
طراحی و گرافیک: شرکت توسعه فناوری مهرویژن
 اسـاتید، متخصصـان و عالقه منـدان  می توانند نظرات و 
پیشـنهادهای خـود را بـرای هرچه بهتر شـدن این طرح 

بـا trees@nano.ir درمیان بگذارند. 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

درخت فناوری نانو
کاربردهای فناوری نانـو در

صنعت برق

کاربردهای
 فناوری نانـو
در صنعت برق

باتری ها 

آبی

زمین گرمایی بادی
خورشیدی  
پیل سوختی)فتوولتاییک( 

-افزایش 
استحکام  
و مقاومت 
حرارتی 

-سبک سازی
- بهبود بازده

-افزایش بازده و 
بهبود جذب نور
-بهبود طول 

عمر
- خود پاالیندگی
-کاهش قیمت

-جلوگیری از 
تشکیل رسوب 

در لوله های 
انتقال

- روان کنندگی

-افزایش بازده
-کاهش هزینه 

ساخت
-بهبود طول 

عمر مفید پیل 
سوختی

تجدیدپذیر

- افزایش بازده
- بهبود طول 

عمر
- بهبود 

زمان شارژ 
و ماندگاری 

شارژ

حرارتی

اگزوز و 
استک مدخل هوا

فیلتراسیون 
هوای ورودی

کمپرسور

جلوگیری 
از خوردگی 

پره  های 
کمپرسور 

مخازن 
سوخت

میله رتور و 
بلبرینگ

- افزایش روانکاری
استحکام و 

مقاومت پره ها 
- مقاومت  
حرارتی پره 

توربین
- ضد آب کردن 

پره
- سبک سازی 

پره توربین

بویلر

جلوگیری از 
اکسیداسیون 

لوله های 
سوپر هیتر و 

ری هیتر

کندانسور و 
فید واتر پمپ

برج 
خنک کننده

- سیستم 
خنک کننده در 

کندانسور
- سیستم 

تصفیه آب و 
افزایش راندمان 

نیروگاه

ژنراتور

- کاهش 
تلفات ژنراتور 
و افزایش بازده 
با استفاده از 

مواد مغناطیسی 
نانو ساختار

- جلوگیری از 
تاب برداشتن 
شافت ژنراتور

محفظه 
احتراق

- جلوگیری از 
ترک خوردن 

محفظه احتراق 
در دماهای باال
- باال بردن 
دمای احتراق

- جلوگیری از 
اتالف حرارتی 

در محفظه 
احتراق

- افزایش 
راندمان توربین 

گازی

بخاری سیکل ترکیبیگازی

نیروگاه برق

الکترونیک

تولید انرژی 
الکتریکی

گیت منطقی

سنسور ها

سنسور 
شیمیایی

سنسور 
حالت

  سنسور 
نوری

  سنسور 
مواد

- افزایش 
حساسیت و 
کاهش زمان 

واکنش
- کاهش هزینه 

تولید
- کاهش حجم 

و وزن

ترانزیستور

نقاط 
کوانتومی

دیود

- بهبود بازده و 
کاهش تلفات

- کاهش حجم 
و وزن

- افزایش طول 
عمر

نیمه هادی ها

خازن

- بهبود 
ظرفیت خازن

- کاهش حجم 
و اندازه

- افزایش طول 
عمر

مقاومت

-استفاده در 
نانو مدار های 

الکتریکی
افزایش دقت 

محاسبات
-کاهش حجم 

و سایز

LCD

-افزایش توان 
حرارتی و 

کاهش حرارت 
تولید شده
-کاهش 

تلفات انرژی 
الکتریکی و 
افزایش بازده

-کاهش 
ضخامت و 

حجم

LED

OLED

نمایشگرها

مهندسی مواد

افزایش 
استحکام

مقاومت به 
خزش

مقاومت 
حرارتی 
پره های 
توربین

مقاومت 
برابر امواج 

الکترو 
مغناطیسی

پوشش وغشا

- بهبود طول 
عمر تجهیزات 

و مواد و 
مقاومت در برابر 

پوسیدگی
- مقاومت در 
برابر امواج 

مزاحم
- بهبود  

مقاومت مواد در 
برابر حرارت و 

آتش 
- ایجاد خاصیت 

آنتی استاتیک

بهبود 
خاصیت 

رنگ

- جذب 
نکردن حرارت 

نور خورشید
- بهبود طول 
عمر رنگ و 

مقاومت در برابر 
پوسیدگی و 
عوامل طبیعی

نانو سیال 
خنک 
کننده

-بهبود هدایت 
گرمایی

-تابعیت بهتر 
هدایت گرمایی 

از دما
-بهبود پایداری 
و جلوگیری از 

ته نشینی سیال 

انتقال حرارت
ساخت 

مواد هادی 
حرارت

ساخت 
مواد عایق 

حرارت

- بهبود خواص 
ایزوالسیون 

مواد
- کاهش وزن 

مواد عایق
- بهبود مقاومت 

عایق و هادی 
حرارت نسبت 

به شکست
- انطباق بهتر 
ضریب انبساط 

حرارتی 

خنک کاری

توربین

توزیع انرژی 
الکتریکی

انتقال انرژی 
الکتریکی


