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ABSTRACT 

This paper presents experimental results of forced convection heat transfer and 
pressure drop across ( 12.5 * 12.5 * 100 cm ) square packed duct. The pad made of 
forty- eight metallic wrapping coil unit with (0.98 porosity ) and (26 W/m.°C thermal 
conductivity ). The local surface duct temperature and local heat transfer coefficient 
distribution, Nusselt number, pressure drop and friction factor were measured for heat 
flux (0.56 to 2.73 kW/m2) ,Reynolds number  (40339 to 54797 ) and three boundary 
condition of heat flux imposed on duct surface . It was found that Nusselt number 
increases as Reynold number, heat flux and number of duct surface exposed to heat 
flux increases. Nusselt number in packed duct is to be ( 1.2 , 1.19 ) times higher than 
the empty ducts at heating all surface and top & bottom surface of packed duct 
respectively. Many empirical relation between Reynold number, Nusselt number and 
pressure drop obtained in this study. 
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  نتقال الحرارة وفقدان الضغط في وسط مسامي معدنيدراسة عملية أل
  حدود التسخين باختالفذو مقطع مربع  

     
  الخالصة

وفقدان الضغط خالل مجرى  ألقسريتشتمل الدراسة على النتائج العملية النتقال الحرارة بالحمل 
مكون من ثمانية وأربعون الوسط المسامي ). سم100* 12.5* 12.5(مسامي ذو مقطع مربع بأبعاد 

) درجة مئوية.م /واط 26(وحدة مكونة من أسالك معدنية ملفوفة ، معامل التوصيل الحراري لها 
رقم ،توزيع درجات الحرارة الموضعي، معامل انتقال الحرارة الموضعي ). 0.98(ومسامية الحشوة

) 2م/كيلوواط 2.73- 0.56(لمدى فيض حراري  إيجادهانسلت ، فقدان الضغط ومعامل االحتكاك تم 
 أسطحوثالث حاالت من التسخين بفيض حراري ثابت على )  54797- 40339(ورقم رينولدز 
  .المجرى المسامي
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 أسطحبينت النتائج العملية زيادة رقم نسلت مع زيادة رقم رينولدز والفيض الحراري وعدد 
مرة )  1.2، 1.19( ي يزداد المجرى المسامي المعرضة للتسخين ان رقم نسلت في المجرى المسام

فقط من  واألسفل األعلىالمجرى المسامي  والسطح  أسطحمن المجرى الفارغ عند تسخين كل  أعلى
تم أيجاد عدد من المعادالت التجريبية بين رقم رينولدز ورقم نسلت  .المجرى المسامي على التوالي 
  .   وفقدان الضغط في هذا البحث 
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