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چکيده
زمينه و هدف :سامانه ترکیبی بیولوژيك ،جذب سطحی ،تبادل يونی يك فرآيند جديد در عملیات تصفیه آب و پساب بوود کوه در آب بوا
استفاد از فرآيند جذب سطحی در بسترهاي شن سیلیسی و کربن اکتیو و نیز فرآيند تبادل يونی در بسوتررزينی ررزيون هواي ژل توراوا
آاليند هاي موجود در پساب ها به گونه اي کاهش يافته که قابلیت استفاد مجدد را داشته باشند .در اين تحقیو عملرورد سیسوتا يواد
شد در تصفیه پساب نیروگا نیشابور مورد بررسی قرارگرفته است.
روش بررسی :در اين تحقی بررسی تاثیر شارهاي جريانی مختلف برروي درصد حوذ

 TSو CODدر فیلترسیلیسوی بوا نسوبت هواي

مختلف از شن سیلیسی ريز و درشت و نیز مقا يسه درصد حذ يوب هاي سديا وکلسیا در شارهاي مختلف بین رزين هواي شوا(ژرژل
تراوا و معمولی در تصفیه پساب فاضالب بهداشتی و پساب کلین درين نیروگا نیشابور انجام پذيرفت.
يافتهها :میزاب يوب سديا از 0521میلی گرم در لیتر به  0/9کاهش يافته و میزاب  CODاز 100میلی گرم در لیتر به صفر کاهش يافتوه
است .میزاب کنداکتیويته از  5011میرروزيمنس به  261میرروزيمنس کاهش يافته است .نتايج آزمايش ها بیانگر آب می باشود کوه ايون
سیستا قابلیت حذ يوب سديا حتی تا  % 99/6را نیز دارد.
بحث و نتيجهگيری :استفاد از فن آوري بیولوژيك ،جذب سطحی -تبادل يونی داراي توانايی بااليی براي حجا وسیعی از عملیات تصفیه
پساب بود و عالو برآب داراي ارزش اقتصادي بااليی نیز می باشد ،در نیروگا ها با استفاد از اين سامانه ترکیبی می تواب پسواب کلوین
درين رپساب ناشی از درين بويلرها و بلوداب بويلرها را با (لوص باالئی به چر(ه آب مصرفی نیروگا وارد کرد.
واژههای کليدی :بسترشن سیلیسی ،فیلتر کربن اکتیو ،فیلتر رزينی ،سامانه ترکیبی.

 -*0رمسوول مراتبات  :دانشجوي دکتري مهندسی آب -ساز هاي آبی ،پرديس بین الملل دانشگا فردوسی مشهد ،مشهد ،ايراب.
 -5دانشیار گرو مهندسی آب دانشگا فردوسی مشهد ،مشهد ،ايراب.

J.Env. Sci. Tech., Vol 19, Special No.4, Spring 2017

A novel environmental approach in water and industrial
wastewater treatment using a combined biological,
adsorption exchange filtration hybrid system
(Case study: Neyshabur Power Plant)
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Abstract
Background and Objective: The hybrid biological, adsorption-ion exchange system is a newly
developed process for water and wastewater treatment operations, in which the adsorption process in
active carbon and silica sand beds and the ion-exchange process in resin beds (index resins) are used
in combination in order to reduce contamination to acceptable levels suitable for reuse. In this study,
performance of the mentioned system in wastewater treatment in Neyshabour Power Plant has been
investigated.
Method: In this study, the effect of various flow fluxes on TS and COD removal via silica filter at
various ratios of silica sand (coarse and fine grades), as well as comparison of sodium and calcium
ions removal via ordinary and index resins at different fluxes for sanitary and clean drain wastewater
treatment in Neyshabour Power Plant have been studied.
Findings: There was a decline in sodium ion level from 1250 mg/lit to 1.9 mg/lit and in COD level
from 411 mg/lit to zero. Also, conductivity was reduced from 2180µS/cm to 560µS/cm. The system
demonstrated the capability for the removal of sodium ion up to 99.6%.
Conclusion: The biological, adsorption-ion exchange technology has a high potential for processing a
large volume of wastewater as well as generating a high economic value. This hybrid system can be
used to return the clean drain wastewater (wastewater from drain boilers and blow down boilers) with
high purity to water cycle in power plants.
Keywords: Silica sand bed, activated carbon filter, resin filter, hybrid system.
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مقدمه
در سال هاي ا(یر به دلیل رشد جمعیت و توسعه شهر نشوینی،

فرآيندهاي ايجاد شد و فرآينودها و عملیوات جديودي بوه کوار

صنعت و کشاورزي ،مصر سرانه آب و به تبع آب تولید پسواب

گرفته می شوند و سیستا هاي تصفیه و فون آوريهواي نووينی

هاي صنعتی افزايش چشمگیري يافته اسوت .بوه هموین دلیول

ازجمله در استفاد از پساب هاي نیروگا ها ابداع می گردند.

استفاد از پساب تصفیه شد بوه عنوواب يوك منبوع آب پايودار

ازجمله آاليند هاي موجود درنیروگا ها موادآلی و بیمواريزايوی

بیش از پیش مورد توجه مديراب صنعت آب و نیروگاهی کشوور

هستندکه از پساب هاي تعمیراتوی ،سورويس هواي بهداشوتی و

قرارگرفته است .امروز به دلیل وجود آلوودگی هواي یبیعوی و

رستورابها ايجاد شد و باعث آلودگی محیط زيست و تیییورات

مصنوعی آب ،کیفیت آب مناسب هموار رو بوه کواهش بوود و

فیزيری  -شیمیايی و حرارتی درآبهاي پذيرند میشود .ايون

افزايش تقاضا براي آب با کیفیت بواال توجیوه اقتصوادي الزم را

گونه فاضالب ها جزء فاضالب هاي پر امالح محسوب میشووند

براي ايجاد فن آوري هاي مدرب و ارزاب قیمت جهت تصفیه آب

که باعث افزايش مواد جامد در آب هاي پذيرند  ،رشد جلبوك،

و پساب صنعتی فراها کرد است .استفاد از پساب تصفیه شد

(وردگی آب هاي پذيرند  ،ايجاد گازهاي سمی مانند مرکاپتواب

در کشاورزي و صنعت ،مزاياي متعددي از قبیل فوراها نموودب

و غیر و تولید بوي نامطلوب در محیط می شود ر . 3کال تصفیه

يووك منبووع آب ارزاب و دايمووی ،کوواهش هزينووه هوواي تصووفیه،

فاضالب به سه گونه ممرن اسوت :تصوفیه مروانیری يوا تصوفیه

آزادسازي بخشی از منابع آب با کیفیت (وب براي ساير مصار

فیزيری ،تصفیه زيستی يا تصفیه بیولووژيری ،تصوفیه شویمیايی

و کاهش اثرات زيست محیطی دفع پساب به منوابع آبوی را بوه

که انتخاب روش هاي فیزيری ،شیمیايی و بیولوژيری با توجه به

دنبال دارد ر0و . 5استفاد از پساب تصفیه شد درکشواورزي و

شرايط محل و بعد از بررسی از نظر مالک هاي انتخاب فرآينود،

صنعت ،پرسابقه ترين روش استفاد مجدد از پساب است .بخش

انتخاب می شوند .در سال هاي ا(یر همرا با کاهش سوط آب

کشاورزي و فضاي سبز با توجه به مصر باالي آب داراي بزرگ

چا هاي موجود در نیروگا ها و مصور بواالي آب در نیروگوا

ترين پتانسیل براي استفاد مجدد پساب تصفیه شد اسوت .از

هاي حرارتی از جمله جهت استفاد در شستشو ،آب گیري درام

فاضالب شهري با جمعیت يك میلیوب نفر ،بعد از تصفیه ،موی-

ها ،فضاي سبز ،استخرهاي ذ(یر سازي آب (ام و بوه تبوع آب

تواب براي آبیاري  1500تا  3500هرتار زموین اسوتفاد نموود.

ايجاد حجا باالي پساب کوه در نتیجوه فرآينودهاي نیروگواهی

کشور ما به دلیل کا بودب ريزش هاي موجود و نامناسب بودب

تولیدگرديد و (ود به معضلی زيست محیطوی تبوديل گرديود

پراکنش زمانی و مرانی آب ،در زمر کشورهاي (شك و نیموه

است .اين پساب ها به علت دارا بودب يووبهواي مضور از جملوه

(شك جهاب قرار دارد .مطالعات و بررسیها نشاب میدهد کوه

يوب سديا و يوب هاي سختی آور ،میزاب بارآلی باال ،بو ،کدورت،

پتانسیل منابع آب تجديد شوند کشوور حودود  130میلیوارد

رنگ ،هدايت الرتريری باال قابلیت استفاد مجدد را ندارند ،لوذا

مترمرعب است .از یرفی بررسی ها نشاب می دهد که بر مبناي

میتواب با به کار گیوري روش هواي مناسوب جداسوازي جهوت

رشد فعلی جمعیوت ،نیواز کشوور در سوال  1390حودود 126

کاهش آاليند هاي ذکر شد که بیش تر مربوط به پسابهواي

میلیارد مترمرعب و در سال  ، 1400رقمی معادل  150میلیارد

تمیزرپساب شستشوي معروو

فیلتورشونی  ،بلووداب بويلرهوا،

مترمرعب (واهد بود که  %15از حجوا آب قابول استحصوال و

درين بويلرها و مصوار بهداشوتی مویباشود ،اقودامات الزم را

منابع آب تجديدپذير بیشتر است .درحال حاضر بر روي اغلوب

انجام داد .از جمله آزموايشهواي انجوام پذيرفتوه شود توسوط

عملیات و فرآيندهاي واحدهاي مورد استفاد در تصفیه فاضالب

محق شامل بررسی تیییرات غلظت سديا و کلسیا نسوبت بوه

ها و پسابهاي صنعتی تحقیقات وسیع و پیوسته اي از ديودگا

زموواب در فیلترهوواي رزينووی ،تیییوورات کنداکتیويتووه، 0TS ،

کاربرد و اجرا صورت می گیرد .در نتیجوه ،تیییورات فوراواب در
1-Total solids
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 0CODدر فیلترهاي شنی و نیز فیلترهاي کربن اکتیوو ،کوه در

کدورت ،مواد معل و رساندب آب به حد مطلوب و استانداردهاي

اين مقاله به آب پردا(ته شد است .در شرل شمار  5شماتیك

زيست محیطی و کیفی موجود جهت استفاد مجدد پسابهاي

سامانه ترکیبی تصفیه به روش بیولووژيری  -جوذب سوطحی و

ياد شد در نیروگا نیشابور از اهدا اين تحقی می باشد.

تبادل يونی و نوام اجوزاي مختلوف آب نشواب داد شود اسوت.
تحقیقات انجام يافته در زمینه حذ آلودگیهاي آلی و معودنی
توسط بسترهاي شنی که در آب پسواب عبووري از فیلتور شونی
تصفیه میشود ،بیانگر آب می باشد که ايون تصوفیه ترکیبوی از
فرآيندهاي فیزيری رجذب سوطحی  ،بیولووژيری و کواهش بوار

مواد ،تجهيزات و روش ها
 -1فيلترهای پيش تصفيه
پساب مورد استفاد در نیروگا نیشابور کوه بوه صوورت پسواب
ا(تالیی شامل پساب کلین درينرپساب ناشی از درين بويلرهوا

میرروبی است ر ، 02در نتیجوه باعوث کواهش میوزاب هودايت

و بلوداب بويلرها و پساب بهداشتی میباشد  ،قبل از وارد شدب

الرتريری و حتی کاهش آلودگی هاي ناشوی از اسویدهاي آلوی

به پايلوت تصفیه به روش جذب سطحی -تبادل يونی از مخزنی

میگردد .از یرفی تحقیقوات انجوام يافتوه توسوط پینوگ يوو از
دانشگا ووهاب چین و همرواراب ر ، 1بیوانگر آب مویباشود کوه

به قطر متوسط  11سانتی مترکه درکف آب چهار فیلتر به شرل
نازل و از جنس  ABSنصب گرديد است ،عبور میکند کوه در

کیفیت جرياب (روجی از بسوتر رزينوی تحوت تواثیر ترکیبوات

واقع نقش آشیالگیر و جداسازي لجن جهت جلوگیري از چوک

پساب ورودي می باشد به گونه اي که غلظت سوديا در جريواب

شدب و افزايش بازد بسترهاي سیلیسی و رزينی پايلوت تصفیه

(روجی با افزايش سختی درجرياب ورودي افزايش میيابود کوه

را دارد .پساب (روجی از اين فیلترها وارد مخزب ديگري همانند

اين افزايش غلظت سديا به دلیول ايجواد واکونشهواي رقوابتی

مخزب اولیه شد و سپس بوا کنتورل دبوی توسوط فلوومتر وارد

تبادل يونی با يوب هاي سختیآور میباشد .جداسازي يوبهواي

پايلوت تصفیه موی شوود ،شوماتیك ايون سیسوتا آشویالگیور

مضر از جمله يوب سديا ،يوب کلسویا ،حوذ بوارآلی ،کواهش

درشرل 0آمد است.

1-Chemical oxygen Demand
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شکل  -1شماتيک فيلترهای نازل دار درسيستم پيش تصفيه از نمای باال
)Figure1- Schematic of Nozzle filters in pretreatment system (Top and bottom views

 -7سااامانه ترکي اای تصاافيه بااه روش بيولوژيااک،

مهاترين ابزار براي انجام آزمايشها ،يك پايلوت جداسوازي بوه

فيلتراسيون جذب سطحی و ت ادل يونی

روش بیولوژيك و جذب سطحی -تبادل يونی میباشود .بخوش-
هاي مختلف اين پايلوت در شرل 5نشاب داد شد است.

شکل-7طرح شماتيک پايلوت تصفيه و نام اجزای مختلف آن
Figure2- Schematic of Treatment system and the name of various components

همابگونه که در شرل  5آمد است بخشهاي مختلف پوايلوت

 ستون کربن اکتيو با ارتفواع  511میلوی متور و بوا قطور21

تصفیه عبارتند از:

میلیمتر و به صورت جهت جرياب از ورودي باالي فیلتور کوربن

 فلومتر :براي انداز گیري دبی پساب ورودي به پوايلوت ،يوك

اکتیو میباشد .آزمايشهاي انجام گرفته در بسوتر کوربن اکتیوو

دستگا فلومتر بر روي مسیرجرياب نصب شد که قادر به انداز -

عمدتا شامل  ،CODرنگ بود است.

گیري دبی از يك لیتر بردقیقه تا  06لیتر بردقیقه میباشد.

 ستون رزينی به صورت میرس کاتیونی  ،آنیونی از رزينهواي

 بسترشن سيليسی به صورت استوانهاي به قطور  21میلوی-

ژل تراوا ر S100-G1سوا(ت شورکت لواتیوت آلمواب بوود و

متر و ارتفاع  121میلیمتر

آزمايشهاي انجام گرفته در بستر رزينی عمودتا شوامل انوداز -

آزمايشهاي انجام گرفته در بستر سیلیسوی عمودتا شوامل ،TS

گیري يوب سديا ،يوب کلسیا ،رنگ و کنداکتیويتوه بوا نمونوه-

 ،CODوکنداکتیويته بود اسوت کوه پوس از نمونوهگیوري از

گیري از(روجی فیلتررزينی و توسط دستگا فلیا فتومتر بوود

ورودي رپساب (وام و (روجوی از فیلترشون سیلیسوی انجوام

است.

گرفته است.
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 شیلنگ پلی اتیلنی به قطر 2میلی متور و بوه یوول  0/9متور

رزينی که فاصله بین غال و لوله با چسوب آکواريووم پور شود

براي اتصال بین ستوب هاي سیلیسوی ،کوربن اکتیوو ،رزينوی و

است.

فلومتر استفاد شد است.

در شرل  3دياگرام جرياب پسواب در پوايلوت نشواب داد شود

 شیلنگ پی وي سی به قطر  0سوانتی متور بوه عنوواب غوال

است.

محافظ در ورودي و (روجی ستوب هاي سیلیسی ،کربن اکتیوو،

فيلتر کربن اکتيو

فيلتررزينی

فيلتر سيليسی

فلومتر
شکل -1دياگرام جريان پساب در پايلوت تصفيه
Figure 3- Flow diagram of wastewater in treatment system

 -1بررسی اثرپارامترهای مختلف برميزان درصد حاذف

 -0-3بررسووی تاثیرشووارهاي جريووانی مختلووف بوورروي درصوود

TSدر فيلترهای شنی

حووذ  TSدر فیلترسیلیسووی بووا نسووبت هوواي مختلووف از شوون

سيليسی ريز ودرشت

 51 -0سانتی متر ارتفاع شن سیلیسی ريز با انداز متوسط 1/6

بعد از عبور پساب از سیستا پویش تصوفیه ،پسواب وارد فیلتور

میلیمتر و  51سانتی متر ارتفاع شن سیلیسی درشت بوا انوداز

سیلیسی می شود و بواقی مانود آلوودگی کودورت آب در ايون

متوسط  5/6میلیمتر

صافی ها گرفته می شود .آلوودگی بواقی مانود در آب (روجوی

 31 -5سانتی متر ارتفاع شن سیلیسی ريز با انداز متوسط 1/6

سیستا پیش تصفیه ،ذرات فلوکی است .اين ذرات عمودتا يوا از

میلیمتر و 01سانتی متر ارتفاع شن سیلیسی درشوت بوا انوداز

نظر انداز و وزب کوچك هستند و يا ا(تال چگوالی آب هوا بوا

متوسط  5/6میلیمتر

آب کا است و بايد توسط فیلترسیلیسی از آب جدا شوند .يروی

 32 -3سانتی متر ارتفاع شن سیلیسی ريز با انداز متوسط1/6

ازعوامل موثر بر کارايی فیلترهاي شنی نسبت شن هواي ريوز و

میلیمتر و  2سانتی متر ارتفاع شن سیلیسی درشوت بوا انوداز

درشت و ترتیب قرارگرفتن آب هوا در سوتوب فیلتور مویباشود.

متوسط 5/6میلیمتر

.معموال ذرات ريز در باالي فیلتر و ذرات درشتتر در اليوههواي

هد از اين آزمايش ها ارزيابی اثر نسبت شن هاي ريز و درشت

پايینتر قرار میگیرند .با توجه به اين کوه مقاوموت شونهواي

در درصد حذ  TSو درصد حذ  CODو بررسی استفاد از

سیلیسی در مقابل سايیدگی باال میباشد ،لذا مانع سايیدگی در

فیلترهاي شنی سري جهت افزايش بازد حذ  TSمی باشد.

مرور زماب می شود ر . 2آزمايشها در سه نسبت سیلیسی و در

شورل  1تیییورات ( TSروجوی از فیلتوور شون سیلیسوی بووا

سووووه شووووار جريووووانی  0/31 ،1/909 ،1/20ر مترمرعووووب

نسبتهاي مختلف از سیلیس ريز و درشت در شارهاي مختلوف

بردقیقه،مترمربع انجام گرفت.

را نشاب می دهد:
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Figure 4-The effects of different Fluxs on the removal percentage of Total solids in during the output of
2

3

)the silica filters in three Fluxes contain 0/51, 0/917 and 1/38 (m /m min

 :H1ر51سانتی متر ارتفاع شن سیلیسی با انداز  1/6میلیمتور
 51+سانتی متر ارتفاع شن سیلیسی با انداز  5/6میلیمتر

حجا ثابت میشود و فیلترشدب با کیفیت بهتري انجام میگردد
ر. 2،06

:H2ر31سووانتی متوور ارتفوواع شوون سیلیسووی بووا انووداز 1/6

باتوجه به رابطه دبی آب فیلتراسیوب در فیلترهاي شنی که کوه

میلیمتر 01+سوانتی متور ارتفواع شون سیلیسوی بوا انوداز 5/6

به صورت Q=A*ΔP/µ*Rبیاب می شود ،لذا هموار افزايش

میلیمتر

سرعت (طی همرا بوا افوزايش افوت فشوار در دو سور فیلتور و

 : H3ر 32سانتی متر ارتفاع شن سیلیسی با انداز  1/6میلیمتور

فرآيند فیلتراسیوب می باشد.

 2+سانتی متر ارتفاع شن سیلیسی با انداز  5/6میلیمتر

شرل 2مقايسه اثر میزاب درصد حذ  TSرا با افوزايش ارتفواع

بررسی ها نشاب می دهد با افوزايش شوارجرياب درصود حوذ

بسترشنی به صورت قراردادب دو فیلترسیلیسی به صورت سوري

TSدرحالی موی-

در ارتفوواع  11سووانتی متوور و ارتفوواع اولیووه  11سووانتی متوور در

باشد که بسترسیلیسی داراي %19سیلیس ريوز و  %03سویلیس

شارجريانی اپتیما 1/20رمترمرعب بردقیقوه،مترمربع را نشواب

درشووت باشوودکه در واقووع منطبوو برمیووزاب تعیووین شوود در

میدهد.

کاهش می يابد ،از یرفی بهترين بازد حذ

دستورالعمل هاي تصفیه آب در فیلترهاي شنی میباشود .زيورا
میزاب تما

سیال با بستر بیش تر و سوط مووثر نیوز افوزايش

میيابد و در واقع باعث ايجواد سوط فیلتراسویوب بویش تور در
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Figure 5- Comparing of the removal percentage Total solids in during the output of the silica filters with
using particles size (87% fine silica sand and 13% coarse silica sand) in Total heights 40cm and 80 cm

همابیورکه ازشرل  2مالحظه موی گوردد بوا سوري کوردب دو

 -1بررساای تاثيرشااارهای مختلااف باارروی درصااد

فیلترسیلیسی عمال درشارهاي باال تاثیر چندانی بر میزاب حذ

حذف CODدر فيلتر سيليسی با نس تهای مختلاف از

 TSندارد ،ولی با کواهش شوارجرياب در شوار 1/20رمترمرعوب

شن سيليسی ريز و درشت

بردقیقه ،مترمربع میزاب درصد حذ از %15به  %21/6افزايش

استفاد از فیلترها و صافیهاي شنی يك روش فیزيروی بوراي

پسواب و زمواب مانود

حذ ذرات معل موجود می باشد .با توجوه بوه ايون کوه موواد

بیشتر به دلیل افزايش یول بستر است .فیلترهاي سیلیسی در

معل در فاضالب قسمتی از کل مواد (ارجی ر TSمیباشد ،از

دور هاي زمانی  5تا  3شبانه روز نیاز به شستشو دارند که ايون

نظر جنس نیز مواد معلو داراي منشوآ آلیرناپايودار يوا منشوآ

ر Backwashبوا آب تصوفیه

معدنیرپايدار هستند ،لذا فیلترهاي سیلیسی نقش بسوزايی در

شد انجام می گردد و حداکثر  02دقیقه به یول میکشد .البته

حذ  CODدارنود .میوزاب درصود حوذ  CODنسوبت بوه

توسوط

شارجرياب ،در سه نسبت سیلیسی و در سه شار جريانی ،1/20

میيابد که ناشی از افزايش سط تموا

کار توسط شستشوي معروو

در دبیهاي باال و در شرايط صنعتی شستشوي معرو
مخلوط آب و هواي فشرد انجام می شود.

 0/31 ،1/909رمترمرعب بردقیقه،مترمربع آزمايش شد که در
شرل  6رسا شد است.
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Figure 6- Value Changes of removal percentage of COD output from silica filters With different
2

3

)proportions of fine sand and coarse sand in three Fluxes contain 0/51, 0/917 and 1/38 (m /m min

51: H1سووانتی متوور ارتفوواع شوون سیلیسووی بووا انووداز 1/6

کنترل آلودگی ناشی از يوب سديا امري مها در کنتورل کیفوی

میلیمتر 20+سوانتی متور ارتفواع شون سیلیسوی بوا انوداز 5/6

پساب (روجی از پايلوت تصفیه می باشد .براي بستر رزينی کوه

میلیمتر

در آب از رزين هاي شا(ژ استفاد شد است رکاتیونی قوي و

 31 :H2سانتی متر ارتفاع شن سیلیسی با انداز  1/6میلیمتور

از نوع ژل تراوا و به فرم هیودروژنی موی باشود  ،داراي يرفیوت

10+سانتی متر ارتفاع شن سیلیسی با انداز  5/6میلیمتر

 eq/l5میباشد ،دریول عبور آب از بستر رزينی يوبهاي سديا

 32 :H3سانتی متر ارتفاع شن سیلیسی با انداز  1/6میلیمتور+

جايگزين يوبهاي هیدروژب می شوند و يوب هاي هیدروژب آزاد

 2سانتی متر ارتفاع شن سیلیسی با انداز  5/6میلیمتر

میشوند ر. 1،9

مشابه همین فرآيند يعنی استفاد از فیلتر شنی جهوت حوذ

تاثیرشار برروي غايت سديا درشرل 9ارايه شد اسوت .همواب

 CODدر تصفیه (انه فاضالب شومال اصوفهاب انجوام يافتوه و

یور که مشخژ است افزايش شار همرا با کاهش درصد حذ

منجر به حذ  COD %12شد است ر. 3،9

سديا می باشد ،البتوه درصود حوذ چنوداب ملموو

 -2تاثیرشاردرشوورايط عملیاتیرآزمايشووگاهی بوورروي غلظووت

درشرل 9مقايسه بین دو رزين شا(ژ ژل تراوا و رزين معمولی

سديا درفیلتر رزينی

ازيك گريد درحذ میزاب سديا درشارهاي مختلف نیوز نشواب

با توجه به اين که بخشی از پساب تصفیه شود توسوط پوايلوت

داد شد است ر. 1،9

تصفیه جهت کاربري فضاي سبز در نظر گرفته شد اسوت ،لوذا

نیسوت.
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Figure7- Comparing of the removal percentage of sodium ion in variation Fluxes between indexing resin
(Gel resin) and non-Gel resin

 :S100-G1رزين کاتیونی شرکت لواتیوت آلمواب و از نووع ژل

رزين به یر باال جرياب پیدا می کند که هود معلو کوردب

تراوا

دانهاي رزين میباشد  -5تزري ماد شیمیايی احیا کنند کوه

 :S100رزين کاتیونی شرکت لواتیوت آلمواب و از نووع غیور ژل

در مورد رزين هاي ژل تراوا اسید کلريدريك % 6موی باشود -3

تراوا

شستشوي آهسته به (ایر توزيع مواد شویمیايی در سرتاسور

هماب یورکه ازشرل  9مالحظه میگردد .در رزينهاي معمولی

بستر رزين و در نتیجه تما

و غیر ژلهاي  S100با افزايش شار کیفیت پساب تصفیه شد از

رزين و در نهايت شستشوي سريع به (ایر حوذ بواقی مانود

لحاظ میزاب غلظت سديا پايین موی آيود و عموال بوازد فیلتور

ماد احیا کنند  ،تا فیلتر رزينی براي سرويسدهی مجدد آماد

رزينی درحذ يوب سديا کاهش می يابد ،دلیل آب ،اين اسوت

گردد ،از جمله مزاياي استفاد از رزينهاي ژل تراوا تیییر رنوگ

يوب ها و رزينهاي تبوادل

از حالت قهو اي روشن بوه قرموز تیور در زمواب اشوباع شودب

يونی بیش تر شد و واکنش تبادل يونی کاملتر انجام میگردد

رزينها میباشد که میتواب با ايون تیییور رنوگ زمواب احیواي

ر. 1،01،09

رزينهاي فیلتر رزينی را پیش بینی کرد.

باتوجه به اين که يرفیت رزينهاي  S100-G1به انداز eq/L

 -6تیییرات غلظت سديا با زماب درفیلتر رزينی

 2و از رزينهاي S100بیشتر بود و به صورت ژل توراوا موی-

با توجه به اين که تبادل يوب يك واکنش برگشتپوذير يووبهوا

باشد ،در مجاورت سیال به حالت ژلهاي در آمد و لذا نسبت به

بین فاز متحرک و فازساکنررزين تبادل يونی اسوت و در واقوع

تیییرات سرعت (طی حساسیت کاتري دارد ر. 00،03

ضعیف و قوي بودب رزين درحذ يوبها به ضعیف و قوي بودب

پس از اين که مدتی از رزين استفاد گرديود ،مودت تصوفیه آب

اتصال به بار جز حل شووند در ( pHووراک ورودي دارد ر05

کا می شود و بايد عمل احیا روي آب انجوام گیورد کوه شوامل

تیییرات میزاب غلظت يوب سديا وکلسیا از پسواب بوه صوورت

که در شارجريانی کا تر زماب تما

مراحل زير می باشد -0:شستشوي معرو

که آب از کف بستر

بهتر ماد شیمیايی بوا دانوههواي

تابعی از زماب ردقیقه در در شرلهاي  1و 9رسا شد است.

رويکرد جديد زيست محيطی در تصفيه آب....
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Figure8- Comparing of the concentration changes of sodium ion during the output of resin filter (S100-G1
)andS100 resins) as a function of time (minute

 :S100-G1رزين کاتیونی شرکت لواتیوت آلمواب و از نووع ژل

به شبره ژل وارد میشوند .هرچه ژل محراتور باشود از شودت

تراوا

جرياب ورودي بیشتري میتواب استفاد کرد ر. 01

 :S100رزين کاتیونی شرکت لواتیوت آلمواب و از نووع غیور ژل

شرل -9مقايسه تیییورات میوزاب غلظوت يووب کلسویا پسواب

تراوا

عبوري از فیلتررزينیررزين هاي  S100-G1و S100بصورت

هماب یورکه در شرل  1مالحظه می گوردد در ابتودا بوه دلیول

تابعی اززماب ردقیقه

عدم ايجاد جرياب يرنوا(ت و پالريزاسیوب غلظت مناسب و نیوز

 :S100-G1رزين کاتیونی شرکت لواتیوت آلمواب و از نووع ژل

وجود مقاومت هاي سطحی در مقابل واکنشهاي تبوادل يوونی،

تراوا

میزاب يوب سديا در (روج از فیلتر رزينی کمی باالتراست ،ولی

 : S100رزين کاتیونی شرکت لواتیت آلمواب و از نووع غیور ژل

با گذشت زماب و افزايش زماب Run timeو از  01دقیقه دوم،

تراوا

میزاب غلظت (روجی يوب سديا نسبتا ثابت است .ولی با توجه

هماب یورکه از شرل  9مالحظوه موی شوود ،هماننود شورل 1

به نمودار ،بازد حذ با استفاد از رزينهاي شا(ژ باالتر بود

میزاب حذ يوب کلسویا بوا اسوتفاد از رزيون شوا(ژ بوازد

و داراي نوسانات کا تري نسبت به رزينهاي معموولی رS100

باالتري دارد ،زيرا ها به دلیل (اصیت ژل تراوا بودب و نیوز بوه

می باشد و عمال ديرتر اشباع می شووند کوه بوه دلیول يرفیوت

دلیل يرفیت باالتر آب ها نسبت به رزيون هواي ر S100موی-

باالتر رزين هاي شا(ژ است .باتوجه بوه ايون کوه رزيونهواي

باشد .در واقع يرفیوت رزينوی معیواري از توانوايی رزيون بوراي

شا(ژ به کار رفتوه از نووع ژل توراوا مویباشوند ،کوه در واقوع

تعويض يوب میباشد ر. 01،01

عملررد آب ها براسا

نوعی غربال مولرولی و صا کردب با ژل

بود  ،و در آب ها يوب ها بر اسا

 -9تیییرات بارآلی در(روجی فیلترکربن اکتیو

انداز  ،توسط يك شبره ژل با

با توجه به اين که در فیلترکربن اکتیو به دلیل (لل و فرج هاي

تخلخل مشخژ جدا شد و مولرولهاي بزرگ قادر به ورود بوه

بسیار زياد از فرآيند جذب سطحی استفاد می شود ،لذا با توجه

شبره ژل نمی باشند ،در حالی که مولرول ها ي کوچك کوامال

به نتايج به دستآمد از آزمايشها در(روجی فیلتر کربن اکتیو
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که محل قرارگرفتن آب در پايلوت تصفیه پس از فیلتر سیلیسی

اشباع به رنگ قرمز تیر تیییررنگ می دهنود و میوزاب سوط

و قبل از فیلتر رزينی می باشد ،عمال میزاب رنگ پساب (روجی

احیا رزينی را مشخژ مینمايد .که باعث صرفه جوويی بواال در

از آب برابر صفر بود  ،و میزاب بارآلی محاسبه شود در (روجوی

مصرفه مواد احیا کنند میشود.

آب در هر سه شوارجريانی  0/31 ،1/909 ،1/20رمتور مرعوب
بردقیقه ،مترمربع نیز برابر صفر به دست آمود .لوذا نیوازي بوه
استفاد از فیلتر اضافی به صوورت سوري مشواهد نشود .فیلتور
کربن اکتیو را در پريودهاي هفتگی با آب کلردار شستشو داد و
سوپس بوا شستشووي معروو

ر Back washبوا آب دموین

شستشوي نهوايی داد و پوس از مشواهد آب (روجوی زالل و
شفا فیلتر را مجددا در مدار قرار (واهد گرفت.
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