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چکيده

واژههای کليدی

در این پژوهش ،اثر قطرنانوذرات در جابجایی آزاد نانوسیال آب -اکسید آلومینیوم در یک محفظه با مدل

نانوسیییییال ،جابجییییایی آزاد ،ترموفرسیییییس،

دو فازی و تکفازی بررسی شده است .محدوده عدد رایلی  511تا  517در کسر حجمیهای  1/15تا 1/19

حرکت براونی ،مطالعه عددی

برای نانوذرات با قطرهای گوناگون ( 11 ،99 ،21و  )511نانومتر در نظر گرفته شده است .در این مطالعه ،از
دیدگاه اویلری -اویلری و مدل مخلوط با توجه به اثرات حرکت براونی و ترموفرسیس استفاده شده است.
حرکت براونی و ترموفرسیس به ترتیب تحت اثرات گرادیان کسر حجمی و گرادیان دما بوجود میآیند
که سبب بوجود آمدن لغزش میان نانوذرات و سیال پایه میشوند؛ بنابراین ،نوعی ناهمگنی در رفتار میان
نانوذرات و سیال پایه بوجود میآید .این ناهمگنی منجر به اثرات قابل توجهی در نتایج مدلسازی دوفازی
میشود که تطابق بهتری نسبت به مدلسازی تکفازی با نتایج تجربی ایجاد میکند .نتایج نشان میدهند
که مدل دوفازی جابجایی کمتری نسبت به مدل تکفازی پیشبینی میکند .همچنین ،با کاهش عدد
رایلی و افزایش عدد رایلی اختالف میان دو مدل کاهش مییابد .افزایش در قطر و مقدار کسر حجمی
نانوذرات انتقال حرات را کاهش میدهد؛ در واقع ،افزایش در ناهمگنی عاملی است که منجر به کاهش
انتقال حرارت میشود .همچنین ،اثر قطر نانوذرات بر جریان و انتقال حرارت محسوس است.
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Abstract:
In this research, effect of nanoparticles diameter on free
convection of aluminum oxide-water was investigated in a cavity
by single phase and two phase models. The range of Rayleigh
number is considered 105-107 in volume fractions of 0.01 to 0.03
for nanoparticles with various diameters (25, 33, 50 and 100 nm).
Given that the two phase nature of nanofluids, necessity of
modeling by this method is increasing. Single phase approach (in
contrary of two-phase modeling) for nanofluids is based on that
the behaviors of each two solid phase (nanoparticles) and liquid
phase (base fluid) are completely similar. In this study, EulerianEulerian approach and mixture model was used given that
Brownian motion and thermophoresis effects. Brownian motion
and thermophoresis creates under influences of volume fraction
gradient and temperature gradient, respectively that cause to
creating slip between nanoparticles and base fluid; thus, kind of
non-uniformity creates on behavior between nanoparticles and
base fluid. This non-uniformity leads to significant effects on
results of two phase modeling that creates better agreement to
single phase modeling with experimental results. Results indicate
that heat transfer decreases with increasing diameter and volume
fraction of nanoparticles. Also, effect of nanoparticle diameter on
flow and heat transfer is tangible.

Key words:
Nanofluid, Free Convection,
Thermophoresis, Brownian
motion, Numerical study
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درصد کربوکسی متیل سلولز دریافتند که انتقال حرارت در

 -5مقدمه
محیطهای انتقال حرارت معموالً از سیاالتی نظیر آب،
اتیلن گلیکول یا روغن تشکیل شدهاند .بنابراین تاثیر ضریب
انتقال حرارت سیاالت قابل توجه است .این سیاالت ضریب
انتقال حرارت بسیار پایینی در مقایسه با فلزات و اکسیدهای
فلزی دارند (ضریب انتقال حرارتی مس  ،711اکسید
آلومینیوم  71و نانو لولههای کربنی  1711برابر ضریب
هدایت حرارتی آب است) .بنابراین انتظار میرود با اضافه
شدن این مواد به سیال پایه در انتقال حرارت بهبود حاصل
شود .مفهوم نانوسیال ،سوسپانسیونهای حاوی ذرات نانو
(ذرات با اندازه کمتر از  511نانومتر) ،مواد فلزی و غیرفلزی
را شامل میشود که به عنوان محیطهای انتقال حرارت
استفاده میشوند ].[9-5
بسیاری از نتایج پژوهشهای تجربی [ ]3-1و عددی
[ ]59-51در مورد انتقال حرارت جابجایی اجباری و
جابجایی ترکیبی حاکی از افزایش انتقال حرارت با اضافه
شدن نانوذرات به سیال پایه و افزایش کسر حجمی است.
همچنین بسیاری از پژوهشهای عددی انجام شده بر روی
جابجایی طبیعی در محفظههای مربعی یا مستطیلی ،افزایش
انتقال حرارت با افزایش کسر حجمی نانوذرات را گزارش
کردهاند [ .]25-59نکته قابل توجه ،عدم اعتبارسنجی نتایج
ارائه شده با نتایج تجربی در جابجایی طبیعی است و در
بهترین حالت ابتدا برای سیال پایه اعتبارسنجی شده است.
برخی نتایج پژوهشهای تجربی انجام شده بر روی
جابجایی طبیعی ،حاکی از افزایش انتقال حرارت نسبت به
سیال پایه در کسر حجمیهای کمتر از  1/15و کاهش آن
در کسر حجمیهای بیشتر از  1/15دارد [.]29-22
نانا ]22[ 5افزایش انتقال حرارت نانوسیال آب-اکسید
آلومینیوم را برای کسر حجمی نانوذرات در محدوده  1/2تا
 2درصد و کاهش انتقال حرارت را برای کسر حجمی
نانوذرات بیشتر از  2درصد گزارش کرده است .ماهرود
وهمکاران [ ]29برای دو نوع نانوسیال با نانوذرات اکسید
آلومینیوم و اکسید تیتانیوم و سیال پایه یکسان آب حاوی 1
Nnanna

1

کسر حجمی پایین به ترتیب تا  5و  1/1درصد افزایش و از 5
و  1/1تا  5/1درصد کاهش مییابد .هو و همکاران]29[ 2
انتقال حرارت نانوسیال آب-اکسید آلومینیوم نسبت به سیال
پایه آب را به ترتیب برای کسر حجمیهای  2 ،5و  9درصد
دارای افزایش ،بدون اثر و کاهش عنوان کردند.
پژوهشگران [ ]95-21با بررسی تجربی ،کاهش انتقال
حرارت در جابجایی طبیعی نانوسیالهای مختلف با افزایش
کسر حجمی را گزارش کردند.
بسیاری از پژوهشهای عددی و تحلیلی نیز نشان از
کاهش انتقال حرارت در جابجایی طبیعی دارد .پژوهشگران
[ ]99-92نشان دادند که استفاده از مدل لزجت برینکمن

9

[ ]91قادر به پیشبینی صحیح برای انتقال حرارت جابجایی
نیست؛ برای اعداد رایلی  519و بیشتر ،با افزایش کسر
حجمی و استفاده از مدل برینکمن انتقال حرارت افزایش
پیدا میکند .ابوعلی و احمدی [ ]93و اسماعیلپور و عبداله-
زاده [ ]97با استفاده از مدل لزجت کٌرشیونه ،]93[ 9کاهش
انتفال حرارت با افزایش کسر حجمی را نشان دادند.
یکی از رایجترین فرضیات در مطالعه رفتار نانوسیاالت،
فرض عدم وجود سرعت لغزشی بین سیال پایه و نانوذرات
است .این فرض در مخلوط همگن نانوذرات در سیال برقرار
است .مکانیزمهای متعددی مانند حرکت براونی 1و
ترموفورسیس 3برای انتقال ذرات در سوسپانسیون وجود
دارد .گرادیان کسر حجمی میتواند انتقال حرارتی بنام
گرمای پخشی یا اثر دوفور 7تولید کند .اثر دوفور معموالً
کوچک و قابل صرفنظر است [.]93
بونجیورنو ]91[ 3هفت نوع مکانیزم انتقال نانوذرات که
باعث لغزش میان نانوذرات و سیال پایه میشود را معرفی
کرد و نشان داد که حرکت براونی و ترموفرسیس از اهمیت
بیشتری نسبت به سایر مکانیزمها برخوردار است .او به
2

Hu et al.
3
Brinkman
4
Corcione
5
Brownian motion
6
Thermophoresis
7
Dufour
8
Buongiorno
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صورت تحلیلی افزایش غیرعادی عدد ناسلت در جابجایی

پژوهش حاضر از بررسی انتقال حرارت نانوسیال آب-

اجباری نانوسیال را در یک کانال بررسی کرد و توضیح داد

اکسید آلومینیوم در یک محفظه مربعی شکل با توجه به اثر

که افزایش انتقال حرارت جابجایی در اثر کاهش لزجت در

حرکت براونی و پدیده ترموفرسیس است .محفظه با توجه به

اثر انتقال نانوذرات در الیه مرزی بوجود میآید .بونجیورنو

مدل تجربی ارائه شده توسط هو و همکاران ] [91در شکل()5

اثر دوفور بر انتقال حرارت را بررسی نکرد .همچنین ،او

نشان داده شده است؛ دو وجه افقی آدیاباتیک و دو وجه

نتیجهگیری کرد که پراکندگی نانوذرات که به صورت یک

عمودی در دو دمای ثابت گرم و سرد ،با عرض و ارتفاع 21

جمله به معادله انرژی اضافه میشود ،اثری بر انتقال حرارت

میلیمتر فرض شده است .محدوده عدد رایلی برای اعتبارسنجی

ندارد.

 Ra=9/3511تا  Ra=2/11513و کسر حجمی نانوذرات در

مکانیزمهای انتقال ذرات در مسائل مختلف انتقال

محدوده  φave=1/15تا  φave=1/19با قطر  99نانومتر در نظر

حرارت و جرم برای سیاالت مختلف بررسی شده است.

گرفته شده است .همچنین از نانوذرات با قطر  511نانومتر در

ویور و ویسکانتا ]95[5انتقال حرارت جابجایی طبیعی و

محدوده عدد رایلی  511تا  517برای بررسی کاملتر استفاده

انتقال جرم یک مخلوط برای یک مخلوط دوتایی در یک

شده است.

محفظه را مورد مطالعه قرار دادند .آنها به این نتیجه رسیدند
که ترموفرسیس و دوفور انتقال حرارت را افزایش میدهند.
نیثادوی و یانگ ]92[ 2به بررسی انتقال حرارت طبیعی
دوگانه در یک محفظه مربعی با منابع گرمایی همراه با تاثیر
ترموفرسیس و دوفور پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که
برای حالتی که غلظت دیوار گرم کمتر از دیوار سرد است،
ترموفرسیس انتقال حرارت را کاهش و دوفور انتقال
شکل( )5شماتیک مسئله.

حرارت را افزایش میدهد .شیخزاده و همکاران []99
جابجایی طبیعی با جریان آرام در یک محفظه را با مدل
انتقال بررسی کردند ولی اعتبارسنجی از دقت خوبی

 -9روابط خواص ترموفيزیکي
در محاسبات مهندسی و حل معادالت اساسی حاکم بر
مسئله ،خواص فیزیکی مانند چگالی ) ،(ρظرفیت گرمایی ویژه

برخوردار نیست.
در این پژوهش انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال

) ،(cpضریب هدایت حرارتی ) (kو لزجت ) (μکه تابع متغیر-

حاوی آب به عنوان سیال و اکسید آلومینیوم به عنوان

های موثری (مانند :کسر حجمی نانوذرات ،دما ،قطر نانوذرات

نانوذرات (با قطرهای مختلف) در یک محفظه مربعی شکل

و سیال پایه و غیره) هستند از اهمیت ویژهای برخوردارند ،از

دوبعدی بررسی میشود ،برای حل این مسئله از مدل

این رو انتخاب صحیح روابط جهت محاسبه این خواص الزامی

مخلوط با در نظر گرفتن اثر سرعت لغزشی بین سیال پایه و

است [.]99

نانوذرات ناشی از دو مکانیزم مهم لغزشی (حرکت براونی و
پدیده ترموفرسیس) استفاده شده است .همچنین ،خواص
ترموفیزیکی عالوه بر کسر حجمی نانوذرات ،تابع دما نیز
هستند.

خواص ترموفیزیکی آب (به عنوان سیال پایه) و اکسید
آلومینیوم (به عنوان نانوذرات) در جدول ( )5ارائه شده است.
چگالی نانوسیال از رابطه خانافر و وفایی [ ]99که بر مبنای
نتایج تجربی هو و همکاران [ ]91بدست آمده ،محاسبه میشود:

 -2بيان مسئله
Weaver and Viskanta
Nithyadevi and Yang

1
2
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ρnf = 1001.064 + 2738.6191φ - 0.2052T

()5

0  φ  0.04
5  T °C   40

ظرفیت گرمایی ویژه نانوسیال از رابطه زیر محاسبه میشود
[:]99
()2

 ρc p nf = 1-φ   ρc p f + φ  ρc  p

شود .برای حل معادالت اساسی حاکم از مدل دو جزئی
مخلوط استفاده شده است.
معادله پیوستگی:

.  ρnf v nf  = 0

()3

معادله مومنتوم:

.  ρnf v nf v nf  = - p nf + ρ nf g

p

حرکت براونی یک عامل مهم در روابط ضریب هدایت
حرارتی و لزجت نانوسیال است .به همین دلیل نمیتوان از
مدلهای کالسیک که تنها تابع کسر حجمی نانوذرات می-
شوند استفاده کرد .به همین منظور از مدل کٌرشیونه [ ]93برای
محاسبه ضریب هدایت حرارتی و لزجت استفاده میشود:
= 1+

knf
kf

()9

0.03

10

 T   kp 
0.66
    φ
T
k
 fr   f 
 Reو  Prبه صورت زیر تعریف میشوند:

0.66

Pr

0.4

2ρf k bT
2

πμf d p

= Re

()51

.  ρnf hnf v nf  = - q nf


 


ρf ρ b
V pj  hp -hf
 ρnf


- . φ

 qnfشار حراتی برابر است با:
q nf = -k nf T

()55

1
()3
d

1.03
1 - 34.87  p  φ
 df 
لزجت سیال پایه از رابطه زیر محاسبه میشود:

ρnf v nf = 1-φ  ρf v f  φρ pv p

سرعت رانشی در معادالت ( )3و ( )51از رابطه زیر
محاسبه میشود:
()59

رابطه لزجت کورشینه:

()7

Dp
+ nf
Dt

= Pr

 kb=5/93133 51-29J/Kثابت بولتزمن است.

-0.3

معادله انرژی:

()52

ρf α f

()1

()3

سرعت مخلوط از رابطه زیر محاسبه میشود:
μf

()9

4.4Re

+ .  μnf  v nf +  v nf T  



 φ ρf ρ b

- . 
V pjV pj 
 1-φ ρnf


=

μnf
μf

μf = 562.77 ln T + 62.756 

-8.9137

 -4معادالت اساسي حاکم

معادله کسر حجمی:

بقای انرژی و معادله کسر حجمی هستند.
نانوسیال به عنوان مخلوط دو جزئی ،مخلوط رقیق ،نیوتونی
با خواص فیزیکی متغیر با دما و کسر حجمی در نظر گرفته می-

.j p

()59

ρ

1
p

. φv nf

 jpشار رانشی نانوذرات در معادله( )59در ادامه تعریف می-
شوند.
 -2-4اعداد و متغيرهای بيبعد

متغیرهای بیبعد به صورت زیر تعریف میشوند:

 -5-4مدل دو جزئي مخلوط

معادالت اساسی حاکم شامل معادالت پیوستگی ،ممنتوم،





ρnf
ρ
V
 nf v p  v nf
ρf p,nf
ρf

= V pj

,
()51

u
α nf / L

= ,U

T - TC

y
L

= ,Y

φ
= ,θ
=,
φ
/L
T
ave

x
L

v
α nf

=X
= V

ضریب جابجایی موضعی و اعداد بیبعد رایلی وناسلت موضعی
به صورت زیر تعریف میشوند:
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3

gβ nf ΔTL

()53

α nf υ nf

hx

()57

k nf
T

x x=0
T

()53

= Ra

ترموفرسیس موثرترین عوامل در بین هفت مکانیزم بودند.
= Nu y

-k nf

= hy

جابجایی میانگین از انتگرالگیری معادله( )3محاسبه میشود:
()53

= Nuave

k nf

1

L

hy dy
L 0

()21

= have

عدد ناسلت موضعی و ضریب جابجایی موضعی بر حسب ترم-
های بیبعد به صورت زیر تعریف میشوند:
hY XL

()25

k nf


X X =0
L

()22

= NuY

= hY

عدد ناسلت میانگین به صورت زیر تعریف میشود و ضریب
جابجایی میانگین از انتگرالگیری معادله( )22محاسبه میشود:
()29

=

k nf

dY

()29

L

0 h

Y

Nuave

= have

جدول( )5خواص ترموفیزیکی آب و اکسید آلومینیوم.
خواص

آب

Al2O3

)cp (J/kg K

9573

731

)ρ (kg/m3

337/3

9371

)k (W/mK

1/13

91

1/939

21-511

-3

dp 51

براونی گویند .در واقع این حرکت ناشی از برخورد پیوستهی
نانوذرات با مولکولهای سیال پایه است.
ضریب نفوذ براونی ،DB ،که توسط معادلهی اینشتین-
استوکس [ ]91بدست میآید تشریحکنندهی حرکت براونی
است.

 -9-4شار رانشي

مکانیزمهای لغزشی بسیاری برای ایجاد ناهمگنی در توزیع
نانوذرات در نانوسیال وجود دارند .بونجیورنو[ ]91هفت مکانیزم
لغزشی لختی ،نفوذ براونی ،ترموفرسیس ،دیفیوزوفورسیس ،اثر

k bT

()21

3πμf d p

= DB

 kbثابت بولتزمن و  Tدمای نانوسیال است.
شار رانشی ناشی از نفوذ براونی از رابطه زیر محاسبه میشود
[:]91
()23

-k nf

have XL

 -5-9-4نفوذ براوني

حرکت تصادفی نانوذرات درون سیال پایه را حرکت

عدد ناسلت میانگین به صورت زیر تعریف میشود و ضریب
have L

مگنس ،تخلیه سیال و گرانش بررسی کرد که حرکت براونی و

j p,B = -ρ p DB φ

 -2-9-4ترموفرسيس

به ذرات معلق درون سیالی که در آن گرادیان دما
وجود دارد ،نیروی ترموفرتیک وارد میشود .این نیرو در
جهت این گرادیان دما بوده و سبب انتقال ذرات از ناحیهی
با دمای باالتر به سمت ناحیهی با دمای پایینتر میشود .به
این پدیده ترموفرسیس گفته میشود .همچنین به سرعت
انتقال ذرات ،سرعت ترموفرتیک گفته میشود و از رابطه
زیر محاسبه میشود [:]91
()27

μ T
VT = -ST f
ρf T

در اینجا  STپارامتر بیبعد ترموفرتیک است و وابسته به خواص
ترموفیزیکی سیال پایه و نانوذرات است .برخی از مطالعات
[91و ]91برای ذرات با ابعاد میلیمتر یا میکرون پارامتر
ترموفرتیک  STرا به صورت زیر تعریف کردند:
()23

ak f +bk p
ck f +k p

ST = -C S

در اینجا  kfو  ،kpضرایب انتقال حرارت هدایتی سیال پایه و
نانوذرات هستند .رابطه مشابه دقیقی برای نانوسیاالت موجود
نسیت.
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شار رانشی ناشی از ترموفرسیس از رابطه زیر محاسبه می-

استفاده شده است .این مقدار برای تمامی معادالت پیوستگی،

شود [:]91

مومنتوم ،انرژی و کسر حجمی برابر  51-3در نظر گرفته شده

()23

ρ p μf
T
ρf T

jp,T = - ST

 -7استقالل شبکه

در نهایت شار کلی برابر میشود با:
j p =  j p,i

()91

است.

i=1

برای حل مسئله از شبکه منظم چهار گوش مربعی با تعداد
نقاط مختلف گزارش شده در جدول( )2استفاده شده است.

زیرنویس  iمربوط به مکانیزم لغزشی است؛ در اینجا دو

همچنین از عدد ناسلت میانگین به عنوان معیار استفاده شده

مکانیزم لغزشی ناشی از حرکت براونی و ترموفرسیس است،

است .همانطور که مشاهده میشود ،اختالف عدد ناسلت

بنابراین:
()95

ρ p μf
T
ρf T

j p = -ρ p DB φ - ST

ناچیز است .بنابراین با توجه به اینکه دقت نتایج ،زمان و
هزینه محاسباتی کمتر نیاز است ،شبکه  211211برای تمام
محاسبات انتخاب شده است.

 -1شرایط مرزی
شرایط مرزی برای معادالت ( )51-3و ( )59به صورت زیر
میباشد:
سرعت:
()92

میانگین در شبکههای با تعداد نقاط  211211و 211211

x = 0, x = L, y = 0, y = L :
u=v =0

دما:
x = 0 : T = Th
x = L : T = Tc
()99

,
T
=0
y

y = 0, y = L :

کسر حجمی:

جدول( )2بررسی شبکهبندی (  Ra=551و )φave=1/12
1

Nuave

نقاط شبکه

9/2133

511511

9/3755

511511

9/7999

571571

9/1193

211211

9/1113

291291

 -8نتایج و بحث
در این بخش به اعتبارسنجی مدل انتقال با نتایج تجربی،

هیچگونه شاری در دبوارهها وجود ندارد .باتوجه به معادله()92

اختالف نتایج مدل انتقال با مدل تک فازی ،اثر کسر حجمی و

داریم:

قطر نانوذرات پرداخته شده است.
x = 0, x = L : j p = 0 
n

()99

φ
D T
=- T
x
DB x

 -6حل عددی
معادالت حاکم به روش حجم کنترل حل شدهاند .برای
گسستهسازی تمامی ترمهای معادالت ،از روش طرح اختالف
باالدست مرتبه اول استفاده شده و از الگوریتم سیمپل برای
کوپل فشار-سرعت استفاده شده است .همچنین از مقدار میزان
مقیاس باقیمانده ،به عنوان معیاری برای حل تمامی معادالت

 -5-8اعتبارسنجي با نتایج تجربي

در این قسمت برای اعتبارسنجی از نتایج تجربی هو و
همکاران [ ]91استفاده شده است .آنها در کار تجربی خود از
سه محفظه با ابعاد  91×91 ،21×21و  31×31در مقیاس میلیمتر
استفاده کردند .همچنین ،آنها از نانوسیال آب-اکسید آلومینیوم
در محدوده کسر حجمی  1/5تا  9درصد استفاده کردند .در این
مطالعه محدوده عدد رایلی برای اعتبارسنجی  Ra=9/3511تا
 Ra=2/11513و کسر حجمی میانگین نانوذرات در محدوده
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 φave=1/15تا  φave=1/19با قطر  99نانومتر برای محفظه با ابعاد
( )21×21در مقیاس میلیمتر در نظر گرفته شده است .شکل()2
تغییرات عدد ناسلت میانگین بر حسب عدد رایلی را برای
(الف) ( ،φave=1/15ب)  φave=1/12و (ج)  φave=1/19را نشان می-
دهد .همانطور که مشخص است نتایج مربوط به مدل انتقال از
تطابق بهتری با نتایج تجربی نسبت به نتایج مربوط به مدل تک-
فازی برخوردار هستند.
برای پیدا کردن مقدار بهینه پارامتر ترموفرسیس  STدر
معادله( ،)91از مقایسه نسبت ضریب جابجایی نانوسیال به سیال
پایه استفاده شده است .این مقدار تابع کسر حجمی نانوذرات
بوده و برای  φave=1/12 ،φave=1/15و  φave=1/19به ترتیب برابر با

(الف)

 1/122 ،1/19و  1/153است.
همانطور که در شکل( )9مشاهده میشود ،مقدار خطای
نسبی ضریب جابجایی تجربی و مدل انتقال حداقل  1/95%و
حداکثر  52/15%است .در حالیکه این مقادیر در تجربی و مدل
تکفازی برابر  2/15%و  53/13%است .همچنین ،با افزایش
اختالف دما ( ،)ΔTمقدار خطای نسبی ( )Eبرای هر دو مدل
کاهش مییابد.
 -2-8اثر تغييرات عدد رایلي و کسر حجمي

تغییرات عدد ناسلت موضعی روی دیوار گرم وسرد با مدل
انتقال و مدل تک فازی برای کسر حجمیهای  φave=1/15و

(ب)

 φave=1/19و اعداد رایلی  Ra=5511و  Ra=5517در شکل()9
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود عدد ناسلت
موضعی در مدل انتقال نسبت به مدل تکفازی کاهش یافته
است که این اختالف در ناحیه پایینی دیوار گرم و ناحیه باالیی
دیوار سرد بیشتر است؛ همچنین با افزایش عدد رایلی این
اختالف کمتر میشود .همانطور که مشاهده میشود ناسلت
موضعی با افزایش کسر حجمی کاهش مییابد که این امر نیز
در ناحیه پایینی دیوار گرم و ناحیه باالیی دیوار سرد بیشتر است.

(ج)

شکل( )2مقایسه نتایج تجربی با مدل انتقال و مدل تک فازی برای تغییرات
عدد ناسلت بر حسب عدد رایلی تک فازی برای نانوسیال (الف) ( ،5%ب)
 2%و (ج) .9%
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(الف)

(الف)

(ب)

(ب)
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شکل( )9عدد ناسلت موضعی روی دیوار گرم و سرد.

شکل( )1تغییرات عدد ناسلت میانگین را بر حسب تغییرات
دما برای کسر حجمیهای مختلف نشان میدهد.

(ج)

شکل( )9مقایسه خطای مطلق ضریب جابجایی تجربی با مدل انتقال و مدل
تک فازی برای نانوسیال (الف) ( ،5%ب)  2%و (ج) .9%
شکل( )1تغییرات عدد ناسلت میانگین با تغییرات عدد رایلی در کسر
حجمیهای مختلف.

576

بررسي اثر قطر نانوذرات بر جابجایي آزاد نانوسيال آب -اکسيد آلومينيوم با استفاده از مدلهای تکفازی و دوفازی

همانطور که مشاهده میشود عدد ناسلت با افزایش
اختالف دما ،افزایش و با افزایش کسر حجمی ،کاهش مییابد؛
این کاهش نیز توسط هو و همکاران [ ]91نیز گزارش شده

همچنین ،اختالف میان اعداد ناسلت کسر حجمیهای
گوناگون با افزایش اختالف دما افزایش مییابد.
در شکل( )3خطوط جریان برای کسر حجمی φave=1/12

و عدد رایلی  Ra=1511برای دو مدل تکفازی و انتقال رسم

است.

شده است .در مدل انتقال شکل(-3ب) ،گردابههایی در باال
سمت راست و پایین سمت چپ بوجود میآیند که منجر به
تضعیف چرخش اصلی نانوسیال در مرکز در مقایسه با مدل
تکفازی شکل(-3الف) میشود که دلیل کاهش ضریب
انتقال حرارت نسبت به مدل تکفازی است.
همچنین با افزایش  ،dpگردابهها افزایش پیدا میکنند
(شکل (-3ج(( که این امر را تشدید میکند .همانطور که از
مقایسه شکلهای ( )9و ( )3مشخص است ،در جاییکه گردابهها
(الف)

بیشتر است انتقال حرارت کاهش چشمگیری داشته است .با
افزایش کسر حجمی و قطر نانوذرات گردایهها نیز افزایش می-
یابند که منجر به تضعیف بیشتر جریان اصلی و جابجایی می-
شود.
همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود عدد ناسلت با
افزایش قطر نانوذرات کاهش پیدا میکند که به دلیل افزایش
گردابهها در دو ناحیه باالیی و پایینی محفظه خصوصاً در
گوشههای باالیی سمت راست و پایینی سمت چپ است.
جدول( )9عدد ناسلت برای قطرگوناگون نانوذراتRa=151 ،
1

(ب)

.φave=1/12
مدل دو فازی

)dp (nm

3/93

21

3/99

11

3/93

511

با فرض دو فازی بودن مدل انتقال و ناهمگن بودن
نانوسیال ،تجمع حداکثری و حداقلی نانوذرات و سیال پایه در
محفظه قابل بررسی است .شکل(-7الف) نمایانگر خطوط کسر
حجمی ثابت نانوذرات برای کسر حجمی میانگین  φave=1/12و
(ج)

شکل( )3خطوط جریان برای  φave=1/12و  Ra=1511و مدل تک-
فازی(الف) و مدل انتقال(ب) برای  dp=21nmو مدل انتقال(ج) برای
.dp=511nm

شکل(-7ب) نمایانگر خطوط کسر حجمی ثابت سیال پایه
برای کسر حجمی میانگین  1/33و عدد رایلی

Ra=151

1

است .حداقل و حداکثر مقدار نانوذرات به ترتیب در ناحیه
گوشه باالیی سمت چپ و ناحیه گوشه پایینی سمت راست و
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به ترتیب برابر  1/15391و  1/12113است؛ همچنین همانطور که
انتظار میرود در جاییکه نانوذرات حداقل است سیال پایه
حداکثر و بالعکس است و مقدار آن به ترتیب برابر  1/3313و
 1/37392است.

شکل( )3نسبت کسر حجمی به کسر حجمی میانگین برای Ra=5517
(خطوط خط چین نقطه نقطه) و ( Ra=1513خطوط پر).

توزیع نانوذرات تحت اثر سه عامل پدیده ترموفرسیس،
(الف)

نفوذ براونی و جابجایی رخ میدهد .در اثر پدیده ترموفرسیس
نانوذرات از دیوار گرم به دیوار سرد انتقال پیدا میکنند و منجر
به ایجاد گرادیان کسر حجمی در اثر نفوذ براونی میشود ،در
حالی که به دلیل نیروی شناوری حاصل از جابجایی این انتقال
به صورت ساعتگرد انجام میشود .در واقع به دلیل کاهش
گرادیان دما از پایین به باال در دیوار گرم و باال به پایین در
دیوار سرد در اثر نیروی شناوری ،گرادیان کسر حجمی نیز
کاهش مییابد و ضخامت الیه مرزی افزایش مییابد .در
دیوارهای عایق به دلیل عدم وجود گرادیان دما نیروی شناوری
عامل انتقال نانوذرات هستند .بنابراین مقدار نانوذرات در قسمت

(ب)

شکل( )7خطوط کسر حجمی ثابت برای  dp=511nm ،Ra=1511و
نانوذرات(الف) و سیال پایه (ب).

همانطور که در شکل( )3مشاهده میشود ،با افزایش دما
ناهمگنی و اختالف کسر حجمی افزایش پیدا میکند .کاهش
و افزایش کسر حجمی به وضوح با رابطه( )91توجیهپذیر است
و به دلیل افزایش گرادیان دما شار رانشی افزایش پیدا میکند
که باعث اختالف بیشتر مقدار نانوذرات در نواحی تجمع
حداکثری و حداقلی میشود.

باالی دیوار گرم حداقل و در قسمت پایین دیوار سرد حداکثر
است.
 -3نتيجهگيری
در این پژوهش انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال
آب-اکسید آلومینیوم در یک محفظه مربعی شکل بررسی
شد .مدل دوفازی مخلوط برای نشان دادن اثر سرعت
لغزشی ناشی از حرکت براونی و ترموفرسیس بکار گرفته
شده است .نتایج با دقت بسیار خوبی با نتایج تجربی
اعتبارسنجی شدهاند .برخی از نتایج مهم این پژوهش عبارت
است از:
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مهاجرت و توزیع غیریکنواخت نانوذرات اثر

t

زمان )(s
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