سال پنجم – تابستان 79

فصلنامه علمي  -پژوهشي دريا فنون

بررسی عددی عملکرد حرارتی لوله جاذب کلکتور خورشیدی سهموی خطی با
استفاده از نانوسیال اکسید مس -روغن حرارتی
2

مرتضي پاکنژاد راسخي ،1ناصر کرداني
naser.kordani@umz.ac.ir

 -1دانشجوی کارشناسي ارشد گروه مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور
 -2استاديار دانشکده فني مهندسي ،دانشگاه مازندران
چکیده
انتقال حرارت نقش مهمي را در صنعت و نیروگاهها ايفا ميکند ؛ لذا در پژوهش حاضر با جايگزيني نانو سیال با سیال پايه روغن ،انتقال
حرارت در کلکتور خورشیدی سهموی خطي شبیه سازی عددی خواهد شد .از اين رو ،اثر غلظت ذرات اکسیدمس در روغن سیلیکون بر نرخ
انتقال حرارت از لوله جاذب بررسي ميشود .غلظتهای گوناگون نانوذرات ( 9 ،1و  5درصد در حجم) در دمای عملکردی  555درجه کلوين
استفاده گرديد .شار حرارتي در جهت محیطي با استفاده از روش رديابي اشعه مونت کارلو و معادالت سهبعدی ناوير استوکس جرم ،مومنتوم
و انرژی با استفاده از نرمافزار تجاری فلوئنت ،و استفاده از گسستهسازی مرتبه دوم برای ترمهای جابجايي و پخش ،و برای کوپل کردن
سرعت -فشار روش سیمپل استفاده شد .نتايج نشان ميدهد که ضريب انتقال حرارت جابجايي به صورت نمايي با حرکت در طول لوله و
توسعه يافتگي حرارتي و هیدرودينامیکي سیال ،کاهش ،و ضريب انتقال حرارت جابجايي با افزايش غلظت حجمي نانوسیال افزايش مييابد.
با افزايش غلظت حجمي نانوسیال ،ضريب هدايت حرارتي و گراديان دمايي سیال افزايش مييابد که در نهايت منجر به افزايش ضريب انتقال
حرارت جابجايي نانوسیال ميگردد .کانتور دمايي بر روی سطح خارجي کلکتور در زاويه صفر درجه در ناحیه توسعه نیافته در غلظتهای
حجمي گوناگون ،تفاوت چنداني نمي کند .اما در ناحیه توسعه يافته با افزايش غلظت حجمي به میزان  %5دما بر روی سطح خارجي کلکتور
به میزان  9درجه کلوين کاهش مييابد.
واژگان کلیدی :کلکتور سهموی ،شار حرارتی غیر یکنواخت ،مونت کارلو ،نانوسیال.

تاريخ دريافت مقاله :
تاريخ پذيرش مقاله :

79/55/57
79/59/52
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دريافت کننده کلکتور خورشیدی از نوع سهموی با شار
حرارتي غیر يکنواخت در راستای محیطي لوله در نرم افزار
فلوئنت و بررسي ويژگيهای حرارتي اين سیستم با استفاده
از بکار بردن نانوسیال اکسید مس -روغن سیلیکون است .به
منظور شبیه سازی عددی خواص ترموفیزيکي نانوسیال و
سیال پايه ،از مدلهای رياضي کالسیک و وابسته به دما
استفاده شده است .معادالت حاکم يک دستگاه معادالت
بسیار غیر خطي را تشکیل ميدهد که بايد تحت شرايط
مرزی مناسب حل شوند.

 -1مقدمه
انتقال حرارت نقش مهمي را در صنعت و نیروگاهها ايفا
ميکند و دارای کاربردهای مختلفي است .به عنوان مثال ،در
وسايل نقلیه ،حرارت تولید شده توسط عامل محرک به
منظور عملکرد مناسب بايد از بین برود مانند قطعات
الکترونیکي که نیاز به خنک کاری دارند .سیستم گرمايش و
تهويه مطبوع نیز شامل فرايندهای مختلف انتقال حرارت
ميباشند .همچنین انتقال حرارت فرايند کلیدی در
نیروگاههای حرارتي است .در مجموع در بسیاری از
فرايندهای تولید انتقال حرارت نقش مهمي دارد و در بیشتر
اين کاربردها انتقال حرارت توسط برخي از دستگاههای
انتقال حرارت مانند مبدل حرارتي ،اواپراتور و چگالنده تحقق
مييابد .چندين روش برای بهبود راندمان انتقال حرارت
وجود دارد .برخي از اين روشها شامل استفاده از سطوح
گسترده ،استفاده از لرزش به سطوح انتقال حرارت و استفاده
از کانالهای میکرو است .يکي ديگر از روشهای افزايش
راندمان حرارتي و افزايش هدايت حرارتي سیال عامل است.
کشور ايران به دلیل قرار گرفتن در کمربند تابشي خورشید
از پتانسیل بااليي در زمینه بهره برداری از اين موهبت
خدادادی برخوردار است .به طوری که در  % 75خاک
کشورمان بیش از  955روز آفتابي وجود دارد .ايران با دريافت
تابش متوسط ساالنه خورشید بیش از w/m2.day 5/5 -5/4
يکي از مناطق مستعد جهان برای بهرهگیری از انرژی
خورشیدی است.
افزودن ذرات نانو به سیال پايه روغن و استفاده از آن به جای
روغنهای متداول طرحي بديع است که نه تنها موجب
افزايش عملکرد حرارتي و قابلیتهای ترمودينامیکي سیستم
ميگردد ،بلکه به دلیل افزايش ظرفیت حرارتي در نانوسیال
بازده کلي سیستم نیز افزايش مييابد .لذا در اين تحقیق
هدف بر آن است تا از نانو روغنها به جای سیال پايه روغن
به منظور افزايش انتقال حرارت در شبیه سازی عددی کلکتور
خورشیدی سهموی با نرم افزار فلوئنت و گمبیت استفاده
شود و در پايان تاثیر استفاده از نانوسیال بر عملکرد حرارتي
و هیدرودينامیکي کلکتور در مقايسه با سیال پايه روغن
حرارتي مورد بررسي و مطالعه قرار بگیرد .مدل کردن لوله

شار حرارتي اعمال شده به لوله جاذب کلکتور خورشیدی
سهموی خطي بر اساس نتايج بدست آمده از کد مونت-کارلو
است .مدل شبیه سازی شده در اين پژوهش بر اساس مدل
واقعي کلکتور خورشیدی سهموی خطي  LS-2ميباشد.
هندسه مسأله به صورت يک لوله افقي است که جريان
نانوسیال با سرعت يکنواخت و دمای يکنواخت وارد آن شده
است و به صورت توسعه يافته خارج ميشود .برای ايجاد
هندسه و شبکه بندی از نرم افزار گمبیت 1استفاده شده است.
همچنین بررسي الزم برای اطمینان از استقالل نتايج از شبکه
صورت گرفته است .داخل لوله ،روغن سیلیکوني جريان دارد.
تغییرات خواص اين سیال با دما در نظر گرفته شده است و
به صورت کد ( 2UDFتوابع تعريف شده توسط کاربر) يا توابع
چند جملهای در نرم افزار فلوئنت تعريف شده است .به منظور
شبیه سازی عددی خواص ترموفیزيکي نانوسیال و سیال پايه،
از مدلهای رياضي کالسیک و وابسته به دما استفاده شده
است .نانوسیال تک فاز فرض شده است .از مدل يو و چوی9
برای مدل کردن ضريب هدايت حرارتي ،از مدل اينشتین0
برای ويسکوزيته ،5از مدل پاک و چو 9برای گرمای ويژه و
چگالي نانوسیال استفاده شده است .معادالت حاکم با توجه
به شرايط مرزی مناسب با استفاده از روش عددی مبتني بر
حجم محدود حل شدهاند و حل اين معادالت با استفاده از
نرم افزار فلوئنت انجام شده است .برای حل معادالت بقاء
مومنتوم و بقاء انرژی از مدل توربوالنسي 9دو معادلهای
استفاده شده است .معادالت حاکم يک دستگاه معادالت
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عملي تاثیرات افزودن نانوسیال آب/آلومینا و Triton X-100

بسیار غیرخطي را تشکیل ميدهد که بايد تحت شرايط مرزی
مناسب حل شوند.

اولین کلکتور سهموی تجاری در سال  1712در مصر ساخته
شد که از انرژی آن به منظور پمپ کردن /آب از رود نیل
استفاده ميکردند ] .[1در سال  1795در جنوب غربي آمريکا
نیروگاه کلکتورهای سهموی با توان  950مگاوات به صورت
سری ساخته شدند ،که در آن از کلکتورهای مدل
 LS  3, LS  2, LS  1استفاده شده است.
از سال  1799تا  2551فلگسل 1کلکتورهای جديدی به نام
يورو تراف 2را توسعه داد که از نظر ابعادی مانند LS  3
بودند ] .[2هدف اصلي در اين پروژه کاهش هزينهها بوده
است.
در ايران با وجود ظرفیت باالی تشعشع خورشید ،به عنوان
اولین پارامتر مهم در زمینه تولید الکتريسیته با استفاده از
انرژی گرمايي خورشیدی و با توجه به پیشینه کلکتورهای
سهموی خطي در جهان ،طراحي و ساخت يک نیروگاه کامل
خورشیدی سهموی خطي از طرف معاونت انرژی وزارت نیرو
به علت وضعیت جغرافیايي شیراز به دانشگاه شیراز واگذار
گرديده است .نیروگاه خورشیدی سهموی شیراز نخستین
نیروگاه خورشیدی کشور است که در جنوب شرق شیراز و
در کنار نیروگاه سیکل ترکیبي فارس ساخته شده است ].[9
تحقیقات پیشیین در بررسیي استفاده از نانوسیال در انرژی
خورشیدی ،به طور عمده مربوط به کاربرد انرژی خورشیدی
در کلکتورهای تخت اسییت .تیاگي 9و همکاران ] [0بصییورت
تئوری به بررسیي افزايش راندمان کلکتور خورشیدی جذب
مسییتقیم با اسییتفاده از نانوسیییال آب/آلومینا پرداختند .بر
اساس اين تحقیق با افزايش غلظت نانوذرات راندمان کلکتور
با افزايش نانوذرات تا دو  %افزايش مييابد و بعد از دو درصد
تقريبا تاثیری نداشییته اسییت .اتانیکار 0و همکاران ] [5هر دو
مورد تجربي و عیددی اثرات نیانوسیییییالهای مختلف (نانو
لولییههییای کربن ،گرافیییت و نقره) را در مقیییاس میکرو در
عملکرد جییذب مسیییتقیم انرژی خورشییییییدی در کلکتور
خورشییدی بررسي کردند .يوسفي و همکاران ] [9به صورت

به عنوان عامل سییطحي را در کلکتور صییفحه تخت بررسییي
کردند .در تحقیق ديگری يوسییفي و همکاران با اسییتفاده از
راهاندازی آزمايشي مشابه مطالعه قبلي خود ،اثرات نانوسیال
نانو لولههای کربني چند جداره آب،در بازدهي کلکتورصفحه
تخت آزمايش کردند ].[9
تیلور 5و همکاران ] [9به صورت تئوری و عملي به کار بردن
نانوسییییال را در کلکتورهای متمرکز کننده (هلیوسیییتات و
ديش) بررسي کردند و افزايش راندمان را گزارش کردند.
المیر 9و همکاران ] [7بکارگیری نانوسیال را در سیستم
سرمايش خورشیدی بصورت تئوری بررسي کردند و به
افزايش  % 29انتقال حرارت در رينولدز9های پايین برای
غلظت نانوذرات  %15رسیدند .در اين کار از نانوسیال
آب/آلومینا استفاده شده است.
لو 9و همکاران ] [15به بررسي تاثیرات نانوسیال آب -اکسید
مس به صورت عملي در کلکتورهای لوله خالء پرداختند و
افزايش  % 95ضريب انتقال حرارت را گزارش کردند و
همچنین درصد جرمي بهینه را  % 1/2معرفي نمودند .نتايج
حاصل از تحقیقات قبله و همکاران ] ،[11نشان داد در يک
جذب کننده خورشیدی با قرار دادن موانعي در جريان عبور
سیال ،با افزايش ضريب انتقال حرارت بین صفحه جاذب و
هوا ،راندمان حرارتي جذب کننده افزايش پیدا ميکند ؛ و به
کاربردن سطح دريافت جذب کننده خورشیدی به فرم وی
شکل ،موج دار ،لوله خالء و مشبک ،بازده آن را نیز افزايش
داد؛ و عوامل محیطي نیز مانند دمای محیط ،سرعت باد و از
آن مهم تر شدت تابش نور خورشید ،در عملکرد باالی کلکتور
میسر بوده است.
فالح و همکاران ] [12نشان دادند که راندمان متمرکز کننده
خورشیدی ،تابعي از شدت تابش ميباشد و متمرکز کننده با
يک پوشش شیشهای بر روی لوله جاذب بیشترين راندمان را
دارد .سلطانپورخامنه و همکاران ] ،[19در پژوهشي به روش
شبیه سازی عددی به کمک نرم افزار گمبیت و فلوئنت سعي
در بهینه کردن میزان حرارت انتقال يافته به سیال موجود
در لوله جاذب نمودند و تمامي عوامل و پارامترهايي که
درافزايش دمای خروجي سیال عامل ،تاثیر دارد را مورد
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بررسي الزم برای اطمینان از استقالل نتايج از شبکه
مشبندی صورت گرفته است .برای اين منظور ابتدا از شبکه
ای به صورت  78 × 20 × 300به ترتیب در جهت محیطي
( ،)Ncشعاعي ( )Nrو محوری ( )Nzاستفاده شده است .با ريز
کردن بیشتر مش تاثیری در جوابهای حل صورت نمي گیرد.
در جدول ( )1وابسته نبودن ضريب انتقال حرارت جابجايي
متوسط در سه اندازه متفاوت شبکه مشبندی آمده است.

بررسي قرار دادندکه از جمله اين عوامل نوع سیال عامل
کلکتور خورشیدی سرعت ورودی سیال سطح مقطع لوله و
اعمال سرعت دوراني به لوله جاذب کلکتور بود .نتايج حاصل
از اين شبیهسازی عددی ،نشانگر اين است که دمای خروجي
سیال عامل درحالت دوراني به دلیل همگن شدن شار ورودی
و متالطم شدن جريان سیال درحدود  %15بیشتر ازحالت
ساکن است.

جدول ( )1ضریب انتقال حرارت جابجایی متوسط در دمای 055

 -4مواد و روشها

کلوین در سه اندازه شبکه مش بندی متفاوت.

هد ف از اين بخش مدل کردن لوله دريافت کننده ،کلکتور
خورشیدی از نوع سهموی با شار حرارتي غیر يکنواخت در
راستای محیطي لوله در نرم افزار فلوئنت و بررسي افزايش
انتقال حرارت اين سیستم با استفاده از بکار بردن نانوسیال
اکسید مس-روغن سیلیکون است .در کلکتورهای خورشیدی
برای انتقال حرارت از سیالهای روغني استفاده ميشود ولي
استفاده از نانو روغنها میزان بازدهي اين نوع سیستمها را
افزايش مي دهد .اکسید مس به دلیل هدايت حرارتي بسیار
باالتر در مقايسه با ديگر نانوذرات اکسید فلزی به عنوان نانو
ذره مورد نظر انتخاب گرديد.
به منظور شبکه بندی هندسه لوله جاذب کلکتور خورشیدی
سهموی خطي از شبکه غیريکنواخت سازمان يافته استفاده
شد .برای مش 1زدن هندسه از المان چهاروجهي 2با نوع
کوپر 9استفاده گرديد .از شبکهای به صورت × 78 × 20
 300به ترتیب در جهت محیطي ( ،)Ncشعاعي ( )Nrو
محوری ( )Nzاستفاده شده است .شبکه غیر يکنواخت
طراحي شده بدين صورت است که از ديواره به سمت محور
لوله با ضريب  1/59منبسط شده است که در شکل ) )1قابل
مشاهده است.

اندازه شبکه
 Nc  N r  N z 

131/78

78  20  300

131/91

78  30  400

145/51

90  20  480

متوسط در غلظت صفر

 -1-4فرضیات و معادالت حاکم
الزم به يادآوری است که بیشتر نانوسیاالت مورد استفاده در
انتقال حرارت ،محتوای ذرات کوچکتر از  55نانومتر ميباشند.
به دلیل ابعاد فوق العاده کوچک اين ذرات ميتوانند به
سادگي سیالیت پیدا نمايند و بنابراين ميتوان فرض کرد که
مثل يک سیال عمل کنند ] .[10بنابراين با فرض اينکه
حرکت لغزشي بین ذره و فاز پیوسته قابل صرفه نظر کردن
باشد و تعادل حرارتي برقرار باشد ،نانوسیال را ميتوان به
صورت يک سیال تک فازی در نظر گرفت .خواص فیزيکي
موثر تابعي از خواص سیال پايه ،ذرات و غلظت ذره هستند.
ع
 -2-4روش مونت کارلو مورد استفاده در کار حاضر
دقیقترين روش ،برای مدلسازی شار حرارتي غیر يکنواخت
حول لوله دريافت کننده کلکتور ،روش مونت کارلو استکه
توسط ه ي 0و همکاران ] [15برای هندسه لوله کلکتور
خورشیدی و بازتابنده نور خورشید با ابعاد ارائه شد .ابتدا طول
موجها ،جهت و مکان برخورد و بازتابش فوتونهايي که از
خورشید حاصل ميشود بر اساس يک سری اعداد تصادفي
تعريف ميشود .سپس بر اساس اعداد تصادفي جديد طول
موجهايي که سطح جاذب ،جذب ميکند محاسبه شده و از

شکل ( )1هندسه مشبندی شده لوله جاذب کلکتور خورشیدی
سهموی خطی.

Mesh
Element Quad

ضریب انتقال حرارت جابجایی

1

Cooper
Hey

2

02

3
4
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طريق يک شمارشگر تعداد فوتونهايي که لوله جاذب جذب
ميکند محاسبه ميشود.
برای محاسبه تشعشع خورشیدی حول لوله کلکتور توسط
اين روش ابتدا بايد مکان برخورد فوتونها با کلکتور و جهت
فوتونها مشخص شود .مکان فوتونها با مختصات کارتزين1
 x, y, zو جهت آنها با کسینوسهای هادی u x , u y , u z

 -3-4مدلهای ریاضی استفاده شده جهت مدلکردن
نانوسیال
با فرض اينکه حرکت لغزشي بین ذره و فاز پیوسته قابل صرف
نظر کردن است و تعادل حرارتي برقرار است ،نانوسیال به
صورت يک سیال تک فازی در نظر گرفته شده است .خواص
فیزيکي موثر تابعي از خواص سیال پايه ،نانوذرات و غلظت
ذره است .همانطور که شرح داديم مدلهای تئوری و عملي
بسیاری برای مدل کردن نانوسیاالت ارائه شده است .در کار
حاضر برای مدل کردن ضريب هدايت حرارتي از مدل يو و
چوی (با در نظر گرفتن    0.1برای نانو ذرات کروی)،
برای مدل کردن ويسکوزيته از مدل اينشتین  ،برای مدل
کردن گرمای ويژه از مدل پاک و چو و برای مدل کردن
چگالي نانوسیال از مدل پاک و چو استفاده شده است.
مشخصات سیال پايه استفاده شده در ادامه تشريح ميگردد.
چگالي سیییال پايه روغني با اسییتفاده از رابطه ( )9بدسییت
ميآيد که وابسته به دما است:
()9
bf  0.9985T  1236Kg / m 3
ويسکوزيته سیال پايه وابسته به دما با استفاده از رابطه ()9
بدست ميآيد:
7
4
bf  6.67 *10 T  1.56
()9

مشخص ميشود .مکان برخورد فوتونها به کلکتور به صورت
رابطه ( )1است ].[19
x '  x  1  xL
z '  z   2  z L

()1

y '  y  3  z 2 / 4  f

در معادالت باال  xLو  zLبه ترتیب طول بازتابنده در راستای

 y ،xو  zفاصله کانوني و  1و   2اعداد تصادفي هستند،
جهت فوتونها نیز از فرمول ( )2محاسبه ميشود ]:[19
u x  sin 

  cos  
 sin    sin  
 cos  

()2

 زاويه سمت ميباشد که برابر است با:
()9

uy
uz

  23

 زاويه انحراف نیز به صورت زير تعريف ميشود ]:[19
2
()0
  sin 1 sin  sun
 4

 5.541

 8.848 *104  Pa.s

در مرحله بعدی بايد بررسي کرد که آيا فوتون از کلکتور
بازتاب ميشود يا نه؟ همچنین بايد جهت جديد فوتون را
پس از بازتاب تعیین کرد .جهت فوتون پس از بازتاب بصورت
زير است ].[17

y '2  
1  2  
 4 f  


y '2  
1  2  
 4 f  

2

()9

k bf  5.753496 *10 10T
1.875266 *10 4T
1.900210 *10 1W / mK

' y

u 'y  u y  y '   sin    sin    cos   
 2 f


به منظورمحاسبه خواص نانوسیال از جمله هدايت حرارتي
نانوسیال با استفاده از رابطه يووچوی که اصالح شده مدل
ماکسول است بدست ميآيد ] .[25ظرفیت گرمايي سیال
پايه با رابطه ( )7بدست ميآيد که تابعي از دما است:
C pbf  0.001708T  1.107798Kj /  Kg K 
()7
چگالي و ظرفیت گرمايي ويژه از روابط پاک و چو محاسبه
ميشود [ .]21مدلهای بسیاری به منظور محاسبه ضريب
هدايت حرارتي نانوذرات با در نظر گرفتن اليه بندی مولکولي
مايع در سطح مشترک مايع -جامد ارائه شده است .برخي از
اين مدلها اثرات حرکت براوني و خوشهای شدن نانوذرات را

' y

u z'  u z  2   sin    sin    cos   
 2 f


()5
پس از اين مرحله يک عدد تصادفي جديد  6تعريف ميشود.
اين عدد با ( Tgضريب عبور شیشه) مقايسه ميشود .فوتون از
شیشه عبور ميکند اگر  6 Tgباشد .در مرحله آخر تعداد
فوتونهايي که به لوله جاذب رسیده و جذب شدهاند با يک
شمارشگر محاسبه و در نهايت شار حرارتي تعیین ميگردد.

Cartesian

*102T

ضريب هدايت حرارتي سیال پايه با استفاده از رابطه ()9
بدست ميآيد:.

u x'  u x

f


2

 1.38 *T

3

*10 3T

1

09
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در رابطه باال  λمسیر آزاد متوسط فتونها است.
پاک و چو [29]1رابطه ( )19و ژوان و همکاران ] [27رابطه
( )19را برای تعیین ظرفیت گرمای ويژه ارائه نمودهاند.

نیز در نظر گرفتهاند .يو و چوی ] [22با اصالح مدل
ماکسول ] [29و افزودن اثرات اليهبندی مولکول مايع ،رابطه
زير را ارائه کردند .در اين مدل نانوذره و اليه اطراف آن به
عنوان يک ذره در نظر گرفته شده است.

()19

 k pe  2k f  2(1   )3 (k f  k pe ) 

knf  k f  
()15
 k pe  2k f  (1   )3 (k f  k pe ) 
که در آن  kpeضريب هدايت حرارتي نانو ذره معادل است که
  2(1   )  (1   )3 (1  2 )    

k pe  k p   
 (1   )  (1   )3 (1  2 ) 



  eff  1    bf  s

()17
وجها و داس 2بصیورت عملي به بررسیي سه نانوذره آلومینا،
دی اکسیید سیلیسیوم و اکسید روی پرداختند .آنها از آب
و اتیلن گلیکول بیه عنوان سیییییال پايه اسیییتفاده کردند و
غلظتها و دماهای مختلف را در آزمايشیات بررسي کردهاند.
پس از انجیام آزمايشیییات رابطه زير را به منظور محاسیییبه
گرمای ويژه نانوسیال ارائه کردهاند:

 γو  βاز روابط ( )12و ( )19بدست آورده ميشوند.
k
 l
()12
kp
t
rp

()19



در آن  klضريب هدايت حرارتي اليه نانو t ،ضخامت اليه نانو
و  rpشعاع نانوذرات ميباشند .يو و چوی ] ،[25به همین
صورت مدل همیلتون و کراسر ] [29را اصالح کردند و مدل
جديدی را با در نظرگرفتن اليه نانو ارائه کردند .رابطه ()10
بیانگر اين مدل است.

()25

()10
لي و همکاران ] ،[29اثرات حرکت براوني ،خوشهای شدن و
اليه مايع حول نانوذره را در نظرگرفتهاند و رابطه زير را برای
محاسیییبه ضیییريب هدايت حرارتي نانوذرات ارائه کردند ،با
جايگزيني اين رابطه در معادله که توسییط ژوان ارائه شییده
اسیت ،ميتوان ضیريب هدايت حرارتي نانوسیال را محاسبه
کرد .در اين میدل ضیییريیب هدايت حرارتي نانواليه برابر با
نانوذره در نظر گرفته شده است.

که در آن  kbضريب هدايت حرارتي توده است
( )19محاسبه ميشود.
()19

برخي از مطالعات برهمکنش میان ذرات را در نظر گرفتهاند،
به عنوان نمونه ميتوان از مدل ارائه شده توسط بچلر[91]0
نام برد ،که در رابطه زير نمايش داده شده است.
()22







eff  1  2.5  6.2 bf
2

نوين 5و همکاران ] [92با بررسیییي تجربي نانوسییییال آب-
آلومینا رابطه زير را به منظور محاسیبه ويسکوزيته نانوسیال
ارائه نمودهاند.

از رابطه
rp

C p eff  C p bf

eff  1  2.5  bf

()21

 3r * / 4 
* k p  kb  

 3r / 4  1 
و *r






 
 

 C
p s
T
A  B 

T
 C p bf


C 

 B ، Aو  Cاعداد ثابت هستند.
در تحقیقي ژو و همکاران به بررسي نانوسیال اکسید مس/
اتیلن گلیکول پرداختند .مدل آنها بر اساس تعادل حرارتي
بین ذرات و مايع اطراف آن است .ويسکوزيته نانوسیال از
آن جا که تاثیر مستقیم بر روی افت فشار در جابجايي آزاد
دارد يکي از پارامترهای مهم است .اينشتین [95]9رابطه زير
را برای محاسبه ويسکوزيته نانوسیاالت بیان کرده است .در
اين رابطه از برهمکنش بین ذرات صرفهنظر شده است.

 k p   n  1 k f   n  1 (1   )3 (k f  k p ) 

knf  k f  
 k p   n  1 k f  (1   )3 (k f  k p ) 

()15

 C p eff  1     C p bf    C p s

()19
به منظور محاسیبه  ρeffدر رابطه ( )17از رابطه زير استفاده
ميشود ].[29

با استفاده از رابطه ( )2محاسبه ميشود ].[20
()11

 bf  C p

 1    C p

C p eff

r* 
1

Batchelor
Nguyen

Pak and Cho
Vajjha and Das
3
Einstein
2

00

4
5
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eff  1  2.5  150 2 bf

()29

روابط ديگری نیز برای محاسییبه ويسییکوزيته نانوسیییاالت
مختلف بصییورت تجربي ارائه شییدهاند .تنگ و لین [99]1با
بررسي نانوسیال آب /دی اکسید تیتانیوم رابطه ( ،)20مايگا2
و همکاران ] [90با بررسیي نانوسییال آب /اکسید آلومینیوم
رابیطییه ( )25را ارائییه کیردنیید .هیمیچنین کولکییارني 9و
همکاران ] ،[95با بررسیي نانوسییال آب /اکسید مس رابطه
( )29به منظور محاسیبه ويسکوزيته نانوسیال مذکور را ارائه
نمودهاند.



()20





نانوذرات مختلف ].[37

eff  1  7.3  123 2 bf

()25
()29



eff  13.47e35.98 bf

شکل ( )2تغییرات عدد ناسلت با عدد رینولدز و درصد حجمی






  2.87  53.54  107.12 2


 exp 


2
  1078.3  15857  20587  1 T  



eff

آثار نانوذرات بر پارامترهای ذکر شده در نهايت با تاثیر بر
ضريب انتقال حرارت جابجايي متوسط و عدد ناسلت ،باعث
افزايش انتقال حرارت سیال ميشود .تاکنون کارهای عددی
و تجربي زيادی اين افزايش را تايید کردهاند ]99و .[99در
شکل ( )2اين افزايش برای چند نمونه نانوسیال قابل مشاهده
است .همانگونه که در اين نمودار قابل مشاهده است با افزايش
درصد حجمي نانوسیال ،عدد ناسلت افزايش مييابد و
همچنین با افزايش عدد رينولدز ،افزايش عدد ناسلت قابل
مشاهده است .شار حرارتي اعمال شده به لوله جاذب کلکتور
خورشیدی سهموی خطي بر اساس نتايج بدست آمده از کد
مونت-کارلو است .سرعت ورودی جريان معادل با ./2197
متر بر ثانیه که معادل با عدد رينولدز  19955است .دمای
جريان ورودی معادل با  555درجه کلوين است .با افزودن
ذرات نانو به سیال پايه ،ويسکوزيته و چگالي سیال پايه
افزايش مييابد .اين امر سبب افزايش اختالف فشار در دو سر
لوله کلکتور ميگردد .با افزايش  %5غلظت حجمي اختالف
فشار به اندازه  55Paکه معادل با  %25است ،افزايش مييابد.

Tseng and Lin
Maïga

شکل ( )3اختالف فشار در دو سر لوله کلکتور در غلظتهای
حجمی متفاوت نانوسیال.

شیار حرارتي اعمال شده به سطح خارجي لوله کلکتور که با
اسیتفاده از کد مونتکارلو اسیتخراج گرديده است به صورت
شیکل ( )0است .شکل نشان دهنده شار حرارتي اعمال شده
به سیطح خارجي لوله جاذب در نرم افزار فلوئنت اسیت .در
زاويه صفر درجه کمترين شار حرارتي به آن اعمال ميگردد
و در ناحیه توسعه نیافته تفاوت چنداني در غلظتهای حجمي
گوناگون مشیییاهده نميگردد اما در ناحیه توسیییعه يافته با
افزايش غلظییت حجمي بییه میزان  %5دمییا بر روی سیییطح
خیارجي کلکتور به میزان  9درجه کلوين کاهش مييابد .در
زاويه صییفردرجه که شییار حرارتي تقريبا معادل با 0W/m2
اسیت ،میزان افزايش ضريب انتقال حرارت جابه جايي بیش
از میزان افزايش ضريب انتقال حرارت هدايتي است .لذا عدد
نیاسیییلیت با افزايش غلظت حجمي افزايش مييابد (مطابق
شکل (.))5

1

Kulkarni

2

05

3
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کاهش عدد ناسلت با افزايش غلظت حجمي ممکن است
اهمیت کاربرد نانوسیال در کلکتورهای خورشیدی را کم رنگ
نمايد .لذا محققین زيادی توصیه کردند که در محاسبه عدد
ناسلت از ضريب هدايت حرارتي سیال پايه استفاده گردد.
شرايط مرزی در ادامه تشريح ميگردد.
الف) شرط مرزی ورودی ()Velocity Inlet
سیییال با سییرعت يکنواخت مشییخص ( )V=0.2 m/sو دمای
ورودی مشخص ( 555کلوين) وارد لوله ميشود.

شککل ( )4شار حرارتی اعمال شده به سطح خارجی لوله جاذب.

u  x, y, 0   0

v  x, y, 0   0

()29

w  x, y, 0   winlet
T f  x, y, 0   Tinlet

ب) شرط مرزی دیواره ()No Slip & Couple
برای مشخص کردن مرز يک ناحیه ی سیال يا جامد از اين
شرط مرزی استفاده مي شود .برای جريانهای لزج ،شرط
عدم لغزش به صورت پیش فرض در نظر گرفته ميشود .شرط
مرزی شار حرارتي غیر يکنواخت در راستای محیطي و
يکنواخت در راستای محوری بر ديواره برقرار است S .به
معنای ديواره لوله که در تماس و مرز مشترک با نانوسیال
قرار دارد.

شکل ( )0عدد ناسلت سیال در زوایه  5درجه.

با افزايش شار حرارتي در زاويه  75و  995درجه (شکلهای
( )9و ( ))9مشیییاهده ميگردد که با افزايش غلظت حجمي
عدد ناسلت کاهش مييابد اين امر در افزايش ضريب هدايت
حرارتي بیش از افزايش ضريب جابهجايي حرارتي است.

()29

Ts
n

 Ks

Tnf
n

K nf

ج) شرط مرزی خروجی ()Pressure outlet
شرط مرزی در خروجي ،جريان خروجي در نظر گرفته شده
است .به اين معنا که گراديان سرعت و فشار در خروجي صفر
است .طول لوله برابر  Lاست.

شکل ( )9عدد ناسلت سیال در زاویه  15درجه.

()27

u
 x, y, L   0,
z
v
 x, y, L   0,
z
w
 x, y, L   0,
z
T f
 x, y , L   0
z

 -0مقایسه با نتایج آزمایشگاهی
اسماعیل زاده و همکاران ( [17] )2519ويژگيهای انتقال
حرارت و هیدرودينامیکي جريان آرام نانوسیال آلومینا درون

شکل ( )8عدد ناسلت سیال در زاویه  335درجه.
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لوله افقي دايروی با شار حرارتي ثابت را به صورت
آزمايشگاهي بررسي کردند .قطر داخلي لوله مورد آزمايش 9
میلیمتر ،قطر خارجي لوله  7/09میلیمتر و طول لوله 1555
میلیمتر است .نتايج آنها بهبود ضريب انتقال حرارت نانوسیال
را در مقايسه با سیال پايه و بهبود عملکرد انتقال حرارت با
افزايش غلظت حجمي را نشان ميدهد .تغییرات ضريب
انتقال حرارت در طول لوله برای نانوسیال با غلظت حجمي
 %1و سیال پايه در عدد رينولدز  Re=1300و شار
حرارتي  𝑞 " = 9000 𝑊 ⁄𝑚2حاصل از نتايج عددی با نتايج
آزمايشگاهي موجود مقايسه شده است که در شکل ( )9قابل
مشاهده است.
همچنین از شکل ( )9قابل مشاهده است در هر دو حالت
عددی و آزمايشگاهي ،ماکسیمم نرخ انتقال حرارت در ورودی
لوله و يا در نسبت کمتر  Z/Dبدست ميآيد .بنابراين به
منظور بهره مندی از جابجايي ذرات ،نانوسیال بايد در نسبت
کمتر  Z/Dبه منظور افزايش انتقال حرارت جابجايي استفاده
شود.
در شکل ( )7عدد ناسلت حاصل از نتايج عددی با نتايج
آزمايشگاهي برای سیال پايه در عدد رينولدز  Re=799.53و
شارحرارتي ثابت  𝑞 " = 9000 𝑊 ⁄𝑚2مقايسه شده است.
شکل ( )9تطابق خوبي بین نتايج بدست آمده از روش عددی
مورد استفاده و نتايج آزمايشگاهي موجود نشان ميدهد.
الزم به ذکر است در شکل ( )7بیشترين اختالف در
 Z/D=100اتفاق ميافتد ،که در اين  ،Z/Dداده آزمايشگاهي
برابر با  NU=4و مقدار تجربي برابر با  NU=5است.

شکل ( )1مقایسه عدد ناسلت در طول راستای محوری ،مطالعه
عددی حاضر با مقادیر آزمایشگاهی موجود.

به عبارتي معادل %25خطا وجود دارد و يا بیشینه اختالف
در شکل ( )9در  ∅=0.0%باز هم در  Z/D=100رخ داد و با
میزان  %10خطا .اما اينکه چرا اين خطاها وجود دارد،
ميتوان گفت که به هر حال در ماهیت شبیهسازی مقداری
خطا رخ میدهد که به دلیل تعداد المان ،شکل المان و ماهیت
نرم افزار ميتواند اين خطا وجود داشته باشد؛ اما نکته حائز
اهمیت اينست که رفتار نمودار در هر دو شکل ( )9و (،)9
همخواني مناسبي را با مقادير تجربي دارد .توزيع شار حرارتي
روی سطح خارجي لوله جاذب در شکل ( )15نشان داده شده
است.

.

شکل ( )7مقایسه ضریب انتقال حرارت جابجایی در طول راستای
محوری ،مطالعه عددی حاضر با مقادیر آزمایشگاهی موجود.

شکل ( )15توزیع شار حرارتی روی سطح خارجی لوله جاذب.
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توزيع دما روی سطح خارجي لوله جاذب در شکل ( )11نشان
داده شده است .در زاويه صفر درجه که کمترين شار حرارتي
به آن اعمال ميگردد در ناحیه توسعه نیافته تفاوت چنداني
در غلظتهای حجمي گوناگون مشاهده نميگردد اما در
ناحیه توسعه يافته با افزايش غلظت حجمي به میزان  %5دما
بر روی سطح خارجي کلکتور به میزان  9درجه کلوين کاهش
مييابد.
در زاويه  295درجه که شار حرارتي معادل با 955555
 q/w.m2بر آن اعمال ميگردد ،با افزايش غلظت حجمي به
میزان  ،%5کاهش دمای سطح خارجي کلکتور در ناحیه
توسعه نیافته به میزان  12درجه کلوين و در ناحیه توسعه
يافته به میزان  10درجه کلوين مشاهده ميگردد.
در زاويه  915درجه که بیشترين شار حرارتي وجود دارد با
افزايش غلظت حجمي به میزان  ،% 5دمای لوله کلکتور به
میزان  25درجه کلوين کاهش مييابد .اين میزان کاهش دما
با افزايش غلظت حجمي بسیار قابل توجه است و در ساخت
لولههای کلکتور که در رنج دمايي خاصي قابل کاربرد هستند،
بسیار قابل اهمیت است.
در زاويه  995درجه که شار حرارتي معادل با 095555
q/w.m2بر آن اعمال ميگردد ،با افزايش غلظت حجمي به
میزان  ،%5کاهش دمای سطح خارجي کلکتور در ناحیه
توسعه نیافته به میزان  12درجه کلوين و در ناحیه توسعه
يافته به میزان 25درجه کلوين مشاهده ميگردد.

سعیدی نیا و همکاران ( [97] )2512ويژگيهای انتقال
حرارت جريان آرام نانوسیال روغن/اکسید مس درون لوله
افقي دايروی با شار حرارتي ثابت را به صورت آزمايشگاهي
بررسي کردند .نتايج آنها بهبود ضريب انتقال حرارت نانوسیال
را در مقايسه با سیال پايه روغن و بهبود عملکرد انتقال
حرارت با افزايش غلظت حجمي و افزايش عدد رينولدز را
نشان ميدهد .شکل شماتیک سیکل آزمايشگاهي و تست
سکشن 1شامل لوله دايروی با قطر داخلي  10میلیمتر ،قطر
خارجي  15/9میلیمتر و طول  1255میلیمتر در شکل ()12
نشان داده شده است.
به منظور صحه گذاری ،تغییرات ضريب انتقال حرارت نسبت
به عدد رينولدز برای نانوسیال با غلظت حجمي  % 1و % 2
در شار حرارتي  q" = 9900 W⁄m2حاصل از نتايج عددی،
با نتايج آزمايشگاهي موجود مقايسه شده است که در شکل
( )19قابل مشاهده است .از شکل ( )19قابل مشاهده است
در هر دو حالت عددی و آزمايشگاهي ،با افزايش عدد رينولدز
و غلظت حجمي نانوسیال ،ضريب انتقال حرارت جابجايي
افزايش مييابد .شکل ( )19تطابق خوبي بین نتايج بدست
آمده از روش عددی مورد استفاده و دادههای آزمايشگاهي
موجود نشان ميدهد.
تغییرات ضريب انتقال حرارت جابجايي حاصل از نتايج مدل
عددی نسبت به ديتاهای موجود آزمايشگاهي در شکل ()10
قابل مشاهده است .خط مورب (بدون نقطه چین) دارای زاويه
 05درجه است به اين معني که در حالت ايدآل و در صورت
صورت عدم وجود خطا بین نتايج عددی و آزمايشگاهي نقاط
موجود در نمودار بر اين خط واقع خواهند شد.

شکل ( )11توزیع دما روی سطح خارجی لوله جاذب.

شکل ( )12طرح شماتیک تست سکشن ].[31

Test Section
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پراکنده (ذرات معلق) وجود ندارد و تعادل حرارتي بین سیال
و ذرات جامد برقرار است .در حالي که به دلیل تاثیر عواملي
نظیر جاذبه ،نیروی براوني و اصطکاک بین سیال و ذرات
جامد بسیار ريز ،پديده نفوذ براوني ،تهنشیني و پراکندگي
ممکن است در جريان نانوسیال وجود داشته باشد و در نتیجه
با وجود بسیار ريز بودن ذرات جامد ،اختالف سرعت بین
سیال و ذرات جامد نانو ممکن است صفر نباشد.
حرکات بي قاعده و تصادفي ذرات ،شدت تبادل انرژی را در
سیاالت افزايش میدهد و همچنین گراديان دما بین سیال و
ديواره را زياد ميکند و انتقال حرارت بین سیال و ديواره
افزايش مييابد .برای در نظر گرفتن اين پراکندگي مدل
هموژن اصالح شده يا مدل پراکندگي را برای نانوسیال
ميتوان استفاده کرد .بنابراين با صرفه نظرکردن از فرض مدل
هموژن و با حل همزمان معادله انتقال جرم ومعادالت ناوير-
استوکس برای نانوسیالها ميتوان جواب دقیقتری برای
انتقال حرارت جابجايي اجباری و توزيع دقیق تر نانوذرات در
سیال پايه را بدست آورد ].[05

شکل( )13مقایسه ضریب انتقال حرارت جابجایی در راستای
محوری ،مطالعه عددی حاضر با مقادیر آزمایشگاهی موجود ].[31

 -2-0عدم توانایی مدلهای ریاضی برای شبیه سازی
خواص ترموفیزیکی نانوسیال در دمای کاری
با استفاده از مدلهای جديد که اثر پارامترهای بیشتری
همچون اثر دما و نانواليهها و قطر نانوذرات و اثر حرکت
براوني و ديگر مکانیزمهای موثر را در نظر میگیرند ،استفاده
نمود.

شکل ( )14صحه سنجی 1ضریب انتقال حرارت جابجایی.

اما به دلیل وجود خطا اين نقاط در محدوده اطراف اين خط
مورب  05درجه پراکنده شدهاند .شکل ( )10تطابق خوبي
بین نتايج بدست آمده از روش عددی مورد استفاده و
دادههای آزمايشگاهي موجود نشان ميدهد به طوری که
خطای دادههای آزمايشگاهي موجود و نتايج عددی برای
نانوسیال کمتر از  % 9است.
علل بروز خطا نتايج عددی با نتايج آزمايشگاهي موجود
عبارتند از:

 -3-0فرض تک فاز بودن نانوسیال (بیان دیگر از فرض
مدل هموژن)
يعني فرض عدم بر هم کنش نانوذرات و سیال پايه برقرار
باشد .بنابراين با فرض اينکه حرکت لغزشي بین ذره و فاز
پیوسته قابل صرفه نظر کردن باشد و تعادل حرارتي برقرار
باشد ،نانوسیال را ميتوان به صورت يک سیال تک فازی در
نظر گرفت .در حالي که با در نظر گرفتن سرعت لغزش بین
ذرات نانو و سیال پايه در نانوسیال و عوامل مؤثر در ايجاد
سرعت لغزش مانند نفوذ براوني و ترموفورسیس ،سپس با
استفاده از مدل مخلوط دو فاز معادالت حاکم بر جريان و
انتقال حرارت نانوسیال را بدست آورد و با حل همزم ان
معادله انرژی و معادله بقای ذرات نانو ،تغییر خواص

 -1-0فرض توزیع یکنواخت و همگن نانو ذرات در
سیال پایه (مدل هموژن)
مبنای مدل هموژن عدم تاثیر پذيری شکل معادالت انتقال
حرارت و جريان سیال مبنا در اثر وجود ذرات نانو است .تحت
اين فرض هیچ گونه لغزشي بین فاز پیوسته (سیال) و فاز
Validation
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با بررسي تاثیر افزودن نانوذرات به سیال پايه بر پروفیل دمايي
در ناحیه توسعه نیافته ديده شد که افزايش غلظت حجمي
سبب تخت تر شدن پروفیل دمايي ميگردد.
کانتور دمايي بر روی سطح خارجي کلکتور در زاويه صفر
درجه در ناحیه توسعه نیافته در غلظتهای حجمي گوناگون،
تفاوت چنداني نمي کند اما در ناحیه توسعه يافته با افزايش
غلظت حجمي به میزان  %5دما بر روی سطح خارجي کلکتور
به میزان  9درجه کلوين کاهش مييابد .ضريب انتقال حرارت
جابه جايي به صورت نمايي با افزايش طول لوله و توسعه
يافتگي حرارتي و هیدرودينامیکي سیال ،کاهش مييابد.
عدد ناسلت با افزايش غلظت حجمي در زاويه صفر درجه
افزايش مييابد .دلیل اين موضوع اين است که میزان افزايش
ضريب انتقال حرارت جابه جايي بیش از میزان افزايش
ضريب انتقال حرارت هدايتي است.

ترموفیزيکي نانوسیال را نسبت به غلظت حجمي نانوذرات و
دما در نقاط مختلف جريان در نظرگرفت .همچنین به جای
مخلوط دو فاز ميتوان از روشهای ديگر مانند روش همگن،
اويلری -الگرانژی برای مدل سازی انتقال حرارت نانوسیال
در کانال دايروی استفاده کرد.
اما مطالعات گذشتگان نشان ميدهند که رفتار نانوسیال
تقريبا مستقل از روش به کار رفته است .همچنین ميتوان با
در نظر گرفتن اليه سطح تماس نانوذره -مايع به صورت
بیضوی هم کانون و بکار بردن مدل سه فاز برای نانوسیال
نتايج دقیق تری بدست آورد .در مدل سه فاز اليه سطح
تماس بین ذره ومايع و به صورت فاز مجزا که ضريب هدايت
حرارتي آن با ضريب هدايت حرارتي ذره و مايع فرق ميکند
 ،مدل ميشود ].[05
 -4-0فرض رفتار نانوسیال به عنوان سیال نیوتنی
سیال نیوتني سیالي است که رابطه تنش و نرخ کرنش برشي
آن خطي است و از مبدا مختصات ميگذرد ،بنابراين تعريف
گرانروی يک سیال نیوتني مستقل از نیروی وارده بر آن است
اگر چه ميتواند تابعي از دما و فشار باشد در حالي که سیال
غیر نیوتني به عنوان سیالي که از رابطه لزجت تبعیت نکند
و مقدارش ثابت نباشد تعريف ميشود ].[01
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 -9نتیجه گیری
با فرض اينکه حرکت لغزشي بین ذره و فاز پیوسته قابل صرفه
نظر کردن باشد و تعادل حرارتي برقرار باشد ،نانوسیال را
ميتوان به صورت يک سیال تک فازی در نظر گرفت.
با بررسي تغییر خواص ترموفیزيکي در مقطع لوله با دما ديده
ميشود که با افزايش دما چگالي ،ظرفیت گرمايي ويژه و
ضريب هدايت حرارتي به صورت خطي و ويسکوزيته به
صورت نمايي کاهش مييابند.
افزايش اختالف فشار در دو سر لوله کلکتور ،ناشي از افزايش
ويسکوزيته و چگالي سیال پايه به دلیل افزودن نانوذرات به
سیال پايه است.
با بررسي تاثیر افزودن نانوذرات به سیال پايه بر توسعه
يافتگي هیدرولیکي فهمیده ميشود که در فاصله Z/D=30
جريان به طور کامل به توسعه يافتگي هیدرولیکي خواهد
رسید و پس از آن تغییری در پروفیل سرعت مشاهده نمي
گردد.
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