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با توجه به حضور جریان س��یال، داخل کانال ها در بس��یاری از سیس��تم های 
طبیعی و ساخته ی بش��ر و کاربردهای گسترده ی آنها در سالیان اخیر، توجه 
به مس��ئله بهبود انتقال حرارت، با س��رعت افزاینده ای در حال رش��د اس��ت، 
به طوری ک��ه هم اکنون به بخش بس��یار مهمی از تحقیق��ات تجربی و نظری 
تبدیل ش��ده است. در حال حاضر مقاالت منتشر شده مرتبط با بهبود انتقال 
حرارت در سیستم های حرارتی حدود 10درصد کل مقاالت مرتبط با مبحث 

انتقال حرارت را شامل می شوند.
بهبود انتقال حرارت با استفاده از روش های مرسوم باعث صرفه جویی قابل توجهی 
در هزینه ها و منابع انرژی و حفظ محیط زیست شده است. پژوهش های بسیاری 
به منظور بررس��ی انتقال حرارت در شکل هاي هندسی متفاوت و بررسی اثرات 
عوامل خارجی بر این انتقال حرارت انجام ش��ده است.]1،2،3،4،5[ برهم زدن 
زیر الیه آرام در الیه مرزی جریان مغشوش، ایجاد جریان ثانویه، اتصال دوباره 
س��یال جداشده به سطح، ایجاد تاخیر در توس��عه الیه مرزی، تقویت ضریب 
هدایت حرارتی موثر س��یال، افزایش اختالف دما بین سطح و سیال و افزایش 
نرخ جریان س��یال به صورت غیرفعال از جمله مهم ترین مکانیزم هایی هستند 

که به افزایش انتقال حرارت از طریق جریان سیال منجر می شوند.
س��یاالت مرس��وم برای انتقال حرارت از قبی��ل آب، اتیلن گلیک��ول و روغن 

موت��ور نس��بت به فلزات و اکس��یدهای فلزی، ضریب هدایت��ی پایینی دارند. 
یک��ی از روش های دس��تیابی به س��یال با ضریب هدایتی ب��اال، افزودن ذرات 
فلزی یا غیرفلزی با خواص حرارتی باال نظیر اکس��یدآلومینیوم، اکس��یدمس، 
تیتانیوم دی اکس��ید و... به یک س��یال پایه معمولی اس��ت. به طور کلی دالیل 

افزایش انتقال حرارت در حضور نانو سیال به این شرح است:
با توجه به اینکه انتقال حرارت در نانوس��یال روی س��طوح ذرات معلق انجام 

می شود، ذرات نانو، سطح انتقال حرارت را افزایش می دهند.
با افزودن نانوذرات به س��یال پایه، هدایت حرارتی نانوسیال به مراتب افزایش 

می یابد.
این ذرات معلق، توربوالنس و اختالط جریان را افزایش می دهند.

پراکندگی ذرات، گرادیان دمایی س��یال را تغییر می دهد، در نتیجه ضخامت 
الیه مرزی حرارتی کاهش یافته و طول توسعه یافتگی افزایش می یابد.]6[

محققان بس��یاری تاثیر نانوس��یال بر بهبود انتقال حرارت را در مکانیسم های 
مختلف انتقال حرارت بررسی کرده اند. خانافر و همکاران]7[ با بررسی جریان 
جابه جایی آزاد نانوسیال داخل یک محفظه مربعی به این نتیجه رسیدند که با 
افزایش کس��ر حجمی نانوذرات، نرخ انتقال حرارت افزایش می یابد. در بررسی 
دیگری، ابوندا و همکاران]8[ انتقال حرارت جابه جایی طبیعی در یک حلقه را 
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افزایش انتقال حرارت و راندمان در صنایع همواره مورد توجه طراحان و مهندس��ان بوده اس��ت. سیاالتی مانند 
آب، روغ��ن و اتیلن گالیک��ول نقش مهمی در س��رمایش و گرمایش فرآیندهای صنعت��ی دارند. خواص ضعیف 
انتقال حرارت این سیاالت، مانع بزرگی در افزایش انتقال حرارت و کارآمدتر شدن مبدل های حرارتی است. از 
س��وی دیگر، هدایت حرارتی برخی از جامدات همانند فلزات چند صد برابر مایعات متداول حامل انرژی است. 
بنابراین یکی از روش های افزایش انتقال حرارت سیاالت متداول، پخش ذرات فلزی یا غیرفلزی در سیال مبنا 
 اس��ت که هدایت حرارتی باالتری نس��بت به س��یال مبنا دارند. در این پژوهش، تاثیر افزودن نانوذرات مختلف 
TiO2 ،CuO ،Al2O3 ،SiO2 و با نس��بت حجمی 3 درصد و 5درصد نس��بت به سیال مبنا )آب(، درون لوله ای با 

س��طح مقاطع دایره ای در س��رعت های مختلف به منظور افزایش انتقال حرارت، شبیه سازی شده است. میزان 
افزایش عدد ناس��لت با افزایش کسر حجمی نانوذرات افزایش می یابد. این افزایش عدد ناسلت در رینولدزهای 
باال مشهودتر است. در بین 4 نانوسیال بررسی شده، تیتانیوم دی اکسید با کسر حجمی 3درصد بین 8.75درصد 
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5درصد با بهبود 30.012درصد و در رینولدز باال)15000( نانو سیال آب   اکسیدمس با کسر حجمی 5درصد با 

بهبود 32.012درصد بیشترین تاثیر را در بهبود انتقال حرارت داشتند. 
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به روش عددی و با به کارگیری نانوسیال های مختلف بررسی کردند. آنها بهبود 
انتقال حرارت را با افزایش کس��ر حجمی نانوذرات در تمام اعداد رایلی گزارش 
کردند. بر اس��اس نتایج آنها در عدد رایلی بزرگ تر از 104، تاثیر اس��تفاده از 
نانوذرات نسبت به سایر اعداد رایلی کمتر است. با بررسی گسترده جریان سیال 
و کاربرده��ای حرارتی آن در صنایع مختلف اعم از انتقال انرژی، پتروش��یمی 
و حت��ی اس��تفاده از کانال ها در ابع��اد میکرو در صنعت پزش��کی و تجهیزات 
الکتریکی و...، مسئله ی بهبود انتقال حرارت به شدت مورد توجه محققان واقع 
ش��ده است. تاثیر نانوسیال های مختلف در جریان اجباری نیز همواره به عنوان 
پارامتری در بهبود انتقال حرارت مورد بررس��ی واقع شده است، به عنوان مثال 
بررس��ی تاثیرات نانوس��یاالت آب � اکسیدروی]9[، آب � اکس��یدآلومنیوم]10[، 
آب � طال]11[، آب � اکسیدسیلیس��یوم]12[، آب � م��س]13[ و آب � گرافن]14[ 

به منظور بهبود انتقال حرارت در کانال ها نشان از اهمیت این موضوع دارد.
حس��ین و همکاران تاثیر نانوس��یال آب � اکس��یدتیتانیوم با کسر حجمی های 
مختلف 1 -0/25 درصد را در لوله ای با س��طح مقطع بیضوی به منظور بهبود 
انتقال حرارت با حداقل افت فش��ار بررس��ی کردن��د. افزایش 9درصد ضریب 
انتقال حرارت در لوله ای با مقطع بیضوی نسبت به لوله ای دایره ای و همچنین 
افزایش ضریب انتقال حرارت با کاهش قطر نانوذرات، از نتایج کار حس��ین و 
همکاران است.]15[ چن و همکاران برای مطالعه توانایی نانوسیال در افزایش 
انتقال حرارت از نانولوله های اکس��یدتیتانیوم با قطر 10 نانومتر و طول 100 
نانومتر استفاده کردند. نتایج تجربی آنها نشان داد که در جریان آرام و شرط 
مرزی ش��ار حرارتی ثابت دیواره، میزان انتقال حرارت نس��بت به س��یال پایه 
افزای��ش می یابد. همچنین نتایج آنها نش��ان می دهد که ش��کل نانوذرات در 
میزان افزایش انتقال حرارت موثر اس��ت.] 16[ نانوسیال آب � اکسیدآلومینیوم 
توسط آنوپ و همکارانش نیز با هدف مشابهی مورد بررسی قرار گرفت. با این 
تفاوت که آنها جریان آرام را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آنها با نتایج حسین 
و همکاران همخوانی داش��ته و افزایش نس��بی انتقال حرارت با کاهش اندازه 

نانوذرات همراه است.]17[ انگ تونگسوک و ونگ نیز ضریب انتقال حرارت و 
ضریب اصطکاک نانوسیال آب � اکسیدتیتانیوم را در یک مبدل دولوله ای افقی 
تحت جریان آشفته به صورت آزمایشگاهی بررسی کرده اند. آنها متوجه شدند 
که ضریب انتقال حرارت نانوسیاالت از سیال پایه بیشتر است و با افزایش عدد 
رینولدز و غلظت ذرات، این افزایش بیش��تر می ش��ود. همچنین افت فشار در 
نانوسیاالت اندکی بیشتر از سیال پایه است و این افت فشار با افزایش غلظت 

ذرات، افزایش می یابد.]18[
فتوکی��ان و اصفهانی، انتقال حرارت جریان آش��فته و افت فش��ار نانوس��یال 
آب � اکس��یدآلومینیوم درون لول��ه دای��ره ای را به صورت آزمایش��گاهی مورد 
بررس��ی قرار داده اند. آنها از نتایج این آزمایش متوجه ش��دند که افت فش��ار 
برای نانوس��یال رقیق )غلظت ذرات کمتر از 2درصد( بیش��تر از س��یال پایه 
اس��ت. آنها نتایج خود را با فرمول های موجود برای انتقال حرارت نانوسیاالت 
مقایس��ه کردند. همچنین در تحقیقی دیگر آنها از نانوس��یال آب � اکسیدمس 
برای آزمایش خود اس��تفاده کردند. آنها افزایش 25درصد را در ضریب انتقال 
حرارت مشاهده کردند.]19،20[ نانوسیال آب � اکسیدسیلسیوم در محدوده ی 
رینول��دز 27000-5000 تح��ت لوله ای ش��ار ثابت با مقطع دایره ای توس��ط 
عظیمی و همکاران بررس��ی ش��ده اس��ت. نتایج حاصل از این بررسی بیانگر 

افزایش 32/7درصد عدد ناسلت در نانوسیال با غلظت 3درصد است.]21[
در این پژوهش به منظور بررس��ی تاثیر نانوس��یاالت بر بهب��ود ضریب انتقال 
حرارت جابه جایی اجباری و سپس عدد ناسلت از نانو سیالی با سیال پایه آب 
و نان��وذرات مختلف TiO2 ،CuO ،Al2O3 ،SiO2 با نس��بت جرمی 3 و 5درصد 

استفاده شده است. 

2-روابط محاسباتی و محاسبه خواص ترموفیزیکی نانوسیال  
خ��واص ترموفیزیکی نانوس��یاالت، ضری��ب انتقال ح��رارت جابه جایی و عدد 
ناسلت در این قسمت آورده شده است. روابط مختلفی برای محاسبه گرانروی 

1   مقایســه ی عدد ناسلت حاصل از شبیه سازی با عدد ناسلت تجربی در 
رینولدزهای مختلف 
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  سازي با عدد ناسلت تجربي در رينولدزهاي مختلفي عدد ناسلت حاصل از شبيه: مقايسه1شكل
  

سازي با نتايج تجربي از دقت خوبي برخوردار است شود كه نتايج حاصل از شبيهاستنباط مي 1از جدول و شكل
  باشد.ي صحت كار ميدهندهشود كه نشانتر ميخطا در رينولدزهاي باال كمو درصد 

   حاصل از جريان نانوسيالنتايج  – 4-2
ارائه شده  5تا  2هايبراي نانوسياالت مختلف در شكل و   سازي براينتايج حاصل از شبيه
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  درصد5و  3حجمي اكسيد براي كسر ديتيتانيومـ:تاثير نانوسيال آب2شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  درصد5و  3آلومينا براي كسر حجمي ـ: تاثير نانوسيال آب3شكل
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سوسپانس��یون های جامد � مایع از جمله نانوس��یاالت، ارائه ش��ده است. برای 
محاس��به گرانروی نانوس��یاالت از رابطه ی1 مایگا و همکاران]21 [ اس��تفاده 

شده است.
 

μfμ=  ) 1 +   7.3ϕ+123ϕ2)μf                )1(
برای محاس��به خواص حرارتی نانوس��یاالت از مدل ماکس��ول به ش��رح زیر 

استفاده شده است:
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    نانوسيالترموفيزيكيخواصمحاسبهومحاسباتيروابط -2

. است شده آورده قسمت اين در ناسلت عدد و جاييهجاب حرارت انتقال ضريب نانوسياالت، ترموفيزيكي خواص
 براي. است شده ارائه ،نانوسياالت جمله از مايعـجامد هايگرانروي سوسپانسيون محاسبه براي مختلفي روابط

  .است شده استفاده] 21[و همكاران مايگا 1يرابطه نانوسياالت از گرانروي محاسبه
 

)1( ��� = (� � ���� � �����)�� 

  محاسبه خواص حرارتي نانوسياالت از مدل ماكسول به شرح زير استفاده شده است: براي
)2( ��� = �� ∗

�� � ��� � ��(�� � ��)
�� � ��� � �(�� � ��)  

)3( (��ρ)�� = (� � �)(��ρ)� � �(��ρ)�

  
 k كسر حجمي نانوذرات، �. همچنين استترتيب مربوط به نانوذره و سيال به fو  pهاي انديس ،روابطاين در 

  چگالي است.ρ	 ويسكوزيته و  �ضريب هدايت حرارتي، 
  شوند:روابط محاسبه مياين اعداد بدون بعد رينولدز، پرانتل و پكلت براي نانوسيال از 

)4( ���� =
ρ�� ∗ ��� ∗ �

���  

)5( ���� =
���∗����
���  

)6( ���� = ���� ∗ ����
  

  د:شوصورت محاسبه مياين جايي تجربي و همچنين عدد ناسلت به هضريب انتقال حرارت جاب
)7( ℎ�� =

(C�ρ)�� ∗ �� ∗ � ∗ (��� � ���)
�� ∗ � ∗ (�� � ��)  

)8( ���� =
ℎ�� ∗ �
���  

  
���) كه �   شود:رابطه محاسبه مياين قطر هيدروليكي است كه از  Dطول لوله و  Lدماي توده،  (���
)9( � = 4�

P  
  

  باشد.محيط كانال مي Pسطح مقطع و  Aكه 
  ] 23[:شودرابطه محاسبه مياين ها از مقطر در كانالعدد ناسلت آب
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)1( ��� = (� � ���� � �����)�� 

  محاسبه خواص حرارتي نانوسياالت از مدل ماكسول به شرح زير استفاده شده است: براي
)2( ��� = �� ∗

�� � ��� � ��(�� � ��)
�� � ��� � �(�� � ��)  

)3( (��ρ)�� = (� � �)(��ρ)� � �(��ρ)�

  
 k كسر حجمي نانوذرات، �. همچنين استترتيب مربوط به نانوذره و سيال به fو  pهاي انديس ،روابطاين در 
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)4( ���� =
ρ�� ∗ ��� ∗ �

���  

)5( ���� =
���∗����
���  

)6( ���� = ���� ∗ ����
  

  د:شوصورت محاسبه مياين جايي تجربي و همچنين عدد ناسلت به هضريب انتقال حرارت جاب
)7( ℎ�� =

(C�ρ)�� ∗ �� ∗ � ∗ (��� � ���)
�� ∗ � ∗ (�� � ��)  

)8( ���� =
ℎ�� ∗ �
���  

  
���) كه �   شود:رابطه محاسبه مياين قطر هيدروليكي است كه از  Dطول لوله و  Lدماي توده،  (���
)9( � = 4�

P  
  

  باشد.محيط كانال مي Pسطح مقطع و  Aكه 
  ] 23[:شودرابطه محاسبه مياين ها از مقطر در كانالعدد ناسلت آب

)2(

)3(

در ای��ن روابط، اندیس های p و f به ترتیب مربوط به نانوذره و س��یال اس��ت. 
همچنین ϕ کس��ر حجمی نانوذرات، k ضریب هدایت حرارتی، μ  ویسکوزیته 

و ρ چگالی است.
اعداد بدون بعد رینولدز، پرانتل و پکلت برای نانوس��یال از این روابط محاسبه 

می شوند:
)4(
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)5(
)6(

ضریب انتقال حرارت جابه جایی تجربی و همچنین عدد ناسلت به این صورت 
محاسبه می شود:
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)7(
)8(

که )Tb2-Tb1( دمای توده، L طول لوله و D قطر هیدرولیکی اس��ت که از این 
رابطه محاسبه می شود:
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)9(
که A سطح مقطع و P محیط کانال می باشد.

عدد ناسلت آب مقطر در کانال ها از این رابطه محاسبه می شود:]23[
Nu=0.023Re0.8Pr0.4                          )10(

 
3- مدل سازی مسئله

مدل کردن عددی انتقال حرارت جابه جایی نانوس��یال را می توان به دو روش 
انجام داد:

 روش تک فاز
 روش دو فاز

در روش ت��ک فاز فرض می ش��ود ه��ر دو فاز س��یال و ذرات جامد در تعادل 
حرارتی هستند و جریان دارای یک سرعت است. این روش که مبتنی بر تک 
فاز بودن جریان اس��ت و همراه با ساده سازی هایی می باشد، ساده تر بوده و به 
زمان محاس��بات کمتری نیاز دارد. در روش دو فاز، نانوس��یال را به صورت دو 
فاز جداگانه یعنی فاز مایع، به عنوان فاز پیوس��ته و نانوذرات معلق در س��یال 
به عنوان فاز پراکنده در نظر گرفته می ش��ود. معادالت حاصل از فرضیه ی دو 
فازی از نظر حل، مشکل بوده و به زمان محاسبات بیشتر نیازمند است.]24[
در این شبیه سازی با استفاده از نرم افزار فلوئنت، فرض تک فاز بودن نانوسیال 
به منظور بررس��ی رفتار هیدرولیکی � حرارتی جریان، درون کانال لحاظ ش��ده 
اس��ت. نرم افزار فلوئنت از تکنیک حجم محدود برای تبدیل معادالت پیوس��ته 
حاکم برمسئله به معادالت جبری گسسته استفاده می کند. این روش بر پایه ی 

انتگرال گیری فضایی از معادالت بقا روی حجم های محدود، استوار است.

3   تاثیر نانوسیال آب ـ آلومینا برای كسر حجمی 3 و 5درصد
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  درصد5و  3حجمي اكسيد براي كسر ديتيتانيومـ:تاثير نانوسيال آب2شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  درصد5و  3آلومينا براي كسر حجمي ـ: تاثير نانوسيال آب3شكل
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4   تاثیر نانوسیال آب ـ اكسیدمس برای كسر حجمی 3 و 5درصد
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  درصد5و  3اكسيدمس براي كسر حجمي ـ: تاثير نانوسيال آب4شكل

  
  درصد5و  3سيليكا براي كسر حجمي ـ: تاثير نانوسيال آب5شكل
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  1  مقایسه ی عدد ناسلت حاصل از شبیه سازی با روابط تجربی به منظور  صحت سنجی

Error)%(Nu expNu fluentRe
6.116068
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0.67904
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هندسه ی مسئله حاضر، کانال هایی با طول 1000 میلی متر و قطر هیدرولیکی 
10 میلی متر است. همچنین قطر نانوذرات در این شبیه سازی مطابق جدول1 

در نظر گرفته شده است.
برای اعمال ش��رایط مرزی و ش��بکه بندی، بر روی کانال ها از نرم افزار گمبیت 
اس��تفاده شده و هندسه ایجاد ش��ده به همراه شرایط مرزی مسئله جهت حل 
معادالت پاره ای غیرخطی پیوس��تگی، مومنت��وم و انرژی به فلوئنت فراخوانی 

شده است. شرایط مرزی تعریف شده برای کانال ها به این شرح است:
 ش��رط مرزی هیدرودینامیکی در ورودی کانال: مقدار سرعت ورودی سیال 
به کانال بر اس��اس عدد رینولدز و مش��خصات فیزیکی نانوس��یال محاس��به 
می ش��ود. در این پژوهش رفتار حرارتی سیال در رینولدزهای 4000،6000، 

14000 و... بررسی شده است.
 شرط مرزی حرارتی در ورودی کانال: دمای نانوسیال ورودی به کانال 298 

درجه کلوین اتخاذ شده است.
 شرط مرزی در خروجی کانال: در اینجا از شرط جریان خروجی پیش فرض 

در فلوئنت استفاده شده است.
 ش��رط مرزی در دیواره ی کانال: در دیواره ش��رط عدم لغزش1 میان دیواره 

و س��یال برقرار است. همچنین ش��ار حرارتی ثابت 5000 وات بر مترمربع بر 
دیواره)ها( اعمال می شود.

4- نتایج
پس از همگرایی و بررس��ی اس��تقالل از مش، نتایج حاصل از شبکه مشبندی 
نهایی، جهت حصول اطمینان از عملکرد درس��ت برنامه کامپیوتری و مراحل 

انجام محاسبات با نتایج عددی و آزمایشگاهی قبلی مقایسه می شوند.

1-4– نتایج حاصل از  جریان سیال تک فاز )آب( 
به منظ��ور اعتبارس��نجی، عدد ناس��لت حاصل از شبیه س��ازی در جریان تک 
ف��از )آب( درون کان��ال دایره ای، با عدد ناس��لت حاص��ل از روابط تجربی در 
رینولدزهای مختلف ارائه ش��ده اس��ت. این نتایج در جدول1 و ش��کل1 ارائه 

شده است. 
ϕ=      و ϕ= 3% 1% از جدول و ش��کل1 اس��تنباط می ش��ود که نتایج حاصل از
شبیه س��ازی با نتایج تجربی از دقت خوبی برخوردار اس��ت و درصد خطا در 

رینولدزهای باال کم تر می شود که نشان دهنده ی صحت کار می باشد.

2-4– نتایج حاصل از جریان نانوسیال 
ϕ= 3% و      =ϕ برای نانوسیاالت مختلف در  1% نتایج حاصل از شبیه سازی برای 

اشکال2 تا 5 ارائه شده است:
نتایج حاصل از شبیه س��ازی بیانگر این اس��ت که با افزایش ϕ، عدد ناس��لت 
افزایش می یابد. این نتیجه با نتایج دانگ تونگس��وک و ونگ و سایر محققانی 
که تاثیر ϕ را در بهبود انتقال حرارت بررسی کرده اند همخوانی دارد. افزایش 
عدد ناسلت در رینولدزهای باال نمود بهتری داشته و این افزایش عدد ناسلت 

با افزایش ϕ برای نانوسیال آب � آلومینا کمتر مشهود است.
در اشکال6 و 7 نانوسیاالت با ϕ یکسان با هم مقایسه شده اند.

نتایج حاصل بیانگر این است که در کسر حجمی 3 و 5درصد تیتانیوم دی اکسید  5   تاثیر نانوسیال آب ـ سیلیکا برای كسر حجمی 3 و 5درصد
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  درصد5و  3اكسيدمس براي كسر حجمي ـ: تاثير نانوسيال آب4شكل

  
  درصد5و  3سيليكا براي كسر حجمي ـ: تاثير نانوسيال آب5شكل
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6   تاثیر نانوسیاالت مختلف با كسر حجمی 3درصد در بهبود انتقال حرارت
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يابد. اين نتيجه با نتايج ، عدد ناسلت افزايش مي�	سازي بيانگر اين است كه با افزايش نتايج حاصل از شبيه
اند همخواني دارد. را در بهبود انتقال حرارت بررسي كرده �ونگ و ساير محققاني كه تاثير  و دانگ تونگسوك

براي نانوسيال  	�افزايش عدد ناسلت در رينولدزهاي باال نمود بهتري داشته و اين افزايش عدد ناسلت با افزايش 
  آلومينا كمتر مشهود است.ـآب
  اند.يكسان با هم مقايسه شده �نانوسياالت با  7و  6لاشكادر 
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7   تاثیر نانوسیاالت مختلف با كسر حجمی 5درصد در بهبود انتقال حرارت
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  در بهبود انتقال حرارت درصد5: تاثير نانوسياالت مختلف با كسر حجمي 7شكل

  
  

اكسيد تاثير كمتري در افزايش انتقال ديدرصد تيتانيوم5و  3نتايج حاصل بيانگر اين است كه در كسر حجمي 
  اكسيدمس در رينولدزهاي باال به هم نزديك هستند.ـسيليكا و آبـحرارت داشته و تاثير نانوسيال آب

  
  گيرينتيجه -5

شوند، نسل جديدي از سياالت با معمولي حاصل مي سياالت	در ابعاد نانو	كه از توزيع ذرات با	نانوسياالت
تا  نانومتر	يكاستفاده در نانو سياالت از  پتانسيل بسيار زياد در كاردبرهاي صنعتي هستند. اندازه ذرات مورد

اكسيد، ديتيتانيوم ،اكسيدآلومينيوم	اكسيدفلزي همچون يا و . اين ذرات از جنس ذرات فلزياست نانومتر	100
ضريب هدايت حرارتي  ،شوندانتقال حرارت استفاده مي يهستند. سياالت متداولي كه در زمينهاكسيدمس و... 

با توزيع در سيال پايه باعث افزايش ضريب هدايت  دليل باال بودن ضريب هدايتيبهپاييني دارند. ذرات نانو 
  .گردندشود، ميكه يكي از پارامترهاي اساسي انتقال حرارت محسوب مي ،حرارتي سيال

يابد. اين افزايش عدد ناسلت در ميزان افزايش عدد ناسلت با افزايش كسر حجمي نانوذرات افزايش مي
اكسيد تاثير كمتري در بهبود دينانوسيال بررسي شده، تيتانيوم 4. در بين استرينولدزهاي باال مشهودتر 

نانوسيال  ،سيليكا و در رينولدزهاي باالـانوسيال آب، نانتقال حرارت داشته و در رينولدزهاي پايين
 اير نانوسياالت براي بهبود انتقال حرارت داشت.اكسيدمس عملكرد بهتري نسبت به سـآب
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پانویس هاپانویس ها
1. No slip condition

تاثیر کمتری در افزایش انتقال حرارت داش��ته و تاثیر نانوسیال آب � سیلیکا و 
آب � اکسیدمس در رینولدزهای باال به هم نزدیک هستند.

5- نتیجه گیری
نانوسیاالت که از توزیع ذرات با ابعاد نانو در سیاالت معمولی حاصل می شوند، 
نسل جدیدی از سیاالت با پتانسیل بسیار زیاد در کاردبرهای صنعتی هستند. 
اندازه ذرات مورد استفاده در نانو سیاالت از یک نانومتر تا 100 نانومتر است. 
این ذرات از جنس ذرات فلزی و یا اکس��یدفلزی همچون آلومینیوم اکس��ید، 
تیتانیوم دی اکسید، اکس��یدمس و... هستند. سیاالت متداولی که در زمینه ی 

انتقال حرارت استفاده می ش��وند، ضریب هدایت حرارتی پایینی دارند. ذرات 
نان��و به دلیل باال ب��ودن ضریب هدایتی  با توزیع در س��یال پایه باعث افزایش 
ضریب هدایت حرارتی س��یال، که یکی از پارامترهای اساس��ی انتقال حرارت 

محسوب می شود، می گردند.
میزان افزایش عدد ناس��لت با افزایش کس��ر حجمی نان��وذرات افزایش می یابد. این 
افزایش عدد ناس��لت در رینولدزهای باال مشهودتر است. در بین 4 نانوسیال بررسی 
شده، تیتانیوم دی اکسید تاثیر کمتری در بهبود انتقال حرارت داشته و در رینولدزهای 
پایین، نانوسیال آب � سیلیکا و در رینولدزهای باال، نانوسیال آب � اکسیدمس عملکرد 

بهتری نسبت به سایر نانوسیاالت برای بهبود انتقال حرارت داشت.


