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 ۵۲/۳۰/۵۳۰۵                     دیپلوم انجینر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 انرژی بیشتر برق از تولید حرارت ضمنی
 تمایل جدید در تحقیق مواد ترموالکتریک

  Veronika Winklerنویسنده:  ، ۵۳۰۵/ ۰۱/۳۰تاریخی  ،چاپ زوریخ ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت

 

 ستردهٔ آید. یک طریق گ می انرژی برق به دست ،ادهترمو الکتریک از تولید حرارت ضمنی غیر قابل استف موادبا 

دست نداده است. لیکن با آن هم در زمینه پیشرفت های  ،قیمت بلند تمام شد وقلت کفایت استفاده تا امروز از لحاظ 

 صورت گرفته است.

 
 از باید شکرانبدون از طریق یک "دستگاه حرارتی" می تواند به جریان برقی تبدیل گردد. این را  ،گرمی یا حرارت

 متن) به صورت تصادفی کشف کرد ۰۱در شروع قرن  Thomas Johann Seebeck ،دانست که فزیکدان (Effect)ي آمدـپ  

مورد  ندهای فضائی"ترها یا برای تولید جریان برق در "س  فکت زیبیک" از دیر زمان در ترموم"اِ  .(داخل چوکات دیده شود

تقریباً استهالک ندارند. با آنهم  ،استفاده قرار می گیرد. چون آالت )جنریتر( تولید بدون پرزه جات متحرک کار می کنند

اقتصادی کار می کنند. عالوه برآن مواد معمول  (efficiency) به صورت هنوز هم ،ده فیصدبه درجٔه مؤثریت بایک 

رب زیاد گران و به مشکل دستکاری می شوند. متخصصین در هردو جبهه تلورید س  و   -مانند ویسموت ترموالکتریک

 به تازگی به پیشرفت های نایل آمده اند.

 

 اساس عمل یک عنصر حرارتی:
استوار است. درصورتیکه نقاط تماس   Seebeck-Effectروی  ،Thermoelement یک "عنصر حرارتی" با پرنسیپ تولید برق 

الکترون ها که چارج شان منفی )در نقطٔه تماس گرمتر انتقال دهندٔه چارج آزاد ،دندو "مادٔه ترموالکتریک" حرارت مختلف داشته باش

ارج به جهت نقطٔه انتقال دهندٔه چحرکت ( خالصبه صورت اوسط سریعتر حرکت می کند نسبت نقطٔه سردتر. سرجمع ) (است

ذیرد. به این وسیله در هریک ماده یک تفاوت پوتنسیال برقی)ولتاژ( به وجود می آید که متناسب است به سردتر صورت می پ

ن اانتقال جریمادٔه ترمو الکتریک ) (n)-وردن انرژی برق معموال ً یک هادیتفاوت حرارت در بین نقاط تماس. برای به دست آ

ترکیب می گردد تا پوتنسیال های حرارتی  ،(مثبت چارج ،الکترون هایخالانتقال جریان توسط ( )p)-( با یک هادیتوسط الکترون ها

یال که به این طریق تولید می جمع می شوند. به طور مختص فرق پوتنس ،مانند دو عدد بتری که به طریق سلسله با هم اتصال باشند

"جوره های حرارتی" در سلسله چنین. برای به دست آوردن پوتنسیال های بزرگتر صدها استاز "یک میلی ولت" ترکوچک ،دگرد

 با هم وصل می شوند.

 

 هریک فیصدی باید محاسبه شود

تعلق می گیرد به اهمیت اقتصادی  ،اینکه تحقیق ترموالکتریک در این آواخر عالیق را دوباره به خود جلب کرده است

نباید بی هوده تلف گردد بلکه توسط جنریتر های ترمو الکتریک  ،ژی. حرارت ضمنی که اکثراً به وجود می آیدبودن انر

جریان انرژی برق تبدیل گردد. کمپنی های بزرگ تولید موتر همین اکنون روی آن کار می کنند تا به طریقی قسما ً به 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=efficiency&trestr=0x801
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دستگاه های برای قطره مواد سوخت صرفه گردد. همچنان بتری و الکترونیک داخل موتر را عیار نمایند که حتی یک 

 تجهیزات ترموالکتریک از نظر اقتصادی دلچسپ جلوه می کند. ،سوالر که در فعالیت شدیدا ً داغ می شوند

 

عد به اصطالح بدون ب   دعدیک این کیفیت با اهمیت به کار بردن یک مادٔه ترمو الکترونیک در کیفیت آن مضمر است. 

در  -ZT ارزش ی یکمختص می گردد. مواد یکه امروز درکار از کیفیت عالی برخوردار بوده معموالً دارای-ZT ارزش

 . خوانده می شود استفادٔه بیشتر مواد ترمو الکتریکآستانٔه به حیث  ۰،۲می باشند. یک قیمت  ۰حدود 

 

-Seebeck ضریب بلند زیبیک"ه یک یک ماده توسط پارامترهای مختلف تعین می گردد. در حالیک  ZT-ارزش 

Coeffizient  ارزش ،و قابلیت بلند هدایت برقی ZT-  باید قابلیت هدایت حرارت حتی االمکان  ،به باال می کشاندرا

 به جا بماند. پس هدایت کنندٔه خوب ،منشه می گیرد "پوتنسیال ترمو"تا تفاوت های حرارت  که از آن  ،کوچک باشد

شرایط را تکافو کردن کار ساده  مورد عالقه قرار می گیرد. این ،دبرقی که حرارت را خوب هدایت نمی کن جریان

)عهده دار  قاعدتا ً قسمت زیاد انتقال حرارت را نیز تکافو می کند (الکترون)جریان نیست. زیرا انتقال دهندٔه آزاد چارج

 .است(

 

 کند ساختن جریان حرارت

همچنان ذریعٔه احتزازات اتوم اجسام جامد یعنی توسط امواج  ماده یک مقدار زیاد یا کم حرارتبه هرصورت نظر به 

شود بدون اینکه قابلیت قطع هدایت می شوند. این موضوع یک نقطٔه آغاز را به دست می دهد که انتقال حرارت  ،صوتی

به  Pasadenaدر  Jeffrey Snyder vom Caltechهدایت برقی متضرر گردد. به این صورت یک گروپ کار به دور 

یون "کریستال را تشکیل می کنند.  خاص جالی "لینرا تولید کرد که در آن اتوم های "ز "زلنید مس"تازگی یک نوع 

می خواهند یک مایع را تشکیل کنند.  به طوریکه  –بوده و فوقالعاده با تحرک حسب دلخوا پاشان در جالی  "های مس

و قابلیت انتقال حرارت را تقلیل دهند. به این طریق جذب کنند مت از امواج صوتی را توانستند یک قساین و سیله می 

 را به دست آوردند. ۰،۲مساوی به  -ZT ارزش درجه سلزیوس یک ۰۳۳محققین در یک حرارت 

 

یون های متحرک ماده را نخست بی  ،می گوید Dübendorfبرای کنترول مواد و تحقیق در  فیدرال از موسسٔه سویسی

تیم وی به  ،مشابه طریق از یکتقدیر احیایی نیرو نماید. با  دوباره می تواندثبات می سازد. ولی حقیقت این است که ماده 

 به دست آورد.قلعی نیکل و  ،از تیتان -Heuslerنیمه ترکیب  بلند را با به اصطالح  "-ZT "ارزش آن یک مثلتازگی 

 

انتقال حرارت در یک مادٔه ترموالکتریک وسیلٔه "ساختار از  ،به این سو فهمیده می شود ۰۱۱۳طوریکه از سالهای 

به دست می  -ZT  -۰همین اکنون ارزش نهائی  به این طریق جلو گیری به عمل آمده می تواند. در البراتوار  نانو" نیز

یگانه مقصد نیست که قابل دقت می باشد. اقالً به همان پیمانه مهم است طریق تولید  ZTآید. لیکن یک ارزش نهائی 

و همکارانش از مؤسسٔه پولی  Ganpati Ramanath از طرف در همین زودی ها یک چنین طریق مساعد سراغ گردد.

معرفی گردید. محققین توسط یک داش میکرویف در ظرف چند دقیقٔه محدود  ،نیویارک ، ,Troyدر  Rensselaer تخنیک 

در   Wismuttellurid پولی کریستلین جامد به که بعداً  را ترکیب کردند چندین گرام کریستلهای ورقه مانند به بزرگی نانو

"  p -"انتقال دهندٔه می توانست ،گردیدمی  در حالیکه مواد با مقدار مختلف زرنیخ مخلوط )ناپاک(. به پختگی رسیدداش 

با  ۰،۰را از  ZT – حاضر تولید گردد. آنها عقیده دارند ارزش های ،" ویسموت تیلوریدn -و همچنان "انتقال دهندٔه 

 ارتقاء بخشند. واضحا ً اصالح طریق هنوز هم

 

Weidenkaff  .جدید  کافی تحقیق نشدهٔ  این هنوز یک امکاندر این کار استفاده از میکرویف را بسیار دلچسپ می یابد

مخلوط کردن مؤفق  با زرنیخ "میرمن وایدنکف" به دست آمده می تواند.  "رات نانو"ذاست که با آن به صورت مساعد 

 .داند می ،ویسموت تیلورید ،به حیث قدم نخست در یک سلسله مخلوط نمودن های دلچسپرا 

 

 جستدوری باید از مواد زهرآگین 

نهایت  ه ولیکن خانم محقق خود از چندی به این سو مانع "تلور" در البراتوار می گردد زیرا این عنصر زیاد زهری بود

مساعد برای محیط  ،دوری می گردد و به مواد جدید "تللورید"است. نه تنها از این لحاظ از سه سال به این سو از گران 

تکان داده ولی در شرق تمایل را بیشتر  Reachقررات مواد کمیاوی م۵۳۳۰پا در جون وزیست مراجعه می شود. در ار

 دور نیز حضور دارد.

 

غیرقابل که ژن یسهمچنان همرای سرامیک های آک Heuslerبه غیر از ترکیبات نیمه  Weidenkaffsبه این صورت تیم 

مؤثریت و  -ZT ارزش محاسبٔه  مصرف و منفعت . در اینجمله تللورید مشکل آفرین به مقایسه نازلتر استند نسبت
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آالت یکه به کار گرفته شده می تواند. با آن هم آرزو این است تا اقصادی در خط اول قرار ندارد زیرا از همه بیشتر 

استفاده برای  ۳،۰در حال رسیدن به  Weidenkaff میرمن به دست آید. به گفتهٔ  ۰بلندتر از  ZT -حتی االمکان یک ارزش

قابل اصالح می  مقاومت در برابر حرارت بلند هنوز در حجرات سوالر ممکن است. همچنان ۳،۱در صنعت موتر و 

مورد استفاده می تواند  ۵۳۰۲با منظوری خاص الی سال  "تللورید سرب" در صنعت موتر در اروپاباشد. از این لحاظ 

 قرار گیرد.

 

 پایان

 
 


