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 شکل  1. ســرمایه گذاری 
جهانی در زمینه فناوری نانو )بر 

حسب میلیون دالر( ]2[

مقدمه
فناوری نانو رشــته ای از دانش کاربردی و فناوری اســت که جستارهای گسترده ای را پوشش می دهد. موضوع 
اصلی آن نیز مهار ماده یا دستگاه های در ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معموالً حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است. در 
واقع نانو فناوری فهم و به کارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستم هایی در این ابعاد است که اثرات فیزیکی 
جدیدی - عمدتاً متأثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کالســیک - از خود نشــان می دهند. فناوری نانو، 
موج چهارم انقالب صنعتی، پدیده ای عظیم اســت که در تمامی گرایش هــای علمی راه یافته و از فناوری های 
نوینی اســت که با ســرعت هرچه تمام تر درحال توســعه اســت. از ابتدای دهه ۱۹۸۰ میالدی گستره طراحی و 
ســاخت ساختمان ها هر روزه شــاهد نوآوری های جدیدی در زمینه مصالح کارآمدتر و پربازده تر در مقاومت، 
شــکل پذیری، دوام و توانایی بیشــتر نسبت به مصالح سنتی اســت. نانوفناوری یک دانش میان رشته ای است و 
به رشــته هایی چون مهندســی مواد، پزشکی، داروســازی وطراحی دارو، دامپزشــکی، زیست شناسی، فیزیک 
کاربردی، ابزارهای نیمه رسانا، شیمی ابرمولکول و حتی مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی شیمی نیز 
مربوط می شــود. تحلیل گران بر این باورند که فناوری نانو، زیست فناوری۱ و فناوری اطالعات۲ سه قلمرو علمی 
هستند که انقالب سوم صنعتی را شکل می دهند. نانوفناوری می تواند به عنوان ادامه ی دانش کنونی به ابعاد نانو 
یا طرح ریزی دانش کنونی بر پایه هایی جدیدتر و امروزی تر باشد ]۱[. با پیشرفت نانوفناوری، اختراعات صنعتی و 
سرمایه گذاری های بخش صنعتی نیز در این حوزه افزایش یافته است. شکل ۱ نشان دهنده میزان سرمایه گذاری 
جهانی را در زمینه نانو فناوری مشخص می  کند]۲[. ایران در زمینه تعداد پتنت های منتشر شده در رابطه با فناوری 

نانو، مقام ۲۹ را در سال ۲۰۱۲ در دنیا کسب کرده است ]۱[.

فوتوکاتالیســت ها معموالً اکسیدهای جامد نیمه رسانا هســتند که با جذب فوتون ها یک جفت الکترون-حفره 
)جای خالی الکترون، حفره نامیده می شود( در آن ها ایجاد می شود. این الکترون-حفره می توانند با مولکول های 

موجود در سطح ذرات واکنش دهند]3[.
از فوتوکاتالیست ها در تصفیه آب، تصفیه آالینده های هوا، شیشه های خود تمیزشونده، تجزیه مولکول های آلی 
وغیره اســتفاده می شود. مشکالت آلودگی زیست محیطی آب های آشامیدنی و کشاورزی یکی از تهدیدهای 
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جامعه بشــری اســت و بررســی های زیادی بــرای حل این معضل به عمل آمده اســت. در ایــن خصوص نانو 
فوتو کاتالیست ها نمادهایی خاص برای کاربردهای چون پاک سازی آالینده های هوا و تصفیه هوا، تصفیه آب و 
فاضالب، حذف آالینده های نساجی وغیره است. طرز عمل خاص آن ها در معرض نور مرئی و UV با توجه به 
ظرفیت جذب باالی آن ها دامنه کاربردشان را وسیع تر نموده است. در این خصوص انواع نانو فوتوکاتالیست ها 
مانند دی اکســید تیتانیوم، اکســید روی، سولفید کادمیوم وغیره مورد استفاده قرار گرفته اند. البته این مواد یعنی 
نانو فوتوکاتالیست ها مشکالت خاص در حین عمل دارند و این امر باعث کاهش کارایی آن ها گردیده است.

 شکل 2.
محدوده ای از کاربرد های  

فوتوکاتالیست ها]10[

فوتو کاتالیست
+

تابش نور

تجزیه آب

تصفیه  آب

تصفیه  هوا

اثر ضد  باکتری

اثر ضد بخار

سهولت
تمیز سازی

خود 
تمیز کنندگی

 شکل 3. نمونه ای از 
کاربرد  فوتوکاتالیست ها

از بین بردن گرد و 
غبار خاک چسبیده به 
سطح و جدا کردن آن 
به وسیله اثر TiO2 و 

سپس شستشو به وسیله 
آب باران

از بین بردن آلودگی 
و هدف قرار دادن یا 
جذب آلودگی هایی 
نظیر NOx,SOx یا 

VOC به وسیله سطح  
فوتوکاتالیست وتبدیل آن 

به یک سطح بی ضرر

Water

Soils

Pollutants
TiO2

راهکارهایی برای بهبود و افزایش کارایی مواد نانو فوتو کاتالیســت  بررســی شــده است و در این خصوص از 
روش های مدل سازی ریاضی چون شبکه  های سیستم عصبی مصنوعی با استفاده از مدل ریاضی که خصوصیات 
سیستم بیولوژیکی را توصیف می کند، استفاده می شود. بررسی روش های آموزش و یادگیری شبکه های عصبی 

مصنوعی و بررسی مدل سازی با استفاده از شبکه  های عصبی مصنوعی مورد توجه فراوان قرار گرفته است]4[.
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 شکل 5. شکاف انرژی و 
طول موج نور جذبی برحسب 

نیمه رساناهای مختلف ]5[
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 شکل 4. واکنش 
فوتوکاتالیستی  برای 

تولید هیدروژن

واکنش های فو توکاتالیستی

رادیکال های آزاد

نور خورشید

H2O

OH- O2
-

O2

TiO2 Coated Tile Surface

مشکالت فوتوکاتالیست ها
عمده ترین مشکل فوتوکاتالیست ها وجود شکاف انرژی زیاد در آن است )فاصله انرژی بین ترازهای پرشده ی 
الکترونی و ترازهای خالی الکترونی را شکاف انرژی می نامند( که بر همین اساس کارایی و بازدهی آن کاهش 

می یابد و به دنبال آن هزینه  های اقتصادی نیز به دنبال خواهد داشت.

مشکل دیگر فوتوکاتالیست ها قیمت آن است که شامل مراحل ساخت و مواد اولیه آن می شود. با توجه به نوع 
فوتو کاتالیست قیمت آن نیز متفاوت است با توجه به این که بعضی از آن ها در دسترس نیستند باید هزینه بیشتری 

را برای تهیه آن صرف کرد.

Ba
nd

 G
ap

s 
[e

V
]

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



6

 شکل 8. عملکرد بهتر 
تیتا نیا بعد و قبل از آالیش 

با نقره ]7[

 شکل 7. بازار مواد 
فوتو کاتالیستی  به عنوان 

پوشش سطوح خارجی 
محصوالت مختلف]6[

مواد خارجی
57 درصد

سایر
8 درصد

مواد داخلی
10درصد

ابزار تمیزکاری؛ 21 درصد

مواد برای جاده و راه؛ 2 درصد

تولید برای استفاده روزانه؛ 2 درصد

 شکل 6. روند بازار 
فوتوکاتالیستی]6[

برای مثال در شــکل6 انجمن صنعت فوتوکاتالیست ژاپن بر اساس یک نظرسنجی، حجم فروش شرکت هایی 
که جزو انجمن صنعت فوتو کاتالیســت ژاپن هســتند را نشان می دهد. همان طور که دیده می شود مواد مصرفی 
سطح خارجی )منظور موادی که برای پوشش سطوح مختلف به کار می رود( بیش از نیمی بازار فوتو کاتالیستی 
را تشــکیل می دهند و عبارت اند از: محصوالت خود تمیز شــونده مانند کاشی ها و پنجره های شیشه ای رنگ- 
مصالح ســاختمانی. همچنین مواد مصرفی داخلی در داخل تجهیزات تولید شــده بکار می روند. پس باتوجه به 

شکل 7 بیشتر کاربرد مواد فوتوکاتالیستی در پوشش سطوح خارجی مواد به کار می رود]7[.

راه حل
برای رفع مشکل و کم کردن شکاف انرژی فوتو کاتالیست ها از ترکیب آن با یکدیگر و یا استفاده از دو نوع کاتالیست 

هم زمان بهره می جویند. البته راه حلی مبتنی بر نانوفناوری وجود دارد که با افزایش بازدهی و توجیه اقتصادی همراه است.
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 شــکل 9.کاربردهای اختراع ها در ســازمان جهانی مالکیت های فکری )WIPO( بر اساس واژه کلیدی 
جستجو شده در متون علمی از کلمه فوتوکاتالیست]9[
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ژاپن؛
اروپا؛41 درصد

25 درصد

آمریکا؛
19 درصد

کره؛ 7 درصد بقیه کشورها؛
8 درصد

درشکل ۸ همان طورکه مالحظه می شود، نمودار آبی رنگ مربوط به قبل از ترکیب با نقره است و نمودار های 
سبز و قرمز رنگ مربوط به بعد از ترکیب است که افزایش میزان جذب را پس از ترکیب با نقره نشان می دهد، 
البته این موضوع می تواند عملکرد را بهتر نماید )تفاوت ما بین b و c در نوع تیتانیای به کار رفته است که یکی 

از این دو  روتایل ) rutile( و دیگری آناتاز )anatase( است(.

راه حل مبتنی بر فناوری نانو
قبال توضیح داده شد که با استفاده از ترکیب فوتوکاتالیست ها می توان عملکرد آن را بهبود بخشید، اما نه به اندازه 
کافی. حال با نانو کردن ذرات فوتوکاتالیســت و تشکیل نانوفوتوکاتالیست عملکرد آن به صورت چشم گیری 

افزایش پیدا می کند به این صورت که این کار باعث افزایش قابل مالحظه سطح برای انجام واکنش می شود.

کاربرد فوتوکاتالیست در سلول های خورشیدی
با توجه به اینکه  فوتوکاتالیست ها طیف های نوری مختلفی را جذب می کنند )برای مثال در تیتانیا جذب در طیف مرئی 
و فرابنفش اتفاق می افتد( استفاده از آن ها در سلول های خورشیدی موجب جذب باالتر نور و در نتیجه افزایش بازده 
سلول می شود. همچنین اکثر فوتوکاتالیست ها خاصیت خود تمیز شوندگی و ضد بخار و ضد گرد و غبار بودن دارند، 
پس استفاده از آن ها در سلول های خورشیدی موجب می شود، نیازی به تمیزکاری های بعدی وجود نداشته باشد و 

همچنین خاصیت ضد غبار بودن موجب افزایش جذب نور خورشید و بازده سلول می شود]۱۲[.

همان طور که در بخش اول اشــاره شــد و  با توجه به شکل ۱۰ روند ثبت اختراع در ژاپن، امریکا و کشورهایی 
از اروپا از ســال ۱۹۸7 تا ســال۲۰۰۰ صعودی بوده اســت. افزایش ناگهانی  از ســال ۱۹۹4 به دلیل کشــف اثر 
superhydrophilicity بوده اســت. از ســال ۲۰۰۰تا ۲۰۰۲ روند کاهش پیدا می کند واز سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰7 

با افزایــش فعالیت شــرکت هایی نظیــر di nippon printing co; ltd و toshiba corporation و کاهش 
فعالیت هــای شــرکت هایی نظیــر TOTO ltd و fujifilm corporation وindustries ltd daikin رونــدی 

صعودی و نزولی دارد.
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تغییــرات در   شــکل10. 
برنامه های ثبــت اختراع برای 
فوتوکاتالیست. منبع: اداره ثبت 
بررسی  ژاپن،گزارش  اختراعات 
رونــد ثبت اختــراع و برنامه 

فناوری )فوتوکاتالیست ها(]6[

بررسی فناوری فوتوکاتالیست ها در ایران و سایر کشور ها
  ساخت فوتوکاتالیست قابل بازیافت جهت تصفیه ی آب های آلوده، تولید شده در دانشگاه محقق اردبیلی

  تولید رنگ های فوتوکاتالیســتی با قابلیت جذب آالینده های هوا تولید شــده دردانشگاه علم و صنعت 
ایران با استفاده از فناوری نانو

  ساخت نانو بتن فوتوکاتالیست برای تصفیه فاضالب شیمیایی
  تصفیه پساب های صنعتی با استفاده از روش تجزیه نانوفوتوکاتالیستی وغیره

 جدول 1. شرکت های فعال در زمینه ی نانوفوتوکاتالیست در خارج از کشور

نام شرکتکشور

Genesis Nanotech Corporationتایوان

Arc Flash Corporationمالزی

Nanopacمالزی

Chengyin Technologyچین

Greenmillenniuامریکا

KRONOSامریکا

Photocatalyst industry association of japanژاپن

البته شــرکت های فعال زیادی در جهان وجود دارد که از میان این شرکت ها، هفت شرکت به طور خالصه در 
جدول ۱ نام برده شده است.
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 شکل 11. حجم فروش 
محصوالت فوتوکاتالیستی 

در جهان ]9[
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بازار جهانی برای محصوالت فوتوکاتالیستی

نام شرکتکشور

نانو پارسهایران

نانو پاسارگاد نوین تنها نمایندگی شرکت us research nanomaterialsایران

شرکت تحقیقاتی و صنعتی نانو پوشش فلزایران

توسعه دانش و فناوری ایلیاایران

 جدول 2. شرکت های فعال در زمینه ی نانوفوتوکاتالیست در داخل کشور

با توجه به شرکت های نام برده در جدول ۲ محصوالت هرکدام شامل موارد زیر می شود:

  شــرکت نانو پارسه:  فعالیت در زمینه فوتوکاتالیست-آنتی اســتاتیک که در زمینه دور نگه داشتن گرد و 
غبار از سطوح است، همچنین از دیگر محصوالت نانو محافظ سنگ و سیمان، نانو محافظ سنگ و چوب، نانو 

محافظ پالستیک می توان نام برد.

  شــرکت نانو پاسارگاد نوین: این شــرکت در زمینه های واردات و فروش نانو مواد از کشور هایی همچون 
آلمان و آمریکا فعالیت می کند و محصوالتی چون تیتانیا )نوعی فوتوکاتالیست( و همچنین انواع نانو مواد تحت 

پوشش قرار می دهد.

  شــرکت تحقیقاتــی وصنعتــی نانو پوشــش فلز: این شــرکت در زمینــه نانو پوشــش فلز و نانو ســیال و 
همچنین بهینه ســازی مصرف انرژی با اســتفاده از فناوری نانو فعالیت دارد. محصوالت این شــرکت انواع نانو 

سیال ها، نانو پوشش ها وغیره است.

  شرکت توسعه دانش و فناوری ایلیا: فعالیت در زمینه تولید کاتالیست و مواد نانو ساختار.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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در سال ۲۰۰۹ نرخ بازار جهانی برای محصوالت فوتوکاتالیستی ۸4۸ میلیون دالر )تولید ، مواد مصرفی، سایر( بود. 
)با توجه به شکل ۱۱ منظور از تولید همان مواد تولیدی است که از خود فوتوکاتالیست ها مستقیماً استفاده می شود 
مانند فوتوکاتالیست هایی که در روی سطوح استفاده می شوند تا سطح را تمیز کند و منظور از مواد مصرفی، موادی 
که در تولید آن ها از فوتوکاتالیست ها استفاده شده است مانند کاربرد فوتوکاتالیست ها در سیمان، و منظور از سایر 
محصوالت فوتوکاتالیست های نانو مقیاس هستند(. نرخ رشد ساالنه محصوالت از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱4، ۱4/3 
درصد پیشبینی شده بود، حجم محصوالت جهانی به نرخ ۱/7 میلیارد دالر در ۲۰۱4 رسید. با توجه به شکل۱۱که 
تا سال ۲۰۱4 را پوشش می دهد، بزرگترین حجم فروش مواد فوتوکاتالیستی، بخش مواد تولیدی بودندکه افزایش 
فــروش آن هــا از 74۰/3 میلیون دالر در ســال ۲۰۰۹ به تقریبا ۱/5 میلیون دالر در ســال ۲۰۱4 ارتقا یافته اســت و 
محصوالت مصرفی در طول دوره ی پنج ســال )۲۰۰۹-۲۰۱4( ۱3/۲ درصد افزایش یافته اســت که متناسب با آن 
حجــم فروش این محصوالت در بازار از ۸5/۱ میلیون دالر در ســال ۲۰۰۹ به ۱5۸/4 میلیون دالر در ســال ۲۰۱4 
افزایش یافته اســت. محصوالت دیگر از مجموع ۲۲/۱ میلیون دالر فروش در ســال ۲۰۰۹ حجم کوچک تری را 
به خود اختصاص دادند و به نرخ 33/6 میلیون دالر در سال ۲۰۱4 رسیده است. شکل ۱۱ فروش کل محصوالت 
فوتوکاتالیستی در بازار را نشان می دهد. فوتوکاتالیست های نانو مقیاس در داخل این مقادیرگنجانده شده اند، اما به 
صورت جزئی تاکیدی بر آ ن ها نشده است. با این حال، درصد محصوالت نانو مقیاس قابل تولید در طول سال های 

اخیر افزایش یافته است و این روند احتماال در آینده ادامه خواهد داشت]۱۱[.

اثرات زیست محیطی فوتوکاتالیست ها
در کل فوتوکاتالیست ها در محیط زیست نقش مثبتی را ایفا می کنند طوری که در از بین بردن انواع آلودگی ها 

مخصوصا روی سطوح کاربرد بسیاری دارند.
محققــان نمایــی بــرای از بین بــردن آلودگی های آلی موجــود در آب با اســتفاده از فوتوکاتالیســت ها ارائه 
کرده اند]۱۱[، در مقاالت متعددی به از بین بردن آلودگی ها توســط فوتوکاتالیست ها و یا تصفیه پساب توسط 

فوتوکاتالیست ها اشاره شده است.

جمع بندی
فوتوکاتالیست ها واکنش های شیمیایی تحت نور را افزایش می دهند. با 
استفاده از فوتوکاتالیست های مقیاس نانو بازده کاتالیزوری به طور قابل 
توجهی افزایش می یابد. تیتانیوم دی اکســید رایج ترین فوتوکاتالیســت 
اســت. بخش عمده تالش R&D همچنان که مواد فوتوکاتالیستی جدید 
توسعه می یابند صرف بهینه سازی مواد موجود می شود.کاربرد ها شامل 
استفاده از سطوح خود تمیز شونده، ضد بخار، ضد میکروبی یا خواص 

تجزیه آب است.
و در آخر اینکه با اســتفاده از فوتوکاتالیســت ها در صنایع مختلف همچون سلو ل های خورشیدی باعث بهبود 

عملکرد و همچنین پنجره ای را رو به آینده برای افزایش راندمان این سلول ها می توان گشود. 

بررسی و کاربرد نانوفوتوکاتالیست ها در حوزه های مختلف مجموعه گزارش های  
115صنعتی فناوری نانـو
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مجموعه نرم افزارهای »نانو و صنعت« 

مجموعه نرم افزارهای نانو و صنعت با هدف معرفی کاربردهای فناوری نانو 
در بخش ها و صنایع مختلف طراحی و منتشر شــده است. در این نرم افزار 
اطالعاتی مفید و کاربردی در قالب فیلم مستند، مقاله، کتاب الکترونیکی و 
مصاحبه با کارشناسان، در اختیار فعاالن صنعتی کشور و عالقمندان به فناوری 

نانو قرار داده شده است. 
تاکنون شــش عنوان از مجموعــه نرم افزارهای نانــو و صنعت با موضوع 
کاربردهای فناوری نانو در صنایع »نفت«، »خودرو«، »نساجی«، »ساخت وساز«، 

»بهداشت و سالمت« و »کشاورزی«، ارائه شده است. 
www.nanosun.ir - 66۸7۱۲5۹  :مرکز پخش

۱  Biotechnology ۲   Information Technology

۱  https://fa.wikipedia.org/wiki/فناوري نانو
۲ ماهنامه فناوری نانو شهریور ۹۰ شماره 6

3  http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_applications_of_nanotechnology

4  http://www.greenrhinoenergy.com/solar/technologies/pv_cells.php

5  L.Cassar, "Photocatalysis of Cementitious Materials: Clean Buildings and Clean Air 
"Cambridge University Press, 2004

6  A. F. Taketoshi Murakami, "Expanding Industrialization of Photocatalysts," 
sangakukan, 2010

7  http://www.beilstein-journals.org/bjnano/single/articleFullText.
htm?publicId=2190-4286-4-40

۸ بهنام خانی زاده. مرتضی خســروی، »بررســی اثر نانوفوتوکاتالیســت ها در تخریب آالینده های شیمیایی موجود در 
پساب ها ومدل سازی با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی«، درسومین همایش ملی کاربردهای شیمی درفناوری های نوین، 

.۱3۹۲
۹ محمود صمدپور»فوتوکاتالیست ها وکاربردهای آن ها«. ماهنامه فناوری نانو. شماره p.۱73 ،۱۲، دهم اسفند ماه ۹۰

۱۰ ماهنامه فناوری نانو اسفند ۹۰ شماره ۱۲ 

۱۱ ماهنامه فناوری نانو آبان ۹3 شماره ۸

۱۲ حدادی، محمد، افشارپور، مریم، اصفهانی، عباس، تاثیر اثر فوتوکاتالیستی و آبدوستی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم 
در حفاظت از آثار تاریخی، فصلنامه تخصصی دانش و مرمت میراث فرهنگی، سال پنجم، شماره 4، زمستان ۸۸

پی نوشت ها

مراجع
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 تصفیـه آب با اسـتفاده از غشـاء سـرامیکی نانو 
فیلتراسیون

 کاربرد فناوری نانو در گچ ساختمانی
 تصفیه آب با استفاده از غشاهای نانوالیاف

 کاربرد فناوری نانو در صنعت آب
 کاربرد فناوری نانو در منسوجات خانگی

 مـروری بـر فناوری نانو در تصفیه پسـاب صنعت 
نساجی

 نانوحسگرهای پایش کیفیت آب
 نانو حسـگرهای مورد استفاده در صنایع غذایی و 

آشامیدنی
 فوالد های نانوساختار

)CEA( فناوری نانو و محیط های کنترل شده کشت 
 نانوحسگرهای تشخیص سموم کشاورزی

 کاربرد  فناوری نانو در شیشه های هوشمند )1(
 نانوآفت کش و اثر آن در کنترل آفات

 کاربرد فناوری نانو در صنعت مقره
 کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی

 کاربرد فناوری نانو در روغن های روان کننده
 نانو افزودنی های سوخت

 کاربرد نانو الیاف در کشاورزی
 کاربرد فناوری نانو در سیمان و سیال حفاری

 کاربرد نانو سـاختار ها در فناوری های جدا سـازی 
غشایی

 نانو فیلتر های لیفی
 فناوری هـای نوین 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

 کاربرد فناوری نانو در تولید منسـوجات خود تمیز 
شونده

 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 نانوحسگرها 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 

 فناوری های نوین در استفاده از آب های تخریب شده 
به عنوان منبع آب مصرفی صنایع مختلف 

 مدخل هوا-نانو الیاف
 رنگ های محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس

 کاربرد فناوری نانو در رنگ ها و پوشش های آب گریز
 کاربرد فناوری نانو در رنگ های آنتی فولینگ

 کاربرد نانو رنگ ها، نانو پوشـش ها و سازه های  ضد 
حریق در صنعت ساختمان

 کاربرد سـامانه های رنگ سنجی مبتنی بر اسپکترو 
فتومتری در صنایع رنگ

 نانوحسگرهای تشخیص تهدیدات بیولوژیکی
 نانوحسگرهای تشخیص سرطان

 کاربرد فناوری نانو در صنعت کفپوش های نساجی
 کاربرد فناوری نانو در صنعت ترانزیستور و مدارهای 

مجتمع

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

بررسی و کاربرد نانوفوتوکاتالیست ها در حوزه های مختلف مجموعه گزارش های  
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