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-انعقاد-فرآیند ترکیبی جذب با استفاده ازتصفیه پساب نفتی 

 میکروفیلتراسیون با غشاهای سرامیکی مولیت و مولیت آلومینا
 

 3، سید عبداللطیف هاشمی فرد*2محسن عباسی، 1یاسر رسولی
 

  دانشگاه خلیج فارس بوشهر، جداسازی -ارشد مهندسی شیمیدانشجوی کارشناسی 1
 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نفت،گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، دکتری مهندسی شیمی2
 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نفت،گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، دکتری مهندسی شیمی3

 

 

 چکیده         
این مقاله غشاااهای ساارامیکی میکروفیلتراساایوت مولیت و مولیت الومینا بوساایله روژ اک ااترو ت و پ ت  در 

میکروفیلتراساایوت برای تیاافیه پ ااا  نفتی -انعقاد-این غشاااها در فرایند ترکی ی ج   حرارتی تهیه شاادند 

 گرفتند  کلرید الومینیوم کننده مورد اسااتفاده  رار چهار نوع نمک منعقد ساانت ی مورد اسااتفاده  رار گرفتند 
1-mgl 100 1، ساااولفال الومینیوم-mgl 50 1، کلرید اهن-mgl 200  1و ساااولفال اهن-mgl  50    در تمام

ضافه      2Ca(OH)ازمایش ها به مقدار م اوی از هر نمک منعقد کننده، هیدروک ید کل یم      سنت ی ا به پ ا  

سطحی با   )PAC(از کربن فعال پودری  شد   ستفاده   mgl  200-1غلظت ثابتبه عنوات جاذ   در هر ازمایش ا

ضی      شد   سرعت جریات عر شرایط بهینه )  شار  m/s 5/1 تمام ازمایش ها تحت  ( انجام ᵒC 35، دماbar 3 ، ف

ست       شدند   شده ا شات داد که با    شار جریات تراوژ یافته برای هر ماده منعقد کننده و جاذ  گ ارژ  نتایج ن

 ت ن  باالتری  عنوات ماده منعقد کننده و کربن فعال به عنوات جاذ ، شار تراواییاستفاده از نمک های اهن به 

   به نمک های الومینیوم بدست می اید 

          

 کلیدیکلمات          
    میکروفیلتراسیوت، انعقاد، کربن فعال، پ ا  نفتی        
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 مقدمه -1

شد که   امول یوت نفت در ا  یکی از منابع مهم الوده کننده   یفیه این پ ا  ها به     محیط زی ت می با ت لیه بدوت ت

فرایندهای جداسازی غشایی مانند میکروفیلتراسیوت   ]1[ شودی حیال جانوری، گیاهی و ان انی م محیط باعث به خطر افتادت

سیعی در   ستفاده  رار می گیرد    به طور و یفیه پ ا  های نفتی مورد ا تند که در ات یک فرایندهای ترکی ی فرایندهایی ه   .ت

یفیه پ ا  مانند انعقاد،              سیوت و   ( با یک فرایند معمول در ت سیوت، نانوفیلترا سیوت، اولترافیلترا شایی )میکروفیلترا فرایند غ

شود        سازی ترکیب می  شناور سطحی یا  یول تولیدی،     ج    فرایندهای ترکی ی م ایای ب یاری از جمله اف ایش کیفیت مح

سرمایه گ اری عملیاتی دارند     صرفه جویی در میرف انر   سازگاری با محیط زی ت و کاهش ه ینه های  در سال های     ]2[ ی، 

اخیر مطالعاتی در ترکیب ج   سااطحی و انعقاد با میکروفیلتراساایوت بوساایله غشاااهای ساارامیکی گ ارژ شااده اند  یان  و   

سی          -فرایند ترکی ی ج   ]3[  همکارات یفیه امول یوت نفت در ا  را مورد برر سرامیکی برای ت شای  سیوت با غ میکروفیلترا

ستفاده از فرایند            شا با ا شار تراوایی غ شات داد که  ستفاده کرده اند  نتایج ن  رار داده اند  ات ها از کربن فعال به عنوات جاذ  ا

سیوت بدوت ج   شا به طور  ابل           ترکی ی باالتر از میکروفیلترا سطح غ شده بر روی  شکیل  شد  الیه  ل ت   با کربن فعال می با

فرایند ترکی ی  ]4[گ ارژ شااده اساات  کونی اا نی و همکارات    %96مالحظه ای کاهش پیدا کرد و راندمات ح ف مواد نفتی 

 ف مواد این فرایند ترکی ی درصد ح میکروفیلتراسیوت با غشای سرامیکی جهت تیفیه ا  به کار برده اند  با استفاده از      -انعقاد

 و شار تراوایی اف ایش یافته است گ ارژ شده است  %100نفتی 

ستفاده از غ  -انعقاد-در این مطالعه تیفیه پ ا  نفتی سنت ی توسط فرایند ترکی ی ج        سیوت با ا شاهای   میکروفیلترا

نوع نمک منعقد کننده مورد اسااتفاده  رار گرفته  ساارامیکی مولیت و مولیت الومینا مورد تحقیق  رار گرفته شااده اساات  چهار

سولفال الومینیوم mgl  100-1شده اند  کلرید الومینیوم   ،1-mgl 501، کلرید اهن-mgl 200  سولفال اهن   در mgl  50-1و 

  به پ ا  سنت ی اضافه شده است       2Ca(OH)تمام ازمایش ها به مقدار م اوی از هر نمک منعقد کننده، هیدروک ید کل یم    

تاثیر غلظت   در هر ازمایش اسااتفاده شااد   mgl  200-1به عنوات جاذ  سااطحی با غلظت ثابت )PAC(از کربن فعال پودری 

 چهار نوع عامل منعقد کننده و کربن فعال پودری بر روی شار تراوایی غشاها بررسی شده است 

 

 مواد و روش ها -2

 ساخت غشاهای مولیت و مولیت آلومینا -2-1
سیوت مولیت و مولیت الومینا بوسیله      در این  سرامیکی میکروفیلترا پودر  خاک کائولن وم لوط کردت مطالعه غشاهای 

شده اند    ساخته  صد خلوص  الفاالومینا  ستفاده  رار       %6/99  پودر الفا الومینا با در شاهای مولیت الومینا مورد ا ساخت غ برای 

،  طر mm 10  طر داخلی)غشاااهای لوله ای شااکل میکروت می باشااد   75گرفته شااده اساات که متوسااط  طر دانه های ات 

ا  مقطر ساااخته می   %31-38خاک کائولن و  %62-69بوساایله اک ااترود کردت م لوط  ( cm 30 و طول mm 14 خارجی

سپس غ    سپس        48شاها به مدل  شوند   شوند و  شک می  سیله ساعت در دمای اتاق خ شده در دمای  به و  کوره برنامه ری ی 

˚C1250      شوند تا ساعت حرارل داده می  سه  شود   به مدل  سیلیکای ازاد ت دیل  عکس   1شکل    خاک کائولن به فاز مولیت و 

شات می دهد         شاهای مولیت و مولیت الومینا را ن سطح مقطع غ سطح جان ی و  سکوپ الکترونی از  سنجی جیوه   میکرو ت ل ل 

 میکروت می باشد  476/0غشاها در حدود  حفره هانشات داد که میانگین  طر 

 یسنتز یپساب نفت -2-2

س  mgl-1 1000با غلظت  یسنت   ینفت پ ا   ( و C8-C12سراجه  م )  یچاه ها یگاز عالیم لوط کردت ما لهیبو
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  یپ ا  سنت  شتریب یداریپا یالمات برا Merckشده از شرکت  یداریخر Tritton X-100 ریفایشد  امول  هیا  مقطر ته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( b,d) یسطح جانب (a,c) : (c,d) ( و مولیت آلومیناa,bعکس میکروسکوپ الکترونی از غشای مولیت ) :1کل ش

 سطح مقطع

شد    01/0مقدار  به صد وزنی اف وده  ستفاده از یک همو نای ر دور باال )  در د یقه پ ا  بهم    30دور بر د یقه( به مدل  6000باا

شد   طر   سیله امول یوت نفت در ا     طره هایزده  شکل      به و شد و در  ستگاه انالی  اندازه ذرال اندازه گیری  نمایش داده   2د

ست     شرکت   شده ا سط دانه های        Merckتمام نمک های منعقد کننده و کربن فعال از  ست   طر متو شده ا المات خریداری 

 می باشد  kgm  340-180-3و دان یته تجمعی اتمیکروت 6/18کربن فعال در حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم میکروفیلتراسیون  -2-3   
سات و با د ت           دستگاه  سرعت جریات( ا شار،  شرایط عملیاتی )دما، ف ست که کنترل  شده ا شگاهی طوری طراحی  ازمای

شود و  سی تم دارای م  ت        زیاد انجام  ست   شده ا صنعتی در ات لحاظ  شد     10ج ئیال و نکال  لیتری برای پ ا  نفتی می با

ست  در طول ازمایش ها        سرد و برای گرم کردت از یک گرمکن بر ی تع یه شده ا سازی از یک کویل ا   که در ات برای خنک 

 ی تم میکروفیلتراسیوت را نشات می دهد شماتیک س 3شرایط عملیاتی به طور د یق پایش و کنترل می شود  شکل

 

 

 نفت در آّب امولسیونقطره های : توزیع اندازه 2شکل 
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 نتایج و بحث -3

 

 
 

 
 

 

 

 

 : سیستم میکروفیلتراسیون مورد استفاده برای تصفیه پساب نفتی3شکل 

میکروفیلتراسیون و -میکروفیلتراسیون، جذب-مقایسه فرآیندهای میکروفیلتراسیون، انعقاد -3-1

 میکروفیلتراسیون-انعقاد-جذب
-میکروفیلتراسااایوت، ج   -فرایندهای میکروفیلتراسااایوت، انعقاد   نتایج عملکرد غشاااای مولیت را در    4 (a)شاااکل 

سیوت و ج    سیوت -انعقاد-میکروفیلترا ستفاده از کلرید الومینیوم  میکروفیلترا به همراه هیدروک ید کل یم و     mgl  100-1با ا

رایند  شار تراوایی باالتری ن  ت به ف   میکروفیلتراسیوت -فرایند ترکی ی انعقاد با استفاده از  را نشات می دهد   mgl  200-1کربن

هیدروک ید کل یم، رسو       به همراهmgl   100-1میکروفیلتراسیوت بدوت انعقاد بدست می اید  با استفاده از کلرید الومینیوم   

و   الومینیوم یدهیدروک  ه فرایند میکروفیلتراسیوت بدوت انعقاد کاهش می یابد   گرفتگی بیشتر می شود و شار تراوایی ن  ت ب    

ا  غش  حفره هاید و ند و در طول زمات فیلتراسیوت روی سطح غشا رسو  می کن    نهیدروک ید کل یم حاللیت کمی در ا  دار  

 میکروفیلتراسیوت بیشترین شار تراوایی را در بین تمام فرایندهای ترکی ی دیگر ازمایش شده دارد     -فرایند ج   را پر می کند 

ستفاده از فرایند ترکی ی ج    شار تراوایی ن  ت به فرایند ج      -انعقاد-با ا سیوت  سیوت -میکروفیلترا کاهش می   میکروفیلترا

شده را از روی        باید  دلیل این کاهش این ت که کربن فعال ذرال   شکیل  شکیل ت نفت را در پ ا  ج   کرده و الیه کیک ت

برای غشااهای مولیت الومینا نتایج در   غشاا را پر می کند   حفره هایساطح غشاا جدا می کند اما خودژ روی ساطح و دروت    

تر از کروفیلتراسیوت کم می-نمایش داده شده اند  همانطور که شکل نشات می دهد شار تراوایی فرایند ترکی ی انعقاد    4 (b)شکل 

شدت الومینا         ضافه  ست که ا شد  دلیل این ا سیوت بدوت انعقاد می با شود میانگین  طر       میکروفیلترا شا باعث می  ساختار غ به 

  (c,d)بیشتر شود، بنابراین  هیدروک ید الومینیوم و هیدروک ید کل یم کمتر روی سطح غشا رسو  می کنند  شکل          حفره ها

تایج عملکرد غشاااا   4 نا را در     ن یت الومی یت و مول قاد    ی مول ندهای میکروفیلتراسااایوت، انع ج   -فرای -میکروفیلتراسااایوت، 

به همراه هیدروک ید کل یم و     mgl  50-1با استفاده از سولفال الومینیوم   میکروفیلتراسیوت -انعقاد-میکروفیلتراسیوت و ج   

همانطور که مشاااهده می شااود در هر دو غشااای مولیت و مولیت الومینا فرایند ترکی ی  را نشااات می دهد  mgl  200-1کربن

ست  فرایند ج         -ج   شار تراوایی را در مقای ه با دیگر فرایندها دارا شترین  سیوت بی سیوت  میکروفی-انعقاد-میکروفیلترا لترا

سیوت و انعقاد  شد ام   -موثرتر از فرایند میکروفیلترا سیوت می با ش   -ا در مقای ه با ج   میکروفیلترا سیوت  ار تراوایی میکروفیلترا

سولفال الومینیوم به همراه هیدروک ید    کمتری دارد  شیمیایی روی می         و تی  شود، یک واکنش  کل یم به پ ا  اف وده می 

ست و باعث ل ته شدت و اف          شود  هیدروک ید الومینیوم در ا  غیر  ابل حل ا یش ادهد و هیدروک ید الومینیوم تشکیل می 
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فرایندهای  نتایج عملکرد غشااای مولیت و مولیت الومینا را در  5 (a,b)شااکل ذرال نفت در پ ااا  می شااود   طره های طر 

فاده از کلرید اهن با است  میکروفیلتراسیوت -انعقاد-میکروفیلتراسیوت و ج   -میکروفیلتراسیوت، ج   -میکروفیلتراسیوت، انعقاد 
1-mgl200   1به همراه هیدروک ید کل یم و کربن-mgl  200    شات می دهد و اک یژت  کلرید اهن با هیدروک ید کل یم   را ن

شود     واکنش می دهدموجود در پ ا    شود و ل ته های       و هیدروک ید اهن تولید می  هیدروک ید اهن در پ ا  حل نمی 

در  میناو مولیت الو عملکرد غشای مولیت  فیه پ ا  می شود  ب رگی از نفت را ایجاد می کند که باعث عملکرد بهتر غشا در تی  

با استفاده از   میکروفیلتراسیوت -انعقاد-میکروفیلتراسیوت و ج   -میکروفیلتراسیوت، ج   -فرایندهای میکروفیلتراسیوت، انعقاد 

با استفاده    نشات داده شده است     d(c 5,(در شکل  mgl  200-1به همراه هیدروک ید کل یم و کربن   mgl  50-1سولفال اهن 

-  جهر دو فرایند ترکی ی  بیشاااترین شاااار تراوایی بدسااات امده اسااات  میکروفیلتراسااایوت-انعقاد-ج  فرایند ترکی ی 

 شارهای تراوایی باالتری ن  ت به میکروفیلتراسیوت دارند  میکروفیلتراسیوت-انعقادو  میکروفیلتراسیوت

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غشای مولیت آلومینا و کلرید    lmg  200 (b-1+ کربن فعال mgl  100-1غشای مولیت و کلرید آلومینیوم a): تغیییرات شار تراوایی برحسب زمان : 4شکل 

 سولفاتغشای مولیت آلومینا و  lmg  200    (d-1+ کربن فعال mgl   50-1آلومینیوم سولفاتغشای مولیت و  lmg  200 (c-1+ کربن فعال mgl  100-1آلومینیوم

 lmg 200-1فعال+ کربن  mgl  50-1آلومینیوم
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 نتیجه گیری -5
 ا   پدر این مطالعه غشاهای سرامیکی مولیت و مولیت الومینا با روژ اک ترو ت ساخته شدند  این غشاها برای تیفیه 

ستفاده از نمک های منعقد کننده اهن ) کلرید      -انعقاد-نفتی در فرایند ترکی ی ج   شدند  با ا سیوت به کار گرفته  میکروفیلترا

 شار تراوایی بیشتر از نمک های الومینیوم بدست امد    mgl  200-1( و کربن فعالmgl  50-1و سولفال اهن mgl  200-1اهن
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غشای    mgl  200 (b-1+ کربن فعال mgl  200-1غشای مولیت و کلرید آهن a)تغیییرات شار تراوایی برحسب زمان :  :5 شکل

 + کربن فعال mgl   50-1غشای مولیت و سولفات آهن mgl  200  (c-1+ کربن فعال mgl  200-1مولیت آلومینا و کلرید آهن

1-mgl 200    (d 1غشای مولیت آلومینا و سولفات آهن-mgl  50 1عال+ کربن ف-mgl 200 
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Abstract 
In this paper mullite and mullite-alumina microfiltration (MF) membranes were fabricated 

by extrusion and sintering method. This membranes were used in novel MF-coagulation-

PAC hybrid process for synthetic oily wastewater treatment. Four type of coagulant agent 

were used. Aluminum chloride 100 ppm, aluminum sulfate 50ppm, ferrous chloride 200 

ppm and ferrous sulfate 50 ppm. In all experiments, equal concentration of each coagulant 

with calcium hydroxide in form of calcium hydroxide (Ca(OH)2) was added to the synthetic 

oily wastewater in the MF-coagulant-PAC hybrid process. Powdered activated carbon 

(PAC) was used as adsorbent agent with 200ppm in all tests. All tests under optimum 

condition (CFV=1.5 m/s, TMP= 3bar, T=35ᵒC) were done. Permeate flux (PF) for each 

coagulant agent were reported. Results showed that by using ferrous salts PF is higher than 

aluminum salts for both mullite and mullite-alumina membranes.  
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