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چکیده
مقدمــه :حضــور آنتــی بیوتیــک هــا بــه علــت ســمی بــودن و پایــدار بــودن و همچنیــن ترکیبــات آلــی بــه
عنــوان یــک ترکیــب ســخت تجزیــه پذیــر در آبهــای ســطحی و پســاب بســیاری از صنایــع وجــود دارنــد .هــدف
از انجــام ایــن مطالعــه تعییــن کارایــی فراینــد شناورســازی بــا هــوای محلــول در حــذف آنیلیــن و پنیســیلین G
از محیطهــای آبــی بــود.
روش کار :ایــن مطالعــه از نــوع کاربردی_تجربــی اســت کــه در آن از پایلــوت شناورســازی بــا هــوای محلــول ،در
مقیــاس آزمایشــگاهی اســتفاده گردیــده اســت .تأثیــر پارامترهــای مؤثــر در فرآینــد شناورســازی بــا هــوای محلول،
شــامل غلظــت مــاده منعقدکننــده پلــی آلومینیــوم کلرایــد ( 40 ،30 ،20 ،10و  60میلیگــرم بــر لیتــر) ،زمــان
لختــه ســازی ( 15 ،10 ،5و  20دقیقــه) ،زمــان شناورســازی ( 15 ،10 ،5و  20ثانیــه) و فشــار اشــباع ( 4 ،3/3،5و
 4/5اتمســفر) بــر میــزان کاهــش پنیســیلین  Gو آنیلیــن مــورد بررســی قــرار گرفــت.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه فراینــد شناورســازی بــا هــوای محلــول میتوانــد پارامترهــای پنیســیلین G
و آنیلیــن را بــه ترتیــب بــه میــزان  %67/45و  %95در  pH= 6غلظــت اولیــه پنیســیلین  Gمعــادل  25میلــی
گــرم در لیتــر و غلظــت اولیــه آنیلیــن معــادل  200میلــی گــرم در لیتــر ،زمــان لختــه ســازی  10دقیقــه ،زمــان
شناورســازی  20ثانیــه ،فشــار اشــباع  4اتمســفر و غلظــت  20میلــی گــرم بــر لیتــر  PACکاهــش دهــد.
نتیجــه گیــری :فراینــد شناورســازی بــا هــوای محلــول میتوانــد روش موثــری بــرای حــذف آنیلیــن و
پنیســیلین  Gاز محیطهــای آبــی باشــد.

مقدمه
در چنــد دهــه اخیــر آلودگــی منابــع آبهــای ســطحی و زیرزمینــی
بــه انــواع ترکیبــات شــیمیایی آلــی بدلیــل توســعه ســریع صنایــع
بــا توجــه بــه غلظــت بــاالی آالیندههــا اثــرات زیســت محیطــی،
اقتصــادی و بهداشــتی زیــادی را ایجــاد کــرده اســت [ .]1آنیلیــن و
پنــی ســیلین جــی از ترکیبــات شــیمیایی کــه در محیــط پایدارنــد
و حضــور آنهــا در آبهــای ســطحی و پســاب تصفیــه خانههــای
فاضــاب نگرانیهایــی را ایجــاد کــرده اســت [ .]2داروهــا شــامل
گســتره وســیعی از مــواد شــیمیایی هســتند کــه جهــت پیشــگیری
و یــا درمــان بیماریهــا اســتفاده میشــوند .اکثــر داروهــا در
کارخانههــا بــا اســتفاده از فرموالســیونهای خــاص و از مــواد
شــیمیایی ســاخته شــده و شــامل محصــوالت بســیار متنــوع
ماننــد آنتــی بیوتیــک هــا ،مســکنها ،هورمونهــا ،واکســنها،
ویتامینهــا و مکملهــای غذایــی و دارویــی ،مــواد ضدعفونــی
کننــده و غیــره تولیــد میشــوند [ .]3پنــی ســیلین  Gیــا بنزیــل
پنــی ســیلین بــا فرمــول شــیمیایی ( )C16H17KN2O4Sجــزء آنتــی
بیوتیــک هــای بتاالکتــام اســت کــه بــرای درمــان انــواع مختلــف

بیماریهــای عفونــی کاربــرد دارد .ایــن آنتــی بیوتیــک محلــول در
آب بــوده و مکانیســم عمــل آن تخریــب دیــواره باکتریایــی از طریــق
جلوگیــری از تولیــد پپتیــد و گلیــکان میباشــد [ .]4پنــی ســیلین
 Gاز  -6آمینــو پنــی ســیلین اســید بعنــوان هســته و یــک زنجیــر
بنزیــل تشــکیل شــده اســت .ایــن آنتــی بیوتیــک شــامل یــک حلقــه
بتــا الکتــام ( )β-lactamمیباشــد کــه نســبت بــه  ،pHگرمــا و
آنزیــم بتــا الکتــام خیلــی حســاس اســت .ســاالنه بیــش از  20کشــور
جهــان حــدود  11هــزار تــن پنــی ســیلین تولیــد میکننــد [.]5
ورود مــواد دارویــی و آنتــی بیوتیــک هــا و همچنیــن متابولیــت هــای
حاصــل از آنهــا در محیطهــای آبــی در ســالهای اخیــر نگرانیهــای
زیــادی را بــه دنبــال داشــته اســت و اســتاندارد قابــل قبــول ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت بــرای حضــور آنتــی بیوتیــک هــا در پســاب
 1میلــی گــرم در لیتــر اســت [ .]6آنیلیــن یــا آمینوبنــزن یــک
ترکیــب ســاده آروماتیــک ،در اصــل یــک مایــع روغنــی بــی رنــگ
آتــش زا و دارای حلقــه بنزنــی بــا یــک پیونــد  NH2میباشــد و
ماننــد بســیاری از آمینهــای فــرار بــوی نامطلوبــی مشــابه ماهــی
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فاســد شــده دارد [ .]7آمینهــای آروماتیــک بــه عنــوان یکــی از
ترکیبــات آلــی بــا اهمیــت ،بــه عنــوان آالیندههــای ســمی آب
شــناخته شــدهاند [ .]8آنیلیــن و مشــتقات آن از جملــه ترکیبــات
صنایــع کارخانجــات رنــگ ،الســتیک ،تولیــد دارو ،پالســتیک ســازی
و آفــت کــش هــا بــوده و بــه عنــوان حــال در تولیــد رنــگ و مــواد
منفجــره نیــز کاربــرد دارد [ .]9آنیلیــن بــه میــزان  %3/5در آب
محلــول بــوده و ایــن میــزان حاللیــت ،احتمــال حضــور آلودگــی
آن را در چنیــن منابعــی افزایــش میدهــد [ .]7آنیلیــن در زمــان
رهــا شــدن در محیطهــای آبــی در چرخــه زندگــی گونههــای
آبــی تداخــل ایجــاد کــرده و باعــث بــه وجــود آمــدن تومورهــای
ســرطانی در حیوانــات شــده و خطــر ســرطان مثانــه را در انســان
افزایــش میدهــد ،همچنیــن در خــون بــه ســادگی واکنــش داده
و هموگلوبیــن را بــه متهموگلوبیــن تبدیــل کــرده و مانــع جــذب
اکســیژن و بــروز بیمــاری متهموگلوبینــا میگــردد [ .]8 ,7مطابــق
توصیــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت امریــکا حداکثــر غلظــت
مجــاز آالینــده آنیلیــن در آبهــای زیرزمینــی برابــر  6 µg/Lذکــر
شــده اســت [ ]10بنابــر ایــن ،حــذف ایــن آالیندههــا از محیطهــای
آبــی ضــروری بــه نظــر میرســد .جــدول  1برخــی از خصوصیــات
فیزیکــی و شــیمیایی پنیســیلین  Gو آنیلیــن را نشــان میدهــد
[.]8 ,5
جدول  :1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنیلین و  Gپنی سیلین
مشخصه

داده

شکل

مایع

وزن مخصوص
شکل
وزن مولکولی

 1/02173در 20-40˚C
کریستالی و پودر سفید رنگ
 37/356گرم بر مول

فرایندهــای متــداول بــرای تصفیــه پســابهای حــاوی آنیلیــن
شــامل روشــهای فیزیکــی ،شــیمیایی و بیولوژیکــی نظیــر جــذب بــا
کربــن فعــال [ ،]7اســمزمعکوس ( ،]11[)ROمیکروفیلتراســیون
( ،)MFالترافیلتراســیون ( ،]12[)UFتکنولوژیهــای غشــایی
[ ]13و تجزیــه بیولوژیکــی [ ]14میباشــند کــه معمــوالً حــذف
کامــل آنیلیــن و پنــی ســیلین  Gبــا برخــی از ایــن فرایندهــا مشــکل
و یــا غیــر ممکــن اســت.
یکــی از روشهــای تصفیــه مــورد اســتفاده در ســالهای اخیــر فراینــد
شناورســازی بــا هــوای محلــول )Dissolved air flotation(DAF
میباشــد .شناورســازی بــا اســتفاده از هــوای محلــول یــک روش
تصفیــه فیزیکــی اســت کــه بــرای جداســازی ذرات جامــد یــا
مایــع از یــک فــاز مایــع بــه کار م ـیرود .جداســازی از طریــق وارد

کــردن حبابهــای ریــز گاز (معمــوالً هــوا) بــه داخــل فــاز مایــع
صــورت میپذیــرد .حبابهــای هــوا بــه ذرات جامــد میچســبند
و نیــروی شــناوری مجموعــه ذره و حبابهــای گاز بــه قــدری زیــاد
اســت کــه ســبب صعــود ذره بــه ســطح میشــود؛ بدیــن ترتیــب
میتــوان ذراتــی را کــه چگالــی آنهــا از مایــع بیشــتر اســت ،بــه
صعــود بــه ســطح واداشــت .در ایــن روش ،ذراتــی کــه بســیار
کوچــک و یــا ســبک هســتند و بــه آرامــی تهنشــین میشــوند را
میتــوان کاملتــر و در زمــان کوتاهتــر حــذف کــرد .ســابقه کاربــرد
ایــن فراینــد در تصفیــه آب بــه دهــه  1920بــر میگــردد [.]15
مکانیســم شناورســازی از طریــق رهــا ســازی حبابهــای هــوا در
تانــک شناورســازی از طریــق انحــال هــوا در آب خــام بــا اســتفاده
از فشــار و ســپس پاییــن آوردن فشــار بــه دلیــل مواجهــه آن بــا
هــوای اتمســفر صــورت میپذیــرد .بــه دلیــل کاربــرد مقادیــر بــاالی
فشــار ،حبابهــای کوچکــی بــه قطــر حــدود  40میکــرون تولیــد
میشــود .در حــال حاضــر فراینــد شناورســازی بــا هــوای محلــول
در تصفیــه آب آشــامیدنی بــه طــور موفقیــت آمیــزی در ترکیــب بــا
فراینــد لختــه ســازی جهــت حــذف جلبکهــا و مــواد هیومیکــی و
غلظــت بــاالی رنــگ و کــدورت پاییــن [ ]16و بــه طــور گســترده
جهــت جداســازی مــواد معلــق ،روغــن گریــس و ترکیبــات آلــی فــرار
[ ]17مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .در مطالعــه صــورت گرفتــه
توســط رآلــی و مارچتــو در ســال  2001در کشــور برزیــل ،آب خــام
دارای کــدورت پاییــن و رنــگ بــاال توســط شناورســازی بــا هــوای
محلــول مــورد تصفیــه قــرار گرفــت و راندمــان حــذف بیــش از 90
درصــد بــرای رنــگ 88 ،درصــد بــرای کــدورت و  94درصــد بــرای
 TSSبدســت آمــد [ .]18پــارک و همــکاران در ســال  2002حــذف
تــوام کادمیــوم و کــدورت را بــا اســتفاده از فراینــد شناورســازی بــا
هــوای محلــول مــورد بررســی قــرار دادنــد کــه حداکثــر راندمــان
حــذف بــه ترتیــب برابــر  80و  19درصــد بــود [.]19
در ایــن مطالعــه عملکــرد شناورســازی بــا هــوای محلــول بــر حــذف
همزمــان آنیلیــن و پنیســیلین  Gازمحلــول هــای آبــی و تعییــن
اثــر پارامترهــای  ،pHمقدارمنعقدکننــده ،فشاراشــباع ســازی ،زمــان
لختــه ســازی و زمــان شناورســازی و کــدورت مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت.
روش کار
ایــن مطالعــه از نــوع تجربــی _کابــردی اســت کــه در آن عملکــرد
فراینــد شناورســازی بــا هــوای محلــول در حــذف آنیلیــن و پنــی
ســیلین  Gاز محلولهــای آبــی در مقیــاس آزمایشــگاهی ،در
دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهــدان مــورد مطالعــه
قــرار گرفتــه اســت.
مــواد :کلیــه مــواد شــیمیایی مــورد نیــاز ،شــامل پلــی آلومینیــوم
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مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان ،دوره  ،23شماره  ،4زمستان 1395
کلرایــد بــا فرمــول ملکولــی ،ALn (OH)m Cl 3n-m
اســیدکلریدریک ( HCLخلــوص  ،)%33-30هیدروکسیدســدیم
( )NaOHو آنیلیــن از شــرکت مــرک آلمــان تهیــه شــد .جهــت
انجــام آزمایشهــا ،پایلــوت مــورد نظــر بــرای فراینــد شناورســازی
بــا هــوای محلــول در حــذف آالیندههــا مطابــق تصویــر  1طراحــی
گردیــد .اجــزاء و قطعــات دســتگاه  DAFشــامل -1 :کمپرســور هــوا
جهــت تأمیــن فشــار اشــباع ســازی -2 ،مخــزن فلــزی بــا قطــر 10
ســانتی متــری بــه ارتفــاع  170ســانتی متــر تحــت فشــار بــرای
اشــباع ســازی آب بــا هــوا -3 ،همــزن -4 ،اســتوانه بــه قطــر 6
ســانتی متــری از جنــس پلکســی گالس و بــه ارتفــاع حــدود 85
ســانتی متــر و حجــم تقریبــی  2/5لیتــر -5 ،شــیرنمونه بــرداری،
 -6شــلنگ هــوا -7 ،شــلنگ خروجــی از مخــزن اشــباع ســازی بــه
اســتوانه و  -8فشارســنج اســت.
-8

-3

-4

-5

-2
-7

-6

1-

تصویر  :1پایلوت شناورسازی با هوای محلول

روش اجــرا :آنیلیــن بــا درجــه خلــوص  %99ســاخت شــرکت مــرک
آلمــان و پنــی ســیلین  Gبــا درجــه خلــوص  %100جهــت تهیــه
غلظتهــای مــورد نیــاز بــا آب مقطــر (بــا هدایــت الکتریکــی 0/9
میکروزیمنــس برســانتی متــر و  )pH = 7رقیــق شــدند .ابتــدا
محلــول اســتوک بــا غلظــت  1000میلــی گــرم بــر لیتــر آنیلیــن و
پنــی ســیلین  Gدر آب مقطــر تهیــه و ســپس منحنــی اســتاندارد
آنیلیــن و پنــی ســیلین  Gرســم شــد .بــرای تنظیــم  pHاز
اســیدکلریدریک و هیدروکسیدســدیم  0/01نرمــال اســتفاده شــد.
جهــت تعییــن شــرایط بهینــه واکنــش و بــه منظــور بررســی تأثیــر
عوامــل مختلــف بــر میــزان کارایــی فراینــد شناورســازی در حــذف
آنیلیــن و پنــی ســیلین  ،Gآزمایشهــا در مقادیــر مختلــف pH
( 6 ،4 ،2و  ،)8مقــدار پلــی آلومینیــم کلرایــد ( 40 ،30 ،20 ،10و
 ،)60غلظتهــای متفــاوت آنیلیــن ( 150 ،10 ،50و  200میلــی
گــرم در لیتــر) ،زمــان لختهســازی ( 15 ،10 ،5و  20دقیقــه)،
زمــان شناورســازی ( 15 ،10 ،5و  20ثانیــه) و فشــار اشــباع (،3/5
 4/5 ،4و  5اتمســفر) انجــام پذیرفــت .غلظــت آالینــده آنیلیــن 100
میلــی گــرم در لیتــر و پنــی ســیلین  50Gمیلــی گــرم در لیتــر در
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نظرگرفتــه شــد .ســپس عمــل لختهســازی در قســمت ســتون بــه
صورتــی کــه ابتــدا  380دور در دقیقــه بــه مــدت  2دقیقــه و ســپس
 30دور در دقیقــه بــه مــدت  20دقیقــه اختــاط صــورت گیــرد،
بــه انجــام رســید .بــا اســتفاده از آب مقطــر اشــباع شــده از هــوا در
فشــار  3/5اتمســفر در داخــل مخــزن تحــت فشــار ،شناورســازی
بــه مــدت  20ثانیــه انجــام پذیرفــت .آب اشــباع شــده بــا هــوا
از قســمت پاییــن وارد اســتوانه گردیــد .ورود آب اشــباع ســازی
شــده بــه مخــزن شناورســازی تولیــد حبابهــای بســیار کوچکــی
مینمایــد کــه حبابهــای تشــکیل شــده حیــن صعــود بــه ســطح آب
بــه ذرات لختــه متصــل شــده و بــه همــراه خــود باعــث شناورشــدن
آنهــا میشــوند .پــس از عمــل شناورســازی شــیر ســوزنی بســته و
نمونههــا از ارتفــاع  3/5ســانتیمتری کــف اســتوانه از طریــق شــیر
نمونــه بــرداری ،تهیــه گردیــد .ســپس بــا تغییــر متغیرهــای زمــان
لختــه ســازی ،زمــان شناورســازی و فشاراشــباع ســازی ،راندمــان
حــذف پارامترهــای مــورد نظــر در مطالعــه (پنــی ســیلین  Gو
غلظــت باقــی مانــده آنیلیــن) تحــت ایــن شــرایط تعییــن مقدارشــد.
در انتهــا براســاس هــدف مطالعــه تأثیــر کدورتهــای مختلــف
در ایــن فراینــد مــورد بررســی قــرار گرفــت .جهــت ســنجش pH
بــا دســتگاه  PHمتــر  MIT65ســاخت ایــران و غلظــت باقــی
مانــده آنیلیــن و پنــی ســیلین  Gبــا دســتگاه اســپکتروفتومتری
 Spectrometer _T80مــدل  752ســاخت ژاپــن در طــول مــوج
حداکثــر  248و  199نانومتــر قرائــت گردیــد [.]20
یافته ها
نتایــج حاصــل از مطالعــه عملکــرد شناورســازی بــا هــوای محلــول
بــر حــذف پنــی ســیلین  50Gو آنیلیــن از محلولهــای آبــی و
تعییــن اثــر پارامترهــای  ،pHمقــدار مــاده منعقدکننــده ،فشاراشــباع
ســازی ،زمــان لختــه ســازی و زمــان شناورســازی در تصاویــر  2تــا
 4ارائــه شــده اســت.
اثــر  pHهــای مختلــف و دوز منعقدکننــده پلــی آلومینیــوم کلراید بر
حــذف آنیلیــن و پنیســیلین  Gبــا اســتفاده از فراینــد شناورســازی
بــا هــوای محلــول در تصویــر ( 2الــف ،ب) نشــان داده شــد کــه
قســمت الــف بیــان گــر اثــر  pHهــای مختلــف اســت کــه راندمــان
حــذف آنیلیــن و پنــی ســیلین  Gبــا  PAC = 30میلــی گــرم در
لیتــر و غلظــت اولیــه آنیلیــن  100میلــی گــرم در لیتــر و غلظــت
اولیــه پنــی ســیلین  50Gمیلــی گــرم در لیتــر بــه ترتیــب برابــر
 %91/5و  %58/3میباشــد .بررســی شــکل حاکــی از آن اســت کــه
بــا افزایــش  pHاز  2تــا  6راندمــان حــذف آنیلیــن افزایــش پیــدا
میکنــد .ســپس در  pHبرابــر  8راندمــان آنیلیــن بــه  90در صــد
کاهــش مییابــد .در ایــن مطالعــه مقــدار بهینــه  pHبرابــر  6انتخــاب
شــد در حالــی کــه بــا افزایــش  pHاز  2تــا  8راندمــان حــذف
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تصویر  :2راندمان حذف آنیلین و پنیسیلین  Gاز فرایند شناورسازی با هوای محلول در  pHها و غلظتهای  PACمختلف

پنــی ســیلین  Gبــه  59/52درصــد رســید و در محــدود خنثــی
راندمــان حــذف افزایــش داشــته اســت .همچنیــن بررســی تصویــر 2
قســمت ب در غلظتهــای مختلــف منعقــد کننــده پلــی آلومینیــوم
کلرایــد در  pHبهینــه برابــر  ،6زمــان شناورســازی  5ثانیــه،
زمــان لختــه ســازی  20دقیقــه و فشاراشــباع  3/5اتمســفر نشــان
میدهــد کــه افزایــش دوز منعقدکننــده ســبب افزایــش راندمــان
حــذف آنیلیــن و پنیســیلین  Gدر غلظــت  20میلــی گــرم بــر
لیتــر میشــود .بطــوری کــه بیشــترین راندمــان حــذف در روش
شناورســازی بــا هــوای محلــول در دوز  20میلیگــرم بــر لیتــر از
ایــن منعقدکننــده ،بــه ترتیــب برابــر  %95و  %91بــود.
مطابــق تصویــر  3افزایــش غلظــت اولیــه آنیلیــن و پنــی ســیلین ،G
باعــث افزایــش حــذف آنهــا شــده اســت .ایــن شــکل بیــان گــر آن
اســت کــه حداکثــر راندمــان حــذف آنیلیــن در غلظــت اولیــه آنیلیــن
 200میلــی گــرم بــر لیتــرو پنــی ســیلین  25Gمیلــی گــرم در لیتــر
بــه ترتیــب  %94/5و  %54/49اســت.
100
80

G

60
40
%

20
0
250

200

150

50

100

0

G

تصویر  :3درصد حذف پنیسیلین  Gو آنیلین از شناورسازی براساس
غلظتهای اولیه آنیلین و پنیسیلین G

غلظــت  PAC = 20میلیگــرم بــر لیتــر ،زمــان لختــه ســازی 20
دقیقــه ،زمــان شناورســازی  5ثانیــه و فشــار اشــباع  3/5اتمســفر
تصویــر ( 4الــف ،ب و ج) اثرســه پارامتــر مهــم در حــذف آنیلیــن و
پنــی ســیلین  Gزمــان لختــه ســازی ،زمــان شناورســازی و فشــار

اشــباع ســازی را در فراینــد شناورســازی بــا هــوای محلــول را نشــان
میدهــد .بیشــترین راندمــان حــذف بــرای زمانهــای مختلــف
لختــه ســازی بــا غلظــت  PAC = 20میلیگــرم بــر لیتــر ،زمــان
شناورســازی  5ثانیــه و فشــار اشــباع  3/5اتمســفر طبــق تصویــر
(4الــف) در زمــان لختــه ســازی  10دقیقــه بدســت آمــد بــه طــوری
کــه میــزان حــذف آالیندههــای پنــی ســیلین  Gو آنیلیــن از
سیســتم بــه ترتیــب برابــر  54/5و  95/41درصــد بــود .در ادامــه بــا
افزایــش زمــان لختــه ســازی ،راندمــان حــذف کاهــش یافــت.
همچنیــن قســمت ب تصویــر تأثیــر زمــان شناورســازی از  5تــا 20
ثانیــه در شــرایط ثابــت غلظــت منعقدکننــده  20میلیگــرم بــر
لیتــر ،زمــان لختــه ســازی  10دقیقــه و فشــار اشــباع  3/5اتمســفر
مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج حاصــل شــده نشــان داد کــه
افزایــش زمــان شناورســازی از  5ثانیــه بــه  20ثانیــه ،باعــث افزایــش
حــذف در همــه شــاخصها میگــردد و بــر رونــد حــذف همــه ایــن
شــاخصها تأثیــر مثبــت داشــته اســت و در مواقعــی کــه زمــان
شناورســازی کمتــر بــوده اســت ،میــزان حــذف آنیلیــن و پنــی
ســیلین  Gکاهــش یافتــه اســت.
در نهایــت اثــر پارامتــر مهــم فشــار اشــباع ســازی در حــذف آنیلیــن
و پنــی ســیلین  Gبــا فراینــد شناورســازی بــا هــوای محلــول مطابــق
تصویــر (4ج) در غلظــت  PAC = 20میلیگــرم بــر لیتــر ،زمــان لختــه
ســازی  10دقیقــه و زمــان شناورســازی  20ثانیــه و طبــق آزمایشــاتی
که در فشــارهای  4/5 ،4 ،3/5 ،3اتمســفر انجام گرفته اســت ،مشــاهده
میشــود کــه بیشــترین راندمــان حــذف بــرای آالیندههــا در فشــار 4
اتمســفر حاصــل میشــود بــه طــوری کــه بــرای پنــی ســیلین  Gو
آنیلیــن بــه ترتیــب میــزان  67/5و  95درصــد حــذف رخ داده اســت اما
در ادامــه بــا افزایــش فشــار اشــباع از  4بــه  4/5اتمســفر راندمــان حذف
کاهــش یافتــه اســت .بطــوری کــه راندمــان در فشــار  4/5اتمســفر بــه
ترتیــب  54و  94/4درصــد رخ داد .مطابــق شــکل بــا افزایــش فشــار بــه
 4/5اتمســفرحذف آنیلیــن بــا شــیب مالیــم وکمــی میباشــد.
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تصویر  :4اثر پارامترهای زمان لخته سازی .الف ،زمان شناورسازی؛ ب ،فشاراشباع سازی؛ ج ،در حذف پنیسیلین  Gو غلظت باقی مانده آنیلین

بحث
مطالعــات نشــان دادهانــد شــرایطی از قبیــل قطــر لختههــا،
ناپایــداری ذرات ،آب گریــز شــدن آنهــا ،قطــر حبابهــای تشــکیل
شــده و ســرعت برخاســتن حبابهــا در روش شناورســازی بــا هــوای
محلــول میتواننــد منجــر بــه شــناور شــدن بهتــر لختههــا شــوند
[ .]16مکانیســمهایی کــه در شناورســازی بــا هــوای محلــول
تاثیرگــذار هســتند شــامل ناپایــدار شــدن لختــه یــا آب گریــز شــدن
لختــه ،مســاعد شــدن شــرایط جهــت چســبیدن حبــاب بــه لختــه
و همچنیــن رشــد حبــاب بدلیــل برخاســتن حبابهــا در تانــک
شناورســازی از طریــق کاهــش فشــار هیدرواســتاتیکی ،هســتند
[ .]17 ,15لختههــای مناســب بــرای حــذف بــا روش شناورســازی
بــا هــوای محلــول بــا جریــان پیوســته ،شــامل لختههــای نــوک
ســوزنی بــا قطــر  10تــا  30میکــرون اســت [.]15

بررسی اثر pH
در ایــن مطالعــه مقــدار بهینــه  pHبرابــر  6بدســت آمــد .مطالعــات
نشــان داد کــه  pHپارامتــر مهمــی در فراینــد شناورســازی بــا
هــوای محلــول اســت [ .]15همچنیــن یافتههــا نشــان داد کــه
آنیلیــن یــک بــاز ضعیــف بــوده و بنابرایــن در حالــت  pHاســیدی بــا
یــون  +Hواکنــش داده و تبدیــل بــه یــون آنیلینیــوم بــا بــار مثبــت
میشــود [ ]21در نتیجــه هنــگام اســتفاده از فراینــد شناورســازی
بــه دلیــل تصــادم بــا بــار منفــی حبــاب کارایــی بــاال مـیرود [.]15
در مطالع ـهای کــه حســنی و همــکاران بــر روی حــذف کــدورت بــا
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پلیآلومینیــوم کلرایــد انجــام دادنــد نیــز  pHمســاوی  6بیشــترین
کارایــی را داشــته اســت [ .]22همچنیــن ایــن مطالعــه نشــان داد
کــه  pHمحــدود خنثــی ( pHمســاوی  )8کارایــی خوبــی در حــذف
آنتیبیوتیــک پنیســیلین  Gداشــته اســت .در مطالعــهٔ حســین
و همــکاران بیــان شــده اســت کــه پنیســیلین  Gیــک اســید
مونوکربوکســیلیک ضعیــف اســت یعنــی ایــن کــه پنیســیلین G
دارای گــروه عاملــی  COOHمیباشــد [ .]23کــه در  pHهــای
قلیایــی تبدیــل بــه یــون  COO-شــده کــه بــا یونهــای آلومینیــوم
تشــکیل کمپلکــس میدهــد بــا توجــه بــه ایــن موضــوع میتــوان
اثــر  pHهــای پایینتــر از  6در حــذف کمتــر پنیســیلین  Gرا
اینگونــه توجیــه کــرد کــه در  pHهــای اســیدی بــه دلیــل عــدم
تشــکیل کمپلکــس بیــن  COOHو  H+راندمــان کاهــش مییابــد
در حالــی کــه در محــدوده خنثــی راندمــان حــذف بــا افزایــش  pHاز
 6بــه  8راندمــان بــا تغییــرات شــیب مالیــم  %1افزایــش میباشــد.
از طرفــی بــا افزایــش  pHاز  8بــه  10بــه دلیــل افزایــش یــون
هیدروکســیل ( )-OHاحتمــال تشــکیل کمپلکــس بیــن یونهــای
 -COOدر پنــی ســیلین  Gو  Al+3در پلیآلومینیومکلرایــد
کاهــش مییابــد .محــدوده  pHبهینــه بــرای حــذف پنیســیلین
 Gتوســط پلــی آلومینیــوم کلرایــد بــرای حــذف پنیســیلین  Gدر
فراینــد انعقــاد و شناورســازی بــا هــوای محلــول برابــر  8-6در نظــر
گرفتــه شــد ولــی در حیــن حــال ضــرورت دارد تحقیــق بیشــتری
در رابطــه بــا تأثیــر  pHمحیــط بــرروی حــذف پنیســیلین G
صــورت گیــرد .در مطالعـهای کــه یزدانبخــش و همــکاران در حــذف

کردمصطفی پور و همکاران
 CODآنتیبیوتیــک کالریترومایســین انجــام دادنــد pH ،مســاوی
 6بهتریــن کارایــی را داشــته اســت [.]6

بررسی اثر غلظتهای مختلف PAC
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بــا افزایــش غلظــت مــاده منعقدکننــده
راندمــان حــذف در شناورســازی بــا هــوای محلــول کاهــش مییابــد.
غلظــت منعقدکننــده پلــی آلومینیــوم کلرایــد  20میلــی گــرم بــر
لیتــر کارایــی بیشــتری داشــته و بــه عنــوان منعقدکننــده بهینــه
انتخــاب شــد .در فراینــد شناورســازی بــا هــوای محلــول بــا افزایــش
غلظــت مــاده منعقدکننــده راندمــان حــذف کاهــش مییابــد.
پلــی آلومینیــوم کلرایــد از لحــاظ ترکیــب یــک ماکــرو مولکــول
معدنــی اســت کــه مونومــر هــای آن یــک کمپلکــس دو هســتهای
از آلومینیــوم میباشــد .ایــن ترکیــب در محیــط آبــی تشــکیل
کمپلکسهــای چنــد هســتهای میدهــد پلیمرهــا ،عملیــات
ناپایــدار ســازی را از طریــق جــذب در ســطح ذره کلوئیــدی و پــل
ســازی انجــام میدهنــد .بنــا بــر ایــن نمکهــای پلیمــری فلــزی
نظیــر پلــی آلومینیــوم کلرایــد میتواننــد ناپایــدار ســازی فــوق را بــه
صــورت تــوأم انجــام دهنــد کــه در ایــن صــورت عملیــات ناپایــدار
ســازی ســریعتر و جــدا ســازی بهتــر انجــام خواهــد شــد [.]15
افزایــش بیــش از ایــن مقــدار باعــث افزایــش بــار موادکلوئیــدی
شــده و پایــداری مجــدد کلوئیدهــا بــه وجــود میآیــد .مشــخصه
دیگــر  PACایــن اســت کــه بخشــی از آن نیــز شــامل یونهــای
هیدروکســید میباشــد .ایــن یونهــای هیدروکســید باعــث
ایجــاد مجموعههــای کوچــک پلیمــر از  ALدر  PACمیشــوند.
بخــش اصلــی  PACرا مجموعــه  AL+713تشــکیل میدهــد بــه
دلیــل تناســب مناســبتر بــار الکتریکــی بــه شــعاع ،ایــن گونــه
ســاختارهای پلیمــری تأثیــر بهتــری بــر بــی ثباتــی کلوئیدهــا دارنــد
[ .]24دانســیته هــای ( 0/65-0/85گــرم در ســانتی متــر مکعــب)
 PACاســت و تجمــع ذره _حبــاب بــا دانســیته هــای کمتــر از آب
( 1گــرم برســانتی متــر مکعــب) انتظــار اســت کــه شــناور شــوند
[ .]15افزایــش بیــش از ایــن مقــدار باعــث افزایــش بــار موادکلوئیدی
شــده و پایــداری مجــدد کلوئیدهــا بــه وجــود میآیــد .بــا توجــه
بــه اینکــه در  pHهــای قلیایــی بــه علــت افزایــش یــون OH-
یونهــای آلومینیــوم بیشــتر و در نتیجــه منعقدکننــده بیشــتری الزم
اســت لــذا در ایــن مطالعــه شــاید بتــوان ایــن گونــه توجیــه کــرد
کــه بــه علــت  pHاســیدیتر نســبت بــه ســایر مطالعــات ،غلظــت
منعقدکننــده  20میلــی گــرم بــر لیتــر کارایــی بیشــتری داشــته و
بــه عنــوان منعقدکننــده بهینــه انتخــاب شــد .برخــاف تــه نشــینی
کــه بــرای پیــش تصفیــه نیــاز بــه ذرات بــه لختــه درشــت دارد ،روش
شناورســازی بــا هــوای محلــول بــه لختــه درشــت و ســنگین نیــاز
نــدارد .چــون لختههــای کوچــک بــه خوبــی یــا حتــی بهتــر بوســیله

شناورســازی بــا هــوای محلــول نســبت بــه لختههــای بــزرگ حــذف
میشــوند و نیازمنــد تولیــد لختههــای متخلخــل و غیرمتراکــم
اســت ایــن ویژگــی باعــث کاهــش چگالــی لختههــا میشــود و در
نتیجــه شــناور شــدن آنهــا را تســهیل میکنــد.
برخــاف تــه نشــینی کــه بــرای پیــش تصفیــه نیــاز بــه لخته درشــت
دارد ،روش شناورســازی بــا هــوای محلــول بــه لختــه درشــت و
ســنگین نیــاز نــدارد .چــون لختههــای کوچــک بــه خوبــی یــا حتــی
بهتــر بوســیله شناورســازی بــا هــوای محلــول نســبت بــه لختههــای
بــزرگ حــذف میشــوند و نیازمنــد تولیــد لختههــای متخلخــل
و غیرمتراکــم اســت ایــن ویژگــی باعــث کاهــش چگالــی لختههــا
میشــود و در نتیجــه شــناور شــدن آنهــا را تســهیل میکنــد [.]15
ادزوالــد و همــکاران نشــان دادنــد کــه روش شناورســازی بــا هــوای
محلــول بــر خــاف واحدهــای تــه نشــینی کــه اغلــب بــه افزایــش
دوز منعقــد کننــده نیــاز دارنــد بــرای شناورســازی بــا هــوای محلــول
ضــرورت نــدارد [ .]25در کل سیســتم شناورســازی بــا هــوای
محلــول نســبت بــه تــه نشــینی نیازمنــد دوز مصرفــی کمتــر مــاده
منعقدکننــده پلــی آلومینیــوم کلرایــد اســت.
بررســی اثرغلظــت هــای اولیــه آنیلیــن :مطالعــات انجــام شــده در
خصــوص حــذف آرســنیک بــا روش شناورســازی بــا هــوای محلــول
نشــان داد کــه افزایــش غلظــت موجــب افزایــش حــذف شــده اســت
[ .]15تغییــرات غلظــت آنیلیــن باقــی مانــده در آب ناشــی از تغییرات
شــرایط لختــه از نظــر انــدازه ،پایــداری و اثــر متقابــل بارالکتریکــی
بیــن حبــاب و لختــه اســت .جهــت شناورســازی مطلــوب دو شــرط
خنثــی ســازی بــار ذره و تولیــد ذرات هیدروفوبیــک الزم اســت.
یعنــی افزایــش غلظــت میتوانــد شــرایط مســاعدی را جهــت
تشــکیل کمپلکــس فلوک_حبــاب فراهــم نمــوده کــه باعــث بهتــر
شــناور شــدن آنیلیــن گــردد .پایــداری مــا بیــن ذرات و حبــاب
میتوانــد تحــت تأثیــر اثــر متقابــل بارالکتریکــی حبــاب_ ذره و اثــر
هیدروفیلیــک بــه دلیــل آب پیونــدی موجــود در ســطح ذرات باشــد
[ .]15 ,14در روش شناورســازی بــا هــوای محلــول بیشــتر ،حــذف
مــوادی بــا چگالــی کمتــر و یــا نزدیــک بــه چگالــی آب ،مدنظــر قــرار
میگیــرد .اغلــب مــواد آلــی قابــل تجزیــه بیولوژیکــی و موادقابــل
تجزیــه شــیمیایی چگالــی کمتــری از آب داشــته و لــذا تغییــرات
مطلوبــی در حــذف آنهــا دیــده میشــود .تغییــرات غلظــت آنیلیــن
و پنــی ســیلین  Gباقــی مانــده در آب ناشــی از تغییــرات شــرایط
لختــه از نظــر انــدازه ،پایــداری و اثرمتقابــل بارالکتریکــی بیــن حبــاب
و لختــه اســت .تحقیقــات و آزمایشــات انجــام شــده موجــب ایــن
توافــق شــده اســت کــه جهــت شناورســازی مطلــوب دو شــرط
خنثــی ســازی بــار ذره و تولیــد ذرات هیدروفوبیــک الزم اســت.
خنثــی شــدن بــار ذره و هیدروفوبیــک شــدن ذره شــرایط بهین ـهای
را بــرای تشــکیل کمپلکــس فلوک_حبــاب فراهــم مـیآورد .بایســتی
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ذکــر شــود کــه بــا افزایــش غلظــت آنیلیــن میــزان باقــی مانــده
آنیلیــن در آب کمتــر میگــردد ،بدیــن معنــی کــه افزایــش غلظــت
آنیلیــن ســبب بهبــود شــرایط جهــت حــذف آنیلیــن میشــود.
دلیــل ایــن امــر شــاید آن باشــدکه خــود یــون آنیلیــن درگیــر
در چســبیدن لختــه حبــاب شــده و پایــداری ایــن چســبندگی را
موجــب میشــود .پایــداری مــا بیــن ذرات و حبــاب میتوانــد تحــت
تأثیــر اثــر متقابــل بارالکتریکــی حبــاب_ ذره و اثــر هیدروفیلیــک بــه
دلیــل آب پیونــدی وجــود در ســطح ذرات باشــد [ .]15و از طرفــی
بــا توجــه بــه اینکــه چگالــی آنیلیــن نزدیــک بــه آب میباشــد
بنابرایــن قابلیــت شناورســازی باالیــی نســبت بــه پنــی ســیلین G
دارد .در مطالعــ ٔه دهقانــی و همــکاران از میــان غلظتهــای میلــی
گــرم بــر لیتــر  10-45پنیســیلین  ،Gغلظــت  45میلــی گــرم بــر
لیتــر نیــز بــا داشــتن بیشــترین کارایــی بــه عنــوان غلظــت بهینــه
انتخــاب شــد [ .]26امــا در مطالع ـهٔ پــور اعتــدال و همــکاران بــرای
هــر  4آنتیبیوتیــک آموکسیســیلین ،پنیســیلین  ،Gسفالکســین
و تتراســایکلین از بیــن غلظتهــای  20-200میلــی گــرم بــر لیتــر،
غلظــت  20میلــی گــرم بــر لیتــر بــه عنــوان غلظــت بهینــه انتخــاب
شــد [.]27
بررســی اثــر زمانهــای مختلــف لختــه ســازی :بیشــترین راندمــان
حــذف در زمــان لختــه ســازی  10دقیقــه بدســت آمــد بــه طــوری
کــه میــزان حــذف آالیندههــای پنــی ســیلین  Gو غلظــت باقــی
مانــده آنیلیــن از سیســتم بــه ترتیــب برابــر  54/5و  95/41درصــد
بــود .در ادامــه بــا افزایــش زمــان لختــه ســازی ،راندمــان حــذف
کاهــش یافــت .شناورســازی بــا هــوای محلــول در صورتــی موفــق
آمیــز خواهــد بــود کــه لختههــای بــا تراکــم انــدک و در اصطــاح
لختههــای نــوک ســوزنی متخلخــل در طــی فراینــد شــکل گیــرد.
بــا افزایــش زمــان لختــه ســازی ،لختههــای بــا قطــر بزرگتــر ایجــاد
شــده کــه قــدرت شــناور شــدن نداشــته و باعــث کاهــش راندمــان
میشــود .بنابرایــن روش شناورســازی بــا هــوای محلــول بــه زمــان
لختــه ســازی طوالنــی نیــاز نــدارد و زمــان لختــه ســازی کوتــاه
میتوانــد بــرای عملکــرد واحــد شناورســازی بــا هــوای محلــول
بهتــر و قیمــت ســرانه کمتــر باشــد [ .]24در واقــع بــه دلیــل عــدم
نیــاز بــه لختههــای بــزرگ در شناورســازی زمــان لختــه ســازی
ایــن روش نســبت بــه روشــهای تــه نشــینی کمتــر اســت .مطالعــات
انجــام شــده نشــان دادنــد کــه بهتریــن زمــان لختــه ســازی جهــت
ایــن فراینــد بیــن  5تــا  20دقیقــه میباشــد [ .]15مطالعــه هــان و
همــکاران نشــان داد کــه زمــان لختــه ســازی  10دقیقــه میتوانــد
بهتریــن کارایــی در حــذف را ایجــاد نمایــد [.]28
بررســی اثــر زمانهــای مختلــف شناورســازی :همچنیــن همانطــور
کــه در تصویــر ( 4ب) مشــاهده میشــود ،تأثیــر زمــان شناورســازی
از  5تــا  20ثانیــه در شــرایط ثابــت غلظــت منعقدکننــده 20
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میلیگــرم بــر لیتــر ،زمــان لختــه ســازی  10دقیقــه و فشــار اشــباع
 3/5اتمســفر مــورد بررســی قــرار گرفــت نتایــج حاصــل شــده نشــان
داد کــه افزایــش زمــان شناورســازی از  5ثانیــه بــه  20ثانیــه ،باعــث
افزایــش حــذف درهمــه شــاخصها میگــردد .مطالعــات انجــام
شــده توســط  Karhuو همــکاران در ســال  2014نشــان داد کــه
بیشــترین راندمــان حــذف در زمــان شناورســازی  27ثانیــه بــوده
اســت .آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه در زمــان شناورســازی طوالنیتــر،
بــه دلیــل وجــود زمــان کافــی بــرای اتصــال حبــاب بــه ذره و تولیــد
حبابهــای بزرگتــر ،میــزان صعــود حبــاب _ذره بیشتراســت [.]29
بررســی اثــر فشاراشــباع ســازی :نتایــج حاصــل ازحــذف آنیلیــن
درروش شناورســازی باهــوای محلــول درتصویــر (4ج) نشــان
میدهــد کــه ،تاثیرتغییرفشــاردرحذف آنیلیــن درفشــارهای باالتــر
درکاهــش راندمــان مــی شــودکه دلیــل آن رامــی تــوان درافزایــش
ســرعت جریــان آب وشکســتگی لختــه هاوکاهــش میــزان شــناوری
لختــه جســتجوکرد [.]15
از طرفــی طبــق آزمایشــاتی کــه در فشــارهای 4/5 ،4 ،3/5 ،3
اتمســفر انجــام شــد ،بیشــترین راندمــان حــذف بــرای آالیندههــا
در فشــار  4اتمســفر حاصــل شــد بــه طــوری بیشــترین راندمــان
حــذف بــرای پنــی ســیلین  Gوغلظــت باقــی مانــده آنیلیــن بــه
ترتیــب  67/5و  95درصــد حــذف بــود .امــا در ادامــه بــا افزایــش
فشــار اشــباع ،از  4اتمســفر بــه  4/5اتمســفر انــدازه و قطــر
حبابهــا کوچکتــر شــده و در نتیجــه راندمــان حــذف کاهــش
یافتــه اســت .مطالعــات انجــام شــده توســط ادزوالــد نشــان داد کــه
فشــار بــاال ،تولیــد حبابهــای کوچکتــر مینماینــد کــه بــه صــورت
کــروی تحــت شــرایط جریــان الی ـهای و مطابــق قانــون اســتوکس
صعــود مینماینــد و برعکــس در فشــارهای اشــباع ســازی کــم،
فرآینــد شناورســازی بــا هــوای محلــول تولیــد حبابهــا بــا قطــر
بزرگتــر مینماینــد ،کــه ســرعت برخاســتن باالیــی دارنــد و بــه
صــورت بیضــوی هســتند .جهــت اطمینــان از تشــکیل حبابهــای
کوچکتــر ،در انــدازه قطــر  10-100میکــرون ،فشــار اشــباع ســاز
 4تــا  6اتمســفر ســفارش میشــود [ .]25شناورســازی بــا هــوای
محلــول هنگامــی مؤثــر اســت کــه حجــم حبابهــا خیلــی بیشــتر
از حجــم ذرات باشــد و ایــن باعــث جمــع آوری مؤثــر ذرات بوســیله
حبابهــا و پاییــن آوردن دانســیته لختــه میشــود .همچنیــن
غلظــت کافــی حبابهــا باعــث ایجــاد تصادمهــای خــوب مــا بیــن
ذرات و حبابهــا شــده و در نتیجــه باعــث پاییــن آوردن دانســیته
لختــه میشــوند [ .]15مقدارمعمــول هــوای اشــباع ،بــرای حــذف
موثرآبهــای حــاوی  400تــا  500میلــی گــرم درلیترجامــدات معلــق
کافــی اســت .درصورتــی کــه غلظــت بیــش از مقادیــر ذکــر شــده
باشــد ،بایــد بــا توجــه بــه مقادیــر آنیلیــن ،مقدارحبــاب افزایــش
یابــد [.]19 ,18

کردمصطفی پور و همکاران
 زمــان شناورســازی، دقیقــه10  زمــان لختــه ســازی،گــرم درلیتــر
 میلــی گــرم بــر20  اتمســفرو غلظــت4  فشــار اشــباع، ثانیــه20
 میلــی گــرم بــر لیتــر) از محلولهــای آبــی20  غلظــتPAC ،لیتــر
 توســطG  بهینــه بــرای حــذف پنیســیلینpH  محــدوده.گــردد
 در فراینــدG پلــی آلومینیــوم کلرایــد بــرای حــذف پنیســیلین
 در نظــر گرفتــه8-6 انعقــاد و شناورســازی بــا هــوای محلــول برابــر
شــد ولــی درحیــن حــال ضــرورت دارد تحقیــق بیشــتری در رابطــه
. صــورت گیــردG  محیــط بــرروی حــذف پنیســیلینpH بــا تأثیــر
سپاسگزاری
ازکارشناســان محتــرم مجموعــه آزمایشــگاهی بهداشــت محیــط کــه
،همکاریهــای الزم را بــرای ثمررســیدن ایــن پــروژه انجــام دادنــد
 ضمنــاً نتایــج ایــن مطالعــه بــا منافــع.تقدیــر و تشــکرمی نماییــم
.نویســندگان در تعــارض نیســت

نتیجه گیری
بــه طورکلــی در روش شناورســازی بــا هــوای محلــول فاکتورهایــی
 در واقــع تأثیــر ایــن.میتواننــد بــر عملکــرد آن تأثیــر گــذار باشــند
 بــروی مکانیســم حــذف یــا بــر شــناور،فاکتورهــا روی عملکــرد
 هــر مقــدار شــرایط بــرای تأثیــر بهتــر.شــدن لختههــا میباشــد
 و. کارایــی فرآینــد بــاال م ـیرود،ایــن عوامــل وجــود داشــته باشــد
شــرایطی کــه میتوانــد منجــر بــه شــناور شــدن بهتــر لختههــا
 آب گریــز شــدن، ناپایــداری ذرات،شــوند شــامل قطــر لختههــا
 قطــر حبابهــای تشــکیل شــده و ســرعت برخاســتن حبابهــا،آنهــا
در روش شناورســازی بــا هــوای محلــول اســت فراینــد شناورســازی
باهــوای محلــول میتوانــد منجربــه کاهــش قابــل مالحظــه
 و آنیلیــن (بــه ترتیــب بــه میــزانG پارامترهــای پنیســیلین
 معــادلG  غلظــت اولیــه پنیســیلین،pH = 6  در%95  و%67/45
 میلــی200  میلــی گــرم درلیتــرو غلظــت اولیــه آنیلیــن معــادل25
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Abstract
Introduction: The presence of antibiotics due to toxicity and sustainability as well as
organic compounds as a combination of hard biodegradable wastewater is an undesirable
issue in many industries. The aim of this study was to evaluate the efficiency of dissolved air
flotation process for aniline and penicillin G removal from aqueous solutions.
Methods: This was an empirical-lab study to which the dissolved air flotation method was
applied in laboratory scale. The effects of effective parameters including concentration of
coagulant poly-aluminum chloride (PAC) (10, 20, 30, 40, 60 mg/L), coagulation time (5,
10, 15 and 20 minutes), flotation time (5, 10, 15 and 20 seconds) and saturation pressure
(3, 3.5, 4 and 4, 5 atm) on the removal efficiency of aniline and penicillin G by dissolve air
flotation were studied.
Results: The results showed that dissolved air flotation method can reduce penicillin G
and aniline up to 67.45% and 95%, respectively. The optimum condition was as follows:
pH = 6, initial concentration of aniline = 200 mg/L, initial concentration of penicillin G
= 25 mg/L, coagulation time = 10 minutes, flotation time = 10 seconds, pressure = 4 atm,
and PAC concentration = 20 mg/L.
Conclusion: Dissolved air flotation process can be an effective method to remove aniline
and penicillin G from aqueous solutions.

