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برای تولید های تجدیدپذیر منابع انرژیبعنوان یکی از  بآ —چکیده 

آب  برای تقاضاهمواره مورد استفاده بوده است و از طرف دیگر انرژی 

آلودگی منابع آب به  .باشد حال رشد میای در  طور افزاینده شرب به

 توسعه كشاورزی و تنوع آفات گیاهی، دلیلكش به  وسیله سموم آفت

وجود سموم دفع . رددگ یکی از معضالت زیست محیطی محسوب می

سالمتی  نیز بر های پایین حتی در غلظت آفات نباتی در منابع آبی

، از این رو رفع این مشکل از موجودات زنده اثرات نامطلوبی دارند

های تصفیه از آنجا كه روشاهمیت بسزایی برخوردار گردیده است. 

دمه سبب صو مند است به میزان زیادی انرژی نیازمتداول منابع آبی 

 فرایندهای غشایی به عنوان، استفاده از دنشو رساندن به محیط زیست می

آب، مورد توجه  تصفیه های مفید با بازده مطلوب جهت روش یکی از

قرار گرفته است. در این مطالعه عالوه بر تهیۀ نانوذرات پلیمری، تاثیر 

میزان شار عبوری از سه نوع غشای پلیمری اصالح شده با نانوذرات 

 مورد بررسی قرار گرفت. از منابع آبی وهمیت جهت حذف سمومب

آلودگی منابع آب؛ شار عبوری؛ نانوغشای  —های كلیدی  هواژ

 پلیمری

 قدمهم .1

که این امر  زیست است محیط یکی از مسائل روز جهان مساله حفظ 

مصادیق . باشد پیش شرط ضروری برای دستیابی به توسعه پایدار می

رویه  برداری و تخریب بی ناپایداری همانند استفاده نامناسب از انرژی، بهره

شوند و ناگزیر حفاظت مشکالت محیط زیست محسوب می منابع عمدتاً

 یابد.یمحیط زیست و توسعه پایدار اهمیت روزافزون م

آب پوششی است برای زمین و یکی از فراوان ترین منابع روی زمین 

 قابل شرب% آن 3و کمتر از  غیر قابل استفاده بودهشور و  که بیشتر آن است

های سطحی  کش ها در کشاورزی آلودگی آب . استفاده وسیع از آفتباشد می

شود. این امر  و زمینی را بوجود آورده است که منجر به کمبود آب سالم می

مغایر توسعه پایدار در حفظ محیط زیست بوده و خود مصداق ناپایداری 

باشد چرا که به نوعی تخریب منابع آبی است و از مشکالت محیط  می

 آید. مار میبشزیست 

و یا از کش در زنجیره تولید آب از طریق کربن فعال  حذف سموم آفت

پذیر است. اما این دو  طریق اکسیداسیون با ازن یا پراکسید هیدروژن امکان

وری  تکنیک دارای معایبی هستند. فیلتر کربن به سرعت اشباع شده و بهره

دهد که این امر به دلیل حضور  از دست میها  کش خود را در حذف آفت

ماده آلی و جذب رقابتی است. عالوه بر این هزینه احیاء مجدد کربن بسیار 
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باال است. در خصوص تکنیک دوم، تشکیل مولکولهای کوچک بعد از برش 

کش ها باعث رشد باکتری در سیستم توزیع آب شده و  های آفت مولکول

گردد. با  مانند پراکسید و برومات میگیری محصوالت جانبی  موجب شکل

ها دارای معایبی هستند تالش محققین در  توجه به اینکه اغلب این روش

راستای توسعه موثر روش های حذف آالینده ها معطوف گردیده است که 

 .] 9-3 [نتیجه آن استفاده از غشاء و فرآیندهای غشائی است

یونهای قوی  دهی مانند پسنانوفیلتراسیون های  های ممتاز غشاء ویژگی 

دهی باال، دستیابی به شار آب خالص باال در فشار نسبتاً  و دو ظرفیتی، پس

ها را بعنوان بهترین گزینه برای حذف  کم از جمله عواملی است که این غشاء

 .] 4 [کند ها و آلودگی آب جهت تهیه آب آشامیدنی تعیین می کش آفت

و تاثیر میزان ساخته شد یک مدول غشایی نانو فیلتراسیون در این مطالعه 

ت بوهمیت شار عبوری از سه نوع غشای پلیمری اصالح شده با نانوذرا

 جهت حذف سموم مورد بررسی قرار گرفت.

 ها مواد و روش .2

 مواد و خوراک .2.1

،  g/mol25222 در این مطالعه از پلی وینیل پیرولیدون با وزن مولکولی 

و دی متیل استامید برای  g/mol50222 پلی اتر سولفون با وزن مولکولی 

وعی ل جهت تهیه خوراک مصنفننیترو-4اء استفاده گردید. سم ساخت غش

نیترات آلومینیوم و هیدروکسید سدیم جهت تهیه نانوذرات استفاده شد. 

استفاده اده گردیده و در مراحل آزمایش از آب مقطر بوهمیت استف

نیترو فنل با غلظت وزنی   -4شد.خوراک مورد مطالعه در این تحقیق از سم 

 .تهیه گردیدخنثی  pH با محیطدر  952    

 دستگاه آزمایش .2.2

( dead-endای ته بسته )برای تست آزمایشات از یک مدول صفحه

عملیاتی در سل غشائی استفاده گردید. سیلندر نیتروژن جهت تامین فشار 

بار را وارد نماید.  1تواند فشاری تا حدود  گیرد و می مورد استفاده قرار می

گردد. سل غشائی یک  نیتروژن پس از عبور از فشارسنج وارد سل غشائی می

محفظه فلزی است که دارای یک ورودی و یک خروجی بوده و در کف آن 

ل معادل سطح موثر غشاء شود. مساحت داخل این س غشاء قرار داده می

cm برابر 
باشد. خوراک از باال به درون آن وارد شده و فرایند  می 92.51 

ای تعبیه شده تا با  گیرد. در داخل و وسط سل میله جداسازی صورت می

 قرار دادن سل بر روی همزن بتوان محلول داخل آن را بهم زد. 

 ساخت نانوذرات  .2.2
مطالعه در آزمایشگاه و بر اساس روش نانوذرات استفاده شده در این 

گرم  41/1منتشر شده قبلی تهیه گردید. بطور خالصه ، محلولی که شامل 

گرم  22لیتر آب مقطر و  میلی 52( حل شده در NaOHسود )

Al(NO ) · H O  لیتر آب مقطر بود تهیه گردید.  میلی 32حل شده در

سپس محلول هیدروکسید سدیم به محلول آلومینیوم اضافه و توسط همزن 

دقیقه به سرعت باال هم زده شد. در نتیجه این عمل یک مخلوط  91به مدت 

شیری رنگ بدست آمد. مخلوط بدست آمده در حمام التراسونیک 

((SONREX Digit, DT   H ت شرکت ساخBandelin  کشور آلمان به

قرار داده شد. این عمل منجر به تشکیل  C˚25ساعت و در دمای  3مدت 

رسوب بر روی فیلتر گردید که آن را با آب مقطر شسته و در آون با دمای 

C˚222  ساعت نگهداری شد.  4به مدت 

 

 ها ساخت غشاء .2.2
گذاری  برای ساخت غشاء از روش تغییر فاز با استفاده از رسوب

وری استفاده شده است. به جهت اصالح ساختار و خواص غشاء از  غوطه

نانو ذرات بوهمیت در درصد وزنی های مختلف استفاده می گردد. جهت 

) پلی اتر  PESدرصد وزنی  24ساخت محلول غشاء با وزن معین ، از 

به  PVPدرصد وزنی  9سولفون ( به عنوان پلیمر اصلی سازنده بدنه غشاء و 

سازی در سطح غشاء استفاده گردید. از نانوذرات بوهمیت به  هت حفرهج

درصد جهت ساخت سه  9درصد و  5/2غلظت های وزنی صفر درصد ، 

بعنوان حالل  DMACنوع غشاء استفاده شد و به مابقی وزن محلول ، ماده 

های پلیمری ساخته شده در  درصد غشاء اضافه گردید. مقادیر و ترکیب

 شده است. آورده 9جدول 

  درصد غشاءهای پلیمری : تركیب1جدول 

 

نوع غشاء 

 پلیمری

 –پلی اتر سولفون 

 درصد وزنی

(    –      ) 

پلی وینیل پیرولیدون 

 درصد وزنی –

(    –      ) 

نانوذرات 

 بوهمیت

M   24 9  فاقد بوهمیت 

M     24 9 5/2 

M   24 9 9 
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 ها عملکرد غشاءبررسی  .2.2

مورد بررسی قرار عملکرد غشاءها بوسیله بررسی شار عبوری از غشاء 

 : گردیدمطابق فرمول ذیل محاسبه  گرفت. فالکس غشاء

        (9)                                             
 

   
 

  

    
                                                                                                 

سطح  A(، برحسب کیلوگرم)جریان عبوری از غشاء وزن  mکه در آن 

cm)مقطع عبور جریان 
 مدت زمان خارج شدن جریان عبوری tو  (92.51 

 باشد. ( میبر حسب ساعت)

 :گردیددهی سموم نیز مطابق فرمول ذیل محاسبه  درصد پس

       (2                                 )            
  

  
             

غلظت سم در  Cfهای عبوری از غشاء و غلظت سم در نمونه Cpکه در آن 

( با استفاده Cpگیری میزان غلظت سم در خروجی ) باشد. اندازه خوراک می

نانومتر انجام  422ول موج در ط    -UVاز دستگاه اسپکتروفتومتری مدل 

  گردید.

 گیری بحث و نتیجه .2

در ساخت غشاءها از نانوذرات بوهمیت بعنوان اصالح کننده سطح 

غشاء، باعث تشکیل غشاء استفاده گردیده است. اضافه نمودن این ذرات به 

گروههای آبدوست در سطح غشاء شده و در نتیجه آبدوستی غشاء افزایش 

یابد. همچنین این مواد باعث کاهش زبری سطح غشاء شده و مانع از  می

 .شوند رسوب کردن و چسبیدن مواد آبگریز آلی به سطح غشاء می

 : بررسی تاثیر نوع غشای پلیمری بر شار عبوری2جدول 

 

–4ی پلیمری بر شار عبوری بررسی تاثیر نوع غشا 2جدول شماره 

همانطور که در جدول مشخص است شار عبوری  دهد.ل را نشان مینیتروفن

درصد وزنی نانوذرات  5/2)دارای  2با حضور نانوذرات در آزمایش شماره 

نسبت به شار عبوری در غشای بدون نانوذرات بوهمیت )آزمایش  بوهمیت(

( افزایش قابل قبولی یافته است. اما این مقدار با دو برابر    M - 9شماره 

رسد اندازه  به نظر می ت بوهمیت کاهش داشته استشدن غلظت نانوذرا

)فاقد نانوذرات   Mدر الیه باالیی بزرگتر از غشاء     M منافذ در غشاء

بوهمیت( است و به همین علت پس از باال رفتن غلظت نانوذرات از مقدار 

یابد. دلیل دیگر کاهش شار  درصد وزنی، اندازه منافذ کمی کاهش می 5/2

 درصد وزنی از نانوذرات بوهمیت، 5/2ی باالتر از ها عبوری در غلظت

های کربوکسیلی بر روی سطح نانوذرات باشد که  تواند اکسید شدن گروه می

ها به خصوص در یک درصد  شود که نانوذرات در غشاء این امر سبب می

 وزنی به خوبی پراکنده نشده و در نتیجه متراکم خواهند شد.

ترتیب که دین است. بنیز برقرار  دهی سموم درصد پسروند برای این 

 2با حضور نانوذرات در آزمایش شماره  دهی سموم  بیشترین میزان پس

سایر آزمایشات بیشتر نسبت به  درصد وزنی نانوذرات بوهمیت( 5/2)دارای 

 1/09و  4/19، 2/10به ترتیب  3تا  9برای آزمایشات بوده است و این مقدار 

 درصد محاسبه شده است.

 گیری نتیجه .2

میزان  تاثیر های تجدید پذیر، انرژیمنابع  در راستای حفظ عهاین مطالدر 

 برایشار عبوری از سه نوع غشای پلیمری اصالح شده با نانوذرات بوهمیت 

مورد بررسی روش نانوفیلتراسیون غشایی  به کمک از منابع آبی حذف سموم

درصد وزنی  5/2دارای غشاهای تولید شده نشان داد نتایج . ر گرفتقرا

تری نسبت به  پایین گرفتگیباالتر و ، دارای فالکس نانوذرات بوهمیت

غشاء حاوی نیم درصد همچنین  باشد. بدون نانوذرات بوهمیت میاهای غش

دارا  نیتروفنل-4  سم همیت بهترین عملکرد را در حذفوزنی نانو ذرات بو

-4دهی  پسو  فالکست بوهمیت میزان اگرچه حضور نانوذرا. بوده است

با دو برابر شدن گیری شده  مقادیر اندازهدهد اما  افزایش میل را نیتروفن

 است. غلظت نانوذرات بوهمیت کاهش محسوسی داشته
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شماره 

 ایشآزم

 نانوذرات بوهمیت   نوع غشاء پلیمری
 

 شار عبوری
Kg/m .h 

9 M    2/2 فاقد بوهمیت 

2 M     5/2 5/0 

3 M   9 1/4 
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