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نقاط کوانتومی کربن ( ،)Carbon Quantum Dotsکه نوع جذابی از کربنهای نانوساختار هستند،
اخیرا ً توجه گستردهای را در زمینه فناوریهای غشایی برای کاربرد در فرایندهای جداسازی به
خود جلب کردهاند .آن ها دو مزاياي منحصربهفردي دارند .تولید آن ها آسان و ارزان است و
خواص فیزیکي و شیمیایی آن ها مانند اندازه های بسیار کوچک ،زیست سازگاری خوب ،بی اثری
شیمیایی باال ،آب دوستی قابلتنظیم ،غنی از گروه های عملکردی سطحی و ویژگی های ضدرسوب
بسیار مطلوب هستند .محققان با استفاده از این موارد ،کاربرد آن ها را در طرحهای مختلف
غشاء برای اسمز معکوس ( ،)Reverse Osmosisميكروصافش ( ،)Ultrafil tra tionنانوصافش
( ،)Nono fil tra tionاسمز مستقیم ( ،)Forward Osmosisاسمز عقبمانده فشاری i(Pressure
 ،Retarded Osmosis)iتقطیر غشایی ( )Membrane Distillationو فرایندهای نانوصافش حالل
آلی ( )Organic Solvent Nanofiltrationمورد بررسی قرار دادند .بهطور خاص CQDs ،اکتشاف
در زمینه تصفیه آب توسط فناوری های غشایی را تحریک کرده اند ،زیرا زیست سازگاری مواد
غشایی برای اطمینان از ایمنی آب آشامیدنی از اهمیت باالیی برخوردار است .عالوه بر این،
 CQDsدر موقعیت مطلوبی برای دستیابی به عملکرد بی سابقه فرایندهای جداسازی غشایی
در تصفیه آب ،با توجه به افزایش کارایی قابل توجه و تمایل ضدرسوب ،همان طور که در
تحقیق های اخیر کشف شده است ،قرار دارند .در این مقاله ،پیشرفت در توسعه غشاهای CQDs
ارائه شده و چالش ها و دیدگاه های موجود بررسی شده است.
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 1مقدمه
نقاط کوانتومی کربنی ( ،)CQDsکه بهعنوان نقاط کوانتومی
گرافن/گرافناکسید ( )Graphene Oxide Quantum Dotsو
نقاط کربنی نیز شناخته میشوند ،نوع نوظهوری از نانومواد
کربنی با خواص منحصربهفرد مختلف هستند .همان طور که
در شکل ( 1الف) نشان داده شده است ،آن ها معموالً نانوذرات
شبه کروی با هسته های بی شکل تا نانوبلوری هستند که
قطرهایی در محدوده  3الی  20نانومتر دارند [ .]1-3آن ها برای
اولین بار در خالل خالص سازی نانولوله های کربنی تک جداره
( )Single-Walled Carbon Nanotubesدر سال  2004یافت
شدند [ CQDs .]4حاوی مقادیر قابل توجهی گروه های
اپوکسی ،هیدروکسیل و کربوکسیل در سطوح و صفحات پایه
خود هستند و محتوای اکسیژن آن ها از  5تا  50درصد وزن
بستگی به مسیر سنتز متغیر است [ .]3این گروه هاي سطحي به
حاللیت عالی در آب کمک می کنند و توانایی های همه جانبه  اي
را برای ايفاي نقش هاي بیشتر حتي غیرفعال شدن سطح فراهم
می کنند .از زمان کشف  CQDsدر سال  ،2004تعداد انتشارات
مرتبط در مورد سنتز ،خواص و کاربردهای آن ها هر سال بهطور
تصاعدی افزایش یافته ،همان طور که در شکل ( 1ب) نشان داده
شده است .بهدلیل ماهیت خوش خیم ،فراوان و ارزان و خواص
نوری وابسته به اندازه CQDs ،بهعنوان مواد نانوکربنی جدید
در زمینه های مختلف مانند سنجش شیمیایی ،تصویربرداری
زیستی/حسگر زیستی ،فتوکاتالیست و الکتروکاتالیز كاربرد
فزاینده ای پیدا کرده اند [ .]2،5-10به طور خاص ،ویژگیهای
نوری و فلورسانس آنها ،کاربرد آنها را در حسگر زیستی
و تصویربرداری زیستی به عنوان جایگزین نقاط کوانتومی
نیمهرسانای معمولی که به دلیل استفاده از فلزات سنگین طي
تولیدشان دارای سمیت باالیی هستند ،ممکن میسازد .یکی
دیگر از کاربردهای جالب  CQDsبهعنوان تشخیص فلزات
سنگین مانند  Hg2+با مشاهده تفاوت شدت فلورسانس CQDs

شکل ( 1الف) ساختار شیمیایی  CQDsو (ب) تعداد انتشارات مرتبط با
 CQDsاز سال .]14[ 2004
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در سنجش شیمیایی است [ .]11عالوه بر این ،قابلیتهای
 CQDsدر برداشت نور با طول موج بلند و تبادل انرژی با
گونههای محلول ،به آنها امکان عمل به عنوان كاتاليست نوري
در سنتزهای آلی را میدهد [.]12،13
در مقایسه با نانوپرکنندههای کروی ،لولهای و ورقهایCQDs ،
نوعی نانومواد صفربعدی ( )0Dدر خانواده گرافن هستند .از
لحاظ ساختاری متشکل از چند الیه  GOهستند و در عین
داشتن ویژگی های منحصربهفرد خود ،مطلوب ترین ویژگی های
 GOرا به اشتراک می گذارند [ .]15برخالف نانوصفحات انبوه
 CQDs ، GOخواص الکترونیکی و نوری متمایز  0Dرا به
دلیل اثرات لبه بزرگ و محصور شدن کوانتومی از خود نشان
میدهند که منجر به فعالیت های شبه پراکسید از بهتری نسبت به
نانوصفحات  GOمی شود [ .]16عالوه بر این ،بر اساس مطالعات
طوالنی مدت درون تنی ( )In vivoمحققان قبلیCQDs 0D ،
سمیت سلولی کمتری نسبت به ورقه های  GOبا اندازه میکرومتر
نشان داده اند [ .]17در زمینه تحقیقات غشایی ،ورقه های  GOدر
پلیمرها برای تشکیل غشاهای ماتریس مخلوط مختلف گنجانده
مي شوند ،اما به ندرت به شکل غشاهای نانوکامپوزیت الیه نازک
( )Thin Film Nanocompositeاز طریق پلیمریشدن سطحی
[ ]16امكان تهيه دارند .این موضوع از این واقعیت ناشی می شود
که ضخامت ورقه های  GOمعموالً از نانومتر تا چند میکرومتر
متغیر است و تغيير آن ها در شبکه پلیمری و تشکیل الیه انتخابی
بدون نقص دشوار است ،زیرا الیه های نازک ساخته شده به
روش پلیمریشدن سطحی دارای ضخامت  0/2الی  1میکرومتر
هستند .عالوه بر این ،نمی توان از تجمع  GOبهطور کامل
جلوگیری کرد .بنابراین ،عیوب مرزی غیرانتخابی به راحتی بین
صفحات  GOو پلیمر میزبان ایجاد می شود [.]18
خواص مطلوب  CQDsمانند اندازه های نانومقیاس ،شیمی
غنی و خواص ضدرسوب ،توانایی آن ها را برای ساخت مواد
کامپوزیتی چندمنظوره نشان می دهد .عالوه بر این ،اندازه ،شکل
و شیمی سطحی خاص ،به آن ها اجازه میدهد تا به خوبی
در حاللهای قطبی (مانند آب ،اتیلنگلیکول (Ethylene
 )Gly colو Nمتیل-2-پیرولیدون ())Nmethyl-2-pyrrolidone
و ماتریسهای پلیمری پراکنده شوند ،که ویژگیهای ضروری
برای کاربرد آنها در تشکیل و جداسازی غشا هستند .بنابراین،
ساخت غشاهای اصالحشده با  CQDsبرای به حداکثر رساندن
خواص غشا با عملکرد بهبودیافته به روشهای مختلف مورد
بررسی قرار گرفتهاند .به غیر از اصالح غشا CQDs ،همچنین در
فرایند اسمز مستقیم بهعنوان امالح جذب به کار گرفته شده اند
و باالترین شار آب گزارششده را برای نمک زدایی آب دریا
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بهدست آورده اند [.]19
اگرچه در چند سال گذشته ،پیشرفتها در سنتز ،خواص و
کاربردهای  CQDsدر سایر زمینهها بهطور جامع بررسی شده
است ،اما پیشرفت آن ها در فناوریهای غشایی هنوز بررسی
نشده است .بنابراین ،هدف از این مقاله ( )1بررسی وضعیت
غشاهای اصالحشده با  CQDsبرای کاربردهای مختلف و ()2
توضیح چالشها و آینده  GQDsبرای فناوریهای غشایی است.
 2سنتز CQDs
از زمان کشف  CQDsدر سال  ،2004محققان بسیاری با
روش ساده و کم هزینه به سنتز  CQDsبا ساختار ،اندازه و
عملکرد دلخواه برای کاربردهای خاص اقدام کرده اند .بهطور
کلی ،رویکردهای سنتز برای  CQDsرا می توان به دو دسته «باال
به پایین» و «پایین به باال» طبقه بندی کرد [ .]2روش «باال به
پایین» شامل شکستن قطعات بزرگتر ساختارهای کربنی مانند
گرافیت ،نانولوله های کربنی و کربن فعال با شیوه هایی مانند
فرسایش لیزری ،اکسایش الکتروشیمیایی و تخلیه قوس است
[ .]6،20-23اولین نمونه از  CQDsفلورسنت زمانی پیدا شد که
ژو و همکارانش در حال تصفیه  SWCNTsتولیدشده از فرایند
اکسایش بین دوده تخلیهشده با قوس و اسیدنیتریک بودند [.]4
با این وجود ،سنتز  CQDsبا روش «باال به پایین» معموالً به
پیش سازهای پرهزینه ،تنظیمات ابزار و فرایندهای پیچیده نیاز
دارد .در مقابل ،از طریق رویکردهای «پایین به باال» ،محققان
می توانند  CQDsرا بهصورت عمده از پیش سازهای ارزان تر
و با مجموعه های آزمایشی رایج تر تولید کنند .روش «پایین
به باال»  CQDsرا از پیش سازهای مولکولی مانند سیترات،
کربوهیدرات ها و نانوکامپوزیت های پلیمر-سیلیکا از طریق
روش هایی مانند عملیات هیدروترمال/سولوترمال /احتراق
و تابش امواج مایکروویو به دست مي دهند [ .]24-27اخیرا ً
تالشهای زیادی برای استفاده از مواد سبز بهعنوان پیشسازها،
مانند کیتوسان ،پوست هندوانه ،آب پرتقال/نیشکر ،تخم مرغ و پر
غاز صورت گرفته است [ .]28-34خوشه هاي  CQDsسنتزشده
را میتوان خالص کرد و اندازه کنترل شدهای را از طریق تصفیه،
دیالیز ،سانتریفیوژ ،سوانگاری ستونی و ژل الکتروفورز به دست
آورد [.]3
برای کاربردهای غشایی ،اکثر محققان  CQDsرا از طریق
گرماکافت اسیدسیتریک توسط تصفیه های حرارتی ،هیدروترمال،
سولوترمال یا به کمک مایکروویو بهدلیل هزینه کم مواد خام،
سادگی ،بازده باال و توزیع اندازه ذرات باریک تولید کردهاند
[ .]19درجه کربنیشدن ،اندازه ذرات و گروههای عملکردی
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شکل  2تصاویر  TEMاز  CQDsبا گرماکافت اسیدسیتریک در دمای
 180درجه سانتی گراد به مدت  3ساعت و توزیع اندازه بر اساس 200
نانوذرات سنتز شدند [.]37

روی سطوح  CQDsبا دمای گرماکافت ،مدت زمان و محیط
اطراف (مانند هوای محیط ،حالل و سایر مواد واکنشدهنده)
بهشدت متفاوت است .در بیشتر تحقیق های مرتبط CQDs ،با
گرماکافت مستقیم اسیدسیتریک تهیه شده است [ .]35-38دما
برای گرماکافت از  180تا  200درجه سانتی گراد متغیر است،
در حالی که مدت زمان کربنسازی از  15دقیقه تا  3ساعت
متفاوت است ،که منجر به  CQDsبا قطر متوسط در محدوده
 2الی  11نانومتر مي شود .شکل  ،2تصاویر  TEMمعمولی از
 CQDsتهیهشده با این روش و توزیع اندازه ذرات آن ها را
نشان می دهد [ .]37گروه ژنگ CQDs ،را برای اصالح غشاهای
ميكروصافش ( )UFاز طریق روش «باال به پایین» تولید کردند.
کربن سیاه  CX-72طي تقطیر در محلول اسیدنیتریک غلیظ
( )HNO3به مدت  24ساعت در دمای  110درجه سانتی گراد از
طریق اکسایش هیدروترمال به CQDsتبديل مي شود دارای قطر
متوسط  5/5نانومتر است.
عملکرد و غیرفعال سازی سطحی  CQDsدر طول آماده سازی
یا پس از تصفیه برای کاربردهای خاص مهم است .تجهیز با
گروه های عاملی مختلف ،مانند آمین ها ،می تواند خواص
فلورسانس و فیزیکی  CQDsرا تنظیم کند .در مورد ساخت غشا،
شیمی سطح  CQDsبه طور منطقی تنظیم می شود تا به پایداری
و عملکرد بهتر غشا كمك كند .گروه فتحی زاده CQDs ،را به
گروه های آمین با کربنسازی اسیدسیتریک با آمونیاک از طریق
تصفیه هیدروترمال در دمای  180درجه سانتی گراد به مدت
 24ساعت سطح کردند [ .]39گروه های آمین پایانی به تشکیل
پیوندهای شیمیایی بین ماتریس پلی آمید و  CQDsکمک کردند
و موجب پراکندگی پایدارتر  CQDsدر ماتریس پلی آمید شد.
یوان و همکاران سنتز  CQDsاز طریق گرماکافت یکمرحله ای
به کمک مایکروویو از طریق پسابش بین و درون مولکولی بین
اسیدسیتریک و اتیلندی آمین ( )Ethylenediamineتوليد را
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شکل  3سه روش برای ترکیب  CQDsدر غشاها( :الف) غشاهای

نانوکامپوزیت الیه نازک (( ،)TFNب) غشاهای کامپوزیت /CQDsپلیمر
و (پ) غشاهایی با  CQDsدر باالی زیرالیه ها.

انجام دادند [ .]40گروههای سطحی متناسب ،تعبيه  CQDsرا
در ماتریس پلیاتیلن دیآمین تسهیل کردند و غشاهای مرکب
برای انتقال حالل قطبی تشکیل دادند .گای و هی CQDs ،عامل
دار  Na+را برای بهبود بیشتر آب دوستی  CQDsسنتز کردند و
در نتیجه باعث آب دوستی غشا و انتقال آب برای تولید انرژی
اسمزی از طریق اسمز تاخيري فشاری (Pressure Retarded
 )Osmosisو حذف فلزات سنگین از طریق نانوصافش ()NF
شدند [.]41-42
 3کاربردها و توسعه غشا
برخالف صفحات  CQDs ، GOرا می توان بهراحتی در غشاهای
پیشرفته (مانند غشاهای  RO ، NFو  )PROبا بهره گیری از
اندازه کوچک و گروه های عملکردی سطح غنی که می توانند
پیوندهای شیمیایی با سایر پليمرها برقرار کنند ،تلفيق کرد.
همان طور که در شکل  3نشان داده شده است ،می توان بهطور
انتخابی فقط الیه انتخابی متراکم یا زیرالیه و همچنین کل
غشاها را توسط  CQDsبسته به کاربرد ،مهندسی کرد .رویکرد
اول (شکل ( 3الف)) دارای مزایای به حداقل رساندن استفاده/
هزینه مواد و به حداکثر رساندن عملکرد غشا است ،زیرا فقط
الیه انتخابی متراکم دارای  CQDsاست .رویکرد دوم (شکل
( 3ب)) بهطور بالقوه می تواند محدودیت های ذاتی بسترهای
پلیمری مانند خواص مکانیکی ضعیف و آب گریزی ساختهشده
از پلیمرهای معمولی مانند پلی سولفون ( ،)Polysulfoneپلی اتر
سولفون ( ،)Polyether sul foneپلی وینیلیدن ()Polyvinylidene
و پلی اکریلونیتریل ( )Polyacrylonitrileرا کاهش دهد .بنابراین،
 CQDsکالس جدیدی از نانوپرکنندهها برای اصالح غشاها هستند.
 1-3غشاهای نانوکامپوزیت الیه نازک ()TFN

در چند سال گذشته ،بسیاری از گروه های تحقیقاتی اصالح
پوسته های انتخابی را با افزودن  CQDsنشان داده اند .به طور
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معمول CQDs ،در فاز آبی پراکنده می شوند و متعاقب ًا در فرایند
پلیمریشدن سطحی برای تشکیل غشاهای  TFNشرکت
می کنند .غشاهای  TFNاصالحشده با  CQDsمی توانند حتی
با افزودن اندکی  CQDsدر فاز آبی از غشاهای پیشین بهتر
عمل کنند .غشاهای حاصل ،آب دوستی سطحی و نفوذپذیری
بیشتري را با حفظ گزینش پذیری امالح ،پایداری عالی و خواص
ضدرسوب بهبود یافته نشان می دهند .حداکثر عملکرد غشاهای
 TFNرا می توان با عملکرد مناسب  CQDsو بهینه سازی مقدار
آن ها بهبود بیشتری بخشید .چندین مطالعه نشان دادهاند که
 CQDsرا میتوان با موفقیت در فرایند پلیمریشدن سطحی با
مونومرها و بسترهای مختلف تلفيق کرد که منجر به بهبود شار از
 50درصد تا  6/8برابر شده است .ژانگ و همکارانش غشاهای
 TFNشامل  CQDsبا قطر متوسط  3/5نانومتر را در الیه نازک
اسیدتانیک با واکنش پلیمریشدن سطحی روی بستر  PANبرای
فرایندهای  NFکمفشار توليد کردند [ .]37طی پلیمریشدن
سطحی ،گروههای هیدروکسیل  CQDsو اسیدتانیک با گروههای
ایزوسیانات ایزوفوروندی ایزوسیانات واکنش دادند تا پوست
انتخابی تشکیل دهند .در مطالعه دیگری CQDs ،با قطر متوسط
 111نانومتر در محلول آبی ام-فنیل دی آمین (�M-phenylene
 )di amineپراکنده شدند و متعاقب ًا با واکنش پلیمریشدن سطحی
بین  MPDو تریمسوئیل کلرید ( )Trimesoyl Chlorideبر
روی بستر  Psfبرای برنامه های  ROدر الیه پلی آمید گنجانده
شدند [ .]43بخشی از گروههای کربوکسیل روی  CQDsابتدا با
گروههای آمین  MPDدر محلول آبی واکنش دادند و به دنبال آن
برخی از گروههای کربوکسیل باقیمانده پیوندهای کوواالنسی
را از طریق واکنشهای تراکم با گروههای کربوکسیل انتهایی
 ،TMCدر پلیمریشدن سطحی تشکیل دادند .عالوه بر افزایش
شار آب ،بدون محدود کردن دفع نمک ،افزودن  CQDsمنجر به
تولید غشاهایی با مقاومت کلر بیشتر شد .این به عملیات طوالنی
مدت کمک می کند ،زیرا مشخص بود که محلول های خوراک
حاوی کلر می توانند الیه پلی آمید را تخریب کرده ،پس دهی
غشا را به مخاطره بیندازند .بی و همکاران در طول پلیمریشدن
سطحی پیپرازین ( )Piperazineو  TMCبر روی زيراليه PES
برای فرایندهای  NF ،CQDsرا در الیه پلی آمید آمیخته کردند.
گروههای آمینی پیپرازین و گروههای هیدروکسیل یا کربوکسیل
 CQDsبا گروههای کلرید آسیل  TMCدر ناحیه فاز روغن/
آب در طول پلیمریشدن سطحی واکنش دادند و در نتیجه الیه
پلی آمید فوقالعاده نازک روی بستر متخلخل ایجاد شد.
خواص الیه انتخابی ،مانند ضخامت ،زبری و آب دوستی
سطح پس از معرفی  CQDsتغییر کرد .مشخص شد که CQDs
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ممکن است روند پلیمریشدن سطحی را مختل کنند زیرا ()1
اندازه  CQDsاز سایر مونومرها مانند اسیدتانیک و MPD
بزرگتر بود و ( )2غلظت آبی با افزودن  CQDsافزایش یافت
[ .]37در نتیجه ،مانع فضایی ناشی از  ،CQDsسرعت انتشار
مونومرها را کاهش داد و تشکیل سریع الیه انتخابی متراکم را
در طول پلیمریشدن سطحی به تأخیر انداخت و منجر به سطح
صافتر شد.
عالوه بر این ،افزودن  CQDsدر فاز آبی منجر به افزایش
آب دوستی سطح می شود CQDs .بهدلیل پروتونزدایی از
گروه های کربوکسیل به کربوکسیالت دارای بار منفی ،معموالً
در محدوده وسیعی از  pHهستند .افزایش آب دوستی سطح
می تواند شار نفوذی را بدون کاهش قابلتوجهی در پس دهی
افزایش دهد .بهعنوان مثال ،در مقایسه با غشاي  TFCاسیدتانیک
پیشین برای فرایند  NFکمفشار زیر  0/2مگاپاسکال ،غشاهای
 CQDs TFNپس دهی باالیی نسبت به کنگو قرمز  99/8درصد
و متیلن آبی  97/6درصد با شار آب خالص 23/33 h-1 L m-2
حفظ کردند ،که  1/5برابر اصالح نشده بود [ .]37در کار اخیر،
غشای  TFNحاوي با  CQDsشار آب  6/8برابر غشای NF
پلی آمید اصالحنشده را زیر  0/2مگاپاسکال نشان داد ،در حالی
که کنگو قرمز باالی  96درصد نگه داشته شد [ .]35عالوه بر
این ،از آن جایی که  CQDsکمکربنات می توانند به طور موثر
حالل های قطبی را توسط گروه های آب دوست جذب کنند،
افزودن  CQDsنه تنها می تواند انتقال حالل های غیرقطبی را
سرکوب کند ،بلکه انتخاب پذیری غشا را در فرایند نانوصافش
حالل آلی ( )OSNافزایش دهد [.]40
به عالوه ،بی و همکارانش دریافتند که غشاهای ،TFN
حاوي  CQDsشار آب ثابتی را نشان دادند که حدود  4برابر
غشای پلی آمیدی پیشین در شرایط رسوبزدگی سخت است
[ .]35خواص ضدرسوب افزایش یافته با ترکیب CQDs
در الیه انتخابی از دو جنبه ناشی میشود .اوالً ،بارهای منفی
روی الیه انتخابی میتوانند دافعههای الکترواستاتیکی قوی بین
رسوبکنندههای دارای بار منفی (مانند آلبومین سرم گاوی و
اسیدهیومیک) و سطح الیه انتخابی ایجاد کنند .با این حال ،نقش
بارهای سطحی در آب های واقعی به صورت پيچيده همچنان
قابل بحث بوده [ ،]44تحقیقات بیشتر ضروری است .دوم ًا،
بهبود آب دوستی سطح و کاهش زبری سطح ،برهمکنشهای
بین رسوبکنندهها و سطح غشا را تضعیف میکند و در نتیجه
جذب غیر اختصاصی را کاهش میدهد.
طبق کار سانگ و همکاران ،غشاهای  TFNاصالحشده با
 CQDsمقاومت بیشتری در برابر کلر نشان دادند .شوینده های
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کلر بهطور گسترده در فرایندهای عملی  ROبهعنوان
ضدعفونیکننده و عوامل تمیزکننده غشا استفاده می شود .با این
حال ،پیوندهای هیدروژنی در ماتریس پلی آمید در برابر کلر
فعال آسیب پذیر هستند که باعث تخریب جزئی الیه پلی آمید
و از بین رفتن دفع نمک می شود CQDs .به دو روش ممکن به
کندکردن این فرایند کمک می کنند .اول ،پیوندهای هیدروژنی
بین  CQDsو الیه پلی آمید ،زنجیره های پلیمری را فشرده تر
کرده ،از جایگزینی هیدروژن های آمیدیک جلوگیری می کند.
احتمال دیگر در حذف بار بین کربوکسیالت از  CQDsغنی از
الکترون و کلر فعال ( )Active Chlorineنهفته است .این مانع
از تماس  OClبا سطح غشا و همچنین انتشار  OClدر ماتریس
پلی آمید می شود .در آزمایش  ROانجامشده [ ،]43غشاهای
 TFNاصالحشده با  CQDsشار و پس دهی پایداری را نشان
دادند که نشاندهنده دوام فوقالعاده آن ها است که در فرایندهای
نمکزدایی و احیای آب بسیار اهميت دارد.
 2-3غشاهای کامپوزیت /CQDsپلیمر

همانطور که در شکل ( 3ب) نشان داده شده است ،رویکرد
دوم افزودن  CQDsبه مواد پلیمری برای تشکیل محلول های
همگن و ساخت غشاهای ماتریسی مخلوط از طریق روش های
مختلف ریسندگی است .اندازه کوچک  CQDsمی تواند منجر به
پراکندگی بهتر ذرات در محلول های دوپ و تشکیل غشاهایی
با ساختار یکنواخت تر بدون به خطر انداختن استحکام مکانیکی
کلی شود .یکی از چالشهای این روش یافتن حالل مناسب
برای  CQDsو پلیمر است .چالش دیگر چگونگی کنترل توزیع
 CQDsدر غشاها است [ .]45عالوه بر این ،شستهشدن نانوذرات
میتواند برای انواع غشاهای تعبیهشده در نانوذرات مشکلساز
باشد .بنابراین ،دانشمندان باید ( )1ابزارهای عملی برای تشکیل
پیوند شیمیایی بین  CQDsو ماتریس پلیمری را شناسایی کنند،
و ( )2از پایداری طوالنی مدت  CQDsدر داخل غشا اطمینان
حاصل کنند .افزودن  CQDsدر دوپ ها ممکن است اثرات
متفاوتی بر جریان و تغییر شکل ماده دوپ ،تشکیل غشا و
مورفولوژی داشته باشد.
گروه جعفری غشاهای الکتروریسیشده CQDs/PVDF
) (Polyvinylidene Fluorideرا برای تقطیر غشایی شکاف هوا
تهیه کردند .غشای حاصل ساختار فشردهتر و سطح زبرتری
پس از افزودن  CQDsدر مقایسه با غشای  PVDFخالص نشان
داد [ .]45غشاهای نانوالیافی  CQD/PVDFآمادهشده ،مطابق
با مورفولوژی غشایي فشردهتر ،مقاومت بیشتری نسبت به
غشاهای  PVDFخالص در طول آزمایش  60ساعته نشان دادند.
i
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صفایی و همکارانش  CQDsرا همراه با  PANدر  DMFبا
بارهای  2/5 ،1/25و  5میلی گرم بر میلی لیتر پراکنده کردند و
از طریق روش الکتروریسی ،نانوالیاف کامپوزیتی CQDs/PAN
را ساختند[ .]46افزایش گرانروی دوپ پس از افزودن CQDs
باعث افزایش قطر متوسط نانوالیاف کامپوزیت نسبت به الیاف
خالص شد .این نانوالیاف را می توان بهطور بالقوه در نواحی
مانند واکنش های مواد نور شیمیایی و تصویربرداری زیستی به
کار برد .تیم کولبرن از مایع یونی (-1اتیل-3-متیل ايمیدازولیوم
استات ( )1-ethyl-3- methylimidazolium acetateبهعنوان
حالل مشترک برای  CQDsو سلولز برای ایجاد خواص غشایی
یکنواخت استفاده کردند [ CQDs .]47از طریق شبکه های
پیوند هیدروژنی به محدوده سلولز متصل می شوند و غشای
مرکب پایدار تشکیل می شود .وجود  CQDsروی سطح نیز
می تواند غشا را دارای بار منفی و آب دوست تر کند .عالوه بر
این CQDs ،می توانند بهعنوان تشکیلدهنده منافذ عمل کنند که
توسط تصاویر  FE SEMاز سطح مقطع غشاها نشان داده شده
است و غشاهایی را با نفوذپذیری باالتر نشان می دهند.
 3-3غشاهایی حاوي  CQDsدر باالی زیرالیه ها

روش دیگر پوشاندن  CQDsدر باالی سطح غشا با
کمک عوامل پوششدهنده مختلف مانند پلی دوپامین
تری متوکسی
و-3آمینوپروکسی
()Poly dopamine
سیالن  (3-A mi no pro py) trime thoxysilaneاست (شکل 3
(پ)) .تثبیت  CQDsاز طریق پیوند کوواالنسی بین گروه های
حاوی اکسیژن روی  CQDsو عوامل حاوی آمین روی سطح
غشا ،روشی امکان پذیر است .ژنگ و همکارانش  CQDsرا
بر روی سطح غشا  PVDFاز طریق سه مرحله [ ]48برای
کاربردهای  UFبه کار بردند .آن ها ابتدا سطح غشای PVDF
را از طریق پیوند پلی اتیلن گلیکول ()Poly eth ylene Glycol
ناشی از پالسمای هلیوم هیدروکسیله کردند .غشای PVDF
اصالحشده با  PEGسپس برای معرفی گروههای آمین با
 APTMSتصفیه شد .در نهایت ،پیوندهای کوواالنسی بین
گروههای کربوکسیلیک روی  CQDsو گروههای آمین روی سطح
 PVDFتشکیل شد .ژائو و همکاران  CQDsسنتزشده حاوي از
گروه های کربوکسیل را با  - NH2از بستر  PESپوششدادهشده
با پلی دوپامین واكنش دادند كه مقاومت ضدرسوب آن افزایش
يافت [ .]37با توجه به خاصیت فلورسانس  CQDsو مقدار
بارگذاری بیشتر  CQDsروی سطح غشا ،وجود  CQDsرا
می توان در زیر میکروسکوپ فلورسانس با تحریک نور UV
مشاهده کرد (شکل  .)4منشأ خواص فلورسانس بحثبرانگیز
i
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شکل  4میکروسکوپ فلورسانس سطوح زیرالیه غشاهای  PES-PDAو

 PES-PDA-CQDتحت تحریک نور  UVبهعنوان تابعی از غلظت CQD
( 10 ،5 ،1 ،0/1و  25میلی گرم بر میلی لیتر) در محلول های پوششی [.]37

باقی مانده و چندین سازوکار ممکن مانند اثر کوانتومی ،نقصها
و حالت سطحی ،غیرفعالسازی سطح و دامنههای  pمزدوج
مطرح شده است .با این وجود ،می توان این ویژگی جذاب
 CQDsرا برای مشخص کردن فعل و انفعاالت بین رسوبات و
مواد غشایی ،بازده شستشوی معکوس و همچنین حسگرها برای
نظارت بر کیفیت و ترکیبات آب استفاده کرد.
در این موارد ،از آن جایی که بارگذاری  CQDsروی سطح
غشا قابلتوجه است ،یکی دیگر از ویژگی های مطلوب CQDs
یعنی خاصیت ضدرسوب زیستی ،به ویژه از نظر ممانعت از
تشکیل الیه زیستی تأثیر میگذارد .اگرچه بررسی سازمان  يافته
خاصیت ضد باکتریایی آن ها هنوز انجام نشده است [-50
 ،]49محققان در زمینه غشا خاصیت ضدرسوب زیستی برتر
 CQDsرا به سه جنبه نسبت داده اند .اوالً ،باکتری ها معموالً
بهدلیل وجود پپتیدوگلیکان در دیواره سلولی ،بار منفی کلی
روی سطح سلول دارند .از آن جایی که سطح  CQDsدارای
گروه های کربوکسیل با بار منفی است ،دافعه الکترواستاتیکی
بین سطح غشا و سطح باکتری وجود دارد [ .]37،51عالوه بر
این ،اگرچه بخشی از باکتری ها هنوز می توانند به سطح غشا
نزدیک شوند CQDs ،بسیار پراکنده با اندازه بسیار کوچک و
سطح ویژه بزرگ ممکن است مستقیم ًا سلول های باکتری را
وارد یا برش دهند [ .]48عالوه بر این ،تنش اکسايشي یکی
دیگر از دالیل مرگ سلول های باکتریایی است .بارگذاری
همگن و زیاد  CQDsبر روی سطح غشا ،نسبت به صفحات
 GOبا ابعاد جانبی ،قرار گرفتن در معرض بخش بزرگتری از
لبه های فعال را تسهیل می کند و منجر به تنش اکسايشي باالتر
می شود .این فرضیه با اکسایش گلوتاتیون ( )Glutathioneدر
آزمایش های آزمایشگاهی ثابت شده است ،زیرا  GSHمولکول
تری پپتیدی با گروه های تیول است که از اجزای سلولی در
برابر تنش اکسايشي محافظت می کند .نتایج نشان داد که غشای
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 63/3( CQDs/PVDFدرصد از  GSHاکسید شده) دارای تنش
اکسیداتیو تقریب ًا  3برابر بیشتر از غشای 22/1( GO- PVDF
درصد از  GSHاکسید شده) است [ .]48متعاقب ًا ،اجزای حیاتی
سلولی ممکن است توسط  CQDsاکسید یا مختل شوند .به
ویژه قابل توجه است که سازوکارهای ضدعفونی فعال با CQDs
نسبت به باکتریها غیرانتخابی هستند ،بنابراین فرصتهایی را
برای توسعه فناوریهای غشایی باکتریکشنده مبتنی بر CQDs
و غیر اختصاصی فراهم میکنند .با این وجود ،تحقیق های بنیادی
بیشتری در مورد فعالیت باکتری غشاهای عامل دار  ،CQDsمانند
سهم دقیق دافعه الکترواستاتیک ،تنش فیزیکی یا اکسیداتیو و سایر
مسیرهای ممکن مورد نیاز است.
با این حال ،باید در نظر داشت که برای حل مشکل رسوب
ناشی از ریزانداموارهها ،نمیتوانیم صرف ًا به افزایش خواص
ضدرسوب زیستی غشاها وابسته باشیم .برای جلوگیری از رسوب
گیری سریع غشا ،معموالً تصفیه آب تغذیه اولیه ضروری است.
بسیاری از باکتری ها را می توان در طول فرایند پیش تصفیه حذف
کرد در حالی که باقیمانده آن ها باعث رشد الیه زیستی روی
غشا می شود .عملکرد غشای ضدرسوب حذف کامل باکتری ها
نیست؛ بلکه کند کردن این فرایند است .هنگامی که الیه زیستی
تشکیل می شود و عملکرد غشا بهطور قابلتوجهی به خطر
می افتد ،شستشوی غشا با روش های شیمیایی یا فیزیکی باید
انجام شود .با این حال ،غشایی با تمایل کمتری به رسوبگیری
نیاز به شستشوی غشایی کمتری دارد و بنابراین در هزینه های
عملیاتی و نگهداری می توان صرفه جویی کرد.
عالوه بر کاربرد در اصالح غشا ،نانوذرات کربن مشتقشده
از  CQDsمی توانند به عنوان امالح کششی در فرایندهای FO
نیز عمل کنند [ .]19ویژگیهای منحصربهفرد  CQDsعاملدار
 ،Na+ (Na_CQDs)iاز جمله سطح بزرگ ،گروههای کربوکسیل
فراوان و گونههای یونی غنی ،فشار اسمزی باال و در نتیجه شار
آب FO ،را مورد حمایت قرار میدهند .در آزمایشهای  FOبا
آب خالص بهعنوان محلول خوراک)g mL- 1 0/4( Na_CQDs ،
شار آب  LMH 29/8را نشان داد که  55درصد از محلول
کشش  M 0/2 NaClبیشتر بود .هنگامی که از آب دریا به عنوان
محلول خوراک استفاده شد Na_CQDs ،شار آب  FOبرابر با
 LMH 10/4را با افت جزئی پس از  5چرخه فراهم می کنند.
عالوه بر این Na_CQDs ،شار معکوس ناچیزی از امالح کشش
را نشان داد.

 CQDsبرای کاربردهای مختلف ،مانند استفاده مجدد و احیای
آب ،نمک زدایی آب دریا ،استفاده مجدد از حالل های آلی و تولید
انرژی پاک آغاز شده است .با این حال ،هنوز چالش های زیادی
در پیش رو است .چالش های اصلی عبارتند از ( )1درک اساسی
و دستکاری عملکرد  CQDsو ( )2طراحی و سنتز منطقی CQDs
با روش های پیشسازهای کم هزینه با بازده باال و عملکردهای
مختلف برای کاربردهای گوناگون .تجاریسازی غشاهای حاوي
 CQDsبرای استفاده مجدد از آب و نمک زدایی آب دریا برای
پیشبینی خیلی زود است .بهمنظور به حداکثر رساندن عملکرد
 ،CQDsباید علم و مهندسی به نحوه دستکاری توزیع CQDs
در غشاها در طول فرایندهای وارونگی فاز ،ریختهگری غشا و
چرخش كمك كند .تحقیقات پايه در مورد سازوکار های اساسی
 CQDsبر عملکرد غشا در فرایندهای جداسازی مختلف باید
بررسی شود .برای مثال ،اثرات افزودن  CQDsبر ( )1وارونگی
فازي و ( )2پلیمریشدن سطحی باید از جنبههای ترمودینامیکي
و جنبشی بهمنظور پیشبینی عملکرد غشا درک شود .همچنین
بررسی منظم برخی از عملکردهای منحصربهفرد غشاهای
اصالحشده با  ،CQDsمانند نحوه مهار تشکیل الیه زیستی
ضروری است .سمیت احتمالی آن ها نسبت به ریزانداموارهها
و اثرات فیزیولوژیکی مربوط باید قبل از تجاریسازی به طور
عمیق ارزیابی شود .در حال حاضر ،ویژگیهای  CQDsبا همین
نام بهدلیل ناهمگونی در اندازه ،شکل و ویژگی سطح ،در ادبیات
پژوهش ،بهطور قابلتوجهی متفاوت است .جامعه علمی باید
متحد شود و آن ها را برای مقایسه به اشتراك گذارد .عالوه بر این،
بهدلیل عملکردهای متعدد آن ها ،نقش  CQDsدر سایر فرایندهای
جداسازی مبتنی بر غشا مانند جداسازی گاز و موارد دیگر باید
تعيين شود.
در نهایت ،اگرچه ماهیت کربندار  CQDsبه آن ها سازگاری با
محیط زیست می بخشد ،استفاده از  CQDsبهویژه در فناوریهای
تصفیه آب همچنان احتماالً خطر قرار گرفتن در معرض CQDs
را از طریق موقعیت های شغلی ،محیط زیستی و کانال های آب
آشامیدنی افزایش می دهد .بنابراین ،تحقیقات آینده باید شامل
راهبردهاي محدود كننده به انتشار  CQDsو همچنین نظارت
بر شستشوی  CQDsدر آب آشامیدنی باشد .با توجه به اندازه
بسیار کوچک آن ها ،نیاز فوری کاربرد آن ها بر روی غشاها
از طریق پیوند شیمیایی آسان و کاربردی برای جلوگیری از
آب شویی  CQDsو تخریب عملکرد غشا وجود دارد.

 4چشم انداز و کار آینده
در سه سال گذشته ،تحقیقات پیشرو در مورد غشاهای حاوي

 5نتیجه گیری
در این تحقیق ،پیشرفت های اخیر در زمینه غشاهای اصالحشده

سال هفتم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،25بهار 1401

47

مــقــاالت عــلــمــی

با  ،CQDsبه ویژه برای فرایندهای جداسازی مرتبط با آب
خالصه شد .ظهور تحقیقات  CQDsفصل جدیدی را در
فناوری های غشایی نوید داده است .اگرچه اکثر غشاهای
اصالحشده با  CQDsهنوز در مرحله تحقیق هستند ،کاربردهای
آن ها برای استفاده مجدد از آب جديد و نمک زدایی آب دریا
به دلیل هزینه نسبت ًا کم و مزایای منحصربهفرد مورد توجه است.
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عالوه بر این ،تلفيق  CQDsدر غشاهای فعلی بهدلیل اندازه نانو
و عملکرد غنی آن ها آسان تر است .باوجود پیشرفتهای اخیر،
تحقیق های بنیادی و مطالعات عمیقتر در مورد تشکیل غشا،
سازوکار ضدرسوب ،رشد الیه زیستی و سمیت آنها ،با هدف
پاسخ به چالش هاي علمي و فراهم آوردن كاربرد صنعتي آن ها،
ضروري است.
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