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 هاترین یافتهمهم

ویژه هزینه پمپ های عملیاتی بهسیاالت در کاهش هزینه که سامانه نانو دنتایج حاصل از این پژوهش نشان دا

کردن سیاالت موثر است. علت اصلی آن افزایش ضریب انتقال حرارت، کاهش سطح تبادل حرارتی الزم و کاهش 

همچنین تجزیه  کاهد.های پمپاژ سیاالت میی گرمایی و در نتیجه کاهش افت فشار اصطکاکی از هزینههاطول لوله

ای محصول نشان داد که میزان لیکوپن و ویتامین ث، ترکیبات فنلی و و تحلیل تغییرات فیزیکوشیمیایی و تغذیه

 دما و زمان فرآیند کاهش یافت. فرنگی با افزایش غلظت نانو سیال افزایش اما با افزایشرنگ در آب گوجه

 

 حرارتی پوسته و لوله، نانو سیال  سازی انرژی، فرآیند حرارتی، مبدلفرنگی، بهینهآب گوجه هاي کلیدي:واژه
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

کلی، ویسکوزیته با افزایش دما کاهش طورطبق نتایج ویسکوزیته و دانسیته نانو سیال باالتر از سیال پایه بود اما به

یابد. همچنین گرمای ویژه نانوسیال کمتر ار سیال پایه بود و با افزایش غلظت کاهش یافت. ضریب کلی انتقال می

درصد افزایش یافت. این امر  33/11و  32/6ترتیب درصد نسبت به سیال پایه به 3و  3O2Al 2 آب/حرارت نانو سیال 

درصد، هدایت حرارتی در مقایسه با  3و  2های کلی برای غلظتطورباشد. بهرتی باالی نانو سیال میدلیل هدایت حرابه

درجه  22)دمای محیط( تا گراد درجه سانتی 22 همچنین با افزایش دما از درصد افزایش یافت. 4/11 و 5/6سیال پایه 

. لذا درصد افزایش یافت 6/8و  3/2ترتیب درصد به 3و  2های )دمای فرآوری( هدایت حرارتی نانو سیالگراد سانتی

های فرآیند ترتیب زماندهد. بدیندرصد افزایش می 33افزودن نانوذرات به سیال پایه آب اثربخشی مبدل حرارتی را تا 

ه بر درصد کاهش یافت. کاهش زمان عملیات حرارتی عالو 23/35و  4/22ترتیب درصد به 3و  2های برای غلظت

کلی در این فرآیند برای فرآوری حرارتی آب طورباشد. بههای کیفی، به لحاظ انرژی نیز حائز اهمیت میبحث

کیلووات انرژی مصرف  222/3و  12112/1، 63243/1ترتیب درصد به 3و  3O2Al 2آب/ نانو سیال  فرنگی با آب،گوجه

درصد کاهش  25/38و  4/22ترتیب درصد نسبت به آب به 3و  3O2Al 2آب/ شد. میزان مصرف انرژی با نانو سیال 

  نشان داد.

 اهمیت موضوع

دلیل زمان طوالنی فرآیند عالوه بر در صنعت آب میوه، فرآوری حرارتی محصول و پاستوریزاسیون حرارتی به معموالً

... همراه است. هدف کلی از این پژوهش بررسی  افزایش مصرف انرژی با تخریب مواد مغذی و کاهش رنگ محصول و

درجه  33و  83، 23 تحت شرایط دماییفرنگی در فرآوری حرارتی آب گوجه 3O2Al عملکرد حرارتی نانو سیال آب/

های گیژز تعیین اثرات آن بر مباحث مهندسی انتقال حرارت و مصرف انرژی فرآیند و همچنین ویگراد و نیسانتی

 باشد.ای محصول میفیزیکوشیمیایی و تغذیه

 شرح مساله()مقدمه 

های حرارتی صنایع غذایی برای پاستوریزاسیون و عنوان محیط حرارتی در مبدلاستفاده از نانو سیاالت به

دلیل ... به های مدل وسبزیجات، فرموالسیون، سیستم استریلیزاسیون محصوالت غذایی مثل محصوالت لبنی، آب میوه و

ها جایگزین بسیار مناسبی برای سیاالت حرارتی متداول مثل ویژه هدایت حرارتی باالی آنفرد و بهبههای منحصرویژگی

 آید.شمار میآب و بخار آب به


