
 

 

 

 

من المبادالت الحرارية المستخدمة على  ًاألكثر شيوعا نابيب هيقشرة واألال ذات ةالحراري تالمبادال ّعدت   

ألنه يناسب تطبيق الضغط العالي لتحقيق  ،ى النفط والعمليات الكيميائية الكبيرة األخر  افينطاق واسع في مص

تعليق الجسيمات هي  ستخدمةالتقنيات الم هذه ىحدا  ستخدام تقنيات مختلفة. و اب وذلكحرارة مرتفع  انتقالمعدل 

 لباحثينمحط انظار ا يمائع النانو الالنانوية في الموائع األساسية مثل الماء ، اإليثيلين جاليكول ، الزيت. أصبح 

لماء ، مثل االموائع األساسية  الى أضافتهالحرارة عند  انتقاليزيد المائع النانوي من معدل  إذفي الوقت الحالي، 

 اإليثيلين جاليكول. 

القشرة  تأثير التراكيز الحجمية على تحسين أداء المبادل الحراري ذو  دراسةتهدف الدراسة الحالية الى  

دراسة ال ولاأل لقسميمثل ا :قسمينعلى   البحث جريأ  وبذلك  حجمية مختلفة. ستخدام مائع نانوي بتراكيزاب واالنابيب

المعادالت  محاكاةتم  إذ. ANSYS FLUENT 2020.R1))برنامج المحاكاة الديناميكية  باستخدامالعددية  

دراسة هو الثاني  قسموال .ةالمحدد ومستخدام طريقة الحجاالحاكمة ثالثية األبعاد والشروط الحدية المرتبطة بها ب

التحقق من صحة النتائج  تموبعدها  واالنابيبالقشرة  يبادل الحراري ذعلى الم العملية جراء التجاربإمتمثلة ب

 نانومتر. 20-30النانوية قطرها حوالي  4O3Feجسيمات  الدراسةستخدمت في هذه ااالعددية مع النتائج التجريبية. 

,  0.2)%بتراكيز مختلفة من الجسيمات النانوية  الطريقة المكونة من خطوتين ستخدام  اتم تحضير المائع النانوي ب

التجربة على  أ جريتالموجات فوق الصوتية.  جهاز ستخداماوكذلك  يا  أساس مائعا   بوصفه بالماءوخلطها  (%0.35

المعاكس عن طريق  جريانعتمادا على  ظروف الإللتراكيز المذكورة أعاله  القشرة واالنابيب يحراري ذالالمبادل 

,  600,  200) لجانب االنابيب زرينولدعدد ستخدام أعداد مختلفة من اوب  الحفاظ على درجات حرارة دخول ثابتة

  (.1000) زعدد رينولدومع تثبيت جانب القشرة عند  ( 1400,  1000

تام  إذوالنساب الحجمياة للماائع الناانوي يازداد عادد نسالت  زأناه كلماا زاد عادد رينولاد العملياة أظهرت النتاائج 

أظهااااارت النتاااااائج أن معامااااال  علاااااى التاااااوالي. وأيضاااااا   ( 0.35% ، 0.2)%عناااااد  (19% ،10)%الحصاااااول علاااااى 

يازداد كلماا زاد تركياز الجسايمات النانوياة فاي الماائع  ناهأ فاي حاين ، زاالحتكاك للمائع النانوي يقل بزيادة عادد رينولاد

كلااي الحاارارة ال انتقاالمعاماال قايم  زياادة فااي وجااود الحارارة الكلااي أظهارت  انتقااالمعامال لنتااائج االساساي. أمااا بالنسابة 

(  0.35% ، 0.2%كياااز )اتر العناااد  (61% ، 34%)بمقااادار  كانااات الزياااادة إذكلماااا زاد تركياااز الجسااايمات النانوياااة 

 الخالصة



 

 

الحاارارة ياازداد كلمااا  انتقااالالحاارارة أظهاارت النتااائج أن معاادل  انتقااالفااي كميااات  زيااادة. أمااا فيمااا يخاا  العلااى التااوالي

 0.35% ، 0.2%عناد ) ( 25% ، 15%)بمقادار  ياادةز كانات ال إذ ،تركياز الجسايمات النانوياة و  زعدد رينولد ازداد

كلمااا  تاازداد نهاااأ فااي حااين زاد عاادد رينولااددز اعلااى التااوالي. وأظهاارت النتااائج أن فعاليااة المبااادل الحااراري تقاال كلمااا ( 

أماااا ، قاماااة للمااائع داخاال المبااادل الحااراري إلسااابب ذلااك هااو قصاار وقاات ا ويعاازى ،اد تركيااز الجساايمات النانويااة دز ا

في الماائع  النانوية تركيز الجسيمات بزيادةزداد ت انهاأظهرت النتائج  إذ للمائع النانوي داء الحراريمعامل األبالنسبة ل

باين الدراساة العددياة والعملياة  ا  جياد ا  أظهارت النتاائج أن هنااك تقارباكماا و  .ضمن حدود التراكيز المساتخدمة االساسي
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