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 :چکیده

ها  تر شدن اندازه این سیستم های حرارتي موجب بهبود عملکرد و کوچک استفاده از نانوسیاالت در سیستم

ها  ها و پارامترهای موثر بر آن . توسعه نانوسیاالت نیازمند شناخت درست و درک صحیح از نحوه رفتار آنشود مي

توان به نوع سیال پایه و نانوذره، کسر حجمي  نانوسیاالت ميهای تأثیرگذار در جریان  باشد. از جمله پارامتر مي

نانوذرات، شکل و قطر نانوذرات و ... اشاره کرد. در این پژوهش پارامترهایي همچون رژیم جریان نانوسیاالت، میزان 

د انتقال حرارتي گیری لوله با توجه به تأثیر شکل نانوذرات در عملکر ترکیب درصد نانوذرات، نوع نانوذرات و نحوه قرار

در بخش اول که شامل  عددی قرار گرفت.سیستم نانوسیاالت با استفاده از مدل مخلوط دوفازی  مورد بحث و بررسي 

های جریان نانوسیاالت بود، نتایج نشان داد که با افزایش  بررسي کلي اثر شکل نانوذرات بر عملکرد حرارتي و ویژگي

ریب انتقال حرارت و عدد ناسلت برای نانوسیاالت با اشکال مختلف نانوذرات عدد رینولدز و کسر حجمي نانوذرات ض

ای،  یابد و این در حالي است که روند افزایشي به ترتیب برای نانوسیاالت با شکل نانوذرات پالکتي، استوانه افزایش مي

های  به عنوان ویژگي یابد. همچنین افت فشار و ضریب اصطکاک نیز ای، آجری و در نهایت کروی کاهش مي تیغه

توانند با تغییر شکل و افزایش عدد رینولدز تغییر کنند که این روند برای افت فشار به صورت  جریان نانوسیاالت مي

باشد. در بخش دوم، اثر نوع نانوذرات مورد بررسي قرار گرفت  افزایشي و برای ضریب اصطکاک به صورت کاهشي مي

ه نانوسیاالت حاوی اکسید مس عملکرد بهتری نسبت به نانوسیاالت حاوی اکسید ی آن بود ک که نتایج نشان دهنده

های مختلف برای  در کسر حجمي 6800آلومینیوم دارند، اما این برتری تحت شرایط کاری عدد رینولدز باالتر از 

نانوذرات اکسید مس با  نانوسیاالت حاوی نانوذرات با اکسید آلومینیوم با شکل پالکتي در مقایسه با نانوسیاالت حاوی

ی حامل  گیری عمودی و افقي لوله تواند نسبت عکس به خود بگیرد. در بخش سوم، دو وضعیت قرار شکل کروی مي

ی افزایش انتقال حرارت در لوله عمودی نسبت  نانوسیاالت تحت بررسي قرار گرفت. نتایج در این بخش نشان دهنده

نانوسیاالت حاوی نانوذرات با شکل آجری حساسیت بیشتری از خود نشان  به لوله افقي بود، همچنین در این قسمت

دادند و نسبت به حالت افقي خود افزایش بیشتری در عملکرد حرارتي داشتند. در نهایت نیز دو رابطه برای محاسبه 

 عدد ناسلت نانوسیاالت در دو رژیم جریان آرام و آشفته ارائه گردید.
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 بیان مسئله -6-6

 ،ها آبي، پاالیشگاه برقی های بخار، مولدها سازی تجهیزات نیروگاه برای خنک در صنایع بزرگ

ها استفاده  از آب برای انتقال گرما به بیرون از دستگاهای های هستهو نیروگاه های شیمیایي کارخانه

رما تا گ شود ميآب به دلیل ظرفیت گرمایي ویژه باال و چگالي و رسانندگي گرمایي مناسب باعث  .شود مي

اضافه کردن ذرات باشد. جا شود و در عین حال جریان حجمي کمي نیازمند ميدر مسافت زیادی جابه

های افزایش میزان انتقال حرارت  کوچک به یک سیال در فرآیندهای سرمایش و گرمایش یکي از روش

در دهه گذشته علم نانو به کمک این صنعت بزرگ آمده و جایي بین سیال و سطح است. جابه توسط

نانومتر  6-600با اندازه تحول بزرگي را در آن ایجاد کرده است. به این صورت که با افزایش ذرات مختلف 

باشد به صورت  که معموالً آب، اتیلن گلیکول، روغن و الکل ميبا هدایت حرارتي باال به یک سیال پایه 

های حرارتي، کاهش  بهبود انتقال حرارت، کاهش وزن و اندازه دستگاه سوسپانسیوني موجب

ی اقتصادی  های خنک کننده و به طور کلي افزایش صرفه سازی اندازه سیستم گرفتگي، کوچک رسوب

  شده است.

باشند که  مي  TiO2و Al2O3  ،Cu ،CuO، SiO2نانوسیاالت حاوی مقدار کمي ذرات فلزی، مانند

ذرات با توجه به قطر و  بیشتری در مقایسه با هدایت حرارتي سیال پایه دارند. این نانوهدایت حرارتي 

ترین شکل به  باشند. بنابراین یافتن بهینه ی متفاوتي مي شکل خود دارای هدایت حرارتي، و ویسکوزیته

هر سیالي به دانیم که برای انتقال  کند. مي وری انرژی کمک مي سیال و بهره بهبود انتقال حرارت نانو

کنند.  در صنعت نیز برای انتقال و هدایت نانوسیاالت از لوله استفاده مي ،ی برای هدایت نیازمندیم محفظه

ها، اتصاالت  های برودتي، رادیاتور ها، سردخانه های گرمایشي، سرمایشي، تهویه ها در صنعت در سیستم لوله

پروپیلن، پلیکا، فاضالبي،  گاز در انواع پلیمری، پلي ها، صنایع نفت و آالت و فیلتر ها، اتصاالت شیر پمپ

 دوجداره و چند الیه، آهني، چدني، مسي، برنجي، انعطاف پذیر و عایق وجود دارند و برحسب کارایي که 



 ت

 

های حرارتي  ویژگيی  شوند. مثالً در بعد حرارتي، محاسبه های مختلف استفاده مي دارند در کاربرد

های گرمایشي و  برداری سیستم یک لوله موجب طراحي جریان بهینه و تسهیل در ساخت و بهره

های کلیدی همچون شدت  و برحسب پارامتر شود ميهای زیادی وجود دارند  ها لوله سرمایشي که در آن

، شکل، نوع و شیب لوله تعیین نیوتني بودن و ... جریان، نوع جریان ورودی به لوله از لحاظ نیوتني و غیر

توان با افزایش آن ضریب  باشد که مي ها زبری نسبي سطح مي . همچنین نکته قابل توجه در لولهشود مي

کند. همچنین یک لوله با سطح  ی آن عدد ناسلت افزایش پیدا مي اصطکاک را افزایش داد که در نتیجه

ی با سطح داخلي صاف دارد. زیرا زبری لوله،  ه لولهداخلي زبر عملکرد انتقال حرارتي بهتری را نسبت ب

. در یک لوله عدد ناسلت تابعي شود ميهای کوچکي را ایفا کرده و موجب افزایش انتقال حرارت  نقش فین

سیاالت در  باشد. بنابراین بررسي خواص ترمو فیزیکي نانو از عدد رینولدز و پرانتل و ضریب اصطکاک مي

 باالیي برخوردار است.داخل لوله از اهمیت 

سیاالتي که در درون لوله جاری  ذرات مختلف بر انتقال حرارت نانو در این پروژه تاثیر شکل نانو

سازی  سیال در جریان دو فازی توسط شبیه گیری لوله بر رفتار نانو هستند و همچنین تاثیر نحوه قرار

 گیرد.  کامپیوتری مورد بررسي قرار مي

بندی تک فازی و  تواند به دو نوع طبقه سازی وجود دارد که مي ی انجام شبیههای مختلفي برا روش

 دو فازی اشاره کرد: 

عالوه بر این،  شوند. در مدل تک فاز، نانوذرات به صورت توزیع یکنواخت در سیال پایه فرض مي

از  خواص فیزیکي موثر از جمله هدایت، ویسکوزیته، ظرفیت گرمایي و دانسیته بر اساس مخلوطي

در این مدل، هر دو فاز سیال و ذرات در حالت تعادل شیمیایي و  .شود مينانوذرات و سیال پایه محاسبه 

 . شود ميگرمایي هستند و سرعت نسبي بین فازها برابر صفر در نظر گرفته 

های  ذرات به صورت دو فاز مختلف جامد و مایع با اندازه حرکت در مدل دو فازی، سیال پایه و نانو

در روش . شود مي. در این مدل از دو روش اویلری و یا الگرانژی استفاده شود ميمتفاوت در نظر گرفته 

 حاکم معادالت مدل این در شوند. مي سازی شبیه سیال فاز همانند گسسته فاز معادالت اویلری  –اویلری
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 سستهگ شوند و سپس معادالت حاکم بر فاز بیان مي اویلری مختصات سیستم یک در فاز دو جریان بر

هایي مجزا تقسیم  . فاز گسسته به حجم کنترلشود ميطور مجزا حل  سیال به فاز بر حاکم معادالت نظیر

شده که در هر کدام مقداری از ذرات وجود دارند. سپس با استخراج معادالت انتگرالي جرم و مومنتم 

دینامیکي سیال پیوسته روی ذرات، فاز گسسته نیز مانند فاز پیوسته خطي و با احتساب تمامي اثرات 

 .باشند های این مدل در نرم افزار فلوئنت مي زیرشاخه  Eulerian ،Mixture ،VOFهای گردد. مدل حل مي

 طور هب ذرات گسسته ازف در دیدگاه الگرانژی .شود ميبرای جریان نانوسیاالت روش مخلوط توصیه  معموالً

های سینماتیکي در  معادالت دیفرانسیلي حاکم بر دینامیک هر ذره ردیابي شده و نهایتاً مولفه حل با مجزا

تواند با فاز پیوسته تبادل جرم، مومنتم و انرژی داشته  آید. فاز گسسته مي دست مي تمام لحظات حل به

ز کسر حجمي را باشد. فرض اساسي برای ساخت این مدل این است که فاز گسسته دوم مقدار کمي ا

 اشغال کند.

 های پژوهشسؤال -6-2

 ؟باشد يم رگذاریتأث انتقال حرارتآیا نوع رژیم جریان در بهبود  -6

را تغییر  الینانوسخواص ترموفیزیکي  ،ی موجود در سیال پایهها ذره نانوآیا میزان ترکیب درصد  -2

 ؟دهد يم

 دارد؟ ریتأثذرات روی عملکرد انتقال حرارت  آیا شکل نانو -9

 گذارد؟ مي رثذره روی انتقال حرارت انجام شده ا آیا نوع نانو -1

 گذارد؟ گیری لوله بر رژیم جریان تاثیر مي آیا نحوه قرار -5

 های پژوهشفرضیه -6-9

 ( فرض صفرم: قطر نانوذره روی انتقال حرارت تاثیر ندارد.6

 فرض اول:  قطر نانوذره روی انتقال حرارت تاثیر دارد.

 بخشند. دوم: نانوذرات کوچکتر انتقال حرارت را بهبود مي فرض



 ج

 

روی خواص ترموفیزیکي نانوسیال ، ذره موجود در سیال پایه ( فرض صفرم: میزان ترکیب درصد نانو2

 تاثیر ندارد.

خواص ترموفیزیکي نانوسیال را تغییر  ،ذره موجود در سیال پایه فرض اول: میزان ترکیب درصد نانو

 دهد. مي

خواص ترموفیزیکي نانوسیال را  ،ذره موجود در سیال پایه دوم: افزایش میزان ترکیب درصد نانوفرض 

 بخشد. بهبود مي

 اهداف پژوهش -6-4

یا  ها و سیستم کاربرد در بـرای برتری این سـیاالت را، حرارت درهنگام انتقال تسیاال رفتار نانو

ذره مناسب برای سیال  . یافتن نانورساند اثبات مي جذب گرما دارند به به دفع یا هایي که نیاز دستگاه

دمای های مورد استفاده، کاهش تبادل گرمایي موجب بهبود بیشتر انتقال حرارت، کاهش اندازه دستگاه

بنابراین هدف از انجام این پروژه این . شود ميوری اقتصادی  جویي انرژی و بهره ها، صرفه مخزن گرمکن

ذرات، نانوذره مناسب برای افزایش  مدلسازی کامپیوتری اشکال و انواع مختلف نانواست که با استفاده از 

فیزیکي سیال پایه که در یک لوله جریان دارد را با استفاده از حالت دو فازی بدست آوریم به   خواص ترمو

باشد در این ذره در فاز دیگر یعني جامد  این صورت که سیال پایه در یک فاز به عنوان مثال مایع و نانو

باشند. دو فازی فرض  ی هیدرودینامیکي و انتقال حرارتي مختلفي مي صورت این دو فاز دارای مشخصه

. که مجموع این اقدامات شود ميسیال موجب نزدیک شدن مقادیر محاسبات به مقدار واقعي  کردن نانو

 .شود ميجویي اقتصادی  موجب افزایش میزان حرارت تبادل یافته و صرفه

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -6-5

 ،کیالکترون کرویم مانند صنایعي و ها کارخانه یها ينگران نیتر مهم از یکي کننده خنک های سیستم

هستند.  روبرو گرما انتقال با نوعي به که است یيهر جا و تولید قدرت ،فرآیندهای شیمیایي ،نقل و  حمل

 که ردیگ يم صورت ها آن سطح افزایش اب مواقع اکثر در ،موجود حرارت انتقال های سیستم یساز نهیبه



 ح

 

 لذادارد.  ها آنمحدودی در افزایش بازده  ریتأثو  شود مياین تجهیزات  اندازه و حجم افزایش باعث همواره

 راهکاری عنوان به االتیس نانو و است نیاز ،و موثر جدید یها کننده خنک به مشکل این بر غلبه برای

دهند و با بهبود  سیاالت انرژی مصرفي سیستم را کاهش مي نانو. اند شده  مطرح زمینه این در جدید

شدت  لیتواند به دل سیاالت مي استفاده از نانو. نمایند های فشرده را ایجاد مي طراحي امکان تولید سیستم

 .ها مصرف آب صنایع را به طور چشمگیری کاهش دهد انتقال حرارت زیاد آن

 ژوهشها و روش پداده -6-1

ذرات مختلف  ابتدا با استفاده از روابط تجربي موجود در مراجع، خواص ترمو فیزیکي سیال پایه و نانو

شوند. سپس هندسه لوله توسط نرم  ای، مکعبي محاسبه مي ای، تیغه های کروی، استوانه نظر در شکل مد

ترسیم شده و به همراه خواص ترمو فیزیکي سیال پایه به عنوان فاز اول و خواص ترمو  Gambitافزار 

ذره به عنوان فاز دوم برای محاسبات انتقال حرارت در حالت دو فازی با استفاده  فیزیکي محاسبه شده نانو

نانوسیال،  سیال، رژیم جریان شوند. سپس اثر ترکیب درصد نانو مي CFDاز مدل مخلوط وارد نرم افزار 

 گیرند. ذرات و نحوه قرارگیری لوله مورد بررسي قرار مي شکل نانو
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 مقدمه  -2-6

در طي سالیان اخیر با افزایش نرخ جمعیت و تغییر الگوی زندگي مردم، مصرف انرژی بیش از پیش 

های فسیلي در کنار قیمت باالیي که  ي که سوختطیمح ستیزافزایش یافته است. عالوه بر این مشکالت 

 هایي برای غلبه بر تهدید کمبود انرژی پیدا کنندکرد که راه بیترغکنند، دانشمندان را  دارند ایجاد مي

(Minea, 2017; Zhao et al., 2016)ی  دهنده انتقالدر سیاالت  ،ها استفاده از جامدات . یکي از این راه

شکالتي دانیم جامدات هدایت حرارتي باالتری نسبت به مایعات دارند. با این حال، م حرارت بود. مي

ها وجود دارد. این نشیني، گرفتگي، رسوب، فرسایش، افت بیش از حد فشار در این نوع محلول همچون ته

فناوری نانو با تولید ذراتي با اندازه متوسط  مشکالت با معرفي فناوری نانو تا حد قابل قبولي کاهش یافت.

. خواص مکانیکي، الکتریکي، مغناطیسي و حرارتي (Solangi et al., 2015)نانومتر آغاز شد  600کمتر از 

باشد. نانوسیاالت یک نوع سیال  تر مي ذرات بهتر از مواد سازنده آن با ساختار دانه درشتنانو

باشند که با اضافه کردن ذرات جامدی با ابعاد نانو به یک سیال پایه تهیه  ی حرارتي جدید مي دهنده انتقال

 Al2O3،TiO2،CuOسیاالت  . بیشترین نانوذرات مورد استفاده در نانو(Keblinski et al., 2005)شوند مي

حرارت اضافه  جهت کاربردهایي همچون افزایش انتقال .گلیکول و..باشند که به سیال پایه آب، اتیلن مي

 شوند.  مي

های میکرو و ماکرو ذرات و خواص  سیاالت به درک صحیحي از نحوه تعامل بین حالت توسعه نانو

رابطه به عوامل بسیاری مانند ترموفیزیکي سوسپانسیون سیال بستگي دارد. واضح است که خود این 

، قدرت pHپایه و موارد دیگری همچون   جنس نانوذرات، غلظت، اندازه و شکل نانوذرات، خواص سیال

های  سازد که سیستمالکترولیت و مواد فعال سطحي بستگي دارد. استفاده از نانوسیاالت ما را قادر مي



 ذ

 

سیاالت آوری نانو تحقیقات نشان داد که فنتبادل حرارتي کوچک و سبک طراحي کنیم. همچنین این 

های مختلف نوآورانه و  کننده مبتني بر فناوری نانو برای مهندسي هایي را برای توسعه مواد سردفرصت

های  باشند که برای کاربرد معمولي مي های غیر سیاالت دارای ویژگي کند. نانو های پزشکي فراهم ميکاربرد

 ,.Witharana et al., 2013; Xing et al) ین خصوصیات عبارتند از:. امختلف مهندسي ضروری است

2015). 

  عیسر فوقتوانایي انتقال حرارت 

 بیني نظری افزایش هدایت حرارتي و پیش 

 کاهش قدرت پمپاژ 

 ها پایداری بیشتر نسبت به دیگر سوسپانسیون 

  روانکاربهترین 

  کاهش ضریب اصطکاک 

 ها کانال کاهش فرسایش و گرفتگي در میکرو 

سیاالتي هست  مهم برای نانو شرط شیپها، پایداری دراز مدت و سیالیت خوب سه  پایین بودن هزینه

 گیرند. که برای انتقال حرارت مورد استفاده قرار مي

 خواص ترموفیزیکی نانوسیاالت -2-2

که تابعي از  شود ميیي تعریف جا جابهاالت توسط ضریب انتقال حرارت انتقال حرارت در نانوسی

خواص ترموفیزیکي همچون هدایت حرارتي، گرمای ویژه، ضریب انبساط حرارتي، ویسکوزیته و دانسیته 

است. بنابراین برای درک بهتر از انتقال حرارت در نانوسیاالت ابتدا باید با خواص ترموفیزیکي نانوسیاالت 

 ویم.آشنا ش



 ر

 

 دانسیته نانوسیاالت -2-2-6

 .(Wen et al., 2004) شود ميزیر معرفي  صورت بهسیال  دانسیته نانو

    (   )                                                                                                (2-6)  

باشد. این  ذرات مي دانسیته نانو   ی سیال پایه و  دانسیته    کسر حجمي نانوذرات،   که در آن 

ی مستقل از دمای نانوسیاالت کاربرد دارد. بنابراین خانفر و  ی دانسیته برای محاسبه (6-2 ، )رابطهرابطه

در سیال پایه آب براساس نتایج تجربي  ومینیآلوم دیاکسای را برای دانسیته نانوسیال  رابطه، 6وفایي

 .(Mahian et al., 2013)باشد  صورت زیر مي ، بدست آوردند که به2تحقیقات هو و همکاران

                                                                                         (2-2)  

( )   درصد و دمای       که این رابطه برای بازه کسری حجمي   صادق است.     

ی نانوسیال اکسید  دانسیته (Elias et al., 2014)همچنین در پژوهشي دیگر الیاس و همکارانش 

درصد بررسي کرد.  0/6تا  0کننده رادیاتور را دماهای مختلف و در بازه غلظت حجمي  خنک-آلومینیوم

کننده  خنکسیال کننده رادیاتور و  خنک/دهد که دانسیته نانوسیال اکسید آلومینیوم نشان مي 6-2شکل 

یابد. که در آن با افزایش کسر حجمي نانوذرات این کاهش کمتر  رادیاتور خالص با افزایش دما کاهش مي

 .شود مي

                                                
1.Khanafer and Vafai 

2.Ho et al 
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 .(Elias et al. 2014)کننده رادیاتور با دما  خنک-ی نانوسیال اکسید آلومینیوم تغییرات دانسیته :6-2شکل 



 ظرفیت گرمایی ویژه نانوسیاالت -2-2-2

 .Y) شود ميزیر معرفي  صورت بهسیال  حسب کسر حجمي نانو ظرفیت گرمایي ویژه نانوسیال بر 

Xuan et al., 2000). 

      
(   )                

   
                                                                             (2-9)  

سیال نیز به این  بیان شد در مورد ظرفیت گرمایي ویژه نانو قبالًالیاس و همکاران در پژوهشي که 

سیال کاهش  ذرات و افزایش دما، ظرفیت گرمایي ویژه نانو نتیجه رسیدند که با افزایش غلظت حجمي نانو

که در شکل  طور همان( 9-6نتایج خود را با نتایج حاصل از معادله روتزل و ژوان )معادله  هاآنیابد.  مي

 ید مقایسه کرد.بین مي 6-2



 س

 

 

های  تجربي با محاسبات روتزل و ژوان در غلظت صورت بهمقایسه ظرفیت گرمایي ویژه نانوسیاالت  :2-2شکل 

 .(Elias et al. 2014)گراد  درجه سانتي 90حجمي مختلف در 

 

  سیاالت ویسکوزیته نانو-2-2-9

طور مستقیم  باشد که به سیاالت مي های عملي نانو فیزیکي، برای کاربرد های مهم ترمو یکي از پارامتر 

ذرات به سیال پایه  ي، افزایش نانوطورکل بهدارد.  ریتأثجایي اجباری  در افت فشار و انتقال حرارت جابه

کسر حجمي ذرات، اندازه ذرات،  سیاالت به . ویسکوزیته نانوشود ميسیال  موجب افزایش ویسکوزیته نانو

  .(Ghadimi et al., 2011)دما و اندازه کلوخه ذارت بستگي دارد

بي و عددی مورد بررسي قرار گرفت، که به دلیل اهمیت آن ویسکوزیته نانوسیاالت از دو دیدگاه تجر

 .(Kakaç et al., 2016)گیرد  به تفضیل مورد بحث قرار مي

 بررسی تجربی ویسکوزیته نانوسیاالت  -2-2-9-6

ذرات  ی سوسپانسیون رقیق حاوی نانو را برای ویسکوزیته 1-2ی  رابطه 2درو و پاسمنو  6انیشتین

 :شود ميگرفتن تعامالت بین ذرات ارائه دادند، این رابطه به فرمول انیشتین شناخته دون در نظر کروی ب

    (      )                                                                                                      (2-1)  
                                                
1.Einstein 

2.Drew and Passman 



 ش

 

 بسط داده شد: 6معادله اینشتین برای حداکثر کسر حجمي ذرات توسط برینکمن

    
 

(   )   
                                                                                                            (2-5)  

 زیر بسط داد: صورت بهرا  نیشتیانمعادله  2بتچلور

    (         
 )                                                                                            (2-1)  

 ی زیر را ارائه دادند: مدل بتچلور را اصالح کرده و رابطه 9چاندراسکار و همکاران

    (         
     

 )                                                                            (2-7  )  

-2در رابطه  C3و  C1 ،C2باشد. همچنین  درصد مي 95که یک مدل نمایي برای کسر حجمي باالی 

های متعارف مانند  مشاهده کردند که بسیاری از مدل 1و همکاران هاسفهمت  باشند. ثوابتي تجربي مي 7

آب /نانومتر( 10سیال اکسید منیزیم ) ی دینامیکي نانو بیني ویسکوزیته قادر به پیش 1-2ی بتچلور  معادله

 ی جدیدی را ارائه داد: ای جریان دارد، نیست. بنابراین، رابطه که در یک لوله با سطح مقطع دایره

    (             
 )                                                                                (2-8)  

روابط پیشنهادی برای ویسکوزیته نانوذرات اکسید آلومینیوم در سیال پایه آب و اکسید روی در 

 زیر هستند: صورت بهبیان شد  5سیال پایه آب که توسط نگوین و همکاران

 زیر است. صورت بهنانومتر( در سیال پایه آب  91رابطه برای نانوسیال اکسید آلومینیوم )

    (           
 )                                                                                   (2-3)  

 صورت بهاکسید آلومینیوم در سیال پایه آب درصد حجمي نانوسیال  1/3تا  6های  رابطه برای غلظت

 زیر است.

     (            )                                                                                     (2-60)  
                                                
1.Brinkman 

2.Batchelor 

3.Chandrasekar et al. 

4.Mohammad Hemmat Esfe et al 

5.Nguyen et al. 
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زیر  صورت بهدرصد حجمي نانوسیال اکسید مس در سیال پایه آب  1/3تا  6های  رابطه برای غلظت

 است.

    (                      
 )                                                             (2-66)  

زیر  صورت بهنانومتر( در سیال پایه آب  17مربوط به نانوسیال اکسید آلومینیوم ) ی همچنین رابطه

 است.

    (      
      )                                                                                          (2-62)  

ی برای محاسبه ویسکوزیته نانوسیال  نیز رابطه (Masoumi et al., 2009)میرمعصومي و همکاران 

 .(Safikhani et al., 2016)صورت زیر است  اکسید آلومینیوم در آب بدست آوردند که به

              
        

 

    
           (2-69)                                                                       

-2تواند از رابطه  فاصله بین مراکز نانوذرات است، که مي δسرعت براوني ذرات نانو و  VBکه در آن 

 بدست آید: 65-2و  61

   
 

  
√

     

       
                                                                                                  (2-61)  

    √
 

  

 
                                                                                                   (2-65)  

 :شود ميزیر تعریف  صورت به 69-2ی  در معادله Cضریب تصحیح 

  
(       )    (        )

   
                                                                                   (2-61)  

 های تجربي مربوط به ویسکوزیته نانوسیال به ترتیب داده C4و  C3و  C2و  C1 61-2که در معادله 

 است. و آب ومینیآلوم دیاکس

C1=-1.133 × 10
-6

, C2=-2.771 × 10
-6

, C3=9 × 10
-8

, C4=-3.93 × 10
-7                   (2-67)   
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 بررسی عددی ویسکوزیته نانوسیاالت -2-2-9-2

ای در چهار گروه، برای رفتار رئولوژیکي  بندی طبقه (Ghadimi et al., 2011)قدیمي و همکاران 

بدون  (φ <0/6سیاالت رقیق ) ( نانو6گزارش کردند، ) 6توسط چن و همکاران ،سیاالت پیشنهاد شده نانو

 5و  0.6بین  φ) قیرق مهینسیاالت  ( نانو2) .معادله انیشتین استکننده که نزدیک به  رفتار برشي رقیق

دورتي -کریگر شده اصالحی  کننده آشکار که ویسکوزیته نزدیک به رابطه درصد( بدون رفتار برشي رقیق

(K-D) شده  ظیغل مهینسیاالت  ( نانو9) .دارند(φ  با رفتار برشي رقیق 60و  5بین )کننده  درصد

که خارج از محدوده نرمال غلظت ( φ>60( غلیظ )1و ) K-Dکه ویسکوزیته نزدیک به معادله  توجه قابل

 سیاالت است. نانو

زیر بیان کردند  صورت به 6-2سیاالت را در جدول  غلظت نسبي تجربي نانو 2چاندراسکار و همکاران

 .(Kakaç et al., 2016)سیال است  ی تفاوت ویسکوزیته بین سیال پایه و نانو دهنده نشانکه 

 پایه ی نسبي تجربي نانوسیاالت و سیاالت : ویسکوزیته6-2جدول 

Base fluids Nanoparticles Volume fractions  Relative viscosity (Max) Researchers 

Water 

0.00089 Pa.s 

(L. S. 

Sundar et 

al., 2013) 

Al2O3 0.01-0.30 1.029 (Lee et al., 2008) 

Al2O3 0.00-5.00 2.36 (Chandrasekar et al., 

2010) 

Al2O3 (36 nm) 0.00-13.00 4.5 (Nguyen et al., 

2008) 

TiO2 0.20-2.00 1.15 (Duangthongsuk et 

al., 2009) 

Fe3O4 0.00-2.83 2 (Q. Li et al., 2005) 

CuO 1.00-6.12 4 (Namburu et al., 

2007) 

  CuO 0.16-1.70 0.629 (Pastoriza-Gallego 

et al., 2011) 

0.0162 Pa.s 

 

TNT 0.10-1.80 1.7 (H. Chen et al., 

2009) 

ZnO 0.20-5.00 1.15 (W. Yu et al., 2009) 

Diamond 1.00 1.01 (W. Yu et al., 2011) 

 

                                                
1.Chen et al. 

2.Chandrasekar et al. 
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 هدایت حرارتی نانوسیاالت -4 -2-2

های مهندسي مهم است. هدایت حرارتي  تغییرات هدایت حرارتي نانوسیاالت در بسیاری از سیستم

نانوسیال به غلظت، شکل، اندازه و نوع ذرات و همچنین نوع سیال پایه بستگي دارد. ضریب هدایت 

یابد. همچنین با افزایش اندازه نانوذرات هدایت حرارتي کاهش  ذرات افزایش ميحرارتي با کاهش قطر 

ی خطي  یابد. دلیل آن نیز این است که افزایش ضریب هدایت حرارتي با کاهش اندازه ذرات رابطه مي

تواند  سیال مي (. بنابراین، نانو9-2یابد )شکل با افزایش دما، هدایت حرارتي نیز افزایش ميدارد. همچنین 

 . (Elias et al., 2014باشد )های باالتر عملکرد بهتری داشته  در دما

 

 خنک کننده رادیاتور در دماهای مختلف -هدایت حرارتي نانوسیال اکسیدآلومینیوم :9-2شکل 

 

 :شود ميمحاسبه  6هدایت حرارتي نانوسیاالت حاوی نانوذرات کروی نیز  با استفاده از مدل ماکسول

   

   
=1+ 

 (      ) 

(       ) (      ) 
                                                                                       (2-63)  

یک رابطه تجربي برای  (Chon, 2005)بیني هدایت حرارتي، چون و همکارانبرای بهبود پیش

ذرات نیز در نظر  در سیال پایه آب بیان نمود که در این رابطه اثر حرکت براوني نانو  Al2O3 نانوسیال

 است: شده گرفته

                                                
1.Maxwell 



 ظ

 

   

   
              (

   

  
)
      

(
  

   
)
      

    
          

                                       (2-20)  

عدد  Prbfمیانگین قطر نانوذرات است.  dPنانومتر و  0/23قطر مولکولي آب و برابر  dbfکه در آن 

 :شود ميزیر تعریف  صورت بهعدد رینولدز نانوذرات است که  Repو  پرانتل سیال پایه

     
   

      
                                                                                                               (2-26)  

    
      

     
    

                                                                                                            (2-22)  

 باشد، نانومتر مي 67/0های آب است که در اینجا برابر میانگین مسیر آزاد بین مولکول 𝜆bf نکه در آ

KB  ثابت بولتزمن وJ/K 6029×9807/6  ،است𝜶bf  نفوذ حرارتي سیال پایه و𝛍bf  آب است.ویسکوزیته 

فاکتور شکل بوده  nدهد.  کروسر مدل زیر را معرفي کردند که ذرات غیرکروی را نیز پوشش مي-همیلتون

 .(Timofeeva, 2009) ذرات مختلف است که یک پارامتر تجربي برای نانو

     
   (   )   (   ) (     )

   (   )    (     )
                                                                                    (2-29)  

 شود ميزیر تعریف  صورت به nکه 

  
 

 
                                                                                                                                    (2-21)  

کرویت به صورت نسبت حجم یک ذره به حاصل ضرب مساحت همان ضریب باشد.  کرویت مي ψکه 

 است.  n=3، بنابراین برای کره شود ميذره در قطر معادل یک کره با همان حجم ذره تعریف 

 ,.Kakaç et al) شده است ارائهسیاالت  هدایت حرارتي برخي سیاالت پایه و نانو 2-2در جدول 

2016).











 ع

 

 : هدایت حرارتي تجربي نانوسیاالت و سیال پایه2-2 جدول

Base fluids Nanoparticles Volume fractions Maximum (%) Researchers 

Water 

0.613 W/m K 

Al2O3 0.01-0.30 1.44 Lee et al. 

Al2O3 0.33-3.00 9.7 Chandrasekar et al. 

Al2O3 0.40 13 Wang and Li. 

TiO2 0.20-2.00 7 Duangthongsuk and 

Wongwises. 

TiO2 0.20-2.00 37 Paul et al. 

Fe 0.00-4.00 14.9/25 Li et al. 

Ag 0.30/0.06/0.09 30 Godson et al. 

CuO 1.00 5 Hwang et al. 

CuO 0.30 300 (3 times) Lee et al. 

SiO2 1.00-4.00 23 Jahanshahi et al. 

SiO2 1.00 3 Hwang et al. 

Ethylene 

glycol 

(EG) 

0.253 W/m K 

 

AIN 1.00-10.00 38.71 Yu et al. 

Cu 0.30/0.50 46 Yu et al. 

Al2Cu 2.50 120 Chopkar et al. 

CuO 1.00 9 Hwang et al. 

Ag 1000-10,000 ppm 18 Sharma et al. 

Diamond 0.10-1.00 17.23 Yu et al. 

 

 جایی انتقال حرارت جابه -2-9

توان به انتقال انرژی بین دو سیستم بر اثر اختالف دما بیان کرد.  انتقال حرارت را به زبان ساده مي

ز واژه ها با هم متفاوت است، ا بین سطح و سیالي متحرک، که دمای آن حرارتبرای انتقال همچنین 

جایي در نانوسیاالتي که در یک لوله جریان  حرارت جابه نتقال. اشود مي استفاده جایيهجاب انتقال حرارت

. روابط مختلفي برای محاسبه شود ميدارند با محاسبه عدد ناسلت نواحي مختلف طول لوله محاسبه 



 غ

 

باشد که  ها معادله شاه مي ترین آن جایي نانوسیاالت وجود دارد که یکي از معروف انتقال حرارت جابه

 .(Chen et al., 2014) شود ميزیر بیان  صورت به

   {
     (    

 

 
)                       (    

 

 
)      

                
 

 
          (    

 

 
)      

                                        (2-25)  

 صورت بهو پرانتل  نولدزیر. که در آن عدد باشد يممربوط به رژیم جریان آرام داخل لوله  6معادله شاه

 :شوند يمزیر محاسبه 

   
   

 
                                                                                                       (2-21)  

   
   

 
                                                                                                       (2-27)  

-جایي در رژیم جریان آشفته داخل لوله رابطه دیتوس روابط رایج در محاسبه انتقال حرارت جابه

 .(Sundar et al., 2013)شود ميزیر محاسبه  صورت بهاست که  2بولتر

                                                                                                     (2-28)  

 صادق است.Re≥10000و Pr≤160≥0.6 که این رابطه برای

نانوسیاالت در رژیم جریان آشفته به صورت  برای محاسبه عدد ناسلت 3ی گلنیسکي رابطههمچنین 

 . (Namburu et al., 2009) شود ميزیر بیان 

   

        (          )                                                                                      (2-23)   

Re≤10≥3000 و Pr≤500≥1.5که این رابطه برای 
 صادق است. 5

 

                                                
1.Shah equation 

2.Dittus-Boelter 

3. Gnielinski  equation 
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Abstract: 

The use of nanoparticles in thermal systems improves the performance and reduces the 

size of the systems. The development of nanofluids requires proper cognition and 

understanding of their behavior and the effective parameters. The type of base fluid and 

nanoparticle, the volume fraction of nanoparticles, the shape and diameter of 

nanoparticles, etc. are some of the influential parameters in the current of nanofluids 

which can be mentioned. In this study, parameters such as nanofluid flow regime, 

composition percentage of nanoparticle, nanoparticle type and pipe placement according 

to the effect of nanoparticle shape on the thermal transfer performance of the nanofluids 

system using a two-phase mixture model were discussed and numerically investigated. In 

the first part, which included a general study of the effect of nanoparticle shape on thermal 

performance and characteristics of nanofluids flow, the results showed that by increasing 

Reynolds number and volume fraction of nanoparticles, the heat transfer coefficient and 

Nusselt number increase for nanoparticles with different shape of nanoparticles and 

however, the incremental trend decreases for nanofluids with the nanoparticles shape of 

platelet, cylindrical, blade, brick and ultimately spherical nanoparticles, respectively. Also, 

the pressure drop and the coefficient of friction as the features of the nanofluid flow can 

change by the change of shape and increasing the Reynolds number, which tends increase 

for the pressure drop and decreases for the coefficient of friction. In the second part, the 

effect of the nanoparticles type was investigated, which results showed that nanofluids 

containing copper oxide had better performance than nanofluids containing aluminum 

oxide, but this advantage, under the working conditions of the Reynolds number of less 

than 1500, in the different volume fractions for nanofluids containing nanoparticles with a 

platelets aluminum oxide, can have a reverse ratio compared to nanoparticles containing 

copper oxide nanoparticles with a spherical shape. In the third section, two vertical and 

horizontal positioning conditions of the nanofluids carrier pipe were investigated. The 

results in this section indicated an increase in the heat transfer in the vertical tube 

compared to the horizontal pipe. Also, in this section nanofluids containing nanoparticles 

with brick shape were more sensitive and had a higher thermal performance than their 

horizontal position. Finally, two correlations have been presented to calculate the Nusselt 

number of nanofluids in two laminar and turbulent flow regimes. 
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