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 ثررسی اوتقبل حرارت در یک مجذل پًستٍ لًلٍ ثب استفبدٌ از آة مغىبطیسی

 
 2مسعًد صمذی ، 1يشیچب جًاد وسریه ،1محسه اسمبعیلی

 داوشجًی کبرشىبسی مُىذسی شیمی، داوشگبٌ حکیم سجسياری. 1

 علمی گريٌ مُىذسی شیمی، داوشگبٌ حکیم سجسياری. عضً َیئت 2
  

 

 

 

 چکیذٌ 
اص هثاحث جذیذ ٍ تشسػی اثشات آى تش هىاًیؼن ّای هختلف فشآیٌذ هغٌاطیؼی ًوَدى آب تا اػتفادُ اص هیذاى هغٌاطیؼی 

هثذل پَػتِ علَم هختلف اػت. ّذف ایي تحمیك تشسػی تاثیش آب هغٌاطیؼی تش واسایی اًتمال حشاست دس ٍ تحث تشاًگیض 

 ٍ لَلِ اػت. ًتایج آصهایـگاّی ًـاى دٌّذُ ایي ٍالعیت اػت وِ اػتفادُ اص آب هغٌاطیؼی تشای عولیات اًتمال حشاست

هٌجش تِ افضایؾ تاصدّی ایي تا تَجِ تِ واّؾ ٍیؼىَصیتِ آب هغٌاطیؼی دس همایؼِ تا آب هعوَلی،  هثذل پَػتِ ٍ لَلِ

 ّا چٌذیي تاس تىشاس ؿذًذ ٍ ًتایج هتَػط گضاسؽ ؿذُ اًذ. آصهایؾ ،ایجتشای اطویٌاى دس ًتفشآیٌذ هی ؿَد. 

 

 

 هثذل پَػتِ ٍ لَلِ -اًتمال حشاست -آب هغٌاطیؼیَبی کلیذی:  ياشٌ

  

   مقذمٍ -1
اًتمال حشاست دس ػیال ّای فشایٌذی یىی اص ضشٍسی تشیي تخؾ ّای اغلة فشایٌذّای ؿیویایی هی تاؿذ. هثذل ّای       

حشاستی دس صٌایع هختلفی اص جولِ ًیشٍگاُ ّای تشق، پاالیـگاُ ّا، صٌایع غزایی، داسٍػاصی، صٌایع پتشٍؿیوی، ػشدخاًِ ّا، 

ٍ تِ طَس ولی ّش هىاًی وِ هؼالِ تثذیل ٍ تثادل اًشطی هطشح تاؿذ هَسد ػیؼتن ّای گشهایؾ ٍ ػشهایؾ ػاختواى ّا 

لَلِ -اػتفادُ لشاس هی گیشد. هشػَم تشیي تجْیضات اًتمال حشاستی وِ دس اوثش صٌایع اػتفادُ هی ؿَد، هثذل حشاستی پَػتِ

   اػت. 

تَدًذ ٍ اص آًْا تِ عٌَاى تىٌَلَطی لَلِ تِ طَس ًؼثتا خَتی گؼتشؽ یافتِ -هثذل ّای پَػتِ 56دس حذٍد دِّ ّای 

لَلِ صَست گشفت. تِ -تِ تعذ توایل صیادی تِ افضایؾ اًتمال حشاست دس هثذل ّای پَػتِ 56تذٍى تغییش یاد هی ؿذ اها اص دِّ 

 لَلِ اًجام گشفتِ اػت.-ّویي دلیل دس واس حاضش آصهایـاتی تِ هٌظَس تشسػی تاثیش آب هغٌاطیؼی عثَسی اص هثذل پَػتِ
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1ٌّشیؾ آًتَاى لَسًض هیالدی تَػیلِ فیضیىذاى داًواسوی0866تاثیش هیذاى ّای هغٌاطیؼی تش آب اٍلیي تاس دس ػال 
 

ایي  .]0[تِ خاطش وـف اثشات هیذاى ّای هغٌاطیؼی تش آب دسیافت ًوَد 0861تشسػی ؿذُ اػت. ٍی جایضُ ًَتل سا دس ػال 

ی هعیي دس هعشض هیذاى هغٌاطیؼی لشاس هی دٌّذ ٍ هعوَال آب تا دتی تىٌیه تذیي صَست اػت وِ آب سا تشای هذت صهاً

هعیي دس ایي هیذاى، دس تعذاد ػیىل ّای هـخص، چشخؾ هی وٌذ. دس اثش لشاسگیشی آب دس هعشض هیذاى هغٌاطیؼی 

ایج حاصل اص تغییشاتی دس ػاختاس آى تَجَد هی آیذ وِ دس واتشدّای هختلف داسای اّویت تؼضایی اػت. تِ عٌَاى هثال ًت

آصهایـات اًجام ؿذُ تَػیلِ هحممیي دیگش تیاًگش ایي هطلة اػت وِ آتی وِ دس هعشض هیذاى هغٌاطیؼی لشاس گشفتِ اػت 

هٌجش تِ تشٍص تغییشاتی دس هـخصات فشآیٌذّایی هی ؿَد وِ اص آب تِ عٌَاى ػیال اٍلیِ اػتفادُ هی وٌٌذ، وِ اص جولِ ایي 

ٍ واّؾ ًشخ  ]3ٍ4ٍ5ٍ6[، افضایؾ هیضاى سػَب وشتٌات ولؼین ]1ٍ2[هماٍهت فـاسی تتي تغییشات، هی تَاى تِ افضایؾ 

اؿاسُ ًوَد. علیشغن تواهی هطالة روشؿذُ، تشسػی اثشات  ]8[ًفت خام اص ًوه صدایی افضایؾ هیضاى  ،]7[خَسدگی فَالد 

اًجام آصهایـات ٍ تحمیمات تیـتش ٍ تش سٍی آب ّوچٌاى اص هَضَعات تحث تشاًگیضی اػت وِ ًیاصهٌذ  2هیذاى هغٌاطیؼی

 گؼتشدُ تش هی تاؿذ.

 تحمیمات اًجام ؿذُ دس صهیٌِ هغٌاطیؼی ًوَدى آب سا هی تَاى تِ دٍ لؼوت اصلی تمؼین تٌذی ًوَد:

 الف. پظٍّؾ ّای هشتثط تا ًحَُ هغٌاطیؼی ًوَدى آب وِ ؿاهل هَاسد صیش هی ؿَد:

  هیذاى هغٌاطیؼیهىاًیضم عولىشد 

  ؿیویایی آب ٍ ًاخالصی ّای آى تش خصَصیات آبتاثیش تشویة 

 )...ٍ تاثیش پاساهتشّای ّیذسٍدیٌاهیه )فاوتَسّای ٌّذػی ػیؼتن عول وٌٌذُ، ػشعت 

 ... ٍ تاثیش ًحَُ اًجام عولیات هغٌاطیؼی ًوَدى 

 

 ب. پظٍّؾ ّای هشتثط تا تغییشات ایجاد ؿذُ دس آب تَػیلِ هیذاى هغٌاطیؼی

  ،ّذایت الىتشیىی (تغییش دس خصَصیات آبpH)وـؾ ػطحی ، 

  پتاًؼیلZeta ُرسات وشتٌات ولؼین تَلیذؿذ 

 )هَسفَلَطی وشتٌات ولؼین سػَب دادُ ؿذُ)اًذاصُ ٍ ؿىل رسات 

 ... ٍ )ُهاّیت جذیذ تَلیذ ؿذُ)سادیىال ّای آصاد، عَاهل فعال ؿذ 

هطالعات اًجام ؿذُ تیاًگش ایي اػت وِ تیـتش هحممیي تِ اثشات هیذاى هغٌاطیؼی تش خصَصیات آب)لؼوت ب(، خصَصا 

هَسفَلَطی وشتٌات ولؼین ساػة اص آب عاللِ هٌذ تَدُ اًذ. عالٍُ تش آى تغییش دس خصَصیات فیضیىی آب دس اثش عثَس اص هیذاى 

تاثیش  اًصاسیٍ  غیَسیِ تَجِ تؼیاسی اص هحممیي سا تِ خَد جلة ًوَدُ اػت. هغٌاطیؼی ًیض اص دیگش هَضَعاتی تَدُ اًذ و

دسجِ ولَیي تشسػی ًوَدُ ٍ تِ ایي ًتیجِ سػیذُ اًذ وِ دس  212تا  187هیذاى هغٌاطیؼی تش ٍیؼىَصیتِ آب سا دس دهای تیي 

دلیل آى سا ؿىل گیشی پیًَذّای اثش حضَس هیذاى هغٌاطیؼی، ٍیؼىَصیتِ آب ًؼثت تِ آب هعوَلی افضایؾ هی یاتذ، وِ 

ٍ ّوىاساًؾ افضایؾ ًشخ تثخیش آب ٍ ًیض افضایؾ ًشخ اًحالل پزیشی گاص اوؼیظى  3. ویتاصاٍا]06[ّیذسٍطًی لَیتش روش ًوَدُ اًذ

ًـاى دادُ اًذ وِ وـؾ ػطحی آب دادخَاُ ٍ اهیشی . ]00[دس آب سا پغ اص فشآیٌذ هغٌاطیؼی ؿذى آى گضاسؽ ًوَدُ اًذ

ی تِ طَس تاسصی ًؼثت تِ آب هعوَلی واّؾ یافتِ ٍ تا افضایؾ تعذاد ػیىل چشخـی آب دس هیذاى هغٌاطیؼی، تِ هغٌاطیؼ

تاثیش هیذاى هغٌاطیؼی تش ػاختاس هیىشٍػىَپیه ٍ خصَصیات  5دًگ تاٍٍ  4طیاٍفٌگ .]01[همذاسی ثاتت ًضدیه هی ؿَد

هحممیي تیاًگش ایي هطلة اػت وِ لشاسگیشی آب دس هیذاى هاوشٍػىَپیه آب سا هطالعِ ًوَدُ اًذ. ًتایج آصهایـات ایي 
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 3ٍ لاتلیت ّذایت 2، ثاتت دی الىتشیه1هغٌاطیؼی هٌجش تِ واّؾ هیضاى تشؿًَذگی ٍ وـؾ ػطحی ٍ افضایؾ ضشیة ؿىؼت

 [.04] آب هی ؿَد

 

 مًاد ي ريش تحقیق-2

 طراحی عملیبت مغىبطیسی ومًدن آة -2-1
هغٌاطیؼی تجاسی تِ هٌظَس تشسػی اثشات هیذاى هغٌاطیؼی تش سٍی آب هَسد اػتفادُ لرشاس گشفترِ   دس ایي تحمیك یه آٌّشتای 

گراٍع هری    5666تؼال یرا ترِ عثراستی     5/6ػاًتیوتش ٍ لذست آى  04ػاًتیوتش ٍ طَل آى  4/1اػت. لطش داخلی ایي آّي ستا 

ًـراى دادُ   0ّي ستای لَی، تِ صَستی وِ دس ؿرىل  تاؿذ. آب ٍسٍدی تِ دػتگاُ تَػیلِ پوپی الىتشیىی اص هیذاى هغٌاطیؼی آ

 ؿذُ اػت، عثَس دادُ هی ؿَد.

 

 
 طرحی از دستگبٌ مًرد استفبدٌ جُت مغىبطیسی ومًدن آة -1شکل

 

 لًلٍ-مجذل پًستٍ -2 -2
لَلِ تا  10ٍ لَلِ ٍالع دس آصهایـگاُ اًتمال حشاست داًـگاُ حىین ػثضٍاسی، وِ داسای یه پَػتِ -دس ایي تحمیك اص هثذل پَػتِ

ای پَػتِ ٍ لَلِ تعثیِ ؿذُ اػرت ورِ   ذ اػتفادُ ؿذ. دس ایي دػتگاُ یه هثذل ؿیـِهتش هشتع هیثاؿ 0.4ػطح اًتمال حشاست 

ترَاى  تَاى جشیاى ّوؼَ ٍ یا غیش ّوؼَ ایجراد ًورَد. ّوچٌریي هری    تِ ووه تاص ٍ یا تؼتِ ًوَدى ؿیشّای سٍتشٍی دػتگاُ هی

ّا لشاس گشفترِ  جاتجا ًوَد. دٍ سٍتاهتش، یىی تشای آب ػشد ٍ دیگشی تشای آب گشم، جْت تٌظین دتیػیال دسٍى پَػتِ ٍ لَلِ سا 

 ؿَد.اػت. آب هغٌاطیؼی تَػط یه الوٌت وِ دس هخضى دػتگاُ تعثیِ ؿذُ اػت گشم هی
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3
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 مجذل حرارتی پًستٍ ي لًلٍ -2شکل

 

  ريش تحقیق -2-3
ی ّش حالت، تشای اطویٌاى تیـتش، حاصل اص هتفاٍت اًجام گشفتِ اػت وِ ًتیجِّای ّا تشای چْاس حالت تا دتیآصهایؾ

آصهایؾ دس هثذل تشای توام هشاحل دس حالت ًا ّن ػَ   .هیاًگیي آصهایـات هتعذدی اػت وِ تشای آى دتی صَست گشفتِ اػت

تِ عٌَاى ػیال گشم( دس هثذل وِ دس آى آب ؿْشی )تِ عٌَاى ػیال ػشد( ٍ آب هغٌاطیؼی ) تِ صَستی اًجام گشفتِ اػت

. دس تواهی هشاحل تِ دلیل اطویٌاى اص عثَس واهل آب هغٌاطیؼی اص هؼیش اًتمال حشاست دس هثذل، آب لشاس داسد پَػتِ ٍ لَلِ

هغٌاطیؼی اص پَػتِ عثَس وشدُ ٍ آب هعوَلی دس لَلِ ّای دسٍى هثذل لشاس داؿتِ اػت ٍ پغ اص سػیذى دػتگاُ تِ حالت 

 دیش دهای آب هغٌاطیؼی ٍ آب هعوَلی دس ٍسٍدی ٍ خشٍجی  دػتگاُ یادداؿت ؿذُ اػت.پایذاس هما

 

 ارائٍ وتبیج ي تحلیل یبفتٍ َب-3
 داسای همادیش ووتشی هی تاؿذ ٍ طثكّواًطَس وِ لثال ًیض اؿاسُ ؿذ ٍیؼىَصیتِ آب هغٌاطیؼی دس همایؼِ تا آب هعوَلی 

 دس سٍاتط صیش: عث افضایؾ همذاس عذد تذٍى تعذ سیٌَلذص خَاّذ ؿذ.( واّؾ ٍیؼىَصیتِ، تا0ساتطِ سیٌَلذص )ساتطِ 

(0 )                                                                                                                                                                       
   

 
  

   
   

 
(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nu=0.023 Re
0.8 

pr
0.4                                                                                                                                                                               (2)  

ظشفیت گشهایی ٍیظُ  Cpضشیة اًتمال حشاست ّذایتی ٍ  kػشعت جشیاى،  u، لطش لَلِ d، ٍیؼىَصیتِ µی آب، داًؼیتِ ρوِ 

( دس صهاًی وِ ػیال دس حال ػشهایؾ 2تشای جشیاى دسّن تىاهل یافتِ )ساتطِ  [02]تَلتش تا تَجِ تِ ساتطِ دیتَع ٍ تاؿذ. هی

Re  اػت تا 
هؼتمین داسد ٍ تا تَجِ تِ تَاى تیـتش عذد سیٌَلذص تِ پشاًتال، ایي هطلة تیاًگش ایي ٍالعیت اػت وِ ساتطِ  0.8

اػتفادُ اص ػیالی تا ٍیؼىَصیتِ ووتش، همذاس ًاػلت ٍ دس ًْایت ضشیة اًتمال حشاست تیـتشی سا تِ ّوشاُ خَاّذ داؿت. تِ 

ای جشتاى ّای ًا ّن ػَ تش سٍی آب )تِ عٌَاى ػیال ػشد( ٍ آب هشحلِ دس دتی ّای هختلف تش 3ّویي هٌظَس آصهایـاتی طی 

 ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت. 0هغٌاطیؼی )تِ عٌَاى ػیال گشم( دس هثذل پَػتِ ٍ لَلِ اًجام دادُ این. ًتایج دس جذٍل 
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 ؿْشی )دسٍى لَلِ(ب ٱّای هختلف آب هغٌاطیؼی )دسٍى پَػتِ( ٍ تغییشات ضشیة ولی اًتمال حشاست ٍ دها دس دتی  - 0جذٍل 

 شماره
 آزمایش

 Tc1 Th1 Th2 TC2 (l/hr) دتی آب هغٌاطیؼی (l/hr) دتی آب هعوَلی
UA 

0 0666 0666 17.4 28.1 24.6 14.1 463.364 

1 246 246 22.2 36.8 26.3 10 205.242 

2 466 146 20.3 38.3 24.6 13.1 171.206 

3 246 146 22.7 38.6 25.8 12.8 162.615 

 
ٍ اختالف دسجِ حرشاست هتَػرط    U 1تشای همایؼِ هیضاى تاثیش ضشیة اًتمال حشاست تش سٍی تاصدُ حشاستی هثذل اص هحاػثِ     

 اػتفادُ وشدُ این. (LMTD)لگاسیتوی 

 هحاػثِ هی ؿَد. 3اختالف دسجِ حشاست هتَػط لگاسیتوی طثك ساتطِ 

 (3)                                                                                                                                    
(       ) (       )

  ((       ) (       ))
  

 

دهای ػیال ػشد  Tc2دهای ػیال ػشد خشٍجی ٍ  Tc1دهای ػیال گشم خشٍجی،  Th2دهای ػیال گشم ٍسٍدی،  Th1وِ دس آى 

 تاؿذ.ٍسٍدی هی 

 فشض هْن اػت 1هـتول تش  3ساتطِ 

 گشهای ٍیظُ ػیال تا دسجِ حشاست تغییش هحؼَػی ًوی وٌذ. (0

 ضشایة اًتمال حشاست جاتِ جایی دس ػشاػش هثذل حشاستی، ثاتت ّؼتٌذ (1

 ال سا ریرشات دها، همذاس گشهای ٍیظُ ػرظش اص تغییشات گشهای ٍیظُ آب تا تغییرتِ ّویي دلیل دس هحاػثات اًجام ؿذُ تا صشفٌ

j/kg 
o
c 3066 ِهمذاس ضشیة ولی اًتمال جشم تذػت آٍسدُ این. 3دس ًظش گشفتِ ٍ طثك ساتط 

                                                                                                           
(4)  

 ًـاى دادُ ؿذُ اػت. 1ٍ همادیش تذػت آهذُ دس جذٍل  ایي آصهایـات تشای آب هعوَلی ًیض اًجام ؿذُ

 
 َبی مختلف آة شُری )درين پًستٍ ي لًلٍ(تغییرات ضریت کلی اوتقبل حرارت ي دمب در دثی 2جذيل

 شماره
 آزمایش

 Tc1 Th1 Th2 TC2 UA (l/hr)دتی آب هغٌاطیؼی (l/hr)دتی آب هعوَلی

0 0666 0666 17.5 28.2 24.6 14.0 262.805 

1 246 246 22.4 35.6 26.5 12.4 180.767 

2 466 146 20.2 37.7 24.4 13.2 171.677 

3 246 146 22.4 38.0 25.6 13 157.180 
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 ضریب کلی انتقال حرارت  
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ّای تاالتش تشای وِ دس دتیؿَد اًذ. تِ ساحتی دس ایي ؿىل دیذُ هیایؼِ ؿذُتا یىذیگش هم 2دس ؿىل  1ٍ  0ذاٍل ًتایج ج

 اًتمال حشاست چـوگیش تش تَدُ ٍ ًتایج تْتشی تِ دػت آهذُ اػت.پَػتِ ٍ لَلِ، اختالف ضشیة ولی 

 

 
لًلٍ ثب ی ضریت کلی اوتقبل حرارت در دي حبلت رکر شذٌ ثرای آة مغىبطیسی درين پًستٍ ي آة شُری درين . مقبیس3ٍشکل

 رکر شذٌ است. 2ي  1کٍ در جذايل آة شُری درين پًستٍ ي لًلٍ 
 

 

اًتمرال   ولری  آصهایـاتی تا آب هغٌاطیؼی ٍ آب هعوَلی ، ًـاى دٌّذُ ایي هطلة اػت وِ ضرشیة ًتایج تذػت آهذُ اص اًجام    

. الثتِ تِ دلیل سا تْوشاُ داسدافشایؾ ساًذهاى هثذل حشاستی  ٍ ایي ًیض حشاست  آب هغٌاطیؼی ًؼثت تِ آب هعوَلی تیـتش اػت 

ای آى تِ هیضاى یه دسجِ ترِ اًرشطی گشهرایی تیـرتشی ًیراص      ایٌىِ آب داسای ظشفیت ٍیظُ گشهایی تاالیی اػت، تشای افضایؾ ده

داسین ٍ ایي تاعث هی ؿَد وِ دس همادیش ضشیة ولی اًتمال حشاست تفاٍت چـوگیشی هـاّذُ ًـَد ٍ پیؾ تیٌی هی وٌین اگرش  

شیة اًتمرال ولری   ووتش اص آب( ٍ آب هغٌاطیؼی اًجام هی ؿذ، همادیش تیـرتشی اص ضر   CPآصهایـات تا سٍغي )ٍ یا ّش هادُ ای تا 

 وشدین. حشاست سا هـاّذُ هی

 دالیل ایي پذیذُ سا هی تَاى تِ صَست صیش تـشیح وشد:

 واّؾ هیضاى وـؾ ػطحی آب. .0

ًـراى دادُ اًرذ ورِ وـرؾ ػرطحی آتری ورِ دس هیرذاى          1ایي هطلة دس هماالت تؼیاسی تِ چاج سػیذُ اػت. یاًگ چَ 

. ّوچٌریي ًترایج   ]03[دسصرذ وراّؾ هری یاترذ     7هغٌاطیؼی لشاس گشفتِ اػت دس همایؼِ تا آب هعوَلی تمشیثا تِ هیضاى 

تیاًگش ایي هطلة اػت وِ وـرؾ ػرطحی آب پرغ اص چٌرذیي ػریىل چشخـری دس هیرذاى         ،تحمیمات اهیشی ٍ دادخَاُ

. وراّؾ وـرؾ ػرطحی آب هغٌاطیؼری هری تَاًرذ هٌجرش ترِ وراّؾ          ]01[یٌی واّؾ هی یاتذهغٌاطیؼی تِ همذاس هع

( واّؾ ٍیؼىَصیتِ، افضایؾ عذد سیلًَرذص ٍ دس ًتیجرِ افرضایؾ  ػرشیعتش آى دس طرَل      0ٍیؼىَصیتِ آب ؿَد. طثك ساتطِ )

 جذایؾ ثملی آب ٍ ًفت ؿَد.

 تغییش آسایؾ هَلىَلی آب هغٌاطیؼی. .1

هَلىرَل ّرای    3ُ اًذ وِ ٍجَد هیذاى الىتشیىی خاسجی هٌجش تِ واّؾ اًذاصُ خَؿِ ای ؿذىٍ ّوىاساًؾ ًـاى داد 2تلذٍ

. ایري هَضرَ    ]05[واّؾ هی یاتذ 5یا  4تِ  02آب هی ؿَد. تِ عثاستی دیگش تعذاد هَلىَل ّا دس خَؿِ ّای آب اص عذد 
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ّرای هـراّذُ ؿرذُ ٍ افرضایؾ ًرشخ       هٌجش تِ افضایؾ ضشیة فعالیت هَلىَل ّای آب ؿذُ ٍ هی تَاًذ دلیلی تشای پذیرذُ 

 اًتمال حشاست تاؿذ.

 واّؾ ٍیؼىَصیتِ آب هغٌاطیؼی. .2

     ٍ ّوىاساًؾ ًـاى دٌّذُ واّؾ ٍیؼىَصیتِ آتی اػت وِ دس هیذاى هغٌاطیؼری لرشاس گشفترِ اػرت     1طیاًٍتایج آصهایـات  

تٌاتشایي واّؾ ٍیؼىَصیتِ ًتیجرِ  . ًؼثت تحشن تِ صَست ًؼثت تشاٍایی ػیال تِ ٍیؼىَصیتِ آى تعشیف هی ؿَد. ]04 [

 عىغ تش همذاس ًؼثت تحشن داسد. تٌا تِ ایي دالیل ًؼثت تحشن آب هغٌاطیؼی اص آب هعوَلی تیـتش اػت.
 

 وتیجٍ گیری-4
شاسگیشی دس هیذاى هغٌاطیؼری تراثیش   آصهایـات اًجام ؿذُ ًـاى دٌّذُ ایي هطلة اػت وِ تغییش خصَصیات آب دس اثش ل       

فشآیٌذ اًتمال حشاست داؿتِ، تِ گًَِ ای وِ دس اثش افضایؾ ضشیة فعالیت آب، واّؾ وـؾ ػطحی آى ٍ ًیض وراّؾ  ؿایاًی تش 

ٍیؼىَصیتِ آب دس اثش لشاسگیشی دس هیذاى هغٌاطیؼی، افضایؾ اًتمال حشاست سا هـاّذُ ؿذُ اػت. عالٍُ تش ایي، دس ایري همالرِ   

ؿذُ ٍ هطالعِ اثشات دیگش ایي پذیذُ هی تَاًرذ هَضرَعی هٌاػرة ٍ دسخرَس     تاثیشات تیـتشی اص هغٌاطیؼی ًوَدى آب هـاّذُ 

تحمیك تیـتش تاؿذ. تا تَجِ تِ ایٌىِ آب هایعی لطثری اػرت، تٌراتشایي هطالعرات تیـرتش دس هرَسد هیرضاى تراصدّی اػرتفادُ اص          

ترشای هحممریي عاللرِ هٌرذ      تىٌَلَطی هغٌاطیؼی ًوَدى، وِ تاثیش تیـتشی تش ػیاالت لطثی داسد، هی تَاًذ هَضَعی هٌاػرة 

 .،خصَصا دس ٍاحذّای تْشُ تشداسی ٍ پاالیـگاّی تاؿذ

 

 تشکر ي قذرداوی
 تا ػپاع اص داًـگاُ حىین ػثضٍاسی، دوتش تذیي فش ٍ ّوچٌیي هٌْذع هْذی صهاًی. تا  اهیذ تِ ّوىاسی تیـتش دس آیٌذُ. 
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Abstract  
Water treatment by magnetic field (MF) and investigation of its effects on different 
mechanism is an attractive but still controversial issue. The main purpose of the present 
study was to investigate whether or not magnetic field treated water (MFTW) increase the 
heat transfer coefficient (HTC) in a pilot shell and tube heat excganger. The experiments 
results showed that when MFTW was used the HTC has better efficiency when compared 
with fresh water or untreated water.to ensure in results experiments were done for many 
times and average results are reported. 
 
Keywords: Magnetic water, Shell and tube heat exchanger, Static magnet   
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