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روشهای بر پایه فناوری نانو بــرای حذف آلودگیهای نفتی و
جداسازی از آب موضوع این بحث هستند .نشتهای نفتی در طی
اســتخراج ،فرآوری و انتقال آن غیرقابل اجتناب است و میتواند
منجر به تأثیرات بزرگ و متفاوت از آلودگیهای کوچک خاک و آب
دریا تا بالیای عظیم گردد .عــاوه بر روشهای معمول برای حذف
آلودگیهای نفتی ،اخیرا ً تکنیکهای نانویی گســترش یافته که از
آهن بــا ظرفیت صفــر( ،)nZVIنانولولههای کربنی ،اســفنجها،
آئروژلها ،نانوکامپوزیتها ،اکسیدهای نانوساختار فلزی وغیرفلزی،
نیتریتها ،نمکها ،و زئولیتها استفاده میشود  .برخی از این مواد
میتوانند با روشهای «ســبزتر» با هزین ه کمتر و بدون آسیب به
محیطزیست فراهم شوند .اکنون این روشها (به جز )nZVIبه دلیل
دانش ناکافی از سمیتشان ،بررسی اندک جزئیات و هزینههای باال،
در مقیاس کوچک به کار برده میشوند .برخی از این روشها هنوز
موضوع مطالعات آزمایشگاهی هســتند .سهولت ساخت ،کاهش
هزینهها و دردســترس بودن تجاری نانومواد و پیشسازهای آنها
موضوع اصلی بررسیهای اخیر هستند.
واژههای کلیدی :نانومواد ،نشت نفت ،پاکسازی ،nZVI ،دیاکسید
تیتانیوم ،پراکسیدها.
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 1مقدمه
صدها نوع ترکیب میتوانند در نفت حضور داشته باشند .هرنوع نفت
خام شامل  200تا  300نوع ترکیب مختلف است .حدود 98-50درصد
از ترکیبــات نفتی به هیدروکربنها مربوط اســت که عمدتاً آلکانها
(پارافینها) (به شــکل گاز ،مایع و یا جامد با ســمیت نسبتا پایین و
زیســتتخریبپذیر) ،سیکلوآلکانهای با  5تا  6اتم کربن در هر حلقه
(پایدار و با زیســتتخریبپذیری کم) ،ترکیبات آروماتیک( 20تا 40
درصد نفت) مثــل ترکیبات فــرار (بنزن ،تولوئن ،زایلــن) ،ترکیبات
دوحلقهای مثل نفتالن ،ترکیبات ســه حلقهای(آنتراسین ،فنانترن) و
ترکیبات چندحلقهای (پیرن) میباشد .عالوه بر هیدروکربنها ،میزان
ترکیبات سولفوری و اسیدهای چرب و ترکیبات نیتروژنی و نیز وانادیوم
و نیکل به  10درصد میرسد.
در طی اســتخراج و فرآوری نفــت به ویژه در مکانهــای تصادفی،
مخلوط فازهای آب ،نفت و مواد جامد تفکیک شده میتواند مشکالت
جــدی برای محیطزیســت فراهــم آورد .محصوالت نفتــی که وارد
ت آبی میشــوند خیلی زود حالت ابتدایی خود را تغییر
محیطزیســ 
میدهند .در دریا ،نفت میتواند در شــکلهای متفاوتی مثل فیلمهای
سطحی(ســطح صاف و صیقلی) ،امولسیونهای آب در نفت و نفت در
آب ،تودهها و کلوخههای نفتی ،به شکل محلول ،توسط رسوبات کف و

سوسپانسیونها جذب شده یا تجمعاتی توسط
ارگانیسمهای آبی ،حضور داشته باشد .در مورد
محیط زیست سرد ،تبخیر ،انحالل و تجزیه نفت
به شدت آهسته است .در شرایط زمستانی ،آب
سرد به شدت بر روی چگالی آب اثر میگذارد و
باعث ضخامت زیاد و چسبندگی آن میشود و
به تشکیل کلوخههای نفتی نیز کمک میکند.
از طرف دیگر یخ میتواند به عنوان تشــکیالت
طبیعی ،مانع پخش شــدن نفت شــود و زمان
بیشتری برای انجام پاسخ را ایجاد کند.
اغلب مــوارد آلودگیهــای آب از اجرای حفر
گاز که از شــکافهای هیدرولیکی با حجم باال
( ۱)HVHFاســتفاده میکند ایجاد میشــوند.
برخی از مشکالت شامل ریزش ،انفجار ،شکاف
و رخنهی آلودگی به منابع آب آشــامیدنی در
اطراف روســتاها در ارتباط با حفر گاز به روش
 ،HVHFگزارش شده است.
مطالعات علمی مســتقل که عدم آلودگی آب
را پس از عملیات استخراج گاز به روشHVHF
نشــان دهد الزم اســت .در زمان عملیات حفر
با ایجاد شــکاف در سنگ نفتزا ،آنها بر روی
اینکه این شــکاف به کجا گســترش مییابد،
کنترل ندارند و بنابراین ســیاالت و گاز طبیعی
میتوانــد در جهتهــای غیرقابــل پیشبینی
حرکت کند و میتواند به چاهها و سفرههای آب
زیرزمینی برسد.
در طــی حفر شــکافهای هیدرولیکی ،انجام
و فرآینــد انگیــزش ،آب همراه بــا آلودگیها
در گــودال لجن از خاک عبور کرده و ســرازیر
میشــود و خاکهای اطراف ،آبهای سطحی
و زیرزمینی را آلوده میکند .بر اســاس گزارش
آژانــس حفاظــت از محیــط زیســت ایاالت
متحده ،۲آلودگیهای ناشــی از نفت ،شــامل
هیدروکربنهای آلیفاتیک (متان) و آروماتیک
(بنزن ،تولوئن ،اتیل بنزن ،زایلنها ،و ترکیبات
آروماتیــک چنــد حلقــهای) ،مخلــوط آنها
(سوختهای دیزلی) ،سولفید هیدروژن ،فلزات
(کروم ،ســرب ،جیوه ،روی وغیره) ،اکسیدهای
نیتروژن ،دیاکسید گوگرد ،و ترکیبات آلی فرار،
اغلب ،کارســینوژنهای بالقوه ،مواد انفجاری و
مضر برای دســتگاه تنفســی ،قلب و سیستم
عصبی مرکزی میباشد.
نشت گاز طبیعی ،حفاری ،فعالیت ماشینآالت
ســنگین ،معادن زغال سنگ ،سیاالت محرک،
ســوخت دیزل ،و دود ناشــی از ســوخت گاز
طبیعــی از منابــع عمــده آلودگی هســتند.
آلودگیهای رادیواکتیوی نیز ممکن اســت رخ
دهد .در موارد ریزش نفــت به داخل اقیانوس
عالوه بر زیان به ســامت جوامع انســانی واقع
در اطــراف منطقــه ســاحلی ،آلودگی محیط
زیســت آبی (گیاهان دریایی ،مرجان ،جلبک،
پســتانداران و پرندگان دریایــی) نیز میتواند
رخ دهد .بهعالوه ضررهای مالی ناشــی از نشت
نفت به شــرکتهای نفتی هنگفت اســت .راه

شکل  .1توانایی جذب نفت توسط نانومواد مختلف

حلهای متعددی برای دست و پنجه نرم کردن
با مشــکل نشت نفت پیشــنهاد شده است که
شامل استفاده از میکروارگانیسمها برای تجزیه
نفت ،ابزارهــای مکانیکی ماننــد کفگیرمانند،
پمپها ،جداکنندههــای مکانیکی ،وغیره ،مواد
جاذب برای حذف نفــت از آب از طریق جذب
و اســتفاده از پخشکنندههای شیمیایی مثل
دترجنتها میباشند.
در اینجا ،روشهای مدرن حذف آلودگیهای
نفتی با اســتفاده از تکنیکهای بر پایه فناوری
نانو ارائه شده اســت .حوزه کاربردهای نانومواد
برای تمیز کردن و پاکســازی آب تنها درچند
سال اخیر توسعه یافته است.
 ۲نگاه کلی به روشهای بر پایه فناوری نانو
برای پاکسازی آب از آلودگی محصوالت نفتی

بــه طور کلی دو مســیر تصفیــه اصلی برای
آلودگی شــناخته شده است :جذبی و واکنشی.
هــردوی ایــن روشهــا میتوانند بــه عنوان
فرآیندهای پاکسازی در محل یا خارج از محل
به کار برده شوند.
درمورد آبهای آلودهی نفتی ،روشهای مرسوم
معموالً برای حل مشکل نشت حجیم نفت کافی
نیستند .در سالهای اخیر ،نانوفناوری به عنوان
منبع بالقوه راهحلهای جدید برای بســیاری از
مشکالت بزرگ دنیا پدیدار شده است .هرچند
کاربرد فناوری نانو برای پاکسازی آلودگیهای
نفتی هنوز در مراحل ابتدایی اســت ،ولی برای
آینده امیدوارکننده است .در پنج سال گذشته،
عالقه به جستجوی روشهای یافتن راهحلهای
مناســب برای پاکســازی آلودگیهای نفتی با
اســتفاده از نانومــواد به صورت جهانی رشــد
چشمگیری داشــته است (شکل  ،1جدول ،)1

به ویــژه جاذبهای نانومتخلخــل .برای مثال
اکســیدهای گرافیــت که با گرما ورقه شــده،
آئروژلهایــی کــه بــا تــری فلوئوروکربــن
عاملدارشدهاند و اسفنجهای نانولولهی کربنی
در میان ســایر جاذبها ظرفیــت جذب نفتی
باالیی دارنــد .به طور خالصــه ،نانومواد برای
پاکسازی آلودگیهای نفتی شــامل موارد زیر
است.
 1آئروژلها (آئروژل آبگریز ،آئروژل سیلیکایی
عاملدار شده با تریفلوئوروکربن ،آئرورسها)
 2پخشکنندههای نانویی (میسلهای تشکیل-
دهنده محلولهای کلوئیدی مواد شــیمیایی بر
پایهی زیستی)
 ۳نانوکامپوزیتهای مغناطیسی (اکسید آهن،
نانورسها ،آهن/کربن ،اکســید آهــن /کربن،
نانوکامپوزیتهای پلیمری مغناطیسی)
 ۴غشاها (بر پایهی نانوسیمهای اکسید منگنز)
 5فومها (ابرآبگریزها و ابرچربی دوستها)
 6فیلترها و پدها (فیلترهای کتانی آبدوست
یا دافع چربی ،کاغذهای فیلتر ابرچربیدوســت
ویا ابرآبگریز)
 7نانوســاختارهای کربنی (گرافن کرمیشکل،
اسفنجهای نانولولههای کربنی)
 8ارگانوکلی (رسهای آلی) آبگریز نانوساختار
 9نانو و میکرو اکســید تیتانیــوم برای تجزیه
فتوکاتالیستی
انتخابپذیــری نانومواد فیلتری ،غشــایی و
جاذب بایســتی بــرای طیف گســتردهای از
حاللهای آلی و مواد نفتی ،برای جداســازی
مؤثــر نفــت و آب الزم اســت و بنابرایــن
آلودگیهــای نفتــی را پاکســازی میکنــد.
جاذبهای مرســوم بر پایه پلیپروپیلن ،الیاف
شیشــهای پوشیده با ســیلیکون ،کتان خام ،و
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جدول  .1روشهای بر پایهی فناوری نانو برای پاکسازی نشت نفتی
روش

نوع آن

توضیح

نانوپخشکنندهها

جذبی و واکنش ،در محل

اســتفاده از مولکولهای ســورفاکتانت کاهشدهنده کشــش ســطحی نفت
و آب؛ قطــرات کوچک نفت در آب پخش میشــوند و بــه منبع غذایی خوبی
برای باکتریهای طبیعی تبدیل میشــوند .مواد پخشکننده فرآیند زیســت
تخریبپذیری را کاتالیز میکنند.

ارگانوکلیهای آبگریز

جذبی ،در محل

اصالح رسهــای طبیعی آبگریز (بنتونیتها) ،با چهــار آمین آنها را آبگریز
میکند و میتواند به صورت کارا و انتخابی نفت را از آب جذب کند.

غشاهای نانوسیم

جذبی ،در محل

جاذبهای بر پایه غشاهای نانوسیم ابرآبگریز با نانوسیمهای غیرآلی ،میتوانند
نفت را  20برابر وزن خود جذب کنند.

اکسید تیتانیوم میکرو و نانو

واکنشی ،در محل

تخریب فتوکاتالیزی آبهای آلوده به نفت با اســتفاده از ذرات اکسید آهن در
مقیاس نانو و میکرو

پدهای جاذب کتانی و کاغذهای صافی

جذبی ،در محل

پدهای جاذب کتانی با اســتفاده از مواد غیر پشمی ،توانایی جذب نفت به 70
برابر وزنشان میرسد.

لیپیدهای DAG–PEG

جذبی و واکنشی ،در محل

لیپیدهای ،دی آسیل گلیسرول-پلیاتیلن گلیکول ،آب و نفت را به دام انداخته
و محتویات و وزیکولها را در سوسپانسیون پخش میکند .وزیکولهای تشکیل
شــده پایدار هستند تا زمانی که با قیچیهای مکانیکی با انرژی باال و یا فعالیت
آنزیمی یا با گرما تخریب شوند.

اکسید گرافیت ورقه شده (متورق)،
آئروژلهایی که با تریفلوئوروکربن
عاملدار شدهاند و اسفنجهای نانولولهی
کربنی

جذبی ،در محل

اسفنجهای نانولولهکربنی چنددیواره ساده (بیآرایش) که بسیار سبک هستند
و چگالی  4میلیگرم در ســانتیمتر مکعب را دارند (در مقایســه با اسفنجهای
نانولولهکربنی  5/8تا  )25/5و مساحت سطح  580متر مکعب در هر گرم

Recam

جذبی و واکنشی ،در محل

رکمها بر پایهی کربن هســتند و شامل سلولهای گرافنی و نانولولههای کربنی
هستند .توانایی جذب نفت 90 :گرم نفت در هر گرم .با جفت شدن با نانوذرات
اکســید تیتانیوم ،به حذف نفت از آب آلوده از طریق فرآیند تجزیه فتوکاتالیزی
کمک میکنند.

کامپوزیت پلیمری مغناطیسی

جذبی و واکنشی ،در محل

کامپوزیــت پلیمــری مغناطیســی ،جایــی که نانــوذرات ســوپرمغناطیس
مگمیت( )γ_Fe2O3به ماتریس پلیمری رزین آلکیل متصل میشوند ،بخشی از
محصول پلیمری میتواند بیش از  8برابر نفت را از آب حذف کند.

فوم هیبرید گرافن و نانولولهی کربنی
ابرآبگریز و ابرچربیدوست

جذبی ،در محل

میتوانــد به طور انتخابی نفت و حاللهای آلی را از آب ،با ظرفیت جذب باال و
تجدیدپذیری خوب حذف کند

ابزار چندمنظوره بر پایهی فومهای نیکلی
ابرآبگریز و ابرچربیدوست

جذبی ،در محل

این ابزار با چگالی کم بر سطح آب شناور میماند و میتواند نفت را تا سه برابر
وزن خود جذب کند

غیره تمایل دارند کــه آب و حاللهای آلی را
جذب کنند ،در حالی که اسفنجهای نانولولهی
کربنی ،غشاهای نانوسیم ،نانوذرات اکسید آهن
مغناطیسی پوســته -هسته آبگریز به صورت
انتخابــی از مخلوط نفت و آب ،نفت را به دلیل
ترکیب اســتثنایی از ویژگیهای ابرآبگریزی و
ابرچربی دوســتی ،جذب میکنند .ویژگیهای
دیگر نانومواد مثل اسفنجهای نانولولهی کربنی
و آئروژلهــا ،اســتحکام ،انعطافپذیری باال ،و
تحمل آنها در چرخههای فشــرده و با فشــار
زیاد بدون تأثیر بر ویژگیهای آنهاســت .این
ویژگیهــا بــرای بازیافت نفت و نیــز تولید و
استفاده مجدد از مواد بسیار سودمند است.
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 ۱. 2آئروژلها
کارهای اولیه بــر روی آئروژلها ،اهمیت این
مــاده را برای پاکســازی آب نشــان میدهد.
آئروژلهای حاوی گــروه تریفلوئورورکربن ،با
استفاده از  )CH3O)4Siو CF3(CH2)2Si(CH3)3
در متانول ســاخته شــدند .آئروژلها بر اساس
جــذب آب و آزمایــش قطره معلــق ،آبگریز
هستند .تصفیه نفت و مخلوط آب و نمک نشان
میدهد کههمه آئروژلهای تری فلوئوروکربنی
میدهد که
نفت را از آب جدا میکنند و نشان ِ
این ترکیبات نفــت را بیشتر جذب میکنند.
تحقیقات اخیــر در این زمینــه امیدوارکننده
اســت .به ویژه گرانولهای آئروژلی سیلیکا که

با فرایند دو مرحلهای سل و ژل تهیه و با اسید
و باز کاتالیز شــدهاند ،شــامل خشککنندهی
الکوژلها با فشــار محیط برای مطالعه بر روی
جذب مایعات آلی متفاوت اســتفاده میشوند.
چهار آلــکان ،چهار ترکیــب آروماتیک ،چهار
الکل و ســه نوع چربی برای جذب و جداسازی
مایعات آلی استفاده شدهاند .گرانولهای آئروژل
آبگریز ظرفیت و ســرعت جذب بسیار باال را
نشان میدهند .جداســازی حاللها و چربیها
از طریــق نگهداری گرانولهای آئروژل که مایع
جذب کردهاند در دماهای متفاوت و وزن کردن
آنها در بازههای زمانی منظم تا زمانی که تمام
مایع جذب شده جدا شود ،مطالعه شد و نشان

میدهد که ساختار آئروژلها چندان تحت تأثیر
جذب حالل نمیباشد ،درحالی که جذب چربی
منجر به کوتاهی آن و ســاختار فشرده پس از
جذب میشود.
 ۲. 2اسفنجها و نانولولههای کربنی
یکی از شــناخته شدهترین مواد در نانوفناوری
که کاربرد بســیار زیادی دارد ،نانوذرات حاوی
کربن به ویژه موارد عاملدار شــده اســت که
به طور گســترده بــرای حــذف آلودگیهای
مختلف از آب اســتفاده میشود .ازمیان آنها،
نانولولههــای کربنی تکدیــواده و چنددیواره
(حذف فنانتــرن ،پیرن ونفتالــن) ،فولرن C60
(نفتالــن) ،نانولولههای کربنــی چند دیواره در
پیوند با بتاسیکلودکســترین (فنانترن ،لیندان،
کلوروبنــزن) ،نانولولههای کربنــی تکدیواره
(بنــزن ،تولوئن ،اتیلــن بنزن،پی-زایلن) و ...را
میتوان نام برد .نانولولههای کربنی با اشــکال
مشخصشان به صورت تنها و یا نانوکامپوزیت،
بــرای حل مشــکالت نشــت نفتی بــه طور
موفقیتآمیزی استفاده شــده اند .بنابراین دو
نوع نانولوله کربنــی (نانولولههای کربنی که به
طــور عمودی آرایش یافتهاند  )VACNTs(۳و با
پیشماده کاتالیزوری فروســن تهیه میشوند و
نانولولههای کربنی آگلومره شــده) برای جذب
نفت اســتفاده میشــوند .جذب نفت از طریق
نانولولههــای کربنی به مســاحت ســطح مواد
کربنی بســتگی ندارد .جــذب زیاد VACNTs
بــه دلیل فضاهای بین لولــهای با منافذ بزرگ
ایجاد شــده اســت VACNTs .ظرفیت جذب
نفتی باالیــی دارد .بهعالوه ،نانولولههای کربنی
و نانوالیاف بر ســطح ورمیکولیت گســترده که
به عنوان فیلوســیکاتها طبقهبندی میشوند
و زمانــی کــه از طریق فرآیند  CVDســاخته
میشــوند برای حذف آلودگیهای نفتی در آب
استفاده میشوند.
اســفنجهای نانولولهی کربنی برای پاکسازی
لکههای نفتی از آب دریا اســتفاده میشــوند.
این روش با دو جاذب مرسوم شامل پارچههای
الیافی پلیپروپیلن و نمدهای پشــمی مقایسه
میشود .اســفنجهای نانولولهی کربنی نسبت
به دو جاذب دیگر ظرفیت جذب نفتی باالتری
دارند .ماکسیمم ظرفیت جذب نفتی اسفنجهای
نانولولهی کربنی  12تا  13/5بار بیشــتر از دو
جاذب دیگر اســت .بهعالوه ،برخالف دو جاذب
ی کربنی ابرآبگریز
دیگر ،اســفنجهای نانولول ه 
هستند و هیچ آبی را طی پاکسازی نفتی جذب
نمیکنند.
 ۳. 2نانوآهن با ظرفیت صفر( )nZVIو نانو
کامپوزیتهای آهنی

ذرات آهــن صفــر ظرفیتی با مقیــاس نانو،
ســطح مقطع بزرگتری نســبت به ذرات آهن
صفر ظرفیتی بــا مقیاس ماکرو دارند که منجر

بــه واکنشپذیــری باالتری میشــود.
برای تصفیه بیــش از  70نوع آلودگی محیطی
مثــل هیدروکربنهای پلی کلــردار (آلیفاتیک
وآروماتیــک) ،مــواد به شــدت ســمی مثل
( ،Cu(II) ،As(V) ،As(IIIنیتریتهــا و طیــف
وســیعی از رنگهای صنعتی ســمی استفاده
میشوند.
بنابراین نانوذرات آهن با ظرفیت صفر پتانسیل
برای تصفیه خاک ،آب و آب زیرزمینی آلودهشده
توســط طیف وسیعی از مواد آلوده کننده دارد.
در طــی فرآیند ،ذرات معموالً به ترکیبات آهن
تبدیل میشــوند .هرچند فاکتورهای اصلی که
مانع اســتفاده از  nZVIدر کاربردهای تجاری
میشود شامل موارد زیر است:
 1هزینه نامشخص :علیرغم نتایج امیدوارکننده
حاصــل از تحقیقات nZVI ،هنــوز تکنولوژی
جدیدی اســت و تنها نمونههای کوچکی از آن
شناخته شده اســت و بنابراین هزینهی واقعی
کاربرد آن در این حوزه هنوز نامشخص است.
 2عملکــرد نانــوذرات nZVI :بــه شــدت
واکنشپذیر اســت و به ســرعت در مجاورت
هوا اکسید میشــود که بر ذخیرهسازی ذرات،
واکنشپذیری و انتقال بیخطر آن اثر میگذارد.
nZVI

 3سرنوشت نانوذرات در کاربردهای در مقیاس

باال :ذرات  nZVIتمایل دارند که انباشته شوند و
به سطوح جامد بچسبند که منجر به محدودیت
حرکت در آبهای زیرزمینی میشود.
روشهای تولید مرسوم آهن میکرو و نانوذرهای،
از مسیرهای باال به پایین ،معایب مختلفی دارد،
از جمله :شــدت انرژی ،گرانی ،سخت بودن در
رســیدن به ابعاد نانویی ،واکنشپذیری با هوا،
احتــراق خودبهخودی و فراینــد خطرناک .در
مسیر پایین به باال( ،احیای شیمیایی آهن 2و)3
معایب آن عبارتســت از :احیا کنندههای شدید
(ســدیم بورهیدریت) ،خطرناک ،فرســاینده،
سمی ،واکنش غیرقابل کنترل با بورهیدرید به
همراه تولید گاز .در اینجا ،روشهای «سبزتر»
با استفاده از منابع زیستتجدیدپذیر با استفاده
از عصارههــای گیاهی ،چــای ،و میوههای در

دسترس ،ســبزیجات ،گیاهان ،غالت سرشار از
پلیفنول (پلیفنولها آنتیاکسیدان و از عوامل
احیاکننده هستند) پیشنهاد میشوند.
 nZVIو نانوکامپوزیتهــای آن اخیــرا ً برای
پاکسازی آب از نفت استفاده شدهاند .بنابراین،
نانوذرات آهن ســنتز شده با اندازه ذرات  40تا
 80نانومتر به عنوان کاتالیزورهای شبیه فنتون
برای تجزیه نفــت و آلودگیهای هیدروکربنی
در خاک با اســتفاده از روش فراصوت استفاده
میشوند .تأثیر قدرت فراصوت ،اثر دما ،غلظت
 nZVIو  H2O2در حــذف آلودگی نفتی مطالعه
شده اســت .مطالعات نشان میدهد که تجزیه
به طور غیرقطعی با افزایش قدرت فراصوت رخ
نمیدهد ولی به نقطه بهینه میرسد و با افزایش
بیشــتر قدرت فراصوت کاهش مییابد .تخریب
آلودگــی با افزایش دما و غلظت  nZVIو H2O2
افزایش مییابد .نتایج نشــان میدهد که تأثیر
حــذف هیدروکربنها از طریق اکسیداســیون
فنتون و  nZVIاز  80تا  98درصد است .شرایط
بهینه تخریب شامل  ،pH=3قدرت اولتراسونیک
 500وات ،غلظــت  nZVI=0/4گــرم بر لیتر و
غلظت  30میلی موالر H2O2است.
روش جداســازی نفــت از آب با اســتفاده از
نانوذرات آهن و آهنرباها توسعه یافته است .این
تکنیک ،اجازه میدهد که از نفت دوباره استفاده
شــود و بنابراین هزینههای پاکســازی جبران
میشود .این روش شامل اضافه کردن نانوذرات
آهن و ســپس جدا کردن نفت با آهنربا است.
محققان پیشنهاد میکنند که این روش بسیار
ســادهای اســت ،هرچند که باید در یک ظرف
خاص انجام شــود تا نانوذرات اقیانوس را آلوده
نکنند .کارهای دیگر به روش مشــابه پیشنهاد
شده اســت که معایبی دارد .از جمله آنها این
اســت که غلظت نفت و آب را در مخلوط باید
دانســت .تکنیک دیگری که در آن آهنربا را در
داخــل رودخانه و نه بیــرون آن قرار میدهند،
هماننــد روش بــاال میتواند بــا نتایج خوبی
بــدون در نظر گرفتن غلظت هــر یک از اجزا،
استفاده میشود .نانوکامپوزیتهای آهن/کربن
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مقـاالت
مغناطیســی برای جداسازی مواد هیدروکربنی
مایع از آب استفاده میشوند.
عــاوه بــر نانــوذرات آهــن تنها(خالــص)،
نانوکامپوزیتهای آهن/کربــن ماکرومتخلخل
ســه بعدی ،به عنوان مواد جذبی انتخابی برای
حذف نفت از ســطح آب اســتفاده میشــوند.
ایــن نانوکامپوزیتهــا ویژگــی ابرآبگریزی و
ابرچربیدوســتی را بــدون هیچگونه اصالح با
مواد شــیمیایی دارای ســطح انرژی کم نشان
میدهند .نانوکامپوزیتهــای ماکرومتخلخل،
ســریع و به طــور انتخابی طیف وســیعی از
چربیها و حاللهای آلی آبگریز را در سطح آب
جذب میکنند و مواد نفتی جذبشده از سطح
آب تحت میدان مغناطیســی حذف میشــود.
ظرفیت جذب مواد نفتــی این نانوکامپوزیتها
بســیار بیشــتر از نانوذرات  Fe2O3@Cگزارش
شده اســت .بهعالوه این نانوکامپوزیتها هنوز
پــس از حــذف نفت از ســطح آب به شــدت
ویژگیهای آبگریزی و چربیدوســتی خود را
حفظ میکنند.
کامپوزیتهای آهن/کربن دیگر ،اســفنجهای
نانولول هیکربنی( ،)spongeM-CNTساختارهای
متخلخل شــامل نانولولههای کربنی با اتصاالت
داخلی غنی از آهن از طریق  CVDو با استفاده
از فروســن و دی کلروبنزن به عنوان پیشماده
ساخته میشوند .اسفنجهای  M-CNTساختار
اصلی ،ظرفیت بــاال و انتخابپذیری را پس از
هزار بار جذب و احیا همچنان حفظ میکنند.
 ۴. 2نانوکامپوزیتهای کربن -اکسید آهن
مــواد کامپوزیتی بر پایهی فومهای پلییورتان
کــه بــه طورتجاری در دســترس اســت و با
نانوذرات اکسید آهن سوپرمغناطیس کلوئیدی
( )SPIONsو ذرات پلیتترافلوئورواتیلن()PTFE
کمتر از میکرون ،عاملدار شــده است ،به طور
مؤثری میتواند مــواد نفتی را از آب جدا کند.
این عاملدار کردن مرکب ،ســرعت جذب مواد
نفتــی را افزایش میدهد .این مــواد به خاطر
وزن ســبک ،به راحتی در آب شناور میشوند.
این فرآینــد ارزانقیمت ،میتوانــد به راحتی،
برای پاکســازی نشــتهای نفتی با مســاحت
زیاد در آب به صــورت صنعتی درآید .فومهای
نیکل/کربن ،کربن/کبالت ،کربن /اکســید آهن
مغناطیسی بسیار سبک ،در مقیاس سانتیمتر،
از طریق اســفنجهای پلییورتــان که به طور
تجاری ،پیرولیــز (تجزیه حرارتی) شــدهاند و
بــا الیههای پلیالکترولیت گرافــت پیوند داده
شــدهاند ،ساخته شده اســت .پس از اصالح با
پلیسیلوکســان با ســطح انرژی کم ،فومهای
بسیار ســبک ،ابرآبگریزی و ابرچربیدوستی را
نشان میدهد که به سرعت و به صورت انتخابی،
انواع مختلفی از مواد نفتی را از سطح آب آلوده
تحت میدان مغناطیسی جذب میکند .توانایی
جذب مواد نفتی  100برابر بیشــتر از فومهای
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هموزن خودشان میشود و یکی از باارزشترین
مواد جاذب در میان همتایانش اســت .بهعالوه،
نانوکامپوزیت مغناطیســی پایــدار از کالژن و
 SPIONکه با فرایند ســاده و بــا به کارگیری
پسماندهــای پروتئینی از صنعت چرمســازی
تهیــه میشــود .ایــن نانوکامپوزیتها جذب
انتخابی مواد نفتی و توانایی ردیابی مغناطیسی
را نشــان میدهند و به آن اجــازه میدهد که
بــرای حذف آلودگیهای نفتی کاربرد داشــته
باشد .توانایی تحمل محیطی نانوکامپوزیتهایی
که مواد نفتی را جذب کردهاند ،نشــان میدهد
کــه از طریق حــرارت ،به نانوکربــن گرافیتی
دوعملکردی تبدیل میشوند.
ذرات ســیاه کربنــی ( )CBعامل دارشــده با
پــی آمینوبنزوئیــک اســید ( ،)PABAاز نظر
کشش ســطحی فعال هســتند و میتوانند در
امولسیونهای نفت در آب در رقتهای باال پایدار
باشــند .عالوه برتوانایی جــذب آروماتیکهای
چندحلقهای که برای محیط زیســت ســمی
هســتند ،ویژگیهای کشش سطحی این ذرات
توســط فاکتورهای محیطی مثل  pHو قدرت
یونی میتواند تنظیم شــود .بر این اساس این
فناوری بیخطر برای محیط زیســت سودمند
است و برای پاکسازی نشت نفتی با استفاده از
نانوذرات پایدار شــده توسط ذرات سیاه کربنی
عاملدارشده توسط  ،PABAپیشنهاد میشود.
فرض میشــود که گروه کربوکســیل PABA
متصل به ذرات  CBمیتواند به نمکهای آهن
متصل و برای ســنتز نانوذرات مغناطیسی احیا
شود .این ویژگیها سبب میشود که این ذرات
کامپوزیتی ،امولســیونهای نفتــی را جذب و
آلودگیهای نفتی را حذف کنند.
 5. 2اکسیدهایدیگر،پراکسیدها،نیتریدها،
نمکها و زئولیتها

اخیــراً ،مواد بــا اســتفاده از پراکســیدها و
اکســیدهای با سایز نانو (معموال ً کلسیم) ،برای
پاکســازی نشتهای نفت سوختی از تانکهای
نفتــی زیرزمینی به صورت در محل اســتفاده
میشــوند .نتایج اصلی حاصــل از این فناوری
اکسایش و کاهش ،روشهای سریعتر و ارزانتر
و در نهایت آلودگی کلی کمتر را در مقایســه با
روشهای پاکسازی قبلی ارائه میکند .اکثر این
جایگاهها در نیوجرسی قرار دارند.
۴
تیتنانیوماکسید با ســاختار کریستالی آناتاز
( ،)TiO2برای پاکســازی نشــت نفتی ،مادهای
عالی اســت و اثرات فتوکاتالیستی باال ،مقاومت
به غیرفعالســازی ،جــذب در طیف نزدیک به
فرابنفش ،پایداری در محیطهای آبی اســیدی
و بازی ،فعالیت در دمای محیط و عدمســمیت
زیســتی در اشــکال تودهای و حجیم را نشان
میدهند .علیرغم چنین ویژگیهای مادهای و
فتوکاتالیزوری تیتانیوم ،به خاطر یک ســری از
مشکالت ،به محصوالت تجاری پاکسازی نشت

نفتی ملحق نشدهاست .تیتانیوم به شکل پودری
تمایل شدیدی به ایجاد شکل خوشه دارد .این
آگلومراسیون ،کاهش فعالیت کاتالیزی را نشان
میدهد .مشکل دیگر استفاده از تیتانیوم برای
پاکســازی نشــت نفتی ،جداســازی و بازیابی
سوسپانســیون حاوی نانــوذرات و میکروذرات
پس از استفاده است .نانوذرات تیتانیوم بازیابی
نشــده ،ممکن است وارد ســلولهای انسانی و
حیوانی شــوند و اثرات ســمی را نشان دهند.
برای مثال نانوذرات و میکروذرات تیتانیوم ،مانع
اتصال  3H-thymidineبه سلولهای ماکروفاژ-
منوسیت انسانی میشوند.
نانوذرات دیاکسید تیتانیوم ،در معرض تابش
نور ،اکســیژن فعال ( )ROSایجــاد میکنند و
میتوانند علی رغم مشــکالت باال ،اجزای نفت
خام را در مــواد آلودهکننــده آب به ترکیبات
کمخطرتــر  CO2و  H2Oتجزیــه کننــد .این
رادیکالهــای آزاد ،یــک یا تعــداد بیشتری
الکترون جفتنشــده در پوستهی بیرونی خود
دارنــد و بنابریــن قــادر به آغــاز واکنشهای
زنجیرهای هستند.
یک نوع مادهی جداکننــدهی آب و نفت ،که
با رســوبدهی میکروســفرهای ( )MSسیلیکا
مزوپــور ،بــر روی کاغذ صافی تهیه میشــود.
MSها با قطــر  200تــا  800نانومتر با روش
سورفاکتانت -الگو ساخته و با اکتیل تریاتوکسی
سیالن  )OTS) octyl-triethoxysilaneاصالح
میشوند .مزوپورهای یکنواخت در میکروسفرها
دیده میشــود و مساحت ســطح میکروسفرها
بیشتر از  1000مترمربع در هر گرم است .فیلم
نازک با نشــان دادن آبگریزی و چربیدوستی
کارایی جداســازی فوقالعــادهای را بین آب و
نفت نشان میدهد که به 98/8درصد میرسد.
بهعالوه توانایی حــذف هیدروکربنهای نفتی
زئولیتهای اصالحشــده ،برای مثال  ،BTEXاز
فاضالب زمینهای نفتی ارزیابی شــده اســت.
به ویژه ،زئولیتها میتوانند با ســایر تکنیکها
(احیای شیمیایی از طریق  ،ZVIتجزیه زیستی
از طریــق میکروارگانیســمها) بــرای حفظ و
تخریب آلودگی استفاده شوند .بنابراین توسعه
نانوسیمهای ساختهشده از پتاسیم منگنز اکسید
میتواند نفت و ســایر آلودگیهای آلی را ضمن
بازیابی نفت ،پاکســازی کند .این نانوســیمها،
شــبکهی تورمانندی را تشکیل میدهند که تا
بیســت برابر وزن خود محلولهای آبگریز را
جــذب میکنند ،در حالی کــه آب را از طریق
پوشــش ضد آب خود ،دفع میکنند .از آنجایی
که پتاســیم منگنز اکســید حتی در دماهای
باال هم بســیار پایدار اســت و نفت سریعتر از
نانوسیمها میجوشــد ،بنابراین میتواند دوباره
استفاده شود .سرانجام ،نانوصفحات نیترید بور
متخلخل ،با مساحت سطح ویژهی باال ،عملکرد
جذبی بسیار خوبی را برای طیف گستردهای از
مواد نفتی ،حاللها و رنگها نشــانمیدهند.

مواد نانوســاختار تا  33برابر وزن خود ،نفت و
حاللهــای آلی را جذب میکنند ،در حالی که
آب را دفع میکنند .نانوصفحات اشــباع شده،
هنوز بر ســطح آب تمیز شده شناور هستند و
بنابراین بهراحتی حذف میشــوند .نانوصفحات
نیترید بور اشــباع به راحتی برای اســتفادهی
مجدد ســوختن و ایجــاد حــرارت در هوا به
دلیل مقاومت زیاد در برابر اکســید شدن ،تمیز
میشوند.
 3بهتریــن نانوماده برای پاکســازی آب
چیست؟ آیا چنین مادهای وجود دارد؟

به دلیــل تنوع نانومــواد ،نانوکامپوزیتها ،مواد
جاذب و عوامل اکسیداتیو ،نتیجهگیری در مورد
اینکه کدام روش و ماده برای پاکســازی نفتی
مناســب است ،دشوار اســت .فاکتورهای زیادی
بر چنیــن تصمیمی تأثیر میگذارند .ســهولت
ســاخت نانومواد ،پایــداری در هوا و آب ،کاهش
احتمالی فعالیت آن ،محصوالت نهایی استفاده از
آن و ســمیت آنها ،هزینهی تولید ،ذخیره و به
کارگیری ،ازجمله این فاکتورها هستند .برای مثال
در مورد  ،nZVIهزینههای نامشــخص ،عملکرد
نانوذرات که به شــدت واکنشپذیر هستند و در
مجاورت هوا اکسید میشوند ،تمایل به آگلومره
شــدن و چسبیدن به ســطوح جامد ،استفاده از
آنها را محدود میکند ولــی به دلیل انحالل و
سمیت کم از آنها استفاده میشود.
ســاخت نانولولههای کربنی هنوز گرانقیمت
اســت .هرچند ظرفیت جذب بــاال و همچنین
امکان تشــکیل کامپوزیتهای مغناطیســی با
آهن و اکســیدهای آن ،امتیاز بزرگی اســت .با
استفاده از آهنربا این امکان ایجاد میشود که از
نفت دوباره استفاده شود و در نتیجه هزینههای
پاکسازی جبران گردد.
اســفنجهای نانولولههــای کربنــی ابرآبگریز
هســتند و هیچگونه آبی را در طی پاکســازی
نشت نفتی جذب نمیکنند .گرانولهای آئروژل
آبگریز ظرفیت جذب بســیار باال و ســرعت
جذب باالیی دارند .در مورد اکســید تیتانیوم،
علیرغــم ویژگیهای فلــزی و فتوکاتالیزوری
مؤثر ،به دلیل مشکالت (تمایل به ایجاد خوشه،
مشکالت جداســازی و بازیافت سوسپانسیون
حاوی نانوذرات و یا میکروذرات پس از استفاده،
نانوذرات تیتانیوم غیربازیافتشده ممکن است

وارد ســلولهای انسانی و حیوانی شوند واثرات
سمی برجای گذارند) هنوز به محصوالت تجاری
پاکسازی آلودگی نشت نفتی ملحق نشدهاند.
همهی این مشــکالت و مشکالت دیگر ،همراه
با مزایای هر روش ،نیاز ما را به توسعه نانومواد
برای پاکســازی آب و نفت بر اســاس شرایط
روشــن میســازد (دوری یا نزدیکــی از منابع
آب تمیز ،شــهرها و روســتاها ،دمای هوا ،نوع
آب یا درصد نمک آن ،ســاختار زمینشناسی
چاه نفــت ،کار در محل یا خــارج از محل) .از
نظر سمیت ،اســتفاده از  nZVIو ترکیباتش با
پرسولفاتها در موارد مشــابه مناسبتر است.
در موارد دیگر ،اســتفاده از جاذبها و تصفیه با
نانوذرات مغناطیسی بهتر است .بنابراین کاربرد
احتمالی در هر زمان به شــرایط بتن و مقیاس
آن بســتگی دارد .آئروژلها یکی از اصلیترین
گزینهها برای کاهش نشــتهای نفتی هستند.
هرچند که هزینهی باالی آن یکی از فاکتورهای
اصلی اســت که مانع استفاده گســترده از آن
میشــود .نانولولههــای کربنی و اســفنجهای
نانولولهی کربنی و دیگر مواد نانوساختار کربنی
همانند نانوکامپوزیتهای مغناطیسی ،به دلیل
ویژگیهای منحصر به فردشــان برای پاکسازی
نشــت نفتی پتانسیل دارند .نانولولههای کربنی
چند دیواده 100 ،تا  150دالر در هر کیلوگرم
هستند و انتظار میرود که در آینده نزدیک به
10تا  20دالر برسند .قیمت کنونی نانوصفحات
گرافنی 385 ،تا  525دالر در هر کیلوگرم است
و پیشبینی میشود به  11دالر در هر کیلوگرم

برسد .بنابراین احتمال میرود که این فناوری،
راهحل زیســتی تجاری شــده برای پاکسازی
نفت در آینده باشــد .دیگر فاکتورهای اجرایی
مثل ظرفیت جذب ،ســرعت جذب نفت خام،
فاکتورهای تولید ،قابلیت بازگشت به چرخهی
زیســتی ،و هزینهی از بین بردن مواد نیز مورد
بحث هستند.
 ۴نتیجهگیری
پاکسازی نشــت نفتی با اســتفاده از نانومواد
مهندسی شــده ،مؤثرتر از تکنیکهای مرسوم
اســت؛ چرا که منجــر به تأثیر پاســخی بهتر
و متمایز نســبت به مواد شــیمیایی مرســوم
میشــوند .عملکرد عالی نانومــواد را میتوان
بــه مســاحت ســطح افزایــش یافتــه و نیز
واکنشپذیری باالتر و قابلیت استفاده به صورت
در محل ،مربوط کرد .گرفتن ناخالصیهای نفت
با نانوذرات مغناطیســی و حذف بیشتر توسط
آهنربا الزم است که بهینه شود .علیرغم سمیت
احتمالی آنها ،ثابت شــده اســت که نانومواد
پتانســیل زیادی برای ایجاد راهحلهای بدیع
برای پاکسازی نشت نفتی از طریق ساختارهای
بینظیرشــان ،ویژگیهــای عالــی و عملکرد
فوقالعادهشــان دارند .به عنــوان کار آینده در
این راســتا ،مواد بر پایهی سیســتمهای ســه
تایی(نانوجاذب ،nZVI ،اکسیدکنندههای قوی،
برای مثال پراکسیدهای آلی و غیرآلی ،آئروژل،
اکســیدکننده ،نانوذرات مغناطیســی) به نظر
میرسد که امیدوار کننده باشد.
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