بررسي اثر نانو ذرات بر انتقال حرارت راهگاه آب
موتور با در نظرگرفتن پديده جوشش
زهرا بني عامريان
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استاديار

رامين مهدي پور

2

دانشيار

پيشرفت روزافزون صنعت خودروسازی ،محققان را به سمت طراحي و بهره برداری
از موتورهايي با وزن و حجم كم و بازده بالا سوق داده است .افزايش توان توليدی
بدون افزايش حجم يکي از اهداف طراحان موتور مي باشد اين امر باعث شده است
كه روشهای جديد در خنك كاری موتور از اهميت ويژه ای برخوردار باشد .در اين
مقاله اثرات افزودن نانوذرات به سيال عامل آب جهت خنك كاری موتور خودرو
مورد بررسي قرار ميگيرد .برای اين منظور يك مدل سه بعدی  CFDبرای شبيه
سازی جريان و انتقال حرارت در موتور خودرو يکبار با سيال عامل آب خالص و بار
ديگر با نانوسيال مورد ارزيابي قرار گرفته است .به دليل آنکه در مجرای خنك كاری
مهمترين رژيم ،رژيم جوشش سرد مي باشد مدلسازی سه بعدی اين موضوع معرفي
شده است .تغييرات ميزان انتقال حرارت موثر در خنك كاری خودرو با استفاده از
نانوسيال  TiO2مورد بررسي قرار ميگيرد .در نهايت نشان داده مي شود كه استفاده
از نانوسيال  %3حجمي  TiO2قابليت افزايش ميزان انتقال حرارت را تا  %17بيشتر
از سيال عامل آب خالص دارا است.

واژههای راهنما :انتقال حرارت جوششي ،نانو سيال ،موتور ،راهگاه خنككاری.

 -1مقدمه
پيشرفت روزافزون صنعت خودروسازی ،محققان را به سمت طراحي و بهره برداری از موتورهايي با وزن و
حجم كم و بازده بالا سوق داده است .تنش حرارتي در بعضي از نقاط موتور بنزيني تا حدود  31برابر تنش
فشاری ميباشد[ ] 3به همين دليل طراحي مناسب سيستم خنك كاری جهت كاهش وزن و انتخاب مواد
سبك برای بدنه از اهميت ويژه برخوردار مي باشد .آب بعنوان سيال عامل سيستم خنك كاری با عبور از
مجاری خنك كاری و دريافت حرارت از بدنه به دمای جوشش ميرسد و حبابهايي در آن شکل ميگيرند.
فرايند تغيير فاز باعث جذب انرژی بيشتر توسط آب شده و كارايي سامانة خنككاری را بهبود ميبخشد.
اما هنگاميكه شار حرارتي بيش از حد بوده و سرعت سيال توانايي كندن حبابهای تشکيل شده را ندارد،
حبابها روی ديواره باقي مانده و تشکيل يك لايه بخار را ميدهند (پديده خفگي).
3استاديار ،دانشکده مهندسي مکانيك ،دانشگاه تفرش amerian@tafreshu.ac.ir
2نويسنده مسئول ،استاديار ،دانشکده مهندسي مکانيك ،دانشگاه تفرش mehdipour@tafreshu.ac.ir
تاريخ دريافت ،06/90/35 :تاريخ پذيرش07/92/93 :
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تشکيل لاية بخار ،علاوه بر افزايش افت فشار ،به دليل بالا بودن مقاومت حرارتي هوا ،باعث بالا رفتن دمای
ديواره و تنش حرارتي مي شود .به شار حرارتي اين نقطه ،شار حرارتي بحراني ( )CHFگفته ميشود .لذا به
منظور بهرهگيری از كارايي انتقال حرارت جوشش ،بايد حتي المقدور از رخداد پديده  CHFجلوگيری نمود.
سيستم های خنك كاری جوششي 3به دليل افزايش قابل توجه ضريب انتقال حرارت نسبت به سيستم های
تکفاز و نيز امکان كاهش وزن موتور ،كاهش وزن مبدل و كاهش توان تلمبة 2سيال خنك كننده در چند دهه
اخير مورد استقبال بسيار زيادی قرار گرفته اند.
جريان جوششي برای خنك كاری بدنه موتور ،با مشکلاتي نيز همراه است :
 -3جوشش باعث افزايش خوردگي در راهگاه آب ميگردد .لذا معمولا با گذاشتن مخزني قبل از رادياتور ،بخار
موجود در آب جداسازی شده و به مايع تبديل ميشود.
 -2سامانة خنككاری با پديده جوشش به دليل دو فاز بودن مايع خنككاری نياز به موادی با جنس مرغوبتر
و عمليات ساخت پيچيدهتر دارد كه باعث بالاتر رفتن قيمت سامانه ميشود.
 -1كنترل ديناميك حركت سيال و تعيين دبي جريان به گونهای كه پديده خفگي پيش نيايد ،امر پيچيدهای
است.
 -4رژيم جريان جوششي به صافي و جنس سطح حساس ميباشد.
به دليل پيچيده بودن پديده جوشش ،اكثر فعاليتهای صورت گرفته در اين زمينه جنبه آزمايشگاهي دارند.
كرمنگيل و همکاران [ ] 2در آزمايش تجربي به بررسي انتقال حرارت جابجايي در موتور پرداختند.
آزمايشهای ايشان نشان ميدهد كه در  1سيلندر پديده جوشش اتفاق ميافتد و در يك سيلندر فيلم بخار
حاصل شده است در اين تحقيق بر اهميت تخمين محلهای تشکيل حباب تاكيد شده است.
هو سونگ لي و همکاران [ ] 1در يك فعاليت آزمايشگاهي به بررسي تجربي اثر پديده جوشش در موتور
بنزيني پرداخته اند .روش اندسکوپي يکي ديگر از روشهای تجربي ميباشد كه در آشکارسازی پديده جوشش
استفاده ميگردد .نمونه ای از اين نتايج را در گزارش شركت  ]4[ AVLميتوان مشاهده نمود .عکسهای ويژه
در مجاری خنك كاری نشان داده است كه در شرايط  %399بار روی موتور تا حدود حداكثر  %69سطح را
پديده جوشش در بر ميگيرد[.]4
هتسروني و همکاران [ ] 5به بررسي مدلهای متفاوت رياضي پديده جوشش و پايداری اين پديده در موتور
احتراق پرداخته اند .در گزارش  ]4[AVLدقت مدلهای متفاوت  Chunو  Bdlو شرايط پاسخگويي اين
مدلها سنجيده شده است Steiner .و همکاران [ ] 6به بررسي تاثير پارامترهای متفاوت ،مانند سرعت سيال بر
انتقال حرارت راهگاههای خنك كاری پرداخته اند .روش ديگری كه به منظور افزايش كارايي انتقال حرارت
مورد توجه محققين قرار گرفت استفاده از نانوسيالات بعنوان سيال عامل انتقال حرارت بجای سيال خالص
است .نانو سيالات كه از توزيع ذرات با ابعاد نانو در سيالات معمولي حاصل ميشوند ،نسل جديدی از سيالات
با پتانسيل بسيار زياد در كاردبرهای صنعتي هستند .اندازه ذرات مورد استفاده در نانو سيالات از  3نانومتر تا
 399نانومتر ميباشد.
Boiling-mode cooling systems
Water pump
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اين ذرات از جنس ذرات فلزی همچون مس ،نقره و ...يا اكسيد فلزی همچون اكسيد آلومينيوم ،اكسيد مس
و ...هستند .به علت اشکالات موجود در استفاده از سيالات سنتي و حتي ميکرو سيال ها ،از جمله رسوب يا ته
نشيني ذرات ،سائيدگي ،مسدود نمودن لولهها و افزايش افت فشار در مجرای سيال ،محققان به نانو سيالات
روی آوردند .در سال ( )3005ايده نانوسيال توسط چوی] ]7مطرح شد و انقلاب بزرگي در زمينه انتقال
حرارت درسيالات پديد آمد .در واقع نگاه تازه ای به سوسپانسيون سيال با ذراتي جامد در ابعاد نانو مطرح
شد .همچنين به علت كوچك بودن ذرات به مقدار زيادی خوردگي ،ناخالصي و مشکلات افت فشار كاهش
پيدا كرده و پايداری سيالات در مقابل رسوب گذاری بهبود چشمگيری يافت .طبق تحقيقات انجام شده
هدايت گرمايي نانوسيالات در مواردی تا صد برابر سيال خالص است [ ]7و علاوه بر اين شار حرارتي بحراني را
نيز به طور قابل ملاحظه ای افزايش مي دهند[.]39-8
عطف به عملکرد انتقال حرارتي سيستم های گرمايي خواص ترموفيزيکي سيال از جمله چگالي ،حرارت
مخصوص ،هدايت گرمايي ،لزجت و كشش سطحي از عوامل مهم به شمار مي رود .بنابراين چگونگي تغييرات
خواص ترموفيزيکي نانوسيال ها نسبت به سيال پايه قبل از استفاده از آنها بايد تعيين شود .برای چگالي و
حرارت مخصوص استفاده از مدل مخلوط مي تواند راهگشا باشد .با اين حال تغييرات خواص هدايت گرمايي،
لزجت و كشش سطحي از پيچيدگي های بيشتری برخوردار است .و در زمينه گرمای نهان تبخير نانوسيالات
نيز مطالعات كمي انجام شده است .علاوه بر اين به وسيله انتخاب سنجيده سيال پايه و نانوذرات مناسب،
اندازه نانوذرات ،درصد غلظت نانوذرات مي توان عملکرد سيستم های خنك كاری را بهبود بخشيد.
لونگو و همکاران [ ]33انتقال حرارت نانوسيال آب-آلومينيوم و نانوسيال آب-تيتانيوم را بررسي كرده اند .آنها
دريافتند كه انتقال حرارت نانوسيال رابطه مستقيمي با كسرحجمي نانوذرات و درجه حرارت كاركرد دارد.
همچنين طبق بررسي آنها رفتار نانو سيال همانند سيال نيوتوني مي باشد .در شرايط آزمايشگاهي يکسان
نرخ انتقال حرارت نانوذرات آلومينيوم-آب سه برابر نانوذرات تيتانيومـآب ،بدست آمده است.
نگوين و همکارانش[ ]32افزايش انتقال حرارت نانوسيال آب-اكسيد آلومينيوم (با قطر  16و  47نانومتر) را
به طور تجربي بررسي كرده اند .نتايج آنها نشان مي دهد كه برای نانوذرات به قطر  16نانومتر و غلظت ٪6.8
ضريب انتقال حرارت نسبت به سيال پايه  ٪ 49افزايش مي يابد .آنها همچنين پي بردند كه ضريب انتقال
حرارت برای نانوذرات  16نانومتر در شرايط يکسان بيشتر از نانوذرات با قطر  47نانومتر است.
فرج الهي و همکارانش [ ]31خصوصيات انتقال حرارت نانوسيال های آب-اكسيد تيتانيوم و آب-اكسيد
آلومينيوم را در يك مبدل حرارتي بررسي كرده اند .آنها ضريب انتقال حرارت را برای نانوسيال آب-
اكسيدآلومينيوم در غلظت های  3 ،9.75 ،9.5 ،9.1و  ٪2را به ترتيب  18 ،46 ،56 ،46و  ٪30بيشتر از
سيال پايه گزارش كرده اند .به طور مشابه ضريب انتقال حرارت را برای نانوسيال آب-اكسيدتيتانيوم در
غلظت های  9.5 ،9.1 ،9.35و  ٪9.75را به ترتيب  11 ،46 ،56 ،29و  ٪38بيشتر از سيال پايه گزارش
كرده اند .در جريانهای جوشش نانوسيالات ،اين نانوذرات معلق در سيال نه فقط در توليد و رشد حباب ها اثر
مي گذارند بلکه حركت حباب ها و درآميختگي حباب ها در جريان سيال نيز را تحت تاثير قرار مي دهند.
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تنش های برشي و گراديان دمايي سيال ممکن است سبب پخش غيريکنواخت نانوذرات در سيال پايه شود و
به سبب آن بر پخش حباب ها و رژيم های جريان اثر بگذارد .بنابر اين ضريب انتقال حرارت و شار حرارتي
بحراني به علت اثرات نانوذرات معلق متقاوت از سيال پايه باشد.
چهاده و همکارانش [ ]34انتقال حرارت جوشش جرياني سيال خالص و نانوسيال آب-نقره به طور
آزمايشگاهي مورد بررسي قرار داده اند .نتايج آنها نيز نشان مي دهد كه با اضافه كردن نانوذرات ضريب انتقال
حرارت نسبت به آب افزايش مي يابد و با افزايش غلظت نانوذرات ضريب انتقال حرارت نيز بيشتر مي شود
ولي دمای ديواره نانوسيال نسبت به آب خالص كاهش مي يابد .همچنين نتايج آنها نشان مي دهد كه در
كيفيت بخار بالا حضور نانوذرات در سيال آب هيچ تاثيری در ضريب انتقال حرارت موضعي ندارد.
موريرا و همکاران [ ]35ضريب انتقال حرارت جوشش جرياني نانوسيال آب-اكسيد آلومينيوم به صورت
تجربي بررسي كرده اند .هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير غلظت نانوذرات بر ضريب انتقال حرارت است.
در اين تحقيق ضريب انتقال حرارت نانوسيال بيش از سيال پايه گزارش شده است .يکي از محدوديت های
استفاده از جريان دوفازی تماس بخار با سطح انتقال حرارت است كه در شار حرارتي بحراني روی مي دهد و
به موجب آن دمای ديواره كانال به طور ناگهاني افزايش مي يابد .كيم و همکاران [ ]36آب-اكسيد آلومينيوم
را در گذر از يك لوله مسي عمودی مورد بررسي قرار داده اند .آنها گزارش كرده اند كه شار حرارتي بحراني
جوشش جرياني آب-اكسيد آلومينيوم حدود ٪59نسبت به سيال پايه افزايش مي يابد .سانگ كيم و همکاران
[ ]37در مطالعه ای اثر نانوذرات آلومينويم در آب را بر افزايش شار حرارتي بحراني بررسي كرده اند و آنها
نشان دادند شار حرارتي بحراني مي تواند تا  19در صد نسبت به حالت بدون نانوذرات افزايش يابد .سانگ
كيم و همکاران در مقاله ديگر[ ]38علاوه بر نانوذرات آلومينيوم ،تاثير الماس و اكسيد روی را (برای غلظت
های كمتر از  )٪ 9.3بر انتقال حرارت جوششي مورد بررسي قرار داده اند.
افزايش شار حرارتي بحراني را برای آلومينيوم ،اكسيد روی و الماس به ترتيب  51 ،51و  ٪ 18نسبت به
سيال پايه گزارش داده اند .كيم و همکاران[ ]30به صورت تجربي اثر نانو ذرات آلومينيوم در آب را در
افزايش شار حرارتي بحراني جوشش جرياني بررسي كرده اند .افزايش شار حرارتي بحراني اجازه مي دهد
تجهيزات گرمايي در محدوده شرايط كاركرد بالاتری به كار گرفته شوند .آنها  ٪ 79افزايش در شار حرارتي
بحراني نانوسيال نسبت به سيال پايه را در همه شرايط آزمايشگاهي گزارش داده اند.
كيم و همکاران [ ]29در مطالعه ای اثر نانوذرات آلومينوم با كسر حجمي ( 9.993و )٪ 9.9993و نانوذرات
آلومينيوم ته نشين شده را بر شار حرارتي بحراني جوشش جرياني بررسي كرده اند .در تحقيق حاضر ،نحوه
مدلسازی دو فازی مجرای خنك كاری موتور معرفي مي شود .مدلسازی معرفي شده قابل استفاده برای
هندسه های سه بعدی نيز مي باشد .در اين مدل مي توان نقاط تشکيل حباب ،كيفيت و تجمع حبابها را
تخمين زد .مدلسازی يکبار برای سيال عامل آب خالص و بار ديگر برای نانوسيال  TiO2انجام شده است.
تغييرات خواص ترموفيزيکي نانوسيال نسبت به سيال پايه مورد بررسي قرار گرفته است .از آنجاكه روابط
جامعي در تاريخچه اين موضوع در رابطه محاسبه آنتالپي نهان تبخير (تحت تاثير نانوسيالات) وجود ندارد لذا
در اين مقاله با استفاده از ستاپ آزمايشگاهي ساخته شده آنتالپي نهان تبخير نانوسيال محاسبه ميشود و در
نهايت تغييرات ضريب انتقال حرارت و دمای سطح مجاری خنك كاری محاسبه مي شود.
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در اين تحقيق نشان داده شده است كه نانو ذرات  TiO2باعث مي شود كه ضريب انتقال حرارت بهتر گردد و
آنتالپي تغيير فاز بزرگ شود .هر دو پديده باعث خنك تر شدن سطح مجرای خنك كاری شده است و از
طرف ديگر شار بحراني نيز افزايش مي يابد.

 -2توليد هندسه و شبکه بندي
برای بررسي عملکرد نانو ذرات و اثر آن بر انتقال حرارت جوششي مخصوصا در شرايط مشابه مجرای خنك
كاری موتور هندسه نشان داده شده در شکل ( )3مبنای كاری بوده است .اين هندسه مجرای استانداردی
برای بررسي انتقال حرارت جوششي مي باشد .در مرجع [ ]6نتايج تست تجربي برای انتقال حرارت جوششي
اين كانال گزارش شده است .اين هندسه به منظور ارزيابي اثر نانو ذرات و بررسي دقت مدل معرفي شده در
اين تحقيق مورد استفاده قرار مي گيرد.
نحوه مش زدن و مشخصات كامل هندسه در مرجع [ ]23آورده شده است .برای بررسي اثر نانو ذرات بر
انتقال حرارت موتور ،از هندسه واقعي مجرای خنك كاری موتور ملي ( )EF7كمك گرفته شده است .در شکل
( )2هندسه مجرا و مش نهايي نشان داده شده است .در مرجع [ ]21-22مشخصات مش و نحوه توليد مش
برای رسيدن به نتايج مطلوب بحث شده است.

شکل -1هندسه و شبکه بندی مورد استفاده در مدلسازی حاضر

شکل -2شبکه بندی هندسه مجاری آب موتور EF7
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 -3مدلسازي
يکي از روشهای مدلسازی انتقال حرارت جوششش ،مدلسازی دو فاز مي باشد .در اين روش به كمك محاسبه
تعداد و قطر حباب ،روند تشکيل حباب در هر المان به طور مجزا بدست ميآيد و نحوه نفوذ و از بين رفتن
حباب شبيه سازی ميگردد .در اين حل ،فيزيك حباب به طور كامل شبيه سازی شده و تاثير حبابها بر
انتقال حرارت و حركت سيال در نظر گرفته ميشود .در اين روش  8معادله (معادله پيوستگي ،معادله ممنتوم
( 1معادله) ،معادله توربولانس ( 2معادله) ،معادله غلظت و معادله انرژی) به طور هم زمان بايد حل گردد.
 -1-3انتقال حرارت جوششي در راهگاههاي خنك كاري
در مدل دو فاز برای مدلسازی انتقال حرارت جوشش از رابطه زير كمك گرفته مي شود.
()3

Qtot  QF  QQ  QE

 : QFنشان دهنده انتقال حرارت جابجايي(توربولانس) مي باشد .اين بخش از انرژی از رابطه زير محاسبه مي
شود [:]24
()2

)qF  h(Tw  TLcell )(1  

 نشان دهنده درصدی از سطح مي باشد كه توسط حباب پوشانده شده است:
()1

(ad w ) 2
),1
4

  min(

در رابطه فوق a ،ضريب نفوذ است كه در مدل حاضر a= 2در نظر گرفته شده است [ ،h .]24ضريب انتقال
حرارت جريان آشفته مي باشد .در صورت اعمال نانوسيال بجای سيال خالص ،ضريب انتقال حرارت جابجايي
با استفاده از رابطه معروف دوانگ و وونگوايزز[ ]49قابل محاسبه است:
Nu  0.074 Re 0.707 Pr0.385  0.074

()4

0    2%

3000  Re  18000,

 در رابطه بالا نشان دهنده كسر حجمي نانوذرات است.
حالت جامع تر رابطه بالا به صورت زير مي باشد:

()5
q F  h(1  )T  n 
 : qQنشان دهنده انتقال حرارت به دليل جايگزين شدن سيال با دمای متوسط لايه های بالايي به جای
حباب جدا شده مي باشد .كه توسط رابطه زير شبيه سازی مي شود [:]23
()6

qQ  hQ (TW  TLW )
) (TW  TL

) Ty ( LW
) Ty ( L

TLW  TW 
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مي باشد و  hQنشان دهنده ضريب جابجايي جوشش

مي باشد .برای محاسبه ضريب جابجايي جوشش از فرمول  Mikic and Rohsenowاستفاده مي شود[:]24
f tW k L  L C PL

()7

2



hQ 

كه در فرمول مذكور  f , tWنشان دهنده زمان و فركانس جداسازی دو حباب متوالي مي باشد.
: QEانتقال انرژی ناشي از تبخير سيال است كه از رابطه زير قابل محاسبه است:
()8

 whLG
QE  m

در اين رابطه m w ،مقدار جرم سيال تبخير شده است.
برای محاسبه جرم بخار تبخير شده مي توان از رابطه زير استفاده كرد [:]24
()0

N a fA

d w3
6

m w   g

در رابطه فوق  dwقطر جداسازی حباب  fفركانس جداسازی حباب  N aچگالي سطحي حباب روی سطح مي
باشد .در محاسبات مربوط به پديده جوشش تخمين دقيق قطر جداسازی مهمترين پارامتر موثر در دقت
نهايي مي باشد .در مرجع [ ]24برای محاسبه  dwفرمول زير پيشنهاد شده است.
()39

)]),1.4[mm

 Tsub, LW
45

(dw  min(0.6[mm] exp

برای محاسبه ( Naچگالي حباب روی سطح) فرمول زير استفاده مي شود [:]24
N a [m 2 ]  (185Tsup [ K ]) 1.805

()33

برای محاسبه فركانس جداسازی حباب از فرمول  )3069( Coleاستفاده ميشود.
) 4 g (  L  G
3dW  L

()32

f 

 -2-3مدلسازي دو فاز
برای مدلسازی دو فاز از مدل ميکسچر استفاده شده است .در اين روش در هر المان غلظت بخار آب قابل
محاسبه است .در اين مدل معادلات پيوستگي ،ممنتوم و انرژی برای مخلوط و يك معادله كسر حجمي برای
فاز ثانويه و نيز تعدادی معادله جبری برای محاسبه سرعتهای نسبي دو فاز مورد محاسبه قرار مي گيرند.
در اين روش اثر خواص فيزيکي هر فاز كاملا ديده مي شود .به عنوان مثال برای معادله پيوستگي مي توان
رابطه زير را نوشت [:]23

   . .v   0
()31
t
m



m

m

بطوريکه  vmسرعت متوسط جرمي و  mچگالي مخلوط جريان است كه توسط روابط زير قابل محاسبه
هستند:
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 k vk

()34

n

k


k 1

m

vm 

n

m   k k

()35

k 1

  kدر روابط فوق كسر حجمي فاز  kام را نشان مي دهد.
 -3-3مدلسازي اثر نانو ذرات
با فرض تركيب همگن نانوذرات در سيال پايه ،خواص ترموفيزيکي نانوسيالات قابل محاسبه مي باشند .اين
امر برای خواصي همچون چگالي ،ويسکوزيته ،ظرفيت حرارتي ،ضريب رسانش گرمايي و  ...در مراجع متفاوتي
گزارش شده است.
 -1-3-3چگالي نانوسيال
با فرض همگن بودن نانوسيال چگالي نانوسيال را مي توان با استفاده از رابطه زير محاسبه نمود [:]25
()36

)  nf   p   l (1  

بطوريکه ،انديس  pمربوط به نانوذرات است ،انديس  lمربوط به سيال پايه در حالت مايع و انديس

nf

مربوط

به نانوسيال در حالت مايع است .همچنين  كسر حجمي نانوذرات را نشان مي دهد.
 -2-3-3لزجت ديناميکي نانوسيال
برای محاسبه لزجت ديناميکي نانوسيالمي توان از رابطه زير استفاده نمود[:]26
()37



l



) (1  34.87 d p d f  0.3  1.03

 nf 

كه در رابطه فوق  d fبه صورت رابطه ( )38تعريف مي شود[:]25
()38






 6M
d f  0.1
 N l , ref


 Nثابت آووگادرو است M ،جرم مولي سيال پايه است و
گراد است.

 l, ref

چگالي سيال پايه در دمای  29درجه سانتي

 -3-3-3هدايت گرمايي نانوسيال
هدايت گرمايي نانوسيال به واسطه هدايت گرمايي بالای نانوذرات ،مرتب سازی نانولايه ،3ساختار خوشه ای
نانوذرات 2و حركت برونين نانوذرات افزايش مي يابد [.]27

Nanolayer ordering
cluster structure

1
2
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علاوه بر اين اثرات برونين منجر به افزايش ضريب انتقال حرارت هم مي شوند (رابطه  .)4يکي از معروفترين
روابطي كه در محاسبه هدايت گرمايي نانوسيالات از آن استفاده مي شود رابطه هميلتون-كراسر است[:]27
()30

 k p  (n  1)k f  (n  1) (k f  k p ) 
k nf  k f 

 k p  (n  1)k f   (k f  k p ) 

در اين رابطه  knf , k f , k pضريب رسانش گرمايي نانوذرات ،ضريب رسانش گرمايي سيال و ضريب رسانش
گرمايي نانوسيال است .در اين رابطه  nفاكتور شکلي نانوذرات است كه برای ذرات كروی  1و برای ذرات
استوانه ای  3.5درنظر گرفته مي شود.
-4-3-3ظرفيت گرمايي نانوسيال
محاسبه ظرفيت گرمايي نانوسيال نيز با استفاده از رابطه ( )29صورت گرفته است[:]25
()29

 p  (1   )c p l

 c p

 nf



nf

cp

 -4آنتالپي نهان تبخير نانوسيال
برخلاف ساير خواص ترموفيزيکي نانوسيالات ،مطالعات و آزمايشهای اندكي جهت محاسبه آنتالپي نهان تبخير
در تاريخچه موجود مي باشد .در اكثر مدلسازی های صورت گرفته ،آنتالپي نهان تبخير با آنتالپي سيال
خالص يکسان فرض شده است .اين درحاليست كه آنتالپي نهان تبخير بواسطه افزوده شدن نانوذرات به سيال
پايه دستخوش تغيير مي شود[20و .]19با افزوده شدن نانوذرات به سيال پايه دو حالت ممکن است رخ دهد:
حالت اول تشکيل پيوند جديد بين مولکولهای سيال پايه و نانوذرات اضافه شده كه منجر به افزايش استحکام
سيال نسبت به حالت خالص آن شده و در نتيجه آنتالپي نهان تبخير افزايش مي يابد[ ]11-13اين در
حاليست كه در برخي شرايط حالت دومي رخ مي دهد و آن شکسته شدن پيوندهای مولکولي سيال پايه
برای جادادن نانوذرات است .در اين شرايط نانوسيال حاصل شده استحکام پايين تری نسبت به سيال خالص
داشته و درنتيجه آنتالپي نهان تبخير پايين تری دارد [ .]14برخلاف ديگر خواص ترموفيزيکي نانوسيال ،برای
آنتالپي نهان تبخير نانوسيال روابط تئوری بسيار محدود مي باشد .روابط موجود در تاريخچه نيز در اكثر
شرايط با يکديگر در تناقض هستند [15و .]16از آنجه كه آنتالپي نهان تبخير يکي از فاكتورهای مهم در
محاسبه شار حرارتي بحراني است ،در اين پژوهش محاسبه آنتالپي نهان تبخير بر مبنای آزمايش اندازه گيری
و محاسبه مي شود.
 -1-4معرفي دستگاه تست آزمايشگاهي و تئوري آزمايش
 -1-1-4معرفي دستگاه تست

دستگاه تست مورد استفاده جهت محاسبه و اندازه گيری آنتالپي نهان تبخير نانوسيالات ،ديگ مارست است.
ديگ مارست دستگاهي است كه برای شبيه سازی ترموديناميکي فرايند جوشش مورد استفاده قرار مي گيرد
(شکل .)1اين دستگاه آزمايشگاهي از يك مخزن فشار استيل كه به يك هيتر مجهز است تشکيل شده است.
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حجم مخزن  1359ميلي ليتر است .فشار سنج با دقت  ،± 39 Paسوپاپ اطمينان و نمايشگر فشار و نيز
دماسنج با دقت ( ،(±9.3 °Cساير اجزای اين دستگاه آزمايشگاهي هستند .با پرشدن مخزن با سيال مورد
نظر ،هيتر روشن مي شود تا شرايط جوشش در مخزن برقرار شده و مايع داخل مخزن شروع به تبخير كند.
در اين شرايط دما و فشار در حالت اشباع مرتبا از روی نمايشگرها رويت و ثبت مي شوند.
 -2-4مباني آزمايش
انتقال فاز از مايع به گاز حين فرايند تبخير با استفاده از معادله كلازيوس-كلاپيرون مدلسازی مي شود .حين
تغيير فاز خواص سيال مورد بررسي از جمله دما و فشار دستخوش تغيير مي شوند .بعنوان مثال مايعي كه بر
مبنای دريافت حرارت به فاز بخار تبديل مي شود تغييرات حجم ناگهاني خواهد داشت.
بر مبنای رابطه كلازيوس -كلاپيرون مي توان نوشت:
dP h fg

dT TV

()23

 dP / dTشيب تغييرات فشار نسبت به دماست ، h fg ،آنتالپي نهان تبخير است و

V

تغييرات حجم ناشي از

تغيير فاز است (اختلاف حجم مخصوص فاز مايع با انديس  fو فاز بخار با انديس )g
V  v f  v g

()22

از آنجا كه حين تغيير فاز المان گازی شکل بصورت ناگهاني حجم بالايي را اشغال مي كند ،مي توان از حجم
مخصوص مايع نسبت به گاز صرف نظر نمود و رابطه را به شکل ساده تر زير نوشت:
dP h fg

dT Tv g

()21
با اعمال فرض گاز ايده آل
()24

RT
P

vg 

رابطه فوق به شکل زير بازنويسي مي شود:
dP Ph fg

dT T 2 R

شکل -3دستگاه ديگ مارست
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به كمك نقاط اندازه گيری شده بر روی خط تغيير فاز ماده مي توان رابطه فوق را به شکل ساده تر زير نيز
نوشت:
()25a

dP h fg dT

P
R T2

()25b

P dP  h fg dT

1 P
R T2

()25c

P2

1
1 
  
T T 
2
 1

h fg
P
ln 1  
P2
R

نانوسيال مورد استفاده در اين آزمايشها آب TiO2-است كه با درصد حجمي های 0.05%, 0.1%, 0.2%,
 0.3% 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 3%مورد آزمايش و ارزيابي قرار گرفته است.
 -3-4آناليز عدم قطعيت
پيش از انجام آزمايش كليه ابزارهای اندازه گيری كاليبر شدند .آناليز عدم قطعيت بر مبنای تئوری موفت
[ ]17انجام شده است .در آزمايش حاضر اطلاعات دما و فشار از طريق ابزارهای موجود اندازه گيری مي شوند.
فشارسنج با دقت  Pa ±39و دماسنج با دقت(  )± 9.3°Cابزارهای اندازه گيری اين آزمايش هستند .با چشم
پوشي از خطای قطع و خطای ديد كاربر حين آزمايش ،عدم قطعيت آزمايش حاضر كه بيشتر مربوط به زمان
پاسخ دماسنجها هستند  %4.5و عدم قطعيت در اندازه گيری فشار نيز حدود  %3است .لذا عدم قطعيت
آزمايش حاضر كمتر از  %5محاسبه مي شود.

 -5روند شبيه سازي
به منظور شبيه سازی انتقال حرارت در مجاری خنك كاری خودرو ابتدا به مدلسازی سه بعدی هندسه واقعي
راهگاه آب بدنه و بستار با در نظر گرفتن واشر بين آنها پرداخته مي شود .در ادامه نمونه كامل راهگاه آب
(بستار ،بدنه و واشر) با استفاده از نرمافزار توليد مش ،مش بندی مي شود .برای بدست آوردن مش مناسب،
لازم است كه مدل در نرم افزار مذكور كاملا تصحيح شده و خطوط زايد آن حذف گردد .برای حل عددی
جريان و انتقال حرارت از نرم افزار فلوئنت استفاده ميگردد .برای مدلسازی متد مذكور به دليل محدوديت در
شرايط مرزی در فلوئنت و خاص بودن اين موضوع بايد برنامه كامپيوتری نوشته شود كه فيزيك مذكور در
حل جريان محاسبه گردد .به همين دليل از قابليت برنامه نويسي تحت فلوئنت استفاده شده اين قابليت به
نام  udfنويسي معروف مي باشد.
 UDFها برنامههايي تحت زبان  Cاما با دستوراتي خاص نرمافزار  FLUENTهستند كه بوسيله آنها ميتوان
در اين نرمافزار انواع شرايط مرزی ،خواص مواد ،ترمهای منبع و  ...را به صورت دلخواه تعريف نمود .به منظور
حل عددی جريان با معادلات حاكم شرح داده شده از روش سيمپل بر مبنای حجم محدود و گسسته سازی
مرتبه اول استفاده شده است .گسسته سازی ترم جابجايي با استفاده از روش  upwindگسسته شده است و
برای مدلسازی آشفتگي جريان از مدل  k   -RNGاستفاده شده است .رژيم جريان حبابي با استفاده از
مدل  mixtureمورد ارزيابي قرار گرفته است.
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شکل -4تغيي رات آنتالپي نهان تبخير با فشار اشباع ،مقايسه با نتايج هندبوک اشری

شکل -5تغييرات آنتالپي نهان تبخير با دمای اشباع ،مقايسه با نتايج هندبوک اشری

 -6صحت سنجي
صحت سنجي نتايج بدست آمده در اين پژوهش در دو بخش مختلف صورت گرفته است .بخش اول به
بررسي صحت نت ايج ازمايشگاهي آنتالپي نهان تبخير مي پردازد و در بخش دوم صحت نتايج مدلسازی عددی
مورد بررسي قرار مي گيرد.
 -1-6صحت سنجي نتايج آزمايشگاهي آنتالپي نهان تبخير
به منظور حصول اطمينان از اندازه گيری و محاسبات انجام شده حين انجام آزمايش ،ابتدا آزمايش برای
سيال آب خالص انجام مي شود .بدين منظور مخزن ديگ مارست با آب خالص ديونيزه پر شده و يکبار
آزمايش بر اين مبنا انجام مي شود.
به منظور صحت سنجي نتايج از نتايج موجود در هندبوک اشری استفاده مي شود .به منظور بالا بردن دقت
آزمايش و حذف خطاهای احتمالي هر يك از آزمايشها سه بار تکرار شده اند .مقايسه كار آزمايشگاهي با نتايج
هندبوک اشری [ ]18كه در شکل (4و )5نمايش داده شده اند حاكي از آن است كه بيشترين خطا  %4.8و
خطای ميانگين  %2.7مي باشد .پس از حصول اطمينان از دقت قابل قبول آزمايشهای انجام شده مخزن
ديگ مارست جهت اندازه گيری آنتالپي نهان نانوسيالات با نانوسيال مورد بررسي پر مي شود.
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 -2-6صحت سنجي مدلسازي عددي دو فاز
به منظور بررسي درستي مدلسازی عددی انجام شده از نتايج آزمايشگاهي استينر[ ]6استفاده مي شود.
شرايط تست تحقيق انجام شده توسط استينر مشابه عملکرد موتور احتراقي است و قطر هيدروليکي هندسه
مورد بررسي در اين مقاله با مقاله استينر يکسان در نظر گرفته شده تا بتوان مقايسه منطقي بين نتايج
داشت .مقطع تست آزمايش استينر كانالي آلومينيومي با عرض و طول  49و  19ميلي متر است كه از پايين
به هيتر مجهز شده است .گرما به سيال عامل جاری در كانال از طريق صفحه با ابعاد  69و  39ميليمتر
منتقل مي شود .دما و شار ديواره با استفاده از ابزارهای موجود اندازه گيری مي شوند .سيال عامل مورد
بررسي ،آب ،با دمای  950Cبه محفظه وارد مي شود .مدل دوفاز مورد بررسي در كار عددی حاضر روی
هندسه آزمايش استينر پياده سازی شده است(شکل ( .))6تعداد  59999مش چهار وجهي مورد استفاده قرار
گرفته است( .هندسه و مش مورد استفاده در شکل ( )3نشان داده شده است).
دو حالت مختلف با دو عدد رينولدز  49999و ( 31999متناسب با سرعتهای به ترتيب  3.37و )m/s 9.10
مورد بررسي قرار گرفته اند .جالب توجه است كه مدل عددی حاضر برای رينولدزپايين ( )31999خطايي در
حدود  %38دارد و اين درحاليست كه خطای مدل برای رينولدز ( )49999تا  %0كاهش مي يابد.

 -7نتايج
 -1-7نتايج دستگاه تست نانو
هنگامي كه نانوذرات به سيال پايه اضافه مي شوند ،موجب در هم شکستن برخي از پيوندهای مولکولي سيال
پايه مي شوند تا بدين ترتيب فضايي برای جايگيری خود در سيال پيدا كنند .چندی بعد هيدروژن های آزاد
تشکيل پيوندهای جديدی با نانوذرات مي دهند .اينکه در مجموع آنتالپي نهان تبخير نانوسيال نسبت به
سيال پايه بيشتر و يا كمتر است كاملا مربوط به انرژی پتانسيل پيوندهای جديد است .در صورتيکه پتانسيل
پيوندهای تشکيل شده از پتانسيل از دست رفته بواسطه شکستن پيوندهای آب خالص بيشتر باشد نانوسيال
آنتالپي نهان بيشتری نسبت به سيال پايه خواهد داشت و در غير اينصورت آنتالپي نهان نانوسيال از سيال
پايه كمتر است .تشکيل پيوند جديد بين مولکولهای سيال پايه و نانوذرات به مواردی چون جنس نانوذره،
شکل ،سايز و درصد حجمي نانوذرات در سيال وابسته است .علاوه بر اين فشار كاركرد نيز در اين راستا نقش
بسيار مهمي ايفا مي كند.

شکل -6انتقال حرارت ديواره نسبت به تغييرات دمای ديواره

) Tb  95C

( Ub  1.17m / s p=1.5 bar,

■ نتايج مدلسازی حاضر و * نتايج آزمايشگاهي
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شکل( )7تغييرات آنتالپي نهان تبخير نانوسيال  -TiO2آب را در درصدهای حجمي مختلف نانوذره در فشار
های كاركرد مختلف نشان مي دهد .در فشار كاركرد 399كيلوپاسکال بيشترين ميزان افزايش آنتالپي نهان
تبخير نانوسيال  TiO2نسبت به سيال آب خالص  %30است .در فشار  329-339كيلوپاسکال ،بيشترين ميزان
افزايش آنتالپي نهان تبخير نانوسيال  TiO2نسبت به سيال آب خالص  %18و در فشار  299كيلوپاسکال،
بيشترين ميزان افزايش آنتالپي نهان تبخير نانوسيال  TiO2نسبت به سيال آب خالص  %43مي باشد.
از آنجا كه محدوده فشاری جريان در مجاری خنك كاری بين  349-339كيلو پاسکال است نتايج فشارهای
بالاتر در اين بخش ارائه نمي شود .آنچه مشخص است افزايش فشار به تشکيل پيوندهای جديد مولکولي
كمك كرده و منجر به افزايش آنتالپي نهان تبخير سيال مي شود .اين افزايش آنتالپي در فشار 169
كيلوپاسکال تا  %40ادامه پيدا مي كند (جدول ( .))3ماكزيمم ميزانهای افزايش آنتالپي نهان تبخير در كليه
فشارها برای درصد حجمي  %3اين نانوذره حاصل مي شود .جالب توجه است كه بيشترين ميزان افزايش
ضريب انتقال حرارت ( )%26نيز در همين درصد حجمي رخ مي دهد.]10[.

جدول -1ميزان افزايش آنتالپي نهان تبخير بازای يك درصد حجمي نانوذره  TiO2در فشارهای مختلف
فشار (كيلوپاسکال)

399

339

359

299

279

169

افزايش آنتالپي نهان

%19

%18

%10

%43

%45

%40

شکل -7تغييرات آنتالپي نهان تبخير نانوسيال  TiO2با سيال پايه آب در مقايسه با سيال خالص آب
در درصدحجمي های مختلف برای

فشار اشباع  100kPaالي 200kPa
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 -2-7نتايج اثر نانوذرات بر انتقال حرارت
در اين بخش اثر اعمال نانوذرات بر انتقال حرارت مورد بررسي قرار مي گيرد .در شکل ( )8سهم هر بخش از
انتقال حرارت با شرط استفاده از سيال خالص نشان داده شده است .همانطور كه از اين شکل مي توان
دريافت كه برای دماهای ديواره كمتر از  ، 105 Cاز آنجا كه هنوز فرايند جوشش آغاز نشده است ،سهم بخش
اول انتقال حرارت (  ) QFبه ساير بخشها غالب است .اين فرايند تا دمای ديواره  125 Cادامه مي يابد .به
محض شروع پديده جوشش دو بخش ديگر انتقال حرارت مقدار پيدا مي كنند .برای دمای ديواره بيشتر از
 ، 125 Cبخش سوم انتقال حرارت (بخش ناشي از تبخير) ،سهم غالب انتقال حرارت را دارد .در دماهای بالاتر
خصوصا در دمای  145 Cسهم بخش اول انتقال حرارت به شدت كاهش مي يابد .اين امر نشان دهنده
تشکيل فيلم حباب روی ديواره و رسيدن به شرايط شار حرارتي بحراني است.
به منظور بررسي دقيقتر اثر نانوذرات بر رفتار حرارتي سيال ،اثر هريك از بخشهای انتقال حرارت برای سيال
عامل خالص و نانوسيال بصورت جداگانه در شکلهای ( )33-0نشان داده شده است .شکل ( )0بخش اول
انتقال حرارت (  ) QFرا برای دمای مختلف ديواره برای سيال عامل خالص و نانوسيال نشان مي دهد .همانطور
كه از اين شکل مي توان دريافت در دماهای بالای ديواره كه بعلت رخداد شرايط شار حرارتي بحراني بخش
اول انتقال حرارت سيال خالص صفر شده بود ،در شرايط استفاده از نانوسيال اين بخش همچنان مقدار غير
صفر دارد .اين امر نشان دهنده اثر مطلوب نانوذرات در تعويق پديده خشکي سطح و بالاتر بردن شار حرارتي
بحراني است .اثر نانوذرات بر دو بخش ديگر انتقال حرارت در شکلهای (39و )33نشان داده شده است.
همانطور كه از شکل ( ) 39مي توان دريافت سهم بخش دوم انتقال حرارت ( )Qqبا اضافه كردن  %3حجمي
نانوذرات  TiO2افزايش مي يابد .همانطور كه در بخش بررسي آنتالپي نهان تبخير نانوسيال بحث شد،
مهمترين نقش نانوذرات  TiO2در افزايش آنتالپي نهان تبخير و در نتيجه افزايش سهم انتقال حرارت ناشي از
تبخير است (بخش سوم) .اين اثر در بررسي مجموع انتقال حرارت اهميت چنداني ندارد .زيرا رژيم جريان
مورد بررسي در مجاری خنك كاری موتور ،رژيم مادون سرد ( )subcooledاست كه در آن دمای متوسط
جريان از دمای اشباع سيال پايين تر است .لذا بسته های مايع تبخير شده در مجاورت جداره در لايه های
بالاتر چگالش مي يابند و سهم دريافت شده انتقال حرارت را به لايه های بالايي اضافه مي كنند .اين امر در
برر سي كل انتقال حرارت تاثيری ندارد و صرفا در راستای كاهش دمای ديواره مفيد واقع مي شود.
مي توان مشاهده نمود كه افزودن نانوذرات منجر به افزايش كليه بخشهای انتقال حرارت شده است كه در
اين ميان بيشترين اثر افزودن نانوذرات روی بخش انتقال حرارت ناشي از تبخير مشهود است .افزايش انتقال
حرارت ناشي از تبخير بعلت افزايش آنتالپي نهان تبخير موجبات كاهش دمای ديواره و به تبع آن كاهش
تنشهای حرارتي را فراهم مي كند .اين بخش از انتقال حرارت ،در رژيم مورد بررسي در خنك كاری موتور،
تاثير زيادی بر مجموع انتقال حرارت نخواهد داشت.
به عبارت ديگر از آنجا كه رژيم قالب انتقال حرارت جهت خنك كاری موتور ،رژيم مادون سرد است انرژی
دريافت شده از ديواره موتور صرف تبخير بخشي از سيال مجاور ديواره مجرای خنك كاری مي شود اما بسته
تبخير شده در لايه های بالاتر سيال مجددا چگالش مي يابد .زيرا دمای بالك سيال در رژيم مادون سرد پايين
تر از دمای اشباع است.
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لذا افزايش آنتالپي نهان تبخير در بهبود اين بخش از انتقال حرارت (  ) QEمنجر به كاهش دمای بدنه شده و
كاهش تنشهای حرارتي را به همراه خواهد داشت و مادامي كه رژيم جريان داخل مجاری خنك كاری به
حالت حبابي (رژيم جريان در دمای بالك اشباع) نرسيده است تاثيری بر بهبود انتقال حرارت كلي نخواهد
داشت.

شکل -8سهم هر يك از بخشهای انتقال حرارت در دماهای مختلف ديواره []23

شکل -9اثر نانوذرات بر بخش اول انتقال حرارت ( ) QF

شکل -10اثر نانوذرات بر بخش دوم انتقال حرارت ) (QQ
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شکل -11اثر نانوذرات بر بخش سوم انتقال حرارت ) (QE

جدول -2تغييرات بخشهای مختلف انتقال حرارت بازای افزودن يك درصد حجمي نانوذرات  TiO2در دماهای مختلف ديواره
دمای ديواره (درجه سانتيگراد)

105

115

125

135

145

Qf

+21%

+22%

+23%

24%+

26%+

Qq

+2%

+6%

+7%

8.5%+

9%+

QE

+30%

+38%

39%+

41%+

45%+

مدلسازی معرفي شده برای هندسه مجرای خنك كاری موتور اعمال گرديد .شکل ( 32و  )31غلظت حباب
تشکيلي در ديواره را نشان مي دهد .حباب توليدی بعد از ورود به لايه های بالاتر كندانس ميگردد .غلظت
حباب داخل مجرا را در شکل( )34گزارش شده است .در شکل ( )34در قسمت بالا غلظت حبابها همراه با
هندسه مجرا نشان داده شده است و در شکل پايين برای كيفيت بيشتر مش حذف شده است.
مي توان نقاط بحراني را از نظر حباب تشکيلي در اين شکل بررسي نمود .ديوار سر سيلند و مجرای نزديك
به واشر بحراني ترين شرايط را دارد.

شکل -12درصد حجمي حباب در سيال خنك كاری
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شکل -13درصد حجمي حباب در سيال خنك كاری

شکل -14غلظت حباب تشکيل شده در داخل مجرای خنك كاری موتور

 -8نحوه اجرايي شدن طرح پيشنهادي
با توجه به محاسبات مطرح شده در بخشهای قبل اضافه كردن نانو ذرات  TiO2باعث بهبود عملکرد حرارتي
و از طرف ديگر بالا رفتن شار حرارتي بحراني( )CHFمي شود .اثرات بهينه افزودن نانو ذرات در رژيم های
جوششي از شرايط جريان تکفاز بسيار بيشتر است كه اين امر باعث خنکتر بودن ديواره مخصوصا در نقاط
بحراني از نظر تنش حرارتي مي شود .سوال مهم آن است كه استفاده از نانو ذرات را به چه نحو بايد اجرايي
نمود و آيا اين موضوع از نظر اقتصادی قابل قبول هست؟
مي توان نانو ذرات را در تركيب ضد يخ اضافه نمود .مي توان از فرهنگ و روند استفاده از ضد يخ برای جا
انداختن مصرف نانو ذرات استفاده كرد .به دليل استفاده از درصد پايين نانو ذرات (يك درصد حجمي) رسوب
اين ذرات از رسوب متداول آب بسيار كمتر است و اثر منفي رسوب در اين روش نگران كننده نمي باشد.
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كما اينکه بر مبنای گزارش بسياری از تحقيقات انجام شده رسوب نانوذرات اثرات مثبتي بر افزايش شار
 ازطرف ديگر از نظر اقتصادی افزودن نانوذرات هزينه تمام شده ضد.]29-37[ حرارتي بحراني خواهد داشت
 تغيير مي دهد كه اين موضوع با توجه به بهبود عملکرد حرارتي و بالا رفتن شار نقطه%3.5 يخ را در حدود
.بحراني برای شركت سازنده ضد يخ جذاب مي باشد

 جمع بندي-9
در اين مقاله اثرات افزودن نانوذرات به سيال عامل آب جهت خنك كاری موتور خودرو مورد بررسي قرار
 انتقال حرارت به ميزان قابل توجهيTiO2  حجمي%3  نشان داده شد كه با استفاده از نانوسيال.گرفته است
درجه سانتيگراد ميزان345  بطوريکه در دمای بدنه. اين امر در دماهای بالا مشهودتر است.افزايش مي يابد
 علاوه بر اين. بيشتر از سيال عامل آب خالص است%17  در مجموعTiO2  حجمي%3 انتقال حرارت نانوسيال
.اثرات نانوذرات در بالا بردن شار حرارتي بحراني و كاهش تنش های حرارتي ثابت شده است
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فهرست نمادهاي انگليسي
 ظرفيت گرمايي برحسب كيلوژول بر كيلوگرم كلوين: C p
 آنتالپي نهان تبخير برحسب كيلوژول بر كيلوگرم: h fg
 ضريب انتقال حرارت جابجايي برحسب وات بر متر مربع: h
 پارامتر تصحيح ضريب انتقال حرارت جابجايي: hQ
 چگالي حباب روی سطح:Na
 فشار متوسط سيستم برحسب بار: p
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 : Q Fانتقال حرارت جابجايي(توربولانس)
 : q Qنشان دهنده انتقال حرارت به دليل جايگزين شدن سيال با دمای متوسط لايه های بالای
 : Twدمای ديواره برحسب درجه سانتيگراد
 : Tsدمای جوشش برحسب درجه سانتيگراد


 : vmسرعت متوسط جرمي

نمادهاي يوناني
 :  kكسر حجمي فاز  kام
 : دانسيته برحسب كيلوگرم بر مترمکعب
 :  mچگالي مخلوط جريان
 : كشش سطحي برحسب نيتون بر متر
 : ضريب اصطکاک
 : درصدی از سطح مي باشد كه توسط حباب پوشانده شده است
 : كسر حجمي نانوذرات

زيرنويس
 : lسيال
 : vبخار
 : wديواره
 : pنانوذرات
 : lسيال پايه در حالت مايع
 : nfنانوسيال
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Abstract
Recent developments in automotive industry tend reseachers to design engines of lower
volumes and higher efficiencies. Volume reduction enhances the generated heat per volume
which in turn requires effective cooling methods to avoid thermal stresses on the engine walls.
Nowadays nanofluids are extensively welcomed and employed as effective working fluids
with efficient cooling potentials. In the present study effects of adding nanoparticles to the
pure water as the cooling working fluid in the radiator is assessed. The employed nanoparticle
is TiO2. A 3D model of engine with the cooling passages is simulated by CFD both for the
pure fluid (water) and nanofluid. It will be shown employing 1%)vol( TiO2 nanofluid
improves cooling heat transfer up to 37% in comparison with the pure water.

