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یکی از این روشها استفاده ازنانوسیاالت است .نانوسیاالت دارای خواص گرمایی
مطلوبی نسبت به سیال پایه میباشند .در این تحقیق تاثیر تعلیق نانوذرات اکسید مس
داخل سیال عامل آب با کسر حجمی  ،)%0/1(0/001تحت رژیم جریان مغشوش در
داخل مبدل حرارتی دو لولهای جریان مخالف مورد بررسی قرار میگیرد و مشاهده
میشود که تعلیق این میزان از نانو ذرات اکسید مس در داخل سیال پایه آب ،منجر
به بهبود قابلیت انتقال انرژی گرمایی این سیال عامل از سیستم میگردد .همچنین از
سوی دیگر؛ تعلیق نانو ذرات منجر به افزایش افت فشار و ضریب اصطکاک سیال
پایه نیز می گردند ،اما محاسبات انجام شده نشان میدهند که تاثیرات مثبت استفاده
از این میزان نانو ذرات معلق در آب بر بهبود انتقال گرما از سیستم؛ نسبت به تاثیرات
منفی آنها بر افزایش افت فشار و ضریب اصطکاک غلبه میکند که این نتایج،
محققان را به سوی استفاده از این نانو سیال به عنوان سیال عامل در کاربردهای عملی
رهنمون میسازد.
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Abstract:
Heat Transfer has special importance in engineering applications.
So, researchers have suggested different new idea to increase heat
transfer and using nanofluid is one of these methods, because
nanofluids have higher heat transfer potential than base
conventional fluids. In this investigation effect of suspended CuO
nanoparticles with volume fraction of 0.005 into base water fluid
is considered under turbulent flow regime inside double tube
counter heat exchanger. It was observed that suspending prementioned amount of nanoparticle augmentate heat transfer
capability of conventional water fluid. On the other side, it leads
to increase pressure drop and friction factor of water base fluid.
Finally they conclude that positive effect of heat transfer
augmentation is so stronger than negative effect of increasing
pressure drop and friction factor that motivate to utilize this
nanofluid in practical applications.
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ذرات ،جنس ذرات ،اندازه ذرات ،شکل ذرات ،دمای سیال

 -5مقدمه
نانوسیال را میتوان سیالی تعریف کرد که از معلق ساختن
نانوذرات در یک مایع خالص بوجود میآید .این ذرات
اغلب از جنس فلزی و یا اکسید فلزی هستند و به اشکال
مختلف به ویژه کروی یا استوانهای موجود هستند .از آنجا
که نانوذرات فوقالعاده ریز هستند و سطح ویژه بزرگی
دارند ،زمانی که در مایعات پراکنده میشوند خواص یکتا و
منحصربهفردی از قبیل ضریب هدایت گرمایی باال ،مدت
زمان پایداری بیشتر و فرسایش کمتر در آنها وجود دارد
که از توجه ویژهای برخوردارند .ایده نانوسیال اولین بار با
پراکندهسازی ذرات جامد میکرو و میلیمتری در سیال
توسط چوی عملی شد ،ولی همواره مشکالت عدم
پایداری ،تهنشینی ،سائیدگی ،فرسایش مجاری و مسدود
کردن لولهها در مورد این سیاالت مانع از دستیابی به یک
محصول تجاری میشد .اولین مشاهدات در خصوص
افزایش ضریب هدایتی سیال در اثر استفاده از نانوذرات در
مایعات در سال  5339توسط ماسودا 5و همکاران

][5

گزارش شد .چوی [2] 2در سال  5331در موسسه تحقیقاتی
آرگونه 9در آمریکا ،اولین کسی بود که از لفظ نانوسیال
برای سوسپانسیونهای نانوذره در مایع استفاده کرد .او ادعا
نمود چنین سیاالتی هم از نظر تهیه و هم از نظر خواص
پایداری و انتقالی به دلیل برهمکنشهای بین ذرات و
حرکت براونی و سطح باال ،در مقایسه با سوسپانسیونهای
معمولی جامد-مایع و ماکروسیاالت تفاوتهای زیادی
دارند .ضریب هدایت گرمایی سیاالت را به وسیله افزودن
مقدار بسیار کمی از نانوذرات فلزی یا نانوذرات اکسیدهای
فلزی نظیر مس ،اکسید مس ،آلومینا یا لولههای کربنی به
سیال افزایش میدهند .ضریب جابجایی عامل اصلی در
کاربردهای گرمایش -سرمایشی جابهجایی اجباری است و

پایه و افزودنیها وابسته است .پس از آن بود که محققان
بسیاری جنبههای جالب و مختلف نانوسیاالت از جمله
ضریب هدایت گرمایی آن را که به طرز غیرعادی حتی در
غلظتهای کم نانوذرات بسیار باالست ،مورد بررسی
قراردادند .پک و چو ]9[ 4طی یک مطالعه آزمایشگاهی
انتقال حرارت جابجایی نانو سیالهای آب-اکسید
آلومنیوم( )AL2O3-Waterو آب-اکسید تیتانیوم

(TiO2-

 )Waterرا در رژیم جریان آرام و مغشوش مورد بررسی
قرار دادند و دریافتند که ضریب انتقال حرارت جابجایی
نانوسیالها با کسر حجمی  %9نانو ذرات و اعداد رینولدز
مشخص تا میزان  %52نسبت به سیال پایه آب پایین تر است.
لی و زون ]4[ 1خصوصیات جریان و انتقال حرارت جابجایی
نانو سیال آب-مس ( )Cu-Waterرا در لولههای مستقیم و با
شار گرمایی ثابت و تحت رژیمهای جریان آرام و مغشوش
بطور تجربی مورد بررسی قرار دادند و دریافتند نانو ذرات با
قطر کمتر از  500نانومتر موجود در سیال پایه منجر به
افزایش چشمگیر ضریب انتقال حرارت نانوسیال نسبت به
سیال پایه آب میشود در حالیکه افزایش ضریب اصطکاک
در این آزمایش چندان چشمگیر نبود.
ون و دینگ ]1[ 6در طی یک تحقیق آزمایشگاهی ،انتقال
حرارت جابجایی نانو سیال آب/اکسید

آلومنیوم(AL2O3-

)Waterبا قطر نانو ذرات  22تا  16نانومتر را تحت رژیم
جریان آرام ،در لولههای مسی و با شار گرمایی ثابت مورد
بررسی قرار دادند و نشان دادند که با افزایش رینولدز جریان
و کسر حجمی نانو ذرات منجر به افزایش قابل توجه انتقال
حرارت جابجایی میگردد .همچنین این افزایش در ناحیه
ورودی جریان بیشتر بوده و با افزایش فاصله محوری از
ورودی ،اثر آن کمتر میباشد.

تقویت آن در نانوسیال به پارامترهایی نظیر غلظت حجمی
1
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2

5
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Wen and Ding
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هریس و همکاران [ 6و ]2ضریب انتقال حرارت جابجایی

امراللهی و همکارن [ ]50طی یک تحقیق تجربی ،ضریب

نانو سیاالت آباکسید مس ( )CuO-Waterو آب-اکسید

انتقال حرارت جابجایی آب/نانو لولههای کرینی چند دیواره

آلومنیوم ( )AL2O3-Waterرا تحت رژیم جریان آرام و

( )FMWNT/ Waterدر درصدهای حجمی0/2 ،0/52 ،0/5

دمای مرزی ثابت دیوار ،داخل لولههای مدور و در معرض

و  0/21را داخل لولههای افقی ،تحت شار گرمایی ثابت و

بخار اشباع برای تامین دمای ثابت دیوار مورد آزمایش قرار

تحت رژیمهای جریان آرام و مغشوش تحت دماهای22 ،20

دادند و دریافتند که ضریب انتقال حرارت جابجایی هر دو

و  99درجه سانتیگراد را مورد بررسی قرار دادند .مطابق

نانو سیال با افزایش عدد پکلت و کسر حجمی نانو ذرات

نتایج بدست آمده از این محققان ،با اقزایش کسر حجمی

افزایش پیدا میکند؛ اما این افزایش در نانو سیال آب/اکسید

نانو ذرات ضریب انتقال حرارت جابجایی افزایش مییابد اما

آلومنیوم نسبت به نانو سیال آب-اکسید مس بیشتر بود.

این افزایش در دماهای پایین بیشتر از دماهای باال در

سونگ و وان ویز

5

[ ]0نانو سیال آب/اکسید تیتانیوم (TiO2-

آزمایش میباشد و با افزایش دمای نانو سیال از  20به  22و

 )Waterرا با کسر حجمی %0/2نانو ذرات را در مبدل

 99درجه سانتیگراد ،نسبت ضریب انتقال حرارت جابجایی

گرمایی دو لولهای جریان مخالف مورد بررسی قرار دادند.

نانو سیال نسبت به سیال پایه ( ،)hnf/hbfبا افزایش رینولدز

نتایج نشان میداد که ضریب انتقال حرارت جابجایی

جریان کاهش می یابد .اما این نتایج در مورد دمای 20

نانوسیال در محدوده  %55-%6باالتر از سیال پایه بوده و

درجه سانتیگراد کامال بر عکس بود و با افزایش رینولدز

افزایش افت فشار نیز قابل چشم پوشی میباشد.

جریان نسبت ( )hnf/hbfدر پی افزایش رینولدز جریان،

فتوکیان و نصر اصفهانی [ ]3طی یک مطالعه آزمایشگاهی،

افزایش چشمگیری داشت.

انتقال حرارت جابجایی و افت فشار نانو سیالهای

هاشمی و همکاران [ ]55در طی یک تحقیق آزمایشگاهی به

آب/اکسید مس را تحت رژیم جریان مغشوش ،در داخل

بررسی انتقال حرارت و افت فشار نانوسیال روغن-اکسید

لولههای مدور مورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که

مس  CuO/ Base oilبا درصدهای مختلف نانوذرات در

ضریب انتقال حرارت جابجایی نانو سیال باالتر از سیال پایه

داخل لولههای مارپیچی افقی و تحت شار گرمایی ثابت

آب میباشد؛ اما اثر افزایش کسر حجمی بر روی ضریب

پرداختند .نتایج تحقیقات این محققان نشان داد که ضریب

انتقال حرارت جابجایی ضعیف میباشد .همچنین نسبت

انتقال حرارت باالتری از جریان سیال در ناحیه ورودی لوله

ضریب انتقال حرارت جابجایی نانو سیال به سیال پایه با

بدست میآید و تاخیر در شکل گیری الیه مرزی گرمایی

افزایش عدد رینولدز ،کاهش پیدا میکرد .بنابراین توانستند

که از وجود نانو ذرات ناشی می شود منجر به افزایش

نتیجه بگیرند که اثر کسر حجمی نانو ذرات بر روی ضریب

ضریب انتقال حرارت جابجایی میشود .با افزایش درصد

انتقال حرارت جابجایی ،در اعداد رینولدز پایینتر قویتر از

وزنی نانو ذرات ،اثرات اغتشاش و ضریب هدایت گرمایی

اعداد رینولدز باالتر است و اثر افزایش کسر حجمی نیز در

نانوسیال افزایش می یابد که این عوامل منجر به افزایش

جریان با اغتشاش باال ضعیفتر میشود .همچنین با مقایسه

ضریب انتقال حرارت جابجایی میشود .همچنین نتایج نشان

دمای دیوار لولههای انتقال دهنده جریان دریافتند که افزودن

دادند که در رینولدزهای جریان مشخص ،در صورتیکه

نانو ذرات ،ظرفیت جذب انرژی گرمایی نانو سیال را که

نانوسیالها در داخل لولههای مارپیچ مورد آزمایش قرار

باعث کاهش دمای دیواره لوله میگردد افزایش میدهد.

گیرند نسبت به لولههای مستقیم ،دارای ضریب انتقال
حرارت جابجایی باالتری میباشند .مطابق مقادیر بدست

Duangthongsuk and Wongwises

1

آمده در رینولدزهای جریان  50تا  500در لولههای مستقیم،
مقدار حداکثر افزایش انتقال حرارت نانوسیال نسبت به سیال
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پایه  %50/2محاسبه شد؛ اما در لولههای مارپیچی مقدار

این محققان در انتها ،رابطهای برای پیش بینی عدد ناسلت در

بیشینه این پارامتر به  %90/4میرسید.

این شرایط ارائه دادند.

مطابق تحلیل این محققان ،مکانیزمی که قادر است ضریب

کیهانی و همکاران [ ]59در طی یک تحقیق آزمایشگاهی،

انتقال حرارت جابجایی این نانوسیال را در لولههای مارپیچ

ضریب انتقال حرارت و افت فشار نانو سیال آب -اکسید

تا مقدار ( %20/4در رینولدز جریان )02/2افزایش دهد،

تیتانیوم ( )TiO2-Waterرا در داخل لولههای مدور افقی و

نیروی گریز از مرکز میباشد که منجر به تغییر سرعت و دما

تحت جریان مغشوش و با قطر  51نانومتر مورد بررسی قرار

در طول مقطع لوله میگردد و افزایش ضریب انتقال حرارت

دادند و مشاهده کردند که ضریب انتقال حرارت جابجایی

جابجایی را بدنبال دارد .همچنین این محققان دریافتند که

نانو سیال نسبت به سیال پایه افزایش چشمگیری دارد و با

افت فشار نانوسیال در لولههای مارپیچ نسبت به لولههای

افزایش رینولدز جریان ضریب انتقال حرارت نیز افزایش

مستقیم بیشتر میباشد ،بطوریکه حداکثر میزان افت فشار

مییابد .همچنین با افزایش کسر حجمی نانو ذرات ،ضریب

داخل لولههای مستقیم  %59/2و داخل لولههای مارپیچ

انتقال حرارت جابجایی نیز افزایش مییابد .نسبت انتقال

 %20/9میباشد .بنابراین با توجه به افزایش میزان افت فشار و

حرارت نانو سیال به سیال پایه ( )hnf/hbfتغییر چندانی با تغییر

ضریب انتقال حرارت جابجایی نتیجه گرفتند که برای

رینولدز جریان نداشت .نسبت ناسلت نانو سیال به سیال پایه

انتخاب مبدلهای مذکور ،بایستی هر دو اثر به طور همزمان

نیز در کسر حجمی %2نانوذرات و رینولدز جریان  55200به

مورد بررسی قرار گیرد.

میزان  5/00میرسید و با افزایش رینولدز جریان تغییر

حجت و همکاران [ ]52طی یک تحقیق آزمایشگاهی به

چندانی در آن مشاهده نمیشد.

بررسی انتقال حرارت جابجایی نانو سیالهای غیر نیوتنی

سوندار و همکاران [ ]54طی یک بررسی تجربی ،ضریب

 AL2O3-CuO-TiO2-DI Waterبا کسر حجمی های

انتقال حرارت و اصطکاک نانو سیال آب/اکسید آهن

نانوذرات  5 ،0/1 ،0/2 ،0/5و  %2در داخل لولههای مدور و

( )Fe3O4/H2Oرا در لولههای مدور افقی مورد بررسی قرار

تحت رژیم جریان مغشوش پرداختند و دریافتند که ضریب

دادند .نتایج بدست آمده در آزمایشهای با نوارهای پیچیده

انتقال حرارت جابجایی هر سه نانو سیال نسبت به سیال پایه

و بدون آنها نشان میداد که نرخ انتقال حرارت در زمانی

باالتر میباشد و با افزایش کسر حجمی نانو ذرات نیز

که نوار پیچیده داخل لوله وجود دارد نسبت به حالتی که

افزایش مییابد .همچنین با افزایش عدد پکلت ،ضریب

لوله صاف و بدون نوار است بیشتر میباشد و دلیل آن ایجاد

انتقال حرارت جابجایی و ناسلت نانو سیالها افزایش می-

اغتشاش و اثرات اختالط بیشتر توسط نوار پیچیده است .در

یابند .مطابق نتایج این محققان ،با افزایش فاصله محوری از

بررسی ضریب اصطکاک ،ابتدا دادههای حاصل از آزمایش

ناحیه ورودی ،ضریب انتقال حرارت جابجایی کاهش می-

سیال پایه آب در حالت بدون نوار پیچیده با رابطه بالزیوس

یابد .همچنین بر خالف تصور قبلی که با افزایش نانو ذرات

[ ]51تصدیق شد و نتایج آزمایش نانو سیالها نشان دادند

به سیال پایه و بهبود خصوصیات ترموفیزیکی ،ضریب انتقال

که وجود نانو ذرات باعث افزایش ضریب اصطکاک می-

حرارت افزایش می یابد ،اندازه بزرگی افزایش ضریب

شوند .همچنین در حالت آزمایش با نوار مشاهده شد که

انتقال حرارت جابجایی بسیار فراتر از اندازه بزرگی افزایش

ضریب اصطکاک نسبت به حالتی که لوله صاف و بدون

خصوصیات هدایتی میباشد .بنابراین مطابق تحلیل محققان

نوار است به میزان قابل توجهی باالتر است.

قبلی درباره پدیدههای الیه مرزی و حرکات تصادفی نانو

فکور و همکاران [ ]56در طی یک تحقیق تجربی،

ذرات و اغتشاشات بوجود آمده در این ناحیه موجب

خصوصیات ترمودینامیکی و عملکرد کلی انتقال حرارت

افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی میگردد .همچنین

جریان نانو سیال روغن /نانو لولههای کربنی چند دیواره
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( (MWCNT-Oilرا در داخل لولههای عمودی کویل شده

 52000منجز به تغییر افت فشار نیز میگردد .همچنین نتایج

مارپیچی مورد بررسی قرار دادند .آزمایشها تحت رَژیم

این محققان حاکی از آن بود که بهترین خصوصیات انتقال

جریان آرام ،دمای مرزی ثابت دیواره لوله و با درصدهای

گرمایی با قطر نانو ذرات  20نانومتر بدست میآید.

وزنی نانو ذرات  %0/2، %0/5و  %0/4انجام شدند .این

 -2مهيا سازی نانو سيال

محققان در بررسی لزجت دینامیکی نانو سیال دریافتند که با

مهیا کردن نانو سیال اولین مرحله کلیدی در تحقیقات

افزایش دما در کلیه درصدهای وزنی ،شاهد کاهش لزجت

تجربی محسوب میشود .در این تحقیق آزمایشگاهی نانو

میباشیم اما با افزایش دما شاهد کاهش نرخ کاهش لزجت

سیال آب – اکسید مس به روش دو مرحله ای تهیه شد .به

نیز هستیم .در بررسی ضریب انتقال حرارت جابجایی این

منظور توزیع نانو ذرات در سیال پایه و تولید نانو سیال روش

نانو سیال ،مشاهده شد که با افزایش رینولدز جریان ،ضریب

ویژه برای توزیع یکنواخت نانو ذرات و تهیه مخلوط ویژه

انتقال حرارت جابجایی سیال پایه و نانو سیالها افزایش می-

مورد نیاز است .در این تحقیق سه روش موثر برای معلق

یابد بطوریکه با تغییر عدد رینولدز از  21به  ،551ضریب

نگه داشتن نانو ذرات و جلوگیری از تهنشینی آنها مورد

انتقال حرارت جابجایی نانو سیال با درصد وزنی  %2نسبت

استفاده قرار گرفت که این روشها عبارتند از:

به سیال پایه روغن از  %1به  %52/2افزایش یافت .بعالوه با

 )5استفاده از فرآیند التراسونیک

افزایش درصد وزنی نانو ذرات نیز شاهد افزایش ضریب

 )2اضافه کردن سورفکتانتها یا فعال کنندههای سطحی

انتقال حرارت جابجایی هستیم .زیرا در رینولدز جریان ،550

 )9تغییر میزان  PHنانو سیال

با تغییر درصد نانو ذرات از  0/21به  ، %2مقدار ضریب

مقدار حجمی مطلوب و مورد نظر نانو ذرات توزیع شده در

انتقال حرارت جابجایی نانو سیال نسبت به سیال پایه از  %6به

سیال پایه  0/001میباشد .مطابق شکل ( )5در این تحقیق

 %52/2افزایش داشت .بنابراین سرعت جریان و خصوصیات

یک میکروسکوپ اشعه الکترونی ) (TEMبرای اندازهگیری

ترموفیزیکی نقش موثری در افزایش ضریب انتقال حرارت

و تخمین اندازه و شکل نانو ذرات اکسید مس مورد استفاده

جابجایی نانو سیال داشتند .عباسیان آرانی و امانی [ ]52طی

قرار گرفت .پودر نانو ذرات اکسید مس با قطر متوسط 40

یک تحقیق آزمایشگاهی ،اثرات قطر نانو ذرات نانو سیال

نانومترتوسط شرکت  US Research Nanomaterialتهیه

آب/اکسید تیتانیوم ( )TiO2-Waterرا بر روی انتقال

شد و مورد استفاده قرار گرفت .نانو سیال با کسر حجمی

حرارت جابجایی و افت فشار را در داخل مبدل دو لولهای

های ذکر شده ،برای توزیع ذرات در سیال پایه از طریق

جریان مخالف مورد بررسی قرار دادند .نانو ذرات با قطر

امواج التراسونیک توسط ویبراتور التراسونیک

های  90 ،20 ،50و  10نانو متر و کسر حجمی های  5و %2

) Company Germanyبرای مدت  4ساعت در دستگاه

در داخل سیال پایه آب توزیع شدند و رینولدز جریان در

ویبراتور قرار گرفت تا کلوخههای آن شکسته شده و شرایط

محدوده  11000- 0000متغیر بود .نتایج حاصله از این

تعلیقی مناسبی پیدا کند.توزیع مناسب نانو ذرات نیازمند

محققان نشان داد که با کاهش قطر نانو ذرات ،عدد ناسلت

تکرار فرایند اختالط مکانیکی و ارتعاش التراسونیک است.

افزایش می یابد ولی این قانون افزایشی بطور مطلق برقرار

در این تحقیق پس از سپری شدن  56ساعت ،هیچگونه

نمیباشد زیرا در قطر  50نانو متر نانو ذرات مقادیر ناسلت

رسوب و تهنشینی در نانو سیال مشاهده نشد .همچنین الزم

نسبت به قطر  20نانومتر مشاهده میشد .ولی تعییر قطر نانو

است این نکته ذکر شود که پدیده رسوب و تهنشینی نانو

ذرات میتواند منجر به تغییر ناسلت گردد که این تغییر

ذرات در نانو سیال در شرایط رژیم جریان مغشوش اهمیت

وابسته به رینولدز جریان و کسر حجمی نانو ذرات دارد.

کمتری دارد زیرا مواجه شدن با تنش برشی باالتر موجبات

همچنین تغییر قطر نانو ذرات در در اعداد رینولدز باالتر از

کاهش رخداد پدیده کلوخگی نانو ذرات را بدنبال دارد.

(Helischer
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بنابراین رژیم جریان مغشوش در این تحقیق به ایجاد شرایط
پایدار تعلیق نانو ذرات در طول آزمایش کمک شایانی می-
کند.

شکل ( )2تصویر شماتيک از دستگاه انجام آزمایش

دو حسگر دمایی کالیبره شده از نوع  RTD-PT 100با
نشانگر دیجیتالی که دقت  0/5درجه سانتیگراد دارند ،دمای
ورود و خروج منطقه آزمایش را اندازگیری میکنند.
شکل( )5تصویر تهيه شده از نانوذرات اکسيد مس با ميکروسکوپ
الکتروني

همچنین هشت ترموکوبل قابل انعطاف نوع  Kکه در محدوده
دمایی از  51تا  921درجه سانتیگراد دارای دقت  ±0/1هستند
بر روی دیواره لوله جریان با فاصله  59سانتیمتر از یکدیگر

 -9شرایط و تجهيزات آزمایشگاهي

قرار داده شدهاند تا توزیع دمای دیواره لوله را اندازگیری

شکل شماتیک ( )2نحوه آزمایش و نصب تجهیزات

کنند .گرمای ناحیه آزمایش با جریان آب داغ که بر روی

آزمایشگاهی را در این تحقیق نشان میدهد .نصب تجهیزات

دیواره لوله مسی جریان دارد تامین می شود.

آزمایش بدین صورت است که سه سیکل بسته مجزا وجود

سیکل دوم کاری دستگاه شامل تجهیزات برای تولید و

دارند .سیکل بسته نانو سیال شامل یک پمپ ،تانک ذخیره،

کنترل نرخ جریان آب داغ است .دبی جریان آب داغ بر روی

ناحیه آزمایش و مبدل گرمایی صفحهای برای سرد کردن نانو

لوله مسی باید طوری تنظیم شود که دمای دلخواه ناحیه

سیال است .ناحیه آزمایش انتقال حرارت از دو لوله هم مرکز

آزمایش را فراهم آورد .برای کنترل دمای آب داغ از یک

تشکیل شده است و طول لوله 51سانتی متر است که از رابطه

کنترلر دما با حسگر نوع  PT100استفاده میشود .دو عدد

 Le/D=4.4×Re1/6برای جریان مغشوش توسعه یافته در عدد

ترموکوبل نوع  Kبرای اندازگیری دمای ورودی و خروجی

رینولدز  23000محاسبه شده است .طول گرمایی ناحیه

آب داغ استفاده میشود .یک فلومتر برای اندازگیری و تنظیم

آزمایش  555سانتیمتر است .بنابراین جریان برای کل

نرخ جریان آب داغ مورد استفاده قرار میگیرد .سیکل سوم

مطالعات مغشوش محسوب میشود.

کاری دستگاه ،شامل پمپ ،مبدل گرمایی نانو سیال ،مسیر
برگشت ،واحد چگالنده و کنترلرهای دما با حسگر نوع
 PT100است .این واحد ،دمای نانو سیال در ورودی منطقه
آزمایش را از طریق تغییر قدرت واحد چگالنده کنترل می-
نماید .در این حلقه جریان ،کنترل جریان از طریق دو دریچه
انجام میگردد که یکی از آنها در مسیر برگشت و دیگری
در ورودی منطقه آزمایش قرار دارد.
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برای اندازگیری افت فشار استاتیک (ترمودینامیکی)



()6

h .d
Nu 
k nf

جریان سیال در طول ناحیه آزمایش از یک ترنسمیتر افت
فشار نوع  3051cdبا دقت  ±0/5استفاده شد .این تجهیزات

0

()7

4m
Re 
 .d 2
) nf  f (1  2.5

افت فشار بین ناحیه ورودی و خروجی منطقه آزمایش را در
هر آزمایش اندازگیری میکنند.

()0

پارامترهای ضروری که در زمان آزمایش اندازگیری می-

()3

شوند عبارتند از دبی جریان نانو سیال و آب داغ ،دماها و افت
فشار .همچنین حسگرهای دمایی و ترموکوپلها ،قبل از کار
گذاشته شدن بروی دستگاه کالیبره شدند.
ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت بوسیله
قانون اول ترمودینامیک برای لوله داخلی مطابق معادله زیر
است:
dT b
p

) h (T s T b
dx
mC p

که در رابطه فوق  Tbدمای بالک P ،محیط مقطع دایرهای
o

لوله ،دبی جرمی  Cp ، mهمان  Cnfگرمای ویژه نانو سیال و
 Tsدمای سطح دیواره لوله است .که مقدار  Cnfاز رابطه زیر
قابل محاسبه است:

()2
f C f (1   )   p C p 
nf
که در معادله فوق  fچگالی سیال پایه nf ،چگالی نانو سیال

C nf 

 sچگالی نانو ذرات و  φکسر حجمی نانو ذرات که برابر با
 0/02میباشد است nf .نیز از رابطه زیر محاسبه میشود:
()9

nf  f (1   )   p 

برای تخمین ارزش و هزینه نانو سیال در سیستم ،بسیار
ضروری است که افت فشار Pو ضریب اصطکاک  fرا
تعیین کنیم روابط زیر برای محاسبه ضریب اصطکاک استفاده
میشوند:

2.d . P

()4

 2

f 

L . V .  nf
رینولدز و ناسلت جریان نیز از روابط زیر محاسبه میشوند:
()1



در رابطه فوق



V

سرعت متوسط و  dقطر داخلی لوله و

o

m

دبی جرمی است nf .و  knfبه ترتیب لزجت و ضریب

 -4روابط مورد استفاده
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هدایت گرمایی نانو سیال هستند و از روابط زیر محاسبه می-
شوند .قابل ذکر است که سرعت متوسط از تقسیم دبی جریان
به سطح مقطع بدست میآید.
 -1ارائه نتایج
 5-1ضریب انتقال حرارت جابجایي و عدد ناسلت
سيال پایه آب

شکل ( )9ضریب انتقال حرارت جابجایی سیال ( )hپایه آب
را بر حسب رینولدز جریان ارائه می دهد .با افزایش رینولدز
جریان ،ضریب انتقال حرارت جابجایی سیال پایه آب افزایش
مییابد .زیرا با افزایش رینولدز سرعت جریان باالتر رفته و
اغتشاش افزایش می یابد و در نتیجه حرکات نامنظم ملکول-
های سیال وتاثیر آن در پخش انرژی افزایش یافته که افزایش
انتقال گرما را بدنبال دارد .مقدار حداقل ضریب انتقال
حرارت 9900W/m2.Kبود که در رینولدز جریان 9000
حاصل شد .مقدار حداکثر ضریب انتقال حرارت جابجایی،
 56100W/m2.Kبود که در رینولدز جریان  50000محاسبه
شد.
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 2-1مقایسه ضریب انتقال حرارت جابجایي و عدد
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ناسلت نانو سيال نسبت به سيال پایه آب

اشکال ( )1و ( )6درصد افزایش ضریب انتقال حرارت
جابجایی و عدد ناسلت در رینولدزهای مختلف را برای نانو
سیال با کسر حجمی  %0/1نشان میدهد .در بررسی این
اشکال مشاهده میشود که با افزودن نانو ذرات به سیال پایه
آب ،ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت نانو سیال
ها نسبت به سیال پایه بطور بسیار چشمگیر افزایش دارد .زیرا
تعلیق این میزان از نانو ذرات اکسید مس در داخل سیال پایه
آب عالره بر دارا بودن خصوصیات هدایتی بسیار باالتر

Re

شکل ( )9ضریب انتقال حرارت جابجایي دررینولدزهای مختلف در

اکسید مس نسبت به سیال پایه آب ،به دلیل برهمکنشهای

سيال پایه

بین ذرات و حرکت برآونی و سطح باالی نانو ذرات نسبت

شکل ( )4عدد ناسلت سیال ( )Nuپایه آب را بر حسب

به حجم آنها ،به طور قابل توجهی منجر به بهبود قابلیت

رینولدز جریان ارائه می دهد .مشاهده میشود که بطور

انتقال انرژی گرمایی این سیال عامل از سیستم میشود.

کلی ،با افزایش رینولدز جریان ،عدد ناسلت سیال پایه نیز

مقادیر حداکثر و حداقل درصد افزایش ضریب انتقال

افزایش مییابد و طبیعتا عامل موثر در این افزایش ،افزایش

حرارت جابجایی این نانو سیال به ترتیب  20/22%و %

ضریب انتقال حرارت جابجایی همزمان با افزایش  Reجریان

 55/06میباشند که در رینولدزهای  54200و 52610

است زیرا با افزایش اغتشاش جریان تنش برشی و ضرائب

محاسبه میشوند .همچنین مقادیر حداکثر و حداقل درصد

پخش گردابه ای سیال افزایش مییابد .بطوریکه کمترین

ناسلت این نانو سیال نیز  50/52%درصد و  5/29%میباشند

مقدار ناسلت سیال پایه  91بود که در رینولدز  9000مشاهده

که در رینولدزهای جریان  54200و  52610محاسبه

شد و بیشترین مقدار ناسلت  560بود که در رینولدز 50000

میشوند.

بدست آمد .بنابراین نتایج بدست آمده از عدد ناسلت ین

60

 = 0.5 Vol. %

سیال ،با نتایج ضریب ضریب انتقال حرارت جابجایی تطابق
دارند.
= pure water



190

)(hnf - hw )/ hw (%

40
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15000
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20000

17000

14000

11000

8000
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2000

Re

شکل ( )4عدد ناسلت دررینولدزهای مختلف درسيال پایه

10000

5000

Re
شکل ( )1درصد افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایي در

رینولدزهای مختلف درنانو سيال با کسر حجمي 0/1درصد

0
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رینولدزهای جریان  9000و  0000محاسبه میشوند .شکل

35

 = 0.5 Vol.%

( )0ضریب اصطکاک محاسبه شده از آزمایشهای این نانو

30

20

15

10

) (Nunf - Nuw) / Nuw ( %

25

5

18000

15000

9000

12000

w

ضریب اصطکاک مشاهده میشود .بطوریکه با افزایش
رینولدز جریان به حداکثر مقدار آزمایش شده ،شاهد
حداقل ضریب اصطکاک میباشیم .مقادیر باالی ضریب
اصطکاک در رینولدزهای پایین جریان حاصل میشوند.
 0/049میباشند که به ترتیب در رینولدزهای جریان

3000

Re
شکل ( )6درصد افزایش عدد ناسلت دررینولدزهای مختلف در نانو

با شکل مذکور ،با افزایش رینولدز جریان روند کاهش

همچنین حداقل و حداکثر ضریب اصطکاک  0/022و

0
6000

سیال در رینولدزهای مختلف جریان را ارائه میدهد .مطابق

 50400و  9200محاسبه میشوند.
w

nf

0.06

Blasius eq. for water
 = 0.50 Vol. %

سيال با کسر حجمي 0/1درصد

 9-1محاسبه افت فشار و مقایسه ضریب اصطکاک نانو
0.05

سيالها نسبت به تخمين بالزیوس از سيال پایه آب

Friction factor

شکل ( )2نسبت افت فشار نانو سیال با کسر حجمی 0/1%

0.04

به سیال پایه آب را بر حسب رینولدزهای مختلف جریان
نشان میدهد .بطور کلی در این در این کسر حجمی از

0.03

نانوسیال ،نسبت افت فشار نانو سیال به سیال پایه فاقد روند
مشخص و قابل پیش بینی میباشد و با افزایش رینولدز

0.02

جریان شاهد نوسان زیادی در افزایش و کاهش افت فشار

20000

این نانوسیال می باشیم.

Re
 = 0 .5 Vol. %

شکل( )8مقایسه ضزیب اصطکاک بالزیوس و نانو سيال با کسر

1.7

حجمي 0/1درصد
1.6

 4-1محاسبه کارایي گرمایي نانو سيال

1.5

با استفاده از جریان نانو سیال در داخل مبدل گرمایی ،بجای

1.4

1.2

1.1

20000

10000

5000

Pnf / Pw

1.3

15000

15000

10000

5000

0

استفاده از سیال پایه آب ،ضریب انتقال حرارت جابجایی و
عدد ناسلت افزایش و از طرفی دیگر نیز افت فشار افزایش
پیدا میکند .اگرچه افزایش انتقال حرارت به عنوان یک

1

پارامتر مثبت ما را به استفاده از نانو سیال ترغیب می نماید

0.9

ولی افزایش افت فشار نانو سیال نسبت به سیال پایه و نیاز به

0.8

جبران با نیروی الزم برای پمپ کردن ،به عنوان پارامتری

Re

شکل(  )7نسبت افت فشار نانو سيال به سيال پایه دررینولدزهای
مختلف درکسر حجمي 0/1درصد

منفی ما را به تحقیق بیشتر ترغیب مینماید تا اثر این دو
پارامتر را بطور همزمان برای یافتن شرایط بهینه جهت

مقادیر کمینه و بیشینه نسبت افت فشار این نانوسیال نسبت

استفاده از این نانو سیال در کاربردهای عملی مورد بررسی

به سیال پایه 5/01 ،و  5/53میباشند که به ترتیب در

قرار دهیم .بنابراین پارامتر ضریب کارایی گرمایی برای

122
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1.5

 = 0.5 Vol. %

بررسی همزمان افزایش انتقال حرارت و افت فشار نانو سیال
معرفی میشود .که از طریق رابطه زیر معرفی میشود.

1.4

Nu nf
)
Nu f
()50

f nf 1/3
) (
ff
به عبارتی دیگر دلیل اصلی پیشنهاد ضریب کارایی
(

1.3


1.2

1.1

گرمایی ،این واقعیت است که توزیع نانو ذرات در داخل

1

سیال پایه آب ،خصوصیات هدایت گرمایی و لزجت سیال
پایه را بطور همزمان افزایش میدهد .و با افزایش کسر
حجمی نانو ذرات در داخل سیال پایه این دو خصوصیت نیز
افزایش مییابد .افزایش خصوصیات هدایتی منجر به افزایش
انتقال حرارت وافزایش لزجت منجر به کاهش نرخ انتقال
حرارت میشود .بنابراین برای یافتن شرایط بهینه از حاصل
تقسیم نسبت ناسلت نانو سیال به سیال پایه بر نسبت ضریب
اصطکاک نانو سیال نانو سیال به سیال پایه استفاده می-
شود.در صورتیکه ضریب کارایی عددی بزرگتر از  5باشد
اثر مطلوب افزایش انتقال حرارت نسبت به اثر نامطلوب
افزایش افت فشار در محاسبه کارایی باالتر بوده و کاربرد
عملی نانوسیال منطقی به نظر میرسد که نشان دهنده این
نکته است که انتخاب نانوسیال برای کاربردهای عملی
مناسب بوده و صرفه اقتصادی دارد.
شکل ( )3کارایی گرمایی نانو سیال دررینولدزهای مختلف
درکسر حجمی 0/1درصد را ارائه مینماید .در بررسی
پارامتر کارایی این نانو سیال مشخص میباشد در کلیه نقاط
کارایی باالتر از یک میباشد که نشان دهنده مرقوم به صرفه
بودن استفاده از این نانوسیال میباشد .مقادیر حداکثر
وحداقل  5/554و  5/059بودند که به ترتیب در رینولدزهای
جریان  9000و  52300محاسبه میشوند.

18000

15000

9000

12000

3000

6000

0.9

Re

شکل ( )3کارایي گرمایي نانو سيال با کسر حجمي 0/1درصد

 -6جمع بندی نتایج
در این تحقیق تاثیر تعلیق نانوذرات اکسید مس داخل سیال
عامل آب با کسر حجمی  )%0/1(0/001و تحت رژیم
جریان مغشوش در داخل مبدل حرارتی دو لولهای جریان
مخالف مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان دادند که تعلیق
این میزان از نانو ذرات اکسید مس در داخل سیال پایه آب،
منجر به بهبود قابلیت انتقال انرژی گرمایی این سیال عامل از
سیستم میگردد .همچنین از سوی دیگر تعلیق نانو ذرات
منجر به افزایش افت فشار و ضریب اصطکاک سیال پایه نیز
میگردند ،اما تاثیرات مثبت استفاده از این میزان نانو ذرات
معلق در آب بر بهبود انتقال گرما از سیستم ،نسبت به
تاثیرات منفی آنها بر افزایش افت فشار و ضریب اصطکاک
غلبه میکند بطوریکه مقدار بیشینه کارایی محاسبه شده از
این نانوسیال  5/554و در  Reکمینه جریان محاسبه گردید.
 -7فهرست عالئم
گرمای ویژه ()J/kg.K

Cp

ضریب هدایت حرارتی ()W/m.K

K

طول ()m

L

عدد ناسلت

Nu

عدد رینولدز

Re

دما ()K

T

سرعت ()m/s

V

نرخ جرمی جریان ()kg/s

˚m

قطر لوله مبدل ()m

D
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جابهجایی

گرمای

انتقال

ضریب

)W/m2.K(

f

ضریب اصطکاک

P

)m( محیط مقطع لوله
 عالئم یوناني-5-7

ρ

)kg/m3( چگالی

μ

)Pa.s( لزجت

ƞ

ضریب کارایی گرمایی



کسر حجمی

∆p

pa افت فشار
 زیرنویس-2-7

bf

سیال پایه

p

نانو ذرات

nf

نانو سیال
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