مقاالت

مروری بر تصفیه آب و
فاضالب به کمک نانومواد
در ایــن مقالــه مــروری ،کاربردهــای کنونــی نانومــواد در تصفیــه آب و
فاضــاب توضیــح داده میشــود و اســتفاده از نانومــواد گونا گــون شــامل
نانومواد بر پایه کربن ،نانوذرات فلزی و ا کسید فلزی و همچنین نانوذرات
فلــزی نجیــب در حــذف آلودگــی از آب موردبحــث قرار میگیــرد .زمانی که از
نانومــواد بــرای کاربردهــای بزرگمقیــاس در تصفیــه آب صحبــت بــه میــان
میآیــد ،بایــد درنظــر داشــت که مشــکالت ذاتی زیادی در مســیر قــرار دارد
مانند انباشتگی ،مشکالت جداسازی ،نشت نانومواد به آبهای تماسی
و همچنیــن اثــرات مخرب احتمالی بر روی ا کوسیســتم و ســامتی انســان.
مواد نانوکامپوزیتی که بهتازگی تولید میشــوند مجموعهای از ویژ گیهای
مثبت نانوذرات به همراه ویژ گیهای میزبانهای جامد در ابعاد مختلف را
به همراه دارند .این مسئله گامی بزرگ در راستای کاربردهای بزرگمقیاس
بهشــمار مــیرود .در ایــن مقالــه بهطــور ویــژه مبحــث نانوکامپوزیتهــای
محیطزیســتی مانند نانوکامپوزیتهای ارگانیک و غیرارگانیک ،غشــاهای
نانوکامپوزیتی و نانوکامپوزیتهای مغناطیسی را موردبررسی قرار میدهیم.
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همچنیــن برتریهــا و آینــده نانوکامپوزیتهــای مختلف را بــه اختصار بیان
خواهیم کرد.
کلمات کلیدی :تصفیه آب ،فناوری نانو و میکرو ،نانومواد ،نانوکامپوزیت
 1مقدمه
پیشبینی شــده اســت که تا سال  %۵۰ ،۲۰۲۵از جمعیت جهان در مناطقی
زندگــی کننــد کــه تحت فشــار کمبــود شــدید آب قــرار دارد .تا ســال  ۲۰۱۵تنها
حدود  %۲۰از فاضالبهای جهان تصفیه میشد .در کشورهای درحالتوسعه
ً
تقریبا  %۷۰از فاضالبهای صنعتی بدون کمک مناسب سازمان ملل به هدر
خواهد رفت .برآورده کردن نیازهای آبی روزافزون ،چه در کشورهای صنعتی و
چه درحالتوسعه ،بسیار سخت است و رشد زیرساختها و روشهای جدید
تصفیه آب ،ســرعت کمتری نســبت به رشــد نیاز به آب دارد .به همین دلیل،
روشهای جدید تصفیه آب با کارایی باال و هزینه کم در اولویت قرار دارد.
پیشــرفتهای اخیــر در نانومــواد منجــر بــه تســهیل در اســتفاده از فنــاوری

نانــو در فرآینــد تصفیــه آب شــده اســت .تا کنــون
مطالعــات مختلف نشــان داده اســت کــه نانومواد
قابلیتهــای فراوانــی در تصفیــه آب بــه ویــژه در
جــذب فیزیکــی ،فرآینــد غشــایی ،ا کسیداســیون
کاتالیســتی و عفونتزدایی دارد .متاســفانه بیشتر
گزارشهــا در مــورد نانومــواد تنهــا در آزمایشــگاهها
انجام شــده و یا فقط نشــان میدهد که این روش
بهطورکلــی خوب اســت .یکــی از فناوریهــای نانو
که در بازار در دســترس است اســتفاده از نانوذرات
تــک ظرفیتــی بــا اســتفاده از تزریــق اســت .ایــن
روش بهطور گســترده در امریکا برای بهینهســازی
آبهــای زیرزمینــی بهکار رفتــه اســت .از زمانی که
قیمت نانومواد کاهش یافته ،اســتفاده از آنها در
تصفیه آب آســانتر شــده اســت؛ اما در هــر صورت
هنــوز ضعفهــای ذاتی زیــادی در زمینه اســتفاده
مســتقیم از نانــوذرات در تصفیــه آب وجــود دارد.
ً
اوال ،نانــوذرات در سیســتمهای ســیال ،تمایــل
دارنــد تــا در یک منطقه تجمع کننــد که این منجر
به افت شدید فشار میشود .دوم اینکه جدا کردن
نانوذراتی که کارایی خود را از دست دادهاند (بهجز
نانوذرات مغناطیســی) ،از آب تصفیه شــده بســیار
دشوار است .این مسئله از منظر اقتصادی دلخواه
نیســت .ســوم اینکــه رفتــار و سرنوشــت نانومــواد
مصرفشــده در تصفیــه آب و فاضــاب بهخوبــی
درک نشــده اســت و تأثیر نانومــواد در محیطهای
آبی و سالمتی انسان ،میتواند پیشرفتها در این
زمینه را به تعویق بیاندازد.
بــرای جلوگیــری از اثــرات مخــرب نیاز به ســاخت
دســتگاهی احســاس میشــود کــه همزمــان
بــا اینکــه فعالیــت نانومــواد در آن زیــاد اســت از
جایــی نانومــواد جلوگیــری کند.
رهاســازی و جابه
ِ
نانوکامپوزیتها گزینهای مناســب در این مسیر به
ً
نظر میرســند .نانوکامپوزیتها معموال با ســاخت
نانــوذرات دلخواه روی مــواد پایه ،مانند پلیمرها یا
غشــاها ســاخته میشــوند .نانوکامپوزیت میتواند
بهصورت مواد چندفازی که یک بعد آن کوچکتر
از  ۱۰۰نانومتــر اســت ،تعریــف شــود .بعضــی از
نانوکامپوزیتها در تصفیه آب بســیار کارا بودهاند؛
قابلاستفاده مجدد ،مقرونبهصرفه و قابلرقابت
با زیرساختهای کنونی.
نانــوذرات و نانوکامپوزیتهــا ،هر دو در این مقاله
موردبررســی قــرار میگیرنــد و عملکــرد و مکانیــزم
گندزدایــی توســط ایــن نانومــواد بهطــور ویــژه
موردبررســی قرار خواهد گرفت .در انتها نمود این
نانومــواد در تصفیــه آب بــه اختصــار توضیــح داده
خواهد شد.
 ۲توضیــح مختصری دربــاره فنــاوری نانو در
بخش آب
ابــتــدا توضیحی مختصر در زمــیــنـههــای مانند
جـ ــذب فــیــزیــکــی ،جـ ــداسـ ــازی ،ا کــســیــداســیــون
کاتالیستی ،گندزدایی و آشکارسازی خواهیم داد.
 1.2جذب فیزیکی و جداسازی

جذب فیزیکی یا فرآیند جداسازی بر پایه غشاها،
دو فنــاوری ســرآمد بــرای تصفیــه آب و فاضــاب
ً
بهشــمار میآیند .جذبکنندههای ســنتی غالبا با
مشــکالتی ماننــد گنجایــش و انتخابپذیری کم و
همچنین کوتاه بودن چرخه جذب-باززایی همراه
بودهانــد که بــه همین علــت ،ایــن جذبکنندهها
مقرونبهصرفه نبودهاند.
ً
جذبکنندههــای بــر پایــه نانومــواد ،مثــا فلزهــا
یــا ا کســیدهای فلــزی نانومقیــاس ،نانولولههــای
ً
کربنــی ،گرافــن و نانوکامپوزیتهــا معمــوال دارای
ســطح ویــژه بــزرگ ،وا کنشپذیــری بــاال ،ســرعت
وا کنش ســریع و میل ترکیبی خاص با آالیندههای
گونا گون هستند .کارایی جذب این مواد به مراتب
باالتر از جذبکنندههای سنتی است.
در کنــار جــذب ،جداســازی غشــائی ،مرحلــهای
مهــم در تصفیه آب محســوب میشــود کــه امکان
احیــاء آب از منابع غیرمعمول مانند فاضالبهای
شــهری را فراهــم مــیآورد .حــذف آلودگیهــا بــا
ً
جداســازهای غشــائی عمدتــا مبتنــی بــر انــدازه
اســت .درهرصــورت ،هنــوز موانــع زیــادی بــرای
ً
پیشــبرد فناوری غشــاها وجــود دارد ،مثــا متضاد
بــودن ذاتــی انتخابپذیــری و تراوایــی ،مصــرف
انــرژی زیــاد و پیچیدگیهــای اجرایــی .بــرای رفــع
ایــن موانــع ،غشــاهای نانوکامپوزیتــی پیشــرفته
بــا معرفــی نانــوذرات کاربــردی بــه درون غشــاها
گســترش داده شــدهاند .این طبقه جدید غشــاها
ویژگیهــای فیزیــک و شــیمیایی بهبودیافتــهای
از خــود نشــان میدهــد کــه از ایــن بیــن میتــوان
بــه پایــداری گرمایــی یــا مکانیکــی بهینــه شــده و
تخلخل و آبدوستی بهتر اشاره کرد .بعضی از این
غشــاها ویژگیهای یگانــهای ماننــد تراویی بهینه
شــده یــا ویژگیهــای ضدرســوبی ،ضدمیکروبــی و
قابلیتهای فوتوکاتالیستی از خود نشان دادهاند.
جذبکنندگــی و جداســازی در فناوری نانو بســیار
بــه بــازار نزدیــک هســتند .بحثهــای بیشــتری
پیرامــون کاربرد نانومواد در جداســازی و جذب در
مواجهه بــا آلودگیهای گونا گــون در ادامه خواهد
آمد.
 2.2کاتالیز
ا کسیداسیون کاتالیســتی یا فوتوکاتالیستی ،یک
فرآیند ا کسیداســیون پیشــرفته بــرای از بین بردن
اثــرات آلودگیهــا و میکروبهــای بیمــاریزا از آب
است.
نانوکاتالیســتها بــا نســبت ســطح بــه حجــم باال
در مقایســه بــا مــواد بالــک متناظــر خــود ،کارایــی
کاتالیســتی بســیار بهبــود یافتهتــری از خود نشــان
میدهنــد .عــاوه بــر ایــن ،بنــد گــپ و ســاختار
کریســتالی نیمههادیهــای نانومقیــاس ،موجــب
بروز رفتارهای مرتبط با اندازه میشــود .همچنین
بــا بــه حرکــت درآوردن نانــوذرات در زیرالیههــای
مختلــف ،پایــداری نانوکاتالیســتها بهبــود یافتــه
و نانوکامپوزیتهــای حاصــل بــا فوتورا کتورهــای
موجود قابلمقایسه است.

 3.2گندزدایی
گندزدایــی ،آخریــن امــا حیاتیتریــن مرحلــه در
تصفیــه آب اســت .یــک گندزدایــی ایــدهال بایــد
ویژگیهای زیر را داشته باشد:
طیف ضدمیکروبی گسترده در زمان کوتاه
تولید نکردن محصوالت جانبی خطرنا ک
سمیت کم برای زیستبوم و سالمتی انسانها
هزینه انرژی کم و عملیاتی شدن آسان
قابلیت نگهداری آسان و اینکه خورنده نباشد
قابلیت دفع به صورت امن
بـ ـهت ــازگ ــی ،ن ــان ــوم ــواد زیـ ـ ــادی ب ــا وی ــژگــیه ــای
ضدمیکروبی قــوی تهیه شــده اســت کــه شامل
نانوذرات کیتوسان ،نقرهTiO2،های نانوکاتالیست
و نانومواد بر پایه کربن میشوند .ایــن نانومواد
میکروارگانیزمها را با رهــاســازی یــونهــای فلزی
سمی ،آسیب زدن به سلولهای غشائی با تماس
مستقیم و یا تولید گونههای ا کسیژن وا کنشی از
بین میبرند .برخالف گندزداییهای سنتی این
مواد جدید فرآیند نا کار کردن میکروارگانیزمها را
با رهیافتی پایدارتر انجام میدهند که با توجه به
این مسئله انتظار میرود تولید مواد جانبی مضر
بسیار کمتر شود .بهعالوه زمانی که استراتژیهای
مناسب بهکار گرفته میشود بعضی از نانوگندزداها
میتوانند با صــرف ان ــرژی کم بهطور پیوسته با
کارایی زیاد بهکار گرفته شوند که این مسئله برای
ِ
تمرکززدائی در روشهای تصفیه آب بسیار مفید
است.
 4.2سنجش
امــروزه روشهــای ســنجش و نظــارت ســنتی ،از
آشکارسازی میکرو آلودگیهای با غلظت بسیار کم
در آب عاجزنــد .آشکارســازی «در محــل» و ســریع
بیماریزاهــا و آالیندههــای بســیار خطرنــا ک در
شرایط اضطراری بسیار با اهمیت است .نانوموادی
مثل نانولولههای کربنــی ،گرافن ،نقاط کوانتومی
و فلزهــای نجیــب ،خــواص اپتیکی مغناطیســی و
الکتروشــیمیایی ویژهای دارند .بعضــی از نانومواد
میتواننــد پاســخهای اسپکتروســکوپیک را بــه
مراتــب بهبــود ببخشــند (جابهجایــی رامــان یــا
تشــدید سطح پالسمون) .همچنین ،نسل بعدی
آشکارســازهای نانوکامپوزیتــی بــه علــت پتانســیل
باالیــی کــه در نظــارت محیطــی و سنجشــی دارند
بهطور گسترده بررسی شده است.
 3نانومواد مورداستفاده در تصفیه آب
در این بخش ،شماری از نانوموادی که میتوانند
در تصفیــه آب و فاضــاب بــهکار روند معرفی شــده
اســت .ســنتز ایــن مــواد ،از بیــن بــردن آلودگیها و
مکانیزم این فرآیندها توضیح داده خواهد شد.
 1.3نانومواد بر پایه کربن
ا کسید گرافن ( )GOیک گرافن تکالیه با حالتی
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مقاالت
بســیار ا کسید شــونده اســت که شــامل گروههای
عاملــی ا کســیژندار زیــادی مثــل هیدروکســیل،
کربوکســیل ،کربونیــل و گروههای اپوکســی اســت.
ا کســید گرافــن کاهشیافتــه ( )RGOنقصهــای
بیشــتر و رسانایی کمتری نسبت به گرافن دارد اما
ً
نسبتا اصالح آنها با گروههای عاملی آسانتر است.
بهطورکلــی مــواد بــر پایــه گرافــن جذبکنندههای
پرطرفــدار برای جــذب آلودگیهــای مختلف از آب
بهشمار میآیند.
 GOو GO/RGOهــای اصــاح شــده بــه علــت
توانایــی نابــود کــردن فلزهــای ســنگین مثــل
1
روی ،ســرب ،کادمیــوم ،مــس ،جیــوه و آرســنیک
بهطــور گســترده مــورد کاوش قــرار گرفتهانــد .در
کنــار آنیونهــای فلــزی ،مــواد بــر پایــه گرافــن برای
جــذب آلودگیهــای آنیونی کــه نگرانیهای جدی
بــه وجــود آوردهانــد بــهکار گرفتــه شــدند .گرافــن
یــک جذبکننــده عالــی بــرای فلورایــد محســوب
میشــود .همچنین یک هیبریــد گرافن-پلیپرول
( )Ppyنانوســاختار سهبعدی برای تصفیه پرکلرات
( )ClO4−پیشــنهاد شده است که گنجایش جذب
بســیار باالتــری نســبت بــه فیلمهــای  Ppyتکــی از
خود نشان داده است .پژوهشگران به این نتیجه
رســیدند که ا کســید گرافن گنجایش جذب اســید
هومیــک بســیار بیشــتری نســبت بــه گرافیــت و
کربــن فعــال دارد .جــذب برخــی از آنتیبیوتیکها
(پادزیســتها) ،تتراســایکلین ،ا کســایت تــری
ســیکلین و دا کســی ســایکلین توســط  GOنیــز
موردبررسی قرار گرفته است.
 GOو کامپوزیتهایش همچنین پتانسیل زیادی
بــرای از بین بــردن رنــگ از خــود نشان دادهانــد.
ً
جــذب بــرای رنـگهــای یونی اســاســا وابسته به
انــدرکــن ـشهــای الــکــتــرواســتــاتــیــک و پیوندهای
کوواالنسی است GO .قابلیت جذب باالیی برای
رنگهای کاتیونی دارد اما جذب رنگهای آنیونی
بــه علت دافــعــه قــوی الکترواستاتیکی ،ضعیف
است .از سویی دیگر ،گرافن و کامپوزیتهای بر
پایه گرافن به علت تبادالت یونی و ظرفیت پیوند
کوواالنسی ،برای جذب رنگهای آنیونی خوب
هستند.
در بسیاری از موارد ،اصالح سطح و هیبریداسیون
دو راه تاثیرگذار برای بهبود قابلیت مصرف دوباره،
جداســازی و کارایــی مــواد بــر پایه گرافن بهشــمار
میآیــد کــه ایــن مســئله آنهــا را تبدیــل بــه یــک
گزینــه جــذاب بــرای جداســازی آب از آلودگیهای
گونا گون میســازد .در هر صــورت ،قیمت باال یک
عامل اساســی در این مســیر محســوب میشــود.
همچنین هنــوز چالشهایی در مســیر اجرا وجود
دارد مثــل بازمصرفی بودن ،ایمنی محیطزیســتی
و تطبیقپذیری با اجزای دیگر.
نانولولههای کربنی هــم توانایی بــاالیــی بــرای
ح ــذف بــســیــاری از تــرکــیــبــات ارگــانــیــک شــامــل
هــیــدروکــرب ـنهــای آروم ــات ــی ــک چــنــد حــلــقـهای
( ،)PAHsتــرکــیــبــات فــنــلــی ،تــرکــیــبــات غشایی
انــدوکــریــن و آنتیبیوتیکها دارن ــد .نانولولهها
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ً
معموال به صــورت مخلوطی از جــامــدات معلق
بـهکــار مـیرونــد و جــداســازی آنهــا از آب سخت
است .پژوهشگران یک کامپوزیت جدید گرانولی
 CNTs/AL2O3که ویژگیهای خوب مکانیکی،
آبدوســتــی ،مقاومت گرمایی و جــذب سطحی
خـــوب بـ ــرای دو دارو (دیــکــلــوفــنــا ک ســدیــم و
کاربامازپین) را دارد ،گسترش دادهاند .داروهای
جذب شده میتوانند وارد فرآیند باززایی شوند.
 2.3نانوذرات فلزی و ا کسید فلزی
ً
فلزات و ا کسیدهای فلزی نانومقیاس عموما
دارای آهـ ـنه ــای نــانــومــقــیــاس صفرظرفیتی،
ا کــســیــدهــای فــریــک ،ا کــســیــدهــای آلومینیوم،
ا کــســیــدهــای مــگــنــت ،ا کــســیــدهــای تیتانیوم،
ا کسیدهای مگنزیوم و ا کسیدهای سریم هستند.
جــذبکــنــنــدههــای مغناطیسی نانومقیاس در
سالهای اخیر موردتوجه قرار گرفتهاند .شماری
از مطالعات نشان میدهد که فلزها و ا کسیدهای
فلزی نانومقیاس ،دارای جذب سطحی بسیار
خوبی از نظر ظرفیت و انتخابپذیری نسبت
به آلودگیهای فلزی مانند آرسنیک ،کادمیوم،
کروم ،اورانیوم و سایر آلودگیهای معمول مانند
فسفات هستند.
 1.2.3آهن صفرظرفیتی نانومقیاس
آهــن صفرظرفیتــی نانومقیــاس ( )nZVIدارای
وا کنشپذیــری بــاال نســبت به طیف گســتردهای
از آالیندههــا اســت و بــه صورت گســترده بهعنوان
نابودکننده آلودگیها اســتفاده میشود .الیه آهن
(ا کســی) هیدروکســید کــه بــا  Fe0محاصــره شــده
جذبکننده قدرتمندی است.
برخــی از آالیندههــا ماننــد )U(VI) ،As(III/V
) Se(VIپساز جابهجاییبهسطحnZVIمیتوانند
به حالتهای ا کسیداسیون پایینتر کاهش یابند.
 nZVIهمچنیــن میتوانــد آلودگیهــای دیگــر مثل
نیترات ،رنگ ،آالیندههای سمی محیطزیستی و
آنتیبیوتیکها را به وسیله جذب ،ا کسیداسیون،
کاهش و همرسوبی از بین ببرد .در مجموع ثابت
شــده که  nZVIبســیار وا کنشــی ،مقرونبهصرفه،
مــاده دوســتدار محیطزیســت اســت و راههــای
نابــودی چندمنظــوره بــرای تصفیــه فاضــاب را در
اختیار پژوهشگران قرار میدهد.
 2.2.3ا کسیدهای آهن نانومقیاس
عالقــه روزافــزون بــرای اســتفاده از ا کســیدهای
آهــن نانومقیــاس بــرای تصفیــه فاضــاب ،ناشــی
از توانایــی زیــاد آنهــا در جــذب ،ســادگی اجــرا و
فراوانــی آنهــا اســت .بررســی جــذب یونهــای
فلزی)) (Zn (II) ،Cu (II) ،Cd (II) ،Pb (IIحا کی
از قابلیــت جــذب  Cu ٪۸۹ ،Cd ٪۹۴ ،Pb ٪۱۰۰و
 Zn ٪۱۰۰روی هماتیــت نانوســاختار با غلظت ۰٫۵
گرم در لیتر است.
جداســازی و بازیابــی نانومــواد بعــد از پایــان
عملیات همواره بهعنوان مشــکلی تکنیکی وجود

داشــته کــه نیــاز بــه برطــرف کــردن ایــن مشــکل
احســاس میشود .استفاده از میدان مغناطیسی
خارجــی بــرای هدایــت جذبکنندههــای ا کســید
آهن نانومقیاس مغناطیســی ،راهحلهای عملی
و مناســب در اختیــار پژوهشــگران قــرار میدهــد.
گزارشهــای فراوانی درباره اســتفاده از مگنتها و
مگمایتهــای نانومقیاس برای جذب آرســنیک،
کروم ،ســلنیوم ،مس ،سرب و نیکل از محلولها و
سیستمهای آب طبیعی گزارش شده است.
مــگــنــت نــانــومــقــیــاس ه ــم ی ــک جــذبکــنــنــده
مغناطیسی مــهــم بــا قیمت پــایــیــن ،تغییرات
س ــاده و دوســتــدار محیطزیست اس ــت .مگنت
نانومقیاس برای از بین بردن آالیندههای فراوانی
مثل فــلــزهــای سنگین )،Se(IV) ،As(III/V
) ،Zn(II) ،Cu(II) ،Cr(VIمتیل بلو و دی کلروپنول
از محلولهای آبی مناسب است.
مگنتها و مگمایتهای نانومقیاس با اســتفاده
از روش سل-ژل میتوانند در مقیاس زیاد ساخته
ً
شــوند .فرآینــد جــذب آالیندههــا عمدتــا توســط
جــذب خارجی صورت میگیرد کــه منجر به زمان
جــذب کوتــاه میشــود .عالوه بــر این ،جداســازی
جذبکنندههای مغناطیســی از آب تصفیهشــده
بهوسیله مگنتها بهسادگی انجام میگیرد.
 3.2.3ا کسیدهای تیتانیوم نانومقیاس
خــواص فوتوکاتالیســتی  TiO2بهعنــوان یــک
نیمههادی ســنتی ،بسیار موردمطالعه قرار گرفته
اســت .فوتوکاتالیســت  TiO2شــامل ترکیباتــی بــه
شــدت وا کنشــی مانند رادیکالهای هیدروکسیل
و پروکســید
( ،)OHآنیونهــای سوپرا کســید
اســت کــه میتواننــد ترکیبــات ارگانیــک را
در حضــور  ،UVنــور مرئــی یــا نــور خورشــید تجزیه
کننــدTiO2 .هــای نانومقیــاس همچنیــن بهطــور
گســتردهای در حذف آلودگیهای میکروبی مانند
ترکیبــات غشــایی اندوکریــن ،سیانوتوکســینها و
آنتیبیوتیکها اســتفاده میشــود .عــاوه بر این،
فوتوکاتالیســتهایی کــه از TiO2های نانومقیاس
در آنهــا اســتفاده شــده و زیــر نــور مصنوعــی و
طبیعــی بــهکار گرفتــه میشــوند ،بهطور گســترده
بــرای تجزیه کردن آالیندههــای ارگانیک گونا گون
مثــل آفتکشهــا ،رنگها ،پلیمرهــا ،آالیندههای
فنولیک در فاضالب ،آالیندههای ارگانیک ماندگار
و همینطــور تصفیــه آبهــای عادی بــهکار گرفته
میشوند.
 4.2.3ا کسیدهای فلزی دیگر
در کنار مطالعات فــراوان و استفاده گسترده از
 nZVIو جذبکنندههای ا کسید آهن نانومقیاس،
بعضی از ا کسیدهای فلزی دیگر دارای سطح
ویژه باال ،ساختار میکرومتخلخل و کشش کافی
برای دیگر آالیندهها هستند .ا کسیدهای فلزی
نانومقیاس که بهطور گسترده استفاده میشوند
شامل ا کسید آلومینیوم ،ا کسید زینک ،ا کسید
منگنز و ا کسید سریم هستند.

آلومینــا یــک جــاذب کالســیک اســت و شــکل
گامــا آلومینــا قــدرت جــذب بیشــتری نســبت بــه
آلفــا آلومینــا دارد .گامــا آلومینــای نانومقیــاس بــه
علــت ســطح ویــژه بــاال و ظرفیــت جذب بــاال یک
جذبکننــده امیدوارکننــده بهشــمار میآیــد.
نابودکنندگــی بیشــینه  %۹۶٫۶در  ۲۵میلیگــرم بر
لیتر نشــان میدهد که آلومینــای نانومقیاس یک
جذبکننده مؤثر برای ) TI(IIIاز محلولهای آبی
بهحســاب میآیــد کــه در  PHبرابــر بــا  ۴٫۵توانایی
جذب  %۱۰۰دارد.
گاهــی اوقــات آلومیناهــای نانومقیــاس کشــش
ضعیفــی بــه بعضــی فلزهــای ســنگین نشــان
میدهنــد .بــرای غلبــه بــر ایــن مشــکل ،اصالحات
شیمیایی و فیزیکی بر سطح نانوذرات گاماآلومینا
توســط گروههــای عاملــی دارای اتمهــای دهنــده
مثــل ا کســیژن ،نیتــروژن ،ســولفور و فســفات بایــد
انجام گیرد.
ا کــســیــدهــای منگنز نــانــومــقــیــاس ()NMnOs
عملکرد جذب بهتری بــرای بعضی آالیندههای
وی ــژه از خــود نــشــان مـیدهــنــد زی ــرا سطح ویــژه
گستردهتر و ساختار آمورف آنها مناسبتر است.
در دهــهه ــای گــذشــتــه NMnOs ،ب ــرای جــذب
آالیندههای کاتیونی و آنیونی موردبررسی قرار
گرفته است که این موارد شامل یونهای فلزی
سنگین ،نمک آرســنــیــک و فسفات مـیشــود.
این مــاده مقرونبهصرفه بــوده و در طبیعت در
دسترس است .محققان متوجه شدند که ا کسید
منگاس آبدار ( )HMOبرای از بین بردن )Hg(II
مؤثر است و با افزایش غلظت PH ،و دمای محلول
جاذب ،میزان جذب ) Hg(IIافزایش مییابد.
بهعنوان یک ماده دوستدار محیطزیستZnO ،
یــک کاندیدای امیدوارکننده برای کاتالیســتها،
سنســورهای گازی و ســلولهای خورشــیدی
ً
است ZnO .عمدتا برای جذب  H2Sبهکار میرود.
بهتازگــی ،مشــخص شــده اســت کــه ZnOهــای
نانومقیــاس قــادر بــه نابــود کــردن آالیندههــای
گونا گــون با انتخابپذیری و کارایی باال هســتند.
ایــن مــاده بــا قدرت جــذب بــاال و گزینشگــری در
مقابــل آالیندههــای کاتیونــی مثــل فلــزات ســمی
گونا گــون ،ظرفیت جذب غیراشــباع بیــش از ۱۶۰۰
میلیگــرم بر گرم بــرای) Cu(IIاز خود نشــان داده
اســت .چنیــن جــذب ســاختاری بهبودیافتهای،
نتیجــه شــمار زیــادی از مکانهــای قطبــی روی
دیوارهــای متخلخــل درون نانوپلیتهــا اســت.
هیدریــد) Cu (IIجــذب شــده میتوانــد تا حدی
هیدرولیــز شــود کــه ایــن امــر منجــر بــه تشــکیل
 Cu\O\Cuدر دیوارههــای تخلخلهــا شــده و
در نتیجــه ظرفیــت جــذب را افزایــش میدهــد.
ZnOهــای نانومقیــاس میتواننــد بــا موفقیــت
آالیندههــای دیگر را نابود کنند .بیشــینه ظرفیت
ZnOهــا در دمــای  ۳۰۳کلویــن بــرای ) Cd(IIو
) Hg(IIبــه ترتیــب  ۳۷۸و  ۷۱۴میلیگــرم بــر گــرم
است .گروههای هیدروکسیل سطحی  ZnOهای
نانومقیــاس در جــذب فلزهای ســنگین گونا گون

ویژ گیها
جاذبهی الکترو استاتیک
کمپلکس سطح
پیوند پای-پای
پیوند هیدروژنی
اثرات آبگریزی
بازترکیبی الکترون-حفره
انرژی بند گپ کاهشیافته
اختالل غشاء سلولی
بهبود سیگنال
کاربردها
جذب /جداسازی
کاهش /ا کسیداسیون
(فوتو)کاتالیست
ضد با کتریایی
سنجش

نانوکامپوزیت کربن فعال

غشاءهای نانوکامپوزیت

نانوکامپوزیت پلیمری

نانوکامپوزیتهای بر پایه
مواد معدنی

نانوذرات عاملی

نانوکامپوزیتهای
مغناطیسی
شکل  .۱ساختار ،خواص و کارکردهای بعضی نانوکامپوزیتهای معمول

نقــش اساســی بــازی میکننــد .نانــوذرات MnOx
و  ZnOهــم میتواننــد بهعنــوان کاتالیســت بــرای
فرآیند پیشــرفته ا کسیداســیون مورداستفاده قرار
بگیرند .نانوســیمهای  β-MnO2برای کاتالیســت
ازوناسیون با استفاده از فرآیند هیدروترمال ساده
بــهکار میرونــد .یــک مطالعه دیگــر نشــان داد که
نانوذرات طبیعی حساس به رنگ  ZnOمیتوانند
از نور خورشید برای تخریب با کتریها و محتویات
ارگانیک آنها استفاده کنند .عالوه بر این ،بعضی
مطالعــات نشــان دادهانــد کــه بــا دوپ کــردن،N
 Zr،Cuیــا  Ceبــه ا کســیدهای فلــزی نانومقیاس،
فعالیتهــای فوتوکاتالیســتی و پایــداری نانوذرات
ا کســید فلزی مشــابه میتواند بســیار بهبــود پیدا
کند.
 3.3نانوذرات فلزی نجیب
فلزهــای نجیــب از جملــه طــا ،نقــره ،پالتینــوم و
ً
پاالدیــوم ،به علت انــدازه اتم کوچک آنها معموال
انرژی یونیزاســیون زیاد و پتانســیل ا کسیداســیون
کوچــک دارند .روش ســنتز نانوذرات فلزات نجیب
ً
معمــوال از راه کاهــش نمکهــای فلــزی متناظــر
و هســتهزایی کنترلشــده نانوکریســتال و رشــد بــا
عامل پایدارکننده اســت .در بیشتر مواقع ،پلیمرها
و ســورفکتانتها بــرای بهبــود پایــداری نانــوذرات
فلزی نجیب بهکار برده میشوند.
نانــوذرات طــا و نقــره به علــت ویژگیهای اپتیکی
ویژه ،برای شناســایی ردپای آالیندههای ارگانیک
مورداســتفاده قــرار گرفتهانــد .در کنــار نظــارت بــر
آلودگی ،نانوذرات فلزی نجیب همچنین میتوانند

بــرای جــذب آالیندههــا و غیرفعال کردن با کتریها
بهکار برده شــوند .نانوذرات طال به خوبی میتواند
 Hgرا بــا تشــکیل  Au3Hg، AuHgو  AuHg3جــذب
کنــد و ظرفیــت جــذب آن  4.065 g/g Auاســت.
فعالیتهــای ضدمیکروبــی نانــوذرات نقــره بــرای
ضدعفونــی کــردن آب بــهکار گرفتــه شــده اســت،
میکروارگانیزمهــای موجــود در آب ماننــد E.coli
ممکــن اســت در برخــورد با نانــوذرات نقره غیرفعال
شــوند .پیشــنهاد شــده اســت کــه نانــوذرات نقــره
توانایــی آســیب رســاندن بــه غشــاهای ســلولی را
در صــورت تمــاس مســتقیم دارنــد و فعالیتهــای
ضدمیکروبــی آنهــا وابســته بــه انــدازه ذرات و
شــکل کریســتالی اســت .چگالــی اتمــی بیشــتر،
باعــث فعالیتهای ضدمیکروبی بیشــتر میشــود.
نانــوذرات نقــره هما کنــون بــرای ضدعفونــی کردن
ماســکهای جراحــی ،فیبرهــای پارچــه و حتــی
ماسکهای تنفسی بهکار برده میشوند.
ن ـ ـ ــان ـ ـ ــوذرات ن ــج ــی ــب فـ ــلـ ــزی بـــــــرای تــخــریــب
فوتوکاتالیستی ویروسهای موجود در آب مانند
آفتکشها ،رنگ و ارگانیکهای هالوژنی نیز بهکار
میروند.
 4نانوکامپوزیتها در تصفیه آب
بیشــتر نانومــوادی کــه در باال به آنها اشــاره شــد
بهصــورت نانــوذرات اســتفاده شــدهاند .زمانــی
کــه بــه فعالیتهــای بزرگمقیــاس در تصفیــه آب
میپردازیــم بایــد بعضــی از مشــکالت ذاتــی مثــل
جمعشدگی ،سختی جداسازی ،نشت به آبهای
تماســی و اثــرات مخربــی کــه بــه انســان و طبیعت
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مقاالت
وارد میشــود ،موردبررسی قرار بگیرد .یک رهیافت
امیدوارکننده در اســتفاده از فناورینانو ،گســترش
مواد نانوکامپوزیتی اســت کــه از ویژگیهای میزبان
و هــم نانــوذرات موجــود اســتفاده ببــرد .بهعــاوه،
نانوکامپوزیتهــا میتواننــد رها کردن نانــوذرات به
طبیعــت را آســانتر کننــد و ســازگاری فناورینانو با

زیرســاختهای کنونی را بهبود ببخشند .انتخاب
پایــه بــرای نانوکامپوزیتهــا بســیار حیاتــی اســت
و عامــل اصلــی در موفقیــت نانوکامپوزیــت نهایــی
اســت .در قیاس با نانومــواد آزاد ،عملکرد و قابلیت
اســتفاده نانوکامپوزیتها در مــواردی مانند پخش
نانوذرات ،پایداری و بازیافت بسیار بهبود پیدا کرد؛

بنابراین مــواد نانوکامپوزیــت میتوانند فاصله بین
مقیاس نانو و مقیاس مزو را کاهش دهند .تا کنون،
نانوکامپوزیتهــا بهتریــن راه ممکــن بــرای انتقــال
فناوریهــای تصفیــه آب از آزمایشــگاه بــه صنعــت
بهشمار میروند .در جدول  ۱برتریها و کاربردهای
ممکن نانوکامپوزیتهای مختلف بررسی میشود.

جدول  .۱میزبانهای مختلف برای تهیه نانوکامپوزیتهای محیطزیستی
ویژ گیها

مزایا

میزبان

گرافن

ساختارهای المینار ،گزینندگی و آهنگ انتقال زیاد برای مولکولهای آب ،قدرت
مکانیکی خوب

جذب فیزیکی ،جداسازی ،ضدمیکروب

نانولوله کربنی

نانوکانال برای انتقال بسیار سریع مولکولی ،قدرت مکانیکی بسیار زیاد

جذب فیزیکی ،شناسایی

کربن فعال

کم هزینه ،بسیار متخلخل ،تطبیقپذیری باال

جذب فیزیکی

سیلیکا

قدرت مکانیکی فوقالعاده ،پایداری شیمیایی باال ،ساختار قابل تنظیم

جذب فیزیکی ،مواد الکترود( ،فوتو) کاتالیست

پلیمر
بیوپلیمر

دارای ساختار اتصال عرضی برای بیحرکتی پایدار ،قدرت مکانیکی عالی،
پخش
سطح باردار به
تطبیقپذیری و پایداری شیمیایی ،ساختار قابل تنظیم،
ِ
ِ
نانوذرات و آلودگیها کمک میکند ،راحتی در جداسازی
ً
دارای منابع زیاد و در دسترس ،مولکول نسبتا انعطافپذیر ،آبدوستی،
دوستدار محیطزیست و کایرال

جذب فیزیکی ،ضدمیکروبی

معدنیها

کم هزینه ،پایداری شیمیایی ،مقاومت گرمایی ،دوستدار محیطزیست ،ساختار
منحصربهفرد برای تولید گروههای عاملی

جذب فیزیکی ،قابل اصالح در محل

غشاها

ساختار متخلخل ،ویژگیهای قابل تنظیم سطح ،پایداری مکانیکی و گرمایی،
تطبیقپذیری باال

جذب فیزیکی ،جداسازی ،ضدمیکروبی،
(فوتو) کاتالیست

سطوح
مغناطیسی

سادگی در اصالح سطح ،جداسازی راحت ،کینتیک سریع

جذب فیزیکی( ،فوتو) کاتالیست ،همانعقادی

 1.4نانوکامپوزیتهاییبامحافظتکنندههای
ارگانیک
پلیمرهــا یــک پایــه ویــژه بــرای نانومــواد بهشــمار
ً
میرونــد زیــرا آنهــا معمــوال دارای تخلخلهــای
قابــل تنظیــم ،خــواص مکانیکی عالــی و گروههای
عاملــی هســتند .نانوکامپوزیتهــای بر پایــه پلیمر
( )PNCsبــه علــت امــکان اســتفاده از کاربردهــای
صوتــی آن در تصفیه آب ،مواد آیندهداری بهشــمار
ً
میآیند PNCs .معموال برتریهای ذاتی نانوذرات
و پایههــای پلیمــری را دارد .ترکیبکردن مســتقیم
و ســنتز در محل ،دو اســتراتژی اساسی برای تولید
ً
PNCهای مختلف است .خصوصا در ترکیب کردن
ً
مســتقیم ،نانــوذرات مســتقیما بــه پلیمرهــا پیوند
زده میشــوند یــا پیشمادههــای نانــوذرات ابتــدا
درون تخلخلهای پلیمر اشباع میشوند و سپس
بــا فرآیندهــای رســوبزایی و هســتهزایی در محل
بهوســیله آغازگرهای خاص ،ســنتز میشــوند .یک
نانوذرات
روش دیگر ســنتز در محل ،اضافه کــردن
ِ
عاملی هنگام قطبی کردن مونومرها اســت (شکل
.)۲
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جذب فیزیکی ،مواد الکترود ،آشکارسازی( ،فوتو)
کاتالیست ،ضدمیکروبی
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آلژینــات ،ما کرومولکــول ،رزینهــای متخلخــل و
یونهــای مبــدل ،بعضــی از میزبانهــای پلیمــری
هســتند که تبادل کنندههای یونی پلیاســتایرن،
یکــی از پایههــای معمــول بهشــمار میرونــد .ایــن
پایــه دارای ســاختار ســهبعدی متخلخــل اســت و
ســطحش متمایل بــه اصالح بــا گروههــای عاملی
است.
نانوکامپوزیتهایــی کــه بــه آنهــا اشــاره شــد
پتانســیل فراوانــی در نابــودی آالیندههــا دارنــد.
نانــوذرات اشباعشــده از قبیــل La(OH)n
و  PEI ،ZrO2 ،ZrP ،HFOاغلــب باعــث اتصــال
خــاص بــه آالیندههــای هــدف از جملــه فلــزات
ســنگین ) F ،(Ni ،As ،Cr (III) ،Pb ،Cuو P
ً
میشوند .این آالیندهها معموال از راه مکانیزمهای
چندگانــه مثــل کمپلکســیون ســطحی ،جــذب
الکترواســتاتیک و همرســوبی نابــود میشــوند.
همچنیــن ،جذبکننــده بــاردار میتوانــد پیــش
متمرکزشــدن و نفــوذ آالیندههــای خــاص را درون
تخلخلهای نانوکامپوزیت تسهیل کند .پیشنهاد
شــده است که پلیمرهای عرضی طی مکانیزمی به
نــام اثر ســپری میتواننــد از نانوذرات احاطهشــده

محافظت کنند .به علت سایز بزرگ  PNCها ،آنها
را میتوان بهراحتی از آبهای تصفیهشده جدا کرد
یا در ســتونهایی بدون افت فشــار ذخیره کرد .در
هر صورت تا االن تنها تعدادی مطالعه در دسترس
اســت تا عملــی بــودن اســتفاده از نانوکامپوزیتها
در آب توســط آنهــا فهمیــده شــود .محصــوالت
تجــاری ماننــد  ArsenXnpو  HFO-201بهطــور
ً
گســترده مورداســتفاده قرار گرفتند .اخیرا استفاده
از نانوکامپوزیتهــای  HFO-201بــرای نابــودی
فســفات فرا گیــر شــده اســت .عملکــرد HFO-201
پایــدار بــوده اســت و توانســته  BV1500فاضــاب
واقعی حاوی فسفر را تصفیه کند.
ً
گونههــای دیگــر میزبانهــای پلیمــری عمدتــا
بیوپلیمرهایــی ماننــد کیتــوزان و ســلولز هســتند.
سلولز در طبیعت بسیار یافت میشود .بیوپلیمرها
بــه علــت زیســتتخریبپذیر بــودن ،میتواننــد
مشکالت مهمی در طوالنیمدت به وجود بیاورند.
در هــر صــورت ،ســلولزها ،پایــداری شــیمیایی و
مکانیکی خوبی دارند زیرا پیوندهای مولکولهای
هیــدروژن آنها چگال هســتند و بهخوبــی همتراز
شــدهاند .آنهــا مشــخصههایی مثل آبدوســتی

و کایرالیتــی از خــود نشــان میدهنــدNC .هــای بر
پایــه ســلولز قابلیــت تبــادل یونــی یا جــذب خوبی
ً
دارنــد .آنها معمــوال به حمــات میکروبیولوژیکی
مقاومانــد و پایــداری گرمایی صوتی از خود نشــان
میدهنــد .بعضی رهیافتها بــرای تولید NCهای
بر پایه ســلولز توســعه داده شــده اســت .یک روش
ً
کامال مشــابه بــا نانوکامپوزیتهای پلیمری اســت.
نانوکامپوزیتهای سلولزی نانوذره /با کتریایی طال
) (AuNP/BCبا استفاده از سیترات کاهشدهنده
محلــول  Au3+در حضــور هیــدروژل  BCدر ۳۰۳
کلویــن ســنتز شــدند .محققــان متوجه شــدند که
جذب نه تنها روی صفحــه نانوکامپوزیت AuNP/
 BCبلکــه درون پایــه نانوکامپوزیــت هــم اتفــاق
میافتــد .بهعــاوه ،درهمآمیختگــی میتوانــد
پاســخهای طیفســنجی بهبودیافت رامان سطح
( )SERSرا تا  ۴برابر تشدید کند.
کیتوسان ،دومین پلیسا کارید فراوان بعد از سلولز
اســت .کیتوســان دارای مشــخصههای ویــژهای
مثــل وا کنشپذیــری بــاال ،رفتار چنگالــه (کیلیت)
ســازی عالی و پایداری شــیمیایی است .گروههای
آمینو و هیدروکسیل کیتوسان بهعنوان مکانهای
فعــال بــرای آالیندههــای آب عمــل میکننــد.
بهصورتکلــی ،کیتوســانهای عرضــی حتــی در
PHهای کم ،غیرمحلول هستند بنابراین در دامنه
وسیعی از PHها عمل میکنند .جذب بهبودیافته
آالیندههــا توســط NCهــای بــر پایــه کیتوســان
بهخوبــی مطالعــه شــده اســت .کامپوزیتهــای
کیتوسان/گرافن/ا کســید ( )CSGOبــا ســه مقــدار
متفــاوت ) GO (wt%15, wt%10، wt%5ســنتز
شــدهاند و شــرایط بهینــه بــرای جــذب ) Au(IIIو
) Pd(IIدر  4-3 PHبررســی شــده اســت .کیتوسان
بــا  %5 wtکامپوزیــت گرافــن ا کســاید )(CSGO5
دارای بیشــترین ظرفیــت جــذب 1077 mg/g
بــرای ) Au(IIIو  217 mg/gبــرای ) Pd(IIاســت.
کلوئیدهــای پایــدار  CS-AgNPsبــا پرا کنده کردن
ســلهای  AgNPدر محلــول کیتوســان تهیه شــد
و در ادامــه بــرای ســاخت فیلمــی بــا پایــداری بــاال
و مقاومــت مکانیکــی خــوب مورداســتفاده قــرار
گرفــت .اینچنیــن جداســازی بهینــه و اســتخراج
 Ni(II), Pb(II), Al(III), Cd(II),و )Zn(II
ً
) Cu(II), Co(II), Fe(IIIصــورت گرفــت .تقریبــا

 %۹۵نابــودی بــرای بیشــتر عناصــر مطالعــه شــده
و  %۱۶نابــودی بــرای ) Mn(IIبــه دســت آمــد.
دانههــای کامپوزیتــی  -CNTکیتوســان کــروی
بــا روش فریز-کســتینگ ســنتز شــد .بــا چکانــدن
محلول مرکب در محلول نیتروژن ،کامپوزیتهای
دانــهای بســیار متخلخــل حاصــل میشــود کــه
دارای کانالهــای جهــتدار شــده در دیوارههــای
کانــال هیبریــد کیتوســان-نانولوله هســتند.
دانههــای کامپوزیــت ســاختار متخلخــل مرتبهای
و مزوپــور از خــود نشــان میدهنــد و جــاذب خوب
) (43.6 mg/gبیلیروبیــن (در طــول  ۲ســاعت)
قلمــداد میشــوند .نانوکامپوزیتهــای کیتوســان
پوشــش داده شــده با مــس ( )CuCHبرای نابودی

ترکیب مستقیم

مخلوط کردن

پیشماده

نانوذرات عاملی
رسوب
هستهزایی

آغازگر
مقطع عرضی
میزان پلیمری

مونومرها

دگرگونی فاز
پلیمیراسیون

سنتز در محل
شکل  .2طرحی از روش سنتز برای نانوکامپوزیتهای پلیمری

ماالتیون یا آفتکشهای ارگانوفســفات از آبهای
کشــاورزی استفاده شده اســت .بیشترین ظرفیت
در  PHنزدیــک به  2به 322.6±3.5 mg/gرســید.
همچنیــن نانوکامپوزیتهــای نقطهکوانتومــی/
کیتوســان  ZnSبــرای اجــرای فعالیتهــای فوتــو-
کاتالیســتی ســطح باال سنتز شده اســت .این مواد
براســاس روش شــیمیایی کلوئیدی در دمای اتاق
ســنتز شــد .در معــرض نــور  ،UVرنگهــای متلین
آبــی و متلیــن نارنجــی بهخوبــی در  ۱۲۰دقیقــه
ا کسیداسیون تخریب میشوند.
 2.4نانوکامپوزیتهاییباپایههایغیرارگانیک
ً
پایههــای غیرارگانیــک نانوکامپوزیتهــا عمدتــا
شــامل کربنهــای فعــالCNT ،هــا و معدنیهایی
طبیعــی مثــل زئولیــت ،بیوچــار و رس هســتند.
کربنهــای فعــال ( )ACجاذبهــای ســنتیای
هســتند کــه بــه صــورت گســترده در تســهیل
تصفیــه فاضالبها بــهکار برده میشــوند AC .یک
جاذب بســیار متخلخل اســت کــه به انــدازه کافی
میکروتخلخــل و ســطح آبگریــز دارد و میتوانــد
یک پایه عالی برای نانوذرات باشــد .نانوذرات آهن
( )IIIا کسید-هیدروکســید روی گرانولهــای AC
توســط هیدرولیز اجباری  FeCl3ثابت میشــوند و
اندازه نانوذرات آهن با اضافه کردن فســفات بسیار
کاهش مییابد .نانوکامپوزیتهای  ACآهن باعث
افزایــش  ۴۰درصــدی ظرفیــت جــذب ) As(Vدر
نمونههای اولیه شــدند .نانــوZnOها بر کربنهای
فعــال گرانولــی اضافــه شــد تــا توانایــی نابــودی

) Pb(IIرا بهبود ببخشــد .گروههای هیدروکســیلی
تشــکیل شــده بر روی ا کســیدها ،گروههای عاملی
ســطحی مســئول جــذب ) Pb(IIبهحســاب
میآینــد .نانوکامپوزیتهــای  ACکــه بــا مگنتیــت
احاطــه شــدهاند عملکــرد فوقالعــادهای در حذف
آالیندههــای آروماتیــک از خــود نشــان دادنــد.
جاذبهــای اشــباع شــده بــا اســتفاده از اتانــول
بهعنوان عامل شستشــو میتوانند بازیافت شوند.
بهعــاوه ،توســط الیهنشــانی کاهشــی با اســتفاده
از  ،NaBH4نانــوذرات دوفلــزی  Fe/Pbکــه از AC
اشــباع شــده اســت توســعه داده شــد ۹۰ .درصد از
-۲کلروبوفنیــل توســط نانوکامپوزیــت  ACســنتز
شــده در  ۴۸ســاعت کاهــش یافــت و محصــوالت
کاهنــده کلرورفینیــل باقیمانــده بهطــور همزمــان
جــذب شــدند .نانوکامپوزیتهــای نانولوله کربنی
) (CNT-NCsبــه موادی اشــاره دارد که شــامل دو
یا تعداد بیشــتری عنصر هســتند که برای تشــکیل
کامپوزیتی کــه در آن نانولولههــای کربنی بهعنوان
میزبان هستند از آنها استفاده میشود.
مواد هیبریدی -۱٬۸دیآمینونفتالن-MWCNT-
 COOHمیتوانــد بهعنــوان جاذبهــای تاثیرگذار
بــرای جداســازی ) Cd(IIو ) Pd(IIباشــد.
مکانهــای محــدود قابلاســتخراج روی پلیمــر/
 MWCNTs-COOHنشــاندهنده تمایــل زیــاد
به فلزهای ســنگین اســت .ظرفیت بیشــینه برای
( )CdIIو ) Pd(IIحــدود  101.2و 175.2 mg/g
بــود و محــدوده شناســایی ایــن روش بــرای دو فلز
ســنگین بــه ترتیــب  0.09و  0.7 ng/mlبوده اســت.

ســال هفدهــم مــرداد  1397شــماره  5پياپی 250

21

مقاالت
جذب  4,4′-DCBبا استفاده از نانولولههای کربنی
چنــد دیــواره پیوند زده شــده با متیــل متا کریلیت
( )MMAموردآزمایش قــرار گرفت .از نانوکامپوزیت
 M-MWCNT–Fe3Cبــرای نابــودی «قرمــز »23
از محلــول آبــی بــا ظرفیــت بیشــینه 85.5 mg/g
استفاده شد.
ً
زئولیت عموما از تتراهدرون سیلیکون-ا کسیژن و
تتراهدرون آلومینیوم-ا کســیژن تشکیل میشود.
زئولیــت بــه علــت مقرونبهصرفــه بودن و ســاختار
داخلــی منحصربهفــرد ،بهطــور گســترده بهعنــوان
جــاذب ،مــاده تبادلکننــده یونــی و کاتالیســت
مورداستفاده قرار میگیرد که در نتیجه مکانهای
پیونــدی زیــادی را به وجــود مــیآورد .رفتار جذبی
) Cu(II), Pb(IIو ) Co(IIروی نانوکامپوزیتهــای
اتیلن وینــل اســتات-کلینوپتیلوتیت موردمطالعه
قرار گرفت .نتایج نشان داد که نانوکامپوزیتهایی
کــه از ذرات فعــال شــده HCL-پر میشــوند از خود
ظرفیت باالیی در برابر این سه فلز نشان میدهند.
نانوکامپوزیتهــای  ZnO/HZSM-5بــرای جــذب
-4نیتروفنــول ) (NPh-4تهیــه شــدند .محققــان
متوجــه شــدند کــه در  PH = 5در مــدت  ۹۰دقیقــه
 %۹۱از -4نیتروفنــول نابــود میشــود .برای تصفیه
رنگهــای صنعتــی پیشــرفته ،نانوکامپوزیتهــای
-TiO2زئولیــت ســنتز شــده اســت .نتایــج نشــان
میدهد که نانوکامپوزیت از تخریب فوتوکاتالیستی
جذب-جهــتدار کــه برای نابــودی ترکیبات رنگی
مفید است ،استفاده میکند.
بیوچــار یک مــاده پرکربــن اســت کــه از راه پیرولیز
زیســت توده ( )Biomassدر محیــط ناهوازی تولید
میشــود .بســیار دســترسپذیر و مقرونبهصرفــه
اســت .گســترش نانوکامپوزیتهای بــر پایه بیوچار
میتوانــد در کنتــرل آلودگــی آب ،فاضالبهــا و
جداسازی کربن بهکار برده شود .نانوکامپوزیتهای
بیوچــار از دو راه متفــاوت بــه دســت میآینــد،
پیــش غنــی کــردن زیســتتودهها بــا اســتفاده از
پیشمادههــای نانــوذرات یــا اشــباع مســتقیم
نانــوذرات بعــد از پیرولیــز .نانوکامپوزیتهــای
 /γ-Fe2O3بیوچــار میتواننــد بهطــور مســتقیم بــا
پیرولیــز گرمایــی  FeCl3ســنتز شــوند کــه جــاذب
خوبــی بــرای  )As(Vهســتند .کامپوزیتهــای
بیوچار پوشــش داده شده با نانولولههای کربنی با
مساحت سطحی ویژه  359 m2/gسنتز شده و این
مــاده بــرای جــذب آلودگیهای رنگی بســیار خوب
عمــل میکنــد .نانوکامپوزیتهــای بیوچــارMgO/
فســفات را بهخوبــی  835 mg/gجــذب میکنند.
ً
جــذب معمــوال توســط مکانیزمهــای مختلفــی
مثــل تبادل یونی ،تبــادل پای-کاتیون ،کمپلکس
ســطحی و هم-رســوبی رخ میدهــد .بهعــاوه،
نانوکامپوزیــت بیوچــار گرافیتی جدیــد  C3N4برای
نابــودی رنگهــا از راه جذب و تخریب کاتالیســتی
همزمان بهکار برده شــد .بیشتر نانوکامپوزیتهای
بر پایه معدنیها به صورت پودری هســتند و برای
تصفیههای در محل بهکار مــیرود .در حال حاضر
توجه ویــژهای بــه نانوکامپوزیتهای مغناطیســی
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(بــه علــت راحتــی جداســازی و جمــعآوری آنهــا)
شده است.
نانوکامپوزیتهای پلیمری بر پایه رس ()CPNs
مخلوطی از پلیمر و معدنیهای رس غیرارگانیک
هستند که از ویژگیهای ارگانیک و غیرارگانیک
بهرهمند هستندCNP .ه ــا پــایــداری مکانیکی و
شیمیایی ،مــقــاومــت گــرمــایــی ،منطقه سطحی
ب ــاال و نــفــوذپــذیــری گـ ــازی کــاهـشیــافــتــه بسیار
بهبودیافتهتری از خــود نشان دادنــدCPN .هــای
مختلف برای حذف آالیندههای معدنی غیرآلی و
آلی مانند () Co(II)، Zn(II)،Se(IVو آترازین بهطور
گــســتــردهای مــورداســتــفــاده ق ــرار میگیرندCPN .
پلی کربنات سدیم /پلیاتیلن /مونتموریلونیت
مشاهدهشد کهدر برابر E. coliفعالیتضدمیکروبی
ق ــوی نــشــان م ـیدهــنــدCPN .هـ ـ ــای سپیولیت

)(polydiallydiamethylammonium PDAMACب ــرای پیش تصفیه فــاضــاب بهکار

ب ــرده شــدنــد .ب ـهطــورکــلــیCPN ،هـ ــا م ــواد پــایــدار
آیندهداری برای نابودی آالیندهها بهشمار میآیند.
 3.4غشاهای نانوکامپوزیت

غشــاهای نانوکامپوزیــت بــه ســه دســته تقســیم
میشــوند 1 :غشــاهای نانوکامپوزیتــی ســنتی،
 2نانوکامپوزیتهــای الیهنــازک و  3غشــاهایی با
ً
سطح پوشش داده شده .غشاهای نوع اول عموما
با روش فاز معکوس ســنتز میشــوند بهصورتی که
نانــوذرات درون تخلخلهــا و زیرالیــه غشــاها وارد
میشــوند .برای نانوکامپوزیتهــای الیه نازک یک
الیــه بســیار نــازک بــر روی زیــر الیــه بهعنــوان الیــه
ً
مانــع کشــیده شــد کــه عمومــا در غشــاهای RO/
 NFبهکار مــیرود .نانومواد در طول تغییرات فازی
و فرآیند پلیمراسیون بینوجهی بهدرون الیههای
نــازک وارد میشــوند .ســومین گونــه نانومــواد بــا
فرآیندهایی مثل خودسامانی ،الیهنشانی ،جذب
یــا پیوندزنــی شــیمیایی بــر روی ســطح غشــاها
الیهنشانی میشوند.
غشــاهای نانوکامپوزیــت کــه بــا نانــوذرات کاری
مثل نانو  TiO2پوشــش داده میشوند ویژگیهای
هایپرکاتالیســتی یــا فوتووا کنشــی از خــود نشــان
میدهنــد .در معــرض تابــش TiO2 ،UVهــای
احاطه شده با غشــاهای  PESاز خود تواناییهای
ضدرســوبی نشــان میدهنــد .گــزارش جدیــدی
از غشــای نانوکامپوزیــت  Anatase/Tetanateکــه
میتوانــد بهطــور همزمــان ( Cr(VIو -4کلروفنــل
را از راه جــذب و ا کسیداســیون فوتوکاتالیســتی
حذف کند ،داده شــده است .فوتوکاتالیستهای
خودتمیزشــونده توســط غشــاهای نانــو ZnO/
 PVDFو نانوکامپوزیتهــای الیهنــازک  TiO2بــه
دســت آمده است که شــار آب در غشاها را تسهیل
میکنــد .سا کنســازی نانــوذرات آلومینــا در طــول
وارونگی فازی  PVDFبرای تهیه غشاهای مخلوط
پایــه صــورت گرفت .ایــن فرآیند آبدوســتی ،نفوذ
آب ،مقاومــت بــه رســوب ،بازیابــی شــار و پایــداری
مکانیکــی را بهبود میبخشــد درحالیکــه چگالی و

انــدازه حفرههــا ثابــت میمانــد .چنین غشــاهایی
قــدرت مکانیکــی پلیمرهــای غشــاهای ســلولی و
وا کنشپذیــری بــاالی آنهــا را ترکیــب میکنــد.
نفــوذ بهبودیافتــه آب در غشــاهای احاطهشــده با
نانوذرات  ZrO2نیز مشــاهده شد .اشباع نانوذرات
نقــره ( )AgNpدرون غشــاء باعــث آنتیبا کتریــال
شــدن آن میشــود .بهجــای وارد کــردن  Agبه فاز
ارگانیک در حین فرآیند پلیمراسیون ،پژوهشگران
 AgNpرا روی ســطح الیهنازک غشــاء نشــاندند که
منجــر بــه جلوگیــری از انحــال  AgNpو  Ag+در
محیط شــد .نانوکامپوزیتهای الیه نازک ســاخته
شــده ،نمایــش آنتیبیوتیکــی خوبی همراه با شــار
آبی بهبودیافته نشان دادند.
غشــاهای احاطــه شــده بــا نانولولههــا نیز شــامل
حفرههــای ســرامیک بــه همــراه نانولولههــای پــر
شــده در آن اســت .غشاء نانولوله ســرامیک بهینه
شــده ،روغن را به صورت  %۱۰۰پسمیزند و شــاری
برابــر بــا  36 L/h m2/barدارد .همچنیــن مقاومت
خوبی به رسوب ارگانیک نشان میدهد .بهعالوه،
نانوکامپوزیتهای بر پایه گرافن پتانسیل زیادی در
تصفیه آب غشــائی ،کمینه کردن مقاومت انتقالی
و بیشــینه کردن شــار عبوری از خود نشــان دادند.
با ترکیب ســدیم ردیف شــده و ا کســید گرافن ،یک
نانوکامپوزیــت بــر پایه گرافن تولید شــد .کامپوزیت
حاصــل انتخابپذیــری بــاال و آهنــگ انتقــال
مولکولهــای آب خوبــی از خــود نشــان داد .ایــن
خصوصیــت بایــد بــه حضــور گروههای ا کســیدی،
نقصهــای ســاختاری ،شــکافهای لبــه بــه لبه و
مناطق غیرا کسیدی نانوســاختارهای  GOنسبت
داده شود که میتواند کانالهای آبی فراوانی ایجاد
کنــد .زمانــی که غلظــت  GOبه 1.6 wt%میرســد
یک شــار بهینــه عبــوری ) 1699 g/(m2hبه دســت
خواهــد آمــد .بهعــاوه ،هرچــه ابعــاد نانوصفحات
کوچکتــر باشــد نقصهای ســاختاری بیشــتری و
گروههای ا کسیژندار کمتری میتوانند کانالهای
آبــی بســازند .غشــاهای نانوکامپوزیــت الیهنــازک
( )TFNبا یکی کردن ا کســید گرافن با کیفیتهای
مختلــف بــا پلیســولفون تهیــه میشــوند .زمانــی
کــه شــار آب خالــص عبــور میکند ،غشــاهای TFN
کــه از  0.3 wt%ا کســید گرافــن تشــکیل شــدهاند
بیشــترین عبور آب را دارا هســتند و درصد پسزنی
آنهــا بــرای NaCl ،Na2SO4 ،MgSO4 ،MgCl2
بــه ترتیب برابــر بــا 59.5% ،62.1% ،95.2% ،91.1%
اســت .به غیر از انتقال مولکولها از میان غشــاها،
غشــاهای نانوکامپوزیــت بــر پایــه گرافــن دارای
ویژگیهای ضدرسوبی نیز هستند .چنین خواص
رضایتبخشــی را میتوانــد بــه حضــور گروههــای
ا کســیژنی کــه منجر به ســطح افزایشیافتــه ناحیه
آبدوســت و کاهش پتانسیل زتای منفی میشود
نســبت داد؛ که این امر میتواند میکروارگانیزمها را
از طریــق الکترو-دافعه دفع کند و مانع از پیوســت
سطحی میکروارگانیزمها شود .در نتیجه گسترش
غشــاهای نانوکامپوزیــت ،کاربردهــای فنــاوری
غشــاها را بــه شــدت بهینــه کــرده اســت .بــا درنظر

گرفتــن پیشــرفتهای تجــاری فنــاوری غشــاها،
غشــاهایی که توسط نانومواد بهبود یافتهاند برای
فعالیتهای بزرگمقیاس بسیار مناسب هستند.
 4.4نانوکامپوزیتهای مغناطیسی
نانوکامپوزیتهای مغناطیسی ،نانومواد منحصر-
ً
بهفــردی بهحســاب میآینــد .آنهــا معمــوال دارای
نانوساختارهایهسته-پوستههستند کهبهراحتی
وسرعتمیتوانندبایکمیدانمغناطیسیخارجی
جمــعآوری شــوند .نانــوذرات کاربردی یــا گروههای
کاربــردی میتواننــد روی نانوذرات  Fe3O4بهوســیله
پیوندهای شیمیایی یا الیهنشانی مستقیم ،سا کن
شده یا پیوند زده شوند .موادی که باید پوشش داده
شــوند شــامل  SiO2 ،Ag ،TiO2 ،CNTs ،GO،Pdو
غیره هستند .پوشش  SiO2میتواند ناحیه سطحی
باال و تخلخل خوبی تولید کند ،درحالیکه از هسته
مغناطیسی در برابر خوردگی محافظت میکند .بعد
از پوشــشدهی ،نانوکامپوزیتهــای مغناطیســی
ً
حاصــل معمــوال جــذب بهبودیافتــه یــا توانایــی
فوتوکاتالیســتی بــا یــک کینتیــک ســریع در مقابــل
آالیندههاییمثلفلزهایسنگین،رنگها،فنولها
یا میکروبها از خود نشان میدهند.
در ســالهای اخیر ،مجموعهای از نانوســیمهای
مغناطیســی بــر پایــه  Mnبــرای نابــودی فلزهــای
ســنگین سنتز شده است .یک روش ساده تکگام
ســلووترمال بــرای تولیــد کرههــای مغناطیســی و
توخالی کربنی پیشنهاد شــده است که برای نابود
ِ
کــردن فلزهــای ســنگین مناســب اســت .بهعالوه،
نانوکامپوزیتهــای مگمایت/ســیلیکا بهعنــوان
کاتالیســتهای ناهمگــون فنتون ســنتز شــدهاند.
ایــن مســئله میتواند به خوبــی آالیندههایی مثل
 PNPو  MBرا تخریــب کنــد .اســتفاده بلندمــدت
آبشــویی قابلچشمپوشــی  Feرا نشــان داد.
پیشــنهاد شــده اســت که نانوذرات اصالح شده با
آمینواســیدها میتواننــد بیش از  %۹۴ســلولهای
با کتــری را در طــول  ۲۰دقیقــه در  PHبیــن ۱۰-۴
جــذب کننــد .نانوکامپوزیتهــای Fe3O4@SiO2
پلــی (-1وینیلیمیدازول)-پیونــدی میتواننــد بــه
خوبــی بــرای جــذب ) Hg(IIدر  PH=7بــا ظرفیــت
 346 mg/gبــهکار برده شــوند .یک جاذب تحلیل
رفتــه میتوانــد بــا  0.50 M HClدر مــدت تنهــا ۱۰
دقیقــه تولید شــود .یــک نانــوذره جالب چنــدکاره
زمانــی کــه ُکرنــای مشــتق شــده از پلیاتیلنمیــن،
پیرامــون هســته مرکــزی مغناطیســی را پوشــش
میدهــد ،به دســت میآید .نانومواد حاصلشــده

میتوانــد از راه کیلیــت و جــذب آنیونهــا توســط
جاذبــه الکترواســتاتیکی فلزهــای ســنگین را گیــر
بیانــدازد و با کتریهــا را از راه نفــوذ بــه غشــاها
غیرفعــال کنــد .نانوکامپوزیــت توســط  EDTAو
 NaOHباززایــی و دوبــاره اســتفاده شــود .بهعالوه،
نانوکامپوزیتهــای مغناطیســی بــرای شــتاب
بخشــیدن به انعقاد فاضالبها استفاده میشوند
و بعضی از نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده
بــا پلیمــر بــرای تصفیه آلودگیهای ناشــی از نشــت
نفت بهکار رفتهاند.
بهطورکلــی ،نانوکامپوزیتهــای مغناطیســی مواد
مختلفی هســتند که پتانســیل زیادی برای تصفیه
آب دارنــد .در هــر صورت ،هزینه تولید و نســبت آن
بــا موادی که در حــال حاضر بهعنوان تصفیهکننده
بهکار میروند باید در مطالعههای بعدی موردتوجه
قرار گیرد.
 5.4قابلیتمصرف مجدد نانوکامپوزیتها
باززایــی نانوکامپوزیتهــای فرســوده بــرای بهبود
ً
پایــداری آنهــا بســیار با اهمیت اســت .معمــوال با
در نظــر گرفتــن نوع آلودگــی ،ســاختار آن و مکانیزم
نابــودی آالیندههــا ،محلولهــای پایــه و اســیدی
بــرای شستشــوی نانوکامپوزیتها بــهکار میروند.
وا کنشگرهای معمول واجذبی:
NaHCO3 ،NaCl ،CH3COONa ،NaOH
 NaCO3هســتند .گزینــه دیگــر اســتخراج (ارگانیک)
حــال اســت و کارایــی و مقرونبهصرفه بودن حالل
بایــد موردتوجــه قــرار بگیرد .بهعالوه ،مخلوط حالل
ارگانیــک و محلــول آبــی شــاید اثــرات فوقالعــادهای
داشــته باشــد .رویکردهای پیشــرفته ا کسیداسیون
با اســتفاده از وا کنشگرهای فنتون ،وا کنشــگرهای
گرمایــی یــا رویکردهای فوتوکاتالیســتی برای باززایی
مــواد و دفــع شــورآبها امکانپذیــر اســت .در
هرصــورت ،آنهــا بــرای باززایــی نانوکامپوزیتهــای
ارگانیــک مناســب نیســتند چــرا کــه ا کسیداســیون
ً
احتمــاال باعــث شکســته شــدن کامپوزیــت خواهــد
شــد .توســعه روشهــای نویــن باززایــی بــرای مــواد
نانوکامپوزیــت آنهــا را برای اســتفاده در کاربردهای
صنعتی جذابتر خواهد کرد.
 5جمعبندی پایانی
نانومــواد بهطــور گســترده بهعنــوان جاذبهــای
بســیار کارآمد ،فوتوکاتالیستها و ضدعفونیکننده
برای تصفیه آب موردبررسی قرار گرفته است .آنها
ً
عمومــا شایســتگیهای زیــادی مثــل ظرفیــت باال،

وا کنش ســریع ،گرایش ویژه نســبت به آالیندههای
هــدف ،پاســخهای بهبودیافتــه فوتوکاتالیســتی
در طیــف گســتردهتر و فعالیتهــای ضدمیکروبــی
قویتــر از خــود نشــان میدهند .بدون شــک آنها
امیدوارکنندهترین کاندیداها برای گســترش نســل
بعدی فناوری تصفیه آب بهحســاب میآیند .البته
هنــوز مشــکالت زیــادی در راه کاربردهــای صنعتــی
ً
نانومــواد وجــود دارد .اول آنکــه ،نانومــواد معمــوال
ناپایدارنــد و بــه علت نیــروی واندروالــس بین آنها
تمایــل به انباشــتگی و تجمــع دارنــد .دوم آنکه ،به
غیر از نانومواد مغناطیســی ،بازیافت نانوموادی که
در تصفیه آب شــرکت کردهاند بســیار مشــکل است
و این مســئله باعث میشود که استفاده از نانومواد
غیراقتصــادی و غیرقابــل اســتفاده باشــد و در انتها
تغییرات و ســمی بودن نانوذرات به وضوح فهمیده
نشده است.
یک رویکرد امیدوارکننده برای پیشبرد کاربردهای
نانومواد ،گسترش مواد نانوکامپوزیتی است که هم
از ویژگیهــای ماده میزبان اســتفاده میکنند و هم
از خصوصیات نانومواد اشــباع شــده بر روی میزبان
اســتفاده میکننــد .میزبانهایــی مثــل پلیمرهــا،
بیوپلیمرهــا ،معدنیهــا ،کربنهای فعال یا غشــاها
میتواننــد پرا کنندگــی و پایــداری نانــوذرات موجود
در خود را تســهیل کنند .آنها همچنین میتوانند
انتقال یا نفوذ آالیندهها به میزبان و برهمکنشهای
بینوجهــی را بهتر کنند .نانوکامپوزیتها میتوانند
بهخوبــی رهایــی نانــوذرات در آب را بهتــر کننــد.
بهعــاوه ،نانوکامپوزیتها میتوانند تطابق فناوری
نانــو بــا فناوریهایــی کــه امروزه اســتفاده میشــود
را بهبــود ببخشــند .مــا معتقدیــم نانوکامپوزیتهــا
تغییــرات زیــادی در فناوریهــای تصفیــه آب بــه
وجــود خواهنــد آورد .کارهــای آینــده بایــد فهــم
برهمکنشهــای بیــن نانــوذرات ســا کن و میزبــان را
عمیقتــر کند ،تکنیکهایــی برای ســاخت میزبان
و دســتکاری نانــوذرات را گســترش دهــد و طراحی
نانومواد چندکاره را منطقیتر کند.
در ای ــن م ــی ــان ،خــطــرهــا و اث ـ ــرات ن ــان ــوم ــواد در
محیطزیست باید موردبررسی قــرار گیرد و سنتز
آنها از راه شیمی سبز برای کم کردن اثرات مخرب
زیستمحیطی باید به صورت موازی پیگیری شود.
پروتکلها و رهنمودهایی برای کنترل استفاده از
نانومواد برای کمینه کردن اثرات آنها برای سالمت
انــســان و محیطزیست بــایــد تهیه ش ــود .انتظار
میرود که این پروتکلها ،استانداردها و رهنمودها
براساس فهم عمیق ما از اثرات نانو تهیه شوند.
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