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چكيده
در این پژوهش تأثیر ازونزنی برحذف ترکیبات آلی طبیعی بخصوص کربن آلی کل آب طی یک دوره یک سالة فعالیتت تصتهیخ نانتخ
آب شهید بهشتی همدان بررسی شد .ازونزنی کخ مرحلخ اول گندزدایی در این تصهیخ نانخ است ،نقش مؤثری بر حذف کربن آلی آب
دارد ،بخ طوری کخ میتواند در حدود  03درصد از کل کربن آلی آب را بخ مواد فرار تبتدیل کنتد کتخ مستتقیما از محتیط آبتی نتار
میشوند .نتایج این تحقیق با اندازهگیری شانصهای کربن ،ازون باقیمانده و سایر شانصهای عملیاتی ازجملخ آهنگ حجمی جریتان
آب pH ،و قلیائیت ،نشان داد کخ توانایی این واحد در حذف مواد کربنی آلی حتی بیشتر از توان واحد فلوکوالسیون (ضربانساز) است.
در مجموع ،بر اساس نتایج بخ دست آمده مشخص شد کخ میزان حذف کربن آلی در این تصهیخ نانخ در حد استاندارد است.
کليدواژهها :تصفيه آب ،ازونزنی ،کربن آلی کل ،گندزدايی ،حذف کربن.

 .1مقدمه



توجخ بخ شیوع بیماریهتای ناشتی از عوامتل بیمتاریزا مقتاوم ،اعمتال

تأمین آب سالم شرط بقا و تداوم تمدن بشری است و تصهیخ آب در

مقررات سختگیرانختری را بر کل فرایند تصهیخ و بخصوص گندزدایی

اغلب موارد ضروری است تا کیهیت آب در حد مطلوب حهت شتود.

ایجاب کرده است[ .]2از سوی دیگر ،نطر ایجاد محصتوالت جتانبی

هدف از تصهیخ آب شرب حذف عوامل بیمتاریزا و امتح زیانبتار و

گنتتدزدایی ( )DBPsهمچتتون تتتریهالومتتتانهتتا ( )THMsو هتتالو

بعضا از بین بردن رنگ و بوی نامطلوب از آب است[ .]1در واحدهای

استیک اسیدها ( ،)HAAsکخ ممکن است بترای ستحمتی زیانبتار و

تصهیخ آب ،امکانات متنتوعی بتا درجتخهتای مختلت کتارایی بترای

بخصوص سرطانزا باشند ،مسئوالن را بر آن داشتخ تا حد باالیی برای

رسیدن بخ کیهیت مطلوب آب در دستترس استت .انتواع روشهتای

مصرف گندزداها بخصوص کلر در مقررات جدید تصهیخ آب در نظتر

صتتافش ،تتتخنشتتینی ،گنتتدزدایی و گستتتره گنتتدزداها از ایتتن جملتتخ

بگیرند[4و.]3

بخشمار میآیند.
* همدان ،دانشگاه صنعتی همدان ،گروه مهندسی شیمی
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1. Disinfection Byproducts
2. Trihalomethanes
3. Haloacetic Acids

بخ جای کلر برای گندزدایی مطر شدهاند کخ ازون یکتی از بهتترین

هیدروکسیل نیز تشکیل می شتوند کتخ بتا وجتود نیمتخ عمتر کوتتاه

گزینخها بخشمار میآید[ .]9ازون اکسندهای قوی بخشمار میآید کتخ

می توانند در توالی واکنشهای انجام شده و فراینتد گنتدزدایی نقتش

با هزینخ ای معقول قابل تهیخ است و متیتتوان آن را مستتقل یتا در

مهمی بازی کنند[.]5

ترکیب با سایر روشهای گندزدایی بخکار گرفت .افزون بر این ،کاربرد

شناسایی دقیق تمامی محصوالت جتانبی تشتکیل شتده در فرآینتد

ازون محدود بخ تصهیخ آب شرب نیست و در تصهیخ فاضحب شتهری

ازونزنی امکان پذیر نیست .انتظار میرود برنی ترکیبتات آلدئیتدی

و پسابهای صنعتی نیز بسیار مؤثر است.

نون فرمالدئیتد ،استتالدئید ،گلتی اکستال و متیتل گلتی اکستال از

یکی از دالیل توجخ بخ ازون از این قرار استت کتخ غیتر از یتونهتای

ازونسازی ترکیبات هیومیک بخدست آیند[ ،]13-13کخ بخ طور کلی

بُرُمتتات ،تتتاکنون غلظتتت هتتی متتاده زیانبتتار دیگتتری در ارتبتتاط بتتا

تولیدشان بخ بهبود حذف زیستی مواد آلی در مراحل پتایین دستتی

گندزدایی با ازون محدود نشده است[ .]0البتخ در متورد آلدئیتدها و

تصهیخ میانجامد ،اما مشکحتی نون رشتد مجتدد میکروبتی در آب

بخصوص فرمالدئیتد بایتد گهتت کتخ بعیتد بتخ نظتر متیرستد طتی

تصهیخ شده را نیز بخ بار میآورد.

واکنشهای ازونسازی غلظت این ماده بتخ حتدی برستد کتخ بترای

در زمینخ تصهیخ آب ،اهداف اصلی از کاربرد ازون در حذف مواد آلتی

سحمتی زیانبار باشد[.]7

عبارتند از[:]14

کلر بخعنوان یک گندزدای ارزان و قابتل دستترس هنتوز در ستط

 -حذف رنگ و جذب

جهان از بیشترین کاربرد برای تصهیخ آب برنوردار است .ایتن متاده

 -افزایش کربن قابل تجزیخ زیستی قبل از مراحل تجزیخ زیستی

میتواند در غلظتهای کم آلودگی ،کامح مؤثر عمل کنتد .هتر ننتد

 -کاهش پتانسیل تشکیل محصوالت جانبی گنتدزدایی از جملتخ

باقی گذاردن محصوالت جانبی گندزدایی از مضرات مصرف این ماده
بخشمار می آید[ .]8توجخ بخ ازون بخ عنوان یتک جتایگزین مناستب،

پرتوهای فرابنهش )(UV

تری هالو متانها
 -کاهش مستقیم کربن آلی از طریق معدنیسازی

بخصوص با دو هدف کاهش تولیتد محصتوالت جتانبی گنتدزدایی و

معتتدنیستتازی مستتتقیم ترکیبتتات آلتتی ،یعنتتی تبتتدیل آنهتتا بتتخ

مهتتار عوامتتل بیمتتاریزای مقتتاوم همچتتون ویروستتها ،ژیاردیتتا و

کربن دی اکسید و آب بخ ندرت گزارش شده است ،و بخ نظر نمیآید

کریپتوسپوریدیوم پتارووم همچنتان بیشتتر متی شتود .رویهمرفتتخ،

کخ روشی اقتصادی در حذف مواد آلی از آب باشد زیرا معموال بخ دوز

اهداف مصرف ازون بخ جای کلر و مواد مشتابخ و یتا بتخ همتراه آنهتا

باالی ازون احتیا است .اما میزان پیشترفت واکنشتهای مترتبط بتا

عبارتند از:

معتتدنی ستتازی مستتتقیم ،تتتابا نتتوع متتواد آلتتی موجتتود در آب نیتتز

 -نافعالسازی موجودات مزاحم (مثل جلبکها) یتا ریزانتدامگانهای

بررسی آثار ازونزنی در کاهش ميزان ترکيبات آلی آب

با توجخ بخ مشکحت انیر ،گزینخهای جدیدی نیز ،بخ عنوان راهحتل،

مشابخ یا حتی بیشتتر از نتود ازون ،همچتون پروکستید و رادیکتال

هست[ ،]7و این مسئلخ ای است کخ در این مطالعخ دربارة آن تحقیق
شده است.

بیماریزای مقاوم
 -کاهش پتانسیل تشکیل ترکیبات آلی هالوژنخ

بخ منظور جلوگیری از تشکیل ترکیبات آلی هالوژنخ در حد نطرناک،

 -حذف مواد عامل بو ،طعم و رنگ

میزان الزم حذف  TOCاز آب نام مصرفی ،با توجخ بتخ قلیائیتت آب

 -بهبود انعقاد/تشکیل لختخ (و سپس صافش)

(برحسب  )CaCO3مشخص شده است [ .]19در جدول ( ،)1براساس

ازون اکسنده ای بسیار قوی است ،بخ طوری کخ میتوانتد بستیاری از

میزان "تصهیخ پذیری" آبهای مختل  ،بتخ نقتل از مقتررات ایالتت

مواد آلی و معدنی را بخ حاالت اکسایش باالتتر تبتدیل کنتد .بتر اثتر

تگزاس این مقادیر فهرست شده اند .حذف  TOCعمومتا بتا افتزایش

واکنش ازون با مواد آلی طبیعی ( )NOMمولکولهای بزرگ شکستخ

قلیائیت آب دشوارتر میشود .در آبهایی

با قلیائیت باالتر حذف TOC

و طی وسیعی از مولکولهای کونکتر اکسیژندار تشکیل میشتوند.

تنها با افزودن منعقدکننده ممکن نیست .بخ عتحوه ،حتذف  TOCبتا

باید گهت کخ در نتیجخ واکنش ازون ترکیباتی بتا قتدرت گنتدزدایی

کاهش میزان  TOCدشوارتر می شود ،زیرا احتمال پیوستن ذرات بتخ

1. Giardia
2. Cryptosporidium Parvum
3. Natural Organic Matter

یکدیگر و تشکیل لختخ کمتر استت .در صتورتی کتخ در یتک واحتد
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تصهیخ نتوان بخ میزان مورد نظر از حذف  TOCرستید ،استتانداردها

کلیخ فرمولها بخ صورت تابعی از دما ارائخ شدهاند[.]17

شتترایط دیگتتری جتتز منتتدرجات جتتدول ( )1را نیتتز پیشتتنهاد

در این تحقیق مطالعخ ای میدانی بر آثار ازون بر حذف متواد کربنتی

کردهاند[.]10

آب در تصهیخ نانخ آب شهید بهشتی همدان انجام شده است؛ بخ این
1

ترتیب کخ طی یک سال آبتی ،میتزان ازون باقیمانتده و معیارهتای

جدول  .1درصد حذف  TOCالزم براساس استاندارد  EPAبا

4

کربنی کل کربن آلی ،)TOC( 2کتربن غیرآلتی )IC( 3و کتل کتربن

اقتباس از مقررات ايالت تگزاس[.]11
 TOCدر آب خام

( )TCمورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتتخ انتد .در مطالعتات گذشتتخ

قليائيت آب خام (بر حسب )CaCO3 mg/L

میزان معدنی ستازی ترکیبتات مختلت

از جملتخ هیومیتک استید،

()mg/L

6-06

06-126

>126

2.3≥TOC≥4.3

%39/33

%29/33

%19/33

آنیلین ،کلروفنل ،اگزالیک اسید و حتذف  TOCتوستط ازونزنتی در

4.3≥TOC≥8.3

%49/333

%39/33

%29/33

شرایط مختل بهرهبرداری بررسی شدهاند[23و.]15

TOC≤8.3

%93/33

%43/33

%33/33

 .2شرح مواد ،تجهيزات و آزمايشها

عحوه بر قلیائیت ،سایر پارامترهای کیهی آب نون دما pH ،و امتح

 1-2مكان اندازهگيری

معدنی بر ازونزنی تأثیر میگذارند .ماننتد واکتنش همتخ گنتدزداها،

تصهیخ نانخ آب شهید بهشتی در  9کیلومتری مرکتز شتهر همتدان

سرعت واکنشهای اکسایش با افزایش دما افزایش مییابد و از ایتنرو

واقا استت .عمتده آب ورودی ایتن تصتهیخ نانتخ از ستد اکباتتان و

در دماهتتای بتتاالتر بتتخ میتتزان کمتتتری از دوز متتاده اکستتنده بتترای

ستتد آبشتتینخ تتتأمین متتیشتتود ،هرننتتد کتتخ در برنتتی فصتتلهتتا از

گندزدایی و یتا بترای واکتنش بتا متواد آلتی نیتاز استت .بخصتوص،

رودنانخ های فصلی نیز برای تغذیخ تصهیخ نانتخ استتهاده متیشتود.

در استاندارد  EPAکلیخ مقادیر الزم گنتدزدایی بتر حستب دمتا (بتخ

حداکثر ظرفیت تصهیخنانخ  3033متر مکعب بر ستاعت ،و ظرفیتت

عنوان پارامتر کیهتی آب) و هیتدوردینامیک مختزن تمتاس دهنتده

متوسط آن در سالهای  52و  53کخ این مطالعتخ انجتام شتد1533 ،

(حاصلضرب غلظت در زمان تماس ())CTارائتخ شتده انتد[ ،]17امتا

متر مکعب بر ساعت بوده است .مراحل اصلی فراینتد تصتهیخ آب در

همانطور کخ در باال یاد کردیم ،تابعی برای حذف  TOCنسبت بخ دما

این واحد را در شکل ( )1مشاهده میکنید.

داده نشده است.

در ایران برای اولین بار در سال  ،1377بخدلیتل افتزایش روز افتزون

از سوی دیگر ،بترای اثتر  pHتعتابیر و فتر هتای مختلت و بعضتا
متناقضی حتی در استانداردها ارائخ

آلودگیهای رودنانخ کارون در استان نوزستان کخ سبب ایجاد بوی

شدهاند .در پارهای متدارک EPA

نامطبوع آب رودنانخ شده بود ،تصمیم گرفتخ شد تجهیزات ازونزنی

برای سطو مختل  ،pHبخطور کیهی دوزهای مختلهی از ازون برای

در تصهیخ نانخ شماره یک شهر اهواز نصب و بهرهبرداری شتود ،کتخ

گندزدایی مطر شده است pH .های باالتر تجزیخی ازون را تستهیل

نندان موفقیتآمیز نبود .پس از آن تصهیخنانخ باباشیخ علی اصههان

متتیکننتتد کتتخ ایتتن امتتر ناشتتی از افتتزایش تشتتکیل رادیکتتالهتتای

و شتتهید بهشتتتی همتتدان از ازون بتتخ منظتتور تصتتهیخ آب شتتهری

هیدروکسیل است؛ در حالیکخ pHهای پایینتر (کمتر از  )7آهنتگ

بهره بردند .پروژه سانت تصهیخنانخ شتهید بهشتتی از ستال 1382

تجزیخ ازون را کند میکنند کتخ ایتن امتر بتخ افتزایش غلظتت ازون

آغاز شد و در سال  1384بهرهبرداری اولیخ از آن تحقق یافت.

مولکولی می انجامتد[ .]18امتا در استتاندارد  EPAبترای گنتدزدایی
در محدوده  pHدقیقا  0تا  5تابعیت مشخص از  pHمطتر نشتده و
آب تصفيه شده
ذخيرهسازی

کلرزنی

صافی

لختهسازی

شنی

(ضربانساز)

فلش ميكس

ازونزنی

شکل  .1نمودار مراحل تصفیه آب در تصفیه خانه شهید بهشتی.
4. Total Carbon
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پيش ته نشينی

آب خام

1

2. Total Organic Carbon

1. Residual Ozone

طریق جرقخ الکتریکی در ولتاژ باال استهاده می شود .این واحد دارای

میزان کربن در واکنش با ازون و کلر کخ بخ تشکیل محصوالت جانبی

سخ دستگاه مولد ازون سانت شرکت ازنیا 1استت کتخ هریتک تتوان

گندزدایی می انجامد ،اولتین نقطتخ نمونتخگیتری ورودی بتخ مختزن

تولید  4/5کیلوگرم بر ساعت ازون با استهاده از هوا بخ عنوان نوراک

تماسگر انتیار شد .بنابراین ،در اولین ماه بررسی میزان کربن (آبتان

ورودی را دارد .بنابراین ،در شرایط عادی بخ ازای هر متر مکعتب آب

ماه  )52نقاط نمونخگیری عبتارت بودنتد از ورودی مختزن تماستگر،

ورودی در حدود  8گرم ازون تزریق می شود کخ البتتخ بتا توجتخ بتخ

نروجی مخزن تمتاس دهنتده ،نروجتی فلتش میکستر و نروجتی

محدودیت انتقال جرم ،حد انححل ازون در آب و تجزیتخ آن ،مقتدار

ضربانساز.

اندازهگیری شده بخ عنوان ازون باقیمانتده بتخ مراتتب کمتتر از ایتن

با بررسی نتایج مشتخص شتد کتخ همتخ انتواع شتانصهتای کتربن

مقدار است .در واقتا مقتدار متورد نیتاز ازون را پتارامتر  CTتعیتین

تغییرات نانیزی در دو مرحلخ نهایی یعنی فلش میکسر و ضربانساز

میکند کخ بخ طتور نمونتخ مقتدار  3/4 mg/Lبتخ ازای زمتان تمتاس

دارند ،بنابراین با توجخ بخ محدودیت تعداد نمونخگیتریهتا ،تصتمیم

 9دقیقخ توصیخ شده است[.]21

گرفتخ شد فلش میکسر از مجموعخ نقاط نمونخگیری حذف و صتافی
شنی اضافخ شود .بنابراین از آذر  52تتا تیتر  53نقتاط نمونتخگیتری

 .3روش مطالعه

عبارت بودند از قبل از مخزن تماسگر ،بعد از مختزن تمتاسدهنتده،

نمونخبرداریها با توجخ بخ زمان تأمین تجهیتزات آغتاز شتد ،اگرنتخ

نروجی ضربانساز و نروجی صافی شتنی .بتخ عتحوه ،در متاههتای

بخ دلیل طول مدت نمونخگیریها یک سال آبی کامل ،یعنی ابتتدای

مرداد و شهریور  53عحوه بر نقاط یادشده در باال ،از نقطتخ ورود آب

بارشهای پاییزی سال  52تا انتهای شهریور ( 53شامل فصول سرد

نام نیز نمونخ برداری شد.

بررسی آثار ازونزنی در کاهش ميزان ترکيبات آلی آب

در واحد ازونزنی تصهیخ نانخ شهید بهشتتی از روش تولیتد ازون از

یخنانخ شهید بهشتی همدان جما آوری شد .با توجخ بخ اهمیت
تصه 

و گرم سال) در تحقیق آمدهاند .آنالیز ازون و نمونخگیریهای کتربن
بخ طور متوسط یک بار در هر ماه و منحصرا توسط مجریتان تحقیتق

 .4مواد و روشهای اندازهگيری

انجام شده است.

عمده روشهای اندازهگیتری ازون محلتول در آب برحستب ستنجش

آنالیز نمونخهتای کتربن آب در مهرمتاه و دیمتاه  52مقتدور نشتد.

نواص نوری نمونخ در حضور معرف است کخ همخ باید بحفاصلخ و در

بنابراین ،اطحعات مربوط بخ این دو ماه ،بخ ترتیب ،از طریق برونیتابی

محل انجام شود .اما برای اندازهگیری کربن آلی بتا توجتخ بتخ نتافرار

نطی ماههای آبان و آذر و میانیابی نطی دو ماه آذر و بهمن تکمیل

بودن بخش عمده این مواد ،امکان انجام آزمایشها در زمتان و مکتان

شد .باید گهت کخ نوشبختانخ این دو ماه در محدوده زمانی تغییرات

دیگر وجود دارد؛ البتخ بخ شرط آنکخ نمونخ در شرایط مناسب (دمای

شدید کیهیت آب قرار ندارند.

پایین ،دور از نور و مواد مزاحم) نگهداشتخ شود.

 1-3نمونهبرداری برای ازون باقيمانده

 1-4اندازهگيری ازون باقيمانده

با توجخ بخ اثر ازون بر عملکرد مراحل تصتهیخ پتایین دستتی ،آنتالیز

ازون باقیمانتتده پتتارامتر تأثیرگتتذاری در انجتتام ایتتن تحقیتتق استتت.

ازون در نروجی مختزن تمتاس دهنتده ،نروجتی فلتش میکستر و

بنابراین ،این پارامتر با دقت زیادی انتدازهگیتری شتد .انتدازهگیتری

نروجی زاللساز ضربانساز انجام شد .بعد از نقطخ سوم غلظتت ازون

میزان ازون باقیمانده باید در محل انجتام شتود ،زیترا امکتان حهت

در اغلب موارد پتایینتتر از مقتدار قابتل تشتخیص توستط دستتگاه

نمونخ برای انجام آزمایش در زمان یا محیط دیگتر وجتود نتدارد .بتخ

ازونسنج قابل حمل بود.

منظور اندازهگیری ازون باقیمانده ،از دستگاه ازونستنج قابتل حمتل
پالین تست  PTS 043استهاده شد .محتدوده انتدازهگیتری دستتگاه

 2-3نمونه برداری برای سنجش شاخصهای کربن

ازونسنج  3/31تا  3 mg/Lاست .اصول کار دستگاه برپایتة ستنجش

یرای انتدازهگیتری میتزان کتربن ،نمونتخهتای آب از نقتاط مختلت

شدت رنگ نمونخ در حضور معرف ازون ،یعنی  ،DPD4استوار استت

1. Ozonia
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مقاالت

کخ بخ صورت قرص است و در هنگام انتدازهگیتری بتخ نمونتخ اضتافخ

نارنوب دو روش استتاندارد  9313Bو  9513بترای آنتالیز میتزان

متیشتتود .رنتتگ نمونتتخ بایتتد بتتا یتتک نمونتتخ شتتاهد مقایستتخ شتتود.

کربن موجود در آب انجام شد .همانطور کخ در بتاال شتر داده شتد،

نمونخ شاهد ،نمونخای از همان آب موردمطالعخ است کخ معرف بخ آن

روش  9313Bهمان روش بخ کتار رفتتخ در دستتگاه  Skalarsاستت.

اضافخ نشده است .از این نمونخ برای مدر کتردن دستتگاه استتهاده

در روش  9513آنتتالیز محتتتوای کتتربن بتتا بهتترهگیتتری از دستتتگاه

میشود.

طی ت  -نورستتنج  Hach DR5000بتتر استتاس روش رنتتگ ستتنجی
انجتتام شتتد .بتتخ منظتتور مقایستتخ دقتتت نتتتایج در یتتک محتتدوده

 2-4اندازهگيری شاخصهای کربن
برای نمونخ برداری آب ،از ظروف شیشخای نمونخگیری تصتهیخنانتخ

اطمینانبخش مناسب ،هر دو روش آزموده شد ،کتخ جزئیتات آن در
بخش نتایج ارائخ شده است.

بهره گرفتخ شد .تمام نمونخ ها از عمقی در حدود  33سانتیمتری آب
جماآوری شدند .نقطخ نمونخگیری در محلی انتیار شد کتخ جریتان

 3-4ثبت ساير پارامترها

بخ میزان کافی وجود داشتخ باشتد .در عتین حتال ،از نقتاط شتدیدا

اطحعتات کمکتی ،ماننتتد آهنتگ حجمتتی آب ،دمتای آب ،کتتدورت،

آشهتخ نمونخگیری صورت نگرفت .برای نگهداری و جابجایی نمونخها،

قلیائیت و  pHاز دفاتر یادداشتهای روزانتخ تصتهیخنانتخ و دادههتای

از ظروف شیشخ ای تیتره بتا در پحستتیکی کتامح آببنتدی شتده در

آزمایشگاه اداره آب و فاضتحب گتزارش شتده استت .در صتورتیکتخ

حجتتمهتتای مختل ت ( 29 mLتتتا  )93 mLاستتتهاده شتتد .قبتتل از

پارامترها طی ساعتهای نمونخگیری تغییرات پردامنخای داشتخانتد .از

نمونخ گیری ،ظروف نگهداری نمونتخ دستتکتم دو مرتبتخ بتا نمونتخ

متوسط دستکم سخ داده استهاده شده استت .بایتد گهتت کتخ هتر

آبکشی شدند .ظروف بخ طور کامل از نمونخ پر شدند تا فضایی بترای

مرتبخ نمونخگیری حدود  2ساعت طول میکشید.

هوا باقی نماند .باید گهت کتخ بترای بررستی صتحت انتدازهگیریهتا،
تعدادی نمونة شاهد از آب بدون یتون (هتدایت کمتتر از )1 μS/cm

 .5نتايج

بدون نشانخ متمایزساز بخ آزمایشگاه تحویل داده و مشخص شتد کتخ

در این بخش نتتایج حاصتل از انتدازهگیتری ازون باقیمانتده ،آنتالیز

میزان شانصهای کربن آن بسیار نانیز است.

شانصهای کربن و سایر پارامترهای مهتم و مترتبط در تصتهیخنانتخ

نمونخ ها پس از جما آوری در یخچال ،در دمای  4درجخ سلستیوس

شهید بهشتی ،از مهرماه  1352تا شهریور  1353ارائتخ شتده استت.

نگهداری شدند .بخ دلیل بعد مسافت ،زمان انجام آنالیز معموال بین 2

مقایستتخای کمتتی نیتتز بتتین دو روش استتتاندارد  9313Bو 9513

تا  3ههتخ پس از نمونخ گیری بود .با مطالعخ منابا مشخص شتد کتخ

بخ عمل آمد تا دقت دو روش بررسی شود.

دما و زمان نگهداری نمونخ در حد یادشده ،و نیتز تکانهتای ناشتی از

02

حمل و نقل ،بر آنالیز  TOCتأثیری ندارد[.]22

 1-5ازون باقيمانده

آنتتتالیز نمونتتتة آبتتتان در مرکتتتز تحقیقتتتات بهداشتتتت محتتتیط

در شکل ( )2تغییرات غلظت ازون باقیمانده در طول مراحل تصتهیخ

دانشتتکده بهداشتتت دانشتتگاه علتتوم پزشتتکی کردستتتان در دستتتگاه

طی ماههای نمونخگیری را مشاهده میکنید .با توجخ بخ ایتن شتکل،

 Skalars TOC/TN Analyzerانجام شد .روش بتخکتار رفتتخ در ایتن

میتوان پی برد کخ ازون در طول فرایندهای تصهیخ در محیط آبی بخ

دستگاه ،با دو استتاندارد  EPA 419/1و روش استتاندارد  9313Bو

سرعت ناپدید میشود .هرنند شواهد نشان میدهنتد کتخ حتتی در

تعداد دیگری استتانداردهای معتروف بترای آنتالیز  TOCستازوکار و

غلظت کم ،وجود ازون در فرایندهای پایین دستی بخ نحو مشتهودی

منطبق است .اصول کار این دستگاه برپایة احتراق کلیخ مواد آلی در

بر کنترل رشد جلبکها اثر می گذارد .دلیل این استدالل رشد شدید

دمای زیاد در حضور کاتالیست ،و تبدیل آنهتا بتخ کتربن دیاکستید

جلبک در ماه های پایانی این تحقیق است کخ طی آن دوره دوز ازون

استوار است .باید گهت کخ کلیخ مواد شیمیایی بخکتار رفتتخ ستانت

بخ شدت کاهش یافتخ است.

کارنانة مرک و از درجخ آنالیز بودهاند.

باید گهت کخ مقتدار ازون باقیمانتده طتی دوره انتدازهگیتری تقریبتا

آنتتالیز ستتایر نمونتتخهتتا در پژوهشتتگاه علتتوم و فنتتون هستتتخای و در

بخ طور مرتب در حال کاهش بوده است ،اگرنخ غلظت ازون در گتاز

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال شانزدهم ـ شماره نود و يک ()9316

تماسگر
6/46

فلش ميكسر

6/26

ازون باقيمانده )(mg/l

ضربانساز

6/36

6/16

شهريور 23

مرداد 23

تير 23

خرداد 23

ارديبهشت 23

فروردين 23

اسفند 22

بهمن 22

دی 22

آذر 22

آبان 22

مهر 22
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شکل  .2تغییرات میزان ازون باقیمانده در طول واحدهاي تصفیهخانه در طی ماههاي اندازهگیري.

غنی تزریق شده ،آهنگ حجمی ورودی تصهیخنانخ ،کدورت و ستایر

تغییر در میزان کربن آب ،پس از فراینتد ازونزنتی اتهتاق متیافتتد،

عوامل مشهود ،جملگی رفتاری نوسانی دارند و هی یک از عوامل یتا

اگرنخ این تغییر در کل کتربن ( )TCو کتربن آلتی ( )TOCمشتهود

ترکیب آنها نمایانگر منطقی دلیل ایتن کتاهش نیستت .البتتخ ،بنتابر

است .یکی از نکات مهم از این قرار استت کتخ در متاههتای آبتان تتا

تصمیم مدیریت تصهیخنانخ ،آهنگ حجمی تنظیمی ژنراتور از اواسط

اسهند ،میزان کربن غیر آلی ( )ICپتس از مرحلتخ ازونزنتی انتدکی

مرداد ماه بخ دلیل مشکحت انتقال گرما کتاهش یافتت تتا از آستیب

افتتزایش یافتتتخ و ستتپس بتتا شتتیب کتتم در طتتول تصتتهیخنانتتخ

رسیدن بخ تجهیزات جلوگیری شود .بنابراین ،نود این عامل میتواند

کاهش مییابد .این مشاهدات نشان میدهند کخ در مرحلخ ازونزنتی

نشانگر اشکال فنی در تجهیزات تولید ازون باشد کخ بخ کاهش میزان

احتماال بخشی از کربن بخ صورت مستقیم معدنیسازی شتده استت

ازون باقیمانده انجامیده است.

(بخ کربن دیاکسید و یا بخ ترکیباتی نون نمکهای کربنیک استید

بررسی آثار ازونزنی در کاهش ميزان ترکيبات آلی آب

6/56

تبدیل شده است) .البتخ کاهش شدید کل کربن ( )TCبعد از مرحلتخ
 2-5شاخصهای کربن

ازون زنی نشاندهنده آن است کخ ظاهرا بخشی از کربن بخطور کلتی

نتایج انتدازهگیتری شانصتهای کتربن در آبتان  52را در شتکل ()3

از محیط آب نار شده و این عمل نخ از طریتق صتافش یتا جتذب،

مشاهده میکنید .مطابق این شکل ،همخ انواع شانصهای کتربن در

بلکخ بخ صورت نرو گاز از آب محتمل است.

دو مرحلخ انتهایی ،یعنتی فلتش میکستر و ضتربان ستاز ،از تغییترات

از سوی دیگر ،میزان  TOCپتس از یتک کتاهش شتدید در مرحلتخ

نانیزی برنوردارند ،بنابراین همتانطور کتخ قتبح اشتاره شتد ،فلتش

ازونزنی روندی نوسانی دارد .در مرحلخ فلتش میکستر ،احتمتاال بتخ

میکسر از مجموعخ نقاط نمونخ گیتری حتذف ،و در متاههتای بعتدی

دلیل رشد جلبکها ،سط  TOCدر آب اندکی افزایش مییابد .نتون

نروجی صافی شنی بخ نقاط نمونخگیری اضافخ شد .البتخ ،در ماههای

این روند در بسیاری از ماههای نمونتخگیتری مشتاهده شتده استت،

مرداد و شهریور  ،53عحوه بر ورودی مخزن تماسگر ،نروجی مخزن

احتمال مشاهده این پدیده بر اثر نطای اندازهگیری پایین است.

تماسگر ،نروجی ضربانساز و نروجی صافی شنی ،از نقطخ ورود آب

عدم کاهش نشمگیر  TOCدر مراحل فلش میکسر تا انتهای صافش

نام نیز نمونخ برداری شد.

شنی ،نشان می دهد کخ این مراحل کارایی ننتدانی در حتذف متواد

بخ دلیل تعدد شکلها ،تنها تغییرات شانصهتای کتربن در متاههتای

آلی ندارند ،اگرنخ در بعضی منابا نقش انعقاد و لختخسازی در حذف

مهم در شکلهای ( )3تا ( )8نشان داده شدهاند ،اما جدول کاملتری

مواد آلی تصری شده ،اما از ستوی دیگتر نقتش پتیش ازونزنتی در

از نتایج در پیوست ال آمده است .در کلیخ این نمودارهتا ،بیشتترین

حذف یا کاهش ننین موادی نانیز شمرده شده است کخ این امر بتا
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مشاهدات ما تناقض دارد[ .]23توجیخ ننین تهاوتی میتواند انتحف

56/66

ترکیب مواد آلی موجود در آب تصهیخ نانخ بتا متوارد گتزارش شتده

46/66

باشد .مثح ،ترکیبات آلی غیرهیومیک کخ وزن مولکولی کمتی دارنتد

36/66

ممکن است از طریق ازون بخ طور مستتقیم تجزیتخ شتوند .از ستوی

26/66

دیگر ،آبی کخ عمده ترکیبات آلی آن اسید هومیک باشد ،در فراینتد

16/66

انعقاد قابلیت تصهیة بهتری دارد (تا  %73کاهش مواد .]24[)1DOC
خروجی صافی شنی

خروجی ضربانساز

مقدار زیاد افزوده شوند ،با یونهتای  OH-یتا بتیکربناتهتا و کربناتهتا

خروجی ازون

افزوده شوند ،بخ انعقاد منجر نمیشوند .تنها زمانی کخ این نمکها در

6/66
ورودی ازون

باید گهت کخ اگر در مرحلخ انعقاد ،نمکهای آلومینیم در مقدار کتم

واکنش متی دهنتد و هیدروکستیدهای نتامحلول ( )Al(OH)3تولیتد

شکل  .4تغییرات شاخصهاي کربن در مکانهاي

میکنند[ .]29بیکربناتها و کربناتها بخشی از کربن غیرآلی آب ()IC

نمونهگیري در آذرماه .22

هستند .همانطور کخ قبح اشاره شد ،کربن غیرآلی طی مراحل تصهیخ

06/66

تغییرات نندانی نمی کنند .بنابراین ،بتخ نظتر متیآیتد مقتدار متواد

56/66
46/66

حذف کربن غیر آلی آب انجامد.

36/66

TOC
26/66

بعد از پیش تخنشینی است .این موضوع میتواند بخ علت رشد جلبک

16/66

و نیز افزودن جریان شستشوی معکتوس صتافی هتا بتخ ورودی ایتن
خروجی صافی شنی

افزایش  TOCپی برد.

خروجی ضربانساز

جریان یادشده میتوان بخ اثتر هریتک از عوامتل یادشتده در بتاال در

خروجی ازون

کدورت جریان برگشتی یادشده بسیار باالست .بخ هر شکل ،با حذف

6/66
ورودی ازون

مرحلخ باشد .مشاهدات محلتی عامتل دوم را مهمتتر متیدانتد ،زیترا

غلظت )(mg/l

منعقدکننده اضافخ شده در فلش میکسر بتخ میزانتی نیستت کتخ بتخ
نکتخ مشهود در نتایج تیرماه تا شهریورماه  ،53افزایش شتدید

غلظت )(mg/l

مقاالت

06/66

شکل  .5تغییرات شاخصهاي کربن در مکانهاي
نمونهگیري در اسفند ماه .22
06/66

06/66

06/66

36/66

غلظت )(mg/l

46/66

56/66
46/66
36/66

26/66

26/66

16/66

16/66

6/66
خروجی ضربانساز

ميكس

خروجی فلش

خروجی ازون

ورودی ازون

خروجی صافی شنی
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خروجی ضربانساز

1. Dissolved Organic Carbon

خروجی ازون

نمونهگیري در آبانماه .22

ورودی ازون

شکل  .3تغییرات شاخصهاي کربن در مکانهاي

6/66

شکل  .1تغییرات شاخصهاي کربن در مکانهاي
نمونهگیري در فروردين ماه .23

غلظت )(mg/l

56/66

06/66

46/6
36/6

غلظت )(mg/l

56/6

56/66
46/66
36/66

26/6

26/66

16/6

16/66

6/6

6/66

غلظت )(mg/l

06/6

06/66

خروجی صافی شنی

خروجی ضربانساز

خروجی ازون

ورودی ازون

ورودی تصفيهخانه

خروجی صافی شنی

خروجی ضربانساز

خروجی ازون

ورودی ازون

ورودی تصفيهخانه

شکل  .7تغییرات شاخصهاي کربن در مکانهاي

شکل  .8تغییرات شاخصهاي کربن در مکانهاي

نمونهگیري در مرداد ماه .23

نمونهگیري در شهريورماه .23

جدول  .2خالصه نتايج و محاسبه درصد الزم و حقیقی حذف .TOC
قليائيت
ماه

*

()CaCO3 mg/L

 TOCورودی به مخزن

 TOCخروجی از صافی

تماسگر ()mg/L

شنی ()mg/L
0/53

ورودی

خروجی

مهر 52

-

-

22/31

آبان 52

-

130

23/52

درصد الزم حذف

***

درصد حقيقی حذف

33

08/3

33

07/8

آذر 52

143

132

15/83

0/99

33

07/3

دی 52

-

130

18/70

0/92

33

09/2

بهمن 52

-

143

17/08

0/45

33

03/3

اسهند 52

-

130

17/3

0/99

33

02/1

132

24/21

0/51

33

71/9

اردیبشهت 53

-

-

21/04

0/79

43

08/8

نرداد 53

50

50

15/51

0/08

43

00/4

تیر 53

-

133

23/47

0/8

43

71/3

مرداد 53

-

50

24/2

0/83

43

71/8

شهریور 53

-

133

29/70

7/12

43

72/4

فروردین 53

0/74

**
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06/6

06/66

* با استهاده از اطحعات آزمایشگاه اداره آب و فاضحب ،مبنا نروجی یا متوسط دو ماه در صورت نبودن ورودی.
** براساس نروجی ضربانساز بخ دلیل نبود داده در نروجی صافی شنی
*** محاسبخ بر اساس جدول  1انجام شده است.
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مقاالت

 3-5بررسی ميزان حذف TOC

رابطخای نطی بین نتایج دو روش برقرار است کخ این ناصیت امکان

با توجخ بخ مطالب ذکرشده در مقدمخ ،میتزان الزم حتذف  TOCبتخ

پیش بینی نتایج یتک روش را بتا داشتتن نتتایج روش دیگتر مقتدور

صورت نسبی و برحسب انتحف بین نقطخ ورودی و نقطتخ نروجتی

میسازد .از سوی دیگر ،وجود این رابطخ نطی صحت نتایج را تأییتد

بیان می شود .نقطخ ورود باید هر نقطخای قبل از اضتافخ شتدن متواد

میکند.

شیمیایی باشد .از سوی دیگر ،نقطخ نرو باید هتر نقطتخای بعتد از
تخنشینی (بعد از انعقاد) باشد .این نقطخ میتواند بعد از صافی شتنی

 .0نتيجهگيری کلی

هم در نظر گرفتخ شود[ .]10با توجخ بخ اندازهگیری  TOCدر ورودی

در این پژوهش مطالعخای بر آثار ازون در حذف کربن آب ،بخصتوص

بخ مخزن تماسگر ازون در اغلب ماههتای متورد بررستی ،ایتن نقطتخ

کربن آلی کل ( )TOCدر واحد ازون زنی تصهیخ نانخ شهید بهشتتی

مبنای محاسبخ مقدار ورودی  TOCقرار گرفت .از سوی دیگر ،نقطتخ

آب طی مدت یک سال آبی انجام شد .با وجتود آنکتخ هتدف اولیتخ

نمونخگیری بعد از صافی شنی بخ عنوان نقطخ نرو در نظتر گرفتتخ

استهاده از ازون معدنی ستازی متواد آلتی نیستت ،در ایتن پتژوهش

شد .بر اساس اندازهگیری در ایتن دو نقطتخ درصتد حتذف  TOCدر

مشخص شد کخ بخ علت ترکیب ویژه مواد آلی کخ در آب نام ورودی

ماههای مختل محاسبخ و در جدول در شده است .با توجخ بخ ایتن

این تصهیخ نانخ وجتود دارد ،ازون قتادر استت در حتدود  03تتا 79

جدول ،معلوم است کخ هرنند وضعیت حذف قلیائیتت آب مطلتوب

درصد از  TOCرا کاهش دهتد کتخ البتتخ ایتن میتزان تتابا شترایط

نیست (نود قلیائیت کمتر از حد مطلوب یعنی  233واحد است) ،اما

محیطی و عملیاتی است .لگوب و همکاران مقتدار حتذف استیدهای

کارایی تصهیخنانخ از نظتر حتذف  TOCبهتتر از شترایط متورد نظتر

هیومیتتک را منحصتترا توستتط ازون در حتتدود  19درصتتد گتتزارش

استاندارد است.

کرده اند[ .]20همچنین ،در تحقیقی مشابخ در تصهیخ نانخ اصتههان،
میزان حذف  TOCدر دو مرحلتخ ازونزنتی ،بتخ ترتیتب 23.4 ،و 28

 4-5مقايسه روشهای آناليز شاخصهای کربن

درصد گزارش شده است[ .]27بدیهی است آنالیز دقیق ترکیبات آلی

بخ منظتور بررستی دقتت نتتایج حاصتل از دو روش مختلت آنتالیز

در آب نام ورودی بخ تصهیخنانخ میتواند بخ تهسیر شترایط موجتود

شانصهای کتربن آب ،دادههتای تیرمتاه توستط دو روش استتاندارد

کمک کند.

 9313Bو  9513تحلیل شد .مطتابق شتکل ( ،)5بترای  TOCو

TC

06/66
y = 1/6011 x - 0/0223
R2 = 6/2220

06/66
56/66

y = 2/0000 x - 02/263

36/66

روش 5216

R2 = 6/251

46/66

26/66
y = 6/0651 x + 2/2623

16/66

R2 = 6/2201

6/66
06/66

06/66

46/66

26/66

6/66

روش 5316 B

شکل  .2مقايسه نتايج روشهاي آنالیز کربن آب :محور افقی روش استاندارد  ،5315Bمحور عمودي
روش استاندارد  .5215مقايسه بر اساس دادههاي تیرماه  23انجام شده است.
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پيوست الف
جدول الف .1-مجموعه کامل شاخصهاي کربن اندازهگیري شده.
ورودی تصفيه خانه

ضربانساز

نمونه

ماه

TOC
)(mg/l

IC
)(mg/l

TC
)(mg/l

TOC
)(mg/l

IC
)(mg/l

TC
)(mg/l

TOC
)(mg/l

IC
)(mg/l

TC
)(mg/l

TOC
)(mg/l

IC
)(mg/l

TC
)(mg/l

1

مهر 52

-

-

-

22/31

37/19

95/10

0/38

33/1

35/48

0/53

34/12

41/39

2

آبان 52

-

-

-

23/52

30/30

90/58

0/74

33/84

43/98

0/74

33/84

43/98

3

آذر 52

-

-

-

15/83

34/57

94/8

7/1

34/98

41/08

0/99

33/90

43/11

4

دی 52

-

-

-

18/799

32/359

91/19

7/39

33/35

43/14

0/92

31/5

38/42

9

بهمن 52

-

-

-

17/08

25/82

47/9

7

31/0

38/0

0/45

33/24

30/73

0

اسهند 52

-

-

-

17/3

28/09

49/59

7/38

31/43

38/91

0/99

33/15

30/74

7

فروردین 53

-

-

-

24/21

35/2

03/41

5/73

39/47

49/2

0/51

34/72

41/03

-

-

-

21/04

37/40

95/1

8/79

34/59

43/7

0/79

34/10

43/51

5

نرداد 53

-

-

-

15/51

37/15

97/1

8/0

33/19

41/79

0/08

32/55

35/07

13

تیر 53

-

-

-

23/47

38/72

02/15

5/17

39/04

44/81

0/8

34/53

41/73

11

مرداد 53

11/49

49/71

03/10

24/2

43/31

04/91

5/34

39/78

49/12

0/83

39/11

41/54

12

شهریور 53

12/53

48/93

01/43

29/70

43/30

00/12

5/78

37/15

40/57

7/12

39/32

42/44

8

01

ورودی ازون

صافی شنی
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