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 بر مشخصات حرارتی و هیدرودینامیکی جریان سطح رویهای  ناهمواری هندسه ریتأث

 ها الینانو س 

 

 یاسر جوزری سعید نیازی

 استادیار، دانشگاه هرمزگان
saeidniazi@hotmail.com 

 دانشگاه هرمزگاندانشجو کارشناسی ارشد، 

yasserjozari@gmail.com 

 

 یونس بخشان

 دانشیار، دانشگاه هرمزگان
bakhshany@yahoo.com 

 

 چکیده
 مختلف روی سطح های ناهمواری دارای مستطیلی کانال یک هیدرودینامیکی نانوسیال ها در و حرارتی رفتار بررسی به پژوهش این در

پایه آب و گلیسیرین استتااده   سیالاکسید آلومینیم، اکسید سیلیس و اکسید مس برای ایجاد نانوسیال با  ذرات است. از نانو شده پرداخته
است، حل عددی جریان با استتااده   شده گرفتهبا قطرهای مختلف در نظر  ذرات نانوشده است. در این مطالعه درصدهای حجمی مختلف و 

ه عنوان سیال نیوتنی در رژیم توربوالنس انجام شده است. از تحلیل نتایج حرارتی عدد از روش حجم محدود و با در نظر گرفتن نانوسیال ب
مختلتف بررستی شتده نتاهمواری روی      های هندسهکه از میان  دهد میناسلت متوسط و ضریب اصطکاک استخراج شده است. نتایج نشان 

 هتا  هندسته ارای ضریب اصطکاک کمتتری نست ت بته ب یته     مثلثی بهترین مشخصات حرارتی و د شیار وسطح، هندسه با دندانه مستطیلی 
آب بیشترین عدد ناستلت را   -برای هندسه ثابت نانوسیال اکسید سلیس استااده شده های سیال نانو. از نظر نوع نانو سیال از میان باشد می

 .دهد میکاهش نشان  ها آنبا افزایش قطر  ضریب انت ال ها سیال نانو دارد. همچنین در کلیه

  

 اصطکاک، ناهمواری ضریب نوسلت، عدد نانوسیال، حرارت، انت الضریب  کلمات کلیدی:

 

 فهرست عالئم
Cp  گرمای ویژه در فشار ثابت(j/kg.k) 

Dh  هیدرولیکیقطر (mm) 

e شیار و دندانه ارتااع (mm) 

f ضریب اصطکاک 

H  کانالارتااع (mm) 

h  جابجاییضریب انت ال حرارت (w/m.k) 

k  حرارتیضریب هدایت (w/m.k) 

L  کانالطول (mm) 

Nu  ناسلت بعد بیعدد 

p ( فشارkgm-1s-2) 

Pr عدد پرانتل 

Re  رینولدز بعد بیعدد 

T ( دماK) 
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u در راستای محور  سرعتX ها (ms-1) 

v محور راستای در سرعت Y ها (ms-1) 

w
 (mm) شیارطول دندانه و  

y
 ها تا دیواره yفاصله محور  +

 عالئم یونانی

 (kgm-1s-1لزجت دینامیکی )  

 (kgm-3چگالی )  

 کسر حجمی  

 

 مقدمه -9
 افزایش نهایت در و حرارت انت ال زمان کاهش حرارت، انت ال افزایش مختلف، صنایع در مدرن تکنولوژی سریع توسعه با

 و انرژی ییجو صرفه در موجود یها چالش نیتر مهم از یکی عنوان به کاری خنک .است جدی نیاز یک سوختی راندمان و انرژی

 حرارت، انت ال یها دستگاه کردن کارآمد و یساز فشرده در جدی مانع اولین. باشد یم مطرح صنایع از بسیاری یور بهره افزایش

 از یکی جابجایی و هدایتی حرارت انت ال فرایندهای در. باشد یم گلیکول اتیلن و آب همچون متداولی سیاالت ضعیف خواص

 هر توسط حرارت انت ال نرخ بودن باال بیانگر مشخصه این بودن باال. است آن حرارتی هدایت ضریب سیال مؤثر یها مشخصه

 .باشد یم انت ال در رایج سیاالت از بیشتر برابر صدها حدوداً جامد ذرات در حرارتی تیهدا .است شده یاد مکانیسم دو از یک

 حرارت انت ال خواص افزایش برای جدید راهکار یک خالص سیاالت در جامد ریز ذرات از سوسپانسیونی ساخت نیبنابرا

 حتی و یمتر یلیم یها اندازه در( یمریپل غیرفلزی، فلزی،) معلق ذرات با سوسپانسیون اما ؛باشد یم انرژی حامل سیاالت

 و مومنتم انت ال در کاهش و لوله ش که فرسایش کانال، مسیر کردن مسدود ذرات، ساییدگی اثر همچون مشکالتی میکرومتری

 خصوص به. افزود نیز را رئولوژیکی مشکالت و ناپایداری باید ها آن مشکالت به همچنین. کردند یم ایجاد را فشار افت افزایش

 به ود به و آمد سیاالت مهندسی کمک به که راهی. هستند سوسپانسیون در شدن نینش ته به متمایل داًیشد ذرات اینکه

 به ود باعث هانانوسیال که دهد یم نشان گذشته مطالعات .بود تکنولوژی نانو علم شد منتهی سیاالت حرارت انت ال یها یژگیو

 انجام تجربی مطالعات زبر سطوح روی که بودند مح  ینی اولین از شاید[ 1] همکاران و وب .شود یم پایه سیال حرارتی خواص

 پیشنهاد حرارت انت ال و مومنتم معادالت بین تشابه اساس بر زبر سطوح حرارت انت ال برای تجربی رابطه یک ها آن .دادند

 استااده با اف ی خمیده لوله درون را نانو سیال مغشوش جریان هیدرودینامیکی و حرارتی اثرات[ 2] همکاران و غااری. کردند

 ناحیه در ومینیآلوم اکسید و آب حاوی نانو، سیال مغشوش جریان ترکی ی حرارت انت ال ها آن. نمودند بررسی مخلوط مدل از

 جریان ترکی ی جابجایی حرارت انت ال[ 3] همکاران و ع ادی. کردند بررسی عددی صورت به را خمیده لوله یک در ورودی

 صورت به ناهمگن مخلوط مدل از استااده با و مستطیلی م طع سطح با کانال درون را آلومینیوم اکسید-آب نانوسیال آرام

 جابجایی حرارت انت ال روی بر را ذرات نانو متوسط قطر اثر[ 4] همکاران و مسعودی میر. دادند قرار بررسی مورد عددی

 نانو با آب ،ها آن توسط شده بکارگرفته نانوسیال. نمودند بررسی شکل یا رهیدا م طع سطح با اف ی لوله درون نانوسیال ترکی ی

 مغشوش و اج اری جابجایی حرارت انت ال[ 5] همکاران و رستمانی. است بوده آرام جریان رژیم و آلومینیوم اکسید ذرات

 همکاران و لیو. دادند قرار بررسی مورد عددی صورت به را دوبعدی حالت در و مستطیلی م طع سطح با کانال درون را نانوسیال

 یک روی که یا دوره یها دندانه با مستطیلی کانال در سیال جریان رفتار و حرارت انت ال روی تجربی و عددی آنالیز یک[ 6]

 سنجی تداخل با که کردند ینیب شیپ LDV توسط را دما میدان و سیال جریان ها آن. دادند انجام داشتند قرار اصلی دیوار

 ییها ل ه آن در که کانال، یک در را اصطکاک ضریب و متالطم حرارت انت ال[ 7] هانگ و لیو. داشت مع ولی توافق هولوگرافی

 مناسب توربین یها انت ال برای هم ستگی یک نهایت در و کردند بررسی تجربی صورت به شده، نصب مختلف یها شکل به

 بررسی به [8] نافون و همکاران .است مناسب توربین پره طراحی برای که آوردند دست به اصطکاک ضریب و حرارت. است

 گرمایی، بازده بر حجمی کسر و قرارگیری ی هیزاو اثرات و اند پرداخته حرارتی لوله گرمایی بازده بر تیتانیوم نانوسیال اثرات
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 حجمی کسر و زاویه م دار یک تا حجمی کسر و قرارگیری زاویه افزایش با بازده افزایش بیانگر نتایج که است شده بررسی

 که به باشد یم ورودی حرارت افزایش با بازده افزایش ی دهنده نشان مشاهدات همچنین. باشد یم آن کاهش سپس و خاص

 .باشد یم اواپراتور در سیال ت خیر نرخ افزایش آن متعاقب و کندانسور و اواپراتور دمای اختالف افزایش دلیل

 

 مدل فیزیکی -6

آمتده استت، در نظتر گرفتته      1به شکل مستطیل و مثلتث مطتابق آنچته در شتکل      یها دندانهکانال با سطح دارای شیار و 

2 . کانال دارای پنج شیار و پنج دندانه در قسمت آزمون با طولشود یم ، قسمت آزمتون  3و  2 یها شکلکه در    111 

1 ،    11  .ارتااع کانتال، طتول قستمت ورودی و طتول قستمت خروجتی بته ترتیتب برابتر          دیت کن یمرا مشاهده   

3 و    211 استت. دمتای      2   ها آنطول  و    1   ها دندانهاست. همچنین ارتااع شیارها و    31 

 شود.در نظر گرفته می  451دیواره باالیی و پایینی برابر 

 

 
 کانال از یا واره طرح 1 شکل

 

 
 قسمت آزمون با منافذ مستطیلی نمایی از 2 شکل

 
 مستطیلی منافذ با آزمون قسمت از نمایی 3 شکل

 

 شرایط مرزی در نظر گرفته شده بر اساس زیر است:

 در ورودی کانال شرایط مرزی سرعت یکنواخت است. -1

 کلوین است. 721دمای دیواره باالیی و پایینی ثابت و برابر  -2

 سرعت صار هستند. های مؤلاهکانال  های دیوارهدر  -3

 در خروجی کانال از شرایط مرزی فشار خروجی استااده شده است. -4

 توسعه یافته خواهد شد. جریان است که ق ل از رسیدن جریان به قسمت آزمون، ای گونه بهطول ناحیه ورودی  -5
 

 معادالت حاکم -3
جریان در حالت دائم از مدل دو بعدی استااده شده است. معادالت حاکم بر جریان و انت ال حرارت برای  سازی مدلبرای 

 .باشند می (3) و (2)، (1)حالت دائم آشاته و تراکم ناپذیر در این حالت شامل معادالت پیوستگی، مومنتم و انرژی به صورت 
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 معادله پیوستگی:

(1) 
 

   
(   )  1 

 
 مومنتم:معادله 

(2) 
 (     )

   
  

  

   
 
 

   
[ (

   
   

 
   

   
)]  

 

   
(    

   
 ̅̅ ̅̅ ̅) 

 

 معادله انرژی:

(3) 
 

   
(    )  

 

   
[(    )

  

   
] 

 

 .شود یم فیتعر( 5)و  (4)ناوذ به صورت روابط  بیضرا( 3در رابطه )

(4)   
 

  
 

(5)    
  
   

 

 استااده شده است. (6)و برای محاس ه ویسکوزیته توربوالنسی از رابطه  استاندارد برای احتساب اثر آشاتگی k-εاز مدل 

 

(6)       
 2

 
 

 است. (7)معادالت انرژی جن شی توربوالنسی به صورت رابطه 

 

(7) 
 

   
(    )  

 

   
[(  

  
  
)
  

   
]        

 به طور مشابه برای نرخ اضمحالل خواهیم داشت:

(8) 
 

   
(    )  

 

   
[(  

  
  
)
  

   
]   1 

 

 
    2  

 2

 
 

(9)        
   

 ̅̅ ̅̅ ̅    

  
 

 :آیند می دست به (12) و (11)، (11)عدد رینولدز، عدد ناسلت و ضریب اصطکاک بر اساس روابط  

(11)    
     
 

 

(11)    
   
 

 

(12)    2  
  
 

1
     

2  

 

ها الیسروابط حاکم بر خواص نانو  -3-9  

در جریان سیال  نانو ذراتکه  شود یمیعنی در واقع فرض ؛ نانوسیال از مدل تک فاز همگن استااده شده است یساز مدلجهت 

. دهد یمتنها خواص سیال نظیر چگالی، لزجت، ضریب هدایت حرارتی و گرمای ویژه را تغییر  ها آنپخش شده و حضور  کامالً
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فیزیکی ذرات نانو  ( خواص1جدول ) .شود یماز معادالت جریان سیال، با در نظر گرفتن خواص ظاهری استااده  یساز مدلدر 

.دهد یمپایه را نشان  یها الیسو   

 پایه های سیال و ذرات نانو ترموفیزیکی خواص: 1 جدول

خواص 

 ترموفیزیکی

اکسید 

 سیلیس

اکسید 

 مس

اکسید 

 آلومینیم
 آب گلیسیرین

)چگالی
  

 3) 2221 6511 3611 9/1259 5/996 

گرمای 

)ویژه
 

    
) 

745 533 765 2427 4181 

هدایت 

)حرارتی
 

   
) 

4/1 65/17 36 286/1 613/1 

)ویسکوزیته
   

 2) - - - 486/1 111/1 

 

 .شوند میمحاس ه (17)و  (15)،  (14)،  (13)خواص ترموفیزیکی نانو سیاالت ط ق روابط 

 چگالی نانوسیال:
    (1   )                                                                                                                                           (13) 

 ظرفیت گرمایی:
(   )   (1  )(   )   (   )                                                                                                            (14) 

به ترتیب        و     ، (14) رابطه . در[9]باشند یمبه ترتیب چگالی نانوسیال و سیال پایه     و     ، (13)در رابطه 

 [9] گرمای ویژه سیال پایه و نانو ذرات می باشند.

 :مؤثرویسکوزیته 

        
1

(1 34 87(
  
  
) 1 3   1 13)

                                                                                                         (15) 

   [
6 
    

]

1
3
                                                                                                                                                        (16) 

به ترتیب قطر ذرات نانو ، قطر سیال    و    ،  ارائه شده است ،  [11] 2111،که توسط کورکین در سال  (15)در رابطه 

 عدد آووگادرو است. Nجرم مولکولی سیال پایه و  M،  (16).در رابطه باشند یمپایه و ویسکوزیته 

 را برای محاس ه هدایت حرارتی نانو سیال ارائه کردند. (17)رابطه  [9] 2111وجها و همکارانش در سال 

 هدایت گرمایی نانوسیال:
                                                                                                                                                      (17) 

          [
(    2  )  2 (      )

(    2  )   (      )
]                                                                                                 (18) 

          5  114        √
  

2      
 (   )                                                                                         (19) 
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K=103817  11 23  

 
                                                                                                                                              (21) 

 .شود یماز رابطه زیر استااده  (   ) برای محاس ه 

 (   )  (2 8217 11 2  3 917 11 3)(
 

 1
)  (3 1669  11 2    3 391123 11 3)  (21) 

 شعاع و بولتزمن ثابت ، پایه سیال حرارتی هدایت ذره، نانو حرارتی هدایت ترتیب به Rnpو knp، kf ،K،(19)و  (18) روابط در

 :دیآ یم دست به( 2) جدولمختلف از  یها الیسبرای نانو   م دار .دهد یم نشان را نانو ذرات
 برای نانو ذرات مختلفم دار 2 جدول

  نوع نانو ذره

 17314 1 ( 111)4417 8 اکسید آلومینیوم

 9446 1 ( 111)881 9 اکسید مس

 4594 1 ( 111)9526 1 اکسید سیلیس

 
 روش حل عددی -4

 غیرخطی یارانسیلمعادالت د یگسسته ساز برای و ؛شده است فلوئنت استااده نرم افزار از حاکم معادالت عددی حل برای   

 یجداساز یبرا ینشده است. همچنالگوریتم سیمپل استااده سرعت و فشار از  یدانم ینب ارت اط یاز روش حجم کنترل و برا

بکار گرفته شده  و برای تعیین خواص ترموفیزیکی نانوسیال یک زیر برنامه مرت ه دوم باالدست روش اختالف یی،جابجا های ترم

همگرایی برای معادله پیوستگی، انرژی جن شی جریان  معیار .گردد میاستااده  k-εاحتساب اثر آشاتگی از مدل  جهت .است

 جریان متغیرهای محاس ه در نظر گرفته شده است. برای 6 11له انرژیو برای معاد 5 11آشاته، نرخ اتالف آشاتگی و مومنتم

. است شده استااده باال رینولدز ناحیه اغتشاشی های مدل کنار در استاندارد دیواره تابع از دیواره، در مجاورت و لزج زیرالیه در

+توجه با مست یماً دیوار مجاور ارتااع سلول معیارهای تا نیست نیازی دیواره توابع از با استااده هرچند
y تابع اما ؛شود به برقرار 

yکمیت به توجه با استاندارد دیواره
+ با ت ری اً که شود می تعریف *

y است مساوی. 

 

 شبکه بندی و ارزیابی مدل عددی به کار رفته -5

 برای ابتدا در. باشد یمیکنواخت  شکل مستطیل ضلعی چهار یها المان شامل و سازمان با ش که نوع از استااده مورد ش که

 تعداد از حاصل نتایج و شده حل متااوت یها ش که تعداد برای حاکم معادالت عددی، یساز مدل در کار رفته به ش که ارزیابی

 ( است.3) جدولبرای عدد ناسلت در یک رینولدز مشخص برای جریان هوا مطابق  مختلف یها ش که
 ش که بهینه 3 جدول

نس ت به ش که با تعداد ن اط ) خطا

 بیشتر(
Nu تعداد ن اط 

----- 64/31 651*41 

58/1 82/31 551*31 

62/1 83/31 451*25 

 
 مناسب است. 31*551که ش که با ن اط  میابی یمآمده در  دست بهبا نگاهی با نتایج 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  FD1025ها  دهمین کنفرانس دینامیک شارهشانز

 9314 آبان 62-62، کرمانشاه، دانشگاه رازی

 

7 

 

آقایان پرونگ و  کار تجربی نتایج با کار این از حاصل و ضریب اصطکاک ناسلت عدد حل، روش سنجی اعت ار و بررسی جهت

 این م ایسه برای سیال هوا و در کانال صاف با شرایط مرزی مشابه صورت گرفته است. .است شده م ایسه [11] همکاران

در نظر گرفته  11111تا  4111 ی بازه. در این شکل اعداد رینولدز در دهد یم، عدد ناسلت را بر حسب رینولدز نشان (4)شکل 

درصد خطا دارد. بنابراین نتایج  19/1شده است.عدد ناسلت حاصل از کار حاضر در م ایسه با کار تجربی صورت گرفته حدود 

درصد  18/1که خطای حدود .دهد یم نشان رینولدز حسب بر ، ضریب اصطکاک(5)حاصل از کار حاضر توجیه پذیر است. شکل 

 .دهد یمرا نشان 

 

          
 [11]کار حاضر با مرجع ضریب اصطکاک: م ایسه 5 شکل

 

 ها آننتایج و بحث روی  -2

 مختلف یارهایش و ها دندانه ریتأث -2-9

 ناسلت عدد تغییرات و گرفته قرار بررسی مورد شیار و دندانه حالت برنامه تهیه شده، چهار یساز اعت ارپس از  بخش این در    

-مثلثی دندانه مثلثی، شیار-مستطیلی دندانه مستطیلی، شیار-مستطیلی دندانه با اشکال برای رینولدز و ضریب اصطکاک با

. شود یمن قسمت آب به عنوان سیال پایه استااده است، همچنین در ای شده رسم مثلثی شیار-مثلثی دندانه و مستطیلی شیار

، نشان دهنده برتری دندانه مستطیلی و شیار مثلثی در انت ال حرارت به س ب باال بودن ناسلت آن از ب یه اشکال (6) شکل

 باال به منجر مجاور شیارهای و ها دندانه بین معکوس یها انیجر و ظاهری شکل از ناشی قوی اختالط هم آن دلیل که است،

مستطیلی و شیار  یها دندانهایجاد شده به وسیله  مؤثرسطح  رسد یمو همچنین به نظر  شود یم حرارت آهنگ انت ال رفتن

تا  5111در بازه  نولدزیراصطکاک برای اعداد  بیضر ،(7) شکل .شود یممثلثی زیاد است که باعث باال رفتن انت ال حرارت 

به  ها ترمرابطه ذکر شده تمامی  در آمده است. دست به (12) رابطهبررسی شده است. ضریب اصطکاک با استااده از  21111

 (7)ثابت است که عامل تغییر در میزان ضریب اصطکاک است. با توجه به شکل  جز تغییرات فشار ناشی از نوع دندانه و شیار

 ضریب اصطکاک کمتری دارد. اریش وس ت به ب یه اشکال دندانه کانال با دندانه مستطیلی و شیار مثلثی ن

 [11]م ایسه ناسلت کار حاضر با مرجع : 4 شکل
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                            میانگین دندانه و شیارهای  ضریب اصطکاکم ایسه 7 :شکل

 21111تا  5111مختلف در رینولدزهای 

   ذرات نانو مختلف انواع تأثیر -2-6

در این بخش از سه نوع نانو ذره اکسید سیلیس، اکسید مس و اکسید آلومینیم و از آب خالص به عنوان سیال پایه استااده 

در نظر گرفته شده و نانوسیال از درون  12/1و درصد حجمی آن برابر نانومتر 45 برابرشده است. در مرحله اول قطر نانوذرات 

، تغییرات عدد ناسلت بر حسب گستره وسیعی از اعداد (8) شکل .شود یممستطیلی و شیار مثلثی ع ور داده  یها دندانهکانال با 

ب باالترین میانگین عدد ناسلت وبعد از آن آ -که نانوسیال اکسید سیلیس دهدهای ذکر شده نمایش میرینولدز برای نانوسیال

. یکی از دلیل باال بودن میزان انت ال حرارت نانوسیال اکسید ردیگ یمآب قرار  –آب و سپس اکسید مس  –اکسید آلومینیم 

سرعت بگیرد و در نتیجه آهنگ  یراحت بهنانوسیال  شود یمکه این عامل باعث  باشد یمآب پایین بودن آن چگالی  -سیلیس

مطابق شکل  نیهمچن .کند یمن ش مهمی را در باال بردن ضریب انت ال حرارت ایاا  سرعت انت ال حرارت بهتری را ارائه دهد.

بستگی نداشته و با افزایش عدد  ها آنمشخص که در رینولدزهای کوچک انت ال حرارت به نوع نانوسیال و یا میزان چگالی 

، تغییرات ضریب اصطکاک بر حسب عدد رینولدز را (9) شکل ین وابستگی مشخص و نمودار از هم بازتر شده است.رینولدز ا

طور معمول نانو سیال با  به .ابدی یممختلف کاهش  یها الیس. ضریب اصطکاک با افزایش عدد رینولدز برای نانو دهد یمنشان 

 .شود یم( باعث باال رفتن میزان ضریب اصطکاک 12) ی رابطهچگالی باال افت فشار بیشتری را ایجاد کرده که با توجه به 

 

 
 نانو سیال  م ایسه ضریب اصطکاک میانگین 9 شکل                           نانوسیال م ایسه عدد ناسلت میانگین  8 شکل

م ایسه عدد ناسلت میانگین دندانه و شیارهای مختلف در :  6شکل 

 21111تا  5111رینولدزهای 
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 مختلف قطرهای با ذرات نانو در تفاوت اثر -2-3

 81و  61، 41،51و قطر نانوذرات  12/1آب به عنوان نانوسیال عامل با درصد حجمی  -در این قسمت از اکسید سیلیس

 ،(11) شکل .شود یم داده ع ور مثلثی شیار و مستطیلی یها دندانه با کانال درون از نانومتر در نظر گرفته شده است. نانوسیال

 و دیواره دمای اختالف بودن کم دلیل به کانال ابتدای در .دهد یم نشان را متااوت قطرهای با نانوسیال ناسلت عدد سهیم ا

. با ابدی یمزیاد و در نتیجه عدد ناسلت کاهش  ها آن، اما با حرکت در طول جریان اختالف باشد یمناسلت زیاد  م دار سیال

( با افزایش قطر متوسط نانوذرات م ادیر ضریب هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانوسیال کاهش 18( و )15توجه به روابط )

ه و با کاهش کاهش یافت ها وارهیدزیاد شدن قطر نانو ذرات به دلیل تغییر خواص فیزیکی، م دار شار حرارتی وارد بر  با .ابدی یم

، دمای ها وارهیدوارد بر  یحرارت شارکلی آن کاهش  ریتأث، که کند یمم دار دما نیز کاهش پیدا  ها وارهیدشار حرارتی وارد بر 

کاهش یافته و در  ذرات نانودر کسر حجمی ثابت تعداد  ذرات نانوسیال و ضریب هدایت حرارتی است. با افزایش قطر متوسط 

منجر به کاهش ضریب انت ال حرارت جابجایی  ذرات نانوحرکت براونی  کاهش .شود یمنانوذرات کم نتیجه حرکت براونی 

و  شود یمناسلت  بعد یبکاهش ضریب انت ال حرارت جابجایی و هدایتی نانوسیال باعث کاهش عدد  ندیبرآ .شود یمنانوسیال 

 .دهد یم، تغییرات ضریب اصطکاک برای نانو سیال با قطرهای متااوت را نمایش (11) شکل این کاهش در شکل مشخص است.

افزایش عدد رینولدز کاهش ضریب اصطکاک همراه است و در یک رینولدز ثابت برای قطرهای متااوت تغییر محسوسی  با

 .شود ینممشاهده 

 
                            

نانوسیال با قطرهای  ضریب اصطکاک میانگین م ایسه11شکل

 مختلف

 

 نتیجه گیری -7

 و شتیارها  دارای مستتطیلی  کانتال  یتک  در هتا  نانوستیال  هیتدرودینامیکی  رفتتار  و رفتار حرارتی بررسی به پژوهش این در

 ایجتاد  بترای  متس  اکستید  و ستیلیس  اکستید  آلتومینیم،  اکسید ذرات نانو از. است شده پرداخته مثلثی و مستطیلی های دندانه

 قطرهای با ذرات نانو و مختلف حجمی درصدهای مطالعه این در. است شده استااده گلیسیرین و آب پایه های سیال با نانوسیال

 ستیال  عنوان به نانوسیال گرفتن نظر در و محدود حجم روش از استااده با جریان عددی حل است، شده گرفته نظر در مختلف

. استت  شده استخراج اصطکاک ضریب و متوسط ناسلت عدد حرارتی نتایج تحلیل از. است شده انجام توربوالنس رژیم و نیوتنی

 بهتترین  مثلثتی  شیار و مستطیلی دندانه با هندسه سطح، روی شده بررسی مختلف های هندسه میان از که دهد می نشان نتایج

 نتانو  میتان  از ستیال  نتانو  نتوع  نظتر  از. باشتد  متی  هتا  هندسه ب یه به نس ت کمتری اصطکاک ضریب دارای و حرارتی مشخصات

 نتانو  کلیته  در همچنتین . دارد را ناستلت  عتدد  بیشترین آب -سلیس اکسید نانوسیال ثابت هندسه برای شده استااده های سیال

 قطرهای مختلف نانوسیال میانگین ناسلت عدد م ایسه 11 شکل
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 م ایسته  و دهتد  می نشان کاهش ها آن قطر افزایش با و افزایش ذرات نانو حجمی درصد افزایش با حرارت انت ال ضریب ها سیال

 .دارد اکسیدسیلیس -گلیسیرین نانوسیال برتری از نشان اکسیدسیلیس -آب و اکسیدسیلیس -گلیسیرین سیال نانو دو
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