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کاربرد فناوری نانو در نیروگاه های تولید برق
در ایــن گزارش مروری بــر کاربردهای فناوری نانو در بخــش تولید انرژی )نیروگاه ها( و ذخیره ســازی آن 
انجام شده اســت. بخش عمده اثــرات فناوری نانو در این بخش در بهبود عملکــرد، کاهش تلفات انرژی، 
کاهش مشــکالت زیســت محیطی و افزایش مقاومت مکانیکی در بخش های مختلف می باشد. در حوزه 
تولید انرژی، می توان به توربین ها، ژنراتورها، سلول های خورشیدی، پیل های سوختی، توربین های بادی، مواد 
ترموالکتریک، مواد مغناطیســی و... و در حوزه ذخیره ســازی انرژی می توان به  انواع باتری ها، ابرخازن ها، 
روانکارها، شیشه های عایق و... اشاره کرد. از این رو از مهمترین بسترهای بکارگیری فناوری نانو در ساخت 
و تولید مبدل های انرژی های نو )مثل سلول های خورشیدی و پیل های سوختی(، کاهش آالینده های زیست 
محیطی نیروگاه های گازســوز )با استفاده از کاتالیســت های احتراق( مواد ترموالکتریک، فیلترها، و افزایش 
راندمان این نیروگاه ها )با بکارگیری نانوپوشــش ها و نانومگنت ها( است ]1[. در شکل 1 کاربرد فناوری نانو 

در صنعت تولید برق نشان داده شده است.

صنعت برق به دلیل نقش زیر بنایی و ارتباط تنگاتنگ با عوامل موثر بر رشد اقتصادی، صنعتی پویا و تاثیرگذار 
اســت و افزایش کارایی و بهره وری در آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بخش تولید برق مهمترین 
و در عین حال پر هزینه ترین بخش در صنعت برق می باشــد. بنابراین با ورود رویکردهای جدید نسبت به این 
صنعــت، امروزه چالش هــای بزرگی در صنایع و حوزه های مختلف به وجود آمده اســت. در این بین، فناوری 
نانو که امروزه در بســیاری از صنایــع نفوذ پیدا کرده، در نیروگاه های برق نیز در حال ایفای نقش می باشــد. 
رمــــز موفقیت کشــــورها و در مقیاس کوچکتر  بنگاه های اقتصادی، تولید مبتنی بر فناوری روز و کارآمد و 
با بهره وری باال اســــت. به عبارت ساده تر هــــدف آنها تولید محصول و ارائه خدمات با ارزش افزوده بیشتر 

اســت. دستیابی به این هدف بدون تکیه بر دانش روز، مواد و فناوری های نوین میسر نخواهد شــد. 
وظیفه اصلی یک نیروگاه تبدیل انرژی از دیگر شــکل های آن مانند انرژی شــیمیایی، انرژی پتانسیل گرانشی 
و... به انرژی الکتریکی اســت. وظیفه اصلی در همه نیروگاه ها تقریبًا بر عهده مولد یا ژنراتور اســت؛ ماشینی 

مواد نانو حفره 
برای ذخیره-
سازی انرژی

نانولوله های
کربنی برای 

پره های توربین
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خورشیدی 

پلیمری
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خورشیدی رنگی

موادترموالكتریک
با ساختار نانو در
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پوشش های محافظ
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 شـكل 1. نمایش 
کاربرد  از  طــرح وار 
فناوری نانو در صنعت 

تولید برق
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دوار کــه انرژی مکانیکی را به انــرژی الکتریکی تبدیل می کند. انرژی مورد نیاز برای چرخاندن یک ژنراتور 
از راه های مختلفی تأمین می شود و عمومًا به میزان دسترسی به منابع مختلف انرژی در آن منطقه و دانش فنی 
گروه سازنده بستگی دارد. در این بین نیروگاه های حرارتی از اهمیت بسزایی برخوردارند و چالش های بزرگی 
نیز درپی دارند. برخی از قسمت هایی که در انواع  نیروگاه های حرارتی عموما موجود می باشد و بوسیله فناوری 

نانو می توان در عملکرد آنها بهبود ایجاد کرد عبارتند از:
1 مدخل هوا

2 توربین و کمپرسور
3 محفظه احتراق

4 ژنراتور
5 اگزوز و استک1

6 میله روتور و بلبرینگ
7  بویلر

8 کندانسور و فیدواتر پمپ2
9 برج خنک کننده

در ادامه برخی از این قسمت ها بصورت مختصر شرح داده خواهد شد و سپس به بررسی نقش فناوری نانو در 
هریک از این قسمت ها پرداخته شده است.

سامانه های فیلرتاسیون در ورودی هوای3 توربین های گازی
هوای ورودی به کمپرســور نیروگاه گازی باید کامال تمیز و خشــک )عاری از هرگونه ذرات معلق در فضای 
اطراف خود( باشد. زیرا از طرفی رسوب گرد و غبار روی پره کمپرسور و توربین شکل آیرودینامیکی پره های 
آن ها را به طور محســوس تغییر داده و باعث صدمه دیدن آنها می شــود و از طرف دیگری باعث ایجاد احتراق 
نامناسب خواهدشد. بنابراین تمامی توربین های گاز، مجهز به سامانه های فیلتر متعددی جهت تمیز کردن هوای 
ورودی هســتند که در این ســامانه ها چند ردیف فیلترهای مختلف جهت جلوگیری از ورود قطعات بزرگ تا 
کوچک وجود دارد ]1و2[. در شــکل 2 این قســمت از ورودی هوای توربین گازی نشان داده شده  است. در 
ردیف اول سامانه ورودی هوا از توری هایی با مش بزرگ جهت جلوگیری از ورود قطعات بزرگ مانند پرنده ها 
و... استفاده می شود. در ردیف دوم فیلترهای فلزی قرار می گیرند که در آن ذرات عبوری در اثر دوران داخل 
فیلترها به اطراف کانال عبور هوا منتقل شــده و از مســیر جریان خارج می شــوند. در ردیف سوم از فیلتر هایی 
استفاده می شود که از عبور ذرات با قطر بزرگتر از 50 میکرون جلوگیری کنند. معموال در این ردیف از فیلترهای 

کاغذی، پارچه ای )کیسه ای( و یا فیلترهای استوانه ای و کله قندی و کارتریج استفاده می شود.
بر حسب شرایط محیطی مکان نصب توربین، فیلترهای مختلفی طراحی شده اند. از جمله این فیلترها می توان 
به فیلترهای با راندمان باال و خود تمیز کن 4 و فیلترهای رطوبت گیر جریان هوای ورودی اشاره کرد. به طور کلی 
می توان فیلترها را به دو نوع سیستم های فیلتراسیون استاتیکی و دینامیکی )خود تمیزکن( تقسیم بندی کرد]1و3[. 

چالش های اصلی دو نوع فیلتراسیون عبارتنداز]5-2[: 
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1 افزایش راندمان و رابطه معکوس آن با کیفیت فیلتراسیون،
2 کثیفی زود هنگام المان های سیستم فیلتراسیون استاتیکی که منجر به تعویض مکرر فیلترها می شود،

3 راندمان پایین فیلتراسیون )خصوصا فیلترهای کیسه ای( در سیستم فیلتراسیون استاتیکی،
4 عبور خط هوای فشرده در خالف جهت عبور هوای اصلی توسط کمپرسور از فیلترها  و در نتیجه اختالل 

در فشار و دبی هوای ورودی به کمپرسور.

تحقیق و توســعه بر روی نانوالیاف5 در ســال های اخیر، بدلیل قابلیت قابل مالحظه ی آنها در افزایش عملکرد 
المان های فیلتری، رشــد چشــمگیری داشــته  اســت]6[. زمانی که  قطر  فیبرهای  پلیمری  از میکرومتر به  
زیرمیکــرون یا نانومتر کاهش پیدا می کند، خصوصیات جالب توجهی در آن ها ظاهر می شــود که می توان به 
نسبت بزرگ ســطح به حجم، قابلیت انعطاف پذیری در گروه های عاملی سطحی و عملکرد مکانیکی عالی 
مانند ســختی و قدرت کشسانی باال اشاره نمود. این ویژگی  برجســته، نانوالیاف  پلیمری را به عنوان گزینه ای 
مهم و مناســب بــرای کاربردهای ویژه معرفی می کنــد. نانوالیاف  پلیمری با توجه به جنس، شــکل و اندازه 
 نهایی می توانند توســط روش های مختلفی از قبیل طراحی )کشیدن(6، سنتز قالب7، جدایی فاز8، خودآرایی9 و 

الکتروریسی10 تهیه گردد]7[. 
در حال حاضر روش الکتروریســی بیشــترین استفاده را برای ساخت نانوالیاف  دارد. در این دستگاه یک درام 
در داخل حمام محلول پلیمری غوطه ور شــده و با اعمال ولتاژ بــاال به محلول، مواد پلیمری به صورت الیاف 
نازک از ســطح درام به سمت جمع کننده ای که در باالی آن قرار دارد، شتاب می گیرند و در نهایت الیه ای از 
نانوالیاف روی سطح جمع کننده تشکیل می شود. بسته به میزان اختالف پتانسیل اعمالی و غلظت محلول، ابعاد 
الیاف می تواند متفاوت باشــد. جهت پوشش زیرالیه های مختلف )از قبیل فیلتر، پارچه، کاغذ و...( سیستم 
کشش فیلتر در این دستگاه تعبیه شده است. این دستگاه در هر بار اجرای دستور الکتروریسی، امکان بررسی 
تأثیر تغییرات یک یا چند پارامتر در تولید نانوالیاف را فراهم می کند. با اســتفاده از این دســتگاه می توان اثراتی 
مانند اثر تغییرات سرعت تزریق محلول پلیمر، سرعت حرکت نازل، فاصله الکتروریسندگی و سرعت چرخش 
درام را در خواص نهایی نانوالیاف پلیمری بررسی نموده و شرایط بهینه را در حداقل زمان ممکن به  دست آورد. 

 شكل 2. قسمت سامانه فیلتراسیون در ورودی هوای توربین گازی]1[
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با اعمال پوشــش روی نانوالیاف می توان برخی از خواص آنها مانند اســتحکام را بهبود بخشــید. نانوالیاف با 
پوشــش دهی مســتحکم در فیلترهای خود تمیزکــن یا پالس جت و فیلتراســیون عمقی کاربرد بیشــتری پیدا 

کرده اند]8 و 9[. 
یکی از شرکت های پیشتاز در زمینه ی تولید نانوالیاف، شرکت ) 11H&V( می باشد. این شرکت اخیرا نانووب هایی12  

را تولید کرده  است. در این نوع پوشش می توان به فیلتراسیون با راندمان 
و ماندگاری بیشــتر نسبت به انواع قبلی دست یافت. این فناوری پیشرفته 
در نانوالیــاف، کاربردهــای فراوانــی برای بهبود خواص ســدکنندگی، 
پاالیش مایعات و گازها خواهد داشــت. این فناوری شامل یک ساختار 
میکرومتخلخل، بادوام و کنترل فرآیندی بی نظیر است. نمونه ای از این 

نانووب ها در شکل 4 نشان داده شده است]6[.
در داخل کشــور نیز، شــرکت هایی مانند فنــاوران نانومقیاس در زمینه 
ساخت دستگاه های تولید کننده نانو الیاف و محصوالت مرتبط فعالیت 

می کنند. در حال حاضر این شــرکت تولیدکننده انواع دســتگاه الکتروریســی نازلی و بدون نازل در مقیاس 
آزمایشگاهی و صنعتی می باشد. دستگاه صنعتی این شرکت قادر است تا حدود 1000متر مربع در ساعت را با 
نانوالیاف پوشش دهد؛ در این دستگاه کاغذ فیلتر معمولی با یک الیه از نانوالیاف به منظور کارایی و طول عمر 
فیلتر پوشش داده می شــود. فیلترهایی که در حال حاضر در نیروگاه ها استفاده می شوند، کارایی در حدود80 

درصد دارند که می توان با پوشش دهی نانوالیاف توسط این شرکت به 92-91 درصد افزایش یابد.
انواع نانو الیاف تولید شده در این شرکت به شرح زیر می باشد:

)PA6( 6 پلی آمید 
)PA66( 6،6 پلی آمید 

)PAN( پلی اکریلونیتریل 
)PVA( پلی وینیل الکل 

)PCL( نانوالیاف الکتروریسی شده پلی کاپروالکتون 
)PLGA( نانوالیاف الکتروریسی شده پلی الکتیک گالیکولیک اسید 

شکل 3 نمایی از این دستگاه را نشان می دهد. 

2µm

 شــكل 4. نمونه ای از نانو الیاف 
H&V تولید شده در شرکت

الف
سرنگ سوزن زیر الیه

محلول جت پلیمر
پلیمری

منبع تغذیه
ولتاژ باال

ب

 شــكل 3. الف( دستگاه 
اســتاندارد الكتروریسی ب( 
تصویر میكروسكوپ الكترونی 
روبشی از نانوالیاف پلی اورتان 

الكتروریسی شده
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پره های توربین اولیه از فوالدهای آســتنیتی15 و به روش فورج تهیه می شدند ولی بدلیل استحکام خزشی16 کم در 
اوایل دهه 1940 ســریعا با آلیاژهای پایه جایگزین شدند. پس از آن آلیاژهای دیگری با استحکام باالتر و توانایی 
دمایی باالتر در انگلستان و در آمریکا طراحی و به کار گرفته شدند. امروزه پره های توربین از جنس سوپرآلیاژها 
و آلیاژهای تیتانیوم و آلومینیوم هستند. هزینه تامین مواد اولیه از یك سو و پیچیدگی روش های تولید، ماشین کاری 
و کنترل کیفی از سوی دیگر سبب شده است که این قبیل قطعات قیمت تمام شده باالیی داشته باشند. قطعات 

مذکور در تماس مستقیم با گازهای داغ هستند و در اثر عوامل 
تخریبی مختلفی از جمله ســوخت مورد استفاده شوك های 
حرارتی و شــرایط محیطی، آســیب می بینند. آســیب های 
وارده به صورت کاهش ضخامت و تضعیف فلز پایه به دلیل 
خوردگی17 داغ، اکسیداسیون، فرسایش18 و پوسته شدن یا افت 
خواص مکانیکــی در اثر نفوذ عوامل مضــر به داخل زمینه 
آلیاژ، بروز می کنند. در شــکل 6 پره های آسیب دیده بدلیل 

خوردگی و فرسایش نشان داده شده است]12[.

در حال حاضر شرکت تولیدی صنعتی بهران فیلتر نیز اقدام به خرید دستگاه تولید نانوالیاف در مقیاس صنعتی 
از شرکت فناوران نانو مقیاس به منظور تولید فیلترهای نیروگاهی، نموده است و توانسته است فیلترهای نیروگاهی 

در حد کالس جهانی F9 تولید کند]10[.

پره های توربین
توربین وسیله ای است که انرژی جنبشی سیال متحرک را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. به طور کلی، دو نوع 
توربین وجود دارد که عبارتند از توربین جریان شعاعی و توربین جریان محوری. به لحاظ امکان ایجاد تنش های 
حرارتی ناشی از درجه حرارت زیاد، توربین های جریان شعاعی معموال در درجه حرارت باال قابل استفاده نیستند. 
در توربین های جریان محوری، هوای داغ فشرده درون اتاق احتراق از  قسمت های مختلف توربین عبور می کند. 
این قســمت  ها شــامل یك ردیف تیغه های ثابت 13 در بدنه و یك ردیف از تیغه های متحرک14 است که روی یك 
دیسك متحرک قرارگرفته اند )شکل 5( و به محض آنکه گاز داغ به تیغه های ثابت برسد منبسط می شود و فشار گاز 

آن به انرژی جنبشی تبدیل می شود. این فرآیند کامال عکس فرآیند فشارافزایی است.

 شكل 6. خوردگی و فرسایش پره های توربین گاز

axial

 شكل 5. نمونه ای 
از یک توربین جریان 

محوری
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در ســه دهه اخیر تالش های زیادی برای افزایش مقاومت این آلیاژها انجام شده است تا بدین وسیله افزایش 
توأم با استحکام و مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی و امکان باال بردن دما جهت افزایش راندمان توربین 
فراهم شــود و نیز بتوان از ســوخت های ناخالص تر و ارزان تر برای احتراق استفاده کرد. افزایش مقاومت به 
خوردگی آلیاژ، با بهبود ترکیب شــیمیایی، اصالح ریزساختار، کنترل دمای کاری و کاهش عوامل خورنده 
در محیــط کاری صورت می گیرد. همچنین افــزودن برخی عناصر مانند کروم و آلومینیوم ســبب افزایش 
مقاومت به خوردگی و اکسیداســیون می شــود. اما افزودن این عناصر ســایر خواص آلیاژ مانند استحکام و 
مقاومت به ضربه را به شــدت کاهش می دهد. از طرفــی کاهش دمای کاری توربین ها، راندمان را کاهش 
داده و مقــرون به صرفه نخواهد بود. به منظورکاهش عوامل خورنده می توان از حذف کردن ســوخت، هوا 
و… استفاده کرد ولی حذف کامل این عوامل امکان پذیر نیست. از این رو جهت برطرف کردن معضالت 
مذکور، اســتفاده از پوشــش مطرح شده که فلســفه آن طراحی سیستمی مشــتمل از یك آلیاژ با استحکام 
باال برای تحمل تنش ها و یك پوشــش ســطحی برای رســیدن به باالترین خواص حفاظتی در برابر محیط 
است]13[. از بین پوشش های مرسوم می توان به پوشش های سرامیکی )تک فاز و کامپوزیتی( و پوشش های 
کروم ســخت اشــاره کرد. اما همه این روش ها مشــکالت مهمی دارند که باعث محدودیت در استفاده از 
آن ها می شود. آبکاری کروم، همراه با مواد سمی و خطرناک است و رفع  آنها هزینه بسیار زیادی می طلبد، 
از طرف دیگر پوشــش های پاشش پالســمایی سرامیکی، قیمت کمتری نســبت به کروم سخت دارند، اما 
تردند و چسبندگی خوبی با زمینه ایجاد نمی کنند]14[. از این رو جایگزینی این پوشش ها با پوشش هایی که 
این مشــکالت را نداشته باشند نیز بسیار مورد توجه است و از میان راه های مختلف، استفاده از پوشش های 

نانوساختار از بهترین و جدیدترین شیوه ها محسوب می شود.
با توجه به تاثیر بسزای بکارگیری فناوری نانو در بهبود خواص پوشش ها، تاکنون خواص مختلفی از پوشش ها 
مورد بررســی قرار گرفته است. در این میان پوشش های سد حرارتیTBC( 19( از اهمیت بسزایی جهت ایزوله 
کردن حرارتی اجزای داغ، برخوردارند چرا که این پوشش، فلز را ایزوله می کند و باعث می شود که با باالتر 
رفتــن دمای کاری، بازدهی موتور افزایش یابــد، دمای اجزای فلزی پایین تر بیاید و در نتیجه خوردگی دیرتر 
صورت گیرد و احتیاج کمتری به خنک کننده باشد. این موارد در مجموع منجر به بهبودکارایی، بازدهی و 
طول عمر بیشتر اجزای موتور توربین های گازی می شود. معموال برای ساخت این مواد از الیه های نانو متری 
اکســید آلومینیوم )Al2O3( و اکسید سیلیسیوم )SiO2( استفاده می شــود. مهم ترین آسیب های وارد شده به 
پوشــش های سد حرارتی، پوسته شــدن در فصل مشترک پوشش ســرامیکی ـ فلز می باشد. دلیل این اتفاق 
اکسیداســیون پوشش اتصالی و تغییر سریع درجه حرارت در توربین گاز می باشد. این مشکل را نیز می توان 
با اســتفاده از مواد نانو ساختار برای پوشش ســد حرارتی بهبود بخشید. در واقع فلزات نانوساختار با کاهش 
اندازه دانه، ســختی و اســتحکام باالتری دارند. همچنین در نتیجه افزایش مرز دانه ها نفوذپذیری و ضریب 
انبساط حرارتی افزایش و هدایت حرارتی کاهش می یابد. در نتیجه مواد نانو ساختار می توانند در پوشش های 
ســد حرارتی کاربرد داشته باشند]15[. عمده ترین روشی که برای پوشش سد حرارتی در حالت نانوساختار 
بکار گرفته می شــود، پوشش دهی پالسمایی اســت]14[. شکل 7 تاثیر حضور پوشش سد حرارتی را نشان 

می دهد.

کاربردهای فناوری نانو در بخش تولید انرژی الکرتیکی مجموعه گزارش های  
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بنا بر عقیده محققان، مهم ترین پارامترها در بهبود و کارایی پوشش های )TBC( عبارتند از:
الف( افزایش استحکام و سختی
ب( افزایش مقاومت به خوردگی

ج( کاهش هدایت حرارتی
د( بهبود مقاومت به سایش

شــرکت آمریکایی GE از نانو پوشــش های فوق در ساخت پره توربین گازی اســتفاده کرده است. شرکت 
آمریکایی Inframat Corporation 20 اقدام به تولید نانو پوشــش های متخلخل ســرامیکی مقاومت حرارتی 
TBC کرده است]16[. استفاده از نانو پوشش های مقاوم به سایش در ژنراتور و دیگر قطعات متحرک نیروگاه 

وقتی یك قطره در توربین بخار به ســطح پره برخورد کند فشــار بسیار زیاد ناگهانی در مدت زمان کوتاهی 
تولید می شــود. موج فشار باعث تغییر شکل پالستیك مواد می شــود. تکرار این تغییر شکل پالستیك باعث 
افزایش تنش  داخلی شــده و بعد از مدت زمان معینی، تمرکر تنش در بعضی از ســطوح افزایش می یابد و 
از اســتحکام کشــش ماده باالتر می رود و آن گاه ترك می خورد. شرکت سوئیسی PannonPLATIT در این 

عرصه فعال است]17[. 
در داخل کشــور نیز تحقیقات زیادی روی ســاخت پوشــش های مقاوم به حرارت با استحکام باال در حال 
انجام اســت و نتایج خوبی هم بدســت آمده اســت. البته فقط در حد پروژه های دانشــگاهی بوده و هنوز 
مصداق صنعتی نداشــته اســت. بعضی شرکت ها در داخل کشــور مانند یارنیکان صالح، در زمینه ساخت 
تجهیزات پوشــش دهی نیز فعالیت دارند و موفق به ســاخت نمونه های صنعتی، نیمه صنعتی و آزمایشگاهی 

دستگاه های پوشش دهی شده اند]18و19[.

عایق حرارتی محفظه احرتاق
وظیفه اصلی محفظه احتراق دریافت هوای فشــرده از خروجی کمپرســور و انجــام عمل احتراق کامل روی 
سوخت های وارد شده به آن، به شکل مداوم است. دو نوع کلی از محفظه احتراق وجود دارد. محفظه احتراق 
حلقوی 21 که به شکل حلقوی نسبت به شفت قرار دارد و محفظه احتراق ستونی22 که به شکل عمودی نسبت 
به شــفت قرار می گیرد. در شــکل 8 طرح این دو نوع محفظه احتراق نشــان داده شده است. طرح و ساخت 

100µm

~100µm 100- 400µm

TGO

1-10µm

Al2O3

پره توربین با
پوشش ضدحرارتی حرارت

فاصله

بستر سوپر
آلیاژ باند پوششی پوشش سطحی

الیه هوای
خنک کننده

ک 
 هوای خن
کننده

 شـكل 7. تاثیر گازهای داغ
پوشش سد حرارتی 
نانـو ساختار بر روی 

پره های توربین گاز
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محفظه های نوع حلقوی احتراق و تعمیر و نگهداری آن ها بســیار مشکل است؛ اما راندمان شان بدلیل یکسان 
بودن فشار گاز در همه نقاط و اشغال فضای کمتر نسبت به  نوع ستونی زیادتر است. معایب محفظه ی احتراق 
عمودی، عدم یکســانی فشــار در آن ها و در نتیجه لگدزدن توربین و حجیم بودن آنها می  باشد. اما حسن این 

محفظه ها سادگی تعمیر و نگهداری و مقرون به صرفه بودن آن هاست]20و21[.

عمده چالش های محفظه احتراق عبارت اند از :
  راندمان پایین احتراق و هدر رفتن حرارت در محفظه احتراق،

 ترک خوردن محفظه در اثر دماهای باال،
 احتراق ناپایدار شعله که معموال با تشدیدهای صوتی همراه است،

 عملکرد نادرست سیستم جرقه زن در زمستان و هوای سرد،
  تولید گازهای سمی و آلوده کننده محیط زیست.

بنابراین راهکارهایی نیاز اســت تا در یك نیروگاه فسیلی حداکثر حرارت تولیدی در محفظه احتراق صرف تولید 
انرژی شده و از اتالف آن جلوگیری شود. ضمن اینکه حرارت باال باعث ترک خوردن محفظه نیز نشود. جهت 

جلوگیری از اتالف حرارت از مواد عایق در اطراف محفظه احتراق و لوله های انتقال حرارت استفاده می شود.
نانوکامپوزیت های آیروژل، مواد جدیدی هستند که محافظ و عایق حرارتی مناسبی در مقابل هر سه نوع انتقال گرما 

الف

ب

 شــكل 8. الف- نمایش 
محفظه احتراق توربین گازی، 
ب- انــواع محفظه احتراق، 
سمت راست نوع ستـونی و 

سمت چپ نوع حلقوی
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شامل تشعش، جابجایی و همرفتی می باشند. خصوصیت ویژه این محصول، امکان ساخت به صورت مایع است 
که امکان استفاده از آن را بر روی سطوح فلزی و غیرفلزی توسط پیستوله، برس و رول های نقاشی فراهم می کند. 

همچنین نانویــی بودن ذرات این پوشــش ها باعث 
می شــود که بیشــترین نفوذ در حفره های سطحی، 
که عملیات پوشش دهی بر روی آن انجام می شوند. 
عالوه بر این، تراکم این الیه های نازک به حدی است 
که میزان تخلخل در آن بسیار کم بوده و عواملی که 
سبب خوردگی می شوند، نیز نمی توانند در این الیه ها 
نفوذ کنند. ضمنًا چسبندگی این نوع پوشش به ماده 
هدف بســیار مناسب بوده و استحکام پوشش بسیار 

باال است. در شکل 9 در قسمت الف نمونه ای از آیروژل و در قسمت ب یک شاخه گل برروی بلوکی از آیروژل 
قرار داده شده و برروی شعله حرارت می بیند. ضریب انتقال حرارت آیروژل بقدر پایین است که گل هیچ آسیبی 

نمی بیند ]22 و 23[. 
نانوکامپوزیت های آیروژل خواص اصلی آیروژل ها را داشته و در عین حال خواص مکانیکی و پایداری شیمیایی 
الزم برای مصارف خاص صنعتی را نیز دارا هستند. این کامپوزیت ها عایق های بسیار خوب حرارت هستند. این 
مواد به دلیل خواص مناسب برای کاربرد در پانل های عایق و بلوک های نسوز در نیروگاه در محفظه احتراق و سایر 
قســمت هایی که نیاز به جلوگیری از اتالف حرارت دارند، قابل استفاده است. همچنین این مواد نسوز می توانند 
خاصیت ضد آتش بودن را توأم با اســتحکام مکانیکی داشته باشــند. شرکت 23GE از نانوکامپوزیت های فوق در 

ساخت قطعات توربین گازی استفاده کرده است.
شرکت آمریکایی Industrial NanoTech،inc که شرکتی علمی-صنعتی است و در زمینه های گوناگون فناوری 
نانو فعالیت دارد، محصولی به نام  Nansulate تولید کرده است. این ماده یك رده صنعتی از عایق های مایع است 
که به عنوان پوشش روی سطوح مختلف استفاده می شود. ادعا می شود که این ماده هدایت حرارتی بسیار کمتری 
از دیگر مواد عایقی که در مراکز معتبری چون آزمایشگاه ملی الرنس لیورمور ایاالت متحده، آزمایشگاه ملی سندیا 
و دانشــگاه فلوریدا تولید شده است، دارد. این ماده همچنین دارای خاصیت ضد خوردگی نیز می باشد و قادر به 
صرفه جویی زیادی در مصرف انرژی است. محدوده کاربرد این عایق در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، دریایی، 

کاغذ، اتومبیل، دارویی، ماشین سازی صنعتی، ساختمان، ساخت کشتی، نیروگاهی و خانگی است]24[.
کریلیکی بر پایه نانوذرات تولید کرده اســت. این  شــرکت  آلمانی Degussa 24 نیــز رده جدیدی از رنگ های آ
رنگ ها که سازگار با محیط زیست هستند عاری از حالل، ضد خراش و مقاوم به سایش بوده و قابلیت کاربرد 
روی مواد مختلف )از جمله فلزات و پالســتیك(  را دارند. خاصیت ضد ســایش این رنگ ها ده برابر رنگ های 
کریلیکی متداول است. این رنگ ها در جلوگیری از خوردگی تجهیزات فلزی و لوله ها در نیروگاه ها بسیار موثر  آ
واقع خواهند شد. عالوه بر ویژگی های فوق این مواد عایق حرارتی خوبی نیز هستند و می توانند در محفظه احتراق 
مورد استفاده قرار گیرند]25[. نمونه ای از این رنگ ها در شکل 10 نشان داده شده است که با استفاده از اسپری 

اعمال می شوند.

بالف

 شكل 9. آیروژل و نمونه ای از کاربرد آن
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خنک کاری ژنراتور نیروگاه و الكرتوموتورها

ژنراتور وظیفه تبدیل انرژی مکانیکی از توربین به انرژی الکتریکی را دارد. در توربین های گازی به دلیل سرعت 
باالی چرخش آن ها از ژنراتورهای نوع قطب صاف اســتفاده می شود. از قسمت های عمده، بدنه نگه دارنده، 
اســتاتور و سیم پیچ های آن، روتور و سیم پیچ های آن، شفت و سیســتم خنک کننده  است]27[. در شکل 11 
یک نمونه ژنراتور نیروگاهی نشــان داده  شده اســت. یکی از چالش های مهم ژنراتورها سیســتم خنک کاری 

آنها می باشد. سیستم خنک کاری مناسب منجر به بهبود عملکرد ژنراتور و کاهش تلفات انرژی آن می شود.

فناوری نانو در سیستم خنک کاری ژنراتور هم می تواند موثر  باشد. به این منظور روش های مختلفی برای طراحی 
مناســب و بهینه سیستم های خنک کننده در انواع نیروگاه ها پیشنهاد می گردد. در این بین یکی از کاربردهای 
فناوری نانو برای رفع چالش های مربوط به خنک ســازی اســتفاده از نانو سیاالت می باشد. نانو سیاالت که از 
توزیع ذرات با ابعاد نانو در ســیاالت معمولی مانند آب حاصل می شــوند، نسل جدیدی از سیاالت با پتانسیل 
بســیار زیاد در کاردبرهای صنعتی هستند. اندازه ذرات مورداستفاده در نانو سیاالت از 1 نانومتر تا 100 نانومتر 
می باشــد. این ذرات از جنس ذرات فلزی همچون مس )Cu( نقره )Ag( و یا اکسید فلزی همچون آلومینیوم 
اکسید )Al2O3(، اکسید مس )CuO( و... هستند. این مواد به دلیل قابلیت انتقال حرارت باال، جهت افزایش 

نمونه   شكل 11. یک 
ژنراتور نیروگاهی به همراه 

سیستم تحریک آن

 شــكل 10. نمونه ای از میكرو 
سرامیک های تولید شده در شرکت 

Degussa

کاربردهای فناوری نانو در بخش تولید انرژی الکرتیکی مجموعه گزارش های  
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خواص خنک کنندگی مانند فلوی گرمایی باال و قابلیت ترشوندگی در غلظت متوسط که مشخصه مفیدی در 
نیروگاه ها اســت استفاده می شود. بنابراین طراحی سیســتم های خنک کنندگی به کمک تزریق نانوسیال برای 
بهبود سیســتم های مهندسی پیچیده امری ضروری به شــمار می رود. از سوی دیگر یکی از روش های افزایش 
ایمنی نیروگاه ها افزایش قابلیت انتقال حرارت در آنها اســت. بنابراین نانوســیال ها با توجه به قابلیت فزاینده در 

انتقال حرارت در نیروگاه  ها بسیار مورد توجه قرار می گیرند]30[.
نانو ســیاالت سیستم خنک کننده پربازدهی را فراهم می کنند که به کمک آن تعداد ترانسفورماتورها نیز کاهش 
می یابد. ذراتی که در تحقیقات قدیمی به سیاالت افزوده می شدند، دارای اندازه های میکرونی بودند. این ذرات 
پایداری الزم در سوسپانسیون را نداشته و به سرعت ته نشین می شوند. همین امر سبب می شود که مجاری عبور 
سیال به سرعت مسدود گردد. در حالی که ذرات با اندازه نانو، تشکیل سوسپانسیون های بسیار پایدارتری داده و 
پایین بودن سرعت ته نشینی آنها سبب می گردد که مشکل گرفتگی و انسداد مجاری به حداقل برسد ] 31و32[.

سیســتم پیشــنهادی برای انتقال حرارت به کمک نانوســیال )آب+نانو ذرات Al2O3( در شکل 12 نشان داده 
شده اســت. با افزایش نرخ فلوی ذرات میزان ضریب انتقال حــرارت افزایش می یابد و به این ترتیب با افزایش 

غلظت Al2O3 ضریب انتقال حرارت افزایش می یابد]33[.

محققان در دانشــگاه UJI نوعی نانوســیال با قابلیت هدایت تا دمای 400 درجه سانتیگراد را ارائه داده اند. این 
نانوســیال دارای قابلیت هدایت گرمایی باالیی بوده و در زمینه کاربردهای شیمیایی، پتروشیمی و تولید انرژی 
و برق در نیروگاه ها بسیار حائز اهمیت می باشد. بنابراین با استفاده از این فناوری انتقال حرارت در سیستم های 
مختلف و نیروگاه ها مانند نیروگاه خورشیدی، هسته ای، سیکل ترکیبی و حرارتی بسیار به صرفه و پربازده خواهد 

شد]34و35[.
از آنجا که کشــور ما در منطقه گرم واقع شده اســت، تقریبــا تمام توربین های گازی نصب شــده در ایران با 
مســأله کاهش توان در ماه های گرم مواجه هســتند. این موضوع باعث می شــود که از سرمایه گذاری صورت 
گرفته برای تولید این میزان قدرت، در مدت بیش از یک چهارم طول سال نتوان استفاده کرد و این درست در 
حالی اســت که بیشــترین تقاضا برای مصرف برق نیز در این بازه زمانی اتفاق می افتد. در سال 1388 حدود 
2900مگاوات )80% کل ظرفیت بهره برداری شده( نیروگاه گازی در کشور به بهره برداری رسیده است]26[. 

حلقه نانوحلقه آب

پمپپمپ

تبادل حرارت

دریچه
سوپاپ

دریچه
سوپاپ

اندازه گیر
شار

اندازه گیر
شار

Tank1 Tank2

Tin

Tin

Tout

Tout

 شكل 12. سیستم 
پیشنهادی برای 

انتقال حرارت بوسیله 
Al2O3 نانوسیال
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نانو افزودنی های روغن به طور اساسی بر صرفه جویی سوخت و بازدهی موتور تاثیر دارند. به طور کلی، خواصی 
که برای این افزودنی ها ذکر شده است عبارتند از: کاهش ضریب اصطکاک، کاهش میزان ساییدگی در اجزاء 
موتور، ترمیم سطوح درگیر و بهبود خواص سطحی، افزایش بازده موتور در اثر افزایش فشار درسیلندر، کاهش 
هزینه تعمیرات و نگهداری، کاهش صدای موتور و گازهای آالینده، جلوگیری از اکسیداســیون روغن، تمیز 

این آمار حکایت از نرخ رو به رشد استفاده از واحدهای گازی دارد و ضرورت افزایش قدرت تولیدی آنها در 
فصل تابستان را بیشتر نمایان می سازد. نیاز به افزایش توان در ساعات گرم با حداقل هزینه از یک سو و امکان 
محقق کردن آن در توربین های گازی از سوی دیگر، باعث شده تا از روش های خنک کردن هوای ورودی به 

کمپرسور برای این منظور استفاده شود]27[.
در ایران محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با استفاده از فناوری نانو برای بهینه سازی مصرف انرژی 
در صنایع مختلف، طراحی و ساخت نانو سیال خنک کننده صنایع خودروسازی و نیروگاهی را انجام داده اند. 
این محصول )نانو ســیال خنک کننده( برای خنک سازی مبدل های حرارتی و افزایش راندمان و سرعت تولید 
واحدهای صنعتی مانند نیروگاه هــا، برج های خنک کننده، دیزل ژنراتورهای صنعتی و کوچک، انواع چیلرها 
و سیســتم های برودتی و همچنین خودروهای سبک و ســنگین مانند اتوبوس، ماشین آالت راه و ساختمان و 
کشــاورزی و صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی کاربرد دارد و مورد اســتفاده قرار می گیرد. خنک کننده مبدل 
حرارتی، از بین بردن رســوب تشکیل شده و جلوگیری از تشکیل الیه رسوبی جدید، افزایش دهنده توان تولید 
بــرق ژنراتورها، افزایش دهنده راندمان انواع مبدل ها، کاهش اثر خوردگی، نداشــتن اثرات زیســت محیطی و 

کاهش دهنده مصرف سوخت در خودروهای سواری از جمله مزایای این محصول است]36[

روان کاری بلربینگ ها
در کنار نانوسیاالت برای خنک کاری، از روان کننده ها نیز در سیستم های مختلف الکتریکی و بخصوص در 
موتورها و ژنراتورها اســتفاده فراوان می شود. شــفت روتور وظیفه انتقال حرکت دورانی بین توربین، استاتور و 
روتور ژنراتور را دارد. از آنجایی که سرعت دورانی هر یک از سه جز بیان شده یکسان نمی باشد، نیاز است از 
بولبرینگ استفاده شود. یکی از چالش های پیش رو در این قسمت افزایش سختی موضعی در سطح روتورهای 
نیروگاهی می باشد، که معموال در اثر اصطکاک و سایش شدید بوجود می آید و گاهی اوقات عملکرد روتور 
را دچار اختالل می کند. این مشکل در شکل 13 نشان داده شده  است. بنابراین نیاز به یک سیستم روانکاری 

مناسب در این قسمت ها نیاز می باشد.

 شــكل 13. نمایــی از یک روتور 
نیروگاهی که در قسمت ژورنال دچار 

افزایش سختی شده است
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کردن سیستم سوخت رسانی و افزایش قدرت خروجی موتور و غیره. دالیل استفاده از نانو ذرات در روانکارها 
در سه بخش زیر تقسیم بندی می شود:

 سایز بسیار کوچک و در نتیجه امکان تماس آسان بین ذرات؛ 
 بازدهی در دمای باال، دست یابی به امکان حفاظت از سطح در مقابل دما، تغییر بار و سرعت؛

 قابلیــت انتخــاب فناوری هــای مختلف و پتانســیل دســت یابی به مشــخصه های مفیــد نانو ذرات 
مختلف]37و38[. 

مایع،  روانکننده های  گازی،  روانکننده های  به  میتوان  را  صنعت  در  مصرف  مورد  روان کننــده های 
روانکننده های نیمه جامد و روانکننده های جامد دستهبندی نمود. روان کننده هــای جامــد معمولی، ترکیبات 
الیه ای مانند گرافیت، ســولفید مولیبدن )MoS( و سولفید تنگســتن )WS(هستند که لغزش الیه های آنها روی 
یکدیگر موجب کاهش اصطکاک می شود. اما لبه الیه ها به تدریج تجزیه شده و در نتیجه باعث چسبیدن آنها 
به سطح فلز می شود. اندازه نسبتًا بزرگ این پولک های الیه ای، مانع از ورود آنها به حفره های سطح فلز شده و 
لذا این مواد روی سطح فلز انباشته شده و به سطح می چسبند و کارایی روان کنندگی خود را از دست می دهند. 
این کار در نهایت موجب فشرده شدن قطعه های فلزی به یکدیگر و فرسودگی آنها می شود. بنابراین الزم است 
تا از روان کننده های جامد کوچک تر         و محکم تری  استفاده     شود. روانکارهای مایع نمی توانند تمامی ویژگی های 
مورد نیاز یعنی کاهش اصطکاک، فشــارپذیری باال، ایجادمقاومت به خوردگی، خنک کاری و ضد فرسایش 
بودن در موتور یا ماشین را داشته باشند. این موضوع تولید کنندگان را مجبور کرده تا برای اصالح خواص از دیرباز 
افزودنی هایی به آنها بیافزایند. از ســوی دیگر، فناوری نانو در زمینه های مختلف افق های جدیدی را پیش روی 
پژوهشــگران باز کرده اســت. از این منظر، نانوافزودنی ها چنان خواص نوید بخشی نشــان داده اند که منجر به 

تجاری شدن آنها شده است.
پرمصرف تریــن و معروف ترین روغن های روانکار، روغن های موتور هســتند که عالوه بر کاهش اصطکاک 
بین قطعات و جلوگیری از ســاییدگی قطعات موتور، وظایف دیگری چون خنک کردن موتور، گرفتن ضربه، 
انتقال ذرات ریز فلزات و گرد و خاک از داخل موتور به فیلتر روغن و جلوگیری از رسوب دوده در رینگ ها، 

سوپاپ ها و غیره و تمیز نگاه داشتن قطعات موتور را نیز به عهده دارند. 
بــه منظور حصول بــه روانکار با خصوصیات مطلوب و مناســب برای 
هر کاربرد مشــخص، امروزه انواع افزودنی ها با عملکردهای مختلف، 
به روغن پایه افزوده می شــوند. برخــی از نانوافزودنی های روغن موتور 
موجــود در بــازار عبارت از نانوالمــاس، نانو فلوئور، نانــو ذرات طال و 
نانو ساختارهای کربنی مانند فولرین. شکل 14 ساختار سه بعدی فولرین 
را نشــان می دهد. از شــرکت های فعال در این حــوزه در ایران می توان 

شرکت نانو روانکار ایرانیان را نام برد.
از  شــده  پتنــت  نانو المــاس  نمونــه  نانــو،  در صنعــت  بلبرینــگ  و  روانــکاری  نمونه هــای  از  یکــی 
شــرکت Nano Tech Lubricant 25 می باشد که قادر به تزریق میلیون ها نانو الماس به روغن است. این ماده با 
تبدیل اصطکاک کشویی رایج میان مواد به اصطکاک نورد موجب کاهش اصطکاک، گرما و جلوگیری از 

 شكل 14. ساختار سه بعدی فولرن
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نام محصولمکانفناوریمشخصه

بوریک اسید )Boric Acid(تحقیقاتیبوریک اسید جامدغیر قابل حل در روغن

MI,USACerMetکلرید فلز در خاکسوسپانسیون

MoS2 با سطح اصالحیکلوئید جامد
AK,USANanoglide

NanoVitآلمانSiO2،Al2O3 و گرافیتسوسپانسیون

CA,USACerMaxنانوذرات پلیمری با Siکلوئید جامد

IN,USADRD Additivesنانو ذرات بوراتکلوئید جامد

CalgaryMaryn Rs-037نانو ذرات مبتنی بر بورات Siکلوئید جامد

 جدول 1. فناوری های موجود در زمینه نانو ذرات مورد استفاده در روانكارها

خرابی زودرس روغن می گردد.
در جدول 1 نمونه ای از تکنولوژی های مختلفی که در زمینه روانکارها استفاده می شود، آورده شده است. این 
فناوری ها در زمینه روانکارها با اســتفاده از نانو ذرات، ایده ها و محصوالتــی را ارائه داده اند که در این جدول 

بصورت خالصه معرفی شده اند]39[.

جمع بندی
بخش تولید برق مهمترین و در عین حال پر هزینه ترین بخش در صنعت برق می باشد. بنابراین با ورود رویکردهای 
جدید نســبت به این صنعت، امروزه چالش های بزرگی در صنایع و حوزه های مختلف به وجود آمده اســت. در 
این بین، فناوری نانو که امروزه در بسیاری از صنایع نفوذ پیدا کرده، در نیروگاه های برق نیز در حال ایفای نقش 
می باشد. موارد استفاده از این فناوری را می توان به دو قسمت مختلف تقسیم بندی نمود. مورد اول استفاده از آن 
برای مولدهای مقیاس کوچک و انرژی نو می باشد. مورد دوم بهبود چالش های نیروگاه های مقیاس بزرگ و سنتی 
می باشد. بطوریکه بیش از 80 درصد از برق تولیدی کشور با استفاده از نیروگاه های با سوخت  فسیلی است. رفع 

چالش های موجود در نهایت منجر به افزایش کارایی و بهره وری انرژی نیروگاه ها خواهد شد.
مهمترین فناوری های مورد اســتفاده در بخش نیروگاهی نانوالیاف ها، نانوپوشــش ها و نانوسیاالت می باشند. 
کاربرد نانوالیاف ها در بهبود سیســتم فیلتراســیون هوای ورودی نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی است. این 
فناوری سبب بهبود فیلتراسیون هوای ورودی در شرایط مختلف جوی و آب و هوایی می شود و در نهایت سبب 
بهبود راندمان نیروگاه خواهد شد. نانوپوشش ها جهت پوشش دهی پره های توربین و کمپرسور استفاده می شوند 
که منجر به کاهش خوردگی و فرســودگی و مقاومت حرارتی و در نهایت افزایش طول عمر آن ها می گردد. 
نانوسیاالت در خنک کاری و روانکاری قسمت های مختلف نیروگاهی استفاده می گردند. از جمله ژنراتورهای 

و بلبرینگ های توربین و روتور. این فناوری سبب افزایش میزان نرخ انتقال حرارت و بازده حرارتی می گردد.
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1  Stack
2  Feedwater pump
3  Air Inlet, Air Intake
4  Pulse Jet Cleaning
5  Nanofibers
6  Drawing
7  Template Synthesis
8  Phase seperation
9  Self Assembly
10  Electrospinning 

 Hollings worth and Vose 11 نام دقیق این شرکت
می باشــد که در ایــالت متحده آمریکا قرار دارد و در ســال 
1843 تأســیس شده اســت. این شرکت پیشــرو در امر تولید 

کاغذهای مهندسی و سیستم های بافته نشده است.
12  Nanoweb
13  Stator Blade
14  Rotor Blade

15  Austenitic Steel
16  Creep Resistance
17  Corrosion
18  Erosion
19  Thermal Barrier Coating

20 این شــرکت در سال 1995 توســط پیتر استروت و دیگر 
همکاران در منچســتر آلمان به عنوان یک شــرکت تحقیقاتی 
تأسیس گردید. امروزه تمرکز فعالیت های این شرکت در چهار 
زمینه اسپری های حرارتی، نانومغناطیس ها، پوشش های صنعتی 

خاص و تحقیقات به صورت تخصصی می باشد.
21  Annular 
22  tubular
23  General Electric

24 این شرکت با سرپرستی روبرت مورلینو در حال حاضر بر 
روی امکان تولید پروپیلین اکســاید مطالعه انجام می دهد. این 

شرکت در درتموند آلمان در حال فعالیت می باشد.
25 این شــرکت در کالگری ایــاالت متحده آمریکا قرار 

دارد.
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 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
 کاربردهـای فناوری نانـو در بخش انتقال شـبكه 

برق رسانی
  فناوری نانو و توسعه آن در کشاورزی

 نقش فناوری نانو در ارتقای کیفی سیمان و مصالح 
پایه سیمانی

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

 آلیاژسـازی و فعال سـازی مكانیكی، فناوری تهیه 
نانومواد

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

قابلیت خود ترمیم  شوندگی
 لوله های حرارتـی و کاربردهای آن در انتقال انرژی 

حرارتی
 کاربـرد فناوری نانو در بهبود عملكرد سـلول های 

خورشیدی
 نانوحسگرها جهت پایش شاخص های حیاتی بدن

)CDI( سیستم یون زدایی خازنی 
 کاربرد نانو در متالورژی پودر فلزات

 کاربرد فناوری نانو در پوشـش های ضد نقش و ضد 
نوشتار

 نانو حسگرهای تشخیص دهنده مواد  منفجره
 اسـتفاده از نانوذرات پلیمری بر پایـه PLGA برای 

دارورسانی هدفمند
  میكرو/نانو حباب در صنعت آب و فاضالب

 کاربـرد فناوری نانو جهت گندزدایـی  از آب به روش 
ازوناسیون

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

 کاربرد فناوری نانو در صنعت آب
 کاربردهای فنـاوری نانـو در منسوجات خانگی

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

 نانوحسگرهای  مورد اسـتفاده در صنایع غذایی و 
آشامیدنی

 کاربردهای فناوری نانو در صنعت هوافضا
 فوالدهای نانو ساختار

)CEA( فناوری نانو و محیط های کنترل شده کشت 
  نانوحسگرهای تشخیص سموم کشاورزی 

 کاربرد فناوری نانو درشیشه های هوشمند )1(
 نانو آفت کش واثر آن در کنترل آفات

 کاربرد فناوری نانو در صنعت مقره
 کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی

 کاربردهای فناوری نانو درروغن های روان کننده
 نانو افزودنی های سوخت

 کاربردهای نانوالیاف در کشاورزی
 کاربرد فناوری نانو در سیمان و سیال حفاری

 کاربـرد نانو سـاختارها در فناوری های جداسـازی 
غشایی

  نانو فیلترهای لیفی
 فناوری های نوین در مدیریـت و افزایش بهره وری 

آب در نیروگاه های گرمایی
Sandvik Nano flex فوالد نانوساختار 

 کاربرد فناوری نانو در صنعت سیم و کابل
 کاربرد فناوری نانو در صنعت دیودهای نورافشان

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است
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