
 

 

 
بدعوتكم لحضور  الهندسة تتشرف كلية الدراسات العليا و كلية  

 مناقشة رسالة الماجستير 
 العنوان 

 التبرید بمرحلة واحدة  / أداء ھیدرولیكي حراري لمبادل حراري بولیمر مزدوج األنابیب لتطبیقات التسخین
 للطالب  

 أحمد محمد أحمد محمد جعفر
 المشرف
ماثیود. بوبي   

 المكان والزمان 
 مساء   9:00

  2021أبریل  19االثنین، 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YTZiMzQ3ZTItMjVkNi00OTI2LWE4N2MtM2IwNzRhMzAxNzIz%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297a92b04-4c87-4341-9b08-

d8051ef8dce2%22%2c%22Oid%22%3a%22ad62b117-c86e-47b8-b094-
10e55a7a2027%22%7d  

 الملخص 
ة  اصیل ھذه األطروحة الدراسة القائمة على النموذج التي أجریت لفهم األداء الحراري والهیدرولیكي للمبادالت الحراریة لألنابیب المزدوجتف

؛ تم أخذ كل من تكوینات التدفق العكسي والمتوازي في االعتبار في الدراسة. یوجد البروزعلى الجدار الخارجي لألنبوب البروزمع وبدون 
لي وبالتالي تمتد إلى الحلقة وفي ھذه الدراسة یُفترض أن السائل الساخن یمر عبر الحلقة. یتكون النموذج من معادالت حاكمة متعددة  الداخ

 (Fluent Module of Ansys Workbench) مثل معادالت االستمراریة ومعادالت نافییر ستوكس ومعادالت الطاقة. یتم استخدام 
في  AlSi10Mgو   ABSتم إنشاؤھا بأستخدام   تيإلجراء الدراسة القائمة على النموذج. تم اعتبار المبادل الحراري لألنابیب المزدوجة ال

  50رینولد السائل الساخن الذي یتراوح بین  عددھذه الدراسة ویستخدم الماء كسائل ساخن وبارد في ھذه الدراسة. تم إجراء دراسات على 
، مع وبدون البروز ، تتناقص    AlSi10Mgو    ABSكشف الدراسات أن فعالیة كل من المبادالت الحراریة لألنابیب المزدوجة  . ت1750و  

لألنابیب   المضاد   / الموازي  الحراري  المبادل  فعالیة  أن  الدراسات  ، كشفت  ذلك  إلى  باإلضافة  الساخن.  السائل  رینولدز  عدد  زیادة  مع 
بدون البروز عند انخفاض   AlSi10Mgھي تقریب ا نفس فعالیة المبادالت الحراریة لألنابیب المزدوجة    مع البروز  AlSi10Mgالمزدوجة  

نابیب السوائل الساخنة لعدد رینولد. من ناحیة أخرى ، في حالة السوائل عالیة الحرارة ، فإن أرقام رینولدز تكون فعالیة المبادل الحراري لأل
 ى من فعالیة المبادل الحراري لألنابیب المزدوجة بدون البروز. ذات البروز أعل AlSi10Mgالمزدوجة 

مع البروز، عند انخفاض السوائل الساخنة لعدد رینولدز ، أقل قلیال  من فعالیة المبادل   ABSفعالیة المبادل الحراري لألنابیب المزدوجة  
، مع البروز ، لعدد عالي  ABSالحراري لألنابیب المزدوجة البروز. فیما یتعلق بفعالیة المبادل بدون  ABSالحراري لألنابیب المزدوجة 

بدون البروز. فعالیة المبادل الحراري لألنابیب    ABSمن الرینولدز للسائل الساخن، فهي مماثلة لفعالیة المبادل الحراري لألنابیب المزدوجة  
الفعا  ABSالمزدوجة   تكون  الساخن  للسائل  رینولدز  انخفاض عدد  البروز ، عند  الحراري لألنابیب  مع  المبادل  فعالیة  قلیال  من  أقل  لیة 
البروز. ال تؤثر المعلمات الهندسیة للبروز مثل ا   ABSالمزدوجة   والطول والزاویة المقابلة على األداء الحراري للمبادل    الرتفاعبدون 

ذات البروز مشابهة تقریب ا لتلك الخاصة   AlSi10Mg. إن فعالیة المبادالت الحراریة لألنابیب المزدوجة  ABSالحراري لألنابیب المزدوجة  
بدون بروز عند انخفاض السوائل الساخنة بأرقام رینولد. من ناحیة أخرى ، فإن    AlSi10Mgبالمبادالت الحراریة لألنابیب المزدوجة  

أعلى من فعالیة المبادالت الحراریة لألنابیب المزدوجة    البروز فعالیتها تكونذات    AlSi10Mgتأثیر المبادالت الحراریة لألنابیب المزدوجة  
AlSi10Mg  عند ارتفاع عدد رینولدز للسائل. البروزبدون 

التي یتم تحقیقها من خالل دمج البروزیعتمد على ارتفاع البروز بینما   AlSi10Mgسین فعالیة المبادالت الحراریة لألنابیب المزدوجة  تح
ل  تكون مستقلة عن الطول والزاویة المقابلة للبروز. یزداد انخفاض الضغط الخاص بالسوائل الساخنة والباردة مع زیادة عدد رینولدز للسوائ

لجمیع المبادالت الحراریة لألنابیب المزدوجة مع وبدون البروز. انخفاض ضغط السائل الساخن في المبادالت الحراریة لألنابیب   الساخنة
مع البروز أكبر من انخفاض ضغط السائل الساخن في المبادل الحراري لألنبوب المزدوج المقابل بدون  AlSi10Mgو  ABSالمزدوجة 

السائل الساخن في جمیع المبادالت الحراریة لألنابیب المزدوجة ذات البروز على المعلمات الهندسیة مثل    البروز. یعتمد انخفاض ضغط
 االرتفاع والطول والزاویة المقابلة البروز. 

 
 .راريالبروز ، الحمل الح، تحسین نقل الحرارةالكلمات الرئیسیة: نقل الحرارة ، المعادلة التفاضلیة الجزئیة ، األنبوب المزدوج ، 
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