
 

 

 

 

 

 

وند لوح وقلم    "                   هب انم خدا
گار وجود                                                                                                                            " وعدم حقیقت ن

 1397سال  پائیز/ 3خبرانهم شماره 

 در حاشیه سی و سومین کنفرانس بین المللی برق انجام شد؛

رونمایی از سه محصول تولید شده با فناوری نانو در 

 حوزه نیروگاهی کشور

های آزمایشگاهی محصوالت مبتنی بر فناوری نانو با محصول از نمونه 3

نیروگاهی در حاشیه سی و سومین کنفرانس بین کاربرد ویژه در صنعت 

 المللی برق رونمایی شد.

رئیس  "نسترن ریاحی نوری"رسانی وزارت نیرو )پاون(، گزارش پایگاه اطالعبه

مرکز توسعه فناوری نانو در بخش برق و انرژی در سی و سومین کنفرانس 

بین المللی برق با اعالم این خبر گفت: این سه محصول شامل پوشش ضد 

و دستورالعمل  YSZسایش روی پره توربین گازی، پوشش سد حرارتی 

استفاده از نانو فیلترهای هوای ورودی است و از جدیدترین دستاوردهای 

 پژوهشگاه نیرو است.

میلیون تومان هزینه  500ریاحی ادامه داد: برای اجرای این سه طرح تاکنون 

 شده که یک پنجم نمونه خارجی است که با توانایی داخلی ساخته شده و

  آمادگی تولید انبوه را در صنعت برق دارد.

ریاحی افزود: پوشش ضد سایش روی پره توربین گازی، پوشش سد حرارتی 

ysz پکیج پرتابل تصفیه پساب نیروگاهی و دستورالعمل استفاده از نانو ،

  فیلترهای هوای ورودی از جمله دستاوردهای جدیدی است که در حاشیه

 سی و سومین کنفرانس بین المللی برق رونمایی شد.

نوی پژوهشگاه نیرو خاطرنشان کرد: با توجه به جدید رئیس مرکز فناوری نا

بودن این فناوری و فاصله ناچیز ما در این تکنولوژی با سایر کشورهای دنیا، 

توان همگام با سایر در صورت کار بر روی دانش و فناوری این علم، نه تنها می

ائه توان حتی در بسیاری از امور با ارکشورهای پیشرفته جلو رفت، بلکه می

ریاحی در خصوص اهمیت فناوری یقیت از کشورهای جهان پیشی گرفت.خال

تواند در مواردی های نوین مینانو در صنعت برق نیز گفت: استفاده از فناوری

چون کاهش مصرف انرژی و افزایش در راندمان تاثیر داشته باشد. همچنین با 

انی افزایش توجه به اینکه در فناوری نانو برخی از خواص به صورت تو

 چشگیری دارد، می توان شاهد تحوالت شاخصی در صنعت برق بود.

ها است به وی در عین حال اظهارداشت: فناوری نانو، رویکرد نوین به فناوری

بخشد. این فناوری به خودی ای مینحوی که به آنها خواص و کارکرد ویژه

های متداول گیری از آن در فناوریخود کارکردی نداشته، بلکه در بهره

توان اثرات ویژه آن را در بهبود خواص درک نمود. این فناوری همچنین می

های امروزی ای خود در آینده دربرگیرنده همه فناوریرشته با طبیعت بین

های موجود، موجبات رشد آنها را فراهم خواهد بود و به جای ریقابت با فناوری

 آورد.می

ه نیرو تاکید کرد: امروزه با توجه به سرعت رئیس مرکز فناوری نانوی پژوهشگا

های نوین، یافته به فناوری ها و رویکرد کشورهای توسعهباالی رشد فناوری

های موجود از یک ها و توانمندیصنعت برق کشور به منظور حفظ ظرفیت

ماندگی از سوی دیگر ناگزیر از سو و ارتقای سطح علمی و جلوگیری از عقب

 های نوین است.گرایش به فناوری

 

جناب آقای مهندس جهانگیر مهدمینا آن مرد 

راستین وزارت نیرو به ملکوت اعلی پیوست فقدان 

این عزیز از دست رفته را به خانواده بزرگ 

صنعت برق ایران بویژه خانواده محترم ایشان 

 عرض می نماییم. تسلیت

نامش در صنعت برق همیشه جاودان و امید که  

  پر رهرو باد. راهش

مراسم بزرگداشت آن مرحوم روز جمعه مورخ 
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