
www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

سال انتشار: 1398ویرایش نخست

صنعت برقمجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو  گزارش شماره 190

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

کاربرد نانوسیاالت
در  صنعت برق و انرژی



2

کاربردهای مختلف آن در صنعت برق و انــرژی ................................................... 3   فنــاوری نانو و 
   نانوســیال .................................................................................................... 5
کاربرد نانوسیال .................................................. 8  چالش های موجود در صنعت برق و انرژی و 
  فناوری نانوســیال در صنعت برق و انرژی ...................................................................... 9
  محصوالت صنعتی ........................................................................................... 16
 خالصه مدیریتی ............................................................................................. 18

فهرست مطالب

شناسنامه
ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو

توسعه فناوری مهرویژن طراحی و اجرا:   

داود قرایلو نظارت: 
report@nano.ir 

021-63100 تلفن:  

021-63106310 نمابر:  

www.nano.ir پایگاه اینترنتی: 

14565-344 صندوق پستی:  

کاربرد نانو سیاالت در صنعت برق و انرژی مجموعه گزارش های  
190صنعتی فنـــاوری نـانــو



3

فناوری نانو و کاربردهای مختلف آن در صنعت برق و انرژی

ماهیت بســیار گســترده فناوری نانو، تعامل نزدیک و زیاد آن با علوم و فناوری های موجود و تأثیرات زیاد اقتصادی 
و اجتماعی آن، برنامه ریزی بلندمدت و چندبخشــی را می طلبد و در بیشــتر کشــورهای فعال در این حوزه نیز، این 
کید است. در کشور ما نیز، ضرورت داشتن برنامه بلندمدت برای توسعه فناوری نانو موردتوجه مسئوالن  امر مورد تأ
و متخصصان کشــور اســت. یکی از حوزه هایی که نانو فناوری می تواند 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 کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می تواند منجر به افزایش بهره وری گردد.
صنعــت بــرق بــه دلیــل نقش های اساســی و ارتباط تنگاتنگ بــا عوامل مؤثر بر رشــد اقتصــادی- صنعتی، صنعتی 
کار آیی و بهره وری در آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اســت. بخش تولید برق  پویا و تأثیرگذار اســت و افزایش 
مهم ترین و درعین حال پرهزینه ترین بخش در صنعت برق می باشــد؛ بنابراین با ورود رویکردهای جدید نســبت به 
این صنعت، امروزه چالش های بزرگی در صنایع و حوزه های مختلف به وجود آمده است. دراین بین فناوری نانو که 
امروزه در بسیاری از صنایع نفوذ کرده است، در نیروگاه برق نیز در حال ایفای نقش می باشد. رمز موفقیت کشورها در 
مقیاس کوچک تر بنگاه های اقتصادی، تولید محصول و ارائه خدمات باارزش افزوده بیشتر است. دستیابی به این 

هدف بدون تکیه بر دانش روز، مواد و فناوری های نوین میسر نخواهد]1[.
نظر به این که کشور ما ازنظر تولید علم درزمینه فناوری نانو در منطقه اول و در جهان در رتبه هشتم و ازنظر توان نیروگاه های 
نصب شــده در منطقه اول و در جهان در رتبه چهاردهم قرار دارد این امکان وجود دارد که با به کارگیری فناوری نانو در 

تمامی شاخه های صنعت برق موجبات ارتقای هرچه بیشتر این صنعت و صعود به رتبه های باالتر فراهم شود]2[.
نانو انقالب تکنولوژیک قرن 21 اســت. امروزه کشــورهای پیشرفته صنعتی با دستیابی به فناوری های نوین ازجمله 
فناوری در مقیاس نانو، بیوفناوری و فناوری اطالعات به انقالب فرا صنعتی دست یافته اند که در ادامه انقالب های 
پیشین امکان پی ریزی اقتصادهای مبتنی بر دانایی و افزایش شکاف عقب ماندگی آن ها با کشورهای درحال توسعه 
را بیش ازپیش سبب خواهد شد. نظر به ویژگی های خاص فناوری نانو ازجمله میان رشته ای بودن و یا تأثیری که بر 
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رشد و پیشرفت سایر فناوری ها دارد، کشورهای پیشرفته صنعتی در حال حاضر آن را در اولویت های ملی رده باالی 
خود قرار داده و به سرمایه گذاری های عظیم جهت آن پرداخته اند.

در ادامه کاربردهای فناوری نانو در شاخه های تولید، انتقال، توزیع، مصرف، ذخیره سازی و انرژی های تجدید پذیر 
تشریح می گردد.

 برخی از کاربردهای فناوری نانو در محور تولید برق
کاتالیزورهای مخصوص سوخت  

 مواد افزودنی سوخت
گازی  پوشش های پره ها و اجزای داغ توربین های 

 پوشش های لوله های بویلر
کمپرسور  پوشش های پره های 

 سیاالت انتقال حرارت
گازی  فیلترهای مربوط به توربین های 

 تصفیه آب و پساب

گازی  روانکارهای مورداستفاده در توربین های 
گوگردزدایی از سوخت های فسیلی کاتالیستهای   

به  منظــور صرفه جویــی در  کیت هــای مغناطیســی   
مصرف سوخت

آوردن  دســت  بــه  در  مورداســتفاده  کاتالیســتهای   
سوخت های مایع از زغال سنگ

 غشاهای بر پایه نانو ذرات

  برخی از کاربردهای فناوری نانو در محور انتقال و توزیع برق
 هادی هــا و کابل هــای مورداســتفاده در شــبکه های 

یع انتقال و توز
 ورق های هسته ترانسفورماتورها

تجهیــزات  در  مورداســتفاده  نــرم  مغناطیس هــای   
الکترونیــک قــدرت )به عنوان مثال بریکرهــا، فیلترها، 

آمپلی فایرها(
 عایق های الکتریکی خطوط فشارقوی

 قرص برق گیر
ــاده در  ــ ــف ــ ــت ــ  ســــیــــاالت خـــنـــک کـــنـــنـــده مـــــــورد اس

ترانسفورماتورها

 سازه های بتنی
 حسگرهای مورداستفاده در شبکه

 باتری ها
 ابررساناهای دمای باال

کاتالیستهای معدوم سازی  
 ترکیبات هالوژنه روغن های ترانسفورماتورها

 سبک سازی سازه های مورداستفاده در شبکه
و  ــدرت  ــ ــ ق الـــکـــتـــرونـــیـــک  ادوات  و  تـــجـــهـــیـــزات   

حس گرهای مورد نیاز شبکه هوشمند
 تجهیزات نیمه هادی

  برخی از کاربردهای فناوری نانو در حوزه مصرف برق
 روشنایی

 هسته های موتورهای الکتریکی
کم مصرف  المپ های 

 عایق های حرارتی و الکتریکی

 شیشه ها
 سبک سازی سازه ها

 روان سازهای ترمیم کننده سطوح
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  برخی از کاربردهای فناوری نانو در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و ذخیره سازی انرژی
 سلول های خورشیدی

 آب گرم کن های خورشیدی
کوره و اجاق های خورشیدی  

کلکتورهای خورشیدی  
 آب شیرین کن های خورشیدی

 پیل های سوختی
کاتالیست های پیل های سوختی  

 توربین های بادی
 انرژی زمین گرمایی

 انرژی جزر و مد )انرژی امواج(
 باتری ها

 ذخیره سازی هیدروژن
 ابر خازن ها

 مولدهای ترموالکتریک

نانوسیال
نانوســیال به عنــوان ســیالی تعریف می شــود 
کــه ذرات بــا انــدازه بیــن یــک تــا 100 نانومتر و 
به صورت پایدار در ســیال پایه معلق اســت. 
افــزودن نانو ذرات باعث می شــود که خواص 
ترموفیزیکــی ســیال تحــت تأثیــر قــرار بگیرد. 
کلوئیــدی  توســط ذرات  نــوع ســیاالت  ایــن 
معلــق با ابعاد نانو در یک ســیال پایه طراحی  
در  اســتفاده  شــده  نانــو  ذرات  شــده اند. 
کسیدها،  نانوسیاالت عمومًا شامل فلزات، ا
کربنــی می شــوند.  کاربیدهــا یــا نانولوله هــای 
کــه به طورمعمــول بــرای تهیــه  ســیال پایــه ای 

نانوسیال استفاده می شود، آب، اتیلن گلیکول و روغن می باشد. نانوسیاالت ویژگی های  جدیدی دارند که آن ها 
کاربردهای انتقال حرارت ســودمند کرده اســت. این ســیاالت رســانش گرمایی و ضریــب انتقال حرارت  را بــرای 

هدایتی باالتری را نسبت به سیال پایه از خود نشان می دهند]3[.
 امروزه تحقیقات در زمینه نانوسیاالت ابعاد گسترده ای پیدا کرده است. تحقیقات نشان داده که استفاده از نانو 
ذرات در ســیال پایه باعث می شــود که ضرایب انتقال حرارت و جرم افزایش یابد. افزایش ضرایب انتقال حرارت 

کاهش اندازه تجهیزات و همچنین، هزینه ساخت آن ها می شود]3[. و جرم سبب افزایش بازده، 
کاربردهای انتقال  یک نانوســیال جهت تصمیم گیری در مورد مناســب بودن نانوسیال برای  گاهی از رفتار رئولوژ  آ
حرارت بســیار مهم به نظر می رســد. در تحلیل های دینامیک سیاالت محاسباتی، نانوسیال ها به صورت سیالی 
گرفته  شــده اســت. تئوری  گرفتــه می شــوند، گرچــه در مقــاالت جدید فرض دوفــازی نیــز در نظر  تــک فــاز در نظــر 
فــرض تــک فــاز بودن نانوســیال زمانــی که خــواص فیزیکی نانوســیال به صورت تابعــی از هر دو ترکیب ســیال پایه 
که حرکت ذرات نانو  گرفته شــود. در نانوســیاالت این نکته پذیرفته  شــده اســت  و ذرات نانو باشــد می تواند بکار 
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ی نمی کند؛ در حقیقت  از خــط جریان پیــرو
عواملــی باعــث القــای ســرعت لغزشــی بین 
ســیال پایه و نانو ذرات می شــود. حرکت نانو 
ی رئولوژی و خواص  ذرات تأثیر معناداری رو
ترموفیزیکی نانوســیاالت می گذارد، بنابراین 
بــرای  نانــو  بررســی حرکــت ذرات  و  تحقیــق 
یابی عملکــرد آن ها در ضمن قرارگیری در  ارز
ســیال پایه در مدیوم انتقال حرارت ضروری 

می باشد]4[.

برای تهیه نانوسیاالت دو روش وجود دارد:
 روش دومرحله ای 

 روش تک مرحله ای]5[.

 روش دومرحله ای
 این روش به صورت وســیعی برای تهیه نانوســیاالت مورداســتفاده قرار می گیرد. نانو ذرات، نانو الیاف، نانولوله ها 
یا دیگر نانو مواد در این روش ابتدا به صورت پودر خشــک توســط روش های فیزیکی و شــیمیایی تولید می شــوند. 
ی مغناطیســی شــدید، تحریک مافوق صــوت، اختالط تنش  ســپس در مرحلــه دوم فرآینــد با کمک تحریک نیرو
کنــده می شــود. روش دومرحله ای  بــاال، همگن ســازی و آســیاب گلولــه ای پودرهــای در ابعاد نانو داخل ســیال پرا
کنون فناوری هــای اختالط نانو پودرها  روشــی اقتصــادی برای تولید نانوســیاالت در مقیاس بزرگ اســت؛ زیرا هم ا
بــرای تولیــد در ســطوح صنعتــی رشــد کرده انــد. بــا توجــه به مســاحت باال و کنش ســطحی نانــو ذرات، ایــن مواد 
تمایــل دارنــد تــا به صورت تــوده درآیند. مهم تریــن روش برای افزایــش پایداری نانو ذرات در ســیاالت، اســتفاده از 
کاربردهای در دمای  کتنت ها به ویژه برای  کارآمدی ســورفا کتانت )ماده فعال ســطحی( است. بااین حال  ســورفا

باال همچنان یک نگرانی بزرگ به حساب می آید.
 

 روش تک مرحله ای
کنــدن باهم نانــو ذرات در ســیال اســت. در این روش  فرآینــد تک مرحلــه ای به صــورت هم زمــان شــامل تهیــه و پرا
کنــدن نانــو ذرات جلوگیــری شــده و درنتیجــه توده های  از انجــام فرآیندهــای خشــک کردن، ذخیــره، انتقــال و پرا
تشکیل شده نانو ذرات کوچک می شود و پایداری نانوسیاالت افزایش می یابد. فرآیندهای تک مرحله ای می تواند 
کنده کند و ذرات می توانند به صورت پایدار در سیال پایه معلق شوند. بااین حال  نانو ذرات را به صورت همگن پرا
کنش دهنده ها اســت که در نانوســیاالت به  برای روش تک مرحله ای معایبی وجود دارد که مهم ترین آن رســوب وا
کنــش یــا موازنه ناقص فرآینــد باقی می ماند. به همین دلیل توضیح اثرات نانــو ذرات بدون از بین بردن اثر  دلیــل وا

کنش دهنده ها مشکل است. ناخالصی رسوب وا
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انتقال حرارت

باتری ها

ساخت مواد 
عایق حرارت

ساخت مواد 
هادی حرارت

انتقال انرژی 
الکتریکی

نیروگاه برق

خنک کاری مهندسی مواد

کاربردهای
 فناوری نانو در 

صنعت برق

نانو سیال
 خنک کننده

مقاومت برابر 
امواج الکترو 

مغناطیسی

مقاومت حرارتی 
پره های توربین

مقاومت به خزش

افزایش استحکام

بهبود خاصیت 
رنگ

پوشش و غشا

توزیع انرژی 
الکتریکی

الکترونیک

سنسور ها

خازن

مقاومت

نمایشگرها

گیت منطقی

سنسور 
حالت

سنسور 
شیمیایی

  سنسور 
نوری

  سنسور 
مواد

ترانزیستور

دیود

نقاط 
کوانتومی

LCD

LED

OLED

آبیحرارتی

بخاریسیکل ترکیبیگازی

خورشیدی  بادی
)فتوولتاییک(

پیل سوختیزمین گرمایی

تجدیدپذیر

تولید انرژی الکتریکی

نیمه هادی ها

مدخل 
میله رتور و کمپرسورهوا

بلبرینگ
گزوز و  ا
استک

محفظهژنراتور
مخازن توربین احتراق

سوخت
کندانسور و بویلر

فید واتر پمپ
ج  بر

خنک کننده

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

تاریخ علم، پدیده های متعدد و فراوانی در صفحات خود جای  داده است. با پیشرفت فناوری و نزدیکی به مرزهای 
حقیقــی در علــم کوانتــوم و پدید آمدن واژه ای به نــام »نانو«انقالب عظیمی در دنیای علم صــورت گرفت. امروزه نیز 
کردن این دانش به وجود آمده اســت. به بیان ســاده تر فناوری نانو  پیشــرفت های زیادی در عرصه نانو جهت دقیق 
کنون کاربردهای وسیعی پیداکرده است و می توان این علم و ابعاد آن را فراتر از حال  در جهان از چهل سال پیش تا

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 به کارگیری فناوری نانــو در حوزه برق و انرژی 
موردتوجه فراوان قرارگرفته است. پیش بینی می شود که با بهره گیری از فناوری نانو تولید برق به میزان 20 تا 25 درصد 

تا سال 2020 افزایش 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 به عنوان 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 
کارشناس شده به حضوری فعال و  کنند و با یک برنامه ریزی علمی دقیق و  خویش را درباره این موضوع مشخص 

حتی رقابتی سالم در این جایگاه، عرض اندام و ابراز وجود نمایند.
که با کمک فناوری نانوســیاالت می توان آن ها رفع نمود،  به طورکلی چالش های پیش روی در صنعت برق و انرژی 

به صورت زیر می باشد:
 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 سیستم های تولید توان و انرژی

 مشکل خنک کنندگی تجهیزات صنعت برق و انرژی

کاربرد نانو سیاالت در صنعت برق و انرژی مجموعه گزارش های  
190صنعتی فنـــاوری نـانــو
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کارکرد باال کم بعضی تجهیزات به دلیل دمای   عمر 
کم تجهیزات تولید توان و تبدیل انرژی به دلیل عدم انتقال حرارت مناسب  راندمان 

گرمایش  اتالف انرژی در سیکل های سرمایش و 

کــرد که تحولی اساســی در زمینــه برق و انــرژی رقم  بــا فنــاوری نانوســیال می تــوان مــواد و روش های جدیــدی ایجاد 
می زنند. با توجه به پتانســیل های موجود در نانوســیاالت در زمینه انتقال حرارت و جرم، می توان با به کارگیری آن ها 
در صنعت، به بازدهی باالتر و مصرف انرژی کمتر در تجهیزات دست  یافت. نتایج اســتفاده از نانو ذرات، به عنوان 

افزودنی های سیال براى بهبود انتقال حرارت و جرم، توجه بســیاری از محققان را جلب کرده است]9[. 
به طورکلــی می تــوان گفت نانوســیاالت با دو طریق اصلی در بهبود عملکرد سیســتم های تولید بــرق و تبدیل انرژی 

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

 بهبود انتقال جرم در تجهیزات توان و تبدیل انرژی

 از مزیت های استفاده از نانوسیاالت در صنعت برق و انرژی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 سطح مخصوص باال و متعاقب آن سطح انتقال حرارتی بیشتر مابین ذرات و سیاالت

کم کننده ســیال )پمپ یا کمپرســور( در مقایســه با سیال خالص در دست یابی به شدت    کاهش توان مترا
انتقال حرارت یکسان

  خــواص منعطــف )قابل تغییــر( شــامل ضریــب هدایــت گرمایــی و قابلیــت میــزان ســطح خیس بــا تغییر 
کاربری های مختلف غلظت ذرات در جهت وفق شرایط برای 

فناوری نانوسیال در صنعت برق و انرژی
امــروزه بــا توجــه بــه نیاز بــه کاهش ابعاد سیســتم های انتقــال حرارت در وســایل نقلیــه ازیک طــرف و همچنین نیاز 
بــه افزایــش نــرخ انتقــال حــرارت از طرف دیگــر، سیســتم های انتقال حــرارت با راندمــان بــاال موردتوجه ویــژه ای قرار 
دارنــد. ضریــب هدایــت حرارتی پایین ســیاالت رایج انتقال حرارت مانند آب در مقایســه با فلــزات، مانع اصلی در 
کوچک ســازی مبدل هــای حرارتی می باشــد. برای رســیدن بــه این هدف، دو رویکرد افزایش ســطح مؤثــر مبدل ها و 
همچنین افزایش ضریب هدایت حرارتی ســیال در نظر گرفته  شــده اند. نانوســیال ها از پراکنده شــدن ذرات نانویی 
در یک ســیال پایه به وجود می یابند. به واســطه این ذرات، ضریب انتقال حرارت ســیال پایه به میزان قابل توجهی 
افزایش  یافته و در مصرف انرژی صرفه جویی به عمل خواهد آمد. تحقیقات نشان می دهد که میزان افزایش انتقال 
حرارت نانوســیال ها، به پارامترهای متفاوتی از قبیل درصد افزودن نانو ذرات، جنس آن ها، ابعاد ذرات نانویی و... 

بستگی دارد]10[. 

  نانوسیال و برج خنک کننده نیروگاهی
ک اجــزا حرارت زیادی  هــر دســتگاه مکانیکــی از قبیل انواع موتورها و کمپرســورها در هنگام کارکــرد و در اثر اصطکا
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ایجاد می کند. حرارت باعث وارد آمدن صدمه و تنش های نامطلوبی به سامانه می شود. این حرارت باید به وسیله 
که منجر  که در اجزای یک چرخه نیروگاه تولید برق  یک ماده، از ســامانه خارج و حذف شــود. در اثر تبادل حرارت 
به افزایش حرارت یا تغییر فاز ســیال عامل می شــود، الزم اســت که سیال عامل را با مجموعه ای از تجهیزات خنک 
کــرده یــا آن را بــه فاز اولیه بازگرداند. به عنوان مثــال برای متراکم کردن بخار خروجی از توربین و تغییــر فاز دوباره آن به 
کردن سیم پیچ ها در  مایع برای ورود به دیگ بخار از آب به عنوان یک خنک کننده استفاده می شود. یا برای خنک 
گاز هیدروژن، آب یا هوای طبیعی استفاده می شود. همچنین می توان به عنوان یک نمونه دیگر  ژنراتور تولید برق از 
که  کرد  به خنک کردن روغن هایی که حرارت را از یاتاقان های موتور یا توربین و ســایر قطعات دیگر می گیرند اشــاره 
کرده و دوباره در مسیر گردش به منظور جذب حرارت قرارداد. سیال های عامل  این روغن ها را می توان با آب  خنک 
کرده و برای انتقال حرارت خود به سیال خنک کننده از یک مبدل حرارتی استفاده  در یک چرخه بسته یا باز عمل 
می کنند. برای گردش ســیال عامل در چرخه، پمپ هایی به طور مداوم ســیال را به گردش درآورده و ضمن مصرف 
بیش ازحد مواد خنک کننده، انرژی زیادی نیز برای این گردش تلف می شود. سامانه خنک کننده مناسب منجر به 

بهبود عملکرد سامانه و کاهش تلفات انرژی آن می شود.
روش هــای مختلفــی برای طراحی مناســب و بهینه ســامانه های خنک کننده در انواع نیروگاه ها مطالعه و پیشــنهاد 
شــده اســت. پژوهشــگران فناوری نانو برای رفع چالش های مربوط به خنک ســازی تجهیزات نیروگاه ها، استفاده از 

نانوسیاالت را پیشنهاد می کنند. 
در مســائل مدیریــت گرمایی قســمت های مختلــف نیروگاه ها، افزایش نــرخ انتقال حرارت و کــوچ کردن تجهیزات 
انتقــال حــرارت بــرای بهبــود کار آیــی، افزایــش طول عمر، مســائل ایمنــی و...، یکــی از دغدغه های اصلی به شــمار 
می رود. مراجع علمی زیادی درباره روش های افزایش نرخ انتقال حرارت در قسمت های مختلف نیروگاهی گزارش 
داده اند. بیشــتر این روش ها بر مبنای تغییرات در ســاختار تجهیزات، مانند افزایش ســطوح حرارتی، لرزش ســطوح 
حرارتــی، تزریــق 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. محیط های انتقال حرارت معمواًل از ســیاالتی مانند 
آب، اتیلن گلیکول یا روغن تشکیل  شده اند. این سیاالت ضریب انتقال حرارت پایینی در مقایسه با فلزات و حتی 
اکسیدهای فلزی دارند. به عنوان مثال ضریب هدایت حرارتی مس 700 برابر ضریب هدایت حرارتی آب و 3000 برابر 

کاربرد نانو سیاالت در صنعت برق و انرژی مجموعه گزارش های  
190صنعتی فنـــاوری نـانــو



11

ضریب هدایتی روغن و ضریب هدایت حرارتی Al2O3  نیز ۶0 برابر ضریب هدایت حرارتی آب است؛ بنابراین انتظار 
می رود 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 انجام شده در این زمینه بیشتر روی سوسپانسیون هایی متمرکز 
بــوده کــه شــامل ذرات جامــد معلق در حــد میلی متر یا حداکثر میکرومتر هســتند. ذرات در این مقیاس مشــکالت 
جدی در تجهیزات انتقال حرارت ایجاد می کنند؛ به طوری که این ذرات به سرعت ته نشین می شوند و درصورتی که 
کانال از قطر کمتری برخوردار باشد مشکل جدی تر خواهد بود. به طوری که در هنگام عبور از میکرو کانال ها، کلوخه 
که درنتیجه افت فشار زیادی ایجاد می کنند از سوی دیگر برخورد این ذرات  گرفتگی مسیر می شوند  شده و باعث 
با ســطوح منجر به ســائیدگی می شــود؛ بنابراین باوجود ضریب هدایت حرارتی باال، این سوسپانســیون ها به علت 
مالحظات فرآیندی به عنوان محیط انتقال حرارت مناســب به نظر نمی رســند. فرآیند تولید ذرات در حد نانومتر را 
باید به عنوان انقالبی در افزایش انتقال حرارت دانست. در سال 1995 میالدی برای نخستین بار در آزمایشگاه ملی 
آرگون، پودرهای نانو در سیاالت به عنوان نانوسیال معرفی و ویژگی های برجسته این سیال معرفی شد. اندازه بسیار 
کوچک ذرات استفاده شده و کسر حجمی پایین ذرات نانو، مسائلی مانند ته نشینی و کلوخه شدن را از بین می برد 
و هزینه هــای الزم بــرای نگهــداری و انتقــال این ســیاالت را کم می کند و به علت اندازه بســیار کوچک، ســاییدگی 
و آســیب رســاندن بــه ســامانه ها دربــاره این ذرات وجــود ندارد. عالوه بر این ســطح نســبی بزرگ ایــن ذرات تأثیرات 
غیرتعادلی بین ســیال و جامد را کاهش داده و باعث پایداری سوسپانســیون می شــود. همچنین در شکل تئوریک 
مشــخص اســت هرچه اندازه ذرات ریزتر باشــد، ســطح نســبی انتقال حرارت آن ها بیشتر می شــود و درنتیجه بازده 
حرارتی ذرات معلق که تابعی از سطوح انتقال حرارت است با کاهش اندازه ذرات افزایش می یابد؛ بنابراین طراحی 
ســامانه های خنک کننــده بــه کمک تزریق نانوســیال برای بهبود ســامانه های مهندســی پیچیده امــری ضروری به 
شمار می رود. از سوی دیگر یکی از روش های افزایش ایمنی نیروگاه ها افزایش قابلیت انتقال حرارت در آن ها است؛ 
بنابراین نانوســیال ها با توجه به قابلیت فزاینده در انتقال حرارت در نیروگاه ها بســیار موردتوجه قرار گرفته اند. بهبود 
ویژگی های گرمایی نانوسیال ها احتیاج به انتخاب روش مناسب برای تهیه این سوسپانسیون ها دارد تا از ته نشینی 
کاربرد، انواع زیادی از نانوســیاالت ازجمله نانوســیاالت اکســید  و ناپایداری آن ها جلوگیری شــود. متناســب با نوع 
فلــزات، نیتریت هــا، کاربیــد فلز و غیر فلزات که به وســیله یا بدون اســتفاده از ســورفکتانت در ســیاالتی مانند آب، 
اتیلن گلیگول و روغن به وجود آمده است. مطالعات زیادی روی چگونگی تهیه نانو ذرات و روش های پراکنده سازی 
آن ها در سیال پایه انجام  شده است. یکی از روش ها متداول تهیه نانوسیال، روش دومرحله ای است. در این روش 
گاز بی اثر به صورت پودرهای خشک تهیه  ابتدا نانوذره یا نانولوله معمواًل به وسیله رسوب بخار شیمیایی در فضای 
می شــود. در مرحله بعد نانوذره یا نانولوله در داخل ســیال پراکنده می شــود تا توده های نانوذره ای به حداقل رسیده و 
باعث بهبود رفتار پراکندگی شــود. روش دومرحله ای 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 دومرحله ای دارای 
مزایای اقتصادی بالقوه ای است؛ زیرا شرکت های زیادی توانایی تهیه نانو پودرها در مقیاس صنعتی را دارند. روش 
یک مرحله ای نیز به موازات روش دومرحله ای پیشرفت کرده است. به طور مثال نانوسیاالتی شامل نانو ذرات فلزی با 
استفاده از روش تبخیر مستقیم تهیه  شده اند. در این روش، منبع فلزی در شرایط خأل تبخیر می شود. در این روش، 
تراکم توده نانو ذرات به حداقل خود می رسد، اما فشار بخار پایین سیال یکی از معایب این فرآیند به شمار می رود. 
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بااین حال روش های شــیمیایی تک مرحله ای مختلفی برای تهیه نانوســیال به وجود آمده اند که ازجمله آن می توان 
کرد.  به روش احیای نمک فلزات و تهیه سوسپانسیون آن در حالل های مختلف برای تهیه نانوسیال فلزات اشاره 

مزیت اصلی روش یک مرحله، کنترل بسیار مناسب روی اندازه و توزیع اندازه ذرات است.
بــرج خنک کننــده دســتگاهی اســت که حــرارت اضافی ســیال عامــل را می گیــرد و آن را به محیط منتقــل می کند. 
ســیاالتی کــه بــرای خنک کاری اســتفاده می شــوند، در اثر گردش در یک چرخه، گرم شــده و دمــای آن باال می رود. 
برج خنک کننده دمای این سیاالت را تا نزدیکی دمای حباب »تر« پایین آورده و حرارت را وارد محیط می کند. این 
کار را بــا تبخیــر آب انجــام می دهند. عمده ترین مشــکالت به وجــود آمده برای یک برج خنک کن عبارت اســت از: 
کتری های بیولوژیکی، تشــکیل رسوب در قسمت های مختلف  خوردگی قطعات داخلی برج، رشــد جلبک ها و با
بــرج و مصــرف چشــمگیر آب. درواقــع مصــرف آب و هدر رفــت آب در برج هــای خنک کننده نیروگاهی بســیار باال 
است. برای مثال پژوهش ها نشان می دهد 40 درصد مجموع برداشت آب شیرین امریکا به وسیله نیروگاه های بخار 
بــوده کــه به طــور تقریبی 3 درصد کل مصــرف آب نیروگاه در برج های خنک کننده »تر« هدر مــی رود. برنامه نوآوری و 
فناوری موسســه پژوهشــی برق امریکا به یک موفقیت درزمینه نانو ذرات برای افزایش خواص ترموفیزیکی ســیاالت 
که باعث کاهش چشمگیر آب مصرفی در نیروگاه ها  مبدل حرارتی مورداستفاده در برج های خنک کننده تر رسیده 
بخــار موجــود و جدیــد می شــود. ترکیــب خنک کننده های نیروگاهی بــا نانو ذرات هســته ماده هــای تغییردهنده فاز 
)1PCM( تا 20 درصد ســبب کاهش مصرف آب می شــوند. براثر ذوب این مواد گرمای کندانســور نیروگاه گرفته شده 
که به وسیله این  گرمایی  و به عنوان محصوالت خنک کننده جامد می شود. همچنین انتظار می رود، بهبود ویژگی 
نانو ذرات چندمنظوره حاصل می شــود، ســبب کاهش نرخ جریان ســیال خنک کننده تا حدود 15 درصد می شــود 
که خود باعث کم شــدن بار پمپ ها و درنتیجه کاهش تلفات انرژی اســت. در آزمایشــگاه ملی آرگون، پژوهشــگران 
یک ایده خنک کاری بر مبنای فناوری نانو توســعه داده اند. این ایده افزودن نانو ذرات با پوســته ســرامیکی یا فلزی و 
هسته ای از مواد تغییردهنده فاز به سیال خنک کننده است. این مواد برای ذوب شدن در دمای کندانسور و جامد 
شدن هنگامی که جریان انتقال دهنده گرما به برج خنک کننده می رسد، طراحی می شوند. افزودن نانو ذرات جاذب 
گرمای تبخیر درنتیجه کاهش  گرمایی و  گرما به ســیال خنک کننده باعث افزایش ضریب انتقال حرارت، ظرفیت 
مقدار آب موردنیاز برای رسیدن به یک سطح خنک کنندگی می شود. در اوایل سال 2011 میالدی موسسه پژوهشی 
برق قدرت امریکا به پژوهشــگران و ســازندگان درباره با فناوری های کار آیی آب مورداســتفاده در صنایع نیروگاهی، 
پیشــنهاد پژوهش و بررســی داد. از بین 70 پاســخ، آزمایشــگاه آرگون، پیشــنهاد خنک کاری نیروگاه ها مبتنی بر نانو 
ذرات تغییردهنده فاز ارائه کرد؛ بنابراین ارزیابی و تجاری ســازی این ایده به وســیله موسســه پژوهشی برق قدرت در 
دستور کار قرار گرفت. در سال 2012 میالدی، مدل ها 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 مهم تریــن تجهیــز یــک شــبکه می باشــند. هرگونه بهبــود در ســاختار و عملکرد این تجهیــزات تأثیر 
بســزایی در هزینه ها و قابلیت اطمینان شــبکه خواهد داشت. کاربرد فناوری نانو درزمینه مهندسی برق به طورکلی 
نحوه ساخت وسایلی از قبیل ترانسفورماتورها، خازن ها و موتورهای الکتریکی را دگرگون ساخته، به طوری که 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 می باشــد. اســتفاده از نانــو ذرات در روغن های 
ترانسفورماتور می تواند تغییر بسزایی در سیستم خنک کنندگی ترانسفورمرها به وجود آورد.

روغن هــای ترانســفورماتورها در مقابــل حــرارت باالی تولیــدی در ترانس خصوصیــات خود را در مدت زمــان کمی از 
دســت می دهنــد و عملکــردی نامناســب پیدا می کند؛ بنابرایــن ارتقای رفتــار حرارتی این روغن ها بســیار مهم بوده 
و یکــی از راه کارهــای آن، افزایــش ضریــب انتقــال حــرارت آن می باشــد. ضریــب انتقــال حــرارت روغن هایــی که در 
حــال حاضــر در ترانس ها اســتفاده می شــود، در حــدود W/mK 0.13۶ می باشــد. با ظهور فناوری نانــو، معمواًل برای 
کاربردهــای خنــک کاری در مبدل ها، در سیســتم های سرمایشــی و گرمایشــی و تجهیزات صنعتی از نانوســیال ها 
استفاده می شود و به همین دلیل در سال های اخیر کاربرد آن در حوزه انتقال حرارت بسیار گسترده شده و به عنوان 
کرده است. نانوسیال، سوسپانسیون پایداری  یکی از محورهای مهم مطالعاتی، تحقیقات زیادی را به خود جلب 
اســت که از طریق پراکنده کردن یکنواخت نانو ذراتی با ضریب حرارتی باال در ســیالی مشــخص، ســاخته می شود 
و به طــور قابل مالحظــه ای نســبت به آن ســیال هدایــت حرارتی باالتــری دارد. لذا بــا توجه به حضور نانوســیاالت در 

حوزه های انتقال حرارت، بررسی استفاده از آن ها در ترانسفورمرها از جذابیت ویژه ای برخوردار است.
مشخصات حرارتی روغن ترانسفورمر اصلی ترین نقش را در طول عمر ترانسفورمر ایفا می کنند چراکه روغن ترانسفورمر 
بایســتی هــر دو عملکــرد عایقی و خنک کنندگــی را مؤثر را انجام دهد. روغن معدنی تصفیه شــده که به عنوان شــاره 
عایقی در ماشین های الکتریکی استفاده می شود هدایت حرارتی ضعیف دارد و لذا کارایی خنک کنندگی ضعیف 
نشان می دهد. هدایت حرارتی باال و ویسکوزیته پایین مشخصات مهم شاره های انتقال حرارت می باشند. روغن 
معدنی تصفیه شــده که در ترانســفورمرها اســتفاده می شــود در دماهای باال پایــدار بوده و به لحــاظ الکتریکی عایق 
فوق العاده ای است. لیکن هدایت حرارتی روغن معدنی پایین است و خطاهای ناشی از حرارت درنتیجه اضافه بار 
مورد انتظار است. لذا برای افزایش طول عمر ترانسفورمر و افزایش باردهی و خنک کنندگی ترانسفورمر بایستی هدایت 
حرارتی روغن افزایش یابد. طبیعتًا مناسب ترین انتخاب افزودنی هایی است که با دفع حرارت، بر خاصیت عایقی 

بی تأثیر بوده و ویسکوزیته روغن را افزایش ندهند.
 شاره های با نانو ذرات معلق تحت عنوان نانو شاره نامیده می شوند ]14[. نانو شاره ها به عنوان نسل بعدی شاره های 
انتقال حرارت لحاظ شــده و امکانات قابل توجه جدیدی ارائه می کنند. به دلیل مســاحت نسبی بزرگ تر نانو ذرات 
در مقایسه با ذرات کالسیک، نه تنها قابلیت های انتقال حرارت به طور قابل توجه بهبود حاصل می کنند، پایداری 
تعلیق نیز افزایش می یابد ]15[.  در  ]1۶[ نشــان داده  شــده اســت که انتقال حرارت در تجهیزات الکترومغناطیســی 
به طور چشــمگیری با اســتفاده از شــاره های مغناطیسی شامل نانو ذرات مغناطیســی معلق افزایش پیدا می کند. از 
زمان کشف روغن ترانسفورمر بهبودیافته با نانو ذرات مغناطیسی توسط سیگال، تحقیقات گسترده ای برای بررسی 
شاره های با نانو ذرات در روغن ترانسفورمر انجام شده است ]17،18[. در ]19[ روغن نانو شامل نانو ذرات نقره با اندازه 
nm 2.4±5.5 روی 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 انجام شــده هم به لحاظ فنی و تأثیر بــر درصد کاهش دمای ترانســفورماتور که عامل اصلی در 
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گزینه برای تزریق در روغن ترانســفورماتور  افزایش عمر ترانســفورمر می باشــد و هم به لحاظ اقتصادی، مناســب ترین 
نانوذره Al2O3 می باشد.

برای حصول به تمرکز حجمی بهینه دقیق برای تزریق در روغن ترانســفورمر، پروســه شبیه ســازی و محاســبه درصد 
کاهــش دمــا بــرای تمرکز حجمی جزیی تر ذرات نانو Al2O3 به میــزان 0.4%، 0.45%، 0.5%، 0.55%، 0.۶% انجام  گرفته 

است. نتایج در شکل 2 قابل  مشاهده است]20[. 

مشخص است که تمرکز حجمی 0.55% عدد دقیق تری به دست آمده است و میزان درصد کاهش دمای سیم پیچ 
ولتــاژ بــاالی ترانســفورمر به ازای این تمرکز حجمی نانوذره به میزان ۶.1% می باشــد. می تــوان به همین روش و با دقت 

بیشتری به محاسبه این تمرکز حجمی نانوذره پیشنهادی اقدام نمود.
بــر ایــن اســاس، در دمای نقطه داغ 115 درجه ســانتی گراد، طول عمر تقریبی 100833 ســاعت معادل 11.5 ســال به 

دست می آید.
کاهش ۶.1 درصدی در دمای ترانسفورماتور )108 درجه( به طول عمر 202200 ساعت معادل 23.1 سال می انجامد. 

به عبارت دیگر حدود 100 درصد افزایش عمر ترانسفورمر نتیجه شده است]20[. 

کاربرد نانوسیال در ژنراتورهای الکتریکی  
در ژنراتورها، گرما در قســمت های مختلفی تولید می شــود، مانند گرمای ناشــی از تلفات مســی ســیم پیچ آرمیچر و 
میدان، تلفات آهن هســته، تلفات مکانیکی و...  دمای کاری ژنراتور یکی پارامترهایی اســت که بر طول عمر آن اثر 
می گذارد و برای نگه داشــتن دمای عایق های ژنراتور در محدودیت دمایی آن ها، این حرارت ها باید از ژنراتور خارج 
کردن ســخت تر می شــود چون نســبت حرارت تولیدشــده به ســطح  شــوند. با افزایش ظرفیت و ولتاژ ژنراتور، خنک 
افزایش  یافته و ضخامت عایق های ولتاژ باال باعث افزایش مقاومت حرارتی می شود. سامانه خنک کنندگی ژنراتورها 
از خنک کنندگی غیرمستقیم تا خنک کنندگی مستقیم، از خنک کنندگی با هوا تا خنک کنندگی با هیدروژن یا آب 
پیشــرفت کــرده اســت. ژنراتورهــای با ظرفیت کم یــا دور کم با هوای طبیعی یا با اســتفاده از فن خنک می شــوند اما 
ژنراتورهای با سرعت  باال و ظرفیت بزرگ با استفاده از هیدروژن و آب  خنک می شوند. سامانه خنک کاری مناسب 

Al2O3 شکل 2. تغییرات درصد کاهش دما برای تمرکز حجمی جزیی تر ذرات نانو 
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Al2O3 شکل 3. سیستم پیشنهادی برای انتقال حرارت به وسیله نانوسیال 

تبادل حرارت

حلقه نانو

اندازه ٰگیر 
شار

اندازه ٰگیر 
شار

دریچه 
سوپاپ

دریچه 
سوپاپ

پمپ پمپ

حلقه آب

منجــر بــه بهبــود عملکرد ژنراتور و کاهــش تلفات انرژی آن می شــود. فناوری نانو در ســامانه خنــک کاری ژنراتور هم 
بــه کمــک آمده اســت. به این منظــور روش های مختلفــی برای طراحی مناســب و بهینه ســامانه های خنک کننده 
پیشنهاد شده است. دراین بین یکی از کاربردهای فناوری نانو برای رفع چالش های مربوط به خنک سازی استفاده 

از نانوسیاالت است.
اندازه ذرات مورداســتفاده در نانوســیاالت از 1 نانومتر تا 100 نانومتر می باشــند. 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 
گرمایی باال و قابلیت تر شوندگی در غلظت  انتقال حرارت باال جهت افزایش خواص خنک کنندگی مانند جریان 
متوســط، اســتفاده می شــوند]21[.  سیســتم پیشــنهادی برای انتقال حــرارت به کمــک نانوســیال )آب + نانو ذرات 

Al2O3( در شکل 3 نشان داده  شده است]22[.  

 Al2O3 بــا افزایــش نرخ جریــان ذرات، میزان ضریب انتقال حــرارت افزایش می یابد و به این ترتیب بــا افزایش غلظت
ضریب انتقال حرارت افزایش می یابد.

کاربرد نانوسیال ها در سامانه های خورشیدی  
نانوســیال ترکیبی از جامد-مایع اســت که در آن نانو ذرات فلزی یا غیرفلزی در ســیال پایه معلق اند. ذرات نانومتری 
معلق نظیر سیلســیم اکســاید، تیتانیم اکســاید، اکســید مس یا نانو ذرات فلزی نیکل یا نانولوله های کربنی و گرافن 
باعث تغییر ویژگی های جابه جایی و انتقال حرارت سیال می شوند که قابلیت بسیاری برای افزایش انتقال حرارت 

از خود نشان می دهند.
به تازگی برخی از مؤسســات و شــرکت های تحقیقاتی نانوسیال ها را در گرم کن ها و یا باتری خورشیدی مورداستفاده 
قــرار می دهنــد. ازآنجایی که تابش نور در طول موج های بلند بر ســطح ســلول های خورشــیدی ســبب گرم شــدن آن 
کاری سلول های خورشیدی از اهمیت خاصی  کاهش راندمان می شود. لذا خنک  شده و این افزایش دما موجب 
برخوردار می شود. پس به کارگیری نانوسیال موجب می شود با عبور جریان هوا حرارت بیشتری از سلول خورشیدی 

منتقل گردد در شکل 4 به صورت شماتیک سیستم خنک کاری مشاهده می شود]23[. 
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16

محصوالت صنعتی
در داخل کشــور تحقیقات بســیار زیادی در مورد بهینه ســازی تجهیزات صنعت برق و انرژی صورت گرفته اســت 
و در راســتای افزایش راندمان و تجهیزات قدم هایی برداشته شــده اســت. دراین بین شــرکت ایرانی نانو پوشــش فلز 
با تولید صنعتی نانوســیاالتی با قدرت خنک کنندگی باال و نانو پوشــش های ضد رســوب، هم اکنون خدمت رسان 
چندین واحد صنعتی و نیروگاهی در سطح کشور است. استفاده از نانوسیاالت خنک کننده ی DZ موجب کاهش 
ده درصدی مصرف انرژی در صنایع تأسیساتی می شود. نیروگاه طرشت و واحدهای 75 مگاواتی نیروگاه کهنوج از 

این نانوسیال بهره می برند ]25[.
که در آن  کرد  که کمتر صنعتی را می توان پیدا  در خصوص ضرورت تولید نانوســیاالت خنک کننده می توان گفت 
از مبدل هــای حرارتی استفاده نشــده باشــد؛ از صنعت خــودرو و حمل ونقل گرفته تا صنایع نیروگاهی و تأسیســاتی 
گاز، پتروشــیمی و الکترونیــک. در تمامــی صنایــع ذکرشــده مبدل هــای حرارتــی نقــش بســیار  و صنعــت نفــت، 
تعیین کننده ای در تولید و هزینه های تمام شــده ی محصوالت نهایی ایفا می کنند. به طور مثال، در کندانســورهای 
نیروگاه های حرارتی در صورت افزایش 4 درصدی بازدهی انتقال حرارت، عالوه بر افزایش 5 درصدی تولید برق، در 

مصرف سوخت نیز صرفه جویی خواهد شد.
اغلب سیاالت خنک کننده ی موجود در بازار پایه الکلی هستند و تنها نقطه ی جوش سیال آب را به دماهای باالتر 
انتقال می دهند؛ اما نانوســیاالت تولیدشــده در شــرکت نانو پوشــش فلز به دلیــل ایجاد نانو باله هایی بــر روی دیواره 
مبدل های حرارتی، سطح تماس مولکول های سیال با دیواره ی فلزی مبدل را افزایش می دهند و نرخ انتقال حرارت 

را بهبود می بخشند.

 شکل 4. خنک کاری سلول های خورشیدی با نانوسیال ها]24[
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تقریبــًا همه ی صنایع دارای تجهیزاتی هســتند که عملکرد 
ایــن تجهیــزات موجب ایجاد حرارت می شــود. این حرارت 
ایجادشــده می تواند تا حدود زیادی مصرف انرژی را افزایش 
ک دســتگاه ها گردد. ازایــن رو از یک  داده و موجــب اســتهال
مایــع خنک کننده جهت کاهش دمای تجهیزات اســتفاده 
می شود؛ بنابراین میزان بازدهی کل صنعت به طور مستقیم 
بــا نحــوه ی عملکــرد ســیاالت خنک کننــده رابطــه دارد. در 
این راســتا، افزایش قدرت خنک کنندگی 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 به کارگیری در صنعت برق و انرژی تولید شده اند که در 
جــدول زیر به معرفی یک ســری از این محصوالت پرداخته 

 شده است.

 جدول 1. نمونه ای از محصوالت صنعتی در جهان

شرکتنام محصولتصویر محصول

نانوسیال سرمایشی مدل 
فرست گرافن

First graphene co
]28[

 Ice dragon cooling
nanofluid coolant

Model:IDC250

 Ice dragon cooling
]29[

نانوسیال خنک کننده 
نانوهکس

NANOHEX
]30[

 TiO2-based nanofluid
2.4

SFU university
]31[

 شــــکل 5. نانوسیال خنک کننــــــــده شــرکت نانو 
پوشش فلز ]26[ 
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خالصه مدیریتی
صنعت برق و انرژی از صنایع اصلی کشور ایران محسوب می گردد که باید در راستای افزایش بهره وری تا حد امکان 
به روز باشد. فناوری نانو و به طور خاص به کارگیری نانوسیاالت در تولید برق و تبدیل انرژی، می تواند هم در افزایش 
راندمان و عمر کارکرد و هم کاهش هزینه راه گشا باشد. نانوسیاالت می توانند با رفع مشکل خنک کنندگی تجهیزات 
مختلف )برج خنک کن، ژنراتورها، ترانسفورمرها، سیستم های تجدید پذیر مثل خورشیدی و...( هم اتالف انرژی را 

کاهش دهند و هم قابلیت اطمینان سیستم را باال ببرند.
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از مجموعه گزارش های 
صنعتی فناوری نانو در زمینه 
صنعت برق منتشر شده است

 کاربرد فناوری نانو در صنعت مقره
ــاوری هــای نــویــن در مــدیــریــت و افــزایــش  ــن  ف

بهره وری آب در نیروگاه های گرمایی
ــرژی  ــو در تــولــیــد انـ ــان  کـــاربـــردهـــای فـــنـــاوری ن

الکتریکی
 کاربرد فناوری نانو در صنعت سیم و کابل

دیــودهــای  صنعت  در  نــانــو  فــنــاوری  کــاربــرد   
LED  نورافشان

 کاربردهای فناوری نانو در چاه ارت
 خنک کاری قسمت های مختلف نیروگاه 

ــای   فــنــاوری هــای نــویــن در اســتــفــاده از آب ه
تخریب شده به عنوان منبع آب مصرفی صنایع 

 کاربرد فناوری نانو در خازن های مختلف 
و  ترانزیستور  صنعت  در  نانو  فــنــاوری  کــاربــرد   

مدارهای مجتمع
 صــنــعــت الــکــتــرونــیــک چـــاپـــی؛ فــرصــت هــا و 

چالش های اقتصادی و فناورانه
ــمــایــشــگــرهــا؛  ن در  ــو  ــانـ نـ فــــنــــاوری  کــــاربــــرد   

نمایشگرهای قابل انعطاف
کاربرد فناوری نانو در توربین های بادی   
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