اهمیت انعقاد (فلوکوالسیون) در تصفیه آب استخر
شرکت پیالب (نماینده انحصاری )dinotec

تصفيه آب استخر شامل سه مرحله
اصلي حذف آلودگيهاي فيزيكي،
ميكروبي و شيميايي ميباشد .فيلتر
شني براي حذف آلودگيهاي فيزيكي،
ازن و  UVبا المپ فشار متوسط براي
حذف آلودگيهاي ميكروبي و شيميايي
و مقدار كمي كلر در انتهاي فرايند براي
حذف آلودگيهاي ميكروبي ثانويه كه
وارد آب استخر ميشوند اجزاي اصلي
يك سيستم تصفيه مدرن را تشكيل
ميدهند .مواد آلي (شامل مواد آلي
محلول ،نامحلول و كلوئيدي) بخشي
از آاليندههاي آب استخر ميباشند
كه قسمتي از آنها (مواد آلي محلول و
نامحلول) بوسيله فرايندهاي فوق تصفيه
ميشوند .براي حذف مواد آلي كلوئيدي
استانداردهاي روز دنيا از قبيل استاندارد
 DIN19643آلمان يك فرايند فيزيكي
شيميايي (فلوكوالسيون) را توصيه
ميكنند .در اين مقاله اهميت و روش
حذف مواد آلي كلوئيدي در آب استخر
مورد بررسي قرار ميگيرد.
مواد آلي ورودي به استخر و
آلودگيهايي كه ايجاد ميكنند.
مقادير زيادي مواد آلي توسط شناگران
به آب استخر وارد ميشود كه اين مواد
را میتوان به  3گروه زير تقسيم بندي
نمود:
الف -مواد آلی نامحلول (مانند شوره
سر)
ب -مواد آلي محلول (مانند عرق و
ادرار)
ج -مواد آلی كلوئيدی (مانند چربی بدن،
مواد آرايشی بهداشتی – پمادها)
مواد آلي به صورت غيرمستقيم باعث
آلودگي آب استخر ميگردند كه در
نتيجه حذف آنها از آب استخر ضروري
ميباشد:
 zمواد آلي باعث كدورت آب استخر
ميشوند.
تغذيه
منبع
عنوان
 zبه
ميكروارگانيسمها در آب استخر
موجب افزايش آلودگي ميكروبي
ميشوند.
 zمواد آلي با كلر آزاد تركيب شده،
توليد تركيبات كلره را كه براي
سالمتي انسان مضر ميباشد را
مينمايد (آلودگي شيميايي).
روشهاي حذف مواد آلي از آب استخر
 zمواد نامحلول (جامد) :بوسيله
فيلتراسيون شني
 zمواد آلي محلول :بوسيله فرايندهاي
شيميايي از قبيل ازن زني
 zمواد آلي كلوئيدي :اين مواد از
فواصل ذرات سيليس در فيلتر شني

عبور كرده و در نتيجه با فيلتراسيون
عادی قابل تصفيه نمیباشند .براي
حذف اين مواد از فرايند فيزيكی
– شيميايی فيلتراسيون انعقادی
(فلوكوالسيون) استفاده میشود تا
فيلتر شنی بتواند اين مواد را از آب
خارج نمايد.
فرايند فلوكوالسیون
در اين فرايند مواد فلوكوالنت در شرايط
خاصي به آب استخر تزريق ميشود.
اين عمل باعث ايجاد اخالل در سيستم
كلوئيدي شده و باعث چسبيدن ذرات
كلوييدي به مواد فلوكوالنت ميشود .در
نتيجه ذرات بزرگ حاصله در فيلتر شني
به دام افتاده و از آب حذف ميشوند.
بر اساس استاندارد  DIN19643آلمان
میتوان مواد شيميايی مختلفی از قبيل
نمكهای آهن و يا آلومينيوم را برای عمل
فلوكوالسيون بكار گرفت كه نمكهای
آلومينيوم در اين بين كاربرد بيشتری
دارند

نمكهاي آلومينيوم را مي توان به دو دسته
كلي تقسيم نمود :نمكهاي آلومينيوم
مونومر (شامل سولفات آلومينيوم و
كلريد آلومينيوم) و نمكهاي آلومينيوم
پليمر .نمك پليمر آلومينيوم بنام
 Polyaluminiumchloride1كه
بصورت اختصار  PACناميده ميشود
از نمكهای مونومر بسيار موثرتر بوده
و مقدار مصرف آن نيز بمراتب كمتر و
در نتيجه اقتصادیتر میباشد .به اين
 1مخلوطی از
 Aluminiumchlorid hexahydrateeو �Alu
miniumhydroxidchlorid

دليل امروزه  PACعم ً
ال جايگزين
سولفات آلومينيوم و آلومينات سديم در
استخرهای شنا گرديده است.
روش سنتي تزريق مواد فلوكوالنت
در روش سنتي يك نمك مونومر
مانند سولفات آلومينيوم در داخل آب
استخر به صورت دستي پخش ميشود.
مهمترين مشكالتي كه در اين روش به
وجود ميآيد عبارتند از:
 zعدم اختالط مناسب ماده
فلوكوالنت با آب :براي اثر بخشي
مناسب ماده فلوكوالنت بايد سه
مرحله اختالط سريع ،اختالط آرام
ته نشيني صورت گيرد كه چنين
وضعيتي در سيستمهاي سنتي
بوجود نميآيد.

z

z

z

ته نشين شدن مواد كلوئيدي در
كف استخر و نياز به فرايندهاي
ثانويه از قبيل استفاده از جارو.
عدم حذف كامل مواد كلوئيدي
به دليل استفاده دورهاي از مواد
فلوكوالنت و عدم تزريق در محل
مناسب
عدم تزريق مقدار مورد نياز مواد
فلوكوالنت به دليل استفاده از
تزريق دستي كه باعث مصرف
بيش از حد و يا كمتر از مقدار
مورد نياز ميشود.

روش استاندارد فلوكوالسیون
روش استاندارد براي فرايند فلوكوالسيون
استفاده از تزريق پيوسته مواد فلوكوالنت
به آب خروجي استخر و قبل از ورود به
فيلتر شنی ميباشد .مواد فلوكوالنت به
مقدار بسيار كم بوسيله پمپ مخصوص
درمحلی با قدرت اختالط باال تزريق
میشود .بدين ترتيب مخلوط بسيار
رقيق از مواد فلوكوالنت در آب ايجاد
میشود كه نامحلول بوده و دارای بار
الكتريكی میباشد .اين بار الكتريكی
موجب اخالل در سيستم كلوئيدی شده
و مواد كلوئيدي جذب فلوکها میشوند.
از آنجايیكه فلوکها از فواصل بين ذرات
سيليس فيلتر شنی بزرگتر میباشند با
مواد كلوئيدی متصل به آنها در داخل
فيلتر شنی باقی میمانند.
اين سيستم قابليت تطبيق با
سيستمهاي تصفيه موجود و درحال كار
را داشته و نصب سيستم تزريق پيوسته
مواد فلوكوالنت ،مشكل مواد كلوئيدي
استخرهاي موجود را حل ميكند.
مهمترين عواملي كه در اثربخش بودن
فرايند فلوكوالسيون موثر بوده و در
سيستمهاي استاندارد به آنها توجه شده
است عبارتنداز:
 zمحل تزريق :بايد به گونهاي باشد
كه اختالط كامل صورت گرفته
و زمان مورد نياز براي تشكيل
فلوکها وجود داشته باشد.
 zنحوه تزريق :بايد به صورت پيوسته
و در تمام مدت كار سيستم تصفيه
صورت گيرد.
 zدستگاه تزريق :پمپ تزريق بايستي
قابليت تزريق يكنواخت و تنظيم
مقادير كم ( 10ml/hبه باال) را
داشته باشد.
 pH zآب بايستي در محدوده
صحيح تنظيم و حفظ شود.

براي كسب اطالعات بیشتر و
مشاوره در اين زمینه ميتوانید
با تلفنهاي ،88784638 - 9
واحد فنی شركت پیالب تماس
حاصل فرمايید.

