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 چکیده: 

دارند ولی  در صنعت کاربرد زیادیو سادگی در راهبری  توانایی حذف باالکه دارند از جمله امروزه غشاها با توجه به مزایایی 

مز اس ی مواد سازنده غشا مربوط می شود.خاصیت آبگریز به گرفتگی غشا عاملی مهم در محدودیت این فرآیند می باشد، که

فرآیند نانوفیلتراسیون در فشار پایین  گیرند اما با توجه به اینکهت تصفیه آب مورد استفاده قرار میمعکوس و نانو فیلتراسیون جه

صرفه تر هبه کارگیری نانوفیلتراسیون مقرون بزدایی نقش زیادی دارد و در تصفیه آب، پساب و نمک شودمی راهبریتری 

های زیادی در راستای بهبود توانایی حذف نمک ها و همچنین کاهش گرفتگی غشا نانوفیلتراسیون امروزه پژوهش باشد.می
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 ددر اجرای فرایندهای غشایی است و به مقدار زیادی عملکر ترین مانعفتگی غشا بزرگترین وچالش برانگیزگر صورت گرفته است.

 یاصالح غشاهای مختلف روشدر این مقاله مروری،  .دهدهای عملیاتی را افزایش میغشا و عمر غشا را کاهش و هزینه

ود عملکرد غشای به منظور بهبکربنی /با استفاده از نانو مواد معدنی، کربنی و همچنین مواد ترکیبی معدنی نانوفیلتراسیون

 .مورد بررسی قرار گرفته استنانوفیلتراسیون 
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Abstract: 

Today, membranes are widely used in various industries due to their advantages such as high removal efficiency 

and the ease of operation, however, membrane clogging is an important factor in limiting this process which is 

related to the hydrophobicity of membrane materials. Although reverse osmosis and nanofiltration processes were 

used to purify water, the use of nanofiltration is more cost-effective as the nanofiltration process is conducted at 

a lower pressure and plays a major role in water treatment and desalination. Recently, many researches has been 

reported to improve the ability of nanofiltration process to reject salts, dyes, and heavy metals and also to reduce 

the clogging of nanofiltration membranes. Membrane clogging is the largest and most challenging barrier to 
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membrane processes, greatly reducing membrane performance and membrane life, and increasing operating cost. 

In this review article, different methods of nanofiltration membrane modification using nano-minerals, carbon as 

well as mineral / carbon composite materials in order to improve the performance of nanofiltration membranes 

has been investigated.   

 

Keywords: Nanofiltration membrane, polymer membranes, hydrophilic nanomaterials, membrane clogging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1

در مناطق کم آب میلیارد نفر  9/3 طبق تخمین شورای جهانی آب،با این حال، آب یک منبع اساسی برای زندگی انسان است، 

با  به آب است،های بشر وابسته از آنجایی که تمام فعالیت. (Ji et al., 2017)د کننزندگی می 2030 روی زمین تا سال 

ا این حال ب شود.صنعتی و کشاورزی تولید می فاضالب روزانه در مناطق خانگی، هایپسابزیادی  مقدار افزایش جمعیت جهان،

این امر منجر به رقابت شدید و  شوند.های استفاده از آب دوباره پر نمیروزافزون جمعیت و نیازمنابع آب شیرین مطابق با رشد 

بخشی جدایی ناپذیر زیرا ؛ یر استپذناتولید فاضالب اجتناب  های مختلف شده است.ناعادالنه منابع آب شیرین در بخشتوزیع 

بنابراین با تصفیه کارآمد  ها هستند،آب تمیز همراه با آالینده هااین فاضالبهمه  دهد.های زندگی را تشکیل میدر تمام بخش

های های گذشته تالشدر سال را تکمیل کرد و آب آشامیدنی برای همه در دسترس باشد.توان منابع آب شیرین ضالب میفا

و سازی انعقاد و لخته ،غشاییفیلتراسیون توان که میهای تصفیه فاضالب صورت گرفته است زیادی برای معرفی انواع تکنولوژی

 فناوری غشا است. ایم،بودهعمده آن  افزایش های تصفیه فاضالب که شاهدیکی از فناوری را نام برد. بیولوژیکی همچنین تصفیه

ابل توجه قو همچنین زیست سازگار بودن  پایین عملیاتی هزینهانرژی کم،  ،انعطاف پذیریفناوری غشا به دلیل مزایایی همچون 

 باشدمی های صنعتی مانند غذایی و دارود در بخش، جداسازی و تصفیه موااست و گزینه مطلوبی در فرآیندهای تصفیه فاضالب

(Obotey Ezugbe & Rathilal, 2020)  ,(2017)صرافزاده . 
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غشا به صورت فازی که اجزای جداشونده  سازد.مولکولی آنها ممکن میای است که جداسازی را عموما بر اساس اندازه غشا وسیله 

گیرد و محصوالت در این روش، معموالً تغییر فازی صورت نمی. کندعمل می ،کنندور میخوراك با سرعت های متفاوت از آن عب

خواص فیزیکی  شود.ص میچگونگی کار غشا توسط خواص فیزیکی و شیمیایی آن مشخ  نیز در همدیگر قابل امتزاج هستند.

خواص شیمیایی غشا عبارتند از بار سطحی آن، توانایی جذب  باشد.ها میهای موجود در غشا و نوع آنشکل حفره شامل اندازه و

 یقنوات) ل خواص فیزیکی و شیمیایی آن استآبگریزی و یا آبدوستی غشا حاص د.واکنش با سایر موااجسام دیگر و امکان انجام 

  .(2017عدل,  &, ی, عبداله زاده شرقیادگاری) (1395, یمیابراه &نسب 

 

 (NF)نانوفیلتراسیون -2

ین ا . به دلیل اینکهگیردهای گوناگون به کار میشکلی از فیلتراسیون است که غشاها را به منظور جداسازی سیاالت یا یون

و حذف متوسط  ند در مواردی که حذف باالی مواد آلینتواها می نآ تری کار کرده و برخی ازغشاها در فشارهای بسیار پایین

 باشدها میهای دوظرفیتی و پروتئیننمک ،رتغلیظ شک این روش قادر به .کاربرد داشته باشند، نیاز است مورد مواد معدنی

شود که در آن سختی آب می سازی آب استفادهاز غشاهای نانوفیلتراسیون معمولی برای نرم .(1395, یمیابراه &نسب  ی)قنوات

فیلتراسیون نسبت به به دلیل نیاز به فشار کمتر نانو شوند.های دیگر از آب جدا میها و ناخالصیباکتری و مواد آلی، کم شده

توجه به  در خصوص نمک زدایی از آب حاوی مقادیر باال از امالح جهت مصارف آشامیدن، کاهش هزینه انرژی، اسمز معکوس و

 توان به دو گروه سرامیکی و پلیمری طبقه بندی کرد. شاهای نانوفیلتراسیون را میغنانوفیلتراسیون فزاینده است. 

ترین غشاهای نانوفیلتراسیون در بازار هستند. غشا سلولز موفقآمید الیه نازك پلی غشا کامپوزیت دو نوع غشا سلولز استات و

توان به که از آن جمله میدارد ولی معایبی دارد  استات به دلیل تولید آسان و ارزان بودن بخش کوچکی از بازار را در اختیار

و جذب راحت باکتری  درجه سانتی گراد 35، از بین رفتن کارایی غشا در باالتر از دمای 6ا ت 4بین  pHدر عملکرد غشا محدوده 

آمید نیز به دلیل قابلیت خوب در پس زدن نمک در بازار تجاری موفق غشا اشاره کرد. غشا کامپوزیت الیه نازك پلی سطحروی 

نانوفیلتراسیون موجود  یدارد. همچنین غشاهارا  و حرارت کلر،ها اکسید کننده بوده اما معایبی مثل مقاومت کم در برابر فشار،

در بازار، به سرعت منافذشان گرفته می شود و از طول عمر آن ها کاسته می شود. در این خصوص، غشاهای جدید پلیمری 

توانند در بهبود عملکرد غشاهای ف کرده است. از جمله موادی که میترکیب شده با فناوری نانو مشکالت گذشته را برطر

پروتئینی -غشاهای پلیمری (2های سیلیکاتی کانیغشاهای پوشش داده شده از نانو( 1 نانوفیلتراسیون پلیمری نقش ایفا کنند: 

غشاهای پایه گرافنی  (5آرا دغشاهای کوپلیمری خو (4غشاهای ترکیب شده با نانولوله های کربنی  (3پیوندی و یا شبه زیستی 

 . هستندغیر آلی -نانوکامپوزیت های الیه نازك آلی (6
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های چند مولکول های آلی با وزن زیاد، یونتر از یک نانومتر مثل راسیون منجر به پس زدن ذرات بزرگفرایند غشا نانوفیلت

میکرومتر با یک  200تا  100شود. غشاهای نانوفیلتراسیون معموال ضخامتی بین های تک ظرفیتی میظرفیتی و در مواردی یون

 بار 16تا  5/3فشار عبوری غشا معموال بین میکرومتر را دارا می باشند.  002/0الیه تفکیک کننده و منافذی با قطر کمتر از 

 . (1394, ونیلتراسینانوف یمریپل یآب با استفاده از غشا هی)تصف باشدمی

 

 غشاها سازنده مواد ویژگی و ساختار -3

 سولفونمتفاوتی مانند پلی پلیمریدر این میان مواد  به طور کلی مواد سازنده غشاها ساختار و ویژگی های متنوعی دارند.

)(PSF)(Polysulfone ، سولفوناترپلی )(PES)(Polyethersulfone ، ایدرفلووینیلیدنپلی 

(PVDF)(Polyvinylidene fluoride، آمید لیپ )(PA)(Polyamide ، پلی اتر ایمید )(PEI) (Polyetherimide ، 

 گیرند.به عنوان ماده پایه در ساخت غشا مورد استفاده قرار می غیرهو  Polyvinyl chloride)  (PVC)( کلرایدوینیلپلی

مقاومت  سولفون می باشد که خواصی از جملهاترلیپ ،سترده در ساخت غشا قابل استفاده استیکی از موادی که به طور گ

پایداری ، در دسترس بودن  ،تر ی پاییننیز به دلیل هزینه سولفونپلی بسیار مناسبی دارد.ویژگی گرمایی و مکانیکی  شیمیایی،

ترین مشکل پلیمرهای ذکر شده که در ساخت غشا مورد عمده شود.به طور گسترده استفاده می شیمیایی و گرمایی مناسب

 شودحین عملیات می در شار نفوذی کاهش و گرفتگی غشاها عامل ها است کهآن نسبی آب گریزیگیرند استفاده قرار می

که در نتیجه ی  اساسی در فرآیندهای غشایی می باشد؛یکی از محدودیت های  کاهش شار نفوذی، .(2021, یمهدو & ی)غالم

و طوالنی مدت  غیر قابل برگشتکاهش به  شود.ایجاد می اند،الیه تشکیل شده از ترکیباتی که از فیلتر غشایی عبور نکرده

بستگی به اندازه و شکل ذرات جامد  و همچین اندازه منافذ  های مختلف انسداد غشا،شکل شود.گفته مینسداد غشایی ا ،جریان

 .(2013, یبوستان &, ی, گانی, وندانی, هراتی)رودسر غشا دارند

 د:نبندی می شوزیر دستهصورت  چهارانسداد غشایی به 

تر از افتد که اندازه ذرات ورودی بزرگزمانی اتفاق می(complete pore blocking):  بلوکه شدن کامل حفرات غشا الف:

 باشددهد کاهش سطح غشا میاتفاقی که در نهایت رخ می شود.باعث بسته شدن بخشی از منافذ  اندازه منافذ غشا باشد و

 (2013, یبوستان &, ی, گانی, وندانیرات, هی)رودسر

افتد که درشت این پدیده هم مانند حالت قبل زمانی اتفاق می (partial pore blocking):ب: بلوکه شدن ناقص حفرات غشا 

دن یا شبا این تفاوت که ممکن است یک حالت بلوکه  ها به داخل منافذ باز دسترسی پیدا کنند و باعث بستن آن شوند.مولکول

, یودسر)ر باعث انسداد شوند نشدن اتفاق بیفتد و ذرات عبوری با تشکیل یک پل در ورودی حفرات بدون بلوکه کردن کامل،

 (2013, یبوستان &, ی, گانی, وندانیهرات
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توانند به درون منافذ وارد ها نمیافتد که درشت مولکولاین پدیده زمانی اتفاق می (cake formation):پ: تشکیل کیک 

 یابدافزایش می کیک ایجاد شده،نابراین مقاومت غشا به دلیل وجود الیه . بشوندشوند و باعث تشکیل کیک بر روی سطح غشا می

 (2013, یبوستان &, ی, گانی, وندانی, هراتی)رودسر

رسوب بر سطوح  علت این پدیده ورود ذرات به درون منافذ غشا، (internal pore blocking):ت: بلوکه شدن داخلی منافذ 

مکانیسم انسداد  در صورت بلوکه شدن داخلی منافذ، شود.باشد و باعث کاهش حجم منافذ میها میمنافذ و یا جذب سطحی آن

 (2013, یبوستان &, ی, گانی, وندانی, هراتی)رودسر غشایی مستقل از سرعت جریان متقاطع است

 نشان داده شده است. 1چهار حالت مکانیسم انسداد غشایی گفته شده در شکل 

 

 . شکل گرافیکی از انواع گرفتگی در سطح غشا.1شکل 

 

 ساخت غشاروش های  -4

های ساخت غشا ترین روشپر کاربردهای زیادی برای ساخت غشاهای پلیمری مورد استفاده است اما در زیر تعدادی از روش

 ارائه شده است.

این پزند. اندازه های مشخصی را فشرده کرده و سپس آن را با افزایش دما میدر این روش ذرات در : (Sintering)پختن  1-4

شاهای موال کم است. غتخلخل غشا در این روش مع روش برای ساخت غشاهای متخلخل از مواد آلی و معدنی کاربرد دارد.

 .(1396, یموسو &, ی, موسوی)اسداله فرد شوندبا این روش ساخته می (MF)میکروفیلتراسیون 

با  هستند. کرویاز روش پختن است، اما حفرات غشا کماکان در اندازه م شتریروش تخلخل ب نیدر ا (Stretching):کشیدن 

 شود،استفاده از مواد پلیمری نسبتا کریستالی فیلم اکسترود شده ساخته و سپس در جهت عمود بر جهت اکستروژن کشیده می
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مکانیکی اعمال شده ساخته  گیرد و ساختار متخلخل به دلیل فشاردر نتیجه ناحیه کریستالی به موازات جهت اکستروژن قرار می

 شود می

 شوند،در این روش غشا با قرارگیری فیلم در برابر تابش ذرات پر انرژی،که عمود تابیده می (Track-etching):قلم زنی  2-4

ه موازات مسیرهای حک شده قرار مواد پلیمری ب در مرحله بعد فیلم در حمام اسیدی یا بازی قرار گرفته و آید.به دست می

  یل شودگیرند تا حفرات با توزیع اندازه ذرات کم تشکمی

در این روش غشا متخلخل با شستن یکی از ترکیبات ذوب شده در ساختار غشا  (Template leaching):شستن قالب  3-4

  باشندمیμm  05/0 قطر حفرات در این روش حداقل  شوند.یروش ساخته م نیبا ا یاشهیش یغشاها شود.ساخته می

کند ه که استحکام غشا را تامین میغشا پای ی مختلف هستند،غشاهای کامپوزیت شامل دو ماده  (Coating):دهیپوشش 4-4

 شود های پوشش دهی زیر انجام میشاین فرآیند به رو ی انتخاب پذیری و خصوصیات غشا است.و الیه ی نازك که تعیین کننده

ك باشد که در اسمز نازك متراکم و بسیار نازای ه الیه شود کدر صورتی از این روش استفاده می وری:پوشش غوطه 1-4-4

 ور شده،در این روش غشا در حمام شامل محلول پوشش دهنده غوطه جداسازی گازها و تراوش تبخیری کاربرد دارد. معکوس،

  افتداق میاتف پیوندهای عرضیحالل تبخیر شده و  ،آونچسبد که با قرار دادن غشا در الیه ای از ماده روی سطح غشا می

ی الکتریکی در فرکانس باال تولید پلیمریزاسیون پالسمایی: در این روش پالسما با یونیزاسیون گاز با استفاده از تخلیه 2-4-4

یونیزه شده و رادیکال  شود،ز وارد راکتور میوقتی گا شوند.جداگانه ولی همزمان وارد راکتور می ،گاز و واکنش دهنده شود.می

 شود ی نازك تشکیل میوی غشا الیهشوند و با ته نشینی محصول بر رمیها تشکیل 

سپس  شود.حل می که دارای مونومر فعال است ی پایه درون حمام محلول آبیپلیمریزاسیون سطحی: در ابتدا الیه 3-4-4

ی متراکم پلیمری گیرد تا الیهمیقرار  که دارای حالل غیرقابل امتزاج در آب و مونومر فعال است ی پایه درون حمام دومالیه

  تشکیل شود

ی آن که در نتیجه این روش شامل پراکندگی و توزیع الیه ی خاك رس در مونومر است، پلیمریزاسیون در محل: 4-4-4

  شودتابش و ... انجام می پلیمریزاسیون با اعمال حرارت،

افتد ه از حالت مایع به جامد اتفاق میانتقال پلیمر به صورت کنترل شد فرآینددر این  (Phase Inversion):وارونگی فاز  5-4

  .(1396, یموسو &, یسو, موی)اسداله فرد شودو در نتیجه غشا تشکیل می

 غشا اصالح مختلف یهاروش -5

اصالح سطح آن، راه حل اصلی در جهت کاهش  باشد کهگرفتگی غشا مییکی از معضالت اصلی استفاده از فرآیندهای غشایی 

  شود.باشد که در ادامه به آن پرداخته میمی
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 ونیزاسیمریحال حاضر پل درآغازشونده با نور:  یدهوندیپ قیاز طر گرفتگی پایینبا  یمریپل یغشاها توسعه 1-5

 یمونومرها ی. برخدارد یادیکاربرد ز یمریپل یشاهااصالح سطح غ یبرا (UV)بنفش  یآغازشونده با اشعه ماورا یوندیپ

 کیپروپان سولفون لیمت دویالمیآکر ،(HEMA) التیمتاکر لیات یدروکسیه -2 ،(AA) دیاس کیلیآبدوست مختلف مانند: اکر

 .شوندیم فادهاست معکوس اسمز و ونیلتراسینانوف ون،یلتراسیاولتراف ون،یلتراسیکروفیم یهااصالح غشا یو ... برا (AMPS) دیاس

 العهمط مورد اریبس غشا سطح یآبدوست شیافزا جهت گذشته دهه دو در روش نیا: یمریپل یغشاها ییپالسما اصالح 2-5

به  -2شدن  مریقابل پل یبخارها لهیبه وس -1شود: یروش مختلف انجام م 3با  المعمو غشا ییپالسما اصالح. است گرفته قرار

 شرو نیا انیم دربه سطح غشا.  مریپل یها ریزنج یپالسما برا ییالقا یزن وندیپ -3شونده  مریپل ریغ یگاز یمولکول ها لهیوس

 اند. در ادامه این سه روش شرح داده شده .رندیگیم قرار استفاده مورد شتریب 3 و 2 روش ها،

 استفاده غشا سطح اصالح یبرا مونومرها از روش، نیا درشدن:  مریقابل پل یهامولکول یسماپال در غشا اصالح  1-2-5

 & ی)کتاب شودیاستفاده م کرومتریم 1نانومتر تا  چندبا ضخامت  دیدج یمریپل یهاهیال کردن نینش ته از ن،یهمچن. شودیم

 .(1395, یدهقان

 سولفوناتریپل و سولفون یپل یغشاها اصالح برروش  نیا :شدن مریپل قابل ریغ یگازها یپالسما در غشا اصالح 2-2-5

 ل،یربونک یها گروه که است شده داده نشان. دارد تمرکز آب ای کربن دیاکس ید اك،یآمون تروژن،ین ژن،یاکس هوا، یپالسما توسط

 به نژیاکس نسبت و شدند نشانده ژنیاکس یپالسما با اصالح لهیوس به سولفونیپل یغشا سطح بر لیکربوکس و لیدروکسیه

 است نیا انگریب امر نیا. افتی شیافزاغشاهای اصالح شده  در  درصد 54 تا 48 بهاصالح نشده  یدر غشاها درصد 33از  کربن

 .(1395, یدهقان & ی)کتاب کندیم رییپالسما، تغ لهیاصالح به وس یدر ط غشا سطح یآبدوست تیخاص که

پالسما در حضور خالء  لهیبه وس مریشده بر سطح پل دیتول یهاکالیراد: ییالقاء پالسما لهیسطح غشا به وس وندیپ 3-2-5

 .(1395, یدهقان & ی)کتاب توانند به سرعت واکنش دهندیباشند م یگاز یکه در معرض مونومرها یوقتو  دارندیپا

اکنش و مریپل کی یکه معموال حاو یمحلول آب کیدرون  بهمتخلخل  هیابتدا، پا در: یسطح نیب ونیزاسیمریپل روش 3-5

شود. با توجه به عدم یحالل فرو برده م کیشده به درون  سیخ هیپا سپس. شودور میغوطهباشد یم نیآمید کی ای ریپذ

 ونیزاسیمریحاصل از روش پل یغشاها درشود.  یدو فاز انجام م نیو حالل، واکنش در فصل مشترك ا یفاز آب یریامتزاج پذ

 یهادرصد دفع حل شونده ایآب و  یریتراوش پذ زانیکننده در م نییو بار از عوامل مهم تع یخواص آبدوست ،یسطح نیب

 مقابل در بیآس و یخوردگ دچار رترید غشا تا شودیم باعث خوراك در موجود یهاشونده حل دفعباشند. یموجود در خوراك م

 .(1394, یظهور &, انیزاده مقدم, رمضان ی)نب شود ذرات نیا
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 لهیوس به بیترس ،یحرارت انعقاد روش ،یورغوطه لهیوس به بیترس روش 4 به خود روش نیافاز:  ییجدا یهاروش 4-5

 ی)نب که در ادامه توضیح داده خواهند شد دارند یشتریب کاربرد اول روش دو که شودیم میتقس حالل ریتبخ و آب بخار با جذب

 )1394، و همکاران زاده مقدم

ول لشود و سپس محیحالل مناسب به طور کامل حل م کیآمورف در  مریابتدا پل :یورغوطه لهیبه وس بیترس 1-4-5

به درون حمام  لمیحامل ف شهیشود. سپس شیم یریکش قالب گ لمیف لهیبه وس شهیسطح مسطح مانند ش کی یبر رو یمریپل

مانده حالل صورت  یغشا با هدف خروج کامل باق یوبر ر یحرارت اتیگردد و بعد از آن عملیضد حالل غوطه ور م یحاو

 .(1394و همکاران،  زاده مقدم ی)نب ردیگیم

 مورد شکل به اندتویم محلول سپس شود،یم حل یمناسب حالل در مریپل ابتدا روش نیا در: یانعقاد حرارت روش2-4-5

آن ظاهر  یدر باال یاهیخارج شده و به صورت ال لمیحالل از درون ف لمیشود و با گذشت زمان و سرد شدن  ف یریگ قالب نظر

اسمز معکوس  یدارد و در آن غشاها لترهایاسمز معکوس و نانوف یغشاهادر ساخت  یاگسترده اریروش کاربرد بس نیشود. ایم

  .(1394و همکاران،  زاده مقدم ی)نب شوندیغشا متخلخل حاصل م کی یبر رو ونیزاسیمریپل ندیاز انجام فرآ ونیلتراسیو نانوف

 های اصالح غشابررسی روش -6

 با نانومواد معدنی غشا اصالح 1-6 

بسیار  باشد ا میدر کارایی غشاهموثرو همچنین  مقرون به صرفه، آسانهای از جمله روشنانوذرات  با توجه به اینکه استفاده از 

ای به طور معمول عبارتند از: تیتانیوم دی در توسعه غشاهای نانوچندسازهاستفاده شده نانوذرات  مورد توجه قرار گرفته است.

استفاده از  .3O2(Al(، آلومینیم اکسید SiO)2(، اکسید سیلیس (FeO)، اکسید آهن (ZnO)، روی اکسید TiO)2(اکسید 

شار آب  تری در غشا می شود که معموال نسبت به غشای حالت پایه،منجر به ایجاد ساختار متخلخل نانومواد در ساختار غشا

 .(2021, یمهدو & یالم)غ باالتری دارد

بر  را بر بهبود عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون (ZnO)پرویزیان و همکارانش تاثیر نانوذره روی اکسید  در یک مطالعه پژوهشی،

های مختلف نانوذرات در ساخت غشاها مورد ارزیابی قرار گرفت که حالت بهینه اثر غلظت بررسی کردند. PVDF/PESپایه 

فه مقرون به صر نسبت به سایر نانوذرات در این پژوهش استفاده شده نانوذره روی اکسید .گزارش شددرصد وزنی نانوذره  1/0

در اثر  .غشا را ارتقا بخشید های جداسازیمکانیکی و دیگر خواص و ویژگی ،این نانوذره خواص آبدوستی و همچنین، باشدمیتر 

رصد د  1/0در  .باشدمی غشا خاصیت آبدوستیبه دلیل افزایش که  شدگزارش یه تماس افزودن نانوذرات روی اکسید کاهش زاو

توان از یک سو به افزایش تخلخل و افزایش که علت این افزایش را می وزنی از نانوذرات شاهد افزایش فالکس آب خالص بودند،

اکتور پس دهی نمک سدیم همچنین در مورد ف به افزایش میزان آبدوستی نسبت داد. اندازه حفرات سطحی و از سوی دیگر،
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بود به که نتیجه گرفتند کاهش خاصیت آب گریزی، درصد وزنی شاهد باالترین درصد پس دهی بودند، 0,1 غشای سولفات در

درصد وزنی  1/0بنابراین  دهی نمک شده است.نیروهای دافعه الکتروستاتیک منجر به افزایش میزان پسخواص ضدگرفتگی و 

 &, ینی, حسی, سعدانیزی)پرو پس دهی بیشتر و میزان شار آب عبوری بیشتری را نشان داد (ZnO) نانوذره روی اکسیداز 

 . (2020, یبنده عل

 مقدسی و همکارانش غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون را با استفاده از روش وارونگی فاز ساختند. پژوهشی دیگر،در 

های مختلف از سدیم سیترات استفاده درصد وزنی و غلظت 5/0با غلظت  (FeO)در ساخت غشاها از نانوذرات اکسید آهن 

 ترات به عنوان افزودنی جهت بهبود پراکندگی نانوذرات اکسید آهن استفاده شد.از ماده سدیم سی در این پژوهش، کردند.

موالر را به عنوان محلول خوراك برای ارزیابی عملکرد نانوفیلتراسیون تهیه  01/0 با غلظت  4SO2Naمحلول آبی  همچنین،

درصد وزنی سدیم  3/0 و وذراتنوزنی نادرصد  5/0 دهی نمک را در غشای محتویباالترین شار آب خالص و پس نتایج، کردند.

افزایش آبدوستی سطح غشا باعث جذب آب و همچنین باعث افزایش انرژی برهم کنش بین سطح غشا و آب  سیترات نشان داد.

افزایش میزان جداسازی و دفع الکتروستاتیکی  گردد.شود و در نتیجه باعث بهبود ترشوندگی و باال رفتن شار آب خالص میمی

2- های یون
4SO توضیح  های هیدروکسیل است،به دلیل افزایش بار منفی سطح غشا با افزودن سدیم سیترات که دارای گروه

 .(2021, یبنده عل &, ی, مقدسی)مراد داده شد

-را با استفاده از ترکیب ال TiO)2(ابتدا نانوذرات تیتانیوم دی اکسید  پژوهشی دیگر از مقدسی و همکارانش،در 

سیستین/گلیسیدیل پاس اصالح کردند و سپس نانوذرات ترکیبی تهیه شده را جهت ساخت و اصالح غشاهای نانوفیلتراسیون بر 

 و نیز چون سطح ویژه و آبدوستی باالامروزه، نانوذرات تیتانیوم دی اکسید با داشتن خواصی  پایه پلی اتر ایمید به کار گرفتند.

یت خود تمیز شوندگی و ضد گرفتگی مناسب، بسیار مورد توجه صنایع غشایی قرار گرفته است. همچنین، اکتا گلیسیدیل خاص

انعطاف پذیری باال جهت ایجاد گروه های عاملی  بامعدنی  -یک مولکول آلی« پاس»اکسی پروپیل سیلسیوکسان با نام تجاری 

مطلوب  آن خواص مکانیکی و حرارتی دارد و همچنین سازگاری مناسب با مواد آلی و غیرآلی باشد کهمیبر سطح نانوذرات 

را برای غشای دهی نمک سدیم سولفات نتایج به دست آمده، باالترین میزان شار آب خالص و بیشترین میزان پس. دباشمی

نتایج ت در سطح غشا نسبت داده شد. همچنین، های آبدوسدرصد وزنی نانوذرات نشان دادند، که به دلیل حضور گروه 1حاوی 

 مقایسه با غشای حالت پایه بودندبه دست آمده حاکی از بهبود خواص ضد گرفتگی غشای اصالح شده محتوی نانوذرات در 

 .(2020, ینیحس &, انیزی, پروی, مقدسی)بنده عل

غشاهای نانوکامپوزیتی بر پایه پلی اتر سولفون و با استفاده از نانوذرات سولفونه همچنین، مقدسی و همکارانش، در پژوهشی دیگر 

را به کمک روش تغییر فاز ساختند. نتایج به دست آمده نشان داد با افزایش نانوذره  H)3SO-2(SiOشده اکسید سیلیس 

دهی غشای اصالح شده حاصل گردید و همچنین مقاومت سیلیکای سولفونه شده بهبود قابل توجهی در میزان شار عبوری و پس
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 شدانوذره گزارش وزنی ن درصد 1/0 ویغشای بهینه حا نیز افزایش یافت. درصد 25تا  15 مکانیکی غشای اصالح شده بین

 .(2018پور,  &, ینی, حسانیزی, نژاد, پروی)مقدس

استفاده  های مس،ت سنگین از آب با هدف حذف یوناف فلزحذمقدسی و همکارانش، از غشاهای نانوکامپوزیت پلیمری جهت 

را بر عملکرد غشای نانوفیلتراسیون ساخته شده از پلی وینیل  (ZnO)های مختلف نانوذرات اکسید روی ها اثر غلظتآن کردند.

از آنجایی که نانوذرات اکسید روی  .کلراید بر حسب شار آب خالص، درصد پس دهی و مقاومت مکانیکی مورد ارزیابی قرار دادند

شار  زایش یافته و شاهد افزایشبا اضافه شدن این نانوذرات، سرعت نفوذ آب به داخل فیلم پلیمری اف میل بیشتری به آب دارند،

شار  که منجر به افزایش ، آبدوستی سطح غشا نیز افزایش یافتعبوری بودند. از طرف دیگر با اضافه شدن نانوذرات اکسید روی

با توجه دهی دارد که در این پژوهش، افزودن نانوذرات آبدوست اکسید روی در ساختار غشا اثری دو جانبه بر پس. شدعبوری 

دهی تغییر اند و بنابراین میزان پسی میزان پس دهی نتیجه گرفتند که این دو اثر تقریبا همدیگر را خنثی کردهجزئغییر به ت

لی و پصد وزنی، انرژی بیشتری جهت شکستن پیوند بین نانوذرات اکسید روی در 3/0تا  2/0در غلظت های خاصی نکرده است.

نتایج به دست  شود.نیاز است؛ به همین دلیل مقاومت مکانیکی غشاهای نانوکامپوزیتی حاوی نانوذرات تقویت می وینیل کلراید

درصد وزنی از نانوذرات اکسید روی دارای بهترین عملکرد  3/0تا  2/0 ه غلظت آمده نشان داد که غشاهای ساخته شده در محدود

. (2016پور,  یباقر &, ینی, حسیپور, مقدس ی)عشق دهی بودندمقدار پساز نظر افزایش شار آب بدون کاهش چشم گیر در 

 اورده شده است. ذکر شدهپژوهش های خالصه ای از عملکرد و نتایج  1 در جدول

 .عملکرد پژوهش های اصالح غشا با نانومواد معدنی: 1جدول 

 روش اصالح هدف نوع پلیمر
غشای 

 مطلوب
 زاویه تماس

(°) 
 فالکس

.h)2(L/m 
 مرجع پس دهی

پلی 

وینیلیدین 

فلوراید/پلی 

 اتر سولفون

ساخت غشای نانوفیلتراسیون با 

های شیمیایی و حرارتی مقاومت

 باال

Mix matrix 

membrane 

 وزنی  0/1%

 

66/5 19/97 

82% 

 )سدیم سولفات

1000 mg/L) 

 انیزی)پرو
et al., 

2020) 

پلی اتر 

 سولفون

بررسی اثر غلظت سدیم سیترات 

و اکسید اهن در عملکرد 

 NFجداسازی غشای 

Mix matrix 

membrane 
وزنی   % 0/3

 سدیم سیترات
51/2 47 

68% 

)سدیم سولفات 

0/01 mol/L) 

 et ی)مراد

al., 

2021) 

 پلی اتر ایمید

-با ال 2TiOاصالح نانوذرات 

سیستین/گلیسیدیل پاس و 

 ساخت غشا بر پایه پلی اتر ایمید

Mix matrix 

membrane 

 وزنی  1%

 
30-50 22/03 

78% 

 سدیم سولفات)

1000 mg/L) 

 ی)بنده عل
et al., 

2020) 

پلی اتر 

 سولفون

اصالح ساختار غشا با استفاده از 

نانوذرات سولفونه شده اکسید 

 سیلیس

Mix matrix 

membrane 

 وزنی  % 0/1

 
44 

افزایش شار 

عبوری تا 
200% 

 

70% 

 )سدیم سولفات

0/01 mg/L) 

 ی)مقدس
et al., 

2018) 
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پلی وینیل 

 کلراید

غشاهای نانوکامپوزیت  ساخت

پلیمری جهت حذف فلزات 

سنگین از اب برای حذف یون 

 های مس

Mix matrix 

membrane 

0/2-0/3 %   
 وزنی

 

- 32 

48% 

 نیترات مس 

1000 mg/L 

 پور ی)عشق
et al., 

2016) 

 

 اصالح با نانومواد کربنی 2-6

های ماکرو یا میکرو آن ها توجه فناوری نانوکربن به دلیل ویژگی متفاوت در مقایسه با پیش مادهچند سال گذشته، طی در 

بیشتری را به خود جلب کرده است. مواد نانوکربنی مانند گرافن اکساید به علت انعطاف پذیری ساختار، زیاد بودن نسبت مساحت 

صفحه های زیادی را به خود جلب کرده اند. توجه یی خوبی که دارندبه سطح، تحرك عالی در حمل بار، رسانایی الکتریکی و گرما

ن شیمیایی قابل قبول و حفرات نانومتری داشته و به همی-پایداری مکانیکی، ویژگی پایداری فیزیکوگرافن اکساید  های دو بعدی

به خصوص برای (کند بدیل میت پلیمریآن را به یک افزودنی جذاب در تهیه غشاهای  کهدلیل در تصفیه آب کاربرد داشته 

NF و نمک زدایی(. 

به عنوان عضوی از خانواده مواد کربنی گزارش شدند. نانولوله های کربنی، تک  1991وله های کربنی نخستین بار در سال نانول 

های کربنی چند دیواره به ویژه نانولوله (CNTs)های کربنی هستند. نانولوله (MWCNT)یا چند دیواره  (SWCNT)دیواره 

(MWCNT) دارند.  تولید کمتر و افزایش مقیاس آسان مزایایی از جمله: خلوص باالتر، هزینه 

، فراورده آبدوست از گرافن اکساید های تهیه در این است که در روش CNTsنسبت به  مزیت استفاده از گرافن اکساید

، به طور ذاتی آب گریز و بی اثرند و بنابراین به اسیدکاری نیاز دارند. CNTsهای گرافیت به دست می آید، در صورتی که صفحه

در  )گرافن اکسایدای همتای لوله( CNTsبا فرم مسطحی که دارد نسبت به گرافن اکساید همچنین، مزیت دیگر استفاده از 

 2جدول  .(2021, یمهدو & ی)غالم های بیشتری داردمکاندار کردن در دو طرف برای عاملگرافن اکساید این است که 

 دهد. ی چند مطالعه پژوهشی را ارائه میخالصه ای از دستاوردها

غشاهای نانوفیلتراسیون پلیمری بر پایه پلیمر پلی اتر سولفون را به شود، مقدسی و همکارانش، در اولین پژوهشی که بررسی می

روش غوطه وری در حمام غیر حالل تهیه کردند و با استفاده از ترکیب پلیمر کیتوسان و نانوصفحه های گرافن اکساید، اصالح 

میزان آبدوستی د ارزیابی قرار دادند. ها اثر این الیه نشانی را بر خواص عملکردی و ضد گرفتگی غشا مورآنسطح انجام دادند. 

یشترین مقدار زاویه تماس را نشان داد سطح غشا را با استفاده از اندازه گیری زاویه تماس آب تخمین زدند. غشای حالت پایه ب

بعد از فرایند الیه نشانی ترکیب کیتوسان و نانوصفحه  سولفون است؛اترآبگریز پلیمر پلیذات و طبیعت ین مقدار به دلیل که ا

 که بیانگر افزایش مقدار آبدوستی سطحفت قابل توجهی کاهش یا به صورتهای گرافن اکساید بر روی سطح، مقدار زاویه تماس 

نشان دهنده افزایش  اگرچه این نتایج به دست آمده از زاویه تماس آبباشد. غشا در غشاهای اصالح شده نسبت به حالت پایه می

اما نکته ای که باید در نظر رفت که میزان شار آب نیز بهبود یابد و انتظار می وستی در سطح غشاهای اصالح شده بودمیزان آبد
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افزایش میزان ضخامت الیه جداساز در سطح غشا در اثر الیه نشانی است که به عنوان پارامتری مهم در مقدار شار آب  ،گرفت

میزان پس دهی نمک در غشای اصالح شده نسبت به غشای اصالح ی گذاشته است. بر اساس نتایج گزارش شده، تاثیری منف

تواند به دلیل قابلیت جذب و پوشش حفره ها با پلیمر کیتوسان موجود در ای داشته که گفته شده مینشده افزایش گسترده

تواند به بهبود وزنی نانو صفحه های گرافن اکساید، می درصد 2سطح باشد. بنابراین بهبود خواص ضد گرفتگی در غشای حاوی 

تر این غشا در مقایسه با نمونه اصالح نشده نیز عامل میزان آبدوستی سطح این غشا نسبت داده شود و عالوه بر آن سطح صاف

 .(2019, انیزیپرو &, ینی, پور, حسی)مقدس مهم دیگری در کاهش پدیده گرفتگی شناخته شده است

را از طریق وارونگی فاز وارد  MMGO hybrid) 4O3(metformin/GO/Feهیبرید الدینی و همکارانش، در پژوهشی زین 

؛ که دلیل آن، ، کاهش یافتMMGOزاویه تماس غشاها با افزایش مقدار ترکیب آبدوست کردند.  (PES)سولفون اترپلیمر پلی

ها به دلیل ماهیت آبدوست آن MMGOاین واقعیت گزارش شده است که آبدوستی سطح غشاها با افزایش غلظت هیبرید 

 بیشترین شار آب خالص درصد وزنیM3(5/0 ) و غشای حالت پایه کمترین شار آب خالص  PESغشای افزایش یافته است. 

عالوه بر بهبود  MMGOرید آبدوست دست آمده نشان داد که افزودن هیب هرا در بین غشاهای تهیه شده داشت. نتایج ب

راسر آب در سنانوذرات بر روی انتقال  که نشان دهنده اثر مثبت آبدوستی سطح غشا، باعث بهبود شار آب خالص نیز شده است

، شار آب خالص کاهش یافت که این رفتار مشاهده شده را به تجمع MMGOدرصد وزنی هیبرید 1 . با افزودن باشدمیغشا 

ها پارامترهای زبری سطح را بررسی شود. آندر غلظت باالتر نسبت دادند، که منجر به انسداد منافذ غشا می MMGOهیبرید 

هش زبری سطح ابود. علت این ک MMGOتعبیه شده در  PESحالت پایه بیشتر از غشای  PESکردند که زبری سطح غشای 

گزارش شد. همچنین  در غشاهای اصالح شده، تبادل آهسته حالل و غیر حالل در طی فرایند وارونگی فاز به دلیل گرانروی باال

در گروه  Nاتم   و همچنین دارد باالتر و نسبت بازیابی شار باالتری، قابلیت ضد رسوب غشایی با زبری کمتر مشخص شد که 

دن دارد. علت به کار بر جذب یون های فلزات سنگین  بر رویبه علت دارا بودن جفت الکترون ناپیوندی تاثیر بسزایی  آمین

با محل های اتصال بیشتر برای به دست اوردن یک  یآمین عامل متفورمین در این پژوهش این است که از آن به عنوان یک

بیشترین تمایل را برای  MMGOدرصد وزنی  5/0سیون ساخته شده با غشای نانوفیلتراجاذب مغناطیسی استفاده کردند. 

 MMGOدر غلظت های مختلف  direct red 16از خود نشان داد. همچنین، پس دهی رنگ  (% 92)حذف یون های مس 

به  MMGOدرصد وزنی  5/0بود. در نتیجه غشای  % 91حالت پایه  PES، در حالی که برای غشای (% 99) تقریبا یکسان بود

 . (Abdi, Alizadeh, Zinadini, & Moradi, 2018)عنوان بهترین غشا عمل کرد

به عنوان یک اصالح کننده  MWCNT)-2(NHدار های کربنی چند دیواره آمیناز نانولولهوطن پور و همکارانش،  در پژوهشی،

ی دهندهکه نشان آمید، زاویه تماس کاهش پیدا کرد در الیه پلی  MWCNT-2NHآبدوست استفاده کردند. با افزایش غلظت 

و ویژگی  MWCNT ایلولهتواند مربوط به ساختار  . در واقع این کاهش زاویه تماس، میبود NFافزایش آبدوستی غشای 
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درصد وزنی، افزایش یافت.  01/0تا  MWCNT-2NHشار آب با افزایش غلظت های آمین روی سطح غشا باشد. آبدوستی گروه

دهی ، پسMWCNT-2NHبا افزایش بیشتر . نسبت داده شد 2NHو عملکرد آن با  MWCNTعلت این افزایش به خواص 

که به  بودآمید ی پلیهای عملکردی در سطح الیهکه علت آن وجود بیشتر گروه افزایش یافت NaClو  4SO2Naنمک های 

ر د دهی نمک ها بهبود پیدا کرد. در نتیجه پس شد،و سطح غشا زیاد افزایش یافته و دافعه بین امالح  دنبال آن بار سطحی

 MWCNT-2NHدرصد وزنی  005/0 ضد رسوب برای غشای اصالح شده در نهایت عملکرد جداسازی مطلوب و باالترین قابلیت

 .(Zarrabi, Yekavalangi, Vatanpour, Shockravi, & Safarpour, 2016)مشاهده شد 

های کربنی چند را با قرار دادن یکنواخت نانولولهکوآن فو آن و همکارانش در پژوهشی، غشاهای نانوفیلتراسیون نانوکامپوزیت 

با اصالح پلی دوپامین، آمید، ساختند. در غشاهای کامپوزیت پلی (PDA-MWCNT)دیواره اصالح شده با پلی دوپامین 

-PDAهای مختلف به دست آمد. اثر غلظت (PEI)ایمین اتیلنپلیهای آبی ها در محلولMWCNTپراکندگی خوب 

MWCNTs  را بر روی عملکرد جداسازیNF 0=/05ی مورد بررسی قرار دادند. این ترکیب تا آستانهMWCNTs/PEI-PDAX 

باالتر ممکن است فضای  PDA-MWCNTتر از آن شاهد کاهش شار آب بودند. محتوای باعث بهبود فالکس آب شد که فرا

دهد. به همین تری را تشکیل میآمید را اشغال کند که این الیه در مقایسه با غشای اصلی، الیه ضخیمی پلیبیشتری از الیه

 دهی هفت نمک معدنی را برایپس. شدکاهش شار آب  باعث زیاد شده و در نتیجه 05/0علت مقاومت غشا بیشتر از غلظت 

2CaCl ≈ 2CuCl> 2MgCl>2ZnCl ها به صورت زیر گزارش شد. مورد بررسی قرار دادند؛ که ترتیب آن ورزنی 0,05 غشای

NaCl>4SO2Na>4MgSO>  ،طبق اصل دافعه الکتروستاتیک .+Na ف)تک ظرفیتی( بر همکنش دافعه الکتروستاتیک ضعی 

شعاع  کاهشهمچنین دلیل دیگر این ترتیب، دارد؛  Ca ,2+Cu ,2+Mg ,2+(Zn+2( های چند ظرفیتیتری نسبت به یون

شاهد نرم شدن  MWCNT/PEI-PDA(X(0/05=شرایط بهینه در گزارش شده است.  Ca+2سمت به   Zn+2هیدراته از کاتیونی 

و بازیابی  Cu+2و  Zn+2سنگین مانند  های فلزیحذف یونحذف شدند و عالوه بر آن،   Mg+2و  Ca+2آب بودند که در واقع 

 .(Zhao et al., 2016) ها را به دنبال داشتنتی بیوتیکهای کاتیونی و آهای کاتیونی به عنوان مثال رنگمولکول

های کربنی چند جداره اصالح ز نانولولها (PVC)برای ساخت غشای نانوفیلتراسیون پلی وینیل کلراید  وطن پور و همکارش،

به محلول  TETA-MWCNTsهای مختلف درصد در این پژوهش،استفاده کردند.  (TETA)شده با تری اتیلن تترا آمین 

عملکرد غشاها را از نظر نفوذپذیری رنگ، آب و پروتئین و . یی تشکیل شده در آب قرار گرفتندهای غشااضافه شده و فیلم

، TETA-MWCNTsزاویه تماس با افزودن ، مورد بررسی قرار دادند. Lanasol blue 3Rو رنگ ین پروتئدهی همچنین پس

برای غشای حالت پایه و اصالح درجه  7/67  کربنی اصالح شده، زاویه تماس از هایدرصد وزنی نانولوله 1 با افزودنکاهش یافت. 

 TETA-MWCNTsهای قطبی مانند آمین در کم شد؛ و علت این افزایش در آبدوستی، وجود گروه درجه 6/51نشده به 

ها، آبدوستی غشاهای ساخته شده MWCNTهای عملکردی های آب و گروهایجاد پیوند هیدروژنی بین مولکولگزارش شد. 
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-TETAدرصد وزنی  25/0را افزایش داده؛ همچنین باعث افزایش نفوذپذیری نیز شدند. نفوذ پذیری در غشای حاوی 

MWCNT .ن کهعلت ای به باالترین مقدار خود رسید و افزودن مقادیر بیشتر با مسدود کردن منافذ غشا باعث کاهش شار شد 

با  MWCNT/PVC-TETAبرای غشای  h2L/m. 9/107حالت پایه به  PVCبرای غشای  h2L/m 9/61. شار آب از 

بنی های کرنانولولهبا افزایش مقدار . سطح غشا و ساختار متخلخل تر غشا، گزارش شد رسید، افزایش آبدوستی درصد وزنی 25/0

با این مقدار اضافی و کاهش تخلخل، کم شد. همه غشاهای اصالح شده درصد بازیابی  به دلیل انسداد منافذ غشا شار، اصالح شده

برای ارزیابی عملکرد ضد رسوب  خالص، از خود نشان دادند. PVCشار بهتر و خواص ضد رسوب بهتری را در مقایسه با غشای 

استفاده شد. مشاهده کردند که غشای  mg/L  250در غلظت ( BSAی )سرم گاو نیآلبوم ساخته شده محلول NFغشاهای 

NF دهی را برای اصالح نشده، کمترین شار و کمترین پسBSA  درصد وزنی 25/0و غشای حاوی MWCNT  اصالح شده

دهی برای غشاهای دهی رنگ به وضوح نشان داد که قابلیت پسی پسهمچنین نتایج درباره. داد بیشترین شار را از خود نشان

های رنگ جلوگیری کرد. نتایج شد که به افزایش آبدوستی آن ها نسبت داده شده و در نهایت از جذب مولکول اصالح شده زیاد

برای دستیابی به بهترین نتایج برای فالکس آب، فالکس محلول  TETA-MWCNTsدرصد وزنی  25/0نشان داد که افزودن 

BSA باشددهی رنگ بهینه میو پس (Vatanpour & Haghighat, 2019). 

 یاصالح با نانومواد کربن: نتایج پژوهش های 2جدول 

روش  هدف نوع پلیمر

 اصالح

غشای 

 مطلوب

زاویه 

 تماس
(°) 

 فالکس
.h)2(L/m 

 پس دهی
(%) 

FRR 

(%) 
 مرجع

پلی اتر 

 سولفون

ترکیب کیتوسان و گرافن 

 PESاکساید بر غشای 

 %89 15 47 وزنی  %2 الیه نشانی

 )نمک

1000ppm) 

 ی)مقدس _
et al., 

2019) 

پلی اتر 

 سولفون

بررسی عملکرد حذف رنگ و 

اصالح  NFیون مس غشای 

 MMGOشده با 

Mix 

matrix 

membra

ne 

 

0/5 wt.% 

MMGO 
58 36/1 Copper 

ions=92% 

(200mg/L) 

Direct red 

16=99% 

90.6% (Abdi et 

al., 

2018) 

بهبود ابدوستی و عملکرد  پلی ایمید

جداسازی و مقاومت در برابر 

 رسوب

اصالح 

 سطح

0/005 

-2wt.% NH

MWCNT 

47/3 50 72/=954So2Na

% 

(2000ppm) 
NaCl=36/71

% 

(2000ppm) 

_ (Zarrabi 

et al., 

2016) 

اتیلن  پلی

 ایمید

نرم شدن اب و حذف یون 

 های فلزات سنگین

اصالح 

 سطح

M-4 

-PDA(X

/PEMWCNTs

I = 0/05) 

- - ZnCl2=93% 

 

MgCl2=91/5

% 

 

CuCl2=CaCl2

=90/5% 

 

_ (Zhao et 

al., 

2016) 
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 اصالح با مواد ترکیبی معدنی/کربنی 3-6

GO-ادامه دارد، پژوهش بر نانومواد نوین از ترکیب موادی مانند  و مواد معدنی همان طور که پژوهش بر نانوذرات پایه کربنی

2TiO ،MWCNT-ZnO  وGO-ZnO های آب و انرژی، تقاضای زیادی برای به نیز در جریان است. امروزه به دلیل بحران

, یمهدو & ی)غالم ت به نانوذرات منفرد، وجود داردهای تقویت شده نسبکار بردن نوع جدیدی از نانوذرات ترکیبی با ویژگی

 دهد. خالصه ای از این پژوهش ها را ارائه می 3جدول  .(2021

و  PIP مونومرهای را به وسیله ی پلیمریزاسیون سطحی بین TFN-NFغشای وطن پور و همکارانش،  ،در اولین پژوهش

TMC  2وrGO/TiO، های غشاها با استفاده از محلول. عملکرد جداسازی تهیه کردندی آبدوست، هبه عنوان اصالح کنند

4SO2Na  وNaCl 2000 mg/L  غشاها را با استفاده از پروتئین آلبومین  در برابر گرفتگیمقاومت آزمایش شدند. همچنین

، زبری سطح غشاها 2rGO/TiOبا افزایش غلظت ، مورد مطالعه قرار دادند. گرفتگیبه عنوان یک عامل  (BSA)سرم گاوی 

همچنین این گزارش شد.  2rGO/TiOکاهش یافت؛ که علت آن پیوند هیدروژنی بین الیه پلی آمید و گروه های عملکردی 

، باعث کاهش زاویه تماس شد و این موضوع آبدوستی بهتر غشای TFCدر الیه فعال  2rGO/TiOافزایش غلظت نانوکامپوزیت 

TFN  را نسبت به غشایTFC  کرد. کاهش در زاویه تماس غشاهای تاییدTFN های عملکردی را مربوط به حضور گروه

 درصد وزنی  005/0دانستند. شار آب غشای  2rGO/TiOو نانوکامپوزیت  2TiOو   گرافن اکساید  اکسیژن دار و آبدوستی

/NF2GO/TiOr  درصد وزنی 005/0در مقایسه با غشاهای/NF2TiO   درصد وزنی 005/0وGO/NF  ، باالتر بود که عملکرد

، انتظار داشتند که گرافن اکساید به علت شارژ منفی غشاهای حاوی را نشان داد.  2rGO/TiO ترکیبی عالی نانوکامپوزیت

دهی قابل توجهی برای یون با بار منفی پس TFNعملکرد دفع نمک باالتری نشان دهند. غشای  2rGO/TiOغشاهای حاوی 

2-چند ظرفیتی 
4SO (>90%) .درصد وزنی 005/0غشای  از خود نشان داد/NF 2rGO/TiO  ی نمک حداکثر مقدار پس ده

آماده شده، انجام  NFبرای ارزیابی میل پروتئین برای تجمع روی سطح غشاهای  BSA ضد گرفتگیهای آزمایشرا ارائه داد. 

، کاهش یافت. 2rGO/TiOشد. همه غشاها مقدار نسبتا کمی پروتئین جذب کردند. درصد جذب با افزایش غلظت نانوکامپوزیت 

خالص باشد که  NFمی تواند مربوط به آبدوستی باالی این غشاها در مقایسه با غشای ، TFNعلت این جذب پایین غشاهای 

زاویه تماس تایید شد. عالوه بر آبدوستی، عواملی مانند زبری سطح و بار نیز بر جذب پروتئین بر روی این موضوع با اندازه گیری 

کاهش شار نسبتا  BSAدقیقه فیلتراسیون  100خالص و اولیه پس از حدود  NFکردند که غشای  مشاهدهغشا نیز تاثیر دارند. 

پلی وینیل 

 کلراید

 

ساخت غشای پلیمری و بهبود 

های سطح ان برای ویژگی 

 عملکرد بهتر

Mix 

matrix 

membra

ne 

 

0/25wt.% 

TETA-

MWCNT 

59 107/9 lanasol blue 

3R 

dye=86/3% 

(100ppm) 

 

BSA=97/66% 

(250pppm) 

69.6% (Vatanp

our & 

Haghigh

at, 2019) 
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شدیدی را دارد که نشان دهنده گرایش رسوب پذیری باالی آن است؛ که این میزان از دست دادن شار در غشای اصالح شده 

مک در دهی نرآن ها را تایید کرد. در نهایت، نتایج نشان داد که شار آب و پس گرفتگیافت و در نتیجه مقاومت در برابر کاهش ی

 TFNتجاری و  NFبیشتر از غشاهای  (درصد وزنی 005/0)  2rGO/TiOدار بهینه نانوکامپوزیت حاوی مق NF-TFNغشای 

 .(Safarpour, Vatanpour, Khataee, & Esmaeili, 2015) باشدگزارش شده، می

ساخته شده  TFNزدایی، حفظ رنگ و خواص ضد باکتریایی غشای عملکرد نمکو همکارانش،  Xin Xu، دیگر در پژوهشی

آمید را بررسی کردند. خواص فیزیکوشیمیایی و بر روی الیه فعال پلی Ag2rGO/TiO/توسط ترکیب جدید نانوکامپوزیت 

زبری  مورد بررسی قرار گرفت. Ag2rGO/TiO/های مختلف پس از ترکیب با غلظت MTFNعملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون 

 nm /=45aR 1با TFCزبرتر از غشای  nm/=72aR 3با  ( Ag2rGO/TiO/درصد وزنی 05/0) MTFN-1 غشای سطح

 MTFN-2گزارش شد. این قله ها و دره ها در  Ag2rGO/TiO/بود و دلیل آن تشکیل ساختار برگ مانند با وجود ترکیب 

بیشتر شد. سطوح زبرتر به پوشش سطح غشا با ساختارهای برگ مانند و  (درصد وزنی 4/0) MTFN-3و  (درصد وزنی 2/0)

روی  PAتجمع نانوذرات نسبت داده شد. اندازه گیری زاویه تماس آب، آبدوستی سطح غشا را تایید کرد. شکل گیری الیه فعال 

شد. زاویه تماس غشاهای برای غشای اصالح شده  ° 46به  PES)برای الیه ( ° 93باعث کاهش زاویه تماس از  PESبستر 

MTFN  بود که  مزایای ترکیب نانوکامپوزیت ها در غشاهای  ° 30کمتر ازTFN های آبدوستی عالی را نشان می دهد. ویژگی

 ، آبدوستی باال وگرافن اکساید های در ورق Agو  2TiOثبت شد. در واقع قرار دادن نانوذرات  MTFN °) (21-2در غشای 

 TFCدر مقایسه با غشای  TFNدهی غشای ترکیب نانوذرات باعث افزایش نفوذپذیری و پس .خواص ضد رسوب را فراهم کرد

برای محلول خوراك  (%95<)، شار آب افزایش یافت. باالترین مقدار حذف نمک Ag2rGO/TiO/همچنین با ترکیب . شد

4SO2Na 2دهی گزارش شد و پسCaCl  2در-MTFN  2دهی کمتر در این مقدار پسگزارش شد.  %76باالترین مقدارCaCl 

 TFC ،TFN-Gباکتریال در غشاهای مختلف خواص آنتی می باشد. Cl-مربوط به شعاع یونی کمتر  4SO2Naنسبت به 

(GO=0/05درصد وزنی)  وMTFN  ،مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیقG-TFN  میزان زنده ماندن باکتری

(Escherichia coli)  کاهش داد. با این حال، غشاهای اصالح شده مبتنی بر گرافن فعالیت ضد باکتریایی بسیار  % 9/66را تا

های مبتنی بر گرافن اصالح شده با بهتری در مقایسه با تک گرافن نشان دادند. در واقع، فعالیت آنتی میکروبی نانوکامپوزیت

2TiO  وAg و  2/0، 05/0 ؛ به صورتی که درهای زنده ارائه شدبا کاهش سلولها همراه نانوکامپوزیتهای مختلف در غلظت

رسید. در نتیجه تمام غشاهای نانوکامپوزیت  % 0و  % 2/2، % 6/8 ترتیب به این مقدار به  Ag2rGO/TiO/درصد وزنی از  4/0

 & ,Abadikhah, Naderi Kalali, Khodi, Xu) بودند باالیی آنتی باکتریالیاصالح شده دارای فعالیت 

(Agathopoulos, 2019). 
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استفاده  PEI-PDA-2GO/DTiOو همکارانش، از غشای نانوفیلتراسیون کامپوزیتی  Jiangnan Shenدر پژوهش بعدی، 

2P1GP- غشاهای دهیپس و نفوذ ،PEI-PDA-2GO/DTiO کامپوزیت غشاهای عملکرد تحلیل و تجزیه منظور به کردند.

6/0، 6/0-1GDP، 6/0-2GDP 2-6/0 وP1GDP گرفتند قرار بررسی مورد .G=GO)، 2D=DTiO، =PDA1P و 

=PEI2(P . دهاصالح نشاندازه گیری زاویه تماس آب به منظور ارزیابی آبدوستی سطح غشاهای کامپوزیت انجام شد؛ که غشای 

رسید که تاثیر گروه  درجه 6/33آبدوست، این مقدار به  2DTiOرا نشان داد. با افزودن  درجه( 8/46)باالترین زاویه تماس 

، به PDAاصالح شده با  1GDP-0.6زاویه تماس غشای نشان داد. را  GD-6/0سطح غشاهای   -2NHو  - OH آبدوست

های هیدروکسیل و اپوکسی ناشی از روی سطح غشا یا کاهش گروه PDAافزایش پیدا کرد؛ که مربوط به ذرات  درجه 9/36

رسید که  درجه 5/17زاویه تماس به  2P1GDP-6/0به صفحات پایه، گزارش شد. در نهایت در مورد غشای  -2NHاتصال 

 9/61)نمک  حذف و بیشترین ( h.bar2L/m. 2/3)کمترین نفوذ پذیری  است. PEIنشان دهنده شدت آبدوستی ناشی از پیوند 

نسبت داده شد. در مقایسه با گرافن اکساید  گزارش شد؛ که به نانوصفحات بسیار متراکم 2P1GP-6/0برای  (% 1/41تا 

0.6-2P1GDP 2، پراکندگیDTiO نفوذپذیری را افزایش داده (2/41 .h.bar2L/m)  عالوه بر نمک ها را کاهش داد.  حذفو

و  Donnanهای برهمکنشه اثر ترکیبی بتواند میکه  کردحذف های مختلف را تقریبا کامل رنگ 2P1GDP-6/0این، غشای 

2GO/DTiO-در غشای نانوفیلتراسیون  هاو نمک هادهی رنگالکتروستاتیک نسبت داده شود. برای بهینه سازی نفوذ آب، پس

PEI-PDA 2، عملکرد بارگذاریDTiO  .2با افزودن را بررسی کردندDTiO 3/12، نفوذ غشاها از.h.bar2L/m   برای

2/0-2P1GDP  5/75به .h.bar2L/m   2-1برایP1GDP 2ها با افزودن ها و رنگدهی نمکرسید. پسDTiO مطابق با اثر ،

ها دارد؛ به همچنین، نتایج نشان داد که بار غشاهای کامپوزیت سهم زیادی در عملکرد رنگ، کاهش یافت. NFمتقابل غشای

در مقایسه با غشاهای  2P1GDP-6/0های آمینه توان به راحتی با دفع بار گروهرا می (CV,ST)های مثبت طوری که رنگ

6/0-1GDP  2-6/0درعملکرد بلند مدت غشای کرد.  حذف بار منفیباP1GDP،  با گذشت زمان نفوذپذیری آب کمی کاهش

 نسبتا کم است 4SO2Naپس دهی  NFهای باالتر می باشد. در طول فرایند یافته که احتماال به دلیل تجمع رنگ در غلظت

 ،توضیح این مقدار کاهش حفظ رنگ. (%99/4_%99/9)زیاد و ثابت است  ETدر حالی که برای رنگ  (3/2%_2/1%)

 . الزم به ذکر است کهشودهای رنگ از طریق غشا میقطبی شدن غلظت رنگ بر روی سطح غشا است که باعث نفوذ مولکول

کند. به طور خالصه، غشاهای تضعیف می PEIرا با جلوگیری از تماس بین نمک و  4SO2Naغلظت رنگ همچنین انتقال 

در تصفیه رنگ نشان  توانایی زیادی برای کاربرد 2P1GDP-6/0، به خصوص غشای PEI-PDA-2GO/DTiOکامپوزیت 

 .(Xu, Peng, Liao, Shen, & Gao, 2020) دادند

در غشای  (MWCNT)و نانولوله کربنی چند جداره  (ZnO)در پژوهشی، احمد و همکارانش، اثر اضافه کردن روی اکسید 

PES  صالح ارا با نسبت های مختلف مورد مطالعه قرار دادند. بر اساس نتایج، غشای مخلوط با نانوپرکننده در مقایسه با غشای
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کم و نسبت  MWCNTضخامت کمی کاهش پیدا کرد. زبری سطح در نسبت  MWCNTبا افزودن  که ضخیم تر بود نشده

ZnO  باال(PES 1)  به دلیل تجمعZnO باال گزارش شد در حالی که  بر روی سطح غشا و افزایش تبادل حالل و غیر حالل

حالل به تاخیر افتاد که در نهایت، چنین شرایطی غیر ویسکوزیته محلول باال رفت و تبادل حالل و  MWCNTنسبت  با افزایش

تر کرد. زاویه تماس غشای اصالح شده نیز کمتر از غشای اصالح نشده بود که علت آن آبدوست بودن سطح سطح غشا را صاف

 و کمک به پخش آب،ZnO ، زاویه تماس به دلیل آبدوستی نانوذرات ZnOغشای اصالح شده گزارش شد. پس از افزودن 

جایگزین شد، آبدوستی غشا بهبود پیدا کرد و زاویه  MWCNTبا  پر شوندهمقداری کاهش یافت. هنگامی که بخشی یا تمام 

تر توانایی بیشتری در دفع مواد باشد. مشخص شد که یک سطح آبدوستتماس کمتر شد که ناشی از زبری سطح کمتر می

 درصد وزنی 0/8زمانی که نسبت نانولوله کربنی  MWCNTو  ZnOدن و روغن دارد. افزو BSAآبگریز مانند اسید هیومیک، 

به دلیل افزایش تخلخل غشا، اندازه منافذ و آبدوستی  فالکس آب مقطرباشد، باعث بهبود  درصد وزنی  0/2و نسبت روی اکسید 

در مقایسه با  PES 1غشای  HAاست. این موضوع توسط شار  فالکس آب مقطر، روند تقریبا مشابه HAشد. از نظر شار نفوذ 

PES 0  ثابت شد. با افزودنMWCNT شار آب به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد و همچنین افزودن ،ZnO  و

MWCNT  باعث افزایش شارHA  برابر شد؛ که به دلیل افزایش اندازه منافذ، تخلخل و آبدوستی غشا بود که بهبود این  5تا

که بر روی سطح  MWCNTروی  HAتقال آب در سراسر غشا شد. کاهش شار ناشی از جذب عوامل باعث کاهش مقاومت ان

به طور قابل توجهی  HAغشا یافت شد، باعث تشکیل کیک یا انسداد منافذ شد. کاهش شار پس از آزمایش با استفاده از محلول 

توان آن را ی سطح غشا بود که میتشکیل شده بر رو HAبه دلیل رسوب  PES 3باال در  FRRمنعکس شد. مقدار  FRRدر 

های خواص ضد باکتریایی قابل توجهی را نشان دادند که به موجب آن باکتری ZnOشستشو داد. همچنین غشاهای حاوی 

پایین  MWCNT (PES 3)و ZnO با نسبت مساوی از  PESکمتری روی غشا چسبیده بودند. زاویه تماس آب در غشای 

با نسبت بازیابی شار  PES 3باشد. همچنین غشای و آبدوستی بیشتر سطح غشا می PESی خواص غشای بود که نشان دهنده

 .(Pang, Ahmad, & Zaulkiflee, 2019) باالتر، خواص ضد رسوب موثری را نشان داد

 های اصالح با مواد ترکیبی معدنی/کربنی: نتایج پژوهش3جدول 

روش  هدف نوع پلیمر

 اصالح

 زاویه تماس غشای مطلوب
(°) 

 فالکس
.h)2(L/m 

 پس دهی
(%) 

 مرجع

بهبود عملکرد  پلی سولفون

جداسازی و ضد 

-TFNرسوب غشای 

NF 

درصد  0/005 اصالح سطح

 وزنی

2rGo/TiO 

52/9 60/6 57%/=934So2Na 

(2000ppm) 

 

NaCl=36/61% 

(2000ppm) 

(Safarpo

ur et al., 

2015) 

بررسی عملکرد نمک  پلی آمید

زدایی، حفظ رنگ و 

 خواص ضد باکتری

 MTFN-2 اصالح سطح

 

درصد  0/2)

 وزنی

/A2rGO/TiO

g) 

_ 52 Dye retention=98% 

(0/5 gr/L) 

=96%4SO2Na 
(1 gr/L) 

=76%2CaCl 

NaCl=55_57% 

(Abadikh

ah et al., 

2019) 
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 پلی اتر ایمید

 

بررسی تاثیر بارگذاری 

2DTiO 
(dopamine 

2modified (TiO 
بر نفوذ، پس دهی 

 رنگ ها و نمک ها

 2P1GDP 17/5 41/6 =6%2MgCl-6/0 اصالح سطح

4%/=44MgSO 

NaCL=3/3% 

5%/=24SO2Na 

Crystal 

Violet(CV)=99/9% 

Eriochome black 

T(ET)=99/9% 

Safranine 

T(ST)=96% 

Alizarin yellow 

GG(AG)=89/4% 

(100 ppm) 

(Xu et 

al., 2020) 

ارزیابی عملکرد و  پلی اتر سولفون

خواص ضد رسوب 

PES  ترکیب شده با 

, ZnO MWCNT 

Mix 

matrix 

membran

e 

PES 3 
 

ZnO=0/5درص

 (د وزنی

(MWCNT=0

 درصد وزنی5.

58/7 44 88/51% 

 

(HA=50 mg/L) 

(Pang et 

al., 2019) 

 

 

 

 

 نتیجه گیری -7

لکرد عمفرایندهای غشایی است و به مقدار زیادی  در اجرای در حال حاضر، گرفتگی غشا بزرگترین وچالش برانگیز ترین مانع

شود نانوفیلتراسیون های علمی، مشاهده میدهد. با بررسی مقالهعمر غشا را کاهش و هزینه های عملیاتی را افزایش می غشا و

(NF) برای کنترل گرفتگی به کمک غشاهای اصالح شده پرداخته و همچنین از  ایه فشار استکه یکی از فرایندهای بر پ

زدایی و نمک Zn)+2و  Cu+2 (های فلزی سنگینهای مختلف مانند رنگ، یونبرای تصفیه آب و پساب و آالینده NFغشاهای 

در  MWCNT)و  (GOمواد کربنی و نانو FeO)و  ZnO) ،2TiOمواد معدنی نانواستفاده از امروزه عالوه بر شود. استفاده می

 باعث بهبود در آبدوستی سطحاستفاده می شود که مزایای زیادی دارد؛ از جمله  نیز اصالح غشا، از ترکیب مواد معدنی و کربنی

های نوین و جدید در فرآیندهای غشایی برای بهبود در نهایت، استفاده از روش شوند.خواص ضد رسوب و ضد باکتری می غشا،

 های غشا یک امر الزم و ضروری است.ویژگی
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