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چكيده
حجم باالی زهابهای شور کشاورزی و ضرورت پرهیز از اثرات نامطلوب زیستمحیطی ناشی از تخلیه آنها به منابع
پذیرنده ،در کنار وقوع شرایط بحرانی کمبود آب در دسترس ،برنامهریزی و اقدام جهت تخلیه اصولی و بهرهبرداری مجدد
از این قبیل آبهای نامتعارف را ضروری میسازد .هدف از این تحقیق ،بررسی عملکرد و کارایی یک غشای نانو-پلیمری
تولید شده در سطح آزمایشگاهی ،از نظر قابلیت آن در کاهش نسبت جذب سدیم ( )SARو کاتیونهای مرتبط در زهاب
کشاورزی است .غشای نانو -پلیمری مورد نظر با ترکیب  %08پلیاتیلن با درجه فیلم و  %28پلیاولفین االستومر تولید
شد .جهت اجرای تحقیق ،زهاب مورد نیاز از اراضی کشت و صنعت شمال خرمشهر تهیه شد و تأثیر شوری زهاب و نیز
تراوایی غشا بر درصد حذف پارامترهای هدایت الکتریکی ( ،)ECکاتیون یک ظرفیتی سدیم ( ،)Na+مجموع کاتیونهای
دو ظرفیتی کلسیم و منیزیم ( )Ca2++Mg2+و نسبت جذب سدیم ( )SARمورد بررسی قرار گرفت .آزمایشها در پنج
سطح رقت زهاب ،مشتمل بر بدون رقیقسازی یا  %68 ،%48 ،%28 ،%8و  %08رقیقسازی تعریف گردید .ارزیابی
خصوصیات غشا نشان داد که غشا دارای متوسط شعاع منافذ  8/770نانومتر و ضخامت  28میکرومتر و تخلخل %36/42
است .توالی درصد حذف نمکها به صورت  CaCl2>NaCl>Na2SO4بود که نشاندهنده بار مثبت غشا است .بر اساس
نتایج حاصل از آزمایشها با خوراک زهاب ،میزان حذف  Na+و  Ca2++Mg2+زهاب در کلیه نسبت رقتها به ترتیب در
دامنه  %33/76-%58/71و  %13/34-%48/35درصد تغییر مییافت .مقدار حذف  ECو پارامتر  SARنیز به ترتیب برابر با
 %37/18-%46/10و  %38/08-%36/30بود .در نهایت ،عملکرد این غشای نانو-پلیمری با یک نمونه غشای تجاری موجود
در بازار (غشای  ،NF2سپرو) مقایسه گردید .نتایج نشان داد که علیرغم تراوایی کمتر غشای تولیدی ،درصد حذف EC
توسط آن در کلیه نسبت رقتها از غشای تجاری بیشتر بود و غشاء جدید از این نظر ،عملکرد بهتری را از خود نشان داد.
واژههاي كليدي :زهاب شور ،غشاء ،پلیاتیلن ،نانوفیلتراسیون

مقدمه

3

از بین بخشهای کشاورزی ،شهری و صنعتی ،برآورد میشود که
بخش کشاورزی در ایران در حدود  %38از میزان آب استحصال
شده را مصرف مینماید .منابع آب جدید فقط در قسمتهای
محدودی از جهان به مقدار کافی وجود دارد (همانند
اسکاندیناوی) .بنابراین هنگامیکه منابع محدود میگردند ،بخش
آبیاری تحت تأثیر قرار میگیرد .مشکل مهم دیگر تلفات آب
است .بخشی از کل حجم آبیاری با نفوذ عمقی به سفرههای آب
زیرزمینی باز میگردد ،اما سهم تبخیر و تعرق و نیز مصرف آب
* نویسنده مسئولashaeri@ut.ac.ir :

در فرآیند رشد گیاه قابل توجه است .برآورد شده است تقریب ًا
 %78از کل حجم آب آبیاری به سفرههای آب مجاور باز نمی-
گردند و خطر اینکه  %38نفوذیافته نیز آنها را آلوده سازد ،زیاد
است ( .)EEA, 2012بسیاری از اراضی کشاورزی بهویژه در
مناطق خشک و نیمهخشک ،از اثرات جنبی و ناخواسته آبیاری،
مانند باال آمدن سطح ایستابی و شوری خاک رنج میبرند .از
طرف دیگر در کل ،دفع بدون برنامه زهاب در دریاچهها ،مسیل-
ها و اراضی ،با حجم عظیم و بهخصوص در مناطق فاقد سرمایه-
گذاری در ساختارهای زیربنایی ،رو به افزایش است .ممنوعیت
زهکشی اراضی میتواند مشکل شدیدی را در جوامع کشاورزی
ایجاد نماید ،زیرا فقدان زهکشی اراضی منجر به شور شدن
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تدریجی خاک و تخریب مناطق وسیعی از اراضی حاصلخیز
کشاورزی میگردد .بسیاری از طرحهای توسعه شبکههای
آبیاری و زهکشی در منطقه جنوب خوزستان در اراضی بسیار
شور و سدیمی قرار دارند که به مصرف مقادیر قابل توجهی آب
برای آبشویی نیاز خواهند داشت .از سویی ،حجم زهابهای
تولید شده در اراضی تحت آبیاری این نواحی قابل توجه است.
به عنوان مثال ،دبی زهاب فقط در واحدهای توسعه نیشکر
امیرکبیر و میرزا کوچک خان (به وسعت مجموع  24888هکتار)
در ماه حداکثر (مرداد ماه) به  24/38مترمکعب در ثانیه بالغ
میشود .در سالهای اخیر راهکارهای متعددی برای مدیریت و
دفع این زهابها به کار گرفته شده که هر یک مشکالت و
عوارض خاص خود را داشته است (.)Sharifipour et al., 2015
تحقیقات در استفاده از منابع آب شور (زهابها) غالباً
برای بررسی اثر آن در آبیاری محصوالت بوده است و تجاربی که
تصفیه و استفاده مجدد از آنها را نشان دهد کم است .نمک-
زدایی و استفاده مجدد از زهاب میتواند فرصت دیگری را برای
بهرهوری بیشتر و اجتناب از آلودگی منابع آب طبیعی فراهم
آورد .غشاهای نانوفیلتراسیون ( )NFدر برخی از زمینهها مانند
نرمسازی و تصفیه آب ،داروسازی و نیز بیوتکنولوژی کاربرد
یافتهاند .برای مثال ،در سامانههای نمکزدایی ،نانوفیلتراسیون
بهعنوان پیشتصفیه هر دوی آب دریا و یا آب شور خوراک
سامانه بکار رفته است ( .)Al-Sofi et al., 1998در چنین
کاربردهایی ،غلظت نمکها بهطور معمول باالست و در دامنه
 ppm 18888-25888قرار دارد (.)Mohammad et al., 2007
تصفیه آب شور و لبشور و استفاده مجدد در کشاورزی
در حال حاضر در برخی از مناطق دنیا اجرا میشود .به طور
مثال کشور اسپانیا  %22از ظرفیت آب نمکزدایی شده ( Zarzo
 )et al., 2012و  %71از فاضالب احیا شده ( Iglesias et al.,
 )2010را در صنایع کشاورزی استفاده مینماید .کاربرد فناوری
غشایی در احیاء و استفاده مجدد از زهاب کشاورزی در دره
سنیواکین (یکی از مراکز بزرگ کشاورزی جهان واقع در
سواحل غربی ایاالت متحده) ،مورد توجه جدی قرار گرفته است
( .)Ron et al., 2003در ایاالت متحده آمریکا ،مناطق بزرگی از
اراضی کشاورزی در  17استان غربی ،زهاب شور آلوده با غلظت
سلنیوم ( )Seبیش از  5میلیگرم بر لیتر (معیار کیفیت آب
سازمان حفاظت محیطزیست آمریکا در حفاظت از زندگی
آبزیان) را تولید میکنند .مقادیر سلنیوم در برخی از مناطق
روستای سنیواکین کالیفرنیا به بیش از  4288میلیگرم بر لیتر
میرسد .آلودگی سلنیومی در روستای سنیواکین تقریباً 288
هزار هکتار اراضی کشاورزی را آلوده نموده و تقریباً  4×180متر-

مکعب در سال زهاب شور تولید نموده است .نانوفیلتراسیون به
عنوان آخرین فناوری جداسازی با غشا ،توانست بهطور انتخابگر،
بیش از  35درصد سلنیوم و بیش از  38درصد دیگر آنیونهای
چند ظرفیتی را از آب بسیار آلوده حذف نماید .چنین غشاهایی
خروجی آب بیشتری را حاصل نموده و نیاز به فشار کمتر و
تصفیه مقدماتی کمتری دارند ،بنابراین اثربخشی-هزینه بیشتری
نسبت به غشاهای اسمز معکوس قدیمی حاصل میشود
( .)Kharaka et al., 1996در مطالعهای دیگر ،محققان کاربرد
غشای نانوفیلتراسیون ( )NFانتخابگر و غشای اسمز معکوس
( )ROبهصورت سری را مطالعه نمودند ،به طوری که سیستم
بتواند آب بازیافتی با سطوح مفید یونهای مغذی و نسبت جذب
سطحی سدیم ( )SARکمتر را تولید نماید .بازیافت مواد مغذی
و یونهای مفید از فاضالب میتواند آب بازیافت و تصفیه شده
با  NF-ROرا به گزینهای مطلوب برای آبیاری کشاورزی تبدیل
کند ( .)Zou et al., 2008فاضالب منطقه ریو گرانده ( Rio
 )Grandeآمریکا ترکیبی از چندین منبع مختلف شامل آب
آبیاری بازگشتی کشاورزی ،رواناب شهری ،جریانهای سیالبی و
پساب حاصل از سامانههای تصفیه فاضالب محلی است .با هدف
ایجاد یک منبع جدید از آب با کیفیت مناسب ،پروژه تصفیه
غشایی آب آبیاری بازگشتی و دیگر جریانهای دارای کیفیت
پایین در این مناطق اجرا شد .نتایج مطالعات نشان میدهد،
هزینه واحد آب تولیدی توسط سیستم نانوفیلتراسیون با مقیاس
کامل ،به میزان شوری آب خام ورودی بسیار حساس است .حتی
با فرض نمودن بدترین شرایط برای کلیه متغیرهای کلیدی در
سیستم نانوفیلتراسیون در مقیاس کامل ،اینچنین پروژهای از
نقطه نظر اقتصادی بسیار مطلوب میباشد .سایر نتایج نشان داد
که جوانهزنی و ادامه حیات گیاه پیاز از روش آبیاری و نوع خاک،
بهویژه سطح اولیه شوری خاک ،به همراه شوری محلول آبیاری
تأثیر میپذیرد .در آبیاری سطحی خاک ماسه لومی ،جوانهزنی و
ادامه حیات پیاز صرفنظر از شوری محلول بکار رفته ،بسیار
قابل توجه بود (.)Fahy et al., 2011
ارزیابی امکانسنجی نمکزدایی از زهاب کشاورزی کانال
اصلی زهکشی با دبی  6میلیارد مترمکعب در سال جهت استفاده
مجدد در مناطق فاریاب مابین رودخانه فرات و رودخانه دجله در
عراق صورت گرفته است .مقادیر حذف زیاد آنیونها و کاتیونها
نشان داد که استفاده از غشای نانوفیلتراسیون در نمکزدایی
زهاب کشاورزی کانال زهکش اصلی عراق امیدبخش است.
کیفیت زهاب تصفیه شده برای آبیاری ،مطابق طبقهبندی
ویلکاکس خوب در نظر گرفته شد ،لیکن در این مطالعه از زهاب
واقعی استفاده نشده و صرفاً بهصورت محلولهای خوراک تک
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نمکه مورد بررسی قرار گرفتند ( .)Abid et al., 2013الزم به
ذکر است که در بیشتر مطالعات انجام گرفته ،از غشاهای بازاری
استفاده شده است .همچنین یکی از مسائل مهم استفاده از آب
تصفیه شده ،هزینههای اضافی تولید آب است .به همین علت،
نکته مهم تولید آب برای توسعه پایدار کشاورزی کم نمودن
هزینههای تولید تا حد امکان میباشد .امروزه و با پیشرفتهای
مهم در ساخت و تعیین خصوصیات مواد نانو مهندسی ،مفهوم
جدیدی در طراحی غشاهایی با تراوایی ،گزینشگری و مقاومت
باال به گرفتگی به وجود آمده است ( Crock et al., 2013; Kim
.)and Van Der Bruggen, 2010
هدف از این تحقیق ،تولید و بررسی خصوصیات غشاهای
نانو -پلیمری مناسب در سطح آزمایشگاهی و نیز تعیین کارایی
آن در حذف یونهای سدیم و مجموع کلسیم و منیزیم ،نسبت
جذب سطحی سدیم ( )SARو شوری زهابهای کشاورزی ،به
منظور استفاده مجدد از آن در آبیاری و حداقل ساختن حجم
زهاب تغلیظ شده سیستم تصفیه (دارای مقادیر  SARباال) برای
دفع ایمن آن است.

مواد و روشها
تهيه غشاي نانو -پليمري

غشای نانو -پلیمری مورد نظر از ترکیب  08درصد پلیاتیلن با
درجه فیلم ( )PE020با فرمول شیمیایی  (C2H4)nو  28درصد
شیمیایی
فرمول
با
()POE
پلیاولفیناالستومر
 H−(O−CH2−CH2)n−OHدارای درجه فیلم ،توسط دستگاه
گرانول ساز دوپیچه ساخت شرکت کوپریون آلمان با نسبت طول
به قطر  44و سرعت  688دور دقیقه و چیدمان دمایی -148

 288- 288- 238- 238 -108درجه سانتیگراد ترکیب شد و
به کمک دستگاه تولید فیلم (غشاء) دمشی ساخت شرکت
برابندر آلمان ،مخصوص تهیه فیلم پلیاتیلن (فیلمهای اولیه
جهت ساخت صفحات اولیه غشا) در پژوهشکده پلیمر و
پتروشیمی ایران ،تهیه گردید .فیلمها به مدت  40ساعت در
حالل آلی بنزن و در دمای محیط غوطهور گردیدند تا فرآیند
استخراج منافذ صورت گیرد .سپس غشای مذکور به مدت دو
ساعت در آب مقطر  188درجه سانتیگراد غوطهور و در نهایت
غشای تهیه شده پس از سرد کردن با آب دیونیزه ( )DIشستشو
و تا زمان استفاده در آن نگهداری شد.
تهيه زهاب واقعي به عنوان محلول خوراک

کیفیت زهاب بسته به کیفیت آب آبیاری ،خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی خاک و نیز گیاه و اقلیم ،تغییرات زمانی و مکانی
بسیاری دارد .زهاب ممکن است حاوی انواع مواد شیمیایی ،مواد
آلی ،نمکهای حل شده ،آفتکشها ،علفکشها ،کودهای
حیوانی و کودهای معدنی باشد .زهاب مورد استفاده در این
تحقیق از اراضی کشت و صنعت شمال خرمشهر ،واقع در استان
خوزستان تهیه و به محل اجرای آزمایشها منتقل شد .جدول
( )1کیفیت زهاب مذکور را نشان میدهد .عمده مشکل کیفی
زهابها ،مقدار هدایت الکتریکی باال و میزان نسبت جذب سدیم
( )SARزیاد آنها میباشد که در نتیجه باال بودن غلظت یون
سدیم و پایین بودن غلظت یونهای کلسیم و منیزیم است.
بنابراین بررسی رفتار جداسازی غشا در برابر یونهای سدیم و
مجموع یونهای کلسیم و منیزیم موجود در زهاب بسیار مهم
میباشد.

جدول  .3كيفيت نمونه زهاب مورد استفاده تهيه شده از كشت و صنعت شمال خرمشهر
EC
)(dS/m

pH

TDS
)(ppm

66

7/87

32688

SAR

آنیونها ()meq/l

کاتیونها ()meq/l

نیترات
ppm

4/75 065/81 23/16 112/5

سامانه آزمايشهاي غشايي و روش انجام آزمايش

شکل ( )1نشان دهنده نمایی از سامانه تصفیه غشایی مورد
استفاده در مقیاس آزمایشگاهی است که برای این تحقیق،
طراحی و ساخته شد .مخزن ورودی سامانه از نوع پلکسیگلس
شفاف میباشد .زهاب در مسیر حرکت از مخزن به سمت مدول
غشایی ،به ترتیب از یک پمپ دیافراگمی فشار پایین ( )P1و
یک پمپ دیافراگمی فشار باال ( )P2که بهصورت سری بسته
شدهاند ،عبور نموده و فشار آن افزایش مییابد .نشانگرهای

60/14 38/05 703/51

3/71

کنترل فشار (فشارسنجها) قبل و بعد از مدول غشایی بهترتیب
 G1و  G2جهت پایش تغییرات فشار نصب گردیدند .یک شیر
تنظیم فشار بالفاصله بعد از فشارسنج دوم ( )G2قرار داشت که
با تنظیم آن ،میزان فشار در حد مورد نظر در مدول غشایی
تثبیت میشد .مدول غشایی بهصورت مدور و به قطر  4سانتی-
متر است که همان محفظه نگهدارنده الیه غشای تخت مورد
آزمون است .عبور جریان از غشا بهصورت عرضی ()cross flow
میباشد .در اثر فشار اعمال شده ،محلول خوراک قادر به عبور از
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غشای نانو -پلیمری است .محلول تراوش یافته از غشا در مخزن
آب تصفیه شده قرار گرفت .بخشی از آب ورودی به مدول
جريان ورودي
غشایی که از غشا عبور نکرده ،جریان عبور نیافته یا جریان
مبدل
ناتراویده نامیده شده که در مسیر خود با گذر از یک مبدل
حرارتي

حرارتی استیل ،در دمای مطلوب جهت محلول خوراک تثبیت
میگردد ،زیرا دمای آب در اثر کارکردن پمپها افزایش مییابد.
جريان خروجي

جهت جريان

مخزن

شير هاي قطع و وصل جريان

2

1

خوراک

شیر تنظیم فشار

دماسنج

مدول غشايي

شير تخليه مخزن

مخزن آب
تصفيه شده

شكل  .3نمايي از مسير جريان و تجهيزات بكار رفته در سامانه تصفيه غشايي در مقياس آزمايشگاهي

جریان ناتراویده دوباره به مخزن خوراک بازچرخانی می-
شود .مبدل حرارتی استیل مجهز به ورودی جریان آب خنک
کننده و نیز خروجی آن با لولهکشی جداگانه میباشد ،بهگونهای
که جریان مذکور به هیچ عنوان با جریان زهاب مخلوط نمی-
گردید و فقط با گردش یافتن آن در داخل مبدل حرارتی ،دمای
زهاب به میزان مورد نظر کاهش مییافت .بنابراین تغییرات
خصوصیات شیمیایی زهاب و میزان شوری آن تغییری قابل
چشمپوشی است .پایش دمای آب داخل مخزن خوراک ،با
دماسنج نصب شده بر آن انجام میگردد .شیرهای قطع و وصل
جریان بالفاصله بعد از پمپها نصب گردیده است که با بسته
بودن شیر اول و باز بودن شیر دوم ،جریان سیال ،مسیر
فوقالذکر را میپیماید .در صورت باز بودن شیر اول و بسته
بودن شیر دوم میتوان پمپها را شستشو داد .از یک ترازوی
دیجیتال با دقت  8/881گرم برای اندازهگیری تغییرات حجم
زهاب تصفیه شده در گامهای زمانی مشخص استفاده گردید.
جهت اجرای هر آزمون ،ابتدا یک الیه غشا به شکل دایره-
ای به قطر  4سانتیمتر برش داده شد و به صورت تخت بر روی
یک صفحه متخلخل برنجی داخل مدول دیسکی استیل قرار
گرفت و توسط واشر پالستیکی آببندی و در محل تثبیت
گردید .این عمل بهنحوی صورت گرفت که سطح فعال غشا ثابت
باقی بماند .پس از بستن پیچهای مدول و آزمون آببندی آن،
غشا با آب مقطر تحت شرایط افزایش فشار تدریجی تا رسیدن

به فشار  28بار تراکم اولیه یافت تا دوام غشا در فشارهای باال
بررسی گردد .غشا ابتدا داخل مدول تثبیت شد و شدت جریان
تراوش آب خالص پس از مدت  4ساعت ،به تعادل و شرایط
پایدار رسید .این مرحله برای رسیدن به شدت جریان پایدار آب
و نیز حذف نمک و تولید نتایج تکرارپذیر طی آزمایشها بعدی،
ضروری است .سپس سالم بودن غشا (عدم وجود حفرات بزرگ
یا پارگی) بررسی شد .دبی جریان عبوری از غشا ) (Fیا تراوایی
آب خالص (لیتر بر مترمربع بر ساعت) توسط اندازهگیری حجم
آب تصفیه شده ( Vلیتر) پس از عبور از غشایی با مساحت A
( 12/56×18-4مترمربع) در مدت زمان ( ΔTساعت) ،تعیین شد
(مطابق رابطه :)1
-2 -1
)F (L m h ) = V/(A×ΔT
(رابطه )1
پس از حصول اطمینان از مقاومت و سالم بودن غشا،
دستگاه راهاندازی و زهاب به عنوان محلول خوراک (در
تیمارهای رقت مختلف) در سیستم جریان یافت .سپس میزان
حذف پارامترهایی مانند هدایت الکتریکی ( ،)ECنسبت جذب
سدیم ( ،)SARکاتیون یکظرفیتی سدیم ،مجموع کاتیونهای
دوظرفیتی کلسیم و منیزیم ،در محلول تراویده نسبت به محلول
زهاب خوراک مورد بررسی قرار گرفت .جهت مشاهده اثر غلظت
زهاب (اثر رقتهای مختلف) بر رفتار جداسازی غشا ،آزمایشها
در پنج سطح رقت ( %08و  %28 ،%48 ،%68و  )%8در فشار
اعمال شده  5بار و در قالب طرح کامالً تصادفی و با سه تکرار
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انجام پذیرفت .در هر آزمایش از زهاب موجود در مخزن خوراک
(گنجایش مخزن  3لیتر) ،قبل از شروع به کار سامانه و نیز
محلول تراویده (زهاب تصفیه شده) در مخزن جمعآوری آب
تصفیه شده نمونهبرداری گردید .عملیات تصفیه هنگامی متوقف
میشد که حداقل حجم 18میلیلیتر آب تصفیه شده جمعآوری
میگردید .از آنجایی که حجم میزان آب برداشت شده (همان
حجم زهاب تصفیه شده) در برابر حجم زهاب خوراک اولیه کم
بود ،تغییرات غلظت محلول خوراک اولیه ناشی از بازچزخانی آن
در سیستم ،قابل صرفنظر میباشد .درصد حذف ( ،)Rبدین
صورت تعریف شد:
% R(%)=(1-CP/CF) ×100
(رابطه )2
که در آن CP ،و  CFبه ترتیب غلظت یون موردنظر در
جریان تراویده و جریان محلول خوراک است.
آزمایشهای مربوط به تعیین غلظت یونها در نمونهها ،در
آزمایشگاه کیفیت آب پردیس کشاورزی دانشگاه تهران انجام
یافت .غلظت یون سدیم به کمک دستگاه فلیم فتومتر
 JENWAYاندازهگیری شد .مجموع غلظت کلسیم و منیزیم به
روش تیتراسیون با محلول  EDTAتعیین گردید .در کلیه
آزمایشها از دستورالعملهای موجود در کتاب روشهای
استاندارد آزمایشهای آب و فاضالب استفاده شد ( APHA,
 .)2012پارامتر هدایت الکتریکی ( )ECبا دستگاه  ECمتر ( AZ,
 )86503و پارامتر  pHبا دستگاه  pHمتر ( )AZ, 86502و نیز
کل جامدات محلول ( )TDSبا دستگاه ( )AZ, 86505اندازه-
گیری شد .غلظت مواد محلول خنثی با آنالیزگر کربن آلی کل
( )TOCدر مرکز خدمات آزمایشگاهی پژوهشکده علوم و فناوری
نانو ،واقع در مرکز تحقیقات آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف
اندازهگیری شد (.)ANA TOC, SERIES II
ارزيابي خصوصيات غشا

ارزیابی خصوصیات غشای نانو-پلیمری شامل تعیین پارامترهای
متوسط شعاع منافذ ،تخلخل و ضخامت غشا میباشد .نتایج به-
دست آمده از آزمایشهای سنجش تراوایی آب خالص و مقدار
درصد حذف مواد آلی خنثی (بدون بار) ،در مدلسازی غشا با
استفاده از معادالت انتقال مورد استفاده قرار گرفت .بررسی
خصوصیات فیزیکی شامل تعیین مورفولوژی سطحی و تصویر
مقطع عرضی غشا بود .نوع بار سطحی غشا با روش سنجش
درصد حذف نمکها از محلولهای آبی حاوی نمکهای مختلف
تعیین گردید .نمکهای مورد بررسی شامل NaCl, CaCl2,
 Na2SO4به صورت جداگانه در آب خالص حل گردیدند تا سه
محلول تک نمکه دارای غلظت یکسان  8/1موالر حاصل گردد.
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معادالت انتقال

غشاهای نانو-پلیمری معموالً با پارامترهای ساختاری مانند شعاع
منافذ و ضخامت غشا و نیز پارامترهای الکتریکی مانند چگالی
بار توصیف میشوند .روشهای -متعددی جهت ارزیابی شعاع
منافذ مانند استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic-
 )force microscopy, AFMوجود دارد .چگالی بار نیز با اندازه-
گیری پتانسیل زتا غشاها بدست میآید .معموالً این روشها
عالوه بر صرف هزینه زیاد ،مقادیر معقولی از پارامترهای حاصل
از ارزیابی غشاهای نانوفیلتراسیون ( )NFرا حاصل نمینمایند،
که بهعلت محدودیت در سنجش اندازه منافذ در مقیاس نانو
است .یک روش تقریباً غیرمستقیم ،مطابقت دادن مقادیر حذف
مواد حل شده آلی خنثی (مانند انواع ساکاریدها ،الکلها و  )...با
استفاده از مدلهای ریاضی است که انتقال مواد حل شده از
طریق غشا را توصیف مینماید ( .)Bowen et al. 1997مطالعات
مختلف نشان دادهاند که پارامترهای مربوط به بار الکتریکی و
ساختار غشا که با استفاده روش فوق بهدست آمدهاند ،میتوانند
در مدلسازی پیشبینی مقادیر حذف نمکهای مختلف و یونها
به کار روند ( Bowen and Mohammad 1998; Schaep et al.
.)1999, 2001
مدل Speigler–Kedem

انتقال امالح محلول از غشاهای  NFمیتواند توسط قوانین
ترمودینامیک برگشتناپذیر بیان گردد که در آن ،غشا بهعنوان
جعبه سیاه در نظر گرفته میشودKedem and Katchalsky .
رابطه بین شدت جریان حجمی (( )Jvمعادله  )3و شدت جریان
امالح حل شده (( )Jsمعادله  )4از میان غشا را با معادالت زیر
پیشنهاد نمودند (:)Kedem and Katchalsky, 1963
(
)
(رابطه )3
(
)
(رابطه )4
شدت جریانهای  JVو  JSبه ترتیب با سه پارامتر غشایی
 PS ،σو  LPیعنی ضرایب انعکاس ،تراوایی امالح حلشده و
تراوایی آب خالص مرتبط هستند .مطابق معادله ( )4شدت
جریان امالح برابر با مجموع عبارتهای همرفتی و پخشیدگی
است .انتقال امالح حل شده توسط جریان همرفتی بهعلت
گرادیان فشار اعمال شده از میان غشا اتفاق میافتد .اختالف
غلظت بین دو طرف غشا نیز عامل انتقال پخشیدگی است.
معادالت باال توسط  Speigler and Kedemبکار گرفته شد و
عبارت مقدار حذف امالح حل شده ،مرتبط با شدت جریان
هیدرودینامیک را به شکل زیر بهدست آوردند (معادالت  5و :)6
(رابطه )5
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(رابطه )6

(

)

که  λنسبت شعاع مواد حل شده ( )rsبه شعاع منافذ غشا
یا  rpاست و به عبارتی؛ . λ = rs / rp

که در آن Robs :مقدار حذف مشاهده شده و  JVشدت
جریان آب است .روش  Speigler–Kedemمعموالً هنگامی بکار
میرود که واکنشهای الکترواستاتیک بین غشا و مواد حل شده
وجود نداشته باشد .این مورد میتواند درباره غشاهایی که دارای
بار الکتریکی نیستند (مانند غشاهای اسمز معکوس) یا زمانی که
مواد حل شده خنثی باشند (ترکیبات آلی) ،صدق کند .بسیاری
از دانشمندان ( ;Diwaraet al., 2003; Hafiane et al., 2000
 )Gilron et al., 2001از این مدل در حذف الکترولیتها توسط
غشاهای  NFکه دارای بار الکتریکی بودهاند نیز استفاده نموده-
اند .پارامترهای  σو  Psبه بار الکتریکی مؤثر غشا و به غلظت مواد

نتايج و بحث

حلشده محلول خوراک بستگی دارند.

شدت جريان تراوش آب خالص

مدل SHP

شدت جریان آب خالص ( )JWبا افزایش یافتن فشار ،بهصورت
خطی افزایش مییابد (شکل  )2و از قانون دارسی یعنی
 JW=Lp×∆Pتبعیت مینماید .بر اساس مراجع موجود ،روش
مرجع برای اطمینان از سالم بودن غشا همان رسم نمودار شدت
جریان آب خالص عبوری از غشا نسبت به فشار اعمال شده و
بررسی خطی بودن نمودار مذکور است ( .)Mulder, 1996شکل
( )2نمودار تغییرات شدت جریان تراوش آب خالص ()L h-1 m-2
را نسبت به فشار ،در سه تکرار نشان میدهد.

برای برآورد پارامترهای ساختاری غشا ،مدل ممانعت فضایی
منافذ ) SHP (Steric Hindrance Poreتوسعه یافت و توسط
( )Nakao and Kimura, 1982برای حذف مواد آلی حل شده،
توسط غشاهای اولترافیلتراسیون ( )UFبکار گرفته شد .این مدل
توسط ( )Wang et al., 1995در غشاهای نانوفیلتراسیون با
موفقیت بکار رفته است .مدل  SHPهر دو اثرات ممانعت فضایی
مواد حلشده و واکنش بین مواد حلشده و دیواره منافذ غشا را
در نظر میگیرد .در مدل مذکور ،ضرایب انعکاس و تراوایی امالح
حل شده به ترتیب از معادالت ( )7و ( )0بهدست میآیند:
(رابطه )7
(رابطه )0
) (
که در آنها DS :پخشیدگی مواد حل شده و  AKتخلخل
غشا است HF .و  HDبه ترتیب پارامترهای وابسته به طرز استقرار
اجزاء اتم در فضای همرفتی و پخشیدگی هستند که به
فاکتورهای اصالحی دیوارههای مواد حل شده مرتبط میباشند.
بهطور مشابه SF ،و  SDبه ترتیب ضرایب توزیع متوسط مربوط به
پخشیدگی و همرفت ،فقط برای اثرات وابسته به طرز استقرار
اجزاء اتم در فضا میباشند .پارامترها از معادالت زیر حاصل می-
شوند:
(رابطه  -3الف)
(رابطه  -3ب)
(رابطه  -3ث)
(رابطه  -3د)

] )

(

[ )

(

)

(

تصويربرداري با ميكروسكپ الكترونيكي و آناليز تصاوير

تصاویر سطح غشا و مقطع عرضی غشا با استفاده از میکروسکوپ
)FESEM (Field Emission Scaninig Electron Microscope
مدل  HITACHI S-4160با دقت  5نانومتر و بزرگنمایی  28تا

 38888برابر ،تحت حداکثر ولتاژ شتاب دهنده  KV 30تهیه
گردید .تصویر برداری با دستگاه مذکور در آزمایشگاه الیه نازک
گروه برق دانشگاه تهران انجام یافت.

شكل  .2تراوايي آب خالص از غشا ( )L h-1 m-2بر حسب فشار اعمال شده
()bar

تراوایی هیدرولیکی غشا ( )Lpاز شیب خط مستقیم در
شکل ( )2محاسبه گردیده است که بسیار نزدیک به آنچه که
توسط دیگر محققین بهدست آمده میباشد ( ;Paugam, 2002
.)Ben Farese, 2006; Mehiguene et al., 1999; Garba, 1999
با افزایش فشار در گامهایی به میزان  2بار ،مقدار تراوایی آب
خاص نیز بهصورت خطی افزایش یافت .در فرآیند ساخت غشا
در آزمایشگاه ،حصول غشا سالم ،همگن و با توزیع یکنواخت
منافذ در آن مستلزم دقت فراوانی در مراحل ساخت است.
نمودار برازش یافته ،خطی با شیب  2/34و با ضریب همبستگی
تقریباً  8/30را نشان میدهد.

عشائري و همكاران :بررسي عملكرد غشاي نانوپليمري توليد شده ...
تصاوير FESEM

مورفولوژی سطحی غشای  PEکه با تصویربرداری  FESEMاز
سطح آن بهدست آمده است ،در شکل (-3الف و ب) مشاهده
میگردد .مشاهده میگردد که پتانسیل نفوذ همزمان آب در
بیشتر نقاط سطح وجود داشته و بهعبارت دیگر نفوذ آب بهطور
تصادفی در نقاط محدودی از سطح به سرعت و در سایر نقاط
بهتدریج و با تأخیر رخ نمیدهد .رویه سطحی غشا با دقت 588
نانومتر تصویربرداری گردید (شکل-3الف) .اندازه یک شکاف
سطحی برابر  15×28نانومتر و به عمق  25نانومتر است (شکل
-3ب) ،لیکن قطر متوسط منافذ غشا متفاوت از قطر منافذ

سطحی است و میتواند عددی متفاوت باشد .تصویر مقطع
عرضی غشا در شکل (–3ج) نشان دهنده این موضوع است.
همچنین ضخامت این نمونه غشا برابر  15/75میکرومتر می-
باشد .البته ضخامت غشا در نمونههای مختلف ،اندکی تفاوت
داشت .همانطور که در شکل (–3د) مشاهده میشود ،منافذ
سطحی اندازه بزرگتری دارند ،ولی منافذ میانی به شکل
اسفنجی و با تخلخل زیاد (شکل-3ه) و سپس منافذ تحتانی
ساختار اسفنجی منسجم و تراکم زیادی دارند که با حرکت به
سمت رویه کف غشا متراکمتر میگردند (شکل-3و).

ب
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شكل  .1تصاوير  FESEMاز مورفولوژي سطحي و مقطع عرضي غشا PE
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ساختار اسفنج مانند چندین مزیت دارد .اوالً افزایش
یافتن مقدار حذف را به علت انحنا و پیچ و خم و توزیع اندازه
منافذ باریک تسهیل مینماید (Wang et al., 2009; Garcia-
 .)Payo et al., 2000بهعالوه ،ساختار اسفنج مانند احتماالً
پایداری عملکردی بهتری را ،بهخصوص در زمانهای کاری بلند
مدت فراهم میآورد ( Teoh and Chung, 2009; Widjojo et
 .)al., 2011شکافهای سطحی در تصویر سطح غشا ( -3الف)
معلول آبزدایی است .در این تحقیق ،متراکمسازی و شستشوی
غشاهای  PEبا استفاده از آب بسیار خالص انجام پذیرفت؛ و
مطابق شکل ( )4محصولی با نظم ساختاری خوب که دارای
توزیع حفرات مناسب میباشد ،حاصل گردیده است که این
مسئله خود میتواند انتخابگری غشا را ارتقاء دهد .در مطالعات
دیگر ،اثر نوع آب بکار رفته طی مرحله متراکمسازی و
شستشوی غشای نانو -پلیمری ،بر عملکرد غشا و خصوصیات
سطح آن بررسی گردیده و نشان داده شد که سطح این
ساختارها بعد از متراکم کردن با آب بسیار خالص قابل رؤیت
است ( .)Semiao et al., 2013محققان دیگر در بررسی تصاویر
چندین غشای تجاری  PEجهت کاربرد در سامانههای تقطیر
غشایی ،به مورفولوژی سطحی و مقطع عرضی مشابهی دست
یافتند (.)Zuo et al. 2016

تعيين متوسط اندازه منافذ غشا

نمودار درصد حذف مواد حلشده خنثی (ساکاروز) توسط غشا
نسبت به شدت جریان آب تراوش یافته در شکل ( )4نشان داده
شده است .خط ممتد در شکل ( )4توسط معادله –Spiegler
( Kedemمعادله  )3محاسبه شده که در آن  σو  Psبا بهترین
برازش بهدست آمد .مناسبترین شعاع منافذ برای هر ماده حل-
شده از پارامترهای انتقال  σو  Psبر اساس مدل  SHPتوسط
معادالت (-3( ،)7الف) و (-3ث) محاسبه شدند .مقادیر
پارامترهای غشا مشتمل بر  PS ،σو  rpدر جدول ( )2خالصه
شده است .قطر متوسط منافذ غشا برابر  8/70نانومتر و تخلخل
غشا برابر  36/42درصد میباشد.

شكل  .9درصد حذف ماده آلي (ساكاروز) بهعنوان تابعي از شدت جريان
تراوش در غلظت محلول خوراک .ppm200

جدول  .2مقادير  σو  Psماده حل شده خنثي و  rpو  Ak/∆xتعيين شده از مدل SHP

ماده خنثی حل شده

Σ

)Ps (L h-1 m-2

)rp (nm

ساکاروز

8/54

5

8/770

اندازهگيري درصد حذف نمک

درصد حذف نمکهای کلریدکلسیم ،کلریدسدیم و سولفات-
سدیم با غلظت یکسان  8/1موالر ،در شدت جریانهای تراوایی
مختلف مورد بررسی قرار گرفت .مقدار  pHکلیه محلولها در
دامنه  6/2-6/5تنظیم گردید .توالی درصد حذف به صورت
 ،CaCl2>NaCl>Na2SO4نشاندهنده بار مثبت غشا است
( .)Schaep et al., 2001درصد حذف آنیونهای دو جزئی
( )SO42-کمترین بود ،در حالیکه مقدار حذف کاتیونهای یک
جزئی ( )Ca2+بیشترین بود .در مورد نمک کلریدسدیم که دارای
جفت یونی با ظرفیت یک به یک است ،درصد حذف نمک بین
دو نمک مذکور است .توالی حذف بهدست آمده با نظریه ممانعت
دونان مطابقت دارد .این مدل بیان مینماید که درصد حذف
نمک در غشاهایی که دارای بار مثبت هستند ،با افزایش بار
الکتریکی هم نام با بار غشا و یا کاهش بار مخالف با بار غشا
افزایش مییابد .همانطور که انتظار میرفت ،یونهای دو

)

8/610

(

10218

)

(

8/88882

8/3642

ظرفیتی بهتر از یونهای تک ظرفیتی حذف شدند .درصد حذف
نمک با مقدار اندازه یونهای آبدار مطابق است .از طرفی ،شعاع
یون کلسیم بیشتر از یون سدیم استrh(Ca2+) > rh(Na+) ).
( rh(Na+)=0.178 nmو (Kiriukhin and ) rh(Ca2+)=0.253 nm
) .Collins, 2002این پدیده را میتوان توسط اثر دافعه دونان
تشریح نمود که به موجب آن ،غشای دارای بار مثبت ،کاتیون-
های دو ظرفیتی ( )Ca2+دارای بار همنام را نسبت به کاتیونهای
یکظرفیتی ( )Na+بیشتر حذف مینماید و درصد حذف آنیون
دو ظرفیتی ( )SO42-دارای بار مخالف ،به میزان کمتری است .در
این آزمایشها با محلول خوراک نمک  Na2SO4که دارای بار
مخالف  SO42-بودند ،بهعلت جاذبه الکترواستاتیکی قویتر آن در
مقایسه با یون  ،Cl-1عبور امالح از میان منافذ غشا بیشتر بود
( .)Donnan, 1995بهعالوه Ca2+ ،شعاعهای استوکس و هیدراته
بزرگتری از  Na+دارد ( .)Nightingale, 1959همانطور که قبالً
عنوان شد ،سازوکارهای انتقال از میان غشا نانوفیلتراسیون
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شامل مقدار دافعه و نیز برهمکنش بار است .انتقال همرفتی در
مورد یون  Ca2+بهعلت اختالف اندازه آن در مقایسه با ،Na+
ممانعت بیشتری دارد .بنابراین مقدار حذف نمک  CaCl2بیش از
نمک  NaClبود .این نتایج ثابت مینماید که مقدار حذف نمک-
ها توسط یک غشا باردار نه تنها به اندازه منافذ بستگی دارد،
بلکه به شدت از جاذبه و دافعه الکترواستاتیکی بین غشا و یون-
های موجود در محلول نیز متأثر است .آزمایشها نشان داد که
درصد حذف کلریدکلسیم ،کلریدسدیم و سولفاتدیسدیم بسته
به شرایط آزمایشگاهی بهترتیب در دامنه  75-38درصد-68 ،
 38درصد و  25-58درصد است (شکل .)5

شكل  .4درصد حذف  NaCl ،Na2SO4و  CaCl2بهعنوان تابعي از شدت
جريان تراوش در غلظت خوراک  4/3موالر

تأثير غلظت زهاب ورودي بر شدت جريان تراوش

از آنجایی که زهاب کشاورزی مخلوط پیچیدهای از ترکیبات
معدنی و آلی محلول و معلق بوده و نیز ممکن است دارای تنوع
وسیعی از میکروارگانیسمها باشد ( Le Gouellec and
 ،)Elimelech, 2002لذا در این تحقیق تأثیر غلظت زهاب با
پارامتر کل جامدات محلول ( )TDSبر حسب میلیگرمبرلیتر (یا
همان قسمت در میلیون )ppm ،نشان داده شد .در برخی موارد
نیز برای نشان دادن غلظت زهاب ،از پارامتر هدایت الکتریکی
( )ECاستفاده گردید ،زیرا مطابق نتایج حاصل شده از مطالعه
حاضر پارامتر  TDSبا مقدار  ECزهاب مورد استفاده دارای
رابطه مستقیم با ضریب همبستگی نزدیک واحد میباشد (شکل
.)6

شكل  .6رابطه بين كل جامدات محلول ( )TDS, mg L-1در مقابل هدايت
الكتريكي ( )mmhos cm-1در زهاب مورد مطالعه
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بنابراین جهت بررسی تأثیر غلظتهای مختلف زهاب بر
پارامترهایی مانند شدت جریان تراوش یا همان تراوایی ( L h-1
 )m-2و درصد حذف عواملی همچون هدایت الکتریکی (،)EC
غلظت یون سدیم ،غلظت مجموع یونهای کلسیم و منیزیم و
نسبت جذب سدیم ( ،)SARزهاب مورد استفاده در نسبتهای
ذکر شده با آب بسیار خالص رقیق گردید نکته قابل ذکر اینکه با
افزایش غلظت زهاب خوراک ،شدت جریان تراوش از میان غشا
کاهش مییافت .کاهش در شدت جریان تراوش ،بیشتر بهعلت
افزایش لزجت سیال و چگالی آن بود .تأثیر غلظت زهاب بر
شدت جریان تراوش تحت شرایط پایدار ،در شکل (-7الف) نشان
داده شده است .کاهش شدت جریان بسیار مهم است و این به-
دلیل اثر اسمزی است که در نتیجه غلظت زیاد نمکها به-وجود
میآید ( .)Mohammad et al., 2007همچنین اثر غلظت زهاب
و نیز فشار اعمال شده بر تراوایی غشا مورد بررسی قرار گرفت
(شکل -7ب) .سه سطح فشار  7 ،5و  3بار مورد بررسی قرار
گرفت .تراوایی غشا با افزایش فشار و غلظت اعمال شده به
ترتیب افزایش و کاهش یافت .شکل ( )7نشان میدهد که در
غلظتهای بیشتر ،گرفتگی شیمیایی غشا میتواند مقدار تراوایی
آن را کاهش دهد .گرفتگی غشاء تنها منتج از واکنشهای
شیمیایی نیست ،بلکه فرآیندهای فیزیکی (هیدرودینامیک) نیز
در آن دخالت دارد .مطالعات نشان داده است که گرفتگی با
افزایش یافتن غلظت و متعاقباً افزایش قدرت یونی محلول
خوراک ،بیشتر میگردد .این امر را میتوان با افزایش مقاومت
هیدرولیکی ناشی از ایجاد الیه گرفتگی تشریح نمود که در اثر
افزایش قدرت یونی به وجود میآید ( Hong and Elimelech.,
 .)1997شرایط هیدرودینامیک مدولهای غشایی اثر مهمی بر
انتقال جرم ،جداسازی و رفتار گرفتگی غشا دارد .در بیشتر
مدولهای جریان عرضی ،میدان جریان مرکب از جریان همرفتی
عمود بر غشا (جریان تراوش) و جریان نیروی کششی موازی بر
سطح غشا (جریان عرضی) است .قطبش غلظتی ،که عبارت از
تجمع یونها بر باالی سطح رویه غشا است نیز میتواند منجر به
کاهش شدت جریان تراوش گردد ( Song and Elimelech,
 .)1995از بین این عوامل شیمیایی ،حضور کاتیونهای دو
ظرفیتی مانند کلسیم و منیزیم ،اثر قابل توجهی بر گرفتگی غشا
دارد .گرفتگی شدید غشا نانوفیلتراسیون هنگامی انتظار میرود
که آب طبیعی با سطوح نسبتاً باالی کاتیونهای سختیزا،
مراحل فرآیند را طی مینماید .عالوه بر عوامل شیمیایی ،شدت
جریان تراوش نیز نقش اساسی را در میزان گرفتگی ایفا میکند.
گرفتگی سریع غشا ممکن است در مقادیر تراوایی باال حتی در
محلولهای خوراک دارای خصوصیات شیمیایی نامطلوب برای

946

تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،94شماره  ،2خرداد و تير 3147

وقوع گرفتگی (مانند قدرت یونی پائین ،سطوح پایین کاتیون-
های دو ظرفیتی و اسیدیته باال) ،اتفاق افتد .عالوه بر این ،در
شرایط شیمیایی معین ،یک شدت جریان تراوش بحرانی وجود
دارد که در مقادیر کمتر از آن ،شدت گرفتگی بسیار پائین است
( .)Hong and Elimelech., 1997الزم به ذکر است که در
آزمایشهای انجامیافته در تحقیق حاضر ،از هیچ نوع محلول
شستشو دهندهای برای غشاء مورد آزمون استفاده نگردید.
اهمیت شستشوی مؤثر غشا برای بهرهبرداری کارآمد سیستم-
های غشای نانوفیلتراسیون ،درست به اندازه اهمیت فرآیندهای
تصفیه مقدماتی میباشد (.)Potts et al., 1981
الف

شكل  -7شدت جريان تراوش ( )L h-1 m-2نسبت به الف :كل جامدات محلول
( )mg L-1و ب :هدايت الكتريكي ()mmhos cm-1

تأثير غلظت زهاب ورودي بر ميزان حذف هدايت الكتريكي و
كاتيونهاي غالب

هنگامیکه مخلوط یونی چند جزئی ،مرکب از آنیونها و
کاتیونهای یک و چند ظرفیتی با غلظتهای مختلف مورد
استفاده قرار گیرد ،پیشبینی رفتار غشا سختتر و بسیار
پیچیدهتر از حالتی است که فقط از یک محلول تک نمکه و
حتی چند ترکیبه ساده در فرآیند نانوفیلتراسیون استفاده شود.
زهاب به عنوان مخلوطی پیچیده با غلظت باال از انواع ترکیبات
یونی و آلی به شمار میآید .با افزایش مقدار  TDSمحلول
خوراک ،درصد حذف یون یک ظرفیتی سدیم ابتدا افزایش
یافت ،سپس ثابت شده و در نهایت با کاهش مواجه گردید.
درصد حذف پارامتر هدایت الکتریکی ( )ECنیز از روند مشابهی

پیروی نمود .بهعالوه ،میتوان گفت که کاهش در میزان حذف
نمک با افزایش غلظت نمک ،تابعی از مدل دافعه دونان بود.
مطالعات پیشین نیز نشان دادهاند که با افزایش قدرت یونی ،بار
الکتریکی سطحی غشا سپر گردیده که منجر به بار الکتریکی
مؤثر کمتر و در نتیجه ،حذف مقادیر کمتری از نمک میگردد
( .)Wang et al., 2008با افزایش یافتن غلظت زهاب ،در واقع
غلظت کاتیونهای دو ظرفیتی محلول نیز بیشتر گردیده و از
آنجایی که یونهای دو ظرفیتی ،دارای شعاع یونی بزرگتری
هستند و انرژی آبپوشی باالیی دارند ،قادر به عبور از غشا نبوده
و بالطبع ،میزان حذف آنها با افزایش غلظت افزایش مییابد .از
آنجایی بکه در نمونه زهاب مورد استفاده ،غلظت یون سدیم
تقریباً هشت برابر مجموع یونهای کلسیم و منیزیم است ،برهم-
کنش بین آنیونهای غالب مانند آنیون کلر و بارهای مثبت
سطح غشا میتواند بارهای سطح غشا را خنثی نموده و منجر به
حذف کمتر کاتیونهای دو ظرفیتی گردد .این در حالی است که
مطابق شکل ( ،)5با آزمایشهای محلولهای تک نمکه که همه
دارای غلظت یکسان  8/1موالر بودند ،درصد حذف کاتیون دو
ظرفیتی کلسیم ،بیشتر از کاتیون یک ظرفیتی سدیم بود .لیکن
در شرایط زهاب واقعی که کاتیونها و آنیونهای مختلف با
غلظتهای گوناگونی ممکن است در آن وجود داشته باشد،
درصد حذف مجموع کاتیونهای دو ظرفیتی کلسیم و منیزیم،
کمتر از کاتیون یک ظرفیتی سدیم بوده که با افزایش غلظت
زهاب ،این اختالف کمتر میگردد .لذا مالحظه میگردد که
میزان حذف یون سدیم با افزایش غلظت آن افزایش یافت.
هنگامی که غلظت  Na+افزایش مییابد ،میزان دافعه سطحی آن
نیز بر روی غشا که دارای بار مثبت است ،بیشتر میگردد.
بنابراین میزان جاذبه را بین آنیونها افزایش میدهد .اما
همچنان درصد حذف منیزیم و کلسیم در کلیه فشارها قابل
توجه بوده و در غلظتهای باال ،چندان متأثر از تغییرات فشار
نیست ،زیرا حذف کاتیونهای دو ظرفیتی ،به دلیل بار و اندازه
بزرگی که دارند عمدتاً به واسطه مکانیزم غربالگری صورت می-
گیرد .میزان و نحوه حذف ( ECشکل  )0نشان از آن دارد که
 45درصد ترکیبات یونی موجود در زهاب ورودی حذف شده که
در نتیجه آن ،تغییراتی در هدایت الکتریکی زهاب تصفیه شده
حاصل گردیده است .روند تغییرات میزان حذف  ECبا افزایش
 TDSنیز مشابه روند تغییرات درصد حذف یون سدیم با
تغییرات غلظت زهاب است .مقادیر درصد حذف  ECمابین
مقادیر درصد حذف کاتیون سدیم و مجموع کاتیونهای کلسیم
و منیزیم قرار داشت.
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( )mg L-1تا  25888میلیگرم در لیتر ،ابتدا نسبت جذب سدیم
افزایش و سپس کاهش یافت .با توجه به نتایج اخیر ذکر شده،
به نظر میرسد کاربرد زهاب واقعی بدون رقیق نمودن ،منجر به
میزان حذف بیشتر کاتیونهای سدیم ،کلسیم و منیزیم و نیز
شوری (هدایت الکتریکی) گردید .همچنین زهاب تصفیهشده از
نسبت جذب سدیم کمتری برخوردار بود که جزو اهداف مورد
نظر در تصفیه زهاب ،به منظور کاهش اثرات مخرب شوری و
سدیمی بودن آن است .البته مطابق شکل ( ،)7با افزایش یافتن
غلظت زهاب ،میزان تراوایی غشا کاهش مییابد که منجر به
مدت زمان کارکرد طوالنیتر سیستم و در نتیجه ،مصرف انرژی
بیشتر و نیز تسریع روند گرفتگی شیمیایی غشاء خواهد شد که
انجام مطالعات بهینهسازی درصد حذف یونهای مورد نظر در
برابر انرژی مصرفی را در مطالعات آتی ضروری مینماید .نتایج
تجزیه شیمیایی نمونه پسابهای تصفیه شده بر اثر تیمارهای
مختلف رقت در جدول ( )3ارائه گردیده است.

شكل  .3درصد حذف  ،ECغلظت كاتيون سديم ( )Na+و مجموع كاتيونهاي
كلسيم و منيزيم ( )Ca2++Mg2+بهعنوان تابعي از كل جامدات محلول زهاب
()mg L-1

یافتههای محققان نشان میدهد که شیمی آبهای
طبیعی ،بهخصوص کاتیونهای دو ظرفیتی و اسیدیته ،اثر
معناداری بر جذب سطحی آنیونها دارد ( ;Day et a., 1994
.)Tipping, 1981; Schlautman and Morgan, 1994
پژوهشگران ،مطالعات آزمایشگاهی را بر شرایط تشکیل رسوب
گچ بر سطوح غشاء نانوفیلتراسیون در احیاء زهابهای کشاورزی
انجام داده و گزارش نمودند که رسوب در نسبتهای بازیافت
پایین اتفاق میافتد و بیشتر بهدلیل تجمع سولفات کلسیم (گچ)
بر سطح غشا است (.)Le Gouellec and Elimelech, 2002
شایان ذکر است که در تحقیق حاضر ،از هیچ ماده ضد رسوبی
استفاده نگردید نیز کلیه آزمایشات در فشار کاربردی  5بار و
درجه حرارت  25درجه سلسیوس انجام یافت .مقدار  pHکلیه
نمونه زهابها در دامنه  7/1-7/4بود.

شكل  .4درصد حذف نسبت جذب سديم به عنوان تابعي از كل جامدات

تأثير غلظت زهاب ورودي بر ميزان نسبت جذب سديم

محلول ()mg L-1

مطابق شکل ( )3با افزایش یافتن مقدار کل جامدات محلول
جدول  .1نتايج تجزيه شيميايي نمونه پسابهاي تصفيه شده بر اثر تيمارهاي مختلف رقت

محلول تراویده

محلول خوراک

تیمار

Na
()meq/l

+

Ca +Mg
()meq/l

EC
)(dS/m

TDS
)(ppm

SAR

Na
()meq/l

Ca +Mg
()meq/l

EC
)(dS/m

TDS
)(ppm

SAR

زهاب واقعی
 %28رقت
 %48رقت
 %68رقت
 %08رقت

703/51
633/22
546/01
373/12
142/21

33/88
03/25
73/28
55/58
38/58

66/88
50/38
47/10
34/27
16/85

32688
23408
23535
17138
0828

112/58
184/67
38/30
71/37
36/42

421/84
352/08
263/54
281/60
05/67

50/58
52/78
43/35
36/08
24/68

37/58
32/25
25/05
28/62
11/78

13858
16125
12315
18328
5058

77/05
60/73
57/58
47/82
24/43

2+

2+
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عملکرد غشای پلیاتیلنی آبگریز دارای بار سطحی مثبت تولید
شده جهت اجرای این تحقیق ،با یک غشای پلیآمیدی آبدوست
دارای بار سطحی منفی موجود در بازار ،در شرایط یکسان
مقایسه گردید .غشای تجاری مورد استفاده از نوع  NF2مرکب،
ساخت کارخانه سپرو ( )Seproآمریکا بود که در آن ،یک الیه

+

2+

2+

نازک با ضخامت بسیار کم ،بر روی میان الیه پلیسولفون با
منافذ میکرو ( )48µmو یک الیه محافظ غیربافته پلیاستر
( )µm120قرار گرفته است .درصد حذف اسمی این غشا توسط
کارخانه سازنده ،برای محلول تک نمکه سولفات منیزیم با غلظت
 2888میلیگرم در لیتر در حدود  30درصد اعالم شده است.
همچنین تراوایی آن به آب خالص در درجه حرارت  25درجه
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سلسیوس و فشار  18/3بار برابر با  135لیتردرساعت در مترمربع
و درصد حذف محلول ساکاروز توسط آن حدود  30درصد اعالم
شده است .توالی درصد حذف نمکها در محلولها تک نمکه آن
به صورت  MgSO4≈ Na2SO4>NaCL>CaCl2است که نشان
دهنده بار منفی غشا بوده و بیانگر آن است که مکانیسم حذف
نمکها ،بسیار متأثر از بار غشاست .متوسط شعاع منافذ این
غشا برابر  8/332نانومتر است ( .)Artuğ et al., 2007اثر
پارامترهای بهرهبرداری بر گزینش نانوفیلتراسیونی فسفات نیز با
استفاده از غشای پلیاتیلنی تولید شده در این مطالعه مورد
بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان داده که بیشترین مقدار
درصد حذف آنیون یک ظرفیتی فسفات برابر با  63درصد ،در
محلول خوراک با غلظت اولیه  258میلیگرم در لیتر ،تحت
فشار  5بار و  2/1-2/4 pHاست) .(Ashaeri et al., 2017در این
تحقیق ،به مقایسه عملکرد غشای مرکب پلیآمیدی مذکور با
غشای متقارن پلیاتیلنی تولیدی نیز پرداخته شد .مطابق شکل
( )18با افزایش غلظت زهاب در هر دو غشاء ،کاهش شدت
جریان تراوش مشاهده گردید ،لیکن در کل ،مقدار تراوایی
غشای پلی آمیدی تجاری دو برابر غشای پلی اتیلنی تولید شده
بود .بدیهی است که چنانچه جنس پلیمر غشاء از حداکثر
آبدوستی برخوردار باشد ،فصل مشترک محلول خوراک و غشاء،
چه در سطح و چه در درون حفرات ،به سرعت توسط آب همراه
محلول خوراک خیس شده و در نتیجه ،از ایجاد سایش و
اصطکاک بین حل شونده و غشاء که میتواند به ایجاد رسوب
منتهی گردد تا حد زیادی ممانعت به عمل میآید (Saljoughi et
).al., 2013

شکل ( )12نیز تاییدکننده این مطلب است که با افزایش
غلظت زهاب ،درصد حذف شوری زهاب افزایش مییابد که
مقدار حذف توسط غشای آبگریز در کلیه نسبتهای رقت بیشتر
است ،لیکن با افزایش غلظت ،این تفاوت کمتر شده و در نهایت
در زهاب اولیه و قبل از رقیقسازی ،درصد حذف غشای پلی-
اتیلنی حدود  46/10درصد و در غشای پلیآمیدی برابر 42/43
درصد است.

شكل  .34مقايسه شدت جريان تراوش زهاب در دو غشاي نانوفيلتراسيون

شكل  .32مقايسه عملكرد حذف شوري زهاب در دو غشاي آبدوست پلي-

پلياتيلني و پليآميدي نسبت به ( TDSميليگرمدرليتر)

شکل ( )11نیز مقایسه عملکرد دو غشای آبدوست پلی-
آمیدی و آبگریز پلیاتیلنی در حذف شوری زهاب ،با توجه به
تراوایی غشا را نشان میدهد .در هر دو غشاء با افزایش تراوایی،
میزان حذف شوری کاهش یافت ،اما تقعر منحنیها با یکدیگر
متفاوت بود .منحنی غشای آبدوست دارای تعقر رو به باال و بر

عکس ،غشای آبگریز تعقر رو به پایین داشت .اما نکته شایان
توجه این است که به ازای  18واحد افزایش در تراوایی غشای
آبگریز ،تقریباً کمتر از  18درصد کاهش در حذف شوری
مشاهده گردید .این در حالی است که مقدار کاهش در غشای
آبدوست حدود دو برابر ،یعنی  28درصد بود ،یعنی با رقیقتر
شدن زهاب ،شدت جریان تراوش غشا افزایش یافته ،لیکن
درصد حذف شوری آن کاهش مییابد که این مقدار کاهش در
غشاهای آبدوست بیشتر است.

شكل  .33مقايسه حذف شوري زهاب در غشاي آبدوست پليآميدي و آبگريز
پلياتيلني ،نسبت به شدت جريان تراوش (.)L h-1 m-2

آميدي و آبگريز پلياتيلني نسبت به ( TDSميليگرمدرليتر).

نتيجهگيري
علیرغم اثبات کارایی کاربرد غشاها در عملیات تصفیهای مختلف
(مانند کاربردهای آن در صنایع شیمیایی و لبنی ،نمکزدایی،
تصفیه فاضالب ،دیافیلتراسیون ،جز به جز نمودن نفت خام،
تصفیه فاضالب معادن و )...استفاده از این غشاها در کشورهای
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شد که توسعه فناوری غشاهای نانوفیلتراسیون با خصوصیات
 بنابراین.مختلف در داخل کشور و با امکانات موجود میسر است
میتوان غشایی با خصوصیات از قبل در نظر گرفته شده برای
 طراحی گردد و خصوصیات غشای،فرآیند جداسازی مطلوب
- در این تحقیق غشای نانو.تولیدی مورد ارزیابی قرار گیرد
پلیمری جدیدی از جنس پلیاتیلن تولید شد و خصوصیات فنی
 هدف تهیه غشایی دارای بار مثبت.آن مورد بررسی قرار گرفت
به منظور دفع کاتیونهای غالب و یک ظرفیتی و شوریزا در
 سپس نتایج ارزیابی غشا و نیز.زهابها مانند کاتیون سدیم بود
نتایج مقایسه عملکرد آن با یک غشای تجاری داری بار سطحی
 کارایی آن را در نانوفیلتراسیون زهاب شور کشاورزی،منفی
.نشان داد

،کمتر توسعهیافته هنوز گسترش الزم را پیدا نکرده که علت آن
 با توجه به تولید چنین.هزینه فناوریهای غشایی است
غشاهایی در کشورهای مبدأ و عدم ارائه جزئیات فنی مرتبط با
 فقط کاربردهایی محدود و تعریف،خصوصیات و نحوه رفتار آنها
 در عمل متصور،شده توسط سازندگان این قبیل محصوالت
 تولید و، از طرفی امکانات معدودی در راستای طراحی.است
- به،بهینهسازی محصوالت مشابه در کشورهای در حال توسعه
منظور کاهش هزینه این فناوری سودمند و استفاده مؤثرتر از
 این مهم را میتوان تا. در اختیار بهرهبرداران قرار دارد،آن
اندازهای با تالش بیشتر در جهت تحقیق و توسعه در ساخت و
درک طبیعت پیچیده جنس مواد غشا و مطالعه اثر آن بر
 با اجرای تحقیق حاضر مشاهده. مرتفع نمود،مکانیزمهای حذف
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