
مروری بر فناوری نانو در
 تصفیه پساب صنعت نساجی

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو

سال انتشار: 1394ویرایش نخست

مجموعه گزارش هاى صنعتى فناورى نانو  گزارش شماره 67



2

 مقدمه ............................................................................................................................................................ 3
 پساب نساجى و ضرورت تصفیه آن .......................................................................................................... 3
 روش هاى تصفیه پساب نساجى ................................................................................................................. 5
روش هاى متداول ............................................................................................................................................... 5
روش هاى پیشرفته .............................................................................................................................................. 6
 فناورى نانو در تصفیه پساب ....................................................................................................................... 6
فرایند جذب ......................................................................................................................................................... 6
فرایند فیلتراسیون .............................................................................................................................................. 7
فرایند فتوکاتالیستى .......................................................................................................................................... 8
فرایند الکتروشیمیایى ....................................................................................................................................... 9
نانو ذرات مغناطیس ............................................................................................................................................ 9
 فعالیت هاى صورت گرفته در ایران .......................................................................................................... 10
 تجارى سازى فناورى نانو ............................................................................................................................. 11
 جمع بندى ................................................................................................................................................... 13

ب
طال

ت م
رس

فه
مه

سنا
شنا

ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو

توسعه فناورى مهرویژن طراحى و اجرا:   
داود قرایلو نظارت: 
report@nano.ir

گروه ترویج صنعتى نانو نساجى تهیه کننده : 
textile@nano.ir

تلفـن:   021-63100
021-63106310 نمابـر:  
www.nano.ir پایگاه اینترنتى: 
14565-344 صندوق پستى:  

مروری بر فناوری نانو در تصفیه پساب صنعت نساجی مجموعه گزارش هاى  
67صنعتى فناورى نانـو



3

مه
قد

م

فناورى نانــو علم و مهارت دســتکارى مواد در مقیاس بســیار کوچک مانند ابعاد اتمى و مولکولى اســت. 
فناورى نانو ســبز اســتفاده از محصوالت و تجهیزات فناورى نانو در راســتاى ارتقاى پایدارى محیط زیست، 
مانند استفاده از انرژى کمتر در فرایندهاى مختلف، توانایى بازیابى محصوالت پس از مصرف و استفاده از 

ترکیبات دوست دار محیط زیست است. 
1 محصوالت نانو که راه حلى براى مشکالت زیست محیطى ارائه مى کند  فناورى نانو سبز دو جنبه دارد: 
و غالباً این محصوالت براى جلوگیرى از خســارات ناشــى از آالینده ها بکار رفته و در فناورى هاى زیست 
2 محصوالت نانو که براى کاهش  محیطى براى زدودن آالینده هاى خطرناك از آب اســتفاده مى شــود. 

میزان صدمات و خسارات وارده به سالمت انسان و محیط زیست استفاده مى شوند.
بنابراین تصفیه، بازیابى و تولید آب سالم از محورهاى اصلى فناورى نانو سبز است. 

پساب نساجی و رضورت تصفیه آن
صنعت نساجى با توجه به نوع مواد خام مورد استفاده از آن به سه بخش عمده پنبه، پشم و الیاف مصنوعى تقسیم 
مى شــود. در بین صنایع داراي فرایند تر1، صنعت نســاجی بیشــترین حجم آب را در بخش رنگرزى و تکمیل 
مصرف کرده و در نتیجه بیشــترین حجم پساب را تولید می کند. پساب حاصل از صنعت نساجى عموما حاوى 
رنگزا و ترکیبات آلى، مواد جامد معلق2 و فلزات ســنگین با قابلیت تجزیه زیست محیطى3 کم بوده، pH پساب 
آن داراى نوســانات بسیارى است و شــاخص COD 4 (اکسیژن مورد نیاز شیمیایى) و BOD 5 (اکسیژن مورد نیاز 
بیولوژیکى) آن نیز بسیار باال است. در جدول 1 میانگین حجم پساب تولید شده در فرایندهاى مختلف نساجى 
به همراه میانگین شــاخص هاى BOD و TSS6 (کل ذرات جامد معلق) به تفکیک براى تولید پنبه، پشم و الیاف 

مصنوعى گزارش شده است.
با توجه به جدول 1، مشهود است که تمامى فرایندهاى نساجى به ازاى هر تن محصول حجم قابل توجهى پساب 
با بار آالیندگى باال ایجاد مى کنند. هر متر مکعب پساب تصفیه نشده مى تواند حدود 50 متر مکعب آب را آلوده 
ســازد. رها شدن این حجم باالى پساب با بار آلودگى بسیار باال پیش از تصفیه، در محیط زیست عالوه بر آثار 
منفى بر زیبایى طبیعت، باعث ایجاد ترکیبات جانبى خطرناك از طریق واکنش هاى شیمیایى خود به خودى شده 
و به علت جلوگیرى از نفوذ نور خورشــید به داخل آب، ســبب ایجاد اختالل درعمل فتوسنتز مى گردد. ایجاد 
انواع بیمارى ها در موجودات زنده از دیگر عواقب ناشــى از ورود آالینده هاى خطرناك موجود در پســاب به 

چرخه آبى است.
بنابراین در چند ســال گذشــته قوانین زیســت محیطی شــدیدي به همراه افزایش محدودیت در تخلیه پساب 
در اکثر کشــورها وضع شــده است. سازمان محیط زیست براي تخلیه پســاب ها بعد از انجام فرایندهاي صنعتی 
استانداردهایی را وضع کرده است. درنمودار1 میانگینى از شاخص هاى پساب خروجى چند کارخانه نساجى به 
همراه استاندارد تخلیه سازمان حفاظت از محیط زیست ایران نشان داده شده است. با توجه به این نمودارها، تمامى 
شاخص ها خارج از محدوده استاندارد تعریف شده هستند و تصفیه پساب نساجى پیش از تخلیه به محیط زیست 

کامال ضرورى و حیاتى است.
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حجم پساب نام مرحلهفرایند نساجى
(m3/ton)

BOD
(kg/ton)

TSS
(kg/ton)سایر آالینده ها

پشم
(به ازاى هر تن)

544314196میانگین پشم خام شسته نشده

روغن ها

آمونیاك

انواع سطح فعال: 
صابون، یکنواخت 

کننده، ریتاردر 
و غیره

فنل

رزین ها

نرم کن ها

ترکیبات کلردار

حالل ها

انواع فلزات سنگین: 
کروم، روى، نیکل، 
مس، آهن، کادمیوم 

و غیره

5378743میانگین پشم خام شسته شده

فرایندهاى خاص

17227153شست و شوى اولیه

—2527رنگرزى

—36263شست و شو

138244کربونیزه کردن

—12/51/4سفیدگرى

پنبه (به ازاى هر تن)

26511570میانگین

فرایندهاى خاص

—4/22/8آهارزنى نخ

225830آهارگیرى

1005322پخت

10085سفیدگرى

3582/5مرسریزه کردن

506025رنگرزى

145412چاپ

سایر الیاف مصنوعى
 (به ازاى هر تن)

423055ریون

754540استات

1254530نایلون

21012587اکریلیک

10018595پلى استر

 جدول 1. مشخصات پساب خروجى فرایندهاى نساجى [1]
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میانگین آالیندگى پساب نساجى
استاندارد مصارف کشاورزى

استانداردتخلیه به آب سطحى
استانداردتخلیه به چاه جاذب
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 نمودار1. مقایسه شاخص هاى پساب خروجى چند کارخانه و استاندارد تخلیه در ایران [2و 3]

از آنجایى که ایران و خاورمیانه از لحاظ جغرافیایى در کمربند خشــک جهان قرار دارند و ایران در ده ســال 
گذشــته با خشکسالى روبه رو بوده است. بنابراین با توجه به کاهش 75 درصدى میزان بارش ها و محدود بودن 

منابع آبى، تصفیه مناسب پساب پیش از ورود به محیط زیست امرى اجتناب ناپذیر است [2و 7-4].

روش های تصفیه پساب نساجی

 روش هاى متداول
تصفیه پساب به فرایندهایى اطالق مى شود که براى حذف آالینده هاى موجود در پساب مورد استفاده قرار مى گیرد. 
روش هاي گوناگونی براي تصفیه پساب نساجى وجود دارد که می توان آنها را به سه بخش فیزیکی، شیمیایی و زیستى 
تقســیم نمود که از نظر بازده، هزینه هاى اقتصادى و آثار زیست محیطى با یکدیگر تفاوت دارند (شکل 1). انتخاب 
روش مناسب براى تصفیه به خصوصیات پساب ، صرفه اقتصادى، سهولت عملیات، استاندارد تخلیه وغیره بستگى دارد:

 شکل 1. روش هاى متداول تصفیه پساب [10-8]

تصفیه زیستىتصفیه فیزیکى تصفیه شیمیایى

ته نشینى اولیه و 
ثانویه

ترکیب
میکروارگانیزم هاى
 هوازى و بى هوازى

میکروارگانیزم هاى
 بى هوازى

میکروارگانیزم هاى
هوازى

انعقاد شیمیایى با استفاده ازنمک ها و یا 
پلى الکترولیت هاى آلومینیوم، آهن و غیره

جذب با جاذب هاى
طبیعى و یا مصنوعى

تبادل یونى

فیلتراسیون

روش هاى متداول
تصفیه پساب

انعقاد الکترو شیمیایى  با اعمال جریان الکتریکى 
 به الکترود هاى آهن، آلومینیوم و غیره

اکسیداسیون  با    استفاده  از اکسید کننده هایى  
مانند پرتوفرابنفش،کلر،پر اکسیدهیدروژن 

و غیره

الکترودهاى اکسیداسیون  الکتروشیمیایى
 از جنس گرافیت وغیره
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 روش هاى پیشرفته
امروزه با توجه به نیازهاى رو به رشــد بشــر و حضور ترکیبات پیچیده  و سمى  در پساب، روش هاى متداول نام 
برده پاسخگوى دستیابى به استانداردهاى تخلیه پساب در محیط زیست نبوده و از این رو معرفى روش هاى کارا و 
موثر در تصفیه پساب در رأس کار پژوهشگران و صنعتگران قرار گرفته است و روش هاى پیشرفته تصفیه پساب 

براى حل این مشکل مطرح شده اند.
روش هــاي اکسیداســیون پیشــرفته7 (AOPs)، فرایندهایــی بــر پایــه تولیــد رادیکال هــاى بســیار فعــال هســتند که 
می تواننــد اکثــر ترکیبــات پیچیــده موجــود در پســاب را تخریــب کــرده و آنهــا را بــه دى اکســید کربــن و آب 
تبدیــل نمایــد. از جملــه ایــن روش هــا مى تــوان بــه فرایندهــاى فتوکاتالیســتى بــر پایــه پرتوفرابنفــش (UV) و یــا 
نــور مرئــى، اکسیداســیون الکتروشــیمیایى (الکترودهایــى نظیــر پالتیــن، اکســیدهاى فلــزى و غیــره)، اُُزن دهى، 

روش فراصــوت، فنتــون8 و غیــره اشــاره نمــود. 
تمام روش هاى ذکر شــده اعم از متداول و پیشــرفته داراي مزایا و معایبى هســتند و بســیاري از آنها به دالیل 
اقتصادى، مشــکالت دفع، زمان طوالنى فرایند، بازده نامناســب، پیچیدگى فرایند و یا نیاز به فضاى زیاد براي 
تجهیزات تصفیه پســاب در مقیاس صنعتى قابل قبول نمى باشــند. به همین دلیل معموالً از ترکیبی از فرایندهاي 
مختلف، براي دستیابى به بازده مناسب و کیفیت مطلوب استفاده می شود و تا کنون فرآیند واحدي براي تصفیه 

مناسب و کاراى پساب ارائه نشده است.

فناوری نانو در تصفیه پساب
امروزه با معرفى فناورى نانو به انواع فرایندهاى تصفیه پساب مانند استفاده از نانو جاذب ها و یا اصالح جاذب ها 
با نانو ســاختارها، پوشــش دهى ســطح الکترودها با نانو مواد، نانو فیلترها9، نانو فتوکاتالیســت ها10، نانو ذرات 
مغناطیســى11 و غیره، به دلیل تغییر در خواص فیزیکى، شیمیایى و زیســتى مواد، بهبود چشم گیرى در کارایى 
روش هاى مذکور حاصل شده است. به نظر مى رسد که با به کارگیرى فناورى نانو در تصفیه پساب نه تنها بتوان با 
بسیارى از مشکالت پیش روى فناورى هاى فعلى مقابله کرد، بلکه با افزایش توانایى تصفیه، امکان تصفیه منابع 

آبى غیر متداول و در نتیجه وسیع تر شدن ذخایر آبى نیز وجود خواهد داشت.

 فرایند جذب
به دلیل سطح جانبى و مکان هاى فعال جذب کم و سرعت پایین، فرایند جذب با استفاده از جاذب هاى متداول 
محدودیت زیادى دارد. استفاده از مواد نانو جاذب  با دارا بودن سطح جانبى بیشتر، مکان هاى جذب بسیار زیاد، 
سرعت باالى نفوذ آالینده در آنها و قابلیت تنظیم اندازه حفره هاى ساختارى، سبب افزایش کارایى فرایند جذب 
شــده است. انواع مختلفى از نانو مواد جاذب  براى حذف آالینده ها از پساب مورد استفاده قرار گرفته اند که از 
پرکاربردتریــن آنها مى توان نانو لوله هاى کربنى تک دیواره و چند دیواره، اکســید گرافن و گرافن را نام برد. 
به عنوان مثال هر گرم پودر گرافیت ســطحى با مســاحت 0/6 متر مربع را مى پوشاند، در حالى که هر گرم پودر 
نانو لوله کربنى و گرافن به ترتیب سطوحى با مساحت 254 و 2630 متر مربع را پوشش مى دهند، بنابراین میزان 
مصرف این مواد براى حذف آالینده ها بســیار کاهش مى یابد. دلیل دیگر توجــه به این مواد، امکان بازیابى و 
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استفاده مجدد از آنها بدون کاهش چشم گیر بازده است.
از دیگر جاذب هاى نانو مى توان به پلیمرهاى درخت ســان12 و پرشــاخه13 اشاره کرد که مورد توجه بسیارى از 
محققان قرار گرفته اند. حضور گروه هاى فعال انتهایى و همچنین حفره هاى میانى در ســاختار این مواد، آنها را 
بــه ابر جاذب هایى براى حذف ترکیبات آلى و فلزات ســنگین تبدیل کرده اســت. از پرکاربردترین پلیمرهاى 
درخت سان در حوزه تصفیه پساب مى توان به پلى آمیدو آمین14 (PAMAM) و پلى پروپیلن ایمین15 (PPI) اشاره 

کرد. 
یکى دیگر از روش ها براى استفاده از فناورى نانو در فرایند جذب، اصالح مواد جاذب  با نانوساختارها و یا تهیه 

نانو کامپوزیت ها براى حذف آالینده ها است.

 شــکل 2. حذف رنگــزا با 
اســتفاده از جاذب، قبل و بعد از 

فرایند جذب [14]

  فرایند فیلتراسیون 
در فرایند فیلتراســیون با قرار دادن مانعى بر ســر راه جریان پســاب، مى توان آالینده ها را بر اســاس اندازه آنها 
جدا نمود. مصرف باالى انرژى، انســداد16 غشاها و پیچیدگى طراحى فرایند از جمله معایب این روش به شمار 
مى رود. استفاده از فرایند الکتروریسى براى تولید نانو الیاف روشى ساده، ارزان و موثر براى تولید فیلتر است و 
نانو الیاف تولید شــده داراى سطح مخصوص و خلل و فرج بسیار باال هستند که مى توان قطر، ساختار، ترکیب 
درصد و آرایش یافتگى آنها را با تنظیمات دستگاه الکتروریسى تغییر داد. این غشاها معموال به عنوان فیلتراسیون 
اولیه پیش از اولترافیلتراســیون17 و یا اسمز معکوس18 بکار مى روند. غشاهاى نانو الیاف بدون آنکه از فشار آب 
بکاهند، مى توانند ذرات درشت و یا باکترى ها را از پساب جدا کنند تا طول عمر غشا هایى مانند اسمز معکوس 

افزایش یابد.
امروزه تهیه غشاهاى نانو کامپوزیتى نیز مورد توجه بسیارى از محققان است، بدین صورت که با استفاده از نانو 
ذرات اکســید فلزى19 (TiO2،Al2O3) یا نانو کلى ها20 مى توان آبدوســتى غشاها را افزایش داد و در نتیجه باعث 
انســداد کمتر آنها شد. نانو نقره و نانو لوله هاى کربنى براى ایجاد خواص ضد میکروبى در غشاها مورد بررسى 
قرار گرفته اند. نانو ذرات فتوکاتالیستى نیز براى تهیه غشاهاى کامپوزیتى و تخریب آالینده ها مورد مطالعه قرار 

گرفته اند. همچنین مى توان با تهیه الیه نازك از ترکیبات نامبرده، سطح غشاها را اصالح نمود.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
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 شکل 4. راکتور تصفیه 
فتوکاتالیستى با المپ نور 

فرابنفش [16]

 شــکل 3. حذف رنگزا با 
استفاده از فرایند فیلتراسیون 

[15]

پشت بند
P

  فرایند فتوکاتالیستى
به فرایندهایی که در آنها از تاثیر نور فرابنفش بر عملکرد کاتالیست ها در شرایط واکنش استفاده می شود، فرایند 
فتوکاتالیستی مى گویند که در آن با تابش پرتوى فرابنفش امکان تخریب آالینده ها به وجود مى آید. این فرایند 
جزء روش هاى اکسیداســیون پیشــرفته محسوب شده و رادیکال هاى اکســید کننده تولید شده در آن مى تواند 
به سرعت به گروه هاى بسیارى از مواد شیمیایى آلى حمله کرده و آنها را به طورکامل تخریب و یا به ترکیبات 

ساده تر تبدیل کند. 
 TiO2 و غیره اشــاره کرد که Fe2O3،ZnO ،TiO2 از جمله کاتالیســت هاى نیمه هــادى21 مى توان به نانــو ذرات
شاخص ترین و پرکاربردترین آنها به شمار می رود. نانو فتوکاتالیست ها را مى توان روى سطوح شفاف (شیشه، 
ســیلیکاى ذوب شــده و غیره) و یا غیر شــفاف (فلزات، کربن فعال و غیره) به منظور جلوگیرى از ورود آنها به 
عنوان آالینده ثانویه به پســاب تثبیت کرد. همچنین روش هاى مختلفى براى اصالح TiO2 با اســتفاده از فلزاتى 
مانند نیکل، روى، مس، کروم و آهن پیشنهاد شده است که امکان استفاده از نور مرئى را به جاى فرا بنفش فراهم 

مى کند.

غشا

مروری بر فناوری نانو در تصفیه پساب صنعت نساجی مجموعه گزارش هاى  
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 فرایند الکتروشیمیایى
فرایندهاى اکسیداســیون الکتروشــیمیایى پیشــرفته 22 (EAOPs) که براســاس واکنش فنتــون 23 عمل مى کنند، 
روش هاى دوســتدار محیط زیست هستند که اخیرا توجه بســیارى از محققان را در زمینه تصفیه پساب به خود 
جلب نموده اند. مزیت فرایند الکتروفنتون24 در مقایسه با روش معمول فنتون، کنترل بهتر فرایند و جلوگیرى از 
ذخیره و نقل و انتقال پراکســید هیدروژن اســت. همچنین از آنجا که جریان الکتریســیته یک منبع سالم انرژى 
محسوب مى شود، طى واکنش آالینده ثانویه اى تولید نمى شود. از سویى عدم استفاده ازمواد مضر در این فرایند، 

آن را به روشى دوستدار محیط زیست براي آب و تصفیه پساب تبدیل کرده است.
ورقــه هاى پالتین، فوالد ضد زنگ، تیتانیوم و کاتدهــا از جنس مواد کربنى مانند ورقه کربن، گرافیت، الیاف 
کربن فعال (ACF)25 و غیره از جمله کاتدهایى هستند که اخیرا در تصفیه پساب استفاده شده اند. اخیراً استفاده  از 
الکترودهاى نانو کامپوزیتى در روش فنتون نیز روند رو به رشدى دارد. به عنوان مثال ابعاد نانو، سطح مخصوص 
بسیار باال و بویژه خواص الکتریکى فوق العاده نانو لوله هاى کربنى، آنها را براى اصالح سطح الکترودها به منظور 
اســتفاده در فرایندهاى الکتروشــیمیایى جهت کاربردهاى متنوع مورد توجه بسیارى از محققان قرار داده است. 
روش هاى بکار گرفته شــده جهت تهیه فیلم هاى CNTs بر روى ســطوح مختلف عبارتند از: روش هاى تبخیر 

حالل26، ته نشینى الکتریکى27 (شکل 5)، رسوب دهى الیه الیه28 و غیره.

 شکل 5. طرح واره اى از اصالح 
ســطح الکترود بــا نانو لوله هاى 
کربنى و ســطح فعال در فرایند 

ته نشینى الکتریکى [17]
ته نشینى الکتریکى

  نانو ذرات مغناطیس 
اخیرا بکارگیرى ذرات اکســید آهن مغناطیسى به عنوان 
نانو موادى مهم با کاربردهاى بسیار گسترده در زمینه هاى 
مختلف مشاهده مى شود. از این رو تولید نانو ذرات اکسید 
آهن با خواص دلخواه و پتانســیل بــاالى کاربرد به طور 

عمده مدنظر است.
اکســید آهن ماده ایســت که به دلیل زیست ســازگارى 
مناسب، مورد توجه و بررسى قرار گرفته است. نانو ذرات 
مغناطیس آهن مى توانند جهت حذف آالینده ها از پساب 
ســمى به کار گرفته شوند. اکسید آهن مى تواند به عنوان 

 شــکل 6. حذف رنگزا با استفاده از اکسید 
گرافن مغناطیس شده [18]
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عامل احیا کننده و تخریب ترکیبات شیمیایى سمى و متنوع در محیط هاى آبى عمل کند. این نانو ذرات مى توانند 
به عنوان جاذب، یون هاى ســرب و کروم را از محلول هاى آبى جدا کنند. ســهولت کاربرد، زیست سازگارى، 
غیرسمى بودن، امکان بازیابى آسان با میدان مغناطیسى و فعالیت کاتالیستى باال در تخریب مواد آلى مختلف، از 
مزایاى قابل توجه کاربرد اکسید آهن در زمینه تصفیه پساب به شمار مى روند. نانو ذرات مغناطیس آهن، براى 
ایجاد خاصیت مغناطیسى در نانو ساختارها جهت جدا شدن آسان تر آنها از پساب تصفیه شده نیز کاربرد دارند.

فعالیت های صورت گرفته در ایران
با توجه به رشد بسیار زیاد استفاده از غشاهاى نانوفیلتراسیون در دنیا، در سال هاى اخیر در کشور ما هم استفاده از 
این غشاها براى تصفیه آب و پساب در حال گسترش است. طراحى تجهیزات مورد نیاز تولید نانو غشاء سرامیکى 

لوله اى شــکل با حمایت ستاد ویژه فناورى نانو در مرکز تحقیقات مواد نانو 
ساختار دانشگاه صنعتى ســهند به اجرا درآمده است. از جمله دستاورد هاى 
اصلى این طرح مى توان به طراحى تجهیزات موردنیاز تولید غشا سرامیکى؛ 
ساخت سامانه هاى شکل دهى، قالب، سینترینگ، ماشین کارى و آماده سازى 
خط تولید؛ طراحى ســامانه پاالیشگاهى بر اساس غشا سرامیکى به سفارش 
پاالیشــگاه تبریز؛ تولید غشا ســرامیکى لوله اى شــکل با قابلیت استفاده در 

تصفیه آب در مقیاس آزمایشگاهى اشاره کرد [19].
از دیگر شــرکت هاى موفق را مى توان شــرکت مهندســى و ســاخت آب 
روبش رســوب مهسار نام برد که دســتگاه تصفیه پساب صنعتى نانو غشایى 
هارمودینامیکى وارد بازار کرده اســت (شــکل 7). این دستگاه، با به وجود 
آوردن تنش در ســطح سیال مانع از رسوب آلودگى بر سطح غشایى نانویى 

گردیده و طول عمر غشاء افزایش مى یابد [20]. 
در ایران، فناورى نانو کویتاسیون 29 با موفقیت در پایلوت هاى متعددى به اجرا 

درآمده اســت. یکى از شــرکت هاى فعال در ایران را شــرکت پیام آوران نانو فناورى فردانگر است [21]. این 
شــرکت موفق به معرفى یک فناورى نوین جهت توزیع نانو ذرات جامد در مایعات شده است ( شکل 8). این 
شرکت این قابلیت را دارا است که با توجه به شرایط هر منطقه و یا نوع آلودگى آب، فناورى نانو کویتاسیون 

مورد نیاز را راه اندازى نماید.

 شکل 8 . دستگاه تولید کننده نانو/ 
میکرو حباب ساخت شرکت پیام آوران 
نانو فناورى فردانگر

 شکل 7. دستگاه تصفیه پساب 
با استفاده از سیستم فیلتراسیون 

غشایى به روش هارمودینامیکى 
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تجاری سازی فناوری نانو
بــازار جهانى براى محصوالت فناورى نانو که در تصفیه آب مورد اســتفاده قرار گرفــت، 1/4 میلیون دالر در 
ســال 2010 ارزیابى شــد. بخش عمده این بازار مربوط به فرایندهاى فیلتراسیون غشایى مورد استفاده در اسمز 
معکوس، نانو فیلتراسیون و اولترا فیلتراسیون بوده که با رشد ساالنه9/7 درصد به 2/5 میلیون دالر در سال 2015 
رسیده است. نمونه هاى پرکاربرد بسیارى، نظیر نانو لوله هاى کربنى، نانو الیاف و نانو ذرات بسیارى دیگرى هنوز 

به طور کامل تجارى سازى نشده اند [22].
 Fraunhofer یکى از شــرکت هاى موفق در زمینه تصفیه پساب هاى نســاجى با استفاده از فناورى نانو، مؤسسه
آلمان است که غشاهاى سرامیکى نانوفیلتراسیونى به مرحله تولید رسانده که انواع آالینده هاى رنگى حاصل از 

پساب نساجى را تصفیه مى کند (شکل 9) [23].

Fraunhofer شکل 9. ساخت غشاء تصفیه کننده پساب نساجى توسط مؤسسه 

از نمونه هاى تجارى ســازى شده براى تصفیه غشــایى با فناورى نانو مى توان به نانو فیلترهاى غشایى تولید شده 
توســط شرکت ها inopor اشــاره کرد که براى حذف آالینده هاى کامال متفاوت مورد استفاده قرار مى گیرد. 

یک نمونه از این غشاها در شکل 10 مشاهده مى شود [24].

 شکل 10. نانو غشاى 
سرامیکى ساخت شرکت 

Inopor

 Puri�cs Photo -CatTM یک نمونه تجارى سازى شده براى تصفیه فتوکاتالیستى با بکارگیرى فناورى نانو، سامانه
(شکل 11) است که توسط شرکت cs�Puri در کشور کانادا ساخته شده و ظرفیت تصفیه آن 7/6 میلیون لیتر 
در روز اســت. این ســامانه تنها 207 متر مربع فضا اشــغال کرده و kWh/m3 4 انرژى مصرف مى کند، به عالوه 

هیچ گونه آالینده ثانویه اى تولید نمى کند [25].
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از جمله نانو جاذب هاى تجارى ســازى شده براى حذف فلز آرســنیک، مى توان ArsenXnp ساخت شرکت 
Systematix در ایــاالت متحده را نام برد، که از ترکیبى از نانو ذرات اکســید آهن و یک نوع پلیمر ســاخته 

شده است (شکل 14). هزینه فرایند تصفیه با این نانو جاذب در حدود 0/09-0/07 دالر در هر 1000 لیتر پساب 
برآورد شده است [29].

 LED با اســتفاده از فناورى نورتابى توسط المپ puroxi شــرکت
و همچنین اســتفاده از نانو مواد فتوکاتالیست، سیستمى را طراحى 
نموده که مى تواند مقادیر بســیار زیادى از آالینده هاى رنگى را در 

محیط آبى از بین ببرد (شکل 12) [26].
محققان ســنگاپورى با همکارى شــرکت چینــى CCIEC پروژه 3 
میلیون دالرى جهت تولید انبوه غشــاء نانوالیاف با الیه هاى اکسید 
تیتانیوم به اجرا رســانده اند که قابلیت خود تمیزشــوندگى دارد. با 
اســتفاده از این فنــاورى، مى توان پســاب هاى صنعتى به خصوص 
پســاب نساجى را، در ابعاد گســترده تصفیه کرد (شکل 13) [27 و 

.[28

 شکل 13 . سیستم غشاء 
نانوفیبر تصفیه کننده پساب 

CCIEC ساخت شرکت

 شکل 12. دستگاه نانوفتوکاتالیست 
جهت حذف آالینده هاى آلى ســاخت 

puroxi شرکت شرکت

 شکل 11. سامانه 
 Purifics Photo-CatTM

تجارى سازى شده براى 
تصفیه فتوکاتالیستى با 

استفاده از فناورى نانو 
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 ArsenXnp شکل 14. نانو جاذب 
تجارى سازى شده براى تصفیه پساب 

حاوى آرسنیک [29]

جمع بندی
به نظر مى رسد که یکى از بزرگترین مشکالت صنایع نساجى، ازبین بردن آلودگى هاى ناشى از پساب خروجى 
از این صنایع اســت. به دلیل تنوع زیاد آالینده هاى این نوع صنایع، رفع این آلودگى ها بســیار دشوار و هزینه بر 
خواهــد بود. فناورى نانو مى تواند جهــت افزایش بازدهى و طول عمر تجهیزات تصفیه خانه هاى شــهرك هاى 
صنعتى نقش قابل توجهى ایفا کند. اســتفاده از فناورى نانو جهت حذف آالینده هاى آلى و فلزات سنگین مثل 
کروم، بســیار کارآمد خواهد بود و مى تواند از آلودگى هاى زیســت محیطى ناشى از صنایع نساجى جلوگیرى 

نماید.

1  Wet Process 

2  Suspended Solid 

3  Biodegradability 

4  Chemical Oxygen Demand 

5  Biological Oxygen Demand 

6  Total Suspended Solids 

7  Advanced Oxidation Processes

8  Fenton

9  Nano Filters 

10  Nano Photocatalysts 

11  Magnetic Nanoparticles 

12  Dendrimers 

13  Hyper-branched Polymers 

14  Poly (amidoamine) 

15  Poly (propyleneimine) 

16  Fouling 

17  Ultra�ltration 

18  Reverse Osmosis 

19  Metal Oxide Nanoparticles 

20  NanoClay 

21  Semi-conductor 

22  Electrochemical Advanced Oxidation 
Processes 

23  Fenton 

24  Electro-Fenton 

25  Activated Carbon Fibre 
26  Solvent Evaporation

27  Electrodeposition 

28  Layer by Layer Assembly

29  Nano Cavitation

پی نوشت ها
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 کاربرد فناورى نانو در تصفیه آب
 کاربرد فناورى نانو در تصفیه هوا

 کاربرد فناورى نانو در بتن هاى سبک
 کاربرد فناورى نانو در بتن

 نانولیپوزوم ها و نقش آنها در رهایش دارو
 کاربرد فناورى نانو درمحیط هاى بیمارستانى
 کاربرد فناورى نانو در حسگرهاى ساختمانى

 کاربرد فناورى نانو در عایق هاى رطوبت
 کاربرد فناورى نانو در لوله هاى بى صداى فاضالب

 حذف آالینده هاى آب با اسـتفاده  از نانو ذرات آهن 
صفر ظرفیتى

 کاربرد فناورى نانو در صنعت ساختمان
 استفاده از غشاء  نانو لوله کربنى جهت نمک زدایى  و 

تصفیه آب
 کاربرد فناورى نانو در کاشى و سرامیک

  غنى سازى  محصوالت کشاورزى  با نانو کودهاى کالته 
آهن و روى

 کاربـرد فناورى نانو در فرآیندهاى ازدیاد برداشـت 
نفت خام

 خشک کردن انجمادى  پاششى
 کیتوسان  پلیمرى  زیست  تخریب پذیر در  سامانه هاى 

 دارورسانى
 فناورى نانو و بتن  هاى ویژه

  کاربـرد فناورى نانو در آنالیزگرهـاى جدید صنایع 
 باالدستى نفت

 کاربردهـاى فناورى نانـو در بخـش انتقال شـبکه 
برق رسانى

 نقش فناورى نانو در ارتقاى کیفى سـیمان و مصالح 
پایه سیمانى

 فناورى نانو و توسعه آن در کشاورزى
 روش تغییر شکل پالستیک شدید (SPD) در تولید 

فلزات نانوساختار
 آلیاژسـازى و فعال سـازى مکانیکى، فناورى تهیه 

نانومواد
 منسوجات ضد میکروب

 کاربرد فناورى نانو در سـازه هاى بتنى هوشـمند با 
قابلیت خود  ترمیم  شوندگى

 لوله هاى حرارتـى و کاربردهاى آن در انتقال انرژى 
حرارتى

 کاربـرد فناورى نانو در بهبود عملکرد سـلول هاى 
خورشیدى

 نانوحسگرها جهت پایش شاخص هاى حیاتى بدن
(CDI) سیستم یون زدایى خازنى 

 کاربرد نانو در متالورژى پودر فلزات
 کاربرد فناورى نانو در پوشـش هاى ضد نقش و ضد 

نوشتار
 میکرو/نانو حباب در صنعت آب و فاضالب

 اسـتفاده از نانوذرات پلیمرى بر پایـه PLGA براى 
دارورسانى هدفمند

 کاربرد فناورى نانـو جهت گندزدایى  از  آب به  روش 
ازوناسیون

 تصفیـه آب با اسـتفاده از غشـاء سـرامیکى نانو 
فیلتراسیون

 کاربرد فناورى نانو در گچ ساختمانى
 تصفیه آب با استفاده از غشاهاى نانو الیاف

 کاربرد فناورى نانو در صنعت آب
 کاربردهاى فناورى نانو در منسوجات خانگى

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است
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