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مطالعه تجربی تأثیر نانوسیال بر انتقال حرارت در سیستم هاي  *
*خنک کن چرخه بسته 

نقره در یک سامانھ بستھ مبدل حرارتی پوستھ و لولھ/مطالعھ تجربی انتقال حرارت و ویژگی ھای افت فشار نانوسیال آب مقطر
HN16-00510011

مدرسدانشگاه تربیت  از هیهاتمحمدمهدي ، نیروگاه اصفهان از نژادعلیرضا یوسف 
نتایج و یافته ها

نقره نسبت به / نانوسیال آب مقطر ضریب انتقال حرارت کلی 4شکل
عدد رینولدز براي کسرهاي حجمی گوناگون ذرات

نسبت افزایش انتقال حرارت کلی نانوسیال و آب مقطر 5شکل

نتیجه گیري 
Ø نشان داد که با حضور نانوذرات نقره ضریب آزمایش

.افزایش داشته است% 16انتقال حرارت حدود 
Ø  در شرایط یکسان براي ایجاد دماي حـدود˚C35، 

برابـر کمتـر از   4حجم نانوسیال مورد استفاده تقریبـاً  
آب در مصرف صرفه جویی موجب که  استآب مقطر 
، همچنین می توان ابعاد مبدل حرارتی را نیـز  می شود
.تقلیل داد

Ø افزایش دمـا و دبـی بطـور همزمـان در کسـرهاي      با
.حجمی پایین تقریباً افت فشار تغییر چندانی ندارد

مقدمه  
حرارتی تجهیزاتی هستند کـه بـراي انتقـال    مبدل هاي 

ایـن  . حرارت بین سیاالت مختلـف اسـتفاده مـی شـوند    
تجهیــز بطــور گســترده در صــنایع گونــاگون از قبیــل 
سرمایش و گرمایش در فرآینـدهاي شـیمیایی، تهویـه    
مطبوع، نیروگاه ها و خنـک کـاري قطعـات الکترونیکـی     

این نوع مبدل ها عموماً بـه منظـور   از . استفاده می شود
. انتقال حرارت بین دو مایع استفاده می شود

سیستم آزمایشگاهی ساخته شده 1شکل
آزمایشانجام آزمایشگاهی و طراحی سیستم 

نشان داده شده  2نماي کلی دستگاه آزمایش در شکل 
بطور کلی این سیسـتم شـامل دو حلقـه جریـان     . است

، دو عدد مبدل حرارتی پوسـته و  )نانوسیال و آب گرم(
نانوسیال از داخل لوله و آب گرم از (لوله از جنس مس 
s)می کندداخل پوسته عبور 

 

سیستم چرخه بسته آزمایشگاهی 2شکل

نانوسیالمقایسه نرخ انتقال حرارت بین آب مقطر و   3شکل

در دبی هاي مختلف% 01/0نقره با کسر حجمی /آب مقطر 
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نقره به افت فشار / نسبت افت فشار نانوسیال آب مقطر 6شکل
آب مقطر
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