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چکیده
هدف از اين مطالعه کاربرد نانوکاتالیستها و نانوجاذبها در در صنايع دريايی و نظامی و جذب آلودگی هیدروکربنهاي نفتی حاصل از کشتی-
هاي باري است .نانو فناوري به دلیل قابلیت باالي خود در شناخت و کنترل محدوده وسیعی از منابع آلوده کننده ،تأثییر قابأل مالحظأه اي در
ايجاد و رفع مسائل زيست محیطی دارد .از مویرترين کاتالیستهاي مورد استفاده می توان به نأانو ذرات دي اکسأید تیتأانیوم اشأاره کأرد کأه
ترکیبی است با شکاف انرژي باال که در نور با طول موج تقريبی  083نانومتر خاصیت فتوکاتالیستی از خود نشان می دهد .نأانو ذرات تیتأانیوم
روي زير اليه هاي مناسبی پوشش داده شده و در حوضچه هايی تحت تابش نور فرابنفش قرار میگیرند .انرژي باند ممنوعه اين نأی رسأانا در
حدود  0الکترون ولت است .آزمايش ها نشان داده است که پساب آلوده به مواد آلی نفتی بعد از  7روز کامالً تجزيه می شود .براي بهبود کارايی
اين نانو ذرات از تلقیح شده از  Feو  Erنیز استفاده شده است .بکار گیري روش هاي نوين و بررسی کارايی آنها در شأرا مختلأ مأی توانأد
کمک بسیاري در حل مسائل زيست محیطی به هنگام وقوع حوادث نفتی داشته باشد.
واژگان کلیدی :نانوکاتالیست ،نانوجاذبها ،هیدروکربن نفتی ،زیستمحیطی ،اکوسیستم آبی
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همچون نانو لولهها ،نانو حسأگرها ،نأانو کاتالیسأتهأا و نأانو
کامپوزيتها در محیط زيست ،بأا توانأايی حأذف يأا کأاهش
آاليندهها ،در دهههاي اخیر مورد توجأه قأرار گرفتأه اسأت.
هدف از اين مطالعه کاربرد نانوکاتالیستها و نانوجاذبهأا در
در صنايع دريايی و نظامی و جذب آلودگی هیأدروکربنهأاي
نفتی حاصل از کشتیهاي باري است.

 -1مقدمه
نفت خام با بیش از 043فراورده يکی از اصألیتأرين منأابع
انرژي و نیأروي محرکأه اقتصأادي جهأانی اسأت و ايأران 9
درصد از کل مخازن نفت جهان را در اختیار دارد .نفت خأام،
کمپلکس پیچیدهاي از مخلو صأدها نأوع ترکیأ مختلأ
شامل هیدروکربنها ،نیتروژن ،گأوگرد و وانأاديوم اسأت .کأه
قسمت هیدروکربنی شامل ترکیبات آروماتیأک ،آلیفاتیأک و
آسفالتن است .يکی از معضالت زيسأت محیطأی جأدي کأه
میتواند خسارتهاي غیر قابل جبرانی به محیط زيسأت وارد
سازد آلودگی نفتی است ] .[1آلودگیهاي نفتی تقريبأاً يأک
پیامد اجتنأاب ناپأذير از افأزايش سأريع جمعیأت و مصأرف
انرژي است که بر پايه تکنولوژي نفأت قأرار دارد .روشهأاي
متعددي براي حذف آلودگیهاي نفتی در محیط زيست ارايه
شده که مه ترين آنها عبارتند از جمعآوري دستی آلودگی-
هاي نفتی از سطح آب ،محصور کردن آلودگیهاي نفتی بأه-
وسأأیله وسأأايل فیزيکأأی ،اسأأتفاده از جأأاذبهأأا طبیعأأی و
مصنوعی ،آتش زدن ،استفاده از حاللهأاي دو قطبأی پأا -
سازي زيستی يا تجزيه زيستی ،هرکدام از ايأن روش مزايأا و
محدوديتهايی دارند .در میان فرايندهايی کأه بأراي حأذف
آاليندههاي نفتی بهکار گرفته شأده اسأت ،اسأتفاده از مأواد
جاذب جزو به صرفهترين و اقتصاديتأرين روشهأاي حأذف
آلودگی نفتی محسوب میشود که میتواند منجر بأه کأاهش
آلودگیهاي ناشی از سوزاندن و دفع اين مواد زايد نیز گأردد
] .[1هیدروکربنهاي نفتأی از مهأ تأرين آالينأدههأاي آلأی
محیط زيستاند که بهدلیل سمی بودن ،سرطانزايی و ايجاد
تغییرات موتاژنتیکی ،وجود آنهأا در طبیعأت ،نگرانأیهأاي
بسیاري را سب شده است ] .[1نانو فناوري بهدلیأل قابلیأت
باالي خود در شناخت و کنتأرل محأدوده وسأیعی از منأابع
آلودهکننده ،تثییر قابل مالحظأهاي در ايجأاد و رفأع مسأائل
زيستمحیطی دارد .همچنین اين فناوري پتانسیل الزم را در
توسعه فناوري سبز ،جهت کمینه کردن مواد زائأد در تولیأد
محصوالت و رفع منابع آلوده کننده موجود در آب و هأوا دارا
میباشد .نانو تکنولأوژي مأیتوانأد بسأیاري از پأااليشهأاي
ضروري ،تصفیهها و پاکیزهسازيها را همراه با وظاي کنترلی
به خوبی در قیمأتهأاي بسأیار کمتأر در مقأام مقايسأه بأا
ماشینهاي رايج انجام دهد .در واقع نقش نأانو پديأده هأايی

 -2کاربرد نانو کامپوزیتها در صنایع دریایی و نظامی
صنايع دريايی میتواند با استفاده از پتانسیل مواد نانوساختار
از اين مواد در کاربردهاي مختلفی اسأتفاده نمايأد .برخأی از
مه ترين کاربردهاي ايأن مأواد عبارتنأد از )1 :منأابع نأوين
انرژي و ذخیره آن  )2سوخت و پیلهاي سوختی نأانويی )0
تحول در علوم کامپیوتر ،الکترونیک ،فوتونیأک و مغنأاطیس
 )4نانو پوششها  )5کاربردهاي دفاعی نظامی  )6مأواد نأوين
] .[2با ورود به هزاره سوم میالدي ،عل کامپوزيت که از سال
 1963میالدي بهطور رسمی در صنايع نظامی نیروي دريايی
آمريکا صنعتی گرديد ،دچار تغییرات بنیادي و اساسأی شأده
است .بهطوري که حوزه کاربري آن از صأنايع هأوا فضأا بأه-
شدت متوجه صأنايع دريأايی (بخأش هأاي سأطحی و زيأر
سطحی) شده است .بهگونأهاي کأه کشأورهاي پیشأرفته 78
درصد محصوالت خود را از اين منابع تامین مأینماينأد ].[0
از طرف ديگر با توسعه ساير علوم مانند نأانو تکنولأوژي نأوع
جديدي از مواد نانو کامپوزيتی تولید گرديد ،که بعضأث داراي
خواص منحصر و خارق العادهايأی هسأتند .از جملأه خأواص
مه نانو کامپوزيأتهأا ،اسأتفاده از آنهأا درکأاهش مصأرف
سوخت و انرژي ،افزايش استحکام در عین وزن ک  ،ايمنأی و
آتشسوزي ،افزايش عمر سازهها ،کأاهش خسأارات ناشأی از
خوردگی و خاصیت جذب امواج رادارى و غیره میباشد ].[4
لذا با استفاده از نانو کامپوزيتها و ساخت موادي بأا خأواص
نوين ،میتوان بسیاري از نیازهاي صنايع دريأايی و نظأامی را
بر طرف نمود و از طرف ديگر با بهبود خواص کامپوزيتهأاي
متداول ،کارايی اين کامپوزيتها را افزايش داد .در ادامأه بأه
برخی از مه ترين کاربردهاي نانو کامپوزيت هأا اشأاره مأی-
شود.
نانوکامپوزيتهاي آلی بهدلیل داشتن انعطاف مناسأ و وزن
ک در سلولهاي خورشیدي به کار میرونأد .معمأوال میأزان
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انرژي تولیدي اين سلولهاي خورشیدي ک است ،لأذا مأی-
توان براي تامین انرژي وسايلی که نیاز به انرژي کمی دارنأد،
استفاده شود .الزم به ذکر است با سأاختن سأطح وسأیعی از
اين سلولهاي خورشیدي (بهعنوان مثال بر روي سطح دريا)
میتوان انرژي تولیدي اين سلول ها را افزايش داد .سیسأت -
هاي میکروسکوپی نیز با استفاده از نانوتکنولوژي مأیتواننأد
انرژي هايی در حدود میکرو وات تولید کنند .از طأرف ديگأر
نانوتکنولوژي میتواند با توجه به دوام بأاالتر و وزن کمتأر بأا
استفاده از موادي با مقاومأت حرارتأی خأوب (غشأاهاي نأانو
حفرهاي) ،باعث بهبود عملکرد ژنراتورها شود ].[5

دانشگاه واترلو فتوکاتالیستی ارائه کرده اسأت کأه مأی توانأد
واکنش هاي شیمیايی را تسريع کند .ايأن فتوکاتالیسأت کأه
حاوي نانوذرات اسأت بأا اسأتفاده از نورخورشأید مأی توانأد
اسیدهاي نفتانیک را از میان پساب هاي خارج شده از مخازن
نفت حذف کند .اين کار در مدت زمانی در حدود يک ساعت
انجام می شأود ] .[7اسأیدهاي نفتانیأک مأاده اي اسأت کأه
می تواند سالمت انسأان و اکوسیسأت پیرامأون مأا را تهديأد
کند .وجود اين ترکیبات در آب خارج شده از مخازن می تواند
تا چند دهه اکوسیست را آلوده کند .تی لیشا از محققأان
اين پروژه می گويد« :در حدود میلیاردها تن آب در برکه هاي
ايالت البرتا وجود دارد ] .[7زدايش اسیدهاي نفتالیک يکی از
چالش هاي بزرگ در کانادا است .روش هاي رايج براي اين کار
چنأأدان کارآمأأد نبأأوده يأأا اگأأر کارآمأأد هسأأتند بسأأیار
گرانقیمت اند .اين فناوري جديد مأی توانأد بأه صأورت عملأی
براي تصفیه ارزان و سأاده آب مأورد اسأتفاده قأرار گیأرد».
برخالف روش هايی نظیر فیلتر کردن يأا کلرزنأی ،ايأن روش
بسیار ارزان و مبتنی بر انرژي خورشیدي است .در اين روش
از نانوذرات براي شکستن آالينأدگی اسأتفاده مأیشأود .نأور
خورشید که به فتوکاتالیست برخورد می کند موج شکسأته
شدن ذرات آلودگی و تبديل شدن آن ها به اتأ هأاي منفأرد
می شود .اين روش کامالً متکأی بأه انأرژي خورشأید بأوده و
نانوذرات مورد استفاده در آن نیز دوباره قابل اسأتفاده اسأت
].[7
از مویرترين کاتالیستهاي مورد اسأتفاده مأیتأوان بأه نأانو
ذرات دي اکسید تیتانیوم ( )TiO2اشاره کرد که ترکیبی است
با شکاف انرژي باال کأه در نأور بأا طأول مأوج تقريبأی 083
نانومتر خاصیت فتوکاتالیستی از خأود نشأان مأیدهأد .نأانو
ذرات تیتانیوم روي زير اليه هاي مناسبی پوشش داده شده و
در حوضچه هايی تحت تابش نور فأرابنفش قأرار مأیگیرنأد.
انرژي باند ممنوعه اين نی رسانا در حأدود  0الکتأرون ولأت
است .در ایر تابش نور فرابنفش ،الکترون و حفره تولید شأده،
ماده خاصیت اکسید کنندگی پیدا میکند .در ایأر اکسأايش،
مواد آلی به مواد بأیضأرري ماننأد آب ،دي اکسأید کأربن و
برخی اسیدهاي معدنی تجزيه میشوند ] .[8آزمايشها نشان
داده است که پساب آلوده به مأواد آلأی نفتأی بعأد از  7روز
کامالً تجزيه میشود .براي بهبأود کأارايی ايأن نأانو ذرات از

 -3نانو کاتالیز
کاتالیست مادهاي است که سرعت يک واکأنش شأیمیايی را
افزايش میدهد .بدون آنکه در اين فرآيند مصرف شأود .ايأن
توانايی معموال به فعالیت کاتالیست نسبت داده میشود .براي
يک واکنش شیمیايی با چندين محصول ،کاتالیسأت ممکأن
است تولید يکی از محصوالت را تقويت کنأد .بهتأرين مثأال
براي شرح فعالیت کاتالیستی نانومواد ،کاتالیسأتی اسأت کأه
داراي نانوذرات طاليی با اندازههاي حدود  5نانومتر است کأه
روي يک پايه تیتانیا پخأش شأدهانأد .ايأن کاتالیسأت بأراي
اپواکسیداسأأیون هیأأدروکربنهأأا و اکسیداسأأیون  COدر
دماهاي محیط فعالیأتهأاي بأااليی دارد ] .[6کاتالیسأت در
فناوريهايی ماننأد تولیأد سأوخت حمأل و نقأل از سأوخت
فسیلی گرفته تا منابع جايگزين ،تولید مواد شیمیايی تجاري
و کنترل آلودگی نقش مهمی بازي میکنند ].[6
 -4نانوکاتالیستها
محققأأان کانأأادايی دانشأأگاه واترلأأو موفأأ بأأه سأأاخت
نانوکاتالیستی شأدند کأه در حضأور نأور خورشأید قأادر بأه
شکستن آلودگی هاي نفتی موجود در آب است .با ايأن روش
می توان ترکیبات نفتی آالينأده محأیط زيسأت را از برکأههأا
جداسازي کرد .با استفاده از آن می توان آلودگی هاي موجأود
در پساب هاي خارج شده از میان سنگ هأاي حأاوي نفأت را
پاکسازي کرد .براي اين کار ،تنها از نانوذرات و نور خورشأید
استفاده شده است؛ بنأابراين مأیتأوان ايأن روش را يأک راه
ارزان و ایربخش براي تصفیه آب قلمداد کأرد .فرانأک گأو از
10
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بود .با روشهاي فعلی نمیتوان بهصأورت کنتأرل شأده روي
پلیمرها تخلخل نانومقیاس ايجاد کرد همین موضوع به عنوان
چالش و سدي براي تولید جاذب با کأارايی بأاال بأوده اسأت.
معموال در فرآيندهاي تولید پلیمرهأاي متخلخأل صأنعتی از
جدايی فاز محلول پلیمأري اسأتفاده مأی شأود ] .[9در ايأن
فرآيند با سأرد کأردن فأاز محلأول ،پلیمأر را از حأالل جأدا
می کنند .محققان اين پروژه موف شدند تا اين فرآينأد را بأه
شکلی تغییر دهند که حالل به نانوبلورهايی تبأديل شأود .بأا
زدايش اين نانوبلورها می توان ساختاري متخلخل ايجاد کأرد،
به طوري که نانوحفره هاي موجود در پلیمر به يکديگر ارتبا
داشته باشند .مزيت اين روش آن اسأت کأه مأاده جأاذب را
می تأوان بأه شأکل هأاي مختلأ نظیأر صأفحه اي ،ذره اي و
رشته اي ايجاد کرد .اين گأروه در شأرايط ويأهه اي توانسأتند
جاذبی بأا حفأره هأايی بأه شأعاع  1.9نأانومتر ايجأاد کننأد.
پلیمرهاي نانوحفره اي کاربردهاي متعأددي در صأنعت دارد.
ايأأن مأأواد داراي مسأأاحت سأأطحی بأأااليی در حأأدود 033
مترمربع در هر گرم بوده که به راحتأی قأادر بأه جمأع آوري
نفت از آب هستند .نتايج کار محققان نشان داد که يک گأرم
از اين جاذب قادر است  263میلأی گأرم کروسأل ( ترکیبأی
موجود در قیر و زغأال سأنگ-متأرج ) را جأذب کنأد .ايأن
جاذب جديد قادر است در دماي باال ترکیبات نفتی را جأذب
کند بنابراين مقاومت حرارتی بااليی داشته و مأی تأوان از آن
به کررات استفاده کرد ].[9

تلقیح شده از  Feو  Erنیز استفاده شده است .بر ایأر تلقأیح،
ترازهاي ديگري از انرژي درون باند ممنوعه اين نیمأه رسأانا
بهوجود آمده و عمل اکسايش تحت تابشهايی با طأول مأوج
بلندتر و بهطور ويأهه در ناحیأه نأور مرئأی انجأام مأیشأود.
اسیدهاي فلزي به عنوان فوتوکاتالیست در موارد مختل به-
خوبی عمل میآيند ،اما در مطالعات علمی یابأت شأده اسأت
که دي اکسید تیتانیوم مزاياي بیشأتري نسأبت بأه سأايرين
دارد و از آن بهعنوان يک ماده مناس جهت حذف آلأودگی-
هايی مانند مواد آلی سمی و انواع فلزات سنگین از فاضأالب،
تصفیه آبهاي آشامیدنی ،تصأفیه هأوا  ...اسأتفاده مأیشأود
].[8
 -5کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشيی
از کشتیها (مارپل) ()MARPOL
کنوانسیون بین المللی جلوگیري از آلودگی ناشی از کشتیها
در سال  1970با برگزاري کنفرانس بین المللی آلودگی دريأا
توسط  IMOبه تصوي رسید و متعاقباً توسط پروتکل 1978
اصالح گرديد .اين مقررات دربرگیرنده منابع گوناگون آلودگی
ناشی از کشتیهأا بأوده و هأدف اصألی آن ،حأذف آلأودگی
عمدي محیط زيست دريا بوسیله نفت و سأاير مأواد مضأر و
کاهش تخلیه چنین موادي بهصورت عمدي و يا غیرعمأدي،
از طري اعمال قوانین و مقررات بر کشتیها و بنادر میباشد.
 -6نانو جاذبها

 6-1نانو اسفنجها

پهوهشگران موسسه ملی علوم مواد موف به سأاخت جأاذب
نفت با کارايی باال شدهاند .اين ماده که بأا هزينأه بسأیار کأ
تولید شده میتواند آلأودگیهأاي نفتأی را از آب پأا کنأد.
معموال در فرآيند استخراج نفت ،مقادير زيادي آب نیاز اسأت
که اين آب در ایر مجاورت با نفت آلوده می شود .با اين مأاده
می توان آب آلوده شده در سکوهاي استخراج نفت را با هزينه
پايین و صرف انرژي ک پا سازي کرد .اين گروه تحقیقأاتی
با استفاده از مواد پلیمأري رايأج مأورد اسأتفاده در صأنعت،
جاذب متخلخلی تولید کردند که ابعاد حفأرههأاي آن تقريبأا
 13نانومتر اسأت .انگیأزه آنهأا بأراي سأاخت ايأن جأاذب،
محافظت از محیط زيست به دلیل رهايش آب آلوده بأه نفأت

زيست سازگارترين روش براي تمیز کردن نفت از سطح دريا،
جذب آن است .پهوهشگران دانشگاه بوروکس روش جديأدي
براي جذب نفت از سأطح دريأا ارائأه کردنأد بأه طأوري کأه
می توان ماده ي جاذب را نیز به سأادگی از دريأا زدود اسأت.
آزمايش هاي انجام شده روي اين اسفنج نشان مأی دهأد کأه
اين ماده قادر به جذب روغن معدنی يأا روغأن موتأور تأا 53
برابر وزن خود است .اين جاذب پس از جأذب روغأن متأورم
شده و می توان با استفاده از يک چنگأک آن را از آب بیأرون
کشید .قدم بعدي در اين پروژه آن است که ابعاد اين جأاذب
را به شکلی تغییر داد که بتوان در مقیاس هاي بزرگ ،مشأابه
آنچه کأه در فجأايع زيسأت محیطأی اتفأاق مأی افتأد ،از آن
14

شماره 79

فصلنامه علوم و فناوري دريا
استفاده کرد ] 13و  .[11اين گروه براي وارد شأدن بأه ايأن
مرحله از تحقیقات ،به دنبال يأک شأريک صأنعتی هسأتند.
سلولزهاي نانوفیبريلی ،مواد اصلی تشکیل دهنده ي اسفنج هأا
هستند که از ترکیبات داراي سلولز نظیر پالپ چأوب هأا کأه
يک محصول جأانبی در صأنعت کشأاورزي اسأت ،بأه دسأت
می آيد .با افزودن آب به اين پالپ و اعمال فشار روي آن و در
نهايت خروج محلول از يک سوزن باريک با فشار بسأیار بأاال
می توان اين نوع اسفنج را تولید کرد .محصول خروجی از اين
سوزن يک ژل حاوي نانوفیبرهأاي سألولزي متصأل بأه هأ
است .زمانی که مولکول هاي آب موجأود در ايأن سأاختار بأا
مولکول هاي هوا جايگزين شأود ،اسأفنج سألولزي بأه دسأت
می آيد کأه قأادر بأه جأذب آب و نفأت اسأت .ايأن مأاده ي
دستنخورده ،میتواند آب را جذب کند اما بأراي جمأعآوري
نفت سطح دريا چندان مناس نیست .ايأن گأروه تحقیقأاتی
موف به اصالح خواص شأیمیايی نانوسألولز موجأود در ايأن
ترکی شدند .براي اين کار مولکول هاي آلکوکسی سیالن بأه
ژل اضافه شد و سپس ژل وارد مرحله خشک شدن می شأود.
با اين کار اسفنج خاصیت آبدوستی خود را از دست می دهأد
و در نتیجه می تواند به راحتی مولکول هاي نفت را جذب کند
] 13و .[11

-7نتیجهگیری
انواع روش هاي مرسأوم در جمأع آوري لکأه هأاي نفتأی از
سطح آب دريا داراي مزايا و معايبی هستند که بنا به شأرايط
آب و هوايی ،تالط دريا ،اقتصادي بأودن و توانأايی آنهأا در
پاکسازي آلودگی نفتی خود را نشان مأیدهنأد .بکأار گیأري
روشهاي نوين و بررسی کارايی آنها در شرا مختلأ مأی
تواند کمک بسیاري در حل مسائل زيست محیطی به هنگأام
وقوع حوادث نفتی داشأته باشأد .بأا توجأه بأه آیأار زيسأت
محیطی و پیامد هاي اقتصادي ،اجتماعی ناگواري که انتشأار
و پخش آاليندههاي نفتی در محیط به دنبال دارد مه تأرين
راهکار پس از اعمأال و بکأار گیأري رو شهأاي پیشأگیرانه،
کسأأ دانأأش الزم و کأأافی جهأأت جمأأع آوري ،حأأذف و
پاکسازي سريع آلودگیها پس از وقوع هر گونه حادیأه اسأت
در اين راستا استفاده از تکنولوژيهأاي نأوين کأه بأه تولیأد
جاذب هايی با قدرت و ظرفیت جذب باال منجر شده است به
عنوان روشهاي جديد پیشنهاد میگردد.
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