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فناوری نانــو توانایی طراحی ســاختارها را 
با دقــت و ظرافــت مولکولی-اتمی فراهم 
مــی آورد. این بــه معنای مهندســی دقیق 
یک ســاختار در حــد میلیاردیــوم متر یا 
همان نانومتر است. ساختارهایی که با این 
دقت تهیه می شــوند، خصوصیات ویژه و 
منحصربفــردی از خــود نشــان می دهند. 
همچنیــن این انــدازه ذرات )یــا جزییات 
ســاختار(، خصوصیات بســیار خاصی را 
ایجــاد می کند. انتظار می رود که تا ســال 

2050 میالدی، این فناوری بتواند چهره زندگی بشــر را بطور کلی تغییــر دهد. فناوری نانو در کنار فناوری 
زیستی و فناوری اطالعات موج دیگری از انقالب صنعتی را در جهان رقم خواهد زد.

اهمیت تصفیه آب
تصفیــه آب از زمان های بســیار دور رواج 
داشته اســت و امروزه بصورت معمول آب 
آشــامیدنی  افــراد تمامــا تصفیه شــده و در 
قالب آب لوله کشــی شهری توزیع می شود. 
آالینده هــای بســیار زیــادی وجــود دارند 
که می توان گفت دشــمن آب های شــیرین 
بــوده و باعث آلودگی آن هــا می گردند. از 
ایــن جمله می توان آلودگی های شــیمیایی، 
ویروســی و میکروبــی را نام بــرد که قطعا 

برای ســالمتی انسان ها کامال مضرند. فراهم سازی آب سالم و تصفیه بهداشتی آب یکی از مشکالت عمده 
کشــورهای در حال توسعه می باشد، چنان که ســالمتی و رفاه جامعه به چگونگی تهیه، انتقال و تصفیه آب 
وابسته است.  برای تهیه آب آشامیدنی و میکروب زدایی آن چند مرحله تصفیه وجود دارد که مورد تایید 
اســتاندارد های جهانی می باشــد.  به طور کلی برخی از روش های میکروب زدایــی را غیر فعال۱  گویند که 
برای جلوگیری از رشــد اولیه میکروب ها در تاسیســات و مخازن آبی مورد اســتفاده قرار می گیرد و  پس 
از گندزدایــی، مواد شــیمیایی اولیه در محیط آبی باقی نمی مانند. برخــی دیگر از روش ها میکروب زدایی 
فعال2 می باشــند که به صورت برنامه ریزی شده و با حضور مداوم عوامل گندزدا جهت جلوگیری از رشد 
میکروب ها مورد استفاده می باشند. همانطور که در جدول ۱ مشخص است، ازوناسیون۳ جزء هر دو روش 

می باشد.
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روش های میکروب زدایی 
غیر فعال

 استرلیزه کردن با بخار گرم
 ضدعفونی کردن با آب داغ

 گندزدایی با کمک مواد شیمیایی مثل:
)H2O2( هیدروژن پراکسید 

 پر استیک اسید
)NaOCl( سدیم هیپوکلریت 

)O3( ازون 

روش های میکروب زدایی 
فعال

 مواد شیمیای افزودنی مداوم مثل کلر
 سیستم های سرد و گرم نگه داری و انتقال آب

UV تابش نور 
 فیلتراسیون استریل

 ازوناسیون

 جدول 1 . روش های میکروب زدایی فعال و غیر فعال ]1[

مزایای ازوناسیون در مقایسه با سایر روش های گندزدایی آب
 تأثیــر ازون بر روی دیواره باکتری ها، 
۵۱درصد بیشــتر از کلر و از نظر زمانی نیز 
۳۱00 برابر سریع تر از کلر عمل می کند.

 ازون قابلیــت کشــتن و از بین بــردن 
میکروارگانیســم های مختلف شامل انواع 
باکتری ها، قارچ هــا، ویروس ها، مخمرها 
و جلبک هــا را داراســت. ازون در برابر 
ژیاردیا۴ و  پرتوزدایی چــون  کیت هــای 

کریپتوســپوریدیوم5 نیز مؤثر بوده که کلر فاقد این خاصیت است.
 ازون خاصیت بوزدایی داشــته و خیلی سریع با اکثر مواد بو دار واکنش داده و آنها را اکسید می کند. 

ولی کلر خود باعث ایجاد بو و طعم در آب می شــود.
 ازون رنگ و کدورت آب را می گیرد.

 ازون آلودگی فلزات واســطه را اکسید و آنها را به اکسیدهای کم محلول تبدیل می کند که به آسانی 
با فیلتراســیون جدا می شوند. مثاًل آهن به شــکل فروس۶ در آب غیر محلول است، ازون آن را به فریک 

هیدروکســید۷ تبدیل می کند که بسیار نامحلول بوده و به وسیله فیلتراسیون قابل جدا کردن است.
 ازون بــر خالف ضدعفونی کننده های معمولی مثل کلر و فرمالین هیچ گونه مواد ســمی  یا مضری بر 
جای نمی گذارد؛ چرا که این مولکول پایدار نیســت و پس از مدت کوتاهی شکســته شــده و تبدیل به 
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مولکول پایدار اکسیژن می شود.
 ازون اثرات زیســت محیطی زیان باری در پی نخواهد داشت.

روش های تولید ازون
به دلیل اهمیت تجاری ازون، روش های متعددی برای تولید این گاز وجود دارد. در بیشتر این روش ها، ازون را 
از گاز اکسیژن تولید می کنند و معموال گاز اکسیژن از هوا و یا کپسول اکسیژن تامین می شود. روش های تجاری 

تولید ازون را می توان به چهار گروه تقسیم نمود:
 روش تابش نور فرابنفش۸ 

 روش تخلیه الکتریکی۹ 
 روش پالسمای سرد۱0 

 روش الکترولیز۱۱ 

 روش تابش نور فرابنفش
در این روش نور فرابنفش )در ناحیه 25۴ نانومتر( را به لوله شیشه ای از جنس کوارتز می تابانند تا گاز عبوری در 
لوله را تحت تاثیر قرار دهد. به دلیل بازدهی کم این روش، معموال به جای هوا از گاز اکسیژن خالص استفاده 

می کنند )شکل ۱(. 

 شکل1. تولید 
ازون با اعمال نور 

فرابنفش ]2[.

  روش تخلیه الکتریکی 
روش تخلیه الکتریکی که به اصطالح به آن کرونا۱2 گویند، روشی است که ولتاژ بسیار باالیی در میان شکاِف 
دو الکترود به وجود می آید. زمانی که در میان این شــکاف، گاز اکســیژن وجود داشته باشد، این انرژی انتقال 
ولتاژ باال منجربه یونیزه شدن مولکول های اکسیژن شده و درنتیجه این فرایند مولکول های ازون تشکیل می شود 

)شکل 2(.
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 شکل 2. تخلیه 
الکتریکی منجر 
به یونیزه شدن 

اکسیژن های اطراف 
خود و تولید گاز ازون 

می شود ]3[.

  روش پالسمای سرد
پالســما،گازی شــبه خنثی  می باشد که سرشار از یون و الکترون است و به عبارت دیگر می توان گفت که واژه 
پالسما به گاز یونیزه شده ای اطالق می شود که همه یا بخش قابل توجهی از اتم های آن یک یا چند الکترون از 
دست داده و به یون های مثبت تبدیل شده باشند. برای تشکیل پالسمای سرد، با اعمال ولتاژ و میدان مغناطیسی 
گازهای نجیب را یونیزه می کنند که منجربه تولید میدان پالســمای الکترواســتاتیکی می شود. قرارگیری گاز 

اکسیژن در محیط پالسما، آن را به گاز ازون و ساختار های مشابه آن )OX ،O5 ،O6 ،O4( تبدیل می کند.

 شکل3. عبور 
گاز اکسیژن از محیط 
پالسمای سرد، منجر 
به متالشی شدن گاز 

اکسیژن و تبدیل آن به 
گاز ازون می شود ]4[.

 روش الکترولیز
در این روش اعمال جریان الکتریکی، منجر به واکنش شــیمیایی و تولید گاز ازون در محیط آبی می شــود. 

تولید ازون در این نوع سیستم ها به دو دسته تقسیم می شوند:
1 روش های الکترولیز شیمیایی.

2 استفاده از سلول غشای الکترولیت پلیمری۱۳ )غشاء تبادلگر پروتن۱۴(.
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 شکل 4. تولید گاز 
ازون به روش الکترولیز 

شیمیایی ]۵[.

 شکل ۵. سلول 
غشای الکترولیت 

پلیمری تولید کننده 
ازون که کاتد در 

تماس با اکسیژن گازی 
می باشد ]۵[.

سیم پالتینی
)آند(

ورق پالتینی
)کاتد(

H2

O2 + O3

آب

کاتدپلیمرآند

جریان هوا
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 شکل ۶. 
سلول غشای 

الکترولیت پلیمری 
تولید کننده ازون 
که به طور کامل 

در محیط آب قرار 
می گیرد ]۶[.

اهمیت فناوری نانو در ازوناسیون آب
اســتفاده از فناوری نانو می تواند 
هم در افزایش بــازده تولید گاز 
ازون و هم در عملکرد گاز ازون 
جهــت تصفیه آب موثر باشــد.  
بیشــتر سیســتم های تولیــد گاز 
ازون نیاز به گاز اکسیژن دارند، 
با توجه بــه اینکه تنها 2۱ درصد 
هوا را اکسیژن تشکیل می دهد و 
درصد کمی  از اکســیژن در طی 

فرایند تولید به ازون تبدیل می شــود، استفاده از هوا بازده تولید ازون را به شدت کاهش می دهد. همچنین به 
دلیل مقادیر زیاد گاز نیتروژن در هوا، در طی فرایند تولید ازون، گازهای ســمی اکســید نیتروژن )NOx ( نیز 
تولید می شــوند. برای رفع این مشــکل از اکسیژن خالص استفاده می شــود که این شرایط نیز با مشکل خالی 
شــدن مداوم کپسول های اکسیژن همراه اســت. با کمک فناوری نانو می توان غشاء های گازی را تولید کرد 
که به طور مداوم اکســیژن را از هوا جدا کرد و به سیســتم تولید ازون تزریــق نماید. یکی از مهم ترین انواع 

 در روش اول با واکنش الکتروشیمیایی در محیط آبی، در سطح الکترود گاز ازون تولید می شود )شکل ۴(. 
در روش جدیدتر که به آن ســلول غشــای الکترولیت پلیمری گویند، با اعمال جریان بســیار کم الکتریکی 
می توان در حد بســیار مطلوبی گاز ازون تولید کرد. چنین سیســتمی  از پلیمرها و غشاهای تبادل گر یون بهره 
می گیرند و عملکرد آن مشــابه سلول سوختی۱5 می باشد که گاز خروجی حاصل شده به صورت ازون است. 
این ساختار ها نیز به دو نوع تقسیم می شوند. ِسل هایی که از یک سمت با هوا و گاز اکسیژن و از سمت دیگر 

با محیط آبی در تماس هستند )شکل 5(، ِسل هایی که کامال در محیط آبی قرار می گیرند )شکل ۶(. 
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غشــاء های جداکننده اکســیژن از هوا، غشــاء انتقال یون۱۶ نانو سرامیکی می باشد )شــکل ۷(. در این روش 
اکســیژن موجود در هوا پس از تماس با سطح غشــاء  و دریافت الکترون، به صورت یون منفی در آمده و با 
اعمال جریان مســتقیم الکتریکی از جداره غشاء سرامیکی نانو متخلخل عبور می کنند تا به سمت دیگر غشاء 
برســند. در سمت دیگر غشاء، یون های منفی اکســیژن، الکترون از دست می دهند و به صورت مولکول های 

اکسیژن از غشاء جدا می شوند. خلوص اکسیژن تولیدی توسط این فناوری ۹۹/۹۹ می باشد )شکل ۷(.

همچنین با کمک فناوری نانو می توان سیســتم هایی تولید کرد که مشابه ســلول سوختی عمل کنند و بتوانند 
آب را هیدرولیز کرده و به گاز ازون تغییر 
الکترود ها و کاتالیزور های  دهند. می توان 
پیل ســوختی را با نانو مواد بهبود بخشــید.  
همچنیــن کارایــی غشــاء ها و الکترولیت 
مــورد اســتفاده در پیل ســوختی با کمک 
فنــاوری نانــو  جهــت انتقال بهتــر یون ها 

افزایش می یابد.
بــرای افزایش بــازده عملکرد گاز ازون 

جهــت تصفیــه آب  می توان از نانــو و میکرو حباب  بهره گرفــت. نانو حباب ها۱۷ ایــن قابلیت را دارند 
کــه برای مــدت طوالنی در آب بمانند. تزریــق ازون به صورت نانو حباب، ماندگاری ازون را بســیار 
طوالنی خواهد کرد. همچنین اثبات شــده که میکرو حباب۱۸ به دلیــل قابلیت تولید رادیکال های OH و 

 شکل 7. استفاده از 
فناوری غشاء انتقال یون 

سرامیکی جهت جداسازی 
اکسیژن از هوا ]7[

اکسیژن

یون اکسیژن
نفوذ مستقیم یون اکسیژن

نیتروژن
دیگر گازهای موجود در هوا
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آلودگی جهت نوع فاضالبنوع آالینده
رفع

درصد حذف 
آلوگی

زمان
 )کیلوثانیه(

BTEX۱۹۸۳0/۶ فاضالب صنایع نفتیمواد آلی محلول

TCE۲۰۱00۷/5 آب زیرزمینیترکیبات آلی کلر دار

COD۲۱۷0۱2 فاضالب نساجیآالینده های رنگی

CI reactive فاضالب نساجیآالینده های رنگی
black

۹۹۱/۸

50۳/۶فسفر و نیتروژنپساب تاسیسات دفن زبالهشیرآبه تجزیه شده

شوینده ها و حالل های 
پاک کننده 

صنایع تولید نیمه رسانا و 
DMSO۲۲۷00/۶ الکترونیک

سموم باقی مانده سبزی هاآفت کش ها
550/۶فنیتروتیون2۳ 

 جدول 2. تاثیرات میکروحباب ازون بر تصفیه آب ]9[

 شکل ۸. 
میکروحباب ازون به 

دلیل خاصیت گندزدایی 
O3 و -OH، بازده 

بیشتری جهت رفع 
آلودگی آب خواهد 

داشت ]۸[.

شــوک ناشــی از ترکیدن حباب، می تواند میکروب ها و آالینده های آلی را از بین  ببرد. ترزیق ازون به 
صــورت میکروحباب به آب، عملکرد گندزدایی و رفع آالینده توســط ازون را بــه طور قابل توجهی 
افزایش می دهد )شــکل ۸(. جدول 2 تاثیرات میکروحباب های ازون جهت تصفیه آب را نشان می دهد.

کاربرد فناوری نانو جهت گندزدایی از آب به روش ازوناسیون مجموعه گزارش های  
۶۱صنعتی فناوری نانـو
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بازار محصوالت ازون
بازار فناوری تولید ازون  را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

1 بازار تصفیه هوا و گاز، پزشکی
2 بازار تصفیه آب.  

در بخــش اول، گاز ازون جهت ضدعفونی 
لوازم پزشــکی و ســطوح آلوده و همچنین 
رفع آالینده های هــوا و ایجاد هوای مطبوع 
مورد اســتفاده قرار می گیــرد. در بخش دوم 
گاز ازون کاربرد گســترده ای جهت حذف 
آالینده هــا و گندزدایــی پســاب صنعتی و 

شــهری و همچنین تصفیه آب نوشــیدنی هم به صــورت خانگی و هم به صورت صنعتی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد.  

 بنا بر پیش بینی موسســه bccresearch، بازار جهانی فناوری ازون از ۶0۶ میلیون دالر در ســال 20۱۱ با رشد 
۶/۷ درصدی به ۸۳۸ میلیون دالر در سال 20۱۶ خواهد رسید ]۱0[. از این میزان، سهم بازار  تولید ازون جهت 
تصفیه آب ۴۶5/5 میلیون دالر در ســال 20۱۱ بوده که با رشــد ۷ درصدی به ۶۴۳ میلیون دالر در ســال 20۱۶ 
خواد رسید )شــکل ۹(.  همچنین  موسسه Persistence Market Research پیش بینی می کند که با توجه به 
رشد آلودگی های محیط زیستی و کاهش منابع آب، نیاز  به فناوری تولید ازون نسبت به روش های گندزدایی 
کلر زنی و تابش برتو UV بیشــتر خواهد شد. بنابر پیش بینی این موسسه، بازار فناوری ازون بین سال های 20۱۴ 
تا 2020 رشد ۸/۱ درصدی را خواهد داشت و بازار کلی فناوری ازون در تصفیه آب، پزشکی و صنعت معادل 

۱2۴2 میلیون دالر در سال 2020 خواهد بود ]۱۱[.
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400
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۸00

الر
ن د

یو
میل

کاربرد در تصفیه آبکاربرد در تصفیه هوا و گاز، پزشکی

 شکل 9. رشد بازار جهانی فناوری ازون بین سال های 2003 نا 2011 و پیش بینی این بازار 
در سال 201۶ ]10[.
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رشکت های فعال داخلی
در ایران فناوری نانو کویتاسیون با موفقیت در پایلوت های متعددی به اجرا درآمده است. یکی از شرکت های 
فعال در ایران را می توان شــرکت پیام آوران نانو فناوری فردانگر نام برد ]۱۸[. این شرکت این قابلیت را دارا 
است که با توجه به شرایط هر منطقه و یا نوع آلودگی آب، گاز ازون را به صورت نانو/ میکرو حباب به آب 

مورد نظر تزریق نماید )شکل۱0(. 

 شکل 10. دستگاه 
تولید کننده نانو/ 
میکرو حباب ساخت 
شرکت پیام آوران نانو 
فناوری فردانگر

رشکت های فعال خارجی
شرکت چینی O3-technologies، از فناوری سلول 
غشای الکترولیت پلیمری جهت تولید ازون استفاده 
می کنــد که به طــور کامل در آب قــرار می گیرد و 
نیازی به تزریق گاز اکسیژن به سیستم ندارد. این نوع 
از فناوری این امکان را می دهد که دستگاه تولید ازون 
قابل حمل بوده و به راحتی در شرایط مختلف نصب 

شود )شکل ۱۱( ]۶[. 

 شکل 11. نصب 
دستگاه تولید ازون 

بر روی شیر آب بدون 
نیاز به گاز اکسیژن 

محصول شرکت
O3-technologies

شــرکت biotek-ozone با اســتفاده از فناوری غشاء و نانو کاتالیســت، ازون را به روش الکتروکاتالیست 
تولیــد می کنــد. در این روش با اعمال ولتاژ کم، مولکول های آب به هیدروژن و ازون تبدیل می شــوند که 
از طریق جداســازی، گاز ازون به محیط آبی وارد می شــود. بنابر ادعای این شرکت، میزان ازون تولید شده 

بیشتر از روش های مرسوم خواهد بود )شکل ۱2( ]۱2[.
برخی از شرکت ها مانند شرکت Ceramatec موفق به تولید فناوری غشاء انتقال یون نانو سرامیکی متخلخل 
شده اند که می تواند گاز اکسیژن را از هوا جدا کند )شکل ۱۳( ]۱۳[.  این دستگاه ها این قابلیت را دارند که 

کاربرد فناوری نانو جهت گندزدایی از آب به روش ازوناسیون مجموعه گزارش های  
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 NETL2۴ به دســتگاه تولید ازون متصل شــده و اکسیژن خالص را به آن تزریق کند.  همچنین سازمان دولتی
بر روی چنین سیســتم هایی جهت جداسازی گاز اکسیژن از هوا در ابعاد صنعتی سرمایه گذاری کرده است. 
بازه زمانی که برای تحقیق و توســعه این پروژه توســط NETL در نظر گرفته شــده است بین ۱۹۹۸ تا 20۱5 

بوده که مجموع بودجه اختصاص یافته معادل 2۹۶ میلیون دالر بوده اســت. ]۱۴[.

بسیاری از شرکت های خارجی بر روی تولید نانو/ میکرو حباب ازون متمرکز شده اند. از جمله این شرکت ها، 
می توان شــرکت های Nanotera group ،Cashido و Ozone technologies group  را نام برد )شــکل 

۱۴( ]۱5، ۱۶ و ۱۷[.

 شکل 13. تولید 
فناوری غشاء انتقال 

یون نانو سرامیکی 
متخلخل جهت تولید 

اکسیژن، محصول 
Ceramatec شرکت

O2 نفوذ

 O2

(-) DCتولیدشده

DC (+)

ورودی 
هوا

گازهایی که 
نفوذ نکرده اند

 شکل 12. مقایسه 
روش الکتروکاتالیست 

با روش های مرسوم 
تولید ازون ]12[

تولید ازون 
با روش 

الکتروکاتالیست

تولید ازون با 
روش تخلیه 

الکتریکی

تولید ازون با 
UV روش

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



14

۱  Passive disinfection

2  Active disinfection

۳   Ozonation

۴  Giardia

5  Cryptosporidium

۶  Ferrous

۷  Ferric hydroxide

۸  Ultraviolet Radiation

۹  Corona Discharge

۱0  Cold Plasma

۱۱  Electrolysis

۱2  Corona

۱۳  Polymer-Electrolyte-Membrane (PEM)

۱۴   Proton Exchange Membrane (PEM)

۱5  Fuel Cell

۱۶  Ion Transport Membrane

۱۷  Nanobubble

۱۸  Microbubble

۱۹  Benzene, Toluene, Ethyl Benzene and Xylene

20  Trichloroethylene

2۱  Chemical oxygen demand

22  Dimethylsulfoxide

2۳  Residual fenitrothion

2۴  National Energy Technology Laboratory

پی نوشت  ها

جمع بندی 
ازوناســیون از جمله روش هایی اســت 
که به دلیــل تاثیرات ســریع و ماندگار 
آن جهت رفع آالینده ها و میکروب ها، 
بسیار مورد توجه صنایع است. همچنین 
ارزیابی ها نشان می دهد که رشد صنعت 
تولیــد ازون بســیار بــاال اســت. به نظر 
می رسد صنایع سرمایه گذار در این زمینه 

ســعی می کنند تا بازده دستگاه های تولید کننده ازون و عملکرد تزریق ازون را افزایش دهند. فناوری نانو یکی 
از مهمترین راه کارهایی اســت که صنایع تولیدی را به این هدف نزدیک کرده اســت. همچنین استفاده از نانو/

میکروحباب های ازون جهت پساب، می تواند هزینه ها را کاهش دهد، بدون آنکه اثرات جانبی زیست محیطی 
بر جا بگذارد.

 شکل 14. راه اندازی 
سیستم تصفیه آب برای 

کاهش COD از طریق 
تزریـق  میکروحـباب 

ازون توسط شرکت 
Nanoteragroup

کاربرد فناوری نانو جهت گندزدایی از آب به روش ازوناسیون مجموعه گزارش های  
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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 - ۶۶۸۷۱25۹  :مرکز پخش
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از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

 کاربردهای فناوری نانو در گل حفاری
 کاربردهای فناوری نانو در صنعت نساجی

 بهره گیری از جاذب های نانو بر پایه آئروژل ها در حذف 
آالینده های نفتی و تصفیه پساب های صنعتی

 کاربرد فناوری نانو در رنگ های آنتی استاتیک
 داروهای متصل شده به پادتن

تصفیه آب با استفاده ازغشاء پلیمری نانوفیلتراسیون
 نانومیسل ها و نقش آنها در رهایش دارو

 نانوحسـگرها جهـت آزمایش های بیوشـیمیایی 
متداول خون )تعیین میزان قند، چربی و...(

 نانــوکامپوزیت های زیست تخریب پذیــر بـرای 
بسته بندی مواد غذایی

 کاربرد فناوری نانو در رنگ های خود تمیز شونده
 کاربرد فناوری  نانو در رنگ های  ضد خش

 کاربرد فناوری نانو در رنگ های آنتی  باکتریال
 کاربرد فناوری نانو در عایق های حرارتی

 کاربرد فناوری نانو در عایق های صوتی
 افزایش تولیـد و کیفیت محصوالت کشـاورزی با 

استفاده از نانوکود های بیولوژیک
 کاربرد فناوری نانو در صنعت چوب

 کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب
 کاربرد فناوری نانو در تصفیه هوا

 کاربرد فناوری نانو در بتن های سبک
 کاربرد فناوری نانو در بتن 

 نانولیپوزوم ها و نقش آنها در رهایش دارو
 کاربرد فناوری نانو در محیط های بیمارستانی
 کاربرد فناوری نانو در حسگرهای ساختمانی
 کاربرد های فناوری نانو در عایق های رطوبت

 کاربرد فناوری نانو در لوله های بی صدای فاضالب
 حذف آالینده های آب با اسـتفاده از نانوذرات آهن 

صفر ظرفیتی
 کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان

 استفاده از غشاء نانولوله کربنی جهت نمک زدایی و 
تصفیه آب

 کاربرد فناوری نانو در کاشی و سرامیک

 غنی سـازی محصوالت کشـاورزی با نانو کودهای 
کالته آهن و روی

 کاربرد فناوری نانو در فرآیندهای ازدیاد برداشـت 
نفت خام 

 خشک کردن انجمادی پاششی 
 کیتوسان پلیمری زیست تخریب پذیر در سامانه های 

دارورسانی 
 فناوری نانو و بتن های ویژه 

 کاربـرد فناوری نانـو در آنالیزگرهای جدید صنایع 
باالدستی نفت 

 کاربردهـای فنـاوری نانو در بخش انتقال شـبکه 
برق رسانی

 فناوری نانو و توسعه آن در کشاورزی
 نقش فناوری نانو در ارتقای کیفی سیمان و مصالح  

پایه سیمانی
 روش تغییر شکل پالستیک شدید در تولید فلزات 

نانو ساختار
 آلیاژسـازی و فعال سـازی مکانیکی، فناوری تهیه 

نانومواد 
 سـازه های بتنی هوشـمند با قابلیـت خود  ترمیم   

شوندگی
 لوله های حرارتـی و کاربردهای آن در انتقال انرژی 

حرارتی
 کاربـرد فناوری نانو در بهبود عملکرد سـلول های 

خورشیدی
 نانوحسگرها جهت پایش شاخص های حیاتی بدن 

 سیستم یون زدایی خازنی
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