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مقدمه

فناورینانو رشــتهای از دانش کاربردی و فناوری اســت که جستارهای گستردهای را پوشش میدهد .موضوع
اصلی آن نیز مهار ماده یا دستگاههای در ابعاد کمتر از یک میکرومتر ،معموالً حدود  ۱تا  ۱۰۰نانومتر است .در
واقع نانو فناوری فهم و به کارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستمهایی در این ابعاد است که اثرات فیزیکی
جدیدی  -عمدتاً متأثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کالســیک  -از خود نشــان میدهند .فناورینانو،
موج چهارم انقالب صنعتی ،پدیدهای عظیم اســت که در تمامی گرایشهــای علمی راهیافته و از فناوریهای
نوینی اســت که با ســرعت هرچه تمامتر درحال توســعه اســت .از ابتدای دهه  ۱۹۸۰میالدی گستره طراحی و
ســاخت ساختمانها هر روزه شــاهد نوآوریهای جدیدی در زمینه مصالح کارآمدتر و پربازدهتر در مقاومت،
شــکلپذیری ،دوام و توانایی بیشــتر نسبت به مصالح سنتی اســت .نانوفناوری یک دانش میانرشتهای است و
به رشــتههایی چون مهندســی مواد ،پزشکی ،داروســازی وطراحی دارو ،دامپزشــکی ،زیستشناسی ،فیزیک
کاربردی ،ابزارهای نیمهرسانا ،شیمی ابرمولکول و حتی مهندسی مکانیک ،مهندسی برق و مهندسی شیمی نیز
مربوط میشــود .تحلیلگران بر این باورند که فناورینانو ،زیستفناوری ۱و فناوریاطالعات ۲سه قلمرو علمی
هستند که انقالب سوم صنعتی را شکل میدهند .نانوفناوری میتواند به عنوان ادامهی دانش کنونی به ابعاد نانو
یا طرحریزی دانش کنونی بر پایههایی جدیدتر و امروزیتر باشد [ .]1با پیشرفت نانوفناوری ،اختراعات صنعتی و
سرمایهگذاریهای بخش صنعتی نیز در این حوزه افزایش یافته است .شکل  1نشان دهنده میزان سرمایهگذاری
یکند[ .]2ایران در زمینه تعداد پتنتهای منتشر شده در رابطه با فناوری
جهانی را در زمینه نانو فناوری مشخص م 
نانو ،مقام  ۲۹را در سال  ۲۰۱۲در دنیا کسب کرده است [.]1

ل  .1ســرمایهگذاری
شک 
جهانی در زمینه فناورینانو (بر
حسب میلیون دالر) []2

فوتوکاتالیســتها معموالً اکسیدهای جامد نیمهرسانا هســتند که با جذب فوتونها یک جفت الکترون-حفره
(جای خالی الکترون ،حفره نامیده میشود) در آنها ایجاد میشود .این الکترون-حفره میتوانند با مولکولهای
موجود در سطح ذرات واکنش دهند[.]3
از فوتوکاتالیستها در تصفیه آب ،تصفیه آالیندههای هوا ،شیشههای خود تمیزشونده ،تجزیه مولکولهای آلی
وغیره اســتفاده میشود .مشکالت آلودگی زیستمحیطی آبهای آشامیدنی و کشاورزی یکی از تهدیدهای
3
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جامعه بشــری اســت و بررســیهای زیادی بــرای حل این معضل به عمل آمده اســت .در ایــن خصوص نانو
فوتوکاتالیستها نمادهایی خاص برای کاربردهای چون پاکسازی آالیندههای هوا و تصفیه هوا ،تصفیه آب و
فاضالب ،حذف آالیندههای نساجی وغیره است .طرز عمل خاص آنها در معرض نور مرئی و  UVبا توجه به
ظرفیت جذب باالی آنها دامنه کاربردشان را وسیعتر نموده است .در این خصوص انواع نانو فوتوکاتالیستها
مانند دیاکســید تیتانیوم ،اکســید روی ،سولفید کادمیوم وغیره مورد استفاده قرار گرفتهاند .البته این مواد یعنی
نانو فوتوکاتالیستها مشکالت خاص در حین عمل دارند و این امر باعث کاهش کارایی آنها گردیده است.
سهولت
تمیزسازی

اثر ضد بخار
اثر ضدباکتری

خود
تمیزکنندگی

فوتو کاتالیست
+
تابش نور
تصفیههوا

تصفی ه آب

شکل .2
ی
محدودهای از کاربردها 
فوتوکاتالیستها[]10

تجزیه آب

از بین بردن گرد و
غبار خاک چسبیده به
سطح و جدا کردن آن
به وسیله اثر  TiO2و
سپس شستشو به وسیله
آب باران

از بین بردن آلودگی
و هدف قرار دادن یا
جذب آلودگیهایی
نظیر  NOx,SOxیا
 VOCبه وسیله سطح
فوتوکاتالیست وتبدیل آن
به یک سطح بیضرر

Water

Pollutants
TiO2

شکل  .3نمونهای از
کاربرد فوتوکاتالیستها

Soils

ت بررســی شــده است و در این خصوص از
راهکارهایی برای بهبود و افزایش کارایی مواد نانو فوتوکاتالیســ 
روشهای مدلسازی ریاضی چون شبک ههای سیستم عصبی مصنوعی با استفاده از مدل ریاضی که خصوصیات
سیستم بیولوژیکی را توصیف میکند ،استفاده میشود .بررسی روشهای آموزش و یادگیری شبکههای عصبی
مصنوعی و بررسی مدلسازی با استفاده از شبک ههای عصبی مصنوعی مورد توجه فراوان قرار گرفته است[.]4
4

نور خورشید

رادیکالهای آزاد
O2-

OH-

O2

H2O
TiO2 Coated Tile Surface

شکل  .4واکنش
فوتوکاتالیستی برای
تولید هیدروژن

واکنشهای فوتوکاتالیستی

مشکالتفوتوکاتالیستها

عمدهترین مشکل فوتوکاتالیستها وجود شکاف انرژی زیاد در آن است (فاصله انرژی بین ترازهای پرشدهی
الکترونی و ترازهای خالی الکترونی را شکاف انرژی مینامند) که بر همین اساس کارایی و بازدهی آن کاهش
مییابد و به دنبال آن هزینههای اقتصادی نیز به دنبال خواهد داشت.

۲/۵
]Wavelength [nm

826

۱/۵

1240

۱/۰

2500

0/۵

InP GaAs GaAsAI

InSb InAs Ge GaSb Si

0/0

]Band Gaps [eV

496

۲/۰

شکل  .5شکاف انرژی و
طول موج نور جذبی برحسب
نیمهرساناهایمختلف[]5

مشکل دیگر فوتوکاتالیستها قیمت آن است که شامل مراحل ساخت و مواد اولیه آن میشود .با توجه به نوع
فوتوکاتالیست قیمت آن نیز متفاوت است با توجه به این که بعضی از آنها در دسترس نیستند باید هزینه بیشتری
را برای تهیه آن صرف کرد.
5
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شکل  .6روند بازار
فوتوکاتالیستی[]6

برای مثال در شــکل 6انجمن صنعت فوتوکاتالیست ژاپن بر اساس یک نظرسنجی ،حجم فروش شرکتهایی
که جزو انجمن صنعت فوتوکاتالیســت ژاپن هســتند را نشان میدهد .همانطور که دیده میشود مواد مصرفی
سطح خارجی (منظور موادی که برای پوشش سطوح مختلف به کار میرود) بیش از نیمی بازار فوتوکاتالیستی
را تشــکیل میدهند و عبارت اند از :محصوالت خود تمیز شــونده مانند کاشیها و پنجرههای شیشهای رنگ-
مصالح ســاختمانی .همچنین مواد مصرفی داخلی در داخل تجهیزات تولید شــده بکار میروند .پس باتوجه به
شکل  7بیشتر کاربرد مواد فوتوکاتالیستی در پوشش سطوح خارجی مواد به کار میرود[.]7
تولید برای استفاده روزانه؛  2درصد

سایر
 8درصد

ابزار تمیزکاری؛  21درصد
مواد برای جاده و راه؛  2درصد

مواد خارجی
 57درصد

مواد داخلی
10درصد

شکل  .7بازار مواد
فوتوکاتالیستی به عنوان
پوشش سطوح خارجی
محصوالت مختلف[]6

راهحل

برای رفع مشکل و کم کردن شکاف انرژی فوتوکاتالیستها از ترکیب آن با یکدیگر و یا استفاده از دو نوع کاتالیست
همزمان بهره میجویند .البته راه حلی مبتنی بر نانوفناوری وجود دارد که با افزایش بازدهی و توجیه اقتصادی همراه است.

شکل  .8عملکرد بهتر
تیتانیا بعد و قبل از آالیش
با نقره []7
6

درشکل  8همانطورکه مالحظه میشود ،نمودار آبی رنگ مربوط به قبل از ترکیب با نقره است و نمودارهای
سبز و قرمز رنگ مربوط به بعد از ترکیب است که افزایش میزان جذب را پس از ترکیب با نقره نشان میدهد،
البته این موضوع میتواند عملکرد را بهتر نماید (تفاوت ما بین  bو  cدر نوع تیتانیای به کار رفته است که یکی
از این د و روتایل ) )rutileو دیگری آناتاز ( )anataseاست).

راهحل مبتنی بر فناورینانو

قبال توضیح داده شد که با استفاده از ترکیب فوتوکاتالیستها میتوان عملکرد آن را بهبود بخشید ،اما نه به اندازه
کافی .حال با نانو کردن ذرات فوتوکاتالیســت و تشکیل نانوفوتوکاتالیست عملکرد آن به صورت چشمگیری
افزایش پیدا میکند به این صورت که این کار باعث افزایش قابل مالحظه سطح برای انجام واکنش میشود.

کاربرد فوتوکاتالیست در سلولهای خورشیدی

با توجه به اینکه فوتوکاتالیستها طیفهای نوری مختلفی را جذب میکنند (برای مثال در تیتانیا جذب در طیف مرئی
و فرابنفش اتفاق میافتد) استفاده از آنها در سلولهای خورشیدی موجب جذب باالتر نور و در نتیجه افزایش بازده
سلول میشود .همچنین اکثر فوتوکاتالیستها خاصیت خود تمیز شوندگی و ضد بخار و ضد گرد و غبار بودن دارند،
پس استفاده از آنها در سلولهای خورشیدی موجب میشود ،نیازی به تمیزکاریهای بعدی وجود نداشته باشد و
همچنین خاصیت ضد غبار بودن موجب افزایش جذب نور خورشید و بازده سلول میشود[.]12

کاربردهای اختراعات

2010

200۵

سال

2000

1990 199۵

70
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50
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0

بقیه کشورها؛
 ۸درصد

کره؛  ۷درصد

ژاپن؛
 41درصد

آمریکا؛
 19درصد
اروپا؛
 25درصد

شــکل .9کاربردهای اختراعها در ســازمان جهانی مالکیتهای فکری ( )WIPOبر اساس واژه کلیدی
جستجو شده در متون علمی از کلمه فوتوکاتالیست[]9

همانطور که در بخش اول اشــاره شــد و با توجه به شکل  10روند ثبت اختراع در ژاپن ،امریکا و کشورهایی
از اروپا از ســال  1987تا ســال 2000صعودی بوده اســت .افزایش ناگهانی از ســال  1994به دلیل کشــف اثر
 superhydrophilicityبوده اســت .از ســال 2000تا  2002روند کاهش پیدا میکند واز سال  2000تا 2007
با افزایــش فعالیت شــرکتهایی نظیــر  di nippon printing co; ltdو  toshiba corporationو کاهش
فعالیتهــای شــرکتهایی نظیــر  TOTO ltdو  fujifilm corporationو industries ltd daikinرونــدی
صعودی و نزولی دارد.
7
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شــکل .10تغییــرات در
برنامههای ثبــت اختراع برای
فوتوکاتالیست .منبع :اداره ثبت
اختراعات ژاپن،گزارش بررسی
رونــد ثبت اختــراع و برنامه
فناوری(فوتوکاتالیستها)[]6

بررسی فناوری فوتوکاتالیستها در ایران و سایر کشورها

ساخت فوتوکاتالیست قابل بازیافت جهت تصفیهی آبهای آلوده ،تولید شده در دانشگاه محقق اردبیلی
تولید رنگهای فوتوکاتالیســتی با قابلیت جذب آالیندههای هوا تولید شــده دردانشگاه علم و صنعت
ایران با استفاده از فناورینانو
ساخت نانو بتن فوتوکاتالیست برای تصفیه فاضالب شیمیایی
تصفیه پسابهای صنعتی با استفاده از روش تجزیه نانوفوتوکاتالیستی وغیره
جدول  .1شرکتهای فعال در زمینهی نانوفوتوکاتالیست در خارج از کشور

کشور

نام شرکت

تایوان

Genesis Nanotech Corporation

مالزی

Arc Flash Corporation

مالزی

Nanopac

چین

Chengyin Technology

امریکا

Greenmillenniu

امریکا

KRONOS

ژاپن

Photocatalyst industry association of japan

البته شــرکتهای فعال زیادی در جهان وجود دارد که از میان این شرکتها ،هفت شرکت به طور خالصه در
جدول  1نام برده شده است.
8

جدول  .2شرکتهای فعال در زمینهی نانوفوتوکاتالیست در داخل کشور

کشور

نام شرکت

ایران

نانو پارسه

ایران

نانو پاسارگاد نوین تنها نمایندگی شرکت us research nanomaterials

ایران

شرکت تحقیقاتی و صنعتی نانو پوشش فلز

ایران

توسعه دانش و فناوری ایلیا

با توجه به شرکتهای نام برده در جدول  2محصوالت هرکدام شامل موارد زیر میشود:
شــرکت نانو پارسه :فعالیت در زمینه فوتوکاتالیست-آنتیاســتاتیک 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 میتوان نام برد.
شــرکت نانو پاسارگاد نوین :این شــرکت در زمینههای واردات و فروش نانو مواد از کشورهایی همچون
آلمان و آمریکا فعالیت میکند و محصوالتی چون تیتانیا (نوعی فوتوکاتالیست) و همچنین انواع نانو مواد تحت
پوشش قرار میدهد.
شــرکت تحقیقاتــی وصنعتــی نانو پوشــش فلز :این شــرکت در زمینــه نانو پوشــش فلز و نانو ســیال و
همچنین بهینهســازی مصرف انرژی با اســتفاده از فناوری نانو فعالیت دارد .محصوالت این شــرکت انواع نانو
سیالها ،نانو پوششها وغیره است.
شرکت توسعه دانش و فناوری ایلیا :فعالیت در زمینه تولید کاتالیست و مواد نانو ساختار.
بازار جهانی برای محصوالت فوتوکاتالیستی
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در سال  2009نرخ بازار جهانی برای محصوالت فوتوکاتالیستی  848میلیون دالر (تولید  ،مواد مصرفی ،سایر) بود.
(با توجه به شکل  11منظور از تولید همان مواد تولیدی است که از خود فوتوکاتالیستها مستقیماً استفاده میشود
مانند فوتوکاتالیستهایی که در روی سطوح استفاده میشوند تا سطح را تمیز کند و منظور از مواد مصرفی ،موادی
که در تولید آنها از فوتوکاتالیستها استفاده شده است مانند کاربرد فوتوکاتالیستها در سیمان ،و منظور از سایر
محصوالت فوتوکاتالیستهای نانو مقیاس هستند) .نرخ رشد ساالنه محصوالت از سال  2009تا سال 14/3 ،2014
درصد پیشبینی شده بود ،حجم محصوالت جهانی به نرخ  1/7میلیارد دالر در  2014رسید .با توجه به شکل11که
تا سال  2014را پوشش میدهد ،بزرگترین حجم فروش مواد فوتوکاتالیستی ،بخش مواد تولیدی بودندکه افزایش
فــروش آنهــا از  740/3میلیون دالر در ســال  2009به تقریبا  1/5میلیون دالر در ســال  2014ارتقا یافته اســت و
محصوالت مصرفی در طول دورهی پنج ســال ( 13/2 )2014-2009درصد افزایش یافته اســت که متناسب با آن
حجــم فروش این محصوالت در بازار از  85/1میلیون دالر در ســال  2009به  158/4میلیون دالر در ســال 2014
افزایش یافته اســت .محصوالت دیگر از مجموع  22/1میلیون دالر فروش در ســال  2009حجم کوچکتری را
به خود اختصاص دادند و به نرخ  33/6میلیون دالر در سال  2014رسیده است .شکل  11فروش کل محصوالت
فوتوکاتالیستی در بازار را نشان میدهد .فوتوکاتالیستهای نانو مقیاس در داخل این مقادیرگنجانده شدهاند ،اما به
صورت جزئی تاکیدی بر آنها نشده است .با این حال ،درصد محصوالت نانو مقیاس قابل تولید در طول سالهای
اخیر افزایش یافته است و این روند احتماال در آینده ادامه خواهد داشت[.]11

تها
اثرات زیستمحیطی فوتوکاتالیس 

در کل فوتوکاتالیستها در محیطزیست نقش مثبتی را ایفا میکنند طوری که در از بین بردن انواع آلودگیها
مخصوصا روی سطوح کاربرد بسیاری دارند.
محققــان نمایــی بــرای از بین بــردن آلودگیهای آلی موجــود در آب با اســتفاده از فوتوکاتالیســتها ارائه
کردهاند[ ،]11در مقاالت متعددی به از بین بردن آلودگیها توســط فوتوکاتالیستها و یا تصفیه پساب توسط
فوتوکاتالیستها اشاره شده است.

جمع بندی

فوتوکاتالیستها واکنشهای شیمیایی تحت نور را افزایش میدهند .با
استفاده از فوتوکاتالیستهای مقیاس نانو بازده کاتالیزوری به طور قابل
توجهی افزایش مییابد .تیتانیوم دیاکســید رایجترین فوتوکاتالیســت
اســت .بخش عمده تالش  R&Dهمچنان که مواد فوتوکاتالیستی جدید
توسعه مییابند صرف بهینهسازی مواد موجود میشود.کاربردها شامل
استفاده از سطوح خود تمیز شونده ،ضد بخار ،ضد میکروبی یا خواص
تجزیه آب است.
و در آخر اینکه با اســتفاده از فوتوکاتالیســتها در صنایع مختلف همچون سل ولهای خورشیدی باعث بهبود
عملکرد و همچنین پنجرهای را رو به آینده برای افزایش راندمان این سلولها میتوان گشود.
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مجموعه نرمافزارهای «نانو و صنعت»
مجموعه نرمافزارهای نانو و صنعت با هدف معرفی کاربردهای فناوری نانو
در بخشها و صنایع مختلف طراحی و منتشر شــده است .در این نرمافزار
اطالعاتی مفید و کاربردی در قالب فیلم مستند ،مقاله ،کتاب الکترونیکی و
مصاحبهباکارشناسان،دراختیارفعاالنصنعتیکشوروعالقمندانبهفناوری
نانو قرار داده شده است.
تاکنون شــش عنوان از مجموعــه نرمافزارهای نانــو و صنعت با موضوع
کاربردهایفناورینانودرصنایع«نفت»«،خودرو»«،نساجی»«،ساختوساز»،
«بهداشت و سالمت» و «کشاورزی» ،ارائه شده است.
مرکز پخشwww.nanosun.ir - 66871259 :
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از مجموعه گزارشهای صنعتی فناوری نانو منترش شده است

تصفیـه آب با اسـتفاده از غشـاء سـرامیکی نانو
فیلتراسیون
کاربرد فناورینانو در گچ ساختمانی
تصفیه آب با استفاده از غشاهای نانوالیاف
کاربرد فناوری نانو در صنعت آب
کاربرد فناوری نانو در منسوجات خانگی
مـروری بـر فناورینانو در تصفیه پسـاب صنعت
نساجی
نانوحسگرهای پایش کیفیت آب
نانوحسـگرهای مورد استفاده در صنایع غذایی و
آشامیدنی
فوالدهای نانوساختار
فناورینانو و محیطهای کنترلشده کشت ()CEA
نانوحسگرهای تشخیص سمومکشاورزی
کاربر د فناورینانو در شیشههای هوشمند ()۱
نانوآفتکش و اثر آن در کنترل آفات
کاربرد فناورینانو در صنعت مقره
کاربردهای فناورینانو در صنایع غذایی
کاربرد فناورینانو در روغنهای روانکننده
نانو افزودنیهای سوخت
کاربرد نانوالیاف در کشاورزی
کاربرد فناورینانو در سیمان و سیال حفاری
کاربرد نانوسـاختارها در فناوریهای جداسـازی
غشایی
نانوفیلترهای لیفی
فناوریهـای نوین در مدیریت و افزایش بهرهوری
آب در نیروگاههای گرمایی
فوالد نانوساختار Sandvik Nano flex
کاربرد فناورینانو در صنعت سیم و کابل
کاربرد فناورینانو در صنعت دیودهای نورافشـان

کاربرد فناورینانو در تولید منسـوجات خود تمیز
شونده
ی
سلولهای خورشیدی رنگدانها 
نانوحسگرهای پایش آلودگی ذرات معلق در هوا
نانوحسگرهایتشخیصدهندهپاتوژنهایمیکروبی
در مواد غذایی
کاربردهای فناورینانو در چاه ارت
کاربرد نانوحسگرها در تشخیص و کنترل رطوبت
خاک
کاربردهای فناورینانو در خنککاری قسمتهای
مختلف نیروگاه
کاربـرد فناورینانو در روش فیلتراسـیون اسـمز
س
معکو 
ت
درختسان :نانوحاملی در عرصه سالم 
فناوریهای نوین در استفاده از آبهای تخریبشده
ف
به عنوان منبع آب مصرفی صنایع مختل 
مدخل هوا-نانو الیاف
رنگهای محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس
کاربرد فناورینانو در رنگها و پوششهای آبگریز
کاربرد فناورینانو در رنگهای آنتیفولینگ
کاربرد نانورنگها ،نانوپوشـشها و سازههایضد
حریق در صنعت ساختمان
کاربرد سـامانههای رنگسنجی مبتنی بر اسپکترو
فتومتری در صنایع رنگ
نانوحسگرهای تشخیص تهدیدات بیولوژیکی
نانوحسگرهای تشخیص سرطان
کاربرد فناورینانو در صنعت کفپوشهای نساجی
کاربرد فناوری نانو در صنعت ترانزیستور و مدارهای
مجتمع

LED

کاربردهای فناورینانو در تولید انرژی الکتریکی
کاربردهای نانومواد سلولز در صنعت خودرو
کاربرد نانوکامپوزیتهای پلیمری در صنعت خودرو
ک
کاربرد فناورینانو در پوشا 
ت
کاربرد فناورینانو در رنگرزی منسوجا 
کاربرد فناورینانو در منسوجات ورزشی /بیرونی
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