تصفیه پسابهای صنعتی
گروه :مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
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آشنایی با پارمترهای اندازه گیری پساب های صنعتی
 مقدمه
به منظور اطمينان از كاركرد مناسب و مداوم هر سامانه ،الزم است كه اندازه گيري هايي به طور پيوسته يا تناوبي
از آن به عمل آيد .برخي از اندازه گيري ها ،جهت كنترل عمليات و برخي ديگر جهت اطمينان از كاركرد مناسب
سامانه و راهبري دراز مدت آن پايش مي شوند .به طور كلي وضعيت كاركرد و عمليات سامانه ها يا فرايندها را
ميتوان از طريق اندازه گيري هاي كمي و مشاهدات كيفي مربوط به فرايند و نيز تجهيزات به كار رفته بررسي
نمود .بر اين اساس مي توان پارامترهاي هر سامانه را به دو دسته ،پارامترهاي فرايندي و پارامترهاي تجهيزاتي
تفكيك نمود كه در زير توضيحاتي درباره آنها آمده است.
الف :پارامتر های فرایندی
اين پارامترها ،وضعيت كاري هر فرايند را مشخص ميسازند و به دو نوع كمي و كيفي قابل تفكيك ميشوند.
پارامترهاي اندازهگيري كمي ،متغيرهايي را شامل ميشوند كه توسط حسگرها و يا روشهاي آزمايشگاهي به
صورت پيوسته يا منقطع ،قابل اندازهگيري بوده و ميتوانند به عنوان معياري از نحوه كاركرد سامانه در كنترل
شرايط عمليات و راهبري كوتاه مدت سامانه و برخي ديگر ،جهت بررسي عملكرد يا بازده سامانه و لذا در راهبري
دراز مدت سامانه ،مورد استفاده قرار گيرند .پارامترهاي كيفي يا همان مشاهدات كيفي ،جهت تشخيص نقص و
رفع آن توسط بهره بردار ،مورد استفاده قرار ميگيرند و در راهبري دراز مدت و نگهداري سامانهها نقش مهمي
دارند .همچنين ،بازرسيهاي چشمي همراه با اندازهگيريهاي پيوسته جريان ورودي فاضالب مانند  pH،ميتواند
در تشخيص اوليه تخليه فاضالبهاي صنعتي بهكار رود و قبل از اينكه مواد سمي همراه فاضالبهاي صنعتي روي
سامانه هاي زيستي تاثير بگذارند ،تشخيص و اقدامات صحيح انجام داده شود.

ب :پارامترهای تجهیزاتی
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اين پارامترها نيز به دو صورت كمي و كيفي بوده و نشاندهنده كاركرد صحيح تجهيزات الكتريكي و مكانيكي
مانند (تلمبه وكمپرسور) متعلق به هر فرايند يا سامانه است .ولتاژ و جريان تجهيزات الكتريكي ،سرعت يا دور و
دماي موتورهاي الكتريكي از جمله پارامترهاي كمي تجهيزاتي هستند .پارامترهاي كيفي در واقع بازرسيهايي
است كه الزم است به طور مداوم بر روي تجهيزات انجامگيرد مانند؛ لرزش ،صداهاي غيرعادي ،نشتيها و بوهاي
غير معمول كه در اين واكنش ،از آنها به پارامترهاي بازرسي نام برده شده است.
روشهاي متفاوتي براي اندازهگيري هر يك از انواع پارامترهاي ذكر شده وجود دارد .در مورد پارامترهاي كمي،
حسگرها و آناليزورها مورد استفاده قرار گرفته و يا نمونه برداري و آزمايش در آزمايشگاه ،انجام ميشود .در مورد
پارامترهاي كيفي ،مشاهدات چشمي توسط بهرهبردار بايد به طور مرتب در فواصل زماني مشخص و نيز در مواقع
لزوم ،انجام پذيرد .در ادامه اين بخش ،پارامترهاي مهم اندازهگيري در هر يك از واحدهاي تصفيه و محل اندازهگيري
و نحوه ثبت آنها مورد بررسي قرار گرفته است.
 پارامترهايي كه الزم است براي تعيين كيفيت فاضالب ،بررسي عملكرد و كنترل سامانههاي مختلف
تصفيه فاضالب اندازهگيري شوند ،بسته به نوع فرايند متفاوت ميباشد .پارامترهايي كه به طور معمول
درتصفيه خانههاي فاضالب اندازهگيري ميشوند عبارتند از:
 PHاكسيژن محلول ،خواست اكسيژن زيست شيميايي ) ( BOD،COD ،TOC ، VOCانواع مواد
محلول و معلق( (TSS،،TDS ،VSS ،FSS ، TS، TSSنيتروژن  ،فسفر ،چربي و روغن ،فلزات
سنگين ،رنگ ،بو و كدورت ،ميكروبيولوژي فاضالب ،شاخصهاي باكتريولوژيكي ،آزمايشهاي
ميكروسكوپي ،نسبت خوراك بهميكروارگانيسم ،متوسط زمان اقامت باكتريها ،حجم لجن تهنشين شده،
انديس حجمي لجن و .....مي باشد .
چند مورد از پارامترها ذكر شده به طور كامل توضييح داده ميشود.
 اکسیژن مورد نیاز بیو شیمیایی()BOD
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مواد آلي با وزن مولكولي پايين كه قابل حل در آب هستند ،اين قابليت را دارند كه توسط باكتري ها يا قارچهاي
هوازي نجزيه و يا به عبارتي اكسيد شوند .در حقيقت باكتريها يا ساير ميكروارگانيسمهاي موجود در آبهاي
صنعتي و بخصوص فاضالبها از اين نوع مواد آلي به عنوان يك منبع تغذيه و كسب انرژي استفاده ميكند باكتري
هاي هوازي كه در فاضالب ها زيست مي كنند با مصرف اكسيژن محلول در آب عالوه بر تنفس  ،به اكسيداسيون
و تجزيه كردن اين مواد مي پردازد و در نتيجه اكسيژن محلول در آب به موازات اين عمل حياتي به تدريج تغيير
مي كنند .به طور كلي توسط اين تست ميزان اكسيژن موردنياز براي تجزيه بيولوژيكي و بيوشيميايي فاضالب
اندازه گيري مي شود تا سپس بتوان در فرايند بزرگ تصفيه در تصفيه خانه ها مقدار اكسيژن مورد نياز را وارد
آب نمود .مقدار اكسيژن مورد نياز در يك نمونه بستگي به ميزان آلودگي آن نمونه به مواد آلي قابل تجزيه دارد.
 اکسیژن مورد نیاز شیمیایی): (COD
اين تست براي تعيين اكسيژن الزم جهت اكسيداسيون آن قسمت از مواد آلي در نمونه است كه مستعد اكسيد
شدن توسط يك ماده اكسيد كننده قوي مثل پر منگنات يا دي كرومات مي باشد ،اين آزمايش يكي از مهمترين
و سريعترين روشها در مطالعات و كنترل سيستم هاي فاضالب است .در اين تست بر خالف  BODكه اكسيژن
محلول در آب و استفاده از ميكروارگانيزم ها زنده و بهره گرفته مي شد عمل تجزيه و اكسايش مواد آلي توسط
يك ماده اكسيدان قوي عملي ميگردد و از روي ميزان مصرف ماده اكسيد كننده پي به بار آلودگي برده مي شود.
اين تست اغلب توسط اكسيدان دي كرومات و در محيط اسيدي انجام مي پذيرد .در مورد پساب هايي كه حاوي
مواد سمي هستند اين تست را مي توان تنها روش قابل قبول در تعيين مواد آلي به حساب آورد كه ارجعيت زيادي
بر  BODدارد.
 نسبت خوراک به میکروارگانیسم ها:
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اين پارامتر بار آلي داخل سيستم لجن فعال را نشان مي دهد .نسبت خوراك ميكروارگانيسم ها توسط سرعت
جريان پساب لجن فعال كنترل مي شود .هرچه سرعت جريان پساب بيشتر باشد نسبت خوراك به ميكروارگانيسم
ها بيشتر خواهد بود .اين نسبت در فرايند هاي مختلف تصفيه فاضالب بسيار متفاوت مي باشد.
 کل مواد جامد محلول )، (TDS
اندازهگيري محتواي تركيبي از تمام مواد آلي و غير آلي موجود در يك مايع در مولكولي ،يونيزه يا ميكرو گرانول
(سلول كلوئيدي) استTDS .را نميتوان به عنوان معيار اصلي مشخصكننده كيفيت آب در نظر گرفت و بيشتر
درجه شفافيت آب را مشخص ميكند .منظور از  TDSكل مواد جامد محلول در آب است كه برابر مجموع غلظت
همه يونهاي موجود در آب ميباشد .مواد محلول در آب ممكن است از نظر ماهيت «آلي» يا «معدني» باشند.
مواد غير آلي (معدني حل شده در آب شامل :مواد معدني ،فلزات و گازها ميباشند .بعضي از مواد آلي به صورت
ذرات كلوييدي هستند اما بيشتر مواد آلي به صورت محلول هستند .آاليندههاي آلي ممكن است باعث بو ،رنگ و
طعم نامطبوع آب شوند.
مواد حاصل از تجزيه گياهان ،مواد شيميايي آلي و گازهاي آلي ،اجزاي آلي محلول در آب را تشكيل ميدهند.
بسياري از مواد حل شده در آب نامطلوب هستند .مواد معدني ،گازها و مواد آلي حل شده در آب ممكن است
موجب بروز رنگ ،طعم و بوي نامطلوب شوند .برخي از تركيبات شيميايي ممكن است سميباشند و برخي از
اجزاي آلي محلول به اثبات رسيده است كه سرطانزا هستند .البته بايد توجه داشت كه تمامي مواد محلول در آب
نامطلوب نيستند .اما ميزان مواد محلول مطلوب در آب بسيار اندك است.
واحد سنجش ، TDSميلي گرم بر ليتر  Mg/lميباشد كه از آن با اصطالح  PPMياد ميكنند.
كل مواد جامد معلق )(TSS
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كل مواد جامد معلق :يكي از شاخص هاي مهم براي سنجش كيفيت آب بعد از عمل تصفيه روي آب است .ذرات
جامد غير محلول در آب ميتوانند بسيار كوچكتر از ميكرون (ذرات كلوييدي) و يا بزرگتر از ميكرون باشد .ذرات
جامد معلق ميتوانند شن  ،سنگ ريزه  ،گل و الي  ،خاك  ،جلبك و  ...باشند  .اگر آب را از يك فيلتر ريز عبور
دهيم مواد جامد محلول و نيز مواد كلوييدي از فيلتر عبور ميكنند و ذرات جامدي كه روي فيلتر باقي ميمانند ،
همان مواد جامد معلق آب مورد نظر هستند  .ذرات بسيار ريز كلوييدي باقيمانده در آب فيلتر شده باعث كدورت
و رنگ آب ميشوند و البته اين ذرات جزء شاخص  TSSمحاسبه نميشوند.
براي محاسبه  TSSمواد جامد باقي مانده روي فيلتر ظرف در آزمايش فوق را خشك كرده و وزن ميكنند كه با
توجه به وزن نمونه آب ،ميتوان مقدار مواد معلق را به صورت  ppmو يا  mg/lبيان كرد.

 پارامترهای اندازه گیری آلودگی خاک و هوا
اهمیت شاخص کیفیت هوا:
كيفيت هوا ،زندگي و تنفس انسان را تحت تأثير قرار ميدهد .همانگونه كه وضعيت آب و هوا روز
به روز و حتي ساعت به ساعت تغيير ميكند ،كيفيت هوا نيز ميتواند متغير باشد .مديريت پايش و
نظارت بر كيفيت هوا در شهرهاي بزرگ دادههاي مربوط به كيفيت هوا را به شاخص كيفيت هوا
تبديل ميكند و اطالعات مورد نياز را در اختيار عموم مردم قرار ميدهد .بنابراين شاخص كيفيت هوا
يك ابزار كليدي جهت آگاهي از كيفيت هوا ،نحوي اثر آلودگي هوا بر سالمت و روشهاي محافظتي
در برابر آلودگي هوا است .به طور كلي  AQIشاخصي جهت گزارش روزانه كيفيت هوا است .اين شاخص
مردم را از كيفيت هوا (پاك بودن يا آلوده بودن آن) آگاه ميسازد و اثرات سالمتي مرتبط با آن را ارائه
مي كند ..به عبارت ديگر  AQIبه اثرات سالمتي ناشي از مواجهه با هواي آلوده (ناسالم) ميپردازد.
شاخص كيفيت هوا ( )AQLرا براي پنج آالينده اصلي هوا يعني ذرات معلق ،دياكسيدنيتروژن ،ازن
سطح زمين ،منوكسيدكربن و دياكسيدگوگرد محاسبه ميشود.
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آشنایی با روش های معمول تصفیه پساب های صنعتی
 مقدمه:
محققان حوزه تصفيه پساب هاي صنعتي همواره در حال جستجو و ارائه راهكارهاي جديد براي توسعه
روش هاي موجود تصفيه پساب ها بوده اند .عوامل بسياري از جمله مقدار محتواي نفت و گريس موجود
در پساب ،حد نهايي محتواي مواد نفتي موجود در پساب تصفيه شده ،عوامل اقتصادي ،عوامل زيست
محيطي ،نوع كاربرد پساب تصفيه شده و ...در انتخاب نوع فرآيند تصفيه دخالت دارند .بنابراين الزم است
كه پساب ها را به شيوه هاي مكانيكي ،شيميايي يا بيولوژيكي تصفيه كرد .در اكثر موارد ادغام فرآيند
هاي مختلف براي تصفيه پساب هاي حاوي مخلوط پيچيده اي از مواد آالينده اجتناب ناپذير است  .براي
تصميم گيري در مورد ادغام فرآيندها ،بايد به مسائل مختلفي مانند تاثير اين فرآيند ها بر يكديگر ،نوع و
غلظت ماده آالينده در پساب و در نهايت مسائل اقتصادي توجه كرد .به طور كلي فرآيند هاي تصفيه
پساب هاي مختلف به  3دسته كلي تقسيم مي شوند :روش هاي معمول ،روش هاي غشايي و روش هاي
تركيبي .روش هاي معمول خود شامل سه دسته اند :تصفيه فيزيكي مكانيكي ،شيميايي و بيولوژيكي.
فرآيندهاي غشايي مانند ميكروفيلتراسيون ،اولترافيلتراسيون ،نانوفيلتراسيون و اسمز معكوس به طور
موفقيت آميزي در تصفيه آب و پساب هاي نفتي مورد استفاده قرار گرفته اند .فرآيندهاي تركيبي يا
اصطالحا هيبريدي ،فرآيندهايي هستند كه از تركيب يك يا چند روش معمول تصفيه پساب و يك روش
غشايي حاصل مي شوند

 فرآیند های فیزیکی و مکانیکی
فرآيند هاي مكانيكي كه به عنوان اولين مرحله تصفيه پساب مطرح مي شوند .اين فرآيندها به منظور
جداكردن مواد جامد از پساب (استفاده از آشغالگير ،فيلتر كردن ،رسوب گيري در تانك ها) ،جدا كردن
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مواد معلق( شناورسازي) ،جداكردن سوسپانسيون ها ( جدا كننده هاي سانتريفيوژي) و جدا كردن روغن
ها به كار مي روند كه در اين فصل به طور خالصه شرح داده مي شوند.
 شناور سازی
از اصلي ترين فرآيندها در زمينه تصفيه فيزيكي ،شناور سازي مي باشد كه به مدت بيش از  80سال در
مقياس صنعتي براي جداسازي فاز هاي جامد و مايع در يك سيستم جامد-مايع به كار رفته است .از اين
فرآيند در بازيافت مواد در صنايع كاغذ ،نساجي ،روغن استفاده مي شود .در تصفيه پساب براي حذف
ناخالصي هاي معلق از اين فرآيند استفاده مي شود .در اين فرآيند جداسازي جامد از مايع به اين سبب
صورت مي گيرد كه فاز جامد به كمك جذب سطحي حباب هاي هوا به حالت شناور در مي آيد .پس از
جداسازي ،حباب هاي هوا به وسيله عوامل كف زا تثبيت مي شوند.
 گاز زدایی و تغلیظ
اجزا فرار موجود در پساب ها (مانند هيدروكربن ها) را مي توان به روش گاز زدايي حذف كرد .در اين روش از
گازهاي حامل گرم يا بخار استفاده مي كنند و سپس با مايع كردن بخارات ،هيدروكربن ها جدا مي شود .فرآيند
تغليظ براي جداسازي اجزا غير فرار پساب به كار مي رود .براي انجام تبخير پساب ،از اجاق هاي غرق شده در
پساب كه قدرت انتقال حرارت مستقيم بين گازهاي داغ و پساب را دارند استفاده مي شود .يكي از موارد استفاده
اين سيستم كاربرد آن براي تبخير پساب هاي حاوي نفت سنگين است .يكي از اهداف اصلي انجام فرآيند هاي
تغليظ بازيافت مواد اوليه است .اين روش به دليل محدوديت هاي اقتصادي به ندرت به كار مي رود.
 استخراج
استخراج با حالل يا استخراج مايع -مايع ،جداسازي يك يا چند جزء از يك مايع توسط انحالل گزينشي در يك
حالل استخراج كننده است .در استخراج با حالل ،عامل استخراج كننده كه يك مايع غير آبي است ،با محلول
پساب حاوي آالينده مورد نظر تماس داده مي شود .در اين صورت مواد آالينده به صورت گزينشي از فاز آبي وارد
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فاز غير آبي شده و با آن تشكيل كمپلكس مي دهند .پس از تشكيل كمپلكس ،با استفاده از روش هاي مناسب
مخلوط به صورت دو فاز مجراي آبي و غير آبي در آمده و از يكديگر جدا مي شوند .سپس حالل به همراه مواد
آالينده به يك واحد استخراج ديگر منتقل مي گردد و در آنجا مواد آالينده استخراج مي شوند و حالل به منظور
استفاده مجدد بازيابي مي شود .بازيافت فنل از پساب كارخانه كك سازي از مهمترين كاربرد هاي اين فرآيند مي
باشد.
 الکتروفورز
آالينده هاي كلوئيدي را مي توان به جاي انعقاد و لخته سازي به كمك فرآيند الكتروفورز از محلول جدا كرد .در
يك ميدان الكتريكي ،ذرات باردار كلوئيدي به سوي قطب نا هم بار خود مي روند و در آنجا بار خود را از دست
مي دهند .اين عمل سبب به هم پيوستن ذرات كلوئيدي مي شود .از روش الكتروفورز در تصفيه پساب ها به ندرت
استفاده مي شود و از موارد كاربرد آن مي توان به تصفيه امولسون هاي آب و نفت و حذف پروتئين ها از محلول
ها اشاره كرد.
 جذب سطحی
اين فرآيند مبتني بر اين اصل است كه ماده آالينده موجود در محلول هاي آبي ،در سطح ماده جاذب تغليظ مي
شود و سپس مي توان آن را به همراه ماده جاذب با روش هايي مانند فيلتراسيون از آب جدا كرد .ماده جاذبي كه
از آالينده اشباع است را با روش هايي كه باعث از بين رفتن ماده جذب شده مي شود ،بازيابي كرده و مجدداً مورد
استفاده قرار مي دهند .اين كار به كمك فرآيندهايي نظير اكسيداسيون حرارتي يا كاتاليزوري انجام مي شوند.
مهمترين جاذب ها عبارتند از :كربن فعال براي جذب مواد آلي آبگريز از آب ،اكسيد آلومينيوم براي جذب مواد
آلي آبدوست (مثل اسيد هاي كربوكسيليك ،الكل ها ،آمين ها) و زئوليت ها.
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 لخته سازی و انعقاد
ذرات كلوئيدي و ذرات درشت تري كه در پساب وجود دارند ،به دليل داشتن بار الكتريكي قادر به ته نشين شدن
نيستند .معموالً جذب سطحي آنيون ها به ذرات بار منفي مي بخشد .دو اليه الكتريكي متشكل از آنيون ها و
كاتيون هاي مخالف آن ها ،دور ذرات را مي پوشانند ،بنابر اين يك مقدار اختالف پتانسيل كه پتانسيل زتا ناميده
مي شود به وجود مي آيد .پايداري يك سيستم كلوئيدي حاصل مجموع نيروهاي جاذبه واندروالسي بين ذرات و
دافعه الكتريكي موجود بين بارهاي همنام حاصل از دواليه الكتريكي مي باشد .لخته سازي با از ميان بردن دافعه
الكتريكي يعني پتانسيل زتا امكان پذير است .در عمل اينكار را با افزودن انواع عوامل لخته ساز مانند نمك هاي
آهن و آلومينيوم انجام مي دهند .
 ته نشینی گرانشی
در اين روش از نيروي گرانشي براي جداسازي استفاده مي شود .دستگاه مورد استفاده در اين مورد
جداسازهاي گرانشي مي باشند .اين جداسازها روغن آزاد و پخش شده را جدا مي كنند .جداسازهاي گرانشي در
مواردي خوب عمل مي كنند كه روغن بطور مكانيكي يا فيزيكي به شكل امولسيون در نيامده باشد.


فرآیندهای شیمیایی

فرآيند هاي شيميايي كه به منظور تبديل آالينده ها به موادي با سميت كمتر يا مواد قابل تجزيه بيولوژيكي مورد
استفاده قرار مي گيرند ،سبب پيدايش تغييراتي در ساختار مواد موجود در پساب مي شوند و باعث مي شوند كه
بتوان آالينده ها را به صورت فاز جداگانه اي از پساب تفكيك كرد ( ترسيب يا تعويض يون) يا آالينده ها را به
صورت بي زيان و قابل تخليه در پساب در آورد (خنثي سازي اسيد ها با بازها) .همواره بايد توجه كرد كه تصميم
گيري در مورد كاربرد روش هاي تصفيه فيزيكي ،شيميايي ،بيولوژيكي و تركيب آن ها همواره بستگي به شرايط
خاصي دار د كه با روبه رو هستيم .به طور كلي در تصفيه خانه هاي پساب شهري و آب هايي كه آلودگي كمي
دارند ،معموالً پس از مرحله فيزيكي ،مرحله بيولوژيكي قرار دارد و مي توان يك مرحله تصفيه شيميايي افزود .
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 خنثی سازی پساب
فرآيند هاي خنثي سازي نقش مهمي را در تصفيه و دفع پساب هاي اسيدي و قليايي بر عهده دارند .هدف از
خنثي سازي ،تنظيم  pHدر حد استاندارد هاي قانوني مقرر براي تخليه پساب ها در منابع آب مي باشد .تخليه
فاضالب ها بايد بر اساس استاندار هايي باشد كه به صورت حداكثر غلظت آلوده كننده ها بيان مي شود و رعايت
اين استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست ضروري است .جدول  2-1استاندارد هاي قانوني مجاز
اكثر مواد موجود در پساب براي تخليه در محيط زيست آورده شده است.
 ترسیب
برخي از آالينده هاي موجود در پساب ها را مي توان به كمك واكنش هاي ترسيب از پساب جدا ساخت .به
اين ترتيب با افزودن يون هاي مخالف و مناسب ،آالينده هاي محلول به صورت تركيباتي با فعاليت و خطر كمتر
در مي آيند .اين فرآيند شامل مراحلي نظير تشكيل كلوئيد ،ناپايدار سازي ،لخته سازي ريز و درشت است .متداول
ترين روش حذف فلزات سنگين روش ترسيب است .مهمترين دليل معروفيت اين روش سادگي آن است .اساس
اين روش ،نامحلول بودن برخي از نمك هاي فلزات در آب است .چنانچه آنيوني به محلول حاوي يك فلز سنگين
اضافه شود كه با فلز مربوطه توليد يك نمك نامحلول در آب نمايد .رسوبات حاصله به راحتي طي يك فرآيند ته
نشيني و فيلتراسيون حذف مي گردند .معمول ترين آنيون هاي كه به محلول فلز اضافه مي شوند به شكل كربنات،
هيدروكسيد و سولفيد هستند.
 تبادل یون
روش تبادل يون يكي از مهمترين روش ها براي حذف فلزات سنگين از پساب و فاضالب است كه به طور
موفقيت آميزي در صنعت استفاده مي شود .براي حذف فلز ،به يك تبادلگر كاتيوني نياز است ،كه اين تبادلگر
كاتيوني داراي پوششي از پروتون و يا يك فلز ديگر به عنوان عامل تعويض شونده است .تئوري عملكرد تبادل
كاتيوني و روش ترسيب مشابه يكديگر هستند .معروفترين تبادلگرهاي يوني كه در صنعت مورد استفاده قرار مي
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گيرند ،رزين هاي تبادل يوني هستند كه از تركيبات آلي سنتزي ساخته مي شوند .در واقع يك تبادلگر يوني،
جامدي است كه مي تواند آنيون ها و كاتيون ها را با مواد اطراف خود تعويض نمايد.
 فرآیند اکسیداسیون
فرآيندهاي اكسيداسيون ،فرآيندهاي سم زدايي شيميايي مهمي هستند كه در محيط مرطوب ،براي تصفيه
بسياري از تركيبات موجود در محلول هاي آبي و فاضالب ها به كار برده مي شوند .در اين زمينه ،اكسيداسيون
شيميايي به دليل نياز به مصرف مقدار زيادي مواد نسبتاً ،پر هزينه است .كاربرد فرآيندهاي اكسيداسيون شيميايي
بر اكسيد كننده هاي زير متمركز است :اكسيژن(خصوصاً در دماي باال يا همراه با شعله گاما) ،اوزون ،پراكسيد
هيدروژن وكلر يا محلول هيپوكلريت ها(در صورت امكان همراه با اشعه فرابنفش).
روش های بیولوژیکی
فرآيندهاي بيولوژيكي تصفيه پساب به نحوي گسترده براي تصفيه پساب شهري مورد استفاده قرار دارند
و كاربرد آن ها همراه با ديگر فرآيندها در تصفيه پساب هاي صنعتي گسترش روز افزون دارند .در فرآيندهاي
تصفيه ي بيولوژيكي يا بيوشيميايي ،مواد نامطلوب به عنوان مواد غذايي در اختيار جمعيت هاي باكتريايي يا
تركيبي از چند جمعيت باكتريايي قرار مي گيرد تا اين مواد را در متابوليسم بدن خود مصرف كنند .در اين جريان
دو نوع فرآيند خود پااليي طبيعي دوش به دوش يكديگر به پيش مي روند ،فرآيندهاي تجزيه و فرآيندهاي سنتز.
مهمترين روش هاي تصفيه بيولوژيكي به صورت زير مي باشد :لجن فعال ،هوادهي ممتد ،الگون هاي هوادهي .
در اين روش از فرآيندهاي بيولوژيكي براي حذف آالينده ها استفاده مي شود .روش هاي بيولوژيكي را مي توان
به دودسته كلي تقسيم بندي مي نمايند:
الف .روش های هوازی:
برخي از فرآيندهاي بيولوژيكي در حضور اكسيژن محلول صورت مي پذيرد كه به آنها فرآيندهاي هوازي و به روش
هايي كه از فرآيندهاي هوازي در آنها استفاده مي شود ،روش هاي بيولوژيكي هوازي گفته مي شود .روش لجن
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فعال ،لجن فعال به هوادهي گسترده MBR ،SBR ،RBC ،نمونه هايي از روش هاي بيولوژيكي هوازي مي
باشند.
ب  :روش های بی هوازی:
به فرآيندهايي كه در غياب اكسيژن محلول توسط ميكروارگانيسم ها اتفاق مي افتد ،فرآيندهاي بي هوازي مي
گويند.

در

روشهاي

بيولوژيكي

تصفيه

فاضالب

از

اين

فرآيندها

استفاده

مي

شود.

روش  ASBR،FBR ،UASBنمونه هايي از روش هاي بي هوازي تصفيه فاضالب هستند .الزم به ذكر است
كه در سپتيك تانك ها به سبب عدم وجود اكسيژن محلول كافي فرآيند هاي بي هوازي بيولوژيكي غالب هستند.
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فصل سوم
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 اثر فاضالب ها بر محیط زیست
مقدمه
زماني كه صحبت از فاضالب و تصفيه آن به ميان مي آيد اولين موضوعي كه در ذهن تداعي مي نمايد بحث
محيط زيست و حفظ آن از آلوده شدن است چرا كه فاضالب همواره به عنوان يك پارامتر آالينده اصلي در
محيط زيست انساني و طبيعي مطرح مي باشد .فاضالب چيزي جز آب مصرف شده در جنبه هاي مختلف
زندگي انسان نيست  .كه در اثر اين مصارف تركيب اصلي طبيعي خود را از دست داده است  .و نه تنها قابل
استفاده در مصارف مختلف نمي باشد بلكه با توجه به ميزان آالينده هاي موجود در آن و نوع آنها خود مي
تواند تهديدي بر سالمت و فعاليت هاي مختلف انساني باشد  .در كشور ما نيز مانند ساير نقاط دنيا  ،افزايش
جمعيت شهرها و در نتيجه باال رفتن ميزان مصرف آب سبب توليد روز افزون فاضالب گرديده است كه خود
موجب بروز اشكاالت و نارسايي هايي در جوامع شهري و حتي روستايي كشورمان شده و روز به روز هم در
حال ازديد است  .اين اشكاالت عموماٌ مسايل بهداشتي و آلودگي محيط  ،به هم خوردن رابطه ي طبيعي
بيالن آب و باال آمدن سطح آبهاي زير زميني و آلودگي منابع مختلف پذيرنده مي باشد .
آمار منتشره از سوي مراكز درماني كشور نشان مي دهد  ،بيماريهايي نظير هپاتيت هاي عفوني  ،اسهالها ،
انگلهاي روده اي و ساير انواع بيماريهايي كه به دليل وجود آلودگي محيط ناشي از دفع نادرست فاضالبها
مي باشند .
ميزان فاضالبهاي شهري و صنعي كشور ايران در سال  1390حداقل حدود  6ميليارد متر مكعب خواهد بود
كه با توجه به اين كه هر متر مكعب فاضالب تصفيه شده حدود  40متر مكعب آب را به شدت آلوده مي نمايد
 ،لذا اين ميزان فاضالب در صورتي كه جمع آوري و تصفيه نگردد  .منبع آلودگي عظيمي خواهد بود كه نهايتاً
به پذيرنده هاي سطحي و زير زميني كشور تحميل خواهد شد از اين رو به عنوان بخشي از استراتژي ملي
براي حفظ سالمتي و محيط زيست و اقتصادي ترين استفاده از منابع آب موجود بايستي با ايجاد تأسيسات
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الزم براي جمع آوري و تصفيه فاضالبهاي شهري و صنعتي روند آلوده سازي محيط را به سمت بهبود رو به
تزاعي و در زمينه هاي مختلف تغيير دهد  .چرا كه « محيط زيست ارثيه نياكان ما نيست بلكه امانتي است
كه به دست ما سپرده شده است و بايستي سالم به نسلهاي بعدي تحويل داده شود » .
ارزیابی نیاز زیست محیطی و بهداشتی طرحهای فاضالب
اگر چه اجراي طرحهاي جمع آوري و تصفيه فاضالب از ديدگاه هاي مختلف از قبيل حفظ محيط زيست ،
جلوگيري از باال آمدن آبهاي سطح زير زميني  ،توسعه اقتصادي  ،درآمدهاي جانبي حاصل از استفاده مجدد
از پسآب و كود در كشاورزي  ،فروش انشعاب ،اشتغال زايي و كمك به رفع آلودگي هوا در اثر توسعه فضاي
سبز و غيره اهميت زيادي دارد  .ليكن مهمترين  ،مورد اول يعني حفظ محيط زيست و كاهش آلودگيهاست.
محيط زيست مجموعه اي پيچيده از عوامل گوناگوني است كه بر اثر يك روند و تكامل تدريجي موجودات
زنده و اجزاء سازنده سطح زمين شكل گرفته است  .اين مجموعه كه از آب  ،هوا  ،انرژي  ،حيات زيستي و
غيره تشكيل شده است  ،طبيعت كليه موجودات را در برگرفته و بر فعاليتهاي انسان تأثير گذاشته و در ضمن
از آنها متأثر مي شود  .با توجه به اهميت اين موضوع به بررسي اثرات فاضالب ناشي از دفع نادرست فاضالب
خام در محيط هاي مختلف پرداخته و در اين خصوص مهمترين مشكالت احتمالي به اختصار بررسي خواهد
شد و سپس با توجه به اين اثرات سوء  ،طرحهاي فاضالب به عنواني كليدي براي حل اين معضالت و به عنوان
يك نياز ضروري معرفي مي گردد .
آثار آلودگی فاضالبها بر منابع آب  ،خاک و هوا
كليه آبهاي مصرف شده به نقلي به منابع اوليه برگردانده مي شوند ولي اغلب آبي كه به مصارف مختلف
رسيده است  ،همان آب اوليه نيست بلكه به صورت مايعي است كه عالوه بر اجزاي اصلي  ،حاوي انواع و اقسام
مواد مورد استفاده در زندگي روزمره ي انسان و يا در مورد فاضالب صنعتب حاوي عناصر و تركيبات شيميايي
مورد استفاده در آن صنعت خاص مي باشد .از ديد كلي آبهاي مصرف شده درفعاليتهاي روزانه ي انسان را كه
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به محيط برگشت داده مي شود  ،فاضالب انساني يا شهري مي گويند و فاضالب يا پسآب صنعتي به خروجي
از سيستم ها و تأسيسات صنعتي اطالق مي گردد كه هر دوبه نوبه خود مي توانند در زمره ي آلوده كننده
هاي منابع آب قرار گيرند  .چرا كه تركيب فاضالب با آب مصرفي متفاوت است لذا پس از ورود به منابع آب
باعث تغيير در كيفيت آب آن منبع مي گردد .
تعریف آلودگی آبها
آبي آلوده اطالق مي گردد كه تركيب يا شرايط آن طوري تغيير يافته باشد كه كمتر يا به هيچ وجه قابليت
استفاده مفيد را نداشته باشد  ،حال آنكه به شرط سالم بودن  ،مي توانيد به اين مصارف برسد  .اين تعريف
شامل تغييرات فيزيكي  ،شيميايي و بيولوژيكي آب و يا اضافه شدن مايعات  ،گازها و يا مواد جامد پسآب بوده
كه باعث اختالالتي در خواص آن مي گردد و مي تواند به سالمت  ،امنيت و بهزيستي جوامع اعم از اجتماعات
شهر نشين  ،صنعتي  ،كشاورزي  ،محيط زيست حيوانات وحشي  ،ماهيها و غيره لطمه بزند .
اين تعريف همچنين آلودگي حرارتي آب ناشي از افزودن آب داغ را نيز در بر مي گيرد  .فاضالبهاي حاصل
از مصارف شهري و يا صنعتي مي توانند شامل آالينده هاي متفاوتي باشند  .مهمترين مواد آالينده ي فاضالبها
مواد آلي موجود در آنها مي باشند كه به طور اعم از كربوهيدراتها  ،پروتوئينهاي حيواني  ،چربيهاي مختلف
و روغن ها تشكيل مي شوند  .نمونه هاي مشخص تركيبات آلي شامل آمينو اسيدها و اسيدهاي چرب  ،صابون
ها  ،استرها  ،پاك كننده هاي آنيونيك و غيره مي باشند .فاضالبها همچنين شامل انواع مختلفي از
ميكروارگانيسم ها بوده كه بعضي از آنها بيماريزا ميباشند و عوامل ديگر اگر چه ممكن است خود بيماريزا
نباشند  ،مي توانند به عنوان شاخص آلودگي آبها به حساب آمده و وجودشان در آب آشاميدني نشانه آلوده
شدن آن به منبع به فاضالبهاي انساني است  .مهمترين اين دسته  ،باكتريهاي كليفرم مدفوعي هستند كه
جزء باكتريهاي روده اي انسان هستند و از بين آنها اشريشياكلي (  ) E.Coliمورد توجه بيشتري است .
 اثر آلودگی فاضالبها بر منابع آبهای سطحی
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الف ) اثر آلودگی فاضالبها بر رودخانه
هنگامي كه يك مادهي آلي داراي انرژي زياد  ،مانند فاضالب خام به رودخانه ريخته مي شود  ،تغييرات چندي
در قسمت پايين رودخانه از محل ورود فاضالب رخ ميدهد  .مواد آلي فاضالب با اكسيژن آب تركيب شده در
نتيجه سرعت مصرف اكسيژن به مراتب بيشتر از زماني است كه آلودگي به آنها وارد نشده است و اكسيژن
محلول آن كاهش مي يابد  .همچنين سرعت هوادهي يا انحالل اكسژن هوا در آب افزايش مي يابد  .اما انحالل
اكسيژن به اندازه اي نيست كه بتواند از كاهش اكسيژن رودخانه جلوگيري نمايد .در چنين شرايطي مي گويند
رودخانه بيهوازي شده است به هر حال ،اغلب غلظت اكسيژن آب به صفر تقليل نيافته و رودخانه مجدداً به
حالت اول بر مي گردد بدون اينكه در شرايط بيهوازي قرار گيرد
اثر فاضالب در غلظت اكسيژن رودخانه را مي توان به وسيله فرمولهاي رياضي تخمين زد  .اساس فرض بر
اين است كه در هر نقطه اي از رودخانه يك تعادل اكسيژن وجود دارد و اين حد تعادل به وسيله ميزان
اكسيژن مصرفي ميكروارگانيسم ها و انحالل اكسيژن هوا در آب مشخص مي شود سرعت مصرفي يا كاهش
اكسيژن به وسيله رابطه زير تعيين مي گردد .
زماني كه شرايط بيهوازي در رودخانه فراهم مي شود گازهايي از قبيل  :هيدروژن سولفوره و متان تشكيل
مي شود و به صورت حباب به طرف سطح حركت مي كند  ،حبابها حين حركت به طرف باال به ذرات بزرگ
مواد جامد سياه رنگ به نام لجن چسبيده و آنها را در سطح آب شناور نگه مي دارد  .بنابراين وجود بوي گاز
هيدرژن سولفوره از فاصله ي دور مشخص است كه دليل بر شرايط بيهوازي رودخانه مي باشد .
رنگ رودخانه معموالً سياه است و وجود رشته هاي طويل كه به صخره ها چسبيده و معموالً به صورت توده
لزج و ژالتيني در جهت پايين آب رودخانه مواجه هستند دو نشانه مشخص ديگر شرايط بيهوازي رودخانه
مي باشند  .فاضالبها بر موجودات آبزي نيز اثر مي گذارند به طوري كه نوع و تعداد آنها بعد از محل ورود
فاضالب به رودخانه تغيير مي كند  .افزايش كدورت  ،رسوب و غلظت كم اكسيژن محلول باعث كاهش زندگي
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ماهي ها مي شود  .فقط چند نوع ماهي مخصوص مي توانند در اين شرايط به حيات خود ادامه دهند و چون
مواد غذايي فراوان مي باشد  ،بنابراين تعداد آنها بسيار افزايش مي يابد  .ماهيهاي كپور و گربه ماهي مي
توانند در آبهاي كامالً آلوده زنده بمانند و حتي در صورت لزوم مي توانند از اكسيژن سطح آب نيز استفاده
نمايند  .از طرف ديگر  ،ماهي غزل آال به آب بسيار خالص  ،پاك و خنك نياز دارد و به آلودگي هوا بسيار
حساس است .
عكس العمل رودخانه متناسب با نوع فاضالب ورودي است  .واكنشهاي فوق الذكر رودخانه به آلودگي زماني
اتفاق مي افتند كه مواد آلي آالينده به سرعت تجزيه شوند و چنانچه براي موجودات آبزي سمي باشند  ،تعداد
و نوع ميكروارگانيسم هاي نقطه زير محل ورود آلودگي به رودخانه كاهش مي يابد  .اكسيژن محلول آب
كاهش نيافته و حتي ممكن است سياه تر بشود  .به طور كلي انواع مختلف آلودگي وجود دارد و رودخانه به
طور متفاوتي به هر آلودگي عكس العمل نشان مي دهد .
ب) اثر آلودگی فاضالب بر دریاچه ها
اثر آلودگي بر درياچه ها از چند نظر با رودخانه ها متفاوت مي باشد  .نور و حرارت اثر قابل مالحظه اي بر يك
درياچه دارند و اين دو عامل بايد در تمام تجزيه و تحليل ها گنجانده شوند .
اغلب درجه حرارت ،اثر عميقي بر درياچه مي گذارد  .وزن مخصوص آب در  4درجه سانتيگراد حداكثر مي
باشد ( بنابراين  ،آب سرد تر و گرم تر از آب  4درجه سانتيگراد سبك تر بوده در نتيجه يخ در آب غوطه ور
مي ماند ) .آب حرارت كم را هدايت مي كند و معموالً درجه حرارت آب درياچه ها در فصول مختلف سال
دستخوش تغيير مي شود  .در طول زمستان  ،فرض بر اين است كه آب درياچه منجمد نمي شود  ،اغلب
درجه حرارت آب با عمق درياچه ثابت است  .با گرم شدن هوا اليه هاي فوقاني آب درياچه تدريجاً گرم مي
شوند و چون قابليت هدايت حرارت آب كم مي باشد و آب گرم تر  ،سبك تر است  ،بنابراين يك افت حرارت
مشخص ( منحني شيب دار حرارت ) به نام « طبقه بندي حرارتي » تشكيل مي شود  .اين طبقات حرارت
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اغلب خيلي با ثبات بوده و تا فصل تابستان باقي مي مانند  .اليه فوقاني آب به نام «اپي ليمنيون »  ،اليه مياني
« متا ليمنيون » و اليه زيرين « هيپو ليمنيون » خوانده مي شود  .نقطه ي انحناي منحني ترموكالين ناميده
مي شود  .آب فقط در يك منطقه مشخص گردش مي نمايد  ،بنابراين فقط مقدار محلولي از مواد شيميايي و
بيولوژيكي  ،شامل اكسيژن محلول  ،در اين اليه هاي حرارتي انتقال مي يابند  .با فرا رسيدن هواي سرد  ،اليه
فوقاني آب به تدريج سرد شده و فرو مي شيند  .اين گردش آب را « برگشت پاييز » مي خوانند  .همچنين
در بهار نيز اغلب آب برگردانده مي شود.
پالنكتونهاي حيواني و موجودات آبزي بزرگتر  ،مانند ماهيها  ،از آلگ ها استفاده مي نمايد .تمام موجودات
آبزي موادي از خود دفع مي نمايند كه بر غلظت كربن آلي محلول آب افزوده و با مرگ آنها  ،اين ذخيره كربن
آلي محلول بيشتر مي شود  .ميكروب ها از كربن آلي محلول استفاده كرده و دي اكسيد كربن توليد مي كنند
كه به مصرف آلي ها مي رسد  .همچنين  ،دي اكسيد كربن از تنفس ماهيها  ،پالنكتونهاي حيواني و انحالل
مستقيم گاز دي اكسيد كربن هوا در آب نيز حاصل مي شود .
مقدار كربن  ،فسفر و ازت ورودي به يك درياچه غير آلوده به قدري است كه رشد آلگ ها را محدود مي كند
و در اين حالت باروري اكوسيستم محدود است  .ولي چنانچه مقدار زيادي كربن  ،فسفر و ازت وارد درياچه
شود  ،رشد آلگ ها افزايش مي يابد  .پس از مرگ  ،بقاياي آلگ ها  ،ماهيها و پالنكتونهاي حيواني در بستر
درياچه قرار گرفته و منبع غذايي ذيگري براي ميكروبها مي شود  .باكتري هاي هوازي تمام اكسيژن محلول
آب را براي تجزيه مواد آلي مصرف مي نمايند و ممكن است شرايط بيهوازي ايجاد شود .
اين فعاليت ها باعث كدروت آب شده و نفوذ نوع خورشيد به آب را كاهش مي دهند  ،در نتيجه فعاليت آلگ
ها به اليه هاي سطحي محدود مي شود  .مقدار اكسيژن محلول كه توسط آلگ وارد آب مي گردد كاهش
يافته و سرانجام زماني كه اليه اپي ليمنيون نيز بيهوازي شود تمام موجودات آبزي هوازي از بين مي روند .
آلگ ها به علت كاهش نفوذ نور در سطح آب متمركز شده  ،توده هاي لزج و ژالتيني را تشكيل مي دهند.
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ج) اثر آلودگی فاضالبها بر دریاها
اكسيژن محلول آب دريا حدوداً  %20كمتر از آب تازه است  .آب دريا به علت داشتن امالح محلول زياد قدرت
دريافت و جذب فاضالب را به اندازه ي آبهاي معمولي ندارد  .در صورت ورود فاضالب فعل و انفعاالتي رخ مي
دهد كه باعث ايجاد مواد معلق مي گردد  .اين فعل و انفعاالت منجر به پيدايش رنگ شيري در آب مي گردد
 .مواد ته نشين شده فاضالب در كف دريا باعث ايجاد اليهي لجن در آنجا شده كه پس از مدتي با آزاد نمودن
گاز سولفيد هيدروژن باعث توليد بوي تعفن مي گردد  .به علت باال بردن وزن مخصوص آب دريا نسبت به
فاضالب و باالتر بودن دماي فاضالب نسبت به آب دريا  ،فاضالب  ،ورودي به دريا  ،به طرف سطح آب حركت
نموده و پس از تجمع  ،ايجاد يك اليه نازكي در سطح آب دريا مي نمايد و اين اليه نازك در مدت كوتاه حدود
چند روز به فواصل دورتري از محل تخليه حركت نموده و منجر به آلوده شدن سطح وسيعي از دريا مي گردد.
د) اثر آلودگی فاضالبها بر خلیج ها
خليبج از ورود آب شيرين به داخل آب شور تشكيل مي شود و آبي دارد كه مزه نمكي آن از آب شيرين به
آب نمكي متغير است  .مزه نمكي حد واسط ميان آب شيرين و آب شور براي ادامه سيكل زندگي بسياري از
موجودات دريايي حياتي است  .خليج ها را قلمستان اقيانوس نام داده اند زيرا كه مراحل اوليه زندگي بسياري
از موجودات دريايي در آن مي گذرد  .مردابها و رودخانه هايي كه به داخل خليج مي ريزند مواد غذايي الزم
جهت زندگي موجودات ريز و بنابراين بارور شدن خليج براي رشد موجودات عالي تر  ،مانند ميگو و ماهي را
تأمين مي نمايند  .علف كشها  ،آفت كشها و فلزات سنگين ناشي از فاضالبهاي مختلف كشاورزي و صنعتي و
همچنين روان آبهاي حاصل از شستشوي زمين هاي اطاف كه به داخل خليج حمل مي گردند داراي اثر سمي
بر ارگانيسم هاي آب مي باشند .
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فصل چهارم
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 روش های غشایی
جداسازي غشايي از سي سال قبل به عنوان يك روش قابل اطمينان و پر بازده در فرآيند هاي تصفيه پساب و آب
مورد استفاده قرار گرفته است .اين تكنولوژي به دليل مصرف كمتر انرژي ،بازده باال ،فضاي كمتر مورد نياز و تصفيه
بدون اضافه كردن هيچگونه ماده شيميايي بسيار اقتصادي مي باشد .در ادامه اين فصل به بررسي انواع روش هاي
غشايي متداول در تصفيه پساب پرداخته خواهد شد.
فرآیندهای غشایی متداول در تصفیه پساب
يكي از روش هاي تصفيه پساب هاي نفتي ،فرآيندهاي غشايي مي باشد .با توجه به مزيت هايي نظير كيفيت بهتر
آب خروجي در مورد پساب هاي مختلف ،عدم نياز به افزودن مواد شيميايي ،كم حجم بودن تجهيزات نصب شده،
كنترل ساده تر و اتوماتيك اين واحدها ،كاهش نيازهاي عملياتي و سهولت نگهداري اين واحدها نسبت به ساير
روش هاي تصفيه پساب هاي نفتي ،تحقيقات بسياري جهت استفاده از اين فرآيندها جهت تصفيه پساب هاي
نفتي و روغني مختلف انجام شده است .
 میکروفیلتراسیون
ميكروفيلتراسيون از جمله فرآيندهاي غشايي با نيرو محركه اختالف فشار است كه براي تخليص و يا تغليظ محلول
هاي مختلف (آبي و يا آلي) به كار گرفته مي شود .ويژگي فرآيندهاي غشايي با نيرو محركه اختالف فشار اين است
كه در آن ها حالل فاز پيوسته مي باشد و غلظت حل شونده نسبتاً كم مي باشد .به واسطه اعمال نيروي محركه
اختالف فشار ،حالل و حل شونده هاي كوچك از ميان غشا عبور مي كنند ،اما ذرات بزرگتر توسط حفرات غشا
دفع مي شوند .در عمليات ميكروفيلتراسيون ،باال بودن درصد پس دهي غشا و همچنين باال بودن شار سيال
تراوشي از غشا يك مزيت به شمار مي رود .منظور از پس دهي اين است كه غشا به خوبي قادر باشد ذرات مورد
نظر را در پشت خود نگه دارد و به ساير مولكول ها اجازة عبور از ميان حفره هاي خود را بدهد .مشخص است كه
باال بودن پس دهي غشا ،اطمينان از يك جداسازي نسبي مناسب را فراهم مي سازد .اين فرآيند يكي از مهمترين
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فرآيند هاي غشايي در تصفيه پساب است .انتقال جرم در اين فرآيند سه مرحله انجام ميگيرد  .جابجايي و نفوذ
اجزاء يا جريانها به طرف غشا ،عبور از درون غشا و انتقال اجزاء به جريان خروجي غشا.
 اولترافیلتراسیون
اولترافيلتراسيون يك فرآيند غشايي است كه توانايي جداسازي مولكولها را بر مبناي اندازه از محلولشان دارد .يك
غشاي اولترافيلتر مانند يك مانع گزينش پذير عمل مي كند .اين غشا ذرات با اندازه مولكولي بزرگتر از چند هزار
دالتون (حل شونده هاي ماكرو) را نگه مي دارد در حالي كه به مولكولهاي كوچك (حل شونده هاي كوچك و
حالل) اجازه عبور مي دهد .جداسازي به وسيله نگهداشت و تغليظ مولكول هاي بزرگ موجود در خوراك در يك
سمت غشا حاصل مي شود در حالي كه حالل و حل شونده هاي كوچك از خوراك جدا مي شوند و از غشا عبور
مي كنند .عملكرد فرآيند غشايي  UFدر فاصله بين فرآيندهاي  NFو  MFواقع مي شود .اولترافيلتراسيون به طور
نمونه براي حذف مولكول هاي درشت و كلوئيدها از يك محلول استفاده مي شود .غشاهاي مورد استفاده در فرآيند
اولترافيلتراسيون از نوع غشاهاي متخلخل و داراي حفراتي با ابعاد متوسط در محدوده  10تا  1000آنگستروم
ميباشند .نيروي محركه اين فرآيند نيز فشار ميباشد .اين فرآيند نيز مانند فرآيند ميكروفيلتراسيون از فرآيند
هاي بسياركاربردي در تصفيه پساب مي باشد .شكل زير شماتيك يك فرآيند اولترافيلتراسيون را نشان مي دهد.
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 نانو فیلتراسیون
نانو فيلتراسيون فرآيند غشايي است كه خواص آن بين فرآيندهاي اسمز معكوس و اولترافيلتراسيون قرار دارد و
در اختالف فشار پايين ( 20-10بار) قابل استفاده مي باشد .به علت عمل نمودن در فشار پايين و بازيابي باالتر،
هزينه هاي عملياتي و نگه داري اين فرآيند پايين مي باشد .به كمك تجهيزات خاص غشاها به طور خودكار تميز
مي شود .در مورد فرآيند نانو فيلتراسيون ،هزينه انرژي به مراتب از اسمز معكوس كمتر مي باشد .نكته حائز اهميت
در مورد نانو فيلترها نسبت به ساير غشاها ،قدرت انتخاب گري در حذف يون هاست .غشاهاي نانو فيلتراسيون
معموالً از دو اليه تشكيل مي شود .اليه نازك و متراكم عمل جداسازي و اليه محافظ ،عمل حفاظت در برابر فشار
سيستم را انجام مي دهد .غشاهاي نانو فيلتراسيون معموالً در دو نوع باردار و غيرباردار موجود هستند .از كاربردهاي
فرآيند نانوفيلتراسيون مي توان به نمك زدايي از آب شور ،زدودن ميكروآالينده ها ،سختي زدايي ،تصفيه پساب
ها و نگهداري رنگ ها در صنايع نساجي اشاره كرد .غشاهاي سراميكي به خصوص زئوليت ها نقش اساسي در اين
فرآيند دارند.
غشاهاي نانوفيلتر به منظور حذف تركيبات آلي حل شده با وزن مولكولي پايين و رنگ از خروجي واحد تصفيه
بيولوژيكي نيز ،مورد استفاده قرار مي گيرند .
 اسمز معکوس
اسمز معكوس وقتي مورد استفاده قرار مي گيرد كه جداسازي حل شونده هاي داراي وزن مولكولي پايين مانند
نمك هاي غيرآلي يا مولكولهاي آلي كوچك مانند گلوكز و ساكاروز از حالل ،مورد نظر باشد .اين حل شونده ها از
غشا اولترافيلتراسيون عبور مي كنند .مباني جداسازي دو فرآيند فوق مشابه هم مي باشد .تفاوت بين
اولترافيلتراسيون و فرآيند اسمز معكوس و نانوفيلتراسيون در اندازه مولكول هاي حل شونده مي باشد .در نتيجه
غشايي چگالتر و با مقاومت هيدروديناميكي بيشتر براي نانوفيلتراسيون و اسمز معكوس مورد نياز مي باشد .در
حقيقت غشاهاي اين دو فرآيند ،خاصيتي بين غشاهاي متخلخل (ميكروفيلتراسيون و اولترافيلتراسيون) و غشاهاي
27

غير متخلخل (تراوش تبخيري و جداسازي گاز) را دارا مي باشند (اندازه حفرات غشاها بايد كمتر از  2نانومتر
باشد) .به دليل مقاومت باالي غشا ،فشار بيشتري بايد اعمال شود تا به شار تراوايي مشابهي بتوان دست يافت.
عالوه بر آن بايد بر فشار اسمزي نيز غلبه كرد (فشار اسمزي آب دريا در حدود  25 barمي باشد .نيروي محركه
براي اسمز معكوس اختالف فشاري معادل  15-25 barبراي آب شور و  30-80 barبراي آب دريا مي باشد .در
اين فرآيند با اعمال فشار در سمت محلول غليظ ،مسير جريان از محلول غليظ به محلول رقيق تبديل ميشود.
اسمز معكوس به عنوان يك مرحله تغليظ به ويژه در صنايع غذايي (تغليظ آب ميوه ،شكر و قهوه) ،صنايع گالوانيك
(تغليظ جريانهاي ضايعات) و در صنايع لبني (تغليظ شير به خصوص در كارخانجات پنيرسازي) استفاده مي شود.
اين فرآيند در تصفيه آب بسيار كاربردي مي باشد ،ولي در تصفيه پساب كاربرد زيادي ندارد .در اين فرآيند غشاهاي
پليمري نقش اساسي دارند و غشاهاي سراميكي نقشي در اين فرآيند ندارند .درصد حذف انواع حل شونده ها در
فرآيند اسمز معكوس و نانو فيلتراسيون را جدول زير نشان داده شده است.
حل شونده

RO

يونهاي تكظرفيتي ( Na, K, Cl, NO3
)
يونهاي دوظرفيتي (Ca, Mg, SO4,

NF

< %98

> %50

< %99

< %90

)CO3
باكتري و ويروسها
حل شوندههاي ميكرومولكولي > (MW

< %99

> %99

< %90

< %50

)100 Da
حل شوندههاي ميكرومولكولي < (MW
)100 Da
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0 - %99

0 - %50



مزایای فرآیندهای غشایی

مزاياي فرآيندهاي غشايي براي كاربرد در تصفيه پساب :
•

مواد شيميايي اضافي مورد نياز نمي باشد و بازيابي را آسان تر مي كند.

•

تجهيزات غشايي داراي اندازه كوچك تري هستند.

•

هزينه هاي انرژي در مقايسه با تصفيه حرارتي كمتر مي باشد.

•

واحد به راحتي اتوماتيك شده و نياز به اپراتور ماهر ندارد.

•

كاهش حجم لجن توليدي

•

هزينه سرمايه گذاري اوليه متوسط
فرآيندهاي غشايي داراي محدوديت هايي نيز مي باشند .افزايش مقياس براي فرآيند معموال خطي بوده و از

اين رو هزينههاي كلي براي حجم هاي باال معموال زياد است .غشاهاي پليمري در حين استفاده معموال دچار
گرفتگي مي شوند .از اين رو به تعويض نياز دارند ،كه اين موضوع باعث افزايش هزينه هاي عملياتي مي شود .اما
به دليل آنكه خروجي فرآيند هاي غشايي معموال داراي كيفيت تخليه قابل قبول بوده و از نقطه نظر عملياتي
فرآيندهاي ساده اي هستند.
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