
 
 فن آوری استفاده جمدد از آب

 چکیده

 آب توجه قابل و ثابت منابع از یکی عنوان به فاضالب
 73.2 جنوبی، کره کشور در. درو  به مشار می 1جایگزین

مرت مکعب  میلیون 16 شهری از مورد نیاز آب از درصد
تامین  یشهر فاضالب پساب از در روز آب تصفیه شده

 توان می مشخص است کهسرانگشتی  حساب با یک .شود می
 58 شهری فاضالب از درصد 10 تنها جمدد استفاده با

 این در. مرت مکعب در سال آب تولید کرد میلیون
 برای در مقیاس پایلوت MBR از یک راکتور مطالعه،

 استفاده فاضالب از توالت یک تصفیه شده آب تامین
 ی ازمتوسط سطح راکتور این پساب. ه استدش

 در زمینه جز به جنوبی کره در را آب استانداردهای
 با. دهد ارائه می دارکلر رسوبات و باکرتی کلیفرم

مرتفع  راحتی به دیگر این مشکالت کلر عفونی ضد
 ضد ،استانداردها در کلردار رسوبات. شود می

 حتقیقات. کند می حمدودرا  جایگزین خمتلف های عفونی
 ماورا اشعه مانند جایگزین های  عفونی ضد برای بیشرت
 توجه با آب جمدد استفاده های برنامه در ازن و بنفش

 استانداردهای. است نیاز مورد اقتصادی های جنبه به
 نسل تامین آب هدف با آب کیفیت ی برایپیشنهاد

 جنوبی کره در فاضالب از ها کننده خنک صنعتی
 معلق، ذرات جامد کدورت، هایی مثل آیتم. باشد می

DOC، T-N، T-P، قلیایت، pH، نیز  رسانایی و سختی
. است شده پیشنهاد استانداردها برای بررسی این

 معکوس امسز - MBR غشایی های  تکنولوژیبررسی  نتایج
 کند که مشخص می نانوفیلرتاسیون -  MBR و

 استفاده و احیا برای زیادی پتانسیل نانوفیلرتاسیون
 .دارد آب جمدد
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 کلیدی کلمات

 ،نانوفیلرتاسیون ، معکوس امسز ،MBR ،2آب جمدد استفاده
 3جمدد استفاده هایاستاندارد

 

 مقدمه

 برای اساسی بعمن و تطبیع در اجزا ترین ضروری از یکی آب
 جدی مشکالت حال، این با. باشد می صنعتی های  فعالیت متام

 راه. دارد وجود جهان سراسر در آب کمبود زیادی در رابطه با
 های  آب ها،سد آب مجله از آب منابع تأمین برای بسیاری های حل

مهچنین . شود می توصیه غیره و دریا آب های کن شیرین آب ،سطحی
 های حل راه از یکی عنوان به فاضالب از جمدد استفاده روش

 پیشنهاد نیز آینده در جایگزین آب منبع برای کننده امیدوار
 .دوش می

 4جایگزین آب توجه قابل و ثابت منابع از یکی عنوان به فاضالب
مورد  آب از درصد 73.2 جنوبی، کره کشور در. رود به مشار می

 از مرت مکعب در روز آب تصفیه شده میلیون 16 نیاز شهری از
وزارت حمیط زیست کره جنوبی، (شود  تامین می یشهر فاضالب پساب
 با توان می سرانگشتی مشخص است که حساب با یک .)2002سال 

مرت مکعب  میلیون 58 شهری فاضالب از درصد 10 تنها جمدد استفاده
 .در سال آب تولید کرد

 استفاده فرآیندهایکه نوع  صنعتی های  استفاده برای آب کیفیت
و  خاص صنعتآن  ابارتباط مستقیم  کند،  می تعیینرا  جمدد

در  آوری فن ترین عمده غشایی فرآیندهای. هایش داردکاربرد
 ؛ صنایعباشد می خمتلف برای صنایع جمدد استفاده تولید آب

 به. غیره وسازی  موتورسیکلت ،سازیبارور ،هادی نیمه نساجی،
 را شده بازیافت آب سنگاپور در NEWater پروژه مثال، عنوان
 صنایع و فطیر نان کارخانهدر  آشامیدنی غیر استفاده برای
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 مرت NEWater  ،92000کارخانه 3 کل ظرفیت. کند می عرضه دیگر
 امسز روش کارخاجناتاین  اصلی روش. باشد می روز در مکعب آب

 .باشد پیش تصفیه میکروفیلرتاسیونی می از پس معکوس

 ،جمدد استفاده آب های  آوری فن ترین کننده  امیدوار از یکی
 ،ستغشابا  جداسازی و بیولوژیکی تصفیه فرآیند از ترکیبی

 را. نامیم  می  (MBR)ییغشا بیولوژیکی راکتور آنرا ما که آنچه
 دلیل به را توجهی قابل های مزیت به توجه اورد دست به

 متعارف فرآیندهای از آن از بیش خود بالقوه های توانایی
 به تا MBR ، فعال جلن سیستم با مقایسه در. بیولوژیکی درمان

 مواد پساب، از جامد مواد کامل حذف به توجه با شایستگی
/  کم ، سرعت قابلیت بارگیری باال ، آلی برداشنت و برتر مغذی
 .است کوچک های زمین نیاز مورد و جلن تولید صفر

 تنها است، متوسط یا پایین کیفیتبا  آبزمانیکه نیاز به 
 می گندزدایی فرایند مهراه با یا مستقیم طور بهMBR  روش

 با آب اگر .برود بکار جمدد استفاده آب تولید برای تواند
 یا معکوس  امسز غشا استفاده از ،باشد الزم باالتر کیفیت

 در. شود گرفته نظردر  MBR از پس تواند می نانوفیلرتاسیون
 تامین برای در مقیاس پایلوت MBR از یک راکتور مطالعه، این
 های آوری فن ، مهراه بافاضالب از توالت یک تصفیه شده آب

 کره در آب کیفیت استانداردهای و مقررات یی و حتتغشا
 .است شده پیشنهاد

 روشها و مواد

 متوسط سطحمقرارت آب با 

 دهد می نشان کره دررا  متوسط سطحبا  آب مقرارت 1 جدول
 سطحبا  آب مقرارت). 2001 ،کره نقل و محل و ساخت وزارت(

 تقسیم های خمتلفی آن به خبش استفاده بنابه به کره در متوسط
 تفریح، ،آبیاری توالت،آب فالش تانک  شود؛ مصارفی مانند می

 .شستشو



 کره در را متوسط سطح با آب مقرارت - 1جدول 

 

 آب کننده خنک برای جمدد استفاده صنعتی آب مقررات

 و خاص فرایندهای به بستگی صنعتی مصارف در جمدد استفاده آب
 به صنعتی برای مصارف آب از بسیاری. دارد صنعت آن نوع

 عملیات و مواد نقل و محل ،خبار دیگ آب، کننده خنک عنوان
 استفاده آب برای هنوز یمقررات هیچ. روند فرایندی بکار می

. داردن وجود جنوبی کره در صنعتی های کننده  خنک برای جمدد
کیفیت  استانداردهای تعیین برای ،ها کننده خنک آب برای

 .شود می گرفته نظر در را زیر موارد

 .حرارت انتقال سطح ویر رسوب عدم تولید
 .یفلزات جتهیزات خوردگی عدم وقوع
ها  ارگانیسم میکرو رشد افزایش موجب که مغذی مواد عدم وجود

 .شود می
 .کف اضافی تولید عدم

 خنک را برای جمدد استفاده آب کیفیت استانداردهای 5 جدول
 یمفاهیم خوردگی و رسوب. دکن می پیشنهاد صنعتی آب های کننده

 توان می خوردگی از ،رسوب تشکیل شرایط در. هستند متقابل
 توان می را خوردگی و رسوب شرایط. عکس بر و کرد جلوگیری

 البته این شرایط بشدت. جماسبه کرد 5النگیر اشباع فهرست توسط
 میکرو رشد مهچنین،. است مرتبط pH و سختی با قلیاییت،

 آب کیفیت اگر حتی. شود خوردگی باعث تواند می ها ارگانیسم
 شود  می پیشنهاد ،کننده باشد راضی یپیشنهاد مقررات بر اساس
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 رسوب وقوع شرایط از پیشگیری برای اشباع شرایط ارزیابی که
 نیرتوژن ،)DOC( حملول آلی کربنحماسبه . اجنام گردد خوردگی و

 میکرو رشد از جلوگیری برای) T-P( کل فسفر و) T-N( کل
 .دوش می پیشنهاد کف مشکل و ارگانیسم

 توالت یک متوسط تامین آب با سطح برای پایلوت عملیات

 .کند کار می  GISTخوابگاه فاضالب با 6ور غوطهMBR راکتور  پایلوت
 یک با است که مهراه مرتمعکب 2.44 راکتور هوادهی موثر حجم

 3 جدول. باشد  میکروفیلرتاسیونی می ور  غوطه غشایی ماژول
 10.5 ثابت شاربا  تراوش. دهد می نشانرا  PSMBR از ای خالصه

 متناوببصورت  مکش. گیرد  اجنام می ساعتلیرت بر مرتمربع بر 
 متیز. جریان خالی دقیقه 3 مکش، دقیقه 7 شود؛  می استفاده

 جیوه میلیمرت 200 به غشای گذار فشار که هنگامی شیمیایی کردن
 7.5-6.8 حمدوده در pH. دوش  می اجنام NaOCl از استفاده برسد با

NaHCO3 از استفاده با
  

 با زدایی نیرتات راکتور. شود می کنرتل
 راکتور موثر حجم 7.دوش  می اندازی راه خارجی کربن منبع

 راکتور از یگردش جریان .باشد  مرتمعکب می 0.87 زدایی نیرتات
 درون جریان از بیشرت برابر 3 زدایی  نیرتات راکتور به هوازی

  9بنفش ماورای المپ ، 8کلر گندزدایی پس از های تست. است ریز
 .شود گرفته می PSMBR پساب از 10ازن و
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7 methanol, COD/Nitrogen=5 
8 3 ppm as NaOCl 
9 254 nm wavelength, 4W, 1 minutes 
10 1.5 ppm 



 PSMBR  عملیاتی از شرایط ای خالصه - 2جدول 

 

 صنعتی های کننده خنک پایلوت برای عملیات

 احیا ازصنعتی  های  کننده خنک آب برای تولید آوری فن 1 شکل
 و معکوس امسز ماژول نوع دو. دهد می نشان را شهری فاضالب

 بهآا  پساب و شده متصل موازی به صورت نانوفیلرتاسیون
 مشخصات 3 جدول .شود برگردانده می MBR به ریز درون عنوان
 شرکت جتاری حمصوالت از غشا دو هر. دهد  می نشان ها را ماژول
 بااسیونی فیلرتمیکرو های کارتریج. باشند می کره ،ساحن صنایع
 و معکوس امسز غشاهای از قبلمیکرومرتی  10 منافذ

قرار دهده  MBR به آسیب از جلوگیری برای نانوفیلرتاسیون
سهم خمزن  و روز در تن 21.6 ها ماژول از یک هر ظرفیت. شوند می

 نانوفیلرتاسیون به ترتیب و معکوس امسز هایسیستم از ریکاوری
 حرارت درجهکننده  خنک این، بر عالوه. باشد  می درصد 18 و 15

با  سیستم نگهداری و تعمیر .گیرد  می کنرتل حتت را سیستم
 متیزکردن ،یهیدرولیک یشستشو مانند غشا کردن متیزهای  روش

 یشستشو. دوش می اجنام سیرتیک اسید و سود با شیمیایی
 تغییر و شیمیایی کردن متیز لیو شده اجنام هفته هر یهیدرولیک

 بر بار چندین سال طول دراسیونی فیلرتمیکرو های کارتریج در
 اجنام ثبت شده در ینظارت های داده و آب تولید میزان اساس

 .گیرد می



 

 .جمدد استفاده سیستم آب غشا از مشایی -1شکل 

  

 ها ماژول مشخصات - 3جدول 

  

 حتلیلجتزیه و 

 اندازه زیر استاندارد روش با معلق جامدات و سختی ،قلیاییت
 pH 11 سنجش دستگاه از استفاده با pH گیری اندازه. شد گیری
 توسط به ترتیب کدورت و هدایت ،12حملول آلی ماده. گرفت اجنام
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 گیری اندازه  15و کدورت مرت 14سایرباسکن و 13آلی کربن آنالیز
 از استفاده با کل فسفر و کل نیرتوژن ، 16کروم COD. ندشد

 .ددنش حتلیل و جتزیه 17های هوماس کیت

 بررسی داده ها و نتایج

 توالت متوسط یک برای تامین آب با سطح پایلوت عملیات

 وBOD ها   روش. دهد  می نشان را PSMBR  عملیاتی نتایج 4 جدول
COD روش با منگنز  CODمقادیر معموال .شد جایگزین کروم BOD و 
COD از کمرت منگنز  CODتری قوی اکسید شونده کروم زیرا کروم 
 باکرتی کل های تست مقررات متام MBR از خروجی پساب. است

 حلاظ از. کند را به خوبی رعایت می رسب شده کلر و 18کلیفرم
 0.4با منافذ  میکروفیلرتاسیون توسط باید کلیفرم تئوری،

 این میکرومرتی 1 طبیعی اندازه به توجه با میکرومرت جدا شود؛
 سیستم در تواند می پساب لوله خط حال، این با. باکرتی

 .دوش آلوده غشا منافذ اندازه از کوچکرت های باکرتیپایلوت با 

جز  و ارزان قوی، کلر. حبث میباشد موضوع رسوب شده کلر آیتم
 حال، این با. است جهان در کننده عفونی ضد مواد هبرتین

 حمدودرا  خمتلف های کننده عفونی ضدتغییرات  یکلر رسوبات
 سیستم برای جایگزین عنوان به ازون و فرابنفش المپ .کند می
 دادند نشان آا. دونش می استفاده جمدد استفاده آب عفونی ضد
رسوب  نظر از یمشکالت اما ی دارندخوب عفونی ضد قابلیت که

 از که صورتی در .برای آا متصور هستند اقتصادی گیری و
 اشعه دیگر سیستم یک نصب ،استفاده کنیم بنفش ماوراء اشعه

 مشکل تواند  می جمدد استفاده آب شیر از قبل درست بنفش ماورا
 های سیستم طراحی برای یبیشرت حتقیقات اکنون .کند حل را رسوب

 های جنبه به توجه با جمدد استفادهآب  اسرتاتژی در عفونی ضد
 .است نیاز مورد اقتصادی
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 توالت یک متوسط سطح با آب تامین برای PSMBR نتایج عملیاتی  - 4جدول 

 

 صنعتی های کننده خنک عملیات پایلوت برای

. دهد می نشانپایلوت را  غشایی سیستم عملیاتی نتایج 5 جدول
. کند  ی را برآورده میپیشنهاد آب کیفیت 2 و 1 ماژول دو هر
کننده  راضی MBR تصفیه با موارد مهه ،کل فسفر و COD جز به

 اصالح آب سختی و پایین بسیار قلیاییت حال، این با. هستند
 در برخورد با خوردگی باعث است ممکن) pH 6.5 حدود در( شده

 سود افزودن pH افزایش برای ،این بر عالوه. فلزی شود جتهیزات
 که دده  می نشان نتایج. شود می پیشنهاد CO2 حذف با هتویه یا و

 پتانسیل از آن جمدد استفاده و آب احیای برای نانوفیلرتاسیون
 .دارد معکوس امسز روش بزرگرتی از



 صنعتی کننده خنکآب یک  پایلوت غشایی سیستمبرای  نتایج عملیاتی  - 5جدول 

 

 گیری نتیجه

 برای در مقیاس پایلوت MBR از یک راکتور مطالعه، این در
 پساب .دش استفاده ، فاضالب از توالت یک تصفیه شده آب تامین

 در را آب استانداردهای ی ازمتوسط سطح راکتور این خروجی از
 کلردار و رسوبات باکرتی کلیفرم در زمینه جز به جنوبی کره

 راحتی به این مشکالت نیز کلر عفونی ضد با. دهد ارائه می
 .شود مرتفع می

 حمدودرا  خمتلف های کننده عفونی ضدتغییرات  یکلر رسوبات کلر
با روش های  عفونی ضدی جایگزین برای بیشرت حتقیقات .کند می

 جمدد استفاده اسرتاتژی در ازن و بنفش ماورا اشعه مانند دیگر
 .باشد می نیاز مورد اقتصادی های جنبه به توجه با آب از

 نسل تامین آب هدف با آب کیفیت ی برایپیشنهاد استانداردهای
 آیتم. باشد  می جنوبی کره در فاضالب از ها کننده خنک صنعتی

 ،قلیایت ،DOC، T-N، T-P معلق، ذرات جامد کدورت، هایی مثل
pH، استانداردها نیز برای بررسی این رسانایی و سختی 

 . است شده پیشنهاد

نشان داد  MBR-RO و  MBR-NF با غشایی تکنولوژی از حاصل نتایج
 استفاده و آب احیای برای بزرگرتی که نانوفیلرتاسیون پتانسیل

 .از آن دارد جمدد


