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  چکیده

 گیرد. در این پژوهش جریان هاي آرام نانوسیال با خواص متغیر بروي سیلندر مربعی شکل در حالت دو بعدي مورد مطالعه قرار می

 01/0استفاده از کسر حجمی هاي  انجامد شده است. 200براي مقادیر عددي پکلت کمتر از ل آب/اکسید مس واشبیه سازي براي نانوسی

و تغییر زاویه اي سیلندر مورد نظر از دیگر مواردي است که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است. تاثیر زاویه ي قرار  05/0تا 

ه نشان می دهد گیري سیلندر مربعی در جریان مطالعه شده است و مقایسه میزان افزایش ضریب انتقال حرارت نسبت به نیروي درگ وارد

بهترین انتخاب قرار دادن  همچنین که هر چه کسر حجمی نانوسیال بزرگتر باشد انتقال حرارت بیشتر و ضریب درگ کمتر خواهد بود.

  .باشد می 05/0درجه و انتخاب کسر حجمی  45سیلندر در زاویه 

  

  افزایش انتقال حرارتاستوانه مربعی، شبیه سازي عددي، نانوسیال، خواص متغیر،  کلمات کلیدي:

  

  مقدمه -1

و چگونگی افزایش  انجام شده است يها پیش توسط محققین بسیار هاي دایره اي و مربعی از مدت مطالعه بروي سیلندر

هاي موجود  هاي درگی مورد بحث و بررسی بسیاري از مقاالت بوده است. امروزه یکی از مهم ترین ابزار انتقال حرارت و نیرو

  ها است.  ها مدل سازي عددي آن هاي مختلف بروي این سیلندر براي مطالعه انتقال حرارت جریان

به نوع جدیدي از سیال انتقال حرارت که شامل مقدار کمی از نانوذرات  ]1[نانوسیال عبارتی است که توسط چوي 

نانوذرات مورد . اي پراکنده شده بودندفلزي یا غیرفلزي بود، اتالق شد. این ذرات به صورت همگن و پایدار در فاز پیوسته

)، اکسیدهاي نیتریدي Al2O3و  CuOمانند: اکسیدهاي سرامیکی (شوند،  استفاده در نانوسیاالت از مواد مختلفی ساخته می

)SiN  وAlNهاي کاربیدي ()، سرامیکTiC  وSiC) فلزات ،(Au ،Ag  وCu) نیمه رساناها ،(SiC  وTiO2 ترکیبات کربنی ،(

ت به دالیل هدایت حرارتی االنانوسی .Al70Cu30هاي کربنی، الماس و گرافیت) و مواد کامپوزیتی مثل نانوذرات آلیاژي (نانولوله

باالیی که دارند سیاالت انتقال حرارت نوید بخشی جهت کاربرد به جاي سیاالت گرمایی هستند.نانوسیاالت هدایت حرارتی و 

ضریب انتقال حرارت تک فاز باالتري نسبت به سیاالت پایه دارند. چون افزایش انتقال حرارت جابجایی فراتر از اثر هدایت 

  است با روابط متداول سیال خالص قابل پیش بینی نیست. حرارتی محض 

نانومتر را  100یابی به روشهاي نوین، امکان تولید ذرات با ابعاد کمتر از  هاي اخیر در دانش فناوري نانو و دست پیشرفت

درون سیال به  ي اخیر نظر دانشمندان و مهندسان به پراکندن این ذرات فراهم آورده است. این امر سبب شده تا طی دهه

هاي  منظور تقویت هدایت حرارتی ضعیف سیاالت پایه متداول همچون آب، اتیلن گلیکول و روغن معطوف گردد. تحقیق

کرد.  در یک لوله قائم با ترکیب نانوسیال و آب اشاره ]2[توان به تحقیق دینگ  بسیاري در این زمینه انجام گرفته است که می

است. همچنین آنها نشان   برابري با استفاده از نانوسیال در مقایسه با آب را نشان داده شده 5/3نتایج آنها افزایش انتقال حرارت 

اشاره  ] 3[توان به کار آنوپ  بی میتواند در این امر مهم باشد. از دیگر آزمایشات تجر دادند که شکل ساختاري نانوسیال نیز می
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است. او نشان داد که هر چه اندازه ذرات نانوسیال کوچکتر باشد ضریب انتقال  کرد که برروي نانوسیال آلومینا انجام گرفته 

 با بررسی سیلندر مربعی شکل در حالت صفر درجه و با در نظر گرفتن ]4[رود. اخیرا اطمینان و بجستان  حرارت باالتر می

جریان آرام در یک کانال به این نتیجه رسیدند که انتقال حرارت نانوسیال آب/ اکسید مس در مقایسه با سیال خالص آب به 

  ي بدست آوردند. هاي حجمی دیگر نانوسیال نتیجه مشابه یابد. این دو همکار با بررسی کسر میزان قابل توجهی افزایش می

آنها افزایش قابل توجه  .پرداختندTiO2و  AL2O3هاي  ترموفیزیکی اکسید به مطالعه خواص ]5 [ماسودا و همکاران 

ضمن بررسی انتقال حرارت  ]6 [پاك و چو  رسانندگی گرمایی را براي نانوسیال به نسبت سیال پایه گزارش کردند.

ثابت بر دیواره لوله، به مطالعه در لوله افقی با شرایط مرزي شار  ]5 [هاي دو اکسید ذکر شده در کار مطالعاتی ماسودا  سیالونان

و  3% به ترتیب 10تجربی خواص سیاالت پرداختند.آنها گزارش کردند که لزجت نسبی سیاالت ذکر شده با درصد حجمی 

به  2010در سال  ]7[یابد. لطفی و همکاران  باشد و همچنین نسبت به سیال پایه (آب) انتقال حرارت افزایش می می 200

در جریان آرام و مغشوش  2و دو فازي 1صورت عددي به بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباري نانوسیال با دو مدل تک فازي

. نتایج را با روابط موجود مقایسه و اعتبار سنجی ي افقی عبور دادندپرداختند. نانوسیال آب/اکسیدآلومینیوم را داخل یک لوله

تر ها مشخص شد که مدل مخلوط دقیقکردند. نتایج هر دو مدل را نیز مقایسه کردند. با مقایسه نتایج آزمایشگاهی و مدل

نانوذرات  3میها نشان داد نرخ بهبود حرارت با افزایش غلظت حجزنند. نتایج آناست. هر دو مدل عدد ناسلت را کم تخمین می

  یابد.کاهش می

اي میان میزان عملکرد نانوسیال در زوایاي مختلف  دهد که به طور مشخص مقایسه نتایج مطالعه گذشتگان نشان می

است. از این رو در این مقاله با شبیه سازي عددي حول یک سیلندر مربعی به مقایسه میزان افزایش انتقال  سیلندر انجام نشده 

تر نمودن نتایج خواص  . در این راستا جهت دقیقپرداخته می شودري سیلندر مختلف قرارگی زوایايحرارت و نیروي درگ در 

به بررسی شکل هندسی سیلندر مربعی در زوایاي  مقالهدر این .شود سیال، به صورت متغیر و وابسته به دما در نظر گرفته می

دهیم تا  کسر حجمی نانوسیال را تغییر می. میزان پرداخته می شودآب  مختلف و تاثیر نانوسیال برانتقال حرارت در مقایسه با

  .اهمیت اندازه نانوذرات را مورد بررسی قرار دهیم

  شبیه سازي عددي -2

معرفی شده اند.سپس ضمن بررسی مسئله ي ، ابتدا هندسه هایی که جریان عبوري از آنها بررسی خواهد شد قسمتدر این 

وسیال مورد نظر ارائه گردیده است.در ادامه با بیان توضیحاتی در مورد مورد نظر ، معادالت حاکم بر جریان سیال و بررسی نان

  صحت سنجی ، استقالل شبکه و جزئیات مربوط به شبیه سازي تشریح شده است.

 معرفی مسئله  -2-1

گیرد. در  درجه قرار می 45 تا هندسه مورد بررسی در این مقاله یک سیلندر مربعی دوبعدي است که در زوایاي صفر

است جریان در راستاي   نمایش داده شده 1این مسئله سیلندر مربعی بین دو مرز متقارن قرار دارد. مطابق آنچه که در شکل 

است.   کلوین در نظر گرفته شده 300محور افقی است. در ورودي مقادیر سرعت بر اساس مقدار اعداد پکلت در دماي ورودي 

. نانوسیال به کار رفته در این مسئله آب/ اکسید مس با شده استهاي تغییر خواص برابر صفر در نظر گرفته  یاندرخروج گراد

  % است.5% و 4%،3%،2%، 1هاي  نانومتر و کسر حجمی 30اندازه ذرات 

                                                             
1 Single-phase model 
2 Two-phase model 
3Volume concentration 
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  . سیلندر مربعی در زوایاي مختلف1شکل

جریان سیاالت هستندکه بااعمال خصوصیات مختلف سیال استوکس معادالت عمومی حاکم بر -معادالت پیوستگی و ناویر

چنین معادله حاکم  .همدر ادبیات فن ارائه شده اندهاي مختلفی  ی بودن سیال، به شکلنوجریان، از جمله تراکم ناپذیري و نیوت

  باشند: برداري به صورت زیر می بر مسئله را در شکل

)1            (        0 u.  

)2           (                      upu.u
t

u 21








  

)3(                                                        TT.u
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در نتیجه در شبیه سازي خود در نرم افزار فلوئنت از  استاز آنجا که خواص سیال در مسئله ما وابسته به دما 

  کنیم. هاي زیر استفاده می فرمول
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)8(                       ,

(1 )( ) ( )

(1 )

p p np

p nf

bf np

c c
C

   

  

 


   

  شود: هاي سیال آب به صورت زیر با توجه به دما در هر لحظه نوشته می فرمول

)9    (                  
20.0036 1.9159 748.19bf T T      

)10 (                                          
3 2

, 0.0001 0.1155 41.296 9017.8p nfC T T T      

)11    (           
6 28 10 0.0062 0.5388bfk T T      

)12(                                     
(247.8/ ( 140))0.00002414 10 T

bf    

  ]8 [ :است 1ها باال به صورت جدول  خواص نانوسیال در فرمول

  . خواص ماده1جدول 

( / )k W mk  ( / . )pC J kgk  3( / )kg m ماده  

5/76  6/535  6350  Cuo2 

  شبکه بندي -2-2

 شبکه بندي سیلندر مربعی در صفر درجه قرار داده شده است. فواصل در نظر گرفته شـده در ایـن مسـئله     2در شکل 

Xu 8برابر با  ، Xdواحد است.بررسـی اسـتقالل    1است. اندازه طول سیلندر مربعی   واحد انتخاب شده 20و ارتفاع برابر  15 برابر

این شـبکه بنـدي در   ها متفاوت از ریز به درشت انجام گرفت.  شکل شبکه بندي شده با میزان المان 4شبکه در این پروژه ببین 

 آورده شده است. 2جدول 

  درجه. شبکه بندي سیلندر صفر 2جدول 

Total elements شبکه  

  1شبکه   21415

  2شبکه 82038

  3شبکه  85660

  4شبکه  102888

براي اینکه بهترین شبکه بندي را انتخاب کنیم بهترین راه استفاده از معیار صحت سنجی است. اما بـراي بهتـر مقایسـه    

نمونـه بهتـرین شـبکه     2هاي نرم افزار شبیه ساز بهتراست که چندین شکل مـورد مقایسـه قـرار بگیـرد. در شـکل       کردن جواب

  در بخش صحت سنجی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.   انتخاب شده بعد از صحت سنجی قرار داده شده است.
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  . شبکه بندي صفر درجه2شکل

 بندي سعی شده است که اطراف سیلندر مورد نظر مش است. در این مش 3شبکه بندي مورد نظر به صورت شکل 

بندي دیگر درجات به همین روش سیلندر  بندي ریز تر و دقیق تر باشد تا محاسبه توسط نرم افزار دقیق تر انجام پذیرد. مش

هاي نرم افزار شبیه ساز فلوئنت انجام گرفته است. در ادامه در  درجه انجام گرفته است.انتخاب بهترین مش توسط داده صفر

  درجه به نمایش درآمده است. 45بندي  مش 3شکل 

  

  درجه 45. مش بندي سیلندر 3 شکل

  سنجی  اعتبار -2-3

سیلندر صفر درجه استفاده شده است.بدین منظور که با بررسی جریان سیال بروي این سیلندر براي صحت سنجی از 

  در اعداد رینولدز مختلف و مقایسه نتایج ضریب درگ با دیگر محققان از درستی شبکه و نرم افزار اطمینان حاصل گردید.

  

  . صحت سنجی ضریب درگ با کار گذشتگان4شکل

0

1

2

3

4

5

6

0 100 200 300

C
d

Re

نمودار صحت سنجی ضریب درگ

sharma and
eswaran

Okajima et al
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  . صحت سنجی ضریب درگ3جدول

200  150  100  50  5 Re  

Cd  Cd  Cd  Cd  Cd   

  مطالعه حاضر  8/4  7/1  4/1  3/1  2/1

 ]2[ یانگ و چوي  3/4  8/1  6/1  5/1  ---

 ]10[ا ماکاجی  8/2  7/1  4/1  2/1  6/1

 ]9[ نشارماو اسوارا  2/3  8/1  5/1  5/1  --- 

اد با مقادیر تقریبی دهد که اعد میمقایسه این ضرایب درگ و مقدار بدست آمده توسط نرم افزار مطالعه حاضر نشان 

نمایش داده  4دارد.این مقادیر سعی شده است که به صورت شکل و این امر از صحت کار انجام شده پرده بر مییکسان هستند

. در ادامه با توجه به صحت دان مختلف نمایش داده شده استمطالعات انجام گرفته توسط دانشمننیز   3جدول  و در شود.

هاي مختلف  نمودار صحت سنجی براي انتقال حرارت متوسط در پکلت 5درشکل نتایج بدست آمده خواهیم پرداخت.سنجی به 

این صحت سنجی دقیق  4در جدول از اکسید مس است.  02/0رسم شده است. نانوسیال مورد مقایسه در اینجا درصد حجمی 

  تر نمایش داده شده است.

  

  متوسط با مقاله اطمینان و بجستانی. صحت سنجی انتقال حرارت 5شکل

  . صحت سنجی انتقال حرارت متوسط با مقاله اطمینان و بجستانی4 جدول

200  100  50  25  Pe 

h(w2/mk)  h(w2/mk)  h(w2/mk)  h(w2/mk)   

  مطالعه حاضر  067461/2  606782/2  293139/3  269913/4

 ]4[اطمینان و بجستانی  82226/1  25831/2  09185/3  07806/4
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  نتایج و بحث -3

  ها در کسر حجمی یکسان مقایسه ضریب انتقال حرارت براي سیلندر -3-1

  کنیم.  این تفاوت را بررسی می 02/0و 01/0هاي  پردازیم و با کسر حجمی هاي می در این قسمت به مقایسه سیلندر

  

  01/0ضریب انتقال حرارت متوسط در کسر حجمی  . 6شکل 

درجه بهترین حالت براي افزایش انتقال حرارت  0درجه و  45سیلندر در ، گردد ه میظمالح 6همانطور که در شکل 

درجه نیز هر چه این زوایا بیشتر شده است انتقال حرارت افزایش یافته  40درجه تا  10و تغییر در زوایا به صورت  است.

درجه بهتر انتقال  30و 20، 10صفر درجه از  که استاست.این تفاوت به اینجا هم ختم نمی شود و نشانگر این موضوع نیز 

خواهیم پرداخت. این نتایج تاییدي به نتیجه بدست امده در  02/0حال به بررسی کسر حجمی دهد. حرارت را افزایش می

  .استقسمت اول 

  

  02/0ضریب انتقال حرارت متوسط در کسر حجمی  : 7شکل 

باشد  نتیجه تاییدي بر نتیجه قسمت قبلی است. انتظار ما این می.این است.  7نتایج این کسر حجمی نیز همچون شکل 

ها در زوایاي مختلف خواهیم  که دیگر موارد نیز همین نتیجه را خواهد داشت.در ادامه به بررسی نیروي درگ وارد بر سیلندر

 .پرداخت
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  قایسه ضریب درگ سیلندرها در زوایاي مختلف در کسر حجمی ثابتم -3-2

  

  01/0زوایاي در کسر حجمی  مقایسه: 8شکل

نمایش داده شده است این ضرایب براي کسر حجمی  45تا  0هاي در  ضرایب درگ براي سیلندر 8با توجه به شکل 

باشد براي هر پکلت  هاي مختلف هر سیلندر واکنشی خاصی دارد که نشان از این می نشان داده شده است. در پکلت 01/0

انجام خواهیم داد که در قسمت  02/0ظر استفاده نمود.حال همین بررسی را براي کسرحجمی توان از سیلندر مورد ن خاصی می

  تواند تاییدي بر یکدیگر باشند. در صفحه بعدي به این نتیجه خواهیم پرداخت. بعدي ان را اورده ایم.این دو نتیجه می

  

  02/0مقایسه زوایاي در کسر حجمی : 9شکل

باشد. پس نتیجه گرفته شده در بخش  می 8نیز همانند شکل 9ب درگ در شکل گردد ضری همانطور که مشاهده می

  گردد. .با این تفاوت که کسر حجمی هر چه بیشتر شود ضریب درگ کمتر میگردد قبل تایید می
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  هاي مختلف  هاي ضریب درگ متوسط سیلندر در زوایا و کسر حجمی جدول -3-3

 25ها مختلف در پکلت  حجمی . نیروي درگ سیلندر در زوایا و کسر5جدول

05/0  04/0  03/0  02/0  01/0    

9-e7/9  9 -e51/9  9 -e64/9  9 -e5,75  9 -e39/7   0سیلندر  

8-e42/1  8 -e41/1  8 -e43/1  8 -e53/1  8 -e965/1   10سیلندر  

5-e5/1  8 -e4/1  8 -e5/1  8 -e64/1  8 -e1/2   20سیلندر  

8-e7/1  8 -e7/1  8 -e72/1  8 -e83/1  8 -e5/2   30سیلندر  

8-e07/2  8 -e03/2  8 -e05/2  8 -e16/2  8 -e68/2   40سیلندر  

8-e37/1  8 -e31/1  8 -e4/1  9 -e21/8  8 -e16/1   45سیلندر  

  200ها مختلف در پکلت  . نیروي درگ سیلندر در زوایا و کسر حجمی6جدول

05/0  04/0  03/0  02/0  01/0    

7 -e897/1  7 -e823/1  7 -e77/1  8 -e94/9  7 -e15/1   0سیلندر  

7 -e8513/2  7 -e74/2  7 -e67/2  7 -e69/2  7 -e3/1   10سیلندر  

7 -e2/3  7 -e1/3  7 -e96/2  7 -e97/2  7 -e4/3   20سیلندر  

7 -e8/3  7 -e6/3  7 -e50/3  7 -e47/3  7 -e87/3   30سیلندر  

7 -e78/4  7 -e53/4  7 -e33/4  7 -e3/4  7 -e77/4   40سیلندر  

7 -e62/1  7 -e57/1  7 -e54/1  8 -e4/9  7 -e15/1   45سیلندر  

هاي  بر حسب نیوتن است. در این جداول با روند صعودي اندازه نیرو به طور نسبی در کسر حجمی 6و 5واحد جداول 

  .شده استدرجه وارد  45بیشتر در هر سیلندر رو برو هستیم. کمترین نیروي درگ به طور تقریبی به سیلندر 

  گیرينتیجه -3

درجه موردبررسی قرار گرفت. سیال عبوري در  45در این پژوهش جریان آرام عبوري از یک سیلندر در زاویه صفر تا   

مورد بررسی قرار  05/0مورد بررسی قرار گرفت سپس نانوسیال را تا کسر حجمی  01/0هاي  این سیلندر ابتدا با کسر حجمی

با افزایش زاویه سیلندر از صفر ، همچنین یابد سرعت، ضریب درگ کاهش می با افزایشنتایج بدست آمده نشان داد که دادیم. 

درجه و انتخاب  45بهترین انتخاب قرار دادن سیلندر در زاویه یابد. درجه ضریب انتقال حرارت متوسط افزایش می 10درجه به 

  .است 05/0کسر حجمی 
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