مقاالت

کاربردهای فناوری نانو
در محصوالت تجاری
صنعتمحیطزیست
نویسندگان:
امیرمحمود بخشایش ،صبا شرفالدینزاده
شرکت مهندسی آمایش داده گستر

بر اساس تعریف استاندارد  ISO TS 18110به هر محصول تجاری جهت حفظ سالمت محیط
طبیعی که در آن از فناوری نانو استفاده شده باشد ،محصول فناوری نانوی صنعت محیط زیست
گفته میشــود .بر اساس آمار سایت استتنانو ،تا ابتدای ســال  ،1396اطالعات  487محصول
نانویی در حوزه صنعت محیط زیســت که توسط  148شــرکت تولیدی از  28کشور مختلف به
بازارهای جهانی عرضه شــده ،در بانــک اطالعاتی محصوالت فناوری نانــو ( )NPDبه آدرس
 http://product.statnano.comبه ثبت رســیده است .کنترل آلودگی هوا ،آب و خاک از جمله
حوزههای صنعتی است که برندهای تجاری آنها توسط این بانک اطالعاتی رصد شده است .پنج
کشــور برتر به لحاظ تعداد برند عرضه شــده در بازار ،ایاالت متحده ،کرهجنوبی ،چین ،کانادا و
آلمان هستند .تحلیل  NPDنشان میدهد که کشورهای سه قاره آمریکا ،آسیا و اروپا به ترتیب
با  31 ،50و  19درصد بیشترین ســهم را در تولید محصوالت مرتبط با حفاظت از محیط زیست
داشتهاند .شرکتهای تولیدی عمدت ًا از غشــاها و فیلترهای دارای تخلخل نانویی جهت حذف
آلودگیها ،باکتریها و ذرات معلق موجود در آب ،خاک و هوا اســتفاده کرده اند .نانوذرات نقره،
دی اکسید تیتانیم ،طال و کربن سیاه از دیگر نانوموادی هستند که از آنها جهت ایجاد و یا بهبود
خواص محصوالت استفاده شده است.
کلمات کلیدی :صنعت محیط زیســت ،بانک اطالعاتی ،محصوالت فنــاوری نانو صنعت محیط
زیست ،بانک اطالعاتی ،محصوالت فناوری نانو ،NPD ،نانومواد و  ،NPDنانومواد.

محیط زیســت را طیف وســیعی از دانشهای
متفاوت از علوم پایه تا مهندسی در بر گرفته که
دارای تأثیرات غیر قابل انکار بر زندگی یک فرد
یا گونه است .هر محصول تجاری که به منظور
حفظ ســامت محیط طبیعی یعنی آب ،خاک
و هوا باشــد و در آن مطابق با تعریف استاندارد
 ISO TS 18110از فناوری نانو اســتفاده شــده
باشــد را محصول فناوری نانوی صنعت محیط
زیست می گویند .بر اساس آمار سایت استتنانو،
تا انتهای ســال  ،1395اطالعات  487محصول
نانویی در حوزه صنعت محیط زیست که توسط
 148شــرکت تولیدی از  28کشور مختلف به
بازارهای جهانی عرضه شده ،در بانک اطالعاتی
محصوالت فناوری نانو ( )NPDبه ثبت رســیده
اســت .در حوزه صنعتی کنترل آلودگی آبها،
انواع محصوالتی چون اسمز معکوس ،1سیستم
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یونزدایی خازنی ،2دستگاههای تصفیه 3و یونیزه
کننده آب ،سیســتمهای متحرک هیدروژنی،4
فیلترها و غشــاها ،دستگاههای اداری تهیه آب
5
سرد و جوش ،منعقد کنندهها و سورفکتنتها
رصد شده است .تصفیه کننده هوا ،6تهویههای
مطبوع هوا ،7سنســور اخطار دهنده نشت گاز،
سنسور تعیین سطح آلودگی هوا ،کاتالیستها،
رطوبت ســازها ،رطوبتگیرها و کارتریج حذف
کننده گرد و غبــار 8از جمله محصوالت عرضه
شــده در زمینه کنترل آلودگی هوا در بازارهای
جهانــی هســتند .محصوالتی ماننــد اصالح
کنندههــای خاک نیز در ایــن بانک اطالعاتی
به چشم میخورد .شرکتهای مطرح به لحاظ
تعداد برند ثبت شده در بانک محصوالت فناوری
نانو عبارتند از:
TriSepCorporation, Dow Chemical

Company, Nanostone Water, Applied
Membranes, LG Electronics, Hunan
Keensen Technology, Chanson Water
Ionizers, Health Air Technology, Caware
Int'l Co, Nordic Air Filtration.

پنج کشــور برتر به لحاظ تعــداد برند عرضه
شده در بازار ،ایاالت متحده ،کره جنوبی ،چین،
کانادا و آلمان هســتند (شکل  .)1همانطور که
مشخص اســت حدود  45درصد از محصوالت
ثبت شده ساخت کشور ایاالت متحده است که
نشان دهنده اهمیت این کشور نسبت به محیط
زیست اســت .تحلیل  NPDنشان می دهد که
کشورهای سه قاره آمریکا ،آسیا و اروپا به ترتیب
با  31 ،50و  19درصد بیشــترین ســهم را در
تولید محصوالت مرتبط بــا حفاظت از محیط
زیست داشتهاند.
مهمترین ویژگی مورد نیاز در محصوالت محیط
زیست آن است که آلودگیها ،باکتریها و ذرات
معلق موجود در آب ،خاک و هوا حذف شــوند.
طبق تحلیل  NPDخواص آنتی باکتریال ،حذف
آالیندههــا و قارچها ،مقاومت در برابر خوردگی
سیســتم مورد اســتفاده برای حفاظت محیط
زیســت ،کاهش مصرف انرژی ،رطوبتزدایی و
خودتمیزشــوندگی ،قابلیت کاهش سختی آب
از طریق حــذف یونها و مواد ارگانیک ،شــار
عبوری باال ناشی از سطح ویژه مناسب نانومواد،
فشار کاری پایین ،پایداری حرارتی ،حذف بوی
بد محیط و محافظت در برابر اشــعه فرابنفش
بیشترین فراوانی را میان محصوالت رصد شده
داشــتهاند .در جدول  1مقایســهای بین انواع
محصــوالت صنعت محیط زیســت به تفکیک
ویژگیها و نانومواد مهم موجود در آنها صورت
گرفته است .طیف وسیعی از مواد نانوساختار در
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سهم کشورها از برندهای ثبت شده در )%( NPD

محصوالت رصد شده گزارش شــده است که نانوذرات نقره،
دی اکســید تیتانیم ،طال ،کربن سیاه ،اکسید منگنز ،اکسید
آهن و زئولیت پرکاربردترین آنها هســتند که در ادامه نقش
تعدادی از آنها در محصوالت این صنعت به اختصار بررسی
میشود:
 1نانوذرات نقره به مرور زمان یونهای  Ag+را از خود ساطع
میکنند .این یونها طی واکنش جانشــینی باندهای  HS-را
در جداره میکرو ارگانیســم به باندهای  AgS-تبدیل میکنند
که نتیجه این واکنش تاتورهشدن و تلفشدن میکرو ارگانیسم
است و به این ترتیب خاصیت آنتیباکتریال و ضدبوی قوی از
خود نشان میدهد.
ل هستند
 2زئولیتها مواد جاذب با ساختار شبکهای متخلخ 
که عمدتاً از آلومینوســیلیکات تشکیل شدهاند .هدف اصلی
به کارگیری این نانومواد در محصوالت محیط زیســت حذف
آلودگیها با مکانیزم جذب ســطحی اســت .در  10درصد از
محصــوالت محیط زیســت ثبت شــده در بانک محصوالت
فناوری نانو از نانوساختارهای زئولیت استفاده شده است .این
محصوالت تماماً در حوزه کنترل آلودگی خاک کاربرد دارند.
از میان شرکت های رصد شده فعال در این حوزه میتوان به
این موارد اشاره کرد:
Bear river zeolite, Zeotech Corporation, Zeolite
Australia, IDA-ORE, KMI Zeolite, Greenmaker,
Grigg Brothers, Enviro Veritas, Richgro
 3شــرکت کرهای  LG Electronics Incرا میتوان پیشــتاز
اســتفاده از نانوذرات طال در این حوزه صنعتی دانســت .این
شــرکت پوششــی از نانوذرات طال را برروی فیلترهای تعبیه
شــده در سیستمهای تصفیه هوای خود الیه نشانی می کند
کــه در حذف آلودگیهای محیطی مؤثر خواهند بود .از دیگر
ویژگی های مهم نانوذرات طال می توان به زیســت ســازگار
بودن و عدم سمیت اشاره کرد.
 4نانــوذرات اکســید منگنــز دارای به خاطر ســطح ویژه
بــاال ،خاصیت کاتالیســتی باالتری نســبت بــه ذرات بالک
اکســید منگنز از خود نشــان میدهند .بــه همین دلیل به
عنوان کاتالیســتهای مورد اســتفاده در حذف آلودگیهای
محیط زیســت مورد اســتفاده قرار میگیرند .ســه شرکت
 American Elements ،US Research Nanomaterialsو
 Zhengzhou Dongyao Nanoپیشــتازان تولید محصوالت
فناوری نانو با به کارگیری از این نانوذرات هستند.
 5نانوذرات دی اکسید تیتانیم دارای خاصیت فتوکاتالیستی
قوی هســتند که در نتیجه آن میتواند در محصوالت مرتبط
با محیط زیســت به حذف بهتر باکتریها ،ویروسها ،قارچها
و آلودگیهــا کمک کنــد .سیســتمهای تصفیهکننده هوا و
سنســورهای هشــدار دهنده نشــت گاز از مهمترین انواع
محصوالتی هستند که با استفاده از این نانوماده تولید و عرضه
شدهاند .دو شرکت  PBA air quality solutionو Sensigent
از ایاالت متحده فعال ترین تولیدکنندگان محصوالت فناوری
نانــو در حوزه کنتــرل آلودگی محیط زیســت با کمک این
نانوماده هستند.
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شکل  .1سهم کشورهای دارای محصوالت صنعت نانویی صنعت محیطزیست در NPD

جدول  .1مقایسه انواع محصوالت صنعت محیط زیست به تفکیک ویژگیها و
نانومواد مهم موجود در آنها
ویژگی

فناوری نانو

انواع محصوالت

آنتیباکتریال

نانوذرات نقره ،دیاکسیدتیتانیم و
نانوفیبرهای کربنی ،نانوتیوب کربنی،
نانومتخلخلها ،نانوذرات دی اکسید
سیلیسیم ،نانوذرات کربن سیاه

تهویه مطبوع هوا ،تصفیهکننده هوا،
تنظیمکننده رطوبت هوا ،غشا ،فیلتر،
سیستم فیلتراسیون

حذف آلودگیهای
هوا

نانوذرات نقره ،دیاکسیدتیتانیم
زئولیت و غشاهای نانومتخلخل

کارتریج کاهش گرد و غبار ،محصوالت
کنترل آلودگی خاک ،تهویه مطبوع
هوا ،تصفیهکننده هوا ،تنظیمکننده
رطوبت هوا

ضد بو

زئولیت ،نانوذرات نقره

تهویه مطبوع هوا ،تصفیهکننده هوا،
تنظیمکننده رطوبت هوا ،کارتریج
کاهش گرد و غبار ،محصوالت کنترل
آلودگی خاک

مقاومت به
خوردگی

نانوذرات طال و نقره

سیستمهای تصفیه هوا

کاهش مصرف
انرژی

نانوذرات طال و نقره ،نانومتخلخلها،
نانوذرات دی اکسید سیلیسیم،
نانوذرات دی اکسید تیتانیم ،نانوذرات
اکسید روی

سیستمهای تهویه مطبوع هوا ،غشا،
فیلتر ،سیستم فیلتراسیون ،سیستم
یونزدای خازنی

کاهش رطوبت

نانوذرات نقره

سیستمهای تصفیه هوا و تنظیم
رطوبت

خودتمیزشوندگی

نانوذرات دیاکسیدتیتانیم و نقره

سیستمهای تصفیه هوا

ضد آلرژی /حذف
آالیندههای
آلرژیزا

نانوذرات نقره

سیستمهای تصفیه هوا

ضد قارچ

نانوذرات دیاکسیدتیتانیم

سیستمهای تهویه مطبوع هوا

محافظت در برابر
اشعه فرابنفش

نانوذرات دیاکسیدتیتانیم

سیستمهای تهویه مطبوع هوا

کاهش سختی آب

نانومتخلخلها ،نانوذرات دی اکسید
سیلیسیم ،نانوذرات دی اکسید
تیتانیم ،نانوذرات نقره ،نانوتیوب
کربنی ،نانوذرات کربن سیاه

غشا ،فیلتر ،سیستم فیلتراسیون ،اسمز
معکوس
غشا ،فیلتر ،سیستم فیلتراسیون،
سیستم یونزدای خازنی ،اسمز
معکوس
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