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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

اندازه گيري ضريب نفوذ بنزوئيک اسيد در نانوسيال
آب ـ گاما آلومينا در دماي ثابت
+

منوچهر منوچهريان فرد ،حسين بيکي*

قوچان ،دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان ،دنشکده مهندسي شيمي ،صندوق پستي  53776ـ 17339

چكيده :در اين مطالعه تجربي ،اندازه گيري ضريب نفوذ مولکولي بنزوئيک اسيد در نانوسيالها پايه آبي داراي
نانوذرههاي گاما آلومينا انجام شد .قطر نانوذرههاي مورد استفاده بين  91 nmتا  01 nmبود .دامنه نسبتهاي
حجمي نانوذرهها بهکار گرفته شده از  1/106%تا  1/8%بود .آزمايشها در دماي ثابت  01 o Cانجام شد.
نتيجهها نشان دادند که نانوذرههاي گاما آلومينا بر نفوذ جرم در نانوسيالها بياثرند و هيچ گونه تغيير چشمگيري
در ضريب نفوذ بنزوئيک اسيد در نانوسيالهاي آب -گاما آلومينا نسبت به ضريب نفوذ آن در آب ديده نشد.
واژههاي كليدي :نانوسيالها؛ بنزوئيک اسيد؛ ضريب نفوذ؛ نانوذرههاي گاما آلومينا.
KEY WORDS: Nanofluids; Benzoic acid; Diffusion coefficient; γ-Al2O3 nanoparticles.

مقدمه

به سوسپانسيون مايعات رقيق داراي نانومواد ،نانوسيال گفته ميشود.
بيشتر پژوهشهاي پيشين در زمينه نانوسيالها مربوط به انتقال
گرما در آنها بوده و نتيجههاي به دست آمده از آنها افزايش
ويژگيهاي گرمايي در نانوسيالها را نسبت به سيال پايه
نشان ميدهند [ .]1با توجه به نتيجههاي دلخواه اثر نانوذرهها بر فرايند
انتقال گرما [ 5ـ  ،]2و نيز همانندي مکانيسمهاي آن با انتقال جرم،
پژوهشها در زمينه انتقال جرم در نانوسيالها نيز صورت گرفته است.
مطالعهها بر روي اثر نانوذرهها بر فرايند انتقال جرم در دو بخش عمده
تعيين ضريب انتقال جرم و تعيين ضريب نفوذ جرم طبقه بندي ميشوند.
بخش اول مطالعهها مربوط به ضريب انتقال جرم
در نانوسيالها است .در زمينه ضريب انتقال جرم بيشتر مطالعهها،
افزايش در نرخ انتقال جرم در نانوسيالها و نيز وجود يک کسر حجمي
*عهده دار مکاتبات
)7( Lee et al.

علمي ـ پژوهشي

بهينه از نانوذرهها در سيال پايه که در آن بيشترين نرخ انتقال
جرم صورت ميگيرد را گزارش دادهاند [ 9ـ  .]6الي( )1و همکاران
به صورت آزمايشگاهي جذب اکسيژن در نانوسيالها پايه آبي را
بررسي کردند [ .]11آنها گزارش دادند که وجود نانوذرههاي
آهن اکسيد ،انتقال گاز اکسيژن به مايع را تا  6برابر افزايش
ميدهد .جونگ( )2و همکاران جذب کربن دي اکسيد در نانوسيالهاي
متانول -آلومينا را براي نسبتهاي حجمي زير  1/1%نانوذرههاي
مورد بررسي قرار دادند [ .]11بر اساس نتيجههاي آنها با افزايش
نسبت حجمي نانوذرهها مقدار جذب بيشتر شده و بيشترين مقدار افزايش
تا  1/180برابر ميباشد .به طور همانند ،لي( )0و همکاران نيز
با بررسي آزمايشگاهي جذب کربن دي اکسيد در متانول ،افزايش در نرخ
انتقال جرم در حضور نانوذرههاي آلومينا و سيليکا را اعالم کردند [.]12
+E-mail: hbeiki@qiet.ac.ir
)9( Olle et al.
)0( Jung et al.
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همچنين برخي از پژوهشها در مورد فرآيند جذب ،نشان داده اند
که وجود نانوذرههاي گوناگون جذب را در نانوسيالها افزايش
ميدهد [ .]21-12سارا و همکاران( )1در بررسي اثر نانوذرههاي
مس اکسيد بر انتقال جرم با استفاده از فناوري نفوذ جريان محدود
الکتروشيميايي( )2يافتند که افزودن نانوذرهها ،انتقال جرم را تا 51%
نسبت به سيال پايه افزايش ميدهد [ .]21با استفاده از فناوري
نفوذ جريان محدود الکتروشيميايي چند پژوهش ديگر نيز
انجام شده است که همگي افزايش انتقال جرم در حضور نانوذرهها را
گزارش داده اند [.]9-7
بر خالف افزايش هاي گزارش شده براي ضريب انتقال جرم
در نانوسيالها نسبت به آن در سيال پايه ،تعدادي از پژوهشگران
گزارش دادهاند که ضريب انتقال جرم در نانوسيالها کاهش مييابد و
اين کاهش با افزايش نسبت حجمي نانوذرهها بيشتر ميشود.
ون و همکاران( ]22[ )0و نيز فنگ و همکاران( ]20[ )4ديدند.
که ضريب انتقال جرم در جذب اکسيژن در آب در حضور نانوذرههاي
تيتانيوم اکسيد به ميزان  21%کاهش مييابد .پارک و همکاران(]24[ )5
نيز به صورت تجربي جذب کربن دي اکسيد در نانوسيالهاي
آب ـ سيليکا را براي آمينهاي گوناگون بررسي کردند .بر اساس
مشاهدههاي آنها ضريب انتقال جرم در حضور نانوذرههاي سيليکا
به صورت چشمگيري کاهش مييابد.
بخش دوم مطالعهها بر روي ضريب نفوذ مولکولي
در نانوسيالها متمرکز است .کريشنامورتي و همکاران( )6پيشگامان
پژوهش در زمينه نفوذ جرم در نانوسيالها هستند .آنها ضريب
نفوذ رنگ فلوئورسان در نانوسيالهاي آب ـ آلومينا را براي نسبتهاي
حجمي زير  1%اندازه گيري کردند .بر اساس نتيجههاي
بهدست آمده از آزمايش آنها ضريب نفوذ رنگ در نسبت حجمي
 1/5%تا  14برابر نسبت به آن در آب خالص افزايش مييابد [.]25
فانگ و همکاران( )7نيز نشان دادند که ضريب نفوذ رودامين
در نانوسيال آب ـ مس تا  26برابر بزرگتر از آن در سيال پايه است.
آنها ديدند که افزايش در ضريب نفوذ با افزايش در نسبت حجمي

نانوذرهها بيشتر ميشود [ .]26بر خالف افزايشهاي چشمگير
گزارش شده براي ضريب نفوذ در نانوسيالها ،تورانو و
تولماچيو( ]27[ )8و همچنين جراردي و همکاران(]28[ )9
ضريب خود نفوذي آب را در سوسپانسيون بر پايه آب نانوذرههاي
سيليکا و آلومينا را اندازه گيري کردند .بر اساس گزارش هاي
آنها ضريب خود نفوذي در حضور نانوذرهها به ترتيب تا
 1/7و  1/9برابر کاهش مييابد .در ادامه نتيجههاي متضاد
گزارش شده براي ضريب نفوذ در حضور نانوذرهها ،اوزتورک و
همکاران( )11نتيجههاي خود را مبني بر بياثر بودن نانوذرهها
بر ضريب نفوذ گزارش دادند .آنها ضريب نفوذ رنگ را در نانوسيال
آب ـ آلومينا براي نسبتهاي حجمي زير  1%اندازه گيري کرده
و هيچ گونه تغيير در ضريب نفوذ را مشاهده نکردند [.]29
در سال  2111ميالدي ويليوکس و کولومب( )11به صورت تجربي
ضريب نفوذ رودامين را در نانوسيال آب ـ آلومينا را براي
نسبتهاي حجمي زير  4%نانوذرهها مورد بررسي قرار دادند.
بر اساس نتيجههاي آنها ضريب نفوذ در ابتدا با افزايش نسبت
حجمي نانوذرهها بيش تر شده و سپس با افزايش کسر حجمي
نانوذرهها رفتار وارون ديده ميشود .در آزمايش آنها ضريب نفوذ
رودامين در کسر حجمي  2%تا  11برابر افزايش مييابد [.]01
در سال  2111ميالدي ،سوبا و همکاران( )12در بررسي اثر نانوذرههاي
گوناگون بر ضريب نفوذ ،هيچ گونه تغيير چشمگيري در دامنه
غلظتهاي استفاده شده نديدند .آنها در آزمايش هاي خود
دو نانوسيال پايه آبي آلومينا و سيليکا را با نسبت هاي حجمي
به ترتيب زير  1%و  1/7%بهکار گرفتند [ .]01به تازگي
اشرف منصوري و همکاران( )10اثر نانوذرههاي سيليکا بر ضريب
خود نفوذي آب و ضريب نفوذ ترشيو بوتانول در آب را براي
نسبتهاي حجمي زير  1%و دماهاي گوناگون مورد آزمايش قرار دادند.
آنها افزايش ناچيزي کمتر از  11%براي ضريب خود نفوذي و
نيز ضريب نف وذ در دامنه نسبت هاي حجمي بهکار گرفته
در کار خود گزارش دادند [.]02

)8( Turanov & Tolmachev

)9( Sara et al.

)1( Gerardi et al.

))0( Electrochemical limiting diffusion current technique (ELDCT

)91( Ozturk et al.

)7( Wen et al.

)99( Veilleux & Coulombe

)7( Feng et al.

)90( Subba et al.

)6( Park et al.

)97( Ashrafmansouri et al.

)5( Krishnamurthy et al.
)3( Fang et al.
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جدول 3ـ ويژگيهای مورد استفاده در محاسبهها.

ويژگي

مقدار

دانسيته نانوذرهها ()g/cm0

0/65

دانسيته سيال پايه در دماي آزمايش ()g/cm0

1/97

قطر نانوذرهها ()nm

11-21

با توجه به مطالب گفته شده ،در زمينه انتقال جرم در نانوسيالها
نتيجهها متناقض است .اين تناقض براي ضريب نفوذ ،با توجه
به پژوهشهاي کمتر صورت گرفته در اين زمينه ،بيشتر است.
بنابراين براي درک بهتر اثر نانوذرهها بر ضريب نفوذ به پژوهشهاي
بيشتري نياز است .در اين پژوهش با استفاده از يک روش پايهاي
و نتيجه شده از رابطههاي رياضي حاکم بر انتقال جرم،
به صورت آزمايشگاهي اثر نانوذرههاي گاما آلومينا بر نفوذ
بنزوئيک اسيد در آب بررسي شده است .روش مورد استفاده در آزمايشها
به مراتب کم هزينه تر و ساده تر از کارهاي همانند در اين زمينه
ميباشد ] 02ـ  .[25از آنجا که هندسه سامانه مورد استفاده
در آزمايشها نفوذ جرم از سطح کره است ،اين موضوع تحليل
رياضي مساله را آسان تر ميکند .در واقع به دليل خاص بودن
شکل هندسي نمونه مورد آزمايش تحليل رياضي براي نتيجههاي
آزمايش آسانتر است.
بخش نظري

هنگامي که يک کره جامد در يک سيال ساکن و به دور از
هر نوع جابه جايي در سطح و درون سيال ،قرار مي گيرد،
انتقال جرم از سطح کره در اثر نفوذ مولکولي در نظر گرفته ميشود.
در اين حالت نرخ نفوذ از کره جامد با استفاده از قانون اول فيک
محاسبه ميشود.
()1

dCA
dr

n A  DAB 4r 2

که در آن  DABضريب نفوذ مولکولي r ،شعاع انتقال جرم و
 nAنرخ انتقال جرم بر حسب مول بر ثانيه ميباشد.
نرخ انتقال جرم به کمک معادله ( )2محاسبه مي شود.
()2

m  mt
Mw t

nA 

∆t

که در آن  MWوزن مولکولي جسم جامد (بنزوئيک اسيد)،
زمان الزم براي نفوذ m0 ،و  mtجرم کره جامد به ترتيب در لحظه
شروع و پايان آزمايش نفوذ مي باشد.
با انتگرال گيري از معادله ( )1و با در نظر گرفتن شرط غلظت
تعادلي در سطح کره بنزوئيک اسيد نرخ انتقال جرم به صورت زير
ساده مي شود.
()0

m  mt 4DAB r R

 Cs  Cb 
Mw t
rR

که در آن  CSغلظت اشباع (ميزان حالليت) بنزوئيک اسيد
در سيال Cb ،غلظت بنزوئيک اسيد در توده سيال و  Rشعاع کره
بنزوئيک اسيد ميباشد.
از آنجا که بيشترين مقدار شعاع معادل با شعاع ظرف آزمايش است،
غلظت بنزوئيک اسيد در اين شعاع معادل با غلظت توده براي
انجام محاسبهها در نظر گرفته مي شود .بنابراين در معادله ()0
به جاي  rشعاع ظرف آزمايش و به جاي  Cbغلظت توده سيال
قرار داده مي شود.
سرانجام ميتوان ضريب نفوذ بنزوئيک اسيد در سيال را
با استفاده از معادله ( )4محاسبه کرد.
() 4

 mt   r  R 

m

4r R Mw t  Cs  Cb 

DAB 

بخش تجربي
تهيه نانوسيال

در اين پژوهش نانوسيالها به روش دو مرحله اي تهيه شدهاند
اند .در اين روش نانوذرههاي  -Al2O0با خلوص 99/99%
( )Tecnan, Spainبه صورت تدريجي به آب بدون يون افزوده شدند.
سپس براي ايجاد سوسپانسيوني همگن و پايدار ،ابتدا نانوذرهها
))9( Transmission electron microscopy (TEM
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مقدار ضريب نفوذ به دست آمد .تمامي آزمايشها در دماي ثابت
 21 oCانجام شد .از آنجا که در هر آزمايش از سيال و نانوسيال
تازه استفاده شد ،غلظت بنزوئيک اسيد در توده آنها معادل با صفر
در نظر گرفته شد .مقدارهاي غلظت حد اشباع بنزوئيک اسيد
در آب ،در مراجع موجود است ] 09ـ .[00
در محاسبه غلظت تعادلي بنزوئيک اسيد در دماي آزمايش
معادل  24 mol/m0در نظر گرفته شد.
نتيجهها و بحث
شکل 3ـ تصوير ميکروسکوپ عبور الکتروني نانوذرههای گاما آلومينا.

با استفاده از يک همزن مکانيکي و بعد از آن به کمک دستگاه
توليد کننده امواج فراصوت (پارس نهند ،ايران) ،درون سيال پايه
پراکنده شدند .حجم نانوسيال توليدي در هر مرحله  511ميليليتر بود.
در شکل  1تصوير ميکروسکوپ عبور الکتروني( )1نانوذرههاي آلومينا
نشان داده شده است .ويژگيهاي فيزيکي مورد استفاده در
محاسبهها در جدول  1ارايه شده است.
دستگاه آزمايشگاهي جهت اندازه گيري ضريب نفوذ بنزوئيک اسيد
در سيال در شکل  2نشان داده شده است .با توجه به شکل 2
دستگاه شامل -1 :حمام آب گرم جهت ايجاد شرايط دما ثابت،
 -2سيال کاري مورد آزمايش که کره بنزوئيک اسيد در مرکز آن
قرار ميگيرد -0 ،کره بنزوئيک اسيد -4 ،گيره براي جلوگيري
از ايجاد لرزش در ظرف آزمايش درون حمام آب -5 ،ظرف آزمايش
که سيال کاري در آن قرار ميگيرد -6 ،سيم رابط -7 ،سيم
مفتول براي قرار دادن کره اسد بنزوئيک درون سيال ،ميباشد.
روش انجام آزمايش

در ابتدا کره اي از جنس بنزوئيک اسيد با شعاع  4 mmساخته شد
و سپس درون ظرف آزمايش با شعاع  45 mmقرار گرفت .پس از
گذشت زمان  71 minگلوله بنزوئيک اسيد از ظرف آزمايش خارج شد.
پس از آن سيال کاري با استفاده از همزن مکانيکي به طور کامل
همگن شده و با استفاده از آزمون  UVغلظت اسيد حل شده
درون سيال کاري تعيين شد .از روي غلظت اسيد مقدار جرم
انتقال يافته کره اسيدي به دست آمد .با توجه به معادله ( )4با
داشتن مقدار تغييرهاي جرم جامد کروي و نيز مقدار (،)CS - Cbulk

براي تعيين صحت کار دستگاه آزمايشگاهي ،نتيجههاي
به دست آمده از آزمايش براي تعيين ضريب نفوذ بنزوئيک اسيد
در آب با معادله تجربي موجود در مرجع [ ]41و مقدار گزارش شده
در مرجع [ ]00مقايسه شد.
)
1
(
معادله تجربي لوزار و همکاران به صورت زير ميباشد [:]41
()5

 2295 
DAB  2/ 2 106  exp 

 T 

که در آن ضريب نفوذ برحسب  m2/sو دما بر حسب ( Kدرجه
کلوين) ميباشد.
در جدول  2مقدار ضريب نفوذ اندازه گيري شده براي بنزوئيک اسيد
در اين پژوهش با مقدارهاي گزارش شده در مرجع [ ]00و محاسبه شده
با معادله ( )5درون آب با يکديگر مقايسه شده اند.
ميزان انحراف نتيجههاي آزمايش گزارش شده در جدول 2
ميتواند به دليل کوتاه بودن مدت زمان انتقال جرم و يا کوچک بودن
اندازه ظرف باشد.
جهت کاهش خطاي تصادفي ،هر آزمايش سه مرتبه تکرار شد.
آزمايش تعيين ضريب نفوذ در نانوسيالها با نسبتهاي حجمي
گوناگون از نانوذرهها به صورت مشابه تکرار شد.
نتيجههاي اندازهگيري ضريب نفوذ بنزوئيک اسيد در نانوسيالها
براي نسبت هاي حجمي نانوذرهها بهکار گرفته شده در شکل 0
نشان داده شده است .با توجه به شکل  0براي ضريب نفوذ
بنزوئيک اسيد در نانوسيالهاي آب ـ گاما آلومينا در دماي ،21oC
بيشترين مقدار افزايش تا  0%نسبت به ضريب نفوذ در آب خالص
ميرسد .اين مقدار افزايش براي ضريب نفوذ در نسبت حجمي
 1/1%از نانوذرهها قابل ديدن است .در ادامه با افزايش غلظت
نانوذرهها دامنه تغييرهاي ضريب نفوذ کمتر ميشود.
)9( Lozar et al.
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جدول 3ـ بررسي صحت نتيجههای آزمايش.
)DAB×11-9 (m2/s

دما ()°C
21

ميزان انحراف نتايج آزمايش ()%

در اين پژوهش

مرجع []00

رابطه ()5

از مرجع []00

از رابطه ()5

1/152

1/91

1/870

15/6%

21/5%

شکل 3ـ دستگاه آزمايش برای اندازه گيری ضريب نفوذ.

از دليلهاي افزايش انتقال گرما و جرم در نانوسيلها ميتوان
به حرکت براوني نانوذرهها و ميکرو جابهجاييهاي بهدست آمده
از حرکت چرخشي نانوذرهها اشاره کرد ].[7 ،8 ،25 ،01 ،41
اگر چه برخي از پژوهشگران معتقدند که حرکت براوني نانوذرهها و
ميکرو جابهجايي به دست آمده از چرخش آنها نميتواند مکانيسم
کنترل کننده انتقال گرما و جرم در نانوسيالها باشد [.]29 ,42
همچنين تجمع نانوذرهها در غلظت هاي باال در نانوسيالها
ميتواند موجب کاهش شدت انتقال جرم شود [ .]8 ,7افزايش
در پيچيدگي مسير نفوذ مولکول هاي ماده حل شونده به دليل
ايستادن نانوذرهها در سر راهشان ميتواند موجب کاهش در نفوذ
جرم شود[ .]28مولکول هاي حالل اليهاي روي سطح نانوذرهها
تشکيل ميدهند و با آنها که سرعت نفوذ کمتري نسبت به
علمي ـ پژوهشي

مولکولهاي آزاد حالل دارند حرکت ميکنند .اين مکانيسم موجب
کاهش شدت انتقال جرم ميشود [.]28
ضريب نفوذ افزايش يافته بنزوئيک اسيد که به صورت نسبت
ضريب نفوذ آن در نانوسيالها به ضريب نفوذش در سيال پايه
تعريف ميشود ،در شکل  4نشان داده شده است .ميتوان غالب بودن
اثر حرکت برواني نانوذرهها و ميکرو جابهجاييهاي
به دست آمده از حرکت آنها را بر افزايش پيچيدگي مسير نفوذ
بنزوئيک اسيد در غلظت حجمي  1/1%از نانوذرههاي گاما آلومينا
در شکل  4ديد .همچنين با توجه به ساکن بودن نانوسيالها
در محيط آزمايش به نظر ميرسد که افزايش پيچيدگي در مسير
نفوذ در غلظت هاي باالي نانوذرهها ،مکانيسم کنترل کننده اي
براي نفوذ جرم باشد.
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3/3

3/23

3

2/8

2/ 3

2/3

)D(m3/s

3/33

3/3

3

3

2/93

2/93

2/9

2/9

2/83

2/83
2

3

2/8

) (Vol%

2/3

2/3

2/3

2

D/D0

3/3

3/33

3/23

2/3
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2/8

) (Vol%

شکل 4ـ ضريب نفوذ بنزوئيک اسيد در نانوسيالها در دمای  32درجه
سلسيوس.

شکل 3ـ نسبت ضريب نفوذ بنزوئيک اسيد در نانوسيال به آن
در سيال پايه.

خطاي معيار در شکلهاي  0و  ،4انحراف استاندار از سه بار
تکرار آزمايشها ميباشد.

فهرست نمادها

نتيجه گيري

ضريب نفوذ بنزوئيک اسيد در نانوسيال آب ـ گاما آلومينا
با استفاده از يک روش پايه و نتيجهگيري شده از رابطههاي رياضي
حاکم بر انتقال جرم در دماي  21 oCبراي دامنه نسبتهاي حجمي
بهکار گرفته شده از  1/125%تا  1/8%از نانوذرهها اندازهگيري شد.
با توجه به نتيجههاي به دست آمده از آزمايش هيچ گونه تغيير
چشمگيري براي ضريب نفوذ بنزوئيک اسيد در نانوسيالها
نسبت به آن در سيال پايه ديده نشد .همچنين بيشترين ميزان
تغيير جزئي براي ضريب نفوذ مولکولي در نسبت حجمي 1/1%
از نانوذرهها صورت گرفت که ميتوان آن را در محدوده خطايي
به حساب آورد .در تحليل نتيجههاي ديده شده ،ميتوان با توجه به
ساکن بودن نانوسيالها در محيط آزمايش ،خنثي شدن حرکت براوني
نانوذرهها و ميکرو جابهجاييهاي به دست آمده از آنها را با افزايش
در پيچيدگي مسير نفوذ مولکولهاي بنزوئيک اسيد به دليل حضور
نانوذرهها بيان کرد.

mol/m0

غلظت بنزوئيک اسيد،
ضريب نفوذm2/s ،
جرمg ،
جرم مولکوليg/mol ،
نرخ انتقال جرمmol/s ،
مختصات شعاعي و شعاع ظرف آزمايشm ،
شعاع کره بنزوئيک اسيدm ،
زمانs ،
دماK ،

C
DAB
m
Mw
nA
r
R
t
T

زير نويسها

بنزوئيک اسيد
توده سيال
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b
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