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مقدمه
گرمایشــی مورد اســتفاده در  کــه بازدهــی بســیاری از دســتگاه های سرمایشــی و  انتقــال حــرارت پدیــده ای اســت 
ســاختمان ها و خودروهــا از جملــه چیلرهــا، مبدل هــای حرارتــی، کولــرگازی، فن کویل هــا، برج هــای خنک کننــده، 
… را مشــخص می کند. هرچه میزان انتقال حرارت در این  کندانســورها، اســپیلت ها و سیســتم های تهویه مطبوع و
دستگاه ها بیشتر باشد، میزان بازدهی بیشتر بوده و هزینه تمام شده به حداقل می رسد. عملیات انتقال حرارت در 
این دستگاه ها در قسمت لوله ای مارپیچی انجام می شود که به آن کویل۱ گفته می شود. درون این کویل ها مایعاتی 
نظیــر آب، محلــول آب/گالیکول، بخــار و یا مایعی با خاصیت تغییرفازدهنده از فاز بخار به مایع و بالعکس )نظیر 

فلئوروکربن ها، آمونیا، دی اکسید سولفور و هیدروکربن ها غیر هالوژنی نظیر پروپان( مورد استفاده قرار می گیرند ]۱ [.

 شکل 1- نمونه ای از کویل ها

انتقال حرارت بین قســمت داخلی کویل )قســمت مایع( و قســمت خارجی آن )هوا( اتفاق می افتد. از آنجایی که 
می بایست این انتقال حرارت با بیشترین بازدهی انجام شود و فلز مس انتقال حرارت باالیی دارد، قسمت لوله ها از 
فلز مس ساخته می شود. برای افزایش سطح انتقال حرارت پره های آلومینیمی )به دلیل هزینه اولیه کمتر آلومینیم 
نسبت به مس( با شکل های مختلف و متنوعی به لوله های مسی متصل شده تا عملیات انتقال حرارت به بهترین 

نحو انجام شود. 

 شکل 2- اتصال پره های آلومینیمی به لوله های مسی جهت افزایش سطح انتقال حرارت
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از آنجایی که ســطح پره های آلومینیمی و لوله های مســی در تماس مســتقیم با هوا هســتند، در صورتی که محیط 
مورد استفاده محیطی خورنده نظیر مناطق ساحلی جنوب و یا شمال کشور باشد، خوردگی شدیدی در کویل ایجاد 
شــده و منجر به تخلیه گاز و ازکارافتادگی سیســتم تهویه می شــود. اســتفاده از پوشــش های محافظ معمول ترین و 

مقرون به صرفه ترین روش حفاظت در برابر خوردگی است. 
پوشــش های محافظ همانند یک ســد در مقابل عبور جریان الکتریکی و یون ها مقاومت می کنند. در اثر تغییرات 
دمایی، تنش های مکانیکی و لرزش، احتمال ایجاد ترک های ریزی وجود دارد که می تواند محافظت از خوردگی را 
مختل کند. به همین منظور برای جلوگیری از خوردگی کویل از رنگ های مقاوم به خوردگی با استحکام باال استفاده 

می شود ]2[. 
یکی از رنگ های مرســوم مورد اســتفاده در ایران رنگ های ســاخت شــرکت هریســایت2 اســت که مطابق استاندارد 
ISO 12944-9 یک پوشــش با زمینه اپوکسی-ســیالن بوده و عملکرد بســیار خوبی در شرایط خورنده دارد؛ اما این 

پوشش ها حدودًا ۱0درصد انتقال حرارت )که وظیفه اصلی کویل هاست( را با اختالل مواجه می کند. 
کاهــش انتقــال حرارت باعث کاهش راندمان دســتگاه، افزایش مصرف برق و کاهش طول عمر دســتگاه می شــود. 
راه حل اول و غیراقتصادی اکثر کارخانجات برای جبران ظرفیت از دست رفته، افزایش حجم کویل است؛ اما این 

راه حل نیز باعث افزایش هزینه در دو قسمت می شود:
  هزینه مس و آلومینیم

  هزینه رنگ کردن مس و آلومینیم اضافه شده.

در فناوری نانــو وجــود نانوســاختارهایی همچــون نانولوله هــای کربنی و گرافن چشــم انداز جدیدی را برای ســاخت 
رنگ هایی که انتقال حرارت را افزایش می دهند ایجاد کرده است. نانولوله های کربنی لوله هایی با قطر کمتر از ۱00 
نانومتر هستند که ساختار بلوری متشکل از شبکه های شش ضلعی از اتم های کربن دارند. این نانولوله ها می توانند 

جریان الکتریکی را تا ۱000 برابر بیشتر از فلزاتی مانند مس از خود عبور دهند ]3 [. 
نانولوله های کربنی در دمای اتاق رســانایی حرارتی باالتری نســبت به گرافیت و الماس دارند. این رسانایی حرارتی 
یتی در زمینه های  تا بیش از W/mK 300 اندازه گیری شــده اســت. اســتفاده از این نانوســاختارها به صورت کامپوز

پلیمری می تواند موجب افزایش هدایت الکتریکی و حرارتی زمینه شود ] 4[.

کربنــی در الــف( طــرح واره ســاختاری چند دیــواره، ب( میکروســکوپ الکترونــی و ج(   شــکل 3- نانولوله هــای 
شبیه سازی انتقال حرارت

جبالف
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تحلیل هزینه-فایده به کارگیری رنگ هادی نانوساختار
برای مقایســه کاربرد رنگ هادی حرارت نانوســاختار با رنگ های مرســوم می توان شــرایط کاری رنگ غیرنانوساختار 
را بــا نانوســاختار هــادی حــرارت را در محافظت از کویل های یونیت خارجی اســپیلت 24٬000 بررســی کــرد و فواید 

اقتصادی استفاده از رنگ نانوساختار هادی حرارت را تجزیه وتحلیل نمود. 
مبانــی و مفروضــات ایــن تحلیل در جدول زیر ذکر شــده اســت. در ایــن تحلیل به دلیل کاهــش ۱0درصدی انتقال 
حرارت رنگ نانوساختار نسبت به رنگ هریسایت مرسوم مورد استفاده، فرض بر این گذاشته شده است که جهت 
جبــران کاهــش انتقال حــرارت رنگ هریســایت ۱0درصد وزن کویل )ساخته شــده از فویل آلومینیمی و لوله مســی( 

افزایش می یابد تا از طریق سطح اضافه شده، کاهش توان دستگاه جبران شود.

 جدول 1- مفروضات تحلیل

یافت که هزینه صرفه جویی شده در صورت استفاده از رنگ های هادی حرارت  طبق جدول صفحه بعد می توان در
نانوســاختار قابل مالحظه بوده و می توان نتیجه گرفت اســتفاده از رنگ های هادی حرارت دارای توجیه اقتصادی 
اســت. ایــن رنگ هــا برای کلیه ســطوح قابل رنگ آمیــزی که انتقال حــرارت از آن ها انجام می شــود نظیــر کویل های 
، فن کویل، سیستم های تهویه مطبوع حمل ونقل، برج های خنک کننده،  ، هواساز اسپیلت، انواع چیلر و مینی چیلر

، کولرهای گازی و مبدل های حرارتی پیشنهاد می شود. ، انواع کندانسور یونیت هیتر

فرمول محاسبه درصد حجمی بهینه شده برابر است با: 
(ΣCW-ΣCN)

 ΣCt

× ۱00Pi=

مقدار حداقلی شرح

۱60هزار تومان قیمت هر کیلو لوله مسی

۱٬400٬000 تومان قیمت هر کیلو رنگ هریسایت وارداتی

62٬000 تومان قیمت هر کیلو فویل آلومینیمی

20 کیلوگرم وزن یونیت خارجی اسپیلت 24٬000

200٬000 تومان یسا قیمت هر کیلو رنگ ترموگارد شرکت رنگ آر

۱0درصد کاهش انتقال حرارت رنگ هریسایت

3 کیلوگرم مقدار رنگ غیرنانوساختار مورد نیاز برای اسپیلت 24هزار

3٫5 کیلوگرم مقدار رنگ نانوساختار مورد نیاز برای اسپیلت 24٬000
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، CN هزینه مورد بررسی با  PI: درصد حجمی بهینه شده زمینه مورد بررسی، CW: هزینه مورد بررسی بدون فناوری نانو

، CT: کل هزینه ها بدون استفاده از فناوری نانو فناوری نانو
مثاًل در بررسی درصد حجمی بهینه شده در خرید فویل آلومینیمی و لوله مسی خواهیم داشت:

)با استفاده از فناوری نانو قیمت ۱0 کیلوگرم فویل آلومینیمی 620,000 تومان و قیمت ۱0 کیلوگرم لوله مسی ۱,600,000 
تومــان، بــدون اســتفاده از فناوری نانــو قیمت ۱۱ کیلو فویــل آلومینیمــی 682,000 تومان و قیمت ۱۱ کیلو لوله مســی 

۱,760,000 تومان(

)682٬000+۱٬760٬000(-)620٬000+۱٬600٬000(
۱٬760٬000+682٬000

× ۱00 = 9٫0%Pi =

 جدول 2- بررسی هزینه فایده استفاده از رنگ هادی حرارت نانو و غیرنانوساختار

درصد حجمی 
بهینه شده

جمع هزینه 
کرد 

)تومان(

قیمت کل 
)تومان(

قیمت واحد 
)تومان( وزن هزینه ساخت کویل 

اسپیلت ۲۴٬۰۰۰ وات

خرید 
آلومینیم و 

مس

خرید 
رنگ

2,820,000

620,000 62,000 ۱0 آلومینیم

استفاده از رنگ 
نانوساختار

۱,600,000 ۱60,000 ۱0 مس

600,000 200,000 3 رنگ نانو

%9 %87٫7 7,342,000

682,000 62,000 ۱۱ آلومینیم

استفاده از رنگ 
غیر نانوساختار

۱,760,000 ۱60,000 ۱۱ مس

4,900,000 ۱,400,000 3٫5
رنگ غیر 
نانوساختار

%6۱ /59 4,522,000 اختالف قیمت

مطابــق بــا جــدول بــاال به دلیل انتقــال حرارت بــاالی رنگ های نانوســاختار نســبت به رنگ های مرســوم بــه ازای هر 
اســپیلت 6۱٫59درصــد معــادل مبلــغ 4,522,000 تومــان صرفه جویــی شــده اســت. بــا فــرض قیمــت هر اســپیلت 
24هزار وات 20میلیون تومان تقریبًا به ازای هر 4 اســپیلت هزینه یک عدد اســپیلت صرفه جویی شــده اســت. اگر 
ظرفیت تولید یک کارخانه ســاخت اســپیلت را 50هزار عدد فرض کنیم در یک ســال مبلغ 226,۱00,000,000 تومان 
صرفه جویی می شــود. با این میزان صرفه جویی می توان تعداد ۱۱,305 مدرســه در نقاط محروم سطح کشور را بدون 

صرف هزینه ای و تنها با استفاده از رنگ های نانوساختار مجهز به اسپیلت 24٬000 وات کرد.
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شرکت های ایرانی فعال در زمینه رنگ هادی حرارت نانوساختار
شرکت نانوآریسا پوشش

 نشانی: گیالن، کیلومتر ۱0 بزرگ راه رشت-قزوین، مجتمع پارک علم و فناوری گیالن، واحد 5 
 شماره های تماس: 09۱۱28۱4330 -0۱33۱884998 - 0۱33۱884999

www.nanoarisa.com :وب سایت 

پی نوشت  ها
1  Coil

۲  Hersite

1  Siegfried Haaf, Helmut Henrici "Refrigeration Technology" in Ullmann's Encyclopedia of 
Industrial Chemistry, 2002, Wiley-VCH, doi:10.1002/14356007.b03_19

۲  M. G. S. ferreira et al “Self-healing nanocoatings for corrosion control” Woodhead 
Publishing Limited, 2012.

3  http://edu.nano.ir/paper/970

۴  irannano.org/7_خواص_حرارتی_نانولوله_های_کربنی_بخش.pdf
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ــای اقــتــصــادی اســتــفــاده از فــنــاوری نــانــو در  ــزای  م
رنگ های ضدخوردگی

ــای اقــتــصــادی اســتــفــاده از فــنــاوری نــانــو در  ــزای  م
رنگ های ترافیکی نانوکامپوزیتی

 نانوافزودنی های رنگ
کوره ای  کاربرد فناوری نانو در رنگ های 

 کاربردهای فناوری نانو در رنگ های ضدحریق
کاربرد های فناوری نانو در رنگ های آنتی فولینگ  

پوشش های  و  رنــگ هــا  در  فــنــاوری نــانــو  کــاربــرد   
آب گریز

  رنگ های محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس
 کاربرد فناوری نانو در رنگرزی منسوجات

کتریال  رنگ های آنتی با
 رنگ های ضد خش

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو در صنعت رنگ
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