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 خالصه

 
با توجه به رشد جمعیت و تکنولوژی در کشور ایران و نیز موقعیت جغرافیایی آن، استفاده بهینه از منابع 

باالیی برخوردار می باشد. در این گزارش، نتایج مربوط به تصفیه  بسیار آب و بازیافت پساب از اهمیت

ارائه می گردد. مراحل مورد نیاز کارخانه فوالد بوتیا و استفاده از آن به عنوان منبع آب  فاضالب شهر کرمان

در نظر  و هاضم هوازی کلرزنی،، هوادهی، ته نشینی سازیمتعادل آشغالگیر دستی،  شاملپساب تصفیه 

 فیلتراسیون با استفاده از فیلترهای)پیش تصفیه فیزیکی مراحل اسمز معکوس شامل . سپس ندشدگرفته 

های  به صورت پکیج) و شیمیایی (فیلتر کربنیو  میکرونی 5دوگانه، اولترافیلتراسیون، فیلترهای کارتریجی 

بی سولفیت سدیم، ... ، متا pHکنترل کننده اسید و باز ،ها نظیر گندزداها، ضدرسوب تزریق مواد شیمیایی

و طراحی سیستم اسمز معکوس، آنالیز  پساب به منظور انتخاب مراحل تصفیه. در نظر گرفته شدندنیز ( 

انجام گردید و پس از طراحی های اولیه تصفیه خانه و  پساب اولیه و پساب تصفیه شدهفیزیکوشیمیایی 

بیانگر مربوط به آنالیز آب تصفیه شده خروجی  به مرحله اجرا رسید. نتایجیزان کارآیی آن، پروژه بررسی م

جهت به حد مطلوب  شهری فاضالبکه بازدهی سیستم طراحی شده برای رساندن کیفیت  آن است

که نشان دهنده قابل اعتماد بودن سیستم مزبور  بودهباال مصارف صنعتی، بهداشتی و برج های خنک کن 

 می باشد.     پساب در تصفیه
 

                               کارخانه فوالد، اولترافیلتراسیون، اسمز معکوس ، شهری فاضالبش تصفیه، تصفیه، پیکلمات کلیدی: 
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 همقدم .1

 

با توجه به رشد جمعیت و صنعت در سالهای اخیر، بحران کم آبی گریبانگیر بسیاری از کشورها شده است تا  

که مشکل کم آبی عالوه بر از آنجا  . ]1[درولوژیک نام نهاده اند را قرن استرس آبی یا استرس هی 21حدی که قرن 

 خطرات جدی که برای انسان به وجود می آورد عملکرد صنایع را نیز به شدت مختل می کند، استفاده بهینه از منابع آب

رخوردار می اهمیت زیادی باستفاده مجدد از پساب تصفیه شده از و همچنین  جهت مصارف خانگی، صنعتی ، کشاورزی

خارج نمودن جمع آوری و پس از فاضالب ها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست هستند و لذا بایستی آنها را  .]2، 3[باشد

به علت د. تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از آن پس به گردش آب در طبیعت برگردانپاالیش و تصفیه نمود س شهرها از

ن، با توجه به موقعیت جغرافیایی و کمبود منابع به ویژه در ایرا توجه قرار می گیرد. روز به روز بیشتر مورد یآب کمبحران 

استفاده از فاضالب های پاالیش شده برای مصرف های غیر خانگی مانند آبیاری ، فضاهای سبز درون شهرها ، پارک ها آب 

شهری، فاضالبها به صورت خانگی، کند.جنگل کاری و شستشوی خیابانها و کانال های فاضالب اهمیت ویژه ای پیدا می 

 مورد نیاز شیمیایی ژناکسینظیر  شاخص های آلودگی آنهابه می توان بسته صنعتی و کشاورزی طبقه بندی می شوند که 

(COD)1 ،اکسیژن مورد نیاز بیو( شیمیاییBOD)2 ،کل کربن آلی (TOC)3کل ذرات جامد معلق ، (TSS)4 اکسیژن ،

، تانک فیلتراسیون مانندروشهای تصفیه فاضالب نیز به صورت فیزیکی )تصفیه را طراحی نمود.  یندفرآ و ... 5(DO) محلول

اکسیداسیون  هوادهی، انعقاد، لخته سازی،، شیمیایی )مانند ...(چربی گیری، های ته نشینی، سیستم های شناورسازی،

نوع و تعداد  .]4-7[وازی( دسته بندی می شوند،...( و بیولوژیکی )هوازی، بی هpHتنظیم شیمیایی، گندزدایی شیمیایی،

حد مطلوب یا مجاز مورد نیاز درآب پساب تصفیه شده به روش های فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز جهت رساندن کیفیت 

با توجه به استانداردهای موجود و نیاز صنایع مختلف به منابع آب با کیفیت  که به پارامترهای متعددی وابسته است

غشایی که شامل میکرو  های . تکنولوژی]8-11[می توان سیستمهای پیش تصفیه و تصفیه را طراحی نمودمتفاوت 

معدنی و  د قادر به حذف آلودگیهای آلی،نمی باش 9و اسمز معکوس 8، اولترافیلتراسیون 7، نانو فیلتراسیون6فیلتراسیون

ت مربوط به خصوصیات و محدوده عملکرد هر کدام از اطالعا 1جدول  د.نته به نوع و مقدار آنها می باشمیکروبی آب بس

.  اختالف غلظت، فشار، دما، اندازه ذرات و پتانسیل الکتریکی از عوامل محرکه در ]11[روشهای مذکور را نشان می دهد

ز فرآیندهای غشایی محسوب می شوند. استفاده از فرآیندهای غشایی مزایایی نظیر کاهش مصرف انرژی، حجم کم، عدم نیا

به فضای زیاد، تنوع در شکل و اندازه، افت فشار کم و انتقال جرم زیاد، باال بودن راندمان جداسازی و نیاز کم به مواد 

شیمیایی افزودنی و سهولت کاربرد در مقیاسهای صنعتی و سازگاری با محیط زیست به همراه دارد که آنها را از سایر روشها 

 .  ]12 [متمایز می سازد

 

 

 

                                                 
1
 Chemical Oxygen Demand (COD) 

2
 Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

3
 Total Organic Carbon (TOC) 

4
 Total Suspended Solids (TSS) 

5
 Dissolved Oxygen (DO) 

6
 Micro Filtration (MF) 

7 
Nano Filtration (NF) 

8
 Ultra Filtration (UF) 

9
 Reverse Osmosis (RO) 
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 . ویژگیهای تکنیکهای غشایی مختلف در حذف آالینده ها1جدول 

 

 

وان قابل اعتمادترین گزینه برای تصفیه و شیرین سازی آب های اسمز معکوس با کارآیی باال به عن تکنیک در این میان،

که در این سیستم استفاده می شوند از   1. غشاهایی] [ 15-13طراحی و استفاده می شود بسیارشور و پسابهای مختلف

-16]از آن نیستند جنس پلی آمید یا سلولزی هستند که آب اجازه عبور از آنها را داشته و امالح و آالینده ها قادر به عبور

. نوع غشا مورد نیاز در سیستم اسمز معکوس را می توان با دانستن غلظت نمکهای محلول در آبی که باید با عبور از  [18

آب خام ورودی به سیستم اسمز معکوس قبل از رسیدن به غشا باید از مراحل پیش  غشا تصفیه گردد، انتخاب نمود. 

ند تا از میزان کدورت ، غلظت امالح معدنی و مواد آلی، رنگ، بو و آلودگی میکروبی آن تصفیه فیزیکی و شیمیایی عبور ک

غشاهای اسمز  به  آب خوراکورود فراهم ساختن شرایط مناسب برای  واقع  هدف سیستم پیش تصفیه درکاسته شود. 

یزان ذرات معلق ، نابود به منظور پیشگیری از گرفتگی غشاها،کنترل غلظت یون های رسوب گذار ، کنترل م معکوس

استفاده از فیلترهای شنی، کربنی، کارتریجی و فیلترهای خود  .کردن میکروارگانیسم ها و حذف مواد آلی می باشد

ه از پکیج ین منظور می باشد. همچنین استفادبه عنوان نسل جدید فیلترها  قبل از غشا اسمز معکوس نیز به هم 2شوینده

ستمهای تزریق مواد شیمیایی )احیا کننده، اسید، باز، ضد کف ، سختی گیرها، ضد رسوب،...(، های کلرزنی، ازن زنی و سی

کیفیت آب خام  ورودی به غشاها را بهبود می بخشد که عالوه بر بهینه سازی کیفیت آب خروجی باعث افزایش طول 

 صفیه خانه احداث شده، سیستم مخزنعمر غشا نیز خواهد شد. در عین حال به منظور افزایش  ایمنی غشاها، در کنار ت

نیز تعبیه می شود تا در صورت کاهش عملکرد سیستم به علت گرفتگی، بتوان مشکل را در حداقل   3شستشو در محل

تصفیه فاضالب شهری و  زمان ممکن در محل تصفیه خانه برطرف نمود. دراین گزارش نحوه طراحی و اجرای سیستم

 جهت تامین آب صنعتی مورد نیاز ارائه می گردد.  بوتیاکارخانه فوالد مز معکوس در اس

 

 

 4پسابتصفیه مراحل  .2

 

خانه نصب و راه اندازی شده در سایت مجتمع گندله سازی بوتیا واقع در استان کرمان واقع شده است. تصفیه  

mدبی فاضالب ورودی 
3
/day721  می باشد و دبی پساب خروجی از سیستم پیش تصفیهm

3
/h 31 ده است. گزارش ش 

 پکیج تصفیه فاضالب از جنس کربن استیل بوده و مخازن آن به گونه ای قرار گرفته اند که انتقال فاضالب بین بخش های 

                                                 
1 Membrane 
2 Self-Cleaning Screen Filter (SCF) 
3 Clean In Place (CIP) 
4 Waste Water Treatment Process (WWTP) 

عالمت  فرآیند غشایی

 اختصاری

 فشار مورد نیاز

 (بار) 

 آالینده )نوع و درصد حذف( منافذمحدوده سایز 

 %(99.99)باالی  یحذف  باکتر ،،%(99.9999.99 ی)باالحذف کدورت نمیکرو MF 03> 1-1/3 میکروفیلتراسیونمیکروفیلتراسیون

 %(%(2323حذف کل کربن آلی )حذف کل کربن آلی )،،%(%(99.9999.99  یی)باال)باال  ییباکترباکتر  ، حذف ، حذف %(%(99.9999.99  یی)باال)باال  حذف کدورتحذف کدورت نمیکرو  UF 133-23 331/3- 31/3 اولترافیلتراسیوناولترافیلتراسیون

%(، حاذف  %(، حاذف  9090بااالی  بااالی  ))  ییحذف کل کربن آلحذف کل کربن آل%(، %(، 9999%(، حذف رنگ )%(، حذف رنگ )9999حذف کدورت )باالی حذف کدورت )باالی  نمیکرو NF 033-03 3/331 - 3/3331 نانوفیلتراسیوننانوفیلتراسیون

 %(%(9090%(، حذف ویروس )باالی %(، حذف ویروس )باالی 9999%(، حذف سولفات )باالی %(، حذف سولفات )باالی 9393سختی )باالی سختی )باالی 

-9900%(، حذف نیتارات ) %(، حذف نیتارات ) 9999%(، حذف رنگ و کل کربن آلی )باالی %(، حذف رنگ و کل کربن آلی )باالی 9999حذف شوری )باالی حذف شوری )باالی  نمیکرو RO 1333 - 220   <3/3331 اسمز معکوساسمز معکوس

 Fe ،Cd ،Cr ،Pb ،As (9999-0303%%)حذف حذف %(، %(، 33-133133%(، حذف آفت کش ها )%(، حذف آفت کش ها )9090



 

 

 

 

 
www.CHCONF.ir         4 

به منظور دستیابی به درجه تصفیه مورد نظر، سیستم تصفیه فاضالب مشتمل بر انجام پذیرد.  یمختلف توسط نیروی ثقل

 به منظور  آشغالگیر دستی، تانک متعادل سازی جریان ) 1سیستم تصفیه فیزیکی  -1می باشد که عبارتند از: چهار بخش 

)حوضتچه هتوادهی،   2سیستتم تصتفیه بیولتوژیکی    -2حفظ تعادل جریان ورودی به تصفیه خانه به صورت کیفی و کمی(  

ام از مراحتل  هر کد.  4سیستم تصفیه لجن -4)حوضچه تماس با کلر(  3سیستم سالم سازی پساب -3حوضچه ته نشینی( 

بتوده کته    از نتوع میلته ای   دستیآشغالگیری مرحله  فوق با توجه به حجم و کیفیت فاضالب ورودی طراحی و اجرا شدند.

تعادل ساز تعبیه گردید. ممخزن  پس از آن،  .می باشدمیلیمتر  25بین آنها میلیمتر و فاصله  5 عرض هر کدام از میله ها 

تغییر کارآیی تصتفیه  له منجر به ئفاضالب همیشه ثابت و بدون تغییر نیست که این مسنظر به اینکه جریان کمی و کیفی 

خانه می گردد و فرآیندهای پایین دستی را دچار اختالل می کند، روش متعادل سازی به منظور غلبه بر نوستانات جریتان   

بار جرمی، ارتقائ تصفیه بیولوژیکی، پیشنهاد گردید. استفاده از تانک متعادل ساز منجر به یکنواخت شدن جریان، کاهش 

به منظور کاهش مقادیر مربوط بته  در ادامه بود کیفیت جریان خروجی می گردد. و به pHرقیق شدن بازدارنده ها، تثبیت 

ونیز انجام نیتریفیکاسیون )تبتدیل آمونیتاک بته نیتترات( از      اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی

ته نشینی از کلتر بته عنتوان متاده ضتدعفونی      هوادهی و پس از ساعت در نظر گرفته شد.  25ادهی با زمان ماند مخزن هو

کننده برای گندزدایی، کاهش بوی فاضالب و مواد روغنی اسنفاده می شود.  در حوضتچه کلرزنتی از محلتول هیپوکلریتت     

از رشد مجدد میکروب ها و ویروس ها، پتایین بتودن   . از محاسن سیستم کلرزنی می توان به جلوگیری سدیم استفاده شد

هزینه سرمایه گذاری و بهره برداری، امکان انبار کردن، کمک به حذف آمونیاک و کتاهش بتو، جلتوگیری از ایجتاد کتف و      

رشد جلبک اشاره نمود.  در پایان نیز واحد هضم لجن به صورت هاضم هوازی در نظر گرفته شتد. کته مزایتای ایتن واحتد      

پایین تر لجن باقی مانده، خاصیت کود شدگی باالتر لجن، کاهش بوی لجن ، خارج شتدن بهتتر    BODتند از: آلودگی عبار

خروجی واحد تصفیه فاضالب به عنوان آب خوراک وارد سیستم تصفیه هایپرفیلتراسیون اسمز معکوس شده و آب از لجن. 

دیاگرام شماتیک مراحتل پتیش تصتفیه     1شکل ه گردید. به منظور استفاده بهداشتی، صنعتی و برج های خنک کن تصفی

 فاضالب ورودی را نشان می دهد.

 

 

 آب تصفیهتصفیهمراحل پیش . . 33

 

سیستتم استمز    ،پیش تصفیه فاضالب شهر کرمان که با احداث تصفیه خانه بیولوژیکی انجام شتد  احلپس از مر

 ونه به حد مجاز ورود به غشاها  ن کیفیت نممعکوس در نظر گرفته شد. مراحل پیش تصفیه اسمز معکوس نیز جهت رساند

برای زالل سازی با حتذف کتدورت و جامتدات معلتق بته       (آنتراسیت – شنی) 5دوگانهبه صورت زیر طراحی گردید. فیلتر 

پتس از  و  گردیتد  6وارد سیستم اولترافیلتراستیون  دوگانه خروجی فیلتر در نظرگرفته شد. عنوان اولین مرحله پیش تصفیه

فیلتر کارتریج با عملکرد دقیقتر و کارایی موثرتر و دفع  ،جهت حذف حداکثری مواد معلق، مذکوریه فیلتراسیون مراحل اول

 کلستیم هیپوکلریت  پیش تصفیه شیمیایی نیز با در نظر گرفتن پکیج های تزریق مواد در حد میکرونی در نظر گرفته شد.

                                                 
1 Physical Treatment 
2 Biological Treatment 
3 Disinfection 
4 Sludge Treatment 
5
 Dual Media Filter 

6
 Ultrafiltration (UF) 
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ی از رسوب گذاری، سدیم متا بی سولفیت جهتت حتذف   جهت جلوگیر 1ضد رسوب گندزدایی،جهت و هیپوکلریت سدیم 

 طراحی شد. pH تنظیمبه منظور  باز و کلرآزاد و اسید

 

 

 سیستم اولترافیلتراسیون .0

 

اولترافیلتراسیون تکنولوژی جداسازی توسط ممبرین است که بر مبنای غشای نیمه تراوا جداسازی. اختالف 

باعث جدا  UF ای ممبرین می باشد. ساختار نامتقارن ممبرین هایفشار، نیروی محرک جریان، جهت عبور از میان غش

شدن ذرات بزرگتر از وزن مولکولی ممبرین و باقی ماندن آن ها در سطح ممبرین می شود در حالیکه ذرات کوچکتر از 

اقیمانده بر میان ساختار ممبرین عبور می کنند. فیلتراسیون، پاالیش، جداسازی و تغلیظ محلول زمانی که غلظت مواد ب

 نظور حذف ذرات ریز معلق کلوئیدی واین سیستم به م .سطح ممبرین افزایش پیدا می کند به پایان می رسد

د نیاز شیمیایی به کار می رود. عمل خالص سازی آب به روش اولترافیلتراسیون با استفاده رمیکروارگانیزم ها و اکسیژن مو

میکرون  13/1حفرات سطح این غشا قادر به حذف ذرات معلق تا قطر قطر انجام می گردد.  2از غشاهای میان تهی

گردند و  ها، ویروسها و ذرات معلق به صورت فیزیکی حذف میها، باکتری% از میکروارگانیزم99باشد که در این شرایط  می

  3کدورت آب خروجی 
NTU خواهد رسید 1/1به حدود.  

 

 

 فرآیند تصفیه به روش اسمز معکوس .0

 

باشد. در این می 4اسمز معکوسترین روش تصفیه آب در جهان، ترین و مطمئنهزینهترین، کمدر حال حاضر پیشرفته

های کوچکتر )آب بدون امالح( از منافذ شود و در نتیجه مولکولعبور داده می 5نیمه تراوا آب با فشار از یک سری غشاهای ،یندآفر

ر غشاء عبور و دفع های بزرگتر قادر به عبور از غشاء نیستند و سپس در جریانی جانبی از کناکند در حالی که مولکولغشاء عبور می

 8پرشر وسل ،7پمپ فشار قوی ،6ممبران یا غشاء هایپرفیلتراسیون اسمز معکوس عبارتند از ساختار اصلی سیستمگردند. می

خروجی تصفیه . 10ارهای کنترلیتجهیزات و ابز ،9سیستم شستشوی شیمیایی (،)محفظه نگهدارنده ممبران

از آنجا که کاربرد پساب هایپرفیلتراسیون برای تامین آب صنعتی، آب بهداشتی و آب برج های خنک کن ذخیره گردید. 

 .کیفیت مطلوب آب انجام گردیدطراحی سیستم اسمز معکوس با توجه به  ،تصفیه شده متفاوت می باشد

 

 

 

                                                 
1
 Antiscalant 

2
 Hollow Fiber Membrane 

3
Nephelometric Turbidity Unit (NTU) 

4
 Reverse Osmosis (RO) 

5
 Semi Permeable Membrane 

6
 Membrane 

7
 High Pressure Pump 

8
Pressure Vessel 

9
 Clean in Place 

10
 Control Instrumentation 
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  1لب شورآب غشا اسمز معکوس اول با واحد تصفیه  -4-1
 

پس از عبور از فیلتر کارتریجی توسط پمپ های فشار باال وارد غشاهای لب شور شده و پس از  اولترافیلتراسیون، سیستمخروجی 

از آنجا که آب خروجتی از سیستتم استمز     عبور از آن و تصفیه شدن در مخازن ذخیره آب صنعتی و آب خنک کننده جمع آوری می گردد.

همچنتین بته منظتور رفتع مشتکالت      در نظر گرفته شده استت.   pHخواهد شد سیستم تزریق سود جهت تنظیم  pHفت معکوس دچار ا

نیتز پتس از عبتور از     BWROاحتمالی گرفتگی غشا سیستم شستشو در محل نیز تعبیه گردید. عالوه بر موارد مذکور، بخشی از خروجی 

طی عملیات تصتفیه و نمتک زدایتی،    از آنجا که  بکه لوله کشی وارد می گردد. فیلتر کربن اکتیو و کلرزنی، جهت مصارف بهداشتی به ش

سطوح غشا توسط رسوبات معدنی، بیولوژیکی، ذرات کلوئیدی و مواد آلی نامحلول دچار گرفتگی خواهد شد و عملکترد سیستتم   

، یفیتت آب تصتفیه شتده   کتاهش ک  ،آب تصتفیه شتده   دبتی  کتاهش  مشاهده این شرایط با که مختل شده، بازده کاهش می یابد

 مشتخص  زیاد شدن اختالف فشار )تفاوت فشار بین آب رودی به ممبران هتا و خروجتی (   با  یا  افزایش غلظت جامدات محلول 

که بتا   می دهندمی گردد. به منظور حل این مشکل معموال در کنار تصفیه خانه های احداث شده، مخزن شستشو در محل قرار 

شوینده مناسب انتخاب شده و از طریق این مخازن به سیستتم غشتاها وارد شتده و      ،یزان آلودگی غشاتوجه به نوع گرفتگی و م

در . همچنین می توان به منظور پیشگیری از این مشکل می توان به صورت دوره ای شستشتو را انجتام داد.   دهدآنها را شستشو 

پیشنهاد می شود که عبارتست  2ده است، اتوپسی غشامراحل پیشرفته مشکل گرفتگی غشاها که با شستشوهای مختلف حل نش

کشتف هتر گونته آستیب      جهتت  آن، بازرستی ستطح   متورد استتفاده در فرآینتدهای شتیرین ستازی آب       کالبد شکافی غشتاء از

 به منظور انتخاب بخشی از غشا یند شاملرآفاین  .غشا تشکیل شده رویرسوب  آنالیز، ،تعیین  اکسید شدگی توسط کلرفیزیکی

یند مدیریت گرفتگی غشتاء بتا   آفررسوب تشکیل شده روی آن و آنالیز میکروبی بوده که در صورتی که  ماهیت و آنالیز اییشناس

پکیج شستشتو در محتل جهتت افتزایش کتارآیی و رفتع       بنابراین برای سیستم مذکور . . قابل انجام خواهد بود شکست مواجه شده باشد

 مشکالت گرفتگی غشا در نظر گرفته شده است.

 

 

 3آب شورواحد تصفیه اسمز معکوس دوم با غشا  -4-2

 
از آنجا که استفاده بهینه از آب و کاهش هدررفت آن و نیز افزایش راندمان سیستم از مهمترین نکات طراحی تصفیه خانه متی باشتد،   

نشان داده شده استت،  ( 2در نظر گرفته شد. همانگونه که در دیاگرام )شکل  BWROسیستم  از پساب شور خروجیمسیری جهت انتقال 

نمونه تغلیظ شده این سیستم پس از جمع آوری در مخزن ذخیره، به داخل فیلتر کارتریجی پمپ شده سپس با استفاده از پمتپ فشتار بتاال    

بترای  و آنتتی استکاالنت     pHسیستم تزریق اسید جهتت  تنظتیم   ، می گردد. همچنین، SWROوارد سیستم غشایی اسمز معکوس دوم 

در این بخش نیز، پکتیج شستشتو در محتل جهتت افتزایش      نیز در این سیستم در نظر گرفته شده است. ها یل رسوبگذاری یونکاهش پتانس

  کارآیی و رفع مشکالت گرفتگی غشا در نظر گرفته شده است.
 

 

 

 

 

                                                 
1
 Brackish Water Reverse Osmosis Unit (BW-RO Unit) 

2
 Autopsy membrane 

3
 Sea Water Reverse Osmosis Unit (SWRO Unit) 
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 . دیاگرام تصفیه پساب1شکل                                   

 . دیاگرام تصفیه آب2شکل                                               
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 تصفیه فاضالب شهریطراحی شده برای نتایج آنالیز فیزیکوشیمیایی و محاسبه راندمان عملکرد سیستم   -2جدول
 

 

 

 آبتصفیه طراحی شده برای نتایج آنالیز فیزیکوشیمیایی و محاسبه راندمان عملکرد سیستم   -3جدول

 

 

 

 یجه گیرییجه گیرینتنت. . 44
 

ست سیستم اسمز معکوس به نحوه بهره برداری صحیح از غشاها وابسته است. بتا توجته بته محتدوده بستیار      عملکرد در

وسیع توانایی غشاها در حذف انواع آالینده های فلزی، عوامل سختی، ویروس ها، باکتری ها، پروتئین ها، مواد قندی ، نمک هتا و  

. در همین راستا، به کارگیری روش هتای کارآمتد   حائز اهمیت می باشندغشاها بسیار رنگ و بو، بهره برداری درست و حفاظت از 

پیش تصفیه فیزیکی و شیمیایی قبل از ورود آب خوراک  به سیستم اسمز معکتوس بهتترین روش بترای پیشتگیری از مشتکالت      

از مهمتترین روشتهای پتیش     و اولترافیلتراستیون  کتارتریجی  ،احتمالی می باشد. فیلتراسیون با استفاده از فیلترهای شنی، کربنی

استتفاده از متتا بتی    همچنتین  تصفیه می باشد که بسته به نوع و میزان آالینده های آب در مسیر تصفیه خانه تعبیه می شتوند.   

                                                 
1
 Electrical Conductivity (EC) 

2
 Total Dissolved Solid (TDS) 

3 Total Hardness 
4 Total Alkalinity 

 راندمان سیستم )%( مقدار اندازه گیری شده بعد از تصفیه مقدار اندازه گیری شده قبل از تصفیه واحد پارامتر

 mg/lit 052 02 60   اکسیژن مورد نیاز شیمیایی   

 mg/lit 152 02 02 اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی  

 mg/lit 152 02 0/60  کل مواد معلق

مقدار اندازه گیری  واحد پارامتر

 قبل از تصفیه  شده

مقدار اندازه گیری 

 شده بعد از تصفیه

راندمان 

 سیستم )%(

 یریمقدار اندازه گ واحد پارامتر

 قبل از تصفیه شده

 یریمقدار اندازه گ

 پس از تصفیه شده

راندمان 

 سیستم )%(

pH - 8/2 0/0 - سدیم mg/lit 611 12/12 98/97 

 mg/lit 51 85/5 3/88 آمونیوم - - - C° دما

 mg/lit 3 1/13 99 آهن µs/cm 3111 102 0/55 1دایت الکتریکیدایت الکتریکیهه

 mg/lit 2 1/11 5/99 منگنز mg/lit  2111 01/65 50 2کل جامدات محلولکل جامدات محلول

 mg/lit 3/1 1 111 باریم - - - mg/lit روغن و گازروغن و گاز

 mg/lit 3کل سختیسختی

CaCO0 
 mg/lit 5 1/11 8/99 استرنسیم 0/60 55 451

 mg/lit سختی کلسیمسختی کلسیم

CaCO0 
 mg/lit 12 1/19 4/98 سیلیکا 0/00 52 311

 mg/lit سختی منیزیمسختی منیزیم

CaCO0 
 mg/lit 311 23/9 92 کلراید 0/05 02 191

 mg/lit آلومینیوم

CaCO0 
 mg/lit 811 42/7 99 سولفات 5/55 21/2 2

 mg/lit 4قلیائیت کلقلیائیت کل

CaCO0 
 mg/lit 16 1/2 8/86 فسفات 6/65 05 421
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سولفیت سدیم جهت حذف  کلر آزاد و حفاظت از غشا در برابر آلودگی های میکروبی و اکسید کننتده هتا،آنتی استکاالنت جهتت     

بیشتر از غشاهای اسمز معکتوس در طراحتی   بگذاری آب ورودی به سیستم اسمز معکوس جهت حفاظت هر چه جلوگیری از رسو

محتیط   pHبیولتوژیکی بته    متواد  رشتد  و بروز ختوردگی  رسوب، فرایندتشکیل .  از آنجا که سرعتتصفیه خانه ها لحاظ می شود

تصتفیه   فاضالبآنالیز فیزیکوشیمیایی نتایج . ی می باشدضرورآب ورودی    pHنیز جهت تنظیم   و باز بستگی دارد، تزریق اسید

بته حتد    فاضتالب شتهری  نشان می دهند که سیستم مذکور قادر بته رستاندن کیفیتت     3و  2ول ادر جد طبق طراحی فوق شده

می باشد. محاسبات نشان می دهند کته رانتدمان سیستتم در کتاهش و حتذف عوامتل        صنعتی و بهداشتی مطلوب جهت استفاده

درصتد   96نده آب و رساندن کیفیت آن به حد مطلوب باال می باشد. این سیستم توانسته غلظتت متواد جامتد محلتول را تتا      آالی

و آلومینیتوم متی    ستولفات، استرنستیم  ی آهتن، منگنتز،   درصد 99کاهش دهد. همچنین عالوه بر حذف کامل باریم شاهد حذف 

رج از محدوده  مجاز در جدول بیانگر کارآیی باالی سیستم در حذف آالینده مقدار بازدهی سیستم برای موارد خابنابراین  باشیم. 

همچنین سیستم مذکور با به حداقل رساندن مقتدار دورریتز و استتفاده حتداکثری از منبتع آب      ها و ناخالصی های آب می باشد. 

با شرایط مشابه یا متفاوت قابل اجرا موجود راهی مفید در راستای کمک به حل بحران آب ارائه نموده است که در صنایع مختلف 

 و بهره برداری می باشد.
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