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 همقدم – 1-1 

 ها از همانبه اندازه کافی و کیفیت مطلوب برای ادامه حیات بشری بسیار ضروری است انسان هآب مورد نیاز 

 عالوه بر تامین  از این رواند پیرامون منابع آبی به وجود آمده هایت فراوان آب پی برده بودند و تمدنابتدا به اهم 

 اند.یازهای کشاورزی و حمل و نقل بودهنیازهای حیاتی قادر به رفع ن

 

 دا بهابت سنجیدند.های اولیه از طریق حواس فیزیکی نظیر بینایی و چشایی و بویایی کیفیت آب را میانسان

هایی که در فرآیند تصفیه آب شرب ضروری به نظر میشناسایی ویژگی و خصوصیات آب آشامیدنی بندیدسته

 پردازیم.می مطابقت داشته باشند رسند و بایستی با استانداردهای موجود
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 های آب آشامیدنیویژگی -1-2 

 آب آشامیدنیفیزیکی  های ویژگی  -1-2-1    

 

    الف( جامدات معلق                                                              

    ب( کدورت                                                              

    ج( رنگ                     شامیدنیآهای فیزیکی آب ویژگی

    د( طعم و بو                                                              

 و( دما                                                              

 آب آشامیدنیشیمیایی  های ویژگی  -1-2-2    

                         های شیمیایی کلویژگی الف(                                                                 

 جامدات محلول                                                                     

   قلیائیت (ب                                                                 

   ج( سختی                       های شیمیایی آب آشامیدنیویژگی

         د( فلزات                                                                  

   و( مواد آلی                                                                  

 ه( مواد مغذی                                                                   
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 :زا در آبای بیماریهمیکروارگانیسم و های بیولوژیکی آب آشامیدنیویژگی -1-2-3 

 .وبا1                                                      

 .حصبه2             هاالف( باکتری                       

  .اسهال خونی باسیلی3                                                       

 

 .فلج اطفال1                                                        

                  ها ب( ویروس                       

          .هپاتیت 2                                                        

 .آمیبیازیس1                                                        

                                                  .توکسوپالسموزیس2              هایاختهج( تک          هایویژگی

  ژیاردیازیس .3                                          بیولوژیکی 

                                                     

 .تنیاساژیناتا6                                .آسکاریس1                                                            

     تنیااکینوکک. 7                        . کرم های قالبدار2                                                            

  .شیستوزوماهماتوبیو8                                تریکوسفال.3             د( کرم های انگلی                         

 کرمک .اکسیوریا4                                                            

                                                                        .همینولپیسنانا5                                                            
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 های سطحیخصوصیات آب  -1-3 

 باشد.می 8 -7ها در حدود این آبph ٭

 .زالل هستند  ٭

 .کندها در نقاط مختلف فرق میمواد آلی موجود در این آب٭

 .ها هستندمعموال آلوده به میکروارگانیسم ٭

 .ها ممکن است زیاد باشدمقدار آمونیاک، فنل و نیترات این آب٭

 .روغن و فلزات سنگین باشد نفت، حاوی دترجنت، تاس ممکن٭

 .های سطحی ناشی از کشاورزی حاوی نیترات و فسفات هستندمعموال آب ٭

 های زیرزمینیخصوصیات آب -1-4

 .ها زیاد باشددی اکسید کربن ممکن است در این آب ٭

 .است 6/9 -7/9ها معموال در حدود این آب ph٭

 .سیار کم استها بمواد معلق در این آب ٭

 .ها ممکن است دارای ذرات شن باشنداین آب٭

 .ها کم استمعموال  مواد آلی در این آب٭

در   قهوه ای –ها حاوی آهن محلول و گاهی منگنز محلول هستند که در اثر اکسیداسیون ذرات زرد این آب٭

 .شودها ظاهر میآن

 های شور غلظت یون کلر و سدیم بسیار زیاد است.بدر آو  باشندها حاوی امالح زیاد میمعموال این آب٭

 .باشند )بیشتر سختی موقت(معموال حاوی سختی می ٭
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 فصل دوم: مراحل تصفیه آب 

 مروری کوتاه بر تاریخچه تصفیه آب -2-1

اند که تاریخ تصفیه آب های بسیار طوالنی و قدیمی است. مورخین بر این عقیدتصفیه آب برای بشردارای سابقه

ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب رسد. این مراحل تصفیهبه حدود دو هزار سال پیش از میالد مسیح می

 بوده است.

های معلق در فرایند را نمایند، ناخالصیای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل میهای فتیلهسیفون

های قبل از میالد مسیح نشان داده شده است. در کتاب ۳۱صریان قرن های مگیرند. این عملیات در نقاشیمی

های رومیان و یونانیان نیز به این امر اشاره شده است. این حقیقت که عملیات تصفیه آب در اسناد پزشکی زمان

که گر آن است که بین پاکیزگی آب و سالمتی بشر ارتباطی مشاهده شده است. بقراط شود بیانقدیم دیده می

خواهد به نحوی شایسته در پزشکی به بررسی و گوید: هرکس که میشود میپدر پزشکی جدید شمرده می

ها تحقیق بپردازد باید آب مورد مصرف ساکنین یک ناحیه را مورد توجه قرار دهد زیرا آب در سالمت انسان

 .بسیار نقش دارد

ای دال گرفت و تا حدود قرن اول میالدی هیچ نشانهر میوسایل اولیه تصفیه آب در منازل افراد مورد استفاد قرا 

هائی های رومیان به حوضچهرخی از آبراهب .ای بر روی آب مصرفی جامعه وجود نداشتبر وجود عملیات تصفیه

ها دارای گرفت و مجهز به کانال آبگیر شنی بود. این آبراهنشینی آب صورت میشد که در آنها عمل تهمتصل می

گرفتند. در شهر ونیز که بر روی توسط مردم مورد استفاده قرار میشیر بودند که برای مصرف عمومی تعدادی

ها که متصل به ها و بامای بدون منبع آب شیرین قرار گرفته است، آب حاصل از بارندگی از طریق حیاطجزیره

 .کردشنی عبور می شد و در مسیر حرکت خود از فیلترهایانبارهای بزرگ بودند سرازیر میآب

قرن پس از میالد مسیح برای تهیه آب جهت مصارف خصوصی و  ۵انبارها در حدود اولین نوع از این آب

 .گرفتندمیقرارقرن مورد استفاده  ۳۱انبارها حدود ساخته شد. این آبعمومی

رار گرفت. در فرانسه و مورد توجه ق ۳۱آب در قرون وسطی دچار رکورد گردید و مجدداً در قرن  عملیات تصفیه

های قدیم این وسائل برای انگلستان امتیازاتی انحصاری برای وسائل صاف کردن صادر گردید. درست مثل زمان

میالدی تصفیه  ۳۱گرفت. در آغاز سده ها مورد استفاده قرار میمصارف شخصی خانگی، انستیتوها و یا کشتی

عنوان اولین شهری که آب ز گردید. شهر بیزلی در اسکاتلند بهع آب برای مصرف عموم در مقیاس بزرگ آغابمنا

 .مصرفی آن مورد تصفیه قرار گرفت شهرت دارد
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شد. این سیستم سازی بود که متعاقب آن فیلتراسیون انجام مینشینسیستم تصفیه آب متشکل از عملیات ته 

این سیستم متداول گردید و در پایان قرن  آغاز به کار کرد. به تدریج در اروپا استفاده از ۳۱۸۱تصفیه در سال 

 .ای کند بودندشد. این فیلترها از نوع ماسهبیشتر منابع عمده آب شهری فیلتر می ۳۱

آب در آمریکا پس از اروپا صورت گرفت. اولین تالش برای فیلتراسیون در شهر ریچموند  توسعه عملیات تصفیه

ی پروژه منجر به شکست گردید و چندین سال طول کشید تا انجام گرفت ول ۳۱۱۱ایالت ویرجینیا در سال 

های دیگری انجام شد تا از الگوی های داخلی تالشتالش مجددی برای انجام آن صورت پذیرد. پس از جنگ

طور مسلم ماهیت ذرات جامد به .ها با موفقیت همراه بوداز آنفیلتراسیون اروپائی پیروی شود اما تعداد کمی

توانست به خوبی مؤثر باشد. ای نمییند کند فیلتراسیون ماسهآهای اروپا تفاوت داشت و فرخانهمعلق در رود

منجر به کارائی بیشتر فرایند  ۳۱اواخر قرن  ردشد صورت هیدورلیکی تمیز میه بهتوسعه فیلترهای شنی تند ک

 ۳۱در خالل دو ثلث آخر قرن . دشتصفیه آب گردید، و با پایان این قرن کاربرد آن در مقیاس وسیع انجام می

 .گرفتمی قرار هود کیفیت ظاهری آب آشامیدنی مورداستفادفیلتراسیون برای بهب

شد، و زا نیز میهائی که شامل عوامل بیماریآن عبارت بود از حذف میکروارگانیسم یکی از مزایای شناخته نشده

سبب ساخت و  ۳۱فیلتراسیون در ربع آخر قرن  پی بردن به خواص .دگردچنین موجب گواراتر شدن آب میهم

 توسعه واحدهای مختلف فیلتراسیون در سراسر اروپا و آمریکا گردید.

 .آمدهای منشأ آبی به حساب میعنوان عامل اصلی جلوگیری از بیماریفیلتراسیون به ۳۱در انتهای قرن  

عملیات گندزدائی بر روی منبع آب مصرفی  ها منجر به انجامپذیرش تئوری میکروبی در مورد انتقال بیماری

بر و گرفت. انجام این عمل با استفاده از پودرهای رنگصورت موقت انجام میجامعه گردید. در ابتدا گندزدائی به

طور دائم آب را گرفت. اولین واحدی که بهمیالدی صورت می ۳۱و  ۳۱های ها در موارد خاص در قرنهیپوکلریت

 .اندازی شددر بلژیک راه ۳۱۸۱در سال کرد، کلرینه می

برای اولین  ۳۱۳۱برای گندزدائی آب آغاز گردید، و در فیالدلفیا به سال  ۳۱۸۱تولید کلر مایع اولین بار در سال 

زمان توسعه پیدا طور همبار جهت ضدعفونی آب استفاده از سایر مواد مصرفی برای گندزدائی از جمله ازون به

وسیع از کلر در منابع آب مصرفی کاهش بسیار زیادی در  راگیر نشد. گندزدائی و استفادهکرد ولی مصرف آن ف

 .های با منشأ آبی را سبب گردیدمرگ و میر ناشی از بیماری

سایر فرایندهای تصفیه آب با سرعت و گستردگی کمتری توسعه یافتند. منعقدسازی همراه با فیلتر شنی سریع 

 .نشینی در ایاالت متحده توسعه یافتعنوان فرایند مکمل تهبه
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آب گرفت. اما تا آغاز قرن بیستم برای مصارف عمومیهای سخت در قرن نوزدهم در اروپا انجام مینرم کردن آب 

های مربوط به فیلتراسیون مورد گسترش پیدا نکرد. ظرفیت ذغال برای جداسازی مواد آلی محلول در آزمایش

آب استفاده نشد. اصالح این ماده و تبدیل آن به کربن فعال همراه با رف عمومیتوجه قرار گرفت، اما برای مص

که استفاده از غشاهای مصنوعی برای یطورهمان . استفاده آن در واحدهای تصفیه آب اخیراً انجام گرفته است

 .عملیات فوق فیلتراسیون و جداسازی مواد معدنی محلول به تازگی انجام شده است

چه که قبالً در طی تمام تاریخ رخ انجام شده در فرایندهای تصفیه آب در طول قرن حاضر از آن هایپیشرفت

در مورد اصول داده بیشتر است. به استثنای چند مورد فرایندهای تصفیه بدون اتکا به اطالعات علمی

 ۱۸الی  ۱۸ند. تنها در طی امیزان تأثیر آنها توسعه یافتهل اندک برای ارزیابی کمییعملکردشان و تنها با وسا

بر فرایندهای تصفیه آب عمالً تأثیر گذار بوده است. جالب است بدانید یک تئوری  های علمیسال اخیر آگاهی

سبب بهتر شدن یمنجر به بروز تغییرات چندی در فرایندهای اصلی تصفیه آب گردیده است. فهم مبانی علم

 .کل راندمان راهبردی تصفیه آب گردیده است ل و افزایشیتر وسافرایندها و توسعه جامع

  مصرف آب شهری -2-2

  بندی کرد:توان به شرح ذیل تقسیمها را میرسد که آنآب در شهرها به مصارف مختلفی می مصرف

 مصرف خانگی         ٭

 مصرف عمومی            ٭

 مصرف تجاری و صنعتی            ٭

 بزمصرف آب در فضای س             ٭

 مصرف آب در آتش نشانی            ٭

 تلفات آب            ٭ 

 عوامل موثر بر مصرف آب شهری

 شرایط اقلیمی -1            ٭
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 وضعیت فرهنگی و اقتصادی مردم -2            ٭ 

 نوع جامعه -3            ٭

 فشار آب -4            ٭

 قیمت آب -5            ٭

 جوییه صرفهنیاز ب -6            ٭

 مدیریت سیستم آبرسانی -7            ٭

 :خانهحل تصفیهانتخاب م -2-3

 .خانه باید تا حد ممکن به منبع آب، محل توزیع و برق نزدیک باشدمحل تصفیه -1

-0/2در محل تصفیه خانه باید زمین کافی برای توسعه احتمالی آینده موجود باشد )معموال  به ازای هر نفر  -2

 گیرند(تر مربع زمین را در نظر میم 0/3

های اصلی نزدیک باشد تا انتقال وسایل و کارگران در مرحلۀ ساخت و انتقال خانه باید به راهمحل تصفیه -3

 برداری به راحتی و با هزینۀ کم انجام گیرد.و رفت و آمد پرسنل در مرحلۀ بهرهمواد شیمیایی 

 ذخیره با نیروی ثقل انتقال یابد.حتی االمکان آب تصفیه شده به مخازن  -4

 ساختمان اداری و آزمایشگاه کنترل کیفیت آب باید نزدیک محل تصفیه خانه باشد. -5

 خانه و محوطۀ آن از زیبایی کافی برخوردار باشد.وضع ظاهری تصفیه -6

  مراحل مختلف تصفیه آب -2-4

ترین منابع آب برای شرب استفاده شود، حتی اگر صهمواره باید تالش در این راستا باشد که تا حد امکان از خال

این امر به قیمت انتقال آب از مسیرهای طوالنی و رساندن آن به مصرف کننده با تصفیه اندک و یا بدون تصفیه 

انجام شود هم چنین برای حفظ کیفیت آب مراقبت از منابع آب بسیار ضروری است. فرآیندهایی که برای 

های گیرند، بستگی به کیفیت آب منبع انتخاب شده دارند. بیشتر آبد استفاده قرار میورتصفیه آب آشامیدنی م
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زا و هم چنین فاقد مقادیر قابل توجهی از مواد آلی هستند. این قبیل مینی صاف و عاری از عوامل بیماریزیرز 

های آب های توزیع، در سیستمتوان با استفاده از حداقل مقدار کلر برای جلوگیری از آلودگی شبکهها را میآب

های زیر زمینی حاوی مقادیر زیادی از جامدات آشامیدنی مورد استفاده قرار داد. اما ممکن است بعضی از آب

صورت به آن محلول، گازها و یا مقادیر اضافی آهن، منگنز و یا حتی مواد آلی و میکروبی باشند که در 

  باشد.فرآیندهای تصفیۀ پیچیده نیاز می

گیرند به این ی زیرزمینی مورد استفاده قرار میهاهای تصفیه که برای تهیۀ آب آشامیدنی از آبتمسیس

  اند:ترتیب

  هوادهی             ٭  

  گیریسختی          ٭  

                 فیلتراسیون            ٭  

 گندزدایی            ٭  

های زیرزمینی هستند و به ها نسبت به آبتنوع بیشتری از آالیندههای سطحی غالبا دارای آب سازی ذخیره

ی اهای سطحی دارتر باشد. بیشتر آبها پیچیدههمین دلیل فرآیندهای تصفیه ممکن است برای این قبیل آب

های آبی که با باشند. هرچند جریانکدورتی بیش از مقدار تعیین شده توسط استانداردهای آب آشامیدنی می

های اند ممکن است دارای مواد بزرگتر به حالت معلق باشند اما بیشتر جامدات در اندازهزیاد در حرکت سرعت

 های تصفیه مورد نیاز است.ها استفاده از فرآیندکلوئیدی بوده و برای جداسازی آن

 ند از:و اما فرآیندهای تصفیه آب به ترتیب قرارگیری واحدها در تصفیه خانۀ آب، به شرح ذیل عبارت 

  آبگیر       -1

   آشغالگیر       -2

 تصفیۀ شیمیایی مقدماتی       -3

 نشینی مقدماتیته       -4

 های سطحیهای آبتوری       -5

 هوادهی       -6

 سازیانعقاد و لخته       -7
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  گیریسختی       -8 

 فیلتراسیون        -9

  جذب -10

    فلوئورزدایی  &فلوئورزنی  -11

 تثبیت -12

    گندزدایی -13

 سازیذخیره  -14

  (intake)آبگیر -2-4-1

های سطحی معموال  در ابتدا آب را از طریق واحدی به نام آبگیر از منبع برداشت نموده و آن را جهت تصفیۀ آب

دهند. آبگیر معموال یک واحد ساختمانی یا یک ساختمان بتنی است که برای تامین به تصفیه خانه انتقال می

شود. آب فراهم شده از طریق آبگیر در ر از منبع آب استفاده میآب آرام و عاری از مواد شناور با کیفیت بهت

های تر است و کیفیت بهتری دارد. به همین دلیل محل آبگیر باید در باالدست جریانمقایسه با منبع اصلی صاف

 های با جریان گردابی سیالبی قرار گیرد. در محل آبگیر معموال باگاه نباید در محلآبی شهری باشد و هیچ

 شود و در مجموع تصفیۀ ساده فیزیکی انجام می پذیرد.گیری انجام میهایی عمل آشغالاستفاده از توری

  (screen)آشغالگیر -2-4-2

خانۀ آب دارای واحدهای مختلفی جهت جداسازی جامدات معلق از آب است. انتخاب یک واحد خاص یا تصفیه

های جامدات، غلظت آنها و درجۀ تصفیۀ آب لق به ویژگیف برای حذف جامدات معترکیبی از فرآیندهای مختل

ای یا توانند با شبکه آشغالگیرهای میلهثال جامدات خیلی بزرگ و سنگین میمورد نیاز بستگی دارد. به عنوان م

مواد شیمیایی  نشینی به کمکمدات معلق ریزتر و کلوئیدی با تههای ریز جداسازی شوند در جاتوری

  شوند. اهداف آشغالگیرها به شرح زیر عبارتند از:می و صاف کردن حذف

توانند راندمان فرآیندهای بعدی جداسازی و حذف مواد بزرگ حمل شده با آب خام که می -1     

  ها مشکل ایجاد نمایند.رار دهند و در عملکرد آنقتصفیه را تحت تاثیر 

توانند سبب انسداد و ای بزرگ که می. حفاظت از واحدهای بعدی تصفیه خانه در مقابل اشی2    

  صدماتی در برخی تجهیزات شوند.
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 گیرانواع آشغال 

         نمایند به:بندی میها تقسیمآشغالگیرها را بر اساس فضای باز بین میله

        میلی متر 10کمتر از   (Fine Screening)آشغالگیر ریز٭

        میلی متر 40-10بین  (Medium Screening) آشغالگیر متوسط٭

  میلی متر  40بیشتر از   (Coarse Screening) آشغالگیر درشت ٭

سرعت عبور آب از  گیرند.ها قرار میتر در ابتدا و آشغالگیرهای ریزتر بعد از آنآشغالگیرهای درشت

شود  ای در شرایط عادی باید به حدی باشد که باعث چسباندن مواد به آشغالگیرهاآشغالگیرهای میله

ها شود، تا جریان به آسانی از بدون آنکه افت فشار زیاد ایجاد کند و یا سبب انسداد فضای خالی بین میله

متر بر  1-6/0های آشغالگیر در جریان متوسط حدود آن عبور کند. معموال سرعت قابل قبول بین میله

شود. درجه انسداد و گرفتگی در متر بر ثانیه در نظر گرفته می 1/4-1/2ثانیه و برای جریان حداکثر 

های پاکسازی عبارتند از: روش  .آشغالگیرها به کیفیت آب و روش پاکسازی آشغالگیر بستگی دارد

 ای با پاکسازی اتوماتیکآشغالگیرهای میله دستی ب(آشغالگیرهای میله ای با پاکسازی (الف

  (Pretreatment of chemical)تصفیۀ شیمیایی مقدماتی  -2-4-3   

شود. مشکالتی که گیاهان در این مرحله از مواد شیمیایی برای کنترل رشد گیاهان آبزی استفاده می

آورند نتیجه رشد بیش از حد چند گیاه در مواقع معینی از سال ها به وجود میآبزی در تصفیه خانه

مزه خاصی در آب می  دار( ایجاد بو وگیاهان آبزی ریشه -هابعضی از انواع گیاهان آبزی )جلبک .است

 توانند در فرآیندهای تصفیه ایجاد اختالل نمایند.ها مینمایند. هم چنین آن

 هامشکالت ناشی از جلبک -2-4-3-1

های آبی سبز، شوند. جلبکهای سطحی یافت میبینی در تمام آبهای ذرهها و سایر ارگانیسمجلبک 

ها سه نوع مزه)شیرین، تلخ و آب قابل توجه هستند. جلبک های رنگی از نظر منابعسبز، دیاتومه و فالژله

 توان به شرح ذیل مورد بررسی قرار داد:ها را میکنند. مشکالت ناشی از جلبکترش(در آب ایجاد می

 هاگرفتگی صافی     ٭
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 ایجاد قشر لزج ژالتینی     ٭ 

 ایجاد رنگ     ٭

 خورندگی     ٭

 ایجاد سمیت     ٭

  ایر فرآیندهای تصفیهتداخل با س     ٭

 کنترل جلبک ها

 های سطحی عبارتند از:های موجود در آبهای کنترلی جهت کنترل جلبکبعضی از روش

ها متفاوت است و به نوع جلبک و قدرت در از بین بردن جلبکهای کنترلی روشالف( سولفات مس: 

وسط سولفات مس هنگامی اتفاق ت  بهترین راندمان جهت کنترل جلبک .انحالل آن در آب بستگی دارد

آن در  PHمیلی گرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم و  50 قلیائیت کل آب کمتر یا معادلافتد که می

 .باشد 9-8حدود 

پاشند تا پوشش سیاه رنگ ایجاد شده، مانع نفوذ نور ب( پودر ذغال فعال: پودر را بر سطح آب می

ل را ممکن است به طور دستی یا با یک تغذیه کنندۀ شیمیایی خورشید به داخل آب شود. پودر ذغال فعا

 به آب اضافه کنند.

  دار آبزیمشکالت ناشی از گیاهان ریشه  -2-4-3-2

های آبزی همان مسائل و مشکالت جلبک ها از قبیل گیاهان آبزی دارای برگ، ساقه و ریشه هستند. علف

 آورند و به سه دسته زیر تقسیم می شوند:جود میها، مزه ها و بوها را به وها، رنگگرفتگی صافی

 های برآینده از سطحالف( علف

 های سطحی یا شناورب( علف

  های شناور زیر آبعلف(ج
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 های زیر اقدام نمود:توان به روشدار میبرای کنترل گیاهان آبزی ریشه 

 الف( فیزیکی: شامل درو کردن، بی آب کردن، الیروبی

 باشد.ها میهای آب شیرین، حلزون ها و ماهیهای مختلف خرچنگستفاده از گونهبیولوژیکی: شامل ا(ب

های فیزیکی و بیولوژیکی نتوان گیاهان آبزی را کنترل نمود ج( شیمیایی: هنگامی که با استفاده از روش

 شود.ها استفاده میکشهای کنترل شیمیایی گیاهان آبزی مانند مصرف علفاز روش

 (Sedimentation)ی مقدماتینشینته -2-4-4

نشینی کلیه موادی که دانسیته شود. در عمل تهنشینی موجب جداسازی فیزیکی مواد جامد از آب میته

-شوند. به عبارت دیگر در این مرحله ذرات مجزا تهها بیش از آب است به طریق ثقلی جداسازی میآن

ها با زمان تغییر دازه، شکل و وزن مخصوص آنشود که انوند. ذرات مجزا به ذراتی گفته میشنشین می

 دار آب خام.مواد ریگکند. مانند سنگ ریزه، شن، ماسه و سایر نمی

 4تا  1/5مدت زمان توقف آب در استخر( در این استخرها بین ) (Detention Time) زمان ماند

متغیر  6تا  3رض بین متر و نسبت طول به ع 5تا3عمق این استخرها معموالً بین   ساعت متغیر است.

نشینی مواد به عوامل مختلفی مانند وزن مخصوص، قطر ذرات)قطر دو برابر شود سرعت است. سرعت ته

چهار برابر می شود، قطر نصف شود سرعت یک چهارم می شود( و درجه حرارت آب بستگی دارد. )درجه 

تر عمل نشینی و صاف کردن سریعحرارت باال به علت دارا بودن ویسکوزیته کمتر در مراحل انعقاد ته

نشینی به صورت سری )پشت سر های تهچنین ترتیب قرار گرفتن حوضدهد(. همتصفیه را انجام می

 نشینی موجود در آب نقش مؤثری خواهد داشت.نشین کردن مواد قابل تههم( در ته

 (Strainners for surface water)های سطحیهای آبتوری  -2-4-5

دهند از صفحات سوراخ دار ریز مانند های سطحی مورد استفاده قرار میی را که برای تصفیۀ آبهایتوری

ای دوّار ترین این وسیله شامل یک ظرف استوانهضد زنگ تشکیل گردیده است. متداولسیم فوالد 

حداقل  باشد. اندازه سوراخ این صفحات متغیر است و بعضی مواقع بهالذکر میمفروش با سیم های فوق

ای روی رسد. این سیستم باید مجهز به واحد شستشو باشد که آب را به طور گستردهمیکرومتر می 30

ها آن اسپری نماید تا خطر گرفتگی ناشی از مواد معلق از بین برود. یکی از مزایای عمده این توری

  باشد.های شنی میافزایش کارایی صافی
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 (Aeration)هوادهی -2-4-6 

شود. از هوادهی فرآیندی است که برخی اوقات برای تهیۀ آب آشامیدنی از آن استفاده میهوادهی  

ممکن است برای خارج ساختن گازهای نامطبوع در آب )گاز زدائی( یا افزودن اکسیژن به آب برای تبدیل 

ای زیر هبرای تصفیۀ آب ون( استفاده شود. هوادهی معموالمواد نامطلوب به شکلی مناسبتر )اکسیداسی

های سطحی برای مدت زمان کافی با اتمسفر در تماس بوده و از این رو رود، زیرا آبزمینی به کار می

پذیرد. از طریق اکسیداسیون، بعضی از گازها و فلزات عملیات انتقال گاز به صورت طبیعی انجام می

 توان از آب خارج نموده که به شرح ذیل عبارتند از:محلول را می

 که با اکسیداسیون از آب خارج میشوند: گازهایی

 الف( هیدروژن سولفوره

 ب( دی اکسید کربن

 ج( متان

 د( آهن و منگنز

 ذ( مزه و بو

  ر( اکسیژن محلول

 های هوادهیروش

 الف( فرستادن آب به هوا

     دمیدن هوا به آب(ب

پاشند در صورتی که میاند که قطرات کوچک آب را در هوا های آب در هوا طوری ساخته شدههوادهنده

اند روش طوری طراحی شدهفرستند. هر دو های هوا را به داخل آب میهای هوا در آب، حبابهوادهنده

تا حداکثر تماس آب و هوا را به وجود آورند. برای جلوگیری از تجمع گازهایی که ممکن است سمی یا 

 خفه کننده باشند، باید عمل تهویه به دقت انجام پذیرد.
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 واع هوادهیان 

شود. دار عبور داده میهای سوراخدر این روش آب از لوله(Spray Aeration) هوادهی پاششی (الف

ریزد و عمل ها تعبیه شده است، میها به صورت پاششی به مخزنی که در پایین لولهآب خروجی از سوراخ

ها تر است تا مانع گرفتگی آنمسانتی 4تا 2/5ها حدود شود. در این روش قطر نازلهوادهی انجام می

  شود.ن

متر  3-1/2هایی به بلندی در این روش هوادهی از پله (Cascade Aeration) ب( هوادهی آبشاری

ها در سطح وسیعی با هوا شود. آب در حین ریزش آبشاری از روی پلهپله استفاده می 6تا  4بین  دبا تعدا

ها زمان برخورد نظر است، انجام خواهد شد. تعداد پلهتماس داشته و عمل اصالح کیفیت آب که مورد 

 کند.بین آب و هوا را تعیین می

های برج( Waterfall or Multiple Tray Aeration) ج( هوادهی چند سینی یا با ریزش آب

تر شود و به ارتفاع پایینبه این معنی که آب باال برده می های آبشاری هستند،مشابه برجطبیعتا دار سینی

دار محتوی سنگ، سرامیک یا بسترهای متخلخل دیگر هستند. دار سوراخهای سینیکند. برجریزش می

 گیرند.هن و منگنز مورد استفاده قرار میدار، بیشتر برای اکسیداسیون آهای سینیبرج

اب هوا به داخل مخزن آب در این روش حب (Diffused Air Aeration) د( هوادهی با تزریق هوا

 شود.ریق میتز

ها که شامل لوله مشبک معلق بر فراز در این روش فواره (Jet Aeration)     ایذ( هوادهی فواره

 شوند. باشند موجب عمل هوادهی آب میمخزن گیرنده می

 (Coagulation & Flocculation) سازیانعقادولخته -2-4-7 

و باید نسبت به حذف آن اقدام نمود، مواد  های سطحی وجود داردهای مهمی که در آبیکی از ناخالصی

کلوئیدی است. این مواد باید به طریقه مناسب حذف شوند تا آب زالل و با کدورت پایین مطابق 

دهی شیمیایی کلوئیدی با ردد. روش متداول حذف کدورت، رسوباستانداردها تحویل مصرف کننده گ

 استفاده از مواد منعقد کننده است.

های وسپانسیونبه دیگر سخن ذرات لخته شونده در س انعقاد تور نشینی اکسیالته هایمقطع حوض 

چسبند و یا ها میای است که به محض تماس با سایر ذرات به آنشان به گونهرقیق که خواص سطحی
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شان ندازه، شکل و احتماالً وزن مخصوصدهند و در نتیجه ادر هم ادغام شده تشکیل ذرات بزرگتر را می 

نشین کرد، لذا مواد منعقد کننده را به توان مانند ذرات مجزا تهیابد را نمیاز برخورد تغییر می پس

نشین ، به ذرات بزرگتر و کنند تا ذرات کوچک، سبک و غیر قابل تهادیر الزم و کافی به آب اضافه میمق

ب به دو دلیل در برابر نشینی آنشین شوند. مواد غیر قابل ته تر تبدیل شده و به آسانی تهسنگین

      نمایند:نشینی مقاومت میته

  الف( اندازه ذرات

 ب( نیروی طبیعی        

ها به صورت کلوئیدی در آب ها، ذرات مسبب رنگ و ویروسانعقادذراتی مانند گل و الی، میکروب  میان ذرات

توان با چشم غیر د. مواد کلوئیدی را نمیگردننشین نمیوجود دارند. کلوئیدها در مدت زمان معقول و مناسبی ته

شوند. ذرات کلوئیدی بقدر ها اغلب به صورت رنگ یا کدورت در آب ظاهر میمسلح دید ولی مجموع اثرات آن

سازی از آب کافی کوچک هستند تا از مراحل بعدی تصفیه عبور نمایند، مگر اینکه بوسیلۀ روش انعقاد و لخته

  د.جدا شون

نمایند. در تصفیۀ آب به این نیروی یکدیگر را دفع میکلوئیدی دارای بار الکتریکی منفی بوده و معموالً ذرات 

گویند. این نیروی طبیعی کافی برای جدا نگه داشتن می (Zeta Potential) الکتریکی دافع پتانسیل زتا 

 دارد.ها را به صورت معلق در آب نگه میذرات کلوئیدی از یکدیگر است و آن

میان تمام ذرات موجود در طبیعت وجود داشته و دو ذره را به طرف  (Vander Waals) وی واندر والزنیر

کند و تا زمانی که پتانسیل زتا از نیروی واندر کشاند این نیروی جاذب عکس پتانسیل زتا عمل مییکدیگر می

قاد و لخته سازی، نیروی میان ذرات فرآیند انع والز بزرگتر است ذرات به صورت معلق در آب باقی خواهند ماند.

دهد تا نیروی واندر والز ذرات را به طرف یکدیگر بکشد و کند و یا کاهش مینشینی را خنثی میغیر قابل ته

های کوچک ذرات در اثر تکان دادن مالیم عمل انعقاد و لخته های کوچک ذرات را بدهد. این گروهتشکیل گروه

دهند که سنگین را تشکیل می بزرگتر ذرات ژالتینی شکل و نسبتاهای و گروه سازی ذرات به یکدیگر چسبیده

  شوند.نشین میبه آسانی ته

 .به طور کلی می توان گفت مکانیسم تجمع ذرات کلوئیدی شامل مراحل زیر است

 تقلیل نیروی دافعه و ناپایدار سازی   *
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 حرکت ذرات ناپایدار و برخورد آنها با هم  * 

های فلزی سه ظرفیتی نظیر سولفات در اثر افزایش نمک یۀ آب عمل انعقاد شیمیایی معموالی تصفدر واحدها 

قابل شناسایی  گیرد کامالپذیرد. مکانیسم دقیقی که در اثر آن انعقاد انجام میآلومینیوم یا کلرید فریک انجام می

 رتند از:های اتفاقی به شرح ذیل عباشود که مکانیسمنیست، اما چنین تصور می

 فشردگی الیه یونی -1

 جذب سطحی و خنثی شدن بار -2

 انعقاد جاروبی -3

 ایزنی بین ذرهپل -4

بار الکتریکی نیز ممکن است به فرآیند انعقاد کمک کنند. مواد  عالوه بر نیروهای جذب سطحی، 

 ند.دهمنعقدکننده بار الکتریکی مثبت دارند که بار منفی ذرات معلق در آب را خنثی کرده و رسوب می

های کمکی موادی شیمیایی هستند که همراه با منعقد کننده اصلی برای تشکیل ذرات کنندهمنعقد

تر، جلوگیری از کاهش حرارت)عمل انعقاد را کند می نماید( و کاهش مقدار نشینتر، قابل تهدواممحکمتر، با

های کمکی، کنندهمصرف منعقدکی دیگر از دالیل مهم گردد. یمادۀ منعقد کننده مصرفی به آب اضافه می

چون خشک کردن و   .دهدمقدار لجن تولیدی را کاهش می اکاهش مقدار سولفات آلومینیوم است که نهایت

های کمکی مشکالت رو مصرف کمک منعقدکنندهدفع لجن سولفات آلومینیوم خیلی مشکل است، از این

های کمکی اصلی به کنندهبعضی از منعقد .دهندجن را به طور قابل توجهی کاهش میدفع ل حمل و نقل و

       شرح ذیل عبارتند از:

  الف( سیلیس فعال

   ب( عوامل وزنی و جاذب

 ج( پلی الکترولیت 

 

 PH کننده تاثیر گذار است. عوامل مختلف فیزیکی و شیمیایی مانند شرایط مخلوط بر کارائی یک منعقد

ی از عوامل ناشناخته وجود دارند که بر فرآیند انعقاد و بسیارو  قلیائیت، کدورت و درجه حرارت کردن،
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 1 سازی موثر هستد، از این رو نوع و مقدار مادۀ منعقد کننده برای هر آب خام بوسیلۀ آزمایش جارلخته 

را به آب افزود، این فرآیند شامل  کننده بایستی آنبعد از تعیین نوع و مقدار ماده منعقد گردد.تعیین می

 مختلف به ترتیب زیر است:واحدهای 

     مراحل انعقاد شامل:

   (Rapid mixing) الف( اختالط سریع 

    (Coagulation) ب( انعقاد

  (Flocculation) سازیج( لخته

   (Sedimentation) نشینید( ته

ین کنندۀ مصرفی در کل آب ورودی به اکننده و کمک منعقدهدف از اختالط سریع پخش فوری مواد منعقد

جار مشخص گردیده مرحله است. میزان دُز مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده که توسط آزمایش 

گردد و باید بطور یکنواخت با آب مخلوط شود. به همین دلیل هم زدن آب باید شدید آب تزریق می  به

باید سریع انجام شود، ترین منطقه صورت پذیرد. عمل اختالط باشد و تزریق مادۀ شیمیایی باید در متالطم

ثانیه پیشنهاد می  30دهد )زمان متداول برای اختالط کننده غالبا فوری رخ میزیرا هیدرولیز ماده منعقد

بعد از فرآیند اختالط سریع، عمل  شود.و ناپایدار شدن کلوئیدها نیز در زمان بسیار کمی حاصل می(شود

سازی مهمترین فرآیند حذف کلوئیدها انعقاد و لخته سازی بایستی صورت پذیرد، چرا کهانعقاد و لخته

زا، ها و سایر عوامل بیماریهستند. بطور کلی اهداف انعقاد، جداسازی مواد مولد کدورت، رنگ، باکتری

عوامل مولد طعم و بو، حذف آهن و منگنز و نهایتا حذف قسمتی از  ها،ها و موجودات مزاحم، فسفاتجلبک

تواند مراحل بعدی ی که این فرآیند را گذرانده هم از نظر ظاهری قابل قبول و هم میباشد. آبمواد آلی می

یک سیستم کلوئیدی شامل ذرات جامد به صورت کامال مجزا از  تصفیه را بهتر طی کرده و گندزدایی شود.

ثقل قابل  ات کلوئیدی با نیرویذر نامند.هم در یک ماده پراکنده است. این ذرات را فاز پراکنده شده می

دهند که نقش مهمی اند سطح مشترکی را تشکیل میای که در آن پراکندهنیستند و با مادهشدن نشین ته

 .های کلوئیدی دارد. ذرات کلوئیدی قطری حدود یک تا هزار میکرون دارند و پایدار هستنددر رفتار سیستم

کلوئید و خصوصیات شیمیایی بستر انتشار پایداری کلوئیدها به خواص الکتریکی، اندازه، ماهیت شیمیایی 

سازی سازی یا فلوکاسیون بایستی انجام پذیرد. لختهارتباط دارد. بعد از عمل انعقاد ذرات، عملیات لخته

                                                           
1 Jar test 
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ها )فلوکها( تشکیل گردند. هدف از کاربرد این فرآیند به هم زدن آرام و مداوم آب منعقد شده است تا لخته 

 باشد.سازی مینشینی و صافو سهولت جداسازی آنها به کمک ته فلوک واحد اصالح آب برای تشکیل

 راندمان واحد لخته سازی به شدت وابسته به تعداد برخوردهای ذرات ریز منعقد شده در واحد زمان است.

 (Softening of water)کاهش سختی آب -2-4-8 

توان در گیری را میاست. سختی کاهش سختی آب یا نرم کردن، فرآیندی است که در تصفیۀ آب متداول

تواند در محل مصرف انجام دهد. انتخاب یکی از این دو کننده میتصفیه خانه آب انجام داد و یا اینکه مصرف

روش بستگی به عوامل اقتصادی و تمایل مردم به آب نرم دارد. به طور کلی نرم کردن آب با سختی مناسب 

کننده واگذار شود، در صورتی که آب ر لیتر( بهتر است به مصرفمیلی گرم کربنات کلسیم د 150تا  50)

نشینی شیمیایی و تبادل کننده فرآیندهای نرم کننده متداول، شامل ته .سخت باید در تصفیه خانه نرم شود

های فوق ممکن است در تصفیه خانه با تجهیزات اختصاصی به کار برده هر کدام از روش باشد.یونی می

 کنندۀ یونی هستند.های خانگی منحصرا ً واحدهای مبادلهندهشود. نرم کن

   Chemical Precipitation  نشینی شیمیاییته -1 

میزان حاللیت انواع مختلف سختی موجود در آب، متفاوت است. اشکالی که کمترین میزان حاللیت را 

، بوسیلۀ تبدیل سختی کلسیم به نشینی شیمیاییباشند. تهدارند، کربنات کلسیم و هیدروکسید منیزیم می

توان به وسیلۀ آهک، شود. این عمل را میکربنات کلسیم و سختی منیزیم به هیدروکسید منیزیم انجام می

فرآیند کربنات سدیم و یا فرآیند سود سوزآور انجام داد معموال ً در هنگامی که آب دارای شرایط ذیل باشد 

  کنیم:ه میهای فوق جهت کاهش سختی استفاداز روش

  آب خام حتما ً نیاز به فیلتراسیون داشته باشد. -1

  بیشتر سختی آب از نوع سختی موقت باشد. -2

 میزان سختی آن زیاد باشد. -3

یندهای مختلف جهت کاهش سختی به طریقۀ شیمیایی وجود دارد آاستفاده از فر حجم آب خام مورد نیاز و نیز 

یل نوع سختی، درجۀ سختی، سهولت بهره برداری، درجۀ کاهش که انتخاب هر کدام به عوامل مختلفی از قب

جویی مطلوب در هزینۀ مواد شیمیایی بستگی دارد. فرآیندهای تولید لجن حاصل از کاربرد آهک و صرفه

 گیرند به شرح ذیل عبارتند از: ختی مورد استفاده قرار میمختلفی که جهت کاهش س

   (Partial Lime Softening) گیری جزیی با آهکسختی (الف
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  (Excess Lime Softening)گیری با آهک مازاد ب( سختی 

  (Softening  Lime-Soda Ash) کربنات سدیم –گیری با آهک ج( سختی

های نامطلوب در محلول توانند یونهای تعویض یونی ذرات جامدی هستند که میرزین: 2های یونیکنندهتبادل

ز یون مطلوب با ابر الکتریکی مشابه جایگزین کنند. ظرفیت و راندمان سختی گیری را با همان مقدار اکی واالن ا

 به عوامل زیر بستگی دارد:

 نوع ماده تبادل کننده -1

 کیفیت آب مورد تصفیه -2 

 نوع سطح جاذب جامد -3 

 مقدار مواد احیاء کننده - 4 

-آلودگی آلی رزین شده و رنگ رزین وجبزمان احیاءوجود بعضی مواد مضر در آب ورودی به بسترهای رزین )م

توان کارایی رزین را که رزین های سالم شفاف هستند( میشود در حالی ده به مواد آلی معموال ً سیاه میهای آلو

ها لذا شایسته است که این مواد مضر قبل از ورود به بستر رزین حذف شوند، مهمترین این آالینده کاهش دهد، 

 عبارتند از :

 زادکلر آ -1

 مواد معلق و رنگ -2

 های آلیآالینده -3

 های محلول در آب مکن -4

 

 

 

                                                           
2 Ion Exchanger 
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 (Filtration)فیلتراسیون  -2-4-9 

صاف کردن یا فیلتراسیون یک روش فیزیکی برای حذف ذرات معلق در هر مایع از جمله آب است. این ذرات 

.. باشند. فیلترها را به …ی و معلق می توانند گل، رنگ، مواد آلی، پالنکتون، باکتری، ذرات حاصل از سختی گیر

 دو دسته می توان تقسیم نمود:

مثل فیلترهای ثقلی یا  شود،از مایع در اعماق بستر انجام می الف( فیلترهای عمقی: عمل جداشدن ذرات معلق

 فیلترهای فشاری

می ب( فیلترهای سطحی: عمل جدا شدن ذرات معلق از مایع فقط در عمق بسیار کم که همان سطح فیلتر 

 باشد، انجام می شود مثل کاغذ صافی.

تواند شن و یا ات معلق از بستر یک ماده که میشود. آب حاوی ذرهای عمقی در تصفیۀ آب استفاده میاز فیلتر

معلق به دام افتاده و آب عبور نماید. در اثر عبورآب از خلل و فرج بین این ذرات، مواد  ذغال آنتراسیت باشد،

آید. جمع شدن ذرات معلق در خلل و فرج صافی، باعث افزایش افت به دست می د معلق،عاری از موا تقریبا

اگر این افت فشار از حد معینی  گردد.سطح صافی و آب خروجی از صافی( میفشار)اختالف سطح آب روی 

ایین به باال جریان بی که از پتجاوز نماید، باید صافی را شستشو داد. در شروع کار، فیلترها را باید به آهستگی با آ

وای محبوس بین ذرات ور شوند. این کار برای خارج کردن هند تا آنکه ذرات بستر در آب غوطهیابد، پر شومی

 باشد تا از انسداد مسیر آب توسط هوا جلوگیری شود.بستر الزم می

 شوند.به سه دسته زیر تقسیم می فیلترها بر اساس اندازه منافذشان

 میکروفیلترها-۳

 اولترافیلترها-۱

 نانو فیلترها -۱

 جذب -11 -2-4

های سطحی و منابع آب زیرزمینی، به ای در جهان برای تصفیه آبامروزه روش جذب سطحی به طور گسترده

فیه فاضالب مورد استفاده ها به عنوان آب آشامیدنی و مصرفی و همچنین جهت تصمنظور استفاده از این آب

سطح جسم جاذب شده ، مواد محلول آلی و برخی مواد معدنی مضر، جذب از این روشگیرد. با استفاده قرار می
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ای است که دارای . کربن فعال مادهجاذب مورد استفاده کربن فعال استشوند. مهمترین جسم و از آب جدا می 

دو روش  . در عمل، انجام فرآیند جذب سطحی به کمک کربن فعال بههای مختلف استپراکنده با اندازهمنافذ 

. به دلیل زمان قابل توجه مورد نیاز و صافی کربن فعال امکان پذیر استمتفاوت استفاده از پودر کربن فعال و 

، در وهله اول جهت بهبود عال در کنار مراحل دیگر تصفیه آبهزینه فرآیند احیاء کربن فعال، صافی کربن ف

  .گیردکیفی فرآیند تصفیه مورد استفاده قرار می

 

 (Fluoridation & Defluoridationفلوئورزنی و فلوئورزدایی ) -2-4-11

گرم است. میلی 7/0 تا 1/5 وراید در آب آشامیدنی در محدودۀدهد که غلظت مطلوب یون فلنشان میتحقیقات 

 افزایش آن باعث بیماری فلوئوروزیس و کمبود آن باعث پوسیدگی دندان خواهد شد. لذا باید میزان فلوئور آب در

 1گراد در حدود جه سانتیدر 15محدودۀ مناسب حفظ شود. میزان فلوئور مناسب در دمای متوسط سالیانه 

گرم در میلی 1/2و  8/0زمستان به ترتیب  شود. این مقدار برای فصول تابستان ودر لیتر توصیه می مگرمیلی

تغییرات انحالل فلوئور در آب بستگی  شود. این تغییر به میزان مصرف در فصول گرم و سرد ولیتر پیشنهاد می

 دارد.

ترکیبات آن وقتی به آب  شود و همواره در ترکیب با سایر عناصر وجود دارد. تمامنمیفلوئور به حالت آزاد یافت 

 گردند. بعضی از موارد مورد مصرف به شرح ذیل عبارتند از:برای تولید یون هیدروژن تجزیه میشوند، اضافه می

 

 (%45سیلیکوفلوراید )میزان فلوئور موجود   ¬         

 

 (%61سدیم فلوراید )میزان فلوئور موجود   ¬         

 

 (%71یک )میزان فلوئور موجود اسید هیدروسیلیس  ¬         

 

ادل یون استفاده نمود. در یب شیمیایی و تبکهای مختلفی مانند ترتوان از روشهمچنین برای فلوئورزدایی می

ز سازی به کمک آلوم کاهش داد و یا با استفاده اان فلوئور اضافی را از طریق لختهتوب شیمیایی مییکروش تر
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 رت رسوب کلسیم فلوراید جدا نمود.توان فلوراید مازاد را به صوعملیات سبک کردن با آهک نیز می 

ان و آرد استخوان، کلسیم فسفات شامل ذغال استخوتوان از تریوش تبادل یون برای حذف فلوئور میدر ر

 های تبادل یون استفاده کرد.آلومینای فعال و رزین

 

 تثبیت  -2-4-12

ها برای مدت د که فاضالب خانگی و دیگر فاضالبهای خاکی هستن( گودالWSPهای تثبیت فاضالب )برکه

ها مواد روارگانیسمها و میکنشینی و به کمک نور،حرارت، رشد جلبکها نگهداری شده و با عمل تهطوالنی در آن

انجام م هر دو با ه  نشینی و تثبیتعمل تهها در این واحد گردد.وجود در فاضالب تجزیه و تثبیت میآلی م

  .شودمی

بودن سرعت ها نقش اساسی داشته و با توجه به پایین ی طبیعی در تصفیه فاضالب در برکهاز آنجا که فرآیندها

باشد که این زمان ماند با برای تصفیه فاضالب مورد نیاز می اند طوالنی، به زمان مفرآیندهای تصفیه طبیعی

های ارزان قیمت روش ءهای تثبیت جزبرکه یر است.توجه به شرایط آب و هوایی از چند روز تا چندین ماه متغ

به زان قیمت کافی باشند تصفیه فاضالب بوده و در مناطقی که دارای شرایط آب و هوایی مناسب و زمین ار

 های شهری و صنعتی استفاده نمود. برای تصفیه طیف وسیعی از فاضالب توانراحتی می

در مناطق دارای آب و هوای گرم در حد مطلوب است ولی در عین حال از  هااگر چه راندمان تصفیه در برکه

تر زمان طوالنیود. در مناطق سردسیر توان برای تصفیه فاضالب در مناطق سردسیر هم استفاده نمها میآن

، درجه ن روش عمدتا بستگی به نور خورشیدبرای تصفیه فاضالب مورد نیاز خواهد بود. راندمان تصفیه در ای

باشند. وی بیولوژی سیستم دارای تاثیر میداشته که این پارامترها مستقیما بر ر  وزش باد و ...  حرارت و شدت

آن می توان برای آبیاری و شیمیایی در حدی است که از ها از نظر کیفیت میکروبی پساب خروجی از برکه

های بیولوژی ها براساس واکنشبندی برکهطبقه. مهمترین اورزی و دیگر مصارف استفاده نمودهای کشزمین

 نمایند:را به سه دسته زیر طبقه بندی می غالب در آنها است که بر این اساس آنها

 های بی هوازی برکه -   

 ای اختیاری هبرکه -   
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 ای هوازیههبرک -    

 گند زدایی-2-4-13

شود. طی قرن گذشته کلر زنی به عنوان روش قابل قبول گند زدایی آب آشامیدنی انجام میگند ها است کهقرن

 رود.یند مهمترین کشف در زمینه تصفیه آب به شمار میآزدایی در آمده و این فر

پس   زا است.های بیماریماختصاصی برای تخریب یا حذف ارگانیزگند زدایی آب آشامیدنی یک مرحله تصفیه 

 های زنده است اشتباه شود.دن که تخریب یا حذف همه ارگانیزماستریل کر  نباید با

 ب بروی تمام منابع آبی است.آمیلی لیتر 100در هر    Ecoliهدف رسیدن به مقدار صفر 

 ارتند از:های اصلی در انتخاب فرایند گند زدایی عبفرضیه

 

 دات زنده در منبع آب شربوجود موجو        --

 گندزدایی  (cxtرابطه )      --

 ها در کمترین حد ممکنو میزان آنزدا تشکیل محصوالت جانبی گند       --

 کیفیت آب فرایندی       --

 شده( و طعم و بو در آب گندزداییها )وارد نکردن سمیت مشکالت ناشی از گندزدایی       --

 هاهزینه هر یک از گند زدا       --

 

 ارتند از:دهند عبی گندزدایی را تحت تأثیر قرار میبرخی از عواملی که کارای

 نوع و غلظت میکرو اورگانیزم      --

 ت گندزداظنوع و غل      --

 زمان تماس گندزدا      ---

 کیفیت شیمایی و دمایی آب      --

PH     -- و کدورت آب 

 هاکنندههای ضد عفونینیزممکا
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 د شده است عبارتند از:ها پیشنهاانیزی که برای تشریح نحوه عمل ضدعفونی کنندهچهار نوع مک 

 دیدن دیواره سلولی  آسیب    --

شود برخی از عواملی مانند پنی سیلین مرگ سلولی می  آسیب یا تخریب دیوار سلولی منجر به متالشی شدن و

 کند.ها جلوگیری میسلولی باکتریواره از سنتر وترمیم دی

 

 تغییرتراوایی سلولی      --

شوند دهند و باعث میایی غشائی سیتوپالسم را تغییر میها ، تراوات فنلی و شویندهبعضی عواملی مانند ترکیب

 از سلول خارج شوند.  ازت عوامل مغذی مانند فسفر و

 غییرات ماهیت کلوئیدی پرتوپالسمت      --

ول دهند و تأثیرمرگ باری بر سلت کلوئیدی پرتوپالسم را تغییر میما و تابش و عوامل اسیدی و قلیایی خاصیگر

 کنند.ها را لخته و اسید و قلیاها که پروتئین را تجزیه میدارند، مانند گرما که پروتئین

 

 های آنزیمیممانعت از فعالیت      --

 دهد و آن ها را غیر فعال سازد .ها را تغییر ش آنزیمتواند آرایعوامل اکساینده چون کلر می

 های زیر است:ی گند زدایی شامل استفاده از روشروش ها

 عوامل فیزیکی  ¬

 عوامل شیمیایی  ¬

 روش های مکانیکی  ¬

 تابش   ¬

 

 سازیذخیره -2-4-14

سازی آب، قاصدی چون ذخیرهازن توزیع برای مهای آبرسانی برای اجتماعات مختلف با استفاده از مخدر سیستم

سازی صرف)خروجی( و نیز تامین و متعادلسازی جریان یکنواخت تغذیه)ورودی( و جریان نایکنواخت ممتعادل

 شود.فشار، طراحی و احداث می
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بندی گان به طور کلی به دو دسته تقسیمکنندمصرفمخازن توزیع از نظر موقعیت نسبت به سطح منطقه  

 شوند:می

ارتفاع چندانی با سطح منطقه (: در این نوع مخزن اختالف Surface   reserviorزن سطحی )الف ( مخ 

 شود.یمعموال ً در سطح زمین احداث م کنندکان وجود ندارد ومصرف

کنندگان قرار ع مخزن باالتر از سطح منطقه مصرف( این نوElevated reservoirب( مخزن مرتفع : )

بتنی های کنندگان توسط پایهالزم بین مخزن و سطح منطقه مصرف اختالف ارتفاعگیرد. در مخازن مرتفع، می

دار یا هوایی( و یا تپه ماهورهای داخل و اطراف شهر )به صورت مخزن زمینی( یا فلزی )به صورت مخزن پایه

 تامین می شود.

 مستطیل تقسیم می شوند. ی و مکعبمخازن ذخیره و توزیع آب از لحاظ هندسی معموال ً به دو نوع استوانه ا

 هداف زیر طراحی و اجرا می شوند:مخازن آب برای ا

 به منظور ذخیره سازی آب

 Fire storageسازی آب آتش نشانی ذخیره  ¬  

 Balancing storageذخیره متعادل سازی     - 

 Emergency storageذخیره اضطراری     - 

 

 

 به منظور تامین فشار

 در سیستم توزیعمتعادل سازی فشار   ¬

 افزایش فشار در نقاط دوردست  ¬

 متعادل سازی هد روی پمپ  ¬

ها، تعداد کارخانجات، ها و روستاها در مرحلۀ اول به تعداد ساکنان آنمقدارآب مورد نیاز شهرها، شهرستان

داب و رسوم هوا، آور مرحلۀ دوم به عواملی نظیر آبمؤسسات عمومی و فضاهای سبز آن منطقه بستگی دارد و د

 و وجود چاه یا منابع دیگر آب بستگی دارد.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

35 
 

                                                                                                                         شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان

 

 

 فصل سوم

فناوری نانو در 

 تصفیه آب
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 فناوری نانو در تصفیه آبفصل سوم:  

 مقدمه -3-1

در صد آن غیر قابل آشامیدن  ۱۷. که از این میزان آب حدود وم کره زمین را آب فرا گرفته استحدود دو س

 درصد جمعیت جهان (۱۱کشور )یعنی ۱۱حدود میالدی  ۱۸۱۵لل در سال بینی سازمان م. بر اساس پیشهست

آوری نوینی یکم دانشمندان تمرکز خود را، بر روی فنوستشوند. در آغاز قرن بیدچار کمبود آب آشامیدنی می

آوری نانو به فن ین بار حدود چهل سال پیش مطرح شد.فناوری نانو( معطوف کردند. این فناوری برای اول)

های جدید است . سعی و تالش در ها و تکنولوژیها جهت تولید مواد، دستگاهها و مولکولعنای ساخت اتمم

ها را تولید کنیم )به فناوری نانو بر این پایه استوار است که به جای اینکه ما مواد را کوچکتر کنیم تا آن

 دست آوریم . مواد را برای ما تولید کند را به تواند اینای را که میای خود دست یابیم ( کوچکترین ذرههمانآر

توان به استفاده از شرب وجود دارد که از جمله آن می های دیگری نیز برای دسترسی به آب قابلالبته روش 

ابل ها قرار گرفته و آب قهای شور دریا و یا رودخانهاشاره کرد که این سامانه بروی آبدستگاه آب شیرین کن 

. که در ذیل به معایب استفاده از این سامانه و برتری فناوری نوین نانو بر این کندما تامین میشرب را برای 

 روش اشاره خواهیم کرد .

 ها :ب استفاده از سامانه آب شیرین کنمعای

 .…های ناشی از تصفیه در طبیعت و بکوسیستم طبیعت به علت تخلیه پساتغییر در ا -۳

 ار دشواری ساخت و اجرای تاسیسات آن بسیآب قرار گیرد نحوه مانه باید در درونبا توجه به اینکه این سا-۱

 .است

 ها و به کار بستنهها و تاسیسات آب شیرین کن با آب شور باعث از بین رفتن دستگامجاورت دستگاه -۱

 .شودمیای تمهیدات ویژه

ب آن به داخل ابازگرداندن پسها و دستگاه. ) در اثر عبور آب درون  شودب میباعث افزایش درجه حرارت آ -۱

 آب (

 کند .اصیت اسیدی آب را زیاد میشده و خآب  PH باعث افزایش -۵



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

37 
 

                                                                                                                         شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان

ها و شود . ) در اثر برخورد با صافیودات کوچک و ذره بینی درون آب میها و موجباعث از بین رفتن ماهی -۶ 

 های حرارتی (دستگاه

 ری و همچنین انتفال آب تصفیه شده در بر دارد .خت ، نگه داهزینه بسیاری را هم در زمینه سا -۷

 نانو فیلترها -۳-2

 شوند. یلترها بر اساس اندازه منافذشان به سه دسته تقسیم میف 

 نانو فیلترها و  اولترا فیلترها ،میکرو فیلترها

ها انو فیلترها و انرژی مصرفی آنتر است بنابراین قیمت تمام شده ندر اصل فیلتراسیون با فشار پاییننانو فیلترها 

 باشد.دیگر کمتر مینسبت به دو روش 

 بازار مصرف نانو فیلتراسیون :

 ها ( است.آب شیرین کندرصد بازار مصرف نانو فیلتراسیون مربوط به شیرین کردن آب )  ۶۵تقریبا حدود  – ۳

 صنایع غذایی) در تولید لبنیات (در صد مربوط به  ۱۵ -۱

 شود.مربوط به صنایع شیمیایی می درصد ۳۸ – ۱

کنند . در حال م میمایع را فراههای کربنی امکان جداسازی ارزانتر گاز و هایی از جنس نانو لولها با حفرهغشاه

باشند .که ی کاربردهای دمای باال مناسب نمیحاضر اغلب غشاهای موجود ، از جنس مواد پلیمری هستند که برا

 اند .مشکل را به خوبی حل کردهن ها ایاین نانو لوله

تر و تراکم بسیار و امکان عبور شدت جریان زیاد له های کربنی ( با حفره های کوچکاین غشاهای جدید )نانو لو

از هر حفره از لحاظ گذردهی آب و هوا نسبت به غشاهای پلی کربناتی بسیار برترند . بعضی بر این تصور استوار 

توانند به خوبی مواد و آب را بسیار باریک و طوالنی هستند نمی های کربنیه نانو لولهد که با توجه به اینکهستن

های کربنی های نانو لولهدهد . از دیگر ویژگیتصور را نشان میاز خود عبور دهند ولی واقعیت خالف این 

 به هر شکلی در آورد .ها را گره زد و توان آنباالی این لوله اشاره کرد که می توان به انعطاف بسیارمی

نانو فیلتراسیون یکی از کاربردهای مهم فناوری نانو است که امکان جداسازی ذرات را از آب در مقیاس نانو و 

 تولید آب تصفیه شده در حجم انبوه را فراهم می سازد.
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 موارد کاربرد ذرات نانو در تصفیه و حذف آالینده ها  -3-3 

 فراوانی دارند از جمله: نانوذرات در تصفیه آب کاربردهای

حذف آالینده های خاص از  – ۵فلزات سنگین  – ۱ حذف مواد آلی -۱حذف آرسنیک  -۱حذف رنگ  ۳-

 …های صنعتی و حذف پساب – ۷حذف آالینده های نفتی  -۶فاضالب به کمک نانو سرامیک ها 

 حذف رنگ از آب آشامیدنی: -3-3-1

 دالیل حذف رنگ :

 الف( به خاطر ظاهر آن

 بسیار خطرناک و مسموم کننده است.ای هستند که ماده CHCL3ها در آب منشا تولید تری هالومتانب( رنگ

است. ) اغلب  gr/mol ۵۸۸۸۸-۱۸۸رنگ موجود در آب طبیعی به خاطر اسیدهای معدنی با جرم مولکولی

 ۱۱های نانویی می توان تا باشند.( لذا با استفاده از غشاآب قادر به جداسازی مواد فوق نمیهای تصفیه روش

 درصد اینگونه مواد را به سهولت از آب جدا کرد.

 حذف آرسنیک: -3-3-2

 تاثیر عوامل فرساینده طبیعی قرارهایی که تحت ها و خاکآرسنیک در اثر انحالل مواد معدنی موجود در سنگ

 مزه و بسیاربو ، بیرنگ ، بی. آرسنیک بیگرددین پخش شده و باعث آلودگی آب میهای زماند در الیهگرفته

چار مسمومیت با درصد مردم د1۸-2۸تا به حال دهد در بنگالدشسمی و سرطان زاست. آمار نشان می

 .اندآرسنیک شده

دهد که برای است و آزمایشات نشان می mg/lit ۸۳/۸برابر  who حداکثر حد مجاز آرسنیک مطابق استاندارد

 باشد پس نیاز بهفیه کاتالیزوری گزینه مناسبی نمیلزات سنگین موجود در آب، روش تصغلب فاز بین بردن ا

 ن مانند آرسنیک بسیار ضروری است.های فلزی سنگیفناوری نانو برای تصفیه آالینده

 های تصفیه جدید موردبرای حذف آرسنیک از آب، از نانو بلورهای مغناطیسی به عنوان هسته اصلی سیستم

گیرد علت استفاده از این نانوها این است که سطوح معدنی آهنی تمایل شدیدی به جذب رار میاستفاده ق
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دهد و همچنین با انتخاب اندازه مناسب می توان به راحتی این ذرات مغناطیسی را از آرسنیک از خود نشان می 

 آب جذب و جدا کرد.

 ( :Tio2 حذف آالینده های آلی با استفاده از نانوذرات تیتان )3-3-3

های آلوده برای اکسید کردن آالینده های آلی و همچنین جذب فلزات سنگین در مکان Tio2 نانو ذرات تیتان

 ( Co2 ( و دی اکسید کربن) H2O گیرند. این نانو ذره مواد آالینده آلی را به آب )مورد استفاده قرار می

ها و ها ، ویروستوان برای رفع آالیندهماده می اینشود که از . با توجه به تحقیقات برداشت میکندتبدیل می

اتالیستی است که برای حذف . همچنین این نانو ذره مهمترین کیایی آلی خطرناک نیز استفاده کردمواد شیم

نعتی مورد استفاده قرار های صهای آلوده به مواد نفتی و نیز پسابهای ناشی از مواد آلی موجود در آبآلودگی

 می گیرد.

های مناسبی پوشش داده و را در زیر الیه( بدین گونه است که : آن Tio2 نحوه به عمل آوردن ذرات نانو تیتان )

ماده خاصیت اکسید کنندگی پیدا دهند. در اثر تابش این نور یی تحت تابش نور فرابنفش قرار میهادر حوضچه

اسیدهای  کند. و نیز بعضی از( تبدیل می Co2 ن )کرب( و دی اکسید H2O کند و موادآلی را به آب )می

 کند.معدنی را تجزیه می

شود. برای روز توسط این نانو ماده تجزیه می ۷طبق آزمایشات به عمل آمده ، پساب آلوده به مواد نفتی پس از 

طول  هایی باکنند که آهن عمل اکسایش تحت تابش( هم استفاده می Fe بازدهی بیشتر این نانو ماده از آهن )

 سازد.ژه در ناحیه نور مرئی را ممکن میتر و به طور ویموج بلند

 های صنعتی :کاربرد فناوری نانو در تصفیه فاضالب -3-4

 روند :ک کردن دستگاه ها بکار میتصفیه آب مورد استفاده در کارخانه ها که برای خن

 ( THMالف( حذف محصوالت جانبی گند زدایی)

 حذف سختی ب(

 د آلی طبیعیج( حذف موا
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 ( As, pd, Fe , Cu , Zn , Siد( حذف فلزات سنگین ) 

 کشاورزی : هایتصفیه زباله

 های سمیالف( حذف جلبک

 ذف فسفات ،نیترات،سولفات،فلورایتب( ح

 ج( حذف سلنیم در حین تصفیه آب

 های کربنینانولوله -3-5

ها، به انومتری و دارای قابلیت جداسازی آلودگیتوانند برای تشکیل غشاهایی با تخلخل نهای کربنی مینانولوله 

های فیلتراسیون ها این فیلترها را از دیگر فناوریهای نانومتری نانولولهراستا شوند. تخلخلطور یکنواخت هم

های کربنی دارای سطح ویژه بسیار باال، نفوذپذیری زیاد و پذیرتر نموده است. همچنین نانولولهبسیار انتخاب

 های کربنی استفاده شدهنانولوله حرارتی و مکانیکی خوبی هستند. اگر چه چندین روش برای سنتز پایداری

دهی یک ویفر سیلیکونی با نانوذرات فلزی به عنوان توانند به وسیله پوششای میاست، غشاهای نانولوله

، سنتز شوند و پس از آن شودهای کربنی میکاتالیست، که موجب رشد عمودی و فشردگی بسیار زیاد نانولوله

 سرامیکی پر نمود. های کربنی را با موادنانولوله برای افزایش پایداری، فضای بین

توانند تقریباً همه انواع ای میدهد که غشاهای نانولولهمطالعات آزمایشگاهی نشان می :هاحذف آلودگی

رکیبات آلی و تیرگی است. همچنین این های آب را حذف کنند؛ این آلودگی شامل باکتری، ویروس، تآلودگی

 ی برای غشاهای اسمز معکوس هستند.ازدایی و گزینهغشاها نویدی برای فرایند نمک

ای های کربنی به طور قابل توجهی کوچک است، غشاهای نانولولهاگر چه تخلخل نانولوله :مقدار تصفیه آب

های تخلخل شدت جریان بیشتر یا یکسانی نسبت به ها،اند که به خاطر سطح داخلی صاف نانولولهنشان داده

 تر دارند.بسیار بزرگ

ای به های کربنی، هزینه تولید غشاهای نانولولههای جدید و بسیار مؤثر برای تولید نانولولهبا توسعه روش :هزینه

های کربنی، غشاهای برخی منابع، به دلیل کاهش قیمت نانولوله بینییابد. بر اساس پیشطور پیوسته کاهش می

تر از سایر غشاهای فیلتراسیون، غشاهای اسمز معکسوس، سرامیک و غشاهای پلیمری ای بسیار ارزاننانولوله
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دهند، فشار مورد نیاز برای انتقال آب های کربنی شدت جریان باالیی را نشان میخواهد شد. از آن جا که نانولوله 

زدایی با استفاده از یابد و به دلیل این ذخیره انرژی، نمکوس، کاهش میزدایی با اسمز معکنسبت به فرایند نمک

تر از ای بسیار بادوامرود غشاهای نانولولهتر از اسمز معکوس خواهد بود. انتظار میای بسیار ارزانفیلترهای نانولوله

 بازدهی فیلتراسیون را کاهش ندهد.غشاهای متداول باشند و استفاده مجدد از آنها 

های مشابهی به عنوان غشاهای میکروفیلتراسیون و اولترا توانند در گزینهای میغشاهای نانولوله :روش مصرف

دهد که این مواد بادوام و در برابر گرما مقاومند و تمیز کردن و فیلتراسیون استفاده شوند. مطالعات نشان می

قه تمیز دقی ۱۸در مدت  C ْ۳۱۳ولتراسونیک و اتوکالو دراستفاده مجدد از آنها ساده است و با استفاده از فرایند ا

 شوند.می

زا به بازار ای نمکرود در پنج الی ده سال آینده، شاهد ورود غشاهای نانولولهنتظار میا ی:توضیحات تکمیل

دنظر قرار ای را مزههای تاهای مرتبط با افزایش مقیاس فناوری، فعالیتباشیم. اخیراً محققان برای غلبه بر چالش

 اند.داده

 هانانوغربال -3-6

اند. نانوغربال از (، چندین طرح مبتنی بر فیلترهای نانوغربال را توسعه دادهSeldonهای سلدن )آزمایشگاه

اند. شود که روی یک زیرالیه متخلخل و منعطف قرار گرفتهشده با یکدیگر تشکیل می های کربنی جفتنانولوله

د، با این کار ای قرار داها را روی یک زیرالیه صاف و یا لولهکاغذی، آنل فیلترهای شبهتوان برای تشکیو می

 آورند،اختار دیگری را به دست میای متداول و یا هر سشدن به اطراف هر ساختار استوانه توانایی پیچیده

های مذکور چندین آزمایشگاه های مسطح را تا زد. اخیراً درتوان نانوغربالهمچنین برای افزایش سطح فیلتر می

اند؛ این فیلترها در اندازه قلم سازی آب ساخته شدهنمونه فیلتر قابل حمل مبتنی بر این فناوری، برای خالص

 معروف هستند. water stickمانند به نام بوده و تحت عنوان ابزارهای فیلتراسیون نی

ه وسیعی از ترکیبات آلی و معدنی و یا مواد زیستی توان در حذف گسترها میاز نانوغربال: هاحذف آلودگی

کربنی ساخته شود که هر الیه قابلیت حذف نوع متفاوتی  تواند از چندین الیه نانولولهاستفاده کرد. این فیلتر می

درصد از  ۱۱/۱۱توانایی حذف بیش از  Water stickهای مورد استفاده در از ترکیبات را دارد. نانوغربال

ها، و همچنین کاهش قابل توجه آرسنیک و سرب را ها، انگلها، کپکها، میکروبها، کیستا، ویروسهباکتری
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های صنعتی های چند عملکردی نیز مانند ترکیبات معدنی اعم از فلزات سنگین، کودها، فاضالبدارند. نانوغربال 

توان ها را حذف نمایند. همچنین میherbicideها و Pesticideتوانند ترکیبات آلی از قبیل و دیگر مواد می

های فیلتر را با یک الیه ضدباکتری برای جلوگیری از تشکیل فیلم بیولوژیکی پوشاند. در حال حاضر آزمایشگاه

 ز آب دریا هستند.زدایی اسلدن مشغول ارتقای این فناوری برای استفاده از آن در نمک

گر ابزارهای فیلتراسیون که دارای همان اندازه تخلخل هستند، به ها در مقایسه با دینانوغربال: مقدار تصفیه آب

کنند. در یک ها، بدون استفاده از فشار، شدت جریان مناسبی را تأمین میدلیل خواص انتقال جرم سریع نانولوله

 waterمتر شدت جریان شش لیتر بر ساعت مشاهده شده است. همچنین فیلتر نمونه با قطر پنج سانتی

stick  ۱۸۸ثانیه طراحی شده است. این فیلتر، در طول عمر مفیدش  ۱۸برای تصفیه یک لیتر آب آلوده در 

 لتراسیون افزایش داده شود.تواند با تغییرات پیش از فیکند؛ اگر چه این مقدار میلیتر آب تولید می ۱۸۸تا

های مشابه در با دیگر فناوری یک طرح رقابتی را water stickگذاری سازنده برای قیمت آزمایشگاه :هزینه

 در حال توسعه قابل استفاده باشد.نظر دارد، تا این فناوری برای مردم کشورهای 

کند. اخیراً که شبیه نی نوشیدنی طراحی شده آب تمیز آشامیدنی تولید می Water stick :روش مصرف

ای با فیلتر قابل تعویض را طراحی هتوان وسیلای طراحی شده است که میبه گونه Water stickای از نمونه

کند. رسد، به طور اتوماتیک جریان را متوقف میکرد. عالوه بر این هنگامی که عمر مفید این فیلتر به پایان می

 ر ابزارهای فیلتراسیون را دارند.ها توان ترکیب با دیگنانوغربال

اند؛ این ها توسعه دادهتولید نانوغربال های سلدن، سیستم تولیدی را برایآزمایشگاه: توضیحات تکمیلی

فیلتر کافی  ۱۱۶متر مربع بر ماه است که هر متر مربع برای  ۱۷۶سیستم دارای صرفه اقتصادی، ظرفیت تولید 

 اند.را مورد استفاده قرار داده water stickای از است. در حال حاضر پزشکان آفریقایی نمونه

 نهای دیگر نانوفیلتراسیوروش -3-7

 فیلتر آلومینای نانولیفی -3-7-1

های نانولیفی را به صورت کارتریج فیلترهای نانوسرام عرضه کرده است. این فناوری جاذب Argonideشرکت 

اند. نانوالیاف آلومینا سطح بیشتری ای تشکیل شدهها از نانوالیاف آلومینا با بار مثبت روی زیرالیه شیشهجاذب
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های باردار منفی از قبیل تر آلودگیشته و بار مثبت باالیی دارند که باعث جذب سریعنسبت به الیاف متداول دا 

 شود.و غیرآلی می ها و کلوئیدهای آلیها، باکتریویروس

ها، ترکیبات آلی طبیعی، ها، انگلها، باکتریدرصد ویروس ۱۱/۱۱فیلترهای نانوسرام بیش از  :هاحذف آلودگی

DNA ها، مواد رادیواکتیو و فلزات درصد از نمک ۱/۱۱د، همچنین دارای قابلیت جذب کنو کدری را حذف می

سنگین از قبیل کروم، آرسنیک و سرب را هستند، حتی اگر ذرات، نانومقیاس و یا حل شده باشند. فیلترهای 

 کنند.بهتر عمل می ۱بین پنج تا  PHنانوسرام در 

لیتر بر ساعت، به  ۵/۳بدون استفاده از فشار حدود یک تا  شدت جریان فیلترهای نانوسرام :مقدار تصفیه آب

تواند به فیلتر اعمال شود که منجر به شدت می barمتر مربع از فیلتر است. حداکثر فشار چهار ازای هر سانتی

ای متر مربع از فیلتر خواهد شد. کارتریج فیلترهای نانوسرام دارتا ده لیتر بر ساعت به ازای هر سانتی ۱جریان 

دهد. همچنین طبق گزارش فیلتر به طور متوسط مقاومت یک طراحی تاخورده است که سطح آنها را افزایش می

 بت به غشاهای بسیار متخلخل دارد.عملکردی باالیی نس

( هزینه تولید فیلترهای نانوسرام را ارزان اعالم کرده است؛ چرا که آنها Argonideشرکت آرگوناید ) :هزینه

دارد، ا استفاده از فناوری کاغذسازی تولید شوند. در حال حاضر هر متر مربع فیلتر ده دالر هزینه برمیتوانند بمی

فیلتر، وابسته به قطر آنها در  ۱۸۸-۱۸که ممکن است این مقدار به سه دالر برسد. کار تریج فیلترها به ازای 

های فلزی، بین دو فیلتر ن در اطراف لولهتوانند با قرار گرفتدالر هزینه دارند. صفحات فیلتر می ۱۷حدود 

آوری متداول و یا در یک نگهدارنده مجزا، هزینه نهایی فیلتر را کاهش دهند. فیلترهای نانوسرام به جای جمع

 تری دارند.ید و طوالنیکنند؛ بنابراین نسبتاً عمر مفذرات بسیار ریز بر روی سطح، آنها را جذب می

های پیشین و یا پسین، تمیز های شرکت آرگوناید، فیلترهای نانوسرام به تصفیهمطابق با توصیه :روش مصرف

کردن، شارژ مجدد فیلتر و یا از بین بردن مواد زاید خطرناک نیاز ندارند. این فیلترها به طور همزمان ترکیبات 

های شور ، حتی در آبشیمیایی و بیولوژیکی را بدون استفاده از مواد گندزدای شیمیایی و یا مواد منعقدکننده

 کنند.بسیار کدر حذف می

فلزی حذف شده  توانند پودرهای بسیار ریزبه گفته شرکت آرگوناید، فیلترهای نانوسرام می: تکمیلی توضیحات

 صنعتی بازیافت کنند. را برای کاربردهای
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 نانوالیاف جاذب جریان-3-7-2 

را با هدف استفاده در کشورهای در حال توسعه  طرحی از فیلترهای جاذب جریان شامل نانوالیاف KXشرکت 

ها، یک الیه جاذب برای حذف برداری کرده است. فیلتر شامل یک الیه پیش فیلتراسیون برای حذف چرکبهره

ها و ذرات کلوئیدی است. نانوالیاف از چندین پلیمر های شیمیایی و یک الیه نانوالیاف برای حذف آلودگیآلودگی

ی خانگی و هاشوند. این فناوری در مقیاسها، سلولز، آلومینا و دیگر مواد ساخته میا، سرامیکهدوست، رزینآب

 شهری قابل دسترسی است.

ها، ها، انگلویروسها، درصد از باکتری ۱۱ها، فیلترهای سطح فعال بیش از طبق گزارش :هاحذف آلودگی

 کنند.های شیمیایی را حذف میدگیهای آلی و دیگر آلوآلودگی

تواند به ازای هر سازنده، مقیاس خانگی فیلترهای سطح فعال می طبق اعالم شرکت :مقدار تصفیه آب

لیتر بر  ۷۵۸۸لیتر آب را با سرعت چهار تا شش لیتر بر ساعت تولید کند. در مقیاس روستایی بیش از  ۱۷۵فیلتر

هزار لیتر آب مؤثر  ۱۵یش از ی هر فیلتر برای بکند. در مقیاس روستایلیتر بر دقیقه تولید می ۶/۵روز با سرعت 

 است.

 ۱/۸تا۱/۸دالر فروخته شوند و فیلترهای جایگزین برای آنها  ۳۳رود فیلترهای خانگی شش تاانتظار می :هزینه

تا  ۳۸۸دالر به ازای هر لیتر آب. همچنین فیلترهای روستایی بین  ۸۸۱/۸دالر هزینه دربر خواهد داشت؛ یعنی 

 ر است.دالر به ازای هر لیت ۸۸۸۱/۸هزینه خواهند داشت که تقریباً دالر  ۳۵۸

ده ای است که بدون استفاده از تجهیزات وسیع، یا نگهدارنطراحی فیلترهای سطح فعال به گونه :روش مصرف

 آسانی قابل استفاده باشند.به

 هاها و دیگر جاذبای، کِلِیرهحفهای نانوسرامیک -3-8

 ایکی نانوحفرهغشای سرامی-3-8-1

و  Nano poreای را تحت عنوان ، طرحی از فیلترهای سرامیکی نانوحفرهAG Nanovationشرکت آلمانی 

از  Nano poreهای متنوعی عرضه نموده است. فیلترهای غشایی های فیلتراسیون غشایی را با مقیاسسیستم

های متفاوت و در دو شکل اند و در اندازههنانوپودرهای سرامیکی روی مواد پایه از قبیل آلومینا تشکیل شد
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فرایندهای ای و مسطح موجود هستند. این محصوالت با استفاده از نانوپودرهای سرامیکی شرکت و تحت لوله 

 شوند.پیوسته تولید می

ها به ها و قارچها، ویروسباکتری Nanoporeطبق ادعای شرکت سازنده، فیلترهای غشایی  :هاحذف آلودگی

ها، fecal coliformها، Coliformهای کیفی آب، کنند. عالوه بر این آزمایشمؤثر از آب حذف می طور

Salmonella  یاstreptococci دهند.در آب تصفیه شده نشان نمی را 

مقدار آب تولیدی وابسته به اندازه و شکل فیلتر و کیفیت آب تصفیه شده است. یک واحد  :مقدار تصفیه آب

ر آب هزار لیت ۱تواند ایجاد کرده، می m 11 ۱سطحی معادل با  cm 15× ۶۸×۳۱۸ا ابعاد فیلتراسیون ب

 آلوده را در روز تصفیه کند.

با فرایندهای پیوسته که همزمان تمامی  pore Nanoهای فیلتراسیون غشایی بر مبنای تولید سیستم :هزینه

جایگزینی های فیلتراسیون که شامل حفظ، می هزینهشوند، ارزان است؛ هنگامی که تماهای فیلتر مونتاژ میالیه

تر فیلتر، پایداری بیشتر و های عملیاتی است، با مواردی از قبیل عمر طوالنیفیلترها، تمیز کردن عوامل و هزینه

 گردد.ری قابل رقابت میتمیز کردن کمتر همراه شوند، هزینه این فیلترها با فیلترهای پلیم

با توجه به خواص ضدرسوبی بسیار شدید خود نیاز به  Nano poreشایی فیلترهای غ :روش مصرف

 Nanoتواند به جای پاکسازی شیمیایی با بخار استرلیزه شود. غشاهای تمیزسازی مکرر ندارند. همچنین می

pore های قارچی و باکتریایی، اصطکاک، اسید و بازهای غلیظ شده، دمای باال و اکسیداسیون نسبت به آلودگی

 قاوم هستند.م

 (SAMMSهای مزوپروس )های خودآرا روی پایهالیهتک -3-8-2

های مزوپروس را توسعه داده های خود آرا روی پایهالیه( تکPNNLآزمایشگاه ملی پاسیفیک نورث وست )

ی از االیهای با تخلخل نانومتری شکل گرفته است؛ به طوری که تکاست. این فناوری از مواد سرامیکی یا شیشه

ریزی شدن برای حذف الیه و الیه مزوپروس، قابلیت برنامهتوانند به یکدیگر متصل شوند. تکها میمولکول

تر، های جاذب دیگر، جذب سریعنسبت به بسیاری از غشاها و فناوری SAMMSهای خاصی را دارند. آلودگی

های فلزی از آب برای حذف آلودگی SAMMSپذیری بهتری را از خود نشان داده است. ظرفیت باالتر و انتخاب

 های صنعتی طراحی شده است.فاضالبهای زیرزمینی و آشامیدنی، آب
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کادمیم، کروم، آرسنیک، درصد از جیوه، سرب،  SAMMS 9/99مدعی است که  PNNL : هاف آلودگیحذ 

تواند برای حذف می SAMMSها، کند. همچنین طبق گزارشفلزات پرتوزا و دیگر سموم فلزی را جذب می

 SAMMSکند. ریزی شود؛ ولی برخی فلزات از قبیل کلسیم، منیزیم و روی را حذف نمیفلزات خاصی برنامه

 های زیستی، یا آلی مؤثر نیست.گیبرای حذف آلود

توان در گستره وسیعی از کاربردها از تصفیه آب مصرفی گرفته تا تصفیه می SAMMSاز : مقدار تصفیه آب

تا هزار متر مربع به ازای هر گرم  ۶۸۸ای در حدود ی صنعتی، استفاده کرد. این فیلترها سطح ویژههافاضالب

دالر  ۱۱ای از رزین تعویض یونی با هزینه دالر هزینه دارد که با نمونه SAMMS ،۳۵۸دارند. تولید هر کیلوگرم 

ت. همچنین برای حذف یک کیلوگرم دالر به ازای هر کیلوگرم قابل مقایسه اس ۷۱/۳و کربن فعال با هزینه 

 هزار کیلوگرم ۱۸کیلوگرم رزین تعویض یونی و  ۳۵۱مورد نیاز است و در مقابل،  SAMMSکیلوگرم  ۳۱جیوه، 

 کربن فعال مورد نیاز خواهد بود.

تواند برای فیلترهای تعویض یونی به پودری شکل و اکسترود شده است که می : SAMMSروش مصرف

های جذب شده با یک محلول اسیدی احیا فیلترها گاهی اوقات به منظور حذف آلودگیمناسب باشد. این 

طبق استانداردهای سازمان حفظ محیط زیست آمریکا  SAMMSهای ایجاد شده از احیای شوند. آلودگیمی

 ان یک آلودگی متداول تصفیه شوند.توانند به عنوغیرسمی بوده، می

3-8-3- Arsenx 

Arsenxاذب متشکل از نانوذرات اکسید آهن آب دار روی یک زیرالیه پلیمری است و برای حذف ، یک رزین ج

رود. نانوذرات، سطح ویژه باال، ظرفیت بیشتر و سینتیک جذب کار میهای فلزی بهآرسنیک و دیگر آلودگی

نعتی و شهری های صتواند برای کاربردهای مصرفی کوچک و یا استفادهمی Arsenxنماید. تری فراهم میسریع

قرار  های تعویض یونی مورد استفادهبزرگ طراحی شود، همچنین در و نیز در ابزارهای طراحی شده برای رزین

 گیرد.

موادی از قبیل آرسینک، وانادیم، اورانیوم، کروم، آنتیموان و مولیبدن را حذف و  Arsenx :هاحذف آلودگی

 کند.را حذف نمی های زیستیم، منیزیم و یا آلودگیها، فلوریدها، کلریدها، سدیها، کربناتسولفات
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کند. استفاده می Arsenxشدت جریان عبوری آن بسیار وابسته به نوع ابزاری است که : مقدار تصفیه آب 

تا سه دقیقه زمان نیاز است. هر گرم  ۵/۱و آب  Arsenxبدون در نظر گرفتن طراحی سیستم، برای تماس بین 

Arsenx  ًدارد.رم آرسنیک را نگه میگمیلی ۱۱حدودا 

تواند در طول احیاء، می Arsenxکند که با توجه به کم شدن ظرفیت اشاره می Solmetexشرکت  :هزینه

های های دیگر در طی حیاتش هزینه کمتری داشته باشد. هزینه اولیه سیستم وابسته به طراحینسبت به جاذب

دالر به ازای هر هزار لیتر گزارش شده است که شامل ۱/۸تا  ۸۷/۸متفاوت آن است، اما به طور متداول از 

 ی است.های عملیاتی و حفظ و نگهدارهای استهالک و هزینههزینه

های های تعویض یونی در زمینهتواند به عنوان رزینمی Sometexبه گفته شرکت  Arsenx :روش مصرف

پس تصفیه نداشته و گاهی اوقات با محلول سود سوزآور  مشابه مورد استفاده قرار گیرد. این فیلتر نیاز به پیش یا

شود و متناسب با سطح آلودگی، بعد از سه ماه تا یک سال خاصیت خود را از دست خواهد داد. احیا می

 ۱۸تا  تواند در گسترده دمایی یکبادوام بوده و می Arsenxها حاکی از آن است که زیرالیه پلیمری گزارش

 ل کند.گراد عمدرجه سانتی

 ای سیکلودکسترینپلیمر حفره -3-8-4

ای تشکیل شده است؛ این ذرات های استوانهسیلکودکسترین یک ترکیب پلیمری است که از ذراتی با حفره

 نند.های آلی را جدا کتوانند آلودگیمی

زارها و کاربردهای ای و یا الیه نازک برای استفاده در ابتوان به صورت پودر، دانهپلیمر سیکلودکسترین را می

تواند متفاوت تولید کرد. به هر حال پلیمر سیکلودکسترین برای تصفیه آب مصرفی استفاده شده و همچنین می

فتی نیز مورد استفاده قرار های شیمیایی آلی و نهای زیرزمینی یا پاکسازی فاضالببرای تصفیه در جای آب

 گیرد.

های های آلی شامل بنزن، هیدروکربنی از آلودگیسیکلودکسترین گستره وسیع :هاحذف آلودگی

ها و بسیاری دیگر را حذف Pesticidهای حاوی نیتروژن، استن، کودها، ها، و آلودگیآروماتیک، فلورینپلی

دهد، در کاهش می pptها را تا حد دهند که پلیمرسیکلودکسترین این آلودگیها نشان میکند. آزمایشمی

دهد. همچنین پلیمر صدهزار مرتبه کاهش می ppmها را تا حد زئولیت این آلودگی حالی که کربن فعال و
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دهد و بازدهی حذف یکسانی برای آب با غلظت آلودگی پایین را بیشتر از کربن فعال، ترکیبات آلی پیوند می 

رطوب بدون تواند در نواحی منشان داده است. پلیمرسیکلودکسترین تحت تأثیر رطوبت هوا قرار نگرفته، می

 دهد.جذب شده را از خود عبور نمیهای اشباع یا غیرفعال شدن، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین آلودگی

های آلی به ازای هر گرم از گرم از آلودگیمیلی ۱۱پلیمرسیکلودکسترین ظرفیت بارگذاری  :ر تصفیه آبمقدا

فعال قابل مقایسه است. این پلیمر برای تماس با آب  گرم به ازاری هر گرم کربنمیلی ۵۱پلیمر را دارد، که با 

ند به طور تواآلوده حدوداً به پنج ثانیه زمان نیاز دارد. و در حین احیا ظرفیت خود را از دست نداده، می

 نامحدودی استفاده شود.

درصد  ۳۸۸تبدیل توان آن را مستقیماً از نشاسته، با تولید پلیمرسیکلودکسترین، ارزان بوده است و می: هزینه

تر از قیمت کربن فعال و زئولیت آورد. شرکت رود که تولید انبوه، هزینه آن را پایینتولید شود. انتظار می

این فرایند برای تولید مواد توسعه  کند که روشی را جهت افزایش مقیاسپژوهشی محصوالت پلیمری اشاره می

اوری را برای کاربردهای مصرفی توسعه داده و اظهار یک فن Manhattanداده است. اخیراً شرکت پژوهشی 

 های آلی خواهد شد.ودگیهای حذف آلتر شدن پلیمر نسبت به سایر روشدارد که تولید انبوه موجب ارزانمی

ای متراک شود تواند در ستون، کارتریج و یا فیلترهای بستری به گونهپودر سیکلودکسترین می :روش مصرف

کار رود و الیه نازک آن های آب بهتواند مستقیماً در منبع یا لولهای مید. سیکلودکسترین دانهکه آب از آن بگذر

توان در از همه اشکال متفاوت سیکلودکسترین میشیشه برای تشکیل غشاء قرار گیرد.ای از الیهتواند روی زیرمی

 د.ها استفاده کرغشاها و یا جاذبابزارهای طراحی شده برای فیلترها، 

تواند بدون استفاده از فشار برای جذب آب از گریز است؛ لذا میدوست و هم آبپلیمرسیلکودکسترین هم آب

ها مورد استفاده قرار گیرد. پلیمر گاهی اوقات به احیا با استفاده از یک الکل ساده از قبیل اتانول یا میان تخلخل

های ت بارگذاری پائین آن نسبت به کربن فعال و جاذبمتانول نیاز خواهد داشت و ممکن است به خاطر به ظرفی

 عملیات بیشتری نیاز داشته باشد. دیگر به

تواند بعد از احیا، برای کودها، کند، میهایی که پلیمر سلیکودکسترین جذب میآلودگی :توضیحات تکمیلی

Pesticide محصوالت صنعتی دیگر بازیافت شود.ها و 

 کربنینانولوله -پیرونلیهای پتنانوکامپوزی  -3-8-5
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ملی پاسیفیک نورث وست یک غشای نانوکامپوزیتی شامل الیه نازکی از یک پلیمر جاذب موسوم به  آزمایشگاه 

دهند، توسعه ح مخصوص و پایداری غشا را افزایش میهای کربنی که سطپیرون را روی ماتریسی از نانولولهپلی

د به طور الکتریکی احیا توانناحیای شیمیایی نیاز دارند این غشاها می های دیگر که بهداده است. برخالف جاذب

 شوند.می

ها، سزیم، کروم توان پرکلراتکربنی با بار مثبت است و می پیرون دارای نانولولهغشاهای پلی: هاحذف آلودگی

ند برای حذف نمک توانهای باردار منفی را حذف کند. همچنین غشاهای نانوکامپوزیتی میو دیگر آلودگی

تواند به طور منفی باردار شود، بنابراین این غشاء ذرات باردار مثبت از پیرون میطراحی شوند. از آنجا که پلی

 کند.ل کلسیم و منیزیم را حذف میقبی

ها کربنی قابل استفاهه مجدد هستند آزمایشنانولوله -پیرونغشاهای نانوکامپوزیتی پلی: مقدار تصفیه آب

دهند. همچنین به دهد که این غشاها بعد از صد دوره استفاده بسیار کم بازدهی خود را از دست میمی نشان

 ی کربنی شدت جریان باالیی دارند.هاخاطر خواص انتقال جرم سریع نانولوله

ه باشند؛ نانولوله کربنی در استفاده طوالنی مدت، نسبتاً کم هزین -پیرونرود که غشاهای پلیانتظار می: هزینه

توانند بدون از دست دادن قابل توجه ظرفیت جذب، احیا شده، استفاده شوند. این غشاها چرا که آنها می

سازی مواد شیمیایی احیاکننده و تعلیم کاربران را ندارند. عالوه بر این، انتظار های مرتبط با خرید و ذخیرههزینه

 ه بین ده تا صد برابر کاهش یابد.آیند های کربنی در پنج سالرود که هزینه نانولولهمی

کنند. با بکارگیری جریان الکتریکی، بار پلیمر های ثانویه خطرناک تولید نمیاین غشاها آلودگی :روش مصرف

اردار شده تواند دوباره بها، پلیمر میشوند. با حذف آلودگیهای جذب شده، از غشا آزاد میخنثی شده و آلودگی

 شود.و مجدداً استفاده 

 زئولیت -3-9

توانند از منابع طبیعی به دست ها هستند. آنها میای جهت تشکیل تخلخلها مواد جاذب با ساختار شبکهزئولیت

سنگ ساخته شده آلومینیوم یا زغال-های سیلیکونهای مصنوعی معموالً از محلولتز شوند. زئولیتآمده و یا سن

های روند. شرکت فناوریکار میکارتریج یا فیلترهای ستونی به و به عنوان جاذب یا ابزار تعویض یونی در

AgION کند.تری تولید میهای نقره طبیعی با خواص ضدباکها و یونترکیبی از زئولیت 
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های طبیعی روند. زئولیتکار میهای فلزی بهها به طور متداول برای حذف آلودگیزئولیت :هاحذف آلودگی 

یک را از منابع آب آشامیدنی تا حد مورد پذیرش سازمان بهداشت جهانی کاهش مکزیک و مجارستان، آرسن

ای از فلزات سنگین شامل سرب، مس، روی، توانند گسترهسنگ میهای ساخته شده از زغالدهند. زئولیتمی

جیوه توانند تحت شرایط خاصی کروم، آرسنیک و کادمیم، نیکل و نقره را از آب آلوده جذب کنند. همچنین می

هاست. به آب و غلظت انواع آلودگی PHها متأثیر از چند عامل؛ ترکیبشان، را جذب کنند. ظرفیت جذب زئولیت

آب بر روی سطح باردار شده منفی و یا مثبت زئولیت قابل ذکر است. همچنین با توجه  PHعنوان مثال تأثیرات 

ار کادمیم و نیکل حذف شده را کاهش سنگ، غلظت باالی این مواد، مقدجذب آسان سرب و مس در زغال

ها و ها که شامل باکتری، بازدهی را در مقابل میکروارگانیسمAgIoNنقره  -دهد. ترکیبات زئولیتمی

های آلی را به قدر کافی حذف کند، همچنین رطوبت هوا تواند آلودگیدهند. زئولیت نمیهاست، ارتقا میکپک

 شود.وجب کاهش بازدهی آنها می، مها دخالت داشتهدر اشباع زئولیت

توانند تصفیه کنند، وابسته به منبع زئولیت و ابزاری است که آنها ها میمقدار آبی که زئولیت: مقدار تصفیه آب

سنگ، محتوای کربن این ماده به طور قابل توجهی سطح مخصوص و های زغالکنند. در مورد زئولیتاستفاده می

 دهند.را تحت تأثیر قرار میولیت در نتیجه ظرفیت جذب زئ

توان به طور ارزان تولید کرد زیرا منبع آنها به طور طبیعی و فراوان در دسترس است. در ها را میزئولیت :هزینه

دالر به ازاری هر تن و برای  ۷۸تا  ۱۸ای برای کاربردهای صنعتی و کشاورزی بین های دانهامریکا زئولیت

 به ازای هر کیلوگرم هزینه دارند.دالر  ۵/۱تا  ۵/۸محصوالت مصرفی بین 

شوند. این ابزار ها بسیار وابسته به نوع ابزاری است که در آن استفاده میچگونگی مصرف زئولیت :روش مصرف

ها گاهی های تعویض یونی، کارتریج و ابزارهای ستونی و غیره باشند. عالوه بر این زئولیتتواند شامل رزینمی

ساز باشد، چرا سنگ ممکن است مشکلهای زغالیک محلول اسیدی نیاز دارند. مصرف زئولیت اوقات به احیا با

ها های سرب، کادمیم، کروم، مس، جیوه، روی و دیگر آلودگیدهند مقادیری از آلودگیکه مطالعات نشان می

ن مشخص شده های زیرزمینی و آب شوند. همچنیسنگ گذشته و موجب آلودگی خاک، آبتوانند از زغالمی

بسیار بیشتر از مقادیر توصیه شده سازمان بهداشت  Fly ashاست که مقادیر آرسنیک و منیزیم عبور کرده از 

سازی مکرر دارند، زیرا پوشش ضدباکتری نقره از نیاز به پاک AgIONجهانی است. ترکیبات زئولیت نقره 
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سازی و مصرف ر این صورت نیاز به ذخیرهکند و دهای بیولوژیکی روی فیلتر جلوگیری میتشکیل آلودگی 

 شود.های شیمیایی مرتفع میکنندهاحیاء

 هاهای مبتنی بر نانوکاتالیستریفناو  -3-11

 ثینانوذرات آهن خن  -3-11-1

شوند. این ماده های زیرزمینی استفاده می( برای تصفیه درجا و غیردرجای آبNZVIنانوذرات آهن خنثی )

های آلی به ترکیبات شود که آلودگییک عامل احیاکننده است، همچنین موجب میهمزمان یک جاذب و 

را  NZVIکربنی با درجه سمیت کمتری شکسته شوند و فلزات سنگین کلوخه شده، به سطح خاک بچسبند. 

ای توان از آن در غشاها برهای زیرزمینی تزریق کرد، یا میتوان برای تصفیه درحا مستقیماً به منابع آبمی

دو فلزی که در آن نانوذرات آهن با یک فلز ثانویه از قبیل  NZVIکاربردهای خارجی استفاده کرد. همچنین 

بسیار فعال بوده و سطح مخصوص  NZVIشوند، موجود است. پاالدیم برای افزایش فعالیت آهن پوشیده می

 ای دارد.دانه ZVIباالیی نسبت به 

محیطی، مثل های متداول زیستفرآوری گستره وسیعی از آلودگی تواند برایمی NZVI :هاحذف آلودگی

ها، آرسنیک، نیترات و فلزات PCBها، هالومتانهای آلی، تریها، رنگPesticideمتان کلردار، بنزن کلردار، 

سنگین از قبیل جیوه، نیکل و نقره استفاده شود. همچنین ممکن است توانایی کاهش پرتوهای رادیویی را داشته 

نشان داده است که همه ترکیبات کلردار را در مدت هشت ساعت تا زیر  NZVIشده با اشد. پاالدیم پوشیدهب

درصد از این  ۱۱معمولی برای حذف بیش از  NZVIدهد. این در حالی است که مقادیر قابل رؤیت کاهش می

ای، فعال باقی شش الی هشت هفته ها، برای یک دورهساعت نیاز دارد. نانوذرات نسبت به آلودگی ۱۱ترکیبات به 

مؤثر  Nutrientها و دماهای خاک و مقادیر PHنشان داده است که در گستره وسیعی از  NZVIمانند. می

 است.

تواند فرآوری کند، وابسته به کیفیت آهن، شامل تعداد می NZVIمقدار آب زیرزمینی که  :مقدار تصفیه آب

ع زیرالیه مورد استفاده، کیفیت آب معدنی برای تولید محلول قابل دفعاتی که استفاده مجدد شده است؛ نو

تزریق، شامل مقدار اکسیژن، مقدار و نوع ذرات ریز در محلول، است. دریک مطالعه موردی، سطحی با مساحت 

دهد. مطالعه دیگری نشان تحت تأثیر قرار می NZVIاز  kg 2/11لیتراز محلول شامل  ۸۵۷/۶صد مترمربع را 

میلیون کیلوگرم از خاک کافی است؛ ۶/۳۳برای فراوردی  NZVIکیلوگرم  ۳۱۶د که در یک منطقه، مقدار دهمی
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رود. دالیل کار میمیلیون کیلوگرم از خاک به ۳۸۱تنها برای فرآوری  NZVIاما در منطقه دیگر همین مقدار از  

ه محلول، مقادیر متفاوت ذکر شده برای این مطابقت نداشتن شامل حجم متفاوت آب مصرف شده در تهی

 ار کاربردی در حین تزریق است.دلیل تفاوت در مقدار اکسیژن آب و مقدار متفاوت فشپذیری آهن بهکنش

دالر  ۳۱۶تا  ۶۱بین  NZVIیافته با دالر به ازای هر کیلوگرم و پالدیم پوشش ۵۸تا  ۱۸حدوداً  NZVI :هزینه

ای و میکرومقیاس که دانه ZVIبه طور قابل توجهی نسبت به  NZVIبه ازای هر کیلوگرم هزینه دارد. اگر چه 

دالر به ازای هر کیلوگرم هزینه دارند، گران است، اما از آن جا که مقادیر کمی از  ۷۵/۱و  ۱/۱هر کدام به ترتیب 

NZVI ر صرفه است. دپذیری بسیار باالی آن مورد نیاز است، از نظر اقتصادی بهبه دلیل سطح ویژه و واکنش

مترمربع  ۵/۱۱به ازای هر گرم  NZVIکه سطحی کمتر از یک متر مربع دارد،  ZVIمقابلِ هر گرم پودر تجاری 

 تر است.آن ده تا صد مرتبه سریع پذیر داشته و سرعت تصفیهسطح واکنش

را  NZVIنسبتاً آسان است. برای کاربردهای درجا، پودر  NZVIاستفاده درجا و غیردرجای از : روش مصرف

برای تشکیل محلول آهن با آب در یک منبع مخلوط کرده، سپس با یک پمپ و چاه تزریق مستقیماً به 

کنیم. از آنجا که تجهیزات مشابه مورد استفاده برای دیگر موارد تزریقی موجود است، آلوده تزریق میخاک

تر ای، راحتدانه ZVIه تر نسبت ببه دلیل داشتن ذرات کوچک NZVIتجهیزات چاهی خاص مورد نیاز نیست. 

توانند در یک ماتریس جامد از می NZVIتواند تا اعماق بیشتری نفوذ کند. همچنین نانوذرات تزریق شده، می

 یی با کاربرد غیردرجا ایمن شوند.های کربنی و دیگر مواد برای تولید غشاهاقبیل کربن فعال، زئولیت، نانولوله

 اکسید تیتانیومس دیهای نانومقیافتوکاتالیست -3-11-2

کند و به صورت اکسید تیتانیوم هم به عنوان عامل احیای فتوکاتالیستی و هم به صورت یک جاذب عمل میدی

، UVاکسید تیتانیوم در حضور آب، اکسیژن و تابش شود. دیه میدرجا و غیردرجا در تصفیه آب استفاد

های متفاوت را به ترکیبات کربنی با درجه سمیت لودگیها آکند که این رادیکالهای آزاد تولید میرادیکال

تری را نسبت به اکسید تیتانیوم نانومقیاس، سطح بیشتر و فرایند فتوکاتالیستی سریعکنند. دیکمتری تجزیه می

 ها و یا بهاکسید تیتانیوم یا به صورت نانوپودر، برای استفاده در سوسپانیوننماید. دیتر فراهم میذرات بزرگ

 هایای موجود است و در چندین شکل دیگر به عنوان پوشش برای غشاهای ثابت، میکروکرهشکل فیلترهای دانه

 رود.کار میترکیبی با سیلیکا بهنانوکریستالی و غشاهای 
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دوست کند. این ماده بسیار آبهای آلی را تجزیه میاکسید تیتانیوم تقریباً همه آلودگیدی :هاحذف آلودگی 

های زیستی و فلزات سنگین از قبل آرسنیک را دارد. راندمان آن تابع و بنابراین توانایی جذب آلودگیاست؛ 

 ها است.دی اکسیژن و غلظت آلودگیآب، موجو PHاکسید تیتانیوم، شدت پرتو فرابنفش، کیفیت دی

متنوعی را فراهم های حذف اکسید تیتانیوم، شدت جریان و سرعتهای متفاوت دیسیستم :مقدار تصفیه آب

اکسید تیتانیوم فرایند توان محدوده استفاده کرد. نانوپودرهای سوسپانسیون شده دیکنند و ازهمه آنها میمی

دهند؛ چرا که سطح داخلی آنها در معرض تابش اشعه فرابنفش و فتوکاتالیستی پُربازدهی را از خود نشان می

پذیر با مواد پایه و در نتیجه، کاهش سطح فعال، بازده کنش گیرد. به دلیل ترکیب سطوحها قرار میآلودگی

هایی از قبیل شیشه و سرامیک اکسید تیتانیوم که به عنوان پوشش استفاده شده یا روی زیرالیهنانوذرات دی

اند، پنج برابر درصد بازده فتوکاتالیستی نانوذرات سوسپانسیون شده است. همچنین تخلخل غشا یا ثابت شده

اکسید تیتانیوم، های نانوکریستالی دیها مؤثر است. میکروکرهیه، بر شدت جریان و عمر مفید این سیستمزیرال

 دهند.تری انجام میالیستی آهستهسطحی قابل مقایسه با نانوپودرها دارند، اما فرایندهای فتوکات

بر کیلوگرم است. به عنوان اکسید تیتانیوم برحسب کیفیت آن چند صد دالر هزینه نانوپودرهای دی :هزینه

اکسید تواند نانوپودرهای دیبه ثبت رسانده است، که می یک سیستم تولیدی Altairمثال اخیراً شرکت 

تیتانیوم را در مقیاس انبوه و بسیار ارزان تولید کند. همچنین این شرکت فروش محصوالت کوچک مبتنی بر این 

کیلوگرم بر ساعت و یک تا دو کیلوگرم بر ساعت  ۱۸دو اندازه کند. این محصوالت در فناوری را طراحی می

تواند حدوداً کند که میاکسید تیتانیوم را از تتراکلرید تیتانیوم تولید میموجود خواهند بود. این واحد، دی

 به ازای هر کیلوگرم فروخته شود. هزاروصد دالر به ازای هر تن یا صد و ده دالر

اکسید بازیافت و جداسازی ذرات بعد از تصفیه، استفاده از نانوپودرهای دیبه دلیل سختی  :روش مصرف

تیتانیوم سوسپانسیون شده مشکل است. ذرات سوسپانسیون معموالً به وسیله اولترافیلتراسیون یا 

ز روند. استفاده اشوند اما در حین این فرایند مقدار قابل توجهی از ذرات از بین میمیکروفیلتراسیون جدا می

سازی هوا سوسپانسیون شده و به طور های نانوکریستالی آسانتر است. آنها در آب از طریق حبابمیکروکره

 شوند.نشین میتر تهازیافت آسانطبیعی در ظرف آب برای ب

 اکسیدآهن نانوساختار جاذب -3 -3-11
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، برای حذف AD33م ای و خشکی به ناآمریکا، اکسیدآهن نانوساختار دانه Adedgeهای شرکت فناوری 

با ترکیبی خواص کاتالیستی و جذبی اکسیدآهن با هم، ضمن تبدیل  AD33آرسنیک عرضه نموده است. 

نماید، این شرکت همچنین طرحی از آرسنیک به موادی با سمیت کمتر، به طور همزمان آن را از آب جدا می

 را ارائه نموده است. AD33لوازم مصرفی شامل فیلترهای 

تواند مقادیر سرب، درصد آرسنیک را حذف کند، همچنین می ۱۱تواند بیش از می AD33 :هاگیحذف آلود

 دهد.جذب شده را از خود عبور نمیهای ، کروم، مس و دیگر فلزات سنگین را کاهش دهد و آلودگیروی

خانگی سری  های تصفیهمعموالً دو تا چهار سال است. سیستم AD33عمر مفید فیلترهای  :مقدار تصفیه آب

 Adedgeلیتر بر دقیقه موجود است، همچنین شرکت  ۱۱و  ۱۶، ۳۱با سه دبی Adedgeمدالیون شرکت 

ها بین با دبی متوسط دو لیتر بر دقیقه را عرضه نموده است. عمر مفید این کارتریج AD33های حاوی کارتریج

 تر ازشود چهار تا شش برابر بزرگه میلیتر است و به طوری که تخمین زد ۱۸۸هزار و  ۳۳تا  ۱۸۸سه هزار و 

 های تجاری موجود است.دیگر جاذب

دالر است و هزینه هر فیلتر مجزا وابسته به مقدار  ۵۸برای هر مورد حدوداً  AD33های هزینه کارتریج :هزینه

 کند.دالر به ازای هر لیتر تغییر می ۳۱خریداری شده است؛ اما به طور نمونه بین هشت تا 

نیاز به جایگزینی مکرر داشته  AD33، فیلترها و محصوالت Adedgeهای شرکت طبق توصیه: صرفروش م

، نسبت به سایر AD33شود. با توجه به خشکی ابزارهای ها برای آنها استفاده نمیو مواد شیمیایی یا احیاءکننده

ری که در گسترده وسیعی از شوند؛ به طوتر استفاده میابزارهای فیلتراسیون مبتنی بر آهن مرطوب، راحت

توان آنها را طبق شده خطرناک نیست میمصرف AD33شوند. عالوه بر این، ابزارهای ها استفاده میسیستم

 زیست آمریکا در زمین دفع کرد.یطاستانداردهای سازمان حفاظت از مح

 نانوذرات مغناطیسی -3-11 

اند. شرکت انگلیسی تالیست برای تصفیه آب بررسی شدهنانوذرات مغناطیسی معموالً به عنوان جاذب و نانوکا

Nano Magnetics نانوذرات مغناطیسی را تحت عنوان ،Magneto ferritin  ارائه کرده و مشغول بررسی

سمز اای با بازدهی انرژی برای گزینه ( به عنوانforward osmosisرونده )توانایی آن برای انجام اسمز پیش

سیستمی از نانوذرات مغناطیسی برای تولید فشار اسمزی مورد نیاز برای راندن آب از معکوس است. در چنین 
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اسمزی نیازمند انرژی  اند. برخالف اسمز معکوس که برای تولید فشارمیان یک غشای فیلتراسیون استفاده شده 

 ورودی است.

ایی در نظر گرفته شده است؛ زدرونده، برای نمکبا توانایی اسمز پیش Magneto ferritin :هاحذف آلودگی

 گر نیز هست.های دیاگر چه با توجه به به نوع غشای مصرفی قادر به حذف آلودگی

توان از آب، را می Magneto ferritinکند که اشاره می Nano Magneticsشرکت  :مقدار تصفیه آب

 ای دوباره استفاده کرد.دیت ویژهبازیافت و بدون هیچ محدو

در دسترس نیست؛ اما به گفته شرکت  Magneto ferritinهای خاصی نسبت به هزینهاطالعات  :هزینه

Nano Magnetics  عمر طوالنی و استفاده مجدد این مواد آنها را نسبت به اسمز معکوس از لحاظ هزینه

های درصد هزینه ۱۸ژی را تا های مرتبط با انررونده هزینهتر نموده است. همچنین اسمز پیشبسیار مناسب

 دهد.اسمزمعکوس کاهش می

ای طراحی نشده است؛ اما برخی منابع هیچ سیستم قطعی Magneto ferritinهنوز برای  :روش مصرف

کنند که نانوذرات مغناطیسی در یک طرف غشاء برای ایجاد غلظت، به صورت غیرتعادلی به منبع آب اشاره می

نیار برای راندن آب منبع از میان غشاء را ایجاد خواهد کرد. اند. این اختالف غلظت فشار اسمزی مورد اضافه شده

 سازی شده، بازیافت شوند.توانند با استفاده از میدان مغناطیسی از آب خالصسپس نانوذرات می

 وهای خالص سازی آب با به کارگیری فناوری نانبررسی روش -3-12

متر یا به عبارتی یک  ۳۸-۱دارد. یک نانومتر معادل نانو، داللت بر یک واحد بسیار کوچک در علم اندازه گیری 

میلیاردم متر است. اخیراً با ورود فناوری های نوین از قبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و راهکارهای 

جدیدی برای تصفیه آب و نیز آب و فاضالب های صنعتی و کشاورزی معرفی شده و یا می شوند. کاربردهای 

این خصوص عبارتند از : نانو فیلترها، نانو فتوکاتالیست ها، مواد نانو حفره ای، نانو ذرات، نانو فناوری نانو در 

ان مورد ارزیابی سنسورها، توانایی های این فناوری در تصفیه آب و با توجه به انواع آلودگی های نقاط مختلف ایر

آشامیدنی کاهش مواد معلق و زدودن  در گذشته نه چندان دور اهداف تصفیه خانه های آبقرار گرفته است.

عوامل زنده بیماری زا در آب بود که با روشهای متداول فیلتراسیون و گندزدایی قابل حصول بوده اند. لیکن با 
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افزایش غلظت مواد ریزدانه، ترکیبات ازته، مواد آلی و معدنی و فلزات سنگین به منابع آب روش های متعارف  

 د در تصفیه خانه ها استفاده شود.ا نبوده و الزم است از فرآیندهای نسبتاً جدیجوابگوی نیازتصفیه خانه ه

برای تصفیه های نوین از قبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و راهکارهای جدیدی اخیراً نیز با ورود فناوری

 کشاورزی معرفی شده و یا می شوند.های صنعتی و آب و نیز آب و فاضالب

وری به حدی گسترده است که بخش های مختلف علوم و فناوری را تحت تأثیر خود قرار داده و در مفهوم نانوفنا

عرصه های مختلف از جمله محیط زیست کاربردهای وسیعی یافته است. در این مقاله به بررسی کاربردهای 

 وری نانو در صنعت آب می پردازیم.فنا

زمانی که غشاهای اسمز معکوس با فشارهای نسبتاً پایین همراه تاریخچه نانو فیلتراسیون به دهه هفتاد میالدی 

با جریان آب تصفیه ای قابل قبول، بسط و توسعه پیدا کردند باز می گردد. استفاده از فشارهای بسیار باال در 

فرآیند اسمز معکوس، اگر چه منجر به تهیه آب با کیفیت بسیار عالی می شد، ولیکن به همان نسبت هزینه 

انرژی مصرفی عاملی نگران کننده به شماره می آمد. در نتیجه، تهیه آب با استفاده از این روش از نظر  گزاف

اقتصادی مقرون به صرفه نبود. بنابراین استفاده از غشاهایی با میزان درصد حذف پایین تر ترکیبات محلول، اما 

با کیفیتی مطلوب )درحد استانداردهای با قدرت نفوذ آب بیشتر و به طبع آن، افزایش حجم آب تصفیه شده 

مورد نظر( در فناوری جداسازی یک پیشرفت قابل مالحظه، به شمار می آمد. از ین رو غشاهای اسمز معکوس با 

 ی نانو فیلتراسیونی شناخته شدند.فشار پایین، بعنوان غشاها

معکوس و اولترافیلتراسیون قرار  نانو فیلتراسیون فرآیند غشایی جدیدی است که خواص آن بین فرایندهای اسمز

بار( قابل استفاده می باشد. به علت عمل نمودن در فشار پایین و بازیابی  ۱۸-۳۸دارد و در اختالف فشار پایین )

باالتر، هزینه های عملیاتی و نگه داری این فرآیند به مواد شیمیایی نیاز نبوده و پساب تولیدی فشرده و غلیظ 

مل و نقل و دفع آن کمتر است. به کمک تجهیزات خاص غشاء ها به طور خودکار تمیز می باشد. لذا هزینه ح

می شود. در مورد فرآیند نانو فیلتراسیون، هزینه انرژی به مراتب از اسمز معکوس کمتر می باشد. نکته حائز 

 اهمیت در مورد نانو فیلترها نسبت به سایر غشاها، قدرت انتخاب گری در حذف یون هاست.

های نانو فیلتراسیون معموالً از دو الیه تشکیل می شود. الیه نازک و متراکم عمل جداسازی و الیه محافظ، غشا

عمل حفاظت در برابر فشار سیستم را انجام می دهد. غشاهای نانو فیلتراسیون معموالً در دو نوع باردار و 

، خصوصاً ترکیبات آلی بر پایه غربالسازی غیرباردار موجود هستند. مکانیسم اصلی در حذف ملکول های بدون بار
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و گونه استوار می باشد. در حال که حذف ترکیبات یونی به دلیل بر عم کنش های الکتروستاتیک بین سطح غشا  

 های باردار، حذف می شوند.

ی، امروزه غشاهای نانویی تجاری، در اشکال متفاوتی استفاده می گردند. این اشکال شامل، سیستم های مارپیچ

صفحه ای، جعبه ای، لوله ای و فیبری می باشد. شکل هر یک از غشاهای نانویی براساس نوع غشا و نانویی 

 زده و عملکرد آن انتخاب می گردد.براساس نوع غشا و به منظور باال بردن با

 به کار گرفته شده است، از جمله :نانو فیلترها برای حذف محدوده وسیعی از ترکیبات 

ها از جمله آترازین، سیمازین، دیورن و ایزوپرتورن حذف آفت کش 

حذف ترکیبات آلی فرار مانند مشتقات کلردار آلی سبک مانند کلروفرم، تری کلرواتیلن و تتراکلرواتیلن 

حذف محصوالت جانبی حاصل از واکنش گندزدا با ترکیبات آلی آب از جمله هالومتان ها 

حذف کاتیون ها و سختی 

( حذف کرومVIاورانیم، آرسنیک ،) 

حذف آنیون ها 

حذف پاتوژن ها 

 نانو مواد -3-13

مواد قادر به بر هم نانومواد در مقایسه با مواد در ابعاد بزرگ دارای سطوح بسیار وسیع تری هستند. به عالوه این 

د. همچنین باشنترکیبی آنها با ترکیبات ویژه می های شیمیایی مختلف به منظور افزایش میلکنش با گروه

توانند به عنوان لیگندهای قابل بازیافت با ظرفیت و عملکرد انتخابی بسیار باال برای یون های فلزی نانومواد می

 ای آلی و معدنی به شمار می آیند.سمی به هسته های رایواکتیو، حالل ه

ه های آلی از آب جاذب ها به طور وسیعی به عنوان جداساز محیطی در خالص سازی آب و برای حذف آالیند

آلوده استفاده می شدند. تحقیقات وسیعی در این زمینه صورت گرفته است از جمله می توان به کاربرد نانو 

، چیتوزان با گروه های ۱Pb ،۱Cu ،۱Cdتیوپ های کربنی تک دیواره برای حذف یون های سنگین ماننده 

، نانو بلورهای As (V)سدیم برای حذف اکسید  -، ترکیب کربن نانوتیوپ۱Pbعاملی فسفاته برای حذف 

FeO(OH)  برای جذبAS (V)  وCr (VI) زئولیت های تعویض یون ،NaP1  برای حذف فلزات سنگین از
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، نانو مواد کربنی برای جذب مواد آلی فرار، ۱Cr ،۱Ni ،۱Zn ،۱Cu ،۱Cdپساب های معدنی اسیدی مانند  

، فولرن برای جذب ترکیبات آروماتیک چند حلقوی مانند رنگ های آلی و ترکیبات آلی و ترکیبات آلی کلره

 نفتالین اشاره نمود.

 ای نانو مواد حفره

مواد نانو حفره ای به عنوان یک زیر مجموعه مواد نانو ساختار با دارا بودن سطح منحصر به فرد، شکل ساختمانی 

ازی، کاربردهای کاتالیستی، و خواص حجمی در زمینه های مختلف از جمله، فرایندهای تعویض یونی، جداس

 د دارند.ساخت حسگرها، ایزوالسیون ملکولی های زیستی و خالص سازی کاربر

به طور کلی مواد نانو حفره ای را می توان براساس دامنه قطر منافذ نانویی به سه دسته میکروپور، مزوپور و 

 نانومتر ۱دارای قطری کمتر از  کاروپور تقسیم نمود. براساس سیستم آیوپاک، حفره های مواد میکروپور

قطر بیشتر  نانومتر و ماکروپورها دارای حفره هایی با ۵۸تا  ۱می باشند. مزوپورها دارای حفره های به قطر بین 

 نانومتر هستند. ۵۸از 

مواد نانوحفره ای را می توان براساس جنس، از قبیل آلی یا معدنی، سرامیک یا فلز و یا خواص آنها دسته بندی 

مود. در سیستم های پلی مری، سرامیکی و یا کربنی نیز مشابه این چنین حفره هایی دیده می شود که البته ن

شکل حفره ها در آن متفاوت هست. در واقع جنس ماده، شکل حفره ها، اندازه آنها و توزیع و ترکیب حفره ها 

متنوعی از جمله،  . این مواد شاملفره ای می باشداست که در نهایت مشخص کننده نوع کاربرد ماده نانو ح

 باشند. …جذب گازهای آالینده، بسته های کاتالیستی، فیلترهای تصفیه آب، مخزن نگهداری گاز و

کاربرد زئولیت های در فرایندهای تصفیه ای آب )شامل  حفره ای ترکیبات دارای کاربردهایکربن های نانو

 فلزات سنگین می باشد.تصفیه آب شرب و پساب های صنعتی( حذف یون های 

نانوپروس پلی مرها عمده کاربرد پلی مرهای نانوحفره ای براساس عملکرد آنها زئولیت های نانوحفره ای عمده(

به عنوان جاذب تعریف می گردد. از جداسازی ملکول های آلی خاص از سیستم های بیولوژیکی تا کاربرد آن ها 

 ناشی از ترکیبات آلی نظیر فنل ها شامل می شود را در تصفیه آب به منظور حذف آلودگی های

حذف آرسنیک با نانو ذرات سریم 

حذف آرسنیک با نانو ذرات اکسید آهن 
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 حذف کروم با نانو ذرات آهن 

حذف مس، کبالت و نیکل با نانو ذرات آهن 

حذف ترکیبات آلی با نانو ذرات آهن 

حذف آالینده ها با نانو ذرات آهن در محل 

 مس -نیترات با نانوذرات دوفلزی پاالدیمکاهش 

گندزدایی آب با نانو ذرات نقره 

 نانو سنسورها در تصفیۀ آب و پساب -3-14

گیری شود در سطح مولکولی یا اتمی رود توسط سنسورها اندازهاز آنجائی که بسیاری از خواصی که انتظار می

 شود.استفادۀ زیادی می ا شناساییهستند از نانوتکنولوژی در کاربردهای حسگری ی

ای برخوردارند، عملکرد انتخابی دارند و العادهاند از حساسیت فوقسنسورهایی که در ابعاد نانومتری ساخته شده

 العاده عمیق و گسترده است.باشند. بنابراین تأثیر نانو تکنولوژی بر سنسورها فوقدهنده میپاسخ

هایی مبنی بر میزان بوی منتشر شده گیرید، الزم است تا اندازهبه طور کلی به منظور کنترل بوی ناخوشاین

اند. به طور نمونه این ترکیبات انجام شود. ترکیبات بسیاری در بوهای ناشی از تصفیۀ پساب شناسایی شده

 ها.یدهای آلی، آلدئیدها یا کتونعبارتند از: ترکیبات کاهش یافتۀ گوگرد یا نیتروژن، اس

شوند برای شناسایی ای که بینی الکترونیکی نامیده مینسورهای تجارتی مجموعههای اخیر سدر سال

ها و فلزات سنگین در آب آشامیدنی )مانند کادمیوم، سرب و روی( و به منظور شناسایی و تعیین میکروارگانیسم

ربسته، مشخصات بوهای ناشی از مخلوط بخار جمع شده در باالی یک جامد یا مایع موجود در یک محفظۀ د

ای را برای پیگیری تغییرات در کیفیت آب و فاضالب تر و نسبتاً سادهاند. این سنسورها روش سریعتولید شده

 آورند.صنعتی فراهم می

 نانوفتوکاتالیست-3-15

ای است که در اثر تابش نور بتواند منجر به بروز یک واکنش شیمیایی شود، در حالی که خود فتوکاتالیست ماده

های اکسایش و کاهش دخالت ندارند ها مستقیماً در واکنشدست خوش هیچ تغییری نشود. فتوکاتالیستماده، 

 کنند.ها را فراهم مینجام واکنشو فقط شرایط موردنیاز برای ا



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

60 
 

                                                                                                                         شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان

پودرها و تک بلوهای بزرگ(، نزدیک به  –ها تا کلوئیدها )با گستره اندازه بین خوشه TIO2تیتانیم دی اکسید  

خصوصیات رادارد. تنها استثناء آن این است که نور مرثی را  آل است و تقریباً تمامی اینتالیست ایدهیک فتوکا

کند. نانو ذرات دی اکسید تیتانیم، بر سطح زیرالیهای مناسبی از جمله شیشه و یا ترکیبات سیلیسی، جذب نمی

 گیرند.می ور ماوراء بنفش، قرارهای تحت تابش نشوند و در حوضچهپوشش داده می

کند اکسید کربن تبدیل میها را با آب و دیآن TIO2های صنعتی که های موجود در آبسیاری از آالینده

ها، ترکیبات آمینی، ترکیبات سیانیدی، استرها و ها، اترها، آلدئیدها، الکلها، آلکینها، آلکنعبارتند از: آلکان

 ترکیبات آمیدی.

آب آشامیدنی در بطری خریداری  امیدنی در بطری گسترش یافته. اینکه چرادر سال های اخیر خرید آب آش 

می شود دالیل گوناگون دارد. از سوئی خوب نبودن کیفیت آب لوله کشی در برخی از کشورها و مناطق دلیل 

لید اینکار است و از سوی دیگر نا آگاهی در مورد آب و خواص آن در کنار رفع عطش و دلیل آخر سوء استفاده تو

شمارند برای آب آشامیدنی )معدنی( بر می کنندگان آب در بطری از نا آگاهی عموم. به عالوه برخی خواصی را

 که یا اساسا ناصحیح است و یا صحت علمی آن ها هیچگاه به اثبات نرسیده است.

معیار مفید بودن چنانچه در صورت فقدان مواد مضر در آب میزان مواد سالم معدنی موجود در آب را به عنوان  

نوشته شده با میزان   هولت می توان بر اساس مقایسه میزان موادی که روی بطری هاآب در نظر بگیریم به س

میزان امالح موجود در آب لوله کشی همان  امالح سالم در آب لوله کشی به این نتیجه رسید که در غالب موارد 

با سازمان آب محل هر فرد می تواند با تماس   اجعه کنید(.اندازه و یا حتی بیشتر است، )به جدول ضمیمه مر

 خود از میزان امالح آب لوله محل خود اطالع پیدا کند.

)معدنی( در بطری بر  آن چه مسلم است این که چنانچه بخواهیم نیاز امالح بدن خود را از طریق نوشیدن آب

شد. لیترآب بنو ۱۸ان می بایست روزانه حدود طرف کنیم این روشی غیر ممکن است، زیرا که در این صورت انس

آنها  %۵ضمن این که برخی از پزشکان بر این باورند که چون امالح موجود در آب منشاء معدنی دارند، بیش از 

جذب بدن نمی شوند. به این دالیل تبلیغ مصرف آب معدنی در بطری دلیل اقتصادی دارد و به ویژه استفاده از 

 زدار جز در موارد خاصی سالم نیست.آب )نوشابه های( گا
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 فصل چهارم

های تصفیه فاضالب با روش

قابلیت حذف نیترات و 

 فسفات
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  3BNRهای تصفیه فاضالب با قابلیت حذف نیترات و فسفاتروش -4 

 دیجد نگرش با فاضالبتصفیه صحیح  و یآورجمع ژهیو به ستیز طیمح از حفاظت به توجه ریاخ یهاسال در

و همزمان با حذف مواد آلی، حذف نیتروژن و فسفر نیز از اهمیت بیشتری برخوردار  گرفته قرار جهتو مورد

 ابداع یدیجد یهاروش و افتهی توسعه یمیقد یهاروش جهان در فاضالب هیتصف صنعت شرفتیپگردید. با 

( BNR) ات و فسفاتتصفیه فاضالب با حذف همزمان مواد آلی، نیتر یندآچند نوع فر حاضر ر حالد .اندشده

تصفیه و حذف مواد آلی و پیرو آن کاهش بارآلودگی ارتقا یافته و ها این سیستمدر طراحی  باشد.موجود می

همزمان انجام  این پارامترها حذف هر دو هااز این روشبرخی در و فسفات  حذف ،نیترات حذفعالوه بر آن 

کیفیت فاضالب کمیت و،برداربهرهتجربه  ظر پساب خروجی،بسته به کیفیت مورد ن یند مورد نظر،آفر .پذیردمی

هوازی، انوکسیک و های بیتوالی سیستم بر اساس BNR مختلف فرایندهای هایروش شود.ورودی انتخاب می

  :می توان به موارد زیر اشاره کرد  BNRاز فرایندهای معمول روش شوند. هوازی و زمان ماند طراحی می

  PhoStripند یآفر -4-1

این روش جهت افزایش راندمان حذف نیترات معرفی گردید که در مسیر لجن برگشتی از واحد  1967در سال 

گیرد اما به علت ته نشینی به واحد هوادهی در روش لجن فعال هوادهی گسترده یک واحد بی هوازی قرار می

ست داد شکل زیر شکل شماتیک این بهره برداری دشوار آن به سرعت جای خود را در روشهای نوین تصفیه از د

 دهد.فرایند را نشان می

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 BNR (Biological Nutrient Removal)  
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 4MLE اتینگر اصالح شده-فرایند لودزاک-4-2 

 به همراه یک مرحله انوکسیک اولیه  لجن فعال هوادهی گستردهفرایند این روش با تلفیق  1973در سال 

الب بهداشتی بخصوص جهت نیترات ابداع شد. که در جوامع غربی به سرعت جهت تصفیه فاض  حذف جهت

تصفیه فاضالب با دبی ورودی کوچک با راندمان تصفیه باال و حذف نیترات مورد توجه قرار گرفت. در این روش 

، یک خط برگشت از قسمت هوادهی به قسمت انوکسیکبه منظور فراهم نمودن غلظت نیترات بیشتر در قسمت 

گردد. میزان حذف نیترژون یفیکاسیون و حذف نیتروژن میشود که باعت افزایش دنیترانوکسیک قرار داده می

یند بستگی به میزان مهارت در تنظیم میزان فاضالب برگشتی از حوض هوادهی به حوض انوکسیک آدر این فر

قبل از برگشت فاضالب از قسمت هوادهی به قسمت  DOتوان به لزوم کنترل دارد. از معایب این سیستم می

هوازی برگشت ژن محلول در قسمتی از حوضچه هوادهی که فاضالب از آنجا به حوض بیانوکسیک )میزان اکسی

در حوض انوکسیک نگردد.( و وابستگی میزان حذف  DOشود باید کنترل شده تا باعث افزایش غلظت داده می

یک نیتروژن به میزان برگشت فاضالب از قسمت هوادهی به قسمت انوکسیک اشاره نمود. شکل زیر شکل شمات

 دهد.این فرایند را نشان می

 

 

 

 

 

  5O/A فرایند-4-3

مراه زدایش زیستی فسفر مطرح گردید که به ترتیب ه یندهای تصفیه فاضالب بهآترین فربه عنوان یکی از ساده 

هوازی و لجن فعال هوادهی گسترده ایجاد شد که بسیار ساده و کارآمد برای جوامع کوچک از تلفیق روش بی

                                                           
4 MLE (Modified Ludzack-Ettinger)  
5 A/O (Anaerobic/Oxidation)  
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ناحیه   6SRTساعت است و همچنین 1تا  5/0هوازی  در این سیستم بین  زمان ماند ناحیه بیباشد. می 

 دهد.باشد. شکل زیر شکل شماتیک این فرایند را نشان   میروز است که وابسته به دما می 5تا  2هوادهی بین 

  

   

 

  

 

 7O2Aفرایند -4-4

به عنوان  1976و نیترات توام با یکدیگر در سال و با اهمیت یافتن حذف فسفر  MLE  ،A/Oفرایندپس از 

روش بسیار کارآمد در تصفیه فاضالب به همراه حذف نیترات و فسفات با راندمان باال معرفی گردیدکه به ترتیب 

هوازی، انوکسیک و لجن فعال هوادهی گسترده ایجاد شد. زمان ماند در ناحیه انوکسیک این از تلفیق روش بی

-اقل یک ساعت است و استفاده از ناحیه انوکسیک مقدار نیترات لجن برگشتی به واحد بیسیستم تصفیه حد

 یابد.روز افزایش می 25تا  5ناحیه هوادهی بین  SRTدهد و همچنین هوازی را کاهش می

این روش تصفیه فاضالب به علت راندمان خوب در حذف مواد آلی، نیترات و فسفات بخصوص برای جوامع 

در نظر گرفتن صرفه اقتصادی و بهره برداری آسان مورد قبول بسیاری از جوامع قرار گرفته است.  کوچک و با

 دهد.شکل زیر شکل شماتیک این فرایند را نشان می

 

  

 

 

                                                           
6 SRT (Solid Retention Time)  
7 A2O (Anaerobic/Anoxic/Oxidation)  
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 8VIPR فرایند -4-5 

که به ترتیب از تلفیق روش  به عنوان روش تصفیه فاضالب به همراه حذف نیترات و فسفات معرفی گردید

هوازی و لجن فعال هوادهی گسترده ایجاد شد که جهت افزایش راندمان حذف فسفر از تزریق مواد ، بیانوکسیک

 استفاده گردید که با گذشت زمان مقبولیت خود را به همین علت از دست داد.( Acetate)شیمیایی 

 

 

 

 

 

 

  (Step Feed)فرایند تغذیه مرحله ای-4-6

مراحل انوکسیک و  صفیه فاضالب بهمراه حذف نیتروژن است که در آنروش تغذیه مرحله ای از جمله روشهای ت

شود که این واحدها شوند. این روش از ترکیب چند واحد انوکسیک و هوادهی تشکیل     میتعویض می هوازی

ها وارد شده و لجن برگشتی شوند. جریان ورودی در چندین نقطه به حوضبه صورت متقارن در نظر گرفته می

، 20گردد. درصد توزیع فاضالب در یک فرایند تغذیه چهار مرحله ای به صورت دای اولین حوض باز میبه ابت

هوادهی از اهمیت بسیاری  -می باشد که نسبت جریان نهایی به آخرین مرحله انوکسیک 15، 35، 30

این غلظت ازن نیتراته یابد و بنابربرخوردار است. زیرا نیترات تولیدی در واحد هوادهی این جریان، کاهش نمی

   دهد. نهایی در پساب خروجی را تعیین خواهد کرد. شکل زیر شکل شماتیک این فرایند را نشان می

 

 

                                                           
8 VIPR (Volatile Datty Acid Induced Phosphorus Removal)  
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  9UCT فرایند دانشگاه کیپ تاون -4-7 

به عنوان روش کارآمد در تصفیه فاضالب به همراه حذف فسفات با  1980در دانشگاه کیپ تاون آفریقا سال  

هوازی، انوکسیک و هوازی است که با برگشت لجن فعال به معرفی گردید. که مرکب از سه واحد بیراندمان باال 

هوازی شود بدین وسیله حذف فسفر در مرحله بیمرحله انوکسیک، ورود نیترات به واحد بی هوازی محدود می

ل زیاد و نیترات کم محلو BODشود و با یک جریان برگشتی دیگر، مایع مخلوط انوکسیک )که حاوی زیاد می

هوازی با کاهش بار کند که هدف از این کار ایجاد شرایط بهینه در واحد بیهوازی منتقل میبه بی باشد( رامی

های زدایش فسفر است که این خط برگشت معموال دو نیترات ورودی به این ناحیه به منظور انجام بهتر واکنش

ناحیه هوادهی  SRTروز است. همچنین  25تا  13در این فرآیند  باشد. سن لجنبرابر دبی ورودی فاضالب می

 باشد.روز می 25تا  10بین 

 

 

 

 

 

 Modified UCTفرایند -4-8 

حذف نیترات و فسفات به وجود  تصفیه فاضالب بهمراه روش کارامدتری جهت MLEو  UCTاز تلفیق روش 

صفیه فاضالب با دبی ورودی زیاد مورد استقبال آمد که به علت راندمان عالی در حذف نیترات و فسفات جهت ت

هوازی به انوکسیک به نحوی کنترل شود تا مقدار باید برگشت نیترات از ناحیه  بی UCTقرار گرفت. در فرایند 

هوازی به حداقل ممکن نیترات در ناحیه انوکسیک کم نباشد و میزان نیترات برگشت داده شده به ناحیه بی

شود برای رفع این مشکل با اضافه کردن ظرفیت جداسازی نیتروژن بطور کامل استفاده نمی برسد به این علت از

شود و از یک ناحیه انوکسیک ثانویه این فرایند اصالح شد که در آن لجن برگشتی وارد ناحیه انوکسیک اولیه می

                                                           
9 UCT (University Of Cape Town)  
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یه بعد از واحد انوکسیک شود و یک واحد انوکسیک ثانوهوازی برگشت داده میهمین ناحیه جریان مایع به بی 

گیرد و جریان برگشت حاوی نیترات را از واحد هوادهی دریافت میکند که بدین ترتیب نقش مهمی اولیه قرار می

در حذف نیترات خواهد داشت. این سیستم تصفیه به علت بهره برداری سخت فقط جهت تصفیه فاضالب جوامع 

 دهد.شماتیک این فرایند را نشان می باشد. شکل زیر شکلبزرگ به صرفه و کارآمد می

 

 

 

 

 

 

 VPIروش  -4-9

باشد. در این فرایند، تمام مناطق مرحله بندی شده است که می O2Aو  UCTاین فرآیند مشابه فرآیندهای 

باشد. لجن فعال برگشتی همراه با جریان برگشتی نیتریفایر شامل حداقل دو بخش سری با اختالط کامل می

شود. مایع مخلوط حاصل از منطقه انوکسیک به ابتدای زی به ورودی منطقه انوکسیک تخلیه میشده منطقه هوا

شود.همچنین این فرایند بعنوان یک سیستم با سرعت باال طراحی شده است هوازی برگشت داده میمنطقه بی

 دهد. خیلی کمتر، راندمان حذف بیولوژیکی فسفر را افزایش می SRTکه بهره برداری با 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

68 
 

                                                                                                                         شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان

  (Modified Step Feed)ای اصالح شدهروش تغذیه مرحله-4-11 

ای ای اصالح شده است. روش تغذیه مرحله، روش تغذیه مرحلهUCTای و حاصل تلفیق روش تغذیه مرحله

اصالح شده از جدیدترین روش های تصفیه فاضالب بوده و در حذفمواد آلی همزمان  با حذف نیتروژن و فسفر 

ی صحیح ای است که اگر از این روش به شیوه. کارایی این روش در حذف نیتروژن و فسفر به اندازهکاربرد دارد

تواند مورد استفاده ی آب آشامیدنی میبرداری شود، پساب خروجی این روش به عنوان ورودی تصفیه خانهبهره

تنها اطالعاتی در سطح  قرار گیرد. تا کنون در مقیاس صنعتی گزارشی از این روش  منتشر نشده است و

 فاضالب خانههیتصف ران،یا در بار نیاولموجود است. برای   2010آزمایشگاهی مربوط به کشور چین در سال 

شکل زیر شکل شماتیک این فرایند . است دهیرس یبرداربهره مرحله به و شده ساخته روش نیا به همدان شهر

 دهد.را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 (Bardenpho Process) فرایند باردنفو-4-11

به منظور حذف نیترات و افزایش راندمان حذف از تلفیق لجن فعال هوادهی گسترده و انوکسیک 1975در سال 

 ناحیه چهار از باردنفو مرکب دهی در این سیستم استفاده شد. روشهوا، به همراه تعویض مراحل انوکسیک

 اضافى کربن منبع از باردنفو بدون اســتفاده روش رد. هوادهی اســت/  انوکســیک/ هوادهی  /انوکســیک

 که است روز 20 تا10 معمول طور به سامانه در این لجن ســن.  پذیرددرصد انجام می 90 تا نیتروژن زدایش
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 گیرد حجم صورت آن در لجن تثبیت عمل بخواهند اگر ولى ورودى دارد نیتروژن غلظت و دما به بستگى 

شکل زیر شکل شماتیک این . شودمی انتخاب  روز 30 تا20 حدود لجن ســن و کنندمی بزرگتر ها راحوضچه

 دهد.فرایند را نشان می

 

 

 

 

 

 (Modified Bardenpho Processفرایند باردنفو اصالح شده)-4-12

ذف جهت ح یک ناحیه بی هوازی اولیه،قراردادن با و پاسخگو بودن آن به حذف نیترات فرایند باردنفو بعد از  

فسفات این فرایند اصالح شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. سپس جریان مخلوط از سامانه چهار مرحله 

 -انوکسیک-هوازیمرحله     بی 5کند که شامل هوادهی( عبور می -انوکسیک -هوادهی  -باردنفو )انوکسیک

درصد انجام  90ف نیترژون تا شود که بدون استفاده از منبع کربن اضافی حذهوازی می -انوکسیک -هوازی

روز است. شکل زیر شکل شماتیک این فرایند را نشان  20تا  10ناحیه هوادهی بین  SRTپذیرد. همچنین می

 دهد.می
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  BNRیندهای آمقایسه فر-4-13 

 نام فرایند حذف نیترات حذف فسفات مزیت ها هانقص

---- 

تصفیه فاضالب به همراه  حذف 

بهره برداری ی، نیترات، اقتصاد

ساده، مناسب برای جوامع 

 کوچک

 MLE خوب ----

عدم انعطاف در کنترل 

سیستم، کاهش حذف فسفر 

در صورت انجام 

 نیتریفیکاسیون

بهره برداری ساده، زمان ماند 

هیدرولیکی نسبتا پایین،  تصفیه 

فاضالب به همراه حذف مناسب 

فسفر و تولید لجن با ته نشینی 

 خوب

 A/O ----- خوب

----- 

تصفیه فاضالب به همراه حذف 

مناسب نیتروژن و فسفر، تولید 

قلیائیت جهت انجام 

نیتریفیکاسیون، تولید لجن با ته 

مناسب برای  ،نشینی خوب

جوامع کوچک، اقتصادی، بهره 

 برداری آسان

 O2A خوب خوب

 عدم انعطاف در کنترل سیستم

تصفیه فاضالب به همراه حذف 

د لجن با مناسب نیتروژن ، تولی

 ته نشینی خوب

 Step Feed متوسط ----

 Modified خوب خوبراندمان خوب در تصفیه فاضالب بهره برداری سخت، هزینه 

Step Feed 
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 به همراه حذف فسفر و نیتروژن ساخت باال و نیاز به فضای زیاد 

---- 

مناسب جهت تصفیه فاضالب به 

-غلظت همراه حذف نیتروژن با

 های زیاد

 Bardenpho عالی ----

Process 

بهره برداری سخت، هزینه 

 ساخت باال و نیاز به فضای زیاد

راندمان بسیار باال در تصفیه 

فاضالب به همراه حذف فسفر و 

 نیتروژن

 عالی خوب
Modified 

Bardenpho 

Process 

---- 
مناسب جهت تصفیه فاضالب به 

 حذف فسفر  همراه
 UCT خوب ----

 بهره برداری سخت، هزینه

 ساخت باال و نیاز به فضای زیاد

راندمان بسیار باال در تصفیه 

فاضالب به همراه حذف فسفر و 

 نیتروژن

 Modified خوب عالی

UCT 

 

 

 

 


