مقاالت

ارتقای خواص و عملکرد نمکزدایی غشاهای مرکب نازک الیه
اسمز معکوس با استفاده از نانوذرات
موسیالرضاجلیلیپالندی،1سیدسعیدحسینی *2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه تربیت مدرس
 -2استادیار مهندسی شیمی ،دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دریافت09/90/90 :

تاریخ پذیرش09/90/20 :

پیامنگارsaeid.hosseini@modares.ac.ir :

چکیده
فناوری غشایی اسمز معکوس ( )ROیکی از روزآمدترین و پیشرفتهترین روشهای نمکزدایی از آبهای شور و لبشوور اسوت .غشوای
مرکب نازک الیه ( )TFCپلی آمیدی پر مصرفترین غشای مورد استفاده در این فرایند بهشومار مویرود .بوا ایون لوام ،مووانعی چوو
برقراری تبادم بین شار آب تراویده ،دفع نمک ،و گرفتگی ،به خصوو
راهبردهای امیدوارکننده برای بهبود خوا

گرفتگوی زییوتی ،باعو افوت عملکورد آ مویشوود .یکوی از

غشاء  ،TFCترکیب نانوذرات و نانولولهها در نازک الیه این غشاء است .ترکیوب نوانوذرات و

نانولولهها در خالم بیپارش بین سطحی غشا  TFCآثوار گونواگونی دارد .نوانوذراتی چوو زئولیوت و نانولولوههوای کربنوی بوه بهبوود
عملکرد نمکزدایی و نانوذراتی نظیر نقره به بهبود مقاومت در برابر گرفتگی زییتی منجور مویشوود .در ایون مقالوه ،بوه بررسوی آثوار
نانوذرات مختلف بر عملکرد نمکزدایی ،خوا

سطحی و کنترم گرفتگی زییتی غشاهای اسمز معکوس و موانوع تجواری شود آنهوا

پرداخته میشود.
کلیدواژهها :نمکزدایی ،اسمز معکوس ،مرکب نازک الیه ،نانوذرات ،نانولولهها

 .1مقدمه



در لالی که  %09آ را آب دریا تشکیل میدهد ،نموکزدایوی از آب

در جها امروز ،رشد سریع جمعیت و ارتقاء استانداردهوای زنودگی،
در کنار توسعه کشاورزی و صنعتی در سراسر جها  ،باعو

افوزایش

دریا و سفرههای آب شور به یکی از امیدوارکنندهتورین و مهومتورین
روشهای تصفیه آب تبدیل شده است[.]2

تقاضا برای منابع آب شیرین شده است .نیاز فوری و فزایندهای برای

با توجه به ساز و کار جداسازی ،فناوریهای نمکزدایی را میتوا به

تأمین آب سالم آشامیدنی با کیفیتی مطلوب به وجوود آموده اسوت.

دو دسته نمکزدایی لرارتوی و غشوایی تقیویم کورد .نموکزدایوی

بنابراین ،فناوریهای تصفیه آب ،توجه بی سابقه ای را در سوامهوای
اخیر به خود معطوف داشته است[ .]1با توجه به این واقعیت که تنها

1

لرارتی شامل تبخیر ناگهانی چند مرللوهای ( ،)MSFتقطیور موثثر
2

3

چند مرللوهای ( )MEDو تقطیور فشوردهسوازی بخوار ( ،)VCDو

 %9/5از منابع کل آب بر روی زمین قابل شرب و آب شیرین اسوت،.
* تهرا  ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده مهندسی شیمی ،گروه تحقیقاتی علوو و
فناوری غشایی
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1. Multi-Stage Flash
2. Multi-Effect Distillation
3. Vapor Compression Distillation

( ،)NFالکترودیالیز )ED( 3و برخی فناوریهای جدید ،ماننود تبوادم

( )TFCبییار متداوم است .غشواء  TFCاسومز معکووس متشوکل از

یونی ،میشود[.]0

سه الیه ،تقویتکننوده از جونپ پارچوه 9بافتوه شوده و یوا منیوو

فرایندهای جداسازی غشایی ،به ویژه اسمز معکووس ،بوه سورعت در

بیبافت است؛ الیهای از بیپار ریزمتخلخل (معموالً پلیسولفو ) کوه

طوم سه دهه گذشته به فناوری غالب نمکزدایی تبدیل شده اسوت

بور روی تقویووتکننووده پوشووش داده شوده اسووت ،و در نهایووت یووک

فنواوری RO

نازک الیه از جنپ پلیآمید آروماتیک اتصام عرضی شده که بر روی

از لوودود  5 kwh/m3در دهووه  1009موویالدی ،بووه 1/8 kwh/m3

سطح بیتر نهایی غشا قرار دارد .بیتر تقویتکننده بههمراه زیرالیوه

در لام لاضر کاهش یافته است ،که چندین بار کمتر از فناوریهای

متخلخل پلیسولفو اسوتحکا مکوانیکی غشوا را توأمین مویکنود،

دیگوور ،ماننوود روشهووای نمووکزدایووی لرارتووی اسووت .والوودهای

در لالیکوه الیوه پلویآمیود نوازک وییفوه جداسوازی را در فراینود

نمکزدایی ،به طور عمده شامل سامانة  ROهیتند؛ در بیش از 299

غشووایی بوور عهووده دارد .در شووکل ( ،)2بخووشهووای تشووکیلدهنووده

کشور در سراسر جها (به ویژه در شمام آفریقا و خاورمیانه) ساخته

غشای  RO-TFCرا مشاهده میکنید[.]9

که عمدتا ناشی از مصرف کم انرژی است .هزینه انرژی

شدهاند[.]9
غشاهای اسمز معکوس به طور عمده دارای دو سواختار نامتقوار

4

و

مرکب 5هیتند[ .]5ساختار غشاهای اسمزمعکوس نامتقار بهصورت
یک الیه جدا کننده بییار نازک متراکم بور روی بدنوه ریزمتخلخول
است (شکل ( .]0[ ))1الیه متراکم ضخامتی بین  9/1تا  9/5میکرو

نازک الیه ()0222Å
پشتیبانی پلیسولفون
متخلخل ()02m

پارچه نابافته ()152m

و بدنه ریزمتخلخل ،ضخامتی لودود  59توا  159میکورو دارد[.]5

ارتقای خواص و عملکرد نمکزدایی غشاهای مرکب نازک الیه...

نمک زدایی غشایی شوامل اسومز معکووس ،)RO( 1نانوفیلتراسویو

2

مرکب بهکار گرفته میشود که در بین آ ها غشا مرکب نازک الیوه

6

بهطور کلی ،در این نوع غشاها ،تخلخل از سمت خووراک بوه سومت
جریا تراویده افزایش مییابود .در غشواهای نامتقوار  ،مقاوموت در

شکل  .2نمایش غشا اسمز معکوس مرکب نازک الیه (.)TFC

برابر انتقام جر از طریق ضخامت کلی غشا تعیین میشود .از اینرو،
کاهش ضخامت غشا افزایش آهنگ نفوذپذیری را در پی دارد.

نووازک الیوة فوقووانی غشووای  TFCمعموووالً بووا اسووتفاده از تکپارهووای
متووا فنوویلن دی آمووین )MPD( 8و تووری میووویل کلریوود)TMC( 9

نازک الیه

10

از طریق بیپارش بینسوطحی ( )IPبور روی بیوتر تقویوتکننوده
تولید میشود .فراینود بیوپارش بوین سوطحی و چگوونگی تشوکیل
نازک الیه فوقانی را در شکل ( )0مشاهده موی کنیود[ .]8در فراینود
زیر الیه متخلخل

بیپارش بینسطحی برای سواخت نوازک الیوة فوقوانی ،ابتودا بیوتر
تقویووتکننووده در محلوووم آبووی  MPDو سووپپ درو محلوووم آلووی

شکل  .1نمایش غشای نامتقارن.

(لاللی نظیر هگوزا )  TMCغوطوهور مویشوود و یوک نوازک الیوة
نوع دیگری از غشای  ROبا عملکرد عالی ،که طرالوی و سواخت آ

پلیآمیدی بر اثر واکنش این دو ماده در فصل مشترک دو فاز آبوی و

به کمک برخی موسیهها و شرکت ها از دهه  1099دنبام شده است،

آلی بر روی بیتر تقویتکننده شکل میگیرد.

غشاء مرکب است .امروزه روش های مختلفی برای ساخت غشواهوای
1. Reverse Osmosis
2. Nano Filtration
3. Electro Dialysis
4. Asymmetric
5. Composite

6. Thin Film Composite
7. Fabric
8. Meta Phenylene Diamine
9. Trimesoyl Chloride
10. Interfacial Polymerization
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را برای تمیز کرد دورهای غشاها بهکار میبرند .با اینلام ،غشاهای
مرکب نازک الیة پلی آمیدی همواره در معرض لمله کلر قرار دارنود
و تمیز کرد آ ها همواره باع

بدتر شد کارایی غشاها مویشوود.

بنابراین ،گرفتگی ،و آسیبرسانی کلر بهعنووا دو مشوکل عموده در
هگزان
فصل مشترک

آب

برنامووههووای کوواربردی غشووای اسوومزمعکوس مرکووب نووازک الیووه
پلی آمیدی بهشمار میرود و به یکی از میائل مهم در تحقیوق روی
خوووا

ضوودگرفتگی و مقاومووت در برابوور کلوور ایوون نوووع غشوواها

تبدیل شده است .تبادم میا شار آب تراویوده و دفوع نموک ،و نیوز

بستر تقویتکننده

گرفتگی دو مورد از چالشهای بیویار مهوم در ارتبوا بوا غشواهای
شکل  .3ساخت الیه فعال  PAبر روی بستر تقویتکننده با
استفاده از تکپارهای  MPDو .TMC

اسمزمعکوس مرکب نازک الیه بهشمار میرود.
1 .0تبادل بین شار آب تراویده و دفع نمک

علیرغم اسوتقبام بیویار از ایون نووع غشواها ،موانوع و چوالشهوای
درخور توجهی نیز بر سر راه کاربردشوا در صونعت وجوود دارد کوه
در واقع از انگیزههای اصلی برای انجا پوژوهشهوای مختلوف بورای

برقراری تبادم 4بین شار آب تراویده و دفع نمک همواره یک مشوکل
کلیدی بوده است؛ یعنی ،تالش بورای برقوراری شوار تراویوده بواالتر،
باع دفع نمک پایینتر میشوود و بورعکپ .ایون امور یوک مشوکل
جدی در راه ساخت و توسعه غشاهای اسمز معکوس بورای برقوراری

بهبود عملکرد غشا و مقابله با این موانع بهشمار میرود.

شار آب عبوری بواالتر بوه هموراه دفوع نموک زیواد اسوت .بنوابراین،

 .0موانع و چاال

هاای پای

روی غشااهاای مرکاب

نازک الیه اسمز معکوس
در فرایند اسمزمعکوس ،آب ناخالص تحت فشار زیاد از میا غشوای
نیمه تراوا نفوذ میکند .هرچند ،اسمزمعکوس از روشهوای لرارتوی
مثثرتر است ،اما نیاز به فشار زیاد باع شده تا از نظر انورژی هزینوه
زیادی داشته باشد .بنابراین ،امروزه چالشی برای بهبوود تراوایوی آب
همراه با کاهش تقاضای مصرف انرژی ،مصرف موواد شویمیایی بورای
تمیز کرد و هزینههای عملیاتی برقورار اسوت .از ایونرو ،تحقیقوات
گیتردهای برای بهبود عملکرد غشای اسمزمعکوس بوه منظوربهبوود
دفع نمک و یا شار آب ،و یا هر دو ،انجا شوده اسوت .عوالوه بوراین،
در طوم بهرهگیری از غشوای اسومزمعکوس ،گرفتگوی 1بوهخصوو
گرفتگی زییتی( 2که همیشه در سوطح غشوا بوه شوکل نوازک الیوة
زییتی 0یافوت موی شوود) ،بوه رسووبگوذاری بور روی سوطح غشوا
می انجامد .گرفتگی غشا بهطور جدی میتواند عملکرد و طووم عمور
غشا را کاهش دهد .بنابراین ،همیشه ضدعفونیکنندهها (معموالً کلر)
1. Fouling
2. Biofouling
3. Biofilm
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دفع نمک زیاد و ثابت ،شاخص مهموی بورای ارزیوابی راهبوردهوایی
بووهشوومار موویآیوود کووه هوودف آ بهبووود جریووا آب در غشوواهای
اسمز معکوس است.
 0 .0گرفتگی
گرفتگی عمدتاً به نهشوت و انباشوت رسووبهوا روی سوطح و یوا در
داخل منافذ غشا اطالق میشود .گرفتگی غشاهای اسمز معکووس را
عمدتاً به چهار دسته تقییم میکنند :غیر آلی (رسوبات نمک ماننود
هیدروکییدهای فلزی و کربنات)؛ آلی (مواد آلی طبیعی مانند اسوید
هیومیک)؛ کلوئیدی (ذرات معلق مانند سویلیپ)؛ و زییوتی (ماننود
باکتریها و قارچها) .از آنجا که غشواء اسومز معکووس بودو منافوذ
مشخص روی سطح است ،تشکیل یک الیوه رسووب بور روی سوطح
غشاء به عنوا ساز وکار غالب گرفتگی در ایون غشواها اشواره شوده
است .گرفتگی عملکرد غشا را مختل میکند و باع کوتاه شد عمر
آ و افزایش هزینههای انجا عملیات نمکزدایی میشود[.]2
گرفتگی زیستی مهمترین نوع گرفتگیهای غشایی بهشماا ممی ود.
گرفتگی زیستی هنگامی خ میدهد که سموو همای میکروبمی وی
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4. Trade-Off

زیستی میدهند .با وقوع گرفتگی غشایی ،عاوکردهای پایهای غشماء،

پلیآمید

مانند افزایش عبو ناک از طریق غشا ،افت شا تراویده و افت فشما

پشتیبانی متخلخل

د سراسر غشا تضعیف میشود .بهرهگیری از ضدعفونیکننمدههمایی
نانوذرات

چون کور و ازون ،تابش فرابنفش برای غیر فعا کردن بماکتریهما و
استفاده از فرایندهای پیش تصفیه ،مانند  MFیا  ،UFسه اهکا یاند

پلیآمید

که معاوالً د واحمدهمای نامکزدایمی بمرای جوموگیری از گرفتگمی

پشتیبانی متخلخل

زیستی به کا برده میشوند[9و.]2
با توجه به مطالب یادشده ،تالش برای بهبود شا آب تراویده از غشاء

شکل  .4نمایش غشای اسمزمعکوس .TFN

هاراه با حفظ دفع ناک باال و مقابوه با گرفتگی غشماء (بمهخصمو
گرفتگی زیستی) چالشهاییاند نیازمند ا ائه اهبردهمایی کما بردی.
یکی از این اهبردها ،ترکیب نمانور ا و نانولولمههما د نمازک الیمة
غشای اسازمعکوس مرکب نازک الیمه اسمت .بمرای د ک بهتمر ایمن
وش بسیا مهم ،بهمنظو مقابوه با مشکال غشمایی اسمازمعکوس،

 1 .3نانوذرات
بهمنظو ساخت غشاهای نانومرکب ،نمانور ا معمدنی بما توجمه بمه
خوا

نو ی ،3کاتالیزو ی و ضمدمیکروبیاشمان ،پتانسمیل زیمادی از

آشنایی با مفماهیای چمون غشمای نانومرکمب نمازک الیمه (،1)TFN

خود بروز دادهاند .مواد معدنی ترکیب شده د شبکه بسمپا ی ممو د

نانور ا و نانولولههای بهکا فته د غشا ،میزان با گذا ی آنهما د

توجه بسیا ی از پژوهشگران عرصه عووم غشایی قمرا گرفتمه اسمت،

محوو هایی که از واکنش آنها نازک الیه فوقانی تشکیل ممیشمود،

زیرا با بهبود خواصی نظیر آبدوستی ،مشکل گرفتگی غشا ا کاهش
مممیدهممد .خمموا

ضرو ی است.

ملتوممف غشمماهای بسممپا ی ماننممد نفورپممذیری،

ارتقای خواص و عملکرد نمکزدایی غشاهای مرکب نازک الیه...

سطح غشا انباشته و به یکدیگر متصل میشوند و تشکیل نازک الیمة

نانوذرات

گزینشپذیری ،پایمدا ی ،مسماحت سمطح و فعالیمت کاتمالیزو ی د

 .3غشاء نانومرکب نازک الیه

فرایندهای ملتوف جداسازی غشایی ،به طمو ممویری ممیتوانمد بما

د طو دهه گذشته ،استفاده از مفماهیم نمانو فنماو ی بمه غشماهای

بهرهگیری از مواد متلولل افزایش یابد .عالوه بمر ایمن ،شمبکههمای

تصفیه آب جدیدی منجر شد که عاوکردی فراتر از فناو ی همای وز

فیزیکی (مکمانیکی ،منناطیسمی ،نمو ی،

داشت و قابویت های جدید ،مانند نفورپمذیری بماال ،واکمنش پمذیری

بسپا ی میتوانند از خوا

سانایی ،کاتالیزو ی) و زیست پزشکی (ضد میکروبی ،ضد سمرطان)

کاتالیستی ،و مقاومت د برابر گرفتگی ا ماکن کرد[.]4

نانور ا معدنی جاسازی شده بهرهمند شوند .عالوه بر این ،نانور ا

د سا  ،2005هوک 2و هاکا ان[ ]10مفهوم جدیدی ا ا ائه دادند.

معممدنی مممیتوانن مد نفورپممذیری غشمماء ا د مقایسممه بمما غشمماهای

این مفهوم ،بسپا ش بمینسمطحی غشماء اسماز معکموس نانومرکمب

پویآمیدی خالص افزایش دهد ،زیرا با ا ائه یک مسیر مستقیم بمرای

نازک الیه ) (TFNبود .هدف این است که نانور ا از طریق پراکندن

انتقا آب و یا اصالح ساختا شبکه غشا ،موجب ا تقای نفورپمذیری

و با گذا ی د فاز آلمی (محومو  TMCد حاللمی نظیمر هگمزان) و

آب میشود .بنابراین ،عاوکرد جداسازی غشای اساز معکوس مرکب

سممپد د ضممان بسممپا ش بممینسممطحی د سرتاسممر نممازک الی مة

نازک الیه پویآمیدی  PA-TFC ROبا ترکیب مواد متلولل معمدنی

پومیآمیمدی غشمای  RO-TFCترکیمب شمود .شمکل ( ،)4غشماهای

بهتر میشود و بهبود مییابد[.]4

اسازمعکوس نانومرکب نازک الیه ا نشان میدهد .تماکنون ،د ایمن

د جدو ( ،)1انواع نانور ا به کا فته د نازک الیة پوی آمیدی با

زمینممه نممانور اتی نظیممر زئولیممت ،نانولولممههممای کربنممی ( )CNTsو

رکممر دامنممه با گممذا ی آنهمما د محوممو فمماز آلممی و مراجعشممان

هاچنین پرکننده های دیگر مانند نقره ،تیتانیم دی اکسید ( )TiO2و

د ج شده است .نانور ا زئولیت بهطو ویژه د نازک الیة غشا تعبیه

ر ا سیویکا مو د بر سی قرا گرفتهاند.

شده و برای اصالح غشای اساز معکوس مرکب نازک الیة پویآمیدی
1. Thin Film Nanocomposite
2. Hoek

3. Optical

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 15 - No. 85 (2016

68

مقاالت

مو د استفاده قرا میگیرد .اختالط نانور ا زئولیت بما نمازک الیمة

ماکن می کند .عالوه بر این ،مطالعا تجربی اخیر نشان داده اند کمه

پویآمیدی غشای مرکب نازک الیمه ،شما آب ا تحمت فشما بماالی

خروج یمون ا ممیتموان بما تعاممل الکتروسمتاتیکی بمین یمون هما و

فرایند اسازمعکوس ،بهمیزان چشماگیری بهبمود ممیبلشمد ،بمدون

نانولولههای کربنی کنتر کرد[ .]4د جدو ( )2نتایج پژوهشهمای

اینکه دفع ناک کاهش چشاگیری یابد .پژوهشمگران زئولیمتهمای

انجام شده د مو د ترکیب نانولولههما د غشماهمای اسماز معکموس

ملتوفمممممی (نظیمممممر  NaAو  )NaXو بممممما انمممممدازههمممممای

د ج شده است.

ملتوف ا بر سی کردهاند .نانور ا دیگری چون تیتانیم دی اکسمید
( ،)TiO2آلومینا و سیویکا د پژوهشهای ملتوف به کا گرفته شدند

جدول  .1انواع نانوذرات به کار رفته در نازک الیة غشاء نانومرکب

که بسته به نفورپذیری یما نفورناپمذیری ،شمکل منافمذ داخومی ،بما

نازک الیه و دامنه بارگذاری آنها.

سطحی ،آبدوستی و ویژگیهای دیگر تأییرهمای ملتوفمی بمر غشما
 TFNد قیاس با غشا  TFCبدون ترکیب این نانور ا دا د.
هاچنممین ،نممانور ا نقممره بیشممتر بممه عنمموان عامممل ضممد میکروبممی

نوع نانوذره
زئولیت NaA

مقادیر بارگذاری
()wt%
0/004-0/4

مرجع
[]13

مممو د اسممتفاده قممرا مممیگیممرد و کممابرد ایممن نممانور ا د مهمما
گرفتگی زیستی بسیا مؤیر است .عالوه براین ،بسمیا ی از نمانور ا
غیممر آلممی دیگممر ماننممد طممال ،مممد ،اکسممید مممد ( ،)CuOتیتممانیم

زئولیت ( NaAبا سه اندازه
ملتوف)

0 /2

[]14

ضمد میکروبمی

زئولیت NaA

0 /4

[]15

بروز دادهاند .البته ،هاه نمانور ا رکمر شمده د نمازک الیمة غشماء

زئولیت NaX

0/004-0/2

[]16

TiO2

1-9

[]11

آنها مو د بر سی قرا گرفته است .بهره گیمری از نمانور ا معمدنی

TiO2

0/005-0/05

[]18

میتواند به عاملدا شدن غشاء منجر شود و بهطمو ممؤیری برخمی

آلومینا

1

[]19

سیویکا

0/005-0/1

[]20

نقره ()nAg

10

[]21

مد ()nCu

-

[]12

دیاکسید ( )TiO2و اکسید وی ( ،)ZnOنیز خموا
اساز معکوس ترکیب نشده است ،بوکه عاوما به صو

پوششدهی

و بر وی غشاهای ملتوف انجام شده و خاصیت ضد گرفتگی زیستی

خوا

غشا ا بهبود بلشد [ .]11د جدو ( )1د ممو د نمانور ا

مد به کا فته ،از مقادیر با گذا ی رکری بمه میمان نیاممده اسمت،
بممه ایممن دلیممل کممه اتصمما نممانور ا بمما دا م بممت مممد بمما سممطح
با دا منفی غشا از طریق پیوند الکتروستاتیکی بین با های م بمت و
منفی انجام شده است و ترکیمب د خمال بسمپا ش بمین سمطحی
صو

نگرفته است[.]12

جدول  .2انواع نانولولههای ادغام شده در نازک الیة غشا
نانومرکب نازک الیه و مقادیر بارگذاری آنها.

 0 .3نانولولهها

نوع نانولوله

نانولولممههممای بممه کمما فتممه د غشمماهای اسمماز معکمموس ،عاممدتاً
نانولولممههممای کربنممی ( )CNTsانممد .نانولولممههممای کربنممی بممه عوممت
تشابه بین خوا

انتقا مایعا و کانا های انتقما آب د غشماهای

زیسممتی مممو د توجممه بسممیا ی از محققممان قممرا گرفتممهانممد.

نانولوله کربنی چند جدا ه (د
بستر تقویت کننده)
نانولوله کربنی چند جدا ه عامل
دا شده

شبیهسازی های ایانه ای نشان میدهد که غشا دا ای نانولوله با قطمر
مناسب د دفع یون بسیا کا آمد است ،د حمالی کمه انتقما آب ا
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جدا ه

مقادیر بارگذاری
()wt%
1-5
0/001-0/1
0/05-0/2

مرجع
[]21
[]22
[]23

طریق جاسازی نانولولههای ته باز 2در یک شوبکه بیوپاری بوه ثبوت

RO

رساندند .نانولولوههوا بوه طوور تصوادفی در سراسور شوبکه بیوپاری
جهتدار میشود؛ در لوالی کوه کانوامهوای گیوتردهای در سراسور
شبکه بیپاری را بر اساس اندازه بورای عبوور انتخوابی مولکوومهوای

عملکرد نمکزدایی غشاء  ROمعموالً با دو مشخصوه شوار تراویوده و
دفع نمک تعریف میشود .گاهی به جای شار تراویده ،نفوذپذیری آ
گزارش میشود .شار تراویده از رابطه زیر محاسبه میشود:

گونهها و ذرات مختلف فراهم میآورند .این روش به بیترها و مرالل
پرهزینه یا تجهیوزات پیشورفته و یوا بوه روشهوای تخصصوی بورای

() 1

ساخت نانولولهها نیاز ندارد .نانولولهها را مویتووا بوهصوورت عموده
فووراهم کوورد و الز نییووت بووا اسووتفاده از روش شووناخته شوودهای،

2

2

3

3

کممه  L/m h( Fیمما  )m /m dayشمما جریممان تراویممده L( V ،یمما )m
2

ساخته شوند ،و در صورتی که نانولولوههوا در ابتودا توه بواز نباشوند،

حجممم تراویممده )m ( A ،سممطح غشمماء و  h( tیمما  )dayمممد زمممان

میتوا آ ها را با اصاللی ساده و ارزا ته باز کرد[.]9

جاعآو ی ماده تراویده است.

عممالوه بممر نانولولممههممای کربنممی ،ترکیممب نانولولممههممای تممکجممدا ة

دفع ناک ( )Rاز این قرا محاسبه میشود:

آلومینا سیویکاته نیمز د نمازک الیمة غشماء مرکمب اسماز معکموس
گمممزا ش شمممده اسمممت[ .]23د ایمممن پمممژوهش ،نانولولمممههمممای

() 2

C
R  (1  2 ) 100
C1

آلومینا سیویکاته با قطر داخوی  1 nmو قطر خا جی بین  2/3 nmتا
 2/1 nmد نازک الیه سمطحی ترکیمب شمدند .متوسم طمو ایمن
نانولولههای تکجدا ه  100 nmبود .فرمو تجربمی ایمن نانولولمههما
است از  ،(OH)3Al2O3SiOHو حضو گروههای هید وکسمیل

عبا
به صو

( )Si-OHد جدا ه داخوی و ( )Al-OHد جدا ه خما جی

باعث آبدوستی آن شده است .د شکل ( ،)5سماختا نانولولمههمای
آلومینا سیویکاته تک جدا ه ا مشاهده میکنید.

کوه  C1و  ppm( C2یوا  ،)g/Lبوه ترتیوب ،غلظوت خووراک و غلظوت
تراویده هیتند.

ارتقای خواص و عملکرد نمکزدایی غشاهای مرکب نازک الیه...

راتو 1و همکارا [ ،]29سواخت غشواهای نانومرکوب نوازک الیوه را از

 3 .3تأثیر نانوذرات و نانولولهها بر عملکرد جداساازی غشااء

درصد بهبود شار تراویده و درصود بهبوود دفوع نموک بورای ترکیوب
نانوذرات و نانولولههای مختلف در غشا  TFCدر جدوم ( )0در شده
است .با توجه به این نکته که معموالً در هر یک از این پوژوهش هوا،
مقادیر مختلفی از این مواد در محلوم آلی پخش شده اسوت ،توا اثور
افزایش نانوذرات و نانومواد بر عملکرد غشوا سونجیده شوود ،در ایون
جدوم ،مقداری از نوانوذرات یوا نانولولوههوا کوه بهتورین عملکورد را
نشا داده است ،ذکر شده است .همچنین ،هر یک از این پژوهشهوا
غشاء پایة مرکوب نوازک الیوه بودو هور گونوه نوانوذره یوا نانولولوه

Al

Si

سوواخته شووده اسووت ،بنووابراین مقاییووه در بهبووود عملکوورد (بهبووود

1 nm

شار تراویده و بهبود دفع نمک) در مقاییه با غشا پایهای که هر یوک

O

از پژوهشگرا به طور جدا تهیه کردهانود ،ذکور شوده اسوت .شورای

H

عملیاتی موارد اشاره شده چو فشار و غلظت خوراک ممکون اسوت
متفاوت باشد .همچنین ،منظور از «عاملدار شوده» در نانولولوههوای
کربنی چندجداره عاملدار شده ،این است که طی واکنشهوایی کوه

0/7 – 3/1 nm

در مراجع آ هوا آورده شوده اسوت ،ایون نوانوذرات و نانولولوههوا بوه
شکل  .5ساختار نانولوله آلومینا سیلیکاته تک جداره.

گروه عاملی هیدروکییل مجهز شدهاند.

1. Ratto
2. Open-ended
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جدول  .3میزان بهبود شار تراویده و بهبود دفع نمک در بهترین مقدار بارگذاری نانوذرات یا نانولولهها.

بهترین
نوع نانوذره یا

مقدار

نانولوله

بارگذاری
() wt%

شرایط عملیاتی
فشار
()bar

شار تراویده

شار تراویده

بهبود شار

بهبود

اولیه

ثانویه

تراویده

دفع

غلظت
خوراک

2

()L/m . h

2

()L/m . h

()%

مرجع

نمک

()ppm

زئولیت NaA

9 /9

12/9

2999

0 /9

10/0

81

ناچیز

[]10

زئولیت NaA

9 /2

15/5

2999

90/2

00/9

99

ناچیز

[]19

زئولیت NaX

9 /2

12

2999

8/02

19/01

90

ناچیز

[]10

TiO2

5

0

2999

0 /1

19

-0

%10

[]19

TiO2

9/91

15/5

2999

00/01

08/98

15

ناچیز

[]18

آلومینا

1

19

1999

2 /0

5

92

ناچیز

[]10

سیلیکا

9 /1

10

2999

10

50

190

ناچیز

[]29

نقره ()nAg

19

29

2999

59

09

29

- 9/ 0%

[]21

مپ ()nCu

-

29/0

2999

00/5

99/1

5 /9

ناچیز

[]12

نانولوله کربنی
چندجداره عامل

9 /1

10

2999

19/80

80

28/95

ناچیز

[]22

دار شده
نانولوله آلومینا
سیلیکاته تک

9 /2

10

2999

19/5

159

29/0

ناچیز

[]20

جداره

این جدو نشان میدهد که انواع نانور ا زئولیت ،آلومینا ،سیویکا و

نسبت داده میشود[ .]19بسیا ی از خوا
1

نانولولممههممای کربنممی چنممدجممدا ة عاممملدا شممده و نانولولممههممای

سیویکا نظیر میانمنافمذ یکنواخمت  ،سمطح ویمژه بماال ،آبدوسمتی

آلومینای سیویکاتة تکجدا ة د بهبود شا تراویمده بسمیا تواناینمد،

سممطح بمما توجممه بممه گممروههممای  Si-OHمتعممدد و نانوسمماختا های

د حالی کمه دفمع نامک ا د حمد مطوموبی یابمت نگمه ممیدا نمد.

قابل کنتر سیویکای میانمتلولل ،افزایش شا آب ا د پی داشته

عوت این امر آن اسمت کمه نمانور ا زئولیمت بمر ایمر وجمود منافمذ

اسممت[ .]20نانولولممههممای کربنممی چنممدجممدا ه عاممملدا شممده نیممز

د مقیاس نانومتری که به خوبی د آنها ایجاد شدهاند ،باعمث ا ائمه

عالوه بر این که قابویت ایجاد کانا های ترجیحی د نازک الیه غشما

کانا جریان ترجیحی برای مولکو های آب میشمود؛ د حمالی کمه

ا دا ند ،با گروههمای هید وکسمیل عامملدا شمده اسمت و توانمایی

به طمو ممویری قماد اسمت ممواد محومو ماننمد یمونهمای سمدیم

باالتری د برقرا ی پیوندهای هید وژنی با مولکمو همای آب دا نمد.

آبپوشی شمده ا دفمع کنمد[16و .]13د ممو د نمانور ا آلومینما،

این قابویتها برای نانولولههای آلومینای سمیویکاته تمک جمدا ه نیمز

افمممزایش شممما تراویمممده بمممه ایمممر ایمممن نمممانو ر ا د تنظمممیم

صممادا اسممت[23و .]22اممما د مممو د نممانور ا تیتممانیم دیاکسممید،

شمممکل سممماختا سمممطح و اصمممالح سممماختا هندسمممی غشممما
89
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1. Mesopores

نسممبت بممه سممایر نممانور ا بهبممود چنممدانی د شمما تراویممده

آبدوستی باالتر نه تنها به ترشوندگی بهتمر ،بوکمه بمه شما تراویمدة

مشمماهده ناممیشممود .همممچنممین ،ایممن نممانور ا فاقممد میممانمنافممذ

باالتر منجر میشود که مقاومت گرفتگی غشما ا بهبمود ممیبلشمد.

متلوللاند که د نتیجه افزایش شا آب از طریمق ایجماد نقمص د

با این حا  ،غشای اساز معکوس مرکب نازک الیه بما شمبکه اتصما

سطح وی میدهد که به عبو ناک نیز منجر میشود و دفمع نامک

عرضی باال ،از آبدوستی مناسبی بهرهمنمد نیسمت .از ایمن و ،ا تقماء

کاهش مییابد[.]11

آبدوستی غشا از اهایت فواالعادهای برخو دا است .آبدوسمتی و

به طو کوی ،از لحاظ نظری ،نفور پذیری غشاء نانومرکب نازک الیمه

با سطحی غشما دو ویژگمی مهمم غشمایی ممرتب بما همم هسمتند.

حاوی نانور ا نفور ناپذیر (م الً ،نانور ا تیتانیم دیاکسمید) بایمد

بمما دا بممودن سممطح غشمما بممه گممروههممای عمماموی نظیممر گممروههممای

کاهش یابد ،د حالی که نفور پذیری غشاء نانومرکب نمازک الیمه بما

کربوکسیویک و هید وکسیل د سطح غشا نسبت داده میشود .ایمن

استفاده از نانور ا نفورپذیر (م الً ،نانور ا زئولیمت) بایمد افمزایش

گروههای عاموی که عادتاً دا ای با منفمیانمد ،ممیتواننمد از طریمق

یابد .هر نانور ه با تراوش پذیری آب باالتر از شبکه بسپا ی میتوانمد

برقرا ی پیوندهای دوقطبمی و یما پیونمد هیمد وژنی ،آب ا بمر وی

تراوش پذیری غشاء نانومرکب نازک الیه حاصل ا با ا ائه مسمیرهای

سطح غشا جذب و آنیونهای محوو د آب ا از غشا دو کننمد .د

جریان ترجیحی از میمان نمازک الیمه ،افمزایش دهمد .د صمد وزنمی

واقع ،وجود این گروههای عاموی ،آبدوستی سمطح ا د پمی دا د و

نانور ا مو د نیاز برای بهبود معقو و منطقمی ،بمه تمراوشپمذیری

همچنین با بهبود آبدوستی و به عبما تی بیشمتر شمدن بما منفمی

راتی هر دو فاز (نانور ا و شبکه بسپا ی) بسمتگی دا د .د مقابمل،

سطح ،مقاومت غشا د برابر گرفتگی هم بهبود ممییابمد .د جمدو
سطحی غشاء بمر ایمر اسمتفاده از

نانور ا نفور ناپذیر مانند تیتانیم دیاکسید تنها قاد ند نفورپمذیری

( ،)4تنییرا ایجاد شده د خوا

آب از یک غشا ا به واسطه کاهش سطح قابل دسترس برای نفمور از

نانور ا و نانولولههای ملتوف د ج شده است.

ارتقای خواص و عملکرد نمکزدایی غشاهای مرکب نازک الیه...

عوی غم استفاده از د صد وزنی زیماد ایمن نمانور ا د نمازک الیمه

باشد ،استعداد گرفتگی غشا کاتر میشود.

طریق الیه بسپا ی کماهش دهنمد .بنمابراین ،ممواد غیمر قابمل نفمور
میتوانند نفورپذیری غشاء ا از طریق ایجاد نقص افزایش دهند کمه
ماکن است با بهبود دفع ناک سازگا ی نداشته باشد[.]4

 5 .3تأثیر نانوذرات و نانولولهها بر کنترل گرفتگی زیستی
شد سریع نمانو فنماو ی توجمه زیمادی ا د برناممههمای کما بردی
زیست محیطی نانومواد جوب کرده اسمت .بلصمو  ،توانمایی بمالقوة

 4 .3تأثیر نانوذرات و نانولولهها بر خواص سطحی غشاء اسمز

خوبی ا برای تحو فرایندهای تصفیه آب مرسوم نشمان داده اسمت.

معکوس

اخیراً ،نانومواد طبیعی و مصنوعی مانند نانور ا نقره  ،نانور ا مد

خوا

سطحی غشای اسازمعکوس مرکب نازک الیمة  RO-TFCبما

ناهاوا ی ،آبدوستی و با سطحی مشلص میشود .نماهاوا یهمای

و نانولولههای کربنی ،خوا

ضد گرفتگی زیستی قوی بروز دادهانمد.

با توجه به حضو طیف گسترده ای از آالینمدههما د آب و تنموع د
آنهمما ،مراحممل متعممددی از تصممفیه (ممم الً ،اسممتفاده از

سممطح د عاوکممرد غشمماء ایممری دوگانممه دا د .از آنجمما کممه سممطح

خمموا

ناهاوا تر میتواند مساحت مؤیر بز گتمری ا فمراهم آو د ،بنمابراین،

ضد عفونیکننده و جز آن) برای بمه حمداقل سماندن یما تمأخیر د

منجر به ترشوندگی 1بهتمر و د پمی آن شمد جریمان آب تراویمدة

نهشت آنهما وی غشما ضمرو ی اسمت .بما ادغمام مناسمب نمانومواد

باالتر میشود .با اینحا  ،ناهاوا ی سطحی نیمز د ا تبماط نزدیکمی

ضد میکروبی ،غشماء بمه جمای یمک ممانع فیزیکمی سماده ،بمه یمک

با گرفتگی غشا قرا دا د و غشای با سطح ناهاوا تر مقاومت د برابر

مانع فعا تبدیل میشود و این امکان ا فراهم میآو د تا گرفتگی ا

گرفتگی پایینتری دا د .با سطحی نیز د ا تباط با گرفتگی است و

به حداقل برساند.

به با سوبها بستگی دا د .غشاء با با سطحی منفی ،قاد به جذب
بهتر مولکو های قطبمی آب اسمت و ممیتوانمد آنیمونهما ا دفمع و
کاتیونها ا جذب کند .با اینحا  ،هرچه گرایش آب به سطح بیشتر
1. Wettability
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جدول  .4تغییرات ایجاد شده در خواص سطحی غشا نانومرکب نازک الیه  TFNنسبت به مرکب نازک الیه TFC

به واسطه ترکیب نانوذرات یا نانولولهها.

نوع نانوذره یا نانولوله

تغییرات ایجاد شده در خواص سطح نسبت به غشا پلی آمید اولیه

مرجع

زئولیت NaA

افزایش آبدوستی ،با سطحی منفی بیشتر ،ناهاوا ی کاتر

[]13

زئولیت NaA

افزایش آبدوستی ،با سطحی منفی ،ضلامت بیشتر نازک الیه

[]15

زئولیت NaA

افزایش آبدوستی ،با سطحی منفی بیشتر ،ناهاوا ی کاتر

[]14

زئولیت NaX

افزایش آبدوستی ،ضلامت کاتر نازک الیه

[]16

TiO2

گزا شی ا ائه نشده است.

[]11

TiO2

افزایش آبدوستی

[]18

آلومینا

افزایش آبدوستی ،افزایش با سطحی منفی

[]19

سیویکا

افزایش آبدوستی ،افزایش با سطحی منفی

[]20

نقره ()nAg

افزایش آبدوستی ،افزایش با سطحی منفی ،ناهاوا ی بیشتر

[]21

مد ()nCu

افزایش آبدوستی ،با سطحی م بت ،ناهاوا ی بیشتر

[]12

افزایش آبدوستی ( نانولولهها به بستر تقویت کننده اضافه شده اند و به طو

نانولوله کربنی چند جدا ه

مستقیم بر نازک الیه سطح تأییری نداشته اند)

نانولوله کربنی چندجدا ه عاملدا شده

افزایش آبدوستی ،افزایش با سطحی منفی

[]22

نانولوله آلومینا سیویکاته تکجدا ه

افزایش آبدوستی ،افزایش زبری سطحی

[]23

اتصا نانور ا تیتمانیم دی اکسمید وی سمطح پومی آمیمدی غشما

آیمما قمموی ترکیبمما و یممونهممای نقممره بممرای طیممف گسممترده ای از

ضمد گرفتگمی بما خمودآ ایی از

فعالیتهای ضد میکروبی شناخته شمده اسمت[ .]21بمه طمو کومی،

طریممق تعامممل ب مین کووئیممدهای  TiO2بمما بمما م بممت و گممروههممای

یونهای نقره از طریق واکنش با گمروه تیمو ) (-SHد سموو همای

کربوکسیویک منفی د سطح غشا برقرا میشود .نمانور ا  TiO2بما

میکروبی نقش مهای ا د نافعا سمازی بماکتریهما ایفما ممیکنمد.

توزیع بر وی سطح غشا میتواند گونههمای اکسایشمی قموی ،ماننمد

عالوه بر این ،یونهای نقره از تک یر  DNAجووگیری میکننمد و بمر

ادیکممما هید وکسمممیل (• ،)Hسممموپر اکسم مید ( ،)O2•-ادیکممما

ساختا و نفورپذیری غشای سوولی تمأییر ممیگذا نمد[ .]26کمیم 1و

هید وپروکسیل ( ،)HO2•-ا تحت تابش نو فرابنفش آزاد کنمد ،کمه

هاکا انش[ ]21نشان دادند که د غشاء  TFNنقره %96 ،سوو همای

میتواند به طو مؤیری اک مر یزانمدامگانهمای آزاد ا از بمین ببمرد،

باکتری چسبیده به غشا ،مرده بودند ،د حالی که ایمن مقمدا بمرای

 RO-TFCبه منظو افزایش خموا

تشکیل الیه زیستی ا مها کند و د پمی آن خموا

ضمد گرفتگمی

غشاهای  TFCکاتر از  %3بود.

زیستی غشا ا ا تقاء دهد .با این حا  ،این اهبمرد نیماز بمه امکانما

ساز و کا سای بودن ممد بمرای بماکتریهما ،جوبمکهما ،قما هما،

اضافی مانند تابش نو فرابنفش دا د ،که نماگزیر هزینمه آن افمزایش

ویروسها پیچیده و به طمو کاممل د ک نشمده اسمت[ .]12ممد و

ضد گرفتگمی غشما بما

گونههای اکسیژن فعا د ون سوولی ا افزایش میدهد ،که منجر به

ترکیب آن با نانور ا  TiO2د سا های اخیمر پمژوهشهمای نسمبتاً

تنش اکسایشی و آسیب سیدن به  DNAمیشمود .عمالوه بمر ایمن،

خواهد یافت .بنابراین ،به منظو بهبود خوا
کای ا به خود اختصا
89
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مد به غشا سوولی صدمه می ساند .عاملدا کردن غشا با نمانور ا

اند از هزینه های بماالی تولیمد ممواد نانوسماختا  ،و

مد فعالیت ضد باکتریایی چشاگیری بروز میدهد ،بمه طمو ی کمه

د این اه عبا

منجر به کاهش  80تا  95د صدی سه مد ملتوف از بماکتریهمای

مشکل د فرایند تولیمد غشماهای نانومرکمب د مقیماس بماال بمرای

زنده متصل به غشا میشود[.]12

مصا ف تجا ی[.]28

نانولولههای کربنی به عنوان ممواد بمالقوه ضمد بماکتری ممو د توجمه

به منظو ا زیابی تاییر فناو ی غشایی جدید ،دو دسته عوامل باید د

چندانی قرا نگرفتهاند ،زیمرا احتاماالً دسمتیابی بمه یمک پراکنمدگی

نظر گرفته شوند :او بهبود عاوکرد ،که مربوط بمه تمراوش پمذیری،

یکنواخت و هاگن آنها د آب دشموا اسمت .هاچنمین ،ایمن نکتمه

گزینش ،و استحکام است ،و دوم ماندگا ی تجما ی ،کمه مربموط بمه

وجود دا د که فعالیت ضدمیکروبی نانولولههای کربنی نیازمند تااس

هزینه مواد ،مقیماس پمذیری و سمازگا ی بما زیرسماختهمای تولیمد

مستقیم بین نانولوله ها و یزاندامگانهای هدف است .گرچه سمرعت

موجود است .

غیر فعا کردن باکتریها از طریق نانولولههما نسمبت بمه ممواد ضمد

هوک 1و پند گست ]29[2یک تبه بندی کوی از نظر بهبود عاوکمرد

عفونی کنندهی مرسوم نسبتاً کم است ،ماکن است برای جوموگیری

د برابر ماندگا ی تجا ی ا ائمه داده انمد کمه د شمکل ( )6مشماهده

از تشکیل الیه زیستی و گرفتگی زیستی متعاقب آن بمر وی سمطح

میکنید .هر چند این شکل هاه موا د کا برد فناو ی نمانو د تولیمد

غشا  ROکافی باشد[.]26

غشا برای ناکزدایی ا د بمر ممیگیمرد ،و د ایمن مقالمه تنهما بمه
نانور ا یا نانولولهها (دایرههای وی شکل ( ))6پرداخته شده است،

 0 .3آینده و ماندگاری تجاری غشاهای نانومرکب نازک الیه

فناو ی آ مانی آن اسمت کمه همم پیشمرفت عاوکمرد انقالبمی و همم

غشاهای نانومرکب نازک الیه ویژگی های تراوشپذیری قابل تموجهی

قابویت ماندگا ی تجا ی داشته باشد ( بع باالیی سات است) اما د

بروز دادهاند .پژوهشگران حوزه غشا بر ایمن باو نمد کمه فنماو ی نمانو

این ناودا  ،هیچ یک از غشاهای نانومرکب نازک الیه د بمع بماالیی

احتااال میتواند پیشرفتهای انقالبی عظیای د صنعت ناکزدایمی

سات است ناودا قرا ندا د .با این وجود ماکن است د طی زمان

به ا منان بیاو د .با این حا  ،توسعه چنین غشاهایی د مراحل اولیه

به سرعت تنییر کند.

ارتقای خواص و عملکرد نمکزدایی غشاهای مرکب نازک الیه...

است و هنوز باید بسیا ی از مشکال بر طرف شوند .دو چالش عاده

انقالبی

آکوآپورین

بلوکهای همبسپاری
تکاملی

غشاءهای سرامیکی نانوساختار

 TFNزئولیت

ماتریسهای
مختلط

سطوح فعال کاتالیزوری

پتانسیل بهبود عملکرد

نانولولههای
کربنی هم تراز

غشاءهای مختلط با مواد آلی -معدنی
 TFNنانوذرات

غشاءهای الهامگرفته زیستی
فوری

نزدیک

هیچ

فیلم زئولیت
دور

پتانسیل ماندگاری تجاری

شکل  .6پتانسیل بهبود عملکرد در برابر پتانسیل ماندگاری تجاری بر اساس رتبهبندی هوک و پندرگست[.]22

21

1. Hoek
2. Pendergast
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اگر چه تراوایی افزایش یافتة غشاهای نانومرکمب نمازک الیمه حماوی

غشا و نیز کاهش و یا از بین بمردن گرفتگمی (بمهخصمو

زئولیت د مقایسه با غشاهایی که نانولولههای کربنی دا ند پمایینتمر

زیستی) شمود .همدف از سماخت غشماهای اسمازمعکوس نانومرکمب

RO

نازک الیه ،ترکیب نانور ا معدنی /آلی و یا نانولولهها د نازک الیمة

تجا ی کنونی ،قابویت انطباا بیشتری برای اسمتفاده تجما ی دا نمد

غشای بسپا ی بهمنظو بهبود شا تراویده با حفظ دفمع نامک بماال،

(هاان طو که د شکل قابل مالحظه است) .با این حا  ،مقرون بمه

تنییرا مفیمد شمکل سماختا ی سمطح و بهبمود مقاوممت د برابمر

صرفه بودن آنها باید بر سی شود ،زیرا هزینه اضافی چشاگیری بمه

گرفتگی زیسمتی اسمت .ترکیمب نمانور اتی چمون زئولیمت ،سمیویکا،

دلیل ساخت پیچیدهی نمانور ا و انمرژی اضمافی ممو د نیماز بمرای

آلومینا و نانولولههای کربنی چندجدا ه عاملدا شده و نانولولمههمای

پراکنده کردن ممؤیر آنهما د نمازک الیمه غشما ،ممو د نیماز اسمت.

آلومینا سیویکاتة تکجدا ه ،منجر به افزایش ناهاوا ی سمطح منجمر

مطالعا فنی بیشتر ،ماننمد بهینمهسمازی انمدازه نمانو ر ا و مقمدا

میشود که میتواند مساحت مؤیر د تااس با آب ا افزایش دهمد و

با گذا ی آنها ،فع نقایص بوو ی ،و ساده سازی وش همای سماخت

نیز آبدوستی سطح و با سطحی منفی ا بهبود بلشد ،که به جذب

نانور ا میتواند به تسهیل استفاده از ایمن نمانور ا و تولیمد غشما

آب بر وی سطح و بهبود تراوایی آن کاک کند که د نتیجمه ،شما

 TFNحاوی آنها کاک کند[.]28

تراویدة باالتری ا به هاراه دفمع نامک بماال د پمی دا د .هاچنمین،

است ،اما به نظر می سد به دلیمل شمباهت بیشمتر بما غشماهای

نانور ا تیتانیم دیاکسید ،نقره و مد کمه خموا
دا ند و نیز خود نانولولههای کربنی ،د صو

 .4نتیجهگیری کلی
اسممتفاده از غشمماهای اسممازمعکوس بممهخصممو

غشمماهای مرکممب

ضمد باکتریمایی

ترکیب د نازک الیمة

غشای مرکب نازک الیه میتواند بهطو مؤیری بمه کماهش اسمتعداد

نازک الیة پویآمیمدی ،اممروزه بمه یکمی از ممؤیرترین فنماو یهمای

غشاء برای گرفتگی زیستی کاک کند.

ناکزدایی از آب د یا تبدیل شده است و بهطو گسمتردهای بمهکما

با این وجود ،ترکیب نانور ا و نانولولهها د غشای مرکب نازک الیه

گرفته میشوند .با این احوا  ،این نوع غشماها بما چمالشهما و موانمع

و تولید این غشاها د مقیاس صنعتی با موانعی و به و است .مراحل

متعددی و به ویند که از مهمترین آنها میتموان بمه تبماد میمان

ساخت این مواد ،پیچیده ،دشموا و هزینمهبمر و با گمذا ی آنهما د

تراوایی و دفع ناک و نیز گرفتگی اشا ه کرد ،که بهطو جمدی ممانع

نازک الیة غشاء با دشوا یهایی مواجه است ،زیرا بایمد از پراکنمدگی

عاوکرد بهتر غشاهای اسازمعکوس مرکب نمازک الیمة پومیآمیمدی

مممؤیری د تاممام سممطح غشمما برخممو دا و از کووخممه شممدن آنهمما

هستند .خوا

سطحی غشا نظیر آبدوستی ،ناهاوا ی سمطح و بما

جووگیری شود تا موجب ایجاد نقص د سطح غشا و افت عاوکرد آن

الکتریکی سطحی د عاوکرد ناکزدایی و نیمز مسمتعد بمودن غشما

نشود .پژوهشهای جدید د این زمینه باید این امر متارکز شود تما

برای گرفتگی نقش مستقیم دا ند .این عوامل د ا تباط تنگاتنگ بما

نانور ا و نانولولهها با فرایندهای آسمان و کممهزینمه تمری سماخته

هم هستند .ناهاوا ی بیشمتر سمطح ،مسماحت ممؤیر سمطح غشما ا

شوند و نیز وشهایی ابداع شود که این مواد به خوبی د تاام نازک

افزایش میدهد و شا آب تراویده افزایش مییابد ،ولی د عین حما

الیة غشا پراکنده شود و نیز تولید این مواد و ساخت این غشاها ا د

استعداد گرفتگی غشا ا نیز تقویت میکند و برعکد .از سوی دیگر،

مقیاس صنعتی تسهیل کند و شتاب بلشد.

افزایش آبدوستی به جذب آب بر وی سطح کاک میکنمد و ممانع
از جذب سوبا و یزاندامگانها میشود و کنتمر گرفتگمی غشما ا
بهبود میبلشمد .بما سمطحی منفمی بیشمتر سمطح کمه معامو ًال از
گروههای عاموی آبدوست حاصل میشود ،ایری مشابه ایمر افمزایش
آبدوستی دا د و به جذب آب وی سمطح و کنتمر گرفتگمی غشما
کاک میکند.
پژوهشهای ملتوف نشان دادهاند که ترکیب نمانور ا و نانولولمههما
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