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 روغن یحاو یها پساب یهجهت تصف یکیسرام یاستفاده از غشاءها

 2، علی کارگری1هحسي ًجوی 

 ٍاحد هاّشْر کارشٌاسی ارشد داًشگاُ صٌعتی اهیرکثیر -1

 اهیرکثیرصٌعتی داًشیار داًشگاُ  -2 

 
 (kargari@aut.ac.ir)  رابطآدرس پست الکترونيکي مولف 

 خالصه

ّای صیشصهیٌی، آلَدُ ؿذى هحصَالت کـاٍسصی، آلَدگی َّا،  ّا ٍ صٌایع هختلف ػثة آلَدگی آب کاسخاًِ ّا، ّای پتشٍؿیوی ٍجَد آالیٌذُ

ّای  ی فاضالب ، تصفیِسٍغي یحاٍ ّای ػطحی ی آب . تشای تصفیِؿذُ اػت ّا  طَس کلی تِ خطش اًذاختي ػالهت اًؼاى ّای اػیذی ٍ تِ تاساى

تا  پظٍّؾدس ایي تاؿٌذ. تؼیاس هَثش هیغـاّای ػشاهیکی  ،ّا ٍ کاسخاًجات ًؼاجی تشٍؿیویصٌعتی، حزف سًگ ٍ هَاد سٍغٌی اص فاضالب پ

دّذ کِ تِ ًـاى هیًتایج تذػت آهذُ  آب آلَدُ تِ تشکیثات ًفتی اًجام ؿذُ اػت. ی  اػتفادُ اص غـای ػشاهیکی هیکشٍفیلتشاػیَى هتخلخل، تصفیِ

تَاى دس تصفیِ شکیة ًفتی هَجَد دس پؼاب سا تا یکثاس عول فیلتشاػیَى جذا کشد. اص ایي سٍؽ هیتاص  دسصذ 5/99 تقشیثاًتَاى کوک ایي غـاء هی

 ؿًَذ )آب ّوشاُ( اػتفادُ کشد. ّای آلَدُ تِ ًفت کِ ّوشاُ ًفت اػتخشاج هیآب

 

 ی پساب رٍغٌی،  غشای سراهیکی ی آب، تصفیِ تصفیِکلوات کلیدی: 

 
 

 

  مقدمه .1

ِ    یٌذُتا تَجِ تِ افضایؾ آال ی  ّای صیؼت هحیطی، تحشاى آب هَجَد ٍ تِ خطش افتادى ػالهتی تـش ٍ هحیط صیؼتت اّویتت تصتفی

ِ  . [3-1]ؿَد ّای صٌعتی ٍ غیشصٌعتی سٍص تِ سٍص تیـتش احؼاع هی ّا ٍ پؼاب فاضالب ِ     ّوچٌتیي ؿتیشات ی  ّتای خطشًتاک کتِ دس ًتیجت

 .[4]سٍد کِ ًثایذ تذٍى تصفیِ دس هحیط سّا ؿًَذ ی اهشٍصی تِ ؿواس هی یکی اص هـکالت جاهعِ اػت،   هعِصٌعتی ؿذى جا

ِ ایتي هـتکل اسا تِ ؿتذُ       ّای هختلفی تشای حل ّای اخیش فشآیٌذّای جذاػاصی تِ سٍؽ دس ػال جذاػتاصی تتا    ،ّتا  اص هیتاى آى  کت

 .  [5]تاؿذهی ّا فشآیٌذّای فیلتشاػیَى غـایی یکی اص تْتشیي گضیٌِ

هصشف اًشطی ٍ ّضیٌتِ ، ػتادگی فشآیٌتذ ٍ ف تای هتَسد ًیتاص ًؼتثت تتِ ػتایش          کاّؾ فشآیٌذّای غـایی هضایای صیادی تِ لحاظ 

ایي فٌاٍسی هـکالت هَجتَد دس فشآیٌتذّای هتتذاٍل    ، دس تِ عالٍُ  ٍ غیشُ داسًذ.ػطحی هایع، جزب اػتخشاج تا ّا هاًٌذ تقطیش،  سٍؽ

اص حجن عولیتاتی تؼتیاس پتاییٌی    تش طشف ؿذُ اػت ٍ ّوضهاى  یا احیا جارب  ی تاصیافت حالل هصشفی ٍ جذاػاصی اص قثیل ًیاص تِ هشحلِ

 .[6]تشد کِ دس فشآیٌذّای جذاػاصی تؼیاس حا ض اّویت اػت تْشُ هی

هیکشٍػاختاس قاتتل کٌتتشل داسًتذ ٍ    ٍ ًیض  غـاّای ػشاهیکی هضایای هختلفی اص جولِ هقاٍهت گشهایی، ؿیویایی ٍ هکاًیکی خَب

عالقتِ تتِ    ّای ػشاهیکی دس طَل دٍ دِّ گزؿتِ سؿذ ػتشیعی داؿتتِ اػتت.   . علن تَلیذ غـا[2]ّا تِ ساحتی اهکاى پزیش اػت احیای آى

ّتای اخیتش دس    ایتي غـتاّا دس ػتال   . [7]ّای کاستشدی جذیذ افضایؾ یافتِ اػتت  یٌذّای جذیذ ٍ تشًاهِآغـاّای ػشاهیکی ّوضهاى تا فش

ُ   ، دس هحذٍدُاییَلَطی ؿیویتکٌ فشآیٌذّای هختلف ِ    ی ٍػیعی اص کاستشدّا هتَسد اػتتفاد اًتذ. کاستشدّتای ایتي     ی هفیتذی قتشاس گشفتت

ِ آفش ِ  ّتای ػتطحی،   ی آب یٌذ دس چٌذیي صهیٌِ اص جولِ: تصتفی ٍاحتذّای  ّتای صتٌعتی، حتزف سًتگ اص فاضتالب       ی فاضتالب  تصتفی

 .[8, 2]ّا هَسد تحقیق قشاس گشفتِ اػت کؾ ٍ آفتآلَدُ تِ تشکیثات ًفتی ّای  ی آب ، تصفیِسًگشصی ًؼاجی
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 ها مواد و روش .2
ٍ دس دهتای  هختلتف   ّای عولیتاتی فـتاس آلَدُ تِ تشکیثات ًفتتی دس  پؼاب آب  ی ِیتصف ،ٌایهتخلخل اص جٌغ آلفا آلَه یکیػشاه یتا اػتفادُ اص غـاتحقیق  يیدس ا

تتشای ایتي کتاس،    . تاؿتذ هتی اص ؿشکت هشک آلواى  TWEEN-80هَسد اػتفادُ یک اهَلؼیَى ًفتی پایذاس ؿذُ تِ کوک اهَلؼیفایش  . خَساکُ اػتذپشداختِ ؿهحیط 

ّن صدُ ؿذ  یخَتتِ  قِیدق 15تِ هذت  قِیدٍس تش دق 12000تا دٍس  یکیتَػط ّوضى هکاًهقذاس هـخصی اص تشکیة ًفتی تِ ّوشاُ اهَلؼیفایش دس هقذاس هـخصی آب اتتذا 

 یکیتَػط ّوضى هکاً هجذداً هَسد ًظش سػاًذُ ٍ ظشف تضسگتش تَػط آب تِ حجن کیػپغ هحلَل حاصل سا دس تا اهَلؼیَى پایذاسی تا غلظت هـخصی تِ دػت آیذ. 

ؿَد تا اهَلؼیًَی حاٍی هقذاس هَسد ًظش اص تشکیة ًفتی تِ دػت آیذ. اص ایي اهَلؼیَى تِ عٌَاى خَساک دس هیّوضدُ دیگش  قِیدق 15تِ هذت  قِیدٍس تش دق 12000تا دٍس 

  ی فیلتشاػیَى اػتفادُ ؿذ. هشحلِ

تتِ   یـتاس ٍسٍد کٌتتشل ف  یتشا شیؿ کی -3پوپاط خَساک تِ هذٍل،  یپوپ تشا -2هخضى خَساک،  کی -1عثاستٌذ اص: فیلتشاػیَى  ؼتنیهَسد اػتفادُ دس ػ ضاتیتجْ

 -7 گتشم  001/0 یشیگ تا دقت اًذاصُ تالیجید یتشاصٍ -6ؿَد،  یآب تٌذ یتِ خَت ذیٍ تا شدیگ یدس آى قشاس ه یکیػشاه یکِ غـا ییهذٍل غـا -5فـاس ػٌج،  -4هذٍل، 

. دس ٍ ّوچٌتیي کٌتتشل فـتاس عولیتاتی    ػطح غـا  دس َىیضاػیپالسجْت جلَگیشی اص  یتشگـت اىیکٌتشل جش یتشا)سگَالتَس(  شیؿ کی -8 ُتشاٍ یظشف جْت جوع آٍس

 ًـاى دادُ ؿذُ اػت. ؼتنیػ يیاص ا یکیؿوات 1ؿکل 

 

 
هدٍل  -5فشارسٌج  -4کٌترل فشار  ریش -3پوپ  -2خَراک  -1: ترکیة ًفتیآب ٍ  یاًجام تست جداساز یاستفادُ شدُ ترا ستنیس. 1شکل 

یترگشت ىایکٌترل جر ریش -8 تراٍُ یآٍر ظرف جوع -7ترازٍ  -6  

 

، 2ؿکل  .ًذؿذ یشیگ سٍغي اص خَساک اًذاصُ یجذاػاصٍ دسصذ  اص غـاء یؿاس عثَس ؾیآصها يیگشفت. دس ا اًجامتاس  5/1ٍ  1،  5/0 فـاس هختلف 3دس  ّا ؾیآصها

 2 یّا گًَِ کِ دس ؿکل ّواىآٍسدُ ؿذُ اػت.  3دّذ ٍ تغییشات ؿاس غـاء تا گزؿت صهاى دس ؿکل ٍصى هایع خشٍجی اص فیلتش غـایی )تشاٍُ( سا تش حؼة صهاى ًـاى هی

 bar 5/1 تتا  bar 1 کوتتش اص  اسیتؼ bar 1 تا bar 5/0 اص ؾیافضا يی. ااتذی یه ؾیاص غـا افضا یؿاس خشٍج bar 5/1 تا bar 5/0 صفـاس ا ؾیتا افضا گشدد یهـاّذُ ه 3ٍ 

 .تاؿذ یه
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  bar 5/0 ،bar 1  ٍbar 5/1تر حسة زهاى در سِ فشار ی تراٍُ تغییرات ٍزى تجوع .2شکل 

 

 
 bar 5/0 ،bar 1  ٍbar 5/1شار تراٍُ تر حسة زهاى در سِ فشار تغییرات  .3شکل 

ؿتذ. ّوتاى گًَتِ کتِ دس      یشیگ ختلف اًذاصُه یدس فـاسّا ُخَساک ٍ تشاٍ COD ضاىیاػتفادُ ؿذ. ه CODاص تؼت تشکیة ًفتی دسصذ حزف  یشیگ اًذاصُ یتشا

فـاس  تشکیة ًفتی دس ف. دسصذ حزتاؿذعالی هی اسیکِ تؼ( تِ دػت آهذُ اػت دسصذ 5/99تاس جذاػاصی تؼیاس هطلَتی ) 1ٍ  5/0دس فـاس ًـاى دادُ ؿذُ اػت،  4ؿکل 

bar  5/1  تَاًذ فـاس تیؾ اص حذ ٍاسد ؿتذُ تتِ گلثَلْتای اهَلؼتیًَی ٍ     تاؿذ. دلیل آى هیصی هیی اثش هٌفی فـاس تش جذاػاتِ دػت آهذ کِ ًـاى دٌّذُدسصذ  1/96تشاتش

 ّای اهَلؼیًَی تاؿذ.ساًؾ آًْا تِ ػوت پاییي دػت غـاء اص طشیق تغییش ؿکل گَیچِ
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 جریاى تراٍُ. COD ساىیهاثر فشار عولیاتی تر  .4شکل 

 یریگ جهینت .3

تَاًذ تشکیثات ًفتی ؿٌاٍس دس پؼاتْای آلتَدُ تتِ   ي تحقیق ًـاى داد کِ اػتفادُ اص غـاءّای هیکشٍفیلتشاػیَى ػشاهیکی هیًتایج ای

-ایي تحقیق ًـاى داد کِ افضایؾ فـاس عولیاتی ّشچٌذ کِ تاعث افضایؾ ؿتاس تتشاٍُ هتی    جیًتاهَاد ًفتی سا تا هَفقیت جذاػاصی ًوایذ. 

دسصذ تشکیة ًفتی هَجتَد   5/99گشدد. تا اػتفادُ اص ایي سٍؽ، ـخصی تاعث کاّؾ تاصدُ جذاػاصی هیؿَد اها افضایؾ آى اص حذ ه

تاس، حزف گشدیذ. ًظتش تتِ ایٌکتِ تغییتش صیتادی دس       0/1ٍ  5/0دس پؼاب تٌْا تا یکثاس گزس اص غـاء ػشاهیکی ػاختِ ؿذُ ٍ دس فـاسّای 

تاس تِ عٌتَاى فـتاس تْیٌتِ دس ًظتش گشفتتِ       5/0ؿَد کِ فـاس د، تٌاتشایي پیـٌْاد هیگشدتاس هـاّذُ ًوی 0/1ٍ  5/0ؿاس تشاٍُ دس فـاسّای 

 ؿَد.  
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