك 0.378 مساوية C/hأفضل أداء حراري تم الحصول عليو عند نسبة خلوص  -4

 . بين القيم المستخدمة في ىذه الدراسة0.25

 C/hتم الحصول على معادالت ارتباط توضح تأثير كل من نسبة الخلوص بين األنبوب والنتؤ إلى ارتفاع النتؤ  -5

 على كل من نسبة تحسين عدد نوسلت Re وعدد رينولدز t/hوكذلك نسبة سمك النتؤ إلى ارتفاع النتؤ 

.   ونسبة معامل االحتكاك



انمهخص انعربى 

 

 مستطيهة انشكمانتقال انحرارة انعابر بانحمم انحر داخم حاويات 

 
اّرقاه اىسشاسج تاىسَو اىسش فً طثقح ٍِ اىَائع فً زاويح ٍغيقح يىخذ فً ٍذي واسع ٍِ اىرطثيقاخ 

اىهْذسيح وٍِ تيِ هزج اىرطثيقاخ، اىرثشيذ فً األخهضج األىنرشوّيح ٍثو ٍصادس اىقذسج اىَذٍدح، اىسىاسة 

فً هزا اىعَو ذٌ دساسح خصائص اىسشياُ واّرقاه اىسشاسج . األىيح اىَسَىىح و زاوياخ األذصاالخ

 اىرسييو ىيسيىك اىَسرقشو اىعاتش الّرقاه اىسشاسج تاىسَو اىسش فً زاويح ٍسطييح اىشنو عذديا و اىَسرخذً

اىعذدي عيً َّىرج ثْائً االتعاد يعرَذ عيً طشيقح اىسدٌ اىَسذود وذٌ ذسخيِ ازذ خىاّة اىساويح عْذ 

دسخح زشاسج ثاترح وفً اىداّة اىَقاتو ذٌ ذثشيذج عْذ دسخح زشاسج ثاترح تيَْا زفظ اىداّثيِ األخشيِ 

. اىعيىي و اىسفيً ٍعضوىيِ

 

سرخذاً تشّاٍح اىَىئع اىسساتيح ٳ تيَْا اىَساماج اىعذديح بGambitسرخذاً تشّاٍح ٳوذٌ اّشاء اىَْارج ب

fluent ٍِ ً١ وذشاوذ ٍذي عذد سيي×
٣
 اىً ١٠

٦
 تيَْا ذغيشخ ٥ اىً ١ و اىْسثح ذشاوزد ٍِ   ١٠

فً اىرسييو اىَسرقش (اىرسخيِ ٍِ اسفو  )  ْ  ٩٠اىً (اىرسخيِ ٍِ اىداّة  )صاويح ٍيو اىساويح ٍِ صفش 

×١فناُ ٍذي اىذساسح فً عذد سييً ٍِ اٍا اىسيىك اىعاتش 
٥
×٥ اىً ١٠

٥
 واىْسثح ذشاوزد ٍِ ١٠

. ٢ الُ ىىزظ اُ زاىح األسرقشاس ذصو فً اوقاخ صغيشج خذا عْذ ّسثح امثش ٍِ ٢اىً ٠٫٢٥

 

وقذ ذٌ ذسييو خصائص اىسشياُ تعشض تياًّ ىيَْسْياخ ٍشمثح اىسشعح اىالتعذيح عيً ٍسىس اىرَاثو 

اىألفقً ىيساويح ومزىل تشسٌ خشائظ مىّرىسيح ىذاىح اىسشياُ اىالتعذيح تاألضافح اىً ذىضير خصائص 

اّرقاه اىسشاسج ٍِ خاله اىعشض اىثياًّ ىذسخح اىسشاسج اىالتعذيح عيً طىه اىداّة اىَسخِ ىيساويح 

ومزىل عشض مو ٍِ عذد ّىسيد اىَسيً واىَرىسظ عيً هزا اىداّة وايضا سسٌ خشائظ مىّرىسيح 

. ىذسخح اىسشاسج اىالتعذيح

 

واسرخذٍد اىْرائح اىرً ذٌ اىسصىه عييها فً عَو عالقاخ اسذثاط ٍفيذج ىعذد ّىسيد اىَرىسظ ىيرسييو 

مَا قىسّد اىْرائح ٍع اىْرائح اىعَييح . اىَسرقش واىعاتش تذالىح عذد سييً و اىْسثح و صاويح اىَيو ىيساويح

 .  واىْظشيح اىَرازح ٍِ األتساز اىَْشىسج وىىزظ وخىد ذىافق تها


