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 -1مقدمه
يکي از روشهاي بهبود کارايي حرارتي سياال،ت ،معلق نمودن
ذرا،ت جامد بسيار کوچک با ابعاد ميليمتر و يا ميکرومتر در آنهاا
است .هر چند در مطالعا،ت اوليه ،انتقاا حارار،ت چنايي سايالي
افزايش مييافت ،اما کاربرد آن در موارد عملي به دليا پاياداري
ضعيف و رسوب ذرا،ت ،فرسايش تجهيزا،ت و خطاو لولاه و افات
فشار بسيار باال امکاانپايير نباود  .]1کماي بايش از ياک دهاه
گيشته با توسعه سريع نانوفناوري ،ذرا،ت جاماد در ابعااد ناانومتر
(بيي  1تاا  111ناانومتر) جاايگزيي ذرا،ت باا ابعااد ميکرومتار در
سيا شدند .سيا بدسات آماده نانوسايا نامياده شاد .ضاري
رسانندگي حرارتي باالتر ،پايداري بهتر و افات فشاار کمتاري باا
اسااتفاده از ذرا،ت جامااد در ابعاااد نااانومتر ديااده شااد .مطالعااا،ت
متعددي در مورد انتقا حرار،ت و افت فشار نانوسيا انجام شاده
است .با ايي حا کمبود پژوهش و نتااي تجرباي در زميناههااي
مختلفي وجود دارد.
هي و همکاران  ]2به مطالعه انتقاا حارار،ت نانوسايا آب-
اکسيد تيتانيوم با قطر متوسط  21نانومتر و قطر کلوخههااي 59
نانومتر 1/149 ،و  1/21ميکرومتر پرداختهاند .قسمت آزمايش که
شام يک لوله عمودي باوده اسات باا گارمکي ناواري از جان
سيليکون تحت شار حرارتي ثابتي قرار داشته است .حداکثر عادد
رينولدز بررسي شاده حادود  0111و حاداکثر للتات نانوسايا
برابر  1/11درصد حجمي بوده است .آنها دريافتاهاناد کاه انتقاا
حرار،ت نانوسايا باا افازايش عادد رينولادز و ياا کسار حجماي
نانوسيا تا نزديک  %41افزايش مييابد .افت فشار نانوسيا برابار
با افت فشار آب گزارش شده است .همچنيي انادازه کلوخاههااي
نانوذرا،ت اثري بر نرخ انتقا حرار،ت نانوسيا نداشته است.
مرشد و همکاران  ]3به بررسي انتقا حرار،ت نانوسيا آب-
اکسيد تيتانيوم با قطر متوسط  19نانومتر در جريان اليهاي
داخ کانا با شار حرارتي ثابت پرداختهاند .حداکثر عدد رينولدز
برابر با  1011و کسر حجمي نانوسيا بيي  %1/2و  %1/1بوده
است .براي تهيه محلو يکنواخت از امواج مافوق صو،ت ،1همزن
مغناطيسي و ستي تري متي آمونيوم برمايد 2استفاده نمودهاند.
نتاي آنها نشان داده است که ضري انتقا حرار،ت جابجايي و
عدد ناسلت متوسط نانوسيا نسبت به آب افزايش يافته است.
دوسانسوک و ونگويسز  ]4به بررسي انتقا حرار،ت و افت
فشار نانوسيا آب -اکسيد تيتانيوم با قطر متوسط  21نانومتر و
کسر حجمي  %1/2تا  %2در يک مبد دو لولهاي با جريان
مخالف پرداختهاند .عدد رينولدز جريان مغشوش مقادير حدودي
 3111تا  11111بوده است .از امواج مافوق صو،ت به مد،ت 2
ساعت براي در هم شکستي کلوخههاي نانوذرا،ت و تهيهي محلو
يکنواخت استفاده نمودهاند .نتاي آنها نشان داده است که با

افزايش کسر حجمي نانوسيا تا  ،%1ضري انتقا حرار،ت و عدد
ناسلت متوسط افزايش مييابد .عدد ناسلت متوسط براي کسر
حجمي  %1/9نسبت به کسر حجمي  %1کاهش يافته اما
همچنان بزرگتر از عدد ناسلت متوسط آب است .اما عدد ناسلت
متوسط نانوسيا با کسر حجمي  %2از عدد ناسلت متوسط آب
نيز کمتر شده است.
زي و همکاران  ]9به بررسي ضري انتقا حرار،ت جابجايي
جريان آرام چهار نانوسيا شام ذرا،ت اکسيد آلومينيوم ،اکسيد
تيتانيوم ،اکسيد روي و اکسيد منيزيم در سيا پايه آب -اتيلي
گليکو پرداختهاند .قطر متوسط تمامي نانوذرا،ت بکار رفته 31
نانومتر و کسر حجمي همه نمونهها  1/11بوده است .قسمت
آزمايش شام يک لوله مسي با دماي ثابت روي سطح آن بوده
است .نتاي آنها نشان داده است که ضري انتقا حرار،ت
جابجايي نانوسيا حاوي نانوذرا،ت اکسيد منيزيم تا  %292در
عدد رينولدز  1111افزايش مييابد .ديگر نانوسياال،ت نيز ضري
انتقا حرار،ت جابجايي بيشتري نسبت به سيا پايه داشتهاند.
فتوکيان و نصراصفهاني  ]0به بررسي انتقا حرار،ت و افت
فشار نانوسيا آب -اکسيد آلومينيوم با قطر متوسط  21نانومتر و
کسر حجمي حداکثر  %1/2در يک لوله دما ثابت پرداختهاند و
دريافتهاند که افت فشار و نرخ انتقا حرار،ت نانوسيا بسيار
بيشتر از سيا پايه است .عدد رينولدز در همه آزمايشها
کوچکتر از  39111بوده است .آنها از يک مانومتر جيوهاي با
عدم قطعيت  ±1/19سانتيمتر جيوه براي اندازهگيري افت فشار
استفاده نمودهاند .دبي نانوسيا را نيز با ثبت زمان الزم براي پر
شدن حجم مشخصي از مخزن ،اندازهگيري نمودهاند.
فرج الهي و همکاران  ]0به بررسي انتقا حرار،ت دو
نانوسيا آب -اکسيد آلومينيوم با قطر متوسط  29نانومتر و آب-
اکسيد تيتانيوم با قطر متوسط  11نانومتر در يک مبد پوسته-
لوله و جريان مغشوش پرداختهاند .بيشتريي کسر حجمي
نانوسيا براي نانوذرا،ت اکسيد آلومينيوم %2 ،و براي نانوذرا،ت
اکسيد تيتانيوم برابر با  %1/09بوده است .عدد پکلت جريان نيز
بيي مقادير تقريبي  21111و  01111قرار داشته است .افزايش
 %24در ضري انتقا حرار،ت جابجايي ک نانوسيا آب -اکسيد
تيتانيوم با کسر حجمي  %1/3در عدد پکلت  44111گزارش
شده است .ايي افزايش در کسر حجمي  %1/09حدود  %13است.
سجادي و کاظمي  ]1به مطالعه انتقا حرار،ت نانوسيا
آب-اکسيد تيتانيوم با قطر متوسط  31نانومتر در يک لوله دما
ثابت و جريان مغشوش پرداختهاند .عدد رينولدز بيي مقادير
تقريبي  9111و  31111و کسر حجمي نانوسيا کمتر از %1/29
بوده اند .براي توليد محلو يکنواخت ،از امواج مافوق صو،ت به
مد،ت  31دقيقه استفاده نمودهاند .نتاي نشان داده است که

انتقا حرار،ت و افت فشار نانوسيا بيشتر از سيا پايه است.
ضري انتقا حرار،ت جابجايي نانوسيا با کسر حجمي  %1/2در
عدد رينولدز حدود  11111نزديک به  %21و در عدد رينولدز
حدود  31111کمي بيشتر از  %0افزايش يافته است.
نصيري و همکاران  ]5به بررسي انتقا حرار،ت جريان
مغشوش دو نانوسيا آب -اکسيد آلومينيوم با قطر متوسط 29
نانومتر و آب-اکسيد تيتانيوم با قطر متوسط  11نانومتر پرداخته-
اند .قسمت آزمايش کانا دما ثابت بوده که در آن نانوسيا با
کسر حجمي کمتر از  %1/9جريان داشته است .عدد پکلت جريان
بيي مقادير تقريبي  21111و  09111بوده است .براي آماده-
سازي نانوسيا  ،از همزن مکانيکي و امواج مافوق صو،ت استفاده
نمودهاند .نتاي آنها نشان داده است که انتقا حرار،ت هر دو
نانوسيا نزديک به يکديگر بوده و نسبت به انتقا حرار،ت آب
بيشتر است .به نتر آنها رسوب و ته نشيني در جريانهاي
مغشوش بسيار کم اهميت است زيرا تنشهاي بااليي بر نانوسيا
و نانوذرا،ت اعما ميشود که مانع کلوخه شدن نانوذرا،ت شده و از
رسوب آنها جلوگيري مينمايد.
جريانهاي مغشوش به دلي افزايش نرخ انتقا حرار،ت کاربرد
بيشتري نسبت به جريانهاي آرام در تجهيزا،ت مختلفي مانند
انواع مبد هاي حرارتي دارند .بسياري از بررسيهاي انجام شده
در مورد انتقا حرار،ت و افت فشار نانوسيا در جريانهايي با
اعداد رينولدز کمتر از  11111بوده و به ندر،ت مطالعاتي براي
اعداد رينولدز باالتر انجام شده است .براي مثا عدد رينولدز در
آزمايشهاي هي و همکاران  ]2حدود  ،0111دوسانسوک و
ونگويسز  ]4بيي  3111و  11111و سجادي و کاظمي  ]1بيي
 9111و  31111بوده است .در بسياري موارد نيز فقط به بررسي
انتقا حرار،ت نانوسيا پرداخته شده است و افت فشار نانوسيا
مبهم مانده است .همچنيي کسر حجمي نانوسيا در بيشتر
مطالعا،ت محدود به مقادير کوچک (نزديک به  )%1است .براي
مثا  ،حداکثر کسر حجمي نانوسيا در آزمايشهاي هي و
همکاران  ،]2مرشد و همکاران  ،]3دوسانسوک و ونگويسز ]4
و فرج الهي و همکاران  ]0به ترتي برابر با ٪2 ،٪1/1 ،٪1/11
و  ٪1/09بوده است.
در نتيجه ويژگيهاي انتقا حرار،ت و افت فشار نانوسيا در
عددهاي رينولدز بزرگتر از  11111و کسرهاي حجمي بزرگتر
از  % 1نامشخص هستند .بنابرايي در ايي تحقيق به صور،ت تجربي
به بررسي عدد ناسلت متوسط و افت فشار نانوسيا آب -اکسيد
تيتانيوم با قطر متوسط نانوذرا،ت برابر با  11نانومتر ،کسر حجمي
 %1/2تا  %2و عدد رينولدز تقريبي  1111تا  45111پرداخته
شده است و نتاي بدست آمده به همراه عدم قطعيت ارائه شده
است .قسمت آزمايش يک مبد دو لولهاي با جريان مخالف

است.
 -2شرح دستگاه آزمايش
اجزاي مختلف دستگاه آزمايش در شک ( )1نشان داده شده
است .دستگاه مورد استفاده از سه چرخه شام چرخه نانوسيا ،
چرخه آب داغ (براي گرم نمودن نانوسيا ) و چرخه آب سرد
(براي خنک نمودن نانوسيا ) تشکي شده است .جدا از ايي سه
چرخه ،قسمتي براي اندازهگيري افت فشار نانوسيا طراحي و
ساخته شد .هر قسمت از دستگاه در ادامه توضيح داده ميشود.
 -1-2چرخه نانوسيال
قسمت آزمايش که يک مبد جريان مخالف است از دو لوله
هم مرکز افقي تشکي شده است .لوله داخلي از جن م به
قطر داخلي  1/10ميليمتر و قطر خارجي  5/41ميليمتر و لوله
بيروني از جن فوالد ضد زنگ با قطر داخلي  20/12ميليمتر
هستند.

شكل ( :)1طرح کلي دستگاه آزمايش

نانوسيا از داخ لوله مسي عبور نموده و آب داغ در جهت
مخالف نانوسيا از فضاي بيي دو لوله ميگيرد .نانوسيا پ از
حرکت در مبد دو لولهاي گرم ميشود و پ از آنکه گرماي
خود را در يک مبد حرارتي ديگر به آب داد ،به مخزن ذخيره
نانوسيا باز ميگردد .طو قسمتي از لوله که در مجاور،ت آب
داغ ميتواند گرم شود برابر با  51/1سانتيمتر بوده در حاليکه
طو لوله از ورود تا خروج نانوسيا  121/1سانتيمتر است.
عايق پشم شيشه به ضخامت  11سانتيمتر براي کاهش اتالف
حرارتي آب داغ به دور لوله فوالدي پيچيده شده است .استفاده از
لولههاي پالستيکي در قسمتهاي ورودي و خروجي جريان باعث
کاهش انتقا حرار،ت محوري از ابتدا و انتهاي قسمت آزمايش

ميشود .دبي نانوسيا با اندازهگيري زمان الزم براي پر شدن
حجم مشخصي از يک مخزن اندازهگيري ميشود .دقت زمانسن
 1/11ثانيه است .بيشتر محققيي از ايي روش براي اندازهگيري
دبي نانوسيا استفاده نمودهاند  .]1 ]0فرج الهي و همکاران ]0
با هميي روش دبيسن نانوسيا را کاليبره و از آن براي بدست
آوردن دبي استفاده نمودند.
 -2-2چرخه آب داغ
ايي چرخه از يک مخزن دو قسمتي با حجم ک  20/11ليتر
تشکي شده است .دو گرمکي با توانهاي اسمي  1111و 2111
وا،ت در مخزن او نص شدهاند .با استفاده از ايي دو گرمکي
ميتوان توانهاي حرارتي کمتر از يک کيلو وا،ت تا نزديک  3کيلو
وا،ت را توليد نمود .امکان انتخاب بيي توانهاي حرارتي در کاهش
دفعا،ت روشي و خاموش شدن گرمکي(ها) و کاهش نوسانا،ت
دماي آب داغ خروجي از مخزن بسيار مؤثر است .از يک کنتر
کننده براي کنتر دماي آب داغ خروجي از مخزن دوم استفاده
شده است .تمام مسير لولهها براي کاهش اتالف حرارتي عايق
شدهاند .براي اندازهگيري دبي ،از يک رتامتر با بازه کارکرد  9تا
 39ليتر بر دقيقه استفاده شده است .رتامتر براي دماهاي مختلف
آب داغ و دبيهاي مختلف کاليبره شد تا از اندازهگيري هرچه
دقيق تر دبي آب داغ در دماهاي مختلف اطمينان حاص شود.
همچنيي از يک خط کنارگير براي کنتر بهتر دبي آب داغ
استفاده شده است.
 -3-2چرخه آب سرد
نانوسيا پ از آنکه در قسمت آزمايش گرم شد ،بايد خنک
شود تا بتواند در يک چرخه حرکت کند .براي کاهش حجم
نانوسيا و در نتيجه هزينه تهيه آن ،خنک کاري به صور،ت
مستقيم با هوا صور،ت نميگيرد .نانوسيا پ از آنکه در قسمت
آزمايش گرم شد وارد يک مبد حرارتي کوچک شده و با آب
خنک ميشود .آب گرم شده در يک مبد بسته ديگر با جريان
اجباري هوا خنک ميشود .دماي نانوسيا خروجي از ايي مبد
به وسيله دبي آب و يک کنتر کننده دما کنتر ميشود .دبي
آب به وسيله يک رتامتر و يک مسير کنارگير تنتيم ميشود.
حجم آب داخ ايي چرخه حدود  10/9ليتر است .رتامتر پ از
نص بر روي دستگاه کاليبره شده است.
 -0-2واحد سنجش دما
ايي قسمت شام نمايشگر ،کنتر کنندهها و حسگرها است.
بر روي لوله آزمايش  1عدد ترموکوپ از نوع  Kبا دقت 1/1
درجه سلسيوس طوري نص شدهاند تا دماي سطح داخلي لوله

اندازهگيري شود .فاصله ترموکوپ ها از يکديگر نزديک به 12
سانتيمتر بوده و اوليي ترموکوپ تا خروجي آب داغ 0/1
سانتيمتر فاصله دارد .دو عدد ترموکوپ مشابه براي اندازهگيري
دماي متوسط نانوسيا در ورودي و خروجي لوله نص شدهاند.
هچنيي از دو عدد ترموکوپ مشابه ديگر براي اندازهگيري دماي
آب داغ در ورودي و خروجي قسمت آزمايش استفاده شده است.
از دو عدد دماسن نوع  PT111با دقت  1/1درجه سلسيوس
براي کنتر دماي نانوسيا خروجي از سيستم خنک کننده
نانوسيا و ورودي به قسمت آزمايش و کنتر دماي مخزن آب
داغ استفاده شده است .از يک دماسن با دقت  1درجه سلسيوس
براي اندازهگيري دماي محيط استفاده شده است .تمامي
ترموکوپ ها و دماسن ها قب از نص بر روي دستگاه کاليبره
شدهاند.
 -5-2اندازهگيري افت فشار
افت فشار نانوسيا به کمک يک مانومتر  Uشک جيوهاي
که در زاويه  41/9درجه با افق نص شده است ،اندازهگيري مي-
شود .مانومتر قابليت اندازهگيري تغيير ارتفاع  1 /9ميليمتر در
شاخههاي مانومتر را دارد.
 -3آماده سازي نانوسيال
براي تهيه نانوسيا آب-اکسيد تيتانيوم ،مانند ديگر محققيي
 ]1 ]4 ]3از روش دو مرحلهاي استفاده شده است .نانوذرا،ت در
مرحله او ايي روش تهيه ميشوند و سپ در مرحله دوم به
سيا پايه اضافه شده تا نانوسيا ايجاد شود .براي تهيه نانوسيا
در ابتدا نانوذرا،ت درون آب مقطر ريخته شدند .از امواج فراصوتي
به مد،ت حدود  3ساعت براي پخش نانوذرا،ت در آب ،در هم
شکستي کلوخهها و تهيه نانوسيا يکنواخت همزمان با همزن
مغناطيسي استفاده شد .از ستي تري متي آمونيوم برمايد براي
جلوگيري از کلوخه شدن و ته نشيني نانوذرا،ت استفاده شد .براي
آنکه خواص نانوسيا با اضافه نمودن فعا کننده سحطي تغيير
ننمايد ،للتت کم آن انتخاب شده است  .]11اضافه نمودن
فعا کنندههاي سطحي معايبي نيز دارد که در دماهاي باالتر از
 01درجه سلسيوس آشکار ميشوند .در ايي حالت پيوند مفيد
بيي ملکو هاي پايدارکننده و ذرا،ت جامد گسسته شده و ته
نشيني آلاز ميشود  .]11اما در کليهي آزمايشهاي انجام شده
در پژوهش حاضر دماي نانوسيا خروجي از قسمت آزمايش از
مقدار  93درجه سلسيوس بيشتر نميشد .براي بررسي اندازه و
شک نانوذرا،ت از ميکروسکوپ الکتروني عبوري 3استفاده شد.
شک ( )2نشان ميدهد که اندازه نانوذرا،ت در حدود  11نانومتر
بوده و نانوذرا،ت به طور تقريبي کروي شک هستند .براي مطالعه

ساختار و مواد تشکي دهنده نانوذرا،ت از پراش اشعه ايک
استفاده و خلوص باالي نانوذرا،ت تأييد شد.
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 kBثابت بولتزمي و برابر با  1/31100×11-23 J/Kاست .از
آنجا که دماي نانوسيا در تمام آزمايشها تغيير مينمايد ،خواص
حرارتي اّب و اکسيد تيتانيوم بر حس دما متغير هستند .براي
محاسبه ي کليه خواص آب داغ و يا نانوسيا از ميانگيي دماهاي
ورود و خروج سيا مربوطه استفاده شد.
 -2-0خواص آب مقطر
شكل ( :)2عكس برداري  TEMاز نانوذرات

 -0روابط مورد نياز
در ايي قسمت به معرفي روابط بکار رفته براي محاسبه
خواص ترموفيزيکي نانوسيا  ،سيا پايه ،نانوذرا،ت و همچنيي
روابط بکار رفته براي محاسبه عدد ناسلت متوسط و افت فشار
پرداخته ميشود .در تحقيق حاضر همانند بسياري از تحقيقا،ت
ديگر  ]1 ]0 ]0 ]3از روابط موجود براي محاسبه خواص
ترموفيزيکي نانوسيا استفاده شد.
 -1-0خواص نانوسيال
از رابطه پاک و چو  ]12طبق رابطه ( )1براي محاسبه
چگالي نانوسيا استفاده شده است:
 nf   f (1   )   p

()1

براي محاسبه ظرفيت حرارتي ويژه نانوسيا از رابطه ژوان و
روتز  ]13به صور،ت رابطه ( )2استفاده شده است:
()2

 f c p , f (1   )   p c p , p
 nf

c p ,nf 

براي محاسبه لزجت ديناميکي و ضري هدايت حرارتي
نانوسيا از روابط ارائه شده به وسيله کورچيونه  ]14به ترتي
طبق روابط ( )3و ( )4استفاده شد.
1

()3

 0.3

 1.03






d
1  34.87 p
d
 f

 nf

f

قطر متوسط نانوذرا،ت ( )dpبرابر با  11نانومتر و قطر هم ارز
يک ملکو آب ( )dfبرابر با  1/319نانومتر است  .]14عدد
رينولدز استفاده شده در رابطه ( )4از رابطه ( )9محاسبه ميشود.
 Tfrدماي نقطه انجماد آب در مح انجام آزمايشها (نزديک به
 )203/10 Kاست:

دو رابطه ( )0و ( )0به ترتي براي لزجت ديناميکي و ضري
هدايت حرارتي آب با برازش منحني بر نتاي تجربي گزارش شده
به وسيله وايت  ]19ارائه ميشوند .حداکثر خطاي مطلق رابطه
لزجت ديناميکي برابر  %1/20و کيفيت برازش براي رابطه هدايت
حرارتي  R2=%55/55هستند:
2

()0

 f

 273.15 
 273.15 
  1.24  6.44
ln 
  7.68

0
.
001792
T


 T 



k f  1.549404  0.01553952  T 

()0

3.65967 105 T 2  2.9401108 T 3

دو رابطه ( )1و ( )5با کيفيت برازش بيش از  %55/59بر
مقادير ارائه شده به وسيله بيژن  ]10براي محاسبه چگالي و
ظرفيت حرارتي ويژه آب استفاده شدند:
()1

 f  764.475639  19.251515 T  0.07714568 T 2 
1.364893  10 4 T 3  9.339158  10 8 T 4

c p , f  198531.690492  2894.853934 T 
17.2363068 T 2  0.05126994 T 3 

()5
5

8

5

7.616133  10 T  4.517821 10 T
4

بازه دما در روابط ( )0تا ( )5برابر با ≥T (K)≥ 303
 203/19است .مقادير موجود ،براي برازش منحنيهاي باال در
فشار اتمسفر هستند ،زيرا همانطور که کرايث و گوسوامي ]10
نشان دادهاند ،خواص آب تغييرا،ت اندکي با تغييرا،ت کوچک فشار
دارد.
 -3-0خواص اکسيد تيتانيوم
از رابطه ( )11براي محاسبه ضري هدايت حرارتي در بازه
دمايي  203≥T )K)≥391استفاده شد .ايي رابطه با برازش
منحني بر نتاي پاو و همکاران  ]11با  R2=%111بدست آمده
است:
()11

) k p  100  (0.1813  4.768  10 4 T  5.089  10 7 T 2

از رابطه ( )11در بازه دمايي 205/39≥T )K)≥335/12
براي محاسبه ظرفيت حرارتي ويژه اکسيد تيتانيوم استفاده شد.
ايي رابطه با برازش منحني بر نتاي اسمي و همکاران  ]15با
 R2=%55/51بدست آمده است:
()11

c p, p  58.4528  3.02195 T  3.02923  103 T 2
3

چگالي اکسيد تيتانيوم برابر با  4291 kg/mو مستق از دما در
نتر گرفته ميشود .]21

 -0-0عدد ناسلت متوسط
نرخ انتقا حرار،ت داده شده به نانوسيا و نرخ انتقا حرار،ت
گرفته شده از آب داغ به ترتي به صور،ت روابط ( )12و ()13
هستند:
()12

Q nf  m nf c p,nf (Tout  Tin ) nf

()13

Q w  m wc p,w (Tin  Tout ) w

نرخ متوسط انتقا حرار،ت نانوسيا و آب داغ به صور،ت
رابطه ( )14تعريف ميشود:
()14

Q w  Q nf
Q avg 
2

اختالف بيي انرژي که نانوسيا ميگيرد و انرژي که آب داغ
از دست ميدهد با رابطه ( )19محاسبه ميشود .ايي اختالف
براي آزمايشهاي انجام شده کمتر از  %11است .دوسانسوک و
ونگويسز  ]4اختالف  ،%3زمزميان و همکاران  ]21اختالف بيي
 %21تا  %29و يانگ و همکاران  ]22اختالفي در حدود  %29را
گزارش نمودهاند.
()19

Q w  Q nf
Q

E

avg

ضري انتقا حرار،ت جابجايي ک نانوسيا و عدد ناسلت
متوسط به ترتي با روابط ( )10و ( )10محاسبه ميشوند:
()10
()10

Q avg
) A(Twall  Tin,nf
hnf D
knf

hnf 

N unf 

 Aسطح مقطع انتقا حرار،ت و  Dقطر داخلي لوله مسي
هستند Twall .ميانگيي دماي سطح بوده و  Tin,nfاشاره به دماي
توده نانوسيا در ورودي لوله دارد .دوسانسوک و ونگويسز ،]4
ناسان و همکاران  ،]23وجها و همکاران  ،]24کلکارني و
همکاران  ]29از اختالف دماي مشابهي براي محاسبه ضري
انتقا حرار،ت جابجايي نانوسيا استفاده نمودهاند .با داشتي دبي
حجمي نانوسيا ( )Qميتوان عدد رينولدز نانوسيا را با رابطه
( )11محاسبه نمود:

 nf uavg D 4  nf Q

nf
 nf D

()11

Re 

افت فشار با کمک رابطه ( )15محاسبه ميشود h .و  ρ0به
ترتي اختالف ارتفاع دو ستون جيوه مانومتر و چگالي آب
(شاخههاي مانومتر) در دماي محيط هستند:
) p   Hg  0 gh sin(48.5
o

()15

 -5تحليل خطا
مکانيک سياال،ت و انتقا حرار،ت وابسته به نتاي تجربي
هستند .خطاهاي مهم که ميتوانند بر دقت نتاي تجربي اثر
بگيارند به دو دسته خطاهاي تصادفي و ليرتصادفي تقسيم مي-
شوند .خطاهاي ليرتصادفي را ميتوان با انجام آزمايشهاي
دقيق ،خواندن با دقت اعداد و کاليبراسيون تجهيزا،ت ،کمينه کرد
اما خطاي تصادفي به طور معمو مقدار ثابتي دارد .هر آزمايش
حداق يکبار ديگر تکرار ميشد و مقادير دما (پ از پايداري
آزمايش) ،ارتفاع ستون جيوه ،دبي و حجم اندازهگيري شدهي آب
يا نانوسيا دو بار خوانده ميشدند .بنابرايي سعي شده است تا
خطاي ليرتصادفي حداق شود .خطاي وساي اندازهگيري و
خطاي محاسبا،ت در يک آزمايش وجود دارند .براي در نتر
گرفتي خطاها از عدم قطعيت استفاده شده است.
 -6عدم قطعيت
مهندسيي نياز به شناخت عدم قطعيت نتاي خود دارند تا
بتوانند دادههاي خود را در طراحيها بکار گيرند .عدم قطعيت
نشان ميدهد که محقق از چه درصدي از نتاي خود مطمئي
است .فرض ميشود متغير  Pتابعي از  nمتغير ديگر  x1تا  xnکه
عدم قطعيت آنها شناخته شده است ،باشد .در ايي حالت ميتوان
از رابطه ( )21براي محاسبه عدم قطعيت  δاستفاده نمود :]20
2

()21

2

 p   p

p  p( x1 , x2 ,...)   p2   x1   
x2   ...

x

x
 1   2


و يا
عدم
عدم
در

از آنجا که ضري هدايت حرارتي و ديگر خواص نانوسيا
آب به کمک روابط مشخص شده محاسبه ميشوند ،از
قطعيت آنها صرفنتر ميشود  .]3مطالعه کاملي بر روي
قطعيت متغيرها انجام شده است  .]20خالصهاي از نتاي
ادامه آمده است.
براي کسر حجمي  ،1/112حداکثر عدم قطعيت افت فشار
نانوسيا در کوچکتريي و بزرگتريي عدد رينولدز به ترتي برابر
با  %9/0و  %1/23است .حداکثر عدم قطعيت فشارسن در
عددهاي رينولدز کوچک برابر  1/131سانتيمتر جيوه (نزديک به
 91پاسکا ) است .فتوکيان و نصراصفهاني  ]0از يک مانومتر
جيوهاي با عدم قطعيت  1/19سانتيمتر جيوه (در حدود 00

پاسکا ) براي اندازهگيري افت فشار استفاده نمودند .دوسانسوک
و ونگويسز  ]4عدم قطعيت  31پاسکا را براي اندازهگيري افت
فشار گزارش دادند .بيشتريي مقدار عدم قطعيت عدد رينولدز
برابر  1/0درصد است .از آنجا که مقدار عدم قطعيت عدد رينولدز
بسيار کوچکتر از خود عدد رينولدز است ،در نمودارها نشان داده
نميشود .براي کسر حجمي  1/112حداکثر عدم قطعيت عدد
ناسلت متوسط در بزرگتريي عدد رينولدز  %9/9بدست آمد.
حداکثر عدم قطعيت عدد ناسلت متوسط نانوسيا ميکور در
عددهاي کوچک رينولدز  %3/3است.

در کوچکتريي عدد رينولدز در ادامه آمده است.

 -7نتايج
آزمايشها براي آب مقطر (کسر حجمي صفر) و براي
نانوسيا با کسرهاي حجمي  1/11 ،1/112و  1/12انجام شد.
نتاي بدست آمده شام عدد ناسلت متوسط و افت فشار در
دبيهاي مختلف نانوسيا است .در ادامه به بيان نحوه تغيير عدد
ناسلت متوسط و افت فشار نانوسيا پرداخته خواهد شد .دقت
شود که مقادير گفته شده در متي براي عدد ناسلت متوسط ،افت
فشار و عدد رينولدز به صور،ت تقريبي ميباشند.
 -1-7عدد ناسلت متوسط
عدد ناسلت متوسط بر حس عدد رينولدز براي آب و
نانوسيا با کسرهاي حجمي مختلف در شک ( )3نشان داده
شده است .عدد ناسلت متوسط نانوسيا مانند آب با افزايش عدد
رينولدز افزايش مييابد .ايي رفتار براي تمامي کسرهاي حجمي
نانوسيا ديده ميشود .عدد ناسلت متوسط آب از مقدار  92در
عدد رينولدز نزديک به  1111شروع شده و تا حدود  241در
عدد رينولدز تقريبي  40111ميرسد .عدد ناسلت متوسط
نانوسيا با کسر حجمي  1/112از مقدار  01در عدد رينولدز
 5111به مقدار  204در عدد رينولدز  45111ميرسد .براي کسر
حجمي  ،1/11عدد ناسلت متوسط از مقدار  05در عدد رينولدز
 1111شروع شده و تا مقدار  331در عدد رينولدز 49111
افزايش مييابد .براي نانوسيا با کسر حجمي  1/12افزايش عدد
رينولدز از مقدار  5111تا  41111باعث افزايش عدد ناسلت
متوسط از  114به  351ميشود.
نمودار عدد ناسلت متوسط بر حس عدد رينولدز به طور
تقريبي خطي بوده و با افزايش کسر حجمي نانوسيا بر مقدار
تغييرا،ت عدد ناسلت متوسط نانوسيا با تغيير عدد رينولدز
(شي منحني) افزوده ميشود .عدد ناسلت متوسط نانوسيا با
کسر حجمي  1/112بزرگتر از مقادير آب است .عدد ناسلت
متوسط نانوسيا با افزايش کسر حجمي نانوسيا براي همه
عددهاي رينولدز ،افزايش مييابد .تغييرا،ت عدد ناسلت متوسط

شكل ( :)3عدد ناسلت متوسـط بر حسب عدد رينـولدز در کسرهاي حجمي
مختلف نانوسيال

عدد ناسلت متوسط تا  %22/49براي کسر حجمي 1/112
نسبت به آب افزايش مييابد .عدد ناسلت متوسط نانوسيا با
کسر حجمي  1/11نسبت به آب  %44/50افزايش داشته است .با
استفاده از نانوسيا با کسر حجمي  ،1/12عدد ناسلت متوسط به
مقدار  %11/40نسبت به آب افزايش مييابد .براي محاسبه عدد
ناسلت متوسط آب مقطر در هر عدد رينولدز از منحني درجه 3
بدست آمده از نتاي تجربي استفاده شد .عدد ناسلت متوسط
براي بزرگتريي عدد رينولدز به مقدار  %44/01 ،%11/19و
 %12/44براي سه کسرحجمي ميکور افزايش مييابد.
در شک ( )4نتاي مربو به عدد ناسلت متوسط به همراه
عدم قطعيت ،براي کليهي آزمايشها ترسيم شده است .از ايي
شک بر ميآيد که نتاي ذکر شده درست هستند.

شكل ( :)0عدد ناسلت متوسط بر حسب عدد رينولدز در کسرهاي حجمي
مختلف نانوسيال به همراه عدم قطعيت

 -2-7افت فشار
افت فشار نانوسيا با کسرهاي حجمي مختلف بر حس عدد
رينولدز به همراه عدم قطعيت در شک ( )9رسم شده است .افت
فشار نانوسيا با افزايش عدد رينولدز به صور،ت لير خطي
افزايش مييابد .طوري که جريان با عددهاي رينولدز باالتر سب
افت فشار بيشتر ميشوند .افت فشار آب از مقدار 1/00
کيلوپاسکا در عدد رينولدز  1111به مقدار  10/9کيلوپاسکا
در عدد رينولدز  40111ميرسد .افت فشار نانوسيا با
کسرحجمي  1/112از مقدار تقريبي  1کيلوپاسکا در عدد
رينولدز  5111تا مقدار  21کيلوپاسکا در عدد رينولدز 45111
افزايش مييابد.

شكل ( :)5افت فشار نانوسيال و آب مقطر بر حسب عدد رينولدز در کسرهاي
حجمي مختلف نانوسيال

افت فشار نانوسيا با کسر حجمي  1/11با تغيير عدد
رينولدز از مقدار  1111به  49111از مقدار تقريبي 1
کيلوپاسکا به مقدار تقريبي  22کيلوپاسکا افزايش مييابد.
براي کسر حجمي  1/12تغيير عدد رينولدز از مقدار 5111
به  41111باعث افزايش افت فشار نانوسيا از مقدار 1/1
کيلوپاسکا به  29کيلوپاسکا ميشود .نانوسيا با کسر حجمي
 ،1/112افت فشار بسيار نزديکي با افت فشار آب دارد .با افزايش
کسر حجمي نانوسيا  ،افزايش افت فشار نانوسيا ديده ميشود.
نانوسيا با کسر حجمي  ،1/12افت فشار بيشتري نسبت به
نانوسيا با کسر حجمي  1/11و آن هم مقدار بيشتري نسبت به
نانوسيا با کسر حجمي  1/112و آب دارد.
مرشد و همکاران  ]3نشان دادهاند که هم ضري انتقا
حرار،ت جابجايي و هم عدد ناسلت متوسط نسبت به سيا پايه
افزايش مييابد .نتاي مطالعه فرج الهي و همکاران  ،]0افزايش
 %24در ضري انتقا حرار،ت جابجايي نانوسيا آب -اکسيد
تيتانيوم با کسر حجمي  %1/3در عدد پکلت  44111و افزايش

حدود  %13در کسر حجمي  %1/09را نشان داده است .نتاي
مطالعه سجادي و کاظمي  ]1افزايش  %22در ضري انتقا
حرار،ت جابجايي نانوسيا با کسر حجمي  %1/29و عدد رينولدز
تقريبي  9111را نشان داده است .مقدار افزايش در افت فشار
نانوسيا در کسر حجمي ميکور نزديک به  %29گزارش شده
است.
درصد افزايش عدد ناسلت متوسط و افت فشار نانوسيا
نسبت به آب در کمتريي و بيشتريي عدد رينولدز در جدو ()1
آورده شده اند .براي تمامي نانوسياال،ت ،درصد افزايش افت فشار
براي رينولدزهاي بزرگ مقدار کمتري نسبت به رينولدزهاي
کوچک دارد .براي نانوسيا با کسر حجمي  1/112درصد،
افزايش عدد ناسلت متوسط در رينولدزهاي بزرگ نسبت به
رينولدزهاي کوچک کاهش مييابد .در نتيجه براي کسر حجمي
 1/112که افت فشار نانوسيا نزديک به افت فشار آب است ،با
افزايش عدد رينولدز از مزيت نانوسيا که همان افزايش نرخ
انتقا حرار،ت است ،کم ميشود.
با افزايش کسر حجمي نانوسيا به  1/11و سپ به ،1/12
از تغييرا،ت درصد افزايش عدد ناسلت متوسط با عدد رينولدز کم
مي شود .طوري که درصد افزايش عدد ناسلت متوسط براي کسر
حجمي  1/12به طور تقريبي مستق از عدد رينولدز است .با
توجه به درصد افزايش افت فشار براي عددهاي بزرگ و کوچک
رينولدز بهتر است که ايي نانوسياال،ت در عددهاي بزرگ رينولدز
استفاده شوند.
جدو ( :)1درصد افزايش عدد ناسلت متوسط و افت فشار نانوسيال نسبت به
آب در کمترين و بيشترين عدد رينولدز
کسر حجمي
نانوسيا
1/112

1/11

1/12

عدد
رينولدز

درصد افزايش عدد
ناسلت متوسط

درصد افزايش
افت فشار

1094

22/49

11/05

33432

12/93

0/52

41009

11/19

0/25

1233

44/50

40/51

31150

33/22

41/01

49211

44/01

33/11

1020

11/40

125/41

33090

00/10

10/44

41330

12/44

13/34

 -0نتيجه و جمع بندي
در مطالعه حاضر به بررسي عدد ناسلت متوسط و افت فشار
نانوسيا آب -اکسيد تيتانيوم با کسر حجمي بيي  %1/2تا %2
درون يک مبد دو لولهاي جريان مخالف و جريان مغشوش با
عدد رينولدز تقريبي  1111تا  45111پرداخته شد.

aqueous suspensions of TiO2 nanoparticles
(nanofluids) flowing upward through a
vertical pipe”, Int. J. Heat Mass Transfer, No.
50, pp. 2272– 2281, 2007.
S.M.S. Murshed; K. Choong Leong; Ch.
Yang; N.T. Nguyen, “Convective heat
transfer characteristics of aquouse TiO2
nanofluid under laminar flow conditions”,
Int. J. Nanoscience, Vol. 7, pp. 325– 331,
2008.

]3

W. Duangthongsuk; S. Wongwises, “An
experimental study on the heat transfer
performance and pressure drop of TiO2–
water nanofluids flowing under a turbulent
flow regime”, Int. J. Heat Mass Transfer, No.
53, pp. 334– 344, 2010.

]4

H. Xie; Y. Li; W. Yu, “Intriguingly high
convective heat transfer enhancement of
nanofluid coolants in laminar flows”, Physics
Letters A, No. 374, pp. 2566– 2568, 2010.

]9

S.M. Fotukian; M. Nasr Esfahany,
“Experimental investigation of turbulent
convective heat transfer of dilute γAl2O3/water nanofluid inside a circular tube”,
Int. J. Heat Fluid Flow, No. 31, pp. 606– 612,
2010.

]0

B. Farajollahi; S.Gh. Etemad; M. Hojjat,
“Heat transfer of nanofluids in a shell and
tube heat exchanger”, Int. J. Heat Mass
Transfer, No. 53, pp. 12– 17, 2010.

]0

A.R. Sajadi; M.H. Kazemi, “Investigation of
turbulent convective heat transfer and
pressure drop of TiO2/water nanofluid in
circular tube”, Int. Commun. Heat Mass
Transfer, Vol. 38, pp. 1474- 1478, 2011.

]1

M. Nasiri; S.Gh. Etemad; R. Bagheri,
“Experimental heat transfer of nanofluid
through an annular duct”, Int. Comm. Heat
Mass Transfer, Vol. 38, pp. 958- 963, 2011.

]5

عدد ناسلت متوسط نانوسيا با افزايش عدد رينولدز به
،  با افزايش کسر حجمي نانوسيا.ت خطي افزايش مييابد،صور
ت عدد ناسلت متوسط نانوسيا با تغيير عدد،بر مقدار تغييرا
 افت فشار نانوسيا با افزايش عدد.رينولدز افزوده ميشود
 نانوسيا با کسر.ت ليرخطي افزايش مييابد،رينولدز به صور
 افت فشار بسيار نزديکي به افت فشار آب مقطر1/112 حجمي
. افت فشار افزايش مييابد،  با افزايش کسر حجمي نانوسيا.دارد
 که افت فشار نانوسيا نزديک به افت1/112 براي کسر حجمي
 با افزايش عدد رينولدز از مزيت نانوسيا که،فشار آب است
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 در.به عددهاي کوچک رينولدز افزايش کمتري داشته است
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.بزرگ رينولدز استفاده شود
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