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 خالصه

و  یبخصوص در کشاورز یافتیباز یهااستفاده از آب گرید یسو و کمبود منابع آب شرب از سو کیاز  تیجمع روزافزونرشد  لیدلامروزه به 

پساب  تیفیک باال بردن یدر راستا مؤثر یهااز روش یکیفاضالب  هیمختلف تصف یندهایداشته است. استفاده از فرا یریسبز رشد چشمگ یفضا

در  ایشده و  ستیز طیبدون مشکل وارد مح تواندیو پساب آن م شودیخصوص مطرح م نیدر ا مؤثر یهااز روش یکی ییغشا ونیلتراسیاست. ف

 نیر اد .باشدیپساب م بیوشیمیایی تیفیک باال بردن یدر راستا ونیلتراسینانوف ندیکاربرد فرا یبررس نی. هدف اردیمورد استفاده قرار گ یکشاورز

 ونیلتراسینانوف لوتیپا صورتبهکه  یبررس نیا هیاول جهیقرار گرفت. در نت یمورد بررس یاز فاضالب صنعت شدهتصفیهپساب  CODپارامتر  قیتحق

 یو خروج تریدر ل گرمیلیم 06-06در رنج  لوتیبه پا یورود CODدرصد بدست آمد.  06در حدود  نیانگیم طوربه CODراندمان حذف  باشدیم

 بدست آمد. تریدر ل گرمیلیم 53-53در رنج  ونیلتراسینانوف لوتیاز پا

 

 .COD ون،یلتراسینانوف لوتیفاضالب، پا هیتصف ،ییغشا یندهایفراکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
به همراه دارد. در این  های جدید در اطراف شهرها معضالت بسیاری را برای زندگی انسان و محیط زیستگسترش روزافزون جوامع و احداث شهرک

کند. در برخورد با این مشکل، ای با کیفیت و کمیت خاص تولید میتوان تولید فاضالب در نقاط مختلف را نام برد که هر منطقه، پساب ویژهمیان می

ک احداث نماید و فاضالب ای مطابق با کیفیت و کمیت آن شهرخانهشرکت آب و فاضالب شهری و روستایی وظیفه دارد که در هر شهرک تصفیه

در  COD[. هدف اصلی این پژوهش بررسی تغییرات 2و1تولیدی را تصفیه نماید و از آن در مواردی نظیر آبیاری فضای سبز همان شهرک استفاده کند ]

توان نتایج بهتری به دست به کیفیت پساب میگیری تمامی پارامترهای مربوط باشد. هرچند که با اندازهتصفیه پساب با استفاده از فرایند نانوفیلتراسیون می

 [.5و5اکتفا شده است] CODیعنی  تأثیرگذاربه محدودیت مالی، زمانی و سایر امکانات، تنها به بررسی پارامتر  با توجهآورد ولی 

ها و حتی ، ویروسهاباکترینند تواروش نانوفیلتراسیون طی چند سال گذشته رونق گرفته است. فیلترهای فیزیکی با منافذی در حد نانومتر می

ها را جذب صفحات ابر خازن یون وسیلهبهالکترونی که  هایجداکنندهکامل غربال کنند، همچنین با استفاده از  صورتبهواحدهای کوچک پروتئینی را 

ری اگیرد و فرایندی فشندازه مولکول صورت مین را نیز از آب جدا نمود. در نانوفیلتراسیون جداسازی بر اساس اتوان نمک و مواد سنگیکنند، میمی

 ایسادهباشد. دانشمندان و محققان به روش های چند ظرفیتی میمیکروبی و یون هایکنندهآلودهاست. در اصل این روش جهت حذف اجزای آلی نظیر 

تواند نانو و میکرو از منابع آب میآالینده در مقیاس  رمؤثاند که عالوه بر حذف دست یافته یکربن لولهبرای تولید فیلترها با استفاده از نانو 

، افزایش استحکام، قابلیت سازیپاکدر ساخت فیلترها سبب سهولت در  یکربن نانو لوله ازهای سنگین را نیز از فاضالب جدا کند. استفاده هیدروکربن

نانومتر را بخوبی از آب  23هایی به اندازه توانند ویروساالیی برخوردارند و میدر برابر گرما شود. این فیلترها از دقت ب هاآناستفاده مجدد و مقاومت 

 آید.از دیگر مزایای کاربرد این روش به شمار می شدهتصفیهحذف کند. کاهش هزینه ها و همچنین کنترل مقدار آالینده ها در آب 
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رت گرفته است که نشانگر اهمیت زیاد این موضوع است. برخی از ی تصفیه فاضالب و پساب در ایران و جهان صوتحقیقات زیادی در زمینه

بر روی تصفیه فاضالب تولید  NF500ای به منظور تعیین پتانسیل نانوفیلتر باشد: یونگ و همکاران مطالعهتحقیقات انجام شده در این زمینه به شرح زیر می

[. تانسل به بررسی تمام اختراعات 3درصد کاهش دهد] 35را تا  CODتواند این فیلتر میکه  دادشده از صنعت ماهی انجام دادند. نتایج این تحقیق نشان 

داد که های تصفیه فاضالب را مورد تحلیل قرار داد. نتایج وی نشان میپرداخت. وی اکثر روش 2660تا  1333ثبت شده در تصفیه فاضالب از سال 

[. موندال و رانیل پساب تولید شده در صنعت نفت و گاز در کلرادو را با دو فیلتر نانو و اسمز 0د]باشفیلترهای نانو روش مناسبی جهت تصفیه فاضالب می

های نامتعارف ی آبری را در زمینهامعکوس تصفیه کردند و در نهایت با نتایج به دست آمده اعالم کردند که تصفیه به روش نانو، رشد و ترقی بسی

نشان دادند که  GC-MSها با تحلیل دادند. آن مآزمایشاتی انجا CODه منظور تعیین اثر نانوفیلتراسیون برای کنترل [. وو و همکاران ب0ایجاد کرده است]

[.  شون و همکاران به بررسی اصول و مکانیزم، نمک زدایی و کنترل 8حذف شد] NFنظر توسط غشای  داکثریت ترکیبات آلی در فاضالب صنعتی مور

ها نتیجه گرفتند که تصفیه به روش نانوفیلتراسیون بایستی روشی برای نمک زدایی در نظر فیلترها جهت تصفیه پساب پرداختند. آنها در استفاده از نانوآن

 [.3گرفته شود]
 

 

 هاروشمواد و  .2

 

 خانه مورد مطالعه هیمشخصات تصف .1.2

 
هوازی و تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی نجف آباد یک در ضلع شمالی این شهرک واقع است. فرایند بیولوژیکی این تصفیه خانه تلفیق روش بی

باشد. در این خصوص در این بررسی پساب خروجی این تصفیه خانه مورد بررسی قرار گرفت. فاضالب مورد آزمایش فاضالب صنعتی هوازی می

 باشد.باشد. منبع تامین این فاضالب عالوه بر کارخانجات صنعتی شهرک مذکور و فاضالب شهری تولید شده در این شهرک مییمبهداشتی 

 

 یمورد بررس لوتیو پا لترهایمشخصات ف .2.2

 
بوده و خروج آن  نز طرفیااشد. ورودی آب بنئون می –ای با حفره های بسیار ریز در مقیاس نانو، از جنس ترکیبی کربن فیلتر اصلی از نوع نانوفیلتر لوله

گردد. تصفیه در این فیلترها به روش فیزیکی بوده و قطر روزنه های در نظر گرفته مشخصات این فیلتر ارائه می 1شماره باشد. در جدول از مرکز فیلتر می

 پایلوت مورد مطالعه آورده شده است. 1کند. شکل شماره  ها را نیز از پساب جدااست که بتواند میکروارگانیزم ایگونهشده در فیلتر اصلی به 

 
 مشخصات نانو فیلتر مورد مطالعه -1جدول  

 جنس
 قطر

(cm) 

 ضخامت

(cm) 

 ارتفاع

(cm) 
 حداقل فشار کارکرد فشار کارکرد مطلوب قطر روزنه

 بار 0 بار 16 نانومتر 86-36 56 3/6 5 نئون-کربن
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 رد مطالعهپایلوت نانوفیلتراسیون مو -1شکل 

 

   CODآزمایش   .2.2

 

COD  گیری مستقیم است. بنابراین برای تعیین مقدار مواد خارجی فاضالب به جای اندازه صنعتی سنجش آلودگی فاضالب هایشاخص ترینمهمیکی از

متر و طبق  CODبا دستگاه  CODگیری . در این پژوهش، اندازهنمایندها برای اکسید شدن را محاسبه میها، مقدار اکسیژن موردنیاز آنآن

 . (2)شکل  دستورالعمل مندرج در کاتالوگ مربوطه با تواتر سه روز  یکبار انجام شد

 

 
 ساخت شرکت آکوالیتیک آلمان متر CODدستگاه  -2 شکل

 

 

 و بحث جینتا .2

 
در این سیستم بخوبی قابل  CODذف پارامتر نتایج اولیه بررسی پارامترهای کیفی توسط پایلوت مورد مطالعه نشان داد که ارتقاء کیفی پساب و ح

ت بیان مشاهده است در این قسمت نتایج حاصل از انجام آزمایش که بعد از پایدار سازی فیلترها در شرایط بهینه و فشار کاری مناسب بدست آمده اس

، به مقدار نسبتًا یکسان و قابل قبولی ورودی CODگرفتن  در نظرتقریباً بدون  CODگردد، مشاهده می 5گونه که در شکل . همان(2)جدول  گرددمی

 است.  COD. این امر نشانگر قابلیت مناسب این روش برای کاهش کاهش یافته است
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 ورودی و خروجی CODنمودار  -3شکل 

 

 در پایلوت مورد بررسی CODنتایج آزمایش   - 2 جدول

 راندمان حذف خروجی COD ورودی  COD شماره آزمایش

T 1 08 55 00/50 

T 2 03 56 50/58 

T 3 05 58 33/50 

T 4 03 51 55/53 

 

 

 

 شنهاداتیو پ یجمع بند .4

 
 ندیکه استفاده از فرا دادپژوهش نشان  نیپساب دارد. ا یهیدر تصف ییبازده باال یدارا های تصفیه تکمیلیسایر روش به نسبت ییغشا یهاروش

 نیا در شودی. همانطور که مشاهده مدهدیکاهش م یریگرا تا حد چشم یمواد آل زانیو م دارد CODدر حذف  ییمذکور راندمان باال ونیلتراسینانوف

 تواندیروش م نیا باشدیپساب مطلوب نم تیفیکه با ک ییهاخانههی. در خصوص تصفبدست آمد 52در حدود  CODراندمان متوسط حذف روش 

را به حدود  تریدر ل گرمیلیم 06از  CODبار  توانیممتوسط  طوربهمطالعه نشان داد که  نیپساب در نظر گرفته شود. ا یدر جهت ارتقا یروش مناسب

 .دادکاهش  تریدر ل گرمیلیم 56
 

 

 تشکر و قدردانی .5

 
 نیمسئول نیقرار داد و همچن نجانبیا اریخود را در اخت یمطالعات لوتیپا یچشم داشت چیکهن سال که بدون ه یخصوص جا دارد از مهندس مهد نیدر ا

 .مینما یتشکر و قدردان یعتیخانه بخصوص مهندس شر هیمحترم تصف

 

 

 مراجع .6
 

 تهران.  ،ستیز طیمح یتخصص شگاهیو نما شیهما نیچهارم ،هیما ریپساب کارخانه خم هیاصول تصف یهاروش یبررس ،(1583ه. ) ،دیاحم .1

 نور.  امیانتشارات دانشگاه پ ،سوم چاپ ،یصنعت یهاآب و پساب هیاصول تصف ،(1580م. ) ،یریچالکش ام .2

و شدت  یمدت زمان هواده ریلجن گرانوله با تأث یحاو یهوازیو ب یهواز یقیتلف وراکتوریفاضالب دو ب هیتصف یبررس ،(1531م. ) ،ینیام .5
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