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نو
ی نا

ور
فنا

بى شــک یکــى از مهم ترین دســتاوردهاى بشــر در 
دهه هاى اخیــر حوزه علــوم و فناورى نانو اســت که 
راهکارهاى متنوع و نوآورانه اى براى رفع مشکالت و 
معضالت موجود در بخش هاى مختلف ارائه مى نماید. 
فناورى نانــو که به عنوان مهندســى و هنر دســتکارى 
مواد در مقیاس نانو (100-1 نانومتر) شــناخته مى شود، 
پتانســیل نانو مــواد را در بخش هــاى مختلف علمى، 
صنعتى، محیط زیست وغیره به نمایش مى گذارد. یکى 
از اصلى ترین مشخصه هاى فناورى نانو، توانایى آن در 

دستکارى، کنترل و بهینه سازى ساختار اساسى مواد در ابعاد اتمى و مولکولى، در راستاى ایجاد خواص ویژه در 
ترکیبات مختلف است که تقریبا منشا تمام کاربردهاى آن در حوزه هاى مختلف به حساب مى آید.

فناوری های �ک زدایی۱  آب
افزایش تقاضا براى آب از یک سو و کاهش منابع شیرین 
و آلودگى این منابع از ســوى دیگر، جوامع انســانى و به 
خصوص صنایع مختلف را به ســمت یافتن راهکارهایى 
براى جایگزین کردن منابع آب نامتعارف2 هدایت نموده 
اســت. آب نامتعارف آبى اســت که در شــرایط طبیعى 
امکان اســتفاده از آن براى مقاصد مختلف ممکن نیست 
و مهم تریــن منابع آن آب دریا3 و شــورآب ها4 هســتند. 
اصلى ترین راه اســتفاده از این آب ها فرایند نمک زدایى 
اســت. به طور کلى فناورى هاى نمک زدایى در دو گروه 

فناورى هاى غشــایى و حرارتى قرار مى گیرند. فناورى هاى غشــایى بر پایه اســتفاده از سیستم هاى فیلتراسیون 
غشــایى بنا نهاده شــده اند، در حالى که فناورى هاى حرارتى عموما بر پایه تقطیر5  آب شــور عمل مى کنند. هر 
یک از این فناورى ها خود به چندین نوع تقســیم بندى مى شــوند و کاربرد هر کدام از آن ها بســتگى به مکان 
جغرافیایى، کارایى، میزان مصرف انرژى و بازده نمک زدایى و در نتیجه هزینه تمام شــده آن خواهد داشــت. 
امروزه فناورى هاى غشــایى بیشــترین کاربرد را در نمک زدایى آب پیدا کرده اند و از میان آن ها روش اســمز 

معکوس6  مطلوب ترین فرایند جهت شیرین سازى آب به حساب مى آید.

فرایندهای اسمزی۷
اســمز به فرآیندى گفته مى شــود که طى آن حالل8  (و نه محلول9 یا حل شونده10 ) به صورت خود به خود11  از 
طریق یک غشاى نیمه تراوا12  از جایى که محلول رقیق تر است به جایى که محلول (یا حل شونده) غلیظ تر است 
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نفوذ مى کند. این فرایند عموما تحت عنوان فرایند اسمز مستقیم13 (یا همان اسمز) شناخته مى شود. در مقابل این 
فرایند، فرایند اسمز معکوس قرار دارد و طى آن حالل در اثر اعمل فشار هیدرولیکى از سمت غلیظ تر به سمت 
رقیق تر رانده مى شــود. بر این اســاس، براى هر محلول یا حالل پارامترى به نام فشار اسمزى14 تعریف مى گردد 
که عبارت است از فشار مورد نیاز براى جلوگیرى از این که حالل به صورت خود به خود از غشاء عبور کند. 
به هرحال این دو فرایند و به خصوص فرایند اســمز معکوس به طور گســترده اى در نمک زدایى و تصفیه آب 

کاربردى شده است.

 شــکل 1. شــماى کلى از یک 
سیســتم نمک زدایى با استفاده از 

روش اسمز معکوس [1].

پساب خروجى
تغلیظ شده

جمع آورى  آب
نمک زدایى شده 

عبور آب پمپاژ
شده از غشا

آب با
فشار باال

پمپ فشار قوى خروج آب 
نمک زدایى  شده

خروج پساب

�ک زدایی به وسیله روش اسمز معکوس
روش اسمز معکوس به نحو قابل توجهى دامنه استفاده از آب هاى شور و پساب ها به عنوان جایگزین منابع آب 
شــیرین را افزایش داده  است. تاجایى که مى توان گفت در حال حاضر انرژى مورد نیاز براى شیرین سازى آب 
با روش اسمز معکوس و تبع آن هزینه تمام شده براى آب شیرین، به حداقل میزان ممکن رسیده است. هر چند 
با توجه به نیاز این روش به اعمال فشــار هیدرولیکى زیاد، هنوز به عنوان یک فرایند تقریبا پر مصرف شــناخته 
مى شود؛ شاید بتوان بزرگ ترین مشکل پیش روى این روش را تولید غشاهاى مناسب براى آب هاى با کیفیت 
کم تر (و نه قیمت تمام شــده براى آب شــیرین تهیه شــده با این روش) دانست. چرا که روش اسمز معکوس به 

اسمز مستقیم

اسمز معکوس

محلول غلیظ
غشاء نیمه تراوا

اعمال فشار

محلول رقیق

محلول رقیق

فشار
اسمزى

محلول غلیظ
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 شکل 2. شماى کلى از سیستم نمک زدایى با استفاده از روش اسمز مستقیم [2].

غشاء نیمه تراوا

محلول
خوراك

آب  شیرین

پساب
تغلیظ شده

بازیابى آب از
محلول بیرون کشنده

محلول
بیرون کشنده

شدت از مشکالت مربوط به گرفتگى15 غشاها رنج مى برد که کارایى روش را تحت تاثیر قرار مى دهد. عالوه بر 
این، مدیریت پساب تغلیظ شده16 آن نیز کماکان یک مساله زیست محیطى جدى به شمار مى آید.

�ک زدایی به روش اسمز مستقیم
اســاس کار اسمز مستقیم بر مبناى استفاده از فرایند اســمزى طبیعى براى عبور مولکول هاى آب از یک سمت 
یک غشــاى نیمه تراوا که حاوى آب شــور اولیه یا محلول خوراك17 است، به سمت دیگر آن است که داراى 
محلول غلیظى از یک نمک اســت که تحت عنوان محلول بیرون کشــنده18 شناخته مى شود. به عبارت ساده تر، 
آب از یک سیستم حاوى نمک ها و آلودگى هاى مختلف به محلولى که تنها از یک نمک مشخص با غلظت 
زیاد ســاخته شده است، وارد مى گردد و پس از آن طى یک یا چند مرحله بازیابى19 مى شود (شکل 2). نیروى 
محرکه فرایند اســمز مستقیم به صورت طبیعى با ایجاد اختالف در فشار اسمزى بین محلول خوراك و محلول 
بیرون کشنده تامین مى شود که مزایاى زیادى را براى اسمز مستقیم به ارمغان مى آورد؛ از جمله این مزایا مى توان 
به نیاز کمتر به انرژى و در نتیجه کاهش هزینه ها، کاهش احتمال گرفتگى غشاء، و کاهش نیاز به مواد شیمیایى 

براى جلوگیرى از گرفتگى غشاء به دلیل بازگشت پذیر بودن گرفتگى هاى ایجاد شده اشاره نمود.

مشکالت پیش روی روش اسمز مستقیم
علیرغم مزایاى زیاد روش اسمز مستقیم این فناورى کماکان با چندین مشکل فنى نیز درگیر است؛ از جمله:

1 کمبود غشاهاى طراحى شده براى فرایند اسمز مستقیم؛
2  ضخامت20 غشــاها؛ غشاى مورد اســتفاده براى اسمز مســتقیم باید به اندازه کافى نازك باشد که سرعت 
جریان باالیى ایجاد نماید و در عین حال به میزان کافى ضخیم باشد که استحکام کافى را براى انجام فرایند را 
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به ارمغان آورد؛
3 افزایش میزان انرژى مصرفى و در نتیجه افزایش هزینه به دلیل نیاز به مرحله بازیابى آب تولید شده از محلول 

بیرون کشنده.
البته در طى ســال هاى اخیر پیشرفت هاى قابل توجهى در راستاى ساخت غشاهاى اسمز مستقیم صورت گرفته 
است که مهم ترین آن ها ساخت غشاهاى اسمز مستقیم کامپوزیتى الیه نازك21 است. همچنین باید توجه داشت 
که روش اسمز مستقیم به خودى خود یک فناورى کم مصرف (از نظر انرژى) است، در حالى که نیاز به مراحل 
جانبى براى بازیابى آب، باعث شده میزان انرژى مصرفى این فناورى گاه از روش اسمز معکوس هم بیشتر شود. 
بنابراین فراگیر شــدن روش اسمز مســتقیم  به صورت ویژه اى در گرو میزان سهولت و همچنین کارایى روش 

جداسازى و بازیابى آب تولید شده از محلول بیرون کشنده خواهد بود.

اسمز مستقیم و فناوری نانو
همان طور که اشاره شد، روش اسمز مستقیم علیرغم مزایاى باالیى که دارد، در حال حاضر با مشکالتى نیز رو 
در رو است که باعث شده استفاده از آن به عنوان یک روش مستقل براى نمک زدایى و شیرین سازى آب ممکن 
نباشد. البته در سال هاى اخیر با پیشرفت چشم گیر فناورى نانو در حوزه هاى مختلف، محصوالت و راهکارهایى 
نیز براى رفع برخى مشکالت روش اسمز مستقیم و بهبود آن ارائه شده است. به طور کلى کاربرد فناورى نانو در 

بهبود روش اسمز مستقیم در راستاى دو هدف اصلى بوده است:
1 توسعه نانومواد مختلف براى استفاده به عنوان محلول بیرون کشنده در جهت کاهش میزان انرژى مصرفى 

و افزایش بازده کلى روش اسمز مستقیم.
2 ارائه غشاهاى اصالح شده با نانومواد مختلف در جهت افزایش سرعت فرایند، مقاومت، آب گریزى وغیره.

توسعه محلول بیرون کشنده با استفاده از فناوری نانو
یکى از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر روى کارایى روش اســمز مســتقیم، محلول بیرون کشنده و فشار اسمزى 
مربوط به آن اســت. تاکنون انواع زیادى از محلول هاى بیرون کشــنده در این روش مورد استفاده قرار گرفته اند 
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 شکل 3. استفاده از هیدروژل اصالح شده با نانوذرات مغناطیسى حساس به میدان براى 
تولید آب خالص از آب شور طى فرایند اسمز مستقیم [3].

بازیابى آب
مولکول آب

احیاء هیدروژل

هیدروژل

اوا
تر

یم 
اء ن

ش
غ

آب شور

نانو ذرات مغناطیسى

گرم شدن نانو ذرات
در اثر میدان

اعمال
میدان مغناطیسى

که از میان آن ها مى توان به MgCl2 ،NaCl، نمک هاى ترمولیتیک22 (تجزیه پذیر در اثر حرارت) وغیره اشــاره 
نمود. از میان آن ها NaCl بیشــترین کاربرد را به خود اختصاص داده اســت که عمده ترین دالیل آن مربوط به 
حاللیت باال، کم هزینه بودن و فشار اسمزى نسبتا باالى آن است. در سال هاى اخیر برخى محصوالت فناورى نانو 
نیز به عنوان محلول بیرون کشــنده مورد اســتفاده قرار گرفته اند. مهم ترین این محصوالت نانوذرات مغناطیسى، 
هیدروژل ها23 و نقاط کوانتومى کربنى24 عامل دار شــده با یون ســدیم اند که فرایند جداسازى و بازیابى آب را 
به شــدت تحت تاثیر قرار مى دهند. به عنوان مثال برخى از انواع هیدروژل ها قادرند در اثر یک محرك بیرونى 

(فشار، گرما، نور وغیره) آب را جذب یا رها نمایند و بدین ترتیب هزینه فرایندهاى جانبى را بکاهند.

توسعه غشاهای اسمز مستقیم با استفاده از فناوری نانو
همان طور که قبال اشــاره شــد، یکى از اصلى ترین مشکالت روش اسمز مستقیم در رابطه با ساخت و ضخامت 
غشاهاى مورد نیاز براى فرایند اسمز مستقیم است. غشاهاى مرسوم موجود در بازار مانند غشاهاى اسمز معکوس 
عموما موجب تشدید شدن اثر پالریزاسیون غلظتى25 شده و عدم کارایى آن ها براى اسمز مستقیم به اثبات رسیده 
اســت. در دهه اخیر، پیشــرفت به ســزایى در این زمینه صورت گرفته و طى چند سال گذشته غشاهاى تجارى 
مختلفى براى فناورى اسمز مستقیم توسعه یافته و به بازار عرضه گردیده است. نقش فناورى نانو در این موضوع 
نیز انکارناپذیر است. این نقش به خصوص زمانى مشخص مى شود که بدانیم ضخامت کمتر غشاء در این روش 
مطلوب تر خواهد بود. ضخامت غشا در این روش باید به حدى باشد که غشاء ساختار خود را حفظ نموده و در 
عین حال سرعت جریان باالیى نیز ایجاد نماید. این ویژگى به خوبى در غشاهاى ساخته شده بر پایه فناورى نانو 
مشــهود است و امروزه چند نمونه از این غشــاها به صورت تجارى در بازار موجود هستند از جمله غشاهاى بر 
پایه نانوله هاى کربنى26 و همچنین غشاهاى گرافنى27. البته این محصوالت عالوه بر افزایش استحکام از خواص 

ضدمیکروبى، آب گریزى و ضد رسوب باالیى هم برخوردار هستند.
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بازار روش اسمز مستقیم
استفاده از روش اسمز مستقیم علیرغم مزایایى همچون مصرف انرژى کمتر (به صورت بالقوه)، کاهش گرفتگى 
و نیاز به افزودن مواد شــیمیایى که باعث کاهش هزینه کلى این روش شــده اســت، هنوز به عنوان یک روش 
مســتقل براى نمک زدایى مورد اســتفاده قرار نمى گیرد که به خاطر نیاز آن به مراحل جانبى است. لذا در حال 
حاضر این روش صرفا به عنوان یک روش مکمل یا یک روش پیش تصفیه28 براى روش هاى دیگر و به صورت 
هیبرید با آن ها (خصوصا با روش هاى اســمز معکوس) مورد استفاده قرار گرفته و منجر به کاهش میزان انرژى 

مصرفى این روش ها و در نتیجه کاهش هزینه آن ها مى شود (نمودار1).

 نمودار 1. مقایسه هزینه هاى اصلى براى راه اندازى طرح هاى نمک زدایى اسمز مستقیم، اسمز 
معکوس و هیبرید آن ها [5].

دفع پساب
پیش تصفیه
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شده با فناورى نانو (3)

بازیابى انرژى

 شکل 4. نمک زدایى با استفاده از غشاى گرافنى طى فرایند اسمز مستقیم [4].

محلول بیرون کشنده و آب  شیرین شده

غشاء گرافنى با حفرات نانو

آب  شور

Na+ Cl-

مجموعه گزارش هاى  
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  نمودار2. تعداد اختراعات ثبت شده براى نمک زدایى با استفاده از روش اسمز مستقیم [6].
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در حال حاضر گزارش مســتند و مستقلى از بازار روش اسمز مستقیم یا کاربرد فناورى نانو در این روش وجود 
ندارد. با این وجود بازار اســتفاده از روش اســمز مســتقیم و همچنین هیبرید آن با روش هاى دیگر به صورت 
روزافزون در حال افزایش اســت. با توجه به پتانسیل باالى این روش، بازار بسیار وسیعى پیش روى آن خواهد 
بود که این موضوع را مى توان از تعداد مقاالت علمى و اختراعات ثبت شده (نمودار2) در سال هاى اخیر استنباط 

نمود.

معرفی رشکت های خارجی فعال در زمینه کاربرد فناوری نانو در روش اسمز  مستقیم
پیش تر اشــاره شد که کاربردهاى فناورى نانو در روش اسمز مستقیم به دو بخش اصلى طراحى و تولید غشاء و 
همچنین توسعه ترکیبات مورد استفاده به عنوان محلول بیرون کشنده تقسیم بندى مى شوند. شرکت ها مختلفى نیز 
در این حوزه ها فعالیت داشته و محصوالت خود را به بازار ارائه مى نمایند که در ادامه به آن ها پرداخته مى شود.

شرکت G2O از جمله شرکت هایى است که در سال ها اخیر در راستاى تجارى سازى فناورى نانو گام برداشته و 
اقدام به تولید غشاهایى براى فرایندهاى نمک زدایى از جمله اسمز مستقیم نموده است. محصوالت این شرکت 
که در حال حاضر براى کاربرد هاى آزمایشــگاهى ارائه مى شــوند بر پایه اســتفاده از گرافن و اکسید گرافن29  
هســتند. این موضوع ســبب ایجاد مزایایى براى روش هاى اســمز مستقیم گردیده اســت که از مهم ترین آن ها 
مى توان به: مقاومت بســیار عالى در برابر گرفتگى، پایدارى شــیمیایى و حرارتى بسیار باال، مقاومت مکانیکى 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
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شرکت هاى دیگرى نیز در حال فعالیت در حوزه ساخت غشاهاى برپایه گرافن هستند. یکى از مهم ترین آن ها 
شرکت Graphene Nanochem PLC است. فعالیت اصلى این شرکت در راستاى تجارى سازى محصوالت 
پایه گرافنى براى مقاصد مختلف به خصوص در صنایع مرتبط با حوزه نفت و گاز اســت. در همین راســتا این 
 HWV Technologies شــرکت در سال 2014 اقدام به عقد قرارداد همکارى با یک شرکت سنگاپورى به نام
نموده اســت. بر این اســاس قرار است محصول مشترك این دو شــرکت که براى تصفیه پساب صنایع نفت با 

استفاده از فناورى هاى اسمزى مورد استفاده قرار مى گیرد، در نیمه اول سال 2016 به بازار عرضه گردد [8].
شرکت Porifera از جمله شرکت هایى است که به طور تخصصى بر روى تولید غشاها، ماژول ها30 و سیستم هاى 
اسمز مستقیم فعالیت مى کند. محصوالت غشایى اصلى این شرکت با استفاده از نانولوله هاى کربنى تولید شده و 
با نام PFO 31 شناخته مى شوند. این غشاها با طراحى خاص این شرکت به صورت ماژول هایى با کارایى و حجم 
آب خروجى بسیار باال ساخته مى شوند که مى توان به راحتى آن ها را با هم جفت نمود و از آن ها براى ساخت 
سیســتم هاى تصفیه اسمز مستقیم اســتفاده نمود [9]. تصویر مربوط به این غشاها و جفت شدن آن ها براى ایجاد 

یک سیستم تصفیه در شکل 6 مشخص است.
موسســه کره اى KNS 32 که زیر نظــر وزارت انرژى کره جنوبى فعالیت مى کند، در ســال 2013 اقدام به تولید 
نانوذرات مغناطیســى براى اســتفاده به عنوان محلول بیرون کشــنده در فرایند اسمز مســتقیم در جهت حذف 
آلودگى هاى هســته اى از آب نموده است. این نانوذرات بر پایه ترکیب Fe3O4 ساخته شده و پوششى از جنس 
پلى گلیسرول کربوکسیل دار شده33 بر روى آن قرار گرفته است. نحوه عملکرد سیستم طراحى شده در شکل 7 

قابل مشاهده است.

 شکل 5. غشاى گرافن اکســید قرار گرفته  بر روى بستر 
.[7] G2O پلى آمید، ساخت شرکت

بسیار باال، سرعت جریان باالتر و همچنین قیمت تمام شده کمتر نسبت به غشاهاى متداول اشاره نمود. نمونه اى 
از غشاهاى ساخت این شرکت در شکل 5 قابل مشاهده است.

مجموعه گزارش هاى  
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 شکل 6. محصول PFO ســاخت شرکت Perifora و نحوه اجراى سیستم تصفیه 
توسط این شرکت [10].

PFO SYSTEM

PFO MODULE
PFO ELEMENT

   Oasys Water 34 از میان شرکت هایى که به طور تخصصى بر روى روش اسمز مستقیم فعالیت مى کنند، شرکت
یکى از شــناخته ترین شرکت ها به حساب مى آید و در این راستا فناورى ، محصوالت و خدماتى نیز به مشتریان 
خود ارائه مى دهد. اصلى ترین محصول این شرکت سیستم ClearFlo است. در این سیستم از غشاء و همچنین 
محلول بیرون کشنده نانومقیاس مهندسى شده استفاده مى شود که حق اختراع هر دو را به نام خود ثبت نموده است 

[12 و 13] و در پروژه هاى متعددى اقدام به نصب آن نموده است.

 شکل 7. سیستم طراحى شــده براى حذف آلودگى هسته اى از آب آلوده شده با 
ترکیبات هسته اى [11].

پمپ
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بازیابى 
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شــرکت آمریکایى HTI 37 را مى توان به جرات شــناخته شــده ترین و یکى از با سابقه ترین شرکت هاى فعال در 
زمینه اســمز مستقیم دانست. این شــرکت داراى محصوالت و حوزه کارى بســیار متنوعى است. از این جمله 
مى توان به محصوالتى که مانند Maji براى شرایط اضطرارى یا مقاصد نظامى طراحى شده اند، ساخت غشاهاى 
متنوع اسمز مستقیم مثل غشاهاى کامپوزیتى الیه نازك نانومقیاس، ارائه محصوالتى براى صنایع مختلف وغیره 

اشاره نمود.

 شکل 9. تصویرى از 
Maji، محصول شرکت 

FosmoMed بعد از 
جذب آب [15].

 شـکل 8. شـمـاى 
کلى از طراحى سیستم 
ClearFlo با اســتفاده 
از غشا و محلول بیرون 
کشنده نانومقیاس [14].

خوراك1
سیستم غشایى

سیستم بازیابى

پساب

آب شیرین

محلول
بیرون 
کشنده

2
3

شــرکت FosmoMed از دیگر فعاالن در زمینه توسعه محلول هاى بیرون کشنده است که عمده فعالیت آن بر 
روى موارد اضطرارى است. در این راستا این شرکت دو محصول را روانه بازار نموده است که مبناى اصلى این 
 Maji محصوالت اســتفاده از هیدروژل ها و یک غشاى اسمز مستقیم است. نام یکى از محصوالت این شرکت
اســت که در شکل 9 قابل مشاهده اســت و براى موارد اضطرارى35 و همچنین مقاصد نظامى36 طراحى گردیده 
است. این محصول به صورت یک کیسه طراحى گردیده که درون آن با یک ترکیب نانومقیاس مخصوص پر 
مى گردد. در هنگام اســتفاده، محلول در ظرف آب یا منبع آب آلوده قرار مى گیرد و ترکیب درون کیسه آب 
را به خود جذب مى نماید و تولید آب آشامیدنى مى نماید. آب جمع شده به وسیله مکیده شدن یا فشار از کیسه 

خارج مى گردد.

مجموعه گزارش هاى  
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 شکل 10. برخى از محصوالت شرکت HTI براى مقاصد نظامى، اضطرارى و غیره[16].

X-PackHydroWellHydroPackSeaPack Crew

Expedition LifePack SeaPack Water Filter  Kit

رشکت های داخلی
على رغم وجود شــرکت هاى بسیار فعال در حوزه آب در داخل کشور و همچنین پتانسیل علمى بسیار باال، در 
حال حاضر گزارش مستندى از فعالیت شرکت هاى داخلى در حوزه ساخت غشاها و سیستم هاى اسمز مستقیم 
وجود ندارد. با توجه به شرایط کنونى کشورمان از نظر منابع آب، جایگاه ویژه روش اسمز مستقیم در تصفیه و 
نمک زدایى آب، همچنین توسعه و گسترش روزافزون آن در دنیا، امید است که در آینده بسیار نزدیک شاهد 

سرمایه گذارى، طراحى، بومى سازى و در نهایت تولید انبوه این سیستم ها توسط شرکت هاى داخلى باشیم.

نتیجه گیری
روش اســمز مســتقیم یــک روش بــا ویژگى هــاى 
منحصــر به فرد و پتانســیل بســیار باال بــراى تصفیه و 
همچنین نمک زدایى آب است؛ هرچند براى استفاده 
به عنوان یک روش مســتقل براى تولید آب با کیفیت 
در مقیــاس باال، هنوز به تکامل و توســعه نیاز دارد. از 
همین رو در حال حاضر از این روش عموما به صورت 
هیبریــد با دیگر روش هــا (همچون اســمز معکوس) 
استفاده مى شود. امروزه استفاده از فناورى نانو در تولید 
غشاء و همچنین توسعه محلول هاى بیرون کشنده براى 

روش اسمز مستقیم تا حد زیادى مشکالت مربوط به این روش را مرتفع ساخته است و با توجه به پیشرفت هاى 
حاصل شده، در آینده نزدیک شاهد استفاده عمده از این روش در مقیاس صنعتى خواهیم بود.
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 کاربردهاى فناورى نانو در صنایع غذایى
 کاربرد فناورى نانو در روغن هاى روان کننده

 نانو افزودنى هاى سوخت
 کاربرد نانو الیاف در کشاورزى

 کاربرد فناورى نانو در سیمان و سیال حفارى
 کاربـرد نانو سـاختار ها در فناورى هاى جدا سـازى 

غشایى
 نانو فیلتر هاى لیفى

 فناورى هاى نویـن در مدیریت و افزایش بهره ورى 
آب در نیروگاه هاى گرمایى

Sandvik Nano �ex فوالد نانو ساختار 
کاربرد فناورى نانو در صنعت سیم و کابل

 کاربرد فناورى  نانو در صنعت دیودهاى نورافشـان 
 LED

 کاربرد هاى فناورى نانو در تولید انرژى الکتریکى
 کاربردهاى نانومواد سلولز در صنعت خودرو

 کاربرد نانو کامپوزیت هاى پلیمرى در صنعت خودرو
 کاربرد فناورى  نانو در پوشاك 

 کاربرد فناورى  نانو در رنگرزى منسوجات 
 کاربرد فناورى نانو در منسوجات ورزشى/ بیرونى

 کاربـرد  فناورى نانـو   در تولیـد منسـوجات خـود 
تمیزشونده

 سلول هاى خورشیدى رنگ دانه اى 

 نانوحسگرهاى پایش آلودگى ذرات معلق در هوا
 نانــوحسگرهاى تشـخیص دهنده پاتــوژن هاى 

میکروبى در مواد غذایى
 کاربردهاى فناورى نانو در چاه ارت

 کاربرد نانوحسـگرها در تشخیص و کنترل رطوبت 
خاك

 کاربردهاى فناورى نانو در خنک کارى قسـمت هاى 
مختلف نیروگاه  

 کاربـرد فناورى نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 
معکوس 

 درخت سان: نانوحاملى در عرصه سالمت 
 فناورى هـاى نوین در اسـتفاده از آب هاى تخریب 

شده به عنوان منبع آب مصرفى صنایع مختلف 
 مدخل هوا-نانو الیاف

 رنگ هاى محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس
 کاربرد فناورى نانو در رنگ ها و پوشش هاى آب گریز

 کاربرد  فناورى نانو در رنگ هاى آنتى فولینگ
 کاربرد نانو رنگ ها، نانو پوشـش ها و سـازه هاى ضد 

حریق در صنعت ساختمان
 کاربـرد ســامانه هاى رنگ سـنجى مبتنـى بـر 

اسپکتروفتو مترى در صنایع رنگ
 نانوحسگرهاى تشخیص تهدیدات بیولوژیکى

 نانوحسگرهاى تشخیص سرطان
 کاربرد فناورى نانو در صنعت کفپوش هاى نساجى

  کاربرد فناورى نانو در صنعت ترانزیستور و مدارهاى 
مجتمع

 پوشـش ها، کفپوش ها و سـازه هاى مقاوم در برابر 
لغزش

 بررسى و کاربرد نانوفوتوکاتالیست ها در حوزه هاى 
مختلف 

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

مجموعه گزارش هاى  
کاربرد فناوری نانو در روش فیلرتاسیون اسمز مستقیم116صنعتى فناورى نانـو




