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 خالصه

-فسفات  ونیآن درصد حذف یمطالعه بررس نیهدف از ا
4PO2H اثر  .استپلیمری جدید -با کاربرد یک غشای نانو ونیلتراسینانوف فرآیند توسط

 و است ینفبار م ینشان داد که غشا دارا جینتا بر مقدار درصد حذف آنیون فسفات مورد بررسی قرار گرفت. فسفات غلظت کاربردی و نیزفشار

بار است و  5تحت فشار  تریدر ل گرمیلیم 052 هیدرصد در محلول خوراک با غلظت اول 36فسفات % یتیظرف کی ونیمقدار درصد حذف آن نیشتریب

بعبارتی با افزایش غلظت است.  بار 55و تحت فشار  تریدر ل گرممیلی 022محلول خوراک برابر با  هیدر غلظت اول 4/6درصد حذف به مقدار % نیکمتر

آن،  یتینوع تک ظرف ویژهبهفسفات  هایآنیون درصد حذف و نیز یابدمیو افزایش فشار اعمال شده، کارایی غشا در حذف آنیون فسفات کاهش 

 ( و فشار اعمال شده دارد. pHخوراک، محلول )غلظت  ییایمیش یبه پارامترها یبستگ

 

 پلیمری،  فسفات،  نانوفیلتراسیون -غشای نانوکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
 ی. از طرفیابدیم شیآن افزا تیاهم کینزد ندهیاست، و در آ دهیگذشته گرد هایسالبشر در  هاینگرانی ترینعمدهاز  یکیبه  لیتبد ستیز طیحفظ مح

از  یکیه ک تکرده اس یرا الزام نیمحصول در واحد سطح زم دیتول شیافزا یبرا ییکشت و ارائه راهکارها ریز هایزمینباالبردن  ا،یدر دن تیرشد جمع

 ی، که به طور معمول کشاورزان براباشدمی اهانیرشد گ یبرا ازیمورد ن ییعناصر غذا ترینپرمصرفاز  یکی. فسفر باشدمی کوددهی کارهاراه نیا

 گیرندیماستفاده قرار  ردشده و مو اهیعنصر جذب گ نیا یتا حدود ؛دهندمیقرار  اهیگ اریکود در اخت صورتبهماده را  نیبه حداکثر رشد، ا یابیدست

 جهی. در نتشودمیآب،  وارد زهکش  ینفوذ عمق ایو  یسطح هایروانابهمراه  یو کشاورز یاریآب فیضع تیریبه علت مد زنیاز آن  یادیمقدار ز یول

 یمنابع آب  ونیکاسیاتروف دهیپد جادیامشکالت،  نیاز ا یکی. آوردمیبه وجود  یمنابع آب یرا برا یاریخارج شده و هم مشکالت بس اهیهم از دسترس گ

ول و مرگ محل ژنیاکس و کاهش یدنیآب آشام یمنیا دیتهد ست،یز طیبه مح دنیرس بیو باعث آس دهدمیتجمع فسفر رخ  لیاست که بدل یسطح

 .[5] شودمی انیآبز

حذف  یبرا یادی[. مطالعات ز0هستند ] یاز فسفات آل یکمتر ریفسفات و مقاد یزهاب شامل ارتوفسفات و پل یعمده و اصل یفسفر باتیترک یکل بطور

از  یناش هایآبروان  ای یسطح اناتیکاهش فسفر از جر یغالب راهکارها برا یانجام شده است ول یکشاورز هایزمینحاصل از  هایپسابفسفر از 
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و  یاریبه آب یمتک یمواجه هستند، کشاورز یخشک که با مشکل زهکش مهیمناطق خشک و ن یدر مناطق مرطوب ارائه شده است. در اراض یبارندگ

درصد  52 خوزستان شکریدر مزارع ن یاری. تلفات آب آبشودمیخارج  یزهکش قیاز طر نییراندمان پا لیبه دل یاریاز آب آب یادیاست، حجم ز یزهکش

 ،یکیزیواص فبا خ زیرسطحی اناتیدر نظر گرفته شود که حذف فسفر از جر دی. باسازدمی پذیرامکان را هازهکششده است که خروج فسفر از  ارشگز

 یاریبس یو بررس قیتحق یفسفر موجود در آب ،جا ونیلتراسیکردن مواد مناسب جهت ف دایرو پ نیداشته و از ا یکیرابطه نزد لتریمواد سازنده ف ییایمیش

به  جهینت نیو ا [6] باشدمیموجود  زیرسطحی یحاصل از زهکش هایپسابفسفر در  mg/L 44/2 که دیمشاهده گرد ورکیویدر ن ایمطالعهدارد. در 

 .دشو ستیز طیخارج شده و وارد مح نیاز زم یرسطحیز یزهکش قیاز طر تواندمی تروژنیهمانند ن زیکه فسفر ن آیدمیدست 

به داخل  هی[ هستند، حذف فسفر از پساب قبل از تخل4] تریدر ل گرممیلی 5 یال 5/2پساب که در دامنه  تیفیک یمطابقت با استانداردها منظوربه

 هیصفت واحدهای[. در 3] یکیولوژی[ و حذف ب5] ییایمیحذف فسفات وجود دارد: رسوب ش یالزم است.در واقع، دو روش استاندارد برا یعیمنابع آب طب

 زین ییایمی[. رسوب ش7] نمایدنمیدرصد تجاوز  62و راندمان حذف معموالً از  ابدیبه فاز لجن انتقال  عیاست که فسفات از فاز ما یضرور ،یکیولوژیب

مواد قابل دسترس و  اخلبه د ی[. جذب سطح4نمودن فاضالب را بهمراه دارد ] یباال و مسائل همراه با کار کردن با لجن و دفع آن و خنث هایهزینههنوز 

و  هاشکآفتها،  نهیحل شده )رنگ یمطلوب در حذف مواد آل ییغشا ندیبعنوان فرآ ونیلتراسینانوف راًی[. اخ0در مقاالت گزارش شده است ] زین نهیهز کم

 یآل ونیلتراسینانوف یغشاها[. 52است ] گرفتهمورد استفاده قرار  یصنعت هایپسابو ..( از آب و  میکادم ک،یآرسن ترات،ی)ن یرآلیغ هایآالینده...( و 

 یغشاها یباال نشیگز نیوجود دارد. بنابرا یکیبار الکتر یدارا هایگروه هاآنو عموماً در سطح  شوندمیمشخص  یتوسط اندازه منافذ در دامنه نانومتر

 .[55و52] دونان( است زمیبا عالمت مخالف در غشا )مکان یکیالکترواستات یانواع بارها هیدافعه بر پا زمیهم بر اساس اندازه دافعه و هم مکان ونیلتراسینانوف

کم  ییایمیکه با اثر ش مکرر، است یبه بازساز ازیبدون ن وستهیپ برداریبهرهو  هایون ینشیگز یجداساز ک،یکالس هایروش هیبر کل ونیلتراسینانوف تیمز

 نیز بقرار گرفته است. ا و اسمز معکوس ونیلتراسیاولتراف نیفشار محرکه است که ب ندیفرآ کی ونیلتراسیهمراه شده است. نانوف زینسبتاً کم ن یانرژ ازیو ن

 مختلف مناطق در هاآنمواد و در دسترس نبودن  نیا دیتول یباال نهیبا توجه به هز ولی. اند جذب فسفر را داشته نیشتریب فیلترهاذکر شده، نانو  هایروش

 یدیمفهوم جد ،یمواد نانو مهندس اتیخصوص نییدر ساخت و تع ریاخ یاه شرفتیبا پ ینداشته است. از طرف یاقتصاد هتوجی ها ازآن استفاده معموال جهان،

-نانو یغشاها دیو تول یمطالعه طراح نی. هدف از ا[56و50]به وجود آمده است  ادیز یو مقاومت به گرفتگ ینشگریگز ،ییبا تراوا ییغشاها یدر طراح

  است.  رندهیآن به منابع پذ منیجهت دفع ا فسفات ونی یدرصد حذف باال یژگیبا و نییپا نهیهزبا  یداخل یمریپل
 

 

 مواد و روش ها .2

 
مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. خطوط نشان دهنده شبکه لوله ها  نیاست که در ا یزیرو م اسیدر مق ییغشا هیاز سامانه تصف یینشان دهنده نما 5-شکل 

 یحرکت از مخزن به سمت مدول غشائ ریزهاب در مس. باشدمی ینمونه زهاب مصنوع یکه حاو باشدمیگلس شفاف  یهستند. مخزن سامانه از نوع پلکس

 شیبسته شده اند، عبور نموده و فشار آن افزا یکه بصورت سر (P2)فشار باال  یافراگمیپمپ د کیو  (P1) نییفشار پا یافراگمیپمپ د کیاز  بیبه ترت

فشار  میتنظ ریش کی. اندگردیدهفشار نصب  راتییتغ شیجهت پا (G2) ییو بعد از مدول غشا (G1)(  قبل هافشارسنجکنترل فشار ) هایگیج. یابدمی

دور م ییثابت نمود. مدول غشا ییفشار را در حد مورد نظر در مدول غشا توانمیآن  میاست که با تنظ دهینصب گرد (G2)بالفاصله بعد از فشار سنج دوم 

. باشدمی (cross flow) یعرض انیاز غشا بصورت جر انیجر. عبور باشدمیتخت  یغشا هیال کیمتر است که همان محفظه نگهدارنده  یسانت 4و به قطر 

 یشده جمع آور هیاز غشا در مخزن آب تصف افتهیاست. محلول تراوش  یمریپل-نانو یدر اثر فشار اعمال شده، محلول خوراک قادر به عبور از غشا

خود با گذر از  ریکه در مس نامیممی دهیناتراو انیجر ای افتهین بورع انیاست را جر افتهیکه از غشا عبور ن ییبه مدول غشا یاز آب ورود ی. بخشگرددمی

 انیاست. جر افتهی شیافزا هاپمپ یآب در اثر کار وارده از سو یدما رای. زگرددمیمحلول در مقدار مورد نظر ثابت  یدما ل،یاست یمبدل حرارت کی

 یآن با لوله کش یخروج زیآب خنک کننده و ن انیجر یمجهز به ورود لیاست یت. مبدل حرارگرددمی یدوباره به مخزن خوراک بازچرخان دهیناتراو

 زانیم زهاب را به یدما ،یداخل مبدل حرارت افتنیو فقط با گردش  گرددمیزهاب مخلوط ن انیعنوان با جر چیمذکور به ه انیکه جر باشدمیجداگانه 

ز بالفاصله بعد ا انیقطع و وصل جر یرهای. شگرددمینصب شده بر آن، انجام  دماسنجآب داخل مخزن خوراک با  یدما شی. پادهدمیمورد نظر کاهش 

، 0 ریو بسته بودن ش 5 ری. در صورت باز بودن شدیمایپ یفوق الذکر را م ریمس انی، جر0 ریو باز بودن ش 5 ریاست که با بسته بودن ش دهینصب گرد هاپمپ

مشخص  یزمان هایگامشده در  هیحجم زهاب تصف راتییتغ گیریاندازه یگرم برا 225/2با دقت  تالیجید یترازو کیشستشو داد. از را  هاپمپ توانمی

و فرمول  لمیف دیبا گر POE یدرصد وزن 02و  n(C2H4) ییایمیبا فرمول ش PE020 یدرصد وزن 42 بینانو با ترک -یمریپل یغشا .دیاستفاده گرد
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دور  322و سرعت  44توسط دستگاه گرانول ساز دوپیچه ساخت شرکت کوپریون آلمان با نسبت طول به قطر  H−(O−CH2−CH2)n−OH ییایمیش

شد و به کمک دستگاه تولید فیلم دمشی ساخت شرکت برابندر آلمان  بیدرجه سانتیگراد ترک 022- 022- 062- 062 -542 -542دقیقه و چیدمان دمایی 

 ورغوطهساعت در دمای محیط  44. غشا در بنزن به مدت دیگرد هیغشا( ته هیاولیه جهت ساخت صفحات اول هایفیلملی اتیلن )پ لمیف هیمخصوص ته

استخراج کامل محلول  منظوربه یدرجه سانت 522مذکور به مدت دو ساعت در آب مقطر  ی. سپس غشاردیصورت گ افذاستخراج من ندیگردید تا فرآ

 شدند.  یشستشو و تا زمان استفاده در آن نگهدار (DI) زهیونیشده پس از سرد شدن با آب د هیته یو در نهایت غشا ورغوطه

 

   

نمایی از لوله کشی و تجهیزات بکار رفته در سامانه تصفیه غشایی در مقیاس رو میزی -1شکل      

 

سه نمونه آب برداشت  شیدر هر آزمامعین حاصل گردید.  هایغلظت مقطر بادر آب  %45اورتوفسفریک  محلول خوراک از حل نمودن اسید

امانه پس از اتمام زمان کار س ییو نمونه محلول خوراک نها افتهی هیقبل از شروع به کار سامانه و نمونه زهاب تصف هینمونه محلول خوراک اول. گردیدمی

آب  زانیکه حجم م ییگردد. از آنجا یآور عشده جم هیآب تصف لیترمیلی 62که حداقل حجم  گردیدمیمتوقف  یهنگام هی. تصفدندیبرداشت گرد

 هیغلظت محلول خوراک اول راتییکم است، تغ اری( بسی)زهاب مصنوع هیشده( در برابر حجم محلول خوراک اول هیبرداشت شده )همان حجم آب تصف

 (:0 )فرمول شودمی فیصورت تعر نی، بد(R) حل شده ونیقابل صرف نظر است. درصد حذف کات ستم،یآن در س یاز بازچزخان یناش

 100 %)*F/CPC-R(%)=(1 

 هایگیریاندازهشدت جریان تراوایی، از  است. هیمحلول تغذ انیو جر افتهیتراوش  انیحل شده در جر یهایون هایغلظت بیبه ترت FCو  PC که

 :آیدمیکه توسط معادله زیر بدست  گرددمیانجام شده، حاصل  (t∆)که در دامنه زمانی ثابت  (V∆)آزمایشگاهی حجم 

𝐽𝜈 =
∆𝑉

(∆𝑡 × 𝑆 × 𝑃)
 

درصد حذف  یمذکور جهت بررس شاتیآزما .شده است  (bar)نشان دهنده مقدار فشار اعمال  Pو  باشدمی m)-2(نشان دهنده سطح غشا  S در آن که

مختلف،  هایغلظتجهت بررسی رفتار تفکیک کنندگی غشا در  .افتیدر محلول خوراک انجام  یگرید ونیمورد نظر بدون حضور کات یهایونکات

 52، 5جهت بررسی رفتار تفکیک کنندگی غشا در فشار های مختلف، سه سطح فشار  و نیز در لیتر گرممیلی 052، 452، 022در سه سطح غلظت فسفات 

آب  تیفیک اهشگیدر آزما هایونغلظت  نییتع شاتیآزما بار تعریف گردید. آزمایشات در قالب طرح کامالً تصادفی و با سه تکرار انجام گردید. 55و 

آزمایشات  .افتیو با دستگاه اسپکتوفتومتر انجام  یغلظت فسفر با استفاده از روش رنگ سنج گیریاندازه .افتیدانشگاه تهران انجام  یکشاورز سیپرد

 .  [54]آب و فاضالب استفاده شد  شاتیاستاندارد آزما هایروشمندرج در کتاب  هایروشبر اساس 

مدل  FE-SEM (Field Emission Electron Microscope) کروسکوپیبا استفاده از م نانوفیلتراسیونسطح غشا بعد از استفاده در  ریتصاو

HITACHI S-4160  62برابر، تحت حداکثر ولتاژ شتاب دهنده  62222تا  02 یینانومتر و بزرگنما 5با دقتKV  با دستگاه  یبردار ری. تصودیگرد هیته

جهت یافتن قطر متوسط  ImageJحاصل شده با استفاده از نرم افزار  ری. سپس تصاوافتینازک گروه برق دانشگاه تهران انجام  هیال شگاهیزماآ رمذکور د

 .[55]را دارد  ریتصاو یاز فرمت ها یاریپردازش بس یینرم افزار توانا نی. ادیگرد زیآنالمنافذ غشا 

 

 

جریان 

 ورودی

جریان 

 خروجی

مخزن 

 خوراک

 مبدل 

حرارت

 ی

 مدول غشایی

مخزن آب 

 تصفیه شده

شیرهای قطع و وصل 

 2 1 جریان

 جهت جریان

 شیر تخلیه

م 
ظی

 تن
یر

ش

ار
فش

 

(5)  

(0)  



 

 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

 دانشگاه تهران، تهران

 5931 ماهبهمن 62و  62

 

 

 نتایج و بحث .3
 

( خطی بودن تغییرات فشار نسبت به تراوایی نشان دهنده سالم 0-)شکل یابدمیخطی افزایش  صورتبهبا افزایش یافتن فشار  تراویدهمحلول شدت جریان 

که نشان دهنده  یابدمیتراوایی غشا نیز با گذشت زمان کاهش  6-. مطابق شکلباشدمی 00/2ضریب همبستگی خط برازش یافته  .[53] بودن غشا است

 .باشدمی 06/2. ضریب همبستگی خط برازش یافته نیز در حدود باشدمیفسفات  هایآنیونا توسط گرفتگی غش

 

 
 نسبت به فشار اعمال شده )بارbar 1-hr 2-(l m  )-1( نمودار تغییرات تراوایی -2شکل 

 

 
 نسبت به زمان سپری شده )ساعتbar 1-hr 2-(l m )-1(نمودار تغییرات تراوایی  -3شکل 

 
ند تا توانمی  4PO3(H(اسید فسفریک  هایمولکولمحلول خوراک از حل نمودن اسید ارتو فسفریک در آب بسیار خالص )آب مقطر( حاصل گشت. 

(. با افزایش غلظت 4الی  6)معادالت  شودمیترکیب  O2Hآب  هایمولکولبا  H+آزاد نمایند که معموالً  H+سه مرتبه در آب تجزیه شوند و هر بار 

ید به شکل اس تواندمی، حتی با افزایش بیشتر غلظت فسفات گرددمیآزاد  4PO2(H-(شده و آنیون یک ظرفیتی فسفات  تراسیدیاسید فسفریک محلول 

 .  (pH=2.12)در محلول وجود داشته باشد  4PO3Hفسفریک نیز 

(6) 𝑝𝐾𝑎1 = 2.12 𝐻3𝑃𝑂4 + 𝐻2𝑂 ⇋ 𝐻3𝑂+ + 𝐻2𝑃𝑂4
− 

(4) 𝑝𝐾𝑎2 = 7.21  𝐻2𝑃𝑂4
− + 𝐻2𝑂 ⇋ 𝐻3𝑂+ + 𝐻𝑃𝑂4

2−   

(5) 𝑝𝐾𝑎3 = 12.67 𝐻𝑃𝑂4
2− + 𝐻2𝑂 ⇋ 𝐻3𝑂+ + 𝑃𝑂4

3− 

 

از آنجایی که در  .هستند  a3pKو   a1pK  ،a2pKبه ترتیب متناظر با که وجود دارد  apK، ثابت تجزیه اسید معینی ایتجزیه هایواکنشبرای هر یک از 

با نسبت باالیی در محلول  4PO2H- فسفات آنیون یک ظرفیتیبنابراین شد،  گیریاندازه 5/0±0/2تقریباً محلول خوراک  pHکلیه آزمایشات انجام یافته 

-درصد حذف آنیون یک ظرفیتی فسفات  خوراک و محلول تراوش یافته وجود داشت.
4PO2H   بار و  55و  52، 5نسبت به فشار اعمال شده در سه سطح

تک  ونیآن رودمیاست، انتظار  یبار منف یکه غشا دارا ییاز آنجا(. 4در لیتر مورد بررسی قرار  گرفت )شکل  گرممیلی 022و  452، 052سه سطح غلظت 

 4 مطابق شکلداشته باشد. فسفات  هایآنیوننسبت به دیگر درصد حذف کمتری ، 7.20a2=2.15<pH<pKa1pK=در  تیبا غالب 4PO2H- یتیظرف

ا افزایش یافتن در یک فشار معین بو نیز  یابدمیمورد مطالعه با افزایش فشار بازدارندگی آنیون فسفات یک ظرفیتی کاهش  هایغلظتدر کلیه سطوح 

لظت آنیون و نیز با بیشتر شدن غ گرددمی، شایان ذکر است که نسبت کاهش درصد حذف در فشار های بیشتر، کمتر یابدمیغلظت، درصد حذف کاهش 
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. بعبارتی با افزایش غلظت و افزایش فشار اعمال شده، کارایی غشا در حذف آنیون یابدمیفسفات، کاهش درصد حذف نسبت به فشار های باالتر، کاهش 

جذب الیه دارای بار منفی سطح غشا  هایونتا این کات گرددمی باعثشدن محلول،  تراسیدیبه عبارتی   H+فزایش غلظت با ا .یابدمیفسفات کاهش 

غشا و آنیون فسفات  بنابراین دافعه بین بار منفی، یابدمی. بعلت اینکه بار الکتریکی کل غشا کاهش سازدمیتدریج بارهای منفی غشا را خنثی ه ب و گردند 

بیشترین مقدار  در مطالعه حاضر .گرددمی ترضعیفزیرا اثر الکترواستاتیک غشا  یابدمیفسفات کاهش  هایآنیون فته و در نتیجه درصد حذفکاهش یا

بار است و کمترین درصد  5در لیتر تحت فشار  گرممیلی 052درصد در محلول خوراک با غلظت اولیه  36درصد حذف آنیون یک ظرفیتی فسفات %

 (0227بالت و همکاران )(. 4بار مشاهده گردید )شکل  55در لیتر و تحت فشار  گرممیلی 022در غلظت اولیه محلول خوراک برابر با  4/6حذف به مقدار %

-که بازدارندگی  ندمالحظه نمودنیز 
4PO2H  2، در صورتی که بازدارندگی یابدمیبا افزایش یافتن غلظت اولیه کاهش-

4HPO  علیرغم تغییرات غلظت

 .[57] ماندمیاولیه آن تقریباً ثابت 

 
 

 
-نمودار درصد حذف آنیون یک ظرفیتی فسفات  -4شکل 

4PO2H  مختلف هایغلظتنسبت به فشار )بار( در 

 

  

که به علت متراکم  گرددمیشکاف هایی در تصویر غشا رویت ، باشدمی FE-SEMنشان دهنده تصاویر حاصل از تصویر برداری با میکروسپ  5 شکل

 .[54] . سطح این ساختارها بعد از متراکم کردن با آب بسیار خالص نیز قابل رویت هستندباشدمیبار با آب مقطر  02ساختن غشا در فشار 

 
 

    
 نانومتر 511میکرومتر و ب( با دقت  11الف( با دقت  FESEMتصاویر حاصل از تصویر برداری با میکروسکپ  -5شکل 

 
 

 گیرینتیجه .4

 
 پلیمری ارزان قیمت و جدید-توسط یک غشای نانو یونیلتراسینانوف نشیبا روش گز  4PO2H- یتیظرف کیفسفات  یهایون یمطالعه امکان جداساز نیا

ت و توسط همرفت اس یکیزیف هاآناز  یکی، شودمیانجام  یدوگانه ا زمیبا مکانپلیمری توسعه یافته -نانو یغشا انی. انتقال فسفات از مآوردمیرا فراهم 



 

 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

 دانشگاه تهران، تهران

 5931 ماهبهمن 62و  62

 

 

 یبه پارامترها فسفات یتیظرف کی هایآنیونفسفات بخصوص  هایآنیونحذف  ریمقاد .گرددمیانجام  ،یدگیاست و توسط پخش ییایمیش یگریو د

 آنیون توسط نشیبر گز یدر محلول، اثر مهم هایون تیغلظت و ماه ته،یدیدارد. مقدار اس یعبور از غشا بستگ ( و فشارتهیدی)غلظت خوراک، اس ییایمیش

. نتایج بدست نمایدیمپلیمری توسعه یافته را در حذف آنیون یک ظرفیتی فسفات تأیید -نتایج بدست آمده کارایی غشای نانو دارد. پلیمری-ی نانوغشا

 واقعی نبوده است، لذا تعمیم نتایج بایست با دقت بیشتری و انجام هایپسابندین ترکیب پیچیده و یا چخوراک با  هایلولمحآمده در این تحقیق با 

 آزمایشات الزم صورت گیرد. 
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