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 3  فرم پیشنهاد طرح پژوهشی 

 اف یبر نانوال یمبتن یآب خانگ هیتصف یهادستگاه عاتیما لتریف عنوان محصول 
 قارچ، و امالح  کروب،یمواد آلوده کننده مانند م یآب حاو یخالص ساز  کاربرد محصول 

 عاتیما ونیلتراسیف حوزه صنعتی 
 ی نانوفناور  اف،ینانوال ، یآب خانگ هیآب، تصف هیتصف عات،یما ونیلتراسیف لتر،یف کلمات کلیدی 

 هدف 
آب در    هیجهت بهبود عملکرد تصف  افینانوال  یفناور   هیبرپا  عات یما  لتر یو ساخت ف  یطراح
 آب قابل حمل  یهایو بطر یخانگ یهاآب هیتصف

 تشریح طرح 

درصد از کل آب های روی کره زمین   3آب شیرین و قابل شرب برای مصرف انسان تنها  
مسائل حل نشده    نیتراز مهم  یکی  کروبیآلوده به م  یدنیرا تشکیل می دهد و آب آشام

است. اصلی ترین کاری که فناوری نانو می تواند در زمینه رفع مشکالت  ایسالمت در دن
فنی   مشکالت  حل  دهد،  انجام  ها،   مربوط آب  باکتری  همچون  هایی  آالینده  حذف  به 

آب   هیتصف  یلترهایف  دیدر تول  افیاز راهکارها استفاده از نانوال  یکیویروس ها است.  
های فیلتراسیون بهتری دارند، زیرا مساحت ویژگی   افیاست. به طور کلی نانوال  یخانگ

ورودی منافذ این   ه،کنند. به عالو سطحی بیشتری برای گرفتن ذرات آالینده ایجاد می
کوچك ولالیاف  پ  یتر  هم  بس  وستهیبه  تخلخل  درصد  و   ۸۰از    شی)ب  ییباال   ار یاست 

 ی ها هیآب تصف  ونیلتراسیمنحصر به فرد به بهبود ف  یپارامترها  نی درصد( دارد. تمام ا
 ون یلتراسیدر حوزه ف  افیبه استفاده از نانوال  لیجهت تما  نی .  به همکندیکمك م  یخانگ

 کرده است.  دایپ شیدهه گذشته افزا در  عاتیما

مشخصات فنی  
اجباری محصول  

 نهایی 

 باال  انیو نرخ جر نیی پا یاتیفشار عمل .1
  جذب باال  تیو ظرف یرینفوذپذ .2
 لتریف دیمواد استفاده شده در تول تیعدم سم .3
 صفر  یولوژیباکتر ییکارا .4
 آب  تهیدیحفظ اس .5
 شستشو  تیقابل .6
با سرعت باال با استفاده از  افینانوال دیتول تیراحت: قابل دیتول تیو قابل یسادگ .7

 یصنعت یسیالکترور  یهادستگاه
با محصوالت    سهیادر مق  یصنعت  اسیدر مق  دیتول  نهیتمام شده: کاهش هز   متیق .۸

 یی نانو ریغ

حائز    ی شاخص ها 
 ت ی اهم 

 .مختلف یهااز جنبه یساز  یتجار  تیقابل یبررس .1
 .یبه مشخصات الزام دنیو در رس دیدر تول یموانع  اساس یبررس .2
 یاستانداردها (اخذ شود دیکه با ییو استانداردها هایمجوزها، گواه یبررس .3

NSF-ANS42 شده  هیآن ته یبرمبنا  152۹2-152۹1 یکه استاندارد داخل
 )آب تیفی ک  WQA استاندارد -است

  بازار  از یمحصول بر اساس ن یطراح .4
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 در داخل کشور  هیمواد اول نیتام  .5
 محصول  نیدر ساخت ا یسیبه روش الکترور   افینانوال یاستفاده از فناور  نانو   ی ارتباط با فناور 

ها و  چالش 
 ها محدودیت 

موجود در بازار اندک   یمحصول نمونه محصوالت تجار   نیدر رابطه با ا  نکهیبا توجه به ا
 ن ی ا  یطرح محدود باشد، چالش اصل  یمجر  یبه آنها برا  یبوده و احتمال دارد دسترس

اث و تکرارپذ  حیبات عملکرد صحطرح  از مشکالت    یکی  نیآن است. همچن  یریمحصول 
 گر یآن به سطوح د  نییپا  یچسبندگ  عاتیما  ونیلتراسیدر ف  افیاستفاده از نانوال  یاصل

بتوان مشکل   PPبه عنوان مثال    هیپا  یبر بستر  هی ال   ن یکردن ا  تینیاست که احتماال با لم
 را برطرف کرد. افینانوال نییپا یو چسبندگ  یکیاستحکام مکان

تجهیزات کلیدی  
 موردنیاز طرح 

مرسوم   زاتیتجه  ،یو صنعت  یصنعت   مهین  -یشگاهیآزما  اسیدر مق  یسیدستگاه الکترور 
از جمله افت   یدیتول  لتریف  ییعملکرد و کارا  یابیارز   زاتی تجه  ،یعموم  یهاشگاهیآزما

 .یانداز اندازه حفرات، راندمان به دام ان،یفشار، نرخ جر

نکات مهمی که الزم  
ت طی انجام طرح  اس 

 در نظر گرفته شود 

آنت  توانیم مود  تول  الی باکتر  یاز  ا  الیباکتر  یآنت  افینانوال  دیجهت  محصول   نیدر 
در آب   ت یسم  جادیرا بدون ا  یال یباکتر  یآنت  تی خاص  دیبا  ید یتول  افیاستفاده کرد. نانوال

هم به  باشد  انتخاب  لیدل  نیداشته  آنت  در  صورت   تینها  دیبا  الیباکتر   یماده  دقت 
 . ردیبگ

 


