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آلودگی آب توسط كاتيون های سنگين -تأمين آب آشاميدنی -تصفيه طیيعی آب-
آب ستت و روش های نرم كردن آن -تصفيه آب شهری -تصفيه فاضالب های شهری

« آلودگی آب توسط کاتیون های سنگین »

یون های فلزهایی مانند آهن ( )Feپتاسيم ( ،)Kكلسيم ( )Caو منيزیم ( )Mgبرای فعاليت های زیستی و بهداشتی بدن ،اهميت فراوانی دارندد در
حدود  %81از نياز ما به این عنصرها از طریق مواد معدنی محلول در آب ،برآورده می شود
كاتيون فلزهای سنگين هم می توانند در آب حل شوند و مشكالت بسياری را برای انسان ها و محيط زیست ایجاد نمایند
برخی از مهمترین کاتیونهای سنگین :جيوه (

4

) ،سرب (

4

) ،كادميم (

4

)

كاتيون های سنگين به پروتئين های بدن می پيوندند و مانع از انجام اعمال زیستی آن ها می شوند نتيجه آنكه به سيستم عصدیی ،كیدد ،كليده و
دیگر اندام ها آسيب های جدی وارد می كنند
كاتيون های سنگين از طریق پساب های صنعتی به منابع آب وارد شده و به طور مستقيم یا غيرمستقيم به بدن انسان راه می یابند
ضریب خطر :به نسیت مقدار یون های موجود در آب به مقدار مجاز اعالم شده توسط سازمان حفاظت محيط زیست می گویند
مقدار یونهای موجود

ضریب خطر

مقدار مجاز اعالم شده توسط سازمان حفاظت محيط زیست

 نكته :اگر ضریب خطر بزرگ تر از یک باشد مقدار یون موجود در آب برای آبزیان و انسان زیان آور خواهد بود

« تأمین آب آشامیدنی »

باكتری ها توان تجزیه فضوالت انسانی ،گياهی و جانوری را دارند و با انجام نوعی پاالیش آهسته ،همه چيز را وارد چرخه طیيعی می كنندد امدا بدا
افزایش روزافزون جمعيت و گسترش كارگاه ها ،كارخانه ها ،مزارع و رعایت نكردن مالک های حفاظت منابع آبی و زیست محيطی ،ندوعی ندابرابری
ميان ميزان گسترش آلودگی ها و توان طیيعت در تصفيه یا پاالیش آب ها پدید آمده است در این شرایط بيمداری هدایی هدم چدون حصدیه ،وبدا،
اسهال و برخی نارسایی های كیدی از طریق آب های آلوده گسترش می یابد و ما را ناگزیر می كند از برخی مواد شيميایی گندزدا هدم چدون كلدر
استفاده كنيم

« تصفیه طبیعی آب »

فرایندهای اصلی تصفيه طیيعی آب را می توان به صورت زیر شرح داد:
 )8جدا شدن تقرییاً كامل مواد اوليه حل شده در آب به هنگام تشكيل برف و باران
 )4تجزیه برخی از مواد محلول و شناور در آب به مواد ساده تر به كمک باكتری ها
 ) 4جدا شدن همه مواد معلق موجود در آب به هنگام عیور آن از ميان سنگریزه ها و ماسه های موجود در داخل زمين
فرایندهای یاد شده بسيار آهسته اند و پاسخ گوی نيازهای فوری و بسيار متنوع جمعيت امروز كدره زمدين نيسدتند و از سدوی دیگدر ،انسدان اندواع
دستكاری ها را در طیيعت انجام می دهد ،آن را آلوده می كند ،نظم آن را به هم می زند و مانع جریان عادی فرایندهای طیيعی می شود

« آب سخت و روش های نرم کردن آن »

) ،منيدزیم
اگر  PHآب باران از  1پایين تر بياید و اسيدی شود ،سنگ های زیر زمينی اندكی در آن حل می شوند و یون هایی مانند كلسيم (
(  ) 4و آهن (  ) 4را به آب های طیيعی وارد می كنند در نتيجه به جای تصفيه طیيعی ،فرآیند آلوده شدن طیيعی پيش می گيرد
4
و  4باشد آب سدتت مدی گویندد سدتتی آب مدانع از كد
آب سخت :به آبی كه دارای مقدار قابل مالحظه ای از یون های ، 4
كردن صابون در آب می شود و مشكالت فراوانی برای انسان در زندگی و صنعت به وجود می آورد
نرم کردن آب :فرایندهای زدودن یون های آهن ،منيزیم و كلسيم از آب ستت را نرم كردن آب می گویند
 نكته :صابون در آب نرم به راحتی ك می كند
عامل :وجود كلسيم هيدروژن كربنات محلول در آب
موقت راه برطرف کردن :گرم كردن
(كلسيم هيدروژن كربنات محلول به صورت رسوب كلسيم كربنات در می آید)
انواع سختی آب
4
4
4
در آب
و
،
عامل :وجود مقدار قابل توجهی یون های
راه برطرف کردن :اضافه كردن سدیم كربنات (  ) 4 4به آب
دائم
(یون های كلسيم ،منيزیم و آهن به صورت كربنات ته نشين می شوند)
عیور آب باران و دیگر آب های طیيعی دارای گاز كربن دی اكسيد روی سنگ های آهكی ،باعث حل شدن تدریجی كلسيم كربندات موجدود در آن
ها شده و به كلسيم هيدروژن كربنات تیدیل می شود كه عامل ستتی موقت آب است
4

كلسيم هيدروژن كربنات محلول⏟
عامل ستتی موقت آب

واكنش باال برگشت پذیر است و در شرایط مناسب و گرمای كافی عكس این واكنش انجام می گيرد

اسيد
كربنيک ⏟
محلول 4

كلسيم كربنات نامحلول⏟

در آب

سنگ آهک

كلسيم هيدروژن كربنات محلول
آب كربن دی اكسيد كلسيم كربنات نامحلول
انجام این واكنش طی قرن ها در غارهای بسته ،باعث پيدایش ستون های زییایی معروف به استاالكتيت و استاالگميت شده است
با گرم كردن آبی كه ست تی موقت دارد ،یون های كلسيم محلول در آن به صورت رسوب كلسيم كربنات در می آید و آب ستت به آب نرم تیددیل
می شود
پيدایش الیه های آهكی درون كتری ،سماور و لوله های درون آب گرم كن نشان از وجود مقادیر اندكی كلسيم هيددروژن كربندات محلدول (عامدل
ستتی موقت) در آب های معمولی و آشاميدنی دارد
ستتی آبی كه دارای ستتی دایم باشد را با گرم كردن نمی توان برطرف كرد در این مورد ،افزودن مقداری سدیم كربنات به آب موجب مدی شدود
كه یون های كلسيم ،آهن و منيزیم به صورت ماده نامحلول كلسيم كربنات ،آهن ( )IIكربنات و منيزیم كربنات ته نشين شود بده ایدن ترتيدب آب
4
سدیم كربنات
 4رسوب كلسيم كربنات
ستتی دایم خود را نيز از دست می دهد و نرم می شود
یون های سدیم باقی مانده در محلول ،مزاحمتی برای ك كردن صابون ایجاد نمی كنند

« تصفیه آب شهری (تصفیه مصنوعی آب) »
در حال حاضر رودخانه های ما متأسفانه هم منیعی برای تأمين آب شهری و هم مكانی برای تتليه فاضالب ها و پساب های خدانگی و صدنعتی بده
شمار می روند به این دليل باید آب را دوبار ،یک بار پيش از مصرف (برای نوشيدن) و یک بار پس از آن (برای دور ریتتن) تصفيه كنيم
مراحل تصفیه آب شهری:
 -1صاف کردن :جدا كردن مواد خارجی و درشت مانند چوب ،سنگ ،پالستيک و توسط توری های فلزی
 -2کلرزنی مقدماتی :از بين بردن ميكروب های بيماریزا توسط كلر كه یک گندزدای قوی است
4
4
است
و
 -3لخته سازی و ته نشین کردن :ته نشين كردن گل و الی موجود در آب توسط ماده لتته كننده كه دارای یون های
 -3ته نشین شدن در حوضچه های آرامش :فرصتی برای ته نشين شدن كامل ذره های شناور و كلویيدی و كامل شدن فرایند لتتده سدازی و
تابيدن نور خورشيد برای از بين بردن باكتری ها
 -5گذراندن از صافی شنی :موادی كه هنوز ته نشين نشده اند توسط صافی شنی (بستری از ماسده ریدز و درشدت) گرفتده مدی شدوند (مشدابه
تصفيه طیيعی)
 -6گندزدایی پایانی :افزودن كنترل شده گاز كلر (در محدوده  1/8ppmتا  )8ppmبرای از بين بردن باكتری های موجود یا باكتری هدایی كده
ممكن است بعداً وارد آب شوند چون اگر كم تر از  1/8ppmباشد باكتری ها به طور كامل از بين نمی روند و اگر بيش تدر از  8ppmباشدد ،بدو و
طعم ناخوشایندی در آب ظاهر می شود
لخته سازی کلوییدها:
آب های طیيعی دارای گل و الی و ذره هایی هستند كه به راحتی ته نشين نمی شوند ذره های ميكروسكوپی گدل ،هنگدام جریدان یدافتن آب در
جوییارها و رودخانه ها به علت اصطكاک دایمی ،مقداری الكتریسيته ساكن به خود می گيرند چون این ذره ها بار الكتریكی هم نام دارندد ،همدواره
یک دیگر را دفع می كنند و به این علت هرگز ته نشين نمی شوند در این حالت یک كلویيد به وجود مدی آیدد كداتيون هدای  4و  4كده
خود بار الكتریكی زیادی دارند ،بار الكتریكی ذره های كلویيد را خنثی می كنند نتيجه آنكه ،این ذره ها به یک دیگر مدی پيوندندد و بدا ایدن كدار
كلویيد لتته شده ،ذره های آن ته نشين می شوند
در برخی از كشورها ،مقدار بسيار اندكی (در حدود  )8ppmیون فلوئورید ( ) به آب می افزایند این یون از پوسيدگی دندان و پدوكی اسدتتوان
ها جلوگيری می كند
بيش تر وقت ها آب تصفيه شده را برای ذخيره كردن به یک منیع بزرگ و مرتفع پمپ می كنند تا از آنجا به تدریج و بدا فشدار كدافی وارد شدیكه
لوله كشی شهر شود در این روش برای ج لوگيری از رشد جلیک ها در منیع آب مقدار كم و كنترل شده ای از بلورهای كدات كیدود (یدک تركيدب
مس دار) به آب منیع می افزایند
در گذشته ،ایرانيان نيز از كات كیود برای جلوگيری از رشد جلیک ها در انیارهای آب خود استفاده می كردند

« تصفیه فاضالب های شهری »
مراحل تصفیه فاضالب شهری:
 -1صاف کردن و جدا کردن شن ،ماسه و آشغال ها :با استفاده از توری های فلزی
 -2ته نشینی اولیه :مواد جامد به صورت لجن رسوب می كنند
 -3هوادهی :باكتری های هوازی بسياری از مواد را تجزیه می كنند كه با هوادهی اكسيژن مورد نياز باكتری ها تأمين می شود
 -3ته نشینی نهایی :لجن باقی مانده پس از گندزدایی خشک و برای دفن یاسوزاندن به محل های ویژه ای حمل می شود
 -5گندزدایی با کلر
 -6برخی کارهای اختیاری :تنظيم  PHو حذف یون های خطرناک

