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بهینهسازی عملیات شستشوی معکوس فیلترهای
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تاريخ دريافت93/4/16 :

تاريخ پذيرش93/8/17 :

چكيده
اهميــت صافيهــا در سیســتم آبهــای آشــامیدنی بــه آن خاطــر اســت كــه ،ميتوانــد درصــد قابــل توجــهاي از باكتريهــا و
ميكروارگانيزمهــاي مولــد بيمــاري را بــا كمتريــن هزينــه حــذف نمايــد .در ایــن زمینــه اســتفاده از فیلترهــای شــنی بــه منظــور
حــذف کــدورت آب متــداول میباشــد .شستشــوی معکــوس فیلترهــای شــنی ،ســبب از بیــن رفتــن رســوبات شــکل گرفتــه در بســتر
شــنی میشــوند .بــا توجــه حجــم آب مصرفــی در شستشــوی معکــوس فیلترهــای شــنی(حدود  %2-3از حجــم آب تصفيــه شــده)،
بهینهســازی عملیــات شستشــوی معکــوس از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .اندازهگیــری کــدورت پســاب خروجــی فیلتــر در زمــان
انجــام عملیــات شستشــوی معکــوس میتوانــد مــاک مناســبی جهــت بررســی مؤثــر بــودن عملیــات شستشــوی معکــوس باشــد .هــدف
از انجــام ایــن مطالعــه ،بهینهســازی عملیــات شستشــوی معکــوس ســه فیلتــر شــنی بــا بررســی نمودارهــای کــدورت بــر حســب زمــان
در حیــن عملیــات شستشــوی معکــوس فیلترهــا میباشــد .در ایــن مطالعــه عملیــات شستشــوی معکــوس ســه فیلتــر شــنی بــا بســتر
ذرات شــن از جنــس کوارتــز مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .نتایــج نشــان میدهــد بــا تغییــر زمــان هوادهــی در عملیــات شستشــوی
معکــوس ،میتــوان الگــوی بهینــه بــرای شستشــوی فیلترهــا ارائــه کــرد.

كلمات كليدي :فیلتر شنی ،کدورت ،شستشوی معکوس ،بهینهسازی ،آب آشامیدنی

گل و الی ،رنــگ ،مــواد آلــي ،پالنکتــون ،باکتريهــا و

مقدمه

صافســازي یــا فیلتراســیون آب عبــارت اســت از

جداســازي جامــد -مايــع كــه در آن ســيال از داخــل يــك

محيــط شــامل مــواد متخلخــل عبــور ميكنــد ،تــا مــواد
جامــد معلــق آن حــذف گردند ايــن ذرات معلــق ميتوانند
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

m.shadman@modares.ac.ir

ذرات حاصــل از خوردگــي باشــند .صافيهــاي امــروزي
معمــوالً بســترهايي از جنــس ماســه يــا گرانــول هســتند،

هــر چنــد در ســالهاي اخيــر تكنولــوژي صافيهــا

تغييــر اساســي يافتــه و از انــواع گويهــاي پليمــري و
رزينهــاي مصنوعــي و طبيعــي جهــت بســتر صافيهــا

اســتفاده ميگــردد[.]1

شماره ،87

168

1395-2

صافیهــای شــنی در بیشــتر مــوارد بــا دیگــر تکنولــوژی

شــنی تنــد 1میباشــد .شستشــوی معکــوس فیلتــر شــنی

رســوب دادن ،ضدعفونــی کــردن و روشهــای بیولوژیکــی

از بیــن رفتــن رســوبات شــکل گرفتــه در بســتر شــنی

هــای صافســازی ،ماننــد جــذب بــا کربــن فعــال،
بــه کار مـیرود کــه اغلــب اوقــات مرحلــه میانــی تصفیــه
میباشــد[.]2

اهميــت صافيهــا در سیســتم آبهــای آشــامیدنی بــه

آن خاطــر اســت كــه ،ميتوانــد درصــد قابــل توجــهاي
از باكتريهــا و ميكروارگانيزمهــاي مولــد بيمــاري را

بــا كمتريــن هزينــه حــذف نمايــد .ايــن امــر در طبيعــت
نيــز خودبــه خــود انجــام ميگيــرد ،بديــن صــورت كــه

آب بــا عبــور از اليههــاي متعــدد خــاك و شــن زالل
ميگــردد .در اثــر عبــور آب از خلــل و فــرج ذرات بســتر،
مــواد معلــق آبگيــر افتــاده و آب تقريب ـاً عــاري از مــواد

معلــق ،بهدســت ميآيــد .جمــع شــدن ذرات معلــق

توســط جریــان معکــوس آب انجــام میگیــرد ،ســبب
میشــوند .شستشــو بــا هــوا در هنــگام شستشــوي

معكــوس در بعضــي مــوارد عملكــردي حتــي بهتــر از

شستشــو بــا آب تنهــا داشــته اســت و ضمنــا صرفهجويــي
مناســبي در مقــدار آب مصرفــي دارد .در يــك گــزارش
ايــن مقــدار صرفهجويــي تــا حــد  500ميليــون گالــن آب

در ســال اعــام شــده اســت[ .]5اســتفاده از هــوا عــاوه بر
شستشــوي مؤثرتــر بســتر ،باعــث كاهــش آب مصرفــي بــه
ميــزان قابــل توجــهاي ميشــود ،بعضــي از درصدهــاي

كاهــش آب مصرفــي بهدســت آمــده توســط محققيــن بــر
اثــر چشــمگير ايــن روش صحــه ميگــذارد.

رژیمهــای عمــده کــه بــرای عملیــات شستشــوی

در خلــل و فــرج صافــي ،باعــث افزايــش افــت فشــار

معکــوس انجــام میشــود ،شــامل مــوارد زیــر میباشــد:

تجــاوز نمايــد ،بايــد صافــي را شستشــو داد .ســرعت
آب ورودي بــه فيلترهــا معمــوالً  5 m3/hrو ســرعت آب

معكــوس كــه باعــث منبســط شــدن بســتر و خــارج شــدن

راحتتــر ذرات در مراحــل بعــدي ميشــود ،ايــن فرآينــد

انبســاط بســتر حــدود  %50باشــد .ايــن انبســاط باعــث

نــوع ذرات شــن میباشــند توصيــه ميگــردد.

ميگــردد کــه اگــر ايــن افــت فشــار از حــد معينــي

شستشــوي فيلتــر بايــد بــه انــدازهاي باشــد کــه مقــدار

الــف -شستشــو بــا هــواي تنهــا ،قبــل از شستشــوي

جهــت بســترهاي دوگانــه و چندگانــه کــه دارای چندیــن

ميشــود کــه ذرات شــن و ماســه(يا ذغــال) ازهــم جــدا

ب -شستشــوي معكــوس همزمــان بــا شستشــوي بســتر

ماســه همــراه آب شستشــوي خــارج شــود .انبســاط کــم

چنــد دقيقــه قبــل از ســرريزي آب خاتمــه يابــد .در

شــده و ذرات معلــق و گل و الي باقيمانــده روي شــن و

بســتر ســبب میشــود ذرات معلــق در بســتر باقــی بمانــد

و انبســاط زیــاد باعــث هــدر رفــت ذرات در شستشــوی
معکــوس میگــردد[ .]1بــه منظــور انجــام عملیــات

بهینــه شستشــوی معکــوس فیلترهــای شــنی ،بایــد

پارامترهــای هیدرولیکــی ماننــد ارتفــاع انبســاط بســتر،
دبــي آب جهــت انبســاط مــورد نظــر و افــت فشــار بســتر
در ابتــدای شــروع عملیــات شستشــوی معکــوس مــورد

بررســی قــرار گیرنــد[ .]3در حالــت کلــی در یــک صافــی

بــا هــوا قبــل از ســرريزي آب ،كــه ايــن عمــل بهتــر اســت
مــورد بســترهاي ماســه ريــز و دو يــا چنــد اليــه ايــن
روش توصيــه ميشــود.

ج -در طــول ســر ريــز شــدن آب شستشــوي معكــوس
همزمــان بــا شستشــوي آب و هــوا ،ايــن فرآينــد شــامل
شستشــوي هــوا و آب در خــال ســرريزي آب هنــگام

شستشــوي معكــوس ميباشــد كــه بــري صافيهــاي
تــك اليــه و بســتر آنتراســيت توصيــه ميگــردد[ 6و .]7

در ایــن مطالعــه عملیــات شستشــوی معکــوس ســه فیلتــر

شــنی بــا هــر دوره فیلتراســیون رســوب و کلوخههایــی

شــنی تنــد بــا بســتر ذرات شــن از جنــس کوارتــز مــورد

و کارایــی آن بهتدریــج کاســته میشــود کــه ایــن

ثقلــی میباشــد.

در داخــل آن تشــکیل میشــوند؛ در نتیجــه کیفیــت

نقطــه آغــاز فرآینــد شستشــوی معکــوس میباشــد[.]4
شستشــوی معکــوس یــک مرحلــه اساســی در فیلترهــای

مطالعــه قــرار گرفتهانــد .فیلترهــای شــنی مــورد مطالعــه

1. Rapid Gravity Filters
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فیلترهــای ثقلــی معمــوال در فشــار محیــط کار میکننــد

خروجــی از فیلتــر بــه مخــزن ذخیرهســازی آب زالل T.202

تصفیــه شــوند ،مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .هماکنــون

ثابــت و بــه شــکل مکعــب مســتطیل میباشــند .ابعــاد هــر

شــنها در اثــر ســایش یــا رســوبات کربنــات کلســیم،

میباشــد .ديگــر مشــخصات فيلتــر در حالــت عملكــرد نرمال

و معمــوال در کارخانجاتــی کــه حجــم زیــادی از آب بایــد

بــا توجــه بــه تغییــر شــدت جریــان آب خــام و تغییــر انــدازه
فرســودگی افشــانکها ،نیــاز بــه بــاز بینــی و ارزیابــی مجــدد

دارد.

وارد میشــود .هــر ســه فیلتــر از نــوع ثقلــی ،بــا رژیــم فشــار
فیلتــر شــامل  3 mعــرض 18/8 m ،طــول و ســطح 24/5 m 2

بهصــورت زيــر اســت :

 -1آب به ارتفاع  50 cmبر روي شنها
 -2شن به ارتفاع 85 cm

 -3بلوك سيماني به ضخامت 10 cm

روشهای آزمایشی

 -4ضخامت خالي زير بلوك 70 cm

عملیاتفیلتراسیون

شــکل( ،)1فیلترهــای تصفیــه خانه شــیمیایی مــورد مطالعه

1

را نشــان میدهــد .آب خروجــی از واحــد زاللســاز 2بــه

منظــور زاللســازی و جداشــدن ذرات معلــق باقیمانــده وارد

ســه فیلتــر شــنی(T.201Aا T.201B ،و  )T.201Cمیشــود.

آب ورودی بــه فیلترهــای شــنی دارای شــدت جریــان

 195 m3/hrو بــه طــور مســاوی بیــن فیلترها توزیع میشــود.

در حالــت نرمــال ،ارتفــاع آب  50 cmمیباشــد  .در ایــن

حالــت ســرعت عبــور آب از فیلتــر  5/4 m /hrمیباشــد.
3

جنــس بســتر از نــوع کوارتــز میباشــد و دارای انــدازه موثــر
 0/95 mmاســت .شــکل( ،)2شــماتیک و ابعــاد یکــی از
بســترهای مــورد مطالعــه را نشــان میدهــد.
عملیات احیای فیلترهای شنی

جــدول  1مشــخصات آب ورودی و خروجــی بهعنــوان نمونــه

اجــرای عملیــات احیــای فیلترهــای شــنی مــورد مطالعــه به

همانطــور کــه در قســمت قبــل اشــاره گردیــد ،کار اصلــی

مــدت  24 hrو بــا مشــاهده چشــمی توســط اپراتــور انجــام

در فصــل تابســتان فیلترهــای شــنی را نشــان میدهــد.
فیلترهــاي شــني تصفیــه فیزیکــی و زالل نمــودن آب خــام

ورودی بــه فیلتــر میباشــد .مــواد کلوئیــدی کــدورت نمونــه
آب ورودی را تشــکیل میدهنــد .کــدورت یــک خاصیــت

فیزیکــی نمونــه اســت کــه باعــث میشــود نــور تابیــده شــده

طــور متوســط پــس انجــام یــک دوره زمانــی فیلتراســیون به

میشــود .امــا مــاک بــرای ارزیابــی شستشــوی فیلتــر در

تصفیــه خانــه مذکــور ،بازدیــد چشــمی میباشــد کــه

در ایــن حالــت بــا بــاال آمــدن ســطح آب در کانــال فیلتــر

شــنی ،کــم بــودن شــدت جریــان آب خروجــی فیلتــر و

بــه نمونــه متفــرق و یــا جــذب شــود ولــی عبــور نکنــد .برای

کــدورت مشــاهده شــده در ســطح آب ،نیــاز بــه شستشــوی

میشــود و معمــوال بــر حســب ( 3 NTUمعــرف تفــرق نــور

دو حالــت دســتی و اتوماتیــک امکانپذیــر میباشــد .در

اندازهگیــری کــدورت از دســتگاه کــدورت ســنج اســتفاده

فیلتــر تعییــن میگــردد .شستشــوی فیلترهــای شــنی بــه
4

5

تابیــده شــده) گــزارش میشــود .کــدورت آب خــام ورودی از

حالــت اتوماتیــک ،برنامــه زمانبنــدی شــده شستشــوی

توجــه کــرد کــه عملکــرد فیلتــر در فصولــی کــه دما باالســت

الف -باز شدن فیلتر 6به مدت 2 min

 5الــي  30 NTUگــزارش شــده اســت .بایــد بــه ایــن نکتــه

بهتــر از فصولــی اســت کــه هــوا ســرد اســت و علتــش ایــن

اســت کــه در دمــای بــاال تشــکیل لختههــا ســریعتر انجــام

شــده و همچنیــن لختههــا ســریعتر تهنشــین میشــوند.

عملکــرد فیلتــر در فصولــی کــه دمــا باالســت بهتــر از فصولی
اســت کــه هــوا ســرد اســت و علتــش ایــن اســت کــه در

دمــای بــاال تشــکیل لختههــا ســریعتر انجــام شــده و هــم

چنیــن لختههــا ســریعتر تهنشــین میشــوند .آب زالل

معکــوس فیلترهــای مــورد مطالعــه بهصــورت زیــر میباشــد.

در ایــن مرحلــه ســرعت آب بهصورتــی اســت کــه باعــث
میشــود ،بســتر شــنی بهصــورت ســیال 7درآیــد.

 .1فیلترهــای شــنی مربــوط بــه تصفیــه خانــه شــیمیایی ذوب آهــن
اصفهــان میباشــد.
2. Clarifier
3. Nephelometric Turbidity Units
4. Manual
5. Automatically
6. Unclogging
7. Fluidize
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1395-2

B.203 A&B

T.201.B

T.201.C

T.201.A

P.202 A&B

T.205
T.202

آب خروجی فیلتر شده
شکل  -1فیلترهای تصفیه خانه شیمیایی مورد مطالعه
جدول  1خصوصیات آب ورودی به فیلتر شنی (بعد از زاللساز) و آب خروجی از فیلتر شنی.
مشخصه

خروجی فیلتر

ورودی فیلتر

(TA-TAC (°F

1/1-2/3

1/2-2/26

(TH (°F

6/1

6/6

pH

8/91

8/92

TDS

134/5

133/1

NTU

33

55

50 cm 85 cm

آب ورودی

آب

70 cm

شن

آب خروجی
شکل 2شماتیک و ابعاد یکی از بسترهای مورد مطالعه.

بهینهسازی عملیات شستشوی ...
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در ایــن حالــت شــیرهای خروجــی بهرهبــرداری بســته

میباشــد کــه بــا بــاال بــردن ارتفــاع بســتر مشــکل بــزرگ

شستشــو ( )P.202نیــز روشــن میشــود .شــدت جریــان

فیلتــر شــده را حــل نمــوده اســت .ایــن نکتــه بــا توجــه

و شــیر ورودی آب شستشــو بــاز و یکــی از پمپهــای
آب شستشــو در ایــن مرحلــه  150 m3/hrمیباشــد.

ب -هوادهی 1به مدت 10 min

کــه شــامل هواددهــی بههمــراه آب میباشــد .شــیر
ورودی هــوا بــاز و یکــی از دمندههــای

هــوا()B.203

بــودن انــدازه موثــر ذرات شــن و بــاال رفتــن کــدورت آب
بــه بــازده فیلتــر نیــز قابــل بیــان اســت .بــازده فيلتــر

بســتگي بــه ويژگيهــاي بســتر آن دارد .ایــن ويژگيهــا

عبارتنــداز :تخلخــل بســتر فيلتــر ،نســبت ارتفــاع بســتر
فيلتــر بــه انــدازه ذرات آن و شــکل و خــواص ســطحي

روشــن میشــود .درضمــن کار مــداوم پمــپ آب شستشــو

ذرات فيلتــر .در تئوريهــاي جديــد ،بــازده حــذف معلــق

ج -شستشوی نهایی 2به مدت 12 min

()1

و بــاز بــودن شــیر آب ورودی ادامــه دارد.

در آب توســط فيلتــر ،از رابطــه( )1بهدســت میآیــد:
) exp(−nL /d

o
=ut/C
i
n

C

در ایــن وضعیــت بــا بســته شــدن شــیر ورودی هــوا دمنده

کــه  nعــدد ثابتــي اســت  Lارتفــاع بســتر d ،قطــر

کنارگــذر ،3شــدت جریــان آب شستشــو از 150 m3/hr

در آب خروجــي و غلظــت ذرات معلــق در آب ورودي بــه

هــوا( )B.203متوقــف میشــود و بــا بــاز شــدن شــیر
بــه  500 m3/hrافزایــش مییابــد.

بحث و نتیجهگیری
بررســی ارتفــاع بســتر و انــدازه موثــر شــن در فیلترهــای
مــورد اســتفاده

ارتفــاع بســتر فیلترهــای شــنی در منابــع ،حــدود 600
تــا  700 mmو انــدازه موثــر  0/45الــی  0/55توصیــه

متوســط ذرات Cout ،و  Cinبهترتيــب غلظــت ذرات معلــق
فيلتــر اســت .بنابرايــن طبــق رابطــه بــاال هرچــه ذرات

بســتر فيلتــر درشـتتر باشــند ،ارتفــاع بســتر فيلتــر بايــد

بیشــتر باشــد تــا همــان بــازده را داشــته باشــد و برعکــس
هــر چــه ذرات فيلتــر ريزتــر باشــند ،ارتفــاع بســتر فيلتــر

کمتــر ميتوانــد باشــد[.]9-13
بررسی نوع فیلترها

معمــوالً زیــر بســتر فیلترهــای شــنی ســنگریزه 4بــا قطــر

شــده اســت[ .]8جنــس شــن در فیلترهــای مــورد مطالعــه

حــدود  8-4 mmو بــه ارتفــاع  10 cmقــرار میگیــرد.

میباشــد .ارتفــاع بســتر  850 mmبــوده کــه هــم انــدازه

بســتر ،جلوگیــری از گرفتگــی و بســته شــدن نازلهــا

از نــوع کوارتــز میباشــد و دارای انــدازه موثــر 0/95 mm

وظیفــه ایــن گروالهــا جلوگیــری از خــروج شــن از زیــر

و هــم ارتفــاع بســتر از اندازههــای توصیــه شــده منابــع

و مهمتریــن وظیفــه گراولهــا توزیــع آب شستشــوی

ایــن اســت کــه بــزرگ بــودن انــدازه موثــر ،افــت فشــار

البتــه بایــد توجــه داشــت در طــی زمــان رســوبات کربنات

بیشــتر میباشــد .تحلیلــی کــه در ایــن جــا صــورت گرفتــه
را کمتــر و احتیــاج بــه شستشــوی معکــوس را کاهــش
میدهــد و باعــث صرفهجویــی در میــزان مصرفــی آب

شستشــوی معکــوس شــده و از طرفــی فیلتــر مــدت زمــان

بیشــتری در ســرویس خواهــد بــود .اگرچــه بررس ـیهای
بیشــتر نشــان میدهــد بــا بــزرگ گرفتــن انــدازه موثــر،
مــواد معلــق بــه خوبــی فیلتــر نشــده و وارد مرحلــه بعــدی

میشــود ،امــا بررســی غلظــت مــواد معلــق در خروجــی
نشــان میدهــد بــزرگ بــودن انــدازه ذرات تــا انــدازه

 0/95 mmتأثیــری بــر بــازده فیلتــر نــدارد .از طرفــی

ارتفــاع بســتر فیلترهــا بیــش از حــدود توصیــه شــده

معکــوس و هــوا از کــف بســتر بــه بــاال میباشــد[.]9-13

کلســیمی بــر روی شــنها قــرار گرفتــه و در حیــن
شناورشــدن بســتر در عملیــات شستشــوی معکــوس،

ذرات بــا انــدازه بیشــتر در کــف قــرار گیرنــد .اســتفاده
از بســتر تــک الیــه اغلــب مواقــع ســبب بســته شــدن
منافــذ و فــرار ذرات ریــز از کــف بســتر میشــود کــه در

ایــن مطالعــه میتــوان بــا بــزرگ گرفتــن انــدازه موثــر
ذرات شــن و بــا توجــه بــه انــدازه منافــذ افشــانکها ،ایــن

مشــکل را حــل نمــود.

1. Air Blowing
2. Rinsing
3. Bypass
4. Gravel
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بررسی فرآیند شستشوی معکوس

فرآینــد فیلتراســیون و فرآینــد شستشــوی معکــوس در
طــی عملکــرد یــک فیلتــر شــنی تنــد بــه مقــدار زیــادی

بــه هــم وابســته هســتند .عملیــات شستشــوی معکــوس
نامناســب بــر دوره کارکــرد یــک فیلتــر اثــر میگــذارد،
بهطورمشــابه تغییــر در شــرایط فیلتراســیون میتوانــد

بــر رژیــم شستشــوی معکــوس تاثیــر بگــذارد[.]14
اندازهگیــری کــدورت پســاب خروجــی فیلتــر در زمــان
انجــام عملیــات شستشــوی معکــوس میتوانــد مــاک
مناســبی جهــت بررســی موثــر بــودن عملیــات شستشــوی

معکــوس باشــد .یکســان بــودن افشــانکهای قــرار گرفتــه

در زیــر فیلترهــا ،ســبب هوادهــی و شستشــوی یکنواخــت

فیلترهــای شــنی میشــود کــه ایــن ســبب میشــود

نمونهگیــری دقیقتــر باشــد .بــه علــت مشــابه بــودن
فیلترهــای T.201AاT.201B ،ا T.201C ،عملیــات شستشــوی
معکــوس فیلتــر  T.201Aمــورد بررســی قــرار گرفــت.
آزمایشهای فیلتر T.201A

شــکل  ،3نمــودار کــدورت بــر حســب زمــان شستشــوی
معکــوس فیلتــر  ،T.201Aطبــق برنامــه زمانبنــدی شــده

حالــت اتوماتیــک شستشــوی معکــوس (بــاز شــدن فیلتــر:

 ،2 minهوادهــی 10 min :و شستشــوی نهایــی )12 min:
را نشــان میدهــد .هــر چــه قــدر نمــودار کــدورت بــر
حســب زمــان دارای ماکزیمــم بیشــتری و دامنــه کمتــری

(زمانهــای کمتــر بــرای عملیــات شستشــو معکــوس)

باشــد شستشــو بهطــور مؤثرتــری صــورت گرفتــه اســت .بر

همیــن اســاس در ایــن مطالعــه تفاضــل کــدورت ماکزیمــم
در طــی عملیــات شستشــوی معکــوس بــا کــدورت در زمان
شــروع شستشــوی معکــوس مــاک شستشــوی موثــر قــرار
میگیــرد .همچنیــن هرچــه قــدر مقــدار آب کمتــری

در یــک عملیــات شستشــوی معکــوس مصــرف شــود،

عملیــات شستشــوی معکــوس از لحــاظ اقتصــادی مؤثرتــر
اســت .بنابرایــن بــرای بهینــه ســازی عملیــات شستشــوی
معکــوس در ایــن مطالعــه دو تابــع هــدف داریــم؛ تابــع اول،

تفاضــل کــدورت ماکزیمــم در طــی عملیــات شستشــوی

معکــوس بــا کــدورت در زمــان شــروع شستشــوی

معکــوس و تابــع دوم ،مقــدار آب مصرفــی در طــی عملیــات
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شستشــوی معکــوس کــه در ایــن مطالعــه بــا تغییــر زمــان

هوادهــی ،تابــع اول بیشــینه و تابــع دوم کمینــه گردیــده
اســت .در مرحلــه اول شستشــوي فيلتر(بــاز شــدن فیلتــر)

کــه بــه مــدت  2 minمیباشــد ،در ایــن مرحلــه از احیــای
فیلتــر هــدف عمــده بــاز شــدن فیلتــر ،انبســاط آن و در
واقــع شناورشــدن آن اســت تــا حــذف کــدورت .در مرحلــه

دوم ،فيلتــر بــه مــدت  10 minهوادهــی انجــام میشــود.

در ایــن مرحلــه نســبت بــه مرحلــه اول بــا افزایــش زمــان
شستشــو بــا آب بــا شــدت جریــان  ،150 m /hrهوادهــی
3

نیــز انجــام میشــود و نیــروی دراگ ناشــی از هــوا و
آب بــر ذرات باعــث میشــود کار تمیــز شــدن ذرات بــه
بهتریــن صــورت ،انجــام گیــرد و شــیب تنــد ایجــاد شــده

در رســیدن بــه ماکزیمــم کــدورت ،نشــان دهنــده موثــر

بــودن شستشــو اســت .در مرحلــه نهایــی( ،)12 minهــدف

حــذف کــدورت باقیمانــده و در واقــع بــه صفــر رســاندن

کــدورت موجــود در بســتر فیلترهــا میباشــد کــه ایــن کار

بــا شــدت جریــان  500 m /hrبــه مــدت  12 minانجــام
3

میشــود و کــدورت آب خروجــی بــه  1 NTUمیرســد.
در ایــن مطالعــه مشــاهده  NTUبرابــر یــک در پســاب

خروجــی و ثابــت مانــدن آن بــه مــدت  3 minبهعنــوان
معیــاری در پایــان عملیــات شستشــوی نهایــی (توقــف

پمــپ هــای شستشــو) میباشــد .بــا توجــه بــه شــدت
جریــان زیــاد مرحلــه شستشــوی نهایــی( )500 m3/hrو

شــکل  4مشــاهده ميكنيــم مــدت زمــان  9 minبــراي

شستشــوي نهايــي كافــي ميباشــد و بنابرايــن  3 minدر
آب بــا دبــي  500 m /hrصرفهجويــي كردهايــم .مقایســه
3

شــکل  3و شــکل  4نشــان میدهــد کــه در آزمایــش اول

و دوم فیلتــر مشــابه اســت ،بنابــر ایــن عملکــرد شستشــو
تفــاوت معنــی داری بــا روش فعلــی نداشــته اســت ،امــا

چــون در شستشــوی فیلتــر بــه روش آزمایــش اول ،مقــدار

آب مصرفــی بــرای شستشــو  130 m3و در شستشــوی

فیلتــر بــه روش آزمایــش دوم ،مقــدار آب مصرفــی بــرای

شستشــو  118/33 mمیباشــد ،بنابرایــن حــذف شــدن
3

مرحلــه بــاز شــدن فیلتــر معقــول بــه نظــر میرســد.
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شکل  -3ارزيابي كدورت فيلتر  T.201Aدر حين شستشو به صورت نمودار ،آزمایش اول ( 2 minبازشدن فیلتر 10 min ،هوادهی و
 12 minشستشوی نهایی)
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شکل  4كدورت فيلتر  T.201Aدر حين شستشو به صورت نمودار ،آزمایش دوم(صفر دقیقه بازشدن فیلتر 4 min ،هوادهی و 13 min
شستشوی نهایی)

همچنیــن در آزمایشهــای بعــدی زمــان بــاز شــدن

شستشــوی معکــوس و همچنیــن الگــوی زمانبنــدی

میدهنــد کــه زمــان زمــان هوادهــی تغییــر کــرده اســت.

در طــی عملیــات شستشــوی معکــوس بــا کــدورت

فیلتــر حــذف شــد .جــدول( )2آزمایشهایــی را نشــان
الزم بــه ذکــر اســت در تمــام آزمایشــات ،شستشــوی

نهایــی تــا رســیدن بــه کــدورت  1و ثابــت مانــدن کــدورت

بــه مــدت  3 minادامــه پیــدا کــرده اســت .بنابرایــن در

عملیــات شستشــوی معکــوس پارامتــر زمــان شستشــوی
نهایــی مســتقل از پارامتــر زمــان هوادهــی نیســت و در

واقــع بــا بهینــه کــردن تابــع هــدف بــر حســب زمــان

هوادهــی ،تابــع هــدف بــر حســب زمــان شستشــوی

شستشــو دارد .در شــکل( ،)5تفاضــل کــدورت ماکزیمــم

در زمــان شــروع شستشــوی معکــوس ( )∆NTUبــرای
آزمایشهــای مختلــف فیلتــر  ،T.201Aرســم شــده

اســت .شــکل( )5نشــان میدهــد ،در عملیــات شستشــو

بــه طریــق آزمایــش هفتم(الــف -بازشــدن فیلتــر ،0 min
ب -هوادهــی

min

 ،9ج-شستشــوی نهایــی

min

،)8

ماکزیمــم میــزان تفاضــل کــدورت مشــاهده میشــود

کــه نشــان دهنــده الگــوی بهینــه شستشــو میباشــد.

نهایــی بهینــه شــده اســت.

برسی میزان آب مصرفی عملیات شستشوی معکوس

بررسی موثر بودن عملیات شستشو فيلتر T.201A

در تصفيــه خانههــاي معمولــي حــدود  %3-2از حجــم

بــا بررســی نمــودار کــدورت بــر حســب زمــان در

آب تصفيــه شــده صــرف شستشــوي فيلترهــا ميشــود

کــه ماکزیمــم کــدورت در حیــن عملیــات شستشــوی

کــه بــه اختصــار آن را پســاب فيلتــر ميناميــم .پســاب
فيلترهــا معمــوالً بهصــورت فاضــاب دفــع ميشــود.

آزمایشهــای مختلــف فيلتــر  T.201Aمشــاهده میکنیــم

معکــوس متفــاوت میباشــد .مقــدار کــدورت ماکزیمــم
ثبــت شــده بســتگی بــه کــدورت در زمــان شــروع عملیات

کــه بهصــورت پســاب شستشــوي فيلترهــا در ميآيــد

شماره ،87
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جدول  2زمانبندی آزمایشهای فیلتر .T.201A

شماره آزمایش

زمان بازشدن فیلتر ()min

زمان هوادهی ()min
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شکل  5تفاضل کدورت ماکزیمم در طی عملیات شستشوی معکوس با کدورت در زمان شروع شستشوی معکوس ( )∆NTUبرای
آزمایشهای مختلف فیلتر .T.201A

مقــدار پســاب فيلتــر بســتگي بــه کيفيــت آب خــام ،نــوع

تصفيــه مقدماتــي و نيــز بــازده فرآيندهــای قبــل از فيلتــر
دارد .مقــدار پســاب فيلتــر معمــوالً در ماههــاي گــرم

ســال حــدود  %2آب تصفيــه شــده ودر ماههــاي ســرد

ســال حــدود  %3آب تصفيــه شــده اســت .در نتیجــه از
لحــاظ اقتصــادی مینیمــم کــردن میــزان پســاب فیلتــر

پارامتــر اقتصــادی مهمــی باشــد .در عملیــات شستشــوی
معکــوس فیلتــر  ، T.201Aشــدت جریــان آب بــرای

مرحلــه بازشــدن فیلتــر و هوادهــی  150 m3و بــرای

4

3

2

1

تفاضل کدورت ()∆ NTU

200

مرحلــه شستشــوی نهایــی برابــر  500 m3/hrاســت .شــکل

( ،)6میــزان آب مصرفــی عملیــات شستشــوی معکــوس در
آزمایشهــای مختلــف فیلتــر  T.201Aنشــان میدهــد.

طبــق شــکل  ،6الگــوی زمانبنــدی شــده آزمایــش
هفتــم کمتریــن میــزان آب مصــرف شــده را بــه دســت
میدهــد ،هــم چنیــن از شــکل  ،5نیــز مشــخص گردیــد
کــه زمــان هوادهــی  9 minبیشــترین تاثیــر را بــر خــروج
مــواد معلــق بســتر دارد.
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شکل  6حجم آب مصرفی برای عملیات شستشوی معکوس فیلتر  T.201Aدر آزمایشهای مختلف.

نتیجهگیری

در ایــن مطالعــه عملیــات شستشــوی معکــوس ســه
فیلتــر شــنی تنــد بــا بســتر ذرات شــن از جنــس کوارتــز

مــورد مطالعــه قــرار گرفتهانــد .فیلترهــای شــنی مــورد
مطالعــه ثقلــی میباشــد .فیلترهــای ثقلــی معمــوال در

فشــار محیــط کار میکننــد و معمــوال در کارخانجاتــی

کــه حجــم زیــادی از آب بایــد تصفیــه شــوند ،مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد .اندازهگیــری کــدورت پســاب
خروجــی فیلتــر در زمــان انجــام عملیــات شستشــوی
معکــوس میتوانــد مــاک مناســبی جهــت بررســی موثــر

بــودن عملیــات شستشــوی معکــوس باشــد بــر همیــن
اســاس در ایــن مطالعــه تفاضــل کــدورت ماکزیمــم در
طــی عملیــات شستشــوی معکــوس بــا کــدورت در زمــان
شــروع شستشــوی معکــوس مــاک شستشــوی موثــر قرار
میگیــرد .همچنیــن هرچــه قــدر مقــدار آب کمتــری

در یــک عملیــات شستشــوی معکــوس مصــرف شــود،

عملیــات شستشــوی معکــوس از لحــاظ اقتصــادی موثرتــر
اســت .بــا بررســی نمودارهــای کــدورت بــر حســب زمــان

3

1 2

0

بــرای فیلتــر  T.201Aمشــخص گردیــد کــه زمــان بــاز
شــدن فیلتــر نســبت بــه زمــان هوادهــی تاثیــر قابــل

توجهــی بــر حــذف کــدورت نــدارد و زمــان هوادهــی

 9 minبیشــترین تاثیــر را بــر خــروج مــواد معلــق بســتر

دارد .همچنیــن الگــوی زمانبنــدی شــده آزمایــش هفتــم
کمتریــن میــزان آب مصــرف شــده را بــه دســت میدهــد.
عالئم و نشانهها

 :mمتر

 :hrساعت

 :dقطر متوسط ذرات()mm
 :nعدد ثابت معادله
 :Lارتفاع بستر()m

 :Coutغلظت ذرات معلق در آب خروجی فیلتر()gr mol/m3

 :Cinغلظت ذرات معلق در آب ورودی
 :NTUواحد کدورت

فیلتر()gr mol/m3

 :TDSکل مواد جامد محلول

 :TA/TACقلیائیت کل بر حسب درجه فارنهايت

()°F
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