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  چکیده

در  نانوسـیال آب مقطر/نقـره   هـاي افـت فشـار    و ویژگـی  تجربی روي انتقال حرارت جابجایی اجباري اي در این مقاله مطالعه

 ابتـدا  در. شـده اسـت   انجـام  باشـد  لوله که مشابه یکی از واحـدهاي نیروگـاه اصـفهان مـی     سامانه بسته مبدل حرارتی پوسته و

 بـه  نقره/مقطر آب نانوسیال  ابتدا شد، ساخته و طراحی اصفهان نیروگاه واحدهاي از یکی بسته کن خنک سامانه مشابه  اي هسامان

 آن ترمـوفیزیکی  خواص سپس و شد تهیه% 1/0 و% 075/0 ،%05/0 ،%025/0 ،%01/0 حجمی کسرهاي در و nm 20ذرات  قطر

عدد رینولدز  تحت لوله و پوسته حرارتی مبدل در چرخه بسته کننده خنک سیال بعنوان نانوسیال کاربرد سپس. شد گیري اندازه

 خنـک  سیال عنوان به نانوسیال و گرم محلول میان حرارت انتقال روابط ابتدا، در. است گرفته قرار بررسی مورد  4500تا 1500

 سیال متفاوت مشخص دماهاي و شده ذکر حجمی کسرهاي در نانوسیال مختلف هاي دبی در ادامه در. است شده بررسی کننده

 حضـور  با.  بود این بیانگر آمده بدست نتایج. است شده محاسبه فشار افت حرارت انتقال کلی ضریب حرارت، انتقال ضریب گرم،

 زمـان  در شـده  گیـري  انـدازه  فشـار  افـت . بـودیم  خالص پایه سیال به نسبت حرارت انتقال ضریب% 16 افزایش شاهد نانوسیال

نـوع   با توجه به اما کند تحمیل می سامانهاندکی افت فشار اضافی به  استفاده از نانوسیال بیانگر آن است که نانوسیال از استفاده

  .قابل صرفه نظر است آن کاربري

   

  حرارت انتقال ضریب بسته، سامانه نقره، نانوذره نانوسیال، لوله، و پوسته حرارتی مبدل کلمات کلیدي:

  

   فهرست عالئم

  )kgm-1s-2فشار (	�

Nu  ناسلتعدد  

Re عدد رینولدز  

  )ms-1سرعت ( ��

  )oCدما ( �

  عالئم یونانی

  )kgm-3چگالی ( �

  )kgm-1s-1لزجت دینامیکی ( �

  نسبت حجمی ذرات ��
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  مقدمه -1

یکـی از   دارنـد.  مختلـف از جملـه نیروگـاه اصـفهان     تقریباً بیشـترین کـاربرد را در صـنایع     لوله و پوسته حرارتی هاي مبدل

 .شـود  مـی  اسـتفاده  مـایع  دو بین حرارت انتقال منظور به این سامانه. شدبا می 1چرخه بسته کولرهاي این نوع مبدل، يکاربردها

 ایـن  امـا  کنند می ایفا صنعت در حرارت انتقال فرآیند در حیاتی نقشی غیره، و موتور روغن گلیکول، اتیلن آب، مانند هایی سیال

 ایجـاد  سـبب  امـر  همـین  و هسـتند  جامـدات  بیشـتر  بـا  مقایسـه  در ضعیفی حرارت انتقال هاي ویژگی داراي بطورکلی ها سیال

 ذرات سـاختن  معلـق  در اخیـر  هـاي  پیشـرفت . اسـت  شده آنها ساختن فشرده و حرارتی هاي مبدل طراحی در فراوانی تمشکال

 ذرات از مختلفـی  انـواع . اسـت  شـده  مطـرح  حرارت انتقال عملیات در جدید راهکاري عنوان به ،سیاالت در جامد ریز العاده فوق

 حرارتـی  عملکـرد  تـا  شـود  می افزوده سیال به سوسپانسیون تشکیل براي که دارد وجود فلزها اکسید و فلزي ذرات شامل جامد

 میکـرو  انـواع  بـردن  بـین  از بـه  قـادر  همچنین و بوده باالیی گرمایی و الکتریکی هدایت داراي خالص نقره. کند پیدا بهبود ها آن

 نبـودن  شـیمیایی  بـودن،  سـمی  غیـر  توان، می را نقره نانوذرات از استفاده عمده دالیل جمله از. باشد می زا بیماري هاي ارگانیسم

 در حتـی  سـریع  و بـاال  بسـیار  تـأثیر  بـودن،  دوسـت  آب حـرارت،  برابـر  در مقاوم زیست، محیط با سازگاري آب، در آن محلول

	.برد نام بدن براي حساسیت فاقد کم، هاي غلظت

و بـه علـت عـدم     باشـد  یبسته درگـردش مـ   یرمس یکمقطر در آن در   است که آب يا سامانهبسته  چرخهکن  خنک سامانه

بسـته،   چرخـه  سـامانه . آیـد  یبـه وجـود نمـ    یچندان ییرآن تغ یبدر ترک ین؛ بنابراگیرد یدر آن صورت نم یرمجاورت با هوا تبخ

یـاد  خـوب، ز  یطدر شـرا  يبهساز ینهرفتن آن کم است هز چون هدر یدارد ول یمیاییش يبه بهساز یاجاحت یمشابه هر شبکه آب

 برخـوردار باشـند. مصـرف و    یخـوب  یفیـت از ک بایست یم جبرانیآب  و یهکند، آب اول کار یبه خوب سامانه ینکها يبرا .باشد ینم

ـ   یحرارتـ  يها از رسوب در مبدل یلحاظ است که اشکاالت ناش ینبسته از ا چرخهکننده  خنک سامانهکاربرد   ینحسـاس را از ب

 مشـخص شده و مقدار مواد محلول در آن  یشآب آزما در بازه زمانی مشخصاست،  کم یببرند. هرچند احتمال رسوب و خوردگ

    .رددا یکی نیز وجودگالوان یاحتمال خوردگلذا  وجود دارد،و فلزات مختلف  یاژهاآل در مسیر عبور سیال،گردد. چون غالباً 

 جریـان  شرایط تحت تیتانیوم  اکسید/آب و آلومینیوم اکسید/آب سیاالت نانو حرارتی انتقال خواص] 1[ همکاران و  الهی فرج

 گیـري  انـدازه %  75/0 -%15/0 و% 2- %3/0 محـدوده  در ترتیـب  بـه  حجمـی  کسر با لوله و پوسته حرارتی مبدل یک در آشفته

 انتقال ضرایب براي نتایج و بخشد می بهبود را حرارت انتقال عملکرد پایه سیال به نانوذرات افزایش دهد می نشان نتایج،. نمودند

 ثابـت  شـــرایط  در آلومینیوم اکســید/آب نانوسیــال براي همچنین است؛ تر محسوس ثابت پکلت عدد یک در تر بزرگ حرارت

 حـرارت  انتقال ضریب ،]2[ همکاران و  ها واج. دهد می نشان را %23 و %21 ترتیب به افزایش %75/0 و %3/0 حجمی کسر براي

 مـورد  آرام جریان در دار پره لوله با متقاطع جریان حرارتی مبدل در را مس اکسید/آب و آلومینیوم اکسید/آب نانوسیال جابجایی

 انتقـال  ضـریب  افـزایش  موجـب  نـانوذره  غلظت و رینولدز افزایش نانوسیال در هر دو که دهد می نشان نتایج دادند، قرار مطالعه

 انتقـال  افزایش در بیشتري اثر مس اکسید/آب ،شد مشخص هاي استفاده شده نانوسیال مقایسه با .شود می ناسلت عدد و حرارت

] کاربرد نانوسیال اتیلن گلیکول/اکسید آلومینیـوم بـه   3نوید بزرگان و همکاران[ .گذارد می پایه سیال به نسبت نانوسیال حرارت

آنها با افـزودن سـه نمونـه     اند. اي تحت جریان آرام مورد بررسی قرار داده کننده در یک مبدل حرارتی دو لوله خنکعنوان سیال 

که از لحاظ خواص سطح، شکل و اندازه با هم تفاوت دارند بـه سـیال پایـه     AFو   ،Ak	ARمتفاوت نانو اکسیدهاي آلومینیومی

 ARبعلـت اینکـه سـطح اکسـید آلومینیـوم       ،دهـد  نتایج نشان مـی  % بررسی کرده اند.7هاي حجمی تا  اتیلن گلیکول در غلظت

شـکل  بعلت اینکـه  ده است. بیشتر بو ARدر مقایسه با  AKگریز است، افزایش انتقال حرارت در نانوسیال  آب AKدوست و  آب

 بنـابراین  اسـت و افزایش سطح انتقال حرارت در مقایسـه بـا ذرات کـروي، بیشـتر      اي است میله AFنانوذرات اکسید آلومینیوم 

 نانوسـیال  انتقـال  ضـریب  دار، پـره  حرارتی مبدل در] 4[ سیفی مشاهده شد. AFبیشترین افزایش انتقال حرارت در نانوسیاالت 

 انتقـال  ضـریب  در %45 افـزایش  نانوسـیال  %1 حجمـی  کسـر  در و نمود محاسبه متفاوت هاي غلظت در را آلومینیوم اکسید/آب

 یـک  در را گلیکـول  اتـیلن  پایـه  سیال با مس نانوسیال کاربرد] 5[ همکاران و لیون. نمود گزارش را پایه سیال به نسبت حرارت

                                                             
1. Closed Cycle Cooler 
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 در حـرارت  انتقـال  نـرخ  و کلـی  حـرارت  انتقال ضریب که داد نشان نتایج دادند؛ قرار مطالعه مورد اتومبیل کننده خنک سامانه

 ذرات %2 شـدن  اضـافه  بـا  .یابـد  می افزایش خالص گلیکول اتیلن با مقایسه در نانوسیال از استفاده با موتور کننده خنک سامانه

 و پیغمبـرزاده . آورد دسـت  به توان می حرارت انتقال افزایش %8/3 حدود 5000 و 6000 رینولدز درعدد پایه سیال یک در مس

 درصـد  1/0 تـا  01/0 محـدوده در  آلومینیـوم  اکسـید /آب نانوسیال اجباري جابجایی حرارت انتقال تجربی طور به] 6[ همکاران

 عملکـرد  توانـد  مـی  سـیال  گـردش  نرخ افزایش که داد نشان نتایج. کردند تحلیل آشفته جریان تحت خودرو رادیاتور در حجمی

 نانوسـیال  از اسـتفاده  حال، همین در. دارد ناچیزي اثر رادیاتور به سیال ورودي دماي که حالی در بخشد بهبود را حرارت انتقال

در یک مطالعه  ]7[گادسون و همکاران  .ببرد باال خالص آب با مقایسه در %45 تا را حرارت انتقال راندمان تواند می کم غلظت با

تاثیر قوي هـدایت   آنهابررسی اند.  پرداختهتجربی به بررسی انتقال حرارت نانوسیال آب/نقره در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله 

و 	%03/0، %01/0درصد افزایش ضریب انتقال حـرارت در کسـرهاي حجمـی     .دهد میحرارتی در فرآیند انتقال حرارت را نشان 

نتایج نشان داد افزایش کسرحجمی ذرات نقره موجب افزایش ضـریب انتقـال   	است.  %4/12و  %87/10 ،%2/9به ترتیب  	04/0%

  . شود آب می/حرارت جابجایی و کارایی نانوسیال نقره

  :گردد می تأمین مطالعه این در ذیل اهداف بطورکلی    

  مقطر  آب از حاصل نتایج با آن مقایسه و نقره/مقطر آب سیال نانو ناسلت عددو  جابجایی حرارت انتقال ضریب تعیین -1

  مقطر   آب از حاصل نتایج بامشخص نمودن تغییرات افت فشار با استفاده از نانوسیال آب مقطر/نقره و مقایسه آن  -2

  

  آزمایش انجام روش -2

 و طراحـی  لولـه  و پوسـته  حرارتی مبدل در نانوسیاالت جابجایی حرارت انتقال فرآیند مطالعه براي آزمایشگاهی سامانه یک

  .است شده داده نشان 1شکل درکه  آزمایشگاهی بسته چرخه سامانه ،شد ساخته

  

	

  آزمایشگاهی بسته چرخه سامانه .1شکل

 
باشد. مبدل حرارتی از جنس مس بوده و تجهیزات دیگـري همچـون مخـزن     بطورکلی شامل دو حلقه جریان می سامانهاین 

ی آرتـ عدد ترمـومتر از نـوع (   4، 2آوري نانوسیال، لوله کنار گذر لیتري جمع 20لیتري، هیتر برقی، رادیاتور، مخزن  25گرمایش 

لر دما و دو عدد پمپ گریز از مرکز از جنس استیل که جهت تأمین کنترو ،عدد فشارسنج، فن دمنده 4، 4)، دو جریان سنج3دي

  بکار گرفته شده است. سامانهروند، در این  دبی الزم بکار می

                                                             
1 By	Pass 
2 R.T.D 
3 Flowmeter	
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بر روي شاسی نصب شده است. مبدل حرارتی داراي دو گذر لولـه   قسمت اصلی آزمایش شامل مبدل پوسته و لوله است که

میلیمتـر عبـور    354طـول مـؤثر    میلیمتـر و  25/6عدد لوله بـا قطـر خـارجی     28درون باشد، نانوسیال از  و یک گذر پوسته می

% با فاصـله  25میلیمتر بوده و از بافلهاي  8میلیمتر جریان دارد. گام لوله  78کند. آب گرم نیز از درون پوسته با قطر داخلی  یم

ور جلوگیري از تبادل گرما با محیط عـایق گرمـایی   ی به منظکش لولهمیلیمتر از هم استفاده شده است. مبدل حرارتی و  75/43

سـنجهاي   گردد. دبی یم. دبی جریان با استفاده از دو شیر، یکی در حلقه اصلی جریان و دیگري در خط کنارگذر، کنترل اند شده

 عـدد  4. انـد  شـده آوري شـده در دوره زمـانی معـین کـالیبره      آب و نانوسیال با استفاده از روش وزن کردن آب و نانوسیال جمع

. خطـاي  انـد  شدهکالیبره  PT100ترموکوپل مرجع نوع بوسیله در ورودي و خروجی مبدل حرارتی نصب شده است. که ترمومتر 

در  هـا  فشارسـنج باشـد.   مـی  oC 1/0±دي انجـام شـده اسـت     یآرتـ گیري دماي سیال که با استفاده از ترمومترهـاي نـوع    اندازه

   .اند شدهمرجع کالیبره  آزمایشگاه کالیبراسیون با دستگاه

 1 گـرمکن  عدد یک گرم منبع داخل. کند می عبور مبدل پوسته داخل از گرم سیال و ها لوله داخل از نقره/مقطر آب نانوسیال

 شـدن  پایـدار  از پـس  .دارد مـی  نگـه  ثابـت  را مبدل پوسته به ورودي دماي کنترولر، یک طریق از که است شده نصب وات کیلو

. شـد  تکرار مرتبه چند خطا کاهش جهت اش ویژه شرایط با آزمایش هر شد، انجام دیتابرداري دبی فشار، دما، وضعیت از شرایط،

 صـورت  مختلف حجمی کسرهاي با نانوسیال مختلف هاي دبی و مبدل پوسته سمت ورودي در ثابت مختلف دماهاي در آزمایش

 بـه  نقـره  ذرات% 1/0 و% 075/0 ،%05/0 ،%025/0 ،%01/0 حجمـی  کسـرهاي  بـا  نقـره /مقطر آب نانوسیال مطالعه این در.گرفت

  .است شده انجام لوله و پوسته حرارتی مبدل یک در مآرا و یافته توسعه ناحیه در حرارت، انتقال میزان بررسی منظور

  

  خواص فیزیکی نانوذرات نقره .1جدول 

  نانوذره
  قطر میانگین

nm 

  چگالی

kg/m3 

  هدایت حرارتی

W/mK 

  گرماي ویژه

kJ/kgK  

  232  429  10490  20  نقره

  

. گیـرد  قـرار  نقـره /مقطـر  آب نانوسـیال  بـا  محاسبه، و آزمایش مبناي تا ،شد انجام مقطر، آب پایه، سیال باابتدا  اولیه  آزمایش   

 مقطـر  آب بـراي  شده استفاده دماهاي و ها دبی همان در متفاوت حجمی کسرهاي در نقره/مقطر آب نانوسیال با ها آزمایش سپس

بـرداري انجـام    در سـامانه حاصـل شـد داده    ي نسبیپایدار و داد نشان را ثابتی مقدار دقیقه 20 حدود براي دما وقتی. شد تکرار

  نرخ انتقال حرارت آب مقطر/آب مقطر نشان داده شده است. 2در شکل .شود می
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  مقطر  مقطر/آب .  نرخ انتقال حرارت آب2شکل

  

  دهد. را نشان می مطابقت خوبیو مقادیر پیش بینی شده با آب مقطر  گیري شده ضریب کلی انتقال حرارت اندازه 3در شکل 
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ــایج تجــــربی نتــ

ــه حاضــر مطالع

  

   نتایج تجربی و مطالعه حاضر بینضریب کلی انتقال حرارت  . مقایسه3شکل 

	

  روش تحلیل نتایج تجربی -3

  شود: گرماي مبادله شده بین نانوسیال داخل لوله و سیال سمت پوسته از رابطه زیر محاسبه می

 )1(	 																																				                                                                   	        ��� = �̇����,��(���� − ���)��  

دبـی   ��̇�گرماي مخصـوص نانوسـیال و    ��,��دماي بالک نانوسیال ورودي،  ���دماي بالک نانوسیال خروجی،  ����که در آن

  باشد. جرمی می

نانوسیال شامل دانسیته، ویسکوزیته، گرماي مخصوص و ضـریب هـدایت حرارتـی از     خواص ترموفیزیکی مورد استفاده براي

  ]:8شوند [ روابط زیر با توجه به خواص آب و ذرات نانو در دماي متوسط بالک تعیین می

)2    (                                                                                                           ��� = (1 − ��)�� + ����  

  ].9باشد [ دانسیته ذرات آب می ��و  یته ذرات نانو دانس ��نسبت حجمی ذرات نانو، ��که

)3       (                                                                                                               ��� = (1 + 2.5��)��  

  ].10% حجمی براي ذرات کروي قابل استفاده است [1دانسیته آب بوده و رابطه باال در غلظت کمتر از  ��در این رابطه
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)4       (                                                                                                     ∁�,��=
(����)(�∁�)����(�∁�)�

���
  

همچنین براي ضریب هدایت حرارتی نانوسـیال   ؛ ووص آب استگرماي مخص �,�∁گرماي مخصوص نانوذرات و �,�∁در رابطه باال

  ]:11نیز داریم [

)5(                                                                                                              ��� = ��
����������(�����)

���������(�����)
  

    .باشد ضریب هدایت حرارتی نانوذرات می �� و ضریب هدایت حرارتی آب ��باالدر رابطه 

 خـواص  محاسـبات  و عبـوري  سـیال  جرمـی  دبی مقطر، آب نانوسیال، خروج و ورود دماي گیري اندازه با آزمایش این طی در   

 تعیـین  متفـاوت  هـاي  دبی و مختلف هاي غلظت در نانوسیال براي را شده مبادله گرماي توان می نانوسیال، فیزیکی و رئولوژیکی

  ]:12[شود  حالت پیوسته و یکنواخت معموالً با رابطه زیر بیان می محاسبه ضریب انتقال حرارت در داخل لوله در .نمود

)6       (                                                                                                         
����

��
= ������

�.�� �
�

��
�
�.��

  

فاکتور انتقال حرارت است. این فاکتور چیزي شبیه به ضریب اصطکاك است که در روابط تعیین افت فشـار از   ��در این رابطه 

  ]:12[شود  شود. فاکتور انتقال حرارت بصورت زیر تعریف می آن استفاده می

)7(                                                                                                                   �� = �����.�� �
�

��
�
��.��

	

)8      (                                                                                                                     �� =
��

����
=

��

�����
	

  آید. ، بصورت زیربدست می 	��ضریب کلی انتقال حرارت، 

)9  (                                                                                                                                 Q=����∆���   

��که در این رابطه  =   .اختالف دماي میانگین لگاریتمی است 	���∆و ����

% ذرات در 1/0% و 075/0%، 05/0%، 025/0%، 01/0مقطر بـا کسـر حجمـی     مقطر/نقره و آب انتقال حرارت بین نانوسیال آب  

یابـد همچنـین در محـدوده     یمـ نشان داده شده است. با افزایش دما نـرخ انتقـال حـرارت افـزایش      4شکل هاي مختلف در  دبی

کسـر حجمـی نـانوذرات نقـره شـاهد       هاي مورد آزمایش با افزایش دبی نیز نرخ انتقال حرارت افزایش پیدا نمود. با افـزایش  دبی

	افزایش میزان انتقال حرارت هستیم.  
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Disttiled water 

  

 حجمی کسرهاي در نقره/مقطر آبل نانوسیا جابجایی حرارت انتقال ضریب. 4 شکل

  ثابت رینولدز در دما به نسبت% 1/0 و% 075/0 ،05/0% ،025/0% ،01/0%

      

 5 شـکل  در ذرات حجمـی  مختلـف  کسـرهاي  براي رینولدز عدد به نسبت نقره/مقطر آب نانوسیال حرارت انتقال کلی ضریب

 نسـبت  ذرات کسـر  افزایش با ثابت رینولدز عدد در حرارت انتقال کلی ضریب شود می مشاهده که همانگونه. است شده آورده

% 1/0 حجمـی  کسـر  در نقـره /مقطـر  آب نانوسـیال  حرارت انتقال کلی ضریب در افزایش حداکثر یابد می افزایش پایه سیال به
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% 5/12 حـدود  حـرارت  انتقـال  کلـی  ضـریب  بهبـود  میزان ،3900مقدار تا رینولدز عدد افزایش با حالت این در. افتد می اتفاق

 ،%025/0 ،%05/0 ،%075/0 حجمـی  کسرهاي در حرارت انتقال کلی ضریب افزایش رینولدز، عدد مقدار همین در. بود خواهد

  .باشد می% 4/1 و% 5/3 ،%4/6 ،%8/8 برابر ترتیب به% 01/0
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 براي رینولدز عدد به نسبت نقره/مقطر آب نانوسیال حرارت انتقال کلی ضریب. 5 شکل

  ذرات گوناگون حجمی کسرهاي

    

 6در شـکل  % 05/0 و% 075/0 ،%1/0 حجمـی  کسرهاي با و مختلف دماهاي در رینولدز عدد به نسبت ناسلت عدد تغییرات 

 حجمـی  کسـرهاي  تمـام  در نانوسـیال  حرارتـی  تبـادل  نرخ کلی بطور شود می برآورد آزمایش نتایج از که آمده است همانطور

 در که چند هر است بیشتر مقطر آب به نسبت  نانوسیال توسط شده جذب انرژي مقدار و است شده بیشتر پایه سیال به نسبت

 تفـاوت  نانوسـیال  و خـالص  آب در حرارتـی  تبـادل  مقـدار  است ممکن تحقیق این در شده استفاده هاي دبی از باالتر هاي دبی

  .باشند نداشته هم با چندانی
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 سیال مختلف دماهاي در رینولدز عدد به نسبت ناسلت عدد تغییرات مقایسه. 6 شکل

  %05/0 و% 075/0 ،%1/0 حجمی کسرهاي با و نانوسیال پایه
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  ارزیابی استفاده از نانوسیاالت -4

هـا،   براي تجهیزاتی مانند آنچه در این تحقیق مد نظر بوده است مانند خنک کننده تجهیزات داغـی مثـل یاتاقانهـاي پمـپ       

هاي دمنده، ژنراتور و ... گرماي حاصل از قبل مشخص است اما در یک زمان یکسان، حجم مایع سـرد کننـده و تـوان پمپـاژ      فن

حقیق هنگامی که نانوسیال جـایگزین آب شـد، هـدف ثابـت نگـه داشـتن عـدد        الزم نقش تعیین کننده خواهد داشت. در این ت

رینولدز نبود، اما جهت کنترل کردن و یکسان سازي گرماي حاصل ناچار شدیم که از سـیال کمتـر بـا تـوان پمپـاژ کمتـر و یـا        

شود. این در حالی است کـه   ر مییکسان استفاده نماییم. براي یک مبدل حرارتی، استفاده از نانوسیال موجب انتقال حرارت باالت

دبی حجمی الزم نانوسـیال جهـت   ، ن بر این براي گرماي حاصله یکسان. افزوکمتر استاین مقدار  شوداگر از آب مقطر استفاده 

 هـاي  رفـت بـراي دبـی    باشد. همانطور که انتظـار مـی   غلبه بر بار حرارتی ویژه تقریباً سه برابر کمتر از مقدار متناظر براي آب می

بیشتر است. اما هنگامی کـه عملکـرد دو مـایع سـرد را     اندکی گیري شده نانوسیال نسبت به آب  حجمی یکسان افت فشار اندازه

  تر آن کمتر است. کنیم افت فشار  نانوسیال بخاطر دبی پایین برحسب گرماي حاصله یکسان مقایسه می

دهد این شکلها نشان دهنـده   متفاوت آزمایشگاهی نشان می ز تحت شرایطدافت فشار را بصورت تابعی از عدد رینول 7شکل در

آن است که در شرایط یکسان افت فشار در نانوسیال بسیار به مقادیر افت فشار سـیال پایـه نزدیـک بـوده و بـا افـزایش دمـاي        

کـه ایـن خـود     یابد. افزایش دماي نانوسیال و آب داغ موجب کاهش گرانروي شـده  نانوسیال و افزایش دماي آب داغ کاهش می

  منتهی به کاهش افت فشار خواهد شد.
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مقایسه بین افت فشار آب و نانوسیال آب مقطر/ نقره با کسرهاي حجمی  7شکل

  %01% و %075/0، %05/0، %025/0، 1/0

  

مقطر/نقره افت فشار نیز افزایش پیدا کرده است همچنین با  مشخص است با افزایش دبی نانوسیال آب 8همانگونه که در شکل 

% نسـبت  14حـدود   kg/s 25/0% و دبی 1/0افزایش کسرحجمی نانوذرات افت فشار بیشتر شده است. به فرض در کسر حجمی 

 دهد. مقطر افت فشار نشان می به آب
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Mass Flow Rate (kg/s)
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%، 1/0مقطر و نانوسیال نقره با کسرهاي حجمی  مقایسه بین افت فشار آب .8 شکل

  هاي  گوناگون دبی % در  دماها و1% و %75/0، %5/0، 25/0

  

. ب کمتـر اسـت  برابر نسـبت بـه آ   4 حدود یابیم که دبی الزم نانوسیال در حالت کلی و براي تمامی موارد مطالعه شده درمی

تر از آب  همان مقدار انرژي را انتقال دهد بلکه توان پمپاژ کمتـري نیـز    با دبی بسیار پایین تواند میمتعاقب آن نه تنها نانوسیال 

التر، نـرخ  تر، با دمـاي آب ورودي بـاالتر و تـراکم ذره بـا     هاي جرمی پایین دهد که در دبی نتایج این تحقیق نشان می .الزم دارد

ضـریب کلـی انتقـال     C45˚ضریب کلی انتقال حرارت باالتري را شاهد خواهیم بود. تحت شرایط بهینـه، در دمـاي آب ورودي   

هاي جرمی باالتر، دماي آب ورودي کمتر نرخ ضـریب   دهد. اما در دبی بهبود نشان می  C35˚% نسبت به دماي آب  6/3حرارت 

  دهد.  میکلی انتقال حرارت بهتري را نتیجه 

دهد. این شکل نشـان دهنـده    تحت شرایط متفاوت آزمایشگاهی نشان می Reافت فشار را بصورت تابعی از عدد   9در شکل

آن است که در شرایط یکسان، افت فشار در نانوسیال بسیار به مقادیر افت فشار سیال پایـه نزدیـک بـوده و بـا افـزایش دمـاي       

یابد. افزایش دماي نانوسیال و آب موجب کاهش گرانروي شده که این خـود منتهـی    مینانوسیال وافزایش دماي آب داغ کاهش 

  به کاهش افت فشار خواهد شد.
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from 0.14kg/s to 0.25 kg/s

  
نانوسیال آب مقطر/نقره در  Re.  افت فشار را بصورت تابعی از عدد 9شکل

  هاي مختلف دبی
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˚در دماي آب داغ  Reافت فشار را بعنوان تابعی از عدد 10در شکل   
C 45 و دماي نانوسیال˚

C  35  هـاي مختلـف آب    در دبـی

ثیر أدهد. واضح است که دبی آب داغ تأثیر چندانی روي افت فشار نانوسیال ندارد. این امر بخاطر این اسـت کـه تـ    داغ نشان می

گیري شده نانوسیال بسـیار کـم    کم است. در نتیجه تغییرات افت فشار  اندازهافزایش دبی آب داغ روي گرانروي نانوسیال بسیار 

  بوده است.
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  هاي مختلف آب داغ % حجمی در دبی1/0. مقایسه افت فشار نانوسیال10شکل

  

هرچه دبی  دهد نشان می را % با افزایش دبی نانوسیال1/0تغییرات افت فشار نانوسیال آب مقطر/نقره با کسرحجمی  11در شکل    

  نانوسیال در این آزمایش افزایش پیدا کرد افت فشار نیز افزایش پیدا کرده است.
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% با 1/0مقایسه تغییرات افت فشار نانوسیال آب مقطر/نقره با کسرحجمی  11شکل

  افزایش دبی نانوسیال

  گیري نتیجه -5

آب مقطـر   برابـر کمتـر از  4حجم نانوسـیال مـورد اسـتفاده تقریبـاً      C35˚کن حدود  در شرایط یکسان براي ایجاد دماي خنک -

  توان ابعاد مبدل حرارتی را نیز تقلیل داد. همچنین می ،جویی نمود توان در مصرف آب صرفه باشد که از این طریق می می
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بایسـت در   کنـد کـه مـی    شود غلظت نانوسیال افزایش پیدا می از آب تبخیر می يبعلت اینکه مقدار C60˚در دماهاي باالتر از  -

  تر به سیال در گردش تزریق شود. هاي زمانی مشخص مقداري نانوسیال با غلظت پایین بازه

  جهت جلوگیري از رسوب احتمالی نانوسیال داخل مبدل حرارتی بهتر است رژیم جریان توسعه یافته یا مغشوش باشد.   -

  شود. مقطر/نقره  افت فشار زیاد می در دماي ثابت آب داغ با افزایش دبی نانوسیال آب -

  کند. افزایش بیشتري پیدا میبا افزایش دبی و همچنین دماي نانوسیال در کسرهاي حجمی باال افت فشار  -

  دبی بطور همزمان در کسرهاي حجمی پایین تقریباً افت فشار تغییر چندانی ندارد.و با افزایش دما  -

در شرایط یکسان، افت فشار و ضریب اصطکاك نانوسیال تقریباً با آب مقطر خالص برابر است.که داللت بـر آن دارد کـه بـراي     -

  باشد. به تقویت پمپ نمیاستفاده از نانوسیال نیاز 

گرم کن هواي ورودي به بویلر نیروگاه برق اصفهان بصورت عملی تست شد.  کن بسته پیش خنک سامانهنتایج این آزمایش در  -

هـاي آب تغذیـه بـویلر،     هـاي پمـپ   کن بسته تجهیزات که شامل کولرهاي ژنراتور، یاتاقـان  خنک سامانهو قرار است در آینده در 

  . شود مورد استفاده قرار گیرد هوا و ... می  هاي دمنده هاي فن یاتاقان
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