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چکیده
بهینهسازی انتقال حرارت در همه صنایع از اولویت ویژهای برخوردار است .پیشتر افزایش انتقال حرارت جابهجایی و هدایت حرارتی توسط
مخلوط کردن ذرات با اندازه میکرون با سیال پایه ممکن شده بود؛ اما رسوبگذاری ،فرسایش ،گرفتگی و افت فشار زیاد ایجاد شده توسط
این ذرات باعث شد تا تکنولوژی آن دور از استفاده عملی بماند .مقدار کمی از نانوذرات وقتیکه بهطور یکنواخت و بهصورت پایدار در
سیال پایه معلق میشوند ،خواص حرارتی سیال پایه را بهطور چشمگیری توسعه میدهد .نانوذرات در مقایسه با ذرات با اندازه میکرون طوری
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مهندسی شدهاند که سطح ارتباطی بزرگتر ،مومنتم ذره کمتر ،تحرک بیشتر ،پایداری سوسپانسیون بهتر و افزایش هدایت حرارتی مخلوط
بیشتری دارند .این ویژگیها باعث شده تا از نانوسیاالت بهعنوان خنککنندهها ،روان کنندهها ،سیاالت هیدرولیکی استفاده شود .نانوذرات
از مواد مختلفی مانند اکسید سرامیکها ،نیترید سرامیکها ،کاربید سرامیکها ،فلزات و مواد ترکیبی مانند نانوذرات آلیاژ و ...ساخته
میشوند .نانوسیال ترکیبی از جامد -مایع است که در آن نانو ذرات فلزی یا غیرفلزی معلق هستند .ذرات بیش از حد ریز معلق باعث تغییر
ویژگیهای جابجایی و انتقال حرارت نانوسیاالت میشوند که قابلیت بسیاری برای افزایش انتقال حرارت نشان میدهند .با توجه به تحقیقات
قبلی انجام شده؛ نانو سیاالت به خاطر افزایش خواص ترموفیزیکی مورد توجه قرار گرفتهاند .خواصی از قبیل ﺿریﺐ رسانش گرمایی ،پخش
گرما ویسکوزیته و همﭽنین ﺿریﺐ انتقال حرارت جابهجایی را در مقایسه با سیاالت پایه مانند آب و روغن افزایش مییابد .در این پژوهش،
تاﺛیرات چندین عامل مهم از قبیل اندازه ذرات ،شکل ذرات ،جنس ذرات ،دمای عملیاتی و تجمع ذرات در ﺿریﺐ رسانش گرمایی نانوسیال
بهصورت مروری مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژهها :نانوسیال ،انتقال حرارت ،ﺿریﺐ رسانش گرمایی ،خواص حرارتی.

مقدمه
 -1نانوسیاالت

فلزی بسیار بزرگتر از مایعات غیرفلزی است؛ بنابراین

نانوسیال ترکیبی از جامد -مایع است که در آن نانوذرات

انتظار میرود سیاالتی که شامل ذرات فلزی معلق هستند،

فلزی یا غیرفلزی معلق هستند .ذرات بیشازحد ریز معلق،

افزایش هدایت حرارتی آشکاری نسبت به سیاالت خالص

باعث تغییر ویژگیهای جابجایی و انتقال حرارت

داشته باشند .بهطور مثال چویی و همکارانش نشان دادند

نانوسیاالت میشوند که قابلیت بسیاری برای افزایش انتقال

که هدایت حرارتی آب-مس و نانوذرات آب CNT-در

حرارت نشان میدهند .با توجه به تحقیقات انجام شده؛

مقایسه با مایعات اصلیشان بیشتر است [.]1

نانوسیاالت به خاطر افزایش خواص ترموفیزیکی موردتوجه

طبق مطالعاتی که در مرکز ایندیرای گاندی انجام گرفته،

قرار گرفتهاند .خواصی از قبیل ﺿریﺐ هدایت گرمایی،

اﺛبات شده است که خواص حرارتی برای نانوسیاالت قطبی

پخش گرما ویسکوزیته و همﭽنین ﺿریﺐ انتقال حرارت

مغناطیسی که شامل سوسپانسیون کلوئیدی نانوذرات

جابهجایی را در مقایسه با سیاالت پایه مانند آب و روغن

مغناطیسی هستند قابل تنظیم میباشد .عالوه بر این هدایت

افزایش مییابد .در اینجا تاﺛیرات چندین عامل مهم از قبیل

حرارتی مؤﺛر وابسته به مکانیزمهای حرکتی ذره نیز

اندازه ذرات ،شکل ذرات ،جنس ذرات ،دمای عملیاتی و

میباشد ،فیزیک توﺿیحات داده شده معمول بهصورت زیر

تجمع ذرات در ﺿریﺐ رسانش گرمایی را نیز که مورد

است [:]1

مطالعه و تحقیق پژوهشگران قرار گرفتهاند بررسی میشود

 -1-2پراکندگی ذرات معلق

[.]1

مواد فعال سطحی (سورفاکتانتها) میتواند ﺛبات سینتیکی

 -2افزایش هدایت حرارتی
در دمای اتاق ،فلزات در فاز جامد ،هدایت حرارتی بیشتری
نسبت به مایعات دارند .همﭽنین هدایت حرارتی مایعات

امولسیون را بهطور زیادی افزایش دهد .برخی از
سورفاکتانتها مانند تیولها ،اولئیک اسیدها و  ...عملکرد
خوبی داشتهاند PAK & CHO .و  XUAN & LIو دیگران
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مدعی هستند که افزایش غیرنرمال هدایت حرارتی به علت

که حرکت براونی ،ترموفورسیس ،دیفیوزوفورسیس در

پراکندگی یکنواخت نانوذرات میباشد [.]2

غیاب گردابههای توربوالنت ،بسیار با اهمیت است [.]4

 -2-2تشدید آشفتگی

 -3تاثیرات چند عامل بر روی هدایت حرارتی

اگر هدایت حرارتی را در نظر بگیریم که تابعی از متغیرهای

نانوسیاالت

ابتدایی مانند فشار ترمودینامیکی و دما باشد .در یک جریان

انتظار میرود ﺿریﺐ انتقال حرارت (عدد ناسلت) نانوسیال

آشفته ،هدایت حرارتی به دلیل وجود تاﺛیرات گردابههای

به عواملی همﭽون رسانایی حرارتی و ظرفیت گرمایی سیال

جریان درهم بیشتر است .بهطور مشابه در نانوسیالها نیز به

پایه و ذرات خالص ،الگوی جریان ،غلظت نانوسیال ،حجم

دلیل اﺿافه شدن نانوذرات ممکن است آشفتگی تشدید

ذرات معلق ،ابعاد و شکل این ذرات و همﭽنین ساختار

شود [.]2

جریان بستگی داشته باشد .بنابراین شکل کلی عدد ناسلت

 -3-2حرکت براونی

چنین بهدست میآید:

این تاﺛیر ناشی از حرکت نامنظم ذرات معلق درون سیال

نسبت افزایش هدایت حرارتی عبارت است از نسبت

است که از برخورد نانوذرات با مولکولهای سیال پایه به

هدایت حرارتی نانوسیال به سیال پایه .این نسبت به جنس

وجود میآید .بنابر تئوری سینتیک ذرات ،حرکت براونی با

ذره ،اندازه و شکل ذره ،غلظت حجمی و دمای عملیاتی

افزایش دما افزایش مییابد .برخی محققین پیشنهاد کردهاند

بستگی دارد .تاﺛیر نوع ماده در افزایش هدایت حرارتی در

که مکانیزم بالقوه افزایش هدایت حرارتی ،انتقال انرژی

ذرات با هدایت حرارتی نسبتاً پایین بسیار ناچیز است ،اما در

ناشی از تصادف ذرات با دمای باال با ذرات با دمای پایینتر

ذرات با هدایت حرارتی باال افزایش مثبتی دارند .برای مثال

است و البته حرکت براونی با افزایش در ویسکوزیته،

افزایش هدایت حرارتی ذرات فلزی بیشتر از ذرات اکسید

کاهش مییابد [.]3

فلزی است .اگرچه بوجودآوردن ذرات فلزی بدون

 -4-2ترموفورسیس )(THERMOPHORESIS

پدیدهای است که وقتی مخلوطی از دو یا چند ذرهی
متحرک تحت نیروی گرادیان دما قرار میگیرند مشاهده
شده است .این پدیده در فرآیند جابهجایی آزاد که در آن
جریان براساس نیروی شناوری و دما هست بسیار با اهمیت
است .ذرات در جهت کاهش دما حرکت میکنند و فرآیند
انتقال حرارت با کاهش توده افزایش مییابد [.]4
 -5-2دیفیوزو فورسیس )(DIFFUSIOPHORESIS

این پدیده وقتی اتفاق میافتد که ذرات از منطقه غلظت کم
به منطقه غلظت زیادتر بروند .بونگیورنو تاکید کرده است

اکسیدکننده ذرات در طول فرآیند ،سخت است .یک مانع
اصلی برای نانوسیاالتی که از ذرات فلزی تشکیل شدهاند،
حذف فرآیند اکسیداسیون در طول تولید و استفاده آن
میباشد .پوشش ذره ،یکی از تکنیکهایی است که برای
حل این مشکل پیشنهاد شده است.
رایجترین اشکال ذرات مورد استفاده استوانهای و کروی
هستند .در ذرات استوانهای به دلیل شبکه تشکیل شده
توسط ذرات کشیده که هدایت حرارتی را از میان سیال
انجام میدهد ،افزایش در هدایت حرارتی مشاهده میشود.
این مطلﺐ نشان میدهد که ذرات کشیده بهتر از ذرات
کروی در هدایت حرارتی هستند.
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هدایت حرارتی با غلظت حجمی ذرات افزایش یافته،

حجمی و عدد رینولدز افزایش یافت HERIS .افزایش

افزایش مییابد .هدایت حرارتی نانوذرات نسبت به سیال

انتقال حرارت نانوسیاالت (

)

پایه حساسیت بیشتری به دما دارند .در نتیجه افزایش

را در شرایط دما ﺛابت در لوله با جریان آرام آزمایش کرد.

هدایت حرارتی نانوسیاالت نیز تقریباً به دما حساس بوده و

شبیه آن را نیز  ESFAHANYانتقال حرارت جابهجایی

به حرکت تصادفی نانوذرات وابستگی شدیدی دارد [.]5

جریان آرام برای (

 -4تحقیقات آزمایشگاهی

) در دمای ﺛابت با

 ،برای اعداد رینولدز بین  700تا 2050

پیشتر افزایش انتقال حرارت به کمک ریزذرات معلق

آزمایش کرد [ .]7عدد ناسلت برای نانوسیاالت بیشتر از

توسط آقای آحوجا ) (AHUJAمورد بررسی قرار گرفت.

سیاالت پایه به دست آمد و ﺿریﺐ انتقال حرارت با افزایش

سپس آزمایشها به سمت افزایش انتقال حرارت در جریان
آرام آب با استایرن میکروسایز معلق هدایت شد .نتایج
افزایش چشمگیر در عدد ناسلت و اﺛرگذاری مبدل را در
مقایسه با فاز مایع تنها نشان داد.
گرفتگی ،اختالل در توان پمپ ،تراکم ،رسوب ،فرسایش
از عوارض جانبی ریزذراتی هستند که برای افزایش انتقال
حرارت مورد استفاده قرار میگرفت .این مشکل با ذرات
نانوسایز شده کلوئیدی حذف شده است [.]6
نانوذرات تشکیل شده از اکسیدات فلزی ،فلزات و
گرافیتها بهطور گستردهای در سیال پایه آب ،اتیلن
گلیکول ،استون و ...مورد تحقیق قرار گرفته است.

& LEE

 CHOIاز نانوسیاالت بهعنوان خنککننده در میکرو
کانالهای مبدل حرارتی استفاده کردند و افزایش سرعت
سرد شدن را با میکروکانالهای متداول (میکروکانال با آب
و نیتروژن مایع سرد شده) مقایسه کردند .تشدید توربوالنس
یا گرادبه ،حذف الیه مرزی ،پراکندگی ذرات معلق عالوه
بر افزایش هدایت حرارتی و ظرفیت گرمایی سیال دالیل
ممکن برای افزایش انتقال حرارت پیشنهاد شده بودند [.]6
 PAK & CHOتحقیقاتی درباره انتقال حرارت جابهجایی
توربوالنت
(

با

نانو

خاصیت
)

با

سیاالت
انجام

دادند .عدد ناسلت برای نانوسیاالت با افزایش غلظت

غلظت ذرات افزایش یافت.
 JUNGآزمایشها انتقال حرارت جابهجایی برای نانوسیال
(

) در میکروکانال مثلثی تحت شرایط

جریان آرام انجام داد .ﺿریﺐ انتقال حرارت جابهجایی
بیش از  %32برای

 ،افزایش یافت .عدد ناسلت

با افزایش عدد رینولدز در رژیم جریان آرام ()5<RE<300
افزایش یافت [.]7
از منابع گوناگون رابطههای گوناگونی برای انتقال جابجایی
گرما در جریان تک فازی و در کارکردهای مختلف
میتوان بهدست آورد .بحث بر سر احتمال کارآیی این
رابطهها برای پیشبینی کارکرد نانوسیاالت در انتقال گرما
برای محققین جالﺐ توجه است .اگر پاسخ مثبت باشد
میتوان رابطههای موجود برای سیاالت تک فازی مادی را
گسترش داد تا کاربردهای نانوسیاالت مربوطه را در
برگیرند چرا که برای کارکرد نانوسیاالت هیچ رابطهای
بهطور مجزا در دست نیست .با در نظر داشتن برخی فرﺿیه-
ها چنین گسترشی میتواند ممکن باشد .نانوسیاالتی که
برای افزایش انتقال حرارت بهکار گرفته میشوند؛ اغلﺐ
ترکیﺐهای جامد -مایع رقیق هستند .از آنجا که ذرات
جامد بیشازحد ریز هستند (کمتر از  100نانومتر) و
بهراحتی به سیال تبدیل میشوند ،برای این ذرات میتوان با
احتمال خوبی کارکرد سیال را در نظر گرفت .با فرض این
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مسئله که هیچ خطایی در جنبش میان فاز منقطع ذرات

ویسکوزیته نانوسیال را میتوان با رابطههای موجود برای

خالص تجزیه شده و مایع یکنواخت صورت نمیگیرد و با

ترکیﺐهای دوفازی محاسبه نمود .درو و پاسمن بودند که

فرض توازن حرارت پیرامونی میان نانوذرات و سیال،

فرمول معروف انیشتن را برای برآورد ویسکوزیته مؤﺛر

میتوان نانوسیال را بهعنوان سیال خالص معمولی در نظر

  effدر سیال با ویسکوزیته خطی با ویسکوزیته   fشامل

گرفت .در این صورت تمامی معادالت پیوستگی ،جنبشی و

سوسپانسیون رقیقی از ذرات ریز سخت کروی معرفی

انرژی برای سیال خالص را میتوان در نظر گرفت .برای

کردند .این فرمول از این قرار است [.]9
)  eff   f (1  2.5

مثال چنانچه ویژگیهای حرارتی ﺛابت را در نظر داشته

()3

باشیم ،معادلهی انرژی برای جریان تراکم ناپذیری از سیال

این رابطه محدود است به غلظت حجمی کم

خالص صرفنظر از اتالفات ویسکوزیتهای از رابطه ()1

معادله انیشتن را برینکمن گسترش داد:

بهدست میآید:
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در میان دیگر آﺛار میتوان روابط دیگری دربارهی

برای توصیف روند انتقال گرمای نانوسیال هم مناسﺐ است.

ویسکوزیته موﺛر ترکیبات دوفازی مشاهده کرد .هر

به این معنی که راهکارهای مورد استفاده برای سیال تک

رابطهای محدودیتهای کاربردی خود را دارد .دسترسی

فازی در شرایط کاربردی مشابه ،برای نانوسیال هم معتبر

مستقیم و مطمئن به میزان ویسکوزیته مشهود نانوسیال از

هستند .با این وجود باید تاکید کرد که ویژگیهای حرارتی

طریق آزمایش است .خوان ولی از این طریق ویسکوزیته

معادله ( )1به خصوصیات نانوسیال اشاره دارند [.]8

مشهود نانوسیال نفت-آب تغییر شکل یافته و نانوسیال

رویکردی مشابه از سوی نیلد و بژم معرفی شد که به

آب– مس را در محدودهی حرارت  20تا  50درجهی

مقایسهی عبارات بدون بعد انتقال گرمای کامالً پیشرفته در

سانتیگراد را محاسبه کردهاند .نتایج این آزمایشها نسبتاً

یک کانال با وجود ماتریکس متخلخل یا بدون آن

بهطور کامل با نظریهی برینمکن مطابقت داشتند.

پرداخت .با این حال ،میبایست در انتخاب ویژگیهای

رسانایی حرارتی مشهود مهمترین پارامتر برای شناسایی

حرارتی مناسﺐ و خصوصیات جابجایی دقت کرد .هنگام

پتانسیل سوسپانسیون مایع–نانوذرات برای افزایش است.

بهکارگیری روابط بدون بعد فعلی برای سیاالت خالص در

بررسیها نشان میدهند که رسانایی حرارتی نانوسیاالت

رابطه با نانوسیاالت می بایست ویژگیهای خواص این مواد

نتیجهی رسانایی گرمای سیال پایه و نانوذرات ،میزان حجم،

را در نظر گرفت .سه پارامتر اصلی در محاسبهی میزان

سطح ،شکل نانوذرات معلق در مایع و چگونگی پخش

انتقال گرمای نانوسیاالت عبارتند از :ظرفیت گرمایی،

ذرات است .با این حال هیچ فرمول نظری برای پیشبینی

ویسکوزیته و رسانایی گرمایی که ممکن است کامالً با

رسانایی گرما در نانوسیاالت وجود ندارد .برخی مدلهای

همین ویژگیها در سیال خالص اولیه متفاوت باشند .برای

نظری موجود برای رسانایی گرما در ارتباط با ترکیﺐهای

سوسپانسیونهای مایع بدون ذرات مصنوعی پارامتر

جامد– مایع با ذرات نسبتاً بزرگ به اندازههای میکرومتر و
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 c pنانوسیال به این صورت نشان داده میشود [:]9
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میلیمتر معرفی شدهاند که در آنها رسانایی گرمای مشهود
سوسپانسیونها به حجم و شکل ذرات معلق بستگی دارند و
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اندازه و توزیع ذرات تاﺛیری ندارد .بهکارگیری این مدلها

   0.7به دادههای آزمایشی آنها نزدیک است .لی و

برای نانوسیاالت محدود است .میبایست رسانایی حرارتی

دیگران به این نکته اشاره کردند که رسانایی گرمای

نانوسیاالت را با آزمایش معین کرد .برای این هدف

پیشبینی شده برای ذرات کروی

 )از این مدل با

میتوان از روش مفتول گرم ناپایدار استفاده کرد [.]10

نتایج تحقیقاتشان بر روی نانوسیاالت

در غیاب دادههای آزمایشی و نظری مناسﺐ برای رسانایی

خوبی دارد .بنابراین این مدل را میتوان برای تخمین زدن

حرارتی نانوسیاالت ،برخی فرمولهای موجود برای

به کاربرد .با این وجود باید براین نکته تأکید کرد که چنین

پیشبینی رسانایی حرارتی سوسپانسیونهای جامد–مایع با

برآورد اولیهای هیچ تضمینی نمیدهد و فرمولهای دقیق و

ذرات نسبتاً بزرگ را میتوان بهتقریﺐ طولی برای برآورد

مطمئن در کنار دادههای آزمایشی میبایستی در دست

نانوسیاالت بهکار بست .برای ترکیﺐهای جامد-مایع که در

داشت تا بتوان رسانایی حرارتی موﺛر نانوسیاالت را تعیین

آنها نسبتاً رسانایی هر یک از دو فاز  100است ،همیلتون و

کرد.

کراسر مدل زیر را پیشنهاد کردهاند:

با توجه به توﺿیحات باال ،چنین دریافت میشود که

()5
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از طریق شیوهای است که در آن رابطههای موجود برای

میآید:
() 6

3

AL2 O3

نزدیکی

رویکرد عادی ،پیدا کردن ﺿریﺐ انتقال گرمای نانوسیاالت

که در آن فاکتور تجربی شکل از طریق فرمول زیر بهدست



( 1

n

ﺿریﺐ انتقال گرما در سیال خالص را برای نانوسیاالت
گسترش میدهند و در این راه ویژگی گرمایی و
پارامترهای جابجایی نانوسیاالت را با سیاالت خالص
جایگزین مینمایند .در این مورد نتیجه سطحی بهدست

در این فرمول  میزان کرویت است که بهصورت نسبت

آمده این است که افزایش انتقال حرارت نانوسیاالت از

مساحت یک کره با حجمی معادل هر ذره به مساحت هر

طریق افزایش رسانایی حرارتی موﺛر نانوسیاالت محقق

ذره بهدست میآید .نتایج این فرمولها در آزمایش

میگردد .تاﺛیر افزایش انتقال حرارت را میتوان بهتقریﺐ با

هماهنگی مطلوبی میان پیشبینیهای نظری و دادههای

نسبت زیر نشان داد:

آزمایشگاهی برای ذرات کروی تا حجم  %30نشان دادند
()8
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شیوهای دیگر برای محاسبهی رسانایی گرمای موﺛر
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که در آن توان  cﺿریﺐ ﺛابتی است که به الگوی جریان

ترکیﺐهای جامد-مایع را وسپ معرفی کرده است:
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مدل همیلتون-کراسر را خوان ولی برای بهدست آوردن
برآوردی کلی از رسانایی حرارتی نانوسیاالت باارزشهای
مختلف  از  0/5تا  1بهکار گرفتند و نتایج این مدل برای

بستگی دارد .برای مثال

3

c2

برای جریان درهم از

طریق این فرمول ،میتوان بهتقریﺐ افزایش انتقال گرما
نانوسیاالت را از طریق باالبردن رسانایی گرما در آنها
برآورد کرد [.]12-13
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نانوسیاالت راهی نوین بر افزایش انتقال حرارت
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