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 :چکیده

 شدهاصالحو  )MWCNTsهاي کربنی خام () محتوي نانولولهPVCوینیل کلراید (غشاهاي پلیدر تحقیق حاضـر،  

ــاختـه و مورد ارزیابی   ــا،  هاي کربنیقرار گرفتند. نانولولهسـ ــب در ماتریس غشـ ــتیابی به پراکنش مناسـ ، جهت دسـ

 ریهفو تبدیل قرمزمادون ســنجیطیف آزمون از هاي کربنی،نانولولهاصــالح  صــحت ارزیابی کربوکســیله شــدند. براي

)FTIR (ــتفاده ــد اسـ ــاختاري و عملکردي مانند طیف .شـ ــنجیآنالیزهاي سـ ، )FTIR( فوریه تبدیل قرمزمادون سـ

ي تماس، تخلخل، گیري زاویه)، پراکندگی شعاع حفرات، اندازهFESEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی با نشر میدانی (

و  (HA)آب، خواص مکانیکی، تسـت سایش، فالکس آب عبوري و همچنین فیلتراسیون محلول هیومیک اسید  محتوي

ــمزنی آنمیزان پس ــی مکانیس ــاها از مدل تجربی هرمیا و مدل ترکیبی ها مورد ارزیابی گرفت. بررس هاي گرفتگی غش

هاي کربنی بود. روي سطح نانولوله COOHگروه عاملی  دهندهنشان FTIRلتن اسـتفاده شـد. نتایج حاصـل از تست    بو

ی منحن و یافتهیش افزا شدهاصالحهاي خام و نشـان داد که تعداد حفرات سـطحی در حضور نانولوله   FESEMتصـاویر  

ته تري داشدوستشده سطح آبانوکامپوزیتی ساختهشده است. غشاهاي نجا جابه توزیع حفرات به سمت حفرات ریزتر

هاي درصــد وزنی نانولوله 3/0براي غشــاهایی با  08/70 °و 2/70 °براي غشــاي خالص به 6/88 °و زاویه تماس آب از

. با یافت یشافزادوستی و تخلخل هاي کربنی، به دلیل افزایش آبخالص با اضافه کردن نانولوله شار آبکربنی رسـید.  

شــد و به همین  جاجابهتر هاي کوچکهاي کربنی، منحنی توزیع شــعاع حفرات به ســمت شــعاعاضــافه کردن نانولوله

 .PVC/MWCNTs-COOH (0.3 wtدر غشــاي   88/96 %  به بیشــترین مقدار خود یعنی HAزنی محلول دلیل پس

هاي کربنی افزایش یافت. همچنین مشخص لهسـایشـی و مکانیکی غشـاها با افزودن نانولو    مقاومترسـید. بعالوه،   (%

اها بهبود هاي ضدگرفتگی غشهاي کربنی کربوکسیله ویژگینانولوله خصوصبههاي کربنی شـد، با اضـافه شدن نانولوله  

ــمگیري یافت.  ــدن آن  3/0ها به بیش از اما، افزایش مقدار نانولولهچش ــد، موجب افزایش کلوخه ش  یجهدرنتها و درص

هاي کالسیک نشان داد، مدل گرفتگی غشـاها با اسـتفاده از   سـازي مدلنتایج مربوط به شـود.  غشـا می  ییکاراکاهش 

ز مدلگرفتگی غشاها با استفاده ا از نوع تشکیل کیک است. افزون بر این، تحلیل غشاهاتمامی گرفتگی  غالب سازوکار

ــان داد، مدل فیلتر زمان را با کمترین -هاي حجمغشــاها دادهتمام  برايکامل گرفتگی -کیک اســیونهاي مرکب نش

ــایر مدل  ــبت به س ــاهاي نانوکامپوزیتی  .کندمی هاي مرکب برازشخطاي ممکن نس -PVC/MWCNTدرنهایت، غش

COOH زنی، و خواص ضدگرفتگیباال در پس ییکارادهی مناسـب،  ت پایین، مقاومت کشـشـی باال، عبور  به دلیل قیم 

  توانند گزینه مناسبی براي استفاده در زمینه تصفیه آب و فاضالب باشند.بهبود یافته می
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  مقدمه و اهمیت موضوع -1-1

 يدرصد از کل سطح کره 75و  شودیمدر طبیعت یافت  آب یکی از موادي است که به مقدار فراوان

 3در بستر نمکی قرار دارند، از  هاآبدرصد از کل منابع  97گستردگی  باوجوداینزمین را فراگرفته است. 

بشر براي رفع نیازهاي  رو نیا ازیخ و رطوبت خاك قرار دارد.  يهاحوضچهدرصد در  2، ماندهیباقدرصد 

  .باشدیم ماندهیباقدرصد منابع آب  1حیاتی ناگزیر به استفاده از کمتر از 

جهان توسط کشاورزي،  يهاآبدرصد  70در کنار مشکل کمبود آب، این واقعیت قرار دارد که حدود 

 جمعیت و افزایش روزافزون. رشد رندیگیمقرار  مورداستفادهصنعت و مابقی براي مصارف خانگی  درصد 22

صنایع مختلف از سوي دیگر، موجب افزایش شدید  و گسترش سریع سو کیآب از  شیازپشیبتقاضاي 

شده  چهار برابرکه درطی قرن اخیر جمعیت جهانی این وجود بااخیر شده است.  يهادههمصرف آب در 

که این چالش جهانی  شودیم ینیبشیپ. است  یافتهافزایشبرابر  7است، اما تقاضاي جهانی آب در حدود 

سال آینده رشد جمعیت به  40 و در یافتهافزایشنیز  توسعهدرحالآب با افزایش جمعیت در کشورهاي 

رژي براي منابع آبی نیز رشد خواهد صنعت، کشاورزي و ان يهابخشدرصد برسد، لذا تقاضاي  40حدود 

. در این میان چالش بین منابع آب و اختصاص  )Rockström, Lannerstad, & Falkenmark, 2007(یافت 

ی جهان طبق آمار آن به مصارف آب شرب و یا کشاورزي و صنعتی با شدت بیشتري ادامه پیدا خواهد کرد.

میلیارد نفر در مناطقی زندگی خواهند کرد که از کمبود آب  9/3، 2030که در سال  شودیمتخمین زده 

در بسیاري از  عالوه بر کمبود جهانی آب، کیفیت پایین آب. )Schrank & Lomax, 2009( برندیمرنج 

میلیارد نفر از  1/1 اکنونهم. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، باشدیمحد بحرانی مناطق جهان نیز در 

سی به اصول بهداشتی مناسب میلیارد نفر نیز دستر 6/2و حدود  برندیمکمبود آب آشامیدنی مطلوب رنج 

ناسالم  هايآبراهاز  جادشدهیا يهاعفونتناشی از میلیون نفر به علت بیماري  2/2ود سالیانه حد. ندارند

 ,Bouman, 2007; Pereira, Cordery( دهندیمسال تشکیل  5که اکثر این افراد را کودکان زیر  رندیمیم

& Iacovides, 2009(سخگویی پا منظوربهنیاز به محافظت داشته و  ازپیشبیشبنابراین منابع آب شیرین  ؛

  به تقاضاي رو به رشد جهانی براي آب سالم باید منابع جدید آب نیز توسعه یابند.
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درصد از مساحت کل زمین، به لحاظ  1/1، ایران که با داشتن یک درصد از جمعیت جهان و بیندراین

درصد از  36/0است، با در اختیار داشتن تنها  شدهواقعکره زمین  خشکنیمهخشک و اقلیمی در منطقه 

است. از طرفی معضالتی چون  درحرکت آبیکمکل منابع آبی موجود در جهان با سرعت بیشتري به سمت 

از منابع آبی زیرزمینی به شیرین و برداشت مدیریت نشده  يهاآب هیرویب، مصرف هاتاالبخشک شدن 

با  شدتبهایران جز کشورهایی خواهد بود که  2025تا سال  شودیم ینیبشیپدامن زده است.  مسئلهاین 

به مسئله  جانبههمه. این امر لزوم توجه )Gorjian & Ghobadian, 2015( مواجه خواهد شد آبیکمبحران 

  تا بتوان به مقابله با این بحران پرداخت. رساندیمکشور را نه از تمام منابع آبی و استفاده بهی یآبکم

ه متعدد ک يهایمیپتروشو  هاشگاهیپاالوجود  به دلیلعالوه بر این، نیاز صنعت به آب در کشور ما 

بشکه آب مصرف  10مصرف آب باالیی دارند (در برخی از واحدهاي پاالیشگاهی براي تولید هر بشکه نفت، 

. یکی از راهکارهاي اساسی براي حل خوردیم)، در بخش صنعت نفت بیش از سایر صنایع به چشم شودیم

در  اهآنی و استفاده مجدد از صنعتی و خانگ يهافاضالب، تصفیه و بازیافت آب موجود در یآبکممشکل 

  .باشدیمصنایع مختلف 

 شدههیفتصبررسی استفاده از پساب فاضالب ط اقلیمی حاکم بر بخش عمده کشور، به شرای با توجه

برخوردار شده است. در چند سال گذشته با  ياژهیواخیر از اهمیت  يهاسالمنبع جدید آب در  عنوانبه

 افزایش چشمگیري یافته زیستمحیط، مشکالت مربوط به آلودگی هاکارخانهتوجه به توسعه صنایع و 

، سالمت و شوندیم هايماریبموجود در آب عالوه بر اینکه باعث انتشار بسیاري از  يهایآلودگاست. 

ر برا  ناپذیريجبرانصدمات زیاد و  بلندمدتقرار داده و در  تأثیرکیفیت محدود آب تمیز را نیز تحت 

نابع م منطقی توسعه هايحلراه ترینمهمیکی از  .سازندیمتوسعه اقتصادي و اجتماعی جامعه وارد  کرهیپ

اخیر توجه کارشناسان جهانی را به خود  يهادهه که در باشدیم هافاضالبآب آینده، استفاده مجدد از 

مجدد از  ادهمورداستفملل در  از متخصصین سازمان تیمی میالدي 1987جلب کرده است. در سال 

از  توانیمنباشد،  اینکه وقتی آبی با مشخصات بهتر در اختیار فاضالب گزارشی تهیه کردند مبنی بر

 .ندیآیم به دست شدههیتصفاز فاضالب  هاآب گونهایناستفاده نمود و معموالً  ترنییپا باکیفیت يهاآب
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از  منبعی جدید عنوانبه، بلکه شودیممحیط کاسته  يهایآلودگاز  تنهانهبا استفاده مجدد از فاضالب، 

دتر محدو اما اگر فاضالب به محیط تخلیه شود، باعث؛ شودیمآبی انسان برطرف  يآب، قسمتی از نیازها

. ودشیممصرف مجدد آن باعث توسعه منابع آب  کهیدرحالشدن منابع آبی و انتشار آلودگی خواهد شد، 

 بآ يبرخوردار است برا يترکمشرب از کیفیت  يهاآبضالب که نسبت به از فا میتوانیم کهیدرحال

 يهانهیبا هز به شهرها را که افتهیانتقال يهاآب، دلیلی وجود ندارد نماییم، دام و طیور استفاده يکشاورز

رار ق مورداستفاده يآب کشاورز عنوانبه، باشندیمهمراه بوده و از کیفیت بسیار باالیی برخوردار  يزیاد

  .دهیم

  ه فاضالبیتصف-1-2

 ـتـرده و غلظکـر ییتغ یـا صـنعتی یات آن پـس از مصـارف خـانگیه خصوصـکاست  یفاضالب، آب

 ياسـت. اجـزا شدهتشکیل یو معـدن یبـات آلـکی. فاضالب از ترابدییمش یموجود در آن افزا يهاندهیآال

 ياجـزا و هاکشآفتتانت و کفنـول، روغـن، سـورفاس، ی، گریدرات، چربیربوهکن، یاز پروتئ یبات آلکیتر

 ين حـاویاسـت. فاضـالب همچنـ شدهتشکیلن یدها و فلزات سنگیلرکتروژن، فسفر، یاز ن یبات معدنکیتر

 اسـت. منـابع فاضـالب بـر هااختهیتکو  هاجلبک، هاقارچ، هايباکترمختلف ازجمله  يهاسمیکروارگانیم

 شودیم يبندمیتقس یصـنعت يهافاضـالبو  یخـانگ يهافاضالبد، به دودسته یاساس منبع تول

)Bodzek, Konieczny, & Kwiecińska, 2011; Carey & Migliaccio, 2009(.  از  یتوجهقابلبخش

 که یدرحال، دهـدیمل کیتشـ یکیولوژیب هیتجزقابل یرا، مواد آل یخانگ يهافاضالب

 ، مـوادیمحلـول نفتـبات معلـق و کیشامل تر یطورکلبهدشده یفاضالب تول ي، اجزایصنعت يهافاضالبدر 

 ـهیرقابـل تجزیمحلـول و مـواد غ ي، مـواد جامـد، گازهـاییایمیبات شکین، تریمحلول، فلزات سنگ یمعدن

  .)Bemberis, 1971( است یمواد سم یو حت یکیولوژیب

  تصفیه فاضالب يهاروش -1-3

 ولوژیکیشیمیایی و بی يهافرآیندعملیات فیزیکی،  يدستهبه سه  توانیمتصفیه فاضالب را  يهاروش
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فیزیکی  يکاربرد نیروها يواسطهبهکرد. در تصفیه فاضالب به عملیاتی که در آن تغییرات  يبندمیتقس

 يهیتصفشیپ منظوربهعمده،  طوربه. این واحدها شودیم، واحد عملیاتی فیزیکی گفته ردیگیم انجام

ه فاضالب ک يهیتصفدر  مورداستفاده يهافرآیند. آن دسته از رندیگیمقرار  مورداستفاده يفاضالب ورود

شیمیایی نام دارند. در  يفرآیند ي، واحدهاردیگیمشیمیایی صورت  يهاواکنش تغییر در آن از طریق

 وردنظرم يژهیو يهیتصفرسیدن به اهداف  منظوربهشیمیایی  يفرآیند يواحدها فاضالب، يهیتصف يحوزه

 يهاندفرآی. آن دسته از باشدیمبیولوژیکی همراه  يفرآیند يفیزیکی و واحدها عملیاتی يمعموالً با واحدها

 يهارآیندف، ردیگیمغییر در آن از طریق تجزیه بیولوژیکی صورت فاضالب که ت يهیتصفدر  مورداستفاده

یر غصنعتی حذف یا کاهش غلظت ترکیبات آلی یا  يهافاضالبهدف از تصفیه  .تصفیه بیولوژیکی نام دارند

  .)Judd, 2010( است آلی

  سطحی يهاآب -1-4

منابع آبی  ترینمهمیکی از  عنوانبهسطحی  يهاآبزمین،  ياز بین انواع منابع موجود بر روي کره

جاري بر روي سطح زمین مانند جویبار، برکه و  يهاآبسطحی به  يهاآب .باشدیم هاانساندر دسترس 

هیدرولوژیکی و انسانی قرار دارند. کیفیت ه در معرض طیف وسیعی از تأثیرات ک گرددیمرودخانه اطالق 

دیگر، حضور مواد کربنی  يهایآلودگ. عالوه بر کندیمنوسانی تغییر  طوربهدر طول زمان  هاآباین نوع 

 يهاآب هیتصف يهاروشکه  شودیمیک چالش مهم محسوب  (NOM) 1بیعیآلی تحت عنوان مواد آلی ط

وجود . مواد آلی طبیعی، مواد آلی مدهدیمقرار  تأثیرمطلوب را تحت  باکیفیتسطحی براي دستیابی به آبی 

 يهاآب. کیفیت )Hendricks, 2006( شوندیمکه با جاري شدن آب به داخل آن وارد  باشندیمدر خاك 

مختلف با منشأ طبیعی و انسانی دارد. عوامل طبیعی مؤثر بر کیفیت آب  انفعاالت و فعلسطحی بستگی به 

  عبارتخاك. عوامل انسانی نیز  يهاهیالاز: مواد شیمیایی خاك، شرایط آب و هوایی و تراکم  اندعبارت

  شهري و کشاورزي. يهاپساباز: تخلیه فاضالب و زباله و همچنین  هستند

                                                
1 Natural organic matter 
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مواد جامد معلق و همچنین مواد  ازجملهسطحی به علت حضور مواد آالینده  يهاآبکیفیت پایین 

 ,Letterman & Association( کندیمشیمیایی و بیولوژیکی مختلف، مصرف آن را براي انسان دچار مشکل 

  .شودیم احساس ازپیشبیش هافاضالبو  هاپسابسطحی و  هايتصفیه آبنیاز به  جهیدرنت. )1999

  سطحی هايتصفیه آبمرسوم  يهاروش -1-5

صفیه ت، پیکربندي واحدهاي تصفیه به کیفیت آب خام ورودي بستگی دارد. هاستمیسدر بسیاري از 

 باشدیممطلوب  باکیفیتهاي متوالی براي دستیابی به آب فرآیندسطحی شامل یکسري  هايآب

)Hendricks, 2006( .اختالط 2، انعقاد1از: ضدعفونی اندعبارت تصفیه آبواحدهاي مرسوم براي  ترینمهم ،

  قبل از توزیع. 7نهایی یضدعفونو  6، فیلتراسیون5ینینشته، 4، لخته سازي3سریع

نوین، ایجاد  هايفنّاوريرا با فراهم نمودن نیازهاي جدید آب  هادولترویه گذشته که  برخالف

ه منابع آب، براي مقابل گذاراناستیس، امروزه کردندیمتأمین  یرسانآبجدید و توسعه شبکه  يهاتیظرف

، بهداشتی ازنظرهستند که ضمن بهبود کیفیت  ییهاراه يوجوجستناشی از کمبود آب در  يهاچالشبا 

نیاز  نکهیاابهاي غشایی با توجه فرآیند نیبنیدراهرچه بیشتر ترغیب نماید.  ییجوصرفهرا به  کنندهمصرف

از  ندارند، بیش کاررفتهبهمواد افزودنی شیمیایی، ورود و خروج انرژي و همچنین بازیافت مواد  گونهچیهبه 

  .اندقرارگرفته توجهموردآب  فاضالب و دیگر براي تصفیه يهايفناورسایر 

  تحقیق انجام ازهدف  -1-6

و ارزانی و در دسترس بودن  سوکیاز  یکربنيهانانولولهخواص شیمی فیزیکی  نظر گرفتنبا در 

از سوي دیگر، بهبود خواص ساختاري و افزایش  باشدیمکه از تولیدات داخل کشور  کلراید لینیویپل

فرضیه  عنوانبه کربنیهاينانولولهاز روش گنجاندن  با استفاده کلراید وینیلپلیمقاومت در برابر گرفتگی 

                                                
1 Disinfection 
2 Coagulation 
3 Rapid mixing 
4 Flocculation 
5 Sedimentation 
6 Filtration 
7 Final disinfection 
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ارزیابی ساختاري و  يهاکیتکناز  ايمجموعهاثبات این فرضیه،  منظوربه. شودیماین تحقیق مطرح 

اهداف تحقیق حاضر  عنوانبه توانیمموارد ذیل را خالصه  طور به. شودیمکار گرفته  عملکردي غشاها به

  برشمرد:

 ماده اولیه ساخت غشا عنوانبهو تولید داخل  قیمتارزانکلراید  وینیلپلیاستفاده از. 

 شدهاصالحخام و  کربنیهاينانولولهکلرایدي با استفاده از  وینیلپلیبهبود خواص غشاهاي. 

 تصفیه آب يزمینه در شدهساختهبررسی عملکرد غشاهاي. 

  نامهپایانساختار  -1-7

 نامهانیپاآزمایشگاهی صورت گرفته، با در نظر گرفتن فصل مقدمه،  يمطالعات و کارهابا توجه به 

پیشین  يبر منابع و کارها يبه بیان مرورفصل دوم در پنج فصل به نگارش درآمده است. در  حاضر

  .است شدهپرداختهاهداف رساله  يمحققین دیگر در راستا توسط گرفتهانجام

 جهت ازیموردن يهاآزمون، تجهیزات، شرایط، مواد آزمایشگاهی جهت ساخت غشا و فصل سومدر 

 شدهررسیبو همچنین فیلتراسیون هیومیک اسید انتها بسته و عملکرد این غشا در سیستم  يارزیابی ساختار

فصل در  .است شدهدادهتوضیح  لیتفصبه هاي کربنیلولههمچنین در این فصل، روش اصالح نانو .است

 خالص يغشاها ، در دو بخش، ابتدا نتایج حاصل از اصالح سطحی نانوذرات و همچنین ارزیابی اولیهچهارم

 ،يساختار ارزیابی مختلف آورده شده است که این ارزیابی شامل يو نانوکامپوزیتی با ترکیب درصدها

عملکرد غشاها  دوم، غشاها خواهد بود. در بخش دوستیآب سایشی و و مکانیکی، مقاومت خواص سطحی

انتها،  در .است قرارگرفتهمورد ارزیابی  هاآنو گرفتگی فیلتراسیون هیومیک اسید  عبوردهی آب خالص، در

 هايفعالیت يادامه يدر این پژوهش و نیز پیشنهادهایی برا آمدهدستبه، نتایج مهم فصل پنجمدر 

  .است شدهبیانخالصه  طوربهتحقیقاتی در آینده، 
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  مقدمه -2-1

ع و فاضالب، داروسازي و صنای تصفیه آب، نفت، گاز، یجداسازي در بسیاري از صنایع نظیر پتروشیم

ک ی توانیم ندرتبهواضح بوده و  کامالً. اهمیت این عملیات شودیممحسوب  یاز ارکان اصل ییک یغذای

والت از محص محصوالت یزي نهایااولیه مواد خام یا جداس يسازخالصرا یافت که نیازي به  یشیمیای فرآیند

تی الوو محص شوندیمهاي جداسازي غشایی باعث کاهش مصرف انرژي فرآیند دیگر را نداشته باشد. یجانب

 & ,Pabby, Rizvi( داراي کیفیت باالیی هستند ،شوندیم تولیدهاي غشایی فرآیند که با استفاده از

Requena, 2015(. یجداسازي متداول و قدیم يهاروشبراي  یجایگزین مناسب ییازي غشافناوري جداس 

 در حال روزروزبه هاآنو دامنه کاربرد  ردیگیمقرار  مورداستفاده هانهیزمیاري از و امروزه در بس باشدیم

  .افزایش است

  غشا -2-2

گوناگونی دارد که ارائه یک تعریف دقیق براي غشا کمی پیچیده است. در حالت کلی  فیتعار 1غشا

 ترانآسو  ترسهلبین دو فاز عمل کرده و امکان عبور  ریپذانتخابو  تراوامهینیک سد (مانع)  عنوانبهغشا 

یکی از فازها غنی و دیگري تقریباً تهی  بیترتنیابه؛ آوردیمرا فراهم  خوراك يیک جز نسبت به سایر اجزا

  .)Judd, 2010( قابلیت غشا، کنترل نرخ عبور مواد مختلف از آن است ترینمهم .گرددیمجز آن  از

 تواندیم که این نیرو ایی استیشیم لیپتانساختالف صورتبههاي غشایی فرآیندنیروي محرکه الزم در 

ز غشا عبور که اجریانی هاي غشایی، فرآیندناشی از اختالف غلظت، فشار، دما و پتانسیل الکتریکی باشد. در 

 3شدهداشتهنگهکه نتواند از غشا عبور کند  جریانی) و شدهداده(عبور  2تراوش کرده جریان ،کندیم

محصول در نظر  عنوانبه توانندیم هاآناز  هرکدامهدف جداسازي،  بر اساسکه  شودیم) نامیده ماندهیباق(

 وغشا و یا فالکس  4که شامل گذردهی گرددیمتعیین  ویژگیگرفته شوند. کارایی غشاها با دو 

                                                
1 Membrane 
2 Permeat 
3 Retentate 
4 Permeability 



 

 

جداسازي  فرآیندنمایی از یک  1-2. در شکل )Srikanth, 2008( باشدیمغشا  2زنیو یا پس 1يریپذنشیگز

  است. شدهدادهغشایی نشان 

  

  .)Al Amri, 2010( غشایی جداسازي فرآیندشماتیکی از : 1–2شکل 

هاي غشایی با داشتن مزایایی همچون امکان انجام عملیات جداسازي در دماي محیط، سهولت فرآیند

 فاز، حجم کم و عدم نیاز ییرتغعدم به دلیلدستیابی به کلیه فازهاي جداسازي شده، کاهش مصرف انرژي 

و اندازه، افت فشار کم و انتقال جرم زیاد، باال بودن بازده جداسازي براي  در شکلبه فضاي زیاد، تنوع 

اعم  هاآن، ساده بودن طراحی غشاها و سهولت کاربرد هاحاللرقیق، نیاز کم به مواد افزودنی و  يهامحلول

 و زیست سازگار بودن و همچنین امکان زیستمحیطدار از تعمیر و نگهداري در مقیاس صنعتی، دوست

موجب  حساس داروسازي و صنایع غذایی انجام عملیات در فشار پایین و مناسب بودن براي کاربردهاي

 & ,Ravanchi, Kaghazchi( گرددجداسازي متمایز  هايفناوريسایر از  شده است که این فناوري

Kargari, 2009; Srikanth, 2008(. 

  غشا يخچهیتار –2-3

 گرددیبرم میالدي 1960در مقیاس صنعتی به سال  هاآن يریکارگبهغشایی و  يفنّاورتوسعه علم و 

رار ق مورداستفادهشیمی و فیزیک  يهايتئورابزار آزمایشگاهی براي توسعه  عنوانبهو تا قبل از آن، غشاها 

                                                
1 Selectivity 
2 Rejection 



 

 

را  هاآناما مطالعه سیستماتیک ؛ )Baker, 2004; Ravanchi et al., 2009; Ulbricht, 2006( گرفتندیم

 اسمزمعکوس فرآیند، شدهثبتمیالدي یافت. نخستین پدیده غشایی  18در آثار دانشمندان قرن  توانیم

توسط  میالدي 1748پدیده تراوش آب از دیافراگم طبیعی در سال  توصیف منظوربهتصادفی  طوربهبود که 

مشاهده پدیده عبور گاز هیدروژن از بین شیشه  میالدي 1823 در سالسال بعد،  75کشف شد.  1نولتآبه

مطالعات خود را  میالدي 1833را برانگیخت تا در سال  3، توماس گراهام2ترك برداشته توسط دوبرینر

قانون نفوذ گازها را پیشنهاد کرد.  میالدي 1866او در سال  تیدرنهانفوذ گازها آغاز کند و  يدرزمینه

گام الستیک طبیعی پیش يهالمیفنرخ نفوذپذیري گاز درون  يریگاندازه يدرزمینهتوماس گراهام همچنین 

م بسیار مه یکه قانون ، قانون پدیده نفوذ را به شکل معادله ریاضی درآورد4، آدولف فیک1855بود. در سال 

 .)Lonsdale, 1982( دیآیم حساببهدر توصیف نفوذ درون غشاها 

سلولز با استات کاربرد صنعتی غشاها، ساخت غشاهاي نامتقارن ينهیزم دریکی از کارهاي برجسته 

 .Loeb & Sourirajan, 1962; L. K( بود 6راجانو سوري 5توسط لوئبمیالدي  1962تراوایی باال در سال 

Wang, Chen, Hung, & Shammas, 2008( غشاي  اولین راجانيسورئب و که لو میالدي 1962. از سال

د هاي جدیفرآیندیکی از  عنوانبهند، تکنولوژي غشایی اهساختفازي جدایشرا با استفاده از  7ناهمسانگرد

، انواع میالدي 1980سال که در طوريهتوسعه پیدا کرد، ب در بین علوم مهندسی سرعتبهمطرح شد و 

  .)L. K. Wang et al., 2008( قرار گرفتند مورداستفادهبزرگ  هاکارخانهمختلف غشاها در بسیاري از 

 يهاياورفنّنبوده، اما  ریپذامکانسال گذشته  150در طی  آلدهیااگرچه دستیابی به یک غشاي 

. )Mulder, 2012( انجام دهند اعتمادقابلبسیار کارآمد، انتخابی و  يهايجداساز توانندیمغشایی موجود 

 .باشندیم تصفیه آب يدرزمینهغشایی پرکاربرد  يهايفناورهاي غشایی با نیروي محرکه فشاري از فرآیند

                                                
1 Abbe nollet 
2 Doebereiner 
3 Thomas graham 
4 Adolf Fick 
5 loeb 
6 Sourirajan 
7 Antisotropic 



 

 

 3و غشاي الکتروشیمیایی 2، تبخیر1هاي غشایی دیگر مانند جداسازي گازيفرآینددر کنار آن، استفاده از 

 چشمگیري در طی چند دهه اخیر افزایش داشته است طوربه یطیمحستیزصنعتی و  يهايجداسازبراي 

)Bernardo, Drioli, & Golemme, 2009; Ulbricht, 2006(.  

رشد چشمگیري داشته است، اما  هاي طوالنیطول سالهاي غشایی در فرآیندهرچند استفاده از 

 1960از سال  4. غشاهاي اسمزمعکوسگرددیبرمبه چند دهه اخیر  تصفیه آب فرآیندغشاها براي کاربرد 

براي حذف مواد  5نانوفیلتراسیون فرآیند. استفاده از اندقرارگرفته مورداستفادهآب  ییزدانمکبراي میالدي 

هاي غشایی فرآیند، استفاده از بیندراین. گرددیبرم میالدي 1980آلی کربنی نیز به سال 

 یتوجهقابل تأثیرآب،  يهاندهیآال) براي حذف 1990(در اوایل سال  7و اولترافیلتراسیون 6میکروفیلتراسیون

  .)Allgeier, Alspach, & Vickers, 2005( داشته است تصفیه آبایی در هاي غشفرآیندبر روي توسعه 

  غشا يبندمیتقس -2-4

خت سهولت شنا منظور به، رندیگیمقرار  مورداستفاده یمختلف يهازمینه دربا توجه به اینکه غشاها 

 اربردساختار، کنظیر  یغشاها بر اساس معیارهاي مختلف يبندطبقهنمود.  يبندطبقه را هاآن یبایست هاآن

  .است شده اشاره هاآناز  ياهنمونهبه  که در این بخش ردیگیمانجام و جنس مواد اولیه 

  يجداساز یسممکان اساس برغشا  يبندمیتقس -2-4-1

ه ب يسازخالصهاي جداسازي و فرآینددر انواع  توانندیموسیع ساختاري  يغشاها با توجه به گستره

متفاوت مانند اختالف فشار، غلظت، دما یا پتانسیل  يوجود نیروهاي محرکه به دلیلکار گرفته شوند. 

 يبه نیرو با توجه. ردیگیمصورت  ییجاجابهالکتریکی، انتقال جرم در طول یک غشا از طریق نفوذ یا 

 يدبنمیتقسکرده که این  بنديتقسیمبه چندین دسته را غشاها  8ماتسورا، غشایی فرآیندحاکم در  محرکه

                                                
1 Gas separation 
2 Pervaporation 
3 Electrochemical membrane 
4 Revers osmosis 
5 Nanofiltration 
6 Microfiltration 
7 Ultrafiltration 
8 Matsuura 



 

 

  .)Matsuura, 1993( زیر آورده شده است 1-2در جدول 

 

  .)Matsuura, 1993( هاي غشایی بر اساس نیروي محرکهفرآیند يبندمیتقس :1-2جدول 

  

لف هاي مختفرآینددر  و کاربردشان بر اساس اندازه حفرات با نیروي محرکه فشاري عالوه بر این غشاها

 Mulder, 2012; Pendergast( آمده است 2-2 در جدول يبندمیتقسکه این  رندیگیمقرار  مورداستفاده

& Hoek, 2011; Ulbricht, 2006(.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 Reverse osmosis 
2 Ultrafiltration 
3 Microfiltration 
4 Pervaporation 
5 Dialysis 
6 Membrane extraction 
7 Membrane distillation 
8 Electrodialysis 

  غشایی فرآیند  نیروي محرکه  ردیف

، 3، میکروفیلتراسیون2، اولترافیلتراسیون1اسمزمعکوس  اختالف فشار  1

  4تراوش تبخیري

  6، استخراج غشایی5دیالیز  اختالف غلظت  2

  7غشایی تقطیر  اختالف دما  3

  8الکترودیالیز  یالکتریک پتانسیلاختالف  4



 

 

 ,.Macedonio et al( مورداستفادههاي فرآیندحفرات و اندازه  برحسبغشاها  يبندمیتقس :2-2جدول 

2012; Mai, 2013; Nakao, 1994(.  

  هاي غشاییفرآیند  نوع حفرات

  )nm(اندازه 

  (nm)ابعاد  انواع مواد موجود در داخل آب

  1000-10000  هاقارچمخمرها و   )< 50( میکروفیلتراسیون  1ماکروحفرات

  300-10000  هايباکتر

  100-10000  روغنی يهاونیسوسپانس

  100-1000  جامدهاي کلوئیدي  )2-100( اولترافیلتراسیون  2مزوحفرات

  30-300  هاروسیو

  3-10  دهایساکاریپلو  هانیپروتئ

 3>  هیومیک و نوکلئیک اسیدها

  )>5نانوفیلتراسیون (  3میکروحفرات

  )3/0- 6/0اسمزمعکوس (

  )3/0-6/0اسمز مستقیم (

  6/0- 2/1  رایج يهاکیوتیبیآنت

  3/0 – 8/0  آلی يهاکیوتیبیآنت

  2/0 – 4/0  معدنی يهاونی

  

  غشا بر اساس شکل هندسی يبندمیتقس -2-4-2

و الیاف  6يالوله، 5مارپیچی، )تخت( 4ياصفحهبه انواع غشاهاي  هاآن شکل براساس توانیمغشاها را 

. نوع جریان رندیگیمتحت عنوان مدول غشایی قرار  يامحفظهغشاها در داخل  کرد. يبندمیتقس 7توخالی

هداري نگ منظوربهمدول  واقع دردر سطح غشا و نیز نحوه حرکت سیال بستگی به نوع مدول انتخابی دارد. 

. در هر مدول، غشاها به همراه رودیمغشا، کنترل حرکت سیال و افزایش نسبت سطح به حجم به کار 

که داراي مجراهایی براي ورود  رندیگیمخود در یک شکل هندسی خاص قرار  يهاهیپاو  هادارندهنگه

                                                
1 Macropores 
2 Mesopores 
3 Micropores 
4 Plate,flat sheet membrane 
5 Spiral wound membrane 
6 Tubular membrane 
7 Hallow fiber membrane 



 

 

 يهامدولشامل  رداستفادهمو يهامدول. انواع باشدیممواد  يآورجمعخوراك، توزیع خوراك و همچنین 

 توانندیمو مزایایی که دارند  هایژگیواست که براساس  يانهیموئ، صفحه و قالب، مارپیچی و يالوله

  .)Ulbricht, 2006( کاربردهاي متفاوتی داشته باشند

  غشاها براساس ساختار بنديتقسیم -2-4-3

 .وندشیم يبندطبقهغیرمتخلخل دو دسته کلی متخلخل و ساختاري به  يهایژگیوغشاها بر اساس 

  متفاوت است. گریکدیبا کامل  طوربهگروه غشا  دوجداسازي در این  يهاسمیمکان

و  نفوذکنندهکنش بین جز برهم هاآنغشاهاي غیرمتخلخل: این نوع از غشاها حفره نداشته و در 

. مکانیسم انتقال در این نوع از کندیمرا مشخص  يریپذانتخابغشا، سرعت عبوردهی و میزان  يماده

  .)Mulder, 2012( شودیممشخص  1نفوذ -با مدل انحالل غشاها

مکانیسم جداسازي  نیبنابرا؛ غشاهاي متخلخل: این نوع غشاها متخلخل بوده و داراي حفره هستند

 ساختاري توانندیمدر این نوع غشاها بر اساس اندازه مولکولی و اندازه حفرات غشا است. غشاهاي متخلخل 

. غشاهاي متقارن غشاهایی هستند )P. T. Cardew, 2007; Scott, 1995( داشته باشند 3یا نامتقارن 2متقارن

همگن داشته باشند. این نوع از غشاها را ایزوتروپیک  4که در طول ضخامت غشا، ترکیب و شکل ساختاري

کی شاها یمقاومت غ کهییازآنجاکه به علت نازك بودن داراي استحکام مکانیکی کافی نیستند.  نامندیمنیز 

، الیه غشایی را روي یک سیستم هاآنلذا براي افزایش استحکام  ،باشدیم هاآناز معیارهاي مهم در کارایی 

. ندیگویم کیزوتروپیاریغغشاهاي نامتقارن یا  آمدهدستبه. به غشاهاي جدید دهندیمروکش  دارندهنگه

 ارندد اندازه حفرات متفاوتی نیز و شدهتشکیلمتفاوت  يهارساختیزاین نوع غشاها از دو یا چند الیه با 

)Hsieh, 1996(.  

                                                
1 Solution-diffusion 
2 Symmetric 
3 Asymmetric 
4 Structural morphology 



 

 

 كغشاها براساس نحوه عبور جریان خورا بنديتقسیم -2-4-4

وجود دارد. اگر  فیلتراسیون مایعات فرآیند، در مورداستفادههاي از غشا يبرداربهره يالگو دو نوع

به این نوع  خارج نشود ازآنجا شودیم داشتهنگهپشت غشا  که در ياز مواد موجود در جریان عبور کیچیه

 طوربهغشا،  شده در پشت داشتهنگه. اگر مواد شودیمگفته  بستهفیلتراسیون انتها  ي، الگويبرداربهره

 ندیگویم فیلتراسیون جریان عرضی يالگو يبرداربهرهپیوسته از غشا خارج شود به این نوع 

)Sombatsompop, 2007( .دهدیمشماتیکی از این دو نوع جریان را نشان  2-2 شکل. 

  

 بستهف: الگوي فیلتراسیون جریان عرضی ب: انتها : نحوه عبور جریان از غشا: ال2–2شکل 

)Sombatsompop, 2007(.  

  غشاها یتبراساس ماه بنديتقسیم -2-4-5

بیولوژیکی (طبیعی) و سنتزي (مصنوعی) تقسیم نمود.  دستهدوبه  توانیمماهیت، غشاها را  ازلحاظ

قریباً گفت ت توانیمکه طوريهغشاهاي بیولوژیکی غشاهایی هستند که در بدن موجودات زنده وجود دارند، ب

تداوم  حیاتی و وانفعاالتفعلفسفولیپیدي هستند که براي  يتراوامهینبدن داراي ساختار  يهاسلولتمام 

اي هفرآیند. همچنین گونه دیگر غشاهاي بیولوژیکی غشاهایی هستند که در باشندیمزندگی ضروري 

ی مصنوع صورتبهکه  گرددیم. غشاهاي سنتزي به غشاهایی اطالق رندیگیمقرار  مورداستفادهداروسازي 

 .)Mulder, 2012( شوندیمساخته  هاشگاهیآزمادر 

 براساس جنس يسنتز يغشاها بنديتقسیم -2-4-5-1

 آلیغیرغشاهاي سنتزي با توجه به جنس غشا به سه دسته غشاهاي آلی (پلیمري، مایع و...) و 



 

 

 .شوندیم بنديتقسیم(سرامیکی، فلزي و...) و زمینه مختلط (کامپوزیتی) 

 )ی(معدن غیر آلی يغشاها -2-4-5-2

اورانیوم  يهازوتوپیابراي جداسازي  ياهستهمتخلخل با اهداف نظامی یا  غیر آلیاولین غشاهاي 

لزي، ف يهاجنسهستند که در  يرفلزیغشامل غشاهاي فلزي و  غیر آلیقرار گرفتند. غشاهاي  مورداستفاده

 يجابهمیکی سرا غیر آلی. علت استفاده از غشاهاي شوندیمسیلیسی، سرامیکی، کربنی، زئولیتی و... ساخته 

به کارایی باال در  توانیماین نوع غشاها در شرایط ویژه است که  فردمنحصربهغشاهاي آلی، خواص 

تمیز کردن مجاز و بدون  يهاروشجداسازي، پایداري شیمیایی، پایداري حرارتی، استحکام مکانیکی باال، 

پیچیدگی در ساخت، سختی  توانیممعایب این غشاها  ترینمهممحدودیت و طول عمر باال اشاره کرد. از 

 ,Li( باال اشاره کرد و نصبهزینه عملیاتی ، شکنندگی بسیار زیاد و يریپذشوتراخواص  ینیبشیپدر 

Fane, Ho, & Matsuura, 2011; Shao, Low, Chung, & Greenberg, 2009( .این  ينهیهزه کطوري هب

دالر غشاهاي آلی است. مشکل عمده  10دالر به ازاي هر مترمربع در مقابل  1300 تا 1200نوع غشاها 

 يهاهمشخصعدم پیشگوئی دقیق خواص و  گریدعبارتبه هاحفرهدیگر این نوع غشاها عدم توزیع یکنواخت 

 ,P. Cardew & Le, 1998; Leite, Maia, Paz( مختلف است يهاروش به شدهساختهغشاهاي سرامیکی 

Araújo, & Lira, 2009; Tomaszewska, 1996(. تحقیقاتی ازنظرغشاهاي سرامیکی فلزي و مایع  نکهیا با 

ولی در حال حاضر غشاهاي پلیمري تنها غشاهاي صنعتی و کاربردي در صنایع مختلف  اندداشته رشد زیادي

 ,Ulbricht( و ساختار پلیمرها است واصاین کاربرد وسیع تغییرپذیري فراوان در خ لدلی .روندیم به شمار

2006(. 

 )یرمعدنی(غ یآل يغشاها -2-4-5-3

. اندشدهساختهغشاهاي آلی یا غشاهاي پلیمري، غشاهایی هستند که از انواع مختلف پلیمرها 

دو دهه اخیر، پیشرفت چشمگیري را در  از هاي جداسازي با استفاده از غشاهاي پلیمري در کمترفرآیند

ه کاربرد گسترد بسیار مهم با دامنه يهاتخصصیکی از  عنوانبهو اخیراً  ساخته خودصنعت جداسازي از آن 

  .رودیمهاي شیمیایی، نفت، گاز و پتروشیمی به شمار فرآیندبراي مهندسین 



 

 

غشاهاي پلیمري الیاف نازك توخالی به علت داشتن سطح انتقال جرم  خصوصبهغشاهاي پلیمري، 

هاي جداسازي و تصفیه، موجب فرآیندجرمی زیاد و بازده مناسب در  هايیانجرشدتبسیار باال و تأمین 

ي متعدد يهازمینه درتا کمتر از بیست سال گذشته شاهد کاربردهاي تجاري و عملی فراوانی  اندگشته

نفت و گاز، جداسازي طیف وسیعی از مایعات و گازها، تصفیه آب،  يسازخالص، تصفیه و تصفیه آبهمچون 

آزوتروپ و صنایع  يهامخلوطفاضالب، جداسازي  و آب تصفیهو  يسازخالصصنعتی و خانگی،  يهاپساب

  پزشکی و دارویی باشیم.

غشاهاي پلیمري در صنایع بیولوژیکی  يفنّاور زیآمتیموفق کاربردمتعددي مبنی بر  يهاگزارشاخیراً 

نایع در ص هادروکربنیهنظیر بیوراکتورهاي غشایی و جداسازي ترکیبات بیولوژیکی و همچنین جداسازي 

  .شودیمبر دامنه تحقیقات و کاربردها در این زمینه افزوده  روزروزبهو  است شدهارائهپتروشیمی 

 ییمواد غشا -2-5

ماده پایه غشا در تعیین شار نفوذي،  انتخاب ماده غشا یکی از مراحل حساس تهیه محلول است.

، میزان پایداري کششی، گریزيآبیا  دوستیآبطول عمر غشا،  ، شرایط عملیاتی وکیفیت جداسازي

عوامل ساختاري و  ترینمهم ازجملهپایداري حرارتی، مقاومت شیمیایی و نیز هزینه عملیاتی نهایی که 

دارد. اکثر غشاهاي تجاري و صنعتی از مواد پلیمري ساخته  ياعمدهعملکردي یک غشا هستند نقش 

 عنوانبه توانیم 2شکلبیو  1يابلورهپلیمرهاي نیمه شامل پلیمرها  دو گروه عمدهاز  یطورکلبه. شوندیم

 هاآندر  نامتقارنمتقارن و  دو ساختارکه احتمال تشکیل هر  ماده اولیه براي ساخت غشا استفاده کرد

اما خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوت پلیمرها باعث محدود ؛ )Lee, Krantz, & Hwang, 2010( وجود دارد

 براي توانندیم. از دیدگاه نظري تنها مواد پلیمري شودیمدر ساخت غشاهاي پلیمري  هاآنشدن کاربرد 

   ساخت غشاها به کار گرفته شوند که داراي وزن مولکولی باال بوده و خواص الیه پذیري نازك را دارا باشند.

 

                                                
1 Semi crystalline 
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Due to growth of industrial and population as well as water resources shortage, wastewater 

treatment with a focous on water reuse is one of the ways to water resources development.  

Nowadayes, one of the most suitable and cost-effective ways to water treatment is membrane 

technology. In this work, polyvinyl chloride (PVC) membranes containing pristine and modified 

multiwall carbon nanotubes (MWCNTs) were prepared and characterized. MWCNTs were 

carboxylated in order to achieve an efficient dispersion within the membranes. To evaluate 

functionalization accuracy of MWCNTs, Fourier transform infrared (FTIR) was applied. 

Structural and characterization analyses such as, Fourier transform infrared (FTIR), field emission 

scanning electron microscopy (FESEM), Pore size distribution, contact angle measurement, 

porosity, water content, mechanical properties, abrasion test, pure water flux, and also filtration of 

humic acid (HA) solution to evaluate fouling behavior and rejection performance were carried out. 

The FTIR spectra analysis revealed that COOH groups were formed on the surface of MWCNTs. 

FESEM images indicated that the amount of surface pores increased at the presence of pristine 

and modified MWCNTs and pore size distribution curves shifted towards smaller pores. The 

fabricated nanocomposite membranes have more hydrophilic surface and water contact angle has 

decreased from 88.6 for PVC membrane to 70.20 and 70.08 for the ones with 0.3 wt% MWCNTs. 

Pure water flux increased continuously with MWCNTs addition because of higher surface 

hydrophilicity and more porosity. By adding MWCNTs the pore size distribution of membranes 

shifted toward smaller pores and consequentially HA rejection reached a peak of 96.88% in 

PVC/MWCNTs-COOH (0.3 wt. %) nanocomposite membrane. In addition, tensile strength and 

abrasion resistance of the nanocomposite membranes were improved. It was found that antifouling 

properties of membranes increases with increasing nanoparticles content, specially carboxylated 

MWCNTs. However, higher nanofillers content more than 0.3 wt.%, caused a nanoparticle 

aggregation resulting in a decline in the performance of the composite membranes.The results of 

classic fouling modeling (Hermia) of membranes showed that cake formation model is the 

dominant mechanism for all the membranes. Furethermore, the analysis of fouling mechanisms 

by combined models showed that cake fltration-complete blockage model was in good agreement 

with the experimental data for the nanocomposite membranes.  At last, The PVC/MWCNT-COOH 

nanocomposite membranes may have potential application in water and wastewater treatment 

pbased on their low price, enhanced mechanical strength, high permeability, high removal 

efficiency, and good antifouling performance. 

Keywords:  Polyvinyl chloride; MWCNT; Membrane; Filtration; Humic acid.   
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