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 چکیده
 برداشت آب نمونه) مشخص آبی نمونه یک از کلسیمی سختی حذف جهت (FBCکریستالیزاسیون بستر سیال ) راکتور یک عملکرد ،مقاله این در

 ،(بجنورد بآ خانه تصفیه برای گیریسختی واحد یک ساخت) مسئله تعریف از پس. است گرفته قرار بررسی مورد( بجنورد دره شیرین سد از شده

 برای راندمان بالاترین به دستیابی منظور به راکتور کاری شرایط بهترین برای مدنظر هایپارامتر مقادیر و شده بررسی ورودی خوراک کیفی نتایج

 نمونه یک روی بر صنعتی نیمه راکتور یک توسط تست پایلوت آزمایشات عملکردی، پارامترهای تعیین جهت سپس. گردید تعیین کلسیم حذف

 دیموار پایلوت هایتست طی در. شد انجام بالاروندگی هایسرعت و شیمیایی مواد مقادیر مختلف و انواع از استفاده با و از خوراک 9m 7حجم  با

 غلظت میزان و (شده سیال و ثابت) بستر ارتفاع خروجی، و ورودی در EC میزان دما، ها،جریان pH ،(شیمیایی مواد و خوراک) هادبی از جمله

 بالاروندگی سرعت ،(NaOH) شیمیایی ماده نوع بهترین حاصل، نتایج تحلیل با سپس. گرفت قرار سنجش مورد خروجی و ورودی در کلسیم

(m/h08) مقدار  وpH (3/5 )شد تعیین گیریسختی واکنش انجام جهت. 

 
  .تست لوتیپا ال،یبستر س ونیزاسیستالیراکتورکر ،یریگیسخت ،یمیکلس یسخت :های کلیدیواژه

 

 مقدمه -1
 

های ایجادکننده سختی به کار برده شود که به منظور کاهش مقدار یونهایی گفته میبه مجموعه روش 7گیریسختی

اند که هر یک از فرآیند خاص خود ن منظور مورد استفاده قرار گرفتههای فراوانی بدیها، روششوند. در طول سالمی

های غشایی ، سیستم2ده یونیننکهای تبادلاز قبیل، سیستمتوان به مواردی ترین آنها مینمایند. از جمله مهماستفاده می

 .(Kawamura, 1991) های ترسیب شیمیایی )بر مبنای ته نشینی لجن( اشاره نمودو روش

 ،همچنین آورد.راندمان تولید را پایین می در هر سه روش فوق، بخشی از آب به صورت پساب/لجن خارج شده و 

ر /لجن تولیدی درسان بوده و پسابی فوق از لحاظ زیست محیطی آسیبهابه علت همین پساب/لجن تولیدی تمامی روش

)و یا  (FBC) 9بایست مجددا به روشی مدیریت نمود. در این میان توسعه راکتورهای کریستالیزاسیون بستر سیالآنها را می

به  FBCراکتورهای  .اندههای قدیمی ایجاد نمودی را نسبت به سیستمتوجه( مزایای قابل 2ایهای دانهدر اصطلاح راکتور

ای تحقیقات گسترده ،کار برده شدند. پس از آنه در هلند ب 7318گیری و حذف کربنات کلسیم از ابتدای منظور سختی

وجهی را قابل تگیری نصب شده از این نوع رشد های سختیورت گرفت و ظرفیت سیستمبرای توسعه این تکنولوژی ص

برد این کار ،های گذشته. طی سال(Demopoulos, 2009; Lewis et al., 2006) است های اخیر شاهد بودهسالطی 

 ، فلوراید(van Ammers et al., 1986) در حذف فسفات آنهاگیری فراتر رفته است. کاربرد راکتورها از فرآیند سختی
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(Mons et al., 2007) انواع فلزات سنگین، حذف و یا بازیابی (van Dijk and Braakensiek, 1984)  و حتی کنترل میزان

2CO هوا توسط آنها (Aldaco et al., 2005)معطوف نموده است.  شان، توجهات بسیاری را به نحوه عملکرد 

ی اهنشان داده شده است. این راکتورها از یک تانک با سطح مقطع دایر 7ای در شکل ساختار کلی راکتورهای دانه

دی بناندازه این ذرات دانهتشکیل شده است.  ،شودای پر میبندی شدهوش که بخشی از آن توسط ذرات دانهو یا چهارگ

را برای انجام فرآیند  (9m/2m 2888) . به همین سبب سطح وسیعیاستمتغییر  mm 6/8-7/8 شده در حدود

 .(Aldaco et al., 2005) آوردکریستالیزاسیون فراهم می

 

 
ذرات ماسه،  : ورودCمواد شیمیایی،  : ورودB: ورود آب و یا پساب، Aساختار یک راکتور کریستالیزاسیون بستر سیال  -1شکل 

Dها، : تشکیل دانهE ،خروجی آب صاف شده :Fهای رشد یافته: خروجی دانه (Graveland et al. 1983)  

 

 m/h 728-28جریان ورودی با سرعت بالاروندگی )حاصل کسر دبی سیال ورودی به مساحت سطح راکتور( بین 

شد، پس از گذشت . اگر جهت جریان از بالا به پایین انتخاب می(Scholler et al., 1987) شوداز پایین راکتور وارد می

 ها به یکدیگر متصل شده و بستریهای کریستالی تشکیل شده بر روی ماسهراکتور، لایهمدت زمان کوتاهی از کارکرد 

. انتخاب سرعت بالاروندگی زیاد نیز سبب از بین رفتن لایه ته نشست (Lin and Lee, 2007) نمودسیمانی شکل ایجاد می

 خواهد گردید. ،به سبب سایش آنها به یکدیگر ،شده بر روی ذرات ماسه

شوند. اختلاط کامل هایی به داخل راکتور تزریق میمواد شیمیایی نیز توسط نازل ،جریان آب ورودی به همراه

از نکات اساسی در این راکتورها است. تمامی این شرایط  5ایاین مواد با جریان ورودی و تشکیل رژیم جریانی لوله

بستگی به نوع موادی دارد که راکتور به منظور  انتخاب نوع مواد شیمیایی و حتی ساختار راکتور فرآیندی، همین طور

 هاهای اولیه، برخی از دانهدانه با گذشت زمان و رشد لایه کریستالی نشست کرده بر روی جداسازی آن طراحی شده است.

یابند. افزایش باشد، لذا در انتهای راکتور تجمع میها نمییگر قادر به سیال کردن آنو جریان ورودی د شدهسنگین 

با افزایش این اختلاف فشار از حد ها سبب افزایش اختلاف فشار در طول بستر راکتور خواهد گردید. مقدار این دانه

 mm 2-7 ها بینهای تازه جایگزین آنها گردد. اندازه نهایی دانهبایست تخلیه و دانهها میبخشی از این دانه مشخصی،

د کاربرد بسیاری در صنایع مختلف پیدا نمایند شو( که سبب می<%30) از خلوص بسیار بالایی برخوردار هستند و بوده

 .(Baciocchi et al., 2006) (7)جدول
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 (Scholler et al., 1987) مشخصات مواد خروجی از فرآیند -1جدول 

 

 

 

 

 

گونه پساب/لجن این فرآیند را در زمره هر( و عدم تولید 7 های پلت )جدولمیزان پایین آب خروجی همراه با دانه

 دهد. زیست قرار میدار محیطو دوست (ZLD) 6بدون پساب هایفرآیند

 

 هامواد و روش -2
 

جهت تعیین شرایط عملکردی مناسب و نیز تعیین نوع ماده شیمیایی مورد نیاز جهت استفاده در راکتور پس از انجام 

آزمایشات پایلوت بر روی آن صورت گرفت. آزمایشات پایلوت در یک ستون  از سد شیرین دره، 9m 7گیری به میزان نمونه

(. راکتور با استفاده از ماسه گردگوشه کوارتزیت با دانسیته بالا 2شکل )انجام شد  cm 2 و قطر m 2/2 ای با ارتفاعشیشه

 9و  2انتخاب گردید. در جداول  cm 28بستر نیز اولیه به عنوان مواد اولیه پر شد، ارتفاع  mm 9/8-75/8 و اندازه بین

 شود.ماسه انتخابی مشاهده می شیمیاییو  مشخصات فیزیکی به ترتیب
 مشخصات فیزیکی نمونه ماسه انتخابی -2جدول 

 میزان سختی میزان تخلخل ضریب یکنواختی (10dاندازه دانه اولیه ) چگالی ماسه توده ماسه چگالی نام پارامتر

 kg/m3 kg/m3 mm - - mohs واحد

22/8 2258 7588 مقدار  6/7  90/8  1 

 
 مشخصات شیمیایی نمونه ماسه انتخابی -3جدول 

 2SiO 3O2Al 3O2Fe 2TiO O2K CaO MgO O2Na inert نام ماده شیمیایی

77/36 درصد وزنی  12/7  29/8  83/8  19/8  29/8  80/8  2/8  29/8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده شده تصویری از سیستم پایلوت -2شکل

 گیری رایجمقدار در خروجی فرآیندهای سختی FBCخروجی فرآیند  مشخصه

 لجن mm 2-7های گرد با اندازه دانه اندازه

 )پس از آبگیری مکانیکی( 68-05% 7-5% مقدار آب همراه

  %30 خلوص
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شود. میزان آب خام ورودی به راکتور آب خام از پایین راکتور وارد گردیده و جریان خروجی نیز از بالای راکتور خارج می

تنظیم گردد. مواد شیمیایی نیز )در ابتدا  m/h 38-68شود، تا سرعت بالاروندگی بین توسط پمپ خوراک کنترل می

NaOH Lmmol/ 782  2و سپسCa(OH) Lmmol/ 12گردد. دمای های دوزینگ تزریق می( از پایین راکتور توسط نازل

بر پارامترهای ( ثابت نگاه داشته شد. در هنگام انجام تست پایلوت علاوه C° 25-73جریان آب نیز در طول تست )بین 

از این به آنها اشاره شد، کربنات و سرعت بالاروندگی که پیش و بررسی اثر آن بر تعادل بی pHمؤثر بر فرآیند مانند 

 پارامترهای زیر نیز مورد بررسی قرار گرفتند:

o ( بار سختی کلسیمیkgCa m2. h⁄) 

o  :بازده کریستالیزاسیون 

+ میزان کلسیم کریستال شده )%( =کلسیم ورودی )%( )%( میزان کلسیم محلول )%( + میزان کلسیم کریستال نشده )لجن آمورف(    

برداری پارامترهای زیر شوند. پس از هر دوره نمونهخروجی راکتور برداشته می از ورودی وها در طی آزمایشات نمونه

  (.2گیری گردید )جدول اندازه
 

 پارامترهای اندازه گیری شده و نحوه سنجش و آنالیز آنها -4جدول 

 روش اندازه گیری نوع پارامتر ردیف

 حجمی )حجم مایع بر حسب زمان(به روش  ها )خوراک و مواد شیمیایی(تمامی دبی 7

2 pH جریان ورودی و خروجی pH  دستیمتر 

 دستی دماسنج دما 9

 Retschساخت  LF191هدایت سنج  در ورودی و خروجی ECمیزان  2

 کشخط ارتفاع بستر ثابت و سیال شده 5

 NaOH (M 7)( و M 87/8) EDTAتیتراسیون با  µm 25/8فیلتراسیون با غشای  میزان غلظت کلسیم کل و کلسیم )پس از فیلتر کردن( 6

 و کسر آن از میزان کلسیم EDTAبا سنجش میزان سختی کل به روش تیتراسیون با  میزان غلظت منیزیم کل و منیزیم )پس از فیلتر کردن( 1

 

 است.یک از آنها نشان داده شده  های انجام شده و نحوه تغییرات پارامترهای کلیدی در هرتست 5در جدول 

 
ها اولیه در هر یک از آنهاهای انجام شده و نحوه تغییر پارامترتست -5جدول   

شماره 

 تست
pH روندگیسرعت بالا (m/h) 

نوع ماده شیمیایی 

 مصرفی

شده  مصرفماده شیمیایی  دوز

(mmol/L) 

میزان بار سختی 

(Ca m2. h⁄) 

7 5/0 68 NaOH 51/8 05/2 

2 3 68 NaOH 21/7 05/2 

9 5/3 68 NaOH 56/7 05/2 

2 5/0 08 NaOH 27/8 05/2 

5 3 08 NaOH 96/7 37/6 

6 5/3 08 NaOH 85/2 37/6 

1 78 08 NaOH 9 37/6 

0 5/0 38 2Ca(OH) 25/8 55/0 

3 3 38 2Ca(OH) 07/8 6/78 

78 5/3 38 2Ca(OH) 17/7 33/79 

77 15/3 38 2Ca(OH) 37/7 12/72 
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 نتایج و بحث -3
 

آب از سد  9m 7با برداشت آزمایشات پایلوت  آورده شده است. 6در جدول نتایج آنالیز کیفی نمونه آب برداشت شده 

 آنها پرداخته شده است.ها و تحلیل از این تست به ارائه نتایج حاصلانجام شد. در ادامه  5بر طبق جدول  شیرین دره

 
شیرین درهنتایج آنالیز نمونه برداشته شده از سد  -6جدول   

 پارامتر
 مقدار

 پس از فیلتر کردن پس از همزدن

pH 6/1  6/1  

  µS/cm 373  µS/cm 373  هدایت الکتریکی

  6/76  6/76 قدرت یونی )محاسبه شده(

 mg/L17  mmol/L11/7 mg/L18  mmol/L15/7  کلسیم

 mg/L92  mmol/L92/7 mg/L92  mmol/L92/7  منیزیم

  ˂mg/L 78˂  mg/L 8 (TSSمواد معلق )

  ˂mg/L 78˂  mg/L 78 کربنات

  mg/L 298  mmol/L11/9 mg/L 298 کربناتبی

 

 بر راندمان حذف کلسیم pH اثر 3-1

شود، می . همانگونه که مشاهدهدهدمیهای پایلوت نشان بر میزان راندمان حذف کلسیم را طی تست pH اثر 9شکل 

به ترتیب کلسیم از  06و % 08% به طوری که باشد،قابل توجه می 3-78حدود  pHمیزان حذف کلسیم توسط راکتور در 

 m/hهای بالاروندگی نسبتا مشابه )راندمان حذف کلسیم توسط سود در سرعتشود. حذف می 78 و 5/3 برابرهای pHدر 

راندمان حذف برای آهک  pH (5/3˃)مقادیر بالای  در. ( همواره بالاتر از راندمان حذف کلسیم توسط آهک است38-08

این نمودار کاملا  .دست یافت pHمقادیر بسیار بالای های بالاتر در راندمانتوان به با سود می شده در حالی کهیکنواخت 

أثیر سرعت . همچنین ت(Mahvi et al., 2005) تطابق دارد (2885وی و همکارانش )اهم با نتایج به دست آمده توسط

  ثیر میزان ماده تزریقی در بالا بردن میزان راندمان سیستم کمتر است.أاز تمراتب  روندگی بهبالا
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 pHراندمان حذف کلسیم در مقادیر مختلف -3شکل 

 بر میزان سختی کل pH اثر 3-2

. با توجه به راندمان بالای سیستم در نشان داده شده است 2در شکل بر روی کاهش میزان سختی کل  pHاثر تغییرات 

که خواهد بود  مشاهده شد، میزان سختی باقیمانده در شکل زیر عملا سختی منیزیمی 9حذف کلسیم که در شکل 

 راکتور در این شرایط عملیاتی قابلیت حذف آن را ندارد.

 

 
 pHمیزان حذف سختی کل در مقادیر مختلف  -4شکل 

 

 بر هدایت الکتریکی خروجی pH اثر 3-3
جز یک مورد( کمتر از میزان اولیه آن ه گردد میزان هدایت الکتریکی همواره )بمشاهده می 5همانگونه که در شکل 

با وجود اینکه راندمان حذف توان پیشنهاد نمود. همچنین مورد افزایش نیز دلیلی منطقی نمیباشد، برای آن یک می

یابد، باشد، ولی به علت اینکه میزان یون سدیم در طی واکنش افزایش مین کلسیم بالاتر میحذف یو سود )یون سدیم( از

 آن نسبت به آهک کمتر است. در ECمیزان کاهش 
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 pHدر مقادیر مختلف  ECتغییرات میزان  -5شکل 

 

 بر بارکلسیم کریستال شده عبوری از راکتور pH اثر 3-4

 

 1 در جدول های مختلفهای کلسیم موجود در واکنش( محاسبه شده در تستحالتمقادیر بار کلسیم کل )شامل کلیه 

به غلظت سود تزریقی بستگی ندارد ولی با  کلسیممیزان بار سختی شود، همان طور که مشاهده می. آورده شده است

ز آهک ا هنگامی که یابد. در عوضمیزان کلسیم عبوری از سطح راکتور نیز افزایش می سود، افزایش سرعت بالاروندگی

 یابد. شیمیایی افزایش می ادهشود، میزان بار کلسیم با افزایش میزان تزریق مبه عنوان ماده شیمیایی استفاده می
 های مختلفمقادیر محاسبه شده برای بار کلسیم راکتور در تست -7جدول

 بار  کلسیم کل در راکتور
.h)2(kg Ca/m 

pH  میزان ماده شیمیایی تزریق شده (mmol/L water) نوع ماده و سرعت بالاروندگی 

50/2 6/0 51/8 

NaOH (60 m/h) 50/2 7/3 21/7 

50/2 5/3 56/7 

37/6 5/0 27/8 

NaOH (80 m/h) 
37/6 3 96/7 

37/6 5/3 85/2 

37/6 7/78 9 

55/0 2/0 25/8 

(90 m/h) 2Ca(OH) 
68/78 1/0 07/8 

33/79 5/3 17/7 

12/72 0/3 37/7 

 

بار  نشان داده شده است. 6در شکل  گیری شده در هنگام تست برای میزان کلسیم کریستال شده در راکتورمقادیر اندازه

 محاسبه شده است. این پارامتر نسبت به بار کلیشده  گیریبر اساس همین مقادیر اندازه کلسیم کریستال شده در راکتور

یار شود که میزان بار کلسیم برای آهک بسدر نگاه اول مشاهده میکند. کلسیم دید بهتری نسبت به کارکرد راکتور ارائه می

 کمتر است. ولی این به معنی کمتر بودن میزان سطح مورد نیاز و به طبع آن اندازه و یا تعداد راکتور بالاتر از سود است، که

یک  به ازای حذف در صورت استفاده از آهک، همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد، میزان کربنات کلسیم تشکیل شده
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م اصلاح میزان بار کلسی بایدشود. لذا برای مقایسه بهتر می استفادهمقدار برابر از سختی، دو برابر میزانی است که از سود 

( 2ثر عبوری از سطح مقطع راکتور )بار کلسیم حقیقی تقسیم بر ؤر حقیقت میزان بار کلسیم مکه د، برای آهکرا شده 

 بار کلسیم اصلاح شده، میزان بار کلسیم برای آهک و سود تفاوت چندانی ندارد. بر این اساس محاسبه نمود.  ،باشدمی

 
 های مختلفور در تستمقادیر اندازه گیری شده برای بار کلسیم کریستال شده در راکت -6شکل 

 

 مقدار تشکیل کلسیم در راکتورهای مختلف حالت 3-5

ارائه شده است. همانگونه که مشاهده  1در شکل  مقادیر مختلف کلسیم تشکیل شده در سیستم برای هریک از شرایط

شود، میزان کلسیم آمورف )که در حقیقت ماده ناخواسته واکنش بوده و به شکل لجن در انتهای راکتور نشست می

برابر  pH در وگردد تشکیل می pHدر تمامی مقادیر  m/h68 روندگیگام استفاده از سود در سرعت بالانماید( در هنمی

از تشکیل اثری  5/3 برابر pHتا  (m/h08در حدود بالاتر )روندگی رسد. برای سرعت بالاخود می حداقلبه مقدار  5/3

شود. در ای کلسیم آمورف تشکیل میناگهان میزان قابل توجه 78به   pHشود، ولی با افزایشکلسیم آمورف مشاهده نمی

 pH شود. همچنین برایکلسیم آمورف تشکیل می pHمقادیر  بقیهدر  5/3 برابر pH در جزه هنگام استفاده از آهک ب

شود. میزان کلسیم کریستال شده به وجود نیاورده و تنها صرف تولید لجن می در تفاوت چندانی pHافزایش  ،5/3بالاتر از 

 .باشدکردن میزان لجن تولیدی می حداقلنقطه مناسب کارکرد راکتور از لحاظ  5/3 برابر pHتوان نتیجه گرفت که لذا می
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کلسیم کریستال شده، : راه راههای مختلف کلسیم تشکیل شده برای هریک از تست ها.)مقادیر جزئی حالت -7شکل 

 کلسیم محلول(: شطرنجیکلسیم آمورف )لجن( و : خاکستری

 

𝑳بررسی میزان بلند شدگی بستر ) 3-6 𝑳𝟎⁄روندگی مختلفهای بالا( در سرعت 

 m/hو  68شدگی بستر برای دو سرعت میزان بلند ،شدگی بستر در میزان ارتفاع بستر اولیهبه منظور محاسبه میزان بلند 

ر د روندگیر محاسبه شده و بر حسب سرعت بالابر اساس این دو مقدار درصد بلند شدن بست .گیری گردیداندازه 38

یز های میانی نتوان میزان بلند شدگی را برای سرعترسم گردید. با در دست داشتن این دو نقطه به راحتی می 0شکل 

 محاسبه نمود.

 

 
 های مختلفمقدار بلند شدگی بستر در سرعت -8شکل 
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 گیرینتیجه -4
 

گیری آب سد برای سختی FBCگیری نمود، که استفاده از روش توان نتیجهطبق نتایج حاصل از پایلوت تست می رب

باشد. شیرین دره، در صورتی که نمونه آب برداشتی معیار مناسبی جهت شرایط حقیقی آب فرض شود، بسیار مناسب می

ن با توجه به جمیع موارد لیک ،درصورت استفاده از سود نسبت به آهک کمتر است ECبا وجود اینکه میزان کاهش 

اب گیری انتخه شیمیایی مناسب جهت فرآیند سختیدارد. لذا سود به عنوان ماد نسبت به آهک برتری سود استفاده،

روندگی نیز با توجه به نتایج حاصل از پایلوت تست با وجود افزایش ارتفاع در خصوص انتخاب بهترین سرعت بالاگردد. می

ری دارد. در خصوص میزان برت m/h 68لیکن از سایر جهات این سرعت نسبت به سرعت  ،m/h 08بلند شدگی در سرعت 

pH  به عنوان مقدار منتخب تعیین گردید. 5/3نیز مقدار  

 

 قدردانی -5

 

 ، شرکت ساب نیروDHV)مهندس مرتضوی(، شرکت  ای خراسان شمالیهای آب منطقهدر انجام این تحقیق از شرکت

های صورت گرفته مشاور طوس آب )مهندس گیفانی( به خاطر کلیه همکاری )مهندس کیوانلو(، و شرکت مهندسی

 گردد.قدردانی می

 

 هانوشتپی -6
 

 انگلیسی فارسی شماره انگلیسی فارسی شماره

 Pellet Reactors ایراکتورهای دانه Softening 2 گیریسختی 7

 Plug Flow ایجریان لوله Ion-exchange (IOX) 5 کننده یونیتبادل 2

9 
کریستالیزاسیون 

 بستر سیال
Fluidized Bed 

Crystallization 
6 

های بدون فرآیند

 پساب
Zero Liquid 

Discharge 
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Abstract 
In this paper, the performance of a fluidized bed crystallization (FBC) reactor in calcium softening of the 

specific water sample (Bojnourd Shirin-Dare dam) has been investigated. After definition of the problem 

(construction of a softening unit for water treatment plant of Bojnourd), the results of feed quality were 

assessed and the values of mentioned parameters for optimum operating conditions of reactor were 

determined in order to reach the maximum efficiency for calcium softening. Afterwards, in order to 

determine the performance parameters, pilot tests were conducted by semi-industrial reactor on 1 m3 sample 

of the feed. Accordingly, various type and amount of chemicals and up-ward velocities were performed. 

The variables such as: flows (feed and chemicals), pH, temperature, EC of inlet and outlet streams, height 

of bed (fixed and fluidized), total concentration of the calcium in inlet and outlet streams were measured 

during the pilot tests. After analyzing the results of pilot tests, the best chemical (NaOH), up-ward velocity 

(80 m/h) and pH value (9.5) were determined for softening reaction.  

 

 

Keywords: Calcium hardness, Softening, FBC reactor, Pilot test 


