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ای جهان به در قرن اخیر، بحران آب در بسیاری از کشوره — چکیده

ویژه در ایران به عنوان یک مشکل اساسی به شمار می آید. بنابراین 

استفاده از منابع غیرمتعارف جهت تامین آب و کاهش استفاده از منابع 

موجود ضروری به نظر می رسد. استفاده مجدد از آب خاکستری بعنوان 

جود، یک منبع غیرمتعارف آب، عالوه بر کاهش استفاده از منابع آب مو

فاضالب تخلیه شده در محیط را نیز به میزان چشم گیری کاهش می 

این موضوع برای کشورهای کم بارشی مانند ایران حائز اهمیت . دهد

میباشد.آب خاکستری تصفیه شده را میتوان برای بسیاری از مصارف 

خانگی نظیر فالش تانک سرویس بهداشتی ، آبیاری باغ، شستن ماشین و 

در این مقاله روش)نانو بیوراکتور ده رو استفاده کرد. پاك کردن پیا

نفر  055بعنوان راه حل مناسبی برای ساختمانی حتی با  MBRغشایی( 

بدین منظور مطالعاتی ساکن برای بازیابی آب خاکستری ارائه شده است. 

 در خصوص بهره گیری از سیستم نانوفیلتراسیون در تصفیه فاضالب

مچنین با قراردادن توربین کاپالن در مسیر ه .گردید خاکستری انجام

اصلی لوله  فاضالب ساختمان و اتصال ژنراتور الکتریکی به همراه 

گیرد. تعدادی سنسور استحصال هوشمند برق بصورت بهینه انجام می

تواند به عنوان بخشی از برق مصرفی ساختمان انرژی حاصله می

های داخلی و وشناییهای مسکونی بعنوان منبع رمخصوصا جهت مجتمع

 شبکه یا جدا از شبکه سراسری برق چه بصورت متصل به محوطه مجتمع

 مورد استفاده قرار گیرد.، 

؛ نانو بیوراکتور غشایی  ؛ فاضالب خاکستری —های کلیدی هواژ

 ؛ تصفیه بیولوژیکی؛ ژنراتور سنکرون 

 مقدمه .1

های ینآب خاکستری شامل آب حمام، دستشویی )غیر از توالت( و ماش

درصد از آب  05-05باشد. آب خاکستری شستشوی ظرف و لباس می

شود. حجم آب خاکستری به استانداردهای زندگی، مصرفی را شامل می

ساختار جمعیت )سن و جنسیت(، تاسیسات آبی و درجه فراوانی آب بستگی 

. آب شده است ارائه 1ای از آب خاکستری در جدول دارد. کیفیت محدوده

حاصل از آشپزخانه و شستشوی لباس حاوی ترکیبات آلی و  خاکستری

های دیگر است و همچنین آب های فیزیکی بیشتری نسبت به مکانآلودگی

حمام و شستشوی لباس دارای میکروارگانیسم کمتری است. نتایج حاصل 

-در آب خاکستری، نشان 0/5تقریبا  BODبه  CODکند که نسبت بیان می

. آب خاکستری از [1]برای رفتار بیولوژیکی است  ی پتانسیل خوبدهنده

شود. در سال نظر چهار مورد بهداشتی، زیبایی، محیطی و اقتصادی بررسی می
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های ( راهنمایی برای ابیاری زمینWHOمت جهانی )سازمان سال 2552

 کند و از نظر کشاورزی است و تنها از نظر میکروبیولوژی راهنمایی می

آب خاکستری غیرشرب به صورت  .[1] فیزیکی و شیمیایی نظری ندارد

. این دارای کیفیت پایینی است با اب غیرشرب غیرمحدوددر مقایسه  محدود

، شوینده، TN ،TSS ،TPراهنما شامل میزان کدورت، ته نشینی کولیفرم، 

هجرانفر و  ،باشد. در تحقیقات گذشتهمی 5BODهای کلی و کولیفر

فاضالب خاکستری حاصل  به تصفیه و بازگردانی 1932همکارانش در سال 

نمونه فاضالب تولیدی و توسط نانو فیلترغشایی در دماهای مختلف  155از 

 ، COD ،TDS ،EC ،pHدما، کدورت، پرداختند. آنها به بررسی پارامتر های 

قلیایت کل، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، آهن، منگنز، کلراید، 

 کار آنها تایجپرداختند. MPN وراید، وسولفات، نیتریت، نیترات، فسفات، فل

نشان داد که تصفیه فاضالب به این روش میتواند در خصوص آب مورد 

استفاده در لباس شویی ها را اقناع نماید. حذف سختی کل به عنوان شاخص 

به عنوان شاخص  EC درصد و حذف 08درصد تا 00عناصر دو ظرفیتی از

به عنوان شاخص  COD ه و حذفدرصد بود 32درصد تا  39کلی یونها از 

بهمنماه  8و  2مواد مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی بازیافت آب تهران، 

درصد مشاهده گردید. در تمامی نمونه های  31درصد تا  00آلی از  1932

کمتر از حد قابل تشخیص گزارش شده است. سایر  MPN اخذ شده میزان

بودهاند. لذا این مطالعات پارامتر نیز دارای درصد حذف رضایت بخشی 

اثبات مینماید که استفاده از روش نانوفیلتراسیون برای باز چرخانی آب لباس 

شویی ها و استفاده از فاضالب حاصل از آن جهت همین فرایند امکان پذیر 

. در پژوهش دیگری، جهانشاهی و همکارانش بر ارزیابی استقاده [2] است

 خود تحقیق مجدد فاضالب خاکستری توسط فناوری نانو پرداختند. آنها در

پساب حمام، لباسشویی و ترکیب آن دو از مجموعه واحد مسکونی به عنوان 

حالت استفاده مستقیم از آب خاکستری انتخاب شد. این سه پساب در دو 

غشا و استفاده از سیستم ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. پساب حمام با 

به استاندارد استفاده مجدد  NF90 و NF70 ،NF1 استفاده مستقیم از غشاهای

جهت مصارف شهری رسید، در حالیکه برای پساب لباسشویی و ترکیبی 

در  .[9] تذکور نرسیده اسسبا استاندارد م BOD مقادیر دترجنت، کدورت و

این تحقیق به بررسی تصفیه و استفاده مجدد فاضالب خاکستری خانگی 

 توسط نانو فیلترغشایی )کربن فعال دانه ای( پرداخته شده است.

 هامواد و روش .2

جداسازی  این مراحل )فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی( بعد از یک مرحله

ها و های فیلتری، غربالجامد از مایع است و شامل تانک سپتیک، کیف

دهند و توسط یک مرحله ها را کاهش میفیلترها است که ذرات و روغن

هاست. مرحله کند که برای از بین بردن میکروارگانیسمگندزدای ادامه پیدا می

خاکی است که در  های خشن و فیلتراسیونفیزیکی شامل فیلتر غشایی، ماسه

گزارش شده است و در مرحله شیمیایی تعداد کمی از فرایندهای  2جدول 

شیمیایی برای استفاده مجدد از آب خاکستری است. فرایندهای شیمیایی 

ای های فتوکاتالیست، تبادل یون و کربن فعال دانهشامل لخته شدن، اکسیدان

د. در روش بیولوژیکی شوارائه می 9شود و به صورت خالصه در جدول می

RBC ،CW ،UASB ،MBR ،SBR  برای پاکسازی آب خاکستری استفاده

گذاری گری، رسوبشود. فرایندهای بیولوژیکی اغلب پس ازمرحله غربالمی

اکثر فرایندهای بیولوژیکی  MBRو تانک سپتیک است. گذشته از فرایند 

ای و یا گندزدایی به توسط یک مرحله فیلتراسیون برای مثال فیلتراسیون ماسه

ارائه  9شود و در جدول منظور سازش با استاندادهای اب غیرشرب همراه می

ها و شده است. فرایند فیزیکی به تنهایی برای حذف مواد الی، سورفاکتانت

مواد مغذی بسنده نیست. بنابراین برای بازیابی کردن اب خاکستری توصیه 

ها وثر مواد جامد، الی و سورفاکتانتشود. فرایندهای شیمیایی به طور منمی

رود. فرایند بیولوژیکی هوازی در اب خاکستری با شدت پایین به کار می

های زیاد و تواند به کار رود برای حذف آالیندهمی SBR ،RBCمانند 

متوسط اب خاکستری.  ترکیبی از فرایند بیولوژیکی با فیلتراسیون فیزیکی و 

 شودملی برای بازیابی اب خاکستری محسوب میگندزدایی راه حل میسر و ع

راه حل جذاب برای ساختمانی حتی  MBR. روش)بیوراکتور غشایی( [1,9]

ای که نفر ساکن برای بازیابی آب خاکستری است. بیوراکتور محفظه 055با 

های آلی های شناور و آالیندهمیکروارگانیسم در آن واکنش بیولوژیکی بین

هوازی در دما و فشار شود. این واکنش به صورت هوازی یا بیانجام می

تواند صورت بگیرد. بیوراکتور پذیری و بازدهی باال میمحیط با انتخاب

غشایی از یک راکتور بیولوژیکی با بیومس معلق )غلظت جرم بیولوژیکی( و 

اسیون یا نانوفیلتراسیون )از جنس پلیمری( جهت غشاهای میکروفیلتر

-جداسازی مواد جامد، آلی و ترکیبات موجود در اب خاکستری استفاده می

 شود.
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 [1]مشخصات فاضالب خاکستری -1جدول
آب حاصل از  آب آشپزخانه آب مخلوط

 شستن لباس

 مشخصات آب حمام 

1/0-9/2 9/8-3/0 15-1/8 1/0-9/2 pH  

109-20 1955-199 920-20 050-8 TSS (mg/l) 

980-23 230 999-05 989-99 NTU 

855-155 2505-22 2305-291 299-155 COD (mg/l) 

922-98 1925-092 982-90 955-05 BOD (mg/l) 

9/99-8/1 89-9/11 9/95-1/1 9/13-2/9 TN (mg/l) 

-- 89 < - 3/2 181 < - ND 0/90 < - 

11/5 

TP (mg/l) 

815 × 59/0-

02 

015 *9 /2 < 015  ×8-

0/255 

کولیفرم کلی  9/2-15 ×  815

(CFU/100 ml ) 
کولیفرم  9/9-5 ×  815 9/1-05×  915 -- 0/1-1/5×  015

(CFU/100 ml ) 

 بیوراکتورهای غشاییانواع  .3

 (SMBR)1وربیوراکتورهای غشایی غوطه 3-1

گیرد و نیروی محرک الزم برای غشا در داخل محفظه بیوراکتور قرار می

فرایند جداسازی در غشا گرادیان فشار در دو سمت بیرونی و درونی غشا 

شود. بیوراکتورهای باشد و فیلتراسیون غشایی درون بیوراکتور انجام میمی

 کنند.ور بدون نیاز به پمپ و انرژی مصرفی باال عمل میطهغو

 بیوراکتورهای غشایی بازگشتی یا جریان جانبی 3-2

باشد و واحد غشایی شامل یک قسمت بازگشتی به مخزن بیوراکتور می

در بیرون بیوراکتور قرار دارد نیروی محرک جداسازی غشایی فشاری است 

جهت با غشا در طول ل به طور همکه به واسطه حرکت سریع جریان سیا

شود. بنابراین در این پروژه، با استفاده از ادغام کردن سطح آن ایجاد می

SMBR  میکرومتر( با  59/5نانومتر ) 95با غشایی پلیمری با منافذی در ابعاد

یک فیلترکربنی شامل تیتانیم اکسید بهترین عملکرد جداسازی ترکیبات آلی 

-پذیر است. این سیستم جایگزین فرایند تهیز امکانحتی به مقدار ناچیز ن

های مرسوم تصفیه نشینی، ضدعفونی و گندزدایی بکارگرفته شده در روش

فاضالب صنعتی و بهداشتی لجن فعال شده است. در سیستم 
2SMBR/GAC  بعد از فیلتر شدن باSMBR آب خاکستری توسط کربن ،

شود و قرار گرفته شستشو داده می ی بورسیلیکاییای که درون شیشهفعال دانه

به صورت کامل این  1در شکل  . [0] آب با کیفیت عالی به دست خواهد آمد

                                                        
1 submerged membrane bioreactor 
2  membrane bioreactor–granular activated carbon 

 سختی به که خاصی ترکیبات و باال آلی روند نشان داده شده است. ترکیبات

 اساسی فاضالبهای مشکل دو شوند، می تجزیه بیولوژیکی فرایندهای توسط

 مانند ای ویژه های تکنولوژی به نیاز آنها تصفیه برای که است صنعتی

 باشد. می غشایی بیوراکتورهای

 استفاده از این مدل مزایای .4

مانند فرایند لجن فعال حساس به شرایط محیطی نیست و به  MBRا*

 های متعارف احتیاج دارد. فضای کمتری نسبت به سیستم

دبی پساب تصفیه شده خروجی حتی در شرایط نوسان ورودی نیز *

 یکنواخت است.

ان های معمول و راندمبا وجود سرعت تصفیه دو برابر باالتر از روش*

 کند. باالتر تولید لجن مازاد کمتری می

 گیرانداختن و حذف همه مواد معلق کیفیت عالی پساب خروجی*

ها، بنابراین نیازی به استفاده از ها و باکتریتوانایی حذف ویروس*

 ها را نخواهیم داشت.گندزدا نخواهد داشت و در نتیجه تولیدات جانبی آن

اولیه، کل جداسازی مواد معلق در  نشینیبه دلیل نداشتن مرحله ته*

 شود. بیوراکتور انجام می

شود و غشای تمیز شدن آسان غشای پلیمری توسط فشار هوا انجام می*

 UVکربنی نیز که خودتمیزشونده است و طی تابش نور خورشید و یا المپ 

نانومتر( ذرات تیتانیوم ترکیبات آلی را تجزیه و غشاها تمیز و  209)طول موج 

 ری از آلودگی خواهند شد.عا

 عدم آالیندگی زیست محیطی*

 اینصب آسان و عدم نیاز به اپراتور حرفه*

 کاربردهای سیستم بیوراکتور غشایی .5

به دلیل قابلیت باالی این سیستم در تصفیه آب و فاضالب و کیفیت  

شود. بسیار باالی پساب خروجی، در موارد بسیاری از این سیستم استفاده می

 له موارد کاربرد این سیستم عبارتند از: از جم

 های شهری و بهداشتیتصفیه فاضالب *

های حاوی فلزات سنگین های صنعتی از قبیل فاضالبتصفیه فاضالب*

 و مواد سمی
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 جداسازی و بازیافت مواد با ارزش از قبیل فلزات گرانبها*

 های نفتی، پاالیشگاهی و پتروشیمیتصفیه فاضالب*

ستفاده مجدد از پساب در کشاورزی و صنعت و قابلیت بازیابی و ا*

 تولید آب با کیفیت باال.

 ای( هوادهی)شیشه راکتور شامل هاپکیج در مقیاس آزمایشگاهی، این

 1555لیتر، در اندازه کاربردی در خوابگاه:  0/0)در اندازه آزمایشگاهی: حجم 

 ز و خروجی ولیتر(، پمپ هوا، سنسور فشار، تانک تغذیه، پمپ درون ری

غشایی  فیلترهای اولترا. غشایی است مدولهای حاوی فیلتر قرارگیری مخزن

 عبور از مخزن مانع از جنس پلیمری )پلی وینیلیدین فلوراید( مستغرق داخل

 و گردیده میکرون 59/5 از بزرگتر جامد و جرمهای ذرات ، باکتریها کلیه

 .[0,2]کند  می تضمین را باال کیفیت با و زالل خروجی جریان

گریز را توانایی جداسازی ترکیبات آب MBRنتایج نشان داده است که 

دهد ولی قادر به حذف مطلوبی از ترکیبات آب دوست و به خوبی انجام می

 MBRپایدار نخواهد بود. به این دلیل در ادامه پس از فیلتر کردن توسط 

ها استفاده از فیلتر کربنی پیشنهاد تر و عاری از آلودگیشتن آب پاکبرای دا

 .[0]گردد می

 مشخصات غشا .6

 پیشرفته و گسترده تحقیقات محصول MBRسیستم  Eco plateغشاء 

 محصول باشد. این می Sepromembraneو  Ecologixشرکت  توسط

 باال کیفیت خروجی با به کوچک فضای یک داخل در تا شده طراحی طوری

 .باشد می راحت برداری بهره و باال اطمینان قابلیت دارای غشاها این. برسیم

. گذارد نمی باقی را آشغال و مو تجمع برای فرصتی هوا توسط شستشو

 تصفیه پساب از جامدات کردن برای فیلتر نیاز مورد فشار هوا موثر شسشتوی

 . شود می نامیده غشاء انتقالی فشار فشار، میزان این.  دهد می کاهش را شده

 کاهش را غشاء گرفتگی به لتمای پایین انتقالی فشار در برداری بهره توانایی

جنس  از استفاده .برد می بین از را متداول غشاء کردن تمیز به و نیاز دهد می

PVDF نشده  بافته الیاف و غشاء خارجی الیه برایPET الیه عنوان به 

 را باالیی فیزیکی مقاومت و شیمیایی پایداری غشاءها شود تاباعث می داخلی

 باال پذیری نفوذ باعث μm 59/5منافذ  یکنواخت یاندازه. دهند نشان خود از

 تو فیبر غشایی مدول مزایای ECO plate .شود می گرفتگی ایجاد بدون

وسیله  به غشاء کارتریج هر. کند می ترکیب را تخت صفحه و خالی

 صفحه)  غشاء قاب مرکز به غشاء صفحه مرکز اولتراسونیک جوشکاری

 و کرده فشرده را غشاء کارتریج بتکار،این ا. شود می ایجاد ABS ) ساپورت 

 .شود انجام خالی تو فیبر روش همانند معکوس شسشتوی شود می باعث

 PVDF & PES)پلی اتر سولفون(  مواد: جنس

 μm,0.1 μm,0.4μm 0.04منافذ:   اندازه

  mbar, Max . 300mbar 05-195 نفوذ: برای نیاز مورد انتقالی فشار

 گراددرجه سانتی 00:  رداریب بهره حرارت درجه حداکثر

pH 15-9ی : محدوده  

 ECO plate TMکارتریج:  ابعاد

W.490 mm H.1000 mm T.6 mm 

  h2L/m 15-20/جریان:  نرخ

 h2L/m 10/شستشو:  برای نیاز مورد هوای نرخ

 مشخصات غشا مورد استفاده در طرح -2جدول
EP-200 EP-150 EP-120 EP-100 EP-75 EP-50 انواع طرح 

 m3مساحت سطحی غشا  05 65 05 66 125 165

2/3-0/5  0/2-6/5  2-00/5  6/1-0/5  2/1-3/5  3/5-2/5  m3/h)*( نرخ جریان  

250×65×205  250×65×210  250×65×105  250×65×100  250×65×110  250×65×05  cmابعاد  

های صنعتی بستگی دارد.)*( این مقدار به نوع شهرداری و آب   
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 شا مورد استفاده در طرحمشخصات غ -3جدول
EP-200/2L EP-150/2L EP-120/2L EP-100/2L EP-75/2L EP-50/2L طرح انواع  

 3mسطحی غشا  مساحت 05 125 165 162 205 925

9/2-2/1  0/0-2/1  0/3-5/1  2/3-0/5  0/2-6/5  6/1-0/5  h3m/ جریان نرخ 

905×25×205  305×65×012  305×65×051  305×65×010  305×65×011  305×65×05  cmابعاد   

 

 معرفی و شناخت فیلتر کربنی .7

 با که( Omnifit, Danbury, CT, USA) بورسیلیکات ایشیشه ستون یک

 طول و مترسانتی 1 درونی قطر با ستون این. است شده پر کربنی یماده از گرم 0/8

 انجام را جداسازی عمل آزمایشگاهی مقیاس در لیترمیلی 18 حجم و مترسانتی 22

 .[0] است شده ذکر ایدانه کربنی ماده مشخصات 0 جدول در و داد خواهد

 

 GAC-1200 (Activated Carbon Pty. مشخصات فیلتر کربنی )0جدول 

Ltd, Australia) )[0]. 

 

 

  

 ارزش ها  پارامتر ها 

 0.42-0.50 (g/mL) چگالی ظاهری

 g)2(BET m  > 1000/مساحت 

 3 (%)خاکستر 

 g)2(mg of I >1200/ دیتعداد 

 x 12 mesh (1.6-2.0 6 اندازه کربن

mm) 

 MBR-GAC[5] . دیاگرام سیستم 1شکل

 استحصال انرژی الکتریکی از فاضالب خاکستری .8

 و نیز قیمت افزایش و امروز زندگی در انرژی شایان اهمیت به توجه با 

هر چه  استفاده سمت به امروز دنیای موجود، فسیلی سوختهای دودیتمح

های تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی انرژی است. طرح بیشتر از

-گیر در صنعت مواد مغناطیسی و نیز نیمههای چشمجدید به مدد پیشرفت

تور برند. ژنراپذیر شده است که راندمان کلی سیستم را باال میهادی امکان

هایی است که امروزه ژنراتور انواع از یکی( 9PMSG)سنکرون آهنربای دائم

حذف گیربکس، . [8] در امر تبدیل انرژی مورد توجه زیادی قرار گرفته است

 گیربکس وجود باشد.های میکاهش وزن رتور از مزایای بزرگ این ژنراتور

 آن نگهداری و تعمیر هزینه دیگر سوی از و بر در سیستم تبدیل انرژی هزینه

 عالوه ژنراتور این وجود با .باشد می باال ، آن خاص گیربکس وجود بخاطر

 .یابد می کاهش %05 میزان به آن نگهداری و تعمیر ساخت هزینه کاهش بر

                                                        
3 Permanent synchronous Generator 
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ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم را به نمایی داخلی و بیرونی یک  2شکل 

 .[0] کشدتصویر می

 

 . نمای ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم2شکل 

 

میدان مغناطیسی حاصل آهنرباهای دائم قرار گرفته بر  عبوربا  در ژنراتور

ها که درشیارهای استاتور روی روتور، ولتاژ الکتریکی متناوبی در سیم پیچ

. الزم به ذکر است میزان ولتاژ و جریان خروجی از شودمی قرار دارند، القا

ای و گشتاور روتور بستگی به پایانه های ژنراتور عالوه بر سرعت زاویه

و سیگنالهای کنترلی مناسب با  .[3] داردم بندی و ابعاد ژنراتور نیز روش سی

بدان ها به ژنراتور و مدار واسط اعمال می گردند تا با چرخیدن توربین  توجه

مکانیکی به الکتریکی تبدیل شود. انرژی حاصله که انرژی  متصل به ژنراتور

تواند به عنوان بخشی از بستگی به دبی آب و قدرت اسمی ژنراتور دارد می

های جتمعبرق مصرفی ساختمان مورد استفاده قرار گیرد. مخصوصا جهت م

های داخلی و فضای سبز بصورت متصل به مسکونی بعنوان منبع روشنایی

شبکه یا جدا از شبکه. در ادامه فاضالب خاکستری پس از عبور از میکرو 

توربین کاپالن وارد محفظه تصفیه گردیده و پس از آن به مخزن ذخیره وارد 

رد استفاده قرار شده و برای آبیاری فضای سبز ساختمان ویا مصارف دیگر مو

 خواهد گرفت.

 گیرینتیجه .9

در این مقاله  استفاده مجدد از فاضالب خاکستری به روش نانو بیوراکتور 

منبع غیرمتعارف جهت  غشایی، مورد بحث واقع شد که میتواند به عنوان یک 

. این واقع گرددتامین آب و کاهش استفاده از منابع موجود ضروری به 

کم بارشی مانند ایران حائز اهمیت میباشد.آب موضوع برای کشورهای 

خاکستری تصفیه شده را میتوان برای بسیاری از مصارف خانگی نظیر فالش 

. رو استفاده کردپیادهتانک سرویس بهداشتی ، آبیاری باغ، شستن ماشین و 

عالوه بر استفاده مجدد از فاضالب خاکستری، انرژی استحصال شده به عنوان 

تواند در قسمتی از ساختمان )روشنایی نمای ساختمان می ،اکتولید انرژی پ

های در شب و یا روشنایی قسمت های مشترک( مخصوصا جهت مجتمع

متصل به شبکه یا جدا از شبکه مورد استفاده  مسکونی بعنوان منبع روشنایی

 قرار بگیرد. 
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