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 زایی و زمان القای نانوذرات کلسترول و پایداری نانوذراتبررسی هسته

 

 سجاد مظفری

 کارشناس ارشد مهندسی بیو تکنولوژی 1

 

 چکیده

لال با استفاده از ضدحاین پژوهش در نظر دارد که طی آزمایشاتی به تولید نانوذرات کلسترول 

زایی و تعیین پایداری نانوذرات کلسترول در حضور مواد فعال پرداخته و به بررسی هسته

سطحی بپردازد. بدین صورت که با استفاده از کریستالیزاسیون القایی، زمان القا جهت هسته 

انول در های مختلف محلول کلسترول و متگراد و فوق اشباعدرجه سانتی 52زایی در دمای 

گیری ( اندازهCTABاثر افزودن یک نمونه سورفکتانت به نام سیتیل تری متیل آمونیم برمید )

نموده و حجم مصرفی آب مقطر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از میکروسکوپ 

برداری شد، که اندازه نانوذرات حاصله نشانگر تولید ( از نمونه عکسTEMالکترونی عبوری )

نوذره بود. نتایج حاکی از آن بود که در حضور آب مقطر زمان القا زیر یک ثانیه، به طوری که نا

با  CTABبا برخورد آب مقطر به سطح محلول بلافاصله کدری مشاهده شد. در حضور افزودنی 

 CTABافزایش میزان فوق اشباع زمان القا کاهش می یابد. در فوق اشباع ثابت با افزایش غلظت 

القا افزایش یافته است. همچنین پایداری نانوذرات ساخته شده به همراه پایدار کننده زمان 

CTAB م یداری بیشتری دارد و مکانیسهای برابر در مقایسه با پایه )بدون افزودنی( پادر غلظت

های مختلف  PHزایی ثانویه است. نهایتا پیشنهاد گردید در تحقیقیات آتی اثر دماها و هسته

 زایی نیز مورد بررسی قرار گیرد.مان القا و هستهبرای ز
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 ی نانوذره از راستا این در. گیرد قرار مطالعه مورد CFD محاسباتی سیالات دینامیک تکنیک

TiO5 در حرارت انتقال بهبود جهت آب ی پایه سیال با 2/0 و 3/0 ،1/0 حجمی کسر با 

 داده براساس درنهایت و شده بررسی  K-ε اغتشاش مدل با منتظم ضلعی شش میکروکانال

 .است شده ارائه ناسلت عدد برای حالت هر در تجربی فرمولی سازی شبیه از حاصل های

 CFD سازی شبیه نانوسیال، میکروکانال، حرارت، انتقال بهبود: کلمات کلیدی

 

 مقدمه

مهندسین این علم مواد در مقیاس نانو برای مدت طولانی مورد توجه شیمیدانان علوم مواد و 

قرار گرفته است. در چند سال گذشته، تمرکز محققین به تحقیقات بر روی نانوذرات قابل توجه 

های تحقیقاتی، بوده و کاربرد نانوذرات در علوم مختلف افزایش یافته و چنانکه پایگاه

 داشتهگیری گذاری در این زمینه افزایش چشمها به سرمایهها و نیز بودجه دولتپژهشکده

ها، شیشه، سرامیک و پلیمرها توانایی رسیدن است. کلیه مواد رایج همچون فلزات، نیمه هادی

نانومتر هستند و نسبت به  100-1باشند. نانوذرات، ذراتی به ابعاد به ابعاد نانو را دارا می

انو مقیاس نمیکروذرات یا ذرات با اندازه بزرگتر، خواص متفاوتی دارند. با کاهش اندازه ذرات به 

پذیری زیستی، و در نتیجه افزایش نسبت سطح به حجم، خواص مختلف مانند دسترس

های حاوی نانوذرات افزایش پذیری در آب، پایداری کلوئیدی و شفافیت محلولانحلال

 .]4[یابدمی

ند. کشود، خواص فیزیکی آن تغییر میدر واقع هنگامی که یک ماده در مقیاس نانو تهیه می

العاده ارزشمند است. نانو مواد طیف خواص، را بسته به اندازه نانو ساختارهای مختلف فوقاین 

گیرند که عبارتند از مواد آلی و معدنی، ذرات بلوری یا بی شکل، ای از مواد را در بر میگسترده

پودر یا ذرات پخش شده در یک ماتریکس، به صورت ذرات منفرد و جدا از هم یا به صورت 

های متعددی برای روش] 7[های امولسیونی و ...ای، کلوئیدی، سوسپانسیون و محلول کلوخه

سازی به دلیل برخی از عوامل مانند های آمادهسازی نانوذرات وجود دارد. بسیاری از روشآماده

های بالای مواد خام و پیچیده بودن روش، اندازه ذرات و خلوص پایین مانع از استفاده و هزینه

 باشند. اخیرًا نوع خاصی از تولید به نام تولید پایین به نانوذرات شده و با صرفه نمی توسعه
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گیرد. در این روش به جای اینکه ماده مورد نظر را با کوچک بالا مورد استفاده فراوان قرار می

ین سازند. ااش میهای تشکیل دهندهای بدست آورند، آن را از ذرات و مولکولکردن ماده توده

روش با روش معمولی بسیار متفاوت است زیرا در تولید معمولی حجم بسیار زیادی از مواد 

شود ولی در تولید پایین به بالا علاوه بر اینکه چنین مشکلی زاید حاصل از تراش دور ریخته می

الا دهنده بتر بین ذرات تشکیلوجود ندارد استحکام ماده تولیدی نیز به علت پیوند قوی

 .]15[ودرمی

 

ی و زایدر این پژوهش در نظر دارد طی آزمایشات به تولید نانوذرات و تعیین و بررسی هسته

زمان القای نانوذرات کلسترول و پایداری نانوذرات حاصل در اثر مواد افزودنی آلی و معدنی 

 ،بپردازد. در همین خصوص، ابتدا به بیان سوالات و فرضیات و اهداف تحقیق خواهیم پرداخت

سپس مروری خواهیم داشت بر مفاهیم نظری و تئوری. در فصل دوم مروری بر مطالعات 

شناسی اختصاص دارد. نتایج در فصل چهارم آمده پیشین خواهیم پرداخت. فصل سوم به روش

 رارتح انتقال تجهیزات راندمانگیری از مطالعه حاضر خواهیم پرداختو در فصل پنجم به نتیجه

 ب،آ همچون انرژی حامل سیالات. دارد بستگی آنها در شده ایجاد حرارتی فلاکس تغییرات به

 صنعتی های فرآیند از بسیاری در حیاتی نقش گلایکول اتیلن و ها روغن -معدنی مایعات

 اربردهاک دیگر و سرمایشی و گرمایشی های فرآیند شیمیایی، های فرآیند نیرو، تولید همچون

 در ذارگ تاثیر مانع اولین سیالات این حرارت انتقال پایین خواص. است میکرومتری مقیاس در

 صخوا این بهبود روی تمرکز دلیل همین به رود می شمار به حرارتی های مبدل راندمان بهبود

 اساسی از یکی عنوان به حرارتی مبدل اینکه به توجه با حین این در. رسید می نظر به ضروری

  را حرارتی انرژی از جریانی که هستند وسایلی ترین

 

 

 نددار عهده به را حرارت تبادل وظیفه و  کنند برقرار مختلف های دما در سیال چند یا دو بین

 صنایع کی،الکترونی تجهیزات غذایی، و شیمیایی صنایع فرآیندی، صنایع برق، تولید صنایع در

https://science-journals.ir/


                                                                                                                           

 

 نشریه تحقیقات کاربردی در شیمی

 1911 زمستان(، 4)مسلسل:  4، شماره 1سال 

journals.ir-https://science 

 

 رل 

 

 

 

4 

 با میان این در[. 3]شوند می استفاده فضایی های کاربرد و سرمایش مطبوع، تهویه تولیدی،

 بالا یاربس حرارتی خواص با نانوذرات از استفاده به مربوط که نانوتکنولوژی علم از گیری بهره

 واصخ با سوسپانسیونی نیز آن محصول که تر، پایین حرارتی خواص دارای پایه سیالات در

 ایینپ راندمان مشکل بر غلبه جهت مناسب راهی به توان می است اولیه سیال از بالاتر حرارتی

 دست انرژی حامل خالص پایه سیالات پایین حرارتی خواص از ناشی حرارت انتقال تجهیزات

 بهره اب که است گرفته صورت نیز زمینه این در بسیاری تجربی و تئوری تحقیقات[. 4]یافت

 رارتح انتقال در رایج سیالات از بیشتر برابر ده حدودا جامد ذرات بالای بسیار هدایت از برداری

 سیالات نانو در نیز فشار افت اینکه علاوه به باشد می پایه سیال از بهتر بسیار ها سیال نانو

 انوذراتن سیالات، نانو در حرارت انتقال بهبود دلایل ترین مهم. است ناچیز بسیار یا ندارد وجود

 باعث نانوذرات زیاد بسیار های حرکت دهندف می افزایش را سیال حرارتی هدایت معلق

 [.6, 2]شود می حرارتی تبادل افزایش نتیجه در و سیال آشفتگی افزایش

 

 بیان مسئله

هدف از طراحی روش کریستالیزاسیون تولید اشکال، توزیع اندازه، خلوص و محصول مورد نظر 

آید. زایی مناسب است بدست میاست که با ایجاد فوق اشباعیت مورد نظر که در آن نرخ هسته

د زایی، سرعت تولیهای ایجاد شده و اثر مواد فعال سطحی بر هستهکنترل تعداد و سایز هسته

باشد. ولی هنوز هیچ مدل ها موضوع مورد تمرکز در دنیای نانوتکنولوژی میی هستهو پایدار

بر پایداری  CTABبینی آن ارائه شده نشده. این تحقیق برای روشن کردن اثر جامعی برای پیش

 شود. الذکر محسوب مینانوذرات کلسترول گامی موثر در روشن کردن تعامل فوق

 ایشافز این. است بوده صنعت در بحث مورد و مهم مسئل از یکی همیشه حرارت انتقال افزایش

  رپ اخیرا کوچک، ابعاد در مخصوصا وگرمایشی، سرمایشی های کاربرد اکثر در  حرارت انتقال
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 اهمیت و ضرورت تخقیق

تبدیل فاز کلسترول از حالت محلول به جامد نه تنها از دید صنعتی بلکه از نظر علوم پزشکی 

هاست شناخته شده و نیز دارای اهمیت است. این ماده به عنوان عامل انسداد عروق، مدت

زایی کلسترول، اولین مرحله در بروز این پدیده خطرناک در بدن محسوب تبدیل فاز و هسته

وی دیگر اگر بتوان ذرات کلسترول را بصورت نانومتری در خون معلق نگه داشت، شود. از سمی

شود. در این تحقیق به عنوان گام گذاری آن در عروق اجتناب میتا حد زیادی از خطر رسوب

زایی و تغییر فاز و پایداری نانوذرات ها بر روی هستهاول اثر حلال، ضدحلال، و پایدار سازنده

 شود. میکلسترول بررسی 
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  نتایج

 لانتقا ضریب بالک، دمای دیواره، میانگین دمای از اند عبارت سازی شبیه از حاصل نتایج

 اکمح روابط طبق و نانوسیال رسانش حرارت انتقال ضریب ی محاسبه با که جایی جابه حرارت

 ذکر نتایج این 2-3 جداول در. کرد محاسبه را ناسلت بعد بی عدد میتوان حرارت انتقال بر

 که دهش مقایسه آزمایشگاهی نتایج ناسلت با سازی شبیه از حاصل ناسلت همچنین. است شده

 .دهد می نتیجه را سازی شبیه صحت درصد 2 از کمتر خطای میزان

 𝐓𝐢𝐎𝟐مقدار یک درصد وزنی-1-9
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 خطاوزنی و بررسی  %1: نتایج حاصل از شبیه سازی نانوسیال  3جدول 

Re Tw Tb H simulationNu  expNu  % error  

3000 300/3721 300/0056 17044/05 31/30445 31/14430 0/007265  

4000 300/543 300/0614 51632/66 34/75344 34/51035 0/013007  

2000 300/5451 300/0442 52460/24 47/66401 46/0736 0/016065  

6000 300/5060 300/0413 30511/40 22/46001 24/53451 0/055764  

7000 300/1011 300/0324 34317/04 63/00670 61/32554 0/056467  

0000 300/1614 300/031 30343/26 70/34442 60/56415 0/031502  

4000 300/1420 300/0572 45562/43 77/60007 72/0147 0/034462  

10000 300/1331 300/0540 46160/02 04/76232 01/61160 0/030645  

11000 300/1552 300/0552 20000 41/00000 00/07701 0/04557  

15000 300/1136 300/0507 23051/31 40/01600 44/45752 0/046407  

13000 300/1061 300/0141 27471/56 102/2103 100/6716 0/040143  

14000 300/0446 300/0177 61020/06 115/004 106/0502 0/044351  

12000 300/0430 300/0162 64603/02 110/7245 115/0055 0/025064  
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 وزنی %1در نانوسیال   Reynolds-Nusselt: نمودار 5شکل 
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 وزنی %3در نانوسیال   Reynolds-Nusselt: نمودار 3شکل 

 𝐓𝐢𝐎𝟐مقدار پنج درصد وزنی-9-9
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 وزنی و بررسی خطا %2: نتایج حاصل از شبیه سازی نانوسیال 2جدول 

Re Tw Tb h simulationNu  expNu  % error 

3000 300/5453 300/0051 53706/07 34/64403 34/4405 0/132465 

4000 300/5504 300/0656 30126/05 20/33112 43/44551 0/144045 

2000 300/1002 300/0201 36157/17 60/54226 25/24000 0/14625 

6000 300/1615 300/0417 41041 64/03104 60/04032 0/147637 

7000 300/1415 300/0320 47430/33 74/17367 60/03425 0/120503 

0000 300/1520 300/0313 25410/02 00/30207 76/2444 0/125042 

4000 300/1136 300/0570 20572/06 47/52446 04/16315 0/122613 

10000 300/1030 300/052 63421/70 102/0440 41/26462 0/126220 

11000 300/0422 300/0550 60772/74 114/7022 40/01432 0/161264 

15000 300/0006 300/0504 73022/54 153/563 102/4431 0/163403 

13000 300/0057 300/0143 70064/32 131/6531 115/444 0/162335 

14000 300/0772 300/0174 03045/65 140/0125 114/0474 0/160574 

12000 300/073 300/0167 00004/42 140/5551 156/6407 0/17034 
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 وزنی %2در نانوسیال   Reynolds-Nusselt: نمودار 4شکل 

 

 نتیجه گیری 

 دلیل هب متاسفانه بالا نسبتا فشار با صنایع در ای لوله حرارتی های مبدل اهمیت به توجه با

  رغم علی را ها مبدل این از استفاده ای لوله های مبدل در حرارت انتقال نرخ بودن پایین
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 اهشک یا و افزایش و تعویض قابلیت و تر راحت نگهداری و تعمیر چنین هم و ساده ساختمان

 حرارت انتقال افزایش جت راهکاری تا پروژه این در لذا است نموده مواج محدودیت با ظرفیت

 تایجن منظور همین به گردد بررسی حرارتی مبدل نوع این برای مذکور نانوسیال از استفاده با

 که است داده نشان نتایج. است گرفته قرار بررسی مورد ناسلت عدد آوردن دست به حسب بر

  آب با مقایسه در حرارت انتقال بهبود سبب نوعی هر از و میزان به سیال نانو کردن اضافه

 

 بهالت به حرارت انتقال این نیز پایه سیال در ذره نانو میزان افزایش با اما است شده خالص

  گذاری تاثیر آن هدایتی حرارت انتقال ضریب و ذره متوسط قطر کل در.  یابد می افزایش

 

 یهدایت ضریب و بیشتر ذره نانو متوسط قطر هرچه یعنی دارد حرارت انتقال در گیری چشم

 .  شد خواهد بیشتر نیز حرارت انتقال نتیجه در باشد بیشتر آن
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