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 ضدعفونی آب با ازن و نور ماورابنفش

  :یادداشت

کمبود مطالب مورد . در ضدعفونی روز به روز در حال گسترش می باشد UVکاربرد ازن و دستگاه هاي 
نیاز در این زمینه به زبان فارسی ما را بر آن داشت تا با استفاده از کتب مرجع، مقاالت و سایت هاي 

در نگارش این کتاب سعی شده است که مسائل . موجود کتابی به صورت گردآوري شده ارائه کنیم
امیدواریم با ذکر دیدگاه ها و نظرات خود ما را در تکمیل این . ینه ها آورده شوددر این زمکاربردي 

  .کتاب یاري نمایید
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  مقدمه

ازن معموالً . بسیار باالست کنندگیاکسید که گازي با 3O است به فرمول اکسیژن آلوتروپهاي یکی از 

و  پروتئین کند و با مکانیزم ترکیب شدن با عمل می کلر ها مانند ناپایدار بوده و در بسیاري از واکنش

. کند ، به عنوان میکروب کش عمل مییاخته مهم است تنفس کاهنده که براي آنزیم اثر کردن بی

هاي   شود تا کاربردهاي صنعتی زیادي داشته باشد و در غلظت خاصیت اکسیدکنندگی این گاز باعث می

هاي  هاي تنفسی جانوران و بافت جزء در میلیارد اثر تخریبی شدیدي بر مخاط و اندام 100باالتر از 

هاي هوا محسوب  از مهمترین آالینده ازن در فضاي نزدیک به زمین در نتیجه گاز. گیاهان بگذارد

نور ماوراء  براي جانوران و گیاهان سودمند است چراکه از ورود الیه ازن شود اما ازن موجود در می

  .کند جلوگیري میبه زمین  بنفش

  

  اطالعات مفید درباره ي ازن

  مشخصات فیزیکی ازن در شرایط استاندارد فشار اتمسفري و دماي صفر درجه سانتیگراد

  14/2: دانسیته ي ازن kg/m3 

 48: جرم مولکولی ازن 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B2%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4
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 کیلوگرم بر مترمکعب 43/1: دانسیته ي اکسیژن 

 32: جرم مولکولی اکسیژن 

 کیلوگرم بر مترمکعب 29/1: دانسیته ي هوا 

 کیلوگرم بر مترمکعب 1000: دانسیته ي آب 

  :غلظت ازن در آب

1 mg/l=1 ppm O3= 1 g/m3 (In water)  

  :غلظت ازن در هوا بر اساس حجمی

1 g O3 / m3 = 467 PPM O3 

1 PPM O3 = 2.14 mg O3/m3     

  :غلظت ازن در هوا بر مبناي جرمی

100 g O3/m3 = 7.8% O3 (Approximate) 
1% O3 = 12.8 g O3/m3 (Approximate) 

1% O3 = 7,284 PPM Ozone 
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  ORPازن و 

احیا می باشد و داراي واحد میلی ولت می  -این عبارت مخفف پتانسیل اکسیداسیون: ORPمفهوم 

در  متغیر باشد اما از آنجایی که+ 2000تا  -2000مقدار عددي آن در ضدعفونی می تواند از . باشد

  . فرایند ازن زنی اکسیداسیون صورت می گیرد مقادیر آن در این فرایند مثبت است

حضور آالینده هاي زیاد درون آب . سنسورهاي ازن با اندازه گیري مقدار اکسیژن حل شده کار می کنند

کاهش  ORPباعث کاهش میزان اکسیژن می شود زیرا مواد آلی اکسیژن را مصرف می کنند و مقدار 

بیشتر باشد قابلیت آن براي از بین بردن مواد مضر نظیر  ORPهرچه مقدار عددي . یابدمی 

  .براي کاربردهاي مختلف در جدول زیر آمده است ORPمقادیر مناسب . میکروارگانیسم افزایش می یابد

  .معیاري از توانایی ازن جهت انجام ضدعفونی می باشد ORPدر واقع 
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  براي کاربردهاي مختلفمقادیر عددي مناسب : جدول

  کاربرد  )mV(بر حسب  ORPمقدار عددي 

  بدون استفاده  0- 150

  آبزي پروري  150- 250

  برج هاي خنک کن  250- 350

  استخرهاي شنا  400- 475

  جگوزي  600-450

  ضدعفونی آب  600

  استرلیزه کردن آب  800

  

  روش تولید ازن

تخلیه ي الکتریکی و  در طول موج خاص UVاستفاده از نور  :مهم در تولید ازن عبارتند از دو روش

به دلیل محدودیت در مقدار و غلظت ازن تولید شده و همچنین  UVروش تولید ازن با المپ : کرونا

براي استخرهاي شناي عمومی مناسب نبوده و بیشتر براي دستگاههاي ) مصرف برق باال(راندمان پایین 

وش متداول و مورد تایید استانداردهاي جهانی براي استخر، تولید ازن با ر. گندزدایی هوا کاربرد دارد

. با استفاده از این روش می توان غلظت هاي باالي ازن تولید کرد. می باشد CORONAقوس الکتریکی 

اما یکی از مهمترین پارامترها غلظت . میزان تولید ازن وابستگی زیادي به پارامترهاي مختلف دارد
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غلظت اکسیژن ورودي در رابطه ي مستقیم با میزان تولید ازن . اکسیژن ورودي به سیستم می باشد

جهت دستیابی به مقادیر باالي تولید ازن از دستگاه هاي اکسیژن ساز قبل از مولد به این منظور و . است

در این دستگاه ها با بهره گیري از روش هاي مختلف نظیر روش هاي غشایی . ازن استفاده می شود

هواي غنی از اکسیژن به عنوان خوراك وارد ازن ژنراتور می شود و در . غلظت اکسیژن باال برده می شود

  .یجه میزان ازن تولیدي باال می رودنت

  .در شکل زیر به صورت شماتیک فرایند تولید ازن با استفاده از تخلیه الکتریکی نشان داده شده است
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  روش هاي تزریق ازن

. یکی از مهمترین پارامترهاي تأثیرگذار در راندمان کلی سیستم هاي ازن نوع تزریق این گاز می باشد

در ادامه به بررسی روش . ازن داراي تأثیر مهم و کلیدي در عملکرد آن می باشدنحوه ي اختالط گاز 

  .هاي تزریق آن خواهیم پرداخت

  تزریق ازن با استفاده از میکسر استاتیک

تصویري از یک . یکی از بهترین و مؤثرترین روشهاي تزریق ازن استفاده از میکسر استاتیک می باشد

  .در شکل زیر آورده شده استمیکسر استاتیک براي تزریق ازن 

 

  نمایی از میکسر استاتیک براي تزریق ازن: شکل 
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از شکل مشخص است که اندازه ي حباب ها در مسیر حرکت از چپ به راست کاهش می یابد و این امر 

. افزایش میزان اختالط باعث افزایش راندمان می گردد. باعث افزایش میزان اختالط ازن در آب شود

در سرعت هاي . فوت در ثانیه می باشد 10تا  5ب آب براي استفاده از میکسر استاتیک سرعت مناس

اینچ قبل از مخزن  12میکسر استاتیک بایست حدود . پایین میزان اختالط مناسبی حاصل نمی شود

  .این سیستم نیاز خاصی جهت تعمیر و نگهداري ندارد. تماس نصب کردد

  

  ونتورياستفاده از تزریق ازن با 

در این روش با استفاده از ایجاد . یکی از روش هاي متداول در تزریق ازن استفاده از ونتوري می باشد

اختالف فشار بین ورودي و خروجی مکشی ایجاد می شود و ازن تولید شده به درون سیستم مکیده می 

  .به صورت شماتیک این سیستم در شکل زیر نشان داده شده است. شود
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  ریق ونتوريشماتیک تز: شکل

از مزایاي این روش میزان انتقال جرم بسیار باال، هزینه ي نگهداري پایین و توانایی کار در سیستم هاي 

  .تحت فشار و بدون فشار می باشد

  

  شماتیکی از ساختمان یک ونتوري: شکل

  تزریق ازن با استفاده از دیفیوزر
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تماس بین آب و ازن استفاده از دیفیوزر می یکی دیگر از روش هاي متداول جهت تزریق ازن و ایجاد 

با عبور ازن از درون یک غشا این گاز به . دیفیوزر ازن را به صورت حباب درون آب تزریق می کند. باشد

با باال رفتن حباب هاي ازن تولید شده درون آب . حباب هایی با اندازه ي بسیار ریز تبدیل می شود

از مزایاي این روش می توان به نصب ساده، هزینه ي پایین و . دهدانتقال جرم ازن به درون آب رخ می 

اما در کنار این مزیت  .مصرف انرژي کمتر به دلیل عدم نیاز به پمپ جهت افزایش فشار آب اشاره کرد

راندمان پایین اختالط و انتقال جرم یکی از مهمترین . ها استفاده از این روش توأم با معایب می باشد

استفاده از این روش در سیستم هاي تحت فشار یکی دیگر از محدودیت هاي آن . باشد معایب آن می

  .می باشد

  کاربردهاي ازن

  :از مهمترین کاربردهاي ازن می توان به موارد زیر اشاره کرد

 کاربرد ازن در صنایع غذایی و تولید نوشیدنی 

 کاربرد ازن در تصفیه ي آب و فاضالب 

 حذف بو 

 برج هاي خنک کننده استفاده از ازن در 
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در این کتاب به صورت دقیق . ازن که خارج از محدوده ي این کتاب می باشدو کاربردهاي دیگر 

تري به ضدعفونی آب با ازن خواهیم پرداخت اما در ادامه به صورت خالصه کاربرد ازن در صنایع 

  .غذایی و همچنین در برج هاي خنک کن اشاره شده است

  غذایی کاربرد ازن در صنایع

  :از موارد مهم استفاده از ازن در صنایع غذایی می توان به موارد زیر اشاره کرد

  کاربرد ازن در سیستم هاي شست و شو در محل)CIP:(  استفاده از ازن به عنوان

ضدعفونی کننده پیشنهاد مناسبی در سیستم هاي شست و شو در محل در صنایع تولید 

گاز ازن از نظر زیست محیطی آلودگی جانبی ایجاد نمی نوشیدنی و مواد غذایی است زیرا 

نداشتن مشکالت مربوط به ذخیره سازي و عدم نیاز به مواد شیمیایی از مزایاي مهم . کند

 .ازن می باشد

 یکی از مهمترین نکات در صنایع غذایی داشتن : استفاده از ازن جهت ضدعفونی سطوح

سطوح در تماس با مواد غذایی جهت از  ضدعفونی. محیطی عاري از پاتوژن ها می باشد

بسیاري از صنایع . بین بردن پاتوژن ها از موارد بسیار مهمی است که بایست رعایت شود

 .غذایی از ازن محلول در آب جهت ضدعفونی سطوح بهره می برند
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 یکی از مهمترین بخش هاي صنعت تولید غذا که از : ازن در فرایند تولید غذاهاي دریایی

یکی از روش . عنوان ضدعفونی کننده بهره می برد تولید غذاهاي دریایی می باشدازن به 

هاي قدیمی جهت ضدعفونی در این صنعت استفاده از کلر فراوان محلول درون آب می 

اما به دلیل مشکالت فراوان استفاده از کلر نظیر مشکالت مربوط به ایمنی و سالمت . باشد

 .تولید مواد غذایی دریایی شده استازن جایگزین این ماده در صنعت 

 یکی از کاربردهاي ازن تزریق آن به درون آب و سپس انجماد آب می باشد که : یخ ازن دار

ایجاد طراوت در محصوالت یخ ازن دار باعث . از این طریق یخ ازن دار تولید می شود

 . ذخیره شده می گردد

 ار می توان به استفاده از ازن در از کاربردهاي دیگر ازن در صنعت تولید غذا به اختص

 .اشاره کرد... فراورش مواد غذایی، در ضدعفونی میوه و سبزي، ذخیره سازي مواد غذایی و 

  

  کاربرد ازن در برج هاي خنک کننده

با . ازن بیش از سه برابر قویتر از کلر می باشد و از این نظر قابلیت اکسیدکنندگی باالیی دارد

تمامی . به استفاده و ذخیره سازي مواد شیمیایی نظیر کلر لز بین می روداستفاده از ازن نیاز 

همچنین باعث کاهش میزان خوردگی به خصوص در مبدل هاي . میکروارگانیسم را ازبین می برد
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باعث کاهش میزان آب جبرانی در برج هاي خنک کننده می شود زیرا . حرارتی مسی می گردد

هزینه هاي مربوط به ذخیره، حمل و نقل و . اهش می دهددوره ي زمانی چرخش بلودان را ک

از این رو استفاده از ازن به جاي سایر مواد شیمیایی باعث . نگهداري مواد شیمیایی از میان می رود

  . کاهش هزینه ها در سیستم هاي برج هاي خنک کن می شود
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  مکانیزم واکنش ازن: فصل 
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ازن می تواند به صورت . دو مورد از اکسید کننده هاي قوي ازن و رادیکال هاي هیدروکسیل می باشند

مستقیم با اجزا واکنش دهد و همچنین می تواند رادیکال هاي هیدروکسیل تولید کند که این رادیکال 

  . گیرد این دو مکانیزم واکنش در این فصل مورد بررسی قرار می. ها با اجزا واکنش می دهند

  ازن زنی

به منظور ایجاد تماس میان ازن و ماده ي . ازن گاز ناپایداري است که بایست در محل مصرف تولید شود

واکنش مطلوب همواره رو به جلو . مورد نظر درون آب، در ابتدا بایست به درون سیستم آب وارد شود

ازن می تواند به دو روش . داردنمی باشد زیرا امکان وجود واکنش هاي همزمان بسیار زیادي وجود 

این دو روش منجر به محصوالت اکسیدي متفاوتی می . مستقیم و غیر مستقیم با مواد واکنش دهد

حالت کلی مسیرهاي مستقیم  زیردر شکل . شوند و همچنین با سینتیک هاي متفاوتی کنترل می شوند

  .و غیر مستقیم ازن زنی نشان داده شده است
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  اي مستقیم و غیر مستقیم در ازن زنیمسیره): 2-1(شکل

  

  واکنش غیر مستقیم

مسیر مزبوط به واکنش غیر مستقیم شامل تشکیل رادیکال هاي آزاد که شامل مولکول هایی با الکترون 

در کنار ماده ي  "o"در این کتاب الکترون جفت نشده را با عالمت . جفت نشده هستند می باشد
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بیشتر رادیکال هاي آزاد مواد ناپایداري هستند و به صورت سریع با . شیمیایی خاص نشان خواهیم داد

   .مواد وارد واکنش می شوند تا الکترون جفت شده ایجاد کنند

مرحله ي . آغاز، انتشار زنجیره، خاتمه: مکانیزم زنجیره اي واکنش ازن شامل سه مرحله اصلی می باشد

شتاب می یابد، تا اکسیدان هاي ثانویه نظیر  -OHنظیر اول شامل از بین رفتن ازن با استفاده از آغازگر 

OHo این رادیکال هاي آزاد به صورت غیر انتخابی و سرعت بسیار زیاد با مولکول هاي . تولید شوند

را با کندن یک الکترون گم شده ي خود به عنوان مثال، رادیکال هیدروکسیل، . هدف واکنش می دهند

در فرایند از دست دادن الکترون، . ف و تشکیل آب به دست می آوردالکترون هیدروژنی از مولکول هد

منجر به انتشار زنجیره  خود ماده ي هدف تبدیل به رادیکال آزاد می شود که در ادامه با انجام واکنش

هرچند که اگر دو رادیکال آزاد باهم واکنش دهند زنجیره ي واکنش ها به دلیل جفت شدن . می گردد

  .رادیکال ها همدیگر را خنثی می کنند. ه می یابدالکترون ها خاتم

محصوالن اصلی واکنش هاي . مسیر رادیکال بسیار پیچیده است و تحت تأثیر موارد بسیاري می باشد

  . رادیکالی بر اساس دو مدل اصلی در زیر بیان شده است

  مرحله ي آغازي

O2واکنش میان یون هاي هیدروکسید و ازن باعث تشکیل یک آنیون سوپر اکسید 
o-  و یک رادیکال

  :هیدروپروکسیل می شود
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  :بازي با آنیون سوپراکسید می باشند -رادیکال هاي هیدروپراکسیل در تعادل اسیدي

  

  واکنش هاي پی در پی رادیکالی

O2سپس آنیون سوپراکسید 
o-   با ازن واکنش داده و آنیون ازنی تشکیل می شود)O3

o- .( سپس این

HO3ماده بالفاصله توسط هیدروژن تري اکسید 
o  به یک رادیکالOHo تبدیل می شود.  

  

OHo می تواند به صورت زیر واکنش دهد:  

  

HO4با تجزیه و از بین رفتن 
o  به اکسیژن و رادیکال هیدروپراکسیل واکنش هاي زنجیره اي دوباره می

موادي که . در حالت کلی براي واکنش هاي زنجیره اي دو مول ازن مصرف می شود. تواند شروع شود

OHo را به رادیکال هاي  سوپراکسید تبدیل می کنند باعث پیشرفت واکنش می شوند .  



 ضدعفونی آب با ازن و نور ماورابنفش

برخی از آنها . وانند به عنوان پیشرفت دهنده واکنش ایفاي نقش کند، نیز می تRمولکول هاي مواد آلی،

  :می کنند Roشامل گروه هاي عاملی می باشند که با رادیکال هیدروکسیل واکنش و تولید رادیکال 

  

این مواد می توانند درادامه واکنش . در حضور اکسیژن، رادیکال هاي پروکسی آلی تشکیل می شوند

  :واکنش هاي زنجیره اي شوندداده و باعث شروع 

  

  مرحله خاتمه

که رادیکال هاي واکنش داده و رادیکال هاي ثانویه ایجاد می کنند  OHoبرخی از مواد آلی و غیر آلی با 

این مواد بازدارنده در حالت کلی باعث جلوگیري از پیشرفت زنجیره می . سوپراکسید تولید نمی کنند

  .شوند

  

  :ممکن براي خاتمه، واکنش دادن دو رادیکال با یکدیگر استیکی دیگر از احتماالت 
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  واکنش کلی

  :با جمع بندي مباحث مطرح شده در بخش هاي قبلی می توان واکنش کلی زیر را رائه داد

  

بنابراین، از بین رفتن ازن تسط یون هاي هیدروکسید شروع شده و باعث ایجاد واکنش هاي زنجیره اي 

با مولکول هاي هدف که  OHرادیکال . می شود OHل رادیکال هاي فعال می شود، که باعث تشکی

دلیل این امر الکترون دوستی رادیکال آزاد هیدروکسیل . تراکم الکترونی باالیی دارند واکنش می دهد

این . به دلیل فعالیت باالي این رادیکال هاي آزاد داراي زمان عمر بسیار کوتاهی می باشند. می باشد

  .است که بالفاصله پس از تشکیل واکنش می دهند بدان معنی

در جدول زیر . بسیاري از مواد وجود دارند که واکنش هاي زنجیره اي را آغاز، شتاب و خاتمه می دهند

  .مثال هایی آورده شده است

  نمونه هایی از مواد آغازگر، شتاب دهنده و خاتمه دهنده : جدول
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. در سیستم هاي طبیعی دارند OHoوب کردن رادیکال هاي بی کربنات و کربنات نقش مهمی در جار

سرعت واکنش به نسبت کم است اما در سیستم هاي طبیعی محدوده ي غلظت به نسبت باال می باشد 

  . که در نتیجه نمی توان از این واکنش صرفنظر کرد

حتی افزودن مقادیر کمی . با اضافه کردن کربنات به آب ازن دار، میتوان نیمه عمر ازن را افزایش داد

کربنات به باالي / افزودن غلظت بی کربنات. برابر کاهش دهد 10می تواند سرعت از بین رفتن ازن را تا 

  . میلی موالر پایداري ازن را افزایش می دهد 5/1
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  واکنش مستقیم

به . واکنشی انتخابی با ثابت سرعت پایین می باشد) M+O3(اکسیداسیون مستقیم مواد آلی با ازن 

این واکنش . وارد واکنش می شود زیرا خاصیت دوقطبی داردصورت معمول ازن با پیوند اشباع نشده 

  . باعث از بین رفتن پیوند دو گانه می شود

آلی که دانسیته ي الکترونی باالتري دارند بیشتر واکنش می در حالت کلی، ازن با آن دسته از مواد 

  .ازن با برخی از مواد آروماتیک و آلیفاتیک واکنش می دهد. دهد

  

  واکنش هاي ممکن با ازن: شکل
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  )AOP(فرایندهاي پیشرفته اکسیداسیون 

شامل تولید میزان کافی "به عنوان فرایندهایی که ) AOPs(فرایندهاي پیشرفته ي اکسیداسیون 

این فرایندها براي تولید ویژه ي . می باشد تعریف می شود "رادیکال آزاد براي تأثیر در خالص سازي آب

OHo استفاده می شوند .OHo  نسبت به ازن مولکولی داراي پتانسیل اکسیداسیون باالتري می باشد }

)8/2 eV ( در مقایسه با)ev 07/2({و می تواند به مواد آلی و غیر آلی با سرعت باالتري حمله کند .

/ و پراکسید هیدروژن UVنور / پراکسید هیدروژن، ازن/ مهمترین فرایندها شامل استفاده همزمان از ازن

به عنوان . تحقیقات در زمینه ي دستیابی به روش هاي مؤثرتر در حال ادامه می باشد. می باشد UVنور 

استفاده از ازن زنی کاتالیتیکی، با بهره گیري از کاتالیست محلول یا جامد می تواند باعث کاهش مثال، 

هر دو حالت اسیدي قوي یا قلیایی قوي و یا بهره گیري از انرژي می شود زیرا  pHهزینه در تنظیم 

  .می تواند باعث کاهش هزینه ها شود UVخورشید براي المپ هاي 

  O3/H2O2پراکسید هیدروژن  / ازن

HO2زمانی که پراکسید به صورت آنیون موجود است با ازن واکنش می دهد، 
سرعت واکنش وابسته .  -

  . پراکسید هیدروژن می باشد/ به نسبت غلظت ازن

  

  



 ضدعفونی آب با ازن و نور ماورابنفش

واکنش ازن با پراکسید هیدروژن ترکیب نشده که باعث هدر رفتن ازن و پراکسید هیدروژن می شود 

  :صرفنظر کردن استقابل 

  

با مقایسه واکنش زیر با واکنش هایی که در بخش قبل ذکر شد مشخص است که در این حالت با 

  :تولید می شود OHoمول  2مول ازن مقدار  2استفاده از 

  

   UVنور / ازن

تجزیه ي تابشی ازن . با فتولیز ازن آغاز می شود UVفرایند پیشرفته ي اکسیداسیون با ازن و تابش نور 

  :باعث ایجاد پراکسید هیدروژن می شود

  

تشکیل می  pH<1.8نانومتر و  254از یک مول ازن در  H2O2تحقیقات نشان می دهد که یک مول 

  . افزایش می یابد pHاین نسبت با افزایش . شود

  :اکسید کردن آالینده می باشدو یا براي  OHoبراي تولید  این سیستم شامل سه بخش

  تابشUV 
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 ازن 

 پراکسید هیدروژن 

. بایست مدنظر قرار گیرد AOPبنابراین، تمامی مکانیزم هاي حذف در زمان تخمین سیستم هاي 

قابل ) و دماي معمولی 10تا  5بین  pH(اکسیداسیون مستقیم با پراکسید هیدروژن تحت شرایط عادي 

بسته . انجام شود UVهرچند، فتولیز مستقیم آالینده می تواند با جذب مستقیم . صرفنظر کردن است

بعالوه ترکیبی از سه جز . به شرایط، واکنش هاي مستقیم و غیر مستقیم ازن با آالینده ها ممکن است

پراکسید هیدروژن نیز با تولید رادیکال هیدروکسیل می تواند در نتایج / UVپراکسید هیدروژن یا / ازن

  .لی مدنظر قرار گیردک

نانومتر باشند تا فتولیز ازن به خوبی صورت  254بایست داراي حداکثر طول موج تابش  UVالمپ هاي 

  .گیرد
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  کاربردهاي ازن
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توانایی ازن در . ازن به دلیل قابلیت باالي اکسیداسیون کاربردهاي زیادي در فرایندهاي مختلف دارد

اگرچه گاز ازن . اجزا می تواند براي تخریب و یا سنتز مواد شیمیایی استفاده شوداکسید کردن 

کاربردهاي فراوانی دارد اما در این کتاب به کاربرد آن به عنوان عامل ضدعفونی کننده در ضدعفونی آب 

  .پرداخته می شود

  

  نگاه کلی به کاربردهاي ازن

کاربرد ازن را می توان به دو دسته ي کلی تجزیه ترکیبات و ماده ي اولیه جهت سنتز تقسیم بندي 

قابلیت تخریبی ازن کاربرد بیشتري دارد هرچند توانایی ازن به شرکت در واکنش ها به صورت . کرد

عنوان مثال در  به. انتخابی نیز می تواند در تهیه ي مواد طبیعی و غیر طبیعی مورد استفاده قرار گیرد

شیمی پزشکی، مولکول ها می توانند توسط ازن براي تولید آلدهیدها و کتون ها تغییر یابند که این 

مرحله ي اول . مواد نیز در ادامه به الکل هاي فعال، اسیدهاي کربوکسیلیک یا آمین ها تبدیل می شوند
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کاربرد . دماي پایین انجام می شود یعنی اکسید شدن با ازن، معموال توسط ازن محلول در یک حالل در

  . دیگر ازن استفاده در صنایع پلیمر می باشد

تغییر در حالت اکسیداسیون فلز  به عنوان مثال (بیشتر کاردبردهاي تخریبی ازن به ایجاد تغییر در اجزا 

  . یا غیرفعال کردن پاتوژن مربوط می شود) یا ساختار سطحی، تخریب حلقه هاي جانبی بدبو

ازن در حالت . جامد/ مایع/ گاز: ی هاي تخریبی ازن می تواند در هر سه فاز مورد استفاده قرار گیردویژگ

. این گاز می تواند به صورت محلول در یک مایع مورد استفاده قرار گیرد. طبیعی به صورت گاز می باشد

  :در حالت کلی کاربرد هاي ازن را می توان به چهار گروه تقسیم بندي کرد

  کنترل پاتوژن ها( ضدعفونی( 

 اکسید کردن اجزاي غیر آلی 

  اکسید کردن مواد آلی، شامل مزه، بو، حذف رنگ 

 حذف ذرات 

  . در ادامه به بررسی این موارد پرداخته می شود
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  ازن در فاز گاز

فاز با اینکه در این کتاب به کاربرد هاي ازن در ضدعفونی آب تمرکز شده است، اما استفاده از ازن در 

ضدعفونی کنندگی آن، توانایی بسیاري از کاربردهاي ازن بر مبناي ویژگی هاي . گاز بسیار متنوع است

  . آن در کشتن ارگانیسم هاي زنده، ویروس ها یا قارچ ها می باشد

یکی دیگر از کاربردهاي ازن استفاده در صنایع بسته بندي مواد غذایی به عنوان کنترل کننده ي 

مقدار آب موجود درون گاز نقش . می باشد و دندانپزشکی زه کردن تجهیزات پزشکیپاتوژن، استرلی

در حالت کلی، نرخ غیرفعالسازي پاتوژن هاي . کلیدي در تأثیرگذاري این گاز در کاربردهاي مختلف دارد

هرچند اغلب یک رطوبت نسبی حداقل مورد نیاز می . مختلف با افزایش رطوبت نسبی افزایش می یابد

  . باشد

  .غیر آلی دارداستفاده ي بیشتر از ازن در فاز گازي بستگی به توانایی آن در اکسید کردن مواد آلی و 

  

  ازن در فاز مایع

این در حالیست که ازن را می توان به صورت . هزاران کاربرد با استفاده از ازن در فاز مایع وجود دارد

یا ازن در فاز گاز در خارج از محلول تولید و به مستقیم و الکترولیتیکالی درون محلول ایجاد کرد و 
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ازن می تواند در حالل هاي آلی حل شود و در سنتز مواد آلی مورد استفاده قرار . درون مایع تزریق شود

  . در کاربردهاي پزشکی، میتوان از ازن براي ضدعفونی تجهیزات و یا خون استفاده کرد. گیرد

در حالت کلی، ماده اي که باید با جذب . ضدعفونی آب می باشدکاربرد وسیع ازن در فاز مایع جهت 

اما در برخی کاربردها آب به عنوان حامل گاز ازن مورد استفاده . ازن اکسید شود درون آب وجود دارد

ضدعفونی، : به همین دلیل کاربرد ازن را می توان به چهار دسته تقسیم بندي کرد. قرار می گیرد

در بیشتر موارد ازن براي یک یا دو هدف مهم مورد . ی، آلی و حذف ذراتاکسیداسیون مواد غیرآل

به بخشی از  جدول زیردر . استفاده قرار می گیرد ، هر چند که می تواند تأثیرات زیادي داشته باشد

  . کاربردهاي ازن اشاره شده است

ویژگی هاي ضدعفونی کنندگی ازن این گاز را قادر می سازد تا براي تصفیه آب نظیر آب آشامیدنی، آب 

فرایندي، استخر شنا، سیستم هاي برج خنک کننده و همچنین ضدعفونی پاتوژن ها در کاربرد هاي 

ازن دار را به  به عنوان مثال در کاربردهاي کشاورزي می توان محلول. گوناگون مورد استفاده قرار گیرد

درون خاك تزریق کرد تا درصد باالي پاتوژن ها را از میان برد و در صنایع تولید غذا از آب ازن دار براي 

  .استفاده می شود) CIP(شست و شوي در محل 

به عنوان نمونه در صنایع تولید . در برخی کاربردها، ترکیبی از هر دو روش مورد استفاده قرار می گیرد

ی که آب به عنوان عامل انتقال مورد استفاده قرار می گیرد، آب و سطح مواد غذایی ضدعفونی مواد غذای
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به طور مشابه در تهیه ي آب آشامیدنی درون بطري، آب با ازن در تماس قرار می گیرد تا از . می شوند

تکمیل  نظر ضدعفونی اطمینان حاصل شود و ازن باقی مانده وارد بطري ها شده تا فرایند ضدعفونی

  . گردد

. توانایی ازن در اکسید کردن مواد آلی و غیر کاربردهاي فروانی در صنایع مختلف ایجاد کرده است

توانایی این گاز در اکسید کردن سطح فلزات باعث استفاده ي این گاز در صنایع نیمه رساناو فرایند 

  . پوشش دهی شده است

را می دهد که از آب در دماي پایین استفاده شود و این استفاده از ازن در صنایع شست و شو این اجازه 

ترکیب ازن زنی همراه  نیشکردر فرایندهاي استخراج . امر موجب کاهش میزان مصرف انرژي می گردد

میزان . یایی کلردار شودبا اکسیژن و پراکسید هیدروژن می تواند به صورت کامل جایگزین مواد شیم

یکی از بزرگترین . کیلوگرم می باشد 4تا  2تن نیشکر در حدود مصرف حدودي ازن براي تولید یک 

. واحدهاي ازن زنی دنیا که در فرایند استخراج نیشکر مورد استفاده قرار می گیرد در فنالد واقع است

مزیت بزرگ این روش این . کیلوگرم ازن در هر ساعت می باشد 420ظرفیت تزریق ازن در این واحد 

انده در گاز خروجی می تواند براي دیگر واحدهاي مصرف کننده ي اکسیژن است که اکسیژن باقی م

واقع است که ) آمریکا(یکی دیگر از واحدهاي بزرگ تولید ازن در سین سیناتی . مورد استفاده قرار گیرد
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در این کارخانه ازن چربی . کیلوگرم در ساعت ازن تولید می کنند 570مولد ازن مقدار  90در آن 

 . به استر ها، اسیدها و غیره تبدیل می کند حیوانات را

  



 ضدعفونی آب با ازن و نور ماورابنفش

  ازن در تصفیه ي آب آشامیدنی

این امر به . تولید آب آشامیدنی با کیفیت باال یکی از چالش هاي مهم در زمینه ي تولید آب می باشد

میکروبی ویژه با ارتقاي استانداردهاي آب و همچنین با توجه به افزایش انواع آالینده هاي شیمیایی و 

نظیر جیاردیا و کریپتوپریدیوم و همچنین تولید محصوالت جانبی غیر دلخواه در استفاده از دیگر مواد 

این نگرانی ها باعث ایجاد فرایندهایی با پایه . ضدعفونی نظیر کلر از اهمیت باالیی برخوردار شده است

ت محصوالت ایجاد شده در تأثیرگذاري این روش به میزان فعالی .ي ازن جهت ضدعفونی شده است

این اثرات را می توان براي ضدعفونی، . دارد OHنتیجه ي ازن زنی نظیر گروه هاي رادیکال آزاد 

  .اکسیداسیون مواد آلی و غیر آلی شامل مزه، رنگ ، بو و حذف ذرات استفاده کرد

در نهایت می تواند  معموال ازن براي دستیابی به یک یا دو هدف مهم مورد استفاده قرار می گیرد اما

به عنوان مثال، در . این اثرات جانبی می توانند مفید یا غیر مفید باشند. تأثیرات زیادي بر جاي بگذارد

ازن زنی باید احتیاط الزم انجام شود زیرا تحقیقات نشان می دهد که در ازن زنی نیز امکان ایجاد 

داراي بروماید می باشد در نتیجه ي ازن زنی  به عنوان مثال آبی که.  محصوالت جانبی سمی وجود دارد

  . این ماده به برومات تبدیل می شود

بیشترین کاربرد ازن زنی در تصفیه ي آب آلوده ي سطحی و یا آب هاي آلوده ي چاه می باشد زمانی 

بعالوه، ازن در ضدعفونی آب هاي . که آب چاه تصفیه نشده و یا حاوي آهن و منگنز باال می باشد
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طراحی . ، سیستم هاي برج خنک کن و یا اهداف تجاري دیگر مورد استفاده قرار می گیرداستخر

سیستم هاي تصفیه و ضدعفونی آب باید به نحوي مدیریت شود تا از ایجاد اثرات جانبی ازن زنی 

  .جلوگیري شود

بنابراین . دارد تقریبا تمام تأثیرات ازن زنی و سینتیک تمامی این واکنش ها به مقدار ازن موجود بستگی

زمان تماس در  -تنظیم دقیق پارامتر غلظت. تنظیم دقیق پارامترها از مسایل مهم در ازن زنی می باشد

ازن زنی از موارد مهم می باشد که با توجه به درجه ي ضدعفونی و یا مقدار جرم ازن مورد نیاز براي از 

  . بین بردن مقدار معینی از مواد آلی مشخص می شود

ازن زنی می تواند به . ر مهم دیگر انتخاب بهترین محل براي نصب سیستم ازن زنی می باشدپارامت

ازن می تواند به عنوان مرحله ي اصلی در . عنوان یک مرحله پیش تصفیه مورد استفاده قرار گیرد

با این وجود ازن نمی تواند به عنوان تنها گزینه ي ضدعفونی در . ضدعفونی مورد استفاده قرار گیرد

سیستم هاي توزیع آب آشامیدنی استفاده شود زیرا طول عمر ازن درون آب کم است و سریعا از بین 

  . بازده سیستم تزریق ازن وابسته به کیفیت آب دارد. می رود

  ضدعفونی

یش شروع شد و در ضدعفونی آب هاي آلوده جهت استفاده از ازن در تصفیه ي آب نزدیک به یک قرن پ

بعد از آن کلرین و دي اکسید کلر . جلوگیري از بیماري هاي ناشی از آب آلوده مورد استفاده قرار گرفت
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اما به دلیل مشکالت . به صورت موفق مورد استفاده قرار گرفتجهت کنترل آلودگی هاي بیماري زا 

یجاد محصوالت جانبی نظیر تري هالو متان استفاده از ازن به عنوان ایجاد شده در استفاده از کلر نظیر ا

اما استفاده از این گاز تنها در مراحل میانی ضدعفونی . ضدعفونی کننده بار دیگر مورد توجه قرار گرفت

مدت زمان کوتاه ماندگاري ازن حل شده درون . کننده بود و به عنوان مرحله ي نهایی استفاده نمی شد

نین تشکیل مواد آلی تجزیه پذیر از مواد آلی طبیعی استفاده از این گاز به عنوان مرحله ي آب و همچ

فیلتر کربنی و / اما معموال از این گاز قبل از مراحل فیلتراسیون سریع. نهایی تصفیه را محدود می کند

ازي شود تا توصیه می شود که قبل از ازن زنی ذرات درشت از آب جداس. فیلتر شنی استفاده می شود

  . عمل ضدعفونی میکروارگانیسم به درستی انجام شود و همچنین میزان ازن مورد نیاز کاهش یابد

در ) c(حاصلضرب غلظت آزاد ضدعفونی کننده ( ctدر طراحی سیستم هاي ضدعفونی شیمیایی، عبارت 

ینان جهت غیر براي حصول اطم ctمقادیر مختلف عبارت . مورد استفاده قرار می گیرد) زمان موجود

اما توجه به این نکته ضروري است . فعال سازي انواع میکرو ارگانیسم در مراجع مختلف ذکر شده است

به عنوان یک مثال . که براي دستیابی به میزان باالي ضدعفونی همواره باید نوع آب را مدنظر قرار داد

ب با ازن میزان تزریق ازن می توان گفت که مطالعات نشان می دهد که در مورد ضدعفونی فاضال

  . در این مورد استفاده کرد ctپارامتري کلیدي است و نباید از عبارت 
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آب آلوده می تواند شامل انواع باکتري، ویروس و انگل هایی باشدکه از طریق انسان و حیوان به آب 

تري نسبت به به طور کلی می توان گفت که براي ضدعفونی، ازن مولکولی روش مؤثر. افزوده شده است

میکروارگانیسم مقاومت نسبی  .کلر، دي اکسید کلر، کلرآمین یا رادیکال هاي هیدروکسیل می باشد

میلی گرم  2-6/1معادل  ctدر اغلب اوقات مقدار . باکتري، ویروس و انگل می باشد: تقریبا به صورت

استفاده از فیلتر ذرات با  این در حالتی است که با. دقیقه در لیتر جهت ضدعفونی مؤثر توصیه می شود

تحقیقات نشان داده است که حذف انگل ها نسبت به ). NTU<0.2. (اندازه ي بزرگ حذف شده باشد

عالوه بر این دماي آب تأثیر بسیار زیادي در تعیین مقدار  . باالتري نیاز دارد ctویروس ها به مقدار 

به عنوان مثال به ازاي هر . رگانیسم بستگی داردبه ا ctرابطه ي میان دما و مقدار . دارد ctمورد نیاز 

سه برابر افزایش  C.parvumبراي از بین بردن  ctدرجه سانتیگراد کاهش در دما، مقدار مورد نیاز  10

  . این در حالیست که براي انواع ویروس ها و جیاردیا این میزان دو برابر می شود. می یابد

BrO3(  مینیمم شود تولید برمات با ازن ونییکی دیگر از عواملی که بایست در ضدعف
-

در آب هایی )  

میکروگرم در لیتر متغیر  1000تا  10در آب هاي طبیعی مقدار برم از . است که شامل برم می باشند

میکرو گرم در  10از آنجا که این ماده سرطان زا می باشد مقدار آن در آب طبیعی باید کمتر از . است

می شود که مقدار ازن باقی مانده در به عنوان یک قانون سر انگشتی برومات زمانی تشکیل . لیتر باشد

DWTP  و در حالت کلی غلظت آن با افزایش میزان ازن به  میلی گرم در لیتر یا بیشتر باشد 1/0معادل
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مقادیر (از باشد در نتیجه، زمانی که درجه ي ضدعفونی باالیی مورد نی. صورت خطی افزایش می یابد

به . دستیابی به مقدار پایین برومات در آب هایی که داراي برم هستند بسیار سخت است) ctباالي 

 1/3- 48معادل  ctدرصدي کریپتوسپوریدیوم باشد مقدار  99خصوص زمانی که نیاز به غیر فعال سازي 

  . میلیگرم در دقیقه در لیتر پیشنهاد شده است

 می توان به به عنوان مثال. توان براي جلوگیري از تشکیل برومات به کار بردروش هاي مختلفی را می 

و همچنین تزریق آمونیا و همچنین پراکسید  6به کمتر از  PHکاهش میزان تزریق ازن و یا کاهش 

یکی دیگر از موارد مهمی که باید مدنظر قرار گرفته شود طراحی هاي دقیق با . هیدروژن اشاره کرد

روش بسیار مناسبی براي مدلسازي سیستم هاي غیر ایده آل  CFD. می باشد CFDاستفاده از نرم افزار 

  . ونی افزایش یابد نیازي به افزایش مقدار تزریق ازن نیستمی توان گفت که اگر بازده ضدعف. می باشد

ازن به جاي کلر براي جایگزینی . در استخرهاي شنا از ازن براي ضدعفونی آب استفاده می شود

در سیستم هاي معمولی استخر  .جلوگیري از محصوالت جانبی هالوژن دار نظیر تري هالومتان می باشد

سیستم هاي تصفیه ي بیشتر در استخرها استفاده از فیلتر .می شودازن به جریان آب چرخشی تزریق 

میلی گرم  ct 15-4/2آلمان، ازن زنی استخر ها با مقدار  DIN 19643طبق استاندارد .شنی می باشد

با مطالعه و بررسی ). دقیقه 3-10میلی گرم در لیتر به مدت  8/0 – 5/1.(در دقیقه در لیتر انجام شود
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نسبت به  O3/H2O2تحقیق مشخص شده است که استفاده از روش ضدعفونی  نتایج حاصل از یک

O3/UV و تزریق ازن به تنهایی داراي بازده باالتري می باشد.  

  .آورده شده است جدول زیردر آب آشامیدنی و استخرهاي شنا در  ctمقادیر 

  : جدول 

  

  اکسیداسیون ترکیبات غیرآلی
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اگرچه، استفاده از ازن براي اکسیدکردن مواد غیر آلی در صنایع تولید نیمه رساناها در حال رشد است، 

ازن زنی براي اکسید کردن مواد غیر آلی آب هاي آشامیدنی و فاضالب هنوز رشد زیادي نداشته است 

مواد غیر آلی یکی  با این حال اکسید شدن. زیرا روش هاي متنوع دیگري براي رفع این نیاز وجود دارد

به صورت مقایسه اي نرخ اکسیداسیون مواد غیر آلی  زیردر جدول . از نتایج ثانویه ي ازن زنی می باشد

  . مختلف مورد توجه قرار گرفته است
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یکی از موارد مهمی که در تزریق ازن باید مدنظر قرار گیرد این است که ازن می تواند سایر مواد 

بنابر این اگر از ماده ي ضدعفونی کننده دیگري استفاده می شود . کننده را از بین ببردضدعفونی 

در مورد  .بایست در محلی که ازن از بین رفته است تزریق شود و از تزریق بالفاصله ي آن اجتناب کرد

ود در اینجا تخریب ازن با هدف و مقص. ازن و پراکسید هیدروژن واکنش حالت خاصی بوجود می آید

به عنوان یک فرایند پیشرفته ) فرایند پروکسن(صورت می گیرد و ترکیب ازن و پراکسید هیدروژن 

  .اکسیداسیون مورد استفاده قرار می گیرد

  اکسیداسیون مواد آلی

  )NOM(مواد آلی طبیعی 

از  تا بیش 2/0تمامی منابع آب حاوي مقداري مواد آلی می باشد اما غلظت این مواد آلی می تواند از 

کیفیت آب به صورت مستقیم بستگی زیادي به این مواد دارد زیرا . میلی گرم در لیتر متغیر باشد 10

داراي رنگ و بو هستند اما مهمترین مشکل غیر مستقیم این مواد تشکیل مواد جانبی سرطان زا به 

  .هنگام ضدعفونی و همچنین محلی براي جمع شدن باکتري می باشد

بیعی و یا استفاده از موادي که واکنش پذیري کمتري نسبت به کلر با این ماده جداسازي مواد آلی ط

روش هاي مختلفی براي این منظور وجود دارد که . داشته باشند دو روش حل این مشکل می باشد

  . استفاده از تزریق ازن یکی از مؤثرترین روش ها می باشد
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تم هاي تصفیه آب روش میانی می باشد، به محل مناسب براي اکسیداسیون مواد آلی طبیعی در سیس

شناورسازي و  فیلتراسیون سریع یا میان فیلتراسیون سریع و / عنوان مثال، میان مراحل ته نشینی

پارامتر مهم در دفع کربن آلی . فیلترهاي کربن فعال محل هاي مناسب براي نصب سیستم ازن می باشد

ن مصرف ویژه ي ازن معادل نسبت گرم ازن مصرفی میزا. می باشد D(O3)میزان مصرف ویژه ي ازن 

  . موجود اولیه می باشد DOCبه ازاي گرم 

  :اهداف ازن زنی مواد آلی طبیعی

  دفع رنگ و جذبUV 

 افزایش مقدار کربن آلی تجزیه پذیر  پیش از مراحل بیولوژیکی 

 کاهش امکان تشکیل محصوالت جانبی ضدعفونی شامل تري هالومتان 

  کاهش مستقیم مقادیرDOC/TOC  

دلیل این امر نیاز به . سه مورد اول از اهداف مهم در زمینه ي طراحی واحدهاي تصفیه ي آب هستند

یکی از  UVدفع رنگ و همچنین مقدار جذب . مقادیر باالي ازن براي دستیابی به هدف چهارم می باشد

 1زیر (زان ازن ویژه ي مورد نیاز نسبتا پایین اهداف سهل الوصول می باشد زیرا سرعت واکنش باال و می

درصد دفع می شود در حالی  90با این روش رنگ در حدود  .می باشد) DOCگرم ازن به ازاي هر گرم 

واکنشی که . درصد کاهش می یابد 50الی  20نانومتر معموال  253با طول موج  UVکه میزان جذب 
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دو گانه ي آروماتیک و در نتیجه تشکیل مواد اسید  صورت می گیرد شامل حمله ي ازن به پیوندهاي

  . هاي آلیفاتیک، کنون ها یا آلدهیدها می باشد

گرم به ازاي هر گرم مواد طبیعی آلی پیشنهاد می  1-2قابل تجزیه میزان  DOCبراي تولید بهینه ي 

پس از  AOC/DOCنسبت . مقادیر باالتر باعث تبدیل مواد واسطه به دي اکسید کربن می شود. شود

  . می باشد 3/0-5/0و به صورت معمول  6/0تا  1/0اکسیداسیون ممکن است 

  

  میکرو آاینده هاي آلی

ربط دارد  NOMاین مواد آالینده در آب هاي سطحی و زیر زمینی یافت می شود که همواره با میزان 

تجزیه ي این مواد با . است میکرو گرم در لیتر متغیر 100تا  01/0ولی مقدار آن پایین تر و در حدود 

دلیل این امر تأثیر اثرات دیگر . استفاده از ازن و اکسید کردن آن به مواد معدنی فرایند پیچیده اي است

  . می باشد...) ، کربن آلی و غیر آلی و pH(نظیر کیفیت آب 

ود، اما می توان در کاربردهاي ازن، اکسیداسیون میکرو آالینده به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته نمیش

  . به عنوان یک تأثیر جانبی مثبت در نظر گرفت

  فرایندهاي دفع ذرات
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این ذرات از نظر اندازه، . تمامی آب هاي سطحی شامل ذراتی هستند که ریشه در عوامل مختلفی دارند

بسته به کیفیت آب خام، . متفاوت هستند وبایست پیش از توزیع از آب جداسازي شوند... جنس و  

  :اسازي ذرات معموال با یکی از روش هاي زیر انجام می شودجد

 فیلتراسیون سریع یا آهسته 

 جداسازي/ لخته سازي/ فیلتراسیون  بستر عمیق یا انعقاد/لخته سازي/ انعقاد 

 ته نشینی یا شناور سازي و فیلتراسیون سریع 

براي جداسازي کامل یا نزدیک به همچنین، فرایندهاي غشایی نظیر نانو، میکرو و یا الترافیلتراسیون نیز 

  .کامل ذرات مورد استفاده قرار می گیرد

نشان داده شده است که ازن زنی قبل از واحدهاي جداسازي ذرات می تواند بازدهی را چندین برابر 

افزایش دهد و بنابر این نیاز به منعقد کننده کاهش می یابد و یا میزان جریان در فیلترهاي بستر عمیق 

 5/0 -2گاز ازن را می توان قبل یا همزمان با منعقد کننده و با مقادیر کم نظیر . توان افزایش دادرا می 

براي  "جداسازي ذرات با القاي ازن"و  "میکرولخته سازي"عبارت هاي . میلی گرم در لیتر اضافه کرد

  .این فرایند استفاده می شود

  .مباحث این کتاب می باشدمکانیزم تأثیر ازن در این مورد پیچیده و خارج از 



 ضدعفونی آب با ازن و نور ماورابنفش

. پیش ازن زنی به مقدار قابل توجهی به حضور مواد آلکالین بخصوص کلسیم در آب وابسته می باشد

با استفاده از ازن زنی می . تأثیرات مثبت ازن زنی را می توان در حذف جلبک به خوبی مشاهده نمود

ی از روش هاي مؤثر در حذف ترکیبات همچنین ازن زنی یک .توان به خوبی مسئله ي جلبک را رفع کرد

  .سمی خزه اي درون و برون سلولی می باشد

  

  ازن در ضدعفونی فاضالب

، از تصفیه ي انواع مختلف در تمامی صنایع یافت می شودتقریبا کاربرد ازن در ضدعفونی فاضالب 

توجه به نیاز هاي ظرفیت تولید ازن با . فاضالب با آالینده هاي مختلف و یا تصفیه ي فاضالب شهري

کیلوگرم در ساعت بسته به  500تا  1/0مختلف محدوده ي وسیعی را شامل می شود و می تواند از 

بعالوه میزان ازن . میزان آالینده هاي موجود در فاضالب و میزان مورد نظر پس از ضدعفونی تغییر کند

موارد مهم تأثیرگذار عبارتند . داردبه نوع صنعت و فاضالب آن بستگی  مورد نیاز براي ازن زنی فاضالب،

  :از

 انتقال اکسیداسیونی یک آالینده ي خاص به دلیل سمی بودن یا رنگی بودن، : هدف از دفع

 ، ضدعفونی یا حذف ذرات) SUV254,DOC, COD(کاهش مقادیر پارامتري 
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 انتهاي پیش تصفیه درون منزل براي استفاده مجدد از آب، در : نیلزمندي هاي مربوط به تخلیه

 خطوط لوله و قبل از ورود به روزخانه یا مخزن

 فیزیکی/بیولوژیکی/ شیمیایی: تنها روش هاي شیمیایی و یا ترکیبی: به عنوان تصفیه ي کلی 

از آنجایی که هزینه هاي مربوط به انرژي و تولید اکسیژن مورد نیاز نقش بسیار مهمی در انتخاب 

ن زنی فاضالب اغلب به صورت چند مرحله اي و ترکیبی از سیستم تصفیه ي فاضالب ایفا می کند، از

اغلب سیستم هاي . روش هاي شیمیایی و بیولوژیکی انجام می شود تا میزان ازن مورد نیاز کاهش یابد

شیمیایی از تجزیه ي بیولوژیکی قبل از ازن زنی و پس از اکسیداسیون شیمیایی تشکیل می /بیولوژیکی

ینه سازي هزینه ها و کاهش میزان ازن مورد نیاز باید ترکیبی از روش هاي در حالت کلی، براي به. شود

  .بیولوژیکی استفاده کرد/ ازن زنی

مهمترین تجهیزات مورد استفاده در ازن زنی فاضالب در مقیاس هاي بزرگ استفاده از ستون حباب 

با جریان مختلف الجهت  مجهز به دیفیوزر یا ونتوري می باشد که معموال به صورت رأکتورهاي متوالی و

تتا از این طریق ) بار 2-6( بسیاري از رأکتورهاي ازن زنی در فشار باالتري کار می کنند. عمل می کنند

  .بازده باالتري قابل دسترسی باشد که از این طریق می توان بازده کلی سیستم را افزایش داد

باشد لذا براي توضیحات بیشتر می توانید از آن جایی که بحث اصلی ما کاربرد ازن در تصفیه ي آب می 

  .به جلد بعدي این کتاب مراجعه فرمایید
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  فصل اول

  مقدمه
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  مقدمه

محدوده ي . نانومتر منتشر می کند 200-400نوري در محدوده ي طول موج ) UV(المپ ماوراء بنفش 

میکرو  RNAو  DNAنانومتر اغلب به محدوده ي میکروب کشی نامیده می شود زیرا توسط  300-200

می شود و باعث  RNAو  DNAباعث تغییر در ساختار  UVجذب فوتون هاي . ارگانیسم جذب می شود

به دلیل عدم تکثیر این میکرو ارگانیسم ها نمی توانند باعث . گانیسم می شودجلوگیري از رشد میکرو ار

درجه ي . بروز بیماري شوند، اگرچه از نظر متابولیسمی این میکروارگانیسم هنوز زنده است

  . مشخص می شود UVغیرفعالسازي میکروارگانیسم توسط میزان تابش اشعه ي 

 UVدستگاه . جریان می یابد به آب تابانده می شوددر طول محفظه اي که آب درون آن  UVنور 

. معموال براي آب فیلتر شده مورد استفاده قرار میگیرد و بایست پس از مرحله ي فیلتراسیون قرار گیرد

  .جهت اطمینان از کافی بودن میزان اشعه ضروري می باشد UVکنترل خروجی دستگاه 

هیچگونه ماده ي شیمیایی به درون محفظه ي . دجزء روش هاي فیزیکی می باش UVضدعفونی با نور 

UV همچنین در اثر تابش این اشعه محصول شیمیایی خاصی به عنوان محصول . اضافه نمی شود

  .جانبی تولید نمی شود
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  با ضدعفونی شیمیایی UVمقایسه ضدعفونی 

ضدعفونی شیمیایی با اضافه کردن یک ماده ي شیمیایی نظیر کلر، کلرآمین، دي اکسید کلر یا ازن به 

این . درون آب و صرف مدت زمان مورد نیاز جهت تماس این مواد و ضدعفونی آب انجام می شود

ین مواد فرایندهاي ضدعفونی شیمیایی براي از بین بردن باکتري و ویروس بسیار مؤثر است اما بیشتر ا

همچنین بیشتر این مواد شیمیایی . در برابر پروتوزا نظیر کریپتوپریدیوم و جیاردیا تأثیر زیادي ندارد

محصوالت جانبی مضري تولید می کنند که باعث بروز برخی محدودیت ها در استفاده از این مواد 

  . ضدعفونی کننده می شود

کیفیت آب نمی شود و بنابر این باعث تولید مواد به صورت خاصی باعث تغییر در  UVضدعفونی با نور 

براي کلیه ي  UVهمچنین، تحقیقات اخیر نشان می دهد که نور . جانبی خاصی درون آب نمی شود

هیچ گونه  UVدر مقایسه با ضدعفونی کننده هاي کلري نور . باکتري ها، ویروس ها و پروتوزا مؤثر است

  . ندباقیمانده ي خاصی درون آب ایجاد نمی ک
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  به عنوان ضدعفونی کننده UVتاریخچه ي استفاده از نور 

تاریخچه اي طوالنی در زمینه ي میکروب زدایی دارد که در ادامه به صورت اجمالی نگاهی به  UVنور 

  :آن انداخته شده است

صورت با اثبات اینکه کلرید نقره به ) لهستان کنونی(جان ریتر یک داروساز در سیلسیا : میالدي 1801

  .را کشف کرد UVمناسبی با اشعه ي نامرئی ماوراء بنفش تجزیه می شود نور 

بکرل و دراپر به صورت مستقل نشان دادند که محلول ژالتینی حاوي یودین نقره در : میالدي 1842

  . قابل مشاهده شد UVاین اولین بار بود که تأثیر نور . برابر تابش نور خورشید تیره می شود

به عنوان یک ضدعفونی کننده از اهمیت  UVان و با پیشرفت تکنولوژي استفاده از نور به مرور زم

  . بیشتري برخوردار شد تا اینکه امروزه از این سیستم در ضدعفونی انواع آب و فاضالب استفاده می شود

  

  UVمزایا و معایب ضدعفونی با نور 

امل ضدعفونی کننده وجود دارد که در ادامه به عنوان ع UVمزایا و معایب بسیاري در استفاده از نور 

  :آورده شده است

  :مزایا
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 .براي ضدعفونی کریپتوپریدیوم و جیاردیا بسیار مؤثر است .1

تأثیر چندانی بر روي کیفیت آب نمی گذارد، به این معنی که باعث تغییر کل کربن آلی  .2

)TOC( ،PHخورندگی، کدري و تولید محصوالت جانبی نمی شود ،. 

مقایسه با سایر روش هاي ضدعفونی، داراي تکنولوژي نسبتا ارزان با هزینه ي اولیه و در  .3

 .عملیاتی پایینی است

 راهبري ساده بر اساس تغییر در جریان و کیفیت آب .4

براي نصب نیاز به فضاي زیادي ندارد و به راحتی در واحد هاي مختلف صنعتی  UVدستگاه  .5

 .قابل نصب است

 .ه ي شیمیایی جهت ضدعفونی وجود نداردنیاز به هیچگونه ماد .6

 .ضدعفونی بسیار سریع است و زمان تماس مورد نیاز در حدود چند ثانیه است .7

  

  :معایب

به همین دلیل بایست مقداري . هیچ گونه ماده اي جهت ضدعفونی در سیستم باقی نمی ماند .1

 .کلر یا کلرآمین جهت ضدعفونی در سیستم توزیع اضافه شود

 .نمیتوان به صورت مداوم مقدار اشعه را مانیتور کرد در حال حاضر، .2
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شامل المپ هاي بخار جیوه می باشند، از این رو شکستن این المپ ها  UVاکثر سیستم هاي  .3

اما محاسبات نشان می دهد که اگر کل جیوه وارد . ممکن است باعث ایجاد آلودگی جیوه شود

 . مقدار مجاز خواهد بودآب شود ، مقدار جیوه درون آب هنوز پایین تر از 

در برخی مواقع ممکن است به دلیل بروز مشکل در برق و یا گرمایش المپ مقادیري از آب  .4

 . بدون ضدعفونی از سیستم خارج شود
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  فصل سوم

  UVمکانیزم ضدعفونی با نور 
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جذب شده در غیر فعال سازي میکروارگانیسم می  UVدر این فصل به بررسی نحوه ي عملکرد نور 

به . در واقع میکرو ارگانیسم را غیرفعال می کند UVتوجه به این نکته ضروري است که نور . پردازیم

  . همین دلیل از بکار بردن واژه میکروب کشی اجتناب می کنیم

توسط پروتئین  UVنور  جذب. توسط میکروارگانیسم آغاز می شود UVاین فرایند با جذب فوتون هاي 

هاي موجود در الیه ي بیرونی با مقدار اشعه ي باال باعث تخریب این غشاها شده و از این رو باعث 

توسط  UVاگرچه، در مقادیر کم تابش اشعه، جذب فوتون هاي . جلوگیري از تکثیر یاخته ها می شود

DNA )  یاRNA (سلول هایی که توان تکثیر . شود می تواند باعث جلوگیري میکروارگانیسم از تکثیر

  .نداشته باشند نمی توانند باعث عفونت شوند

  مکانیزم غیرفعالسازي

  توسط اجزاي سلول UVجذب نور 

توسط اجزاي مختلف ) نانومتر 200-300با طول موج (از میکروارگانیسم رد می شود  UVزمانی که نور 

هستند مقدار  RNAو  DNAتشکیل دهنده ي سلول جذب می شود، اما فقط پروتئین و نوکلوئیدها که 

رابطه ي نسبت جذب اشعه در پروتئین ها . در این طول موج را جذب می کنند UVقابل توجه از نور 

واضح است که در محدوده ي زیر . نشان داده شده است 3-1به نوکلوئیدها در میکروارگانیسم در شکل 

جذب می کند، هرچند که در محدوده ي تابش باالي  را UVنانومتر، پروتئین ها درصد بیشتر نور  230
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الزم به ذکر است که تنها اسیدهاي آمینه . نانومتر بیشتر اشعه توسط نوکلوئید ها جذب می شود 230

نانومتر به مقدار قابل توجهی اشعه جذب می کنند آمینو اسیدهاي  210که در محدوده ي باالتر از 

 UVبراي ضدعفونی آب آشامیدنی با استفاده از . النین و تیروسینتریپتوفان، فنیل آ: آروماتیک هستند

نانومتر را جذب می کند و هیچگونه  230خود آب به صورت قوي بیشتر امواج با طول موج کمتر از 

  . عمل ضدعفونی صورت نمی پذیرد
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  UVانواع دستگاه هاي ضدعفونی 
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بایست به گونه اي طراحی و ساخته شود که تمامی میکروارگانیسم موجود در آب به مقدار  UVدستگاه 

براي این منظور نوع . کافی تحت تأثیر تابش اشعه قرار گرفته و آب مطابق با استاندارد ضدعفونی شود

ین المپ ها درون محفظه، ، نوع و تعداد المپ ها، نحوه ي جاگذاري اUVطراحی محفظه ي دستگاه 

بسیار حائز  UVبافل هاي مورد نیاز جهت افزایش اختالط، سیستم تمیز کاري کوارتز و سنسورهاي 

  . اهمیت است

  UVانواع دستگاه هاي 

سیستم کانال باز و  سیستم لوله : را می توان به دو دسته ي کلی تقسیم بندي کرد UVدستگاه هاي 

  .ي فاضالب و دسته ي دوم در تصفیه ي آب آشامیدنی کاربرد دارنددسته ي اول در تصفیه .  بسته

  سیستم هاي کانال باز

سطح . در این سیستم، آب مورد تصفیه توسط نیروي گرانش درون یک کانال مستطیلی جریان می بابد

به صورت عمود و یا موازي با جریان قرار گرفته  UVالمپ هاي . آب توسط یک آب بند کنترل می شود

در برخی از سیستم هاي کانال باز، به ویژه در مواردي که از المپ هاي با فشار متوسط . شوندمی 

استفاده می شود، آب با استفاده از نیروي محرکه به صورت دورانی یا هشت گوشه اي درون کانال هایی 

ي از نمونه ا شکل زیر در . و پوشش کوارتز می باشد UVبه حرکت در آورده می شود که شامل المپ 

این سیستم نشان داده شده است که در آن می توان المپ ها و کوارتزها را جهت تمیز کاري از محل 
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سیستم هاي کانال باز به صورت معمول جهت ضدعفونی آب آشامیدنی استفاده نمی . نصب بلند کرد

س داشته به عنوان تصفیه ي نهایی است و آب نباید با محیط اطراف تما UVشود زیرا در این حالت 

  .باشد

  سیستم هاي لوله بسته

شامل لوله هاي کروي یا مستطیلی می باشد که در مسیر آب نصب می  UVدر این سیستم، ضدعفونی 

، محافظ کوارتز و سیستم هاي تمیز کاري UV، سنسورهاي UVاین واحدها شامل المپ هاي . شوند

ي بسته وجود دارد اما بیشتر آن ها را می با لوله   UVانواع مختلفی از سیستم هاي .  کوارتز می باشد

  :توان به صورت هاي زیر دسته بندي کرد

می باشد و شامل یک  UVاین سیستم ساده ترین نوع دستگاه   محفظه ي تک المپ حلقوي: نوع اول

د آب از یک انتها وار. محفظه ي استوانه اي و یک المپ به همراه کوارتز درون این محفظه می باشد

از این روش تنها در مواردي .  فضاي بین محفظه و کوارتز می شود و از انتهاي دیگر آن خارج می شود

که به این  UVاغلب سیستم هاي . استفاده می شود) گالن در دقیقه 1-10(که میزان جریان کم است 

  . صورت طراحی می شوند از المپ هاي فشار پایین استفاده می کنند
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 UVدر این حالت نیز دستگاه .  ())شکل (با المپ چندتایی به صورت موازي با جریان  محفظه: نوع دوم

متشکل از یک محفظه ي استوانه اي می باشد که چند المپ و کوارتز به صورت موازي با جهت عبور 

) گالن در دقیقه 10-500(از این نوع طراحی براي ظرفیت هاي باالتر . جریان درون آن قرار می گیرند

نوع اول استفاده می شود و جهت استفاده در ورودي آپارتمان و یا سیستم هاي صنعتی کوچک مورد  از

  . از این نوع از المپ هاي فشار پایین استفاده می کنند UVاغلب دستگاه هاي . استفاده قرار می گیرد
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این المپ ها به همراه محافظ .  ())شکل (سیستم هاي چند المپی بصورت عمود بر جریان : نوع سوم

سطح مقطع بدنه ي . حرکت می کنند UVهاي کوارتز عمود بر جریان آب در محور لوله ي دستگاه 

براي این نوع دستگاه، اغلب از المپ هاي . می تواند دایره اي، مربعی یا مستطیلی باشد UVدستگاه 

فشار پایین یا فشار پایین خروجی باال  فشار متوسط استفاده می شود اگرچه در مواردي از المپ هاي

این . این المپ ها را میتوان به صورت افقی، عمودي و یا با زاویه ي معین قرار داد. نیز استفاده می شود

استفاده کرد و ) گالن در دقیقه 500-25000(را می توان براي جریان هاي باال  UVنوع از دستگاه هاي 

  . سط رو به باال استفاده می شوداغلب در واحدهایی با حجم آب متو

  

  UVالمپ هاي 
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در  UVاین المپ ها باید قابلیت تولید نور . المپ هاي آن می باشد UVمهمترین جزء یک دستگاه 

  . با کارایی و طول عمر مناسب را داشته باشند) نانومتر 200-300(محدوده ي 

بازده المپ . و باقیمانده را به گرما تبدیل می کند UVبخشی از انرژي الکتریسیته را به نور   UVالمپ 

UV  را می توان به صورت نسبتUV خروجی به انرژي الکتریکی مصرفی نسبت داد .  

  

  انواع المپ ها

مهمترین گروه از المپ . آورده شده است ()جدول وجود دارد که در  UVانواع متفاوتی از المپ هاي 

این المپ ها معموال داراي دو الکترود . کتریکی گازي استالمپ هاي تخلیه ال UVهاي ضدعفونی 

یا گاز بی اثر ) به عنوان مثال جیوه(هستند که در دو انتهاي یک لوله حاوي گاز شامل اتم هاي فلزي 

در این المپ ها، نور از اتم هایی که به سطح انرژي باال برانگیخته می شوند . قرار گرفته اند) مانند زنون(

  . دسته هاي رایجی از المپ هاي تخلیه ي انرژي وجود دارد. ابدانتشار می ی

از المپ هاي بخار جیوه  UVدسته ي وسیعی از المپ هاي مورد استفاده در سیستم هاي ضدعفونی 

در این المپ ها، جریان الکتریکی عبوري از از پالسماي داغ باعث برانگیخته شدن اتم . استفاده می کنند
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زمانی که این اتم ها از حالت برانگیخته شده به حالت اول بر . ژي باال می شوندهاي جیوه به سطح انر

  .با طول موجی که با انرژي نسبت عکس دارد ساطع می شود UVمیگردند، نور 

  

این اتم هاي . طول عمر اتم برانگیخته ي جیوه محدود است و در حدود میکروثانیه یا میلی ثانیه است

طول . برانگیخته به سرعت به سطح انرژي پایین برگشته و انرژي را به صورت نور یا گرما آزاد می کنند

  . بستگی داردموج نور تابیده شده به تفاوت در سطوح انرژي حالت هاي عادي و برانگیخته شده 

، فشار پایین با خروجی باال )LP(فشار پایین : چهار نوع رایج از المپ هاي بخار جیوه موجود است

)LPHO( المپ ،LPHO  با آلیاژ جیوه و المپ هاي فشار متوسط)MP.(  

  

  المپ هاي فشار پایین بخار جیوه
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سانتیگراد کار می کنند، درجه  20-40المپ هاي فشار پایین بخار جیوه در محدوده ي دمایی بین 

طول موج ها و درجه انتشار نسبی  ()شکل در . پاسکال می باشد 1/0-10فشار بخار جیوه در حدود 

مربوط به طول موج  UVقوي ترین خط . براي المپ هاي فشار پایین جیوه نشان داده شده است

  .می باشد) درصد کل 6/6(نانومتر  9/184و ) درصد کل تابش 82(  7/253

  

 7/253تابش اصلی در طول موج . ، با چند میلیگرم بخار جیوه بسیار رایج می باشدLPالمپ هاي 

نانومتر می باشد، که در این طول موج به صورت مؤثري پاتوژن ها غیرفعال می شوند و از این رو این 

تلف فسفر سطح داخلی المپ را می توان با انواع مخ. المپ ها با عنوان میکروب کش خوانده می شوند

نانومتر را جذب و در طول موج هاي باالتر منتشر می  7/253پوشش دهی کرد که تابش با طول موج 

  . این فرایند پایه و اساس المپ هاي فلورسنت می باشد. کند
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دماي بهینه به نوع . نور خروجی المپ هاي فشار پایین به صورت قوي به دماي حباب المپ وابسته است

وابستگی دما و خروجی  ()شکل در . درجه سانتیگراد می باشد 40بسته است و معموال طراحی المپ وا

  . تابش المپ هاي فشار پایین در هواي آزاد نشان داده شده است
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درون محفظه ي دستگاه را می توان با تغییر قطر کوارتز مورد استفاده جهت ممانعت از  UVدماي المپ 

دلیل محدودیت هاي انتقال حرارت میان آب و المپ، خروجی المپ  به. تماس آب با المپ کنترل کرد

  .به دماي آب ورودي وابستگی چندانی ندارد

  

  المپ هاي فشار پایین، خروجی باال و المپ هاي آلیاژي

این المپ ها داراي همان طول . ، دو نوع المپ بهبود یافته طراحی و معرفی شد1998از حدود سال 

  .بر قدرت تابش بیشتر می باشندبرا 3تا  5/1موج و با 
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این المپ ها متشکل از یک المپ فشار پایین استاندارد . نامیده می شود LPHOنوع اول از این المپ ها 

این نوع طراحی به . میلی متر از دو انتهاي المپ می باشد 40-60با فالمنت هاي تقویت شده به طول 

برابر حالت عادي جریان عبور دهد بدون اینکه دما  2تا  5/1المپ اجازه می دهد تا رشته ها بتوانند 

اگر دماي الکترودها افزایش زیادي داشته باشد، فشار بخار جیوه  افزایش می . افزایش باالیی داشته باشد

  . یابد و بازده کلی کاهش می یابد

این المپ ها داراي الکترود سنگینی  .()شکل . نوع دیگري از المپ هاي فشار پایین نوع آلیاژي است

مخلوطی از جیوه و سایر عناصر، نظیر ایندیوم و ( آلیاژي جامد . هستند و داراي جیوه ي آزاد نیستند

این المپ ها . این قطعه جامد فشار جیوه را کنترل می کند. درون المپ قرار داده شده است)  گالیوم

  . را تولید کنند LPپ هاي عادي برابر الم 2-3می توانند خروجی با ظرفیت 

درجه سانتیگراد کار می کنند،  100و آلیاژي در دمایی نزدیک به  LPHOبه دلیل اینکه المپ هاي 

  . خروجی آین المپ ها نسبت به دماي آب حساسیت کمتري دارد

  

  المپ هاي جیوه اي با فشار متوسط
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کمتر از . ( فشار گاز درون المپ کم باشدخطوط انتشار المپ ها تنها زمانی بصورت نوك تیز است که 

با افزایش فشار بخار درون المپ، المپ توان انتشار باالتري می یابد، اما افزایش نرخ ) پاسکال 100

براي طول یکسان . برخورد مولکول هاي دیگر گازها باعث می شود که خطوط انتشار پهن تر می شوند

می تواند ) اتمسفر 1تا  KPa 100فشار در حدود (ر متوسط یک المپ با فشا  )سانتی متر 120(از المپ 

المپ هاي فشار متوسط به صورت رایج در سیستم هاي  .()شکل . وات قدرت را تحمل کند 30000تا 

و  LPمقایسه اي میان توان نشر اشعه ي المپ هاي  ()شکل در . صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند

MP  در ناحیه يUV المپ هاي . است نشان داده شدهUV  در دماي باال کار می کنند و بنابراین، این

   .المپ ها نسبت به دماي محیط حساس نیستند

  

  :شکل

  

  



 ضدعفونی آب با ازن و نور ماورابنفش

  

  :شکل

  UVسنسورهاي 

هر کدام از این سنسورها مقدار . هستند UVاز اجزاي مهم دستگاه هاي ضدعفونی  UVسنسورهاي 

از نظر صحت کارکرد،  UVجهت تست دستگاه . تابش در نقطه ي خاصی از دستگاه را مانیتور می کنند

  . نتایج حاصل از این سنسورها بسیار مهم می باشد
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از یک قطعه نیمه رساناي حساس به نور ساخته می شوند که این سنسورها نسبت  UVاکثر سنسورهاي 

در ضمن از فیلتري استفاده می شود که سنسور تنها به طول موج هاي . به نور خورشید حساس نیستند

  .نشان داده شده است UVتصویري از سنسور  ()شکل در . نانومتر حساس باشد 300-200

  

  :شکل

مل را مانیتور می کند و بنابر این تحت تأثیر عوا UVتابش منطقه ي خاصی از دستگاه  UVسنسورهاي 

ایجاد رسوب و گرفتگی بر روي (شدت انتقال محافظ کوارتز . 2المپ  UVخروجی . 1: مختلفی می باشد

افزایش اجرام و ذراتی (شدت انتقال اشعه ي آب . 3، ) کوارتز به شدت میزان تابش را کاهش می دهد

ه ي دریچه ي قابلیت انتقال اشع. 4و ) که اشعه را جذب می کند باعث کاهش در راندمان خواهد بود

نگهداري ). فولینگ روي این دریچه به صورت قابل توجهی باعث کاهش مقدار اشعه خواهد شد(سنسور 
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از اهمیت باالیی  3و  1بنابراین عوامل . می شود 4و  2باعث کاهش اثرات  UVمناسب از سیستم 

  . برخوردار هستند

مرجع مورد بررسی قرار گیرند، و این ، باید به صورت ماهانه در مقایسه با یک سنسور UVسنسورهاي 

  . سنسور مرجع بایست به صورت متناوب کالیبره شود

  

  محافظ المپ

باید در دماي باالتري  UVبایست توسط یک محافظ از تماس با آب ممانعت شود زیرا المپ  UVالمپ 

این عمل با استفاده از یک محافظ صورت می گیرد که در بیشتر موارد از کوارتز استفاده می . کار کند

نانومتر به خوبی از  200-300را در محدوده ي  UVشود زیرا کوارتز جزء معدود موادي است که نور 

  . نوان محافظ المپ استفاده می شودهرچند در برخی موارد از تفلون نیز به ع. خود عبور می دهد

  

  تمیزکاري محافظ المپ

اغلب نمک هاي معدنی مانند کلسیوم، منیزیم و نمک هاي آهن، در آب آشامیدنی داراي حاللیتی 

بعالوه، واکنش هاي فوتو شیمیایی، می . هستند که با افزایش دما میزان این حاللیت کاهش می یابد
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در نتیجه کوارتزهاي محافظ، که در مجاورت المپ با دماي باال هستند . توانند باعث رسوب گذاري شوند

این باعث می شود که نمک ها بر . داراي دماي باالتري نسبت به آب عبوري از درون دستگاه می باشند

در مورد دستگاه هاي کوچک دستور . شوند UVروي کوارتز رسوب داده و باعث کاهش راندمان دستگاه 

مرتبه تمیزکاري در ماه کافی  3یا  2تمیزکاري کوارتز کافی است و به عنوان مثال العمل مناسب جهت 

این کار را می . در سیستم هاي بزرگ قرار دادن یک سیستم تمیزکاري آنالین ضروري است. خواهد بود

یا ) استفاده از محلول اسیدي(یا شیمیایی ) استفاده از یک برس استیل( توان با روش هاي فیزیکی

بزرگ می توانند داراي سیستم تمیز کاري  UVبرخی از سیستم هاي . بی از دو روش انجام دادترکی

اسپري شود اما نیاز به خارج  UVآفالین باشند که محلول شست و شو درون محفظه ي مربوط به 

تصویري از سیستم هاي مختلف تمیزکاري  ()شکل در . کردن محافظ جهت تمیز کاري نمی باشد

  . داده شده است کوارتز نشان

  

  :شکل
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  فصل

  UVمحل هاي مناسب نصب 
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دلیل این امر در ابتدا . می باشند UVبسیاري از واحد هاي تولید آب نیازمند اضافه کردن سیستم هاي 

در این فصل به بررسی محل هایی که نیاز . هزینه ي پایین این روش با درجه ي ضدعفونی باال می باشد

  .دارند می پردازیم UVبه استفاده از تجهیزات 

  سیستم هاي فیلتریزاسیون آب

در بسیاري از سیستم هاي فیلتریزاسیون آب نیاز به روش هایی جهت ضدعفونی می باشد که بر اساس 

بعالوه، برخی از سیستم ها به عنوان ضد پاتوژن نیاز به اضافه کردن . غلظت کریپتوپرودیوم متغیر است

  . ن می پردازدپس از مرحله ي فیلتریزاسیو UVدر این بخش به بررسی قرار دادن . دارند UVتجهیزات 

خطوط هیدرولیکی یکی از مهمترین فاکتور ها در انتخاب بهترین محل براي نصب تجهیزات ضدعفونی 

UV  می باشد زیرا تجهیزاتUV  این افت هد تنها . اینچ افت هد ایجاد می کنند 30تا  6در حدود

د به صورت جداگانه است و افت هد لوله ها و شیرها  و سایر ملزومات بای UVمربوط به خود تجهیز 

  .مورد توجه قرار گرفته شود

  

  جمع آوري آب فیلترشده
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بسیاري از واحدهاي تصفیه، آب را پس از فیلتراسیون جمع آوري کرده و سپس به یک نقطه ي خاص 

آب فیلتر شده و جمع آوري شده یک نقطه ي مستعد براي نصب دستگاه . براي ضدعفونی میفرستند

. پس از فیلتراسیون قرار می گیرند UVبراي این کاربرد، دستگاه هاي . می باشد UVهاي ضدعفونی 

  .می باشد UVاین گونه از نصب نیازمند ساخت ساختمانی جدید براي تجهیزات  ())شکل(

  

  :شکل

  

  آب فیلتر شده به صورت مجزا

ن در ای. در لوله هاي خروجی هر فیلتر می باشد UVیکی دیگر از محل هاي مناسب نصب دستگاه 

در . در همان محل سیستم هاي فیلتر نصب می شود و نیاز به ساختمان جدید ندارد UVروش دستگاه 

  .به صورت شماتیک این نوع از نصب نشان داده شده است ()شکل 
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  :شکل

  آب جمع آوري شده و پس از زالل سازي

محل نصب را می توان قبل یا بعد از . پس از مرحله ي زالل سازي می باشد UVحالت سوم قرار دادن 

قبل از مرحله ي زالل سازي میسر  UVاین روش زمانی که امکان نصب  .())شکل(. پمپ انتخاب کرد

هرچند معایبی در این روش هاي نصب وجود دارد که در بخش بعدي توضیح . نباشد مناسب می باشد

  .داده می شود

  

  :شکل
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  براي آب فیلتر شده UVمقایسه محل هاي نصب دستگاه 

. بسیاري از واحدهاي تصفیه ي آب تنها یک یا دو گزینه از محل هاي مناسب براي نصب را دارا هستند

براي هرکدام، در ابتدا باید مزایا و معایب هر کدام از روش ها و محل هاي نصب مورد بررسی قرار گرفته 

به منظور انتخاب بهترین محل براي نصب، باید . به اختصار آورده شده است ()جدول این موارد در . شود

دستورالعمل طراحی، محدودیت هاي هیدرولیکی، جانمایی ها و هزینه ي کلی براي تمامی محل هاي 

  . ممکن انجام شود

  کاربرد در سیستم هاي بدون فیلتر

هاي میکروبی قرار گیرند، واحدهاي تصفیه سیستم هاي بدون فیلتر نیز ممکن است تحت تأثیر آالینده 

ي آب بایست تجهیزاتی براي غیرفعال سازي کریپتوپریدیوم دارند که این امر وابسته به منبع آب و 

  .غلظت کریپتوپوریدیوم در آن می باشد

در واحدهایی که مخازن . بسیاري از واحدهاي تصفیه ي آب داراي مخازن سرپوشیده و یا سرباز هستند

براي سیستم هایی . قبل یا بعد از مخزن امکان پذیر می باشد UVیده دارند امکان نصب سیستم سرپوش

مطابق آنچه در مورد سیستم هاي با فیلتر . باید پس از مخزن نصب گردد UVبا مخازن روباز، سیستم 
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می  UVگفته شد در این مورد نیز خطوط هیدرولیکی یکی از مهمترین پارامترها در انتخاب محل نصب 

مسائل مربوط به کیفیت آب نیز از دیگر عواملی است که می تواند به انتخاب محل نصب کمک . باشد

  :نماید

 تغییر در کیفیت آب می تواند باعث تغییر در محل نصب مناسب گردد 

 افزایش شدید کدورت آب در نتیجه ي طوفان 

 تعداد جلبک در مخزن 

 محل مواد شیمیایی مورد نیاز براي تصفیه 

  .مورد بررسی قرار خواهد گرفت ()ل ائل مربوط به کیفیت آب در فصمس

در مجاورت پمپ هاي توزیع به دلیل مسئله ي  UVعالوه بر کیفیت آب توجه به محل نصب سیستم 

زمانی که نگرانی از ضربه ي چکش آب مهم است استفاده از یک مخزن . ضربه ي آب مهم می باشد

  .نان فشار ضروري استهیدرونئوماتیک و یا شیرهاي اطمی

  کاربرد در مخزن سرباز 
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  کاربرد براي آب چاه

  :داشته باشد UVآب چاه ممکن است تحت شرایط زیر نیاز به نصب سیستم 

  آب چاه در معرض مستقیم آب سطحی باشد، زمانی که واحد تصفیه ي آب نیازمند یک واحد

 .ضدعفونی اضافی براي تنظیم کیفیت آب ورودي می باشد

 ضدعفونی . زمانی که آب چاه بایست ویروس کشی شودUV  باید با روش ضدعفونی دیگري

به اندازه اي باشد که  UVزمانی که قدرت دستگاه . ترکیب شود تا ضدعفونی مطلوب انجام شود

 . بتواند به صورت کامل ویروس کشی کند به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرد

 زمند یک سیستم ضدعفونی اضافی می باشدزمانیکه واحد تصفیه ي آب نیا. 

  .مشخص می شود UVهمانند حالت هاي قبل، پس از برآوردهاي مهندسی محل نصب دستگاه 

  

  سیستم هاي کوچک

می توان به عنوان روشی کم هزینه براي  UVاز ) نفر 3000براي کمتر از (در سیستم هاي کوچک 

. تمامی توضیحات که در بخش قبل گفته شد در این مورد نیز صادق است. ضدعفونی آب استفاده کرد



 ضدعفونی آب با ازن و نور ماورابنفش

. را در محل ورود نصب کنند UVعالوه بر این محل ها، سیستم هاي کوچک ممکن است سیستم هاي 

)POE .( این سیستم هايUV  توزیع ضدعفونی می کنندکوچک هستند و آب را قبل از .  
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  UVمسائل مهم در طراحی واحدهاي ضدعفونی 
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   .خواهیم پرداخت UVدر این فصل به بررسی المان هاي مهم در طراحی واحدهاي 

  

  اهداف طراحی

این کار باعث می . باید قبل از هر گونه طراحی مشخص شود UVاهداف کلی و مهم از نصب تجهیزات 

میکروارگانیسم هاي مورد هدف و . شود تا طراحی هاي انجام شده در راستاي اهداف مورد نظر باشد

  .استراتژي کلی از ضدعفونی راه گشاي بسیاري از مسائل مربوط به طراحی است

  

  نیازهاي مربوط به تنظیم کیفیت

کیفیت آب منبع، غلظت . وابسته به مسائل مختلفی است UVونی با نیازمندي هاي ضدعف

  . کریپتوپریدیوم و سیستم تصفیه ي آب از موارد مهم در این مورد است

  

  )پاتوژن ها(موارد بیماریزا 
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میزان اشعه ي مورد نیاز براي . ، بر اساس نوع پاتوژن هدف متغیر استUVطراحی سیستم هاي 

وم و جیاردیا از میزان اشعه ي مورد نیاز براي غیر فعال کردن ویروس ها غیرفعال کردن کریپتوپریدی

 UVتخمین زده می شود که قیمت تجهیزات . کمتر است و در نتیجه ممکن است کوچک تر باشند

براي ضدعفونی کریپتوپریدیوم و جیاردیا نصف هزینه ي تجهیزات الزم براي از بین بردن ویروس ها 

  . بزرگتري می باشد UVال کردن ویروس ها نیاز به سیستم باشد، زیرا براي غیرفع

  

  استراتژي ضدعفونی

واحدهاي تصفیه ي آب نیازمند استفاده از چند الیه محافظ در برابر خطرات میکروبی هستند، که این 

سیستم ضدعفونی چند مرحله اي می تواند با . هدف باید با کاهش محصوالت جانبی مضر همراه باشد

ن روش هاي از میا). UVنظیز کلر، دي اکسید کلر، ازن و (استفاده از تکنیک هاي مختلفی انجام شود 

. یکی از بهترین روش ها از نظر اقتصادي براي غیرفعال سازي کریپتوپریدیوم می باشد UVموجود روش 

، می تواند جایگزین مواد شیمیایی که براي پاتوژن هاي مقاوم در برابر کلر استفاده می UVضدعفونی با 

هرچند میزان اشعه ي مورد . رودتولید مواد جانبی درون آب از بین می  UVبا استفاده از . شوند شود

برابر بیشتر می باشد و به همین دلیل براي ضدعفونی ویروس ها  10نیاز براي ضدعفونی ویروس ها 
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در بسیاري از سیستم ها براي ضدعفونی ویروس ها ترکیبی از تزریق کلر همراه با . کاربرد چندانی ندارد

UV استفاده می شود .  

  

  

  

  نکات کلیدي طراحی

، امکان فولینگ، جریان، قدرت برق مورد نیاز و غیره در این بخش UVم در طراحی نظیر تابش موارد مه

  .مورد بررسی قرار می گیرد

  

  UVمیزان عبور اشعه 

می باشد زیرا  UVمقدار عبور اشعه یکی از مهمترین پارامترهاي کیفی آب در طراحی سیستم هاي 

عه از آب می باشد و انتخاب میزان عبور اشعه نکته ي وابسته به میزان عبور اش UVاندازه ي تجهیزات 

کاهش در میزان عبور اشعه معادل با . و هزینه هاي عملیاتی است UVمهم و کلیدي در انتخاب دستگاه 
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همچنین انتخاب دستگاهی بزرگتر از میزان . نیاز به تجهیزات بیشتر و در نتیجه افزایش هزینه ها است

  . مورد نیاز می تواند باعث افزایش هزینه هاي عملیاتی شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


