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 الخالصة

الحمل القسري للماء النقي والموائع النانوية المتدفقة عبر أنبوب دائري أفقي ب دراسة عددية النتقال الحرارة

قطر ب فوالذ المقاومة للصدأالمن  مصنوع االختبارأنبوب   .مسامي مشبع سطمسخن بتدفق حراري ثابت ومليء بو 

لمحاكاة التدفق وحل  ANSYS FLUENTبرنامج المحاكاة  استخدمت. (mm 305وبطول ) (mm) 51.4 داخلي

 مارقايتراوح  .في هذه الدراسة للتحقيق القابل( k-ε) المضطربو نسيابياال جيننموذ ستخدما   .الحاكمةالمعادالت 

تبار االخ. في حالة تدفق الماء النقي عبر أنبوب االختبار أنبوب رعلى قط اً اعتماد (6500إلى  1000)رينولدز من 

وتشمل النتائج التغير . (mm1 3 ,)تتكون من كرات من الفوالذ المقاوم للصدأ بأقطار والتي مسامي ط الوسالمملوء ب

وفي  .W/m 12500 ,6250)2)لتدفق الحراري ل معدلينو  (mm , 31كرة )اللقطري التدفق )رقم رينولدز(  سرعةفي 

 ابقة. لحاالت متط مساميال الوسط، تم تمرير المائع النانوي عبر نفس األنبوب الذي يحتوي على الحالة الثانية

مع النتائج  ليةالدراسة العددية الحا نتائج قورنتالنتائج العددية لكلتا الحالتين مع بعضها البعض. ثم  قورنت

CuO-الموائع النانوية  ا ستخدمت .%9 زيتجاو ال  انحرفنسبة اعلى وكانت  للباحثين السابقين والعدديةالتجريبية 

water وwater-2TiO  ( بداًل من الماء النقي%0.5، و0.3، 0.1)لكل مائع مع ثالثة تراكيز حجمية مختلفة 

. أدى قال الحرارةانتعملية على  أرقام رينولدز وتراكيز الجسيمات النانوية لدراسة تأثير ،وسط المساميللتدفق عبر ال

نانوية عبر ال موائعبشكل كبير، والذي زاد بشكل طفيف مع تدفق ال هبوط الضغطوجود الوسط المسامي إلى زيادة 

النقي. في المقابل، يتم تحسين األداء الحراري بسبب وجود الوسط المسامي. زاد هذا اء الوسط المسامي مقارنة بالم

 هبوط الضغطل تم تحلي الختبار وزيادة تركيزه مقارنة بالماء النقي.التعزيز عند تدفق الموائع النانوية عبر أنبوب ا

تدفق الماء النقي عبر  عند لوحظ .زرقم نسلت كدالة لرقم رينولدانتقال الحرارة ومتوسط  االحتكاك ومعاملمعامل و 

عامل مرينولدز وتقليل المسامية. في الوقت نفسه، انخفض  رقممع زيادة  هبوط الضغطالوسط المسامي، يزداد 

 رقم رينولدز وزيادة المسامية.  زيادةمع االحتكاك 

ي، وكذلك رينولدز والتدفق الحرار  رقمظهرت النتائج زيادة في معامل انتقال الحرارة ورقم نسلت مع زيادة في أ

انخفاض في المسامية نتيجة انخفاض الفراغات بين الكرات مما أدى إلى زيادة االضطراب. بلغ رقم نسلت الحد 

.6500ورقم رينولدز  2W/m 12500 عند التدفق الحراري  ،mm 1للكرة التي يبلغ قطرها  314.97األقصى 


