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فناوری نانو

فناوری نانو به مجموعه فناوری های مربوط به ســاخت و دســت کاری مواد در ابعاد کمتر از 100 نانومتر، روش های شناسایی و 
جداســازی آن ها و همچنین کاربرد آن ها در زمینه های گوناگون اطالق می شود. زمانی که مواد برای داشتن حداقل یک بعد در 
مقیاس نانو دست کاری  می شوند، خواصی متفاوت با خواص فیزیکی و شیمیایی معمول خود پیدا  می کنند. این خواص که مواردی 
مانند افزایش مقاومت فیزیکی و شــیمیایی، باال بردن میزان هدایت گرما و الکتریسیته، توانایی پاسخ به محرک های گوناگون 
)مثل میدان مغناطیســی یا الکتریکی( و... را شامل  می شوند، کاربرد گســترده ای برای فناوری نانو به وجود آورده اند که عمومًا 
تحت عنوان علوم و تحقیقات در زمینه ی مواد پیشــرفته شناخته  می شود. زمانی که تجهیزات ساخته 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 
اســت. 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 انسان 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 کشــورهای مختلف جهان، پیوسته 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 علوم نانو در رتبه هفتم جهان قرار دارد و جزء 15 کشــور برتر دنیا در حوزه 
فناوری نانو اســت. همچنین در ایران طی 10 سال گذشته 163 شرکت تولید کننده محصوالت و تجهیزات مبتنی بر فناوری  نانو 
تاسیس شده اند. ایران طی سال های اخیر رشد چشمگیری در حوزه فناوری نانو داشته است که نقطه عطف این پیشرفت افزایش 
تولید علم نانو در کشور است. تاســیس 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.
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فناوری نانو در حوزه محیط زیست
پایش آالینده های محیط زیست با استفاده از فناوری نانو

 پایش  و کنترل آلودگی هوا ناشی از گاز های سمی
یکی از نیازهای مهم و اساسی در ارتباط با کنترل آلودگی محیط زیست، 
پایش مســتمر آلودگی هوا در مناطق شــهری و یا صنعتی است. در 
راستای تحقق این هدف، حسگرها اصلی ترین و مهم ترین نقش را ایفا 
می نمایند. امروزه استفاده از نانوحسگرها در زمینه کنترل آلودگی هوا 
نیز با پیشرفت مناسبی مواجه بوده است. در حال حاضر، نانوحسگرهای 
متعددی برای تشخیص و اندازه گیری آلودگی های مختلف هوا توسعه 
یافته و به صورت تجاری در دسترس هستند که حتی قادر به شناسایی 

تعداد کمی از مولکول های گازی مهلک در محیط نیز می باشند.

 پایش و کنترل آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق و ریزگرد ها
ذرات معلق به تمامی اجزاء ریز مایع یا جامدی )به جز آب خالص( گفته می شود که 
در جو زمین پراکنده هستند و اندازه میکروسکوپی یا زیرمیکروسکوپی اما بزرگتر 
از ابعاد مولکولی دارند. ریزگردها در اثر فرایندهای مختلف طبیعی یا انسانی ایجاد 
می شــوند. منابع مصنوعی ذرات معلق در مناطق صنعتی شامل صنایع مختلف از 
قبیل سیمان، ذغال ســنگ، ذوب آهن، کارخانه ها و کارگاه های بزرگ تراشکاری 
می باشد. کاهش کیفیت هوا در خانه ها، سطح شهر، مکان های صنعتی، نیاز به توسعه 

روش هایی برای ارزیابی و اندازه گیری ذرات معلق هوا را ضروری می کند.  

 پایش  و کنترل آلودگی خاک
خاک یکی از منابع مهم و ارزشمند طبیعت است که بیشتر منابع غذایی از 
آن تامین می شــود. آلودگی خاک منجر به آسیب به گیاهان و آلوده کردن 
منابع آب می گردد. عوامل بســیار زیادی از قبیل فعالیت های کشــاورزی، 
صنعتی و دفع زباله باعث آلودگی خاک می گردد.  نانو حسگرها این امکان را 
می دهند که وضعیت آلودگی خاک در نقاط مختلف به صورت بی ســیم و در 
زمان کوتاهی اندازه گیری شده تا یک نقشه جامع از مناطق آلوده ارائه شود.

 پایش و کنترل آلودگی آب ها
یکی از بزرگترین چالش های دولت ها و ســازمان های محیط زیست، 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 ی آن، راه کاری مناسب جهت مقابله با آن را 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 مصرف می کنند و می توانند با ولتاژ کم و بدون نیاز به منبع برق مستقیم 
برای مدت طوالنی به کار خود ادامه دهند و اطالعات را به صورت بی سیم ارسال نمایند. 
همچنین نانو حســگرها 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.
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 تشخیص و کنترل منابع آلوده کننده
امروزه سازمان های محیط زیست جهت کنترل آلودگی، قوانین و استاندارد های 
زیســت محیطی برای صنایع و خوردوها تعیین کرده اند. کنترل مداوم منابع 
تولید کننده آلودگی، کاری دشوار، پیچیده و زمان بر می باشد. نانو حسگر ها این 
امکان را می دهند که با هزینه کم به طور مداوم  و به صورت بی ســیم وضعیت 
آلودگی پســاب ها و یا دودکش صنایع زیر نظر سازمان های نظارت کننده بر 

آلودگی قرار بگیرد و امکان تخطی مراکز آلوده کننده به حداقل برسد. 

رفع آلودگی های محیط زیست با استفاده از فناوری نانو

 تشخیص و کنترل منابع آلوده کننده
مهم ترین و اصلی ترین روش کاهش آلودگــی هوا، کاهش منابع آلوده کننده 
و یا اصالح آنها می باشد. عامل اصلی بســیاری از آلودگی های هوای شهر ها 
ناشی از فعالیت خودروها و صنایع مجاور شهر ها می باشد. می توان با استفاده 
از فناوری های نانو، فیلترهای پیشرفته ای را به مرحله تولید رساند که به بتواند 
با بازده باال و قیمت مناسب آلودگی تولید شده توسط صنایع، قبل از ورود به 
محیط جذب گردد. همچنین نانو کاتالیســت ها این توانایی را دارند که حجم 

زیادی از گاز های سمی را در مبدا مثل اگزوز خودروها کاهش بدهند.

 کاهش آلودگی هوا از محیط
یک از بزرگترین چالش ها مبازره با آلودگی های باقی مانده در هوا می باشــد. در 
بسیاری از کشورها روش های متعددی برای کاهش آلودگی هوای موجود در محیط 
به خصوص شهرهای بزرگ انجام شده است. از مهم ترین روش ها می توان به کاشت 
درختان اشاره نمود. فناوری های پیشرفته مانند فناوری نانو این امکان را می دهد 
که در سطح شهر ها و یا مناطق آلوده، سیستم هایی طراحی گردند که توانایی جذب 

و حذف آالینده های هوا مثل مونواکسید کربن در ابعاد وسیع را داشته باشد.

 کاهش آلودگی آب در مبدا
یکی از بزرگترین چالش های شــهرک های صنعتی، تصفیه پساب های صنایع می باشد. 
تولید صنعتی منجربه تولید انواع مختلفی از پســاب ها می شود که بسته به نوع صنعت، 
دارای ویژگی ها و سطوح متفاوتی از آالینده ها هســتند. تصفیه این فاضالب ها بسیار 
پر هزینه و دشــوار خواهد بود. فاضالب صنعتی می تواند حــاوی مقادیر زیادی فلزات 
سنگین، مواد آلی سمی، مواد روغنی باشد که شدیدا به محیط زیست آسیب می رساند. 
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 ســریع تر و به صورتی کامال یکنواخت تخریب شوند و 

هزینه تصفیه آب در تصفیه خانه های صنعتی به طور چشمگیری کاهش یابد.

 کاهش آلودگی آب در محیط
امــروزه در مناطق زیادی از دنیا آب موجــود در طبعیت از قبیل رودخانه ها، 
دریاچه ها و آب های زیرزمینی دچار انواع آلودگی شده اند. بخشی زیادی از این 
آلودگی از فعالیت های کشاورزی ناشی می شود و بخش دیگر آن به دلیل تصفیه 
نامناسب پساب صنعتی و شهری می باشد. امروزه با کمک فناوری نانو و نانو مواد 
می توان آلودگی آب های موجود در طبعیت را در حجم و ابعاد گسترده کاهش 

داد بدون آنکه خود نانو مواد اثرات مخرب زیست محیطی برجای بگذارند.
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 کاهش آلودگی خاک در مبدا
امروزه به دلیل اســتفاده بیش از حد از کودهای شــیمیایی و آفت کش ها در زمین های 
کشاورزی و همچنین تصفیه نامناسب فاضالب های صنعتی و شهری و  دفع  زباله بسیاری 
از خاک های موجود در طبعیت دچار آلودگی کرده است. با استفاده از فناوری نانو می توان 
مواد تجزیه پذیر جهت کاهش تولید زباله های آلوده کننده خاک به مرحله تولید رســاند. 
از طرف دیگر نانو آفت کش ها و نانو کود های مورد اســتفاده در صنعت کشاورزی عالوه بر 
داشــتن بازده باالتر، اثرات مخرب بســیار کمتر و یا ناچیزی بر خاک کشاورزی خواهد 

داشت. 

 کاهش آلودگی خاک در محیط
بدون داشتن خاک ســالم، حیات و زندگی روی زمین امکان پذیر نخواهد بود. 
95% غذای انسان از زمین حاصل می شود. برنامه ریزی برای داشتن خاکی سالم 
و تولیدکننده الزمه بقای انسان اســت. به دلیل فعالیت های گسترده صنعتی و 
کشــاورزی، مقادیر قابل توجهی از آلودگی های تولید شده در خاک تجمع یافته 
است. اصالح خاک کاری دشوار می باشد. روش های متنوعی برای کاهش آلودگی 
از خاک، مانند اصالح با میکروارگانیسم ها ارائه شده است. برخی از انواع نانو مواد 

می توانند بسیاری از آلودگی ها را کاهش دهند و یا خنثی کنند. 

فناوری های پیشرو و محصوالت نانو در حوزه محیط زیست
 فناوری نانو ذرات صفر ظرفیتی

اکثر فعالیت های صنایع کشــاورزی و صنعتی  موجب ایجاد آلودگی در آب های زیر زمینی می گردد. آلودگی آب های زیرزمینی شامل 
انواع فلزات سنگین، آالینده های آلی و معدنی، کود های شیمیایی و آفت کش ها، آرسنات، نیترات و... می باشد. پاکسازی آلودگی منابع 
آب شیرین، کاری بسیار دشوار و گران می باشد. نانو موادی مانند آهن صفر ظرفیتی به طور نسبی، فراوان، ارزان و در دسترس می باشند 
و می توانند از طریق واکنش های اکسیداســیون و جذب سطحی بسیاری از آلودگی ها را حذف و یا خنثی نمایند. خود نانوذرات آهن 

صفرظرفیتی اثر  نامطلوب و جانبی بر طبیعت نخواهد داشت.

 فناوری نانوکویتاسیون
میکرو حباب و نانو حباب ها پتانســیل 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 باشد و ادغام فرایند 

نانو حباب با دیگر فرایند های مرسوم تصفیه آب، می تواند عالوه بر کاهش هزینه ها، بازدهی کار را به طور قابل توجهی افزایش دهد. 

 فناوری نانو حسگر
اگرچه حسگرهای مختلفی برای آشکار نمودن آلودگی ها و مواد آالینده وجود دارند، ولی فناوری نانو امکان ایجاد نسل های جدیدی از 
حسگرها با توانایی باال در اندازه گیری یک یا چند مورد از آالینده ها را به صورت قابل حمل فراهم  می نماید که قادر هستند، مواد آالینده 
را در مقادیر و غلظت های بسیار کم آشکار   نمایند. نانوحسگرها  می توانند انواع عوامل بیماری زا را شامل مقادیر بسیار اندک میکروب ها 
و سموم حاصل از آن ها، انواع ترکیبات شیمیایی و یون های موجود در آب، خاک و هوا را به طور پیوسته و با سرعت زیاد شناسایی کنند.

 فناوری نانو کاتالیزور و نانوغشاء 
ورود هر ذره، مولکول یا ترکیب مضر به اتمسفر هوا که منجر به ایجاد خطر برای سالمتی، آسیب دیدن یا بیماری موجودات زنده شده 
و اکوسیســتم یک منطقه را تحت تاثیر قرار دهد، به عنوان آلودگی هوا شناخته می شود. این نوع آلودگی می تواند از منابع انسانی و 
یا طبیعی نشات گیرد. همه این موارد تهدیدی برای داشتن یک محیط زیست پایدار است. فناوری نانو به عنوان یک فناوری پیشتاز 
در حوزه های مختلف، در کاهش آلودگی هوا نیز می تواند موثر واقع شــود. مهم ترین کاربردهای فناوری نانو در کاهش آلودگی هوا، 

نانوکاتالیزور و نانوغشاها هستند که عالوه بر افزایش بازده، باعث کاهش هزینه ها شده اند.
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محصوالت فناوری نانو
جهت رفع آلودگی 

 سامانه الکرتودیالیز انتخابی جهت نیرتات زدایی 
از آب آشامیدنی

 سامانه نانـو کاویتاسیون جهت آرسنیک زدایی 
از آب 

 سامانه تصفیه پساب صنعتی با روش پالسام
 غشای نانوفیلرتاسیون پلیمری

 دستگاه خانگی تصفیه آب خاکسرتی با استفاده 
از غشاهای نانوساختار رسامیکی 

 مدول غشایی پیچشی صنعتی نانوكامپوزیتی 
اولرتافیلرتاسیون

 سامانه نانوکامپوزیت-فتوکاتالیست پلیمری نوین 
جهت حذف آالینده های صنعتی و میکروبی

 کیسه زباله نانو کامپوزیت آنتی باکرتیال با رایحه 
گیاهان دارویی

 نانو فیلرت هوای خودرو
 ماسک نانو الیاف



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
جهت رفع آلودگی



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

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.

نام محصول:
سامانه نانو کاویتاسیون جهت 

آرسنیک زدایی از آب
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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

 %90 کاهش کدورت
 هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 صرفه جویی در مصرف انرژی

 حفظ محیط زیست به دلیل عدم صرف هیچ گونه ماده شیمیایی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

پالســما به عنوان حالت چهــارم ماده از محیطی فعال شــامل 
الکترون  هــا، یون  ها، رادیکال  ها و گونه  های شــیمیایی مختلفی 
تشکیل شده اســت. این محیط فعال بستری مناسب برای انجام 
واکنش های مختلف را فراهم نموده است. ایجاد میکرو اسپارکها 
توسط تخلیه الکتریکی نانو ثانیه بین الکترودها در پساب، حباب-
هایی را در ابعاد نانو و میکرومتری بــه وجود می آورد که به علت 
اختالف دمای گازهای داخل حباب و بیرون آن، شروع به افزایش 
حجم در سیال می نماید و در نهایت پدیده کویتاسیون پالسمایی 
رخ می دهد. وا پاشی حباب ها باعث ایجاد دمای باالی موضعی )حدود 

5000 درجه کلوین( می گردد. از طرفی این حباب ها حاوی الکترون و یون می باشند که با وا پاشی آنها باعث تشکیل انواع رادیکال های 
اکسید کننده قوی می شوند. این رادیکال ها در نهایت با ترکیبات موجود در پساب وارد واکنش شده و باعث ایجاد لخته و رسوب 

در پساب می گردد که به صورت جامد از پساب قابل جدا سازی است.

نام محصول:
سامانه تصفیه پساب صنعتی با روش پالسما
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محصوالت فناوری نانو
جهت رفع آلودگی



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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اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت دانش پژوهان صنعت نانونام شرکت

-نام برند

1389سال تأسیس

تبریز، جنب تراکتورسازی تبریز، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سهندآدرس

DSNano.sahand@gmail.comنشانی ایمیل

تولید غشاهای نانوساختار سرامیکی و پلیمری، طراحی و ساخت فرایندهای غشایی، قابل استفاده در جداسازی مایعات حوزه صنعتی تحت فعالیت
و گازها

دستگاه خانگی تصفیه آب خاکستری با استفاده از غشاهای نانوساختار سرامیکینام محصول اصلی

7 نفرتعداد کارکنان

100 دستگاه خانگی تصفیه آب خاکستری در سالظرفیت تولید

نصب در مسیر آب خروجی از سینک آشپرخانه و ظرفشویی منازلمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 انتخاب به عنوان طرح برتر در برنامه طرح های نوآورانه فناوری نانو در سال 94
 اخذ مجوز نانومقیاس برای غشاهای نانوساختار سرامیکی در دست اقدام 

محل تولید

شــرکت دانش پژوهان صنعت نانو - مرکز رشد 
واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سهند

اثـرات

 بیش از 50 درصد آب مصرفی از سینک آشپزخانه و ظرفشویی، برای استفاده مجدد بازیابی می  شود.

نحوه عملکرد و ویژگی ها

غشاهای نانوساختار ســرامیکی با توجه به ساختار خود، 
از اهمیت ویــژ ه ای در فرایندهای تصفیــه فاضالب ها و 
پساب های خانگی برخوردارند چرا که این غشاها مقاومت 
بسیار باالیی در مقابل پدیده گرفتگی و شستشو با مواد 
شــیمیایی دارند که این خصوصیات در غشاهای پلیمری 
ضعیف ارزیابی می شود. در این طرح از غشاهای نانوساختار 
سرامیکی در تصفیه آب خاکستری استفاده می شود. این 
نوع غشاها با جداسازی بخش عمده مواد شوینده از آب 
خاکســتری، منجر به ایجاد قابلیت استفاده مجدد از آب 
تصفیه شده می شــوند به طوری که بیش از 50 درصد در 

مصرف آب صرفه جویی می گردد.

نام محصول:
دستگاه خانگی تصفیه آب خاکستری با 

استفاده از غشاهای نانوساختار سرامیکی
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محصوالت فناوری نانو
جهت رفع آلودگی



اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت تراوا گستر آریانام شرکت

NUFS-4040 و NUFS-8040نام برند

1393سال تأسیس

تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو، بلوار پیام، خیابان پیوند، کوچه 21، پالک 10آدرس

نشانی سایت اینترنتی و 
ایمیل

www.seprakey.com
info@seprakey.com

صنایع جداسازي و فیلتراسیونحوزه صنعتی تحت فعالیت
حوزه آب و پساب و محیط زیست

مدول غشایي پیچشي صنعتي نانوکامپوزیتي اولترافیلتراسیوننام محصول اصلی

9 نفرتعداد کارکنان

600 مدول صنعتي پیچشي در سالظرفیت تولید

صنایع لبني، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی، صنایع دارویی و پزشکی، صنایع دفاعي، حوزه تصفیه آب و پسابمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
در حال اخذ مجوز نانومقیاس

محل تولید

استان البرز

اثـرات

به کارگیري نانوذرات مناسب در تولید غشاهاي نانوکامپوزیتي صنعتي اولترافیلتراسیون منجر به افزایش فالکس )تا %30(، بهبود میزان 
پسزني، و نیز کاهش میزان گرفتگي غشاهاي اولترافیلتراسیون )به میزان %30( و به تبع آن افزایش طول عمر این غشاها )حداقل 20%( 

مي شود.

نحوه عملکرد و ویژگی ها

استفاده از فناوری هاي پیشرو غشایی با توجه به کارایی و سهولت 
راهبری، مصرف انرژی پایین، پایداری مناســب تحت شــرایط 
عملیاتی مختلف و ســازگاری با محیط زیست، کنترل و افزایش 
مقیاس آسان، و انعطاف پذیری عملیاتی باال، راه حل بسیار مناسبي 
برای غلبه بر بســیاري از مشکالت امروزي بشر مي باشد. امروزه، 
غشــاهاي اولترافیلتراسیون در بســیاری از زمینه ها جایگزین 
فرایندهای جداســازی مرسوم شده اند که از آن جمله مي توان به 
نقش کلیدي آنها در صنایع غذایي، تصفیه آب و پســاب، و صنایع 

پزشکي و دارویي اشاره کرد.

نام محصول:
مدول غشایي پیچشي صنعتي

 نانوکامپوزیتي اولترافیلتراسیون
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اطالعات شرکت تولید کننده

ریزفناوران شیمی سبزنام شرکت

پی کامپوز 101نام برند

1394سال تأسیس

اراک، دانشگاه اراک، مرکز رشد واحدهای فناور آدرس

نشانی سایت اینترنتی و 
ایمیل

a-salabat@araku.ac.ir
jcn.araku.ac.ir

ساخت تجهیزات و ستون های تصفیه آب و نانوجاذب جهت حذف آالینده های صنعتی و میکروبی و سختی آبحوزه صنعتی تحت فعالیت

نام محصول اصلی
نانوکامپوزیت پلیمری/ اکسید تیتانیوم حساس شده در نور مرئی به وسیله مایع یونی تهیه شده به روش میکروامولسیون

نانوکامپوزیت پلیمری/ اکسید تیتانیوم حساس شده و شبکه ای
ساخت ستون های پلیمری شفاف حاوی نانوذرات اکسید تیتانیوم حساس شده

5 نفرتعداد کارکنان

100 کیلوگرم در سالظرفیت تولید

در کارخانه های نســاجی به منظور حذف رنگدانه  و کاهش COD جهت تولید آب مورد استفاده در بخش کشاورزی و محل های کاربرد محصول
همچنین سیستم های تأسیسات جهت تولید آب نرم به منظور کاهش اسیدیته آب در دیگ ها

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیاس

محل تولید

اراک- دفتر مرکزی: شرکت ریزفناوران شیمی سبز
کارگاه و آزمایشگاه آنالیز آب: شهرک صنعتی اراک 

محل اجرای پایلوت: فرش فرهی، نرمینه بافت کاشــان، بخارگستر اتیه 
اراک )ماشین سازی اراک(، بیمارستان امیرالمؤمنین.

اثـرات

 حذف رنگدانه صنعتی مورد استفاده در صنایع نساجی و کاهش  COD به میزان 200 میلی گرم بر لیتر
 تولید آب نرم مورد استفاده در تأسیسات برودتی و حرارتی با بازده %95

 کاهش تعداد دفعات شستشوی معکوس سامانه سختی گیری از آب

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نانوکامپوزیت-فتوکاتالیســت پلیمــری نوین 
توسط حالل های  مرئی  نور  در  حساس شــده 
ســبز با اســتفاده از فناوری نانــو طی روش 

میکروامولسیونی تهیه شده است.

نام محصول:
سامانه نانوکامپوزیت-فتوکاتالیست پلیمری نوین 

جهت حذف آالینده های صنعتی و میکروبی
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نام محصول:
کیسه زباله نانو کامپوزیت آنتی باکتریال 

با رایحه گیاهان دارویی
نحوه عملکرد و ویژگی ها

در این محصول با اســتفاده از چند نانو ذره اکسیدی مختلف خواص آنتی باکتریال مناسبی ایجاد شده است و بدلیل کاهش میزان 
عبور گاز از  گسترش بوی نامطبوع و همچنین آلودگی جلوگیری می شود. با توجه به تنوع نانو ذرات مورد مصرف میزان استحکام  

و میزان تحمل حرارتی این کیسه زباله نیز بهبود داشته است.

اطالعات شرکت تولید کننده

نانوپالست جلفا ارسنام شرکت

-نام برند

1390سال تأسیس

آذربایجان شرقی، جلفا، منظقه آزاد ارس، بلوک 26آدرس

-نشانی سایت اینترنتی

تولیدیحوزه صنعتی تحت فعالیت

کیسه زباله نانو کامپوزیت آنتی باکتریال با رایحه گیاهان دارویینام محصول اصلی

10تعداد کارکنان

200 تن در ماهظرفیت تولید

مصارف عمومی و به عنوان کیسه زباله بیمارستانیمحل های کاربرد محصول

اثـرات
 دارای خاصیت آنتی باکتریال

 جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع
 افزایش استحکام و پایداری حرارتی

مجوزهای دریافت شده برای محصول

تأییدیه نانومقیاس
محل تولید

استان آذربایجان شرقی، شهرستان جلفا

17



نام محصول:
نانوفیلتر هوای خودرو

اطالعات شرکت تولید کننده

نانو ساختار مهر آسانام شرکت

پردونام برند

1392سال تأسیس

اصفهان، کیلومتر 39 بزرگراه اصفهان-تهران، شهرک صنعتی فناوری اصفهان، فرعی 8آدرس

www.nanofilter.irنشانی سایت اینترنتی

خودروحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوفیلتر هوای خودرونام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

کاربرد در موتور خودرو به منظور تصفیه هوای ورودیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

 افزایش عمر مفید فیلتر
 افزایش راندمان و شتاب خودرو همراه با کاهش مصرف سوخت

 کاهش آلودگی هوا و کمک به بهبود سالمت جامعه    

استان اصفهان، شهرک صنعتی فناوری اصفهان
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

 تأییدیه نانومقیا س
 پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نانوفیلتر هوای خودرو دارای یک الیه نانوالیاف روی ســطح 
کاغذ فیلتر اســت که باعث افزایش نسبت سطح به حجم 
شده اســت. افزایش این نســبت باعث تاثیرگذاری بیشتر 
روی فرآیند تصفیه هوای ورودی به موتور خودرو می گردد. 
کوچک ترین جزء ورودی به داخل محفظه احتراق موتور دوده 
می باشد که مضر بوده و توســط فرآیند فیلتراسیون جذب 
می گردد. این محصول با جــذب و به دام انداختن ذرات در 
مقیاس نانومتری اجازه عبور جریان هوای بهتر را نسبت به 
فیلترهای معمولی داده که موجب بهبود عملکرد و افزایش 
قدرت موتور می گردد. مکانیسم به دام افتادن ذرات مضر در 
فیلترهای نانو سطحی و در فیلترهای معمولی عمقی می باشد 
که  این امر موجب افزایش طول عمر فیلترهای نانویی نسبت 

به غیرنانویی شده است.
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

نحوه عملکرد، فیلتراسیون 
سطحی با پوشش نانوالیاف 
می باشد، از ویـــژگی های 
الیه  یک  از  اســتفاده  آن 
نانو الیاف جهت جذب ذرات 
مضــر در مقیاس نانومتری 
که در مقایسه با فیلترهای 
معمولی تا 70 درصد افزایش 

کارایی دارد.

اطالعات شرکت تولید کننده

مدبران توسعه سالمت ایرانیان )متسا(نام شرکت

پاکدم و سهانام برند

1393سال تأسیس

خیابان کاشانی - تقاطع باکری - خیابان دوم کیهان - پالک 23 - واحد 10آدرس

www.metsatech.comنشانی سایت اینترنتی

تولید ماسک های بهداشتی مبتنی بر فناوری نانوحوزه صنعتی تحت فعالیت

ماسک نانوالیافنام محصول اصلی

40 نفرتعداد کارکنان

60 میلیون عدد در سالظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول
 مناسب برای افرادی که نسبت به ریزگردها و آالینده های محیطی حساسیت دارند

 قابل استفاده در محیط های عمومی و شهری
 مناسب برای بکارگیری در بیمارستان ها و اتاق های عمل برای عدم انتقال عوامل بیماری زا

اثـرات
 کاهش هزینه های درمانی کاهش بیماری های تنفسی

استان البرز، شهرستان کرج
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

 تأییدیه نانومقیاس
 تاییدیه کارایی از سازمان انرژی اتمی
 تاییدیه عدم سمیت از انیستو پاستور
 تاییدیه کیفیت از سازمان غذا و دارو

نام محصول:
ماسک نانوالیاف
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 کروماتوگرافی گازی دوبعدی
 طیف سنج جرمی زمان پرواز

 طیف سنج تحرک یونی
 طیف سنج مرئی – فرابنفش

محصوالت جهت پایش آالینده ها 



تصاویرمدلعنوان طرح به زبان انگلیسیعنوان طرح به زبان فارسینام شرکتردیف

1
شرکت 

پژوهشی کیمیا 
شنگرف پارس

2D GCDUOJETکروماتوگرافی گازی دو بعدی

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(

UV-Vis Spectrophotometer NanodropAr
2015

Vis Spectrometer SpectronixArاسپکترومتر سنج  مرئی  7
2015V

UV-Vis Spectrometer SpectronixArاسپکترومتر مرئی- فرابنفش8
2015

Vis Spectrophotometer PhotonixArاسپکتروفتومتر مرئی9
2015V

اسپکتروفتومتر مرئی- 10
فرابنفش

UV-Vis Spectrophotometer PhotonixAr
2017

11
طیف آزمون 

Ion Mobility Spectroscopyطیف سنج تحرک یونیاسپادانا

CD-1300

12IMS-1300

پویش تدبیر 13
کرانه

 UV-Vis طیف سنج نوری
مینیاتوری

Miniature UV-Vis SpectrometerUVS-2500
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محصوالت فناوری نانو در حوزه محیط زیست
ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو

w w w . n a n o . i r
nano. ir/environment


