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 ذوالـدوامي   لألنبـوب التصميم االمثـل   إلىمن المحاوالت العملية للوصول  أنجزت العديد    
كـذلك  .  عاليـة  بكفـاءة حيث يستخدم كجهاز تبريد وتسخين ) Uniflow(الجريان باتجاه واحد 

الجريان باتجاه واحد  ذوالدوامي  األنبوبتقليل حجم  إلىعمليا للوصول  عديدةمحاوالت  أجريت
ذات  الدوامة لألنابيبأنجزت التجارب من خالل بناء جهاز متكامل   .  عاليةفصل  وذلك بطاقة

 الدراسـة المستقيمة والمنفرجة ، صمم وصنع خصيصا لهـذه  ) Uniflow(الجريان باتجاه واحد 
الدوامي بثبـوت نسـبة    األنبوبعلى  ألعمليهالتجارب  أجريت     .حيث غطى جميع التجارب 

 الداخليـة  أقطارها مستقيمةمنها  أربعة،  أنابيبلخمسة ) 20(عند) L/D(قطره إلى األنبوبطول 
)D=30,20,15and10mm (بزاويةمنفرج  أنبوب االخيرو)°= 72.1θ ( وبطول)350mm (

=°(المخروط  وزاوية 30θ ( األنابيـب مـن   أنـواع لخمسة  الطاقةفصل  أداءوبهذا تم دراسة 
  . ه واحد ذات الجريان باتجا الدوامة

 أداءعلـى  ) D=20mm,L=400mm(الـدوامي   لألنبوبواضح  تأثير ةالعمليائج تت الننبي    
لتيـار   حـرارة حيث ان اوطى درجه )dc=12mm(عند قطر الصمام المخروطي  للطاقةفصل 

درجـه   وأعلـى ) Y=0.313(عند نسبة كتلة الهواء البارد )  C ْ2.4( إلىالهواء البارد وصلت 
وهذا عند ثبوت درجـة  ) Y=0.812(عند )  C  ْ47.5(  إلىلهواء الساخن وصلت حرارة لتيار ا

  ) . C ْTi=33( حرارة الهواء الداخل عند
 كفاءةالجريان باتجاه واحد يعطي  ذوان االنبوب الدوامي  يةالعملـتائج نـين من الـبت     

ضمن المديات  اخليتناسبان طرديا مع الضغط المطلق للهواء الد أداءايزونتروبيه ومعامل 
Piabs=2-6) (  الكفاءةالدوامي متعاكس الجريان حيث وصلت  األنبوبفي  ثما يحدوهذا عكس 

 ise=24% ( ىـإل (D=20mm, L=400mm)عند ي ـدوام بوبـأن لـألفضااليزونتروبيه 
η  (د ـعن) Y=0.753  (ىـإل األداءل ـومعام )COP=0.14 (عند نفس)( Y .كذلك بينت و

 الطاقةالتثليج وكفاءة فصل  النتائج العملية ان االنبوب الدوامي ذو جريان باتجاه واحد يعطي سعة
وهذا يتطابق مع  ) Piabs=2-6 ( ل ضمن المدياتيتناسبان طرديا مع الضغط المطلق للهواء الداخ

 الىاعاله  واميلالنبوب الد ة التثليجـحيث وصلت سع الدوامي متعاكس الجريان األنبوب
)Qr=1385Watt (عند)Y=0.704 ( إلى الطاقةوكفاءة فصل)e=34 %   η ( عند
)Y=0.323.(  

The effect of changing internal tube diameter on the performance of 
uniflow vortex tube 

                                                                              
Abstract                                                                                                                      

                                 
In this present work, the optimum design and performance of the uniflow 

vortex tube used as a cooling and heating device of high efficiency is investigated 
experimentally. Great attempts to reach minimizing the uniflow vortex tube size 
with high separation energy are investigated. 
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        The experimental investigation was carried out on a vortex tube rig especially 
designed for the present study covering all tests. Experiments were carried out on 
the vortex tube by fixing (L/D) at (20) for five tubes ,four of them are straight with 
diameters (30,20,15and 10) and the last is diverge tube with angle(θ=1.72°) and 
length(350mm),the cone angle is (θ= 30°),consequently the study of the energy 
separation performance of five uniflow vortex tubes wer carried out.  
      The experimental results shows that the pronounced influence of the uniflow 
vortex tube (D=20mm, L=400mm) on the energy separation performance at cone 
valve diameter (dc=12mm), i.e the highest temperature of the hot air stream and 
the lowest temperature. The cold air stream reaches (47.5Co) at (Y=0.812) & 
(2.4Co) at (Y=0.313) respectively at the inlet air temperature (Ti=33Co). 

The results of the uniflow vortex tube shows that increasing the isentropic 
efficiency & coefficient of performance with increasing inlet air pressure within 
the range (Piabs = 2-6 bar) which reaches  ηise= 24% at Y=0.753  & COP=0.14 at 
the same Y. Also the result shows that refrigeration capacity & efficiency of the 
energy separation increasing with increase inlet air pressure & reaches Qr=1385 
watt at Y=0.704 &  ηe =34% at   Y=0.323. 

  


