
غشاء های پليمری دارای          برای تصفيه ی آب

فاطمه طالب زاده
 نمک زدایی يک مرحله از روند توليد آب آشاميدنی، کشاورزی يا صنعتی، از اقيانوس يا آب های هدر رفته است. قبل يا بعد از حذف نمک،

 آب بايد تصفيه شود. فرآيند دفع )حذف بور که برای گياهان سمی است و فلزات سنگينی مانند آرسنيک و جيوه که برای انسان مضر هستند(

می تواند به مراتب مشکل باشد .

 معموال برای فرآيندهای نمک زدایی )جداسازی نمک(، که خيلی بيشتر از يون های سديم و کلر در آب وجود دارند، از يک غشاء اسمز

معکوس استفاده می کنند که آب می تواند از آن عبور کند ولی يون ها نمی توانند يا برعکس.

  نمک زدایی يا تصفيه ی آب با گياهان معموال نياز به سلسله مراحل طوالنی از قبيل هزينه ی باال، سيستم های پيش فرآوری و پسا اصالح

 دارد که آب بايد از تمامی اين مراحل عبور کند. اما دانشمندان توانسته اند راهکارهایی برای ساده سازی حذف مواد فلزی سمی مانند جيوه و

 بور در نمک زدایی برای توليد آب پاک، همانند گرفتن فلز با ارزشی مثل طال، پيدا کنند. در تکنولوژی جديد، يعنی پوسته ی پليمری انعطاف پذير

ترکيبی با ذرات نانوی        ،  ما توانایی انجام چند مرحله  را در يک مرحله داريم. می توان اين کار را در تنظيمات موجود پياده سازی کرد.

 يک پوسته ی پليمری انعطاف پذير ترکيبی با ذرات نانوی       ، تقريبا 100% فلزاتی مانند جيوه، مس، آهن را طی نمک زدایی جذب می کند.

 تکنولوژی جديد، از يک غشاء که بر پايه ی نمک زدایی الکترودياليز  عمل می کند استفاده می کند. اين غشاء تقريبا می تواند 100% فلزات سمی

را حذف کند و در نهايت منجر به توليد آب نمک خالص يا آب خالص و جدا کردن فلزات با ارزش برای استفاده ی آن ها در موارد ديگر شود.

 شيمی دانان دانشگاه برکلی، پليمری انعطاف پذير را سنتز کرده اند که در حال حاضر برای فرآيند جداسازی استفاده می شود و به کمک

 نانوذرات تعبيه شده، می تواند برای جذب فلزات يونی خاص مانند طال، اورانيوم و ... استفاده شود. همچنين می تواند يک نوع واحد نانو ذره ی

 تنظيم شده را در خود جای دهد. يعنی اگر فلزات از چند نوع مختلف هستند هر کدام از نانو ذرات تنظيم شده می توانند فلز يا ترکيب يونی

خاصی را جذب کنند.

 پوسته ی پليمری پوشش داده شده توسط نانو ذرات، در آب و در دماهای باال بسيار پايدار و مقاوم است. اين در صورتی است که بسياری از

 جاذب ها اين ويژگی را دارا نيستند مانند اغلب مواد          زمانی که اين پوسته های پليمری با يک غشاء که بر پايه ی سيستم های الکترودياليز

 است ادغام می شوند )جایی که يک ولتاژ الکتريکی يون ها را به سمت پوسته حرکت می دهد تا نمک ها و فلزات را حذف کند( تاثير بسيار

بيشتری از خود برجای می گذارند.

 نانوذرات استفاده شده در پوسته ی پليمری، با نام "بدنه های آروماتيک متخلخل" )                                                            ( شناخته

 می شوند که به شکل شبکه های سه بعدی از اتم های کربن دارای حلقه های آروماتيک هستند. اين ساختار شبيه به ساختار داخلی الماس

 است که حلقه های آروماتيک به آن متصل شده اند و باعث ايجاد فضای داخلی زيادی شده است. هر يک از آن ها قطری حدود 200 نانومتر

دارند. مولکول های مختلف می توانند به پيوندهای آروماتيک متصل شوند تا به اين صورت مواد شيميایی خاص مورد نظر جذب شوند.

    با توجه به شواهد، اين پوسته می تواند حداقل ده بار، بدون ازدست دادن توانایی جذب فلزات يونی استفاده شود. پوسته های حاوی

می توانند فلزات جذب شده را از خود آزاد کنند و برای استفاده ی مجدد آماده سازی شوند.

 اين تکنولوژی که در حال حاضر موجود است، باتوجه به مواد سمی که با آن ها سروکار داريم انتخاب می شود. به طور مثال ممکن است با

 مشکالت آبی در بنگالدش، که آب دارای آهن و آرسنيک است و يا ميشيگان که آب حاوی سرب است مواجه باشيم. بنابراين غشاء مصرفی

مورداستفاده متفاوت است.
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