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اگر یک متر را به یک میلیارد قسمت مساوى تقسیم کنیم، هر یک از قسمت ها برابر یک نانومتر خواهد بود. 
نانو فناورى یعنى استفاده از اجزایى که حداقل یک بعد آن ها در ابعاد نانو باشد. نانو فناورى یک رشته جدید 
نیست، بلکه رویکردي جدید در تمام رشته هاست. کاربردهاي وسیع این عرصه به همراه پیامدهاي اجتماعی، 
سیاسی و حقوقی آن، این فناوري را به عنوان یک زمینه فرا رشته اي و فرا بخش مطرح نموده است. فناورى 
نانو در صنعت نســاجى، گســتره اى از فناورى ها را در بر مى گیرد که ضمن ایجاد خواص جدید، قادر است 
برخى چالش هاى این صنعت را برطرف نماید. میزان رشد بازار محصوالت توانمند شده به وسیله فناورى نانو 
در بخش هاى مختلف صنعت، حاکى از آن است که بیشترین تأثیر فناورى نانو در بخش منسوجات ورزشى و 
منسوجات بیرون از خانه است. شرکت هاى بزرگى نظیر نایک و آدیداس، امروزه در به کارگیرى فناورى نانو 

در محصوالت ورزشى پیشرو هستند.

مه
قد

م

اهمیت کاربرد فناوری نانو در منسوجات ورزشی/ بیرونی
افزایش روزافزون اهمیت عملکرد ورزشــکاران در مســابقات المپیک و تغییر سبک زندگى، نوع سرگرمى و 
افزایش عمر مردم موجب شده تا صنایع، انگیزه زیادى براى تعقیب مبحث منسوجات ورزشى و بیرونى داراى 
قدرت عملکردى باال داشته باشند. تهیه منسوجات ورزشى/ بیرونى با خواص خودتمیزشوندگى در کنار قابلیت 
تنفس پذیرى1، شاید یکى از مهم ترین دغدغه هاى محققان و صنعتگران فعال در این حوزه باشد. معموالً با انجام 
تکمیل هــاى ضد آب با مواد رایج، عالوه بر اثرات ضد آب مطلوب، ســایر خصوصیات نامطلوب پارچه نظیر 
الکتریسته ساکن، حذف ضعیف چرك در محلول شستشو، زیردست خشن تر، خاکسترى شدن (رسوب مجدد 
چرك) و افزایش اشــتعال پذیرى نیز نمایان مى گردد. این در حالى اســت که با فناورى نانو مى توان به خواص 
ضدآب بدون تغییر ســایر خواص پارچه دست یافت. از ســوى دیگر، محافظت مصرف کننده منسوج در برابر 
میکروارگانیزم هاى تولید کننده بو یا بیمارى و همچنین محافظت خود منســوج در برابر آسیب هاى ایجاد شده 
به وسیله قارچ ها، کپک ها و میکروارگانیزم هاى تخریب کننده نیز مورد نظر تولید کنندگان منسوجات ورزشى/ 
بیرونى بوده است. مشکل عمومى تکمیل هاى ضد میکروبى رایج، اثر انتخابى آنها، تغییر زیردست پارچه، تغییر 

رنگ منسوج و پایدارى پایین تکمیل است که با کمک فناورى نانو این مشکالت برطرف گردیده است.
 به غیر از ویژگى هاى خودتمیزشوندگى و ضد باکترى بودن، استفاده از فناورى نانو در لباس هاى ورزشى قابلیت 
عملکردى باالیى براى ورزشــکاران فراهم مى کند، زیرا این لباس ها ســبک و درعین حال راحت و ضدضربه 
هستند و ورزشکار را در برابر سرما، آب و پرتوهاى فرابنفش محافظت کرده و از دوام و انعطاف پذیرى خوبى 

برخوردارند. افزایش راحتى فیزیولوژیکى این لباس ها، نیز بر تندرستى و عملکرد ورزشکار اثر مثبت دارد.
 به طور کلى، فناورى هاى نانو در صنعت منســوجات ورزشــى/ منسوجات بیرون از خانه را به سه طبقه مى توان 

تقسیم کرد:
1 فناورى هاى ارتقاء دهنده عملکرد و کارایى موجود در مواد نســاجى، براى مثال ارتقاء مقاومت پوششــى/ 

پارگى، آب دوستى یا آب گریزى، خواص عایقى و مقاومت در برابر شعله ورى.
2 فناورى هاى ارائه کننده عملکرد جدید که پیش از این در منسوجات مطرح نشده باشد، نظیر ضدمیکروبى، 
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خودتمیزشوندگى، رسانایى، رهایش کنترل شده مواد و محافظت در برابر پرتو فرابنفش.
3 فناورى هاى توســعه دهنده منسوجات هوشمند به طورى که منســوج را در برابر داده هاى ورودى پاسخگو 

مى کند که خصوصیات ویژه اى را نشان دهد یا اینکه قابلیت احساس و تحریک داشته باشد.

فرصت های تجاری فناوری نانو در منسوجات ورزشی/ بیرونی
بازار منســوجات ورزشى/ بیرونى، زنجیره طوالنى را از تولید لیف تا ریسندگى نخ، بافندگى پارچه، طراحى و 
تولید لباس و کفش تکمیل شــده شامل مى شــود [1]. فرصت هاى عمده تجارى فناورى انو در صنایع پوشاك و 

لباس ورزشى را مى توان به سه دسته پوشش دهى، منسوجات هوشمند و الیاف تقسیم بندى نمود.

 پوشش دهى
پوشــش دهى منســوجات با اســتفاده از فناورى نانو مى تواند خواص ویژه اى را به همراه داشته باشد. براى مثال، 
پوشــش دهى منسوج با نانو ذرات نقره یا اکسید روى موجب از بین رفتن باکترى ها و حذف بوهاى ناخوشایند 
و نیز حفاظت در برابر پرتو فرابنفش مى شود. خواص خودتمیزشوندگى منسوج از طریق پوشش دهى منسوج با 
نانو ذرات دى اکســید تیتانیوم قابل دستیابى است. همچنین مى توان با پوشش دهى منسوج با بلوکه کننده معدنى 
پرتوفرابنفش نظیر نانو ذرات دى اکســید تیتانیوم، اکســید روى، دى اکسید سیلیس و اکسید آلومینیوم، منسوج 

محافظ در برابر پرتوفرابنفش تهیه نمود [2].

 منسوجات هوشمند
منســوج هوشــمند عبارت است از یک سامانه هوشــمند که قادر به حس کردن شرایط و محرك هاى محیطى 
است. محرك ها و پاسخ ها مى توانند به صورت شاخص هاى الکتریکى، حرارتى، مکانیکى، شیمیایى، مغناطیسى 
و غیره باشــند. منســوجات تنظیم کننده دما نمونه اى از منسوجات هوشمند به شــمار مى روند به طورى که این 
قابلیت را دارند که در محیط هاى سرد با آزادسازى انرژى حرارتى ذخیره شده تولید گرما کنند و در محیط هاى 
گرم با جذب انرژى حرارتى، احســاس خنکى را ایجاد کنند. بســیارى از منسوجات هوشمند در انواع پوشاك 
اســتفاده مى شــوند و هدف آنها ایمنى یا بهداشت یا راحتى در اســتفاده از منسوج است. لباس هایى که عرق را 
جذب مى کنند نیز به نوعى هوشمند هستند، چرا که باعث مى شوند در شرایط خاص لباس راحت باشد. در چنین 
لباس هایى ســطح مقطع الیاف و خصوصیات عبوردهى و جذب آنها اهمیــت دارد. با این تعاریف، امروزه این 

منسوجات در صنعت پوشاك ورزشى جایگاه خوبى پیدا کرده اند. 

 الیاف
 نانــو الیافــى با خواص ضدمیکروبى یا نانو الیاف محافظ در برابر پرتــو فرابنفش از جمله کاربردهاى الیافى در 
منسوجات به شمار م یرود. براى مثال، از نانو الیاف ضدمیکروبى مى توان بدون آنکه خواص دیگر پارچه را مانند 
دوام، اثربخشــى، ثبات رنگ، قابلیت تولید، راحتى و قیمت تحت تأثیر قرار گیرد، در تولید لباس هاى ورزشى 
ضد بوهاى نامطبوع اســتفاده نمود. شــرکت هاوجئى2 با همکارى شرکت ژاپنى آشــاى کاسئى3 درحال توسعه 
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الیاف نانو مهندسى شده خود با نام تجارى تکس کر است. تکس کر4 نام محصوالت نانو مهندسى شده شرکت 
هاوجئى اســت که شــامل الیاف نانو نقره، تارهاى شــبه پنبه اى زغال چوب بامبو، الیاف داراى ویژگى جذب و 
خشــک شــدن ســریع، الیاف محافظ پرتو ماوراى بنفش، الیاف گرم و سبک اســت. از این الیاف مى توان در 

لباس هاى زیر، لباس هاى ورزشى و پوشاك غیررسمى استفاده کرد [3].

بررسی بازار
 شرکت هاى تولید کننده منسوجات ورزشى

آمریکا پیشگام مطلق در عرصه فناورى نانو در صنعت منسوجات ورزشى است و پنج شرکت به نام آدیداس5، 
کورتکسARC Outdoors ،6، نانوهوریزنز7 و نانوتکس8 در این زمینه فعالیت دارند. مؤسسات تحقیقاتى دیگر 
نیز از قبیل هیوســنگ9 کره جنوبى، هلدینگ نانو10 هنگ کنگ چین، پروتکس11 ایتالیا، اســچولر12 ســوئیس، 
سوزوتورا13 ژاپن و اتحادیه تحقیقاتى تامسون کانادا در حوزه فناورى نانو در صنعت منسوجات ورزشى مشغول 
به کار هســتند. برخى از تولیدکنندگان پوشاك ورزشــى/ بیرونى که از فناورى هاى نوین استفاده کرده اند در 
جدول 1 فهرســت شــده اند. در ادامه، محصوالت مبتنى بر فناورى نانو با تمرکز بر خواص ارتقاء یافته بررســى 

شده است.

  جدول 1. شرکت هاى فعال در زمینه منسوجات ورزشى

فعالیتشرکت

 Wacoal Sport Science Corp
www.cw-x.com

دو برند اصلى این شرکت، CW-X و CW-X VersatX است 
که محصول دوم از پارچه اى تهیه شده است که به سرعت 
خشک مى شود و محافظ در برابر پرتوفرابنفش است. این 
شرکت در نانوفناورى لیفى خود قصد دارد از دى اکسید 

نقره براى ضدمیکروبى و از دى اکسید تیتانیوم براى 
محفاظت بیشتر در برابر +UPF 50 استفاده کند.

NanoTex
www.nano-tex.com

نانوتکس یک شرکت مواد توسعه دهنده پلیمرهاى نوین و 
شیمى مرتبط با پلیمر براى بهبود و ایجاد عملکرد جدید در 
پارچه است. این شرکت با استفاده از فناورى نانو موفق شده 

است که محصوالت جدیدى به بازار ارائه کند. در میان 
شرکت هاى مصرف کننده از این محصوالت مى توان به 

 Adidas, New Balance, Gap, Old Navy, شرکت هاى
  Target, Hogo Boos, Paul Stuart, Rene Lezrd

اشاره کرد.
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 منسوجات ورزشى مبتنى بر فناورى نانو
 منسوجات ضد آب و لک

تکمیل ضد آب و لک شــاید بیشــترین کاربرد نانو فناورى را در صنعت نســاجى داشته باشد. تقاضا براى 
این فناورى تنها منحصر به منسوجات ورزشى/ بیرونى نیست بلکه در البسه کار، مهمانى و غیره نیز توسعه 
یافته است. عملکرد مناسب منسوج با روش هاى مختلف فناورى نظیر پوشش با مواد پرفلوئور، نانو ذرات 
ســیلیس، نانولوله هاى کربن یا با دى اکســید تیتانیوم قابل دستیابى است. شرکت نساجى سوئیسى اسچولر 
تکســتایل اى جى با استفاده از فناورى پوشش دهى نانو ذرات روى سطح پارچه ها (معروف به فناورى نانو 
اسفر14)، منسوجات ضدآب، ضد لک و ضد بوى نامطبوع تهیه کرده است. مواد نانویى به کار رفته در این 
منسوجات طى فرآیند شستشو از بین نرفته و فشار و اصطکاك )مانند فشار ناشى از حمل کوله پشتى (را به 
خوبى تحمل مى کند. بنابراین منســوجاتى که در آن ها از فناورى نانواسفر استفاده شده باشد، پارچه هایى 
ایده آل براى لباس هاى بیرون و مخصوص فعالیت هاى ورزشى و تفریحى و نیز چادر زدن به شمار مى آیند 

[4]. شکل 1، تصویرى از پارچه ضد آب و ضد لک تهیه شده با این فناورى را نشان مى دهد.

فعالیتشرکت

Scholler
www. scholler -textile.com

محصوالت مبتنى بر فناورى نانو این شرکت عبارت اند از: 
Nanosphere -1، فناورى تکمیل مبتنى بر فناورى نانو 

که اجازه مى دهد چرك و آب به راحتى از سطح منسوج 
زدوده شود، 3XDRY -2، تکمیل مدیریت پیشرفته رطوبت 

است به طورى که منسوج را از یک طرف ضد آب و 
ضد لک مى کند و از سطح دیگر آبدوست مى سازد و 3- 

ActiveSilve، کنترل کننده باکترى از طریق تکمیل منسوج 

با نانوذرات نقره

Mectex
www.mectex.com

تولید کننده ایتالیایى پارچه هاى ضدآب و تنفس پذیر بر پایه 
پالسما براى محصوالت ورزشى و بیرونى است. فناورى 
 Speedo LZR racer این شرکت براى تولید لباس شناى

استفاده شده است.

P2i
www.p2ilabs.com

شرکت انگلیسى p2i در فناورى نانوپوشش هاى ضد 
آب تخصص دارد. این شرکت با استفاده از پالسما یک 
الیه نانومترى را روى سطح محصول پوشش مى دهد. سه 
 Adidas و Hi-tech،Nike شرکت معتبر ورزشى از قبیل

ازجمله مشتریان این فناورى مى باشند.
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شکل 2، نمونه اى از پارچه ضدآب قابل تنفس با قابلیت خشک شدن سریع، ضدآب و تراوش رطوبت، بادگیر 
و دفع آب پایدار، سبک وزن و نرم را نشان مى دهد. این پارچه محصول شرکت توراى15 است.

نمونه هاى دیگرى از کاالهاى به کارگیرنده فناورى ضد آب در شکل 3 نشان داده شده است.

جبالف
  شکل 1. نمونه پارچه ضد آب با فناورى نانواسفر، (الف) سطح باالیى از مقاومت به آب، (ب) خودتمیزشوندگى 

طبیعى و (ج) عمل حفاظتى پایدار

  شکل 2. لباس کوهنوردى ضدآب [5]

پارچه

غشاء با عملیات ویژه

کفش با الیه ضد آب 
کورتکس

 New لباس بیرونى
Balance با فناورى 

نانوتکس

ژاکت Odlo با فناورى 
شرکت اسچولر

ژاکت Cloudveil با 
فناورى شرکت اسچولر

  شکل 3. کاالى ورزشى ضد لک و ضد آب با استفاده از فناورى نانو
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شــرکت Sun Dry Swim و Frank Anthony Swimwear ماده پوششى ورزشى تهیه کرده اندکه مى تواند با 
استفاده از فناورى نانو آب را دفع کند [7]. در این نوآورى، سرعت فرایند خشک شدن به وسیله ى فناورى نانو در 
پارچه لباس شنا افزایش یافته است. در روند تولید، از نوارهاى تورى نانو مقیاس در اطراف سطح الیاف استفاده 
شده است به طورى که هر نوار، نانو ذرات را به طور مستقیم به سطح پارچه لباس شنا پیوند مى زند و دافعه ى دائم 

آب یا آب گریزى سطح را فراهم مى کند [8]. 
محققــان بــا پوشــش دهى پارچه هــا با نانــو الیه هــاى فلزى، 
لباس هاى نانو ســاختارى و جدید گلف/ اسکى تولید کرده اند 
که ضمــن انعطاف پذیــرى، موجب افزایش احســاس راحتى 
و قــدرت عملکرد ورزشــکار مى شــوند. شــکل 5، محصول 
Dermizax® EV شــرکت توراى را نشــان مى دهد که پارچه 

مخصوص فعالیت ســنگین با راحتى مناسب، خواص ضدآب 
فوق العاده پایدار، نرم، ســبک وزن و حمل آسان، مناسب براى 

ورزش هاى کوهنوردى و اسکى است [5]

محققان MIT با روشــى جدید، روکش بســیار نازکى از نانو ذرات فلزى را روى لباس هاى غواصى الیه نشانى 
کرده انــد که تمام خواص موردنیاز روکش ها، مانند ضدآب و ضد باکترى بودن و ســایر روکش هاى فعال را 
در خود دارد (شــکل 4 الف). این روش در ســاخت لباس هاى ورزشى کاربرد فراوانى خواهد داشت و پارچه 
مخصوص لباس غواصى که توســط شــرکت ســوزوتورا16 ساخته شــده نمونه اى از آن است(شکل 4 ب) [6]. 
شرکت سوزوتورا با روشى به نام MASA، روکشى از نانو ذرات فلزى براى لباس هاى غواصى فراهم آورده که 

ضمن حفظ گرماى بدن، غواصى راحت و لذت بخشى را به ارمغان مى آورد. 

  شکل 5. لباس اسکى با خواص ضد آب و 

قابلیت تنفس [9]

بالف
  شکل4. لباس غواصى با فناورى نانو (الف) محصول شــرکت  Nano Tech EZ Stretch، حاوى ریزکپسول 
ضدآب در الیه اول، در الیه دوم الیه آب گریز، دى اکسید تیتانیوم در الیه سوم، الیه چهارم نئوپرن (ب) محصول 

شرکت Suzutora، پوشش داده شده با نانو ذرات فلزى

کاربردهای فناوری نانو در منسوجات ورزشی و منسوجات بیرون از خانه مجموعه گزارش هاى  
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 منسوجات ضد میکروب
کنترل بو در منسوجات ورزشى/ بیرونى موضوع مهمى است. این نوع کنترل میتواند به روش هاى مختلفى 
نظیر پوشــش بو با مواد معطر، حــذف مولکول هاى بو به محض ایجاد یا بــا کاربرد تکمیل ضدمیکروب 
حاصل شود. پارچه ها و نخ هاى E47 تولیدى شرکت هاى نانوهاریزونز17 و ARC Outdoor منسوجات ضد 
میکروبى هســتندکه با فناورى نانو تهیه شده اند [9]. شرکت نانوهاریزونز داراى خط تولیدى با نام اسمارت 
ســیلور18 است که شامل افزودنى هاى با خاصیت ضد بو و ضد میکروبى دائمى براى لباس هاى پلى استر و 
پنبه اى اســت. این شــرکت همچنین با افزودن نانو مواد به الیاف اصالح شده اسمارت سیلور، کفى کفش، 

تى شرت، جوراب، دستکش و دیگر محصوالت ضد بو ورزشى را مى تواند تولید نماید.
شــرکت هیوســونگ 19 کره جنوبى با اســتفاده از فناورى نانو، الیاف ضد میکروب حاوى نانو ذرات نقره 
تولید کرده است. به ادعاى مسؤالن این شرکت این ماده تا 99/9 درصد مانع از سرایت باکترى هاى عامل 

ذات الریه، باسیل ها و قارچ ها مى شود و درعین حال هیچ ضررى هم براى سالمتى افراد ندارند [10] .
شرکت گرینیارن-اکوفابریک20 موادى ضد باکترى براى پارچه هایى که مخصوص جوراب و کفش هاى 
ویژه فعالیت در محیط هاى باز است، تولید کرده است. این شرکت، با قرار دادن نانو ذرات زغال بامبو فعال 
شــده درون لیف پلى استر یا پنبه و سپس ریسیدن آن، منســوج ضد میکروب تهیه کرده است. زغال بامبو 
داراى ســاختار متخلخل است و عالوه بر جذب بنزن، فنول، متیل الکل و دیگر مواد سمى از خواص ضد 
میکروبى نیز برخوردار است [11]. برخى از محصوالت ورزشى ضد میکروب با استفاده از فناورى نانو در 

شکل 6 نشان داده شده است.

لباس ورزشى تهیه شده 
از لیف Cleancool با 
خواص مکش سریع، 
خشک شدن سریع و 

ضدمیکروب، محصول 
Sinotextiles شرکت

جوراب تهیه شده از 
پلى استر، نایلون و 

پنبه حاوى نانو ذرات 
کربن حاصل از گیاه 

بامبو، محصول شرکت 
Greenyarn

یونیفرم تکواندو حاوى 
نانو ذرات نقره، محصول 

 Culture شرکت
.Maker Corp

پارچه دو الیه تهیه شده 
از نخ پلى استر، نخ زغال 
بامبو و یون هاى سرامیک 
نقره، محصول شرکت 

PuckSkin

  شکل 6. برخى از منسوجات ورزشى ضد میکروب تولید شده با فناورى نانو 
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 منسوجات با قابلیت جذب رطوبت
پارچه هاى مصنوعى و عملیات تکمیلى رزینى (نظیر ضد چروك) معموالً ماهیت آب گریزى دارند، با این 
حال، با عملیات فناورى نانو این پارچه ها قادرند که رطوبت را جذب کنند و عرق را از بدن انســان بیرون 

کنند و سبب خشکى منسوج و راحتى شوند.
شــرکت آدیــداس در خط لباس زیر یوکیــوم21 (پنبــهـ  نایلون) با 
فنــاورى راحتى خنکــى نانوتکــس و شــرکت هاى مکتکس22 و 
ونتکس23 براى تولید جوراب خود از این فناورى مدیریت رطوبت 
استفاده کرده اند [1]. شکل 7 محصول شرکت توراى با نام تجارى 
Fieldsensor®BYOKAN بــا قابلیت جذب آب، خشــک کردن 

بســیار سریع ســطح پوســت، بافت نرم مناســب براى ورزش هاى 
دوومیدانى، فوتبال، اسکى، کوهنوردى وگلف را نشان مى دهد [5].

محصول Coolest Comfort شــرکت نانوتکس یک ســامانه مکش رطوبت پیشرفته است که کنترل و 
تعادل دماى بدن انسان را براى ایجاد احساس تازگى و خشکى پارچه کمک کند. این الیاف تعرق بدن را 
جذب کرده و آن را دور مى کنند؛ در نتیجه بدن فردى که لباس را پوشیده است، حتى پس از عرق کردن 
 Coolest comfort نیز خشک و خنک بوده و فرد احساس راحتى بیشترى مى کند. پلى استر عمل شده با

چهار برابر سریع تر از پنبه 100درصد خشک مى شود [9].

 منسوجات محافظ در برابر پرتوفرابنفش
در زمینه منســوجات محافظ در برابر پرتو فرابنفش مى توان به شرکت آمریکایى ادى باِئر24 که یک شرکت 
تولیدکننده پوشاك است اشاره نمود که با استفاده از فناورى پوشش دهى نانوذرات، پارچه هایى با خاصیت 
محافظــت در برابر پرتوهاى فرابنفش تولید کرده اســت [12]. شــرکت نانو فاز نیــز در محصوالت تجارى 
نانوپوشــش خود از روکش هاى نانوکامپوزیتى حاوى نانو ذرات بلورى اکســید روى استفاده کرده است و 
پارچه هایى با قابلیت حفاظت در برابر پرتوهاى UVA و UVB تولید نموده است. لباس هاى ساخته شده با این 
روش نه تنها حفاظت مؤثرى در برابر پرتوفرابنفش دارند بلکه، شفاف، ضد خش و ضد سایش هستند [13].

در پژوهشى که توسط محققان دانشگاه پلى تکنیک هنگ کنگ صورت گرفت، لباس هاى ورزشى با یک 
الیه پوششــى نانومترى ترکیب پلیمرها و منومرها و مواد محافظ در برابر نور خورشید تولید شده است. الیه 
شــیمیایى که مى تواند توسط فرآیند ارزان قیمت و رایج پد-خشــک- پخت روى الیاف پارچه قرار گیرد، 
ضخامتى کمتــر از 100 نانومتر یعنى حدود 0/0001 میلى متر دارد. این الیه همانند مانعى در برابر پرتو مضر 
فرابنفش نور خورشید عمل کرده و به طرز چشمگیرى خطر سوختگى پوست در برابر آفتاب، پیرى زودرس 
پوست و سرطان پوست را کاهش مى دهد. در مقایسه با پارچه اصالح نشده، محافظت این الیه 5 برابر بیشتر 

بوده و پس از 55 بار شستشو، کیفیت جذب پرتو فرابنفش این پارچه هنوز بسیار باال است [14].

  شکل 7. پارچه با قابلیت مدیریت 
رطوبت [5]
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از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

 فناورى نانو و بتن هاى ویژه 
 کاربـرد فناورى نانو در آنالیزگرهـاى جدید صنایع 

باالدستى نفت 
 کاربردهـاى فناورى نانـو در بخـش انتقال شـبکه 

برق رسانى 
 فناورى نانو و توسعه آن در کشاورزى

 نقش فناورى نانو در ارتقاى کیفى سـیمان و مصالح 
پایه سیمانى

 روش تغییر شکل پالستیک شدید (SPD) در تولید 
فلزات نانو ساختار

 آلیاژسـازى و فعال سـازى مکانیکى، فناورى تهیه 
نانو مواد 

 منسوجات ضدمیکروب 
 سـازه هاى بتنـى هوشـمند با قابلیـت خود ترمیم 

  شوندگى 
 لوله هاى حرارتـى و کاربردهاى آن در انتقال انرژى 

حرارتى 
 کاربـرد فناورى نانو در بهبود عملکرد سـلول هاى 

 خورشیدى 
 نانوحسگرها جهت پایش شاخص هاى حیاتى بدن 

(CDI) سیستم یون زدایى خازنى 
 کاربرد نانو در متالورژى پودر فلزات 

 کاربرد فناورى نانو در پوشـش هاى ضد نقش و ضد 
 نوشتار 

 میکرو / نانو حباب در صنعت آب و فاضالب 
 کاربرد منسوجات در حوزه انرژى با رویکرد فناورى 

نانو 
 اسـتفاده از نانوذرات پلیمرى بر پایـه PLGA براى 

دارورسانى هدفمند
 کاربـرد فناورى نانو جهت گندزدایى از آب به روش 

ازوناسیون
 تصفیـه آب با اسـتفاده از غشـاء سـرامیکى نانو 

فیلتراسیون
 کاربرد فناورى نانو در گچ ساختمانى

 تصفیه آب با استفاده از غشاهاى نانوالیاف
 کاربرد فناورى نانو در صنعت آب

 کاربرد فناورى نانو در منسوجات خانگى

 مرورى بـر فناورى نانـو در تصفیه پسـاب صنعت 
نساجى

 نانوحسگرهاى پایش کیفیت آب
 نانو حسگرهاى مورد اسـتفاده در صنایع غذایى و 

آشامیدنى
 فوالد هاى نانوساختار

(CEA) فناورى نانو و محیط هاى کنترل شده کشت 
 نانوحسگرهاى تشخیص سموم کشاورزى

 کاربرد  فناورى نانو در شیشه هاى هوشمند (1)
 نانوآفت کش و اثر آن در کنترل آفات

 کاربرد فناورى نانو در صنعت مقره
 کاربردهاى فناورى نانو در صنایع غذایى

 کاربرد فناورى نانو در روغن هاى روان کننده
 کاربرد فناورى نانو در 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 نوین در مدیریـت و افزایش بهره ورى 
آب در نیروگاه هاى گرمایى

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

 کاربـرد 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 

کاربردهای فناوری نانو در منسوجات ورزشی و منسوجات بیرون از خانه مجموعه گزارش هاى  
93صنعتى فناورى نانـو




