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فناوری نانو و کاربردهای مختلف آن در صنعت برق و انرژی

ماهیت بســیار گســترده فناوری نانو ،تعامل نزدیک و زیاد آن با علوم و فناور یهای موجود و تأثیرات زیاد اقتصادی
و اجتماعی آن ،برنامهریزی بلندمدت و چندبخشــی را میطلبد و در بیشــتر کشــورهای فعال در این حوزه نیز ،این
امر مورد تأ کید است .در کشور ما نیز ،ضرورت داشتن برنامه بلندمدت برای توسعه فناوری نانو موردتوجه مسئوالن
و متخصصان کشــور اســت .یکی از حوزههایی که نانو فناوری میتواند نقش مهمی در آن ایفا نماید صنعت برق و
انرژی است که صرف بودجه در جهت تحقیق و توسعه نانو فناوری در این بخش ،در صورت هدفمند بودن ،در بازه
زمانی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت میتواند منجر به افزایش بهرهوری گردد.
صنعــت بــرق بــه دلیــل نقشهای اساســی و ارتباط تنگاتنگ بــا عوامل مؤثر بر رشــد اقتصــادی -صنعتی ،صنعتی
پویا و تأثیرگذار اســت و افزایش کار آیی و بهرهوری در آن از اهمیت فوقالعادهای برخوردار اســت .بخش تولید برق
مهمترین و درعینحال پرهزینهترین بخش در صنعت برق میباشــد؛ بنابراین با ورود رویکردهای جدید نســبت به
این صنعت ،امروزه چالشهای بزرگی در صنایع و حوزههای مختلف به وجود آمده است .دراینبین فناوری نانو که
امروزه در بسیاری از صنایع نفوذ کرده است ،در نیروگاه برق نیز در حال ایفای نقش میباشد .رمز موفقیت کشورها در
مقیاس کوچکتر بنگاههای اقتصادی ،تولید محصول و ارائه خدمات باارزش افزوده بیشتر است .دستیابی به این
هدف بدون تکیهبر دانش روز ،مواد و فناور یهای نوین میسر نخواهد[.]1
نظر به اینکه کشور ما ازنظر تولید علم درزمینه فناوری نانو در منطقه اول و در جهان در رتبه هشتم و ازنظر توان نیروگاههای
بشــده در منطقه اول و در جهان در رتبه چهاردهم قرار دارد این امکان وجود دارد که با بهکارگیری فناوری نانو در
نص 
تمامی شاخههای صنعت برق موجبات ارتقای هرچه بیشتر این صنعت و صعود به رتبههای باالتر فراهم شود[.]2
نانو انقالب تکنولوژیک قرن  ۲۱اســت .امروزه کشــورهای پیشرفته صنعتی با دستیابی به فناور یهای نوین ازجمله
فناوری در مقیاس نانو ،بیوفناوری و فناوری اطالعات به انقالب فرا صنعتی دستیافتهاند که در ادامه انقالبهای
پیشین امکان پیریزی اقتصادهای مبتنی بر دانایی و افزایش شکاف عقبماندگی آنها با کشورهای درحالتوسعه
را بیشازپیش سبب خواهد شد .نظر به ویژگیهای خاص فناوری نانو ازجمله میانرشتهای بودن و یا تأثیری که بر
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رشد و پیشرفت سایر فناور یها دارد ،کشورهای پیشرفته صنعتی در حال حاضر آن را در اولویتهای ملی ردهباالی
خود قرار داده و به سرمایهگذار یهای عظیم جهت آن پرداختهاند.
در ادامه کاربردهای فناوری نانو در شاخههای تولید ،انتقال ،توزیع ،مصرف ،ذخیرهسازی و انرژ یهای تجدید پذیر
تشریح میگردد.
برخی از کاربردهای فناوری نانو در محور تولید برق
کاتالیزورهای مخصوص سوخت
مواد افزودنی سوخت
پوششهای پرهها و اجزای داغ توربینهای گازی
پوششهای لولههای بویلر
پوششهای پرههای کمپرسور
سیاالت انتقال حرارت
فیلترهای مربوط به توربینهای گازی
تصفیه آب و پساب

روانکارهای مورداستفاده در توربینهای گازی
کاتالیستهای گوگردزدایی از سوختهای فسیلی
کیتهــای مغناطیســی بهمنظــور صرفهجویــی در
مصرف سوخت
کاتالیســتهای مورداســتفاده در بــه دســت آوردن
سوختهای مایع از زغالسنگ
غشاهای بر پایه نانو ذرات

برخی از کاربردهای فناوری نانو در محور انتقال و توزیع برق
لهــای مورداســتفاده در شــبکههای
یهــا و کاب 
هاد 
سازههای بتنی
حسگرهای مورداستفاده در شبکه
انتقال و توزیع
باتریها
ور قهای هسته ترانسفورماتورها
ابررساناهای دمای باال
سهــای نــرم مورداســتفاده در تجهیــزات
مغناطی 
کاتالیستهای معدومسازی
الکترونیــک قــدرت (بهعنوانمثال بریکرهــا ،فیلترها،
ترکیبات هالوژنه روغنهای ترانسفورماتورها
آمپلیفایرها)
سبکسازی سازههای مورداستفاده در شبکه
عایقهای الکتریکی خطوط فشارقوی
تــجــهــی ــزات و ادوات ال ــک ــت ــرون ــی ــک قـ ـ ــدرت و
قرص برقگیر
ککــنــن ــده م ـ ـ ــورد اس ـ ـت ـ ـفـ ــاده در حسگرهای مورد نیاز شبکه هوشمند
س ـ ـیـ ــاالت خــنــ 
ترانسفورماتورها
تجهیزات نیمههادی
برخی از کاربردهای فناوری نانو در حوزه مصرف برق
روشنایی
هستههای موتورهای الکتریکی
المپهای کممصرف
عایقهای حرارتی و الکتریکی

شیشهها
سبکسازی سازهها
روانسازهای ترمیمکننده سطوح
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برخی از کاربردهای فناوری نانو در حوزه انرژ یهای تجدیدپذیر و ذخیرهسازی انرژی
توربینهای بادی
سلولهای خورشیدی
انرژی زمینگرمایی
آبگرمکنهای خورشیدی
انرژی جزر و مد (انرژی امواج)
کوره و اجاقهای خورشیدی
باتریها
کلکتورهای خورشیدی
ذخیرهسازی هیدروژن
آبشیرینکنهای خورشیدی
ابر خاز نها
پیلهای سوختی
مولدهای ترموالکتریک
کاتالیستهای پیلهای سوختی

نانوسیال
نانوســیال بهعنــوان ســیالی تعریف میشــود
کــه ذرات بــا انــدازه بیــن یــک تــا  100نانومتر و
بهصورت پایدار در ســیال پایه معلق اســت.
یشــود که خواص
افــزودن نانو ذرات باعث م 
ترموفیزیکــی ســیال تحــت تأثیــر قــرار بگیرد.
ایــن نــوع ســیاالت توســط ذرات کلوئیــدی
معلــق با ابعاد نانو در یک ســیال پایه طراحی
شــدهاند .ذرات نانــو اســتفاده شــده در
ً
نانوسیاالت عموما شامل فلزات ،اکسیدها،
کاربیدهــا یــا نانولول ههــای کربنــی میشــوند.
ســیال پای ـهای کــه بهطورمعمــول بــرای تهیــه
نانوسیال استفاده میشود ،آب ،اتیلن گلیکول و روغن میباشد .نانوسیاالت ویژگیهایجدیدی دارند که آنها
را بــرای کاربردهای انتقال حرارت ســودمند کرده اســت .این ســیاالت رســانش گرمایی و ضریــب انتقال حرارت
هدایتی باالتری را نسبت به سیال پایه از خود نشان میدهند[.]3
امروزه تحقیقات در زمینه نانوسیاالت ابعاد گستردهای پیدا کرده است .تحقیقات نشان داده که استفاده از نانو
یشــود که ضرایب انتقال حرارت و جرم افزایش یابد .افزایش ضرایب انتقال حرارت
ذرات در ســیال پایه باعث م 
و جرم سبب افزایش بازده ،کاهش اندازه تجهیزات و همچنین ،هزینه ساخت آنها میشود[.]3
آ گاهی از رفتار رئولوژیک نانوســیال جهت تصمیمگیری در مورد مناســب بودن نانوسیال برای کاربردهای انتقال
حرارت بســیار مهم به نظر میرســد .در تحلیلهای دینامیک سیاالت محاسباتی ،نانوسیالها بهصورت سیالی
یشــوند ،گرچــه در مقــاالت جدید فرض دوفــازی نیــز در نظر گرفتهشــده اســت .تئوری
تــک فــاز در نظــر گرفتــه م 
فــرض تــک فــاز بودن نانوســیال زمانــی که خــواص فیزیکی نانوســیال بهصورت تابعــی از هر دو ترکیب ســیال پایه
و ذرات نانو باشــد میتواند بکار گرفته شــود .در نانوســیاالت این نکته پذیرفتهشــده اســت که حرکت ذرات نانو
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از خــط جریان پیــروی نمیکند؛ در حقیقت
عواملــی باعــث القــای ســرعت لغزشــی بین
ســیال پایه و نانو ذرات میشــود .حرکت نانو
ذرات تأثیر معناداری روی رئولوژی و خواص
ترموفیزیکی نانوســیاالت میگذارد ،بنابراین
تحقیــق و بررســی حرکــت ذرات نانــو بــرای
ارزیابی عملکــرد آنها در ضمن قرارگیری در
ســیال پایه در مدیوم انتقال حرارت ضروری
میباشد[.]4
برای تهیه نانوسیاالت دو روش وجود دارد:
روش دومرحلهای
روش تکمرحلهای[.]5
روش دومرحلهای
این روش بهصورت وســیعی برای تهیه نانوســیاالت مورداســتفاده قرار میگیرد .نانو ذرات ،نانو الیاف ،نانولولهها
یا دیگر نانو مواد در این روش ابتدا بهصورت پودر خشــک توســط روشهای فیزیکی و شــیمیایی تولید میشــوند.
ســپس در مرحلــه دوم فرآینــد با کمک تحریک نیروی مغناطیســی شــدید ،تحریک مافوق صــوت ،اختالط تنش
نســازی و آســیاب گلول ـهای پودرهــای در ابعاد نانو داخل ســیال پراکنــده میشــود .روش دومرحلهای
بــاال ،همگ 
روشــی اقتصــادی برای تولید نانوســیاالت در مقیاس بزرگ اســت؛ زیرا هماکنون فناور یهــای اختالط نانو پودرها
بــرای تولیــد در ســطوح صنعتــی رشــد کردهانــد .بــا توجــه به مســاحت باال و کنش ســطحی نانــو ذرات ،ایــن مواد
تمایــل دارنــد تــا بهصورت تــوده درآیند .مهمتریــن روش برای افزایــش پایداری نانو ذرات در ســیاالت ،اســتفاده از
ســورفاکتانت (ماده فعال ســطحی) است .بااینحال کارآمدی ســورفاکتنتها بهویژه برای کاربردهای در دمای
باال همچنان یک نگرانی بزرگ بهحساب میآید.
روش تکمرحلهای
فرآینــد تکمرحل ـهای ب هصــورت همزمــان شــامل تهیــه و پراکنــدن باهم نانــو ذرات در ســیال اســت .در این روش
از انجــام فرآیندهــای خش ـککردن ،ذخیــره ،انتقــال و پراکنــدن نانــو ذرات جلوگیــری شــده و درنتیجــه تودههای
تشکیلشده نانو ذرات کوچک میشود و پایداری نانوسیاالت افزایش مییابد .فرآیندهای تکمرحلهای میتواند
نانو ذرات را بهصورت همگن پراکنده کند و ذرات میتوانند بهصورت پایدار در سیال پایه معلق شوند .بااینحال
برای روش تکمرحلهای معایبی وجود دارد که مهمترین آن رســوب واکنشدهندهها اســت که در نانوســیاالت به
دلیــل واکنــش یــا موازنه ناقص فرآینــد باقی میماند .به همین دلیل توضیح اثرات نانــو ذرات بدون از بین بردن اثر
ناخالصی رسوب واکنشدهندهها مشکل است.
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سنسور
شیمیایی
سنسور
حالت

انتقال انرژی
الکتریکی

سنسورها

افزایشاستحکام

توزیع انرژی
الکتریکی

مقاومت به خزش

سنسور
نوری

مقاومتحرارتی
پرههایتوربین

پوشش و غشا

سنسور
مواد

مقاومت برابر
امواج الکترو
مغناطیسی

الکترونیک

ترانزیستور
دیود

بهبود خاصیت
رنگ
نیمههادیها

مهندسی مواد

نانوسیال
خنککننده

خنککاری

نقاط
کوانتومی
خازن

کاربردهای
فناوری نانو در
صنعتبرق

مقاومت

ساخت مواد
عایق حرارت

انتقال حرارت

ساخت مواد
هادی حرارت

LCD
LED

تولید انرژی الکتریکی

نمایشگرها

باتریها

OLED
نیروگاه برق

گیت منطقی

آبی

حرارتی
گازی

مدخل
هوا

سیکلترکیبی

کمپرسور میله رتور و ا گزوز و
بلبرینگ استک

ژنراتور

بادی

تجدیدپذیر

بخاری

محفظه
احتراق

خورشیدی
(فتوولتاییک)

زمینگرمایی

توربین مخازن
سوخت

بویلر

پیل سوختی

برج
کندانسور و
فیدواترپمپ خنککننده

شکل  .1کاربردهای فناوری نانو در صنعت برق و انرژی[]6
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چالشهای موجود در صنعت برق و انرژی و کاربرد نانوسیال

تاریخ علم ،پدیدههای متعدد و فراوانی در صفحات خود جایداده است .با پیشرفت فناوری و نزدیکی به مرزهای
حقیقــی در علــم کوانتــوم و پدید آمدن واژهای به نــام «نانو»انقالب عظیمی در دنیای علم صــورت گرفت .امروزه نیز
پیشــرفتهای زیادی در عرصه نانو جهت دقیق کردن این دانش به وجود آمده اســت .به بیان ســادهتر فناوری نانو
در جهان از چهل سال پیش تاکنون کاربردهای وسیعی پیداکرده است و میتوان این علم و ابعاد آن را فراتر از حال
دانست و عنوان کرد که فناوری نانو بخشی از آینده نیست بلکه خود آینده است[.]7
بــا توجــه به کاهش ذخایر نفتــی و افزایش نیاز جهانی برای تأمین انرژی بهکارگیری فناوری نانــو در حوزه برق و انرژی
موردتوجه فراوان قرارگرفته است .پیشبینی میشود که با بهرهگیری از فناوری نانو تولید برق به میزان  20تا  25درصد
تا سال  2020افزایش یابد[.]8
استفاده از این فناوری نانو در تمامی علوم پزشکی ،پتروشیمی ،علوم مواد ،صنایع دفاعی ،الکترونیک ،کامپیوترهای
کوانتومی و ...باعث شــده اســت ،تحقیقات در زمینه نانو بهعنوان یک چالش اصلی علمی و صنعتی پیش روی
جهانیان باشد؛ لذا محققان ،استادان و صنعتگران ایرانی باید در یک بسیج همگانی ،جایگاه ،موقعیت و وضعیت
خویش را درباره این موضوع مشخص کنند و با یک برنامهریزی علمی دقیق و کارشناس شده به حضوری فعال و
حتی رقابتی سالم در این جایگاه ،عرضاندام و ابراز وجود نمایند.
بهطورکلی چالشهای پیش روی در صنعت برق و انرژی که با کمک فناوری نانوســیاالت میتوان آنها رفع نمود،
بهصورت زیر میباشد:
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
اتالف انرژی باال در سیستمهای تولید توان و انرژی
مشکل خنککنندگی تجهیزات صنعت برق و انرژی
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عمر کم بعضی تجهیزات به دلیل دمای کارکرد باال
راندمان کم تجهیزات تولید توان و تبدیل انرژی به دلیل عدم انتقال حرارت مناسب
اتالف انرژی در سیکلهای سرمایش و گرمایش
یتــوان مــواد و روشهای جدیــدی ایجاد کــرد که تحولی اساســی در زمینــه برق و انــرژی رقم
بــا فنــاوری نانوســیال م 
میزنند .با توجه به پتانســیلهای موجود در نانوســیاالت در زمینه انتقال حرارت و جرم ،میتوان با بهکارگیری آنها
در صنعت ،به بازدهی باالتر و مصرف انرژی کمتر در تجهیزات دستیافت .نتایج اســتفاده از نانو ذرات ،بهعنوان
افزودنیهای سیال براى بهبود انتقال حرارت و جرم ،توجه بســیاری از محققان را جلب کرده است[.]9
یتــوان گفت نانوســیاالت با دو طریق اصلی در بهبود عملکرد سیســتمهای تولید بــرق و تبدیل انرژی
بهطورکلــی م 
نقش دارند.
بهبود انتقال حرارت در تجهیزات توان و تبدیل انرژی
بهبود انتقال جرم در تجهیزات توان و تبدیل انرژی
از مزیتهای استفاده از نانوسیاالت در صنعت برق و انرژی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
سطح مخصوص باال و متعاقب آن سطح انتقال حرارتی بیشتر مابین ذرات و سیاالت
کاهش توان متراکم کننده ســیال (پمپ یا کمپرســور) در مقایســه با سیال خالص در دستیابی بهشدت
انتقال حرارت یکسان
خــواص منعطــف (قابلتغییــر) شــامل ضر یــب هدایــت گرمایــی و قابلیــت میــزان ســطح خیس بــا تغییر
غلظت ذرات در جهت وفق شرایط برای کاربریهای مختلف

فناوری نانوسیال در صنعت برق و انرژی
امــروزه بــا توجــه بــه نیاز بــه کاهش ابعاد سیســتمهای انتقــال حرارت در وســایل نقلیــه ازیکطــرف و همچنین نیاز
بــه افزایــش نــرخ انتقــال حــرارت از طرف دیگــر ،سیســتمهای انتقال حــرارت با راندمــان بــاال موردتوجه ویــژهای قرار
دارنــد .ضریــب هدایــت حرارتی پایین ســیاالت رایج انتقال حرارت مانند آب در مقایســه با فلــزات ،مانع اصلی در
لهــای حرارتی میباشــد .برای رســیدن بــه این هدف ،دو رویکرد افزایش ســطح مؤثــر مبدلها و
کســازی مبد 
کوچ 
همچنین افزایش ضریب هدایت حرارتی ســیال در نظر گرفتهشــدهاند .نانوســیالها از پراکنده شــدن ذرات نانویی
در یک ســیال پایه به وجود مییابند .به واســطه این ذرات ،ضریب انتقال حرارت ســیال پایه به میزان قابلتوجهی
افزایشیافته و در مصرف انرژی صرفهجویی به عمل خواهد آمد .تحقیقات نشان میدهد که میزان افزایش انتقال
حرارت نانوســیالها ،به پارامترهای متفاوتی از قبیل درصد افزودن نانو ذرات ،جنس آنها ،ابعاد ذرات نانویی و...
بستگی دارد[.]10
نانوسیال و برج خنککننده نیروگاهی
هــر دســتگاه مکانیکــی از قبیل انواع موتورها و کمپرســورها در هنگام کارکــرد و در اثر اصطکاک اجــزا حرارت زیادی
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ایجاد میکند .حرارت باعث وارد آمدن صدمه و تنشهای نامطلوبی به سامانه میشود .این حرارت باید بهوسیله
یک ماده ،از ســامانه خارج و حذف شــود .در اثر تبادل حرارت که در اجزای یک چرخه نیروگاه تولید برق که منجر
یشــود ،الزم اســت که سیال عامل را با مجموعهای از تجهیزات خنک
به افزایش حرارت یا تغییر فاز ســیال عامل م 
کــرده یــا آن را بــه فاز اولیه بازگرداند .بهعنوانمثــال برای متراکم کردن بخار خروجی از توربین و تغییــر فاز دوباره آن به
مایع برای ورود به دیگ بخار از آب بهعنوان یک خنککننده استفاده میشود .یا برای خنک کردن سیمپیچها در
ژنراتور تولید برق از گاز هیدروژن ،آب یا هوای طبیعی استفاده میشود .همچنین میتوان بهعنوان یک نمونه دیگر
به خنک کردن روغنهایی که حرارت را از یاتاقانهای موتور یا توربین و ســایر قطعات دیگر میگیرند اشــاره کرد که
این روغنها را میتوان با آبخنک کرده و دوباره در مسیر گردش بهمنظور جذب حرارت قرارداد .سیالهای عامل
در یک چرخه بسته یا باز عمل کرده و برای انتقال حرارت خود به سیال خنککننده از یک مبدل حرارتی استفاده
میکنند .برای گردش ســیال عامل در چرخه ،پمپهایی بهطور مداوم ســیال را به گردش درآورده و ضمن مصرف
بیشازحد مواد خنککننده ،انرژی زیادی نیز برای این گردش تلف میشود .سامانه خنککننده مناسب منجر به
بهبود عملکرد سامانه و کاهش تلفات انرژی آن میشود.
شهــای مختلفــی برای طراحی مناســب و بهینه ســامانههای خنککننده در انواع نیروگاهها مطالعه و پیشــنهاد
رو 
کســازی تجهیزات نیروگاهها ،استفاده از
شــده اســت .پژوهشــگران فناوری نانو برای رفع چالشهای مربوط به خن 
نانوسیاالت را پیشنهاد میکنند.
در مســائل مدیر یــت گرمایی قســمتهای مختلــف نیروگاهها ،افزایش نــرخ انتقال حرارت و کــوچ کردن تجهیزات
انتقــال حــرارت بــرای بهبــود کار آیــی ،افزایــش طول عمر ،مســائل ایمنــی و ،...یکــی از دغدغههای اصلی به شــمار
میرود .مراجع علمی زیادی درباره روشهای افزایش نرخ انتقال حرارت در قسمتهای مختلف نیروگاهی گزارش
دادهاند .بیشــتر این روشها بر مبنای تغییرات در ســاختار تجهیزات ،مانند افزایش ســطوح حرارتی ،لرزش ســطوح
حرارتــی ،تزر یــق یــا مکش ســیال و اعمــال جریان الکتریکی یا مغناطیســی متمرکز اســت .موضوعی کــه کمتر به آن
ً
توجه شــده ،تأثیر ضریب انتقال حرارت با بازدهی باال اســت .محیطهای انتقال حرارت معموال از ســیاالتی مانند
ل شدهاند .این سیاالت ضریب انتقال حرارت پایینی در مقایسه با فلزات و حتی
آب ،اتیلنگلیکول یا روغن تشکی 
اکسیدهای فلزی دارند .بهعنوانمثال ضریب هدایت حرارتی مس  ۷۰۰برابر ضریب هدایت حرارتی آب و  ۳۰۰۰برابر
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ضریب هدایتی روغن و ضریب هدایت حرارتی  Al2O3نیز  ۶۰برابر ضریب هدایت حرارتی آب است؛ بنابراین انتظار
میرود سیاالتی که شامل ذرات بسیار ریز این ترکیبات است در مقایسه با سیاالت خالص ویژگی حرارتی بهتری از
خود نشان دهند .به دلیل مشکالت فنی مطالعات انجامشده در این زمینه بیشتر روی سوسپانسیونهایی متمرکز
بــوده کــه شــامل ذرات جامــد معلق در حــد میلیمتر یا حداکثر میکرومتر هســتند .ذرات در این مقیاس مشــکالت
جدی در تجهیزات انتقال حرارت ایجاد میکنند؛ بهطور یکه این ذرات بهسرعت تهنشین میشوند و درصورتیکه
کانال از قطر کمتری برخوردار باشد مشکل جدیتر خواهد بود .بهطور یکه در هنگام عبور از میکرو کانالها ،کلوخه
شده و باعث گرفتگی مسیر میشوند که درنتیجه افت فشار زیادی ایجاد میکنند از سوی دیگر برخورد این ذرات
یشــود؛ بنابراین باوجود ضریب هدایت حرارتی باال ،این سوسپانســیونها به علت
با ســطوح منجر به ســائیدگی م 
مالحظات فرآیندی بهعنوان محیط انتقال حرارت مناســب به نظر نمیرســند .فرآیند تولید ذرات در حد نانومتر را
باید بهعنوان انقالبی در افزایش انتقال حرارت دانست .در سال  ۱۹۹۵میالدی برای نخستین بار در آزمایشگاه ملی
آرگون ،پودرهای نانو در سیاالت بهعنوان نانوسیال معرفی و ویژگیهای برجسته این سیال معرفی شد .اندازه بسیار
کوچک ذرات استفادهشده و کسر حجمی پایین ذرات نانو ،مسائلی مانند تهنشینی و کلوخه شدن را از بین میبرد
و هزین ههــای الزم بــرای نگهــداری و انتقــال این ســیاالت را کم میکند و به علت اندازه بســیار کوچک ،ســاییدگی
و آســیب رســاندن بــه ســامانهها دربــاره این ذرات وجــود ندارد .عالوه بر این ســطح نســبی بزرگ ایــن ذرات تأثیرات
یشــود .همچنین در شکل تئوریک
غیرتعادلی بین ســیال و جامد را کاهش داده و باعث پایداری سوسپانســیون م 
مشــخص اســت هرچه اندازه ذرات ریزتر باشــد ،ســطح نســبی انتقال حرارت آنها بیشتر میشــود و درنتیجه بازده
حرارتی ذرات معلق که تابعی از سطوح انتقال حرارت است با کاهش اندازه ذرات افزایش مییابد؛ بنابراین طراحی
ســامانههای خنککننــده بــه کمک تزریق نانوســیال برای بهبود ســامانههای مهندســی پیچیده امــری ضروری به
شمار میرود .از سوی دیگر یکی از روشهای افزایش ایمنی نیروگاهها افزایش قابلیت انتقال حرارت در آنها است؛
بنابراین نانوســیالها با توجه به قابلیت فزاینده در انتقال حرارت در نیروگاهها بســیار موردتوجه قرار گرفتهاند .بهبود
ویژگیهای گرمایی نانوسیالها احتیاج به انتخاب روش مناسب برای تهیه این سوسپانسیونها دارد تا از تهنشینی
و ناپایداری آنها جلوگیری شــود .متناســب با نوع کاربرد ،انواع زیادی از نانوســیاالت ازجمله نانوســیاالت اکســید
تهــا ،کاربیــد فلز و غیر فلزات که بهوســیله یا بدون اســتفاده از ســورفکتانت در ســیاالتی مانند آب،
فلــزات ،نیتری 
اتیلنگلیگول و روغن به وجود آمده است .مطالعات زیادی روی چگونگی تهیه نانو ذرات و روشهای پراکندهسازی
آنها در سیال پایه انجامشده است .یکی از روشها متداول تهیه نانوسیال ،روش دومرحلهای است .در این روش
ً
ابتدا نانوذره یا نانولوله معموال بهوسیله رسوب بخار شیمیایی در فضای گاز بیاثر بهصورت پودرهای خشک تهیه
یشــود تا تودههای نانوذرهای به حداقل رسیده و
میشــود .در مرحله بعد نانوذره یا نانولوله در داخل ســیال پراکنده م 
باعث بهبود رفتار پراکندگی شــود .روش دومرحلهای برای بعضی موارد مانند اکســید فلزات در آب ،دیونیزه شــده
بســیار مناســب است و برای نانوسیاالت نانو ذرات فلزی ســنگین ،کمتر موفق بوده است .روش دومرحلهای دارای
مزایای اقتصادی بالقوهای است؛ زیرا شرکتهای زیادی توانایی تهیه نانو پودرها در مقیاس صنعتی را دارند .روش
یک مرحلهای نیز بهموازات روش دومرحلهای پیشرفت کرده است .بهطور مثال نانوسیاالتی شامل نانو ذرات فلزی با
استفاده از روش تبخیر مستقیم تهیهشدهاند .در این روش ،منبع فلزی در شرایط خأل تبخیر میشود .در این روش،
تراکم توده نانو ذرات به حداقل خود میرسد ،اما فشار بخار پایین سیال یکی از معایب این فرآیند به شمار میرود.
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بااینحال روشهای شــیمیایی تکمرحلهای مختلفی برای تهیه نانوســیال به وجود آمدهاند که ازجمله آن میتوان
به روش احیای نمک فلزات و تهیه سوسپانسیون آن در حاللهای مختلف برای تهیه نانوسیال فلزات اشاره کرد.
مزیت اصلی روش یک مرحله ،کنترل بسیار مناسب روی اندازه و توزیع اندازه ذرات است.
بــرج خنککننــده دســتگاهی اســت که حــرارت اضافی ســیال عامــل را میگیــرد و آن را به محیط منتقــل میکند.
یشــوند ،در اثر گردش در یک چرخه ،گرم شــده و دمــای آن باال میرود.
ســیاالتی کــه بــرای خنک کاری اســتفاده م 
برج خنککننده دمای این سیاالت را تا نزدیکی دمای حباب «تر» پایین آورده و حرارت را وارد محیط میکند .این
کار را بــا تبخیــر آب انجــام میدهند .عمدهترین مشــکالت به وجــود آمده برای یک برج خنککن عبارت اســت از:
خوردگی قطعات داخلی برج ،رشــد جلبکها و باکتریهای بیولوژیکی ،تشــکیل رسوب در قسمتهای مختلف
جهــای خنککننده نیروگاهی بســیار باال
بــرج و مصــرف چشــمگیر آب .درواقــع مصــرف آب و هدر رفــت آب در بر 
است .برای مثال پژوهشها نشان میدهد  ۴۰درصد مجموع برداشت آب شیرین امریکا بهوسیله نیروگاههای بخار
بــوده کــه ب هطــور تقریبی  ۳درصد کل مصــرف آب نیروگاه در برجهای خنککننده «تر» هدر مــیرود .برنامه نوآوری و
فناوری موسســه پژوهشــی برق امریکا به یک موفقیت درزمینه نانو ذرات برای افزایش خواص ترموفیزیکی ســیاالت
مبدل حرارتی مورداستفاده در برجهای خنککنندهتر رسیده که باعث کاهش چشمگیر آب مصرفی در نیروگاهها
یشــود .ترکیــب خنککنندههای نیروگاهی بــا نانو ذرات هســته مادههــای تغییردهنده فاز
بخــار موجــود و جدیــد م 
یشــوند .براثر ذوب این مواد گرمای کندانســور نیروگاه گرفتهشده
( )1PCMتا  ۲۰درصد ســبب کاهش مصرف آب م 
و بهعنوان محصوالت خنککننده جامد میشود .همچنین انتظار میرود ،بهبود ویژگی گرمایی که بهوسیله این
یشــود ،ســبب کاهش نرخ جریان ســیال خنککننده تا حدود  ۱۵درصد میشــود
نانو ذرات چندمنظوره حاصل م 
که خود باعث کم شــدن بار پمپها و درنتیجه کاهش تلفات انرژی اســت .در آزمایشــگاه ملی آرگون ،پژوهشــگران
یک ایده خنک کاری بر مبنای فناوری نانو توســعه دادهاند .این ایده افزودن نانو ذرات با پوســته ســرامیکی یا فلزی و
هستهای از مواد تغییردهنده فاز به سیال خنککننده است .این مواد برای ذوب شدن در دمای کندانسور و جامد
شدن هنگامیکه جریان انتقالدهنده گرما به برج خنککننده میرسد ،طراحی میشوند .افزودن نانو ذرات جاذب
گرما به ســیال خنککننده باعث افزایش ضریب انتقال حرارت ،ظرفیت گرمایی و گرمای تبخیر درنتیجه کاهش
مقدار آب موردنیاز برای رسیدن به یک سطح خنککنندگی میشود .در اوایل سال  ۲۰۱۱میالدی موسسه پژوهشی
برق قدرت امریکا به پژوهشــگران و ســازندگان درباره با فناور یهای کار آیی آب مورداســتفاده در صنایع نیروگاهی،
پیشــنهاد پژوهش و بررســی داد .از بین  ۷۰پاســخ ،آزمایشــگاه آرگون ،پیشــنهاد خنک کاری نیروگاهها مبتنی بر نانو
یســازی این ایده بهوســیله موسســه پژوهشی برق قدرت در
ذرات تغییردهنده فاز ارائه کرد؛ بنابراین ارزیابی و تجار 
دستور کار قرار گرفت .در سال  ۲۰۱۲میالدی ،مدلها و مطالعات موازی در آزمایشگاه برای دستیابی به ویژگی بهینه
ترموفیزیکی این مواد در کاربردهای خنک کاری نیروگاهی در جریان قرار گرفت [.]11،12،13
نانوسیال و ترانسفورماتور
ترانســفورماتورها مهمتریــن تجهیــز یــک شــبکه میباشــند .هرگونه بهبــود در ســاختار و عملکرد این تجهیــزات تأثیر
بســزایی در هزینهها و قابلیت اطمینان شــبکه خواهد داشت .کاربرد فناوری نانو درزمینه مهندسی برق بهطورکلی
نحوه ساخت وسایلی از قبیل ترانسفورماتورها ،خاز نها و موتورهای الکتریکی را دگرگون ساخته ،بهطور یکه کاربرد
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ترانسفورماتورهای نانو ساختار امکان کاهش حجم و وزن ،بازده و قیمت کل و حداقل شدن تلفات انرژی الکتریکی
در مدارات را فراهم آورده است.
ازجملــه کاربردهــای فنــاوری نانــو افزایــش هدایت حرارتی ســیاالت میباشــد .اســتفاده از نانــو ذرات در روغنهای
ترانسفورماتور میتواند تغییر بسزایی در سیستم خنککنندگی ترانسفورمرها به وجود آورد.
نهــای ترانســفورماتورها در مقابــل حــرارت باالی تولیــدی در ترانس خصوصیــات خود را در مدتزمــان کمی از
روغ 
دســت میدهنــد و عملکــردی نامناســب پیدا میکند؛ بنابرایــن ارتقای رفتــار حرارتی این روغنها بســیار مهم بوده
و یکــی از راهکارهــای آن ،افزایــش ضر یــب انتقــال حــرارت آن میباشــد .ضر یــب انتقــال حــرارت روغنهایــی که در
ً
حــال حاضــر در ترانسها اســتفاده م 
یشــود ،در حــدود  0.136 W/mKمیباشــد .با ظهور فناوری نانــو ،معموال برای
کاربردهــای خنــک کاری در مبدلها ،در سیســتمهای سرمایشــی و گرمایشــی و تجهیزات صنعتی از نانوســیالها
استفاده میشود و به همین دلیل در سالهای اخیر کاربرد آن در حوزه انتقال حرارت بسیار گسترده شده و بهعنوان
یکی از محورهای مهم مطالعاتی ،تحقیقات زیادی را به خود جلب کرده است .نانوسیال ،سوسپانسیون پایداری
اســت که از طریق پراکنده کردن یکنواخت نانو ذراتی با ضریب حرارتی باال در ســیالی مشــخص ،ســاخته میشود
و ب هطــور قابلمالحظ ـهای نســبت به آن ســیال هدایــت حرارتی باال تــری دارد .لذا بــا توجه به حضور نانوســیاالت در
حوزههای انتقال حرارت ،بررسی استفاده از آنها در ترانسفورمرها از جذابیت ویژهای برخوردار است.
مشخصات حرارتی روغن ترانسفورمر اصلیترین نقش را در طول عمر ترانسفورمر ایفا میکنند چراکه روغن ترانسفورمر
بایســتی هــر دو عملکــرد عایقی و خنککنندگــی را مؤثر را انجام دهد .روغن معدنی تصفیهشــده که بهعنوان شــاره
عایقی در ماشینهای الکتریکی استفاده میشود هدایت حرارتی ضعیف دارد و لذا کارایی خنککنندگی ضعیف
نشان میدهد .هدایت حرارتی باال و ویسکوزیته پایین مشخصات مهم شارههای انتقال حرارت میباشند .روغن
یشــود در دماهای باال پایــدار بوده و به لحــاظ الکتریکی عایق
معدنی تصفی هشــده که در ترانســفورمرها اســتفاده م 
فوقالعادهای است .لیکن هدایت حرارتی روغن معدنی پایین است و خطاهای ناشی از حرارت درنتیجه اضافهبار
مورد انتظار است .لذا برای افزایش طول عمر ترانسفورمر و افزایش باردهی و خنککنندگی ترانسفورمر بایستی هدایت
ً
حرارتی روغن افزایش یابد .طبیعتا مناسبترین انتخاب افزودنیهایی است که با دفع حرارت ،بر خاصیت عایقی
بیتأثیر بوده و ویسکوزیته روغن را افزایش ندهند.
شارههای با نانو ذرات معلق تحت عنوان نانو شاره نامیده میشوند [ .]14نانو شارهها بهعنوان نسل بعدی شارههای
انتقال حرارت لحاظ شــده و امکانات قابلتوجه جدیدی ارائه میکنند .به دلیل مســاحت نسبی بزرگتر نانو ذرات
در مقایسه با ذرات کالسیک ،نهتنها قابلیتهای انتقال حرارت بهطور قابلتوجه بهبود حاصل میکنند ،پایداری
تعلیق نیز افزایش مییابد [ .]15در [ ]16نشــان داد ه شــده اســت که انتقال حرارت در تجهیزات الکترومغناطیســی
بهطور چشــمگیری با اســتفاده از شــارههای مغناطیسی شامل نانو ذرات مغناطیســی معلق افزایش پیدا میکند .از
زمان کشف روغن ترانسفورمر بهبودیافته با نانو ذرات مغناطیسی توسط سیگال ،تحقیقات گستردهای برای بررسی
شارههای با نانو ذرات در روغن ترانسفورمر انجامشده است [ .]17،18در [ ]19روغن نانو شامل نانو ذرات نقره با اندازه
 5.5±2.4 nmروی ســیلیکا اســتفاده شــد و این نانو شــاره کلیه کیفیات یک نانو روغن ایده آل را ارائه نمود .لیکن
نانوکامپوزیت نقره-سیلیکا در روغن ترانسفورمر فقط به مدت یک ساعت پایدار بود.
بــا توجــه به مطالعات انجا مشــده هم به لحاظ فنی و تأثیر بــر درصد کاهش دمای ترانســفورماتور که عامل اصلی در
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افزایش عمر ترانســفورمر میباشــد و هم به لحاظ اقتصادی ،مناس ـبترین گزینه برای تزریق در روغن ترانســفورماتور
نانوذره  Al2O3میباشد.
برای حصول به تمرکز حجمی بهینه دقیق برای تزریق در روغن ترانســفورمر ،پروســه شبیهســازی و محاســبه درصد
کاهــش دمــا بــرای تمرکز حجمی جزییتر ذرات نانو  Al2O3به میــزان  %0.6 ،%0.55 ،%0.5 ،%0.45 ،%0.4انجا م گرفته
ل مشاهده است[.]20
است .نتایج در شکل  2قاب 
۷

۴
۳
۲

درصد کاهش دما

۶
۵

۱
۰/۷

۰/۶

۰/۵

۰/۴

۰/۳

۰

تمرکز حجمی
شکل  .2تغییرات درصد کاهش دما برای تمرکز حجمی جزییتر ذرات نانو Al2O3

مشخص است که تمرکز حجمی  %0.55عدد دقیقتری بهدستآمده است و میزان درصد کاهش دمای سیمپیچ
یتــوان به همین روش و با دقت
ولتــاژ بــاالی ترانســفورمر به ازای این تمرکز حجمی نانوذره به میزان  %6.1میباشــد .م 
بیشتری به محاسبه این تمرکز حجمی نانوذره پیشنهادی اقدام نمود.
بــر ایــن اســاس ،در دمای نقطه داغ  115درجه ســانتیگراد ،طول عمر تقریبی  100833ســاعت معادل  11.5ســال به
دست میآید.
کاهش  6.1درصدی در دمای ترانسفورماتور ( 108درجه) به طول عمر  202200ساعت معادل  23.1سال میانجامد.
بهعبارتدیگر حدود  100درصد افزایش عمر ترانسفورمر نتیجه شده است[.]20
کاربرد نانوسیال در ژنراتورهای الکتریکی
یشــود ،مانند گرمای ناشــی از تلفات مســی ســیمپیچ آرمیچر و
در ژنراتورها ،گرما در قســمتهای مختلفی تولید م 
میدان ،تلفات آهن هســته ،تلفات مکانیکی و ...دمای کاری ژنراتور یکی پارامترهایی اســت که بر طول عمر آن اثر
میگذارد و برای نگهداشــتن دمای عایقهای ژنراتور در محدودیت دمایی آنها ،این حرارتها باید از ژنراتور خارج
یشــود چون نســبت حرارت تولیدشــده به ســطح
شــوند .با افزایش ظرفیت و ولتاژ ژنراتور ،خنک کردن ســختتر م 
افزایشیافته و ضخامت عایقهای ولتاژ باال باعث افزایش مقاومت حرارتی میشود .سامانه خنککنندگی ژنراتورها
از خنککنندگی غیرمستقیم تا خنککنندگی مستقیم ،از خنککنندگی با هوا تا خنککنندگی با هیدروژن یا آب
پیشــرفت کــرده اســت .ژنراتورهــای با ظرفیت کم یــا دور کم با هوای طبیعی یا با اســتفاده از فن خنک میشــوند اما
ب خنک میشوند .سامانه خنککاری مناسب
ژنراتورهای با سرعتباال و ظرفیت بزرگ با استفاده از هیدروژن و آ 
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یشــود .فناوری نانو در ســامانه خنــک کاری ژنراتور هم
منجــر بــه بهبــود عملکرد ژنراتور و کاهــش تلفات انرژی آن م 
بــه کمــک آمده اســت .به این منظــور روشهای مختلفــی برای طراحی مناســب و بهینه ســامانههای خنککننده
پیشنهاد شده است .دراینبین یکی از کاربردهای فناوری نانو برای رفع چالشهای مربوط به خنکسازی استفاده
از نانوسیاالت است.
اندازه ذرات مورداســتفاده در نانوســیاالت از  1نانومتر تا  100نانومتر میباشــند .این ذرات از جنس ذرات فلزی مانند
مــس ،نقره و یا اکســیدهای فلزی همچون آلومینیوم اکســید ،اکســید مس و  ...هســتند .این مــواد به دلیل قابلیت
انتقال حرارت باال جهت افزایش خواص خنککنندگی مانند جریان گرمایی باال و قابلیت تر شوندگی در غلظت
یشــوند[ .]21سیســتم پیشــنهادی برای انتقال حــرارت به کمــک نانوســیال (آب  +نانو ذرات
متوســط ،اســتفاده م 
 )Al2O3در شکل  3نشان داد ه شده است[.]22

انداز هٰگیر
شار

دریچه
سوپاپ

حلقه آب دریچه
سوپاپ

پمپ

انداز هٰگیر
شار
حلقه نانو

پمپ

تبادل حرارت
شکل  .3سیستم پیشنهادی برای انتقال حرارت بهوسیله نانوسیال Al2O3
بــا افزایــش نرخ جر یــان ذرات ،میزان ضریب انتقال حــرارت افزایش مییابد و بهاینترتیب بــا افزایش غلظت Al2O3

ضریب انتقال حرارت افزایش مییابد.
کاربرد نانوسیالها در سامانههای خورشیدی
نانوســیال ترکیبی از جامد-مایع اســت که در آن نانو ذرات فلزی یا غیرفلزی در ســیال پایه معلقاند .ذرات نانومتری
معلق نظیر سیلســیم اکســاید ،تیتانیم اکســاید ،اکســید مس یا نانو ذرات فلزی نیکل یا نانولولههای کربنی و گرافن
باعث تغییر ویژگیهای جابهجایی و انتقال حرارت سیال میشوند که قابلیت بسیاری برای افزایش انتقال حرارت
از خود نشان میدهند.
بهتازگی برخی از مؤسســات و شــرکتهای تحقیقاتی نانوسیالها را در گرمکنها و یا باتری خورشیدی مورداستفاده
قــرار میدهنــد .ازآنجاییکه تابش نور در طولموجهای بلند بر ســطح ســلولهای خورشــیدی ســبب گرم شــدن آن
شده و این افزایش دما موجب کاهش راندمان میشود .لذا خنک کاری سلولهای خورشیدی از اهمیت خاصی
برخوردار میشود .پس بهکارگیری نانوسیال موجب میشود با عبور جریان هوا حرارت بیشتری از سلول خورشیدی
منتقل گردد در شکل  4بهصورت شماتیک سیستم خنککاری مشاهده میشود[.]23
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شکل  .4خنک کاری سلولهای خورشیدی با نانوسیالها[]24

محصوالت صنعتی
در داخل کشــور تحقیقات بســیار زیادی در مورد بهین هســازی تجهیزات صنعت برق و انرژی صورت گرفته اســت
و در راســتای افزایش راندمان و تجهیزات قدمهایی برداشت هشــده اســت .دراینبین شــرکت ایرانی نانو پوشــش فلز
با تولید صنعتی نانوســیاالتی با قدرت خنککنندگی باال و نانو پوش ـشهای ضد رســوب ،هماکنون خدمت رسان
چندین واحد صنعتی و نیروگاهی در سطح کشور است .استفاده از نانوسیاالت خنککنندهی  DZموجب کاهش
دهدرصدی مصرف انرژی در صنایع تأسیساتی میشود .نیروگاه طرشت و واحدهای  75مگاواتی نیروگاه کهنوج از
این نانوسیال بهره میبرند [.]25
در خصوص ضرورت تولید نانوســیاالت خنککننده میتوان گفت که کمتر صنعتی را میتوان پیدا کرد که در آن
لهــای حرارتی استفادهنشــده باشــد؛ از صنعت خــودرو و حملونقل گرفته تا صنایع نیروگاهی و تأسیســاتی
از مبد 
و صنعــت نفــت ،گاز ،پتروشــیمی و الکترونیــک .در تمامــی صنایــع ذکرشــده مبدلهــای حرارتــی نقــش بســیار
تعیینکنندهای در تولید و هزینههای تما مشــدهی محصوالت نهایی ایفا میکنند .بهطور مثال ،در کندانســورهای
نیروگاههای حرارتی در صورت افزایش  4درصدی بازدهی انتقال حرارت ،عالوه بر افزایش  5درصدی تولید برق ،در
مصرف سوخت نیز صرفهجویی خواهد شد.
اغلب سیاالت خنککنندهی موجود در بازار پایه الکلی هستند و تنها نقطهی جوش سیال آب را به دماهای باالتر
انتقال میدهند؛ اما نانوســیاالت تولیدشــده در شــرکت نانو پوشــش فلز به دلیــل ایجاد نانو بالههایی بــر روی دیواره
مبدلهای حرارتی ،سطح تماس مولکولهای سیال با دیوارهی فلزی مبدل را افزایش میدهند و نرخ انتقال حرارت
را بهبود میبخشند.
16

ً
تقریبــا همهی صنایع دارای تجهیزاتی هســتند که عملکرد
یشــود .این حرارت
ایــن تجهیــزات موجب ایجاد حرارت م 
ایجادشــده میتواند تا حدود زیادی مصرف انرژی را افزایش
داده و موجــب اســتهال ک دســتگاهها گردد .ازای ـنرو از یک
مایــع خنککننده جهت کاهش دمای تجهیزات اســتفاده
میشود؛ بنابراین میزان بازدهی کل صنعت بهطور مستقیم
بــا نحــوهی عملکــرد ســیاالت خنککننــده رابطــه دارد .در
این راســتا ،افزایش قدرت خنککنندگی ســیاالت موجب
کاهش هزینه و افزایش بازدهی صنایع خواهد شد [.]27
اســتفاده از نانوســیاالت در صنعــت بــرق و انــرژی صنعت
نوپایــی اســت و در جهان یک ســری محصوالت نانوســیال
برای بهکارگیری در صنعت برق و انرژی تولید شدهاند که در
جــدول زیر به معرفی یک ســری از این محصوالت پرداخته
شده است.

شــــکل  .5نانوسیال خنککننــــــــده شــرکت نانو
پوشش فلز []26

جدول  .1نمونهای از محصوالت صنعتی در جهان

تصویر محصول

نام محصول

شرکت

نانوسیال سرمایشی مدل
فرست گرافن

First graphene co
[]28

Ice dragon cooling
nanofluid coolant
Model:IDC250

Ice dragon cooling
[]29

نانوسیال خنککننده
نانوهکس

NANOHEX
[]30

TiO2-based nanofluid
2.4

SFU university
[]31
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خالصه مدیریتی
صنعت برق و انرژی از صنایع اصلی کشور ایران محسوب میگردد که باید در راستای افزایش بهرهوری تا حد امکان
 میتواند هم در افزایش، فناوری نانو و بهطور خاص بهکارگیری نانوسیاالت در تولید برق و تبدیل انرژی.بهروز باشد
 نانوسیاالت میتوانند با رفع مشکل خنککنندگی تجهیزات.راندمان و عمر کارکرد و هم کاهش هزینه راهگشا باشد
) هم اتالف انرژی را... سیستمهای تجدید پذیر مثل خورشیدی و، ترانسفورمرها، ژنراتورها،مختلف (برج خنککن
.کاهش دهند و هم قابلیت اطمینان سیستم را باال ببرند
پینوشت

Phase Change Material
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