ػٌْاى:
تزرطی کارایی فزآیٌذ ًاًْفیلتزاطیْى در حذف فلشات
طٌگیي طزب ،کادهیْم ،کزّم ػغ ظزفیتی ّ هض اس آتِای
حاّی طْلفات
تْطط :ػثذالؼلی گلپایگاًی
اطتاد راٌُوا :دکتز هحوذ هلکْتیاى
اطتاد هؼاّر :هٌِذص احوذ رجثی سادٍ
طال تحصیلی1332-1331 :
چکیذٍ:
هقذهَ :فلشات طٌگیي تَ ػٌْاى آالیٌذٍ ُای هِن ّ در سهزٍ جذی تزیي هظائل
هحیط سیظت ػٌاختَ ػذٍ اًذ .تْاًایی حذف هْاد آلی ّ غیز آلی تَ ُوزاٍ
حذف طختی در یک هزحلَ تْطط غؼا ،طثة ػذٍ اطت تا تتْاى فزایٌذ ُای هختلف
تصفیَ آب را تا یک ّاحذ غؼایی جایگشیي ًوْدُ .ذف اس ایي پژُّغ تزرطی
کارآیی غؼای ًاًْفیلتز در حذف فلشات طٌگیي طزب ،کادهیْم ،هض ّ کزّم ػغ
ظزفیتی اس آتِای حاّی طْلفات اطت.
رّع کار :هطالؼَ تجزتی اطت کَ در آسهایؼگاٍ پژُّؼی هزکش تحقیقات
تِذاػت هحیط ّ گزٍّ تِذاػت هحیط داًؼکذٍ تِذاػت داًؼگاٍ ػلْم پشػکی
کزهاى در طال  1331اًجام ػذ .غؼای اطتفادٍ ػذٍ در ایي هطالؼَ اس ًْع
 NFتا هذل حلشًّی-هارپیچی ّ جزیاى هتقاطغ تْد .فیلتزاطیْى تَ رّع ػثْر
یکثارٍ اًجام گزفت .اثز هتغیزُای غلظت اّلیَ فلش ،pH ،دتی ػثْری ّ
غلظت آًیْى طْلفات تز کارآیی فزآیٌذ در حذف فلشات تزرطی گزدیذ .کلیَ
هْاد ػیویایی تا خ لْؽ آسهایؼگاُی ّ اس هزک آلواى تِیَ ػذ .اًذاسٍ گیزی
 Cuّ Cd ،Pbتا رّع جذب اتوی ّ  SO42- ّ Cr+6تا رّع اطپکتزّفْتْهتزی اًجام
Full factorial
گزفت .تزای تؼییي حجن ًوًَْ ُا در ایي هطالؼَ اس رّع
اطتفادٍ ػذ ّ در هجوْعً 354 ،وًَْ هْرد آسهایغ قزار گزفتً .تایج تَ
صْرت تْصیفی تیاى ػذ.
یافتَ ُا :حذاکثز هیشاى حذف فلشات  Cr+6 ّ Cu ،Cd ،Pbتْطط غؼای  NFاس
ًوًَْ ُای طٌتتیک تا دتی ػثْری  L/min 0/4تَ تزتیة ّ 30 ،43 ،33
33درصذ ،اسًوًَْ ُای طٌتتیک حاّی  mg/L 000طْلفات در  ّ pHغلظت تِیٌَ
فلش تزاتز  32 ّ 39 ،39 ،31درصذ ّ ،در ًوًَْ ُای ّاقؼی تزاتز ،33 ،31
 33 ّ 03درصذ هؼاُذٍ ػذ .کارآیی غؼا در حذف طَ فلش  Cuّ Cd ،Pbتا
ّ غلظت اّلیَ فلش ًظثت هؼکْص داػتّ ،لی در حذف  ،Cr+6تا
افشایغ pH
افشایغ ً pHظثت هظتقین هؼاُذٍ ػذ .افشایغ دتی در ُوَ آسهایؼِا تا

هیشاى  0/9لیتز تز دقیقَ ،افشایغ ًظثی کارآیی غؼا را در حذف ُز چِار
فلش تذًثال داػت .تا افشّدى غلظتِای اّلیَ طْلفات تَ هحلْل ّرّدی،
افشایغ چؼوگیزی در حذف ُز چِار فلش دیذٍ ػذ .تزخالف آًچَ کَ در هْرد
هحلْل حاّی فلش تٌِا هؼاُذٍ ػذ ،در حضْر آًیْى طْلفات ،کارآیی حذف
فلشات تا افشایغ  ،pHتیؼتز ػذ .ایي رّیَ در هْرد حذف خْد یًِْای
طْلفات ُن هؼاُذٍ ػذ.
تحث ّ ًتیجَ گیزی :در ػذم حضْر آًیًِْای چٌذ ظزفیتی ،حذف فلشات طٌگیي
تا تارُای هثثت در حالت اطیذی کاُغ هی یاتذ .ػلت ایي پذیذٍ خٌثی ػذى
تارُای هٌفی ططح غؼا تا تارُای هثثتی اطت کَ در  pHپاییي هحلْل ،تؼذاد
آًِا ت یؼتز اطت .در هْرد کزّم ػغ ظزفیتی ،تَ ػلت ایجاد فزهِای چٌذ
ظزفیتی تا ػؼاع یًْی تشرگتز ،افشایغ  pHحذف ایي فلش را تیؼتز کزد .در
فؼارُای هتؼادل ،تا افشایغ دتی ّ هتؼاقة آى فؼار طیظتن ،اًتقال ُوزفتی
غلثَ کزدٍ ّ حذف فلشات افشایغ هی یاتذُ .زچٌذ در دتی ُای خیلی تاال،
افشایغ فؼار ،پض سًی فلشات را کوتز هی کٌذ .افشایغ کارآیی حذف غؼا در
حضْر یْى طْلفات را ًاػی اس پذیذٍ دًّاى ّ غزتالگزی غؼا داًظتَ اًذ.
تَ ایي تزتیة کَ تا تْجَ تَ دّظزفیتی تْدى آًیْى طْلفات ّ تٌاتزایي
داػتي ػؼاع یًْی تشرگتز ،ایي یْى قادر تَ حذف کاتیًِْای ُوزاٍ خْد اس
قاتلیت
ططح غؼا خْاُذ تْد .تطْرکلی هی تْاى ًتیجَ گزفت کَ غؼای NF
حذف درصذ تاالیی اس فلشات طٌگیي در فؼارُای کن را داػتَ ّ پظآب
تاکیفیتی را تْلیذ هی کٌذ .ایي کارآیی در حضْر یًِْای طْلفات تطْر
چؼوگیزی افشایغ هی یاتذ.
ّاژٍ ُای کلیذیً :اًْفیلتز ،طزب ،کادهیْم ،هض ،کزّم ػغ ظزفیتی

