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 چکیده 

این مقاله به صورت عددی به بررسی انتقال حرارت جوششی زیر سرد نانوسیال های مختلف در کانال در 

 اکسید مس، اکسید آلومینیوم، اکسیدهای کوچک پرداخته شده است. برای این بررسی از نانوذرات 

همراه با سیال پایه آب استفاده می شود، همچنین کسر حجمی  روی اکسید و تیتانیوم اکسید گوگرد،

درصد افزایش می یابد. در ادامه مقاله نیز به بررسی تاثیر دمای ورودی، فالکس  4تا  1نانوسیال ها از 

 می شود. جرمی ورودی و فشار اشباع بر ضریب انتقال حرارت و تنش برشی پرداخته

راتی که ضریب هدایت حرارتی باالتری دارند، ضریب انتقال حرارت باالتر نتایج نشان می دهد برای نانوذ

 می باشد، در اینجا برای اکسید آلومینیوم بیشترین و برای اکسید گوگرد کمترین ضریب انتقال حرارت

یش دمای ورودی نانوسیال از بدست آمده است. همچنین نتایج نشان می دهد که با افزا متوسط جوششی

درصد  12/50 متوسط درصد و تنش برشی 02 متوسط درجه سلسیوس ضریب انتقال حرارت 02تا  02

درصد و  9/00اتمسفر ضریب انتقال حرارت متوسط  0تا  1افزایش می یابند، با افزایش فشار اشباع از 

 4222تا  1222فالکس جرمی از با افزایش  همچنین درصد کاهش می یابند و 6/02تنش برشی متوسط 

درصد و  8/000کیلوگرم بر مترمربع ثانیه ضریب انتقال حرارت متوسط و تنش برشی متوسط به ترتیب 

 درصد افزایش می یابند. 9/056

 

 انتقال حرارت جوششی، جوشش زیر سرد، نانوسیال، مدل سازی عددیواژگان کلیدی: 

 

 

 

                                                           
1 Subcooled 
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 مقدمه  

 دهد افزایش را حرارت انتقال ضریب که باشد می یی ها روش به نیاز مکانیکی های سیستم سازی کوچک با اخیر های دهه در

 انتقال مکانسیم تغییر شود، می حرارت انتقال افزایش باعث که هایی روش از یکی .بگیرد سیستم از را نیاز مورد حرارت و

 می فازی تک حرارتی ویژه ظرفیت از باالتر بسیار سیال یک تبخیر نهان گرمای زیرا باشد، می فازی دو به فازی تک از حرارت

 .باشد فازی تک حرارت انتقال ضریب از باالتر فازی دو حرارت انتقال ضریب شود می باعث امر این که باشد

 در جامد ذرات نانو از استفاده با توان می فازی، دو جریان به حرارت انتقال مکانسیم تغییر بر عالوه حرارت انتقال بهبود برای

 یک در جامد نانوذرات افزایش زیرا. داد افزایش را حرارت انتقال و بخشید بهبود را سیال پایه حرارتی های ویژگی ،سیال پایه

 .شود می سیال حرارتی های گیویژ بهبود باعث ،سیال

. دادند قرار مطالعه مورد آزمایشگاهی صورت به را حرارت انتقال بر پایه مبرد یک در نانوذرات تاثیر، 0229، همکارانش و پنگ

 فالکس ،کیلوگرم بر مترمربع ثانیه 022 تا 122 بین جرمی فالکس. دادند قرار استفاده مورد CuO نانوذرات و R113 مبرد آنها

 درصد 0/2 نانوذرات جرمی کسر. باشد می 2/2 تا 0/2 بین وردی بخار کیفیت و یلوژول بر مترمربعک 16/6 تا 28/5 بین حرارتی

 باشد، می خالص مبرد از باالتر بسیار نانوذرات با همراه مبرد حرارت انتقال ضریب که دهد می نشان آنها نتایج. باشد می

 .باشد می درصد 2/09 حرارت انتقال ضریب افزایش ماکزیمم

 بررسی مورد میلیمتر 0 ارتفاع و متر میلی 12 عرض با مستطیلی کانال یک در را بحرانی حرارتی فالکس، 0212، اهن سون هو

 نهاآ نتایج. دادند قرار استفاده مورد عامل سیال عنوان به درصد 21/2 غلظت با آلومینیوم اکسید – آب نانوسیال. دادند قرار

 .یابد می افزایش صلخا آب به نسبت آلومینیوم اکسید آب نانوسیال برای بحرانی حرارتی فالکس که دهد می نشان

 آب نانوسیال و آب از آنها. قراردادند مطالع مورد را کانال میکرو یک در جوششی حرارت نتقال، ا0210، ژو لیانگ ژینگ و ژو لی

 ابعاد با کانال میکرو یک از آنها. کردند استفاده عامل سیال عنوان به درصد 0/2 غلظت با آلومینیوم اکسید –

 به نسبت آلومینیوم اکسید – آب نانوسیال حرارت انتقال که داد نشان آنها نتایج. کردند استفاده میکرومتر  002×122×2022

 .یابد می افزایش خالص آب

 آنها. دادند قرار مطالعه مورد را مس اکسید – آب نانوسیال اجباری سرد زیر جوششی حرارت انتقال ،0214، هرمزی و سرافراز

در  نانوذرات غلظت افزایش با که دهد می نشان آنها نتایج. گرفتند نظر در را ای هسته جوشش و اجباری جابجایی ناجیه دو

 ضریب حرارتی و جرمی فالکس افزایش با همچنین. یابد می افزایش تک فاز و دو فاز ناحیه دو هر در حرارت انتقال نانوسیال

 .یابد می افزایش ناحیه دو هر حرارت انتقال

 به را تیتانیوم اکسید نانوذرات با همراه نانوسیال استخری ای هسته جوشش حرارت انتقال، 0229و وانگویزس،  ساکسری تری

 فالکس در مخصوصا نانوذرات، غلظت افزایش با حرارت انتقال دهد می نشان نتایج. دادند قرار بررسی مورد آزمایشگاهی صورت

  . یابد می افزایش باال، حرارتی های

 
 معادالت حاکم

 مخلوط پرداخته می شود.در این قسمت به بررسی معادالت ریاضی حاکم بر مدل سازی 

 
 معادله پیوستگی

 می باشد: 1معادله پیوستگی برای مدل مخلوط به شکل رابطه 

( ) .( ) 0mm m
t
  


 


                                                                                                               1  

 که در آن :
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5                                                                                                                                
1

n

m k k

k

  


 

k  کسر حجمی فازk .است 

 
 معادله مومنتوم

 می باشد: 4به صورت رابطه معادله مومنتوم مخلوط از مجموع معادالت مومنتوم منفرد همه ی فاز ها به دست می آید که 

, ,

1

( ) .( ) p .[ ( )] .( )
n

T

m m m m m dr k dr km m m m k k

k

g F
t
            




        


               4 

 ویسکوزیته مخلوط برابر است با: mنیروی حجمی و  Fتعداد فازها،  nکه در آن 

0                                                                                                              
1

n

m k k

k

  


 

,dr k فاز ثانویه  0سرعت راندگیk :در اینجا بخار( نسبت به مخلوط است( 

6                                                                                                            ,dr k k m    
 

 معادله انرژی

 می باشد: 2معادله انرژی به شکل معادله 

2                                            
1 1

( E ) . ( ( E p)) .(k T) S
n n

kk k k k k k eff E

k kt
    

 


    


  

kضریب هدایت موثر) keffکه  (k k )eff k t  ،)kt  ،ضریب هدایت حرارتی اغتشاشSE  شامل هر نوع منبع

Ekحرارتی حجمی می باشد و برای فاز تراکم ناپذیر )فرضی که در این مقاله در نظر گرفته شده است(  kh  کهkh  آنتالپی

 می باشد. kفاز  5مشهود

 

 نسبی )لغزش( و سرعت راندگی سرعت 

 ( تعریف می شود:qنسبت به سرعت فاز اولیه ) pسرعت نسبی به عنوان سرعت فاز ثانویه 

8                                                                                                            pq p q    
 

 تعریف می شود: 9کسر جرمی هر فاز به صورت رابطه 

9                                                                                                               k k
k

m

c
 


 

                                                           
2 Drift velocity 

3 Sensible enthalpy 
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 :، ارائه گردیده است1996، که توسط مانینن و همکاران، محاسبه می شود 12سرعت نسبی از رابطه 

12                                                                                               
( )p p m

pq

drag p

a
f

  





 

 

که در آن 
p می باشد و برابر است با: 4زمان آسایش ذره 

11                                                                                                                 
2

18

p p

p

q

d



 

 
pd  قطر ذرات ) یا حباب ها( فاز پراکندهp ،a  شتاب ذرات فاز ثانویه می باشد. تابع دراگ

dragf  شیلر و نیومن، از رابطه

 به دست می آید: ، 1950

10                                                                         Re 1000

Re 1000




        

0.6871 0.15Re

0.0183Re
dragf

 
 


               

 به دست می آید: 15به صورت رابطه  aو شتاب 

15                                                                                              ( . )
m

m ma g
t


 


   


 

 

 معادله ی کسر حجمی برای فاز ثانویه

 به صورت زیر بدست می آید: pبا استفاده از معادله پیوستگی، معادله کسر حجمی فاز ثانویه 

14                                            . .
,

1

( ) .( ) .( ) (m m )
n

m dr pp p p p p p qp pq

qt
       




    


 

 

 مدل جوشش بر روی دیوار

که سه مکانیزم انتقال حرارت جابجایی اجباری،  ،1992ک دیواره از مدل کورول و پودوسکی، برای مدل سازی جوشش در نزدی

 در ادامه به بررسی این سه مکانیز پرداخته می شود. را در نظر می گیرد، استفاغده می شود. 0دفع کردنتبخیر و 
 

 :جابجایی اجباری

 بدست می آید: 10انتقال حرارت جابجایی اجباری در مدل کورول و پودولسکی از رابطه 

10                                                                               .

,C U (T T )(1 A )C l p l l W l bq St    
 

 بدست می آید: 16درصد سطحی می باشد که تحت تاثیر حباب بخار است و از رابطه  Abعدد استانتون و  Stکه 

 

16                                                                                                      
2

A
4

w w
b

N D
K


 

 

                                                           
4 Particle relaxation time 

5 Quenching 
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و برای محاسبه  در نظر گرفته می شود =0K ،1981با توجه به مقاله کنینگ و همکاران،  که
wN  ،از رابطه  لمرت و چواال

 استفاده می شود: ،1922

12                                                                                                    (T T )n n

w w satN C  

 می باشد.  =012Cو  =820/1nکه 

 

 :تبخیر

 استفاده می شود: 18برای محاسبه فالکس حرارتی ناشی از تبخیر از رابطه 

 

 

18                                                                                             
. 3( d )

6
E w BW v fvq N f h


 

 محاسبه می شود: ، ارائه گردیده است،1962که توسط کول،  19از رابطه  fکه 

19                                                                                             
4 ( )1

3

l v

l BW

g
f

T d

 




  

 :1922و کوستانچوک،  با توجه به مقاله توبولینسکی همچنین و

02                                                                         min(0.0014,0.0006exp( ))
45

w

Bw

T
d


 

 
 

 :6دفع کردن

 محاسبه می شود: 01 رابطه به وسیلهدفع کردن فالکس حرارتی 

01                                                                           
,

2
( )A (T T )q l l p l b W lQ k C f


 
 

 محاسبه می شود: ،1996ه توسط انگالرت و نیلوندس، که شعاع حباب در بالک مایع از رابطه ارائه شد

00                                                                         1 ,2 2 .1

,1 ,2

(T T ) d (T T )
d

B sub sub B Sub sub

B

sub sub

d

T T

  



 

1که  0.15Bd mm ،2 1.5 3Bd mm  ،
,1 13.5subT K  و

,2 0subT K .می باشد 

 
 معادله انتقال جرم

 می باشد: 05تبخیر در نزدیک دیواره به شکل رابطه رابطه 

 

                                                           
6 Quenching 
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05                                                                                                  
.

.

,

m E
E

fv p l sub

q

h C T


  

که 
sub sat lT T T    .می باشد 

 می باشد: 04به مایع )چگالش( به صورت رابطه به بخار)تبخیر( و از بخار  رابطه انتقال جرم از مایع

04                                                                                        
. .

. . . lt vt
lt vt

fv

q q
m m m

h


   

 که:

00                                                                                                   . (T T )lt sl sat lq h  

 محاسبه می گردد. ،1900، ضریب انتقال حرارت حجمی می باشد که از رابطه رنز و مارشال slhکه 

 و:

06                                                                                         ,. (T T )
v v p v

vt sat v

C
q

t

 


  

در نظر گرفته می شود و  20/2بعد زمان می باشد و برابر با  tکه 
,p vC .ظرفیت حرارتی در فشار ثابت می باشد 

 

 معادالت اغتشاش

kبرای شبیه سازی اغتشاش در این مقاله از مدل اغتشاش مخلوط    استفاده شده است. معادالتk  و  در این مدل به

 می باشند: 08و  02شکل معادالت 

02                                                        ,

,( k) .( k) .( )
t m

mm m k k m m

k

G
t


    




    


 

08                                         ,

1, , 2,( ) .( ) .( ) (C )
t m

mm m k m mG C
t k

  



 
      




    


 

 که:

09                                                                                                             
1
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m i i

i
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52                                                                                                          1
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51                                                                                                          
2

,t m m

k
C  


 

 ،و تولید انرژی جنبشی ناشی از اغتشاش
k,mG بدست می آید: 50، از رابطه 

50                                                                                 k, , ( ( ) ) :T
m m mm t mG         

 ثابت های معادالت برابر هستند با:، 1924با توجه به پژوهش های لوندر و اسپالدینگ، که 

                                                  1.3   1.0k    0.09C     
2, 1.92C     

1, 1.44C   

 

 ها سیال نانو ترموفیزیکی های ویژگی

ن از ویژگی های موثر استفاده شده است. تک فاز مدل سازی شده است و برای آدر این مقاله نانو سیال به عنوان یک سیال 

 52تا  55به ترتیب از روابط  ،0215با توجه به مقاله مینیا،  چگالی، گرمای ویژه، ضریب هدایت حرارتی و ویسکوزیته موثر

 محاسبه می شود:

55                                                                                                 (1 )nf bf p      
54                                                                             ( ) (1 )( ) ( )p nf p f p pC C C       

50                                                                    
(n 1)K (n 1) (K K )

(n 1)K (K K )

p bf bf pnf

bf p bf bf p

KK

K K





    


   
 

 که:

3
n


                                                                                                                                           56  

 و

52                                                                                            2123 7.3 1nf
r

bf


  


   

درصد غلظت نانوذرات در سیال  برای نانوسیاالت و  nfبرای نانوذرات و  pبرای سیال پایه،  bنویس رکه در تمام روابط باال زی

 پایه می باشد.

 

  عددی روش

 همچنین سیمپل الگوریتم از سرعت و فشار بین کوپل برایو  مخلوط فازی چند مدل از عددی سازی شبیه برای مقاله این در

 در نظر ثابت نانوسیال های ویژگی و پایا غیر صورت به مسئله. است شده استفاده اپسیلن کا مدل از اغتشاش سازی مدل برای
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 شرط از ورودی برای .است شده استفاده)سریع(  2کوییک روش از حاکم معادالت کردن گسسته برای و است شده گرفته

 رویهمچنین  ،ثابت حرارتی فالکس شرط دیوارها برای و اتمسفر با برابر خروجی فشار شرط از خروجی برای و جرمی فالکس

 شده گرفته نظر در فاز دو بین لغزشی سرعت ولی است شده استفاده بخار و مایع فاز دو هر برای لغزش عدم شرط از دیواره

 .است

 

 صحت سنجی

 و کیم جوونگ سانگ آزمایشگاهی کار سنجی صحت این برای. شود می پرداخته سازی مدل صحت بررسی به قسمت این در

 و کرده مقایسه ،0212و همکاران،  کیم جوونگ سانگ آزمایشگاهی نتایج با را نتایج و کرده سازی مدل را، 0212، همکاران

 .است شده داده نشان 1 جدول در کیم جوونگ سانگ آزمایشگاهی کار شرایط. شود می محاسبه سازی مدل خطای مقدار

 
 .0212و همکاران،  : شرایط هندسی و مرزی کار آزمایشگاهی سانگ جوونگ کیم1جدول

 قطر کانال شکل کانال سیال

(mm) 
طول کانال 

(mm) 

2( / )q KW m 2G(kg/ m .s) دمای ورودی 

 )کلوین(

 فشار

(atm) 

 1 091910 0022 0222-1222 122 0994 دایره ای آب

اکسید -آب

 آلومینیوم

 1 095910 0022 0222-1222 122 0994 دایره ای

 
 برای را( کیلووات بر مترمربع 1222 -0222)  مختلف حرارتی های فالکس حسب بر را جوششی حرارت انتقال ضریب 1 شکل

 و آزمایشگاهی نتایج باشد می مشخص 1 شکل از که همانطور. دهد می نشان آب برای ،آزمایشگاهی نتایج و حاضر سازی مدل

 .دارند مناسبی تطابق حاضر سازی مدل

 

 
 سانگ جوونگ کیم : مقایسه ضریب انتقال حرارت جوششی بر حسب فالکس حرارتی برای مدل سازی حاضر و نتایج آزمایشگاهی1شکل 

 برای سیال آب ،0212و همکاران، 

                                                           
7 Quick 
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 سازی مدل و آزمایشگاهی نتایج برای حرارتی فالکس حسب بر کانال دیواره دمای و خروجی دمای ترتیب به 5 و 0 های شکل 

 ضریب 4 شکل .دنباش می تجربی نتایج با سازی مدل مناسب تطابق دهنده نشان 5 و 0 های شکل. دهند می نشان را آب برای

 می مقایسه آلومینیوم اکسید – آب نانوسیال برای حرارتی فالکس حسب بر کیم جوونگ سانگ نتایج با را حاضر سازی مدل حرارت انتقال

 تطابق که دهند می نشان دیواره دمای و خروجی دمای برای را ایسهمق این 6 و 0 های شکل. باشد می برخورد مناسبی تطابق از که کند

 .دارد وجود مناسبی

 

 

و همکاران،  سانگ جوونگ کیم حاضر و نتایج آزمایشگاهی: مقایسه دمای خروجی بر حسب فالکس حرارتی برای مدل سازی 0شکل

 برای سیال آب، 0212

 

 
، 0212و همکاران،  سانگ جوونگ کیم : مقایسه دمای دیواره بر حسب فالکس حرارتی برای مدل سازی حاضر و نتایج آزمایشگاهی3شکل

 برای سیال آب
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 سانگ جوونگ کیم حرارتی برای مدل سازی حاضر و نتایج آزمایشگاهی: مقایسه ضریب انتقال حرارت جوششی بر حسب فالکس 4شکل

 اکسید آلومینیوم -برای نانو سیال آب، 0212و همکاران، 

 

 
و همکاران،  سانگ جوونگ کیم : مقایسه دمای خروجی بر حسب فالکس حرارتی برای مدل سازی حاضر و نتایج آزمایشگاهی5شکل

 آلومینیوماکسید  -برای نانو سیال آب، 0212
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، 0212و همکاران،  سانگ جوونگ کیم : مقایسه دمای دیواره بر حسب فالکس حرارتی برای مدل سازی حاضر و نتایج آزمایشگاهی6شکل

 اکسید آلومینیوم -برای نانو سیال آب

 

 نتایج و حاضر نتایج بین خطا متوسط میزان. میدهد نشان را آزمایشگاهی نتایج با حاضر سازی مدل بین خطای میزان 0 جدول

 .باشد می درصد 54/4 آزمایشگاهی

 
 0212و همکاران،  سانگ جوونگ کیمسازی حاضر و نتایج : درصد خطا های مدل 0جدول 

  آب (%291اکسید آلومینیوم)-آب

ضریب انتقال  دمای خروجی دمای دیواره

 حرارت

ضریب انتقال  دمای خروجی دمای دیواره

 حرارت

2( / )q KW m 

595% 290% 1596% 190% 290% 19% 1222 

495% 1% 1499% 595% 292% 496% 0222 

290% 190% 696% 192% 296% 690% 5222 

195% 1% 1190% 190% 295% 899% 4222 

192% 190% 990% 192% 299% 1494% 0222 
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 نتایج

 ذرات نانو حجمی کسر و نوع تاثیر بررسی به ابتدا شود، می پرداخته مقاله این در آمده دست به نتایج بررسی به قسمت این در

 انتقال بر جرمی فالکس و ورودی دمای اشباع، فشار بررسی به ترتیب به سپس شود، می پرداخته حرارت انتقال و جریان بر

 .شود می گرفته نظر در میلیمتر 1222 طول و میلیمتر 0 قطر با ای لوله مقاله این در. شود می پرداخته فشار افت و حرارت

 

 فشار افت و حرارت انتقال بر نانوذرات حجمی کسر و نوع تاثیر

 مورد حرارت انتقال بر نانوذرات حجمی کسر همچنین و آب پایه سیال به شده اضافه جامد نانوذرات نوع تاثیر قسمت این در

 اکسید گوگرد، اکسید مس، اکسید آلومینیوم، اکسید) مختلف نانوذره پنج از ذره نانو نوع بررسی برای. گیرد می قرار بررسی

 دمای بررسی این برای. کند می تغییر درصد 4 تا 1 از حجمی کسر همچنین و شود می استفاده( روی اکسید و تیتانیوم

کیلوژول بر متر  4222222 حرارتی فالکس و کیلوگرم بر متر مربع ثانیه 0222 جرمی فالکس سیلیسیوس، درجه 02 ورودی

 .دهد می نشان را متوسط جوششی حرارت انتقال ضریب بر راتنانوذ  حجمی کسر و نوع تاثیر 2 شکل .باشد می مربع

. یابد می افزایش متوسط جوششی حرارت انتقال ضریب ،حجمی کسر افزایش با باشد می مشخص 2 شکل از که همانطور

 سیال نانو بقیه از بیشتر آلومینیوم اکسید/آب سیال نانو برای حرارت انتقال ضریب که باشد می مشخص شکل این از همچنین

 اکسید/ آب تیتانیوم، اکسید/ آب مس، اکسید/ آب های سیال نانو ترتیب به آلومینیوم اکسید/آب سیال نانو از بعد باشد، می ها

در  دارد، را جوششی حرارت انتقال ضریب کمترین گوگرد اکسید/ آب سیال نانو و دارند را حرارت انتقال ضریب بیشترین روی

 زیرا در  دارد بهتری حرارت انتقال ذره آن ،بیشتر ذره حرارتی هدایت ضریب چقدر هر کهنشان می دهند  2واقع نتایج در شکل 

 . دارد را حرارتی هدایت ضریب کمترین تیتانیوم اکسید و بیشترین آلومینیوم اکسید ،نانوذرات این بین

 

 
 : تاثیر نوع و کسر حجمی نانو ذرات بر ضریب انتقال حرارت جوششی متوسط7 شکل

 

 با همراه سیال نانو برای ترتیب به درصد 4 تا 1 از ها نانوسیال حجمی کسر افزایش با که باشد می مشخص 7 شکل از همچین

   متوسط جوششی حرارت انتقال ضریب( روی اکسید و تیتانیوم اکسید گوگرد، اکسید مس، اکسید آلومینیوم، اکسید) نانوذرات
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 حجمی کسر افزایش با واقع در. یابد می افزایش درصد 5/4 و درصد 1/2 ،درصد 8/10 ،درصد 0/4 ،درصد 4/11 ترتیب به

 دارد باالتری حرارتی هدایت ضریب مایع به نسبت جامد چون طرفی از و شود می بیشتر نانوسیال در جامد ذرات تعداد

 انتقال افزایش باعث امر این و رود می باالتر نانوسیال حرارتی هدایت ضریب شود، بیشتر جامد ذرات تعداد هرچقدر درنتیجه

 .گردد می حرارت

 .دهد می نشان را کانال دیواره روی متوسط برشی تنش بر ها سیال نانو این حجمی کسر تاثیر 8 شکل

 

 
 کانال دیواره روی متوسط برشی تنش بر مختلف های سیال نانو حجمی تاثیرکسر: 8 شکل

 

 از همچنین. یابد می افزایش متوسط برشی تنش مختلف های نانوسیال حجمی کسر افزایش با که که دهد می نشان 8 شکل

 روی اکسید/آب نانوسیال و بیشترین تیتانیوم اکسید/آب نانوسیال باال های حجمی کسر در که باشد می مشخص 8 شکل

 حجمی کسر افزایش با این است که باشد می مشخص 8 شکل از که دیگری نکته. باشد می دارا را متوسط برشی تنش کمترین

 .شود می کمتر حجمی کسر به برشی تنش وابستگی ها نانوسیال

 

  جوششی حرارت انتقال و جریان بر اشباع فشار تاثیر

 شکل. گیرد می قرار بررسی مورد برشی تنش و ناسلت عدد جوششی، حرارت انتقال ضریب بر اشباع فشار تاثیر قسمت این در

 مس اکسید/ آب سیال نانو از بررسی این برای. دهد می نشان را متوسط جوششی حرارت انتقال ضریب بر اشباع فشار تاثیر 9

شده استفاده  سیلیسیوس درجه 02 ورودی دمای و کیلوگرم بر مترمربع ثانیه 0222 جرمی فالکس درصد، 5 حجمی کسر با

 .است.
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 متوسط جوششی حرارت انتقال ضریب بر اشباع فشار تاثیر:  9 شکل

 

 افزایش با واقع در. یابد می افزایش نیز متوسط جوششی حرارت انتقال ضریب اشباع فشار افزایش با که دهد می نشان 9 شکل

 باعث عامل این و بیاید جوش به تا بگیرد را بیشتری حرارت باید مایع دلیل همین به یابد می افزایش اشباع دمای اشباع، فشار

 اشباع فشار افزایش با بنابراین یابد، کاهش حرارت انتقال میزان سیال بیشتر به صورت تک فاز باقی بماند و درنتیجه تا شود می

 ناشی ناسلت عدد تغییرات 12 شکل یابد می کاهش جوششی حرارت انتقال ضریب درنتیجه و یابد می افزایش نیز اشباع دمای

 می کاهش ناسلت عدد اشباع فشار افزایش با که باشد می مشخص یزن 12 شکل از. دهد می نشان را اشباع فشار تغییرات از

 می بیشتر نیز ناسلت عدد تغییر اشباع فشار رفتن باال با اما باشد می کم بسیار افزایش این پایین های اشباع فشار در البته یابد،

 و کانال قطر چون طرفی از و یابد می کاهش نیز جابجایی حرارت انتقال ضریب اشباع فشار افزایش با شد گفته قبال که همانطور ،شود

 .یابد می کاهش نیز ناسلت عدد اشباع فشار افزایش با نتیجه در باشد، می ثابت حرارتی هدایت ضریب

 

 
 متوسط ناسلت عدد بر اشباع فشار تاثیر: 12 شکل
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 تغییرات از ناشی برشی تنش تغییرات 11 شکل. شود می پرداخته کانال دیوار روی برشی تنش بر اشباع فشار تاثیر بررسی به ادامه در

 .دهد می نشان را اشباع فشار

 

 

 کانال دیواره روی برشی تنش بر اشباع فشار تاثیر: 11 شکل

 

تنش برشی به این دلیل می باشد که با افزایش فشار یابد، این کاهش  می کاهش دیوار روی برشی تنش اشباع فشار افزایش با

اشباع میزان انتقال حرارت کاهش می یابد و این امر باعث کاهش بخار ایجاد شده در کانال می شود، آنگاه با کاهش میزان بخار 

 6/02شی روی دیوار کیلوپاسکال تنش بر 0تا  1تنش برشی و افت فشار نیز کاهش می یابد. در واقع با افزایش فشار اشباع از 

 درصد کاهش می یابد.

 

 فشار افت و حرارت انتقال بر ورودی دمای تاثیر

 ضریب تغییرات 10 شکل. پرداخته می شود جریان و حرارت انتقال بر سیال نانو ورودی دمای تاثیر بررسی به قسمت این در

 .دهد می نشان را وردی دمای تغییرات از ناشی متوسط جوششی حرارت انتقال

 با واقع در. یابد می افزایش متوسط جوششی حرارت انتقال ضریب دیوور دمای افزایش با که باشد می مشخص 10 شکل از

 زودتر سیال جوشش تا شود می باعث لهمسئ این و شود می نزدیکتر خود جوش دمای به سیال دمای ورودی دمای افزایش

  .یابد افزایش جوششی حرارت انتقال ضریب نتیجه در و گردد شروع
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 ورودی دمای تغییرات از ناشی متوسط جوششی حرارت انتقال ضریب تغییرات: 10 شکل

 

 .دهد می نشان را ورودی دمای تغییرات از ناشی ناسلت عدد تغییرات 15 شکل

 

 

 وردی دمای تغییرات از ناشی ناسلت عدد تغییرات: 13 شکل

 

 حرارت انتقال ضریب افزایش از ناشی این که یابد می افزایش ناسلت عدد ورودی دمای افزایش با که دهد می نشان 15 شکل

 .دهد می نشان را ورودی برشی تنش بر ورودی دمای تاثیر 14 شکل .باشد می است شده داده نشان 10 شکل در که جوششی
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 ورودی دمای تغییرات از ناشی کانال دیوار روی متوسط برشی تنش تغییرات: 14 شکل

 

یابد. در واقع هر روندی  می افزایش کانال دیواره روی متوسط برشی تنش ورودی دمای افزایش با که دهد می نشان 14 شکل

که باعث افزایش ضریب انتقال حرارت شود باعث افزایش تنش برشی و در نتیجه افت فشار نیز می شود. در این قسمت نیز 

ضریب انتقال حرارت جوششی افزایش می یابد و با افزایش انتقال حرارت همانطور که قبال گفته شد با افزایش دمای ورودی 

 افت فشار در سیال می شود. افزایش میزان بخار ایجاد شده در کانال افزایش می یابد که این بخار باعث

 

 حرارت انتقال و جریان بر جرمی فالکس تغییرات تاثیر

 نیز قسمت این رد. شود می پرداخته فشار افت و حرارت انتقال بر ورودی جرم فالکس تغییرات تاثیر بررسی به قسمت این در

 مورد ورودی جرم فالکس تغییرات از ناشی متوسط برشی تنش و ناسلت عدد متوسط، جوششی حرارت انتقال ضریب تغییرات

 می نشان را جرمی فالکس تغییرات از ناشی متوسط جوششی حرارت انتقال ضریب تغییرات 10 شکل .گیرد می قرار بررسی

 جوششی متوسط حرارت انتقال ضریب ورودی جرمی فالکس افزایش با باشد می مشخص 10 شکل از که همانطور .دهد

 باعث مسئله این که یابد می افزایش زمان و مساحت واحد در جرم ورودی میزان ،جرمی فالکس افزایش با یابد، می افزایش

 برای عاملی این که رود پیش شدن مغشوش سمت به جریان رژیم که شود می باعث رینولدز افزایش. شود می رینولدز افزایش

  .شود می جوششی حرارت انتقال ضریب افزایش
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 جرمی فالکس تغییرات از ناشی متوسط جوششی حرارت انتقال ضریب تغییرات :15 شکل

 

 .دهد می نشان را ناسلت عدد بر جرمی فالکس تغییر تاثیر 16 شکل

 

 

 جرمی فالکس تغییرات از ناشی متوسط ناسلت عدد تغییرات :16 شکل

 

 عدد تغییر از ناشی نیز این که یابد، می افزایش ناسلت عدد ورودی جرمی فالکس افزایش با که دهد می نشان 16 شکل

 فالکس تغییرات از ناشی را کانال دیواره متوسط برشی تنش تغییرات 12 شکل .باشد می انیجر رژیم تغییر درنتیجه و رینولدر

 .یابد می افزایش نیز دیوار روی برشی تنش جرمی فالکس افزایش با باشد می مشخص 12 شکل از .دهد می نشان جرمی
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 جرمی فالکس تغییرات از ناشی متوسط برشی تنش تغییرات 17 شکل

 

 نتیجه گیری

 هرچقدر که داد نشان نتایج شد، پرداخته برشی تنش و حرارت انتقال بر نانوسیال نوع تاثیر بررسی به ابتدا در مقاله این در

 هدایت ضریب افزایش با واقع در. یابد می افزایش برشی تنش و حرارت انتقال باشد، باالتر نانوذرات حرارتی هدایت ضریب

 کسر در آلومینیوم اکسید نانودره برای( کلوین متر بر وات) 42 تا گوگرد اکسید نانوذره برای( کلوین متر بر وات) 0/1 از حرارتی

 افزایش درصد 0/00درصد و  9/02درصد،  9/62درصد،  0/62 ترتیب به حرارت انتقال ضریب درصد 4 و 5 ،0 ،1 حجمی های

پس می توان نتیجه گرفت که برای افزایش انتقال حرارت می توان از نانوذرات ماده ای استفاده کرد که ضریب هدایت  .یابد می

 رتی باالتری دارد. حرا

 تا گردد می باعث امر این و یابد می افزایش نیز اشباع دمای چون اشباع فشار افزایش با که شده داده نشان دوم قسمت در

 حرارت انتقال ضریب کیلوپاسکال 0 تا1 از اشباع فشار افزایش با. یابد کاهش جوششی حرارت انتقال نتیجه در و جوشش میزان

 می شود.  درصدی تنش برشی 6/02یش در فشار اشباع باعث کاهش همچنین این افزا .یابد می کاهش درصد 9/00 جوششی

 زیرا یابد، می افزایش جوششی حرارت انتقال ضریب یابد، افزایش ورودی دمای هرچقدر که گردید مشخص نیز سوم قسمت در 

 ضریب نتیجه در و جوشش میزان افزایش باعث امر این و رسد می خود جوش دمای به زودتر نانوسیال ورودی، دمای افزایش با

ضریب انتقال  درجه سلسیوس 02تا  02از  ورودی دمای افزایش با که دده می نشان نتایج. شود می جوششی حرارت انتقال

 افزایش می یابند.   درصد 12/50درصد و تنش برشی  02رارت جوششی ح

 در و یابد، می افزایش جریان در اغتشاش ،جریان ورودی جرمی فالکس افزایش با که شده داده نشان نیز چهارم قسمت در

نتایج نشان می دهند که . شود می و همچنین تنش برشی جوششی حرارت انتقال ضریب افزایش باعث اغتشاش افزایش نتیجه

و تنش  متوسط حرارت جوششیکیلوگرم بر متر مربع ثانیه ضریب انتقال  4222تا  1222با افزایش فالکس جرمی ورودی از 

 وان نتیجه گرفت افزایش انتقال حرارت از افزایش می یابد. پس می ت درصد 9/056درصد و  8/000برشی متوسط به ترتیب 
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روش مناسبی نمی باشد زیرا با افزایش فالکس جرمی تنش برشی نسبت به ضریب انتقال حرارت فالکس جرمی افزایش طریق 

 افزایش بیشتری می یابد. 

هر عملی که باعث افزایش انتقال حرارت شود، افت فشار را هم نیز افزایش خواهد  ،همه نتایج به صورت کلی نشان می دهند

هم به عنوان یک حرارت می باشد همیشه افت فشار که نیاز به افزایش انتقال  یاین امر باعث می شود در سیستم های که داد،

 می باشد. سیستم در نظر گرفته شود، در نتیجه همیشه نیاز به بهینه سازی باید پارامتر مهم
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