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نو
ی نا

ور
فنا

بى شــک یکى از مهم ترین دستاوردهاى بشر در دهه  هاى 
اخیر حوزه علوم و فناورى نانو است که راهکارهاى متنوع 
و نوآورانه  اى بــراى رفع مشــکالت و معضالت موجود 
در بخش  هاى مختلف ارائــه مى  نماید. فناورى نانو قابلیت 
مشاهده، ساخت و دســتکارى ترکیبات در مقیاس اتمى 
و مولکولى اســت و بر این اســاس مى  تواند خصوصیات 
یک ترکیب را به خوبى کنترل نماید. ســاختارهایى که با 
این دقت تهیه مى  شــوند، خصوصیــات ویژه و منحصر به 
فردى از خود نشان مى دهند که موجب استفاده و کاربرد 

گسترده آن  ها در حوزه  هاى مختلف شده است.

فرایند �ک زدایی۱ 

فرایند جداســازى مواد معدنى محلول و نمک   ها از آب، تحت عنوان نمک زدایى شــناخته مى   شــود و امروزه 
کاربرد بســیار گسترده   اى در شیرین سازى آب   هاى شــور مخصوصاً آب دریاها2 و شوراب   ها3 پیدا کرده است. 
نمک زدایى در اصل یک پدیده طبیعى دائمى در چرخه آب است و مدام در اثر تبخیر آب   ها رخ مى   دهد. این 
پدیده طبیعى اســاس ایجاد فناورى   هاى نمک زدایى مختلفى شده است که کاربردهاى گوناگون زیادى نیز در 
حوزه هاى مختلف پیدا کرده   اند. مهم ترین این کاربردها، شیرین ســازى آب   هاى شور براى مصارف آشامیدنى 
اســت؛ اما در سال   هاى اخیر استفاده از این فناورى   ها در صنایع مختلف (مخصوصا صنایع نفت و گاز) نیز رشد 

قابل توجهى داشته است.
کمبود آب و همچنین افزایش روزافزون قیمت انرژى، محرك   هاى اصلى تحقیقات و سرمایه گذارى   هاى انجام 
شــده بر روى ارائه راه   حل   ها و روش   هاى نوین نمک زدایى هســتند. در حال حاضر بیش از 120 کشــور دنیا از 
طرح   هاى نمک زدایى براى مقاصد مختلف بهره مى   برند که عمده   ترین سهم مربوط به کشورهاى منطقه خلیج 
فارس، سپس کشــورهاى آمریکاى شمالى است و بعد از آن   ها به ترتیب کشورهاى اروپاى شرقى، شرق آسیا 
و شــمال آفریقا در رتبه   هاى بعدى قرار دارند. شــکل1 سهم مناطق مختلف را در طرح   هاى نمک زدایى و منابع 

مختلف مورد استفاده براى این مقصود را نشان مى   دهد.
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 شکل 1. ظرفیت جهانى طرح هاى نمک زدایى بر اساس متر مکعب در روز [1].

اسمز معکوس
از میان روش    ها و فناورى    هاى نمک زدایى، اســمز معکوس4 (RO) گسترده    ترین کاربرد را پیدا کرده است و حدود 
53 درصد از کل طرح    هاى نمک زدایى در دنیا از این فناورى استفاده مى    نمایند [2]. در فناورى اسمز  معکوس، که از 
غشاهاى نیمه تراوا5 براى جداسازى ذرات و ترکیبات مختلف از آب بهره مى    برد، براى غلبه بر فشار اسمزى (یک مؤلفه 
ترمودینامیکى است و به عنوان حداقل فشار مورد نیاز براى جلوگیرى از جریان حالل در طول غشاء نیمه تراوا شناخته 
مى    شود) باید میزانى فشار خارجى به سیستم وارد شود که نیازمند صرف مقدارى انرژى نیز است. در شکل 2 اساس 
کار این فرایند در مقایسه با فرایند اسمز معمولى6 (یا اسمز مستقیم7) نشان داده شده است. در فرایند اسمز مستقیم که 
به صورت خودبخودى و بدون اعمال فشار خارجى صورت مى    گیرد، آب از سمت رقیق    تر (نسبت به غلظت نمک) 

به سمت غلیظ مهاجرت مى    نماید، در حالى    که در اسمز معکوس این فرایند در نتیجه اعمال فشار برعکس مى شود.

 شکل 2. مقایسه نحوه کارکرد فرآیند اسمز معکوس با فرآیند اسمز مستقیم [3].

اسمز معکوساسمز مستقیم
فشار اعمال شده آب خالص

آب
آب شورشیرین غشاء نیمه تراوا

آب شور

غشاء نیمه تراوا
آب

شیرین

آب خالص

نمک ها و ذرات 
آالینده

نمک ها و ذرات آالینده

جهت جریان آب جهت جریان آب

آب دریا
شورآب ها
فاضالب

کاربرد فناوری نانو در روش فیلرتاسیون اسمز معکوس  مجموعه گزارش هاى  
101صنعتى فناورى نانـو



5

فناوری نانو و اسمز معکوس
تقریبــا از زمان ســاخت اولین 
طرح     هــاى نمک زدایى بر پایه 
فقط غشاهاى  معکوس،  اسمز 
پلیمــرى بــراى کاربردهــاى 
صنعتــى مــورد اســتفاده قرار 
گرفته     اند. از همین رو تا سال     ها 
براى بهبود این روش، تمرکز 
افزایــش مســاحت  بــر روى 
سطحى غشــاها بوده است. در 

ســال     هاى اخیر با توسعه روز     افزون فناورى نانو، توجه زیادى نیز به بهینه سازى فرآینداسمز معکوس با استفاده از 
نانوذرات مختلف صورت گرفته است و موجب ارائه چندین محصول تجارى در این زمینه گردیده است. این 
بهینه سازى     ها با استفاده از فناورى نانو در دو جنبه کلى صورت گرفته است: کاهش میزان مصرف انرژى توسط 
طرح     هاى نمک زدایِى اسمز معکوس و همچنین بهبود عملکرد و کارایى غشاهاى اسمز معکوس، که عمدتاً هر 
دو مورد با تغییر ساختار و ترکیبات سازنده غشاها صورت مى     پذیرد. هدف نهایى از اعمال این تغییرات رسیدن 
به سیســتم     هاى اسمز معکوسى است که؛ در فشارهاى کمتر کار مى     کنند و مصرف انرژى کمترى دارند، بسیار 
تراوش پذیر8 هستند و در نتیجه سرعت جریان در آن     ها باالتر است، پایدارى باالترى دارند و در نتیجه رسوبات 

معدنى کمترى در آن     ها تشکیل مى     شود.
در بحث کاربرد فناورى نانو در ســاخت غشــاهاى اســمز معکوس باید توجه داشــت که غشاهاى مورد بحث 
غشــاهاى نانوساختار9 نیستند؛ بلکه با استفاده از نانومواد مختلف ارتقاء یافته      اند10؛ این بدان معناست که ساختار 
داخلى غشــاها یعنى حفرات آن      ها نانومقیاس نبوده و همچنین ترکیبات سازنده این غشاها نیز در اصل نانومواد 
نیستند؛ بلکه با نانومواد مختلف عامل دار شده      اند. امروزه نیز اکثر تحقیقات علمى و فعالیت      هاى صنعتى در راستاى 
ساخت غشاهاى اسمز معکوس ارتقاء یافته، با فناورى نانو صورت مى      پذیرد و محصوالت تجارى ارائه شده نیز 
از همین نوع غشاء هستند. این غشاها انواع مختلفى دارند که از میان آن      ها مى      توان به غشاهاى معدنى ارتقاء یافته 
با نانومواد11، غشاهاى فیلم الیه نازك نانوکامپوزیت12 و غشاهاى ارتقاء یافته با نانولوله      هاى کربنى آرایش یافته13 

و غیره اشاره نمود.

غشاهای معدنی ارتقاء یافته با نانومواد برای اسمز معکوس
امروزه غشــاهاى معدنى که معموال تحت عنوان غشــاهاى ســرامیکى شناخته مى       شــوند، از طیف گسترده       اى 
از ترکیبات مختلف ســاخته مى       شــوند که در میان آن       ها اکســیدهاى تیتانیم، آلومینیوم، سیلیسیم و زیرکونیوم 
متداولترین مواد ســازنده این نوع غشاها هستند. با توجه به قیمت باالى این غشاها، استفاده از آن       ها تنها محدود 
به کاربردهایى اســت که درآن       ها امکان اســتفاده از غشاهاى پلیمرى وجود ندارد. به طور کلى غشاهاى معدنى 
از یک الیه بســتر ماکروحفره14 تشکیل شده       اند و یک الیه غشایى میکروحفره15 یا مزوحفره16 بر روى آن قرار 
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گرفته است که براى بهبود کارایى در کاربردهاى خاص، عامل دار شده و الیه       هاى دیگرى (پلیمرها، نانوذرات 
و غیره) نیز بر روى آن قرار داده مى       شود (شکل 3).

 شــکل 3. شماى 
کلى از یک نمونه غشاى 
معدنى  معکوس  اسمز 
که پوشش هاى مختلفى 
قرار گرفته  بر روى آن 

است [4].

آالینده هاى آلى
باکترى

نانوذرات به دام 
افتاده در ساختار 

پلیمر
پوشش آب گریز

پوشش پلیمرى

الیه غشایى
بستر غشا

از میان انواع مختلف غشاهاى معدنى مورد استفاده براى اسمز معکوس، غشاهاى زئولیتى17 یکى از پرکاربردترین 
غشــاها هســتند. زئولیت ها در اصل ترکیبات آلومینوســیلیکاتى18 کریســتالى با حفرات یکنواخت نانومترى یا 
کوچک تر هســتند (شکل 4) که هم به صورت طبیعى بدست مى آیند و هم مى توان آن ها را به صورت سنتزى 

در آزمایشگاه ها تولید نمود. اندازه حفرات این ترکیبات 
را مى توان با تغییر شــرایط ســنتز (مثل دما، فشار، زمان 
و غیــره)، تغییــر داد و به اندازه دلخواه رســانید و براى 
کاربردهــاى خاص نیز مى توان برخــى ویژگى ها مانند 
توانایــى تبادل یون19، خواص جذب ســطحى، خواص 
کاتالیــزورى و غیــره را در آن هــا ایجاد نمــود. عالوه 
 برایــن موارد، بــا توجه بــه بى اثر بودن کریســتال هاى 
آلومینوسیلیکات، غشاهاى زئولیتى پایدارى شیمیایى و 

گرمایى بسیار باالیى دارند.
تحقیقات در راســتاى اســتفاده از غشاهاى زئولیتى براى 
نمک زدایى آب هاى شــور در اســمز معکوس از ســال 
2001 آغاز شــد و در این سال شبیه سازى هاى دینامیک 
مولکولى20 نشــان داد که این غشاها قادر هستند به عنوان 

غشــاء اسمز معکوس عمل کرده و فرایند نمک زدایى را با بازده بسیار باالیى انجام دهند و پس از آن تحقیقات و 
بررسى هاى زیادى در راستاى امکان سنجى استفاده از این غشاها براى فرایند اسمز معکوس صورت گرفته است که 
در نهایت منجر به تجارى سازى انواعى از این غشاها شده است. تنها چند ترکیب خاص از زئولیت ها براى ساخت 
غشاء مورد استفاده قرار مى گیرند که با نام هاى تجارى SOD22 ،MFI21 و LTA23 شناخته مى شوند و تفاوتشان در نسبت 

 شکل 4. ساختار کلى یک غشاى زئولیتى [5].

حفرات درون 
مولکولى ساختمان زئولیتى
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سیلیسیم به آلومینیوم موجود در ساختار هر یک است. در سال هاى اخیر همگام با توسعه و تجارى سازى این نوع 
غشاها، برخى شرکت ها محصوالتى بر پایه غشاهاى زئولیتى براى اسمز معکوس به بازار ارائه نموده اند.

غشاهای فیلم الیه نازک نانوکامپوزیت برای اسمز معکوس
در ســال 2005 یک گروه تحقیقاتى مفهومى جدید تحت عنوان غشاهاى فیلم الیه نازك نانوکامپوزیت براى 
اسمز معکوس را براى اولین بار معرفى نمود [6]. در این زمینه، اصلى  ترین هدف این است که نانوذرات غربال 
مولکولى24 را در سرتاســر الیه پلیمرى سطحى از یک غشاى اســمز معکوس قرار دهند. در شکل 5 دو روش 

اصلى براى جاسازى نانوذرات در الیه پلیمرى غشاهاى اسمز معکوس نشان داده شده  اند.

نانوذراتى که از زمان معرفى این نوع غشــاها بیش ترین بررســى  ها بر روى آن  ها صورت گرفته اســت شــامل 
نانولوله  هاى کربنى، نقره، تیتانیوم اکســید، سیلیکا و زئولیت  ها هستند. هدف استفاده از نانوذرات در این غشاها 
دســتیابى به خواص ســطحى بهتر در غشــاها همراه با افزایش میزان نفوذ و کاهش میزان رسوبات ایجاد شده، 
افزایش پایدارى شــیمیایى و حرارتى غشاهاى اســمز معکوس، افزایش گزینش پذیرى سیستم، ایجاد خواص 
ضدمیکروبى در غشــاها وغیره است. در نتیجه این دسته از غشــاها قادر خواهند بود با بازده نمک زدایى مشابه 
غشاهاى اسمز معکوس متداول ولى با تراوش پذیرى یک تا سه برابر بیشتر از آن  ها عمل نمایند و به عنوان یک 

رقیب جدى براى این غشاها به حساب آیند.

 شــکل 5. 1) شماى کلى 
اسمز معکوس  از یک غشاى 
پلیمرى متــداول که در آن 
یک الیه پلیمرى بر روى بستر 
غشا قرار مى گیرد، 2) جاسازى 
غشاى  ساختار  در  ذرات  نانو 
پلیمرى با بــه دام انداختن25 
آن   ها درون ساختار پلیمر و 3) 
جاسازى نانوذرات در ساختار 
غشاى پلیمرى با اتصال آن   ها 
از  استفاده  با  پلیمر  به سطح 
نیروهاى جاذبــه مولکولى و 

ایجاد پیوند [7].

بستر غشا

الیه پلیمرى

نانو ذرات

الیه پلیمرى

بستر غشا

نانو ذرات

الیه پلیمرى

بستر غشا

غشاهاى اسمز معکوس 
پلیمرى

غشاهاى نانوکامپوزیت 
الیه نازك براى اسمز 

معکوس 

غشاهای ارتقاء یافته با نانولوله    های کربنی آرایش یافته برای اسمز معکوس
غشاهاى حاوى نانولوله    هاى کربنى پتانسیل بسیار باالیى براى عملکرد به عنوان غشاهاى اسمز معکوس دارند و 
پیشرفت    هاى اخیر در زمینه روش    هاى نوین ساخت نانوذرات و غشاهاى مختلف منجر به قرار دادن نانولوله    هاى 
کربنى آرایش یافته به صورت عمودى26 درون غشــاهاى اسمز معکوس شده است (شکل 6). در این مورد هم 
آزمایش    هاى عملى، شبیه ســازى    هاى مولکولى انجام شده را تایید مى    کند و هر دو نشان از سریع    تر بودن انتقال 
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مایع در این نوع غشاها دارند. این افزایش سرعت جریان به طور ویژه به ابعاد داخلى نانولوله    ها، میزان هموار بودن 
دیواره    هاى گرافیتى آن    ها و خصلت آب گریزى نانو لوله    هاى کربنى ارتباط دارد و منجر به ایجاد سرعت جریانى 
بیش از غشــاهاى پلیمرى متداول براى اســمز معکوس مى    شود. بر همین اســاس در هنگام استفاده از غشاهاى 
ارتقا ء یافته با نانوله    هاى کربنى براى اسمز معکوس مى    توان با اعمال یک فشار مشخص حجم زیادى از آب را 
نمک زدایى نمود. این خواص منحصر به فرد موجب توسعه بسیار سریع این دسته از غشاهاى اسمز معکوس شده 

است و محصوالت تجارى از این نوع نیز در بازار قابل دسترسى هستند.

 شکل 6. یک غشاى 
اســمز معکوس ارتقا ء 
نانولوله     هاى  بــا  یافته 
کربنى هم      تراز شــده 
و  به صــورت عمودى 
شماتیکى از نحوه فعالیت 

آن [8].

تخمین هزینه      ها
غشاهاى اسمز معکوس از تنوع زیادى برخوردار هستند 
و در طیف وســیعى از کاربردها قابل اســتفاده هستند. با 
توجه به همین موضوع، قیمت این غشاها نیز با یکدیگر 
تفاوت دارد. بر این اساس براى ماژول      هاى غشایى اسمز 
معکوس مورد اســتفاده در مصــارف خانگى هزینه      اى 
بیــن 7 تا 50 دالر (بســته به نوع مواد ســازنده و فناورى 
ســاخت) به ازاى یک ماژول نیاز است. با توجه به اینکه 

دســتگاه      هاى اســمز معکوس خانگى عموماً براى فیلتراسیون آب آشامیدنى موجود در سیستم آب شهرى (که 
عمده امالح آن      ها از پیش حذف شــده است) به کار مى      رود، معموال براى این نوع مصارف ماژول      هاى غشایى 
بر پایه نانومواد مقرون به صرف نبوده و به بازار ارائه نمى      گردد. هزینه راه      اندازى سیســتم اســمز معکوس براى 
واحدهاى صنعتى کوچک و متوســط بین 9000 تا 80000 دالر و براى واحدهاى صنعتى بزرگ بســته به نوع 
صنعت از 200 هزار تا چندین میلیون دالر خواهد بود. قیمت ماژول      هاى معمولى مورد استفاده براى واحدهاى 
صنعتى بین 100 تا 700 دالر به ازاى هر ماژول غشــایى است که در مقایسه با ماژول      هاى ارتقاء یافته با نانو مواد 
که قیمتى بین 300 تا 850 دالر دارند، تفاوت چندانى ندارند. لیکن با توجه به میزان مصرف انرژى کمتر توسط 
غشاهاى ارتقاء یافته، مى      توان گفت که در عمل این غشاها مقرون به صرفه      تر خواهند بود. با توجه به این موضوع 
و همچنین مزایاى غشاهاى ارتقاء یافته با نانو مواد براى اسمز معکوس، استفاده از این نوع غشاها در واحدهاى 

نمک زدایى به وسیله اسمز معکوس به صورت روزافزون در حال گسترش است.
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بازار غشاهای اسمز معکوس ارتقاء یافته با نانومواد
همانطور که اشــاره شــد، اســتفاده از فناورى       هاى مختلف در نمک زدایى آب دریا و شــورآب       ها به صورت 
روزافزون در حال افزایش است به نحوى که در سال 2013 بازارى معادل 4/16 میلیارد دالر را به خود اختصاص 
داده است و پیش بینى       ها حاکى از افزایش آن به 7/2 میلیارد دالر در سال 2018 است [9]. بخش عمده       اى از این 
بازار به فناورى اسمز معکوس اختصاص دارد و بر اساس گزارش       هاى جهانى، بازار سیستم       هاى اسمز معکوس 
(توجه شــود که این آمار کلى بوده و عالوه بر نمک زدایى آب دریا شامل مصارف خانگى، صنعتى وغیره هم 
اســت) در سال 2014 برابر 5/4 میلیارد دالر بوده اســت که پیش       بینى مى       شود تا سال 2019 به عدد 8/8 میلیارد 
دالر در ســال برســد [10]. در سال 2014 سهم غشاهاى اسمز معکوس از این بازار چیزى در حدود 1/2 میلیارد 
دالر بوده است که نزدیک به 32 درصد (380 میلیون دالر) آن مربوط به غشاهاى ارتقاء یافته با نانو مواد مختلف 
اســت [11]. امروزه شرکت       هاى زیادى به ســاخت غشاهاى اسمز معکوس ارتقاء یافته با نانومواد مختلف روى 

آورده       اند که از میان آن       ها مى       توان به موارد زیر اشاره نمود:

یکى از اولین و فعال       ترین شــرکت       ها در زمینه ساخت غشاهاى اسمز معکوس با بهره       گیرى از نانوذرات، شرکت 
NanoH2O است که فعالیت خود را در سال 2005 شروع نموده و پس از آن با توجه به فناورى بسیار بدیع خود، 

 LG رشــد سریعى را تجربه نمود؛ به نحوى که در سال 2013 بخش توسعه فناورى       هاى حوزه آب شرکت بزرگ
Electronics اقدام به خریدارى آن نمود و امروزه غشــاهاى ســاخته شده توسط فناورى این شرکت بزرگ       ترین 

ســهم را در بازارها به خود اختصاص داده       اند و به نوعى شــناخته شده       ترین محصول در بازار اند. غشاهاى ساخت 
این شرکت از نوع فیلم الیه نازك نانوکامپوزیت است که در شکل زیر نمونه       اى از آن قابل مشاهده است [12].

 شکل 7. غشاى فیلم الیه 
نازك نانوکامپوزیت براى اسمز 
توسط  شده  ساخته  معکوس 
شرکت LG و شــمایى کلى از 
فناورى ســاخت این غشاء که 
 NanoH2O شــرکت  توسط 

توسعه یافته است [13].

 شکل 8. دستگاه 
فیلتراسیون اسمز معکوس 

ساخت شرکت Zeolite براى 
استفاده در صنایع کوچک 

.[14]

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو



10

اطالعات مربوط به دیگر شرکت هاى فعال در این حوزه در جدول 1 قابل مشاهده است:

زمینه فعالیتنام شرکت

 Zeolite Water
Technology

طراحى، ساخت و نصب غشاهاى اسمز معکوس با استفاده از 
نانوذرات زئولیتى (شکل 8).

Porifera

ساخت غشاها و سیستم هاى اسمز معکوس و اسمز مستقیم با قرار 
دادن نانولوله هاى کربنى در الیه پلیمرى غشا با روش هاى ابداعى خود 

(شکل 9)

 Membranium RM
Nanotech

ساخت غشاهاى اسمز معکوس تقویت شده با نانوذرات

 Applied Membrane
Inc., (AMI)

ساخت غشاهاى اسمز معکوس تقویت شده با نانوذرات

 Puretec Industrial
Water

ساخت غشاهاى اسمز معکوس با بهره گیرى از نانوذرات و قابلیت 
عملکرد در فشارهاى پایین

NanOasisساخت غشاهاى اسمز معکوس بر پایه نانولوله هاى کربنى

Portfolio Companyساخت غشاهاى اسمز معکوس نانوساختار و ماژول هاى مربوطه

DOW
در حال فعالیت بر روى توسعه و تجارى سازى غشاهاى اسمز معکوس 

ارتقاء یافته با نانو مواد

 Koch Membrane
Systems

در حال فعالیت بر روى توسعه و تجارى سازى غشاهاى اسمز معکوس 
ارتقاء یافته با نانو مواد

Nitto Denko
در حال فعالیت بر روى توسعه و تجارى سازى غشاهاى اسمز معکوس 

ارتقاء یافته با نانو مواد

Toray Industries
در حال فعالیت بر روى توسعه و تجارى سازى غشاهاى اسمز معکوس 

ارتقاء یافته با نانو مواد

زار
ر با

ل د
فعا

ى 
ت ها

شرک
زار

ه با
د ب

رو
ل و

حا
در 

ى 
ت ها

شرک

 شکل 9. دستگاه ساخته شده توسط شرکت 
Porifera براى شیرین سازى آب دریا به سفارش 
وزارت دفاع آمریکا؛ این دســتگاه به صورت قابل 
حمل بوده و در ساخت آن از فناورى اسمز مستقیم 
و اسمز معکوس به طور همزمان استفاده شده است 
که غشــاهاى آن بر پایه نانولوله هاى کربنى است 

[16]

 جدول 1 . شرکت هاى فعال در حوزه غشاهاى اسمز معکوس ارتقاء یافته با نانو مواد
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رشکت های داخلی
متاســفانه على رغم وجود شــرکت        هاى بزرگ و بســیار فعال در حوزه آب در داخل کشــور، در حال حاضر 
گزارش مســتدلى از فعالیت شــرکت هاى داخلى در حوزه ساخت غشاهاى اســمز معکوس ارتقاء یافته توسط 
نانوذرات وجود ندارند. البته الزم به ذکر است که شرکت        هایى در حوزه ساخت، واردات و راه اندازى غشاها و 
سیستم هاى اسمز معکوس در داخل کشور فعالیت دارند که از میان آن ها مى توان به شرکت        هاى آواب صنعت، 

پارسیان فراب لیان، ژرف آب نیرو، آبسان زالل و فرا آب اشاره نمود.

نتیجه گیری
اســتفاده از غشاهاى اسمز معکوس ارتقاء یافته توسط 
نانوذرات در دنیا به ســرعت در حال افزایش است که 
این موضوع اساســا به خاطر مقرون به صرفه بودن این 
غشاها با توجه به کاهش میزان مصرف انرژى در اثر نیاز 
به فشارهاى اعمالى پایین تر و همچنین افزایش پایدارى 
و خــواص ضد میکروبــى و ضد رســوب بهتر آن ها 
است. تاکنون انواع مختلفى از این غشاها ساخته شده 
و به بازار ارائه شده اند که غشاهاى معدنى ارتقا ءیافته با 

نانومواد، غشاهاى فیلم الیه نازك نانوکامپوزیت و غشاهاى ارتقاء یافته با نانولوله هاى کربنى آرایش یافته مهم ترین 
آن        ها هستند. در همین راستا شرکت ها و کارخانه هاى متعددى به این حوزه وارد شده        اند و محصوالت خاص خود 

را به بازار عرضه مى نمایند که نشانگر اهمیت ویژه این دسته از غشاها و فناورى        هاى مربوط به ساخت آن ها است.

1  Desalination
2  Seawater
3  Brackish water
4  Reverse Osmosis
5  Semi-permeable Membrane
6  Normal Osmosis
7  Forward Osmosis (FO)
8  Permeable
9  Nano-Structured Membrane (NSM)
10  Nano-Enhanced Membrane (NEM)
11  Inorganic Nano-Enhanced Membrane
12  Thin Film Nanocomposite (TFN)
13  Aligned Carbon Nanotubes

14  Macro-porous
15  Micro-porous
16  Meso-porous
17  Zeolite membranes
18  Aluminosilicate materials
19  Ion-exchange
20  Molecular Dynamics Simulations
21  Mordenite Framework Inverted (MFI)
22  Sodalite (SOD)
23  Linde Type A (LTA)
24  Molecular sieve
25  Entrapment
26  Vertically Aligned Carbon Nanotubes

پی نوشت ها
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