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خالصه
مقدمه :در جهانی زندگی میكنيم كهه كبوهود آب وبهواره بههعنوان یه
كبوهودی كهه ورسهاله بيشهیر میشهود رشهد روز افهوون جبعيهت ،گسهیر

موضهوا اساسهی ،م هرد بهوده اسهت
صهنای ،،رخهدادوای طويعهی نظيهر

خشکساليهای پی در پی ،افوایش تقاضا و ناوبگونی توزی ،مکانی و زمانی این مهاده حيهاتی وبهه و وبهه سهو
گردیده تا تأمين آب شرب به ی

دغدغه ذونی مسئوالن در بسياری از كشوروا تودیل شود دسهیيابی بهه تعهادل

نسوی در زمينه عرضه و مصرف آب ی

اصل اساسی است كه این مهم جو با ایجاد ی

نظام جهام ،مهدیریت آب

ميسر نيست به وبين دليل اعبال سياست و مدیریت در چگونگی مصرف در كنهار مهدیریت تهأمين و توزیه ،در
بخش صنای ،حیی در كشوروای پرآب نيو یکی از ابواروای موثر اقیصادی محسوب ميشود.
توصيف پروژه :در این مقاله سعی شده راوکاروای اجرایی و اقدامات انجام شده بهرای جوهوگيری از وهدررفت
آب در مراحل فرایند تصفيه و تاسيسات تصفيه خانه آب باباشيخعوی اصفهان تووين شود
یافته های پژوهش :با مدیریت و اجرای راوکاروای عبوکردی ،مجبوعا حدود  14630000ليیهر در روز باعه
جووگيری از ودررفت آب در تصفيه خانه آب اصفهان شده است
کلمات کليدی :مدیریت مصرف ،هدررفت آب ،تصفيه خانه آب بابا شيخعلي اصفهان

 -1مقدمه
آبهای س حی غالوا دارای تنوا بيشیری از آالینده وا نسوت به آبهای زیر زمينی وسیند و به وبين دليل فرایند وای
تصفيه مبکن است برای این قويل آبها پيچيده تر باشند وبواره بایسیی تال



دراین راسیا باشد كه تا حد امکان از خالص ترین

مناب ،آب برای شرب اسیفاده شود ،حیی اگر این امر به قيبت انیقال آب از مسيروای طوالنی و رساندن آن به مصرف كننده یا
تصفيه اندک ویا بدون تصفيه تبام شود( )1وبچنين برای حفظ كيفيت آب مراقوت از مناب ،آب بسيار ضروری است اما با این
وجود وبه ی مناب ،طويعی آب برای م ابقت با اسیانداردوای موجود جهت تامين آب آشاميدنی معبوال نيازمند تصفيه اند
فرایندوایی كه برای تصفيه آب آشاميدنی مورد اسیفاده قرار می گيرند ،بسیگی به كيفيت آب منو ،اسیفاده شده دارد
بيشیرآبهای زیر زمينی صاف وعاری از عوامل بيباری زا و وبچنين فاقد مقادیر قابل توجهی از مواد وسیند این قويل آبها را می
توان با اسیفاده از حداقل مقدار كور برای جووگيری از آلودگی شوکه توزی ،،در سيسیم وای آب آشاميدنی مورد اسیفاده قرار
دارد اما بيشیر آبهای س حی دارای كدورتی بيش از مقدار تعيين شده توسط اسیانداردوای آب آشاميدنی می باشند و مراحل
تصفيه معبوال با صرف ووینه و انرژی بيشیری صورت می گيرد صنعت یکی از مصرف كنندگان مناب ،آبی است ،ولی باید
توجه داشت كه چه سهبی از این ميوان مصرف در صنعت اتفاق می افید اگر چه سهم صنعت در آب كشور حدود  2درصد
است ولی در اسیان صنعیی اصفهان شاود مصرف  8تا  10درصدی آب در بخش صنعت وسیيم( )2امروزه در جهان مالحظات
زیست محي ی از ی

طرف و كاوش مصرف آب از طرف دیگر ،واحدوای توليدی را مجوور به توجه خاص نسوت به

كاوش مصرف آب كرده است كه اغو

در صنای ،الگووای مصرف بدرسیی تنظيم نشده و ويچ م العه گسیرده ای از

وضعيت مصرف آب صنای ،بورگ و پیانسيل صرفه جویی در آنها به چشم نبی خورد .در این راسیا تصفيه خانه آب اصفهان
با راوکاروای مدیرییی و اجرایی توانسیه در مراحل مخیوف تصفيه آب و در تاسيسات تصفيه خانه ،ب ور چشبگيری باع
كاوش اتالف آب شده و مصرف آب را مدیریت كند
 -2توصيف اجمالي طرح :تصفيه خانه آب باباشيخعلي
تصفيه خانه آب اصفهان در  ٥٥كيوومیری جاده اصفهان -شهركرد واق ،در شهر زاینده رود احداث شده است كه
عالوه براصفهان ٥6 ،شهر و بيش از  300روسیا و تعداد زیادی از صنای ،بورگ و كوچ
ميکند نبایی از تصفيه خانه باباشيخعوی در شکل ( )1نشان داده شده است

شكل( :)1نمایي از تصفيه خانه آب اصفهان
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اسیان اصفهان را به لحاظ شرب تأمين

این تصفيه خانه یکی از پيشرفیه ترین و بورگ ترین تصفيه خانه وای آب ایران و خاور ميانه با ظرفيت  12/٥میرمکع
ثانيه می باشد و از دو فاز مجوا تشکيل شده است فاز اول با ظرفيت  ٥میرمکع

و فاز دوم با ظرفيت  7/٥میرمکع

در
مورد

بهره برداری قرار گرفت آب خام ورودی این تصفيه خانه از سد چم آسبان كه در محل چم آسبان در فاصوه  8كيوومیری
تصفيه خانه بر روی رودخانه زاینده رود قرار گرفیه تأمين می شود آب خام پس از طی مراحل آشغال گيری ،ماسه گيری ،ته
نشينی مقدماتی و كورزنی در سد چم آسبان توسط تونوی به طول  7779میر و ق ر  3000ميوی میر به تصفيه خانه انیقال یافیه و از
ضو ،شبال غربی با رو

ثقوی وارد و به تصفيه خانه تحویل داده می شود آب تصفيه شده در مخازن داخل تصفيه خانه ذخيره و

سپس به شوکه آبرسانی انیقال می یابد شکل شباتي

تصفيه خانه در دو فاز در شکل ( )2نشان داده شده است

شكل( :)2طرح شماتيک تصفيه خانه آب اصفهان
 -1سد چم آسمان  -2آب ورودی تصفيه خانه  -3ته نشيني  -4ازن زني  -5فيلتراسيون (استریم)2
 -6فيلتراسيون (استریم -7 )3فيلتراسيون(استریم -8 )4منبع آب خروجي تصفيه خانه

در تصفيه خانه آب بابا شيخعوی فرآیند تصفيه آب از نوا شيبيایی ،فيویکی و ميکروبی می باشد كه طی آن كدورت
و بار ميکروبی آب خام تا ميوان م ووب اسیاندارد كاوش یافیه و وبچنين اصالد و كاوش برخی امالد و تركيوات شيبيایی نيو
انجام می گيرد فرآیند تصفيه آب در این تصفيه خانه شامل مراحل زیر است:


آشغال گيری



توریق و اخیالط مواد منعقد كننده



حوضچه وای ته نشينی



كورزنی( فاز  )2و ازن زنی (فاز  )1مقدماتی



ازن زنی ثانویه



فيویراسيون





گندزدایی با كور

 -3روش تحقيق
با توجه به مراحل فرایند تصفيه و مصرف آب در قسبیهای مخیوف ،به منظور جووگيری از اتالف و ودررفت آب و
مدیریت مصرف آب در تاسيسات و تجهيوات تصفيه خانه به ترتي

اقدامات زیر در تصفيه خانه انجام می شود

 -3-1كانال آب خام و آشغالگير
به منظور حذف ورود ذرات معوق درشت در آب ورودی به تصفيه خانه وا ،به ویژه ریو
سال در ابیدای كانال آب ورودی دو دسیگاه آشغال گير اتوماتي

برگ در فصول مخیوف

در فاز اول و  4دسیگاه آشغالگير اتوماتي

در فاز دوم

تصفيه خانه قرار داده شده است در شکل ( )3تصویری از آشغالگير مشخص است

شكل ( :)3آشغالگير فاز دو تصفيه خانه

چون آبگير تصفيه خانه باباشيخعوی ،آبگير آبهای س حی می باشد و به ویژه در فصل پایيو كه برگ و خاشاک زیاد
می باشد احیبال اینکه ذرات معوق درشت مثل برگها پشت ميوه وای آشغالگير باع

مسدود شدن و سرریوشدن آب از كانال وا

شود زیاد است ،بنابراین جهت جووگيری از این ودررفت آب آشغالگير بایسیی توسط تایبر در زمانهای تعيين شده در سرویس
قرار گيرد و وبچنين برای اینکه آشغالگير زیاد در سرویس قرار نگرفیه و باع

اسیهالک آن نيو نشود ،اپراتور بایسیی مرتوا

سركشی كرده و زمان تایبر آشغالگير را تنظيم كند بنابراین دو عدد سنسور  Levelمیر (س ح سنج) قول و بعد از آشغالگير
روی كانال آب ورودی تصفيه خانه نص

شده كه با تجب ،ذرات پشت آشغالگير و باال آمدن س ح آب ،این سنسور به طور
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اتوماتي

فرمان داده و آشغالگير در سرویس قرار می گيرد و از این طریق باع

ودررفت آب می شود كه به طور ميانگين روزانه در حدود  1میرمکع

جووگيری از سرریو شدن آب كانال ورودی و

بر ساعت باع

جووگيری از ودررفت آب می شود

 -3-2تهيه و تزريق مواد شيميايي
در تصفيه خانه بابا شيخعوی از پوی آلومينيوم كوراید موسوم به  PACبه عنوان ماده منعقدكننده اسیفاده می شود كه
كارآیی آن در عبل انعقاد و ایجاد لخیه وا نسوت به سایر منعقدكننده وای رایج بيشیر است مقدار توریق مواد شيبيایی توسط
آزمایشگاه به وسيوه آزمایشی به نام جارتست تعيين و به واحد بهره برداری اعالم می گردد
تخويه مواد شيبيایی در حوضچه وای توریق كه بایسیی با آب بارگيری شود ،به منظور كاوش مصرف آب و مدیریت
آب مصرف شده در این حوضچه وا ،س ح سنج ( Levelمیر) نص

شده كه به چراغ چشب

زن و آژیر و ی

عدد ولو برقی

میصل می باشد و زمانی كه حوضچه وا به اندازه مشخصی پر می شود این سنسوراز سرریو شدن آب در حوضچه وای مواد
شيبيایی جووگيری می كند پس از بارگيری حوضچه وای مواد شيبيایی توسط دوزینگ پبپ ببواد شيبيایی به محل موردنظر
توریق می شود در این قسبت حدود  10ليیر آب در ثانيه ودر می رود كه بسیگی به مدت زمان كنیرل اپراتور و بسین والو
ورودی آب به حوضچه وا صرفه جویی می شود
 -3-3حوضچه هاي ته نشيني
آب پس از خروج از حوضچه اخیالط سری ،توسط حوضچه تقسيم كننده بين حوضچه وای ته نشينی تقسيم می شود
شکل ( )3یکی از این حوضچه وای ته نشينی را نشان می دود

شكل ( :)4حوضچه های ته نشيني



در این حوضچه وا با توجه به اینکه كدورت آب ورودی ،حجم لجن ته نشين شده و زمان تخويه لجن میفاوت می
باشد ،مقدار لجن گيری از حوضچه وا نيو میفاوت است به منظور مدیریت و كاوش مصرف آب در این حوضچه وا ،بایسیی در
موق ،تخويه لجن ،فقط لجن كالریفایروا تخويه شده و آب اضافی به وبراه لجن تخويه نشود توسط دسیگاوهای كدورت سنج و
نبونه برداری توسط آزمایشگاه زمان دقيق تخويه و تعداد دور تخويه لجن تنظيم و مشخص می شود ضبن اینکه نص
سنسوروای اتوماسيون تخويه لجن نيو كه نشان دونده حجم لجن خروجی می باشد از برنامه وای آتی تصفيه خانه می باشد با
مدیر یت این دو مورد در حوضچه وای ته نشينی می توان مصرف آب در كالریفایروا را كنیرل كرد و از ودررفت آب در آن
جووگيری كرد با رعایت این موارد می توان  ٥00ليیر بر ثانيه در ور حوضچه كه تعداد آنها در تصفيه خانه  10عدد می باشد ،از
ودررفت آب جووگيری كرد
 -3-4ازن زني
فرایند تصفيه در فاز ی

تصفيه خانه ،گندزدایی آب با ازن طی دو مرحوه قول و بعد از ته نشينی و توسط دسیگاه وای

ازن ساز موجود در تصفيه خانه انجام می شود به دليل اینکه دسیگاوهای ازن زنی موجود در تصفيه خانه با ولیاژ و حرارت باال
كار می كنند و برای خن

كردن آنها از آب تصفيه اسیفاده می شود برای جووگيری از ودررفت آب ،آب از مسير ازن زنی

عوور كرده و وارد خروجی فيویروا می شود كه حدود  ٥ليیر بر ثانيه در مصرف آب صرفه جویی می شود
 -3-5فيلتراسيون
فرآیند فيویراسيون آب در فاز اول(اسیریم 1و )2این تصفيه خانه توسط  20عدد فيویر و در فاز دوم(اسیریم 3و )4توسط
 28عدد فيویر شنی انجام می گيرد جهت شسیشوی معکوس فيویروا از سيسیم پبپ وای آب وووا اسیفاده می شود در طی
چرخه فيویراسيون ،بسیر فيویروا با ذرات ،مواد آلی و جبعيت ميکروبی پر می شوند عبل ب
از وا حدوای تشکيل دونده فيویروا باع

وا

با آب برای حذف این مواد

بهوود عبوکرد و نگهداری فيویروا می شود شکل ( )٥نبایی از فيونروای شنی را نشان

می دود
شكل( :)5فيلترهای شني تصفيه خانه
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با توجه به دسیورالعبل اجرایی جهت شسیشوی فيویروا می توان در جووگيری از ودررفت آب صرفه جویی كرد
دالیل ودررفت آب در فيویروا می تواند از موارد زیر ایجاد شود:


نشتي آب دریچه :معبوال از دریچه خروجی آب ب
وا

نيازی به ب

وا

در زمانی كه فيویر در سرویس قرار دارد و

نيست نشیی آب وجود دارد بسیه به تعداد فيویروا و حجم آب خروجی از دریچه وا

این ودررفت می تواند میفاوت باشد اپراتور بایسیی با كنیرل این دریچه وا در زمانهای مشخصی تعبيرات
الزم را انجام دود و از آب بند بودن آنها اطبينان حاصل نباید


بک واش فيلترها  :مدت زمان ب
بيولوژی وگرفیگی فيویر و
زمان ب

وا

بسیگی به پارامیروای مخیوفی دارد پارامیروای كدورت،

وا

كه توسط آزمایشگاه اندازه گيری می شود و نيو تجربه اپراتور می تواند

را مشخص كند معبوال برای اینکه روند مناسوی از نظر انجام ب

شود با اسیفاده از برنامه  PLCبه طور اتوماتي
مراحل تخويه و شسیشوی فيویروا در ب

وا

وا

ب

وا

در سيسیم انجام

فيویروا انجام می شود

 1٥الی  2٥دقيقه می تواند زمان بر باشد كه این مرحوه معبوال ور  36الی 48

ساعت یکوار ( با توجه به پارامیروای آب ورودی به فيویر) انجام می گيرد بنابراین بسیه به موقعيت گرفیگی فيویروا یا پارامیروای
مخیوف دیگر می توان با كنیرل و نظارت دقيق پساب وای خروجی فيویر این زمان را مشخص كرده تا وبيشه ب
سال روند ثابیی نداشیه باشد و از ودررفت آب در ور مرحوه ب

وا

وا

در طول

جووگيری كرد الویه ذكر این نکیه نيو مهم است كه صرفا

برای صرفه جویی در مصرف آب نبی توان تبيو نبودن فيویروا را نادیده گرفت و بایسیی فيویر در حد م ووب تبيو شود شایان
ذكر است كه تخويه ی

بار حوضچه فيویر جهت ب

وا

در حدود 199ووار ليیر آب از فيویر خارج شده كه مدیریت

شسیشوی فيویروا می تواند از این مقدار ودررفت آب جووگيری نباید


والوهای ورودی فيلتر :در مرحوه انجام ب
در صورتی كه به ور دليوی باز بباند باع

وا

كه والووای ورودی آب به فيویر بایسیی بسیه باشد،

ودررفت آب می شود

 -3-6مخازن ذخيره آب خروجي
آب تصفيه شده در مرحوه نهایی تصفيه خانه به دو مخون ذخيره آب كه ور كدام  10ووار میر مکع

ظرفيت داشیه و

در ضو ،جنوبی تصفيه خانه واق ،شده ودایت می گردد به منظور مدیریت مصرف و جووگيری از ودررفت آب ،در صورتی
كه شوکه توزی ،به آب كبیری نياز داشیه باشد ارتفاا منو ،افوایش یافیه و در صورتی كه اپراتور دقت كافی نداشیه باشد باع
سرریو شدن آب از منو ،می شود جهت جووگيری از این امر با اسیفاده از برنامه  ،PLCوالووای ورودی آب به تصفيه خانه با
س ح سنج منو ،خروجی تنظيم شده و در صورتی كه س ح منو ،آب خروجی كم یا زیاد شود والووای ورودی نيو كامال باز یا
نيبه بسیه می شون د این عبل وم به صورت دسیی و وم به صورت اتوماتي

قابل انجام است (كه بسیگی به ميوان دبی خروجی

از منو ،و كم یا زیاد بودن دبی ورودی نيو دارد) كه در صورت دارا بودن سرریو از منو ،در حدود  100الی  ٥00ليیر آب در ثانيه
به ودر می رود



از اقدامات دیگری كه در تصفيه خانه آب باباشيخعوی برای جووگيری از اتالف آب انجام می شود می توان به موارد زیر اشاره
كرد:


فضای سوو تصفيه خانه حدود  72وکیار است كه برای آبياری این فضا از آب تصفيه شده و یا آب خام
ورودی اسیفاده نبی شود برای این منظور ،چندین حوقه چاه در تصفيه خانه تعويه شده كه آب زوکشی
داخل آنها جب ،آوری شده و به چاه مادر ودایت می شود و از آنجا توسط پبپ به فضای سوو منیقل می
شود كه این مقدار آب در حدود  ٥0ليیر بر ثانيه می باشد وبچنين از پساب ب
می شود برای این منظور پساب خروجی ب

وا

وا

فيویروا نيو اسیفاده

فيویروا در  2مرحوه قابل بازیابی است اول اینکه

تانکهای بازیابی تعويه شده كه این پساب وا در این تان

وا بازیابی شده و لجن ته نشين شده در این

تانکها توسط پبپ خارج می شود سپس آب شفاف حاصل از این ته نشينی به فضای سوو منیقل می شود
كه این مرحوه در دست اجرا می باشد و در حال حاضر آب این تانکروا به محل ورودی تصفيه خانه وارد
شده و وارد مرحوه تصفيه می شود در این قسبت در صورت انجام ب

وا

مجبوعا  600ليیر بر ثانيه

آب توسط پبپ وای موجود بازیابی می شود


جهت مصارف روزانه آب تصفيه خانه در ساخیبان اداری نيو ،شيروای كم مصرف در قسبیهای مخیوف
نص



شده است

پبپ وای نبونه گيری تعويه شده ای كه برای اندازه گيری پارامیروای دسیگاوهای ابوار دقيق آب اسیفاده
می شود برای جووگيری از اتالف آب خروجی آن مجددا به محل پساب(آب فضای سوو)وارد می شود
در این مسير در مجبوا حدود نيم ليیر در ثانيه آب صرفه جویی می شود

 -4يافته هاي پژوهش
با توجه به محاسوات انجام شده در زمينه ودررفت آب در قسبیهای مخیوف تصفيه خانه شامل (تعداد ب

وا

انجام

شده تقریوا  20فيویر در روز( در حدود  11940000ليیر) ،تخويه حدود  4عدد حوضچه ته نشينی در روز( در حدود 9600000
ليیر) ،روشن بودن پبپ وا جهت فضای سوو در جدود  12ساعت در روز با توجه به پر شدن حوضچه بازیابی 600 ،ليیر بر ثانيه
بازیابی اب ب

وا

جهت ورود به كانال ورودی آب و سرریو  3600ليیر آب در روز از سرریو كانال اشغالگير) مجبوعا

حدود  218٥0000ليیر در روز باع

جووگيری از ودررفت آب می گردد این رقم به طور ميانگين در طول ماه و سال می تواند

در حجم زیادی از آب صرفه جویی شود
 -5نتيجه گيري
كبوود آب در ایران یکی از عوامل محدود كننده اصوی توسعه فعاليیهای اقیصادی در دوه وای آینده به شبار می
رود .م العه و اجرای روشهای مدیریت تقاضا و مصرف آب ،كاوش توفات آب ،اسیفاده مجدد از آب و فاضالب ،شيوه

8

وای جدید توزی ،آب در شهر ،فشار بر مناب ،آب را كاوش داده ،و ووینه وای تأمين آب را كاوش می دود در بخش
صنعت نيو الگووای مصرف بدرسیی تنظيم نشده و بهره برداری در حدی بسيار پایين تر از اسیانداردوای جهانی است .با تو
جه به اوبيت برنامه وای كاوش مصرف آب و شركت در این حركت موی ،می توان با راوکاروای مدیرییی ميوان مصرف آب
را در صنای ،كاوش داد در این راسیا تصفيه خانه آب اصفهان با راوکاروای مدیرییی و اجرایی توانسیه مصرف آب را در
تاسيسات و تجهيوات تصفيه خانه و مراحل تصفيه آب كاوش دود
 -6قدرداني
بدینوسيوه از جناب آقای مهندس اكوری مدیریت محیرم آبرسانی اسیان  ،جناب آقای مهندس غالمی معاونت محیرم بهره برداری
شركت قدردانی می شود
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