
 

  
  

  
   فرايند با آن مقايسه و محلول هواي با شناورسازي سيستم در کدورت حذف راندمان بررسي

 ساده نشيني ته
  

  ٤محمد حسن محموديان و ٣زادهحسين فرخ ،*٢مهدي حاجيان ،١كوليوند رضا
  

  چکيده 
 تصفيه مصرف از قبل بايد سطحي هاي آب ها، ناخالصي انواع از بسياري حمل و زمين مختلف سطوح بر سطحي آب يافتن جريان دليل به

 مقايسه مطالعه اين انجام از هدف. كرد استفاده شناورسازي و فيلتراسيون نشيني، ته فرايند سه از توان مي مواد اين جداسازي براي .شود
 مقياس در كه است اي مداخله - تجربي نوع از مطالعه اين. است مصنوعي کدورت حذف در نشيني ته فرايند با شناورسازي سيستم
 قرار مقايسه موردرا  TSSو  pH دما، قليائيت، كدورت، حذف در محلول هواي با شناورسازي و متداول نشيني ته سيستم کارايي پايلوت
 شده استفاده کدورت توليد عامل عنوان به کائولين از و کننده منعقد ماده عنوان به کلرايد آلومينيومپلي از مطالعه اين در. است داده
 NTU ٩٠-١١٠ و ٣٠- ٥٠ ،٢٠ هاي کدورت در محلول هواي با شناورسازي سيستم در کدورت حذف راندمان بررسي اين در .است
 مشخص آمده دست به نتايج به توجه با). p<0.01( دش تعيين متداول نشيني ته سيستم از بيشتر درصد ۹/۱۰ و ۱/۱۱ ،٧/١٤ ترتيب به
 اين از استفاده. را برطرف كند کدورت تواندمي ثرتريمؤ طور به متداول نشيني ته به سبتن محلول هواي با شناورسازي سيستم دش

کنند  آب کدري را دريافت مي باًو در مناطق پربارش که غال کدر نسبتاً ورودي با  آب هاي خانهتصفيه در کدورت حذف جهت سيستم
  .شود مي توصيه
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  مقدمه 
 مهمترين عنوان به سطحي آب منابع از ،بزرگ عاتاجتما در

 ،قسيم و همکاران( شود مي استفاده آب کننده مينأت منابع
 مختلف سطوح بر سطحي آب يافتن جريان دليل به). ۲۰۰۰
 مصرف از قبل بايد ها، ناخالصي انواع از بسياري حمل و زمين
 آب تصفيهي در فرايند واحدهاي انتخاب .شود تصفيه
 مصرف نوع و تصفيه درجه ،خام آب تكيفي ساسبرا سطحي

 و جامد ذرات حذف براي .)۲۰۰۱ ،کيورا( گيردصورت مي
 روش سه از توان مي آب در معلق هاي ناخالصي از بسياري

 در. كرد استفاده شناورسازي و فيلتراسيون نشيني، ته
 شناورسازي فرايند عکس نشيني ته فرايند ذرات، جداسازي

 براي نشيني ته فرايند در که ترتيب بدين. کند مي عمل
ر د شود مي استفاده جاذبه نيروي از ذرات جداسازي
 نيروي مخالف نيروهاي از شناورسازي فرايند که صورتي
 روشي سازي شناور ديگر عبارت به. کند مي استفاده جاذبه
 سطح به مايع فاز داخل از جامد ذرات انتقال آن در که است
 بر شناورسازي اصلي مزيت. دگير مي صورت مايع رويي

 و كوچك بسيار ذرات ،شناورسازي در كه است اين نشيني ته
 آرامي به چگالي نزديک به چگالي آب دارند و که سبك يا
 يكوتاهتر زمان در و تر كامل توان مي را شوند مي نشين ته

 در ها لخته که آنجايي از). ۲۰۰۲ ،و سوزا روبيو( كرد حذف
 همانند توان دريافت که مي شوند ناورش بايد مي شناورسازي

. نيست متراکم هاي  لخته نيازي به توايد نشيني ته فرايند
 با هاي لخته بايد مي شناورسازي هايفرايند در ترتيب بدين
متخلخل  ينوزهاي نوک س لخته و يا اصطالحاً اندک تراکم
 انجام شود سهولت با آنها شناورشدن تا شوند ايجاد

 يا هوا كمك به شناورسازي). ۲۰۰۸ ،ارانهمک و محموديان(
 با شناورسازي و خأل كمك به شناورسازي القايي، روش
 شناورسازي هاي روش مهمترين از ١)DAF( محلول هواي

  ).١٩٨٥ ،پاترسون( روند مي شمار به
شده  اشباع آب شناورسازي، فرايندحباب در  ايجاد براي

در تماس  شده  ي فشردههوا در اين خصوص .دشو توليد مي
 دليل به هنري قانون طبق سپس و شود مي داده قراربا آب 
 از پس و شده حل موردنظر مايع در فشار، هوا اختالف
 رنگي سفيد ابر صورت به مايع در محلول هواي فشار، کاهش
 كم، دبي با هاي سيستم در ).٢٠٠١اسکافيلد،( دشو مي ظاهر

                                                
1 - Dissolved Air Flotation (DAF) 

 واحدهاي در. داد قرار فشار تحت توان مي را جريان كل
از %) ٥-١٢( خروجي فاضالب يا آب از بخشي تنها تر بزرگ
). ٢٠٠٤ فارمري،( دشو مي سازي اشباع، شناورسازي فرايند
 مخزن به ورود از قبل درست شده داده برگشت جريان

 اين در. شود مي فاضالب مخلوط اصلي جريان با شناورسازي
 ودصع حين در که شود مي تشکيل هوا ريز هاي حباب حالت

 شدن شناور موجب ذرات با تماس از پس و آب سطح بر
 قطر). ١٩٩٥ ،ادوارد( شد خواهند مايع سطح بر جامدات
 ميكرون ١٠-١٢٠ بين فرايند اين در شده توليد هاي حباب
  . ددارن منفي بار ،شده تشکيل هاي حباب غالباً که است
 با معلق جامدات آن در که است عملياتي واحد ،نشيني ته

 نشيني ته فرايند از. شوند مي جداسازي ثقل نيروي از دهاستفا
 فاضالب پيشرفته و متداول تصفيه و آب تصفيه در معموالً
 توان مي نشيني ته کاربردهاي ترين اصلي از. دشو مي استفاده

 واحد در تصفيه از قبل سطحي آب مقدماتي نشينيته به
 قبل آب در شده منعقد هاي لخته نشيني ته کند، شني صافي

 واحد در شده منعقد هاي لخته نشيني ته تند، شني صافي از
 در شده تصفيه هاي آب نشيني ته و سودا - آهک گيريسختي
 در). ۱۳۷۹ ترکيان،( کرد اشاره منگنز و آهن حذف واحد

 آب منابع روي) ۲۰۰۷( همکاران و ليو توسط که اي مطالعه
 در DAF سيستم که دش مشخص گرفت انجام سطحي
 غلظت و پايين دماي کم، کدورت با هاي آب از دورتک حذف
 ديگر اي مطالعه در. دارد ثريؤم عملکرد جلبک باالي

 کارون رودخانه درباره که) ١٣٨٦ ،همکاران و جعفرزاده(
 با شناورسازي سيستم که دش مشخص صورت گرفته است

 نشيني ته پيش هاي سيستم از استفاده بدون محلول هواي
 مقايسه يک در. است کدورت حذف در الزم يکاراي فاقد

 با شناورسازي و متداول تصفيه سيستم بين آزمايشگاهي
 دماهاي در DAF سيستم که گرديد تعيين محلول هواي
 کدورت حذف به قادر ثقلي نشينيته به نسبت پايين

 زمان ،فرايند دو اين در الزم زمان نظر از. است بيشتري
 دقيقه ۵ حدود DAF سيستم در فلوکوالسيون براي مناسب

 مطرح شده دقيقه ٢٠ حداقل ثقلي نشيني ته سيستم در و
  ).١٩٩١ ،ادوارد( است

 محلول هواي با شناورسازي سيستم از استفاده که آنجايي از
 توجه مورد شايسته طور به ايران در تاکنون آب تصفيه در
 مقايسه و بررسي تحقيق اين از هدف است نگرفته قرار
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 با شناورسازي سيستم و متداول نشيني ته فرايند يکاراي
 و عملي شرايط برمبناي کدورت حذف در محلول هواي

 آلومينيومپلي از استفاده و کشورمان آب کيفي مشخصات
  .است کننده منعقد ماده يک عنوان به کلرايد

  
 ها مواد و روش

 ميزان آن در كه است اي مداخله -تجربي نوع از مطالعه اين
 و متداول نشيني ته سيستم دو در شده حذف کدورت

 با ابتدا. شده است مقايسه، محلول هواي با شناورسازي
 ،ادي و فمتک( شده ارايه طراحي معيارهاي از استفاده
 دانشگاه در نشيني ته  حوض و شناورسازي پايلوت ،)۲۰۰۳
 آب از الزم آب. شد ساخته و طراحي اصفهان پزشکي علوم

د و براي شمين تأ اصفهان يپزشک علوم دانشگاه زيرزميني
موردنياز  آب. شد استفاده از کائولين موردنياز کدورت توليد

د و شمترمکعب ذخيره  ٢ابتدا در داخل مخزني به حجم 
منظور  به. توليد شد الزمکدورت  ،سپس با استفاده از کائولين

تعيين ميزان کائولين موردنياز در هر کدورت موردنظر، ابتدا 
ک ليتري آب ولين در درون يک بشر يمقدار جرمي کائ

نهايت به نسبت جرمي کائولين به گرديد و در تعيين مي
آب کدر آماده . شود نسبت حجمي مخزن آب تعميم داده مي

 موردنظر سيستم دو به مشترك ورودي يك از طريق شده
ماده ( کلرايد آلومينيومپلي بهينه دوز تعيين براي. دش وارد

طبق نظر . شد استفاده جار آزمون از )منعقد کننده مصرفي
Edzwald  وFuqi  تفاوتي در مقدار مواد شيميايي منعقد

با  .وجود ندارد نشيني تهکننده موردنياز براي شناورسازي و 
اين وجود شناورسازي نيازمند افزودن پلي الكتروليت 

شناورسازي با  فرايند. عنوان كمك منعقد كننده نيست به
هاي متخلخل و غير متراکم  وليد لختههواي محلول نيازمند ت

شود که در  ها مي اين ويژگي باعث کاهش چگالي لخته. است
حاصل از  نتايج. دكن يل ميهنتيجه شناور شدن آنها را تس

 با شناورسازي سيستم دو هر به طور جداگانه آزمون جار به
از . شد داده ميمتع متداول نشيني ته و محلول هواي
سانات مانع از اي شروع به کار سيستم نودر ابتد که جايي آن

ايجاد ثبات در پساب تصفيه شده خروجي از دو سيستم 
 )شود که مانع از امکان مقايسه دو سيستم با هم مي(شود  مي

 از پس فوق، هاي سيستم از برداري بهره مرحله دربنابراين 
 فواصل در برداري نمونه پايدار، شرايط به سيستم رسيدن

 بررسي اين در .گرفت صورت) يکبار دقيقه ۲۰( معين زماني
در ورودي و  TSS و pH دما، قليائيت، كدورت، پارامترهاي

 استاندارد( .شدو مقايسه  گيري اندازهخروجي دو سيستم 
نتايج حاصل از بررسي مشخصات کيفي آب  .)۱۹۹۸ ،متد

خام زيرزميني مورد استفاده قبل از افزودن کائولين در 
واحدهاي مختلف دو پايلوت  ياجزا. ه استشد ارايه ۱جدول 

  .دشو مي ارايهشرح زير  کار رفته در اين بررسي به به
  

  )۲۰۰۰ ،کاوامورا( استفاده مورد خام آب کيفي مشخصات -۱جدول
  متوسط  حداقل  حداکثر پارامتر

pH ۳/۸  ۳/۷  ۹/۷  

  ۱۸۰  ۱۳۰  ۱۵۰  (mg/l CaCO3)قليائيت 
 NTU(  ۲/۰  ۰ ۱/۰(کدورت 

  
  شناورسازي با هواي محلولواحد ) الف

 - اختالط  بخش سه از محلول هواي با شناورسازي پايلوت
 .است شده تشكيل سازي اشباع مخزن و شناورسازي انعقاد،

د وظيفه توليد لخته در اين خصوص واحدهاي اختالط و انعقا
با . سازي وظيفه توليد آب اشباع از هوا را دارد و مخزن اشباع
 هواي محلول با شناورسازي پايلوتطراحي  توجه به معيار

اين . دش تعيين ساعت بر مکعب متر ۶/۰ برداري دبي بهره
اندازي پايلوت  در خالل راه) مترمکعب در ساعت ٦/٠(دبي 

براي توليد . شود صورت جريان پيوسته به پايلوت وارد مي به
منظور  به. سازي استفاد شد آب اشباع از هوا، از مخزن اشباع

تحت فشار در اين مخزن از يک کمپرسور هوا ايجاد هواي 
استفاده شد که وظيفه آن توليد فشارهاي مختلف هواي 

مترمکعبي  ٢پس از خروج آب از مخزن . موردنظر است
 اي  ذخيره آب کدر، دوز بهينه ماده منعقد کننده

که از نتايج آزمون جار تعيين شده ) آلومينيوم کلرايد پلي(
) متر سانتي ٢٠*١٥*١٥به ابعاد (بود در قسمت اختالط تند 

آلومينيوم کلرايد وارد دو  سپس آب حاوي پلي. دشتزريق 
) متر سانتي ٢٦*٣٥*٦٢هرکدام به ابعاد (مرحله اختالط کند 

هاي مورد  با توجه به زمان اختالط در اين واحدها، لخته. شد
پس از واحدهاي اختالط کند، آب حاوي . گيرد نظر شکل مي

به ابعاد (شده به قسمت شناورسازي  هاي توليد لخته
به محض ورود آب، . شود وارد مي) متر سانتي ٩٦*٣٥*٦٢

هاي تشکيل شده، در معرض تماس با جريان اشباع  لخته
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در اين واحد به . گيرد خروجي از مخزن تحت فشار قرار مي
هاي بسيار کوچک هوا شکل  دليل کاهش فشار، حباب

وجب شناور شدن آنها م ها گيرد که با اتصال به لخته مي
هاي شناور از کف روب  منظور زدايش لخته به. خواهد شد
از آنجايي که در اين بررسي از جريان . شوداستفاده مي

هاي شناور  پيوسته استفاده شده است، بنابراين زدايش لخته
صورت پيوسته  ال آن زدايش جامدات شناور شده بهدنب و به

ها، آب از قسمت خروجي  ختهپس از زدايش ل. گيرد انجام مي
 در اين خصوص بخشي از. شود سيستم شناورسازي خارج مي

منظور توليد آب اشباع  آب خروجي از سيستم شناورسازي به
با استفاده از يک دستگاه پمپ به مخزن تحت فشار انتقال 

 با شناورسازي راكتور در اشباع آب توليد منظور به. يابد مي
 اتمسفر ۶ و ۵ ،۴ ،۳ سازي اشباع رفشا چهار از محلول هواي

منظور بررسي اثر ميزان جريان آب  همچنين به. دشاستفاده 
 شده سازي اشباع جريان برگشت نسبت سه اشباع از

١(RR)درصد ۳۰و ۲۰ ،۱۰ ميزان به مخزن اشباع سازي از 
شناورسازي با هواي محلول و  پايلوت نماي. شد استفاده

  . است هدش ارايه ۱ شكل درمتعلقات آن 
 متداول نشيني ته سيستم )ب

 نشيني ته انعقاد و -اختالط  بخش دو از نشيني ته پايلوت
 در بهينه دبي طراحي، معيارهاي براساس .است شده تشكيل

 تعيين ساعت بر مترمکعب ۱/۰ نشيني ته واحد از برداري بهره
سازي، حجم آب موردنياز در همانند واحد شناور. گرديد

مين متر مکعبي تأ ٢مخزن ذخيره آب کدر  زنشيني ا واحد ته
نشيني پس از عبور از  آب ورودي به واحد ته. گرديد

نشيني وارد شده و پس  واحدهاي اختالط و انعقاد به واحد ته
نماي . شود ها از سيستم خارج مي از به جا گذاشتن لخته

  .شده است ارايه ١نشيني در شکل  کلي بخش ته
•  

                                                
1- Recycle Rate 
 

  
) الف( مطالعه در استفاده مورد هاي تپايلو از نمايي - ۱شكل

حوضچه  -۱( متداول نشيني ته)ب( و محلول هواي با شناورسازي
مجراي  -۴ ،پمپ- ،۳حوضچه ختالط کند -۲ د،اختالط تن
 -۷ ،حوضچه شناورسازي -۶ ،مخزن تحت فشار - ۵ ،خروجي

  )نشيني حوضچه ته - ۸ و جريان برگشتي
  
 جارآزمون ) ج

آلومينيوم کلرايد موردنياز از بهينه پلي دوز تعيين براي
منظور تعيين  اين مطالعه به در .آزمون جار استفاده شد

 سه ازميزان اثر حذف کدورت در دو سيستم مورد مقايسه 
 )٩٠- NTU١١٠ و ٣٠- NTU٥٠ ،NTU٢٠( كدورت دامنه

مترمکعب  ۲در مخزني به حجم  الزمکدورت . دشاستفاده 
ور تعيين دوز ماده منعقد کننده منظ تهيه شد و پس از آن به
 دوز ٧با توجه به اهداف مطالعه . شداز آزمايش جار استفاده 

 ميلي ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤( كلرايد آلومنيوم پلي مختلف
عنوان دوز مصرفي ماده منعقد کننده مورد  به )ليتر بر گرم

مورد  جار آزمون مشخصات عملکرد .شد مطالعه انتخاب
  . است شده ارايه ٢ جدول در مطالعهاستفاده در اين 

 
  مورد استفاده جار آزمون مشخصات -۲جدول

  نشيني ته  DAF راكتور واحد
 دور ۱۸۰( سريع اختالط زمان

  ثانيه ۶۰ ثانيه ۶۰  )دقيقه در

 در دور ۳۰( كند اختالط زمان
 دقيقه ۳۵  دقيقه ۱۱  )دقيقه

  دقيقه ۳۰  دقيقه ۳۰  نشيني ته زمان
  
به اهداف اين مطالعه از ورودي و خروجي  منظور دستيابي به

. عمل آمد برداري به نشيني نمونه واحدهاي شناورسازي و ته
بدين منظور در هر مرحله و پس از پايداري سيستم در 
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. دشي ربردا دقيقه اقدام به نمونه ٢٠تصفيه با تناوب  فرايند
ها در آزمايشگاه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم  نمونه

  .شدهان از نظر كدورت بررسي و مقايسه پزشکي اصف
  

  نتايج و بحث
سازي و نسبت  ثير فشارهاي مختلف اشباعدر اين بخش به تأ

. برگشت جريان در ميزان حذف کدورت پرداخته مي شود
منظور تعيين اثر غلظت ماده منعقد کننده بر ميزان حذف  به

کدورت، مقايسه حذف کدورت در دو سيستم مورد استفاده 
حذف کدورت  از حاصل نتايج. بررسي قرار گرفته استمورد 

 کلرايد آلومينيومپلي هاي مختلف با استفاده از تزريق غلظت
  . است شده ارايه ٢شکل  دو سيستم مورد بررسي در در

  
 هواي با شناورسازي سيستم در کدورت حذف راندمان -۲شکل

در ( مختلف اشباع جريان برگشت نسبت و در فشار محلول
  )mg/l۴ کلرايد برابر با آلومينيوم پلي دوز و NTU۲۵ ورودي تکدور

 سيستم در کدورت حذف بهينه راندمان ۲ شكل به توجه با
DAF )فشار در) است حاضر مطالعه اي مقايسه شاخص که 
 RR(≤۲۰٪( اشباع جريان برگشت نسبت و atm۴≥P كاري

ديگر  در كدورت حذف راندمان كه طوري به. دش ينيتع
در کليه . اتمسفر است ۴برگشت کمتر از فشار  هاي نسبت

 ۶ و ۵ فشارهايمراحل مطالعه راندمان حذف کدورت در 
که  )درصد ۷۰-۸۰( باشد مي هم به نزديك بسيار اتمسفر

و در شرايط بهينه % ۶۰اين مقدار در کمترين حالت برابر با 
 نسبت افزايشرسد نظر مي به .تخمين زده شد% ۸۰حدود 
 تالطم ايجاد باعث درصد ۳۰ به ۲۰ از شباعا جريان برگشت

 راندمان کاهشمنجر به  و در سطح واحد شناورسازي شده
محموديان و همکاران، ( است شده کدورت حذف در سيستم
مجدد  افزايش تالطم در سطح موجب معلق شدن .)۲۰۰۸

 نسبت و اتمسفر ۵ فشار نهايت در .شودشده ميذرات شناور
 ترين شرايط عنوان مناسب به %۲۰ اشباع جريان برگشت

  .دش انتخابشناورسازي  سيستم در برداري بهره
پس از تعيين شرايط بهينه راهبري پايلوت شناورسازي با 

جريان % ٢٠اتمسفر و نسبت برگشت  ٤فشار (هواي محلول 
 با شناورسازي سيستم دو در كدورت حذف راندمان) اشباع
 دوزهاي ده ازبا استفا متداول نشيني ته و محلول هواي

 .گرفت قرار مقايسه مورد کلرايد، آلومينيوم پلي مختلف
  .است شده داده نشان ٣شکل  در ،حاصل نتايج
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 نشيني ته و )جريان اشباع% ۲۰اتمسفر و نسبت برگشت  ۴فشار ( محلول هواي با شناورسازي سيستم دو در کدورت حذف راندمان - ٣شکل 

 لرايدک آلومينيوم پلي مختلف دوزهاي در



  . . .با هواي محلول شناورسازي سيستم در کدورت حذف راندمان بررسي        ٣٨
  

 

 هواي با شناورسازي سيستم كه دهد نشان مي ٣شكل 
 راندمان ميانگين طور متداول به نشيني ته به نسبت محلول
نشان  مطالعه مورد كدورت طيف سه در را بيشتري حذف

 کدورت در ۳با توجه به شکل  که طوري به. داده است
NTU٢٠، NTUو ٣٠- ٥٠ NTUدر حذف راندمان ٩٠-١١٠ 

 و ۱/۱۱ ،۷/۱۴ ترتيب به محلول هواي با يشناورساز سيستم
 است متداول نشيني ته سيستم از بيشتر درصد ۹/۱۰
)p<0.01.(  طبق نظرHan  و همکاران)با افزايش  )۲۰۰۱

آلومينيوم کلرايد ميزان غلظت ماده منعقد کننده پلي
سازي  مکانيسم غالب در جداسازي ذرات کلوئيدي از خنثي

توان  مي ۳طبق شکل . يابد ر ميبار به انعقاد جارويي تغيي
هاي اندک کلوئيد مکانيسم انعقاد  دريافت که در غلظت

طبق . شود مي  صورت غالب موجب حذف کدورت جارويي به

مورا در اين مکانيسم با افزايش کدورت راندمان نظر کاوا
توان  مي ۳يابد که در شکل  حذف کدورت اندکي کاهش مي

شيني با افزايش کدورت ن ته فرايندچنين دريافت که در 
زمان با افزايش  و هم) ميلي گرم در ليتر ۱۱۰به  ۲۰از(

کننده، راندمان حذف کدورت کاهش مصرف ماده منعقد
شناورسازي بهترين نتايج  فرايندکه در  درحالي. يافته است

هاي باالتر ماده منعقد کننده و  حذف کدورت در غلظت
 . کدورت ورودي مشاهده شده است

 سيستم دو بر مصرفي کننده منعقد ماده دوز ين اثرتعي براي
هاي  راندمان حذف کدورت مورد مطالعه، مقايسه ميانگين

 در ماده منعقد کننده هاي متفاوت در برابر غلظت مختلف
 .شده است ارايه ٤شکل 

 
  )ج(         )ب(        )الف(    

: كلرايد آلومنيوم پلي مختلف دوزهاي در نشيني ته و محلول هواي با شناورسازي راكتور در كدورت حذف ميانگين راندمان مقايسه -٤شکل 
  ٩٠-NTU١١٠ كدورت در) جو  ٣٠ -NTU٥٠ كدورت در) ب ، NTU٢٠ حدود كدورت در) الف

  
 مختلف هاي كدورت در منعقدكننده ماده دوز اثر بررسي
 راندمان هکنند منعقد ماده کمتر دوزهاي كه است آن بيانگر
 نسبت محلول هواي با شناورسازي سيستم در کدورت حذف

 از كمتر هاي كدورت در. است بيشتر متداول نشيني ته به
NTU ۵۰ راندمان و منعقدكننده ماده دوز ميان ارتباط 
 ولي) p<0. 01( است بوده معكوس صورت به كدورت حذف

 مستقيم صورت به ارتباط اين NTU۱۱۰-۹۰ بين كدورت در
   ).p<0. 01( دش يينتع

نشيني  شناورسازي نسبت به ته فرايندهاي  يکي از برتري
 توليدي لجن مقايسه ٥شکل  در. حذف بيشتر جامدات است

 .است شده ارايهدر دو سيستم 

 
  

 سيستم دو در توليدي لجن جامدات ميانگين مقايسه - ٥شکل 
 متداول نشيني ته و محلول هواي با شناورسازي
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 واحد راندمان افزايش به واسطه كه داد اننش بررسي اين
 توليد ميزان کدورت حذف در محلول هواي با شناورسازي

 .)p<0.01( است بوده نشيني ته واحد از بيشتر لجن جامدات
Seng )گزارش كرد كه مقدار جامدات لجن توليد ) ٢٠٠٧

محلول در  هواي با شده در واحدهاي پايلوتي شناورسازي
در اين مطالعه مقدار لجن . صد استدر ١٠تا  ٢محدوده 

توليدي توسط روش شناورسازي در هر سه دامنه کدورت 
طور ميانگين  به. نشيني بوده است موردنظر بيشتر از راکتور ته

العه مقادير لجن در هر سه محدوده کدورت مورد مط
بيشتر از % ٣٠يند شناورسازي حدود توليدشده توسط فرا

  .نشيني است ته مقادير لجن توليد شده توسط
 هواي با شناورسازي سيستم اظهار داشت که توان مي كل در

 کمتر صرفيم دوز نيازمند متداول نشيني ته به نسبت محلول
 تواند کلرايد است که مي آلومينيومپلي منعقدکننده ماده

نشيني  نسبته به ته کدورت حذف را در بيشتري راندمان
 سيستم بريراه ،حال اين با .باشد متداول داشته

نشيني  ته فرايندنسبت به  محلول هواي با شناورسازي
 . است کنترلي دقيق هايسيستم و اپراتوري نيازمند متداول

  
  منابع

ترجمه واحدهاي . ١٣٧٩ .جعفرزاده م ت. ترکيان ا -١
تاً ليف . عملياتي و فرآيندي در مهندسي محيط زيست

سه موس. چاپ اول تهران .ريچاردز پل. رينولدز تام
  ٢٦٣-٢٦٧. انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف

پاييز . عيدان غ. ف تركيان. بني سعيد ن. نجعفرزاده  -٢
امكان سنجي كاربرد شناورسازي با هواي . ١٣٨٦

آب مجله . محلول براي پيش تصفيه آب رودخانه كارون
   ٢٣- ١٣: ٦٣. و فاضالب

3- APHA. AWWA. WEF. 1998. Standard method for 
the examination of water and wastewater. 
American Public Health Association, 
Washington. DC. pp:2-56 

4- Edward JK. 1995. Principles and applications of 
dissolved air flotation. Water Science & 
Technology, 31 (3-4):1-2 

5- Edward JK. 1991. Dissolved air flotation: 
Laboratory and pilot plant investigation. 
American Water Works Association. AWWA.  

6- Edzwald K. 22 November 2006. Developments of 
High Rate Dissolved Air Flotation for Drinking 
Water Treatment. 7th International Symposium on 
Water Supply Technology. Yokohama, Japan.  

7- Farmerie J. 2004. Dissolved air floatation as a cost 
effective alternative for potable water 
clarification. F. B. Leopold Company. pp: 2-6.  

8- Fuqi W. Yuemei Z. Yiqing Z. Jing Y. 2008. 
Application of polyaluminum in dissolved-air 
flotation process. Water Technology. Pp:17-24  

9- Han M. Kim W. Dockko S. 2001. Collision 
efficiency factor of bubble and particle (abp) in 
DAF: theory and experimental verification. Water 
Science & Technology. 43(8): 139–144  

10-Kawamura S. 2000. Integrated design and 
operation of water treatment facilites. John Wiley 
& Son.  

11- Kiuru HJ. 2001. Development of dissolved air 
flotation technology from the First Generation to 
the newest (third) one (DAF in Turbulent Flow 
Condition) Water Science & Technology. 43(8): 
1-7 

12- Kord mostaphapoor F. Bazrafshan E. 2010. 
Kamani H. Survey of arsenic removal from water 
by coagulation and dissolved air flotation method. 
Iranian J Health and Environ. 3(3): 309-318 

13- LIU. Shan-pei. WANG. Qi-shan. Apr. 2007. 
Comparison of dissolved air flotation and 
sedimentation in treatment of typical north china 
source water. The Chinese Journal of Process 
Engineering. 7(2): 283-287  

14-Mahmoudian MH. Shahmansoori MR. Amin 
MM. Ghasemian M. 2008 Treatment spent filter 
backwash water using dissolved air flotation 
(DAF) in Isfahan WTP. Water Practice & 
Technology. IWA Publishing 2008. 3 (3): 74-79 

15- Metcalf & Eddy. 2003. Wastewater engineering 
treatment and reuse. MCGrawHill 420-424 

16- Patterson J. 1985. Industrial wastewater treatment 
technology. Butter Worth. USA.  

17- Qasim SR. Motley M. Edward Zhu G. 2000. 
Water works engineering planning design & 
operation. Prentice Hall PRT.  

18- Rubio J. Souza ML. 2002. Overview of flotation 
as a wastewater treatment technique. Mineral 
Engineering. 20 (8): 139-55. 

19- Schofield T. 2001. Dissolved air flotation in 
drinking water production. Water Science and 
Technology. 43(8):9-18.  

20- Seng Chow L. 2007. Performance study on 
dissolved air flotation (DAF) unit and process 
performance improvement study in the 
physicochemical treatment of wastewater. 
Universiti Teknologi Malaysia 

21-Valade MT. Crossley IA. 2006. A review of the 
technological developments of dissolved air 
flotation. Journal of Water Supply. IWA 
publishing. : Reaserch & Technology-AQUA. 55 
(7-8): 479-491 



  

 

  


