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چکیده
مقدمه و اهداف :تْیِ آب سالن ٍ بْذاضتی بزای هصزف کٌٌذگاى با ّشیٌِ اًذک اس اّذاف سیستن ّای تاهیي آب هی
باضذ .آب ّای سیزسهیٌی بؼلت ػبَر اس الیِ ّای هختلف سهیي دارای کیفیت هیکزٍبیَلَصیکی بْتزی ًسبت بِ آب ّای سطحی
دارًذٍ .لی بؼلت تواط طَالًی هذت با سٌگ َّاسدُ ضذُ دارای هقذار بیطتزی جاهذات هحلَل هی باضٌذ .فزایٌذّای غطایی اس
جولِ رٍضْای غیز گزهایی است کِ اس یک هحلَل ًوکی ،آب را احیا هی کٌذ .غطاّا را بزاساط قطز هٌافذ آًْا بِ صَرت
هیکزٍفیلتز ،اٍلتزافیلتزً ،اًَفیلتزٍاسوش هؼکَط تقسین بٌذی هی کٌٌذٍ .یضگی ّای بی ًظیز غطاّای ًاًَدارابَدى گزٍّْای با بار
الکتزیکی رٍی سطح غطا ٍقطز هٌافذکوتز اسً 1اًَهتز است .فزایٌذ ًاًَ فیلتزاسیَى ( )NFبؼلت بْزُ بزداری قابل اػتواد ٍ اًزصی
هَرد ًیاس کن ،بزای تصفیِ آب هَرد تَجِ است.
مواد و روش ها :در ایي هطالؼِ اس یک پایلَت با ًاًَفیلتز با غطایی تجاری استفادُ ضذُ است .اس یک ًَع غطای تاسُ
استفادُ گزدیذ .قبل اس اًجام آسهایطات بِ هذت  84ساػت غطا ًاًَ در آب دٍبار تقطیز خیساًذُ ضذ .آب ٍرٍدی تَسط پوپ ّای
پزیستالتیک بِ درٍى سیستن پوپاصگزدیذً .وًَِ ّای سٌتتیک اس پاراهتز ّای اًتخابی (آًیَى ّا ضاهل کل جاهذات هحلَل،

سَلفات ،کلزایذً ،یتزات ،کزبٌات ٍ بی کزبٌات ٍ کاتیَى ّا هاًٌذ سذین ،پتاسین ،کلسین ٍ هٌیشین) تْیِ ضذ ٍ اس غطا ػبَر دادُ ضذ.
در ًْایت فزایٌذ حاضز بز آب سیستن تَسیغ ضْز کزهاى کِ بذٍاً کیفیت آى تؼییي ضذُ بَد هَرد آسهایص قزار گزفت .دادُ با
استفادُ اس ًزم افشار  SPSSتحلیل گزدیذُ ٍ کلیِ آسهایطات بز اساط رٍش ّای هٌذرج در کتاب رٍش ّای استاًذارد آسهایص
ّای آب ٍ فاضالب اًجام ضذ.
وتایجً :تایج ًطاى داد کِ با افشایص غلظت اٍلیِ ّزیک اس پاراهتز ّای هَرد هطالؼِ ،راًذهاى حذف تَسط ًاًَ فیلتز کاّص
یافت .با افشایص هیشاى جزیاى ػبَری اس غطا ،کارایی غطا کاّص یافتً .تایج ًطاى داد کِ با افشایص هیشاى آًیَى ّای ّوزاُ،
راًذهاى حذف ًوک ّای هحلَل کاّص هی یابذ.
وتیجه گیری :بزطبق ًتایج حاصل اس هطالؼِ حاضز ،هی تَاى کاربزد غطاّای ًاًَ را بِ ػٌَاى یک رٍش هَثز ٍ قابل
اػتواد بزای تصفیِ آب بِ هٌظَر حذف آًیَى ّا (سَلفات ،کلزایذً ،یتزات ،کزبٌات ٍ بی کزبٌات) ٍ کاتیَى ّا (سذین ،پتاسین،
کلسین ٍ هٌیشین) هَرد استفادُ قزار داد.
کلمات کلیدیً :اًَفیلتز ،آب سیزسهیٌی ،کیفیت ضیویایی آب ،کزهاى
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