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خالصه مقاله:
در این پژوهش، اثر نسبت پرشدن (R.F) و نسبت ابعاد (R.A) ، بر عملکرد گرمایی پایدار دو ترموسیفون
دو فازی بسته با سیال عامل آب به طور تجربی بررسی شده است . در آزمایشات از دو ترموسیفون با
ابعاد هندسی متفاوت و از فلز مس استفاده شده است . در این پژوهش جهت به دست آوردن بیشترین

نرخ انتقال حرارت، تغییرات نسبت پرشدن در نسبت ابعاد ۸/۴۶ و ۹/۸ و ۱۱/۸ بررسی شد . نتایج نشان می
دهد که برای هر نسبت ابعاد، نسبت پرشدن بهینه تغییر می کند . بیشترین نرخ انتقال حرارت در نسبت
ابعاد ۸ / ۱۱، ۸ / ۹ و ۴۶ / ۸ به ترتیب در نسبت پر شدن۶۰ % ۳۰ % و ۱۵ % به دست آمد . در نهایت

تغییرات نرخ انتقال حرارت نسبت به اختالف دمای میانگین، بین تبخیرکننده و چگالنده در نسبت پر شدن
بهینه و همچنین اثر تغییرات نرخ آب خنک کننده چگالنده بر نرخ انتقال حرارت بررسی شد . نتایج به دست

آمده در مطالعات بهینه سازی و طراحی لوله ترموسیفون با سیال عامل آب و دیگر سیاالت می تواند
مورد توجه قرار بگیرد .

کلمات کلیدی:
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لینک ثابت ثبت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
https://www.civilica.com/Paper-NICEC10-NICEC10_566.html

این صفحه به معنای تاییدیه نمایه سازی مقاله در پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد. در هر لحظه به
منظور تایید اصالت این گواهی می توانید وضعیت ثبت مقاله را از طریق لینک فوق به صورت آنالین کنترل

نمایید.
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