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ترانســفورماتور وســیله ای اســت که انرژی الکتریکی را در یک سیســتم جریان متناوب از یک مدار به مدار دیگر 
که  کم را به ولتاژ زیاد و بالعکس تبدیل نماید. برخالف ماشــین های الکتریکی  انتقال می دهد و می تواند ولتاژ 
انــرژی الکتریکــی و مکانیکــی را به یکدیگــر تبدیل می کنند، در ترانســفورماتور انرژی به همان شــکل الکتریکی 
باقیمانــده و فرکانــس آن نیــز تغییــر نمی کنــد. فقط مقادیــر ولتاژ و جریــان در اولیــه و ثانویه متفــاوت خواهد بود. 
ترانســفورماتورها نه تنها به عنوان اجزاء اصلی سیســتم های انتقال و پخش انرژی مطرح هســتند، بلکه در تغذیه 
کوره های الکتریکی نیز نقش مهمی بر عهده دارند  کنترل، یک سوســازی، اندازه گیری و  مدارهای الکترونیک و 

.]1[
انواع ترانسفورماتورها را می توان برحسب وظایف آن ها به صورت ذیل دسته بندی کرد ]3 و 2[:

۱ ترانسفورماتورهای قدرت در نیروگاه ها و پست های فشارقوی

۲ ترانسفورماتورهای توزیع در پست های توزیع زمینی و هوایی، برای پخش انرژی در سطح شهرها و کارخانه ها

۳ ترانســفورماتورها قــدرت بــرای مقاصــد خــاص مانند کوره هــای ذوب آلومینیــم، یک سوســازها و واحدهای 

جوشکاری
۴ اتو ترانسفورماتورها جهت تبدیل ولتاژ با نسبت کم و راه اندازی موتورهای القایی

۵ ترانسفورماتورهای الکترونیک

۶ ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان جهت مقاصد اندازه گیری و حفاظت

۷ ترانسفورماتورهای زمین برای ایجاد نقطه صفر و زمین کردن نقطه صفر

۸ ترانسفورماتورهای آزمایشگاه فشارقوی

از نظر ماده عایقی و ماده خنک کننده نیز ترانسفورماتورها را می توان به صورت ذیل دسته بندی کرد ]5 و 4[:
۱ ترانسفورماتورهای روغنی1

۲ ترانسفورماتورهای خشک2

۳ ترانسفورماتورهای با عایق گازی3 

چالشهایموجوددرترانسفورماتوروکاربردفناورینانو
ترانســفورماتورها یکی از تجهیزات مهم و گران قیمت در صنعت برق هســتند که عملکرد بهینه و مناســب آن ها به 

عوامل بسیاری وابسته است. به طورکلی چالش های ترانسفورماتور را می توان تحت موارد زیر برشمرد:
 عدم خنک کاری مناسب و کاهش دما در ترانسفورماتور: در ترانسفورماتورهای روغنی همواره افزایش ضریب انتقال 
حرارتی روغن و افزایش مقاومت شکســت، یکی از چالش های اساســی در ترانســفورماتورها بوده اســت، اســتفاده از 
نانوسیال ها به عنوان ماده عایقی ترانسفورماتور منجر به بهبود خواص حرارتی و افزایش ولتاژ شکست آن خواهد شد 

و بازدهی و عمر ترانسفورماتور افزایش خواهد یافت.
 کاهش وزن و مصرف انرژی الکتریکی ترانســفورماتور: اســتفاده از هســته های مغناطیســی نانوســاختار، منجر به 

کاهش تلفات انرژی الکتریکی در مدارات الکتریکی و الکترونیکی می شود.
کت هــا4: اســتفاده از  کنتا  جلوگیــری از فرســایش ناشــی از قــوس الکتریکــی، چســبیدن، خوردگــی و اکســایش در 
ک ها  کت های تپ چنجر5 منجر به کاهش خوردگی؛ چســبندگی و اکســایش در کنتا پوشــش های نانومتری در کنتا
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می شود.
 پایش وضعیت روغن در ترانســفورماتور: اســتفاده از نانوحســگرها به منظور پایش وضعیت روغن ترانســفورماتور به 

دلیل سادگی و سرعت باالی تشخیص بسیار موردتوجه قرارگرفته است.
کاربرد مهم فناوری نانو در ترانسفورماتورها ازجمله بهبود خواص عایقی عایق روغن با استفاده  در ادامـــه به چندین 
کت های تپ چنجر با نانوساختارها، پایش  از نانوســیال، هســته های مغناطیســی نانوســاختار، بهبود عملکرد کنتا
وضعیت عایق ترانســفورماتور با نانوحســگرها و اســتفاده از نانوپوشــش ها جهت افزایش عمر ترانسفورماتور پرداخته 

شده است.

فناورینانودرترانسفورماتورها
کاربردی اســت که زمینه های گســترده ای را پوشــش می دهد. ریز کردن مواد و رســاندن آن ها به  فناوری نانو، دانش 
مقیاس نانو منجر به ایجاد خواص و ویژگی های جدید در آن ها می شود. استفاده از مواد نانومتری در صنایع مختلف 
باعث بهبود کیفیت و افزایش طول عمر قطعات خواهد شــد. به طورمعمول به موادی نانوســاختار گفته می شود که 

حداقل یکی از ابعاد آن ها کوچک تر از 1۰۰ نانومتر باشد ]6[.
گون پیشرفت چشمگیری داشته است. ترانسفورماتور یکی از اجزای کلیدی  گونا کاربردهای فناوری نانو در صنایع 
کارایی آن شــده اســت، بخصوص درزمینٔه  که با اســتفاده از فناوری نانو تالش هایی برای ارتقا  صنعت برق اســت 
بهبود عملکرد ســیال های عایق پوشــش های عایق الکتریکی و سیستم های کنترل و نظارت در ترانسفورماتورها با 
اســتفاده از فناوری نانو تحقیقات زیادی صورت گرفته اســت. در شــکل 1 استفاده از فناوری نانو در بهبود عملکرد 

قسمت های مختلف ترانسفورماتور را نشان داده شده است. ]7[

 شکل1.کاربرد فناوری نانو در بهبود عملکرد قسمت های مختلف ترانسفورماتور ]۷[

رساناها

بوشینگ
خود تمیز شوندگی و خواص 
مکانیکــی خــوب نانــو عایق 

دی الکتریک

واشرها
مقاومت مکانیکی و حرارتی

نانــو  عایق بنــدی  و  خــوب 
پلیمرها

پوشش
نانوپوشش های مقاوم و ضد 

خوردگی

هسته
کریســتالی با  آلیاژهــای نانــو 

بازدهی باال

رسانایی باالی نانو رساناها
عایق جامد

مقاومت مکانیکی و حرارتی 
باال و عایق بودن نانو عایق ها

سیال جامد
دی الکتریک با مقاومت دمایی باال 
و دوســت دار محیــط زیســت بودن 

نانو سیال ها

مخزن
وزن کــم مقاومــت بــاالی نانو 

فوالدها

مانیتورینگ و نظارت
مانیتورینگ و نظارت

دما و گاز با نانوسنسورها
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 نانوسیال
نانوســیال ترکیبی از نانوذرات و ســیال پایه )ســیالی که در آن نانوذرات به صورت معلق و پایدار قرار دارند( هســتند. 
معمواًل سیال پایه یکی از انواع سیاالت حامل انرژی مثل آب، اتیلن گلیکول و روغن موتور است. منظور از نانوذرات، 
که می توانند به صورت خالص  تجمعی از واحدهای سازنده )اتم ها، مولکول ها( با ابعادی بین 1- 1۰۰ نانومتر است 

و یا ترکیبی باشند. ]8[
به صــورت تجــاری در ترانســفورماتورها از روغن هــای معدنــی بــه دلیــل داشــتن خاصیــت دی الکتریکــی و خــواص 
فیزیکی و شــیمیایی مناســب اســتفاده می شود. ســیال های دی الکتریک در ترانســفورماتور دو نقش اساسی عایق 
دی الکتریکــی بــودن و ســرد کــردن محیط را دارنــد، محققان با اســتفاده از فنــاوری نانو )افزودن نانــوذرات مختلف 
بــه ســیاالت( بــه دنبــال بهبود خواص حرارتــی و افزایش طول عمــر روغن های معدنی هســتند. در ابتــدا از نانوذرات 
فرومغناطیس Fe3O4 استفاده شد که باعث افزایش ولتاژ شکست روغن معدنی تا حدود دو برابر گردید. از نانوذرات 

مس نیز به منظور بهبود هدایت حرارتی روغن استفاده شد که موجب بهبودی حدود 4۰% گردید ]9[.
در مراحل بعدی مشاهده شد که استفاده از نانوذرات الماس، منجر به بهبود هدایت حرارتی تا 7۰% می شود.

 در تحقیقات مختلف از نانوساختارهای دیگری مانند نانوذرات سرامیکی Al2O3/AlN ،SiO2 ، TiO2 و نانولوله های 
کربنی چند دیواره استفاده شده است که هرکدام از آن ها به تناسب، موجب بهبود خواص انتقال حرارت و مقاومت 
ولتاژ شکست شده است. یکی از عوامل تأثیرگذاری نانوذرات بر روی خواص روغن، اندازه آن ها است. هرچه اندازه 
کوچک تر باشــد، حرکت براونی نانوذرات در ســیال بیشــتر می شــود و ته نشــین شدن ذرات و چســبیدن نانوذرات به 
یکدیگــر کمتــر رخ می دهــد. یکی دیگر از عوامل مهم، درصد وزنی نانوذرات در داخل ســیال اســت. برای هرکدام از 
نانــوذرات بســته بــه جنس و اندازه آن هــا، یک غلظت بهینه وجــود دارد که در آن غلظت نانوســیال بهترین خواص 
را دارد. به عنوان مثــال در شــکل 2 ولتــاژ شکســت بــرای غلظت های مختلف نانوذرات Fe3O4 رســم شــده اســت و 
همان طور که مشــاهده می شــود، با افزایش غلظت نانوذرات ابتدا ولتاژ شکســت افزایش می یابد و بعد از یک مقدار 
مشــخص با افزایش غلظت نانوذرات ولتاژ شکســت کاهش می یابد، و مقدار بهینه غلظت نانوذرات Fe3O4 نقطه 

بیشینه نمودار است. ]11 و 1۰[

 شکل2.مقاومت 
شکست دی الکتریکی جریان 
AC در غلظت های مختلف 
نانوذرات Fe3O4 در سیال 
روغن معدنی ]۸[
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 شکل3.استفاده از عملیات حرارتی 
کنترل شده و مشاهده تشکیل دانه های 
نانوکریستال با استفاده از میکروسکوپ 
الکترونی ]1۴[

 هسته های مغناطیسی نانوساختار
که عمدتًا به صورت ورقه ای از جنس آلیاژ  هســته های مغناطیســی یکی از اجزای مهم در ترانســفورماتورها هســتند 
آهن-ســیلیکون هســتند. هســته ترانســفورماتور یک مدار مغناطیســی مناســب با حداقــل فاصله هوایــی و حداقل 
مقاومت مغناطیســی اســت تا جریان مغناطیســی به راحتی از آن عبور کند و شــار عبوری از سیم پیچ متمرکز شود. 
برای کم کردن تلفات، هسته آهنی ترانسفورماتور را نمی توان به طور یکپارچه ساخت. معمواًل هسته ها را از ورقه های 
نازک فلزی که نسبت به یکدیگر عایق هستند می سازند. ضخامت ورقه ها حدود ۰/3 میلی متر و حتی کمتر است. 
استفاده از هسته های مغناطیسی نانوساختار امکان حداقل شدن انرژی مصرف الکتریکی در مدارات الکتریکی 

و الکترونیکی را آورده فراهم است.
وقتی ترانســفورماتور شــروع به کار می کند، تلفات برقی موســوم به "تلفات هسته" در آن به وجود می آید. از کل تلفات 
موجــود در سیســتم های انتقــال و توزیع از نقطه تولید تا محل مصرف، حــدود 3۰ تا 4۰ درصد آن مربوط به تلفات در 

ترانسفورماتورها و فیدرها است. ]12[
کاربردهای مغناطیســی مختلف تولیدشــده و به ســرعت در  هســتههای نانوبلورین نرم مغناطیس به طور ویژه برای 
حال رشــد هســتند. بیشــترین کاربرد هســته های نانوبلورین نرم مغناطیس در ترانســفورماتورها اســت. نظر به اینکه 
سیســتمهای مغناطیســی نوین قابلیت کار در دما و فرکانس باال را دارند و از طرفی این ویژگیها در مواد مغناطیســی 
متداول موجود نیســت، کاربرد مواد مغناطیســی نرم نانوساختار در الکترونیک قدرت، سیستم توزیع انرژی در حال 

گسترش است. ]13[
در ایــن ترکیبــات از یک ســاختار آمورف به منظور افزایش مقاومت الکتریکی در ابتدا اســتفاده می شــود و در مراحل 
بعدی با استفاده از یک عملیات حرارتی کنترل شده، دانه های نانوکریستالین در داخل زمینه آمورف جوانه می زند. 
مواد آمورف با اســتفاده از روش های انجماد فوق ســریع ســاخته می شوند. درشــکل 3 تشکیل ساختار کریستالی در 

این مواد نشان داده شده است.

استفاده از ترکیبی از ساختار آمورف و نانوکریستالین باعث کاهش میدان پسماندزدا )Hc( و به تبع آن کاهش تلفات 
مغناطیســی می شــود. ضمن اینکه با طراحی مناســب آلیاژ می توان به مغناطش های اشــباع باال نیز دســت یافت. 
معمواًل این ترکیبات از عناصری مانند آهن، سیلیکون، مس، بور و ... تشکیل می شود. خواص شگفت و بی نظیر 
مواد مغناطیســی نرم در اندازه دانه کمتر از حدود 2۰ نانومتر ایجاد می شــود. مواد مغناطیسی نرم نانوساختار تجاری 

شده به سه دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت اند از:

کاربردهای فناوری نانو در صنعت ترانسفورماتور مجموعه گزارش های  
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نانــو کریســتال ها بــر پایــه آهــن مغناطیــس نــرم حــدود 
کــه اســتفاده می شــود. عــالوه بــر  بیســت ســال اســت 
آلیاژهای تجاری فاینمــت، نانوپرم، هیتپرم، به تازگی 
نــوع جدیــدی از مــواد نــرم مغناطیــس توســط شــرکت 
NANOMET توســعه داده شــده اســت و در شــکل 5 

نمونــه ای از ایــن فلــز بــه همــراه ترکیــب آن نشــان داده 
شده است. ]15[

بیــان   NANOMET توســط  شــده  ارائــه  گزارش هــای 
 A/m ســاختار معرفی شــده در حدود Hc که می کنــد 
و  اصــالح  اســت.   1/84  T حــدود  در  آن   Bs و   6/7
کریســتال ها به عنوان هســته می تواند  کردن نانو  بهینه 
و  کنــد  کمــک  ترانســفورماتور  در  تلفــات  کاهــش  بــه 
بازدهــی را افزایش دهد ]16[. هســته های نانوســاختار 

خواص مغناطیسی شگفتی آوری دارند و نمونه ای از این هسته ها در شکل 6 نشان داده شده است.

 فناوری نانو در عایق سازی الکتریکی مواد جامد ترانسفورماتور
کردن مواد جامد است. در ساختار  یادی بر عمر قطعات ترانسفورماتور دارد، عایق  که تأثیر ز یکی از عوامل مهمی 
یــادی مــواد ســلولزی ماننــد کاغذها، تخته هــای فشــرده، ورقه های  ترانســفورماتورهای روغنــی قــدرت، از تعــداد ز

 NANOMET® شکل5. آ لیاژ مغناطیسی 
 (Fe81.2Co4Si0.5B9.5P4Cu0.8)

۱ فاینمت6 

۲ نانوپرم7

۳ هیتپرم8

در شکل 4 خواص مغناطیسی این سه محصول صنعتی با یکدیگر مقایسه شده است.

100000 نفوذ پذیری مغناطیسی

تلفات واحد جرم

فاینمت هیتپرم نانوپرم

3۸ 1۸00

3۴000

۸5/۴1000

 شکل۴. خواص آلیاژهای مغناطیسی نرم نانوساختار
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چگالی باال و... اســتفاده شده اســت. به عنوان مثال در 
واحدهــای پســت بــزرگ، وزن مجموع این اجــزا به چند 
کــه جزء ســازنده  تــن می رســد. ســلولز یــک پلیمر اســت 
کاغــذ و چوب اســت، کاغذها و تخته های فشــرده برای 
که فرآیندهای  عایــق الکتریکی، معمــواًل از خمیر چوب 
ی آن انجام شــده اســت، ســاخته  کرافــت رو شــیمیایی 
کرافــت نام گــذاری  کاغــذ و تختــه  می شــود، ازایــن رو بــه 

شده اند.]18 و 17[
اخیــرًا از مــواد نانوســاختار بــرای بهبود خــواص حرارتی و 
مکانیکــی ترانســفورماتورها عایــق جامد اســتفاده شــده 

کرافت  اســت. در ایــن تحقیقــات بــا افزودن نانــوذرات پــودر SiO2 به روغــن معدنی ترانســفورماتور ولتاژ شکســت 
کاغذ را بهبود  کرافــت مقاومت الکتریکی و کششــی  15 درصــد بهبودیافتــه اســت. افزودن نانــو رس به کاغذهای 
می دهــد. در نمــودار 7 ولتــاژ شکســت کاغــذ کرافت نانو رســی برحســب تغییر غلظت نانو رس نشــان داده شــده 

است. ]19[

 فناوری نانو در بوشینگ ها
عایق های ولتاژ بیرونی ترانســفورماتور مانند بوش ها، قطع کننده های جریان، گیرها، پســت خطوط و ... به عنوان 
کلیــدی سیســتم های الکتریکی هســتند. آن هــا باید الزامــات مکانیکی و شــیمیایی، ماننــد مقاومت در  اجــزای 
کارایی داشته باشند. به طور  مقابل تخریب پرتو فرابنفش و محیط های آلوده را برخوردار باشند، تا بتوانند سال ها 
تجاری بوشــینگ های ســرامیکی از ترکیب ســرامیک هایی مانند آلومینا و یا ســیلیکا ســاخته می شــوند. فناوری 

 شکل۷.تأثیر افزایش غلظت نانو رس بر ولتاژ شکست کاغذهای 
کرافت نانو رسی]20 [
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 شکل۶. هسته های نانوبلوری ]13[
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 شکل ۸.رنگ آنتی استاتیک بر پایه گرافن با نام تجاری گرافنانو.

کارایی بوشینگ ها استفاده شود، اول تقویت عملکرد مکانیکی و الکتریکی  نانو به دو صورت می تواند در بهبود 
آن هــا بــا اســتفاده از نانــوذرات و دوم ایجــاد نانوپوشــش های آب گریز و خودتمیزشــونده. در شــکل 8 برخی از این 

پوشش ها نشان داده شده است ]22 و 21[.
به منظــور تقویــت خــواص مکانیکــی از مواد مختلفی اســتفاده می شــود.. اســتفاده از نانوذرات آلومینا و ســیلیکا 
منجــر بــه بهبــود حدود 15 درصدی خواص مکانیکی شــده اســت. از نانــوذرات آلومینا و زیرکونیــا به منظور بهبود 
خــواص مقاومــت خمشــی اســتفاده شــده و درنتیجــه آن ولتــاژ شکســت 3۰ درصــد و مقاومــت خمشــی حــدود 
 )CaCO3( کربنات کلســیم 38 درصــد بهبودیافتــه اســت. با اســتفاده از نانــوذرات تیتانیا، ســیلیکا و همچنیــن 
پوشــش های خودتمیزشــونده، آب گریز و در مناطق سردســیر ضد یخ برای بوشــینگ ها و دیگر تجهیزات ســاخته 

شده است ]24 و 23[.
کشــور، شــرکت های مختلفی درزمینٔه تولید پوشــش های آب گریز و خودتمیزشــونده فعالیــت  در دنیا و در داخل 
کــه دارای ویژگی آب گریز و یا  دارند. بــــرای مثال، شــــرکت آمریکایــــی Aculon پوشــش های نازکــــی تولید می کند 
چربی گریز هســــتند. این پوشــــش ها عالوه بر خاصیت آب گریزی و چربی گریزی، مقاومت به خوردگی مناســــبی 
کســیدهای فلزی، شیشــه، ســرامیک ها، ذرات، نیمه رســاناها و حتی  ی ســــطوح مختلف مانند فلزات، ا نیز بر رو
کوواالنســی به ســطح ماده موردنظر پیوند می یابد و  برخی ســــطوح پلیمری ایجاد می نمایند. این روکش به صورت 

در شرایط عادی بسیار پایدار است. ]26[
Diamon- و یا شــرکت یا Alexim،BASF ،از دیگــر شــرکت های خارجــی معتبــر فعــال در ایــن زمینه می توان بــه
کشــور  کــرد. ]29،28،27[ازجملــه شــرکت های فعــال در ایــن زمینــه در داخــل  Fusion International اشــاره 

کرد. ]3۰[ می توان به شرکت تعاونی رنگ و رزین الوان اشاره 

پوشش های خود تمیزشونده 
نانوساختار

pircelainbody

nano-coating

نانو ذرات سرامیکی استفاده شده
برای بهبود خواص مکانیکی
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 استفاده از فناوری نانو در مانیتورینگ
با توجه به اهمیت ترانســفورماتورها برای تامین انرژی، تعمیر و نگهداری آن ها ضروری اســت و می بایست شرایط 
کاری ترانســفورماتور دائمًا کنترل شــود. سیســتم نظارت و تشــخیص، شــامل اندازه گیری متغیرهای کلیدی برای 

شناسایی و تشخیص مشکل قبل از خارج شدن ترانسفورماتور از خط انجام می شود.
نظــارت و تشــخیص ترانســفورماتور به صــورت معمــول با اســتفاده از حســگرهای اندازه گیری پارامترهای اساســی 
برای تعیین شــرایط عملکرد ترانســفورماتور انجام می گیرد. معمواًل در ترانسفورماتورها سیستم نظارت و تشخیص 
کاغــذ(، سیســتم  یابــی قســمت های فعــال )هســته و ســیم پیچ(، سیســتم عایــق )ســیال دی الکتریــک و  بــه ارز
خنک کننده و لوازم جانبی مانند بوش ها و تپچنجر می پردازد. در حال حاضر صنعتگران به دنبال حسگرهایی 
که دقت و حساســیت باالیی با اســتفاده از فناوری های جدید داشــته باشــد. اخیرًا از فناوری نانو برای  هســتند 

تشخیص سریع تر و دقیق تر مشکل ترانسفورماتورها به منظور تعمیرات و نگهداری آن ها، استفاده شده است.
کنش پذیری بـــاالیی  نانوحســگرها بــه دلیــل ابعاد کوچک و نســبت ســطح بــزرگ از دقت، حساســیت و میــزان وا
گاز هم عکس العمل نشــان دهند. حســگرهای نـــانو در  برخوردارنـــد و می توانند نســبت به حضور چند اتم از یک 
کمتر، هزینه  کوتاه تر، مصرف توان  مقایســـه بـــا حســـگرهای معمولی دارای حساســیت باالتر، زمان عکس العمل 

کمتر، انتخاب پذیری بهتـر و دوام و استحکام بیشتر هستند ]32 و 31[
در ســال 2۰۰4 شــرکت Applied Nanotech یک حســگر تشــخیص هیدروژن درونی ترانسفورماتور با استفاده از 
ی یــک زیرالیه دی الکتریک ســاخت. شــکل 9 تصویر میکروســکوپ الکترونی از این  نانــوذرات آلیــاژ پاالدیــوم رو

حسگر را نشان می دهد ]33[.
نتایج تجربی نشان می دهد که حسگرهای مبتنی بر نانوذرات آلیاژ پاالدیوم توانایی تشخیص هیدروژن در روغن 
کمتــر از 1۰ ثانیــه تشــخیص دهــد. ایــن  گاز H2 را  ترانســفورماتور را از 2۰ تــا ppm 4۰۰۰ را دارنــد و می توانــد ســطح 
کنار  کــه می تواند به راحتــی در  فنــاوری بســیار کوچــک اســت و مانند یــک مربع کوچک چنــد میلی متری اســت 

گازی   شکل9. تصویر میکروسکوپ الکترونی از یک حسگر 
نانوذرات پاالدیوم بر روی یک سطح دی الکتریک[33 ]

کاربردهای فناوری نانو در صنعت ترانسفورماتور مجموعه گزارش های  
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گیرد و به طور مداوم و مستمر  ترانسفورماتور جا 
کرد. کنترل  شرایط ترانسفورماتور را 

دیگر حســگرهایی که برای تشخیص گازهای 
ترانســفورماتور  H2 داخــل روغــن  و   CO متــان، 
اخیــرًا توســط محققــان ســاخته شــده اســت، 
 ZnO نانــوذرات  از  اســتفاده  بــا  حســگرهایی 
کــه به صــورت یــک الیــه  ســاخته شــده اســت 
نــازک از جنس منگنز دوپ شــده بــا نانوذرات 
 H2 و CH4 کــه توانایی تشــخیص ZnO اســت 

و CO را در دماهایــی مختلــف دارد و می تواند 
کرنــا ، قــوس الکتریکــی و دمــای  پدیده هــای 
بیش ازحد در عایق های سلولزی را پیش بینی 

کند ]34[.
 ZnO گازی با استفاده از نانومیله های حسگر 
کــه توانایــی تشــخیصی  ســاخته شــده اســت 
گاز H2 را بــا غلظــت 5 تــا ppm 1۰۰ در روغــن 
ترانســفورماتور دارد. حســگرهای دیگــری هــم 
کربنــی  نانولوله هــای  و   SnO2 نانــوذرات  بــا 
)CNT( ســاخته شده اســت و اخیرًا حسگری 
 CNT و نیکل دوپ شده با CNT با استفاده از
گازهای  که توانایــی تشــخیص  ســاخته شــده 

C2H2 ، C2H4 و C2H6 را دارد. ]35[

اجــزا  دیگــر  در  نانــو  فنــاوری  از  اســتفاده   
ترانسفورماتور

از  ترانســفورماتورها  مختلــف  قســمتهای  در 
مــواد مختلفــی ماننــد مــس و آلومینیــوم بــرای 
ســیم پیچ ها، فــوالد برای ســاختارهای داخلی 
و مخــزن، آلیاژهای فوالد-ســیلیکون و فلزات 
آمورف برای هسته های مغناطیسی، واشرهای 
پلیمری و... اســتفاده می شود و فناوری نانو به 
کمک  کارایــی این مــواد صنعتــی رایج  بهبــود 

می کند.

 شکل10. تصویر میکروسکوپ الکترونی از یک حسگر گازی 
نانوذرات پاالدیوم بر روی یک سطح دی الکتریک

]۴2[ Viton شکل11. واشر شرکت 

 شــکل12. محصــول پوشــش مقــاوم بــه خوردگــی شــرکت   
]۴3[ NanoTech
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مس و آلومینیوم به عنوان رســانای ســیم پیچ ها ترانسفورماتورهای برق اســتفاده می شود. دانشمندان با استفاده از 
که نسبت مس و آلومینیویم دارای رسانایی الکتریکی و مقاومت مکانیکی  کربنی موادی ساخته اند  نانولوله های 

بهتری هستند و امکان استفاده از این مواد در سیم پیچ ها در آینده وجود دارد ]37 و 36[
در ساخت تانک ترانسفورماتور و اجزا دیگر مانند رادیاتور، نگه دارنده ها و ساختار داخلی عمدتًا از فوالد به شکل 
که دارای خواص مکانیکی بسیار  کردند  صفحه و ورقه استفاده می شود. محققان فوالدهای نانوساختاری تولید 
عالــی اســت و شــرکت Tata Steel در حــال حاضــر اقدام به تولید وســیع فوالدهایــی با زمینه فریت که به وســیله 
که در شــکل 1۰ نمونه ای از این محصول مشــاهده می شــود  کاربید تقویت شــده، نموده اســت  نانوذرات وانادیوم 

.]38[
واشــرها در آب بندی سیســتم ها نقش مهمی دارند. واشــرهای ترانسفورماتور باید توانایی عایق کردن سیال از نفوذ 
به قســمت های دیگر را داشــته باشــد. خواص مکانیکی مناســب به منظور مقاومت در برابر تنش ها و بارهای وارد 
کار در دماهای باال و پایین ازجمله الزامات این واشرها است.  شده و همچنین خواص حرارتی مناسب به منظور 
کــه در این زمینه انجام شــده اســت. افــزودن نانوذرات ســلولز به پلیمرها موجــب بهبود خواص  یکــی از کارهایــی 
کارایی واشرها  کربنی به پلیمرها، موجب بهبود  فیزیکی و مکانیکی واشــر می شــود، افزودن نانو ســیلیکا و نانولوله 

می شود ]39[.
از دیگر اقداماتی که درزمینٔه واشر انجام شده است، افزودن نانوذرات سیلیکا و نانولوله های کربنی است. شرکت 
کرده اســت و در حــال تحقیق برای بهبود  کربنی تولید  Viton در حــال حاضر واشــرهایی با ســاختار نانولوله های 

که این واشــرها  ی نانوذرات ســرامیکی وجود دارد  کارایی آن ها اســت. پتنت هایی مربوط به تولید واشــرهای حاو
ویژگی های مقاومت مکانیکی باال، مقاومت به روغن، مقاوم در محیط های اسیدی و قلیایی، مقاوم در دماهای 

یاد دارند ]41 و 4۰[. کم و طول عمر ز یاد و  ز
کاربــرد فنــاوری نانــو در  بیــرون مخــازن ترانســفورماتور بــرای حفاظــت از خوردگــی و تخریــب رنــگ زده می شــود. 
پوشــش های ضد خوردگی قابل توجه اســت و در ســال های اخیر گســترش یافته اســت. اختالط نانوساختارهای 
یت هایی است که خواص بهتری نسبت به  معدنی با پوشش های آلی، یکی از روش های رایج در تولید نانوکامپوز
دیگــر محصــوالت تجاری مانند محافظت در برابر خوردگی، پایداری در مقابل پرتو فرابنفش، خودتمیزشــوندگی، 
کارخانــه Nanovere Technologies محصــول  مقاومــت مکانیکــی و خــراش، مقاومــت در برابــر آتــش دارنــد. 
که خواصی مانند حفاظت در برابر خوردگی و مقاومت  کرده است  تجاری نانوپوشش به نام Nano-Clear تولید 
کــه مقاوم به  کرده اســت  شــیمیایی دارد ]43[. شــرکت NanoTech محصولــی بــرای پوشــش دهی فلــزات ارائــه 
یســت اســت و به راحتــی بــا روش هــای مختلــف پوشــش دهی مانند اســپری کردن  خوردگــی و دوســتدار محیط ز

ی فلز پوشش داد. در شکل زیر نمونه ای از این محصول را مشاهده می شود.]43[  می توان آن را رو
کــه در 5 تــا 1۰ ســال آینــده کاربرد فنــاوری نانو در صنعت برق بســیار گســترش یابــد. همگام  پیش بینــی می شــود 
کاربردی دانشگاه الزمه تحقق این مسئله است. ساختن، صنعت و دانشگاه و پشتیبانی صنعت از تحقیقات 

کاربرد دارد و می توان از این فناوری  گفته شــد فناوری نانو در قســمت های مختلف ترانســفورماتور  که  همان طور 
کــرد. در جدول 1 به طور خالصه برخــی از کاربردهای  در راســتای بهبــود کیفیت و کارایی ترانســفورماتور اســتفاده 

فناوری نانو در قسمت های مختلف ترانسفورماتور آورده شده است. ]7[

کاربردهای فناوری نانو در صنعت ترانسفورماتور مجموعه گزارش های  
۱۶۹صنعتی فنـــاوری نـانــو
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خواص بهبودیافتهجنس نانوذره مورداستفادهقسمت مورداستفاده

Fe3O4روغن های معدنی در ترانسفورماتور
افزایش مقاومت دی الکتریک روغن

افزایش رسانایی حرارتی روغنالماسروغن های معدنی در ترانسفورماتور

افزایش رسانایی حرارتی روغنAl2O3/AlNروغن های معدنی در ترانسفورماتور

SiO2روغن های معدنی در ترانسفورماتور
افزایش مقاومت دی الکتریک روغن

افزایش مقاومت دی الکتریک و مکانیکی کاغذMMTکاغذهای نارسانا

SiO2کاغذهای نارسانا
افزایش مقاومت دی الکتریک کاغذ

افزایش مقاومت مکانیکی کاغذNanocelluloseکاغذهای نارسانا

Al2O3عایق ها
افزایش مقاومت مکانیکی عایق

Al2O3 and ZrO2عایق ها

افزایش مقاومت مکانیکی و مقاومت 
دی الکتریک عایق

گاز H2 در محدوده Palladium alloyppm 2۰–4۰۰۰مانیتورینگ و حسگر تشخیص 

گاز H ،CO و ZnOCH4مانیتورینگ و حسگر تشخیص 

Palladium-decorated مانیتورینگ و حسگر
zinc oxide

ppm 5–1۰۰ در محدوده H2 گاز تشخیص 

SnO2مانیتورینگ و حسگر
CH4 ،C2H6 ،C2H4 ،C2H2 گاز تشخیص 

 جدول 1. برخی از کاربردهای فناوری نانو در قسمت های مختلف ترانسفورماتور
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برد در ترانسفورماتورنام محصولنام محصول کار

نانوکریستال های آلیاژی مغناطیس نرم 
پایه آهن

 Tianjin Huaan
 International

Trade
استفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتور

-®NOMEXمواد عایق شامل نانو سلولز
nanocellulose

استفاده در عایق های کاغذی 
ترانسفورماتور

Simensالیاف سلولزی و نانولوله بورون نیتراید
استفاده در عایق های کاغذی 

ترانسفورماتور

 FT-3KM هسته های حلقوی سری
ساخته شده با مواد نانوکریستال فاینمت 

FT-3KM

 Hitachi Metals
America

استفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتور

 FT-3KL K هسته های حلقوی سری
ساخته شده با مواد نانوکریستال فاینمت 

FT-3KL

 Hitachi Metals
America

استفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتور

  FT-3KM Nهسته های حلقوی سری
ساخته شده با مواد نانوکریستال فاینمت 

FT-3KM

 Hitachi Metals
America

استفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتور

 FT-3KL F هسته های حلقوی سری
ساخته شده با مواد نانوکریستال فاینمت 

FT-3TL

 Hitachi Metals
America

استفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتور

 FT-3KM S هسته های مربعی سری
ساخته شده با مواد نانوکریستال فاینمت 

FT-3KM

 Hitachi Metals
America

استفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتور

 جدول 2. محصوالت خارجی فناوری نانو برای استفاده در ترانسفورماتور 

محصوالتصنعتی
در جهان محصوالتی برای ترانســفورماتورها توســط بســیاری از شرکت های معتبر معرفی شــده است که در ساخت 

آن ها از فناوری نانو استفاده شده است. در جدول 2 برخی از این محصوالت معرفی شده است.

کاربردهای فناوری نانو در صنعت ترانسفورماتور مجموعه گزارش های  
۱۶۹صنعتی فنـــاوری نـانــو



15

برد در ترانسفورماتورنام محصولنام محصول کار

سری FT-3AM فینمنت مهره هایی برای 
جلوگیری از جریان گردابی ساخته شده از 

FT-3KM مواد نانوکریستال فاینمت

 Hitachi Metals
Americaاستفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتور

هسته های حلقوی سری MP برای 
جلوگیری از جریان گردابی ساخته شده با 

FT-3SH مواد نانوکریستال فاینمت

 Hitachi Metals
Americaاستفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتور

 FT-3K50T F هسته های حلقوی سری
ساخته شده با مواد نانوکریستال فاینمت 

FT-3K50T

 Hitachi Metals
Americaاستفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتور

 FT-8K50D F هسته های حلقوی سری
ساخته شده با مواد نانوکریستال فاینمت 

FT-8K50D

 Hitachi Metals
Americaاستفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتور

 FT-8K50D هسته های حلقوی سری
F برای سوییچ در ترانسفورماتور قدرت، 

ساخته شده با مواد نانوکریستال فاینمت 
FT-8K50D

 Hitachi Metals
Americaاستفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتور

استفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتورMAGNETECنانو پرم با اندازه دانه متوسط 1۰ نانومتر

استفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتورvacuumschmelzeویتروپرم

فوالد پیشرفته با خواص مکانیکی 
استفاده در بدنه فلزی تانک ترانسفورماتورTata Steelاستثنائی

فوالدهای پیشرفته تجاری با خواص 
مکانیکی استثنائی ساخته شده با 

نانوساختارها
NanoSteelاستفاده در بدنه فلزی تانک ترانسفورماتور

حسگرهای گازی ساخته شده با 
نانوذرات فلزی

 Applied
Nanotech, Incاستفاده در مانیتورینگ ترانسفورماتور
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برد در ترانسفورماتورنام محصولنام محصول کار

TIANJIN CAREL هسته های نانوکریستالی فلزی
TECH CO

استفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتور

هسته های نانوکریستالی فلزی
 Chengdu

 Jinshang Science
& Technology Co

استفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتور 

Jiangsu Tewec هسته های نانوکریستالی فلزی
Electrical Coاستفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتور

هسته های نانوکریستالی فلزی
 Nanostructured
 & Amorphous
Materials, Inc.

استفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتور

Vikarsh,stamping هسته های نانوکریستالی فلزی
india pvt.LTDاستفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتور

استفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتورCWS,Bytemarkهسته های نانوکریستالی فلزی

NICORE Electrical هسته های نانوکریستالی فلزی
Manufactoryاستفاده در هسته سیم پیچ ترانسفورماتور

Farapishtaz مخزن های نانوکامپوزیتی
Hoonam rubberاستفاده در واشربندی ترانسفورماتور

پوشش های خودتمیزشونده و مقاوم در 
Nano-Clearبرابر خوردگی و سایش

استفاده در بوشینگ ها و مقرها برای 
پوشش های خودتمیزشونده و ضد 

سایش و خوردگی

کاربردهای فناوری نانو در صنعت ترانسفورماتور مجموعه گزارش های  
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در کشور شرکت های دانش بنیان بسیاری وجود دارد که درزمینٔه فناوری نانو فعالیت دارند و این پتانسیل وجود دارد 
که شــرکت های تولید ترانســفورماتور از این شــرکت های دانش بنیان برای افزایش بازدهی و راندمان محصوالت خود 
اســتفاده کنند. در جدول 3 شــرکت های دانش بنیانی که محصوالت آن ها توانایی ارتقا بازدهی شــرکت های تولید 

ترانسفورماتور را دارند و این محصوالت دارای نشان نانومقیاس هستند، معرفی شده است.

نام شرکت تولیدیمحصول

بسپار سازان ایرانیاننانوپوشش های صنعتی

پارسا پلیمر شریفپلی پروپیلن مقاوم به خراش )نانوکامپوزیت پایه پلی اولفینی(

پوشش صنعت نانو فن تهراننانورنگ

فناوری نانوساختار آسیانانوالیاف پلیمری

نانوپوشش فلزنانوسیال خنک کننده

نانو لوتوس کیمیاپوشش های نانوساختار

نانو آزمادستگاه تولید نانوالیاف برای تولید حسگرهای گازی

که محصوالتی مرتبط با ارتقا بازدهی ترانسفورماتورها تولید می کنند ولی دارای  برخی شرکت های دیگر وجود دارند 
نشان نانومقیاس نهستند که در جدول 4 به معرفی شرکت و محصول آن ها پرداخته شده است.

نام شرکت تولیدینوع محصول

پویا نانو فناوران پارسپودر آلومینیوم مخلوط با ذرات SiC قطعات نانوکامپوزیتی

پوشش های نانوساختارنانواکسید تیتانیوم

ک رس فرا پلیمر هستینانوکامپوزیت پلی ترفتاالت با خا

کیمیا پژوه آفاق کویرنانوذرات مغناطیسی اکسید آهن

مجتمع فناوری های نوین فدکنانواکسید سیلیس

مهندسین مشاور علوم و فناوری نانومواد پارسپودر فوالد/نانوکاربید تیتانیوم

نانو پارس اسپادانانانواکسید روی

نانو پودر پویانانولوله های کربنی

 جدول 3. شرکت های دانش بنیانی که محصوالت آن ها توانایی ارتقا محصوالت شرکت های 
تولید ترانسفورماتور و نشان نانومقیاس را دارند

 جدول ۴. شرکت های دانش بنیانی که محصوالت آن ها توانایی ارتقا کارایی ترانسفورماتور 
دارند ولی نشان نانومقیاس ندارند
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طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای توزیع - فوق توزیع و قدرتایران ترانسفو

طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای توزیع - فوق توزیع و قدرتکیان ترانسفو

یا ترانسفو آر
تولید انواع ترانسفورماتورهای قدرت شبکه، نیروگاهی، صنایع، راکتورهای موازی، 

ترانسفورماتورهای توزیع

بازسازی ترانسفورماتورهای توزیع و قدرتپیچش سیم توس

ترانس فاران

طراحی ساخت و تولید انواع ترانسفورماتور )کاهنده، افزاینده، جریان، سه فاز 
و تک فاز تا توان KVA 5۰ )طراحی، ساخت و خدمات سیم پیچی و لخت 

کردن سیم های روکش دار )سر سیم( و کابل اتوماسیون، ساخت و تعمیر انواع 
ماشین آالت سیم پیچی.

تولیدکننده ترانسفورماتورهای توزیع از KVA 25 تا KVA 25۰۰ترانسفورماتور صنعت ری

رسانه
تعمیر و بازسازی ترانسفورماتورهای قدرت با ظرفیت 5۰۰ مگاولت آمپر در 

کستان - ترکمنستان کشورهای سوریه - لیبی - پا

تست و تصفیه و تزریق روغن ترانسفورماتورهای توزیع و فوق توزیع online - offlineمحیا ترانس نیروی پارس

ترانسفورماتورهای توزیع و ویژه روغنیکوشکن

مهندسی سراج

تولیدکننده و سازنده تجهیزات برقی درزمینٔه: طراحی و ساخت تجهیزات تست 
فشارقوی تا دو میلیون ولت - سازنده انواع سلف - ترانسفورمرهای صنعتی فشارقوی 

و ضعیف - ساخت فیلترهای الکتروستاتیک جهت تصفیه اگزوز کارخانه ها

تولیدکننده انواع ترانسفورمرهای جریان و ولتاژ - انواع ترانسفورمرهای تغذیه تروئیدنوین هریس پویا

شرکت های تولید و بازسازی ترانسفورماتور در ایران می توانند با استفاده از فناوری نانو محصوالت خود را ارتقا دهند 
و برخــی هزینه هــای نگهداری و تولید ترانســفورماتور را کاهش دهند. در ادامه )جدول 5( برخی از شــرکت هایی که 

درزمینٔه تولید و بازسازی ترانسفورماتور فعالیت می کنند، آورده شده است. 

نام شرکت تولیدینوع محصول

دانش بنیان نانو نوین پلیمرژل نانو الیاف سلولزی

ک نقش جهاننانوکلی نیکو پا

کیمیا نانو دانشنانوسیاالت

 جدول 5.برخی شرکت های تولید و بازسازی ترانسفورماتور در ایران

کاربردهای فناوری نانو در صنعت ترانسفورماتور مجموعه گزارش های  
۱۶۹صنعتی فنـــاوری نـانــو
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نیرو ترانس
 6۰۰-4 kV 4-6۰۰ ترانس های اندازه گیری ولتاژ kV رانس های اندازه گیری جریان

بوشینگ خازنی kV 27,5341- ترانس های جریان بوشینگی - ترانس های 
جریان پنجره ای - قطعات رزینی

مگ الکتریک
تولیدکننده انواع ترانسفورماتورهای اندازه گیری و حفاظتی جریان و ولتاژ تا 36 

کیلوولت

تولید و بازسازی ترانسفورمرهای توزیع و فوق توزیعشرکت توس نیرو

شرکت فن ژنراتور
تولیدکننده موتورها سه فازه القایی، ژنراتورهای بادی، قطب های موتورها و 

ژنراتورهای جریان مستقیم و بازسازی کلیه ماشین های الکتریکی

ژنراتورهای جریان مستقیم و بازسازی کلیه ماشین های الکتریکیشرکت توربو ژنراتور

ژنراتورهای جریان مستقیم و بازسازی کلیه ماشین های الکتریکیشرکت رشد صنعت

تولیدکننده ترانسفورمرهای جریان و ولتاژالکتروپژواک آرین

تولیدکننده ترانسفورمرهای جریان و ولتاژنوین هاریس پویا

پتنت ها و اختراعات مختلفی در مورد افزایش بهره وری ترانسفورماتورها با استفاده از فناوری نانو به ثبت رسیده است و 
این مسئله نشان دهنده اهمیت این موضوع در سطح جهان است. در جدول 6 چند نمونه از این پتنت ها آورده شده 

است. 

Titleشماره پتنت
 Original
Assignee

Inventoresچکیده

 US
 20120249275

A1

عایق برای 
ترانسفورماتورهای 

قدرت

 Waukesha
 Electric Systems,

Inc.

 Thomas
 M. Golner,
 Shirish P.
 Mehta,

 Padma P.
Varanasi

ساخت کامپوزیت 
نانو رس کامپوزیت 

در قسمت های عایق 
ترانسفورماتور

 EP 2201582
A1

روش تولید 
ترانسفورماتورهای 

خشک با
محافظ پلیمری

 ABB Technology
AG

 Hoan D.
 Le, Steve
 A. Shaw,
 Stephen

Clifford

ساخت الیاف کربن 
برای افزایش استحکام 
محافظ های پلیمری در 

ترانسفورماتو

 جدول ۶. محصوالت خارجی فناوری نانو برای استفاده در ترانسفورماتور 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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Titleشماره پتنت
 Original
Assignee

Inventoresچکیده

 US
 20140022039

A1

عایق الکتریکی 
پلی اتیلن برای 

استفاده در 
ترانسفورماتور روغنی

 Martin
Weinberg

 Martin
Weinberg

ساخت پلی آمید های 
حاوی نانوذرات

 به عنوان الیه عایق 
محافظ سیم پیچ روغن 

Al2O3 , SiO2 , TiO2

Us
20100095780

سیستم تست 
نانو-الکترومکانیکی 

و میکرو-
الکترومکانیکی برای 

اندازه گیری میزان

 HYSITRON
 INCORPORATED

 (Minneapolis,
MN)

 Yunje Oh
 (Medina,

 MN), Edward
 Cyrankowski
 (Woodbury,
 MN), Zhiwei

Shan

 ساخت حسگر 
نانوالکترومکانیکی با 
استفاده از نانوسیم ها 
برای اندازه گیری میزان 
کشش در ترانسفورماتور 

پوش- پول

 US 5069731
A

ترانسفورماتور با 
فرکانس پایین

 Hitachi Metals,
Ltd.

 Yoshihito
 Yoshizawa,

 Kiyotaka
Yamauchi

ساخت آلیاژ آهن 
به عنوان هسته با اندازه 

دانه متوسط 1۰۰ نانومتر در 
ترانسفورمرهای فرکانس 

پایین

 US 6849911
B2

استفاده از 
نانوسیم های فلزی 

برای استفاده
در سنسورهای 
تشخیص گاز 

هیدروژن

Nano-
Proprietary, Inc

 Greg Monty,
 Kwok Ng,

Mohshi
Yang

ساخت حسگرهای 
ساخته شده با 

نانوسیم های پاالدیم – 
نقره در ترانسفورماتو

 US7851059
B2

نانوساختارهای 
هسته – پوسته 

با کنترل خواص 
فیزیکی و عملکرد 

عایق الکتریک بودن 
کامپوزیت

 Siemens
Energy, Inc.

 Gary
 Stevens,

 James D. B.
Smith, John

W. Wood

استفاده از 
کامپوزیت های حاوی 

نانوذرات هسته – پوسته 
با خاصیت رسانندگی 

حرارتی باال و عایق 
الکتریکی بودن برای 

سیم پیچ ها

 US 8511160
B2

سنسور ترکیبی 
هیدروژن و فشار

 Qualitrol
Company, Llc

 Joshua J.
 Herz, David

Billings

استفاده از نانوذرات 
پاالدیوم در ساخت 

حسگر ترکیبی فشار و 
هیدروژن

کاربردهای فناوری نانو در صنعت ترانسفورماتور مجموعه گزارش های  
۱۶۹صنعتی فنـــاوری نـانــو
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Titleشماره پتنت
 Original
Assignee

Inventoresچکیده

 US 8519506
B2

الیه هدایت گرما 
برای عایق سازی 

گالوانیک

 National
 Semiconductor

Corporation

 Peter J.
 Hopper,
 William

French, Ann
Gabrys

پوشش نانو الماس با 
هدایت حرارتی باال برای 
عایق های گالوانیک در 

ترانسفورماتورها

 US9019060
B2

رسانای الکتریکی با 
پوشش

عایق الکتریکی

 Abb Research
Ltd.

 Anders
 Bjorklund,

 Henrik
Hillborg,
 Fredrik
Sahlen

ساخت پوشش پلیمری 
عایق الکتریکی حاوی 
نانوذرات اکسید آهن 

و کرم

 US 9153379
B2

روش ساخت سیم 
مگنت با فرکانس 

باال و درجه حرارت 
باال

 General Electric
CompanyWeijun Yin

ساخت سیم پیچ های 
مغناطیسی با نانو ذرت 
نقره که دارای رسانایی 

گرمایی زیادتری هستند 
و سریع سرد می شوند 

برای ترانسفورماتورهای 
فرکانس باال

 US
 20020163414

A1

سیم پیچ 
مبتنی بر اجزاء 

)مانند کویل ها، 
ترانسفورماتورها، 

فیلترها و  موتورها( بر 
اساس فناوری نانو

 Yaron Mayer,
Baur Al J.C

 Yaron Mayer,
Al Baur

افزایش رسانایی 
سیم پیچ ها با استفاده از 

نانوساختارهای کربنی

 US
 20030129405

A1

ساخت عایق
کامپوزیتی 
با نانوذرات 
مغناطیسی و

کاهش تلفات هسته

 Yide Zhang,
 Shihe Wang,
Danny Xiao

 Yide Zhang,
 Shihe Wang,
Danny Xiao

استفاده از نانوذرات 
مغناطیسی 

کامپوزیت های 
پلیمری و سرامیکی 

عایق مورداستفاده در 
ترانسفورماتور و کاهش 

تلفات سیستم

 US
 20050151114

A1

ترکیبات با مواد 
نانوذرات پودر رسانا 

و استفاده برای 
انتقال حرارت بین 
منبع گرما و افت 

گرما

 Vanderbilt
University

 Jimmy
 Davidson,

 Dale
Bradshaw

ساخت روغن معدنی 
حاوی پودر نانو الماس 

با اندازه زیر 1۰۰ نانومتر که 
موجب افزایش انتقال 

حرارت می شود

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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Titleشماره پتنت
 Original
Assignee

Inventoresچکیده

 US
 20090133474

A1

روش و دستگاه برای 
سنجش

گاز هیدروژن

Nano-
Proprietary, Inc.

 Kwok Ng,
 Greg Monty,

 Yunjun Li,
 ZvYaniv,
 Prabhu

Soundarrajan

ساخت حسگر هیدروژن 
برای استفاده در 

ترانسفورماتور با استفاده از 
نانوذرات تیتانیوم

 US
 20100230010

A1

نوار نازک نانو 
کریستال مغناطیسی 

آلیاژ آمورف 
آلومینیوم و

هسته مغناطیسی

 Yoshihito
 Yoshizawa,
Motoki Ohta

 Yoshihito
 Yoshizawa,
Motoki Ohta

ساخت هسته نانو 
کریستالی مغناطیسی نرم 
که موجب افزایش بازدهی 

ترانسفورماتور می شود

 US
20130285781

نانوسیال های 
دی الکتریک

 GENERAL
 ELECTRIC
COMPANY

Weijun Yin

افزایش مقاومت شکست 
و رسانایی حرارتی روغن با 
نانوذرات اکسید معدنی 

غیر مغناطیسی

 US
 20140186576

A1

مواد عایق حاوی
نانوسلولز

 E I Du Pont De
 Nemours And

Company

 Mark
 Andrew

 Harmer, Ann
Y. Liauw,

 Byoung Sam
 Kang, Mark
A. Scialdone

ساخت کاغذهای عایق 
نانو سلولزی با استحکام 

باال در محیط روغن

 US
 20050247904

A1

سرامیک 
نانوکامپوزیت 

اکسید و
فازها و روش های 
غیر اکسیدی برای

تولیدات مشابه

 The Regents Of
 The University

Of
Colorado

 Rishi Raj,
 Atanu Saha,

 Sandeep
Shah

ساخت نانوکامپوزیت های 
سرامیکی عایق الکتریکی 

با خواص مغناطیسی و 
خواص مکانیکی بسیار 

مناسب برای ترانسفورماتور

 WO
 2008071704

A1
عایق مایع

 Abb Research
 Ltd, EKEN,

Gunilla

 Olof
Hjortstam

استفاده از نانوذرات غیر 
مغناطیسی در افزایش 

مقاومت و هدایت 
حرارتی روغن

 WO
 2016146796

A1

مواد عایق الکتریکی 
معدنی

 bb Technology
Ltd

 Anneli
 Jendenmalm,

 Orlando
Girlanda,

 Pawel Klys,
 Santanu

Singha

ساخت صفحات عایق 
با نانوذرات غیرآلی 
و افزایش استحکام 

صفحات

کاربردهای فناوری نانو در صنعت ترانسفورماتور مجموعه گزارش های  
۱۶۹صنعتی فنـــاوری نـانــو
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کارایی ترانسفورماتورها استفاده  که به صورت مستقیم از آن ها در بهبود بازدهی و  پتنت های مختلفی وجود دارد 
کرد  که از آن ها بــرای بهبود عملکرد اجزا مختلف ترانســفورماتور اســتفاده  نشــده اســت ولــی این ظرفیت را دارنــد 
کربنی برای افزایش مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی ســیال  به عنوان مثــال در پتنتــی از نانوســاختارهای 
کــردن ترانســفورماتور را دارد، برخی از این نــوع پتنت ها در  اســتفاده شــده اســت و قابلیــت بهبود عملکــرد خنک 

جدول 7 آورده شده است.

Title Originalشماره پتنت
AssigneeInventoresچکیده

 US 20110003721
A1

نانوسیال حاوی 
نانوذرات کربنی

 Haiping
 Hong, John

 Andrew
Waynick

 Haiping
 Hong, John

 Andrew
Waynick

افزایش مقاومت 
حرارتی و ضریب 

هدایت حرارتی سیال 
با استفاده از نانوذرات 

کربنی

 US 20130062555
A1

نانوسیال و یک روش 
ساخت سیال ها برای 

انتقال گرما و دیگر 
کاربردها

 Acta
 Technology

Inc

 John Melvin
Olson

افزایش ضریب 
هدایت حرارتی با 

استفاده از نانوذرات 
Al2O3  ،TiO2 و 

Fe2O3

 WO 2017015120
A1

سورفکتانت برای 
بهبود عملکرد روغن

 University
 Of Houston

System

 Zhifeng Ren,
 Feng Wang,

Dan Luo

افزایش بازیافت روغن 
با استفاده از افزودن 

نانوساختارهای گرافن 
اصالح شده

 US 20120186789
A1

نانوسیال برای 
استفاده در 

الکترونیک به عنوان 
خنک کننده

 LIQUIDCOOL
 SOLUTIONS,

INC.

 Sedarous;
Salah S

افزایش خواص عایق 
الکتریکی بودن و 

ضریب حرارتی سیال 
با افزودن نانولوله های 

کربنی چند دیواره

 جدول۷. محصوالت خارجی فناوری نانو برای استفاده در ترانسفورماتور 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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Title Originalشماره پتنت
AssigneeInventoresچکیده

US7485366 B2
روش تولید فیلم 

ضخیم کامپوزیتی 
نانوذرات مغناطیسی

 Inframat
Corporation

 Xinqing Ma,
 Yide Zhang,
 Shihui Ge,
 Zongtao
 Zhang,

 Dajing Yan,
 Danny T.

Xiao

استفاده از پوشش 
نارسانای الکتریکی 

کامپوزیتی نانوساختار 
Co/SiO2 مغناطیسی
برای کاهش تلفات 

در هسته

US6720074 B2

روش تولید پوشش 
عایق کامپوزیتی 

نانوذرات مغناطیسی 
برای کاهش تلفات 

هسته

 Inframat
Corporation

 Yide Zhang,
 Shihe Wang,
Danny Xiao

استفاده از 
پوشش های 

نانوکامپوزیتی 
مغناطیسی نارسانا 
برای کاهش تلفات 

در هسته

CN 2562322 Y
هسته آهن هرمی برای 

ترانسفورماتور قدرت 
سه فازی

Dong JunDong Jun

ساخت هسته برای 
ترانسفورماتورهای سه 

فاز با تلفات کم با 
دانه های هرمی شکل 

با ابعاد نانومتری

 CN 101572182
B

روش ساخت 
هسته نانوکریستال 
ترانسفورماتور الگو 

خاصی برای آن

 Nanjing
 Guodian

 Environmental
 Protection
 Equipment

Co., Ltd

 Zhang
 Pengzhou,

 Cao Weimin,
 Zhu Lin, Zhu

 Hongyu,
 Chen Fei,

Chen Xiang

ساخت نانو 
کریستال هایی با 

دانه های در ابعاد نانو 
و بازدهی باال

 CN 101923941
A

هسته ترانسفورماتور 
کم نویز برای منبع 

تغذیه

 Qinhuangdao
 City Yan

 Qin Nano
 Technology

Co., Ltd

 Sun Ze Song,
 Li Yushan,
Lin Zhiqing

ساخت هسته 
با ساختار 

نانوکریستالی برای 
ترانسفورماتورهای 

معکوس

کاربردهای فناوری نانو در صنعت ترانسفورماتور مجموعه گزارش های  
۱۶۹صنعتی فنـــاوری نـانــو
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Title Originalشماره پتنت
AssigneeInventoresچکیده

EP2958116 A4

هسته مغناطیسی 
حلقه ای با استفاده از 
آلیاژ و مغناطیس نرم 
نانوکریستیال آهن و 
قطعات مغناطیسی 
با استفاده از هسته 

مغناطیسی حلقه ای 
ذکر شده است

 Hitachi
Metals Ltd

 Masamu
 Naoe,

 Yasuhiro
 Hamaguchi,

 Kazuhiro
Hagiwara

ساخت هسته های 
حلقوی با ساختار 

نانوکریستالی

US 5340413 A

 Fe-NI که دارای
آلیاژ مغناطیسی نرم 

دارای ساختار نانوبلور 
هستند

 Alliedsignal
Inc.

 Ronald
Martis

ساخت هسته نانو 
کریستال با دانه های 

در ابعاد نانو و بازدهی 
باال

US 5611871 A
روش تولید آلیاژ 

نانوکریستال با داشتن 
نفوذپذیری بال

 Hitachi
Metals, Ltd.

 Yoshihito
 Yoshizawa,

 Yoshio
 Bizen, Shin
 Nakajima,
 Shunsuke

Arakawa

ساخت هسته های 
نانو کریستالی با 

نفوذپذیری باال

 US20130167502
A1

کابل های کامپوزیتی 
با پلیمر ترموست 

تقویت شده با 
نانوذرات

 3M Innovative
 Properties
Company

 David M.
 Wilson, 7

weitere

استفاده از نانو الیاف 
برای افزایش مقاومت 
به حرارت پلیمرهای 

عایق الکتریکی

 US20070125153
A1

سنسور هیدروژن 
پاالدیوم-نیکل

 Thomas
 Visel, Prabhu

 Soundarrajan,
Igor Pavlovsky

 Thomas
 Visel, Prabhu

 Soundarrajan,
Igor Pavlovsky

ساخت حسگر 
هیدروژن با نانوذرات 

پاالدیوم و نیکل

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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Title Originalشماره پتنت
AssigneeInventoresچکیده

US 7104111 B2

ساخت نانوسیم های 
فلزی برای استفاده 

به عنوان حسگرهای 
هیدروژن با دامنه 

متغیر

Nano-
 Proprietary,

Inc.

 Greg Monty,
 Kwok Ng,

Mohshi Yang

ساخت حسگر 
هیدروژن با استفاده 

palladium-( از
silver( نانوسیم های

US 7047792 B1 حسگر های متخلخل
گاز و روش تهیه آن

 Georgia Tech
 Research

Corporation

 James
 L. Gole,

 Lenward T.
Seals, Peter J.

استفاده از 
ساختارهایی با 

تخلخل های نانومتری 
در ساخت حسگر 

گازی

US 6029500 A

حسگر هیدروژن 
کریستال 

پیزوالکتریک و روش 
سنجش هیدروژن با 

استفاده از آن

 Advanced
 Technology
Materials, Inc.

 Glenn M.
Tom

ساخت حسگر گازی 
با الیه های نانومتری 

مواد پیزوالکتریک

US 5886614 A حسگر هیدروژن الیه
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خالصهمدیریتی
گزارش بیان شد، فناوری نانو در قسمت های مختلفی از ترانسفورماتور مانند سیال های عایق  همان طور که در این 
الکتریکی و رســانای حرارتی، مخزن، بوشــینگ، واشــر، سیم پیچ، هسته مغناطیسی، مانیتورینگ و نظارت کاربرد 
دارد و می تواند موجب بهبود بازدهی و افزایش عمر ترانســفورماتور شــود. در جهان شــرکت های مختلفی وجود دارند 
که درزمینٔه استفاده از فناوری نانو برای بهبود بخش های مختلف ترانسفورماتور فعالیت دارند، شرکت های معروفی 
مانند هیتاچی، تاتا اســتیل، نانوتک و ... که هر یک از فناوری نانو برای بهبود یک بخش از ترانســفورماتور اســتفاده 
کرده اند. با استفاده از فناوری نانو می توان بازدهی ترانسفورماتور و همچنین فاصله زمانی تعمیر و نگهداری و عمر آن 

را افزایش داد. این امر موجب کاهش هزینه تولید در نیروگاه های برق و توزیع خواهد شد.
متأســفانه در حال حاضر از فناوری نانو در بخش های مخالف ترانســفورماتور اســتفاده نمی شــود که شاید مهم ترین 
گاهی  گــزارش موجبات آ گاهی و همچنین عدم تقاضا از ســوی صنعت باشــد. امید اســت این  دالیــل آن کمبود آ

بیشتر در این زمینه را فراهم کند.
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