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فرج الهي و همکاران [ ]3يک آنالیز آزمايشفگاهي بفرای مطالعفه
انتقال حرارت نانوسیال در يفک مبفدل پوسفته و لولفه تحفت جريفان
آشفته انجام دادند .نتايج نشان مي داد که در يک عدد پکلت معفین،
ويژگي های انتقال حرارت نانوسیال آب /دی اکسید تیتانیوم باالتر از
نانوسیال آب /گاما آلومینا  1مي باشد در حالي که نانوسفیال آب /گامفا
آلومینا دارای رفتار انتقال حرارت بهتری در غلظت نانوذرات باالتر مي
باشند .حق شناس فرد و همکاران [ ]2انتقال حرارت نانوسیال اکسید
روی در آب را در مبدل حرارتي دو لوله ای و مبدل حرارتفي صففحه
ای مورد مطالعه قرار دادنفد .لطففي و همکفاران [ ]1اففزايش انتقفال
حرارت نانوسیال نانولوله های کربني چنفد ديفواره در آب را ،در يفک
مبدل حرارتي پوسته و لوله افقي مورد بررسي قرار دادند .نتايج نشان
داد ک ه انتقال حرارت در حضور نانولوله های چند ديفواره در مقايسفه
باسیال پايه افزايش يافته است .اختری و همکاران نیز بررسي تجربفي
و عددی خود را روی نانوسیال آلفا آلومینا  .و آب را برای جريفان آرام
در مبدل حرارتي پوسته و لوله بدون بافل و در مبدل حرارتي دو لوله
ای انجام دادند [ .].تمامي مطالعات انجام شده در اين زمینفه نشفان
مي دهند که استفاده از نانوذرات باعث بهبود خواص حرارتفي سفیال
پايه مي شوند و همینین میزان انتقال حرارت در مبدل ها را به دلیل
افزايش هدايت حرارتي و ضريب انتقال حرارت ،افزايش مي دهند .در
مطالعه حاضر به بررسي و مقايسه میزان انتقال حرارت و اففت فشفار
سمت پوسته در مبدل حرارتي پوسفته و لولفه حفاوی نانوسفیال آب/
آلومینا و سیال پايه آب تحت جريان آشفته بفا اسفتفاده از دينامیفک
سیاالت محاسباتي پرداخته ايم .برای ايفن منظفور از مبفدل حرارتفي
پوسفته و لولففه موجفود در مرجففع [ ]1اسفتفاده شففده اسفت .مرحلففه
پردازش نیز با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت نسخه  3./1انجفام
گرفته است .جدول  3اطالعات هندسي مبدل حرارتي پوسته و لوله را
نمايش مي دهد.

چکیده
در پژوهش حاضر به شبیه سازی سه بعدی مقايسه سرعت ،انتقال
حرارت و افت فشار سیال سمت پوسته در يک مبدل حرارتي پوسته
و لوله حاوی نانوسیال آب /آلومینا يک درصد حجمي و آب تحت
شرايط جريان آشفته با استفاده از دينامیک سیاالت محاسباتي
پرداخته شده است .برای رسم و شبکه بندی هندسه مبدل حرارتي
مورد نظر از نرم افزار گمبیت نسخه  2.2.12استفاده شده است .در
هر مبدل حدود  3222222سلول وجود دارد .برای پردازش هندسه
ايجاد شده نیز از نرم افزار انسیس فلوئنت نسخه  3..1استفاده
گرديد .برای شبیه سازی رفتار حرارتي و رئولوژيکي نانوسیال مذکور
از زبان برنامه نويسي سي  3در سربرگ تابع تعريف کاربر  2استفاده شد.
نتايج بدست آمده از نرم افزار نشان دادند که استفاده از نانوسیال
باعث افزايش نرخ انتقال حرارت ،و کاهش در سرعت و افت فشار
سمت پوسته در مقايسه با سیال پايه آب مي شوند.
واژه های کلیدی
مبدل حرارتي پوسته و لوله ،نانوسیال ،جريان آشففته ،دينامیفک
سیاالت محاسباتي
مقدمه
امروزه به دلیل هزينه های باالی انرژی و افزايش آلودگي های زيست
محیطي ،بهینه سازی مصرف انرژی در صفنايع بفه ضفرورتي اجتنفاب
ناپذير تبديل شده است .يکفي از پرمصفرف تفرين تجهیزاتفي کفه در
صنايع شیمیايي به صورت مستقیم با انرژی سروکار دارند ،مبدل های
حرارتي مي باشند .پس از پیدايش نانوسیاالت ،بهبود خواص حرارتفي
سیاالت در مبدل های حرارتي ،به منظور افزايش نرخ انتقال حفرارت،
کاهش زمان انتقال حرارت ،کاهش ايعفاد مبفدل و همینفین کفاهش
مصرف انرژی و به طبع آن کاهش هزينه ها مورد توجه قفرار گرففت.
تاکنون مطالعات بسفیاری در رابطفه بفا خفواص حرارتفي نانوسفیاالت
صورت گرفته است اما اغلب اين مطالعات مبنای آزمايشگاهي دارند و
مطالعات عد دی و محاسباتي که منجر به شناخت رفتار نانوسفیال در
جريان آشفته در سمت پوسته باشد موجود نیست.
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شرايط انتخاب شده جهت مدلسازی
برای گسسته سازی در مدل مذکور ،از طرح گسسته سازی مرتبه دوم
برای معادالت انرژی و مومنتوم و برای ساير معادالت از طرح گسسته
سازی مرتبه اول استفاده شده است .معیارهای همگرايي برای
معادالت مختلف در جدول  1نمايش داده شده است.

مدلسازی

جدول ( -)1باقي مانده های تعیین شده برای نرم افزار

رسم هندسه و شبکه بندی
هندسه مبدل حرارتي با استفاده از نرم افزار گمبیت ورژن  2.2.12به
صورت سه بعد ی رسم و شبکه بندی شده است تا تمامي اطالعات در
همه ابعاد قابل بررسي ياشند و مسئله به واقعیت نزديک تر باشد.
برای شبکه بندی حجمي مبدل حرارتي ،شبکه های چهار وجهي
ترکیبي برای سمت پوسته و شش ضلعي برای سمت لوله ها استفاده
شده است .در هر مبدل حدودا  3322222سلول وجود دارد .شکل
 3هندسه رسم شده در نرم افزار گمبیت را نمايش مي دهد.

باقي مانده ها

متغیر ها
x-Velocity
y-Velocity
z-velocity
Continuity
K
ε
Energy

به دلیل اينکه خواص ترموفیزيکي نانوسیال با دما تغییر مي کند،
برای بهتر شدن نتايج با استفاده از زبان برنامه نويسي سي برای
ويسکوزيته ،دانسیته و ضريب هدايت حرارتي موثر نانوسیال ،توابع زير
بعنوان تابع ورودی کاربر در نرم افزار تعريف شده اند [.]3

شکل ( -)3هندسه رسم شده در نرم افزار گمبیت
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شرايط مرزی
شرايط مرزی براساس نیفاز مفدل در دينامیفک سفیاالت محاسفباتي
تعیین مي شود  .جدول  2شرايط مفرزی بکفار گرفتفه شفده در ايفن
مسئله را شرح مي دهد .
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جدول ( -)2شرايط مرزی مورد استفاده در حل مسئله
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برای محاسبه ظرفیت حرارتي نانوسیال نیز از رابطه ژوآن و
روتزل [ ]3استفاده شده است.
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نانو سیال مورد استفاده در مقاله حاضر آب /آلومینا يک در صد
حجمي مي باشد.
بحث و نتیجه گیری
جدول  ،.نتايج حاصل از نرم افزار انسیس فلوئنت را نشان مي دهد.
جدول ( -).نتايج حاصل از نرم افزار انسیس فلوئنت
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شکل  :3خطوط جريان سرعت برای سیال عامل آب

همانگونه که از نتايج مشخص است افزودن مقدار کمي نانوذره
آلومینا ( %3حجمي) به سیال پايه آب باعث افزايش چشمگیری در
نرخ انتقال حرارت مي شود از طرفي نیز افت فشار سمت پوسته را نیز
کاهش مي دهد  .افزايش در شار انتقال حرارتي به دلیل افزايش
نانوذرات آلومینا مي باشد که به خاطر باال بودن ضريب انتقال حرارت
اين ماده نسبت به سیال پايه آب مي باشد و باعث بهبود خواص
حرارتي نانوسیال مي شود.
نتایج گرافیکی
در اين بخش نتايج گرافیکي حاصل از نرم افزار انسیس فلوئنت نشان
داده شده است.
مقايسه کانتور خطوط جريان سرعت برای دو سیال آب و
آب/آلومینا نشان مي دهد که استفاده از نانوذرات آلومینا در سیال
پايه آب باعث کاهش ناچیز سرعت سیال در سمت پوسته گرديده اند
و اين به سبب افزايش ويسکوزيته نانوسیال نسبت به سیال پايه مي
باشد

شکل  :2خطوط جريان سرعت برای سیال عامل آب /آلومینا

همانگونه که از شکل های  1و  .مشخص است افزايش نانوذره باعث
کاهش در افت فشار نسبت به سیال پايه آب شده است.
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شکل  :1خطوط جريان فشار برای سیال عامل آب

شک :0خطوط جريان دما برای سیال عامل آب /آلومینا
شکل  :.خطوط جريان فشار برای سیال عامل آب /آلومینا

فهرست عالئم

مطابق انتظار افزودن نانوذره به سیال پايه موجب بهبود خواص
حرارتي نانوسیال مي شود و همانگونه که از کانتورهای مربوط به دما
مشخص است به کارگیری نانوسیال در سمت پوسته باعث کاهش
بیشتر دمای خروجي سیال سمت پوسته مي شود که اين از نظر
اقتصادی ،زيست محیطي و همینین صرفه جويي در انرژی کامال
مقرون به صرفه مي باشد.

ضريب هدايت حرارتي
ظرفیت گرمايي ويژه
عالئم یونانی
درصد حجمي نانوذره در سیال
چگالي
ويسکوزيته
زیرنویس
نانوسیال
نانوذره

شکل  :1خطوط جريان دما برای سیال عامل آب

سیال پايه
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