بررسی و مقایسه کارایی منعقد کننده پلیفریک سولفات ( )PFSدرمقایسه با پلی آلومینیوم کلراید
( )PACدر حذف کدورت و کلیفرم در تصفیه آب اهواز

افشین تکدستان  ،1شراره شییراای ،2
نغمه عروجی* ،3محمد نور سیهرر ،4و
5
رضا جلیل اایه

چکیده
زمینه و هدف:فرایند انعقاد و لخته سازی در تصف یه آب از جایگفا ویفژ ای برخفرردار اسفت .در حفا حارفر از مفاد
منعقدکنند پلیآلرمینیرم کلراید در تص یه خانه آب کیان آباد است اد می گردد .هفد

از ایفن پفژوه

کارایی منعقد کنند پلی فریک سرل ات( )PFSدرمقایسه با پلی آلرمینیرم کلرایفد( )PACدرحفذ

بررسفی و مقایسفه

کفدورت و کلی فرم در

تص یه آب اهراز میباشد.
روش كار :این تحقیفق در مقیفاس آزمایشفگاهی و بفا اسفت اد از دسفتگا جارتسفت در تصف یه خانفه آب اهفراز انمفام
شد.آزمایشات در محدود کدورت  35 NTUدر تص یه خانه آب اهفراز انمفام گرفت.پارامترهفای مفررد بررسفی شفام
غلظت ماد منعقدکنند  ،pH،کدورت ،کلی رم ک  ،کلی رم مدفرعی و باکتریهای هتروترو

می باشد.

یافتهها :بهینه ترین شرایط کارایی پلی آلرمینیفرم کلرایفد ، PH=8سفرعت اخفت س سفریع معفاد  120 rpmو دوز بهینفه
 5ppmمیباشدکه در  PH=8راندمان حد

کدورت برابر با  93/14و در دوز بهینه  5 ppmراندمان حذ

کدورت برابر

با  93/80درصد میباشد .بهینه ترین شرایط کارایی پلی فریک سرل ات ،PH=8سرعت اخفت س سفریع معفاد  120rpmو
دوز بهینه  8ppmمیباشد که در  PH=8راندمان حد

کدورت برابفر بفا 94 /86و در دوز بهینفه  8ppmرانفدمان حفذ

کدورت برابر با  94/86درصد میباشد .درشرایط بهینه عملکرد منعقد کنند پلی آلرمینیرم کلرایفد در دوز 5 ppmرانفدمان
حذ

باکتریهای کلی رم ک ،کلی رم مفدفرعی و باکتریهفای هتروتروفیفک ،بفه ترتیفب برابفر اسفت بفا ،%83/70،%90/12

 .84%/08درشرایط بهینه عملکرد منعقد کنند پلی فریک سرل ات در دوز  8 ppmراندمان حفذ

باکتریهفای کلی فرم کف

،کلی رم مدفرعی و باکتریهای هتروتروفیک به ترتیب برابر است با  %84/83،%90/48و .%84/69
نتیجهگیری :در پایان بین دو گرو  PFSو  PACاز نظر راندمان حذ

کدورت ت اوت جزئی وجرد دارد که ایفن ت فاوت

از نظر آماری معنیدار نیست.
كلمات كلیدی :انعقاد ،کدورت ،پلی آلرمینیرم کلراید ،پلیفریک سرل ات.

* نویسنده مسئول:
کارشناسززي ارشززد شززيمي کززاربردي،
شرکت آب و ااضالب اهوات ،ااران
0916-3201442
E-mail: n.oroji2007@gmail.com
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 1دانشيار ،گروه مهندسي بهداشت محيط و
عضو مرکز ححيييزاف اناوراهزاي تا زت
محيطززي دانشززعاه عپززوي ج شز ي نززدي
شاجور اهوات ،ااران
 2کارشناس ارشد مهندسي محيط تا ت،
دانشعاه آتاد اسالمي واحد عپوي و ححييياف
خوتستان
 3کارشناسي ارشد شيمي کاربردي ،شرکت
آب و ااضالب اهوات – ااران
 4دانشيار ،گروه مهندسي بهداشت محيط،
دانشعاه عپوي ج ش ي البرت،کرج ،ااران
 5استاداار ،گروه مهندسي محيط تا زت،
دانشعاه آتاد اسالمي واحد اهوات ،ااران

تاریخ دریافت مقاله 94/2/25 :؛ تاریخ پذیرش94/5/27 :
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به است اد از کمک منعقدکنند ها میشرند که هر کفدام دارای اثفرات

مقدمه
یکی از آلرد کننفد هفای طبیعفی در آبهفای سفححی بفه ویفژ
رودخانهها و دریاچه ها ،ناخالصیهای کلرئیدی است.حضفرر ایفن
مراد باعث کدورت و تفا حفدودی رنف

مفیشفرند .بفرای حفذ

کلرئیدها باید ذرات کلرئید با هم ممتمع و از نظر انداز بزرگ شرند.
برای این کار میتران از مراد شیمیایی است اد کرد .این مراد نیروهایی
را که مرجب پایداری ذرات کلرئیدی میشرند خنثی میکنند ،سپس
در حالی که به آرامی به هم زد میشرند به ذرات ناپایدار شد زمفان
سرانمام آب از حررچه ته نشینی رد شد و در آنما مراد جامد لخته
شد به وسیله عم تهنشینی حذ میشرند .2-1به طرر کلی کدورت
و یا رنگی شدن آب به علت حضرر مفراد معلفق از جملفه جلبکهفا،
خاک رس ،سیلت ،ویروس ،بفاکتری ،مفراد معفدنی نظیفر آزبسفت،
سیلیکات ،ذرات ریز مراد آلی و مراد محلر است .کفدورت رفمن
ایماد ظاهری نامحلرب ،میتراند پناهگاهی برای میکروارگانیسفمهفا
در مقاب گندزدایی باشد ،رمن آن که کفدورت بفی

از حفد ممفاز

میتراند وجرد نقص در سیستم تص یه را نشفان دهفد

7- 3

 .در بیشفتر

تص یه خانههای آب ایران از آلرم و کلرید فریک است اد مفیگفردد.
هم اکنرن در تص یه خانه آب اهراز از پلی آلرمینیم کلراید اسفت اد
مففیگففردد .پلفی آلرمینی فرم کلرایفد ی فا آلرمینیفرم کلرای فد هیدراتففه،
منعقدکنند پی

پلیمریز شد و از لحاظ ترکیبی یک ماکرومرلکر

معففدنی اسففت کففه منرمرهففای آن ی فک کمففپلکس دو هسففته ای از
آلرمینیرم می باشد  . 8-10این ماد دارای ساختار پلیمری میباشد کفه
طی واکن

امکانات مرجرد و کاه

هزینه ها ،بکارگیری ماد منعقدکنند جدید

و ترسعه یافته برای افزای

راندمان تران تص یه خانههای متعار در

شرایط بحرانی و بروز آلردگی،کفاه
کدورت ،کاه

و یفا حفذ بفاالیی از میفزان

حمفم لمفن ترلیفدی و کفاه
مصر

آالیند ها و کاه

و یفا حفذ

ریفز

مراد شیمیایی(PFS) ،تحت نام پلی فریک

سرل ات با ماد منعقد کنند پلیآلرمینیرم کلراید مقایسه شفد اسفت.

فرمر کلی پلی فریک سرل ات 
m

(OH ) n ( SO4 ) 3n 2

و  )m<10برد و یکی از منعقدکنند های معدنی از پی

2

Fe
( n >2
پلیمرشفد

مففیباشففد .چن فین گففزارش شففد اسففت کففه  PFSدر مقایسففه بففا
منعقدکنند های سنتی همچرن کلرید فریفک و سفرل ات آلرمینیفرم،
کارآیی فرق العاد ای در برطر

سازی مراد آلی ،کدورت،COD ،

BODو یرنهای فلزی سنگین از خفرد نشفان مفیدهفد.پلی فریفک
سرل ات مزایای گرناگرنی از خرد نشان داد است ،برای مثفا ایفن
ماد در گستر وسیعی از PHهای انعقاد قاب کاربرد است و سرعت
ته نشینی باالیی دارد .ایمن ،قاب اطمینان ،غیرسمّی و بی ررر است.
متدهای بسیاری برای ترلید  PFSدر فرمهای مایع یفا جامفد وجفرد
دارد .برای  PFSمایع ،اکسیداسیرن مستقیم سرل ات آهن دار برسیله
اکسیدکنند های قری  H2O2 ،NaClO3و  HNO3با هیدرولیز جزیفی
یا پلیمریزاسیرن جهت ترلید  PFSاجرا مفیشفرد .یکفی از متفدهای
اکسیداسیرن مستقیم ،اکسیداسیرن کاتالیزوری (تحریک کنند ) است
3
2
که اکسیژن یا هرا برای اکسیدکردن  Feبه  Feبفه کفاربرد

هیدروکسید آلرمینیرم با اسید کلریدریک ترلید می شرد.

می شرد .کاتالیزورهفایی همچفرن  NOXاز  NaNO2و  HNO3مفررد

پلی آلرمینیم کلراید ناخالصفی هفایی ماننفد اپفی کلروئیفدین را کفه

نیاز هستند

 .بر اساس تحقیقفات املیفا و همکفاران ( Omelia et

خاصیت سرطانزایی دارند به آب ارافه مینماید  .11زیانهای جدی

)alدر سا  ، 1985اریک ) ( Ericدر سا

13-14

 ، 2002مالهرترا((Malhutra

و همکاران ) ( Tang et alدر سا  ، 1996لران

در اثرکاربرد نمکهای آلفرمینیم بفه دلیف باقیمانفدن در آب ،ترلیفد

در سا  ، 1994تان

حمم زیاد لمن و نحر دفع در محیط زیست به وجرد آمد اسفت.

) (Luanدر سا  1998و لیفر و همکفاران) (Liu et alدر سفا ،1999

رهنمرد سازمان بهداشت جهانی برای آلرمینیم و حداکثر مقدار مماز

پلیآلرمینیم کلراید در مقایسه با سایر مراد منعقد کنند نظیر سرل ات

آن  0/2 mg/Lاست .12در زمینه فرایند انعقاد -لخته سازی میتران به

آلرمینیم،کلرورفریک و غیر در شفرایط کفدورت مترسفط و بفاال از

راندمان حذ کدورت

عملکرد بهتری برخرردار است .به عنران مثا نیاز به مقدار کمتر بفه

در طفی ایفن فرآینفد اشفار نمفرد .مفراد

مدت

کاربرد منعقد کنند های مناسب جهت افزای
و آلفردگیهفای مختلف
منعقدکنند متعار

اغلب در مراقع بروز کدورتهای بفاال و پفایین

عملکرد مناسبی نداشته و در این مرارد مسئرلین بهر برداری ممبرر

دلی شارژ بار یرنی بیشتر ،تشکی لختههای درشت تر ،کاه

زمان ته نشینی ف ک ،ترلید لمن کمتر ،عدم نیاز به تنظیم کنند  pHبه
دلی کاه

کمتر، pHعملکرد بهتر در دماهای پایین تر ،افزای

طر
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میدهند تا لختهها ایماد شرند که به این عم فلرکرالسفیرن گرینفد.

جانبی ویژ ای میباشفند .از ایفن رو بفه منظفرر اسفت اد از منفابع و
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268

دور عملکرد صافی و غیر از جمله این مرارد است .15-20پلی فریک

و PHمختل

درغلظتهای مختل

جهفت بهبفرد عمف انعقفاد در

سرل ات همانند پلی آلرمینیم کلراید از منعقدکنند های نفرین اسفت

حذ

کدورت ،کلی رم و کاه

کدورت کم اسفت

کاه

هزینههای اقتصفادی از آب آشفامیدنی صفررت پفذیرفت.در

که دوز مصرفی آن جهت انعقاد به منظرر حذ
و قلیائیت آب را کاه

دوز منعقد کنند اصفلی در نتیمفه

نمفی دهفد و لمفن زیفادی هماننفد سفایر

حا حارر در تص یه خانههای آب اهفراز ایفن عمف ترسفط مفاد

منعقدکنند ها نظیر سرل ات فریک ،کلرور فریک و آلرم ترلیفد نمفی

شیمیایی پلی آلرمینیرم کلراید به عنران منعقد کنند اصلی وپریستر

کفدورت از آب رودخانفه

به عنران کمک منعقد کنند است اد میگردد که با ترجه به مشک ت

کند و تا کنرن هم جهت ارزیابی حفذ

کارون در تص یه خانه آب اهراز است اد نگردید در صررتی کفه از

مرجرد در رابحه با است اد از منعقد کننفد هفا ،بفاال بفردن رانفدمان

سایر منعقدکنند ها نظیر پلی آلرمینیم کلراید ،آلفرم و ...در محالعفات

حذ

هزینفه هفای مصفرفی منعقفد کننفد الزم

قبلی است اد شد است .فلرک های ترلید شد با آهن درشت تفر و

مینماید .

کدورت و کفاه

ترکیبات آهن دار در حرارتهای پایین تر بهتر عم کرد و مصر

مواد و روشها

آهک ترام با آنها نیز ررورت دارد.

مواد شیمیایی و تجهیزات

نظر به اینکه آب رودخانه کارون دارای آالیند هفای مختل فی از
قبی کدورت ،کلی رم می باشد و میفزان ایفن آالینفد هفا در فصفر
مختل

این پژوه

در مقیفاس آزمایشفگاهی و بفا اسفت اد از دسفتگا

جارتست در تص یه خانه آب اهراز انمام شد .منبع آب این تصف یه

تغییرات قاب م حظه ای داشته ،لذا فرایند انعقاد با انتخاب

خانه ،رودخانه کارون میباشد و این تص یه خانه آب شرق و غرب

pH

اهراز را تأمین میکند .تص یه خانه کیان آباد ظرفیت ترلیفد390000

و قلیاییت مناسب قادر خراهد برد مقادیر قابف م حظفه ای از ایفن

تفا  400000مترمکعفب در روز آبب شفرب را دارد  .جفداو ( )1و

آالیند ها را در آب کفه یفک خحفر جفدی بفرای سف مت مصفر

( ،)2به ترتیب مفراد شفیمیایی و تمهیفزات مفررد اسفت اد در ایفن

یک ماد منعقدکنند مناسب با غلظت تزریقی مناسب به آب در

کنندگان محسرب میشرد حذ

نمایفد .محالعفه حارفر بفا هفد

پژوه

را نشان میدهد .21

بررسی وکفارایی اسفت اد از پلفی فریفک سفرل ات در مقایسفه بفا
منعقدکننففد پلففی آلرمینیففرم کلرایففد در آب تصفف یه خانففه اهففراز
جدول  :1مراد شیمیایی مررد است اد
 PACصنعتی جامد (شركت فالیزان تصفیه) با درجه خلوص

سود  0/02نرمال

)w/w( 30%
پلی فریک سرل ات(شرکت MERCKآلمان)

اسید سرل رریک
 0/02نرما

جدول  :2تمهیزات مررد است اد
نام دستگاه
آون
اترک و
ترازو

مدل
O -53
25 MELAG
)BL210S(Satorius

کدورت سنج

2100N HACH

دستگا جار

JLT6

 pHمتر

)340i) WTW
)JENWAY(1203

Stirrer
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سنگین تر از فلرک های آلرمینیرم برد و زود نمی شکنند به عف و
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افشین تکدستان و همکاران

روش تخمیر چند لرله ای براساس اسفتاندارد شفمار  3759مؤسسفه

روش كار
نمرنههای آب خام تهیه شد از آبگیر تص یه خانه کیان آباد پفس
از انتقا به آزمایشفگا از نظفر میفزان کفدورت ،pH ،دمفا ،قلیاییفت،

استاندارد وتحقیقات صفنعتی ایفران انمفام شفد و نتفایج بفه صفررت
 MPN/100mLگزارش شدند

 21و24

.

قفرار گرفتنفد .بفه

به ع و به منظرر اثبات تکرارپذیری روش آنفالیز ،تعفدادی از

منظرر تعیین  pHبهینه ماد منعقدکنند  PFSو  PAC ،PACو  PFSبا

نمرنه ها به صررت دوتایی و یا سه تایی تهیه شد و مررد آنالیز قرار

جار

گرفته اند .تعداد ک نمرنهها در طر نمرنه برداری  280عفدد بفرد.

 8 ، ،7/5 ،7 ،6 ،5و  9صفررت

تهیه نمردارها با است اد از نرم افزار  Excelو آنالیز داد ها با نرم افزار

کلی رم ک  ،کلی رم گرما پای HPC ،مررد آزمای

غلظت ثابت  10mg/Lبه همه نمرنهها ارافه شد .سپس آزمای
بر روی نمرنهها با pHهای مختل

پذیرفت .جهت بررسی تعیین غلظت ماد منعقدکنند پلفی آلفرمینیم
کلراید و ، PFSآزمای

 SPSSویرای ( 16آنالیز کرواریانس ودانکن) انمام گرفته

است.

جار بر روی نمرنههفای آب تحفت شفرایط

نتایج

مختل ی از PFSو  )60-3mg/L( PACانمام گرففت و غلظفت بهینفه

در این بخ  ،نتایج به دست آمد در رابحه بفا تعیفین  pHبهینفه

PACو  PFSبه دست آمد .فرایند اخت س سریع با سفرعت اخفت س

 ،PACتعیین غلظت بهینه ماد منعقدکنند  ،PACتعیین  pHبهینه پلی

 120دور در دقیقه ،طی زمان یک دقیقفه انمفام گردیفد .سفپس طفی

فریک سرل ات  ،تعیین غلظت بهینفه مفاد منعقدکننفد پلفی فریفک

مرحله اخت س کند ،سرعت اخت س به  40دور در دقیقه به مدت 20

کلی فرم کف  ،کلی فرم

یافت .مدت زمان ته نشینی طبق ترصیه مراجفع معتبفر،

سرل ات و نیز تعیین و مقایسه راندمان حذ

مدفرعی و باکتریهای هتروتروفیک در شرایط عملکرد بهینفه بفین دو

 30دقیقه در نظر گرفته شد  .22پس از پایان یافتن آزمای هفا نمرنفه

منعقدکنند پلی آلرمینیرم کلراید( )PACو پلی فریک سرل ات()PFS

برداری برای تعیین کدورت ،قلیائیت ،pH ،کلی رم ک  ،کلی فرم گرمفا

ارائه شد است .برای بررسی جامع تر ،برخی از نتایج این تحقیق بفا

پای HPC ،از  5سانتی متری زیر سفح آب ترسفط پفی پفت انمفام

داد های سایر محققین مقایسه گردید.

گرفت.23

تعیین  pHبهینه پلی آلومینیم كلراید
روش آزمایشگاهی

میانگین کدورت ورودی در طر این مرحله از نمرنه برداری در

کلیه آزمایشات بر اساس روشهای استاندارد متد برای آزمایشات

 35NTUمحاسبه شد است .در این مدت میانگین کدورت خروجی

کدورت از طریفق دسفتگا

در گستر ای بین  2/8 NTUتا  4قرار داشفته اسفت .میفزان رانفدمان

کدورت سنج  HACHمد  2100Nو بر اسفاس روش ن لرمتریفک،

حذ

کدورت در این دور بین حفداق  88/57درصفد تفا حفداکثر

 pHترسط  pHمتر دیمیتالی مد  ،)WTW( 340iقلیائیت بر اسفاس

 93/ 14درصد برد است .همچنفین نمفردار ( )3-1اثفر  pHبفرروی

(2320 B.

مفیدهفد .بفا ترجفه بفه مقفدار

آب وفار ب انمام گرفته است .سنم

روش تیتراس فیرن بففا اسیدسففرل رریک  0/02نرمففا (

راندمان حفذ

کفدورت را نمفای

 Titration Methodو آزمایشات میکروبی  ، HPCکلی فرم ک و کلی

همبستگی با ( )P >0/05رابحه معنفاداری بفین  pHو درصفد حفذ

، HPC

کدورت وجرد دارد .نمردار ( )3-2بیانگر این است کفه بفا اففزای

فرم مدفرعی طبق روش استاندارد انمام شدند .جهت آزمای

محیط کشت  R2Aدر دمای  35درجه سانتی گراد به مدت  48ساعت

 ،pHراندمان حذ

است اد شد و سپس کلنیهای تشکی شد بر سح آگار با است اد از

میانگین درصد حفذ

دستگا کلنی کانتر مد  Scan 100 Interscienceساخت کشرر فرانسه

معاد  93 /14درصفد مفیباشفد .همفانحرر کفه از نمفردار اسفتنباس

شمارش شد

و بفه صفررت واحفد کلنفی در میلفی لیتفر )(CFU/mL

گزارش شدند .سنم

باکتریهای کلی رم ک و مفدفرعی نیفز طبفق

میشرد ،حذ

کدورت افزای

مفییابفد بحفرری کفه بیشفترین

کفدورت بفا فاصفله اطمینفان  %95در

pH=8

کدورت با است اد از  ،PACنسفبت بفه تغییفرات

pH

بسیار حساس میباشفد بحرریکفه بیشفترین میفانگین درصفد حفذ
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 pHبهینه تعیین شفد در مرحلفه قبف ( ،)pH=8و بفا غلظفت هفای

دقیقه کاه
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کففدورت بففا فاصففله اطمینففان  %95در  pH=8معففاد  93/14درصففد

تعیین دوز بهینه ماده منعقدكننده

PAC

میباشد .به عبارت دیگر در این محدود از  ،pHرسرب تشکی شد

میانگین کدورت ورودی در طر این مرحله از نمرنه برداری در

در طی فرایند و یا همان محصرالت هیدرولیز  ،PACدارای کمتفرین

گستر  35NTUمحاسبه شد است .در این مدت میانگین کفدورت

ح لیت هستند .با ترجه بفه آزمفرن ( ANOVAآنفالیز واریفانس) بفا

خروجی در گستر ای بین 0/8 NTUتفا  2/31قفرار داشفته اسفت.

کدورت وجرد

کدورت در این دور بین حداق  93/4درصد تا

( )P >0/05ت اوت معناداری بین  pHو درصد حذ
دارد  ،به عبارت دیگر با افزای

 ،pHدرصد حذ

کدورت اففزای

حداکثر  97/69درصد برد است .نمردار ( )3-2اثر دوز منعقدکننفد

مییابد و در واقع همبستگی مثبت و معنی دار آماری بین عام  pHو
درصد حذ

میزان راندمان حذ

کدورت وجرد دارد .نکته قاب ترجه دیگر آن است که

 PACبر روی راندمان حذ

کدورت را نمای

 )2بیانگر این است که با اففزای

میدهد .نمردار (3-

دوز منعقدکننفد رانفدمان حفذ

انداز لختههای تشکی شفد  ،در  pHبهینفه در مقایسفه بفا pHهفای

کدورت افزای

دیگر ،به طرر مشخصی بزرگتر بردند .با ترجه به نمردار شفمار (،)1

کدورت با فاصله اطمینان  %95برای دوزهای منعقدکنند  5ppmو60

کفدورت

معاد  93/80و  97/69درصد میباشد .نتایج به دسفت آمفد نشفان

کاسته شد است .به همین دلی نمی تران خنثی سفازی بفار را تنهفا

کدورت

مییابد .بحرری که بیشترین میانگین درصفد حفذ

میدهد که به طرر کلی با افزای

غلظت  ،PACمیزان حذ

عام تشکی لختهها دانست .به نظر میرسد که در این مررد ،تشکی

نیز افزای

لختهها در محدود  pHبهینفه ،بیشفتر از طریفق بفه دام افتفادن ذرات

با ( )P >0/05ت اوت معناداری بین دوز منعقدکننفد  PACو درصفد

یافته است .با ترجه به آزمرن ( ANOVAآنالیز واریانس)

معلق در زنمیر های پلیمری ماد منعقدکنند انمام شفد اسفت کفه

حذ

مکانیسففم انعقففاد جففاروبی و بففه دام افتففادن ذرات در رسففرب نففام

 PACروی راندمان حذ

دارد(.)25میرزایی و همکاران
حذ

کدورت وجرد دارد ،به عبارت دیگر عام دوز منعقدکننفد
کدورت معنی دار است و تاثیر دارد.

طفی محالعفه ای  pH ،بهینفه جهفت
26

کدورت و مراد آلی ترسط  PACرا  8بدست آوردند .

نمودار  :1روند تغییرات درصد حذ

کدورت نسبت به تغییرات  pHمنعقدکنند

شرایط محیحی( :غلظت اولیه 10 ppm : PACکدورت اولیه35 NTU:
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مشاهد میشرد که در pHهفای اسفیدی ،از میفزان حفذ
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افشین تکدستان و همکاران

با ترجه به آزمرن دانکفن درصفد رانفدمان حفذ
دوزهای مختل

مکانیسم ذکر شد است .27-28نتایج حاصف از ایفن تحقیفق بفا نتفایج

کفدورت در

حاص از محالعه ای که ترسط عروجفی و همکفاران درسفا

منعقدکننفد بفه 2دسفته طبقفه بنفدی شفد کفه دوز

29

منعقدکنند  PACبرابر 5و 60میلی گرم در لیتر دارای بیشترین درصد
راندمان حذ

1391

بدست آوردند شباهت زیادی داشت  .محالعه آزمایشفگاهی کفاربرد

میباشد .بحرری که بیشترین میفانگین درصفد حفذ

کدورت از آب ترسط بنی هاشفمی و

پلیمر معدنی آلرمینیرم در حذ

معاد  93/80و  97/69میباشد .در تعیین غلظفت بهینفه یفک مفاد

ماد منعقدکنند پلی آلرمینیم کلراید به دلی سرعت تفه نشفینی بیشفتر

منعقدکنند  ،عرام مختل ی از نظر قرانین زیست محیحفی مربرطفه و

ف کهای حاصله ،عدم حساسیت به دمای آب و نیز کدورت باقیماند

نیز قیمت ماد منعقدکنند بسیار تاثیرگذار هستند .در رابحه با میفزان

کمتر آب تص یه شد  ،در حذ کدورت از آب مناسب تر از سرل ات

کدورت با است اد از  PACو با ترجه به نمردار شمار ( ،)2به

آلرمینیم و کلرور فریفک گفزارش گردیفد  .30محالعفه عبفداهلل زاد و

 ،%93/8یک نقحه ویژ و یا بفه عبفارت

مقایسفه عملکفرد پلفی آلرمینیفرم کلرایفد و

حذ

نظر میرسد که میزان حذ

همکفاران در خصفر

بهتر یک نقحه بحرانی در نمردار باشد .به همین دلیف  ،بفا ترجفه بفه
نمردار یاد شد  ،غلظت بهینه  PACبفرای حفذ

کلرورفریک در حذ

کدورت و مفراد آلفی منفابع آب نشفان داد کفه

کفدورت5mg/L ،

کارایی پلی آلرمینیرم کلراید در حذ کدورت و TOCبیشتر از کلرور

میباشد .از طرفی بررسی نتایج حاصله بیانگر آن است کفه مکانیسفم

و همکفاران ( )Deng et alرانفدمان

31

فریک است .در محالعه دن

کدورت در شرایط بهینه آبهای سححی ترسفط پلفی آلفرمینیم

هایی که سبب کدورتهفای باقیمانفد کمتفر در آب مفیشفرند بفه

حذ

غلظت منعقدکنند مصرفی و  pHآب بستگی دارند .در ایفن شفرایط

کلراید بین  73/3درصد تا  83/3درصد حاص شد.

32

مکانیسمهای غالب از نفر جفذبی یفا جفاروبی و یفا ترکیبفی از دو

100
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94.71

97.57

94.03
94.37
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95.60

93.80

95
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40
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3

شاهد

دوز  ( PACبر حس ب ) ppm

نمودار  :2روند تغییرات درصد حذ

کدورت نسبت به تغییرات دوز بهینه ماد منعقد کنند ( ) PAC

شرایط محیحی ،pH=8( :دما= ،23/9کدورت اولیه35 NTU:و سرعت اخت س

سریع(120 rpm:
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کدورت با فاصله اطمینان  %95برای دوزهای منعقدکنند  5ppmو60

همکاران انمام گردید در این محالعه بدون ذکفر کفدورت اولیفه آب،
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در گسففتر  35NTUمحاسففبه شففد اسففت .در ایفن مففدت میفانگین

تعیین  pHبهینه ماده منعقدكننده پلی فریک سولفات()PFS
میانگین کدورت ورودی در طر این مرحله از نمرنفه بفرداری

کدورت خروجی در گستر ای بین  0/8NTUتفا  2/87قفرار داشفته

 35NTUمحاسبه شد است .در این مدت میانگین کدورت خروجی

است .میزان راندمان حذ

کدورت در این دور بین حداق 91/80

در گستر ای بین  2/1 NTUتا  3/9قرار داشته است .میزان رانفدمان

درصد تا حداکثر  97/71درصد برد است .نمفردار ( )3-4اثفر دوز

کدورت در این دور بین حداق  88/86درصفد تفا حفداکثر

کفدورت را

حذ

منعقدکنند پلی فریک سرل ات برروی راندمان حفذ
نمای

 94/86درصد برد است .نمردار( )39-3اثفر  pHبفر روی رانفدمان
حذ

کدورت را نمای

می دهد .با ترجه به مقدار همبستگی بفا ( )P >0/05ت فاوت

میدهد .با ترجه به مقفدار همبسفتگی بفا

معناداری بین دوز منعقدکنند پلی فریک سرل ات و درصفد حفذ

کفدورت

کدورت وجرد دارد .نمردار ( )3-4بیانگر این است کفه بفا اففزای

( )P >0/05ت اوت معنفاداری بفین  pHو درصفد حفذ

وجرد دارد .نمردار ( )3-3بیفانگر ایفن اسفت کفه بفا اففزای

،pH

مییابد بحرری کفه

راندمان حذ
راندمان حذ

کدورت هستیم ،بحرری که بیشترین میانگین درصفد

دوز منعقدکنند  8ppmمعفاد  94/86مفیباشفد .همفانحرر کفه از

کفدورت بفا فاصفله اطمینفان  %95در  pH=8معفاد 94/86

دوز پلی فریک سفرل ات در ایفن

نمردار استنباس می شرد با افزای
مرحله راندمان حذ

درصد میباشد .فارلی و همکاران طی محالعه ای  pHبهینفه پلفی
فریک سرل ات برای حذ

بیشترین افزای

ذرات معلق در کدورتهای پایین و باال

کدورت از دوز  3تا  8ppmافزای

در دوز  60ppmمیباشد که کدورت خروجی معاد

 0/8و درصد راندمان حذ

را  7بدست آوردند.33

کدورت معاد  97/71میباشد ولی بفا

ترجه به مسائ اقتصادی وصر

هزینههفای کمتفر دوز 8ppmرا بفه

عنران دوز بهینه در نظر میگیریم.

تعیین دوز بهینه ماده منعقدكننده پلی فریک سولفات
میانگین کدورت ورودی در طر این مرحله از نمرنفه بفرداری
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93

87
86
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7
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6

5

PH

نمودار  :3روند تغییرات درصد راندمان حذ

کدورت نسبت به تغییرات  pHمنعقدکنند پلی فریک سرل ات

شرایط محیحی( :غلظت اولیه پلی فریک سرل ات  ،10 ppm :کدورت اولیه ،35 NTU:دما= 23/3و سرعت اخت س
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بیشترین میانگین درصد حذ

کدورت با فاصله اطمینان  %95بفرای

کدورت افزای

حذ

مییابد ولی از  PH> 8شاهد کاه

دوز منعقدکنند راندمان حذ

کدورت افزای
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100
97.71

97.57
97.63

96.49

98

96.29

96

94.20

97.37

94
94.86

92
91.80

90
88
85.91

86

درص د راندمان ح ذف ک دورت

96.43

84

] [ DOI: 10.18869/acadpub.aums.4.4.266
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8
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3

5

شاهد

دوز  ( PFSبر حس ب ) ppm

نمودار  :4تغییرات کدورت خروجی نسبت به دوز منعقدکنند پلی فریک سرل ات
شرایط محیحی ،pH=8( :دما= 23/5و سرعت اخت س
فارلی و همکاران

در سا  1393طفی محالعفه ای بفا هفد

سریع(120 rpm:

 395و برای دوز  5ppmبرابر  410 MPN/100ccقرار داشته اسفت.

بررس فی کففارایی پففنج منعقدکننففد شففام پل فی فری فک سففرل ات،

میزان راندمان حذ

کلرورفریک ،آلرم ،پلی آلرمینیفرم کلرایفد و پلفی آلرمینیفرم ففروس

برابففر  90/48درصففد و بففرای دوزهففای  PAC 5ppmبرابففر 90/12

کدورت و مراد آلی با است اد از روش AHPبه این

درصد برد است  .نمردار ( )3-5اثر دوز منعقدکننفد  PFS8ppmو

کلراید در حذ

نتیمفه رسفیدند کفه کفه در کفدورتهفای ورودی بفاال تفا
300عملکرد منعقد کنند های مررد آزمای

NTU

کلی رم ک در این دور برای دوز

 PAC 5ppmبرروی راندمان حذ

کلی رم ک را نمای

PFS 8ppm

مفیدهفد.

نسبتاً مشابه مفیباشفد و

میفانگین کلی فرم مفدفرعی ورودی در طفر ایفن مرحلفه از نمرنففه

کدورت ت اوت زیادی نشان نمی دهفد ،امفا

برداری  890 MPN/100ccبرد است .در این مدت میانگین کلی فرم

در کدورتهفای پفایین 10 NTUمنعقدکننفد هفای پلیمفری دارای

مدفرعی خروجی برای دوزهای  8ppmپلی فریفک سفرل ات برابفر

عملکرد بهتری نسبت به منعقدکنند های معدنی مفیباشفند .از بفین

 135 MPN/100ccو بففرای دوزهففای  5ppmبرابففر

باالترین راندمان حذ

کلیه مراد منعقدکنند مررد آزمای
عملکرد بهتری در حذ

در مممر پلی فریک سفرل ات

کدورت و مراد آلی را نشان داد.34

 145قرار داشته است .میزان راندمان حذ

MPN/100cc

کلی رم مدفرعی در ایفن

دور برای دوز  8ppmپلی فریک سفرل ات برابفر  84/83درصفد و
برای دوزهای  PAC 5ppmبرابر  83/70درصد برد است  .نمفردار

تعیییین رانییدمان كلیفییرم كییل كلیفییرم مییدفو ی باكتریهییای
هتروتروفیک در شرایط بهینه ملکیرد منعقدكننیده پلیی فرییک
سولفات و پلی آلومینیوم كلراید
میانگین کلی رم ک ورودی در طر این مرحله از نمرنه برداری
 4150 MPN/100ccبرد است .در این مدت میفانگین کلی فرم کف
خروجی برای دوز  8ppmپلی فریک سفرل ات برابفر

MPN/100cc

( )6-3اثففر دوز منعقدکننففد  PFS 8 ppmو  PAC 5ppmبففرروی
راندمان حذ

کلی رم مدفرعی را نمای

میدهد .میانگین باکتریهای

هتروتروفیک ورودی در طر این مرحله از نمرنه برداری

CFU/ml

 9800برد است .در این مفدت میفانگین باکتریهفای هتروتروفیفک
خروجی برای دوز  PFS 8ppmبرابفر  1500 CFU/mlو بفرای دوز
 5ppmبرابر  1560 CFU/mlقرار داشته است .میزان راندمان حذ
باکتریهای هتروتروفیک در این دور برای دوز  PFS 8 ppmبرابر
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 84/69درصد و برای دوز  5ppmبرابر  84/07درصفد بفرد اسفت.

منصرری و همکاران

نمردار ( )3-7اثر دوز منعقدکنند  PFS8ppmو  PAC5 ppmبرروی

پلیآلرمینیرم کلراید  ،سرل ات آلرمینیرم و کلراید فریفک در حفذ

رانففدمان حففذ

مففیدهففد.

باکتریهففای هتروتروفیففک را نمففای

منعقدکنند های نرینی همچرن  PFSو  PACجهت کاه

در سا  1382طفی محالعفه ای بفه مقایسفه

کلی رم ک و  TOCپرداختند .میانگین درصد حذ

کدورت ،کلی رم

کلی رمها

ک و  TOCبه ترتیب برای آلرم شام  94/43 ،92/1و  40/3درصد

بففا اسففت اد از مکانیسففم انعقففاد جففارویی و محبففرس کففردن ذرات

بردند .این مقادیر برای منعقد کننفد کلرایفد فریفک شفام ،95/74

منعقدکنند هایی

 97/8و  55/64درصد و برای پلی آلرمینیرم کلراید عبارت بردند از

همچرن آلرم ،کلرور فریک و سرل ات فریک با پ زنی بین ذرات و

 97/3 ،95/3و42/02درصد.نتایج به دست آمد نشان داد که کلرایفد

تماس بین ذر ای و مکانیسم جفذب سفححی و خنثفی سفازی بفار

کدورت ،کلی رمهای کف و

کلرئیدی و معلق بسیار ریز عم کرد و بر خ

ذرات از جمله بار من ی سح میکرو باکتری ها باعث کفاه

فریک و پلی آلرمینیرم کلراید در حذ

قابف

 TOCکارایی بهتری نسبت به آلرم دارند و کلراید فریک در حفذ

باالی  %83میگردند .نیسفی و

مربرس به مصر

کلراید فریک ،است اد از  PACبفه عنفران منعقفد

همکاران در سا  ، 1394عروجفی و همکفاران در سفا  1391بفه

کنند در حذ

کدورت ،کلی فرمهفای کف و  TOCگزینفه بهتفری

نتایج مشابهی برای منعقدکنند  PACدسفت پیفدا کردنفد .35-36شفا

نسبت به آلرم و کلراید فریک در فرآیند انعقاد میباشد.

هتروترو

یرصد حذف کلیفرم کل

100%

37

90.12

90.48

50%
0%
PAC 5ppm

…PFS

یوا منعقد کننده ها )(ppm

نمودار :5مقایسه راندمان حذ

کلی رم ک در شرایط عملکرد بهینه بین دو منعقدکنند پلی آلرمینیرم کلراید( )PACو پلی فریک سرل ات()PFS

مدفوعی

یرصد حذف کلیفرم

نمودار  :6مقایسه راندمان حذ

100%

0%

84.83

83.70

PFS 8ppm
PAC 5ppm
یوا منعقد کننده )(ppm

کلی رم مفدفرعی در شفرایط عملکفرد بهینفه بفین دو منعقدکننفد پلفی آلرمینیفرم کلرایفد( )PACو پلفی فریفک

سرل ات()PFS
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م حظففه تعففداد بففاکتری هففا از جملففه کلی ففرمهففا و بففاکتریهففای

 TOCبهتر از  PACعم مفینمایفد .بفا در نظفر گفرفتن مشفک ت

در آب با راندمان حذ

] [ DOI: 10.18869/acadpub.aums.4.4.266

افشین تکدستان و همکاران

هتروتروفیک

یرصد حدف باکتریرا

100%

84.08

84.69

50%
0%

PFS 8ppm

PAC 5ppm

یوا منعقد کننده ((ppm

نمودار  :7مقایسه راندمان حذ

باکتریهای هتروتروفیک در شرایط عملکرد بهینه بین دو منعقدکنند پلی آلرمینیفرم کلرایفد( )PACو پلفی فریفک

] [ DOI: 10.18869/acadpub.aums.4.4.266
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سرل ات()PFS

در مقایسه با پلی آلومینیوم كلراید()PAC

هزینه منعقد کنند پلی فریک سرل ات ودر جدو ( )2برآورد هزینه

او را برای انتخاب منعقد کننفد

پلی آلرمینیرم کلراید با ترجه به مقادیر بدست آمد هر کدام از آنهفا

مرفق میزند.به منظرر مقایسه اقتصادی و برآورد هزینهها در کفاربرد

در سح کدورت مررد آزمای

در این تحقیق و قیمت مراد مصرفی

مراد منعقدکنند مررد است اد در ایفن تحقیق،مقایسفه کلفی از نظفر

در بازار آمد است.هزینه خرید هر کیلفرگرم از مفراد منعقفد کننفد

هزینهها آمد است.البته مقایسه دقیق تر منفرس بفه محالعفات بیشفتر

بصررت زیر میباشد.

وار است که اقتصاد حر

مراد منعقد کنند

قیمت هر کیلرگرم به دالر

قیمت هر کیلرگرم(ریا )

پک(پلی آلرمینیرم کلراید )

16000

300-400

پلی فریک سرل ات

14000

180-250

جدول :1برآورد هزینه پلی فریک سرل ات

کدورت NTU35

دوز مصرفی پلی فریک

مترمکعب آب تص یه شد به ازای هر

هزینه هر متر مکعب آب تص یه شد

سرل ات()mg/l

کیلرگرم در روز

(ریا )

420000

47040000

8ppm

جدول :2برآورد هزینه پلی آلرمینیرم کلراید

کدورت35 NTU

دوز مصرفی پلی آلومینیوم

مترمکعب آب تصفیه شده

هزینه هر متر مکعب آب تصفیه

كلراید()mg/l

به ازای هر كیلوگرم در روز

شده (ریال)

5Ppm

420000

33600000
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توجیه اقتصادی كارایی منعقد كننده پلی فریک سیولفات()PFS

پیرامرن مراد منعقد کنند مررد است اد میباشد.در جدو ( )1برآورد

276

بفاال

همانحرر که مشاهد میشرد محابق جداو فرق بر خف

نشانمیدهد که بین دو گرو  PFSو  PACاز نظفر رانفدمان حفذ

بردن هزینه خرید پلی آلرمینیرم کلراید،هزینفه هفر متفر مکعفب آب

کدورت در پلی فریک سرل ات ت اوت جزئی وجرد دارد .کفه ایفن

تص یه شد در کدورت ،35 NTUنسبت بفه پلفی فریفک سفرل ات

ت اوت از نظر آماری معنی دار نیست  .یعنی میانگین نمفرات در دو

کمتر است .محالعه ای کفه ترسفط محفری و احمفدی مقفدم انمفام

گففرو منعقففد کننففد  PFSو  PACدر دوز ثابففت  10 ppmاز نظففر

پذیرفت نشان داد که غلظت های کمتفری از پلفی آلفرمینیم کلرایفد

راندمان حففذ

کففدورت درپلفی فریفک سفرل ات تقریبفاً نتیمفه

نسبت به سایر منعقدکنند ها مصر شد و سفبب مفیشفرد هزینفه

یکسانی را از خفرد نشان داد اند .الزم به ذکر است کفه لمفن پلفی

منعقد کننفد مصفرفی بفه ازای هفر متفر مکعفب آب تصف یه شفد

فریک سرل ات بعد از گذشت چند ساعت به رن

زرد درمی آید و

کاه یابد .38

وقتی محلر سازی میشرد تشکی رسرب میدهد و امکان است اد

] [ DOI: 10.18869/acadpub.aums.4.4.266

افشین تکدستان و همکاران

ممدد ندارد و به خاطر همین تشکی رسرب به آب تیرگی میدهفد

نتیجهگیری
 pHعام بسیار مرثری بر میزان حذ

کدورت برد و تنظیم آن

برای است اد بهینه از ماد منعقدکنند رروری مفیباشفد pH .بهینفه
کفدورت ترسفط  PACو  PFSبرابفر بفا  8بفرد .عفدم

برای حفذ

معناداری نشان میدهد که بین دو گرو  PFSو  PACاز نظر راندمان
حذ

کدورت در  PHت اوت جزئی وجفرد دارد .امفا ایفن ت فاوت

جزئی از نظر آماری معنادار نیسفت  .یعنفی میفانگین نمفرات در دو
گففرو منعقففد کننففد  PFSو  PACدر دوز ثابففت  10 ppmاز نظففر
راندمان حذ

کفدورت در  PHتقریبفاً نتیمفه یکسفانی را از خفرد

نشانداد اند .با افزای
نیز افزای

غلظت  PACو  PFSمیزان حفذ

کفدورت

یافت .دوزهای  5میلی گرم بر لیتر  PACو  8میلفیگفرم

بر لیتر  PFSبفه عنفران دوز بهینفه اتخفاب شفدند .عفدم معنفاداری

محلر سازی تا چند روز خاصیت خرد را از دست نمیدهد ،ش ا
باقی میماند وتشکی رسرب نمیدهد .هرچه پلیفریک سرل ات در
دوزهای بیشتری به آب ارافه می شد فلرک هفای درشفت تفری را
تشکی میداد ولی از طرفی محلر رنگی میشد و این به دلی آهفن
مرجرد در ترکیب پلی فریک سرل ات میباشد .از طرفی فلرک های
ترلید شد با آهن درشت تر و سنگین تر از فلفرک هفای آلرمینیفرم
برد سرعت ته نشینی باالیی داشتند ولی به دلی علت ذکر شفد در
باال خاصیت خررندگی در آب و شبکه ترزیع ایماد میکنفد و نیفز
در آبهایی که مراد آلی زیادی دارند ترلید کمفپلکس محلفر رنگفی
آهن میکند و به همین علت است اد از آن به جفای پلفی آلرمینیفرم
کلراید در تص یه آب اهراز ترصیه نمی شرد.
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