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 چكيده 
اثر پوشاندن سطوح با اليـه نانوسـاختار   در تحقيق تجربي حاضر، 

0Fانتقال حرارت در جوشش استخريروي 

در  و شار حرارتـي بحرانـي   1
يك كه روش آندايزينگ از . حضور سيال آب مقطر، بررسي شده است

روش بسيار شناخته شده و كارا در ايجاد سطوح بـا سـاختار نـانو بـر     
ايـن  . براي پوشش سطوح نمونه استفاده شـد  روي سطوح فلزي است

روش از لحاظ صرفه اقتصادي و راحتي در ايجاد بسـيار قابـل توجيـه    
روي دقيقـه   45و  30، 15سـه زمـان    پوشش دهي سـطوح در . است

صورت گرفتـه و نتـايج نشـان    هاي سند بالس شده و اچ شده زيراليه
 15پوشـش در زمـان    دهنده افزايش در ضريب انتقال حـرارت بـراي  

1Fهمچنــين ميــزان زاويــه تمــاس. باشــد دقيقــه مــي

بعنــوان يكــي از  2
2Fپارامترهاي موثر در شار حرارتي بحراني

ه مـورد بررسـي قـرار گرفتـ     3
 .است

   
 واژه هاي كليدي

جوشش استخري، شار حرارتي بحراني، ضـريب انتقـال حـرارت،    
 پوشش نانو ساختار، آندايزينگ، 

 
 مقدمه

با بررسي اثر نانو سيال ها بـر پديـده جوشـش، افـزايش ضـريب      
ها و همچنـين افـزايش چشـمگير شـار      انتقال حرارت در اين سيستم

مشاهدات، اثر نـانو سـيال بـر     بدنبال اين. گرماي بحراني مشاهده شد
روي سطوح در حال جوشش مورد مطالعه قرار گرفت و يكي از داليل 
افزايش ضريب انتقال حرارت و همچنين افزايش شار گرمايي بحرانـي  
به تغيير در مورفولوژي سطح در اثر اليه نشيني ذرات نانو موجـود در  

وي سطوح پس از آن، بررسي جوشش بر ر. نانو سيال نسبت داده شد
به علـت جديـد بـودن آن در     ليدر ابعاد نانو بطور جدي مطرح شد و

 .اين زمينه كارهاي كمي انجام شده است
و  لـي از جمله كارهاي انجام شده در اين زمينه مي توان به كـار  

اشاره كرد كه با اسـتفاده از آنـدايز سـطح آلـومينيم بـه       ]1[همكاران
نـد و انتقـال حـرارت را روي    پوششهاي با ساختار نانو دست پيدا كرد

                                                 
١ Pool boiling  
٢ Contact angle 
٣ Critical Heat Flux (CHF) 

ي  نتايج آنها نشـان دهنـده  . ار دادندسطح ايجاد شده مورد بررسي قر
افزايش انتقال حرارت نسبت به سطح بدون پوشش در شارهاي پايين 

كيلووات بر مترمربع افزايشي  60 براي شار بيشتر از كه طوريه ب. بود
 .در ميزان انتقال حرارت مشاهده نمي شد

  فارسـت يگر انجام شده در اين زمينه مي توان به كار از كارهاي د
 ،اشاره كرد  كه با استفاده از يك پوشش اليه به اليـه ] 2[و همكاران 

سطح فوالد زنگ نزن را اصالح كردند و روند افزايشي در شار حرارتي 
نيز  از پوشـش نـانو   ] 3[و همكاران  وموري. بحراني را گزارش نمودند

 .در آزمايش خود استفاده نمودند FC-72سيال مي و يساختار آلومين
نتايج آنها نشان دهنده افزايش انتقال حرارت در شار پايين و بي تاثير 

 .تغيير ضريب انتقال حرارت در شارهاي باال بود در ،شدن پوشش
با توجه به مطالب بيان شده در باال در ايـن پـژوهش بـه بررسـي     

ا استفاده از ساختار نانو بر انتقال حرارت در سطوح پوشش داده شده ب
 .روي سطح آلومينيمي پرداخته شده است

 
 

 سطح مورد آزمايش
سـانتي متـر كـه     2در اين تحقيق از يك سطح دايره اي به قطـر  

بوسيله آندايزينگ پوشش نانو ساختار بر روي آن شكل گرفته اسـت،  
اين سطح از قسمت پاييني با هيترها در تمـاس اسـت و   . استفاده شد

-به دست مـي  Tي سطح آلومينيمي با استفاده از ترموكوپل نوع دما
سطوح اطراف صفحه آلومينيمي كامال عايق شده به طوري كه از . آيد

جوشش با اسـتفاده از سـيال آب   . اطراف انتقال حرارت نداشته باشيم
 .مقطر صورت گرفته است

نمايي شماتيك از سيستم طراحي شده براي انجـام آزمـايش در   
همانطور كه در شكل نيز مشاهده مي شـود  . ورده شده استآ 1شكل 

براي جلوگيري از خروج بخار آب از يك كندانسور شيشه اي استفاده 
 .شده است

پوشش روي سطح آلومينيمي با استفاده از عمليـات آنـدايزينگ    
انجام عمليات آندايزينگ موجب ايجاد ساختاري بـا  . ايجاد شده است

در اندازه نانو شـده و مورفولـوژي سـطح را     حفره ها و برآمدگي هايي
در اين تحقيق آندايزينگ با اسـتفاده از حمـام اسـيد    . تغيير مي دهد

 سلسـيوس درجـه   18ولت در دمـاي حمـام    16سولفوريك و با ولتاژ 
بـوده و   gr/l 180در حمام برابر   H2SO4غلظت . صورت گرفته است
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 دقيقه 45و  30، 15زمان نگهداري قطعات در حمام اسيد سولفوريك 
جاد شده بر روي دو زير اليه سند پوشش اي. براي سه نمونه بوده است

اعمال زيـر اليـه    بمنظور. بالست شده و اچ ضعيف تشكيل شده است
 60در دمـاي   gr/l 50 ،NaOHمحلـول   سطح نمونـه در اچ ضعيف 

بـا   و پس از آنقرار گرفته  ثانيه 20و در مدت زمان  سلسيوسدرجه 
 .است  شده ز آب مقطر سطح شستهاستفاده ا

 

 
 نماي شماتيك دستگاه انجام تست: 1شكل           

با تغيير در زمان آندايزينگ عـالوه بـر مورفولـوژي سـطح زاويـه      
زاويـه تمـاس يكـي از    . تماس سطح نيز تحت تـاثير قـرار مـي گيـرد    

حرانـي اسـت و   مهمترين پارامترهاي موثر بـر ميـزان شـار حرارتـي ب    
بدين ]. 5، 4[روابطي به منظور ارتباط اين دو پارامتر بيان شده است 

منظور با چكاندن يك قطره از آب مقطـر و عكـس بـرداري از آن بـر     
براي حالت هاي مختلـف انـدازه   روي سطوح آندايز شده زاويه تماس 

 ).3و  2شكل ( شدگيري 
 

 
، دقيقه آندايز 30راي نمونه پوشش داده شده در زاويه تماس ب :2 شكل

 زير اليه سند بالست شده

 

 
دقيقه آندايز، زير  45زاويه تماس براي نمونه پوشش داده شده در : 3شكل 

 اليه اچ شده 

 
  نحوه انجام آزمايش

در اين تحقيق ميزان انتقال حرارت با اسـتفاده از كنتـرل ميـزان    
عمالي به هيترها مورد بررسي قرار گرفت به اين ترتيـب كـه بـا    توان ا

افزايش شار حرارتي در هر مرحله، با گذشت زمان سيستم پايا شـده،  
در اين زمـان دمـاي سـطح در    . ديبه طوري كه دماي سطح ثابت گرد

 )1(مي شـود و بـا اسـتفاده از معادلـه      ثبتحالت جديد و دماي آب 
افزايش شار تا آنجـا ادامـه   . آيدميست مقدار ضريب انتقال حرارت بد

در ايـن حالـت   . پيدا خواهد كرد كه شار حرارتي بحراني اتفـاق افتـد  
 .شـود  توقـف مـي  ح خواهيم داشت و آزمـايش م جهش در دماي سط

ميزان شار حرارتي نيز با اندازه گيري آمپر و ولتاژ هيترها و استفاده از 
 . قابل محاسبه است )2(رابطه 

)1(                             
 

)٢(       
 

 نتايج
در اين تحقيق به منظور بررسي پديده انتقال حرارت در جوشش 
استخري، براي سطوح پوشش داده شده نمودارهاي شار حرارتي 

شار  برحسبدماي مازاد و همچنين ضريب انتقال حرارت  برحسب
ون پوشش حرارتي مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن با سطوح بد

همچنين شار حرارتي بحراني نيز با توجه به زاويه . است شدهمقايسه 
 .تماس براي سطوح مورد آزمايش مقايسه شده است

ه چدر ابتدا زاويه تماس براي سطوح آماده سازي شده طبق آن 
توضيح داده شد مورد اندازه گيري قرار گرفت كه نتايج آن در جدول 

در نمونه سند مشاهده مي شود  همانطور كه. آورده شده است 1
سطح  تر شوندگيبا افزايش زمان آندايزينگ بر ميزان بالست شده 

مقدار كلي زاويه تماس از مقدار  ،در همه اين موارد. شود افزوده مي
اچ در حالتي كه زير اليه  .آن براي سطح بدون پوشش كمتر است

مي شود با انجام آندايزينگ ميزان زاويه مجددا مشاهده شده داريم، 
تماس كمتر از حالت بدون پوشش است ولي با افزايش زمان 
آندايزينگ مقدار زاويه تماس به سطح بدون پوشش نزديك شده 

و بر خالف سطح با زير اليه سند بالست شده روند افزايشي را  است
 .توان مشاهده كرد يزان زاويه تماس مدر مي
 

زاويه تماس و شار حرارتي بحراني براي نمونه هاي پوشش : 1جدول 
 داده شده و بدون پوشش

 شار حرارتي بحراني
(kW/m2) 

 نوع سطح       (deg) ماست زاويه

1227 51/29 
سند  ،دقيقه 15

 شدهبالست 

1318 06/18 
سند  ،دقيقه 30

 شدهبالست 

1412 64/15 
سند  ،دقيقه 45

 شدهبالست 
 شده اچ ،دقيقه 15 01/51 1412
 شده اچ ،دقيقه 30 18/51 1610
 شده اچ ،دقيقه 45 66/54 1412
 بدون پوشش 00/55 1412
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براي سطح با زير اليه  نيز مشخص است 4شكل همانطور كه در 
و كاهش زاويه تماس  ترشوندگيبا افزايش ميزان  ،شده سند بالست

اين نتيجه با گزارش . شده است بر ميزان شار حرارتي بحراني افزوده
البته بايد توجه داشت . هاي بيان شده در اين زمينه هماهنگي دارد

در سطوح پوشش ميزان شار حرارتي بحراني كه اين روند افزايشي 
در   CHFمقدار داده شده رخ داده است و در مقايسه با سطح اوليه 

ه سطوح پوشش داده شده كمتر است مگر براي سطح پوشش داد
آن برابر سطح بدون  CHFدقيقه كه ميزان  45شده در مدت زمان 

 .است kW/m2 1412و برابر پوشش 
از روند خاصي  CHFمقدار  ،در سطح با زير اليه اچ ضعيف

دقيقه ميزان آن  45و  15پيروي نمي كند به طوريكه در حالت هاي 
دقيقه با  30با سطح بدون پوشش برابر بوده ولي در حالت پوشش 

 kW/m2 1610شارحرارتي بحراني به  kW/m2 200زايش حدودا اف
از . اين پديده را نمي توان به ميزان زاويه تماس نسبت داد. مي رسد

اين رو پارامترهاي ديگري نيز بايد در ميزان شار حرارتي بحراني تاثير 
خود اين پديده را  هاينيز در آزمايش] 6[و همكاران  كيم .ر باشنداگذ

شوندگي عالوه بر زاويه تماس ند و بيان نمودند ميزان ترمشاهده كرد
 Kimهمچنين . بستگي دارد نيزسيال بر روي سطح به ميزان پخش 

دست ه خود مشاهده كردند نتايج ب هايدر آزمايش] 7[ و همكاران
زاويه تماس و ميزان پخش قابل توجيه نيست  با در نظر گرفتنآمده 

بته الزم به ذكر است ال. سبت دادندو آن را به نوع مورفولوژي سطح ن
گذاري اين پارامترها كارهاي بسيار كمي انجام شده و در مورد اثر

زيادي در  هايبراي رسيدن به نتايج قابل قبول نياز به انجام آزمايش
  .اين زمينه است

ميزان شار حرارتي نسبت به  دماي مازاد را براي سطح با  5شكل 
شود در همانطور كه مشاهده مي. دهزير اليه اچ شده نشان مي د
، مقدار دماي مازاد در kW/m2 400ميزان شارهاي كم، تا حدود 

 ،مختلف تقريبا يكسان است ولي با افزايش ميزان شار هايحالت
 30دماي مازاد سطح براي سطح پوشش داده شده در مدت زمان 

د اميزان دماي ماز ،عالوه بر اين. قيقه بسيار افزايش يافته استد
هاي پوشش داده شده از ميزان آن براي سطح سطح براي تمام حالت

 .بدون پوشش بيشتر است
 

 
 سند بالست شده زيراليهدماي مازاد، برحسب شار حرارتي  :4شكل        

 
 

ي سطوح آندايز مقدار ضريب انتقال حرارت برانيز  6شكل در 
همانطور كه . شده با زير اليه سند بالست، مقايسه گرديده است

دقيقه باالترين  15شود سطح آندايز شده در مدت زمان مشاهده مي
دهد در حالي كه با انتقال حرارت را از خود نشان مي ميزان ضريب

قال حرارت كاسته شده و يزان ضريب انتافزايش زمان آندايزينگ از م
. دقيقه مقدار آن بسيار به هم نزديك است 45و  30هاي براي زمان

پوشش نيز تقريبا برابر بدون مقدار ضريب انتقال حرارت براي سطح 
 .دقيقه است 30سطح پوشش داده شده در مدت زمان 

 

 
سند بالست  زير اليهشار حرارتي، برحسب ضريب انتقال حرارت : 6شكل   

 شده

ميزان ضريب انتقال حرارت براي سطح پوشش نيز  7در شكل 
همانطور كه . ه شده استداده شده با زير اليه اچ شده نشان داد

از  نيز شود ضريب انتقال حرارت سطوح پوشش داده شدهمشاهده مي
سطح پوشش داده شده در مدت براي د و كنيروند خاصي پيروي نم

البته  .زان ضريب انتقال حرارت را داريميدقيقه بيشترين م 15زمان 
پوشش بدون اين ميزان از مقدار ضريب انتقال حرارت براي سطح 

 .كمتر است
 

 
 
 
 

 اليه اچ شده دماي مازاد، زيربرحسب ر حرارتي شا 5شكل 

 يه اچ شدهشار حرارتي، زير البرحسب ضريب انتقال حرارت : 7شكل 
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 نتيجه گيري  بحث و
شـامل ضـريب    ،سي تجربي پديـده جوشـش  در پژوهش حاضر به برر

 بـدين . انتقال حرارت جوششي و شار حرارتي بحرانـي پرداختـه شـد   
سـطح پوشـش داده شـده بوسـيله عمليـات آنـدايزينگ بـا         6 منظور

در حـالتي  . گرفـت يكديگر و با سطح بدون پوشش مورد مقايسه قرار 
 وسيله زير اليه سند بالست شده و بـا پوشـش آنـدايز در   ه كه سطح ب

بيشـترين ميـزان انتقـال حـرارت      ،دقيقه اصالح شـد  15مدت زمان 
در حالت سطح جوششي مشاهده شد و بيشترين شار حرارتي بحراني 

دقيقه و با زيـر اليـه اچ    30اصالح شده بوسيله پوشش در مدت زمان 
ها ميزان شار حرارتي همچنين در برخي از پوشش .دست آمده شده ب

و  شـد نشـان داد  ر زاويه تماس ديده ميچه دبحراني روندي مخالف آن
اين پديده نشان دهنده وجود پارامترهاي موثر ديگر بـر ميـزان شـار    

 .حرارتي بحراني است
 

 فهرست عالئم
A    ،مساحتm2 

  h ضريب انتقال حرارت، W/m2.K  
I   آمپر، A 

Q   ارتي،شار حر  W/m2  
T   دما ،K 
V    ،ولتV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويسزير ن
w   ديواره 

sat  اشباع 
 

 مراجع
[1] Lee, C. Y. et al., 2010. “Pool boiling heat transfer 
with nano-porous surface,” Int. J. Heat Mass Transfer 
53, 4274–4279. 
[2] Forrest, E. et al, 2010. “Augmentation of nucleate 
boiling heat transfer and critical heat flux using 
nanoparticle thin-film coatings,” Int. J. Heat Mass 
Transfer 53 58–67. 
[3] Vemuri, S. and Kim, K. J., 2005. “Pool boiling of 
saturated FC-72 on Nano-porous surface,” int. 
Communications in Heat and Mass Transfer, 32: 27–31,  
[4] N. Zuber, 1959. “Hydrodynamic aspects of boiling 
heat transfer,” Ph.D. thesis, University of California, 
Los Angeles, CA. 
[5] S.G. Kandlikar, 2001 “A theoretical model to predict 
pool boiling CHF incorporating effect of contact angle 
and orientation,” J. Heat transfer 123, 1071-1079. 
[6] H. Kim, M.H. Kim, 2007. “Effect of nanoparticle 
deposition on capillary wicking that influences the 
critical heat flux in nanofluids,” Appl. Phys. Lett 91- 
014104. 
[7] S. Kim et al. 2010. “Effects of nano-fluid and 
surfaces with nano structure on the increase of CHF,” 
Experimental Thermal and Fluid Science. 34, 487-495. 

 


	بررسی تجربی اثر پوششهای نانو ساختار بر انتقال حرارت در جوشش استخری
	داود سعیدی1، علی اکبر عالم رجبی 2، محمد رضا گرسیوز3
	1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک d.saedi@me.iut.ac.ir
	2دانشيار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک rajabi@cc.iut.ac.ir
	3دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد fardin_garsivaz@yahoo.com

