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در . اهمیت بررسی فرآیندهاي حرارتی بسیار حــائز اهمیــت اســتدر دنیا، به علت افزایش سرعت مطالبات انرژي 

در صنایعی ماننــد نیروگــاه، کند. این مبدل حیاتی ایفا میاي نقش ولهکاربردهاي مهندسی و صنعتی، مبدل حرارتی دول

 جاییرو انتقال حرارت جابــهاینشود. ازاي استفاده مییی و هستهصنایع پتروشیمی، صنایع فرآیندي، رآکتورهاي شیمیا

توجه قرار گرفتــه اســت. هاي گذشته موردتحقیقاتی در دهه موضوع جالبعنوان یک اي بهدر یک مبدل حرارتی دولوله

 .هاي حرارتــی اســتمبــدلدر پــارامتر مــوثري در افــزایش انتقــال حــرارت  باالکرد حرارتی یک سیال با عملچنین هم

بــدل حرارتــی کرد معمــل در سیال،که با انتشار ذرات فلزي یا غیرفلزي  باشندمینانوسیاالت طبقه جدیدي از سیاالت 

، 25، 20ال () و دمــاي نانوســی%0-%3حجمی (کســر از قبیلپارامترهاي مختلف  یرتأث. در این تحقیق اندرا بهبود داده

نــانومتر) و جــنس نــانوذره  10-100اي)، انــدازه (شکل ( کــروي و اســتوانه اتیرتأثو همچنین گراد) درجه سانتی 30

)CuO, 2TiO, 3O2Alبــا صورت عــددي در جریــان آرام و آشــفته اي بهت مبدل حرارتی دولولهحرار ) در افزایش انتقال

حجمــی و کــاهش دمــاي نتــایج نشــان داد کــه بــا افــزایش کســربررسی شــد. بعدي روش حجم محدود و در حالت سه

. همچنــین یابــدي نانوذره، میزان انتقال حــرارت و همچنــین افــت فشــار افــزایش مینانوسیال و همچنین کاهش اندازه

را در داخــل مبــدل حرارتــی ایفــا  کــردبهترین عمل O2H/3O2Alشده، نانوسیال که بین نانوسیاالت بررسی اهده شدمش

کــه  بــاالییاي به سبب هــدایت حرارتــی کند. مطالعات مربوط به بررسی شکل نانوذره نشان داد که نانوذرات استوانهمی

  دهند.خود اختصاص میي بهاترین عدد ناسلت را در مبدل حرارتی دولولهدارند، بیش

  اي، نانوسیالبدل حرارتی دولولهم، عدد ناسلتشکل نانوذره، : دینامیک سیاالت محاسباتی، هادواژهیکل
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 ضرورت پژوهش - 1- 1

ارد مختلف از جمله در موکاري است که خنک ي صنعت،هاي علمی مهم در حوزهیکی از چالش

هاي هاي تکنولوژیک مانند دستگاهشرفتگیرد. پیقرار می توجهوردو تولید م ونقلحمل میکروالکترونیک،

هاي نوري باعث باال و دستگاه باقدرتموتورهاي کنند، هاي باال کار میکه با سرعت الکترونیکمیکرو

  .)Ghadimi et al., 2011(شوند افزایش بارهاي حرارتی می

 وقیمت باالي انرژي  اي، امنیت سوخت،هوا، تأثیرات گلخانهویرات آبتغیگرمایش جهانی، 

ي این مشکالت عامل خود جلب کرده است. همهه دانشمندان را در سراسر دنیا بهاتالفات انرژي توج

در همه  هاي حرارتیبراي نیل به این هدف از انواع مختلف مبدلباشند. ي انرژي میرهمحرکی براي ذخی

کاهش هاي حرارتی، دلبراي افزایش انتقال حرارت مب. )Elias et al., 2014(شود ها استفاده میبخش

استفاده قرار هاي مختلف مورد انرژي، تکنولوژي نجام بهبود راندمان بازیابیزمان انتقال حرارت و سرا

 کاربرد دارند؛متداول طور به هاکانالکرویمها و افزایش مساحت انتقال حرارت با استفاده از فین ،گیردمی

 ;Elias et al., 2014(ند شوهاي حرارتی میتر شدن مبدلجیمتر و حباعث بزرگ هااما این روش

Huminic & Huminic, 2012( . سیاالت مورد استفاده براي گرمایش و سرمایش در کاربردهاي صنعتی

افزایش راندمان انرژي تجهیزات انتقال نقش حیاتی در  ،بسیار مهم هستند و خواص ترموفیزیکی سیاالت

 .کندایفا میحرارت 

داراي خاصیت  شوندات انتقال حرارت استفاده میکه در تجهیز ياکنندهخنکاغلب سیاالت  

هایی که براي افزایش نرخ انتقال حرارت و باشند. بنابراین یکی از جدیدترین روشحرارتی ضعیفی می

استفاده از  شود؛جویی در انرژي استفاده میرفهمبدل حرارتی و ص يچنین کاهش اندازه و هزینههم

هاي جریان را بهبود تواند خواص انتقالی سیال و خصیصهباشد تا بمی کنندهخنکسیاالت  ها درافزودنی



 
 

متر یا میکرومتر، میلی يبا ذرات معلق به اندازه ییهاتشکیل دوغاب .)Khedkar et al., 2014(بخشد 

خطوط لوله،  فرسایشجریان،  يهاکانالانسداد  چون اثر ساییدگی ذرات،ی همباعث ایجاد مشکالت

مشکالت  همچنین سبب. دنشویم و افزایش افت فشار در کاربردهاي عملی موکاهش انتقال مومنت

شدن در سوسپانسیون دارند، نشینتر تمایل به تهذرات بیش ژهیوبه .شوندمیز نیپایداري و رئولوژیکی 

اما براي کاربردهاي عملی  ؛متداول دارندسیاالت  نسبت بهها هدایت حرارتی باالتري اگرچه دوغاب

ي داراي پایدار يمتریلیها با ذرات میکرومتري و مدر مقایسه با سوسپانسیون االتیسنانو مناسب نیستند.

یهدایت حرارتی را افزایش م يریگطور چشمکه به باشندیمدت و خواص رئولوژیکی بهتري مبلند

گلیکول که ت مرسوم مانند آب، روغن و اتیلنها با هدایت حرارتی باال به سیاالذرهاضافه کردن نانو .دهند

ین سیاالت شود، اما باعث افزایش هدایت حرارتی ا تواندیداراي خواص حرارتی نامطلوبی هستند، م

و باعث افزایش افزایش یابد شدت ها بهذرهاست توسط نانوخواص دیگري مانند ویسکوزیته ممکن 

از طرف  زایش انتقال حرارت باالتري دارند.فا، با غلظت حجمی باالتر االتیسنانو .شودمیپمپاژ  يهزینه

ي باید اگونهاین غلظت حجمی بهبربنا د،شویمدیگر غلظت حجمی باالتر باعث افزایش افت فشار 

. خواص مهم جریان مانند تعادل برقرار شود حرارت، و انتقالانتخاب شود که بین افزایش افت فشار 

فقط به غلظت حجمی ذره بستگی ندارند، بلکه به پارامترهایی مثل  ،ویسکوزیته و هدایت حرارتی

 .)Palm et al., 2006( اندذره، شکل ذره و مواد فعال سطحی وابسته ياندازه
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پیشرفت تکنولوژي و  با افزایش پیدا کرد. ها براي مصرف انرژينیاز آن ،زمین يبا رشد جمعیت کره

جویی در مصرف وري و صرفهافزایش بهرهبه با توجه به محدودیت منابع انرژي موجود، مباحث مربوط 



 
 

ترتیب طراحی و تولید سیستماینهل شد. بیبدتدانشمندان و مهندسان هاي مهم به یکی از دغدغه انرژي

  توجه قرار گرفت.موردترین مقدار خود برسد ها اتالفات به پایینانرژي که در آن يدهندهانتقالهاي 

هاي حرارتی که به اولین مبدل و غیره، هاها، پاالیشگاهاندازي واحدهاي صنعتی نظیر نیروگاهبا راه

بیست سال پیش به دنیاي تکنولوژي وارد ونزدیک به صددند بو شده ساختهصورت علمی طراحی و 

  شدند.

  از: اندعبارتهاي حرارتی امروزه برخی از کاربردهاي مبدل

 هاي دورریز، بازیافت گرماییمحیط زیست: خنک کردن به کمک آب يدر زمینه -

 هاکشاورزي و شیالت: یخچال خالئی، سردخانه يدر زمینه -

رساناها، زمان از گرما و قدرت، ابرهم يرمایی زمین، تولید و استفادهانرژي: انرژي گ يدر زمینه -

 موتورهاي گرمایی

 هایرکنندهتقطکن، هاي خنکصنعت: برج يدر زمینه -

 هاي جنگی، خنک کردن موتورهادفاع ملی: خنک کردن هواپیما يدر زمینه -

  هاکنندهیتتقو، هاکنندهیلتبدها، ترانسفورماتورها، الکترونیک: رایانه يدر زمینه -

هاي حرارتی وسایلی هستند که جریان انرژي گرمایی را بین دو و یا چند مبدل ،از دیدگاه مهندسی

انرژي  يهاکنندهحفظو  دهندهانتقال ،حرارتیهاي کنند. بنابراین مبدلم میسیال در دماهاي مختلف فراه

 ,Hewitt( از اندعبارتبعضی از این معیارها شوند. بندي میو بر اساس معیارهاي مختلفی طبقه هستند

Shires & Bott, 1994(   

  انتقال گرما و یا بازیابی گرما نظرنقطهاز 

  فرآیند انتقال: تماس مستقیم و یا غیرمستقیم سیال سرد و گرم نظرنقطهاز 

  دو فازهاي انتقال گرما: یک فاز و مکانیزم نظرنقطهاز 



 
 

  هاي جهت، مخالف جهت و جریانگرم: هم سرد وهاي آرایش جریان نظرنقطهاز

 متقاطع

  دارها و سطوح پرهها، صفحه: لولههندسی ساختار نظرنقطهاز  
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مرکز درون که با اتصاالت مناسب به صورت هم اي تشکیل شدهاي از لولهمبدل حرارتی دولوله

 ؛حلقوي هستند معموالً ها هاي مورد استفاده در این مبدلاست. لولهتر قرار گرفته اي با قطر بزرگلوله

اي در شکل مبدل حرارتی دولوله اي از. نمونهشودوي و مستطیلی نیز استفاده میهاي بیضاگرچه از لوله

هسته به يزیرا هندسهزیادي هستند.  يریپذانعطافها داراي این سیستم نشان داده شده است. 1-1

توان آسانی می. با انتخاب صحیح اتصاالت بهها تغییر کندتواند با تغییر قطر، طول و آرایش لولهآسانی می

  .ها تمیز شوندقطعات آن را پیاده نمود تا درون و بیرون لوله

  

  

  )Shah & Sekulic,2003( ايمبدل حرارتی دو لوله: 1- 1شکل 

  
  

فاده در فشار بسیار باال دو سیال مورد استیا هر  این نوع مبدل حرارتی زمانی مناسب است که یک

. توزیع و پخش سیال را تر از آن باشدمترمربع یا کم 50چنین مساحت سطح انتقال حرارت هم باشند و

هاي جداگانه براي هر سري مبدل کار با انتخاب پمپر واحدهاي مختلف کنترل نمود. اینتوان دمی



 
 

 & Lee, 2010; Shah( توان موارد زیر را نام بردها میبدلاین م يپذیر است. از معایب عمدهامکان

Sekulic, 2003(:  

 کننداي حجم زیادي را اشغال میهاي دولولهبراي بار حرارتی بزرگ، سیستم مبدل. 

 ها براي واحد سطح انتقال حرارت نسبتًا زیاد استقیمت آن.  
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سازي مصرف انرژي در فرآیندهاي هاي فسیلی در جهان، موضوع بهینهعلت محدودیت سوختبه

عنوان هاي حرارتی بههاي شیمیایی مبدلباشد. در فرآیندصنعتی مختلف بسیار مهم و پراهمیت می

در جهت  شدهانجامهاي هاي گذشته، تالشباشند. در دههتجهیزات انرژي و انتقال حرارت مطرح می

افزایش  مبدل حرارتی و نهایتاً  يسازي اندازهافزایش انتقال حرارت، کاهش زمان انتقال حرارت، کوچک

چون تالطم فعال همهاي فعال و غیرها شامل روشتالشانرژي و راندمان سوختی بوده است. این 

خاطر هدایت حرارتی ضعیف ها بهتر این روشست. راندمان بیشجریان، افزایش مساحت و غیره بوده ا

واص انتقال حرارت گلیکول، محدود شده است. خهاي معدنی و اتیلنچون آب، روغنمسیاالت رایج ه

  هاي حرارتی است.گرفته شده در صنایع، مانع اصلی استفاده از انواع مختلف مبدلار کضعیف سیاالت به

مواد داراي ساختاري هستند که خواص  ها وشود که در آن سیستمنانوتکنولوژي به علمی اطالق می

. علم یابدمی يامالحظهقابلان بهبود شنانومتري يخاطر اندازهها بهی، شیمیایی و بیولوژیکی آنفیزیک

نانوآوري براي نانوذرات، مواد نانوساختاري، ي علم و فني حوزهانقالبی در توسعه ،هاي نانومقیاس

ارت استفاده حرکه براي افزایش انتقال  سیاالت مرسوم موده است.ها ایجاد نو نانوسیستم زاتیتجه

ذاتًا ظرفیت حرارتی پایینی دارند.  موتور،گلیکول و روغنآب، پروپیلن گلیکول،شوند مانند اتیلنمی

شود که از ذرات جامد معلق براي افزایش خواص باعث می سیاالتخاصیت ترمودینامیکی ضعیف 



 
 

هدایت حرارتی  که ذرات جامدچرا  ؛انتقال حرارت سیاالت استفاده شودحرارتی و بهبود مشخصات 

 Moraveji et al , 2011; Syam Sundar & Singh, 2013; Zeinali(تري نسبت به مایعات دارند بیش

Heris et al, 2007(نامند. نانوسیال بر محدودیت سیال میها را نانو. مخلوطی از سیاالت مرسوم و نانوذره

تر و ضریب اصطکاك باالتر) سیاالت مرسوم مانند هدایت حرارتی پایین( ضعف خواص ترموفیزیکی

 ایو  کایلی، سمریفلزي، پل دیفلزي، اکس وانندتیم اتذرنانو .)Khedkar et al., 2014(غلبه کرده است 

 Ghadimi et al., 2011; Mahian et( نانومتر باشند 100 کربنی با حداقل طول کمتر از يهالولهحتی نانو

al., 2013( .که ز جمله اینتند ابسیاري از محققان ثابت کردند که نانوسیاالت داراي مزایاي زیادي هس

طور موثري هدایت حرارتی بزرگو به شوندتر در مسیر جریان میافت فشار کمباعث پایداري بهتر و 

متر و یا حتی میکرومتر دارند ي میلیهاي حاوي ذرات با اندازهتري در مقایسه با سوسپانسیون

)Duangthongsuk & Wongwises, 2010(مانند که استفاده از اکسید نانوذراتی  . تحقیقات نشان داد

3O2Al  وCuO نظر گلیکول دارند و حتی بهو اتیلن خواص انتشار بسیار عالی در سیاالتی مانند آب، روغن

فازي دوفازي بسیار شبیه به سیاالت تک ها در مقایسه با مخلوطرسد که رفتار این سوسپانسیونمی

ها، ي آنو بزرگی سطح ویژه ذراتي کوچک نانوعلت اندازهبه. )Palm et al., 2006(باشد می

انباشتگی ) باال، CHF1شار حرارتی بحرانی( اي مانند هدایت حرارتی باال،نانوسیاالت داراي خواص ویژه

ها به سیال پایه باعث بهبود کردن نانوذرهباشند. اضافهقال حرارت بهینه میکم در جریان و ضریب انت

  .)Heyhat et al, 2012(آورد شود اما در مقابل  افت فشار اندکی را نیز  فراهم میت میانتقال حرار

چرا که پایین بودن  جایی است؛م در انتقال حرارت جابههدایت حرارتی یک فاکتور بسیار مه

آن  ها حاکی برکند. پژوهشکرد گرمایش و سرمایش را محدود میعملرارتی سیاالت مرسوم، هدایت ح

  نین چوسیاالت هماست که نانوسیاالت جایگزینی مناسب براي سیاالت موجود هستند. هدایت حرارتی نان

                                                
1Critical heat flux  
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Abstract: Due to the increase of the energy demands speed in the world, heat transfer process
has been as a main task. In industry and engineering applications, a double pipe heat
exchanger has played a vital role, since it is used in industry such as power plant, 
petrochemical industry, process industry, solar water heater, chemical reactors, and nuclear
reactor. A fluid with good heat execution is an effective parameter to increase heat transfer 
rate in the heat exchangers. In recent years, nanofluids have been introduced as an ideal 
candidate for enhancing heat transfer. Nanofluids are innovative heat transfer fluids 
engineered by dispersing metallic or non-metallic nanoparticles in conventional heat transfer 
fluids. In this study, the effect of various parameters such as volume fraction (0% -3%
temperature of nanofluids (20, 25, 30 ° C) and the effects of shape (spherical and cylindrical
size (from 10 to 100 nanometer) and material (Al2O3, TiO2, CuO) of nanoparticle was 
investigated numerically aiming to increase heat transfer in double tube heat exchanger in 
both laminar and turbulent flow in three dimentional mode. The results showed that with 
increasing the volume fraction and reducing the temperature of nanofluids as well as reducing
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