
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

انتقال انرژی 
الکتریکی

دستگاه تغذیه 
DC

تولید انرژی 
الکتریکی

برق گیربدون    
فاصله هوایی

برق گیر با 
فاصله هوایی

- افزایش تعداد 
مرزدانه ها و 
کاهش دمای 

زینتر 
- بهبود 
مشخصه 
غیرخطی 
وریستور

 - کاهش 
جریان نشتی و 
احیا وریستور

برق گیر

شینه و اتصاالت

شینه نرمشینه سخت

- رسانایی 
حرارتی و 

انعطاف پذیری 
بیشتر 

- افزایش 
مقاومت مکانیکی

- کاهش وزن

مقره و پایه

مقره میخیمقره آویز

- خاصیت 
آب گریزی و 

خودپاالیندگی 
- افزایش 
مقاومت 
مکانیکی

- کاهش وزن

مقره
 تکیه گاهی

- افزایش 
مقاومت 
مکانیکی 

- کاهش وزن

استراکچر کلید قدرت

سکسیونردژنکتور

-افزایش طول 
عمر

-افزایش 
مقاومت در برابر 

جرقه زنی و 
ذوب شدن
- افزایش 

مقاومت عایقی

کابل انتقال

کابل کابل مسی
آلومینیومی

- بهبود 
استحکام 
مکانیکی و 
کاهش وزن

 - بهبود هدایت 
الکتریکی و 
کاهش تلفات
- افزایش 

مقاومت مکانیکی 
عایق دور سیم

ترانس

ترانس 
ترانس ولتاژجریان

-کاهش تلفات
-افزایش طول 

عمر ترانس

ترانسفورماتور 
انتقال

روغن

- افزایش 
ضریب انتقال 
حرارت روغن

- کاهش تلفات 
و بهبود خواص 

مغناطیسی 
- کاهش وزن و 

ابعاد

- خاصیت 
آب گریزی و 

خودپاالیندگی 
- افزایش 
مقاومت 
مکانیکی

بوشینگهسته

-افزایش 
پایداری

-بهبود بهتر 
کنترل ولتاژ

راکتور تله موج

الکترونیک

مهندسی مواد

پست توزیع

ترانسفورماتور 
توزیع

-کاهش تلفات 
و بهبود خواص 

مغناطیسی 
هسته

-بهبود ضریب 
انتقال حرارت 
روغن ترانس

تابلو برق

-کاهش تلفات 
در تابلو

-بهبود انتقال 
حرارت و جذب 
نکردن حرارت 

محیط
- افزایش 
مقاومت در 

برابر خوردگی و 
حرارت

بخش 
کنترل

-کوچک تر 
شدن حجم 
دستگاه های 

موجود
-مقاومت 

قسمت های 
پالستیکی 

در برابر آتش 
و حرارت 
وخوردگی

-افزایش طول 
عمر قطعات

جرقه گیر

- بهبود 
رسانایی

- انعطاف پذیری 
بیشتر

-بهبود مقاومت 
مکانیکی

سیستم چاه ارت

- انتقال 
بهتر جریان 

الکتریکی
- بهبود 
خاصیت 

چسبندگی و 
رطوبت پذیری

-بهبود مقاومت 
صفحه چاه 

ارت در مقابل 
خوردگی

دژنکتور

سکسیونر

-افزایش طول 
عمر

-افزایش 
مقاومت در 

برابر جرقه زنی 
و ذوب شدن
- افزایش 

مقاومت عایقی

کلید های قدرت

کابل هوایی

کابل زمینی

-کاهش تلفات 
-افزایش 
مقاومت 

مکانیکی و 
مقاومت در 

برابر خوردگی و 
پوسیدگی
-افزایش 

مقاومت عایقی 
روکش کابل 
خطوط زمینی

شبکه توزیع

کنتور 
دیجیتال

کنتور 
معمولی

-افزایش طول 
عمر قطعات 

فلزی و مقاومت 
در برابر 

پوسیدگی و 
فرسودگی
- بهبود 

مقاومت پوشش 
کنتور در برابر 

گرما و سرما
-بهبود مقاومت 

سیم ها و 
ترمینال های 

کنتور در برابر 
عبور جریان 

زیاد
- کاهش وزن و 

حجم

کنتور برق

توزیع انرژی 
الکتریکی

بانک خازن

- افزایش 
ظرفیت خازن

- کاهش حجم 
بانک خازن

-افزایش طول 
عمر خازن

-کاهش هزینه 
ساخت

توزیع انرژی 
الکتریکی


