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چکیده
در اين مقاله ،انتقال حرارت جابجايی در جريان مغشوش يک نانوسیال غیرنیوتنی درون
لولهای افقی و مدور با استفاده از روش دينامیک سیاالت محاسباتی ( )CFDو حل عددی
معادالت بقای جرم ،بقای مومنتوم و بقای انرژی به کمک نرم افزار فلوئنت بررسی میشود.
برای اين منظور از نانوسیالی غیرنیوتنی متشکل از سیال غیرنیوتنی محلول نیم درصد وزنی
کربوکسی متیل سلولز ( )CMCدر آب و نانوذرات  Al2O3استفاده شده است .در اين
تحقیق اندازة متوسط نانوذرات در محلول  25نانومتر بوده و تحلیل برای دو کسر حجمی
مختلف  0/5و  1/5درصد انجام شده است .استفاده از مدل قاعده توانی در تحلیل رفتار
غیرنیوتنی سیال و بهرهگیری از مدل چون و همکاران در تعیین ضريب هدايت حرارتی
نانوسیال و مقايسه پیشگويی اين مدلها با نتايج تجربی موجود از ويژگیهای اين تحقیق
است .اثر استفاده از نانوذرات بر ضريب انتقال حرارت جابجايی موضعی نانوسیال غیرنیوتنی
در جريان مغشوش و در رينولدزهای متفاوت بررسی شده است .همچنین تأثیر کسر
حجمیهای مختلف نانوذر ات بر اين ضريب و عد ناسلت مورد بررسی قرار گرفته است.
تطابق خوبی بین اين نتايج و نتايج تحقیقات آزمايشگاهی مشاهده شد.

1

در مسأله بازده انتقال حرارت در تجهیزاتی نظیر مبدلهای
حرارتی ،هدايت حرارتی سیال حامل انرژی و ضريب انتقال
حرارت جابجايی نقش اساسی را بر عهده دارند .به طور کلی
انتقال حرارت جابجايی ذاتاً به وسیله تغییر در هندسه
جريان ،شرايط مرزی ،يا به وسیله افزايش هدايت حرارتی
سیال میتواند افزايش يابد .سیاالت متداول در انتقال
حرارت و حامل انرژی در صنايع را معموالً سیاالتی نظیر
آب ،روغنها و اتیلن گلیکول تشکیل میدهند .با افزايش
رقابت جهانی در زمینه صنايع مختلف و نقش انرژی در
هزينه تولید ،اين صنايع به شدت به سمت توسعه سیاالت
پیشرفته و جديد با شاخصهای حرارتی باال پیش میروند.

تحقیقات اخیر روی نانوسیاالت ،نشان میدهد که نانوذرات
معلق ويژگیهای انتقال حرارت محلول را تغییر میدهند.
به طور کلی مطالعه نانوسیاالت ،بررسیها و مدلسازیها به
سالها قبل برمیگردد .به طوریکه کار تئوری و نظری
ماکسول ] 1و  [2حدود  100سال پیش منتشر شده است.
اما تا سالهای اخیر بررسیها برای ذراتی که دارای اندازه
میلی متری يا میکرومتری بودند ،صورت گرفته بود .در اين
اندازهها ذرات با مشکل جدی تهنشینی سريع رو به رو بودند.
به اين مشکل بايد مسئله ايجاد سايش در مسیر جريان و
افزايش افت فشار را نیز اضافه کرد .نانوسیاالت طبقهبندی
جديدی از سیاالت انتقال حرارت میباشند که از طريق
معلق سازی نانوذرات (ذرات با مقیاس نانومتر) در درون
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سیاالت معمولی و متداول انتقال حرارت که به عنوان سیال
پايه شناخته میشوند به دست میآيند .در سالهای اخیر
تحقیقات آزمايشگاهی ،عددی و تئوريک زيادی در زمینه
انتقال حرارت جابجايی نانوسیاالت صورت گرفته است .اين
تحقیقات جنبههای متنوعی از موضوع انتقال حرارت
جابجايی در نانوسیاالت را مورد توجه قرار دادهاند.
آنوپ و همکاران [3] 1روی اثر اندازه ذرات بر ارتقای انتقال
حرارت در نانوسیاالت آب AL2O3-تحقیق کردند آنها با
استفاده از ذراتی با اندازههای  45و  150نانومتر مشاهده
کردند که افزايش انتقال حرارت بیشتری با سايز  45نانومتر
در مقايسه با  150نانومتر حاصل میشود .در تحقیقی ديگر
کیم و همکاران [4] 2با استفاده از نانوسیال آب AL2O3-با
نسبت حجمی  %3به ترتیب  %15و  %20افزايش انتقال
حرارت را در هر دو رژيم جريان آرام و آشفته مشاهده
کردند .همچنین ون و دينگ [5] 3روی نانوسیاالت آب-
 AL2O3در رژيم جريان آرام و تحت شرط مرزی شار ثابت
ديواره ها تحقیق کردند .تحلیل يکسانی را با تغییر نسبت
حجمی ذرات بین  %0/6و  %1/6ترتیب دادند .نانوسیاالت
بکار رفته در اين تحقیق ذراتی با اندازه بین  27 nmو nm
 56داشتند .آنها به افزايش انتقال حرارت بهازای افزايش
نسبت حجمی ذرات و عدد رينولدز دست يافتند و مالحظه
شد که نسبت افزايش ضريب انتقال حرارت موضعی در
ورودی لوله بیشتر است .همچنین مشاهده شد که
نانوسیاالت نسبت به سیاالت خالص به کندی به حالت
توسعه يافته گرمايی میرسند .حجت و همکاران ] [6انتقال
حرارت جابجايی اجباری را اين بار برای سه نانوسیال
غیرنیوتنی مختلف درون يک لوله مدور و تحت رژيم جريان
مغشوش و شرط مرزی شارثابت را به صورت تجربی مورد
بررسی قرار دادند .نتايج اين تحقیق نشان داد که ضرايب
انتقال حرارت موضعی و متوسط نانوسیاالت بزرگتر از سیال
پايه است و نرخ انتقال حرارت نانوسیاالت با افزايش غلظت
نانوذرات افزايش میيابد .در اين تحقیق معادلهای نیز برای
عدد ناسلت نانوسیاالت غیرنیوتنی پیشنهاد شد که در آن
ناسلت تابعی از اعداد رينولدز و پرانتل بود.
برای شبیهسازی عددی به منظور تحقیق روی ويژگیهای
انتقال حرارت نانوسیاالت دو شیوه در مقاالت اختیار شده

پیوستگی4

است .شیوه اول چنین فرض میکند که فرض
هنوز برای سیاالت با ذرات با مقیاس نانوی حل شده در آنها
(نانوسیاالت) برقرار است .اين شیوه از مدل سیال تک فازی
بهرهگیری نموده و از ويژگیهای غنی شده نانوسیال برای
استفاده در قوانین بقا و روابط موجود استفاده میکند ].[7
شیوه دوم بهرهگیری از گزينههای چند فازی بوده و در اين
بین استفاده از مدلهای دو فازی مثل مدل مخلوط ،5مدل
پراکندگی 6و مدل فاز مجزا (اثر متقابل اويلری-الگرانژی)
از عمومیترين شیوهها بوده و برای توصیف بهتر هر دو فاز
مايع و جامد استفاده میشوند ] [7اما با توجه به اعتبار
مطلوب نتايج از يکسو و سهولت در انجام محاسبات از
سوی ديگر بیشتر از روش تک فازی استفاده شده است ].[7
در تحقیقی عددی بیانکو و همکاران ] [7انتقال حرارت
جابجايی اجباری در جريان مغشوش را برای نانوسیال آب-
 Al2O3در يک لوله مدور بررسی نمودند .روش حجم
محدود و به کارگیری نرم افزار فلوئنت و استفاده از هر دو
روش دو فازی (مدل مخلوط )7و تک فازی مدنظر قرار
گرفت و شرط مرزی شار حرارتی ثابت روی ديواره لوله در
نظر گرفته شد .قطر نانوذرات آلومینیوم در اين تحقیق nm
 38بوده و مقايسهای بین نتايج حاصل از هر دو روش بر
روی پروفیلهای سرعت ،دما و عدد ناسلت به عمل آمد.
بعالوه مقايسهای با نتايج آزمايشگاهی نیز انجام شد .تحلیل
نتايج نشان داد که نتايج حاصل از هر دو مدل مذکور در
نسبت حجمی يک درصد ،تطابق خوبی با يکديگر دارد،
هرچند که در غلظتهای باالتر تفاوتی قابل مالحظه
مشاهده شد .همچنین مروجی و همکاران ] [8با روش
 CFDو استفاده از فلوئنت ،جريان آرام نانوسیال را در يک
لوله مدور و تحت شرايط مرزی شار حرارتی ثابت روی
جداره لوله با هر دو روش سیال تک فازی و دو فازی شبیه-
سازی نمودند .آنها رابطهای را بر مبنای اعداد بیبعد برای
محاسبه عدد ناسلت به دست آوردند .در تحقیقی ديگر
مروجی و همکاران ] [9انتقال حرارت جابجايی را در جريان
آرام برای يک نانوسیال غیرنیوتنی به صورت عددی مورد
توجه قرار دادند و با استفاده از  CFDو روش حجم محدود
به کاررفته در نرم افزار فلوئنت جريان در لوله افقی مدور و
تحت شرط مرزی شار ثابت را شبیهسازی نمودند .آنها در
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- Anoop et al.
- Kim et al.
3 - Wen and Ding
4 - continuum
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اين تحلیل از مدل سیال تک فازی استفاده کرده و اثر اندازه
و غلظتهای مختلف نانوذرات را بر ضريب انتقال حرارت در
رينولدزهای  500تا  2500بررسی نمودند .نتايج آنها نشان
داد که ضريب انتقال حرارت و عدد ناسلت نانوسیال
غیرنیوتنی با افزايش غلظت ذرات در محلول افزايش می-
يابد.
در اين مقاله رفتار انتقال حرارت جابجايی نانوسیاالت با
استفاده از يک سیال غیرنیوتنی و در رژيم جريان آشفته
تحت شرط مرزی شار حرارتی ثابت روی جدارهها ،به طور
عددی مورد بررسی قرار میگیرد .از ابزار  CFDو نرم افزار
فلوئنت که عملکرد آن بر مبنای روش حجم محدود 1است
در تحلیل عددی و مدلسازی مربوطه استفاده میشود .فرض
مدل تک فازی مورد توجه بوده و مدلسازی برای جريان
حالت دائم 2سیال ،در اين لوله افقی انجام میپذيرد .اين
تحلیل ،جريان و انتقال حرارت را در طول لوله از ناحیه در
حال توسعه تا ناحیه توسعه يافته برای سرعت و دما در بر
میگیرد .همچنین معادالت بقا شامل بقای جرم ،بقای
مومنتم و بقای انرژی که در پی میآيند برای هندسه جريان
مورد نظر حل میشوند.

 -2بیان مسأله
در اين مقاله از محلول آبی کربوکسی متیل سلولز )(CMC

با غلظت وزنی  %0/5به عنوان سیال پايه غیرنیوتنی استفاده
شده است .نانوذرات  Al2O3در اندازههای  45 ،25و 100
نانومتر و با غلظتهای حجمی  %0/5و  %1/5مورد توجه
قرار گرفتهاند .با توجه به امکان دسترسی به متغیرهای مورد
نیاز از طريق مقاالت قبلی مدل قاعده توانی 3برای تخمین
رفتار رئولوژيک سیاالت غیرنیوتنی لزج به کار گرفته شده
است .شکل ( )1هندسه جريان و دامنه حل مساله را نشان
میدهد که لولهای با مقطع دايرهای و به طول 120
سانتیمتر و قطر  0/475سانتیمتر است.

شکل -1دامنه حل و هندسه جريان

چهار شبکه بندی مختلف مورد بررسی قرار گرفتهاند که به
ترتیب عبارتند از،20×1200 ،10×1200 ،5×1200 :
 .20×2400همچنین با توجه به نرخ تغییر سرعت و دمای
سیال در نزديکی ديواره و اهمیت دقت محاسبات در اين
نواحی ،تقسیم بندیها در جهت شعاعی به صورت
غیريکنواخت صورت گرفته و در نزديکی ديواره شبکه ريزتر
میباشد .در اين تحقیق با توجه به تعداد دفعات تکرار
صورت گرفته در هر شبکه بندی و همچنین سرعت رسیدن
به جواب ،میزان اختالف معقول بین دو عدد ناسلت متوالی
کمتر از  %1در نظر گرفته شده است .بنابراين با توجه به
نتايج ،شبکه با تقسیمبندی  10×1200يعنی  1200تقسیم
بندی در راستای محور طولی لوله و  10تقسیمبندی در
راستای شعاعی و از مرکز لوله ،برای تحقیق حاضر مناسب
بوده و مورد بررسی قرار گرفته است.
اين تحقیق با شرط مرزی شار حرارتی ثابت روی جدارهها
که شرط مرزی متداول در تحقیقات مشابه میباشد انجام
شده است .میزان اين شارحرارتی  100000 W/m2يا 100
کیلووات بر مترمربع می باشد .با توجه به باال بودن رينولدز
و مغشوش بودن جريان ،سرعت جريان سیال در لوله زياد
و فرصت تبادل حرارت کم است .بنابراين همانطور که در
تحقیق انجام شده توسط بیانکو و همکاران ] [7نیز قابل
مشاهده است ،در جريان مغشوش مقدار شار حرارتی به
منظور رسیدن جريان به توسعه يافتگی دمايی بیشتر از
مقدار شار حرارتی در رينولدزهای پايین و جريان آرام در
نظر گرفته شده است.
 -1-2تعیین خواص ترموفیزیکی نانوسیال

همانطور که پیداست برای حل معادالت بقا نیاز به تعیین
خواص ترموفیزيکی نانوسیال از جمله چگالی ،ضريب
گرمايی ويژه و ضريب هدايت حرارتی است .برای تعیین
چگالی و ضريب گرمايی ويژه از روابط زير استفاده شده
است ]:[10
ρnf = ρp + (1 − )ρf
() 1
𝑓) (ρCp )𝑛𝑓 = (ρCp )𝑝 + (1 − )(ρCp
()2

با توجه به تقارن محوری هندسه مساله در اين تحقیق،
تحلیل در فضای دوبعدی ) (2Dانجام شده است .برای مش
بندی هندسه جريان و با استفاده از فضای نرم افزار گمبیت،

که در اينجا  کسر حجمی ذره و انديس  f ،nfو  pبه
ترتیب نشانگر نانوسیال ،سیال پايه و ذره است .برای تعیین
ضريب هدايت حرارتی نانوسیال از معادله چون و همکاران4

1

3

- Finite volume method
- Steady state
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-power-law
- Chon et al.
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] [11استفاده شده است .معادله چون و همکاران اثر حرکت
براونی و همچنین اندازه ذرات را در تعیین مقدار ضريب
هدايت حرارتی مورد توجه قرار میدهد:
() 3

= 1 + 64.70.7460 M

knf
kf

() 9

که در آن:
(Pr 0.9955 Re1.2321 )4

شده است Tw (x) .و ) Tf (xبه ترتیب دمای موضعی ديواره
در طوله لوله و دمای میانگین موضعی سیال است.
عدد ناسلت موضعی نیز از طريق رابطه ( )9قابل محاسبه
میباشد:

0.7476

k

) ( kp

0.3690

d

) M = (d f
p

f

همچنین در اين تحقیق از مدل قاعده توانی 1و رابطه ()5
در تعريف رفتار رئولوژيک سیال استفاده میشود:
() 5

xy =K*(γ̇ xy )n

که در آن  xyتنش برشی K ،ثابت پايداری γ̇ xy ،نرخ برش
و  nزيرنويس قاعده توانی است .مقادير  nو  Kيعنی ضريب
و انديس پاورال يا قاعده توانی از نمودار مقاله تجربی حجت
و همکاران ] ،[12برای غلظتهای  0/5و  1/5درصد حجمی
آلومینا معلق در سیال غیرنیوتنی حاصل از محلول %0/5
وزنی کربوکسی متیل سلولز در آب استخراج میشود.
همچنین در اين شبیهسازی رژيم جريان مغشوش بوده و
تحلیل برای اعداد رينولدز  6000 ،4500و  8000انجام
میشود .باتوجه به تعريف عدد رينولدز برای سیال
غیرنیوتنی ،نقش ضريب و انديس قاعده توانی در تعیین
عدد رينولدز و سرعت اولیه جريان سیال در ورودی لوله
بسیار حائز اهمیت است .اعداد رينولدز و پرانتل برای سیال
غیرنیوتنی از روابط ( )6و ( )7محاسبه میشود ]:[6
() 6
()7

ρ.u2−n .Dn
𝑘
u
Cp .𝑘.( )n−1
D

K

h𝑛𝑓 D
𝑓𝑛k

= 𝑓𝑛Nu

که در آن 𝑓𝑛 hضريب انتقال حرارت جابجايی نانوسیال،
𝑓𝑛  kضريب هدايت حرارتی نانوسیال و  Dقطر لوله است
که مقدار آن در اين تحقیق  0/00475 mاست.
شکلهای ( )2تا ( )5در قالب نمودارهايی به بررسی دمای
سیال در مجاورت ديواره در طول لوله و دمای میانگین يا
کپهای سیال در طول لوله و همچنین اختالف دماهای
مذکور میپردازد .اين نمودارها برای سیال غیرنیوتنی پايه
و نانوسیال غیرنیوتنی حاوی ذرات آلومینا با غلظت %1/5
حجمی و اندازه  25 nmرسم شده است .همانطور که
مالحظه می شود دمای سیال در مجاورت ديواره تا قبل از
ناحیه توسعه يافتة دمايی به صورت منحنی و با شیبی تند
افزايش میيابد و پس از آن و در ناحیه توسعه يافته به
صورت خطی تغییر میکند .شیب اين خط همانطور که
مشاهده میشود با شیب تغییرات دمای میانگین سیال برابر
است .بنابراين در ناحیه توسعه يافته اختالف دمای ديواره و
دمای میانگین موضعی سیال ثابت باقی میماند .اين موضوع
در شکل ( )5به صورت بهتری نمايش داده شده است.

= Re
= Pr

که در آن  Kضريب هدايت حرارتی سیال و  kضريب قاعده
توانی است.

 -3نتایج
ضريب انتقال حرارت جابجايی موضعی با استفاده از رابطه
( )8تعیین میشود:
() 8

̋q
)Tw (x)−Tf (x

= )h(x

در اين معادله ̋  qشارحرارتی ثابت روی جدارهها است که
مقدار آن در اين تحقیق  100کیلووات بر مترمربع فرض
- Power-law model
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شکل  -2تغییرات دماهای ديواره و میانگین سیال غیرنیوتنی
پايه در عدد رينولدز 8000

نکتة مهم ديگر در شکل ( )4که مقايسهای بین شکلهای
( )2و ( )3را نشان میدهد قابل استنتاج است .اين شکل به
روشنی نشان میدهد که دمای سیال روی ديواره در سیال
غیرنیوتنی پايه بیش از مقدار مشابه آن برای نانوسیال

1
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غیرنیوتنی میباشد .همچنین اين شکل همراه با شکل ()5
نشان میدهد اختالف دمای ديواره و دمای میانگین موضعی
در سیال غیرنیوتنی پايه بیشتر از مقدار آن در نانوسیال
غیرنیوتنی مشابه میباشد.
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جابجايی موضعی محاسبه شده در مقطع میانی لوله که در
ناحیه توسعه يافته قرار دارد برای سیال نیوتنی آب خالص،
سیال غیرنیوتنی محلول کربوکسی متیل سلولز در آب و
نانوسیال غیرنیوتنی حاوی ذرات  25نانومتری آلومینا با دو
غلظت حجمی  0/5و  1/5درصد گزارش شده و ترسیم
گرديده است.
جدول  -1مقايسه مقادير ضريب انتقال حرارت جابجايی
) (w/m2.kنانوسیاالت غیرنیوتنی حاوی ذرات آلومینا به اندازه
 25 nmبا سیاالت پايه

شکل  -3تغییرات دماهای ديواره و میانگین نانوسیال
غیرنیوتنی حاوی ذرات آلومینا با غلظت  1/5درصد و اندازه nm
 25در عدد رينولدز 8000

نوع سیال

رينولدز
4500

رينولدز
6000

رينولدز
8000

نانوسیال غیرنیوتنی با
 1%/5آلومینا

15390

18080

20575

نانوسیال غیرنیوتنی با
 1%/5آلومینا

14600

17210

19530

سیال غیرنیوتنی خالص

13960

16750

19250

آب خالص

6930

7330

8730

شکل  -4تغییرات دماهای ديواره و میانگین سیال غیرنیوتنی
پايه و نانوسیال غیرنیوتنی در عدد رينولدز 8000
شکل  -6اثر غلظت ذرات و عدد رينولدز برضريب انتقال حرارت
جابجايی موضعی

شکل  -5اختالف دماهای ديواره و کپه ای برای سیال
غیرنیوتنی پايه و نانوسیال غیرنیوتنی حاوی ذرات آلومینا با
غلظت  %1/5و اندازه 25 nm

در جدول  1و همچنین شکل ( )6ضريب انتقال حرارت
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همانطور که مشاهده می شود تغییر خاصیت رئولوژيکی
سیال و تغییر ماهیت سیال از نیوتنی به غیرنیوتنی و شبه-
پالستیک موجب افزايش قابل مالحظه در ضريب انتقال
حرارت جابجايی شده است .اين موضوع اساساً يکی از
روشهای مؤثر در افزايش انتقال حرارت به شمار میرود
] .[13همچنین از جدول ( )1و شکل ( )6افزايش ضريب
انتقال حرارت سیال از طريق افزودن ذرات نانو به سیال قابل
مشاهده است.
شکلهای ( )7تا ( )9تغییرات ضريب انتقال حرارت
جابجايی موضعی در طول لوله را برای نانوسیال غیرنیوتنی
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اين نمودارها به ترتیب برای رينولدزهای  6000 ،4500و
 8000ترسیم شدهاند .اختالف بین منحنیهای مربوط به
سیال غیرنیوتنی و نانوسیال با غلظت  %0/5به ترتیب از
شکل ( )7تا شکل ( ) 9رو به کاهش است .به نحوی که در
ال نزديک به يکديگر میباشند.
شکل ( )9اين دو منحنی کام ً
اما رشد ضريب انتقال حرارت جابجايی در نانوسیال با غلظت
 1%/5در هر سه نمودار تا حد زيادی حفظ شده است.

مورد نظر با غلظتهای  0/5و  1/5درصد و سیال غیرنیوتنی
پايه و همچنین آب خالص نشان میدهند.

شکل  -7اثر غلظت ذرات بر ضريب انتقال حرارت جابجايی

شکل  -9اثر غلظت ذرات بر ضريب انتقال حرارت جابجايی

بنابراين با بررسی شکلهای مذکور مشاهده میشود که با
افزايش غلظت نانوذرات  25نانومتری آلومینا به سیال
غیرنیوتنی پايه از  %0/5به  %1/5ضريب انتقال حرارت
جابجايی نانوسیال افزايش میيابد .اين افزايش در
رينولدزهای پايینتر چشمگیرتر است و به تدريج با افزايش
عدد رينولدز و افزايش اغتشاش جريان از میزان اين افزايش
کاسته میشود.

شکل  -8اثر غلظت ذرات بر ضريب انتقال حرارت جابجايی

جدول  -2مقايسه بین اعداد ناسلت تحقیق حاضر و تحقیق آزمايشگاهی حجت و همکاران ][6
درصد اختالف اعداد ناسلت تحقیق
حاضر تحقیق حجت و همکاران

عدد ناسلت حاصل از تحقیق حاضر

عدد ناسلت حاصل از تحقیق تجربی
حجت و همکاران

𝜙 = 1.5%

𝜙 = 0.5%

𝜙 = 1.5%

𝜙 = 0.5%

𝜙 = 1.5%

𝜙 = 0.5%

-8.4%

-4.36%

110.7615

110.7474

121

115.8

Re = 4500

-10.5%

-6.72%

130.5454

130.1212

146

139.5

Re = 6000

-15.3%

-12.3%

148.1436

148.1

175

169

Re = 8000

جدول  2مقايسهای بین اعداد ناسلت به دست آمده از
تحقیق حاضر را با نتايج به دست آمده از رابطه تجربی
تحقیق آزمايشگاهی حجت و همکاران ] ،[6به عمل میآورد.
با توجه به ارقام اين جدول میتوان گفت اعداد ناسلت به
دست آمده در تحقیق حاضر برای نانوسیال غیرنیوتنی مورد
استفاده يعنی محلول آبی کربوکسی متیل سلولز حاوی
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نانوذرات  Al2O3با اندازه  25نانومتر نسبت به نتايج تحقیق
تجربی حجت و همکاران از دقت مطلوبی برخوردار است.
همچنین اين مقايسه نشان میدهد در غلظت کمتر و
رينولدزهای پايینتر تطابق بیشتری بین نتايج تحقیق حاضر
با نتايج آزمايشگاهی وجود دارد .عمدهترين دلیل اختالف
بین نتايج تحقیقات عددی و شبیهسازیها در نانوسیاالت با
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نتايج آزمايشگاهی مربوط به اختالف در محاسبه خواص
ترموفیزيکی و از جمله مهمترين اين خواص ضريب هدايت
حرارتی نانوسیاالت میباشد .زيرا هیچ کدام از روابط موجود
برای تعیین ضريب هدايت حرارتی نانوسیاالت به تنهايی
قادر به پیشبینی دقیق اين خاصیت در شرايط واقعی
مختلف نمیباشند .به طور کلی استفاده از مطالعات عددی
مهمترين روش برای اعتبارسنجی روابط و معادالت
پیشنهادی موجود در شرايط مرزی مختلف و هندسههای
متفاوت جريان میباشد .بنابراين با توجه به دقت نسبتاً
مطلوب نتايج اين تحقیق در مقايسه با نتايج به دست آمده
از تحقیق حجت و همکاران ] [6به نظر میرسد استفاده از
رابطة چون و همکاران (رابطة ( ))4در تعیین ضريب هدايت
حرارتی نانوسیال در اين تحقیق دقت مطلوبی در نتايج به
همراه داشته است .در شکل ( )10تغییرات ضريب انتقال
حرارت جابجايی نانوسیال غیرنیوتنی در طول لوله و برای
سه عدد رينولدز  6000 ،4500و  8000ترسیم شده است.
همانطور که مالحظه میشود در تحقیق حاضر افزايش عدد
رينولدز به طور قابل مالحظهای بر افزايش ضريب انتقال
حرارت جابجايی نانوسیال غیرنیوتنی موثر است .همانطور
میدانیم عدد ناسلت و در نتیجه ضريب انتقال حرارت
جابجايی سیال در جريان مغشوش ارتباط مستقیم با عدد
رينولدز و سرعت سیال دارد ] .[14همچنین در تحقیق
تجربی حجت و همکاران و برای نانوسیال غیرنیوتنی نیز
مالحظه میشود که عدد ناسلت در جريان مغشوش در
نانوسیال غیرنیوتنی محلول آبی کربوکسی متیل سلولز و
ذرات  Al2O3مستقیماً با عدد رينولدز ارتباط دارد.
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شکل  -10اثر رينولدز بر ضريب انتقال حرارت جابجايی
نانوسیال

 -4جمع بندي
در اين تحقیق انتقال حرارت جابجايی يک نانوسیال
غیرنیوتنی در جريان مغشوش درون يک لوله افقی مدور با
استفاده از نرم افزار فلوئنت شبیهسازی و تحلیل گرديد .اثر
غلظت ذرات و عدد رينولدز بر ضريب انتقال حرارت
جابجايی موضعی و عدد ناسلت بررسی شد و نتايج زير به
دست آمد:
 -1تغییر رفتار رئولوژيک سیال از نیوتنی به غیرنیوتنی
ضريب انتقال حرارت جابجايی سیال پايه را به طور
چشمگیری افزايش میدهد.
 -2عدد رينولدز اثر قابل مالحظهای بر ضريب انتقال
حرارت جابجايی و عدد ناسلت نانوسیال غیرنیوتنی داشته
و افزايش آن اين ضريب را افزايش میدهد.
 -3ضريب انتقال حرارت جابجايی نانوسیال غیرنیوتنی در
مقايسه با سیال غیرنیوتنی خالص بزرگتر است.
 -4افزايش غلظت نانوذرات موجب افزايش ضريب انتقال
حرارت جابجايی و عدد ناسلت نانوسیال میشود.
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