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استفاده در  لیپتانس یانتقال انرژ نهیزمدر  فناورینانو  —چکیده 

توسعه  ،یو بررس قیتواند با تحق یو م کاربردهای قابل توجهی را دارد

در  ینانو تکنولوژ یکاربردها یبه عنوان مثال، برخ کند. دایپ یشتریب

از مواد  تریقو اریکابلهاست که در واحد حجم بس یبرا یدموا دیتول

 یو نگهدار ریتعم یها نهیو هز ت رد پااثراباشد و قادر است  یموجود م

توان به نور  یآن م یکاربردها گریخطوط انتقال برق را کاهش دهد. از د

 تیکوچکتر با ظرف یهایو باطر ساخت و ساز یتر، مواد سبکتر براکارامد

است  ینانو تکنولوژ نهیدر زم قیتحق نیاشاره نمود. ا شتریب یساز رهیذخ

که در آن از ذرات نانو استفاده شده و   ییمواد و روشها یو به بررس

 پردازد. یقبل است م یسنت یمتفاوت از مواد و روشها

 انرژی؛ انتقال؛ توزیع؛ نانو تکنولوژی —های کلیدی هواژ

 

 قدمه م .1

نانو تکنولوژی به عنوان دستکاری در مواد برای رسیدن به ساختارهای 

فتار که ر یزاتی استتجهو تولید مواد جدید، کاتالیست و نزدیک به اتم 

 ،. برخی از مواد در مقیاس نانوو خواص جدیدی را نشان می دهد

ی را نشان می دخواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی منحصر به فر

تاثیر اندازه ذرات نانو در جذب طول موج نور  و شکل   1. شکل دهند

وابستگی نقطه ذوب ذرات طال نسبت به ابعاد ذرات را نشان می  2

رو به طور  به اهمیت رفتار مواد در ابعاد نانو در بخشهای پیش. ندده

نانو تکنولوژی امکان استفاده از مواد و گسترده اشاره می گردد. 

و سازگار با محیط زیست می دهد که کارامدترند  تکنولوژیهایی را می

 .]2-1[باشند 
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 نانو در جذب طول موج نور اندازه ذرات ریتاث: 1شکل 

 

 

 نقطه ذوب ذرات طال نسبت به ابعاد ذرات یوابستگ: 2شکل 

 

نانو ذرات به موادی گفته می شود که حداقل یک بعد آنها بیشتر از      

نانومتر باشد. این ذرات به روشهای زیر تهیه می شوند: به صورت  111

صادفی در حین به صورت ت طبیعی به طور مثال فورانهای آتشفشانی،

تولیدی و هدفمند ساخته بشر. فرایند نظیر احتراق سوختها و به صورت 

نانو مواد تولیدی بر حسب روش تولیدشان به دو دسته تقسیم می شوند: 

( نظیر طال و from the top down) دسته اول از توده به نانو می رسد

یایی و سیلیکات. به دلیل اندازه بسیار کوچکشان خواص فیزیکی، شیم

الکتریکی و مکانیکی متفاوت از حالت توده شان دارند. امروزه از نانو 

ذرات تیتانیوم دی اکساید در محصوالت آرایشی و آلومینیوم اکساید در 

اتم -سلهای خورشیدی استفاده می کنند. دسته دوم موادی هستند که اتم

 fromند )مولکول کنار هم قرار گرفته تا به ابعاد نانو برس -یا مولکول

the bottom up تهیه نانو ذرات مهندسی این گروه بسیار سخت و )

اما می توانند در سیستمهای توزیع و انتقال و. صنایع  پرهزینه می باشد

هدف از نگارش این مقاله آشنایی بیشتر الکترونیکی استفاده شوند. 

 . محققان با کاربردهای جدید نانو مواد در صنعت برق و انرژی می باشد

 نانو مواد به کار رفته در سیستمهای توزیع .2

( CNTبزرگترین نانو مواد این گروه نانو تیوبهای کربنی می باشند )     

که نوعی از فلورن )کربن تنها( است و زمانی تشکیل می گردد که 

ها بسیار  CNTاتمهای کربن به شکل لوله ای به هم متصل می گردند. 

برخی از انواع آن بسیار رساناتر از  سبک، محکم و انعطاف پذیرند و

می  فوالد و یا مس می باشد. این مواد برای کاربردهای صنعتی تولید

اتمهای کربن همچنین می توانند  .]9[شوند اگرچه بسیار گران هستند 

در شکل کروی بهم متصل شوند و با اتمهای دیگر پوشش داده شده و 

(گفته می شود و Buckyballل )یا پر شوند که به آنها فلورنهای باکی با

در کاربردهای مکانیکی و نیمه رسانا استفاده می شوند. نانو داتها یا نقاط 

نانو ذره ای نیمه رسانا هستند که خواص نوری و کوانتومی کریستالهای 

الکتریکی منحصر به فردی دارند و برای مجموعه های خورشیدی و 

 .]4[ کارامدترندروشنایی 

 انرژی تکنولوژی در نانوکاربردهای  .3
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بسیار سیال انو ذرات و تکنیکهای تولید آنها در سیستمهای توزیع ن

اثربخش هستند. به عنوان مثال بسیار کارامدتر از سوختهای انتقال می 

باشند و سبب کاهش تقاضا برای سوخت مایع می گردد. مصالح 

که  حجم کمتری اشغال می کنند همچنینساختمانی نانو قوی ترند 

برای ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری خطوط ب کاهش ملزومات سب

اسپکتروم فرصتهای  9شکل  لوله و خطوط انتقال برق می گردد.

 استفاده از نانو مواد را نشان می دهد. 

 

 استفاده از نانو مواد ی: اسپکتروم فرصتها3شکل 

 

نانو تکنولوژی در کاربردهای بسیاری جهت داشتن محیطی تمیزتر با 

رف انرژی کمتر استفاده می شود. اگرچه کاربردهای زیر اثر مستقیمی در مص

بخش توزیع انرژی ندارد اما سبب کاهش مصرف الکتریسیته، سوختهای 

تکنولوژیهای مربوط به انرژی که در آن نانو  فسیلی و گاز طبیعی می گردد.

و  حمل ش،یگرما ،ینورپردازنقش مهمی را ایفا می کند عبارتند از:  ذرات

 .پسیقدرت چ و ،یسوخت یسلول ها ،یانرژ رهیذخ ر،یپذ دیتجد یانرژ نقل،

 درصد از برق مصرفی در  21: در ایاالت متحده تنها روشنایی

روشنایی از نورهای رشته ای و فلورسنت استفاده می شود. از 

بیشتر و حرات ایجاد  LEDآنجا که فشردگی و دوام دیودهای 

نمایشها و المپهای اتومبیل و شده کمتر می باشد در صفحه 

ترافیک از آن استفاده می شود. نیمه هادیهای مورد استفاده در 

LED  ها در ابعاد نانمتری ساخته شده اند و در این بخش می

مصرف را کاهش دهد. نانو  درصد  11تواند بیشتر از 

کریستالها که به عنوان نقاط کوانتومی شناخته می شوند 

ای مجزا از نور را در ابعاد بلور خود دارند. توانایی تولید رنگه

پوشش داده شده با یک الیه  LEDمحققان نشان داده اند که 

نقاط کوانتومی هیبریدی منتج به تولید نوری گرم و سفید شبیه 

سبب استفاده المپهای رشته ای می شود. این کشف می تواند 

و  از فناوری نانو برای تولید نور مسکونی، تجاری، صنعتی

 .]1[ برنامه های کاربردی بدون  تولید گرما گردد

  گرمایش: زمانیکه ازCNTs  در سیال سیستمهای گرمایشی

استفاده میکنیم سرعت انتقال حرارت جابجایی چهار برابر 

بیشتر می گردد و می تواند در وسایل حرارت دهی مرکزی 

 .]6[ درصد کارایی را افزایش دهد 11

  :می تواند در سیستم حمل و نقل از  فناوری نانوحمل و نقل

طریق وارد نمودن کاتالیست در سوخت و تولید موادی سبکتر 

و قویتر و باطریهایی کاراتر تاثیرگذار باشد. استفاده از نانو 

نانومتر در  11( در ابعاد Cerium Oxideذرات اکسید سریم )

سوخت دیزلی سبب تسریع واکنش احتراق سوخت و هوا می 

ث کاهش مصرف سوخت و انتشار گازهای گردد و باع

از طرفی استفاده از الکترولیت  .]8-7[ خروجی مضر می شود

قویتر متشکل از نانو مواد در باطریهای لیتیومی بازده باطری را 

به طرز چشمگیری افزایش می دهد. خازنهای ساخته شده از 

نانو لوله های کربنی سبکتر بوده در عین حال شارژ الکتریکی 

هیبریدی -تری دارند و می توانند در وسایل نقلیه الکتریکیبیش

 .]3[ مورد استفاده قرار بگیرند

  می تواند در تولید برق به انرژیهای تجدیدپذیر: فناوری نانو

صورت مستقیم از خورشید، باد و  دیگر منابع گرمایی استفاده 

شود. استفاده از چنین انرژیهایی نزدیک محل مصرف تلفات 

انرژی را حداقل نموده و سبب کاهش مصرف نفت و انتقال 

فناوری فتوولتاییک خورشیدی که بر  . ]11[ گاز می گردد

روی وافرهای سیلیکونی انجام می شود هزینه اقتصادی 
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سنگینی دارد. استفاده از نانو کریستالها و نقاط کوانتومی می 

تواند هم هزینه را کاهش داده و هم کارایی سیستم انرژی 

نانو کریستالهای نیمه هادی با یدی را افزایش دهد. خورش

عملکرد باال که در تمام طول موج نور مریی فعال هستند در 

طول موج نزدیک به مادون قرمز با پلیمر رسانای پایه ترکیب 

شده و سل خورشیدی کاراتر را تولید میکند. کارایی سل 

تالها خورشیدی به دلیل برداشت بیشتر انرژی توسط نانو کریس

از طیف نور افزایش پیدا میکند. کاشیهای سقفی خورشیدی 

که در آن از نانو ذرات فلزی استفاده شده است تا چند  ]11[

نانو سال آینده به صورت تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.  

لوله های آرایش یافته بسیار منظم خواص قابل توجهی به سل 

اند که این نانو لوله  خورشیدی می دهد. تحقیقات نشان داده

ها مسیر بسیار عالی برای نفوذ الکترون ایجاد نموده که از آن 

به عنوان بزرگراه الکترونی یاد می شود. و می تواند الکترون را 

در مسیرهایی ویژه به سمت مکان هایی هدایت کند که قرار 

 .]12[است کار مفیدی در آن انجام شود. 

سل انرژی خورشیدی موفق به  یکی از کمپانیهای تولیدکننده

تولید نانو موادی شده است که قابلیت چاپ بر روی سطوح 

مختلف از جمله پالستیکهای منعطفی که به صورت رول می 

باشند دارند. این سطوح می توانند برای استفاده بر روی سقف 

محلهایی را  4شکل  .]19[ و یا دیوارهای داخلی استفاده شوند

از انرژی خورشیدی استفاده می کنند که به صورت صنعتی 

 نشان می دهد.

 
 

 محلهایی که به صورت صنعتی از انرژی خورشیدی استفاده می کنند: 4شکل 
 

 

  :نانو تیوبهای کربنی مساحت بسیار باالیی دارند ذخیره انرژی

و برای مصارف جریان الکتریکی بسیار مناسبند. شکل 

الکترولیت باطری ژئومتری خطی آنها باعث می شود که  در 

کاربرد ویژه ای پیدا کنند. این باطریها توانایی افزایش انرژی 

خروجی بازای مقدار معینی از مواد را دارند و قدرتمند تر 

میباشند و برای طیف وسیع تری از برنامه های کاربردی نوع 

کوچکتر و سبکتر آنها مورد استفاده قرار میگیرد.لیتیوم تیتانات 

نانومتر  21اده معدنی سخت و شکننده در ابعاد به عنوان یک م

به عنوان مواد الکترود آند جایگزین الکترود گرافیتی می شود. 

شارژ این باطریها بجای چندین ساعت در حدود چند دقیقه 

می باشد. زمان عمر این باطریها نسبت به باطریهای معمول 

وده می توانند در محدبرابر بیشتر است و  21تا  11لیتیومی 

از دیگر برنامه  درجه فارنهایت کارکنند.  112تا  -41دمایی 

ها و  UPSهای کاربردی باطریهای نانو لیتیومی در ساخت 

EBP  می باشد. باطریهای اسید سرب قابلیت اطمینان پایینی

داشته و هر دو تا سه سال بررسی و در صورت نیاز تعویض 

ای کمتر از می گردند. از طرفی باطریهای اسید سرب در دم

درجه فارنهایت به سرعت شارژ  112درجه و باالتر از  92

در حالیکه کارکرد باطریهای نانو خود را از دست می دهند. 

لیتیومی وابستگی دمایی زیادی ندارد و می توانند اجزا قابل 

 .]14[ اعتماد سیستم توزیع شبکه باشند

 پیل سوختی دستگاهی برای تولید الکتریسیته سوختی پیلهای :

است که از الکترود تشکیل شده و انرژی یک واکنش شیمیایی 

را به صورت مستقیم به انرژی الکتریکی، گرما و آب تبدیل 

طرح پیشرفته یک پیل سوختی شامل غشاء پلیمری می کند. 

است که هیدروژن با عبور از آن کاتالیز می شود. استفاده از 

اد نانو مهندسی در ساخت غشاء درصد تبدیل حجمی مو

هیدروژن را افزایش داده و منجر به انرژی بیشتر می گردد. 

نانو ذرات فلزهای گرانبها نیز در مقادیر مختلف می توانند 

تهای پلیمری در پیل سوختی سبب بهبود کارایی المترولی

 نانو تیوبهای کربنی به دلیل استحکام باال و. ]11[گردند 

سبکیشان در ساخت اجزاء کامپوزیتی پیلهای سوختی مورد 

 استفاده قرار میگیرند. 
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 کاربردهای فناوری نانو در سیستم توزیع .4

نانو فناوری می تواند در بهبود بهره وری سیم و کابل های سیم و کابل: 

( ACSRانتقال برق موثر باشد. سیمهای فوالدی آلومینیومی تقویت شده )

اربردی می باشد. توسعه  مدل جدید آن به کمک فناوری نانو سیم استاندارد ک

امروزه برخی   .]16[ می شود ROWسبب افزایش پنج برابری ظرفیت 

شرکتها در ساخت سیم از ماتریس فلزی متشکل از نانو مواد با عنوان 

( استفاده می کنند که ACCRکامپوزیت هادی آلومینیومی تقویت شده )

رابر گرما و ظرفیت انتقال آن از هادی معمول در مقاومت خمیدگی آن در ب

از  ACCRاستحکام و دوام سیمهای اندازه مشابه بیش از دو برابر است. 

الیاف نانو کریستالی آلومینیوم اکساید ناشی می شود. همچنین نانو تیوبهای 

تک  CNT( که یک نوع خاص از armchair CNTsکربنی به شکل صندلی )

یت الکتریکی بسیار باالیی را نشان می دهند ) بیش از جداره می باشند هدا

برابر مس(. عالوه بر آن انعطاف پذیری و استحکام کششی فوق العاده ای  11

دارند  و زمانیکه با سیم و کابل بافته می شوند سبب بهبود قابل مالحظه ای 

سیم های رایج با جایگزینی . ]17[ در عملکرد خطوط انتقال برق می شوند

( یا QWهای انتقال در مقیاس نانو که از آن به عنوان سیم کوانتومی )سیم

QW  .صندلی نام میبرند انقالبی در شبکه های الکتریکی ایجاد می کند

ها در یک ششم وزن از مس باالتر است و دو برابر  QWهدایت الکتریکی 

در  قوی تر از فوالد هستند. شبکه های ساخته شده از این سیم ها هیچ تلفاتی

طول خط ندارند زیرا الکترونها در طول تیوب حرکت می کنند و نمی توانند 

بکه ها نسبت به تغییرات دما نیز مقاومند. و شدر زوایای دیگر فرار کنند. این 

اگر دور آنها طناب پلی پروپیلن قرار بگیرد بدون هیچ ترسی از خوردگی و 

از طرفی ظرفیت  .]18[ بدون نیاز به محافظ می تواند در خاک فرار بگیرد

امروزه سیمهای کوانتومی ساخته شبکه یک میلیون بار افزایش پیدا می کند. 

های فلزی بسیار کوتاه هستند و به صورت محدود تولید می  CNTشده از 

شوند. و از میان آنها هم تنها نوع صندلی آن قابلیت استفاده در سیمهای 

کابلهای  .]9[ ینه همچنان ادامه داردکوانتومی را دارد. و تحقیقات در این زم

( در سیستمهای توزیع برق  و در مسافتهایی به HTSابر رسانا در دمای باال )

با قابلیت  HTSمتر استفاده می شوند. استفاده از نسل دوم کابلهای  111طول 

انتقال شدت جریان الکتریکی باال بدون هیچ مقاومتی دستاورد چشمگیری در 

 عبارتست از: HTSمی باشد. مزایای استفاده از کابلهای  بهره وری انرژی

قدرت حمل بیشتر جریان در ولتاژ یکسان نسبت به نوع رایج، که سبب عدم 

نیاز به تجهیزات گران قیمت در ولتاژهای باالی کاربری می گردد. همچنین 

حساسیت آنها نسبت به دمای کاربری کمتر است. از طرفی امکان نصب آنها 

زمین سبب آسیب پذیری کمتر آنها نسبت به کابلهای خطوط انتقال در زیر 

معایبی نیز دارند: هزینه تولید آن بسیار  HTSالبته کابلهای  هوایی می شود.

باالتر از کابلهای معمول مس یا آلومینیوم مورد استفاده در شبکه های توزیع و 

تاثیر میدان  انتقال می باشد. همچنین نسبت به کابلهای معمول بیشتر تحت

مغناطیسی خود قرار می گیرند و در میدانهای مغناطیسی بزرگ بهره وری آنها 

 کاهش می یابد. 

مایعات حاوی نانو مواد می توانند ماده خنک کننده ترانسفورماتورها: 

میزان رد پا و نیاز به تعداد قادرند کارامدتری برای ترانسفورماتور باشند و 

انتقال حرارت در مایع مخلوط با نانو کاهش دهند. بیشتر ترانسفورماتور را 

ذرات جامد بیشتر از نوع رایج آن است. نانو ذرات نسبت به ذرات بزرگتر 

مدت زمان طوالنی تری را در مایع معلق مانده و نسبت به حجم خود 

 مساحت باالیی دارند که همین امر سبب افزایش انتقال حرارت می گردد. 

خود "و  "خود کالبراسیون"جهز به فناوری نانو سنسورها: سنسورهای م

می باشند. این سنسورها می توانند در زمان بروز مشکل یا  "تشخیص دهنده

پیش بینی آن با تکنسین ها تماس برقرار کنند. همچنین برای نظارت از راه 

دور زیر ساخت ها نیز مورد استفاده قرار می گیرند. مینیاتور سنسورهای 

د اطالعات و داده هایی را که قبال امکان نانتقال می توان مستقر در شبکه

 . ]11[ دنده ارائهدسترسی به آن وجود نداشته را 
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