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Abstract 
 Convection heat transfer in horizontal channel filled with saturated packed 
bed has been studied numerically using finite difference technique. The channel 
wall is heated at constant heat flux and packed with a fluid – saturated spherical 
ceramic for diameter ratio (0.287). Air , helium and carbon dioxide are used as 
working fluid at Reynold number ranging (100 – 2500).  The results show a 
significant effect of varying prandtle number on heat transfer rate and friction 
factor at different Reynold number. The radial temperature profile increase as the 
prandtle number decrease. The heat transfer rate increase as the prandtle number 
increase , Carbon dioxide is greater than for air and the last is greater than that for 
helium at the same flow conditions . Friction factor proportional inversely with 
prandtl number. New Correlations are obtained in this work:  
                Nuav = 24.548    Re0.238     Pr0.0787  

                F      = 39.1917 ( 
dRe

1 φ−
 )0.901 
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  :الخالصــة

 يتضمن البحث دراسة نظرية النتقال الحرارة خالل قناة افقية مملؤة بوسـط مســامي   
تم تسخين جدار . مشبع ، استخدمت طريق الفروقات المحددة لحل معادالت الطاقة والزخم عدديا 

القناة بفيض حراري ثابت ويتكون الوسط المسامي المشبع من كرات سـيراميكية ونسـبة قطـر    
استخدم ثاني اوكســيد الكاربــون ، الهــواء والهليــوم كمائـــع  .  (0.287)مقدارها 

تبين النتائج تأثير ملحوظ لرقم .  (Re)(2500-100)رارة لمديـات رقـم ريتولدز ناقــل للحـ
. ك عند ارقام رينولدز المختلفـة  على مقدار الحرارة المنتقلة وكذلك معامل االحتكا (Pr)برانتل 

تزداد درجة الحرارة القطرية مع نقصان رقم برانتل اما مقدار كمية الحرارة المنتقلة فتزداد مـع  
زيادة رقم برانتل فتكون عند استخدام ثاني اوكسيد الكاربون اكبر من الهواء والهواء اكبـر مـن   

تـم  . كاك عكسيا مع زيادة رقم برانتـل  يتناسب معامل االحت. الهليوم عند نفس ظروف التشغيل 
  :الحصول على العالقات التالية من النتائج المستحصلة من التحليل النظري 
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