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از آغاز پیدایش صنعت برق، نیاز به تجهیزاتی که بتوانند نقش عایق و جداســازی قسمت های تحت ولتاژ از 
سایر قسمت ها را داشته باشند، وجود داشته و تحقیقات در این زمینه نیز همچنان ادامه دارد. در خطوط انتقال 

نیرو الزم اســت، هادی های تحت ولتاژ به نحوی از 
برج ها۱ ایزوله شوند و برای این کار از مقره ها استفاده 

می شود. این مقره ها دو وظیفه عمده دارند:

 ایزولــه کردن هــادی از بدنه بــرج: مقره ها باید 
بتوانند بدون داشتن جریان نشــتی، ولتاژهای باالی 

خطوط انتقال را از بدنه برج ایزوله نمایند.

 اســتحکام مکانیکی بــاال: مقره هــا باید تحمل 
نیروهای مکانیکی حاصل از وزن هادی ها و نیروهای 

اعمالی ناشی از باد و یخ را داشته باشند.
اولین عنصری که به عنوان مقره مطرح گردید چوب خشــک بود؛ ولی به علت اینکه پس از خیس شــدن تا 
اندازه ای خاصیت عایقی خود را از دست می داد، کنار گذاشته شد. امروزه به طور گسترده از شیشه، چینی و 

پالستیک در ساخت مقره ها استفاده می شود.

 شکل 2. 
انواع مقره چینی

 شکل 1. نمایی از مقره در خطوط انتقال برق

جنس مقره ها
جنس مواد مورد اســتفاده در ســاخت مقره ها بســتگی به شــرایط اســتفاده و کاربرد آن ها دارد. به طورکلی 

متداول ترین مقره های مورد استفاده در صنعت برق عبارت اند از:

 مقره های چینی
این مقره ها از ترکیبات آلکالین و ســیلیکات آلومینیم ســاخته می شــوند. جهت باال بردن استقامت مکانیکی 
چینی به آن اکســید آلومینیم اضافه می کنند. مقره های چینی هم به صورت بشــقابی و هم به صورت یکپارچه 
ساخته می شوند. مقره های چینی جزء نسل اول مقره ها محسوب شده و دارای استقامت مکانیکی نسبتاً خوبی 

هستند.
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)Composite Insulators( مقره های پالستیکی  
این مقره ها از جنس پالستیک و از ترکیبات شیمیایی اتیلن، پروپیلن و رزین می باشند. مزیت این مقره ها در دفع 
خوب آب می باشــد. زیرا پالســتیک این مزیت را دارد که قطرات آب باران روی سطح آن جاری نمی شود تا 

با قطرات دیگر ترکیب  شده و مسیری برای 
هدایت قــوس فراهم کنــد. درصورتی که 
در مقره های شیشــه ای و چینی قطرات آب 
به راحتی روی سطح مقره جاری می شوند. 
ایــن مزیــت باعــث شــده کــه مقره های 
پالســتیکی در محیط های مرطوب بیشــتر 
مورد اســتفاده قرار گیرد. هم اکنون کشور 
ایاالت متحده بیشترین مصرف مقره از نوع 
پالستیکی را دارد؛ ولی این مقره ها در آسیا 

هنوز به کاربرد انبوه نرسیده اند. ]2[

 مقره های شیشه ای
از شیشه نیز در ساخت مقره ها استفاده می شود؛ ولی به دلیل پایین بودن استقامت مکانیکی شیشه الزم است به 
 Toughened( طریقی آن را تقویت نمود. یک روش، سرد کردن سریع شیشه پس از شکل دادن آن می باشد
Glass(. به این ترتیب که شیشــه را پس از شــکل دادن به سرعت سرد نموده و با این روش سطح خارجی مقره 

سخت شده و موجب افزایش استقامت مکانیکی می شود. مقره های شیشه ای در مقابل لب پریدگی مقاوم تر از 
مقره های چینی هســتند و در مقابل تغییر درجه حرارت، تغییر شکل کمتری دارند. همچنین مقره های شیشه ای 
در قبل از بروز خرابی ُخرد می شوند و در مکان هایی که دسترسی برای تست مقره مناسب نیست، به علت قابل 

مشاهده بودن اشکال و خرابی با چشم، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

 شکل 4. مقره های پالستیکی

 شکل 3. مقره شیشه ای
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 شکل 6. 
مقره سوزنی

 شکل 5. 
مقره های چرخی

انواع مختلف مقره ها

مقره ها برحسب کاربرد و سطح ولتاژ بکار رفته انواع مختلفی دارند:

)Spool Insulator( مقره چرخی 
جنس این نوع مقره ها از چینی، شیشه و یا پالستیک می باشد. این مقره ها به صورت یک شیاره و یا دو شیاره 

می باشند و بیشتر در ولتاژهای توزیع کاربرد دارند. تعداد شیارها بستگی به سطح ولتاژ دارد.

)Pin Type Insulator( مقره سوزنی 
جنس این مقره ها از چینی، شیشه و یا پالستیک می باشد. از این نوع مقره ها در برج های میانی و تا ولتاژ حدود 

33 کیلوولت استفاده می شود.
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)Disk Insulator( مقره بشقابی  
این نوع مقره ها از جنس شیشــه و یا چینی و به شکل دیســک بوده و از نظر کاربرد نیز رایج ترین مقره مورد 
اســتفاده در خطوط هوایی انتقال انرژی می باشــند. این مقره ها می توانند به صورت زنجیره مقره مورد استفاده 
قرار گیرند. تعداد دیســک ها در زنجیره مقره بستگی به سطح ولتاژ خط، محل استفاده و اضافه ولتاژها دارد. 
ارتباط هرکدام از این دیسک ها با دیسک های دیگر توسط دو قطعه فلزی باال و پایین که توسط پودر سیمان 

و شیشه و چسب مخصوص به مقره محکم می شود، انجام می گیرد.
این مقره ها بسته به نحوه اتصال به یکدیگر و با توجه به شکل آن ها در انواع زیر وجود دارند.

  مقره بشقابی استاندارد
دارای انواع مختلف زیر می باشد.

)Ball & Socket Type Insulator( مقره های نوع کالهکی 
)Tongue & Clevis Type Insulator( مقره های نوع شیار و زبانه 

 شکل 9. مقره بشقابی ضد مه

 شکل 8. مقره بشقابی استاندارد نوع شیار و زبانه شکل 7. مقره بشقابی استاندارد نوع کالهکی

)Anti Fog Insulator( مقره بشقابی ضد مه 
در مناطــق آلــوده یا مه آلــود، فاصله خزشــی2 
بیشتری بروی ســطح مقره الزم است که در این 
حالــت از مقره مِهی اســتفاده می شــود. در این 
مقره هــا شــیارهای پایین بزرگ تر از شــیارهای 
مقره هــای معمولی می باشــند. به این ترتیب وزن 
مقره هــا زیادتر بــوده و موجــب افزایش نیروی 
مکانیکی وارده به برج می شود. از طرفی به دلیل 
زیاد بودن فاصله خزشــی از این مقره ها به تعداد 

کمتری در زنجیره مقره استفاده می شود.
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)Bell Type Insulator( مقره زنگوله ای شکل 
این مقره به شــکلی ســاخته می شود که امکان نشســتن گردوخاک و آلودگی روی آن حداقل باشد. از این 
مقره ها در مناطقی اســتفاده می شــود که آلودگی زیاد است و باران کم می بارد. ساخت این مقره ها به شکلی 

است که حداقل ریزش باران قادر به تمیز کردن مقره می باشد.

)Open Profile( مقره های آئرودینامیک 
از این مقره ها در مناطق بادگیر اســتفاده می شــود؛ زیرا سطح بادگیر این نوع مقره ها کم می باشد و در زنجیره 
مقره انحراف زاویه کمتری داشته و از طرفی نیروهای وارده به برج کمتر خواهد شد. به علت کوچک بودن 
فاصله خزشــی این نوع مقره ها، الزم است تعداد بیشتری از این نوع مقره جهت حفظ ایزوالسیون در زنجیره 

استفاده شود که این کار موجب افزایش هزینه ها خواهد شد.

 شکل 11. مقره 
زنگوله ای شکل

 شکل 10.
مقره آئرودینامیک

)Long Rod Insulator( مقره های یکپارچه 
این مقره ها به شــکل اســتوانه ای بلند بوده که دارای شیارها و برآمدگی هایی است. جنس این مقره ها معموالً 
از چینی و ســرامیک می باشد و به دو صورت توپر و توخالی ســاخته می شوند. نوع توپر آن دارای استقامت 

مکانیکی بیشتری بوده و نوع توخالی استقامت مکانیکی کمتری دارد.
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)Bushing Insulator( مقره های بوشینگ 
این نوع مقره ها مشابه مقره های یکپارچه می باشند، با این تفاوت که 
قطر این نوع مقره ها در ابتدا و انتها متفاوت اســت و تقریباً به شــکل 
یک نیم مخروط می باشــد. از این نوع مقره ها در ترانس ها اســتفاده 

می شود. محل اتصال مقره به ترانس دارای قطر بیشتری است.

)Post Insulator( مقره اتکایی 
ایــن نوع مقره ها مشــابه مقره هــای یکپارچه می باشــند که معموالً 

در پســت ها کاربرد دارند. از این نوع مقره معموالً جهت ایزوله کردن باس بار )Rigid Conductor( استفاده 
می شــود. این مقره ها در مقابل نیروهای عمودی مقاومت خوبی دارند، ولی در مقابل نیروهای جانبی ضعیف 

هستند.

 شکل 14. 
مقره اتکایی

 شکل 12. مقره یکپارچه

 شکل 13. مقره بوشینگ
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)Sealing end Insulator( مقره های سرکابل 
در مواقعی که از کابل برای انتقال توان اســتفاده شــود، جهت اتصال کابل به هادی ها از ســرکابل اســتفاده 
می شــود. این ســرکابل ها به دو صورت خشک و روغنی مورداســتفاده قرار می گیرند. سرکابل های خشک 
به صورت پالســتیکی بوده و ســرکابل های روغنی دارای محفظه ای برای روغن می باشند. در این نوع مقره ها 

مسئله مهم، ایزوالسیون خوب آن ها است و تنش های مکانیکی وارده به این نوع مقره ها بسیار ناچیز است.

 شکل 15. 
مقره سرکابل

)Composite Insulator( مقره های پالستیکی 
این مقره ها از تعدادی دیسک پالستیکی تشکیل شده و بر روی محوری از جنس فایبرگالس سوار می شوند. 

دیسک ها از جنس پالستیک فشرده می باشند.

 شکل 16. 
مقره پالستیکی

چالش های موجود در مقره
مقره ها در معرض منابع آلودگی مختلف و رطوبت قرار دارند که باعث تأثیر منفی بر عملکرد مقره می شود. 
مهمترین تاثیر آلودگی ها، هادی شدن سطح مقره می باشد. به جریان ایجاد شده اصطالحا جریان خزشی گفته 
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می شود. دو منبع اصلی آلودگی مقره ها، آلودگی ساحلی و آلودگی صنعتی هستند.
آلودگی ســاحلی در اثر پاشــیدن نمک از دریا یا ماســه ای که همراه باد آورده می شود، بر روی سطح مقره 
ایجاد می شــود. این الیه ها در اثر مجاورت با رطوبت یا مه هادی می شــوند. کلرید سدیم اصلی ترین نوع این 
آلودگی ها اســت. آلودگی های صنعتی معموالً به صورت خشک روی ســطح مقره رسوب می کند و سپس 
در اثر تر شــدن، هادی می شوند. ممکن اســت به جز نمک ها و اسیدها، مواد جاذب رطوبت نیز بر روی مقره 
رسوب کنند. ازلحاظ منطقه آب وهوایی، باد می تواند ابزار فرآیند آلودگی باشد. رطوبت باال، مه و باران نیز 
عوامل نامساعد محیطی برای عملکرد مقره ها هستند. عالوه بر جریان های خزشی، عواملی مانند فشار محیط، 
نــور خورشــید، درجه حرارت و... نیز روی مــاده عایق مقره تأثیر منفی دارند و باعث فرســایش مکانیکی و 

الکتریکی مقره می شوند که به بررسی این عوامل می پردازیم:

 اثر رطوبت: وقتی رطوبت روی ســطح آلوده مقره می نشــیند؛ مانند یک هادی جریان عمل می کند. 
درنتیجه باعث افزایش جریان های خزشی و حرارت ناشی از تلفات می شود. این حرارت باعث می شود 
کــه الیه نازک رطوبت خشک شــده و جرقه الکتریکی رخ دهد. در حالتی که جرقه ها نورانی باشــند، 
باعث یونیزه شــدن هوای اطراف شــده و حتی باعث تولید حرارت تا چندین هزار درجه ســانتی گراد 
می شــوند. ســطح عایق ممکن اســت با این هوای یونیزه شــده واکنش شــیمیایی دهد. وجود گرما نیز 

فرسودگی حاصله را تسریع می کند. 

 آلودگی محیطی: آلودگی محیط شــامل آلودگی های صنعتی، دود حاصل از ماشین ها و... می باشد 
که روی ســطح مقره می نشیند و آن ها را تیره رنگ می کنند. مشکالتی که آلودگی ایجاد می کند به سه 

گروه تقسیم می شوند:

 بــه علت وجود کربن و نمک هــا و آلودگی محیطی، تراکینگ3 ایجاد می گردد و کیفیت عایق 
کم می شود.

 به علت فرسایش زیاد، دیواره سوراخ می شود.

 شکست الکتریکی بر روی عایق رخ می دهد.

 آب وهــوا: آب وهــوا بر طول عمــر مقره ها تأثیر دارنــد. تغییرات آب وهوایی باعث از دســت رفتن 
خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مقره و ترک خوردگی و شکستن مقره می شوند.

 حرارت: حرارت که به صورت فرســودگی حرارتی خودش را نشــان می دهد، هم روی عایق بندی 
خارجــی و هم روی عایق بندی داخلی تأثیــر دارد و با افزایش درجه حرارت، کیفیت و طول عمر عایق 

کاهش می یابد.

 باران: باران باعث فرســودگی تدریجی مقره می شــود. باران عموماً مقداری نمک و گوگرد حاصل 
از دود را به صورت اسیدســولفوریک دارد. این مواد روی مقره نشســت کرده و باعث کاهش مقاومت 

کاربرد فناوری نانو در صنعت مقره مجموعه گزارش های  
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 شکل 17. مقره های آسیب دیده

عایقی مقره می شوند.

افت خواص، شکســت و ازکارافتادگی این نوع مقره ها که معموالً ناشي از آلودگي مي باشد، مشکالت 
زیادي را در بســیاري از کشــورهاي جهان خصوصاً در نواحي با آلودگي زیاد به همراه دارد. در مناطق 
آلوده و مرطوب، ایجاد جریان نشــتي و تشــکیل قوس معموالً منجر به از کارافتادگی مقره ها مي گردد. 
توقف جریان، خارج شــدن خطوط از مدار و از کار افتادن خط در این وضعیت بروز کرده که ســبب 

ایجاد خسارات جدي و صدمات اقتصادي زیادي مي شود.

فناوری نانو در مقره
امروزه یکی از پیشــرفت هایی که با اســتفاده از فناوری نانو صورت گرفته اســت، ســاخت پوشــش هایی با 
ضخامت نانومتری اســت که عالوه بر ایجاد خاصیت آب گریزی4، خاصیت خود پاالیندگی5 را نیز ایفا کند 
و از طرفي چسبندگي مناسبي با سطح نیز به وجود آورند. استفاده از این نوع پوشش بر روی مقره در نواحي 
مختلف آب وهوایي به خصوص در محیط هایي با آلودگي باال، مي تواند کمک شــایاني به از بین رفتن پدیده 
تخلیــه جزئي که یکي از مهم ترین مشــکالت مقره ها در نواحي آلوده و مرطوب اســت، نماید. 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 داشت، از بین مي روند. ضخامت این پوشش ها مي تواند 
چندین نانومتر تا چندین میکرون باشــد. همچنین این پوشش ها می توانند شفاف، کدر، رنگي و یا غیر رنگی 
باشــند. الزم به ذکر اســت که در صورت استفاده از این پوشــش ها دیگر نیاز به شستشوي مقره ها در فصول 

مختلف سال نمي باشد.
به مرور زمان جنس و ترکیب این مواد بهبود پیدا کرده اند. عواملی مانند چســبندگی به سطح، کیفیت، طول 
عمــر، مقــرون به صرفه بــودن و... در این روند بهبود تاثیرگــذار بوده اند. در حال حاضــر یکی از ترکیباتی 
که خواص مناســبی دارند، مواد پایه پلیمری از جنس ســیالن  ها و سیلوکسان ها هســتند. زنجیره های پلیمری 
موجود در این مواد مانع از رســیدن آب به سطح زیرین می شــود. برای بهبود خواص این مواد از نانو ذرات 
مختلف نیز استفاده می کنند. مثال نانوذرات اکسید تیتانیوم به دلیل خاصیت فوتوکاتالیستی، عالوه بر خاصیت 
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 شکل 19. روکش های 
مقاوم در برابر آب

 شکل 18. 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

آب گریزی، خاصیت خودپاالیندگی نیز، می تواند ایجاد کند. 
نحوه قرارگیري قطره آب بر روي سطح قبل و بعد از اعمال پوشش در شکل ۱8 مشاهده می گردد. همان طور 
که در این شکل مشخص است، قبل از اعمال پوشش قطره آب کاماًل بر روي سطح پخش شده و سطح آن را 
خیس می کند اما پس از اعمال پوشــش، 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. 

روش اعمال این پوشش ها نیز می تواند به صورت پاشش و یا غوطه وری باشد.

در دنیا و در داخل کشــور، شــرکت های مختلفی در زمینه تولید پوشــش های آب گریز و خودتمیزشــونده 
فعالیــت دارند. بــرای مثال، شــرکت آمریکایــی Aculon پوشــش های نازکــی تولید می کند کــه دارای 
ویژگی آب گریز و یا چربی گریز هســتند. این پوشــش ها با اســتفاده از یک فناوری اختصاصی از »تک الیه 
خودآرای فســفناتیSAMP( »6( ساخته می شــوند و عالوه بر خاصیت آب گریزی و چربی گریزی، مقاومت 
به خوردگی مناســبی نیز بر روی ســطوح مختلف مانند فلزات، اکسیدهای فلزی، شیشه، سرامیک ها، ذرات، 
نیمه رســاناها و حتی برخی ســطوح پلیمری ایجاد می نمایند. این روکش به صورت کوواالنسی به سطح ماده 

موردنظر پیوند می یابد و در شرایط عادی بسیار پایدار است. ]8[
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از جمله شرکت های فعال در این زمینه می توان به شرکت تعاونی رنگ و رزین الوان اشاره کرد. ]۱2[
همان طور که در باال هم اشاره شد، یکی دیگر از چالش های مقره ها، استحکام مکانیکی آنها می باشد. به دلیل 
وزن باالی هادی ها و اتصاالت، ممکن است مقره ها بشکنند. یکی از موادی که با شکل گیری فناوری نانو توسعه 
یافته اند، نانوکامپوزیت های مستحکم می باشند. معموال داخل این ساختارها از نانو ساختارهای کربنی به خصوص 
نانولوله های کربنی که جزء مستحکم ترین مواد موجود در طبیعت به حساب می آیند، استفاده می شود. این مواد 
به دلیل ساختمان و نحوه کنار هم قرار گرفتن اتم های کربن در آن ها، از استحکام بسیار باالیی برخوردار هستند 
و در صورتی که مقدار کمی از آن ها، به یک زمینه پلیمری، فلزی و یا سرامیکی اضافه شود، استحکام کامپوزیت 

حاصلــه، بــه میــزان قابل توجهی 
نانولوله هــای  افزایــش می یابــد. 
کربنی عــالوه برافزایش مقاومت 
کششــی، ســبب بهبــود خواص 
الکتریکــی و هدایــت  هدایــت 
تصویر  می شــود.  نیــز  گرمایــی 
میکروسکوپی نانولوله های کربنی 
در شکل 2۱ نشان داده شده است.

نانو کامپوزیت های حاصله عالوه 

Diamon-Fusion شکل 20. نانوروکش های آب گریز 

از دیگــر شــرکت های خارجــی معتبــر فعــال در ایــن زمینه می تــوان بــه، Alexim ، BASF و یا شــرکت 
Diamon-Fusion International، یا DFI اشاره کرد. ]9،۱0،۱۱[

شکل 20، نمایی از پوشش های آب گریز شرکت DFI را نشان می دهد.

 شکل 21. تصویر میکروسکوپی نانولوله های کربنی )سمت راست( و 
نحوه چیدمان اتم های کربن )سمت چپ(
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بر افزایش قابل توجه اســتحکام در داخل آن ها، وزن ســبک 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.

نتیجه گیری
مقــره یکی از مهمترین بخش های مورد اســتفاده در بخش انتقال و توزیع انرژی الکتریکی می باشــد. از این 

رو بررسی و رفع چالش های موجود 
در این تجهیــز می تواند باعث صرفه 
اقتصادی و نیز بهبود عملکرد ســایر 
تجهیــزات مربــط با مقره گــردد. با 
توجــه بــه چالش هــای موجــود در 
مقره ها، فنــاوری نانو می تواند بخش 
اعظمــی از این مــوارد را رفع کند و 
بــر طول عمر ایــن تجهیــز بیافزاید، 
همچنیــن فنــاوری نانــو بــر بهبــود 
عملکــرد این این تجهیــز تاثیر قابل 
توجهی می گذارد. از این رو تحقیق 
و ســرمایه گذاری در بهبود عملکرد 

این تجهیز و افزایش طول عمر آن بوســیله فناوری نانو می تواند صرفه اقتصادی زیادی را داشــته باشــد. هم 
اکنون کشــورهای خارجی در این بخش به نتایج قابل قبولی رســیده اند و در کشور جمهوری اسالمی ایران 
این بخش هنوز در مرحله تحقیقاتی می باشــد. با توجه به این نکته، ســرمایه گذاری در فناوری نانو می تواند 
در بهبــود عملکــرد این تجهیز و افزایش طول عمر آن در داخل کشــور، موجب تحولی در تولید این تجهیز 

گردیده که به بومی سازی این فناوری منجر گردد.

پی نوشت ها

۱ برج نام دیگر و مصطلح دکل برق است.

2 طول خزشی مقره عبارت است از کوتاه ترین مسیری 
که الزم اســت جرقه برای رســیدن از ابتدا تا انتهای مقره 
طی کند. هر چه این مســیر طوالنی تر باشــد امکان ایجاد 

قوس کمتر می شود.

3  Tracking

4  Hydrophobisity

5  Self Cleaning
6  Self-Assembled Monolayer of 
Phosphonates (SAMP)
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مجموعه نرم افزارهای »نانو و صنعت« 
مجموعه نرم افزارهای نانو و صنعت با هدف معرفی کاربردهای فناوری نانو در بخش ها و صنایع مختلف طراحی و 
منتشر شده است. در این نرم افزار اطالعاتی مفید و کاربردی در قالب فیلم مستند، مقاله، کتاب الکترونیکی و مصاحبه با 

کارشناسان، در اختیار فعاالن صنعتی کشور و عالقمندان به فناوری نانو قرار داده شده است. 
تاکنون شش عنوان از مجموعه نرم افزارهای نانو و صنعت با موضوع کاربردهای فناوری نانو در صنایع »نفت«، »خودرو«، 

»نساجی«، »ساخت وساز«، »بهداشت و سالمت« و »کشاورزی«، ارائه شده است. 
www.nanosun.ir - 6687۱259 :مرکز پخش

۱ اصول کار بر روی خطوط برق دار )دستورالعمل ها(، نویسنده: اندی اندرسون، مترجم: شفیق احسانی، تاریخ انتشار: 
۱389

2 بهره برداری بهینه از شــبکه های توزیع، نویســندگان: سید علي بربند – بهنام بیات - ابوالقاسم کریمي، تاریخ انتشار:   
۱387

3 توزیع نیروی برق، اتوماسیون حفاظت و کنترل، نویسنده: پروفسور جیمز موموه، سال انتشار: چاپ 2007، انتشارات: 
تایلور و فرانسیس

4 اصول تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی، نویسنده: حمیدرضا تیموریا، سال انتشار: ۱388

5 درسنامه سیستم های توزیع انرژی الکتریکی، نویسنده: علی جاجرمی، سال انتشار: ۱384 

6  Automatic Surveillance and Analysis of Snow and Ice Coverage on Electrical Insulators of 
Power Transmission Linest, Irene Y. H. Gu,Unai Sistiaga,Sonja M. Berlijn,Anders Fahlström,2009

7  Insulation Coordination for Power Systems, Andrew R. Hileman,1999

8  www.aculon.com

9  www.aleximgroup.com
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۱۱  www.diamonfusion.com
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 کاربرد فناوری نانو در تصفیه هوا
 کاربرد فناوری نانو در بتن های سبک

 نانولیپوزوم ها و نقش آنها در رهایش دارو
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 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
  کاربـرد فناوری نانـو در آنالیزگرهای جدید صنایع 

 باالدستی نفت
 کاربردهـای فناوری نانـو در بخش انتقال شـبکه 

برق رسانی
 فناوری نانو و توسعه آن در کشاورزی

 نقش فناوری نانو در ارتقای کیفی سیمان و مصالح 
پایه سیمانی

 روش تغییر شکل پالستیک شدید )SPD( در تولید 
فلزات نانوساختار

 آلیاژسـازی و فعال سـازی مکانیکی، فناوری تهیه 
نانومواد

 منسوجات ضد میکروب
 کاربرد فناوری نانو در سـازه های بتنی هوشـمند با 

قابلیت خود ترمیم شوندگی
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خورشیدی

 نانوحسگرها جهت پایش شاخص های حیاتی بدن
 کاربرد فناوری نانو در متالورژی پودر فلزات

 کاربـرد فنـاوری نانـو در پوشـش های ضد نقش و 
ضدنوشتار

 میکرو/نانو حباب در صنعت آب و فاضالب
  نانو حسگرهای تشخیص دهنده  مواد  منفجره

 اسـتفاده از نانوذرات پلیمری بر پایـه PLGA برای 
دارورسانی هدفمند

 کاربـرد فناوری نانو جهت گندزدایـی  از آب به روش 
ازوناسیون

 تصفیـه آب بـا اسـتفاده از غشــاء سـرامیکی 
نانـوفیلتراسیون

 کاربرد فناوری نانو در گچ ساختمانی
 تصفیه آب با استفاده از غشاهای نانو الیاف

 کاربرد فناوری نانو در صنعت آب
 کاربردهای فنـاوری نانـو درمنسوجات خانگی

 فناوری نانو در تصفیه پساب صنعت نساجی
 نانو حسگرهای پایش کیفیت آب

 نانوحسـگرهای مورد اسـتفاده در صنایع غذایی و 
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 کاربردهای فناوری نانو در صنعت هوافضا
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 نانوحسگرهای تشخیص سموم کشاورزی 
 کاربرد فناوری نانو درشیشه های هوشمند

 نانو آفت کش و اثر آن در کنترل آفات

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

کاربرد فناوری نانو در صنعت مقره مجموعه گزارش های  
76صنعتی فناوری نانـو


