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فناوری نانو یکی از دست یافت های ارزشمند بشری اســت که ارائه راه حل های متنوع و نوآورانه را تقریبا برای تمامی  معضالت 
زندگی بشر محقق می کند. فناوری نانو قابلیت مشاهده و دست کاری در مقیاس اتمی و مولکولی مواد است. بر این اساس می توان 
خصوصیات مطلوب یک مــاده را چند برابر نمود و خصوصیات غیرمطلوب را حذف کرد. نانوســاختارها پایه اصلی فناوری نانو 
هستند. این ســاختارها کمی از مولکول های عادی بزرگتر اما از سایر اجزای ســاختاری جهان پیرامون ما بسیار کوچک ترند. 
نانوساختارها به دلیل اندازه بسیار کوچک و مهندسی بسیار ظریف )ظرافت مولکولی(، خصوصیات منحصر به فردی از خود  نشان 
می دهند. زمانی که تجهیزات ســاخته شده برپایه فناوری  نانو جایگزین تجهیزات معمول می شوند، ساز و کارها تغییر  یافته و گاه 
چندین عملکرد کامال جدید در خصوص محصول مورد انتظار است. همچنین بسیاری از ترکیباتی که با فناوری  نانو ارائه می شوند، 
خصوصیات بسیار مطلوبی را نمایان می سازند که به نوبه ی خود  منحصر به فرد است. شواهد نشان می دهد که درصد بسیار باالیی 
از محصوالت آینده متکی بر فناوری نانو خواهد بود. این فناوری می تواند کیفیت زندگی انســان را تا حدود زیادی بهبود بخشد. 
انتظار می رود که تا سال 2050 میالدی، این فناوری بتواند چهره زندگی بشر را بطور کلی تغییر دهد. فناوری نانو در کنار فناوری 

زیستی و فناوری اطالعات موج دیگری از انقالب صنعتی را در جهان رقم خواهد زد.
شــاخص های اصلی علم، فناوری و نوآوری نانو در کشورهای مختلف جهان، پیوســته ردیابی می شوند. بر اساس این شاخص ها 
رتبه بندی های جهانی و منطقه ای انجام می گیرد و دسترســی به سیاســت های کشورها از نظر توســعه علم نانو و فناوری نانو 
امکان پذیر می شــود. ایران اکنون در زمینه تولید علم فناوری نانو در رتبه هشتم جهان قرار دارد و جزء 15 کشور برتر دنیا در 
این زمینه می باشد. همچنین در ایران طی 10 سال گذشته 143 شرکت مبتنی بر فناوری  نانو در 8 صنعت تاسیس شده اند. به نظر 
می رســد ایران طی سال های اخیر رشد چشمگیری در حوزه فناوری  نانو داشته است که نقطه عطف این پیشرفت افزایش تولید 
علم نانو در این کشور است. تاسیس شرکت های مختلف نشان دهنده این حقیقت است که در برخی حوزه ها این فناوری از مرحله 

تولید علم و فناوری خارج و وارد صنعت نیز شده است.

فناوری نانو
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فناوری نانو در حوزه آب  و  فاضالب و صنایع وابسته
تصفیه آب  و  فاضالب با استفاده از فناوری نانو

 آب آشامیدنی
آب باید اســتاندارد های کیفی خاصی داشته باشد تا برای مصارف انسان بی خطر 
باشد. در فرایند خالص سازی آب آشــامیدنی، باید مواد آالینده و میکروب ها از 
آب حذف شوند. بیشتر منابع آب آشــامیدنی از آب های زیرزمینی  و یا آب های 
ســطحی و آب های ذخیره شده پشت سدها تامین می شود. با استفاده از فناوری 
نانو می توان میکروب های مقاوم به روش های مرسوم را میکروب زدایی و به راحتی 
از آب حذف کرد. همچنین ترکیب فرایند های فیلتراسیون با فناوری نانو در جهت 

افزایش بازده تصفیه آب و کاهش هزینه ها بسیار موثر واقع می شوند.

 فاضالب صنعتی
یکی از بزرگترین چالش های شهرک های صنعتی ، تصفیه پساب های صنایع می باشد. تولید صنعتی منجربه تولید انواع مختلفی از 
پساب ها می شود که بسته به نوع صنعت مربوطه، دارای ویژگی ها و سطوح متفاوتی 
از آالینده ها هســتند. تصفیه این فاضالب ها بسیار پر هزینه و دشوار خواهد بود. 
فاضالب صنعتی می تواند حاوی مقادیر زیادی فلزات سنگین، مواد آلی سمی، مواد 
روغنی باشــد. فناوری نانو این امکان را می دهد که با استفاده از انواع جاذب های 
نانویی، بسیاری از این آالینده ها با بازده باالتری از آب جدا شود. همچنین استفاده 
از کاتالیزور های نانویی این امکان را می دهد که مواد آالینده سریعتر و به صورتی 
کامال یکنواخت تخریب شــوند و هزینه تصفیه آب در تصفیه خانه های صنعتی به 

طور چشمگیری کاهش یابد.

 فاضالب شهری و بیمارستانی
با گسترش شهر نشینی، حجم بسیار زیادی از منابع آب در شهرها مورد استفاده 
قرار می گیرد که خروجی آن فاضالب های شهری خواهد بود. فاضالب های شهری 
و بیمارســتانی دارای ذرات بسیار درشتی اســت که حاوی انواع بسیار زیادی 
میکروب های بیماری زا می باشد. این میکروب ها شامل انواع باکتری ها، ویروس ها و 
تک یاخته ای های مقاوم به روش های میکروب زدایی مرسوم است. با کمک فناوری 
نانو مانند نانو اکسید های فلزی، نانو حباب ها، نانو ساختارهای کربنی وغیره بسیاری 

از  این میکروارگانیسم ها از فاضالب شهری و بیمارستانی حذف خواهد شد. 

 آب فرایندی )صنعتی(
در کشورهای پیشرفته بخش زیادی از منابع توسط صنعت مصرف 
می شــود. آب به عنوان ماده اولیه برای گرم کردن و سرد کردن، 
انتقال، شستن و رقیق کردن مورد استفاده قرار می گیرد. معموال 
آب های ورودی به کارخانه ها باید درصد خلوص بســیار باالیی 
داشته باشد تا ترکیباتی مانند سیلیکا و کلسیم منجربه گرفتگی 
لوله های مورد استفاده در آب دیگ بخار نشوند. همچنین وجود 
کمترین ناخالصی در آب می تواند برای برخی صنایع تولید مواد شیمایی، دارو و غذا بسیار مشکل ساز باشد و کیفیت محصوالت 
را کاهش دهد. همچنین نیاز به استفاده از آب خالص دیونیزه جهت صنایع نیمه رسانا نقش حیاتی را ایفا می کند. فناوری نانو این 
امکان را می دهد که مراحل پیش تصفیه آب فرایندی در حجم باالتر و با هزینه کمتری صورت گیرد، به عنوان مثال اســتفاده از 

فناوری نانو در فرایند های غشایی مانند غشاء نانولوله کربنی، جهت تولید آب فرایندی بسیار موثر خواهد بود.

5



 رفع آلودگی آب های زیرزمینی
امروزه استفاده بیش از حد از کودهای شــیمیایی و آفت کش ها در زمین های 
کشــاورزی و همچنین تصفیه نامناسب فاضالب های صنعتی و شهری، آب های 
زیرزمینی را به شدت آلوده کرده است. همچنین افت شدید منابع آب زیرزمینی، 
منجر به افزایش غلظت آلودگی ها شــده است.  بیشتر روش های قدیمی جهت 
رفع آلودگی خاک و آب زیرزمینی از کارایــی پایینی برخوردار بوده و هزینه 
اجرایی باالیی را نیاز دارند. استفاده از برخی از کاتالیزورها و جاذب های نانویی 
مانند نانوذرات آهن صفر ظرفیتی، می تواند بســیاری از آالینده های آب های 

زیرزمینی در گستره بسیار وسیعی را کاهش دهد.

 آب مصارف کشاورزی
با کاهش منابع آب و شور شدن آب های زیرزمینی، تصفیه آب جهت مصارف زمین های 
کشاورزی و گلخانه ها بسیار اهمیت پیدا کرده است.  همچنین الزم است در آینده 
نزدیک، آب دریا جهت مصارف کشاورزی شیرین سازی شود. به دلیل هزینه های 
باال، این کار مقرون به صرفه نبوده است. با ورود فناوری نانو در حوزه نمک زدایی آب 
و کاهش شوری آب های زیرزمینی،  هزینه های شیرین سازی توجیه پذیر خواهد بود. 
برخی از جاذب های نانویی این قابلیت را دارند که  میزان شــوری آب لب شور در 
حوضچه های کشاورزی را کاهش دهند و یا با کمک نانوفیلتراسیون غشایی می توان 
هزینه های شیرین سازی آب دریا جهت مصارف گلخانه ای را کاهش داد. همچنین 

استفاده از نانو حباب های اکسیژن و ازن در افزایش بازده تولید مزارع پروش ماهی تاثیر گذار خواهد بود.

پایش آالینده ها و کنترل کیفیت آب با استفاده از فناوری نانو 

 پایش وکنترل پساب های صنعتی و شهری
امروزه در تصفیه خانه های فاضالب صنعتی و شــهری، نیاز به حسگرهایی می باشد که مدام ترکیبات آالینده ها را آنالیز کند. این 
حســگر ها می توانند به طور مداوم و آنالین اطالعات حاصل از آنالیز آب ورودی و آب تصفیه شــده را به سرور تصفیه خانه و یا 
سازمان محیط زیست ارسال نماید. بزرگترین مشکلی که حسگرهای قدیمی 
با آن مواجه هستند، این است که آالینده ها تنوع بسیار زیادی دارند و حسگر 
باید به طور هم زمان چندین نوع از آلودگی را تشــخیص دهد، از سوی دیگر 
غلظت آلودگی های موجود در فاضالب های صنعتی در طول روز دچار نوسان 
می باشــد و الزم است که حســگر ها این توانایی را داشته باشند که گستره 
وسیعی از غلظت آلودگی ها را تحت پوشش قرار دهند. امروزه حسگرهایی که 
از فناوری نانو استفاده می کنند حساسیت و گزینش پذیری بسیار مطلوبتری 

نسبت به حسگرهای قدیمی را دارا هستند. 

 پایش و کنترل آب آشامیدنی و شهری
تصفیه آب از زمان های بسیار دور بین بشر رواج داشــته اما امروزه آب آشامیدنی تمامی افراد از آب تصفیه شده در کارخانه ها 

یا به اصطالح آب لوله کشــی شهری تهیه می شود. کیفیت آب لوله کشی برای 
مصارف شرب باید به گونه ای باشــد که در زمان طوالنی یا کوتاه مشکلی در 
سالمت مصرف کننده ایجاد نکند. آب لوله کشی شهری باید فاقد میکروب ها 
و انواع آلودگی های سمی باشــد عالوه بر آن آب باید بی رنگ، شفاف، بی بو 
و بی طعم، و دارای حد مناســبی از کلر  باشد. برای کنترل مداوم تمامی این 
مشخصه ها نیاز به  نانوحسگرهایی هست که بتوان در استخرهای تصفیه آب 
شهری و لوله های انتقال آب به راحتی  قرار گیرد و به طور آنالین تمامی مراحل 

تصفیه تا انتقال را به طور مناسبی ارزیابی کند.
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 پایش و کنترل منابع آب کشاورزی
امروزه کاهش منابع آب، کشــاورزان را با مشکالت زیادی مواجه کرده است. از طرفی شوری آب 
می تواند منجربه ازبین رفتن محصوالت کشاورزی و نابودی خاک حاصلخیز گردد که نیازمند کنترل 
مداوم امالح موجود در آب می باشد. از سوی دیگر کشاورزان هیچ کنترلی بر تغییرات و نوسانات 
ســطح آب چاه های خود ندارند و مدام نگران افت آب می باشند. نانوحسگرها به کشاورزان این 
امکان را می دهد که وضعیت سطحی آب و شرایط شیمیایی آب را مدام کنترل کنند. همچنین برای 
مقابله با خشکسالی، کشاورزی نیازمند بهره گیری از فناوری های نوین می باشند. نانو حسگرها این 
امکان را فراهم می کنند تا میزان تنش و خشکی خاک هر نقطه از زمین کشاورزی را مورد ارزیابی 
قــرار دهند و با توجه به آن، به صورت کنترل از راه دور، آبیاری زمین کشــاورزی را برنامه ریزی 

کنند. 

 پایش و کنترل آب فرایندی
برای جلوگیری از خســارت های احتمالی به صنایع ، آب فرایندی که از طریق 
لوله های انتقال به کارخانه و یا نیروگاه وارد می شــود باید مدام از نظر شرایط 
فیزیکی مانند فشار و دما و همچنین شرایط  شیمیایی مانند سختی آب کنترل 
شوند. جهت این کار، نانو حسگرها را می توان طوری تعبیه کرد که فضای زیادی 
اشــغال نکنند و بتوانند در هر مرحله از انتقال آب فرایندی، آنها را  به راحتی 

نصب کرد.

 پایش و کنترل آلودگی محیط زیست
یکی از بزرگترین چالش های دولت ها و ســازمان های محیط زیســت، کنترل و ارزیابی 
میزان آلودگی منابع آب زیرزمینی، رودخانه ها و دریاچه ها در گستره ای وسیع می باشد. 
جمع آوری داده های مربوط به آلودگی هر منطقه، نوع آلودگی، میزان گسترش آلودگی 
را  نشان داده و در نتیجه آن راه کاری مناسب جهت مقابله با آن تعیین خواهد شد. نانو 
حسگرها این امکان را فراهم می کنند که با هزینه  کم و در ابعاد گسترده، وضعیت آلودگی 
مناصق مد نظر را به صورت نقطه به نقطه زیر نظر داشته باشند. نانو حسگر ها انرژی کمتری 
مصــرف می کنند و می توانند با ولتاژ کم و بدون نیاز به منبع برق مســتقیم برای مدت 
طوالتی به کار خود ادامه دهند و اطالعات را به صورت بی ســیم ارسال نمایند. همچنین 
نانو حسگرها قابل حمل خواهند بود و آنالیز آب رودخانه ها و دریاچه ها در محل مد نظر 

صورت می گیرد و نیازی به نمونه برداری و انتقال به آزمایشگاه نمی باشد.

توزیع آب، تاسیسات و سازه با استفاده از فناوری نانو

 مقاوم سازی و بهبود شبکه انتقال آب با کمک فناوری نانو
در بسیاری از شبکه های آبیاری، وجود رسوب در پشت دریچه ها و یا جداره داخلی 
لوله های انتقال مشکالت زیادی را به وجود می آورد. همچنین خوردگی لوله ها یا 
بدنه و پروانه پمپ ها هزینه های زیادی را ایجاد می کند. استفاده از نانو پوشش ها، 
منجربه کاهش رسوب گذاری و افزایش استحکام خوردگی و کاهش صدا در شبکه 
انتقال می شود. همچنین اســتفاده از نانو مواد آنتی باکتریال در کانال های آبیاری 
و زهکشــی می تواند مانع از رشد جلبک ها و مسدود شدن مسیر های انتقال آب 

گردد. 

 مقاوم سازی سازه های آب و فاضالب با کمک فناوری نانو
پاییــن بودن جذب آب بتــن در نتیجه آن افزایش مقاومت بتن، فاکتوری موثر در دوام پذیری و طول عمر بتن اســت. به دلیل 
مقادیر زیاد کلر در آب شــهری و یا آب دریا، با نفوذ کلر به بتن، باعث  ایجاد خوردگی در میلگرد ها می شود. استفاده از نانو مواد 
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فناوری های پیشرو و محصوالت نانو در صنعت آب و فاضالب
فناوری نانوفیلتراسیون

استفاده از غشاهای نیمه تراوا برای جداســازی ترکیبات و مواد معلق یا محلول در مایعات و گازها یک رویکرد کارای مهندسی 
است. در صنعت آب و فاضالب، غشا های نانو فیلتراسیونی معموال برای گندزدایی و حذف امالح از آب های سطحی یا زیرزمینی به 
کار می روند. به طور کلی غشاها دارای حفرات بسیار ریزی هستند که مولکول های کوچک به راحتی می توانند از آن عبور کنند و 
مولکول های درشت تر در طرف دیگر غشاء باقی می مانند.  نانو غشا های پلیمری، سرامیکی، نانوفیبر، در این دسته قرار می گیرند.

فناوری نانو کویتاسیون

میکرو حباب و نانو حباب ها پتانسیل بسیار زیادی جهت استفاده در صنایع متنوع مهندسی دارند. نانو حباب های اکسیژن و هوا 
به دلیل افزایش عملکرد فعالیت زیســتی و انتقال ذارت معلق در تصفیه آب بسیار موثر واقع می شوند. همچنین میکرو حباب ها 
بدون ایجاد کمترین آلودگی، آالینده های آلی و میکروبی را به راحتی از بین می برند. فرایند تولید نانو حباب کم هزینه می باشــد 
و ادغام فرایند نانو حباب با دیگر فرایند های مرســوم تصفیه آب می توانــد عالوه بر کاهش هزینه ها، بازدهی کار را به طور قابل 

توجهی افزایش دهد.

فناوری نانو حسگر

اگرچه حســگرهای مختلفی برای آشــکار نمودن آلودگی ها و مواد آالینده وجود دارند، ولی فناوری نانو امکان ایجاد نسل های 
جدیدی از حســگرها با توانایی باال در اندازه گیری یک یا چند مــورد از آالینده ها را بصورت قابل حمل فراهم  می نماید که قادر 
هســتند، موادآالینده را در مقادیر و غلظت های بسیار کم آشکار   نمایند. نانوحسگرها  می توانند انواع عوامل بیماری زا را شامل 
مقادیر بســیار اندک میکروب ها و سموم حاصل از آن ها، انواع ترکیبات شیمیایی و یون های موجود در آب را به طور پیوسته و با 

سرعت زیاد شناسایی کنند.

فناوری نانو افزودنی های بتن

در دنیای امروز بتن بعد از آب پر اســتفاده ترین ماده در جهان محسوب می شود. با استفاده از ویژگی های منحصر به فرد این ماده 
مانند عمل آوری در دمای معمولی، خزش کم، قابلیت شــکل گیری در قالب های پیچیــده، مقاومت حرارتی تا دمای 600 درجه 
سلســیوس، همساز بودن با انواع رشته ها و فیبرهای موجود، قابلیت اســتفاده با نانو مواد  موجود مثل نانو سیلیکا و مشخصات 
غیر ســمی بتن، می توان به صورت موثر برای ساختن ماده ای جدید با قابلیت های فوق العاده به کار رود. استفاده از فناوری نانو در 
بتن نوید دهنده ایجاد یک کامپوزیت پایه سیمانی جدید، تقویت شده و پیشرفته با مشخصات منحصر به فرد مکانیکی، حرارتی و 

الکتریکی در ساخت و تولید سازه های آبی است.

در بتن می تواند موجب افزایش اســتحکامات فشاری ، خمشی و کششی و مقاومت سایشی بتن شده و همچنین منجر به کاهش 
نفوذپذیری بتن و آب بندی یک دست بتن ها شود.

 مقاوم سازی سد و تاسیسات آبی با کمک فناوری نانو
بحث سد ســازی و نگه داری آن بســیار پیچیده و هزینه بر 
است و مهندســان و پیمانکاران را با چالش های فنی زیادی 
مواجه می کند. خرابی های گسترده سازه بتنی و تاسیسات، 
هزینه های جبران ناپذیری را به کشــور ها متحمل می کند. با 
استفاده از نانو مواد می توان پوشــش های بتنی و آب بندی 
سازه ها را بهبود بخشــید. همچنین فناوری نانو می تواند در 
جهت مدیریت و کاهش تبخیر از منابع بزرگ و کوچک نقش 

بسزایی ایفا کند.
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درخت فناورى نانو
كاربردهاى فناورى نانـو

در صنعت آب و فاضالب 

تهیه کنندگان:  محسن سروری، احسان فریدی
طراحی گرافیک: شرکت توسعه فناوری مهرویژن

 اسـاتید، متخصصـان و عالقه منـدان  می توانند نظرات و 
پیشـنهادهای خـود را بـرای هرچه بهتر شـدن این طرح 

بـا water@nano.ir درمیان بگذارند. 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

كاربرد فناورى نانو در 
صنعت آب و فاضالب

(بر پايه ساختار و عملكرد)

تصفیه آب و پساب

پایش آالینده ها و 
کنترل کیفیت آب

توزیع آب، 
تاسیسات و سازه

کاهش تبخیر و 
مدیریت سطحی

جاذب ها

نمک زدایی
غشاء نانو فیبر

فیلترهای ماسه 
پوشیده شده با نانومواد

غشاء تبادلگر یون کنترل 
شونده الکتریکی

غشاء پلیمری

غشاء الهام گرفته از 
ساختارهای زیستی

غشاء های نانو لوله

 غشاء متخلخل 
فلزی/ آلیاژ فلزی

غشاء مزوپروس سرامیکی

فرآیندهای فیلتراسیون

غشاء نانوساختار

غشاء نانوحفره

غشاء نانو پروس 
استوانه ای

غشاء نانو پروس 
جایرودی

غشاء نانو کامپوزیتی

غشاء با عملکرد چند گانه

غشاء الیه نازک

غشاء با ماتریس 
مختلط

نانو غشاء های 
آکواپرین

غشاء کوپلیمر 
تودهای متخلخل

نانو لوله کربنی

نانولوله نیترید بور

نانولوله های
 معدنی دیگر

غشاء زئولیتی

غشاء فوتوکاتالیستی

مزوپروس 
اکسیدی

مزوپرس کانی 
سیلیکاتی

غشاء با خواص 
کاتالیزوری

غشاء 
آنتی باکتریال

غشاء های جاذب

کاتالیست های بارگذاری 
شده بر نانولوله کربنی

نانو حامل های زیست 
کاتالیستی

نانو کاتالسیت های 
الکتروشیمیایی

کاتالیست بر پایه 
نانو ذرات مغناطیسی

نانو نیمه رساناها

نانو نیمه رسانا های 
آالیده شده

فوتوکاتالیست

نانو ذرات آهن 
ظرفیت صفر

نانو کاتالیست های فلزی
کاتالیزور و تخریب 

آالینده ها

نانوذرات فلزی 
ظرفیت صفر

نانو کاتالیزورهای 
دو- چند فلزی

نانو کاتالیست های 
فلزات نجیب

نانوذرات 
کاتالیستی فنتون 

ناهمگن 

گند زدایی

نانولوله کربنی

نانوذرات چیتوسان

نانوفیبر کربنی

نانوذرات پپتیدی

نانوساختارهای کربنی

نانوساختارهای زیستی

نانوساختارهای فلزی
نانوذرات نقره

نانوذرات
TiO2, ZnO, ... 

فلزات نجیب

سیستم های غشای 
الکترولیت پلیمری 

اصالح شده با 
نانو ذرات

الکترولیز شیمیایی 
با الکترود اصالح 
شده با نانو ذرات

نانوساختارهای 
اکسید فلزی

 کلرینالسیون 
الکتروشیمیایي

میکروب زدایی 
الکتروشیمیایی

ازناسیون به روش 
الکترولیز



www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

درخت فناورى نانو
كاربردهاى فناورى نانـو

در صنعت آب و فاضالب 

تهیه کنندگان:  محسن سروری، احسان فریدی
طراحی گرافیک: شرکت توسعه فناوری مهرویژن

 اسـاتید، متخصصـان و عالقه منـدان  می توانند نظرات و 
پیشـنهادهای خـود را بـرای هرچه بهتر شـدن این طرح 

بـا water@nano.ir درمیان بگذارند. 

تصفیه آب و پساب

پایش آالینده ها و 
کنترل کیفیت آب

کاهش تبخیر و 
مدیریت سطحی

کاتالیزور و تخریب 
آالینده ها

نمک زدایی

گند زدایی
دیگر جاذب های معدنی

)غیر سیلیکاتی(

نانو حباب ها

جاذب ها

جاذب های پایه کربنی

نانو فرم های کربن

فولرن

نانو لوله کربنی
CNT

گرافن و
اکسید گرافن

کربن نانومتخلخل

آئروژل کربنی

نانو اکسید های کربن فعال نانو حفره
فلزی

نانو ذرات 
مغناطیسی

نانو جاذب های 
چند اکسیدی

نانو ذرات فلزی 
ظرفیت صفر نانو ذرات آهن صفر

نانوجاذب های 
هیبریدی X نانوذرات آرسن

جاذب های پایه فلزی

نانو ساختارهای نیترید بور

نانو لوله سیلیکونی

نانو زئولیت ها

نانو رس ها

نانوذرات اکسید 
سیلیکون

آئروژل سیلیکاتی

جاذب های پایه سیلیکونی

نانو لوله نیترید بور

نانو ورق
 نیترید بور

اکسید سیلیکون

نانوفرم های 
سیلیکون

نانو کانی های 
سیلیکاتی

هیدروکسیدهای 
دوگانه الیه ای

)LDH(

کانی های آپاتیت

آئروژل ها و زیروژل ها
آیروژل کربنی

 آیروژل فلزی- 
اکسید فلزی

جاذب های آلی درخت سان ها

نانو پلیمرها

پلیمرهای نانو 
متخلخل

نانو زیست پلیمر های 
تنظیم پذیر

 نانو هیدروژل  

نانو هیبرید 
پلیمری

نانو ساختارهای 
کوپلیمرهای 

بلوکی

نانوساختارهای 
آلی-فلزی

چهارچوب های 
آلی فلزی

تک الیه های خودآرا 
بر بستر مزوپروس

نانوپوشش ها

توزیع آب، 
تاسیسات و سازه

عایق های رطوبتی

پوشش های 
آنتی باکتریال

پوشش های مقاوم 
خوردگی

پوشش های مقاوم 
شیمیایی

نانو کامپوزیت ها

کامپوزیت ها با چگالی 
پایین

کامپوزیت های عایق 
حرارتی

کامپوزیت های عایق صوتی

پلیمرهای نانو 
ساختار

كاربرد فناورى نانو در 
صنعت آب و فاضالب

(بر پايه ساختار و عملكرد)

فرآیندهای فیلتراسیون



www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

درخت فناورى نانو
كاربردهاى فناورى نانـو

در صنعت آب و فاضالب 

تهیه کنندگان:  محسن سروری، احسان فریدی
طراحی گرافیک: شرکت توسعه فناوری مهرویژن

 اسـاتید، متخصصـان و عالقه منـدان  می توانند نظرات و 
پیشـنهادهای خـود را بـرای هرچه بهتر شـدن این طرح 

بـا water@nano.ir درمیان بگذارند. 

توزیع آب، 
تاسیسات و سازه

کاهش تبخیر و 
مدیریت سطحی

پایش آالینده ها و 
کنترل کیفیت آب

نانوذرات 
مغناطیسی با 
اصالح سطح

جاذب های 
نانوساختاری کربن

نانوساختارهای 
متخلخل

نانو ساختارهای 
تغلیظ کننده

سامانه های میکرو/نانو 
الکترومکانیکی

سامانه های آزمایشگاه 
بر تراشه

زبان های الکترونیکی

بینی های الکترونیکی

آرایه تجمعی حسگرها

نانو زیست حسگر
هیبریدهای ترکیبات 
زیستی و نانوساختارها

نانوتراشه های زیستی

حسگرهای پیش 
تغلیظ کننده

نانوحسگرهای امواج 
آکوستیک سطحی

نانوحسگرهای 
پتانسیومتری

نانوحسگرهای حالت 
جامد

نانوحسگرهای 
ولتامتری

نانوحسگرهای 
الکتروشیمیایی

نانوحسگر
سامانه های 

میکروکانتیلیور

تصفیه آب و پساب

جاذب ها

کاتالیزور و تخریب 
آالینده ها

گند زدایی

فرآیندهای فیلتراسیون

غشاء های نانولوله 
کربنی

غشاء های گرافنی

غشاهای 
نانوزئولیتی

غشاء ها

نانوذرات مغناطیسی 
عامل دار شده 

تبادلگر یون

نانوتبادلگرهای
 توده ای

نانولوله/نانوفیبر 
کربنی

آئروژل کربنی

کربن فعال

کربن مزوپروس

یون زدایی خازنی

نانوذرات اکسید 
فلزی

آئروژل

هیدروکسیدهای 
دوگانه الیه ای

آپاتیت ها

نانوساختارهای 
اکسید سیلیکون

کانی های سیلیکاتی
میکرو-نانو جاذب های 

یون گزین

نانوحسگرهای مکانیکی

نانوحسگرهای طیف سنجی 
فرابنفش-  مرئی

شناساگرهای نانوساختار 
رنگ سنجی

نانوحسگرهای 
فلورسانسی

نانوحسگرهای 
بازتاب سنجی

نانوحسگرهای پراکندگی 
رامان

نانوحسگرهای نوری

نمک زدایی

نانوتبادلگرهای 
پلیمری

غشاهای 
الهام گرفته از 
ساختارهای 

زیستی

غشاهای 
نانوکامپوزیتی

غشاهای 
سرامیکی

غشاءهای پایه 
کربنی

نانوساختارهای 
کربنی

نانواکسیدهای 
فلزی

کانی های 
غیرسیلیکونی

نانوساختارهای  
سیلیکونی

كاربرد فناورى نانو در 
صنعت آب و فاضالب

(بر پايه ساختار و عملكرد)





محصوالت فناوری نانو در 
تصفیه آب و فاضالب

 سامانه الکرتودیالیز انتخابی جهت نیرتات زدایی 
از آب آشامیدنی

 سامانه نانـو کاویتاسیون جهت آرسـنیک زدایی 
از آب 

 سامانه تصفیه و پساب با استفاده از سیستم های 
نانوفیلرتاسیون غشایی )به روش هارمودینامیکی(

 نانو فیلرت تصفیه آب خانگی

 دستگاه تصفیه آب دستی

 سامانه تصفیه پساب صنعتی با روش پالسام

 نانـوذرات جاذب ســولفیــد هیدروژن جهت 
حذف بوی نامطبوع شبکه فاضالب شهری

 غشای نانوفیلرتاسیون پلیمری

 غشاهای رسامیکی نانوساختار



اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت پیام آوران نانو فناوری فردانگرنام شرکت

PNFنام برند

1386سال تأسیس

تهران، خیابان ظفرشرقی، نرسیده به بزرگراه مدرس، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر، پالک 248، واحد همکفآدرس

www.pnf-co.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت تجهیزات تصفیه آب و پسابحوزه صنعتی تحت فعالیت
صنایع غذایی برپایه فناوری نانو

نام محصول اصلی
)EEW( سیستم تولید نانوپودر فلزی یا اکسید فلزی به روش انفجار الکتریکی سیم

سیستم تولید نانوکلوئیدهای فلزی به روش پالسما در محیط آبی
دستگاه نانوکویتاسیون

سیستم های تصفیه آب و پساب
10 نفرتعداد کارکنان

ظرفیت سیستم

تصفیه آب حاوی نیترات بیشتر از حد استاندارد به منظور دست یابی به آب آشامیدنی یا کشاورزی محل های کاربرد محصول

اثـرات

 کاهش حدوداً 90% یون نیترات
 بازیابی 95% آب

اصفهانک واقع در شرق تهران
محل اجرای پایلوت: روش الکترودیالیز انتخابی برای نیترات زدایی از آب خروجی از 
چاه های تهران انتخاب و واحدی به ظرفیت آبدهی 5 لیتر در ثانیه برای نیترات زدایی 

از آن ایجاد گردید.

مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید
تاییدیه نانومقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

در این روش عبور جریان از یک سری از غشاهای آنیونی و کاتیونی 
موجــب حرکت یون هــای داخل آب از خوراک به ســمت بخش 
تغلیظ شده می شــود. یون نیترات از طریق غشاهای تبادل آنیونی 
مخصوص نیترات به سمت آند حرکت می کند. با حرکت یون نیترات 
به سمت آند این یون ها از غشاهای کاتیونی عبور نمی کنند در نتیجه 
در آن نقطه به دام افتاده وارد جریان پساب حاوی نیترات می شوند. 
در این حالت با اســتفاده از انرژی کمتر و بدون تغییر محسوس در 
یون هــای موجود در آب می توان به کاهش آالینده مورد نظر اقدام 

نمود. در این روش، درصد بازیابی آب تا 95% خواهد رسید.

نام محصول: سامانه الکترودیالیز انتخابی جهت نیترات زدایی 
از آب آشامیدنی
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محصوالت فناوری نانو 
در تصفیه آب و فاضالب



اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت پیام آوران نانو فناوری فردانگرنام شرکت

PNFنام برند

1386سال تأسیس

تهران، خیابان ظفرشرقی، نرسیده به بزرگراه مدرس، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر، پالک 248، واحد همکفآدرس

www.pnf-co.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت تجهیزات تصفیه آب و پسابحوزه صنعتی تحت فعالیت
صنایع غذایی برپایه فناوری نانو

نام محصول اصلی
)EEW( سیستم تولید نانوپودر فلزی یا اکسید - فلزی به روش انفجار الکتریکی سیم

سیستم تولید نانوکلوئیدهای فلزی به روش پالسما در محیط آبی
دستگاه نانو کویتاسیون

سیستم های تصفیه آب و پساب
10تعداد کارکنان

ظرفیت سیستم

تصفیه آب حاوی یون ارسنیک بیشتر از حد مجاز استاندارد به منظور دست یابی به آب آشامیدنی یا کشاورزیمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

اصفهانک واقع در شرق تهران
محل اجرای پایلوت: شهرستان اردبیل

اثـرات

10 ppb کاهش یون ارسنیک موجود در آب به زیر حد مجاز استاندارد

نام محصول: سامانه نانو کاویتاسیون جهت آرسنیک زدایی از آب
نحوه عملکرد و ویژگی ها

شرکت ایده ی استفاده از انرژی باالی تولید شده 
توســط پدیده کویتاسیون و جاذب های آلومینا را 
از آب به روش نانو کویتاسیون بعنوان یک راه حل 
مناســب برای کاهش یون ارسنیک از PPb110 به 
ارائه   )ppb10( حد مجاز استاندارد آب آشامیدنی
می کند. در این واحد با ورود آب با ظرفیت 30 لیتر 
در ثانیه به راکتورهای کویتاسیون بخش زیادی از 
ترکیبات ارسنیک و دیگر فلزات سنگین موجود 
در آب شکسته و اکسیدهای فلزی با ظرفیت های 
باالتر را تشکیل می دهد. در مرحله بعد به منظور 
حذف یون آرسنیک پنج ظرفیتی، آب وارد بستر 

جاذب های آلومینای فعال می شود.
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اطالعات شرکت تولید کننده

مهندسي ساخت آب روبش رسوب مهسارنام شرکت

مهسارنام برند

1388سال تأسیس

تهران، احمدآباد مستوفي، سازمان پژوهش هاي علمي وصنعتي ایرانآدرس

Watertech.irنشانی سایت اینترنتی
Iran-membrane.com

تصفیه آب و فاضالبحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه تصفیه پساب صنعتينام محصول اصلی
 6 نفرتعداد کارکنان

براساس سفارش )50 دستگاه در سال(ظرفیت تولید

صنایع آالینده محیط زیستمحل های کاربرد محصول
تولید آب آشامیدني

نام محصول: سامانه تصفیه آب و پساب با استفاده از سیستم های 
نانوفیلتراسیون غشایی ) به روش هارمودینامیکی(

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانو مقیاس

محل تولید

تهران، سازمان پژوهش هاي علمي وصنعتي ایران

اثـرات

 بهبود تولید در صنایع کشاورزي و بهبود کیفیت آب شرب 
 صرفه جویی انرژی به میزان 35% در مقایسه با مشابه خارجی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

دستگاه تصفیه پساب صنعتی نانو غشایی هارمودینامیک، دستگاهی است 
 )Fouling( که با به وجود آوردن تنش در سطح سیال مانع ایجاد گرفتگی
بر سطح غشای نانویی گردیده و دسترسی آسان مولکول های آب به سطح 
غشا را موجب می گردد. آب عبور کرده از منافذ نانویی، فاقد آلودگی های 
محلــول و نامحلول بوده و آلودگی های مذکور بــا جریان المینار آب به 

خروجی بخش فشرده شده هدایت گردیده و به منبع برگشتی می ریزد.
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اطالعات شرکت تولید کننده

سپنتا پلیمر شریفنام شرکت

سپنتانام برند

1392سال تأسیس

تهران، آزادی، حبیب اله، قاسمی، پالک 63آدرس

www.sepantamembrane.comنشانی سایت اینترنتی
sepantapolymer@gmail.com

تصفیه آب و فاضالبحوزه صنعتی تحت فعالیت

غشا نانوفیلتراسیون تصفیه آبنام محصول اصلی

7تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی، دیونایزر های آزمایشگاهی و صنعتیمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانو مقیاس

محل تولید

شرکت سپنتا پلیمر شریف

اثـرات

کاهش یون های مضر موجود در آب آشامیدنی نظیر نیترات و آرسنیک

نام محصول: نانو فیلتر تصفیه آب خانگی
نحوه عملکرد و ویژگی ها

فیلتر اصلی در دســتگاه های تصفیه آب خانگی فیلتر اسمز 
معکوس RO می باشد که هر یک ســال یکبار نیاز به تعویض 
دارد. این فیلتر با استفاده از فناوری غشاهای نانوفیلتراسیون 
امالح موجود و مواد مضر را از آب آشــامیدنی جدا می کنند. با  
توجه به ضرورت کمبود منابع آب و همچنین هزینه های هنگفت 
تصفیه آب و انتقال آن، در سالیان اخیر تصفیه در محل مصرف 
و همچنین تصفیه پساب به عنوان راهکارهای جدی در دستور 
کار کشورهای جهان قرار گرفته است. شرکت با تجربه طراحی 
و ساخت انواع فیلتر های غشــایی ، در نظر دارد تا با راه اندازی 
خط تولید نانو فیلترهای فشــار پایین نســبت به تأمین بازار 
مصرف داخل و همچنین با توجه به سیاست های دولت نسبت 
بــه افزایش نرخ صادرات غیر نفتی، نســبت به صادرات آن به 
کشــورهای همسایه که بطورعمده کشــورهایی با منابع آبی 

محدود می باشند، اقدام نماید.
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اطالعات شرکت تولید کننده

سپنتا پلیمر شریفنام شرکت

سپنتانام برند

1392سال تأسیس

تهران، آزادی، حبیب اله، قاسمی، پالک 63آدرس

نشانی سایت اینترنتی
www.sepantamembrane.com
sepantapolymer@gmail.com

تصفیه آب و فاضالبحوزه صنعتی تحت فعالیت

غشانام محصول اصلی

7تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول
استفاده در مناطق روستایی خشک و بی آب، دور افتاده که دسترسی به شبکه انتقال آب ندارند.

اســتفاده توسط سازمان حالل احمر، ارتش و سپاه جهت کمک در مواقع بحرانی و بالیای طبیعی که شبکه تامین آب از 
دست می رود.

قابل استفاده توسط ورزشکاران، جنگل بانان، پست های مرزی و ماموریت های ویژه در شرایط سخت و بی آب بیابانی

اثـرات

تأمین آب شــرب سالم برای مناطق کم آب و دور افتاده روستایی یکی از دغدغه های اصلی کشور های خشک و کم آب نظیر ایران 
می باشد. همچنین تأمین آب سالم در مواقع بحرانی نظیر وقوع سیل زلزله و جنگ یکی از مسائل مهم نیرو های امدادی و کمکی در 
داخل کشــور است. هدف از استفاده از چنین دستگاهی عالوه بر تولید آب سالم و بهداشتی در شرایط معمولی برای مردم می تواند 
زنده نگه داشتن فرد در شرایط بحرانی و خشک تا رسیدن به منطقه امن و پایگاه مبدا باشد. دستگاه مورد نظر نیاز به هیچ گونه منبع 
تغذیه الکتریکی، برق یا انرژی دیگر ندارد و کلیه فرایند به صورت دســتی توسط فرد انجام می شود. دستگاه دارای حجم کم و قابل 
حمل توسط یک نفر می باشد و می توان آن را کنار ملحقات دیگر فرد نظیر چاقو، قمقمه وغیره قرار داد. مشتریان چنین دستگاهی 
می توانند مردم عادی، ورزشکاران، نیروهای نظامی و انتظامی و یا سازمان های دولتی نظیر سازمان هالل احمر و یا ارتش وغیره باشند. 

شرکت سپنتا پلیمر شریف
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تاییدیه نانو مقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

دســتگاه تصفیه آب Lifesaver بر اســاس فناوری تصفیه آب غشایی با ساختار 
نانوحفره عمل می کند. به این صورت که جریان آب کثیف و یا فاضالب از یک غشا 
عبور داده می شود. حین این عملیات ویروس ها، باکتری ها، ذرات جامد و مواد زائد 
از جریان آب حذف شده و آب قابل شرب تولید می شود. تفاوت آن با سیستم های 
معمول تصفیه آب غشایی این اســت که در این سامانه نیاز به انتقال آب از طریق 
پمپ های فشار باال و استفاده از برق وجود ندارد و تمامی نیروی الزم برای عبور آب 
از فیلتر به صورت دستی انجام می شــود. بدین منظور نیاز به توسعه یک سری از 
غشــاهای خاص وجود دارد که در عین حالی که سبب حذف باکتری ها و ویروس ها 

شود، نیاز به فشار و صرف انرژی باال برای عبور سیال از غشا نداشته باشد.

lifesaver نام محصول: دستگاه تصفیه آب دستی
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اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت  پاالیش پالسما صنعتنام شرکت

-نام برند

1393سال تأسیس

تبریز، خیابان راه آهن، کوچه باغ، تقاطع قطران )چهارراه شهاب(، جنب قنادی نائبیانآدرس

-نشانی سایت اینترنتی

ساخت تجهیزات تصفیه پسابحوزه صنعتی تحت فعالیت

سیستم های تصفیه پسابنام محصول اصلی

5تعداد کارکنان

100 متر مکعبظرفیت سیستم

محل های کاربرد محصول

کارخانجات دارای پساب صنعتی و نیازمند پیش تصفیه برای ورود پساب به تصفیه خانه
کلیه تصفیه خانه ها برای کاهش نیاز به استفاده از مواد شیمیایی و کاهش هزینه ها

تصفیه پساب های پتروشیمی ها و پاالیشگاه های کشور
حذف مواد نفتی از سطح دریاها و مناطق نزدیک به پایانه های نفتی روی دریا

مجوزهای دریافت شده برای محصول
-

محل تولید

استان آذبایجان شرقی، شهر تبریز
OSW محل اجرای پایلوت: شرکت پتروشیمی تبریز، جهت تصفیه پساب

اثـرات

 حذف فلزات سنگین از پساب و تصفیه خانه های آب شرب شهری
 حذف کلیه میکرواورگانیسم ها

 حذف بیش از 80% مواد رنگینه و رنگ دانه ها
 کاهش BOD و COD به میزان %80

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نام محصول: سامانه تصفیه پساب صنعتی با روش پالسما

سامانه تصفیه پساب صنعتی برپایه پالسما با ایجاد میکروجرقه ها 
)میکرواسپارک( توسط تخلیه الکتریکی در نانوثانیه در محیط 
پســاب، حباب هایی در ابعاد نانو و میکرومتری را جهت ایجاد 
کویتاســیون به وجود می آورد. واپاشــی حباب ها باعث ایجاد 
دمای بــاالی موضعی می گردد. از طرفــی این حباب ها حاوی 
الکترون و یون می باشند که با واپاشی آن ها انواع رادیکال های 
رادیکال ها  این  اکسید کننده قوی و گندزدا تشکیل می شوند. 
در نهایت باعث ایجاد لخته و رسوب در پساب می گردد که در 

نهایت به صورت جامد قابل جداسازی است.
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

کیمیاگران صنعت امیرکبیرنام شرکت

-نام برند

1390سال تأسیس

کاشان، میدان جهاد، خیابان عدالت، مرکز رشد دانشگاه کاشان، طبقه اول، واحد 315آدرس

www.kimia-sanat.irنشانی سایت اینترنتی
فیلتراسیون محیط های صنعتی و بهداشتیحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوذرات جاذب H2S جهت حذف بوی نامطبوع شبکه فاضالب شهرینام محصول اصلی

16تعداد کارکنان

در حال حاضر تولید در مقیاس پایلوتظرفیت تولید

بعنوان جاذب در سیستم دفع بوی نامطبوع دریچه های شبکه فاضالب شهریمحل های کاربرد محصول

نام محصول: نانوذرات جاذب H2S جهت حذف بوی نامطبوع 
شبکه فاضالب شهری

تقریباً تمامي دریچه های شبکه های فاضالب شهری )منهول( با مشکل متساعد کردن 
بویي نامطبوع که بیشتر در اثر وجود ترکیبات گوگرددار نظیر سولفیدها، دیسولفیدها، 
مرکاپتانها و غیره می باشــد، مواجه است. این گاز در غلظت های پایین بوی تخم مرغ 
گندیده و در غلظت های باال بوی شــیرین دارد. هیدروژن ســولفید همچنین باعث 
بسیاری از مشــکالت در طول تصفیه فاضالب مي شــود. روش های مختلفی برای 
زدایش گاز H2S وجود دارد از جمله: فیلترهای کربني صنعتي، کربن اکتیو، جاذب های 
صنعتي و غیره تحقیقات نشــان می دهد که از بین جاذب های مورد استفاده، اکسید 
یا هیدروکسید فلزات واسطه قابلیت واکنش با هیدروژن سولفید را در دماهای پایین 

دارند. از این بین، اکسید/هیدروکســید فلزاتي همچون آهن و روی فعالیت بیشتری داشــته و به راحتي مي توانند با ترکیبات 
گوگرددار وارد واکنش شوند. هرچه سطح ویژه در دسترس برای هیدروژن سولفید باالتر باشد، اکسید فلزات واسطه به کار رفته، 
قابلیت بیشــتری برای جذب بهتر و بیشتر هیدروژن سولفید و دیگر ترکیبات گوگرددار خواهند داشت. بنابراین عملکرد اکسید 

فلزات واسطه با ساختار نانو در حذف بوی دریچه های فاضالب شهری تقاوت چشمگیری با اکسید فلزات واسطه طبیعي دارد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانو مقیاس

محل تولید

در حال حاضر تولید در مقیاس پایلوت در آزمایشــگاه شرکت کیمیاگران صنعت 
امیرکبیر

محل اجرای پایلوت: اجرای موفقیت آمیز طرح برای نخستین بار در شهرستان کاشان

اثـرات

 دفع بوی نامطبوع شبکه فاضالب شهری و رفاه حال و سالمت شهروندان
 استفاده از یک سیستم ساده و ارزان قیمت با طول عمر مفید باال و قابلیت احیای مجدد برای رفع بوی بد شبکه فاضالب

 بکارگیری فناوری نانو برای افزایش عملکرد جاذب به کار رفته و باالبردن قدرت جذب ترکیبات بودار
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محصوالت فناوری نانو 
در تصفیه آب و فاضالب



اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت فناوری نانو کاسپین با همکاری دانشگاه نوشیروانی بابلنام شرکت

-نام برند

1391سال تأسیس

-آدرس

-نشانی سایت اینترنتی

ساخت غشاهای نانو فیلتراسیون و تصفیه آب حوزه صنعتی تحت فعالیت

غشای پلیمری نانوفیلتراسیوننام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

سامانه های تصفیه آب خانگی و صنعتیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

تولید زیربنای تولید و دانش فنی سامانه های تصفیه آب با بهره گیری از نانوفیلتراسیون به عنوان رویکردی مدرن جهت تصفیه آب 
با کیفیت باالتر و مصرف انرژی کمتر

-
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تاییدیه نانو مقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

فناوری غشـاهای پلیمری نانوفیلتراسیون 
به سبب فرموالســیون، کنترل یکنواخت 
منافذ نانومقیاس و اســتفاده از پلیمرهای 
مهندسی، جزء فناور ی های بسیار پیشرفته 

محسوب می شود.
ساخت  فناوری  شرکت،  فعالیت های  تحت 
غشــاهای نانوفیلتراسیون در دو فاز الف( 
ساخت ورق غشاهای نانوفیلتراسیون و ب( 
مدوله کردن غشــاهای نانوفیلتراسیون به 
فرم مارپیچی حلزونی صورت گرفته است.

نام محصول: غشای نانوفیلتراسیون پلیمری
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

دانش پژوهان صنعت نانونام شرکت

DSNano Membrane (MF, UF, NF)نام برند

1389سال تأسیس

تبریز، بلوار ملت، جنب کارخانه تراکتورسازی، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سهند، دفتر شماره 1 آدرس

-نشانی سایت اینترنتی

حوزه صنعتی تحت فعالیت
غشاهای سرامیکی نانوساختار

تولید انواع کنسانتره پروتئینی با فناوری غشایی
تولید گازهای خالص با فناوری غشایی

غشاهای سرامیکی نانوساختارنام محصول اصلی

15 نفرتعداد کارکنان

300 عدد غشا به طول 40 سانتی متر در ماهظرفیت تولید

صنعت آب و فاضالب، صنایع لبنی، صنایع دارویی، صنایع غذاییمحل های کاربرد محصول
صنایع پتروشیمی، صنایع نفت، صنایع گاز، صنایع فوالد

نام محصول: غشاهای سرامیکی نانوساختار

تصفیه آب و پســاب های صنعتی با استفاده از غشــاهای سرامیکی 
نانوساختار در فرایندهای اولترا )UF( و نانوفیلتراسیون )NF( امکان پذیر 
اســت. ضمنا این محصول می تواند در بازیافت مواد ارزشمند دارویی، 
غذایی و پروتئینی از پساب های کارخانجات مختلف مورد استفاده قرار 

گیرد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 ثبت اختراع با تایید علمی

محل تولید

دانشگاه صنعتی سهند، مرکز رشد واحدهای فناور

اثـرات

 تولید محصوالت ارزشمند غذایی، دارویی، پروتئینی و صنعتی با ارزش افزوده باال از قبیل: کنسانتره پروتئینی، گازهای بسیار خالص 
صنعتی وغیره

 برطرف نمودن بسیاری از مسائل زیست محیطی در خصوص پساب های صنعتی تولید شده
 بازیافت آب مصرفی صنایع مختلف به عنوان راهکار استراتژیک برای حل بحران کم آبی کشور
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محصوالت فناوری نانو 
در تصفیه آب و فاضالب



محصوالت فناوری نانو در لوله های 
آب و فاضالب، پمپ و شیرآالت

 لوله های بی صدای فاضالب

PVC نانوافزودنی 

 اتصاالت پی وی سی 

UPVC لوله و اتصاالت ساختامنی از جنس 

 نانوپوشش های سخت و مقاوم بر روی قطعات پمپ

 نانوپوشش های تزئینی بر روی شیرآالت بهداشتی



اطالعات شرکت تولید کننده

گروه صنعتی وحیدنام شرکت

موری سایلننام برند

1374سال تأسیس

خیابان استاد مطهری، خیابان میرعماد، کوچه سیزدهم، پالک 40، طبقه دوم، واحد 12آدرس

http://www.vahidgroup.com نشانی سایت اینترنتی

لوله و اتصاالت پلیمریحوزه صنعتی تحت فعالیت

لوله و اتصاالت سه الیه پوش فیت فاضالبی بی صدا نام محصول اصلی

55 نفرتعداد کارکنان

3955 تنظرفیت تولید

فاضالب و ساختمانمحل های کاربرد محصول

اثـرات

 صرفه جویی 2 میلیون یورویی
 عدم نیاز به واردات این محصول

 کاهش وزن سازه به دلیل استفاده از این محصول
 نیاز به استفاده کمتر از مواد اولیه پلیمری به موجب استفاده از فناوری نانو 

نحوه عملکرد و ویژگی ها

از نانو کامپوزیت ها در تولید لوله های بی صدای فاضالب به منظور 
کاهش صدای ســیال عبوری در محیط استفاده می شود. این 
پدیده در لوله های با مقطع های بزرگتر کاماًل مشــهود است و با 
بکارگیری این لوله ها می توان از انتشار صدای فاضالب در محیط 
muri silent pipe مشکل  لوله کشــی  جلوگیری کرد. سیستم 
عایق سازی صوتی در شــبکه انتقال فاضالب را به نحو مطلوب 

حل کرده است.

نام محصول: لوله های بی صدای فاضالب

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه،مسکن،شهر سازی

 گواهی بررسی خواص محصول از SKZ آلمان

محل تولید
استان مازندران - شهرک صنعتی شورمست
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محصوالت فناوری نانو در 
لوله های آب و فاضالب، 

پمپ و شیرآالت



نحوه عملکرد و ویژگی ها

با توجه به ماهیت شــکنندگی پلیمــر پلی وینیل 
کلراید )پی وی سی(، بزرگترین معضل تولیدکنندگان 
مشکل   )UPVC( ســخت  پی وی ســی  محصوالت 
شــکنندگی مخصوصا در دماهای پایین می باشد. در 
این محصول بســته افزودنی حاوی نانوذرات به پودر 
PVC افزوده شده و افزایش چشمگیر خواص ضربه، 

بهبود خواص حرارتی را در پی خواهد داشت.

اطالعات شرکت تولید کننده

آریا پلیمر پیشگامنام شرکت

آریا پلیمر پیشگامنام برند

1387سال تأسیس

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فن آفرینی 2، واحد 233آدرس

www.ariapolymer.comنشانی سایت اینترنتی

پالستیکحوزه صنعتی تحت فعالیت

افزودنی نانو ویژه پی وی سینام محصول اصلی

9 نفرتعداد کارکنان

500 تن در سالظرفیت تولید

اتصاالت بهین تولید پروین - لوله داراکار - پروفیل دنیای پروفیل غرب و غیرهمحل های کاربرد محصول

اثـرات

 حذف اجزای گران قیمت وارداتی از فرموالسیون
 کاهش قیمت تمام شده

 حفظ و بهبود خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی

PVC نام محصول: نانوافزودنی

مجوزهای دریافت شده برای محصول
استانداردهای الزم اتصاالت، لوله و پروفیل 

تاییدیه نانو مقیاس
استان اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، شرکت آریا پلیمر پیشگام

محل تولید
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نام محصول: اتصاالت پی وی سی
نحوه عملکرد و ویژگی ها

کاربردهای  در  کــه  پی وی ســی  اتصاالت 
فاضالبی استفاده می شوند، باید از استحکام 
و دوام مناســبی جهت مصــارف خانگی و 
صنعتی برخوردار باشند. استفاده از نانوذرات 
در ســاخت و طراحی این محصوالت، باعث 
افزایش چشمگیر خواص مکانیکی از جمله 
بهبود مقاومت به ضربه، اســتحکام مناسب 
و مقاومت در برابر حرارت و ســایش شده 
است، بطوریکه در برخی موارد نتایج حاصل، 

چندین برابر استاندارد ملی کشور می باشد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول

 تاییدیه نانومقیاس
ISO 9001:2008 گواهینامه بین المللي 

خوزستان، اهواز
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

پیشگام پالست اهوازنام شرکت

Pishgam Plastنام برند

1380سال تأسیس

خوزستان، اهواز، بلوار مدرس شرق، شهرک صنعتی شماره 4، فاز دوم ، شماره 16آدرس

www.pishgamplast.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت و سازحوزه صنعتی تحت فعالیت

اتصاالت پی وی سینام محصول اصلی

25 نفرتعداد کارکنان

1000 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد در مصارف نقل و انتقال فاضالب بهداشتی و ساختمانی به صورت روکار یا زیرکار، آبرسانی، کابل های برق و مخابراتمحل های کاربرد محصول

اثـرات
 افزایش کیفیت و طول عمر محصول

 صرفه جویی اقتصادی برای مصرف کننده
 کاهش هزینه تعمیر و نگهداری
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لوله های آب و فاضالب، 

پمپ و شیرآالت



اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت داراکارنام شرکت

نام برند

1352سال تأسیس

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان شیخ بهایی، ساختمان موثق، واحد 13آدرس

www.darakar.comنشانی سایت اینترنتی
تولید لوله و اتصاالت یو پی وی سی )UPVC(حوزه صنعتی تحت فعالیت

لوله و اتصاالت یو پی وی سی )UPVC(نام محصول اصلی

100 نفرتعداد کارکنان

7000 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد جهت مصارف فاضالبی، آبرسانی، برق و مخابراتمحل های کاربرد محصول

اثـرات
 افزایش طول عمر محصول

 کاهش هزینه تعمیر و نگهداری

مجوزهای دریافت شده برای محصول
مجوز از  اســتاندارد ملی ایران )ISIRI(، گواهینامــه ISO 9001 )مدیریت کیفیت(، گواهینامه ISO 14001 )محیط زیســت( و 

SGS ایمنی و بهداشت شغلی( از موسسه بین المللی( BS OHSAS 18001

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این لوله ها و اتصاالت دارای ویژگی های خوبی نظیر 
استحکام مناسب، مقاومت به ضربه باالتر، مقاومت 
در برابر حرارت و ســایش می باشند و توانسته اند 
دریافت  را  اســتاندارد  اداره  به  مربوط  تست های 

نمایند.

استان اصفهان - بزرگراه ذوب آهن - شهر ابریشم
محل تولید

UPVC نام محصول: لوله و اتصاالت ساختمانی از جنس
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اطالعات شرکت تولید کننده

مهندسی سطح سوین پالسمانام شرکت

Sevinنام برند

1388سال تأسیس

اصفهان، خیابان امام خمینی، بلوار عطا الملک، فاز 6، پالک 46آدرس

www.sevinplasma.comنشانی سایت اینترنتی

ارائه خدمات پوشش دهی نانوساختارحوزه صنعتی تحت فعالیت

انواع پوشش های سخت و مقاوم نانوساختار، نانو کامپوزیت و نانوالیهنام محصول اصلی

8تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

صنایع خودرو، نفت و گاز و پتروشیمی، هوایی، قالب سازی، پمپ ها، نساجی، کشاورزی، هسته ای محل های کاربرد محصول

اثـرات
افزایش کیفیت سطحی قطعات، افزایش طول عمر قطعات، ابزارها و قالب ها، کاهش مصرف سوخت و انرژی، دوستدار محیط زیست

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تاییدیه نانومقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

پوشش های نانوساختار ســخت و مقاوم با اعمال 
بر روی سطوح قطعات پمپ ها که تحت خوردگی، 
ایجاد مقاومت  باعث  سایش و فرسایش می باشند 
باال در این قطعات شده و طول عمر قطعات را تا 10 

برابر افزایش می دهد.

نام محصول: نانـو پوشش های سخت و مقاوم بر روی قطعات 
پمـپ ها
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اطالعات شرکت تولید کننده

مهندسی سطح سوین پالسمانام شرکت

Sevinنام برند

1388سال تأسیس

اصفهان، خیابان امام خمینی، بلوار عطا الملک، فاز 6، پالک 46آدرس

www.sevinplasma.comنشانی سایت اینترنتی

ارائه خدمات پوشش دهی نانوساختارحوزه صنعتی تحت فعالیت

انواع پوشش های سخت و مقاوم نانوساختار، نانو کامپوزیت و نانوالیهنام محصول اصلی

8تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

صنایع خودرو، نفت و گاز و پتروشیمی، هوایی، ساختمان، قالب سازی، پمپ ها، نساجی، کشاورزی، هسته ایمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی

اثـرات

افزایش کیفیت سطحی قطعات، افزایش طول عمر قطعات، ابزارها و قالب ها، کاهش مصرف سوخت و انرژی، دوستدار محیط زیست، 
ایجاد خاصیت ضد لک، ضد اثر انگشت و آنتی باکتریال بر روی سطوح

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نام محصول: نانو پوشش های تزئینی بر روی شیرآالت بهداشتی

پوشش های نانو ساختار تزئینی با اعمال 
بهداشتی  شــیرآالت  سطوح  روی  بر 
باعث ایجاد زیبایی و رنگ های دلخواه 
شده و ضمن ارزش افزوده باال که برای 
محصول ایجاد می کند، توانایی افزودن 
خاصیت آنتی باکتریال، ضد رســوب و 

ضد لک را نیز دارا می باشد.
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محصوالت فناوری نانو برای پایش 
آالینده ها و کنرتل کیفیت آب

 کروماتوگرافی گازی دوبعدی

 طیف سنج جرمی زمان پرواز

 طیف سنج تحرک یونی

 طیف سنج مرئی – فرابنفش



عنوان طرح به زبان نام شرکتردیف
تصاویرمدلعنوان طرح به زبان انگلیسیفارسی

1

شرکت 
پژوهشی 

کیمیا شنگرف 
پارس

کروماتوگرافی گازی 
دو بعدی

2D GCDUOJET

 

2

شرکت 
تاف فناور 

پارس

طیف سنج جرمی زمان 
پرواز

 ESI- Time Of Flight Mass
SpectrometryESI-TOF

Ion Mobility SpectroscopyIMS-300طیف سنج تحرک یونی3

 

4
شرکت 

طیف گستر 
فراز

Gas ChromatographyTG-FID 2552گازکروماتوگرافی

Gas ChromatographyTG-TCD 2552گازکروماتوگرافی5

6

شرکت 
مهندسی 
الکترون 
پیشرو 
پژوهش

طیف سنج مرئی– 
فرابنفش )نانودراپ 

اسپکتروفتومتر(
ultraviolet-visible spectrophotometry Nanodrop Ar

2015

ultraviolet-visible spectrophotometry Spectronix Arاسپکترومتر سنج  مرئی  7
2015V

اسپکترومتر مرئی- 8
فرابنفش

ultraviolet-visible spectrophotometry Spectronix Ar
2015

ultraviolet-visible spectrophotometry Photonix Arاسپکتروفتومتر مرئی9
2015V

اسپکتروفتومتر مرئی- 10
فرابنفش

ultraviolet-visible spectrophotometry Photonix Ar
2015
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محصوالت فناوری نانو
برای پایش آالینده ها و 

کنرتل کیفیت آب



از مجموعه گزارش های کوتاه صنعتی مرتبط با
صنعت آب و فاضالب منتشر شده است



محصوالت فناوری نانو
در صنعت ساخت و سـاز

تاریخ انتشار
تابستان 1394

ویرایش 
اّول

از مجموعه کتاب های
محصوالت فناوری نانـو

منتشر شده است

محصوالت فناوری نانو
در صنعت حمل و نقل ریلی

تاریخ انتشار
بهار 1394

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
در صنعت خودرو 

تاریخ انتشار
تابستان 1394

ویرایش 
اّول

Iranian 
Nanotechnology 
Products

محصوالت فناوری نانو
در صنعت نساجی

تاریخ انتشار
تابستان 1394

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی

تاریخ انتشار
بهار 1394

ویرایش 
اّول

تاریخ انتشار
زمستان 1393

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
ساخت ایــران





محصوالت فناوری نانو در صنعت آب و فاضالب
ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو
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