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 آشنایی با عوامل موثر بر انتقال حرارت در نانوسیاالت 
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 چكیده 

تواند در های صنعتی میکاری در دستگاهبهبود و افزایش خاصیت خنک های نانوی مناسب جهتاستفاده از افزودنی

کواهش  ، مؤثر بوده و به افزایش تووان نوامی  ، استها  آن طراحی در هایاز محدودیتکه یکی ، کاهش دمای نقطه داغ

افوزایش  هود کوه   دنانو نشان میهای مطالعات روی پرکنندهگونه تجهیزات منجر گردد. ابعاد و نیز مواد مصرفی در این

شوکل و  ، توان به اندازه پرکننده نانواز جمله این عوامل می، به متغیرهای زیادی بستگی دارد. هدایت حرارتی نانوسیال

در این مقالوه  کت براونی و اثر دما اشاره کرد. حر، ویسکوزیته، پایداری، تجمع ذرات، میزان پرکننده، مساحت سطح ذره

 .بر انتقال حرارت نانوسیاالت پرداخته شده استها  آن گذاریتأثیربه معرفی این عوامل و چگونگی 

 کاری، هدایت حرارتینانوسیاالت، خنک کلیدی: کلمات
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 مقدمه-1

صونعتی و در  ی تجهیوزات   وسویله  افزایش میزان انتقال حرارت به، با توجه به اهمیت مبحث انرژی در سراسر جهان

یوک  ، از موضوعات بسیار مهم در این راستا است. به همین دلیل است که مدیریت حرارتی، نتیجه کاهش اتالف انرژی

مسیست آید.به حساب میها  آن عامل بحرانی در جهت عملکرد مطلوب دستگاه یا ماشین آالت و نیز افزایش عمر مفید

ها و صنایعی که به نوعی با انتقال  های کارخانه ترین دغدغه یکی از مهم همواره، های الکتریکیدستگاهکننده  های خنک

بوه وسویله   ، هوا نظیور فون   های انتقال حرارت موجود سازی سیستم بهینه، در اکثر مواقعبوده است. ، هستندرو  گرما روبه

های خنک بر فن عالوه .دشو ها می افزایش حجم و اندازه این دستگاه سبب عموماًکه  گرفتهصورت ها  آن افزایش سطح

هوا و سوایر    پیچی سیم وسیله دفع حرارت ایجاد شده به نیز جهت( روغن و...، آب) از سیال، هابرخی از سیستمدر ، کننده

هوا   آن ی این سیاالت به دلیل ضریب هدایت حرارتوی پوایین   وسیله میزان انتقال حرارت به، د. اماشو میاستفاده ، عوامل

در ایون   مناسبهای جدید و مؤثر به عنوان راهکاری  به خنک کننده، تبر این مشکال  غلبه جهتلذا بسیار اندک است. 

 نیاز خواهد بود.زمینه 

نسل جدیدی از سیاالت بوا پتانسویل   ، شوند انوسیاالت که از توزیع ذرات با ابعاد نانو در سیاالت معمولی حاصل مین

ذرات اکسید نانو( ، نقره و...، مس) ذرات فلزینانو از جنس توانندمی ین ذراتا های صنعتی هستند.ددر کاردبر باالبسیار 

و نوانوذرات  ( گورافن ، کوربن نوانوتیوب  ) هوا و نانوصوفحات کربنوی   نوانوتیوب ( ، و... اکسید مس، اکسید آلومینیوم) فلزی

افوزایش ضوریب    سوبب ، شوان حرارتی . ذرات نانو به دلیل باال بودن ضریب هدایتی[1باشند ]( نیترید بور و...) غیرفلزی

هایی که در رابطه با نحوه انتقال حورارت روی   نتایج آزمایششوند. می توزیع در سیال پایهپس از  هدایت حرارتی سیال

دهد که عملکرد نانوسیاالت در انتقال حرارت عموماً بیش از آن چیزی  نشان می، ه استچندین نمونه نانوسیال انجام شد

 .[2] بینی شده است صورت نظری پیش است که به 

  

 کاری بهبود یافتهتهیه سیاالت با قابلیت خنک-2

تجهیزات تهویه مطبوع و حمول و  ، سرمایش، های صنعتی مانند الکترونیککننده در بسیاری از زمینهسیاالت خنک

دهنده حرارت با کارایی باال ایفا مینقل کاربرد دارند. هدایت حرارتی این سیاالت نقش حیاتی در توسعه وسایل انتقال 

ایوده وارد کوردن ذرات   ، جایی که مواد جامد هدایت حرارتی بسیار باالتری در مقایسه با سیاالت مرسوم دارندکند. از آن

 1ی جیمز کلرک ماکسول وسیله مورد توجه قرار گرفت. این موضوع در بیش از یک قرن پیش به، هادی حرارت به سیال

روشی ، در سیاالت متداولها  آن متری یا میکرومتری استفاده کرده و با پراکنده ساختن. وی از ذرات میلی[3مطرح شد ]

ی همیلتوون و   وسویله  این روش به، جهت محاسبه هدایت حرارتی مؤثر سوسپانسیون حاصل شده ارائه نمود. پس از آن

هیچ کدام ، [. با این وجود4کار گرفته شد ]مختلف بهمورد بررسی قرار گرفت و برای ذرات با اشکال و ترکیبات  2کراسر

هیچ گونه وابسوتگی بوه   ، هازیرا در مدل آن، گویی هدایت حرارتی افزایش یافته نانوسیال نشدندموفق به پیشها  آن از

شوماری  متری یا میکرومتری در مطالعات اولیه سبب بروز مشکالت بیاندازه ذره لحاظ نشده بود. استفاده از ذرات میلی
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بلکه منجر به تشکیل ، شدنشینی سریع ذرات بود که نه تنها سبب افزایش هدایت حرارتی نمیتهها  آن ترینشد که مهم

 . گردید افزایش مقاومت حرارتی و خدشه در ظرفیت انتقال حرارت سیال می، رسوبات لجنی

[. انتقال حرارت با 5دهد ]را نشان می غیرفلزی و کربنی، هدایت حرارتی سیاالت مرسوم و جامدات فلزی، 1جدول 

بوار  ، ویسوکوزیته ، ترکیوب درصود  ، بسیار پیچیده بوده و عوامل مختلفی مانند پایداری سیال ای استفاده از مایعات پدیده

سازی عوامل ذکر شده و در [. بهینه6دهند ]قرار می تأثیرنتایج نهایی را تحت ، سطحی و مورفولوژی ذرات پراکنده شده

هوای  ها بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که ایون عوامول نقوش مهموی در زمینوه     وری باال از قطعات و دستگاهه بهرهنتیج

درمان ، های خورشیدیسلول، سیستم انتقال قدرت، تهویه مطبوع، پیل سوختی، موتورها، مختلف نظیر میکروالکترونیک

 [.7کنند ]بیوداروها و.... ایفا می، و تشخیص پزشکی

ذرات و ( میلوی ) محققان از فناوری نانو جهت رفوع نقوایص سویال حواوی میکورو     ، تای توضیحات ذکر شدهدر راس

همگوام بوا    3در این راستا فنواوری نانوسویال  ، های مورد نظر استفاده کردند. بنابرایندستیابی به سیال مطلوب با ویژگی

ارائه گردید و مقاالت مروری مختلفی در این زمینه بوه  ای جدید به عنوان گزینه، مطالعات سیاالت انتقال دهنده حرارت

 [.9و  8چاپ رسید ]

زمانی که جامدات کریستالی با ابعاد نانومتری در سیال مورد نظر جهت تهیه سوسپانسیون همگن پایدار پراکنده می

شود. به گفته می "النانوسی"به سوسپانسیون ذکر شده ، و هدایت حرارتی سیال حاصل باالتر از سیال خالص باشد، شود

[ و با تلفیق فناوری نانو 11و همکاران ] 5ی چو وسیله در آمریکا که به 4بر پایه گزارش آزمایشگاه ملی آرگان، بیانی دیگر

در گسوتره  ) مایع حواوی نوانوذرات جامود    -ای از مواد کامپوزیتی جامدنانوسیاالت دسته، و مهندسی حرارت بیان گردید

nm111-1 )آب و یا روغن هستند.، ه در سیال انتقال دهنده حرارت مانند اتیلن گلیکولپراکنده شد 

رسویده اسوت.    2115مقاله معتبر علموی در سوال    1411مطالعه در زمینه نانوسیاالت رو به افزایش بوده و به حدود 

نوه تنهوا سوبب    ، کواری و دفوع حورارت   نانوسیاالت با هدایت حرارتی باالتر نسبت به سیال پایه در جهت خنک، امروزه

، ای برخووردار اسوت  بلکه منجر به کاهش مطلوب اتالف انرژی که از اهمیت ویژه، افزایش طول عمر مفید قطعات شده

فیزیکوی و  ، سبب بهبود خووا  حرارتوی  ، های انتقال حرارت بر پایه نانوسیاالتظهور سیستم، [. از این رو11د ]شو می

که دستیابی به دانش فنی تهیه نانوسیاالت با حوداقل غلظوت از پرکننوده کوه      جایید. از آنشو ها میالکتریکی دستگاه

، سبب افزایش ویسکوزیته سیال نشود و در عین حال هدایت حرارتی مطلوبی از خود نشوان دهود حوائز اهمیوت اسوت     

حرارتی سویال را در  نانو جدید و نیز نحوه تهیه نانوسیاالت مربوطه که بتوانند هدایت های مطالعات زیادی روی پرکننده

بورای  ، [. الزم به ذکر است که در برخوی از مووارد  12صورت پذیرفته است ]، کمی از پرکننده افزایش دهنددرصد ازای 

های اصالح سطح روی واکنش، بهبود پراکندگی نانوذرات در سیال و همچنین افزایش پایداری و خوا  سیال مورد نظر

 یرد.گ نانوذرات صورت می
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 هااالت: متغیرهای انتقال حرارت و ویژگینانوسی-3

های مختلوف در ایون موواد    افزایش هدایت حرارتی نانوسیال به متغیرهای زیادی بستگی دارد که سبب بروز ویژگی

 است. شود. در ذیل به این موارد اشاره شدهمی

 

 اندازه پرکننده نانو -3-1

 باالتر خواهد بودها  آن تر باشد هدایت حرارتی مؤثرنانوذرات کوچکدهد که هر چه اندازه مطالعات مختلف نشان می

نشینی و ایجاد رسووب  تر در برابر تهتر و کوچکنانوذرات سبک، [. همچنین13] استها  آن 6که ناشی از حرکات براونی

مرتضووی و  ، راسوتا [. در ایون  14کنند ]مقاومت می، های تکنیکی در اکثر نانوسیاالت استکه یکی از بزرگترین چالش

انودازه ذره روی خووا  هودایت     توأثیر سازی دینامیک مولکولی به بررسوی  همکاران در تحقیق خود با استفاده از شبیه

پلوی کریسوتالی بوا     h-BNهای اتموی بزرگوی از صوفحات    مدلها  آن [.15کریستالی پرداختند ] h-BNحرارتی صفحات 

نه تنها دیدگاهی عمومی در رابطه با هدایت ها  آن یج حاصل از تحقیقاتپیکربندی یکنواخت و تصادفی تهیه کردند. نتا

   پلی کریستالی در مقایسوه بوا صوفحات    h-BNهمچنین نشان داد که صفحات ، ارائه نمود h-BNهای حرارتی برای فیلم

h-BN ک کریستالی هدایت حرارتی باالتری دارند.ت 

 

 شكل ذره/مساحت سطح -3-2

از ضریب انتقال حرارت باالتری در ، ای شکل مانند کربن نانوتیوبداده است که نانوذرات میلهمطالعات زیادی نشان 

نسبت بین مسواحت سوطح یوک    ) [ که به دلیل بزرگتر بودن نسبت ابعاد16مقایسه با نانوذرات کروی برخوردار هستند ]

نتایج ، h-BNدر مورد ساختارهای مختلف ای شکل نسبت به نانوذرات کروی خواهد بود. نانوذرات میله( ذره به حجم آن

 [ نسوبت بوه نانوصوفحات   17]( W/mK 2111-1711) هدایت حرارتی بواالتری  h-BNی هادهد که نانوریبوننشان می

(W/mK 1111-111 )[18و نانوتیوب ]های آن (W/mK 961-46 )[19 .دارند ] 

 

 میزان پرکننده -3-3

مربوط به غلظت پرکننده نانو پراکنده شده در سیال است. هودایت  ، حرارتیفاکتور اساسی در بهبود هدایت ، احتماالً

پرکننوده   درصود  اما باید در نظر داشت کوه افوزایش  ، یابدحرارتی مؤثر نانوسیاالت با افزایش میزان پرکننده افزایش می

این عمل منجور بوه افوت    ، قابل قبول نباشد. همچنین، تا تلقی لفظ نانوسوسپانسیون به نانوسیال مذکور گردد سبب می

بسیار مؤثرتر خواهد بود. ، فشار جریان سیال خواهد شد. به همین دلیل است که استفاده از پرکننده در درصدهای پایین

 keffنانوساختارها حرکات براونی بیشتری در دمای باال دارند که سبب افوزایش چشومگیر   ، در درصدهای پایین پرکننده

دهند  نانوذرات تمایل به تجمع در دماهای باال را از خود نشان می، درصدهای باالتر از پرکنندهدر ، . در مقابلخواهد شد

 هدایت حرارتی افزایش خواهد یافت. ، نیز با افزایش درصد پرکننده در سیال h-BNهای نانو [. در مورد سیستم21]
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 تجمع ذرات -3-4

هوای مولکوولی ماننود نیروهوای     کونش بوه دلیول بورهم   یک چالش مهم در مورد نانوسیاالت آن است که نانوذرات 

شوود.  تجموع ذرات نیوز بیشوتر موی    ، با افزایش درصود پرکننوده  ، رو[. از این21و 21تمایل به تجمع دارند ]، واندروالسی

عملکرد حرارتی سویال نیوز   ، ویسکوزیته سیستم افزایش یافته و با کاهش نسبت مساحت سطح مؤثر به حجم، همچنین

[. پس 22به عنوان پرکننده در سیال اتیلن گلیکول استفاده شد ] h-BNاز نانوذرات پودری ، اییابد. در مطالعهکاهش می

نتایج نشان داد که ، هاو بررسی خوا  هدایت حرارتی آن vol% 2/1و  vol% 125/1از تهیه نانوسیال با مقادیر پرکننده 

ه باالتر از دیگری است. با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی پرکنند vol% 125/1هدایت حرارتی برای نانوسیال با 

ذرات بوه  ، کمتور  درصود دریافتند کوه در  ها  ( ، آن1شکل ) و مورفولوژی نانوسیاالت HRTEM) ) 7عبوری با وضوح باال

بورای   در حالی که، ای مانند به عنوان یک شبکه متراکم سه بعدی و هادی حرارت بودهصورت تجمعات ضعیف زنجیره

 شود. مشاهده می، تجمعات فشرده ابر مانند و کاهش مسیرهای انتقال حرارت، درصد باالتر

 

 پایداری -3-5

سرعت تجمع از طریق فرکانس برخورد و ، دار است. عموماًپایداری به معنای عدم تجمع ذرات در یک سرعت معنی

پایوداری  ( 1:  )دو سوازوکار وجوود دارد  ، رابطوه شوود. در ایون   تعیوین موی  ، چسوبیدگی در حوین برخوورد   هوم احتمال به

 پایداری فضایی.( 2،  )الکترواستاتیک

خواهود شود. در   هوا   آن حضور بار الکتریکی روی سطح ذرات منجر بوه پایوداری سونتیکی   : پایداری الکترواستاتیک

کلوئیود آبوی پایودار    ، هوای آمینوی روی سوطح نانوصوفحات    شیمیایی و با ایجاد گروه -طی فرآیند مکانیکی، ایمطالعه

به دست آمد که به  -mV 44[. پتانسیل زتا برای نیترید بور اولیه در آب برابر با 16]( 2( a) شکل) نانوصفحات تهیه شد

قادر به پراکنش مطلووب در فواز آبوی نیسوت. پوس از اصوالح       ، گریز بودن نیترید بور و اندازه ذرات بزرگ آندلیل آب

حاصل شد که نشان دهنده اثر خنثی شدن جزئی بین گروه -mV 34پتانسیل زتا برابر با  ،های آمیننانوصفحات با گروه

NH3های 
بوا بوار منفوی    ( در تماس بوا آب ) های حاوی اکسیژن تشکیل شده روی سطح نیترید بوربا بار مثبت و گروه +

دوستی به دلیل افزایش خاصیت آبپخش یک دست نانوصفحات ناشی از ، پایداری الکترواستاتیکی بر عالوهخواهد بود. 

 ای خواهد بود. ضخامت کم صفحات و پراکندگی یکنواخت پس از آسیاب شدن ساچمه، های آمینیاتصال گروه

هایی از مواد که از لحاظ فضایی حجویم  ی الیه وسیله پایداری فضایی از طریق احاطه شدن ذره به: پایداری فضایی

کننده با ابعاد بزرگ سبب ایجاد سود   پذیرد. چنین عوامل اصالحعال سطحی صورت میمانند پلیمرها یا عوامل ف، هستند

  جهت تهیه نانوصفحات چند الیه با تعداد الیه اندک از پوودر تجواری  ، شوند. برای مثالفضایی در برابر تجمع ذرات می

h-BN ،ب گریوز در راسوتای تشوکیل    های آموین بلنود زنجیور آب دوسوت یوا آ     توان از بازهای لوئیس مانند مولکولمی

ای دار شدن سطحی نانوصفحات و ورقهاستفاده نمود. با عامل، های بور که دارای کمبود الکترون هستندکمپلکس با اتم

پراکنوده شودن   ، (الیوه  6توا  ) ها یا چندالیه با تعداد الیه انودک در راستای تشکیل تک الیه، در فاز محلولها  آن شدن
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نتوایج نشوان    (.2( b) شکل) یابد که ناشی از ایجاد ممانعت فضایی استدر حالل افزایش میها  آن یکنواخت و پایداری

های داخلی خواهود بوود کوه    بیشتر از بخش، های خارجیدار شدن صفحات و در نتیجه ضخامت در بخشداد که عامل

مل واکنش دهنده است. از سایر بازهوای  ها با عاها و پوشیده شدن آن قسمتاحتماالً به دلیل تاخوردگی صفحات از لبه

بازهای معدنی ماننود هیدروکسوید سودیم و    ، توان به آبمی h-BNای نمودن صفحات لوئیس مورد استفاده جهت ورقه

اشاره ها  آن ها و یا مخلوطی ازتیول، هاپروتئین، آمینواسیدها، دوم و سوم، ترکیبات فسفینی و یا آمینی نوع اول، پتاسیم

 [. 23نمود ]

عامول فعوال   قابلیوت اسوتفاده از   ، روند. با ایون وجوود  عوامل فعال سطحی نیز جهت پایداری نانوسیاالت به کار می

عامول فعوال سوطحی    زیرا در آن دما پیوند بین نوانوذرات و  ، آیددر دمای باال یک نگرانی بزرگ به حساب میسطحی 

عامول  اضافه کردن ، دست داده و ته نشین خواهد شد. همچنیننانوسیال پایداری خود را از ، شود. در نتیجهتخریب می

در اثر گرم شدن تشکیل زیرا ، [24شود ]سبب بروز مشکالتی از جمله کاهش هدایت حرارتی نانوسیال میفعال سطحی 

کننوده   هوای تبوادل  این در حالی است که گرم شدن و سرد شدن به عنوان فرآیندهای عوادی در سیسوتم  ، دهدفوم می

سوبب افوزایش   ، های عامل فعال سطحی متصل شده به سطح نانوذراتمولکول، آن بر عالوهشود. ت محسوب میحرار

در  دهود.  شود که این موضوع میزان هودایت حرارتوی موؤثر را کواهش موی     مقاومت حرارتی بین نانوذرات و سیال می

در ( PPO) گریز پلی پروپیلن اکسواید آب که متشکل از بلوک PluronicF68از عامل فعال سطحی کوپلیمری ، ایمطالعه

در دو طرف است نیز برای افزایش پایداری نانوصفحات در محلول ( PEO) دوست پلی اتیلن اکسایدوسط و دو بلوک آب

در حالی که بلوک ، جذب شده h-BNگریز به صفحات های آباز طریق برهمکنش PPO[. بلوک 25] گردیدآبی استفاده 

PEO ای شدن و پایداری موفقیت آمیز صوفحات موی  سبب ورقه، در فاز آبی قرار گرفته و با ایجاد ممانعت فضایی مؤثر

قوادر بوه کواهش    ، نظیر سدیم کولیت، در مقایسه با عوامل فعال سطحی یونی کوچک مولکول F68 (.2( c) شکل) شود

درصد هیدراسیون باالی آن اسوت. همچنوین بوه دلیول      که این امر به دلیل بودهچگالی نانومواد پراکنده شده در حالل 

الکتریوک   هوای دی کند. این امور بورای سیسوتم   های متحرک حذف میها را از یونناخالصی F68، اش طبیعت غیریونی

 [.25های متحرک ممکن است سبب به دام افتادن بار شوند و به سیستم آسیب برسانند ]زیرا یون، اهمیت دارد

[. بدین ترتیب که پس از حرارت دادن 26دار شده تهیه شد ]نانوصفحات نیترید بور هیدروکسیل، یگرای ددر مطالعه

h-BN صفحات نیترید بور در آب بدون یون ، حجم زیادی از اکسیژن را وارد شبکه نیترید بور ساخته و پس از آن، در هوا

حات قادر به تشکیل سوسپانسیون پایودار بودون   برای تهیه محصول مورد نظر هم زده شد. نتایج نشان داد که این صف

؛ البته استفاده از امواج فراصوت مالیم جهوت افوزایش سورعت    ( 3( bو  a) شکل) استفاده از فراصوت دهی خواهند بود

ای نیترید بوده که با توجه به ضخامت تک الیه nm 69/1پخش صفحات نیاز خواهد بود. ضخامت به دست آمده برابر با 

% گوزارش  65الیه ضخامت صورت گرفته است. بازده سیستم پراکنده شده برابر با  2ای شدن تا ورقه( ، nm 33/1) بور

 شد.
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 ویسكوزیته -3-6

تجموع  ، به ژئومتری و خوا  سطح پرکننده بستگی دارد. بر اساس مطالعات انجام شده، ویسکوزیته در نانوسیاالت

ل محدود شدن ساختاری برای حرکات براونی چرخشی و انتقالی است. شود که به دلیذرات سبب افزایش ویسکوزیته می

      و گورافن در درصودهای پوایین    h-BNگروهی از محققان به بررسی روغون معودنی حواوی نانوسواختارهای دو بعودی      

(wt% 1/1> )[ مشاهده شد که ویسکوزیته نانوسیال به طور قابل توجهی با افزایش دما7پرداختند .] ،از ) یابود کاهش می

mm
2
/s 16  در دمای اتاق بهmm

2
/s 2/2  در دمایC° 111 ، )       این در حالی اسوت کوه افوزایش ویسوکوزیته بوا افوزودن

های این امر به عنوان یک مزیت برای سیستم (.< C°41% در دمای 2) های دو بعدی بسیار کوچک خواهد بودپرکننده

هدایت حرارتی و نیز خوا  جریان سیال را کاهش ، یش در ویسکوزیتهزیرا افزا، آیدبا مقادیر کم پرکننده به حساب می

نشوان دهنوده عودم    ، h-BNپرکننده  wt% 35/1در ( <%31) افزایش نسبی کوچک در ویسکوزیته، بر آن دهد. عالوهمی

 تجمع ذرات در سیال است.

 

 حرکت براونی -3-7

تصادفی ذرات هستند به عنوان سوازوکار کلیودی    که حرکات نامنظم و، محققان زیادی دریافتند که حرکات براونی

حرکات براونی تنها زمانی وجود دارد که ذرات بسیار کوچوک در سویال    آیند.انتقال حرارت در نانوسیاالت به حساب می

مکن چهار میکروسازوکار م، ایرود. در مطالعه اثر حرکات براونی از بین می، ای که با افزایش اندازه ذراتباشند؛ به گونه

نفوذ گرموا بوین نوانوذرات    ، های سیالبرخورد بین مولکولبرای افزایش هدایت حرارتی نانوسیاالت بیان شد که شامل 

که در بین آن های سیال هستندکنش گرمایی نانوذرات درحال حرکت با مولکولبرهمو  حرکات براونی، معلق در سیال

-h[. در مورد نانوسیاالت بور اسواس ذرات   27و  6حرکت براونی به عنوان عامل اصلی هدایت حرارتی انتخاب شد ]، ها

BN یابد. ذرات حرارت به واسطه دو سازوکار انتقال میh-BN ها از طریوق  های نفوذ گرما ایجاد کرده که الکترونکانال

وکار دوم انتقال حرارت است که حرکات ذرات در آن منجور بوه   ساز، دهند. حرکات براونی ذراتآن حرارت را انتقال می

 [.22شود ]انتقال حرارت می

 

 اثر دما -3-8

، یابود. گروهوی از پژوهشوگران   افوزایش موی  ، با افزایش دماها  آن هدایت حرارتی مؤثر نانوسیاالت و حرکات براونی

[. 7پراکنده شده در سویال روغون معودنی را بررسوی کردنود ]      h-BNنانوصفحات ( C° 51تا  C° 25از ) وابستگی دمایی

یابد؛ در حالی کوه هودایت حرارتوی    افزایش می، h-BNمشاهده شد که هدایت حرارتی نانوسیال با افزایش دما و غلظت 

ا بو  h-BNشود. عامل افزایش هدایت حرارتوی نانوسویال بور پایوه     با تغییر دما دستخوش تغییر نمی، سیال بدون پرکننده

% 81ای کهگونهبلکه حرکات براونی نیز در این افزایش مؤثر بوده است. به، نیست 8تنها ناشی از پدیده نفوذ، افزایش دما

 مشاهده شد. C° 51% در دمای تا 1/1افزایش هدایت حرارتی برای نانوسیال مذکور با غلظت 
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 گیری نتیجه

در نانوسویاالت بوه علوت     زیاد در کاردبرهای صنعتی هستند.نانو سیاالت نسل جدیدی از سیاالت با پتانسیل بسیار 

و پایوداری   کنود موی خوردگی، ناخالصی و مشکالت افت فشار کواهش پیودا    ، مقدار قابل توجهی ازکوچک بودن ذرات

جهوت افوزایش پایوداری سوسپانسویون نانوسویال در جهوت        .یابدمیگذاری بهبود چشمگیری  سیاالت در مقابل رسوب

هوای پلیموری بور    توان از عوامل فعال سطحی و اتصال فیزیکی یا شیمیایی زنجیوره ن هدایت حرارتی، میافزایش میزا

توان بوه میوزان پرکننوده نوانو،     استفاده کرد. از سایر عوامل مؤثر بر هدایت حرارتی نانو سیال میساختارهای نانو سطح 

های نانو در نانو سیال باعث تغییر هودایت  وجود پرکنندهویسکوزیته نانو سیال و دمای سیستم مورد استفاده، اشاره کرد. 

 شود، در حالی که بدون پرکننده هدایت حرارتی وابسته به دما نیست. حرارتی با تغییر دما می
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 vol% 2/5 [22.]( bو )vol% 525/5( aمربوط به نانوسیال نیترید بور/اتیلن گلیكول با درصدهای پرکننده برابر با ) HRTEM. تصاویر 1شكل 

 

 

 
های کوپلیمری ( زنجیرهc( باز لوئیس، )bای شدن نانوصفحات نیترید بور؛ اصالح سطح نانوصفحات نیترید بور با )( تصویر شماتیک ورقهa. )2شكل 

PluronicF68 [16 ،23 ،25.] 
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 [.26دار شده در آب ]هیدروکسیل h-BN( سوسپانسیون b) ؛دار نشده در آبعامل h-BN( تصویر a. )3شكل 

 

 

 [.5. مقادیر هدایت حرارتی برای برخی از جامدات و مایعات در دمای اتاق ]1جدول 

 انواع مواد (  W/mKهدایت حرارتی )

 آب 619/1-598/1

 متداولسیاالت 

 اتیلن گلیکول 251/1

 روغن موتور 145/1

 روغن معدنی 115/1

 کروسن 139/1

 تولوئن 133/1

 نانولوله کربنی تک دیواره 6111-2111

 کربن

 دیواره نانولوله کربنی چند 3111

 کربن )بی شکل(  59/1

 کربن )الماس(  2321-911

 کربن )گرافیت(  2111-119

 گرافن 3111

 تک بلور(  -C60فولرین ) 4/1

 آلومینیوم 237

 جامدات فلزی

 مس 398

 طال 315

 آهن 81

 نیکل 91

 نقره 424

 (  Al2O3آلومینا ) 41-31

 جامدات غیر فلزی

 (  AlNنیترید آلومینیوم ) 551-319

 ( BeOاکسید برلیوم ) 371

 ( CuOاکسید مس ) 5/76

 ( SiCکاربید سیلیکون ) 148

 ( SiO2اکسید سیلیکون ) 4/1

 ( TiO2تیتانیا ) 4/8

 ( ZnOاکسید روی ) 29

 ( h-BNوجهی ) نیترید بور هشت 311

 (  BNNTنانولوله نیترید بور ) 961-46

 ( BNNRنانوروبان نیترید بور ) 2111-1711
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