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زدایی و افزایش شار عبوری جریان  نمک بهبود یافته نانولوله کربنی در جهتسازی عددی غشاء  شبیه

 آب
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 چکیده 
جریان آب بوسییله   سازی مولکولی، با استفاده از شبیه ،مطالعهاین در 

ای از غشییان نانولولییه کربنییی   اعمییاگ ارادیییان فشییار از درون آرایییه 

، عبیور داده شیده اسیتث اتیرا      یقرارارفته درون ماتریس سییلیکون 

، زیی  زا   (n,n)پارامترهای مختلف از قبیل نوع نانولوله )آرمچییر  

(n,0)  و کییایراگ(n,m)  1889-3842(، قطییر نانولولییه )در مهییدوده 

 9×2328تییا  3834×2328 نییانومتر( و ارادیییان فشییار )در مهییدوده  

[Pa/m]  زداییی   ( بر میزان شار جریان عبوری از غشان و میزان نمی

ث نتیای  بدسیت   قرار ارفتیه اسیت  غشان )عملکرد غشان( مورد مطالعه 

این موضوع است که نانولوله کربنی با قطر تقریبیی   آمده نشان دهنده

از  ییی زدا همزمان بیا نمی    2328×384 [Pa/m]در فشار نانومتر  282

 برخوردار استث زین انیجر یشار عبور زانیم نیباالتر

 واژه های کلیدی

 سازی مولکولی ، شبیهزدایی غشان، نانولوله کربنی، شار عبوری، نم 

 

 مقدمه
هیا و تییییرا     آب شیرین بر اتر رشد آلودای با توجه به کاهش منابع

آب و هوایی، نیاز به آب شیرین و سالم به یکی از موضوعا  مهم ملی 

زداییی( و   )نمی   2کشورهای جهان تبدیل شده استث بنابراین تصیفیه 

بیه عنیوان یی  راهبیرد      آب )حذف فلزا  سنگین( 9ونیزاسینرالیدم

رد توجیه قیرار ارفتیه    اساسی جهت مقابله با این موضوع به شد  مو

 ث]2[ است

های کربنی را  خواص آبگریزی و قطرهایی در مقیاس نانو، نانولوله     

به میوادی بیا خیواص یکتیا جهیت عبیور ایاز و سییاگ از درون ایین          

ی  هییا تبییدیل کییرده اسییتث غشییانهای تصییفیه آب بییر پایییه  نانولولییه

حذف نمی    توانند با های کربنی دارای قابلیتی هستند که می نانولوله

  و فلزا  سنگین آب، شار قابل توجهی از جرییان آب را ایایاد کننید   

 ث]0، 9[

 ابی های کربنی نیاز است تا  جهت استفاده از خواص یکتای نانولوله     

بینیی   ها را پیش  سازی در شرایط مختلف رفتار این نانولوله اناام شبیه

راستا بیا   هم ثی نمودبا قابلیت اطمینان باال طراح ییشاکرده و بتوان غ

                                                 
1

 desalination 
2

 demineralization 

توانید ابیزار بسییار     های عددی می سازی مشاهدا  تاربی، اناام شبیه

توجیه رفتیار آب در نزدیی  سیطور کیربن و ماهییت      مناسبی جهت 

 ث]8-9[ ها باشد جریان آب درون این نانولوله

هییای کربنییی و   در زمینییه عبییور جریییان آب از درون نانولولییه       

هیای   سیازی  ها تهقیقا  تاربی و شبیه نولولهزدایی بوسیله این نا نم 

هیای   سیازی  عددی بسیاری صور  ارفته استث از طرفی بیشتر شبیه

ایرفتن میاتریس   در نظیر  عدم عددی با حذف شرایط واقعی از قبیل 

ن فشارهای غیر واقعی به ازارش و تفسیر نتیای   ایغشان و اعماگ اراد

 ث]8-29[ اند خود پرداخته

سازی مولکولی، جرییان آب   ، با استفاده از شبیهنونیک در مطالعه     

ای از غشان نانولولیه کربنیی    بوسیله اعماگ ارادیان فشار از درون آرایه

قرارارفته درون ماتریس سییلیکونی، عبیور داده شیده اسیتث اتیرا       

، زیی  زا   (n,n)پارامترهای مختلف از قبیل نوع نانولوله )آرمچییر  

(n,0)  و کییایراگ(n,m)1889-3842ر نانولولییه )در مهییدوده (، قطیی 

 9×2328تییا  3834×2328نییانومتر( و ارادیییان فشییار )در مهییدوده   

[Pa/m]  زداییی   ( بر میزان شار جریان عبوری از غشان و میزان نمی

 غشان )عملکرد غشان( مورد مطالعه قرار ارفته استث

 

 سازی عددی سازی و شبیه مدل

زداییی   ن مییزان نمی   جهت بررسی میزان شار عبوری آب و همچنیی 

شبیه سیازی مولکیولی در سیه     NAMDافزار  غشان با استفاده از نرم

اعماگ کاناوایت ارادیان در دمای صفر، حل  حل استاتیکی با حالت،

کلیوین و فشیار    924دینامیکی جهت رسیدن به حالیت پاییا )دمیای    

نظیر ارفتیه   در  مهدوده اعماگ ارادیان فشار دردر نهایت اتمسفر( و 

معادال  و روابیط   ث]20-27[ ، صور  ارفته استجهت طراحی شده

از مرجیع  پژوهش  این سازی مولکولی صور  ارفته در حاکم بر شبیه

 باشدث قابل استخراج می ]20[

جهت بررسی رفتار آب در نزدیکی سطور نانولوله کربنی بیا  نین همچ

روش  از، SIESTAافیزار   استفاده از تهلییل کوانتیومی بوسییله نیرم    

 ث]24-92[ است شدهتئوری تابع چگالی استفاده 

مدگ اولیه ایااد شده برای نانولوله کربنی نیوع آرمچییر بیا قطیر          

هیای آب و   ماتریس سیلیکونی و مولکوگ مراهه نانومتر به 282تقریبی 

 قابل مشاهده استث 2یون پس از رسیدن به حالت تعادلی در شکل 
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 یبه حالت تعادل دنیز رسپس ا شده اادیا هیمدگ اول: 2شکل 

 

  نتایج

 ها خواهیم پرداختث سازی بخش به بررسی نتای  شبیهدر این 

 تاثیر نوع نانولوله بر عملکرد غشاء .1

10) 2سازی در ارادیان فشار  در این بخش شبیه
14 

Pa/m)   برای سیه

 نوع نانولوله آرمچیر، زی  زا  و کایراگ با قطر تابت صور  پذیرفت و

در مییزان شیار    موجیود  تفیاو  حاصیل شیدث    2وگ انتای  مطابق جد

 ثانواع اونااون نانولوله استجریان به دلیل توزیع چگالی بار متفاو  
 

 282هایی با قطر تقریبی  سازی مولکولی برای نانولوله نتای  شبیه: 2جدوگ 

 نانومتر

 نوع نانولوله (8,7) (13,0) (8,8)

 (nm)قطر  1.02 1.03 1.08

4.308×10
2
 2.379×10

2
 2.24×10

2
 
شار جریان 
(kg.m

-2
.s

-1
) 

300 150 137.5 

تعداد 

های  مولکوگ

 آب عبور کرده

4 2 3 

تعداد 

های  مولکوگ

سدیم عبور 

 کرده

1 0 0 

تعداد 

های  مولکوگ

 کلر عبور کرده

 

دهد که مقیدار شیار جرییان     نشان می 2نتای  بدست آمده در جدوگ 

10×4.308عبوری برای نانولولیه آرمچییر   
2
 kg.m

-2
.s

کیه   اسیت  1-

هیای آب   بیرای مولکیوگ   0.43m/sمنار به ایااد سرعتی در حدود 

ارددث این نتای  نشان دهنده بیشترین شیار عبیوری    درون نانولوله می

برای غشان ایااد شده از نانولوله نوع آرمچیر و کمتیرین مقیدار بیرای    

 ستثانانولوله نوع زی  زا  

هیای آرمچییر، زیی  زا  و کیایراگ بیه       نولولهساختار جریان درون نا

 قابل مشاهده هستندث 8و  0، 9ترتیب در شکل 

 

 
ساختار جریان درون نانولوله کربنی آرمچیر: 9شکل   

 
: ساختار جریان درون نانولوله کربنی زی  زا 0شکل   

 
: ساختار جریان درون نانولوله کربنی کایراگ8شکل   

 

ها بر  و اترا  جداره داخلی نانولولهجهت بررسی شار عبوری جریان 

چگالی بار نانولوله   SIESTAافزار  های آب با استفاده از نرم مولکوگ

و  1های  آرمچیر وزی  زا  مورد بررسی قرار ارفته و  نتای  در شکل

 اندث نشان داده شده 4

 

 
: چگالی توزیع بار نانولوله آرمچیر1شکل   

 
له زی  زا : چگالی توزیع بار نانولو4شکل   

 

ای  ( دارای دسته484) قابل مشاهده است نانولوله رسانای 1چنانچه در شکل 

های  که در مقایسه با اوربیتاگ است пهای بهم پیوسته نوع  از اوربیتاگ

 ، نشان داده شده است 4که در شکل ( 2083اسسته نانولوله نیمه رسانای )

 کندث تری ایااد می توزیع چگالی بار یکنواخت

 282هایی با قطر    بدست آمده برای شار عبوری جریان درون نانولولهنتای

نتای  مقایسه شده استث  ]2[موجود عددی نانومتر در فشار یکسان با نتای  

تواند  این موضوع می ثاست قیتهق نیاموجود دو برابر نتای  بدست آمده در 

های  فاو  در هندسهتوان به ت دالیل مختلفی داشته باشد که از آن جمله می

 ودشتواند منار به افت شار درون غشان  به کاربرده شده اشاره کرد که می

های آب مسیر  شود که مولکوگ عدم به کاربردن غشان سیلیکونی موجب می

زدای  تری را برای عبور از درون نانولوله داشته باشندث همچنین بیرون ساده

قابل مشاهده است عبور  2ل ها از غشان چنانچه که در شک نانولوله

سازدث بنابراین در  تر می های آب از مسیر ساده بدون غشان را مشکل مولکوگ

زدای این موضوع را نیز بررسی  سازی با حذف این بیرون شبیه یمرحله بعد

سازی اشاره  نشان دهنده هندسه و نتای  شبیه 9و جدوگ  7کنیمث شکل  می

قابل مشاهده است، میزان شار عبوری  9باشدث چنانچه که در جدوگ  شده می

 برای این حالت تقریبا دو برابر حالت قبل اردیده استث
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برای حالت  یبه حالت تعادل دنیپس از رس شده اادیا هیمدگ اول: 4شکل 

 زدای نانولوله عدم بیرون

 

 282هایی با قطر تقریبی  سازی مولکولی برای نانولوله : نتای  شبیه9جدوگ 

 ها زدای نانولوله حالت عدم بیرون نانومتر در

 نوع نانولوله (8,7) (13,0) (8,8)

 (nm)قطر  1.02 1.03 1.08

8.617×10
2
 5.156×10

2
 4.89×10

2
 
شار جریان 
(kg.m

-2
.s

-1
) 

600 325 300 

تعداد 

های  مولکوگ

 آب عبور کرده

4 2 3 

تعداد 

های  مولکوگ

سدیم عبور 

 کرده

0 0 0 

تعداد 

های  مولکوگ

 ر کردهکلر عبو

 

 نانولوله بر عملکرد غشاء قطر ریتاث .2
نتخیاب  ابیا   ،نوع نانولوله بر عملکرد غشان ریتات مشاهده نتای  بخشبا 

شبیه سازی در فشیار تابیت     ،مترانون 1به طوگ  ریچرمی نوع آ نانولوله

2 (10
14 

Pa/m) نییانومتر  1889-3842در مهییدوده  ییبییرای قطرهییا

 بدست آمده است، که نشیان دهنیده   2صور  ارفته و نمودار شکل  

نیانومتر دارای   282این موضوع است که نانولوله کربنی با قطر تقریبی 

 ثسیت ازداییی   بیا نمی    اهررین میزان شیار عبیوری جرییان همی    یشتب

دهد کیه شیار جرییان عبیوری از درون      همچنین این نمودار نشان می

( بیه  484ر نانولوله نیوع ) ( شروع به افزایش کرده و د4و4نوع )  نانولوله

رسدث با افزایش قطر شارعبوری درون نانولوله  بیشترین میزان خود می

این با افزایش قطر دا ماد( به کمینه مقدار خود رسیده و 29829نوع )

رسدث تابت شدن شیار   یابد و سپس به میزان تابتی می شار افزایش می

اترا  دیواره نانولوله بر شار  عبوری جریان درون نانولوله بیانگر حذف

از دیگر نتای   باشدث نانومتر می 9عبوری جریان در قطرهای بزراتر از 

رژییم  مطیابق انتظیار    است که موضوع این 2به دسته آمده در شکل 

رژییم  جریان درون نانولوله با توجه به اندازه قطر نانولوله به سه دسته 

 شودث  بندی می تقسیمبالستی ، دیفیوز و بال  

 

 
 : نمودار شار جریان بر حسب قطر نانولوله2شکل 

 

جرییان در قطرهیای مختلیف نانولولیه قابیل       هیای  رژیم 23در شکل 

 باشدث مشاهده می

 

 
 ها با قطرهای متفاو  : رژیم جریان درون نانولوله23شکل

 

 بر عملکرد غشاء گرادیان فشار ریتاث .3
 (24824( و )484(، )787) نیوع  های کربنیی  در پایان با انتخاب نانولوله

تا  3834×2328در مهدوده ارادیان فشار  ،جریاندر سه رژیم متفاو  

2328×9 [Pa/m] نشیان داده شیده     ینتا به سیستم اعماگ اردید و

 282که نانولوله کربنیی بیا قطیر تقریبیی      دهد ینشان م 22در شکل 

میییزان شییار  دارای بییاالترین 2328×384 [Pa/m]نییانومتر در فشییار 

مطالعیا    نیی ا  ینتیا  باشیدث  زدایی می عبوری جریان همزمان با نم 

 زیی را ن یفشار اعمال انیبر حسب اراد انیجر یشار عبور یرفتار خط

حسب ارادیان فشار رفتار خطی شار عبوری جریان بر  دهد ینشان م

 باشدث اعمالی می
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 های متفاو  جریان : بررسی اترا  فشار برای رژیم22شکل 

 گیری بحث و نتیجه .4
کولی، جریان آب بوسییله  سازی مول در این تهقیق، با استفاده از شبیه

ای از غشییان نانولولییه کربنییی   اعمییاگ ارادیییان فشییار از درون آرایییه 

اترا  پارامترهای  قرارارفته درون ماتریس سیلیکونی، عبور داده شدث

و  (n,0)، زیی  زا   (n,n)مختلف از قبییل نیوع نانولولیه )آرمچییر     

تر( و نیانوم  1889-3842(، قطیر نانولولیه )در مهیدوده    (n,m)کایراگ 

( بیر  [Pa/m] 9×2328تیا   3834×2328ارادیان فشیار )در مهیدوده   

ورد می  ییعملکرد آن در نم  زدامیزان شار جریان عبوری از غشان و 

 مطالعه قرار ارفتث 

 282دهد که نانولوله کربنی با قطر تقریبی  نتای  بدست آمده نشان می

بییاالترین میییزان شییار دارای  2328×384 [Pa/m]نییانومتر در فشییار 

باشیدث رژییم جرییان درون     زداییی میی   عبوری جریان همزمان با نم 

نانولوله با توجه به اندازه قطر نانولوله به سیه دسیته رژییم بالسیتی ،     

که در رژییم بالسیتی  بیشیترین     شود بندی می دیفیوز و بال  تقسیم

ره در آییدث همچنیین دییوا    ( بدست می484شار عبوری برای نانولوله )

رژیم بال  بر میزان شیار عبیوری اتیری نداشیته و بعید از یی  قطیر        

 زانیی مشاهده شید کیه م   تیدر نها شود یتابت م یشار عبوربهرانی 

در قطر تابیت، بیه صیور      یفشار اعمال انیو اراد انیجر یشار عبور

 دکنن یم رییتی یخط

 پیشنهادات .5

رفتیه  از موضوعا  قابیل بهیو و بررسیی در ادامیه تهقییق انایام ا      

دار کیردن آن و   توان بیه بررسیی ابعیاد و جینس میاتریس، عامیل       می

ها و نوع ماده عاملی استفاده شده در  دار کردن نانولوله همچنین عامل

 زدایی اشاره کردث و نم  یمیزان شار عبور
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