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چکیده
امروزه مشکالت ناشی از آلودگی محیطزیست به موضوع مهمی تبدیل شده است .آلودگیهای محیطزیستی که عمدتاً توسط سموم به
وجود میآید شامل آلودگی آب ،هوا و خاک میباشد .نتایج این آلودگیها نه تنها باعث نابودی تنوع زیستی میشود؛ بلکه سالمت انسان را
نیز به خطر میاندازد .فنآوری نانو مزایای بسیاری در بهبود فنآوریهای محیطزیستی موجود ارایه میکند و فنآوریهای جدیدی را به
وجود میآورد که بهتر از تکنولوژی های فعلی است .در این راستا نانوتکنولوژی دارای سه قابلیت اصلی است که میتواند در زمینه محیط-
زیست مورد استفاده قرار گیرد؛ از جمله اصالح (پاکسازی) و تصفیه آلودگی ،تشخیص آلودگی و جلوگیری از آلودگی .پیشرفت در علم و
مهندسی در مقیاس نانو نشان می دهد که بسیاری از مشکالت کنونی در ارتباط با کیفیت هوا به کمک این علم ،حل شدنی است .این
مقاله به بررسی امکان استفاده از نانو مواد در تصفیه هوا میپردازد و تمرکز بیشتری بر روی پیشرفتهای اخیر در توسعه مواد و
فرایندهای جدید در مقیاس نانو جهت کاهش آالیندهها دارد.

کلمات کلیدي :نانو تکنولوژی ،آلودگی هوا ،محیطزیست.

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد ارزیابی محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران *(مسئول مکاتبات).
 -2دانش آموخته کارشناسی محیطزیست ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران.
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مقدمه
انتظار میرود در  55سال آینده جمعیت جهان  %55و

از منابع طبیعی است( .)2عالوه بر آلودگی هوا آلودگی آب نیز

مصرف انرژی و مواد نیز رشد  %255داشته باشد .تاکنون سطوح

ناشی از عوامل مختلفی ازجمله دفع زباله ،نشت نفت ،نشت

فزاینده تولید و مصرف ،با دستاوردهای ما در زمینه فناوریهای

کود ،علفکشها و آفتکشها ،مواد حاصل از فرآیندهای

با بازده بیشتر و پاکتر ،مقابله کرده است .از جمله این موارد

صنعتی و استخراج و احتراق سوختهای فسیلی میباشد(.)2

میتوان به تولید مواد زاید جامد شهری ،اثرات محیطزیستی

بنابراین ما به نوعی تکنولوژی نیاز داریم که قادر به نظارت،

ناشی از وسایلنقلیه و آلودگی هوا اشاره نمود .فناوری نانو

شناسایی و درصورت امکان برطرف کردن آلودگیها از آب و هوا

پتانسیل زیادی برای ارتقای محیطزیست از دو طریق طراحی

و خاک باشد .در این زمینه فنآوری نانو طیف گستردهای از

صنعتی تمیزتر ،و تولید محصوالت سازگار با محیط زیست دارد.

قابلیتها و تکنولوژی را به منظور بهبود کیفیت فعلی

بنا به استفاده موثر از اتمها و انرژی در سرتاسر سیکل تولید،

محیطزیست و برطرف کردن آلودگی هوا دارد (.)4

فناوری نانو میتواند درکاهش آلودگی یا کاهش مصرف انرژی
تولیدات ،مشارکت کند (.)1

مواد نانو ذرات ،بسیار کوچکی بوده و نسبت سطح به حجم
آنها بسیار باالست به طوریکه میتوان آن را برای تشخیص

نانو تکنولوژی علم ساختمان اتم به اتم مواد جدید با

آلودگیهای بسیار حساس بهکار برد( .)5همچنین فنآوری نانو

خواص مورد نظر است که هنوز در آغاز راه خود در جهان قرار

برای جلوگیری از ایجاد آلودگیها یا برای آالیندههای ایجاد

دارد و آینده بسیار روشنی برای آن پیش بینی میشود .این

شده درنتیجه استفاده از تکنولوژی مواد ،صنایع و دیگر موارد،

علم با کنترل مواد در مقیاس مولکولی ،گشایش اسرار طبیعت

مورد استفاده قرار میگیرد .بنابراین سه برنامه عمده فنآوری

در تمام عرصهها را نوید میدهد .از جمله دستاوردهای فراوان

)1

این فنآوری ،کاربرد آن در تولید ،انتقال ،مصرف

و

ذخیرهسازی انرژی با کارآیی باال و کاهش آلودگیهای
محیطزیستی است که تحول شگرفی را در این زمینه ایجاد
میکند .فناوری نانو و کاربردهای آن از علومی است که به

نانو در زمینه محیطزیست را میتوان طبقهبندی کرد:

مرمت (اصالح) و پاکسازی محیط از مواد آلوده )2 ،تشخیص
آلودگی (سنجش و تشخیص) )2 ،جلوگیری از آلودگی(.)6،7
فنآوري نانو براي جذب گازهاي سمی

سرعت در حال پیشرفت میباشد .تقاضا برای آب آشامیدنی

گازهای سمی در محیط نیز میتواند توسط فنآوری نانو

سالم و هوای پاک امروزه در حال افزایش است که فناوری نانو

برطرف شود .برای مثال کاربرد فنآوری نانو در پاکسازی و

میتواند نقش موثری در بهبود وضعیت آن داشته باشد.

زدودن گازهای سمی ،روند جذب  CNTsو ذرات طال است.

در جهان امروز که در آن صنایع ،مدرن و پیشرفته شدهاند،

 CNTsاز آرایش شش ضلعی اتمهای کربن در الیه گرافن

محیطزیست ما را از انواع مختلف آالیندهها که از فعالیتهای

تشکیل شده است که محور لوله را احاطه کردهاند .ارتباطی

بشر یا فرایندهای صنعتی منتشر میشوند ،فرا گرفته است.

قوی بین دو حلقه بنزن دیوکسین و سطح نانو لوله وجود

نمونههایی از این آالیندهها مانند مونوکسیدکربن (،)CO

دارد( .) 8عالوه بر این مولکول دیوکسین با تمام سطح نانو لوله

کلروفلوئوروکربنها ( ،)CFCsفلزات سنگین(آرسنیک ،کروم،

به وسیله دیواری متخلخل به قطر  2/9نانومتر در ارتباط است و

سرب ،کادمیوم ،جیوه و روی) ،هیدروکربنها ،اکسیدهای

امکان همپوشانی روی میدهد که پتانسیل جذب را در داخل

نیتروژن ،ترکیبات آلی (ترکیبات آلی فرار و دیوکسینها)،

خلل و فرج افزایش میدهد .همچنین مقاومت زیاد  CNTsدر

دیاکسیدگوگرد و ذرات ریز است.

برابر اکسیداسیون برای بازسازی جاذب در درجه حرارت باال

فعالیت های بشر مانند سوزاندن و احتراق نفت و زغال سنگ و

مفید استCNTs .ها ،هم نوعی نانو لولههای تک جداره

گاز پتانسیل قابل توجهی برای افزایش تولید گازهای گلخانهای

( )SWNTsو هم چند جداره ( )MWNTsمولکولهای
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منحصر به فردی هستند که دارای ساختاری یک بعدی ،ثبات

جنین را تحت تأثیر قرار میدهد .این ترکیبات عمدتا از احتراق

حرارتی و خواص شیمیایی استثنایی هستند (.)9

ترکیبات آلی در زبالهسوز تولید میشوند .غلظت ترکیبات

این نانو مواد نشان دادهاند که پتانسیل خوبی بهعنوان

تشکیلشده دیوکسین دراثر احتراق حدود  15تا  555نانوگرم

جاذب برتر برای حذف انواع مختلفی از مواد آالینده آلی و

بر -مترمکعب است .مقررات مربوط به تولید گازهای گلخانهای

معدنی هم در محیط آبی و هم در هوا هستند .ظرفیت جذب

دیوکسین پیچیده هستند و در کشورهای مختلف متفات است.

آالیندهها توسط  CNTsبهطور عمده توسط ساختار منفذی و

بااین حال ،بهطور کلی الزم است غلظت دیوکسین به زیر  1نانو

وجود طیف گستردهای از گروههای عملکردی سطح نانولوله

گرم بر -مترمکعب برسد .دو طرح انتقادی درمورد پیشگیری و

میباشد که میتواند با تیمار تغییر شیمیایی یا حرارتی برای

کاهش دیوکسین منتشر شده است (.)15،11

وفقدادن  CNTsبهمنظور داشتن عملکردی مطلوب به دست
آید.

از سال  1991از جذب کربن فعالشده بهطور گستردهای
برای از بین بردن دیوکسین حاصل از زبالهسوزها در اروپا و

خواص الکترونیکی و ساختارهای منحصربهفرد آنها

ژاپن استفاده شد .بهرهوری حذف دیوکسین با استفاده از جاذب

پژوهشگران عالقهمند را مجذوب کرده است تا کاربردهای بالقوه

کربن فعال بسیار بیشتر از سایر جاذبها نظیر

clay,γ-

 SWNTsو  MWNTsرا افزایش دهند برای مثال گزارش

 Al2O3و زئولیتها است .با توجه به سمیت بسیار باالی

شده است که  SWNTsنوعی حسگر شیمیایی برای  NO2و

دیوکسین جاذبی کارآمدتر از کربن فعال مورد نیاز است

 NH3است .بعد از اینکه این دو گاز منتشر شدند ،مقاومت

بهطوریکه تولید گازهای گلخانهای دیوکسین را به سطحی

الکتریکی  SWNTsتغییر چشمگیری پیدا کرد SWNTs .و

پایینتر کاهش میدهد .در این مورد النگ و یانگ( )12نشان

 MWNTsمیتوانند بهعنوان ذخیره هیدروژن استفاده شوند.

دادند که ارتباط و تعامل دیوکسین با نانو لوله CNTsحدود

عالوه براین  CNTsمیتواند به عنوان نانوسیم کوانتومی،

سه برابر قویتر از تعامل دیوکسین با کربن فعال است .اگرچه

ساتعکننده میدان الکترونی ،کاتالیزور و غیره استفاده شود(.)9

به طور مستقیم اشاره نشده است؛ نتایج نشان داد که CNTs

جذب دیوکسین
دیوکسین و ترکیبات مرتبط با آن (مثال دیبنزوفورانهای

بهطور چشمگیری بهتر از کربن فعال و  γ- Al2O3برای از
بینبردن دیوکسین است .این بهبود احتماال به علت سطح
منحنی شکل نانولوله در مقایسه با سطح صاف آنها است که

پلیکلرینه و بایفنیلهای پلیکلرینه) آالیندههایی پایدار و

به نیروهای تعامل قویتری بین دیوکسین و  CNTsمنجر

بسیار سمی هستندDibenzo-p-dioxin .ها یک خانواده از

میشود(.)12

ترکیبات متشکل از دو حلقه بنزن هستند که توسط دو اتم

جذب NOx

اکسیژن به هم متصل شدهاند .بین صفر تا هشت اتم کلر به
حلقه متصل شده است .دیبنزوفوران ترکیبی مشابه است با

تالشی عمده در توسعه تکنولوژی برای ازبینبردن

این تفاوت که بین دو حلقه بنزن تنها یک اکسیژن رابط است.

انتشار  ( NOxمخلوطی از  NOو ) NO2

سمیت انواع دیوکسینها بستگی به تعداد اتم کلر در آنها دارد.

سوختهای فسیلی انجام گرفته است .جاذب متداول مورد

دیوکسین فاقد اتم کلر یا دارای یک اتم فاقد سمیت است؛

استفاده برای حذف  NOxدر دماهای پایین شامل یون تبادلی

درحالیکه دیوکسین دارای بیش از یک اتم کلر سمی است.

زئولیت ،کربن فعال و  FeOOHپراکنده در فیبر کربن فعال

)2.3.7.8-Tetraklorodibenzeo-p-dioxin (TCDD
ترکیبی شناخته شده است که برای انسان سرطانزاست.

است NO .که بتواند بهطور مؤثری توسط کربن فعال با توجه
به واکنش سطح عملکردی گروه جذب شود :در بین مقدار

دیوکسین همچنین سیستم ایمنی و غدد درونریز و رشد

گونههای جذب شده هنوز قابل توجه نیست .النگ و یانگ

از احتراق
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( )14متوجه شدند که نانو لولههای کربنی  CNTsمیتواند

شناخته شده است .این فرایند مبتنی بر جذب آمین یا فرایند

بهعنوان جاذبی برای حذف  NOباشد .نرخ جذب SO2 ،NOx

جذب آمونیاک است .با این حال فنآوریهای دیگر هماکنون

دمای اتاق در شکل 1

در سراسر جهان به علت زیاد بودن نیاز به انرژی برای فرایند

نشان داده شده است .مقدار جذب  NOxحدودا 78میلی گرم

جذب هنوز رایج است .کمیته دولتی تغییرات آب و هوا

بر CNTsگرم است .جذب  NOxممکن است وابسته به

( )IPCCبه این نتیجه رسیدند که طراحی یک فرایند جذب

ساختار منحصر به فرد ،خواص الکترونی وگروههای عملکردی

در

مقیاس بزرگ ممکن است امکانپذیر باشد و توسعه

سطحی  CNTsباشد .زمانی که  NOو  O2از  CNTsعبور

نسل جدیدی از مواد که قادر به جذب مؤثر دیاکسیدکربن

میکنند NO ،به  NO2اکسید میشود و سپس در سطح

باشد بدون شک رقابت جداسازی جذبی را در برنامه گاز

گونههای نیترات جذب میشود .این ایده توسط موکیدا( )15و

دودکش افزایش میدهد .این جاذبها شامل کربن فعال،

همکارانش داده شد .که اکسیداسیون  NOبه  NO2را در

زئولیت ،جاذب سیلیس SWNTs ،و نانوسیلیکای مبتنی بر

دمای اتاق بر روی رشتههای کربن فعال گزارش کردند .در

سبدهای مولکولی است .اصالح شیمیایی  CNTsپتانسیل

مقایسه با  NOیا  SO2 ،NO2هم میتواند در نانو لوله

خوبی برای جذب گاز گلخانهای  CO2دارد.

و  CO2در نانو لولههای کربنی در

 CNTsجذب شود؛ حتی اگر نرخ جذب امیدوارکننده نباشد
درحالیکه  CO2بسیار کم توسط  CNTsجذب میشود.

حذف ترکیبات آلی فرار از هوا
عالوه بر اکسیدهای نیتروژن و گوگرد ،بسیاری از مواد
شیمیایی توسط واکنشهای جوی :مانند تشکیل دوده ،اسید
نیترو ،ترکیبات پلی آروماتیک و ترکیبات فرار ()VOCs
تشکیل شدهاند .مقررات هوای پاک بهطور فزایندهای بر روی
ذراتی که بر روی سالمت انسان به صورت بالقوه مضر هستند
تمرکز کرده است.
بیشتر سیستمهای پیشرفته تصفیه هوا براساس
فوتوکاتالیستها و جاذبهایی مانند فعال کننده کربن و
( ozonolysisفرایند واکنشی گاز اوزون) پایهگذاری شدند .به
هرحال،

شکل -1نرخ جذب  SO2 ،NOxو  CO2در نانو
لولههاي کربنی()9
جذب CO2

سیستمهای

معمولی

برای

برطرف

کردن

آالیندههای آلی در دمای اتاق ،مفید نیستند .محققان ژاپنی در
حال حاضر یک ماده جدیدی را توسعه دادهاند که برای از بین
بردن VOCها ،نیتروژن و اکسیدهای گوگرد هوا در دمای اتاق
خیلی موثر است (.)16

جذب و ذخیرهسازی دیاکسیدکربن تولید شده از

این ماده شامل اکسید منگنز بسیار متخلخلی است که با

نیروگاهها سوخت فسیلی از زمان پروتکل کیوتو که در 16

نانوذرات طال پوشیده و کامل شدهاست .سینها و سوزوکی،

فوریه به اجرا در آمد ،بهطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفت.

برای اثبات کارایی این کاتالیزور آزمایشی را با استفاده از سه

فنآوریهای مختلف جذب دیاکسیدکربن ازجمله جذب،

ترکیب اصلی آالینده آلی در هوای داخل ساختمان انجام دادند:

جذب برودتی ،غشا و سایر روشهاست .در میان این فنآوریها،

استالدهید ،تولوئن و هگزان .نتایج نشان داد که هر سه آالینده

فنآوریهای جذب -بازسازی ،بهعنوان توسعه یافتهترین فرایند

در هوا توسط این کاتالیست در مقایسه با سیستم
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کاتالیستهای معمولی بهطور بسیار مؤثری زدوده شده و

درمان و پاکسازی در اتمسفر منتشر شده است .انتشار بخار

تخریب شده است ( .)17یک دلیل موفقیت ،منافذ اکسید

 IPAمیتواند به سالمت انسان به عنوان یک ماده تحریک

منگنز است که دارای سطح بسیار بزرگتری نسبت به ترکیبات

کننده و سرطانزا آسیب برساند.

شناخته شده است .این سطح بزرگ باعث جذب بهتر

هسو و لو ( ،)18مطالعهای درباره SWNTهایی اکسیدشده

مولکولهای فرار است .عالوه بر این ،آالیندههای جذبشده

بوسیله محلول  HNO3و هیپوکلریت سدیم انجام دادند که به

بهطور مؤثری تجزیه میشود .تخریب در سطح بهدلیل حضور

عنوان جاذب برای جذب بخار  IPAاستفاده شد .خواص

رادیکال آزاد بسیار مؤثر است .حضور نانو ذرات طال به کاهش

فیزیکوشیمیایی SWNTs

موانع شکلگیری رادیکال کمک میکند که معموالً بسیار باال

هیدروکلراید HNO3 ،و هیپوکلریت سدیم منجر به کاهش

است .این فرایند امکان را برای بکارگیری دیگر نانو فلزات فراهم

اندازه منافذ آن شد درحالی که مساحت سطح منافذ ریز،

کرده است.

گروههای عملکردی سطحی و سطح فعال پایه بهبود (افزایش)

بعد از اکسید شدن توسط

یافته است .در نتیجهSWCNT ،ها قادر به جذب بیشتر بخار

جذب ایزوپروپیل الکل

 IPAاز جریان هوا هستند / SWNT .هیپوکلریت سدیم

عالوه بر کاربرد به عنوان حالل ،ایزوپروپیل الکل اغلب در
تولید دستگاههای الکترونیک نوری و نیمه هادی نیز استفاده
میشود .با توجه به عدم کنترل آلودگی هوا ،بخار  IPAبدون

بهترین عملکرد را به جذب  IPAپس از SWNTs / HNO3
دارا هستند .شکل  2ظرفیت جذب فیزیکی و شیمیایی IPA
توسط جذب کنندههای مذکور را در باال نشان میدهد.

شکل  -2ظرفیت جذب فیزیکی و شیمیایی  IPAتوسط جذب کننده ()9
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در طول فرایند جذب IPA ،توسط واکنشهای فیزیکی و

تکنولوژی های مورد نظر ،ابزار نظارت مستمر است که قادر به

شیمیایی جذب شده است .جذب فیزیکی در اثر نیروهای-

ارایه اطالعات ،به ویژه اطالعات آالیندهها تجزیه و تحلیل آن در

واندروالسی بین جاذب و مجذوب اتفاق میافتد در حالی که

زمان

نانوکنتکت

جذب شیمیایی در اثر واکنشهای شیمیایی بین مولکولهای

( )Nanocontactتوسعه داده شدهاست

جاذب و گروههای عملکردی سطح مجذوب صورت میگیرد.

پتانسیل تشخیص برخی از یونهای فلزی را بدون نیاز به پیش

تمایز بین این دو فرآیند برای درک عواملی که میزان جذب را

تغلیظ دارد .به طور خاص ،این حسگر برای تشخیص محل

تحت تاثیر قرار میدهند بسیار مفید است .شکل  2ظرفیت

یونهای فلزات سنگین مناسب است؛ از جمله عناصر

جذب جاذبهای فیزیکی)  )qepو شیمیایی () QEC IPAرا

رادیواکتیو .حسگر نانوکنتکت میتواند در اندازه کوچک و حالت

با غلظت ورودی  500 ppmvنشان میدهد .بعد از اینکه

اتوماتیک ساخته شود؛ بهطوریکه استفاده آن در محل یا قرار

 SWNTsبا استفاده از محلول  HNO3و هیپوکلریت سدیم،

دادنش در زمین آسان باشد.

بسیار

کوتاه

است(.)19

حسگر

و این حسگر

اکسید شدند ،میزان  qepاز  29/5میلی گرم/گرم به  42/7و

عالوه بر این ،استفاده از این حسگرها ارزان قیمت و مقرون

29/5میلی گرم/گرم به ترتیب افزایش یافته است ،و  qecاز

به صرفه است؛ چراکه آنها با تجهیزات میکروالکترونیک

 15/8میلی گرم/گرم به 26/8و  42/5میلی گرم/گرم به ترتیب

متداول و با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی ساده ساخته

افزایش یافته است(.)45

شدهاند(.)19

فنآوري نانو براي حسگرها و آشکارسازهاي آلودگی

حسگرهاي زیستی مبتنی بر فناوري نانو

مدت زیادی است که دانشمندان متوجه شدهاند که

حسگرهای زیستی مبتنی بر فناوری نانو و متشکل از

قرارگرفتن درمعرض ذرات معلق و فلزات سنگین میتواند باعث

بیومتریالها توسعه یافته اند( .)25،21در شمال غربی

مشکالت بهداشتی و بیماریهایی نظیرناراحتی قلبی ،سرطان

اقیانوس آرام آزمایشگاه ملی ( ،)PNNLوانگ و همکاران یک

ریه و غیره شود .در مناطق شهری اندازه ذرات بهطور مععمول

'برچسب' نانوذره تولید کردند که قادر است توانایی حسگر را

در حدود  255-155نانومتر است()46؛ درحالی که فلزات

برای تشخیص و تفسیر سیگنالهای نشانگر افزایش دهد (.)22

سنگین میتواند در محدودههای مختلفی از غلظت یافت شود.

رویکرد

ایمنی

درضمن ،فلزات سنگین نمیتوانند توسط میکروارگانیزمها

( ) immunoassay methodاست .این روش شامل استفاده

شکسته شوند (یعنی آنها زیستتخریبپذیر نیستند)(.)48

از آنتیبادیهای خاص برای جذب نشانگرهای زیستی بیماری

مقدار زیاد مشکالت بازیابی فلزات سنگین آلوده زمین ،فشار را

است .ارایه 'برچسب' در آنتی بادی ثانویه همراه با نانوذرات

روی حسگرها افزایش میدهد که بتوانند یونهای فلزات

سیگنالهای نشانگر را تقویت میکند .این افزایش سطح

سنگین را قبل از اینکه غلظت آنها به سطوح خطرناک برسد،

حساسی است که دقت آشکارساز را برای شناسایی غلظت

تشخیص دهند.

نشانگرهای زیستی در نمونههای بیولوژیکی بهبود خواهد داد.

حسگرهای سریع و دقیق که قادر به تشخیص آالیندهها در
سطح مولکولی هستند ،ممکن است توانایی بشر را برای حمایت

آن

براساس

روش

الکتروشیمیایی

نانوسیم ها و حسگرهاي مبتنی بر نانولوله

از سالمتی پایدار انسان و محیطزیست باال ببرند .افزایش زیاد

نانوسیم یا نانولولهها قابلیتهای فوق العادهای را بهعنوان

کنترل این فرآیند ،پایش اکوسیستم و تصمیمگیری بر مبنای

حسگر زیستی مواد شیمیایی و بیولوژیکی از خود نشان میهند.

مسایل محیطزیستی درصورتی رخ میدهد که تکنولوژی

 SWNTها پاسخ سریعتر و حساسیت باالتری در مقایسه با

تشخیص آالیندهها در دسترستر و ارزانتر باشد .یکی از
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پروبهای معمولی که در حال حاضر در تشخیص مولکولهای

انتشار گازهای گلخانهای و کاهش استفاده از پالستیکهای

گاز مانند  NO2و  NH3استفاده میشوند ،از خود نشان دادهاند

زیستتخریبپذیر ارایه میدهد.

( .)22در این مورد ،مولکولهای گاز به طور مستقیم به سطح
SWNTها پیوند میخورند و بر مقاومت الکتریکی حسگر
موثرند .استفاده دیگر SWNTها به عنوان حسگری است که
قادر به دستیابی با حساسیت سنجش باال در دمای اتاق است.
بهطورکلی ،حسگرهای جامد معمولی در حرارت 655-255

مواد سازگار با محیطزیست
(مواد سازگار با محیطزیست) فناوری نانو قادر به ایجاد ماده
سازگار با محیطزیست یا موادی است که به طور گستردهای
جایگزین مواد سمی شوند .بهعنوان مثال ،بلور مایع صفحه

درجه سانتیگراد عمل میکنند .اگر چه SWNTها جایگزین

نمایش ( )LCDکامپیوتر که انرژی کارآمدتر بوده و کمتر سمی

بسیار امیدوارکننده نانوحسگرها هستند؛ اما آنها دارای برخی

است تا حد زیادی جایگزین لولههای اشعه کاتد صفحه نمایش

از محدودیتها هستند .اول اینکه روش فعلی سنتز SWNT

(CTRها) شده است که (این لولهها) دارای مواد بسیار سمی

مخلوطی از نانولولههای فلزی و نیمه هادی تولید میکند و

در صفحه نمایشها است .همچنین ()LCDها دارای سرب

نانولوله تنها مادهای است که میتواند به عنوان یک حسگر

نبوده و مصرف انرژی کمتری در مقایسه با صفحه نمایش

استفاده شود .دوم ،به منظور شناسایی گونههای مختلف

کامپیوتری  CRTدارند .استفاده از  CNTها در صفحه نمایش

شیمیایی و بیولوژیکی ،سطح نانولوله باید با یک گروه شیمیایی

کامپیوتر ممکن است با حذف فلزات سنگین سمی ،کاهش نیاز

عملکردی خاص اصالح شود .عالوه بر این ،انعطافپذیری

شدید به مواد و انرژی و همچنین بهبود عملکرد با توجه به

تشخیص شیمیایی متکی به نوع گروه کاربردی است که بر روی

نیازهای مشتری باعث کاهش تأثیر منفی بر محیطزیست شود.

سطح نانولوله آغشته است .در مقابل ،برخی از نانوهای نیمه

به عنوان مثال از فنآوری صفحه نمایش  CNTبجای صفحه

هادی مانند نانوسیمسی ( )SiNWاین نوع محدودیت را

نمایش تشعشعی استفاده میکند.

ندارند SiNWs .آغشته به فلز بور ( )Boron-dopedبرای

عالوه بر این ،استفاده از فناوری نانو در مواد کامپوزیت

تشخیص پروتئین و آنتی بادی در زمان واقعی تشخیص

پتانسیل تولید مواد با خواص مکانیکی بهتر و دیگر خواص

الکتریکی استفاده میشوند .اندازه کوچک و توانایی نانوسیم

خوب را دارد .چون فناوری نانو توانایی تولید ساختارهای را دارد

نیمه هادی برای تشخیص بسیاری از انواع آنالیتها در

که سبکتر و کوچکتر هستند؛ بدون تغییر در کیفیت خواص

حسگرهای زمان واقعی میتواند به منظور توسعه آشکارسازهای

آن .استفاده از این فنآوری باعث افزایش استحکام ،کاهش

مواد شیمیایی و بیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد که در هوا،

هزینه سیستم و تمام جایگزینها و همچنین کاهش اثرات

آب و مواد غذایی باعث بیماری زایی هستند (.)24،25

منفی محیطزیستی است .نمونههایی از مواد دوستدار

فناوري نانو براي پیشگیري از آلودگی

محیطزیست که میتوانند با استفاده از فناوری نانو تولید شوند
عبارت هستند از :پالستیک زیست تخریب پذیر که از پلیمری

پیشگیری از آلودگی اشاره دارد به کاهش منابع آلودگی و

با ساختار مولکولی ساخته شده است که تجزیه آن آسان است.

شیوههای دیگری که به طور مؤثری مواد خام ،انرژی ،آب و برق

مواد مرکب نانو کریستال که سمی نیستند به جای الکترودهای

و دیگر منابع را به منظور کاهش یا از بین بردن زباله به کار

لیتیوم گرافیت در باتری های قابل شارژ و شیشهای با توانایی

میگیرد .فناوری نانو استراتژیهای نو بسیاری را به منظور

تمیز کردن خود .یک نمونه از محصول شیشهای با قابلیت تمیز

کاهش تولید زباله در فرآیندهای مختلف از جمله بهبود

کردن خود که به طور گستردهای در بازار موجود است،

فرآیندهای تولید ،کاهش مواد شیمیایی خطرناک ،کاهش

شیشه ،Active TM
 Pilkingtonاست (.)26-9

یک محصول تجاری از شرکت
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میتوانند در مقیاس نانو بسیار سمی شوند ،برای مثال ،اگر
آنها را برای ساخت تجهیزات آب آشامیدنی یا زنجیره غذایی

فرایند تولید همیشه با طیف گستردهای از مواد زاید و زباله
همراه است که برای محیطزیست مضر است .در حالت ایدهآل،
فرآیند تولید باید برای به حداقل رساندن استفاده از مواد اولیه
و تولید زباله و مصرف انرژی طراحی شود .تولید سبز یک نام
مشترک است که به طور گستردهای روشها و فنآوریهای
رسیدن به این اهداف را پوشش میدهد .تولید سبز شامل
توسعه فرآیندهای صنعتی (به عنوان مثال اولویت داشتن
فرآیندهای مبتنی بر آب به فرآیندهای مبتنی بر حالل آلی)،
کاهش استفاده از مواد خطرناک به عنوان مثال فلزات ،توسعه
مواد شیمیایی سبز که کمتر برای محیطزیست مضر بوده و
استفاده از فرآیندهای با انرژی کارآمد.یک مثال از فناوری نانو
سبز توسعه میکروامولسیون (آبی) بهعنوان جایگزینی برای
فرایند  VOCدر صنعت تمیز کردن است.
ترکیبات سمی و سرطانزا ،مانند کلروفرم ،هگزان و
پرکلرواتیلن ،معموال ًدر صنعت تمیز کردن ،صنعت منسوجات و
استخراج نفت استفاده میشود .میکروامولسیون حاوی دانههایی
در اندازه نانو میتواند به عنوان گیرنده برای استخراج
مولکولهای خاص در سطح مقیاس نانو استفاده شود.
دانشمندان دانشگاه اوکالهما میکرو امولسیونی سنتز کردهاند
که موجب اتصال بین مواد جاذب آب ودافع آب دافع میشود ،و
بین سر و دم مولکولهای سطحی قرار داده شده است .نتیجه
سورفکتانتی است که کشش سطحی بسیار پایینی برای انواع
نفت دارد .در یک آزمون ،میکرو امولسیون قادر به تمیز کردن
منسوجات از روغن شد .همچنین مشخص شد که میکرو

وارد کنیم .همچنین آنها زیست تخریبپذیر نیستند .استنشاق
نانوذرات موجود در هوا و باعث تأثیر آن بر ریه و ایجاد بیماری
میشود .مطالعات اخیر نشان دادند بدن انسان به برخی از
اشکال  CNTبهعنوان ذرات آزبست اگر به مقدار کافی
استنشاق شود ،عکسالعمل مشابهی میدهد.
این نگرانیها با دانش اندک فعلی از سرنوشت و رفتار
نانوذرات بر انسان و محیطزیست تشدید میشود .با این حال،
توسعه این فنآوری بسیار ابتدایی بوده و مقدار آزمایشات
نسبتاً محدود بوده است ( .)28در حال حاضر بسیاری از
سازمانهای بینالمللی مانند کمیسیون سلطنتی در آلودگی
محیطزیست و اتحادیه اروپا با آگاهی از تستهای آزمایشگاهی
بر روی برخی از نانومواد مطرح کردند که آنها دارای خواص
هستند که میتواند نگرانکننده باشد ( .)29اطالع از سمیت و
خطرات بالقوه برای سالمت در ارتباط با نانومواد بسیار محدود
است .پژوهش ارزیابی ریسک فناوری نانو در ایجاد اثرات
نانوذرات بر سالمت انسان و محیطزیست برای کمک به حفظ
تعادل بین مزایای تکنولوژی و عواقب بالقوه ناخواسته آن بسیار
مهم است .مقامات علمی از این به عنوان یک چالش عظیم یاد
کردند ،از نظارت بر حجم عظیمی از نانو ذرات متنوعی که
تولید و استفاده می شود و پیگیری تاثیر آن بسیار دشوار است.
این مساله وضعیت ما را برای افزایش تعداد و نوع تست برای
ارزیابی اینکه آیا این خطرات نظری ،واقعی هستند و همچنین
برای نظارت بر رفتار آنها در محیطزیست تقویت میکند
(.)25

امولسیون با ترکیبات تمیزکننده معمولی بسیار قابل رقابت بود
هم در عملکرد استخراج و هم در سادگی فرایند (.)27
ریسک فناوري نانو
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فناوری نانو طیف گستردهای از پتانسیل کاربردی و
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تکنولوژی را ارتقا و بهبود بخشد و جایگزین فنآوریهای
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