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چکیده
به دلیل تعدد واحدهای آبکاری در ایران و حجم چشمگیر فاضالب تولیدی آن ،تصفیه فاضالب حاصل در این صنعت از اهمیت زیاادی
برخوردار است .نانوصافش بدلیل مزایای متعدد گزینه مناسبی برای این منظور محسوب میشود .بررسیها نشان مایدهاد کاه شاار و
میزان دفع کروم و نیکل از طرفی به فرمولبندی و ساخت غشاء ،و از سوی دیگر به پارامترهای عملیاتی فرایند وابسته است .همچناین،
انتخاب بسپار مناسب درکنار اصالح غشاء با استفاده از نانولولهها ،نانوذرات ،پیوند زدن با بسپارهای آبدوست و ساایر روشاها مایتواناد
میزان دفع را تا بیش از  94درصد افزایش دهد و شارتراوا را تا حد مطلوبی بهبود بخشد .تغییر شرایط عملیاتی مانند فشار ،غلظت،

pH

و دیگر عوامل نیز میتواند به بهبود کارایی غشاء منجر شود .هدف این مقاله ،بررسی و تحلیل عوامل موثر بر کارایی غشاء نانوصافش به
منظور حذف کروم و نیکل فاضالب آبکاری توسط غشاءهای بسپاری نانوصافش است.
کلیدواژهها :نانوصافش ،پساب آبکاری ،کروم و نیکل ،اصالح غشاء ،بهبود عملکرد

 .1مقدمه



کروم و نیکل از مهمترین فلزاتیاناد کاه در صانایع آبکااری مصارف

شدن نیکل در فضای بااز ،در اوایال ساا  1921روی پوشاشهاای

میشوند .آبکاری با نیکل به منظور ایجاد یک الیاه باراب بارای الیاه

پرداخت شده نیکل ،الیه نازکی از کروم از طریق روشهای الکتریکای

بعدی مانند کروم ،به دلیل فاراهم آوردن الاالی ساطحی مناساب و

رسوب داده شد .همچنین ،در اوایل دهه  1914این شایوه باه ابادا

مقاوم در برابر خوردگی قطعات فاوالدی و برنجای باه کاار مایرود.

پوششهای چندالیه نیکل انجامید .پوششهای نیکل چندالیه همراه

حدود  %04آبکاری نیکل بارای ماوارد تزنینای و  %24بارای اهاداف

با پوشش کرومی قادرند بیشتر فلزات ،آلیاژها و سایر ماواد را در دراز

* تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده مهندسی شیمی ،گروه تحقیقاتی علاوم و
فناوری غشایی
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مهندسی و شکلدهی الکتریکی است .به منظاور اللاوگیری از کادر

مدت محافظت کنند و ظاهر آنهاا را بهباود بخشاند .پوشاشهاای
آبکاری الکتریکی کروم به طور گستردهای برای اهاداف کااربردی در
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مقاومت باال در برابر خوردگی ،توانایی باالی چسبندگی با پایه خود و

آبکاری (.)mg/L

سختی زیاد بهکار میرود.

نیکل

کروم

مرجع

به طور کلی ،طی فرایند آبکاری ،قطعه ماوردنظر را در چناد مرحلاه

4/01

11/49

[]0

شستوشو میکنند که شامل شستوشو با حال  ،اسید ،محلو بازی

4/402

-

[]1

و شساات و شااوی بعااد از آبکاااری اساات .در شااکل ( )1طاارح کلاای

4/100

4/409

[]6

فرایند آبکااری و طبقاهبنادی پساابهاای ناشای از شساتو شاو را

23

20

[]1

16444

-

[]0

96/1

2136

[]9

مشاهده میکنید[.]1-3
اما ،در کنار مزیتهای یادشده به منظاور بهباود خاواط قطعاات باا
آبکاری کروم و نیکل ،و با تواله به شکل ( ،)1مشخص مایشاود کاه
حجاام زیااادی آب در ایاان صاانعت در مراحاال شسااتوشااو مصاارف

بیماریهای کلیوی ،التهاب پوستی و ناراحتیهای گوارشای (اساها ،

میشود .پساب تولید شده حاوی فلزات سمی بر رشد موالودات زنده

تهو  ،استفراغ) اشاره کرد .پساب ناشی از فرایند کاروم ساهظرفیتای

تأثیر میگذارد .این فلازات در زنجیاره غاذایی انباشاته مایشاوند و

در آبهااای طبیعاای کمتاار از غلظاات کااروم شااشظرفیتاای اساات.

سالمت انسان ،موالودات دریایی و سایر موالودات را تحت تأثیر قرار

همچنین ،حالت اکسیدی کاروم تاأثیر چشامگیری در قیمات دارد،

میدهند .غلظت یونهای کاروم و نیکال در پسااب صانایع آبکااری

و نو فرایند آبکاری کروم نیز حاوی مقادیر زیادی از کروم با سمیت

ممکن است از  4/1تا هزارها میلیگرم بر لیتر در واحادهای مختلا

باالست .تواله به ایان نکتاه ضاروری اسات کاه ویگگایهاای کاروم

متفاوت باشد .در الدو ( )1به نمونه غلظت یونهای کروم و نیکل در

به شدت به ساختار مولکاولی ترکیباات کاروم مارتبط اسات .کاروم

چند واحد آبکاری درج شده است.

عنصری وابسته است که در دو حالت اکسید شاش ظرفیتای 1و ساه
NiSO4

ظرفیتی 2یافت میشود .حاذف کاروم شاش ظرفیتای از پسااب باه

و  NiCl2است .مصرف نیکل بیشتر از مقدار مجااز عاوارم مختلفای

مراتب دشوارتر و میزان سمیت آن نیز  14تا  144بار بیشتر از کروم

دارد کااه از الملااهی آن ماایتااوان بااه بیماااریهااای فیبااروز ریااوی،

سه ظرفیتی است .مطابق با دستهبندی  ،EPAکروم شاش ظرفیتای

به طور کلی ،پساب فرایند آبکاری نیکل حاوی مقدار زیاادی

آب شرب

شستوشو
پلکانی

آب شرب

اسید شویی

شستشوی
پلکانی

آب شرب

شستوشو توسط
محلول بازی

آب یونزدایی شده
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شستوشو
پلکانی

مطالعه و بررسی عوامل مؤثر برکارایی غشاءهای بسپاری نانوصافش...

صنعت خودرو ،صنایع هوا فضا و غیره ،به دلیال ویگگایهاایی چاون

جدول  .1غلظت کروم و نیکل در واحدهای مختلف

قطعه

شستوشو
توسط حالل

آب یونزدایی شده

شستوشو
پلکانی

محلول
آبکاری

شکل  .1مراحل شستوشوی قطعه در فرایند آبکاری[.]1
)2. Cr (III

)1. Cr (VI
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مقاالت

به عنوان عامل سرطانزا از طریق استنشاب شناخته شاده اساتا اماا

را گزینه مناسبی برای تصفیهی پساب کرده است[11و.]10

کروم سهظرفیتی عامل سرطان زا نیست .کروم شش ظرفیتی پوست،

نانوصافش ،اسمز معکاوس[11و ،]16فراصاافش[10و ]9و فراصاافش
0

دستگاه تنفس و کلیاه را هادف قارار مایدهاد و موالاب تغییارات

ارتقاءیافته با اساتفاده از عامال فعاا ساطحی [ ]19-20از الملاه

ژنتیکی از طریق آسیب رساندن به  DNAمیشود .رایجترین ترکیبات

فرایندهای غشاییاند که در تصفیه پساب صنایع آبکااری باه منظاور

کروم ششظرفیتی عبارت اند از کرومات ،1هیادروژن کروماات( 2کاه

حذف یونهای کروم و نیکل توسط پگوهشگران در مورد آنها تحقیق و

بی کرومات 3نیز نامیده میشود) .مقادیر نسبی این دو ترکیب وابسته

بررسی شده است .در الدو ( )2فرایندهای مختل غشاایی باا هام

به  pHاست .دیکرومات 0که آنیون ترکیبات کاروم شاش ظرفیتای

مقایسه شدهاند .با تواله به ایان اطالعاات ،مایتاوان ادعاا کارد کاه

است ،از سایر ترکیباتی است که در پسااب مایتواناد والاود داشاته

نانوصافش با برخورداری از مزایاایی چاون میازان دفاع بااالتر بارای

باشد .معادالت حالت تعادلی کروم در محلو های آبی از این قرارند:

یونهای دو و چندظرفیتی ،فشار عملیاتی کمتر ،باالتر بودن شار آب
عبااوری از غشاااء ،و نیااز مصاارف اناارژی کمتاار ،ماایتوانااد گزینااه

()1

 H+ + HCrO4-

H2CrO4

()2

 H+ + CrO42-

HCrO4-

مناسبتری برای انجام فرایند تصفیه و حذف یونهای کروم و نیکل از
پساب باشد.
نانوصافش ،در مقایسه با سایر فناوریهای الداسازی غشاایی ،فنااوری
نسبتاً الدید تصفیه پساب با حفرههاای بسایار ریاز ( 1-14ناانومتر)

()3

 Cr2O72- + H2O

2HCrO4-

محسوب میشود .ورود نانوصافش به بخش صنعتی ،تقریبااً از اواخار
سا  1914آغاز شد و به سرعت برای فرایندهای الداساازی سانتی

به دلیل آثار زیانبار ،تصفیه پساب فرایندهای آبکاری قبل از تخلیه به

مثل تقطیر ،استخراج و تبخیر باه الاایگزین مناسابی تبادیل شاده

محیط زیست ،عالوه بر امکان بازیابی و استفاده مجدد از ایان فلازات

است .نانوصافش فرایندی فشاار محاور اسات کاه در محادوده باین

ارزشمند ،هم از لحاظ زیست محیطی و هم اقتصادی ،امری ضاروری

فراصافش و اسمز معکوس قرار دارد و در فشارهای نسبتاً باال ( 14تاا

است[.]14-10

 30بار) ضمن ارانه شار الریان تراوای باال ،به مصرف ماواد شایمیایی

تاکنون ،روشهاای متعاددی بارای تصافیهی پسااب حااوی فلازات

نیازی ندارد .وزن مولکولی قطع این نو غشااء در محادوده  244تاا

سنگین ،به منظور کاهش آالیندهها و بهبود کیفیت آب تصفیه شاده

 24444دالتااون قاارار دارد .غشاااء نانوصااافش مااورد اسااتفاده در

به کارگرفته شده است .از الملهی این روشها ،میتوان باه ترسایب

الداسازی مایعات باید دارای اساتحکام مکاانیکی مناساب ،پایاداری

شاایمیایی ،انعقاااد ،تباااد یااونی ،الااذب سااطحی ،فرایناادهای

شیمیایی و گرمایی باشد و مقاومات در برابار فشاارهای زیااد را نیاز

الکتروشیمیایی و فرایندهای الداسازی غشایی اشاره کرد .در مقایسه

داشته باشد[21و23و11و.]10

بااا روشهاااای معمااو  ،فراینااادهای الداسااازی غشاااایی نظیااار

از المله غشاءهای رایج برای فرایناد تصافیه پسااب صانایع آبکااری

اسمزمعکوس ،فراصاافش و نانوصاافش در حاذف فلازات سانگین از

غشاءهای بساپاری اناد .در واقاع ،بساپارها ماواد مهمای در فنااوری

پساب دارای کارایی باالیی بودهاناد .مزیاتهاای الداساازی غشاایی

غشاییاناد و از مزیاتهاایی چاون انعطاافپاذیری و اساتحکام بااال

مانند مصرف کم انرژی ،وابستگی کم به نیاروی انساانی ،1پیوساتگی

برخوردارند .تقریباً تمام بسپارها میتوانناد باه عناوان ماواد ساازنده

عملیات ،6حجم اندک ناتراوه ،1عدم تغییر فاز ،گزینشپذیری انتخابی

غشاء بهکار میروند اما به علت خاواط فیزیکای و شایمیایی تفااوت

آالیندهها با استفاده از عوامل فعا و یا اصالح سطحی ،ایان فنااوری

بسیار زیادی دارند و فقط تعداد محدودی از آنها عمالً مورد استفاده
9

–1. CrO42
–2. HCrO4
3. Bichromate
–4. Cr2O72
5. Labor
6. Continuous Operation
7. Retentate
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قرار میگیرند .پلیسولفون رایجترین ماده بارای سااخت غشااءهای
بسپاری است و به طور گسترده در آمادهسازی غشاءهای بساپاری باا

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و ششم ()9315

4. Complexation-Ultrafiltration
9. Polysulfone

فرایند

فراصافش ارتقاء یافته با استفاده

اسمز معکوس

نانوصافش

فراصافش

مصرف انرژی

باال[]10

متوسط []11

فشار پایین[]26

فشار پایین[]21

میزان مصرف مواد

بدون نیاز به مواد

بدون نیاز به مواد

بدون نیاز به مواد

نیاز به کمپلکس کننده با قابلیت

شیمیایی در مرحله فرایند

شیمیایی []20

شیمیایی[]21

شیمیایی[26و]9

بازیابی[]19-20

شاخص

نیازمند
پیچیدگی فرایند

از عامل فعال سطحی

معموالً عدم نیاز به پیش تصفیها

پیش تصفیها

معموالً نیازمند پیش

عدم نیاز به پیش

مرحله بازیابی بسپارا

گرایش به

تصفیه [[29

تصفیه[]9

مناسب برای پساب حاوی

گرفتگی[34و]10

میزان دفع

باال[]10

شار الریان تراوا

کم[]20

غلظتهای کم[21و22و24و]19
زیاد[21و]11

کم و معموالً استفاده

مناسب برای حذف

به صورت ترکیبی با

یونهای چند

یک فناوری

ظرفیتی[]10

دیگر[]31

زیاد[]11

زیاد[]9

زیاد[21و22و24و]19

زیاد[]21

پایااداری فیزیکاای شاایمیایی مناسااب ،مقاوماات در براباار اکسااید و

مقاومت مکانیکی باال ،پایداری گرمایی و قابلیت شاکلپاذیری ماورد

کلردار شدن ،مقاومت گرمایی و قابلیت استفاده در گسترة وسیعی از

استفاده قرار میگیرد .غشاءهای سلولز کاه عمومااً از ناو نامتقاارن

 2( pHتا  )12کاربرد دارد .در کناار مزایاای پایشگفتاه ،غشااءهای

ساخته میشوند ،در ساخت غشاءهای تجاری کاربرد دارد .همچناین،

پلیسولفون به آبگریزی گرایش دارند که عموماً نتیجاه آن کااهش

پلیآمید معموالً در سااخت غشااءهای نانوصاافش و اسامز معکاوس

شار و طاو عمار غشااء اسات .خاصایت آبگریازی پلایساولفون،

کاربرد دارد[30-36و.]33

یااک مااانع باارای کاااربرد آن در تصاافیه آب محسااوب ماایشااود،

در غشاءهای نانوصافش اساس الداسازی ذرات عمدتاً بر اساس فعال

به همین دلیل باه منظاور تصافیه پسااب و حاذف فلازات سانگین

و انفعاالت الکترواستاتیکی غشاء و ذرات روی ساط غشااء و انادازه

مطالعه و بررسی عوامل مؤثر برکارایی غشاءهای بسپاری نانوصافش...

جدول  .2مقایسه انواع فرایندهای غشایی به منظور تصفیه پساب صنایع آبکاری از منظر شاخصهای عملیاتی.

2

انجام اصالحات مناسب ضروری است .از المله روشهاایی کاه بارای

ذرات استوار اسات .باه هماین دلیال ،هام الداساازی ذرات بااردار

بهبود ویگگیهای پلایساولفون گازارش شاده اسات ،مایتاوان باه

(کاانش و واکنشااهای الکتروسااتاتیکی) و هاام ذرات آلاای و غیرآلاای

آمیختن آن با مواد آلی آبدوست مثل پلیوینیل پیرولیدون یا برخی

(براساس اندازه) با استفاده از این غشاء امکانپذیر اسات .بسایاری از

مواد معدنی مانند زیرکونیم ،پوششدهی آن با استفاده از بساپارهای

غشاءهای نانوصافش در  pHطبیعی دارای بار منفیاناد و باار ساط

آبدوست و پیوند زدن 1با بسپارها یا تکپارهای آبدوسات اشااره کارد.

نقش مهمی را در ساازوکار انتقاا و خاواط الداساازی غشااء دارد.

پلیاتر سولفون نیز مادهای با نفوذپاذیری کام اسات و باه گرفتگای

سط برخی از غشاءهای نانوصافش با آنیونهایی مثل کربوکسایلیک

گرایش زیادی دارد .این امر به سبب خاصیت آبدوستی کم این بسپار

و سولفونیک دارای بار منفی شاده اسات و در نتیجاه دفاع یاونهاا

نسبت به بسپارهایی چون پلیاکریلونیتریل ،سلولز استات ،پلی آمیاد

توسط غشاء نانوصافش را به کمک نظریة دونان میتوان توضای داد.

و پلیایمید است .هرچند برای ساخت تعدادی از غشااءها باه سابب

همچنین ،سط منفی غشاء باعث میشود که آنیونهاای موالاود در

1. Grafting

2. Sieving
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پساااب دفااع شااوندا غلظاات کاااتیونهااای موالااود در غشاااء زیاااد و

 :τزمان

آنیونهای موالود در غشاء کم شوند و در نتیجه یک پتانسیل به ناام

و میزان دفع نیز از رابطهی  1به دست میآید:

پتانسیل دونان بین غشاء و خوراک برقرار میشود .به دلیل برقاراری
خاصیت الکترون خنثایی 1کاتیونها نیز باه خاوبی دفاع مایشاوند.

() 1

از المله پارامترهای تأثیرگذار بر دفع یونها توسط غشاء نانوصاافش
براساس نظریة دونان ،میتوان به ظرفیت بار غشاء نانوصافش ،غلظت

 : Cpغلظت الریان تراوا

و ظرفیت یونهای موالود در پساب اشاره کرد[.]31-39

 : Cfغلظت خوراک

غشاء های نانوصافش عموماً با استفاده از دو روش ساخته مایشاوند.

مشاهدات و بررسیها نشان میدهند که کارایی غشااء نانوصاافش از

روش الدایی فاز با استفاده از ضد حاال کاه نتیجاه آن یاک غشااء

طریق ترکیب محلو ریختهگری ،مواد فعا سطحی ،عوامال برقارار

نامتقارن همگان اسات .در شاکل ( )2مرحلاه قارار گارفتن محلاو

کنندهی اتصا عرضی ،غلظت عوامل ،روشهای آمادهسازی و شرایط

بسپاری بر دستگاه فیلمکش و قرار گرفتن در حمام حاوی ضد حال

عملیاتی کنتر میشود[ .]01در این مقاله به بررسی حذف و بازیابی

مشاهده میشود .روش دیگر ،بسپارش بین ساطحی اسات کاه یاک

یونهای کروم و نیکل از پساب صنعت آبکاری باا اساتفاده از فنااوری

الیه کامپوزیتی نازک بر روی یاک غشااء فراصاافش و یاا یاک پایاه

نانوصافش میپردازیم .در ادامه ،فعالیتها و پگوهشهای انجام شده به

متخلخاال قاارار ماایگیاارد .از مااوادی کااه عموم ااً ب اه عنااوان پایااه

منظااور حااذف یونهااای کااروم و نیکاال توسااط غشاااء نانوصااافش و

مورد استفاده قرار میگیرناد ،مایتاوان باه پلایساولفون ،پلای اتار

اصالحات انجام شده روی این غشاء به منظور بهبود خواط و افزایش

سولفون ،پلی وینیلیدن فلوراید ،2پلیاکریلونیتریل 3و پلیاتار کتاون

0

)(mg/L

)(mg/L

میزان دفع ،بررسی میشود.

اشاره کرد[.]10

 .2غشاء نانوصافش
ساخت غشاء خالص نانوصافش با استفاده از روش الدایی فاز و بدون
اضافه کردن افزودنی و یا اصالح غشاء به منظور حذف فلزات سنگین
از پساب را برخی پگوهشگران گزارش دادهاند .مثالً ،میزان دفاع فلاز
کروم شش ظرفیتای باه وسایله غشااء نانوصاافش سااخته شاده از
پلی( -mفنیل ایزوفتاالمید )1توسط رن و همکارن  %90گزارش شده
شکل  .2طرح کلی از روش جدایی فاز در
ساخت غشاء نانوصافش[.]04

است .بسپار یاد شده یکی از مهمترین پلیآمیدهای آروماتیک اسات
که به دلیل ویگگیهای مکانیکی مطلوب و پایداری گرمایی باه طاور
گسترده بهکار گرفته میشود .همچنین ،این بسپار به دلیل خاصایت

کارایی غشاء نانوصافش معموالً توسط دو پارامتر میازان دفاع و شاار
الریان عبوری از غشاء (شار الریان تراوا) ارزیابی میشود.

بارداربودن ذاتی ،نیازی به اضافه کردن افزودنایهاای دیگار نادارد و
میتواند به تنهایی برای ساخت غشاء نانوصافش بهکار رود[.]12

در حوزة نظری ،شار تراوا از رابطه ( )0به دست میآید[:]30

 .3اصالح غشاء نانوصافش با استفاده از کیتوسان

() 0

کیتوسان فراوانترین بسپار زیستی بعد از سلولز است که میتوان آن
 : Vحجم شار تراوا ()L

را از پوسته خارالی ساختپوساتان اساتخراج کارد .کیتوساان یاک

 : Aسط مؤثر غشاء ()m2

پلیسااکارید کااتیونی اسات کاه در محایطهاای قلیاایی از حاذف
1. Electro-Neutrality
2. PVDF
3. PAN
4. PEEK
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)5. Poly (M-Phenylene Isophthalamide

مشخصات یکساانی چاون ساازگاری زیساتی بااال ،سامیت انادک و

حال ها و گرایش اندک به بسپارهاستا بنابراین ،باید بارای اساتفاده

تجدیدپذیری زیستیاند .مولکو های کیتوسان شامل تعداد زیادی از

در غشاء به منظور بهبود ویگگیهای غشاء اصالحالتی روی نانولولهها

گروههای فعا هیدروکسیل 1و آمین 2است و میتواند گزیناه بسایار

صورت گیرد .سط زیاد و قطر نانومتری لولههای کربنی میتواند باه

مناسبی برای استفاده در ترکیب غشاء باشد.

طور مؤثری برای اصالح غشاء پلی سولفون بهکار گرفته شود و روشی

کیتوسان با پوششدهی 3و اتصاالت عرضی بر روی غشاء فراصاافش،

است که میتواند فراصافش را به نانوصافش تبدیل کنادا باه هماین

نانوصافش را تشکیل میدهد .استفاده از کیتوسان برای اصالح غشااء

دلیل میتواند در حذف فلازات سانگین از پسااب ماؤثر واقاع شاود.

نانوصافش به منظاور افازایش میازان دفاع نماک نیکال ساولفات و

نانولولهها به محلو حاوی پلایساولفون اضاافه مایشاوند و انتظاار

نیکل کلرید و شار الریان تراوا گزارش شده است .به دلیل والود الیه

میرود با گروههای ساولفون تشاکیل پیونادهای هیادروژنی دهناد.

فعااا کیتوسااان کااه حاااوی گااروه کربوکساای متیاال اساات،

در شکل ( ،)3تصاویر میکروساکو الکترونای غشااء پلایساولفون و

میاازان دفااع نمااک نیکاال سااولفات بیشااتر از نمااک نیکاال کلریااد

عاماالدار شاادن آن بااا نانولولااههااای کربناای را مشاااهده ماایکنیااد.

گزارش شده است[03و.]02

همانطور که در تصاویر مشاخص اسات ،غشااء پلایساولفون دارای
ساختار متخلخل است و اضافه کردن نانولولاههاا باه کااهش انادازة

 .4اصالح غشاء نانوصافش باا اساتفاده از نانولولاههاای

حفرهها کمک میکند .همچناین ،افازایش مقادار نانولولاههاا باعاث

کربنی

هموارتر شدن سط میشود  .میزان دفع  %90بارای یاون کاروم باا

نانولولههای کربنی ،استوانههای نازک و طویل از النس کربن هستند

استفاده از این روش گزارش شده است .در الدو ( )3تاأثیر اصاالح

که در ساا  1991توساط ساومیو لیجیماا کشا شادهاناد .آنهاا

غشاء از طریق نانولولههای کربنای بار میازان دفاع یونهاای کاروم و

درشتمولکو های بزرگی اند کاه باه دلیال انادازه ،شاکل و خاواط

کادمیم درج شده است[06و.]01

فیزیکی قابل توالهشان منحصر به فردند .میتوان آنها را باه عناوان
یک صفحه گرافیتی (شابکه شاش ضالعی کاربن) مادور باه شاکل

جدول  .3میزان دفع یونهای کروم و کادمیم بر اثر اصالح غشاء

یااک ساایلندر تصااور کاارد .ایاان ساااختارهای الااذاب ،تحقیقااات

با مقادیر مختلف نانولولههای کربنی[.]04

میزان نانو لوله

دفع کروم شش

دفع کادمیم

کربنی ()%

ظرفیتی ()%

()%

بررسی اند .نانولولهها محدوده بسیار وسایعی از خاواط الکترونیکای،

4

14/2

9 /9

حرارتی و ساختاری را دارند که به انوا مختل نانولولهها (بر اسااس

4 /1

04/0

12/0

قطر ،طو  ،دستسانی ،0پیچشی )1متفاوت است .نانولوله ها عاالوه بار

4 /1

94/1

11/0

1

4 /1

92/0

11/9

1

90/2

10/2

قاباال تااوالهی را در سااا هااای اخیاار بااه خااود اختصاااط دادهانااد.
در حا حاضر ،هنوز خواط فیزیکی نانولولهها در حا کش

و مورد

داشتن یک تکدیوار استوانهای 6مایتوانناد از دیاوارههاای متعادد

برخوردار باشند ،باه ترتیبای کاه یاک اساتوانه درون اساتوانه دیگار

مطالعه و بررسی عوامل مؤثر برکارایی غشاءهای بسپاری نانوصافش...

محلو های آبای اسایدی دارد .کیتاین و مشاتقات کیتوساان دارای

عمدهی استفاده از نانولولههاای کربنای ،حال نشادن آنهاا در اکثار

قرار گیرد[.]00
اصالح غشاء نانوصافش توسط نانولولههای کربنی نیز به منظور بهبود

 .5اصالح غشاء نانوصافش از طریق پیوند زدن بسپارهای

ویگگیهای سط غشاء و عملکارد آن گازارش شاده اسات .مشاکل

آبدوست

1. OH
2. NH2
3 Coating
4 Chirality
5. Twist
6. SWCNT
7. MWCNTs

0

گرفتگی در الداسازی غشایی ،چون به کاهش میزان دفع و شار آب
عبوری از غشاء منجر میشود ،پدیدهای ناامطلوب باهشامار مایرود.
با ایجاد سط صافتر و آبدوستتر در غشااء مایتاوان گرفتگای را
8. Fouling
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شکل  .3تصاویر میکروسکوب الکترونی غشاء پلیسولفون عامل دار شده با نانولولههای کربنی[.]04

کاهش و در نتیجه میزان دفع و شار آب عبوری از غشااء را افازایش

 .6غشاءهای تجاری

داد .پوششدهای الیاه انتخاابپاذیر غشااء باا بساپارهای عامالدار

در سا های اخیر تعداد زیادی غشاء تجاری به منظور حذف کاروم و

میتواند این مشکل را تا حدودی برطارف کناد .در ایان راساتا ژو و

نیکل ارزیابی شدهاند .این غشااءها فایلمهاای کاامپوزیتی از الانس

همکاااران[ ]11پلاایآمیاادوآمین 1را کااه دارای ساااختاری متقااارن و

بسپارهای مختلفیاند که عموماً شامل گاروههاای باردارناد .افازایش

چندشاخهای است به منظور پیوند زدن با الیه انتخاابپاذیر بررسای

الداسازی یونهای کروم و نیکل از پساب به وسیله غشاءهای تجااری

کردند .این بسپار از تعداد زیادی گروه آمین 2روی شااخههاای خاود

با تغییار پارامترهاای عملیااتی گازارش شاده اسات .در الادو ()0

برخوردار است .به دلیل آبدوستی بسیار باالی این بساپار ،خاصایت

فهرستی از غشاءهای تجاری بررسی شاده در زمیناه حاذف کاروم و

آبدوستی غشاء افزایش و نتیجه پدیده گرفتگی کااهش یافتاه اسات.

نیکل ،بههمراه نتایج و سایر مشخصات مربوطه درج شده است.

میزان دفع این غشاء برای نیکل  %99گزارش شده است.

جدول  .0انواع غشاءهای تجاری بررسی شده به منظور حذف یونهای کروم و نیکل از پساب.
نام غشاء و شرکت سازنده

جنس الیهها

فشار عملیاتی ()bar

یون هدف

میزان دفع ()%

مرجع

)NF-300 (Permionics, Vadodara, India

الیه رویی :پلی آمید
الیه وسط :پلی سولفون
الیه زیرین :پلی استر

0-24

Ni

90

[]01

)NTR-7250 (Nitto Denko Co, Japan

-

4/90-0/9

Ni

00

[]31

الیه پلی سولفون
الیه اختصاصی
الیه پلی آمید نازک
الیه پلی سولفون
الیه اختصاصی
الیه پلی آمید نازک
الیه پلی سولفون
الیه اختصاصی
الیه پلی آمید نازک

-

Cr

96/6

[]0

-

Cr

90/1

[]0

6-10

Cr

> 14

[]0

)NF-300 (Permionics, Vadodara

پلی آمید

0- 24

Ni

90/9

[]00

)HL (Osmonics, USA

-

2-0

Ni

< 91

[]09

Nano-Pro- 3012

مالمین پلیامین
پلیاترسولفون

34

Ni

03-144

[]14

NF90

پلی آمید

14

Ni

93-144

[]14

)CK (Osmonics

سلولز استات

-

Cr

04

[]11

)DL (Osmonics

پلیپیپرازین آمید

-

Cr

96-90

[]12

)HL (Osmonics

پلیپیپرازین آمید

-

Cr

91-90

[]12

)Dl (Osmonics

)Dk (Osmonics

)NTR-7450 (Hydronautics

2. NH2
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)1. Poly Amidoamin (PAMAM

یکی دیگر از روشهای اصالح غشاء به منظور افزایش عملکرد غشااء،
آمیختن آن با نانوذرات غیرآلی مانند آهن اکسید ،تیتاانیم اکساید،1
آلومینیم اکسید 2و بنتونیت اسات .قارار دادن ناانوذرات غیرآلای در
ساختار غشاء میتواند استحکام و سختی غشاء ،خاصیت آبدوساتی،
نفوذپذیری ،میزان دفع و خاصیت ضدگرفتگی غشاء را افزایش دهاد.
نااانوذرات فلاازی 3ماننااد نااانو ذرات آهاان اکسااید ،منگنااز اکسااید،
سریم اکسید و تیتانیم دی اکسید دارای سط ویگه و گرایش زیاد به
الذب فلزات سنگین از سیستمهای آبای هساتند .در زمیناة تصافیه
پساب و حذف فلزات سنگین با اصالح نانوذرات ،غالمای و همکااران
حذف فلز سرب از طریق غشااء نانوصاافش را گازارش دادهاناد[.]13

شکل  .0نمایش کلوخهشدن و انباشت نانوذرات در مقداری

النس غشاء انتخابی پلیوینیل کلراید آمیخته شده با سلولز استات و

بیش از حد بهینه در غشاء[.]33

از نانوذرات آهن اکساید اساتفاده شاده اسات .نتیجاه افازودن ایان
نانوذره ،افزایش میزان دفع این فلاز از پسااب باوده اسات .در میاان

 .8انجام آزمایشها در مقیاس نیمه صنعتی

نااانوذرات ،نااانوذرات آهاان اکسااید باارای حااذف فلاازات ساانگین از

مطالعات گستردهای در زمینهی تصفیهی پساب با اساتفاده از غشااء

سیستمهای آبی به دلیل پایداری شیمیایی و حرارتی خوب ،خاصیت

در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده استا اما بارای ماؤثر باودن یاک

مغناطیسی و سازگاری زیستی کاربرد دارد و بهمنظور بهبود عملکارد

روش باید بررسی شود که چه عوامل و ضرورتهایی در مقیاس نیمه

غشاء مورد استفاده قرار میگیرد .غشاء پلیاترساولفون اصاالح شاده

صنعتی این فرایند باید در نظر گرفته شود.

توسط نانوذرات پلیآنیلین /اکسید ،بهمنظاور افازایش میازان حاذف

به این منظور ،امکانسنجی غشاء نانوصاافش باه منظاور تصافیه آب

یون مس از پساب نیز از الاناب دارایای و همکاارن بررسای شاده و

حاصل از شستو شو در آخرین مرحلاه صانعت آبکااری در مقیااس

نتیجه آن را میزان دفاع  0براباری نسابت باه غشااء اصاالح نشاده

نیمه صنعتی در سنگاپور بررسی شده و هدف نهایی دستیابی باه آب

گزارش دادهاند[ .]10در مبحث نانوذرات باید به این نکته تواله کارد

یونزدایی شده با کیفیت بسیار باال گزارش شده است .فرایند تصفیه

که افزایش مقدار نانو ذره لزوماً به افزایش میزان دفع منجار نخواهاد

در چهار مرحله انجام شده است :الداساازی پسااب آخارین مرحلاه

شد .مقادیر زیاد نانوذره به کلوخه شدن آنهاا و توزیاع کمترشاان و

صنعت آبکاری ،پیش تصفیه ،مرحله حذف فلازات سانگین و مرحلاه

نزدیکتر شدن فاصله آنها به یکدیگر میانجاماد و در نتیجاه ساط

پاکسازی نهایی با استفاده از رزینهای تبادلگر یونی .در واقع ،حاذف

مؤثر را کاهش میدهد .عاالوه بار ایان ،مقاادیر زیااد ناانوذره باعاث

فلزات سانگین هساته اصالی فرایناد یااد شاده اسات کاه از غشااء

افزایش گرانروی محلو ریختهگری مایشاود و کناد شادن فرایناد

نانوصافش با مدو مارپیچی بهره گرفته شده است .میزان دفع فلزات

الدایی فاز را در پی دارد .در شکل ( )0توزیع نامناساب ناانوذرات را

سنگین نیکل ،کروم و ساایر فلازات از  61تاا  99درصاد ،بساته باه

مشاهده میکنید .از این رو توزیع مناسب نانوذرات یاا عادم انباشات

شرایط عملیاتی و ترکیببندی مدو غشایی ،متفاوت اسات .مرحلاة

آنها نقش مؤثری در ایجاد سایتهای مناساب بارای الاذب فلازات

نهایی که توسط ستون رزینهای تبادلگر یونی انجام شده ،به منظاور

سنگین بازی میکند.

دستیابی به آب بدون یون است[.]29

مطالعه و بررسی عوامل مؤثر برکارایی غشاءهای بسپاری نانوصافش...

 .7اصالح غشاء نانوصافش با استفاده از نانوذرات

1. TiO2
2. Al2O3
)3. Nanosized Metal Oxides (NMOs
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 .9پارامترهای عملیااتی تثثیرذاذار بار کاارایی غشااء

در شکل (( -)6ب) ،روند تغییرات دفع یون کاروم باه تناساب فشاار

نانوصافش

برای سه نو غشاء نانوصافش را مشاهده میکنیاد .هماان گوناه کاه

هدف سازندگان غشاء در حوزه تصفیه پساب حاوی فلازات سانگین،

پیداست ،افزایش فشار تاثیر بسیار اندکی بر افزایش میزان دفاع ایان

افزایش میزان دفع این فلزات و باال بردن میازان الریاان خروالای از

یون میگذارد .این نتیجه میتواند به این دلیل باشد که افزایش فشار

غشاء (شار الریان تاراوا) اسات کاه در قالاب کاارایی غشااء معرفای

منجر به افزایش نفوذ آب میشاود ،نفاوذ در حاالی کاه تاأثیری بار

میشود .به همین دلیل ،تأثیر پارامترهای عملیااتی گونااگونی چاون

ضریب نفوذ یون کروم ندارد ،و از این رو میزان یونهای عبور کارده از

فشار ،pH ،دما ،غلظت یونهاای فلازی کاروم و نیکال در خاوراک و

غشاء در مقایسه با مولکولهای آب بسیار کمتر میشود[.]0

سایر موارد تأثیرگذار بر کارایی غشاء از الانب پگوهشاگران مختلفای
ارزیابی و آزمایش شده است .این پارامترها بر کارایی غشاء تأثیرهاای

152

متفاوتی دارند .لذا تغییر پارامترهاای عملیااتی ،ابازار مفیادی بارای
بررسی ویگگیهای الداسازی و انتخاب شارایط بهیناة پارامترهاسات

5 ppm
52 ppm
122 ppm
152 ppm
222 ppm
252 ppm

که در ادامه به آن پرداخته میشود.
 1 .9اثر فشار

25

بنابر تحقیقات انجام شده در خصوط غشاءهای نانوصافش به منظور
دفااع فلاازات ساانگین ،عمومااً شااار الریااان تااراوا بااا افاازایش فشااار

122
52

12
15
فشار (اتمسفر)

22

5

2

2

شکل  .3تأثیر فشار بر شار جریان تراوا برای خوراک حاوی
نیکل با غلظتهای مختلف[.]04

زیاااد ماایشااود و ایاان را ماایتااوان بااه نقااش مهاام پدیاادههااای

122

انتقا همرفتی 1و قطبش غلظت 2بر اثر افزایش فشار مرتبط دانست.

122

پدیده قطبش غلظت تشدید میشود و این امر کاهش میزان دفاع را
در پی دارد .اما از سوی دیگر ،افزایش فشار به افزایش انتقا از غشاء
از طریق الریان همرفتی میانجامد و در نتیجه میازان دفاع افازایش
مییابد .در واقع ،برایند این دو پدیده میتواند در میزان دفاع فلازات

82
62

5 ppm
52 ppm
122 ppm
152 ppm
222 ppm
252 ppm

25

سنگین و پیروی آن از فشار تااثیر گاذار باشاد[ .]30در شاکل (،)1

42
22
22

12
15
فشار (اتمسفر)

5

(الف)

مختل نیکل در خوراک مشاهده میکنیاد .مطاابق شاکل ( )1شاار

2/9

الریان تراوا به طور خطی با فشار افزایش مییابد و حاکی از آن است

2/8

که تااثیر قطابش غلظات در سیساتم ماورد بررسای ،نااچیز اسات.

2/7
2/6

فشااار تااا مقااادیر حاادود  12اتمساافر ،و سااپس ثاباات ماناادن آن
در فشارهای باالتر است .محققاان علات ایان امار را افازایش نقاش
انتقااا همرفتاای نساابت بااه نفااوذ یااونهااا بیااان کااردهانااد[.]01

2/5

DL
DK
NTR-7452

2/2 2/2 2/4 2/6 2/8 1/2 1/2 1/4 1/6 1/8 2/2 2/2 2/4
فشار (مگا پاسکال)

2/4

(ب)

شکل  .4تأثیر فشار بر میزان دفع( :الف) نیکل (ب) کروم

1. Convective Transport
2. Concentration Polarization

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و ششم ()9315

از طریق غشاءهای نانوصافش[.]04

دفع (درصد)

روند تغییرات شار الریان تراوا باه تناساب فشاار را بارای غلظتهاای

همچنین در شکل (( -)6ال ) روند تغییرات دفاع نیکال باا افازایش
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2

2

1/ 2

فشار را مشاهده میکنید که حاکی از افزایش میزان دفع به تناساب

دفع (درصد)

امااا رونااد تغییاارات میاازان دفااع بااا فشااار ماایتوانااد متغیاار باشااد.
به بیان دیگر ،نتایج بررسیها حاکی از آن است که با افازایش فشاار

شار جریان تراوا (لیتر /مترمربع /ساعت)

222

مطابق شکل ( )1نیز نمایش داده شد ،افزایش غلظت خوراک حااوی

برای الیه نازک رویی سط غشاء استفاده میکنند ،وابستگی  pHباه

نیکل منجر به کاهش شار الریان تراوا شده است .دلیال ایان امار را

غشاء برای هر نو باید مشاخص شاود .از ساوی دیگارpH ،خاوراک

میتوان به افزایش اختالف غلظت بین دو سوی غشااء و در پای آن،

ماهیت بار سط غشاء و اندازه حفرههای غشااء را تغییار مایدهاد و

افزایش فشار اسمزی سمت خوراک نسبت داد .در واقع ،افزایش فشار

بنابراین میتواند بر میزان الداسازی تأثیر بگذارد .از اینرو تاأثیر

اسمزی سمت خوراک مانعی مهم در مقابل نیاروی محرکاه تراوایای

بر عملکرد غشاء نانوصافش متغیر است .مثالً ،گروههای عاملی بااردار

بهشمار میرود .مقادیر دفع نیکل در غلظتهای مختل آن در خوارک

(نظیر گروههای کربوکسیلیک و سولفونیک) موالود در ساط غشااء

نیز حاکی از کاهش میازان دفاع باا افازایش غلظات خاوراک اسات

نانوصافش در pHهای متوسط و باالتر معموالً خنثی هستند .اماا باار

(شکل ( -)6ال ) .این پدیده در غشااءهای نانوصاافش رایاج اسات و

خااود را در  pHاساایدی از دساات ماایدهنااد .معمااوالً در pHهااای

یکی از عوامل آن قطبش غلظت است .در شکل ( )1نیز تأثیر افزایش

بزرگتر از  ،1به دلیل تشکیل کمپلکس یاونهاای فلازی موالاود در

غلظت خوراک بر میزان دفع کروم توسط چند نمونه غشاء نانوصافش

محلو با هیدروکسید ( )OH-حداکثر میزان دفاع حاصال مایشاود.

را مشاهده میکنید .افزایش غلظت خوراک یک الیه از کاتیونهاا در

در نتیجااه ،غشاااء بااه راحتاای ایاان کمااپلکسهااا را دفااع ماایکنااد

طرف فشار باالی غشاء تشکیل میدهد .ایان الیاه بارهاای منفای را

و میزان دفع افزایش مییابد .در شکل ( )0تأثیر  pHبار میازان دفاع

خنثی میکند .در نتیجه ،مجمو بارهای نهایی غشاء کاهش مییاباد

یااون کااروم و شااار الریااان تااراوا توسااط غشاااء نانوصااافش را

و رانش بین غشاء و آنیونها کاهش مییابد که میتواند عباور آساان

مشاهده میکنید[12و.]0

pH

یونها از غشاء را امکانپذیر کند .البته ،این امر برای غشااءهای اسامز
معکوس ،نانوصافش و فراصافش نیاز صاادب اسات .باه بیاان دیگار،
میتوان نتیجه گرفت کاه دساتیابی باه شاار و میازان دفاع بااال در
غلظتهای کم امکان پذیر است[11و00و01و.]30

98

2/4

دفع (درصد)

96
94

2/2
2/1

92
92

9

8

2
3
4
5
6
7
غلظت ) Cr(VIدر خوراک (میلیذرم /لیتر)

1

12

9

8

7

5
6
 pHخوراک

4

3

2

1/ 2
2/9
2/8
2/7
2/6
2/5

2/2

2/4
2/3

شکل  .4تأثیر غلظت خوراک بر میزان دفع کروم توسط چند
نمونه غشاء نانوصافش[.]12

DL
DK

12

 3 .9اثر  pHخوراک

2/2

شار جریان تراوا (لیتر /متر مبع /ساعت)

تراوا
تراوا
رانش
رانش

2/3

غلظت کروم در سمت تراوش کرده (میلیذرم /لیتر)

122

2/5

DL
DK

دفع (درصد)

65
62
55
52
45
42
35
32
25
22
15
12
5

مطالعه و بررسی عوامل مؤثر برکارایی غشاءهای بسپاری نانوصافش...

 2 .9اثر غلظت خوراک

مییابد .به دلیل اینکه تولیدکننادگان غشااء از گاروههاای مختلفای

2/1
9

8

7

5
6
 pHخوراک

4

3

2

2/2

شکل  .8تأثیر  pHخوراک بر میزان دفع یون کروم و شار جریان

نتااایج تحقیقاات و بررساایهااا حاااکی از آن اساات کااه میاازان دفااع

تراوا با خوراک پساب آبکاری توسط دو نوع غشاء نانوصافش

غشاءهای نانوصافش و اسمز معکوس در pHهاای پاایینتار کااهش

( DLو  )DKبا الیه فعال پلی آمیدی[.]0
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 4 .9اثر زمان

باا افاازایش ساارعت متقااطع مشاااهده شااده اسات .در هاار صااورت،

معموالً با گذشت زمان ،شار الریان تراوا کاهش ماییاباد و ایان امار

استحکام مکانیکی غشاء ،و ساختار سامانه الداساازی ،تعیاینکنناده

عمدتاً ناشی از پدیاده گرفتگای و قطابش غلظات اسات[12و .]0در

میزان سرعت مجاز اسات .توالاه باه ایان نکتاه ضاروری اسات کاه

طو زمان با افزایش تدریجی غلظت خوراک ،فشار اسامزی هام باه

باالبردن سرعت بیش از میزان مجاز ممکن است به شکستگی غشااء

تدریج افزایش مییابد ،ضمن این که گرفتگی غشاء الدیتر میشاود

و ماژو آن منجر شود[16و10و.]12

و در نتیجه کاهش شار الریان تراوا رخ میدهد .معموالً ،هرچه سط
غشاء دارای نااهمواری بیشاتری باشاد ،گرفتگای و قطابش غلظات

 6 .9اثر دما

افزایش مییابد و کاهش شار تشدید مایشاود .در شاکل ( )9تاأثیر

مطابق شکل ( ،)14افزایش دمای فرایند به افزایش شار الریان تاراوا

زمان بر شار الریان تراوا و میزان دفع یون کاروم شاش ظرفیتای در

ماایانجامااد .امااا میاازان دفااع وابسااتگی زیااادی بااه دمااای فراینااد

دو نمونه غشاءهای نانوصافش را مشاهده میکنیاد .همانگوناه کاه از

ندارد[10و .]0چون افازایش دماا باه کااهش گراناروی و در نتیجاه

نتایج پیداست ،غشاءهای نانوصافش ارانه شده توانستهاند میزان دفاع

سهولت عبور الریان از غشاء منجر مایشاود ،افازایش ضاریب نفاوذ

خود را در بازه زمانی  20ساعته در حداقل  %04حفظ کنند.

حال در غشاء و در نتیجه تحرک زنجیره بسپاری را میتاوان دلیال
دیگر افزایش شار عبوری دانست.
72

122

دفع (درصد)

55

62

52
42

45
42

22

35
2
28

24

22

12
16
زمان (ساعت)

8

4

2

52
42
32
22

32

12
3/45

3/42

3/35

شکل  .9تأثیر زمان فرایند بر شار جریان تراوا و دفع یون کروم
شش ظرفیتی توسط دو نوع غشاء نانوصافش[]12

شار جریان تراوا (لیتر /متر مربع /ساعت)

82

62

شار جریان تراوا (لیتر /متر مربع /ساعت)

65

2/4 MPa
2/6 MPa
2/8 MPa
1/2 MPa

62

3/25 3/32
 /122دما (کلوین)-1

3/22

3/15

3/12

شکل  .14اثر دما بر شار جریان تراوا در فشارهای مختلف برای
خوراک حاوی پساب آبکاری[.]0

 5 .9اثر سرعت متقاطع
در فرایندهای نانوصافش ،تاأثیر سارعت متقااطع عمومااً باه منظاور

 7 .9استحکام یونی

کمینه کردن پدیده قطبش غلظات در طاو فرایناد ماورد بررسای

تأثیر قدرت یونی بر میزان دفع فلز کروم و نیکل با افزودن نمکهای

قرار میگیرد .نتایج حاکی از آن اسات کاه میازان دفاع باا افازایش

مختلفی چون سدیم نیترات و سدیم کلرید در غلظاتهاای مختلا

سرعت ،افزایش مییابد که اصلیتارین دلیال آن مایتواناد افازایش

سنجیده میشود .مشاهده شاده اسات کاه باا افازایش غلظات ایان

ضریب انتقا الرم باشد .همچنین ،زمانی که سرعت متقاطع الریاان

نمکها در خوراک ،میزان دفع فلز نیکال کااهش یافتاه اسات[.]11

افزایش مییابد ،اختالف بین میزان دفع مشاهده شده با میزان دفاع

در واقع ،افازایش غلظات نماکهاا در خاوراک باعاث تشاکیل الیاه

واقعی کمتر میشود و این امر حاکی از آن است که تأثیرات قطابش

کاتیونی از  Na+در نزدیکی سط غشاء میشاود و باه خنثای شادن

غلظت با افزایش سرعت کاهش مییاباد .ایان رفتاار را مایتاوان باا

بار منفی سط غشاء مایانجاماد .در نتیجاه ،باار کال ساط غشااء

افزایش ضریب انتقا الرم در الیه قطبش با افزایش سرعت متقااطع

کاهش مییابد و عبور یونها از درون غشاء تسهیل میشود.

توضی داد .در مواردی هم تغییر ناچیزی بر میزان دفع و شار عبوری
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کروم و نیکل به دلیل آثار ضدخورندگی ،زیبایی ،استحکام ،و مقاومت

آبکاری است که به لحاظ مصرف انارژی نسابت باه اسامز معکاوس

در برابر عوامل شیمیایی که به قطعات میدهند ،به طور گساترده در

مزیت دارد و به دلیل عدم نیاز به عوامل کمپلکسکننده و در نتیجاه

فرایند آبکاری برای پوششدهی بهکار گرفته میشوند .چاون بعاد از

کاهش هزینه ضمن کارایی باال نسابت باه فراصاافش بهبودیافتاه در

فرایند آبکاری قطعات شستوشو میشود پساب حاصل از این صنایع

الایگاه اقتصادی بهتری قرار دارد.

حااااوی غلظااات زیاااادی از ایااان فلااازات اسااات .باااه دالیااال
زیست محیطای ،ایان پساابهاا بایاد تصافیه شاوند .نانوصاافش باا
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