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 چکیده

 مورد مطالعه قرار گرفته. هر  3O2Al -آبو  2SiO -لوله ی حرارتی نوسانی  با نانو سیاالت آببررسی آزمایشگاهی عملکرد دو 

 مورد 05 ٪شدگی پر نسبت و با ذرات نانو متفاوت جرمی غلظت با یکسان حرارتی مقاومت و متوسط اواپراتور دمای با دو

سیاالت مختلف باعث ایجاد عملکرد حرارتی متفاوتی در لوله گرفته است. نتایج تجربی نشان داد که نانو  قرار مقایسه و آزمایش

حرارت را  خالص انتقال آب جای سیال الومینیوم به نانو از استفاده تجربی، با محدوده های حرارتی نوسانی می شوند. در
 این، تجزیه بر . عالوهافزایش داد. در حالی که با استفاده از نانو سیال سیلیس به جای اب خالص عملکرد حرارتی را کاهش داد

 اصلی دلیل شد مشخص گردید، و خالص انجام آب به مختلف نانوذرات دیگر اثرات ناشی از افزودن برای مقدماتی تحلیل و

حرارتی و تغییر شرایط سطحی که در اواپراتور و کندانسور با توجه به رفتارهای رسوب نانوذرات  بدتر شدن عملکرد یا و بهبود
 د اضافه نمودن نانوسیاالت مختلف در این لوله ها می باشد.مختلف رخ می ده

 

 لوله های حرارتی نوسانی، نانوسیاالت، عملکرد حرارتی، رسوب نانو ذرات، انتقال حرارت :كلیدیهای واژه
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 تحلیل و تجزیهاند. در طول ده سال گذشته، نانوسیاالت توجه بیشتری را به دلیل عملکرد حرارتی باال به خود جلب کرده

شده بود، و آن تغییر وضعیت سطح در  خالص انجام آب به مختلف مختلف ناشی از افزودن نانو ذرات اثرات برای مقدماتی

حرارتی  بدتر شدن عملکرد یا و بهبود برای اصلی اواپراتور و کندانسور با توجه به رفتار رسوب نانو ذرات مختلف است، که دلیل
های انجام شده در این دو زمینه، برخی از های حرارتی نوسانی می باشد. با الهام از پژوهشدر لوله با نانو سیاالت مختلف

 مطالعات انجام شده بر روی استفاده از نانوسیاالت در لوله های حرارتی نوسانی به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است. 

 ]1[نورث  و شده است. زوو انجام سازی ساده با تئوری و ریاضی ظلحا ی حرارتی نوسانی ازبرای تحلیل لوله زیادی هایتالش
 ساده علت به ی حرارتی نوسانی داشتند ولیهانمودن لوله مدل در سعی فنر، و جرم ی حرارتی نوسانی باسازی لوله شبیه با

 زمان گذشت با پرشدگی هر نسبت ازای به فنریت ضریب مدل این نیاوردند. در چندانی بدست موفقیت حد از بیش سازی

 ارائه مدل باشد. نمی قبولی قابل که نتیجه کرد می پیدا افزایش

 ]3[سوآنپل  .است نموده نظر صرف انتقال حرارتی مالحظات از و پرداخته سیستم سینماتیک به تنها ]2[وانگ  توسط شده
 تواند دقیقاً نمی شده ارائه مدل که فهمید ایشاننمود.  آن اعمال اطراف بخار قطعه دو و مایع قطعه یک به را معادالت اساسی

 باشد. می حرکت چگونگی تقریبی به تخمین قادر ولی نماید بینی پیش را بخار قطعات حرکت

و قابلیت انتقال حرارت در لوله های حرارتی نوسانی  سیال نانو اثر مطالعه منظور به تجربی تحقیق یک ]4[همکارانش  ما و
ها که بر اساس نانو ذرات آب با الماس، به کار رفته بود، نشان داد که عملکرد حرارتی در لوله های آنانجام دادند. نتایج 

تواند اختالف دمای بین ، نانوسیال الماس میW05در قدرت ورودی حرارتی نوسانی بطور قابل توجهی بهبود یافته است. 

در این تحقیقات، نشان داده شد که شناور بودن نانوذرات به  ،کاهش دهد 3/24 ℃  به  9/45 ℃اواپراتور و کندانسور را از 

 باشد.دلیل حرکت نوسانی سیال استفاده شده می
شد، و مشخص شد که  های حرارتی نوسانی انجامبا نانو سیال نقره با آب در لوله ]0 [همکاران و لین توسط مشابهی آزمایش

℃و 99/9 ℃ارتی به ترتیب، درجه حرارت بین اواپراتور و کندانسور و مقاومت حر w⁄592/5  .و  چارون ساوانکاهش دهد

ی حرارتی نوسانی ی شیب را بر روی لولهتأثیر پارامترهایی مانند قطر داخلی، تعداد خم، سیال کاری و زاویه [6] همکارانش
نافون و همکاران  گذارند.ی حرارتی نوسانی میثیر را بر روی لولهبررسی کردند و نشان دادند که جاذبه و تعداد خم بیشترین تأ

]9[  TiO2/R11 که دریافتند ، آنهااستفاده کردند نوسانی را به عنوان مایع مشغول به کار در لوله مسی در لوله ی حرارتی 

برابر بیشتر  4/1شود که راندمانش غلظت نانو ذره به کار گرفته  می  1/5از TiO2/R11% سیال  نانو با نوسانی لوله ی حرارتی

 در حرارتی بازده افزایش ]0[همچنین نویی و همکاران  .است شده عنوان( R11) خالص مبرد با نوسانی لوله ی حرارتی از
کسر حجمی از آب خالص، برای سیکل بسته دو فازی  3با آب، به جای % Al2O3 در هنگام استفاده از نانو سیال 16حدود %

 عملکرد شدن تند. با این حال، همچنین برای شارژ نانو سیال در لوله های حرارتی نتایج متناقض یافت نشد. بدترخالص را یاف

 کربنی با های نانو لوله حاوی که آبی محلول یک از هاکه آن شد، هنگامی گزارش همکاران و زو توسط مشابهی نیز حرارتی
 استفاده کردند.سیکل بسته  یک در خالص آب جای به 1% حجمی کسر

 

 شرح آزمایش

 تهیه نانو سیال

 اصلی مواد عنوان به نانومتر 06 و 35 متوسط قطر با به ترتیب  3O2Alو  2SiOنانوذرات، نوع  اکسید نوع دو مطالعه، از این در
ساخته  مرحله دو روش از استفاده با آب بر مبتنی شود. نانوسیال می استفاده پایه سیال عنوان به خالص آب شدند و انتخاب

 تحت را حرارتی فیزیکی خواص است ممکن آنها که نشد، چرا افزوده ترکیب فرایند افزودنی فعال کننده در مواد . هیچ]9[شد 

پدیده لخته شدن بر روی سطح گرم باعث بدتر شدن انتقال حرارت و پراکندگی سیال می  به توجه با حتی قرار دهند و تاثیر
رسید.  تصویب به اینجا نانوذرات در انباشتگی از جلوگیری الکترواستاتیکی برای دهنده ثبات روش عوض، . در]11[،]15[شود 
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برای نانو  =PH 9.9و  4.9مشخص تنظیم بود)به ترتیب با  مقدار یک اول برای در مرحله آب PH منظور، مقدار این برای

 آن از پس ( در نظر گرفتیم و~9PH( و آلومینیوم )~PH 3) سیلیس PHسیاالت سیلیس و آلومینیوم(، و با توجه به ان مقدار 

 .]12[شدند  اضافه آب به نانوذرات
 غلظت با) SiO2 -ارتعاش درآمد. نانو سیال اب التراسونیک به حمام ساعت در 4 همگن متعاقبا حدود تعلیق تشکیل برای

و  شده ( تهیه%1.2 -5.1از   3O2Alجرمی ذرات  غلظت با)  3O2Al -(و نانو سیاالت آب%5.6-5.1از  SiO2 جرمی ذرات

 از نانو ترتیب تصاویری ( بهb( و)a) 1شکل .پایدار بماند صورت تعلیق به حالت به روز چند برای تواند می فوق روش توسط
 پراکنده  بهتر آلومینیوم نانوذرات که است دهد. واضح می آب را نشان در شده آلومینیوم پراکنده ذرات نانو و سیلیس ذرات

 .اند شده
 

 

 
 ( تعلیق شده در اب خالصb)  3O2Al( و نانو ذرات a) SiO2 نانوذرات(: تصاویر میکروسکوپی 1شکل)

 

 آزمایش اندازی راه

برای  متر میلی3 خارجی قطر و متر میلی2قطر داخلی  با که از جنس مس است  نوسانی حرارتی های لوله مشابه از دسته دو

. باشد می متر3 طول با حلقه 6 دارای  مجموعه خم و اماده کردیم. هر به ترتیب  3O2Al-آب و  2SiO-ابآزمایش نانو سیاالت 

است. پس از طراحی سیستم آزمایش ونصب دستگاه های اندازه گیری داده های  شده داده نشان 2شکل در که همانطور

 آزمایش و ثبت آن ها به انجام آزمایش مورد نظر می پردازیم.
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 (: شماتیک كلی سیستم آزمایش2)شکل 

 

شدند تا خإل کامل شود. این امر به خاطر این است که مایع  تخلیه خإل پمپ توسط نوسانی حرارتی های لوله آزمایش، از قبل

موجود در دستگاه در دماهای پایین تری به جوش بیاید. سپس شیر متصل به پمپ را بسته و پمپ را از مدار خارج می کنیم. 

است. حال سیستم انگاه به تزریق سیال به داخل مبدل پرداخته و نکته مهم در این قسمت نفوذ نکردن هوا به داخل سیستم 
اواپراتور را وارد مدار کرده که این کار به کمک هیترهای تعبیه شده در این قسمت صورت می گیرد. در این بخش ابتدا 

 ACدستگاه واریاک را برای دادن ولتاژهای متفاوت به هیتر وارد مدار و سپس به کمک پل دیود به کار رفته در سیستم جریان 

یل کرده و مقدار ولتاژ را از ولت سنج بکار گرفته شده در مدار می خوانیم. حال ولتاژهای متفاوت به تبد DCشهر را به جریان 
هیتر می دهیم که این ولتاژها جریان های متفاوتی را ایجاد می کنند و حاصل ضرب انها میزان انتقال حرارت تولیدی در 

 بخش اواپراتور را به ما می دهد.

 05% نوسانی حرارتی های در لوله 3O2Al-آب و  SiO2-دو نانو سیاالت آب هر برای شدن پر نسبت مقایسه، برای سهولت
 به مداوم طور به جریان سرعت و ثابت ورودی حرارت درجه با کننده خنک آب آزمایش، این طول حجمی می باشد. در

 در دما های داده ورودی، توان هر براساس  .است یافته افزایش گام به گام اواپراتور به ورودی توان و شده عرضه کندانسور

 می شدند. ثبت برسد، پایدار حالت یک به سیستم اینکه  از پس کندانسور و اواپراتور
 

 تجزیه و تحلیل داده ها

 های لوله حرارتی عملکرد توصیف برای مهم پارامتر دو اواپراتور، دیوار حرارت میانگین درجه و حرارتی کلی مقاومت طور به
 :شود می به صورت زیرتعریف نوسانی حرارتی های لوله حرارتی در یک کلی مقاومت طور نوسانی است. به حرارتی

(1)  e cT T
R

Q


   

 می تعیین زیر معادالت توسط کندانسور هستند. که و اواپراتور حرارت دمای میانگین درجهبه ترتیب  Tcو  Teآن  در که
 :شوند

(2)  
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نوسانی،  حرارتی های تعبیه شده در لوله ترموکوپل دیواراست که توسط حرارت ( درجه i= 1, 2, …, 16) Tiکه در ان 
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 .است شده داده ( نشان2) شکل در که همانطور شده، گیری اندازه

Q می شود زیر محاسبه به صورت که است نوسانی حرارتی های لولهدر  حرارتی بار( 1) معادله در: 

(4)  Q UI   

 .است ٪5.3 دقت با دیجیتال متر مولتی توسط شده گیری اندازه جریان و ورودی ولتاژ ،I و U آن در که

گرما  دادن دست از علت به است که( 4)معادله توسط آمده دست به اواپراتور در ورودی صرفا جهت یاد اوری، قدرت حرارت

 حرارتی تعادل تحلیل و تجزیه به توجه با .است کندانسور در کننده خنک آب توسط شده جذب خالص حرارت از بزرگتر کمی
به مقدار  نوسانی حرارتی های لوله دررو از بی های بخش و تبخیر از محیط به گرما دادن دست کندانسور، از و اواپراتور بین

 .است حرارت ٪4.4 دادن دست از علت به( 4)معادله از اطمینان عدم بنابراین، .بود ورودی قدرت حرارت از 4.4٪
 

 تجربی بحث و نتایج
 در معین حرارتی بار یک دیوار با حرارت درجه از اندازه گیری یکنواخت Rاست که مقاومت حرارتی کلی  ( واضح1معادله ) از

 معموال مقاومت حرارتی پایین و میانگین دمای دیواره اواپراتور پایین به معنی عملکرد .است نوسانی حرارتی های لوله امتداد
نوسانی با بار نانو  حرارتی های نوسانی است. در ادامه ما در مورد خصوصیات حرارتی لوله حرارتی های باالتر در لوله حرارتی

 سیاالت  مختلف بحث می کنیم.
 

 نوسانی حرارتی های در لوله SiO2-سیاالت آبنانو  حرارتی عملکرد

در غلظت  SiO2-نوسانی با بار نانو سیاالت آب حرارتی های در لوله حرارتی کل مقاومت و اواپراتور دیوار حرارت درجه متوسط

 شده داده ( نشانb( و )a( )3ترتیب در شکل ) به قدرت ورودی از تابعی یک صورت ( به 5-5.6وزنی  های مختلف )درصد
 SiO2-از نانو سیاالت آب استفاده از رفت، دمای دیوار اواپراتور و مقاومت حرارتی کلی پس می انتظار که آنچه خالف بر .است

 افزایش با افزایش این این، بر عالوه .است یافته افزایش( وزنی درصد 5 با غلظت % نانوسیال مثال، عنوان به)به جای اب خالص 

 وزنی به ترتیب درجه حرارت درصد 5.6 در غلظت .شد آشکار وزنی درصد 5.6 به وزنی درصد 5.1 از SiO2 نانوذرات غلظت

℃( و  0.0)یا % 3.0 ℃حرارتی کلی، از مقاومت و دیواره اواپراتور w⁄ 5.590 % با مقایسه ( حداکثر افزایش را در 23.9)یا 

نوسانی  حرارتی های در لوله حرارتی بدترشدن عملکردافزودن نانوذرات سیلیس به اب باعث  ترتیب، این خالص داشتند. به آب

 شد.
 

     
 دیوار حرارت درجه ( متوسطaنوسانی با غلظت های مختلف ) حرارتی های در لوله SiO2-نانو سیاالت آب حرارتی (: عملکرد3شکل )

 حرارتی كل ( مقاومتbاواپراتور. )
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د حرارتی در لوله های حرارتی نوسانی با نانو مقایسه آزمایشگاهی عملکر

  3O2Al -و آب 2SiO -سیاالت  آب

 کنفرانس بین المللی چهارمین

  رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 

 

 نوسانی حرارتی های در لوله 3O2Al-نانو سیاالت آب حرارتی عملکرد

نوسانی با بار نانو سیاالت  حرارتی های در لوله حرارتی کل مقاومت و اواپراتور دیوار حرارت درجه ( متوسطb( و )a( )4شکل )

قدرت ورودی به ترتیب نشان می دهد. می  از تابعی یک صورت ( به 5-1.2در غلظت های مختلف )درصد وزنی  3O2Al -آب

 به جای اب خالص در لوله 3O2Al -از نانو سیاالت آب استفاده از دیوار اواپراتور و مقاومت حرارتی کلی پس( دمای 1بینیم که )
 .است یافته نوسانی کاهش حرارتی های

 درجه متوسط طور به .نوسانی داریم حرارتی های در لوله حرارت را انتقال افزایش الومینیوم ذرات نانو افزودن مثال، با عنوان به

 یافته کاهش وزنی درصد 5.9 به وزنی درصد 5 از ذرات غلظت افزایش با ابتدا در حرارتی مقاومت و اواپراتور دیوار حرارت

درصد وزنی  5.9درصد وزنی انها هم افزایش یافتند. بنابراین، غلظت  1.2درصد وزنی به  5.9است، اما با افزایش غلظت از 
 است. نوسانی در این آزمایش مطلوب حرارتی های در لوله 3O2Al -برای نانوسیاالت آب

 های حرارتی کلی در لوله مقاومت و دیواره اواپراتور حرارت ، کاهش درجهw02وزنی و قدرت ورودی  درصد 5.9 در غلظت

℃( و 0.9)یا % 0.6 ℃در حدود  3O2Al -نوسانی با نانوسیاالت آب حرارتی w⁄ 5.509 % با ( به ترتیب در مقایسه 20.9)یا 
 در لوله حرارتی افزودن نانوذرات الومینیوم به اب باعث بهترشدن عملکرد ترتیب، این خالص در این لوله ها بدست امد. به آب

 نوسانی شد. حرارتی های
 

  
 

 دیوار حرارت درجه ( متوسطaنوسانی با غلظت های مختلف ) حرارتی های در لوله 3O2Al -نانو سیاالت آب حرارتی (: عملکرد4شکل)

 حرارتی كل ( مقاومتbاواپراتور. )
 

 مقاومت حرارتی اواپراتور و كندانسور

مقاومت حرارتی اواپراتور و کندانسور به علت تبخیر در اواپراتور و چگالش در کندانسور که به شدت تحت تاثیر سطح داخلی 

وضعیت سطح، نمونه ای از دیواره ی  در نانوذرات رسوب اثرات تحلیل و تجزیه منظور لوله های حرارتی نوسانی هستند. به

 اواپراتور و کندانسور پس از ازمایش نانوسیال، و همچنین نمونه جوشانده شده در اب خالص که توسط اسکن یک میکروسکوپ
در این  .دهد می را نشان نمونه این سطح شرایط از SEM ( تصاویر0) شکل .گرفتند قرار بررسی مورد( SEM) الکترونیکی

 ی شود که:شکل دیده م

 در لوله های حرارتی نوسانی شارژ شده با نانوسیاالت آب نانوذرات رسوبات-SiO2 3 -و آبO2Al .رخ داده است 
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 در لوله های حرارتی نوسانی شارژ شده با نانوسیاالت آب-SiO2 در بزرگتر ذرات کلوخه ها و تر با جدی رسوبات 
 می شود. دیده 3O2Al -کندانسور در مقایسه با آب و اواپراتور

( در مقایسه با انها در اواپراتور )نشان داده شده در شکل e0در کندانسور)نشان داده شده در شکل   3O2Alرسوب نانوذرات 

d0.قابل چشم پوشی است ) 
 

 
(، cكندانسور)(، و b(، سطح رسوب نانو ذرات سیلیس در اواپراتور)aاز سطح تمیز جوشانده شده در اب خالص) SEM(: تصاویر 5شکل )

 (e(، و كندانسور)dسطح رسوب نانو ذرات الومینیوم در اواپراتور)
 

سطح مقاومت حرارتی در اواپراتور و کندانسور تمرکز می کنیم. به عنوان مقاومت حرارتی  وضعیت اثرات مورد در ادامه، در
 اواپراتور به علت جوشش و تبخیر در اواپراتور است.

(5)  𝑅𝑒𝑣𝑝 =
1

ℎ 𝐴𝑒

 

 ای در هسته جوشش اینکه به توجه سطح انتقال حرارت در اواپراتور. با 𝐴𝑒ضریب انتقال حرارت تبخیر است، و  hکه در ان 

 :]13[به صورت زیر بیان نمود  توان می را اواپراتور در حرارتی است، مقاومت اواپراتور غالب

(6)  𝑅𝑒𝑣𝑝 =
1

ℎ 𝐴𝑒

=
1

2𝑁𝑎𝐷𝑏
2√ƒ√𝜋𝑘𝜌𝑐𝑝𝐴𝑒

 

حباب، هدایت  حباب، فرکانس انتشار هسته فعال، قطر انتشار سطح چگالیبه ترتیب،  ،𝑁𝑎،𝐷𝑏 ، ƒ ، 𝑘، ρ، 𝑐𝑝آن  در که
از  کمتر نانوذرات افزودن دلیل ( به𝑘𝜌𝑐𝑝ویژه هستند. با توجه به اینکه تغییرات به دست امده ) گرمای و مایع، چگالی حرارتی

 و به تجزیه توجه با)است، 2.1% از کمتر نانوذرات رسوب علت به( 𝐴𝑒) اواپراتور در حرارت انتقال سطح افزایش است. و 1.1٪

 ( می توان ساده سازی کرد و به معادله زیر رسید:0تحلیل سطح رسوب از شکل 

(9) 𝑅𝑒𝑣𝑝 ∝
1

𝑁𝑎 𝐷𝑏
2√ƒ

 

 بیان داده های تجربی خود را بهارتباط   ]14[حباب به زبرى سطحی و قابلیت خیسى مربوط می شود. تولیدبه طور کلی، 

 زیر نمایش دادند: شرح فعال هسته به سطح تراکم محل
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(0) 𝑁𝑎 ∝  𝑁𝑐 (1 − cos 𝜃)(𝑇𝑤 − 𝑇𝑠𝑎𝑡 )6 

𝑇𝑤)زاویه تماس با سطح،  𝜃سطح،  روی بر حفره میکرو چگالی 𝑁𝑐فعال هسته،  سطح تراکم محل 𝑁𝑎آن  در که − 𝑇𝑠𝑎𝑡 ) 
، تمایل به (سطح ترشوندگی افزایش یا) 𝜃زاویه تماس  کاهش با است که ( روشن4معادله) ازی سوپرهیت است. دمای دیواره

کاهش  به رو اواپراتور در حرارت یابد در نتیجه انتقالفعال هسته دارد و مقاومت اواپراتور کاهش می سطح تراکم محلکاهش 

 .رودمی
میلی لیتر قطرات کوچک چسبیده 3تر شوندگی سطح با زاویه تماس استاتیکی  ( به ترتیب برای توصیفd( و )a( ،)b) 6شکل

در سطح رسوب   3O2Al -ونانوسیال آب در سطح رسوب نانو ذرات سیلیس 2SiO-از آب خالص در سطح تمیز،  نانوسیال آب

 .]10[گیری شده است  نانو ذرات الومینیوم نشان داده شده که توسط دستگاه اندازه گیری اپتیکال زاویه تماس اندازه

 

 
𝛉تمیز جوشانده شده در اب خالص  سطح خالص در آب قطره( aمیکرو لیتری ) 3ی (: زاویه تماس قطره چسبیده6شکل ) = 𝟔𝟓° (b) 

𝛉در سطح رسوب نانو ذرات سیلیس در اواپراتور  SiO2/waterقطره نانو سیاالت  = 𝟐𝟗° (c)  قطره نانو سیاالت   /water 3O2Al   در

𝛉سطح رسوب نانو ذرات آلومینیوم در اواپراتور  = 𝟓𝟒° 
 

در سطح  2SiO -نانوسیال آبو به ترتیب برای  °65خالص در سطح تمیز  زاویه تماس با سطح اواپراتور برای آب 6شکل

نشان می دهد. در واقع  °54و  °29در سطح رسوب نانو ذرات الومینیوم،   3O2Al -ونانوسیال آب رسوب نانو ذرات سیلیس
زاویه تماس با سطح در اواپراتور کاهش یافته است، تا حدودی پس از رسوب نانو ذرات عملکرد حرارتی در لوله های حرارتی 

در لوله های حرارتی بدتر می شود، اما این موضوع نمی تواند بهتر شدن عملکرد حرارتی  2SiOنوسانی شارژ شده با نانو سیال 

 . بنابراین باید عامل مربوط به زبری سطح هم در نظر گرفته شود.]16[را توضیح بدهد   3O2Al شده با نانو سیال نوسانی شارژ

در  𝑁𝑐مثال، کاهش  عنوان حفره )به میکرو چگالی کاهش اواپراتور به سطح روی بر 2SiOنتیجه،ذرات رسوب  یک عنوان به

 اساس هسته بر جوش حرارت انتقال نتیجه در و سطح حفره ها منجر شد،قراردادن ذرات به هم چسبیده به  با (0معادله 
 اضافی حرارتی شده ومقاومت تشکیل 2SiO ذرات توسط متخلخل الیه یک حال، همین کاهش است. در به رو( 0) و( 4. )رابطه

لوله های حرارتی  اواپراتوری دیوارهدرجه حرارت حرارتی و  ترتیب، مقاومت این به .اواپراتور ایجاد کرد داخلی سطح و مایع بین

 یابد و زاویه تماس کاهش یافته و الیه متخلخل ضخیم شده است. افزایش می 2SiOنوسانی شارژ شده با نانو سیال 
رسوب ذرات سیلیکا نه تنها مقاومت حرارتی اواپراتور، بلکه مقاومت حرارتی کندانسور را نیز تغییر داده است. و در نتیجه با 

 3یش مقاومت حرارتی اواپراتور و کندانسور مقاومت حرارتی کل هم افزایش می یابد، و در نهایت همانطور که در شکلافزا

می شود، این  2SiOنانو سیال نشان داده شده است باعث وخامت عملکرد حرارتی لوله های حرارتی نوسانی  شارژ شده با 
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 غلظت های پایین مشاهده می شد.وخامت عملکرد حرارتی در غلظت های باال بیشتر از 

نامنظم نانو  حرارتی لوله های حرارتی دارند منافذ عملکرد بر مثبت ، اثر 3O2Al،  نانوذرات 2SiO نانوذرات منفی اثر بر خالف

 می تاثیر قطر گرفته که باعث ایجاد زبری سطح نانو می شود و بر فرکانس انتشار حباب و بین رسوب نانوذرات آلومینیوم شکل
 خوراک تولید و مداوم طور است به ممکن ریز های ریزمنفذ، حباب شبکه طریق  حفره ها از داخل . در]11[،  ]14[گذارد

 ی سوپر هیت باعث کاهشدر پایین دیواره ƒ. با افزایش انتشار فرکانس حباب ]11[بزرگتر شوند  های حباب رشد هسته و
های با قطر کوچکتر ممکن است بر روی سطوح زبر نانو نقش منفی در کاهش شود. اگر چه حباب اواپراتور می حرارت درجه

 𝑁𝑎چشمگیر دانسیته در محل تراکم سطح فعال هسته  می بینیم. افزایش 1مقاومت حرارتی ایفا کنند همانطور که در معادله 

اواپراتور می شود.  در 𝑅𝑒𝑣𝑝حرارتی  حرارت را تشدید و باعث کاهش مقاومت که عمدتا جوشش انتقال ƒ فرکانس انتشار و
(، در اثر رسوب نانو ذرات الومینیوم در کندانسور قابل اغماض بود، e) 6همانطور که مقاومت حرارتی کندانسور با توجه به شکل

و آب خالص می شود از این  3O2Al لوله های حرارتی نوسانی شارژ شده با نانو سیالو با توجه به چگالش تقریبا مشابه در 

لوله ی حرارتی نوسانی شارژ مقاومت صرف نظر کرد. بنابر این کاهش مقاومت اواپراتور اساسا مسئول بهبود عملکرد حرارتی 
 می باشد. 3O2Al شده با نانو سیال

 

 نتیجه گیری
لوله های حرارتی نوسانی شارژ شده با یک تحقیق تجربی انجام شد که به مقایسه و تجزیه تحلیل عملکرد حرارتی مختلف در 

 رداخته شد و نتایج بدست امده از این ازمایش در زیر بیان شده است.پ 3O2Al-و آب SiO2-آبنانو سیاالت 

  لوله در نانو سیاالت مختلف باعث عملکرد حرارتی مختلف در لوله های حرارتی نوسانی می شوند. عملکرد حرارتی
استفاده شد بهبود یافت در حالی که با افزودن نانو  Al2O3 -های حرارتی نوسانی زمانی که به جای آب خالص از نانو سیال آب

 عملکرد حرارتی رو به وخامت گذاشت. 2SiO -سیال آب

 وزنی و قدرت ورودی  درصد 5.9 در غلظتw02کلی در حرارتی  مقاومت و دیواره اواپراتور حرارت ، کاهش درجه

℃( و 0.9)یا % 0.6 ℃در حدود  3O2Al-نوسانی با نانوسیاالت آب حرارتی های لوله w⁄ 5.509 % ( به ترتیب در  20.9)یا
 حرارت درجه 2SiO-نوسانی شارژ شده با نانوسیال آب حرارتی های خالص در این لوله ها بدست امد. برای لوله آب با مقایسه

 تور با افزایش غلظت جرمی نانو ذرات سیلیس افزایش یافته است.حرارتی کلی اواپرا مقاومت دیواره و

 نانوذرات علتی برای عملکردهای  رسوب مختلف رفتارهای به توجه با و کندانسور اواپراتور در سطح وضعیت تغییر
آلومینیوم، حرارتی مختلف در لوله های حرارتی نوسانی به حساب می آید. برای لوله های حرارتی شارژ شده با نانو سیال 

رسوب نانو ذرات )عمدتا در اواپراتور رخ داده است( باعث افزایش سطح فعال هسته و در نتیجه افزایش انتقال حرارت را در این 
لوله ها داریم. در حالی که برای لوله های حرارتی شارژ شده با نانو سیال سیلیس، رسوب نانو ذرات )هم در اواپراتور و هم در 

 دهد( باعث کاهش سطح فعال هسته و زاویه تماس ودر نتیجه کاهش انتقال حرارت را بوجود می آورد. کندانسور رخ می
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