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  فاضالب تصفيهپرتودهي فرابنفش به عنوان مؤثرترين روش سازگار با محيط زيست در 
  

  *حميد بيضائي
  98615-538دانشكده علوم پايه، گروه شيمي، صندوق پستي  ،دانشگاه زابل

hbeyzaei@yahoo.com  
  

  

 :خالصه

روشهاي . آلودگي منابع محدود آبي، تصفيه فاضالب مي باشديكي از مهمترين عوامل در مقابله با بحران كم آبي و جلوگيري از 

پرتودهي فرابنفش به عنوان يك روش جديد . هر يك مشكالت زيست محيطي خود را داشته اندمختلفي جهت اين امر ابداع شده اند كه 

فراوان استفاده از  اي ديگر، مزايايمقايسه اين روش با روشه ضمندر اين مقاله . كه سازگاري خوبي نيز با محيط زيست دارد، مطرح است

  .است آن ذكر گرديده
  

  مقدمه

 قرار المللي بين مختلف مجامع توجه مورد اي فزاينده بطور دارد نياز آن به بشر كه اي ماده ترين حياتي يعني آب، منابع حفظ امروزه

 سببه ب آنها شدن آلوده و طرف يك از آب دودمح منابع از حد از بيش برداري بهره نتيجه در و جمعيت روزافزون رشد .است گرفته

 در صدا به را آب بحران خطر زنگ و داده ديگريك دست به دست همگي ديگر طرف از بشر صنعتي و كشاورزي زيستي، گوناگون فعاليتهاي

 اين با نحوي به كه است هاييسازمان از بسياري فعاليت سرلوحه آب منابع بيولوژيكي و شيميايي و فيزيكي كيفيت حفظ بنابراين .است آورده

  . در ارتباط هستند منابع

كه مي توان به  است شده منجر آب آشاميدني كيفيت افزايش صورت گرفته كه به آب تصفيههايي در زمينه پيشرفتاخير  سال چند در

از جمله جنبه  .تصفيه اشاره نمود مختلف مراحل در فرابنفش پرتودهي و ازون از استفاده آب، مرحله تصفيه ابتداي در كلرزني مرحله حذف

صنعتي  و كشاورزي روستايي، شهري، گوناگون تصفيه فاضالبشده است نهايي كه به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته به آن توجه 

  .شد نمي روبرو آبي كم بحران با گاه هيچبشر  شد مي معطوف آن به توجه تمام اگر كه است
 

 چيست؟ فاضالب - 1

 همانبه طور عمده  فاضالب، يا فضوالت، اين مايع بخش .كنند مي توليد فضوالت مايع، صورت به چه و جامد صورت به چه جوامع، همه

 توان مي را فاضالب توليد، منابع نظر از .فاضالب ناميده مي شود و است شده آلوده مختلف كاربردهاي نتيجه در كه است جامعه مصرفي آب

 با مورد حسب بر و شده حمل صنعتي و تجاري سيساتتأ و اداري مسكوني، مناطق از آب توسط كه دانست يفضوالت يا اتمايع از تركيبي

 .است آميخته سيالبها و سطحي آبهاي زيرزميني، آبهاي

 فاضالب ،آن بر عالوه .شود بدبو گازهاي زيادي مقدار توليد به منجر است ممكن آن آلي مواد تجزيه شود، انباشته نشده تصفيه فاضالب اگر

 در يا و كنند مي زندگي انسان گوارش دستگاه در كه است )1شكل ( فراواني بيماريزاي ميكروارگانيسمهاي حاوي ً معموال   نشده تصفيه

 ممكن و شود آبزي گياهان رشد تحريك سبب تواند مي كه هست نيز مغذي مواد برخي شامل فاضالب .موجودند صنعتي فضوالت برخي

 آن، دفع و تصفيه سپس و توليد، منابع از فاضالب دردسر بدون و سريع انتقال داليل اين به بنا. منجر شود نيز سمي كيباتتربه توليد  است

  .دارد نيز درآمد توليد و اقتصادي جنبه و است ضروري صنعتي جوامع در بلكه مطلوب، فقط نه

  

 
  برخي ميكروارگانيسم هاي موجود در فاضالب -1شكل 
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 به آب آلودگي كنترل مسائل در را مهندسي و علوم بنيادي اصول كه است زيست محيط مهندسي از اي شاخه فاضالب و آب تصفيه

 اقتصادي، مسائل و عمومي بهداشت اصول با كه نحوي به است زيست محيط حفاظت فاضالب مديريت نهايي هدف. گيرد مي خدمت

  .باشد هماهنگ سياسي و اجتماعي

 

 فاضالب تصفيه - 2

 اين به بايد مورد هر در. شود گردانده باز خاك يا آب منابع به بايد ً نهايتا كارخانجات يا جمعيتي مراكز از چه شده آوري جمع ضالبفا

 سوال اين به پاسخ شوند؟ حذف بايد حد چه تا و فاضالب هاي آالينده از يك كدام زيست، محيط حفظ براي :كه داد پاسخ پيچيده السؤ

 كشوري مقررات و شرايط رعايت و تجربه به متكي مهندسي قضاوتهاي علمي، دانش كاربرد با همراه محلي، نيازهاي و ايطشر بررسي مستلزم

 در پاستور و كخ توسط ميكروبي نظريه پيدايش ولي است، شده شروع قديم زمانهاي از زهكشي و سطحي آبهاي آوري جمع چه گر .دباش مي

 مبهم صورت به فقط بيماري و آلودگي رابطه زمان آن از قبل .شد عمومي بهداشت زمينه در ديديج عصر آغازگر نوزدهم قرن دوم نيمه

 .بود نشده استفاده فاضالب تصفيه براي نيز شناسي باكتري نوپاي علم از و شده شناخته

 تصفيه روشهاي. اند شده ختهشنا تصفيه واحد عمليات عنوان با است مهمتري عامل فيزيكي نيروهاي كاربرد آنها در كه تصفيه روشهاي

 در .معروفند تصفيه واحد هايفرايند عنوان با گيرد مي صورت شناسي زيست و شيميايي واكنشهاي طريق از ها آالينده    حذف آن در كه

 داده تشكيل شود يم ناميده تصفيه نهايي و اوليه مراحل امروزه كه را آنچه و شده ادغام هم در تصفيه واحد فرآيندهاي و عمليات حاضر، حال

 در موجود نشيني ته قابل و شناور مواد كردن جدا براي نشيني ته و آشغالگيري همچون تصفيه فيزيكي عمليات از اوليه تصفيه در .اند

 البفاض از آلي مواد اعظم قسمت تا شود مي استفاده شناختي وزيست شيميايي فرآيندهاي از ثانويه تصفيه در .شود مي گرفته بهره فاضالب

 در آنها مقدار كه فسفر، و نيتروژن مانند ها آالينده ساير تا شود مي استفاده فرآوري و عمليات اضافي واحدهاي از نهايي تصفيه در .شود جدا

 شده معروف طبيعي سيستمهاي به بيشتر امروزه كه زميني، تصفيه روشهاي. شوند حذف است، نكرده پيدا چشمگيري كاهش ثانويه تصفيه

 تصفيه از كه آبي مشابه كيفيتي با را آب و گرفته خدمت به را شناسي زيست و شيميايي فيزيكي، تصفيه هاي مكانيسم از اي جموعهم اند،

 .كنند مي توليد شود حاصل فاضالب نهايي

 يافته گيريچشم افزايش كنند مي تخليه شهري فاضالب هاي شبكه به را خود فضوالت كه صنعتي مراكز تعداد گذشته يانسال طول در

 با خانگي فاضالب آميختن جوامع از بسياري در كم، بسيار غلظت با حتي فضوالت، اين حضور از ناشي سمي اثرات به عنايت با .است

 اين آينده در كه شود مي بيني پيش .است قرارگرفته مجدد ارزيابي مورد اند، شده اوليه تصفيه ناقص يا كامل طور به كه صنعتي، فاضالبهاي

 هايشبكه به تخليه از قبل آنها بودن ضرر بي تا كنند تصفيه باالتري سطح تا توليد محل در را فضوالت اين كه شوند ملزم خانجاتكار

 صورت ايپيوسته و وسيع تحقيقات فاضالب تصفيه در مورداستفاده فرآيندهاي و عمليات اغلب روي بر حاضر حال در. شود تضمين شهري،

 .گيرد مي

 

 :ب آ منابع گندزدايي روشهاي - 3

 انواع از اعم ها ميكروارگانيسم انواع به تواند مي آب. است بيولوژيكي آلودگي آب، منابع خطرناك و عمده بسيار آلودگيهاي از يكي

 انگلي و )اي ودهر باكتريهاي( فرمها كلي شامل باكتريايي آلودگيهاي آب، شايع و عمده آلودگي .شود آلوده ويروسها و قارچها انگلها، باكتريها،

 .باشد مي

 رايج روشهاي از. شوند مي تقسيم فيزيكي و شيميايي دسته دو به كلي بطو كه دارد وجود آب منابع گندزدايي براي گوناگوني روشهاي

 .برد نام توان مي را دهي پرتو و فيلتراسيون حرارت، فيزيكي رايج روشهاي از و ازون گاز از استفاده و زني كلر شيميايي

 جدول در. دهند مي انجام تابش و مكانيكي ابزارهاي شيميايي، عوامل فيزيكي، عوامل از استفاده با اغلب و تصفيه فاضالب را عفوني ضد

 كننده عفوني ضد ،مشاهده مي گردد كه همانگونه .اند مقايسه شده يه فاضالب توسط پارامترهاي مختلفروشهاي رايج در تصف 1 شماره

 مواد ارزيابي در باشد، نداشته وجود تركيبي چنين است ممكن گرچه .باشد داشتهرا  مختلف هاي مشخصه   از اي تردهگس طيف بايد آل ايده

 كاربرد و حمل كه است مهم نيز نكته اين .داشت نظر در را 2 جدول در پيشنهادي شرايط بايد شده پيشنهاد يا شده توصيه كننده عفوني ضد

  .كرد گيري اندازه شده تصفيه آبهاي در را آن غلظت بتوان و شدبا خطر بي كننده عفوني ضد ماده
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  ي رايج در تصفيه فاضالباروشه محيطي زيست مقايسه -1 جدول

  ازون  كلر  فرابنفشپرتودهي   شرح

  شيميايي  شيميايي  فيزيكي   ضدعفوني روش

  ثانيه 600  ثانيه 1200  ثانيه 5   عملكرد زمان

  دارد  دارد  ندارد   آب تركيب در تغييرات

  ندارد  دارد  ندارد   زائد شيمايي مواد

  ندارد  دارد  ندارد   خطرناك اكسيدهاي و آلي اتتركيب پيدايش

  ندارد  دارد  ندارد   زيست محيط تخريب

  ندارد  دارد  ندارد   محيط به گاز نشت و انفجار خطر

  دارد  دارد  دارد  بين بردن باكتريها از قدرت

  دارد  ردندا  دارد  ويروسها بين بردن از قدرت

  دارد  دارد  دارد  قارچها بين بردن از قدرت

  

  

 رايج هاي كننده عفوني ضد واقعي و ال ايده هاي مشخصه مقايسه -2جدول

سديم   كلر  شاخص

  هيپوكلريت

كلسيم 

  هيپوكلريد

كلر 

  ديوكسيد

  پرتو فرابنفش  زونا  برم كلريد

سميت براي 

aميكروارگانيسمها
 

  زياد  زياد  زياد  زياد  زياد  زياد  زياد

  -  زياد  كم  زياد  زياد  زياد  كم  bحل شوندگي

cپايداري
كمي   ناپايدار  پايدار انسبت  پايداري كم  پايدار 

  ناپايدار

توليد همزمان   ناپايدار

  با مصرف

براي صورتهاي سميت  غير

dعالي حيات
 

بسيار 

  سمي

  سمي  سمي  سمي  سمي  سمي  سمي

  -  همگن  همگن  همگن  همگن  همگن  همگن  eهمگني

اكسنده   fاد خارجيبرهمكنش با مو

  مواد آلي

اكسنده   زياد  اكسنده فعال  اكسنده فعال

  مواد آلي

اكسنده 

  مواد آلي

-  

سميت در دماي معمول 

  gمحيط

  زياد  زياد  زياد  زياد  زياد  زياد  زياد

hنفوذ
  متوسط  زياد  زياد  زياد  زياد  زياد  زياد 

لكه غير         غير خورنده و 

  iگذار

بسيار 

  خورنده

بسيار   خورنده  خورنده

  خورنده

بسيار   خورنده

  خورنده

-  

jتوانايي بوبري
  زياد  زياد  متوسط  زياد  متوسط  متوسط  زياد 

  ارزان انسبت  ارزان انسبت  ارزان انسبت  ارزان انسبت  ارزان انسبت  ارزان انسبت  ارزان  kسهولت دسترسي

 
aباشد سمي شدت به بايد.  

bباشد حل قابل سلولي بافت يا آب در بايد. 
cباشد كم بايد توقف حالت در كشي وبميكر افت. 
dباشد غيرسمي سايرحيوانات و انسان براي و باشد سمي بايد ارگانيسمهابراي ميكرو. 
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eباشد كنواختي تركيب نظر از بايد آن محلول. 
fشود ديگر ليآ مواد جذبميكروارگانيسمها  سلول از غير نبايد. 
gباشدد مؤثر بتوان محيط دماهاي گستره در. 
hباشد داشته را سطوحز ا نفوذ قابليت بايد. 
iكند لك ايجاد پارچه وير بر و دهد تغييرشكل را فلزات نبايد. 
j ببرد بين از را بو كردن عفوني ضد حال در بايد. 
kباشد دسترس در معقول قيمت با و زياد مقادير در بايد.  

 

   كلر روش به گندزدايي 1- 3

 ايمني .دارد كلر خطرناك گاز كاربرد و انتقال و نقل مهمتر همه از و جاگير و متعدد تجهيزات به نياز اما است رايج بسيار چه اگر زني كلر

 به كلر كاربرد در .است خورنده و سمي بسيار كلر گاز آنكه بدليل گردد رعايت بايستي كلر نگهداري و ذخيره سيستمهاي طراحي در كامل

 :تاس الزامي زير موارد رعايت كننده عفوني ضد عنوان

 .گيرد صورت كاربرد نقطه نزديك بايستي روزمره كلريناسيون -

 .گيرد صورت جداگانه اتاقهاي در بايستي كلريناتور تجهيزات و كلر ذخيره -

  .باشد مي هوا از سنگينتر كلر گاز اينكه بدليل گردد تعبيه اتاق كف بايستي تهويه -

 .گيرد صورت كلر هاي كننده تغذيه از جدا بايد كلر ذخيره -

  .شود مي پيشنهاد سانتيگراد درجه 21 دماي حداقل .گردد كنترل حرارت نظر از بايد كلريناتور اتاق -

 سيلندرها با تماس در مستقيم طور به حرارت وهرگز آيد عمل به جلوگيري كلر گاز سيلندرهاي روي مستقيم بطور خورشيد تابش از -

  .نباشد

 تمام مانند عالوه به .گردد مسموميت و انفجار باعث است ممكن نشود ايمني نكات رعايت آن دكاربر در چنانچه و سمي است گازي كلر

 مواد با كلر كه شده مشخص امروزه .آورد مي پديد زا سرطانً  عمتدا و خطرناك تركيب هزاران و دهد مي تغيير را بآ طعم شيمياي روشهاي

 سرطان( كارسينوژن تركيب 850 حدود چيزي، (THMS)گوناگون  متانهاي هالو يتر تشكيل با و داده نشان واكنش و تركيب آب درون آلي

   .آورد مي پديد  )زا

 مير و مرگ باعث آنليتر در گرم ميلي 5/1 از بيشتر مقدار كه است صورت بدين آبي منابع در كلر گاز از ناشي محيطي زيست اثرات

 .گردد مي انماهي به ويژه آبزيان

  .شوند مي كلر جايگزين و گرفته قرار توجه مورد افزون روز بطور ازون گاز و فرابنفش رتودهيپ از استفاده بنابراين

 

  ازون روش به گندزدايي 2- 3

 يا انبار را آن توان نمي نتيجه در و نبوده پايدار ازون مولكول .است باال اكسيداسيون قدرت با ترش بوي با رنگ بي باتقري گازي ازون

 مي حذف روش اين در شيميايي مواد انبار و حمل مرحله لذا .دگير انجام محل در همواره ازون توليد كه گردد مي باعث امر اين .نمود حمل

  .شود

 :تاس زير شرح به ازون گاز از استفاده داليل كلي بطور

 آب در محلول مواد كلي يا جزيي اكسيداسيون -

 محلول مواد نشيني ته -

 آلي مواد سازي لخته -

  كلوئيدي اجسام ساختن رناپايدا -

 ... و قارچها و انگلها باكتريها، بردن بين از و عفوني ضد -

 پااليش به نياز و گذارد نمي بجاي آب در مضر يا سمي مواد هيچگونه ازون بوسيله اكسيداسيون ديگر، شيميايي مواد و كلر خالف بر

 اكسيد تنها اكسيداسيون اين حاصل و نمايد مي اكسيد را محيط در حلولم اجزايبه سرعت  ازون كه است داده نشان تجربه .ندارد آب مجدد
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 .باشد مي مناسب آورند بوجود جنبي مشكالت است ممكن ديگر باقيمانده عناصر كه مواردي در استفاده براي لذا ،باشد مي اكسيژن و اجزا

  .گردد مي اكسيژن پايدار ولكولم به تبديل و شود مي   شكسته كوتاهي مدت از پس و نيست پايدار ازون مولكول

 

 ازون توليد منابع

 مصنوعي بطور اما .آيد مي بوجود خورشيد نور در موجود U.V. Vacuum اشعه  بوسيله يا برق و رعد زمان در طبيعي بطور ازون گاز

 قطب دو برروي الكتريكي تخليه باماعمو باال حجم در ازون توليد .گيرد مي صورت الكتريكي تخليه يا و .U.V المپهاي طريق دو به ازون توليد

 بهره با روش اين از استفاده با ازون هاي كننده توليد .است شده شناخته  Silent Electrical Discharge (SED)نامه ب كه پذيرد مي انجام

 بين در اكسيژن ازون، توليد جديد اههايدستگ در .كنند مي كار اند گرفته قرار هم از معين فاصله به كه باال ولتاژ با الكترودهايي از برداري

 .شود مي توليد ازون الكتريكي تخليه از استفاده با و يابد مي جريان فاصله اين

 

 پرتودهي روش به گندزدايي 3- 3

 شامل( نيونيزا پرتو دسته دو به روش اين در استفاده مورد پرتوهاي. است بوده توجه مورد باز دير از پرتودهي فيزيكي، روشهاي ميان در

 كاربرد خطر، توليد منابع به عموم دسترسي عدم جمله از عوامل متعددي. شوند مي تقسيم فرابنفش پرتو و )آلفا و بتا گاما، ايكس، هايپرتو

 كابرد اام. استفاده از آنها را محدود مي سازد ي يونيزانپرتوها از برخيكم  نفوذ قدرت همچنين و )اكتيو راديو وجود پرتوهاي بدليلً عمتدا(

 يك از استفاده توان مي را پرتو اين بوسيله گندزدايي. است قرارگرفته توجه مورد كه است قرن يك حدود به نزديك چيزي فرابنفش پرتو

 .شود مي انجام طبيعي بطور گندزدايي نيز خورشيد نور در و طبيعت در كه چرا پنداشت طبيعي روش

 

  فرابنفش پرتو فيزيكي ماهيت 3-1- 3

 190- 328 موج طول محدود در نوري طيف نامرئي ناحيه در كه شود مي اطالق الكترومغناطيس ازامواج اي محدوده به رابنفشف پرتو

 امواج. ختم مي شود X امواج محدوده به و شود مي شروع نور مرئي پرتوهاي بنفش طيف از محدوده در واقع اين .نانومتر قرار دارد

انرژي اين امواج متفاوت بوده و با . باشند مي نور سرعت معادل و برابر هاي سرعت داراي موج طول زا اي محدوده هر در الكترومغناطيس

 و خواص بيشتر و بوده پرانرژي پرتوهاي دسته از پرتوهاي فرابنفش بدليل طول موجهاي كوتاهي كه دارند. طول موج رابطه عكس دارد

 .دباش مي شانزياد انرژي همين خاطر به هانآ كاربردهاي

 آلي، تركيبات پيوندي هاي الكترون انرژي به پرتو اين انرژي بودن نزديك دليل به كه است ترتيب اين به فرابنفش پرتو عمل كار و ساز

 بين گانه سه يا دوگانه پيوندهاي .شود مي جديد پيوندهاي ايجاد و پيوندها برخي گسستن باعث و اثرگذاشته تركيبات اين روي پرتو اين

 .باشند مي فرابنفش پرتو توسط پذير سيبآ پيوندهاي مستعدترين اتمها ديگر پيوندهاي بين كربن و يا و بنكر اتمهاي

 و بوده منوال همين به است ماده همان به مخصوص ماده هر براي كه جذبي طيفهاي تشكيل و آلي تركيبات توسط فرابنفش پرتو جذب

 .است دستگاهي تجزيه روشهاي از يكي اساس

 

 فرابنفش پرتو وليدت 3-2- 3

 به ها ميكروارگانيسم رشد كنترل و عفوني ضد عمل انجام طبيعت در واقع در .دارد وجود خورشيد نور در طبيعي طور به فرابنفش پرتو

 و كاغذ رنگ تغيير و شدن زرد همچنين و شده شسته هاي لباس بهتر پاكيزگي در آفتاب نور بودن ثرؤم دليل .شودمي انجام طريق همين

 در الكتريكي تخليه با پرتو اين مصنوعي توليد. است خورشيد نور در پرتو همين وجود دارند قرار آفتاب نور در مدام كه هايي پارچه از برخي

 كه است ناپيوسته و مشخص طيف چند توليد جيوه بخار در الكتريكي تخليه فيزيكي مشخصه. شود مي انجام مربوطه المپهاي در جيوه بخار

 را شدت بيشترين نانومتر 254 موج طول. گيرد مي قرار مرئي ناحيه در بقيه و فرابنفش پرتو ناحيهآن در  نانومتر 254و  185دو طيف 

 .است كشي ميكروب خاصيت داراي و داشته ها موج طول ديگر به نسبت

  :اند دسته سه فرابنفش پرتو مولد المپهاي

 فشار كم المپهاي -1

 متوسط فشار با المپهاي -2
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 فشار پر المپهاي -3

 توليد موج طول  95% حدودبااليي دارند و  بازده المپها اين .باشند مي سرد كاتد و گرم كاتد دسته دو شامل خود فشار كم المپهاي

 كردن نروش و خاموش دفعات تعداد و استفاده ، نحوهيطمح دماي ،ورودي ولتاژ به المپها اين كارآيي. دارد قرار نانومتر 254 ناحيه در شده

 پرتو پذيري نفوذولي  .باشد مي تركمنيز  آنها بازدهيو  است شده ياد فاكتور 3 از مستقل متوسط فشار با المپهاي كارآيي .بستگي دارد آنها

 .است فشار كم المپهاي از بيشتر هاآن باالي شدت خاطر به آنها از شده ساتع

 

  فرابنفش پرتو اثر كار و ساز 3-2- 3

ادامه حيات  .شود مي ها ميكروارگانيسم شدن غيرفعال سبب ها ميكروارگانيسم) RNAيا  DNA(وراثتي  رشته روي بر اثر با فرابنفش پرتو

جوش  ،فرابنفش پرتو انرژي جذب نتيجه در .بستگي دارد وراثتي هاي رشتهبه تكثير اين  پرسلولي و سلولي تك از اعمدر تمام موجودات 

 ترتيب اين به و شوند نمي جدا و شده متصل هم به وراثتي رشته دو بنابراين. صورت مي گيرد جاورم وراثتي هاي رشته طول درخوردگي 

با انجام واكنشهاي خاص، رشته آسيب ديده را ترميم مي  ها ميكروارگانيسم از برخي .بود نخواهد تكثير به قادر مربوطه ميكروارگانيسم

قادر به  ميكروارگانيسمي هيچرفع مي شود و  پرتودهيشدت  و زمان افزايشين مشكل با ا. مي كنند مقاومتكنند و در برابر پرتو فرابنفش 

 .ادامه حيات نخواهد بود

 

 فرابنفش پرتو آيي كار بر ثرؤم عوامل 3-4- 3

 اين .دهند قرار تاثير تحت آبي محيط از را پرتو اين عبور توانند مي كه است فاكتورهايي است مهم پرتو اين كاربرد مورد در آنچه

 :از عبارتند هافاكتور

  آب كدورت -1

 آب در موجود آلي تركيبات غلظت -2

 آب در موجود آهن ميزان -3

  نيتريت و نيترات يونهاي غلظت -4

 با امروزه .باشد مي مهم نيز پرتو مولد المپهاي بودن تميز طرفي از .كاهند مي پرتو اين عبور ميزان از شدت به فاكتورها اين از هريك

 طور به آنها كوارتز پوشش يا المپها و شود مي مقابله مشكل اين با خوبي به فرابنفش پرتو با ضدعفوني دستگاه روي متحرك بازوهاي نصب

 .شوند مي پاك دستگاه كردن باز به نياز بدون دستي يا خودكار

 

 فاضالب و آب منابع عفوني ضد جهت فرابنفش پرتو كاربرد 3-5- 3

 مكمل عنوان به يا و مستقل طور به فاضالب و آب منابع تصفيه در فيزيكي كننده ضدعفوني روش يك عنوان به فرابنفش پرتو كاربرد

 آلي تركيبات بردن بين از براي پروكسايد هيدروژن از استفاده كنار در پرتو ايندر سالهاي اخير . است بوده توجه مورد ديرباز از روشها ساير

 .گردد مي استفاده نيز كلردار

 :باشد مي زيرزمينه هاي  شامل پااليش منابع آبي زمينه در پرتو اين ردكارب

 تنها خصوص اين در .مصرف شبكه به توزيع از پيش و ضدعفوني اصلي روش عنوان به تصفيه مراحل پايان در آشاميدني آب ضدعفوني -1

  .تاس نياز مورد شبكه به آب توزيع جهت كلرامين يا اكسايد كلردي كلر، از كمي غلظت

 كه افزايد مي آب به را گندزداها اي صرفه به مقرون طريق به كه اند كرده ابداع تصفيه سيستم يك (Kingrey) و كينگري (Hackelt)هاكت 

 طوري گندزدا وسيله از عبوري جريان. شود مي متصل منبع اين به زني كلر هاي وسيله و بوده آب منبع به متصل آب ذخيره منبع يك شامل

 صافي يك از آن بر وعالوه بوده آب به فرابنفش نور تابش براي UVالمپ  يك داراي ضمن در. شود افزوده آب به الزم كلر شود كه مي تنظيم

  ).2شكل (شود  مي استفاده معكوس نيز يك صافي اسمزي و فعال كربن
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  سيستم تصفيه با نور فرابنفش -2شكل 

  

 نيتريت يونهاي و آهن ميزان و آلي تركيبات غلظت و كدورت كه شرطي به روستاها و مزارع رد ويژه به چاه، و سطحي آبهاي ضدعفوني -2

 .باشد معمول هاياستاندارد حد در آن نيترات و

 .رود كارمي به غيره و الكترونيك دارويي، غذايي، صنايع جمله از مختلف صنايع در كه آبي ضدعفوني -3

 3 شكل در منظوري چنين براي فرابنفش پرتو كاربرد شماتيك طرح .فاضالب تصفيه رحلهم آخرين در گوناگون پسابهاي گندزدايي -4

 .است شده داده نشان

 .مانده باقي كلر حد در شده برده كار به كلر ميزان كردن كم منظور به شنا استخرهاي آب اوليه ضدعفوني -5

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فاضالبواحد پرتودهي فرابنفش در انتهاي خط تصفيه  -3شكل 

 

 :باشند مي زير شرح به شده اشاره موارد در فرابنفش پرتو كاربرد فوايد

 ضدعفوني عمل ثرؤم انجام -1

 .است ثانيه حد در و بوده كوتاهتر ديگر فيزيكي و شيميايي روش هر از فرابنفش پرتو با شدن ضدعفوني سرعت عمل، سرعت -2

  روش بودن اقتصادي -3

 شيميايي مواد كاربرد عدم -4

 بودن منيا -5

 متخصص پرسنل به نياز بدون و آسان نگهداري ها دستگاه نصب راحتي -6

 كم فضاي اشغال -7

 دستگاه كار بودن خودكار -8

 زيست محيط با سازگاري -9
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  .است درك قابل كلرزني ويژه به ديگر روشهاي با فوق موارد مقايسه

 

 كلردار آلي تركيبات بردن بين از 3-6- 3

 است الزم كردن ضدعفوني عمل براي آنچه از بيش مقاديري در فرابنفش دهيپرتوشدت و زمان  چنانچه كه است هشد مشخص اخيرا

 كلروفرم اتيلن، كلرو دي اتيلن، كلرو تترا اتيلن، كلرو تري مانند كلردار آلي تركيبات رود، كار به پروكسايد هيدروژن همراه به ،)برابر 10-2(

 :رساند مي استاندارد و مجاز مقادير زير به و كرده تجزيه اسيدكلريدريك  و اكسيد ديكربن  به نهايت در زير تمعادال طبق آب در را غيره و

C2HCl3 + 3H2O2                  2CO2 + 3HCl + 2H2O

C2HCL3 + O3 + H2O            2CO2 + 3HCl

UV

  
 :اشدب مينيز  زير موارد شامل شد بيان كننده ضدعفوني عامل عنوان به آن كاربرد براي كه مواردي بر عالوه فرابنفش پرتو كاربرد فوايد

 كلردار تركيبات رفتن بين از به اطمينان -1

 اصلي سيستم در اساسي تغييرات به نياز عدم -2

 ضدغفوني عمل موازات به شيميايي تخريب -3

  .است رسيده اثبات به كيوشو استان در كوماموتو شهر در عملي طور به ژاپن در جديد روش اين كاربرد
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