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بررسي تجربي ضريب انتقال حرارت جابهجايي اجباری نانوسیال آلومینیم اکسید در يک لولهی
)عمودی با شار حرارتي غیريکنواخت (سینوسي
2
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 آب در یک لولهی حلقوی عمودی با شار حرارتی/Al2O1 مطالعهی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت جابهجایی نانوسیال

:چکیده

 هدف اولیهی این پژوهش بررسی دمای سطح. نانومتر انجام شد22 غیریکنواخت (سینوسی) در ناحیهی در حال توسعهی جریان با قطر متوسط
 مشخص شد دما در نقطهای باالتر از وسط میله برای دماهای ورودی مختلف بیشینه میشود و دمای سطح میله.لولهی داخلی (منبع گرمایی) بود
 سپس ضریب انتقال حرارت جابهجایی.برای نانوسیال کمتر از سیال پایه بود هر چند که نانوسیال بر مکان نقطهی بیشینهی سطح اثر خاصی نداشت
 بیشترین میزان افزایش انتقال. هر دو افزایش مییابند،و عدد ناسلت نانوسیال بررسی و مشخص شد که با افزایش غلظت حجمی و عدد رینولدز
 اثر دمای ورودی بر انتقال حرارت نانوسیال بررسی و افزایش ضریب. اتفاق افتاد2322  و عدد رینولدز حدود3/5% ) برای غلظت33%( حرارت
 اثر محسوسی بر ضریب، از بررسی اثر فشار بر انتقال حرارت نانوسیال مشخص شد که فشار.انتقال حرارت با افزایش دمای ورودی مشاهده شد
 افت فشار نسبی نانوسیال افزایش، بررسی افت فشار نسبی نانوسیال نشان داد که با افزایش غلظت حجمی.انتقال حرارت جابهجایی نانوسیال ندارد
. بیشتر بود و با افزایش عدد رینولدز کاهش یافت، در سرعتهای پایین، همچنین افت فشار نسبی نانوسیال به علت رسوب بیشتر.مییابد

 افت فشار، ضريب انتقال حرارت جابهجايي، شار حرارتي سینوسي، نانوسیال آلومینیم اکسید:کلیدواژهها

Experimental Investigation of Al2O3 Nanofluid Force Convection Heat Transfer
Coefficient in Vertical Tube with Cosine Heat Flux
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Abstract: An experimental study for the convection heat transfer coefficient in a region of nanofluid
containing Al2O3 oxide nanoparticles of 20 nanometer diameter in water as a base fluid through circular
annular tube in the cosine thermal flux boundary condition was carried out. The primary purpose of this
investigation was accomplished on the surface temperature of the heat source (inner pipe) determined at
the maximum upper than the middle of pipe for the whole entry temperatures and surface temperature for
nanofluid which was less than that of the base fluid. However, the nanofluid did not have any effect on
the location point on the maximum temperature surface. Then, the convection heat transfer coefficient
and Nusselt number were scrutinized showing that both of them increase by increasing of the volume
fraction and Reynolds number. The maximum value of the heat transfer coefficient of nanofluid belongs
to the volume fraction of 1.5% and the Reynolds number near 2100 which is 19%, compared to that of
the base-fluid. The effect of entrance temperature and pressure of nanofluid on the heat transfer
coefficient was also studied. The experimental data have shown that by increasing the entrance
temperature, the heat transfer coefficient improves but the pressure has a negligible effect on heat
transfer. The results demonstrated that the relative pressure drop of nanofluid increased remarkably by
increasing the volume fraction. Furtheremore, we observed that by decreasing the Reynolds number the
pressure drop increased because of more sediment of nanoparticle at lower velocities.
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 .1مقدمه
افزایش انتقال حرارت همواره یکی از مسایل مهم و مورد بحث

حرارت از  3/24تا  3/68افثزایش مثییابثد .مطالعثهی آزمایشثگاهی
در

هریس و همکاران ] [6بر روی ضریب انتقال حرارت نانوسیالهثای

صنعت بوده اسثت .ایثن افثزایش در بسثیاری از پدیثده هثای انتقثال

مختلف نشان داد که نانوسیال حاوی ررات فلزی مس در مقایسه بثا

حرارت مثل تراشههای الکترونیکی ،سامانههثای لیثزری ،نیروگثاههثای

ررات  Al2O1و  CuOبثثیشتثثرین میثثزان انتقثثال حثثرارت را دارد.

هستهای ،فضاپیماها ،دستگاههثای تهویثهی مطبثو ،،ریختثهگثری و

مطالعثثهی آزمایشثثگاهی فتوکیثثان و نصثثر اصثثفهانی ] [8بثثر روی

سایر تجهیزهای صنعتی کثاربرد دارد .در نیروگثاههثای هسثتهای بثا

نانوسثثیال رقیثثو حثثاوی  CuOدر یثثک جریثثان م،شثثوش ،افثثزایش

حثاکم بثر

ضریب انتقال حرارت بثه میثزان  25%را نشثان داد .هثمچنثین آنهثا

میلههای سوخت ،شار حرارتی تولیدی تابع شار نوترون و از ایثنرو

نشان دادند کثه بثیشتثرین افثت فشثار در سثیال نثانو  22%از سثیال

تابعی نایکنواخت و سینوسی است .جریان سیال نقش بسثیار مهمثی

خالص بیشتر اسثت و افثت فشثار بثا غلظثت حجمثی ررات جامثد

در زمینهی تبادل گرما در سثرمایش یثا گرمثایش ایفثا مثیکنثد .در

افزایش مییابد.

توجه به نحوهی تولید حثرارت و شثرایط مثرزی خثا

دهههای اخیر با پیشثرفت فثنآوری ،روشهثای جدیثد و مثؤثرتری

این مقاله اثر نانوسیال آلومینیم اکسید بر ضریب انتقال حثرارت

مورد مطالعه قرار گرفتهاند .یکی از ایثن روشهثا ،اسثتفاده از ررات

جابثثهجثثایی اجبثثاری در یثثک لولثثهی عمثثودی بثثا شثثار حرارتثثی

حرارتثی بسثیار

جریان انتقال حثرارت بثه واسثطهی

فلزی یا اکسیدهای آنها اسثت کثه دارای خثوا

نایکنواخت ،و ت،ییرات خوا

خوبی هستند .می توان با اضافه نمودن این ررات جامد بثه سثیالهثا،
خوا

وجود نانوسیال را گزارش میکند.

انتقثال حرارتثی آنهثا را بهبثود بخشثید .پثژوهشهثا نشثان

میدهد که مخلوط غوطهور شدهی یک فلز یا اکسثید آن ،ضثریب

 .2معادلههای حاکم بر نانوسیال
چگالی نانوسیال میتواند چنین به دست آید ][3

انتقال حرارت بیشتری نسبت به سیال پایثه دارد  .]3ماسثودا نشثان
داد که ضریب انتقال حرارت نانوسیال با  4/1درصثد حجمثی ررات
 Al2O1به قطثر  31نثانومتر تثا  12%افثزایش مثییابثد ] .[2مرشثد و

nf  (1  )l   p

()3

همکثاران ] [1قابلیثت انتقثال حثثرارت نانوسثیال آب یونیثده شثثده-
براساس مدل تعادل گرمایی ،گرمای ویژهی نانوسثیالهثا چنثین

تیتانیم اکسید با ررات کروی به قطر  35نثانومتر و ررات لولثهای بثه

به دست میآید ][32

قطر  32و ارتفا 42 ،نانومتر را اندازهگیری کردند .نتایج آزمایشثگاهی

نشان داد که قابلیت انتقال حرارت سثیال پایثه بثا افثزودن نثانوررات
افزایش مثییابثد و بثرای غلظثت حجمثی  5درصثد ،قابلیثت انتقثال

()2

(Cp) nf  (1  )(Cp)l  (Cp) p

حرارت نانوسیال حاوی ررات لولهای و کروی ،افزایشی ،به ترتیب،
برابر با  11و  12%نسبت به سیال پایه دارد .مطالعهی یثو و همکثاران

یکثثی از معثثروفتثثرین رابطثثههثثای ارایثثه شثثده بثثرای تعیثثین

] [4بر روی انتقال حثرارت اتثیلن گلیکثول حثاوی نثانوررات مثس

گرانروی سوسپانسیونهای حاوی ررات میلیمتری و میکرومتثری،

نشان داد که در غلظت حجمی  5درصثد 47% ،بهبثودی در ضثریب

رابطهی انیشتین ( )3324است که چنین نوشته میشود ][33 ،32 ،3

انتقثثال حثثرارت نانوسثثیال نسثثبت بثثه سثثیال پایثثه حاصثثل مثثیشثثود.
پژوهشهای چو و همکاران ] [5نشان داد که ضریب انتقال حرارت

()1

نانوسیال با دما افثزایش مثییابثد .یکثی از عامثلهثای مهثم افثزایش

)  l (1  2/ 5
برای ضریب انتقال حرارت نانوسیال با در نظثر گثرفتن حرکثت

ضریب انتقثال حثرارت نانوسثیال حرکثتهثای کثاتورهای نثانوررات

براونی و قطر متوسط نانوررات ،رابطه زیر استفاده میشود ][32

است .در زمینهی انتقال حرارت به روش جابهجایی در نانوسیالهثا،
آزمایشهای متعددی توسثط افثراد مختلثف طراحثی و اجثرا شثده
است .مطالعههثای ژان و لثی ] [7نشثان داد کثه بثا افثزایش غلظثت

()4

نثثانوررات مثثس محلثثول آب Cu/از  2/5تثثا  ،6/5%ضثثریب انتقثثال

83

k
k eff
d
 1  64 / 7  0/ 746 ( f )0/ 369 ( p )0/ 746 Pr0/ 9955 Re1/2321
kf
dp
kf

بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت جابهجایی اجباری . . .

که در آن ،پارامترهای بدون بعد ( Reرینولدز) و ( Prپرانتل) چنین

که در آن NTC ،تعداد ترموکوپلها و  ∆xkفواصل بین ترموکوپلها

تعریف میشوند

است.
f
f  f
KT
Re  f 2 b
3 L bf
Pr 

() 5
()7
)

() 6

B

 .3دستگاه آزمايش
 1.3کلیات

برای اندازهگیری ضریب انتقال حرارت نانوسیال ،یک زنجیرهی
واکنشی تحت فشار ( 25بار) طراحی و ساخته شد .این زنجیره شامل

(

  A  10 TC

تجهیزهای مکانیکی (پمپ ،مبدل حرارتی ،گرمکنها ،لولهکشی و

j
) ( A  2/ 414 105 (P . s), C  140K, B  247 K, K b  1/ 3807 1023
k

برج خنککن) و تجهیزهای برقی و الکتریکی بود .فشار زنجیره،

توسط یک تنظیمگر فشار و با تزریو گاز نیتروژن تأمین و تنظیم شد.
 1.2محاسبهی شار متوسط

بر روی دستگاه 38 ،عدد ترموکوپل نو k ،نصب شد که دو تا از

با توجه به توان حرارتی کل انتقال یافتهی برابر  3222وات از

آنها در ورودی و خروجی جریان و بقیه بر روی سطح (در 8

گرمکن به سیال ،شار متوسط چنین محاسبه میشود

مکان ،در هر مکان دو ترموکوپل در دو طرف راست و چپ سطح

1000
 9648
(0/033) *1

() 8

برای افزایش دقت دمای سطح) در ،2/7l ،2/5l ،2/4l ،2/2l ،2/3l
q 'h' 

 2/8l ،2/6lو  2/3lنصب شد .همچنین  5فشارسنج در قسمتهای
مختلف دستگاه برای اندازهگیری فشار تعبیه شد .در شکل  3مدار

کامل زنجیرهی واکنشی و همچنین کانال آزمایش به همراه

 2.2شار سینوسي

x
) xl
l

()3

ترموکوپلهای نصب شده در طول آن نشان داده شده است.
(q 'h'  4824 sin
 2.3سازوکار تولید شار سینوسي

سازوکار تولید شار سینوسی مهمترین بخش دستگاه آزمایش است.

با محاسبهی شار میانگین در فاصلهی بین دو ترموکوپل ،دمای

میلهی قرار گرفته در داخل محفظهی آزمایش از سه قسمت اصلی

تودهی سیال در مکان نصب هر ترموکوپل چنین به دست میآید

تشکیل شده است .قسمت اول ،لولهی داخلی میله است که از جنس
() 32

) Qx  m.Cp (Tbx  Ti

سرامیک بوده و دارای قطر و طول ،به ترتیب 25 ،و  3222میلیمتر
است .بر روی این لوله شیارهایی برای قرار دادن سیم المنت با طول

که در آن Qx ،گرمای منتقل شده به سیال از ابتدای لوله تا محل

گامهای مختلف برای تولید شار سینوسی تراشیده شده است .المنتی

ترموکوپل (نقطهی  )xو  Tbxدمای تودهی سیال نظیر نقطهی x

که در این شیارها قرار میگیرد قسمت دوم میله را تشکیل میدهد

است.

که با عبور جریان الکتریسیته از آن شار حرارتی تولید میشود.

حرارت موضعی متوسط در هر بازه از رابطهی ( )32به دست

المنت از جنس  CrAl 125است .طول المنت 4122 ،میلیمتر و

میآید و در نهایت ،ضریب انتقال حرارت متوسط چنین محاسبه

قطر آن  2/7میلیمتر است .فاصلهی مابین سیم المنت (سطح

میشود

خارجی لولهی داخلی) و سطح داخلی میله از پودر منیزم سولفات
مخلوط شده با یک مایع مخصو  ،که از نظر الکتریکی نارسانا

() 33

'' q
Ts  Tb

h

()32

1
1 NTc
hdx

 h k x k
L
L k 1

h

است ،پر شده است .نقشهی لولهی داخلی در شکل  2آورده شده
است.
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محفظهی تحت فشار

محفظهی آزمایش
جریانسنج
پمپ دورانی

برج خنککننده

مبدل حرارتی
شکل  .1تصویر کانال آزمایش (راست) ،مدار کامل و دیگر تجهیزهای زنجیرهی واکنشی تحت فشار (چپ).

صفحهی مرکزی

شکل شیارها
براساس جدول

صفحهی C

شکل  .2نقشهی لولهی داخلی میله و سیم قرار گرفته در آن.

 .1انجام آزمايش و نتايج

در این مطالعه ،جریان در بین دو لولهی هم محور بررسی شد؛

برای تولید نانوسیال ،ررات  Al2O1به قطر  22نانومتر ،ساخت یک

در لولهی داخلی به قطر  ،Diبرای تولید شار مت،یر (شار سینوسی)

شرکت آمریکایی( ،)3به آب مقطر به عنوان سیال پایه اضافه شد.

یک المنت حرارتی قرار داشت .از لولهی خارجی به قطر Do

تولید نانوسیال ،بدون استفاده از فعالکنندهی سطحی و تنها با

نانوسیال از پایین به باال عبور داده میشد .با مجموعهای که ساخته

استفاده از دستگاه همزن فراآوایی مدل پارسونیک  123انجام شد

شد ،اثر نانوررات  Al2O1بر ضریب انتقال حرارت چنین مطالعه شد

زیرا فعالکننده ممکن بود انتقال حرارت را تحت تأثیر قرار دهد .از

ابتدا ضریب انتقال حرارت اجباری برای آب خالص محاسبه

-

آنجا که کار فراتر از مقیاس آزمایشگاهی و در یک مقیاس تقریباً

شد.

نیمه صنعتی انجام میشد و به دلیل بزرگ بودن حجم آب ،که

-

سپس با تزریو نانوسیال به مجموعه ،ضریب انتقال حرارت

تقریباً نزدیک به  12لیتر بود ،برای بررسی اثر غلظت و سرعت

برای غلظتهای حجمی مختلف نانوسیال  /Al2O1آب

جریان ،نانوسیال با غلظتهای حجمی  2/3 ،2/5 ،2/25و  3/5%تهیه

محاسبه و با آب خالص مقایسه شد.

شد.
33

بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت جابهجایی اجباری . . .

-

در ادامه ،نانوسیال با نرخ جریانهای مختلف آزمایش و

52

ضریب انتقال حرارت در نقاط مختلف و افت فشار در مسیر

46

جریان ،اندازهگیری و با سیال پایه مقایسه شد.
 1.1بررسي دمای سطح لوله برای نانوسیال و سیال پايه

برای انجام آزمایشهای نانوسیال و مقایسهی آن با سیال پایه ،ابتدا

16

آزمایشها با آب مقطر خالص انجام شد .در شکل  1ت،ییرات دمای

12

سطح میله ،برحسب ارتفا ،میله برای دماهای ورودی مختلف رسم
شده است.

3

2/8

2/7

2/4

ο

2/2

دمای سطح

42

26

ارتفاع میله ()Y/L

از آنجا که شار به صورت سینوسی است ،انتظار میرود که

شکل  .3دمای سطح میله برحسب ارتفا ،میله در رینولدز  2263برای آب مقطر.

حداکثر دما در نقطهای باالتر از وسط میله رخ دهد؛ نتایج حاصل از
اندازهگیری در شکل  1مؤید این مطلب است .دمای بیشینه در
نقطهی با  Y/Lبرابر  2/6مشاهده شد .مشاهده میشود که قلهی
منحنی برای دماهای ورودی مختلف ،ت،ییر چندانی نداشته و مکان

دمای سطح

دمای بیشینهی سطح میله مستقل از دمای ورودی سیال است .در
شکل  4ت،ییرات دمای سطح میله با ارتفا ،میله برای نانوسیال و
سیال پایه رسم شده است.
ت،ییرات دمای سطح میله برای سیال و نانوسیال تقریباً یکسان،
ولی دمای سطح میله برای نانوسیال نسبت به سیال پایه کمتر است و
از آنجا که شار حرارتی لوله ثابت است این کاهش ناشی از انتقال
3

حرارت بهتر نانوسیال نسبت به سیال پایه است .همچنین با افزایش

2/8

2/7

2/4

ارتفاع میله ()Y/L

غلظت نانوررات ،کاهش دمای سطح لوله بیشتر میشود که ناشی

2/2

شکل  .1ت،ییرات دمای سطح میله با ارتفا ،میله برای نانوسیال با غلظتهای متفاوت.

از افزایش انتقال حرارت در غلظتهای باالتر است .بر پایهی نتایج،
بیشینه دمای سطح مستقل از نانوررات است.

322
852

ضریب انتقال حرارت ( (W/m2 Kجریان آرام نانوسیال برحسب

822

رینولدز در غلظتهای مختلف در شکل  5نشان داده شده است.

652

این ضریب با افزایش عدد رینولدز و غلظت نانورره افزایش مییابد
البته شیب ت،ییرات در غلظت و سرعتهای باال بیشتر است .با

622

افزایش عدد رینولدز از حدود  422به  2222ضریبهای انتقال

752

حرارت سیال پایه و نانوسیال دچار ت،ییرات چشمگیری
میشود .با توجه به اینکه ضریب انتقال حرارت با عدد رینولدز و

1222

پرانتل نسبت مستقیم دارد ،افزایش ضریب انتقال حرارت با افزایش

3222

2222

722
2

عدد رينولدز

شکل  .7رابطه بین ضریب انتقال حرارت نانوسیال و عدد رینولدز در

عدد رینولدز غیرمنتظره نیست.

غلظتهای مختلف.

32

ضريب انتقال حرارت ((W/m2 K

 2.1بررسي ضريب انتقال حرارت جابهجايي نانوسیال

مجلهی علوم و فنون هستهای3131 ،76 ،

 3.1عدد ناسلت نانوسیال

عدد ناسلت نانوسیال برحسب غلظت در عدد رینولدزهای مختلف
عدد ناسلت

در شکل  7نشان داده شده است .از این شکل مشاهده
میشود که به طور کلی ،عدد ناسلت با افزایش غلظت نانوررات و
عدد رینولدز افزایش مییابد ولی با شیبی متفاوت .حتی در برخی
از شرایط (نظیر رینولدز  )485کاهش عدد ناسلت با وجود افزایش
ناچیز انتقال حرارت مشاهده میشود که ناشی از افزایش بیشتر
ضریب انتقال حرارت با افزایش غلظت حجمی در مقایسه با افزایش
انتقال حرارت است .بنابراین با افزایش غلظت و سرعت ،عدد

3/5

ناسلت نیز افزایش مییابد.

غلظت حجمي

2/5

شکل  .1رابطه بین عدد ناسلت و غلظت حجمی نانوسیال در عدد رینولدزهای
 1.1بررسي ضريب انتقال حرارت نسبي نانوسیال

مختلف.

شکل  6ت،ییرات ضریب انتقال حرارت نسبی نانوسیال با عدد
عدد رینولدز ،ضریب انتقال حرارت نسبی افزایش مییابد؛ البته این

3/25

افزایش در غلظتهای مختلف متفاوت است .به عنوان مثال برای

3/2

غلظت  ،2/25%با افزایش عدد رینولدز از  487به  2262تنها  1درصد
بهبودی مشاهده میشود در حالی که در غلظت  5 ،2/5%درصد

3/35

بهبودی و در غلظت  3%حجمی ،شاهد  32درصد بهبودی هستیم.

3/3

 7.1اثر دما بر ضريب انتقال حرارت نانوسیال

3/25

ضریب انتقال حرارت نسبی نانوسیال در گسثترهی دمثایی  31تثا 13

3

درجه ،در دو عدد رینولدز  731و  3631و غلظتهای مختلف مورد

عدد رينولدز

بررسی قرار گرفت .نتایج در شکل  8نشان داده شده است .افثزایش

شکل  .5رابطه بین ضریب انتقال حرارت نسبی نانوسیال و عدد رینولدز در

غلظت در تمام دماهای ورودی ،افزایش انتقال حرارت را بثه دنبثال

غلظتهای مختلف.

داشت ،ولی این افزایش ،تحت تأثیر غلظت و سثرعت جریثان قثرار
رینولدز  731و غلظت  2/25%افزایش  3/5درصدی انتقثال حثرارت

3/38
3/37

را به دنبال داشت در حالی که برای همین گسترهی دمایی در همین

3/34

عدد رینولدز ،ولی در غلظت  3/5درصد  6درصد افثزایش مشثاهده

3/32

شد ،در حالی که درصد افثزایش انتقثال حثرارت در عثدد رینولثدز

3/3
3/28

 ،3612در گسترهی دمایی  31تا  13درجه و در غلظثت 2/5 ،2/25%

3/27

و در غلظت  3/5درصد  3بود .دالیل متعددی بثرای افثزایش انتقثال

3/24

حرارت نانوسیال با افزایش دما وجود دارد .افثزایش ضثریب انتقثال

3/22

حرارت نانوسیال با افثزایش دمثا ] [35 ،34 ،31یکثی از مهثمتثرین

3

آنها است .به عنوان مثال ،افزایش دما از  22تا  15درجثه در غلظت

دمای اولیه (درجهی سانتيگراد)

افثزای ثثش  1درصثثد در ض ثثریب انتقثثال

شکل  .5ت،ییرات ضریب انتقال حرارت نسبی نانوسیال با دمای ورودی ،در دو

حرارت نانوسیال میشود در حالی که در همین محثدودهی دمثایثی

عدد رینولدز  3631و  731و غلظتهای مختلف.

31

ضريب انتقال حرارت نسبي نانوسیال

دارد .به عنوان مثال ت،ییر دمای ورودی از  37درجه تا  12درجثه در

3/2

حجمثثثی  ،2/25%بثاع ثث

ضريب انتقال حرارت نسبي نانوسیال

رینولدز را در غلظتهای حجمی مختلف نشان میدهد .با افزایش

3/1

بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت جابهجایی اجباری . . .

ضريب انتقال حرارت ((W/m2K

و در غلظت  7/5 ،3/5%درصد افزایش در ضریب انتقال حرارت
مشاهده میشود ،به همین علت افزایش انتقال حرارت در محدودهی
دمایی رکر شده در شکل  4در غلظت  3/5%بیشتر از غلظت 2/25%
است .از جملهی دیگر دالیل افزایش انتقال حرارت با افزایش دمای
ورودی ،افزایش بیشتر اغتشاش در درون نانوسیال با افزایش دما
است به گونهای که با افزایش دمای ورودی ،حرکتهای کاتورهای
(حرکت براونی) نانوررات در داخل سیال افزایش یافته و اغتشاش
بیشتری در درون سیستم ایجاد میشود که این عامل انتقال
حرارت را بهبود میبخشد.
 1.1اثر فشار بر ضريب انتقال حرارت نانوسیال

فشار

اثر فشار بر ضریب انتقال حرارت نانوسیال در غلظت حجمی  3%و
در رینولدزهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت .نتایج در شکل 3
داده شده است .آزمایشها در چهار فشار  8 ،5 ،2و  32بار انجام
شدند .همانطور که از شکل  3پیدا است با افزایش فشار تا  8بار اثر
محسوسی بر ضریب انتقال حرارت نانوسیال مشاهده نشد ولی در
فشار  32بار کاهش جزیی در ضریب انتقال حرارت مشاهده شد.
بیشترین میزان کاهش در غلظت حجمی حدود  2%و در رینولذر
 487بود هر چند که با افزایش رینولدز میزان کاهش نیز به سمت

شکل  .1ت،ییرات ضریب انتقال حرارت نانوسیال با فشار در غلظت حجمی  3%و
در رینولدزهای مختلف.

3/25

3/35

صفر درصد میل کرد .به نظر میرسد با افزایش فشار سیستم،
ضریب انتقال حرارت کاهش مییابد چرا که احتمال انباشته شدن
نانوررات بیشتر میشود هر چند که در این پژوهش تا فشار 32
بار ،میزان انباشت نانوررات چندان چشمگیر نبود.

3/3
3/25

 5.1اثر غلظت بر کاهش فشار نانوسیال

3222 3522 2222 2522

522

2

عدد رينولدز

در شکل  32اثر غلظت بر کاهش نسبی فشار در رینولدزهای
مختلف نشان داده شده است .کاهش فشار نانوسیال با کاهش فشار
در کسر حجمی  °%بیبعد شده است .همانطورکه مشاهده میشود
با افزایش غلظت نانوررات ،کاهش فشار سیستم افزایش یافته است.

شکل  .11اثر غلظت بر کاهش فشار نانوسیال.

 5.1بررسي نتايج حاصل از روابط موجود برای توزيع دما

هرچند که شرایط کار حاضر دقیقاً مشابه رابطههای موجود در
مرجعها نیست ،برای ارزیابی ،ولی در این قسمت نتایج حاصل از
رابطههای موجود در مرجع ] [33ارایه میشود .برای توزیع دما بر
روی غالف میلهی سوختی که تحت شار حرارتی کسینوسی قرار
دارد ،این رابطه ارایه شده است

دلیل این امر ،افزایش گرانروی نانوسیال با افزایش غلظت آن است
] .[38 ،36 ،37هر چند که در یک غلظت مشخص با افزایش عدد
رینولدز ،کاهش فشار به دلیل اغتشاش بیشتر افزایش مییابد ولی
کاهش فشار نسبی با افزایش رینولدز کاهش مییابد .به دلیل باال
بودن احتمال رسوب نانوررات در مجاری عبوری سیال در
رینولدزهای کم ،کاهش فشار نسبی هم بیشتر است .البته شیب این
کاهش در غلظتهای باال که تعداد ررات بیشتر است قدری
بزرگتر از غلظتهای کم است که تأییدی دوباره بر احتمال
رسوب ررات در مجاری عبوری نانوسیال است.

 He
z
H
1
z 
t c ( Z)  t f 1  q 'c''A c 
(sin
 sin
)
cos 

He
2H e
hC
H e 
 Cp m

()31

34

کاهش نسبي فشار نانوسیال

3/2
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()34

11
37
31

 H
z
1
z 
t c ( Z)  t f 1  q 'c'' A c 
(sin
 1) 
cos 

H
hC
H 
 C p m

2/8

در نتیجه ،قلهی دما برای مسئلهی باال ،که با فرض ثابت بودن
ضریب انتقال حرارت حل شد ،باالتر از مرکز قرار دارد .با مقایسهی
نتایج شکل  33با شکل  1مالحظه میشود که نحوهی ت،ییرات دما و
محل دمای بیشینهی محاسبه شده از رابطههای مرجع ] [33مشابه
نتایج تجربی است .البته اختالف موجود میتواند به دلیل فرض
ثابت بودن ضریب انتقال حرارت باشد.

q 'c'' 

 .7نتیجهگیری
آزمایشها در  4غلظت حجمی  3 ،2/5 ،2/25و  3/5درصد در
رینولدزهای مختلف در جریان آرام انجام شدند .مشخص شد که
برای یک شار سینوسی ،دمای سطح نیز تقریباً سینوسی است و در
نقطهی نزدیک به  ،Y/L=2/6به بیشینه مقدار خود میرسد.
همچنین مشخص شد که نانوسیال اثری بر مکان دمای بیشینهی
سطح ندارد ولی دمای سطح را به علت بهبودی انتقال حرارت
کاهش میدهد .عالوه بر این ،مشاهده شد که ضریب انتقال
حرارت نانوسیال و عدد ناسلت با افزایش غلظت افزایش مییایند

با جایگذاری '' q 'cاز رابطهی ( )35در رابطهی ( ،)34رابطهی نهایی
دمای غالف چنین به دست میآید

watt 
]1[m
z
[t c (z)  t f 1  1570/ 8
] 
(1  sin ) 
m
H
]    4200[ 1 ]  0 042[ kg
/

s
kg  C

()37


z 
cos

watt
H
]725[  ] 0/104[ m

m2 C
1

در شکل  33برای دماهای ورودی مختلف و برای عدد رینولدز
 2263نمودار دمای غالف طبو رابطهی ( )37رسم شده است
همچنین میتوان با مشتوگیری از رابطهی باال موقعیت قلهی دما
(فاصله از مرکز میله) را به دست آورد
He
hCH e
tan 1


Cp m

() 36

هر چند که میزان افزایش عدد ناسلت به علت افزایش ضریب انتقال
حرارت نانوسیال دارای شیب کمتری است .از جمله دالیل افزایش
این پارامترها ،میتوان بهبودی ضریب انتقال حرارت سیال ،ایجاد
اغتشاش بیشتر در سیستم را عنوان کرد .اثر دمای ورودی نانوسیال
بر ضریب انتقال حرارت بررسی و مشاهده شد که افزایش دمای
ورودی نانوسیال ،باع بهبودی ضریب انتقال حرارت میشود دلیل
این امر را میتوان بهبودی ضریب انتقال حرارت نانوسیال با افزایش
دما و همچنین افزایش سرعت براونی نانورره دانست .مشاهده شد
که فشار ،اثر خاصی بر ضریب انتقال حرارت نانوسیال ندارد و تنها

zC 

در نتیجه برای مسئلهی باال داریم
()38

2/2

2

شکل  .11توزیع دمای سطح محاسبه شده با استفاده از رابطههای مرجع ].[33

حرارتی ،با انتگرالگیری از نمایهی توان ،مقدار قدرت چشمهی
حرارتی در مرکز میله به دست میآید
()35

2/7

2/4

ارتفاع میله ()Y/L

ضریب انتقال حرارت برای عدد رینولدزهای مختلف در شکل
 5نشان داده شده است .طول قسمت حرارتی محفظهی آزمایش
برابر  3متر است .همچنین با استفاده از عدد رینولدز ،نرخ جریان
جرمی به دست میآید .با توجه به اینکه توان حرارتی کل انتقال
یافته برابر  3222وات است و با توجه به کسینوسی بودن چشمهی

q tot  
1000[ watt]  

] 2  H  Ac 2  1[m]  8 / 55  104 [m2

دمای سطح

که در آن tc ،دمای غالف tf3 ،دمای ورودی سیال q 'c'' ،قدرت
چشمهی حرارتی در مرکز میله Ac ،سطح مقطع یک عنصر
سوخت He ،گام نمایهی چشمهی حرارتی Cp ،گرمای ویژهی
سیال m ،نرخ جریان جرمی H ،ارتفا ،میله h ،ضریب انتقال
حرارت بین غالف و سیال خنککننده و  Cمحیط میلهی سوخت
است .در رابطهی ( )31ضریب انتقال حرارت ثابت است و همچنین
 He=Hکه در این صورت معادلهی ( )31چنین ساده میشود

watt
]725[  ] 0/104[m]  1[m
2
]1[m
1
m
C
ZC 
tan
 0/0873
J
kg

] [  4200[  ] 0/042
s
kg C

در فشارهای باال ،اندکی کاهش در ضریب انتقال حرارت مشاهده
شد .کاهش فشار در سیستم به علت افزایش گرانروی نانوسیال و
35

بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت جابهجایی اجباری . . .

همچنین برخورد ررات به دیوارهی لوله نسبت به سیال پایه بیشتر

که میتوان آن را ناشی از خطاهای اندازهگیری و همچنین فرض

است.

ثابت بودن مقدار ضریب انتقال حرارت دانست .البته روند ت،ییرات

همچنین مالحظه شد که نتایج حاصل از رابطههای مرجع ][33

دما در هر دو حالت مشابه است.

با نتایج تجربی به دست آمده تطابو خوبی دارد .به عنوان مثال در

نتایج حاصل ،در بررسی رفتار نانوسیال در قلب رآکتورهای

عدد رینولدرز  2263توزیع دمای سطح در طول میله حدود 35
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ترموهیدرولیک رآکتور کاربرد خواهد داشت.
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