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براســاس اطالعات منتشر شده انجمن ســازندگان وسایل 
نقلیه موتوری در سراسر جهان، بیش از 3/5 میلیارد خودرو 
در خیابان ها تردد می کنند و تعداد آن ها به طور روزافزونی 
در حال زیادتر شــدن اســت. بنابرایــن، چالش هایی مانند 
مصرف ســوخت، تولیــد آالیند ه ها، قابلیــت بازیافت و... 
پیش روی شرکت های خودروسازی قرار خواهند داشت. 
کاربرد فناوری های نوین از جمله فناوری نانو به ما کمک 
خواهد کرد که مشکالت ذکر شده را به حداقل رسانیم. با 
توجه به چالش های موجود، شــرکت های پیشرو با استفاده 

از فناوری نانو به ارائه راه کارهای عملی برای رفع این مشکالت پرداخته اند. طبق مطالعات اداره ارزیابی تأثیر 
فناوری نانو در مجلس فدرال آلمان، برای بقاء شرکت های خودروسازی بین المللی در چرخه رقابت صنعتی، 
به کارگیری فناوری نانو در مهندسی خودروسازی بسیار حائز اهمیت می باشد. از این رو، این گزارش صرفاً 

به کاربردهای نانومواد سلولز در صنعت خودرو معطوف شده است.
فناوری نانو عبارت است از درک و کنترل مواد در مقیاس نانومتری )در ابعاد تقریبی بین 1 تا 100 نانومتر(، 
که در آن مقیاس پدیده های منحصر به  فرد، کاربردهای جدید را ممکن می ســازد. مواد دارای ســاختار نانو 
خصوصیات فیزیکی، شــیمیایی، فیزیکوشیمیایی و زیســتی منحصر به فردی را از خود نشان می دهند و لذا 
پنجره جدیدی از فرصت ها را برای خلق مواد جدید  با کارایی باال  باز می کنند. فناوری نانو، فناوري جدیدی 
است که می تواند به تدریج تمام دنیا را فرا بگیرد. از آنجا که این فناوری، یک رویکرد جدید به همه علوم و 
فنون می باشد و همچنین با توجه به توسعه صنعت خودرو، فناوری نانو کاربردهای گسترده ای در این صنعت 
یافته است. فناوری نانو و نانومواد برای صنعت خودرو بسیار با اهمیت می باشند، چرا که همزمان با برآوردن 
نیازهای مشــتری و الزمه های مشــخص شده در اســتانداردها و مراجع ناظر، عملکرد اتومبیل ها را نیز بهبود 
می دهد. با توجه به پتانسیل فوق العاده کاربرد فناوری نانو در این صنعت، انتظار می رود طی دهه آینده انقالب 
بزرگی، در این صنعت در سراســر جهان پدید آید. نانومواد سلولز نیز به دلیل خواص مناسبی که دارند، در 

این فناوری بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.
سازندگان اتومبیل و فروشندگان و تهیه کنندگان آن ها، به دالیل متنوعی که وابسته به سیاست های تنظیم کننده 
و اقتصادی مرتبط با کارخانه و اهداف ویژه محصول می باشد، به سمت کاربرد مواد مبتنی بر سلولز رفته اند. 
با وجود این که نانوســلولز، فراوان ترین پلیمر طبیعی بر روی زمین می باشد، فرآوری سلولز به صورت انواع 
مختلف ســاختارهای میکرومتری و نانومتری اخیراً مورد توجه شایانی قرار گرفته است. امروزه نانوسلولز به 
عنوان کاندیدایی ایده آل در حوزه های کاربردی مختلف، به شــکل گسترده ای مورد بررسی و تحقیق واقع 
شده اســت. عوامل تقویت کننده در نانوکامپوزیت های مورد استفاده در خودرو، سپر خودرو، روکش های 
ســطحی مورد اســتفاده در فضای داخلی، پوشش ســقف خودرو1، المپ های جلو2 و... از جمله زمینه های 
کاربردی بالقوه  آن ها هستند. در این گزارش به بیان خواص کلیدی، قابلیت های نوآورانه و کاربردهای آینده 

نانومواد سلولز در صنایع خودرو، پرداخته می شود.
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نانومواد سلولز 
نانومــواد ســلولز از درختــان، گیاهــان و جلبک هــا 
مشتق شــده و یا توســط باکتری ها و جانوران نیام دار3 
تولید می شــوند. نانومواد ســلولز به ســه گروه عمده 
 ،۴)CNF یــا NFC( شــامل 1- نانوفیبریل های ســلولز
2- نانوبلورهای ســلولز )CNC(5 یا ســلولز نانوبلورین 
)NCC(۶ و 3- نانوسلولز میکروبی )BNC(7 تقسیم بندی 
می شوند. گرچه نانوکامپوزیت های مبتنی بر نانوسلولز 
را نیز می توان به عنوان دســته چهارم به شــمار آورد. 
ویژگی مهم نانومواد سلولز این است که آن ها از منابع 
تجدیدپذیر و بســیار فراوان به دست می آیند و امکان 

تولید آن ها در سراســر جهان و در مقادیر بســیار زیاد وجود دارد. همچنین این نانومواد زیست تجزیه پذیر بوده 
و محصوالت حاوی آن ها، قابلیت بازیافت خواهند داشــت. نانوســلولز دارای خــواص مکانیکی فوق العاده ای 
 ،)1/5 g/cm3 1۴5-29( ]۴[ ، وزن کم )دانســیته  تقریبی GPa( به صورت ترکیبی از مشــخصه های ســفتی باال
ســطح ویژه بزرگ )m2/g ۴82( ]5[ و نسبت استحکام به وزن ]۶[ چشم گیر می باشد. محدوده وسیع خواص و 
مورفولوژی شناخته شده برای نانومواد سلولز، زمینه ساز انواع کاربردهای بالقوه آن ها در صنعت خودرو می باشد.

نانوکامپوزیت های مبتنی بر سلولز 
از نانومواد سلولز به عنوان تقویت کننده های کامپوزیت یا پلیمر، پرکننده یا الیاف نیز استفاده می شود که عالوه 
بر ایجاد خصوصیات مطلوب، کم هزینه نیز می باشــند. استفاده از مواد مبتنی بر سلولز به عنوان تقویت کننده در 
کامپوزیت های ترموپالســتیک، کاربرد نوینی برای مواد به دست آمده از طبیعت می باشد. این موضوع مزایای 
متعددی نیز برای محیط زیســت از جمله کاهش انتشار دی اکسید کربن به درون اتمسفر در طول چرخه تولید، 
فرآوری و کاربرد دارد. انتظار می رود که میکروســلولز و نانوســلولز بتواننــد جایگزین پرکننده های معدنی و 
شیشــه ای در صنعت خودرو شوند. مواد میکرومتری و نانومتری مبتنی بر سلولز به دلیل تجدیدپذیری، چگالی 
کم، ماهیت زیســت محیطی بی خطر )غیرســمی بودن(، فراوانی میزان دسترسی و خواص مکانیکی برجسته در 

صنعت اتومبیل مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند.
عالقه زیادی نیز در کاربرد مواد مشتق شده  از چوب در کامپوزیت ها، به دلیل فراوانی طبیعی و هزینه  کم آن ها 
وجــود دارد، امّا این زمینه هنــوز در مراحل مقدماتی خود قرار دارد. در حــال حاضر، کامپوزیت های چوب-

پالستیک8 دارای بازار ثابتی می باشند. به منظور کاهش هزینه ها از الیاف چوبی استفاده می شود. عملکرد الیاف 
چوبی در این کامپوزیت ها بسیار شبیه به یک ماده  پرکننده می باشد. کامپوزیت های فعال شده با نانوسلولز دارای 
انعطاف پذیری طراحی و مقاومت بیشتر در برابر رطوبت نسبت به چوب می باشند ]15[. از این نانوکامپوزیت ها در 
قسمت های مختلف خودرو از قبیل پنل های داخلی خودرو استفاده می شود. معموالکاربرد آن ها در بخش هایی 

است که هنگام کار، تنش های باالیی را متحمل نشوند.
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همان طور که پیش از این بیان شد، نانومواد سلولز طیف وسیعی از ویژگی های امکان پذیر دارای ارزش افزوده 
از جمله استحکام بهبود یافته، سبک وزن بودن و حافظه شکلی را فراهم می کنند. شکل های گوناگون نانوسلولز، 
ســاختارهای منحصر  به  فردی دارند که برای توســعه محصوالت سبز و نوین فعال شــده با نانومواد سلولز، قابل 
استفاده می باشند. یک مثال خاص، کاربرد نانومواد سلولزی در کامپوزیت های سبک وزن با کارایی باال می باشد. 
کامپوزیت های فعال شده با نانوسلولز و حاصل از بافتن نانومواد سلولزی و الیاف مشتق شده از سلولز به صورت 
حصیر، می توانند در نهایت جایگزین الیه ها و حصیرهای لیفی کربن شوند. این امر می تواند منجر به جایگزینی 
مواد تجدیدناپذیر و مواد مبتنی  بر فســیل شــود که در حال حاضر برای ساختن قسمت های مختلف خودرو از 
قبیل داشبورد9، صندلی ها، حصیر کف اتاق10 خودرو و حتی پنل های بدنه یا چارچوب خودرو استفاده می شوند. 
فایبرگالس یک کامپوزیت متداول می باشــد که بســیاری از مردم با آن ســروکار دارند. از فایبرگالس برای 
ساخت محصوالت متنوعی چون دستگیره  ابزارها، کاالهای ورزشی، بدنه دوچرخه، قایق ها و حتی بدنه برخی 
از ماشــین های اسپورت استفاده می شود. فایبرگالس نمی تواند به صورت شفاف ساخته شود و برای استفاده در 
کامپوزیت، یک ماده ســنگین است. جایگزین کردن حصیر فایبرگالس با حصیر متشکل از نانوسلولز می تواند 
مواد جدید ســبک وزن تری را به ارمغان آورده و منجر به جانشــینی محتمل محصــوالت تجدیدناپذیر با مواد 
ســلولزی تجدیدپذیر و با دوام شــود. همچنین با جایگزین کردن مواد افزودنی مبتنی بر نفت با نانومواد سلولز، 
می توان پایداری کامپوزیت ها را افزایش داد. به دلیل این که نانومواد سلولز زیست تجزیه پذیر می باشند، کاربرد 
آن ها موجب می شود تا محصوالت حاوی این مواد، قابلیت بازیافت داشته باشند. برای مثال، نانوبلورهای سلولز 
)CNC( و نانوفیبریل های ســلولز )CNF( می توانند با پلی الکتیک اسید )PLA( ترکیب شوند تا یک کامپوزیت 

زیست تجزیه پذیر تقویت شده با الیاف با منبع کاماًل زیستی به وجود آورند ]18[.

کاربردهای نانومواد سلولز در صنعت خودرو
توســعه  مواد ســبک وزن یک هدف کلیدی برای صنعت خودرو می باشد. صنعت خودرو به سوی استفاده از مواد 
سبک وزن و محکم به منظور افزایش راندمان سوخت وسایل نقلیه حرکت می کند. به همین دلیل است که سازندگان 
اتومبیل به دنبال مواد و شیوه  های جدیدی برای ایمن ساختن اتومبیل و در عین حال سبک تر کردن  وزن آن می باشند. 
به عنوان مثال، شرکت BMW یک بدنه  کامل خودرو از جنس الیاف سبک وزن کربن، پالستیک تقویت شده همراه 
با برخی قسمت های داخلی ساخته شده از اجزاء چوبی توسعه داده است که در شکل 1 نشان داده شده است. مثال 
دیگر شــرکت Volvo  اســت که به منظور کاهش وزن  پنل ها، پنل داخلی درب را از کامپوزیت چوب/پالستیک 
ســاخته اســت. نمونه ای از این محصوالت در شکل 2 نشان داده شده اســت. بر طبق برآورد CAFE ۱۱، کاهش 10 
درصــدی وزن یک خودرو می تواند مصرف ســوخت آن را 8-۶ درصد کاهش دهــد ]20[. وزارت انرژی ایالت 
متحده آمریکا )DOE(، تا سال 2050 کاهش 50 درصدی وزن خودرو را به عنوان یک هدف تصویب کرده است 

.]21[
در حال حاضر، نانومواد سلولزی پتانسیل خیلی باالیی برای کاربرد در تولید بسیاری از اجزاء خارجی و داخلی 
خودرو از قبیل پنل های بدنه، چارچوب خودرو، ســپر، ادوات نوری، تایر، چارچوب صندلی ها و روکش های 
ســطحی، پنل های داخلی و تزئینی خودرو، حصیر کف اتاق، پوشش سقف و... از خود نشان داده اند. تعدادی 
از این محصوالت درشکل 3 نشان داده شده است. کاربردهای نانوسلولز در ساخت اتومبیل های بسیار کارآمد 
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از لحاظ سوخت12 و همچنین در سوخت های زیستی13 به تدریج در حال گسترش است و این نانومواد به دنبال 
گسترش نقش حیاتی خود در محصوالت فعلی موتوری می باشند.

نانوســلولز به عنوان جایگزین مناســبی برای مواد گران قیمت مانند الیاف و نانولوله های کربنی نیز مطرح شــده 
اســت. در حالی که قیمت الیاف کربن به بیش از 20 دالر به ازای هر کیلوگرم می رســد، نانوبلورهای سلولزی 
دارای قیمت 10-۴ دالر به ازای هر کیلوگرم می باشــند ]22[. در صنعت خودرو از کامپوزیت های نانوسلولز با 
پلی پروپیلن، پلی آمید )مانند نایلون ها( و یا پلی اســترها )مانند PBT( اســتفاده می شود ]23[. توسعه این کاربردها 
ناشی از توانایی نانومواد سلولز در ساخت محصوالت بسیار پایدار است. همچنین ماهیت طبیعی این نانومواد منجر 
به زیست سازگار بودن دفع محصوالت دارای نانوسلولز از طریق بازیافت و همچنین بهبود زیست تخریب پذیری 
این محصوالت می باشــد. بنابراین نانومواد سلولز عالوه بر بهبود قابلیت بازیافت اجزاء اتومبیل از طریق افزایش 
قسمت های پایدار اتومبیل، می توانند اثرات زیست محیطی ناشی از بسیاری محصوالت موتوری را کاهش دهند. 

الف

ب
 شکل 2. الف( کامپوزیت چوب/پالستیک مورد استفاده در پنل داخلی درب خودرو ب( نمونه هایی از پنل داخلی 

درب خودرو

 شــکل 1. خودرو BMW مدل i8 از جنس الیاف سبک وزن کربن و پالستیک تقویت شده با قسمت های 
داخلی چوبی
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کاربرد نانوسلولز در اجزاء ساختاری و خارجی خودرو  
به دلیل این که نانومواد ســلولزی نســبت به دیگر الیاف تقویت کننده مورد اســتفاده در کامپوزیت ها ارزان تر 
می باشند، اســتفاده از آن ها در کاربردهای ساختاری و خارجی خودرو در مقیاس بزرگ باید امکان پذیر باشد 
]2۴[. شــرکت فرآینــدی آمریکایی )API(1۴ و شــرکت اتومبیل فوتریوس15 اخیراً همکاری و مشــارکتی را با 
محققان در موسســه فناوری جورجیا1۶، دانشگاه کالرک آتالنتا17، دانشــگاه صنعتی سوینبورن18 و آزمایشگاه 
محصوالت جنگلی وزارت کشاورزی ایالت متحده  19USDA به منظور توسعه اجزاء ساختاری فوق مستحکم20  
و ســبک وزن تقویت شــده با نانوســلولز برای خودرو آغاز کرده اســت. فرآیند اختصاصی انجام شده توسط 
شرکت API، ساخت نانوسلولز تجدیدپذیر با استحکام معادل کوالر21 و قیمتی مشابه با قیمت پلیمرهای متداول 
می باشد که در فرآیند ساخت آن مقدار کمی دی اکسیدکربن22 منتشر می شود. شرکت API، فروش های تجاری 
نانوســلولز را در ســال 2015 آغاز کرده اســت. بر طبق گفته مدیر عامل شــرکت API، این ماده زیستی جدید 
می تواند به طریقی کاماًل ســازگار با محیط زیست و کاماًل رقابتی از لحاظ بازار، جایگزین پالستیک های مبتنی 
بر نفت خام شود و عملکرد آن ها را نیز افزایش دهد. الیاف کربن بسیار مستحکم و سبک هستند اما تولید آن ها 
هزینه بر بوده و به همین دلیل از آن ها فقط در کاربردهای نهایی بسیار خاص مثل هوافضا و وسایل لوکس استفاده 
می شود. نانوسلولز حتی دارای وزن کمتری نسبت به الیاف کربن بوده و به همان میزان مستحکم نیز می باشد. با 
توجه به این کشــف صنعتی، قیمت نانوسلولز کسری از قیمت الیاف کربن خواهد شد. سلولز فراوان ترین ماده 
آلی طبیعی در کره زمین می باشــد که تجدیدپذیر بوده و قابلیت تبدیل به کود آلی23 را دارد. ما نانوســلولز را 
اختراع نکردیم بلکه ما آن را کم هزینه تر و از لحاظ حرارتی بسیار پایدار )در دماهای باال( ساختیم و این قابلیت 
را به آن دادیم که بتواند با پلیمرهای آب گریز مخلوط شود. درنتیجه کاربردهای بازاری بسیاری را ایجاد کرده 

و راه تولید تجاری آن را گشودیم ]21[.

 شکل 3.  نمونه ای از کاربردهای نانومواد سلولزی در صنعت خودرو
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 کاربرد نانوسلولز در بدنه خارجی خودرو
به دلیل پتانسیل مواد و کامپوزیت های مبتنی بر نانومواد سلولز در کاهش وزن اجزاء ضمن حفظ استحکام، از 
آن ها در اجزاء ساختاری بدنه اتومبیل  استفاده می شود. شرکت فورد2۴ بیان داشته است که توانایی تولید بسیاری 
از اجزاء ساختاری )از ورقه های بدنه تا قسمت های داخلی اتومبیل( را از نانومواد سلولزی خواهد داشت که در 
نتیجه آن 3۴0 کیلوگرم از وزن خودروهای خود را کاهش خواهد داد ]25[. استانداردهای بهینه سازی سوخت 
نیاز به سبک وزن کردن خودروها را ضروری می سازد. این هدف با تقویت کردن پلیمرهای زیستی برای تولید 

مواد ساختاری سبک وزن، سازگار با محیط زیست و بسیار امیدبخش در صنعت خودرو امکان پذیر می باشد.

 کاربرد نانوسلولز در سپر و اجزاء ضربه گیر خودرو 
فوم های مبتنی بر نانوسلولز دارای سفتی منحصر به فردی می باشند. این ویژگی در کنار سایر خصوصیات حاصل 
شده از نانومواد سلولزی باعث می شود که استفاده از آن ها به عنوان مواد ضربه گیر و کاربرد آن ها در سپر خودرو 

مناسب باشد.

 کاربرد نانوسلولز در ادوات نوری خودرو
کامپوزیت های مبتنی بر نانوسلولز دارای مقاومت خوبی در برابر شرایط محیطی، کارایی باال در عین سبک وزن 
بودن و انعطاف پذیری طراحی بسیار قابل توجهی می باشند. به همین دلیل از آن ها در ساخت قسمت های مختلف 

خودرو مانند محفظه قرارگیری المپ ها و قاب آن ها استفاده می شود.

 کاربرد نانوسلولز در چارچوب  های خودرو
جایگزین کردن ســاختارهای فوالدی ســنگین درون خودرو ها از قبیل چارچــوب  صندلی ها با پلیمرهای 
پیشــرفته تقویت شده با نانومواد ســلولزی، هدف بسیاری از محققین می باشد چرا که این نانومواد از لحاظ 
قیمــت با مواد متداول دیگر برابری می کنند. کامپوزیت های نانوســلولزی این نویــد را می دهند که یک 
جایگزین مقرون به صرفه برای کامپوزیت های گران قیمت الیاف کربنی سبک وزن باشند که در حال حاضر 
در برخی از اتومبیل های لوکس )مانند اتومبیل تمام الکتریکی شرکت BMW مدل i3( به کار برده می شوند 

.]21[

 کاربرد نانوسلولز در تایر خودرو
امروزه تحقیقات متعددی نیز درباره تأثیر نانوســلولز بر روی الســتیک طبیعی )NR(25 در حال انجام می باشد. 
محققان ســلولز نانوبلورین اصالح شده )MNCC( را به جای سیلیکا به کامپوزیت های الستیک طبیعی اضافه 
نمودند. MNCC عالوه بر فعال سازی فرآیند ولکانیزاسیون2۶ و عملکرد بهتر فرآیند، باعث خنثی سازی اثر پاین27، 
افزایش 300 درصدی مدول، مقاومت گسستگی و سفتی و کاهش گرمااندوزی28 و متراکم سازی شد. از سوی 
دیگر مزایای منحصر به فرد NCC چون تجدیدپذیری، زیســت تجزیه پذیر بودن، فراوان بودن، چگالی پایین، 
هزینه کم و سازگاری آن با محیط زیست باعث شده است که نانوسلولز به عنوان یک پرکننده مناسب به جای 

سیلیکا به کار برده شود ]28[.
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کاربرد نانوسلولز در اجزاء داخلی خودرو  
بر طبق اظهارات مدیر عامل شــرکت فوتریوس، این شرکت به 
طور مستمر در جســتجوی فناوری های امیدبخش نوپا در حوزه 
علم مواد می باشــد که این فناوری ها بتوانند مأموریتشــان را در 
ارائه راه حل های نوآورانه، با کیفیت باال و از لحاظ هزینه رقابتی، 
مقرون به صرفــه برای تولید قطعات داخلی خودرو به طور تمام 
و کمال به ســرانجام برساند. این شرکت بخش تحقیق و توسعه 
را برای مهیج ترین فناوری ها مثل نانوســلولز مورد حمایت قرار 
می دهد چرا که بر این عقیده اســت که نانوســلولز ســرانجام به 
توســعه مواد کامپوزیتی مقرون به صرفه منجر خواهد شــد که 

می تواند پیشــرفته ترین فوالدها و دیگر مواد را از لحاظ عملکرد، قابلیت ســاخت29و هزینه به چالش درآورد. 
شرکت فوتریوس سیستم های داخلی خودرو را توسعه داده و تولید کرده است ]21[

 کاربرد نانومواد سلولزی در پنل های داخلی و تزئینی خودرو
قابلیت نانومواد سلولزی در تولید آئروژل ها و فوم های ساختاری می تواند منجر به توسعه پنل های داخلی 

و تزئینی سبک وزن خودرو از قبیل داشبورد30، تزئینات داخلی و پنل های داخلی درب خودرو شود.

 کاربرد نانومواد سلولزی در منسوجات خودرو
مزیت اســتفاده از نانومواد ســلولزی در روکش های ســطحی فضای داخلی خودرو، پوشــش ســقف 
خــودرو31، حصیــر کف اتاق32 و صندلی های خودرو این اســت که ظاهر و مقاومت ســطح را در برابر 
ســایش و خــراش بهبود داده و ظاهری موزون و وزنی ســبک را فراهم می ســازد. زمانــی که CNC با 
پلی اتیلن )PE(، پلی پروپیلن )PP( و پلیمرهای زیستی )PLA و PHA( ترکیب می شود، خواص مکانیکی، 
خواص ســدی و مقاومت سایشی را افزایش می دهد. CNC دارای جنبه های بهبوددهنده ای برای کاربرد 

در پالستیک های زیستی مورد استفاده در قسمت های داخلی خودرو می باشد ]29[.
بــه عنوان مثال شــرکت فوتریوس صندلی هایی برای مدل S تســال33 )تأمین شــده با انــرژی باطری( در 
تأسیســات خود در نوارک سی.ای3۴ ارائه کرده است. آن ها همچنین صندلی هایی برای نسل آینده مدل 
X SUV تســال تدارک دیده اند. مؤسســه صنعتی جورجیا و دانشگاه کالرک آتالنتا در حوزه تحقیقاتی 

کامپوزیت های پلیمر-نانوسلولز پیشتاز می باشند ]21[.

سایر کاربردها
نانومواد سـلولزی پتانسـیل خیلی باالیی برای کاربرد در بسـیاری از حوزه ها دارند. از جمله این حوزه ها که به طریقی 
غیرمستقیم به صنعت خودرو مرتبط می شوند می توان به حوزه رنگ و پوشش، حوزه الکترونیک، تصفیه هوا و سوخت 
و... اشاره نمود. به عنوان مثال انتظار می رود که نانومواد سلولزی، خصوصیات رنگ و پوشش خودرو از جمله جالی 
آن ها را بهبود بخشند. از جمله کاربردهایی که نانومواد سلولزی در حوزه الکترونیک دارند و در خودرو نیز استفاده 
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می شوند می توان به کاربرد آن ها در حسگرها، نیمه رساناها، باطری های لیتیومی و صفحه نمایشگر خودرو اشاره نمود. با 
توجه به توسعه روزافزون کاربردهای نانومواد سلولزی، پیش بینی می شود که این نانومواد در فیلترهای تصفیه هوا، روغن 

و سوخت و پیل های سوختی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

تخمین هزینه ها و بازار فناوری نانو در صنعت خودرو
بر طبق آخرین ارزیابی انجام شـده، قیمت محصوالت فناوری نانو و محصوالت حاوی نانومواد که در صنعت 
خودرو در سال 2010 استفاده شده اند، تقریباً 2۴۶ میلیون دالر بوده است و بر اساس تخمین ها این رقم تا پایان 
سـال 2015 به بیش از 888 میلیون دالر )محاسـبه به صورت محافظه کارانه( و یا 1852 میلیون دالر )محاسـبه به 

صورت خوش بینانه( خواهد رسید ]30[.
بر طبق گزارش اتحادیه اروپا، مقدار جهانی نانومواد تولیدشده در سال در حدود 11/5 میلیون تن با ارزش بازار 
تقریبـی 20 هـزار میلیـون یورو می باشـد. در حال حاضر بـازار جهانی نانومواد از مقـدار 300 هزار تن )طبق یک 
بـرآورد محافظه کارانـه( تا 1/۶ میلیون تـن )طبق یک برآورد خوش بینانه( تخمین زده می شـود. بزرگترین بازار 
مربـوط بـه قاره آسـیا و اقیانوسـیه )تقریباً %3۴( و بعد از آن آمریکای شـمالی )تقریبـاً %31( و اروپا )تقریباً 30%( 
می باشـد. از این میان، حداقل و حداکثر حجم تولید جهانی نانوسـلولز در سـال 201۴ به ترتیب ۴00 تن و 1350 
تن می باشد و پیش بینی می شود که نانوسلولز در 5 تا 10 سال آینده تبدیل به یک محصول با حجم تولیدی بسیار 

باالیی شود ]31[.
در حـال حاضـر بزرگتریـن حجـم بالقـوه کاربـردی نانومـواد سـلولز 
در کاربردهـای کاغـذ و بسـته بندی قـرار دارد. بخش هـای خـودرو، 
ساخت و سـاز، محصوالت بهداشـتی و سـالمتی و نسـاجی به ترتیب از 
دیگـر کاربردهـای ممکن بـا حجم باالی نانومواد سـلولزی می باشـند 
]2۶[. بزرگترین بازار نانوسلولز متعلق به آمریکای شمالی می باشد و به 
نظر می رسد تا سال 2019 این روند حفظ شود. زیرا در این منطقه رشد 
فناوری بسیار زیاد بوده و صنایع سالمت و بهداشت توسعه زیادی پیدا 
کرده اند. بعد از آمریکای شمالی، اتحادیه اروپا دومین بازار برای این 
محصوالت به شمار می رود. رشد این بازار در آسیا بسیار پایدار است 
اما هم اکنون حجم این بازار از آمریکای شـمالی و اروپا کمتر اسـت. 

همچنین محوریت تولید این محصوالت نیز ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا می باشد. سهم پیش بینی شده 
این مناطق از بازار نانوسلولز در سال 2019 در شکل ۴ نشان داده شده است ]32[.

۴0 درصد از کل انرژی های مورد نیاز ایالت متحده آمریکا از نفت خام تأمین می شود که این میزان انرژی در سال 
201۴ معادل با 19 میلیون بشکه در روز می باشد. دو سوم این مقدار انرژی در حوزه حمل و نقل استفاده می شود 
یعنی چیزی حدود 12/5 میلیون بشکه در روز. بنابراین سبک وزن کردن وسایل نقلیه با استفاده از کامپوزیت ها 
می تواند به طور بالقوه میزان درخواست انرژی مبتنی بر نفت خام ایالت متحده را در حوزه حمل ونقل به اندازه 2 

تا 3 میلیون بشکه در روز کاهش دهد ]33[.

آمریکای شمالی 
%4۰

سایر
۵%

آسیا و اقیانوسیه 
%2۵

اروپا
%3۰

 شکل 4. سـهم پیش بینی شده از 
بازار نانوسلولز برای مناطق مختلف در 

سال 2۰19 میالدی ]32[
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 کاربرد فناوری نانو در کاشی و سرامیک
 کاربرد فناوری نانو در گچ ساختمانی

 تصفیه آب با استفاده از غشاهای نانو الیاف
 کاربرد فناوری نانو در صنعت آب

 کاربردهای فنـاوری نانـو در منسوجات خانگی
 فناوری نانو در تصفیه پساب صنعت نساجی

 نانو حسگرهای پایش کیفیت آب
 نانوحسگرهای مورد اسـتفاده در صنایع غذایی و 

آشامیدنی
 کاربردهای فناوری نانو در صنعت هوافضا

 فوالدهای نانو ساختار
)CEA( فناوری نانو و محیط های کنترل شده کشت 

 نانوحسگرهای تشخیص سموم کشاورزی 
 کاربرد فناوری نانو در شیشه های هوشمند )1(

 نانو آفت کش و اثر آن در کنترل آفات
 کاربرد فناوری نانو درصنعت مقره

 کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی
 کاربردهای فناوری نانـو در روغن های روان کننده

 نانو  افزودنی  های سوخت

 کاربردهای نانوالیاف در کشاورزی
 کاربرد فناوری نانو در سیمان و سیال حفاری

 کاربـرد نانو سـاختارها در فناوری های جداسـازی 
غشایی

 نانو فیلترهای لیفی
 فناوری های نویـن در مدیریت و افزایش بهره وری 

آب در نیروگاه های گرمایی
Sandvik Nano flex فوالد نانوساختار 

 کاربرد فناوری نانو در صنعت سیم و کابل
 کاربردهـای فنـاوری نانـو در بخش تولیـد انرژی 

الکتریکی

پی نوشت  ها

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

1  Headliners

2  Headlamp 

3  Tunicates 

۴  Nanofibrillated cellulose or Cellulose Nanofiber 

5  Cellulose nanocrystals (CNC)

۶  Nanocrystalline cellulose (NCC)

7  Bacterial nanocellulose (BNC)

8  wood-plastic composites (WPCs)

9  Dashboard 

10  Floor mat 

11  Corporate Average Fuel Economy (CAFE)

12  Fuel efficient 

13  Biofuel 

1۴  American Process Inc. (Atlanta, GA) 

15  Futuris Automotive (Melbourne, Australia)

1۶  Georgia Institute of Technology

17  Clark Atlanta University

18  Swinburne University of Technology

19  U.S. Department of Agriculture (USDA)

20  Ultra strong

21  Kevlar®

22  Low carbon footprint

23  Compostable 

2۴  Ford

25  Natural Rubber

2۶  Vulcanization  

27  Payne effect

28  Heat build-up 

29  Manufacturability

30  Dashboard

31  Headliners

32  Floor mat 

33  Tesla

3۴  Newark, CA

کاربردهای نانومواد سلولز در صنعت خودرو  مجموعه گزارش های  
89صنعتی فناوری نانـو


