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هر دســتگاه مكانيكي از قبيل انواع موتورها و كمپرسورها در حين كاركرد و در اثر اصطكاك اجزاء آن ها 
حــرارت زيادي ايجاد مي كنــد كه اين حرارت باعث وارد آمدن صدمات و تنش هاي نامطلوبي به سيســتم 
مي شــود. اين حرارت بايستي توســط يك ماده، از سيستم خارج شده و حذف گردد. همچنين در اثر تبادل 
حرارت كه در اجزاء يك چرخه نيروگاه كه منجر به افزايش حرارت و يا تغيير فاز ســيال عامل مي شــود، 
الزم اســت كه توسط تجهيزاتي سيال عامل را خنك نمود و يا آن را به فاز اوليه اش بازگرداند. برای مثال به 
منظــور متراكم كردن بخار خروجي از توربين و تغيير فاز مجدد آن به مايع براي ورود به ديگ بخار از آب 
به عنوان يك خنك كننده مورد استفاده قرار مي گيرد و يا به منظور خنك كردن سيم پيچ ها در ژنراتور توليد 
برق از گاز هيدروژن، آب و يا هوای طبيعی استفاده مي شود. همچنين مي توان به عنوان يك نمونه ديگر به 
خنك كردن روغن هايي كه حرارت را از ياتاقان هاي موتور يا توربين و ســاير قطعات ديگر مي گيرند اشاره 
نمود كه اين روغن ها را مي توان توســط آب خنك كرد و دوباره در مسير گردش به منظور جذب حرارت 

قرار داد ]۲ ,۱[. 
سيال های عامل در يك چرخه بسته يا باز عمل كرده و برای انتقال حرارت خود به سيال خنك كننده از يك 
مبدل حرارتی۱ استفاده می كنند. همچنين برای گردش سيال عامل در چرخه، پمپ هايی به طور مداوم سيال 
را بــه گردش در آورده و ضمن مصرف بيش از حد مواد خنك كننــده، انرژی زيادی نيز برای اين گردش 
تلف می شود. سيستم خنك كاری مناسب منجر به بهبود عملكرد سيستم و كاهش تلفات انرژی آن می شود. 

عمده ترين سيستم های خنك كننده مورد استفاده در نيروگاه ها را می توان به صورت زير نام  برد]3[:
 برج های خنك كننده۲

 سيستم خنك كننده راكتورهای نيروگاه های هسته ای
 ژنراتورهای الكتريكی

فناوری نانو در سيســتم های خنك كاری نام برده شــده می تواند موثر  باشد. به اين منظور روش های مختلفی 
برای طراحی مناسب و بهينه سيستم های خنك كننده در انواع نيروگاه ها پيشنهاد می گردد. در اين بين يكی از 
كاربردهای فناوری نانو برای رفع چالش های مربوط به خنك سازی استفاده از نانو سياالت3 است. كه در ادامه 
بعد از معرفی فناوری نانو ســياالت به كاربردهای اين فناوری در خنك كاری قسمت های مختلف نيروگاه ها 

پرداخته می شود.

نانوسیاالت
در مسائل مديريت گرمايی قسمت های مختلف نيروگاه ها، افزايش نرخ انتقال حرارت و كوچ كردن تجهيزات 
انتقال حرارت برای بهبود كارايی، افزايش طول عمر، مســائل ايمنی و غيره، يكی از دغدغه های اصلی به شمار 
می رود. مراجع زيادی در مورد روش های افزايش نرخ انتقال حرارت در قسمت های مختلف نيروگاهی گزارش 
داده اند]4[. بيشتر اين روش ها بر مبنای تغييرات در ساختار تجهيزات، نظير افزايش سطوح حرارتی، لرزش سطوح 
حرارتی، تزريق يا مكش سيال و اعمال جريان الكتريكی يا مغناطيسی متمركز است]۶ ,۵[. موضوعی كه كمتر به 
آن توجه شده است، تاثير ضريب انتقال حرارت با بازدهی باالست. محيط های انتقال حرارت معموال از سياالتی 
نظير آب، اتيلن گليكول يا روغن تشكيل شده اند. اين سياالت ضريب انتقال حرارت پايينی در مقايسه با فلزات و 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



4

حتی اكسيدهای فلزی دارند. به عنوان مثال ضريب هدايت حرارتی مس 700 برابر ضريب هدايت حرارتی آب 
و 3000 برابــر ضريب هدايتی روغن و ضريب هدايت حرارتی 
Al2O3 نيز ۶0 برابر ضريب هدايت حرارتی آب است. بنابراين 

انتظار می رود ســياالتی كه شامل ذرات بسيار ريز اين تركيبات 
باشند در مقايسه با ســياالت خالص خواص حرارتی بهتری از 
خود نشــان دهند. به خاطر مشكالت فنی مطالعات انجام گرفته 
در اين زمينه بيشــتر بر روی سوسپانسيون هايی متمركز بوده كه 
شــامل ذرات جامد معلق در حد ميلی متر يا حداكثر ميكرومتر 
هســتند. ذرات در اين مقياس مشــكالت جــدی در تجهيزات 
انتقــال حرارت ايجــاد می كنند. بــه  طوری كه ايــن ذرات به 
سرعت ته نشين می شوند و در صورتی كه كانال از قطر كمتری 

برخوردار باشــد مشــكل جدی تر خواهد بود. بطورمثال در هنگام عبور از ميكروكانال ها كلوخه شده و باعث 
گرفتگی مســير می گردند كه در نتيجه افت فشــار زيادی ايجاد می كنند و برخورد اين ذرات با سطوح منجر به 
سائيدگی می شود. بنابراين با وجود ضريب هدايت حرارتی باال، اين سوسپانسيون ها به علت مالحظات فرآيندی 

به عنوان محيط انتقال حرارت مناسب به نظر نمی رسند ]۸ ,7[.
فرآيند توليد ذرات در حد نانومتر را بايد به عنوان انقالبی در افزايش انتقال حرارت دانست. چوی )۱99۵( اولين 
كســی بود كه در آزمايشــگاه ملی آرگون پودرهای نانو در سياالت به عنوان نانو سيال ناميد و خصوصيت های 
برجســته اين سيال را مطرح كرد. اندازه ی بسيار كوچك ذرات اســتفاده شده و كسر حجمی پايين ذرات نانو 
مسائلی نظير ته نشينی و كلوخه شدن را از بين می برد و هزينه های الزم برای نگه داری و انتقال اين سياالت را كم 
می كند و به علت اندازه بسيار كوچك سائيدگی و آسيب رساندن به سيستم ها در مورد اين ذرات وجود ندارد. 
عالوه بر اين سطح نسبی بزرگ اين ذرات تاثيرات غير تعادلی بين سيال و جامد را كاهش داده و باعث پايداری 
سوسپانســيون می شود. همچنين صورت تئوريك مشخص اســت هرچه اندازه ذرات ريزتر باشند، سطح نسبی 
انتقال حرارت آن ها بيشــتر می شــود و در نتيجه بازده حرارتی ذرات معلق تابعی از سطوح انتقال حرارت است 
كه با كاهش اندازه ذرات افزايش می يابد]9[. بنابراين طراحی سيستم های خنك كننده به كمك تزريق نانوسيال 
برای بهبود سيستم های مهندسی پيچيده امری ضروری به شمار می رود. از سوی ديگر يكی از روش های افزايش 
ايمنی نيروگاه ها افزايش قابليت انتقال حرارت درآن ها اســت. بنابراين نانوســيال ها با توجه به قابليت فزاينده در 

انتقال حرارت در نيروگاه  ها بسيار مورد توجه قرار می گيرند]۱0[.
بهبود خواص گرمايی نانوســيال احتياج به انتخاب روش تهيه مناســب اين سوسپانسيون ها دارد تا از ته نشينی و 
ناپايداری آن ها جلوگيری شود. متناسب با انواع كاربرد، انواع بسياری از نانوسياالت از جمله نانوسياالت اكسيد 
فلزات، نيتريت ها، كاربيد فلز و غير فلزات كه به وسيله يا بدون استفاده از سورفكتانت در سياالتی مانند آب، اتيلن 
گليگول و روغن به وجود آمده است. مطالعات زيادی روی چگونگی تهيه نانوذرات و روش های پراكنده سازی 
آن ها در سيال پايه انجام شده است]۱۱ ,9[. يكی از روش ها متداول تهيه نانوسيال، روش دو مرحله ای است. در 
اين روش ابتدا نانوذره يا نانو لوله معموال به وسيله رسوب بخار شيميايی4 در فضای گاز بی اثر به صورت پودرهای 
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خشك تهيه می شود. در مرحله  بعد نانوذره يا نانو لوله در داخل سيال پراكنده می شود تا توده های نانوذره ای به 
حداقل رســيده و باعث بهبود رفتار پراكندگی شــود. روش دو مرحله ای برای بعضی موارد مانند اكسيد فلزات 
در آب، ديونيزه شــده بسيار مناسب است و برای نانو ســياالت نانو ذرات فلزی سنگين، كمتر موفق بوده است. 
روش دو مرحله ای دارای مزايای اقتصادی بالقوه ای اســت؛ زيرا شركت های زيادی توانايی تهيه نانو پودرها در 
مقياس صنعتی را دارند. روش يك مرحله ای نيز به موازات روش دو مرحله ای پيشرفت كرده است. به طور مثال 
نانو سياالتی شامل نانوذرات فلزی با استفاده از روش تبخير مستقيم تهيه شده اند. در اين روش، منبع فلزی تحت 
شــرايط خال تبخير می شــود. در اين روش، تراكم توده نانو ذرات به حداقل خود می رسد، اما فشار بخار پايين 
ســيال يكی از معايب اين فرآيند محسوب می شود. با اين حال روش های شيميايی تك مرحله ای مختلفی برای 
تهيه نانو سيال به وجود آمده اند كه از جمله آن می توان به روش احيای نمك فلزات و تهيه سوسپانسيون آن در 
حالل های مختلف برای تهيه نانوســيال فلزات اشاره نمود. مزيت اصلی روش يك مرحله ، كنترل بسيار مناسب 

روی اندازه و توزيع اندازه ذرات است]۱۲[.

برج های خنک کننده
برج خنك كننده دســتگاهی است كه حرارت اضافی ســيال عامل را می گيرد و آن را به محيط منتقل می كند. 
ســياالتی كه جهت خنك كاری استفاده می شوند، در اثر سيركوالسيون گرم شده و دمای آن باال می رود. برج 

خنك كننده دمای اين ســياالت را تــا نزديكی دمای حباب تر۵  
پاييــن آورده و حــرارت را وارد محيط می كنــد. اين كار را با 
تبخيــر آب انجام می دهند. عمده ترين مشــكالت بوجود آمده 
برای يك بــرج خنك كننــده عبارتنــد از: خوردگی قطعات 
داخلی برج، رشد جلبك ها و باكتری های بيولوژيكی، همچنين 
تشكيل رسوب در قسمت های مختلف برج و مصرف چشمگير 
آب. همچنيــن مصــرف آب و هــدر رفــت آب در برج های 
خنك كننده نيروگاهی بســيار باال اســت. برای مثال تحقيقات 
نشــان می دهد 40درصد مجموع برداشــت آب شيرين آمريكا 

توســط نيروگاه های بخار بوده كه تقريبــا 3درصد كل مصرف آب نيــروگاه در برج های خنك كننده تر هدر 
می رود ]۱3 , ۵ ,۱[.

برنامه نو آوری و فناوری موسسه تحقيقاتی برق آمريكا EPRI( ۶( به يك موفقيت در زمينه نانو ذرات برای افزايش 
خواص ترموفيزيكی ســياالت مبدل حرارتی مورد اســتفاده در برج های خنك كننده تر رسيده اســت كه باعث 
كاهش چشم گير آب مصرفی در نيروگاه ها بخاری موجود و جديد می شود. تركيب خنك كننده های نيروگاهی 
با نانو ذرات هســته ی ماده های تغيير دهنده فاز PCM( 7(  تا ۲0درصد ســبب كاهش مصرف آب می شــوند. بر 
اثر ذوب شــدن اين مواد گرمای كندانســور نيروگاه گرفته می شــود و به عنوان محصوالت خنك كننده جامد 
می شوند. همچنين انتظار می رود، بهبود خواص گرمايی كه بوسيله ی اين نانو ذرات چندمنظوره حاصل می شود، 
ســبب كاهش نرخ جريان ســيال خنك كننده تا حدود ۱۵درصد شود كه خود باعث كم شدن بار پمپ ها و در 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



6

نتيجه كاهش تلفات انرژی می شود]۱4[.
در آزمايشگاه ملی آرگون۸، محققان يك ايده خنك كاری بر مبنای فناوری نانو توسعه داده اند. اين ايده اضافه 
كردن نانو ذرات با پوســته ی ســراميكی يا فلزی و هســته ای از مواد تغيير دهنده فاز به ســيال خنك كننده است. 
اين مواد برای ذوب شــدن در دمای كندانســور و جامد شــدن هنگامی كه جريان انتقال دهنده ی گرما به برج 
خنك كننده می رســد، طراحی می شــوند. نمايش طرح وار اين ايده در  اضافه كردن نانو ذرات جاذب گرما به 
ســيال خنك كننده ســبب افزايش ضريب انتقال حرارت، ظرفيت گرمايی و گرمای تبخير می شود ، يعنی سبب 

كاهش مقدار آب مورد نياز برای رسيدن به يك سطح خنك كنندگی می شود ]۱۵[.

 شکل 1.نمایش طرح وار استفاده از نانوذرات تغییر دهنده فاز در برج  خنک کننده

در اوايل ســال EPRI ۲0۱۱ از محققان و سازندگان در رابطه با فناوری های كارايی آب مورد استفاده در صنايع 
نيروگاهی، درخواست تحقيق نمود. از بين 70 پاسخ، آزمايشگاه آرگون، پيشنهاد خنك كاری نيروگاه ها مبتنی 
بر نانو ذرات تغيير دهنده فاز ارائه نمود. بنابراين ارزيابی و تجاری سازی اين ايده بوسيله ی EPRI در دستور كار 
قرار گرفت. در سال ۲0۱۲، مدل ها و مطالعات موازی در آزمايشگاه برای دستيابی به خواص بهينه ترموفيزيكی 
اين مواد در كاربردهای خنك كاری نيروگاهی در جريان قرار گرفت. در سال ۲0۱3 يك طرح برای آزمايش 
كاربرد نانو سيال پيشنهادی برای به كارگيری در يك نمونه برج خنك كننده و سيستم كندانسور آن ارائه شد كه 

يك مطلعه دقيق بر روی امكانات فنی و اقتصادی برای يك نيروگاه MW ۵00  انجام می دهد]۱۶[.
برای ساخت ابتدا نانو ذرات مواد تغيير دهنده فاز، شبيه سازی و خواص ترموفيزيكی و بخصوص هدايت گرمايی 
آن ها ارزيابی می شــود. بر اساس اين ارزيابی ســاخت انجام می شود. روش های ميكروامولوسيون برای ساخت 

مواد تغيير دهنده فاز استفاده می شوند و سپس اليه های اتمی پوسته ساخته می شود]۱4[. 

راکتورهای هسته ای
به طور كلی نحوه افزايش انتقال حرارت ناشی از استفاده نانو سيال را می توان در سه پارامتر زير خالصه نمود:

1 افزايش ميزان هدايت حرارتی 

کاربردهای فناوری نانو در خنک کاری قسمت های مختلف نیروگاه
مجموعه گزارش های  
100صنعتی فناوری نانـو
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2 افزايش ميزان حرارت جابجايی
9 )CHF( 3 افزايش شار حرارتی بحرانی

آنچه كه در بحث افزايش ميزان انتقال حرارت مورد نياز در راكتورهای هسته ای مورد توجه است، افزايش شار 
حرارتی بحرانی اســت. اين پارامتر از جمله پارامترهای كليدی در طراحی و بكارگيری ســيال خنك كننده در 

راكتورهای هسته ای است]۱7[.
در راكتورهای هســته ای به علت نوع جوشــش استخری۱0 و جوشــش جريانی۱۱ كه اتفاق می افتد، پارامتر شار 
حرارت بحرانی بســيار با اهميت اســت. در واقع اگر بتوان به طريقی CHF را افزايــش داد، می توان در راكتور 
هسته ای به دماهای باالتری دست يافت در حاليكه همزمان ميزان انتقال حرارت نيز افزايش يابد و بدين ترتيب به 

توان توليدی راكتور هسته ای اضافه نمود، بدون آن كه از لحاظ ايمنی مشكلی برای راكتور پديد آيد.
با توجه به مطالب فوق تحقيقات انجام شــده در ارتباط با چگونگی افزايش CHF در اثر استفاده از نانو سياالت 
جهت كاربرد اين ســياالت جديد به عنوان سيال عامل خنك كننده در نيروگاه های هسته ای بسيار حائز اهميت 
است. در جدول ۱ مطالعات و آزمايش های انجام  شده در زمينه ميزان افزايش CHF ناشی از استفاده نانوسيال های 

مختلف توسط مراكز تحقيقاتی مهم دنيا بيان شده است]۱۸[.

 جدول 1. مطالعات و آزمایش های انجام  شده در زمینه میزان افزایش CHF ناشی از استفاده 
نانوسیال های مختلف

ميزان افزايش نوع هيترنانو سيالگروه
CHF

Al2O3 در آب، دانشگاه تگزاس

%۲00صفحه مسیg/L )0/00۱ تا 0/00۲۵(

nm( SiO2 ۱۵ تا ۵0( در الكهيد

%۶0سيم نيكل كرومآب، % ۵ حجمی

3۸( در آب، g/L 0/037دانشگاه سانتاباربارا nm( Al2O3۶7اليه تيتانيم روی ماده شيشه ای %

nm( TiO2 ۲7 تا ۸۵( در آب، دانشگاه پوهانگ

%۵0صفحه مسی%۱ تا % 3 حجمی

%۲00صفحه مسیAl2O3 در اتيلن گليكولدانشگاه تگزاس

 ۱0nm( Al2O3تا ۱00( در آب % 0/۵ كايست

%۵0استيل زنگ نزنتا % 4 حجمی

۸۵( در آب، دانشگاه پوهانگ nm( TiO2 
%۲00سيم نيكل كروم%0/۱ حجمی

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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همانطور كه در جدول ۱ می توان دريافت، در غلظت های كم نانو ســياالت ميزان افزايش شار حرارتی بحرانی 
از ۵0 درصد تا ۲00درصد اســت كه بيانگر موفقيت اين گونه ســياالت در افزايش شــار حرارتی بحرانی است. 
كيــم و همكارانــش در تحقيقات خود افزايش چشــمگير CHF را در اثر اســتفاده از نانو ســيال به دو صورت 

توجيه نموده اند ]۱۸[. موارد زير در شكل ۲و3 نشان داده  شده است.
1 نانو ذرات موجود در نانو سيال بر روی سطح انتقال حرارت ته نشين كرده و نوعی اليه متخلخل بر روی سطح 

ايجاد می كند كه باعث افزايش جوشش هسته ای شده و در نتيجه شار حرارتی بحرانی افزايش می يابد.
2 استفاده از نانوسيال باعث تركنندگی بيشتر سطح شده و در نتيجه باعث افزايش شار حرارتی بحرانی می شوند. 

يكی ديگر از كاربردهای عمده سيســتم های انتقال حرارت، بخش خنك كنندگی راكتورهای هســته ای است. 
با توجه به اين كه در طی انجام مكانيزم های شــكافت هســته ای درون راكتورهای هسته ای ميزان حرارت بسيار 
بااليی توليد می شــود كه اين حجم باالی حرارت توليدی بايســتی به سرعت و در مقياس باال توسط يك سيال 

خنك كننده از محيط راكتور خارج و جهت توليد بخار به منظور توليد برق، مورد استفاده قرار گيرد]۱7[.

 شکل 2. نمایش زاویه تماس استاتیکی بر روی سطح جوشیده شده )الف(آب خالص در آب 
خالص، )ب( قطره نانوسیال حاوی 0/01 درصد حجمی Al2O3 بر روی آب خالص، )ج( آب خالص بر 

روی نانوسیال Al2O3، )د( نانوسیال حاوی 0/01 درصد حجمی Al2O3 بر روی خودش

ميزان افزايش نوع هيترنانو سيالگروه
CHF

دانشگاه فلوريدا
Al2O3،CeO2 و SiO2 در 

آب، %0/۵ حجمی
%۱70سيم نيكل كروم

4( در آبدانشگاه ميسوری nm( Au۱7۵صفحه مسی%

%۸0سيم استيل زنگ نزنZeO2 ، SiO2 و Al2O3 در آبدانشگاه ماساچوست

کاربردهای فناوری نانو در خنک کاری قسمت های مختلف نیروگاه
مجموعه گزارش های  
100صنعتی فناوری نانـو
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 شکل 3. تصوریر میکروسکوپ الکترون روبشی12 هیتر جوشیده شده در )الف( آب 
خالص، )ب( 0/01 درصد حجمی نانوسیال آلمینیوم، )ج( 0/01 درصد حجمی Zr ، )د( 0/01 

 Si درصد حجمی

متداول ترين سيال مورد استفاده جهت انجام وظيفه فوق آب است كه توانايی و انعطاف پذيری بسيار پايينی در 
اين زمينه دارد. از جمله محدوديت های ديگر آب به عنوان يك سيال خنك كننده، حداكثر ميزان توان توليدی 
راكتور به ميزان ۱۸/9MW با در نظر گرفتن پارامترهايی مانند انحراف از جوشش هسته ای)DNBR(۱3 و ماكزيمم 
شــار حرارتی بحرانی )CHF( قابل دســتيابی، اســت كه اين موضوع باتوجه به نياز بيشتر به توليد انرژی توسط 
نيروگاه های هســته ای بسيار محدودكننده اســت. با در نظر گرفتن مطالب فوق بسياری از متخصصان در بخش 
نيروگاه های هســته ای به دنبال دستيابی به ميزان توان توليدی بيشتر توسط راكتورهای هسته ای با در نظر گرفتن 

محدوديت های پارامترهايی اساسی مانند DNBR و CHF اند ]۲0 ,۱9[.
هو و بونگيورنو تحقيقاتی در زمينه جايگزينی سيال خنك كننده راكتورهای هسته ای با نانوسياالت انجام داده اند. 

نتايح حاصل از تحقيقات آن ها در جدول ۲ آورده شده است]۱7[.

 جدول 2. نتایج حاصل از جایگزینی سیال خنک کننده راکتورهای هسته ای با نانوسیاالت

توان حرارتی مورد
)MW(

دبی جرمی
)Kg/s( 

دمای ورودی 
)oC(

دمای خروجی 
)oC(

اختالف دما 
)oC(

34۱۱۱7700۲9۲/33۲43۱/7اطالعات مبنا

4093۲۱۲40۲9۲/33۲43۱/7آزمايش شماره ۱

4093۱7700۲۸۶3۲43۸آزمايش شماره ۲

4093۱9470۲۸9/۱3۲434/9آزمايش شماره 3

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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در شــكل 4 نمايی از سيســتم ايمنی طراحی شده جهت خنك كنندگی سريع هســته راكتور اتمی با استفاده از 
مخزن ذخيره كم فشــار نانوسيال نمايش داده شده اســت. تحقيقات هو و بونگيورنو در اين زمينه نشان می دهد 
كــه افزايش CHF در بحث ايمنی راكتور و ميزان خنك كنندگی ســريع در هنگام بروز حادثه به تنهايی كافی 
نيســت، بلكه تســريع در روند افزايش ميزان انتقال حرارت پس از افزايش شــار حرارت بحرانی اســت كه به 
خنك كنندگی ســريع هسته راكتور در هنگام بروز حادثه كمك می كند. در واقع عالوه بر افزايش تركنندگی 
ســطح در اثر استفاده از نانو ســيال، ميزان هدايت حرارتی محوری افزايش يافته و در نتيجه شار انتقال حرارت 

جهت خنك كنندگی سريع هسته راكتور افزايش می يابد]۱7[.

ژنراتورهای الکرتیکی
در ژنراتورها، گرما در قســمت های مختلفی توليد می شــود، مانند گرمای ناشــی از تلفات مســی ســيم پيچی 
آرميچر و ميدان، تلفات آهن هســته، تلفات مكانيكی و غيره. دمای كاری ژنراتور يكی از پارامترهايی اســت  
كه بر طول عمر آن اثر می گذارد و برای نگه داشــتن دمای عايق هــای ژنراتور در محدوديت  دمايی آن ها، اين 
حرارت ها بايد از ژنراتور خارج شــوند. با افزايش ظرفيت و ولتاژ ژنراتور، خنك كردن سخت تر می شود چون 

مرجع ايشان يك نيروگاه هســته ای آب فشرده ساخت شركت وسينگ هاوس بوده است. در آزمايش های ۱ تا 
3 نيز از نانو ســيال حاوی Al2O3 با تركيب  درصدهای0/00۱ و 0/0۱ و همچنين ZrO2 با تركيب 0/0۱ اســتفاده 
نموده اند. نتايج حاصل از تحقيقات و آزمايشات ايشان با ثابت در نظر گرفتن DNBR در هر دو حالت مرجع و 
آزمايشــات همراه با نانو سياالت ذكر شــده، نشان دهنده افزايش ۱0 تا ۲0 درصدی اختالف دما به عنوان نيروی 

محركه انتقال حرارت و همچنين افزايش ۲0 درصدی ميزان توان توليدی راكتور هسته ای است.

 شــکل 4. سیســتم 
خنک کنندگی  برای  ایمنی 
سریع هسته راکتور اتمی با 

استفاده از نانوسیال

کاربردهای فناوری نانو در خنک کاری قسمت های مختلف نیروگاه
مجموعه گزارش های  
100صنعتی فناوری نانـو
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 شکل 5. سیستم خنک کاری ژنراتور با استفاده از آب و هیدروژن

نسبت حرارت توليد شــده به سطح افزايش يافته 
و ضخامت عايق هــای ولتاژ بــاال باعث افزايش 
مقاومت حرارتی می شود. سيستم  خنك كنندگی 
ژنراتورهــا از خنك كنندگــی غيــر مســتقيم تا 
خنك كنندگی مستقيم، از خنك كنندگی با هوا 
تــا خنك كنندگی با هيدروژن  يا آب پيشــرفت 
كرده است. ژنراتورهای با ظرفيت كم و يا دور كم 
با هوای طبيعی يا با استفاده از فن خنك می شوند 
اما ژنراتورهای با ســرعت بــاال و ظرفيت بزرگ 
با اســتفاده از هيدروژن و آب خنك می شــوند. 

سيســتم خنك كاری مناســب منجر به بهبود عملكرد ژنراتور و كاهش تلفات انرژی آن می شــود]۲۲ ,۲۱[. در 
شكل ۵ يك سيستم خنك كاری ژنراتور با استفاده از گردش جريان آب و هيدروژن را نشان  می دهد.

فناوری نانو در سيستم خنك كاری ژنراتور هم می تواند موثر  باشد. به اين منظور روش های مختلفی برای طراحی 
مناســب و بهينه سيستم های خنك كننده در انواع نيروگاه ها پيشــنهاد می گردد. در اين بين يكی از كاربردهای 
فناوری نانو برای رفع چالش های مربوط به خنك ســازی اســتفاده از نانو سياالت است. اين مواد به دليل قابليت 
انتقال حرارت باال، جهت افزايش خواص خنك كنندگی مانند فلوی گرمايی باال و قابليت ترشوندگی در غلظت 

متوسط كه مشخصه مفيدی در نيروگاه ها است استفاده می شود.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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سيســتم پيشــنهادی برای انتقال حرارت به كمك نانوســيال )آب + نانو ذرات Al2O3( در شــكل ۶ نشان داده 
شده اســت. با افزايش نرخ فلوی ذرات ميزان ضريب انتقال حــرارت افزايش می يابد و به اين ترتيب با افزايش 

غلظت Al2O3  ضريب انتقال حرارت افزايش می يابد]۲3[.
سيســتم خنك كننده بيشتر توربين های بادی، برای يك جريان هوای پايدار اغلب برق زيادی مصرف می كنند 
و در نتيجــه تلفــات گرمايی زيادی دارند. به عالوه جريان هوا می تواند مقدار زيادی گرد و غبار، شــن و نمك 
و غيره حمل كند كه می تواند به ناســل توربين وارد شــود، يا جريان هوای اطراف بر روی كار خنك كننده اثر 
می گذارد]۲4[. يك ساختار جديد برای خنك كردن ژنراتور توربين بادی مبتنی بر استفاده ی برج توربين به عنوان 
مبدل حرارتی در شــكل 7 نشان داده شده اســت]۲۵[. اين روش مزايای بيشتری نسبت به روش خنك كندگی 
سنتی دارد، اول اينكه ناخالصی، رطوبت و آلودگی وارد ناسل نشده و توربين می تواند هم در سطح دريا و هم 

بر روی خشكی استفاده شود. دوم اينكه عملكرد مقاوم آن در شرايط مختلف هوايی است.

 شــکل 7. استفاده از نانوســیال برای خنک کاری ژنراتور 
توربین بادی

 شکل 6. سیستم 
پیشنهادی برای انتقال حرارت 

Al2O3 به وسیله نانوسیال

کاربردهای فناوری نانو در خنک کاری قسمت های مختلف نیروگاه
مجموعه گزارش های  
100صنعتی فناوری نانـو
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 شکل 8. نتایج حاصل از استفاده از نانو سیال در خنک کنندگی ژنراتور توربین بادی، محور عمودی نسبت 
انتقال حرارت نانوسیال به آب خالص و محور افقی درصد حجمی نانوسیال در آب است

۱  Heat Exchanger
۲   Cooling tower
3   Nanofluid 
4   Chemical Vapor Deposition
۵   Wet bulb
۶   Electric Power Research Institute
7   Phase-Change Material

۸   Argonne National Laboratory
9   Critical Heat Flux
۱0   Pool Boiling
۱۱   Flow Boiling
۱۲   Scanning Electron Microscope
۱3   Departure from Nucleate Boiling Ratio

پی نوشت ها

در اين ســاختار پيشــنهادی، تلفات گرمايی ژنراتور از طريق برج به بيرون منتقل می شود. برج از لوله های گرد 
ساخته شده است كه به قسمت داخلی آن جوش خورده اند. سيال عامل، نانوسيال Al2O3 است.

ســاختار پيشــنهادی بر روی يك توربين بادی MW ۲ بررسی شده است، شكل ۸ نتايج بررسی را نشان می دهد. 
نمودار شــكل ۸ نســبت مقدار حرارت انتقال يافته بين نانوسيال و آب خالص را بر حسب ميزان درصد حجمی

Al2O3  در آب نشان  می دهد. همچنين به منظور بررسی دقيق تر اثر ميزان دبی سيال در گردش در دما های مختلف 
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 روش تغییر شکل پالستیک شدید )SPD( در تولید 
فلزات نانو ساختار

 آلیاژسـازی و فعال سـازی مکانیکی، فناوری تهیه 
نانو مواد 

 منسوجات ضدمیکروب 
 سـازه های بتنی هوشـمند با قابلیـت خود ترمیم 

  شوندگی
 لوله های حرارتـی و کاربردهای آن در انتقال انرژی 

حرارتی
 کاربـرد فناوری نانو در بهبود عملکرد سـلول های 

خورشیدی
 نانوحسگرها جهت پایش شاخص های حیاتی بدن

)CDI( سیستم یون زدایی خازنی 
 کاربرد نانو در متالورژی پودر فلزات

 کاربرد فناوری نانو در پوشـش های ضد نقش و ضد 
نوشتار

 میکرو/نانو حباب در صنعت آب و فاضالب
 اسـتفاده از نانوذرات پلیمری بر پایـه PLGA برای 

دارورسانی هدفمند
 کاربـرد فناوری نانو جهت گندزدایی  از  آب به روش 

ازوناسیون
 تصفیه آب با اسـتفاده از غشـاء سرامیکی نانــو 

فیلتراسیون
 کاربرد فناوری  نانو در گچ ساختمانی

 تصفیه آب با استفاده از غشاهای نانو الیاف
 کاربرد فناوری نانو در صنعت آب

 کاربردهای فنـاوری نانـو درمنسوجات خانگی
 فناوری نانو در تصفیه پساب صنعت نساجی

 نانو حسگرهای پایش کیفیت آب
 نانوحسـگرهای مورد اسـتفاده در صنایع غذایی و 

آشامیدنی
 فوالدهای نانو ساختار

)CEA( فناوری نانو و محیط های کنترل شده کشت 
  نانوحسگرهای تشخیص سموم کشاورزی 

 کاربرد فناوری نانو درشیشه های هوشمند )1(
 نانو آفت کش و اثر آن در کنترل آفات

 کاربرد فناوری نانو درصنعت مقره
 کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی

 کاربردهای فناوری نانو درروغن های روان کننده
 نانو افزودنی های سوخت

 کاربردهای نانوالیاف در کشاورزی
 کاربرد فناوری نانو در سیمان و سیال حفاری

 کاربرد نانو ساختار ها در فناوری های جدا سازی غشایی
 نانو فیلتر های لیفی

 فناوری های نویـن در مدیریت و افزایش بهره وری 
آب در نیروگاه های گرمایی

Sandvik Nano flex فوالد نانو ساختار 
 کاربرد فناوری  نانو در صنعت سیم و کابل

 کاربرد فناوری  نانو در صنعت دیودهای نورافشـان 
 LED

 کاربرد های فناوری نانو در تولید انرژی الکتریکی
 کاربردهای نانومواد سلولز در صنعت خودرو

 کاربرد نانو کامپوزیت های پلیمری در صنعت خودرو
 کاربرد فناوری نانو در پوشاک 

 کاربرد فناوری  نانو در رنگرزی منسوجات 
 کاربرد فناوری نانو در منسوجات ورزشی/ بیرونی

 کاربـرد فناوری نانـو در تولیـد منسـوجات خود- 
تمیزشونده

 سلول های خورشیدی رنگ دانه ای 
 نانوحسگرهای پایش آلودگی ذرات معلق در هوا

 نانوحسگرهای تشخیص دهنده پاتوژن های میکروبی 
در مواد غذایی

 کاربردهای فناوری نانو در چاه ارت
 کاربرد نانوحسـگرها در تشخیص و کنترل رطوبت 

خاک

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

کاربردهای فناوری نانو در خنک کاری قسمت های مختلف نیروگاه
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