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فناوری نانــو موج چهارم انقالب صنعتی، پدیده ای عظیم اســت کــه در تمامی گرایش های علمی  راه یافته 
و از فناوری های نوینی اســت که با ســرعت هرچه 
تمام تر درحال توسعه اســت. فناوری نانو، توانمندي 
تولیــد مواد، ابزارها و سیســتم هاي جدیــد با کنترل 
در ســطوح مولكولــي و بهره بــرداری از خواص و 
پدیده های این بعد است. شــواهد نشان می دهد که 
درصد بســیار باالیی از محصــوالت آینده متكی بر 
فناوری نانو خواهد بود. فناوری نانو توانایي ساخت، 
کنترل و اســتفاده ماده در ابعاد نانومتري است. یک 
نانومتر )nm( یک میلیاردم متر اســت. اندازه ذرات 

در فناوری نانو بســیار مهم اســت، چرا که در مقیاس نانویي، ابعاد ماده در خصوصیات آن بسیار تأثیرگذار 
اســت و خواص فیزیكي، شــیمیایي و زیســت شــناختی تک تک اتم ها و مولكول ها با خواص توده ماده 
متفاوت اســت. این اندازه در مواد مختلف متفاوت است، اما به طور معمول مواد نانو به موادي که حداقل 
یكي از ابعاد آن ها کوچک تر از ۱۰۰ نانو متر باشــد گفته مي شــود. زمانی که انــدازه مواد در این مقایس 
قرار می گیرند، خصوصیات ذاتی آنها از جمله اســتحكام، مقاومت در برابر خوردگی، خواص شیمیایی و 

رفتارشان تا حدود زیادی تغییر می کند. 

آینده صنعت آب و چالش های پیرشو
در گزارش سازمان ملل آمده است که بیش از 7۰۰ میلیون نفر در سراسر دنیا از کمبود آب رنج می برند و اگر 
کاری صورت نگیرد تا ســال 2۰25 این رقم به 3 میلیارد نفر افزایش پیدا خواهد کرد. تخمین  زده می شــود که 
مصرف آب در جهان هر 2۰ ســال دوبرابر خواهد شــد. اما میزان تولید آب در مقایسه با این نرخ کافی نخواهد 
بود. همچنین این واقعیت وجود دارد که حدود 7۰ درصد از آب دنیا توسط کشاورزی مصرف می شود و این 
در حالی است که آبیاری ضعیف و مدیریت نامناسب مقادیر زیادی از منابع آب را از بین می برد. به عنوان مثال 
بــرای تولید هر 454 گرم برنج حدود یک تن آب مصرف می شــود. عالوه بر این، مصرف بی رویه ســموم و 

کود های شیمیایی، تهدیدی فزاینده برای آلودگی آب های زیرزمینی به شمار می رود]۱[.
صنایع نیز به نوبه خود آب بسیاری هدر می دهند. به عنوان مثال برای تولید یک تن فوالد 282 تن آب مصرف 
می شود. انسان ها به آب به عنوان ورودی تولید )کشاورزی و صنعت(، ابزاری برای زنده ماندن، حفظ سالمت 
و آسایش زندگی و حفظ اکوسیستم تكیه دارند. کمبود آب سالمت اقتصادی بسیاری از کشور ها به خصوص 
کشــورهای خشــک و نیمه خشک را تهدید می کند. حاصل این تغییر می تواند بافت اجتماعی جوامع را از بین 

برده و تنازع بر روی منابع کمیاب آبی را تشدید کند.
در ایران مســئله آب به ویژه آب شــیرین با توجه به وضعیت جغرافیایی از حساســیت باالیی برخوردار اســت. 
همچنین ذخایر آب کشور در حال کاهش و شور شدن است و آب های سطحی و زیر زمینی با انواع آلودگی ها 
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آلوده شده اند. بنابراین با نگاهی به مشكالت تامین آب در ایران و همچنین اهمیت تصفیه پساب های صنعتی و 
شهری و پتانسیل های نمک زدایی آب دریا، استفاده از فناوری های نوین ضروری به نظر می رسد. 

تصفیه آب1 به شیوه متداول
مراحل تصفیه به روش های معمول شامل موارد زیر است ) شكل ۱( : 

 عملیات پیش تصفیه
 منعقد شدن ذرات معلق

 بهم پیوستن ذرات منعقد شده و تشكیل ذرات بزرگ تر
 رسوب گذاری

 گند زدایی
 هوادهی

 صاف کردن
به دلیل اینكه هر روش قادر به از بین بردن همه آلودگی ها نیست، پس در شیوه های معمول نیاز به چندین مرحله 
است. در نتیجه هر مرحله نیاز به تهیه سازه ها و تاسیسات خاص خود را دارد که هزینه عملیاتی را افزایش داده و 
سرعت عملیات تصفیه کاهش می یابد. فناوری های نوین در کاهش مراحل و کمتر کردن ابعاد تاسیسات مورد 

نیاز می توانند بسیار موثر واقع شوند.

تجهیزات  پمپاژهوا دهی

تجهیزات  پمپاژ

عبور از فیلترمرحله  رسوب دهیمرحله  انعقاد

گند زداییذخیره  آبمصرف  آب

افزودن  مواد
شیمیایی

منابع  آب

 شکل 1 . مراحل تصفیه 
آب در روش های متداول

فناوری نانو چه فرصت های جدیدی برای صنعت آب ایجاد می کند؟
بازار محصوالت نانو ساختار مورد استفاده در تصفیه آب در سال 2۰۱۰ حدود ۱/4 میلیارد دالر بوده و تخمین 
زده شــده اســت که در 5 سال بعدی، نرخ رشد سالیانه 9/7 درصد باشد ) نمودار ۱(. انتظار می رود که با توسعه 
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 نمودار 1. بازار محصوالت فناوری نانو در صنعت آب بر حسب میلیون دالر ]2[

بیشتر فناوری نانو، کارایی روش های مختلف تصفیه آب همچون خالص سازی، نمک زدایی، ضد عفونی کردن 
و پاالیش بهبود یابد. همچنین انتظار بر این است که استفاده از محصوالت مبتنی بر فناوری نانو هزینه تصفیه آب 
را کاهش دهد. کشور های درحال توسعه می توانند با بهره گیری از فناوری نانو در زمینه تصفیه آب جهش بزرگی 
در این زمینه داشته و حرکت به سمت فناوری های پیشرفته، استفاده از فناوری های قدیمی نامرغوب، ناکارآمد، 
گران و آالینده محیط زیســت را کنار بگذارند. از آنجایی که فراهم نمودن آب تمیز برای ســالمت اقتصادی 

کشور ها ضروری است، توسعه فناوری نانو می تواند با امنیت ملی گره بخورد ]2 و 3[.

کاربرد های فناوری نانو در صنعت آب و فاضالب

فناوری نانو را می توان در سه حوزه اصلی آب تقسیم بندی کرد:
1 حوزه تصفیه و بازیابی آب

2 حوزه نظارت بر آالینده ها و کنترل کیفت آب
3 حوزه توزیع آب و تاسیسات.

اســتفاده از فناوری نانــو در این حوزه ها می تواند منجر بــه افزایش راندمان و کاهش مصرف انرژی نســبت به 
سامانه های تصفیه کنونی، کاهش تجهیزات جانبی، کاهش تولید پساب و درنهایت ایجاد سهولت و ارزانی در 

صنعت آب و فاضالب گردد.
هر یک از حوزه های فوق نیز می توانند به چند بخش مختلف تقسیم شوند. می توان حوزه تصفیه و بازیابی آب 
را به بخش های فرایند فیلتراســیون، جاذب ها، کاتالیزورها، فرایند نمک زدایی و میكروب زدایی تقســیم نمود. 
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همچنین در زمینه نظارت بر آالینده ها و کنترل کیفیت آب، آن را به بخش هایی شامل نانو حسگرها، نانوزیست 
حسگرها، آرایه تجمعی حسگرها و حسگرهای پیش تغلیظ کننده تقسیم بندی کرد. حوزه توزیع آب و تاسیسات 
نیز بسته به استفاده از فناوری های نوین در بحث مهندسی آن، می تواند به چندین حوزه همچون نانو پوشش ها یا 

نانو کامپوزیت ها و غیره تقسیم گردد.

تصفیه و بازیابی آب
بــا توجــه به کمبــود آب و افزایش تقاضای آب برای مصارف شــهری و صنعتی و همچنیــن تاثیرات مخرب 
آالینده ها و پســاب ها بر محیط زیست و آب های زیر زمینی، سرمایه گذاری درجهت تصفیه فاضالب های تولید 
شــده اجتناب ناپذیر خواهد بود. همچنین با توجه به رشد جمعیت شهری و حرکت کشور به سمت پایه گذاری 
واحدهای مختلف صنعتی، تصفیه و بازیابی آب مصرفی صنایع نه تنها به اســتفاده مجدد از ذخایر محدود آبی 
منجر می شود، بلكه از پیامدهای زیست محیطی مخرب نیز پیشگیری می کند. جهت استفاده مجدد آب پساب ها 
و بازگرداندن آنها به چرخه آب، بســته به نوع فاضالب )شــهری، بیمارســتانی، صنعتی و غیره( نیاز به حذف 
میكروب ها و آالینده های خطرناک مثل ترکیبات آلی آروماتیک، یون فلزات سنگین و مواد روغنی است. از 
دیدگاه دیگر، برخی از آالینده های موجود در پساب های صنعتی ارزش تجاری دارند و می توان با فناوری نانو 
مثل نانو جاذب ها آنها را از آب اســتخراج کرد، این کار عالوه بر ســودآوری، می تواند به تسریع تصفیه پساب 

نیز کمک کند ) شكل 2( ]6[ .
کاهش شــدید آب شــیرین، ما را ملزم خواهد کرد که از فناوری نوین برای تامین آب شیرین از آب نیمه شور 
و شــور استفاده کنیم. در گذشــته تصفیه و نمک زدایی آب دریا توجیح اقتصادی نداشته است اما به دلیل نیاز 
شــدید به آب و همچنین بهبود فناوری های مورد نیاز، ســرمایه گذاری در این مورد الاقل برای سال های آتی، 
توجه بســیاری را جلب کرده اســت. فناوری نانو در تولید محصوالتی با کارایی بهتر و ارزان تر، این امكان را 
می دهد که ســرمایه گذاری به سمت تصفیه آب دریا شــتاب پیدا کند. به دلیل منابع وسیع آب دریا این فرایند 
برای کشورهایی که به دریا متصل هستند بسیار سودمند خواهد بود. از غشاهای نانو فیلتراسیون2، برای نرم سازی 
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 شکل 3. نصب سامانه 
نانوفیلتراسیون جهت شیرین سازی 

 State Utility آب توسط شرکت
 Contractors در آمریکا ]8[

 شکل 2. استفاده از نانو مواد جاذب 
جهت تصفیه آب و جداسازی آالینده ها 
 Osorb از پساب صنعتی توسط شرکت

در اوهایو آمریکا ]7[

آب اســتفاده می شــود که در آن سختی آب کم شده و مواد آلی، باکتری ها و ناخالصی های دیگر از آب جدا 
می شوند. به دلیل نیاز به فشار کمتر نانوفیلتراسیون نسبت به اسمز معكوس 3 و کاهش هزینه انرژی، در خصوص 
نمک زدایی از آب حاوی مقادیر باال از امالح جهت مصارف آشامیدن، توجه به نانو فیلتراسیون فزاینده است. 
غشاء نانوفیلتراســیون را به دو نوع سرامیكی و پلیمری به شكل های صفحه ای و مارپیچی تقسیم بندی می کنند. 
بسته به نیاز و شرایط محیطی مثل دما، فشار و وضعیت شیمیایی آب، می توان غشاء های نانوفیلتراسیون مناسب را 

جهت حذف آالینده ها و یا شوری آب بكار برد.

بسیاری از فناوری های نانو بدون آنكه اثرات زیا ن باری باقی بگذارند، می توانند جهت تصفیه و رفع آلودگی آب 
مود اســتفاده قرار گیرند. به عنوان مثال نانو / میكرو حباب های 4 هوا، اکســیژن و یا ازون، قابلیت حذف و رفع 
آالینده های آب با بازده بسیار زیاد را دارند، همچنین نانو حباب ها به دلیل قابلیت پراکندگی یكنواخت در آب 
و حرکــت در همه جهت ها، این توانایی را دارند که به عنوان عامل شناورســازی ذرات معلق در حوضچه های 
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 شکل 4. میزان درصد 
موفقیت نانو ذرات در جهت 

رفع آلودگی محیط زیست ]9[

نامشخص %20 آب زیر زمینی 60% 

ماسه و گل رسی 2%

آب زیر زمینی و خاک 
به طور هم زمان 16%

خاک 2%

تصفیه پســاب صنعتی و شــهری مورد اســتفاده واقع گردند. ادغام فرایند نانو حباب با دیگر فرایند های مرسوم 
تصفیــه آب می تواند عالوه بر کاهش هزینه ها، بازدهی کار را بــه طور قابل توجهی افزایش دهد. ادغام فرایند 
تولید نانو حباب ها با فرایند لخته سازی 5 4۰ درصد بازده کار نسبت به روش های لخته سازی/ شناورسازی مرسوم 

را افزایش می دهد.
یكی از مشكالت زیست محیطی حال حاضر، آلوده شدن آب های زیر زمینی و خاک توسط پساب های صنعتی 
و شــهری اســت که رفع این آلودگی ها در ابعاد گســترده بسیار مشــكل خواهد بود. با تصفیه اولیه پساب های 
صنعتی و حتی روان آب های حاوی ســموم و کودهای کشــاورزی، با کمک فناوری نانو می توان از آالیندگی 
اولیه محیط زیســت ممانعت به عمل آورد. همچنین فناوری نانو این امكان را می دهد که بتوان تا حدودی چنین 
آلودگی هایی را کاهش داد. در پروژه ای که توسط دولت آمریكا و کشورهای اروپایی جهت رفع آلودگی های 
زیست محیطی صورت گرفت )به نام پروژه ترمیمی نانو6 (، توانستند با کمک نانو مواد، آلودگی بخش های مورد 

آزمایش را تا حدودی کاهش دهند ) شكل 4( ]8[ .

نظارت بر آالینده ها و کنرتل کیفیت آب
کنتــرل و اندازه گیری آلودگی های آب، اولین قدم در جهت تولید آب ســالم را تشــكیل می دهد. روش های 
پیشــرفته آنالیز، همچنین حســگرها راهكارهایی برای پایش کیفیت آب هستند. حســگر وسیله ای ا ست که با 
حساســیت باال می تواند حضور یا عدم حضور و همچنین مقدار عوامل آالینده را بسیار فراتر از توانایی حواس 
انسانی شناسایی کند. فناوری نانو، حسگرها را حساس تر، گزینش پذیرتر، کوچک تر، ارزا   ن تر و اندازه گیری های 
هم زمان را امكان پذیر می کنند. امروزه حسگرهای کنترل کننده شرایط آب به واسطه نوع نیاز بسیار مورد استفاده 
قرار می گیرد . به عنوان مثال برای برخی صنایع آب ورودی از نظر سختی و هدایت باید در تمام لحظات کنترل 
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 شکل5. نانو حســگر نیترات که به 
صورت بی سیم اطالعات را ارسال می کند 
و به دلیل حجم کوچکش حتی در شیر آب 

خانگی نیز قابل نصب است ]11[

شود و یا پساب های صنعتی تصفیه شده به طور مداوم و به صورت آنالین توسط سازمان های محیط زیست و یا 
سازمان های مربوطه مورد نظارت قرار گیرند یا در مواردی نیاز است که کشاورزان با حسگر ارزان قیمت میزان 

شوری یا امالح آب مورد استفاده را آنالیز کنند ) شكل 5(.
در کنار حســگرهایی که صرفا به پایش ویژگی های شیمیایی و عوامل آالینده آب می پردازند، نانوحسگرهای 
متعددی نیز با حساسیت های باال در زمینه تاسیسات آبی به کار می روند که برای مثال به اندازه گیری دما، جریان 

و غیره می پردازند. 

توزیع آب و تاسیسات
هزینه خرید و نگهداری بســیاری از تاسیسات صنایع آب باال است، اســتفاده از فناوری های نوین در مهندسی 
ساخت این تاسیسات می تواند عالوه بر کاهش هزینه های جانبی نگه داری از قبیل خوردگی لوله های انتقال و یا 
رسوب ذرات بر روی جداره، به افزایش عملكرد دستگاه ها منجر گردد. همچنین استفاده از نانو مواد در جداره 
داخلــی لوله ها و پمپ های آب می تواند اصطكاک آب را کاهش داده تا آب به صورت هدفمندتر و با انرژی 

کمتری انتقال می یابد.
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بخش دیگری از کاربرد فناوری نانو در بحث صنایع آب، مقاوم سازی سازه های تاسیسات آب و فاضالب است. 
با کمک نانو مواد می توان از هوازدگی ســازه ها و نفوذ یون های فرســاینده )خورنده( به داخل سازه جلوگیری 
کرد تا منجربه افزایش طول عمر ســازه ها گردد. نتیجه اســتفاده از این موارد، عالوه بر افزایش ضریب اطمینان 
سازه ها، کاهش قابل توجه هزینه تعمیر و نگهداری نیز خواهد بود. استفاده از نانو مواد در بتن می تواند موجب 
افزایش اســتحكامات فشــاری، خمشی و کششی و مقاومت سایشی بتن شــده و همچنین منجر به کاهش نفوذ 

پذیری بتن و آب بندی یک دست بتن ها می شود.

بازار محصوالت و فناوری های نوین در صنعت آب کشور
همان گونه که در روند گزارش ذکر شــد، پرداختن به فناوری های نوین در صنعت آب و فاضالب کشــور از 
ضرورت زیادی برخوردار اســت و درنتیجــه انتظار می رود تا بازار گســترده ای را در آینده ای نزدیک به خود 
اختصــاص دهد. از فناوری هایی که هم اکنون در کشــور موجود اســت می توان به فنــاوری نانو/میكروحباب 
)نانوکویتاســیون7( و تولید و طراحی نانوغشاء ها با عملكرد باال و برخی دیگراز فناوری های جهانی اشاره کرد. 
میكرو حباب و نانو حباب ها پتانســیل بســیار زیادی جهت اســتفاده در صنایع متنوع مهندسی را دارا ا ست. نانو 
حباب های اکسیژن و هوا به دلیل افزایش عملكرد فعالیت زیستی و انتقال ذارت معلق در تصفیه آب بسیار موثر 
واقع می شوند. همچنین میكرو حباب ها بدون ایجاد کمترین آلودگی، آالینده های آلی و میكروبی را به راحتی 
از بین می برند. فرآیندهای فیلتراسیون نیز نقشی اساسی را در تصفیه آب بازی می کنند. غشاهای نانوفیلتراسیونی 
جزء آخرین ابداعات در زمینه غشــاء هســتند و معموال برای گندزدایی و حذف امالح از آب های ســطحی یا 

زیرزمینی به کار می روند. شرکت های بسیار زیادی در دنیا در زمینه فناوری نانو سرمایه گذاری کرده اند. 
هرچند برخی از این فناوری ها به تناســب طبیعت نوآورانه خود تحت مراحل علمی و آزمایشــی قرار دارند، اما 

برخی محصوالت نیز به صورت تجاری و با استاندارهای باال در شرکت های داخلی قابل عرضه هستند. 

 سیستم فیلتراسیون غشایی به روش هارمودینامیكی8
شــرکت مهندسی ساخت آب روبش رســوب مهسار، ده ها دســتگاه باهدف حذف انواع آالینده ها در مراکز 
مختلفی نصب و اجرا نموده است. دستگاه تصفیه پساب صنعتی نانو غشایی هارمودینامیک، دستگاهی است که 
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 شکل 6 . سیستم فیلتراسیون 
غشایی به روش هارمودینامیکی 

محصول شرکت مهندسی ساخت 
آب روبش رسوب مهسار

با به وجود آوردن تنش در ســطح ســیال مانع ایجاد گرفتگی بر سطح غشــای نانویی گردیده و دسترسی آسان 
مولكول های آب به سطح غشا را باعث می گردد )شكل 6( ]۱2[. این دستگاه قابلیت ها و امكانات قابل توجهی به 
این شرح دارد: توان جداسازی ذرات به صورت کنترل شده؛»عدم احتیاج به زمین و فضای بزرگ؛ عمر طوالنی 
نســبی غشــا؛ امكان بازیابی باال تا 95 درصد؛ اقتصادی بودن ازنظر مصرف انرژی؛ عدم احتیاج به پیش تصفیه و 
فیلترهای کارتریجی و شــنی؛ عدم احتیاج به مكمل ها و افزودنی های شــیمیایی؛ عدم احتیاج به ضدعفونی های 

شیمیایی و فیزیكی.

 نانو غشای پلیمری به منظور تصفیه آب
شرکت فناوری نانو کاسپین با همكاری دانشگاه نوشیروانی بابل اقدام به تولید نانو غشای پلیمری به منظور تصفیه 
آب کرده اند که این غشاهای نانوفیلتراسیون، در دپارتمان غشای دانشگاه لوون بلژیک توسط پروفسور »بارت 
ون در بروگن« قائم مقام انجمن علوم غشایی اروپا مورد ارزیابی و تأیید قرارگرفته است )شكل 7(. دستاوردهای 
اصلی طرح به این شــرح است: دستیابی به دانش فنی ســاخت ورق غشاهای پلیمری اولترافیلتراسیون )به عنوان 
زیر الیه نانوفیلتراســیون(؛ دستیابی به دانش فنی ســاخت ورق غشاهای پلیمری نانوفیلتراسیون؛ ساخت پایلوت 
نیمه صنعتی تولید ورق غشــای اولترافیلتراســیون به عرض 6۰ سانتی متر و به ظرفیت اسمی 3۰۰ مترمربع در روز؛ 
ســاخت پایلوت نیمه صنعتی تولید ورق غشای نانوفیلتراسیون به عرض 6۰ ســانتی متر و به ظرفیت اسمی ۱۰۰۰ 
مترمربع در روز؛ ساخت و راه اندازی خط تولید مدوله کردن ورق غشای نانوفیلتراسیون در مقیاس نیمه صنعتی.
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 نانو غشای سرامیكی به منظور تصفیه آب و پساب
غشــا سرامیكی نانو ســاختار مواد غیرآلی برای تصفیه آب و فاضالب و جداسازی گازها با حمایت ستاد ویژه 
توســعه فناوری نانو در دانشگاه ســهند تبریز به مرحله تولید رسیده است )شكل 8(. این نوع غشاها می توانند در 
حضور ترکیبات خورنده نظیر اسیدها و حالل های قوی و دماهای باال کاربرد خوبی داشته باشند و در تصفیه آب 

و فاضالب و همچنین در جداسازی گازها به کار می روند.

 شــکل 8. نانو غشای ســرامیکی به منظور تصفیه آب و پساب تولید شده توسط 
دانشگاه سهند تبریز و با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 شکل 7. نانو غشای پلیمری تولید شده توسط شرکت فناوری نانو کاسپین
با همکاری دانشگاه نوشیروانی بابل
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 شکل 9. حذف نیترات از آب 
آشامیدنی با استفاده از فناوری 

نانوکویتاسیون و الکترودیالیز معکوس

 حذف نیترات از آب آشامیدنی با استفاده از فناوری نانوکویتاسیون9 و الكترودیالیز معكوس۱۰ 
شــرکت پیام آوران نانو فناوری فردانگر مجری اجرایی فناوری نانوکویتاســیون و الكترودیالیز معكوس جهت 
حذف نیترات و تبدیل آن به آمونیاک و گاز نیتروژن اســت )شكل9(. ظرفیت پایلوت برابر با ۱75۰ مترمكعب 
در شــبانه  روز اســت. همچنین این شرکت دســتگاه حذف آلودگی از آب شــرب به روش نانوکویتاسیون را 
تولید کرده اســت. در این ســامانه، بر اثر انفجار حباب های نانومتری، انرژی موضعی زیاد و ترکیبات شیمیایی 
اکسید کننده )مثل رادیكال های آزاد( به وجود می آید که مجموعه این رخدادها قادر است آلودگی ها را ازبین 

 ببرد ]۱3[.

 تولید لوله های انتقال آب و فاضالب
در ایران چندین شرکت مبادرت به تولید لوله های مورد نیاز در صنعت آب و فاضالب با فناوری باال کرده اند، 
از جمله شــرکت گروه صنعتی وحید که با فناوری نانو لوله های بی صدا را تولید کرده اســت ]۱4[ و یا شرکت 
آریا پلیمر پیشگام که لوله های PVC مقاوم به ضربه و حرارت را وارد بازار کرده است ]۱5[ . شرکت هایی مانند 
بهین تولید پروین ]۱6[و داراکار]۱7[ لوله های UPVC نانویی با خاصیت افزایش اســتحكام و مقاومت در برابر 

ضربه و حرارت را وارد بازار کرده اند.

جمع بندی: توسعه و آینده فناوری نانو در صنعت آب
 با توجه به چالش های روز افزون جهانی و به خصوص شرایط خاص آب در ایران، امید کارشناسان به بهره برداری 
از فناوری های نوین به عنوان جایگزین یا مكمل فرآیندهای معمول فعلی در صنعت آب و فاضالب اســت. این 
فرآیندهــا مراحل تصفیه و کنتــرل کیفی را کاهش داده و به صورت کارا منجر بــه کاهش هزینه های روزمره 
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مراجع

می شــود. با توجه به بلوغ تحقیقات دانشگاهی- صنعتی که سال هاست در کشور در زمینه فناوری های نوین در 
صنعت آب و فاضالب صورت می گیرد، فناوری هایی نظیر نانوکویتاســیون و سامانه های غشایی تجاری سازی 
شده و در بازار کشور ارائه شده اند. همچنین فناوری های ارائه شده به صورت پایلوت در صنایع مختلف کشور 
و به خصوص در صنایع آب و فاضالب به کار گرفته شــده اند )برای مطالعات بیشــتر به گزارش های تفصیلی در 
خصوص هر فناوری مراجعه شــود(. انتظار می رود که فناوری های نوین در صنعت آب و فاضالب بتوانند سهم 

عمده ای را در در آینده نزدیک در بازار جهانی و به تناسب آن در بازار داخلی به خود اختصاص دهد. 
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 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 درمحیط های بیمارستانی
 کاربرد فناوری نانو در حسگرهای ساختمانی

 کاربرد فناوری نانو در عایق های رطوبت
 کاربرد فناوری نانو در لوله های بی صدای فاضالب

 حذف آالینده های آب با اسـتفاده  از نانو ذرات آهن 
صفر ظرفیتی

 کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان
 استفاده از غشاء  نانو لوله کربنی جهت نمک زدایی  و 

تصفیه آب
 کاربرد فناوری نانو در کاشی و سرامیک

  غنی سازی  محصوالت کشاورزی  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 فناوری نانـو در بخـش انتقال شـبکه 
برق رسانی

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

پایه سیمانی
 روش تغییر شکل پالستیک شدید )SPD( در تولید 

فلزات نانوساختار
 آلیاژسـازی و فعال سـازی مکانیکی، فناوری تهیه 

نانومواد
 منسوجات ضد میکروب

 کاربرد فناوری نانو در سـازه های بتنی هوشـمند با 
قابلیت خود  ترمیم  شوندگی

 لوله هـای حرارتی و کاربردهای آن در انتقال انرژی 
حرارتی

 کاربـرد فناوری نانو در بهبود عملکرد سـلول های 
خورشیدی

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

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

نوشتار
 میکرو/نانو حباب در صنعت آب و فاضالب

 اسـتفاده از نانوذرات پلیمری بـر پایه PLGA برای 
دارورسانی هدفمند

 کاربـرد فناوری نانو جهت گندزدایـی  از آب به روش 
ازوناسیون

 تصفیه آب با اسـتفاده از غشـاء سرامیکی نانــو 
فیلتراسیون

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

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

کاربرد فناوری نانو در صنعت آب مجموعه گزارش های  
65صنعتی فناوری نانـو


