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با تشکیل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال 1382، دو موضوع »تولید ثروت« و »بهبود کیفیت زندگی مردم« به عنوان اهداف 
اصلی این مجموعه درنظر گرفته شد. از سال 1394 ســری کتاب های »بهبود کیفیت زندگی با محصوالت نانو فناوری ایرانی« با 
هدف بیان مصادیق تحقق هدف دوم تعیین شده تا به امروز، تدوین و در دسترس عموم قرار گرفته اند. در این سری از کتاب ها، 
صرفًا محصوالت نانویی با مصرف کننده نهایی، با ســابقه مثبت در بازار و دارای تمام مجوزهای الزم مورد بررسی قرار گرفته اند و 
از محصوالتی که موفق به اخذ مجوزهای الزم نشده و یا به تازگی وارد بازار شده و یا مصرف کننده آنها غیر از عموم مردم باشند، 
نامی برده نشــده است. در آخرین ویرایش این سری از کتاب ها، 20 گروه از محصوالت نانویی انتخاب شده که در برخی از گروه 
محصوالت، چندین تولید کننده متفاوت محصوالتی نسبتًا مشابه را وارد بازار نموده اند که در این کتاب همگی به عنوان یک دسته 
محصول نام گذاری شده اند. شایان ذکر است که در برخی دسته محصوالت، فناوری بکار رفته توسط تولیدکنندگان متفاوت بوده 

ولی در نهایت مسئله ثابتی را برای عموم مردم رفع نموده و لذا در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته اند.
بــه طور کلی هدف اصلی از به کارگیری فنــاوری نانو در تولید محصوالت را می توان »بهبــود نقاط ضعف محصوالت موجود« 
دانســت؛ بنابراین برای هر یک از فناوری ها و محصوالت این حوزه می توان »مسئله موجود« و چگونگی رفع آن مسئله با »راه 
حل های ارائه شــده با فناوری نانو« را بررسی و ارزیابی نمود. در این کتاب، تالش شده است تا تاثیر فناوری نانو بر بهبود کیفیت 
زندگی مردم در قالب 4 دسته شاخص »اقتصادی«، »ســالمت«، »محیط زیست« و »آسایش و رفاه« ذکر شود. این فناوری ها با 
هدف سهولت در انتقال مفاهیم، در شش دسته شامل آب سالم، درمان موثر، تنفس پاک، صرفه جویی انرژی، بهداشت عمومی و 

آسایش خانه تقسیم شده اند.
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تنفس پاک
فیلتر نانـو الیاف هوای خـودرو

راه حلمسئله

محصول تولید داخل با قیمت پایینهزینه باالی فیلترهای نانویی وارداتی

عمر بیشتر فیلترهای نانویی )قابلیت تمیزشوندگی فیلتر در اثر ضربه و تکان شدید(عمر کم فیلترهای معمولی در اثر کثیف شدن

ورود دوده، گرد و غبار و دیگر ذرات به داخل موتور 
فیلتراسیون کامل توسط فیلترهای نانویی و جلوگیری از استهالک موتور و پیستون هاو افزایش استهالک آن

دی
صا

اقت

راه حلمسئله

تولید مونواکسید کربن و هیدروکربن زیاد در فیلترهای 
کاهش چشمگیر تولید مونواکسید کربن و هیدروکربن در فیلترهای نانوییمعمولی

فیلتراسیون کامل توسط فیلترهای نانویی و جلوگیری از احتراق ناقص سوختورود ذرات مختلف به موتور و اختالل در احتراق بهینه

احتراق ناقص سوخت وسایط نقلیه، منشا 60 تا 70 درصد از مونوکسید کربن موجود در محیط هاي باز است.

ت
الم

س

در فیلترهای نانو، یک الیه نانوالیاف بر روی ســطح کاغذ وجود دارد که دارای نسبت سطح به حجم باالیی بوده و جداسازی فیلتراسیون سطحی را 
انجام می دهد. درنتیجه همه ذرات جداسازی شده در سمت بیرون کاغذ فیلتر باقی می مانند و در زمان اعمال پالس به خوبی فیلتر احیا می شود.

در تســت های معتبری که از نانوفیلترهای تولیدی در داخل کشور به عمل آمده است، کاهش چشمگیر میزان آالینده های مونواکسید کربن و انواع 
هیدروکربن ها دیده می شود.

22000 بار
تنفس می كند

15 كيلوگرم
هوا نياز دارد

هر فرد روزانه

اکسیدهای ازت

 برخی از آالینده های موجود در هوای استنشاقی در شهرهای صنعتی و پر جمعیت

اکسیدهای گوگردمونواکسید کربن

هیدروکربن ها ذرات معلق در هوا

منشا بیش از 70-60 درصد از 
مونوکسیدکربن موجود در محیط هاي 

باز همانند خیابان ها و سطح شهر 
ناشي از احتراق ناقص سوخت وسایط 

نقلیه است.

60-۷0%

از دیگر آالینده های موجود در 
اشاره  ازن  گاز  به  می توان  هوا، 
نمــود که هرچنــد وجود آن 
در الیه هــای باالیی جو زمین 
بســیار مفید و ضروری است، 
در ســطح زمین کاماًل سمی و 
از  گاز  این  می باشــد.  کشنده 
ترکیب هیدروکربن ها و اکسید 
منشا  که  آمده  بوجود  نیتروژن 
اصلی هردوی آنها احتراق ناقص 

وسائل نقلیه موتوری است.
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تنفس پاک
ماسـک نانـوالیاف

راه حلمسئله

قیمت باالی ماسک های با کیفیت وارداتی و کارایی 
1 قیمت محصول مشابه وارداتیپایین ماسک های رایج

5 1 تا 
10 تولید ماسک ایرانی، 

توضیحات: 
- رتبه 1 شهر اهواز و رتبه 7 ایران در لیست شهرها و کشورهای دارای بیشترین آلودگی هوا

- 99% اثربخشی در جذب ریزگردها، میکروب ها، قارچ ها و دیگر عوامل بیماری زا
فروش 750.000 عدد ماسک نانویی ساخت ایران در سال 1393

دی
صا

اقت

در سال 1391پژوهشگران کشورمان، موفق به تولید 
ماسک با فناوری نانو شدند. ماسک های معمولی تنها 
قابلیت جذب 50% گردو غبار 2/5 میکرونی را دارند؛ 
در حالی که ماسک های پوشش داده شده با نانوالیاف 
قابلیت جذب کامل گردوغبار 2/5 میکرونی و قدرت 
جذب 99% ذرات زیر میکــرون را دارد. در نتیجه از 
ورود ریزگردها، باکتری ها و قارچ ها )عوامل بیماری زا( 

به مجاری تنفسی جلوگیری می کند. 

اثرات کوتاه مدت ناشی از قرار گرفتن در معرض ذرات معلق در هوا

تنگی نفس
سوزش چشم، گلو، 

بینی و ریه

سرفه، عطسه، 
آبریزش بینی

بیماری های ناشی از قرار گرفتن در معرض ذرات معلق در هوا

مرگ  و میر زودرساز بین رفتن بافت ریه

کاهش مقاومت سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری ها

آسم کودکان شیوع سرطانبیماری های قلبی ریوی

20
میکروگرم بر 

مترمکعب

حد مجاز ذرات معلق در هوا براساس 
380برآورد سازمان بهداشت جهانی

میکرو گرم بر 
مترمکعب 

میزان ذرات معلق در هوا
که ظرفیت حیاتی ریه را کاهش داده 

و عوارض جبران ناپذیری دارد

کارایی در 250-300 نانومترکارایی در 3 نانومتر

ماسک نانو الیاف

ماسک معمولی

%94/4%99

%23%50
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آب سالم
آرسنیک زدایی با کمک نانو حباب ها

راه حلمسئله

کاهش چشمگیر بیماری ها، با کاهش میزان آرسنیک آب شرب تا حد استاندارد، با فناوری بیماری های ناشی از مصرف آب آلوده به آرسنیک
نانوکویتاسیون

توضیحات:
اجرای طرح پایلوت از تابستان 1393 با ظرفیت 18500 نفر در روز، استان  اردبیل

راه حلمسئله

تعداد زیاد چاه های آب مسدود شده به علت درصد 
باالی آرسنیک و هزینه باالی انتقال آب از سایر 

نقاط
امکان تصفیه کامل و اقتصادی آب با درصد باالی آرسنیک با کمک فناوری نانو

توضیحات:
- تعدد چاه های آب مسدود شده در استان های اصفهان، فارس، کرمان، اردبیل و سیستان و بلوچستان به علت غلظت باالی آرسنیک

- آسیب بخش کشاورزی مناطق هم جوار با استان های مذکور به دلیل لزوم تامین بخشی از آب شرب مورد نیاز این مناطق

ت
الم

س
دی

صا
اقت

 0٫01 
ميلی گرم در ليتر

حداکثر آرسنیک مجاز در آب آشامیدني طبق 
ارتباط پرمعنی بین غلظت باالی آرسنیک در آب آشامیدنی و انواعی از بیماری ها وجود دارداستاندارد ملي شماره 1053

معلولیت ذهنی

قانقاریا

سرطان های کبد، شش، حفره بینی، 
پوست، کلیه، مثانه، کبد، پروستات و...

بیماری های تنفسی

فشار خون باال

بیماری های قلبی عروقی

حذف آرســنیک از آب آشامیدنی با استفاده از فناوری نانوکاویتاسیون، در مقیاس صنعتی توسعه پیدا کرده است. در این روش با طراحی مکانیکی 
کانال های موجود در راکتور، سرعت مایع در داخل کانال ها به چندین ماخ )سرعت صوت( رسیده و پس از کاهش فشار ناگهانی در سیال ریز حباب های 
نانومتری به وجود می آید. با انفجار هر حباب حجم زیادی از انرژی آزاد شده و امکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی در دمای معمولی با راندمان 

باال وجود دارد که کاهش 2 تا 3 برابری هزینه عملیاتی واحد تصفیه را به همراه خواهد داشت.
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آب سالم
نیترات زدایی با استفاده از نانوغشاء

راه حلمسئله

کاهش چشمگیر بیماری ها، با کاهش میزان نیترات آب شرب تا حد استاندارد، با فناوری بیماری های ناشی از مصرف آب آلوده به نیترات
نانوغشا

توضیحات:
اجرای طرح پایلوت از پاییز 1394 با ظرفیت 2274 نفر در روز، اصفهانک، استان تهران

راه حلمسئله

تعداد زیاد چاه های آب مسدود شده به علت درصد 
امکان تصفیه کامل و اقتصادی آب با درصد باالی نیترات با کمک فناوری نانوباالی نیترات و هزینه باالی انتقال آب از سایر نقاط

توضیحات:
- تعدد چاه های آب مسدود شده در استان های خراسان رضوی، فارس و تهران به علت غلظت باالی نیترات

- آسیب بخش کشاورزی مناطق هم جوار با استان های مذکور به دلیل لزوم تامین بخشی از آب شرب مورد نیاز این مناطق

ت
الم

س
دی

صا
اقت

50
میلی گرم در لیتر 

حداکثر مقدار مجاز نیترات در آب طبق اعالم 
بیماری هایی که در صورت رسیدن غلظت نیترات به مقدار بحرانی بروز می کنندسازمان ملی استاندارد ایران

سرطان

بزرگ شدن تیروئید التهاب غدد لنفاوی

ناقص الخلقه بودن نوزادان

درسال 1394، محققان ایرانی موفق به ساخت دستگاهی شده اند که با فرآیند الکترودیالیز انتخابی )EDR( آب شرب را نیترات زدایی می کند. در 
این روش عبور جریان آب از یک سری از غشا و اعمال جریان الکتریسیته موجب حرکت یون های داخل آب از خوراک به سمت بخش تغلیظ شده 

می شود. با انتخاب غشاهای نانو فیلتر بازدهی روش الکترودیالیز بسیار باال می رود و طول عمر غشا بطور چشم گیری بهبود می یابد.

اثرات منفی نیترات حداقل 15 ســال بعد از مصرف آشــکار خواهد شد. 
وجود این ماده خطرناک در آب آشــامیدنی خصوصًا برای نوزادان و زنان 
باردار عوارض جبران ناپذیری را در پی خواهد داشــت. نیترات در دستگاه 
گوارش به نیتریت تبدیل می شود. نیتریت باعث اکسید شدن آهن موجود 
در هموگلوبین گلبول های قرمز شــده و نهایتا مانع حمل اکسیژن توسط 
گلوبول های قرمز می شــود که به این حالــت متهموگلوبینمیا می گویند و 

بعضی آن را به عنوان سندرم کودکان آبی می شناسند.
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بهداشت عمومی
پانسمان های نوین نانویی

راه حلمسئله

لزوم استفاده از ضدعفونی کننده های جانبی به 
ضدعفونی کردن محل زخم به وسیله ذرات نانو نقره موجود در پانسمانهمراه پانسمان

توضیحات:
با خبر شدن از زمان نیاز به تعویض پانسمان با تغییر رنگ الیاف در اثر آزادسازی یون نقره

ت
الم

س

اکسیژن رسانی و رطوبت رسانی مناسب به زخم 

مزایای استفاده از پانسمان های نانویی

عدم نیاز به استفاده از سایر ضدعفونی کننده ها 
مثل بتادین و یا پمادهای آنتی بیوتیک

عدم نیاز به تعویض 
زود هنگام پانسمان

محققــان ایرانی به عنــوان »ســومین تولید کننده 
پانسمان های نانو کریســتال نقره در جهان« موفق به 
تولید این محصول شده اند. این پانسمان از روش احیای 
شیمیایی، نانو نقره بر روی شــبکه ای از الیاف نایلونی 
تهیه می شود، با آزادسازی آهســته یون نقره، اثرات 

ضدمیکروبی و ضدالتهابی خود را اعمال می کند.

زخم روي پوســت، راهي براي ورود میکروب ها و عوامل بیماری زا بوده و این امکان را به این عوامل می دهد تا به سرعت به الیه های عمیق تر پوست 
گسترش یابد. بروز هر گونه زخمي را باید جدي گرفت؛ روی تمام زخم ها باید به درستی تمیز و پوشیده شود و پوشش آن نیز ثابت گردد.

به طور کلی پانســمان ها را می توان به دو دسته ســنتی و نوین تقسیم نمود. پانسمان های سنتی همان مشتقات سلولز هستند که معموال به همراه 
یک آنتی بیوتیک یا ماده ضدعفونی کننده استفاده می شوند و معموال با نفوذ در بافت آسیب دیده، در هنگام تعویض برای بیمار ایجاد درد و ناراحتی 
می کنند. در طرف مقابل پانســمان های نویــن با فراهم آوردن محیطی مرطوب در اطراف زخم، محافظت بهتری از آن به عمل آورده و مشــکالت 

پانسمان های سنتی را نیز ندارند.
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بهداشت عمومی
ضدعفونی کننده های با فناوری نانو نقره

راه حلمسئله

وجود عوارض جانبی در استفاده از ضدعفونی کننده های رایج زخم
استفاده از فناوری نانونقره و حذف عوارض استفاده از 

ضدعفونی کننده های الکلی و بتادین بروز مسمویت حاد تنفسی در اثر استفاده بلند مدت از 
ضدعفونی کننده های شیمیایی سطوح 

توضیحات: 
- عوارض متاثر از استفاده از الکل و بتادین: خشکی پوست، سوزش، ایجاد تاخیر در التیام زخم

- عوارض بلند مدت استنشاق بخارات الکلی و ضدعفونی کننده های شیمیایی بر کارکنان بیمارستان

ت
الم

س

آسیب های پوستی همچون زخم ها و خراش ها جزو اجتناب ناپذیر زندگی روزمره همه ما هستند. زخم، محل مناسبی برای ورود باکتری ها، ویروس ها و 
دیگر عوامل بیماری زا است. برای پیشگیری از این پدیده و عوارض و هزینه های ناشی از آن، از مواد مختلفی برای ضدعفونی سطوح، دست ها، ابزار ها 

و محل زخم استفاده شده است که از پر کاربردترین آن ها بتادین و الکل هستند.
اســتفاده از بتادین و الکل بدون عوارض نیســت. بتادین در صورت تماس با بافت های زنده داخل زخم با تخریب آنها موجب تاخیر در التیام زخم و 
ایجاد بافت جوشگاهی می شود و حساسیت های موضعی نیز ایجاد می کند. الکل نیز به دلیل دارا بودن ملکول هاي کوچک به راحتي از طریق پوست و 
مخاطات جذب بدن شده و ممکن است سبب بروز مسمومیت ناشي از الکل شود. همچنین این مواد در محل زخم سوزش و برای شستشوی دست ها 
و زخم خشکی و حساسیت ایجاد می کنند. برای ضدعفونی کردن سطوح نیز از شوینده هایی استفاده می شود که دارای الکل و مواد شیمیایی هستند 
که مسمومیت حاد استنشاقی ایجاد می کنند. همچنین ظهور باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک، به دلیل استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک  ها 

مسئله جدید روبروی محققان است.

محققان ایرانی، موفق به تولید نســل جدید ضدعفونی کننده ها با فناوری نانو نقره شدند، که با از بین بردن طیف وسیعی از میکرو ارگانیسم های 
مضر، در زمینه های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. 

مزایای ضدعفونی کننده های نانویی

قدرت آنتی باكتريال بیشتر

عدم ایجاد سوزش

نداشتن بوی الكل 

ماندگاری اثر  طوالنی تر

ضد عفونی سریع تر
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بهداشت عمومی
کاشی آنتی باکتریال

راه حلمسئله

جلوگیری از حضور عوامل بیماری زا در محیط بیمارستانی و کاهش عفونت های شیوع عفونت های بیمارستانی
بیمارستانی

جلوگیری از رشد باکتری و قارچ در رستوران ها، صنایع غذایی و...شیوع مسمومیت های غذایی

توضیحات :
- از بین بردن 99/9% باکتری های بیماری زای بیمارستانی

- ابتالی 6 تا 19 درصد بیماران بستری در بیمارستان ها به انواع عفونت های بیمارستانی

ت
الم

س

کاشی نانو آنتی باکتریال گزینه مناسبی برای حل این مشکل است. با نصب کاشی نانو آنتی باکتریال 
این محیط ها در برابر هر گونه باکتری ایزوله شده و هزینه های تمیز نگه داشتن و ضد عفونی کردن 
محیط کاهش می یابد. در کشور ما نیز محققان با استفاده از نوعی کامپوزیت موفق به تولید کاشی 
و سرامیک نانو آنتی باکتریال شــدند. این محصول با استفاده از الیه نشانی نانوذرات نقره بر روی 
انواع سرامیک و اســتفاده به صورت کامپوزیت در لعاب روی کاشی و سرامیک تولید می شوند. 
هرچند عمده استفاده این محصول، در بیمارستان ها و بخش های پیوند مغز استخوان، اتاق عمل، 
ICU ،CCU، اورژانس، بخش های ســوانح ســوختگی، ریکاوری و بخش های استریل است، اما در 
هتل ها، اماکن ورزشــی، کارخانه های صنایع غذایی و حتی در تمامی سرویس های بهداشتی نیز 
قابل استفاده اســت. طبق آزمایش های معتبر صورت گرفته، این نوع از کاشی و سرامیک %99/9 
 Staphylococcusaureus ،Enterococcusfaecalis مانند  بیمارســتانی  بیماری زای  باکتری های 
Escherichia coli ،Pseudomonas aeruginosa، که همگی جز لیســت بیشــترین حضور در 

محیط های بیمارستانی هستند را درصورت برخورد با سطح خود از بین می برد.

3/5 تا %12
در کشورهای 
توسعه یافته

6 تا %19
در کشورهای کمتر 

توسعه یافته

میزان ابتالی بیماران به عفونت های بیمارستانی طبق 
گزارش سازمان بهداشت جهانی

در اروپا ساالنه
 3۷000

نفـر 

در آمریکا ساالنه
90000
 نفـر 

تعداد جان باختگان در اثر عفونت های بیمارستانی و 
عارضه های ناشی از آن طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی

هرچه دوره بستری شدن بیمارها بیشتر باشد، احتمال ابتال به عفونت بیشتر 
خواهد بود. طبق تحقیقات گسترده ای که در کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا 
صورت گرفت، این نتیجه به دســت آمد که عوامل بیماری زای  زیر به ترتیب 

بیشترین حضور را در محیط ICU دارند:
Staphylococcus aureus (21.8%)
entero bacteriaceae (20.2%)
Pseudomonas spp. (17.2%) 
enterococci (10.0%)
Escherichia coli (9.1%)
Candida spp (8.8%)

کاشی آنتی باکتریال 99/9% باکتری های 
بیماری زای بیمارستانی را درصورت 
برخورد با سطح خود از بین می برد

99/9%
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بهداشت عمومی
لباس زیر آنتی باکتریال

راه حلمسئله

استفاده از نانوذرات نقره با خاصیت آنتی باکتریال در الیاف پوشاک زیررشد قارچ و باکتری در ناحیه تناسلی 

کاهش چشمگیر رشد قارچ کاندیدا در آزمایش های صورت گرفته بر پوشاک زیر نانویی

راه حلمسئله

استفاده از پوشاک زیر نانویی با خاصیت آنتی باکتریال و پیشگیری از آسیب جسمی و روحی فرد مبتال به قارچ واژینال
ابتال به قارچ

ت
الم

س
فاه

و ر
ش 

سای
آ

لباس های زیر به دلیل ارتباط مستقیم با پوست بدن یکی از عوامل مهم در ایجاد بیماری های پوستی از قبیل حساسیت، قارچ، سوزش بدن و التهابات 
پوستی هستند. بنابراین این نکته بسیار حائز اهمیت است که در تولید پوشاک زیر از الیاف مناسب و با کیفیت استفاده شود.

قارچ کاندیدا به طور طبیعی در محیط واژن وجود دارد. وضعیت رشــد قارچ کاندیدا بر اساس میزان رشد و فعالیت باکتری الکتوباسیلوس در واژن 
تعیین می شــود. این در حالی است که خود باکتری الکتوباسیلوس تاثیر قابل توجهی در این بیماری و عوارض آن ندارد. بلکه رشد کاندیدا و فعالیت 

آن است که عالمت ها و عوارض آزاردهنده عفونت قارچی واژینال را باعث می شود.

شــرکت های ایرانی با استفاده از الیاف حاوی نانو ذرات نقره، توانسته اند به تولید لباس های زیر زنانه با خاصیت آنتی باکتریال و ضد قارچ دست یابند. 
بر اساس آزمایش های صورت گرفته این الیاف قادر به از بین بردن دو قارچ کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا کروزنی هستند. بنابراین استفاده از لباس های 

زیر زنانه نانویی با خاصیت آنتی باکتریال و ضد قارچ می تواند کمک زیادی به جلوگیری از رشد قارچ کاندیدا در ناحیه تناسلی نماید.
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بهداشت عمومی
ملحفه بیمارستانی آنتی باکتریال

راه حلمسئله

رشد باکتری های بیماری زا در محیط بیمارستان و شیوع عفونت های 
بیمارستانی

استفاده از نانوذرات نقره با خاصیت آنتی باکتریال در الیاف ملحفه و 
روبالشی 

بر اساس آزمایش ها، آلودگی به باکتری حتی پس از نظافت و پاکسازی نهایی باز هم در بیش از نیمی از اتاق های بیمارستان وجود دارد.

ت
الم

س

عفونت های بیمارستانی و مراکز درمانی از جمله مشکالت همیشگی و مهم در این مراکز است که بیماران و حتی افراد غیر بیمار را به اشکال و روش های 
گوناگون مبتال می کند. عفونت بیمارستانی به عفونتی گفته می شود که افراد بستری در بیمارستان در مدت زمانی که در بیمارستان به سر می برند به آن 
مبتال می شوند و عالئم بیماری ممکن است در حین بستری بودن و یا بعد از مرخص شدن بیمار بروز کند. عفونت بیمارستانی باعث افزایش هزینه ها، 
طوالنی شــدن بهبودی، ناتوانی و مرگ بیماران می شود. یکی از راه های انتقال بیماری در بیمارستان ها از طریق تماس غیر مستقیم به ویژه ملحفه و 

روبالشی ها می باشد.

گروهی از کارشناسان بهداشتی دانشگاه مری لند آمریکا برای مطالعه در مورد اثر باکتری های 
بیماری زا در محیط بیمارستان، 487 نمونه آزمایشگاهی از اتاق های 32 بیمارستان را قبل و 
بعد از نظافت جمع آوری کرده و مورد آزمایش و بررسی قرار دادند که بیماران بستری شده 

در این اتاق ها سابقه آلوده شدن به باکتری اسینتوباکتر بومانی را داشتند.
نتایج بررســی اثر نانونقره بر این باکتری در آزمایشگاه بایوتک )biotech( ایالت تگزاس 
امریکا نشــان دهنده اثر عالی نانونقره برای از بین بردن این باکتری می باشد. نقره دارای 
خاصیت آنتی باکتریال اســت و با توجه به قابلیت باالی نانوذرات نقره در نفوذ، می تواند 

میکروارگانیسم ها را از بین ببرد.

اســتفاده از ملحفــه، روکش تخــت، پرده، 
پارتیشــن های پارچه ای، لباس های بیماران و 
پرسنل بیمارستانی تهیه شده از نخ های حاوی 
نانوذرات نقره، راهکاری مناســب جهت حفظ 
سالمت افراد جامعه و جلوگیری از صرف هزینه 
عفونت های  از  ناشی  بیماری های  درمان  گزاف 

بیمارستانی می باشد.
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بهداشت عمومی
جوراب های نانویی

راه حلمسئله

استفاده از نانوذرات نقره با خاصیت آنتی باکتریالرشد باکتری در کف پا به علت تعریق باال

ماندگاری خاصیت آنتی باکتریال جوراب های نانو تا حداقل 20 بار شست و شو

ت
الم

س

راه حلمسئله

استفاده از نانوذرات نقره با خاصیت آنتی باکتریال در الیاف جوراب بوی نامطبوع جوراب و پا

فاه
و ر

ش 
سای

آ

650
نوع باکتری

نانو ذرات نقره قادر 
به از بین بردن 

بیش از 650 نوع 
باکتری شناخته 

شده می باشند

امروزه از نانو ذرات نقره برای جلوگیری از بوی نامطبوع ایجاد شــده توسط 
باکتری ها در جوراب استفاده می شود. نانوذرات نقره در زمان تماس با باکتری 
و قارچ های منفی، سوخت و ساز آنها را مختل می کند و باعث مهار رشد سلولی 
آنها می گردد. این ذرات تنفس باکتری ها و قارچ های منفی را سرکوب می کنند 
و با تاثیر گذاری مستقیم در غشای سلول میکروبی باعث مهار رشد باکتری و 
قارچ می گردند. بدین ترتیب با مرگ باکتری بوی نامطبوع ایجاد نمی شود و به 

کاال خاصیت ضد باکتری داده می شود.

یکی از مشــکالت به ظاهر ســاده که در محیط های عمومی و خانوادگی آزاردهنده می شوند، بوی نامطبوع پای افراد است. این پدیده بر اثر افزایش 
میزان باکتری هایی به وجود می آید که در دمای به نسبت باالی محیط کفش از رطوبت موجود در پاها، جوراب و کفش تغذیه می کنند و به مرور زمان 

بیشتر و بیشتر می شوند. 

بوی پا زمانی ایجاد می شــود که تعریق بیش از حد 
پا، پوشــش کفش و جوراب را خیــس  کند. عرق، 
محیط مناسبی برای رشد و ایجاد بوی بد باکتری ها 
فراهم می آورد. بوی بد پا معمــوال به علت فعالیت 
باکتری خاصی به نام بروی باکتری  ایجاد می شــود. 
این باکتری بیشــتر بر روی پوست کف پا و پوست 
بین انگشتان پا زندگی می کند و از تکه های پوستی 
که به طور مرتب از این نواحی جدا می شــوند تغذیه 
می کند. باکتری مذکور متیونین که نوعی اسید آمینه 
است را به متان اتیول تبدیل می کند و بوی خاص پا به 
علت این واکنش های شیمیایی ایجاد می شود. »بروی 
باکتری« همان باکتری است که موجب تخمیر بعضی 
از انواع پنیر می شود. تعریق و بوی بدن بیماری تلقی 
نمی شود که به درمان نیاز داشته باشد ولی راه هایی 

برای کاهش بوی بد بدن وجود دارد.
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طبق آمار موسسه ملی ایمنی و بهداشــت حرفه ای آمریکا، بر اساس تحقیقی که روی 
دو میلیون کارگر زمین کشــاورزی صورت گرفت، حدود 10 تا 20 هزار نفر از آنها ساالنه 
به مسمومیت های ناشــی از آفت کش ها دچار می شوند. آفت کش ها شامل تمامی انواع 
حشــره کش ها، علف کش ها، جونده کش ها و قارچ کش ها می باشــند که در تولید آنها 
ترکیبات گوناگون مانند ارگانوفسفره ها و ارگانوکلره ها و کاربامات ها و ترکیبات سنتزشده 
از گیاهان، ترکیبات معدنی و بیولوژیکی به کار می روند. مسمومیت با آفت کش های گروه 
ارگانوفسفره شایع ترین علت مســمومیت و بیشترین آمار بستری را در ارتباط با تمام 

آفت کش ها در جهان به خود اختصاص داده است.
در دو دهه اخیر در سراســر جهان تمایل به استفاده از اسانس های مختلف گیاهی که 
اغلب مشابه سموم گازی متداول روی مراحل مختلف آفات اثرات کشنده دارند افزایش 
یافته است. اسـانس هـای گیاهی به دلیل داشتن خواص حشره کشی می توانند جایگزین 
مناسبی برای سموم شـیمیایی بـوده و در برنامـــه های مدیریت تلفیقی آفات مورد 

استفاده قرار گیرند.

بهداشت عمومی
آفت کش گیاهی

راه حلمسئله

عدم ایجاد مسمومیت در اثر استفاده از آفت کش گیاهیمسمویت کشاورزان به دلیل استفاده از سموم کشاورزی شیمیایی

توضیحات:
مسمومیت 1 درصد از کشاورزان در اثر استفاده از سموم شیمیایی )حدود 30 هزار نفر(

راه حلمسئله

استفاده از اسانس گیاهی در آفت کش نانوکپسوله آلودگی محیط زیست در اثر استفاده از سموم شیمیایی

توضیحات:
- آلودگی خاک و آب های زیر زمینی در اثر استفاده زیاد از سموم شیمیایی

- عدم پایداری آفت کش های گیاهی در محیط آزاد و تجزیه سریع

ت
الم

س
ت

س
 زی

ط
حی

م

با تالش محققان ایرانی، نانو امولســیون آفت کش گیاهی، به عنوان یک آفت کش گلخانه ای 
تولید و روانه بازار شده است. این محصول یک آفت کش گیاهی نانوکپسوله شده است که طبق 
آزمایش های مختلف صورت گفتــه در مراجع ذی صالح، برای کنترل انواع کنه های گیاهی و 
آفات برگ خوار قابل استفاده می باشد. اثر دورکنندگی و کنترلی این محصول بر آفاتی از جمله 

شب پره بال الماسی، شپشه آرد، کنه قرمز، شته جالیز و مگس زیتون به اثبات رسیده است.

آفت کش گیاهی نانویی در این موارد قابل 
استفاده است

مسمومیت با سموم دفع آفات گیاهی اغلب با این عالئم بروز می کند

گل های زینتی و گلخانه ای

انواع کلم، سبزی و صیفیجات

تنفسی

عصبی

چشمی 

گوارشی 
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درمان موثر
داروی ضد سرطان

راه حلمسئله

کاهش بیش از 50% هزینه های درمان در فاز متاستاز با فناوری هزینه باالی درمان با داروی ضد سرطان وارداتی
نانوداروی ضد سرطان

توضیحات: 
- تولید 10.000 ویال در سال، معادل تقریبی نیاز کل کشور

- جلوگیری از خروج ارز به میزان 7.000.000 دالر

دی
صا

اقت

دانشمندان با استفاده از فناوری نانو اقدام به ساخت و تولید این دارو به صورت لیپوزومال 
کرده اند. داروی تولید شده در ایران با عنوان »سینادوکسوزوم« بوده که از خاصیت افزایش 
طول عمر در بیماری های سرطان سینه متاستازدهنده و سرطان تخمدان پیشرفته ملتیپل 
میلوما و کاپوسی سارکومای همراه در بیماران مبتال به ایدز برخوردار است. سینا دوکسوزوم 
به سبب دارا بودن روکش های لیپوزومال و پلی اتیلین گالیکول و اندازه ذرات آن از عوارض 

کمتری برخوردار است.
این دارو ســمیت کمتری برای قلب و ســرکوبگری کمتری برای مغز استخوان و با درصد 
پایین تری ایجاد عارضه آلوپسی و تهوع و استفراغ در موارد استفاده از فرم لیپوزومال دیده 
شده است و همین مزیت باعث شده که در افراد مسن، بیماران قلبی و یا با سابقه قبلی تحت 

درمان شیمی درمانی انتخاب مطلوب و ارجحی باشد.

مزایای دوکسوروبیسین لیپوزومال نسبت 
داروی مشابه معمولی

اثربخشی بهتر

عوارض جانبی کمتر

ساالنه بيش از 
 30,000

نفـر 

ساالنه
۷0,000

 نفـر 

مرگ ناشی از سرطان 
در ایران

مورد جدید ابتال به 
سرطان در ایران

سرطان دومین عامل شــایع مرگ و میر در کشورهاي توسعه  یافته و سومین عامل 
مرگ و میر در کشورهاي کمتر توســعه یافته است. در ایران سرطان سومین عامل 

مرگ و میر است. 

یکی از داروهای مورد اســتفاده برای ســرطان های 
خونی ALM ،ALL، نووربالســتوم، سارکوم استخوان، 
سرطان های پستان، تخمدان، مثانه، تیروئید، و سرطان 
معده، »دوکسوروبیسین« است. این داروی ضد سرطان 
در رشد و گســترش سلول های ســرطانی اختالل 
ایجاد می کند. عالوه بر سمیت قلبی و کبدی، در فرم 
غیرنانویی دوکسوروبیسین می توان به عوارض دیگری 
همچون نارسایی قلبی، تورم محل عمل، تهوع، ریزش 

مو، کم خونی اشاره کرد.
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درمان موثر
مکمل دارویی کورکومین

راه حلمسئله

امکان پیشگیری از ابتدا به بیماری های ذکر شده با مصرف مکمل ابتال به بیماری های با منشا التهاب
دارویی نانوکورکومین

افزایش 10 برابری جذب کورکومین در بدن با فناوری نانودرصد جذب پایین مکمل کورکومین معمولی

توضیحات: 
بیماری های فراگیر نظیر: التهاب مفاصل، التهاب سیستم گوارشی، التهابی دهان، التهاب پوستی

ت
الم

س

َزردچوبه یا َزرچوبه با نام علمی Curcuma longa نوعی گیاه اســت که پودر آن به رنگ زرد تیره، یکی از پرکاربردترین ادویه جات به شمار می رود. 
زردچوبه به دلیل خصوصیات آنتی اکسیدانی قوی خود یکی از مؤثرترین مواد در جلوگیری از سرطانی شدن سلول های بدن است. این گیاه همچنین 

موجب افزایش ترشح انسولین و کاهش قند خون در بیماران دیابتی می شود. 
اثرات بالقوه کورکومین به عنوان یک ترکیب آنتی اکســیدان و ضد التهاب است که آن را به عنوان یک مکمل ارزشمند در پیشگیری و درمان طیف 

وسیعی از بیماری ها مستعد کرده است.

کورکومین )دی فرولوئیل متان(، مهمترین جزء فعال ریشــه زردچوبه 
می باشــد. با توجه به ماهیــت لیپوفیل کورکومیــن، جذب خوراکی 
کورکومین در فرمهای معمول خوراکی )پودر، کپســول و قرص( بسیار 
پایین اســت. ولي در فرآورده ســیناکورکومین، تمام کورکومین در 
بخش هیدروفوبیک نانومیســل هاي کورکومین محبوس می باشد. این 
نانومیسل های کروی شکل که اندازه ای حدود 10 نانومتر دارند و باعث 
افزایش حاللیت کورکومین در آب به میزان 100000 برابر می شوند، باعث 
افزایش جذب کورمین از راه خوراکي به میزان بیش از 100 برابر مي شوند. 
درواقع 80 میلی گرم کورکومین نانویی معادل استفاده از حداقل 8 گرم 

کورکومین معمولی، فراهمی زیستی خواهد داشت.

حاللیت در آب

100,000
برابر

جذب از  راه خوراکی

100
برابر

کورکومین نانویی در مقایسه با کورکومین معمولی
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درمان موثر
درمان قطعی سالک

راه حلمسئله

درمان قطعی و موثر برای بیماری سالک با استفاده از داروی نبود درمان قطعی و موثر برای بیماری سالک
سینا آمفولیش

درمان بیماری در یک هشتم زمان دوره بهبود و بدون درد با استفاده از زمان بر بودن و دردناک بودن روش های بهبود جایگزین
داروی سیناآمفولیش

توضیحات:
- 30.000 نفر مبتال به بیماری سالک در ایران و 12.000.000 نفر مبتال به بیماری سالک در جهان

- بهبود 95% بیماران طی 2 هفته ابتدای بیماری )در حجم نمونه مورد آزمایش( با استفاده از داروی سینا آمفولیش

ت
الم

س

با تالش پژوهشگران کشورمان، برای درمان سالک دارویی موضعی با نام تجاری سیناآمفولیش در فرم نانولیپوزومی تولید شده است که از پوست 
عبور می کند و به قسمت های عمقی پوست می رسد و بعد از سه هفته سالک را درمان کرده و دارای اثرات موثرتر و عوارض کمتری برای بیمار است.

این دارو به طور ساده روزی دو بار به مدت سه تا چهار هفته بر روی زخم استفاده می شود.

ســالک شکل پوستی بیماری لیشمانیوز است که توسط نیش پشه خاکی انتقال پیدا می کند. پس از گزش شخص توسط پشه خاکی آلوده و گذشت 
2 تا 8 ماه )دوره کمون بیماری(، در محل گزش پشــه، برجستگی به رنگ قرمز در پوست ایجاد می شود که کمی خارش دارد، ولی فاقد درد می باشد. 
با گذشت چند هفته، این برجستگی سفت شده و اطراف آن ملتهب و به رنگ قرمز در می آید و بعد از دو تا سه ماه بر روی برجستگی، فرورفتگی به 
عمق یک میلی متر ایجاد می شود که به تدریج از ضایعه، مایعی ترشح می شود که تدریجا به صورت دلمه در می آید. با گذشت زمان، رنگ دلمه قهوه ای 

شده و سرانجام به صورت زخم سرباز در می آید. این زخم دارای حاشیه نامنظم و برجسته است.

شده  مقاوم  داروها  به  سالک  انگل 
اســت و در بدن می ماند و درمان 
قطعی هــم ندارد. درمــان اصلی 
ســالک در حال حاضر ترکیبات 5 
ظرفیتی آنتیموان است. این داروها 
تزریقات  به  نیــاز  گران قیمت اند، 
با اثرات جانبی  مکرر دارند و بعضا 
همراه می باشــند. ایــن دارو در 
عوارض  دارای  سیستمیک  مصرف 
آریتمی  پانکراتیت،  عضالت،  درد 
قلبی و هپاتیت می باشــد. میزان 
اثربخشــی ترکیبات آنتیموان در 
درمان لیشــمانیوز به ویژه سالک 
نوع شــهری خیلی پایین است؛ و 
)تزریق  در مورد درمــان موضعی 
نیاز  و  داخل ضایعه( دردناک است 

به نیروی متخصص دارد.
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صرفه جویی انرژیصرفه جویی انرژیصرفه جویی انرژیصرفه جویی انرژیصرفه جویی انرژیصرفه جویی انرژیصرفه جویی انرژیصرفه جویی انرژیصرفه جویی انرژیصرفه جویی انرژیصرفه جویی انرژیصرفه جویی انرژی



با بهره گیری از فناوری نانو، نسل جدیدی از شیشه هاي کنترل کننده انرژي یا Low-Emissivity که در فارسي به شیشه کم گسیل ترجمه شده، 
تولید شده است که انتقال حرارت بسیار کمتري نسبت به شیشه معمولي دارد و مانند یک عایق حرارتي شفاف عمل مي کند.

با بهره گیری از این فناوری، می توان برای هریک از شــرایط آب و هوایی کشور، شیشه ای متناسب با آن تولید نمود تا در مصرف انرژی حداکثر 
صرفه جویی انجام شــود؛ مثاًل در مناطق سردسیر، شیشه ای انتخاب کرد که از خروج گرمای داخل ساختمان به بیرون جلوگیری  کرده ولی امواج 
تابشــی ورودی را از خود عبور دهد و در مناطق گرمسیر، از نوعی اســتفاده نمود که عالوه بر اینکه عبور نور مرئی خورشید را )که در مناطق 

گرمسیر شدت بیشتری دارد( به داخل اتاق تنظیم می کند؛ مانع ورود امواج با طول موج های گرمازا به داخل شود.

پنجره ها نور، گرما و زیبایی را به خانه 
می آورند و به درک فضای زیست کمک 
می کنند. از دیگر خصوصیات پنجره ها 
عملکرد گرمایی آن ها است؛ که هرچند 
در فصول معتدل سال عملکرد مثبتی 
به حساب می آید ولی در فصول گرم 
و ســرد اثر نامطلوب بــر هزینه های 
گرمایشی و سرمایشی ساختمان دارد.

صرفه جویی انرژی
Low-E شیشه

راه حلمسئله

استفاده از شیشه های کم گسیل در ساختمان هااتالف زیاد انرژی توسط شیشه های معمولی در ساختمان ها

توضیحات:
1 ضریب انتقال حرارت شیشه معمولی

6 - کاهش ضریب انتقال حرارت به 
- زیانی معادل 50 میلیون بشکه نفت در سال به دلیل اتالف انرژی ناشی از استفاده از پنجره های غیر استاندارد

- تولید روزانه 20000 متر مربع شیشه کم گسیل در کشور

دی
صا

اقت

در خانه هایی با پنجره های قدیمی و 
بدون استفاده از فناوری های نوین، 20 تا 
30 درصد اتالف انرژی ساختمان، از راه 

پنجره ها رخ می دهد.

20-30%
شیشه تک جداره ساده

شیشه دو جداره با یک جدار 
Low-E شیشه

ضریب انتقال 
6حرارت

شیشه دو جداره ساده

1٫1 تا 2٫51٫3 تا 3

24

صرفه جویی انرژی



صرفه جویی انرژی
رنگ نانوعایق

راه حلمسئله

عایق کاری سطوح داخلی و خارجی ساختمان با استفاده از نانورنگ های اتالف انرژی باال توسط دیوارها و سقف ناشی از عدم عایق کاری
عایق حرارتی

هزینه بر بودن روش های عایق کاری جایگزین در ساختمان های ساخته 
استفاده از رنگ های عایق حرارتی به جای روش های جایگزین پرهزینهشده

توضیحات:
زیانی معادل 100 میلیون بشکه نفت در سال به دلیل اتالف انرژی ناشی از عدم عایق کاری دیوارها و سقف

دی
صا

اقت

عایق کاري نقش بسیار مهمی در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل های سرد سال و خنک نگه داشتن آن در فصل های گرم دارد. به این ترتیب عالوه 
بر کم شدن مصرف انرژي، از آلودگی محیط زیست نیز کاسته می شود.

اتالف انرژی در ساختمان ها، طبق تحقیقات صورت گرفته توسط 
سازمان نظام مهندسی ساختمان

35-40%
از طریق دیوارها

25-30%
از طریق سقف

فناوران ایرانی با بهره مندي از فناوري نانو، عایقی به صورت رنگ وارد بازار کرده است. رنگ نانو عایق براي عایق کاري دیوار ها، سقف، تاسیسات، 
لوله ها، مخازن و غیره به کار می رود. این رنگ به روش هاي بسیار ساده اسپري، رول و یا قلم مو اعمال می شود و این امکان را براي ما مهیا نموده 

است که منزل و دفتر کار خود را با رنگ زدن عایق کاري کنیم و در نهایت هزینه بسیار کمتري براي سرمایش و گرمایش بپردازیم.

روش های زیادی برای عایق کاری ســاختمان ها و تاسیسات وجود دارد، از 
جمله پشم شیشه، پلی استایرن و غیره. در همه این سیستم ها الزم است 
دیوارها و سقف دو جداره شوند تا عایق بتواند در فضای بین دو جدار مختلف 
قرار گیرد. در ساختمان هایی که قبال ساخته شده اند و عایق کاری نشده اند، 

دو جداره کردن دیوارها و سقف امری بسیار مشکل و پر هزینه است.
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صرفه جویی انرژی
نانو سیال افزایش دهنده انتقال حرارت

راه حلمسئله

کاهش مصرف انرژی در اثر کاهش مدت زمان روشن بودن مشعلمصرف باالی گاز برای گرمایش آب خانه

توضیحات :
- 22 درصد از مصرف گاز خانگی براي گرمایش آب است.

- 9 درصد کاهش مدت زمان روشن بودن مشعل جهت گرمایش آب درون مخزن در مقایسه با استفاده از آب معمولی
- در صورت استفاده از نانوسیال : صرفه جویی اقتصادی معادل 4500 تومان در ماه برای خانوار

دی
صا

اقت

انرژي یکي از اصلي ترین عوامل زیرساختی براي شکل گیري و پیشـــرفت 
جوامع صـنعتي بـوده و میـــزان دسترسـي کشـورها بـه منـابع گوناگون 
انرژي یکی از نشانه های پیشرفت و قدرت سیاسي و اقتصـادي مي باشد. در 
کشور ایران 60 درصد از مصرف انرژی به گاز طبیعی، 38 درصد به نفت و باقی 
مانده به دیگر منابع انرژی اختصاص دارد. حدود 17 درصد از ذخائر گاز طبیعي 

در جهان متعلق به کشور ایران است.
بنا بر اعالم ســازمان بهینه سازی مصرف ســوخت، 25% از کل انرژي کشور 
دربخش خانگي مصرف مي شــود که سهم عمده آن مربوط به گاز است. نحوه 
استفاده از این سوخت و کاربردهاي مختلف خانگي نشان مي دهدکه 71 درصد 
براي گرمایش محیط )موضعي(، 22 درصد براي گرمایش آب و 7 درصد براي 

پخت و پز مي باشد.

محققان ایرانی از سال 1389 موفق به تولید نانو سیال افزایش دهنده میزان 
انتقال حرارت شده اند که دارای کاربردهای بسیاری در بخش های مختلف 
صنعتی و خانگی می باشد. به طور کلی این محصول در هر مکانی که نیاز به 
انتقال حرارت، چه برای خنک کردن و چه برای گرم کردن، توسط مایعات 
وجود دارد، کاربرد خواهد داشت. این محصول عالوه بر امکان استفاده به 
عنوان ســیال واسط، بصورت اسپری نیز به عنوان نانو پوشش بر روی انواع 

سطوح از جمله مبدل های حرارتی قابل استفاده می باشد.
به عنوان مثال، یکی از مکان هایی که می توان با اســتفاده از این محصول 
افزایش راندمان انتقال حرارت را افزایش داده و کاهش مصرف ســوخت را 

مشاهده نمود، موتورخانه ساختمان ها می باشد.
با توجه به امکان اســتفاده از این محصول در سایر سیستم های گرمایش 
خانگــی، درنگاه کالن و با در نظر گرفتن این مســاله که حجم مصرف گاز 
طبیعی کل کشــور در فصل های سرد و در بخش خانگی، روزانه حدود 500 
میلیون متر مکعب اســت، می توان پیش بینی کرد که در صورت استفاده از 
این محصول نانویی در سطح وســیع، صرفه جویی  وسیعی در مصرف گاز 
طبیعی کشــور صورت می پذیرد که منجر به کاهش چشم گیر هزینه های 

اقتصادی در حوزه انرژی خواهد شد.

مزایای استفاده از نانو سیال افزایش دهنده انتقال 
حرارت موتورخانه ساختمان ها

%9
کاهش مدت زمان 

روشن بودن مشعل 

صرفه جویی اقتصادی معادل

 4500 
تومان در ماه برای خانوار
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آسایش خانه
لوله بی صـدا

راه حلمسئله

آلودگی صوتی ناشی از عبور فاضالب در لوله های 
فاضالبی ساختمانی

ایجاد آسایش با کاهش میزان انتشار صدای ناشی از عبور فاضالب با فناوری لوله های 
پوش فیت بی صدا

توضیحات:
- آلودگی صوتی ایجاد شده بر اثر عبور فاضالب حدود 50 دسی بل )همهمه بلند فروشگاه(

- حدمجاز عبور صدا طبق استاندارد کمتر از 30 دسی بل
- عدم عبور صدای باالی 15 دسی بل توسط لوله های بی صدا به استناد گواهی نامه موسسه فرانهوفر آلمان )صدای نفس کشیدن(

فاه
و ر

ش 
سای

آ

زندگی مدرن امروز بشــر باعث به وجود آمدن بسیاری از ناهنجاری های 
جدید در جوامع گردیده که آلودگی صوتی یکی از این موارد می باشــد. 
کوچک شدن فضای زیستی در شهرهای بزرگ و استفاده از مصالح سبک 
و بادوام باعث به وجود آمدن و اجباری شــدن اســتانداردهای جدیدی 
جهت کنترل صدا در محیط زندگی انسان ها در جوامع مدرن شده است. 
در این میان وســایل و تجهیزات تاسیساتی داخل ساختمان مثل فن ها، 
فن کویل های سقفی و دیواری، سیســتم های لوله کشی آب سرد و گرم و 
سیستم لوله کشــی فاضالب از عوامل موثر تولید صدا در فضای زیستی 
می باشــند. از بین این تجهیزات لوله ها انتقال فاضالب به علت این که به 
صورت غیر مدفون و در داخل فضای مســکونی بکار برده می شوند نقص 

مهمی در انتقال صوت ناخواسته به محیط زیست انسان را دارند. 

میزان مجاز انتشار صوت سیستم های لوله کشی طبق 
DIN 4109 استاندارد

اتاق نشیمن و
اتاق خواب

<30 dB
اتاق کار و

کالس درس
<35 dB

به طــور میانگیــن و در سیســتم های 
تولیدی  صدای  میزان  معمولی،  لوله کشی 
توســط لوله های فاضالبی در هنگام عبور 
فاضالب، بین 30 تا 50 دســی بل بوده که 
با توجــه به اســتانداردهای بین المللی، 
غیرقابل قبول می اشد. محققان ایرانی در 
از ماه ها تحقیقات علمی  سال 1389 پس 
و تجربی و با استفاده از فناوری نانو موفق 
شدند لوله های سه الیه پوش فیت بی صدا را 
تولید و روانه بــازار نمایند که تا آن زمان 
فقط در کشــور آلمان مشابه آن محصول 

تولید می شد.
این لوله با اســتناد به تست های صورت 
تست  موسســات  معتبرترین  در  گرفته 
آکوستیک دنیا نظیر Fraunhofer آلمان، 
را  باالی 15 دسی بل  عبور صداهای  اجازه 
نداده و آرامش و آسایش مصرف کنندگان 

را به همراه خواهد داشت.
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آسایش خانه
پاک کننده های بیولوژیک خانگی

راه حلمسئله

جلوگیری از  جذب شدن گرد و غبار توسط سطوح با نانو شوینده های آنتی استاتیکزمان بر بودن گردگیری سطوح در منزل

توضیحات:
صرفه جویی در وقت با کاهش تعداد دفعات الزم برای گردگیری منزل فاه

و ر
ش 

سای
آ

راه حلمسئله

بروز مسمومیت در کودکان و افراد حساس ناشی از 
تولید شوینده های بیولوژیک با پایه آبیتماس با شوینده های شیمیایی رایج

توضیحات:
- سهم 7 درصدی مسمومیت با شوینده ها و فراورده های دارویی در میزان فوت کودکان 1 تا 59 ماهه

- عدم بروز هیچ گونه مسمومیت و عوارض در استفاده از شوینده های بیولوژیک حتی درصورت شرب کامل

ت
الم

س

شرکت های نانویی ایرانی، در فرموالسیون پاک کننده های 
خود با اســتفاده از فناوری نانو، از منابع گیاهی و حالل در 
آب استفاده نموده و در نتیجه شوینده ها و پاک کننده های 

بیولوژیک خانگی را تولید و به بازار عرضه نموده اند.
به کارگیری ترکیبات ســورفکتانت کاتیونی با استفاده از 
فناوری نانو در فرموالسیون این پاک کننده ها، سبب ایجاد 
قابلیت آنتی استاتیکی در سطوح تمیز شده با این شوینده ها 
شــده که جذب گرد و غبار بعد از پاک کردن سطوح را به 
شــدت کاهش می دهد. همچنین ضمن پاک کردن تمامی 
لکه های چربی و گرد و غبار، هیچ گونه خاصیت خورندگی 

نیز ندارند.

محیط خانه همه روزه با آلودگی ها و گرد و خاک وارد شده از محیط بیرون مواجه است و 
نیاز به گردگیری و شستشوی منظم دارد که سبب تولید و گسترش انواع مواد شوینده و 
پاک کننده شده است. سطوح چوبی، سطوح فلزی، شیشه ها، نمایشگرهای الکترونیکی 

و ... سطوحی هستند که مدام با مواد شوینده درتماس هستند. 
بسیاری از شــوینده ها باعث خوردگی، خراش برداشتن و از بین بردن درخشندگی 
سطوح می شــوند. هنگامی که سطوح مات و زبر شوند، سریع تر لکه دار و دیرتر تمیز 
می شوند. بیشتر شوینده ها نه تنها شیمیایی هستند و می توانند به پوست و چشم و 
دستگاه تنفسی آسیب برسانند، قابل اشتعال بوده و باید دور از حرارت، جرقه و شعله 

آتش قرار بگیرند.
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آسایش خانه
کف پوش مقاوم به خراش

راه حلمسئله

آسیب دیدگی، خراش و فرورفتگی در کفپوش های 
اپوکسی

مقاومت باالی نانوکفپوش ها در نتیجه عمر باالی آن ها و جلوگیری از ایجاد خراش و دیگر 
آسیب ها

توضیحات:
سه برابر مقاومت بیشتر در برابر خراش، نسبت به دیگر کف پوش ها

دی
صا

اقت

کف پوش نانویی مقاوم به سایش، یک کف پوش یکپارچه و بدون درز بوده که به دلیل استفاده از نانو ذرات در فرایند تولید، از سایش و کنده شدن 
الیه اپوکســی در برابر عوامل خشن فیزیکی و شــیمیایی حفاظت می کند. افزودن نانو ذرات باعث افزایش سختی و درنتیجه افزایش طول عمر 
کف پوش می شــود. طی تست های صورت گرفته ثابت شد که این کف پوش  نانویی سه برابر کف پوش های غیر نانویی در مقابل خراشیدگی مقاومت 

دارد که باعث افزایش طول عمر سطوح و صرفه جویی اقتصادی می شود.

در محیط های پر رفت و آمد مانند سینماها، فروشگاه های بزرگ، فرودگاه ها و...  و همچنین 
محیط هایی نظیر آزمایشــگاه ها که در معرض مواد شــیمیایی و خورنده قرار دارند، برای 
جلوگیری از ســایش و از بین رفتن سنگ، کاشی، سرامیک و دیگر سطوح از کف پوش های 
یکپارچه اپوکسی اســتفاده می شــود. عالوه بر این محیط هایی که نیاز به پاکیزگی ویژه 
دارند، مانند کارخانه های تولیــد دارو و مواد غذایی نیز با هدف جلوگیری از تجمع عوامل 
بیماری زا در درز های بین سنگ یا سرامیک های کف و همچنین گوشه دیوارها، می بایست از 
کف پوش های یکپارچه اپوکسی استفاده نمایند تا هیچ منفذی برای ورود و رشد این عوامل 
وجود نداشته باشد. این کف پوش ها به شکل مایع و بسته به شرایط در ضخامت های مختلف 
روی سطوح ریخته می شوند که بعد از گذشت مدت زمان مشخصی خشک شده و به حالت 
جامد در می آیند. این کف پوش ها عالوه بر ســهولت ضدعفونی کردن سطوح و حفاظت در 

مقابل ساییدگی و خورده شدن سطح زیرین، درخشندگی و زیبایی چشم نوازی دارند.
هرچنــد این کف پوش ها از مقاومت خوبی در برابر اســتفاده های مجاز برخوردارند ولی به 
واســطه قرار گرفتن اجسام و لوازم سنگین و جابجایی آن ها بر روی این سطوح، در معرض 
آسیب و خراشیدگی قرار دارند. کف پوش ها به دلیل ضخامت پایین ممکن است به مرور زمان 
فرورفتگی پیدا کنند که باعث از بین رفتن ظاهر زیبای آن ها می شود. عالوه بر این، علی رغم 
خاصیت ضد آب بودن کف پوش ها، در صورتی که قطرات آب بین خراشــیدگی ها گیر کند، 

می تواند باعث رشد و باکتری و عوامل بیماری  شود. 

3
برابر مقاومت 

بیشتر

مقاومت در مقابل خراشیدگی کف پوش نانویی 
نسبت به انواع غیر نانویی
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هدف از توسعه فناوری نانو تولید ثروت
و افزایش کیفیت زندگی مردم

پاییز 1395


