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محدودیت منابع انرژی موجب شده افزایش بازدهی فرآیند انتقال حرارت ،بهبود توان نیروگاهها،
افزایش بازدهی بویلرها و مبادلهگرها و خنککاری بهینه و نیز افزایش بازدهی انتقال حرارت در
جو شش و چگالش در د ستور کار محققان قرار گیرد .آهنگ باالی انتقال گرما در جو شش ،جزء
الینفک مصارف صنعتی و انرژی است ،اما تغییر فاز در شارهای حرارتی کم با راندمانهای پایین
ترمودینامیکی و در شااارهای حرارتی زیاد با ناپایداریهای شاادید همراه اساات .متخصااصااان از
دهة 1039در تالشاند تا سطوح جامد مبادلهگر حرارت در تغییر فاز را بهبود دهند؛ لکن میزان
تأثیر پارامترهای مؤثر بر افزایش بازدهی فرآیند جوشااش به خصااوی تغییر ساااختار سااط
گرمکن ،هنوز کامأل تبیین ن شده ا ست .تحقیقات اخیر مهمترین م شخ صههای سط در فرآیند
تغییر فاز را دو عامل تخلخل و ترشاااوندگی معرفی مینمایند .تخلخل عامل ایجادکنندۀ نیروی
مویینگی و ترشاااوندگی بر روی اندرکنش بین مایع و ساااط  ،دینامیک حبات ،ساااایت های
هسااتهزایی و غیره تأثیرگذار اساات .از آنجاییکه در سااالهای اخیر ،فناوری نانو ،امکان تغییر
ساختار سط در ابعاد ب سیار کوچک را به وجود آورده ا ست ،در حال حا ضر تحقیقات در زمینة
بهبود جوشش به صورت آزمایشگاهی و با ساخت سطوح جدید دنبال می شود .در همین راستا،
مؤلفان این کتات برآنند تا مبانی فرآیند جوشااش اسااتخری را تشااری نموده ،با توجه به کاربرد
این فرآیند ،مزایا و روش های متداول بهبود آنرا مرور کنند .در فصااال اول ،مقدمهای در مورد
مبانی فرآیند جوشاااش و کاربرد آن در صااانعت ،مفهود بهبود فرآیند و مزایای آن و روشهای
بهبود فعال و غیرفعال ارائه می شود .ف صل دود ،به برر سی دینامیک حبات ،ه ستهزایی ،ر شد و
جداشدن حبات و معادالت تجربی آن میپردازد .در فصل سود ،معادالت حاکم ،اعداد بدون بعد
أ

و روشهای حل عددی معادالت حاکم برر سی و مقای سه میگردد .ف صل چهارد ،تأثیر ساختار
سااط در مقیان نانو و میکرو بر روی فرآیند جوشااش مرور شااده و تأثیر تغییرات مورفولوژی،
شیمی و ساختار سط بر روی جو شش ا ستخری برر سی می شود .ف صل پنجم ،در ارتباط با
مفهود ترشوندگی ،تعاریف مربوط به نحوۀ قرارگیری قطره بر روی سط و پارامترهای دخیل در
ا ستاتیک و دینامیک قطره ارائه می گردد .در ف صل ش شم تخلخل سطحی به عنوان مهمترین
پارامتر تأثیرگذار در جوشش بررسی و روشهای ساخت متداول آن مرور می شود .فصل آخر نیز
به تأثیر ا ستفاده از نانو سیاالت به عنوان ن سل جدید سیاالت خنککننده در جو شش و مکانیزد
بهبود آن ،اختصای یافته است.
با توجه به محتوای فوق ،کتات حاضاار را میتوان بهعنوان منبع درساای برای مقا ع تحصاایلی
کارشااناساای ارشااد و دکترا در رشااتههای مهندساای مکانیک و شاایمی معرفی نمود .هم نین
محققانی که در حوزههای ذکر شده فعالیت مینمایند میتوانند از مباحث مطرح شده بهرهمند
گردند.
از تماد دانشاجویان ،متخصاصاان ،اساتادان و صااحبنظران درخواسات میشاود با ارائة نظرها،
انتقادات و پیشاانهادهای ارزندۀ خویش ،نویسااندگان را در جهت بهبود هرچه بیشااتر کتات در
ویراستهای آتی یاری نمایند.
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