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برق گیرها ۱
برقگیرهــا به عنوان محافظ در کنترل جریان ناگهانی اضافــی در ولتاژهاي پایین در مدارهای الکترونیک و در 
ولتاژهاي باال در مدارهای توزیع و پســت انتقال قدرت اســتفاده می شــوند. برق گیرها از نظر ساختمان داخلی 

انــواع گوناگونی دارند کــه از پرکاربردترین آن ها در 
شــبکه انتقال انرژی، برق گیرهای بــدون فاصله هوایی 
اســت. برق گیرهای بــدون فاصله هوایــی از تعدادي 
قرص از جنس اکســید روي )ZnO( تشکیل شده اند و 
از اکسید بیسموت نیز معموال در نقش عایق )یک مانع 
پتانســیلی( آن استفاده می شــود. به این نوع برق گیرها 
اصطالحاً وریستور۲ یا مقاومت وابسته به ولتاژ۳ هم گفته 
می شود و در شکل 1 نشان داده شده است. وریستورها 
ســرامیک هاي نیمه رسانا می باشــند و داراي مشخصه 
ولتاژ-جریــان غیرخطی بــا قابلیت جــذب انرژي باال 
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فنــاوری نانو به عنوان انقالب تکنولوژیک قرن ۲1 موجب دگرگونــي در حوزه هاي مختلف از جمله مواد، 
انرژي، محیط زیســت، الکترونیک و... گشــته اســت. یکی از حوزه های مهمی که با استفاده از این فناوری 

امکان تامین نیازهاي صنعت با خواص بهتر، کاهش هزینه ها 
و تلفــات انرژی وجــود دارد، صنعت برق اســت. خواص 
مورد نظر مي تواند خواص فیزیکي، مکانیکي، متالورژیکي، 
شیمیایي و غیره در سه بخش تولید )نیروگاه(، شبکه انتقال و 
شبکه توزیع باشد. با توجه به کاهش ذخایر نفتي و افزایش 
نیــاز جهاني براي تامین انــرژي، بکارگیري فناوری نانو در 
حوزه بــرق و انرژي مورد توجه فراوان قرار گرفته اســت. 
پیش بیني مي شود که با بهره گیري از فناوری نانو تولید برق 

به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد تا سال ۲۰۲۰ افزایش یابد]1[.
کاربرد فناوری نانو در حوزه برق و انرژي را مي توان به بخش هاي زیر تقسیم کرد:

 ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت برق با کارآیي و خواص بهتر و هزینه کمتر؛
 ساخت و تولید تجهیزاتي که با فناوری هاي مرسوم امکان پذیر نمي باشد؛

 توسعه روش هاي بهره برداري، تعمیرات، نگهداري، بهسازي و نوسازي تاسیسات و تجهیزات صنعت برق؛
 کاهش تلفات برق در شبکه هاي انتقال و توزیع؛

 افزایش راندمان تجهیزات در صنعت برق؛
 افزایش توان و تولید.

 شکل 1. وریستورهای بر پایه اکسید روی در ابعاد 
مختـلف
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هستند که ناشــی از ریزساختار و مرز دانه های 
آن ها می باشد. روش تولید وریستورها همانند 
روش تولیــد ســرامیک  ها اســت که شــامل 
مخلوط کردن اجزای پودری همراه با پرس و 

زینتر در دماهای باال می باشد.
چالش هــای اصلــی در زمینه وریســتورها را 
می تــوان بــه دو دســته ریزســاختاری و تغییر 
مشــخصات فیزیکی تقســیم بندی کــرد. در 
رابطه با ریزســاختار، تغییر ابعاد دانه ها با توجه 

به کاربرد وریســتور از اهمیت باالیی برخوردار اســت. با توجه به خاصیت وابســته به مرزدانه در این مواد، در 
وریســتورهاي با ولتاژ شکســت باال سعی بر آن اســت که تعداد مرزدانه فعال را افزایش دهند، در حالی که در 
وریستورهاي با کاربرد ولتاژ پایین تعداد مرزدانه را کاهش می دهند. کاهش ابعاد دانه ها که منجر به افزایش تعداد 
مرزدانه ها می شود، با استفاده از فناوری نانو در حین مراحل ساخت مقدور است. یکی دیگر از پارامترهایی که 
در حین مراحل ساخت می توان آن را کنترل کرد، کاهش دمای زینتر می باشد. این عمل را هم با کاهش ابعاد 
پودرهای اولیه و هم با اســتفاده از اضافه کردن عناصر ناخالصی انجام می دهند. براي مثال، با اســتفاده از مواد 
نانومتري اولیه، دماي زینترینگ وریســتور بر پایه اکسید قلع حاوي اکسید مس از دمای 1۳۵۰درجه سانتیگراد 
تا دماي 11۵۰ درجه سانتیگراد کاهش داده شده و خواص غیرخطی مشاهده شده است. اندازه دانه وریستور بر 
پایه اکسید قلع ساخته شده از مواد اولیه نانومتري که در دماي 1۳۵۰ زینتر شده است در حدود 1۳ میکرون است 
و داراي ولتاژ شکســت kv/cm 9 /۰ و ضریب غیرخطی ۲7 اســت که مناسب براي کاربرد ولتاژ شکست پایین 
نظیر مصارف خانگی است. در حالیکه وریستور بر پایه اکسید قلع حاوی اکسید مس که در دماي 11۵۰ زینتر 
شده است داراي اندازه دانه در حدودnm 7۰۰ است. ولتاژ شکست و ضریب غیرخطی این وریستور نانوساختار 
به ترتیب  kv/cm 1۰ و 1۲ اســت که  مناســب براي کاربرد ولتاژ شکست باال نظیر مصارف توزیع و انتقال برق 

می باشد ]۳[.
چالش بعدی تغییر خواص فیزیکی می باشد. افت مشخصات ولتاژ-جریان وریستور به عنوان یک مسئله جدي 
در برق گیرها مطرح می گردد. قرارگیري وریســتور در میدان های الکتریکی براي مدت زمان طوالنی، منجر به 
افزایش جریان نشــتی و افزایش توان اتالفی در وریستور شده که در نتیجه باعث تخریب آن می گردد. افزایش 
جریان نشــتی و پیرشــدگی4  وریســتور مربوط به ریزســاختار و نقص های مربوط به آن می باشد. پدیده احیاي 
وریستور منجر به بازگشت مشخصه وریستور به حالت اولیه شده و درنتیجه وریستور پیر شده بازسازي می گردد. 
یکی از روش های احیا، عملیات غوطه وري وریستور تخریب شده، در محلولی از نانو نیترات بیسموت با غلظت 
بهینه بین ۲/۵ تا ۳/۲ درصد مولی تحت عملیات حرارتی خاص می باشــد. نتایج نشان می دهند که این پردازش 

موجب بهبود مشخصه غیرخطی وریستور و کاهش جریان نشتی می گردد.
در واقع نانو ذرات اکسید بیسموت از سطح به داخل وریستور نفوذ می کنند و تلفات بیسموت را جبران خواهند 
کرد. درنتیجه پس از انجام عملیات حرارتی، فاز بیســموت تشــکیل شده و الیه بین دانه اي بازسازي می گردد و 
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مرزهاي دانه ای با فاز گاماي اکسید بیسموت پر می شوند ]4[.
در حال حاضر در داخل کشور، نانو پودر ZnO و افزودني ها مورد استفاده در ساخت قرص های برق گیر توسط 
شرکت های داخلی تولید می شود. هدف از انجام این کار، باال بردن ویژگي هاي نهایي قرص برق گیر در مقایسه 
با نوع معمولي، حصول یکنواختي در توزیع افزودني ها و تسهیل در فرآیند تولید قرص برق گیر از طریق کاهش 

دما و زمان زینتر )کاهش مصرف انرژي( مي باشد. ویژگي هاي اصلي این محصول عبارتند از ]۵[:
 ایمني باال؛

 جریان نشتي پایین )در حد میکروآمپر(؛
 قابلیت جذب انرژي باال )در حدود 7۰۰J/cm3(؛

 زمان پاسخگویي سریع )در حدود ۲۰ نانوثانیه(.
مشخصات فنی محصول:

روغن های با عملکرد حرارتی باال در ترانسفورماتورها
براي خنک کردن و عایق کنندگی ترانســفورماتور۵ هاي برق که در شــبکه 
انتقال انرژي کاربرد زیادي دارند )شــکل ۲(، از روغن اســتفاده می شــود. 
نقــش خنک کنندگی این روغن با افزایش ولتاژ ترانس که منجر به افزایش 
حرارت باالتر می شــود، اهمیت بیشــتري پیدا می کنــد. از طرفی چون این 
روغن هــا داراي ترکیبــات آلی هســتند، در مقابل حرارت بــاالي تولیدی 
در ترانــس خصوصیات خــود را در مدت زمان کمی از دســت می دهند و 
عملکردي نامناسب پیدا می کند؛ بنابراین ارتقاي رفتار حرارتی این روغن ها 
بسیار مهم بوده و یکی از راه کارهاي آن، افزایش ضریب انتقال حرارت آن 
می باشد. ضریب انتقال حرارت روغن هایی که در حال حاضر در ترانس ها 

۲7 میلیمترارتفاع قرص

49 میلیمترقطر قرص

4 کیلوولتولتاژ نامي

۳ کیلو ولتولتاژ عملکرد مداوم

1۰ کیلوآمپرجریان تخلیه خط

9/68 کیلو ولتولتاژ باقیمانده تحت ضـربه جریـاني صـاعقه 1۰ کیلو آمپر

۵/9 کیلو ولتولتاژ باقیمانده تحت ضربه جریاني کلید زنـي ۲۰۰ آمپر

IEC 60099-4استاندارد آزمون

 شکل 2. ترانس و محفظه روغن
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استفاده می شود، در حدود W/mK ۰/1۳6 می باشد ]6[.
بــا بوجود آمدن فناوری نانو، معموال برای کاربردهای خنک کاری در مبدل ها، در سیســتم هاي سرمایشــی و 
گرمایشی و تجهیزات صنعتی از نانوسیال ها استفاده می شود و به همین دلیل در سال هاي اخیر کاربرد این فناوری 
در حوزه انتقال حرارت بسیار گسترده شده و به عنوان یکی از محورهاي مهم مطالعاتی، تحقیقات زیادي را به 
خود جلب کرده اســت. نانوسیال، سوسپانسیون پایداري است که از طریق پراکنده کردن یکنواخت نانوذراتی 
با ضریب حرارتی باال در ســیالی مشخص، ساخته می شــود و بطور قابل مالحظه اي نسبت به آن سیال هدایت 

حرارتی باالتري دارد ]7[.
لذا با توجه به حضور نانوسیاالت در حوزه هاي انتقال حرارت، بررسی استفاده از آن ها در ترانس هاي انتقال برق 
از جذابیت ویژه اي برخوردار است. در بین نانوساختارهاي مورد استفاده در نانوسیاالت امروزه توجه خاصی به 
نانوســاختارهای کربنی می شود. یکی از این ساختارها، گرافن است که از اتصال اتم هاي کربن در یک شبکه 
هگزاگونال تشکیل شده و رفتار فوق العاده اي در انتقال حرارت از خود نشان می دهد بطوریکه ضریب هدایت 
حرارتی آن W/mK ۵۰۰۰ اســت که خیلی بیشــتر از ضریب هدایت حرارتی الماس  (18۰۰W/  mK) و ضریب 
هدایت محوري نانولوله هاي کربنی )۳۰۰۰W/mK( می باشد، زیرا صفحات گرافنی ساختاري دو بعدي داشته و 

حرارت را در ابعاد بیشتري انتقال می دهند. در شکل ۳ ساختار گرافن نشان داده شده است ]8 و 9[.

 شکل 3. ساختار گرافن

در یکی از تحقیقات انجام شــده در این زمینه نشــان داده شــده که مقدار بهینه غلظت گرافن در روغن %۰/1۵ 
حجمی می باشد که ضریب هدایت حرارتی روغن را  ۲6% افزایش می دهد. همچنین حضور این مقدار گرافن 
درون روغن موجب افزایش کمی در ویســکوزیته )حداکثر ۳/۲% در 6۰ درجه ســانتیگراد( می شــود. بعالوه 
مشاهده شده است که افزایش دما موجب افزایش ضریب هدایت حرارتی روغن و کاهش ویسکوزیته می شود. 
در نتیجه استفاده از این نانوسیال در ترانس براي انتقال حرارت پیشنهاد می شود؛ زیرا با افزایش دما انتقال حرارت 

با سرعت بیشتري انجام می شود ]1۰[. 
در حال حاضر این تحقیقات در داخل کشــور بیشــتر به صورت آزمایشگاهی است و هنوز این مواد به صورت 
صنعتی تولید نمی شوند. با توجه به کاربردها و خواصی که در باال ذکر شد، تولید این مواد عالوه بر کمک شایان 

بر کاهش تلفات انرژی، می تواند فرصت بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری نیز باشد.
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کاهش تلفات و افزایش خواص مغناطیسی هسته های ترانس ها
رشد فناوری مستلزم توسعه و بهینه سازي موادي است که پایه هاي فناوری را شکل می دهند. یکی از موادي که 
در صنعت برق و صنایع مربوطه در تولید، انتقال و توزیع نقش برجســته اي دارد، ماده تشــکیل دهندة هسته هاي 
مغناطیسی ترانس ها، القاگرها و سایر ادوات الکترومغناطیسی است. نقش این مواد تقویت شار مغناطیسی است. 
این مواد دســته ای از مواد فرومغناطیس هســتند که به آن ها مواد نرم مغناطیسی گفته می شود. مشخصه خواص 
مغناطیســی این مواد، مغناطش اشباع باالMS(  6( به همراه میدان پســماند زدای7  )HC( پایین می باشد. طی چند 

دهه اخیر تحقیقات گســترده ای روی این مواد انجام شــده اســت و 
خانواده های مختلفی از این مواد معرفی شده اند. فریت ها و فوالدهای 
ســیلیکونی از جمله خانواده های مرســوم این مواد هستند. فریت ها، 
به عنوان اکســیدهاي سرامیکی مغناطیســی، به دلیل روش های ساده 
ســاخت )متالورژي پودر( قابلیت ســاخت در ابعاد و اشکال مختلف 
را با سهولت بیشــتر دارند. گرچه فریت ها نسبت به فلزات مغناطیسی 
و آلیاژهــاي آن ها، بــه دلیل مغناطش کمتر، در رتبــۀ پایین تري قرار 
دارند، اما می تواننــد در فرکانس هاي باال مورد اســتفاده قرارگیرند. 
فریت ها کاربردهاي وســیع در سیســتم هاي ذخیــره اطالعات، منابع 
تغذیه ســوئیچینگ، حســگرهاي گاز، ابزارهاي مایکروویو، صنایع 
الکتریکی و حســگرهاي رطوبتــی دارند. در شــکل 4 نمونه ای از 
یک هسته فریتی نشان داده شده است. در حال حاضر  در بسیاری از 

کاربردها در داخل و خارج از کشور از فوالدهای سیلیکونی نیز استفاده می شود. این دسته از فوالدها مغناطش 
اشباع باالیی ) T 2 ≈( دارند اما به دلیل میدان پسماند زدای باال تلفات انرژی زیادی نسبت به فریت ها دارند ]11[.

به طور کلی چالش اصلی در مورد کلیه مواد نرم مغناطیس تلفات انرژی ورودی می باشــد. در  کلیه بخش های 
صنعت برق )تولید، انتقال و توزیع( تلفات انرژی از اهمیت باالیی برخوردار است؛ به همین خاطر استفاده از مواد 
و روش هایی که باعث کاهش تلفات می شوند، بسیار مورد توجه هستند. امروزه یک دسته از مواد نرم مغناطیس 
که با استفاده از فناوری نانو به منظور کاهش تلفات پیشنهاد شده است، آلیاژهای آمورف نانوکریستالین هستند. 

در ایــن ترکیبات از یک ســاختار آمورف به منظور 
افزایش مقاومت الکتریکی در ابتدا اســتفاده می شود 
و در مراحل بعدی با استفاده از یک عملیات حرارتی 
کنترل شــده، دانه های نانوکریستالین در داخل زمینه 
آمورف جوانه می زند. در شکل ۵ به صورت شماتیک 
ترکیب این ســاختار نشان داده شده است. استفاده از 
ترکیبی از ســاختار آمورف و نانوکریســتالین باعث 
کاهش میدان پســماندزدا و به تبع آن کاهش تلفات 
مغناطیســی می شــود. ضمن اینکه با طراحی مناسب 

 شــکل 4. هســته های فریتی که 
با اســتفاده از متالورژی پودر در ابعاد 

مختلف ساخته می شوند.

 شکل 5. ســاختار آمورف نانوکریستالین، زمینه 
آمورف حاوی نانوذرات کریستالین

زمینه آمورف

جوانه های نانو
کریستالین

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



8

آلیاژ می توان به مغناطش های اشباع باال نیز دست یافت. معموال این ترکیبات از عناصری مانند آهن، سیلیکون، 
مس، بور و... تشکیل می شود. یک خانواده تجاری شده از این آلیاژها، ترکیب Fe73 .5Si13 .5B9Nb3Cu1 )درصد 

اتمی( با نام تجاری Finemet می باشد ]1۲[.
این خانواده از مواد نرم مغناطیس معموالً با اســتفاده از روش های انجماد فوق ســریع ساخته می شوند تا بتوان به 
ســاختار آمورف موردنظر دســت یافت. یکی از دستگاه های مرســوم در این زمینه، مذاب ریسی8 می باشد که 
تصویر آن در شکل 6 نشان داده شده است. در حال حاضر در داخل کشور نمونه های آزمایشگاهی این دستگاه 

وجود دارد و نمونه های صنعتی نیز به زودی به بازار عرضه خواهد شد.

همان طور که در شــکل هم نشــان 
داده شــده اســت در این دستگاه، 
مــذاب از طریــق یک نــازل روی 
چرخ مســی آبگرد ریخته می شود 
که باعث می شود مذاب به صورت 
فوق ســریع ســرد شود و ســاختار 
آمورف تشــکیل می شــود. عرض 
نوارهــای تولیدشــده قابل کنتــرل 

اســت. نوارهای تولیدشده درنهایت به صورت هسته های بالک متصل می شوند که نمونه ای از آن ها در شکل 
7 نشان داده شده است. 

افزایش مقاومت مکانیکی اسرتاکچرها، مقره ها و کابل های انتقال و کاهش تلفات حرارتی کابل ها
یکی از چالش های موجود در بخش انتقال انرژی الکتریکی، مقاومت مکانیکی استراکچرها می باشد که تحت 
تأثیر پدیده های مکانیکی همچون وزن باالی هادی های نصب شــده بروی آن، وزن یخ و برف، نیروی ناشی از 

باد و... می باشد. در شکل 8 دیده می شود که نبود مقاومت مکانیکی کافی باعث ویرانی استراکچر شده است.
صنعــت برق بــا مصرفی معادل 17 درصد کل مصرف مواد کامپوزیتی پس از صنایع ســاختمان )4۲ درصد( و 

 شکل 6. شکل سمت راست دستگاه مذاب ریسی، سمت چپ ریختن مذاب روی چرخ مسی

 شکل 7. یک هسته 
نانوکریستالین از تجمیع 
کردن نـوارهای آمـورف 

نانو کریستالین

کاربردهای فناوری نانو در بخش انتقال شبکه برق رسانی مجموعه گزارش های  
۴۴صنعتی فناوری نانـو
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 شکل 8. ویرانی استراکچر به دلیل کمبود استقامت مکانیکی

خودرو )۳۰ درصد( در رده ســوم مصرف کنندگان این مواد قرار دارد ]1۳[. امروزه کامپوزیت هاي پلیمري در 
ساخت قطعات گوناگون صنعت برق مانند لوله هاي عبور کابل، سیستم هاي حمل کابل کامپوزیتی در تونل ها و 
پل ها، تیرهاي انتقال برق، بازوهاي عرضی )کراس آرم ها9 (، مقره ها، برج های ارتباطی و غیره به کار می روند. 
خوشــبختانه در کشور ما نیز، مواد کامپوزیت در صنایع برق، به ویژه در ساخت قطعات سوئیچ هاي برق، به کار 
گرفته می شوند. بسیاري از این محصوالت هم اکنون به صورت انبوه تولید می شوند. تیرهاي برق کامپوزیتی نیز 

سال هاست که طراحی، ساخته و نصب  شده اند.
نانو ســاختارهای کربنی به خصوص نانولوله های کربنی جزء مســتحکم ترین مواد موجود در طبیعت به حساب 
می آیند. این مواد به دلیل ساختمان و نحوه کنار هم قرار گرفتن اتم های کربن در آن ها، از استحکام بسیار باالیی 
برخوردار هســتند و درصورتی که مقدار کمی از آن ها به یک زمینه پلیمری، فلزی و یا ســرامیکی اضافه شود، 
استحکام کامپوزیت حاصله، به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. اضافه کردن تنها ۳۰ درصد وزنی از این مواد 
به نوع خاصی فوالد باعث افزایش 7 برابری اســتحکام فوالد شد. نانولوله های کربنی عالوه برافزایش مقاومت 
کششی، سبب بهبود خواص هدایت الکتریکی، هدایت گرمایی، خواص نوري، نشر میدانی، سیستم هاي ذخیره 

هیدروژن و... نیز می شود. تصویر میکروسکوپی نانولوله های کربنی در شکل 9 نشان داده شده است ]14[.
یکــی از راه حل هایــی که برای برطرف کردن مشــکل کمبود مقاومت مکانیکی در ســازه های صنعت برق با 

 شکل 9. تصویر میکروسـکوپی 
نانولوله های کربنی ســمت راست و 
نحوه چیـدمان اتم های کربن سمت 

چپ.
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استفاده از فناوری نانو پیشنهاد شده است، ساختن نانو کامپوزیت های1۰ حاوی نانولوله های کربنی می باشد. نانو 
کامپوزیت ها عالوه بر افزایش قابل توجه استحکام، وزن سبک تری نیز نسبت به سازه های مشابه دارند. این مواد 
بر مبناي مواد تشکیل دهنده، درصد مواد و روش تولید می توانند داراي خواص مکانیکی، رسانایی الکتریکی و 

انعطاف پذیري متفاوتی باشند.
امروزه نانو کامپوزیت های بر پایه نانولوله هاي کربنی در ساخت قطعات گوناگون صنعت برق به کار می روند. از 
جمله موارد می توان به افزایش مقاومت مکانیکی کابل هاي انتقال، استفاده از عایق حرارتی براي کاهش تلفات 

حرارتی کابل ها و تأسیسات وابسته و استفاده 
از خاصیــت تاخیردهندگی آتش ســوزي در 
محل هایی که احتمال آتش ســوزي هســت 
اشاره کرد. متأســفانه در کشور ما، استفاده از 
این مــواد در صنعت برق علی رغــم نیاز این 
صنعت فراگیر نشــده است درحالی که عالوه 
بر موارد باال می توان این مواد نانوساختار را در 
ساخت قطعات سوئیچ هاي برق به کار گرفت 
که درنهایت ســبب افزایش بازدهی، کاهش 

تلفات انرژي و کاهش هزینه ها می شود.

پوشش ضد آب برای کاهش خوردگی های آرماتورهای تیرهای بتنی برق
یکی از عوامل عدم پایداری بتن شرایط پیرامونی نامناسب مانند وجود سولفات ها و نمک ها در پیرامون سازه بتنی، 
کافی نبودن و متراکم نبودن بتن پوشش داده شده روي میلگردها، عدم حفاظت مناسب در دوره بهره برداری و 
نگهداري و خوردگی فوالد به ســبب نفوذ مواد شیمیایی مضر در سازه هاي بتن فوالدي می باشد. زنگ زدگی 
و خوردگی آرماتورها در بســیاري از تیرهاي بتنی در خطوط توزیع نیروي برق بعد از گذشت چند سال باعث 

خم شدن و سقوط تیر برق می شود که مشکالت زیادي را 
به دنبال خود خواهد داشت. با توجه به مزایاي تیرهاي بتنی 
بــرق ازجمله قیمت پایین این نوع تیرها به دلیل ارزان بودن 
مواد اولیه، شــکل پذیري مناسب بتن، مقاومت و استحکام 
باالي آن در برابر بارهــاي وارده و مقاومت در برابر آتش 
ســوزي و آســان بودن تولید آن در نقاط مختلف، استفاده 
از این نوع تیرها به  جــای تیرهاي چوبی و آهنی متداول تر 
اســت. بتن غالباً به وسیله میلگردهاي فوالدي براي افزایش 
استحکام مسلح می شود. همان طور که در شکل 1۰ مشاهده 
می شــود، خوردگی این میلگردها در بتن، مهم ترین عامل 
انهدام و تخریب تیرهاي بتنی محســوب می شــود. یکی از 

 شــکل 1۰.خوردگی میلگردهــا در بتن و 
تخریب تیرهای بتنی.

کاربردهای فناوری نانو در بخش انتقال شبکه برق رسانی مجموعه گزارش های  
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روش هاي مناسب جهت جلوگیري از خوردگی آرماتورها و بهبود خواص مکانیکی بتن، افزودن مواد مختلف 
براي کاهش نفوذ یون هاي مخرب در بتن است ]16[.

ضدآب کردن ســازه هاي بتنی با اســتفاده از پوششــی از مواد پلیمری خاص می تواند راه حل مناسبی برای این 
مشــکل باشد. پلیمرهای ارگانوســیلیکون 11 )سیالن و سیل اکســان نیز به آنها گفته می شــود ( ماده اولیه تولید 
پوشش هاي ضد آب کننده مصالح ساختمانی می باشند که معموالً در حضور اسیدسولفوریک به عنوان کاتالیزور 

در صنعت تولید می شوند ]17و 18[. 
با توسعه فناوری نانو یکی از محصوالتی که با الهام گرفتن از طبیعت ساخته شده است، پوشش هایی با ضخامت 

نانو متــری بــرای آب گریز کردن ســطوح مختلف 
می باشد. با استفاده از این محصوالت که پایه آن ها 
معموالً همان پلیمرهای ارگانوســیلیکون هســتند، 
می توان مصالح ساختمانی مانند بتن و... را آب گریز 
کــرد. خاصیت آب گریزی این مواد در مقایســه با 
پوشش های مرســوم از کیفیت و طول عمر باالتری 
برخوردار اســت ضمــن اینکه ضخامــت نانومتری 
پوشــش نیز سبب می شــود تا با چشم دیده نشوند و 
در کاربردهایی که ظاهر از اهمیت باالیی برخوردار 

اســت، استفاده شــوند. غیر از این پلیمرها، نانو ذراتی مانند SiO2 و TiO2 نیز بسته به نوع کاربرد به این ترکیبات 
می توانند اضافه  شود. اضافه کردن این نانوساختار به پایه اولیه سبب می شود برخی از خواص پوشش های مرسوم 
مانند کیفیت آب گریزی، دوام و ماندگاری پوشش و زیست سازگاری آن بهبود پیدا کند. این پوشش ها ضمناً 
باعث می شوند جذب کثیفی به حداقل برسد. همچنین به دلیل حضور نانوذرات در داخل آن می توانند تیرهاي 

بتنی را در مقابل اشعه UV مقاوم کنند.
مسئله مهم دیگري که در ضدآب سازي به آن پرداخته می شود، جلوگیري از تضعیف مقاومت مصالح ساختمانی 
بتنی، به ویژه در اثر واکنش ســیلیکات هاي قلیایی، باران اسیدي، حمله سولفاتی و غیره می باشد. ضدآب سازي 
همچنین مانع نفوذ کلر، عامل تسریع کننده خوردگی آرماتورهاي بتن مسلح می باشد. در شکل 11 مقایسه ای بین 

مصالح ساختمانی قبل و بعد از پوشش دار شدن نشان داده شده است.

 شکل 11. مقایسـه میزان 
جذب آب در بتن با روکش نانو 

و بدون روکش نانو.
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در ایران هم در این زمینه تحقیقات زیادی انجام شــده اســت و در حال حاضر شــرکت هایی وجود دارند که 
محصوالت آب گریز با استفاده از فناوری نانو به صورت صنعتی برای سطوح مختلف می سازند و عرضه می کنند. 
می توان از این پوشــش ضد آب در کاهش خوردگی هاي آرماتورهاي تیرهاي بتنی برق به منظور افزایش عمر 
مفید و کاهش هزینه و خطرات احتمالی ناشــی از سقوط آن ها اســتفاده کرد. این محصول را می توان به وسیله 

برس، اسپري و غلتک استفاده کرد، بنابراین استفاده و به کارگیری آن نیز راحت است.

کاهش کشش اصطکاکی با استفاده از نانو پوشش ابرآب گریز در مقره ها
وظیفه مقره ها، عایق کردن هر قســمت از تاسیســات الکتریکی و بخش های تحت ولتــاژ از زمین و یا به عنوان 
نگهدارنده آن ها می باشد و بسته به کاربرد از جنس های مختلف )سرامیکی، شیشه ای و...( ساخته می شوند. در 
شــکل 1۲، انواع مختلف مقره نشان داد شــده است. مقره هایي که امروزه به صورت وسیعي در خطوط انتقال و 

توزیع استفاده مي گردند، تحت تنش هاي الکتریکي و محیطي قرار مي گیرند.

افت خواص، شکســت و ازکارافتادگی این نوع مقره ها که معموالً ناشي از آلودگي مي باشد، مشکالت زیادي 
را در بسیاري از کشورهاي جهان خصوصاً در نواحي با آلودگي زیاد به همراه دارد. در مناطق آلوده و مرطوب، 
ایجاد جریان نشــتي و تشکیل قوس معموالً منجر به ازکارافتادگی مقره ها مي گردد. توقف جریان، خارج شدن 

 شکل 13. مقره های آسیب دیده

انواع   .12 شــکل   
مقره ها بــا جنس های 

مختلف
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خطــوط از مــدار و ازکارافتادن خط در این وضعیت بروز کرده که ســبب ایجاد خســارات جدي و صدمات 
اقتصادي زیادي مي شود. راه حل مناسب جهت جلوگیري از این امر ایجاد پوشش های ضد گرد وغبار و آلودگی 

بر روی مقره ها مي باشد ]19[.
با پیشــرفت فناوری نانو در جهان، امروزه می توان از پوشش های سرامیکي بر روی سطوحي مانند مقره استفاده 
کــرد که عالوه بر ایجاد خاصیت آب گریــزی1۲ خاصیت خود پاالیندگی1۳ را نیز ایفا کنــد و از طرفي به دلیل 
کوچک بودن ذرات پوشش، چسبندگي مناسبي با سطح نیز به وجود  آورد. استفاده از این نوع پوشش  بر روی 
مقره در نواحي مختلف آب و هوایي به خصوص در محیط هایي با آلودگي باال، مي تواند کمک شایاني به از بین 
رفتن پدیده تخلیه جزئي که یکي از مهم ترین مشــکالت مقره ها در نواحي آلوده و مرطوب است، نماید ]۲۰[. 
در صورت حضور چنین پوششی بر روی سطح، سطوح در مقابل آب ایمن شده و درنتیجه آلودگي هاي دیگر 
که در اثر حضور آب تمایل به حضور بر روی ســطح خواهند داشــت، از بین مي روند. ضخامت این پوشش ها 
مي تواند چندین نانومتر تا چندین میکرون باشد همچنین این پوشش می تواند شفاف، کدر، رنگي و یا غیر رنگی 
باشد. الزم به ذکر است که در صورت استفاده از این پوشش ها دیگر نیاز به شستشوي مقره ها در فصول مختلف 
ســال نمي باشد. ضمن اینکه مشکالت تخلیه جزئي و قطع شدن برق که نارضایتي هاي زیادي را پدید مي آورد 

نیز از بین مي رود ]۲1[.
نحوه قرارگیري قطره آب بر روي ســطح قبل و بعد از اعمال پوشش در شکل 14 مشاهده می گردد. همان طور 
که در این شــکل مشخص است، قبل از اعمال پوشــش قطره آب کاماًل بر روي سطح پخش شده و سطح آن 
را خیس می کند اما پس از اعمال پوشش، قطره آب جمع شده و سطح را تر نمی کند. از دیگر مزایاي پوشش 

اعمال شده شفافیت آن می باشد که امکان کاربرد آن را در اجسام مختلف و صنایع گوناگون فراهم می سازد.

 شــکل 14. سمت راست، مقره قبل از پوشش دهی و خیس شدن سطح آن با آب و در قسمت سمت چپ، 
نحوه قرارگیري قطره آب بر روي مقره بعد از اعمال پوشش.
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از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

 نماهای کامپوزیتی نانویی
 کاربرد پوشش های نانـو در لوله های آب گرم

 ظروف آشپزخانه با پوشش  نانویی

 تکمیل ضدآتش و دیرسوزی منسوجات
 نانوذرات لیپیدی، سامانه ای جدید برای دارورسانی

 نانومیسل ها و نقش آنها در رهایش دارو
 نـانو بلور های دارویی فرموالسیون جدید داروهای 

کم محلول
 نقش فناوری نانو در توسعه پچ های پوستی

 کاربردهای فناوری نانو در سیمان حفاری
 کاربردهای فناوری نانو در گل حفاری

 کاربردهای فناوری نانو در صنعت نساجی
 بهره گیری از جاذب های نانو بر پایه آئروژل ها درحذف 

آالینده های نفتی و تصفیه پساب های صنعتی
 کاربرد فناوری نانو در رنگ های آنتی استاتیک

 داروهای متصل شده به پادتن
تصفیه آب با استفاده ازغشاء پلیمری نانوفیلتراسیون
 نانوحسـگرها جهـت آزمایش های بیوشـیمیایی 

متداول خون )تعیین میزان قند، چربی و...(
 نانوکامپوزیت هـای زیسـت تخریب پذیــر بـرای 

بسته بندی مواد غذایی
 کاربرد فناوری نانو در رنگ های خود تمیزشونده

 کاربرد فناوری  نانو در رنگ های  ضد خش
 فناوری نانو در رنگ های آنتی باکتریال

 کاربرد فناوری نانو در عایق های حرارتی
 افزایـش تولیـد و کیفیت محصوالت کشـاورزی با 

استفاده از نانوکود های بیولوژیک

 کاربرد فناوری نانو در عایق های صوتی
 کاربرد فناوری نانو در صنعت چوب

 کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب
 کاربرد فناوری نانو در تصفیه هوا

 کاربرد فناوری نانو در بتن های سبک
 کاربرد فناوری نانو در بتن

 نانولیپوزوم ها و نقش آنها در رهایش دارو
 کاربرد فناوری نانو درمحیط های بیمارستانی
 کاربرد فناوری نانو در حسگرهای ساختمانی

 کاربرد فناوری نانو در عایق های رطوبت
 کاربرد فناوری نانو در لوله های بی صدای فاضالب

 حذف آالینده های آب با اسـتفاده  از نانو ذرات آهن 
صفر ظرفیتی

 کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان
  استفاده از غشاء   نانو لوله کربنی  جهت نمک زدایی 

 و تصفیه  آب
 کاربرد فناوری نانو در کاشی و سرامیک

  غنی سازی  محصوالت کشاورزی  با نانو کودهای کالته 
آهن و روی

 کاربرد فناوری نانو در فرآیندهای ازدیاد برداشـت 
نفت خام

 خشک کردن انجمادی  پاششی
 کیتوسان  پلیمری  زیست  تخریب پذیر در  سامانه های 

 دارورسانی
 فناوری نانو و بتن  های ویژه

  کاربـرد فناوری نانـو در آنالیزگرهای جدید صنایع 
 باالدستی نفت
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