مقاالت

کاربردفرآیندهایا کسیداسیونپیشرفتهدر تصفیهآببااستفاده
از نانومواد کاتالیستی؛چالشهاوچشماندازها
مترجم :امیر آذرنیا ،کارشناسیارشد مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی شریف

طــی دهــه گذشــته ،تصفیه متمرکــز آب در مناطق توســعهیافته شــهری
گســترش پیدا کرده اســت .این در حالی اســت که مواجهه با چالشهای
روزافزون مرتبط با این مدل نیازمند تغییر رویه به سمت رویکرد متمرکزتری
اســت که در آن اســتفاده از فرآیندهای ا کسیداســیون پیشــرفته)AOPs( 1
برای تصفیه آب انتخاب جذابی محســوب میشود .تالشها برای غلبه بر
موانع بنیادینی که اســتفاده عملی از فرآیندهای ســنتی  AOPsرا بهشدت
محدود کرده است ،از قبیل کاهش مصرف انرژی و مواد شیمیایی ورودی،
بر روی بهرهبرداری از کاتالیســتهای ناهمگن تمرکز یافته اســت .بهویژه،
پیشــرفتهای اخیر در حوزه فناوری نانو تحقیقات گســتردهای را با هدف
بررسی امکان استفاده از نانومواد مهندسی برای بهکارگیری در فرآیندهای
 AOPsبرانگیختــه اســت .بــا درنظــر گرفتــن ایــن رویکــرد ،در ایــن مقاله به
ً
ارزیابــی نقادانــه مطالعاتــی کــه اخیــرا در زمینــه نانومــواد کاتالیســتی
مهندسیشــده و فناوریهــای تصفیــه نســل جدیــد مبتنــی بر آنهــا انجام
شــده اســت ،میپردازیــم .فرصتهــای فراوانــی بــرای بهبــود فناوریهای
تصفیه نســل جدید بهصورت بینرشــتهای در فصل مشــترک علــم مواد و
مهندسی فرآیند تصفیه وجود دارد ،بهطوریکه تحقیقات آینده بایستی با
درنظرگرفتــن موانــع منحصربهفــرد بــر ســر راه بهکارگیــری عملــی نانومــواد
مهندســی در حــوزه تصفیــه آب ،در راســتای ارتقــای خواص کاتالیســتها
حرکت نماید.
 1مقدمه
بــر طبق ارزیابیهای صورت گرفته از ســال  ۲۰۱۵میــادی تا کنون ،نزدیک به
یکسوم جمعیت جهان از دسترسی مطمئن و امن به خدمات آب آشامیدنی
(بهمعنای فراهم نمودن دسترسی آسان و فوری به آب سالم در محل مصرف)
محــروم هســتند .ا گرچه این کمبودها در کشــورهای درحالتوســعه و مناطق
دارای ترا کم جمعیتی کم شایعتر است ،اما روزبهروز آینده نامطمئنتری برای
سیستمهای تصفیه آب روستایی متصور هستیم .در بسیاری از شهرهای بزرگ
دنیا ،آب آشامیدنی و فاضالب شهری بهصورت متمرکز تصفیه شده و از طریق
یک شــبکه لولهکشی بزرگ منتقل میشــود (شکل -۱الف) .علیرغم وابستگی
بــه ایــن مــدل در طی دهه گذشــته ،غلبه بــر چالشهای مربوط به فرســودگی
زیرســاختها ،انعطافپذیــری محــدود در برابر رشــد جمعیت و تغییــر اقلیم و
نامناسب بودن آن برای اجرایی شدن در جوامع دورافتاده مستلزم تغییر الگو
به سمت طرح غیرمتمرکزی است که در آن تصفیه آب در مقیاسی کوچکتر و
نزدیکتر به محل مصرف انجام گیرد (شکل -۱ب) .این رویکرد از لحاظ نظری
بــه کاهش مصرف انرژی و هزینه تصفیه با بهکارگیری سیســتمهای پیمانهای
کــه بهمنظــور دســتیابی به اهداف خاصــی از کل فرآیند تصفیــه و رفع نیازهای
شــاخص در حوزه تأمین آب ورودی و مصرفکنندگان نهایی آن طراحی شــده
اســت ،منجر خواهد شد (شکل -۱د) .برای مثال ،در طرح تصفیه غیرمتمرکز،
میتوان فاضالب را به یک منبع مکمل برای مصارف غیرآشامیدنی تبدیل کرد
و یا با تصفیه بیشتر آن و حذف ریزآالیندههای صنعتی یا خانگی و آالیندههای
سنتزی به استانداردهای آب شرب دست پیدا کرد.
اســتفاده از فرآیندهای ا کسیداســیون پیشــرفته ( )AOPsدر تصفیه آب گزینه

جذابی برای چنین سیســتمهای غیرمتمرکزی اســت .فرآیندهــای  AOPsکه
ً
اساســا بــه روشهایــی اطالق میشــود کــه عوامــل ا کســنده قــوی • HOتولید
میکننــد ،آالیندههــای آلــی ســمی ،غیرزیســتتخریبپذیر و مقــاوم را تحــت
شــرایط دما و فشــار متعارف ا کســید میکنند (شــکل -۱د) .این روشها عالوه
بــر تصفیــه فاضــاب صنعتــی ،در تصفیــه آب آشــامیدنی بهعنوان یــک مرحله
اصالحــی بــرای حذف آالیندههایی که از غشــا نفوذ کرده و توســط فرآیندهای
ُ
ً
متــداول کلرزنــی 2و ازنزنــی( 3که اساســا برای ضدعفونی به کار مــیرود) مرتفع
نمیشوند ،نیز مورداستفاده قرار میگیرند .از آنجایی که تجزیه کامل مواد آلی
ً
هزینهبر است ،فرآیندهای  AOPsعمال با هدف دستیابی به ترکیبی از تجزیه و
ا کسیداســیون جزئی به محصوالت خنثی و کمخطر و نیز کمک به ضدعفونی
بــهکار میرود .فرآیندهــای متداول و همگن  AOPsشــامل فرآیندهای H2O2/
 H2O2/UVو  Fe2+ ،O3/H2O2،O3/UVاســت کــه در آنهــا جــزء • HOاز طریــق
تجزیــه  O3و  H2O2اضافــی تولیــد میشــود .عالوهبراین ،تعریف گســتردهتری از
فرآیندهــای AOPsای که در اینجا مدنظر اســت ،شــامل روشهایی اســت که
حــاوی ا کســندههای فعــال دیگری ماننــد  SO4•-و • Clو نیز ا کســندههایی که
امکان انتقال مستقیم الکترون را فراهم میکنند ،است.
یکــی از بارزتریــن مزایای فرآیندهــای  ،AOPsعبارت اســت از توانایی آنها در
تخریــب کامــل آالیندههای آلی بهجای جدا کردن آنهــا از آب .به این ترتیب،
میتــوان از جریانهــای تغلیظشــده غشــایی یا جاذبهــای پــر از آلودگی و نیز
تصفیه جریان جانبی و دفع پسماند مربوطه اجتناب کرد .این موضوع نه تنها
از نظر حفاظت زیســتمحیطی جذاب اســت ،بلکه برای اجرای تدابیر مربوط
بــه تصفیــه غیرمتمرکــز کــه در آن جمــعآوری و انتقــال پســماند امری دشــوار و
خطیر است ،حائز اهمیت است .با این حال ،فرآیندهای  AOPsاغلب نیازمند
استفاده از مواد شیمیایی ارزشمند و انرژی به صورت نور یا الکتریسیته بوده و
ً
ً
معموال در مقیاس انبوه و منحصرا برای اهدافی که توسط روشهای متداول
قابلانجام نیستند ،بهکار میرود .برای غلبه بر چالشهای بنیادین و اجرایی
در راستای استفاده گستردهتر از فرآیندهای  AOPsبرای تصفیه آب ،مطالعه بر
روی استفاده از نانومواد مهندسی بهعنوان مواد کاتالیستی ناهمگن بهدلیل
خــواص فیزیکی ،شــیمیایی ،نوری و الکتریکی منحصربهفردشــان و نیز امکان
ادغــام آنهــا در سیســتمهای کوچــک و پیمانــهای روزبهروز افزایــش مییابد.
ایــن ویژگیهــا کــه در اغلب موارد بــه افزایش فعالیــت کاتالیســتی میانجامد،
عبارتنــد از انتقــال ســریع بــار در نانوصفحــات دوبعــدی بــا هیبریداســیون sp2
(مانند گرافن) ،طول بهینه مسیر حرکت و نفوذ بار برای نور در مواد یکبعدی
و مســاحت ســطح ویژه بزرگ برای نانــوذرات صفربعدی .بــا درنظر گرفتن این
رویکــرد ،در ایــن مقاله بــه ارزیابی نقادانه طیــف وســیعی از فرآیندهای AOPs
مبتنــی بــر کاتالیســتهای ناهمگــن بر پایــه نانومــواد مهندسیشــده با هدف
تســهیل تخریــب آالیندهها و بــا تمرکز ویژه بــر روی محدودیتها و فرصتهای
موجود برای بهبود آنها میپردازیم .آن دسته از مواد جامدی که فرآیندهای
همگن را بهصورت ابتدائی بهواســطه یونهای فلزی محلول فعال میســازند
و نیز موادی که تغییر حالت ا کســایش آنها مســتلزم بازتولید شــیمیایی پس
از اســتفاده اســت ،در اینجا موردبحث و بررســی قرار نمیگیرند  .بــا این وجود،
ذکــر ایــن نکته همچنان حائز اهمیت اســت کــه در برخی از مواقــع فرآیندهای
شــیمیایی همگن برخواســته از روش حلشویی 4در سیســتمهای غیرهمگن
نقش ایفا میکنند.
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 2فرآیندهای مبتنی بر عوامل ا کســایش-کاهش
ا گرچــه اولیــن تعریــف جــدی و رســمی بــرای توصیف
فرآیندهــای  AOPsدر ســال  ۱۹۸۷توســط گلیــز 5و
همکارانــش ارائه شــد ،امــا زمزمههای اولیــه درباره آن
به واپسین سالهای قرن نوزدهم میالدی برمیگردد،
یعنی زمانی که فرآیند ا کسیداسیون فنتون 6برای اولین
بــار معرفی شــد .ایــن فرآینــد در حالت متداول شــامل
فعالســازی گونههای  H2O2بــرای تولید رادیکالهای
بســیار فعــال هیدروکســیل (• )HOاز طریــق وا کنــش
کاتالیستی با جفت عامل ا کسنده-کاهندهFe2+/Fe3+ 7
اســت (شــکل -۲الف) .با آنکه فرآیند همگن فنتون در
مقایســه بــا روشهــای غیرهمگــن ،محدودیتهــای
انتقــال جــرم و ممانعــت فضایــی کمتــری دارد ،امــا در
عیــن حــال از نظر اصول شــیمیایی حا کم بــر آن دارای
نقــاط ضعــف بنیــادی اســت .از همــه مهمتــر ،بــازده
تولیــد رادیکالهای فعال • HOتنها در  pHپایینتر از ۴
قابلتوجه است و با انباشت سرباره ا کسید آهن پس از
خنثیسازی یونهای آهن همراه است .عالوه بر این،
سرعت چرخه ا کســایش-کاهش به دلیل کندی ذاتی
ســینتیک فرآیند کاهش  Fe3+به  Fe2+کاسته میشود.
ً
به این ترتیب ،فرآیندهای غیرهمگن فنتون که غالبا بر
پایه نانوکاتالیستهای ا کسید فلزات واسطه هستند،
بــرای غلبــه بــر ایــن محدویتهــا توســعه یافتهانــد.
بهعنوانمثال ،نانوصفحات  FeOClدر بازه مشــخصی
از مقادیــر  pHقــادر بــه فعالســازی گونههــای  H2O2با
فراهــم کــردن محیــط منحصربهفــردی در همســایگی
سطح آنها برای اتمهای آهن است که احیای کارآمد
گونههــای  Fe3+به  Fe2+را تســهیل کرده و از ا کســایش
ناخواسته  Fe2+به  Fe4+جلوگیری میکند .عالوه بر این،
کاتالیستهای کامپوزیتی بر پایه نانوذرات ا کسید آهن
پوشیدهشــده بــا ســیلیکا و کربن ،یــا ا کســید تیتانیوم
و ا کســید گرافــن ،نمونــهای از کاتالیســتهای فعالــی
هســتند کــه بــرای کار در شــرایط  pHخنثــی مناســب
هســتند .با افزودن مــواد کربنی به این کاتالیســتها،
انتقــال الکتــرون و جــذب ســطحی آالیندههــا بهطــور
مؤثــر و مطلوبــی انجــام میپذیــرد .همچنیــن ،بهبــود
بیشــتر فرآیندهای غیرهمگن فنتون با ورود اضافی نور
9
(فوتوفنتــون )8و یا جریان الکتریکی (فوتوالکتروفنتون
یا الکتروفنتون )10موردبررسی قرار گرفته است.
افــزون بــر فرآیند فنتــون ،تالشها بــرای اجراییکردن
مفهــوم فعالســازی یک ا کســنده ضعیف بــرای تولید
رادیکالهایی با وا کنشپذیری باال منجر به جستجوی
ُ
گونههــای متناوب پرا کســی مانند ازن و پرســولفاتها
ُ
شــده اســت .ازن که اغلب بهعنــوان ضدعفونیکننده
اولیــه برای آب آشــامیدنی مورداســتفاده قرار میگیرد،
بــه دلیل انتخابپذیری آن نســبت بــه گروههای غنی
ً
از الکتــرون منحصــرا بهعنوان ا کســنده پیشــرفته برای
تخریــب آالینــده بــه کار مــیرود؛ بنابرایــن ،بــا وجــود
محدودیتهــای اجرایــی در کاربردهــای عملــی،
ُ
فرآیندهــای کاتالیســتی غیرهمگــن بــرای تجزیــه ازن
بــه • HOغیرانتخابــی موردبررســی قــرار گرفتــه اســت
(شــکل -۲ب) .در این زمینه ،نانومواد مهندسیشده
متعــددی از قبیــل نانــوذرات  TiO2بــا مورفولوژیهای
مختلف ،نانوذرات  ZnOو ا کســید آهن ،نانوسیمهای
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شــکل  .۱ا کسیداســیون پیشــرفته در تصفیه آب غیرمتمرکز( .الف) شــمای کلی از یک سیســتم متمرکز تصفیه
آب و فاضالب .منبع آب تا رســیدن به اســتانداردهای آب آشــامیدنی در مقیاس بزرگ تصفیه شــده و از طریق
شــبکه لولهکشــی گســترده برای مصارف خانگی ،تجاری و صنعتی و نیز فضاهای ســبز شــهری توزیع میشود.
سپس فاضالب جمعآوریشده برای بهسازی و بازیافت دوباره تصفیه میشود( .ب) سیستمهای غیرمتمرکز را
میتوان با زیرساخت موجود ادغام کرد تا پس از پیشتصفیه متمرکز اختیاری ،تصفیه پیمانهای آب در مجاورت
جمعیت مشخصی از مصرفکنندگان تشکیل شود .فاضالب میتواند برای تصفیه متمرکز جمعآوری یا برعکس
برای تصفیه غیرمتمرکز تا اســتانداردهای آب غیرآشــامیدنی اصالح شــود( .ج) فرآیندهای  AOPsا کسندههای
متنوعــی را (کــه در اینجــا بهصورت کوپلهای ا کســایش-کاهش با پتانســیلهای احیای اســتاندارد نســبت به
الکترود اســتاندارد هیدروژن فهرســت شــده اســت) برای تجزیه آالیندههای مقاوم مختلف مورداســتفاده قرار
میدهــد؛ مثالهای نشــان داده شــده عبارتند از بیسفنول ( Aافزودنی پالســتیک) ،اتینیلاســترادیول17-
تکــش) ،تریکلروفنــول ( 2،4،6-قار چکــش) ،کاربامازپین (ماده دارویی) ،اســید
(اســتروژن) ،کلروفنــول( 4-آف 
پرفلوروا کتانوئیــک (افزودنی شــیمیایی) و دیا کســان( 1،4-پایدارکننده برای حاللهای کلــردار)( .د) برخی از
رویکردهای موجود برای تصفیه بهینهسازیشــده آب با هدف مشــخص عبارت از تجزیه آالیندههای مقاوم با
استفاده از فرآیندهای  ،AOPsضدعفونی کردن عوامل بیماریزا با استفاده از تابش فرابنفش با طولموج -۲۸۰
 ۲۰۰نانومتر و جداسازی فیزیکی از طریق فیلتراسیون غشایی یا جذب سطحی است.

 β-MnO2و نانولولههــای کربنــی ()CNTs
موردمطالعه قرار گرفته است .ویژگیهای مطرح
ُ
این کاتالیستها عبارتند از جذب بهبودیافته ازن
و ســپس تجزیه آن که میتوانــد با حضور جاهای
خالی ا کســیژن یــا گروههای عاملــی معینی مانند
گروههای هیدروکسیل که بهعنوان آغازگر وا کنش
عمــل میکننــد ،ارتقــا یابــد .ا گرچــه مکانیزمهای
کلــی شــامل وا کنشهــای زنجیــرهای رادیــکال
کمپلکس اســت ،این مشــاهدات چگونگــی تأثیر
ماهیت اسیدی یا بازی مکانهای سطحی فعال
ُ
بر روی تجزیه ازن را برجسته میسازد؛ در نتیجه،
کاربــرد عملــی آن توســط حساســیت عملکــرد
کاتالیستی به  pHمحدود میشود.
11
پرســولفاتها از قبیــل پرا کسیمونوســولفات
(  )HSO5و پرا کسیدیســولفات)S2O82-( 12
ً
مــوادی ارزان و جایگزیــن نســبتا پایــداری بــرای

 H2O2و  O3بهمنظــور تخریب آالیندهها محســوب
میشــوند .با فعالســازی پیوند پرا کســی توســط
نانوکاتالیســتهای مهندسیشــده کــه قــادر بــه
انتقــال الکتــرون بــرای شکســتن پیونــد O-O
هســتند ،رادیکالهــای ا کســنده قــوی ســولفاتی
بــه وجــود میآیــد (شــکل -۲ج) .ا کســید فلــزات
واســطه با فعالیت ا کســایش-کاهش بــاال (مانند
نانوذرات  Co3O4چه بهصورت آزاد و چه بهصورت
تثبیتشــده بــر روی  MnO2یــا  )TiO2مجموعــه
شــاخصی از کاتالیســتهای مورداســتفاده در
فرآیندهــای  AOPsمبتنــی بــر رادیکالهــای
ســولفاتی هستند .شــایان ذکر اســت که مکانیزم
غیررادیکال 13جایگزینــی نیز برای توضیح تخریب
آالیندهها با انتخابپذیری باالتر ارائه شده است.
این مسیر شامل تشکیل یک کمپلکس سهتایی
ماننــد کمپلکســی حــاوی نانولولههــای کربنــی

شــکل  .۲فرآیندهــای  AOPsمبتنــی بــر پرا کســی و توانمندشــده بــا نانومــواد مهندســی( .الف) چرخــه ا کســایش-کاهش در وا کنش همگــن فنتون را میتــوان بهصورت
یشــده پیاده کرد ،هرچند ادعا شــده اســت که حلشــویی یون فلز واســطه از جامد مســئول عملیات
مشــابهی بر روی ســطح یک کاتالیســت برپایه نانومواد مهندس 
ُ
کاتالیزی مشاهده شده است( .ب) تجزیه ازن به رادیکال هیدروکسیل از طریق وا کنشهای زنجیرهای پیش میرود .این زنجیره وا کنشی توسط یونهای هیدروکسید
ً
آغاز میشــوند .متناوبا ،تجزیه میتواند از طریق برهمکنش با گروههای اســیدی یا بازی روی ســطح نانوکاتالیســت مهندســی آغاز شــود( .ج) فعالســازی ســولفاتها
ً
معموال بهوســیله احیا با فلزات واســطه فنتونی محلول ،احیای کاتدی ،گرما یا نورکافت فرابنفش حاصل میشــود .کاتالیســتهای همگن میتوانند پرســولفاتها را
بهصورت رادیکال سولفاتی (مکانیزم رادیکالی) فعال کرده یا بهعنوان واسطه انتقال الکترون از آالیندهها به پرسولفات (مکانیزم غیررادیکالی) عمل کنند.

اســت که انتقــال الکتــرون از آالینده به پرســولفات
را بهواســطه هیبریداســیون قابلمالحظــه  sp2و
الکترونهــای غیرمســتقر  πمیســر میســازد .بــا
تبدیــل ســطوح نانوالماس به گرافیت بــرای بهبود
عملکــرد کاتالیســتی در مقایســه بــا مــواد خالــص
خواص مشابهی به دست آمده است ،ا گرچه بحث
بر ســر مکانیزم غیررادیکال همچنــان به قوت خود
باقــی اســت .بــا توجه به نیــاز مداوم بــه دفع طیف
گستردهای از آالیندههای شناختهشده و نوظهور،
میــزان انتخابپذیــری حاصــل از ایــن مکانیــزم
نیــز چالشبرانگیــز اســت .عــاوه بــر پرســولفاتها،
15
پریودیــد )IO4 (14برای تولیــد رادیکالهای ُیدیل
(• )IO3موردبررســی قــرار گرفته اســت ،امــا با توجه
بــه انتشــار یــد در محیطزیســت ،کاربــرد عملــی آن
غیرقابلاطمینان است.
علیرغــم جذابیتهــای موجــود در اســتفاده
از پیشمادههــای پرا کســی در فرآیندهــای
 ،AOPsفرآینــد کاتالیــز غیرهمگــن بر پایــه نانومواد
مهندسیشــده جایگزیــن بالقــوه امــا گرانقیمتــی
بــرای فرآیندهــای همگــن در تصفیــه آب شــهری
اســت .وابســتگی به مواد شــیمیایی تأمینشده از
خارج (همانند آنچــه در فرآیندهای  AOPsهمگن
وجــود دارد) نیــز مناســببودن ایــن روش بــرای
مدلهــای غیرمتمرکز را زیر ســؤال میبرد .نانومواد
مهندسیشده مزایای عملی فراوانی دارد که امکان
تولید درجای 16فوتوکاتالیســتی یا الکتروکاتالیســتی
ترکیبــات اولیه موردنیاز مانند تولید  H2O2از  H2Oو
 O2را فراهم میکنند .از جمله این مزایا میتوان به
حذف نیاز به ذخیرهسازی ،انتقال و تنظیم مداوم
آنها و همچنین تســهیل توسعه واحدهای AOP

اشاره کرد .مطالعات مرتبط با تولید الکتروشیمیایی
 H2O2شــامل مــوادی از قبیــل کاتدهــای گرافنــی
کــه بهصــورت ترجیحــی تشــکیل  H2O2را بــه دلیــل
پتانســیل اضافی 17باال برای آزاد شــدن  H2تشــویق
میکننــد؛ نیترید کربن که بهمنظور بهبود جدایش
بــار بــا اســتفاده از آنترا کوئینــون 18اصــاح شــده و
تشــکیل انتخابــی  H2O2را از طریــق وا کنشهــای
هیــدروژندار کــردن 19و هیدروژنزدایــی 20تســریع
میکنــد و نانــوذرات حــاوی  Pdکه منجــر به جذب
شــیمیایی مولکولهای  O2و  H2و سپس کشیدگی
پیوندهــای  H-Hو  O-Oمیشــود بهطوری که H2
گسســته و  O2بــرای انجــام وا کنش فعال میشــود.
گونههــای  H2O2تولیــد شــده بــا اســتفاده از روش
الکتروشــیمیایی ارزانقیمتتــر از  H2O2تولیدی به
روش فرآیندهای شــیمیایی متداول سنتی است،
امــا ارزیابی جامع پارامترهــای اجرایی مانند میزان
مصــرف انــرژی بهمنظور انجام کامــل آنالیز هزینه-
فایده ضروری نیست.
 3فرآیندهای مبتنی بر نور
در یــک فرآینــد فوتوکاتالیســتی  AOPمتــداول،
نانــوذرات نیمهرســانا بــا شــکاف انــرژی پهــن بــا
اســتفاده از تابــش المــپ یا نــور خورشــید بهمنظور
جدایــش بــار و تشــکیل الکتــرون در بانــد هدایــت
( )e-CBو حفــره در بانــد ظرفیــت ( )h+VBتحریک
میشــوند (شــکل -۳الف) .هدف ا کثــر فرآیندهای
ا کسیدی تولید • HOاز طریق ا کسایش  HO-توسط
 h+VBو نیــز تولیــد  O2•-از طریق احیای غیرهمگن
 O2حلشــده توســط  e-CBاســت؛ بنابرایــن ،نیــاز
مــداوم به تنظیــم عوامل ا کســایش-کاهش حذف

شــده و باعــث تبدیــل فرآینــد فوتوکاتالیــز بــه یــک
فنــاوری جــذاب آتیــهدار و حــوزهای بــزرگ بــرای
تحقیقات در زمینه کاربرد نانومواد مهندسیشــده
در حیطــه پا کســازی و احیــای محیطزیســت
میشــود .در طــول چندیــن دهــه متمــادی،
اســتاندارد طالیــی بــرای فوتوکاتالیســتهای UV
عبــارت اســت از  P25TiO2کــه یــک پــودر تجــاری
بهصــورت مخلوطــی از نانــوذرات آناتــاز و روتایــل
ً
اســت .این اســتاندارد عمدتا بــه دالیل اقتصادی،
اجرایی و تاریخی عمومیت یافته اســت؛ همچنین
 P25به دلیل مســاحت ســطح بــاال و جدایش بهتر
بار بهواسطه فصل مشترک نامتجانس در مرز فازی
ً
آناتاز/روتایل دارای فعالیت فوتوکاتالیســتی نسبتا
قــوی اســت .در حــال حاضــر ،حجم گســتردهای از
تحقیقــات آزمایشــگاهی بر روی توســعه مــوادی با
بــازده تخریب آالینده در ســطح باالتر از کاتالیســت
معیار متمرکز شده است.
رویــه غالب بــرای بهبــود فعالیــت فوتوکاتالیســتی
عبــارت اســت از تشــکیل فصــل مشــترکهایی
بــا کمککاتالیســتهای 21فلــزی ماننــد نانــوذرات
پالتین ،پاالدیوم و طال که بهعنوان گیرنده الکترون
22
عمل کرده و انتقال الکترون از سراسر سد شاتکی
حاصل را تســهیل میکنند (شکل -۳ب) .طراحی
ســاختار مواد فوتوکاتالیســت در مقیاس نانومتری
باعــث کاهــش هزینــه اســتفاده از فلــزات نجیــب
شــده و نیز به بروز خواص وابســته به اندازه (مانند
جابجایــی تراز فرمی به ســطح پتانســیل منفیتر با
کاهــش انــدازه ذرات فلــزی) کمک میکنــد که این
امــر موجب افزایش بیشــتر فعالیت فوتوکاتالیســتی
میشــود .در حــال حاضــر ،مــواد کربنی شــبهفلزی
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شکل  .۳فرآیندهای  AOPsفوتوکاتالیستی مبتنی بر نانومواد مهندسی( .الف) یک سیستم  AOPفوتوکاتالیستی متداول متشکل از یک را کتور حاوی فوتوکاتالیستهای
شــناور با یک منبع نور (مانند المپ فرابنفش برای  )TiO2و فیلتراســیون غشــایی برای بازیافت کاتالیست .فوتوکاتالیستهای نیمهرسانا برای تولید الکترونهای باند
رســانش و حفرههــای بانــد ظرفیت فوتون جذب میکنند که موجب انجام بیشــتر وا کنشهای ا کســایش-کاهش با پذیرندههای الکتــرون ( )EAو دهندههای الکترون
یشــود( .ب) راهبردهایی برای مهندســی فوتوکاتالیس ـتهای فعال نورمرئی برای فرآیندهای مبتنی بر نور خورشــید شــامل حساسکردن
( )EDدر ســطح کاتالیســت م 
(اغلب توســط رنگها) و آالییدن بهمنظور واردکردن ســطوح انرژی ناخالصی به درون شــکاف انرژی برای انتقالهای الکترونی با انرژی پایین .ترکیب با نیمهرســانای
دیگر روشی برای فوتوکاتالیز فرابنفش بهعنوان یک روش جدایش بار (که با کمککاتالیستهای فلزی قابلحصول است) و نیز فوتوکاتالیز نور مرئی است.

ماننــد گرافــن بــه دلیــل ســطح ویــژه بــاال و فراوانی
ترکیبــات کربنــی در ســطح زمیــن بهعنــوان مــواد
جایگزیــن بــرای فوتوکاتالیســتهای موجــود
موردمطالعه قرار میگیرنــد .تحقیقات اخیر پرده از
روی فرصتهای نهفته برای بهبود اتصال و انتقال
الکتــرون در کامپوزیتهــای گرافن-ا کســید فلــز
برداشته است که از جمله آنها میتوان به افزودن
گرافن مچاله و همپوشانی با نانوصفحات دوبعدی
ا کسید تیتانیوم اشاره کرد .با این حال ،مواد کربنی
دارای پایــداری شــیمیایی کمتــری در مقایســه بــا
23
ذرات فلــزات نجیــب بــوده و به حمله ا کسایشــی
توسط • HOحساس است .از سوی دیگر ،اتصاالت
نامتجانس نیمهرســانا میتواند از طریق خمیدگی
باند انرژی در فصل مشترک موجب بهبود جدایش
بــار شــود .ســرعت تخریب آالینــده توســط برخی از
مــواد کاتالیســتی حــاوی  TiO2بروکایــت 24آمیخته
بــا دگرشــکلهای دیگــر آن شــگفتانگیز اســت.
عالوهبراین ،مشاهده شده است که انباشت بهینه
مواد دوبعدی در مقیاس نانومتری ،نرخ بازترکیب
ً
بار 25را کاهش میدهد .این مواد دوبعدی عمدتا با
انباشت ا کسیهالیدهای الیهالیه بیسموت مانند
 BiOBrو  BiOIبهدســت میآیــد که به دلیل توزیع
نامســاوی بار دارای یــک میــدان الکتریکی داخلی
اســت و میتوانــد بــا تشــکیل اتصاالت  p-nبــا مواد
نیمهرسانای دیگر موجب افزایش طول عمر حامل
شود.
ً
تحقیقات انجامشــده در طی دهه گذشته عمدتا
معطوف به پیشــرفت مواد مورداستفاده در فرآیند
فوتوکاتالیــز بــر پایــه نور مرئی شــده اســت .عــاوه بر
اتصاالت نامتجانــس فوقالذکــر ( ،)BiOXنانومواد
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پایــه تنگســتن (ماننــد  Bi2WO6و  )WS2و پایــه
نقــره ( AgI، Ag2CO3و  )Ag3PO4و نیــز صفحــات
دوبعدی نیتریــد کربن گرافیتی بهعنوان مهمترین
مواد فوتوکاتالیستی ظهور کرده است .این مواد به
دلیــل برخــورداری از شــکاف انرژی باریــک ،امکان
تشکیل جفت الکترون-حفره با تابش نور کمانرژی
را فراهم میســازند .متاســفانه ارزیابــی تأثیر واقعی
ایــن پیشــرفتها بــه دلیــل انتخــاب غیریکســان
منابــع تهییــج مرئــی و نبــود یک مــاده کاتالیســتی
متــداول بهعنــوان مرجــع ،امــری چالشبرانگیــز
اســت .در مقابــل ،در گزارشهای منتشــر شــده در
زمینه مواد فوتوکاتالیســتی مبتنی بــر نور فرابنفش
ً
عمومــا از المپهــای  UVبــا طیــف نشــری معیــن
و  P25 TiO2بهعنــوان مرجــع آزمایشــات اســتفاده
شده اســت .عالوهبراین ،یکی از معایب استفاده از
فرآیند فوتوکاتالیســتی مبتنی بر نــور مرئی بهعنوان
ابــزاری بــرای گســترش ظرفیــت بهرهبــرداری از نور
خورشید ،عبارت از پتانسیل محدود آن در تصفیه
آب شــهری در مناطقی با زیرســاخت توســعهیافته
اســت .در مــورد تهییــج بــا المــپ در را کتورهــای
 AOPفوتوکاتالیســتی ،اســتفاده از طولموجهــای
مرئــی هیچگونه مزیــت قابلمالحظهای نســبت به
اســتفاده از نــور فرابنفــش و نیــز کاتالیســتهایی با
شکاف انرژی پهنتر که پتانسیل ا کسایش-کاهش
بزرگتــری بــرای تولیــد رادیــکال فراهــم میکننــد،
نــدارد .چشــمانداز دســتیابی بــه تصفیــه آب در
مقیاس شــهری با اســتفاده از فرآیندهای مبتنی بر
نور خورشــید نیز از لحاظ اجرایی قابلبحث است.
چــرا کــه عملیاتیشــدن این طــرح نیازمنــد فضای
بســیار بزرگی برای ذخیرهســازی نور و تغییر شــدت

تابش نور خورشید است.
علیرغــم حجــم بــاالی مقــاالت منتشرشــده در
زمینــه توســعه کاتالیســتهایی بــا بــازده باال تــر،
اســتفاده از ایــن مــواد در فرآیندهــای تصفیــه آب
بــا محدودیتهــای جــدی روبــرو اســت؛ تعــداد
اندکــی از سیســتمهای فوتوکاتالیســتی بــه مرحلــه
تجاریســازی رســیدهاند و طراحــی آنهــا فراتــر از
را کتورهای نور فرابنفش شــامل  P25 TiO2معلق با
بازیابی غشــایی پیش نرفته است (شکل -۳الف).
در واقــع ،بســیاری از مطالعــات انجــام شــده در
حوزه نانومواد مهندســی شده فوتوکاتالیستی تنها
معطوف به بهبود فزاینده سینتیک تخریب آالینده
هســتند و بــه انــدازه کافــی در پــی رقابــت بــا هزینه
پاییــن و اســتحکام ســاختاری  P25برنیامدهانــد.
عالوهبرایــن ،بســیاری از نانومــواد کامپوزیتــی
مهندســی شــده فوقالذکــر متکــی بــر اتصــاالت
فیزیکــی ظریف میان اجــزای تشــکیلدهنده بوده
ً
و احتمــاال بــرای را کتورهــای دوغابــی کــه بــرای
بهحدا کثــر رســاندن انتقــال الکتــرون و تمــاس
کاتالیســت-آالینده طراحــی شــدهاند ،مناســب
نیســت .در عوض ،انتظار میرود کریســتالیتهای
نیمهرسانای تکجزئی یا سیستمهای چندشکل
26
جوشخــورده مســتحکم دارای برجهندگــی
فیزیکــی بــاال در برابــر ســاییدگی مکــرر تحــت برش
شــدید ســیال باشــد .یکــی از مــواد نویدبخــش
در ایــن حــوزه  TiO2بروکایــت اســت کــه علیرغــم
داشــتن شــکاف انــرژی مشــابه بــا آناتــاز ،فعالیــت
فوتوکاتالیستی باالتری از خود نشان میدهد .این
امر به دلیل سطح پتانسیل پهنای باند منفیتر آن
اســت که باعث تســریع انتقال الکترون به مولکول

ً
ا کسیژن میشود .فســفات بیسموت دسته نسبتا
جدیــدی از مــواد فوتوکاتالیســتی بــا شــکاف انرژی
پهــن و قابلیــت فوقالعــاده در جدایــش الکتــرون-
حفره اســت .بهمنظــور ارزیابــی ارزش واقعی بهبود
حاصــل شــده در میــزان فعالیــت کاتالیســتی در
تمامی این پیشرفتها ،تأثیر عوامل جانبی از قبیل
هزینه و طول عمر بایستی درنظر گرفته شود.
 4فرآیندهای مبتنی بر الکتریسیته
فـ ــرآیـ ــنـ ــدهـ ــای ا کـ ــسـ ــیـ ــداسـ ــیـ ــون پــیــشــرفــتــه
الکتروشیمیایی )EAOPs( 27در مقایسه با روشهای
مــبــتــنــی ب ــر ع ــوام ــل ا کــســایــش-کــاهــش و فــرآیــنــد
فوتوالکترولیز ،ابزار مستقیمتری برای تبدیل انرژی
ورودی به ا کسایش آالیــنــده محسوب میشوند.
فرآیند تصفیه از طریق اعمال پتانسیل الکتریکی
از آند به کاتد در داخل را کتور پیش میرود .را کتور
مــورداســتــفــاده ح ــاوی اج ــزای تشکیلدهنده آب
درونــی است که بهعنوان الکترولیت عمل میکند
(هــرچــنــد افـ ــزودن م ــواد شیمیایی ب ــرای افــزایــش
رسانایی ض ــروری اس ــت) .ا کسایش ترکیبات آلی
ً
میتواند مستقیما از طریق وا کنش با مواد ا کسنده
که به روش الکتروشیمیایی تولید شدهاند ،انجام
شــود (شــکــل  .)۴در طــی ســالهــای اخــیــر ،ظهور
آالیــنــدههــایــی بــا مقاومت بــاالتــر و پیشرفتهای
اخیر در زمینه فناوریهای الکترود شامل طراحی
ساختارهای مبتنی بر نانومواد مهندسی ،منجر
ب ــه اف ــزای ــش جــذابــیــت اســتــفــاده از فــرآیــنــدهــای
 EAOPsشده است .کارآمدی این فرآیندها برای
سیستمهای تصفیه آب غیرمتمرکز نیز به دلیل بازده
باالتر آنها در مقیاس کوچک و سازگاری آنها برای
کنترل خودکار و آسان از طریق تنظیم ولتاژ یا جریان
شناخته شده است.
بــا وجــود رشــد روزافــزون ایــن حــوزه ،در حــال
حاضــر عوامــل متعــددی بــر ســر راه عملیاتیکردن
فرآیندهــای  EAOPsدر مقیــاس صنعتــی وجــود
دارد کــه از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشــاره
کرد:
تــوازن میــان عملکرد مــاده الکتــرود ،پایداری و
هزینه؛
تشــکیل محصــوالت جانبــی آلــی هالــوژندار و
هالو-ا کسیآنیون سمی؛
وجود محدودیتهای در انتقال جرم از محلول
بالک به سطح الکترود.
ً
تحقیقات اخیر عمدتا بر روی اولین چالش از ســه
چالش فوق متمرکز شده است تا موادی با سرعت
انتقــال الکتــرون ،پایــداری و پتانســیل اضافــی O2
بــاال برای اســتفاده بهعنوان پوشــش آنــدی تولید
کنــد .معیار نهایــی بهطور خاص هنــگام کار تحت
شرایط ولتاژ باال بسیار مهم و حیاتی است .در این
شرایط ولتاژ کاری بهمنظور ا کسایش مؤثر ترکیبات
آلــی و در عیــن حــال جلوگیــری از مصــرف جریــان
الکتریکــی بهوســیله خروج  ،O2به انــدازه کافی باال
بــرده میشــود .در حــال حاضــر ،الیههــای فعال و

شــکل  .۴فرآیندهــای  AOPsالکتروشــیمیایی مبتنی بر نانومواد مهندســی .فرآیندهای آنــدی و کاتدی ،حذف
آالیند ههــا را از طریــق وا کنشهای ا کســایش-کاهش در ســطح الکترود یا با تولید رادیکالها تســهیل میکند.
نانومواد مهندســی که اغلب بهصورت الیههای واســطه مورداســتفاده قرار میگیرند ،میتوانند باعث افزایش
مســاحت ســطح کلــی آنــد و در عیــن حــال بهبود پایــداری آنــد در برابــر ترکخوردگی یا غیرفعالســازی ســطح
شــود .برای مثال ،نشــان داده شده است با اعمال الیهای از نانولولههای  TiO2بین پوشش  SnO2-Sb2O5و
زیرالیه  Tiموجب افزایش طول عمر کاری الکترود میشود .محدودیت انتقال جرم از جریان تودهای به سطح
الکترود در طراحی متداول جریان کناری (تصویر باالیی) را میتوان در طراحی جریان درونی با استفاده از یک
فیلتر الکتروکاتالیستی با مساحت سطح بزرگ کاهش داد.

پیشــرفته آنــدی شــامل مخلوطــی از ا کســیدهای
فلــزیMMOs( 28؛ ماننــد  SnO2و  PbO2بــا عناصــر
29
آالینــده مختلــف) و المــاس آالییدهشــده بــا بــور
( )BDDاســت .به دلیل پتانســیل اضافــی  O2باال،
 BDDبهطور گسترده موردتوجه قرار گرفته است.
مورفولوژیهــای نانومتــری نقــش بهســزایی در
ً
توســعه الکترودهــای  MMOنســبتا ارزان و مؤثــر
بهویــژه بــرای ســاخت الیههــای میانــی دارنــد.
ســاختمان آنــد  MMOاولیــه از یــک الیــه فعــال،
ً
معمــوال  PbO2کــه بهطــور مســتقیم بــر روی یــک
زیرالیه رســانا و خنثی مانند تیتانیوم پوشش داده
شــده ،تشــکیل شــده اســت؛ با این حال ،به دلیل
اتالف غیرفعالسازی/رســانندگی در سطح زیرین
و ترکخوردگــی و جــدا شــدن الیــه فعــال ،پایداری
ضعیفــی دارد .در بســیاری از مقــاالت اخیر نشــان
داده شــده اســت که افزودن الیه واســط بهصورت
30
آرایــهای از نانولولههــا یــا نانــوذرات ا کســیدی
( )NTAبسیار یکنواخت موجب بهبود چسبندگی
الیــه فعــال و ایجــاد ریزبافت 31ســرامیکی مقاوم به
ترکخوردگی میشود (شکل  .)۴طبق گزارشهای
منتشر شــده ،وجود الیه واســط بهصورت آرایهای
از نانــوذرات  TiO2عــاوه بــر کمــک بــه یکپارچگــی

فیزیکــی ،باعث بهبــود فعالیت و پتانســیل اضافی
الیــه فعــال فوقانــی میشــود .این اثــر به رســانایی
باالتــر آرایههای  NTAsکه از زیرالیــه تیتانیومی در
برابــر الکترولیــت حفاظــت کــرده و از تشــکیل الیــه
غیرفعــال ا کســیدی بــا رســانایی کمتــر جلوگیــری
میکنــد ،نســبت داده شــده اســت .عالوهبرایــن،
بــا وجــود آرایههــای  ،NTAالکتــرون تکبعدی در
راســتای نانولولههــا جریان یافته و منجــر به ایجاد
پتانســیل اضافی باالتر بــرای تولید  O2و حفرههای
پرانرژی بیشتر برای تولید مواد ا کسنده میشود.
در حــوزه تصفیــه الکتروشــیمیایی آب،
تنهــا مطالعــات انگشتشــماری از نانــوذرات
مهندسیشــده برای اصالح خود الیــه آندی فعال
اســتفاده کردهاند .مشابه الیههای واسط  NTAاز
جنــس نانوذرات  ،TiO2از ترکیبات بســیار رســانای
 Ti Oموسوم به فازهای َم َ
گنلی( 32که تیتانیای
n 2n-1
آبــی یــا رنگــی نیــز نامیده میشــوند) برای ســاخت
الیههــای فعال بهشــکل آرایههای  NTAاســتفاده
ً
شده است .همچنین ،الکترود  BDDنسبتا خنثی
بهوسیله آرایش آن با نانوذرات  SnO2آالییدهشده
بــا اتمهای  Sbاصالح شــده اســت کــه در آن اندازه
و توزیــع یکنواخــت نانوذرات کوچک نقش بســیار
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مقاالت
مهمــی در کاهــش مقاومــت الکتــرود و بهطــور
همزمان تضمین مواجهه کامل سطح  BDDبرای
حفــظ پتانســیل اضافــی بــاالی  O2ایفــا میکند .با
ایــن وجود ،هزینههای باالی تولید  BDDکما کان
کاربــرد گســترده آن را محــدود میکنــد .در نهایت،
شــایان ذکــر اســت کــه عــاوه بــر ایــن فرآیندهــای
آنــدی ،فرآینــد ا کسیداســیون غیرمســتقیم نیــز
میتواند با هدف احیای  O2به  H2O2در کاتد انجام
شــود .نانوسیمهای هسته-پوسته  Fe-Fe2O3که
قــادر هســتند هــر دو مکانیــزم الکتروشــیمیایی و
الکتروفنتــون را برای حذف آالیندهها فعال کنند و
نانوذرات  CeO2که بهواســطه تشکیل آسان جای
خالی ا کسیژن بهراحتی قادر به ذخیره و آزادسازی
ا کســیژن هســتند ،بهمنظــور بهبــود عملکــرد
کاتالیستی در ساختمان کاتدها بهکار رفتهاند.
هماننــد آنچــه در مــورد فرآینــد فوتوکاتالیــز
غیرهمگن گفته شــد ،یکی از چالشهای اساســی
و زودهنــگام بر ســر راه طراحــی را کتورهای EAOP
بــا نــرخ تصفیــه بــاال در مقیــاس صنعتی عبــارت از
مواجهــه بــا محدودیتهــای انتقــال جــرم اســت.
ایجــاد یک تناوب ســاده در جهتگیــری صفحات
آند-کاتــد ،ســطح تماس کافی میــان الکترود و آب
فراهــم نمیکنــد؛ بنابرایــن ،الکترودهــای با جریان
درونــی( 33شــکل  )۴بــرای بهبــود نــرخ تصفیــه بــا
اتخــاذ رویههایــی شــامل اســتفاده از زیرالیههــای
تــوری تیتانیومــی ،مــواد کربنــی فعــال و غشــاهای
الکتروشــیمیایی بــر پایــه نانومــواد مهندســی،
موردمطالعــه قــرار گرفتــه اســت .آندهای ســاخته
شــده از الیــاف یــا بافتــه کربنی فعــال هزینــه تولید
کمتــری داشــته و بــرای ســاخت الکترود بــا جریان
درونــی بســیار مناســب هســتند؛ امــا در مقابــل،
ایــن مــواد دارای معایــب قابلتوجهــی شــامل
پتانســیل اضافــی  O2پاییــن و پایــداری شــیمیایی
ضعیــف کربــن گرافیتــی تحــت شــرایط ا کسایشــی
هســتند .در طــی ســالهای اخیر ،پیشــرفتهای
نویدبخشــی در حــوزه کاربــرد فنــاوری نانــو در
غشــاهای الکتروشــیمیایی صورت گرفته است که
از جمله آنها میتوان به تولید غشــاهای پلیمری
رســانا از طریــق جا گــذاری نانولولههــای کربنی در
ســاختار آنهــا اشــاره کــرد .ایــن امر موجــب ایجاد
شــبکههای بســیار متخلخــل بــا توانایــی انجــام
همزمــان فیلتراســیون (بهعبارتدیگــر ،جــذب
ســطحی یا حذف فیزیکی آالیندههــا از طریق طرد
ذرات براســاس اندازه )34و ا کسیداسیون پیشرفته
در عیــن غلبــه بــر محدودیتهــای انتقــال جــرم
میشــود .با این حال ،مشــکل تشــکیل گونههای
ســمی هالــوژندار در زمینههــای پیچیــده آب
نیازمند توجه بیشتری است.
 5چالشها و چشماندازها
بهرهبــرداری صنعتــی از ا کتشــافات آزمایشــگاهی
صــورت گرفته در حــوزه کاربرد نانومواد مهندســی
در فرآیندهــای تصفیــه آب ،مســتلزم غلبــه بــر
موانــع و مشــکالت قابلتوجهــی اســت .برخــاف
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کاربردهــای دیگــر ماننــد فــرآوری شــیمیایی،
ســلولهای خورشــیدی و باتریهــا کــه در آنهــا
ً
نانومواد مهندســی تحت شرایط مشخص و نسبتا
محــدودی کار میکنند ،موانــع منحصربهفردی بر
ســر راه اســتفاده از ایــن مــواد در تصفیــه آب وجود
ً
دارد .در حالت کلی ،برخی از این چالشها اساسا
مختــص فرآیندهــای  AOPsو تصفیه آب هســتند
(شــکل -۵الــف) ،در حالی که چالشهــای دیگر از
خواص نانومواد مهندسی سرچشمه میگیرند که
باعــث ایجاد دشــواریهای نامتعارفــی در طراحی
فرآینــد تصفیــه میشــوند (شــکل -۵ب) .اجــرای
موفقیتآمیــز فرآیندهای  AOPsمبتنی بر نانومواد
ً
مهندســی در بازیافــت آب شــیرین لزومــا موجــب
یکپارچــه شــدن حوزههــای مطالعاتــی مختلــف
(علــم مــواد بهمنظــور توســعه کاتالیســتهایی
برای اهداف مشــخص و مهندســی تصفیــه آب به
منظــور طراحــی را کتورهــای صنعتی) میشــود که
بــا چالشهــا و فرصتهــای جدیــدی در مــرز ایــن
دانشها همراه است.
موضــوع بســیار مهمی که اغلــب در پژوهشهای
متمرکــز بر توســعه نانومواد مهندســی مــورد غفلت
قــرار گرفتــه اســت ،کاهــش عملکــرد آنهــا در
زمینههای پیچیده آب اســت .مطالعات بســیاری
بــرای اندازهگیــری بــازده ا کسیداســیون نانومــواد
مهندســی با استفاده از آب سنتزی که تنها حاوی
آالیندههــای هــدف (لذا حــذف پسزمینــه حاوی
ً
مــواد آلــی) و معموال دارای غلظت بســیار بیشــتر از
حد متوســط بــرای ســیاالت واقعــی اســت ،انجام
ً
شــده اســت .بــا ایــن حــال ،در آب واقعــی معمــوال
مــواد آلــی طبیعــی )NOM( 35ماننــد ترکیبــات
گیاخا کــی حاصــل از تجزیــه گیاهــان ،در مقادیــر
بســیار بیشــتری نســبت بــه آالیندههــای موردنظر
حضــور دارنــد .ایــن ترکیبــات بهدلیــل زدایــش
رادیکالهــا ،تضعیف شــدت تابــش در فرآیندهای
مبتنی بر نور و جذب رقابتی بر روی سطح نانومواد
مهندســی ،باعث کاهــش بــازده فرآیندهای AOP
ً
میشــوند .بــرای پاالیــش پیمانــهای آب ،احتماال
پیشتصفیه انتخابــی برای حذف  NOMو تغلیظ
آالیندههــای هــدف ســودمند خواهد بــود .به این
منظور ،میتوان مجموعهای از نانومواد مهندسی
بــا خــواص جذب ترجیحــی یا طرد ذرات براســاس
انــدازه تولیــد کــرد (شــکل -۵ج) .تغییــرات زمانــی
و مکانــی قابلتوجــه در پارامترهــای کیفیــت آب
شــامل کــدورت ،خاصیت قلیایــی و  ،pHبهعنوان
چالشهایــی که اغلــب در مقیاس آزمایشــگاهی از
آنهــا صرفنظــر میشــود ،کمــا کان به قــوت خود
باقــی اســت .علیرغــم تالشهــای انجام شــده در
زمینــه شبیهســازی شــرایط واقعــی ،عــدم وجــود
روشهــای اســتاندارد آزمایشــگاهی کلــی ،ارزیابی
کمــی پیشــرفتهای صــورت گرفتــه بــا بهکارگیــری
نانومواد مهندسی را دشوار ساخته است.
مســئله دیگری کــه نیازمنــد توجه دقیــق در طی
مراحــل توســعه نانومواد مهندســی اســت ،عبارت
از طراحــی را کتــور و مهندســی سیســتمهای

مربوطه اســت .در حال حاضر ،دو رویکرد شاخص
بهعنوان زمینههای فعال پژوهشــی مطرح اســت:
را کتورهــای دوغابــی بــا ذرات معلــق و را کتورهــای
کاتالیســتی بســتر ثابــت .سیســتمهای دوغابــی
اختــاط ســریع از نــرخ انتقــال جــرم آالینده-بــه-
ســطح بســیار باالتری برخوردار هســتند ،اما اتالف
پتانســیل نانومــواد مهندســی در جریــان فاضالب
تصفیــه شــده بــه دلیــل اثــرات زیســتمحیطی
نگرانکننده است .جداســازی نانوکاتالیستهای
مهندسی شده اغلب توســط فیلتراسیون غشایی
انجام میشود .این امر موجب افزایش هزینه تمام
شــده و پیچیدگــی فرآینــد میشــود .راهبردهــای
جداســازی گرانشی و مغناطیســی نیز موردبررسی
قــرار گرفته اســت ،اما کارایی عملــی آنها کما کان
زیر ســؤال اســت .سیســتمهای کاتالیست تثبیت
شــده بهصورت میانبری برای مســئله جداســازی
با اســتفاده از لنگــر انداختن نانومواد مهندســی بر
روی بســترهای درشــت ذره یــا متخلخل بهمنظور
کاهــش آببردگی و جلوگیــری از تجمع آنها عمل
میکنــد (شــکل -۵ج) .ایــن رویکرد فینفســه نرخ
انتقال جرم محدودی داشــته و نیازمند مســاحت
ســطح بیشــینه بــرای نانومــاده فعــال و ســاختار
ماده بســتر اســت .همچنین ،این رویکــرد عالوه بر
محدودیتهای ذاتی در انتقال جرم ،چالشهای
هندســی اضافی برای نوررســانی بهوجــود میآورد
ً
کــه اخیــرا الهامبخــش طراحیهــای نامتعارفــی
از را کتورهــا از قبیــل تعبیــه الکترودهــای دیســک
چرخــان در را کتورهــای فوتوالکتروشــیمیایی و
ادغام منابع  LEDبه فیبرهای نوری پوششدهی
شــده بــا نانومواد مهندســی فوتوکاتالیســتی شــده
است.
در نهایــت ،بســیاری از نانوســاختارها و نانومــواد
پیشرفته مهندســی علیرغم ویژگیهای فرآیندی
منحصربهفردشــان کــه دارای اهمیــت ویــژهای
برای کاربردهای زیستمحیطی است ،تا کنون در
حــوزه تصفیه آب گســترش قابلمالحظــهای پیدا
نکردهانــد .کاتالیســتهای تک اتمی که اســتفاده
از فلــزات نجیــب نــادر را بــه حداقــل میرســانند،
از ایــن حیــث نویدبخــش بــوده و اغلــب بــه دلیــل
همســایگی غیراشــباع ناشــی از جدایــش اتمــی،
میــزان فعالیــت باالیی دارنــد .نانوکاتالیســتهای
نوآورانــه نــه تنهــا فرصتهــای جدیــدی را بــرای
کاربردهــای خــارج از قلمرو حوزههای ســنتی ارائه
میکننــد ،بلکــه اســتفاده از فرآیندهــای  AOPsرا
نیز گســترش میدهند .برای نمونه ،نانوفیلمهای
 MoS2آرایشیافتــه بــا  Cu0تثبیتشــده امــکان
ضدعفونــی خورشــیدی آب در محــل مصــرف بــر
مبنــای فرآیند  AOPرا برای دنیای درحالتوســعه
فراهم میســازند .دلیل این امــر به تأثیر فیلمهای
چندالیــه برمیگــردد ،بــه ایــن ترتیــب کــه شــکاف
انــرژی پهنتــر شــده و پتانســیلهای لبــه بانــد
بهطــور مناســبی بــرای تولیــد بهتــر ا کســنده تحت
نــور مرئــی قــرار میگیرنــد .ایــن فیلمهــا میتواننــد
راهحلهــای غیرمتداول بیشــتری را برای مســائل

شــکل  .۵چالشها و چش ـماندازهای فرآیندهای  AOPsمبتنی بر نانومواد مهندســی در تصفیه آب( .الف) فرآیندهای  AOPsعالوه بر نیاز به مواد شــیمیایی و انرژی زیاد،
در زدایش رادیکالی با استفاده از  (k~108 │(molC-s)-1) NOMو بیکربنات ،(k~106 │(molC-s)-1) NOMتضعیف تابش بهوسیله  NOMو کدورت (برای فرآیندهای
 AOPsفوتوکاتالیســتی) و تشــکیل بالقــوه محصوالت جانبی ســمیتر شــامل گون ههــای هالوژندار محدودیــت دارنــد( .ب) چالشهای مختص فرآیندهــای  AOPsحاوی
کاتالیستهای همگن برپایه نانومواد مهندسی شامل شکنندگی ساختارهای ظریف نانومواد مهندسی ،اتالف بالقوه از طریق سیال خروجی ،محدودیتهای انتقال جرم
در مقایســه با وا کنشهای همگن و آلودگی ســطح کاتالیســت توســط وا کنشکنندهها ،محصوالت NOM ،یا اجزای احیا شــده از زمینه آب طبیعی (مانند رســوب کلسیم و
منیزیم در آب سخت)( .ج) فرصتهای موجود برای غلبه بر این چالشها عبارت از تثبیت کامل نانومواد و بهویژه نانومواد پربازده دارای مساحت سطح و انتخابپذیری
باال (بهعنوانمثال ،خواص انتخابی براســاس اندازه یا برهمکنشهای ســطحی انتخابی) در برابر مواد آلی پسزمینه اســت .را کتورهای  AOPبرپایه نانومواد مهندســی نیز
بایستی بهمنظور غلبه بر محدودیتهای انتقال جرم و مشکالت مرتبط با فرآیند از قبیل بهرهبرداری ناچیز از نور و الکتریسیته ،طراحی نوآورانهای داشته باشند.

زیســتمحیطی نوظهــور مرتبــط با انــواع جدیدی
از آالیندههــا (مانند نانومواد  β-Ga2O3که دارای
مســاحت ســطح ویژه بــاال و وجوه غالــب و نمایان
بلــوری بــرای تخریــب فوتوکاتالیســتی ترکیبــات
پرفلوروآلکیــل فوقالعــاده پایــدار اســت) را فراهــم
کند.
در حالت کلــی ،علیرغم تحقیقــات موفقیتآمیز
آزمایشــگاهی ،رونــد تجاریســازی فناوریهــای

ُ
موردبحث کند و آهسته است که نیازمند پژوهش
بیشــتر برای طراحــی معقول نانومواد مهندســی با
هدفی مشخص در راستای تصفیه آب است (شکل
-۵ج) .عــاوه بر بهینهســازی سیســتمهای جدید
مهندســی از نقطهنظــر فنــی ،مســیر طوالنــی برای
ارزیابــی دقیــق ارزش آنها با توجه بــه پارامترهای
هزینه و طول عمر که در مراحل اولیه توسعه آنها
بهشــدت متغیــر و نامشــخص اســت ،وجــود دارد.

بــا وجــود ایــن پیشــرفتها ،خــواص اثبــات شــده
ایــن مــواد فرصتهــای قابلتوجهــی را پیش روی
صنعــت آب و فاضــاب قــرار میدهد تا با اســتفاده
از نانوکاتالیســتهای مهندسی در راستای توسعه
سیســتمهای غیرمتمرکــز و پیمانــهای تصفیــه آب
حرکــت کنــد .ایــن سیســتمها درنهایــت قابلیــت
تصفیــه آب ،اســتفاده دوباره و تخلیــه مطمئن آن
به محیطزیست را فراهم میکنند.

پینوشتها:
29. Boron-doped diamond
)(BDD
30. Oxide nanoparticle or
)nanotube array (NTA
31. Microtexture
32. Magnéli phases
33. Flow-through electrodes
34. Size exclusion
35. Natural organic matter
)(NOM

20. Dehydrogenation
21. Co-catalyst
22. Schottky barrier

1. Advanced oxidation processes 10. Electro-Fenton
)(AOPs
11. Peroxymonosulfate
2. Chlorination
12. Peroxydisulfate

23. Oxidative attack

13. Non-radical mechanism

3. Ozonation

24. Brookite TiO2

14. Periodate

4. Leaching

25. Charge recombination

15. Iodyl radicals

5. Glaze et al.

26. Resilience

16. In situ production

6. Fenton process

27. Electrochemical advanced
)oxidation processes (EAOPs

17. Overpotential

7. Redox pair

18. Anthraquinone

8. Photo-Fenton

)28. Mixed metal oxides (MMOs

19. Hydrogenation

9. Photoelectron-Fenton
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