مقاالت
چالشها و چشماندازهای تصفیه آب
به کمک فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته
با استفاده از نانومواد کاتالیزوری

مترجم
آرمین شماعیزاده
دانشجوی کارشناسیارشد انرژیهای تجدیدپذیر دانشگاه تهران و عضو کانون برگزیدگان باشگاه نانو

در قرن گذشــته تصفیه آب متمرکز در مناطق شــهری توســعهیافته ،بهعنوان مدل غالب تصفیه آب مطرح بوده اســت .هرچند
بــا افزایــش چالشهــای ایــن مــدل ،نیــاز بــرای تغییر به یــک رویکــرد غیرمتمرکز بیشــتر شــده اســت .در ایــن راســتا ،فرآیندهای
اکسیداســیون پیشــرفته ( )AOPsمیتواننــد بهعنــوان راهحل ارائه شــوند .تالش برای رفع موانع اساســی بهکارگیــری فرآیندهای
اکسیداسیون پیشرفته در گذشته صورت گرفته است .مشکالتی از قبیل کاهش مواد شیمیایی و انرژی موردنیاز که مستلزم
اســتفاده از کاتالیزورهــای ناهمگن اســت .پیشــرفتهای اخیــر در فناوری نانو ،توجهات بســیاری را برای پژوهش بــر روی کاربرد
نانومواد مهندسیشده در APOها جلب کرده است .از این منظر ،ما با رویکردی انتقادی مطالعات گذشته بر روی کاتالیزورهای
تولید شــده با نانومواد مهندســی شــده ( )ENMو نســل بعدی فرآیندهای تصفیه در حال عرضه را ارزیابی میکنیم .فرصتهای
پیشــرفت را باید در فصل مشــترک بین علم مواد و مهندســی فرآیند تصفیه جســت .به گونهای که تحقیقات آ تی باید توسعه و
ویژگیهــای کاتالیــزور را هدف قرار دهند و موانع موجود در بهکارگیری نانومواد مهندســی شــده در تصفیــه آب را هم موردتوجه
قرار دهند.
کلمات کلیدی
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چالشها و چشماندازهای تصفیه آب به کمک فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از نانومواد کاتالیزوری
طبــق آمارهــا تــا پایــان ســال  ۲۰۱۵بــرآورد
میشــود حــدود یکســوم جمعیــت جهــان از
دسترســی ایمــن بــه خدمــات آب آشــامیدنی
مدیریــت شــده (خدماتی کــه آب آشــامیدنی را
در محل و بهآســانی در دسترس قرار میدهند)
محروم هستند .هرچند این کمبودها بیشتر در
کشورهای درحالتوسعه و مناطق کمجمعیت
بــه چشــم میخــورد ،معضــل آینــده نامعلــوم
ســامانههای تصفیــه آب شــهری نیــز روزبهروز
وخیمتر میشود .در بیشتر شهرهای بزرگ ،آب
آشــامیدنی و فاضالب شهری بهصورت متمرکز
تصفیــه شــده و ســپس از طریــق یــک شــبکه
لولــه بــزرگ توزیــع میشــود (شــکل -۱الــف).
علیرغــم وابســتگی بــه ایــن مــدل در قــرن
گذشــته ،چالشهای مرتبط با زیرساختهای
فرسوده ،محدودیت انعطافپذیری در مقابل
رشــد جمعیت و تغییرات اقلیمی و عدم امکان
اجــرای آن در جوامع ایزولــه ،نیاز به تغییر الگو
بهســوی یــک برنامــه غیرمتمرکــز وجــود دارد
کــه در آن آب در مقیــاس کوچکتــر و نزدیــک
بــه نقطــه مصــرف آن تصفیه میشــود (شــکل
-۱ب) .این رویکرد با اســتفاده از ســامانههای
مدوالر طراحی شــده برای دســتیابی به اهداف
خــاص تصفیــه و تأمیــن آب بــرای کاربردهای
مختلــف ،هزینــه و انــرژی مصرفــی را به لحاظ
نظــری کاهــش میدهــد (شــکل -۱ج) .بــه
عنــوان مثال ،در یک طرح تصفیه غیرمتمرکز،
فاضــاب میتوانــد بهعنــوان یــک منبــع
ً
مکمــل بــرای اســتفادههای غیرشــرب مجــددا
مورداســتفاده قــرار گیــرد .همچنین بــا تصفیه
بهتــر و حــذف میکــرو آالیندههایــی صنعتــی و
خانگــی و آالیندههــای مصنوعــی میتــوان بــه
استانداردهای آب شرب دست پیدا کند.
فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته گزینههای
مــنــاســبــی ب ـ ــرای تــصــفــیــه در ســیــســتـمهــای
غــیــرمــتــمــرکــز هــســتــنــد .در اصـ ــل ب ـهعــنــوان
روشه ــای ــی کــه • HOاکــســیــد کــنــنــده تولید
میکنند ،تعریف میشوندAPO .هــا به دنبال
اکسید کردن آالیندههای زیستتخریبناپذیر،

شــکل  -۱اکسیداســیون پیشــرفته در تصفیــه غیرمتمرکــز آب .الف) طر ح کلی ســامانه
مرکــزی تصفیــه آب و فاضــاب .آب منبــع بــا توجــه بــه اســتانداردهای آب شــرب ،در
مقیاسهــای وســیع تصفیــه شــده و از طریــق یــک شــبکه گســترده لولهکشــی بیــن
مصرفکنندگان مســکونی ،تجاری و صنعتی و همچنین فضاهای ســبز شــهری توزیع
یشــود .ب)
یشــود .در ادامــه ،پســاب جمعآوریشــده بــرای احیــا مجــدد تصفیــه م 
م 
سامانههای غیرمتمرکز را میتوان با زیرساختهای موجود درهم آمیخت تا آب پس از
پیشتصفیه متمرکز (اختیاری) در نزدیکی گروه مشخصی از مصرفکنندگان بهصورت
مــدوالر تصفیه شــود .فاضالب میتوانــد برای تصفیه متمرکز جمعآوری شــده یا در غیر
ایــن صــورت برای تصفیه غیرمتمرکز با اســتانداردهای غیرقابلشــرب احیا شــود .ج) در
فرآیندهــای اکسیداســیون پیشــرفته از اکســندههای متنوعــی (کــه در اینجــا زوجهای
اکســایش-کاهش بــا پتانســیل کاهــش اســتاندارد کــه نســبت بــه الکترود هیــدروژن
معمولــی ســنجیده میشــوند ،لیســت شــدهاند) بــرای تخریــب آلودگیهــای مختلــف
سرســخت اســتفاده میشــود؛ نمونههــای نشــان داده شــده عبارتنــد از بیســفنول A
(افزودنی پالســتیک)( 17α-ethynylestradiol ،اســتروژن)-4 ،کلروفنول (سموم دفع
چکــش) ،کاربامازپیــن (دارویــی) ،پرفلورواکتانوییک
آفــات)-2،4،6 ،تریکلروفنــول (قار 
اســید (افزودنی شــیمیایی) و  ۱ ،۴دیاکســان (تثبیتکننده بــرای محلولهای با حالل
کلــر ) .د) برخــی از راهبردهــای موجود برای تصفیــه آب بهینه و مبتنی بــر هدف عبارتند
از تخریــب آلودگیهای سرســخت با اســتفاده از فرآیندهای اکسیداســیون پیشــرفته،
ضدعفونی کردن پاتوژنها با اســتفاده از اشعه ماورای بنفش ( 200-280 ،UVCنانومتر )
و جداسازی فیزیکی از طریق فیلتراسیون یا جذب غشایی.

پایدار و سمی در شرایط محیطی هستند (شکل -۱د) .آنها عالوه بر کاربرد در تصفیه
فاضالبهای صنعتی ،در تصفیه آب آشامیدنی برای حذف آالیندههای نفوذپذیر در
غشا استفاده میشوند .اینها آالیندههایی هستند که قابل جداسازی با فرآیندهای
ً
کلرزدایی و ازنزنی نیستند .این فرآیندها عمدتا برای ضدعفونی کردن مورد استفاده
قرار میگیرند .از آنجایی که کانیسازی کامل مواد آلی ممکن است هزینه باالیی
داشته باشد ،فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته سعی دارند به ترکیبی از کانیسازی
و اکسیداسیون جزیی برای محصوالت کماهمیت برسند و درعینحال سهمی هم
برای ضدعفونی کردن درنظر بگیرند .فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته همگن
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مقاالت
معمول ،شامل فرآیندهای  H2O2/Fe2+،O3/H2O2 ،O3/UVو
 H2O2/UVهستند که از تجزیه  O3یا  HO•،H2O2تولید میشوند.
در تعریف گستردهتر فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته ،شامل
•روشهایی که اکسیدکنندهها واکنشپذیر دیگری مانند SO4
و • Clاست و موادی که امکان انتقال مستقیم الکترون را فراهم
میکنند ،میشود.
یکی از مزایای فرآیندهای ا کسیداســیون پیشــرفته از بین بردن
کامــل آالیندههــای آلــی بهجــای خارج کــردن آنها از آب اســت.
بدیــن ترتیــب ،از جاذبهــای مملــو از آالینــده یــا جریانهــای
کنســانتره غشــایی 1و تصفیــه جریــان جانبــی متعلــق بــه آن و
ملزومــات دفــع ،اجتناب میشــود .ایــن جنبه هم بــرای حفاظت
از محیطزیســت و هم برای ایجاد راهبردهای تصفیه غیرمتمرکز
ً
که جمعآوری و حمل ضایعات نســبتا دشوار است ،جذاب خواهد
بــود .با این حال ،فرآیندهای ا کسیداســیون پیشــرفته اغلب نیاز
بــه ورودی قابلتوجه مواد شــیمیایی و انرژی به شــکل نور/برق
ً
دارند و معموال در سامانههای با قابلیت تصفیه کامل 2فقط برای
اهداف خاص در تصفیه که انجام آن با روشهای معمولی میسر
نیســت ،مورداســتفاده قــرار میگیرند .بــرای غلبه بــر چالشهای
اساســی و عملــی کــه مانــع اســتفاده گســترده از فرآیندهــای
ا کسیداســیون پیشــرفته در تصفیــه آب میشــود ،میتــوان از
نانومواد مهندسیشــده ( )ENMاستفاده کرد .نانومواد مهندسی
شــده به علت خواص فیزیکی-شیمیایی منحصربهفرد ،خواص
نوری و الکتریکی و همچنین قابلیت ادغام آنها با ســامانههای
کوچک و مدوالر گزینههای مناسبی برای استفاده در فرآیندهای
ا کسیداســیون پیشرفته محسوب میشوند .خواصی که اغلب در
کاربردهــای کاتالیســتی مفیــد هســتند عبارتند از انتقال بار ســریع
در نانوصفحــات دوبعــدی هیبریــد ( sp2بهعنوانمثــال گرافــن)،
انتشــار بــار بهینــه و پویــش نــور در مــواد یکبعدی و ســطح ویژه
بــزرگ نانــوذرات صفــر بعــدی .در این مقالــه ،ما بهطــور انتقادی
دامنــه وســیعی از فرآیندهــای ا کسیداســیون پیشــرفته را ارزیابــی
میکنیــم کــه متکــی بــه اســتفاده از کاتالیزورهــای بــر پایه ENM
ناهمگــن بــرای تســهیل در حــذف آلودگــی ،بــا توجــه خــاص بــه
محدودیتهــای فعلی و فرصت برای پیشــرفت اســت .جامدات
ً
کــه عمدتــا امکان انجام فرآیندهای همگــن را از طریق یونهای
فلزی محلول ایجاد میکنند و یونهایی که برای تغییر در حالت
ا کسیداســیون نیاز به احیای شــیمیایی پس از اســتفاده دارند ،در
نظــر گرفتــه نشــدهاند .با این حــال ،باید درنظر داشــت که گاهی
شــیمی همگــن حاصــل از فروشــویی 3در ســامانههایی کــه ادعــا
میشود ناهمگن هستند ،تأثیرگذار است.
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 -۱فرآیندهای مبتنی بر عامل ا کسایش-کاهش
ا گرچــه فرآیندهــای ا کسیداســیون پیشــرفته بــرای اولیــن بــار در
ســال  ۱۹۸۷توســط  Glazeو همکارانــش بهطــور رســمی تعریــف
شــدند ،امــا پیدایش آنهــا را میتوان به دهه  ۱۸۹۰نســبت داد،
یعنــی زمانــی که فرآیند فنتــون برای اولینبار معرفی شــد .بهطور
مرســوم ،این روش شــامل فعالســازی  H2O2بــرای تولید • HOاز
طریق وا کنش کاتالیزوری با زوج ا کســایش-کاهش محلول Fe2+
( / Fe3+شــکل  -۲الف) اســت .در حالی کــه وا کنشهای همگن
محدودیتهــای انتقــال تــوده و مانــع اســتریک را در مقایســه بــا
روشهــای ناهمگن دارد ،فرآیند فنتون دارای اشــکاالت اساســی
شــیمی اســت .مهمتــر از همه ،تولیــد • HOتنهــا در  pHپایینتر از
 ۴ممکن اســت و با انباشــت لجن آهن پس از خنثیسازی همراه
اســت .عــاوه بــر این ،ســرعت ایــن چرخــه ا کســایش-کاهش به
علــت فرآینــد کاهش کنــد  Fe3+به  Fe2+کم اســت .بهمنظور غلبه
بــر ایــن محدودیتهــا ،فرآیندهــای ناهمگــن فنتــون کــه اغلــب
متکی بر کاتالیزورهای ا کسید فلزات واسطه نانومقیاس هستند،
ایجــاد شــدهاند .برای مثــال ،نانوصفحــات  ،FeOClدر pHهای
باالتر از یک مقدار مشــخص ،توانایی فعالســازی  H2O2را میســر
میســازند .در ایــن روش نانوصفحــات  ،FeOClبــا ایجــاد یــک
محیط کوئوردینانســی منحصربهفرد برای اتمهای  Feدر ســطح
باعث تســهیل کاهــش  Fe3+به  Fe2+و جلوگیری از ا کسیداســیون
 Fe2+بــه  Fe4+میشــوند .نانــوذرات ا کســید آهــن که با ســیلیس و
کربــن ،یــا تیتانا و ا کســید گرافن کاهش یافته تشــکیل کامپوزیت
میدهند ،کاتالیزورهای فعالی هستند که برای شرایط  pHخنثی
نیز مناسب هستند .آنها مزایایی از قبیل انتقال الکترون راحت
در ترکیــب با مــواد حاوی کربن و قابلیت جذب مطلوب آالیندهها
را دارنــد .روشهایــی مانند تابــش نور (فوتوفنتــون) و /یا جریان
الکتریســیته (فوتوالکتــرو /الکتروفنتــون) نیــز بهمنظــور بهبــود
فرآیندهای فنتون ناهمگن موردبررسی قرار گرفتهاند.
فراتــر از فرآینــد فنتــون ،تــاش بــرای دســتیابی بــه ا کســندهای
ضعیفتــر بــرای تولیــد رادیکالهایــی بــا وا کنشپذیــری بــاال،
منجــر بــه جســتوجو بــرای یافتــن گونههــای پرا کســی ماننــد
ازن و پرســولفاتها شــده اســت .ازن اغلــب بهعنــوان یــک
مــاده اولیــه ضدعفونیکننــده آب آشــامیدنی اســتفاده میشــود،
امــا بــه علــت انتخابپذیــری نســبت بــه گروههــای غنــی از
الکتــرون ،بهعنــوان یــک ا کســنده پیشــرفته محدودیــت دارد.
لــذا فرآیندهــای کاتالیــزوری ناهمگــن بــرای تجزیــه ازن به •HO
بــدون انتخابپذیــری ،نیــز موردمطالعــه قــرار گرفتهانــد ،ا گرچه
کاربردهــای عملیاتــی آنهــا همچنــان محــدود اســت (شــکل ۲

چالشها و چشماندازهای تصفیه آب به کمک فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از نانومواد کاتالیزوری

شکل  -۲فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر پراکسی ساخته شده توسط نانومواد مهندسی .الف) همان چرخه اکسایش-کاهش
در واکنــش فنتــون همگــن را میتوان بر روی ســطح کاتالیزور نانومواد مهندســی هم انجام داد ،هرچند گاهی شستوشــو بــا یونهای فلزات
واســطه ،بهعنوان عامل کاتالیزوری معرفی شــده اســت .ب) تجزیه ازن به رادیکال هیدروکســیل که توســط یونهای هیدروکســید آغاز شــده
و از طریق واکنشهای زنجیرهای ادامه مییابد .از ســوی دیگر ،تجزیه میتواند از طریق تعامل با فلزهای اســیدی یا گروههای بازی روی ســطح
نانومواد مهندســی کاتالیســت آغاز شــود .ج) فعال شدن پرســولفات به طور معمول از طریق کاهش با فلزات واســطه فنتون نوع حل شده،
کاهش کاتدی ،حرارت یا فوتولیز ماورا بنفش انجام میشــود .کاتالیزورهای ناهمگن میتوانند پرســولفاتها را به ســولفات رادیکال (مکانیزم
رادیکال) تبدیل کرده یا به عنوان یک واسطه انتقال الکترون از آلودگی به پرسولفات (مکانیزم غیررادیکال) عمل کنند.

ب) .بدین منظور گونههای مختلفی از نانومواد مهندســی شــده
موردمطالعــه قــرار گرفتهاند کــه بهعنوانمثال میتــوان به TiO2
تهیهشــده در نانــو مورفولوژیهــای مختلــف ZnO ،و نانــوذرات
ا کسید آهن ،نانوسیمهای  β-MnO2و نانولولههای کربنی اشاره
کــرد .ویژگیهــای معمول ایــن کاتالیزورها ،افزایــش جذب ازن و
تجزیــه متعاقــب آن اســت کــه میتوانــد در حضــور ظرفیتهــای
خالی برای ا کســیژن یا گروههای عاملی خاصی (مانند گروههای
هیدروکســید) انجــام شــود .ا گرچــه ســازوکارهای کامل ،مســتلزم
وا کنشهــای زنجیــره رادیــکال پیچیــده اســت ،این مشــاهدات
نشــان میدهــد کــه چگونه ماهیــت اســیدی /بازی ســطح فعال
نقش اساســی در تجزیه ازن ایفا میکند .درنتیجه ،ممکن اســت
کاربــرد کاتالیــزور ،بــه علــت وابســتگی عملکــرد کاتالیــزور بــه pH
محدود شود.
پــرســولــفــاتهــا مــانــنــد پــراکــس ـیمــونــوســولــفــات )  (HSO5و
ً
2پراکسیدیسولفات )  ،(S2O8جایگزینهایی ارزان و نسبتا
پایدار برای هر دو  H2O2و  O3برای تخریب آالیندهها هستند .در
فعال شدن پیوند پراکسی توسط کاتالیزور نانومواد مهندسی که
قادر به انتقال الکترون برای شکستن پیوند  O-Oاست ،ممکن
است رادیکالهای سولفات با قابلیت اکسایش باال تولید شوند
(شکل  ۲ج) .اکسید فلزات واسطه با فعالیت اکسایش-کاهش
باال (مانند نانوذرات  ،Co3O4چه بهصورت تقویت نشده و چه

بهصورت غیرمتحرک روی  MnO2یا  )TiO2دستهای از کاتالیزورها
برای فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته رادیکال سولفات است.
الزم به ذکر است که روشهای غیررادیکالی نیز برای جایگزینی
تخریب انتخابی آالیندهها پیشنهاد شده است .این مسیر شامل
تشکیل یک کمپلکس سهگانه است که به عنوان مثال یکی از
آنها شامل نانولولههای کربنی است که امکان انتقال الکترون از
آالینده به پرسولفات را بهواسطه هیبریداسیون  sp2و الکترونهای
 πغیرموضعی فراهم میکند .با گرافیت کردن سطوح نانوالماس
بهمنظور افزایش عملکرد کاتالیزوری در مقایسه با مــاده اولیه
خــصــوصــیــات مشابهی ب ـهدس ـتآمــده اس ــت ،هــرچــنــد ســازوکــار
غیررادیکال بهعنوان یک نقطه قابل بحث باقیمانده است.
میزان انتخابپذیری این روش نیز با توجه به نیاز مکرر برای
هدف قرار دادن طیف گستردهای از آالیندههای شناختهشده و
نوظهور ،بحثبرانگیز است .عالوه بر پرسولفاتها ،پریداتها
•
)  (IO4نیز برای تولید رادیکالهای یدیل )IO3 ( 4مورد آزمایش
قرار گرفتهاند ،اما کاربرد عملی آنها با توجه به انتشار ید در محیط
هنوز مورد بحث است.
علیرغــم درخواســت تجدید نظر در اســتفاده از پیش مادههای
پرا کســی برای فرآیندهای ا کسیداسیون پیشرفته ،کاتالیزورهای
ناهمگــن مبتنــی بر نانومــواد مهندســی جایگزینــی هزینهبر برای
فرآیندهــای همگــن در تصفیــه آب شــهری هســتند .وابســتگی
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مقاالت
بــه مــواد شــیمیایی تهیــه شــده بهصــورت خارجــی (ماننــد
فرآیندهــای ا کسیداســیون پیشــرفته همگــن) اقتضــای ایــن
روش بــرای مدلهــای غیرمتمرکــز را بــه چالــش میکشــد .با این
حــال نانومــواد مهندســی کــه امــکان تولیــد ترکیبات پیــش ماده
بهصــورت فتوالکتروکاتالیســتی یــا الکتروکاتالیســتی در محــل را
دارنــد ،ماننــد تهیــه  H2O2از  H2Oو  O2میتواننــد بــا از بین بردن
نیــاز بــه ذخیرهســازی ،انتقــال و کنتــرل دوز مســتمر و تســهیل
توســعه فرآیندهای ا کسیداســیون پیشــرفته مدوالر مزایای عملی
مشخصی داشته باشند .مطالعات مربوط به تولید  H2O2به روش
الکتروشــیمیایی شــامل مــوادی از قبیــل کاتــد گرافــن کــه بهطور
بالقوه تمایل زیادی برای پیمودن ســیر تکاملی  H2و شــکلگیری
 H2O2دارد؛ نیتریــد کربــن که بــا آنترا کینون اصالح شــده تا باعث
بهبود تفکیک بار و افزایش تشــکیل  H2O2از طریق وا کنشهای
هیدروژناســیون و دهیدروژناسیون شــده است و نانوذرات حاوی
پاالدیــم کــه مولکولهــای  H2و  O2را جــذب شــیمیایی کــرده و
بــه ترتیــب باعــث افزایش طــول پیونــد  H-Hو  O-Oمیشــوند،
بهطوریکــه  H2جــدا شــده و  O2بــرای وا کنش فعال میشــود؛ اما
بایــد درنظر داشــت کــه تولیــد  H2O2بــه روش الکتروشــیمیایی از
تولید  H2O2توســط فرآیندهای شــیمیایی معمول ارزانتر اســت،
امــا بــرای آنالیــز اقتصــادی ،ارزیابــی جامــع پارامترهــای عملیاتی
(برای مثال مصرف انرژی) ضروری است.
 -۲فرآیندهای مبتنی بر نور
در یک فرآیند ا کسیداســیون پیشــرفته فوتوکاتالیســتی معمولی،
نانــوذرات نیمههــادی بــا گاف انرژیهــای بــزرگ از طریق تابش
المــپ یــا نــور خورشــید تحریــک شــده کــه باعــث جدایــش بــار و
شــکلگیری یــک الکتــرون در نــوار هدایــت ) (e-CBو یــک حفــره
در نــوار ظرفیــت ) (h+VBمیشــود (شــکل -۳الــف) .هــدف ا کثــر
•طر حهای ا کسیداســیون تولید  O2از طریق کاهش ناهمگن O2
محلــول بــا  e-CBاســت که در نهایــت منجر به تولیــد • HOو تولید
• HOاز طریــق ا کسیداســیون  OH-بــا  h+VBمیشــود؛ بنابرایــن
نیــاز به دوزینگ مســتمر عوامل ا کســایش-کاهش از بین میرود
و بــه ایــن ترتیــب فرآینــد فوتوکاتالیــز بهعنــوان یــک فنــاوری بــا
چشــماندازی روشــن و محدوده اصلی تحقیق نانومواد مهندسی
در زمینه بازســازی محیطزیســت ارائه میشــود .بــرای دهههای
گذشــته ،اســتاندارد طالیــی فوتوکاتالیســتهای ماورابنفــش،
TiO2 P25بوده که یک ماده تجاری شــامل مخلوطی از نانوذرات
آناتــاز /روتایــل بوده اســت .محبوبیت این ماده تــا حد زیادی به
دالیــل اقتصادی ،عملی و تاریخی ادامــه دارد؛ همچنین P25 ،به
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دلیل مســاحت ســطح بــاال و تفکیــک بار بهبــود یافته بهواســطه
اســتفاده از پیوندهــای ناهمگــن مــرزی بــا فــاز آناتــاز /روتایــل،
فعالیت فتوکاتالیســتی باالیی دارد .تحقیقات گستردهای بر روی
توســعه مواد با بازدهی باالتر تخریب آالیندهها در مقایســه با این
ً
کاتالیزورها انجام شــده اســت که عمدتا در مقیاس آزمایشــگاهی
هستند.
یک راهبرد مشــهور برای بهبود فعالیت فوتوکاتالیستی ،تشکیل
اتصــال با کاتالیزورهای فلزی (بهعنــوان مثال نانوذرات پالتین،
پاالدیــم و طــا) اســت کــه بــه عنــوان چاههــای الکترونــی مؤثــر
عمل کرده و انتقال بار از ســد شــاتکی 5را تســهیل میکند (شــکل
-3ب) .ســاختار نانومقیــاس هزینههای اجــرای فلزات نجیب را
کاهش میدهد و همچنین ممکن است باعث بهبود ویژگیهای
ن مثــال ،تغییــر تــراز فرمــی بــه
وابســته بــه انــدازه شــود (بهعنــوا 
پتانســیل منفیتــر با کاهــش اندازه ذرات فلزی) که بیشــتر باعث
افزایــش فعالیــت فتوکاتالیســتی میشــود .مــواد کربنــی شــبه فلــز
ماننــد گرافن در حــال حاضر به عنــوان جایگزینهایی با فراوانی
زیــاد بــر روی زمین و مســاحت ســطح ویــژه بــاال موردمطالعه قرار
گرفتهانــد .تالشهای اخیــر فرصتهایی را برای بهبــود انتقال و
تماس الکتــرون در کامپوزیتهای گرافن-ا کســید فلزی( ،مانند
ترکیــب گرافــن خرد شــده و همپوشــانی آن بــا نانوصفحات TiO2
دوبعــدی) فراهــم کرده اســت .با این حــال ،در مقایســه با ذرات
فلــزات نجیــب ،مــواد کربنی از لحــاظ شــیمیایی ناپایدارتر بوده و
نســبت به وا کنش ا کسیداسیون توســط • HOحساس هستند .از
ســوی دیگر ،پیوندهای ناهمگــن نیمههادیها نیز میتوانند به
علت خم شــدن پیوند 6در ســطح مشــترک ،باعث بهبود تفکیک
بار شوند.
کاتالیزورهــای متعــددی از ترکیــب  TiO2بروکیــت 7بــا ســایر
چندشــکلیهای TiO2 8باعــث کاهــش زیــادی در میــزان آلودگی
ً
میشــوند .کاهــش بازترکیــب بــار کــه عمدتا بــا ا کســیهالیدهای
بیســموت الیــهای (بهعنوانمثــال  BiOBrو  )BiOIانجــام
میشــود .ایــن مــواد بــه علــت توزیــع بــار نابرابــر ،دارای میــدان
الکتریکــی داخلــی هســتند و میتواننــد بــرای ســاخت پیوندهای
 p-nبــا نیمههادیهــای دیگــر بهمنظــور افزایــش طــول عمــر
کاتالیزور مورداستفاده قرار گیرند.
پیشــرفت مــواد بــرای تولیــد فتوکاتالیزهــای نــور مریــی ،مرکــز
اصلــی تمرکــز تحقیقات در طول دهه گذشــته بوده اســت .عالوه
بــر پیوندهــای ناهمگــن  BiOXکــه در بخــش قبــل بــه آنهــا
اشــاره شــد ،نانومــواد بر پایــه تنگســتن (بهعنوانمثــال Bi2WO6
 )WS2و نقــره (بهعنوانمثــال  )AgI ،Ag2CO3 ،Ag3PO4و

چالشها و چشماندازهای تصفیه آب به کمک فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از نانومواد کاتالیزوری

شــکل  -۳فرآیندهای اکسیداســیون پیشرفته فتوکاتالیســتی به کمک نانومواد مهندسی .الف) یک ســامانه فرآیند اکسیداسیون پیشرفته
فتوکاتالیتــی معمولــی که شــامل یک راکتــور حاوی فوتوکاتالیســتهای معلق با یک منبع نور (بــه عنوان مثال ،المپ فرابنفــش برای  )TiO2و
یک غشــا فیلتراســیون برای بازیابی کاتالیزور اســت .فوتوکاتالیســتهای نیمههادی فوتونها را جذب میکنند تا الکترونهای نوار رســانش
و حفر ههــای نــوار ظرفیــت را تولید کنند که در ادامه با پذیرندههای الکترون ( )EAو دهندگان الکترون ( )EDدر ســطح کاتالیســت واکنشهای
اکســایش-کاهش انجــام میدهنــد .ب) راهبردهای طراحی فتوکاتالیســتهای فعال نور مریی برای فرآیندهای خورشــیدی ،شــامل حســاس
ً
گهــا) و دوپینــگ بــرای افــزودن ناخالصــی در گاف انرژی بــرای انتقــال الکترونی با انــرژی پایین اســت .ترکیب
کــردن (معمــوال بــا اســتفاده از رن 
بــا یــک نیمههــادی دیگر هــم یــک روش مورداســتفاده در فوتوکاتالیــز فرابنفش بهمنظــور تفکیک بار (کــه بــا کاتالیزورهای ترکیبــی فلزی هم
قابلدستیابی است) و فوتوکاتالیز نور مریی است.

همچنیــن نیتریــد کربــن گرافیتــی دوبعــدی بــه بازیگــران اصلــی
ایــن حــوزه تبدیلشــدهاند ،زیــرا بــه علــت گاف انــرژی کوچــک
آنهــا ،هنگامیکه در معرض تابش نــور کم انرژی قرار میگیرند،
باعــث تشــکیل جفــت الکترون-حفــره ) (e-CB- h+VBمیشــوند.
متأســفانه ،اندازهگیــری تأثیــر واقعــی ایــن تحــوالت ،بــه دلیــل
گزینههــای نامتناســب برانگیختگــی نور مریی و عــدم وجود یک
کاتالیــزور مرجــع معمول ،به یک چالش تبدیل شــده اســت .این
در حالی اســت کــه در گزارشهای مواد فتوکاتالیســتی فرابنفش،
از المپهــای فرابنفــش بــا طیــف نشــری مشــخص و TiO2 P25
بهعنــوان یــک مرجــع تجربــی اســتفاده شــده اســت .عــاوه بــر
ایــن ،فوتوکاتالیزورهــای نــور مریــی ،بهعنــوان وســیلهای بــرای
افزایــش جــذب نــور ،بــه دلیــل پتانســیل محــدود در تصفیــه آب
شــهری در مناطــق با زیرســاختهای توســعه یافته ،مــورد انتقاد
قــرار گرفتهانــد .را کتورهــای فوتوکاتالیــزوری مورداســتفاده در
فرآیندهــای ا کسیداســیون پیشــرفته بــا اســتفاده از برانگیختگی
بــه کمــک المپ نور مریــی و طولمو جهای قابل مشــاهده ،هیچ
مزیت قابل توجهی نســبت به استفاده از کاتالیزورهای فرابنفش
و کاتالیزورهای با گاف انرژی بزرگتر با پتانسیلهای ا کسایش-
کاهــش بیشــتر برای تولیــد رادیکال ندارند .از طرفــی ،تصفیه آب

شــهری با فرآیندهای خورشــیدی ،به دلیل مساحت بسیار بزرگ
موردنیــاز برای جمــعآوری نــور و تغییر تابش خورشــید ،از دیدگاه
عملی بحثبرانگیز است.
بــا وجــود حجــم زیــادی از مقــاالت اختصــاص یافتــه به توســعه
کاتالیزورها با بازدهی بهبودیافته ،استفاده از آنها در تصفیه آب
بســیار محدود بوده است .ســامانههای فتوکاتالیستی محدودی
به مرحله تجاریســازی رســیده و طراحی آنها از فتورا کتورهای
فرابنفــش شــامل  TiO2 P25محلــول بــا بازیابی غشــا ،فراتــر نرفته
است (شکل -۳الف) .در واقع ،ا کثر مطالعات نانومواد مهندسی
فتوکاتالیســتی محدود به پیشــرفت در ســینتیک تخریب آلودگی
میشــوند ،اما در مقابل هزینه پایین و پایداری فیزیکی  P25قابل
توجیه نیستند .عالوه بر این ،بسیاری از کامپوزیتهای نانومواد
مهندســی که پیشتر به آنها اشــاره شــد ،به پیوندهای فیزیکی
ً
ضعیــف بیــن اجــزا متکــی هســتند و عمدتــا بــرای وا کنشهــای
محیــط مایع که بــرای انتقال جرم بیشــینه و افزایش تماس بین
آالینده و کاتالیزور مورداســتفاده قرار میگیرند ،مناســب نیســتند.
در عوض ،کریســتالهای نیمهرسانای تکجزیی یا سامانههای
چند شکل قوی و بسیار یکپارچه ،نیاز به مقاومت فیزیکی باال در
برابر خستگی متناوب تحت برش شدید مایع دارند .یکی از مواد
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مقاالت
کلیدی در این زمینه TiO2 ،بروکیت است
که با وجود داشــتن گاف انرژی مشــابه با
9
آناتــاز ،بــا توجــه به پتانســیل نــوار تخت
منفیتــر که باعث بهبــود انتقال الکترون
بــه  O2شــده اســت .فســفات بیســموت
ً
دسته نســبتا جدیدی از فوتوکاتالیستها
بــا یــک گاف انــرژی بــزرگ و تفکیــک
الکتــرون حفره اســتثنایی اســت .در تمام
این پیشــرفتها ،باید عواملــی نظیر تأثیر
هزینــه و طــول عمر را بــرای ارزیابی مقدار
واقعــی بهبــود فعالیــت کاتالیســتی درنظر
گرفت.
 -۳فرآیندهای مبتنی بر الکتریسیته
در مــقــایــســه ب ــا روشه ـ ـ ــای مــبــتــنــی بر
عامل ا کسایش-کاهش و فوتوکاتالیز،
فــرآیــنــدهــای ا کــســیــداســیــون پیشرفته
الــکــتــروشــیــمــیــایــی ( )EAOPsبهترین
روش بـ ــرای ب ـهکــارگــیــری ان ـ ــرژی ب ــرای
ا کسیداسیون آالیــنــده را ارائــه میدهند.
تصفیه بــا اســتــفــاده از اخــتــاف پتانسیل
الکتریکی بین آند و کاتد درون یک را کتور
انــجــام مـیشــود کــه در آن آب ،بهعنوان
الکترولیت عمل میکند (هرچند بــرای
افزایش رسانایی میتوان از افزودنیهای
شیمیایی استفاده کــرد) .ا کسیداسیون
ترکیبات آلــی مـیتــوانــد ب ـهطــور مستقیم
از طــریــق انــتــقــال بــار در سطح الــکــتــرود و
همچنین بـهطــور غیرمستقیم از طریق
وا کـ ــنـ ــش بـ ــا ا ک ــس ــن ــدهه ــای ح ــاص ــل از
فرآیندهای الکتروشیمیایی ایجاد شود
(شــکــل  .)۴در س ــاله ــای اخــیــر ،ظهور
آلــودگ ـیهــای پــایــدار و پیشرفت فــنــاوری
الــکــتــرودهــا ،از جمله طــر حهــای مبتنی
بــر نــانــومــواد مــهــنــدســی ،منجر بــه توجه
مضاعف بــه فــرآیــنــدهــای ا کسیداسیون
پیشرفته الکتروشیمیایی شــده اســت .از
طرفی به دلیل بازدهی بیشتر در مقیاس
کوچک و ســازگــاری بــرای کنترل خودکار
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شکل  -۴فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی به کمک نانومواد مهندسی.
هــر دو فراینــد آندی و کاتدی ،حــذف آالیندهها را از طریق واکنشهای اکســایش-کاهش در
سطح الکترود یا از طریق تشکیل رادیکالها تسهیل میکنند .نانومواد مهندسی که اغلب
به عنوان الیههای واســطه اســتفاده میشود ،میتوانند مساحت ســطح آند را افزایش داده
و در عیــن حــال باعث بهبود پایــداری آند در برابر ترک خوردگی و یا غیرفعال شــدن شــود .به
عنــوان مثــال ،قرار دادن یک الیه نانولوله  TiO2بین پوشــش  SnO2-Sb2O5و بســتر  Tiباعث
افزایش طول عمر الکترود میشود .محدودیت انتقال جرم از جریان بالک به سطح الکترود
در یک طراح جریان کناری مرســوم (باال) میتواند در طراح جریان مرکزی (پایین) با استفاده از
فیلتر الکتروکاتالیستی با یک سطح بزرگ کاهش یابد.

راحــت از طریق تنظیم جریان /ولتاژ ســازگــاری ،از فرآیندهای ا کسیداسیون پیشرفته
الکتروشیمیایی در تصفیه غیرمتمرکز استفاده شده است.
ا گرچه ایــن حــوزه به سرعت در حــال تحول اســت ولــی اجــرای صنعتی فرآیندهای
ا کسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی در حال حاضر به دلیل  -۱عدم تعادل بین
کارایی مواد الکترود ،پایداری و هزینه  -۲تشکیل هالو -ا کسی آنیونهای سمی و
محصوالت جانبی آلی هالوژنه و  -۳محدودیت انتقال جرم از محلول بالک به سطح
الکترود با محدودیت مواجه است .تحقیقات اخیر برای غلبه بر چالش اول بر روی
تولید مواد پوششدهندهای متمرکز شده است که دارای انتقال الکترون بهتر ،پایداری
بیشتر و پتانسیل مضاعف  O2بیشتر است ،معیار نهایی ،عملکرد در ولتاژ باال ،بهمنظور
ا کسیداسیون مؤثر ترکیبات آلی ،در عین اجتناب از مصرف جریان برای افزایش O2
است .الیههای فعال آند فعلی شامل ا کسیدهای فلزی مختلطMMO( 10ها ،به عنوان
مثال  SnO2و  PbO2با دوپکنندههای مختلف) و الماس دوپ شده با بور ()BDD
هستند که مورد آخر بهطور گسترده برای پتانسیل مضاعف  O2موردبررسی قرار گرفته
است.
ً
مورفولوژیهای نانومقیاس در توسعه الکترودهای نسبتا ارزان و مؤثر ا کسیدهای فلزی
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چالشها و چشماندازهای تصفیه آب به کمک فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از نانومواد کاتالیزوری

شــکل  -5چالشها و چش ـماندازهای فرآیندهای اکسیداســیون پیشرفته مبتنی بر نانومواد مهندســی در تصفیه آب .الف) عالوه بر نیازهای
شــیمیایی و انرژی باال ،فرآیندهای اکسیداســیون پیشــرفته معایبی مانند جمعآوری رادیکالها توســط مواد آلی طبیعی)(k~108 l(molc-s)-1
و بیکربنات ) ، (k~106 l(mol-s)-1تضعیف تابش توســط مواد آلی طبیعی و کدورت (برای فرآیندهای اکسیداســیون پیشــرفته فتوکاتالیستی)
و پتانســیل تشــکیل محصــوالت جانبی ســمی شــامل گون ههــای هالوژنــی دارنــد .ب) چالشهــای فرآیندهای اکسیداســیون پیشــرفته دارای
کاتالیزورهای ناهمگن مبتنی بر نانومواد مهندســی ،شــامل شــکنندگی ســاختارهای نانومواد مهندســی ظریف ،از دســت دادن پتانســیل به
جر یــان پســاب ،محدودیت انتقال جرم در مقایســه با واکنشهای همگن و ســطح اشــباع کاتالیســت توســط واکنشدهندههــا ،محصوالت،
مــواد آ لــی طبیعــی یا اجزای کاهش یافته از بســتر آب طبیعی (به عنوان مثال ،رســوبات کلســیم و منیزیم در آب ســخت) .ج) فرصتهای غلبه
بر این چالشها ،شــامل تثبیت مســتحکم نانومواد با بازدهی مشــخص با مســاحت ســطح باال و انتخابپذیری (به عنوان مثال ،ویژگیهای
انتخابپذیــری انــدازه و یا تعامل ســطحی انتخابپذیر ) در برابر ماده آلی بســتر اســت .راکتورهای فرآیندهای اکسیداســیون پیشــرفته فعال
مبتنــی بــر نانومواد مهندســی نیز باید برای غلبــه بر محدودیتهای انتقال جرم و مشــکالت خاص فرآیند مانند اســتفاده ضعیف از نور و برق
طراحی شوند.

مختلط ،بهویژه برای ایجاد الیههای واســطه ،مورداستفاده قرار
گرفتهاند .در ابتدا اجزای آندی ا کســیدهای فلزی مختلط شامل
ً
یــک الیــه فعال معمــوال از جنــس  PbO2بــود که بهطور مســتقیم
بــر روی یــک بســتر رســانای بیاثــر ماننــد تیتانیــم پوشــش داده
شــده بود؛ با این حال ،به علت عبور /رســانایی در ســطح زیرین
و ترکخوردگــی و جــدا شــدن الیــه فعال ،ایــن ا کســیدهای فلزی
مختلط پایداری ضعیفی داشــتند .بســیاری از مقاالت اخیر نشان
دادهانــد که اضافه کردن الیه واســطی از نانوذرات ا کســید بســیار
همگن ،یا آرایهای از نانولولهها ( )NTAباعث بهبود چســبندگی
الیه فعال و ایجاد یک میکروبافت ســرامیکی میشــود که در برابر
تــرک خوردگی مقاوم اســت (شــکل  .)۴آرایــه نانولولههای TiO2
نهتنهــا بــه یکپارچگــی فیزیکــی کمــک میکنــد ،بلکــه گزارشها
نشان میدهند که فعالیت و اضافه ولتاژ الیه فعال رویی را بیش
از حد بهبود میبخشد .این اثر به رسانایی باالی آرایه نانولولهها
نســبت داده شــده کــه از تیتانیــم در برابــر الکترولیــت محافظــت
میکند و مانع تشــکیل یکالیه گذار ا کســیدی با رسانایی کمتر و
همچنیــن موجب جریان یکبعــدی الکترونها در امتداد لولهها

میشــود کــه منجر به افزایــش اضافه ولتاژ تولیــد  O2و حفرههای
پرانرژی برای تولید ا کسنده میشود.
در چارچوب تصفیه آب الکتروشــیمیایی ،تعداد انگشت شماری
از مطالعــات ،الیــه فعــال آنــد را بــا اســتفاده از نانومــواد مهندســی
افزایــش دادهانــد .ترکیبــات فــاز  TinO2n-1 Magneliبــا رســانایی
باال (که به عنوان تیتانیای آبی یا رنگی هم شــناخته میشــوند)،
مانند الیههای واســطه آرایه نانولولههای  TiO2به شکل آرایهای
از نانولولههــا بــرای الیههــای فعــال اســتفاده شــدهاند .اصــاح
ً
الکتــرود نســبتا بیاثــر المــاس دوپ شــده بــا بــورون بــا افــزودن
نانوذرات فعال  SnO2دوپ شــده با  Sbامکانپذیر اســت؛ در این
حالــت اندازه کوچک نانوذرات و توزیع یکنواخت نقش مهمی در
کاهش مقاومت الکترود ایفا میکنند ،در حالی که همزمان تماس
کامــل ســطح الماس دوپ شــده بــا بــورون باعث حفظ پتانســیل
مضاعف  O2باال میشود -هرچند هزینههای باالی تولید الماس
دوپ شده با بورون هنوز به عنوان یک چالش باقی مانده است.
در نهایــت بایــد اشــاره کــرد کــه عــاوه بر ایــن فرآیندهــای آندی،
ا کسیداســیون غیرمستقیم نیز میتواند برای کاهش  O2به H2O2
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مقاالت
در کاتــد انجــام شــود .نانوســیمهای هسته-پوســته Fe-Fe2O3
کــه هــر دو روش الکتروشــیمیایی و الکتــرو فنتــون را بــرای حذف
آالیندهها فراهم میکنند و نانوذرات  CeO2که به راحتی ا کسیژن
را به دلیل ســاختن ظرفیت خالی ا کســیژن ذخیره و آزاد میکنند،
برای افزایش عملکرد کاتالیزوری در کاتدها استفاده شدهاند.
طراحی فرآیندهای ا کسیداســیون پیشــرفته الکتروشــیمیایی در
مقیــاس بــزرگ با پارامترهــای مناســب تصفیه ،چالشــی پیش رو
در مواجهــه بــا محدودیــت انتقال جرم اســت .جهتگیری ســاده
متنــاوب صفحــات آند-کاتــد ،ســطح تمــاس کافــی بیــن الکترود
و آب را فراهــم نمیکنــد؛ بنابرایــن ،الکترودهــای جریــان مرکزی
(شــکل  )4بــه منظور بهبود میــزان تصفیه با راهبردهایی شــامل
بســترهای شــبکهای تیتانیــم ،مــواد کربــن فعــال و غشــاهای
الکتروشــیمیایی مبتنــی بــر نانومواد مهندســی مــورد مطالعه قرار
گرفتهانــد .آندهــای ســاخته شــده از فیبرها یــا پارچــه کربن فعال
کمهزینــه هســتند و بــرای تنظیمــات جریــان مرکــزی مناســب
هســتند ،اما ضعفهای قابل توجهی از جمله کم بودن پتانسیل
مضاعــف  O2و پایــداری شــیمیایی ضعیــف کربــن گرافیتــی در
شــرایط ا کســایش دارنــد .پیشــرفتهای اخیــر فنــاوری نانــو در
غشــاهای الکتروشیمیایی ،از جمله غشــاهای پلیمری که توسط
نانولولههــای کربنی رســانا شــدهاند ،امیدوارکننده اســت .در این
غشــاهای الکتروشیمیایی از شبکههای بسیار متخلخل استفاده
شــده که قــادر به فیلتر کــردن (حذف فیزیکــی آالیندهها از طریق
حــذف یــا جــذب) و ا کسیداســیون پیشــرفته همزمــان بــوده و در
عیــن حال بــر محدودیتهای انتقال جرم غلبــه میکنند .با این
وجود ،معضل تشــکیل گونههای هالوژن سمی در بسترهای آب
پیچیده ،نیاز به توجه بیشتری دارد.
 -۴چالشها و چشماندازها
اکتشــافات نانومواد مهندسی آزمایشــگاهی قبل از اینکه بتوانند
در روشهــای تصفیــه آب مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد ،بایــد موانع
قابــل مالحظــهای را پشــت ســر بگذارنــد .برخــاف ســایر کاربردها
(ماننــد فــرآوری شــیمیایی ،ســلولهای خورشــیدی و باتریهــا)
موانــع منحصربهفــردی برای اســتفاده در فرآیندهــای تصفیه آب
ً
وجود دارد که انتظار میرود نانومواد مهندســی در یک بازه نســبتا
محــدودی از شــرایط بــه خوبــی کار کنند .بعضــی از این چالشها
ً
ذاتــا مختــص فرآیندهــای اکسیداســیون پیشــرفته و تصفیــه آب
هســتند (شــکل -۵الــف) ،در حالــی کــه برخــی موانــع دیگــر ،از
ویژگیهای نانومواد مهندســی شــده ناشــی میشوند که مشکالت
غیرمتعارفــی را بــه طراحــی فرآینــد تصفیــه آب میافزاینــد (شــکل
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-۵ب) .اجرای موفق فرآیندهای اکسیداســیون پیشــرفته مبتنی
ً
بر نانومواد مهندسی ،برای تصفیه آب الزاما منطبق بر زمینههای
مطالعاتــی گذشــته (یعنــی علم مــواد بــرای توســعه کاتالیزورهای
هدفمند و مهندســی تصفیه آب بــرای طراحی رآ کتورهای عملی)
بــوده و در مقطــع کنونــی دارای چالشهــا و فرصتهــا بــه صورت
همزمان است.
مســئله مهمــی کــه اغلــب در تحقیقــات بــرای توســعه نانومــواد
مهندســی نادیــده گرفتــه میشــود ،بازدهــی کاهــش یافتــه در
ماتریــس پیچیــده آب اســت .در بســیاری از مطالعــات ،بازدهــی
اکسیداســیون نانومواد مهندســی با اســتفاده از آب ســنتز شده که
تنهــا حــاوی آالیندههــای هدف هســتند (در فقدان محتــوای آلی
در بســتر) و اغلــب غلظتهــای بســیار باالتــر از حد معمــول دارند،
آزمایش میشوند .با این حال ،در واقعیت ،مواد طبیعی آلی مانند
گیاخــاک حاصــل از تجزیــه گیــاه به طور معمــول در مقادیر بســیار
بیشــتری در مقایســه با آالیندهها وجود دارد و بازدهی فرآیندهای
اکسیداسیون پیشرفته را به علت جمعآوری رادیکالها ،تضعیف
تابــش نــور در فرآیندهای انجام شــده توســط نور و جــذب رقابتی
بر روی ســطوح نانومواد مهندســی کاهش میدهند .برای اصالح
مــدوالر ،پیشتصفیــه بــه صــورت حــذف انتخابــی مــواد طبیعــی
ً
آلــی و تغلیــظ آالیندههــای هدف احتمــاال مفید خواهد بــود .برای
ایــن منظــور ،نانومــواد مهندســی میتواننــد بــا جــذب ترجیحی یا
خصوصیات تفکیک براســاس اندازه (شــکل -5ج) ایجاد شــوند.
بــا ایــن حال تغییــرات مکانی و زمانــی در پارامترهــای کیفیت آب
از جملــه کــدورت ،خاصیت قلیایی و  ،pHبــه عنوان چالشهایی
کــه اغلــب در مقیــاس آزمایشــگاهی نادیــده گرفتــه میشــوند،
همچنــان باقــی اســت .علیرغم تالش برای شبیهســازی شــرایط
ً
واقعــی ،عمومــا نبــود روشهای تجربــی اســتاندارد ،ارزیابی کمی
پیشــرفتهای حاصل از اســتفاده نانومواد مهندسی شده را دشوار
میسازد.
مســئله دیگری که باید در مرحله توســعه نانومواد مهندسی شده
به دقت مورد توجه قرار گیرد ،مربوط به طراحی راکتور و مهندسی
سیســتمها اســت .دو روش متمایــز در طراحــی راکتورها همچنان
در تحقیقات مورداســتفاده قرار میگیرند :راکتورهای ذرات معلق
(مایــع) و راکتورهــای کاتالیســت ثابــت .در سیســتمهای مایــع با
امتزاج ســریع ،انتقال جرم آالینده به ســطح به مراتب بهتر صورت
میگیرد ،اما پتانســیل از دســت رفتن نانومواد مهندسی در جریان
پســاب اصــاح شــده ،بــه دلیــل تأثیــر بــر روی محیطزیســت حائز
اهمیت اســت .جداســازی کاتالیزورهای نانومواد مهندســی شــده
اغلــب با فیلتراســیون مایع انجام میشــود که هزینــه و پیچیدگی

چالشها و چشماندازهای تصفیه آب به کمک فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از نانومواد کاتالیزوری
فرآینــد را افزایــش میدهــد .روشهای تفکیکی بــه کمک نیروی
گرانــش و نیــروی مغناطیســی هــم مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد،
امــا توجیــه عملــی ایــن روشهــا همچنــان قابــل بحث اســت .در
سیستمهایی که از کاتالیزور تثبیت شده استفاده میشود ،مسئله
جدایــش را بــه کمک به دام انداختن نانومواد مهندســی شــده در
تخلخلهــا یــا روی ذرات بزرگ حل کرده اســت که ایــن کار برای
جلوگیــری از شســته شــدن در جریــان آب و جلوگیــری از تجمــع
صــورت میگیرد (تصویــر -۵ج) .این رویکرد به طــور ذاتی انتقال
جــرم محــدودی دارد و نیــاز بــه حداکثر مســاحت ســطح در هر دو
ماده فعال نانوســاختار و ســاختار ماده محافــظ دارد .این راهکار،
ً
عــاوه بــر محدودیت انتقال جرمــی که اخیــرا الهامبخش طراحی
راکتورهــای غیرمتعارفــی بوده اســت مانند الکترودهای دیســکی
چرخشــی در راکتورهای فوتوالکتروشیمیایی و جفت کردن منابع
 LEDبــا فیبرهای نوری پوشــش داده شــده با نانومواد مهندســی
فتوکاتالیستی ،چالشهای هندسی افزاینده نور را نیز حل میکند.
در نهایــت ،بســیاری از نانوســاختارهای پیشــرفته و نانومــواد
مهندســی شــده ،با وجود داشــتن خواص منحصربهفــرد که برای
کاربردهای زیســتمحیطی قابل توجه هستند ،هنوز به طور قابل
مالحظــهای در زمینــه تصفیــه آب مورداســتفاده قــرار نگرفتهانــد.
کاتالیســتهای تک اتمی که اســتفاده از فلــزات نجیب کمیاب را
بــه حداقــل میرســانند ،در ایــن زمینــه امیدوارکننده هســتند و به
علت کوئوردینانس غیراشباع محیط ناشی از انزوای اتمی ،اغلب
فعالیتهای خود را گسترش میدهند .نانوکاتالیزورهای نوآورانه
نــه تنهــا فرصتــی بــرای کاربردهــای خــارج از حوزههــای مرســوم
هســتند ،بلکه ابزارهای فرآیندهای اکسیداســیون پیشــرفته را نیز

گسترش میدهند.
بــه عنــوان مثــال ،نانوفیلمهــای  MoS2کــه بــا اســتفاده از Cu0
تزییــن شــدهاند ،میتوانند بــرای گندزدایی آب با نور خورشــید در
فرآیندهای اکسیداســیون پیشــرفته بــرای جهان در حال توســعه
مورد اســتفاده قرار گیرنــد .فیلمهای چندالیــهای موجب افزایش
گاف انــرژی میشــوند ،بــه گونــهای کــه پتانســیل نوارهــا بــرای
تولیــد اکســندههای بهبود یافته در زیر نور مریی مناســب باشــند.
آنهــا میتواننــد راهحلهــای غیرمتعارفــی را برای حل مشــکالت
زیســتمحیطی نوظهور مرتبط با کالسهای جدید آلودگیها (به
عنوان مثال ،نانومواد  β-Ga2O3که دارای مســاحت ســطح ویژه
باال و سطح کریستالی برای تخریب فتوکاتالیستی مواد فوقالعاده
پایدار پرفلوئوروآلکیل هستند) ارائه دهند.
علیرغــم موفقیــت در تحقیقــات آزمایشــگاهی ،تجاریســازی
فناوریهــای موردبحث بهطورکلی روندی آهســته را دنبال کرده
اســت کــه به نیــاز تحقیقات آینده بــرای طراحی منطقــی نانومواد
مهندســی شــده برای اهداف موردنظر در تصفیه آب اشاره میکند
(شکل -۵ج) .عالوه بر بهینهسازی سیستمهای جدید مهندسی
از دیــدگاه فنــی ،هنــوز اقدامــات زیــادی باید بــرای ارزیابــی دقیق
آنهــا بــا توجــه بــه متغیرهــای هزینه و طــول عمر انجام شــود که
ایــن پارامترهــا در مراحــل اولیــه توســعه بســیار متغیــر و نامطلوب
هســتند .با توجه به چنین پیشرفتهایی ،ویژگیهای این مواد،
کاتالیزورهــای نانومواد مهندســی فرصتهــای قابلتوجهی برای
توســعه سیســتمهای تصفیــه آب متمرکز مــدوالر را فراهــم میکند
کــه در نهایــت میتوانــد چگونگــی تصفیــه آب ،اســتفاده مجدد و
بازگرداندن امن آب به محیطزیست را تغییر دهد.

پینوشتها

8. Polymorphs
9. Flat Band
10. Mixed Metal Oxides

1. Membrane Consentrate Streams
2. Full Scale
3. Leaching
4. Iodyl
5. Schottky
6. Babd-bending
7. Brookite
منبع

Challenges and prospects of advanced oxidation water treatment processes using catalytic nanomaterials, Nature
Nanotechnology, Vol 13, August 2018, 6642-650
پياپی  | 262شماره  | 5مرداد  | 1398سال هجدهم |

| 35

