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ٜ اص ػیؼسٓ  ٞای زشٔٛ اِىسشیه  ٜ ٚسی ٚػایُ ٘مّیٝ سیّی تا اػسفاد افضایؾ تٟش

1یؼمٛب ٔحٕذی
  

 

 چىیذٜ

أشٚصٜ ٔٛزٛسٞای دیضَ ٞٙٛص تؼیای اص لؽاس ٞای خٟاٖ سا تٝ حشور دس ٔی آٚس٘ذ ٚ واسایی خاییٗ ایٗ ٔٛزٛسٞا ٘یض تش 

٘اٌفسٝ خیذاػر ػالٜٚ تش . ٔی تاؿذ% 40وؼی خٛؿیذٜ ٘یؼر تٝ ؼٛسیىٝ تاصدٞی ٔٛزٛس ٞای ٔذسٖ ٘یض وٕسش اص 

زّفازی وٝ تش ػش ساٜ ا٘شطی ٔىا٘یىی زِٛیذ ؿذٜ زٛػػ ػیؼسٓ ٔحشوٝ ٘ظیش زّفاذ ٔماٚٔر ٞٛا ٚ اصؽىان ٞا، 

ایٙشػی ٚ فشاص لشاس داسد، لؼٕر تؼیاس صیادی اص ا٘شطی زِٛیذ ؿذٜ اص احسشاق ػٛخر تٝ صٛسذ ٌشٔا دس ٌاصٞای 

ٜ ای تٝ ٔحیػ اؼشاف زخّیٝ ٔی ٌشدد دس ٘سیدٝ، ٔیضاٖ تؼیاس تاالی ایٗ زّفاذ تٝ . حاصُ اص احسشاق ٔٛزٛس تی ٞیچ تٟش

خٛدی خٛد اٍ٘یضٜ تؼیاس تاالیی سا تشای احیای ایٗ لؼٕر اص ا٘ظی زّف ؿذٜ ٚ تاِؽثغ تاالتشدٖ تاصدٜ ایٗ ٔٛزٛسٞا 

ایداد ٕ٘ٛدٜ اػر وٝ تا زٛخٝ تٝ ٔیضاٖ ٔصشف ػٛخر ٚ زثؼاذ صیؼر ٔحیؽی ٔشتٛؼٝ إٞیر ایٗ ٔٛظٛع 

ٖ خٛدسٚ تش ٔذسٖ ٕ٘ٛدٖ ٚ افضایؾ واسایی . چٙذیٗ تشاتش ٔی ٌشدد تا زٛخٝ تٝ زٕشوض ؿشور صٙایغ سیّی ایشا

ٔحصٛالذ زِٛیذی خٛد، دس ایٗ ٔماِٝ ػؼی ٌشدیذٜ اػر ٘سایح حاصُ اص زحمیمی وٝ تش سٚی ٔٛظٛع احیای ا٘شطی 

زّف ؿذٜ دس ٚػایُ ٘مّیٝ سیّی تا ػیؼسٓ ٔحشوٝ دیضَ زٛػػ ػیؼسٓ زشٔٛاِىسشیه صٛسذ خزیشفسٝ ٚ خسا٘ؼیُ 

ُ  تاع زِٛیذی ایٗ ؿشور ٔٛسد تشسػی لشاس ٌیشد  .اػسفادٜ اص ایٗ ػیؼسٓ دس سی
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ٔٙثغ ا٘شطی یه ػیؼسٓ ٔحشوٝ دیضَ، ػٛخر ٔٛخٛد دس زا٘ه ػٛخر ٔی تاؿذ وٝ ا٘شطی ؿیٕیایی آٖ دس 

یؼٙی )ٔی تاؿذ % 40زا % 30ٔٛزٛسٞای احسشالی تٝ ا٘شطی ٔىا٘یىی زثذیُ ٔی ؿٛد وٝ ػٕٛٔا تاصدٞی ایٗ خشٚػٝ 

ا٘شطی تٝ % 70زا % 60ٚ حذٚد  (ٔیضاٖ ٔحسٛای ا٘شطی ػٛخر تٝ ا٘شطی ٔىا٘یىی ٔفیذ خشٚخی ػیؼسٓ ٔحشوٝ

ػالٜٚ تش افر ٞای ٔٛخٛد دس ٔٛزٛس، افر ٞای دیٍشی ٘یض ٘ظیش افر ا٘شطی دس ادأٝ ص٘دیشٜ . صٛسذ ٌشٔا زّف ٔی ٌشدد

ٚخٛد داسد، ٕٞچٙیٗ  (ػیؼسٓ ا٘سماَ لذسذ اِىسشیىی، ٞیذسِٚیه ٚ یا ٔىا٘یىی)زٛاٖ یؼٙی اص ٔٛزٛس تٝ چشخ ٞا 

اص ػٛی دیٍش تا . ٔمذاسی اص ا٘شطی ٘یض صشف ٔصاسف وٕىی اص لثیُ ػیؼسٓ خٙه وٗ ػیؼسٓ ٔحشوٝ خٛاٞذ ؿذ

ٝ سیضی والٖ تشق ٚ ا٘شطی ٚصاسذ ٘یشٚ ٔی زٛاٖ  ٍ٘اٞی اخٕاِی تٝ زشاص٘أٝ ا٘شطی ٔؼاٚ٘ر أٛس تشق ٚ ا٘شطی دفسش تش٘أ

ُ ٞای ا٘شطی ٘فسی دس تخؾ حُٕ ٚ ٘مُ تٝ ؿذذ دس حاَ سؿذ ٔی تاؿذ تٝ ؼٛسی وٝ ایٗ  دسیافر ٔیضاٖ ٔصشف حأ

دسصذ وُ ٔصشف دس وـٛس ٔی تاؿذ % 52 ٔیّٖٛ تـىٝ ٘فر خاْ تٛدٜ وٝ حذٚد 252.3 ٔؼادَ  84ٔیضاٖ دس ػاَ 

ایٗ اػذاد ٚ . ٚ تٝ زٟٙایی اص ٔصشف زٕأی تخؾ ٞای دیٍش ٘ظیش خاٍ٘ی، ٘یشٌٚاٞی، صٙؼر ٚ وـاٚسصی تیـسش اػر

اسلاْ تٝ خٛدی خٛد اٍ٘یضٜ تؼیاس تاالیی سا تشای زحمیك تشای واٞؾ ٔیضاٖ ٔصشف ا٘شطی تٛخٛد آٚسدٜ اػر وٝ 

٘سیدٝ آٖ ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ خسا٘ؼیُ تؼیاس تاالیی دس صٔیٙٝ واٞؾ ٔصشف ٚ افضایؾ تٟشٜ ٚسی دس ایٗ تخؾ ٚخٛد 

.  داسد وٝ تایذ زٛػػ ٍٕٞاٖ ٔٛسد زٛخٝ لشاس ٌیشد

 
 

 خذیذٜ خّسیش ٚ زشٔٛاِىسشیه -2

ٓ ٞای زثشیذ ٚ زِٛیذ زٛاٖ، خذیذٜ زشٔٛاِىسشیه ٔی تاؿذ وٝ دس آٖ اخسالف دٔا  یىی اص آخشیٗ خیـشفر ٞای ػیؼس

. ٔؼسمیٕا تٝ اِىسشیؼیسٝ زثذیُ ٌـسٝ ٚ تاِؼىغ اخسالف خسا٘ؼیُ اِىسشیىی تاػث ایداد اخسالف دٔا ٔی ٌشدد

ٓ ٞای ٔـاتٝ ٔی تاؿذ ٘ظیش ػذْ ٚخٛد لؽؼاذ ٔسحشن،  ٜ ای ٘ؼثر تٝ ػیؼس ایٗ خذیذٜ داسای ٔضایای فٛق اِؼاد

تذٖٚ ِشصؽ ٚ صذا تٛدٖ، یىداسچٍی ٚ ػذْ ٚخٛد إِاٟ٘ای صیاد، ػذْ ٘یاص تٝ ػشٚیغ ٚ ٍٟ٘ذاسی، ٕٞچٙیٗ یىی اص 

ٓ ٞا تٝ ِشصؽ ٚ ؿساب ٔی تاؿذ ٚ تٝ ػّر  ٔضایایی تؼیاس خزاب آٖ تشای صٙؼر سیّی ػذْ حؼاػیر ایٗ ػیؼس

حزف ػیؼسٓ ِِٛٝ وـی ٚ ٞذایر ٌاص ٔثشد تٝ ساحسی ٔی زٛاٖ زِٛیذ ا٘شطی اِىسشیىی ٚ ػشٔایؾ سا تٝ صٛسذ 

ٓ ٞا  ٔٛظؼی ا٘داْ داد، تؼالٜٚ خذیذٜ ٘ـر ٔثشد ٚ خاییٗ آٔذٖ واسایی ػیؼسٓ ٘یض حزف خٛاٞذ ٌشدیذ، ایٗ ػیؼس

ٓ ٞای ػشٔایؾ زشاوٕی دس ظشفیر ٞای ٔـاتٝ، حدٓ تؼیاس  ٓ ٞای ِٔٛذ ا٘شطی دیٍش ٚ ػیؼس دس ٔمایؼٝ تا ػیؼس

ٖ دٞٙذٜ زٛػؼٝ سٚص افضٖٚ ایٗ زىِٙٛٛطی دس ٌؼسشٜ . خاییٙسشی سا اؿغاَ ٔی ٕ٘ایٙذ زٕأی ایٗ ٔضایا ٚ ؿٛاٞذ ٘ـا

ٚػیؼی اص واستشدٞا ٔی تاؿذ ٚ ٍ٘اٞی تٝ زحمیماذ دس حاَ ا٘داْ تش سٚی ایٗ ػیؼسٓ زٛػؼٝ سٚصافضٖٚ آٖ سا ٘ـاٖ 

 .دادٜ ٚ افك سٚؿٙی دس صٔیٙٝ ایٗ زىِٙٛٛطی زشػیٓ ٔی ٕ٘ایذ
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ٓ ٞای زشٔٛاِىسشیه-2-1   ٝ ای  تش ػیؼس  زاسیخچٝ ٚ ٔمذٔ

، اٚ وـف 1ٔؽاتك زصٛیش ؿٕاسٜ .  دا٘ـٕٙذ إِٓا٘ی وـف ٌشدیذSeebeck  زٛػػ 1820ایٗ اثش اتسذا دس ػاَ 

وشد وٝ اٌش دٚ فّض غیش ٕٞدٙغ سا تٝ ٞٓ ٔسصُ وشدٜ ٚ یه ٔذاس تؼسٝ سا زـىیُ دٞیٓ ٚ ٔحُ ازصاَ سا دس 

، تؼذٞا ایٗ اثش ٔثٙای ػّٕىشد تؼیاسی اص [1]ٔؼشض حشاسذ لشاس دٞیٓ، خشیاٖ اِىسشیىی دس ٔذاس تشلشاس خٛاٞذ ؿذ

ُ ٞا ٌشدیذ تا ٚخٛد ایٗ وـف تضسي، ٘ٝ خٛد اٚ ٚ ٘ٝ دیٍشاٖ زا ػاِٟا خی تٝ إٞیر آٖ ٘ثشد٘ذ، زا ایٙىٝ دس . زشٔٛوٛخ

 دا٘ـٕٙذ فشا٘ؼٛی وـف ٚی سا وأّسش ٕ٘ٛد، تذیٗ ٔؼٙا وٝ اٚ وـف وشد، ٚلسی خشیاٖ Peltier 1834ػاَ 

ٜ ا٘ذ ٔی ٌزسد ٔحُ ازصاَ ػشد یا ٌشْ ٔی ؿٛد  تا زغییش )ٔؼسمیٓ اص ٔذاسی وٝ دٚ فّض غیش ٕٞدٙغ آ٘شا زـىیُ داد

 .[1](2زصٛیش ؿٕاسٜ  )(لؽة ٞا

 

 

 

 

 [1] 2     زصٛیش ؿٕاسٜ [1] 1زصٛیش ؿٕاسٜ 

 ٘یض ٔٛظٛع سا د٘ثاَ ٘ىشد ٚ خغ اص ایٗ دٚ، دا٘ـٕٙذاٖ دیٍشی ٘یض تش سٚی ایٗ خذیذٜ واس وشد٘ذ ِٚی Peltierأا 

ٝ ٞادی ٞا . ٞیچىذاْ خی تٝ إٞیر ایٗ خذیذٜ ٘ثشد٘ذ ٚ خٟاٖ اص اػسفادٜ اص ایٗ خذیذٜ تی تٟشٜ ٔا٘ذ زا صٔاٖ زِٛذ ٘یٕ

 ػٕال وٕدا٘ی ٞایی ٚاسد ػاخر زداسی تشخی ٔحصٛالذ تش اػاع خذیذٜ زشٔٛ اِىسشیه ؿذ٘ذ وٝ دس 1960دس ػاِٟای 

 . ٔی زٛاٖ تشخی اص آٟ٘ا سا دیذ3زصٛیش ؿٕاسٜ 

 
ٝ ٞایی اص ٔحصٛالذ زشٔٛاِىسشیه زِٛیذ ؿذٜ- 3زصٛیش ؿٕاسٜ  ػاخر LK03ػیؼسٓ خٙه وٙٙذٜ : اص ساػر تٝ چح. ٕ٘ٛ٘

. [2] دسخٝ اخسالف دٔا، ػیسٓ زأیٗ زٛاٖ تا اػسفادٜ اص چشاؽ ٘فسی30 ٚاذ ٚ 25 تا زٛاٖ Supercoolؿشور 
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ُ ٞا ٚ  دس یه ػیؼسٓ زشٔٛاِىسشیىی ٔمذاس ا٘شطی اِىسشیىی زِٛیذ ؿذٜ تٝ ٘ٛع ٔٛاد ٘یٕٝ ٞادی، زؼذاد زشٔٛوٛخ

ٝ ٞادی ٞا تٝ ایٗ دِیُ تؼیاس . ٕٞچٙیٗ اخسالف دسخٝ حشاسذ ٔٙثغ ػشد ٚ ٌشْ تؼسٍی داسد دس حمیمر اػسفادٜ اص ٘یٕ

ٔحذٚدٜ . خزاب ٔی تاؿذ وٝ ایٗ ٔٛاد ػٕٛٔا لاتّیر ا٘سماَ حشاسذ خاییٗ ٚ ا٘سماَ اِىسشیىی تؼیاس تاالیی داس٘ذ

ٓ ٞای ٔیٙیازٛسی زا چٙذ ٍٔاٚاذ دس  ٓ ٞای زشٔٛاِىسشیه اص چٙذ ٔیّی ٚاذ دس ػیؼس زٛاٖ لاتُ اسائٝ زٛػػ ػیؼس

ٝ ای ٘ظیش خشٚطٜ   .[3],[1]  ٔی تاؿذ، وٝ تؼیاس ٌؼسشدٜ ٔی تاؿذSP-100سآوسٛسٞای ٞؼس

 ػیؼسٓ زأیٗ زٛاٖ زشٔٛاِىسشیه -2-2  

 ٔىا٘یضْ زِٛیذ زٛاٖ زشٔٛاِىسشیه-2-2-1   

ُ ٞا  ٝ ای اص زشٔٛوٛخ َ ٞای تؼیاس وٛچه زـىیُ یافسٝ اص آسای ٓ ٞای زشٔٛاِىسشیه أشٚصی تٝ صٛسذ ٔاطٚ ػیؼس

ٝ ٞادی ٘ٛع . ٔی تاؿٙذ ٜ ا٘ذ، ٘یٕ َ ٞای زشٔٛاِىسشیه اص دٚ ٘ٛع إِاٖ زـىیُ ؿذ ٝ ٞادی ٘ٛع pٔاطٚ . n ٚ ٘یٕ

 ٔشتٛغ تٝ ٔىا٘یضْ زِٛیذ زٛاٖ تٛػیّٝ خذیذٜ زشٔٛاِىسشیه ٔی زٛاٖ تٝ صٛسذ 4ٕٞا٘ؽٛس وٝ دس زصٛیش ؿٕاسٜ 

ٝ ٞادی ٘ٛع  ٜ ٞا تیـسش اػر) nؿٕازیه ٔـاٞذٜ ٕ٘ٛد دس ٘یٕ ٖ ٞا اص زؼذاد حفش  (ٔٛادی وٝ دس آٖ زؼذاد اِىسشٚ

ٖ ٞا دس ٘احیٝ ٌشْ، تشاٍ٘یخسٝ  ٖ ٞا تٝ ٘احیٝ ػشد  (ا٘شطی خٙثـی افضایؾ ٔی یاتذ)ؿذٜ  (فؼاَ)اِىسشٚ ٚ ایٗ اِىسشٚ

ا٘سماَ خیذا وشدٜ ٚ تاػث زِٛیذ ٘یشٚی ٔحشوٝ اِىسشیىی ٌشٔایی ٔی ٌشدد ٚ تاِؽثغ ٘احیٝ ٌشْ آٖ تٝ خسا٘ؼیُ 

ٝ ٞادی ٘ٛع . اِىسشیىی تاالیی ٔی سػذ ٖ ٞا ) pدس ػٛی دیٍش دس ٘یٕ ٜ ٞا تیـسش اص زؼذاد اِىسشٚ ٔٛادی وٝ زؼذاد حفش

ٜ ٞا تٝ ػٕر ٘احیٝ ػشد ٟٔاخشذ وشدٜ ٚ ٘یشٚی ٔحشوٝ  (ٔی تاؿذ ٜ ٞا دس ٘احیٝ ٌشْ فؼاَ ٌشدیذٜ ٚ ایٗ حفش حفش

 [4] .اِىسشیىی ٌشٔایی سا تاػث ٔی ؿٛ٘ذ وٝ دس٘سیدٝ دس ػٕر ػشد خسا٘ؼیُ تاالیی ایداد ٔی ٌشدد

ٝ ٞادی تا ٞٓ زشویة ٔی ٌشد٘ذ خشیا٘ی تیٗ 4ٕٞا٘ؽٛس وٝ دس زصٛیش ؿٕاسٜ   ٔـاٞذٜ ٔی ٌشدد، ٍٞٙأی وٝ دٚ ٘یٕ

ٖ ٞای ٘ٛع  اسصؽ ٚ واسایی ٔٛاد .  ٔی تاؿذSeebeck تشلشاس ٔی ٌشدد وٝ ایٗ خذیذٜ ٕٞاٖ خذیذٜ n ٚ pإِا

 ٚاتؼسٝ تٝ ٔـخصاذ Z.  تیاٖ ٔی ٌشدد وٝ ٔؽاتك فشَٔٛ صیش ٔحاػثٝ ٔی ؿٛد2 یا فیٍٛس ٔشیرZزشٔٛاِىسشیه تا 

 [5].  تضسٌسش واسایی تٟسشی داس٘ذZاِىسشٚ٘یىی ٚ زشٔٛدیٙأیىی ٔٛاد ٔی تاؿذ ٚ ٔٛاد تا 
              [5] 

 

S ظشیة Seebeck دسخٝ وّٛیٗ 1 ٘أیذٜ ٔی ؿٛد وٝ ٔؼادَ ٔیضاٖ ٘یشٚی ٔحشوٝ اِىسشیىی زِٛیذ ؿذٜ تٝ اصای 

  ظشیة k.  ٔیضاٖ ٞذایر اِىسشیىی ٔادٜ اػر . (V/K)اخسالف دٔای ػؽٛح ٌشْ ٚ ػشد ٔی تاؿذ 

 .(K) ٘یض دٔای ٔؽّك ٔی تاؿذ T ٚ ٞذایر ٌشٔایی 

 ٚ ظشیة Seebeck یه ٚاحذ تذٖٚ تؼذ ٔی تاؿذ ٚ ٔٛادی وٝ داسای ظشیة ZTٕٞا٘ؽٛس وٝ ٔـاٞذٜ ٔی ٌشدد 

َ زش٘ذ ٜ آ ٗ زشی داؿسٝ تاؿٙذ تشای ایٗ ٔمصٛد ایذ  .ٞذایر اِىسشیىی تاالزش ٚ ظشیة ٞذایر ٌشٔایی خایی

                                                 
2
 Figure of merit 
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َ ٞا تٝ ٔیضاٖ خشیاٖ ٌشٔا اص ٔٙثغ دٔا تاال ٕٚٞچٙیٗ اخسالف دٔای ػٕر ٌشْ ٚ  زٛاٖ تذػر آٔذٜ اص ایٗ ٔاطٚ

ٓ ٞای ط٘شازٛس . ػشد دس خالَ زِٛیذ زٛاٖ ٚ ٔـخصاذ زشٔٛاِىسشیه ٔٛاد تؼسٍی داسد حذاوثش واسایی ػیؼس

ٜ آَ ٔحؼٛب ٔی ؿٛد  .زشٔٛاِىسشیه، ٔؼادَ واسایی چشخٝ واس٘ٛ ٔی تاؿذ وٝ ٔٛزٛس حشاسزی ایذ

َ ٞای زشٔٛاِىسشیه-2-2-2     خشٚػٝ ػاخر ٔاطٚ

َ ٞای زشٔٛاِىسشیه ٚ ٔٙثغ ػشد ٔی تاؿٙذ ٓ ٞای ط٘شازٛس زشٔٛاِىسشیه ؿأُ ػٝ تخؾ ٔٙثغ ٌشْ، ٔاطٚ . ػیؼس

َ ٞای زشٔٛاِىسشیه ا٘ٛاع ٔخسّفی داس٘ذ ٚ اص وٙاس ٞٓ 6 ٚ 5ٕٞا٘ؽٛس وٝ دس زصاٚیش ؿٕاسٜ   ٔـاٞذٜ ٔی ٌشدد ٔاطٚ

ُ ٞا ػاخسٝ ٔی ؿٛ٘ذ وٝ ػٕٛٔا تٝ ػّر ٔـخصاذ اِىسشیىی خاصـاٖ ِٚساطٞای  ٌزاؿسٗ ٚ ازصاَ ػشی زشٔٛوٛخ

ٖ ٞای تاالیی زِٛیذ ٔی وٙٙذ . خاییٗ ٚ خشیا

 

 

 
 

 
ٝ ٞادی- (ػٕر ساػر)  4زصٛیش ؿٕاسٜ   [4]ٔىا٘یضْ زِٛیذ زٛاٖ تٛػیّٝ خذیذٜ زشٔٛاِىسشیه تا ٔٛاد ٘یٕ

ٖ ٞای یه ط٘شازٛس زشٔٛاِىسشیه- (ػٕر چح) 5زصٛیش   إِا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ ٞا ٚ - (ػٕر چح) 6زصٛیش ؿٕاسٜ              ٘حٜٛ ازصاَ زشٔٛوٛخ

            ػاخر ٔاطَٚ زشٔٛاِىسشیه
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 ؿشایػ ٌؼسشؽ ط٘شازٛس ٞای زشٔٛاِىسشیه- 2-2-3   

ٝ ٞای ٔٛخٛد  ٌؼسشؽ ایٗ ػیؼسٓ زِٛیذ زٛاٖ تٝ ٞضیٙٝ ٚ واسایی آٖ ٚاتؼسٝ اػر، تٝ ؼٛسی وٝ تا زٛخٝ تٝ ٞضیٙ

تٙاتشایٗ اػسفادٜ اص ٔٛادی تا . [5] تشػذ زٛخیٝ السصادی وافی ٚخٛد خٛاٞذ داؿر% 10اٌش واسایی وُ ػیؼسٓ تٝ 

ZT ٞای حشاسزی 2 تضسٌسش اص ٖ  سا زعٕیٗ وٙذ تشای ػٕٛٔیر یافسٗ ایٗ W/cm2 1وٝ زٛاٖ  % 15 تا واسایی إِا

 .زىِٙٛٛطی الصْ تٝ ٘ظش ٔی سػذ

 ٔٛاد زشٔٛاِىسشیه ٚ واسایی آٟ٘ا-2-2-4   

ٜ اَ تٝ ؿٕاس ٔی سٚد2 تاالزش اص ZT زٛظیح دادٜ ؿذ، ٔٛاد تا 3-2-2ٕٞا٘ؽٛس وٝ دس تخؾ  .  تشای زِٛیذ زٛاٖ ایذ

 . سا ٘ـاٖ ٔی دٞذZT  زاسیخچٝ ٔخسصشی اص زٛػؼٝ ٔٛاد زشٔٛاِىسشیه اص ٘مؽٝ ٘ظش 7زصٛیش ؿٕاسٜ 

ٝ ٞادی ٞایی ٘ظیش تیؼٕٛذ زّٛسایذ  ، سٚی آ٘سیٕٛآٖ (PtTe)، ػشب زّٛسایذ (Bi2Te3)زا تٝ أشٚص ٔٛاد ٘یٕ

(ZnSb) ْٛػیّیىٖٛ طسٔا٘ی ،(SiGe) آٞٗ ػیّیؼیذ ،(FeSi2) ٚ  ... تشای واستشدٞای زشٔٛاِىسشیه ٔؼشفی

ٜ ا٘ذ،  دس ٔیاٖ ایٗ ٔٛاد تیؼٕٛذ زّٛسایذ داسای تاالزشیٗ واسایی ٔی تاؿذ، أا ٔـىّی وٝ ٚخٛد داسد، ٔحذٚدٜ  ٌشدیذ

 دسخٝ ػا٘سیٍشاد، تا ایٗ حاَ ایٗ ٔادٜ تیـسشیٗ ٌؼسشٜ اػسفادٜ سا 250خاییٗ دٔای واسوشد ایٗ ٔادٜ اػر یؼٙی 

 واسایی ٔٛاد ٔخسّف دس دٔاٞای ٔخسّف ٚ ٕٞچٙیٗ ٔحذٚدٜ زمشیثی دٔایی واسوشد ایٗ ٔٛاد 8زصٛیش ؿٕاسٜ . داسد

ٕٞا٘ؽٛس وٝ دس ایٗ زصٛیش ٔـاٞذٜ ٔی ٌشدد ٔیضاٖ واسایی ایٗ ٔٛاد تا تاالسفسٗ دٔا تاالسفسٝ ٚ . سا ٘ـاٖ ٔی دٞذ

 .خغ اص یه خیه، واٞؾ ٔی یاتذ

تیؼٕٛذ زّٛسایذ  . ایٗ ٔٛاد سا ٔی زٛاٖ تش اػاع ٔحذٚدٜ دٔایی واسوشدؿاٖ تٝ ػٝ ٌشٜٚ اصّی زمؼیٓ وشد

 دسخٝ ػا٘سی ٌشاد ٔی زٛاٖ اص آٖ اػسفادٜ ٕ٘ٛد، خغ اص آٖ ػشب 250 سا داساػر ِٚی فمػ زا دٔای Zتاالزشیٗ 

 دسخٝ ػا٘سی ٌشاد اص آٖ اػسفادٜ ٔی ؿٛد ٚ خغ اص آٖ دس ٟ٘ایر ػیّیىٖٛ 500 سا داسد ٚ زا دٔای Zزّٛسایذ تاالزشیٗ 

ػالٜٚ تش ٔؼائُ فٛق .  دسخٝ ػا٘سی ٌشاد لاتّیر واسوشد سا داسد1000 سا داسد وٝ زا دٔای Zطسٔا٘یْٛ وٕسشیٗ 

ٓ ٞای دیٍشی ٘ظیش ِٚساط خشٚخی، افر حشاسذ ٚ لاتّیر اػسٕاد ٔٛاد سا ٘یض ٍٞٙاْ ا٘سخاب ٔٛاد تشای ٔٛاسد  آیس

 . ٔخسّف تایذ دس ٘ظش ٌشفر
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واسایی ٔٛاد زشٔٛاِىسشیه - (ٚػػ) 8، زصٛیش ؿٕاسٜ [5]زاسیخچٝ زٛػؼٝ ٔٛاد زشٔٛاِىسشیه- (ػٕر ساػر) 7زصٛیش ؿٕاسٜ

 دس دٔاٞای ٔخسّف، 
 

 یىی اص ٟٕٔسشیٗ خصٛصیاذ ٔٛاد زشٔٛاِىسشیه ٔسذاَٚ، ِٚساط خاییٗ ٚ خشیاٖ تاالی زِٛیذی آٟ٘ا ٔی تاؿذ وٝ 

ُ ٞا تٝ ایٗ ٞذف دػر یافر  .ٔی زٛاٖ ٍٞٙاْ ٘یاص تٝ ِٚساطٞای تاال تٝ ساحسی تا ازصاَ ػشی ایٗ زشٔٛوٛخ

ٜ ٞای ٔسذاَٚ اص ط٘شازٛس ٞای زشٔٛاِىسشیه- 2-2-5    اػسفاد

تیـسشیٗ زالؽ تـشیر تشای اػسفادٜ صٙؼسی اص ط٘شازٛسٞای زشٔٛاِىسشیه دس صٔیٙٝ ٘ظأی ٚ دسیایی تٛدٜ اػر أا 

ٝ ای  ٓ ٞا دس تخؾ خضؿىی ٘یض ٞٙٛص اػسفادٜ ٔی ٌشدد تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ تاؼشی ٞای زشٔٛاِىسشیه ٞؼس اص ایٗ ػیؼس

ٓ ٞای زٙظیٓ ظشتاٖ لّة تیٕاسا٘ی وٝ ٌشٜ ػیٙٛػی (283خّٛزٛ٘یْٛ ) دّٞیضی یا -ٔٛسد اػسفادٜ دس ػیؼس

ٜ ٞای زحمیمازی ٘یض اص ٘ٛع زشٔٛاِىسشیه . خیـاًٞٙ آٟ٘ا دچاس ٔـىُ ٔی ٌشدد تؼالٜٚ ػیؼسٓ زأیٗ زٛاٖ ٔاٞٛاس

 ٔـاٞذٜ ٕ٘ٛد وٝ ٔشتٛغ تٝ ٔاٞٛاسٜ 9سادیٛایضٚزٛج ٔی تاؿذ وٝ یه ٕ٘ٛ٘ٝ اص آٖ سا ٔی زٛاٖ دس زصٛیش ؿٕاسٜ 

خّٛزٛ ٔی تاؿذ ٚ ػیؼسٓ ط٘شازٛس آٖ، ػیّٙذس فیٗ داس دس ػٕر چح ٔاٞٛاسٜ ٔی تاؿذ وٝ ؿأُ صذٞا زشٔٛوٛخُ 

 ٚاذ ٔٛسد ٘یاص 240 ویٌّٛشْ داسد وٝ ٔی زٛا٘ذ زا ػاِٟا زٛاٖ 55اص ٘ٛع ػیّیىٖٛ طسٔا٘یْٛ ٔی تاؿذ ٚ ٚص٘ی حذٚد 

ٚ تذٖٚ ٚلفٝ زأیٗ ٕ٘ایذ دسحاِسیىٝ دٔای ػؽح ٌذاخسٝ ٌشافیسی سآوسٛس آٖ تٝ % 7ٔاٞٛاسٜ خّٛزٛ سا تا تاصدٜ 

ؿایذ تسٛاٖ ٌفر دس ؿشایػ .  دسخٝ ػا٘سیٍشاد ٔی تاؿذ330 دسخٝ ػا٘سیٍشاد سػیذٜ ٚ دٔای ػؽح خاسخی فیٗ 1030

تؼیاس دؿٛاس فعا ٞیچ ػیؼسٓ زأیٗ زٛاٖ دیٍشی لاتّیر سلاتر تا زشٔٛاِىسشیه سا ٘ذاؿسٝ تاؿذ، اِثسٝ ٘ثایذ اص 

٘ظش دٚس داؿر وٝ ٘اػا تٝ ػّر تاال تٛدٖ واسایی ایٗ ػیؼسٓ اص آٖ اػسفادٜ ٕ٘ی وٙذ تّىٝ لاتّیر اػسٕاد تاال ٚ 

َ ٞای ٔؽشح ٌشدیذٜ ػٙذی تش تاال تٛدٖ . ٚصٖ ػثه آٖ تاػث ا٘سخاب ایٗ ػیؼسٓ ٌـسٝ اػر ٔٛظٛػاذ ٚ ٔثا

ٓ ٞا ٔی تاؿذ   . [6]لاتّیر اػسٕاد ایٗ ػیؼس

ٖ ٞای دٚسافسادٜ اص  ُ ٞا ٚ تیاتا ٜ ٞای ٞٛاؿٙاػی خٛدواس دس خٍٙ تؼالٜٚ تؼیاسی اص زدٟیضاذ سادیٛیی ٘ظیش ایؼسٍا

ٝ ٞای سادیٛ ٚ زّٛصیٛ٘ی دس ٔٙاؼك صؼة اِؼثٛس خٟاٖ ٚخٛد داس٘ذ وٝ تذٖٚ ٚخٛد ایٗ ط٘شازٛسٞا تایذ  خؽٛغ تشق ٚ یا سِ
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ٝ ٞای تؼیاس تاال ٚ لاتّیر اػسٕاد تؼیاس خاییٙسش تٝ واس ٌشفسٝ ؿٛد ٓ ٞای دیٍشی تا ٞضیٙ تؼالٜٚ ػاِٟاػر . ػیؼس

ٗ ٞای دٚس اص ٔٙاتغ تشق اػسفادٜ ؿذٜ  اػر ٜ آٞ  .ایٗ ػیؼسٓ دس ػیٍٙاِیًٙ سا
 

 ػیؼسٓ زشٔٛاِىسشیه ٚ ٔٛزٛس ٞای دسٚ٘ؼٛص -3

 وٝ اسزثاغ تیٗ دٔا ٚ ٔیضاٖ ا٘شطی زّف ؿذٜ ػاال٘ٝ دس وـٛس طاخٗ سا وٝ وـٛسی تا 10تا ٍ٘اٞی تٝ زصٛیش ؿٕاسٜ 

ُ ٞا دس طاخٗ تٝ  ٔٙاتغ فمیش ٔحؼٛب ٔی ؿٛد، ٔـاٞذٜ ٔی ٌشدد وٝ ٔیضاٖ ا٘شطی زّف ؿذٜ اص ٔٛزٛسٞای ازٛٔٛتی

 زشا واِشی دس ػاَ ٔی تاؿذ وٝ تیـسش ایٗ ا٘شطی اص ؼشیك ٌاصٞای خشٚخی حاصُ احسشاق زّف 45.8زٟٙایی حذٚد 

 . [4] ٔی ٌشدد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اسزثاغ تیٗ دٔا ٚ ٔیضاٖ ا٘شطی زّف                                   - 11ٔاٞٛاسٜ خّٛزٛ                           زصٛیش ؿٕاسٜ - 9زصٛیش ؿٕاسٜ 

 [4]ؿذٜ ػاال٘ٝ دس وـٛس طاخٗ

 ػاَ اػر وٝ ٔٛزٛس ٞای دسٚ٘ؼٛص تذٖٚ زغییشاذ ٚ تٟؼاصی ػٕذٜ ٞٙٛص زِٛیذ 100ؿایذ تسٛاٖ ٌفر تیؾ اص 

 تاصدٜ 11زصٛیش ؿٕاسٜ . ٔی ؿٛ٘ذ ٚ واسایی آٟ٘ا دس ؼَٛ ػاِیاٖ صیاد ٞٙٛص تٝ ؼٛس چـٍٕیشی افضایؾ ٘یافسٝ اػر

ٖ ٞای ٔسفاٚذ ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ ٔٛزٛسٞای دسٚ٘ؼٛص دس  ٓ ٞای زِٛیذ زٛاٖ ٔسذاَٚ أشٚصی سا تشای زٛا ا٘ٛاع ػیؼس

 ٘یض ٔی زٛاٖ ٔـاٞذٜ 12دس حمیمر ٕٞا٘ؽٛس وٝ دس زصٛیش ؿٕاسٜ . [7]داس٘ذ% 40زا % 20ایٗ ٔیاٖ تاصدٞی تیٗ 
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اص وُ ا٘شطی تٝ ا٘شطی ٔفیذ خشٚخی زثذیُ ٔی ٌشدد ٚ تالی ا٘شطی % 40زا % 20ٕ٘ٛد دس ٔٛزٛس ٞای أشٚصی حذٚد 

 .[8]ٕٞشاٜ تا ا٘شطی ٌاصٞای خشٚخی ٚ ػیؼسٓ خٙه واسی زّف ٔی ٌشدد 
 

 

 
ٖ ٞای ٔسفاٚذ- (ػٕر ساػر) 11زصٛیش ؿٕاسٜ ٓ ٞای زِٛیذ زٛاٖ ٔسذاَٚ أشٚصی تشای زٛا  [7]تاصدٜ ا٘ٛاع ػیؼس

 [8]تخؾ ٞای ٔخسّف ا٘شطی دس یه ٔٛزٛس احسشاق داخّی ٕ٘ٛ٘ٝ- (ػٕر چح) 12زصٛیش ؿٕاسٜ 

ٝ ٌزاسی وشدٜ ٚ دس حاَ زحمیك ٔی تاؿٙذ، تٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ  ِزا تؼیاسی اص ؿشور ٞای تضسي دس ایٗ صٔیٙٝ ػشٔای

ُ ٞای ػشی BMWؿشور   2015 ِیسش خٛد دس ػاَ 3 ٔدٟض تٝ ط٘شازٛس زشٔٛاِىسشیه تا حدٓ ٔٛزٛس 7 ٚ 5 ازٛٔٛتی

، وٝ اص یه ٔثذَ حشاسزی خٛػسٝ ِِٛٝ تا ٌاص ّٞیْٛ یا صٖ٘ٛ اػسفادٜ (13زصٛیش ؿٕاسٜ )سٚا٘ٝ تاصاس خٛاٞذ ٕ٘ٛد 

ٝ ٞایی اص ایٗ 2015 ٘یض تشای ػاَ Ford ٚ GM وٕدا٘ی ٞای تضسي دیٍشی ٘یض ٘ظیش BMWػالٜٚ تش . ٔی وٙذ  تش٘أ

BSST تا ٕٞىاسی ؿشور BMWدػر داس٘ذ ٚ تٝ ٘ظش ٔی سػذ ؿشور 
تؼالٜٚ .  دس ایٗ صٔیٙٝ خیـساص تاؿذ3

زالؽ ٞایی ٘یض تشای اخشای ایٗ ؼشح تش سٚی وأیٟٛ٘ای دیضَ صٛسذ خزیشفسٝ اػر وٝ ٘سیدٝ آٖ حزف وأُ 

 . [9] . ٔی تاؿذ% 10آِسش٘ازٛس ٚ واٞؾ ٔیضاٖ ٔصشف ػٛخر زا حذٚد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 BSST’s parent company is Amerigon Incorporated 
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ٝ  ٔٛسد اػسفادٜ دس خٛدسٚ - 13زصٛیش ؿٕاسٜ  BMW 530iؼشح ػیؼسٓ زشٔٛاِىسشیه ٚ ٔثذَ حشاسزی خٛػسٝ ِِٛ

 

ٓ ٞای زشٔٛاِىسشیه ٚ ٔٛزٛسٞای دیضَ- 3-1   ػیؼس

ٔؽاِؼاذ صٛسذ خزیشفسٝ ٘ـاٖ ٔی دٞذ ا٘شطی زّف ؿذٜ اص دیٛاسٜ ػیّٙذسٞا دس ٔٛزٛس دیضَ تؼیاس تیـسش اص 

 .[10] ٔـاٞذٜ ٕ٘ٛد14ٔٛزٛسٞای تٙضیٙی ٔی تاؿذ وٝ ایٗ ٔٛظٛع سا ٔی زٛاٖ دس زصٛیش ؿٕاسٜ 

تا زٛخٝ تٝ ٔیضاٖ تاالی ا٘شطی زّف ؿذٜ اص دیٛاسٜ ٔٛزٛس دس ٔٛزٛسٞای دیضَ دٚ اػسشازظی ٟٔٓ تشای دػسیاتی تٝ 

 :حذاوثش ٔیضاٖ ا٘شطی تاصیافسی سا ٔی زٛاٖ تٝ صٛسذ صیش تیاٖ ٕ٘ٛد

 (.250-500) ٔٛاد زشٔٛاِىسشیه تشای واسوشد دس دٔا ٞای خاییٗ ZTافضایؾ  -1

تاصیافر ا٘شطی ٌشٔایی اص ػایش تخؾ ٞای ػیؼسٓ تٝ خض اٌضٚص، ٘ظیش ػیؼسٓ خٙه وٙٙذٜ ػیؼسٓ  -2

 [10].ٔحشوٝ

 
 [10]ٔمایؼٝ تخؾ ٞای ٔخسّف ا٘شطی دس ٔٛزٛسٞای دیضَ ٚ تٙضیٙی-  14زصٛیش ؿٕاسٜ 

 

 اػسفاٜ اص ػیؼسٓ ط٘شازٛس زشٔٛاِىسشیه دس ٘اٌٚاٖ سیّی -4

ٖ ٞای  تا زٛخٝ تٝ ایٙىٝ ٞٙٛص ٍ٘شؽ خذی تٝ اِىسشیىی وشدٖ خؽٛغ سیّی دس وـٛس ٚخٛد ٘ذاسد ٚ ٘ضدیه تٝ زٕاْ زش

ٖ ٞای تا زٛاٖ  ٔٛخٛد دس وـٛس تا ػیؼسٓ ٔحشوٝ دیضَ اِىسشیه ٚ یا دیضَ ٞیذسِٚیه ٔی تاؿذ وٝ تیـسش آٟ٘ا سا زش

ٜ ٚسی  ٔسٕشوض زـىیُ دادٜ ٚ زؼذاد وٕی ٘یض اص ٘ٛع زٛاٖ ٌؼسشدٜ ٔی تاؿذ ٚ اٞیٕر ٔٛظٛع افضایؾ تٟش
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 وٝ یىی اص ٔحٛسٞای ٟٔٓ زحمیمازی ایٗ ػاصٔاٖ ٔی تاؿذ، زحمیماذ ٔسؼذدی 4ٔحصٛالذ زِٛیذی ؿشور ایشیىٛ

زٛػػ ؿشور ایشیىٛ دس ایٗ ساػسا صٛسذ خزیشفسٝ وٝ ٘سایح تشخی اص آٟ٘ا تٝ صٛسذ ٔماالذ ٔسؼذدی ا٘سـاس یافسٝ 

ُ تاع ػاخر ایٗ ؿشور ا٘داْ ٌشدیذٜ  اػر ٚ تش ایٗ اػاع ٔؽاِؼازی تٝ ٔٙظٛس تىاسٌیشی ایٗ ػیؼسٓ دس سی

ٖ ٞای ٞیثشیذ ٘یض وٝ . اػر ٖ ٞای تا ػیؼسٓ ٔحشوٝ دیضَ وٝ دس وـٛس ٔا تؼیاس ٔسذاَٚ ٔی تاؿذ، زش ػالٜٚ تش زش

زشویثی اص تاؼشی ٚ ٔٛزٛس دسٚ٘ؼٛص سا تٝ واس ٔی ٌیش٘ذ أشٚصٜ تؼیاس ٔٛسد زٛخٝ خظٚٞـٍشاٖ ٔی تاؿذ، صیشا خسا٘ؼیُ 

تایذ زٛخٝ ٕ٘ٛد وٝ تشای سلاتسی . تؼیاس تاالیی تشای اػسفادٜ اص ػیؼسٓ ط٘شازٛس زشٔٛاِىسشیه دس آٟ٘ا ٚخٛد داس٘ذ

ٓ ٞای زِٛیذ ٚ  ٖ ٞای ٔدٟض تٝ ایٗ ػیؼسٓ، زٛػؼٝ زىِٙٛٛطی ٞای ٔشتٛغ تٝ تاالتشدٖ واسایی ػیؼس وشدٖ زش

ٝ واسٌیشی ا٘شطی تؼیاس حائض إٞیر ٔی تاؿٙذ ٖ ٞای . ت ٔؽاِؼاذ اخیش ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ ٔیضاٖ ٔصشف ػٛخر زش

تا اػسفادٜ اص تاصیافر ا٘شطی ٌاصٞای خشٚخی اٌضٚص ٚ ػیؼسٓ خٙه وٙٙذٜ ٚ زثذیُ % 20دیضَ اِىسشیه سا ٔی زٛاٖ زا 

آٖ تٝ ا٘شطی اِىسشیىی افضایؾ  % 10

 

ٜ آٞٗ دا٘ؼر ا٘شطی وٝ تذٖٚ . داد وٝ سلٓ تؼیاس تضسٌی تٛدٜ ٚ ٔی زٛاٖ آٖ سا ا٘مالتی دس ػشصٝ ٔٛزٛس ٞای دیضَ ٚ سا

ایٗ ٔیضاٖ ا٘شطی سا ٔی زٛاٖ تشای ٔصاسف . [11]ٚاسد آٚسدٖ وٛچىسشیٗ تاس اظافی تٝ ٔٛزٛس اػسحصاَ ٔی ٌشدد

٘سیدٝ . داخّی زشٖ ٘ظیش ػشٔایؾ یا ٌشٔایؾ، ػیؼسٓ وٙسشَ، ػایش ٔصاسف یا رخیشٜ دس تاؼشی ٞا اػسفادٜ ٕ٘ٛد

تا . آٖ ٘ٝ زٟٙا واٞؾ ٔیضاٖ ا٘شطی ٔصشفی لؽاس اػر تّىٝ اثشاذ صیؼر ٔحیؽی آٖ سا ٕ٘ی زٛاٖ ٘ادیذٜ ٌشفر

 دسخٝ ػا٘سی ٌشاد 800 زا 700زٛخٝ تٝ زحمیماذ صٛسذ خزیشفسٝ دٔای خشٚخی ٌاصٞای خشٚخی ٔٛزٛس ٞای دیضَ تیٗ 

 دسخٝ زغییش ٔی وٙذ تؼالٜٚ ٔٛلؼیر ٚ ٘حٜٛ 100ٔی تاؿذ وٝ ػٕٛٔا ایٗ ٔمذاس دس حاِر تذٖٚ تاس ٚ صیش تاس زا 

٘صة ػیؼسٓ تش سٚی ػیؼسٓ اٌضٚص ٘یض ٔؼاِٝ تؼیاس ٟٕٔی تـٕاس ٔی سٚد وٝ تایذ تا زٛخٝ تٝ ٔحذٚدٜ دٔایی 

 .ٔٛسد ٘ظش ٚ واسایی ػیؼسٓ ؼشاحی ٌشدد

ُ تاع زِٛیذی ؿشور ایشیىٛ- 4-1  ٜ ٌیشی اص ػیؼسٓ ط٘شازٛس زشٔٛاِىسیشیه دس سی  تٟش

ُ تاع4-1-1    ٔـخصاذ وّی سی

ُ تاع یه زشٖ خٛدوـؾ 15ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس زصٛیش ؿٕاسٜ  -Mc ٚاٌٙٝ تا چیٙؾ 4 ٔی زٛاٖ ٔـاٞذٜ ٕ٘ٛد، سی

T-T-Mcٞیذسِٚیه ٔی تاؿذ  َ  MAN ٔدٟض تٝ ٔٛزٛس Aدس ایٗ زشٖ دٚ ٚاٌٗ ٘ٛع .  ٚ ػیؼسٓ ٔحشوٝ دیض

D2842 LE6025  ٚ ٌیشتىغVOITH 312bre تٛدٜ ٚ ٚاٌٗ ٘ٛع Bػالٜٚ تش ٔٛزٛسٞای اصّی . زشیّیش ٔی تاؿذ 

ٗ ٞا تٝ یه ػیؼسٓ دیضَ ط٘شازٛس ٔذَ   وٝ ػیؼسٓ Lechmotoren ػاخر ؿشور  SDV 40.28-4زٕأی ٚاٌ

                                                 
4 صنايع ريلي ايران خودرو   
5
 Transmission 
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 ٔی تاؿذ ٔدٟض ٔی تاؿٙذوٝ ٔـخصاذ وّی آٟ٘ا دس خذَٚ Perkins 1104C-44TAG2ٔحشوٝ آٖ یه ٔٛزٛس 

 . اسائٝ ؿذٜ اػر1ؿٕاسٜ 

 
ُ تاع زِٛیذی ؿشور ایشیىٛ- 15زصٛیش ؿٕاسٜ ٗ ٞای سی  چیٙؾ ٚاٌ

 
  Engine Model Power 

Main Engine MAN D2842 LE 602 588 kW 

Auxiliary Power Unit Perkins Engines SDV 40.28-4 56kW 

ُ تاع- 1خذَٚ ؿٕاسٜ   ٔـخصاذ وّی ٔٛزٛسٞای ٔٛسد اػسفادٜ دس سی
 

 ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػر ػیؼسٓ خٙه وٙٙذٜ ػیؼسٓ ٔحشوٝ تٛػیّٝ یه خٕح 16ٕٞا٘ؽٛس وٝ دس زصٛیش ؿٕاسٜ 

 ویّٛٚاذ، زٛاٖ ٔٛسد ٘یاص تشای تٝ حشور دسآٚسدٖ ػٝ ػذد ٔٛزٛس 60ٞیذسِٚیه وٛخُ ؿذٜ تٝ ٔٛزٛس تا زٛاٖ 

ٕٞا٘ؽٛس وٝ دس . ٞیذسِٚیه ٘صة ؿذٜ دس ػیؼسٓ خٙه وٗ وٝ تش سٚی ػمف زؼثیٝ ٌشدیذٜ اػر سا ٟٔیا ٔی وٙذ

 اص ایٗ ٔیضاٖ صشف تٝ Kw 60 ٔی تاؿذ وٝ Kw588ٔـخصاذ ٔٛزٛس ٞا اسائٝ ؿذ زٛاٖ خشٚخی ٔفیذ ٔٛزٛس 

 اص ا٘شطی حاصُ Kw530ػالٜٚ تش ایٗ ٔمادیش . حشور دس آٚسدٖ ٔٛزٛس ٞای ٞیذسِٚیه ػیؼسٓ خٙه وٙٙذٜ ٔی ٌشدد

زٛػػ ػیؼسٓ خٙه وٙٙذٜ ٔٛزٛس ٚ  ( اص ٌیشتىغ ٞیذسٚدیٙأیهKw 150 اص ٔٛزٛس ٚ Kw 380)اص احسشاق 

ایٗ تذاٖ ٔؼٙا .  اص آٖ ٘یض اص ؼشیك ٌاص ٞای خشٚخی اٌضٚص خاسج ٔی ٌشددKw 400ٌیشتىغ زّف ٔی ٌشدد ٚ حذٚد 

ٝ ای Kw 1520 ویّٛٚاذ اص وُ Kw 930ٔی تاؿذ وٝ زٛا٘ی ٔؼادَ   زّف ٔی ٌشدد وٝ ٔیضاٖ تؼیاس لاتُ ٔالحظ

تٝ ) تٝ ػیؼسٓ تاص خٛاٞذ ٌـر Kw 90اص ایٗ زٛاٖ سا احیا ٕ٘ٛد زٛا٘ی ٔؼادَ % 10ٔی تاؿذ ٚ اٌش تسٛاٖ زٟٙا 

، زٛا٘ی وٝ ٔی زٛاٖ اص آٖ تشای تٝ حشور دسآٚسدٖ ٔٛزٛسٞای ػیؼسٓ خٙه وٙٙذٜ ٚ یا حسی (اصاء ٞش ػیؼسٓ ٔحشوٝ

َ ط٘شازٛس ٔٛخٛد ٘یض تی ٘یاص تٛد ٜ تشد ٚ اص دیض ٗ ٞا تٟش ٘اٌفسٝ خیذاػر وٝ ٔیضاٖ صشفٝ . ػیؼسٓ زٟٛیٝ ٔؽثٛع ٚاٌ

ٓ ٞا، دس وٛزاٜ ٔذذ لاتّیر اػسٕاد ٚ لاتّیر  خٛیی دس ػٛخر ٚ واٞؾ ٔیضاٖ زؼٕیشاذ ٚ ٍٟ٘ذاسی ایٗ ػیؼس

دػسشػی سا تاالتشدٜ ٚ دس دساصٔذذ اثشاذ السصادی ٘اؿی اص واٞؾ ٔیضاٖ ٔصشف ػٛخر ٚ واٞؾ ٞضیٙٝ زؼٕیشاذ 

 .ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔضایای تؼیاس صیادی سا تٝ  ٕٞشاٜ خٛاٞذ داؿر

 

 

A Car -Mc B Car-T B Car -T A Car -Mc 
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ُ تاع تٝ صٛسذ ؿٕازیه- 16زصٛیش ؿٕاسٜ   ػیؼسٓ ٔحشوٝ ٚ ػیؼسٓ خٙه وٗ سی

 

ُ تاع، تشای اػسفادٜ اص زىِٙٛٛطی ط٘شازٛس - 4-2  تا زٛخٝ تٝ ٔٛظٛػاذ ٔؽشح ٌشدیذٜ ٚ ٔـخصاذ فٙی سی

ُ تاع ایشیىٛ دٚ ؼشح ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفسٝ  :زشٔٛاِىسشیه دس سی

َ ٞای زشٔٛاِىسشن اص ٘ٛع ػیّیىٖٛ طسٔا٘یْٛ -1 ٝ وٗ ٔدٟض تٝ ٔاطٚ ٝ وٗ تا صذاخف  .زؼٛیط صذا خف

٘صة یه ٔثذَ حشاسزی دس ٔؼیش اٌضٚص ٚ ػیؼسٓ خٙه وٙٙذٜ ٚ اػسفادٜ اص ٔٛاد زشٔٛاِىسشیه تا فیٍٛس  -2

 .ٔشیر تاالزش ٘ظیش تیؼٕٛذ زّٛسایذ یا ػشب زّٛسایذ

دس ٞش دٚ ؼشح تا زٛخٝ تٝ ػشػر تاالی ٌاصٞای خشٚخی اٌضٚص تایذ ػؽح حشاسزی ٔثذَ ٘صة ؿذٜ دس ٔؼیش ٌاصٞای 

ٜ داس وشدٖ آٖ ٘یض دس افضایؾ واسایی ٔثذَ تؼیاس حائض إٞیر  اٌضٚص سا تٝ ا٘ذاصٜ وافی تضسي دس ٘ظش ٌشفر، خش

ٕٞچٙیٗ ٘ثایذ اثشاذ . تؼالٜٚ ؼشاحی آٖ سا تایذ تٝ صٛسزی ا٘داْ داد وٝ سطیٓ خشیاٖ ٔسالؼٓ تاؿذ. ٔی تاؿذ

ٜ داس وشدٖ (Back pressure)٘أؽّٛب فـاس ٔسماتُ اٌضٚص   وٝ ٔی زٛا٘ذ ٘اؿی اص ؼٛال٘ی وشدٖ ٚ خش خیچ وشدٖ ٚ خش

اٌضٚص تٛخٛد ٔی آیذ سا تش واسایی ٔٛزٛس اص ٘ظش دٚس داؿر، ِزا خزب حذاوثش ا٘شطی ٌشٔایی ٌاصٞای خشٚخی ٔٛزٛس تایذ 

 .دس وٛزاٞسشیٗ ٔؼیش ٕٔىٗ صٛسذ خزیشد

ٗ ٞا زؼٛیط ؿذٜ ٚ یه ػیؼسٓ ٔدٟض تٝ ٔاطِٟٚای : ؼشح اَٚ- 4-2-1    دس ایٗ ؼشح صذا خفٝ و

 تٝ صٛسذ ؿٕازیه 17زشٔٛاِىسشیه تٝ ٕٞشاٜ ػیؼسٓ خٙه وٙٙذٜ ٔشتٛؼٝ تٝ خای آٖ ٘صة ٔی ٌشدد وٝ دس ؿىُ 

ٜ ای سا تشای اػسفادٜ اص ٌاصٞای خشٚخی اٌضٚص 6 دخاسزٕاٖ ا٘شطی أشیىا1955دس ػاَ . ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػر   خشٚط

                                                 
6
 U.S. Department of Energy - USDOE 
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 تا ٔٛزٛس وأیٙض ٚ تا اػسفادٜ اص ػیؼسٓ ط٘شازٛس زشٔٛاِىسشیه آغاص ٕ٘ٛد وٝ دس آٖ اص 8 ٚ 7وأیٖٛ دیضَ والع 

َ ٞای اص خٙغ تیؼٕٛذ زّٛسایذ اػسفادٜ ؿذٜ تٛد وٝ ٘سیدٝ آٖ تذػر آٚسدٖ زٛاٖ   ویّٛٚاذ تٛد وٝ ایٗ 1ٔاطٚ

َ ٞا اص ٔثذَ . وأیٖٛ سا اص ٚخٛد آِسش٘ازٛس تی ٘یاص ٔی ٕ٘ٛد دس ایٗ خشٚطٜ تشای خٙه وشدٖ ؼشف دٔا خاییٗ ٔاطٚ

٘سیدٝ ٟ٘ایی ٘صة .  دسخٝ ػا٘سی ٌشاد اػسفادٜ ٌشدیذ110حشاسزی تٝ ٕٞشاٜ ػیؼسٓ سادیازٛس خٙه وٙٙذٜ تا دٔای 

 ٔی زٛاٖ ٔمؽغ تشؽ 18دس زصٛیش ؿٕاسٜ . [12]واٞؾ ٔیضاٖ ٔصشف ػٛخر تٛدٜ اػر % 10ایٗ ػیؼسٓ 

ٜ  ٔـاتٝ سا ٔـاٞذٜ ٕ٘ٛد  .خٛسدٜ ػیؼسٓ اٌضٚص ٘صة ؿذٜ دس خشٚط
 

 

 

 

                

           
          

         

                                 

         

          

         

     

     

                                          

                          
           

                          
            

 ؼشح اَٚ- 17زصٛیش ؿٕاسٜ 
 

 ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػر، 19دس ایٗ ؼشح ٘یض ٕٞا٘ؽٛس وٝ تٝ صٛسذ ؿٕازیه دس زصٛیش ؿٕاسٜ : ؼشح دْٚ- 4-2-2

ا٘شطی ٌشٔایی زٛػػ ٔثذَ حشاسزی زؼثیٝ ؿذٜ دس ٔؼیش ٌاصٞای خشٚخی ٔـاتٝ ؼشح ٔٛسد اػسفادٜ زٛػػ ؿشور 

BMW ٚ530 تش سٚی خٛدسi ٜخزب ؿذٜ ٚ یه ٔثذَ حشاسزی ٘یض تشای خزب ٌشٔای زّف ؿذٜ اص ػیؼسٓ خٙه وٙٙذ 

َ ٞای زشٔٛاِىسشیه ا٘سماَ ٔی یاتذ ٚ  دس ٘ظش ٌشفسٝ ؿذٜ اػر وٝ ٌشٔای خزب ؿذٜ زٛػػ ػیؼسٓ تٝ تا٘ه ٔاطٚ

َ ٞا دس ٘ظش ٌشفسٝ ؿذٜ ٝ  ای اص 20دس زصٛیش ؿٕاسٜ . یه ػیؼسٓ خٙه وٙٙذٜ ٘یض تشای ؼشف ػشد ٔاطٚ ٕ٘ٛ٘ 

َ ٞای حشاسزی ٔؼیش اٌضٚص ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػر  .[13] ٔثذ
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 [14] 20             زصٛیش ؿٕاسٜ [13] 18     زصٛیش ؿٕاسٜ 

 

٘سایح حاصُ ؿذٜ اص آصٔایـاذ صٛسذ خزیشفسٝ تش اػاع ؼشحی وٝ تش سٚی یه ٔٛزٛس چٟاس ػیّٙذس تا حدٓ ٔٛزٛس 

 ا٘داْ خزیشفسٝ، ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ ٔیضاٖ 1750 دس دٚس N.m 180 ٚ ٌـساٚس 4000 دس دٚس  Kw51 ِیسش ٚ زٛاٖ 1.3

ایٗ آصٔایـاذ ٘ـاٖ دادٜ اػر وٝ دس دٚس . ا٘شطی ٌشٔایی حاصُ ؿذٜ اص احسشاق تٝ دٚس ٔٛزٛس ٚ تاس تؼسٍی داسد

 ٔی تاؿذ وٝ ٘سایح Kw 35 ٔی تاؿذ وٝ ایٗ ٔیضاٖ تؼذ اص وازاِیؼر Kw120، وُ ٌشٔای حاصُ اص احسشاق 3300

 [13]. ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػر21ایٗ آصٔایؾ دس زصٛیش ؿٕاسٜ 

 

 

 

 

 

 

 
 [13] ٚ تاسٞای ٔخسّف 3300 دس دٚس  JTD 1.3زٛاصٖ ا٘شطی ٔٛزٛس - 21زصٛیش ؿٕاسٜ 
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 19زصٛیش ؿٕاسٜ 

ٝ ٌیشی -5  ٘سید

ٓ ٞای ط٘شازٛس زشٔٛاِىسشیه تش سٚی ٔحصَٛ زِٛیذی ؿشور  دس ایٗ خشٚطٜ ػؼی ٌشدیذٜ خسا٘ؼیُ اػسفادٜ اص ػیؼس

ایشیىٛ ٔٛسد تشسػی أىا٘ؼٙدی لشاس ٌشفسٝ ٚ سٚؽ ٞای ٔسفاٚذ اػسفادٜ اص ػیؼسٓ زشٔٛاِىسشیه ٔٛسد تشسػی لشاس 

ٝ ای اص ایٗ زحمیك دس ٔماِٝ حاظش اسائٝ ٌشدیذٜ اػر تا زٛخٝ تٝ ٔٛاسدی وٝ دس تخؾ ٞای ٌزؿسٝ دس . ٌیشد وٝ خالص

خصٛف تاال تٛدٖ ٔیضاٖ ا٘شطی زّف ؿذٜ اص دیٛاسٜ ٔٛزٛسٞا خصٛصا ٔٛزٛس ٞای دیضَ ػٙٛاٖ ٌشدیذ ٚ ػذْ اػسفادٜ اص 

ایٗ تخؾ اص ا٘شطی زّف ؿذٜ دس ؼشح اَٚ، ا٘شطی لاتُ خزب دس ایٗ ؼشح وٕسش اص ؼشح دْٚ ٔی تاؿذ أا ػٕال 

ػیؼسٓ تؼیاس ػادٜ ٚ وٓ حدٓ خٛاٞذ تٛد ٚ ؼثیؼسا ؼشاحی، ػاخر ٚ ٍٟ٘ذاسی ٚ زؼٕیشاذ آٖ ٘یض ٞضیٙٝ وٕسشی 

دس ؼشح دْٚ ػّی سغٓ زٛاٖ اػسحصاَ  . ٘ؼثر تٝ ؼشح دْٚ خٛاٞذ داؿر

 

 

ؿذٜ تؼیاس تاالزش ٘ؼثر تٝ ؼشح اَٚ وٝ لاتّیر اػسفادٜ اص آٖ سا تا زٛخٝ تٝ واسایی اؽ تاال ٔی تشد، ٚصٖ ٚ حدٓ 

ٜ زش ٔی تاؿذ ٘سایح تذػر آٔذٜ اص زحمیك حاظش ٘ـاٖ . ػیؼسٓ تاالزش تٛدٜ ٚ ٘ؼثر تٝ ؼشح اَٚ ٌشا٘سش ٚ خیچیذ

َ ط٘شازٛس  ُ تاع ٔی زٛاٖ چٙذ دیض ٔی دٞذ تا اػسفادٜ اص ا٘شطی تاصیافسی زٛػػ ػیؼسٓ ط٘شازٛس زشٔٛاِىسشیه دس سی
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ٓ ٞای زثشیذ ٚ زٟٛیٝ . ٔٛخٛد سا حزف وشد الصْ تٝ روش اػر یىی دیٍش اص واستشدٞای اصّی ایٗ زىِٙٛٛطی ػیؼس

ٜ ای تٝ آٖ ٍ٘شدیذ تا ایٗ حاَ تؼیاسی اص دا٘ـٕٙذاٖ تش . ٔؽثٛع ٔی تاؿذ وٝ تٝ ػّر ٔحذٚدیر ٞای ٔٛخٛد اؿاس

ٜ ا٘ذ وٝ ٚلر آٖ سػیذٜ اػر وٝ تا دػسیاتی تٝ ٔٛاد زشٔٛاِىسشیه تا   تایذ تٝ فىش حزف 3 تاالزش اص ZTایٗ ػمیذ

ٖ ػٛص ٔسذاَٚ تٛد ٚ آٖ سا تا یه ٔحفظٝ احسشاق تا واسایی تاال وٝ زٛا٘ایی ػٛصا٘ذٖ ؼیف تؼیاس  ٔٛزٛسٞای دسٚ

ٚػیؼسشی اص ػٛخسٟای اسصاٖ سا داؿسٝ ٚ ػیؼسٓ ط٘شازٛس زشٔٛاِىسشیه ٚ تا٘ه تاؼشی ٞای اِىسشیىی وٝ زـىیُ یه 

 دسخٝ ػا٘سیٍشاد ٔیضاٖ 1000ػیؼسٓ ٞیثشیذ سا ٔی دٞٙذ خایٍضیٗ ٕ٘ٛد، ػیؼسٕی وٝ تا داؿسٗ دٔایی خاییٙسش اص 

زِٛیذ اوؼیذٞای ٘یسشٚطٖ ٘یض دس آٖ تٝ ٔیضاٖ لاتُ زٛخٟی واٞؾ یافسٝ ٚ لاتّیر اػسٕاد تؼیاس تاالزشی خٛاٞذ 

ؿایذ دس آیٙذٜ ٘ضدیه ایٗ ػیؼسٓ خایٍضیٗ ٔٛزٛسٞای ػٍٙیٗ ٚ خش ػشٚصذای أشٚصی ٌشدد، زصٛسی وٝ . داؿر

ٓ ٞای ٔخسّفی تش سٚی آٖ دس حاَ زحمیك ٔی تاؿٙذ ٚ ا٘مالتی تضسي دس  حسی أشٚص ٘یض دٚس اص رٞٗ ٘ثٛدٜ ٚ زی

ٖ ػٛص خٛاٞذ تٛد   . [15]ٔٛزٛسٞای دسٚ
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