
درخت فناوری نانو
کاربردهای فناوری نانـو

در صنعت آب و فاضالب 

طراحی گرافیک: شرکت توسعه فناوری مهرویژن
 اسـاتید، متخصصـان و عالقه منـدان  می توانند نظرات و 
پیشـنهادهای خـود را بـرای هرچه بهتر شـدن این طرح 

بـا report@nano.ir درمیان بگذارند. 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

کاربرد فناوری نانو در 
صنعت آب و فاضالب

)بر پایه ساختار و عملکرد(

تصفیه آب و پساب

پایش آالینده ها و 
کنترل کیفیت آب

توزیع آب، 
تاسیسات و سازه

کاهش تبخیر و 
مدیریت سطحی

جاذب ها

نمک زدایی
غشاء نانو فیبر

فیلترهای ماسه 
پوشیده شده با نانومواد

غشاء تبادلگر یون کنترل 
شونده الکتریکی

غشاء پلیمری

غشاء الهام گرفته از 
ساختارهای زیستی

غشاء های نانو لوله

 غشاء متخلخل 
فلزی/ آلیاژ فلزی

غشاء مزوپروس سرامیکی

فرآیندهای فیلتراسیون

غشاء نانوساختار

غشاء نانوحفره

غشاء نانو پروس 
استوانه ای

غشاء نانو پروس 
جایرودی

غشاء نانو کامپوزیتی

غشاء با عملکرد چند گانه

غشاء الیه نازک

غشاء با ماتریس 
مختلط

نانو غشاء های 
آکواپرین

غشاء کوپلیمر 
تودهای متخلخل

نانو لوله کربنی

نانولوله نیترید بور

نانولوله های
 معدنی دیگر

غشاء زئولیتی

غشاء فوتوکاتالیستی

مزوپروس 
اکسیدی

مزوپرس کانی 
سیلیکاتی

غشاء با خواص 
کاتالیزوری

غشاء 
آنتی باکتریال

غشاء های جاذب

کاتالیست های بارگذاری 
شده بر نانولوله کربنی

نانو حامل های زیست 
کاتالیستی

نانو کاتالسیت های 
الکتروشیمیایی

کاتالیست بر پایه 
نانو ذرات مغناطیسی

نانو نیمه رساناها

نانو نیمه رسانا های 
آالیده شده

فوتوکاتالیست

نانو ذرات آهن 
ظرفیت صفر

نانو کاتالیست های فلزی
کاتالیزور و تخریب 

آالینده ها

نانوذرات فلزی 
ظرفیت صفر

نانو کاتالیزورهای 
دو- چند فلزی

نانو کاتالیست های 
فلزات نجیب

نانوذرات 
کاتالیستی فنتون 

ناهمگن 

گند زدایی

نانولوله کربنی

نانوذرات چیتوسان

نانوفیبر کربنی

نانوذرات پپتیدی

نانوساختارهای کربنی

نانوساختارهای زیستی

نانوساختارهای فلزی
نانوذرات نقره

نانوذرات
TiO2, ZnO, ... 

فلزات نجیب

سیستم های غشای 
الکترولیت پلیمری 

اصالح شده با 
نانو ذرات

الکترولیز شیمیایی 
با الکترود اصالح 
شده با نانو ذرات

نانوساختارهای 
اکسید فلزی

 کلرینالسیون 
الکتروشیمیایي

میکروب زدایی 
الکتروشیمیایی

ازناسیون به روش 
الکترولیز


