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 چكیده

نانوسیالها پتانسیل باالیی در زمینه انتقال حرارت در دماهای باال دارند. روش ساخت و پایدارسازی و انتخاب نانوذره بهتر 

در حوزه نانوسیال هستند. در پژوهش  میزان بهبود ثابت رسانش حرارتی نقاط اساسی سایز و نوع توزیع با توجه به نظر از

نانوذرات  عنوانبه نانومتر  02تا  02با سایز اولیه  سیلیسم کاربیدنانو ذرات  سیال پایه و عنوانبه 66حاضر روغن ترمینول 

و  دقیقه 02به مدت  بهترین روش ساخت ترکیب التراسونیک حمامیپس از بررسی روش های ساخت ، استفاده شدند. 

 گردد.سطحی مناسب اعالم می کنندهفعال عنوانبهو ماده بنزولکونیم کلراید ساعت  4به مدت ای ای گلولهآسیاب سیاره

 با استفاده از تست روش تفرق نور پایا ذرات درصد وزنی نانو سیال سیلیسم کاربید/روغن ترمینول توزیع 2.0در نانوسیال 

 است.  افتهیشیافزادرصد  3درجه سانتیگراد  00در دمای  که با روش سیم داغ گذرا  نانومتر و ثابت رسانش حرارتی 022

 ، سیال پایه روغن، نانو ساختارهایسیلیسیدماباالسیال  نانو :هادواژهیکل
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 مقدمه -1

 ربرد سیاالت در صنعتکا -1-1

توان به تولید اولیه، انتقال، های سیاالت هستند. ازجمله این کاربردها مینفت و گاز سیستم ناپذیر در فرآیندهاییکی از اجزا جدایی

طور مثال در صنایع شیمیایی و دهنده حرارت دارند. بهنیاز به سیاالت انتقال موارد برای انتقال حرارتپاالیش اشاره کرد. تمامی این 

دهنده حرارت در فاز مایع برای ها از سیاالت انتقالشود. همچنین پاالیشگاهمختلفی جهت تبادل حرارت استفاده می از سیاالت انتقال

های روان کننده را هایی که روغنکنند. شرکتت و محصوالت بر پایه نفت استفاده میهای تقطیر نفحرارت دهی دیگ بخار و ستون

تقطیر استفاده  خألدهنده حرارت در دماهای بسیار باال و فرآیندهای تحت های انتقالدهند از سیالمورد فرآیند مجدد قرار می

های انتقال حرارت سیال برای کنترل گرانروی دارند از سیستمهای پمپاژ که در طول خطوط لوله انتقال نفت قرار کنند. ایستگاهمی

 .(0732)ماهانی،کنند.کند استفاده مینفتی که از درون لوله حرکت می

 سیاالت دماباال -1-2

عنوان شوند بهکاربرده میدرجه فارنهایت به 302تا  702یی که در فرآیندهای انتقال حرارت با دماهای بهینه فرآیند هاالیس

کننده در دماهای باال کاربرد دارند. بر اساس ساختار شیمیایی کننده و گرمعنوان خنکسیاالت به نیا شوند.دماباال شناخته می سیاالت

یاالت بر پایه سیلیکون یا سبندی کرد ی تقسیمسنتز االتیسو  داغ یهاروغن، کونیلیس موادتوان این سیاالت را به سه دسته می

      .(Harishet al, 2012)گیرندنیز ازجمله موادی هستند که در کاربردهای دماباال بیشتر مورداستفاده قرار میسیاالت هیبرید گلیکول 

                          

 برای انتخاب سیال برای کاربرد در دماهای باال باید عوامل مختلفی همانند پایداری دمایی (Damiani et al,2000) دو میانی به نظر

(Das et al,2003) بازده انتقال حرارت  ،(Zhu et al,2007) نقطه پمپ پذیری ،(HwangY et al,2006)  یاالت از نانو س .را در نظر گرفت

  (S.U.S.Choi,1995) .آیندطریق معلق سازی نانو ذرات درون سیال پایه به دست می

مفهوم برای تغییر راندمان انتقال حرارت است که مستلزم ایجاد طرز تهیه نانوسیال اولین قدم کلیدی در کاربردی کردن این 

تغییر ماهیت ای شدن کم ذرات و عدمای است، یکنواخت بودن سوسپانسیون، پایدار بودن سوسپانسیون، تودهشرایط خاص و ویژه

محلول سوسپانسیون،  PHییرکارهای تغای از راهشیمیایی سیال برخی از این شرایط هستند. برای رسیدن به چنین خواص ویژه

نانوسیال به دو روش یک .شودیماستفاده از مواد فعال سطحی، استفاده از مواد پراکنده ساز و ضد انعقاد ذرات و یا ارتعاشات استفاده 

 .(S.U.S.Choi,1998)شودیمای تهیه ای و دومرحلهمرحله

، ابتدا نانوذره موردنظر یا نانولوله موردنظر تهیه گردیده و یادومرحلهاستفاده شد. درروش  یادومرحلهروش  از پژوهش حاضردر 

های  استفاده از ای شدن ذرات از روشذرات و جلوگیری از کلوخه و توده کردن نانوگردد.  برای پایدار سپس به سیال پایه افزوده می

سطحی برای بهبود پایداری  کنندهفعال. در این پژوهش از گرددیمیا ایجاد نوسان ماورای صوت استفاده  PHپایدارکننده ها، تغییر

 استفاده شد.

با اضافه کردن نانو ذراتی از قبیل آلومینا، اکسید مس، اکسید روی به روغن دیاترمیک که در  0200کوالنگرو و همکارانش در سال 

تا  02ها را در دمای بین این نانو سیال سیستمهای خورشیدی و همچنین سیستمهای خنک کاری کاربرد دارد. خواص ترمودینامیکی

گراد موردبررسی قراردادند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از این نانو ذرات بهبود بیشتری در ضریب انتقال حرارت درجه سانتی 62

 . (Colangelo,G et al,2012) دهندآب پخش شوند از خود نشان میرسانشی نسبت به حالتی که همین نانو ذرات در 

 انجام شد خواص رئولوژیکی، ترمودینامیکی و پایداری 0206همچنین در پژوهش دیگری که توسط کوالنگرو و همکارانش در سال 

کننده سطحی استفاده گردید و عنوان فعالنانوسیال آلومینا/روغن ترمینول موردبررسی قرار گرفت، در این پژوهش از اولئیک اسید به
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که حضور سورفکتانت  ساخته شدندکننده سطحی عنوان فعالو با استفاده از اولئیک اسید به 0 و 0/2، 7/2های غلظتنانو سیاالت با 

کمک شایانی به پایداری نانو سیاالت نمود و تأثیر به سزایی در رسانش گرمایی از خود نشان نداد. همچنین بر اساس نتایج این پژوهش 

 .(Colangelo,G et al,2016) رسانش گرمایی مشاهده گردیده است ه وای بین سایز ذرات کلوخه شدرابطه

و نانو ذرات  عنوان سیال پایهبه 66انجام شد، از روغن ترمینول  0200در پژوهشی که توسط تیموفوا و همکارانش در سال 

آمده در دستعنوان نانوذره مورداستفاده قرار گرفت. میزان افزایش ثابت انتقال حرارت نانوسیال بهسیلیکون دی اکساید نیز به

 kبررسی قرار گرفت. بنا به نتایج این پژوهش میزان ضریب هدایت حرارتی های آرام و مغشوش و در دماهای مختلف موردجریان

  (Timofeeva, E et al,2011) کندیش دما، افزایش پیدا مینانوسیال با افزا

در آزمایشگاه ملی آراگون آمریکا از نانو ذرات قلع و سیلیسم  0204و همکارانش در سال  اراپورشده توسط سینگدر بررسی انجام

درصد  0ذرات با درصدهای وزنی حداکثر  که این نانو عنوان سیال پایه استفاده شدبه 66عنوان نانوذارت و روغن ترمینول دی اکساید به

 022شده و با استفاده از سورفکتانت مناسب پایدار گردیدند، سپس میزان انتقال گرمای نانوسیال در دماهای بین در سیال پایه پخش

سیال پایه با  آمده در این پژوهش میزان رسانش گرماییدستنتایج به بر اساسگراد موردبررسی قرار گرفت. درجه سانتی 032تا 

درصد  07اند، در مقایسه با سیال پایه خالص، حدود درصد در سیال پایه پخش و پایدار شده 0استفاده از نانو ذرات که با درصد وزنی 

 .(Cingarapu, S et al,2014) افزایش از خود نشان داد

 خواص ازنظر نانو مس اسکیل در ذرات با روغن پایه بر سیاالت نانو 0204در همکارانش و جیانگ توسط شدهانجام پژوهش در

 نتایج اساس بر گرفتند قرار داغ موردبررسی سیم حرارت انتقال روش با و گرادسانتی درجه 210 حداکثر دمای تا حرارتی انتقال

 درصد 18 افزایش این حداکثر که پیداکرده افزایش رسانندگی 210 تا 30 بین دمای در مس حجمی درصد افزایش با آمدهدستبه

دارد  سازگاری بودند کرده ارائه چوی و جانگ قبالً که مدلی با درجه 150 دمای تا آزمایشگاهی آمدهدستبه نتایج .است شدهگزارش

 یا تشعشع از حرارت ناشی انتقال از ناشی تواندمی موضوع این که .دارد بیشتر بررسی به نیاز درجه 150 باالی دمای مورد در اما

 گرفت نانو سیاالت شامل انجام 0204در  همکارانش و ونشیما  که توسط در پژوهشی .(Jiang, H et al,2014)باشد سیال نانو ناپایداری

 بررسی نانو سیاالت شامل این در گرفتند قرار موردبررسی مختلف خواص نظر سیلیکون روغن در نانو اسکیل در گرافن صفحات

 این بر و گرفتند قرار موردبررسی درجه 62 تا 02 بین دماهای در سیلیکون روغن در نانومتری گرافن 0.0 تا 0.7 باضخامت صفحات

 (Ma, W et al,2014) شده استضریب رسانش گرمایی گزارش افزایش درصد 03.3 تا درجه 62 در دمای اساس

سورفکتانت نانو ذرات اکسید منیزیم را در روغن ترمینول عنوان رجان با استفاده از اولئیک اسید بهمانی خاندان و  0200در سال 

آمده در این پژوهش رابطه خطی بین ثابت دستنانومتر بود و بر اساس نتایج به 00-40پخش نمودند. سایز این نانو ذرات در حدود  00

شده ال حرارت در این پژوهش گزارشدرصد افزارش در ثابت انتق 3/3انتقال حرارت و میزان نانو ذرات وجود دارد و میزان حداکثر 

  .(Manikandan, S. et al,2014)است

معادله برای انتقال حرارت نانو سیاالت ارائه کردند که این معادله با استفاده از آنالیز خطی به  0200و همکارانش در سال  حسنی

نی در حدود آزمایشگاهی تست گردید و پاسخ همپوشا داده 034آمده در این پژوهش معادله مذکور با دستدست آمد و بنا بر نتایج به

 .(Hassani, S. et al,2014) درصد را نشان داد 34/0

 هدف انجام تحقیقات نوین در رابطه با نانو سیاالت دماباال اقدام به ساخت نانو سیال روغن با 0206لی و همکارانش در سال 

diatermic آمده در این پژوهش رسانش حرارتی و دستنمودند. بر اساس نتایج به ایسیلیسیم کاربید با استفاده از روش دومرحله و

های این ویسکوزیته نانو سیال با افزایش درصد حجمی، افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش رسانش حرارتی بر اساس یافته

. ویسکوزیته نانو آمده استدستگراد بهدرجه سانتی 02درصد وزنی. در دمای  2.3ا غلظت درصد برای نانوسیال ب 76/3پژوهش مقدار 

طورکلی بازده نانو سیاالت شده دارای رفتار نیوتونی بوده و بهسیال با افزایش درصد حجمی، افزایش یافت و  نانوسیال ساخته

اهی بر امکان استفاده از این نانو سیاالت در کاربردهای با دمای باال که این گو ابدییمشده در این پژوهش با افزایش دما بهبود ساخته

 .(Li, X. et al,2014) باشدمی
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 های آزمایشو دستگاه مواد -2

 نانو ذرات کاربید سیلیسیم -2-1

این نانو ذرات .اندشده نشان داده 0و 0هایبه ترتیب در شکل نانوکاربید سیلیسیم XRD الگوی پراش پرتو ایکس و SEM یرتصو .

 تهیه گردیدند. neuonanoاز شرکت 

 

 دیکارب میسیلیس ذرات نانو SEM ریتصو  :(1شكل )
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 دیکارب میسیلیس ذرات نانو كسیا پرتو پراش یالگو  :(2شكل )

 

 66ترمینول روغن  مورداستفادهو سیال پایه  SPAN80بنزولکونیم کلراید، اولئیک اسید و  مورداستفادهسطحی  یهاکنندهفعال 

(Therminol 66) مدل اولتراسونیک حمامیجهت توزیع نانو ذرات در سیال پایه از  .اندبوده (P120h. Elmasonic. Germany )

گیری ضریب هدایت حرارتی با استفاده دستگاه اندازه منظوربه شد.  استفاده( PM 100Retche.Germany) 0ایآسیاب گلوله و

KD2  شرکت ساختDecagon Devices  همراه یک دستگاه سیرکوالتور جهت ایجاد دمای یکنواخت در محفظه نگهداری ماده

 .مورد آزمایش مورداستفاده قرار گرفت

 

 های آزمایشروش -3

 3. همچنین در تصویر دهدیمادامه پژوهش را نشان  منظوربهروند ساخت نانوسیال ها و چگونگی انتخاب نمونه برتر  7شکل 

 .آورده شده است یاگلوله یاارهیسبا روش ترکیبی التراسونیک حمامی و آسیاب  شدهساخته یهانمونه

 

 

 شدهساخته یهانمونهتصویر  (3شكل )

ادامه  و عنوان نمونه برتر انتخاب گردیدبه 04نمونه قرار گرفت  یموردبررسکه با روش چشمی  هانمونهپایداری یت با توجه به درنها
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 .نمونه صورت گرفت های الزم روی این بررسی

 
 

 

 

 گیری ثابت رسانش حرارتیدازهان -4

درصد وزنی سیلیسم کاربید را در دماهای  0/2نانوسیال میزان ثابت رسانش حرارتی روغن ترمینول خالص و همچنین  0 نمودار

 دهدگراد نشان میدرجه سانتی 00و  72،42،02

 

 در دماهای مختلف 11رسانش حرارتی نمونه  ثابت  :(1نمودار )

کند و ی با افزایش دما افزایش پیدا میاست که برای نانوسیال روند ثابت رسانش حرارت درکقابلبا بررسی این نمودار این موضوع 

 این افزایش در دماهای باال به نسبت باالتر نیز هست 

گراد را برای نانوسیال سیلیسم. درجه سانتی 00و  42،02، 72میزان درصد افزایش ثابت رسانش حرارتی را در دماهای  0نمودار

0.114

0.116

0.118

0.12

0.122

0.124

0.126

30 35 40 45 50 55 60

k
W
/m

.K

T

therminol 66

0.1wt sic
nanofluid

 دیاگرام روند انجام پژوهش :(3شكل )
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 برای هر دو نانو سیال نسبت به دما صعودی استیص است این روند تشخقابلهمچنان که با دقت در این نمودار 

 

 11 نمونه یحرارت رسانش ثابت شیافزا درصد  :(2نمودار )

 تفرق نور پایا زیآنال -5

های مناسب برای تعیین توزیع شود یکی از روشنامیده می 0DLSاصطالحاًیا تفرق نور پویا که  روش پراکنـدگی دینامیـکی نور

 ابعاد ذرات است.

ر سیال پایه دهد. بر اساس این نتایج ذرات با سایز نانو دنشان می  02های یج تست تفرق نور پایا برای نمونهنتا 7نمودار

 اندشدهنانومتر توزیع 022با سایز در حدود اند که این  نانو ذرات شدهپخش

 

 11 نمونه DLS تست جینتا  :(3نمودار )
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 آنالیز گرماسنجی افتراقی -6

 

 11 نمونه یافتراق یگرماسنج زیآنال  :(4شكل )

از  کهچناندهد. یمگراد نشان درجه سانتی 062تا  2را در سیکل دمایی  02آنالیز گرماسنجی افتراقی نمونه شماره  4 شکل شماره

درصد وزنی فرآیند  2.0با غلظت  66 بررسی نمودار مشخص است در این سیکل دمایی برای نانوسیال سیلیسم کاربید/ روغن ترمینول

 شود و فرآیند گرماده در این محدوده دمایی اتفاق نیفتاده است.گرمازا مشاهده می

 یبندجمعو  نتیجه -7

سیلیسی در نظر  ینانو ساختارهابا سیال پایه روغن و  دماباالهدف از انجام این پژوهش ارائه یک روش ساخت برای نانوسیال 

درجه سانتیگراد  722با دمای کاری  66سیستم و شرایط موجود روغن ترمینول  ازیموردنبود. با توجه به دمای کاری  شدهگرفته

سطحی مختلف  یهاکنندهفعالقرار گرفتند، همچنین  مورداستفادهنانوذرات  عنوانبهسیلیسم کاربید  نانو ساختارسیال پایه و  عنوانبه

قرار گرفتند. جهت سنجش سایز نانوذرات میکروسکوپ الکترونی  مورداستفادهبا توجه به مشخصات شیمیایی و دمای کاری مناسب 

نانومتر بوده است.  02سایز تقریبی نانوذرات سیلیسم کاربید در حدود  آمدهدستبه جینتاقرار گرفت که بنا به  مورداستفادهروبشی 

و جهت  یاگلوله یاارهیسروش التراسونیک حمامی و ترکیب التراسونیک حمامی و آسیاب  دو  نانوسیال از یدارسازیپاجهت ساخت و 

برای  مورداستفادهاستفاده گردید. غلظت  SPAN80سطحی بنزولکونیم کلراید ، اولئیک اسید و  دارکنندهیپابهبود پایداری از سه 

پایداری  ازنظربا روش چشمی  هانمونهد وزنی در نظر گرفته شد. پس از ساخت، درص 2.0بررسی و پیشنهاد روش مناسب ساخت 

و  یاگلوله یاارهیسکه با روش ترکیبی التراسونیک حمامی و آسیاب  یا هنمونه شدهانجام یهایبررسقرار گرفتند و طی  یموردبررس

 عنوانبهبودند از پایداری بیشتری برخوردار بوده و  شدهساختهسطحی  کنندهفعال عنوانبهاستفاده از ترکیب بنزولکونیم کلراید 

 منتخب برگزیده شدند. یهانمونه

منتخب در اولین گام از تست پتانسیل زتا جهت بررسی میزان پایداری استفاده گردید که نتایج برای  یهانمونهبعد از انتخاب 
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 تنانو ذرا آمدهدستبه جینتاتوزیع اندازه ذرات بهره برده شد که بنا به  مطلوب بود. در گام دوم از تست تفرق نور پایا برای تعیین

، ذکر این نکته ضروری است که با توجه به نتایج اندشدهپخشدر سیال پایه  نانومتر 022نانو و در سایز تقربی  صورتبهسیلیسم کاربید 

این موضوع است که  گرنشانبود لذا نتایج تست تفرق نور پایا شده  یریگاندازهنانومتر  02در حدود  که قبلی سایز سیلیسم کاربید

 اندشدهو از پایداری خوبی برخوردارند اما نانوذرات سیلیسم کاربید تا حدودی کلوخه  شدهعیتوزبا سایز نانو در سیال پایه  ذرات  هرچند

 چهاربرای ساخت نانوسیال سیلیسم کاربید/ روغن ترمینول  یاگلوله یاارهیسبا در نظر گرفتن این موضوع که زمان استفاده از آسیاب 

 ییپاسخگوکه  دهدیماما این نتایج نشان  شدهیمموجب کوچک شدن سایز و توزیع بهتر  ستیبایماین موضوع  طبعاًساعت بوده و 

 سیال به نانو ذرات سیلیسم کاربید زیاد مطلوب نیست 

سیم داغ گذرا استفاده گردید و میزان ثابت رسانش حرارتی برای نانوسیال در  جهت بررسی ثابت انتقال حرارت رسانش از روش

و این  دهدیمگردید. نتایج برای همه دماها افزایش میزان ثابت حرارتی را نشان  یریگاندازهدرجه سانتیگراد  00و  02، 72،42دماهای 

 مورداستفادهدیگر  یحرارت زیآنال. شدهگزارشدرصد  3ر حدود درجه سانتیگراد برای نانوسیال سیلیسم کاربید د 00افزایش در دمای 

آمده از آنالیز گرماسنجی افتراقی و با بررسی نمودارهای حاصل مشخص است دستآنالیز گرماسنجی افتراقی بود که با توجه به نتایج به

فرآیند گرماگیر به وقوع  66ید/روغن ترمینول گراد( برای نانو سیال سیلیسم کاربدرجه سانتی 062 تا2که در یک سیکل دمایی یکسان )

 نپیوسته است

روش ساخت ،  عنوانبه یاگلوله یاارهیسبا توجه به نتایج این پژوهش روش ساخت ترکیب التراسونیک حمامی و آسیاب  تیدرنها

که شامل پایداری بهتر، توزیع بهتر و بهبود ثابت  آمدهدستبهسطحی و با توجه به نتایج  کنندهو فعال عنوانبهبنزولکونیم کلراید 

 .باشدیمرسانش حرارتی بیشتر 
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