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 خالصه

اساس  نیا بر .باشدمیآب  تصفیه هایتکنولوژیجمعیت و تغییر آب و هوا است نیازمند نوآوری در  از رشدمهم در مورد آب که ناشی  هایچالش

 پیشرفته خواهد بود. هایآوریفننتی راهگشای متخصصان آب و فاضالب جهت استفاده از بسیار پیشرفته برای فرایندهای س نانوتکنولوژیانتخاب 

 یکاربردها آورد. به وجودبه آن،  وابسته هایبخشو  یآب مصرف تأمیندر  میعظ یتحول توانیم نانو در صنعت آب و فاضالب، یبا توسعه فناور

است که صنعت آب و  هاییویژگیاز جمله  یآب هایسازه و بهبود ینیرزمیز هایسفره آب از نهیاستفاده به ،ییآب، گندزدا هینانو در تصف یفناور

دیگر اهمیت استفاده  از سوی هابارندگیاز یک سو و کاهش  هاآبافزایش آلودگی  با تحقق آن است. دنبال به یفناور این فاضالب با استفاده از

برای فرایندهای آب و فاضالب  نانوتکنولوژیاخیر در  هایپیشرفتمقاله این  در .گرددیممناسب در این صنعت بیش از پیش آشکار  هایروشاز 

 بیان گردیده است. سنتی هایروشو معایب هر کدام در مقایسه با  و مزایامورد بررسی قرار گرفته 

 

 ستیفتوکاتال˛لترفی نانو˛مواد نانو˛نانو جاذب کلمات کلیدی: 
 

 

 مقدمه .1

 
در  شودمی بینیپیش دت در جهان در مورد آب به شدت به رشد جمعیت و تغییر آب و هوا وابسته است. رشد ثابت جمعیت جهان کهبلند م هایپیشرفت

بسیاری از کشورها کمبود آب از یک طرف و استفاده  در .باشدمینیازمند به آب جهت آشامیدن و مقاصد کشاورزی  ،بیلیون نفر برسد 3/6به  0202سال 

اکثر کشورهای پیشرفته و صنعتی  در .باشدمیتوسط فاضالب از مشکالت عمده  هاآبلودگی آمصارف کشاورزی و بدتر از همه  از آب برای

 مانند کلریناسیون و ازناسیون عالوه بر اینکه هاآالیندهسنتی برای از بین بردن این  هایروش .شوندمیوارد منابع آبی  ایفزایندهها با سرعت میکروآالینده

سنتی  هایروشنانوتکنولوژی بسیار پیشرفته نسبت به  انتخاب ند محصوالت جانبی سمی ایجاد کنند.توانمی ،کنندمیمواد شیمیایی زیادی را مصرف 

آب  فرایندهایبرای  نانوتکنولوژیجدید در  هایپیشرفتاین مطالعه  در جدیدی برای پیشرفت در صنعت آب و فاضالب خواهد گشود. هایراهموجود 

 مزایا و معایب استفاده از این تکنولوژی در صنعت آب و فاضالب بیان شده است. هاآنو فاضالب بیان شده و کاربرد 
 

 

 کاربردها ندینانو مواد فرا .2
 

مختلف به  ییایمیش هایروهگمواد قادر به بر هم کنش با  نیا عالوهبههستند.  تریوسیع اریسطوح بس یبا مواد در ابعاد بزرگ دارا سهیدر مقا نانو مواد

 یو عملکرد انتخاب تیفبا ظر افتیقابل باز یگندهایند به عنوان لتوانمی نانو مواد نی. همچنباشندمی ژهیو باتیترکبا  هاآن یبیترک لیم شیمنظور افزا

 .ندآیمیبه شمار  یو معدن یآل هایحالل و،یواکتیدرا هایهستهبه  یسم یفلز هاییون یباال برا اریبس
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 فرایند جذب 1.2

 

 :کندمیتکیه  هاجاذبنوع از نانو  سهعمده بر این  طوربه تحقیقاین 

 کربنی هاینانولوله  -

 ی پلیمریهاجاذبنانو  -

 هازئولیت -

 

 :کربنی هاینانولوله

 (CNTs)هستند. ایاستوانههای کربن با نانو ساختار کربنی آلوتروپ هاینانولولهCNTs  تک دیواره و چند دیواره ها خود به دو گروه

 هاینانولوله همچنین. است نموده پذیرترانتخاب بسیار فیلتراسیون هایفناوری دیگر از را فیلترها این هانانولوله نانومتری های. تخلخلشوندمیتقسیم 

 کربنی هاینانولوله سنتز برای روش چندین چه اگر. هستند خوبی مکانیکی و حرارتی پایداری و زیاد نفوذپذیری باال، بسیار ویژه سطح دارای کربنی

 رشد موجب که کاتالیست، عنوان به فلزی ذرات نانو با سیلیکونی ویفر یک دهیپوشش وسیله به توانندمی اینانولوله غشاهای است، شده استفاده

 مواد با را کربنی هاینانولوله بین فضای پایداری، افزایش برای آن از پس و شوند سنتز شود،می کربنی هاینانولوله زیاد بسیار فشردگی و عمودی

 .شوندمیهای فلزی توسط این نانو لوله ها به کمک جاذبه الکتروستاتیکی و پیوند شیمایی جذب یون .نمود پر سرامیکی

با توجه به مزایای  .[1]آب را داردکه قابلیت جذب روغن از  اندکردهو بور تهیه نانو لوله ها از  هاییاسفنجبه تازگی تیمی از محققان آمریکایی 

در تصفیه آب و  هاآنگسترده و در مقیاس وسیع از  طوربهاد این مواد نتوان یبه خاطر هزینه ز رسدمیزیاد نانو لوله ها نسبت به کربن فعال ولی به نظر 

ی رغم هزینه باال از این ترکیبات استفاده نمود چون مقدار عل توانمیها و مواد دارویی رخی موارد مانند حذف آنتی بیوتیکفاضالب استفاده کرد.در ب

 و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. باشدمیکمی مورد نیاز 

 

 :ی پلی مریهاجاذبنانو 

شده و جذب  هاآنداخلی آبگریز  هایالیه.مواد آلی به روندمیی پلیمری معموال برای حذف مواد آلی و فلزات سنگین به کار هاجاذبنانو 

از فاضالب  هادانهرنگیی با کارایی باال برای حذف ترکیبات آنیونی مانند هاجاذببیو  .شوندمیمتصل  هاآنخارجی  هایالیهفلزات سنگین به 

 .باشدمیدرصد  99تا  هاآنزیست تخریب پذیر و غیر سمی هستند و بازده حذف  هاجاذب.بیو اندگرفتهمورد استفاده قرار  سازیچرم

 

 :ئولیت هاز

 تشکیل جهت ایشبکه ساختار با جاذب مواد ها. زئولیتاندگرفتهمورد استفاده قرار  1992نقره از سال  هایاتمزئولیت ها در ترکیب با 

 یا لومینیومآ-سیلیکون هایمحلول از معموالً مصنوعی هایزئولیت. شوند سنتز یا و آمده دست به طبیعی منابع از توانندمی هاآن. هستند هاتخلخل

نانو  ،و هم نانومتال هاCNTs هم  روند.می به کار ستونی فیلترهای یا کارتریج در یونی تعویض ابزار یا جاذب عنوان به و شده ساخته سنگزغال

 هایسیستمه بوده و با .نانو فلزات و زئولیت ها از نظر اقتصادی مقرون به صرفباشندمیی بسیار موثر برای حذف فلزات سنگین مانند آرسنیک هاجاذب

 .تصفیه موجود قابل تطبیق تر هستند

 

 نانو فلزات و نانو اکسید فلزات  2.2

 

 :نانو نقره و نانو تیتانیوم دی اکسید
انو تیتانیوم دی نشده است.ن بیانحال گزارشی از مضرات آن برای انسان ه .و تا بدهندمینانو نقره فعالیت آنتی میکروبی قوی از خود نشان ذرات             

 و حذف مواد مختلف آالینده مورد استفاده قرار گیرد.د در فرایندهای ضد عفونی توانمیاکسیدپایداری شیمیایی باال و قیمت بسیار مناسبی را دارد که 

زی نیاو  ماندمیو ضد عفونی بدون تغییر  . و در حین فرایند حذفباشدمیآن  نهایتبیزمان نیمه عمر مزیت نانو تیتانیوم دی اکسید به نانو نقره  ترینمهم

 .[0]باشدمیبه تعویض آن ن
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مسئله باعث افزایش کاربرد نانو نقره در  و این. باشدمیالبته مزیت نانو نقره نسبت به نانو تیتانیوم دی اکسید عدم نیاز به نور فرابنفش جهت گندزدایی 

 مناطق نسبتا دور افتاده گردیده است.

 

 :یسینانو ذرات مغناط

نانو به ویژه حذف آرسنیک مورد استفاده قرار گرفته است. ینیرزمیز هایآبی آب در هاآالیندهاستفاده از نانو ذرات مغناطیسی برای جداسازی            

مزایای این نانو ذرات  از .شودمیذرات به کمک میدان مغناطیسی جداسازی مستقیم به آب آلوده  تزریق شود و سپس  طوربهد توانمیذرات مغناطیسی 

 .باشدمیبه کمک میدان مغناطیسی  هاآنباقیمانده  حذفو  سهولت  هاآنسمی نبودن 

 

 :نانو آهن صفر ظرفیتی

طح به دلیل سزیر زمینی مورد استفاده قرار گیرد. هایآبو پرکلرات ها از  کلردار یهادروکربنیهد برای حذف توانمینانو آهن صفر ظرفیتی            

از طرفی به دلیل فعالیت باالی آن زمان نیمه عمر این .باشندمیمخصوص باال ذرات نانو آهن صفر ظرفیتی بسیار واکنش پذیر تر از ذرات گرانولی آهن 

بردها نانو فلزات و خواص مهم ، کار 1جدول ذرات بسیار پایین است.به همین دلیل تحقیقات بیشتر جهت پایداری و بهینه سازی این نانو ذرات نیاز است.

 .[1]کندمینانو اکسید فلزات را بیان 

 

 خواص و کاربردهای نانو فلزات و نانواکسید فلزات-1جدول 

 کاربردها  خواص نانو فلزات و نانو اکید فلزات

 منفی مثبت

نانو نقره:خاصیت باکتری کشی ،  نانو نقره و نانو دی اکسید تیتانیوم

 سمیت کم برای انسان

یتانیوم دی اکسید:پایداری نانو ت

 شیمیایی باال ،نیمه عمر باال

 مدت محدود استفاده :نانو نقره

نانو تیتانیوم دی اکسید:نیاز به فعال 

 سازی با نور فرابنفش

 گندزدایی آب

 حذف ترکیبات آلی

 

 هایآباز  هاآالیندهحذف  نیاز به تثبیت بازیابی ساده به کمک میدان مغناطیسی نانو ذرات مغناطیسی

 زیرزمینی

 هایآباز  هاآالیندهحذف  نیاز به تثبیت واکنش پذیری باال  نانو آهن صفر ظرفیتی

 ینیرزمیز

 

با تصفیه آب و فاضالب برداشته خواهد شد. هایتکنولوژیار مهم در یگامی بس در صورتی که بتوان ذرات تیتانیوم نانو را به کمک نور مرئی فعال کرد

  غناطیسی نانو ذرات مغناطیسی استفاده از این مواد بر استفاده از ذرات آهن صفر ظرفیتی ترجیح خواهد داشت.توجه به بازیابی م

 

 غشایی فرایندهایغشا و    2.2

 
قباول، بساط و  قابال ایتصافیهآب  انیاهمراه باا جر نیینسبتاً پا یاسمز معکوس با فشارها یکه غشاها یزمان یالدیبه دهه هفتاد م ونیلتراسینانو ف خچهیتار

باه  کنی، ولاشادمی یار عالیبس تیفیآب با ک هیاسمز معکوس، اگر چه منجر به ته ندیباال در فرآ اریبس ی. استفاده از فشارهاگرددمیکردند باز  دایتوسعه پ

مقرون باه صارفه  یروش از نظر اقتصاد نیآب با استفاده از ا هیته جه،ی. در نتآمدمینگران کننده به شماره  یعامل یمصرف یگزاف انرژ نهیهمان نسبت هز

شاده  هیحجم آب تصف شیو به طبع آن، افزا شتریمحلول، اما با قدرت نفوذ آب ب باتیترک ترنییپادرصد حذف  زانیبا م ییاستفاده از غشاها نینبود. بنابرا

اسمز معکوس باا  یرو غشاها نی. از آمدمیظه، به شمار قابل مالح شرفتیپ کی یجداساز یمورد نظر( در فناور یحد استانداردها مطلوب )در یتیفیبا ک

 شناخته شدند. یونیلتراسینانو ف یغشاها عنوانبه ن،ییفشار پا

 نییقرار دارد و در اختالف فشار پا ونیلتراسیاسمز معکوس و اولتراف یندهایفرا نیاست که خواص آن ب یدیجد ییغشا ندیفرآ ونیلتراسینانو ف

 ازین ییایمیش دبه موا ندیفرآ نیا یو نگه دار یاتیعمل هایهزینهباالتر،  یابیو باز نیی. به علت عمل نمودن در فشار پاباشدمیه بار( قابل استفاد 12-02)
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 زیخودکار تم طوربهخاص غشاء ها  زاتیحمل و نقل و دفع آن کمتر است. به کمک تجه نهی. لذا هزباشدمی ظیفشرده و غل یدینبوده و پساب تول

 رینسبت به سا لترهایف انودر مورد ن تی. نکته حائز اهمباشدمیبه مراتب از اسمز معکوس کمتر  یانرژ نهیهز ون،یلتراسینانو ف ندیدر مورد فرآ. شودمی

  .هاست ونیدر حذف  یغشاها، قدرت انتخاب گر

 ستمیمحافظ، عمل حفاظت در برابر فشار س هیو ال یزنازک و متراکم عمل جداسا هی. الشودمی لیتشک هیمعموالً از دو ال ونیلتراسینانو ف یغشاها

خصوصاً  بار،بدون  هایمولکولدر حذف  یاصل سمیموجود هستند. مکان غیر باردارمعموالً در دو نوع باردار و  ونیلتراسینانو ف ی. غشاهادهدمیرا انجام 

 هایگونهسطح غشا و  نیب کیالکتروستات هایکنش همبر  لیبه دل یونی باتیکه حذف ترک ی. در حالباشدمیاستوار  سازیغربال هیبر پا یآل باتیترک

  .[6]باشدمیباردار، حذف 

 یبریو ف یالوله ،یاجعبه ،یاصفحه ،یچیمارپ یهاسیستماشکال شامل،  نی. اگردندیماستفاده  یدر اشکال متفاوت ،یتجار یینانو یغشاها امروزه

  ..گرددمیساس نوع غشا و به منظور باال بردن بازده و عملکرد آن انتخاب برا یینانو یاز غشاها کی. شکل هر باشدمی

 :، از جمله[3]به کار گرفته شده است باتیاز ترک یعیحذف محدوده وس یبرا لترهایف نانو

  زوپرتورنیو ا ورنید ن،یمازیس ن،یاز جمله آتراز هاکشآفت حذف -

  لنیو تتراکلروات لنیکلروات یک مانند کلروفرم، ترسب یفرار مانند مشتقات کلردار آل یآل باتیترک حذف -

 آب از جمله هالومتان ها یآل باتیحاصل از واکنش گندزدا با ترک یمحصوالت جانب حذف -

  یو سخت هاکاتیون حذف -

  کیآرسن م،ی، اوران(VI) کروم حذف -

  هاونیآن حذف -

 پاتوژن ها حذف -

 

 ستینانوفتوکاتال  4.2

  

 یرییتغ چیکه خود ماده، دست خوش ه یشود، در حال ییایمیواکنش ش کیاست که در اثر تابش نور بتواند منجر به بروز  یاماده ستیفتوکاتال              

 میتانیت .کنندیها را فراهم مانجام واکنش یبرا ازیموردن طیو کاهش دخالت ندارند و فقط شرا شیاکسا یهادر واکنش ماً یمستق هاستینشود. فتوکاتال

 یتمام باًیاست و تقر آلدهیا ستیفتوکاتال کیبه  کیبزرگ(، نزد هایربلو تک و پودرها – دهایها تا کلوئخوشه نی)با گستره اندازه ب TIO2 دیساک ید

از جمله  یمناسب هایالیهریبر سطح ز م،یتانیت دیاکس ی. نانو ذرات دکندیرا جذب نم یئاست که نور مر نی. تنها استثناء آن ارا دارد اتیخصوص نیا

 .[4]رندیگیتحت تابش نور ماوراء بنفش، قرار م یهاو در حوضچه شوندیپوشش داده م ،یسیلیس باتیترک ایو  شهیش

 

 

 مواد بر پایه نانو برای کاربردهای تصفیه آب استفاده از هایمحدودیت. 2

 
مستقیم در آب تاثیری بر  طوربهنو مواد اندر آب انجام شده است. مطالعات زیادی در مورد سمی بودن ، نیمه عمرو... برای ارزیابی خطرات نانو مواد

در یک آبی مستقیما به نانو ذرات وابسته است. هایارگانیسمآبی نیاز به بررسی دارد.اثرات نانو مواد بر  هایارگانیسمروی  هاآنانسان ندارند ولی تاثیر 

 هاباکتریمانند  هاارگانیسممختلف نانو دی اکسید تیتانیوم و تاتیر آن روی انواع مختلف منتشر شد.انواع  0212در سال  EPAمطالعه موردی که توسط 

کاهش تولید دافنیا ، تغییرات رفتاری در آبی عبارت بودند از:  هایارگانیسمگزارش شده روی  تأثیراتو گیاهان مورد بررسی قرار گرفت. هاماهی،آلگا،

سمیت نانو ذرات زمان تماس  نییدر تعسته به نوع و غلظت تیتانیوم دی اکسید متفاوت است.عامل مهم دیگر مختلف روی آلگا ب تأثیرات... و هایماه

 20در صورتی که هنگامی که زمان تماس به  کندمیساعت کمترین سمیت را ایجاد  49مدت زمان تماس  اکسید دربه عنوان مثال تیتانیوم دی  باشدمی

 .[0]شودمیالیی ، باعث سمیت بایابدمیساعت افزایش 

د وارد توانمی هالباسبه عنوان مثال مقدار مشخصی از نانو نقره  از طریق شستن .گیردمیمختلف صورت  هایراهورود نانو ذرات به طبیعت از 

 PH=10ه خود را در درصد از نانو نقر 00نانو موجود در بازار  هایجورابچرخه آب گردد.که این بسته به چسبندگی این ذرات و شرایط شستشو دارد.

 .کنندمیدر عرض یک دقیقه وارد محیط   
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 دانشگاه تهران، تهران

 9315 ماهبهمن 62و  62
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ذرات نانو توسط  رایز باشندمی زین بخشانیزکه ذرات نانو دارای اثرات  دهدمیدارد اما مطالعات نشان  یفراوان ازاتیامت نانوتکنولوژیهرچند که 

. شوندمی هیذرات اول نیگزیشده و جا دهیجانداران پوش یسلول هایپروتئینکرده و توسط عبور  شانسلولیپستانداران جذب شده و از غشای  هایسلول

 نیاست.ا ی( سمو ماهی نی)باکتری و پروتوزوآ( و هم برای جانوران بزرگ)دلف هاسلولیتکهم برای  ،یی آبهاارگانیسمبرای  نیذرات همچن نیا

نانوتکنولوژی  نهیقدم بعدی در زم رودیمانتظار  نی.بنابراشوندمیبه مرور انباشته  ییغذا رهیجشده و در زن رهیذخ بدن موجودات یدر چرب نیذرات همچن

آب فراهم  ییزدانمک و هیرا برای گسترش تصف دییجد هایفرصتکه نانوتکنولوژی  ییآنجا از یباشد ول ستیزطیمحذرات نانو بر  خطرات یابیارز

 صنعت آب باشد. در متداول هایروشنسبت به مواد و  تریصرفهبهمقرون بهتر و  نیگزیجا ندهید در آتوانمیکرده است 
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