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چکیده
در این پژوهش به بررسی میدان سرعت و دما در داخل لوله ی مارپیچ دار پرداخته شده است .برای این
منظور از سیال عامل آب با درصدهای مختلف نانو ذرات اکسید آلومینیوم استفاده شده است .همچنین
تاثیر پارامترهای مختلفی نظیر سرعت ورودی سیال عامل و درصدهای مختلف نانو ذرات در سیال
پایه(آب) بر روی خواص هیدرولیکی(ضریب اصطکاک) و خواص حرارتی(متوسط دمای خروجی ،عدد
ناسلت متوسط ،شار حرارتی مبادله شده ) مورد بررسی قرارگرفته است .نشان داده شد که با افزایش
درصد نانو ذرات در سیال عامل پایه ،خواص حرارتی سیستم به صورت قابل توجهی بهبود می یابد در
صورتی که ضریب اصطکاک متوسط و در نتیجه ی آن میزان افت فشار نیز افزایش می یابد.
همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهد که افزایش سرعت ورودی نیز منجر به افزایش میزان
انتقال حرارت می شود .در این حالت عدد ناسلت متوسط و شار حرارتی مبادله شده به صورت
چ شمگیری افزایش می یابد .در این حالت نشان داده شد که استفاده از دمای متوسط خروجی به عنوان
یک معیار بهبود خواص حرارتی مناسب نمی باشد .به دلیل این که در این حالت دبی جرمی سیال عامل
در حال تغییر می باشد به طوری که با افزایش سرعت سیال ورودی هر چند میزان شار حرارتی مبادله
شده و متوسط عدد ناسلت افزایش می یابد اما دمای متوسط خروجی سیال عامل به دلیل افزایش دبی
جرمی سیال ممکن است کاهش یابد .الزم به ذکر است که نشان داده شد که در برخی موارد که افزایش
سرعت بر روی افزایش میزان انتقال حرارت بیش از افزایش دبی جرمی تاثیر می گذارد همچنان ممکن
است متوسط دمای خروجی نیز افزایش یابد .اما به هر حال در این حالت اندازه گیری متوسط دمای
خروجی نمی تواند معیار چندان مناسبی باشد.
واژگان کلیدی :نانو سیال ،شبیه سازی عددی ،لوله مارپیچ ،انتقال حرارت جابجایی اجباری
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مقدمه
استفاده از نانو سیال به جای سیال معمولی روش جدیدی برای افزایش میزان انتقال حرارت در سیستم های حرارتی می باشد.
استفاده از نانو سیاالت موضوع جدیدی می باشد که با این که امروزه بسیار مورد توجه محققان می باشد اما باز هم دارای ابعاد
و نکات ناشناخته ی بسیاری می باشد.
نانوسیال ها ساختار کلوئیدی ( ذرات نامحلول در سیال) دارند و از ترکیب یک سیال پایه با نانو ذرات ساخته شده اند .نانو
ذرات ،ذراتی هستند که قطر آنها بین  111-1نانومتر می باشد و اغلب از فلزات واکسید فلز مانند آلومینا و مس ساخته می
شوند و همچنین از سیاالت رسانای گرما مانند آب یا اتیل گلیکل (ضد یخ) بعنوان سیال پایه استفاده می شود .اغلب نانو
سیالها حاوی  5%کسر حجمی نانو ذرات برای بررسی افزایش انتقال حرارت می باشند .به این دلیل نانو سیال ها را مورد بررسی
قرار میدهیم چون آنها باعث افزایش خواص انتقال حرارت جابجایی و رسانش سیال پایه می شوند .برای نمونه رسانش گرمایی
بین  15-01%نسبت به سیال پایه افزایش می یابد و ضریب انتفال حرارت جابجایی نیز تا حد  01%نیز افزایش می یابد .افزایش
رسانش گرمایی نانو سیال تنها با افزودن نانوذرات ،افزایش نمی یابد بلکه مکانیزم های دیگری نیز در افزایش آن نقش دارند.
نانوسیاالت به وسیله پخش و منتشر کردن ذرات در اندازههای نانومتری در سیاالت متداول منتقل کننده گرما ،به منظور
افزایش هدایت گرمایی و بهبود عملکرد انتقال حرارت ،ساخته میشوند .نتایج آزمایشهایی که در رابطه با نحوه انتقال حرارت
بر روی چندین نمونه نانوسیال انجام شد ،نشان می دهد که عملکرد نانوسیاالت در انتقال حرارت عموماً بیشتر از آن چیزی
است که به صورت نظری پیشبینی شده است .این واقعیت یک کشف اساسی در مسئله انتقال حرارت میباشد.
در بررسی مکانیسمهای انتقال حرارت در نانو سیال ها به طور کلی  2مکانیسم مورد توجه قرار میگیرد.
اول مکانیسم هدایت حرارتی می باشد .مهمترین نکته در این بخش یادآوری این موضوع است که ضریب هدایت حرارتی
سیاالت ،نقش اصلی را در میزان انتقال حرارت در تجهیزات مربوطه ایفا میکنند .در همین راستا نانو ذرات به دلیل دارا بودن
ضریب انتقال حرارت باال ،سبب افزایش قابل توجه در انتقال حرارت هدایتی نانو سیاالت میشوند به طور مثال استفاده از نانو
ذرات مس و نانو لوله های کربنی در اتیلن گالیکول و نفت موجب افزایش ضریب انتقال حرارت سیال پایه به میزان  %01تا
% 151میشود.
م ؤثرترین فاکتورها در افزایش انتقال حرارت نانو سیاالت بر اساس آزمایشات صورت گرفته و دادههای تجربی موجود بررسی
میشود ،این فاکتورها عبارتند از:
نوع سیال پایه و نانو ذرات مورد استفاده
جزء حجمی ذرات
اندازة نانو ذرات
1
شکل نانو ذرات (نسبت منظر )
میزان  pHنانو سیاالت
نوع پوشش مورد استفاده برای ذرات2
مدلهای ریاضی که در این زمینه ارائه شده مبتنی بر محاسبة ضریب هدایت حرارتی مؤثر نانو سیال میباشد نخستین رابطهای
که مبنای بسیاری از کارها قرار گرفته و برای نانو سیاالت نیز استفاده شده است رابطة مربوط به ماکسول میباشد این رابطه
برای مخلوط مایع و ذرات جامد با ابعاد نسبتاً ریز بیان شده است
 .در اکثر مقاالت به  0مکانیسم احتمالی که در انتقال حرارت نانو سیاالت مؤثر میباشد اشاره شده است.
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این فاکتورها عبارتند از:
حرکت تصادفی ذرات3
ماهیت انتقال حرارت در نانو ذرات (از هر ذره به ذرات کناریاش)
خوشهای شدن نانو ذرات ،که در صورتی که از یک میزان مشخص بیشتر شود ،سبب کاهش انتقال حرارت خواهد شد. 0
ایجاد یک سطح شبیه ذرة جامد در اطراف ذرات جامد در محیط مایع و یا به عبارت دیگر ایجاد سطوح الیهای مایع در فصل
مشترک مایع و ذرة جامد
مورد چهارم از موارد ذکر شده در تعداد بیشتری از مقاالت مورد توجه قرار گرفته و اهمیت آن در افزایش انتقال حرارت نانو
سیاالت خیلی بیشتر از دیگر فاکتورها عنوان شده است .در اینجا به یک مدل برای محاسبة ضریب هدایت حرارتی مؤثر نانو
سیاالت که مبتنی در وجود الیهای در فصل مشترک ذره و سیال میباشد پرداخته میشود.
تمامی مدل های موجود برای محاسبة ضریب هدایت حرارتی مؤثر نانو سیاالت مستقل از سایر ذرات و نیز فصل مشترک بین
ذرات و سیال است .اما مطالعات آزمایشگاهی اخیر حاکی از آن است که مولکول های سیال که در نزدیکی سطح جامد هستند
ساختاری الیهای داشته و این ساختار بسیار شبیه به ذره جامد است.
در مورد ذرات با ابعاد نانو متر ،افزایش ضخامت الیة مذکور تأثیر فراوانی بر افزایش ضریب هدایت حرارتی دارد.
در این مدل از یک فرض اولیه استفاده شده که در آن نانو ذره اولیه و الیه اطراف آن به صورت یک کمپلکس در نظر گرفته
شده است .در واقع نانو سیال به صورت کمپلکس های نانو ذرهای که در سیال توزیع شده فرض میگردد.
در این مدل کمپلکس نانو ذره به شکل یک کره میباشد .
دوم مکانیسم جابجایی حرارتی می باشد .مباحث و تئوری های ارائه شده در این بخش برای نانو سیاالت به مراتب کمتر از
مدل های ارائه شده در قسمت مربوط به مکانیسم هدایت حرارتی میباشد و در کل کارهای تحقیقاتی کمتری روی این
مکانیسم صورت پذیرفته است .اما به توجه به همین کارهای اندک انجام شده نتایج زیر بر اساس دادههای آزمایشگاهی بدست
آمده است:
ضریب انتقال حرارت جابجایی در نانو سیاالت با توجه به سرعت جریان و جزء حجمی نانو ذرات تغییر کرده و در صورت وجود
شرایط یکسان بیشتر ازمقدار مشابه در سیال پایه است .به طور مثال در مقایسه با آب ،نانو سیال حاوی %2حجمی از ذرات
مس دارای افزایش  01درصدی در ضریب انتقال حرارت جابجایی است.
ضریب انتقال حرارت جابجایی با توجه به عدد رینولدز و جزء حجمی ذره در سیال افزایش مییابد.
به صورت کلی روابط ارائه شده در بخش انتقال حرارت جابجایی در اغلب موارد به صورت تجربی است که این مسأله در مورد
نانو سیاالت نیز صدق میکند .یعنی تعداد روابط تجربی بیشتر از مدل های ریاضی ارائه شده در این بخش است.
در بیان مدل های ریاضی  2روش عمده برای تحلیل افزایش میزان انتقال حرارت مورد توجه است :
مدل تک فازی که در این مدل فاز ذرات و فاز سیال در یک تعادل حرارتی در نظر گرفته میشوند که دارای سرعت یکسان
میباشند .از مزایای این روش کاهش قابل توجه زمان محاسبات در آن است.
مدل دو فازی که در این روش فرایند انتقال حرارت در  2فاز مایع و جامد به صورت مجزا مورد بررسی قرار میگیرد و از دو
تابع مختلف استفاده میشود .محاسبات این روش مستلزم بهرهگیری از کامپیوترهای بسیار پیشرفته و نیز صرف زمان زیاد
است.
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مروری بر کارهای گذشته
در این بخش به بررسی پژوهش های تجربی و عددی انجام شده در زمینه نانوسیاالت و کانال /لوله های مارپیچ پرداخته می
شود .همچنین روابط مختلفی که برای محاسبه خواص نانوسیاالت ،عدد ناسلت و ضریب اصطکاک ارائه شده است مورد بررسی
قرار می گیرد.
افزایش انتقال حرارت و نیز سیاالت انتقال دهنده حرارت موضوع بسیاری از تحقیقات در دهه های اخیر بوده است .سیاالت
انتقال حرارت شرایط را برای تبادل انرژی در یک سیستم مهیا می کنند و اثرات آنها بستگی به ویژگی های فیزیکی از قبیل
هدایت حرارتی ،لزجت ،چگالی و ظرفیت گرمایی دارد .هدایت حرارتی پایین ،اغلب مهمترین محدودیت سیاالت انتقال حرارت
می باشد.
بعالوه بهبود عملکرد انتقال حرارت بخصوص در مبدل های صفحه ای یا لوله ای می تواند بوسیله تغییر شکل دیوار کانال مورد
استفاده تحقق یابد .در مقایسه با لوله های افزایش دهنده دیگر ( مانند لوله مارپیچ یا لوله راه راه متقاطع ) لوله دیواره موج
سینوسی متقارن محوری مقاومت جریان کمتری دارد .از این رو تحقیقاتی نیز در این زمینه انجام گرفته است.
با پیشرفت علم ،تولید نانوذرات از مواد گوناگون میسر شده است .یکی از خصایص مواد در ابعاد نانو ،نسبت سطح به حجم باالی
آنهاست که توانایی های خاصی به آنها بخشیده است .نانوسیاالت به عنوان دسته مهیج و جدیدی از فناوری نانو پدیدار شده اند
که بر پایه سیاالت انتقال حرارت می باشند و در چند سال گذشته به طور فوق العاده ای رشد کرده اند .دانشمندان و مهندسان
سعی بر این دارند تا قوانین حاکم بر خواص ترموفیزیکی این سیاالت را کشف کنند ،لذا سازوکارهای جدید پیشنهاد کرده و
مدل های غیر معمولی را برای توضیح این رفتارها ارائه می دهند .
نانوسیال عبارتی است که توسط چوی ( )Choi, Eastman, 1995به نوع جدیدی از سیال انتقال حرارت که شامل مقدار کمی از
نانوذرات فلزی یا غیرفلزی بود ،اتالق شد .این ذرات به صورت همگن و پایدار در فاز پیوسته ای پراکنده شده بودند .تحقیق و
توسعه ابتدایی فناوری نانوسیال ،پتانسیل باالی نانوسیاالت را برای کاربرد در انتقال حرارت نشان داد و منجر به این شد که هم
صنعت و هم دانشگاه های سراسر جهان تالش هایی را در خصوص پژوهش در این راستا انجام دهند .اندازه میانگین ذرات بکار
رفته در نانوسیاالت ممکن است از  1تا  111نانومتر متغیر باشد .فهم کامل رفتارهای انبوهشی و رئولوژیکی نانوسیاالت برای
محققین نانوسیال بسیار مهم است .از این رو در این قسمت به بررسی تحقیقات گذشته در خصوص خواص ترموفیزیکی
نانوسیاالت می پردازیم .تعدادی از نانومواد و سیاالت پایه به شرح ذیل اند:
نانوذرات مورد استفاده در نانوسیاالت از مواد مختلفی ساخته میشوند ،مانند :اکسیدهای سرامیکی( CuOو ،)Al2O3
اکسیدهای نیتریدی( SiNو ،) AlNسرامیک های کاربیدی( TiCو ،) SiCفلزات(Ag ،Auو ،)Cuنیمه رساناها(  SiCو
 ، )TiO2ترکیبات کربنی (نانولوله های کربنی ،الماس و گرافیت) و مواد کامپوزیتی مثل نانوذرات آلیاژی .Al70Cu30
انواع مختلفی از مایعات نیز بعنوان سیال میزبان بکار گرفته میشوند ،مانند :آب ،اتیلن گلیکول ،روغن موتور ،سیاالت زیستی و
محلول های پلیمری.
هدایت حرارتی نانوسیاالت توجه اصلی در نانوسیال را به خود اختصاص داده است .هرچند برای سیاالت ساکن این مهمترین
موضوع است ولی با در نظر گرفتن سیاالت انتقال حرارت ،ضریب انتقال حرارت نانوسیال در جریان مهمترین موضوع می
باشد.دیگر خواص مهم غیر از هدایت حرارتی که برضریب انتقال حرارت اثرمی گذارد ،عبارتند از  :چگالی ،گرمای ویژه و لزجت
نانوسیال .با فرض پراکندگی یکنواخت نانوذرات داخل سیال پایه ،خواص حرارتی و فیزیکی نانوسیال به صورت زیر هستند.
چگالی نانوسیاالت را معموالً از رابطه ی پک و چو ( )Pak, Cho,1998محاسبه می کنند.
𝐩𝛒∅ 𝛒𝐧𝐟 = (𝟏−∅)𝛒𝐛𝐟+
)(1
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که در رابطه ی باال منظور از 𝝆 چگالی سیال می باشد و ∅ بیان گر کسر حجمی نانو سیاالت در سیال پایه می باشد و زیر
نویس های  bfو  Pبه ترتیب بیان گر نانو ذرات و سیال پایه می باشند.
تمامی محققین روی استفاده از قانون مخلوط ها برای محاسبه چگالی نانوسیال اجماع نظر دارند.
خانفر و همکارش وفایی ( )Khanafer, Vafai,2011براساس اطالعات آزمایشگاهی هو و همکارانش ( ،)Ho et al, 2010رابطه ای
برای محاسبه ی چگالی نانوسیال آب/اکسیدآلومینیوم به صورت زیر ارائه کردند.
𝐓𝟓𝟗𝟎𝟐 𝛒𝐧𝐟 = 𝟏𝟎𝟎𝟏. 𝟎𝟔𝟒 − 𝟐𝟕𝟑𝟖. 𝟔𝟏𝟗𝟏 ∅ − 𝟎.
)(2
که رابطه ی فوق برای غلظت  𝟎 ≤ ∅ ≤ 𝟒%و دمای 𝟎𝟒 ≤ )𝐂 𝟓 ≤ 𝐓(°مقادیر صحیح به دست می دهد.
لطفی و همکاران ( )Lotfi et al,2010در سال  2111به صورت عددی به بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال با دو
مدل تک فازی و دو فازی در جریان آرام و مغشوش پرداختند .نانوسیال آب/اکسیدآلومینیوم را داخل یک لوله ی افقی عبور
دادند .نتایج را با روابط موجود مقایسه و اعتبار سنجی کردند .نتایج هر دو مدل را نیز مقایسه کردند .با مقایسه نتایج
آزمایشگاهی و مدل ها مشخص شد که مدل مخلوط دقیق تر است .هر دو مدل عدد ناسلت را کم تخمین می زنند .نتایج آن
ها نشان داد نرخ بهبود حرارت با افزایش غلظت حجمی نانوذرات کاهش می یابد.
افزایش نرخ انتقال حرارت از طریق بهبود خواص گرمایی سیال عامل در سیستم های گرمایی اخیرا مورد توجه جدی قرار
گرفته است .در گذشته ی نه چندان دور ،افزایش ضریب هدایت گرمایی مایعات با استفاده ار افزودن ذرات فلزی با ابعاد
میکرومتر صورت می گرفت( .)Maxwell.1873اما ته نشینی سریع این ذرات باعث مسدود شدن مجراها ،فرسایش دیواره ها و
افت فشار باال می شد و همین امر کاربرد این تکنیک را محدود به فعالیت های آزمایشگاهی می کرد .اولین بار
چوی( )Choi,1995در سال  ، 1995عبارت نانو سیال را برای یک سیال با وجود ذرات فلزی با ابعادی در حد نانومتر به صورت
معلق در آن به کار برد .افزودن نانو ذرات به سیال ،باعث پدید آمدن نانو سیالی با ضریب هدایت حرارتی باالتر نسبت به سیال
پایه می شود و به عالوه مشکالت ته نشینی سریع و مسدود شدن مجاری نیز مرتفع خواهد شد(.)Eastman, Choi,2001
در سال  ،2113خانفر و همکارانش( )Khanafar et al.2003برای اولین بار انتقال حرارت جابجایی آزاد در یک محفظه ی
مستطیلی حاوی نانو سیال را مورد مطالعه قرار دادند .آن ها نشان دادند که با افزایش عدد گراشف و در صد حجمی نانو ذرات،
عدد ناسلت متوسط افزایش میابد .این مقاله به عنوان یک راهگشا باعث شد که بسیاری از محققان به بررسی اثر نانو سیال بر
نرخ انتقال گرما در محفظه های مستطیل شکل بپردازند.
در سال  ،2110جو و همکارش تی ژنگ( )Jou,Tzeng,2006با مطالعه ی عددی جابجایی آزاد نانو سیال در محفظه های
مستطیلی شکل نشان دادند که افزایش نیروی شناوری و کسر حجمی نانو ذرات ،هر دوم بر افزایش نرخ انتقال حرارت در
محفظه کمک می کنند.
در سال  ،2112سانترا و همکارانش ( )Santra et al,2008مساله ی جابجایی آزاد در یک حفرع حاوی نانو سیال را با فرض رفتار
غیر نیوتنی نانو سیال به صورت عددی مورد مطالعه قرار دادند .نتایج آن ها نشان می داد که در برخی اعداد رایلی خاص ،ا
افزایش کسر حجمی نانو ذرات ،نرخ انتقال گرما کاهش می یابد و در محدوده ی دیگری از اعداد رایلی با افزایش کسر حجمی
نانو ذرات ،نرخ انتقال گرما افزایش می یابد.
در سال  ،2112اوزتوپ و همکارش ابو نادا ()Oztop, Abu-Nada, 2008با انجام شبیه سازی عددی ،جریان سیال و انتقال
گرمای جابجایی آزاد در محفظه های مستطیلی حاوی نانو سیال را مورد بررسی قرار دادند .محفظه های بررسی شده توسط آن
ها دارای یک دیوار عمودی سرد و و یک جزء گرم قرار گرفته روی دیوار عمودی مقابل بود در حالی که سایر دیوارها عایق
فرض شده بودند .آن ها اثر نوع نانو سیال ،عدد رایلی ،اندازه و موقعیت جزء گرم و نسبت ابعاد محفظه را مورد بررسی قرار
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دادند .نتایج آن ها نشان دهنده ی افزایش عدد ناسلت با افزایش کسر حجمی نانو ذرات و افزایش اندازه ی جزء گرم در تمام
محدوده اعداد رایلی بود.
در سال  ،2119اوقوت( )Ogut,2009به برررسی عددی جابجایی آزاد نانو سیال در یک حفره با دیوار عمودی سرد دما ثابت و
یک جزء سرد شار ثابت روی دیواره ی عمودی مقابل پرداخت .وی نشان داد که اندازه ی جزء سرد از مهم ترین پارمترهای
کنترل کننده ی ترخ انتقال گرما می باشد.
در سال  ،2119اوزتوپ و همکارش ابونادا( )Oztop, Abu-Nada, 2009اثر تغییر زاویه بر نرخ انتقال گرما در یک حفره حاوی
نانو سیال را به صورت عددی مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند که اثر غلظت نانو ذرات بر عدد ناسلت در مقادیر پایین کسر
حجمی بیشتر از مقادیر باالی کسر حجمی است .به عالوه نتایج آن ها نشان داد با افزایش عدد رایلی ،درصد افزایش انتقال
گرما با استفاده از نانو سیال ،کاهش می یابد.
در سال  ،2119امین الساداتی و همکارش قاسمی ( )Aminossadati, Ghasemi, 2009به بررسی جابجایی آزاد نانو سیال در
یک محفظه ی مربعی سرد شونده متقارن از طرفین و با وجود یک جزء سرد روی دیوار تحتانی آن ،به صورت عددی پرداختند.
آن ها اثرات عدد رایلی ،اندازه و محل قرار گیری جزء سرد ،نوع نانو سیال و کسیر حجمی نانو ذرات ،را بررسی کردند و نشان
دادند که افزودن نانو ذرات باعث بهبود بازده سرمایی به خصوص در اعداد رایلی پایین می شود .به عالوه نتایج آن ها نشان می
داد که نوع نانو سیال و طول و اندازه جزء سرد به شدت بر دمای بیشینه سطح جزء سرد تاثیر گذار است.
مفاهیم و مدل های مختلفی جهت توضیح رفتار نانوسیاالت ارائه شده اند .علیرغم این واقعیت که نانوسیال یک مخلوط دو
فـازی است ،از آنجا که ذرات جامد بسیار کوچک و کسر حجمی آنها بسیار پایین میباشد ،میتوان مخلوط را تک فاز در نظر
گرفت  .به دلیل جدید بودن مبحث نانوسیاالت ،مطالعات کمی در زمینه جریان و انتقال حرارت اجباری نانوسیاالت انجام
گرفتـه اسـت.
در سال  ،2115مایجا و همکارانش ( )Maiga et al , 2005جابجایی اجباری آرام نانوسیاالت  Al2O3و آب و  Al2O3و اتیلن
گلیکول داخل لوله با شار حرارتی ثابـت را به صورت عددی بررسی کردند و نتیجه گرفتند که با افزایش کسر حجمی نانوذرات،
ضریب جابجایی محلی افزایش مـی یابـد .
در سال  ،2112هریس و همکارانش ( )Heris, 2007جریان اجباری آرام نانوسیال  Al2O3و آب داخل لوله با دمای دیواره
ثابت را به صـورت آزمایـشگاهی و عددی مطالعه کردند .نتایج آنها بیانگر افزایش ضریب جابجایی با افزایش کسرهای حجمی
است .همچنـین در تحقیـق آنهـا ،افزایش ضریب جابجایی توسط مدل کالسیک ،کمتر از مقادیر آزمایشگاهی پیشگویی شد.
در سال  ،2110دینگ وهمکارانش ( )Ding et al , 2004جریان داخلی آرام نانوسیال  Al2O3و آب را صورت آزمایشگاهی در
منطقه ورودی و توسعه یافته مورد بررسی قرار دادنـد و افـزایش چـشمگیـر در ضریب انتقال حرارت را در دو منطقه مشاهده
کردند .آنها نشان دادند که با افزایش عدد رینولدز جریان و کسر حجمی نـانوذرات  ،عـدد ناسلت افزایش مییابد.
در سال  ،2110دینگ و همکارانش ( )Ding et al , 2006جریان نانوسیال نانولوله کربن  -آب را به صورت آزمایشگاهی
مطالعـه کردنـد و افزایش تا  %351در ضریب انتقال حرارت جابجایی برای کسر جرمی  %1.5در عدد رینولدز  211را مشاهده
نمودند .این افزایش چشمگیر با تنها افزایش ضریب هدایت حرارتی قابل توجیه نیست .این افزایش را می توان به نسبت
هندسی باالی نا نولوله ،پخش و پایداری مناسب نانوذرات در سیال نسبت داد .آنها همچنین نشان دادند کـه در کـسر حجمـی
و  pHمعلـوم ،یـک عـدد رینولدز مشخص برای بیشترین افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی وجود دارد.
هو و همکاران ( )Ho et al,2008در سال  ،2112مطالعه ای عددی بـا روش حجم محدود برای بررسی انتقال حرارت جابه
جـایی آزاد آب -اکسـید آلومینیم در محفظه های مربعی با دیواره های افقی عایق و دیـواره هـای قائم گرم و سـرد انجـام
دادنـد  .بـر اسـاس یافتـه هـای آنـان انتخـاب مدل های مختلف برای لزجـت مقـادیر متفـاوتی بـرای عـدد ناسـلت پیش
بینی میکند.
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معادالت حاکم
معادالت بقای جرم ،مومنتوم و انرژی بی بعد شده را می توان برای نانو سیال بر اساس انتقال حرارت جابجایی طبیعی و بر
اساس معادله ی بوزینسک و برای جریان آرام به تریب به صورت زیر نوشت:
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که در روابط باال  Daبیان گر عدد دارسی Pr ،بیان گر عدد پرانتل و  Raبیان گر عدد رایلی می باشد .همچنین  φبیان گر کسر
حجمی نانو ذرات در سیال پایه می باشد μ .و  βنیز به ترتیب بیان گر ویسکوزیته و ضریب انبساط حرارتی می باشند .همچنین
زیر نویس  sبیان گر نانو ذرات است.
همچنین معادله ی بقای انرژی را نیز می توان با رابطه ی زیر نشان داد.
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همچنین اعداد بی بعد رایلی ،دارسی و پرانتل را به ترتیب می توان به شکل زیر تعریف نمود:
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که در روابط باال  gبیان گر شتاب جاذبه ی زمین می باشد که برابر  9.21متر بر مجذور ثانیه در نظر گرفته می شود k .ضریب
هدایت حرارتی بر حسب وات بر متر کلوین و  ϑنیز ویسکوزیته ی سینماتیکی بر حسب متر مربع بر ثانیه می باشد.
الزم به ذکر است که روابط باال برای یک سیال تکفازی معمولی می باشد .چون در این پژوهش از نانو سیال استفاده می شود
لذا باید تمام خواص ترموفیزیکی معادل برای نانو سیال به دست بیاید سپس در روابط باال جایگزین شود.
می دانیم که چگالی معادل نانو سیال را با در دست داشتن چگالی سیال پایه و درصد حجمی نانو ذرات در سیال پایه می توان
از رابطه ی زیر استفاده نمود:
ρnf = (1 − φ)ρf + φρs
)(11
همچنین ظرفیت حرارتی ویژه ،ضریب انبساط حرارتی و ویسکوزیته نانو سیال را می توان به ترتیب از رابطه های زیر به دست
آورد:
(ρCp )nf = (1 − φ)(ρCp ) + φ(ρCp )s
)(11
f
(ρCp )nf = (1 − φ)(ρCp ) + φ(ρCp )s
)(12
f
(ρβ)nf = (1 − φ)(ρβ)f + φ(ρβ)s
)(13
μf
= μnf
)(10
(1−φ)2.5
همچ نین می توان ضریب هدایت حرارتی موثر نانو سیال را که با  Keffنشان می دهیم طبق پیشنهاد جهانشاهی و همکارانش
( )Jahanshahi, Hosseinizadeh, Alipanah, Dehghani,2010از رابطه ی زیر به دست آورد.
)(15
)(10
)(12
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که در روابط باال  dpو  dfبه ترتیب قطر ملکول های نانو ذرات و سیال پایه می باشند .همچنین  upبیان گر سرعت بروانی نانو
ذرات می باشد A .بیانگر مساحت و  peعدد بی بعد پکلت می باشد .همچنین  kbثابت بولتزمن است که برابر با 1.38*10-23
در نظر گرفته می شود C .نیز ثابت تجربی می باشد که برابر با  2.5*104در نظر گرفته می شود.
همچنین ضریب نفوذ حرارتی نانو سیال را می توان از رابطه ی زیر به دست آورد:
knf

)(19

(ρcp )nf

= αnf

همچنین عدد ناسلت محلی و متوسط را نیز می توان به ترتیب از روابط زیر به دست آورد:
keff ∂θ

)(21
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که در روابط باال  Nبیان گر جهت نرمال بر دیوار می باشد.

شبیه سازی عددی
هندسه ای که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت لوله ی مار پیچ با قطر داخلی  2سانتی متر و طول یک متر می
باشد .فرض می شود که سطح خارجی لوله در دمای ثابت و یا تحت شار حرارتی ثابت قرار داشته باشد .سپس به ازای
پارامترهای مختلف  ،مقدار انتقال حرارت و به خصوص عدد ناسلت و دمای متوسط خروجی سیال مورد بررسی و مقایسه قرار
خواهند گرفت .سپس به تحلیل نتایج و ارایه ی بهینه ترین حالت برای انتقال حرارت پرداخته می شود.
نمایی از هندسه ی مساله در شکل ( )1آورده شده است.
در این هندسه طول لوله  1متر و قطر داخلی لوله  2سانتی متر و فاصله ی گام ها  11سانتی متر در نظر گرفته شده است که
در نتیجه تعداد پیچ ها  11عدد می باشد .همچنین دمای دیواره ثابت و برابر  301کلوین فرض می شود.

شکل( .)1نمایی از هندسه مساله
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سپس به مش بندی مساله پرداخته می شود .برای داشتن مش بندی بهتر که بتواند الیه ی مرزی را به خوبی شبیه سازی کند
از مش بندی خیر ساختار یافته در این پژوهش استفاده شده است .به طوری که المان ها در نزدیکی دیواره ی داخلی لوله
دارای فشردگی می باشد .می توان نمایی از مش بندی مساله را در شکل( )2مشاهده نمود.

شکل (.)2نمایی از مش بندی مساله
در مش بندی فوق تعداد گره ها  252195عدد و تعداد المان ها  000155عدد می باشد.
همچنین در ادامه خواص ترموفیزیکی نانو سیاالت مختلف مورد استفاده در این پژوهش آورده شده است.
جدول( .)1خواص ترموفیزیکی نانو سیال آباکسید آلومینیوم با در صدهای حجمی مختلف
خاصیت فیزیکی
)Cp(J/kg
𝑔𝑘
) 𝜌( 3
𝑚
)k(W/mK
(K -1 )β
𝑔𝑘
) (𝜇
𝑠𝑚
𝑚2
) (𝛼
𝑠
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نانو سیال آب-اسید آلومینیوم
%4

نانو سیال آب-اسید آلومینیوم
%6

سیال
نانو
آلومینیوم %2

آب-اکسید

3922.03

3693.26

3487.2

1150.50

1116

1175.47

0.65
19.48*10-5

0.686
18.13*10-5

0.724
16.9*10-5

8.6*10-4

9.4*10-4

9.98*10-4

1.56*10-7

1.66*10-7

1.76*10-7
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در این بخش نتایج حاصل از شبیه سازی های عددی به صورت جدول و نمودار آورده شده است.
در گام اول تاثیر سرعت سیال ورودی بر روی میزان انتقال حرارت برای نانو سیال آب -اکسید آلومینیوم  %2مورد بررسی قرار
گرفته شده است .نتایج در جدول ( )2آورده شده است.
جدول ( . )2متوسط دمای خروجی و عدد ناسلت متوسط برای سیال عامل آب-اکسید آلومینیوم %2
دمای

عدد ناسلت متوسط

شار حرارتی مبادله
شده()W/m2

ضریب
اصطکاک

ردیف

ورودی
سرعت
سیال(متر بر ثانیه)

عدد رینولدز

متوسط
خروجی(کلوین)

5210.0

1.195

1

1.2

0910

339.9922

150.5

3.8544
2.22

2

1.5

12225

339.29

322.133

12201.52

3

1.2

19050

339.32

592.01

21121.5

همچنین نتایج برای سیال عامل آب -اکسید آلومینیوم  %0و آب -اکسید آلومینوم  %0نیز در ادامه آورده شده است.
جدول( . )3متوسط دمای خروجی و عدد ناسلت متوسط برای سیال عامل آب-اکسید آلومینیوم %4
ردیف

سرعت ورودی
سیال(متر بر ثانیه)

عدد رینولدز

متوسط دمای
خروجی(کلوین)

عدد ناسلت متوسط

شار حرارتی مبادله
شده()W/m2

ضریب
اصطکاک

1

1.2

0202

339.9920

105.20

5123.033

1.22

2

1.5

11222

339.951

350.52

12021.52

0.10

3

1.2

12995

339.02

505.13

21193.22

2.20

جدول( . )4متوسط دمای خروجی و عدد ناسلت متوسط برای سیال عامل آب-اکسید آلومینیوم %6
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ردیف

سرعت ورودی
سیال(متر بر ثانیه)

عدد رینولدز

متوسط دمای
خروجی(کلوین)

عدد ناسلت متوسط

شار حرارتی مبادله
شده()W/m2

ضریب
اصطکاک

1

1.2

4711

339.99

140.543

5274.882

1.32

2

1.5

11778

339.985

269.922

10130.76

3.2723

3

1.2

18845

339.5319

533.17

20011.11

8.32
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همچنین در نمودارهای ( )3و ( )0می توان دمای خروجی سیال عامل به ازای نانو سیاالت مختلف و عدد ناسلت متوسط به
ازای نانو سیاالت مختلف را مشاهده نمود.
345
340

آب خالص
330

آب اکسید آلومینویم %2
آب اکسید آلومینیوم %4

325

آب اکسید آلومینیوم %6

متوسط دمای خروجی از لوله

335

320
315
25000

20000

15000

10000

0

5000

عدد رینولدز
شکل ( .)3تغییرات متوسط دمای خروجی لوله به ازای میزان نانو ذرات در سیال
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400

آب اکسید آلومینیوم %2
300
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0
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شکل( .)4تغییرات عدد ناسلت متوسط به ازای میزان نانو ذرات در سیال پایه
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بحث و نتیجهگیری
 برای این منظور از سیال عامل.در این پژوهش به بررسی میدان سرعت و دما در داخل لوله ی مارپیچ دار پرداخته شده است
 همچنین تاثیر پارامترهای مختلفی نظیر سرعت ورودی.آب با درصدهای مختلف نانو ذرات اکسید آلومینیوم استفاده شده است
سیال عامل و درصدهای مختلف نانو ذرات در سیال پایه(آب) بر روی خواص هیدرولیکی(ضریب اصطکاک) و خواص
 نشان داده شد که. شار حرارتی مبادله شده ) مورد بررسی قرارگرفته است، عدد ناسلت متوسط،حرارتی(متوسط دمای خروجی
 خواص حرارتی سیستم به صورت قابل توجهی بهبود می یابد در صورتی که،با افزایش درصد نانو ذرات در سیال عامل پایه
.ضریب اصطکاک متوسط و در نتیجه ی آن میزان افت فشار نیز افزایش می یابد
.همچنین بررسی های انجا م شده نشان می دهد که افزایش سرعت ورودی نیز منجر به افزایش میزان انتقال حرارت می شود
 در این حالت نشان داده شد.در این حالت عدد ناسلت متوسط و شار حرارتی مبادله شده به صورت چشمگیری افزایش می یابد
 به دلیل این که در این حالت.که استفاده از دمای متوسط خروجی به عنوان یک معیار بهبود خواص حرارتی مناسب نمی باشد
دبی جرمی سیال عامل در حال تغییر می باشد به طوری که با افزایش سرعت سیال ورودی هر چند میزان شار حرارتی مبادله
شده و متوسط عدد ناسلت افزایش می یابد اما دمای متوسط خروجی سیال عامل به دلیل افزایش دبی جرمی سیال ممکن
 الزم به ذکر است که نشان داده شد که در برخی موارد که افزایش سرعت بر روی افزایش میزان انتقال.است کاهش یابد
 اما به هر حال.حرارت بیش از افزایش دبی جرمی تاثیر می گذارد همچنان ممکن است متوسط دمای خروجی نیز افزایش یابد
.در این حالت اندازه گیری متوسط دمای خروجی نمی تواند معیار چندان مناسبی باشد
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