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فناوری نانو و کاربردهای مختلف آن در صنعت برق و انرژی
یاد اقتصادی  یاد آن با علوم و فناوری های موجود و تأثیرات ز ماهیت بسیار گسترده فناوری نانو، تعامل نزدیک و ز
و اجتماعــی آن، برنامه ریــزی بلندمــدت و چندبخشــی را می طلبد و در بیشــتر کشــورهای فعال در ایــن حوزه نیز، 
کشــور ما نیز، ضرورت داشــتن برنامه بلندمــدت برای توســعه فناوری نانو موردتوجه  کید اســت. در  ایــن امر مورد تأ
کــه فناوری نانو می توانــد نقش مهمــی در آن ایفا نماید  مســئوالن و متخصصــان کشــور اســت. یکــی از حوزه هایی 
صنعت برق و انرژی اســت که صرف بودجه در جهت تحقیق و توســعه در این زمینه، در صورت هدفمند بودن، 

کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می تواند منجر به افزایش بهره وری شود. در بازه زمانی 
صنعــت بــرق به دلیــل نقش هــای اساســی و ارتبــاط تنگاتنگ بــا عوامل مؤثــر بر رشــد اقتصادی- صنعتی، بســیار 
کارایــی و بهره وری در آن از اهمیــت فوق العاده ای برخوردار اســت. بخش تولید  پویــا و تأثیرگــذار اســت و افزایش 
بــرق مهم تریــن و در عیــن  به نامحال پرهزینه ترین بخش در صنعت برق اســت. در این بیــن فناوری نانو که امروزه 
کــرده اســت، در نیــروگاه برق نیز در حــال ایفای نقش اســت. رمز موفقیت کشــورهای  در بســیاری از صنایــع نفــوذ 
توســعه یافته، تولیــد محصــول و ارائه خدمات با ارزش افزوده بیشــتر اســت. دســتیابی به این هدف بــدون تکیه بر 

دانش روز، مواد و فناوری های نوین میسر نخواهد بود ]۱[.
نظــر بــه اینکــه کشــور ما از نظر تولید علــم در زمینــه فناوری نانو در منطقه اول و در جهان جز ده کشــور برتر اســت و 
همچنیــن از نظــر تــوان نیروگاه های نصب شــده در منطقه اول و در جهــان در رتبه چهاردهم قــرار دارد، این امکان 
کــه بــا به کارگیــری فناوری نانــو در تمامی شــاخه های صنعت بــرق موجبــات ارتقای هرچه بیشــتر این  وجــود دارد 

صنعت و صعود به رتبه های باالتر فراهم شود]2[.
کاربردهای فناوری نانو به  نام نانوسیاالت در صنعت برق می پردازد. گزارش به یکی از  این 

 نانوسیال
نانوســیال به عنــوان ســیالی تعریف می شــود که ذرات با انــدازه بین یک تــا ۱۰۰ نانومتر و به صورت پایدار در ســیال 
پایــه معلق اســت. افزودن نانوذرات باعث می شــود که خواص ترموفیزیکی ســیال تحت تأثیر قــرار بگیرد. این نوع 
کلوئیــدی معلق بــا ابعاد نانو در یک ســیال پایه طراحی شــده اند. نانوذرات استفاده شــده  ســیاالت توســط ذرات 
کربنی می شــوند. سیال پایه ای که  کاربیدها یا نانولوله های  کســید فلزات،  در نانوســیاالت عمومًا شــامل فلزات، ا
گلیکول و روغن است. نانوسیاالت ویژگی های  به طور معمول برای تهیه نانوســیال اســتفاده می شــود، آب، اتیلن 
گرمایی و  کرده اســت. این ســیاالت رســانش  کاربردهای انتقال حرارت ســودمند  که آن ها را برای  جدیدی دارند 
ضریــب انتقــال حــرارت هدایتی باالتری را نســبت به ســیال پایــه از خود نشــان می دهند. افزایــش ضرایب انتقال 

کاهش اندازه تجهیزات و همچنین هزینه ساخت آن ها می شود]3[. حرارت و جرم سبب افزایش بازده، 
یک نانوسیال جهت تصمیم گیری در مورد مناسب بودن نانوسیال برای کاربردهای انتقال  گاهی از رفتار رئولوژ  آ
حرارت بســیار مهــم بــه نظــر می رســد. در تحلیل هــای دینامیــک ســیاالت محاســباتی، نانوســیال ها به صورت 
گرفته شــده اســت.  ی نیز در نظر  گرچــه در مقاالت جدیــد فرض دوفاز گرفته می شــوند،  ســیالی تک فــاز در نظــر 
ی و خواص ترموفیزیکی نانوســیاالت می گذارد، بنابراین تحقیق و  ی رئولوژ ی رو حرکــت نانــوذرات تأثیر معنادار
یابی عملکرد آن ها در ضمن قرارگیری در ســیال پایه در مدیوم انتقال حرارت  بررســی حرکت نانوذرات برای ارز
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ی است]4[. ضرور
برای تهیه نانوسیاالت دو روش وجود دارد: ۱- روش دومرحله ای 2 – روش تک مرحله ای]5[.

1-روشدومرحلهای:
 ایــن روش به صورت وســیعی برای تهیه نانوسیاالت مورداســتفاده قــرار می گیرد. نانوذرات، نانوالیــاف، نانولوله ها 
یا دیگر نانومواد در این روش ابتدا به صورت پودر خشــک توســط روش های فیزیکی و شــیمیایی تولید می شــوند. 
ی مغناطیسی شدید، تحریک مافوق  سپس در مرحله دوم فرایند با کمک روش های مختلفی مانند تحریک نیرو
کنــده می شــود. روش دومرحله ای  صــوت، اختــاط تنــش باال و همگن ســازی مواد نانوســاختار، داخل ســیال پرا
کنون فناوری های اختــاط نانوپودرها  روشــی اقتصادی برای تولید نانوســیاالت در مقیاس بزرگ اســت؛ زیــرا هم ا
کرده انــد. بــا توجه به مســاحت بــاال و کنش ســطحی نانــوذرات، ایــن مواد  بــرای تولیــد در ســطوح صنعتــی رشــد 
تمایــل دارنــد تــا به صورت تــوده درآینــد. مهم ترین روش بــرای افزایش پایــداری نانوذرات در ســیاالت، اســتفاده از 
کاربردهای در  کتنت ها مخصوصًا بــرای  کارآمدی ســورفا کتانت )ماده فعال ســطحی( اســت. با این حــال  ســورفا

دمای باال همچنان یک نگرانی بزرگ به  حساب می آید ]5[.

2-روشتکمرحلهای:
کندن نانوذرات در ســیال اســت. به این روش اصطاحًا   فرایند تک مرحله ای به صورت هم زمان شــامل تهیه و پرا
کوچک تر نانوذرات و همچنین  گفته می شود. برتری این روش نسبت به روش های دیگر، توده های  روش درجا نیز 
کند و  کنده  پایداری باالتر نانوسیاالت اســت. فرایندهای تک مرحله ای می تواند نانوذرات را به صورت همگن پرا
ذرات می تواننــد به صــورت پایدار در ســیال پایه معلق شــوند. بــا این حال برای روش تک  مرحلــه ای معایبی وجود 
کنش دهنده هاســت. به همین دلیل توضیح اثرات نانوذرات بدون از بین بردن اثر  که مهم ترین آن رســوب وا دارد 

کنش دهنده ها مشکل است. ناخالصی رسوب وا

چالش های موجود در صنعت برق و انرژی و کاربردهای نانوسیاالت
بــا توجــه بــه کاهش ذخایــر نفتی و افزایــش نیاز جهانی بــرای تأمین انــرژی، به کارگیــری فناوری نانو در حــوزه برق و 
انــرژی موردتوجــه فــراوان قــرار گرفته اســت. پیش بینی می شــود که بــا بهره گیــری از فناوری نانو تولید بــرق به میزان 
2۰ تــا 25 درصــد تــا ســال 2۰2۰ افزایــش یابــد ]۶-۸[. امــروزه با توجــه به نیــاز به کاهش ابعــاد سیســتم های انتقال 
حــرارت در وســایل نقلیــه از یک طرف و همچنین نیــاز به افزایش نرخ انتقال حرارت از طرف دیگر، سیســتم های 
انتقــال حــرارت بــا راندمان باال موردتوجــه ویژه ای قرار دارند. ضریــب هدایت حرارتی پایین ســیاالت رایج انتقال 
حــرارت ماننــد آب در مقایســه بــا فلــزات، مانع اصلی در کوچک ســازی مبدل های حرارتی اســت. برای رســیدن 
یکرد افزایش ســطح مؤثــر مبدل ها و همچنیــن افزایش ضریب هدایت حرارتی ســیال در نظر  بــه ایــن هدف، دو رو
گرفته شده اند. به واسطۀ نانوذرات موجود در نانوسیاالت، ضریب انتقال حرارت سیال پایه به میزان قابل توجهی 
کــه میزان افزایش  افزایــش یافتــه و در مصــرف انرژی، صرفه جویــی به عمل خواهد آمد. تحقیقات نشــان می دهد 
انتقــال حــرارت نانوســیال ها، به پارامترهای متفاوتــی از قبیل درصد افــزودن نانوذرات، جنس آن هــا، ابعاد ذرات 
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نانویی و… بستگی دارد]۱۰[.
کــه با کمک نانوســیاالت می توان آن هــا را رفع کرد،  ی در صنعــت برق و انرژی  کلــی چالش هــای پیــش رو به طــور 

به صورت زیر است:
 مشکل خنک کنندگی تجهیزات صنعت برق و انرژی

کارکرد باال کم بعضی تجهیزات به دلیل دمای   عمر 
کم تجهیزات تولید توان و تبدیل انرژی به دلیل عدم انتقال حرارت مناسب  راندمان 

گرمایش  اتاف انرژی در چرخه های سرمایش و 
 وزن باال و ابعاد بزرگ تجهیزات تولید توان و تبدیل انرژی

 هزینه باالی تجهیزات تولید توان و تبدیل انرژی
 قابلیت اطمینان سیستم تولید برق و تبدیل انرژی

بــا توجــه بــه پتانســیل های موجــود در نانوســیاالت در زمینه انتقال حــرارت و جرم، می تــوان با به کارگیــری آن ها در 
کمتر در تجهیزات دســت یافت. نتایج اســتفاده از نانوذرات، به عنوان  صنعت، به بازدهی باالتر و مصرف انرژی 

کرده است]۱۰[. افزودنی های سیال برای بهبود انتقال حرارت و جرم، توجه بسیاری از محققان را جلب 
کلــی می تــوان گفت نانوســیاالت بــا دو طریق اصلــی در بهبود عملکــرد سیســتم های تولید برق و  در واقــع به طــور 

تبدیل انرژی نقش دارند.
۱- بهبود انتقال حرارت در تجهیزات توان و تبدیل انرژی

2- بهبود انتقال جرم در تجهیزات توان و تبدیل انرژی

نانوسیالوبرجخنککنندهنیروگاهی
ک اجــزا، حرارت  کارکــرد و در اثــر اصطکا هــر دســتگاه مکانیکــی از قبیــل انــواع موتورهــا و کمپرســورها در هنــگام 
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یــادی ایجــاد می کنــد. حرارت باعــث وارد آمدن صدمــه و تنش های نامطلوبی به ســامانه می شــود. این حرارت  ز
که حرارت اضافی  باید به وســیله یک ماده، از ســامانه خارج و حذف شــود. برج خنک کننده دســتگاهی اســت 
کاری اســتفاده می شوند، در اثر  که برای خنک  ســیال عامل را می گیرد و آن را به محیط منتقل می کند. ســیاالتی 
گرم شــده و دمای آن باال می رود. برج خنک کننده دمای این ســیاالت را تا نزدیکی دمای  گردش در یک چرخه، 
حبــاب »تــر« پاییــن آورده و حــرارت را وارد محیــط می کنــد. ایــن کار را بــا تبخیــر آب انجام می دهنــد. عمده ترین 
مشــکات بــه وجــود آمــده بــرای یــک بــرج خنک کننــده عبــارت اســت از: خوردگــی قطعــات داخلــی برج، رشــد 
یکی، تشــکیل رســوب در قســمت های مختلف برج و مصرف چشــمگیر آب. در  کتری های بیولوژ جلبک ها و با
واقع مصرف آب و هدر رفت آب در برج های خنک کننده نیروگاهی بســیار باالســت. برای مثال پژوهش ها نشــان 
می دهد 4۰درصد مجموع برداشــت آب شــیرین امریکا به وسیله نیروگاه های بخار بوده که به طور تقریبی 3درصد 
کل مصــرف آب نیــروگاه در برج هــای خنک کننــده »تر« هدر می رود. در اثر تبادل حــرارت که در اجزای یک چرخه 
کــه منجر به افزایش حرارت یا تغییر فاز ســیال عامل می شــود، الزم اســت که ســیال عامل را با  نیــروگاه تولیــد بــرق 
کم کردن بخار خروجی  کرده یا آن را به فاز اولیه بازگرداند. به عنوان مثال برای مترا مجموعه ای از تجهیزات خنک 
از توربین و تغییر فاز دوباره آن به مایع برای ورود به دیگ بخار از آب به عنوان یک خنک کننده استفاده می شود، 
گاز هیــدروژن، آب یا هوای طبیعی اســتفاده می شــود.  یــا بــرای خنک کــردن ســیم پیچ ها در ژنراتــور تولیــد بــرق از 
همچنیــن می تــوان به عنوان یک نمونه دیگر به خنک کردن روغن هایی که حرارت را از یاتاقان های موتور یا توربین 
گردش  کرده و دوباره در مســیر  که این روغن ها را می توان با آب خنک  کرد  و ســایر قطعات دیگر می گیرند، اشــاره 
کرده و برای انتقال حرارت خود  به منظور جذب حرارت قرارداد. سیال های عامل در یک چرخه بسته یا باز عمل 
بــه ســیال خنک کننــده از یک مبدل حرارتی اســتفاده می کنند. برای گردش ســیال عامــل در چرخه، پمپ هایی 
یــادی نیز برای  گــردش درآورده و ضمن مصرف بیــش  از حد مــواد خنک کننده، انرژی ز به طــور مــداوم ســیال را بــه 
کاهش تلفات انرژی آن  گردش تلف می شود. سامانه خنک کننده مناسب منجر به بهبود عملکرد سامانه و  این 
می شــود. روش های مختلفی برای طراحی مناســب و بهینه ســامانه های خنک کننده در انواع نیروگاه ها مطالعه و 
پیشــنهاد شده اســت. پژوهشــگران فناوری نانو برای رفع چالش های مربوط به خنک سازی تجهیزات نیروگاه ها، 

استفاده از نانوسیاالت را پیشنهاد می کنند.

کاربرد نانوسیاالت در صنعت برق و انرژی مجموعه گزارش های 
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گرمایی قســمت های مختلــف نیروگاه ها، افزایش نرخ انتقال حــرارت و کوچ کردن تجهیزات  در مســائل مدیریت 
انتقــال حــرارت بــرای بهبــود کارآیــی، افزایش طــول عمر، مســائل ایمنی و…، یکــی از دغدغه های اصلی به شــمار 
یادی دربــاره روش هــای افزایش نرخ انتقــال حرارت در قســمت های مختلــف نیروگاهی  مــی رود. مراجــع علمــی ز
گــزارش داده انــد. بیشــتر این روش هــا بر مبنای تغییرات در ســاختار تجهیــزات متمرکز اســت. موضوعی که کمتر 
به آن توجه شــده، تأثیر ضریب انتقال حرارت با بازدهی باالســت. محیط های انتقال حرارت معمواًل از ســیاالتی 
ماننــد آب، اتیلــن گلیکــول یا روغن تشــکیل شــده اند. این ســیاالت ضریب انتقــال حرارت پایینی در مقایســه با 
کســیدهای فلــزی دارنــد. به عنوان مثــال ضریب هدایــت حرارتی مــس ۷۰۰ برابــر ضریب هدایت  فلــزات و حتــی ا
حرارتی آب و 3٬۰۰۰ برابر ضریب هدایتی روغن و ضریب هدایت حرارتی Al2O3 نیز ۶۰ برابر ضریب هدایت حرارتی 
آب اســت؛ بنابراین انتظار می رود ســیاالتی که شــامل ذرات بســیار ریز این ترکیبات اســت در مقایسه با سیاالت 

خالص ویژگی حرارتی بهتری از خود نشان دهند.
که  ی سوسپانســیون هایی متمرکز بــوده   به دلیــل مشــکات فنــی، مطالعــات انجام شــده در ایــن زمینــه بیشــتر رو
کثر میکرومتر هستند. ذرات در این مقیاس مشکات جدی در  شامل ذرات جامد معلق در حد میلی متر یا حدا
کانال  تجهیزات انتقال حرارت ایجاد می کنند؛ به طوری  که این ذرات به سرعت ته نشین می شوند و درصورتی که 
کلوخه  کانال ها،  کمتری برخوردار باشــد مشــکل جدی تر خواهد بود. به طوری  که در هنگام عبور از میکرو  از قطر 
یادی ایجاد می کنند از ســوی دیگر برخورد این  که در نتیجه افت فشــار ز گرفتگی مســیر می شــوند  شــده و باعث 
ذرات با ســطوح منجر به ســاییدگی می شــود؛ بنابراین با وجود ضریب هدایت حرارتی باال، این سوسپانســیون ها 
به علت ماحظات فرایندی به عنوان محیط انتقال حرارت مناسب به نظر نمی رسند. اندازه بسیار کوچک ذرات 
کلوخه شدن را از بین می برد و هزینه های  استفاده شده و کسر حجمی پایین نانوذرات، مسائلی مانند ته نشینی و 
کــم می کنــد و به علت اندازه بســیار کوچک، ســاییدگی و آســیب  الزم بــرای نگهــداری و انتقــال ایــن ســیاالت را 

رساندن به سامانه ها وجود ندارد. 
یک مشــخص اســت هرچه اندازه ذرات ریزتر باشــد، ســطح نســبی انتقال حرارت آن ها  همچنین در شــکل تئور
که تابعی از ســطوح انتقال حرارت اســت بــا کاهش اندازه  بیشــتر می شــود و در نتیجــه بــازده حرارتی ذرات معلق 
ذرات افزایش می یابد؛ بنابراین طراحی سامانه های خنک کننده به کمک تزریق نانوسیال برای بهبود سامانه های 
مهندسی پیچیده امری ضروری به شمار می رود. از سوی دیگر یکی از روش های افزایش ایمنی نیروگاه ها افزایش 
قابلیــت انتقــال حــرارت در آن هاســت؛ بنابرایــن نانوســیال ها بــا توجــه بــه قابلیــت فزاینــده در انتقــال حــرارت در 
گرمایی نانوســیال احتیاج به انتخاب روش مناســب  گرفته اند. بهبود ویژگی های  نیروگاه ها بســیار موردتوجه قرار 
ی  یــادی رو بــرای تهیــه ایــن سوسپانســیون ها دارد تــا از ته نشــینی و ناپایــداری آن هــا جلوگیــری شــود. مطالعات ز
کنده سازی آن ها در سیال پایه انجام شده است. یکی از روش ها متداول  چگونگی تهیه نانوذرات و روش های پرا
که در باال هم تشــریح شــده اســت. روش دو مرحله ای برای نانوسیاالت  تهیه نانوســیال، روش دو مرحله ای اســت 
کمتر موفق بوده اســت. روش دو مرحله ای دارای مزایای اقتصادی بالقوه ای اســت؛ زیرا  نانوذرات فلزی ســنگین، 
یــادی توانایــی تهیه نانوپودرهــا در مقیاس صنعتی را دارند. روش یک مرحلــه ای نیز به موازات روش  شــرکت های ز
کــرده اســت. به طــور مثال نانوســیاالتی شــامل نانــوذرات فلزی بــا اســتفاده از روش تبخیر  دو مرحلــه ای پیشــرفت 

مستقیم تهیه شده اند ]۱3-۱۱[.
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نانوسیالوترانسفورماتور
ترانســفورماتورها مهم تریــن تجهیــز یک شــبکه هســتند. هرگونــه بهبود در ســاختار و عملکــرد این تجهیــزات تأثیر 
کاربرد فناوری نانو در زمینه مهندســی برق به طور  بســزایی در هزینه ها و قابلیت اطمینان شــبکه خواهد داشــت. 
کلی نحوه ســاخت وســایلی از قبیل ترانســفورماتورها، خازن ها و موتورهای الکتریکی را دگرگون ســاخته، به طوری  
کاربــرد ترانســفورماتورهای نانوســاختار امکان کاهش حجــم و وزن، بازده و قیمت کل و حداقل شــدن تلفات  کــه 

انرژی الکتریکی در مدارات را فراهم آورده است.

کاربردهــای فناوری نانــو افزایــش هدایــت حرارتــی ســیاالت اســت. اســتفاده از نانــوذرات در روغن های  از جملــه 
ترانسفورماتور می تواند تغییر بسزایی در سیستم خنک کنندگی ترانسفورمرها به وجود آورد.

روغن هــای ترانســفورماتورها در مقابــل حرارت باالی تولیدی در ترانس خصوصیات خــود را در مدت زمان کمی از 
دســت می دهند و عملکردی نامناســب پیدا می کنند؛ بنابراین ارتقای رفتار حرارتی این روغن ها بسیار مهم بوده 

و یکی از راه کارهای آن، افزایش ضریب انتقال حرارت آن است.
 ۰٫۱3۶ W/mK ضریــب انتقــال حــرارت روغن هایــی که در حال حاضر در ترانس ها اســتفاده می شــود، در حــدود 
کاربردهــای خنــک کاری در مبدل هــا، در سیســتم های سرمایشــی و  اســت. بــا ظهــور فناوری نانــو، معمــواًل بــرای 
کاربرد آن در  گرمایشــی و تجهیزات صنعتی از نانوســیال ها اســتفاده می شــود و به همین دلیل در ســال های اخیر 
یادی را به خود  گسترده شده و به عنوان یکی از محورهای مهم مطالعاتی، تحقیقات ز حوزه انتقال حرارت بسیار 

کرده است. جلب 
که انتقال حرارت در تجهیزات الکترومغناطیسی به طور چشمگیری   در مراجع ]۱4-۱۶[ نشــان داده شــده اســت 
با اســتفاده از نانوســیاالت مغناطیســی شــامل نانوذرات مغناطیســی معلق، افزایش پیدا می کند. از زمان کشــف 
روغن ترانسفورمر بهبود یافته با نانوذرات مغناطیسی توسط سیگال، تحقیقات گسترده ای برای بررسی سیاالت با 

نانوذرات در روغن ترانسفورمر انجام شده است ]۱۷،۱۸[.
بــا توجــه به مطالعات انجام شــده هم به لحــاظ فنی و تأثیر بر درصــد کاهش دمای ترانســفورماتور که عامل اصلی 
 Al2O3 در افزایش عمر و عملکرد ترانســفورمر اســت، مناســب ترین گزینه برای تزریق در روغن ترانسفورماتور نانوذره
است. برای حصول به تمرکز حجمی بهینه دقیق برای تزریق در روغن ترانسفورمر، فرایند شبیه سازی و محاسبه 

کاربرد نانوسیاالت در صنعت برق و انرژی مجموعه گزارش های 
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Al2O3کاهشدمابرایتمرکزحجمیجزئیترذراتنانو شکل1-تغییراتدرصد

کاهــش دما بــرای تمرکز حجمــی جزئی تر ذرات نانــو Al2O3 به میــزان ۰٫4درصد، ۰٫45درصــد، ۰٫5درصد،  درصــد 
گرفته است. نتایج در شکل ۱ قابل مشاهده است ]۱۹ و 2۰[. ۰٫55درصد، ۰٫۶درصد انجام 

کاهش دمای  که تمرکز حجمی ۰٫55درصد عدد دقیق تری به دســت آمده اســت و میزان درصد  مشــخص اســت 
ســیم پیچ ولتــاژ بــاالی ترانســفورمر به ازای ایــن تمرکز حجمی نانوذره بــه میزان ۶٫۱درصد اســت. می توان به همین 

کرد. روش و با دقت بیشتری به محاسبه این تمرکز حجمی نانوذره پیشنهادی اقدام 
بر این اســاس، در دمای نقطه داغ ۱۱5 درجه ســانتی گراد، طول عمر تقریبی ۱۰۰٬۸33 ســاعت معادل ۱۱٫5 ســال 

به دست می آید.
کاهــش ۶٫۱درصــدی در دمــای ترانســفورماتور )۱۰۸ درجــه( بــه طــول عمــر 2۰2٬2۰۰ ســاعت معــادل 23٫۱ ســال 

می انجامد. به عبارت  دیگر حدود ۱۰۰درصد افزایش عمر ترانسفورمر نتیجه شده است]2۰[.

ژنراتورهایالکتریکی بردنانوسیالدر کار 
گرمای ناشی از تلفات مسی سیم پیچی آرمیچر  گرما در قسمت های مختلفی تولید می شود، مانند  در ژنراتورها، 
که بر طول  و میــدان، تلفــات آهــن هســته، تلفات مکانیکــی و… . دمــای کاری ژنراتور یکــی از پارامترهایی اســت 
عمــر آن اثــر می گــذارد و بــرای نگه داشــتن دمــای عایق هــای ژنراتــور در محدودیــت دمایــی آن هــا، ایــن حرارت ها 
باید از ژنراتور خارج شــوند. با افزایش ظرفیت و ولتاژ ژنراتور، خنک کردن ســخت تر می شــود چون نســبت حرارت 
تولید شده به سطح افزایش یافته و ضخامت عایق های ولتاژ باال باعث افزایش مقاومت حرارتی می شود. سامانه 
خنک کنندگــی ژنراتورهــا از خنک کنندگــی غیرمســتقیم تــا خنک کنندگــی مســتقیم، از خنک کنندگــی بــا هــوا تا 
کرده اســت. ژنراتورهای با ظرفیت کم یــا دور کم با هوای طبیعی یا با  خنک کنندگــی با هیدروژن یا آب پیشــرفت 
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Al2O3شکل2-سیستمپیشنهادیبرایانتقالحرارتبهوسیلهنانوسیال

اســتفاده از فن خنک می شــوند؛ اما ژنراتورهای با ســرعت باال و ظرفیت بزرگ با استفاده از هیدروژن و آب خنک 
کاهش تلفات انرژی آن می شود. استفاده  می شوند. سامانه خنک کاری مناسب منجر به بهبود عملکرد ژنراتور و 

کمک آمده است ]2۱[. کاری ژنراتور هم به  از نانوسیاالت در سامانه خنک 
سیســتم پیشــنهادی برای انتقال حرارت به کمک نانوسیال )آب + نانوذرات Al2O3( در شکل 2 نشان داده شده 

است ]2۱[.

 Al2O3 با افزایش نرخ جریان ذرات، میزان ضریب انتقال حرارت افزایش می یابد و به  این  ترتیب با افزایش غلظت
ضریب انتقال حرارت افزایش می یابد.

بردنانوسیالهادرسامانههایخورشیدی کار
گرم کن ها و یا باتری خورشیدی مورداستفاده  اخیرًا برخی از مؤسســات و شــرکت های تحقیقاتی نانوسیاالت را در 
قــرار می دهنــد. از آنجایــی  که تابش نور در طول موج های بلند بر ســطح ســلول های خورشــیدی ســبب گرم شــدن 
آن شــده و ایــن افزایــش دمــا موجب کاهش راندمان می شــود، لذا خنک کاری ســلول های خورشــیدی از اهمیت 
خاصی برخوردار می شــود. لذا به کارگیری نانوســیال موجب می شــود با عبور جریان هوا حرارت بیشــتری از سلول 

خورشیدی منتقل شود. در شکل 3 به صورت شماتیک سیستم خنک کاری مشاهده می شود ]23[.

کاربرد نانوسیاالت در صنعت برق و انرژی مجموعه گزارش های 
190صنعتـــی فناوری نانـــو



11

شکل3-خنککاریسلولهایخورشیدیبانانوسیالها]24[

محصوالت صنعتی
گرفته است  یادی در مورد بهینه سازی تجهیزات صنعت برق و انرژی صورت  در داخل کشــور تحقیقات بســیار ز
و در راستای افزایش راندمان و تجهیزات قدم هایی برداشته شده است. در این بین شرکت ایرانی نانوپوشش فلز 
کنون خدمت رسان  با تولید صنعتی نانوســیاالتی با قدرت خنک کنندگی باال و نانوپوشــش های ضدرسوب، هم ا
چندیــن واحــد صنعتــی و نیروگاهــی در ســطح کشــور اســت. اســتفاده از نانوســیاالت خنک کننــدٔه DZ موجب 
کاهش ده درصدی مصرف انرژی در صنایع تأسیساتی می شود. نیروگاه طرشت و واحدهای ۷5 مگاواتی نیروگاه 

کهنوج از این نانوسیال بهره می برند ]25[.
کرد  در خصــوص ضرورت اســتفاده از نانوســیاالت خنک کننده می تــوان گفت که کمتر صنعتــی را می توان پیدا 
گرفته تــا صنایع نیروگاهی و  کــه در آن از مبدل های حرارتی اســتفاده نشــده باشــد؛ از صنعت خودرو و حمل ونقل 

گاز، پتروشیمی و الکترونیک.  تأسیساتی و صنعت نفت، 
در تمامــی صنایــع ذکرشــده مبدل هــای حرارتــی نقــش بســیار تعیین کننــده ای در تولیــد و هزینه هــای تمام شــدٔه 
محصوالت نهایی ایفا می کنند. به طور مثال، در کندانسورهای نیروگاه های حرارتی در صورت افزایش 4درصدی 
بازدهــی انتقــال حــرارت، عاوه بــر افزایش 5درصدی تولید برق، در مصرف ســوخت نیز صرفه جویی خواهد شــد 

.]2۷[
اغلب ســیاالت خنک کنندٔه موجود در بازار پایه الکلی هســتند و تنها نقطٔه جوش ســیال آب را به دماهای باالتر 
ی دیواره  انتقال می دهند؛ اما نانوســیاالت تولید شــده در شــرکت نانوپوشــش فلز به دلیل ایجاد نانوباله هایی بر رو
مبدل های حرارتی، سطح تماس مولکول های سیال با دیوارٔه فلزی مبدل را افزایش می دهند و نرخ انتقال حرارت 
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شکل4-نانوسیالخنککنندهشرکتنانوپوششفلز]26[

را بهبود می بخشند. اســتفاده از نانوســیاالت در صنعت برق و انرژی صنعت نوپایی است و در جهان یک سری 
که در جدول زیر به معرفی یک سری  محصوالت نانوسیال برای به کارگیری در صنعت برق و انرژی تولید شده اند 

از این محصوالت پرداخته شده است.
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شرکتناممحصولتصویرمحصول

نانوسیال سرمایشی مدل 
فرست گرافن

 First Graphene Co.

]2۸[

 Ice dragon cooling
nanofluid coolant

Model:IDC250

 Ice dragon cooling

]2۹[

نانوسیال خنک کننده 
نانوهکس

]3۰[ NANOHEX

 Tio2-based nanofluid
2.4]3۱[ SFU university

جدول 1-نمونهایازمحصوالتصنعتیدرجهان

خالصه 
که باید در راســتای افزایش بهره وری تا حد امکان  صنعت برق و انرژی از صنایع اصلی ایران محســوب می شــود 
بــه روز باشــد. فناوری نانــو و به طــور خــاص به کارگیری نانوســیاالت در تولیــد برق و تبدیــل انــرژی، می تواند هم در 
افزایش راندمان و عمر کارکرد و هم کاهش هزینه راه گشا باشد. نانوسیاالت می توانند با رفع مشکل خنک کنندگی 
تجهیــزات مختلــف )برج خنک کن، ژنراتورها، ترانســفورمرها، سیســتم های تجدیدپذیر مثل خورشــیدی و…( هم 

کاهش دهند و هم قابلیت اطمینان سیستم را باال ببرند. اتاف انرژی را 
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