ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﮐﺴﯿﺪ ﮔﺮاﻓﻦ؛ راه ﺣﻠﯽ
ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ از آب
درﯾﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﮐﺴﯿﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺑﯽ
ﺗﻤﯿﺰ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﮏ را از آب ﺷﻮر ﺟﺪا

ﮐﺮده و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دارد .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ از اﮐﺴﯿﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮاﻓﻦ ﻋﺎدی ،ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮ و

آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ »راﻫﻮل ﻧﺎﯾﺮ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﮔﺮاﻓﻦ ﻣﯽ

ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻮراخ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی را درون ﻏﺸﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ »ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮ
اﻧﮕﯿﺰﯾﺴﺖ«.

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﮐﺴﯿﺪ ﮔﺮاﻓﻦ دارای ﺣﻔﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی آب اﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺸﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪن در آب
ﻣﺘﻮرم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﮏ اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داد اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺰ راه ﺣﻠﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﻏﺸﺎ را ﺑﺎ رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺸﺎﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ رﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی
ﻧﻤﮏ-آب ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی آب ﺧﺎﻟﺺ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از درون ﺳﻮراخ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ »ﻧﺎﯾﺮ« در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ:

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﺣﻔﺮه ﻫﺎ در ﺣﺪود ﯾﮏ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی آب آراﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻀﻮر
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﮐﻨﺎر آب ﺷﻮر را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

