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مقدمه
فناوری نانو، فناوری در ســطح اتم ها اســت؛ یعنی با کنترل مواد در ســطح اتمی و مولکولی مواد جدیدی ســاخته 
می شــود یــا خصوصیــات مــادٔه  مــورد نظــر را مطابق ایدٔه مــد نظر تغییــر دهید؛ چرا که مــواد در مقیــاس نانو خواص 
متفاوت، جالب و منحصر به فردی را از خود بروز می دهند. فناوری نانو فرا رشــته ای اســت؛ در علوم و رشــته های 
یایی به ویژه مهندســی  کاربرد هــای فراوانــی دارد. صنایع در کامپیوتــر و...  مختلفــی ماننــد پزشــکی، الکترونیک، 
یــادی که دارد  کاربرد های ز کشتی ســازی هــم از این قاعده مســتثنی نیســت. فنــاوری نانــو می تواند با مزیت هــا و 
کشتی،  کند؛ به عنوان مثال ایجاد مواد جدید برای ساخت بدنه و استحکام بیشتر  انقالبی را در این صنعت برپا 
یا یا ایجاد تغییراتی برای بهبود در عملکرد کشــتی  پوشــش هایی مناســب و مقاوم در برابر اثرات و خوردگی آب در
گوشــه ای از تٔاثیرات مهم و فراوان فناوری نانو در صنعت  یســت  بودن یا جنبٔه اقتصادی تنها  و دوســتدار محیط ز
یایــی و کشتی ســازی اســت. بــا توجــه بــه مرز های آبی وســیع ایــران می توان با پیشــرفت فنــاوری نانــو و اعمال  در
گزارش  یایی شاهد بهبودی و پیشرفت قابل توجهی در این صنعت باشیم. در این  تٔاثیرات مفید آن در صنایع در
یایی بررسی می شود ]1[. کلی تٔاثیرات مستقیم و غیرمستقیم فناوری نانو در زمینه های مختلف صنایع در به طور 

کاربرد فناوری نانو در صنایع دریایی 
پوششهایمحافظتکنندهدرکشتیسازی

پیشــرفت نانو مــواد و به کارگیــری آن در زمینه هــای مختلــف باعــث شــد محصــوالت نانــو در طیف گســترده ای از 
کاربرد ها از جمله پوشــش های محافظت کننده دیده شــود. فناوری نانو در رابطه با پوشــش های محافظت کننده 
که به نانو پوشش ها معروف است. نانو پوشش ها و الیه های محافظت کننده برای  به فناوری جدید رسیده است 
بهبــود و افزایــش ویژگی هــای مهم ماننــد محافظت در مقابل اشــعٔه فرابنفش، مقاومت در برابــر خراش، خاصیت 
کاربرد های  کار می روند. از رایج ترین  خودتمیزشــوندگی، رســانایی، مقاومت در مقابل خوردگی، ضدآتش و... به 
نانو مواد به کارگیری آن در رنگ دانه یا تقویت کننده در زمینٔه رنگ ها، الیه ها یا پوشش ها جهت بهبود ویژگی آن ها 

است. 
یایــی، به کارگیری آن برای پوشــش های  بنابرایــن، یکــی از مهم تریــن کاربرد هــای فنــاوری نانــو در زمینٔه صنایــع در
که هر ســازه  یا یکــی از نامالیم ترین محیط هایی اســت  محافظت کننــده در کشتی ســازی اســت؛ زیــرا محیــط در
که یکی از خورنده ترین محیط های طبیعی  یا  یایی و شــناور ها در آب در می تواند با آن روبه رو شــود. ســازه های در
یا به عواملی ماننــد عمق، دما،  جهــان اســت، در معــرض خطر هــای جدی خوردگی قــرار دارند. خورندگــی آب در
گازهای حل شــده، ســرعت حرکــت آب و نوع ترکیبــات آلی و معدنــی بســتگی دارد؛ به خصوص در  میــزان و نــوع 
آب های بسیار شور خلیج فارس شرایط برای خوردگی مهیا است؛ به همین دلیل پیشرفت در زمینٔه پوشش های 

یایی امری ضروری است ]2، 3[. محافظت کننده و رنگی برای سازه های در

نانوپوششهابرایسطوحخودتمیزشونده
این پوشش های ضدآب و چربی دارای خاصیت خودتمیزشونده هستند. در نتیجه آب و چربی قادر به خیس یا 
کشتی ها به حساب می آیند.  کردن سطوح دارای این پوشش ها نیستند؛ بنابراین یک پوشش ایدئال برای  کثیف 
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بــرای ایجــاد پوشــش های خودتمیزشــونده روش هــای مختلفی وجــود دارد؛ از جملٔه ایــن روش هــا 1- اضافه کردن 
کســید تیتانیوم )TiO2( بــه پوشــش های پلیمــری 2- اســتفاده از نیلوفــر آبــی اســت. در ادامه به طور  نانــوذرات دی ا

مفصل این روش ها توضیح داده می شود.

روشاولافزودندیاکسیدتیتانیوم: دی اکسید تیتانیوم در بین نانومواد پودری بیشترین خاصیت فوتوکاتالیستی را 
دارد )فوتوکاتالیست ها موادی هستند که در حضور نور همانند کاتالیست سرعت انجام واکنش را افزایش می دهند( 
و به عنوان یکی از اعضای رنگ دانه مورد استفاده قرار می گیرد. دی اکسیدتیتانیوم در معرض نور فرابنفش خورشید 
مــواد آلــی مختلف را تجزیــه می کند که باعث از بین بردن آلودگی ها می شــود و می تواند رشــد میکروب ها را کاهش 
دهد. این ماده در صنایع دریایی آلودگی ها و لکه های چربی روی سطح را به آب و دی اکسیدکربن تبدیل می کند. 
همچنین با توجه به خاصیت آب دوســتی می تواند ســطح پوشش داده شــده را به راحتی خیس کند و با برخورد آب 
یــا یــا بــاران، آلودگی های روی ســطح را با خود بشــوید؛ عالوه برایــن دی اکســید  تیتانیوم را می توان به علت  ســطح در
خاصیت ضد مه و بخار، بر روی شیشــه ها و آینه ها  نشــاند. این نانوذرات ســفیدرنگ به عنوان رنگ دانه در رنگ ها و 

پوشش ها نیز استفاده می شود ]4[.
اثــرنیلوفــرآبــی1: اثــر نیلوفر آبــی همانند نامش، ایــده گرفته از برگ نیلوفر آبی اســت؛ با وجود  روشدوماســتفادهاز
یــد ولــی به خاطر داشــتن برآمدگی های میکرومتری، ســطح تماس قطــرٔه  آب با برگ کاهش  اینکــه از دل ِگل می رو
ی چســبندگی بین آب و آلودگی می شــود و باعث  ی چســبندگی ســطح و آب کمتر از نیرو یافتــه و در نتیجــه نیرو
ی ســطح )بــرگ( قطره همــراه با آلودگی بغلتد و ســطح عــاری از هرگونه  می شــود بــا برخــورد قطــره آب )باران( بر رو
کسیدتیتانیوم همانند برگ های میکرونی نیلوفر آبی عمل می کند  آلودگی شود. دقیقًا سیستم پوشش نانویی دی ا

و باعث خودتمیزشوندگی می شود ]5[.

نانوپوششهایضدخزه
یا  یایی، خــط لوله های زیر در یایی، چســبیدن خزه به بدنه کشــتی، زیردر یکــی از معضــالت موجود در صنایع در
ک  ی اصطکا کشــتی باال رفته و نیرو کشــتی وزن  یایی اســت. زیرا با چســبیدن خزه به بدنه  و ســایر ســازه های در
یــادی را بــه وجــود مــی آورد. از جملــه خســارات وارده  هیدرودینامیکــی افزایــش می یابــد؛ در نتیجــه خســارات ز

عبارت اند از: 
گازهای  کــه چیزی حدود 7.5 میلیارد دالر در ســال اســت و میــزان  میــزان ســوخت مصرفــی تــا 40% افزایش یافته 
ک سازی خطوط لوله در سطح جهان حدود  گلخانه ای را به میزان 200 میلیون تن افزایش می دهد. هزینٔه ساالنه پا

15میلیارد دالر است. 
گیاهان مقــداری مــواد ســمی را وارد آب می کنند  پوشــش های ضدخــزٔه معمولــی بــرای جلوگیــری از رشــد خــزه و 
یســت آســیب می زنــد. عالوه بر  یایی را نابود کنند که این روش به محیط ز تــا تخــم خزه هــا، قارچ هــا و جانــوران در
ایــن، نوعــی پوشــش های ســیلیکونی ضدخــزه وجود دارد که بــا کاهش قدرت چســبندگی مانع چســبیدن خزه و 
گران قیمت اســت و همچنین  گیاهان به بدنه می شــود و از مزایای آن غیرســمی بودن اســت؛ اما این روش بســیار 
برای مقابله با نوع خاصی از جلبک ها مؤثر نیســت. به کمک فناوری می توان به پوشــش های ضدخزه غیرسمی، 
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یســت و با دوام باال دســت یافت. این پوشــش ها با وجود چســبندگی خیلی خوبی که با سطح  ســازگار با محیط ز
یایی خاصیت ضدچســبندگی دارند. فرایند چســبیدن خزه ها و  گیاهان در زیرین خود دارند، در مقابل خزه ها و 
یایــی بــه بدنــه در مقیاس نانو انجام می گیــرد؛ بنابراین تنها راه مقابله با خزه ها به جز ســم،  میکروارگانیســم های در
اســتفاده از پوشــش های نانویی اســت؛ زیرا این پوشــش ها به خوبی به ســطح زیرین چســبیده و به آســانی از بین 
نمی رونــد و خاصیــت ضد خــزه ای خــود را در بلندمــدت حفــظ می کننــد. از جمله مــواد نانویی مورد اســتفاده در 

کسیدمس هستند ]6[. ی و ا کسیدرو پوشش های نانویی، ا

نانوپوششهایضدخوردگی
 فوالد به عنوان ماده ای با کاربرد های فراوان به طور گسترده در صنایع مختلف همچون کشتی سازی مورد استفاده 
قــرار می گیــرد و در معرض خوردگی قــرار دارد. خوردگی فوالد یک فرایند خود به خودی اســت که باعث ازبین رفتن 
کنش شــیمیایی یا الکتروشــیمیایی با محیط اطراف می شــود.  یجــی یــک مــاده و خصوصیات آن از طریق وا تدر
گالوانیکی، خوردگی حفره ای،  خوردگی فوالد می تواند به اشــکال مختلف همانند خوردگی یکنواخت، خوردگی 
خوردگــی شــیاری، خوردگی فرسایشــی، خوردگی تنشــی و یــا خوردگی میکروبی باشــد. روش هــای مختلفی برای 
کاهــش اثرات  کاتدی،  مقابلــه بــا خوردگــی فــوالد وجــود دارد. برخــی از این روش هــا عبارت انــد از حفاظت هــای 
کنترل  که به صــورت تکی یــا ترکیبی جهــت  خوردگــی محیــط، افزایــش مقاومــت ذاتــی فــوالد و بهبود خــواص آن 
کار می رود. در دو دهه گذشته، پیشرفت فناوری نانو و بررسی ساختار فوالد و تولید محصوالت  خوردگی فوالد به 
خوردگــی در مقیــاس نانــو، باعــث بهبود خــواص ذاتی فــوالد )به عنوان مثال اســتفاده از نانو ذرات مــس( و افزایش 
کاهش اثرات خورنده محیط  مقاومت شده است. فناوری نانو با تغییر در برهم ُکنش بین فلز و الکترولیت باعث 
ک رس و...(  کســید آهن، خــا ی، ا کســیدرو می شــود. همچنیــن نانــوذرات )به عنــوان مثــال پلی آنتلتــن، فریــت، ا

به عنوان تقویت کننده در پوشش های پلیمری، پوشش های ضدخوردگی را بهبود بخشیده است.
بــا توجــه به باالبودن هزینــٔه تعمیر خوردگی، راه های جلوگیری از آن اهمیت بســیاری دارد. خوردگی فلزات باعث 
کنند. با انتخاب روشــی درســت برای جلوگیری  کشــور های آمریکایی ســاالنه 30,000 میلیارد دالر هزینه  می شــود 
از خوردگــی تــا 33% هزینه ها کاهش می یابــد. از جمله روش های رایج جلوگیــری از خوردگی می توان به حفاظت 
که به صورت تکی یا ترکیبی )افزایش محافظت در بلند مدت(  کرد  کاتدی و پوشــش های محافظت کننده اشــاره 
مورد استفاده قرار می گیرد ]7[. بیش از یک قرن است که از روش کروماته کردن سطوح به صورت مستقیم به عنوان 
ی سطح و به عنوان رنگ دانه در رنگ استفاده می شود؛ اما پوشش های کروماته به دلیل سمی بودن  الیٔه خارجی رو
یســت و ایجاد خطر برای ســالمتی انسان محدود شــده اند؛ بنابراین برای بهبود و رفع  و آسیب رســاندن به محیط ز
ی به عنــوان رنگ دانه در رنگ ها اســتفاده  ایــن مشــکالت از فنــاوری نانــو کمک گرفته شــد. امروزه از نانــوذرات رو
ی بــا خاصیــت آنــدی و ایجــاد خاصیــت گالوانــی به خوبــی از فــوالد در مقابــل خوردگــی محافظــت  می شــود و رو
که  کسید بلوری( دارای حفره های یکنواخت با ابعاد صفر تا دو نانومتر  می کند. همچنین از زئولیت های )نوعی ا
دارای خاصیت ضدسمی هستند به عنوان جاذب و عامل تبادل یون در پوشش های مقاوم به خوردگی استفاده 
می شــود. از جمله مواد دیگر اپوکســی پوشش ها است. این اپوکســی ها چسبندگی مناسبی به مواد مختلف داده 
و مقاومت باالیی در برابر مواد شــیمیایی داشــته و کار با آن ها ســاده اســت. اپوکســی ها مقدار خوردگی مواد فلزی 
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گونه های  را در برابــر الکترولیت هــا به دو روش کاهش می دهند. 1- به عنوان مخزن جذب کننده عوامل خوردگی، 
خورنــده نظیــر آنیون هــای کلریــدی را در صورت تماس بــا زیرالیه فلزی بــه دام می اندازند. 2- به صــورت یک مانع 

گونه های خورنده به زیرالیه جلوگیری می کند. فیزیکی از واردشدن 
 از معایــب ایــن نــوع پوشــش ها می تــوان بــه ضعف آن ها در برابر خراشــیدگی و گســترش ترک در پوشــش ها اشــاره 
کســیژن و ســایر ترکیبات خورنــده باز می کند  کــه باعــث ایجاد نقص هایی می شــود که راه را برای ورود آب و ا کــرد 
یاد آن، بعد از پخته شــدن چروک  و موجب خوردگی موضعی می شــود. همچنین به علت خاصیت آب دوســتی ز
شــده و آب موجــود در محیــط را بــه خود جــذب کرده و مقدمات خوردگــی را فراهم می کند. این نوع پوشــش های 
یادی اســت و از نظر  کارایی خود را از دســت می دهند و تعمیر آن ها نیازمند هزینٔه ز محافظت کننده بعد از مدتی 
اقتصادی به صرفه نیســت؛ بدین ترتیب برای بهبود خواص آن جهت حفاظت از خوردگی از نانوذرات اســتفاده 
یست سازگار،  می شود. نانوذرات به صورت یک فاز ثانویه به پوشش های اپوکسی وارد شده تا به عنوان یک روش ز
با پرکردن ترک ها و مهار آن ها باعث دوام و یکنواختی پوشــش ها شــود. پوشــش های اپوکســی همراه با نانو ذرات، 
دارای خواص ســدی هســتند و مقاومت در برابر خوردگی باالیی دارند؛ در نتیجه کمتر پوسته پوســته می شوند. از 
دیگر خواص نانوذرات، از بین نرفتن آن ها در اثر پخته شــدن اســت؛ در نتیجه همراه با پوشــش اپوکســی، پوششــی 
یکنواخت ایجاد می شود )به عنوان مثال نانوذرات Fe2O3 ، Zn ، SiO2 موجب یکنواختی پوشش های اپوکسی در 
کارایی نداشتن اپوکسی در درازمدت می توان از حفاظت کاتدی  برابر پخت می شــوند( ]8[. به منظور رفع مشــکل 
ی شــناور در دو مرحلٔه ســاخت شــناور و مدتی بعد از  کرد؛ زیرا آند ها می توانند در دو مقطع زمانی، بر رو اســتفاده 
عمر شناور که پوشش ها آسیب دیده باشند )راه گرانی است(، نصب شوند. اما مٔوثرترین و بهترین روش حافظت 

کاتدی است )مرحلٔه ساخت شناور( ]7[. در برابر خوردگی، داشتن هم زمان پوشش و حفاظت 

کتریال نانوپوششهابااثرآنتیبا
کشــتی مســافربری امری  ازبین بردن آلودگی و میکروب ها در محیط های خاص مانند آشــپزخانه یا درمانگاه های 
کتری ها و میکروب ها  ضــروری اســت. نانوذرات )به عنوان مثال نانــوذرات نقره و مس( می توانند در از بین بــردن با
کتریال در مقایســه با روش های دیگر همانند  با ابعاد میکرومتری مٔوثر باشــند. این مواد با داشــتن خاصیت آنتی با
یست سازگارتر هســتند و بســیار مٔوثرتر عمل می کنند. امروزه روکش هایی  اســتفاده از مواد شــیمیایی و شــوینده، ز
کــه بــه  گ هــا ضدعفونــی می کننــد و یــا افزودنی هایــی  کــه به طــور مــداوم ســطوح را در برابــر ها ســاخته شــده اند 
ی ســطح پوشــش دهی می شــوند. این نانوذرات با خاصیت فوتوکاتالیســتی )همانند  روکش ها اضافه شــده و بر رو
ی( بــا تابش نور خورشــید به ســطح آلوده باعــث تجزیه آلودگــی و ازبین بردن آن ها  کســید رو کســید تیتانیوم و ا دی ا
کسیداســیون اســتفاده می شود. با کوچک شدن ذرات فلز،  کنش های ا کاتالیزوری در وا می شــوند. نقره با خواص 
نســبت ســطح به حجم ذرات نقره افزایش یافته و در نتیجه یون ها به راحتی و با ســرعت بیشتری منتشر می شوند 
که موجب ناپایداری  کتریایی آن ها افزایش می یابد. شــیؤه عملکرد آن ها به این صورت اســت  و خاصیت ضدبا
دیــواره و غشــای ســلولی میکروب می شــوند و میکروب ها را می کشــند. از جمله ویژگی های نانــوذرات نقره، عدم 
کشتی سازی معمواًل نانوذرات نقره را به عنوان  گذشت زمان است. در صنایع  کتریال با  تغییر در خاصیت آنتی با
افزودنــی بــه رنگ هــا اضافه می کنند و بــرای رنگ آمیزی درمانگاه کشــتی یا دیگر قســمت های نیازمند ضدعفونی 
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کتریالــی ذرات مــس نیــز بــا کوچک شــدن تــا مقیاس نانــو،  افزایــش می یابد.  اســتفاده می کننــد. خاصیــت آنتی با
نانوذرات مس همانند نانوذرات نقره سبب از بین رفتن میکروب ها می شوند ]3[.

برابرپرتوفرابنفش نانوپوششهایمقاومدر
یکی از مهم ترین دالیل آسیب دیدن پوشش های محافظت کننده )به خصوص در صنعت کشتی سازی( تخریب 
کسید شــدن و تجزیٔه زمینٔه  فوتوشــیمیایی )در اثــر پرتــو فرابنفش نور خورشــید( اســت. تابش پرتو فرابنفــش باعث ا
پوشــش محافظت کننــده و رنگ دانه هــای معدنــی یا آلی شــده و در نتیجه موجب از بین رفتــن رنگ و ترک خوردن 
ی به عنــوان  کســیدرو کســید تیتانیوم )TiO2( و ا آن می شــود. بــرای برطرف کــردن ایــن مشــکل، از نانــوذرات دی ا
جاذب هــای معدنــی جهت افزایش مقاومت پوشــش در مقابل پرتو فرابنفش اســتفاده می شــود. این جاذب ها در 

کارایی بهتری نسبت به جاذب های آلی دارند ]3[. بلند مدت 

نانوپوششهایضدخراش
پوشــش های رنگی با مواد افزودنی مقاوم )همانند آلومینا و ســیلیکا( در برابر خراش تقویت می شــوند. اســتفاده از 
ایــن مــواد در مقیــاس نانو خاصیت مقاومــت در برابر خراش را افزایش می دهد و باعث بّراقی و شــفافیت پوشــش 
نســبت به ابعاد میکرومتری می شــود. در مقایســه میان نانو مواد آلومینا و ســیلیکا، آلومینا ســختی بیشتری دارد و 
ذرات ســیلیکا نرم تــر هســتند؛ بنابرایــن برای ایجاد مقاومت یکســان در برابر خــراش، باید از نانوذرات ســیلیکا به 
مقدار بیشــتری اســتفاده شود. بدین منظور از ترکیب سطوح ســیلیکونی و سیلیکا استفاده می شود. عالوه بر این 

کمتری می گذارند ]9[. کاهش شفافیت پوشش اثر  نانوذرات سیلیکا بر 

نانوپوششهایضدآتش
می تــوان از نانــوذرات ضد آتــش )ماننــد نانــوذرات TiO2 و SiO2( در رنگ هــای پوشــش دهی و محافظت کننــده 
گسترش آتش می شوند. این نوع نانوپوشش ها نقش مهم و اساسی  کاهش نرخ  کرد. این نانوذرات باعث  استفاده 

کشتی سازی دارند ]3[. در ایمنی به خصوص در صنعت 

الکترودهایجوشکاری
الکترودهــای ســلولزی )ترکیــب شــیمیایی غیرکامــل از خمیــر چــوب( به طــور گســترده در صنایع مختلفــی مانند 
یادی گاز هیدروژن در اثر سوختن پوشش  صنایع نفت و پتروشیمی به کار می روند. این الکترود  ها با ایجاد مقدار ز
یادی تولید می کنند و ســبب پاشــیدگی و ایجاد ســطح جوش خشــن و تولید دود  دارای قدرت یونیزٔه باال، انرژی ز
یاد می شوند. برای بهبود این نوع از الکترود های پرکاربرد از نانوذرات در روکش الکترود ها استفاده می شود. برای  ز
کار می روند. ایــن نانوذرات  کســیدتیتانیوم به صــورت یکنواخــت در روکش الکترود بــه  ایــن منظــور نانوذرات دی ا
هنگام جوشکاری سبب افزایش و بهبود نفوذ، پایداری قوس و کاهش پاشش -که از عیوب الکترودهای سلولزی 
یایی  اســت- می شــوند. همچنیــن از این الکترود ها در جوشــکاری پایٔه خط لولــه در حالت ســرازیر در صنایع در

استفاده می شود ]10[.
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سوخت
نانوذرات به منظور بهبود بخشــیدن عملکرد به عنوان افزودنی در ســوخت به کار می روند. نانوذرات آلومینیوم یکی 
از مهم ترین اجزای پرانرژی ســوخت هســتند که ســبب افزایش آهنگ ســوختن، کوچک شدن قطر ذرات در حال 
کشتی ها  کستر باقیمانده می شوند؛ بنابراین  کاهش مقدار و اندازه ذرات خا کاهش دمای احتراق و نیز  سوختن، 

را از توقف های متعدد به منظور سوخت گیری و حمل چندین تن سوخت بی نیاز می کنند ]11[.

جاذبهایصوتی
یایی ها، از جاذب های صوتی اســتفاده می شــود. امروزه با  در کشــتی های مســافربری، شــناور های نظامی و زیردر
کاهش صداهای ناخواســته  گســترش فناوری نانو، جاذب های صوتی نانویی به عنوان محصولی جدید به منظور 
بــه کار می رونــد. عایــق صوتــی نانویی با ضخامت اندک و وزن مناســب ســبب حفظ فضای داخلــی مکان مورد 

استفاده می شود و دارای ویژگی هایی از جمله موارد زیر است ]12[:
- انعطاف پذیری باال

-نصب آسان
- قابلیت آب گریزی

- زیبایی ظاهری به دلیل قابلیت رنگ پذیری
کندکنندگی آتش  -

- خود خاموش شوندگی
گاز های سمی و بدبو - انتشار نیافتن 

- رشد نکردن میکروب

باتریباذخیرٔهانرژیباال
کار  کشــتی ها به عنوان منبع برق به  یایی ها و  باتری های  ذخیره ســاز انرژی قابل شــارژ در قایق های تفریحی، زیردر
گرافن یا نانولوله های  می روند. این باتری ها انرژی اندکی را ذخیره می کنند. فناوری نانو با به کارگیری موادی مانند 
که می توانند ده هزار  یایی ها می شود به گونه ای  کربنی باعث افزایش ذخیره سازی انرژی باتری های موجود در زیردر
برابــر زمــان باتری هــای معمولــی  زیــر آب بمانند. همچنین فنــاوری نانو با کاهش وزن بســته های باتــری، عملکرد 

کوچک پدید می آورد ]12[. باالیی را برای هواپیما های بی سرنشین و شناور های تفریحی 

سرامیک
و  غوطه ور شــونده ها  به خصــوص  یایــی  در ســازه های  ســاخت  در  مســتحکم  مــاده ای  به عنــوان  گرافــن  امــروزه 
گرافنی با ویژگی هایی مانند استحکام فوق العاده، وزن  یایی ها مورد استفاده قرار می گیرد. از سرامیک های  زیردر
یــاد در برابــر خوردگی و شــرایط دمایی متغیــر می توان  در بدنٔه ســازه های غوطه ورشــونده در  کــم، مقاومــت بســیار ز

کرد ]12[. اعماق آب استفاده 
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پیلسوختی
گاز هیدروژن  که انرژی شــیمیایی را مســتقیمًا به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.  پیل ســوختی وســیله ای است 
کار  یســت به عنــوان ســوخت در پیل ســوختی به  کنش دهندگــی بــاال و عــدم آالیندگی محیط ز به دلیــل تمایــل وا
مــی رود. پیل هــای ســوختی در صنایــع مختلفــی ماننــد ســاخت وســیله های نقلیــه، صنایــع نیروگاهــی، صنایع 
کاربرد وســیعی دارنــد. امروزه فناوری نانو ســبب  یایی ها  نظامــی به خصــوص در شــناور های زیرســطحی و زیــر در
بهبود پیل های ســوختی شــده است. برای ذخیره ســازی هیدروژن مورد اســتفاده در پیل های سوختی می توان از 
نانوساختار هایی نظیر نانولوله های کربنی و ساختارهای زئولیتی به خاطر سبک بودن، بی خطر بودن و سطح فعال 

کم، دمای پایین و تحمل وزن سنگین نیازی نباشد ]13[. که باعث می شود به فشار  کرد  یاد استفاده  ز

بازار
2NanoTechشرکت

پوشــش های شــرکت NanoTech بــرای حفاظــت از کشــتی های بــزرگ، کشــتی های باربــری، تانکر هــای بــزرگ و 
کشتی های شخصی قابل استفاده است. این محصول دارای ویژگی های زیر است:

]14[ NanoTech شکل 1. نانو پوشش شرکت 

یایی است، یست در  پوشش در طوالنی مدت با دوام و سازگار با محیط ز
کشتی می شود،  مانع تخریب 

 باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود.

گالن به فروش می رسد. نانو پوشش های این شرکت در حجم های 1 یا 5 
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3Nanotechnologyشرکت
شــرکت Nanotechnology تولیدکننــدٔه پوشــش های نانویی اســت. همٔه محصوالت این شــرکت مخصوص 
کننــد. ایــن  یســت جلوگیــری  ســطوح و مــواد خالــص طراحــی شــده اند تــا از آسیب رســیدن بــه انســان و محیط ز

کاهش می دهند. محصوالت هزینٔه  مربوط به تمیز کردن و نگهداری را 
کتریال است   این شرکت قادر به تولید انواع نانو پوشش های ضدخوردگی، ضدخراش، ضدپرتو فرابنفش و آنتی با

.]15[

]15[ Nanotechnology شکل 2. نانو پوشش ضد خوردگی )راست(، سرامیک گرافنی )چپ( ساخت شرکت 

خالصه مدیریتی

یایی دارد و می تواند اثرات  کشتی سازی و صنایع در کاربرد های فراوانی در  علم نانو به عنوان یکی از علوم روز دنیا 
کشتی های تجاری، جنگی و صیادی بگذارد و همچنین سبب سازگاری  ی انواع شناور ها از جمله  مثبتی بر رو

یست شود. بیشتر این صنایع با محیط ز
ی بدنٔه  کشتی ها است  از جمله رایج ترین مشــکالت پوشــش های غیر نانویی عدم محافظت در برابر خزه بستن رو
ی مقاومت و در نتیجه افزایش مصرف ســوخت )افزایش 40 درصدی( و هزینٔه  ســاالنه بیش  که باعث افزایش نیرو
کسیدکربن  گلخانه ای مانند دی ا گازهای  از 200,000 میلیون دالر می شود. از دیگر  آثار مخرب این پوشش ها تولید 
یســت می شــود. عــالوه بر ایــن برای جبران مشــکل  کــه باعث آلودگی محیط ز )بــه مقــدار 250 میلیــون تــن( اســت 
خوردگــی فلزات ســاالنه حــدود 30,000 میلیارد دالر در کشــورهای آمریکایی هزینه می شــود. بنابراین با به کارگیری 
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