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  : چکيده
بوده ن در جهاانرژي خورشيدي بزرگترين منبع انرژيهاي تجديدپذير 

استفاده از اين که بيش از هر منبع تجديدپذير ديگر گسترش يافته است. 

منبع که انرژي آن به صورت نور و انرژي گرمايي به زمين ميرسد ، توسط 

دو گروه عمده از گيرنده ها يعني سلولهاي خورشيدي و کلكتورهاي 

ر خورشيدي جمع آوري شده و به طور مستقيم و يا پس از تبديل به ساي

انواع انرژي مورد استفاده قرار مي گيرد. سيستمهاي حرارتي خورشيدي 

، و سياالت انتقال حرارت با به کار گرفتن انواع کلكتورهاي خورشيدي 

انرژي گرمايي تابشي را جمع آوري و جهت مصارف مختلف در اختيار 

اين سيستمها و پايين مي دهند. متأسفانه ، پايين بودن کارآيي  بشر قرار

ودن ظرفيت گرمايي ويژۀ اين سياالت ، از قابليت رقابتي اين منبع عظيم ب

انرژي در برابر سوختهاي فسيلي کاسته و تا کنون از کاربرد عملي و 

جايگزيني کامل آنها با يكديگر جلوگيري نموده است. توسعة فناوري 

اميدهاي زيادي را در نانو و دستاوردهاي آن مانند نانو ذرات مختلف ، 

طي ت رفع اين نقيصه ايجاد نموده و دانشمندان طي دو دهة گذشته جه

تحقيقات وسيع خود دريافته اند که جايگزيني نانو سياالت جديد با 

سياالت قبلي ، مي تواند قابليت هدايت گرمايي آنها را افزايش داده و با 

افزايش کارآيي سيستمهاي حرارتي خورشيدي و کاهش هزينة انرژي 

استفاده از آن را در مقايسه با سوختهاي فسيلي مقرون به  توليد شده ،

به تحقيقات اين صرفه نمايد. در اين مقاله به بررسي کلي نتايج حاصل از 

  عنوان چراغ راهي براي تالشها و تحقيقات آينده مي پردازيم.

نانو سياالت ، نانو ذرات ، کلكتورهاي خورشيدي، کارآيي  واژه هاي كليدي:   

ي خورشيدي ، ذخيره سازي انرژي خورشيدي ، ظرفيت گرمايي ويژه ، سيستمها

 برق خورشيدي گيرنده مرکزي ، نمک مذاب . 

 مقدمه - 1

امروزه پيامدها و نگرانيهاي ناشي از دو بحران بزرگ جهاني انرژي و    

از جمله گرم شدن  يليفس هايمصرف سوخت يامدهايپزيست محيطي و 

و  يانرژ تيعدم امن ،، تغييرات اقليمي  دهنيآال يانتشار گازها ن،يزم

مختلف  کشورهاياست تا ها ، موجب شده سوخت نيا يريدناپذيتجد

 يهاياستفاده از انرژ جهت شتريهر چه بتحقيق و توسعة  ، تيجهان با جد

و موفقيتهاي بزرگي در  دهند قرارو حمايت  را مورد توجه ريپذ ديتجد

يهاي تجديدپذير از جمله انرژيهاي زمينة توسعة فناوريهاي مختلف انرژ

اما . خورشيدي ، بادي ، آبي ، زمين گرمايي و دريايي حاصل گردد

متأسفانه علي رغم سرمايه گذاريهاي عظيم و تالشهاي تحقيقاتي روز 

افزون ، به علت وجود برخي محدوديتها به ويژه عدم کارآيي نسبي 

استفاده از اين  تجديدپذير ، هنوز جايگزيني و هايسيستمهاي انرژي

انرژيها در مقايسه با سوختهاي فسيلي از توجيه اقتصادي کافي برخوردار 

تالشهاي بي وقفه تحقيقاتي دراين زمينه به شدت ادامه و است نشده 

 دارد. 

يكي از انرژيهاي تجديدپذير که استفاده از آن بيش از همه در جهان 

،  تجاري سازي رسيدهبه مرحلة در روند توسعة فناوري گسترش يافته و 

. استفاده از انرژي خورشيدي با تبديل آن به برق انرژي خورشيدي است

و گرمايش و عمدتاً توسط سيستمهاي فتوولتاييک و سيستمهاي حرارتي 

خورشيدي ، و با بهره گيري از سلولهاي خورشيدي و کلكتورهاي 

در کلكتورهاي خورشيدي ، خورشيدي مختلف صورت مي گيرد . 

يا يا لوله هاي پوشش داده شده با اليه اي از مواد جاذب  صفحات

و مي کنند ، انرژي گرمايي خورشيد را جذب سيستمهاي گيرندۀ مرکزي 
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به سپس انرژي جذب شده توسط سيالهاي عمل کننده به صورت گرما 

حمل مي به ساير انواع انرژي کننده و يا تبديل کننده مصرف سيستمهاي 

مانند آب ، روغنهاي صنعتي و اتيلن گليكول در  يمايعاتتا کنون گردد. 

و از جمله در تجهيزات و کلكتورهاي بسياري از فرآيندهاي صنعتي 

. نموده اندنقش مهمي را ايفا به عنوان سيال انتقال حرارت خورشيدي ، 

نسبتاً اندك است و لذا نمي توانند اما قابليت هدايت گرمايي اين سياالت 

و اتالف گرمايي نيز در آنها نسبتًا  حرارت برسندقال انت ي ازباالي حدبه 

سطح  با افزايش ناحيةنرخ انتقال گرما واقعيت آن است که . باالست

با توجه به پيشرفتهاي بسيار اصل تماس مي تواند افزايش يابد و اين 

عدم کارآيي بارقة اميدي براي رفع مشكل  بهسريع فناوري نانو ، 

شدن  سطح تماس ذرات با ريزتر. ده استتبديل ش سيستمهاي حرارتي

ذرات بسيار خالص جامد اين استفاده از هرچه بيشتر افزايش مي يابد و 

، قابليت هدايت گرمايي آنها را افزايش مي سيالهاي معمولي معلق در 

مطرح گرديد و از  دو دهة قبلعبارت نانو سيال براي اولين بار در دهد. 

دستاوردهاي فناوري ن به دنبال استفاده از تا کنون همواره محققيآن زمان 

در حال و  انتقال گرما در فرآيندهاي صنعتي بوده اندنانو براي افزايش 

 از مواد پيشرفته ، ترکيبيبه عنوان  تاستفاده از نانو سياالحاضر 

و به ويژه در افزايش کارآيي در صنايع مختلف کاربردهاي روزافزوني 

 . فته استياسيستمهاي حرارتي خورشيدي 

هدف از نگارش اين مقاله بررسي کلي آخرين نتايج تحقيقات نانو    

انجام شده در سالهاي اخير ، در مورد ميزان موفقيت در افزايش کارآيي 

سيستمهاي مختلف حرارتي خورشيدي ناشي از کاربرد نانو سياالت 

مختلف و نقاط ضعف و قوت آنها به منظور روشن تر شدن راه تحقيقات 

 ينده در اين زمينه مي باشد. آ

 انواع سيستمهاي گرمايي خورشيدي   – 2

است که به  ريدپذيتجد يهايمنبع انرژ نيبزرگتر يديخورش يانرژ   

با استفاده از  کيفتوولتائ يتابد. سلولها يم نيصورت نور و گرما به زم

اما  کنند. يم ليرا به برق تبد دينور خورش ماًيمستق يهاد مهيمواد ن

و ذخيره تفاده و توليد برق از گرماي خورشيد مستلزم جمع آوري اس

و سيستمهاي ذخيره سازي انرژي سازي آن توسط کلكتورهاي خورشيدي 

با  يديخورش يحرارت يروگاههاين خورشيدي مي باشد. درگرمايي 

 يلنزها( ، انرژ ايها  نهي)آيديخورش يها رندهياز گ يبياستفاده از ترک

 کيناميمتمرکز نموده و با استفاده از چرخة ترمودرا  ديخورش ييگرما

هاي يفناور بياز معا يكي. ندينما يم ليبه برق تبد آنرا يمعمول

 ميآن است که فقط در نور مستق يمرکز يها رندهينسبت به گ کيفتوولتائ

شده  ديتول يافاض يانرژ رۀيو قادر به ذخ ندنک يم ديبرق تول ديخورش

را ندارند و با  بيع نيا يمرکز يها رندهيگ. ستندين يمصارف بعد يبرا

 نيمانند پاراف يكيو مواد ارگان ييگرما يانرژ رۀيذخ زاتياستفاده از تجه

 ريمقادمي توانند ، انتقال حرارت  االتيبه عنوان س کيسنتت يو روغنها

 کنند.   رهيذخ يمصارف بعد يرا برا ييگرما ياز انرژ ياديز

هستند که تابش  ييگرما ياز مبدلها ينوع خاص يديخورش يکلكتورها 

 کنند. يم ليتبد ييگرما يوارده را جذب و آن را به انرژ يديخورش

 اي عي)ما اليس کي قيشده از طر يجمع آور يديخورش ييگرما يانرژ   

 يبرا ايهوا و  ةيتهو ايآب گرم  ةيته يتواند برا ي( حمل شده و مگاز

به کار رود.  يابر يروزها ايجهت استفاده در هنگام شب  ييگرما رۀيذخ

 کيارگان يو روغنها كولي، آب و گل يديخورش ييگرما يدر کلكتورها

 االتيس نيروند. گرچه ا يعمل کننده به کار م اليبه عنوان س کيسنتت اي

 ييگرما زاتيدر تجه نيدارند و بنابرا ينسبتاً کم ييگرما تيهدا تيقابل

غلبه بر  يراه برا کيبرسند.  ييباال ييتبادل گرما يخهاتوانند به نر ينم

 االتيمعلق در س خالصريز و  اريمانع استفاده از ذرات جامد بس نيا

 باشد. يآنها م ييگرما تيهدا تيمعمول به منظور باال بردن قابل

 خورشيدي از لحاظ دما به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند:  کلكتورهاي 

 ( C°011کلكتورهاي دماي پايين )کمتر از   – (1)

 لوله ،، لوله هاي گرمايي مسطح خورشيدي  مانند کلكتورهاي          

 ، حوض خورشيدي و تقطير خورشيدي .هاي خالء          

 (C °011C - °011کلكتورهاي دماي متوسط )از – (2)

 سهموي خطي و کلكتورهايمتمرکز کنندۀ  مانند کلكتورهاي         

 خطي فرنل.         

 (  C°011ي دماي باال )باالتر از هاکلكتور – (3)

 بشقابي و برجهاي نيرو.  متمرکز کنندۀ نقطه اي  مانند کلكتورهاي         
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 نانو سياالت   – 3

 يانتقال گرما در واحدها يهستند که برا ياالتيتبادل گرما ، س االتيس   

به صورت گرما  يانتقال انرژ يبرا االتيس نيروند. ا يبه کار م يصنعت

،  يهسته ا يرآکتورها يگرما) مانند مشعلها ، هسته ها ديمحل تولاز 

که قرار است از آن استفاده  ييستمهاي(  به سرهيو غ يديمزارع خورش

 يبخار ، رآکتورها ي، مولدها ييگرما رۀيذخ يستمهايمانند س )ندکن

 لنيمعموالً شامل آب ، ات هيپا االتيروند. س ي( به کار مرهيو غ ييايميش

و نمک  يصنعت يحرارت هاي، روغن دياکس ليفن يو د ليفن ي، د لكويگل

 تيهدا تيقابل االتيس نيمشترك ا يهايژگياز و يكيباشند.  يمذاب م

استفاده کننده  يانتقال حرارت يستمهايس ييآنهاست که کارآ نييپا ييگرما

 يحاوسوسپانسيون رقيقي ،  اليسازد. نانو س ياز آنها را محدود م

از  االتيس نيباشد. ا يم نانومتر 011قطر کمتر از  بانانوذرات 

. نديآ يبه دست م هيپا اليس کينانوذرات در يديکلوئ ونيسوسپانس

،  دهايعمدتاً از فلزات ، اکس االتيدر نانوس هنانوذرات مورد استفاد

 االتياز نانوس يشوند. برخ يساخته م يکربن ينانو لوله ها اي،  دهايکارب

، مس ، و نانو  ومينيآلوم دي، اکس ومينيذرات معلق آلومعبارتند از :  زين

 االتيبا س تيآب ، ذرات گراف ةيپا اليچند جداره با س يکربن يلوله ها

در نمكهاي معدني  . كوليگل لني( و پروپي)روغن صنعتنوليترم ةيپا

 -5دمايي وسيعي از  محدودۀسيستمهاي ذخيره سازي انرژي گرمايي در 

از مزاياي مهم اين گونه به کار مي روند. گراد درجة سانتي 0111تا 

پايداري زياد در دماهاي رقابت آنها ، قابل هزينه هاي مي توان سيستمها 

ي مانند مشكالتخطرات زيست محيطي ناچيز آنها را نام برد و باال و 

خورندگي و گرمايي و دانسيتة ذخيرۀ انرژي پايين بودن نسبي ويژگيهاي 

 ه شمار مي رود.نيز از معايب آنها ب

 كاربردهاي نانو سياالت در افزايش كارآيي  – 4

 سيستمهاي گرمايي خورشيدي         

 ينانوذرات به عنوان درصد ينسبت حجم ايتعداد نانوذرات  شيبا افزا   

انتقال  تيظرف جهيو در نت تيهدا تيعمل کننده ، قابل الياز کل حجم س

 . ابدي يم شيافزا ييو کارآ افتهي شيافزا زيگرما ن

 مسطح  يديخورش كلکتورهاي  – 4  – 1

،  %2تا % 0/1نانوذرات از  يدرصد حجم شيبا افزا قيتحق کيدر  (1)

 يدرصد حجم يو برا افتي شيافزا ينزول يبا شدت جيبه تدر ييکارآ

واقع نشد  دينانوذرات مف شيثابت ماند و افزا باًيتقر ييکارآ %2باالتر از 

کلكتور  ييکارآ شيدر افزا يچندان ريتأث زيرات ندر اندازۀ ذ رييو تغ

 . [1]اشتند

با استفاده از انواع نانوذرات و با  ييکارآ راتييتغ يگريد قيدر تحق (2)

پشت کلكتور ، آب با  يمانند : آب با پوشش انعكاس يمختلف االتيس

، آب با نانو  يکربن يدر پشت کلكتور ، آب با نانولوله ها اهيرنگ س

 قيتحق ني، و آب با نانوذرات نقره برآورد شد. در ا يتيذرات گراف

آن  يباال تيهدا تينانوذرات نقره با توجه به قابل يبرا ييکارآ نيترباال

نانولوله  االتينانوذرات گزارش شد. در مورد نانوس ريبا سا سهيدر مقا

،  % 5/1ذرات تا  يدرصد حجم شي، با افزا تيو گراف يکربن يها

 يدر درصد حجم اليس يجذب باال ليو پس از آن به دل شيافزا ييکارآ

 [2.]افتي، کاهش  اتباالتر ذر

با  يگريد قيدر تحق زين هيپا الينانو ذرات در س ياثر نسبت وزن (3)

و نانو  % 0/1و  % 2/1 يو با دو نسبت وزن يديتخت خورش يکلكتورها

 يوزنکه با نسبت  ديشده و مشخص گرد ينانومتر بررس 05ذرات به قطر 

 سهي)در مقا ياز حالت معمول % 3/22 يديکلكتور خورش يي، کارآ % 2/1

) عامل فعال سطحي (  است و استفاده از سورفاکتانت شتريببا آب( 

  [ 3]شود. يم  % 6/05 زانيبه م ييکارآ شيموجب افزا

 يمختلف با نانو لوله ها يوزن يبا نسبت ها شيدر همان آزما (4)

 يکلكتور با استفاده از نانولوله ها ييمعلق ، کارآبه عنوان ذرات  يکربن

 يوزن % 0/1 يآب بدون سورفاکتانت( برا اليچند جداره )نانو س يکربن

 2/1که با  ي، در صورت افتي شيافزا ي، به طور قابل مالحظه ا الينانوس

 يعمل کننده کاهش م اليبا آب به عنوان س سهيدر مقا يي، کارآ يوزن %

 يي، استفاده از سورفاکتانت کارآ الينانو س يوزن % 2/1 ي. براابدي

 [4]دهد. يم شيبا آب افزا سهيکلكتور را در مقا

محققين طي آزمايشات ديگري دريافتند که دانسيتة باالتر و گرماي  (5)

ويژۀ پايين تر نانوسياالت ، کارآيي گرمايي باالتري را نسبت به آب ارائه 

خورشيدي را براي نانو سياالت مي دهد و مي تواند مساحت کلكتور 
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اکسيد مس، اکسيد سيليس ، اکسيد تيتانيم و اکسيد آلومينيوم به ترتيب 

  [5]طبق نمودار زير کاهش دهد.  %5/20و   0/22%،  6/20%،  6/25%

 

 (CSP) يديخورش يحرارت يروگاههاني  - 4  – 2

ها در اقتصادي ترين فناوريفناوريهاي نيروگاههاي حرارتي خورشيدي    

انتقال و واسطة سوختهاي فسيلي مي باشند و انتخاب يک سيال مقايسه با 

، عامل مهمي براي موفقيت آتي اين فناوريها محسوب مي ذخيرۀ گرما و 

براي نمک مذاب يكي از بهترين سياالت انتقال و ذخيره سازي گرما شود. 

ترين  سيستمهاي توليد برق در نيروگاههاي مذکور به ويژه در کاربردي

مي سيستمهاي سهموي خطي و برجهاي گيرندۀ مرکزي انواع آن يعني 

سيستمهاي توليد برق خورشيدي شديداً وابسته به شدت و ضعف باشد. 

لذا توليد آنها هرقدر هم هستند و تابش خورشيد در ساعات مختلف روز 

از غير پيوسته و گاهگاهي بوده و به ويژه متغير و به صورت که باشد 

که شبكه هاي برق سراسري  مديريتبات و قابليت اطمينان در ثلحاظ 

پيش و  اتكاءدر زمانهاي پيک نياز به برق بيشتري دارند ، قابل خصوصاً 

نيروگاههاي حرارتي خورشيدي فناوريهاي منحصر به فردي  بيني نيست.

هستند که به دليل برخورداري از خورشيدي از انرژيهاي تجديد پذير 

توليد برق در مقياس نيروگاهي ، قابليت گرمايي سازي  سيستمهاي ذخيره

را نيز نور خورشيد  عدم دسترسي بهدر زمانهاي تزريق برق به شبكه و 

ثابت و قابل اتكايي ، نيازهاي شبكه را مي باشند و مي توانند به طور دارا 

گستردۀ استفادۀ امكان مقرون به صرفه بودن و ، اين ويژگي  تأمين نمايند.

انواع مختلفي . را امكان پذير مي سازدسيستمهاي خورشيدي از  تجاري

از سيستمهاي ذخيره سازي انرژي گرمايي براي نيروگاههاي حرارتي 

 توليدتنها سيستمي که در حال حاضر توان که خورشيدي وجود دارند 

، سيستم را دارد  شبانه روز و حتي تمام ساعاتدر ساعات متوالي برق 

متمرکز کننده در  يديخورش يکلكتورهامي باشد.  دو مخزنة نمک مذاب

اين کنند.  يم ديتول يشتريب ييگرما يانرژ ، مسطح يباکلكتورها سهيمقا

کلكتورها به دو گروه متمرکز کننده هاي خطي و نقطه اي تقسيم مي 

مانند  يمعمول االتيس يبه جا االتيکه از نانو س يدر صورتشوند. 

شد. گرچه  شترخواهديبازهم ب ييارآاستفاده شود، ک نوليروغن ترم

 نيا يگهدارو ن رياحداث و تعم يها نهيهز االتياستفاده از نانو س

در مصرف  ييصرفه جو زانيم كني، ل دهد يم شيافزا کلكتورها را

 است. شتريآنها ، ب ييکارآ شياز افزا يسوخت ناش

با  وميني، نانو ذرات آلوم يشيآزما يابيو ارز ينظر قيتحق کيدر  (1)

 ونيسوسپانس هيپا اليبه عنوان س VP-1 نوليدر ترم يحجم % 15/1

کلكتور  کيبا  سهيمذکور در مقا يکلكتورها ييگرما يي. کارآديگرد

 % 5 -01، حدود  يجو طي، در همان شرا يمعمول يسهمو يديخورش

  [6]باالتر است.

انجام  يياياسپان نيتوسط محقق 2100که در سال  يگريد قيدر تحق (2)

 يديخورش يحرارت يروگاههايمعمول در ن ةيپا االتيشده است ، از س

 يهاي( و نانو ذرات کربن و افزودندياکس ليفن يو د ليفن ي)روغن د

شده  ديتول يالياستفاده شده و نانو س بيترک يساز داريپا يبرا يگريد

 يآن ، برا ةيبودن و فراوان و قابل دسترس بودن مواد اول زانکه ضمن ار

( بوده و گراديدرجة سانت 011باال )تا  يبار قادر به تحمل دماها نياول

 يموجود به صورت هيپا االتيرا نسبت به س % 31تا  ييکارآ شيافزا

 [7.]به همراه دارد داريپا

عملكرد و  تيبا توجه به قابل يديخورش يحرارت يروگاههايدر ن (3)

مذاب به  ي(  از نمكهاادسانتيگر درجة 511باال )تا  يدر دماها يداريپا

شود که با خواص  ياستفاده م ييگرما يکنندۀ انرژ رهيعنوان مادۀ ذخ

همراه است. روش ساده و کم  ينيينسبتاً پا يانرژ رۀيذخ تةيو دانس ييگرما

، استفاده از نانوذرات و به  االتيس ييخواص گرما شيفزاا يبرا نهيهز

 کيبر اساس نتايج شد. با يم نمک ةيبر پا ياالتيدست آوردن نانوس
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، از  2100انجام شده توسط گروهي از محققين اسپانيايي در سال  قيتحق

 يديخورش يحرارت يروگاههايمورد استفاده در ن يدينمک خورش

NaNO3) 01%  +KNO361%) كايليبا نانوذرات س (SiO2  در غلظت )

 % 25شد که  هيته يالي( نانو س% 2تا  % 5/1جامد )از  يمختلف وزن يها

در دماهاي بين از نانوذرات  % 0 نةيرا در غلظت به ژهيو يگرما شيافزا

 051تا در دماي ، با پايداري نانو سيال درجة سانتيگراد  251 – 021

ميزان در اين تحقيق مشخص شد که  دهد. ينشان مدرجة سانتيگراد 

با سطح در دسترس نانو افزايش ظرفيت گرمايي ويژۀ غلظت هاي مختلف 

سطح ذرات عامل مهمي در افزايش در ارتباط است. لذا آنها  ذرات

 [8] ظرفيت گرمايي ويژه به شمار مي رود.

افزايش پايداري و ظرفيت  با هدف نظري و عمليدر يک تحقيق  (4)

نشان داده  نمک مذاب با استفاده از نانو لوله هاي کربني ،گرمايي ذخيرۀ 

ژول بر گرم  25/0دود که حخالص ظرفيت گرمايي نمک مذاب که شد 

، ظرفيت درجة سانتيگراد  301 – 021در دماهاي  است ، سانتيگراد 

از نانو لوله هاي  کربني چند  % 0گرمايي نانو سيال نمونه با افزايش 

 %011در مقايسه با نمک مذاب خالص ، و يا نانو ذرات طال جداره 

يابد و در دما افزايش مي است. اين ظرفيت با افزايش افزايش داشته 

 2/0 ۀ نانو سيالظرفيت گرمايي ويژميزان سانتيگراد ، درجة  021دماي 

 [9]. مي باشدنمک مذاب خالص   % 332است که گراد ژول برگرم سانتي

عوامل زيادي مانند : ميزان پراکندگي ، درصد وزني ، شكل و يا نوع نانو 

ا ذرات وجود دارند که با جذب و رها سازي گرما توسط سيستم ب

نوسانات کمتر دما ، موجب افزايش چشمگيري در ظرفيت گرمايي ويژه 

در اين تحقيق عوامل مؤثر بر افزايش ظرفيت گرماي ويژه از مي شوند. 

نحوۀ پراکندگي نانو ذرات در و ويژگيها ، پايداري جمله غلظت ، اندازه ، 

 مورد بررسي قرار گرفته است. ترکيب مذاب 

  يدحوض خورشي  – 4 – 3

متر  2-5به عمق  ازآب شور يآب شور تودۀ بزرگ يديخورش حوض   

 رهيو به شكل گرما ذخ يرا جمع آور يديتواند تابش خورش ياست که م

توان از  يرا مدرجة سانتيگراد  01 – 21 يبا دما ييگرما ي. انرژدينما

 عيصنا ييگرما يازهاين يتواند برا يحوض استحصال نمود که م نييپا

 نيريو آب ش برق ديوتول هايامدارساختمان و د يضاف شيگرما ،يلبن

استحصال  يبرا نيريمورد استفاده قرار داد. در حالت معمول ازآب ش

درجة  01 – 21مانند  نييپا يشود. اما در دماها يگرما استفاده م

 رياست و ممكن است موجب تأخ نييپا ارينرخ تبادل گرما بس سانتيگراد

تبادل  يتوان به نرخها يم االتياده از نانو سو اتالف گرما گردد. با استف

واقع در  ييمبدل گرما کياز  الينانو س کي. افتيدست  ييباال ييگرما

 االتيکند. نانو س يعبور نموده و گرما را جذب م يديته حوض خورش

 يچرخة بسته ، انرژ کيواسطه انتقال دما ، در  کيتوانند به عنوان  يم

 ييماگر يبه انرژ ازيکه ن يستميبه س يديرا از حوض خورش ييگرما

 دهند  .  شيدارد منتقل نموده و نرخ برداشت گرما از ته حوض را افزا

 -اثرات استفاده از نانو سيال آب ، بررسي در يک تحقيق انجام شده    

نشان داد که نقره بر عملكرد گرمايي يک حوض خورشيدي کم عمق 

بيشتر از انرژي  %206د حدوانرژي ذخيره شده در حوض نانو سيال 

 [10]حوض آب شور است.ذخيره شده در 

  يديخورش يكننده ها رتقطي  – 4 – 4

آب به  ةياز آب شور و تصف ييدر نمكزدا يديخورش يکننده ها ريتقط   

 اي ايشده اند که آب در ليمخزن تشك کياز  ستمهايس نيروند. ا يکار م

 شهياز ش يپوشش يارامخزن د يشود. باال يم يپساب در آن جمع آور

در  يديخورش يانرژ يکند. وقت ياست که به عنوان تلة گرما عمل م

 يم ريآب باال رفته و شروع به تبخ يافتد ، دما يم امبه د ستميداخل س

 يم ليشده به باال رفته و سرد شده و به آب تبد ريکند. بخار آب تبخ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 عنوان مقاله
 5931، تهران، ایران –كنفرانس تخصصي فناوري نانو در صنعت برق و انرژي  چهارمین

 6  

 

ردد. شروع گ يجمع آور يا شهيپوشش ش يتواند در لبه ها يشود که م

 اري، بس نييجذب پا يو نرخها نييپا اريبس يدماها ليبه دل نديفرآ نيا

 يکربن يساخته شده از نانو لوله ها کيسنتت يکند است. با افزودن رنگها

داد.  شيرا افزا ديتول تيظرف جهيجذب گرما و در نت تيتوان ظرف ي، م

نانو  يحاو االتيکه افزودن نانو س دهد يانجام شده نشان م قاتيتحق

افزودن  نيدهد. همچن يم شيافزا % 51را تا  يي، کارآ يکربن يلوله ها

 يم شيافزا % 31 حدودرا  ييکننده کارآ ريتقطرنگ بنفش به آب داخل 

 االتيدر نظر داشت که نانو س يستيالبته با [11]دهد که قابل توجه است.

 ران تر هستند. گ اريبا رنگها بس سهيدر مقا يکربن ينانو لوله ها ژهيبه و

تحقيق ديگري نشان داده شد که استفاده از نانو ذرات اکسيد در 

 006، قدرت توليد آب شيرين يک دستگاه تقطير خورشيدي را آلومينيم 

استفاده  [12]فن خالء ، افزايش مي دهد.درصد با يا بدون  06و  درصد

جود در با توجه به خالء موبرد و  ميباال نرخ تبخير را از نانو سيال 

توليد در مقايسه با  تواننرخ تبخير باز هم باالتر رفته و ، داخل دستگاه 

 زماني که دستگاه در شرايط آتمسفري کار مي کند ، افزايش مي يابد. 

  يديخورش ييگرما يستمهايس رساي  – 4 – 5
 يکاربردها نةيدر زم يو اقتصاد يفن يشرفتهايحال حاضر پ در    

 يها ستميتوان س يادامه دارد که از آن جمله مهمچنان  االتينانوس

 شيسرما يها ستمي، س ييگرما کيفتوولتائ يها ستمي، س يخط يسهمو

 يها ستمياز س يبي، و ترک يديخورش يجذب يها ستمي، س يديخورش

 .درا ذکر نمو يا سيستمهاي هيبريدي خورشيدي يديمختلف خورش

رارت آنها کاهش مي با باال رفتن درجة ح کارآيي سلولهاي خورشيدي

يابد. نانو سياالت مي توانند به عنوان راه حلي براي اين مشكل مطرح 

)کل انتقال تحقيقات نشان داده است که متوسط شاخص ناسلت شوند. 

با استفاده از نانو سياالت افزايش مي يابد گرما به انتقال گرماي هدايتي ( 

 بر اساس نتايج نهمچني [13]که موجب افزايش نرخ سرمايش مي گردد.

کارآيي ، گرمايي انجام شده در مورد سيستم فتوولتاييک  اتتحقيق

الكتريكي و گرمايي سيستم در صورت استفاده از نانو سياالت ، به ميزان 

  [14]قابل توجهي افزايش مي يابد. 

 االتمشکالت كاربرد نانو سي – 5

 يديرشخو ييگرما يستمهايدر س االتياستفاده از نانو س گرچه   

موجب افزايش کارآيي مي شود ، ليكن برخي عوامل از جمله عوامل زير 

 تا کنون مانع کاربرد عملي آنها در سطح وسيع شده اند: 

 باال بودن هزينه ها   – 5 – 1
نانو سياالت به دليل دشواريهاي توليد آنها باالست که از معايب  هزينة   

 ب مي شود.به کارگيري آنها در مبدلهاي گرمايي محسو

  پايداري و انسجام    - 5 – 2
به دليل وجود اين مشكل ، استفاده از نانو سياالت در سيستمهاي    

خورشيدي با چرخش طبيعي )مانند ترموسيفونها( که فاقد پمپ براي 

 يانهاچرخش سيال در سيستم مي باشند ، معقول نيست. به ويژه درگرادي

 مي کند.  دايپ يبيشتر تياهم دماهاي باال موضوع انباشت نانوذرات

 افت قدرت و فشار پمپها   – 5 – 3

،  هيپا اليبا س سهيباال در مقا تةيسكوزيبا و الينانو س کاستفاده از ي   

پمپ  يالزم برا يروين شيافزا جهيافت فشار و در نت شيمنجر به افزا

 گردد.  يکردن م

  فرسايش و خوردگي   – 5 – 4
ر بلند مدت مي تواند موجب بروز نانو سيال دوجود نانو ذرات در    

فرسايش و خوردگي در تجهيزات گرمايي شود. اخيراً در يک تحقيق ، 

اثرات جريان نانو سياالت با استفاده از نانو ذرات اکسيد تيتانيم ، اکسيد 

با آب به عنوان سيال پايه که  اربايدآلومينيوم ، اکسيد روي و سيليكون ک

نس مواد مختلف مانند آلومينيوم ، مس و استيل )فوالد از لوله هايي از ج

ضد زنگ( جريان مي يافت ، انجام شد و مشخص گرديد که لوله هاي 

استيل بدون فرسايش ، و آلومينيوم داراي بيشترين فرسايش بوده است. 

بيشترين خوردگي و ذرات  انيمهمچنين ذرات اکسيد روي و اکسيد تيت

 [15]ردگي را داشته اند.سيليكون کاربايد کمترين خو
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 نتيجه گيري   – 6

بر روي  انجام شده تا کنوننظري و عملي  تحقيقاتبررسي      

عملكرد اين سيستمها با استفاده اثبات مي کند که  سيستمهاي خورشيدي

نشان مي  هابررسياين از نانو سياالت به طرز چشمگيري افزايش مي يابد. 

ودن نانو ذرات به نانو سياالت بر پاية دهد که در مورد اثرات دما و افز

تعدادي از اين تحقيقات وجود آب ، بين محققين اتفاق نظر وجود دارد. 

به اين اند. نانو ذرات در سيال پايه اثبات نموده غلظت بهينه اي را براي 

کارآيي سيستم مقدار بهينه ،  سطح افزودن نانو ذرات بيش ازصورت که 

ظرفيت گرمايي ويژۀ نانو سياالت با هد. خورشيدي را افزايش نمي د

افزايش دما افزايش مي يابد ، در حالي که با افزايش نسبت حجمي نانو 

ذرات کاهش پيدا مي کند. اثر اندازۀ نانو ذرات بر روي ظرفيت گرمايي 

ويژۀ نانو سياالت قابل توجه نبوده و در تمامي مطالعات همبستگي مبتني 

عي از دما و غلظت حجمي بوده است.) فقط در بر نتايج آزمايشگاهي ، تاب

يک مورد براي نانو سيال آب و اکسيد آلومينيوم ، ظرفيت گرمايي ويژه 

 تابعي از دما ، نسبت حجمي و اندازۀ نانو ذرات ذکر شده است(. 

در مورد ظرفيت گرمايي ويژۀ نانو سياالت بر پاية نمک مذاب ، نتايج    

تعدادي از تحقيقات انجام شده ، فقط  متفاوتي به دست آمده است. در

غلظت وزني نانو ذرات ، افزايش ظرفيت گرماي ويژه نسبت  %0افزايش 

به سيال پايه را به همراه داشته و در ساير تحقيقات ، با افزايش در نسبت 

حجمي نانو ذرات ، ظرفيت گرمايي ويژۀ نانو سياالت کاهش يافته است. 

مي تواند با و سياالت بر پاية نمک ، افزايش ظرفيت گرمايي ويژۀ نان

واسطة ذخيرۀ انرژي گرمايي در نيروگاههاي کاهش چشمگير هزينة 

هزينة برق توليدي را کاهش داده و آن را قابل حرارتي خورشيدي ، 

استفاده از رغم مزيتهاي  عليبه هر حال رقابت با سوختهاي فسيلي نمايد. 

نيز  فوق الذکر مشكالت، ي نانو سياالت در سيستمهاي گرمايي خورشيد

 مورد آنهادر تحقيقات بيشتر  که داردوجود  ة کاربرد نانو سياالتدر زمين

گسترش استفاده از انرژيهاي  تجاري سازي و در راستاي کمک به

استفاده از دستاوردهاي . به نظر مي رسدضروري در جامعه تجديدپذير 

اي سيستمهفناوريهاي  فناوري نانو مي تواند موجبات شكوفايي بسياري از

حرارتي خورشيدي را فراهم سازد و بسياري از پروژه هاي بزرگ 

در مقابل سوختهاي فسيلي کافي از توجيه اقتصادي را خورشيدي 

  برخوردار نمايد.
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