
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


No. 14-F-AAA-0000
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خواص رئولوژیکی در این مطالعه به بررسی آزمایشگاهی—چکیده 
ویژه انتقال روغن-نقره(انتقال حرارت جابجایی ترکیبی نانوسیال و

حلقوي هم مرکز مسی در یک لوله ) حرارت محصول شرکت نفت بهران
جرمی آزمایشها در غلظت هاي . با شرط مرزي شار ثابت پرداخته ایم

توان گرمایی . انجام شد%72/0و %36/0، %12/0مختلف نانوذره نقره، 
مورد نیاز توسط المنت حرارتی که روي سطح خارجی لوله بیرونی 

میلیمتر 4/25لوله خارجی نصب شده است، تامین می شود و قطر بیرونی 
همچنین نانوسیال از روش انفجار سیم که روش نوینی .در نظر گرفته شد

در این بررسی، .لید نانوسیال است، ساخته شده استدر عرصه تو
تغییرات عدد بی بعد ناسلت و همچنین ضریب انتقال حرارت جابجایی 
بر حسب عدد رینولدز و عدد ریچاردسون در نسبت قطرهاي مختلف 

(Di/Do)5/0 محدوده عدد . بصورت آزمایشگاهی مطالعه شد75/0و
محاسبه 167تا 14حیق، از رینولدز براي جابجایی ترکیبی در این ت

جرمی مشاهده شد که  با افزایش غلظت همچنین در این مطالعه. گردید
% 0از روغن ویژه انتقال حرارتدر سیال پایه غیر نیوتونینقرهنانوذرات
وزنی  ضریب انتقال حرارت جابجایی براي نسبت قطر %72/0وزنی تا 

و   %5/39رتیب حدود با افزایش عدد رینولدز  به ت75/0و 5/0هاي 
همچنین مشاهده شد . در محدوده جابجایی ترکیبی افزایش یافت4/27%

که ضریب انتقال حرارت و عدد نوسلت با افزایش عدد ریچاردسون 
.کاهش می یابند

نانویسیال، انتقال حرارت جابجایی ترکیبی، —هاي کلیدي هواژ
نانوذره، لوله حلقوي هم مرکز

مقدمه .1
نیست که نانوسیاالت که از تعلیق همگن نانوذرات در مایعات امروزه شکی 

بدست می آیند، توجه زیادي از محققان  در زمینه انتقال گرما از جهت 
افزایش انتقال حرارت، به ویژه هدایت حرارتی موثر  آن، که بطور قابل 
. توجهی بیشتر از هدایت حرارتی سیال پایه است، را به خود جلب کرده است

انتقال حرارت به جریان سیال در لوله هاي حلقوي و در کل بین مبحث 
از آنجایی که جریان سیال . باشدفضاي لوله ها بسیار مهم و حائز اهمیت می

درون فضاي حلقوي میتواند با سطح هر دو لوله مبادله انتقال حرارت انجام 
لذا دهد و هر یک از دو سطح میتوانند داراي شرایط مرزي متفاوت باشند، 

این مسئله از لحاظ علوم حرارتی داراي اهمیت و پیچیدگی خاص خود می 
با اعمال شرایط مرزي روي لوله ها به طور دلخواه می توان به درك .باشد

.بهتري از انتقال حرارت دست یافت
-اتیلن گلیکولبه بررسی کاربرد نانوسیال] 1[ن نوید بزرگان و همکارا
سیال خنک کننده مبدل حرارتی دو لوله اي اکسید آلومینیوم به عنوان

آنها نتیجه گرفتند که براي سه نمونه نانواکسید هاي آلومینیومی . پرداختند
AR ،AK وAF ،بدلیل اینکهکه داراي سطح، شکل و اندازه متفاوت هستند

گریز است، افزایش انتقال آبAFدوست و آبARسطح اکسید آلومینیوم 
است و بیشترین افزایش انتقال ARبیشتر از AKحرارت در نانوسیال 
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به علت شکل نانوذره میله اي و در نتیجه داشتن AFحرارت در نانوسیال 
.ضریب هدایت حرارتی باالتر سیال پایه،  مشاهده شد

به بررسی آزمایشگاهی افت فشار و ]2[پویان رازي و همکاران
) پهن شده(سطحروغن درون لوله م-مشخصات گرمایی نانوسیال اکسید مس

پرداختند و نتیجه گرفتند که در یک لوله مسطح و با شرایط جریان یکسان 
افزایش قابل توجهی در ضریب انتقال حرارت براي نانوسیال در مقایسه با 

وزنی براي لوله هاي % 2که براي نانوسیال با غلظت . سیال پایه وجود دارد
حدود به ترتیب لیمتر، می3/8و 5/7، 3/6ارتفاعهاي داخلی باشدهپهن 

.افزایش در انتقال حرارت مشاهده شد% 8/16و 5/20، 4/26%

به بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت و ] 3[هاشمی و اخوان بهابادي 
روغن درون لوله مارپیچ پرداختند و –افت فشار نانوسیال اکسید مس 

انتقال در % 5/18افزایش وزنی نانوسیال، % 2دند که در غلظت مشاهده کر
.رخ می دهدحرارت نسبت به لوله مستقیم 

انتقال به بررسی عددي اثر نانوذرات بر ]4[ایمان پشتکار و بهزاد قاسمی
آنها . در کانل افقی داراي منبع گرم پرداختند)ترکیبی(حرارت جابجایی توام

نتیجه گرفتند که استفاده از نانوسیال موجب افزایش انتقال حرارت از منبع 
د و همچنین با افزایش عدد ریچاردسون انتقال حرارت از سطوح می شو

ولی تاثیر چندانی بر سطوح باالیی منبع ،جلویی و عقبی افزایش می یابد
ریچاردسون در مکانهایی که عدد دلیل آن این است که افزایش . ندارد

.بخوبی ظاهر می شود،سرعت سیال کم است

ی آزمایشگاهی انتقال حرارت به بررس] 5[منصور طالبی و مهدي شریفی
جابجایی درون لوله هاي هم مرکز با شار گرمایی متغیر کسینوسی پرداختند 
و نشان دادند که بیشترین دما در وسط لوله می باشد و همچنین به این نکته 
اشاره کردند که با افزایش عدد رینولدز حداکثر دماي سطح به دماي متوسط 

ان کردند که عدد ناسلت با افزایش عدد همچنین بی. سطح نزدیک می شود
. رینولدز بیشتر میشود 

به بررسی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی در یک ] 6[قربانی و همکاران
مبدل حرارتی با لوله هاي مارپیچ پرداختند و نشان دادند که ضریب انتقال 

بیشتر می% 5/23وقتی گام مارپیچها افزایش می یابد،  ،حرارت بخش پوسته
.تقال حرارت بیشر می شودشود و بطور کلی نرخ ان

به بررسی آزمایشگاهی 1بر اساس طرح شماتیک شکل در این کار ما 
درون لوله حلقوي هم مرکز جابجایی ترکیبی جریان الیه اي انتقال حرارت

با شرط مرزي شار حرارتی ثابت پرداختیم و با تغییر پارامترهاي مشخصی

ریچاردسون و تغییر نسبت قطر کوچک به قطر مثل عدد رینولدز، عدد
همچنین .به تحلیل  انتقال حرارت پرداختیم)تغییر قطر هیدرولیکی(بزرگ

در ابتدا به بررسی خواص رئولوژیکی مثل ضریب هدایت حرارتی و 
. نقره می پردازیم–ویسکوزیته نانوسیال روغن انتقال حرارت 

.هیزات بکار گرفته شدهبا کلیه تجسیستم آزمایشگاهی- 1شکل 

روش تهیه نانوسیال.2
نانوسیال مورد آزمایش در این مطالعه از روش انفجار الکتریکی سیم که 

روش کار دستگاه . روشی نوین در ساخت نانوسیال است، ساخته شده است PNC1Kصورتی است که با قرارگیري الکترودها در محیط مایع و انفجار به
). 2شکل(پذیردولید و توزیع نانو پودر صورت میالکتریکی، همزمان عمل ت

که در این فرایند از انواع فازهاي مایع شامل آب دیونیزه ذکر استالزم به
استفاده 2، روغن، گلیسیرین، الکل، استون، اتیلن گلیکول و آب اکسیژنه1شده
در استفاده از مایع انفجاري تنها یک محدودیت وجود دارد و آن . شودمی

ي الزم به توضیح است که قابلیت ویژه.لکترولیت بودن مایع استعدم ا
دیگري در این دستگاه وجود دارد و آن امکان افزودن پایدار کننده به مایع 

ي خود را براي به این ترتیب نانوسیال تولیدشده توزیع مناسب اولیه. است
مینه از میان کلیه روشهاي موجود در ز.کندمدت بسیار طوالنی حفظ می

ترین ترین و صنعتیروش انفجار الکتریکی اقتصاديتولید نانو ذرات فلزي،
یکی از بزرگترین مزایاي این روش قابلیت تولید . روش موجود است

نانوپودرهاي فلزي و اکسیدي و نانوکلوئید فلزي از طیف وسیعی از فلزات 
نمود، امکان در واقع هر فلزي را که بتوان از آن سیم نازك تهیه . باشدمی

[7]. از آن فلز وجود خواهد داشتتولید نانو ذرات

1 Deionized water
2 H2O2
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PNC1Kدستگاه -2شکل 

خواص ترموفیزیکی نانوسیال و سیال پایه.2.1
توانستیم بطور کامل روي روابط موجود در این تحقیق، بدلیل اینکه نمی

در دیگر مقاله ها براي پیشبینی خواص نانوسیاالت تکیه کنیم، تصمیم به 
.خواص بصورت آزمایشگاهی گرفتیمندازه گیريا

اندازه گیري هدایت حرارتی.2.1.1
براي محاسبه هدایت حرارتی، چندین رابطه توسط محققان پیشنهاد شده 

ولی ما به . خالصه اي از روابط پیشنهادي را نشان می دهد1جدول . است
- حرارت گیري ضریب هدایت حرارتی نانوسیال روغن انتقالمنظور اندازه

.استفاده کردیمKD2نقره از دستگاه 

این دستگاه بوسیله یک سنسور که شامل المنت گرمکن و ترمیستور 
- وقتی شروع به اندازه. کندباشد، ضریب هدایت حرارتی را محاسبه میمی

ماند، سپس ثانیه براي پایدار شدن دما منتظر می30نماییم دستگاه گیري می
ثانیه گرمکن درون سوزن که 30شخص به مدتبراي رسیدن به دماي م

یک میکروپروسسور توان گرمایی به . شودمقاومت مشخصی دارد، روشن می
ثانیه 30ترمیستور تغییرات دما را به مدت . کندکارگرفته شده را محاسبه می

در انتهاي خواندن، دستگاه هدایت حرارتی را با استفاده . کنداندازه گیري می
. کنددما بر حسب زمان محاسبه میاز تغییر در 

مقادیر اندازه گیري شده براي . بود% 5حداکثر خطاي این دستگاه 
هدایت حرارتی و همچنین مقادیر محاسبه شده توسط روابط موجود در 

همانطور که در این شکل مشخص . آورده شده است3مقاالت در شکل 
ت حرارتی نانوسیال است هیچکدام از روابط موجود قادر به پیشبینی هدای

روند افزایشی این خاصیت از نانوسیال . نقره نیستند- روغن انتقال حرارت
این روند افزایشی . که عکس روند سیال پایه است گواه این مطلب است

بدلیل ضعیف شدن نیروي چسبندگی سیال و آزادتر شدن نانوذرات در 
نانوذرات، مقدار همچنین با افزایش غلظت. دماهاي باالتر بالک سیال است

هدایت حرارتی افزایش می یابد که این امر به علت بزرگتر بودن هدایت 

این شکل همچنین بیانگر میزان. حرارتی نانوذرات نسبت به سیال پایه است
حداکثر اختالف بین نتایج آزمایشگاهی بدست آمده و مقادیر پیش بینی شده 

% 72/0نانوسیال با غلظت این اختالف براي . توسط روابط پیشنهادي است
این . است4و توریان3به ترتیب براي روابط  ماکسول% 18و % 23برابر 

اختالف به این دلیل است که هدایت حرارتی تنها به غلظت نانوذرات 
بستگی ندارد بلکه به پارامترهاي دیگري مثل اندازه ذرات، شکل ذرات، 

که این موارد در این سطح ذرات موجود در نانوسیال و دماي سیال دارد
اختالف پیشنهادي فکور پاکدامن،. رابطه. لحاظ نشده استروابط پیشنهادي
با نتایج آزمایشگاهی دارد که دلیل احتمالی شباهت سیال % 3جزئی در حدود 

پایه با این تحقیق است و همچنین پارامترهاي بیشتري را در رابطه خود تاثیر 
.داده است

ی سیال پایه و نانوسیال و مقایسه آنها با روابط پیشنهاديهدایت حرارت. 3شکل

Maxwellمدل(*)رابطه پیشنهادي
[8]

Turian [9]

Fakoor
Pakdaman
et al [10]

اندازه گیري ویسکوزیته.2.1.2
، مشخص نمودن اولین قدم در بررسی خواص رئولوژي نانوسیاالت

بدین منظور . اینست که نانوسیال داراي خواص نیوتنی است یا غیر نیوتنی
باید مشخص کرد که آیا تنش برشی بصورت خطی با نرخ برش افزایش می 

در صورت خطی بودن، سیال به صورت نیوتنی دسته بندي می . یابد یا خیر
شود

)1( 

3 Maxwell4 Turian
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ویسکوزیته دینامیکی سیال نیوتنی μنرخ برش و γتنش برشی،τکه 
بیانگر تغیرات تنش برشی بر حسب نرخ برش براي 4شکل .می باشد

مشخص بطور واضح در این شکل. است% 36/0نانوسیال با غلظت وزنی 
این امر بدلیل . حال افزایش استاست که این تغییرات بصورت خطی در
از این می توان نتیجه گرفت که . داشتن خواص نیوتنی نانوسیال می باشد

% 36/0دیگر نانوسیال مورد استفاده در این مطالعه که غلظت وزنی کمتر از 
همانطور که در قسمت هدایت حرارتی اشاره شد، . دارد نیز نیوتنی است

هادي در مقاالت خواصی مانند اندازه ذرات، بعلت اینکه در اغلب روابط پیشن
شکل و سطح ذرات و حتی در بعضی روابط، دما نیز در نظر گرفته نشده 
است و تا کنون روابطی که به صورت عمومی براي تمام نانوسیاالت قابل 

در این قسمت نیز براي اندازه گیري استفاده باشد ارائه نشده است، ما 
براي بررسی رفتار .ی اقدام نمودیمویسکوزیته بصورت آزمایشگاه

هایی جهت تست از هر غلظت و ویسکوزیته ي دینامیکی نانوسیال، نمونه
تهیه و آزمایشات مربوطه ) بدون نانوذرات(همچنین از خود روغن پایه 

ها در دماهاي مختلف روي نمونه5دینامیـکیتوسط دستـگاه ویسـکومتر
د شامل حمام آب براي تنظیم دماي دستگاه ویسکومتر بروکفیل. انجام شد
آغاز شد C100°گیري ویسکوزیته ي نانوسیال از دماي اندازه. باشدسیال می

با سیاالت استاندارد بروکفیلد 6میله ي گردان. کاهش یافتC40°و تا دماي 
سانتی 30000تا 5/1گیري ویسکوزیته ي آن کالیبره شد و محدوده ي اندازه

کامالً پایدار هاي ویسکوزیته در شرایط گیريی اندازهتمام. باشدمی7پوآز
این دستگاه با استفاده از سرعت چرخش میله ي گردان و . انجام گرفته است

ي گردان دارد، مقدار -گشتاور وارده و ضرائبی که بستگی به نوع میله
تنش برشی و نرخ برشی نیز . دهدویسکوزیته ي دینامیکی سیال را نشان می

ب این ضرائب در سرعت چرخش میله ي گردان و گشتاور از حاصلضر
.شوندمحاسبه می

٣Brookfield DV-II+ Pro Programmable Viscometer
6

Spindle
7 :باشدواحدهاي رایج براي ویسکوزیته دینامیکی به قرار زیر می

2 21 . / 1 . 1 / . 10 ( ) 10 . / 10 / . 1000N s m Pa s kg m s p Poise dyne s cm g cm s cP     

اي که در آن اثر هیچ نیرویی دخیل ویسکوزیته(ویسکوزیته سینماتیکی همچنین 
شود از تقسیم ویسکوزیته دینامیکی بر چگالی سیال حاصل می) باشدنمی

   :شودزیر به واحدهاي رایج آن اشاره میکه در
2 4 61 / 10 10m s St cSt 

کسر% 0.36تغییرات تنش برشی بر حسب نرخ برش براي نانوسیال .4شکل
جرمی

در قدم بعدي، ارتباط بین ویسکوزیته و نرخ برشی براي بررسی رفتار 
ی ویسکوزیته دینامیکی بر حسب نرخ برش5شکل . نانوسیال بررسی می شود

هاي نقره در دما-درصد جرمی روغن انتقال حرارت36/0را براي نانوسیال 
آید که ویسکوزیته دینامیکی تقریباً از این شکل برمی. دهدمختلف نشان می

.دهدمستقل از نرخ برشی است که رفتار نیوتنی نانوسیال را نیز نشان می

کسر % 0.36نوسیال ارتباط بین ویسکوزیته دینامیکی با نرخ برش نا. 5شکل
جرمی

گیري شده ي سیال پایه و نانوسیال با تغییرات ویسکوزیته ي اندازه
دما . آورده شده است6هاي مختلف در دماهاي متفاوت در شکل غلظت

و 36/0، 12/0و غلظت جرمی نانوسیال C100°و 70، 50، 40داراي مقادیر 
ویسکوزیته ي شود،همان طور که در شکل دیده می. درصد است72/0

طور ها روندي نزولی با افزایش دما داشته و بهسینماتیکی همه ي نمونه
ترین دما یعنی  دهد که در پائیننشان می6شکل .یابدلگاریتمی کاهش می

°C40 ًبیشتر از مقدار 65%، ویسکوزیته نانوسیال با باالترین غلظت تقریبا
، ویسکوزیته C100°تا  40در دماهاي بین . مشابه براي روغن خالص است

با افزایش بیشتر دماي سیال، . یابدنانوسیال به سرعت با افزایش دما کاهش می
نیز تغییرات 7در شکل . شودشیب کاهش ویسکوزیته برحسب دما کاسته می

ویسکوزیته ي سینماتیکی سیال پایه و نانوسیال بر حسب درصد وزنی 
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دهند که ها نشان میداده. ستنانوذرات در دماهاي مختلف آورده شده ا
یابد به تغییرات ویسکوزیته با افزایش درصد وزنی نانوذرات افزایش می

دلیل . گذاردطوري که شیب این افزایش در دماهاي باالتر رو به کاهش می
توان اثر افزایش دما بر روي سست شدن نیروهاي بین ذره یا این کاهش را می

.بین مولکولی دانست

تغییرات ویسکوزیته سینماتیکی بر حسب دما براي سیال پایه و نانوسیال . 6شکل 
ها

تغییرات وسیکوزیته سینماتیکی بر حسب غلظت جرمی.7شکل 

شرح دستگاه آزمایش.3
این سیستم شامل . سیستم آزمایشگاهی مورد استفاده را توضیح میدهد1شکل 

تی ، آنالیزگر یک مخزن ، یک پمپ ، بخش مورد آزمایش ، المنتهاي حرار
با دقت اندازه گیري  PT 100، سنسورهاي دماي USB 4716اطالعات 

درجه سانتیگراد  ، مبدل حرارتی ،شیر تنظیم دبی، شیر باي پاس و لوله 0/1
سیال از درون مخزن که در سطح باالتري نسبت . هاي رابط تشکیل شده است

استفاده پمپ مورد . به پمپ قرار دارد، به پمپ سرازیر میشود
و 116، 77، سه سرعته میباشد و میتواند روي سه توان  ) Calpedaمدل(

وات تنظیم شود و دبی هاي مناسب را براي آزمایش براحتی فراهم 136
متر و لوله بیرونی 1/45، بخش مورد آزمایش لوله حلقوي به طول . میکند

6/35اخلی میلیمتر و لوله هاي  داخلی با قطر د25/4داراي قطر داخلی 

جنس لوله ها بخاطر . باشد- میلیمتر می19/05میلیمتر و 12/7میلیمتر، 
بر روي لوله ي بیرونی سیم  . هدایت حرارتی باال از مس ساخته شده است

وات متصل به جریانمستقیم با گامهاي یکسان به طول یک متر 205المنت 
طول هر بهنصب شده است و دو طرف لوله توسط دو بخش کامال عایق

روي قسمت مورد آزمایش توسط دو .سانتیمتر پوشیده شده است20کدام 
عایق حرارتی کا فالکس و پشم شیشه به ضخامت مناسب براي حداقل کردن 

براي PT 100دو سنسور دماي  . اتالف گرما به بیرون پوشانده شده است
اندازه گیري دماي سیال ورودي و خروجی در دو طرف تست سکشن درون 
لوله نصب شده اند و روي تست سکشن به فاصله هاي یکسان ، پنج سنسور 

PT 100 براي اندازه گیري دماهاي سطح در نقاط مختلف سطح نصب شده
USB.متصل میشوندUSB 4716سنسور به انالیزگر اطالعات 7همه . اند

.، اطالعات را هر دو ثانیه ثبت میکند4716

تحلیل ها.4
انجام شده براي اندازه گیري  انتقال حرارت با محاسبات  و آنالیزهاي 

بررسی تغییرات عدد ناسلت محلی و ضریب انتقال حرارت محلی بدست 
ولی در ابتدا باید مشخص شود سیال مورد آزمایش از لحاظ . میآیند

]11[هیدرودینامیکی و حرارتی در ناحیه ورودي است یا کامال توسعه یافته؟

 , 0.05fd hh
xD Re )2                                                   (

 , 0.05fd th
x ReD Pr )3(

fd,که در آنجا  hx طول ورودي هیدرودینامیکی و,f d txطول
با توجه به محاسبات معلوم شد که سیال ها از لحاظ .ورودي گرمایی است

هیدرودینامیکی در ناحیه کامال توسعه یافته و از لحاظ گرمایی در ناحیه 
.ورودي می باشند


  
 

( )b s bp p
dT q p p h T Tdx mC mC )4                                         (
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   . )(conv Pq Lq )5    (

:از طرفی داریم

)6                                                        (  . ( )mo mip T Tq m C
:و براي شار حرارتی ثابت در سطح داریمx=0با انتگرالگیري از 

)7(
 


( ) ( )m mi p

q pxT x T x mC
)8(  ( )x sx mxq h T T

ب می توان ضریب متوسط انتقال حرارت جابجایی را از به این ترتی
ضمنا خواص سیال در دماي میانگین . به دست آورد) 7(طریق معادله ي 

.ه می گرددمحاسب

)٩(





, , 1 ( )n(( ) )22 nb in b o
m

T T T snT
.برابر تعداد نقاط اندازه گیري براي دماي سطح میباشدnکه 

ز                                         )10( h o iD D D
:ر این مطالعه به صورت زیر می باشنداعداد بی بعد استفاده شده د

)11                                                                     (


 hVdRe
)12(

. hh dNu k
)13                ( 2GrRi Re
)14                                                            ( 






2 42 hg q DGr k
)15                                                                       (

 PCPr k
بررسی دقت و تائید دستگاه آزمایش.5

دستگاه آزمایش، قبل از انجام عملکردجهت بررسی صحت و دقت
آزمایشات روي نانوسیاالت و لوله ي حلقوي هم مرز، روغن انتقال حرارت 
خالص به عنوان سیال پایه در داخل لوله ي مستقیم مورد آزمایش قرار 

بدلیل داشتن ) روغن(هندسی لوله ي آزمایش، سیالبا توجه به ابعاد. گرفت
از نظر حرارتی در حال توسعه و از نظر هیدرودینامیکی توسعه پرانتل باال 

جهت مقایسه ي نتایج به دست آمده با روابط موجود، . یافته ارزیابی گردید
]٨[.استفاده گردیده زیراز معادل

)16                (



 




 
  
  


12 * 0.1441 ( )1 1 ( )2 smx m mm m

exp xNu Nu A
4.36Nuدر رابطه باال  میباشد.s وm ویسکوزیته سیال در ،

.نشان داده شده است) 1(در جدول mAو m.دماهاي سطح و بالک می باشند

*همچنین 

2

Re.Pr

x

Dx  میباشد و میتوان ضریب انتقال حرارت

جابجایی و عدد ناسلت  محلی را در مکانهاي مختلف تست سکشن پیدا 
.کرد و با نتیجه حاصله از آزمایش مقایسه کرد

براي سیال پایه و لوله ي صاف افقی نتایج حاصل از این مطالعه 8شکل 
حداکثر اختالف بین . را در مقایسه با سایر روابط موجود نشان می دهد

مقادیر به دست آمده براي عدد نوسلت با مقادیر به دست آمده ازرابطه ي 
برآورد گردید بنابراین با توجه به تطابق قابل قبول بین % 7/2حدود) 15(

، از صحت اطالعات به دست آمده از وابط موجودنتایج این مطالعه با سایر ر
.طریق دستگاه آزمایش می توان مطمئن بود

صاف افقی با مطالعه براي سیال پایه در لوله مقایسه ي نتایج تجربی این 8شکل 
مقادیر بدست آمده از سایر مطالعات

مقادیر 1جدول 2m وmA]11[
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بررسی اثر تغییر نسبت قطرها بر انتقال .5.1
حرارت نانوسیال

ت ضریب انتقال حرارت جابجایی نشان دهنده تغییرا10و 9شکلهاي 
و 5/0متوسط و عدد ناسلت متوسط باافزایش عدد رینولدز در نسبت قطر 

با توجه به نمودار با افزایش عدد . وات را نشان میدهند205توان گرمایی 
رینولدز ضریب انتقال حرارت جابجایی متوسط افزایش یافته که به دلیل 

همچنین مشاهده . سیال استافزایش حرکات براونی و سرعت متوسط 
، ضریب انتقال حرارت در % 75/0تا % 0میشود که با افزایش غلظت از 

اضافه کردن نانوذرات باعث .افزایش میباشد % 23،حدود 5/39رینولدز 
افزایش ضریب هدایت حرارتی نانوسیال میشود و این افزایش و همچنین 

ي شده و از آنجایی که حرکت نامنظم نانوذرات باعث اختالل در الیه مرز
این اختالل در ناحیه ورودي بیشتر وجود دارد، لذا باعث افزایش ضریب  

.انتقال حرارت جابجایی در این ناحیه میشود

، افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی متوسط و 12و 11شکلهاي 
مشاهده میشود . عدد ناسلت متوسط را با افزایش عدد رینولدز نشان میدهد

وات ضریب انتقال حرارت 205و توان حرارتی 75/0نسبت قطر که در 
جابجایی متوسط و عدد ناسلت متوسط با افزایش عدد رینولدز و همچنین 

افزایش در عدد رینولدز تا با . ش غلظت نانوسیال افزایش می یابدبا افزای
افزایش در ضریب انتقال حرارت جابجایی براي % 88/13، حدود 4/27

.مشاهده شد% 0/0در مقایسه با غلظت % 75/0غلظت 

در نسبتهاي تغییرات ضریب انتقال حرارت جابجایی با عدد رینولدز9شکل 
وزنی مختلف

تغییرات عدد ناسلت با عدد رینولدز در نسبتهاي وزنی مختلف.10شکل 

 2mmAm

68/25000763/01

86/83002053/02

3/174000903/03

5/296000491/04

9/450000307/05
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در نسبتهاي وزنی تغییرات عدد ناسلت متوسط با افزایش عدد رینولدز. 11شکل 
مختلف

تغییرات ضریب انتقال حرارت جابجایی متوسط با افزایش عدد . 12شکل
رینولدز در نسبتهاي وزنی مختلف

انتقال حرارت در محدوده جابجایی .5.2
ترکیبی

. حال به بررسی انتقال حرارت در محدوده جابجایی ترکیبی میپردازیم
وات ، عدد ناسلت 205و توان گرمایی 0/75و 0/5براي نسبت قطرهاي 

براي نسبت قطر 10تا 0يحسب اعداد ریچاردسون در محدودهبر
براي نسبت قطر 1/5تا 0ریچاردسون و اعداد)13شکل(0/5

، در محدوده13با توجه به شکل . نشان داده شده است)14شکل(0/75
جابجایی ترکیبی با افزایش عدد ریچاردسون، عدد ناسلت بدلیل افزایش 

همچنین با . جایی اجباري، کاهش مییابدنسبت جابجایی طبیعی به جاب
دلیل . عدد ناسلت کاهش می یابد0/75%تا % 0افزایش غلظت نانوسیال از 

این کاهش این است که عدد گراشهف با افزایش غلظت نانوذرات کاهش 
یافته و در نتیجه عدد رینولدز براي قرار گرفتن انتقال حرارت در محدوده 

.که باعث کاهش عدد ناسلت متوسط میشودجابجایی ترکیبی کاهش می یابد 

تغییرات عدد ناسلت متوسط بر حسب عدد ریچاردسون براي نسبت . 13شکل 
0/5قطر

تغییرات عدد ناسلت متوسط بر حسب عدد ریچاردسون براي نسبت . 14شکل 
0/75قطر

شود که با افزایش نسبت قطر ها یعنی با کاهش قطر مشاهده می
لت و ضریب انتقال حرارت جابجایی براي عدد هیدرولیکی عدد ناس
دلیل این کاهش این است که با . کاهش می یابد ،1ریچاردسون برابر با 

کاهش قطر هیدرولیکی عدد گراشهف کاهش یافته و در نتیجه عدد رینولدز 
براي رسیدن به عدد ریچاردسون یک نیز باید کم شود و ضریب انتقال 

..د ناسلت کم میشودحرارت جابجایی و همچنین عد

کاربرد نانوسیال در صنعت برق و نیروگاهها.6
در ساخت و بهره برداري از کلیه نیروگاهها مراحلی طی می شود که این 

ریزي ، طراحی ، ساخت و نصب تجهیزات مراحل شامل مطالعه و برنامه
.است

شبکه ریزي در مراحل اولیه متولیان صنعت برق با انجام مطالعات بار و برنامه
برق سراسري با در نظر گرفتن عوامل گوناگون از جمله مطالعات جمعیتی، 

بینی حداکثر بار و شدت بار در سیستم، نیازهاي انتقال، نیازهاي آینده ، پیش
اي و جایگاه نیروگاهها میزان تولید آینده را تشخیص و سپس نیازهاي منطقه

.کنندرا در سطح کشور تعیین می

ینه سازيقدامات بها.6.1
رود که در عمل نیروگاه حرارتی جهت تولید انرژي الکتریکی بکار می

هاي توربین بخار توسط فشار زیاد بخار آب ، به حرکت در آمده و پره
در نتیجه . آورداست، به چرخش در میژنراتور را که با توربین کوپل شده
مقدار زیادي آب نیروگاه حرارتی به . کندژنراتور انرژي الکتریکی تولید می

شود، ترجیحا از در نتیجه در محلهایی که آب به فراوانی یافت می. نیاز دارد
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چون انرژي الکتریکی را به روشهاي . شوداین نوع نیروگاه استفاده می
توربین (، انرژي باد ) توربین آبی(دیگري ، مثل انرژي آب در پشت سدها 

. توان تهیه کرداتمی هم میو انرژي) توربین گازي(، انرژي سوخت ) بادي
.سوخت نیروگاه حرارتی شامل ، مازوت ،فروت و یا گازوئیل طبیعی است

پروسه تولید اقدامات بهینه سازي براساس اجزاءدر اینجا  بررسی کلی 
حرارتی بسته به نوع نیروگاه. افزایش راندمان پرداخته شده استو با نگاه

پروسه تولید کمی با یکدیگر تفاوت اجزاء) بخاري، گازي، سیکل ترکیبی(
برداري هر یک کنند اما نکات قابل توجهی در طراحی، ساخت و بهرهمی

توان گرفته شده از .جهت افزایش راندمان نیروگاه قابل مالحظه است
حدود یک . شودتوربین گازي معموالً به محور ژنراتور و کمپرسور منتقل می

شود و بقیه جهت کتریکی در ژنراتور میسوم این توان تبدیل به انرژي ال
. چرخاندن محور کمپرسور و تأمین هواي فشرده جهت توربین بکار می رود

با .هستند% 27به همین خاطر راندمان توربین هاي گازي پایین و حدود 
تنش .افزایش درجه حرارت توربین ها نیاز به سیستم سرمایش پیدا می کنند

رك توربین به وسیله سرعت زیاد چرخشی ، هاي حرارتی در پره هاي متح
توزیع حرارت در سطوح مقطع پره ها ، نیروي ضربانی و استاتیک ایجاد می 

اندازي، خاموش کردن هاي حرارتی دیگري در هنگام راههمچنین تنش. شود
در عمل براي کاهش خستگی و .و تغییر بار نیروگاه صورت میگیرد

.درجه سانتیگراد باشد900ها باید زیر فرسودگی پره ها ، درجه حرارت آن
فزایش دماي موتور موجب صدمه به پره هاي توربین می شود بنابراین نیاز ا

نانوسیال به .است تکنولوژي خنک کاري پره ها هرچه بیشتر ارتقا یابد
عنوان خنک کننده یا به عبارت دیگر به عنوان سیالی که باعث افزایش انتقال 

تواند با بکار رفتن در توربین ها باعث خنک کاري هر حرارت می شود، می 
و در نتیجه موجب افزایش راندمان و تولید چه بهتر این توربین ها شوند 

..برق بیشتر می شود

نتیجه گیري.7
انتقال حرارت جابجایی ترکیبی نانوسیال غیر نیوتونی با سیال پایه روغن 

ز با شرط مرزي شار ثابت و نانوذرات جامد نقره درون لوله حلقوي هم مرک
.بصورت آزمایشگاهی بررسی شد

% 36/0و % 12/0هاي نقره براي غلظت-نانوسیال روغن انتقال حرارت
رفتاري غیر نیوتنی را بروز % 72/0رفتار نیوتنی از خود نشان داد و در غلظت 

گذارد و با همچنین دما تأثیر زیادي بر ویسکوزیته ي نانوسیال می. داد

به عالوه معلوم شد که . یابدما به طور قابل توجهی کاهش میافزایش د
ویسکوزیته به صورت با افزایش درصد بطورقابل مالحظه اي بطور  افزایش 

.یابدمی

نقره به صورت غیر -ضریب هدایت حرارتی روغن انتقال حرارت 
بیشترین . کندخطی با افزایش غلظت نانوسیال و افزایش دما افزایش پیدا می

باشد که مربوط به نانوسیال با غلظت می17%دار افزایش هدایت حرارتیمق
همچنین نرخ افزایش . باشددرجه می100درصد جرمی در دماي 72/0

باشد هاي باال میهاي پائین بیشتر از غلظتضریب هدایت حرارتی در غلظت
.یابدولی در سیال پایه این کمیت با افزایش دما کاهش می

ده شده است که ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد مشاههمچنین 
ناسلت با افزایش عدد رینولدز افزایش یافتند و همچنین با افزایش غلظت 

کوچک به قطر نسبت قطرنانوذرات ضریب انتقال حرارت جابجایی براي
و براي نسبت قطرکوچک به %  23حدود 5/39براي عدد رینولدز 0.5بزرگ 

27/4براي عدد رینولدز % 13/88یب حدود این ضر75/0قطر بزرگ 

با کاهش قطر هیدرولیکی،  به علت افزایش شار حرارتی . افزایش یافته است
واحد حجم و همچنین کاهش عدد گراشهف محدوده جابجایی ترکیبی به 
اعداد رینولدز کمتر منتقل میشود که منجر به کاهش عدد ناسلت و ضریب 

..انتقال حرارت جابجایی می شود

نانوسیال به عنوان خنک کننده یا به عبارت دیگر به عنوان سیالی که 
باعث افزایش انتقال حرارت می شود، می تواند با بکار رفتن در توربین ها 
باعث خنک کاري هر چه بهتر این توربین ها شوند و در نتیجه موجب 

..افزایش راندمان و تولید برق بیشتر می شود

)w/m2k(ضریب انتقال حرارتhفهرست عالئم-1 Pمحیط)m( Lمتر)m( Dقطر)m( Tدما)k( qنرخ انتقال حرارت)w( mدبی جرمی)kg/s( q شار حرارتی)w/m2(

PCظرفیت گرمایی ویژه)j/kg.k(
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عالئم یونانی 

ρچگالی)kg/m3(

β1(ضریب نفوذ حرارتی/k(

μویسکوزیته دینامیکی)N.s/m2(

νویسکوزیته سینماتیکی)m2/s(
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