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خالصه
امروزه به دلیل رشد روزافزون جمعیت از یک سو و کمبود منابع آب شرب از سوی دیگر استفاده از آبهای بازیافتی بخصوص در کشاورزی و
فضای سبز رشد چشمگیری داشته است .استفاده از فرایندهای مختلف تصفیه فاضالب یکی از روشهای مؤثر در راستای باال بردن کیفیت پساب
است .فیلتراسیون غشایی یکی از روشهای مؤثر در این خصوص مطرح میشود و پساب آن میتواند بدون مشکل وارد محیط زیست شده و یا در
کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد .هدف این بررسی کاربرد فرایند نانوفیلتراسیون در راستای باال بردن کیفیت بیوشیمیایی پساب میباشد .در این
تحقیق پارامتر  CODپساب تصفیهشده از فاضالب صنعتی مورد بررسی قرار گرفت .در نتیجه اولیه این بررسی که بهصورت پایلوت نانوفیلتراسیون
میباشد راندمان حذف  CODبهطور میانگین در حدود  06درصد بدست آمد COD .ورودی به پایلوت در رنج  06-06میلیگرم در لیتر و خروجی
از پایلوت نانوفیلتراسیون در رنج  53-53میلیگرم در لیتر بدست آمد.
کلمات کلیدی :فرایندهای غشایی ،تصفیه فاضالب ،پایلوت نانوفیلتراسیون.COD ،

.1

مقدمه

گسترش روزافزون جوامع و احداث شهرک های جدید در اطراف شهرها معضالت بسیاری را برای زندگی انسان و محیط زیست به همراه دارد .در این
میان می توان تولید فاضالب در نقاط مختلف را نام برد که هر منطقه ،پساب ویژهای با کیفیت و کمیت خاص تولید میکند .در برخورد با این مشکل،
شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی وظیفه دارد که در هر شهرک تصفیهخانهای مطابق با کیفیت و کمیت آن شهرک احداث نماید و فاضالب
تولیدی را تصفیه نماید و از آن در مواردی نظیر آبیاری فضای سبز همان شهرک استفاده کند [1و .]2هدف اصلی این پژوهش بررسی تغییرات  CODدر
تصفیه پساب با استفاده از فرایند نانوفیلتراسیون میباشد .هرچند که با اندازهگیری تمامی پارامترهای مربوط به کیفیت پساب میتوان نتایج بهتری به دست
آورد ولی با توجه به محدودیت مالی ،زمانی و سایر امکانات ،تنها به بررسی پارامتر تأثیرگذار یعنی  CODاکتفا شده است[5و.]5
روش نانوفیلتراسیون طی چند سال گذشته رونق گرفته است .فیلترهای فیزیکی با منافذی در حد نانومتر میتوانند باکتریها ،ویروسها و حتی
واحدهای کوچک پروتئینی را بهصورت کامل غربال کنند ،همچنین با استفاده از جداکنندههای الکترونی که بهوسیله صفحات ابر خازن یونها را جذب
میکنند ،میتوان نمک و مواد سنگین را نیز از آب جدا نمود .در نانوفیلتراسیون جداسازی بر اساس اندازه مولکول صورت میگیرد و فرایندی فشاری
است .در اصل این روش جهت حذف اجزای آلی نظیر آلودهکنندههای میکروبی و یونهای چند ظرفیتی میباشد .دانشمندان و محققان به روش سادهای
برای تولید فیلترها با استفاده از نانو لوله کربنی دست یافتهاند که عالوه بر حذف مؤثر آالینده در مقیاس نانو و میکرو از منابع آب میتواند
هیدروکربن های سنگین را نیز از فاضالب جدا کند .استفاده از نانو لوله کربنی در ساخت فیلترها سبب سهولت در پاکسازی ،افزایش استحکام ،قابلیت
استفاده مجدد و مقاومت آنها در برابر گرما شود .این فیلترها از دقت باالیی برخوردارند و میتوانند ویروسهایی به اندازه  23نانومتر را بخوبی از آب
حذف کند .کاهش هزینه ها و همچنین کنترل مقدار آالینده ها در آب تصفیهشده از دیگر مزایای کاربرد این روش به شمار میآید.



www.SID.ir

Archive of SID
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران
دانشگاه تهران ،تهران
 62و  62بهمنماه 9315
تحقیقات زیادی در زمینهی تصفیه فاضالب و پساب در ایران و جهان صو رت گرفته است که نشانگر اهمیت زیاد این موضوع است .برخی از
تحقیقات انجام شده در این زمینه به شرح زیر میباشد :یونگ و همکاران مطالعهای به منظور تعیین پتانسیل نانوفیلتر  NF500بر روی تصفیه فاضالب تولید
شده از صنعت ماهی انجام دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که این فیلتر میتواند  CODرا تا  35درصد کاهش دهد[ .]3تانسل به بررسی تمام اختراعات
ثبت شده در تصفیه فاضالب از سال  1333تا  2660پرداخت .وی اکثر روشهای تصفیه فاضالب را مورد تحلیل قرار داد .نتایج وی نشان میداد که
فیلترهای نانو روش مناسبی جهت تصفیه فاضالب میباشد[ .] 0موندال و رانیل پساب تولید شده در صنعت نفت و گاز در کلرادو را با دو فیلتر نانو و اسمز
معکوس تصفیه کردند و در نهایت با نتایج به دست آمده اعالم کردند که تصفیه به روش نانو ،رشد و ترقی بسیاری را در زمینهی آبهای نامتعارف
ایجاد کرده است[ .]0وو و همکاران به منظور تعیین اثر نانوفیلتراسیون برای کنترل  CODآزمایشاتی انجام دادند .آنها با تحلیل  GC-MSنشان دادند که
اکثریت ترکیبات آلی در فاضالب صنعتی مورد نظر توسط غشای  NFحذف شد[ .] 8شون و همکاران به بررسی اصول و مکانیزم ،نمک زدایی و کنترل
آنها در استفاده از نانوفیلترها جهت تصفیه پساب پرداختند .آن ها نتیجه گرفتند که تصفیه به روش نانوفیلتراسیون بایستی روشی برای نمک زدایی در نظر
گرفته شود[.]3

.2

مواد و روشها

.1.2

مشخصات تصفیه خانه مورد مطالعه

تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی نجف آباد یک در ضلع شمالی این شهرک واقع است .فرایند بیولوژیکی این تصفیه خانه تلفیق روش بیهوازی و
هوازی می باشد .در این خصوص در این بررسی پساب خروجی این تصفیه خانه مورد بررسی قرار گرفت .فاضالب مورد آزمایش فاضالب صنعتی
بهداشتی می باشد .منبع تامین این فاضالب عالوه بر کارخانجات صنعتی شهرک مذکور و فاضالب شهری تولید شده در این شهرک میباشد.
.2.2

مشخصات فیلترها و پایلوت مورد بررسی

فیلتر اصلی از نوع نانوفیلتر لوله ای با حفره های بسیار ریز در مقیاس نانو ،از جنس ترکیبی کربن – نئون میباشد .ورودی آب از طرفین بوده و خروج آن
از مرکز فیلتر میباشد .در جدول شماره  1مشخصات این فیلتر ارائه می گردد .تصفیه در این فیلترها به روش فیزیکی بوده و قطر روزنه های در نظر گرفته
شده در فیلتر اصلی به گونهای است که بتواند میکروارگانیزمها را نیز از پساب جدا کند .شکل شماره  1پایلوت مورد مطالعه آورده شده است.
جدول  -1مشخصات نانو فیلتر مورد مطالعه
جنس
کربن-نئون

قطر

ضخامت

ارتفاع

()cm

()cm

()cm

5

6/ 3

56

قطر روزنه

فشار کارکرد مطلوب

حداقل فشار کارکرد

 86-36نانومتر

 16بار

 0بار
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شکل  -1پایلوت نانوفیلتراسیون مورد مطالعه

.2.2

آزمایش

COD

 CODیکی از مهمترین شاخصهای سنجش آلودگی فاضالب صنعتی است .بنابراین برای تعیین مقدار مواد خارجی فاضالب به جای اندازهگیری مستقیم
آنها ،مقدار اکسیژن موردنیاز آنها برای اکسید شدن را محاسبه مینمایند .در این پژوهش ،اندازهگیری  CODبا دستگاه  CODمتر و طبق
دستورالعمل مندرج در کاتالوگ مربوطه با تواتر سه روز یکبار انجام شد (شکل .)2

شکل  -2دستگاه  CODمتر ساخت شرکت آکوالیتیک آلمان

.2

نتایج و بحث

نتایج اولیه بررسی پارامترهای کیفی توسط پایلوت مورد مطالعه نشان داد که ارتقاء کیفی پساب و حذف پارامتر  CODدر این سیستم بخوبی قابل
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 است بیان
میگردد (جدول  .)2همانگونه که در شکل  5مشاهده میگردد COD ،تقریباً بدون در نظر گرفتن  CODورودی ،به مقدار نسبت ًا یکسان و قابل قبولی
کاهش یافته است .این امر نشانگر قابلیت مناسب این روش برای کاهش  CODاست.
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شکل  -3نمودار  CODورودی و خروجی
جدول  - 2نتایج آزمایش  CODدر پایلوت مورد بررسی

.4

شماره آزمایش

 CODورودی

 CODخروجی

راندمان حذف

T1

08

55

50/00

T2

03

56

58/50

T3

05

58

50/33

T4

03

51

53/55

جمع بندی و پیشنهادات

روشهای غشایی به نسبت سایر روشهای تصفیه تکمیلی دارای بازده باالیی در تصفیهی پساب دارد .این پژوهش نشان داد که استفاده از فرایند
نانوفیلتراسیون مذکور راندمان باالیی در حذف  CODدارد و میزان مواد آلی را تا حد چشمگیری کاهش میدهد .همانطور که مشاهده میشود در این
روش راندمان متوسط حذف  CODدر حدود  52بدست آمد .در خصوص تصفیهخانههایی که با کیفیت پساب مطلوب نمیباشد این روش میتواند
روش مناسبی در جهت ارتقای پساب در نظر گرفته شود .این مطالعه نشان داد که بهطور متوسط میتوان بار  CODاز  06میلیگرم در لیتر را به حدود
 56میلیگرم در لیتر کاهش داد.

تشکر و قدردانی

.5

در این خصوص جا دارد از مهندس مهدی کهن سال که بدون هیچ چشم داشتی پایلوت مطالعاتی خود را در اختیار اینجانب قرار داد و همچنین مسئولین
محترم تصفیه خانه بخصوص مهندس شریعتی تشکر و قدردانی نمایم.
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