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فنــاوری نانــو در اصــل در برگیرنــده کلیــه روش هــا و فناوری هــای مرتبــط با فرایندهای ســاخت، دســتکاری و 
که به عنوان یک فناوری پلتفرمی۱  کمتر از ۱00 نانومتر است. این فناوری  شناسایی ذرات یا ترکیبات با اندازه 
کاربردی با ایجاد یک بستر سخت افزاری، آن هم در کوچک ترین  شــناخته می شــود، در بسیاری از حوزه های 
مقیــاس ممکــن، فناوری هــا و علــوم دیگر را نیــز توانمند می ســازد. یکی از اصلی تریــن مزایای فنــاوری نانو، بر 
که با اســتفاده از این فناوری می توان ســاختار مواد را در ابعاد نانو و برای  اســاس این حقیقت اســتوار اســت 
دســتیابی بــه خواصــی ویــژه، کنترل و بهینه ســازی نمود. بر این اســاس، تــا به امروز محصــوالت متعددی در 

حوزه های مختلف توسعه یافته، تجاری سازی شده و در بازارها در دسترس هستند.

غشا و فرایندهای غشایی
که نســبت  گاز( قرار می گیرد. به این معنا  گزینشــی۲ بین دو فاز )مایع یا  کلی غشــا به عنوان یک ســد یا مانع  به طور 
بــه برخــی ذرات، مولکول هــا یــا ترکیبات خاص موجود در آب بــه صورت تراوا عمل می کند و مانــع عبور برخی دیگر 
می شــود. غشــاها از ترکیبات مختلفی )مثل پلیمرها، سرامیک ها و...( ساخته می شــوند و یک شرایط ایده آل برای 
آن هــا ایــن اســت که در کنار برخورداری از مقاومت مکانیکی مناســب، قادر باشــند با گزینش پذیــری۳ و بازده۴ باال 
ترکیبات مورد نظر )بسته به کاربرد( را از خود عبور دهند. غشاها انواع مختلفی دارند و فرایندهای مبتنی بر غشاها را 

می توان بر اساس مولفه های مختلفی طبقه بندی نمود؛ از جمله:
 بــر اســاس نیــروی محرکــه۵ ؛ که مواردی همچون اختاف فشــار )مثل اســمز معکوس(، اختــاف دما )مثل 
تقطیر غشــایی(، اختاف پتانســیل الکتریکی )مثل الکترودیالیز(، اختاف یا گرادیان غلظتی۶ )مثل دیالیز( و 

اختاف فشار جزئی۷ )مثل جداسازی گاز( را در برمی گیرد.
کاربردهای خاص غشاها مثل غشاهای تصفیه آب، غشاهای مورد استفاده در صنایع غذایی،   بر اساس 

غشاهای مورد استفاده در صنایع داروسازی و... 
 بر اساس سازوکار عملکرد غشاها مثل فیزیکی، مکانیکی، الکتروشیمایی و... 

 بر اساس جنس غشاها مثل غشاهای پلیمری، غشاهای سرامیکی، غشاهای نانوالیاف و... 
 بر اساس اندازه حفرات غشا مثل میکروفیلتراسیون۸ ، اولترافیلتراسیون۹ و... 

در ایــن میــان، طبقــه بنــدی بــر اســاس انــدازه حفــرات غشــا، متداول تریــن نــوع طبقــه بنــدی فرایندهــای غشــایی 
اســت. بــر این اســاس، فرایندهایی که از غشــاهایی بــا ابعاد حفرات بزرگتر از ۱00 نانومتر اســتفاده می کننــد، در زمره 
فرایندهای میکروفیلتراســیون قرار می گیرند. در حالی که به فرایندهای مبتنی بر غشــاهایی با ابعاد ۱0 تا ۱00 نانومتر، 
اولترافیلتراســیون۱0، غشــاهایی با ابعاد ۱ تا ۱0 نانومتر، نانوفیلتراســیون و غشاهایی با ابعاد کوچکتر از ۱ نانومتر، اسمز 

معکوس۱۱ گفته می شود.
یک دسته نسبتا جدید از فرایندها/فناوری های غشایی که در اصل از ادغام میکروفیلتراسیون یا اولترافیلتراسیون 
با یک بیوراکتور )راکتور زیســتی(۱۲ توســعه یافته است، فرایند/فناوری بیوراکتور غشایی۱۳ است که در ادامه گزارش 

به بررسی آن پرداخته خواهد شد.
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بیوراکتور
به سیستم یا ادواتی که در آن ها از یک محیط فعال بیولوژیکی )زیست فعال(۱۴ جهت انجام واکنش ها یا فرایندهای 
مختلف دیگر اســتفاده می شــود، بیوراکتور اطاق می شود )شکل ۱(. این محیط فعال بیولوژیکی معموال به وسیله 
میکروارگانیسم های۱۵ موجود در سیستم ایجاد می شود. میکروارگانیسم های مورد استفاده در این سیستم ها گستره 
کتری ها، ویروس هــا، جلبک ها۱۶ ، پروتــوزوا۱۷ ، آرکایــا۱۸ ، قارچ هــا ۱۹ و حیوانات  وســیعی همچــون انــواع مختلفــی از با
میکروسکوپی )مثل کرم ها( را در بر می گیرند. هر یک از این میکروارگانیسم ها، با توجه به متابولیسم۲0 خود می توانند 
واکنش یا واکنش های خاصی را انجام دهند که ماهیت آن می تواند شــیمیایی، الکتروشــیمیایی، فوتوشــیمیایی، 
ک و تبدیل نمودن  کردن آمونیا کتری ها صرفا قادر به اکسید  کاتالیستی و... باشد. به عنوان مثال انواع خاصی از با
ک۲۱ یا AOB گفته می شــود. در واقع،  کتری های اکســیدکننده آمونیا آن به نیترات هســتند و از این جهت به آن ها با

این واکنش های انجام شده توسط میکروارگانیسم ها هستند که باعث ایجاد مفهومی به نام بیوراکتور شده است.
کاربردهای بســیار متنوعی را در حوزه های مختلف علمی و صنعتی به خود اختصاص داده اند  امروزه بیوراکتورها 
گفته مشــخص  )مثل صنایع زیســتی، مهندســی بافت، مهندســی بیوشــیمی، تصفیه فاضاب و پســاب و...(. نا
است که اصلی ترین جزء این سیستم ها، همان بخش زیست فعال آن است که متناسب با کاربرد مورد نظر طراحی 
کتری ها، آنزیم هــا، ویروس ها،  می گــردد. در ایــن قســمت عموما از میکروارگانیســم ها یا ســلول های خــاص )مثــل با
قارچ هــا، جلبک هــا و...( اســتفاده می شــود کــه عملکــرد )یــا فراینــد( در نظر گرفته شــده برای سیســتم را بــه ارمغان 
می آورند. همچون سایر فرایندهای زیستی، فرایندهایی که در بیوراکتورها صورت می گیرند نیز به دو دسته هوازی۲۲ 
و بی هوازی۲۳ تقســیم بندی می شــوند. میکروارگانیســم هایی که در بیوراکتورها مورد استفاده قرار می گیرند، یا در فاز 
مایــع شــناور هســتند و یــا روی یــک فاز جامد قــرار گرفته اند. در این میان، برای حالت شــناور۲۴، گســتره بیشــتری از 
میکروارگانیسم ها را می توان استفاده نمود و قابلیت مقیاس پذیری۲۵ سیستم ها بسیار بیشتر است. در نهایت الزم 
به ذکر اســت که بیوراکتورها از نظر نحوه عملکرد به دو دســته کلی پیوســته۲۶ و ناپیوســته )دسته ای(۲۷ تقسیم بندی 

می شوند.

بیوراکتورها و تصفیه فاضالب
حدود ۱00 سال پیش و در سال ۱۹۱۴ متخصصانی از شرکت انگلیسی Savyhulme Sewage Works با نام های 
ِکــت۲۹ فراینــد لجــن فعــال۳0 را بــرای تصفیه فاضــاب معرفی نمودند. ایــن فرایند که در آن از یک ســری  آرِدرن۲۸ و ال

کتورهای صنعتی مورد استفاده در صنایع زیستی ]1[.  شکل 1.نمونه ای از بیورا
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میکروارگانیسم ها در کنار فرایند هوادهی۳۱ )جهت تامین اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم ها( برای تصفیه فاضاب 
اســتفاده می شــود، در اصــل اولین کاربــرد بیوراکتورها در تصفیه فاضاب بوده اســت )شــکل ۲(. فرایند لجن فعال 
بــه واســطه فعالیت میکروارگانیســم ها و توانایــی آن ها در حذف آالینده هــای آلی و معدنی، به قدری کارآمد اســت 
کان یکی از اصلی ترین گزینه ها در تصفیه فاضاب به شــمار می آید و تصفیه خانه های بســیاری در سراســر  که کما
دنیا از این فرایند بهره می برند. در فرایند لجن فعال، یک سری واکنش ها )شیمیایی، بیولوژیکی، الکتروشیمیایی 
و...( توسط میکروارگانیسم ها صورت می پذیرد و محصول آن توده ها۳۲ و لخته هایی از میکروارگانیسم ها و ترکیبات 
دیگر خواهد بود که بایستی از سیستم حذف شوند. جهت حذف این ترکیبات، به طور معمول از حوضچه های ته 

نشینی۳۳ )بر اثر جاذبه زمین( و یا زالل ساز ها۳۴ استفاده می شود.

 شکل 2.شمای ساده ای از فرایند لجن فعال جهت تصفیه فاضالب ]2[.

کتور غشایی جهت تصفیه فاضالب ]3[.  شکل 3.شمای ساده ای از بیورا

بیوراکتورهای غشایی
همان گونه که اشــاره شــد، فرایند لجن فعال جهت حذف میکروارگانیســم های اضافی و ترکیبات جامد ایجاد شده 
نیازمند مراحل ته نشینی و زالل سازی است. با این حال، این فرایندها که فرایندهای زمان بری هستند، قادر نیستند 
ترکیبات جامد را به صورت کامل حذف نمایند و حتی در صورت داشتن بهترین عملکرد هم مقادیری از ترکیبات 
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جامــد )چیــزی در حــدود ۵ میلی گــرم در هــر لیتر( به صــورت معلق در آب باقــی خواهند ماند. لــذا، در اواخــر دهه ۶0 
میادی و زمانی که غشاهای میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون به صورت تجاری در دسترس قرار گرفتند، شرکت 
Dorr-Olivier Inc فراینــد مبتنــی بــر لجــن فعال جدیدی را معرفی نمودند که در آن به جای اســتفاده از زالل ســازها و 
حوضچه های ته نشــینی از یک ســری غشاهای پلیمری استفاده شــده بود. این فرایند که در آن زمان از نظر اقتصادی 

مقرون به صرفه نبود، بعدها تحت عنوان فرایند/فناوری بیوراکتور غشایی نام گذاری شد )شکل ۳(.
بیوراکتورهای غشــایی با پیشــرفت های چشــمگیری )چه از جنبه فنی و چه از نظر طراحی سیستم( که در چند دهه 
اخیر تجربه کرده اند، امروزه بســیار شــناخته شده هستند و به صورت گسترده به منظور تصفیه فاضاب های شهری 
یا پساب های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. این فرایند در کنار کاهش زمان فرایند تصفیه )تا حدود ۱0 ساعت 
در مقایسه با فرایند لجن فعال( و حذف نیاز به زالل ساز، از غشاهای میکرو و اولترافیلتراسیون بهره می برد که نیاز به 
کتریایی را نیز از آب جدا نمایند  اعمال فشار کمی )انرژی کم( دارند و در عین حال، قادرند تمام توده های میکروب و با
و بدیــن ترتیــب ظرفیت گندزدایی۳۵ بســیار باالیی را نیز برای سیســتم به ارمغان می آورنــد. همچنین به دلیل حذف 
کتور غشایی در مقایسه با سایر  حوضچه های ته نشینی و زالل سازی، در کل مساحت کمتری برای سامانه های بیورآ

روش های مشابه مورد نیاز است. 
به طور کلی در طراحی بیوراکتورهای غشــایی از دو نوع پیکربندی۳۶ اســتفاده می شــود: ۱( بیوراکتورهای دارای جریان 
جانبی۳۷ که به آن ها خارجی۳۸ نیز گفته می شود و غشاها در محفظه  مجزایی نسبت به بیوراکتور قرار می گیرند )شکل ۴ 
الف(، و ۲( بیوراکتورهای غوطه ور )مستغرق(۳۹  که در آن ها غشاها درون محفظه بیوراکتور قرار می گیرند )شکل ۴ ب(. 
در این میان، بیوراکتورهای غشایی غوطه ور با توجه به مصرف انرژی کمتر )به دلیل نوع سیستم پمپاژ(، طراحی ساده تر 
و کارایی هیدرولیکی۴0 باالتر بیشتر از نوع جریان جانبی برای تصفیه فاضاب مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین 

الزم به ذکر است که نیز بیشترین کاربرد را در این نوع بیوراکتورهای غشایی به خود اختصاص داده اند. 

فناوری نانو و بیوراکتورهای غشایی
به طور کلی، در بیوراکتورهای غشایی سه عامل اصلی روی فرایند و بازدهی نهایی سیستم تاثیر می گذارند که عبارتند 
از شــرایط عملیاتی۴۱ )مثل دما، شــار سیال، هوادهی و...(، مشــخصات لجن )غلظت، اندازه و ساختار ذرات و...( 
کنون اقدامات مختلفی جهت بهبود  و مشــخصات غشــای مورد استفاده )مثل اندازه حفرات، آب دوستی و...(. تا
گرفته است که منجر به پیشرفت های متعددی در رابطه با بیوراکتورهای غشایی شده  هر یک از این عوامل صورت 

کتورهای غشایی؛  شکل ۴.پیکربندی های مورد استفاده جهت طراحی بیورا
 الف( با جریان جانبی )خارجی(، ب( غوطه ور ]۴[.

کاربرد فناوری نانو در بیوراکتورهای غشایی مجموعه گزارش های  
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اســت. امروزه با توســعه چشــمگیر کاربردها و محصــوالت فناوری نانــو در حوزه های مختلــف، فعالیت هایی نیز در 
گرفته در این حوزه،  کارایی بیوراکتورهای غشایی صورت پذیرفته است. البته تمام اقدامات صورت  راستای بهبود 
در راستای بهبود خواص غشایی بیوراکتورهای غشایی بوده است. بهبودهای صورت گرفته روی خواص غشاهای 
مورد اســتفاده در بیوراکتورهای غشــایی به وســیله فناوری نانو مواردی همچون بهبود آب دوســتی۴۲ غشاها، کاهش 
گرفتگــی )یــا فولینــگ(۴۳ ، افزایــش تراوایی۴۴ و افزایــش مقاومت غشــاها را در برمی گیرد. این بهبودهــا به صورت کلی 
انجام می شوند: ۱( ساخت غشاهای نانوساختار جدید که عموما حاصل تحقیقات صورت گرفته در راستای تولید 
غشــاهای کاراتر جهت فرایند بیوراکتورهای غشــایی است و طی آن، با استفاده از نانوذرات یا ساختارهای نانویی با 
خواص مشخص به عنوان ماده اولیه، غشاهای جدیدی توسعه یافته و تجاری سازی می شوند، و ۲( اصاح سطح 
یــا ســاختار غشــاهای موجود کــه طی آن یا در حین مراحل تولید غشــا، یک ســری نانــوذرات یا ترکیبات نانوســاختار 
مشخص به مواد اولیه سازنده غشا اضافه می شود و یا اینکه پس از ساخت غشاها، سطح آن ها با استفاده از نانوذرات 
یا ترکیبات نانوساختار اصاح می گردد. البته الزم به ذکر است که به طور کلی، اصاح ساختار غشاهای تجاری به 

وسیله فناوری نانو متداول تر از سایر راهکارهاست.
 به طور کلی غشاهای قابل استفاده در بیوراکتورهای غشایی به سه دسته غشاهای الیاف توخالی۴۵ ، پیچیده شده 
به صورت مارپیچ۴۶ و صفحه مســطح۴۷ تقســیم می شوند )شکل ۵( و می توانند از جنس ترکیبات مختلف ساخته 

شوند؛ از جمله:
 غشاهای معدنی مثل غشاهای سرامیکی، غشاهای فلزی، غشاهای کربنی و غشاهای زئولیتی، که هم می توانند 
از اساس و به صورت ذاتی نانوساختار باشند و هم می توان حین یا بعد از ساخت، آن ها را به وسیله فناوری نانو بهبود 
داد. این غشاها در کنار مزایایی همچون مقاومت حرارتی، شیمیایی و مکانیکی باال و احتمال گرفتگی کم، سهولت 
در تمیز شدن بعد از گرفتگی...، معایبی نیز دارند. مهم ترین عدم مزیت غشاهای معدنی را می توان در نیاز به هزینه 

سرمایه گذاری۴۸ باال برای تولید آن ها دانست که به تنهایی منجر به محدودیت کاربرد آن ها شده است.
 غشاهای پلیمری که به دالیلی از جمله سادگی فرایندهای تولید، قیمت کم، انعطاف پذیری، در دسترس تر بودن 
منابع اولیه، نیاز به مصرف انرژی کمتر و... تقریبا در اکثر کاربردها مورد استفاده قرار می گیرند. این دسته از غشاها که 
از انواع مختلف پلیمرها ساخته می شوند را می توان با به کارگیری فناوری نانو ارتقا۴۹ داد. این اقدام معموال با استفاده 
از افزودنی های نانوساختار مختلف در حین فرایند ساخت غشا در راستای ارتقاء عملکرد غشا و همچنین افزایش 

تراوایی، مقاومت مکانیکی، مقاومت آن در برابر گرفتگی و ... صورت می پذیرد. 

 شکل ۵.مدول های مبتنی بر الف( غشای الیاف توخالی، ب( غشای پیچیده شده به 
کتورهای غشایی ]۵[. صورت مارپیچ، ج( غشای صفحه مسطح جهت استفاده در بیورا
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8

بررسی بازار
در حــال حاضــر، در نقــاط مختلــف دنیــا فناوری هــای متعــددی جهــت تصفیــه آب و فاضــاب )از جنبه هــای 
که حجم بازار جهانی فناوری های تصفیه آب و فاضاب  کی از این است  کار می روند. برآوردها حا مختلف( به 
که این بازار تا پایان ســال ۲0۲۱  در ســال ۲0۱۶ چیزی در حدود ۷۲ میلیارد دالر بوده اســت و پیش بینی می شــود 
کتور غشــایی به عنــوان یکــی از فناوری های مهم در  بــه رقــم ۹۲ میلیارد دالر برســد ]۶[. بررســی بــازار فناوری بیورا
تصفیــه فاضاب هــا و پســاب های صنعتی، نشــان از این دارد که بــازار این فناوری در ســال ۲0۱۲ برابر با ۹۶۳/۸ 
کی از افزایش این بــازار به رقمی در حدود ۲۵0۶ میلیون دالر در ســال  میلیــون دالر بــوده اســت و پیش بینی هــا حا
کتورهای غشایی پرداخته است، بازاری بیش  که به بررسی بازار بیورا گزارش دیگری  ۲0۱۹ می باشد ]۷[. البته در 
از ۲۹00 میلیون دالر برای آن در سال ۲0۱۹ متصور شده است ]۸[. نظر به بهره گیری از غشاهای میکروفیلتراسیون 
کتورهای غشــایی، خالی از لطف نخواهد بود که به این نکته اشــاره شود که برآوردها،  و اولترافیلتراســیون در بیورا
کاربردها( از ۱/۹ میلیارد دالر در ســال ۲0۱۵  که بازار غشــاهای میکروفیلتراســیون )برای همه  کی از این اســت  حا
به ۲/۶ میلیارد دالر در سال ۲0۲0 ]۹[ و بازار غشاهای اولترافیلتراسیون از ۳/۱ میلیارد دالر در سال ۲0۱۵ به ۴/۶ 
میلیارد دالر در ســال ۲0۲۱ خواهد رســید ]۱0[. با این وجود اطاعات دقیقی از حجم بازار غشــاهای مورد استفاده 

که به وسیله فناوری نانو ارتقا یافته اند در دسترس قرار ندارد. کتورهای غشایی  بیورا

معرفی برخی از شرکت های فعال خارجی
کاربــرد در حــوزه تصفیــه فاضــاب و پســاب بــه شــمار می آیند  کتورهــای غشــایی از جملــه سیســتم های پــر  بیورا
و شــرکت های متعــددی در سراســر دنیــا در ایــن حــوزه در حــال فعالیــت هســتند. در ایــن میــان، غشــاهای مورد 
که پیشــرفت های اخیر در حوزه فناوری نانو  اســتفاده در این سیســتم ها را می توان اصلی ترین جزء آن ها دانســت 
منجــر بــه ارتقای ســطح کیفی آن ها و ارائــه چندین محصول تجاری در این حوزه گردیده اســت. در حال حاضر، 
که در ادامه به معرفی  کوچک و بزرگی در نقاط مختلف دنیا در این حوزه در حال فعالیت هســتند  شــرکت های 

برخی از آن ها پرداخته خواهد شد.
شــرکت ژاپنی Toraywater که به عنوان زیرمجموعه ای از هلدینگ بین المللی Toray شــناخته می شــود، یکی 
از شــرکت های شــاخته شــده در حوزه محصوالت و فناوری های تصفیه آب و فاضاب به شمار می آید. از جمله 
حوزه های اصلی فعالیت این شــرکت، می توان به طراحی و ســاخت غشــاهای مختلف اشــاره نمود. یک دســته 
از محصــوالت تجــاری این شــرکت که بــا نام تجاری MEMBRAY در بازار شــناخته می شــوند، در بر گیرنده چند 
کتورهای غشایی اســت. بر اساس ادعای این شرکت، نسل جدید سری  ســری از غشــاهای مورد استفاده در بیورا
غشــاهای صفحه مســطح MEMBRAY TMR090 این شــرکت )شکل ۶( که مبتنی بر نانوالیاف های بی بافتی۵0 
کنار تراوایی و مقاومت فیزیکی و شیمیایی بسیار  ید۵۱ و پلی استر۵۲ طراحی شده است، در  ینیلیدین فلور از پلی و

گرفتگی )فولینگ( دارد ]۱۱[. باال، مقاومت چشمگیری نیز در مقابل 
که در این حوزه اقدام به طراحی و ســاخت غشــاهای ارتقا یافته به وســیله فناوری نانو نموده  دیگر شــرکت بزرگی 
اســت، شــرکت BASF اســت. بــر اطاعات حاصله، غشــاهای اولترافیلتراســیون با برند تجــاری Multibore که 
حق اختراع آن ها توســط این شــرکت به ثبت رســیده اســت، از جنس پلیمرهایی بر پایه پلی اتر سولفون۵۳ ساخته 

کاربرد فناوری نانو در بیوراکتورهای غشایی مجموعه گزارش های  
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که رشته های الیافی با ابعادی حدود ۲0 نانومتر  می شــوند. فرایند ســاخت این غشاها به نحوه ای صورت می گیرد 
کتورهای مبتنی  )نانوالیاف( در بدنه غشــاها ایجاد می شــود )شکل ۷(. این نوع از غشاها، به صورت ویژه در بیورا
بــر جریــان جانبــی قابل اســتفاده اســت و کیفیت آب خروجــی از آن در مقایســه با انواع غشــاهای متداول بیشــتر 

خواهد بود ]۱۳, ۱۴[.

.]1۵[ BASF ساخت شرکت Multibore شکل 7.غشای الترافیلتراسیون 

کتور   شکل ۶.شمایی از بیورا
 Toraywater غشایی ساخت شرکت

که بر اساس غشاهای مبتنی بر 
نانوالیاف سری TMR090 این شرکت 

طراحی شده است ]12[.

شرکت GE Water به عنوان زیر مجموعه ای از شرکت مادر General Electrics در صنعت آب فعالیت دارد و 
 ZeeWeed که با نام تجاری محصوالت مختلفی در این حوزه به بازار عرضه می نماید. یکی از این محصوالت 
کتورهــای غشــایی  500 در بــازار بــه فــرش می رســد، غشــاهای مبتنــی بــر الیــاف توخالــی جهــت ســاخت بیورا

که بر اســاس فناوری نانو تولید می شــوند، تراوایی  اســت )شــکل ۸(. بر اســاس ادعای این شــرکت، این غشــاها 
فوق العاده ای دارند و مصرف انرژی آن ها نیز بســیار پایین اســت ]۱۶, ۱۷[. البته الزم به ذکر اســت که این غشــاها 
تقریبا از اواخر دهه ۹0 میادی در بازار موجود هســتند و در ســاخت نســل های جدید آن ها از فناوری نانو استفاده 
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کار آن به صورت پتنت به ثبت رسیده است و  می شــود که ســاز و 
اطاعات دقیقی در رابطه با چند و چون آن در دسترس نیست.

معرفی شرکت های داخلی
کتورهای  که در حوزه ســاخت بیورا کنــار شــرکت های خارجی  در 
غشــایی مبتنــی بــر غشــاهای ارتقــا یافتــه بــه وســیله فنــاوری نانو 
کشــور نیــز اقداماتــی در ایــن حــوزه  فعالیــت می کننــد، در داخــل 
داخلــی،  فعــال  شــرکت های  از  یکــی  اســت.  پذیرفتــه  صــورت 
که در سال ۱۳۸۲ تاسیس  شــرکت دانش بنیان ایفاپژوهش است 
کتورهای غشــایی فعالیت  شــده و به صــورت ویــژه در حــوزه بیورا
می کنــد. طــی چند ســال اخیر و همگام با پیشــرفت  فنــاوری نانو 
کشــور،  در دنیــا و همچنیــن افزایش رســوخ ایــن فناوری در داخل 
ایــن شــرکت نیــز به توســعه و تجاری ســازی غشــاهای ارتقــا یافته 
کتورهای غشــایی  کارگیری در بیورا توســط فناوری نانو، جهت به 
اقدام نموده اســت. محصول توســعه یافته توســط این شــرکت که 
در زمــره غشــاهای مبتنــی بر الیــاف توخالی قــرار می گیــرد، بر پایه 
ســاختارهای پلی اولفینی۵۴ طراحی شده اســت. در ساختار این 
محصــول، جهــت بهبــود خــواص آب دوســتی و افزایــش تراوایــی 
غشــا از یــک ســری نانــوذرات خــاص )از جنــس ســیلیس( بهــره 
کتور غشــایی مبتنی  گرفته شــده اســت. شــکل ۹ شــمایی از بیورا
بر غشــاهای الیاف توخالی توســعه یافته توســط این شــرکت را به 

نمایش می گذارد.
کتــور  از جملــه پروژه هــای ایــن شــرکت می تــوان بــه راه انــدازی بیورا
غشــایی مبتنــی بــر غشــاهای ارتقا یافتــه به وســیله فنــاوری نانو، با 
ظرفیــت ۱۵0 متــر مکعــب در روز جهــت تصفیــه فاضــاب در بــاغ 
کتاب شــهر تهران ]۱۹[ و تصفیه پســاب شــرکت دارو ســازی دانا با 

ظرفیت ۲00 لیتر در روز اشاره نمود ]۲0[.

نتیجه گیری
تصفیه فاضاب های انســانی و پســاب های صنعتی را می توان یکی از نیازهای اساســی جوامع انســانی دانست. 
یابی و بــاز چرخانی مجــدد آب در حوزه هــای مختلف و در نتیجــه کاهش و  ایــن اقدامــات می توانــد منجــر بــه باز
یادی  کــه در دهه های اخیــر در این حــوزه توجه ز بهبــود مصــرف آب شــوند. یکــی از فناوری هــای نســبتا جدیدی 
کتورهای غشــایی اســت. این فنــاوری در اصل با  را در سراســر دنیــا بــه خــود اختصاص داده اســت، فناوری بیورا

بــر  مبتنــی  غشــایی  کتــور  9.بیورا شــکل   
غشــاهای الیاف توخالی ســاخت شرکت ایفا 

پژوهش ]18[.

نـــــوع  کتـــــور غشـایـــی از   شـــکل 8. بیــورا
که مبتنی بر غشاهای الیاف توخالی  غوطه ور 

شرکت GE Water ساخته شده است .]1۶[
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1. Platform Technology
2. Selective Barrier
3. Selectivity
4. Throughput
5. Driving Force
6. Concentration Gradient
7. Partial Pressure
8. Microfiltration (MF)
9. Ultrafiltration (UF)
10. Nanofiltration (NF) 
11. Reverse Osmosis (RO)
12. Bioreactor
13. Membrane Bioreactor (MBR)
14. Biologically Active
15. Microorganisms 
16. Algae
17. Protozoa
18. Archaea
19. Fungi
20. Metabolism
21. Ammonia-Oxidizing Bacteria 
(AOB)
22. Aerobic
23. Anaerobic
24. Submerged
25. Scalability 
26. Continuous
27. Batch

28. Ardern
29. Lockett
30. Activated Sludge
31. Aeration
32. Flocs
33. Settler
34. Clarifier
35. Disinfection
36. Configuration
37. Side-Stream MBRs
38. External
39. Submerged MBRs
40. Hydraulic Efficiency
41. Operating Conditions
42. Hydrophilicity
43. Fouling
44. Permeability
45. Hollow Fiber Membranes
46. Spiral Wound Membranes
47. Flat Sheet Membranes
48. Capital Cost (Capex)
49. Enhancement
50. Nonwoven
51. Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
52. Polyester (PET)
53. Polyethersulfone (PES)
54. Polyolefin 

پی نوشت ها

یســتی پســاب یا فاضــاب فرایندهای میکروفیلتراســیون یا اولترافیلتراســیون توســعه یافته  ادغــام فرایند تصفیه ز
کتورهای  است. در سال های اخیر و به دنبال توسعه روزافزون فناوری نانو، اقداماتی نیز جهت بهبود فناوری بیورا
غشــایی در سراســر دنیا صورت گرفته اســت که منجر به توسعه غشاهای ارتقا یافته با فناوری نانو جهت استفاده 
کتورهــای غشــایی شــده اســت. اســتفاده از فناوری نانــو، موجب بهبودهای ســاختاری در این غشــاها و  در بیورا
تقویت خواصی همچون آب دوستی، تراوایی، مقاومت فیزیکی و شیمیایی و افزایش طول عمر غشاها می شود. 
گرفته اســت که منجر به توســعه غشــاهای الیاف توخالــی بر پایه  در کشــور مــا نیــز اقداماتــی در این حــوزه صورت 
کتورهای غشایی در بازار داخلی  گردیده اســت. محصوالت فناوری نانو در حوزه بیورآ ســاختارهای پلی اولفینی 

گرفته شده اند.  کار  نیز مورد عاقه است و دستاوردهای ارزشمندی نیز در پروزه هایی به 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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