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ABSTRACT 
This study presents experimental work to construct  a non- conventional 

thermosyphon where it is consists of three parts, which include the evaporator, 
adiabatic and condenser sections all of these parts are arranged  radially in parallel to 
construct the heat valve (HV). Heat valve used to evacuate heat from horizontal copper 
electrical heater tube by working fluid which is(distilled water, methanol, ethanol) with 
different filling ratio 66.6% and 83.3%. Working fluid evacuate heat from copper 
evaporator towards condenser where a change in phase mechanism make insure to 
increase the heat performance of HV. Thin stainless steel  mesh grid coated evaporator 
to translate heat to the working fluid at the case of high evaporation of working fluid, 
while a very thin of aluminum fins are fixed to the condenser surface to extended it and 
construct the finned heat valve(FHV) with a high level thermal performance where 
heat reject in short time and make insure to condensate the working fluid’s vapor and 
that lead to  low level of temperature in evaporator. The results refer to the high 
thermal performance of  FHV where a low temperature in evaporator with low heat 
storage because the short distance between condenser and evaporator with a high ratio 
between area of them .Result refer to the effect of working fluid type with simple 
effect in filling ratio.  
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 أفقي خالل صمام حراريطرح الحرارة من أنبوب 

 
 الخالصة

 األساسـية من خالل هذه الدراسة العملية تم بناء ثرموسايفون غير تقليدي حيث المناطق الثالث 
على التوازي وليس على التوالي كما في الثيرموسايفون مرتبه بشكل قطري ) المكثف،أديباتي، مبخر(

 أنبـوب مسخن كهربائي بهيئـة  الحرارة من  إلزالةاستخدم الصمام  .لتكوين الصمام الحراريالتقليدي 
 مختلفـة الميثانول والماء المقطر كمائع عامل وبنسب ملء ، االيثانول وباستخدام كل من  أفقينحاسي 

) النحاسـي   األنبوب(من المبخر  الحرارةالمائع العامل يعمل على نقل  إنحيث ،%)83.3،66.6%(
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والذي يضمن كفاءة حرارية عالية  للمائع العامل ألطوريالحمل ثنائي الطور نتيجة التغيير عن طريق 
كما تم استخدام شبكه معدنية في غاية الدقة ومصنعه من الفوالذ تغطـي المبخـر    .للصمام الحراري 

ـ  األداءولرفـع  ، لتوصيل الحرارة للمائع العامل في حال نسب التبخر العالي للمائع العامـل  راري الح
 ألمسـاحه لزيـادة   األلمنيوممصنعه من  رقيقة السمك للصمام الحراري تمت زعنفة المكثف بزعانف

ومن ثم تأمين طرح الحرارة بشكل سريع وضمان تكثيـف المـائع   من جهة الهواء السطحية للمكثف 
  .للمبخر أسرعالعامل لضمان تبريد 

المسافة بين المبخـر   تكون فيهاستخدام الصمام الحراري المزعنف والذي  أن إلىنتائج ال أشارت
ممـا  مساحة المكثف المزعنف اكبر بكثير من المبخر  أنكما ومتقابلة إشعاعيا   والمكثف قريبة جدا 

في درجة  خفض إلىبدوره  أدىوالذي ) ألمخزونهتقليل الحرارة (طرح الحرارة بشكل سريع  إلى أدى
فـي تغييـر نـوع     ملحوظتأثير  إلىالدراسة  أشارتكما ، ي أن أداءه الحراري عاليأ حرارة المبخر

   .لنسبة الملءبسيط مع تأثير  المائع العامل للصمام الحراري المزعنف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

