مقدمه
•
•

•

مواد کربنی به دوصورت آنتراسیت و کربن فعال به همراه سیلیس پای ثابت اغلب تصفیه خانه ها به شمار می رود .
آنتراسیت از جمله موادی است که به علت برخورداری از خصوصیات ویژه قابلیت افزایش میزان صاف سازی آب و حذف
مواد آلی پیش ساز تری هالومتان را دارا می باشند  ،مضاف براینکه بسیاری از صافی ها از دویا چند بستر تشکیل شده اند
که آنتراسیت پای ثابت این صافی ها نیز به شمار می آید .
کاربرد عمده کربن اکتیو در صنایع آب برای از بین بردن رنگ ،بو و مزه غیردلخواه از آب و در تصفیه فاضالب کارخانه ها می
باشد .بد نیست بدانید آنتراسیت 3درصد کل منابع زغالسنگ را در ایران شامل میگردد به همین دلیل مصارف بیشترو
اقتصادی تری را به خود اختصاص داده است .

کربن فعال توانائی بیشتری را در تصفیه خانه ها ارائه نموده بطوریکه عالوه بر صاف نمودن آب ،فاضالب را نیز تحت پوشش
داده وحتی در نقاط دیگر تصفیه خانه بکار می رود  .کربن فعال نیز کاالئی پرمصرف و گران محسوب میگردد ازاین جهت
شاید کاربری آن در بخش اقتصادی در شرایط حاضر صالح نباشد  .نگارش حاضر بخشی از پروژه امکان سنجی جایگزینی
گیلسونایت بجای این دو ماده میباشد .

•

•
•

مقدمه
آب از اصلیترین نیازهای حیات بشری و یکی از چالشهای آینده جوامع انسانی است  .آب نقش ضروری در سالمت،
اقتصاد ،محیط زیست و تولید غذا ایفا کرده و پیش بینی ها براین استوار است که جنگهای آینده اصوال برسرآب
خواهدبود .

بد نیست بدانید نزدیک به  3درصد آبهای زمین شیرین ویک دصد قابل شرب است و،اما همه آن نیز بدون تصقیه
قابل آشامیدن نیست .
در این نگارش بطور کلی به معرفی انواع روش تصفیه آب بخصوص فیلترهای مواد کربنی پرداخته شده است .دراینجا
به آنتراسیت و کربن فعال نیز اشاره می گردد .

دیباچه
•

استفاده از روشهای مختلف جهت بهبود طعم و بوی آب به  4000سال قبل از میالد بر می گردد .در نوشته های بر جا مانده از
سانسکریت و یونان باستان استفاده از زغال چوب جهت فیلتر کردن آب ،قراردادن آب در معرض نور آفتاب ،جوشاندن آب و
قراردادن تکه های فلز داغ در آب قبل از نوشیدن آن توصیه شده است.در سال  1880میالدی ،فیلترهای شنی سریع RAPID
SAND FILTERSدر آمریکا ابداع شدند .شستشوی این فیلترها توسط آب و به صورت شستشوی معکوس انجام می گرفت .
بدین ترتیب ظرفیت تصفیه خانه های آب به طور قابل توجهی افزایش و مساحت زمین مورد نیاز آنها بطور قابل توجهی
کاهش یافت .با این وجود فیلترهای شنی سریع نیازمند مراحل پیش تصفیه بوده ،بطوریکه جهت کاهش بار ذرات معلق در
فیلترها از انعقاد و ته نشینی استفاده می گردد .در اواسط قرن نوزدهم میالدی ،بیماریهای مختلفی در شهر لندن شایع شد .در
این زمان پزشک انگلیسی دکتر جان اسنو JOHN SNOWکشف کرد که بیماری وبا از طریق آب آلوده گسترش یافته است.
جان اسنو همچنین متوجه شد که در مناطقی که از فیلترهای شنی جهت تصفیه آب پیش از ورود آن به شبکه توزیع استفاده
می شده  ،مرگ و میر در اثر وبا بسیار کمتر از سایر مناطق بوده است .بدین ترتیب حکومت انگلستان مقررات آب مترو
پولتین METROPOLITAN WATER ACTرا درسال  1852وضع نمود که بر مبنای آن دستور نصب فیلترهای شنی در سرتاسر شهر
لندن صادر گردید .امابراستی تصفیه آب چه عملی انجام می دهد؟

تصفیه آب
•
•

تصفیه آب هر فرایندی است که کیفیت آب را بهبود میبخشد
تا آن را برای یک هدف خاص مناسبتر سازد.
هدف استفاده نهایی ممکن است نوشیدن ،تأمین آب
صنعتی ،آبیاری ،نگهداری جریان رودخانه ،تفریح با آب یا
بسیاری از کاربردهای دیگر ،از جمله بازگرداندن به صورت امن به
محیط زیست باشد .تصفیه آب آالیندهها و اجزای نامطلوب را
حذف میکند یا غلظت آنها را کاهش میدهد به طوری که آب
برای استفاده مورد نظر مناسب میشود فرایند تصفیه آب
نوعی غربالگری به جهت رسیدن به استاندارد متعارف جهت
مصارف متفاوت آب مانند آشامیدنی ،صنعتی ،کشاورزی
و....میباشد .تصفیه نباید با خالصسازی آب اشتباه شود.

•

بطور کلی انواع روشهای تصفیه آب عبارتند از:

مراحل تصفیه آب
•
•

•

• مراحل تصفیه آب

تصفیه آب از نظر موقعیت آبها به سطحی و زیر زمینی تقسیم می گردد  .سیستم های تصفیه که برای تهیۀ آب
آشامیدنی از آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرند به این ترتیب اند:

•

- 1هوادهی - 2سختی گیری 3 -فیلتراسیون 4 -گندزدایی 5 -ذخیره سازی

بیشتر آبهای سطحی داری کدورتی بیش از مقدار تعیین شده توسط استانداردهای آب آشامیدنی می باشند .هرچند
جریانهای آبی که با سرعت زیاد در حرکت اند ممکن است دارای مواد بزرگتر به حالت معلق باشند اما بیشتر
جامدات در اندازه های کلوئیدی بوده و برای جداسازی آنها استفاده از فرآیندهای تصفیه مورد نیاز است.لذا مراحل
تصفیه آبهای سطحی از نگاههای مختلف بررسی میگردند اما سیستم های تصفیه که به طور معمول برای آبهای
سطحی مورد استفاده قرار می گیرند به این ترتیب اند:
 1آشغالگیر 2-تصفیه شیمیایی مقدماتی 3-ته نشینی 4-انعقاد و لخته سازی 5-فیلتراسیون - 6جذب سطحی-
 7گندزدایی 8-ذخیره سازی

•

مراحل تصفیه آب

فرآیندهاي تصفیه آب به ترتیب قرارگیري واحدها در تصفیه خانۀ آب،نیز به شرح ذیل عبارتند از:

•

- 1آبگیر 2-آشغالگیر 3-تصفیۀ شیمیایی مقدماتی 4-ته نشینی مقدماتی 5-توریهاي آبهاي سطحی 6-هوادهی 7-انعقاد و
لخته سازي - 8سختی گیري 9-گندزدایی 10-ذخیره سازي

•

•

•

معموال یک واحد ساختمانی یا یک ساختمان بتنی است که برای تامین آب آرام و عاری از
مواد شناور با کیفیت بهتر از منبع آب استفاده می شود .آب فراهم شده از طریق آبگیر در
مقایسه با منبع اصلی صافتر است و کیفیت بهتری دارد .به همین دلیل محل آبگیر باید در
باالدست جریانهای آبی شهری باشد و هیچ گاه نباید در محل های با جریان گردابی سیالبی قرار
گیرد.

در محل آبگیر معموال با استفاده از توریهایی عمل آشغالگیری انجام می شود و در مجموع
تصفیۀ ساده فیزیکی انجام می پذیرد .تصفیه خانۀ آب دارای واحدهای مختلفی جهت جداسازی
جامدات معلق از آب است .انتخاب یک واحد خاص یا ترکیبی از فرآیندهای مختلف برای حذف
جامدات معلق به ویژگی های جامدات ،غلظت آنها و درجۀ تصفیۀ آب مورد نیاز بستگی دارد.
به عنوان مثال جامدات خیلی بزرگ و سنگین می توانند با شبکه آشغالگیرهای میله ای یا
توریهای ریز جداسازی شوند در جامدات معلق ریزتر و کلوئیدی با ته نشینی به کمک مواد
شیمیایی وصاف کردن حذف می شوند .اهداف آشغالگیرها به شرح زیر عبارتند از-1 :جداسازی و
حذف مواد بزرگ حمل شده با آب خام که می توانند راندمان فرآیندهای بعدی تصفیه را تحت
تاثیر فرار دهند و در عملکرد آنها مشکل ایجاد نمایند-2 .حفاظت از واحدهای بعدی تصفیه خانه
در مقابل اشیای بزرگ که می توانند سبب انسداد و صدماتی در برخی تجهیزات شوند.

آبگیر

•
•

انواع آشغالگیرها را بر اساس فضای باز بین میله ها
تقسیم بندی می نمایند به
آشغالگیر ریز،کمتر از  10میلی متر 40-میلی متر  -آشغالگیر متوسط ،بین -10
آشغالگیر درشت،بیشتر از  40میلی متر آشغالگیرهای درشت تر در ابتدا و
آشغالگیرهای ریزتر بعد از آنها قرار میگیرند.

سرعت عبور آب از آشغالگیرهای میله ای در شرایط عادی باید به حدی باشد که
باعث چسباندن مواد به آشغالگیرها شود بدون آنکه افت فشار زیاد ایجاد کند و
یا سبب انسداد فضای خالی بین میله ها شود ،تا 1متر بر ثانیه و برای جریان /6-
جریان به آسانی از آن عبور کند .معموال سرعت قابل قبول بین میله های
آشغالگیر در جریان متوسط حدود  04متر بر ثانیه در نظر گرفته می شود .درجه
انسداد و گرفتگی در آشغالگیرها به کیفیت آب و روش پاکسازی آشغالگیر
بستگی  /2 -1/حداکثر  1دارد .روشهای پاکسازی عبارتند از :الف) آشغالگیرهای
میله ای با پاکسازی دستی ب) آشغالگیرهای میله ای با پاکسازی اتوماتیک

تصفیۀ شیمیایی مقدماتی
•

•
•
•

در این مرحله از مواد شیمیایی برای کنترل رشد گیاهان آبزی استفاده می شود .بعضی از انواع گیاهان آبزی (جلبک ها-
گیاهان آبزی ریشه دار) ایجاد بو و مزه خاصی در آب می نمایند.
هم چنین آنها می توانند در فرآیندهای تصفیه ایجاد اختالل نمایند .بعضی از روشهای کنترلی جهت کنترل جلبک های
موجود در آبهای سطحی عبارتند از:
الف) سولفات مس :کارایی جلبک ها در از بین بردن جلبک ها متفاوت است و به نوع جلبک و قدرت انحالل آن در آب
بستگی دارد .بهترین ها توسط سولفات مس هنگامی اتفاق می افتد که قلیائیت کل آب کمتر یا معادل حدود PH. 9
باشد  -راندمان جهت کنترل جلبک آن در حدود  850میلی گرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم و
ب) پودر ذغال فعال :پودر را بر سطح آب می پاشند تا پوشش سیاه رنگ ایجاد شده ،مانع نفوذ نور خورشید به داخل آب
شود .پودر ذغال فعال را ممکن است به طور دستی یا با یک تغذیه کنندة شیمیایی به آب اضافه کنند.

ته نشینی مقدماتی
•
•
•

ته نشینی موجب جداسازی فیزیکی مواد جامد از آب می شود .در عمل ته نشینی کلیه موادی که دانسیته آنها بیش
از آب است به طریق ثقلی جداسازی می شوند.
در این مرحله ذرات مجزا ته نشین می شوند .ذرات مجزا به ذراتی گفته می شود که اندازه ،شکل و وزن مخصوص آنها
با زمان تغییر نمی کند .مانند سنگ ریزه ،شن ،ماسه و سایر مواد ریگ دار آب خام .زمان ماند (مدت زمان توقف
آب در استخر) در 1تا  4ساعت متغیر است.
عمق این استخرها معموالً بین 3تا  5متر و نسبت طول به عرض بین  3تا  6متغیر است .سرعت ته نشینی مواد
به عوامل مختلفی مانند وزن مخصوص ،قطر ذرات(قطر دو برابر شود سرعت چهار برابر می شود ،قطر نصف شود
سرعت یک چهارم می شود) و درجه حرارت آب بستگی دارد.

•

•

ته نشینی مقدماتی

(درجه حرارت باال به علت دارا بودن ویسکوزیته کمتر در مراحل انعقاد  -ته
نشینی و صاف کردن سریعتر عمل تصفیه را انجام می دهد) .هم چنین
ترتیب قرار گرفتن حوضهای ته نشینی به صورت سری (پشت سر هم) در ته
نشین کردن مواد قابل ته نشینی موجود در آب نقش مؤثری خواهد داشت.
توریهای آبهای سطحی توریهایی را که برای تصفیۀ آبهای سطحی مورد
استفاده قرار می دهند از صفحات سوراخ دار ریز مانند سیم فوالد ضد زنگ
تشکیل گردیده است.
متداول ترین این وسیله شامل یک ظرف استوانه ای دوار مفروش با سیم
های فوق الذکر می باشد .اندازه سوراخ این صفحات متغیر است و بعضی
مواقع به حداقل  30میکرومتر می رسد .این سیستم باید مجهز به واحد
شستشو باشد که آب را به طور گسترده ای روی آن اسپری نماید تا خطر
گرفتگی ناشی از مواد معلق از بین برود .یکی از مزایای عمده این توریها
افزایش کارایی صافیهای شنی می باشد.

•

•

•

هوادهی

هوادهی نیز فرآیندی است که گاها برای تهیۀ آب آشامیدنی از آن استفاده
می شود .از هوادهی ممکن است برای خارج ساختن گازهای نامطبوع در آب
(گاز زدائی) یا افزودن اکسیژن به آب برای تبدیل مواد نامطلوب به شکلی
مناسبتر (اکسیداسیون) استفاده می شود.
هوادهی معموالَ برای تصفیۀ آبهای زیر زمینی به کار می رود ،زیرا آبهای
سطحی برای مدت زمان کافی با اتمسفر در تماس بوده و از این رو عملیات
انتقال گاز به صورت طبیعی انجام می پذیرد .از طریق اکسیداسیون ،بعضی از
گازها و فلزات محلول را می توان از آب خارج نموده که به شرح ذیل عبارتند
از:
الف) هیدروژن سولفوره ب) دی اکسید کربن ج) متان د) آهن و منگنز ه) مزه
و بو و) اکسیژن محلول

•

رو شهای هوادهی
الف) فرستادن آب به هوا ب) دمیدن هوا به آب هوادهنده های آب در هوا طوری ساخته شده اند که قطرات کوچک
آب را در هوا می پاشند در صورتی که هوادهنده های هوا در آب ،حبابهای هوا را به داخل آب می فرستند .هر دو روش
طوری طراحی شده اند 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.

•

•

انواع هوادهی

الف) هوادهی پاششی ب) هوادهی آبشاری ج) هوادهی چند سینی یا با ریزش آب د)هوادهی با تزریق هوا ه)
هوادهی فواره ای

انعقاد و لخته سازی
•

•

ذراتی مانند گل و الی ،میکروبها ،ذرات مسبب رنگ و ویروسها به صورت کلوئیدی در آب وجود دارند .کلوئیدها در
مدت زمان معقول و مناسبی ته نشین نمی گردند .مواد کلوئیدی را نمی توان با چشم غیر مسلح دید ولی
مجموع اثرات آنها اغلب به صورت رنگ یا کدورت در آب ظاهر می شوند .ذرات کلوئیدی بقدر کافی کوچک
هستند تا از مراحل بعدی تصفیه عبور نمایند ،مگر اینکه بوسیلۀ روش انعقاد و لخته سازی از آب جدا شوند.
معموالً ذرات کلوئیدی دارای بار الکتریکی منفی بوده و یکدیگر را دفع می نمایند.
در تصفیۀ آب به این نیروی الکتریکی دافع پتانسیل زتا می گویند .در واحدهای تصفیۀ آب عمل انعقاد
شیمیایی معموال در اثر افزایش نمکهای فلزی سه ظرفیتی نظیر سولفات آلومینیوم یا کلرید فریک انجام می
پذیرد .مکانیسم دقیقی که در اثر آن انعقاد انجام می گیرد کامال قابل شناسایی نیست ،اما چنین تصور می
شود که مکانیسم های اتفاقی به شرح ذیل عبارتند از:

•

-1

فشردگی الیه یونی 2-جذب سطحی و خنثی شدن بار 3-انعقاد جاروبی  1فشردگی الیه یونی 4-پل زنی
بین ذره ای

انعقاد و لخته سازی
• عالوه بر نیروهای جذب سطحی ،بار الکتریکی نیز ممکن است به فرآیند انعقاد کمک کنند .مواد منعقد کننده بار
الکتریکی مثبت دارند که بار منفی ذرات معلق در آب را خنثی کرده و رسوب می دهند .بعضی از کمک منعقد کننده
های کمکی اصلی به شرح ذیل عبارتند از:

•

•

الف) سیلیس فعال ب) عوامل وزنی و جاذب ج) پلی الکترولیت

بعد از تعیین نوع و مقدار ماده منعقد کننده بایستی آنرا به آب افزود ،این فرآیند شامل واحدهای مختلف به ترتیب
زیر است:

•

الف) اختالط سریع ب) انعقاد ج) لخته سازی د) ته نشینی

کاهش سختی آب
•
•
•
•

سختی گیری را می توان در تصفیه خانه آب انجام داد و یا اینکه مصرف کننده می تواند در محل مصرف انجام دهد.

انتخاب هر یک از این دو روش بستگی به عوامل اقتصادی و تمایل مردم به آب نرم دارد .به طور کلی نرم کردن آب
با سختی مناسب (  50تا  150میلی گرم کربنات کلسیم در لیتر) بهتر است به مصرف کننده واگذار شود ،در صورتی که
آب سخت باید در تصفیه خانه نرم شود.
فرآیندهای نرم کننده متداول ،شامل ته نشینی شیمیایی و تبادل کننده یونی می باشد.هر کدام از روش های فوق
ممکن است در تصفیه خانه با تجهیزات اختصاصی به کار برده شود.
نرم کننده های خانگی منحصرا واحدهای مبادله کنندة یونی هستند .ته نشینی شیمیایی میزان حاللیت انواع مختلف
سختی موجود در آب ،متفاوت است.

کاهش سختی آب
•

اشکالی که کمترین میزان حاللیت را دارند ،کربنات کلسیم و هیدروکسید منیزیم می باشند .ته نشینی شیمیایی،
بوسیلۀ تبدیل سختی کلسیم به کربنات کلسیم و سختی منیزیم به هیدروکسید منیزیم انجام می شود .این عمل را
می توان به وسیلۀ آهک ،فرآیند کربنات سدیم و یا فرآیند سود سوزآور انجام داد معموال در هنگامی که آب دارای
شرایط ذیل باشد از روشهای فوق جهت کاهش سختی استفاده می کنیم:

•

 1آب خام حتما نیاز به فیلتراسیون داشته باشد

•

 -2 .بیشتر سختی آب از نوع سختی موقت باشد.

 3میزان سختی آن زیاد باشد

.
•

حجم آب خام مورد نیاز و نیزاستفاده از فرایندهای مختلف جهت کاهش سختی به طریقۀ شیمیایی وجود دارد که
انتخاب هر کدام به عوامل مختلفی از قبیل نوع سختی ،درجۀ سختی ،سهولت بهره برداری ،درجۀ کاهش تولید لجن حاصل
از کاربرد آهک و صرفه جویی مطلوب در هزینۀ مواد شیمیایی بستگی دارد .فرآیندهای مختلفی که جهت کاهش سختی
مورد استفاده قرار می گیرند به شرح ذیل عبارتند از:

•

•

•

الف) سختی گیری جزیی با آهک ب) سختی گیری با آهک مازاد ج) سختی گیری با آهک  -کربنات سدیم

 2تبادل کننده های یونی  :رزین های تعویض یونی ذرات جامدی هستند که می توانند یون های نامطلوب در محلول رابا همان مقدار اکی واالن از یون مطلوب با ابر الکتریکی مشابه جایگزین کنند .ظرفیت و راندمان سختی گیری به عوامل
زیر بستگی دارد:

 1-نوع ماده تبادل کننده  2-کیفیت آب مورد تصفیه  3نوع سطح جاذب جامد  4مقدار مواد احیاء کننده 5زمان احیاء

• وجود بعضی مواد مضر در آب ورودی به بسترهای رزین (موجب آلودگی آلی رزین شده و رنگ رزین.
های آلوده به مواد آلی معموال سیاه می شود در حالی که رزین های سالم شفاف هستند) می
توان کارایی رزین را کاهش دهد ،لذا شایسته است که این مواد مضر قبل از ورود به بستر رزین
حذف شوند ،مهمترین این آالینده ها عبارتند از 1:

•

-1کلر آزاد -2مواد معلق و رنگ - 3آالینده های آلی -4نمک های محلول در آب

گندزدایی(ضد عفونی)
•
•

در این مرحله سعی بر آن است میکروارگانیسم های موجود از بین بروند و برای این منظور از روشهای مختلفی استفاده
میشود که به شرح زیر میباشد
اضدعفونی با استفاده از عوامل شیمیایی :در این بخش با استفاده از عوامل شیمیایی میکروارگانیسم های موجود را از بین
میبرند که پرکاربردترین آنها کلر و ترکیبات آن میباشد.

•
• امروزه از اوزون نیز در این زمینه استفاده میشود اما به دلیل آنکه این ماده بی ثبات بوده و طی چند دقیقه ناپدید میشود و
از برم و ید جهت تصفیه فاضال بها استفاده شده و فنل و ترکیبات فنلی در تصفیه آبهای صنعتی به کار میروند.

اینکه هیچ روش ساد های برای تشخیص اینکه اوزون کافی به آب اضافه شده یا خیر در دست نیست استفاده از این ماده در
مقیا سهای بزرگ و مصارف آشامیدنی صورت نمیگیرد .میکرو ارگانیسم های تحت شرایط خاصی میتوانند ادامه ی حیات
بدهند به همین دلیل با استفاده از تغییر میزان اسیدی یا قلیایی بودن آب میتوانیم آن را ضدعفونی نماییم.برای این
منظور از موادی نظیر آهک استفاده میشود.

.
•.

 -2ضدعفونی با استفاده از عوامل فیزیکی
•
•

در این مورد با استفاده از عوامل فیزیکی مانند گرما و نور عمل میکنند .بدین صورت که گرم کردن ماده تا نقطه
جوش آن اکثر باکتریهای بیماری زا را که تولید هاگ نمیکنند از بین میبرد.این عملیات در صنایع نوشابه سازی و
لبنیات کاربرد فراوانی دارد و برای تصفیه آب و فاضالب مقرون به صرفه نمیباشد.
در خصوص عامل نور نیز الزم به ذکر است که نور خورشید به دلیل وجود اشع هی فرابنفش همواره ضدعفونی کننده ی
خوبی محسوب میشود.برای عقیم سازی مقادیر کم نیز از المپهای فرابنفش استفاده میشود .بازده این روش وابسته
به میزان نفوذ پرتو به داخل ماده دارد.هندسه ی تماس بین منبع اشعه و آب نیز بینهایت حائز اهمیت میباشد.

•

•3ضدعفونی با استفاده از ابزارهای مکانیکی:
در حین تصفیه فاضالب ها گاهی پیش می آید که با استفاده از ابزار مکانیکی برخی باکتری ها و
میکروارگانیسم ها را از بین ببرند.

• 4ضدعفونی با استفاده از تابش:

• در این بخش با استفاده از تابش های الکترومغناطیسی,اکوستیکی و ذره ای به داخل آب عمل ضدعفونی را
انجام میدهند .ذخیره سازی در نهایت آخرین واحد موجود در هر تصفیه خانه واحد ذخیر ه سازی میباشد که پس
از آن آب ضدعفونی شده با استفاده از سیستم های انتقال آب به دست مصر فکننده می رسد.

.

•

با توجه به هدف مقاله به کلیاتی که در مورد انواع روش تصفیه بیان گردید اکتفا و از این قسمت به بعد ابتدا
به تعاریف  ،چگونگی کار کرد و عوامل موثر در طراحی درتصفیه آب و  ...پرداخته سپس به مبحث مربوطه
یعنی کربنهای قابل استفاده در تصفیه می پردازیم .

.

•

FILTRATION
فیلتراسیون
فیلتراسیون یکی از قدیمیترین روش های تصفیه آب است  .فیلتراسیون متداولترین فرایند فیزیکی حذف و جداسازی ذرات
کلوییدی و معلق مورد استفاده در در تصفیه آب به حساب می آید  .این روش مکانیزمی خودبخودی است در تصفیه آب در
طبیعت است  .تصفیه آب بوسیله عبور دادن آب از طریق مواد متخلخل است چیزیکه در طبیعت آب با عبور آرام از میان
تشکیالت سنگی و شنی متخلخل ،تمیز و تصفیه می شود .

در فرآیند تصفیه آب ،معموال فیلتراسیون به دنبال انعقاد ،لخته سازی،
و رسوب گذاری صورت می پذیرد
•

بطور کلی فرآیند فیلتراسیون شامل صاف کردن ،ته نشینی ،و جذب سطحی است .به ترتیبی که آلودگی به فیلتر
منتقل می شود ،فضاهای بین دانه های فیلتر مسدود شده ،باز بودن اندازه دانه های فیلتر کاهش یافته و حذف
افزایش می یابد .هدف اصلی در طراحی و ساخت صافی ،یا فیلتر تامین آبی با صافی است .

•

فیلتر ها برای تصفیه آب چند کار به صورت
همزمان انجام می دهند
نخست تصفیه فیزیکی به صورت صاف کردن آب و گرفتن مواد کلوئیدی و انگل های موجود در
آب ،شدت این کار بسته به بزرگی کوچکی و خلل و فرج الیه ماسه دارد.

• دوم :در اثر خاصیت جذب سطحی دانه های ریز ماسه  ،مواد کلوئیدی در آب را به دور خود جمع می
کند.

•
• چهارم :کمک به رشد و تکثیر باکتری های هوازی که به صورت الیه لجن روی ماسه ها نمودار می
سوم :اکسیداسیون مستقیم مواد معدنی و آلی به کمک اکسیژن محلول در آب

شوند.

بطور کلی صافیها(فیلترها) را از نظر پارامترهای مختلف
می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود
•
• ب از نظر نوع مصالح ماسه با مصالح دیگر و یا ترکیبی از چند نوع مصالح
• ج از نظر تعداد الیه ها یک الیه و یا چند الیه
• د از نظر جهت جریان پائین رونده و یا جریان باالرونده
• ه از نظر هیدرولیکی جریان ثقلی و جریان تحت فشار
• و از نظر پوشش روباز یا سرپوشیده
• ط از نظر تغییرات بار جریان ثابت و یا جریان متغیر
• ی از نظر کنترل کنترل مقدار جریان و یا کنترل سطح آب در صافی
الف از نظر بار صافی که عبارتست از صافی تند و صافی کند

• قبال هم گفته شد صاف کردن یا فیلتراسیون یک روش فیزیکی برای حذف ذرات معلق در هر مایع از جمله آب است.
این ذرات معلق می توانند گل ،رنگ ،مواد آلی ،پالنکتون ،باکتری ،ذرات حاصل از سختی گیری و  .....باشند .همچنین
نباید از نظر دورداشت که هیچ قطعه از تجهیزات و حتی سیستم تصفیه (فیلتر) تمام آلودگی ها را مدیریت نمی کند.
تمام روش های تصفیه محدودیت دارند و لذا اغلب ترکیبی از فرآیندهای تصفیه برای بهبود موثر آب هستند.

.

•

بطورکلی فیلترها را به دو دسته می توان تقسیم نمود

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

• ب) فیلترهای سطحی :عمل جدا شدن ذرات معلق از مایع فقط در عمق بسیار کم که همان سطح فیلتر می باشد،
انجام می شود مثل کاغذ صافی

• از فیلترهای عمقی در تصفیۀ آب استفاده می شود .آب حاوی ذرات معلق از بستر یک ماده که می تواند شن و یا
ذغال آنتراسیت باشد،عبور نماید .در اثر عبورآب از خلل و فرج بین این ذرات ،مواد معلق به دام افتاده و آب تقریبا ً
عاری از مواد معلق،به دست می آید.

بطور کلی آلودگی های آب به دو دسته کلی
تقسیم می شوند:
•  1-ذرات معلق شامل گل و الی ،جلبک ها ،میکرو ارگانیسمها ،باکتری ها و ویروس ها و..

•

- 2ذرات محلول در آب شامل عناصر شیمیایی مانند کلسیم ،سدیم ،کلراید ،آهن و...

• برای جدا سازی بخش نخست (ذرات معلق) ،از بسترهای شنی و با ترکیب شن و آنتراسیت و کربن
اکتیو به صورت گسترده استفاده می شود.

فیلتر شنی

• فیلتر شنی یکی از روشهای تاریخی ومتداول صاف کردن آب خام ،استفاده از فیلتر با سیستم مکانیکی است  ،این
روش صافی آب عمقی محسوب می گردد  .فیلتراسیون شنی روش و مکانیزم خودبخودی در تصفیه آب در طبیعت است
 .تصفیه آب بطور طبیعی با عبور از مواد متخلخل (میان تشکیالت سنگی و شنی ) تمیز و تصفیه می گردد  .نخستین
بار بشر به تاسی از همین روش فیلتر شنی را بکار گرفت  .دلیل نام گذاری شنی برای این فیلتر نیز استفاده از مواد
(سیلیسی و کربنی) به اندازه دانه های شن میباشد (البته اولین ماده صاف سازی نیز شن و ماسه بوده است ) .دراین
روش فیلتر بصورت ساکن و استاتیکی (عموما دریک فضای کنترل شده )در مسیر عبور آب قرار گرفته  ،عمل جدا
سازی آلودگی ها با عبور از صافی های یک یا چند بستره متشکل از شن و ماسه و گراول ،مواد کربنی (آنتراسیت –
کربن فعال) و گارنت تحت اعمال نیروهای شرایط ثقلی  ،فشاری و  ...صورت می پذیرد  .مهمترین عوامل در طراحی این
بسترها عبارتند از جنس ماده موجود در بستر ،عمق بستر و سایز آنها.

• درحالیکه آب در حد متعارف سالم باشد فیلتر شنی بصورت ساده و تک سلولی در مسیر عبور آب قرار می گیرد اما
بطور عمومی اغلب مکان فیلتر فوق پس از محل لخته سازی در تصفیه خانه ها می باشد .

.

•.

• بطور کلی فرآیند فیلتراسیون شامل صاف کردن ،ته نشینی ،و جذب سطحی است .بدینترتیب آلودگی به
فیلتر منتقل می شود ،فضاهای بین دانه های فیلتر مسدود شده ،باز بودن اندازه دانه های فیلتر کاهش یافته و
حذف افزایش می یابد.
• هدف اصلی در طراحی صافی ،یا فیلتر تامین آبی با سالمت و صافی الزمست که کارائی ،قابلیت اطمینان،
سادگی و نکات اقتصادی در آن رعایت شود .نوع صافی با توجه به کلیه جوانب و شرایط کمی و کیفی آب و
دیگر شرایط و امکانات تعیین می گردد.
• لذا در طراحی صافی وفیلتر ها الزمست کارائی ،قابلیت اطمینان ،سادگی و نکات اقتصادی رعایت شود  .با
توجه به آنچه گفته شد در طراحی فیلتر می بایست متغیرهای مختلف از جمله اندازه دانه ها و ضخامت قشر
مصالح بستر صافی ،بار صافی و حداکثر افت فشار با توجه به کیفیت آب خام و درجه تصفیه مورد نیاز تعیین و
نوع مناسب کف ،روش شستشوی صافی و ابعاد صافی انتخاب شود .

.

مکانیسم تصفیه آب
•
•

آلودگی با عبور آب از مسیر فیلتری که در آن منافذ کوچکتر از ذرات آلوده است
حذف می گردد  .تصویر زیر نمونه ای از درگیر شدن یک آلودگی در یک فیلتر را
نشان می دهد.
همانطور که می بینید ،ذرات لخته شده از قبل نمی تواند از طریق شکاف بین
ذرات شن و ماسه که متناسب با آن نیست رد شود ،به این ترتیب لخته اسیر
می شود .آب می تواند از طریق شن و ماسه عبور کند و ذرات لخته شده را پشت
سر بگذارد.

جذب
•

جذب :در بسیاری موارد مهمترین مکانیزم فیلتراسیون است .
جذب جمع آوری گاز ،مایع و یا جامدات حل شده بر روی سطح
ماده دیگری است ،همانطور که در زیر نشان داده شده است .در
هر فیلتر جذب مواد آلوده هنگامی رخ می دهد که آب آلوده
مواد فیلترینگ را آغشته (جذب ماده ای به بدنه ماده ای دیگر
)و در داخل آن محبوس گردیده آب عبور می نماید .

مکانیزم عملکرد فیلتر شنی

فیلترهای رسانه(موادمعدنی)

• الزامات قانونی تصفیه آب سطحی سازمان محیط زیست ایاالت متحده در اکثر سیستم های تامین آب ،فیلتر اسیون
آب الزامی است  .فیلتراسیون در سیستم های آب کوچک همیشه استفاده نمی شود .این فیلتر ها انواع مختلفی دارند.
فیلترها عموما از الیه ای از شن و ماسه ساخته شده شامل فیلتر های سطحی مانند کاغذ صافی ،یا فیلتر های کیسه ای
،فیلتر های عمقی یا ثقلی ،فیلتر های شنی ،آنتراسیت (سیلس فعال) ،فیلتراسیون ،ناخالصی های معلق در آب را
گرداوری می کند و کارایی ضدعفونی دهنده ها را بهبود می بخشد.

• بعضی از مواد صرفا به این دلیل که روی یک دانه ی واسطه اند ،ته نشین می شوند .یکی از مهم ترین فرآیندها ،جذب
سطحی توده روی سطح دانه های فیلتری منحصر بفرد است .فیلترها به طور منظم توسط عملیات شست و شوی
معکوس تمیز می شوند .ذرات براساس اندازه از منافذ فیلتر ها عبور می کنند .این کار به جمع آوری توده آلودگی
کمک میکند و اندازه ی دهانه ی بین دانه های واسطه ای فیلتر را کاهش می دهد .عالوه بر حذف کردن لجن ،و رسوب،
توده ،جلبک ،کرم حشرات ،و هر عنصر بزرگ دیگر ،فیلتراسیون همچنین به حذف باکتری ها و پروتوزون هایی مانند
GIARDIA LAMBIAو CRYPTOSPORIDIUMکمک می کند .بعضی از فرآیندهای فیلتراسیون همچنین برای حذف
منگنز و آهن استفاده می شوند.

.

•.

مکانیزم عملکرد فیلتر شنی
• فیلتر های شنی وظیفه حذف و جداسازی ذرات معلق از آب را بر عهده دارند .این فیلترها در
دو نوع کلی ثقلی  GRAVITYو فشاری  PRESSUREساخته می شوند .

• در نوع ثقلی  ،آب از باال وارد فیلتر شده و به وسیله شتاب جاذبه زمین به خودی خود از میان
شن ها عبور می کند و در نوع فشاری  ،آب بوسیله پمپ تامین فشار با فشار از میان شن ها
عبور می کند .
• فیلتر شنی فشاری نیز در دو نوع تند فشاری RAPIDو کند فشاری SLOWساخته می شوند
که در این میان فیلترهای تند فشاری بیشترین کاربرد را در سیستم های تصفیه آب دارند.
جنس این فیلترها بنا به کاربرد می تواند فلزی و یا فایبرگالس FRPباشد.

کاربرد فیلترهای شنی کندو تند فشاری
•

کاربرد صافی های شنی کند فشاری

•
• ب) برای حذف آهن و منگنز قابل رسوب پس از عمل هوادهی روی آبهای زیرزمینی
• ج) تصفیۀ آبهای سطحی با کدورت متوسط
الف) برای تصفیۀ آبهای حاوی جامدات معلق

کاربرد صافی ماسه ای تند
• الف) پس از هوادهی به منظور جداسازی اشکال نامحلول آهن و منگنز ،در این روش معموال ً
آب را در باالی صافی از ارتفاع مناسبی پخش می نمایند.

•
• ج) تصفیۀ آب رودخانه های با کدورت باال به عنوان پیش تصفیه قبل از صافی ماسه ای کند.
• د) تصفیۀ آبهای با کدورت پایین مثل دریاچه ها و رودخانه ها .در این روش گندزدایی بعد از
ب) تصفیۀ آب رودخانه های با کدورت باال پس از واحدهای انعقاد ،لخته سازی و ته نشینی.

عمل صاف سازی ضروری است.

مکانیسم های تصفیه در صافی شنی کند
•
•  -1مکانیسم های انتقال :برخی فرآیندهای اساسی ذرات را در تماس با دانه های ماسه قرار می
اساس مکانیزم تصفیه در این صافی بشرح ذیل است :

دهند .بعضی از این فرآیندها عبارتند از:غربال شدن ،ته نشینی ،نیروهای اینرسی و سانتریفوژ ،انتشار یا
حرکت شناوری ،نیروی واندروالس و جذب الکترواستاتیکی

•  -2مکانیسم های چسبندگی :از این گروه می توان به مکانیسم های جذب الکترواستاتیک ،نیروی
واندروالس یا جذب جرمی و چسبندگی یا پیوستگی اشاره نمود.

•

-3مکانیسم های پاالیش :این مکانیسم اساسا ً شامل اکسیداسیونهای بیولوژیکی و شیمیایی
می باشد.

مکانیسم تصفیه در
صافی های شنی تند
•
•

در این صافی ها نیز مکانیسم های مختلفی از قبیل
غربال شدن ،جذب الکترواستاتیک و فرآیندهای
بیوشیمیایی در جداسازی ناخالصیها موثر هستند.
در مکانیسم اول به دلیل اینکه سرعت عبور آب بسیار
زیاد است ،چندان در حذف ناخالصی ها موثر نیستند و در
این صافیها موثرترین مکانیسم جداسازی همان جذب
می باشد.

مزایا و محدودیت های صافی شنی تند وکند
• _ کیفیت آب تصفیه شده در صاف شنی کند بهتر از تند است (هیچ فرآیندی به تنهایی نمی تواند
کیفیت فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی آب را به اندازة صافی ماسه ای کند بهبود بخشد)
• _ در صورت خوب کار کردن ،صافی کند قادر به کاهش میکروبها در حدود 99/9تا 99/99درصد
است.
• _ هزینه ساخت صافی شنی کند بخصوص در جایی که زمین ارزان باشد بسیار کمتر و احداث آن
آسان تر از صافی شنی تند است.
• _ بهره برداری از صافی های کند آسان است و هزینه های بهره برداری آن در مقایسه با صافی شنی
تند بسیار پایین است.

مزایا و محدودیت های صافی شنی تند وکند
•  -صافیهای ماسه ای تند به دلیل شستشوی معکوس و مداوم  2تا  3درصد آب تصفیه شده هدر
می رود.
• _ در صافی های شنی کند نگهداری لجن ،آبگیر و دفع آن بسیار آسانتر از صافی ماسه ای تند است
و خطر آلودگی محیط زیست ناشی از لجن صافی ماسه ای کند وجود ندارد و می توان به عنوان اصالح
کنندة خاک از آن استفاده نمود.

•
• _ تغییرات ناگهانی در کیفیت آب در کار صافیهای شنی کند به طور جدی ایجاد اختالل نمی کند.
• _ طول عمر صافی های شنی تند بیشتر از صافی شنی کند است.
• _ صافی های شنی تند فضای کمتری نسبت به کند اشغال می کنند.
_ نیاز به زمین در صافی های شنی کند نسبت به شنی تند بسیار بیشتر است.

SINGLE MEDIA FILTER
فیلتر شنی تک بستره
• یکی از پر کاربردترین روشهای فیلتر آب روش تک بستر فیلتر شنی می باشد  .فیلترهای تک بستر
عموما از سیلیس برای تصفیه آب بهره برده و به فیلترهای سیلیسی مشهورند (آنچه قبال مورد
استفاده قرار می گرفت شن و ماسه بود که اساسا جنس آن نیزاز سیلیس است ) .تصفیه توسط
سیلیس تصفیه فیزیکی ومکانیکی است ،به این معنا که ذرات معلق در آب ال به الی ذرات شن گیر
کرده و بدین سان آب تمیز می گردد.
• در این روش سیلیس (به صورت شن در یک الیه یا بستر) است .کیفیت آب تصفیه شده در صافی
شنی کند بهتر از تند است .شایان ذکر است که هیچ فرآیندی به تنهایی نمی تواند کیفیت فیزیکی،
شیمیایی و بیولوژیکی آب را به اندازة صافی ماسه ای کند بهبود بخشد.

SINGLE MEDIA FILTER
فیلتر شنی تک بستره
• دراینجا  ،سیلیس هیچ گونه تصفیه شیمیایی انجام نمی دهد؛ به عبارتی ،فقط ذرات معلق توسط
سیلیس تصفیه می شوند و هیچ یک از مولکول های محلول و یون ها توسط سیلیس حذف نمی
گردند .این نوع فیلترها تنها از یک بستر ماسه (سیلیس) با یک نوع دانه بندی تشکیل شده است.
• در این نوع فیلترها به دلیل یکسان بودن سایز (دانه بندی) ماسه ها  ،ذرات معلق در باالترین
سطح ماسه به دام می افتند و باقی الیه های ماسه بال استفاده می ماند  ،که این یکی از معایب
فیلترهای تک بستره به حساب می آید .هر چه اندازه ذرات سیلیس کوچکتر بوده و عمق بستر بیشتر
باشد ،تصفیه بهتری انجام خواهد شد ،ولیکن افت فشار و زمانِ مورد نیاز نیز افزایش خواهد یافت.

شستشوی فیلترهای شنی
•

توجه :

• در این فیلترها به دلیل به دام افتادن ذرات معلق درون بسترها  ،پس از مدتی
راندمان آنها کاهش یافته و به اصطالح اشباع می شوند  .در این مواقع بوسیله شست
و شوی معکوس ) (BACK WASHHفیلترهای شنی می توان آنها را به شرایط کاری اولیه
بازگرداند.معموال در این فیلترها  ،پنچاه درصد از فضای کلی مخزن را برای عملیات
BACK WASHخالی نگه می دارند  ،زیرا در موقع شست و شوی معکوس  ،بسترها از
جای خود بلند شده و به اصطالح  EXPANDمی شوند و به همین دلیل نیازمند فضای خالی
می باشند تا به صورت کامل از هم گسسته شوند .برای شستشوی فیلتر شنی می توان
از ازآب اکسیژنه و یا دوز باالی ازن یا اسید استفاده نمود.

فیلترهای کربنی
• هر فیلتری که برای تصفیه از مواد کربنی بهره ببرد به فیلتر کربنی شناخته می گردد
.مواد کربنی عموما در فیلترهای دو یا چند بستر به کار می روند .
• یکی از مراحل سیستم های پیش تصفیه استفاده از فیلتر های کربنی می باشد.
فیلترهای کربنی معموالً بعد از فیلترهای شنی در فرآیند تصفیه قرار میگیرند .این
فیلترها در سیستم های پیش از تصفیه وظیفه نرم سازی آب و همچنین حذف برخی
آالینده های موجود در آب را بر عهده دارند.

•

فیلتر کربن بهترین ماده در از بین بردن کلر ،طعم ،بو ،رنگ و سایر ترکیبات آلی مختلف از مایع هستند.
فیلترهای کربنی به طور کلی در از بین بردن ترکیبات معدنی یا آالینده های دیگر مانند میکروب ،سدیم،
نیترات ،فلوراید ،سرب ،فلزات سنگین و سختی موثر نیستند  .فیلتر کربن تخصصی برای حذف انگل و ژیاردیا
کیست از آب آشامیدنی CARBATECدر دسترس هستند.

فیلترهای کربنی
•

در این فرایند ،آب از بستر ذغال کربن اکتیو گرانولی عبور کرده و رنگ و بوی آن توسط ذغال کربن جذب شده و در نتیجه آب
خروجی بدون هر گونه طعم ،بو و رنگی خواهد بود .شکل ظاهری این فیلترها نظیر فیلترهای شنی می باشد  .با این تفاوت که در
این مخازن کربن اکتیو جایگزین سنگ سیلیس می باشد .جنس این فیلترها نیز بنا به کاربرد می تواند فلزی و یا فایبرگالس
) (FRPباشد .لذا استفاده از فیلترهای کربنی تنها برای تصفیه برخی موارد خاص مناسب بوده و در بیشتر مواقع الزم است تا از
روشها و فیلترهای دیگر نیز به صورت تکمیلی استفاده نمود .

•

در این میان  ،کربن یا همان زغال فعال باعث حذف بو مزه نامناسب از آب ،کلر ،ترکیبات  ،THMرادون ،بنزن و بسیاری از
مواد مضر برای بدن می شود که در برخی موارد در آب آشامیدنی منازل نیز یافت می شود .کربن فعال همچنین با توانایی
حذف ذرات تا  5میکرون به شما آبی زالل و شفاف را ارائه خواهد نمود.مهمترین مکان مصرف کربن چه آنتراسیت و چه
کربن فعال فیلترهای شنی دو و چند بستره می باشند  .محل قرار گیری این فیلترها متناسب با نحوه نگارش عبارتست

فیلتر شنی دو بستره DUAL MEDIA FILTER
•

فیلتر شنی دو بستره را به نام فیلتر کربنی هم می
.
شناسند

در این نوع فیلتر از دو بستر جهت حذف ذرات معلق
استفاده می شود.

• معموال بستر باالیی از جنس آنتراسیت و بستر
پایینی از جنس ماسه (سیلیس) دانه ریز می باشد.

فیلتر شنی چند بستره
MULTI MEDIA FILTER
• در این نوع فیلتر از سه یا بیش از سه بستر جهت حذف ذرات
معلق استفاده می شود.در این فیلتر به ترتیب از باال به پایین از
بسترهای آنتراسیت  ،ماسه و گارنت استفاده می شود.

•
• این نوع فیلتر بیشترین دقت حذف را در میان صافی های شنی
دارا می باشد.

• ازآنجائیکه اغلب این فیلترها با عنوان فیلتر کربنی (آب و
فاضالب)مطرح می گردند از این پس تمرکز نگارش براین تیپ
فیلترها متمرکز خواهد گردید .

•

فیلتر کربن و اساس کار آن

فیلتر کربن  :برای دست یابی به آب سالم به منظور شرب و همچنین برای استفاده در
تاسیسات مختلف صنعتی نیاز به تخصیص تمهیدات و تجهیزات الزم برای سالم سازی آب به
یک امر ناگزیر تبدیل شده است .یکی از تجهیزاتی که دامنه کاربرد باالیی در صنعت دارد فیلتر
کربن است .این فیلتر توانایی باالیی در حذف مواد آلی و کلر آزاد از آب دارند .وجود مواد آلی و
کلر آزاد باعث ایجاد رنگ بو و مزه ناخوشایند در آب شده که این عوامل هر یک می توانند
مشکالت عمده ای را در بخش صنعت و شرب به وجود آورند .لذا به منظور جلوگیری از بروز چنین
خساراتی می توان با استفاده از فیلتر کربن مشکالت ذکر شده را برطرف کرد .مکانیزم عملکرد
فیلتر کربن بر اساس جذب سطحی می باشد .در این فرآیند فیلتر کربن آب حاوی مواد آلی و کلر
آزاد از باالی فیلتر توسط نازل های پخش ،بر روی بستر فیلتر کربن ریخته می شود.

•

با عبور آب خوراک از میان بستر کربنی  ،فرایند جذب سطحی مابین ذرات آب و بستر فیلتر
انجام می شود و آب خروجی از پایین فیلتر آبی عاری از مواد آلی و کلر آزاد بوده که مشکل
رنگ ،بو و مزه آب نیز در طی این سیکل حل خواهد شد .فیلتر کربن به تنهایی و یا به عنوان
قسمت بسیار مهمی از سیستمهای پیش تصفیه در اکثر فرآیندهای تصفیه آب و پساب مورد
استفاده قرار میگیرد .معموالً در استخرهای شنا  ،تصفیه خانههای آب فاضالب  ،صنایع
شیمیایی و صنایع غذایی استفاده میشوند.

برخی از کاربردهای فیلتر کربنی
•

•

استفاده در پیش تصفیه سیستم های فیلتراسیون و بویژه اسمز معکوس به جهت حذف کلر و مواد آلی

استفاده در صنایع به جهت حذف بو و رنگ از آب های آلوده استفاده در صنایع نفت و پتروشیمی به جهت بوزدایی از
آب ها و هوای آلوده

•

•

•

استفاده به عنوان یکی از مراحل فیلتراسیون در سیستم های تصفیه هوا به جهت حذف بو

به طور کلی فرایند جذب توسط فیلتر کربن در سه مرحله انجام میگیرد

-1مواد جامد با یک نیروی واندروالسی و پیوند دو قطبی لحظه ای جذب سطوح بیرونی کربن فعال می شوند.

•

•

-2مواد جامد به داخل حفرههای فیلتر کربن به حرکت در میآیند.

-3مواد جامد جذب دیوارههای داخلی حفرههای کربن فعال میشوند.

توجه

• -1انواع مختلف فیلترهای کربن و کربن بلک جهت حذف آالینده های مختلف است اما فراموش نکنیم هیچ یک حتی
در در حداکثر بهره وری حذف تمام آالینده ها راانجام نمی دهد .مثال فیلترهای (ACکربن اکتیو ) آلودگیهای میکروبی
(مانند باکتری و ویروس) ،کلسیم و منیزیم (مواد معدنی آب سخت) ،فلوراید ،نیترات و بسیاری از ترکیبات دیگر را حذف
نخواهند کرد .
•  -2اندازه ماده جذب شونده تعیین کننده نوع منفذ الزم برای جذب است مثال ترکیبات درشت مولکول نظیر پروتئین
ها نیاز به منافذ درشت جهت جذب دارد در حالیکه مواد ریز مولکولی نظیر فلزات (ارسنیک ،آهن ،کادمیوم و غیره) برای
جذب نیاز به منافذ ریز دارند و موادی نظیر مواد رنگی بیشتر در ناحیه منافذ متوط و ریز جذب می شوند.اصوال منافذ
درشت بعنوان ورودی ،منافذ متوسط بعنوان مجاری انتقال و منافذ ریز بعنوان محل جذب عمل می کنند.
• -3اندازه ذرات کربن پودری در نگاه اول مهم به نظر می رسد ،ریز بودن اندازه ذرات بیانگر میزان سطح باالتر می باشد
اما با توجه به ساختار درونی و مشبک کربن فعال این موضوع چندان درست نیست .همچنین ریز بودن بیش از حد ذرات
کربن موجب ایجاد مشکالتی در فیلتراسیون شده و کارآیی فیلترها را بشدت کاهش می دهد.

شستشو و ضدعفونی فیلترهای کربنی

• در این فیلترها به دلیل حذف کلر در الیه های ابتدایی کربن  ،الیه های انتهایی کربن در معرض آلودگی
های میکروبی قرار دارند.به همین دلیل پس از آلوده شدن فیلترهای کربنی  ،باید توسط شست و شوی
معکوس BACK WASHفیلترهای کربنی آنها را به شرایط کاری اولیه بازگرداند.معموال در این فیلترها ،
پنچاه درصد از فضای کلی مخزن را برای عملیات  BACK WASHخالی نگه می دارند  ،زیرا در موقع شست و
شوی معکوس  ،بسترها از جای خود بلند شده و به اصطالح EXPANDمی شوند و به همین دلیل نیازمند
فضای خالی می باشند تا به صورت کامل از هم گسسته شوند محلول سدیم هیدروکسید) یا آب داغ (در
حدود  90درجه سلسیوس) استفاده نمود.
• البته اگر جنس مخازن FRPباشند  ،حتما باید از شوینده های قلیایی استفاده نمود  ،زیرا این مخازن
تحمل دمای نود درجه سلسیوس را ندارند.

•

برای شستشو و ضدعفونی فیلتر کربنی می توان از شست و شوی معکوس شوینده های قلیایی

فیلترهای پرسی یا فشاری
• فیلترهای فشاری چیزی بیشتر از فیلترهای رسانه ای دانه (شنی )در یک مخزن محصور نیستند .و به جای
اینکه توسط نیروی جاذبه عمل شود جریان از طریق فیلتر به طور معمول بوسیله فشار توسط یک پمپ ایجاد
می شود .فیلترهای فشار ی به طور گسترده ای برای اهداف خاص تصفیه مانند استفاده از شنی منطبق با
محیط زیست (سبز) و (مبادله یون) برای نرم کردن آب و همچنین تصفیه های ویژه برای حذف آهن ،منگنز و
 /یا آرسنیک استفاده می شود.
• هرچند فشار هیدرولیکی کافی در دسترس است ،لیکن اجتناب از پیچیدگی و هزینه پمپاژ نوعی محدودیت
است .پیکربندی های مواد (بستر و نوع مواد ) می تواند بیشتر از گزینه های مشابه به عنوان بستر باز گرانش
از شن و ماسه سریع تا چند رسانه ای و یا بستر عمیق شنی (کربن یا مواد دیگر ) باشد  .آنچه که مسلم
است فیلتر فشاری یک سیستم بسته است ،لذا مونیتورینگ محدودی را خواهد داشت بنابراین نظارت
دقیق بر کیفیت آب از یک فیلتر فشار ضروری است.

ویژگی های سه نوع فیلتر تصفیه آب در یک نگاه

فیلتر مستقیم

• فیلتراسیون مستقیم جذاب است چرا که موجب از بین بردن مقدار زیادی از تجهیزات اضافی
تصفیه (ازنظر اقتصادی ) می گردد .
• فیلتراسیون مستقیم یک تغییر رایج در فیلتر دوگانه و یا چند بستر (مواد شنی) است.چرا که به
طور معمول ،در سایت تصفیه محدودیت وجود داشته و پس از افزودن مواد شیمیایی ،امکانات
فیزیکی برای انجماد و حل شدن پس از فلکشن وجود ندارد .با توجه به پارامترهای کیفی آب این
روش مناسبی برای آب پر متغیر نخواهد بود .
• در اینجا آب خالص واردسیستم تصفیه می شود ،مواد شیمیائی و شاید یک فیلترنیز بصورت
کمکی وجود دارد که صرفا وظیفه اختالط و جدا کردن جامدات را در مسیر لوله ها که منجر به
فیلتر می شود در نتیجه فیلتراسیون مستقیم نام گرفته است .

•
.

اساسا در هر سیستم فیلترینگ نیاز به کنترل جریان به جهت اطالع از وضعیت سیستم می باشد

کنترل جریان فیلتراسیون

• کنترل جریان فیلتراسیون از طریق بسیاری از فیلترهای شنی توسط گرانروی به سادگی با در نظر گرفتن گرانش
فشار افقی قابل محاسبه و کنترل است .
• همان طور که جریان آب از راه مواد شنی (فیلتر) عبور می یابد ،برای غلبه بر از دست دادن اصطکاک توسط
مواد در فشار کاهش ایجاد شده ( ،تحت تخلیه و غیره) در اینجا آلودگی های جامد انباشته می گردد که قابل
محاسبه است .
• همانطور که آب از طریق ستون مواد عبور می کند و جامدات به دام افتاده است ،افت فشار تا زمانی که
افت فشار بیش از حد بزرگ است افزایش یابد و سپس فیلتر باید تمیز شودHEADLOSS .

• همچنین می تواند توسط هوا جذب شده در بستر فیلتر به دام افتاده و در نتیجه "اتصال هوا" بستر فیلتر ایجاد
می شود.
• اندازه گیری فشار معموال با استفاده از یک فشار سنج کنترل مکانیکی یا سنسور  /فرستنده های فشار کنترل
فشار الکترونیکی یا پنوماتیک قابل محاسبه است .

شایع ترین راههای کنترل تصفیه
•

نرخ ثابت

• جریان تخلیه مدوالسیون  -سر تجهز ات ثابت باقی می ماند و دریچه فیلتر پساب به عنوان مورد نیاز برای حفظ جریان
تنظیم شده است.
• مدوالسیون دریچه کنترل  -در برخی از طرح ها ،سوپاپ خروجی ممکن است ثابت نگه داشته شود و سر حلقه عملیات را
توسط شیر افزایش یا کاهش یابد تا جریان ثابت حفظ شود.
• در این حالت می توان مشاهده نمود که با افزایش شیر کنترل در ابتدای خط یک پتانسیلی باالتر برای هدایت آلودگی
جامد به عمق بیشتر در بستر وجود دارد تا زمانی که نهایتا به بستر کامال متصل شود و یا تا زمانی که جامدات شروع به
پیشرفت کنند .ضمنا تمیز کردن براساس میزان خستگی یا تعداد ساعتهای فیلتراسیون انجام می شود.
• میزان کاهش – در اینجا سر ماندگار ثابت باقی می ماند و شیر خروجی فیلتر در موقعیت ثابت نگه داشته می شود.
مشاهده میگردد که به عنوان HEADLOSSجریان را کاهش می دهدتا پاالیش خط در این روش کمتر احتمال دستیابی به
موفقیت جامدات دارد.

• جریان گام  -فیلتر "سوار" بر روی جریان  .کل سیستم به طور معمول ثابت نگه داشته می شود و دریچه فیلتر فاضالب
به طور خودکار برای مطابقت با نیاز مورد استفاده قرار می گیرد .فیلتر پس از رسیدن مقدار مشخصی از تعداد خطوط یا
زمان بندی از پیش تعیین شده ،خط خارج می شود .بد نیست بدانید اکثر ماشین ها دارای عمر طوالنی و عملکرد مناسب و
کیفیت پایدار جزو شرایط ثابت هستند.

اهداف تصفیه آب با کربن فعال
• کربن فعال به طور فزاینده ای در تصفیه فاضالب ،جریانها (به عنوان مثال در صنایع شیمیایی) ،در حذف مواد سمی
به باکتری در تصفیه فاضالب زیست محیطی و یا در سطح سوم تصفیه فاضالب ،که در آن محدودیت های پساب به
ویژه شدید است با این حال ،برنامه دیگری برای کربن فعال موجود است .
• در سال های اخیر ،استفاده از فرآیندهای کربن فعال تبدیل شده به طور گسترده ای در تصفیه آب آشامیدنی ،و
دیگر سرویس های تصفیه آب تاسیس شده است .سالها پیش ،کربن فعال در اصل برای حذف بود از کلر اضافی و از
بین بردن مواد مضر بو و طعم از آب خالص مناسب بود .

• امروزه اهداف استفاده از کربن فعال در تصفیه آب ،بخصوص در دهه های اخیر به طور قابل توجهی تغییر کرده
است .واین به موازات ،تغییر در فرآیندهای تصفیه ،مانند کاهش کلسترول با قدرت باالتصفیه بود که منجر به حذف
برنامه های سنتی شده است .الزامات کیفیت برای آب آشامیدنی همراه با افزایش سطوح آلودگی در آب های
زیرزمینی (آب های زیرزمینی و آب های سطحی) منجر به بهینه سازی کربن فعال به عنوان وسیله تضمین شده است
الزامات کیفیت برای آب آشامیدنی همراه با افزایش سطوح آلودگی در آب های زیرزمینی (آب های زیرزمینی و آب
های سطحی) منجر به بهینه سازی کربن فعال به عنوان وسیله تضمین شده است .

• امروزه از فیلترهای فشاری با توانای کنترل باز و بسته(اغلب در فیلترهای بتنی و حوضچه ها ) بطور کاربردی
بصورت ثابت و متحرک در تصفیه آب در ایستگاه های تصفیه آب بزرگ استفاده می شود.
• بسته به درجه تصفیه ( هیدروفین )دونوع کربن موجود در پودر یا فرم دانه ای ،برای تصفیه آب استفاده می
شود .بسته به نوع کاربرد و فرآیند خاص (پروسه تعلیق یا دانه روند بستن ثابت) ،در بخش تصفیه آب،از
پودر کربن فعال شده استفاده می شود  .اهداف فوق بستگی به  ،محیطی که بایدتصفیه شود ،نوع جاذب ،
ثابت و متغیرها و تعداد الیه ها و ....متغیرند  .مزیت اقتصادی و محیطی فرایند ثابت بستگی دارد که کربن
فعال دانه ای است مورد استفاده در ADSORBERمی تواند توسط گرما مجددا فعال شود؟

• در فرایندهای اندازه گیری در تصفیه آب ،پودر زغال چوب فعال به داخل آب میچرخد پودر اضافه شده یا به
صورت خشک یا به عنوان یک لجن آبگیر و سپس پس از مشخص شدن دوره واکنش ،با فیلتراسیون جدا شده،
در اکثر موارد سیستم های فیلتر سازگار با نرم افزار خاص از طریق ماسه ،شود با اضافه کردن عوامل ایجاد
مواد جامد  ،همراه با دیگر مواد کثیف فیلترهای چند الیه پشتیبانی می شود .

.

.
• این روش معمول در تصفیه آب آشامیدنی برای کربن فعال استفاده می گردد  .سایر
مزیت استفاده از کربن پودر ی این است که به موقع آن را برای  ،بهینه سازی و دوز
سیستماتیک تصفیه آب آشامیدنی کربن در ترکیب با سایر فرآیندهای تصفیه ،مانند
فلوکاسیون ،اکسیداسیون ،فیلتراسیون ،و غیره مورد استفاده در این روش ،فعال شده است
کربن می تواند انواع توابع باشد.

• درجه SILVERIMPREGNATEDاز کربن فعال برای فیلترهای آب آشامیدنی موجود است
برنامه محصول جذب مواد آلی محلول حذف مواد آلی محلول در درجه اول انجام می شود

• با تنظیم میکروارگانیسم ها از طریق فرایندهای جذب اثر تصفیه می تواند افزایش یابد
اجزای ارگانیک در آب ممکن است از تعدادی از منابع مختلف آمده باشد .

.

• درجه SILVERIMPREGNATEDاز کربن فعال برای فیلترهای آب آشامیدنی موجود است برنامه محصول جذب مواد
آلی محلول حذف مواد آلی محلول در درجه اول انجام می شود
• با تنظیم میکروارگانیسم ها از طریق فرایندهای جذب اثر تصفیه می تواند افزایش یابد اجزای ارگانیک در آب ممکن
است از تعدادی از منابع مختلف آمده باشد .
• در کربن فعال اگر آب مورد استفاده حاوی مواد دفع زیست محیطی قرار گیرد  ،زمین و آب سطح ممکن است گاهی
اوقات حاوی موادآلی باشد ،مواد به عنوان مواد حساس در غلظت به اندازه کافی به اندازه کافی تاثیر می گذارد.
• طعم و مزه آب های سطحی ،به ویژه آب های رودخانه ،حتی حاوی آنهاست پس از فیلتر کردن بانک  -ترکیبات
متعدد آلی ،که فقط یک کسری به طور معمول قابل شناسایی است.
• تعیین شده است که آبهای زیرزمینی به افزایش است آلوده شده است میزان هیدروکربن های کلر و ترکیبات
ارگانیک که از آنها تولید می شود از آفت کش ها ،علف کش ها و حشره کش ها استفاده می شود در کشاورزی شدید

اصول تصفیه آب
•

دو نوع اساسی از فیلترهای آب وجود دارد:

•
• ( )2فیلتر های جذب کننده یا واکنشی که حاوی محیطی هستند که جذب یا واکنش می دهند با آلودگی آب.
• فیلتراسیون کربن فعال یک فرایند جاذب است که در آن آالینده جذب و جذب شده بر ریاروی سطح ذرات کربن می شود.
• کارایی فرایند جذب تحت تاثیر ویژگی های کربن شامل (اندازه ذرات ،اندازه منافذ ،سطح ،چگالی و سختی) و ویژگی های
 )1-رسوب برای مکانیکی) فیلترهایی که ذرات را به اندازه ،اندازه گیری می کنند

آلودگی شامل (غلظت ،گرایش شیمیایی به ترک آب ،حاللیت آالینده ها و جذب آالینده ها به کربن) سطح فیدر باشد .

• معموال از یکی از مواد کربنی شامل کک نفتی ،ذغال سنگ بیتومیینوس  ،محصوالت چوب ،پوسته نارگیل یا بادام زمینی
برای یک فیلتر کربن فعال می توان استفاده گرد .محیط کربن با قرار گرفتن در معرض بخار و دمای باال ( 2300درجه
فارنهایت) بدون اکسیژن فعال می شود .در بعضی موارد ،کربن نیز ممکن است توسط شستشو اسیدی یا پوشش داده شده
با ترکیب برای بهبود حذف آالینده های خاص.

• این فعال سازی کربن را با بسیاری از منافذ کوچک
تولید می کند و بنابراین یک سطح بسیار باالیی دارد.
• سپس آن را برای تولید یک محصول کربن دانه ای
یا پودر خرد می کنیم .این باعث ایجاد ذرات کوچک با
سطح بیرونی بیشتر در دسترس می شود که ترکیبات
می توانند جذب شوند ،که باعث حذف بیشتر آلودگی
می شود.
• منبع کربن و روش فعال سازی اثرات حذف آالینده
های خاص را تعیین می نماید  .شکل زیر یک
مقیاس از یک ذره کربن فعال است اگر بیش از یک
آلودگی در آب وجود داشته باشد ،آلودگی ها به راحتی
و به شدت به کربن جذب می شود در مقادیر بیشتر از
آالینده هایی که جذب شده اند کمتر جذب می شود.
این مورد جذب نامیده می شود و می تواند به طور
قابل مالحظه ای پویایی جذب کربن را تحت تاثیر قرار
دهد.

.

• جذب رقابتی می تواند یک ترکیب کمتر جذب شده را از فیلتر بیرون آورد ،در حالی که یک ترکیب جاذب جذب شده هنوز
حذف شده است .طول تماس زمان بین آب و کربن  -که با سرعت جریان آب تعیین می شود -همچنین جذب آالینده ها
را تحت تاثیر قرار می دهد .زمان تماس بیشتر می تواند جذب بیشتر آالینده ها را افزایش دهد .همچنین مقدار کربن در
فیلتر تاثیر بر حذف آالینده دارد .به عنوان مثال ،کربن کمتر برای حذف ترشحات مضر و بوی به طور کلی نیاز به حذف THM
دارد.

.

• همچنین مقدار کربن می تواند بر کربن کامل (اشباع شده) تاثیر بگذارد.هنگامی که تمام سایت های جذب شده در کربن
فعال پر از آالینده ها هستند ،فیلتر اشباع شده و به ظرفیت خود رسیده است .در این نقطه ،آالینده ها ممکن است جذب
نشوند ،و برخی ممکن است از کربن به سمت آب حرکت کنند .این پیشرفت نامیده می شود از آنجا که آلودگی از طریق
فیلتر از بین می رود و در آب درمان می شود.

• هنگامی که این اتفاق می افتد ممکن است که غلظت آالینده در آب تصفیه شده در واقع می تواند باالتر از آب بدون
درمان باشد .برای جلوگیری از دستیابی به این موقعیت  ،بعضی از واحدهای تصفیه ،تصفیه آب پس از تعدیل تعداد
گالنها ،تحت تأثیر قرار می گیرند ،اکثر واحدها این ویژگی را ندارند .استفاده از دو فیلتر ACیا کارتریج در سری می تواند در
برابر پیشرفت محافظت کند.

•
•

تجهیزات

واحد های فیلتراسیون فعال کربن می تواند به عنوان ورودی )POINTF (POEو یا نقطه استفاده POUتصفیه باشد.

یک دستگاه POEهمه آب را به داخل محفظه می راند  .این نوع تنظیم برای تصفیه برخی از ترکیبات مزاحم ،رادون و
ترکیبات آلی فرار VOCSتوصیه می شود.

• VOCSCANبه راحتی از آب در دوش ،ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی بخار می شود و در تماس با پوست قرار می
گیرد.

•
•

یک دستگاه POEکه آلودگی را در نقطه ورود کاهش می دهد برای این وضعیت مناسب است.

دستگاه های POEباید دستورالعمل های مربوط به زمان تماس ،نوع و مقدار کربن مورد استفاده و تخلیه فاضالب را
برآورده کنند.

• دستگاه POUآب را در یک نقطه یا نقاط استفاده در داخل خانه تصفیه می کند و برای دفع زباله مفید است جریان کمتری
در دقیقه از زمان تماس با بستر خالی  ،EBCTوزن مولکولی نسبی MWو حاللیت آلی است.
• به عنوان مثال ،الکلهای کم MWمانند متانول و اتانول بسیار محلول در آب هستند و توسط  GACکربن اکتیو گرانول
حذف نمی شوند.

• اگر چه آلیاژها به طور کلی کمتر در آب سرد تر محلول هستند ،درجه
حرارت نیز بر تحرک (حمل و نقل آلودگی به منافذ) تاثیر می گذارد.

• بنابراین آب سرد ممکن است در حین حذف این آالینده مانع شود.
بعالوه برخی از ارگان ها(مواد ارگانیک) فرار هستند و می توانند از GACدر
آب گرم .برای این موارد ،با استفاده از یک منبع آب گرم برای برگشت به
حالت جامدGAC ،در واقع یک بازسازی جزئی در Tبدنه های رنگی مانند
تانن ها دارای ارگانیسم های MWباال هستند که توسط GACحذف می
شوند.
• با این حال ،محصول مناسب باید انتخاب شود تا ساختار منافذ راست
برای کار در دست داشته باشد .محصوالت GACمبتنی بر چوب دارای سابقه
طوالنی از استفاده برای استعمار کردن است چون مواد کربن اکتیو یک
ماده آلی داری قدرت و سرعت جذب بسیار باالتر نسبت به ترکیبات معدنی
هست.

.

.
• نکته مهمی که بایستی به آن توجه کرد این است که آب
ورودی به این فیلتر کربن باید کامالً زالل باشد و فاقد هرگونه مواد
کلویید و معلق باشد ،به همین دلیل معموالً قبل از واحد فیلتر
کربن از فیلتر شنی استفاده میشود.
• بستر این فیلتر کربنی بسته به میزان فشار کاری ،مداری که
در آن قرار دارند و همچنین میزان بار مواد آلی مزاحم در آب وردی
به فیلتر می بایست احیا شوند.

MEDIA

مواد مورد استفاده در
فیلترهای شنی

• بکارگیری شن و ماسه و زغال چوب سابقه ای تاریخی
در تصفیه آب داشته است و امروزه نیز در صورت نیاز و
عدم دسترسی در مناطق دور دست از همین مواد برای
صاف کردن آب استفاده می گردد .
• در حال حاضر مواد بسیاری در فیلترهای چند بستره
بکار گرفته می شوند که از آن جمله می توان به گراول
 ،گارنت  ،فرولیت  ،سنگ منگنز  ،تویو لکس  ،رادیکالیت
 ،مواد سرامیکی  ،آنتراسیت و کربن اکتیو اشاره نمود .

•

جدول ذیل اشاره به خاصیت جداسازی این مواد در
فیلترهای شنی در کشور ژاپن دارد .

.
• دراین بخش متناسب با پروژه صرفا به دو ماده اساسی در
تصفیه آب یعنی کربن فعال و آنتراسیت خواهیم پرداخت .
• اهمیت استفاده از کربن در صنعت تصفیه آب به حدی است
که در تمام انواع دستگاه تصفیه آب  ،چه خانگی و چه صنعتی
می توان بخشهای مختلفی را یافت که از فیلتر کربن برای حذف
ناخالصی ها استفاده می کنند.
• استفاده از فیلتر کربن  ،نه تنها به عنوان مراحل اولیه تصفیه
آب  ،بلکه به عنوان مراحل نهایی و تکمیل کننده فرایند تصفیه
آب نیز بسیار مرسوم است.

آنتراسیت

• آنتراسیت زغال سخت ،سیاه و براقی است که مرغوبترین کیفیت
رادر میان انواع زغالسنگ دارا می باشد  .آنتراسیت  ،که اغلب به عنوان
زغال سنگ در تصفیه آب شناخته می شود ،در حقیقت زغال سنگی
سخت و جمع و جور است که دارای یک بلور متالستیک است.
آنتراسیت نوعی ذغال سنگ با خلوص کربن  80الی  98درصداست .
همچنین دارای کمترین ناخالصی ها و باالترین تراکم انرژی در تمام انواع
زغال سنگ به جز گرافیت است  .همانطور که در شکل زیر مشاهده می
کنید آنتراسیت آخرین فراورده تغییر و تبدیل مواد گیاهی از طریق
سلسله مراحل زغال نارس ،لیگنیت و زغال بیتومینه است به عبارت
دیگر در باال ترین درجه دگرگونی ذغالسنگ قرار دارد .

.

• این ماده دارای کمترین مقدار آب محتوی و مواد فرار و بیشترین محتوی
کربن( میزان کربن بین  92تا  98درصددر انواع مرغوب ) دربین انواع
زغالسنگ است .آنتراسیت بسیار سخت شروع به اشتعال نموده و رنگ
شعله آن آبی خالص و بدون دود است .آنتراسیت دارای باالترین درجه از
زغال شدگی است واصوال اصطالح آنتراسیت برای آن دسته از انواع زغال
سنگ بکار برده می شود که در هنگام گرم کردن زیر نقطه احتراق از بخار یا
سایر بخارات هیدروکربنی خنثی نمی کنند .بد نیست بدانیم آنتراسیت حدود 1
درصد از ذخایر زغال سنگ جهانی را تشکیل می دهد و تنها در چند کشور در
سراسر جهان استخراج می شود .همچنین از لحاظ اقتصاد صنعتی انتراسیت
به درجه استاندارد طبقه بندی می شود که عمدتا در تولید برق و درجه باال
HGو فوق العاده باال UHGاستفاده می شود که استفاده اصلی آن در بخش
متالورژی است .چین بزرگترین تولید کننده آنتراسیت در جهان است وتولید
کنندگان دیگر روسیه ،اوکراین ،کره شمالی ،آفریقای جنوبی ،ویتنام،
انگلستان ،استرالیا ،کانادا و ایاالت متحده هستند .کل تولید در سال  2010به
 670میلیون تن رسید.

.

.

آنتراسیت در فیلتر آب
•
•

مقاومت باال در برابر مواد شیمیایی

از آنجا که انتراسیت با کیفیت خوب حاوی ناخالصی های کمتر و مقدار زیادی کربن و در آب اسیدی و قلیایی حل
نشده است آن را به عنوان یک محیط فیلتر مناسب و همچنین در مواد شیمیایی استفاده می شود.

• آنتراسیت در فرآیند تصفیه آب و فاضالب و سوخت وتهیه کربن اکتیو بر پایه ذغال که در زمینه های فوالد
سازی،پتروشیمی و… استفاده میشود .

• آنتراسیت حدواسط سیلیس وکربن اکتیو در فیلتر شنی می باشد .آنتراسیت هم می توانید به صورت مجزا ،و هم به
صورت ترکیبی با سیلیس در فیلترهای شنی به کار رود.
• در شرایطی که آنتراسیت به همراه سیلیس به کار رود ،معموال ذرات آنتراسیت بزرگتر بوده و در قسمت فوقانی بستر
قرار می گیرند .در این حالت ،ذرات شن (سیلیس) که کوچکتر هستند در زیر آنتراسیت قرار می گیرند.

• فایده ی استفاده از آنتراسیت این است که آنتراسیت ذرات
بزرگتر را از آب حذف کرده و سپس ذرات کوچکتر توسط شن جدا می
شوند .بدین سان می توان سرعت را افزایش داد ،افت فشار را
کاهش داد ،و تصفیه خوبی انجام داد.
• مزیت استفاده از آنتراسیت این است که به دلیل وجود خلل و
فرج و سطح کربنی ،قادر به تصفیه فیزیکی و همچنین تصفیه
(محدود) شیمیایی است و میزان محدودی از مولکول های محلول در
آب را نیز حذف می کند آنتراسیت میتواند کدورت آب را برطرف
کند و کمی هم آهن و منگنز را از بین می برد.
• آنتراسیت های مورد استفاده در تصفیه آب از مشخصات
استاندارد AWWA B100-01و استاندارد  ANSI / NSFتبعیت
می نمایند که شامل مشخصات ذیل می شود:

.

.
• آنتراسیت ( ANTHRACITEذغال خشک و خالص سنگ) در تصفیه آب و فاضالب  ،عمالً حد واسط (میان سیلیس و
کربن اکتیو (زغال فعال)) قرار می گیرد  .باید توجه داشت که سیلیس یک ماده معدنی خالص و کربن اکتیو یک
محصول گیاهی فراوری شده می باشد و آنتراسیت زغال طبیعی است که به عنوان یک کانی از زمین و معادن موجود
برداشت می شود و پس از خرد شدن  ،آسیاب شدن و بعضاً شسته شدن  ،بسته بندی و مصرف می گردد  .همانطور که
قبال گفتم آنتراسیت قادر است کدورت ،آهن ،منگنز ،کلرآزاد ،کروم و فلزات سنگین ،مواد آلی (فنل و …) و چربی و روغن
را از آب حذف و یا میزان آنرا کاهش دهد  .آنتراسیت معموالً به همراه سیلیس و کربن اکتیو در فیلترهای دو بستره
MEDIA FILTERS DUALیا چند بستره ) (MULTI MEDIA FILTERSتصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرد .طراحی
کلی فیلترهای دو یا دو یا چند بستره نظیر فیلترهای شنی تحت فشار بوده ولیکن در دانه بندی و شستشوی معکوس
مالحظات ویژه ای بایستی صورت پذیرد .بنا به نیاز و حساسیت .

منابع آنتراسیت مصرفی در صنعت آب و
فاضالب کشور بشرح ذیل می باشد .
•
 .1آنترواکتیو (آنتراسیت فراوری شده – بسیار نزدیک به کربن اکتیو)
• ادعا بر کیفیت خوب با درصد خلوص باالی  %83می باشد
-آنتراسیت وارداتی با درصد خلوص باالی (%92عموما روسی)

•

- 3آنتراسیت شسته شده بدون خاکستر  (ASH):با درصد های خلوص متنوع بشرح ذیل :

•

•

%88- 75

%70-50

•

بیتشتر از %92

%90-88

- 4آنتراسیت شسته شده با درصد خلوص

%80-72

%88-75

حدود %90

کربن اکتیو

کربن اکتیو
•
• کربن سیاه به طور معمول حاوی بیش از  ٪95کربن خالص با حداقل مقادیر اکسیژن  ،هیدروژن و ازت است .
• در فرآیند تولید  ،ذراتی از کربن سیاه تشکیل می شوند که دامنه ابعادی آن دراندازه ای از  10نانومتر تا تقریباً 500
کربن فعال را با واژگانی همچون دوده ،دوده صنعتی  ،ذغال فعال  ،ذغال اکتیو،کربن بلک ،کربن اکتیو می شناسند.

نانومتر است .این ذرات به مانند زنجیره از کربن است  ،که ساختار فردی کربن سیاه را مشخص نمی کند.

• کربن فعال  ACTIVATED CARBONنوع متداولی از مواد کربنی است که ویژگی های جذبی ،کاتالیستی و
الکتروشیمیایی مفیدی داشته و به عنوان یک جاذب قوی برای مواد محلول در گازها و مایعات عمل می کند از دیدگاه
این پروژه کربن فعال به گروهی از مواد کربنی بامشخصه پوکی و سطح داخلی باال ( بهدلیل مساحت داخلی باال )
ساختار پوک و منفذی ،همچنین ظرفیت جذب باالدر ضمن قابلیت فعالسازی مجدد سطح اتالق میگردد .کربن فعال
ساختاری منحصر به فرد و بی نظیر دارد .بطوری که ذرات آن می توانند سطح وسیعی ایجاد می کنند .بعنوان مثال یک
پوند کربن فعال قادر است سطحی برابر با  125جریب ایجاد کند CARBON BLACK .نوعی تجاری از کربن جامد است
که در فرآیندهای بسیار کنترل شده تولید می شود.

• این ماده با ارزش طی فرایند پیرولیز از منابع چوب
گیاهان ودرختان و هسته و پوست میوه جات همچنین از
مواد معدنی مایع یا جامد مثل نفت و زغالسنگ یا
محصوالت فرعی آنها از قبیل کک ،قیرویا مواد ضایعاتی
مانند الستیک مستعمل تهیه وتولید می گردد و همین امر
موجب قیمتی بمراتب پائینتر نسبت به جاذب های غیر
آلی همچون زئولیتیک گردیده است  .دلیل این امر نیز
توانایی باالی این ماده ارزشمند در جذب سطحی بدلیل
سطح ویژه باال بخاطر ساختار متخلخل توسعه یافته ودر
نهایت فعالیت باالی سطح انرژی سطحی أن می باشد.
بعالوه اشکال و اندازه منافذ کربن فعال مختلف  ،که
متنوع نیز هستند و بسیار شبیه انواع فیلترمیباشد
(درابعاد ماکرو و میکرونی) ،موجب کاربرد بیش از پیش آن
در تصفیه گازها ،آب و فاضالب شده است.

.

.

• این ترکیب از تعدادی مواد ناخالص شامل چوب ،پوست نارگیل و زغال سنگ تولید میشود .فرایندهای ویژهای برای
تهیه کربن فعال به فرمهای پودری ،گرانول و کروی تاکنون گسترش یافته است.کربن فعال ماده جاذب کارآمد ی برای
اهداف گوناگون صنعتی می باشد .
• کربن اکتیو یک ماده کربنی با خلوص باال است که می تواند هم به صورت مجزا و هم به صورت ترکیبی با سیلیس در
فیلترها به کار رود.

• یک ویژگی اصلی CARBON BLACKتوانایی آن در جذب اشعه مضر ماوراء بنفش استSPECIAL CARBON .
BLACKهمچنین در عایق پلیمر استفاده می شود برای سیم و کابل .تخصص کربن سیاه نیز خواص عایق پلی استایرن را
بهبود می بخشد  ،که به طور گسترده ای در ساخت و ساز استفاده می شود.

• CARBON BLACKدر گروه متنوعی از مواد به منظور تقویت فیزیکی  ،الکتریکی و نوری آنها خواص بیشترین میزان
مصرف آن به عنوان تقویت کننده است و افزودنی عملکرد در محصوالت الستیکی استفاده می شود.
• کربن سیاه بصورت رنگدانه برای تقویت عملکرد مواد به صورت افزودنی  ،و افزایش خواصی از جمله هدایت ،
ویسکوزیته  ،استاتیک کنترل شارژ و محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش بکار می رود .

.
• این نوع کربن در رنگ سیاه (که معموالً آن را CARBON BLACK SPECIALTYمی نامند) استفاده می
شود که انواع مختلفی از کاربردها در روکش ها  ،پلیمرها و صنایع چاپ  ،و همچنین در دیگر موارد خاص
برنامه های کاربردی .در صنعت روکش  ،ذرات کربن فیبر نوری مورد استفاده قرار می گیرد .اندازه ذرات
کوچک کربن سیاه باعث شده تا شاه کلید رنگ های عمیق با پاشش جت میسر گردد  .کربن اکتیو عالوه بر
حذف فیزیکی ذرات معلق در آب ،می تواند تصفیه قوی شیمیایی نیز انجام دهد .به این صورت که مولکول
های نامطلوب (مانند مولکول های عالی و نفتی ،TOC ،کلر آزاد ،مواد هالوژن دار و )...بر روی سطح و خلل و
فرج کربن اکتیو به صورت شیمیایی ترکیب شده و تثبیت می شوند.
• الزم به ذکر است که هیچ یک از مواد مورد استفاده برای فیلتر حتی کربن فعال قادر به حذف نمک از آب
نبوده ،و آب را شیرین نمی کنند .یکی دیگر از کاربردهای گسترده کربن اکتیو در پیش تصفیه ،کلر زدایی از
فرآیند است.

•

کربن سیاه در ترکیب الستیک  ،االستومرهای طبیعی و مصنوعی  ،همراه عنصر گوگرد ترکیب شده است  ،در صنعت چاپ  ،از
کربن سیاه به تنهایی استفاده نمی شودبلکه هم به عنوان رنگدانه وهم برای دستیابی به ویسکوزیته مورد نیاز برای کیفیت
مطلوب چاپ استفاده می گردد  .این ماده بعد از بررسی استفاده بهینه از مواد اتصال دهنده در جوهر را بهینه می نماید
کربن مشکی مخصوص جدید به طور مداوم وباسرعت با حجم تولید ساالنه بیش از ده میلیون تن متریک در حال توسعه و
تحقیق هستندنوآوری در چاپ بدون تأثیر.کربن سیاه بیشترین کاربرد رادر صنایع الستیک بعنوان تقویت کننده با صرفه
اقتصادی (به طور معمول) به عنوان الستیک کربن سیاه) در اجزای تایر (مانند به عنوان آج  ،پیاده رو و آستر داخلی)  ،در
الستیک مکانیکی کاالها  ،MRGاز جمله کاالهای الستیکی صنعتی  ،غشاء و فرآیندهای غشایی غشایی  ،قطعات الستیکی
خودرو (مانند سیستم های آب بندی  ،شیلنگها و قطعات ضد لرزش) و به طور کلی کاالهای الستیکی (مانند شیلنگ  ،تسمه ،
واشر) و مهر) عالوه بر تقویت الستیک دارد  .کربن درشت سیاه ( ،که بیشتر از آن متداول قهوه ای خارج می شود ) ،معموالً برای
رنگ آمیزی استفاده می شود و برای بدست آوردن رنگ خاکستری مورد نظر ضروری است.

.

•

مهمترین کربن سیاه است فرایند تولید روش FOVEA BLACK BLACKاست.ساالنه بیش از  ٪98کربن سیاه ساالنه در
جهان است تولید از طریق این فرآیند تولید می شود .با این وجود  ،سایر روشهای تولید نیز هستند مورد استفاده در تولید تجاری
 ،CARBON BLACKبه عنوان مثال  ،برای ساخت بلک های گاز  ،المپ سیاه  ،حرارتی سیاه و سیاه و استیلن، .

•

روغنهای فرآوری شده و فرآوری ارگانیک مختلف مواد شیمیایی  ،و سپس گرم می شوند تا طیف گسترده ای تولید کنند
محصوالت الستیکی آتشفشان در این برنامه ها CARBON BLACK ،تقویت و بهبود می یابد انعطاف پذیری  ،مقاومت در
برابر اشک  ،رسانایی و سایر موارد بدنی خواص .

•

.

مشخصات عمومی کربن فعال

.
•
•
•
•
•
•
•
•

• شکل ظاهری
ذغال فعال نشان دهنده یک سری از مواد جاذب سطحی با جنس ذغالی و شکل کریستالی
که درساختار داخلی آن روزنه های زیادی وجود دارد.
خلوص 99 :درصد کربن
ساختار متخلخل و سطح فعال باال
ظرفیت جذب باال
قابلیت بازیافت و فعالسازی مجدد
هدایت الکتریکی باال
پایداری زیاد
هزینه مناسب و مقرون به صرفه

ویژگیهای فیزیکی کربن فعال
•

•

سختی
زغال های فعال شده دارای سختی های متفاوتی هستند که مربوط به مواد اولیه و شیوه
تهیه آنها می باشد وبنا به درجه سختی ,هر یک از آنها کاربردهای متفاوتی دارند.
•  )2چگالی
•  )3اندازه ذرات:
هر چقدرکه اندازه ذرات زغال فعال شده کوچکتر باشد ,سرعت جذب بیشتر است.
• مقاومت در برابر حررت و فشار نیز متناسب با عملیات بعدی میباشد
• زغال فعال شده را به سه شکل دانه ای  ,پودر و استوانه ای میسازند تا متناسب با
مراحل
• مختلف مصرف انعطاف الزم را داشته باشد .

•

خواص کربن فعال
• سطح کربن فعال غیر قطبی بوده و تمایل بسیاری به جذب مواد غیر قطبی همچون ترکیبات آلی دارد و نسبت به
ترکیبات قطبی همچون آب حات آبگریزی داشته و تمایل به جذب آنها ندارد.
• عمل جذب یک پدیده سطحی می باشد که طی آن ماده جذب شده از طریق انتشار به سطح ماده جاذب منتقل شده
و بوسیله پیوندهای واندروالسی به سطح کربن متصل می شود و عمل انتشار به واسطه گرادیان یا اختالف غلظت بین
سطح کربن و توده سیال انجام می گیرد.
• با توجه به اینکه این نیروها (واندروالسی)ضعیف بوده و قابل برگشت هستند جذب سطحی یا ADSORPTIONرا بعنوان
فرایندی فیزیکی می شناسیم که توسط عواملی نظیر حرارت ،فشار و … این اتصاالت شکسته شده و دفع یا
DESORPTIONرخ میدهد ،از این موضوع استفاده نموده و کربن فعال را پس از مصرف احیاءمی کنند.

• کربن فعال بدلیل داشتن سطح اکسید شده می توان روی بعضی مواد اثر شیمیایی داشته باشد این موضوع اساس
جذب شیمیایی توسط کربن فعال می باشد که در این نوع جذب ساختار شیمیایی ماده جذب شده تغییر می نماید.

• کربن فعال (اکتیو) به صورت جامد آمورف دارای ساختاری با مساحت سطح
داخلی باال میباشد که میتواند مولکول های مختلف را از فاز مایع یا گاز جذب
کند .مطالعات حاصله ازاشعه Xنشان داده که ذغال فعال(مانند ذغال چوب) دارای
ساختمانی شبیه گرافیت است امااز نظر بلوری بخوبی توسعه نیافته است که می
توان آن را ناشی از معایب ساخت برداشته شده واز آن جدا می شود .درحقیقت با
کربونیزاسیون أجزای غیر کربنی از قبیل هیدروژن ،اکسیژن و مواد فرار به صورت گاز
از مواد اولیه مان بلوری و زیاد بودن سطح دانست .بدینترتیب برخالف
گرافیتیزاسیون با جدایش کریستالهای پردامنه به سمت کم دامنه روبرو هستیم .
همانطور که می دانیم در حالت فعال ذغال چوب جاذب گازها مایعات و جامدات
است و فعال کردن ذغال بوسیله بخار در دمای  950درجه سانتیگراد صورت می
پذیرد در این حالت هیدرو کربن های جذب شده از سطح خارج می شوند و کربن های
آزاد نیز به صورت گروه های منظم بلورهای گرافیت را تشکیل می دهند ،به دلیل
وجود منافذ در بین بلورها ،ساختار آن ها به صورت نامنظم است .اصلی ترین دلیل
قرار گیری این ماده با حتی خلوص 99درصد در طبقه بندی کربن های بی شکل همین
حالت ساختاری می باشد

کریستالو گرافی

تولید کربن فعال

.

•

روش فعال سازی
فعال سازی به دو روش شیمیایی و فیزیکی امکان پذیر است.

نحوه عملکرد ذغال اکتیو
• زغال فعال شده مواد اورگانیک را از محیط اطراف جذب می کند .بدینترتیب عمل انتقال آالینده از
فاز مایع (آب) به فاز جامد ( کربن) صورت می پذیرد .نیروی جاذبه باعث تشکیل یک پیوند بین آالینده
و کربن و چسبیدن آنها به هم می شود .عالوه بر این باکتری هایی که به سطح خارجی زغال فعال شده
می چسبند  ،بخشی از آالینده ها را جذب و مصرف می کنند .جذب منجر به پخش یک گاز یا ترکیب در
شبکه متخلخل زغال فعال شده می گردد ،جایی که یک واکنش شیمیایی یا یک ثبات فیزیکی روی می
دهد .در مرحله کربناسیون ماده اولیه در حضور یک گاز بی اثر نظیر ازت و بدون حضور اکسیژن حرارت داده
می شود تا مواد دیگر موجود ازبین رفته و ساختار کریستالیزه خاص کربن شکل بگیرد.
• با توجه به اینکه کربن حاصل دارای سطح کمی بوده و حجم منافذ در آن کم می باشد ،نیاز به فعال
سازی کامال مشهود است.

.

• در این مرحله با توجه به دو مکانیزم عمده کربن را فعال نموده و ساختار منحصر به فرد کربن فعال را بوجود می
آورند .کربن اکتیو بدلیل داشتن منافذ بسیار ریز  ,قدرت جذب مواد شیمیایی (بنزن  ,تولوئن  ,روغن و شماری از ترکیبات
شیمیایی ) را داشته و به عنوان یک فیلتر در صنایع مختلف استفاده می شود  .پیرولیز موادکربنی ،بدون حضور هوا ،باعث
تخریب مولکولهای غیرآلی میشود که یک ماده پودری کربنی از آن ایجاد خواهد شد .جسم تولیدشده دارای سطح ویژه و
تخلخل باالیی میباشد.

• پارامترهای مهم تعیین کننده کیفیت ذغال فعال

•

- 1مقدار حرارت عملیائی

•
• 3مدت آب گیری
- 2دمای نهائی

• فرایند ایجاد حفرات و منتفذ در کربن اکتیو منافذ ریز در کربن اکتیو کار آبی اصلی دارند
این منافذ در دمای حدود  500درجه سانتیگراد در کربن اکتیو شکل می گیرد .
• است در حین تولید کربن فعال ،بعضی از این منافذ فوق به وسیله ماده قیری آزاد شده
در حین فرآیند پیرولیز کربن اکتیو مسدود می شود که میتواند سطح فعال کربن اکتیو را
کم کند برای رفع این مشکل ،دوباره کربن اکتیو تا  800درجه سانتیگراد حرارت داده می
شود .که در نهایت دوباره این منافذ باز می شوند و همچنین از طرفی افزایش دما تا  ۱۰۰درجه
سانتیگراد و بیش از آن باعث سخت شدن ساختار کربن اکتیو می گردد ولی از طرف دیگر سبب
کاهش درجه تخلخل محصول خواهد شد.

• در زمان عملیات حرارتی ،اندازه صفحات گرافیتی تمام مواد اولیه دارای کربن ،به واسطه
واکنش به میعان ،افزایش پیدا می کند .چگالی ساختار داخلی کربن فعال ،بستگی به نوع
ماده اولیه آن دارد .هر چه چگالی ماده اولیه کربن فعال بیشتر باشد (مانند زغال سنگ)،
اندازه صفحات گرافیتی ساختار داخلی کربن فعال بیشتر خواهد بود .این صفحات ،بصورت
نامنظم در کربن فعال شکل می گیرند .عاله بر صفحات گرافیتی ،حفره هایی نیز در داخل
ساختار کربن فعال وجود دارد .این حفره ها به همراه صفحات گرافیتی ،باعث ایجاد ظرفیت
باالی جذب سطحی و نگهداری مواد آالینده در کربن فعال می شوند.

.

فرایند جذب توسط کربن اکتیو

فرایند جذب توسط کربن اکتیو
• در فرایند جذب ،ناخالصی ها و آالینده های موجود در آب ،فاضالب و گاز به سطح
جامد کربن اکتیو می چسبند و بر روی سطح تجمع پیدا می کنند.

• جاذب های کربن فعال می توانند غلظت های کم از ماده آالینده را از سیال گاز
یا مایع از طریق فرایند جذب حذف نمایند.
• فرایند جذب توسط کربن فعال در ساختار حفرات آن از طریق دو مکانیسم
عمده زیر صورت میگیرد:

جذب فیزیکی
• در جذب فیزیکی مولکول ها از طریق نیروهای وان در والس به سطح کربن می چسبند .نیروهای بین
مولکولی در جذب فیزیکی توسط کربن اکتیو ضعیف می باشند و با افزیش فاصله قدرت تاثیرگذاری
خود را از دست می دهند.

•

جذب فیزیکی پس از نفوذ آالینده به ساختار تخلخل کربن فعال روی می دهد .به دلیل اینکه در
جذب فیزیکی نیروهای بین مولکولی ضعیف هستند ،جذب فیزیکی توسط کربن اکتیو تنها در حفراتی از
ساختار متخلخل روی می دهد که شعاع آنها کمی بزرگتر از قطر مولکول آالینده باشد.

• جذب فیزیکی بسیار وابسته به غلظت آالینده در محلول است و با استفاده از معادالتی مانند
معادله فرندلیچ و معادله النگمویر توصیف می شود.

جذب شیمیایی:
• جذب شیمیایی شامل واکنش مستقیم ماده آالینده با سایت های فعال بر روی سطح
کربن اکتیو می باشد.

• در نتیجه واکنش ،یک باند شیمیایی بین آالینده و سطح کربن فعال تشکیل می شود.
سایت های فعال بر سطح کربن فعال عمدتا گروه های عاملی هستند که حاوی اکسیژن
بوده و موازنه الکترون بر روی سطح کربن اکتیو را تغییر میدهند.
• در صورتیکه مولکول جذب شده پیوند شیمایی تشکیل داده و با سطح کربن اکتیو تبادل
الکترون انجام دهد فرایند جذب شیمیایی CHEMISORPTIONخواهد بود.

در فرایند جذب توسط کربن اکتیو عوامل زیر بر بازدهی حذف آالینده
ها و بازدهی جاذب کربن فعال تاثیر گذار هستند
• ویژگی های آالینده مورد نظر برای حذف (شامل خصوصیات مولکولی و شیمیایی ،اندازه مولکولی ،رفتار آبدوستی
آالینده و قطبیت(
• -ویژگی های جاذب (شامل اندازه سطح داخلی جاذب ،ساختار حفرات و تخلخل ،ویژگی های شیمیایی ) -شرایط فیزیکی
و شیمیایی فرایند جذب (غلظت جاذب استفاده شده ،دما ،ترکیب اجزای مخلوط گاز یا محلول ،مقدار PHدر فاز مایع و
محلول در طی جذب ،رطوبت نسبی در فاز گاز در طی جذب) برای کاربردهای صنعتی برای از بین بردن رنگ ،بو و مزه
غیردلخواه از آب در تصفیه جریان های گازی ،آب و فاضالب از فیلترهای کربن فعال استفاده می شود که برای توضیحات
بیشتر در این خصوص در بخش فیلتر کربن اکتیو ارائه شده است .جنس فیلتر کربنی همانند فیلتر شنی می باشد .نوع
کربن ،دما و PHآب از عوامل موثر بر بازدهی کربن اکتیو می باشد.

پارامترهای مهم در انتخاب کربن فعال(جذب کربن)
•

عددی یدی

• عدد یدی بیانگر میزان تخلخل کربن فعال می باشد که بوسیله جذب ید از محلول حاوی آن اندازه گیری می شود ،و
بصورت میلی گرم عنصر ید جذب شده به ازاء هر گرم از کربن فعال بیان می شود .با توجه به اندازه مولکول های ید می
توان دریافت که این اندیس نمایانگر میزان ریز منفذها در کربن فعال می باشد ،هر چه عدد یدی باالتر باشد فعالیت
کربن فعال بویژه در جذب مواد با وزن مولکول کمتر و با قطر کمتر از  20آنگستروم بیشتر می باشد.

•

عدد متیلن بلو

• مولکول های متیلن بلو قطری در حدود  8آنگستروم دارند ،پس آنها قادر نیستند به منافذ با قطر کمتر از 8
آنگستروم وارد شوند .این اندیس بویژه در صنعت گلوکز قابل استفاده است زیرا حذف مواد تولید کننده رنگ هدف
فرایند کربن فعال در این صنعت است که عمدتا هیدروکسی متیل فورفورال HMFمی باشد مولکول های این ماده
قطری در حدود  12آنگستروم دارند.
• همچنین بسیار از موادی که در داروسازی و سنتز شیمیایی باید توسط کربن فعال حذف شوند در محدوده جذب متیلن
بلو قرار دارند .از لحاظ کلی بیان می شود که عدد متیلن بلو میزان ریز منفذهای دوم (قطر منافذ بین  8تا  20آنگستروم)
و منافذ متوسط را نشان میدهد.

•

عدد کارامل (مالس)

• عبارت است از میزان رنگ جذب شده از محلول حاصل از مالس .میزان منافذ درشت (قطر بیشتر از 500
آنکستروم) را نشان میدهد .در واقع ظرفیت کربن فعال برای ترکیبات مرکب و پیچیده مانند تاننها را نشان
میدهد.
• این اندیس قدرت رنگبری کربن در صنعت قند و گلوکز را نشان میدهد ،همچنین با جذب مولکول های درشت
نظیر پروتئین ها که فرایند قهوه ای شدن میالرد را موجب می شوند تشکیل رنگ را کاهش می دهد.

•

عدد سایش

• عدد سایش (سختی) عامل مهمی در نوع طراحی سیستم تصفیه و مچنین طول عمر فیلتر می باشد و
عبارتست از میزان مقاومت کربن فعال در مقابل سایش و یا اندازه نسبی ذرات بعد از سایش با یک ماده
سخت تر.
• این مشخصه همچنین نشان میدهد که کربن فعال تا چه اندازه ای در برابر نیروهای سایشی ایجاد شده طی
شستشو معکوس در فیلترهای کربنب مقاومت فیزیکی دارد.

.

.
•

طول نیمه کلر زدایی

• طول نیمه کلر زدایی مشخص کننده میزان تمایل کربن فعال به جذب و کاهش کلر می باشد که بصورت عمقی از
کربن فعال که میزان کلر را از  PPM 5به  PPM 5/2کاهش میدهد (معموال برای کربن گرانولی در فیلترهای کربنی
استفاده می شود) .با توجه به تعریف مشخص است که هرچه طول نیمه کلر زدایی کمتر باشد کارآیی کربن بیشتر است.

•

میزان خاکستر

• عالوه بر اینکه زیاد بودن محتوای خاکستر موجب انتقال فلزات سنگین به محلول تصفیه شونده می شود ،خاکستر باال
همچنین موجب کاهش قدرت جذب کربن فعال می گردد .فلزاتی نظیر  FE2O3می توانند باعث کاهش فعالیت کربن
فعال در هنگام رنگبری شوند.خاکستر محلول در اسید و محلول در آب از خاکستر کل مهمتر می باشند.

خواص ماده جذب شونده
•

•

اندازه مولکولی

هرچه مولکول درشت تر باشد جذب بهتر انجام می شود بشرط اینکه سایر شرایط ثابت باقی بمانند.

•

قطبیت

•

حاللیت

• مولکول های غیر قطبی تمایل بیشتری به عمل جذب دارند و بیشتر از مولکولهای قطبی جذب می شوند .عمل جذب
به علت اتصال مولکولها بوسیله نیروی بین مولکولی انجام می شود و چون مواد غیر قطبی پیوندهای قوی تری با سطح
کربن که غیر قطبی است بر قرار می کنند در نتیجه بهتر جذب می شوند.
• هرچه حاللیت مولکولها کمتر باشد گرایش به جذب شدن دارند .به همین دلیل عواملی که حاللیت را کاهش می دهند
و یا دستیابی به منافذ کربن را افزایش می دهند باعث افزایش کارآیی کربن فعال می شوند.

•

ساختار مولکولی

• مولکولهایی که ساختار منشعب دارند نسبت به مولکولهای بدون انشعاب بیشتر جذب می شوند .محل گروههای
کاری :در صورتیکه گروههای کاری غیر قطبی در دسترس تر باشند ماده حل شده بیشتر جذب می شوند.

•

•

میزان آلودگی

.

هرچه آلودگی بیشتر باشد توانایی جذب کربن فعال بیشتر خواهد بود زیرا مولکولهای آلوده تمایل بیشتری برای نفوذ به
داخل منافذ را دارند و بهتر جذب می شوند.

•

با افزایش آلودگی به هر حال کربن فعال سریعتر اشباع می شود بنابراین یاالتراین حد مجاز آلودگی چند صد  PPMمی باشد.

•

مقادیر باالتر آلودگی ممکن است به زمان تماس طوالنی تری نیاز داشته باشد.

•

•

میزان سختی

چون عوامل سختی موجود در آب باعث کم شدن ظرفیت جذبی کربن فعال می شوند بایستی در صورت امکان قبل از
فیلترهای کربن فعال از فیلترهای یونی استفاده نمود.

•
•

•

فعالیت تتراکلریدی کربن فعال(CARBON TETRACHLORIDE ACTIVITY):
اندازه گیری تخلخل کربن با جذب بخار تتراکلرید کربن اشباع شده انجام می شود.

•

توزیع اندازه ذرات(PARTICLE SIZE DISTRIBUTION

سایز ذرات کوچک تر منجر به دستیابی بهتر به سطح تماس کربن فعال و سرعت سینتیک جذب بیشتری خواهد شد .برای
جذب مواد معدنی مانند طال توسط کربن فعال ،سایز ذرات باید در محدوده  3/35 – 1/4میلیمتر باشد .کربن فعال با سایز
کمتر از  1میلیمتر برای جداسازی مواد معدنی مناسب نیست.

•

مقدارPH

•

رطوبت :

.

• مقدار  PHکربن فعال تعیین کننده اسیدی یا بازی بودن آن است .کربن فعال ساخته شده از پوسته نارگیل
عموما  PHبین  9-11دارد.
• رطوبت کربن فعال نشانگر مقدار آبی است که در شرایط نرمال به صورت فیزیکی با کربن فعال پیوند برقرار کرده
است .حد مجاز برای مقدار رطوبت در کربن اکتیو در محدوده  3الی  %6می باشد.

•
• کارایی اصلی کربن اکتیو را منافذ به عهد دارند .منافذ در کربن فعال شده دارای اندازه و شکل های متفاوتی می
منافذ کربن اکتیو

باشند .

•

دسته بندی کربن اکتیو براساس منافذ
ماکر ومنافذ :دارای میانگین قطری بیشتر از  50نانومتر می
باشند.

•
• میکرومنافذ دارای قطری کمتر از  2نانومتر می باشند که خود

.مزو منافذ :دارای قطری برابر با  2الی  50نانومتر می باشند.
نیز به سوپر و الترا میکرو تقسیم می شوند

•
•

بعضی از کربن فعال ها با توجه به نوع مواد خام مصرفی،
شکل منفذ موجود در کربن فعال تولید شده متفاوت می
باشدو جذب به وسیله کربن فعال شده نیز متفاوت .
جذب :عبارت است از قرار گیری البهای مولکول های گاز یا
مایع از یک فاز در حال حرکت بر روی سطح یک جسم جامد به
کمک نیروی جاذبه مولکولی واندروالس.

جذب سطحی

• خاصیت جذب کنندگی ذغال از سطح زیاد آن نشأت می گیرد و یک سانتیمتر مکعب از ذغال دارای سطح  1000متر
مربع است.
• بطور کلی ماکروپورها حفره های ورودی یا عوامل اصلی جذب و مزوپور ها حفره های موقت گذرا و میکرو پور ها حفره
های اصلی ذخیره سازی می باشند معموالً ماکرو پرو ها به مقدار خیلی کم در حدود  %5در تشکیل سطوح ویژه داخلی
دخالت می کنند و این حفره ها که بعنوان گذرگاه عمل می نمایند موجب تسهیل در پدیده جذب در سطوح داخلی کربن
اکتیو می شوند در حالیکه حفره های مزو نقشی در حدود  %95در پدیده سطوح ویژه جذب را دارا می باشند و محل اصلی
ذخیره مواد جذب شده می باشند.
• بطور متوسط  40درصد از کل حفره های مربوط به حفره های متوسط می باشد توزیع قطر حفره ها در یک نمونه کربن
فعال بستگی به نوع ماده اولیه و روش تولید کربن فعال دارد .جذب سطحی مولکولها عموماً درحفره های ریز ومتوسط
رخ می دهد و حفره های بزرگ به عنوان مجراهایی برای عبور ماده جذب شونده و رسیدن آن به حفره های ریزتر به کار می
آیند.

فرآیند جذب توسط کربن اکتیو شامل  3مرحله
ذیل می باشد :

• مواد جامد با یک نیروی وندروالسی و پیوند دو قطبی لحظه ای جذب
سطوح بیرونی کربن اکتیو می شوند مواد جامد به داخل حفره ها به حرکت
در می آیند مواد جامد جذب دیواره های داخلی حفره های کربن اکتیو می
شوند.

•جذب سطحی
ADSORPTION

• خاصیت جذب سطحی ،در نتیجه بر هم کنش نیروی الکتریکی موجود در
یک ماده جاذب (مانند کربن فعال) و یک ماده جذب شونده (مانند مواد
تولید کننده طعم و بو در آب مثل ژئوسمین) است .ترکیبات مولکولی،
ضمن حرکت ،جذب سطح متخلخل کربن فعال می شوند.

ویژگی های جذبی و فیزیکی

• گونه های مختلفی از زغال های فعال شده با ویژگی های مشخص وجود دارند که
خصوصیات هر یک از آنها بستگی به مواد اولیه و فنون به کار رفته در تولید آنها
بستگی دارد
• در انتخاب یک گونه زغال فعال شده  ،برای بهبود بخشیدن به فرآیندها  ،نیاز به
شناخت دقیق ویژگی های فیزیکی و جذبی مواد داریم.

•

برخی از این ویژگی ها عبارتند

از :

• کربن اکتیو دارای ساختار متخلخل و حفرات زیادی می باشد و سطح فعال بیشتر از
M2/G 1000دارد.

• ساختار متخلخل کربن اکتیو نقش مهمی در تعیین ویژگی ها و عملکرد کربن اکتیو
به عنوان جاذب دارد.
• شکل زیر ساختار متخلخل کربن فعال را نشان می دهد .توزیع اندازه منافذ درون
کربن فعال از عوامل مهم در انتخاب نوع کربن فعال برای جذب در فاز گاز و مایع
می باشد.

.
• کربن های جاذب گاز عمدتا دارای سوراخ ها و مافذ بسیار ریزی هستند که باعث
می شود مولکول های گازی به سرعت در منافذ کربن محصور گردند ولی جذب
مایعات محدود باشد.
• کربن اکتیوی که در جذب مایعات استفاده می شود دارای توزیع یکنواخت تری از
سه اندازه منفذ هستند .حفرات بزرگ و متوسط می توانند مولکول های بزرگ را در
خود جای دهند و مایع نیز در منافذ ریز نفوذ می کند.

عوامل مؤثر در جذب سطحی

• ظرفیت جذب مشخص کننده کارآیی و قدرت جذب مواد توسط کربن فعال و نشان دهنده میزان جذب ماده مورد
نظر تا نقطه تعادل است،بعبارت دیگر زمانی که جذب و دفع در سطح کربن به حالت تعادل می رسند.
• هر چه ظرفیت جذب باالتر باشد به ازای ماده اولیه ثابت کربن کمتری استفاده می گردد یعنی اینکه در هزینه کربن
صرفه جویی شده و همچنین با توجه به اینکه مقداری از فراورده های فرایند شونده در داخل کربن بدام می افتند مصرف
کمتر کربن ضایعات مربوط به جذب ماده فرایند شونده را کاهش می دهد.
• سینتیک جذب نشان دهنده سرعت جذب است و تاثیر آن بر ظرفیت جذب ناچیز می باشد .هرچه جذب سریعتر صورت
بگیرد یعنی زمان فرایند کوتاهتر باشد ظرفیت کاری باالتر رفته و موجب سود اقتصادی می گردد ،پس نیاز به شناسایی
کربن فعالی مناسب با ظرفیت جذبی باال و سرعت جذب مناسب مهمترین پارامتر در طراحی فرایندهای کربن فعال می
باشد

• با توجه به اینکه جذب یک فرایند سطحی می باشد ظرفیت جذب کربن به میزان سطح آن بستگی دارد  ،افزایش
سطح موجب افزایش قدرت جذب کربن می گردد.
• اما تحقیقات نشا ن داده که رابطه بین قدرت جذب و میزان سطح رابطه ای خطی نمی باشد .بلکه عوامل دیگری نظیر
اندازه منافذ و یکنواختی آنها نیز بر ظرفیت جذب کربن فعال اثر می گذارند.

ویژگی های جذبی

• سطح  :با استفاده از  N2حدود منافذ سطحی زغال فعال شده را اندازه می گیرند .هر چه
سطح زغال فعال شده بیشتر باشد ،قسمت های جاذب نیز بیشترند.
• اندازه منافذ  :تعیین اندازه های یک ذغال فعال شده می تواند راهی مناسب برای
تشخیص خصوصیات آن باشد .

•

انجمن جهانی شیمی محض و کاربردی ) (IUPACمنافذ موجود در ترکیبات جاذب را
بصورت زیر طبقه بندی نموده است.

•

•

ریز منفذها یا

منافذ متوسط یا

•

منافذ درشت یا

 10 MICROSPORESآنگستروم< R

 250 MESOPOROUSآنگستروم  < R < 10آنگستروم

 250 MACROSPORESآنگستروم> R

• . 3تخلخل  :یکی از راه های اندازه گیری میزان تخلخل در توده ای از زغال فعال شده ،
 CCL4خالص در حالت گازی می باشد .منافذ درشت بعنوان
استفاده از میزان جذب
ورودی ،منافذ متوسط بعنوان مجاری انتقال و منافذ ریز بعنوان محل جذب عمل می کنند.

• نکته کلیدی این که  ،اندازه ماده جذب شونده تعیین کننده نوع منفذ الزم برای
جذب است مثال ترکیبات درشت مولکول نظیر پروتئین ها نیاز به منافذ درشت جهت
جذب دارد در حالیکه مواد ریز مولکولی نظیر فلزات (ارسنیک ،آهن ،کادمیوم و غیره)
برای جذب نیاز به منافذ ریز دارند و موادی نظیر مواد رنگی بیشتر در ناحیه منافذ متوط
و ریز جذب می شوند.
• اندازه ذرات کربن پودری در نگاه اول مهم به نظر می رسد ،ریز بودن اندازه ذرات
بیانگر میزان سطح باالتر می باشد اما با توجه به ساختار درونی و مشبک کربن فعال
این موضوع چندان درست نیست .همچنین ریز بودن بیش از حد ذرات کربن موجب
ایجاد مشکالتی در فیلتراسیون شده و کارآیی فیلترها را بشدت کاهش می دهد.

.

انواع کربن اکتیو

• انتخاب نوع مناسب اکتیو کربن به ویژگی های فیزیکی و شیمیایی
ماده آالینده بستگی دارد.

•

کربن فعال بر اساس ویژگی های سطحی ،محل مصرف ،رفتار
شیمیایی و فیزیکی ،و روش تهیه به انواع مختلف تقسیم بندی شده
که می توان به :

• کربن فعال قرصی ، PELLETکربن اکتیو پودری ،کربن اکتیو گرانولی،
و کربن اکتیو میله ای اشاره کرد.
• فرم های متداول کربن اکتیو شامل کربن اکتیو پودری ،کربن اکتیو
گرانول و کربن اکتیو میله ای (یا کربن اکتیو کبریتی) می باشد که تصویر
آنها در شکل های زیر نشان داده شده است:

• کربن اکتیو گرانول در مقایسه با کربن اکتیو پودری سایز ذرات نسبتا بزرگتر و در نتیجه سطح خارجی کوچکتر دارند .به
دلیل سرعت باالی نفوذ گازها و مایعات این نوع کربن برای جذب گازها وبخارها مناسب میباشد .کربن گرانول برای
تصفیه آب ،بوزدایی وجداسازی مواد موجود در جریانها و نیز در حوضچه های اختالط سریع استفاده می شوند.

.

• بسترهای عمیق فیلتر شنی (عمیق  6تا  10فوت) ممکن است محصولX30 8را انتخاب کنند .کارتریج از X50 20
استفاده می کنند و بیشتر برنامه های کاربردی کلی باید مش X40 12را در نظر بگیرند آب یک حالل فوق العاده برای
مقادیر کم تقریبا همه چیز از جمله حالل های آلی است .نیروهایی که آب آنها را در محلول آلی نگه می دارد بسیار قوی
است .برای جذب GACبه محلول پاالن از راه حل ،نیروهای جاذبه باید قوی تر از نیروهای محلول سازی باشند .فاکتورهایی
که جذب آلی را بر روی GACافزایش می دهند ،عبارتند از :ارقام PHپایین تر در PHباالتر حل می شوند).
• فیلترهای ACآلودگیهای میکروبی (مانند باکتری و ویروس) ،کلسیم و منیزیم (مواد معدنی آب سخت) ،فلوراید،
نیترات و بسیاری از ترکیبات دیگررا حذف نخواهند کرد .اصوال انواع مختلف فیلترهای کربن در حداکثر بهره وری هم
هیچ یک از آالینده های مختلفبطور کامل از بین نمی برد.

•
•

تکنولوژی امروز ،تولید انبوه کربنهای اکتیو با مشخصات مناسب را جهت کاربردهای ویژه می طلبد بطور یکه کربن
فعالی مورد که عموما مورد استفاده قرار می گیرد باید دارای ظرفیت جذبی کافی ،استحکام مکانیکی و خلوص
شیمیایی خوبی باشد
ظرفیت GACبرای حذف مواد آلی از سطح بسیار باالی آن گرفته شده است .یک گرم GACمی تواند سطح مساوی
بیش از  1000متر مربع داشته باشد .یک پوند کربن بیش از  35هکتار سطح تقریبا  100زمین فوتبال دارد.

•

کربن اکتیو یکی از پر مصرف ترین مواد با کربن باال می باشد  .عمده ترین کاربرد این ماده در
صنعت فیلترینگ و تصقیه می باشد .

•

کاربرد مهم و قابل توجه کربن بلک در جداسازی بو ،رنگ  ،مزه های غیر دلخواه از آب در عملیات
های خانگی و صنعتی  ،بازیافت حالل ،تصفیه هوا به ویژه در رستوران ها  ،صنایع غذایی و شیمیایی می
باشد.

•

کاربرد عمده کربن اکتیو در صنایع آب برای از بین بردن رنگ ،بو و مزه غیردلخواه از آب و در تصفیه
فاضالب کارخانه ها همچنین پاالیشگاه های گاز ،پتروشیمی ها و پاالیشگاههای نفت ،شیرین سازی
گازها  ،صنایع غذایی ،صنایع دارویی ،خالص سازی داروها و روغن های خوراکی و صنعتی ،صنایع قند،
صنایع دفاع و در تصفیه هوا و گازها می باشد .

•

امروزه کربن فعال به عنوان جاذب در صنایع مختلف برای اهداف گوناگونی نظیر خالص سازی،
گندزدایی ،رنگ زدایی ،جداسازی ،تغلیظ و ...استفاده می شود .بازیافت حالل ها و مواد شیمیائی نیز از
کاربردهای عمده کربن اکتیو است و همچنین از این نوع فیلتر ها در صنعت آب جهت حذف کلر آزاد و
همین طور حذف کدورت و رنگ و بو می توان استفاده کرد .با گسترش آلودگی های محیط زیستی ،کربن
فعال به عنوان یک جاذب موثر برای تصفیه منابع آبی مختلف مانند آب آشامیدنی ،آب های
زیرزمینی ،آب صنعتی و فاضالب ها عمل می کند .امروزه کربن فعال به عنوان جاذب در صنایع
مختلف برای اهداف گوناگونی نظیر خالص سازی ،گندزدایی ،رنگ زدایی ،جداسازی ،تغلیظ و ...استفاده
می شود.

.

•

کاربرد کربن فعال در فاز مایع

حدود  85درصد کربن فعال تولیدی برای مصارف فاز مایع به شکل پودری می باشد .موارد اصلی استفاده از کربن فعال
پودری عبارت است از جداسازی رنگ ،بو ،مزه و دیگر ناخالصی ها از محلول وبازیافت ماده خاصی از یک محلول عملیات فاز
مایع توسط کربن فعال پودری به صورت منقطع صورت می گیرد.

•

محلولی که باید مورد عملیت قرار گیرد معموال با مقدار محاسبه شده ای از کربن فعال مخلوط گردیده و درصورت لزوم برای
کاهش ویسکوزیته به آن مقداری حرارت داده و حدود  60-10دقیقه به هم زده می شود.

•

پس از تکمیل این عملیات توسط ته نشینی یا فیلتراسیون کربن را از محلول جدا می کنند .استفاده از کربن فعال پودری رو
به کاهش است به این دلیل که کربن فعال دانه ای دارای مزایایی مانند راحتی حمل و نقل و سهولت در فیلتراسیون است .
عوامل موثر روی کارایی آن به غلظت کربن فعال ،زمان تماس ،محل تزریق ،نحوه اختالط و کیفیت آالینده ها بستگی دارد.

•

بطوریکه الزم است در هر شرایطی به کمک آزمایشات در مقیاس نیمه صنعتی تصمیم گیری نمود در غیر این صورت یا
میزان کربن فعال بیشتر از حد الزم به کار می رود که بار مالی اضافی به تصفیه خانه تحمیل می کند یا غلظت آالینده باقی
مانده در حد خطرناکی خواهد بود بطوریکه آفت کش ها و علف کش ها ،ترکیبات آروماتیک و حالل های آروماتیک توسط کربن
فعال جذب شده و از جریان آب .اصوال مصرف در فاز مایع که در این حالت کربن به صورت پودر نرم و سبک است .

کاربردهای تیپیک شناخته شده فاز مایع عبارتند از
•
•  -2استفاده د رنوشابه سازی جهت حذف کلر و جذب آالینده ها
•  -3در صنعت ماءاشعیر جهت حذف تری هالومتانها و فنولیک ها
•  -4بازیافت طال از باقی مانده حل نشده در سیانید سدیم
•  -5در پتروشیمی جهت خذف مواد نفتی آبهای زیر زمینی و کاهش هالوژن های آلی چون
 -تصفیه آبهای آشامیدنی که موجب کنترل و کاهش طعم و بوی آب می شود

کلروفرم تتراکلرواتیلن ،تری کلرواتان

•
• ) 7در استخرهای شنا جهت کاهش ازون اضافه شده و کاهش ترکیبات کلر دار
• و غیره.
 -6در تصفیه فاضالب های صنعتی جهت کاهش  BODوCOD

