


مقدمه
.رودمیشماربههاخانهتصفیهاغلبثابتپایسیلیسهمراهبهفعالکربنوآنتراسیتدوصورتبهکربنیمواد•

فحذوآبسازیصافمیزانافزایشقابلیتویژهخصوصیاتازبرخورداریعلتبهکهاستموادیجملهازآنتراسیت
اندشدهلتشکیبسترچنددویاازهاصافیازبسیاریبراینکهمضاف،باشندمیداراراهالومتانتریسازپیشآلیمواد

.آیدمیشماربهنیزهاصافیاینثابتپایآنتراسیتکه

میهاانهکارخفاضالبتصفیهدروآبازغیردلخواهمزهوبورنگ،بردنبینازبرایآبصنایعدراکتیوکربنعمدهکاربرد•
بیشترومصارفدلیلهمینبهمیگرددشاملایراندررازغالسنگمنابعکلدرصد3آنتراسیتبدانیدنیستبد.باشد

.استدادهاختصاصخودبهراتریاقتصادی

پوششتحتنیزرا،فاضالبآبنمودنصافبرعالوهبطوریکهنمودهارائههاخانهتصفیهدررابیشتریتوانائیفعالکربن•
جهتازاینمیگرددمحسوبگرانوپرمصرفکاالئینیزفعالکربن.رودمیبکارخانهتصفیهدیگرنقاطدروحتیداده

نیجایگزیسنجیامکانپروژهازبخشیحاضرنگارش.نباشدصالححاضرشرایطدراقتصادیبخشدرآنکاربریشاید
.میباشدمادهدواینبجایگیلسونایت



مقدمه
مت،سالدرضرورینقشآب.استانسانیجوامعآیندهچالشهایازیکیوبشریحیاتنیازهایاصلیترینازآب•

رسرآبباصوالآیندهجنگهایکهاستاستواربراینهابینیپیشوکردهایفاغذاتولیدوزیستمحیطاقتصاد،
.خواهدبود

هتصقیبدوننیزآنهمهو،امااستشربقابلدصدویکشیرینزمینآبهایدرصد3بهنزدیکبدانیدنیستبد•
.نیستآشامیدنقابل

دراینجا.تاسشدهپرداختهکربنیموادفیلترهایبخصوصآبتصفیهروشانواعمعرفیبهکلیبطورنگارشایندر•
.گرددمیاشارهنیزفعالکربنوآنتراسیتبه



دیباچه
ازماندهجابرهاینوشتهدر.گرددمیبرمیالدازقبلسال4000بهآببویوطعمبهبودجهتمختلفروشهایازاستفاده•

وآبجوشاندنآفتاب،نورمعرضدرآبقراردادنآب،کردنفیلترجهتچوبزغالازاستفادهباستانیونانوسانسکریت
RAPIDسریعشنیفیلترهایمیالدی،1880سالدر.استشدهتوصیهآننوشیدنازقبلآبدرداغفلزهایتکهقراردادن

SAND FILTERSرفتگمیانجاممعکوسشستشویصورتبهوآبتوسطفیلترهااینشستشوی.شدندابداعآمریکادر.
وجهیتقابلبطورآنهانیازموردزمینمساحتوافزایشتوجهیقابلطوربهآبهایخانهتصفیهظرفیتترتیببدین

درعلقمذراتبارکاهشجهتبطوریکهبوده،تصفیهپیشمراحلنیازمندسریعشنیفیلترهایوجوداینبا.یافتکاهش
در.شدایعشلندنشهردرمختلفیبیماریهایمیالدی،نوزدهمقرناواسطدر.گرددمیاستفادهنشینیتهوانعقادازفیلترها

JOHNاسنوجاندکترانگلیسیپزشکزماناین SNOWاستیافتهگسترشآلودهآبطریقازوبابیماریکهکردکشف.
استفادهعتوزیشبکهبهآنورودازپیشآبتصفیهجهتشنیفیلترهایازکهمناطقیدرکهشدمتوجههمچنیناسنوجان
متروآبمقرراتانگلستانحکومتترتیببدین.استبودهمناطقسایرازکمتربسیاروبااثردرمیرومرگ،شدهمی

METROPOLITANپولتین WATER ACTهرشسرتاسردرشنیفیلترهاینصبدستورآنمبنایبرکهنمودوضع1852درسالرا
دهد؟میانجامعملیچهآبتصفیهامابراستی.گردیدصادرلندن



تصفیه آب
 بخشدمیبهبودراآبکیفیتکهاستفرایندیهرآبتصفیه•

.سازدمناسب ترخاصهدفیکبرایراآنتا

آبتأمیننوشیدن،استممکننهاییاستفادههدف•
یاآبباتفریحرودخانه،جریاننگهداریآبیاری،صنعتی،
بهنامصورتبهبازگرداندنجملهازدیگر،کاربردهایازبسیاری

رانامطلوباجزایوآالینده هاآبتصفیه.باشدزیستمحیط
آبکهطوریبهمی دهدکاهشراآنهاغلظتیامی کندحذف
بآتصفیهفرایندمی شودمناسبنظرمورداستفادهبرای

جهتمتعارفاستانداردبهرسیدنجهتبهغربالگرینوعی
،کشاورزی،صنعتیآشامیدنیمانندآبمتفاوتمصارف

.ودشاشتباهآبخالص سازیبانبایدتصفیه.میباشد....و

:کلی انواع روشهای تصفیه آب عبارتند ازبطور •



مراحل تصفیه آب
مراحل تصفیه آب•

آبتهیۀبرایکهتصفیههایسیستم.گرددمیتقسیمزمینیزیروسطحیبهآبهاموقعیتنظرازآبتصفیه•
:اندترتیباینبهگیرندمیقراراستفادهموردزیرزمینیآبهایازآشامیدنی

ذخیره سازی5-گندزدایی4-فیلتراسیون3-سختی گیری-2هوادهی -1•

هرچند.ندباشمیآشامیدنیآباستانداردهایتوسطشدهتعیینمقدارازبیشکدورتیداریسطحیآبهایبیشتر•
تربیشاماباشندمعلقحالتبهبزرگترمواددارایاستممکناندحرکتدرزیادسرعتباکهآبیجریانهای
راحلملذا.استنیازموردتصفیهفرآیندهایازاستفادهآنهاجداسازیبرایوبودهکلوئیدیهایاندازهدرجامدات

آبهایرایبمعمولطوربهکهتصفیههایسیستمامامیگردندبررسیمختلفنگاههایازسطحیآبهایتصفیه
:اندترتیباینبهگیرندمیقراراستفادهموردسطحی

-جذب سطحی-6فیلتراسیون5-انعقاد و لخته سازی4-ته نشینی3-تصفیه شیمیایی مقدماتی2-آشغالگیر1•
ذخیره سازی8-گندزدایی7



مراحل تصفیه آب
:  ارتند ازبه شرح ذیل عبفرآیندهاي تصفیه آب به ترتیب قرارگیري واحدها در تصفیه خانۀ آب،نیز•

انعقاد و 7-هوادهی6-توریهاي آبهاي سطحی5-ته نشینی مقدماتی4-تصفیۀ شیمیایی مقدماتی3-آشغالگیر2-آبگیر-1•

ذخیره سازي10-گندزدایی9-سختی گیري-8لخته سازي



آبگیر زاعاریوآرامآبتامینبرایکهاستبتنیساختمانیکیاساختمانیواحدیکمعموال•
دررآبگیطریقازشدهفراهمآب.شودمیاستفادهآبمنبعازبهترکیفیتباشناورمواد

دربایدرآبگیمحلدلیلهمینبه.داردبهتریکیفیتواستصافتراصلیمنبعبامقایسه
قراریسیالبگردابیجریانباهایمحلدرنبایدگاههیچوباشدشهریآبیجریانهایباالدست

.گیرد

مجموعدروشودمیانجامآشغالگیریعملتوریهاییازاستفادهبامعموالآبگیرمحلدر•
سازیجداجهتمختلفیواحدهایدارایآبخانۀتصفیه.پذیردمیانجامفیزیکیسادهتصفیۀ

فحذبرایمختلففرآیندهایازترکیبییاخاصواحدیکانتخاب.استآبازمعلقجامدات
.داردبستگینیازموردآبتصفیۀدرجۀوآنهاغلظتجامدات،هایویژگیبهمعلقجامدات

یاایمیلهآشغالگیرهایشبکهباتوانندمیسنگینوبزرگخیلیجامداتمثالعنوانبه•
موادکمکبهنشینیتهباکلوئیدیوریزترمعلقجامداتدرشوندجداسازیریزتوریهای

وجداسازی-1:ازعبارتندزیرشرحبهآشغالگیرهااهداف.شوندمیحذفکردنوصافشیمیایی
تتحراتصفیهبعدیفرآیندهایراندمانتوانندمیکهخامآبباشدهحملبزرگموادحذف
خانهتصفیهبعدیواحدهایازحفاظت-2.نمایندایجادمشکلآنهاعملکرددرودهندفرارتاثیر

.شوندتجهیزاتبرخیدرصدماتیوانسدادسببتوانندمیکهبزرگاشیایمقابلدر



را بر اساس فضای باز بین میله ها آشغالگیرها انواع 
بهتقسیم بندی می نمایند 

-10آشغالگیر متوسط، بین -میلی متر 40-میلی متر10آشغالگیر ریز،کمتر از •
میلی متر آشغالگیرهای درشت تر در ابتدا و 40آشغالگیر درشت،بیشتر از 

.آشغالگیرهای ریزتر بعد از آنها قرار میگیرند

هکباشدحدیبهبایدعادیشرایطدرایمیلهآشغالگیرهایازآبعبورسرعت•
وکندایجادزیادفشارافتآنکهبدونشودآشغالگیرهابهموادچسباندنباعث

/6-جریانبرایوثانیهبرمتر1تاشود،هامیلهبینخالیفضایانسدادسببیا
هایمیلهبینقبولقابلسرعتمعموال.کندعبورآنازآسانیبهجریان

درجه.شودمیگرفتهنظردرثانیهبرمتر04حدودمتوسطجریاندرآشغالگیر
یرآشغالگپاکسازیروشوآبکیفیتبهآشغالگیرهادرگرفتگیوانسداد
آشغالگیرهای(الف:ازعبارتندپاکسازیروشهای.دارد1حداکثر/2-1/بستگی

یکاتوماتپاکسازیباایمیلهآشغالگیرهای(بدستیپاکسازیباایمیله



تصفیۀ شیمیایی مقدماتی
-هابکجل)آبزیگیاهانانواعازبعضی.شودمیاستفادهآبزیگیاهانرشدکنترلبرایشیمیاییموادازمرحلهایندر•

.نمایندمیآبدرخاصیمزهوبوایجاد(دارریشهآبزیگیاهان

هایبکجلکنترلجهتکنترلیروشهایازبعضی.نماینداختاللایجادتصفیهفرآیندهایدرتوانندمیآنهاچنینهم•
:ازعبارتندسطحیآبهایدرموجود

آبدرآنانحاللقدرتوجلبکنوعبهواستمتفاوتهاجلبکبردنبینازدرهاجلبککارایی:مسسولفات(الف•
.PHدودحمعادلیاکمترآبکلقلیائیتکهافتدمیاتفاقهنگامیمسسولفاتتوسطهابهترین.داردبستگی 9

وکلسیمکربناتحسببرلیتردرگرممیلی850حدوددرآنجلبککنترلجهتراندمان-باشد

آباخلدبهخورشیدنورنفوذمانعشده،ایجادرنگسیاهپوششتاپاشندمیآبسطحبرراپودر:فعالذغالپودر(ب•
.کننداضافهآببهشیمیاییکنندةتغذیهیکبایادستیطوربهاستممکنرافعالذغالپودر.شود



ته نشینی مقدماتی
بیشاآنهدانسیتهکهموادیکلیهنشینیتهعملدر.شودمیآبازجامدموادفیزیکیجداسازیموجبنشینیته•

.شوندمیجداسازیثقلیطریقبهاستآباز

نهاآمخصوصوزنوشکلاندازه،کهشودمیگفتهذراتیبهمجزاذرات.شوندمینشینتهمجزاذراتمرحلهایندر•
توقفزمانمدت)ماندزمان.خامآبدارریگموادسایروماسهشن،ریزه،سنگمانند.کندنمیتغییرزمانبا

.استمتغیرساعت4تا1در(استخردرآب

موادنشینیتهسرعت.استمتغیر6تا3بینعرضبهطولنسبتومتر5تا3بینمعموالًاستخرهااینعمق•
شودنصفقطرشود،میبرابرچهارسرعتشودبرابردوقطر)ذراتقطرمخصوص،وزنمانندمختلفیعواملبه

.داردبستگیآبحرارتدرجهو(شودمیچهارمیکسرعت



ته نشینی مقدماتی
ته-انعقادمراحلدرکمترویسکوزیتهبودنداراعلتبهباالحرارتدرجه)•

چنینهم.(دهدمیانجامراتصفیهعملسریعترکردنصافونشینی
تهدر(مهسرپشت)سریصورتبهنشینیتهحوضهایگرفتنقرارترتیب
.تداشخواهدمؤثرینقشآبدرموجودنشینیتهقابلموادکردننشین

دمورسطحیآبهایتصفیۀبرایکهراتوریهاییسطحیآبهایتوریهای
گزنضدفوالدسیممانندریزدارسوراخصفحاتازدهندمیقراراستفاده
.استگردیدهتشکیل

یمسبامفروشدوارایاستوانهظرفیکشاملوسیلهاینترینمتداول•
یبعضواستمتغیرصفحاتاینسوراخاندازه.باشدمیالذکرفوقهای

واحدبهمجهزبایدسیستماین.رسدمیمیکرومتر30حداقلبهمواقع
طرختانمایداسپریآنرویایگستردهطوربهراآبکهباشدشستشو
هاتوریاینعمدهمزایایازیکی.برودبینازمعلقموادازناشیگرفتگی
.باشدمیشنیصافیهایکاراییافزایش



هوادهی
ادهاستفآنازآشامیدنیآبتهیۀبرایگاهاکهاستفرآیندینیزهوادهی•

آبدرنامطبوعگازهایساختنخارجبرایاستممکنهوادهیاز.شودمی
کلیشبهنامطلوبموادتبدیلبرایآببهاکسیژنافزودنیا(زدائیگاز)

.شودمیاستفاده(اکسیداسیون)مناسبتر

آبهایزیرارود،میکاربهزمینیزیرآبهایتصفیۀبرایمعموالَهوادهی•
اتعملیرواینازوبودهتماسدراتمسفرباکافیزمانمدتبرایسطحی
ازعضیباکسیداسیون،طریقاز.پذیردمیانجامطبیعیصورتبهگازانتقال
ندعبارتذیلشرحبهکهنمودهخارجآبازتوانمیرامحلولفلزاتوگازها

:از

زه م( آهن و منگنز ه( متان د( دی اکسید کربن ج( هیدروژن سولفوره ب( الف•
اکسیژن محلول( و بو و



رو شهای هوادهی
کوچکقطراتکهاندشدهساختهطوریهوادرآبهایهوادهندهآببههوادمیدن(بهوابهآبفرستادن(الف•

روشدوهر.فرستندمیآبداخلبهراهواحبابهایآب،درهواهایهوادهندهکهصورتیدرپاشندمیهوادرراآب
استممکنکهگازهاییتجمعازجلوگیریبرای.آورندوجودبهراهواوآبتماسحداکثرتااندشدهطراحیطوری
.پذیردانجامدقتبهتهویهعملبایدباشند،کنندهخفهیاسمی

انواع هوادهی•
(  هوادهی با تزریق هوا    ه(هوادهی چند سینی یا با ریزش آب  د( هوادهی آبشاری ج( هوادهی پاششی ب( الف•

هوادهی فواره ای



انعقاد و لخته سازی
دریدهاکلوئ.دارندوجودآبدرکلوئیدیصورتبهویروسهاورنگمسببذراتمیکروبها،الی،وگلمانندذراتی•

یولدیدمسلحغیرچشمباتواننمیراکلوئیدیمواد.گردندنمینشینتهمناسبیومعقولزمانمدت
کوچککافیبقدرکلوئیدیذرات.شوندمیظاهرآبدرکدورتیارنگصورتبهاغلبآنهااثراتمجموع
.شوندجداآبازسازیلختهوانعقادروشبوسیلۀاینکهمگرنمایند،عبورتصفیهبعدیمراحلازتاهستند

.نمایندمیدفعرایکدیگروبودهمنفیالکتریکیباردارایکلوئیدیذراتمعموالً

عقادانعملآبتصفیۀواحدهایدر.گویندمیزتاپتانسیلدافعالکتریکینیرویاینبهآبتصفیۀدر•
میانجامفریککلریدیاآلومینیومسولفاتنظیرظرفیتیسهفلزینمکهایافزایشاثردرمعموالشیمیایی

میصورتچنینامانیست،شناساییقابلکامالگیردمیانجامانعقادآناثردرکهدقیقیمکانیسم.پذیرد
:ازعبارتندذیلشرحبهاتفاقیهایمکانیسمکهشود

پل زنی 4-فشردگی الیه یونی1انعقاد جاروبی 3-جذب سطحی و خنثی شدن بار2-فشردگی الیه یونی-1•
بین ذره ای



انعقاد و لخته سازی

نده بار مواد منعقد کن. انعقاد کمک کنندعالوه بر نیروهای جذب سطحی ،بار الکتریکی نیز ممکن است به فرآیند •
کننده بعضی از کمک منعقد. سوب می دهندالکتریکی مثبت دارند که بار منفی ذرات معلق در آب را خنثی کرده و ر

:های کمکی اصلی به شرح ذیل عبارتند از

پلی الکترولیت( عوامل وزنی و جاذب ج( سیلیس فعال ب( الف•

ه ترتیب د، این فرآیند شامل واحدهای مختلف ببعد از تعیین نوع و مقدار ماده منعقد کننده بایستی آنرا به آب افزو•
:زیر است

ته نشینی( لخته سازی د( انعقاد ج( اختالط سریع ب( الف•



کاهش سختی آب
.هددانجاممصرفمحلدرتواندمیکنندهمصرفاینکهیاودادانجامآبخانهتصفیهدرتوانمیراگیریسختی•

آبکردننرمکلیطوربه.داردنرمآببهمردمتمایلواقتصادیعواملبهبستگیروشدواینازیکهرانتخاب•
کهورتیصدرشود،واگذارکنندهمصرفبهاستبهتر(لیتردرکلسیمکربناتگرممیلی150تا50)مناسبسختیبا

.شودنرمخانهتصفیهدربایدسختآب

فوقایهروشازکدامهر.باشدمییونیکنندهتبادلوشیمیایینشینیتهشاملمتداول،کنندهنرمفرآیندهای•
.شودبردهکاربهاختصاصیتجهیزاتباخانهتصفیهدراستممکن

مختلفواعانحاللیتمیزانشیمیایینشینیته.هستندیونیکنندةمبادلهواحدهایمنحصراخانگیهایکنندهنرم•
.استمتفاوتآب،درموجودسختی



کاهش سختی آب
شیمیایی،نشینیته.باشندمیمنیزیمهیدروکسیدوکلسیمکربناتدارند،راحاللیتمیزانکمترینکهاشکالی•

راعملاین.ودشمیانجاممنیزیمهیدروکسیدبهمنیزیمسختیوکلسیمکربناتبهکلسیمسختیتبدیلبوسیلۀ
ارایدآبکههنگامیدرمعموالدادانجامسوزآورسودفرآیندیاوسدیمکربناتفرآیندآهک،وسیلۀبهتوانمی

:کنیممیاستفادهسختیکاهشجهتفوقروشهایازباشدذیلشرایط

.بیشتر سختی آب از نوع سختی موقت باشد-2. آب خام حتما نیاز به فیلتراسیون داشته باشد         1•

میزان سختی آن زیاد باشد3•



.
کهداردوجودشیمیاییطریقۀبهسختیکاهشجهتمختلففرایندهایازنیزاستفادهونیازموردخامآبحجم•

حاصلجنلتولیدکاهشدرجۀبرداری،بهرهسهولتسختی،درجۀسختی،نوعقبیلازمختلفیعواملبهکدامهرانتخاب
ختیسکاهشجهتکهمختلفیفرآیندهای.داردبستگیشیمیاییموادهزینۀدرمطلوبجوییصرفهوآهککاربرداز

:ازعبارتندذیلشرحبهگیرندمیقراراستفادهمورد

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

رالمحلودرنامطلوبهاییونتوانندمیکههستندجامدیذراتیونیتعویضهایرزین:یونیهایکنندهتبادل2-•
عواملبهیگیرسختیراندمانوظرفیت.کنندجایگزینمشابهالکتریکیابربامطلوبیونازواالناکیمقدارهمانبا

:داردبستگیزیر

زمان احیاء5مقدار مواد احیاء کننده 4نوع سطح جاذب جامد 3کیفیت آب مورد تصفیه 2-نوع ماده تبادل کننده 1-•



. نرزیرنگوشدهرزینآلیآلودگیموجب)رزینبسترهایبهورودیآبدرمضرموادبعضیوجود•
می(هستندشفافسالمهایرزینکهحالیدرشودمیسیاهمعموالآلیموادبهآلودههای
ینرزبستربهورودازقبلمضرمواداینکهاستشایستهلذادهد،کاهشرارزینکاراییتوان
1:ازعبارتندهاآالیندهاینمهمترینشوند،حذف

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



(ضد عفونی)گندزدایی

ادهاستفمختلفیروشهایازمنظوراینبرایوبروندبینازموجودهایمیکروارگانیسماستآنبرسعیمرحلهایندر•
میباشدزیرشرحبهکهمیشود

بینازرادموجوهایمیکروارگانیسمشیمیاییعواملازاستفادهبابخشایندر:شیمیاییعواملازستفادهابااضدعفونی•
.میباشدآنترکیباتوکلرآنهاپرکاربردترینکهمیبرند

.یروندمکاربهصنعتیآبهایتصفیهدرفنلیترکیباتوفنلوشدهاستفادهبهافاضالتصفیهجهتیدوبرماز•

ومیشودناپدیددقیقهچندطیوبودهثباتبیمادهاینآنکهدلیلبهامامیشوداستفادهزمینهایندرنیزاوزونازامروزه•
درمادهنایازاستفادهنیستدستدرخیریاشدهاضافهآببهکافیاوزوناینکهتشخیصبرایهایسادروشهیچاینکه
یاتحیادامهمیتوانندخاصیشرایطتحتهایارگانیسممیکرو.نمیگیردصورتآشامیدنیمصارفوبزرگسهایمقیا

اینبرای.نماییمضدعفونیراآنمیتوانیمآببودنقلیایییااسیدیمیزانتغییرازاستفادهبادلیلهمینبهبدهند
.میشوداستفادهآهکنظیرموادیازمنظور



.

• .



ضدعفونی با استفاده از عوامل فیزیکی-2

طهنقتامادهکردنگرمکهصورتبدین.میکنندعملنوروگرمامانندفیزیکیعواملازاستفادهباموردایندر•
وسازینوشابهصنایعدرعملیاتاین.میبردبینازنمیکنندهاگتولیدکهرازابیماریباکتریهایاکثرآنجوش

.نمیباشدصرفهبهمقرونفاضالبوآبتصفیهبرایوداردفراوانیکاربردلبنیات

ینندهکضدعفونیهموارهفرابنفشهیاشعوجوددلیلبهخورشیدنورکهاستذکربهالزمنیزنورعاملخصوصدر•
وابستهروشاینبازده.میشوداستفادهفرابنفشالمپهایازنیزکممقادیرسازیعقیمبرای.میشودمحسوبخوبی

.اشدمیباهمیتحائزبینهایتنیزآبواشعهمنبعبینتماسیهندسه.داردمادهداخلبهپرتونفوذمیزانبه



. :ضدعفونی با استفاده از ابزارهای مکانیکی3•
انیکی برخی باکتری ها و در حین تصفیه فاضالب ها گاهی پیش می آید که با استفاده از ابزار مک•

.میکروارگانیسم ها را از بین ببرند

:ضدعفونی با استفاده از تابش4•
ونی را اکوستیکی و ذره ای به داخل آب عمل ضدعف,در این بخش با استفاده از تابش های الکترومغناطیسی•

س ه سازی میباشد که پذخیره سازی در نهایت آخرین واحد موجود در هر تصفیه خانه واحد ذخیر . انجام میدهند
.ر فکننده می رسداز آن آب ضدعفونی شده با استفاده از سیستم های انتقال آب به دست مص



. به بعد ابتدا سمتبه کلیاتی که در مورد انواع روش تصفیه بیان گردید اکتفا و از این قمقاله  با توجه به هدف •
وطه پرداخته سپس به مبحث مرب... به تعاریف ، چگونگی کار کرد و عوامل موثر در طراحی درتصفیه آب  و 

.یعنی کربنهای قابل استفاده در تصفیه می پردازیم  



FILTRATION
فیلتراسیون

ذراتجداسازیوحذففیزیکیفرایندمتداولترینفیلتراسیون.استآبتصفیههایروشقدیمیترینازیکیفیلتراسیون•
درآبهتصفیدراستخودبخودیمکانیزمیروشاین.آیدمیحساببهآبتصفیهدردراستفادهموردمعلقوکلوییدی
میانازآرامعبورباآبطبیعتدرچیزیکهاستمتخلخلموادطریقازآبدادنعبوربوسیلهآبتصفیه.استطبیعت

.شودمیتصفیهو،تمیزمتخلخلشنیوسنگیتشکیالت



، خته سازیدر فرآیند تصفیه آب ،معموال فیلتراسیون به دنبال انعقاد، ل
پذیردو رسوب گذاری صورت می 

فیلتربهیآلودگکهترتیبیبه.استسطحیجذبونشینی،تهکردن،صافشاملفیلتراسیونفرآیندکلیبطور•
ذفحویافتهکاهشفیلترهایدانهاندازهبودنبازشده،مسدودفیلترهایدانهبینفضاهایشود،میمنتقل

.استصافیباآبیتامینفیلتریاصافی،ساختوطراحیدراصلیهدف.یابدمیافزایش



فیلتر ها برای تصفیه آب چند کار به صورت 
همزمان انجام می دهند

درودموجهایانگلوکلوئیدیموادگرفتنوآبکردنصافصورتبهفیزیکیتصفیهنخست•
.داردماسهالیهفرجوخللوکوچکیبزرگیبهبستهکاراینشدتآب،

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

اکسیداسیون مستقیم مواد معدنی و آلی به کمک اکسیژن محلول در آب: سوم•

ی ها نمودار مکمک به رشد و تکثیر باکتری های هوازی که به صورت الیه لجن روی ماسه: چهارم•
.شوند



را از نظر پارامترهای مختلف( فیلترها)صافیهابطور کلی 
می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود 

صافی تند و صافی کند از نظر بار صافی که عبارتست از  الف•

ماسه با مصالح دیگر و یا ترکیبی از چند نوع مصالح از نظر نوع مصالح ب•

یک الیه و یا چند الیهاز نظر تعداد الیه ها ج•

پائین رونده و یا جریان باالرونده از نظر جهت جریان د•

جریان ثقلی و جریان تحت فشار  از نظر هیدرولیکی ه•

سرپوشیدهیاروبازپوششنظرازو•

جریان ثابت و یا جریان متغیراز نظر تغییرات بار ط•

کنترل مقدار جریان و یا کنترل سطح آب در صافی از نظر کنترل ی•



.
.استآبجملهازمایعهردرمعلقذراتحذفبرایفیزیکیروشیکفیلتراسیونیاکردنصافشدگفتههمقبال•

چنینهم.باشند.....وگیریسختیازحاصلذراتباکتری،پالنکتون،آلی،موادرنگ،گل،توانندمیمعلقذراتاین
.کندمینمدیریتراهاآلودگیتمام(فیلتر)تصفیهسیستمحتیوتجهیزاتازقطعههیچکهدورداشتنظرازنباید
.ندهستآبموثربهبودبرایتصفیهفرآیندهایازترکیبیاغلبلذاودارندمحدودیتتصفیههایروشتمام

بطورکلی فیلترها را به دو دسته می توان تقسیم نمود•
ایثقلیفیلترهایشود،مثلمیانجامبستراعماقدرمایعازمعلقذراتجداشدنعمل:عمقیفیلترهای(الف•

فشاریفیلترهای

د، لتر می باشعمل جدا شدن ذرات معلق از مایع فقط در عمق بسیار کم که همان سطح فی: فیلترهای سطحی( ب•
انجام می شود مثل کاغذ صافی

یاوشنتواندمیکهمادهیکبسترازمعلقذراتحاویآب.شودمیاستفادهآبتصفیۀدرعمقیفیلترهایاز•
ًریباتقآبوافتادهدامبهمعلقموادذرات،اینبینفرجوخللازعبورآباثردر.نمایدباشد،عبورآنتراسیتذغال
.آیدمیدستمعلق،بهموادازعاری



آلودگی های آب به دو دسته کلی  کلی بطور 
:تقسیم می شوند

..وهاویروسوهاباکتریارگانیسمها،میکروها،جلبکالی،وگلشاملمعلقذرات1-•

...وآهنکلراید،سدیم،کلسیم،مانندشیمیاییعناصرشاملآبدرمحلولذرات-2•

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



فیلتر شنی
این،استیمکانیکسیستمبافیلترازاستفادهخام،آبکردنصافومتداولتاریخیروشهایازیکیشنیفیلتر•

استطبیعتدرآبتصفیهدرخودبخودیمکانیزموروششنیفیلتراسیون.گرددمیمحسوبعمقیآبصافیروش
نخستین.رددگمیتصفیهوتمیز(شنیوسنگیتشکیالتمیان)متخلخلموادازعبورباطبیعیبطورآبتصفیه.

موادازتفادهاسنیزفیلتراینبرایشنیگذارینامدلیل.گرفتبکارراشنیفیلترروشهمینازتاسیبهبشربار
دراین.(استبودهماسهوشننیزسازیصافمادهاولینالبته)میباشدشنهایدانهاندازهبه(کربنیوسیلیسی)

جداملع،گرفتهقرارآبعبورمسیردر(شدهکنترلفضایدریکعموما)استاتیکیوساکنبصورتفیلترروش
–یتآنتراس)کربنیموادگراول،وماسهوشنازمتشکلبسترهچندیایکهایصافیازعبورباهاآلودگیسازی

یناطراحیدرعواملمهمترین.پذیردمیصورت...وفشاری،ثقلیشرایطنیروهایاعمالتحتگارنتو(فعالکربن
.آنهاسایزوبسترعمقبستر،درموجودمادهجنسازعبارتندبسترها

امایردگمیقرارآبعبورمسیردرسلولیتکوسادهبصورتشنیفیلترباشدسالممتعارفحددرآبدرحالیکه•
.باشدمیهاخانهتصفیهدرسازیلختهمحلازپسفوقفیلترمکاناغلبعمومیبطور



.

• .



. بهآلودگیبدینترتیب.استسطحیجذبونشینی،تهکردن،صافشاملفیلتراسیونفرآیندکلیبطور•
ویافتهاهشکفیلترهایدانهاندازهبودنبازشده،مسدودفیلترهایدانهبینفضاهایشود،میمنتقلفیلتر
.یابدمیافزایشحذف

اطمینان،تقابلیکارائی،کهالزمستصافیوسالمتباآبیتامینفیلتریاصافی،طراحیدراصلیهدف•
وآبیکیفوکمیشرایطوجوانبکلیهبهتوجهباصافینوع.شودرعایتآندراقتصادینکاتوسادگی

.گرددمیتعیینامکاناتوشرایطدیگر

با.ودشرعایتاقتصادینکاتوسادگیاطمینان،قابلیتکارائی،الزمستهاوفیلترصافیطراحیدرلذا•
قشرتضخاموهادانهاندازهجملهازمختلفمتغیرهایبایستمیفیلترطراحیدرشدگفتهآنچهبهتوجه

وتعییننیازردموتصفیهدرجهوخامآبکیفیتبهتوجهبافشارافتحداکثروصافیبار،صافیبسترمصالح
.شودانتخابصافیابعادوصافیشستشویروش،کفمناسبنوع



مکانیسم تصفیه آب

استهآلودذراتازکوچکترمنافذآندرکهفیلتریمسیرازآبعبورباآلودگی•
رافیلتریکدرآلودگییکشدندرگیرازاینمونهزیرتصویر.گرددمیحذف
.دهدمینشان

ینبشکافطریقازتواندنمیقبلازشدهلختهذراتبینید،میکههمانطور•
سیرالختهترتیباینبهشود،ردنیستآنبامتناسبکهماسهوشنذرات

تپشراشدهلختهذراتوکندعبورماسهوشنطریقازتواندمیآب.شودمی
.بگذاردسر



جذب

.تاسفیلتراسیونمکانیزممهمترینمواردبسیاریدر:جذب•
سطحرویبرشدهحلجامداتیاومایعگاز،آوریجمعجذب
در.استشدهدادهنشانزیردرکههمانطوراست،دیگریماده

آلودهآبکهدهدمیرخهنگامیآلودهموادجذبفیلترهر
گردیایمادهبدنهبهایمادهجذب)آغشتهرافیلترینگمواد

.نمایدمیعبورآبگردیدهمحبوسآنداخلدرو(



مکانیزم عملکرد فیلتر شنی  



(موادمعدنی)رسانهفیلترهای 
اسیونلترفیآب،تامینهایسیستماکثردرمتحدهایاالتزیستمحیطسازمانسطحیآبتصفیهقانونیالزامات•

.دارندمختلفیانواعهافیلتراین.شودنمیاستفادههمیشهکوچکآبهایسیستمدرفیلتراسیون.استالزامیآب
ایکیسههایفیلتر،یاصافیکاغذمانندسطحیهایفیلترشاملشدهساختهماسهوشنازایالیهازعمومافیلترها

راآبدرمعلقهایناخالصیفیلتراسیون،،(فعالسیلس)،آنتراسیتشنیهای،فیلترثقلییاعمقیهای،فیلتر
.بخشدمیبهبودراهادهندهضدعفونیکاراییوکندمیگرداوری

جذبها،فرآیندترینمهمازیکی.شوندمینشینتهاند،واسطهیدانهیکرویکهدلیلاینبهصرفاموادازبعضی•
یشووشستعملیاتتوسطمنظمطوربهفیلترها.استبفردمنحصرفیلتریهایدانهسطحرویتودهسطحی

یآلودگتودهآوریجمعبهکاراین.کنندمیعبورهافیلترمنافذازاندازهبراساسذرات.شوندمیتمیزمعکوس
رسوب،ولجن،کردنحذفبرعالوه.دهدمیکاهشرافیلترایواسطههایدانهبینیدهانهیاندازهومیکندکمک
نندماهاییپروتوزونوهاباکتریحذفبههمچنینفیلتراسیوندیگر،بزرگعنصرهروحشرات،کرمجلبک،توده،

GIARDIA LAMBIAوCRYPTOSPORIDIUMحذفبرایهمچنینفیلتراسیونفرآیندهایازبعضی.کندمیکمک
.شوندمیاستفادهآهنومنگنز



.

• .



مکانیزم عملکرد فیلتر شنی
درافیلترهاین.دارندعهدهبرراآبازمعلقذراتجداسازیوحذفوظیفهشنیهایفیلتر•
.شوندمیساختهPRESSUREفشاریوGRAVITYثقلیکلینوعدو

میانازودخخودیبهزمینجاذبهشتابوسیلهبهوشدهفیلترواردباالازآب،ثقلینوعدر•
هاشنمیانازفشاربافشارتامینپمپبوسیلهآب،فشارینوعدروکندمیعبورهاشن
.کندمیعبور

شوندمیساختهSLOWفشاریکندوRAPIDفشاریتندنوعدودرنیزفشاریشنیفیلتر•
.دارندبآتصفیههایسیستمدرراکاربردبیشترینفشاریتندفیلترهایمیانایندرکه

.باشدFRPفایبرگالسیاوفلزیتواندمیکاربردبهبنافیلترهااینجنس



تند فشاریشنی کندو فیلترهای کاربرد 

کاربرد صافی های شنی کند فشاری •

برای تصفیۀ آبهای حاوی جامدات معلق( الف•

نیبرای حذف آهن و منگنز قابل رسوب پس از عمل هوادهی روی آبهای زیرزمی( ب•

تصفیۀ آبهای سطحی با کدورت متوسط ( ج•



کاربرد صافی ماسه ای تند

ًمعموالروشایندرمنگنز،وآهننامحلولاشکالجداسازیمنظوربههوادهیازپس(الف•
.نمایندمیپخشمناسبیارتفاعازصافیباالیدرراآب

.نیزی و ته نشیتصفیۀ آب رودخانه های با کدورت باال پس از واحدهای انعقاد، لخته سا( ب•

.ه ای کندی ماستصفیۀ آب رودخانه های با کدورت باال به عنوان پیش تصفیه قبل از صاف( ج•

ازبعدگندزداییروشایندر.هارودخانهوهادریاچهمثلپایینکدورتباآبهایتصفیۀ(د•
.استضروریسازیصافعمل



مکانیسم های تصفیه در صافی شنی کند

:اساس مکانیزم تصفیه در این صافی بشرح ذیل است •

میقرارماسههایدانهباتماسدرراذراتاساسیفرآیندهایبرخی:انتقالهایمکانیسم-1•
یاانتشاروژ،سانتریفواینرسینیروهاینشینی،تهشدن،غربال:ازعبارتندفرآیندهااینازبعضی.دهند

الکترواستاتیکیجذبوواندروالسنیرویشناوری،حرکت

نیروی،الکترواستاتیکجذبهایمکانیسمبهتوانمیگروهایناز:چسبندگیهایمکانیسم-2•
.نموداشارهپیوستگییاچسبندگیوجرمیجذبیاواندروالس

یمیاییشوبیولوژیکیاکسیداسیونهایشاملًاساسامکانیسماین:پاالیشهایمکانیسم-3•
.باشدمی





مکانیسم تصفیه در 
صافی های شنی تند

قبیلازمختلفیهایمکانیسمنیزهاصافیایندر•
فرآیندهایوالکترواستاتیکجذبشدن،غربال

.هستندموثرناخالصیهاجداسازیدربیوشیمیایی

یاربسآبعبورسرعتاینکهدلیلبهاولمکانیسمدر•
درونیستندموثرهاناخالصیحذفدرچنداناست،زیاد
جذبهمانجداسازیمکانیسمموثرترینصافیهااین
.باشدمی



مزایا و محدودیت های صافی شنی تند وکند

تواندنمییتنهایبهفرآیندیهیچ)استتندازبهترکندشنیصافدرشدهتصفیهآبکیفیت_•
(دبخشبهبودکندایماسهصافیاندازةبهراآببیولوژیکیوشیمیاییفیزیکی،کیفیت

درصد99/99تا99/9حدوددرمیکروبهاکاهشبهقادرکندصافیکردن،کارخوبصورتدر_•
.است

آناحداثوکمتربسیارباشدارزانزمینکهجاییدربخصوصکندشنیصافیساختهزینه_•
.استتندشنیصافیازترآسان

نیشصافیبامقایسهدرآنبرداریبهرههایهزینهواستآسانکندهایصافیازبرداریبهره_•
.استپایینبسیارتند



مزایا و محدودیت های صافی شنی تند وکند
هدرشدهتصفیهآبدرصد3تا2مداومومعکوسشستشویدلیلبهتندایماسهصافیهای-•

.رودمی

استندتایماسهصافیازآسانتربسیارآندفعوآبگیرلجن،نگهداریکندشنیهایصافیدر_•
الحاصعنوانبهتوانمیونداردوجودکندایماسهصافیلجنازناشیزیستمحیطآلودگیخطرو

.نموداستفادهآنازخاککنندة

.استبیشتربسیارتندشنیبهنسبتکندشنیهایصافیدرزمینبهنیاز_•

.کندنمیاختاللایجادجدیطوربهکندشنیصافیهایکاردرآبکیفیتدرناگهانیتغییرات_•

.استکندشنیصافیازبیشترتندشنیهایصافیعمرطول_•

.کنندمیاشغالکندبهنسبتکمتریفضایتندشنیهایصافی_•





SINGLE MEDIA FILTER
بسترهشنی تک فیلتر 

بسترتکرهایفیلت.باشدمیشنیفیلتربسترتکروشآبفیلترروشهایکاربردترینپرازیکی•
موردقبالآنچه)مشهورندسیلیسیفیلترهایبهوبردهبهرهآبتصفیهبرایسیلیسازعموما

وسطتتصفیه.(استسیلیسنیزازآنجنساساساکهبودماسهوشنگرفتمیقراراستفاده
گیرشنذراتالیبهالآبدرمعلقذراتکهمعنااینبهاست،ومکانیکیفیزیکیتصفیهسیلیس

.گرددمیتمیزآبسانبدینوکرده

صافیدرهشدتصفیهآبکیفیت.است(بستریاالیهیکدرشنصورتبه)سیلیسروشایندر•
فیزیکی،تکیفیتواندنمیتنهاییبهفرآیندیهیچکهاستذکرشایان.استتندازبهترکندشنی

.بخشدبهبودکندایماسهصافیاندازةبهراآببیولوژیکیوشیمیایی



SINGLE MEDIA FILTER
فیلتر شنی تک بستره

توسطقمعلذراتفقطعبارتی،بهدهد؛نمیانجامشیمیاییتصفیهگونههیچسیلیس،دراینجا•
ینمحذفسیلیستوسطهایونومحلولهایمولکولازیکهیچوشوندمیتصفیهسیلیس

.استشدهتشکیلبندیدانهنوعیکبا(سیلیس)ماسهبستریکازتنهافیلترهانوعاین.گردند

رینباالتدرمعلقذرات،هاماسه(بندیدانه)سایزبودنیکساندلیلبهفیلترهانوعایندر•
عایبمازیکیاینکه،ماندمیاستفادهبالماسههایالیهباقیوافتندمیدامبهماسهسطح

تربیشبسترعمقوبودهکوچکترسیلیسذراتاندازهچههر.آیدمیحساببهبسترهتکفیلترهای
.افتیخواهدافزایشنیزنیازموردزمانِوفشارافتولیکنشد،خواهدانجامبهتریتصفیهباشد،



 



شستشوی فیلترهای شنی 
:توجه•

مدتیازپس،بسترهادرونمعلقذراتافتادندامبهدلیلبهفیلترهاایندر•
ستشبوسیلهمواقعایندر.شوندمیاشباعاصطالحبهویافتهکاهشآنهاراندمان

BACK)معکوسشویو WASHH)یهاولکاریشرایطبهراآنهاتوانمیشنیفیلترهای
عملیاتبرایرامخزنکلیفضایازدرصدپنچاه،فیلترهاایندرمعموال.بازگرداند

BACK WASHازبسترها،معکوسشویوشستموقعدرزیرا،دارندمینگهخالی
خالیفضاینیازمنددلیلهمینبهوشوندمیEXPANDاصطالحبهوشدهبلندخودجای
توانمینیشفیلترشستشویبرای.شوندگسستههمازکاملصورتبهتاباشندمی

.نموداستفادهاسیدیاازنباالیدوزیاواکسیژنهازآباز



فیلترهای کربنی

گرددمیناختهشکربنیفیلتربهببردبهرهکربنیموادازتصفیهبرایکهفیلتریهر•
.روندمیکاربهبسترچندیادوفیلترهایدرعموماکربنیمواد.

.باشدمیکربنیهایفیلترازاستفادهتصفیهپیشهایسیستممراحلازیکی•
این.رندمی گیقرارتصفیهفرآینددرشنیفیلترهایازبعدمعموالًکربنیفیلترهای

رخیبحذفهمچنینوآبسازینرموظیفهتصفیهازپیشهایسیستمدرفیلترها
.دارندعهدهبرراآبدرموجودهایآالینده

.هستندایعمازمختلفآلیترکیباتسایرورنگبو،طعم،کلر،بردنبینازدرمادهبهترینکربنفیلتر•
سدیم،،میکروبماننددیگرهایآالیندهیامعدنیترکیباتبردنبینازدرکلیطوربهکربنیفیلترهای

ژیاردیاوانگلذفحبرایتخصصیکربنفیلتر.نیستندموثرسختیوسنگینفلزاتسرب،فلوراید،نیترات،
.هستنددسترسدرCARBATECآشامیدنیآبازکیست



فیلترهای کربنی
آبتیجهندروشدهجذبکربنذغالتوسطآنبویورنگوکردهعبورگرانولیاکتیوکربنذغالبسترازآبفرایند،ایندر•

درکهاوتتفاینبا.باشدمیشنیفیلترهاینظیرفیلترهااینظاهریشکل.بودخواهدرنگیوبوطعم،گونههربدونخروجی
فایبرگالسیاوفلزیتواندمیکاربردبهبنانیزفیلترهااینجنس.باشدمیسیلیسسنگجایگزیناکتیوکربنمخازناین

(FRP ازتااستالزممواقعبیشتردروبودهمناسبخاصمواردبرخیتصفیهبرایتنهاکربنیفیلترهایازاستفادهلذا.باشد(
.نموداستفادهتکمیلیصورتبهنیزدیگرفیلترهایوروشها

ازبسیاریوبنزنرادون،،THMترکیباتکلر،آب،ازنامناسبمزهبوحذفباعثفعالزغالهمانیاکربن،میانایندر•
اناییتوباهمچنینفعالکربن.شودمییافتنیزمنازلآشامیدنیآبدرمواردبرخیدرکهشودمیبدنبرایمضرمواد
چهوآنتراسیتچهکربنمصرفمکانمهمترین.نمودخواهدارائهراشفافوزاللآبیشمابهمیکرون5تاذراتحذف
بارتستعنگارشنحوهبامتناسبفیلترهااینگیریقرارمحل.باشندمیبسترهچندودوشنیفیلترهایفعالکربن



DUAL MEDIA FILTERفیلتر شنی دو بستره 

میهمیکربنفیلترنامبهرابسترهدوشنیفیلتر•
.شناسند

معلقذراتحذفجهتبستردوازفیلترنوعایندر
.شودمیاستفاده

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



فیلتر شنی چند بستره 
MULTI MEDIA FILTER

در این نوع فیلتر از سه یا بیش از سه بستر جهت حذف ذرات•
ایین از در این فیلتر به ترتیب از باال به پ.معلق استفاده می شود

.بسترهای آنتراسیت ، ماسه و گارنت استفاده می شود

•
نی این نوع فیلتر بیشترین دقت حذف را در میان صافی های ش•

.دارا می باشد

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

.فیلترها متمرکز خواهد گردید 



فیلتر کربن و اساس کار آن
دردهاستفابرایهمچنینوشربمنظوربهسالمآببهیابیدستبرای:کربنفیلتر•

بهآبازیسسالمبرایالزمتجهیزاتوتمهیداتتخصیصبهنیازصنعتیمختلفتاسیسات
فیلترارددصنعتدرباالییکاربرددامنهکهتجهیزاتیازیکی.استشدهتبدیلناگزیرامریک

ولیآموادوجود.دارندآبازآزادکلروآلیموادحذفدرباالییتواناییفیلتراین.استکربن
توانندمییکهرعواملاینکهشدهآبدرناخوشایندمزهوبورنگایجادباعثآزادکلر

نینچبروزازجلوگیریمنظوربهلذا.آورندوجودبهشربوصنعتبخشدرراایعمدهمشکالت
عملکردزممکانی.کردبرطرفراشدهذکرمشکالتکربنفیلترازاستفادهباتوانمیخساراتی

کلروآلیموادحاویآبکربنفیلترفرآیندایندر.باشدمیسطحیجذباساسبرکربنفیلتر
.شودمیریختهکربنفیلتربستررویبرپخش،هاینازلتوسطفیلترباالیازآزاد
فیلترربستوآبذراتمابینسطحیجذبفرایند،کربنیبسترمیانازخوراکآبعبوربا•

لمشککهبودهآزادکلروآلیموادازعاریآبیفیلترپایینازخروجیآبوشودمیانجام
نوانعبهیاوتنهاییبهکربنفیلتر.شدخواهدحلسیکلاینطیدرنیزآبمزهوبورنگ،

موردسابپوآبتصفیهفرآیندهایاکثردرتصفیهپیشسیستم هایازمهمیبسیارقسمت
صنایع،فاضالبآبخانه هایتصفیه،شنااستخرهایدرمعموالً.می گیردقراراستفاده

.می شونداستفادهغذاییصنایعوشیمیایی



برخی از کاربردهای فیلتر کربنی
به جهت حذف کلر و مواد آلیاسمز معکوس سیستم های فیلتراسیون و بویژه استفاده در پیش تصفیه •

از وزدایی ببه جهت پتروشیمی و نفت از آب های آلوده استفاده در صنایع رنگ و بو حذفاستفاده در صنایع به جهت •
هوای آلودهآب ها و 

به جهت حذف بوتصفیه هوا فیلتراسیون در سیستم های مراحل استفاده به عنوان یکی از •

به طور کلی فرایند جذب توسط فیلتر کربن در سه مرحله انجام می گیرد  •
.و پیوند دو قطبی لحظه ای جذب سطوح بیرونی کربن فعال می شوندواندروالسی مواد جامد با یک نیروی -1•

.فیلتر کربن به حرکت در می آیندحفره های مواد جامد به داخل -2•

.حفره های کربن فعال می شوندجذب دیواره های داخلی مواد جامد -3•



توجه 
حتییکچهینکنیمفراموشامااستمختلفهایآالیندهحذفجهتبلککربنوکربنفیلترهایمختلفانواع-1•
میکروبیآلودگیهای(اکتیوکربنAC)فیلترهایمثال.دهدنمیراانجامهاآالیندهتمامحذفوریبهرهحداکثردردر
حذفرایگردترکیباتازبسیاریونیتراتفلوراید،،(سختآبمعدنیمواد)منیزیموکلسیم،(ویروسوباکتریمانند)

.کردنخواهند

پروتئینرنظیمولکولدرشتترکیباتمثالاستجذببرایالزممنفذنوعکنندهتعیینشوندهجذبمادهاندازه-2•
رایب(غیرهوکادمیومآهن،ارسنیک،)فلزاتنظیرمولکولیریزموادحالیکهدرداردجذبجهتدرشتمنافذبهنیازها

منافذاصوال.شوندمیجذبریزومتوطمنافذناحیهدربیشتررنگیموادنظیرموادیودارندریزمنافذبهنیازجذب
.کنندمیعملجذبمحلبعنوانریزمنافذوانتقالمجاریبعنوانمتوسطمنافذورودی،بعنواندرشت

باشدمیباالترسطحمیزانبیانگرذراتاندازهبودنریزرسد،مینظربهمهماولنگاهدرپودریکربنذراتاندازه-3•
ذراتحدازبیشبودنریزهمچنین.نیستدرستچندانموضوعاینفعالکربنمشبکودرونیساختاربهتوجهبااما

.دهدمیکاهشبشدترافیلترهاکارآییوشدهفیلتراسیوندرمشکالتیایجادموجبکربن



شستشو  و ضدعفونی فیلترهای کربنی
لودگیآمعرضدرکربنانتهاییهایالیه،کربنابتداییهایالیهدرکلرحذفدلیلبهفیلترهاایندر•

ویشوشستتوسطباید،کربنیفیلترهایشدنآلودهازپسدلیلهمینبه.دارندقرارمیکروبیهای
BACKمعکوس WASHرهافیلتایندرمعموال.بازگردانداولیهکاریشرایطبهراآنهاکربنیفیلترهای،

BACKعملیاتبرایرامخزنکلیفضایازدرصدپنچاه WASHوشستموقعدرزیرا،دارندمینگهخالی
نیازمنددلیلهمینبهوشوندمیEXPANDاصطالحبهوشدهبلندخودجایازبسترها،معکوسشوی

در)اغدآبیا(هیدروکسیدسدیممحلولشوندگسستههمازکاملصورتبهتاباشندمیخالیفضای
.نموداستفاده(سلسیوسدرجه90حدود

مخازناینزیرا،نموداستفادهقلیاییهایشویندهازبایدحتما،باشندFRPمخازنجنساگرالبته•
.ندارندراسلسیوسدرجهنوددمایتحمل

ییقلیاهایشویندهمعکوسشویوشستازتوانمیکربنیفیلترضدعفونیوشستشوبرای•



فیلترهای پرسی یا فشاری

جایهبو.نیستندمحصورمخزنیکدر(شنی)دانهایرسانهفیلترهایازبیشترچیزیفشاریفیلترهای•
ایجادمپپیکتوسطفشاربوسیلهمعمولطوربهفیلترطریقازجریانشودعملجاذبهنیرویتوسطاینکه

بابقمنطشنیازاستفادهمانندتصفیهخاصاهدافبرایایگستردهطوربهیفشارفیلترهای.شودمی
ونزمنگآهن،حذفبرایویژههایتصفیههمچنینوآبکردننرمبرای(یونمبادله)و(سبز)زیستمحیط

.شودمیاستفادهآرسنیکیا/

حدودیتمنوعیپمپاژهزینهوپیچیدگیازاجتنابلیکناست،دسترسدرکافیهیدرولیکیفشارهرچند•
گرانشبازربستعنوانبهمشابههایگزینهازبیشترتواندمی(موادنوعوبستر)موادهایپیکربندی.است

سلممکهآنچه.باشد(دیگرموادیاکربن)شنیعمیقبستریاوایرسانهچندتاسریعماسهوشناز
نظارتبنابراینداشتخواهدرامحدودیمونیتورینگلذااست،بستهسیستمیکفشاریفیلتراست
.استضروریفشارفیلتریکازآبکیفیتبردقیق





نگاه ویژگی های سه نوع فیلتر تصفیه آب در یک



فیلتر مستقیم
افیاضتجهیزاتاززیادیمقداربردنبینازموجبکهچرااستجذابمستقیمفیلتراسیون•

.گرددمی(اقتصادیازنظر)تصفیه

بهکهچرا.ستا(شنیمواد)بسترچندیاودوگانهفیلتردررایجتغییریکمستقیمفیلتراسیون•
تامکاناشیمیایی،موادافزودنازپسوداشتهوجودمحدودیتتصفیهسایتدرمعمول،طور

اینبآکیفیپارامترهایبهتوجهبا.نداردوجودفلکشنازپسشدنحلوانجمادبرایفیزیکی
.بودنخواهدمتغیرپرآببرایمناسبیروش

بصورتفیلترنیزیکشایدوشیمیائیموادشود،میتصفیهواردسیستمخالصآباینجادر•
بهمنجرکههالولهمسیردرراجامداتکردنجداواختالطوظیفهصرفاکهداردوجودکمکی

.استگرفتهناممستقیمفیلتراسیوننتیجهدرشودمیفیلتر

باشدمیتمسیسوضعیتازاطالعجهتبهجریانکنترلبهنیازفیلترینگسیستمهردراساسا•
.



کنترل جریان فیلتراسیون
گرانشرفتنگنظردرباسادگیبهگرانرویتوسطشنیفیلترهایازبسیاریطریقازفیلتراسیونجریانکنترل•

.استکنترلومحاسبهقابلافقیفشار

سطتواصطکاکدادندستازبرغلبهبراییابد،میعبور(فیلتر)شنیموادراهازآبجریانکهطورهمان•
بلقاکهگرددمیانباشتهجامدهایآلودگیاینجادر(غیرهوتخلیهتحت)،شدهایجادکاهشفشاردرمواد

.استمحاسبه

کهزمانیتافشارافتاست،افتادهدامبهجامداتوکندمیعبورموادستونطریقازآبکههمانطور•
HEADLOSS.شودتمیزبایدفیلترسپسویابدافزایشاستبزرگحدازبیشفشارافت

ایجادفیلترربست"هوااتصال"نتیجهدروافتادهدامبهفیلتربستردرشدهجذبهواتوسطتواندمیهمچنین•
.شودمی

کنترلفشارایهفرستنده/سنسوریامکانیکیکنترلسنجفشاریکازاستفادهبامعموالفشارگیریاندازه•
.استمحاسبهقابلپنوماتیکیاالکترونیکیفشار



شایع ترین راههای کنترل تصفیه  
نرخ ثابت •

جریانفظحبراینیازموردعنوانبهپسابفیلتردریچهوماندمیباقیثابتاتتجهزسر-مدوالسیونتخلیهجریان•
.استشدهتنظیم

رایاتعملحلقهسروشودداشتهنگهثابتاستممکنخروجیسوپاپها،طرحازبرخیدر-کنترلدریچهمدوالسیون•
.شودحفظثابتجریانتایابدکاهشیاافزایششیرتوسط

آلودگیتهدایبرایباالترپتانسیلییکخطابتدایدرکنترلشیرافزایشباکهنمودمشاهدهتوانمیحالتایندر•
بهشروعداتجامکهزمانیتایاوشودمتصلکامالبستربهنهایتاکهزمانیتاداردوجودبستردربیشترعمقبهجامد

.شودمیانجامفیلتراسیونساعتهایتعدادیاخستگیمیزانبراساسکردنتمیزضمنا.کنندپیشرفت
.شودمیداشتهنگهثابتموقعیتدرفیلترخروجیشیروماندمیباقیثابتماندگارسراینجادر–کاهشمیزان•

بهدستیابیاحتمالکمترروشایندرخطپاالیشدهدتامیکاهشراجریانHEADLOSSعنوانبهکهمیگرددمشاهده
.داردجامداتموفقیت

فاضالبرفیلتدریچهوشودمیداشتهنگهثابتمعمولطوربهسیستمکل.جریانرویبر"سوار"فیلتر-گامجریان•
یاوطخطتعدادازمشخصیمقداررسیدنازپسفیلتر.گیردمیقراراستفادهموردنیازبامطابقتبرایخودکارطوربه

واسبمنعملکردوطوالنیعمردارایهاماشیناکثربدانیدنیستبد.شودمیخارجخطشده،تعیینپیشازبندیزمان
.هستندثابتشرایطجزوپایدارکیفیت



اهداف تصفیه آب با کربن فعال 
سمیوادمحذفدر،(شیمیاییصنایعدرمثالعنوانبه)جریانهافاضالب،تصفیهدرایفزایندهطوربهفعالکربن•
بهپسابهایمحدودیتآندرکهفاضالب،تصفیهسومسطحدریاومحیطیزیستفاضالبتصفیهدرباکتریبه

.استموجودفعالکربنبرایدیگریبرنامهحال،اینبااستشدیدویژه

ودنی،آشامیآبتصفیهدرایگستردهطوربهشدهتبدیلفعالکربنفرآیندهایازاستفادهاخیر،هایسالدر•
ازوافیاضکلرازبودحذفبرایاصلدرفعالکربنپیش،سالها.استشدهتاسیسآبتصفیههایسرویسدیگر
.بودمناسبخالصآبازطعموبومضرموادبردنبین

هکردتغییرتوجهیقابلطوربهاخیرهایدههدربخصوصآب،تصفیهدرفعالکربنازاستفادهاهدافامروزه•
حذفبهنجرمکهبودباالتصفیهقدرتباکلسترولکاهشمانندتصفیه،فرآیندهایدرتغییرموازات،بهواین.است

هایآبدرآلودگیسطوحافزایشباهمراهآشامیدنیآببرایکیفیتالزامات.استشدهسنتیهایبرنامه
استدهشتضمینوسیلهعنوانبهفعالکربنسازیبهینهبهمنجر(سطحیهایآبوزیرزمینیهایآب)زیرزمینی
بآوزیرزمینیهایآب)زیرزمینیهایآبدرآلودگیسطوحافزایشباهمراهآشامیدنیآببرایکیفیتالزامات

.استشدهتضمینوسیلهعنوانبهفعالکربنسازیبهینهبهمنجر(سطحیهای



. کاربردیطورب(هاحوضچهوبتنیفیلترهایدراغلب)بستهوبازکنترلتوانایبافشاریفیلترهایازامروزه•
.شودمیاستفادهبزرگآبتصفیههایایستگاهدرآبتصفیهدرمتحرکوثابتبصورت

میتفادهاسآبتصفیهبرایای،دانهفرمیاپودردرموجودکربندونوع(هیدروفین)تصفیهدرجهبهبسته•
آب،ازفیهتصبخشدر،(ثابتبستنرونددانهیاتعلیقپروسه)خاصفرآیندوکاربردنوعبهبسته.شود
،جاذبعنوشود،بایدتصفیهکهمحیطی،بهبستگیفوقاهداف.شودمیاستفادهشدهفعالکربنپودر

کربنهکداردبستگیثابتفرایندمحیطیواقتصادیمزیت.متغیرند....وهاالیهتعدادومتغیرهاوثابت
شود؟فعالمجدداگرماتوسطتواندمیADSORBERدراستفادهمورداستایدانهفعال

بهیاشدهاضافهپودرمیچرخدآبداخلبهفعالچوبزغالپودرآب،تصفیهدرگیریاندازهفرایندهایدر•
شده،جدافیلتراسیونباواکنش،دورهشدنمشخصازپسسپسوآبگیرلجنیکعنوانبهیاخشکصورت

یجاداعواملکردناضافهباشودماسه،طریقازخاصافزارنرمباسازگارفیلترهایسیستمموارداکثردر
.شودمیپشتیبانیالیهچندفیلترهایکثیفمواددیگرباهمراه،جامدمواد



.
رسای.گرددمیاستفادهفعالکربنبرایآشامیدنیآبتصفیهدرمعمولروشاین•

دوزوسازیبهینه،برایراآنموقعبهکهاستاینیپودرکربنازاستفادهمزیت
مانند،تصفیهفرآیندهایسایرباترکیبدرکربنآشامیدنیآبتصفیهسیستماتیک
استدهشفعالروش،ایندراستفادهموردغیرهوفیلتراسیون،اکسیداسیون،فلوکاسیون،

.باشدتوابعانواعتواندمیکربن

استموجودآشامیدنیآبفیلترهایبرایفعالکربنازSILVERIMPREGNATEDدرجه•
شودمیانجاماولدرجهدرمحلولآلیموادحذفمحلولآلیموادجذبمحصولبرنامه

یابدافزایشتواندمیتصفیهاثرجذبفرایندهایطریقازهامیکروارگانیسمتنظیمبا•
.باشدآمدهمختلفمنابعازتعدادیازاستممکنآبدرارگانیکاجزای



. موادجذبمحصولبرنامهاستموجودآشامیدنیآبفیلترهایبرایفعالکربنازSILVERIMPREGNATEDدرجه•
شودمیانجاماولدرجهدرمحلولآلیموادحذفمحلولآلی

ممکنبآدرارگانیکاجزاییابدافزایشتواندمیتصفیهاثرجذبفرایندهایطریقازهامیکروارگانیسمتنظیمبا•
.باشدآمدهمختلفمنابعازتعدادیازاست

گاهیاستممکنسطحآبوزمین،گیردقرارمحیطیزیستدفعموادحاویاستفادهموردآباگرفعالکربندر•
.گذاردمیتاثیرکافیاندازهبهکافیاندازهبهغلظتدرحساسموادعنوانبه،موادباشدموادآلیحاویاوقات

ترکیبات-بانککردنفیلترازپسآنهاستحاویحتیرودخانه،هایآبویژهبهسطحی،هایآبمزهوطعم•
.استشناساییقابلمعمولطوربهکسرییکفقطکهآلی،متعدد

اتترکیبوکلرهایهیدروکربنمیزاناستشدهآلودهاستافزایشبهزیرزمینیآبهایکهاستشدهتعیین•
یدشدکشاورزیدرشودمیاستفادههاکشحشرهوهاکشعلفها،کشآفتازشودمیتولیدآنهاازکهارگانیک



اصول تصفیه آب
:دو نوع اساسی از فیلترهای آب وجود دارد•

کنندمیگیری،اندازهاندازهبهراذراتکهفیلترهایی(مکانیکیبرایرسوب(1-•

.آبآلودگیبادهندمیواکنشیاجذبکههستندمحیطیحاویکهواکنشییاکنندهجذبهایفیلتر(2)•

.شودمیکربنذراتسطحریارویبرشدهجذبوجذبآالیندهآندرکهاستجاذبفرایندیکفعالکربنفیلتراسیون•

هاییویژگو(سختیوچگالیسطح،منافذ،اندازهذرات،اندازه)شاملکربنهایویژگیتاثیرتحتجذبفرایندکارایی•
.اشدبفیدرسطح(کربنبههاآالیندهجذبوهاآالیندهحاللیتآب،ترکبهشیمیاییگرایشغلظت،)شاملآلودگی

زمینیادامبیانارگیلپوستهچوب،محصوالت،بیتومیینوسسنگذغالنفتی،ککشاملکربنیموادازیکیازمعموال•
درجه2300)باالدمایوبخارمعرضدرگرفتنقرارباکربنمحیط.گرداستفادهتوانمیفعالکربنفیلتریکبرای

شدهدادهپوششیااسیدیشستشوتوسطاستممکننیزکربنموارد،بعضیدر.شودمیفعالاکسیژنبدون(فارنهایت
.خاصهایآالیندهحذفبهبودبرایترکیببا



.
چککومنافذازبسیاریباراکربنسازیفعالاین•

.داردییباالبسیارسطحیکبنابراینوکندمیتولید
ایدانهکربنمحصولیکتولیدبرایراآنسپس•
ابکوچکذراتایجادباعثاین.کنیممیخردپودریا

یباتترککهشودمیدسترسدربیشتربیرونیسطح
دگیآلوبیشترحذفباعثکهشوند،جذبتوانندمی
.شودمی
دهآالینحذفاثراتسازیفعالروشوکربنمنبع•

یکزیرشکل.نمایدمیتعیینراخاصهای
یکازبیشاگراستفعالکربنذرهیکازمقیاس
تیراحبههاآلودگیباشد،داشتهوجودآبدرآلودگی

ازتربیشمقادیردرشودمیجذبکربنبهشدتبهو
.شودمیجذبکمتراندشدهجذبکههاییآالینده

طوربهتواندمیوشودمینامیدهجذبمورداین
قراررتاثیتحتراکربنجذبپویاییایمالحظهقابل
.دهد



.
هنوزدهشجذبجاذبترکیبیککهحالیدرآورد،بیرونفیلترازراشدهجذبکمترترکیبیکتواندمیرقابتیجذب•

هاآالیندهجذبهمچنین-شودمیتعیینآبجریانسرعتباکه-کربنوآببینزمانتماسطول.استشدهحذف
درنکربمقدارهمچنین.دهدافزایشراهاآالیندهبیشترجذبتواندمیبیشترتماسزمان.دهدمیقرارتاثیرتحترا

THMحذفبهزنیاکلیطوربهبویومضرترشحاتحذفبرایکمترکربنمثال،عنوانبه.داردآالیندهحذفبرتاثیرفیلتر

.دارد

کربندردهشجذبهایسایتتمامکههنگامی.بگذاردتاثیر(شدهاشباع)کاملکربنبرتواندمیکربنمقدارهمچنین•
جذبتاسممکنهاآالیندهنقطه،ایندر.استرسیدهخودظرفیتبهوشدهاشباعفیلترهستند،هاآالیندهازپرفعال

طریقزاآلودگیکهآنجاازشودمینامیدهپیشرفتاین.کنندحرکتآبسمتبهکربنازاستممکنبرخیونشوند،
.شودمیدرمانآبدرورودمیبینازفیلتر

بدونآبازباالترتواندمیواقعدرشدهتصفیهآبدرآالیندهغلظتکهاستممکنافتدمیاتفاقاینکههنگامی•
تعدادتعدیلازپسآبتصفیهتصفیه،واحدهایازبعضی،موقعیتاینبهدستیابیازجلوگیریبرای.باشددرمان
درتواندمیسریدرکارتریجیاACفیلتردوازاستفاده.ندارندراویژگیاینواحدهااکثرگیرند،میقرارتأثیرتحتگالنها،

.کندمحافظتپیشرفتبرابر



تجهیزات
POINTFورودیعنوانبهتواندمیکربنفعالفیلتراسیونهایواحد• (POE)استفادهنقطهیاوPOUباشدتصفیه.

ورادونمزاحم،ترکیباتازبرخیتصفیهبرایتنظیمنوعاین.راندمیمحفظهداخلبهراآبهمهPOEدستگاهیک•
.شودمیتوصیهVOCSفرارآلیترکیبات

•VOCSCANمیرارقپوستباتماسدروشودمیبخارظرفشوییماشینولباسشوییماشیندوش،درآبازراحتیبه
.گیرد

.استمناسبوضعیتاینبرایدهدمیکاهشورودنقطهدرراآلودگیکهPOEدستگاهیک•

ارفاضالبتخلیهواستفادهموردکربنمقدارونوعتماس،زمانبهمربوطهایدستورالعملبایدPOEهایدستگاه•
.کنندبرآورده

کمتریجریاناستمفیدزبالهدفعبرایوکندمیتصفیهخانهداخلدراستفادهنقاطیانقطهیکدرراآبPOUدستگاه•
.استآلیحاللیتوMWنسبیمولکولیوزن،EBCTخالیبسترباتماسزمانازدقیقهدر

گرانولاکتیوکربنGACتوسطوهستندآبدرمحلولبسیاراتانولومتانولمانندMWکمالکلهایمثال،عنوانبه•
.شوندنمیحذف



.
درجههستند،محلولترسردآبدرکمترکلیطوربهآلیاژهاچهاگر•

.گذاردمیتاثیر(منافذبهآلودگینقلوحمل)تحرکبرنیزحرارت

.شودمانعآالیندهاینحذفحیندراستممکنسردآببنابراین•
درGACازتوانندمیوهستندفرار(ارگانیکمواد)هاارگانازبرخیبعالوه

بهتبرگشبرایگرمآبمنبعیکازاستفادهباموارد،اینبرای.گرمآب
مانندرنگیهایبدنهTدرجزئیبازسازییکواقعدرGACجامد،حالت
میحذفGACتوسطکههستندباالMWهایارگانیسمدارایهاتانن

.شوند

تراسمنافذساختارتاشودانتخاببایدمناسبمحصولحال،اینبا•
سابقهدارایچوببرمبتنیGACمحصوالت.باشدداشتهدستدرکاربرای

کیاکتیوکربنموادچوناستکردناستعماربرایاستفادهازطوالنی
معدنیترکیباتبهنسبتباالتربسیارجذبسرعتوقدرتداریآلیماده

.هست



.
بآکهاستاینکردتوجهآنبهبایستیکهمهمینکته•

موادونههرگفاقدوباشدزاللکامالًبایدکربنفیلتراینبهورودی
لترفیواحدازقبلمعموالًدلیلهمینبهباشد،معلقوکلویید

.می شوداستفادهشنیفیلترازکربن

کهمداری،کاریفشارمیزانبهبستهکربنیفیلتراینبستر•
وردیآبدرمزاحمآلیموادبارمیزانهمچنینودارندقرارآندر
.شونداحیابایستمیفیلتربه



MEDIA



مواد مورد استفاده در 
فیلترهای شنی 

خیتاریایسابقهچوبزغالوماسهوشنبکارگیری•
وازنیصورتدرنیزامروزهواستداشتهآبتصفیهدر

برایموادهمینازدستدورمناطقدردسترسیعدم
.گرددمیاستفادهآبکردنصاف

هبسترچندفیلترهایدربسیاریموادحاضرحالدر•
راولگبهتوانمیجملهآنازکهشوندمیگرفتهبکار

کالیترادی،لکستویو،منگنزسنگ،فرولیت،گارنت،
.مودناشارهاکتیوکربنوآنتراسیت،سرامیکیمواد،

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



.
دراساسیمادهدوبهصرفاپروژهبامتناسببخشدراین•

.پرداختخواهیمآنتراسیتوفعالکربنیعنیآبتصفیه

تاسحدیبهآبتصفیهصنعتدرکربنازاستفادهاهمیت•
تیصنعچهوخانگیچه،آبتصفیهدستگاهانواعتمامدرکه
حذفیبراکربنفیلترازکهیافترامختلفیبخشهایتوانمی

.کنندمیاستفادههاناخالصی

تصفیهاولیهمراحلعنوانبهتنهانه،کربنفیلترازاستفاده•
صفیهتفرایندکنندهتکمیلونهاییمراحلعنوانبهبلکه،آب
.استمرسومبسیارنیزآب



آنتراسیت

 



.
یتکیفمرغوبترینکهاستبراقیوسیاهسخت،زغالآنتراسیت•

نوانعبهاغلبکه،آنتراسیت.باشدمیدارازغالسنگانواعمیانرادر
یسنگزغالحقیقتدرشود،میشناختهآبتصفیهدرسنگزغال

.استمتالستیکبلوریکدارایکهاستجوروجمعوسخت
.درصداست98الی80کربنخلوصباسنگذغالنوعیآنتراسیت

انواعتمامدرانرژیتراکمباالترینوهاناخالصیکمتریندارایهمچنین
میمشاهدهزیرشکلدرکههمانطور.استگرافیتجزبهسنگزغال
قطریازگیاهیموادتبدیلوتغییرفراوردهآخرینآنتراسیتکنید

ارتعببهاستبیتومینهزغالولیگنیتنارس،زغالمراحلسلسله
.داردقرارذغالسنگدگرگونیدرجهترینباالدردیگر



.
ویمحتبیشترینوفرارموادومحتویآبمقدارکمتریندارایمادهاین•

انواعدربین(مرغوبانواعدرصددر98تا92بینکربنمیزان)کربن
گرنونمودهاشتعالبهشروعسختبسیارآنتراسیت.استزغالسنگ

ازدرجهباالتریندارایآنتراسیت.استدودبدونوخالصآبیآنشعله
الزغانواعازدستهآنبرایآنتراسیتاصطالحواصوالاستشدگیزغال
یاربخاازاحتراقنقطهزیرکردنگرمهنگامدرکهشودمیبردهبکارسنگ
1حدودسیتآنترابدانیمنیستبد.کنندنمیخنثیهیدروکربنیبخاراتسایر
درکشورچنددرتنهاودهدمیتشکیلراجهانیسنگزغالذخایرازدرصد

یتانتراسصنعتیاقتصادلحاظازهمچنین.شودمیاستخراججهانسراسر
االبدرجهوبرقتولیددرعمدتاکهشودمیبندیطبقهاستاندارددرجهبه

HGباالالعادهفوقوUHGبخشدرآناصلیاستفادهکهشودمیاستفاده
وتولیداستجهاندرآنتراسیتکنندهتولیدبزرگترینچین.استمتالورژی
ویتنام،جنوبی،آفریقایشمالی،کرهاوکراین،روسیه،دیگرکنندگان

به2010السدرتولیدکل.هستندمتحدهایاالتوکانادااسترالیا،انگلستان،
.رسیدتنمیلیون670





.



آنتراسیت در فیلتر آب
شیمیاییموادبرابردرباالمقاومت•

حلقلیاییواسیدیآبدروکربنزیادیمقداروکمترهایناخالصیحاویخوبکیفیتباانتراسیتکهآنجااز•
.شودمیاستفادهشیمیاییمواددرهمچنینومناسبفیلترمحیطیکعنوانبهراآناستنشده

والدفهایزمینهدرکهذغالپایهبراکتیوکربنوتهیهسوختوفاضالبوآبتصفیهفرآینددرآنتراسیت•
.میشوداستفاده…وسازی،پتروشیمی

بههمومجزا،صورتبهتوانیدمیهمآنتراسیت.باشدمیشنیفیلتردراکتیووکربنسیلیسحدواسطآنتراسیت•
.رودکاربهشنیفیلترهایدرسیلیسباترکیبیصورت

بسترقانیفوقسمتدروبودهبزرگترآنتراسیتذراتمعموالرود،کاربهسیلیسهمراهبهآنتراسیتکهشرایطیدر•
.گیرندمیقرارآنتراسیتزیردرهستندکوچکترکه(سیلیس)شنذراتحالت،ایندر.گیرندمیقرار



. تذراآنتراسیتکهاستاینآنتراسیتازاستفادهیفایده•
میجداشنتوسطکوچکترذراتسپسوکردهحذفآبازرابزرگتر
رافشارافتداد،افزایشراسرعتتوانمیسانبدین.شوند

.دادانجامخوبیتصفیهوداد،کاهش

وخللوجوددلیلبهکهاستاینآنتراسیتازاستفادهمزیت•
یهتصفهمچنینوفیزیکیتصفیهبهقادرکربنی،سطحوفرج

درمحلولهایمولکولازمحدودیمیزانواستشیمیایی(محدود)
برطرفراآبکدورتمیتواندآنتراسیتکندمیحذفنیزراآب
.بردمیبینازرامنگنزوآهنهمکمیوکند

آنتراسیت های مورد استفاده در تصفیه آب از مشخصات •
تبعیت ANSI / NSFو استاندارد  AWWA B100-01استاندارد 

:می نمایند که شامل مشخصات  ذیل می شود



.

وسیلیسمیان)واسطحدعمالً،فاضالبوآبتصفیهدر(سنگخالصوخشکذغالANTHRACITE)آنتراسیت•
کیاکتیوکربنوخالصمعدنیمادهیکسیلیسکهداشتتوجهباید.گیردمیقرار((فعالزغال)اکتیوکربن

ودموجمعادنوزمینازکانییکعنوانبهکهاستطبیعیزغالآنتراسیتوباشدمیشدهفراوریگیاهیمحصول
کهورهمانط.گرددمیمصرفوبندیبسته،شدنشستهبعضاًوشدنآسیاب،شدنخردازپسوشودمیبرداشت

روغنوربیچو(…وفنل)آلیموادسنگین،فلزاتوکرومکلرآزاد،منگنز،آهن،کدورت،استقادرآنتراسیتگفتمقبال
ترهبسدوفیلترهایدراکتیوکربنوسیلیسهمراهبهمعموالًآنتراسیت.دهدکاهشآنرامیزانیاوحذفآبازرا

MEDIA FILTERS DUALبسترهچندیا(MULTI MEDIA FILTERS)طراحی.گیردمیقراراستفادهموردآبتصفیه
معکوسویشستشوبندیدانهدرولیکنبودهفشارتحتشنیفیلترهاینظیربسترهچندیادویادوفیلترهایکلی

.حساسیتونیازبهبنا.پذیردصورتبایستیایویژهمالحظات



منابع آنتراسیت مصرفی در صنعت آب و 
.کشور بشرح ذیل می باشد فاضالب

(عموما روسی)%92با درصد خلوص باالی آنتراسیت وارداتی -•

(بسیار نزدیک به کربن اکتیو–آنتراسیت فراوری شده )آنترواکتیو 1.
می باشد %83ادعا بر کیفیت خوب  با درصد خلوص باالی •

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

%92بیتشتر از %                     %88-90                        75-88•

آنتراسیت شسته شده با درصد خلوص-4•

%90حدود %                 %75-88                       %72-80                     50-70•



کربن اکتیو

 



کربن اکتیو
.ناسندشمیاکتیوکربن،بلککربن،اکتیوذغال،فعالذغال،صنعتیدوده،دودههمچونواژگانیبارافعالکربن•

.استازتوهیدروژن،اکسیژنمقادیرحداقلباخالصکربن٪95ازبیشحاویمعمولطوربهسیاهکربن•

500تقریباًتانانومتر10ازایدراندازهآنابعادیدامنهکهشوندمیتشکیلسیاهکربنازذراتی،تولیدفرآینددر•
.کندنمیمشخصراسیاهکربنفردیساختارکه،استکربناززنجیرهمانندبهذراتاین.استنانومتر

ACTIVATEDفعالکربن• CARBONوکاتالیستیجذبی،هایویژگیکهاستکربنیموادازمتداولینوع
گاهدیدازکندمیعملمایعاتوگازهادرمحلولموادبرایقویجاذبیکعنوانبهوداشتهمفیدیالکتروشیمیایی

(االبداخلیمساحتبه دلیل)باالداخلیسطحوپوکیبامشخصهکربنیموادازگروهیبهفعالکربنپروژهاین
عالفکربن.میگردداتالقسطحمجددفعال سازیقابلیتضمنباالدرجذبظرفیتهمچنینمنفذی،وپوکساختار

یکالمثبعنوان.کنندمیایجادوسیعیسطحتوانندمیآنذراتکهبطوری.داردنظیربیوفردبهمنحصرساختاری
CARBON.کندایجادجریب125بابرابرسطحیاستقادرفعالکربنپوند BLACKاستجامدکربنازتجارینوعی

.شودمیتولیدشدهکنترلبسیارفرآیندهایدرکه



.
چوبمنابعازپیرولیزفرایندطیارزشبامادهاین•

ازهمچنینجاتمیوهپوستوهستهوودرختانگیاهان
یازغالسنگونفتمثلجامدیامایعمعدنیمواد

یضایعاتمواد،قیرویاککقبیلازآنهافرعیمحصوالت
امرنهمیوگرددمیوتولیدتهیهمستعملالستیکمانند

غیرهایجاذببهنسبتپائینتربمراتبقیمتیموجب
نیزامرایندلیل.استگردیدهزئولیتیکهمچونآلی

بدلیلسطحیجذبدرارزشمندمادهاینباالیتوانایی
ودریافتهتوسعهمتخلخلساختاربخاطرباالویژهسطح

.باشدمیأنسطحیانرژیسطحباالیفعالیتنهایت
که،مختلففعالکربنمنافذاندازهواشکالبعالوه
اشدفیلترمیبانواعشبیهبسیاروهستندنیزمتنوع

آنپیشازبیشکاربردموجب،(میکرونیوماکرودرابعاد)
.استشدهفاضالبوآبگازها،تصفیهدر



. رایبویژه ایفرایندهای.می شودتولیدسنگزغالونارگیلپوستچوب،شاملناخالصموادتعدادیازترکیباین•
براییمدکارآجاذبمادهفعالکربن.استیافتهگسترشتاکنونکرویوگرانولپودری،فرمهایبهفعالکربنتهیه

.باشدمیصنعتیگوناگوناهداف

درسیلیسابترکیبیصورتبههمومجزاصورتبههمتواندمیکهاستباالخلوصباکربنیمادهیکاکتیوکربن•
.رودکاربهفیلترها

CARBONاصلیویژگییک• BLACKاستبنفشماوراءمضراشعهجذبدرآنتوانایی.SPECIAL CARBON

BLACKرااستایرنپلیعایقخواصنیزسیاهکربنتخصص.کابلوسیمبرایشودمیاستفادهپلیمرعایقدرهمچنین
.شودمیاستفادهسازوساختدرایگستردهطوربهکه،بخشدمیبهبود

•CARBON BLACKمیزانبیشترینخواصآنهانوریوالکتریکی،فیزیکیتقویتمنظوربهموادازمتنوعیگروهدر
.شودمیاستفادهالستیکیمحصوالتدرعملکردافزودنیواستکنندهتقویتعنوانبهآنمصرف

،هدایتجملهازخواصیافزایشو،افزودنیصورتبهموادعملکردتقویتبرایرنگدانهبصورتسیاهکربن•
.رودمیبکاربنفشماوراءاشعهبرابردرمحافظتوشارژکنترلاستاتیک،ویسکوزیته



.
CARBONراآنمعموالًکه)سیاهرنگدرکربننوعاین• BLACK SPECIALTYمیاستفاده(نامندمی

خاصموارددیگردرهمچنینو،چاپصنایعوپلیمرها،هاروکشدرکاربردهاازمختلفیانواعکهشود
ذراتاندازه.گیردمیقراراستفادهموردنوریفیبرکربنذرات،روکشصنعتدر.کاربردیهایبرنامه
برعالوهواکتیکربن.گرددمیسرجتپاششباعمیقهایرنگکلیدشاهتاشدهباعثسیاهکربنکوچک
ولکولمکهصورتاینبه.دهدانجامنیزشیمیاییقویتصفیهتواندمیآب،درمعلقذراتفیزیکیحذف
وخللوسطحرویبر(...ودارهالوژنموادآزاد،کلر،TOCنفتی،وعالیهایمولکولمانند)نامطلوبهای
.شوندمیتثبیتوشدهترکیبشیمیاییصورتبهاکتیوکربنفرج

آبازکنمحذفبهقادرفعالکربنحتیفیلتربرایاستفادهموردموادازیکهیچکهاستذکربهالزم•
اززداییکلرتصفیه،پیشدراکتیوکربنگستردهکاربردهایازدیگریکی.کنندنمیشیرینراآبونبوده،
.استفرآیند



.
از،چاپتصنعدر،استشدهترکیبگوگردعنصرهمراه،مصنوعیوطبیعیاالستومرهای،الستیکترکیبدرسیاهکربن•

کیفیتبراییازنموردویسکوزیتهبهدستیابیبرایوهمرنگدانهعنوانبههمشودبلکهنمیاستفادهتنهاییبهسیاهکربن
دنمایمیبهینهراجوهردردهندهاتصالموادازبهینهاستفادهبررسیازبعدمادهاین.گرددمیاستفادهچاپمطلوب

وعهتوسحالدرمتریکتنمیلیوندهازبیشساالنهتولیدحجمباوباسرعتمداومطوربهجدیدمخصوصمشکیکربن
صرفهبانندهکتقویتبعنوانالستیکصنایعرادرکاربردبیشترینسیاهکربن.تأثیربدونچاپدرهستندنوآوریتحقیق

در،(داخلیآستروروپیاده،آجعنوانبهمانند)تایراجزایدر(سیاهکربنالستیکعنوانبه(معمولطوربه)اقتصادی
یالستیکقطعات،غشاییغشاییفرآیندهایوغشاء،صنعتیالستیکیکاالهایجملهاز،MRGکاالهامکانیکیالستیک

،تسمه،شیلنگمانند)الستیکیکاالهایکلیطوربهو(لرزشضدقطعاتوشیلنگها،بندیآبهایسیستممانند)خودرو
برایوالًمعم،(شودمیخارجایقهوهمتداولآنازبیشترکه)،سیاهدرشتکربن.داردالستیکتقویتبرعالوه(مهرو(واشر
.استضرورینظرموردخاکستریرنگآوردنبدستبرایوشودمیاستفادهآمیزیرنگ

FOVEAروشتولیدفراینداستسیاهکربنمهمترین• BLACK BLACKدرساالنهسیاهکربن٪98ازبیشساالنه.است
تجاریولیدتدراستفادهموردهستندنیزتولیدروشهایسایر،وجوداینبا.شودمیتولیدفرآینداینطریقازتولیداستجهان

CARBON BLACK،استیلنوسیاهوسیاهحرارتی،سیاهالمپ،گازهایبلکساختبرای،مثالعنوانبه.،
کنندتولیدایگستردهطیفتاشوندمیگرمسپسو،شیمیاییموادمختلفارگانیکفرآوریوشدهفرآوریروغنهای•

CARBON،هابرنامهایندرآتشفشانالستیکیمحصوالت BLACKدرمقاومت،پذیریانعطافیابدمیبهبودوتقویت
.خواصبدنیمواردسایرورسانایی،اشکبرابر

•.



مشخصات عمومی کربن فعال



.

شکل ظاهری •
لی کریستاذغال فعال نشان دهنده یک سری از مواد جاذب سطحی با جنس ذغالی و شکل•

.که درساختار داخلی آن روزنه های زیادی وجود دارد
درصد کربن  99: خلوص•
متخلخل و سطح فعال باالساختار•
باالظرفیت جذب •
مجددبازیافت و فعالسازی قابلیت •
باالهدایت الکتریکی •
زیادپایداری•

مناسب و مقرون به صرفههزینه•



ویژگیهای فیزیکی کربن فعال

سختی •
وه اولیه و شیزغال های فعال شده دارای سختی های متفاوتی هستند که مربوط  به مواد•

.هر یک از آنها کاربردهای متفاوتی دارند, تهیه آنها می باشد وبنا به درجه سختی
چگالی(  2•
:اندازه ذرات(  3•
.سرعت جذب بیشتر است, هر چقدرکه اندازه ذرات زغال فعال شده کوچکتر باشد•
نیز متناسب با عملیات بعدی میباشد مقاومت در برابر حررت و فشار •
ا میسازند تا متناسب بپودر و استوانه ای , دانه ای زغال فعال شده را به سه شکل •

مراحل 
.مختلف مصرف انعطاف الزم را داشته باشد •



خواص کربن فعال
بهتنسبوداردآلیترکیباتهمچونقطبیغیرموادجذببهبسیاریتمایلوبودهقطبیغیرفعالکربنسطح•

.نداردآنهاجذببهتمایلوداشتهآبگریزیحاتآبهمچونقطبیترکیبات

هشدمنتقلجاذبمادهسطحبهانتشارطریقازشدهجذبمادهآنطیکهباشدمیسطحیپدیدهیکجذبعمل•
بینلظتغاختالفیاگرادیانواسطهبهانتشارعملوشودمیمتصلکربنسطحبهواندروالسیپیوندهایبوسیلهو

.گیردمیانجامسیالتودهوکربنسطح

بعنوانراADSORPTIONیاسطحیجذبهستندبرگشتقابلوبودهضعیف(واندروالسی)نیروهاایناینکهبهتوجهبا•
یادفعوشدهشکستهاتصاالتاین…وفشارحرارت،نظیرعواملیتوسطکهشناسیممیفیزیکیفرایندی

DESORPTIONکننداحیاءمیمصرفازپسرافعالکربنونمودهاستفادهموضوعاینازمیدهد،رخ.

اساسوعموضاینباشدداشتهشیمیاییاثرموادبعضیرویتوانمیشدهاکسیدسطحداشتنبدلیلفعالکربن•
.ایدنممیتغییرشدهجذبمادهشیمیاییساختارجذبنوعایندرکهباشدمیفعالکربنتوسطشیمیاییجذب



فیکریستالو گرا سطحمساحتباساختاریدارایآمورفجامدصورتبه(اکتیو)فعالکربن•
جذبگازیامایعفازازرامختلفهایمولکولمی تواندکهمی باشدباالداخلی

دارای(چوبذغالمانند)فعالذغالکهدادهنشانXازاشعهحاصلهمطالعات.کند
میکهتاسنیافتهتوسعهبخوبیبلورینظراماازاستگرافیتشبیهساختمانی

بادرحقیقت.شودمیجداآنوازشدهبرداشتهساختمعایبازناشیراآنتوان
گازورتصبهفرارموادواکسیژنهیدروژن،قبیلازکربنیغیرأجزایکربونیزاسیون

برخالفبدینترتیب.دانستسطحبودنزیادوبلوریماناولیهمواداز
.هستیمروبرودامنهکمسمتبهپردامنهکریستالهایجدایشباگرافیتیزاسیون

جامداتومایعاتگازهاجاذبچوبذغالفعالحالتدردانیممیکههمانطور
میصورتسانتیگراددرجه950دمایدربخاربوسیلهذغالکردنفعالواست
هایکربنوشوندمیخارجسطحازشدهجذبهایکربنهیدروحالتایندرپذیرد
یلدلبهدهند،میتشکیلراگرافیتبلورهایمنظمهایگروهصورتبهنیزآزاد

دلیلتریناصلی.استنامنظمصورتبههاآنساختاربلورها،بیندرمنافذوجود
همینشکلبیهایکربنبندیطبقهدردرصد99خلوصحتیبامادهاینگیریقرار

باشدمیساختاریحالت





تولید کربن فعال





.



روش فعال سازی
.امکان پذیر استفیزیکی و شیمیایی فعال سازی به دو روش •



نحوه عملکرد  ذغال اکتیو
ازهآالیندانتقالعملبدینترتیب.کندمیجذباطرافمحیطازرااورگانیکموادشدهفعالزغال•

آالیندهنبیپیوندیکتشکیلباعثجاذبهنیروی.پذیردمیصورت(کربن)جامدفازبه(آب)مایعفاز
شدهفعالزغالخارجیسطحبهکههاییباکتریاینبرعالوه.شودمیهمبهآنهاچسبیدنوکربنو

دربترکییاگازیکپخشبهمنجرجذب.کنندمیمصرفوجذبراهاآالیندهازبخشی،چسبندمی
میروییفیزیکثباتیکیاشیمیاییواکنشیککهجاییگردد،میشدهفعالزغالمتخلخلشبکه

دادهحرارتاکسیژنحضوربدونوازتنظیراثربیگازیکحضوردراولیهمادهکربناسیونمرحلهدر.دهد
.بگیردشکلکربنخاصکریستالیزهساختارورفتهازبینموجوددیگرموادتاشودمی

فعالهبنیازباشد،میکمآندرمنافذحجموبودهکمیسطحدارایحاصلکربناینکهبهتوجهبا•
.استمشهودکامالسازی



. یمبوجودرافعالکربنفردبهمنحصرساختارونمودهفعالراکربنعمدهمکانیزمدوبهتوجهبامرحلهایندر•
ترکیباتازشماریوروغن,تولوئن,بنزن)شیمیاییموادجذبقدرت,ریزبسیارمنافذداشتنبدلیلاکتیوکربن.آورند

باعثهوا،ضورحبدونموادکربنی،پیرولیز.شودمیاستفادهمختلفصنایعدرفیلتریکعنوانبهوداشتهرا(شیمیایی
ویژهوسطحدارایتولیدشدهجسم.شدخواهدایجادآنازکربنیپودریمادهیککهمی شودغیرآلیمولکول هایتخریب
.می باشدباالییتخلخل

پارامترهای مهم تعیین کننده کیفیت ذغال فعال•
مقدار حرارت عملیائی-1•

دمای نهائی-2•

مدت آب گیری 3•



.

دارندصلیاآبیکاراکتیوکربندرریزمنافذاکتیوکربندرمنتفذوحفراتایجادفرایند•
.گیردمیشکلاکتیوکربندرسانتیگراددرجه500حدوددمایدرمنافذاین

شدهادآزقیریمادهوسیلهبهفوقمنافذاینازبعضیفعال،کربنتولیدحیندراست•
رااکتیوکربنفعالسطحمیتواندکهشودمیمسدوداکتیوکربنپیرولیزفرآیندحیندر

میدادهحرارتسانتیگراددرجه800تااکتیوکربندوبارهمشکل،اینرفعبرایکندکم
درجه۱۰۰تادماافزایشطرفیازهمچنینوشوندمیبازمنافذایندوبارهنهایتدرکه.شود

سببیگردطرفازولیگرددمیاکتیوکربنساختارشدنسختباعثآنازبیشوسانتیگراد

.شدخواهدمحصولتخلخلدرجهکاهش

طهواسبهکربن،دارایاولیهموادتمامگرافیتیصفحاتاندازهحرارتی،عملیاتزماندر•
نوعبهیبستگفعال،کربنداخلیساختارچگالی.کندمیپیداافزایشمیعان،بهواکنش

،(سنگزغالمانند)باشدبیشترفعالکربناولیهمادهچگالیچههر.داردآناولیهماده
بصورتصفحات،این.بودخواهدبیشترفعالکربنداخلیساختارگرافیتیصفحاتاندازه

داخلدرنیزهاییحفرهگرافیتی،صفحاتبرعاله.گیرندمیشکلفعالکربندرنامنظم
یتظرفایجادباعثگرافیتی،صفحاتهمراهبههاحفرهاین.داردوجودفعالکربنساختار

.شوندمیفعالکربندرآالیندهموادنگهداریوسطحیجذبباالی



فرایند جذب توسط کربن اکتیو

 





فرایند جذب توسط کربن اکتیو

طحسبهگازوفاضالب،آبدرموجودهایآالیندهوهاناخالصیجذب،فراینددر•
.کنندمیپیداتجمعسطحرویبروچسبندمیاکتیوکربنجامد

ازگسیالازراآالیندهمادهازکمهایغلظتتوانندمیفعالکربنهایجاذب•
.نمایندحذفجذبفرایندطریقازمایعیا

مکانیسمدوطریقازآنحفراتساختاردرفعالکربنتوسطجذبفرایند•
:میگیردصورتزیرعمده



جذب فیزیکی

ینبنیروهای.چسبندمیکربنسطحبهوالسدرواننیروهایطریقازهامولکولفیزیکیجذبدر•
تاثیرگذاریقدرتفاصلهافزیشباوباشندمیضعیفاکتیوکربنتوسطفیزیکیجذبدرمولکولی

.دهندمیدستازراخود

درنکهایدلیلبه.دهدمیرویفعالکربنتخلخلساختاربهآالیندهنفوذازپسفیزیکیجذب•
ازحفراتیدرنهاتاکتیوکربنتوسطفیزیکیجذبهستند،ضعیفمولکولیبیننیروهایفیزیکیجذب

.باشدآالیندهمولکولقطرازبزرگترکمیآنهاشعاعکهدهدمیرویمتخلخلساختار

مانندمعادالتیازاستفادهباواستمحلولدرآالیندهغلظتبهوابستهبسیارفیزیکیجذب•
.شودمیتوصیفالنگمویرمعادلهوفرندلیچمعادله



:جذب شیمیایی

طحسرویبرفعالهایسایتباآالیندهمادهمستقیمواکنششاملشیمیاییجذب•
.باشدمیاکتیوکربن

.شودمیتشکیلفعالکربنسطحوآالیندهبینشیمیاییباندیکواکنش،نتیجهدر•
ژناکسیحاویکههستندعاملیهایگروهعمدتافعالکربنسطحبرفعالهایسایت

.میدهندتغییررااکتیوکربنسطحرویبرالکترونموازنهوبوده

تبادلتیواککربنسطحباودادهتشکیلشیماییپیوندشدهجذبمولکولصورتیکهدر•
.بودخواهدCHEMISORPTIONشیمیاییجذبفراینددهدانجامالکترون



در فرایند جذب توسط کربن اکتیو عوامل زیر بر بازدهی حذف آالینده 
ها و بازدهی جاذب کربن فعال تاثیر گذار هستند

تیآبدوسرفتارمولکولی،اندازهشیمیایی،ومولکولیخصوصیاتشامل)حذفبراینظرموردآالیندههایویژگی•
)قطبیتوآالینده

(شیمیاییهایویژگیتخلخل،وحفراتساختارجاذب،داخلیسطحاندازهشامل)جاذبهایویژگی-• فیزیکیشرایط-
ومایعفازدرPHمقدارمحلول،یاگازمخلوطاجزایترکیبدما،شده،استفادهجاذبغلظت)جذبفرایندشیمیاییو

زهموبورنگ،بردنبینازبرایصنعتیکاربردهایبرای(جذبطیدرگازفازدرنسبیرطوبتجذب،طیدرمحلول
وضیحاتتبرایکهشودمیاستفادهفعالکربنفیلترهایازفاضالبوآبگازی،هایجریانتصفیهدرآبازغیردلخواه

نوع.باشدمییشنفیلترهمانندکربنیفیلترجنس.استشدهارائهاکتیوکربنفیلتربخشدرخصوصایندربیشتر
.باشدمیاکتیوکربنبازدهیبرموثرعواملازآبPHودماکربن،



(جذب کربن)پارامترهای مهم در انتخاب کربن فعال
عددی یدی•

وود،شمیگیریاندازهآنحاویمحلولازیدجذببوسیلهکهباشدمیفعالکربنتخلخلمیزانبیانگریدیعدد•
مییدهایمولکولاندازهبهتوجهبا.شودمیبیانفعالکربنازگرمهرازاءبهشدهجذبیدعنصرگرممیلیبصورت

عالیتفباشدباالتریدیعددچههرباشد،میفعالکربندرمنفذهاریزمیزاننمایانگراندیساینکهدریافتتوان
.باشدمیبیشترآنگستروم20ازکمترقطرباوکمترمولکولوزنباموادجذبدربویژهفعالکربن

متیلن بلوعدد •

8ازکمترقطربامنافذبهنیستندقادرآنهاپسدارند،آنگستروم8حدوددرقطریبلومتیلنهایمولکول•
هدفرنگکنندهتولیدموادحذفزیرااستاستفادهقابلگلوکزصنعتدربویژهاندیساین.شوندواردآنگستروم

مادهاینهایمولکولباشدمیHMFفورفورالمتیلهیدروکسیعمدتاکهاستصنعتایندرفعالکربنفرایند
.دارندآنگستروم12حدوددرقطری

تیلنمجذبمحدودهدرشوندحذففعالکربنتوسطبایدشیمیاییسنتزوداروسازیدرکهموادیازبسیارهمچنین•
(آنگستروم20تا8بینمنافذقطر)دوممنفذهایریزمیزانبلومتیلنعددکهشودمیبیانکلیلحاظاز.دارندقراربلو

.میدهدنشانرامتوسطمنافذو



.
(مالس)عدد کارامل •

500ازبیشترقطر)درشتمنافذمیزان.مالسازحاصلمحلولازشدهجذبرنگمیزانازاستعبارت•
نشانراتاننهامانندپیچیدهومرکبترکیباتبرایفعالکربنظرفیتواقعدر.میدهدنشانرا(آنکستروم

.میدهد

رشتدهایمولکولجذبباهمچنینمیدهد،نشانراگلوکزوقندصنعتدرکربنرنگبریقدرتاندیساین•
.دهدمیکاهشرارنگتشکیلشوندمیموجبرامیالردشدنایقهوهفرایندکههاپروتئیننظیر

عدد سایش•

وباشدمیفیلترعمرطولمچنینوتصفیهسیستمطراحینوعدرمهمیعامل(سختی)سایشعدد•
ادهمیکباسایشازبعدذراتنسبیاندازهیاوسایشمقابلدرفعالکربنمقاومتمیزانازعبارتست

.ترسخت

طیشدهایجادسایشینیروهایبرابردرایاندازهچهتافعالکربنکهمیدهدنشانهمچنینمشخصهاین•
.داردفیزیکیمقاومتکربنبفیلترهایدرمعکوسشستشو



.

نیمه کلر زداییطول •

ازیعمقبصورتکهباشدمیکلرکاهشوجذببهفعالکربنتمایلمیزانکنندهمشخصزداییکلرنیمهطول•
PPMازراکلرمیزانکهفعالکربن PPMبه5 کربنیفیلترهایدرگرانولیکربنبرایمعموال)میدهدکاهش5/2

.استیشتربکربنکارآییباشدکمترزداییکلرنیمهطولهرچهکهاستمشخصتعریفبهتوجهبا.(شودمیاستفاده

میزان خاکستر•

باالخاکسترود،شمیشوندهتصفیهمحلولبهسنگینفلزاتانتقالموجبخاکسترمحتوایبودنزیاداینکهبرعالوه•
کربنفعالیتکاهشباعثتوانندمیFE2O3نظیرفلزاتی.گرددمیفعالکربنجذبقدرتکاهشموجبهمچنین

.باشندمیمهمترکلخاکسترازآبدرمحلولواسیددرمحلولخاکستر.شوندرنگبریهنگامدرفعال



خواص ماده جذب شونده
اندازه مولکولی•

.رایط ثابت باقی بمانندهرچه مولکول درشت تر باشد جذب بهتر انجام می شود بشرط اینکه سایر ش•

قطبیت•

جذبلعم.شوندمیجذبقطبیمولکولهایازبیشترودارندجذبعملبهبیشتریتمایلقطبیغیرهایمولکول•
سطحباریتقویپیوندهایقطبیغیرموادچونوشودمیانجاممولکولیبیننیرویبوسیلهمولکولهااتصالعلتبه

.شوندمیجذببهترنتیجهدرکنندمیقراربراستقطبیغیرکهکربن

حاللیت•

دهندیمکاهشراحاللیتکهعواملیدلیلهمینبه.دارندشدنجذببهگرایشباشدکمترمولکولهاحاللیتهرچه•
.شوندمیفعالکربنکارآییافزایشباعثدهندمیافزایشراکربنمنافذبهدستیابییاو

ساختار مولکولی•

گروههایمحل.شوندمیجذببیشترانشعاببدونمولکولهایبهنسبتدارندمنشعبساختارکهمولکولهایی•
.شوندمیجذببیشترشدهحلمادهباشندتردسترسدرقطبیغیرکاریگروههایصورتیکهدر:کاری



.
میزان آلودگی•

بهنفوذرایببیشتریتمایلآلودهمولکولهایزیرابودخواهدبیشترفعالکربنجذبتواناییباشدبیشترآلودگیهرچه•
.شوندمیجذببهترودارندرامنافذداخل

.باشدمیPPMصدچندآلودگیمجازحدیاالتراینبنابراینشودمیاشباعسریعترفعالکربنحالهربهآلودگیافزایشبا•

.باشدمقادیر باالتر آلودگی ممکن است به زمان تماس طوالنی تری نیاز داشته•

میزان سختی•
زاقبلامکانصورتدربایستیشوندمیفعالکربنجذبیظرفیتشدنکمباعثآبدرموجودسختیعواملچون•

.نموداستفادهیونیفیلترهایازفعالکربنفیلترهای

:(CARBON TETRACHLORIDE ACTIVITY)فعالیت تتراکلریدی کربن فعال•

.م می شوداندازه گیری تخلخل کربن با جذب بخار تتراکلرید کربن اشباع شده انجا•

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION)توزیع اندازه ذرات•

برای.شدواهدخبیشتریجذبسینتیکسرعتوفعالکربنتماسسطحبهبهتردستیابیبهمنجرترکوچکذراتسایز•
سایزبافعالکربن.باشدمیلیمتر3/35–1/4محدودهدربایدذراتسایزفعال،کربنتوسططالمانندمعدنیموادجذب
.نیستمناسبمعدنیموادجداسازیبرایمیلیمتر1ازکمتر



.
PHمقدار•

یلنارگپوستهازشدهساختهفعالکربن.استآنبودنبازییااسیدیکنندهتعیینفعالکربنPHمقدار•
.دارد9-11بینPHعموما

:رطوبت•

برقرار کرده یزیکی با کربن فعال پیوندرطوبت کربن فعال نشانگر مقدار آبی است که در شرایط نرمال به صورت ف•
.می باشد% 6الی 3حد مجاز برای مقدار رطوبت در کربن اکتیو در محدوده . است

منافذ کربن اکتیو•

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



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

.باشند

.نانومتر می باشند50الی 2دارای قطری برابر با : مزو منافذ .•

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

عبارت است از قرار گیری البهای مولکول های گاز یا : جذب•
مایع از یک فاز در حال حرکت بر روی سطح یک جسم جامد به

.  کمک نیروی جاذبه مولکولی واندروالس



جذب سطحی
متر1000سطحدارایذغالازمکعبسانتیمتریکوگیردمینشأتآنزیادسطحازذغالکنندگیجذبخاصیت•

.استمربع
حفرههاپورمیکرووگذراموقتهایحفرههامزوپوروجذباصلیعواملیاورودیهایحفرهماکروپورهاکلیبطور•

داخلیویژهسطوحتشکیلدر%5حدوددرکمخیلیمقداربههاپروماکرومعموالًباشندمیسازیذخیرهاصلیهای
ربنکداخلیسطوحدرجذبپدیدهدرتسهیلموجبنمایندمیعملگذرگاهبعنوانکههاحفرهاینوکنندمیدخالت
اصلیمحلوباشندمیداراراجذبویژهسطوحپدیدهدر%95حدوددرنقشیمزوهایحفرهحالیکهدرشوندمیاکتیو
.باشندمیشدهجذبموادذخیره

نکربنمونهیکدرهاحفرهقطرتوزیعباشدمیمتوسطهایحفرهبهمربوطهایحفرهکلازدرصد40متوسطبطور•
وسطومتریزهایدرحفرهعموماًمولکولهاسطحیجذب.داردفعالکربنتولیدروشواولیهمادهنوعبهبستگیفعال

یمکاربهریزترهایحفرهبهآنرسیدنوشوندهجذبمادهعبوربرایمجراهاییعنوانبهبزرگهایحفرهودهدمیرخ
.آیند



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

مواد جامد با یک نیروی وندروالسی و پیوند دو قطبی لحظه ای جذب •
کت مواد جامد به داخل حفره ها به حرسطوح بیرونی کربن اکتیو می شوند

مواد جامد جذب دیواره های داخلی حفره های کربن اکتیو می در می آیند
.شوند

جذب سطحی •
ADSORPTION

ردموجودالکتریکینیرویکنشهمبرنتیجهدرسطحی،جذبخاصیت•
موادمانند)شوندهجذبمادهیکو(فعالکربنمانند)جاذبمادهیک

مولکولی،ترکیبات.است(ژئوسمینمثلآبدربووطعمکنندهتولید
.شوندمیفعالکربنمتخلخلسطحجذبحرکت،ضمن



ویژگی های جذبی و فیزیکی
کهدارندوجودمشخصهایویژگیباشدهفعالهایزغالازمختلفیهایگونه•

آنهاتولیددررفتهکاربهفنونواولیهموادبهبستگیآنهاازیکهرخصوصیات
داردبستگی

بهازنی،فرآیندهابهبخشیدنبهبودبرای،شدهفعالزغالگونهیکانتخابدر•
.داریمموادجذبیوفیزیکیهایویژگیدقیقشناخت

:برخی از این ویژگی ها عبارتند از•

ازشتربیفعالسطحوباشدمیزیادیحفراتومتخلخلساختاردارایاکتیوکربن•
1000M2/Gدارد.

اکتیونکربعملکردوهاویژگیتعییندرمهمینقشاکتیوکربنمتخلخلساختار•
.داردجاذبعنوانبه

ندرومنافذاندازهتوزیع.دهدمینشانرافعالکربنمتخلخلساختارزیرشکل•
مایعوگازفازدرجذببرایفعالکربننوعانتخابدرمهمعواملازفعالکربن

.باشدمی



.
باعثکههستندریزیبسیارمافذوهاسوراخدارایعمدتاگازجاذبهایکربن•

جذبولیگردندمحصورکربنمنافذدرسرعتبهگازیهایمولکولشودمی
.باشدمحدودمایعات

ازریتیکنواختتوزیعدارایشودمیاستفادهمایعاتجذبدرکهاکتیویکربن•
دراربزرگهایمولکولتوانندمیمتوسطوبزرگحفرات.هستندمنفذاندازهسه
.کندمینفوذریزمنافذدرنیزمایعودهندجایخود



عوامل مؤثر در جذب سطحی
موردمادهجذبمیزاندهندهنشانوفعالکربنتوسطموادجذبقدرتوکارآییکنندهمشخصجذبظرفیت•

.رسندمیتعادلحالتبهکربنسطحدردفعوجذبکهزمانیدیگراست،بعبارتتعادلنقطهتانظر
کربننههزیدراینکهیعنیگرددمیاستفادهکمتریکربنثابتاولیهمادهازایبهباشدباالترجذبظرفیتچههر•

مصرفافتندمیبدامکربنداخلدرشوندهفرایندهایفراوردهازمقداریاینکهبهتوجهباهمچنینوشدهجوییصرفه
.دهدمیکاهشراشوندهفرایندمادهجذببهمربوطضایعاتکربنکمتر

ورتصسریعترجذبهرچه.باشدمیناچیزجذبظرفیتبرآنتاثیرواستجذبسرعتدهندهنشانجذبسینتیک•
شناساییبهنیازپسگردد،میاقتصادیسودموجبورفتهباالترکاریظرفیتباشدکوتاهترفرایندزمانیعنیبگیرد
میعالفکربنفرایندهایطراحیدرپارامترمهمترینمناسبجذبسرعتوباالجذبیظرفیتبامناسبفعالیکربن
باشد

زایشاف،داردبستگیآنسطحمیزانبهکربنجذبظرفیتباشدمیسطحیفرایندیکجذباینکهبهتوجهبا•
.گرددمیکربنجذبقدرتافزایشموجبسطح

نظیردیگریعواملبلکه.باشدنمیخطیایرابطهسطحمیزانوجذبقدرتبینرابطهکهدادهننشاتحقیقاتاما•
.گذارندمیاثرفعالکربنجذبظرفیتبرنیزآنهایکنواختیومنافذاندازه



ویژگی های جذبی 
چههر.گیرندمیاندازهراشدهفعالزغالسطحیمنافذحدودN2ازاستفادهبا:سطح•

.بیشترندنیزجاذبهایقسمتباشد،بیشترشدهفعالزغالسطح

برایمناسبراهیتواندمیشدهفعالذغالیکهایاندازهتعیین:منافذاندازه•
.باشدآنخصوصیاتتشخیص

منافذ موجود در ترکیبات جاذب را  (IUPAC)انجمن جهانی شیمی محض و کاربردی•
.نموده استبصورت زیر طبقه بندی 

> RآنگسترومMICROSPORES                 10ریز منفذها یا•

آنگستروم R < 10 >آنگسترومMESOPOROUS       250منافذ متوسط یا•

< RآنگسترومMACROSPORES                 250منافذ درشت یا•

،شدهفعالزغالازایتودهدرتخلخلمیزانگیریاندازههایراهازیکی:تخلخل.3•
بعنواندرشتمنافذ.باشدمیگازیحالتدرخالصCCL4جذبمیزانازاستفاده
.ندکنمیعملجذبمحلبعنوانریزمنافذوانتقالمجاریبعنوانمتوسطمنافذورودی،



. رایبالزممنفذنوعکنندهتعیینشوندهجذبمادهاندازه،کهاینکلیدینکته•
جهتتدرشمنافذبهنیازهاپروتئیننظیرمولکولدرشتترکیباتمثالاستجذب
(غیرهوکادمیومآهن،ارسنیک،)فلزاتنظیرمولکولیریزموادحالیکهدرداردجذب
متوطذمنافناحیهدربیشتررنگیموادنظیرموادیودارندریزمنافذبهنیازجذببرای

.شوندمیجذبریزو

ذراتاندازهبودنریزرسد،مینظربهمهماولنگاهدرپودریکربنذراتاندازه•
فعالربنکمشبکودرونیساختاربهتوجهبااماباشدمیباالترسطحمیزانبیانگر

موجبکربنذراتحدازبیشبودنریزهمچنین.نیستدرستچندانموضوعاین
.هددمیکاهشبشدترافیلترهاکارآییوشدهفیلتراسیوندرمشکالتیایجاد



انواع کربن اکتیو
یمیاییشوفیزیکیهایویژگیبهکربناکتیومناسبنوعانتخاب•

.داردبستگیآالیندهماده

رفتار،مصرفمحل،سطحیهایویژگیاساسبرفعالکربن•
شدهدیبنتقسیممختلفانواعبهتهیهروشو،فیزیکیوشیمیایی

:بهتوانمیکه

ولی،گراناکتیوکربنپودری،اکتیوکربن،PELLETقرصیفعالکربن•
.کرداشارهایمیلهاکتیوکربنو

اکتیوکربن،پودریاکتیوکربنشاملاکتیوکربنمتداولهایفرم•

تصویرکهاشدبمی(کبریتیاکتیوکربنیا)ایمیلهاکتیوکربنوگرانول

:استشدهدادهنشانزیرهایشکلدرآنها



.

به.دارندوچکترکخارجیسطحنتیجهدروبزرگترنسبتاذراتسایزپودریاکتیوکربنبامقایسهدرگرانولاکتیوکربن•
برایگرانولکربن.میباشدمناسبوبخارهاگازهاجذببرایکربننوعاینمایعاتوگازهانفوذباالیسرعتدلیل

.شوندمیاستفادهسریعاختالطهایحوضچهدرنیزوجریانهادرموجودموادوجداسازیبوزداییآب،تصفیه

20X50ازکارتریج.کنندانتخابرا8X30محصولاستممکن(فوت10تا6عمیق)شنیفیلترعمیقبسترهای•
برایالعادهفوقحاللیکآببگیرندنظردررا12X40مشبایدکلیکاربردیهایبرنامهبیشتروکنندمیاستفاده
قویبسیارداردمینگهآلیمحلولدرراآنهاآبکهنیروهایی.استآلیهایحاللجملهازچیزهمهتقریباکممقادیر
ورهاییفاکت.باشندسازیمحلولنیروهایازترقویبایدجاذبهنیروهایحل،راهازپاالنمحلولبهGACجذببرای.است

.(شوندمیحلباالترPHدرترپایینPHارقام:ازعبارتنددهند،میافزایشGACرویبرراآلیجذبکه
اید،فلور،(سختآبمعدنیمواد)منیزیموکلسیم،(ویروسوباکتریمانند)میکروبیآلودگیهایACفیلترهای•

هموریهرهبحداکثردرکربنفیلترهایمختلفانواعاصوال.کردنخواهندحذفدیگرراترکیباتازبسیاریونیترات
.بردنمیبینازکاملمختلفبطورهایآالیندهازیکهیچ

کربنکهیبطورطلبدمیویژهکاربردهایجهترامناسبمشخصاتبااکتیوکربنهایانبوهتولیدامروز،تکنولوژی•
خلوصومکانیکی،استحکامکافیجذبیظرفیتدارایبایدگیردمیقراراستفادهموردعموماکهموردفعالی

باشدخوبیشیمیایی

مساویسطحتواندمیGACگرمیک.استشدهگرفتهآنباالیبسیارسطحازآلیموادحذفبرایGACظرفیت•
.داردفوتبالزمین100تقریباسطحهکتار35ازبیشکربنپوندیک.باشدداشتهمربعمتر1000ازبیش



.

درادهماینکاربردترینعمده.باشدمیباالکربنباموادترینمصرفپرازیکیاکتیوکربن•
.باشدمیتصقیهوفیلترینگصنعت

عملیاتدرآبازدلخواهغیرهایمزه،رنگبو،جداسازیدربلککربنتوجهقابلومهمکاربرد•
مییاییشیموغذاییصنایع،هارستوراندرویژهبههواتصفیهحالل،بازیافت،صنعتیوخانگیهای
.باشد

صفیهتدروآبازغیردلخواهمزهوبورنگ،بردنبینازبرایآبصنایعدراکتیوکربنعمدهکاربرد•
سازیشیریننفت،پاالیشگاههایوهاپتروشیمیگاز،هایپاالیشگاههمچنینهاکارخانهفاضالب

قند،صنایعصنعتی،وخوراکیهایروغنوداروهاسازیخالصدارویی،صنایعغذایی،صنایع،گازها
.باشدمیگازهاوهواتصفیهدرودفاعصنایع

سازی،خالصنظیرگوناگونیاهدافبرایمختلفصنایعدرجاذبعنوانبهفعالکربنامروزه•
ازیزنشیمیائیموادوهاحاللبازیافت.شودمیاستفاده...وتغلیظجداسازی،زدایی،رنگگندزدایی،
وادآزکلرحذفجهتآبصنعتدرهافیلترنوعاینازهمچنینواستاکتیوکربنعمدهکاربردهای

کربنزیستی،محیطهایآلودگیگسترشبا.کرداستفادهتوانمیبوورنگوکدورتحذفطورهمین
هایآبآشامیدنی،آبمانندمختلفآبیمنابعتصفیهبرایموثرجاذبیکعنوانبهفعال

صنایعدرجاذبعنوانبهفعالکربنامروزه.کندمیعملهافاضالبوصنعتیآبزیرزمینی،
فادهاست...وتغلیظجداسازی،زدایی،رنگگندزدایی،سازی،خالصنظیرگوناگونیاهدافبرایمختلف

.شودمی



کاربرد کربن فعال در فاز مایع
عالفکربنازاستفادهاصلیموارد.باشدمیپودریشکلبهمایعفازمصارفبرایتولیدیفعالکربندرصد85حدود•

فازعملیاتمحلولیکازخاصیمادهوبازیافتمحلولازهاناخالصیدیگرومزهبو،رنگ،جداسازیازاستعبارتپودری
.گیردمیصورتمنقطعصورتبهپودریفعالکربنتوسطمایع

برایملزودرصورتوگردیدهمخلوطفعالکربنازایشدهمحاسبهمقداربامعموالگیردقرارعملیتموردبایدکهمحلولی•
.شودمیزدههمبهدقیقه60-10حدودودادهحرارتمقداریآنبهویسکوزیتهکاهش

روپودریفعالنکربازاستفاده.کنندمیجدامحلولازراکربنفیلتراسیونیانشینیتهتوسطعملیاتاینتکمیلازپس•
.استفیلتراسیوندرسهولتونقلوحملراحتیمانندمزایاییدارایایدانهفعالکربنکهدلیلاینبهاستکاهشبه

.داردیبستگهاآالیندهکیفیتواختالطنحوهتزریق،محلتماس،زمانفعال،کربنغلظتبهآنکاراییرویموثرعوامل

یاصورتاینغیردرنمودگیریتصمیمصنعتینیمهمقیاسدرآزمایشاتکمکبهشرایطیهردراستالزمبطوریکه•
باقییندهآالغلظتیاکندمیتحمیلخانهتصفیهبهاضافیمالیبارکهرودمیکاربهالزمحدازبیشترفعالکربنمیزان
کربنتوسطآروماتیکهایحاللوآروماتیکترکیباتها،کشعلفوهاکشآفتبطوریکهبودخواهدخطرناکیحددرمانده
.استسبکونرمپودرصورتبهکربنحالتایندرکهمایعفازدرمصرفاصوال.آبجریانازوشدهجذبفعال



کاربردهای تیپیک شناخته شده فاز مایع عبارتند از

تصفیه آبهای آشامیدنی که موجب کنترل و کاهش طعم و بوی آب می شود-•

استفاده د رنوشابه سازی جهت حذف کلر و جذب آالینده ها-2•

در صنعت ماءاشعیر جهت حذف تری هالومتانها و فنولیک ها-3•

بازیافت طال از باقی مانده حل نشده در سیانید سدیم-4•

آلی چون در پتروشیمی جهت خذف مواد نفتی آبهای زیر زمینی و کاهش هالوژن های -5•
کلروفرم تتراکلرواتیلن، تری کلرواتان

CODو BODدر تصفیه فاضالب های صنعتی جهت کاهش-6•

در استخرهای شنا جهت کاهش ازون اضافه شده و کاهش ترکیبات کلر دار (7•

.و غیره•


