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 چکيده 

حرارتی مانند سیکل رانکین به عنوان در این پژوهش اثر بکارگیری نانوسیاالت در سیکل های 

کننده در کننده در مبدل حرارتی )کندانسور( مورد بررسی قرار گرفته است. سیال خنکسیال خنک

این مبدل اغلب آب است. به دلیل توانایی انتقال حرارت بیشتر نانوسیاالت، نسبت به آب، از 

های مختلفی برای این منظور ویژگی شده است. آلومینیم ، نقره و مس استفادهنانوسیاالتی مانند اکسید

در  نماتیک برای هر سه نانوسیالحرارتی، چگالی، ویسکوزیته سی ویژه ، هدایتاز جمله گرمای

های های مختلف، همچنین دبی ، جریان حجمی  و سرعت نانوسیاالت به عنوان سیالحجمیکسر

های متفاوت با یکدیگر نیز در کسر حجمی سلتوکن و نیز اعداد بی بعد رینولدز، پرانتل و نخنک

اند. در ادامه با توجه به نوع نانوسیال مورد استفاده، مساحت، طول، افت ایجاد شده در مقایسه شده

مبدل حرارتی  و توان مصرفی پمپ  و در آخر مقایسه، کاهش طول مبدل نسبت به افزایش توان 

دهد در نانو اند. نتایج این تحقیق نشان می گرفتهپمپ برای نانوذرات مورد نظر، مورد بررسی قرار 

یابد. هدایت حرارتي و چگالي افزایش یافته  سیاالت با افزایش کسر حجمي، گرماي ویژه کاهش مي

کن کند. بکارگیري نانوسیاالت در سیکل خنکو  ویسکوزیته سینماتیک به میزان کم کاهش پیدا مي

کاري ور با افزایش کسر حجمي، افزایش دبي سیال خنکمرتبط با سیکل رانکین در طراحي کندانس

شود. با ثابت بودن مقطع عبور سیال، افزایش سرعت و افزایش مقدار جریان حجمي مشاهده می

سیال و در نتیجه افزایش عدد رینولدز، کاهش عدد پرانتل و افزایش عدد نوسلت را به همراه خواهد 

مساحت و طول مورد نیاز جهت مبدل، افزایش افت داشت. افزایش ضریب انتقال حرارت، کاهش 

فشار سیال عبوري از مبدل و در نتیجه  افزایش توان مصرفي جهت پمپ از نتایج بدست آمده در 

 باشند. این پژوهش می

 

 .رانکین سیکل ،"حرارتی های سیکل "نانوسیاالتواژگان کليدي: 
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 مقدمه  

هااای عاماال انت ااا   -ساایا 

کاری، يکی از نیازهای ضاروری در بیایاری از صانايس اسات. از     کاربردهای زيادی دارند. عملکرد باالی خنکحرارت، در صنعت 

های الکترونیکی ناا  بارد. سایاالت    جمله اين صنايس می توان به صنايس حمل و ن ل، تأمین انرژی، تهويه مطبوع و خنک کننده

ل رسانايی گرمايی پايین آنها، ذاتاً عملکارد ضاعی ی در انت اا  حارارت     عامل متداو  معموالً آب، روغن و گلیکو  بوده و به دلی

دارند. تالش دانشمندان و آزمايشاتی که تاکنون انجا  شده، در جهت بهبود و افزايش خواص انت ا  حرارت سیاالت بوده اسات.  

بت به سیاالت عامل اشاره شده، دارای مواد جامد فلزی مانند ن ره، مس، آهن و همچنین مواد جامد غیر فلزی مانند آلومینا، نی

هاای ماواد جاماد و سایاالت     هدايت حرارتی باالتری هیتند. مح  ین با است اده از ترکیبات جديدی به نا  نانوسیا  از قابلیات 

ت اده ايده اسا  1881عامل بطور همزمان است اده کرده و ان الب بزرگی در زمینه انت ا  حرارت در سیاالت پديد آوردند. در سا  

 ,Choi) مطار  شاد و بعاد از آن چاوی    ، ) (Singh et al, 2006از ذرات در ابعاد کوچک برای اولین باار توسام ماکیاو    

 ای توسعه داد. در آزمايشگاه آرگون آمريکا اين م هو  را به طور گیترده ، (1995

دما، نوع سیا  پايه، نوع رژيم جريان ) طبق تح ی ات صورت گرفته عوامل گوناگونی همچون سايز، جنس، شکل و غلظت ذره، 

سیا  و بییاری عوامل ها،  ترکیبات نگهدارنده نانونوع همزن التراسونیک و مدت زمان آن ،  پايدارکننده آرا  يا متالطم (،

، (Choi, 1995)، (W. Yu, 2003)(، 9113(،  )حمیدی و همکاران، 1131(، )نارکی و همکاران، 1131حیینی، )ديگر

(Dalkilic et al, 2012) سیا  و میزان انت ا  حرارت آنها مؤثرند. بهبود مشخصات انت ا  حرارت های نانودر تعیین ويژگی

کند. به منظور مد  سازی تئوری، يک شود که از نانوسیا  است اده مینانوسیاالت باعث افزايش راندمان در سییتمی می

کرد که شامل دو جزء است. يک جزء، سیا  پیوسته پايه بوده و ماتريس  توان به صورت يک مخلوط معرفینانوسیا  را می

شود. تاکنون رابطه دقیق و جامعی برای پیش بینی و تعیین شود و جزء ديگر يک جامد ناپیوسته، که ذره نامیده مینامیده می

ست آمده به صورت تجربی و های فیزيکی نانوسیاالت به دست نیامده است. روابطی که در اين زمینه تاکنون بدويژگی

آزمايشگاهی بوده و از نانوسیالی به نانوسیا  ديگر، از غلظتی به غلظت ديگر و حتی از سايز ذره ای به سايز ذره ديگر از همان 

طور کلی با کاهش سايز ذره، افزايش غلظت ذرات، تبديل باشد. نتايج تح ی ات بیانگر اين است که بهجنس ذره، مت اوت می

 آرا  به متالطم، افزايش  دما و جريان جرمی، باعث افزايش میزان انت ا  حرارت خواهد شد. جريان

شود کاه نماياانگر توانااآی آن مااده در هادايت گرماسات. در       از ديدگاه فیزيکی، هدايت حرارتی ، به ويژگی يک ماده اطالق می

رارتی فلزات از مايعات بییار بیشتر است، است اده نموده و باا  اند تا از اين واقیت که هدايت حنانوسیاالت دانشمندان تالش کرده

 مخلوط کردن ذرات ريز فلزی در سیاالت متداو ، هدايت حرارتی آنها را بهبود بخشند.

يابد. همچنین بیان شاده اسات کاه    دهند که نرخ انت ا  حرارت در نانوسیاالت افزايش مینتايج آزمايشات اين نکته را نشان می

های جالب يابد. از ديگر پديدهسیاالت يک مشخصه وابیته به دما بوده و با افزايش درجه حرارت، افزايش میارتی نانوهدايت حر

های مرتبم با نانوسیاالت اين است که غلظت بییار کم از نانوذرات کوچک به طرز چشمگیری شار حرارتی بحرانی را در سییتم

اناد. حرکات   سایاالت تعرياش شاده   ی مختل ی برای افزايش هدايت حرارتی در نانوهادهد. مکانیز جوشش استخری افزايش می

براونی نانوذرات ، اليه مشترك بین سیا  و نانوذرات، طبیعت بالیتیک جابجايی حرارت در نانوذرات و نحوه قرارگیری ناانوذرات  

 .باشند ها میدر نانوسیا  از جمله اين روش

مايس( برای افزايش انت ا  گرماا  -نانوتر برای نشان دادن پتانییل سوسپانییون ذرات )ضريب هدايت حرارتی مهمترين پارام

باشد. مطالعات تجربی در زمینة ضريب هدايت حرارتی نانوسیاالت در چند سا  اخیر رشد زياادی داشاته و مشاخد شاده     می

هاا  باشد. در اين راستا بیشتر مح  ین فرمو های رياضی میبینیاست که م ادير بدست آمده در اکثر آزمايشات، بیشتر از پیش

 اناد. های سابق را برای است اده جهت محاسبه هدايت حرارتی نانوسیاالت تصحیح نماوده و روابم جديدی بوجود آورده يا فرمو 

وزيته، مح  ان با در نظر گرفتن هدايت حرارتی نانوسیا  به عنوان تابعی از عوامل گوناگون همچون قطار ذرات، غلظات، ويیاک   

 ای آزمايشگاهی رسیدند که ضرايب آن، دما، چگالی و هدايت حرارتی نانوذرات و سیا  پايه و بر اساس رابطه بین آنها به رابطه
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 ,Choi)(، 9113 حمیادی و همکااران،  ، )Yu  and Choi)   (2003 ,برای هر نانو سیا  بايد بطور جداگانه محاسابه شاود  

1995) ،2012) (Dalkilic et al ,. 

به عنوان  م اومت مايس در برابر جريان تعريش می شود. . به علات سااختار سوسپانیایونی     (1131حیینی، )از ويیکوزيته 

های نانوسیالی دارد. مح  ان زيادی در اين باره مطالعاه نمودناد اماا    نانوسیاالت، ويیکوزيته اهمیت بیشتری در طراحی سییتم

نظر نگرفته و همه آنها ف م روی غلظت ذرات متمرکز شده بودند. درحالیکه دما نوسیاالت را درهیچکدا  اثر دما بر ويیکوزيته نا

 های باالتر دارد.ن ش بییار مهمی در تعیین ويیکوزيته سوسپانییون مخصوصاً در غلظت

باه علات اينکاه     مح  ان تالش کردند تا اهمیت ويیکوزيته را در جريان متالطم نانوسیاالت نشان دهد. اماا  9112در سا  

اهمیت نانوسیاالت در جريان آرا  بییار بیشتر از جريان متالطم است، نظر او مورد توجه چنادانی قارار نگرفات. در ارتبااط باا      

 ويیکوزيته کارهای متعددی انجا  شد که همگی بیانگر اين نکته است که ويیکوزيته با دما رابطه میت یم دارد.

شود. تمامی مح  ین روی اسات اده از  موجب افزايش انت ا  حرارت جابجايی طبیعی می ( 1183)حیینی، افزايش چگالی  

ای خطای دارد.  ها برای محاسبه چگالی نانوسیاالت اجماع نظر دارند.  طبق نظريه بوسینیک، چگالی با دما رابطاه قانون مخلوط

ی مخلوط نیز تحت تأثیر اين کااهش قارار گرفتاه و    کند، تمامدر ح ی ت به علت اينکه چگالی سیا  پايه با دما کاهش پیدا می

کاهش چگالی نیبت به افزايش دما را به دنبا  خواهد داشت. افزايش چگالی موجب افزايش مومنتو  و انت ا  حرارت جابجاايی  

 ها هیتند. ترين عوامل اختالط طبیعی مخلوطگردد. گراديان چگالی بین ذرات و اختالف دمای سیا  از مهممی

دهد. تأثیر چگالی بر رسوب کردن و ته نشین شدن ذرات معلق کامالً شناخته شده لی باال، افت فشار را هم افزايش میچگا

نشینی هیتند. است. بايد توجه کرد ذراتی همچون ذرات فلزی که اختالف چگالی زيادی با سیاالت دارند بیشتر میتعد ته

ها و آمیخته شدن کند و از اين طريق باعث حرکت مولکو سیا  ايجاد میهای ای جنب مولکو نوسانات چگالی محلی، ح ره

گردد. يکنواختی چگالی نیز بییار حاآز اهمیت است و به عوامل متعددی همچون جنس ذره، مدت زمان کار و موقعیت آنها می

ارت اع باالتری از مخلوط قرار ذرات در داخل مخلوط بیتگی دارد. به طور مثا  ذرات سبک که دارای چگالی کمتر هیتند، در 

گیرند. هنگامی که از ذرات بزرگتر است اده شود چگالی ناهمگن مخلوط سیا  منجر به ناپايداری در نوع جريان گشته و می

-ممکن است جريان را از حالت آرا  به متالطم تبديل کند. همچنین بايد اشاره کرد که توزيس نامنظم چگالی، روی ديگر ويژگی

 سیا  را تغییر دهد.تواند رفتار دينامیکی نانوگذارد و میزيکی ماده نیز تأثیر میهای فی

رود گرمای ويژه نانوسیاالت نیز در تر است و در نتیجه  اين م دار کمتر، انتظار میگرمای ويژه فلزات نیبت به مايعات پايین

 يابد. نوسیاالت با افزايش غلظت حجمی کاهش میتری داشته باشد. گرمای ويژه نام ايیه با سیا  خالد م دار پايین

 (.(W. Yu et al, 2007تون به موارد زير اشاره کردمی سیاالتبطور کلی ازمزايای بکارگیری نانو

بهبود و افزايش م دار هدايت حرارتی، پايداری زياد نانوسیاالت، حذف گرفتگی و انیداد مییرهای عبور سیا  ،  کاهش 

 سايش و خوردگی و کاهش افت فشار و کم کردن توان مصرفی پمپ. 

های وابیته تمهای حرارتی و سییاست اده در سیکل ،  (W. Yu et al, 2007 )از کاربردهای عملی نانوسیاالت در صنايس

های وابیته آنها های حرارتی و سییتمتوان نا  برد. موضوع اصلی اين تح یق تأثیر بکارگیری نانوسیاالت در سیکلبه آنها را می

 و نتايج آن است.

 

 (رانکين سيکل)حرارتي هايسيکل در استفاده مورد سياالت بررسي

کنند. به ايان ترتیاب کاه در    بخار، در يک سیکل يا چرخه کار میهای تولید قدرت مانند سیکل حرارتی بییاری از سییتم

 گردد.پیمايد و سرانجا  به حالت اولیه خود باز میآنها، سیا  عامل، معموالً چند فرآيند را می
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ماورد  ها وجود دارند که برای بررسی عملکرد سیکل حرارتی الز  است آنهاا را  پارامترها و متغیرهای متعددی در اين سیکل

های توانی، در اين تح یق به بررسای سایکل رانکاین    توجه قرار داد. با توجه به گیتره وسیس علم ترمودينامیک در بحث سیکل

 پرداخته شده است.

تارين سایکل رانکاین از چهاار بخاش      . سادهکندسیکل رانکین يک سیکل ترمودينامیکی است که گرما را به کار تبديل می

در سایکل  پاذير،  برگشات چهاار فرآيناد اصالی    لر(، توربین و چگالنده )يا کندانیور( تشکیل شده است. پمپ، ديگ بخار )يا بوي

توانند در سیکل رانکاین باه عناوان    اگرچه مواد زيادی می .دهندرانکین وجود دارد که هر کدا  شرايم سیا  عامل را تغییر می

ر خواص مطلوبی چون غیر سمی بودن، فراوان بودن، هزينه پاايین  به خاط سیا  عامل مورد است اده قرار گیرند ولی آب معموالً

 باشد.میاين سیکل سیا  عامل به عنوان  ، سیا  انتخابیبو خواص ترمودينامیکی خو

بنابراين اثر اضافه کردن نانوذرات به آب و بکارگیری نانوسیالی بر پايه آب در سیکل رانکین قابل بررسای اسات. در قیامت    

صاورت بخاار،  اسات اده از نانوسایا  امکاان پاذير       ل رانکین، به دلیل حالت سیا  عامل از بويلر تا کندانیور باه تولید توان سیک

دهی ذرات نییت. همچنین به علت وجود فشار و دمای باال در بويلر، وضعیت نانوسیا  تغییر پیدا نموده و کلوخه شدن و رسوب

. از طرفای، در سایکل بیاته    (1131، رستمی، )(1139، و همکاران مختاريان، )(1181هوشمند، ) پیونددنانو در بويلر بوقوع می

ها و مواد موجود در سیکل، ترکیبات مختل ی شکل گرفتاه و در  رانکین به علت حضور آب در کنار مواد ديگری مانند فلزات لوله

مورد کنتر  قرار بگیرد. به عبارت ديگار  گردد. خاصیت اسیدی يا بازی آب سیکل، پارامتر ديگری است که بايد آب مشاهده می

کنتر  شرايم شیمیاآی بخار در سیکل رانکین از اهمیت زيادی برخوردار است. عالوه بر افازودن ترکیباات مختلاش باه سایکل      

 جهت کنتر  شرايم شیمیاآی سیا  عامل سیکل، عموماً بخشی از آب سیکل بايد تخلیه شده و آب م طار جاايگزين آن شاود   

. با درنظر گرفتن شرايم مشروحه فوق نتیجه می شود که در عمل امکان است اده از نانوسیا  به عنوان سیا  (1181هوشمند، )

 عامل سیکل وجود ندارد.

-کاری سیکل رانکین )کندانیور(، معرفی مای های جانبی خنککن در سییتمهای کمکی به عنوان سیا  عامل خنکسیا 

کاار ارتبااط   میت ل از سیکل اصلی بوده و سیا  آن با سیا  عامل سیکل و يا سیا  روان کاری در سیکل، شوند.  سییتم خنک

حارارت باین سایا  عامال     حرارتی بوده که معموالً انت ا ها با يکديگر ارتباط انت ا کند. ارتباط اين سییتممیت یمی پیدا نمی

کن در يک سایکل بیاته و تمامااً    اينکه سیا  خنک گیرد. با توجه بهکن در يک مبد  حرارتی صورت میسیکل و سیا  خنک

 کن  موضوع اصلی بررسی در اين تح یق باشد.کند لذا است اده از نانوسیاالت به عنوان سیا  خنکمايس کار می

 

 بررسي سيستم خنک کاري مورد استفاده در چرخه  رانکين

ه در آن، بخار خروجی از توربین به وسیله سیا  خنک رود کترين مبد  حرارتی در يک نیروگاه به شمار میکندانیور بزرگ

شود. با توجه به مشخصات بخار خروجی از توربین واضح است که اين بخار، حجم بییار زيادی دارد، از طرفی کننده ت طیر می

ور به مايس تبديل شود تجهیزات موجود توانايی پمپاژ بخار به سمت ادامه مییر سیکل را ندارند، لذا الز  است تا بخار در کندانی

 تا عالوه بر کاهش حجم، راحتی قابل پمپاژ باشد.

رود، در کن در کندانیور، به علت دريافت حرارت از بخار ورودی به کندانیور، باال میبا توجه به اينکه دمای سیا  خنک

-های متنوعی برای خنکاست اده نمود. راهکن پايین آورده شود تا بتوان دوباره از آن ای دمای اين آب خنکنتیجه بايد به گونه

بررسی تغییرات  ها بر اساس نوع طراحی و شرايم محیطی، انواع مختل ی دارند.کردن اين سییتم وجود دارد. اين سییتم

بوجود آمده در سیکل رانکین در اثر بکارگیری نانوسیاالت در سییتم خنک کاری کندانیور آن، در ادامه بررسی و اراآه می 

 . (Barszcz and Czop, 2009)، (Brunet et al, 2012)،  (Simões, 2012)،(1183، چالکش امیری)ددگر

کن عمومی آب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ساپس  در ابتدا عملیات کندانس بخار خروجی از توربین توسم سیا  خنک

 شود. در اين سییتم از نتايج آن بررسی و اراآه می کن با نانوسیا  در میأله اعما  شده ودر مرحله بعد، جابجايی سیا  خنک
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( نشاان داده شاده اسات. الز  باه ذکار      1شود. شرايم سیکل استاندارد رانکین در شکل )های مختل ی است اده مینانوسیا 

کان آب و  باشد و ف م عملکرد کندانیور در دو حالت سیا  خنکاست که تحلیل شرايم اصلی سیکل رانکین مورد نظر ما نمی

تواناايی اراآاه ساطو      1های پوسته و لولاه نانوسیا  بررسی خواهد شد. کندانیور يک مبد  حرارتی است و به علت اينکه مبد 

باشند. ساختار ايان  ترين گزينه برای انتخاب و طراحی کندانیور میحرارتی باال در حجم کم را دارا هیتند لذا بهترين و مناسب

شاود. بار اسااس اساتانداردهای     هايی با طو  زياد و قطر کام اسات اده مای   شود که از لولهطراحی می ایمبد  حرارتی به گونه

ساانتیمتر و قطار    1/1هاای کندانیاور، قطار خاارجی     طراحی که در مراجس اراآه شده است، يکی از م ادير استاندارد برای لوله

. در (Tora, 2013)  ، (Ghiyath Soufi, 2004)باشدتر میم 91/3متر تا  81/1سانتیمتر بوده و طو  مناسب بین  2/1داخلی 

باشد که طار  آن  شود. مبد  يک پاسه )يک عبوره( و با جريان مخالش میاين تح یق استاندارد قطر طبق اعداد فوق رعايت می

کندانیور اف ی نصاب شاده   ارد و ها جريان دکن در لوله( نشان داده شده است. بخار وارد پوسته شده و سیا  خنک9در شکل )

 .C. Kemp) ، 2013)است

 

 
 ( سیکل رانکین مربوط به میأله1شکل )

 
 ( طر  مبد  حرارتی کندانیور9شکل )

 
 فرضيات مورد نياز مسأله

:برای حل میأله فرضیات زير در نظر گرفته شده است  

های کندانیور صرف نظر نیبت به طو  لوله طور کامل توسعه يافته است و از طو  ورودیهای کندانیور بهجريان در لوله -

 شود.می

 شود.کند. فرآيند آن شامل فراگر  کردن يا فوق سرد کردن نمیکندانیور بخار اشباع را به آب اشباع تبديل می  -

 .(1181هوشمند، ) ،C. Kemp)  ، 2013)کندانیور مطابق شرايم تعريش شده در سیکل رانکین کار می کند 
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 کن آبمدل کندانسور با سيال خنکشبيه سازي 

 اند. روابم مورد است اده در اين بخش در ذيل آورده شده

TCmQ                                                         (1):  محاسبه م دار انت ا  حرارت از کندانیور به خنک کن P       

 

                             (9) های کندانیور:کن از لولهمحاسبه نرخ جريان جرمی عبوری آب خنک
 cficfoPcf

C

cf
TTC

Q
m


 

  
  

     

                                                                                           (3) محاسبه نرخ جریان حجمي:

cfcfcf mV   

 

ccf                                                                                         (2)  کن:محاسبه سرعت  سیا  خنک AVu  

                                                                                                                          (5)   محاسبه عدد رينولدز:
v

udi 


.
Re 

di. کاری ،قطر داخلی لوله حاوی سیا  خنک v کاری وويیکوزيته سینماتیک سیا  خنک cAها میاحت سطح م طس لوله

 باشد.می

                                                                                                    (6)  :محاسبه عدد پرانتل

cf

cfpcf

k

C 
Pr 

4.08.0                                                                   (3) م دار تخمینی عدد نوسلت از رابطه: PrRe023.0 DDNu  

که اين رابطه بر اساس مشخصات سیا  که  (1183 چالکش امیری،) شوداست اده می 9بولتر -میأله از رابطه ديتوس برای حل

  در دمای بالک تخمین زده شده توصیش خواهد شد.

                                                                (8)  ها:محاسبه ضريب انت ا  حرارت جابجايی داخل لوله
..di

k
Nuh  

                                                     (3)  محاسبه سطح تباد  حرارتی مورد نیاز در مبد  حرارتی:
 cfbw TTh

Q
A


 

cfbTدمای ديواره و  wTکه در آن 
 درجه فارنهايت در نظر گرفته می شود. 3کن  و اختالف آنها را دمای بالک سیا  خنک 

                                                                                      (11)  ها:کل طو  مورد نیاز برای لوله .idAL   

                                                           
 2Dittus-Boelter 
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افت فشار بر اساس  محاسبه 

رابطه  ويیباخ: –دارسی 

(11)                                                          
cg

u

D

L
fP

2

2
 

 

  آيد.دست می، به (3111، )رستمی 1صورت ت ريبی از دياگرا  مودیهای صاف بهلوله fضريب اصطکاك

                                                                                                   (19)محاسبه توان پمپ:   mPW  

 

 کنشبيه سازي مدل کندانسور با نانوسيال خنک
دست آمده در بخش قبل، تغییراتی در روابم بهکن در کندانیور الز  است که با بکارگیری نانوسیاالت به عنوان سیا  خنک

اصال  شوند تا گرمای ويژه، دانییته،  ت اده از روابم ويژه نانوسیاالت( با اس1( و)5(، )1(،) 1اعما  شود. الز  است که معادالت )

 ويیکوزيته و هدايت حرارتی را به ترتیب بیان کنند. 

کیر حجمی نانوذرات. )  محاسبه گرمای ويژه نانوسیا  که  تابعی است از 

 nfدهنده نانوذره و انديس نشان npدهنده سیا ، انديس نشان fانديس

 (31) باشد(:دهنده نانوسیا  مینشان

  

 

                                                                     (31) محاسبه م دار دانییته نانوسیا :  npfnf   1     

nf                                                                                            (31) محاسبه ويیکوزيته سینماتیک:

nf

nfv





 

                                                                              (31)محاسبه ويیکوزيته نانوسیاالت:   fnf  5.21  

                                                      (31)محاسبه ضريب هدايت حرارتی: 
 
  f

npffnp

npffnp

nf k
kkkk

kkkk
k






















22

22
 

 اعداد و مقادیر مسأله

 م ادير و شرايم  حل میأله:

 کیلووات انرژی گرمايی را به عهده دارد. 195/19کندانیور وظی ه حذف  -

                                                           
 1Moody 

 

nf

pffpnpnp

Pnf

CC
C



 


1
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دمای آب  -

کن خنک

 باشد.درجه سانتیگراد می 15ورودی به کندانیور 

 باشد.درجه سانتیگراد می 95کن خروجی از کندانیور دمای آب خنک -

 میلیمتر است. 11میلیمتر و قطر خارجی آن  12قطر داخلی لوله  -

 ( اراآه شده است.1کن اصلی )آب( در جدو  )پارامترهای مورد نیاز سیا  خنک -

نانوسیاالت انتخاب شده اند. پارامترهای مربوط به اين نانوذرات نیز  نانوذرات اکیید آلومینیو ، ن ره و مس برای تهیه -

 ( اراآه شده اند.9در جدو   )

 

 
(: پارامترهای مربوط به سیا  پايه آب1جدو  )  

k 
.W m K 


 

.kg m s 

 
2m s 


 

3kg m 
pC

 
.J kg K 

533/1  1-11*113/1  1-11*111/1  8/333  2133 

 

نانوذرات به مربوط پارامترهاي(: 2) جدول  

pC
.J kg K  

 3kg m  k .W m K  
اندازه نانوذره nm  نام نانوسياالت 

  اکیید آلومینیو  11 21 1331 315

181 8352 211 2 
 نانوذره مس

 

915 11511 293 51-91  
 نانوذره ن ره

 

 

 حل مسأله و بررسي نتایج

 نظر در با مرحله اين در ، نمود حل توانمی را میأله باشد، آب است اده مورد سیا  اينکه فرض با ،(19) تا( 1) روابم به توجه با

 اين در است اده مورد نانوسیاالت. است شده حل میأله( 13) تا( 11) روابم اعما  و قبل روابم به توجه با و نانوسیاالت، گرفتن

 برمحاسبات   انجا  از پس. باشد می( 9) جداو  در شده آورده مشخصات با مس و ن ره آلومینیو ، اکیید نانوذرات شامل بخش

  .است شده پرداخته نیاز مورد پارامترهای به توجه با نتايج بررسی به شده، اشاره نانوسیاالت از مختلش های حجمی کیر اساس

 نتایج و بررسي
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با : نانوسیاالت گرمای ويژه 

کیر حجمی  افزايش 

يابد. کاهش پارامتر در نانوسیا  اکیید آلومینیو  کمتر و در شود که م دار پارامتر گرمای ويژه کاهش مینانوذرات مشاهده می

 شود.( مشاهده می1ن ره بیشتر است. اين تغییرات در نمودار )

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییرات گرمای ويژه نانوسیاالت(: 1نمودار )  

شود کاه  يابد. مشاهده  میبا افزايش کیر حجمی نانوذرات م دار پارامتر هدايت حرارتی افزايش می: هدايت حرارتی نانوسیاالت 

و  باشد و هدايت حرارتای ف ام در نانوسایا  اکیاید آلومینیا     در نانوسیاالت مورد نظر ، م دار تغییرات ت ريباً نزديک به هم می

 ( اراآه شده است.9م داری کمتر از ب یه است. تغییرات اين پارامتر در نمودار )

 

 

 

(: تغییرات هدايت حرارتی نانوسیاالت9نمودار )  

 

. . شودمی مشاهده نانوسیاالت چگالی م دار افزايش نانوذرات، حجمی کیر افزايش با ،(1) نمودار به توجه با: چگالی نانوسیاالت

 .باشد می نانوسیا  ساخت در است اده مورد نانوذره چگالی با متناسب افزايش اين
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(: تغییرات چگالی نانوسیاالت1نمودار )  

 

 

 

 

حجمی، ويیکوزيته سینماتیک کاهش  شود که با افزايش کیر( مشاهده می2نمودار ) : درويیکوزيته سینماتیک نانوسیاالت

 يابدمی

 

سینماتیک در نانوسیاالت(: تغییرات ويیکوزيته 2نمودار )  

رود دبی يابد. همانطور که انتظار میکن افزايش میبا افزايش کیر حجمی نانوذرات دبی سیا  خنک: کندبی سیا  خنک

توان اين موارد را مشاهده و ( می5( و )1کن با م دار گرمای ويژه نانوسیا  نیبت عکس دارد که در نمودارهای )سیا  خنک

 بررسی نمود.

 

 
کن(: تغییرات دبی سیا  خنک5نمودار )  

يابد. با توجه به اينکه کن با افزايش کیر حجمی نانوذرات افزايش میجريان حجمی سیا  خنک: کنجريان حجمی سیا  خنک

افزايشی است. اين يابند، م دار جريان حجمی هم( چگالی و دبی جرمی جريان، هر دو افزايش می5( و )1بر اساس نمودارهای )

 ( نشان داده شده است.1مطلب در نمودار )
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کن¬خنک سیا  حجمی جريان تغییرات(: 1) نمودار  

 

 

 

کن، م دار ی افزايش جريان حجمی سیا  خنکبا توجه به ثابت بودن سطح م طس لوله و در نتیجه: کنسرعت سیا  خنک

های مختلش از نانوسیاالت مورد بحث، اشاره حجمی( بر اساس کیر 3سرعت سیا  بايد افزايش يابد که اين موضوع در نمودار )

 شده است.

 
.کن¬خنک سیا  سرعت تغییرات(: 3) نمودار  

به علت افزايش سرعت سیا  و کاهش ويیکوزيته سینماتیک و با توجه به ثابت بودن قطر لوله، عدد رينولدز بايد : عدد رينولدز

دهد که م دار چگالی بیشتر از شود. افزايش عدد رينولدز نشان می( مشاهده می8افزايش يابد که نتیجه آن در نمودار )

 باشد.ويیکوزيته می

 
نانوسیاالت رينولدز عدد تغییرات(: 8) نمودار  

 يابد. دلیل آن افزايشيافت، عدد پرانتل کاهش میبرخالف عدد رينولدز که با افزايش کیر حجمی افزايش می :عدد پرانتل

 ( نشاندهنده اين تغییرات است.3باشد. نمودار )هدايت حرارتی و کاهش گرمای ويژه می
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نانوسیاالت پرانتل عدد تغییرات(: 3) نمودار  

 

 

 

 

شود که عدد نوسلت با  افزايش کیر حجمی سیا  افزايش (، افزايش رينولدز، مشاهده می8با توجه به نمودار ): عدد نوسلت

( بیانگر 11باشد. نمودار )کننده کاهش م دار ويیکوزيته سینماتیک نانوسیا  تحت شرايم میأله میتأيید يابد. اين افزايشمی

باشد. علت کاهشی بودن عدد نوسلت در نانوسیا  اکیید آلومینیو  شیب کم در نمودارهای رينولدز و پرانتل اين اين مطلب می

شود. به عبارت ديگر اين نانوسیا  تأثیر کمی در تغییر ضريب آن کاهشی می( م دار 3باشد. که با توجه به رابطه )نانوسیا  می

 انت ا  حرارت ايجاد خواهد کرد.

 

 
(: تغییرات عدد نوسلت نانوسیاالت11نمودار )  

يابد. اين افزايش متناسب با حرارت نانوسیاالت با افزايش کیر حجمی نانوذره افزايش میضريب انت ا : حرارتضريب انت ا 

(. شیب کم نمودار اکیید آلومینیو  به علت کم بودن تغییرات 8باشد، رابطه )هدايت حرارتی سیا  می  ادير عدد ناسلت وم

 باشد.ناسلت در اين نانوسیا  می

 

.حرارت انت ا  ضريب تغییرات(: 11) نمودار   
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: مورد نیاز مبد  میاحت 

پارامترهايی که در  مهمترين 

باشند چرا که تأثیر آنها در هزينه اجرای طر  بوده و ن ش زيادی در هیتند، میاحت و طو  مبد  میاين بررسی، مورد توجه 

يابد. به اين معنی که در شود که میاحت مبد  کاهش میمیأله دارند. با توجه به افزايش کیر حجمی نانوذره مشاهده می

 ( اراآه شده است.19ين موضوع در نمودار )يابد. احرارت افزايش میانت ا  نتیجه بکارگیری نانوسیاالت،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(: میاحت مورد نیاز مبد  با توجه به نوع نانوسیاالت19نمودار )  

توان گ ت که طو  لوله مبد  قابل کاهش با ثابت بودن قطر لوله و کاهش میاحت مورد نیاز مبد ، می: طو  مورد نیاز مبد 

( کاهش طو  لوله در مبد  11باشد که صرفه اقتصادی دارد. نمودار )های ساخت میاست. اين کاهش به معنی کم شدن هزينه

 دهد.را نیبت به افزايش کیر حجمی در نانوسیاالت بکار گرفته، نشان می

 

 
نانوسیاالت نوع به توجه با مبد  نیاز مورد طو (: 11) نمودار . 

( گ ته شد، به علت تغییر در شرايم سیا  عبوری 11بکارگیری معادله )همانطور که در توضیح : افت فشار ايجاد شده در مبد 

يابد. اين م دار افزايش در از مبد ، بررسی افت فشار الز  است. با افزايش کیر حجمی در نانوسیاالت افت فشار افزايش می

 شود.( مشاهده می12نمودار )
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نانوسیاالت نوع اساس بر شده ايجاد فشار افت(: 12) نمودار  

باشد. م دار اين علت بکارگیری نانوسیاالت، افزايش توان پمپ میاثر میت یم افت فشار ايجاد شده به: توان مصرفی پمپ

 ( اراآه شده است.15افزايش در نانوسیاالت مت اوت بوده و نتیجه بررسی آن در نمودار )
 

 

 

 

 
نانوسیاالت (: تغییرات توان مصرفی پمپ با توجه به نوع15نمودار )  

دهد م دار پارامترهای مهم با توجه به افزايش ها نشان میهمانطور که بررسی :کاهش طو  مبد  نیبت به افزايش توان پمپ

حرارت خواهد شد. کیر حجمی نانوذرات موجود در نانوسیاالت تغییرات داشته و است اده از نانوسیاالت باعث افزايش انت ا 

با  تعريش پارامتر ديگری مبنی بر بکارگیری نانوسیاالت در شرايطی بهینه که سییتم را با افزايش م ید گیری بهتر،  برای نتیجه

حرارت و افزايش غیر م ید توان پمپ مواجه خواهد نمود،  با بکارگیری نانوسیاالت ابتدا درصد کاهش طو  مبد  نیبت انت ا 

يش توان پمپ نیبت به حالت سیا  معمولی را در هر کیر حجمی به حالت سیا  معمولی را محاسبه کرده، سپس درصد افزا

از نانوسیاالت مورد نظر محاسبه شده است. تغییرات نیبت درصد کاهش طو  مبد  به درصد افزايش توان پمپ در نمودار 

 (  اورده شده است. 11)

 

 
نانوسیاالت در پمپ توان افزايش درصد به مبد  طو  کاهش درصد تغییرات( 11) نمودار  
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بحث و   گيرينتيجه

 :نمود اشاره زير موارد به توانمی  گرديده اراآه مطالب به توجه با

افزايش افت فشار و  افزايش انت ا  حرارت بکارگیری نانوسیاالت مطابق نتايجی که در مراجس معرفی شده هم آمده است باعث

يابد، هدايت حرارتی افزايش گرمای ويژه کاهش می، افزايش کیر حجمیسیاالت با  همچنین در نانو شود.توان مصرفی پمپ می

  يابد.ويیکوزيته سینماتیک به میزان کم کاهش می، يابديابد، چگالی افزايش میمی

شود مشخد می باشد.اختالف بین م ادير فوق در نانوسیاالت مت اوت بر اساس مشخصات نانوذرات تشکیل دهنده هرکدا  می

 به علت ، کن مرتبم با سیکل رانکین برای طراحی کندانیور با افزايش کیر حجمیبکارگیری نانوسیاالت در سیکل خنککه 

 

به دلیل کاهش م دار چگالی، م دار جريان حجمی  شود.کاری می کاهش م دار گرمای ويژه، باعث افزايش دبی سیا  خنک

با  برد.ريان حجمی و ثابت بودن م طس عبور سیا ، سرعت سیا  را باال میبه علت باال رفتن م دار ج دهد.سیا  را افزايش می

به دلیل کاهش گرمای ويژه و  يابد.توجه به کاهش ويیکوزيته سینماتیک و افزايش سرعت سیا ، عدد رينولدز افزايش می

  دهد.ز، عدد نوسلت را افزايش میشود. علیرغم کاهش پرانتل به دلیل افزايش رينولدافزايش هدايت حرارتی، عدد پرانتل کم می

 

 

به دلیل باال رفتن انت ا  حرارت  شود.با توجه به افزايش هدايت حرارتی و افزايش نوسلت، ضريب انت ا  حرارت بیشتر می

با افزايش سرعت، کاهش ضريب اصطکاك و کاهش طو  مورد نیاز  يابد.میاحت و طو  مورد نیاز جهت مبد  کاهش می

به علت باال رفتن افت فشار در نتیجه توان مصرفی جهت پمپ افزايش  يابد.فشار سیا  عبوری از مبد  افزايش میمبد ، افت 

  يابد.می

درصد، به علت افزايش زياد در  5های بیشتر از در کیر حجمی توان گ ت کهدر مورد نوع نانوسیا  و کیر حجمی مربوطه می

حرارت در م ايیه با دو شود. افزايش م دار انت ا پ، بکارگیری نانوسیاالت توصیه نمیپارامترهای افت فشار و توان مصرفی پم

 پارامتر مذکور در حدی نییت که بکارگیری آن در سییتم م رون به صرفه باشد.
. 
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