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مطالعهی تجربی شار حرارت بحرانی نانو سیالها در جوشش استخری
 ابراهیم عطایی، حسین خلفی،* حسین کاظمینژاد،اعظم اخوان
 تهران ـ ایران،66631-6843 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی کاربرد پرتوها

 از طریا بااال باردن، استفاده از نانو سیالها برای افزایش حاشیهی ایمنی سیستمهای حرارتی با شار حرارتی باال مانند نیروگااههاای هساتهای:چکیده
 آزماایش جوشاش اسات ری ناانو سایالهاای، در ایا پاژوهش.) اخیراً مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته استCHF( شار حرارت بحرانی
 میایساهی شاار حارارت. در فشار اتمسافری انجاام گرفات0/5 mm  کرم به قطر- در غلظتهای م تلف با استفاده از سیم نیکلAl5O9 ،TiO5 ،SiO5
باه میازان قابال

 شار حرارت بحرانای نسا ت باه آا خااه، وزنی%0/04  با افزایش غلظت به میزانSiO5 بحرانی نانو سیالها نشان داد که در نانو سیال

 بار رویSiO5  پوششای از ناانوارات، تصاویر میکروسکوپی بعد از آزمایش نشان داد که در فرایناد جوشاش اسات ری.) افزایش مییابد%41( توجهی
 نشاان داد کاه علات،SiO5 و سیمهای پوشش داده شده با نانوارات در غلظتهاای م تلاف از

 همچنی نتایج آزمایش آا خاه.سیم ایجاد میشود

 بار روی ساطس سایم تشاکیلSiO5 اصلی افزایش شار حرارت بحرانی نانو سیال میتواند تغییرات میکروساختاری باشد که به وسیلهی پوشش نانوارات
.میشوند

 جوشش استخری، شار حرارت بحرانی، نانوسیال:کلیدواژهها

Experimental Studies on CHF Characteristics of Nanofluids at Pool Boiling
A. Akhavan, H. Kazeminejad*, H. Khalafi, E. Ataeivarjovi
Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-3486, Tehran-Iran

Abstract: The use of nanofluids to increase the safety margin of high heat flux thermal systems in
nuclear power plants through the enhancement of the critical heat flux (CHF) has been considered recently
by researchers. To investigate the CHF characteristics of nanofluids, pool boiling experiments of
nanofluids with various concentrations of TiO2, Al2O3 and SiO2 nanoparticles were carried out using a 0.2
mm diameter cylindrical Ni–Cr wire under the atmospheric pressure. The results showed that the CHF of
SiO2 nanofluid is significantly enhanced by 56% compared with that of pure water by increasing the
nanoparticle concentration to 0.05 wt%. Microscopic images, subsequent to the CHF experiment of SiO2
nanofluid, revealed that nanoparticles are deposited on the wire surface during the pool boiling of the
nanofluid. The CHF of pure water was measured on a nanoparticle-coated wire which was produced during
the pool boiling experiments of SiO2 nanofluids. The results of these experiments showed clearly that the
main reason for the CHF enhancement of the nanofluid is the modification of the heating surface by the
SiO2 nanoparticle deposition during the pool boiling.
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 .6مقدمه

آزمایش ،الیهی نازک تشکیل شده از سیلیکا بر روی سطس سیم،

با توجه به اهمیت سیستمهای خنککنناده در ایمنای راکتورهاای

نشاندهندهی احتمال برهمکنش بی ناانو سایال و ساطس سایم در

هستهای ،تاکنون تالشهای زیادی برای به ود عملکرد حرارتی و

شااارهای حرارتاای باااال بااود .بنااگ و چنااگ ] [9آزمااایشهااای

در نتیجه افزایش توان بازدهی آنها صورت گرفته است .یکای از

جوشش است ری را بر روی نانو سیالهای با غلظات حجمای  °تاا

فرایندهایی که موجب به ود ایمنی راکتورهای هستهای میشاود،

 0/05از نانوارات آهومینا با استفاده از گرمکنندهی ت ت افیی در

افزایش شار حرارت بحرانی ( )CHFاست .شار حارارت بحرانای

فشار اتمسفری انجام دادند و دریافتناد کاه شاار حارارت بحرانای

در جوشش ،پدیدهی ناخواستهای است که موجب افزایش دماای

نانو سیالها در هر دو شرای گرمایی افیی و عمودی افزایش پیدا

سطس جوشش میشاود .زماانیکاه دماای ساطس غاالو ساوخت

میکنند .آنها از روی تغییراتی که در سطس گرمکننده ق ل و بعد

افزایش مای یاباد ،در دماای بااالتر از دماای شاار بحرانای ،تجما

از آزمایش ایجاد شده بود نتیجه گرفتند که افزایش شار حارارت

ح ااها موجب تشکیل الیهی ب ار بار روی ساطس غاالو ،و باه

بحرانی احتماالً به پوشش نانوارات تشاکیل شاده بار روی ساطس

دن ال آن اُفت شدید انتیال حرارت سیال خنککننده ،و در نهایت

گرمکننده مرباو مایشاود .میلنیاوا و کوماا ] [8انتیاال حارارت

آسیب جدی به سوخت میشود .با توجه به ای که در راکتورهای

جوشش است ری را در ناانو سایال سایلیکا باا گارمکنناده سایمی

هستهای از آا س ک باه جاای خناککنناده اساتفاده مایشاود،

نیکاال -کاارم بااا قطاار  0/95 nmدر فشااار اتمساافر مطاهعااه ،و اثاار

بناااابرای شاااار حااارارت محااادودی دارناااد .از ایا ا رو اماااروزه

نمکها و اندازه ارات سایلیکا را بار روی شاار حارارت بحرانای

پااژوهشهااای گسااتردهای در حااوزهی محاسا اتی ،شا یهسااازی و

بررسی کردند .آنها با کماک تصااویر میکروساکول اهکترونای

آزمایشااگاهی ،بااه منظااور به ااود انتیااال حاارارت و افاازایش شااار

روبشی ( )SEMبه دسات آماده از روی ساطس گارمکنناده ادعاا

حرارت بحرانی در راکتورهای هستهای در حال انجام است.

کردند که ت ل ل سطس موجب افزایش شار حرارت بحرانی شده

اخیراً پژوهشها نشان دادهاند که باا اساتفاده از ناانو سایالهاا

است .اخیراً کیم و همکارانش ] [60 ،7آزمایشای را انجاام دادناد

(سیال پایدار حاوی ناانوارات فلازی یاا غیرفلازی) باه جاای آا

که تأثیر سطس پوشش داده شده با نانوارات را روی شار حارارت

و یا بهارهگیاری از ساطوپ پوشایده شاده از ناانوارات در

بحرانی نشان میدهد .آنهاا آزماایش را در ناانو سایال  TiO5بار

راکتورهااای هسااتهای ،افاازایش کااارایی ترموهیاادروهیکی میساار

روی گرمکنندهی سیمیشاکل افیای انجاام دادناد .افازایش شاار

میشود و ضم باال بردن حاشیهی ایمنی راکتور ،آهنگ توان نیز

حرارت بحرانی در گرمکنندهی پوشش داده شده با نانوارات در

ارتیا مییابد ] .[5-6یو و همکارانش ] [4برای اوهی باار در ساال

آا خاه

نشان داد که علت اصلی افزایش شار حرارت بحرانی،

 5009برای به ود شاار حارارت بحرانای از ناانو سایالهاا اساتفاده

تغییر خواص سطس گرمکننده به علت نشست ناانوارات بار روی

کردند .آنها آزمایشهای جوشش است ری را با یک سطس مسی

سطس آن است ،اگرچه ای گروه نتوانستند سازوکار افزایش شاار

 6×6cm5در نانو سیال آا -آهومینا با غلظتهای  °تاا 0/04 g/L

حرارت بحرانی را بادون ویژگایهاای کمای گارمکنناده توجیاه

از نانوارات انجام دادند .نتایج نشان داد که در ایا شارای  ،شاار

کنند .در سالهای اخیر مطاهعات زیادی برای ارت ا دادن تئاوری

افزایش مییاباد.

شار حرارت بحرانی و نتایج تجربی حاصل در نانو سیالهاا انجاام

اگرچه در ای پژوهش ،افزایش غیرعادی شار حرارت بحرانی باا

شده است ،اما با توجه به پیچیادگیهاایی کاه ایا پدیاده دارد و

هیچ یک از مدلهای موجود شاار حارارت بحرانای قابال توجیاه

فاکتورهای گوناگونی که روی آن اثر مایگاذارد ،تااکنون یاک

ن ااود .در سااال  5005واساااهو و همکااارانش ] ،[1شااار حاارارت

تئوری مطمئ که به کمک آن بتوان رفتار نانوارات تشکیل شده

بحراناای را در محلااول  %0/4ساایلیکا بااا قطاار  64تااا  9000 nmبااا

بر روی سطس سیم را در افزایش شار حرارت بحرانی توضایس داد

گرمکنندهی سیمیشکل از جنس نیکل -کرم با قطر  0/5 mmدر

هنوز درج نشده است ].[66

خاه

حرارت بحرانی نانو سیال تا سه برابر آا خاه

فشار اتمسفری مطاهعه کردند .نتاایج ،افازایش قابالتاوجهی را در

از آنجااا کااه در خصااوص بررساای اثاار نانوساایالهااا در شااار

شااار حاارارت بحراناای محلااول نسا ت بااه آا نشااان داد .در ای ا

حرارت بحرانی با هدو استفاده در راکتورهای هستهای در داخل
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کشور مطاهعات تجربی انجام نشده است ،در ایا پاژوهش ،ابتادا
یک سیستم آزمایشگاهی برای اندازهگیری شار حارارت بحرانای
در جوشااش اساات ری ساایال طراحاای و ساااخته شااد .س ا س شااار
حاارارت بحراناای آا خاااه

و نانوساایالهااای  TiO5 ،SiO5و

 Al5O9اندازهگیری ،و اثر الیاه نشاانی ناانوارات  SiO5بار روی
سطس سیم به منظور افزایش آن بحث و بررسی شده است.
 .2بخش تجربی
 6.2مواد و تجهیزات

در ای پژوهش ،نانوارات  SiO5و  TiO5باه ترتیاب باا میاانگی
انادازهی ارات  50و  56nmسااخت شارکت  Degussaآهمااان،

شکل  .6دستگاه اندازهگیری شار حرارت بحرانی.

نانوارات  Al5O9با میاانگی ارات  54 nmتهیاه شاده در داخال
کشور ،میکروسکول نوری مدل  ،Nikonمن تغذیه (با حداکثر

گسی ته میشود ،وهتاژ و جریان ث ت ،و شاار حارارت بحرانای از

جریان  50Aو حداکثر وهتاژ  ،)50Vدو اهکترود مسی به فاصالهی

طریا دادههاای بااه دسات آمااده درسات ق اال از افازایش شاادید

 ،8cmم زن شیشاهای ،گارمکنناده (سایم نیکال -کارم) باا قطار

میاومت گرمکننده از طری معادههی ( )6محاس ه میشود ].[65

 ،0/5mmترموکوپل ،همزن مکانیکی با دور باال و م ارد شیشاهای
QCHF=VmaxImax/πDL

استفاده شدند.

()6

 2.2طراحی و ساخت دستگاه اندازهگیری شار حرارتی بحرانی

در ای رابطاه  QCHFشاار حرارتای بحرانای برحساب وات،Imax ،

دستگاه ساخته شده برای انادازهگیاری شاار حارارت بحرانای در

 Vmaxبه ترتیب جریان و وهتاژ بیشینه برحسب آم ر و وهت D ،و L

شااکل  6نمااایش داده شااده اساات .دسااتگاه شااامل یااک م اازن

به ترتیب طول و قطر سیم نیکل -کرم برحسب متر است.

شیشهای به حجم  5Lبا درپوش تفلونی است .سایال باا اساتفاده از
یک گرمکنندهی برقی گرم میشود .م رد رفالکس در قسمتی از

 6.2تهیهی نانو سیالها

درپوش قرار داده میشود تا از خروج ب ار آا جلوگیری کند و

بااا افاازودن میااادیر مشا

مان تغییار غلظا ت محلاول در طاول جوشاش شاود .باا توجاه باه

 TiO5و  Al5O9به آا دیونیزه ،نانو سیالها با درصادهای وزنای

ای که سر م رد باز است ،فشار م زن ،فشار اتمسفری خواهد بود.

 0/04 ،0/06 ،0/006 ،0/0006در آا دیونیزه تهیه شدند .به منظور

یک سیم نیکل کرمی با قطر  0/5mmکه به طور افیای در م ازن

توزیاا یکنواخاات ارات در محلااول ،هاار یااک از نمونااههااا بااا

قرار میگیرد برای سطس جوشش استفاده میشود .دو انتهای سیم

همگ ساز به مادت  90 minو باا سارعت  64000 rpmهام زده

به اهکترودهای مسای کاه باه فاصاله  8cmاز هام قارار گرفتاهاناد

شد.

از هاار یااک از نانوپودرهااای ،SiO5

وصل ،و اهکترودها به من تغذیه متصل میشوند .پاس از رسایدن
دمای سیال به دمای اش اع ،آزمایش انجام میشود .نحوهی انجاام

 8.2اندازهگیری شار حـرارت بحرانـی د در فشـار اتمسـفری و

آزمایش به ای صورت است کاه وهتااژ از طریا پایچ روی من ا

دمای اشباع

تغذیه به گرمکنندهی سایمی منتیال مایشاود .باا افازایش وهتااژ،

باارای اناادازهگیااری شااار حرارتاای بحراناای آا خاااه

هنگام رسیادن باه شاار حارارتای بحارانی ،میااومت گاارمکنناده

اتمسفری و دمای اشا اع ،میادار  6Lآا دیاونیزه در بشار ری تاه

افازایاش شادیادی پیادا مایکند و هحظهای که گرمکننده سیمای

شد .پس از جوشیدن آا (دمای  ،)71˚Cوهتاژ به صورت آهساته
59
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و با سرعت تیری اً ثابت روی سیم نیکل -کرم تاا وقتای کاه سایم

بااا میایسااهی نتااایج بااه دساات آمااده باارای شااار حاارارت

گسای ته شادن سایم،

نانو سیالها ،میتوان دریافت که در بی سه نوع نانو سایال ،SiO5

شدت جریاان و وهتااژ ث ات ،و باا اساتفاده از معادهاهی ( ،)6شاار

 TiO5و  Al5O9در غلظاااتهاااای م تلاااف ،نانوساااایال SiO5

حرارتی بحرانی محاس ه شد.

بیشتری افزایش را در غلظت  %0/04برای شار حارارت بحرانای

سرخ و گسی ته شود برقرار شد .به محا

نشان میدهد .از ای نظار اداماهی بررسایهاا بار روی ناانو سایال
 1.2اندازهگیری شار حرارت بحرانی نانوسیالها

 SiO5صورت گرفت.

برای اطمینان از صحت نتایج به دست آمده ،ق ل از انادازهگیاری

برای بررسی علت افازایش شاار حارارت بحرانای ناانو سایال

شار حرارت بحرانی هر یاک از نانوسایالهاا ،ابتادا شاار حارارت

 ،SiO5تصویر میکروساکوپی از ساطس سایم در غلظات  %0/04از

به عنوان شاهد ،انادازهگیاری شاد .عاالوه بار

نانوسیال که بیشتری تغییر را نشان داده بود گرفته شاد .تصااویر

آن ،هر سری از آزمایشها حداقل ساه باار انجاام شاد .شاکل ،5

سیم نیکل-کرم پس از گسی ته شدن در آا دیونیزه در شاکل 9

نتایج شار حرارت بحرانی نانو سیالهاای  TiO5 ،SiO5و Al5O9

نشان داده شده اسات .مشااهده مایشاود کاه در فرایناد جوشاش

را نس ت به آا در غلظتهای م تلف نشان میدهد .با توجاه باه

است ری ،الیهی نازکی از نانوارات بار روی ساطس سایم تشاکیل

نتااایج بااه دساات آمااده ،افاازایش شااار حاارارت بحراناای باارای

شااده اساات .سااازوکار تشااکیل ای ا الیااه را ماایتااوان بااه ت یاار

نانو سیالهای حاصل از  TiO5و  Al5O9در غلظتهاای م تلاف

میکروالیهی ح ااهای ب ار در اثر جوشاش نسا ت داد .باه ایا

کمتر از  %60است .در حاهی که برای نانو سیال  ،SiO5با افزایش

ترتیااب کااه باا رشااد تاادریجی ح ااااهااای ب ااار باار روی سااطس

غلظت ،شاار حارارت بحرانای باه طاور قابالمالحظاهای افازایش

گرمکننده ،نانوارات حاصل از مای ت یر شده ،بر روی سطس بار

مااییابااد بااه طااوری کااه در غلظاات  ،%0/04میاادار افاازایش شااار

جای میمانند و در نهایت در پایهی ح ااهاا تغلایم مایشاوند و

حرارت بحرانی به  %41میرسد .ای نتایج با یافتاههاای باه دسات

میکروالیااه را تشااکیل ماایدهن اد .زمااانی کااه میکروالیااه ت یاار

آمدهی موجود در خصوص اثار غلظات ناانو سایال بار روی شاار

ماایشااود ،نااانوارات باار جااای ماایماننااد و بااه سااطس گاارمکننااده

حرارت بحرانی کامالً همخاوانی دارد ] .[65الزم باه اکار اسات

میچس ند .در نتیجه پوششی از نانوارات با گذشت زمان بار روی

که آزمایش در غلظت  %0/6وزنی نیز انجاام شاد ،اماا مشااهدهی

سطس تشکیل میشود .علت افزایش شار حرارت بحرانای در ناانو

دقی نحوهی گسی ته شدن سیم به دهیل کدر بودن محلاول میسار

سیال  SiO5را مایتاوان باه تغییار در میکروسااختار ،توپاوگرافی

ن ود .از ای رو از ارائهی نتایج آن صرونظر شد.

سطس در اثر نشست ناانوارات بار روی ساطس سایم ،و در نهایات

بحرانی آا خاه

Al5O9

5

SiO5

TiO5

6

0/01

0/04

0/05
0/09
غلظت )(wt %

0/05

º

سازوکارهای پیشنهاد شده ،تشکیل ای الیه باا افازایش زباری یاا
ت ل ال و یاا ترشاوندگی ساطس ،موجاب افازایش شاار حاارارت

CHFnanofluid/CHFwater

6/4

0/06

تغییر در سازوکار عملکرد جوشش سطس نس ت داد .باا توجاه باه

بحرانی میشود ].[69
(اهف)

(ا )

0/4

شــکل  .2شااار حاارارت بحراناای نااانو ساایالهااای  TiO5 ،SiO5و  Al5O9در
شکل  .6تصویر میکروسکول نوری سطس سیم نیکل -کارم پاس از گسای ته

غلظتهای م تلف نس ت به آا.

شدن در (اهف) آا دیونیزه (ا) محلول  SiO5با غلظت .%0/04
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جدول  .6شار حرارت بحرانی سیم نیکال -کارم الیاه نشاانی شاده باه روش

برای بررسی بیشتر ،تأثیر الیهی ناانوارات تشاکیل شاده بار

حرارتی در نانو سیال SiO5

روی سااطس ساایم در میاادار شااار حاارارت بحراناای ،ساایمهااای
نیکل -کرم به دو روش قارار دادن سایم در محلاول ناانو سایال و
حرارت دادن آن تا نزدیک دمای جوشش آا و قارار دادن سایم
در محلااول نااانو ساایال و حاارارت دادن نااانو ساایال همااراه بااا بااه
کارگیری جریان اهکتریکی (جوشش است ری) الیاه نشاانی شاد.

سیال

سیم

درصد افزایش CHF

آا

سیم نیکل -کرم الیه نشانی شده در نانو سیال %0/006

6/5

آا

سیم نیکل -کرم الیه نشانی شده در نانو سیال %0/06

5/1

آا

سیم نیکل -کرم الیه نشانی شده در نانو سیال %0/04

1/6

() c

ساا س شااار حاارارت بحراناای ساایمهااای الیااه نشااانی شااده در

()b

() a

غلظتهای م تلاف از محلاول ناانو سایال در شارای یکساان در
سیال آا خاه

اندازهگیری و میایسه شدند.

 3.2الیه نشانی نانوذرات  SiO2بر روی سطح سیم با حرارت دادن
نانو سیال

در ای روش ،ابتدا ناانو سایالهاای  SiO5باا غلظاتهاای ،0/006

شکل  .8الف .تصااویر سایم پاس از الیاه نشاانی باه روش حارارت دادن در

 0/06و  %0/04وزنی تهیه شد .سیم نیکل -کرم در داخل هر یاک

محلول  SiO5با غلظتهای (.%0/04 )c( %0/06 )b( %0/006 )a

از محلولها قرار گرفت ،و برای مدت  60 minتاا دماای جاوش

() c

آا حرارت داده شد .س س سایمهاای الیاه نشاانی شاده در آا

()b

() a

دیونیزه قارار داده شاد .بعاد از باه جاوش آمادن محلاول ،در اثار
برقراری وهتاژ ،سیم گسی ته شد و جریان و وهتاژ مربو به آن ث ات
شد (جدول  .)6تصاویر میکروسکوپی سطس سیم پس از الیه نشاانی
و بعد از گسی ته شدن در آا در شکل  5نمایش داده شدهاند.

با توجه به جدول  ،6شار حرارت بحرانی آا خاه

در سیم

شکل  .8د .تصاویر سیم الیه نشانی شده باه روش حارارت دادن در محلاول

نیکل -کرم که در نانو سیال باا بایشتاری غلظات ( )%0/04الیاه

 SiO5با غلظتهای ( %0/04 )c( %0/06 )b( %0/006 )aپس از گسای ته شادن

نشانی شده است ،افزایش بیشتری را نشان میدهد ،اگرچه بارای

در آا خاه

هر سه غلظت ،افزایش شار حارارت بحرانای چنادان قابال توجاه

.

نیست .علت ای پدیده را میتوان با توجاه باه تصااویر باه دسات

از نتایج به دست آمده میتوان چنی دریافت کاه الیاهی ناپایادار

آمده از سطس سیمها ق ل و بعاد از گسای ته شادن در آا تفسایر

تشکیل شاده بار روی ساطس سایم موجاب شاده اسات کاه شاار

کرد (شکل  .)5تصاویر شکل  .5اهف نشان میدهند که در همهی

حرارت بحرانی کمتر تحت تأثیر قرار گیرد .ایا پدیاده ،ارت اا

غلظتها ،الیهای از نانوارات در اثر حرارت بر روی سیم تشکیل

نحوهی نشست نانوارات بر روی سطس سیم و میدار شار حارارت

شده است .اما پس از ای که سیم در داخل آا خااه

بحرانی را به خوبی نشان میدهد.

گسای ته

مااایشاااود ،ناااانوارات تشاااکیل شاااده از روی سااایم شساااته
میشوند (شکل  .5ا) .به ع ارت دیگر میتوان گفت که در ای

 7.2الیه نشانی نانوذرات  SiO2بر روی سطح سیم با حرارت دادن

روش ،الیهی ناپایداری از نانوارات در اثر برهمکنش نانوارات و

نانو سیال و برقراری جریان

سطس سیم بر روی آن تشکیل میشود .به همی دهیل پس از قارار

در ای روش ابتدا نانو سیالهای  SiO5با غلظتهای 0/06 ،0/006

 ،شااار حرارتاای حااداکثر تااا %1/6

و  0/04درصد وزنی تهیه شدند .در داخل هار یاک از محلاولهاا

افازایاش ماییااباد کاه ایا افازایش چنادان قاابال توجاه نیست.

سیم نیکل -کرم قرار گرفت و بارای مادت  60 minباا برقاراری

دادن ساایمهااا در آا خاااه

جریان و وهتاژ تا نیطهی نزدیک شار حرارت بحرانی ،الیه نشاانی
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انجام شد .س س سیمهای الیه نشانی شاده ،در آا دیاونیزه قارار

ترشوندگی سطس نس ت داده شده است که باا افازایش ضا امت

داده شد و بعد از به جوش آمدن محلول ،در اثار برقاراری وهتااژ،

باایشتاار ماایشااود ،وهاای پااس از نیطااهی بهینااه ،در اثاار افاازایش

سیم گسی ته شد و جریان و وهتاژ مربو به آن ث ت شد (جادول

ض امت ،دیگر تغییر چنادانی نمایکناد .از ایا رو تار شاوندگی

 .)5تصاااویر میکروسااکوپی سااطس ،پااس از الیااه نشااانی و بعااد از

سطس ،عامل محدودکنندهی افزایش شار باه شامار مایآیاد ]،65

گسی ته شدن در آا در شکل  4نمایش داده شدهاند.

 .[64همچنی میتوان احتماال داد کاه در غلظاتهاای بایشتار،

با توجه به نتاایج باه دسات آماده از جادول  ،5شاار حارارت

نانوارات وارد ساختار مویینهی الیههای زیری موجاود در ساطس

بحرانی مربو به سایم الیاه نشاانی شاده در ناانو سایال  SiO5باا

ماایشااود و توپااوگرافی سااطس ،و در نتیجااه درصااد افاازایش شااار

غلظت  %0/006کمتاری میادار ( ،)%6/6و شاار حارارت بحرانای

حرارت بحرانی را تحت تأثیر قرار میدهد.

ساایم الیااه نشااانی شااده در نااانو ساایال  SiO5بااا غلظاات ،%0/06

جدول  .2شار حرارت بحرانی سیم نیکال -کارم الیاه نشاانی شاده باه روش

بیشتری میدار ( )%51/5است .سیمی که در غلظات  %0/04الیاه

حرارتی و برقراری جریان در سیال آا

نشانی شاده اسات ،تاأثیر قابال تاوجهی ( )%6/8را بار میادار شاار
حرارت بحرانی نشان نمیدهد .علت ای پدیدههاا را مایتاوان باا
توجه به تصاویر به دست آمده از سطس سایم ،بعاد از الیاه نشاانی
سطس و پس از گسی ته شدن در آا خاه

تفسیر نماود (شاکل

درصد افزایش

سیال

سیم

آا

سیم نیکل -کرم الیه نشانی شده در نانو سیال  %0/006از SiO5

CHF
6/6

آا

سیم نیکل -کرم الیه نشانی شده در نانو سیال  %0/06از SiO5

51/5

آا

سیم نیکل -کرم الیه نشانی شده در نانو سیال  %0/04از SiO5

6/8

 .)4تصاویر شکل  .4اهف نشان میدهند که در همه غلظتهاا ،در

() c

اثر حرارت ،الیهای از نانوارات بر روی سیم تشکیل شاده اسات.

()b

() a

امااا از تصاااویر شااکل ( .4اهااف )a-و ( .4ا )a-کااه مربااو بااه
سیمهای الیه نشانی شاده ،ق ال و پاس از گسای ته شادن در آا
خاه

است ،میتوان چنی دریافت که در غلظت کم نانو سایال،

الیااهی بساایار نااازکی از نااانوارات باار روی سااطس ساایم تشااکیل
می شود که تأثیر قابل توجهی بر روی میدار شار حرارت بحرانای

شکل  .1الـف .تصااویر سایم پاس از الیاه نشاانی باه روش حارارت دادن و

ندارد .در تصاویر شکل  .4اهف b-و  .4ا b-نیز مشاهده میشود

برقراری جریاان در محلاول  SiO5باا غلظاتهاای ()c( %0/06 )b( %0/006 )a

با افزایش غلظت نانو سیال ،ض امت الیهی تشکیل شده بار روی

.%0/04

سطس سایم تاا  %0/06افازایش ماییاباد .از آنجاا کاه باا افازایش

()c

()b

()a

ض امت الیهی نانوارات ،ساختار سطس از جمله زبری و ت ل ل
افزایش مییابد ،در نتیجه شار حرارت بحرانی نیز افزایش مییاباد
] .[69اه ته با توجه به ای که نتایج نشان مایدهاد درصاد افازایش
شار حرارت بحرانی سایم الیاه نشاانی شاده در غلظات  %0/04در
آا خاه

چندان قابل توجه نیست ،مایتاوان دریافات کاه ایا

افزایش ،احتماالً تا غلظات معینای کاه در آن تغییارات سااختاری

شکل  .1د .تصاویر سیم الیه نشانی شده باه روش حارارت دادن و برقاراری

سطس ،سازوکار جوشش را تحات تاأثیر قارار مایدهاد ،مشااهده

جریان در محلول  SiO5با غلظتهای ( %0/04 )c( %0/06 )b( %0/006 )aپاس

خواهد شد  .باه ع اارت دیگار درصاد افازایش شاار حرارتای ،باا

از گسی ته شدن در آا خاه

افزایش ض امت الیهی نشسته بر روی سطس بیشتار مایشاود تاا
آنکه به یک میدار بهینه برسد و بیشتر از آن ،افزایش ض امت،
تأثیری در افزایش شاار ن واهاد داشات .ایا پدیاده باه افازایش
40
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 4.2مقایسهی تصاویر جوشش در سیال د و در نانو سیال SiO2

رژیمهای جوشش آا خاه

و نانو سیال  SiO5با غلظت %0/06

در شکل  1میایسه شدهاند .در شار حرارتی کم (شکل  .1اهفa -

و شکل  .1ا )a-هر دو سایال در رژیام جوشاش هساتهای قارار
دارند .با توجه به تصااویر در شاار حرارتای بااال در آا خااه

()c

،

()b

شکل  .3الف .تصاویر جوشش در سیال آا خاه

فیلمی از ب ار بر روی سیم تشکیل مایشاود ( .1اهاف )c-کاه در

()a
با گذشت زمان.

نهایت جوشش فیلمی موجب قرمز شدن سیم و گسی ته شدن آن
میشود .اما در هماان زماان ناانو سایال  SiO5در رژیام جوشاش
هستهای قرار دارد .به ع ارت دیگار ،باا الیاه نشاانی ناانوارات بار
روی سطس و افزایش تر شوندگی ،ح ااها به هم پیوسته ،و با باه
تعوی اناداخت جوشاش فیلمای ،موجاب افازایش شاار حارارت

() c

بحرانی میشوند ].[61

()b

() a

شکل  .3د .تصاویر جوشش در نانو سیال  SiO5با غلظت  %0/06با گذشت زمان.
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