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 چکیده

وری به بررسی تصفیه پساب تولید اتر سولفون از روش ترسیب به وسیله غوطهپس از ساخت غشاء پلی ،مقالهدر اين 

غشاهای حاصله و حذف شار بر  ءپرداخته شده است. بررسی تاثیر مورفولوژی غشا ءغشااين پودر شیر با استفاده از 

COD  وTDS  غشاهای حاصله از میكروسكوپ  ارساختباشد. برای بررسی میتحقیق حاضر اصلی  هدفپساب اين

ارزيابی عملكرد غشاهای ساخته شده در تصفیه پساب، میزان های شار به منظور الكترونی روبشی استفاده شده است. 

استفاده شده  و تراوش از غشاء دوستیبهبود آبسطحی برای افزودنی فعال  اند. يکتعیین شده TDSو  CODو دفع 

نتايج در تصفیه پساب مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.  هاافزودنی بر ساختار و عملكرد غشااست، اثر غلظت اين 

. همچنین اين يابندابتدا افزايش و سپس کاهش می شاربا افزايش غلظت افزودنی، تخلخل، ضخامت و  نشان می دهد که

 باشد.از پساب معكوس می های آلودگیشاخصعملكرد غشاء در حذف  برایروند 
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 مقدمه
کشورهای جهان که به  از شماریانگشتتعداد  به جز

منابع کافی از آب دسترسی دارند، مشكل کمبود آب برای 

در مسیر بسیاری از کشورها به عنوان چالشی اساسی 

يابی به شود و دستپیشرفت محسوب میسعه و تو

ای در ولويت ويژهاراهكارهای عملی در حل اين مشكل 

 یمصرفآب  نیازنرخ  .میان اين کشورها پیدا نموده است

منابع آب حجم همواره در حال افزايش است در حالی که 

ال بیشتر کشورهای در ح و باشدمیثابت در دسترس 

باشند. در شرايط توسعه با چنین روندی روبرو می

، هم اکنون برای د و با روند نرخ باالی تقاضای آبموجو

و با يكديگر تالقی نموده  مقداربعضی از کشورها اين دو 

در بسیاری از ديگر کشورها نیز، دير يا زود مقدار 

 پس ازو  گرددا مقدار منابع در دسترس برابر میتقاضا ب

گردد دسترس میاضا بیش از منابع آب در آن میزان تق

های ديگر از که اين افزايش تقاضا بايستی از طريق روش


