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چکیده
در اي ن نوش رار ،ملال ه ای آزمايش هاهی ب ر ر ی يس زوزيره ی دين امیزی نانوس یال
آب -اکس ید آلومینی وم گ زارش ل لی ل ش ده اس تا نر ايج آزمايش هاهی حاص له ب ا
پرکاربردلرين مدل ه ای کالس یک موج ود ي ن ی م دل ه ای اينش رین ان مقايس ه
ل لیل ،شده اس تا نر ايج نش ا م ی ده د ک ه يس زوزيره ی دين امیزی ان دازه گی ری
شده در آزم ايش ه ا ب ا م دل ه ای موج ود ،فاص له دارن دا ب ا لوج ه ب ه ا رال يافر ه
های لجربی نر ايج لخمین ی م ادات کالس یک ،ي ک رابل ه ی لجرب ی ب رای لخم ین
يس زوزيره ی دين امیزی م ونر نانوس یال آب-اکس یدآلومینیوم مبرن ی ب ر نر ايج
آزم ايش ارائ ه ش رح داده م ی ش ودا در اي ن ل قی ق ،از يس زومرر بر کفیل د ب رای
ان دازه گی ری يس زوزيره ی دين امیزی نانوس یال آب -اکس ید آلومینی وم ب ا کس ر
حجم ی ه ای ( ، )%0/25 ( )%0/5( ،)1%( ،)2%( ،)3%( ،)4%( ،)5%در دم ای
الاق ،اسرفاده شده استا

 -1مقدمه
نانوسیاات نسل جديدی از سیاات عامل انرقال حرارت
است که با ل لیق ذرات نانو در يک سیال پايه ،حاصل می
شودا نخسرین کسی که از لفظ نانوسیال به منظور م رفی
اين نوع از سیاات اسرفاده کرد ،چوی[ ]1بودا ا نشا
داد که ل لیق نانوذرات در سیال های پايه ،مانند آب ،الیلن
گلیزول

ر غن باعث افزايش انرقال حرارت سیال می

شودا پس از ا ل قیقات مر ددی بر ر ی انرقال حرارت
يسزوزيره ی نانوسیاات صورت گرفره استا اما به دلیل
گسرردگی انواع مخرلف نانوذارت سیاات پايه ،همچنین
مزانیزم های مخرلف لبادل حرارت در کسرهای حجمی
* پست الزرر نیک نويسنده مسئولm.hemmatesfe@gmail.com :

1ادانشجوی دکررا ،دانشزده مهندسی مزانیک ،دانشهاه سمنا
2ا اسراد ،دانشزده مهندسی مزانیک ،دانشهاه سمنا
3ا دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی مزانیک ،دانشهاه سمنا  ،سمنا
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مخرلف ،فقدا اطالعات کافی در اين زمینه هنوز هم در
م یا

مرو

علمی موجود ،قابل مشاهده استا افزايش

ضريب هدايت حرارلی نانوسیاات به عنوا

جه مثبت

اسرفاده از اين نوع سیاات لوجه زيادی را نسبت به ساير
واص لرموفیزيزی به
م ققا

ود جلب نموده استا اکثر

در زمینه نانوسیاات ،به بررسی اين اصیت

پردا ره نرايج مللوب آ را گزارش نموده اندا اما بايد به
اين نزره نیز لوجه کرد که اسرفاده از نانوذرات ل لیق شده
در يک سیال پايه ،می لواند گرانر ی سیال را افزايش داده
هزينه های مربوط به پمپاژ انرقال سیال را باا بردا بی
شک کاربردی نمود نانوسیاات اسرفاده صن ری مقر
به صرفه از آنها ،در گر پردا رن لواما به واصی مانند
ضريب هدايت حرارلی

يسزوزيره دينامیزی ل قق می

يابد ا از سوی ديهر مدلهای ارائه شده لاکنو  ،قابلیت
ظرفیت ازم به منظور لخمین

پیشبینی ص یح
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يسزوزيره دينامیزی نانوسیاات را نداشره

عمال

ا رالفات عمیقی میا نرايج آزمايشهاهی اعداد به دست

نهايرا به نرايجی ارزشمند در صوص

اسرفاده کردند

نانوسیاات آلومینا با سیال پايهی آب

الیلن گلیزول

آمده از اين مدلها ،گزارش شده است[]2ا به دائل فوق،

دست يافره اندا پولرا

مب ث يسزوزيره در نانوسیاات با لوجه به انرات قابل

م د د کننده که لانیر دما را بر يسزوزيره ی نانوسیاات

فراگیر آ  ،لوجه جدی

مالحظه

فراگیر م ققا

آلومینا–آب نشا

همزارا [ ]9نیز بر ی دادههای

میدهد ،ارائه نمودهاندا مر ری بر

پژ هشهرا حوزه نانولزنولوژی را باا ص در ارزيابی های

ل قیقات مرلبط در اين حیله را نیز می لوا درمقاله

آزمايشهاهی می طلبدا

مر ری نهو يزز[ ]10مشاهده نمودا

همانهونه که پیشرر گفره شد ،ل قیقات مرلبط با

پژ هش حاضر در راسرای ساير ل قیقات نويسندگا اين

يسزوزيره نانوسیاات نسبت به حجم ل قیقات صورت

واص لرموفیزيزی[]12[–]10

مقاله ،در زمینه

گرفره در زمینه ضريب هدايت حرارلی

ضريب انرقال

شناسايی ظرفیتها

کاربردهای نانوسیاات در

حرارت جابجايی اندک می باشدا ماسودا

همزارا []3

مبدلها[]13

[]14

کارکردهای صن ری گوناگو به

صورت لجربی

عددی [ ]20[–]15میباشدا در ل قیق

نخسرین پژ هشهرانی بودند که به صورت آزمايشهاهی
يسزوزيره ی بر ی نانوسیاات آب پايه را در دمای الاق

حاضر با لوجه به ض فهای موجود در میا مدلهای ارائه

لا دمای حد د ℃  67به دست آ ردندا در ل قیقی ديهر،

شده به منظور لخمین يسزوزيره نانوسیال آب -اکسید

همزارا [ ]4يسزوزيره نانوسیاات الماس فوق

آلومینیوم ،س ی شده است که عال ه برگزارش دقیق يافره

ل لیق شده در الیلن گلیزول ،نقره -آب سیلیزا –آب را

های لجربی آزمايشهاهی ،مدل جديد قابل الزايی به

اندازه گیری نمودندا آنها دريافرند که افزايش يسزوزيره

منظور لخمین

يسزوزيره اين نانوسیال ،ارائهشودا

برای الماس –الیلن گلیزول به میزا  ،%50برای نقره –

همچنین در اين ل قیق ،ا رال

کان

آب

سیلیزا –آب به لرلیب %30

پراشر

همزارا [ ]5نشا

 %20واهد بودا

دادند که يسزوزيرهی

دينامیزی نانوسیاات آلومینا –آب ،مسرقل از نرخ برش
است رفرار سیال نیولنی دارد با افزايش کسر حجمی
ذرات جامد ،افزايش در يسزوزيره را از ود نشا می
دهدا نرايج ل قیق ديهری که لوسط چن

همزارا []6

انجام شد ،نشا داد که اسرفاده از نانوذرات در سیاات،
عال ه بر افزايش انرقال حرارت ،باعث افزايش يسزوزيرهی
دينامیزی سیال می شودا
يافرههای ل قیق جالب ديهری که لوسط لیموفیوا
همزارا [ ]7انجام شد نشا داد که اسرفاده از يک نوع
نانوسیال ،زمانی میلواند مفید باشد که افزايش انرقال
حرارت آ

چهار برابر افزايش يسزوزيرهی آ

باشدا

اسرفاده از ر شهای مخرلف ل لیق نانوذرات به منظور
بررسی لغییرات يسزوزيره موضوع پژ هش ان

لجربی

نرايج

موجود میا

مدلهای کالسیک ،به ر شهای مخرلف آماری

ارزيابی گرديده در مورد ا رالفات موجود ب ث میگرددا

 -2آماده سازي نانوسیاالت
آماده سازی نانوسیاات گام کلیدی ا ل در بررسیهای
آزمايشهاهی بر ر ی نانوسیاات استا نانوسیاات مخلوط
ساده ای از مايع–جامد نیستا بر ی نیازهای ضر ری از
قبیل سا رن سوسپانسیو
انباشرهی بسیار اندک

همهن ،پايدار

با د ام،

قابل چشم پوشی ذرات

عدم

لغییر در ماهیت شیمیايی سیال بايد در نظر گرفره شودا
در اين ل قیق ،نانوسیال آب -اکسید آلومینیوم در
کسرهای حجمی مخرلف

به صورت پايدار ،ل لیق شده

استا نانوسیال مورد اسرفاده برای آزمايش در کسرهای
حجمی ()%0/5( ،)1%( ،)2%( ،)3%( ،)4%( ،)5%

(

 )%0/25لهیه ل لیق شده استا

همزارا [ ]8بودا آنها از سه ر ش مخرلف م لقسازی
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در ل قیق حاضر ،نانوسیال آب -اکسید آلومینیوم با ر ش
د مرحلهای

با اسرفاده از ر شهای لرکیبی ،در

آزمايشهاه نانورئولوژيک پارک علم

فنا ری دانشهاه

سمنا لولید شده استا در ر شهای لرکیبی عال ه بر
اسرفاده ا ریاری از يک يا چند نوع سورفزرانت مخرلف به
منظور لغییر واص سل ی ،از ساير ر شهای شیمیايی
مزانیزی مانند قرار گیری امواج در م رض امواج فراصوت،
اسرفاده از همز مغناطیسی لغییر اسیديره نیز اسرفاده
می شودا در ل قیق حاضر به دلیل امزا

انرگذاری

سورفزرانت ها بر ر ی يسزوزيره دينامیزی ،از آنها به
منظور ل لیق نانوذرات اسرفاده نشده استا

میانهین اندازه قلر نانوذرات
سلح يژه

>150 m2/g

شزل نانوذرات

لقريبا کر ی

رن

نانوذرات

ظرفیت گرمايی يژه
چهالی

در جد ل ( )1آمده استا
دو

-1-2آمااااده ساااازي نانوسااایاالت اااه رو
مرحله اي

فرآيند آمادهسازی د مرحلهای به طور گسررده در سا ت
نانوسیاات به کار می ر دا اين کار با آمیخرن سیال پايه با
نانو پودر آماده شده از قبل که از ر ش های گوناگو
مزانیزی ،فیزيزی شیمیايی مانند آسیابکرد  ،کوبید ،
سل-ژل

ر ش های فاز بخار صورت میگیردا مرل ش

کنندهی آلرراسونیک يا همز برشی بسیار قوی نیز به
منظور ل لیق بهرر نانوذرات در سیال میزبا اسرفاده می

جد ل 1ا مشخصات نانوذرات آلومینا با قلر  5نانومرر
%99. 99
لوص نانوذرات
 5نانومرر

مربوط به نانوذره مورد اسرفاده به منظور لولید نانوسیال

شودا عمل ارل اش آلرراسونیک برای جلوگیری از کلو ه
شد نانوذرات بسیار حائز اهمیت استا
ايسرمن همزارا [ ، ]21لی همزارا []22

ان

همزارا [ ]23از اين ر ش برای لهیهی نانوسیاات ود
بهره بردهاندا مرشد

سفید

همزارا [ ]24نانو سوسپانسیو

لیرانیا-آب را با همین ر ش لولید کردهاندا ژ ا

)880 J/(Kg-K

همزارا [ ]25نیز با ر ش د مرحله ای نانوسیال اکسید

3

3890 Kg/m

مس-الیلن گلیزول را همراه با ارل اش دهندهی
ر شهای د مرحلهای مناسب با نانوذرالی است که
نانوپودر آنها به صورت لجاری

صن ری موجود بوده

دانش ل لیق آ نیز به دست آمده باشدا اين ر ش نسبت
به ر ش لک مرحلهای ،بسیار مقر

به صرفه بوده

قابلیت کنررل بیشرری بر ر ی غلظت ،کسر حجمی

آلرراسونیک

بد

اسرفاده از پايدار کننده مورد لهیه

نمودهاند.

عزس برداری میزر سزوپ انرقال الزرر نی 1از نانوذرات
آلومینا با اندازه قلر  5نانومرر انجام شده است که در
شزل  1قابل مشاهده استا

میزا لولید ايجاد می کندا
در اين ر ش ،ابردا نانوپودر اکسید آلومینیوم ،با لوجه به
کسرهای حجمی مد نظر ،در
سیال

سیال ريخره میشودا

نانوذرات موجود در آ به صورت مرنا ب لوسط

همز الرراسونیک همز مغناطیسی در بازه های زمانی
م ین ،مخلوط شده در نهايت با رد شد
کلو ه ها

وشه های نانوذرات

گسسرن

پخش همهن آ در

سیال پايه ،نانوسیال مللوب حاصل می شودا اطالعات

شزل  1عزس میزر سزوپ انرقال الزرر نی از نانوذرات اکسید
آلومینیوم
TEM
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-3اندازه گیري ویسکوزیته دینامیکی
يسزوزيرهی دينامیزی نانوسیاات به سیله ی يسزومرر
بر کفیلد که لوسط آزمايشهاههای مهندسی بر کفیلد
آمريزا سا ره شده است ،اندازه گیری شده استا سرعت
اسپیندلی که در اين يسزومرر در دسررس است ،در

مدل ديهری که به منظور لخمین مقادير يسزوزيره
نانوسیاات کاربرد دارد ،مدل کورشیونه استا مدل
کورشیونه [ ]27به صورت زير لشريح می شودا
1
𝑑𝑝 −0.3 1.03
) ( 1 − 34. 87
𝜑
𝑓𝑑

()3

بازهی صفر لا صد د ر بر دقیقه قرار داردا برای يسزومرر
به سیله ی آب مقلر ،گلیسیرين

الیلن گلیزول در

دمای الاق ،ارزيابی مقايسه ای صورت گرفتا مقادير اندازه
گیری شده يسزوزيره برای آب مقلر الیلن گلیزول به
لرلیب  360/5 82میلی پاسزال نانیه بوده است؛ مقادير
اندازه گیری شده با مقادير دقیق بیا شده در منابع که به
لرلیب  352 79سانری پوز استا
آزمايشهای مربوط به يسزوزيره دينامیزی به صورت
مر ار

𝑓𝑛𝜇
=
𝑓𝜇

در اين ل قیق ،نرايج نرايج آزمايشهاهی برای نانوذرات
اکسید آلومینیوم با اندازه قلر  5نانومرر با مقاديری که از
مدل ان

[ ،]26اينشرین [ ]3کورشیونه [ ]27به دست

می آيد ،مقايسه میشودا
مقايسهی بین نرايج آزمايشهاهی يسزوزيرهی نسبی برای
کسر حجمیهای مخرلف

مدلهای اينشرین ،ان

کورشیونه در شزل  2نشا داده شده استا

سه بار لزرار شده استا در صورلی که در میا

4
Corcione model
Wang model
Einstein model
Exp data

سه داده حاصله ،يک داده در م د دهای بسیار مرفا ت با
ساير دادهها به دست آيد ،آزمايش د بار ديهر لزرار می-

3.5

باشدا

2.5

 -4ارائه و مقایسه نتایج
م ققا

2

مدلهای بسیاری زيادی را برای لخمین
1.5

يسزوزيرهی نانوسیاات به عنوا لاب ی از کسر حجمی
ذرات جامد ارائه

به کار بردهاندا در اين ل قیق ،مدل

اينشرین برای م اسبه ی يسزوزيره اسرفاده شده است،
که برای ذرات کر ی قابل کاربرد استا اين م ادله به

Dynamic viscosity ratio

شودا لزرارپذيری داده ها در اين آزمايش برابر  %0/2می-

3

1
0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0

Solid volume fraction

شزل  2مقايسه ی بین داده های آزمايش مقادير بدست آمده
کورشیونه
از مدل های اينشرین ،ان

صورت زير بیا می شود[:]3
2
𝑓𝜇)𝜑 𝜇𝑛𝑓,𝐸𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛 = (1 +
5

()1
به عال ه ،ان

همزارا نیز مدلی را برای پیش بینی

يسزوزيره ی نانوسیاات ارائه کردهاند که به صورت زير
م اسبه می شود []26ا
()2

𝑓𝜇) 𝜇𝑛𝑓,𝑊𝑎𝑛𝑔 = (1 + 7. 3𝜑 + 123𝜑 2

همانهونه که در شزل ( )2ديده میشود ،نرايجی که
لوسط مدل کورشیونه در کسرهای حجمی پايین ،لخمین
زده می شود ،به نرايج آزمايشهاهی نزديکلر است ،در
حالی که ،مدلهای ان

اينشرین مقدار يسزوزيرهی

دينامیزی نانوسیال را کمرر از مقدار اق ی لخمین می
زنندا در کسرهای حجمی باالر از  ،%3هیچ يک از مدلها
لوا لخمین مناسب يسزوزيره دينامیزی اين نانوسیال را
نداردا يزی از دائل لخمین مناسب مدل کورشیونه نسبت
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به ساير مدلهای مورد ب ث در اين ل قیق در کسرهای

ارائه شده استا

حجمی پايین را میلوا لوجه به قلر نانوذرات در مدل

ازم به ذکر است که اين مدل با اصالح مدل کورشیونه به

کورشیونه دانستا اين در حالی است که مدلهای اينشرن

دست آمده استا مدل ارائه شده در اين نوشرار به صورت

لنها لاب ی از کسر حجمی نانوذرات هسرند

ان

پارامرر ديهری در لغییرات يسزوزيره در اين مدلها

زير می باشدا
1
𝑑𝑝 −0.3 0.81
) ( 1 − 13. 84
𝜑
𝑓𝑑

()5

ل اظ نشده استا

که قلر م ادل مولزول های سیال پايه از م ادله ی زير به

 -5حاشیه انحراف
در اين ل قیق ،دادههای آزمايشهاهی به عنوا مقايسهای
برای ارزيابی نرايج م ادات پیش بینی کننده يسزوزيره
به کار رفتا ان را

بین دادههای آزمايشهاهی

نرايج

م اسبه شده از مدل های لئوری میلواند از رابلهی زير
م اسبه گرددا

حاشیهی ان را کوچک لر دقت بیشرر را در ر ابط نشا
می دهدا
شزل ( )3مقادير حاشیه ان را

را برای يسزوزيره

دينامیزی نانوسیال آلومینا -آب برای مدلهای اينشرن،
ان

دست می آيدا
1

()6

6𝑀 3
( 𝑑𝑓 = 0. 1
)
𝑁𝜋𝜌𝑓°

که در دمای  293کلوين م اسبه می شودا
مشاهده میشود ،زمانی که سیال پايه م ین میشود،
يسزوزيرهی دينامیزی مونر بی ب د نانوسیاات ،با کاهش

𝑝𝑥𝐸𝑢𝑁 𝑁𝑢𝑃𝑟𝑒𝑑 −
[ = 𝑣𝑒𝐷
] × 100%
𝑝𝑥𝐸𝑢𝑁

()4

𝑓𝑛𝜇
=
𝑓𝜇

کورشیونه نشا میدهدا هما گونه که مشاهده

میشود (شزل -3الف) برای مدل اينشرن ،حاشیه ان را
به بیش از  %50رسیده است ا اين در حالی است که
بیشینه حاشیه ان را

برای مدل ان

(شزل -3ب) در

حد د  %30برای مدل کورشیونه بیش از ( %60شزل -3
ج) استا حاشیه ان را

برای مدل کورشیونه نشا می

قلر افزايش کسر حجمی نانوذرات ،افزايش پیدا میکندا
يژگی قابل لوجه ديهر اين است که ،لخمین م ادله ی ،5
نسبت يسزوزيره از لرکیب مايع-جامد دما مسرقل
است ،حداقل برای کسر حجمی های پايین دماهای
نزديک دمای الاق (به طور آشزار ،بررسی يسزوزيره ی
دينامیزی مونر ،نیاز است که يسزوزيره سیال پايه نیز در
هما دما به دست آمده باشد)ا
شزل  4مقايسهی بین دادههای آزمايشهاهی مدل
لجربی پیشنهاد شده را برای آلومینا-آب نشا میدهدا
همانلور در شزل ديده میشود موافقت وبی بین اين
داده ها ديده می شودا

 -7نتیجه گیري
در اين ل قیق،

يسزوزيرهی دينامیزی نانوسیاات

دهد که برای مقادير کسر حجمی کمرر از  ،%4حاشیه

آلومینا–آب به سیله ی يسزومرر بر کفیلد اندازه گیری

کمرر از  %10می باشد که مقدار بسیار مللوبی

شدا نانوسیاات با کسر حجمی های مخرلف (،)% 4( ،)%5

ان را
استا

( )%0/25 ( )%0/5( ،)% 1( ،)% 2( ،)% 3در دمای الاق
آزمايش شدا نرايج آزمايش نشا

 -6مدل ارائه شده
با لوجه به نرايج لجربی حاصله در اين ل قیق

فاصله

قابل لوجه آ با ر ابط کالسیک ملرح ،مدلی لجربی بر
مبنای داده های آزمايشهاهی مزانیزم های موجود برای
يسزوزيره آب -اکسید آلومینیوم با اندازه قلر  5نانومرر،
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میدهد که مقادير

آزمايشهاهی برای يسزوزيرهی دينامیزی نانوسیاات از
مقاديری که از مدل های لئوری موجود مانند اينشرین
ان

به دست می آيد ،فاصله ی زيادی داردا بنابراين مدل

جديدی برای لخمین بهرر

يسزوزيرهی دينامیزی
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نانوسیاات آلومینا–آب با ارلقای مدل کورشیونه ،ارائه
گرديدا

شرائط ،دسرهاه ها مواد ازم جهت انجام اين آزمايش
فراهم شد

نرايج در زما

مناسب

ل یین شده در

آزمايشهاه نانورئولوژيک را فراهم آ ردند ،لشزر قدردانی
نمايندا
Exp data
Exp model
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Solid volume fraction

شزل  4مقايسه ی داده های آزمايشهاهی رابلهی ارائه شده برای
يسزوزيره ی دينامیزی مونر

شزل  3حاشیه ی ان را يسزوزيره ی دينامیزی برای الف) مدل
اينشرین ب) مدل ان ج) مدل کورشیونه

 -8تقدیر و تشکر
بدين سیله لمامی نويسندگا بر ود ازم می دانند از
دست اندرکارا پارک علم
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