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نو
ی نا

ور
فنا

به فن و هنر کار روی مواد در مقیاس نانو یا طراحی سیستم ها در مقیاس مولکولی اصطالحاً فناوری نانو گفته 
می شود. در اصل، فناوری نانو به توانایی ساخت، شناسایی و بکارگیری ترکیبات اتمی - مولکولی با استفاده 
از روش ها و ابزارهایی با کارایی باال و توســعه یافته اطالق می شــود. در تعاریف جدیدتر هر ترکیبی با سایز 
کمتــر از 100 نانومتر و خــواص بدیع و جدید در حوزه فناوری نانو قرار می گیرد. با توجه به پیشــرفت های 
اخیری که در این حوزه ایجاد شــده اســت، فناوری نانو کاربرد بســیار زیادی در بخش های مختلف علم و 

صنعت پیدا کرده است.

بحران آب در ایران
بر اساس آمارهای رسمی و همچنین پیش بینی های جهانی، ایران جزو مناطقی است که از مرز »خطر بحران آب« 
عبور کرده و وارد مرحله »بحران آب« شده است؛ بحرانی که تا 10 سال آینده به بیشترین حد خود خواهد رسید. 
این مطلب به  آن معناست که تا سال 2025، کشور به صورت بسیار جدی با کمبود فیزیکی آب روبرو خواهد 
بود؛ به نحوی که حتی با باالترین راندمان و بهره وری ممکن در مصرف آب، برای تامین نیازهای کشور، آب 
کافی در اختیار نخواهد بود. طبق آمارهای وزارت نیرو، از 130 میلیارد متر مکعب پتانســیل ساالنه آب تجدید 
شونده در کشور، 92 درصد در بخش کشاورزی، 6 درصد در بخش شرب شهری و روستایی و تنها 2 درصد در 
بخش صنعت مصرف می شود. درشرایطی که طبق میانگین جهانی، سهم کشاورزی از پتانسیل منابع آب تجدید 
شونده 70 درصد، سهم مصرف شهری و روستایی 8 درصد و سهم صنعت 22 درصد است. حتی در کشورهای 
صنعتی مانند آلمان، اتریش و فنالند، سهم بخش کشاورزی کمتر از 2/5 درصد است در حالیکه سهم مصرف 
صنایع نزدیک به 84 درصد است ]1[. این آمار برای آمریکا نیز در حدود 46 درصد برای صنعت و نزدیک به 
40 درصد برای کشاورزی است ]2[. در همین راستا، امروزه فعالیت های فراوانی در این کشورها برای کاهش و 
بهینه سازی مصرف آب در بخش های مختلف صنعت انجام می شود؛ موضوعی که علی رغم بحران آب موجود 

در کشور ما، تقریبا نادیده گرفته شده است و چندان به آن پرداخته نمی شود.

دریاچه  وضعیت   .1 شکل   
ارومیه طی 15 سال گذشته. به 
ترتیب از چپ به راست 1380، 
1387 و 1393؛ خشک شدن 
و مــرگ تدریجی این دریاچه 
که بزرگتریــن دریاچه درون 
مرزی ایران اســت به وضوح 
نشان دهنده وخامت بحران آب 

در ایران است ]3[.

آب در صنایع
برداشت آب توسط صنایع مختلف برای مصارفی همچون انجام فرآیندها، ساخت محصوالت مختلف، شستشو، 
رقیق کردن محلول ها و مایعات، خنک سازی، مصارف بهداشتی و غیره صورت می پذیرد که این امر وابسته به 
نوع صنعت متفاوت اســت. از میان صنایع با مصرف آب باال می توان به صنایع غذایی، کاغذ سازی، نیروگاه ها، 
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 شکل 2. عکس هوایی گرفته شده از 
بزرگ  دریاچه  )چهارمین  ایری2  دریاچه 
در آمریکای شــمالی( در سال 2011 که 
نشان دهنده به وجود آمدن حجم عظیمی 
جلبک ســمی در این دریاچه و تخریب 
آب شیرین آن در نتیجه افزایش غلظت 
نیترات و فسفات ناشی از سرازیر شدن 

پساب  زمین های کشاورزی است ]4[.

 نمودار 1. میزان مصرف 
آب توسط صنایع مختلف 

کشور در سال 1390 ]1[.

صنایع تولید مواد و
محصوالت شیمیایی

40%

تولید کاغذ و 
محصوالت کاغذی

5%
سایر صنایع

12%

محصوالت کانی  غیرفلزی
7%

مواد غذایی  و آشامیدنی
18%

تولید فلزات اساسی
13%

صنایع تولید زغال کک
پایشگاه های نفت و

نیروگاه ها
5%

صنایع شــیمیایی و پتروشیمی یا تولید فلزات اساسی اشــاره نمود که تقریبا 90 درصد از کل آب برداشت شده 
توســط صنایع در کشــورهای مختلف را در بر می گیرد. با توجه به اهمیت مدیریت منابع آب و حفظ آن ، در 
کشورهای پیشرفته دنیا علی رغم گسترش و توسعه صنایع هر ساله میزان برداشت آب از منابع آب شیرین و قابل 
شــرب کاسته می شود که یکی از دالیل اصلی آن را می توان جایگزین کردن منابع آب صنایع توسط آب های 

تخریب شده و منابع غیر آشامیدنی دانست.

آب تخریب شده۱
آب یک منبع تجدید پذیر اســت که خدمات بســیار ضروری به انســان ها ارائه می دهد. آب بطور مداوم توسط 
چرخه آب بازســازی می شــود. هنگامی که مصرف یا تغییر داده شدن آب سریع تر از روند بازسازی آن باشد، 
تخریب خواهد شد  )آب های تخریب شده را می توان کم ارزش یا تنزل یافته نیز نامید(. تخریب آب های شیرین 
زمانی اتفاق می افتد که خواص فیزیکی، شیمیایی یا زیستی آب به گونه ای باشد که برای طبیعت یا موجودات 
زنده از جمله انســان مضر و خطرناک به شــمار آید. توزیع متغیر منابع آب در جهان، روند رو به رشد جمعیت 
و در نتیجــه افزایــش میزان مصرف آب، افزایش میزان ایجاد زباله، پســاب و آلودگی وغیره تخریب آب را به 
یک نگرانی مهم اجتماعی و زیست محیطی تبدیل کرده است. مهمترین دالیل تخریب آب را می توان مواردی 
همچون شور شدن بیش از اندازه، افزایش غلظت ترکیبات شیمیایی آلی و معدنی، افزایش میزان جامدات معلق 

در آب، افزایش دما، حضور بیش از حد مجاز پاتوژن ها، میکروب ها و گونه های زیستی مضر وغیره دانست.
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 شکل 3. یک دریاچه مصنوعی 
باران،  آب  جمــع آوری  برای  که 
و  پساب های صنعتی  و  سیالب ها 
کشــاورزی ایجاد شده است؛ آب 
جمع آوری شده جهت استفاده به 
کارخانه  که  مجاور  صنعتی  واحد 
تولید اســید باتری است، منتقل 

می شود ]5[.

استفاده مجدد از آب های تخریب شده
کمبود منابع آب شــیرین در دســترس و همچنین افزایش رقابتی نیاز به آب توســط صنایع، موجب ایجاد یک 
جنبش جهانی برای استفاده از منابع آب جایگزین، در صنایع مختلف شده است. یکی از اصلی ترین منابع در این 
حوزه، آب های تخریب شده است. بر همین اساس، امروزه خصوصا در کشورهای پیشرفته تالش بر این است 
که واحدهای صنعتی جدید به ویژه صنایعی که نیاز شدیدی به آب دارند )مثال نیروگاه ها(، در مکانی نزدیک 
به این منابع ســاخته شــوند تا برخی هزینه های جانبی مانند نیاز به انتقال آب به حداقل برســد. منابع اصلی آب 
تخریب شده را می توان آب های آلوده زیرزمینی، پساب واحدهای تصفیه فاضالب شهری، آب فرآیند یا پساب 
واحدهای صنعتی، پساب آبیاری زمین های کشاورزی، شورآب ها، پساب معادن )مخصوصا زغال سنگ(، آب 
تولید شــده3 در صنایع نفتی و پتروشیمی، سیالب های هدایت شده وغیره دانست. آب های تخریب شده قبل از 
اســتفاده در صنایع مختلف باید با انجام فرآیندهایی به کیفیت مورد نظر برای هر واحد صنعتی رسانده شود که 
این امر مستلزم استفاده از ابزارها و فناوری های نوین است. استفاده مجدد از آب های تخریب شده، می تواند برای 
مقاصد گوناگونی از جمله اســتفاده برای آبیاری محصوالت کشاورزی، خوراک احشام، استفاده آشامیدنی و 
غیر آشامیدنی در مجامع شهری، احیای منابع آب زیرزمینی و تاالب ها، ساخت تفرجگاه ها )دریاچه مصنوعی و 
تولید برف مصنوعی(، تولید انرژی زمین گرمایی و از همه مهم تر استفاده در صنایع مختلفی مثل صنایع غذایی، 
صنایع شیمیایی، صنایع با فناوری باال )تولید پردازنده های سیلیکونی یا مواد نیمه رسانا( و به ویژه استفاده در صنایع 
نیروگاهی به عنوان آب مورد اســتفاده در سیستم خنک ســازی و برج های خنک کننده و غیره صورت پذیرد. 

هرکدام از این کاربردها نیازمند استانداردهای کیفیتی مختص خود هستند.

فناوری های موجود جهت استفاده از آب های تخریب شده به عنوان منبع آب جایگزین
فناوری های موجود برای استفاده از آب های تخریب شده که عمدتاً  زیرمجموعه فرآیندهای تصفیه قرار می گیرند، 
به دو دسته فناوری های تجاری شده و فناوری های در حال توسعه تقسیم بندی می شوند و در مراحل مختلفی از چرخه 

تصفیه آب موجود در صنایع )تصفیه4، پیش تصفیه5  و پس تصفیه6 ( مورد استفاده قرار می گیرند.
از جمله متداول ترین فناوری های تجاری شده می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 عریان  سازی به وسیله هوا7 توسط گرانوِل کربِن فعال در فاز بخار8 جهت حذف ترکیبات آلی فرار.
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 عریان سازی توسط اکسیداسیون گرمایی در فاز بخار9 جهت حذف ترکیبات آلی فرار.
 گرانول کربن فعال در فاز مایع جهت حذف ترکیبات آلی فرار و غیر فرار، حذف آفت کش ها و حذف 

.11 BOD 10 و COD ضمنی بخشی از
 تصفیه زیســتی به صورت هوازی12 جهت حذف ترکیبات آلی، آمونیاک و حذف ضمنی بخشــی از 

.BOD و COD

 تصفیه  زیســتی به صورت غیرهوازی13 جهت حذف بسیاری از ترکیبات آلی، و حذف ضمنی بخشی 
از COD و BOD و حذف آنیون های آرسنات14، کرومات15، سلنات16، سلنیت17، پرکلرات18  و نیترات19 .

 تبادل یون با آنیون بازی قوی20 جهت حذف آنیون های آرسنات، کرومات، سلنات، سلنیت، پرکلرات، 
نیترات، فسفات21 و فلورید22.

 تبادل یون با عوامل کمپلکس کننده23 جهت حذف فلزات یونی مانند مس، نیکل، کادمیم، کروم وغیره.
 ته نشین سازی24 جهت حذف فلزات یونی مانند مس، نیکل، کادمیم، کروم، حذف آنیون های آرسنات، 

کرومات، سلنیت، فسفات و فلورید.
بــه طور کلی این فناوری هــا در حال حاضر و با توجه شــرایط موجود به عنوان فناوری های معمولی شــناخته 
می شــوند و در دســته فناوری های نوین قرار ندارند و در ادامه به مهم ترین فناوری های نوین تجاری شده یا در 

حال توسعه اشاره خواهد شد.
  فناوری تقطیر غشایی25  یا نمک زدایی حرارتی26

تقطیــر غشــایی در اصــل یک فرآینــد جداســازی از نوع 
میکروفیلتراســیوِن مبتنــی بر گرما اســت کــه در آن فقط 
مولکول هایی که در حالت بخار هســتند اجازه عبور از یک 
غشــای آب گریز متخلخل را خواهند داشــت. این فناوری 
بر مبنای اختالف فشــار بخار موجود بین دو ســمت غشــاء 
آب گریز عمل می کند و نیاز به گرم شدن آب تا نقطه جوش 
ندارد )شکل 4(. با توجه به اینکه فشار هیدروستاتیک مورد 
نیاز برای تقطیر غشــایی کمتر از فشار الزم برای فرآیندهای 
غشــایی مبتنی بر فشار، مانند اسمز معکوس است و همچنین 
ارزان تر بودن غشاهای مورد استفاده، فناوری تقطیر غشایی به 
عنوان یک رقیب جدی برای اسمز معکوس به شمار می آید.

ایــن فناوری انرژی گرمایی را )کــه می تواند گرمای هدر رفته در یک واحــد صنعتی مخصوصا نیروگاه های 
حرارتی27 یا گرمای خورشــید باشــد( برای انجام یک فرآیند غشــایی به کار می گیرد و قادر است نمک ها و 
دیگــر جامدات محلــول در آب را از منابع آبی همچون آب دریا، شــورآب ها و دیگر انواع آب های تخریب 
شــده جدا کند. تقطیر غشایی به ویژه برای تامین آب برج های خنک کننده در واحدهای نیروگاهی مفید است 
و قادر اســت بدون صرف هیــچ هزینه  مازادی برای انرژی، آب را نمک زدایی کند. با اســتفاده از این فناوری 
بسیاری از نیروگاه هایی که در مناطق نیمه خشک هستند، می توانند با جایگزین کردن منابع آب خود همچنان از 

 شکل 4. نحوه عملکرد کلی فناوری تقطیر 
غشایی با استفاده از غشاء میکروفیلتراسیون 

.]6[

کانال  متراکم کننده

کانال  تبخیر
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سیستم خنک کننده مرطوب استفاده کنند و بسته به محل جغرافیایی قرار گرفتن نیروگاه، مصرف آب شیرین در 
نیروگاه بین 30 تا 100 درصد کاهش یابد.

  تقطیر غشایی مجهز شده به نانولوله های کربنی28
تحقیق و پژوهش بر روی فناوری تقطیر غشــایی منجر به پیدایش نســل جدیدی از این فناوری با اســتفاده از 
نانولوله های کربنی شــده اســت که تا اوایل ســال 2016 به صورت تجاری وارد بازار می شــود. غشــاهایی که 
نانولوله های کربنی در ساختار آن ها به دام افتاده29 است، می توانند با فیلتراسیون آب های شور، آب خالص تولید 
کنند و به عنوان یک فناوری پیشرفته به استفاده از آب های تخریب شده در صنایع کمک شایانی کنند. استفاده 
از نانولوله های کربنی در ساختار غشاهای مورد نیاز فناوری تقطیر غشایی، می تواند نیاز به انرژی در این فناوری 
را تا حد زیادی کاهش داده و با افزایش کارایی سیستم، این فناوری را به عنوان یک رقیب اساسی برای فرآیند 
اســمز معکوس معرفی کند. آب خروجی از این سیســتم می تواند به صورت مستقیم و بدون نیاز به فرآیند های 
تصفیه ای دیگر به عنوان آب ورودی به صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرد. سازوکار عمل این فناوری در 

شکل 5 نشان داده شده است.

  پایش پیشرفته غشایی اسمز معکوس30
این فناوری یکی  دیگر از فناوری های نوین برای اســتفاده مجدد از آب تخریب شــده در صنایع مختلف است 
که بر مبنای فرآیند اسمز معکوس عمل کرده و قادر است حداکثر تا 80 درصد نیاز صنایع به منابع آب شیرین 
را کاهش دهد. با توجه به اینکه رســوب مواد معدنی در غشــاهای اســمز معکوس باعث کاهش افت سرعت 
جریان و آســیب جدی به غشا می شود، اســتفاده از فرآیند اسمز معکوس جهت استفاده مجدد از آب تخریب 
شده با محدودیت جدی مواجه است. فناوری مورد بحث با پایش مستقیم و بالدرنگ31 غشاهای اسمز معکوس، 
اســتفاده از این غشاها را برای اســتفاده مجدد از آب تخریب شده ممکن می سازد. همچنین قادر است، با تغییر 
جهت جریان ورودی، فرآیند خود تمیز شــوندگی32 غشــاها را نیز به صورت خودکار انجام دهد و بدین ترتیب 
هزینه های عملیاتی )مثل نیاز به تعویض زود هنگام غشا( را نیز کاهش دهد. در اصل در این فناوری، برای پایش 

 شکل 5. سازوکار 
عمل فناوری تقطیر 

غشایی مجهز شده به 
نانولوله های کربنی و 

تاثیر نانولوله کربنی بر 
عملکرد سیستم ]7[.

غشا

انتقال  سریع  از روی سطح
نانو لوله کربنی

نفوذ به  وسیله  جذب سطحی
بر روی نانو لوله کربنی

نفوذ مستقیم  از منافذ غشا

اثر آب گریزی

مولکول آبنانو لوله کربنیبخار آب
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از  کلی  شمای   .6 شکل   
سیستم پایش پیشرفته اسمز 
عملکرد  نحــوه  و  معکوس 
سـازوکار خودتمیز شوندگی 
با تغییر خودکار جهت جریان 
برای تمیز کردن غشای مورد 

استفاده ]8[.

   33TDS آنی غشــاهای اسمز معکوس، حسگرهایی در محفظه غشــاء قرار می گیرند که قادرند مؤلفه هایی مانند
وغیره را که نشــان دهنده امکان ایجاد رسوب هســتند، اندازه گیری نمایند. اطالعات حسگر به واحد پردازش 
داده ها در سیســتم پایش غشایی ارسال می شود تا در آنجا با اســتانداردهای تعریف شده برای عملکرد سیستم 
مقایســه شوند. در صورتی که مقادیر اندازه گیری شــده بیش از مقدار استاندارد تعیین شده برای فعالیت غشاء 
باشــد، سیســتم به صورت اتوماتیک جهت جریان را تغییر می دهد تا عملیات شستشــوی غشاء صورت پذیرد. 
این سیستم برای هر واحد غشایی اسمز معکوس به صورت جداگانه عمل می نماید و بدین ترتیب فعالیت کلی 

سیستم به تعویق نخواهد افتاد.

تخمین هزینه ها
هزینه راه اندازی سیســتم تقطیر غشــایی در مقیاس صنعتی و بســته به ظرفیت مورد نیاز بین 50 هزار  دالر برای 
واحدهای صنعتی کوچک تا بیش از 2 میلیون دالر برای صنایع بزرگی مانند نیروگاه ها خواهد بود. در مواردی 
با توجه به میزان صرفه جویی در آب و کاهش هزینه ها بر اثر استفاده از این سیستم، در بلند مدت مقرون به صرفه 
به نظر می رســد. بر اســاس برآوردهای انجام شده، برای سیستم تقطیر غشایی مجهز شده به نانو لوله های کربنی 
نیاز به پرداخت 10 تا 20 درصد هزینه بیشــتر از سیستم های تقطیر غشایی معمولی خواهد بود. همچنین استفاده 
از فناوری اسمز معکوس مجهز به سیستم پایش پیشرفته نیز به هزینه ای 5 تا 15 درصد بیشتر از سیستم های اسمز 

معکوس معمولی نیاز دارد.

رشکت های ارائه دهنده سیستم های مبتنی بر فناوری های نوین جهت استفاده از آب های تخریب شده 
در مقیاس صنعتی

در حوزه ســاخت دستگاه های تقطیر غشایی شــرکت های مختلفی در سراسر دنیا فعال هستند که از میان آن ها 
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

شــرکتAquaver فعالیت اصلی خود را روی ســاخت و فروش دســتگاه های تقطیر غشایی برای استفاده های 
گوناگون قرار داده اســت و تمرکز آن بر روی ارائه دســتگاه های تقطیر غشایی برای مصارف آشامیدنی است. 

یک نمونه از محصوالت تجاری این شرکت در شکل 7 قابل مشاهده است.

فناوری های نوین در استفاده از آب های تخریب شده مجموعه گزارش های  
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شرکت IDE-Tech یکی از شرکت های فعال در 
ارائه دســتگاه های تقطیر غشایی برای پروژه های 
بزرگ نمــک زدایــی آب دریــا، در مصارف 
صنعتی و آشامیدنی است و در این راستا چندین 
پــروژه را بــه اتمام رســانده اســت.  از میان این 
پروژه هــا می توان به بزرگترین واحد تصفیه آب 
شــور دریا در چین اشاره نمود که آب مورد نیاز 

نیروگاه Tianjin را تامین می نماید.

 شــکل 9. بزرگترین پروژه شیرین سازی آب دریا در 
چین جهت اســتفاده در نیروگاه حرارتی Tianjin که با 
استفاده از فناوری تقطیر غشایی صورت گرفته است ]11[.

یکی دیگر از شرکت هایی که در حوزه ساخت 
دستگاه های تقطیر غشایی فعالیت دارد، شرکت 
Memsys است که فناوری آن بر مبنای استفاده 

از غشــای نانوساختاری است که حقوق معنوی 
اســتفاده از آن را در انحصــار خــود دارد و بر 
اســاس آن فرآیند تقطیر غشایی چند منظوره را 
تحت شرایط خالء طراحی نموده است. ساختار 
غشای مورد استفاده به گونه ای است که قادر به 
حذف تقریبا تمــام گروه ها از آب بوده و یک 

ساختار یکپارچه را به ارمغان آورده است.

 شکل 8. یک ماژول تقطیر غشایی ساخته شده توسط 
شرکت Memsys؛ در مصارف صنعتی با مقیاس بزرگتر تعداد 

زیادی از این ماژول ها در کنار یکدیگر قرار می گیرند ]10[.

 شکل 10. سیستم فیلتراسیون اسمز معکوس با پایش 
.]12[ Lenntech غشایی پیشرفته ساخت شرکت

در حوزه ساخت سیســتم های اسمز معکوس با 
پایش غشــایی پیشرفته هم تحقیقات گسترده ای 
انجام شــده و در این راســتا محصوالتی به بازار 
ارائه شده است. یکی از فعال ترین شرکت ها در 
این زمینه شــرکت Lenntech است که سیستم 
پایش غشــایی پیشــرفته را به همراه سیستم های 

اسمز معکوس به مشتریان ارائه می کند.

 شــکل 7. دستگاه 
تقطیر غشــایی ساخته 
شــده توســط شرکت 
Aquaver که در مقیاس 
تجاری در دسترس است 

.]9[
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1  Degraded Waters
2  Lake Erie
3  Produced water
4  Treatment
5  Pre-Treatment
6  Post-Treatment
7  Air stripping
8  Vapor-phase Granular Activated 
Carbon (VGAC)
9  Vapor-phase Thermal Oxidation
10  Chemical Oxygen Demand (COD)
11  Biochemical Oxygen Demand (BOD)
12  Aerobic biological treatment

13  Anaerobic biological treatment
14  Arsenate (AsO4

3-)
15  Chromate (CrO4

2-)
16  Selenate (SeO4

2-)
17  Selenite (SeO3

2-)
18  Perchlorate (ClO4

-)
19  Nitrate (NO3

-)
20  Strong-base anion ion exchange
21  Phosphate (PO4

3-)
22  Fluoride (F-)
23  Chelating ion exchange
24  Precipitation
25  Membrane Distillation (MD)

پی نوشت ها

موسسه آمریکایی EPRI 34 را می توان یکی از مهم ترین و بزرگ ترین فعاالن در حوزه فناوری های نوین مربوط به 
حوزه آب و انرژی دانست. این موسسه سرمایه گذاری های کالنی در بخش های مختلف تحقیقاتی و صنعتی انجام 
می دهد که حاصل آن ایجاد چندین فناوری نوین و پیشرفته در مقیاس تجاری است. یکی از مهم ترین نقاط تمرکز 
این موسســه استفاده از آب های تخریب شــده برای مصارف صنعتی است و در همین راستا این شرکت در زمینه 
بهبود فناوری تقطیر غشــایی و همچنین سیستم پایش غشایی پیشرفته نیز سرمایه گذاری هایی انجام داده است که 
موجب استفاده از نانولوله های کربنی در تقطیر غشایی و همچنین ساخت دستگاه پایش غشایی پیشرفته در دانشگاه 

UCLA 35 شده است ]13[.

بازار داخلی
علی رغم پتانسیل علمی و صنعتی باالی موجود در داخل کشور، تاکنون به فناوری های استفاده مجدد از آب های 
تخریب شده پرداخته نشده و تنها حوزه ای که تحقیقات اندکی روی آن صورت گرفته، فناوری تقطیر غشایی 

است که حاصل آن یک ثبت اختراع ]14[ و چند مقاله و پایان نامه )بیشتر با جنبه علمی( است.

نتیجه گیری
با توجه به شــرایط کنونی و بحران آب ایجاد شــده در سراســر دنیا و به خصوص کشور ایران، یافتن منابع آب 
جایگزیــن و اســتفاده از آن ها برای تامین آب مورد نیاز بخش های مختلــف از جمله صنایع از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. در این راستا استفاده از فناوری های نوین جهت بهبود و افزایش بهره وری منابع آب و همچنین 
جهت اســتفاده مجدد از منابع آب تخریب شــده، نقش غیر قابل انکاری خواهند داشت. آب های تخریب شده 
انواع گوناگونی دارند که می توان مهم ترین آن را آب های شــور دانســت که منابع زیادی از آن ها در دسترس 

است و می توانند به عنوان یک منبع آب جایگزین، شیرین سازی شده و مورد استفاده قرار گیرند.

فناوری های نوین در استفاده از آب های تخریب شده مجموعه گزارش های  
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مجموعه نرم افزارهای نانو و صنعت با هدف معرفی کاربردهای فناوری نانو 
در بخش ها و صنایع مختلف طراحی و منتشر شده است. در این نرم افزار 
اطالعاتی مفید و کاربردی در قالب فیلم مستند، مقاله، کتاب الکترونیکی 
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 لوله هـای حرارتی و کاربردهای آن در انتقال انرژی 
حرارتی

 کاربـرد فناوری نانو در بهبود عملکرد سـلول های 
خورشیدی

 نانوحسگرها جهت پایش شاخص های حیاتی بدن
)CDI( سیستم یون زدایی خازنی 

 کاربرد نانو در متالورژی پودر فلزات
 کاربرد فناوری نانو در پوشـش های ضد نقش و ضد 

نوشتار
 میکرو/نانو حباب در صنعت آب و فاضالب

 اسـتفاده از نانوذرات پلیمری بـر پایه PLGA برای 
دارورسانی هدفمند

 کاربـرد فناوری نانو جهت گندزدایی  از آب به  روش 
ازوناسیون

 تصفیـه آب با اسـتفاده از غشـاء سـرامیکی نانو 
فیلتراسیون

 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

 نانوحسـگرهای  مورد استفاده 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 نانو در روغن های روان کننده
 نانو افزودنی های سوخت

 کاربردهای نانوالیاف در کشاورزی
 کاربـرد نانو سـاختار ها در فناوری های جدا سـازی 

غشایی

 کاربرد فناوری  نانو در سیمان و سیال حفاری
 نانو فیلتر های لیفی

 فناوری های نویـن در مدیریت و افزایش بهره وری 
آب در نیروگاه های گرمایی

Sandvik Nano flex فوالد نانو ساختار 
 کاربرد فناوری  نانو در صنعت سیم و کابل

 کاربرد فناوری  نانو در صنعت دیودهای نورافشـان 
 LED

 کاربرد های فناوری نانو در تولید انرژی الکتریکی
 کاربردهای نانومواد سلولز در صنعت خودرو

 کاربرد نانو کامپوزیت های پلیمری در صنعت خودرو
 کاربرد فناوری  نانو در پوشاک 

 کاربرد فناوری  نانو در رنگرزی منسوجات 
 کاربرد فناوری  نانو در منسوجات ورزشی/ بیرونی

 کاربـرد فنـاوری نانـو در تولید منسـوجات خود 
تمیزشونده

 سلول های خورشیدی رنگ دانه ای 
 نانوحسگرهای پایش آلودگی ذرات معلق در هوا

 نانوحسگرهای تشخیص دهنده پاتوژن های میکروبی 
در مواد غذایی

 کاربردهای فناوری نانو در چاه ارت
 کاربرد نانوحسـگرها در تشخیص و کنترل رطوبت 

خاک
 کاربردهای فناوری نانو در خنک کاری قسمت های 

مختلف نیروگاه  
 کاربـرد فناوری نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 

معکوس 
 درخت سان: نانوحاملی در عرصه سالمت 

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

فناوری های نوین در استفاده از آب های تخریب شده مجموعه گزارش های  
103صنعتی فناوری نانـو


