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One of the important steps in the process of
removing water turbidity is the use of coagulants.
Amongst the most applied materials is poly
aluminum chloride (PAC) which is used to
precipitate colloidal particles. The use of this
compound, which contains Aluminum, in the
coagulation causes some residual aluminum in the
water. Natural and synthetic coagulants aid can be
used to reduce the effects of overuse of poly
aluminum chloride. In this study, the effect of
bentonite and polyelectrolyte coagulant aid in the
turbidity removal process of Babasheikhali water
treatment plant is investigated. The results showed
that optimum pH for turbidity removal was 8 and the
optimal concentration of poly aluminum chloride at
the optimum pH was 10 mg/L. In the presence of
bentonite, the optimal PAC concentration decreased
to 4mg/L and the turbidity removal efficiency
increased to 92%. The results also showed that the
combination of PAC and polyelectrolyte together
can be used to reduce the concentration of heavy
metals in the incoming water. Therefore, bentonite
and polyelectrolyte coagulants aid can be used as a
suitable option along with poly aluminum chloride
to remove turbidity from the water treatment plant.
Keywords: Babasheikhali water treatment, Poly
aluminium chloride, Bentonite, Polyelectrolyte,
Turbidity
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 استفاده از مواد،یکی از مراحل مهم در فرآیند حذف کدورت آب
، یکی از موادی که کاربرد مهمی دارد.منعقدکننده است
) است که بهمنظور تهنشینی ذراتPAC( پلیآلومینیومکلراید
 استفاده از این ترکیب در فرآیند.کلوییدی از آن استفاده میشود
 باعث باقیماندن مقداری،انعقاد بهدلیل داشتن آلومینیوم
 برای کاهش اثرات استفاده بیش از حد.آلومینیوم در آب میشود
مجاز از پلیآلومینیومکلراید میتوان از کمک منعقدکنندههای
 اثر کمک، در این مطالعه.طبیعی و مصنوعی کمک گرفت
منعقدکنندههای بنتونیت و پلیالکترولیت در حذف کدورت
 نتایج.تصفیهخانه آب باباشیخعلی مورد تحقیق قرار گرفته است
 و مقدار غلظت بهینه8  بهینه برای حذف کدورتpH نشان داد که
 بهدست آمد و در حضور10 mg/L  بهینه برابرpH  درPAC
 کاهش4 mg/L  بهPAC  غلظت بهینه،بنتونیت و پلیالکترولیت
 همچنین. افزایش یافت%92 یافته و راندمان حذف کدورت به
 و پلیالکترولیت در کنار همPAC نتایج نشان داد که از ترکیب
میتوان برای کاهش غلظت فلزات سنگین آب ورودی استفاده
 مواد کمک منعقدکننده بنتونیت و پلیالکترولیت، بنابراین.کرد
میتوانند بهعنوان گزینه مناسبی در کنار پلیآلومینیومکلراید
.برای حذف کدورت آب تصفیهخانه مورد استفاده قرار بگیرند
، پلیآلومینیومکلراید، تصفیهخانه آب باباشیخعلی:کلمات کلیدی
 کدورت، پلیالکترولیت،بنتونیت
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محلول آبی تشکیل کمپلکس چندهستهای داده که همین امر
توانایی منحصر به فرد این ترکیب را برای انعقاد نشان میدهد
(عروجی و همکاران .)1391 ،مقدار مناسب استفاده از این ترکیب
در تصفیه آب یکی از فاکتورهای مهمی است که باید به آن توجه
شود .بهدلیل اینکه استفاده زیاد و نادرست از این ترکیب باعث
افزایش آلومینیوم در آب میشود ،مقادیر زیاد آلومینیوم اثرات
خطرناکی در انسان نظیر آنتی میکروسنتتیک ،پوکی استخوان،
آلزایمر و نارسایی کلیه در بیماران دیالیزی ایجاد میکند .برای به
حداقل رساندن هر گونه خطر ناشی از افزایش آلومینیوم باقیمانده
در آب تصفیهشدهای که از منعقدکننده آلومینیومی استفاده
میشود ،فرآیندهای تصفیه آبی باید بهمنظور کاهش میزان
آلومینیوم باقیمانده تا حد ممکن بهینه شوند .یکی از روشهای
بهینه کردن ،استفاده از کمک منعقدکنندههای طبیعی و مصنوعی
است (.)Takdastan, 2012
در تحقیقات گذشته اثر پلیآلومینیومکلراید ومواد کمک
منعقدکننده در تصفیه آب مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج
یکی از این تحقیقات نشان داد که بازده حذف کدورت توسط
 PACبین  %93/8تا  %99/6است .همچنین نتایج این تحقیق
نشان داد که کمک منعقدکننده ) Lime (5mg/Lمیتواند در کنار
 PACباعث توسعه فرآیند لختهسازی و کاهش کدورت شود
( .)Daryabeigi Zand and Hoveidi, 2015در مطالعه دیگری اثر
مقدار مصرفی مواد منعقدکننده پلیمری و شرایط انعقاد در کاهش
کدورت و همچنین اثر بنتونیت بهعنوان کمک منعقدکننده در
آبهای با کدورت پایین مورد بررسی قرار گرفته است .(Shen,
) 2005تحقیقات اخیر نشان داده است که پلیآلومینیوم کلراید
سولفات بهعنوان منعقدکننده میتواند برای حذف اسیدهیومیک
با کارایی انعقاد باال استفاده شود ).(Wu, 2020
تصفیهخانه آب باباشیخعلی یکی از بزرگترین تصفیهخانههای
آب ایران بهشمار میرود که در کیلومتر  45جاده اصفهان-
شهرکرد و در جوار شهر زایندهرود واقع شده است .آب مورد نیاز
بیشتر شهرهای استان اصفهان از تصفیهخانه باباشیخعلی تأمین
میشود و مستقیما از مسیر انحراف رودخانه زایندهرود در
باالدست اصفهان آب دریافت میکند .آب خام ورودی این
تصفیهخانه از سد چم آسمان که در محل چم آسمان در فاصله 8
کیلومتری تصفیهخانه بر روی رودخانه زایندهرود قرار گرفته تأمین
میشود .آب خام پس از طی مراحل آشغالگیری ،ماسهگیری،
تهنشینی مقدماتی و کلرزنی در سد چم آسمان توسط تونلی به
طول  7779متر و قطر  3000میلیمتر به تصفیهخانه انتقال یافته
و از ضلع شمال غربی با روش ثقلی وارد و به تصفیهخانه تحویل

 -1مقدمه
بدون شک آب حیاتیترین عنصر در بین منابع طبیعی است .در
بسیاری از کشورهای در حال توسعه دسترسی به آب تمیز و سالم
یک مسئله مهم است .آب موجود در منابع مختلف قبل از مصرف
باید تصفیه شود .روشهای مختلفی وجود دارد تا آب سالم و
مناسبی بهدست مصرفکننده برسد .یکی از مشکالت مهم
تصفیهخانههای آب ،تغییرات فصلی در میزان کدورت آب است
(.)Asrafuzzaman et al., 2011
وجود کدورت در آب میتواند مانع ضدعفونی کردن مناسب
آب و حذف پاتوژن ها (میکروبهای بیماریزا) شود .قسمت عمده
کدورت در آبهای سطحی ناشی از فرسایش مواد کلوئیدی نظیر
خردهسنگها ،خاک رس ،اکسیدهای فلزی ناشی از فرسایش
خاک و مجاورت منابع آب با فعالیتهای صنعتی است .بر همین
اساس کدورت را بهعنوان یک عامل غیر مستقیم آلودگی آب
میشناسند .براساس استاندارد آب آشامیدنی ایران (،)1053
حداکثر مقدار مجاز کدورت  5 NTUو حد مطلوب آن کمتر یا
مساوی  1 NTUاست (ترابیان و شاهوی.)1396 ،
روشهای مختلفی برای حذف یا کاهش کدورت آب وجود
دارد که رایجترین آنها استفاده از مواد منعقدکننده است .دو گروه
اصلی از مواد مورد استفاده در فرآیندهای انعقاد و لختهسازی
عبارتند از :منعقدکنندههای آلی و معدنی (غیرآلی) ( Kaggwa,
 .)2001منعقدکنندههای آلی خود شامل پلیالکترولیتهای
کاتیونی و آنیونی و پلیمرهای غیریونی هستند.
طی فرآیند انعقاد ،ذرات غیرقابل تهنشینی کـه اصطالحاً
کلوئید نامیده میشوند و عامل مهمی در بروز کدورت هستند؛ به
یکدیگر چسبیده و ذرات درشت وقابل تهنشینی را تشکیل
میدهند (شایسته و همکاران .)1391 ،در فرآیند تصفیه آب از
منعقدکنندهها و کمک منعقدکنندههای مختلفی استفاده
میشود .از منعقدکنندههای اصلی برای ناپایدارسازی ذرات و
چسباندن آنها به یکدیگر و از کمک منعقدکنندهها برای افزایش
دانسیته ذرات بههم چسـبیده و کمک بـه تهنشینی سریعتر آنها
استفاده میشود .تاریخچه استفاده از منعقدکنندهها طوالنی است.
از پلیمرهای آلی طبیعی بیشتر از  2000سال استفاده شده است.
در هند ،آفریقا و چین سالها است که از منعقدکنندهها و
کمکمنعقدکنندهها در حذف کدورت آب استفاده شده است
(.)Kawamura, 1991
1
پلیآلومینیومکلراید یک ماکرومولکول معدنی است که پلیمر
آن یک کمپلکس دوهستهای از آلومینیوم است .این ترکیب در
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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دستورالعمل ذکر شده در کتاب استاندارد متد ویرایش 2017
) )SM 2130 Bانجام شد .در این روش ،ابتدا دستگاه کدورتسنج
با استفاده از ست کالیبراسیون دستگاه (محلول  CRMکدورت)
کالیبره شده و سپس کدورت محلولها اندازهگیری شد.
برای اندازهگیری غلظت فلزات سنگین از دستگاه جذب اتمی
مدل  220FSساخت شرکت  Varianاستفاده شد .از اسیدنیتریک
 1:1برای تثبیت نمونهها استفاده شد .برای اندازهگیری مس ( Cu,
 )λ=324.7 nmو روی ( )Zn, λ=213.9 nmاز روش مستقیم شعله
استفاده شد .اندازهگیری سرب ( ،)Pb, λ=283.3 nmکروم ( Cr,
 ،)λ=357.9 nmکادمیم ( )Cd, λ=228.8 nmو نیکل ( Ni,
 )λ=352.5 nmبا استفاده از کوره گرافیتی انجام شد .آرسنیک
( )As, λ=193.7 nmهم به روش  VGAمورد بررسی قرار گرفت.

داده میشود .آب صاف در مخازن داخل تصفیهخانه ذخیره و
سپس به شبکه آبرسانی انتقال مییابد که عالوهبر شهر اصفهان
بیش از  40شهر و  400روستا و نیز تعداد زیادی از صنایع بزرگ
و کوچک را تحت پوشش قرار میدهد.
برای حذف ذرات کلوییدی آب در این تصفیهخانه از
منعقدکننده پلیآلومینیومکلراید استفاده میشود .همانطور که
ذکر شد ،استفاده از این مواد شیمیایی در فرآیندهای تصفیه آب
باعث بروز خطراتی برای سالمتی میشود .اکثر پلیمرهای
مصنوعی و معدنی زیستتخریبپذیر نیستند و ممکن است تا
سالها در طبیعت یا داخل بدن باقی بمانند .بنابراین ،برای بهینه
کردن مصرف این پلیمرها در فرآیند تصفیه آب به تحقیقات
بیشتری نیاز است .همانطور که ذکر شد ،یکی از روشهای بهینه
کردن فرآیند تصفیهخانه استفاده از مواد کمک منعقدکننده است.
در این تحقیق اثر کمک منعقدکنندههای طبیعی بنتونیت 2و
مصنوعی پلیالکترولیت 3مورد بررسی قرار میگیرد که در صورت
عملکرد مثبت آنها در کنار  PACدر تصفیهخانه استفاده شود.
بنابراین اهداف مطالعه حاضر عبارتند از:
 -1استفاده از کمک منعقدکنندهها در کنار  PACبرای کاهش
کدورت و آالیندههای حاصل از آب؛
 -2تسهیل فرآیند تصفیه آب در مواقع بحرانی با استفاده از
پلیالکترولیت بهعنوان کمک منعقدکننده و در نتیجه کاهش
مصرف  PACبهعنوان عامل زیستتخریبناپذیر.

 -2-2انتخاب  pHبهینه
به منظور تعیین  pHبهینه از ماده  PACبا غلظت ثابت
 10mg/Lاستفاده شد .بدینترتیب  5بشر آماده شده حاوی نمونه
و  PACبهترتیب در pHهای مختلف ( )9 ،8 ،7 ،6 ،5تنظیم شدند.
بهمنظور تنظیم  pHاز اسیدسولفوریک و هیدروکسیدسدیم 0/02
نرمال استفاده شد.
 -3-2انتخاب غلظت بهینه  PACمورد استفاده
بهمنظور تعیین غلظت بهینه ماده منعقدکننده ،آزمایش جار
در  5بشر حاوی یک لیتر نمونه در  pHبهینه  8انجام شد .محلول
در غلظتهای مورد نظر ( )mg/L 50 ،40 ،30 ،20 ،10 ،5ساخته
و بهترتیب به هر یک از بشرها اضافه شد .با افزودن ،PACابتدا
فرآیند اختالط سریع با سرعت  120دور بر دقیقه و زمان  1دقیقه
انجام گرفت .سپس بهمنظور اختالط کند ،سرعت اختالط به 40
دور بر دقیقه کاهش یافت .این مرحله  20دقیقه بهطول انجامید.
بعد از اینکه فرآیند اختالط کامل شد ،نمونهها از زیر دستگاه
خارج شدند تا لختههای تشکیل شده فرصت تهنشین شدن پیدا
کنند .پس از پایان یافتن آزمایش ،با استفاده از پیپت از عمق 5
سانتیمتری زیر سطح محلول ،نمونهبرداری انجام شد تا کدورت
محلول pH ،و آلومینیوم باقیمانده و در نهایت غلظت بهینه PAC
اندازهگیری شود.

 -2مواد و روشها
 -1-2تجهیزات و دستگاههای مورد استفاده
آزمایش جارتست براساس روش استاندارد ASTM 2035

انجام شده است .آزمایش جار در واقع مدلی کوچک از واحدهای
اختالط سریع ،انعقاد ،لختهساز و تهنشینی است .بر این اساس از
بشرهای  1لیتری استاندارد بهعنوان ظروف آزمایش استفاده شد.
نمونهها براساس برنامه آزمایش ابتدا بهمدت یک دقیقه با سرعت
 120دور بر دقیقه و پس از آن بهمدت  20دقیقه با سرعت 40
دور بر دقیقه مخلوط شده ،سپس ظروف از زیر دستگاه آزمایش
جار خارج شده و مدت  20دقیقه برای تهنشینی ساکن نگهداشته
شدند .پس از پایان مرحله تهنشینی ،میزان مورد نیاز نمونه از
حدود  5سانتیمتر سطح ظرف توسط پیپت برداشته شده و برای
انجام آزمایش کدورت مورد استفاده قرار گرفت.
برای اندازهگیری کدورت از دستگاه کدورتسنج رومیزی مدل
 2100 Nساخت شرکت  Hachاستفاده شد .این آنالیز مطابق با
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -4-2انتخاب غلظت بهینه  PACدر حضور بنتونیت
در این بخش دو سری آزمایش طراحی شد .در بخش اول از
خاک بنتونیت با درصد خلوص  60و غلظت  20 mg/Lبهعنوان
کمک منعقدکننده استفاده شد .آزمایش جار بر روی نمونههای
25
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آب خام در حضور بنتونیت ( )20 mg/Lو غلظتهای مختلف
 2 mg/L( PACتا  )10 mg/Lبه اینصورت انجام شد 5 :بشر هر
کدام حاوی یک لیتر نمونه از ورودی تصفیهخانه با میانگین
کدورت  5 NTUدرنظر گرفته شد .آزمایش  1دقیقه با دور تند و
در حضور  PACبا غلظتهای مختلف در  pHبهینه  8شروع شد.
در لحظات پایانی دور تند ،خاک بنتونیت با غلظت ثابت (
 )20mg/Lبهترتیب به هر یک از بشرها اضافه شد .سرعت آزمایش
در این مرحله به  40دور بر دقیقه کاهش یافت و بهمدت 20
دقیقه اختالط کند در حضور بنتونیت انجام شد .در پایان این
مرحله ،به نمونهها  20دقیقه فرصت داده شد تا فلوکهای تشکیل
شده تهنشین شوند.

 -7-2اثر  PACو کمک منعقدکننده در میزان حذف بعضی
از فلزات سنگین ورودی تصفیهخانه
در این مرحله میانگین کدورت ورودی  5 NTUدرنظر گرفته
شد و اثر  PACو پلیالکترولیت بر روی حذف فلزات سنگین آب
ورودی تصفیهخانه مورد بررسی قرارگرفت .نتایج در جدول 1
نشان داده شده است .در این بخش ،ابتدا غلظت فلزات سنگین
موردنظر (مس ،روی ،سرب ،کروم ،کادمیم ،نیکل و آرسنیک) قبل
از اضافهکردن ماده منعقدکننده اندازهگیری شد .برای حذف فلزات
سنگین آب ورودی ،از محلول  PACبا غلظتهای  10 mg/Lو
 20mg/Lاستفاده شد .نتایج این مرحله نشان داد که در حضور
 ،PACغلظت فلزات سنگین آب ورودی تا حدودی کاهش یافته
است .غلظت بهینه  PACدر این مرحله  10 mg/Lدرنظر گرفته
شد .در مرحله آخر ،در حضور  PACبا غلظت ثابت ،10 mg/L
محلول پلیالکترولیت با غلظت  0/02 mg/Lاضافه شد.

 -5-2انتخاب غلظت بهینه پلیالکترولیت بهعنوان
کمکمنعقدکننده
در این بخش از تحقیق ،میانگین کدورت ورودی 200 NTU
و میانگین کدورت خروجی  0/5-2 NTUبهدست آمد .در این
مرحله ،غلظت ماده منعقدکننده ( 10 mg/Lغلظت بهینه) و از
پلیالکترولیت بهعنوان کمک منعقدکننده در غلظتهای مختلف
تا  1 mg/Lاستفاده شد.

 -3نتایج و بحث
 -1-3تعیین  pHبهینه
تعیین  pHبهینه در فرآیند انعقاد نقش مهمی دارد که به نوع
و غلظت ماده منعقدکننده وابسته است .در  pHبهینه ،فرآیند
لختهسازی در زمان کوتاهتر انجام شده ،بنابراین بازدهی حذف
ذرات معلق افزایش مییابد .تحقیقات گذشته نشان داد که بهترین
روش برای تعیین  pHبهینه روش آزمون و خطا است .(Sanghi
) et al., 2006در این مرحله و در حضور  PACمیانگین کدورت
ورودی  5 NTUو میانگین کدورت خروجی  0/5 NTUبهدست
آمد .شکل  pH 1بهینه در آزمایش جار برای کاهش کدورت
محلول را نشان میدهد .معیار تعیین پارامتر بهینه در تمام مراحل
این تحقیق راندمان حذف کدورت است.

 -6-2انتخاب غلظت بهینه  PACدر ترکیب با
کمکمنعقدکننده
در این مرحله میانگین کدورت ورودی  200 NTUدرنظر
گرفته شد .برای تعیین غلظت بهینه  PACدر حضور
پلیالکترولیت ،ابتدا غلظتهای مختلف آن ( 1 mg/Lتا
 )20mg/Lساخته شده و بهترتیب به هر یک از بشرها اضافه شد.
سپس در لحظات پایانی دور تند ،محلول پلیالکترولیت با غلظت
ثابت  0/02 mg/Lبه همه بشرها اضافه شد.
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همانطور که شکل  1نشان میدهد ،در حضور  PACو با
افزایش  ،pHمیزان کدورت کاهش یافته تا اینکه باالترین راندمان
حذف در  8 pHاتفاق میافتد .نتایج این بخش نشان میدهد که
در این  ،pHرسوب تشکیل شده ناشی از حضور  PACدارای
کمترین میزان حاللیت است .همچنین نتایج نشان داد که اندازه
لختههای تشکیل شده در این  ،pHبزرگتر بودند .از طرفی
همانطور که از شکل  1مشخص است با افزایش  ،pHراندمان
حذف کدورت افزایش یافته است .دلیل این امر آن است که
تشکیل لختهها صرفا بهدلیل فرآیند خنثیسازی بار اتفاق
نمیافتد .بلکه بیشتر از طریق به دام افتادن ذرات معلق در
زنجیرههای پلیمری ماده منعقدکننده انجام شده است که
مکانیسم انعقاد جاروبی و به دام افتادن ذرات در رسوب نام دارد
(بینا و همکاران.)1386 ،

-2-3

تعیین

غلظت

بهینه

ماده

منعقدکننده

پلیآلومینیومکلراید
در این بخش میانگین کدورت ورودی تصفیهخانه بین  4تا
 NTU 5و میانگین کدورت خروجی حدود  0/9 NTUبهدست
آمد .شکل  2اثر ماده منعقدکننده  PACرا بر میزان حذف کدورت
( )pH=8نشان میدهد .همانطور که از شکل مشخص است ،با
افزایش غلظت  PACمیزان حذف کدورت افزایش پیدا کرده است.
در حضور  PACذرات معلق باردار بههم متصل شده و تشکیل
فلوک میدهد که تهنشین میشوند و بدینترتیب کدورت کاهش
مییابد .در تعیین غلظت ماده منعقدکننده ،قیمت آن و عوامل
محیطزیستی تأثیر دارد .با توجه به این شرایط ،غلظت 10 mg/L
با راندمان حذف  %90بهعنوان غلظت بهینه  PACدرنظر گرفته
شد.
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شکل  -2تعیین غلظت بهینه  PACدر pH=8

بدینترتیب ابتدا غلظت بهینه  PACدر حضور بنتونیت با انجام
آزمایش تعیین شد .نتایج این بخش از تحقیق در شکل  3نشان
داده شده است.

 -3-3تعیین غلظت بهینه  PACدر حضور کمک
منعقدکننده بنتونیت
در این مرحله از کمک منعقدکننده بنتونیت استفاده شد.
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شکل  -3تعیین غلظت بهینه  PACدر حضور بنتونیت با غلظت ثابت 20 mg/L
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بنتونیت بهعنوان کمک منعقدکننده طبیعی در حذف مواد معلق
موجود در آب و کاهش کدورت استفاده کرد .براساس این نتایج
در بخش دوم تحقیق ،اثر خاک بنتونیت در فرآیند حذف کدورت
در غلظتهای باالتر بررسی شد .بر این اساس ،کدورت اولیه
ورودی تصفیهخانه  5 NTUدرنظر گرفته شد .با افزودن بنتونیت
در غلظتهای مختلف ابتدا کدورت ورودی افزایش یافت .آزمایش
جار بر روی نمونه با کدورت باالتر و در حضور غلظت بهینه PAC
( )4 mg/Lانجام شد .نتایج در شکل  4نشان داده شده است.

همانطور که شکل  3نشان میدهد در حضور بنتونیت،
کدورت از  5به  0/4 NTUکاهش یافت .میتوان نتیجه گرفت که
بنتونیت بهعنوان کمک منعقدکننده کدورت محلول را بهطرز
قابلتوجهی کاهش میدهد .حضور بنتونیت در محلول باعث
میشود تا فلوکهای تشکیل شده در حضور  ،PACبه یکدیگر
بچسبند و تشکیل لختههای درشتتر دهند که راحتتر و سریعتر
تهنشین شوند .با توجه به این شرایط و با توجه به شکل  ،3غلظت
 4 mg/Lبا راندمان حذف  %92بهعنوان غلظت بهینه  PACدر
حضور بنتونیت درنظر گرفته شد .بنابراین میتوان از خاک
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شکل  -4تعیین غلظت بهینه بنتونیت در حضور  PACبا غلظت ثابت 4 mg/L
نتایج در شکل  5نمایش داده شده است .همانطور که شکل نشان
میدهد افزایش پلیالکترولیت اثر زیادی در حذف کدورت داشته
است .در بهترین حالت ،وقتی که غلظت ماده منعقدکننده mg/L
 10و غلظت کمک منعقدکننده  0/02 mg/Lباشد ،باالترین درصد
حذف ذرات معلق وکاهش کدورت اتفاق میافتد .همچنین ،نتایج
نشان داد که با افزایش غلظت پلیالکترولیت از  0/02تا 1 mg/L
میزان حذف ذرات معلق موجود در آب به  %98میرسید .دلیل
این رفتار این است که ماده کمک منعقدکننده دارای بار مثبت
بوده و ذرات کلوییدی با بار منفی را جذب کرده و در نهایت
تشکیل فلوک با بار خنثی میدهد .این فلوکهای تشکیل شده
درشتتر بوده و با سرعت باالتری تهنشین میشوند .افزایش بیشتر
کمک منعقدکننده در غلظت باالتر از  1 mg/Lباعث بار مثبت
اضافی محلول شده و در نتیجه کدورت محلول افزایش مییابد.

همانطور که شکل نشان میدهد ،با افزایش غلظت بنتونیت
راندمان حذف کدورت افزایش یافته است ولی با توجه به نزدیکی
مقادیر راندمان از غلظت  20 mg/Lبه بعد و با درنظر گرفتن
کاهش هزینه ،غلظت بهینه بنتونیت  20 mg/Lدر نظر گرفته شده
است .نتایج این بخش نشان میدهد که افزایش بنتونیت در محیط
قلیایی ( )pH=8باعث هیدرولیز آن شده و مواد حاصل از هیدرولیز
در حضور  PACباعث تشکیل فلوکهای بزرگتر و با سرعت
تهنشینی باالتر میشود.
 -4-3تعیین غلظت بهینه پلیالکترولیت بهعنوان کمک
منعقدکننده
در این مرحله از تحقیق ،در حضور  PACاز کمک منعقدکننده
پلیالکترولیت بهمنظور کاهش کدورت آب ورودی استفاده شد.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -5تعیین غلظت بهینه کمک منعقدکننده پلیالکترولیت در حضور  PACبا غلظت ثابت 10 mg/L
کمک منعقدکننده  4 mg/Lدرنظر گرفته شد .نتایج این بخش
نشان میدهد که پلیالکترولیت میتواند اثر مهمی در حذف
کدورت داشته باشد .دلیل این امر آن است که بار مثبت
پلیالکترولیت باعث خنثیسازی محلول شده و ایجاد فلوکهای
درشتتر کرده که سریعتر تهنشین میشوند .بنابراین ،در مواقع
بحرانی میتوان از پلیالکترولیت در کنار  PACاستفاده کرد .در
این صورت ،هم در کاهش هزینه استفاده از  PACو هم اثرات
جانبی آن نقش مهمی دارد.

 -5-3تعیین غلظت بهینه  PACدر ترکیب با
کمکمنعقدکننده پلی الکترولیت
در این مرحله ،تعیین غلظت بهینه  PACدر حضور
پلیالکترولیت مورد بررسی قرار گرفت .نتایج در شکل  6نشان
داده شده است .همانطور که شکل نشان میدهد با افزایش غلظت
 PACتا  4 mg/lراندمان حذف کدورت افزایش یافته و با افزایش
مقدار بیشتری از  PACتأثیر زیادی در کاهش کدورت آب ورودی
نداشت .بنابراین غلظت بهینه  PACدر این مرحله و در حضور
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شکل  -6تعیین غلظت بهینه  PACدر ترکیب با پلیالکترولیت بهعنوان کمک منعقدکننده

سنگین ورودی تصفیهخانه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این
بخش از تحقیق در شکل  7نمایش داده شده است.

 -6-3اثر  PACو کمک منعقدکننده در میزان حذف بعضی
از فلزات سنگین ورودی تصفیهخانه
در این مرحله ،اثر  PACو کمک منعقدکننده در حذف فلزات
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -7غلظت فلزات سنگین اندازهگیری شده قبل و بعد از اضافه کردن  PACو پلیالکترولیت

آب ورودی اضافه شد .نتایج نشان داد که در این مرحله غلظت
فلزات سنگین به مقدار قابلتوجهی کاهش یافت .بنابراین از
پلیالکترولیت در حد خیلی کم میتوان برای کاهش غلظت فلزات
سنگین آب ورودی استفاده کرد .پیشنهاد میشود که برای برآورد
کردن غلظت بهینه پلیالکترولیت و حتی بنتونیت تحقیقات
بیشتری در این زمینه انجام شود .در جدول  2حد مجاز فلزات
سنگین مورد استفاده با توجه به استاندارد آب آشامیدنی ایران
( )1053نشان داده شده است.

نتایج نشان داد که در مرحله اول با شروع اضافه کردن PAC

تا حدی ،غلظت فلزات سنگین موجود در نمونه کاهش یافت ولی
پس از اضافه کردن بیشتر  ،PACتأثیر زیادی در حذف فلزات
وجود نداشت .با توجه به اینکه  PACاز فلزات سنگین تشکیل
شده است ،بنابراین تا حد معینی ،میتواند در کاهش غلظت فلزات
آب ورودی موثر باشد .بنابراین غلظت بهینه برای 10 mg/L ،PAC
درنظر گرفته شد .در بخش بعدی تحقیق ،در حضور  PACبا
غلظت بهینه  ،10 mg/Lپلیالکترولیت با غلظت  0/02 mg/Lبه

جدول  -1نتایج غلظت فلزات سنگین اندازهگیری شده قبل و بعد از اضافه کردن  PACو پلیالکترولیت بر حسب ()mg/L
[[ ، ]PACپلی الکترولیت]

روی

مس

سرب

کرم

کادمیم

نیکل

ارسنیک

0،0

< LOD

< LOD

0/0026

0/003

0/001

< LOD

< LOD

0 ،10

< LOD

< LOD

0/0019

0/0022

< LOD

< LOD

< LOD

0 ،20

0 /1

0 /1

0/0028

0/0052

0/0011

0/34

0/5

0/02 ،10

< LOD

< LOD

0/0015

0/002

< LOD

< LOD

< LOD

یادآوری میشود که در جدول  ،1حد تشخیص 4هر پارامتر
اندازهگیری شده با  LODنشان داده شده است.

 -4نتیجهگیری
پلیآلومینیومکلراید با غلظت  10 mg/Lبهعنوان منعقدکننده
مناسب در آبهای با کدورت پایین میتواند استفاده شود .با
افزایش کدورت آب ورودی ،مواد کمک منعقدکننده بنتونیت با
غلظت  20 mg/Lو پلیالکترولیت با غلظت  0/02 mg/Lمیتوانند
هر کدام بهعنوان گزینه مناسب برای حذف ذرات معلق و کاهش
کدورت آب ورودی تصفیهخانه مورد استفاده قرار بگیرند .با
استفاده از این مواد ،مقدار  PACکمتری مورد استفاده قرار گرفته،
بنابراین اثرات جانبی استفاده  PACکمتر شده و از طرفی در
کاهش هزینه بسیار موثر است .نیاز است که در مورد کاربرد

جدول  -2حد مجاز فلزات سنگین مورد استفاده در استاندارد 1053
نام فلز

حد مجاز ()mg/L

روی

---2

سرب

0/01

کرم

0/05

کادمیم

0/003

نیکل

0/07

ارسنیک

0/01

مس
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 و بنتونیت و پلیالکترولیت در آبهایPAC غلظتهای مختلف
.با کدورت متفاوت تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود
 پینوشتها-5
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