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چكيده
مقدمه :در آبهای سطحي انواع مختلفي از مواد معلق و کلوئيدی وجود دارد که جهت حذف آنها در تصفيه خانه های آب بايد از مواد
منعقدکننده استفاده گردد .يکي از جديدترين مواد منعقدکننده پلي آلومينيوم کلرايد با عالمت اختصاری  PAC1مي باشد.
در اين مطالعه برای حذف کدورت از آب رودخانه های اروند و بهمنشير که منابع تامين آب آبادان به حساب مي آيند ،از PAC1
استفاده گرديد.
مواد و روشها :جهت انتخاب دوز بهينه و شرايط عملکرد PAC1در تصفيه آب آبادان ،نمونه به تعداد کافي از منابع تامين آب اين
شهر تهيه گرديد .با توجه به افزايش کدورت آب در فصول باراني ،کدورت تعدادی از اين نمونه ها با افزودن خاک رس افزايش داده شد و
دوز بهينه منعقدکننده از طريق آزمايش جار تعيين گرديد .همچنين به دليل اهميت باقي ماندن آلومينيوم و مواد آلي در آب تصفيه شـده،
عالوه بر آزمايشــات معمــول آب شناسي ،آزمايشات تعيين آلومينيوم و  CODنيز انجام شد.
يافته های پژوهش :نتايج نشان مي دهد درصد حذف کدورت در آزمايش جار نمونه هـــای آب خــام رودخانه های اروند و
بهمنشير  %90-98بوده و مقدار آلومينيوم باقي مانده  0/41mg/lمي باشد .اما در شرايطي که کدورت افزوده شده است ،درصد حذف
کدورت  %98-99و مقدار آلومينيوم باقيمانده بطور متوسط  0/06mg/lمي باشد.
نتيجه گيری نهايي :نتايج بطور کامل بيانگر عدم وجود مخاطرات بهداشتي در کاربرد اين ماده منعقدکننده در تصفيه آب مي باشد،
زيرا که غلظت تمامي آالينده های باقي مانده در آب بعد از تصفيه با  PAC1به کمتر از حدود مجاز از لحاظ ترسيب رسيده است و
بدين ترتيب و با توجه به مــزايای  PAC1نسبت به ســاير منعقدکننده ها پيشنهاد مي گردد در تصفيه آب آبادان مورد استفاده قرار
گيرد.
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مواد و روش ها
در اين تحقيق کاربرد پلي آلومينيوم کلرايد در تصفيه
آب آبـادان از نظـر انتخــاب دوز بهينـه و شـرايط بهينـه
عملکرد آن ،مورد بررسي قرار گرفت .مراحل اساسي اين
تحقيق در بخش های مختلف به شرح ذيل انجـام شـده
است:
 آزمايشات در فصل تابستان انجام شد ،محل نمونهبرداری رودخانه های اروند و بهمنشير بود .نمونه ها جمع
آوری و به آزمايشگاه شيمي آب و فاضـالب دانشکـــده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشـکي تهـران ارسـال گرديـد.
برای نمونه های ارسالي آزمايشات معمـول کيفيـت آب
خام و  CODانجام گرفت.
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مقدمه
آبهای سطحي عموماً محتوای انواع مختلفي از
ناخالصي های کالوئيدی هستند که باعث کدورت و تا
حدودی رنگ مي شوند .برای حذف کلوئيدها بايد ذرات
مجرای کلوئيد با هم مجتمع و از نظر اندازه بزرگ شوند.
برای اين کار مي توان از مواد شيميايي استفاده کرد .اين
مواد نيروهايي را که موجب پايداری ذرات کلوئيــدی
مي شوند خنثي مي کننـد .به فرآينـد ناپايدارسازی ذرات
کلوئيدی انعقاد شيميايي مي گويند  .سپس به ذرات
ناپايدار شده در حالي که به آرامي به هم زده مي شود
زمان داده مي شود تا لخته ها ايجاد شوند که به اين
عمل فلوکوالسيون مي گويند .سرانجام آب از حوضچه
ته نشينــي رد مي شـــود و در آنجا مواد جامد لخته
شــده بوسيلــه ته نشيني حذف مي شوند (.)1
مهمترين عوامل موثر در کارايي فرآيند انعقاد عبارتند
از ،pH :يونهای موجود در محلول آبي (قدرت يوني
آب) ،غلظت مـــواد هيوميک ،دمـــای آب و نوع
منعقدکننده (.)2
يکي از جديدترين مواد منعقدکننده پلي آلومينيوم
کلرايد با عالمت اختصاری  PACIمي باشد.
پلـــي آلـــومينيــوم کلـــرايــد با فــرمـــول
 [Al2(OH)6-xClxYH2O]Zبه نوعــي از منعقد
کننده ها گفته مي شود که قدرت و سرعت بااليي در
جداسازی و استخراج ناخالصي های آب دارند ،که در اثر
خنثي شدن کلرايد آلومينيوم با برخي از محلولهای بازی
در دو نوع با سولفات و بدون سولفات تهيه مي شود.
تفاوت آن با سولفات آلومينيوم به دليل نوع ساختار
آلومينيوم در هر کدام از اين نمک هاست .در سولفات
آلومينيوم يونهای  Al3+موجود مي باشند .مشخصه
 PAClاين است که در کنار کلرايد و سولفات ،بخشي
از آن نيــز شــامل يــــون هـــای هيدروکسيــد
مــي باشــد .ايـــن يـــون هـــای هيدروکسيـــد
باعـــث ايجـاد مجموعـه هـای کوچک پوليمـــــر از

 Alدر  PAClمي شوند.
بخش اصلي در  PAClرا در مجموعه
تشکيل مي دهد .به دليل تناسب مناسب تر بار الکتريکي
به شعاع ،اين گونه ساختارهای پليمری تاثير بهتری بر
بي ثباتي کلوئيدها دارند تا مولکولهــای منفــرد
 3)Al3+و .(4
در خصوص مزايای  PAClبعنوان منعقدکننده،
موارد متعددی ذکر شده است که مي توان گفت
مهمترين اين اميتازها قابليت استفاده از دامنه های بسيار
وسيعتری از کدورت و دمای آب مي باشد.
امروزه  PAClدر تصفيه خانه هــای کشورهای
پيشرفته جهان همانند ژاپن ،آمريکا ،کانادا ،چين ،فرانسه،
انگلستان ،آلمان و ايتاليا بدليل عملکرد بهتر و بهداشتي
بودن جايگزين سولفات آلومينيوم و کلرور آهن شده
است (.)4
در اين مطالعــه نيــز بــرای بهبــود کيفيت آب
رودخانه های بهمنشير و اروند که دو منبع اصلي تامين
آب در آبــادان مي باشنــد از ماده منعقدکننده PACl
استفاده شده است.
Al137+

کاربرد پلي آلومينيوم کلرايد در تصفيه آب آشاميدني آبادان  -محوی و شيخي

()50

نتايج
محدوده های کدورت برای رودخانه ارونـد ( 30،20و
 40واحـــد کـــدورت) و بـــرای رودخانـــه بهمنشـــير
(100،60،40و 150واحد کدورت) تعيين گرديـد .رانـدمان
حذف کدورت در آزمايش جار ايـن نمونـه هـا در حـدود
 98-90%حاصل شد .جداول  1و  2نتايج آزمـايش جـار
برروی نمونه مخلو شده رودخانه های مذکور را نشـان
مي دهد.
در مرحله بعد کـدورت بطـور دسـتي افـزوده شـد و
قدرت عمل  PAClبررسي گرديـد .جـداول  3و  4ايـن
مطلب را نشان مي دهد .در نمودار  1آلومينيوم باقيمانـده
پس از آزمايش جار در نمونه های رودخانه اروند را نشان
داده شده است.
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 کدورت نمونه هـای ارسـالي سـنجيده شـد و هـرنمونه در يک محدوده کدورت قرار گرفت.
 آزمايش جار (انعقاد ،لخته سازی و تـه نشـيني) بـاتوجه به غلظت های مختلف مواد معلق و تزريق مقـادير
مختلف ماده منعقدکننده  PAClدر هر يک از محـدوده
های کدورت انجام گرديد.
 با بررسي کدورت هـا و مشـاهده فلـوک هـا ،دوزبهينه ماده منعقدکننده مشخص گرديد.
 نمونه ای که مقدار مصرف مـاده منعقدکننـده آنبهينه بود ،انتخـاب و بـر روی آن آزمـايش هـای Al,
 CODو حجم لجن انجام شد.
 بعد از تعيين مقدار بهينـه ،بايـد بهتـرين محـدوده pHهم مورد بررسي قرار گيرد pH .نمونـه هـا را بـين
 4-9تنظيم کرده و آزمايش جار با تزريـق مقـدار بهينـه
مجدداً انجام شد و بهترين محـدوده  pHتعيـين گرديـد
.سپس نمونه بهينه از نظر آزمايش  Alو  CODو حجم
لجن مورد بررسي قرار گرفت.
 در مرحلـه بعــد نمونــه هــای هــر رودخانــه بطــورجداگانه توسط همزن مخلـو و يـک کـدورت همگـن
حاصل و آزمايش جار بر روی آن انجام گرديد.
 بدليل اينکه در روزهای باراني کدورت آب خام دراين رودخانه ها مي تواند تا حـدود  800الـي  900واحـد
نفلومتری افزايش يابـد ،بـه نمونـه هـا بصـورت دسـتي
کدورت افزوده شد تا مقدار دوز بهينه مــاده منعقدکننده

بررسي گردد .برای افزايش کدورت از خاک رسي کـه از
الک شماره  120 µعبور کرده بـود اسـتفاده شـد و بعـد
نمونه ها توسط همزن مخلو گرديده و در کدورت های
 500 ،250و  750واحد نظری ،آزمايش جار بر روی آنها
انجام شد .سپس اندازه گيری حجـم لجـن و آزمايشـات
 Alو  CODانجام شد .از آنجا که آزادسازی و يا مـازاد
آلومينيوم پس از فرايند انعقاد با  PAClمحتمل به نظـر
مي رسيد ،توجه به غلظـت آلومينيـوم در آب خـام و آب
تصفيه شده در مراحل مختلف کامالً ضروری بود.
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جدول  -1آزمايش جار رودخانه بهمنشير (نمونه مخلوط)

کـــدورت بعـــد از
آزمايبش جار()NTU

8/32

3/66

2/18

2/28

2/72

راندمان حذف %

96/6

97/5

98/5

98/4

98/1

 pHبعد از آزمايبش جار

7/8

7/7

7/6

7/5

7/4

)COD (mg/l

12

12

10

12

12

)Al (mg/l

0/4

0/39

0/41

0/39

0/41

قليائيت
)CaCo 3(mg/l

130

136

145

131

126

هدايت الکتريکي
()µs/cm

1645

1643

1642

1624

1652

0/4

0/5

0/5

0/7

0/7

15
حجم لجن
)(ml/l

min

30
min

1/31

1/6

1/7

1/7

1/8

٭ مقدار بهينه  10 mg/l ، PAClاست.
Turbidity= 150 NTU
pH= 7/8
EC= 1654 µs/cm
Cl-= 330 mg/l
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Dose PACl
mg/l

5

10٭

15

20

25
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جدول  -2آزمايش جار رودخانه اروند(نمونه مخلوط)
Dose PACl
mg/l

3/45

1/57

1/41

0/91

0/88

راندمان حذف %

93/7

97

97

98/3

98/4

 pHبعد از آزمايبش جار

8

7/9

7/8

7/7

7/6

)COD (mg/l

2

2

2

2

2

0/39

0/42

0/41

0/4

0/43

141

134

132

140

127

1648

1667

1652

1653

1666

0/4

0/6

0/7

0/7

0/7

1/2

1/6

1/6

1/7

1/7

کدورت بعد از آزمايبش

جار ()NTU

)Al (mg/l
قليائيت
)CaCo3(mg/l

هدايت الکتريکي
()µs/cm
15
حجم لجن
()ml/l

min

30
min

٭ مقدار بهينه  10 mg/l ، PAClاست.
Turbidity= 56 NTU
pH= 8
EC= 1680 µs/cm
Cl-= 370 mg/l

()52
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5

10٭

15

20

25
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جدول  -3نتايج آزمايش جار مربوط به نمونه آب رودخانه اروند (با خاک رس براي باال بردن کدورت)

Al
باقيمانده
)(mg/l

 pHبعد از
آزمايش جار

1/9

1

0/09

7/7

99

3/5

2/8

0/07

7/7

99

10

4/5

4

0/04

7/5

99/4

14

دوز بهينه
)(mg/l

کدورت نمونه
()NTU

10

250
500
900

جدول  -4نتايج آزمايش جار مربوط به نمونه آب رودخانه بهمنشير (با خاک رس براي باال بردن کدورت)

حجم لجن پس
از زمان ته نشيني
 30دقيقه ()ml/l

حجم لجن پس
از  15دقيقه زمان ته
نشيني ()ml/l

حذف
کدورت در دوز
بهينه
()%

 Alباقيمانده
)(mg/l

 pHبعد از
آزمايش جار

2

1/8

0/04

7/7

98/6

3/4

2/8

0/02

7/7

99/4

10

4/7

4/2

0/08

7/8

99

7

دوز بهينه
)(mg/l

کدورت نمونه
()NTU

10

225
500
700

نمودار  -1آلومينيوم باقيمانده پس از آزمايش جار در نمونه هاي آب رودخانه بهمنشير با افزايش کدورت
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حجم لجن پس
از  30دقيقه زمان ته
نشيني )(ml/l

حجم لجن پس از
 15دقيقه ( )ml/lزمان
ته نشيني

حذف
کدورت در دوز
بهينه
()%
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سپاسگزاري
از معاونت مهندسي خـدمات فنـي پااليشـگاه نفـت
آبــادان و انســتيتو تحقيقــات بهداشــتي دانشــگاه علــوم
پزشکي تهران به دليل تامين اعتبار طرح و فراهم نمودن
تسهيالت قدراني و تشکر مي شود.
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بحث و نتيجه گيري
آزمايشات انجام شده بر روی پلي آلومينيـوم کلرايـد
نشان مي دهد که چـون اکسـيژن مـورد نيـاز شـيميايي
( )CODآن صفر مي باشد ،مصرف ايـن مـاده بعنـوان
منعقدکننده در فرايند تصفيه آب نمي توانـد هـيم مقـدار
ماده آلي به آب اضافه کند.
درخصوص مقايسـه پارامترهـای آب رودخانـه هـای
بهمنشير و ارونـدرود ،مقـادير کـدورت و مـواد معلـق در
رودخانه اروندرود پايين تر از رودخانه بهمنشير مي باشـد
و چنانچه بتوان آب بيشتری از رودخانه ارونـدرود جهـت
انتقال به تصفيـــه خانــه آب برداشـت نمـود ،مناسـبتر
مي باشد.
به لحاظ پارامترهای هـدايت الکتريکـي و باقيمانـده
خشک ،تفاوت خاصي بين اين دو رودخانه وجـود نـدارد.
مقدار سختي کل در اين دو رودخانه تقريباً يکسـان و در
محدوده آبهای سخت مي باشد .به دليل ورود پسـابهای
صــنعتي ،کشــاورزی و غيرکشــاورزی (ناش ـي از اجــرای
طرحهای توسعه کشاورزی و پـرور مـاهي و ميگـو) و
فاضالب شهری بـه رودخانـه کـارون ،کـاهش نـزوالت
جوی و افزايش مصـرف آب در سـالهای اخيـر ،مشـکل
عمـــده آب اين رودخانه هـــا افزايش کلرور و شـوری
مي باشد ) 6و .)7
با توجه به ساير پارامترهای کيفي آب خام در اين دو
رودخانه ،فرايندهای تصفيه متداول شامل :آشغالگير ،تـه
نشيني اوليه ،انعقاد ،لخته سازی ،ته نشيني ثانويه ،صـاف
ســازی و کلرزنــي بــرای تصــفيه آب و رســيدن بــه
استانداردهای آب شرب ،مناسب است .اما با توجه به باال
بودن کدورت و مواد معلـق ،الزم اسـت فراينـد انعقـاد و
لخته سازی بطور کامل و دقيق اجرا گردد.
آزمايشات جـار آب خـام رودخانـه هـای بهمنشـير و
اروندرود نشان مي دهد که راندمان حذف کدورت خـوب
بوده ( )%90-98و غلظت مــاده منعقدکننده کـم اسـت
که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه اسـت امـا مقـدار
آلـــومينيوم باقيمــــانده(  )0/0-39/43 mg/lباالتر از

حـد استاندارد  )0/2mg/l( Alدر آب مي باشد .به دليل
اينکه آب خـام ايـن دو رودخانـه فاقـد آلومينيـوم اسـت
بنابراين وجود آلومينيوم پس از فراينـد تصـفيه ناشـي از
کاربرد  PAClاست.
با توجه به جداول  3و  4باالتر بودن راندمان حـذف
کدورت در اين آزمايشات به علـت اضـافه کـردن خـاک
رس و افزايش مواد معلق بوده اسـت .مـواد معلـق مـي
توانند فرايند ته نشيني را بهبود بخشند .غلظت آلومينيوم
باقيمانده پس از جارتست از مقدار استاندارد بسيار پـايين
تر مي باشد .علت آن ،اضافه کـردن خـاک رس بـه آب
بوده است که بعنوان کمک به منعقدکننده عمل کـرده و
جاذب آلومينيوم از آب است (نمودار  .)1اسـتفاده از پلـي
آلومينيوم کلرايد در اين مطالعه نه تنها مقـدار  CODرا
افزايش نداده بلکه مقدار آن را کاهش داده است.
با توجـه بـه اينکـه غلظـت پلـي آلومينيـوم کلرايـد
مصرفي نسبت بـه سـاير منعقدکننـده هـا بـه ازای هـر
مترمکعب آب با کدورت يکسان ،بسيار کمتر مـي باشـد،
حجم لجن توليد شده به مراتـب کمتـر خواهـد بـود .در
ضمن زمان ته نشيني لخته هـای توليـد شـده بـا مـاده
 PAClنسبت به ساير مواد منعقدکننده کمتر مي باشد و
اين خود مي تواند در کاهش حجم و هزينه تاسيسات اثر
مثبت داشته باشد).(8
در نهايت با توجه به اينکه غلظـت هـای کمتـری از
پلي آلومينيوم کلرايد نسبت بـه سـاير مـواد منعقدکننـده
استفاده مي شود ،بـه نظـر مـي رسـد کـه هزينـه مـواد
منعقدکننده مصرفي به ازای هر متر مکعـب آب تصـفيه
شده کاهش يابد(.)8

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 22:49 IRDT on Wednesday April 14th 2021

85  تابستان، شماره دوم،دوره چهاردهم

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي ايالم

Referenses
1- Graham NJD. Ortho kinetic flocculation in rapid filtration, Water Research 1986;
54: 715- 724.
2- UNESCO, WHO and UNEP“Water Quality Assessments”. 25Ed, Chapman &
Hall. Ltd, Landon.
3- Todd I A, Verdoes D, Sijstermans L, et al.“The Removal of Strontium and
Cadmium from Aqua streams.
4-WHO.“Guideline for Drinking Water Quality”,(1997)Second Edition. Vol.3.
5-APHA/AWWA/WPCF., “Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater”, (1995) 20th Edition, APHA, N. W, Washington D. C.
6-Technical Office, Management of Water Resources Basic Studies, Surface Water
Affairs,” Survey in the Saltiness Trend of Bahmanshir Water in summer and fall”,
Oct.2000.
7-Kashkooli A, Hossein Zare N,”The Long Term Effect of New Irrigation Projects
on Caroon Water Quality”, Center for Water Resources Research 2001; 36: 522- 29.
8- Mahvi AH, Ahmadi Moghaddam M, “Technical, Economical and Healthy
Evaluation of PACL Application in water Treatment “Iranian Journal Public Health
2003; 32: 6-8.

)55(

