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       120 تعداد صفحه:            7/4/1388: تاريخ فارغ التحصیلی             فنی و مهندسی دانشکده:

   ، ظرفيت كليگرايي به جوابهم ،اكسرژي، شبكه گرمايي ،بهبودگر-پيشگو ،ترموسيفون کلید واژه:

 چکیده:

هكاي و ماندگار ترموسيفون با جريان دوفازي به كمك  تركيبكي از مكد در كار حاضر، پاسخ گذرا 

 .هاي با طو  بلند استفاده شكدشبكه گرمايي و ظرفيت كلي مطالعه و از آن براي تحليل ترموسيفون

هكاي بهبكودگر جديكد حكل و بكا روش-معادالت ديفرانسيلي حاكم بر مسأله با روش زماني پيشگو

هاي  گذرا و ماندگار بكا براي ارزيابي مد  رياضي پيشنهادي جوابمرسوم مقايسه شدند. همچنين 

اي حكاكي از تطكابخ بكوب بكين نتايج چنين مقايسكه نتايج تجربي و تئوري ديگران مقايسه شدند.

هاي مختلف ترموسيفون و نيز شرايط محيطكي و ميكزان در اين كار تغييرات اندازه قسمت آنهاست.

از جمله نتايج مهم اين قسمت اين است كه افزايش طو   است. گرماي ورودي و غيره بررسي شده

تبخيركننده تاثيري در دماي بخار بعد از حالكت گكذرا نكدارد ولكي سكبش كندشكدن پاسكخ زمكاني 

براي تحليل چربه ترمودينكاميكي سكيا   تركيبي مد نامه از نتايج شود. در اين پايانترموسيفون مي

آنتروپي استفاده شده است. نتايج اين چربكه حكاكي از ايكن -اعامل ترموسيفون بر روي نمودار دم

است كه مايع چگالش يافته در چگالنده بايد به صورت مايع متكراكم باشكد. سكيالي ككه در درجكه 

كند داراي دبي جرمي بيشتري است. تحليل اكسكرژي حرارت كاري نزدي  به دماي بحراني كار مي

افكت اگسكرژي در  شكدت هكا بيشكترينه براي همه سيا هاي مختلف ترموسيفون نشان داد كالمان

هكاي و در سكيا  يابكدو با افزايش ضريش انتقا  گرماي محيط، ككاهش مكي افتدچگالنده اتفاق مي

اي كه شيش بط بخار اشباع با كاهش آنتروپي همراه اسكت، حتمكان ناحيكه بخكار بش  براي ناحيه

     فوق گرم در چگالنده وجود دارد. 
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 مقدمه-1-1 

هكاي به تبع آن باال رفتن مصرف انرژي از يك  سكو و ككاهش منكابع انكرژييت و رشد جمع       

تمدن بشري را با بحران جكدي انكرژي مواجكه نمكوده  ،ها از سوي ديگرافزايش قيمت آنو فسيلي 

هكا روش ايكن هاي زيادي براي حل اين بحران ارائكه شكده اسكت. يككي ازبه حا  راهكار تا .است

هكاي لولكه در ايكن ميكان ها بهينه شده اسكت.هايي است كه مصرف انرژي در آناستفاده از دستگاه

و  ييهكاي گرمكاهاي مهكم لولكهاز مشخصه يكيكنند. مي    ها جلش توجه گرمايي و ترموسيفون

ي هكا توانكائي اسكتفادهانتقا  گرماي زياد با افت دماي ناچيز در آنهاسكت. آنيت قابل هافونترموسي

گرمكايي و هاي پكا  از قبيكل بورشكيدي، زمكينآسان از منابع انرژي آنتالپي پايين را دارند. انرژي

  شوند. ي منابع انرژي آنتالپي پايين محسوب ميهمچنين منابع انرژي هدر رونده در زمره

ارزش  يار مهكم و بكابسك ييله بازيافت گرماي هدر رفته نه تنها به داليل اقتصاديره انرژي به وسذب

يكز در ي نن عامل بود نقش بسزايييز بواهد شد كه ابوده بلكه باعث كاهش عمده مصرف انرژي ن

ي و اي هسكتهي، راكتورهكايكنيزات الكتروتجه ،بواهد داشت. عالوه بر اين 2coيد گاز كاهش تول

تكا  برندبهره ميها  يفوناز ترموس ي دارندكار درجه حرارت مشخصياز به ي كه نيزاتيز ساير تجهن

د . در نيزات را فراهم سكازمن كاركرد تجهييه ايگر حاشيط دبا استهال  انرژي و انتقا  گرما به مح

ي ي دهد كه اگر قبل از طراحي از بود نشان مييفون رفتار گذراي، ترموس  بار وروديحالت تحر

ي بكه يش رسكاني اشتباه موجبات آسي نشود ، ممكن است با طراحيقان مطالعه و بررسيفون دقترموس

 يد گرما را فراهم سازد.هاي تولدستگاه

 

 

 آن طرز کارو  یيلولۀ گرما -1-2

   يم كرد كه شاملي تقسي را به سه قسمت اساسي  لوله گرمايتوان طو  يم (1-1)بخ شكل مطا   

يا  گرم در تماس با دريافت شده از س يشود. گرمايي  و چگالنده ماباتيير كننده ، آدتبخ يقسمتها



يا  عامكل دابكل لولكه شكده و ر سير كننده ، سبش تبخيي در قسمت تبخيي لولۀ گرماپوسته بارج

يل ابكتالف لوله حركت كرده و سپس به دل ييله به قسمت مركزير شده از دابل فتيا  عامل تبخس

گكر يد يباشد حركت ككرده و در انتهكايآن كه سردتر م يفشار موجود در دابل لوله به سمت باال

ي لوله در بخكش دهد كه در پوسته بارجيي ميا  سردا به سبود ر يي در چگالنده، گرماعنيلوله 

يجكه يكرون از لولكه ، سكبش سكرد شكدن و در نتبكه ب يانتقال يگرما .چگالنده با آن در تماس است

شود .سيا  عامل تقطير شده توسط فتيله جذب و به واسطه باصيت يم يا  عامل يده شدن سچگال

تر از چگالنده باشد(، به قسمت اي جاذبه)به شرطي كه تبخير كننده در ارتفاع پايينهمويينگي و نيرو

 شود.يمتكرار  داپايين لوله گرمايي منتقل شده و چربه مجد

دار قرار داد ؛ به نحوي ككه يشي اين است كه آن را به صورت شيگرما يهانه براي لولهين گزيبهتر

يشكه ين و چگالنده در قسمت باال قرار داشته باشكد . عكالوه بكر ايكن همير كننده در قسمت پايتبخ

اي در ها را بكه صكورت دسكتهدهند كه آنيي را مورد استفاده قرار مهاي گرمايمجموعه اي از لوله

ي سطح انتقا  گرماي يهالوله يعالوه بر نگهدار 1ين با استفاده از صفحات گستردهآورند . همچنيم

ي از عبكور يهكاي و ابتالط جريكانجاد آشفتگيا اكند. در كنار اين موارد بييدا مپ يشيز افزاگرما ن

يار فشرده با بكازده ي بسهاي حرارتبانواده مبد هاي گرمايي در، اين نوع لولهييهاي گرماروي لوله

 يرند.گيباال قرار م

گرمكاي  ي بود و جكذبقرار دارد با تبخير و چگالش پيوسته ي گرماييهسيا  عاملي كه درون لول

      شود. در نهان تبخير از چشمه گرم، موجش انتقا  گرما از سمت تبخير كننده به قسمت چگالنده مي

 نشان داده شده است. هاي مختلفي دمايي مناسش براي سيا محدوده 1-1جدو  

 

 رموسيفونهاي مورد استفاده در توده كاري مفيد سيا دماي ذوب و جوش و محد-1-1جدو  

Useful Range (k) Boiling Point 

(k) At 1 atm 

Melting Point 

(k) At 1 atm 

Working 

Fluid 

2-4 4.21 1.0 Helium 

                                                 
Fin-1  



14-31 

27-37 

70-103 

84-116 

73-119 

91-150 

116-160 

150-240 

193-297 

213-373 

233-360 

233-393 

253-393 

263-373 

273-393 

283-403 

283-403 

273-403 

273-423 

303-473 

328-473 

273-498 

408-478 

423-668 

523-923 

530-947 

723-1173 

800-1275 

773-1273 

873-1473 

1273-2073 

1400-2100 

1670-2200 

2000-3000 

2073-2573 

25.31 

27.09 

77.35 

87.29 

90.18 

111.4 

119.7 

184.6 

232.2 

239.9 

282.0 

296.8 

309.2 

320.8 

329.4 

337.8 

349.1 

351.5 

341.5 

373.1 

383.1 

433.1 

490.0 

527.0 

630.1 

717.8 

943.0 

959.2 

103.2 

1151.0 

1615.0 

1762.0 

2013.0 

2553.0 

2485.0 

13.8 

24.4 

63.1 

83.9 

54.7 

90.6 

115.8 

89.9 

113.1 

195.5 

138.1 

162.1 

143.1 

236.5 

180 

175.1 

223.1 

158.7 

182.5 

273.1 

178.1 

203.1 

353.4 

285.1 

234.2 

385.9 

301.6 

312.7 

336.4 

371.0 

453.7 

1112 

600.6 

429.7 

1234 

Hydrogen 

Neon 

Nitrogen 

Argon 

Oxygen 

Methane 

Krypton 

Ethane 

Freon22 

Ammonia 

Freon21 

Freon11 

Pentane 

Freon113 

Acetone 

Methanol 

Flutec PP2 

Ethanol 

Heptane 

Water 

Toluene 

Flutec PP9 

Naphthalene 

Dowtherm 

Mercury 

Sulphur 

Cesium 

Rubidium 

Potassium 

Sodium 

Lithium 

Calcium 

Lead 

Indium 

Silver 

 

 



 
 يل شده است.ي  و چگالنده تشكاباتيير كننده ، آداز سه بخش تبخ كه ييي  لولۀ گرما -1-1شكل 

 هاي گرمايیهاي لولهتقسیم بندي -1-3

-مكي هكاي گرمكاييلولهمتداو  هاي توضيحات داده شده در بخش قبلي، مربوط به يكي از مد    

ايي و لولكه هكاي گرمك انكواع ت مختصكر بكه تقسكيم بنكديبينيم كه به صوردر ادامه الزم مي .باشد

شكاره ا دماي ككاركرد و غيكره و نيز و اهدف كاربرد بر اساس طرح و شكل سابتمان هاترموسيفون

 .[7]كنيم

 :طرح و شکل ساختمان بر اساس هاتقسیم بندي لوله هاي گرمايی و ترموسیفون 1-3-1

 2با چرخه جريان دو فازي الف: ترموسیفون

ه ككه در گونك. همكاندو فازي استبا چربه جريان  هاي گرمايي ترموسيفونترين طرح لولهساده   

ورت عمل برگشت مايع به تبخير كننده توسط نيروي جاذبه صك نشان داده شده است (2-1)شكل 

ده ننكر از تبخير در واقع اين نوع لوله گرمايي فاقد فيتيله است و قسمت چگالنده بايد باالت گيرد.مي

   ي اين نوع از لوله گرمايي بواهيم پردابت. نامه به مطالعهدر اين پايانقرارگيرد. 

                                                 
Two phase Thermosyphon-2  



 

 نمايی از يک ترموسیفون دوفازي -2-1شکل 
 ب: لوله گرمايی حلقوي

و بدين صورت سطح  باشدميسطح مقطع لوله به شكل حلقوي  در اين نوع لوله گرمايي،   

لي و دابل لوله بارجي افزايش يافته است. بنابراين بدون مربوطه به فيتيله در بارج لوله داب

دو طرح مختلف از اين لوله  (3-1)يابد.شكلافزايش قطر عمال  ظرفيت لوله گرمايي افزايش مي

 دهد.  گرمايي را نشان مي

 ج: لوله گرمايی تخت

مقطع  نشان داده شده است داراي سطح (4-1)اين نوع لوله گرمايي همانطور كه در شكل     

شود. اين نوع لوله گرمايي در طرح با فيتيله و بدون فيتيله طراحي مي دو مستطيل شكل است ودر



شود( اي روي سطح لوله گرمايي نصش ميبن  كردن قطعات الكترونيكي)كه به صورت آرايه

 باشد.  بسيار موثر مي

 

 

  

 حلقوي گرمايي رح مختلف از لولهطدو -3-1شكل

 

 

 ار ي  لوله گرمايي تخت طرحي -4-1شكل



 

 

 د: لوله گرمايی چرخشی

طكوري ككه از نيكروي شود بكهاي و ديسكي سابته ميدو طرح استوانه اين نوع لوله گرمايي در     

شود كه در گريز مركز به عنوان نيروي رانش و از نوارهاي فلزي به عنوان مسير برگشت استفاده مي

لوله هاي گرمايي رايج( از اين نوارهاي فلزي صرف نظكر  رد بربي موارد)مشابه حالت ترموسيفون

هكاي موتور هاي چربشي،شفتاي جهت بن  كردن آرماتورشود. لوله گرمايي با طرح استوانهمي

شود. از طرح ديسكي جهت بن  كردن اجزا تكوربين و نيكز مكواردي الكتريكي و غيره استفاده مي

طرحي از لولكه گرمكايي چربشكي را  (5-1)شود. شكلچون بن  كردن ترمز اتومبيل استفاده مي

 دهد.  نشان مي

 



 
 چربشينمايي از ي  لوله گرمايي  -5-1شكل 

 
 لبه برجسته نمايي از ي  لوله گرمايي -6-1شكل 

 برجسته لبه لوله گرمايی: ه



 ها به دليليزات مافوق صوت و فضا پيماهجهت بن  كردن با  و پوسته بارجي موتور در تج     

گرما در قسمت  شود. در اين نوع لوله گرمايي،شكل باص آنها از اين نوع لوله گرمايي استفاده مي

ايكن گرمكا بكه كمك  تكابش  تبخير كننده جذب شده وپس از رسيدن بخار بكه قسكمت چگالنكده،

گرمكايي بكاال مكورد  شكارهكايي بكا شود اين نوع لوله گرمايي معموال در حالتمي  وجابجايي دفع 

 نشان داده شده است. طرحي از آن (6-1)گيرد و در شكل اده قرار مياستف

 

 و: لوله گرمايی گازبار شده:

   هاي گرمايي گازبار شده هستند. ايكن نكوع  لوله ،هاي گرمايي با هدايت متغييريكي از انواع لوله     

مقكداري گكاز غيكر قابكل ، با اين تفاوت ككه باشندميهاي گرمايي رايج هاي گرمايي مشابه لولهلوله

دو طرح مختلف مختلف از اين  (7-1)چگالش نيز عالوه بر سيا  عامل در لوله وجود دارد. .شكل

هكا هاي گرمايي اين گاززمان با حركت بخار دردابل اين نوع لولهدهد. هملوله گرمايي را نشان مي

ها غير از آنجايي كه اين گازشوند وشوند در آن قسمت انباشته مينيز به سمت چگالنده جاروب مي

شوند. در حالتي كه بار گرمايي قابل چگالش هستند ليكن باعث از كار افتادن قسمتي از چگالنده مي

هاي انباشته شكده در انتهكاي لولكه يابدو بنابراين گازيابد)حالت الف( دما و فشار كاهش ميكاهش 

د وبكدين صكورت باعكث ككم شكدن قابليكت سازشوند و قسمتي از لوله را غير فعا  ميمنبسط مي

رساند. و بالعكس در حالتي شود كه در عمل اين كار تمايل به تغيير دما را به حداقل ميرسانايي مي

هكاي مكذكور و ككاهش يابد)حالت ب(  قابليت رسانايي به علت تراكم گكازكه بار گرمايي افزايش 

دهكد. ا اين امر تمايل به تغيير دما را كاهش ميشود. و نهايتطو  غير فعا  قسمت چگالنده، زياد مي

هاي هم دمكا مكورد اسكتفاده هاي گرمايي جهت بن  كردن وسايل الكترونيكي وكورهاين نوع لوله

 گيرند.قرار مي

 



 
 باشد. وله گرمايي گازبار شده كه قسمتي از كندانسور فعا  ميل -الف-1-7

 

 
 اشد. بدانسور فعا  ميكن كللوله گرمايي گازبار شده كه  -ب-1-7

 

 لوله گرمايی تک شیاره -ز

پيشنهاد شد. در اين طرح پيشنهادي از ي  لوله با سطح  3هاي گرمايي توسط گرومناين نوع لوله  

 (1-8)سازد، استفاده شده اسكت. در شككلكه فضاي بخار و مايع را جدا مي 4 شده مقطع اكسترود

شكود و مسكير . حكرارت در قسكمت فوقكاني گرفتكه مكياين نوع لوله گرمايي نشان داده شده است

-گيرد. اين امر باعث ميار گرمايي ورودي يا بروجي قرار نميبگونه برگشت مايع در معرض هيچ

شود كه تشكيل حباب و پيرو آن محدوديت جوشش كاهش يابد. عمل بر گشكت مكايع بكه تبخيكر 

                                                 
Grumman-3  

4Extruded-  



-هاي فضكايي مكيمايي اكثرا داراي كاربردهاي گرگونه لوله اينگيرد. كننده توسط فتيله صورت مي

 باشند.

 

 تقسیم بندي بر اساس دماي کارکرد:  -1-3-2

 5(CHPالف:لوله گرمايی سرمازا)

 محدودههاي مناسش در اين كلوين است. سيا   200-0دمايي اين نوع لوله گرمايي بين محدوده 

 عبارتند از هليوم، آرگون، نيتروژن، اكسيژن و غيره.

شده  باشد، باعثها كه گرماي نهان كم، لزجت باال و كشش سطحي پايين ميسيا  ويژگي اين

اي يشتر دارايي بهاي گرمهاي گرمايي داراي ظرفيت پايين باشند. اين نوع لولهاست كه اين نوع لوله

 باشند.هاي پزشكي ميكاربرد

 :6(LHPب: لوله گرمايی دما پايین)

مناسش در اين رنج عبارتند از  هايكلوين است. سيا   550-200دمايي اين نوع لوله گرمايي بين 

آب داراي  هكاي مكذكورفريون، آمونيوم، الكل، اكتان، آب و بسياري از تركيبات آلي. از بين سكيا  

عامكل  هاي منحصر به فردي است به طوري كه در بسياري از موارد به عنوان بهتكرين سكيا ويژگي

 رمازا هستندهاي گرمايي داراي ظرفيتي بيشتر از نوع سن نوع لولهگيرد. ايمورد استفاده قرار مي

                                                 
Cryogenic Heat Pipe-5  

temperature Heat Pipe -Low-6  



 

 لوله گرمايي ت  شياره -8-1شكل

 :7(MHPج:لوله گرمايی دما متوسط )

هكاي كلوين است. در اين محدوده سيا   700-500دمايي اين نوع لوله گرمايي بين محدوده      

وجكود دارنكد.  8تركيبكاتي مثكل دوتريكوم عاملي همچون سولفور، جيوه، فلزات قليايي و همچنكين

 هاي گرمايي از دو حالت قبل بيشتر است.ظرفيت گرمايي اين نوع لوله

                                                 
temperature Heat Pipe-Medium-7  

Dowtherm-8  



 :9(HHPد: لوله گرمايی دما باال )

تفاده در اين هاي مورد اسكنند. سيا كلوين كار مي 700اين نوع لوله گرمايي باالتر ازدرجه حرارت 

فيت ت مذاب. ظرم، پتاسيم، ليتيم، سرب، قلع، نقره و ديگر فلزاهاي گرمايي عبارتند از سدينوع لوله

/2اين نوع لوله گرمايي بين) mkw )10-20 ر اين محدوده ليتيم است.دباشد و بهترين سيا  مي 

 

 :10(HHPHلوله گرمايی دما باال با سیال عامل درجه ذوب باال )ه : 

هاي گرمايي لهكلوين است. اين گونه لو 1300يي باال تر از هاي گرمادماي كاركرد اين گونه لوله

-ر ميه قراهاي كنتر  بنثي( مورد استفادعموما در ي  اتمسفر كنتر  شده)بال ويا اتمسفر گاز

 يابد.يميش افزا انگيرند. در مجموع عمر كوتاهي دارند زيرا در دماي باال پديده بوردگي  شديد

 

 کیب سیال عاملبندي بر اساس ترتقسیم-1-3-3

ي توان بر اساس تركيش سيا  عامكل بكه صكورت تك  جزئكي، چنكدجزئهاي گرمايي را ميلوله    

 شوند.وگازبارشده تقسيم كرد كه در زير توضيح داده مي

 تک جزئی-الف

 هاينوع لوله هاي از اينشود و در اكثر كاربردر اين حالت سيا  عامل از ي  نوع ماد انتخاب مي   

 شود.استفاده مي گرمايي

 چند جزئی -ب

ها وجود مناطخ متفاوت دمايي مورد نياز است. در اين حالت بكراي حصكو  در بعضي از كاربرد    

توان از چند سيا  عامل با نقطه جوش متفاوت استفاده كرد. عملككرد ايكن گونكه چنين شرايطي مي

ها از حد بحراني هر ي  از سيا  هاي گرمايي بدين صورت است كه با باال رفتن درجه حرارتلوله

كند.بنابراين با توجه به دماي كاركرد لوله گرمايي و نقاط به صورت گاز غير قابل چگالش عمل مي

                                                 
temperature Heat Pipe-High-9  

melting material-emperature Heat Pipe of Hight-High-10  



جوش مربوط به هر سيا  مناطخ دمايي متفاوتي را شاهد بواهيم بود. در واقع نحوه عملكرد بكراي 

 د بود. هر سيا  مشابه لوله گرمايي  از نوع گاز بار شده بواه

 گاز بار شده-ج

توان از ي  گاز غير قابل چگالش همراه با ي  ها نظير تنظيم و كنتر  دما ميدر بعضي از كاربرد    

 سيا  عامل استفاده كرد. 

 

 تقسیم بندي لوله هاي گرمايی بر اساس اهداف کاربرد: -1-3-4

 الف: انتقال گرما

و به علت آنكه با ابتالف دماي كم قادرنكد مقكدار  هاي گرمايي هادي بسيار بوبي هستندلوله      

هكا قكرار داد. بكه طكور مثكا  توان در رديف سوپر هاديزيادي گرما را منتقل كند. اين وسيله را مي

كلوين الزم است تا مقدار ي  كيلو وات گرما را از ي  ميله مسكي بكه  900ابتالف دمايي حدود 

توانكد در حالي كه ي  لوله گرمايي با سايز يكسكان مكيميليمتر و طو  ي  متر عبور كند  30قطر 

دهكد ككه لولكه كلوين منتقل كند. اين نشكان مكي 10مين مقدار گرما را با ابتالف دمايي كمتر از ه

برابر بزرگتر از ي  ميله مسكي بكا همكان سكايز  90تواند داراي قابليت هدايتي حرارتي گرمايي مي

 سد كه اين وسيله در انتقا  گرما ي  وسيله كارآمد باشد.رداشته باشد. بنابر اين به نظر مي

 

 ب: تبديل جريان گرمايی

توانند با شارگرمايي متفاوت بين دو منبع گرم و سرد قرار گيرد. بدين معني كه هاي گرمايي ميلوله

قادر است از ي  سطح كوچ  شار گرمايي بااليي را دريافت و با شار گرمايي كمتكر در مسكاحتي 

بكه طكور مثكا  در سكا   هم برسد. 15تواند تا ر منتقل كند.اين نسبت تبديل شار گرمايي ميبزرگت

هكاي حرارتكي در چهكل وپكنج شككل و واحد از اين گونه لوله 1200000در ژاپن حدود  1978

 ابته و روانه بازار شد.سكاربرد 



 ج:کنترل دما 

ده دماي مشخص عليكرغم وجكود هاي لوله گرمايي در ي  محدودر اغلش موارد، نگهداري قسمت

تكوان بكا باشد. در چنكين حكالتي مكيتغييرات در شرايط چشمه و محيط جاذب گرما مورد نظر مي

اسكتفاده از  هاي كنتكر ، روشاز ميان روشهاي مختلف لوله گرمايي را كنتر  كرد.استفاده از روش

 تر است.هاي غير قابل چگالش از بقيه مناسشگاز

 

 نبع گرم و سردد:جدا سازي م 

در مواردي شرايط كاركرد طوري است كه منبع گرم وسرد بايد از هم جدا شوند در چنكين حكالتي 

هاي گرمايي استفاده كرد. از اين مشخصه بيشكتر در صكنايع الكترونيك  بكه منظكور توان از لولهمي

 شود.زدودن گرما از ي  وسيله الكترونيكي استفاده مي

 

 هاي گرمايیهاي لولهکاربرد -1-4

گيرند كه به چند نمونه از آنها اشاره شده در صنايع مختلفي مورد استفاده قرار مي هاي گرماييلوله

 است: 

 

 صنايع فضايی  -الف

وزنكي باعكث شكده اسكت ككه ايكن وسكيله در هايي چون، وزن كم و كار در شرايط بيمشخصه   

وه بر بن  ككردن قطعكات الكترونيككي در تجهيزات فضايي كاربرد زيادي پيدا كند. اين وسيله عال

گيرد. اسكتفاده سابتمان ماهواره نيز مورد استفاده قرار مي دماي داشتنها در جهت ثابت نگهماهواره

بطور گسترده شروع شد و در همان سا  عملككرد  1974از لوله گرمايي در صنايع فضايي از سا  

از لوله گرمايي ت  شياره به طو  شش فوت و  اين وسيله بر روي شش سفينه آزمايش شد. استفاده

و استفاده از ايكن وسكيله در شكاتل  1983ور در سا  تبه عنوان ي  راديا 21با سيا  عامل فريون 



هاي لوله گرمايي در صنعت هوا و فضكا هاي موفخ ديگر از كاربردنمونه 1992ديسكاوري در سا  

 باشد.مي

 بازياب انرژي گرمايی-ب

-رسد. پارامترهاي بازياب انرژي در صنعت ضروري به نظر ميت انرژي، طرح واحدبا افزايش قيم

هايي چون ارزان بودن، سابت آسان وظرفيت باالي انتقا  گرما باعث شده كه در سابت اين گونه 

 هاي گرمايي استفاده شود. هاي بازياب از لولهواحد

   مكايع -مكايع و مكايع-گاز، گاز-سته كلي، گازتوان به سه داين گونه بازياب انرژي گرمايي را مي   

-هاي گرمايي پرهگاز كاربرد بيشتري دارد و شامل ي  گروه از لوله-هاي گازبندي كرد. واحدتقسيم

-كنند و به طور عمده به سه دسته تقسيم مكيدار بارجي است كه حرارت تلف شده را بازياب مي

 شوند.

 هاي گرمايي دما پايين(ع )لولههاي تهويه مطبوبازياب گرما در سيستم -

 هاي گرمايي دما متوسط(بازياب گرما جهت گرم كردن محيط و فضاي دابلي )لوله -

 هاي گرمايي دما باال(هاي هواي احتراق)لولهكنبازياب گرما در پيش گرم -

  هاي گوناگون طراحي و سابته شده كه اكثر آنهكااندازههاي تجاري زيادي در در حا  حاضر واحد

 اند.گاز هستند و به صورت فشرده سابته شده-هاي گازواحد

 هاي خورشیدياستفاده در سیستم -ج

هاي بورشيدي به دو طرح تهيه آب گرم بهداشتي در سيستم هاي گرماييدر مورداستفاده از لوله   

 توان اشاره كرد.و توليد نم  از آب دريا مي

-ي اشاره كرد. نمونهيفونيدي از نوع ترموسي بورشهارمكنتوان به آبگياز موارد كاربرد ديگر م   

يسكتم آبگكرمكن نشان داده شده است . مهمترين قسمت هر س (9-1)ي از اين آبگرمكن در شكل ا

يدي و تبكديل آن بكه يفه جذب انكرژي بورشكيدي عبارتست از آرايه كلكتورهاي آن كه وظبورش



يا  عامل )آب ، مايع ضد يخ يا هوا( كه از دريافت شده از طريخ س ياگرما را به عهده دارند . گرم

 شود.يكند جذب ميدابل كلكتور عبور م

شكود ييم با عبور از كلكتور گكرم مي يا بطور مستقيدي، آب مصرفيستمهاي آبگرمكن بورشدر س

ي ككه بكود در يك    مبكد  حرارتيم و توسط يكير مستقيم( يا اينكه غيستمهاي گردش مستق)س

يم يكر مسكتقيستم گردش غيرد)سگييا  دابل كلكتور گرم شده است ، گرما مچربه بسته توسط س

شود يا اينكه بصورت اجبكاري ييو( جابجا مير فعا  يا پسي )غيعيز يا به صورت طبيا  عامل ن(. س

يفون بوجكود يا  عامل بر اثر پديكده ترموسكي سيعيو ( . گردش طبيد )فعا  يا اكتآيبه گردش در م

 شود.ييا  از ي  پمپ استفاده ميكه براي گردش اجباري اين سآيد در حاليم

 

 
 ين آبگكرمتكأم يي و نصش شده در بكام سكابتمان بكرايفونيدي از نوع ترموسبورشآبگرمكن  -9-1شكل               

 يمصرف



هاي گرمكايي اسكتفاده ككرد. توان از لولههمانگونه كه گفته شد جهت توليد نم  از آب دريا نيز مي

دهند. در ايكن بدين صورت كه لوله گرمايي را در دابل كانون ي  دنبا  كننده بورشيدي قرار مي

 شود.باعث جوشيدن آب و توليد نم  مي شود وتوليد مي يحالت شار گرمايي زياد

 خنک کردن وسايل الکترونیکی و الکتريکی-د

كه گرم شدن زيكاد را در پكي  وسايل الكترونيكيدر  كوچ  سازي اجزا در مورد با افزايش تقاضا  

از آنجكا ككه اعتبكار  ي با سايز كوچ  شده است.هاي دفع گرماسيستمي افزايش تقاضاباعث  دارد،

ه حرارت كاركرد اسكت، بنكابراين در جهكت وسايل الكترونيكي به حساس بودن آنها نسبت به درج

-ده است و همچنان ادامكه مكيشهاي بزرگي برداشته هاي گرمايي گامبهبود دفع گرما به كم  لوله

هكا، هاي گرمايي در وسايل الكترونيكي استفاده از بن  كردن ترانزيستوريابد. از جمله كاربرد لوله

د. در تجهيزات بكزر  كوچك  سكازي چنكدان اهميكت توان نام برها و غيره ميديودها، نيمه هادي

هاي گرمايي به مظور افكزايش بكازده وككارايي در درجكه ها كاربرد لولهندارد و در اين گونه سيستم

 شود.حرارت پايين توجه مي

 ها تعادل و پايداري انجماد اليه -ه

ها سبش واقع در زير سازههاي يخ زده اليه يهاي رو به باالفشار هاي حاصل از يخ زدگي وتر    

هاي گرمايي به عنوان يكسو كننكده گرمكايي در گردد. با استفاده از لولهها مياز هم گسيختگي سازه

توان تا اعماق بكا  انجمكاد ايجكاد ر صورتي كه دماي محيط از پايه لوله كمتر باشد، ميدزمستان 

بل آنها توان غلبه بر نيروي ثقلي را بكراي ها به علت اينكه فشار مويين دانمود.در تابستان اين لوله

رانش سيا  عامل به سمت باال ندارد، غير فعا  بوده و اليه هاي يكخ زده فقكط در نزديككي سكطح 

 كند. دوب بواهند شد.بنابراين جابجايي با  كم شده و سازه نشست نمي

 هاي پزشکیکاربرد -و



در  هاي گرماييدي براي رشد دارد،استفاه از لولههايي كه پتانسيل زياترين كاربرديكي از جديد     

هاي گرمايي هاي بدن از لولهرابطه بافيزيولوژي بدن است. به طور مثا  امروزه جهت تخريش تومور

 شود. سرمازا استفاده مي

توان به تهيه لباس مخصوص براي بيماراني كه سيستم تنظيم دمكاي از ديگر موارد كاربردي مي      

 رسد.دچار مشكل شده است اشاره كرد. اين نوع لباس به علت وزن كم مناسش به نظر مي بدن آنها

 هاي زمین گرمايیکاربرد -ز

اي در اسكتفاده از منكابع انكرژي ها از جايگاه ويژهيفوني و ترموسدر حا  حاضر لوله هاي گرماي    

ي يكرات جكوي و بيي از تغيين گرمكاع زمير ناپذيري منابي بربوردارند . مخصوصان تأثين گرمايزم

توانكد يي مين گرمكايين را به اين باور رسكانده اسكت ككه انكرژي زمبطر بدون اين انرژي محقق

ي از يك ي باال مانند مدارس باشند.ي با ضريش ايمني در اماكنيلي براي سوبتهاي فسجايگزين مناسب

ها و معابر پرتردد سنگفرش شده در برابر برف يفون محافظت جادهي ترموسيين گرماهاي زماستفاده

 هاستي از بارش برف و باران روي آني ناشين لغزندگي و همچنگرفتگ

 لوازم خانگی -ح .

يكز ايفكاي ي نيفون در لكوازم بكانگبه عنوان نمونه ترموس ،يفون زياد استتنوع استفاده از ترموس   

اشكاره ككرد ككه بكا ( 11-1)توان به دستگاه قهوه سازي مطكابخ ييان مدر اين م ،ش نموده استنق

ي گذشكته و ي مخزن آب با فشكار از صكافينبا گرم كردن قسمت پاي كند.يي كار ميفونپديده ترموس

ي مخكزن بكه جهكت االييجه ادامۀ گكرم ككردن، از لولكۀ بكيرد و سپس در نتگيپودر قهوه را در بر م

 .كنديين دستگاه كه از انرژي برق استفاده نم. اي شوديرون هدايت ماستفاده به ب

 



 
 كند.ساز كه با پديده ترموسيفوني كار ميدستگاه قهوه -10-1شكل 

 هاي انتقال آبسیستم -ط

گردد . بشر از زمانهاي قكديم يش بر يفون شايد به چند هزار سا  پي از ترموسقدمت استفاده عمل   

در ايكن رابطكه . آشنا بوده و آنها را بكار بسته اسكت ،اندي داشتهيفوني كه عملكرد ترموسيزاتبا تجه

-يهاي به جا مانده از روميي اشاره كرد كه در آثار نقاشيفوني ترموسهاي آبرسانيستمتوان به سيم

يفون در شكل سادۀ بود براي انتقا  بدين گونه كه ترموس. شوديح مشاهده مييالد مسهاي قبل از م

ي در ارتفاع باالتر از سطح به مخازن ين (،بود به بودي آب گرم شده )توسط سوبت در سطح زم

كل ي ككه شكين كاربرد بكا صكورتيز همشد . امروزه نيي استفاده ميشتر در موارد استحمامين و بزم

شود . در يي استفاده مي به طبقات واحدهاي مسكوناستاندارد به بود گرفته در انتقا  آبگرم مصرف

 يفون در چربه آبگرم نشان داده شده است .نمونه اي از استفاده ترموس (10-1)شكل 



استفاده نشده  ياز به مصرف برق داردي از پمپ كه ناز آنجا كه در اين طرح براي انتقا  آبگرم مصرف

 اي بربوردار است.يت ويژهاز اهم ،است

 

 
 ين آتأم 11-1شكل 
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Abstract 
 

      In this present work, the combination of the lumped capacity and thermal network models 

were used for predicting transient and steady state behaviors of long two phase closed 

thermosyphon operation. Also an enhanced time integration scheme is used for solving the 

governing equations and compared with classic methods. The validation results showed that 

the present model can be considered as a simple and efficient tool for designing TPCTs in both 

transient and steady regimes. In this work, the variation of each section size of thermosyphon, 

ambient condition and evaporator heat rate were studied. Interesting present model result 

indicated that decrease of the evaporator length causes that the steady state situation happens at 

short time but has not any effect on vapor steady state temperature. In this work the T-S 

diagram of the thermosyphon processes was presented based on the combination model 

analyzing results. Result showed that condensation liquid in condenser must be sub cooled in 

order to obtain a stable performance. Exergy analyze is showed that condenser section has the 

high exergy destruction rate in comparison with the other TPCT system components and 

increasing the ambient heat transfer coefficient causes to decrease of the condenser and total 

exergy destruction rates. Condenser vapor in dry liquid should be slightly superheated 

depending on the friction closed in the vapor flow.               
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