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 آزمایشگاه انتقال حرارت

 شودآزمايشگاه انتقال حرارت به صورت درس يک واحدي در گروه مهندسي شيمي ارائه مي

مکانيزم هاي انتقال حرارت و مباني ترموديناميک و  يمشاهده آزمايشگاه اين از هدف و

ت آمده در قسمتي از مباحث انتقال جرم و انجام محاسبات با استفاده از اطالعات تجربي بدس

 .باشدآزمايشگاه مي

 فهرست دستگاه ها

 2 .............................................. پرانتل و نولدزیر اعداد با ناسلت عدد یتجرب رابطه یبررس دستگاه

 3 ................................................................................. اتجامد در تیهدا یبررس دستگاه

 3 .................................................................................................. مطبوع هیتهو دستگاه

 4 ...................................................................................... االتیس تیهدا یبررس دستگاه

 5 ............................................................. (یلولها دو)لوله پوسته یحرارت مبدل یسبرر دستگاه

 6 ......................................................................................... چگالش و جوشش شیآزما

 7 .................................................................................... یا صفحه یحرارت مبدل دستگاه

 7 .............................................................................................. لوله پوسته مبدل دستگاه

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 رينولدز و پرانتلاعداد ناسلت با  عدد يرابطه تجرب يدستگاه بررس

وآب سرد در لوله  یداخل لوله  گرم در بآّ در داخل هم  میباشد. شامل دو لولهمبدل حررارتی دو لوله ای 

.با  گیرندسنسور دمایی دمای نقاط مختلف جریان دو سیال گرم وسرد را اندازه می6رد .ان داخارجی جری

ید که می توان رابطه بین آتغییر دبی آب گرم وسرد ، اعداد پرانتل و رینولد و ناسلت متفاوت به دست می 

 و با روابط تجربی موجود مقایسه نمود. آنها را به دست آورد

 
 

 

 

 

 

 مدل کشور نه سازندهکارخا نام آزمایش

 - ایران پارس پیگیر بررسی رابطه ناسلت 
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 در جامدات تيهدا يدستگاه بررس

بررسی هدایت در طول استوانه های فلزی با قطر های متفاوت و جنس های متفاوت وبه دست آوردن  

 .ضریب انتقال حرات هدایتی  و رسم نمودار توزیع دما

 
 

 مدل کشور کارخانه سازنده نام آزمایش

 - ایران پارس پیگیر بررسی هدایت جامد 

 

 دستگاه تهويه مطبوع

 آشنایی دانشجویان با سیستم های تهویه مطبوع

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل کشور کارخانه سازنده نام آزمایش

 - ایران پارس پیگیر تهویه مطبوع 
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 دستگاه بررسي هدايت سياالت

از ی توان ضریب انتقال حرارت هدایتی سیاالت را به دست آورد. این دستگاه متشکل است م دستگاهبا این 

.  کندیگرما م جادیا رییبا ولتاژ قابل تغ تریه نیقرار دارد ا یبرق تریه کیکه در داخل آن  یاستوانه برنج کی

 الیرا ه دارد .س رونیبه ب چیدو پ لهیکم قرار دارد که بوس اریبا ضخامت بس یخال ترحلقهیاز ه یبه فاصله کم

 طیساکن با مح الیها بسته شده و ارتباط س چیآنگاه پ شودیدستگاه م اردمجرا و نیا قیاز طر شیمورد آزما

خارج کردن گرما از دستگاه  یبرا یآب سرد انیجر یاستوانه برنج ی. در جداره خارجگرددیخارج قطع م

 .وجود دارد رونیبه ب

ضخامت  یتیو به صورت هدا الیاستوانه شده پس از آن توسط س یوارد قسمت برنج تریحاصل از ه یگرما

 دشویخارج م ستمیتوسط آب سرد از س تایکرده ونها یحلقه را ط

 بیترت نیبه ا رندیگیحلقه را اندازه م یوخارج ینقاط شعاع داخل یحلقه دما یسنسور در دو سو دو

که با عث انتقال  ییدما انیگراد

 الیتوسط س یتیحرارت هدا

 .دیآ یبه دست م گرددیم

 مدل کشور کارخانه سازنده نام آزمایش

بررسی هدایت در 

 سیاالت 

 - ایران پارس پیگیر
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 اي()دو لولهدستگاه بررسي مبدل حرارتي پوسته لوله

 6که آب  گرم در لوله داخلی وآب سرد در لوله خارجی آن جریان دارد.یک مبدل حررارتی دو لوله ای 

دستگاه میزان انتقال حرارت و  ینبا ا نسور دمایی بر روی دستگاه دمای نقاط مختلف مبدل را نشان میدهد.س

 .و نهایتا ضریب کلی انتقال حرات محاسبه میگردد لگاریتمی،راندمان مبدلف دمای الاخت

در انتقال  کند تفاوت  بین دو جریانهمچنین چون مبدل هر دو حالت جریان همسو وناهمسو را ایجاد می

 حرارت و نمودار توزیع دما در آنها قابل بررسی است.

 
 

 

 

 مدل کشور کارخانه سازنده نام آزمایش

 - ایران پارس پیگیر ای بررسی عملکرد مبدل دو لوله
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 آزمايش جوشش و چگالش

نقددددددش بسددددددیار   (Condensation)و میعددددددان  (Boiling)جوشددددددش  هایفرآینددددددد

. بددده عندددوان نمونددده در نیروگاههدددای حرارتدددی و هسدددته ای،      دنددد مهمدددی در انتقدددال حدددرارت دار  

 در تصفیه و تبرید، این فرآیندها نقش اساسی بازی می کند.

اشدددباع بدددا سدددطج یدددک جسدددم جامدددد )معمدددوال  یدددک    زمدددانی کددده یدددک سدددیال در دمدددای 

فلدددز( بدددا دمدددای بددداالتر تمددداس برقدددرار کندددد، انتقدددال حدددرارت از سدددطج گدددرم )جامدددد( بددده محدددیط  

ام مددی شددود و تغییددر فدداز تبخیددر در قسددمتی از مددایع صددورت مددی گیددرد، کدده           سددرد )سددیال( انجدد  

میدددزان و چگدددونگی انتقدددال حدددرارت بسدددتگی بددده اخدددتالف دمدددای بدددین سدددطج گدددرم و سدددیال سدددرد 

 به این فرایند جوشش می گویند. دارد.

 هدف

 آشنایی دانشجویان با پدیده انتقال حرارت  درجوشش و چگالش

ای ی ،هسدددتهجدددایمشددداهده سددده ندددوع جوشدددش جابددده 

 وفیلمی

 محاسبه ضرایب انتقال حرارت

 ی جوششبررسی تأثیر فشار بر نحوه

مشددددداهده چگدددددالش و محاسدددددبه ضدددددریب انتقدددددال 

 حرارت در میعان فیلمی

 

 

 

 

 

 مدل کشور کارخانه سازنده نام آزمایش

 - ایران دقت آزما  جوشش و چگالش
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 دستگاه مبدل حرارتي صفحه اي

ری از مبدل جهت انتقال حرارتی با راندمان باالست که از صفحات به هم فشرده این دستگاه نیز نوع دیگ 

استفاده میکند . سیال سرویس)آب گرم(و سیال فرایند )آب سرد ( از میان این صفحات عبور کرده و انتقال 

 حرارت بین آنها صورت میگیرد.

 

 

 
 

محاسبات مبدل با داشتن دبی ها و دمای نقاط مختلف 

آورید. مبدل به دست  

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه مبدل پوسته لوله

این دستگاه نیز نوع دیگری از مبدل جهت انتقال 

یک پوسته و حرارتی با راندمان باالست که از 

استفاده میکند . سیال سرویس)آب چندپاس لوله 

در پوسته و سیال فرایند )آب سرد (در لوله گرم(

و انتقال حرارت بین آنها صورت  جریان دارد 

رد.میگی  

 

محاسبات مبدل با داشتن دبی ها و دمای نقاط 

 مختلف مبدل به دست آورید


