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خالصه مقاله:
در این پژوهش، اثر قطر درونی لوله و نسبت پرشدن (R.F) بر عملکرد گرمایی پایدار ترموسیفون دو فازی

بسته در گستره دمایی مختلف، با سیال عامل آب به طور تجربی بررسی شده است. در آزمایش انجام
شده از سه ترموسیفون با قطرهای ۱۴، ۲۰ و ۲۶ میلیمتر از جنس مس با نسبت پرشدن ۱۵ %، %۳۰ ، ۵۰

% و ۸۰ % استفاده شده است. گستره دمایی با توجه به شرایط استفاده از ترموسیفون جهت بازیافت
انرژی در شرایط دمایی آبگرمکن های خورشیدی تعیین شد. آزمایش در سه توان ورودی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۵۰

وات انجام شد. نتایج نشان می دهد که برای هر لوله، ، نسبت پرشدن بهینه تغییر می کند. بیشترین نرخ
انتقال حرارت در برای ترموسیفو ن های ۲۰ و ۲۶ میلیمتر در نسبت پرشدن بهینه تغییر می کند. بیشترین

نرخ انتقال حرارت در برای ترموسیفو ن های ۲۰ و ۲۶ میلیمتر درتغییرات نرخ انتقال حرارت نسبت به
اختالف دمای میانگین، بین تبخیرکننده و چگالنده در نسبت پر شدن بررسی شد. نتایج به دست آمده می

تواند در مطالعات بهینه سازی و طراحی لوله ترموسیفون مسی با سیال عامل آب مورداستفاده قرار
گیرد.

کلمات کلیدی:
ترموسیفون دو فازی بسته- نسبت پرشدن- قطر- توان ورودی- عملکرد حرارتی

لینک ثابت ثبت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
https://www.civilica.com/Paper-NICEC11-NICEC11_673.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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