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 چکیده

مورد مطالعه عددي در این  خورشیدي صفحه تخت گردآورندهبر روي یک  و ساختار جریان نانوسیال در داخل لوله به همراه نوار پیچشی چند کانالهانتقال گرما 

بررسی  20000الی  4000. نانوسیال در بازه عدد رینولدز استفاده شدبه عنوان سیال کاري % 3با کسر حجمی آلومینیوم اکسید -. نانوسیال آبتحلیل قرار گرفت

 انتقال گرمابر روي  ) مختلف=N 7و  6، 5، 4پیچش (و  )*D=14/0و  12/0، 1/0( و ابعاد کانال نظیر نسبت قطر) =6nو 5 ،4 ،3، 2(تاثیرات تعداد کانال گردید. 

شود. به دنبال آن  میکه قرار گرفتن نوار پیچشی چند کاناله باعث ایجاد جریان ثانویه در نانوسیال  دهد نتایج نشان می. به طور جداگانه ارائه گردیدو افت فشار 

 .شود و افت فشار میانتقال گرما باعث افزایش ضریب افزایش تعداد کانال، نسبت قطر و پیچش . .یابد می افزایش انتقال گرما و درنتیجه اختالط سیال بهبود 

نسبت )، =2n(کانال عبور سیال  2براي حالتی است که نوار پیچشی داراي  زمانی که عدد رینولدرز کمترین مقدار را داراست،بیشترین ضریب عملکرد حرارتی 

  باشد. 7و نسبت پیچش  14/0قطر 

 .خورشیدي صفحه تخت گردآورندهنانوسیال،  ،چند کاناله نوار پیچشی ،انتقال گرماافزایش  :کلیدي هاي واژه

 

Numerical investigation for heat transfer enhancement of nanofluid in the solar flat 
plate collector with insertion of multi-channel twisted tape  

  

Department of Mechanical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran  S. A. Farshad 
Department of Mechanical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran  M. Sheikholeslami 

  

Abstract  
Numerical analysis of heat transfers and nanofluid flow structure inside a tube with multi-channel twisted tapes in a solar flat plate 
collector has been investigated. Al2O3/water nanofluid with a volume fraction of 3% was used as working fluid. Nanofluid with 
Reynolds number (Re) ranged from 4000 to 20000 was investigated. Effect of the number of channel (n=2, 3, 4, 5 and 6), twisting 
ratio (N=4, 5, 6 and 7) and diameter ratio (D*=0.1, 0.12 and 0.14) on heat transfer rate and friction loss have been presented 
separately. The results demonstrated that the insertion of multi-channel twisted tapes induce multi-swirling flows. Consequently, 
fluid mixing improves and heat transfer rate enhances. Augmenting number of channel, twisting ratio and diameter ratio leads to 
higher values of heat transfer and pressure loss. The maximum thermal performance factor is obtained by using twisted tapes with 
n=2, D*=0.14 and N=7 when Reynolds number has lowest value. 

Keywords: Heat transfer enhancement, Multi-channel twisted tape, Nanofluid, Solar flat plate collector. 

  

 

   مقدمه - 1

انرژي خورشیدي یکی از منابع انرژي موجود در جهان است که به 

هاي حرارتی  سیستم. باشد میمیزان زیادي در سطح زمین موجود 

انرژي خورشید را به طور مستقیم دریافت و به گرما تبدیل  ،خورشید

، از یک سیال کاري مانند انتقال گرماها براي  کند. در این سیستم می

هاي سرمایش یا گرمایش  شود که در سیستم آب یا هوا استفاده می

گیرد. یک سیستم ساده خورشیدي شامل  مورد بهره برداري قرار می

کاري جهت سیرکوله کردن و یک سیستم ، یک سیال گردآورندهیک 

خورشیدي  گردآورنده. ]1[باشد  میکن گرما  مبادلهسازي شامل  ذخیره

باشد که در  ها می گردآورندهترین  صفحه تخت یکی از محبوب

دسته از شود. این  کاربردهاي مسکونی و تجاري از آن استفاده می

رو به پایین کار طراحی ساده دارند و در دماهاي متوسط  ها گردآورنده

نسبتا دماي خروجی و عملکرد  ها گردآورندهکنند. با این حال این  می

هاي  گردآورندههاي افزایش عملکرد در  پایینی دارند. یکی از روش

تغییر در سیال کاري است. با افزودن نانوذرات به سیال خورشیدي 

 یابد در نتیجه به عملکرد گردآورنده ایش میافزرسانایی گرمایی 

بخشد. نانوسیال به واسطه پراکنده شدن ذرات  بهبود می خورشیدي

جامد فلزي یا غیرفلزي نانو به سیال پایه که ممکن است آب، اتیلن 

و  شود. نانوسیال توسط چوي گیلکول و پروپیلن گلیکول باشد، تهیه می

معرفی گردید و سیال پایه  و یککربنی   نانولوله با بکارگیري ]2[ استمن

در نانوسیال مشاهده شد. بعدها ماسودا و رسانایی گرمایی باالي میزان 

را در نانوسیال رسانایی گرمایی در یک آزمایشی افزایش  ]3[همکاران 

  نسبت به سیال پایه تایید کردند.

مطالعه آزمایشگاهی بر روي در ] 4[امیرحسین زمزمیان و همکاران 

 صورت همراه نانوذرهسیال به  با هاي خورشیدي صفحه تخت گردآورنده

ها نتیجه گرفتند که با افزایش غلظت، میزان بازده گردآورنده  آندادند. 

نسب و  یک تحقیق به صورت عددي توسط امیر صدقی. یابد افزایش می

جایی در  جابه انتقال گرما] براي ارزیابی نانوسیال بر میزان 5همکاران [

بررسی شده به صورت هاي  جریان آشفته و آرام به انجام رسید. لوله

 انتقال گرماشکل بودند. نتایج به این صورت بود که میزان  Uمستقیم و 

با بیشتر شدن غلظت نانوذره افزایش داشته و همچنین افت فشار نیز 
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انتقال گرما کند. بخش خمیده نیز میزان  روند افزایشی را طی می

 دیحم و این میاحسان ابراهبیشتري را نسبت به نواحی دیگر دارد. 

در  انتقال گرما] به صورت عددي تاثیرات نانوسیال بر 6[ ازمندین

هاي لوله خمیده را مورد تحلیل قرار دادند. نتایج نشان  کن مبادله

 انتقال گرمادهد که خم لوله و نانوسیال منجر به افزایش میزان  می

شود. در یک کانال مربع شکل به همراه صفحه نگه دارنده و لوله  می

] صورت 7ي [احمد نیافش ی واکرم جهانبخشصلب یک مطالعه توسط 

با بیشتر شدن  انتقال گرماگرفت. نتایج به این صورت است که ضریب 

کسر حجمی نانوذرات بیشتر شده است. سید محمد حسینی و همکاران 

اي را  جایی آزاد مطالعه روي نانوسیال در جابه] به صورت عددي بر 8[

انجام دادند. یک محیط مثلثی شکل به همراه تیغه در نظر گرفته شد. 

روند افزایشی را  انتقال گرمابا افزایش طول تیغه و غلظت نانوذرات، 

  دارد.

خورشیدي صفحه تخت با  گردآورندهیک  ]9[سینت و همکاران  

مورد تحلیل قرار دادند. یک مدل  روابطبا اکسید مس را - نانوسیال آب

جهت محاسبه ضریب عملکرد  1متلب نویسی نرم افزارریاضی و کد

براي شرایط آب و هوایی کشور میانمار نوشته شد. نتایج  گردآورنده

کسرحجمی ذرات  گردآورندهنشان داد که براي افزایش ضریب عملکرد 

 گردآورندهد مس کارایی % مفید است. با افزودن ذرات نانو اکسی2نانو تا 

مطالعه تجربی بر روي  ]10[% افزایش یافت. کلیچ و همکاران 5تا 

اکسید انجام  تیتانیوم- خورشیدي صفحه تخت با نانوسیال آب گردآورنده

% با آب مخلوط شد. براساس نتایج 2دادند. ذرات نانو با کسر حجمی 

% و 36آزمایشگاهی بدست آمده ضریب عملکرد براي حالت آب خالص 

گیري  % بود. بنابراین استفاده از نانوسیال تاثیر چشم48براي نانوسیال 

خورشیدي صفحه تخت دارد. گنس و  گردآورندهدر افزایش عملکرد 

مطالعه عددي بر روي صفحات خورشیدي با نانوسیال در  ]11[همکاران 

هاي مختلف مورد بررسی قرار دادند. براي افزایش  دبی و کسر حجمی

هاي خورشیدي از نانوسیال به عنوان سیال  گردآورندهبرداشت انرژي در 

دهد که حداکثر افزایش دماي  یکاري استفاده گردید. نتایج نشان م

کیلوگرم بر ثانیه و کسر  004/0% در دبی 7/20خروجی به ترتیب با 

مطالعه عددي و  ]12[هوواش و همکاران  آید. % به دست می3حجمی 

خورشیدي صفحه تخت با دو  گردآورندهآزمایشگاهی در زمینه عملکرد 

جه گرفتند ها نتی سیال کاري، نانوسیال و آب مقطر صورت گرفت. آن

باعث افزایش عملکرد  درصد 5/0که افزایش کسر حجمی نانوسیال تا 

  کند. شود و از طرفی افت فشار را بیشتر می حرارتی می

هاي غیر فعال براي  کننده به داخل لوله، از روش قرار دادن مغشوش

هاي فعال نیازمند نیروي خارجی  روش باشد. میانتقال گرما افزایش 

هاي غیر فعال  روشی هستند. سیالکترومغناطعاشی و مانند میدان ارت

کنند. بنابراین باید به میزان اصطکاك  افت فشار بیشتري را حاصل می

و افزایش افت انتقال گرما در واقع بین افزایش  توجه بیشتري داشت.

روش غیر فعال مانند افزودن فشار سازش خوبی برقرار باشد. 

نسبت  و باشد میعملی مناسب  ادهاستف جهت نوارپیچشی به داخل لوله

  ].14و13[دارد هزینه کمتري  هاي فعال به روش

و نوار   مطالعه آزمایشگاهی بر روي لوله] 15[فرنام و همکاران 

                                                             
1 Matlab 

مارپیچی انجام دادند. با پیچشی کردن نوار و لوله میزان عدد ناسلت و 

ضریب اصطکاك افزایش یافت. بیشترین مقدار ضریب عملکرد در 

ترین مقدار است. عابد و  حالتی به وجود آمد که عدد رینولدز در پایین

مطالعه عددي بر روي یک لوله تحت شار حرارتی ثابت ] 16[همکاران 

شکل انجام دادند. نوارپیچشی  رپیچشی معمولی و برشی ويبه همراه نوا

بیشتري نسبت به حالت معمولی دارد و به طور کلی انتقال گرما برشی 

دهد و عملکرد  را افزایش میانتقال گرما افزودن نوارپیچشی به لوله، 

آزمایشی بر روي یک آبگرمکن خورشیدي بخشد.  حرارتی را بهبود می

صورت گرفت. در درون لوله آبگرمکن، یک  ]17[ پراساد توسط کومارا و

عدد نوارمارپیچی به عنوان آشفته کننده جریان اضافه گردید. نتایج به 

این صورت گزارش گردید که قرار دادن نوار مارپیچی، باعث بیشتر 

یک آبگرمکن  انتقال گرماشود.  می انتقال گرماشدن افت فشار و میزان 

دار و بدون زانویی در داخل لوله توسط  یخورشیدي با نوارپیچشی زانوی

دهد که  آزمایش شد. نتایج نشان می ]18[و همکاران  سانکاریج

شود.  نوارپیچشی منجر به افزایش کارایی آبگرمکن خورشیدي می

مطالعه آزمایشگاهی بر روي آبگرمکن  ]19[ساروانان و همکاران 

خورشیدي انجام دادند. لوله این آبگرمکن مجهز به نوارپیچشی از نوع 

عادي، برش خورده مربعی شکل و وي شکل بود. با توجه به نتایج نوار 

به صورت  ] 20[ساندر و همکاران  وي شکل بهترین انتقال گرما را دارد.

مکن خورشیدي را با روش آزمایشگاهی عملکرد حرارتی یک آبگر

رسانایی غیرفعال افزایش دادند. بیشترین تاثیرات بر عملکرد را افزایش 

-ها از نانوسیال آب سیال و آشفته کردن جریان سیال دارد. آن گرمایی

کاري و نوارپیچشی به عنوان توربوالتور  اکسید به عنوان سیال آلومینیوم 

فزایش ضریب عملکرد استفاده و به تبع آن اانتقال گرما براي افزایش 

کردند. نتایج به این صورت بود که با وجود افزایش افت فشار در حالتی 

که از نانوسیال و نوارپیچشی استفاده شود، عملکرد آبگرمکن خورشیدي 

   یابد. افزایش می

در مقاالت مختلف نوارپیچشی ساده به همراه نانوذرات بررسی شده 

 چند کاناله به جاي نوار پیچشی معمولی ینوارپیچش است. در این مقاله

و همچنین صفحات  2ناوبیت سازي با شرط به صورت کامل بدون ساده

نسبت به  گردآورنده خورشیديتر  جاذب نیز به منظور بررسی دقیق

بعدي 3سازي به صورت  حالت واقعی درنظر گرفته شده است. شبیه

حل عددي است تا حل جریان آشفته بیشتر به واقعیت نزدیک باشد. 

خورشیدي مجهز به نوار پیچشی با نسبت ابعادي مختلف و  گردآورنده

- گیرد. از نانوسیال آب می 20000تا  4000عدد رینولدز در بازه 

% جهت افزایش عملکرد حرارتی 3با کسر حجمی  آلومینیوم اکسید

خورشیدي به صورت عددي در این مقاله  گردآورندهشود.  استفاده می

قرار دارد. ذرات  20000- 4000شود. عدد رینولدز در بازه  حل می

گردد.  درصد اعمال می3آلومینیوم اکسید به سیال آب با کسر حجمی 

هاي هندسی مختلف هدف سبتپیچشی چند کاناله با ن تاثیرات نوارهاي

  باشد. این مطالعه می

  

                                                             
2 Periodic 
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  و شرایط حل فیزیک مسئله -2

  هندسه مسئله -1- 2

ضخامت آن  متر یلیم 5/0متر و  5/1چند کاناله  یچشیطول نوارپ

 14/0و  12/0، 1/0و نسبت قطر  7تا  4 ي. نسبت دورهاباشد یم

متر و قطر لوله 2آبگرمکن  ي هستند. طول قطر لوله یهندس يرهایمتغ

  :شوند یم فیصورت تعر نیبه ا یهندس ياست. پارامترها نچیا 1آن 

)1(  t

t

L
N

Pi
  

)2(  * t

t

w
D 10

L
   

رسم  1هاي متفاوت در شکل  شکل مسئله به همراه نوارپیچشی

  گردیده است.

  

  

  

  

  

  
  هندسه مسئله -1شکل 

  

  و شرایط مرزي بندي شبکه -2- 2

. قسمت گردد یاعمال م ها وارهید یتمام يشرط عدم لغزش برا

بخش  ي. براشود یداده م يسرعت ورود يلوله شرط مرز يورود

صفحات  نیلوله و همچن ییو قسمت باال یشرط فشار خروج یخروج

بندي از نرم  شبکهجهت  ].21[ شود یثابت داده م یجاذب، شار حرارت

براي حل در  2همچنین تابع دیواره بهبودیافته و 1افزار مشینگ انسیس

در مسئله حاضر در عدد رینولدز بین  +yنظر گرفته شده است. . بازه 

براي تمامی حاالت هندسی درنظر گرفته  1حدود  20000الی  4000

 شبکهبندي صفحات جاذب و نوارپیچشی از   شبکهشده است. براي 

 شبکهاي شکل از  استوانه سازمان یافته و براي لوله به دلیل هندسه

سازمان استفاده گردید. همچنین با افزودن نوارپیچشی در لوله  بی

بیشتري به همراه  شبکهسازمان عملکرد و کیفیت  بی شبکهاستفاده از 

  رسم شده است.  2بندي مسئله در شکل  شبکهدارد. 

  

  

   معادالت حاکم - 3

  معادالت حاکم بر سیال -1- 3

جایی آزاد و نیروهاي خارجی و  با در صرف نظر کردن از جابه

ومنتوم و انرژي معادالت پیوستگی، م ناپذیر بودن سیال، همچنین تراکم

  .]22[ آیند در می )5(الی  )3به صورت معادالت (

)3(  eff
( u) 0   

  

)4(  eff( uu) p ( )       
  

)5(  eff p,eff eff(u c T) (k T u)         
   

  :شود حاصل می )6(به صورت رابطه تانسور تنش برشی 

)6(  T
eff

2
( u u uI)

3
        

    

 

                                                             
1 Ansys Meshing 

2 Enhanced wall treatment 

  

  رو نماي روبه - الف

 

 قسمت باالیی لوله و صفحات جاذب - ب

  
  نوار پیچشی- ج

  مسئله بندي  شبکه -2شکل 
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  جریان آشفته همعادل - 3-2

. دارد وجود آشفته جریان حل براي مختلفی توربوالنسی هاي مدل

 k-ε آشفتگی مدل. است اعمال قابل خاصی شرایط براي ها آن از هرکدام

 را الزم دقت و گیرد می قرار استفاده مورد مهندسی مسائل بیشتر براي

 با آشفته جریان حاضر خورشیدي آبگرمکن حل براي]. 25- 23[ دارد

 نسبت یافته بهبود مدلی که شود می سازي شبیه 1پذیر تحقق k-ε مدل

 جنبشی انرژي سازي، شبیه منظور به. باشد می استاندارد مدل به

  ]:26[ شود می نوشته )7( رابطه صورت به آشفتگی

)7(  t
eff k

k
( uK) ( ) k G

 
          

 

  

  :آورده شده است )8(در رابطه اضمحالل  آهنگ

)8(  
2

t
eff 1 k 2 eff( u ) ( ) C G C

k k
 



   
            

 


  

G� رابطه و به صورت  باشد میتولید انرژي جنبشی آشفتگی  آهنگ

  :شود حاصل می )9(

)9(  T
kG u 

  

 روش با و فشار و سرعت شدن کوپل براي 2سیمپل حل الگوریتم از

 و حرکت معادالت براي. شود می استفاده مسئله حل براي محدود حجم

 براي و 10-5 معادالت براي همگرایی میزان و اول مرتبه دقت از انرژي

  .باشد می 10-9 انرژي معادله

  

  تک فاز به صورت نانوسیال سازي مدل - 3-3

 به خواص دمایی، تغییرات بودن کم به توجه با حاضر مطالعه در

 تغییر سیال ترموفیزیکی خواص. شود می گرفته نظر در ثابت صورت

  ].27[شود می سازي مدل موجود روابط از استفاده با که کند می

)10(  
p f f p

nf f
p f f p

k (SH 1)k (SH 1) (k k )
k k [

k (SH 1)k (k k )

     


    
  

)11(  nf f (1 2.5 )      

)12(  nf f p(1 )         

)13(  p nf p f p p( C ) ( C ) (1 ) ( C )         

)14(  
3

SH 


  

این  آورده شده است. 1ذرات نانو و سیال پایه در جدول خاصیت  .

نانوذرات در  باشند. گراد می درجه سانتی 20خواص مربوط به دماي 

باشند. نانوذره آلومینیم اکسید به علت  نانومتر می20قطري حدود 

هاي خورشیدي مختلف انتخاب  گردآورندهعملکرد قابل قبول در 

ر ما نیز به نسبت سایر نانوذرات . همچنین در کشو]28[گردیده است 

  موجود در بازار از قیمت مناسبی جهت کار آزمایشگاهی برخوردار است.

 
 
 
 
 

                                                             
1 Realizable 

2 SIMPLE 

  آلومینیوم اکسیدخواص آب و  -1 جدول

 آلومینیوم اکسید آب  خواص

Cp 8/4181 765 

ρ 3900 2/998 

k 30 60/0 

μ 001003/0 - 

  

  سازي پارامترهاي شبیه -3-4

  آید: عدد رینولدز به صورت زیر بدست می

)15(  
uD

Re





  

  شود: حاصل می )16(ضریب اصطکاك از رابطه 

)16(  2
m

2D P
f

Lu





  

هاي مختلف به دست  براي حالت )17(طبق رابطه ناسلت  عدد

  آید: می

)17(  hD
Nu

k
  

  شود: استفاده می )18(از رابطه انتقال گرما ضریب  جهت محاسبه

)18(  w bh q / (T T )   

  شود: به این صورت نوشته می] 29[ضریب عملکرد حرارتی و در انتها 

)19(  
p

1/3
p

(Nu / Nu )

(f / f )
   

  

  بحث و نتایج - 4

  شبکهاستقالل از  -1- 4

براي نوارپیچشی دو کاناله، بیشترین مقادیر پارامترهاي هندسی جهت 

نتایج استقالل از  2شود. در جدول  استقالل از شبکه در نظر گرفته می

شبکه محاسباتی آورده شده است. این بررسی در مقدار عدد رینولدز 

 صورت گرفته است. 20000

  

  شبکهنتایج استقالل از  -2 جدول

  درصد خطا

f  

  درصد خطا

Nu 

f Nu تعداد سلول 

8 44 061847/0  78/248  1574195 

48/2  35/24  058586/0  68/216  4540883 

24/1  004/0  058030/0  72/172  6935150 

5/0  002/0  057874/0  69/172  9847875 

 -  - 057164/0  64/172  12989440 

  

  اعتبارسنجی -2- 4

 و کیم آقاي توسط که آزمایشگاهی اي مطالعه از اعتبارسنجی جهت

 درصد3 با آشفته جریان. گردید استفاده گرفته، صورت] 30[ همکاران

 در که همانطور. است شده سازي شبیه اکسید آلومینیوم آب نانوسیال

 آزمایشگاهی حل و عددي روش بین خطا شود می مشاهده 3 شکل

  .است کم بسیار
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  اعتبارسنجی -3شکل 

  

  و دما سیال جریان - 4-3

در  x/D=40سرعت و بردار مماس بر مقطع  کانتور 4شکل 

وجود نوارپیچشی سبب چرخش در جریان سیال دهد. مینوارپیچشی 

شود. هرچه تعداد کانال نوارپیچشی بیشتر شود سبب افزایش میزان  می

از طرفی دیگر افزایش نسبت پیچش و قطر نیز  .شود چرخش سیال می

این چرخش سیال باعث تخریب الیه افزاید.  بر میزان چرخش سیال می

دهد. با اعمال شرط عدم لغزش  را افزایش میانتقال گرما مرزي شده و 

باشد  دیواره، سرعت در اطراف دیواره لوله و نوارپیچشی برابر با صفر می

خطوط  5یابد. در شکل  عت افزایش میو با حرکت به سمت دیوار سر

 نشان داده شده است. جریان سیال 

  
n=3  

 
n=4  

 
n=5  

 
n=6  

عدد بیشترین مقادیر هندسی و براي سرعت  کانتوربردار و  -4شکل 

  4000رینولدز 

 

  
n=3  

 
n=4  

 
n=5  

 
n=6  

  4000رینولدز عدد  در بیشترین مقادیر هندسیخطوط جریان  -5شکل 

 
هاي مختلف  براي هندسه x/D=40مقطع دما در  کانتور 6در شکل 

تر شدن سیال،  نشان داده شده است. با افزایش مقدار کانال و چرخشی

همانطور  گیرد. اختالط سیال بهتر صورت می شدت آشفتگی بیشتر و

لوله که در تماس با صفحات جاذب  شود در دو طرف که مشاهده می

  قرار دارد دماي سیال نسبت به سایر نقاط مقدار بیشتري دارد.

   

n=4  n=3  
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n=6  n=5  
  4000رینولدز عدد  بیشترین مقادیر هندسی وبراي  ییدما کانتور -6شکل 

 

در تعداد کانال، نسبت  تغییرات ضریب اصطکاك - 4-4

  قطر و پیچش مختلف

در حالت مختلف مقادیر ضریب اصطکاك بدست آمده  3جدول در 

. براي تمامی حاالت با افزایش تعداد کانال و هندسی آورده شده است

یابد. افزایش  نسبت قطر و پیچش، مقدار ضریب اصطکاك افزایش می

 شود. واره میتر شدن برخورد سیال به دیتعداد کانال باعث بیش

همچنین با افزایش نسبت قطر، فضاي بیشتري از لوله توسط 

دیواره نوارپیچشی اشغال شده که باعث بیشتر شدن برخورد سیال با 

تر شدن  شود. افزایش نسبت پیچش سبب چرخشی نوارپیچشی می

شود. تمامی موارد ذکر شده باعث  جریان سیال در راستاي لوله می

با افزایش عدد رینولدز مقدار  .گردد میطکاك افزایش مقدار ضریب اص

کمترین میزان ضریب اصطکاك شود.  ضریب اصطکاك نیز کمتر می

و  10/0، نسبت قطر 4در نسبت پیچش کاناله،  2براي نوار پیچشی 

بیشترین مقدار  .دارد 045/0برابر با مقداري  20000عدد رینولدز 

کاناله، در نسبت  6براي حالت نوار پیچشی  2/0ضریب اصطکاك برابر با 

  است. 4000و عدد رینولدز  14/0، نسبت قطر 7پیچش 

  

تغییرات ضریب اصطکاك در تعداد کانال، نسبت پیچش،  -3 جدول

  نسبت قطر و عدد رینولدز مختلف

f  Re D* n 
0.075 4000 0.1 2 

0.045 20000 

0.086 4000 0.14 

0.051 20000 

0.088 4000 0.1 3 

0.051 20000 

0.1 4000 0.14 

0.058 20000 

0.097 4000 0.1 4 

0.057 20000 

0.126 4000 0.14 

0.071 20000 

0.11 4000 0.1 5 

0.064 20000 

0.155 4000 0.14 

0.082 20000 

0.126 4000 0.1 6 

0.07 20000 

0.18 4000 0.14 

0.095 20000 

  

در تعداد کانال، نسبت قطر و  تغییرات عدد ناسلت - 4-5

  پیچش مختلف

در تمامی حاالت با افزایش تعداد کانال، نسبت پیچش و قطر عدد 

هدایتی انتقال گرما جایی به  به جاانتقال گرما ناسلت که بیانگر نسبت 

با افزایش پارامترهاي ذکر شده الیه مرزي  یابد. میاست، افزایش 

باشد و جریان سیال همواره  حرارتی همواره در حال تشکیل شدن می

مجهز کردن لوله به نوار پیچشی باعث  در حال توسعه یافتگی است.

شود. با افزایش پارامترهاي مختلف  ایجاد جریان ثانویه در سیال می

تر شده و اختالط  یال چرخشیهندسی در حالت فیزیکی جریان س

تاثیرات تعداد کانال، نسبت قطر و  7در شکل  بخشد. سیال را بهبود می

در یک  پیچش و عدد رینولدز بر عدد ناسلت نشان داده شده است.

توان بر مقدار  نسبت قطر و پیچش ثابت، با اضافه کردن تعداد کانال می

، در 6به  2کانال از عدد ناسلت به میزان چشمگیري افزود. با افزایش 

، عدد ناسلت 4000و عدد رینولدز  14/0، نسبت قطر 7نسبت پیچش 

تاثیر عدد رینولدز بر عدد ناسلت به  یابد. % افزایش می26به میزان 

  شود. گونه است که با افزایش آن، بر مقدار عدد ناسلت افزوده می این

  

 
*Re 4000, D 0.14   

 
N 7, Re 4000   

 
*N 7, D 0.14   
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n 6, Re 4000   

 
*n 6, D 0.14   

 
n 6, N 7   

تعداد کانال، نسبت پیچش، نسبت  تغییرات عدد ناسلت در -7شکل 

  مختلفقطر و عدد رینولدز 

  

تغییرات ضریب عملکرد حرارتی در تعداد کانال،  - 4-6

  نسبت قطر و پیچش مختلف

ضریب عملکرد حرارتی در تمامی حاالت مورد بررسی  8در شکل 

ضریب نشان داده شده است. با افزایش تعداد کانال نوار پیچشی، مقدار 

با افزایش نسبت پیچش و قطر، در یک یابد.  عملکرد حرارتی کاهش می

انال و عدد رینولدز، بر میزان ضریب عملکرد حرارتی مقدار ثابت ک

شود. با ثابت نگه داشتن تعداد کانال، نسبت قطر و پیچش،  افزوده می

شود. مقدار  کاهش عدد رینولدز سبب افزایش مقدار ضریب عملکرد می

ضریب عملکرد بیشتر از واحد نشان دهنده قدرتمند بودن مکانیزم 

نوار است. بیشترین مقدار آن در حالت نسبت به اصطکاك انتقال گرما 

و عدد رینولدز  14/0، نسبت قطر 7کاناله، در نسبت پیچش  2پیچشی 

دارد. کمترین مقدار ضریب  08/1است که مقداري برابر با  4000

کاناله، در نسبت  6براي حالت نوار پیچشی  836/0عملکرد برابر با 

 ست.ا 20000و عدد رینولدز  10/0، نسبت قطر 4پیچش 

 

 
*Re 4000, D 0.14   

 
N 7, Re 4000   

 
*N 7, D 0.14   

 
n 6, Re 4000   
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*n 6, D 0.14   

 
n 6, N 7   

نسبت پیچش، تغییرات ضریب عملکرد در تعداد کانال،  -8شکل 

  نسبت قطر و عدد رینولدز مختلف

  

  گیري نتیجه -5

و ضریب عملکرد  ضریب اصطکاك، انتقال گرمامیزان مقادیر 

هاي  ، در تعداد کانالحرارتی براي لوله مجهز به نوارپیچشی چند کاناله

و  12/0، 1/0) و ابعاد کانال نسبت قطر (=6nو 5، 4، 3، 2مختلف (

14/0=D*( ) 7و  6، 5، 4و پیچش N= و در بازه عدد رینولدز بین (

مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. به طور کلی با  20000الی  4000

افزودن نوارپیچشی نسبت به لوله خالی، میزان ضریب اصطکاك و عدد 

یابد. با توجه به نتایج حاصله، کاهش تعداد کانال  ناسلت افزایش می

. افزودن تعداد کانال شود منجر به افزایش ضریب عملکرد حرارتی می

شود اما این افزایش  باعث افزایش عدد ناسلت و ضریب اصطکاك می

بتواند بر مکانیزم انتقال گرما اي نیست که مکانیزم  به گونهانتقال گرما 

مطرح انتقال گرما بحث  اصطکاك غلبه کند. اما در مواقعی که صرفاً

  شود. توصیه میباشد استفاده از نوارپیچشی با تعداد کانال باال 

با افزایش نسبت قطر و پیچش در یک نوارپیچشی با تعداد کانال 

همچنین در تمامی حاالت  شود. میبیشتر ثابت، ضریب عملکرد حرارتی 

 یابد. با کاهش عدد رینولدز، میزان ضریب عملکرد حرارتی افزایش می

  

  فهرست عالئم - 6

  عالئم انگلیسی

Cp  ) گرماي ویژهJKg-1K-1(  

C1ε,C2ε ثوابت مدل توربوالنسی  
D  ) قطرm(  

D*  
  نسبت قطر

f  ضریب اصطکاك  

G  تولید انرژي جنبشی آشفتگی ( آهنگkgm-1s-2(  
h   انتقال گرما ضریب)Wm-2K-1(  
k   رسانایی گرمایی ضریب)Wm-1K-1(  
K  ) انرژي جنبشی آشفتگیWm-1K-1(  
L  ) طولm(  
N   پیچشنسبت  
n  تعداد کانال  

Nu عدد ناسلت  
Pi گام پیشروي  
p  ) فشارPa(  

∆P  ورودي و خروجی لوله اختالف فشار )Pa(  

q   )Wm-2شار حرارتی ( 
Re  عدد رینولدز  
SH فاکتور شکل ذره جامد نانو  

T  ) دماK(  

u�⃗   )ms-1بردار سرعت ( 
u  ورودي سرعت )ms-1(  
w  پهنا )m(  
x   محورفاصله از مبدا مختصات در راستاي )m(  

y+ بعد از دیواره فاصله بی  

  عالئم یونانی

  )m2s3اضمحالل ( آهنگ �

σ
�
  اضمحالل  آهنگعدد پرانتل آشفتگی براي  

σ
�

  عدد پرانتل آشفتگی براي انرژي جنبشی آشفتگی  

ρ ) چگالیkgm-3(  

  )kgm-1s-1لزجت ( �

�
���

  )kgm-1s-1لزجت موثر ( 

�
�
  )kgm-1s-1لزجت آشفتگی ( 

 (Pa)تانسور تنش  �

  حرارتی عملکرد ضریب  �

 کسر حجمی  

  حالت کروي ذره  

    

  زیرنویس

b توده سیال  

eff موثر  

f سیال پایه  

k انرژي جنبشی  

m میانگین  

nf نانو سیال  

p نانوذرات  

P لوله خالی  

t نوار پیچشی  

w دیواره  
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