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چکیده:
رواناب شهری به طور معمول شامل مقدار قابل توجهی آالینده از جمله فلزات سنگین است .این فلزات در اثر فرآیندهای مختلف صنعتی
مانند ذوب ،استخراج و تخلیص فلزات وارد محیط زیست میشوند .روشهای مختلفی جهت حذف آالینده از رواناب وجود دارد .روسازی
نفوذپذیر یکی از روشهای نوین مدیریت شهری است که عالوه بر مزایای هیدرولوژیکی باعث بهبود کیفی رواناب نیز میشود .در این
تحقیق تاثیر سنگدانههای مختلف در الیههای روسازی نفوذپذیر جهت تصفیه فلزات سنگین رواناب سطحی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این راستا پس از تهیه سنگدانههای سربارهای ،سیلیسی و سنگ-آهکی و آمادهسازی راکتورها ،آزمایشها در سیکلهای متوالی به صورت
پیوسته با استفاده از رواناب سنتزی انجام پذیرفت .کلیه آزمایشها در راکتورهای استوآنهای شکل به ارتفاع  60سانتیمتر و قطر  20سانتیمتر
که  50سانتیمتر از ارتفاع آن ( 10سانتیمتر الیه فیلتر و  40سانتیمتر الیه اساس) توسط مصالح پر شده بود ،انجام شد .بر اساس نتایج به
دست آمده ،از میان سنگدانههای مورد استفاده ،سرباره در مقایسه با سایر مصالح توانایی بیشتری را در حذف آالینده از خود نشان داد .در
این تحقیق حداکثر میزان حذف فلز مس ،روی و جامدات معلق از رواناب در طی  42ساعت اول فرآیند با استفاده از سنگدانه سربارهای به
ترتیب به میزان  89 ،61و  82درصد بود که پس از  120ساعت به ترتیب به  95 ،72و  99درصد افزایش یافت .همچنین در این پژوهش
ظرفیت نگهداری مس ،روی و ذرات معلق در ستونهای حاوی سنگدانه سربارهای ،به ترتیب برابر با  95 ،28و  15485میلیگرم به ازای هر
کیلوگرم سنگدانه برآورد شد .بر اساس نتایج به دست آمده ،همچنین در کنار سرباره ،سنگآهک نسبت به سیلیس ،از توانایی بیشتری در
حذف آالینده از رواناب برخوردار بود.

واژههای کلیدی :روسازی نفوذپذیر ،رواناب ،فلزات سنگین ،آالینده ،تصفیه
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امیر قاسمی مقدم ،نادر مختارانی ،امیر کاووسی
[ ]Jüttner, et al, 2000 and Bose et al. 2002انعقاد و لخته

 .1مقدمه

سازی [ ،]Shammas, 2004اسمز معکوس []Metcalf 2003

امروزه بخش مهمی از مهندسی آبهای سطحی ،مربوط به

اولترافیلتراسیون[  [ ،]Eckenfelder, 2000الکترودیالیز [�Met

مدیریت روانابهای شهری است .رواناب شهری به صورت

 ،]calf, 2003شناورسازی [،]Jokela, and Keskitalo, 1999

جریان یافتن آب ،به دلیل توسعه یافتگی شهرها و آب سطحیبی

تبادل یونی [ ]Eckenfelder, 2000و فرآیندهای غشایی [Yang

که به زمین نفوذ نمیکند ،تعریف میشود [.]Scholz, 2006

 ]et al. 2001مورد استفاده قرار گرفته است .هر کدام از این

روانابهای شهری به طور معمول شامل انواع ذرات جامد ،فلزات

روشها دارای مزایا و محدودیتهایی در عملکرد بوده ،اما از

سنگین ،روغن و گریس ،باکتریها و مواد مغذی بوده که نیاز به

میان آنها فرآیند جذب موثر ،ارزان تر و آسانتر از بقیه معرفی

حذف برای بهبود پارامترهای کیفی دارند .بسیاری از آالیندههای

شده است[.]Bhattacharya et al. 2006

آب شهری سمی و پایدار بوده و قابلیت تجمع در بافتهای

امروزه افزایش آلودگی روانابها ،کاهش تغذیه آبهای زیرزمینی،

جانوران را داشته و ممکن است اثرات زیستمحیطی پیچیدهای

جوابگو نبودن ابعاد کانالهای اطراف خیابان برای هدایت رواناب

ایجاد نمایند .زمانیکه رواناب شهری به طور مستقیم و بدون

به خارج از شهر و به تبع آن آبگرفتگی معابر و حساسیت بیشتر

نگهداری و تصفیه تخلیه شود ،میتواند تمام اکوسیستمها را تحت

به حفظ محیطزیست و توسعه پایدار ،حساسیت بشر امروزی

تاثیر قرار دهد .همچنین این روانابها اثرات نامطلوب غیرقطعی

را در انتخاب و ابتکار روشهای گوناگون برای کنترل و حذف

بر سالمت عمومی و زندگی انسآنها دارند [ASCE and WEF,

آالیندههای مختلف رواناب برانگیخته است .در صورت حذف

 .]1998ترکیبات مضری از کودها و سموم مورد استفاده برای

آالیندهها از رواناب ،دیگر رواناب یک تهدید برای شهر شناخته

فضای سبز و باغها ،مدفوع حیوانات و پرندهها ،فلزات سنگین

نشده ،بلکه میتوان به آن به عنوان یک فرصت برای تامین بخشی

حاصله از اجزا و سوخت وسایل نقلیه و آلودگیهای سطح

از آب شهری نگاه کرد .بر همین اساس استفاده مجدد از رواناب

الیه رویه روسازی خیابآنها ممکن است روی سیستم زهکشی

و تغذیه آبخوانها از طریق آن در اولویت قرار میگیرد .از

منتشرشوند [ .]Scholz and Grabowiecki, 2007تمایل زیاد

طرفی هزینههای بسیار زیاد احداث کانالها و افزایش ابعاد آنها

فلزات سنگین به ماندگاری ،چرخش و خاصیت تجمعپذیری در

جهت خارج کردن رواناب از شهرها یک معضل اساسی بشمار

زنجیره غذایی از مهمترین عواملی است که اهمیت آنها را دو

میرود .در این میان روسازی نفوذپذیر یکی از روشهای مدیریت

چندان میکند .این فلزات در اثر فرآیندهای مختلف صنعتی مانند

رواناب شهری است که عالوه بر کاهش احتمال سیالب شهری به

ذوب ،استخراج و تخلیص وارد محیط زیست میشوند[ [�Hmet

بهبود کیفیت رواناب به منظور استفاده از آن کمک شایانی میکند.

 .]sar, 2008بعضی از فلزات سنگین (مانند روی و مس) برای

چرا که این روش میتواند از طریق حذف بخشی از آالیندههای

رشد گیاهان و جانوران در مقادیر کم ضروری هستند .البته در

رواناب ،در بهبود کیفیت آبی که به الیههای خاک زیرین نفوذ

غلظت-های بیش از حد مجاز باعث سمیت میگردند .دیگر

میکند موثر باشد.

فلزات سنگین (مانند کادمیم و سرب) در هر غلظتی برای گیاهان

روسازی نفوذپذیر جایگزینی برای روسازیهای بتنی و آسفالتی

و جانوران سمی هستند .طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی

نفوذ ناپذیر در معابر با بار ترافیک متوسط و کم بوده که در

( )WHOفلزات کروم ،مس ،روی ،آهن ،کادمیم و سرب بیشترین

آن فضاهای خالی در روسازی اجازه عبور آب به نواحی زیرین

نگرانی را برای به خطر انداختن سالمتی انسان و محیط زیست

طی بارش را میدهد .الیههای روسازی نفوذپذیر تقریبا شبیه

بوجود میآورند [ .]WHO, 1984تاکنون روشهای مختلفی

به واحد فیلتراسیون تصفیهخانه آب و فاضالب عمل میکند و

برای تصفیه فاضالبهای آلوده به فلزات مانند ترکیب شیمیایی
مهندسی حمل و نقل  /سال هفتم  /شماره چهارم  /تابستان 1395

630

حذف فلزات سنگین از رواناب سطحی با استفاده از سنگدانههاي الیههای روسازی نفوذپذیر
مکانیسمهای مشابهی در حذف آالیندهها دارند.

تنظیم شد که از انباشتگی رواناب بر روی سنگدانهها جلوگیری

بر اساس پژوهشهاي انجام پذیرفته ،غلظت فلزات سنگین و

به عمل آید .براساس دانه بندي اجرا شده ميزان نفوذپذيري دو

ذرات معلق رواناب در هنگام عبور از روسازیهای نفوذپذیر به

اليه مورد استفاده در كنار هم به میزان  3250سانتي متر بر ساعت

میزان قابل توجهی کاهش مییابد [Pratt et al. 1989 James,

برآورد شد.

 .[and Shahin,1998در تحقیقی ،نرخ حذف آالیندههای Cd،
Zn Pb ،و  Cuاز رواناب در عبور از  4نوع روسازی نفوذپذیر
مختلف مورد بررسی قرار گرفته و راندمان حذف در محدوده
 43/4تا 99/8 %گزارش شده است [.]Fach and Geiger, 2005
در پژوهشی دیگر ،حذف کامل هیدروکربنهای نفتی ،فلز روی و
جامدات معلق از رواناب در هنگام عبور از روسازی آسفالتی نفوذ
پذیر گزارش شده است [ .]Roseen et al. 2012الزم به ذکر
است که نرخ حذف آالینده در این نوع سیستمها به میزان زیادی
به مصالح استفاده شده در رویه ،اساس ،الیههای زیرین روسازی
وفضای خالی در رویه بستگی دارد [.]Pratt et al. 1989
با توجه به موارد فوق ،هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر

شکل  .1پایلوت آزمایشگاهی مورد استفاده

بررسی تاثیر جنس سنگدانههاي الیههای اساس و فیلتر روسازی

به دلیل وجود مواد جامد معلق در رواناب مورد استفاده و

نفوذپذیر در حذف فلزات سنگین از رواناب سطحی تعیین شد.

احتمال تهنشین شدن ذرات در کف منبع رواناب و همچنین برای

شکل  .1پایلوت آزمایشگاهی مورد استفاده

در این پژوهش ضمن مقایسه توانایی حذف فلزات سنگین از

یکنواخت ماندن رواناب در داخل منبع ،از یک دستگاه پمپ به

رواناب توسط سنگدانههای مختلف ظرفیت جذب هر یک از

منظور اختالط استفاده شد .جهت در معرض قرار گرفتن تمام

سنگدانههای مورد استفاده نیز برآورد شده است.

 .2مواد و روشها
 1-2روش کار

سطح سنگدانههای راکتور اصلی با رواناب ،در بخش ورودی

جهتذرات در کف منبع
شدن
شد.نشین
احتمال ته
استفاده و
همچنین،
افشانک استفاده
مورداز یک
روانابستون
به دلیل وجود مواد جامد معلق دررواناب به
جلوگیری از تبخیر رواناب ،سطح راکتور به صورت کامل مسدود

همچنین برای یکنواخت ماندن رواناب در داخل منبع ،از یک دستگاه پمپ به منظور اختالط استفاده ش
شد.

این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی و با استفاده از رواناب سنتزی

پیوسته با
صورت
رواناب سنتزی
 60لیتر
آزمایشها،
معرض قرار گرفتن تمام سطح در
ورودی رواناب به س
بخش
رواناب،به در
اصلی با
راکتور
تمامهای
سنگدانه

انجام پذیرفت .نمایی از راکتور مورد استفاده در این پژوهش در

دبی  0/9لیتر بر دقیقه از باال وارد ستون شده و پس از عبور از

شد.پژوهش
استفاده این
افشانکاستفاده در
شکل  1نشان داده شده است .ستون مورد
صورت کامل مسدود
راکتور به
رواناب،
همچنین ،جهت
مجددا از
سطحخارج و
پایین آن
تبخیراز قسمت
جلوگیری وازاساس
الیههای فیلتر

متشکل از استوانه ای با قطر  20و ارتفاع  60سانتیمتر از جنس

طریق پمپ موجود در منبع رواناب وارد راکتور شد .این گردش

اساس و60فیلترلیتر رواناب سنتزی به صورت پیوسته با دبی  0/9لیتر بر دقیقه از باال وارد ستون
آزمایشها،
در تمام
پولیکای نیمه قوی بوده که توسط سنگدانههای الیه

به ضخامت به ترتیب 40

رواناب چندین بار تکرار شده و در فواصل زمانی مشخص از

و  10سانتیمتر پر شده است .همچنین
ظروف 100
برای ونمونه
آن آمد.
پایینعمل
نمونه-گیری به
پمپ موجود در منبع
برداری،از ازطریق
مجددا
خارج
فیلتر و اساس آناز قسمت
از عبور از الیه های

در کنار ستون ،از یک منبع رواناب با ظرفیت  60لیتر استفاده

میلیلیتری دربدار استفاده شد .همچنین برای جلوگیری از تغییر

دروناز آن نمونهگیری
مشخص
پمپرواناب چندین بار تکرار شده و در فواصل زمانی
گردش
ستونشد
راکتور
ایندستگاه
از .یک
شد .جهت تکمیل چرخه رواناب در
کیفیت رواناب ،ظروف نمونه تا زمان انجام آزمایشها در

مستغرق با دبی  0/9لیتر بر دقیقه استفاده شد .دبی پمپ طوری

برای نمونهبرداری ،از ظروف  100میلیلیتری درب دار استفاده شد .همچنین برای جلوگیری از ت
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رواناب ،ظروف نمونه تا زمان انجام آزمایشها در درون یخچال و در دمای  4درجه سلسیوس نگهداری

امیر قاسمی مقدم ،نادر مختارانی ،امیر کاووسی
یخچال و در دمای  4درجه سلسیوس نگهداری شد.

تهیه رواناب سنتزی ،در ابتدا اقدام به نمونهبرداری از رواناب

الزم به ذکر است که در روسازیهای متداول آسفالتی ،قشرهای

سطحی شهر تهران در دو مقطع زمانی مختلف و تعیین حدود

آسفالت که بر روی الیه اساس قرار میگیرند ،به دالیلی چون نقص

غلظت آالیندههای آن شد .سپس با توجه به اطالعات به دست

در مخلوط و الیهها (وجود ترک و فضای خالی زیاد) و یا استفاده از

آمده در خصوص غلظت فلزات روی و مس و همچنین میزان

مخلوطهای آسفالت متخلخل ،آب را از خود عبور داده و آنرا به قشر

جامدات معلق موجود در آن نسبت به ساخت رواناب سنتزی

اساس منتقل میکنند .هدف اصلی از این تحقیق نیز ارزیابی میزان

اقدام شد .مشخصات رواناب شهر تهران (متوسط اندازه گیری در

تغییرات آلودگی رواناب در هنگام عبور از الیههای روسازی بوده

دو مقطع زمانی مختلف) و رواناب سنتزی مورد استفاده در این

که با تعبیه الیههای آسفالت متخلخل بر روی قشر اساس امکانپذیر

تحقیق در جدول  1ارائه شده است.

میشد .اما به دلیل نبود امکانات آزمایشگاهی مناسب برای ایجاد

الزم به ذکر است که در این تحقیق به منظور ساخت رواناب از

الیههای آسفالتی مورد نیاز در راکتور مورد استفاده ،تصمیم بر آن شد

سولفات مس و سولفات روی به ترتیب به عنوان منشاء فلزات

تا به جای الیههای متداول آسفالتی ،قشری به عنوان فیلتر روی الیه

مس و روی که قابل حل در آب هستند ،استفاده شد .مواد معلق

اساس تعبیه شده تا عمال رواناب با عبور از آن بخشی از مواد جامد

رواناب سنتزی نیز از اختالط مواد جامد جمعآوری شده از حاشیه

معلق خود را از دست داده و مابقی به الیه اساس نفوذ کند.

یکی از بزرگراههای تهران (عبوری از الگ  )200با آب تامین شد.

کلیه مواد استفاده شده در این تحقیق از نوع آزمایشگاهی و از

همچنین با توجه به نتایج آزمایشهای اولیه انجام پذیرفته (در این

طریق شرکتهای معتبر تهیه شد .در این پژوهش غلظت فلزات

مقاله ارائه نشده) ،غلظت آالیندهها بیش از مقدار آن در رواناب

روی و مس با استفاده از دستگاه جذب اتمی مدل AA-670

شهر تهران انتخاب شد.

ساخت شرکت  Shimadzuاندازه گیری شد .الزم به ذکر است
در این تحقیق کلیه پارامترها مطابق دستورالعملهای مندرج در

 3-2سنگدانههای مورد استفاده

کتاب "روشهای استاندارد برای آزمایشهای آب و فاضالب"

در این پژوهش از سه نوع سنگدانه سیلیسی ،سنگآهکی و

اندازهگیری شد [.]APHA, 2005

سربارهای با مشخصات ارائه شده در جدول  2به عنوان الیه فیلتر
و اساس استفاده شد .علت انتخاب دو نوع سنگدانه اول متداول

 2-2رواناب مورد استفاده

بودن استفاده از آنها در پروژههای راه سازی کشور بوده و سنگدانه

به دليل ثابت نبودن غلظت آاليندهها در رواناب طی بارشهای

سربارهای که محصول جانبی کارخانههای ذوبآهن است و به

مختلف ،در این تحقیق از رواناب سنتزي استفاده شد .به منظور

مقدار قابل توجه در کارخانجات مربوطه تولید میشود نیز به

جدول  .1غلظت آالیندههای رواناب شهری و سنتزی

آالینده

TSS
)(mg/L

Cu
)(mg/L

Zn
)(mg/L

رواناب شهر تهران (نقطه اول)

480

0/0170

0/0333

رواناب شهر تهران (نقطه دوم)

400

0/0391

0/2073

رواناب سنتزی

1070

2/5

6/5

نوع رواناب
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حذف فلزات سنگین از رواناب سطحی با استفاده از سنگدانههاي الیههای روسازی نفوذپذیر
دلیل دارا بودن پتانسیل مناسب در این خصوص مورد استفاده

در شکل  2نشان داده شده است .همانطور که مالحظه

قرار گرفته است.

میگردد حذف ذرات معلق در لحظات ابتدایی آزمایش با

همانطور که اشاره شد در این تحقیق ضخامت الیه فیلتر و اساس

شیب بیشتری انجام پذیرفته و پس از آن از شدت آن کاسته

به ترتیب برابر با  10و  40سانتیمتر در نظر گرفته شد .همچنین

شده و در نهایت تقریبا پس از گذشت  120ساعت به حداکثر

برای آنکه پژوهش حاضر جنبه کاربردیتری داشته باشد ،دانهبندی

مقدار خود رسیده است .علت شدت حذف بيشتر در ابتداي

سنگدانههای مورد استفاده براساس آئیننامههای ASTM No.57

آزمايش اين است كه سطوح سنگدانه تميز بوده و در نتيجه

و  ASTM No.8به ترتیب برای الیه اساس و الیه فیلتر به شرح

جذب بيشتري صورت مي پذيرد ،اما در ادامه با اشباع شدن

جدول  3انجام پذیرفت.

سطوح سنگدانه از قدرت جذب آنها كاسته ميشود .همچنین
بر اساس نتایج به دست آمده هر سه سنگدانه مورد استفاده
عملکردی مشابه در حذف ذرات معلق داشتهاند .در این

 .3بحث و نتایج

تحقیق بیشترین و کمترین درصد حذف  TSSبه ترتیب به

از آنجایی که گرفتگی ناشی از مواد معلق موجود در رواناب یکی

سرباره و سیلیس اختصاص داشته است .در این آزمایش

از مشکالت ناشی از بهرهبرداری از روسازیهای نفوذ پذیر است،

درصد حذف  TSSبرای سنگدانه سربارهای ،سنگآهکی و

بنابراین در این بخش ابتدا تغییرات جامدات معلق رواناب در

سیلیسی پس از گذشت  3ساعت به ترتیب برابر  65 ،66و

سیستم مورد بررسی قرار گرفته و سپس نتایج مربوط به حذف

 57و درصد بوده که پس از  120ساعت به ترتیب به ،98

فلزات روی و مس از رواناب ارائه شده است.

 99و  96درصد افزایش یافته است .بنابراین با توجه به نتایج
به دست آمده زمان  120ساعت به عنوان مبنا جهت انجام

 1-3حذف مواد جامد معلق

آزمایشهای بعدی مد نظر قرار گرفت.

عملکرد سنگدانهها در حذف ذرات معلق از رواناب سنتزی

جدول  .2مشخصات سنگدانههای سیلیسی ،سنگآهکی و سربارهای مورد استفاده

شرح

روشآزمايش

سايش به روش لس آنجلس (درصد)

نتايجآزمايش
مصالح سیلیسی

مصالح

مصالح سربارهای

سنگآهکی

25-12

12-5

ASTM C131

20

29

25/5

21/2

ASTM C88

0/62

0/6

0/25

0/36

درصدشکستگی

ASTM D 5821

91

100

-

-

درصدسنگدانه هایپهنو دراز

ASTM D4791

25

9

-

-

ASTM C127

2/468

2/648

-

-

ASTM C127

2/628

2/691

2/61

2/75

ASTM C127

1/20

2/10

4/13

4/47

افتوزنی ناشیاز سولفات سديم
(درصد)

وزن مخصوص واقعی
()g/cm3

وزن مخصوص ظاهری
()g/cm3

درصد جذب آب

1395نظر
تابستان در
سانتیمتر
شمارهو 40
هفتمبا10 /
ترتیبسالبرابر
مهندسیاساس
633الیه فیلتر و
همانطور که اشاره شد در این تحقیق ضخامت
چهارم /
به نقل /
حمل و
گرفته شد .همچنین برای آنکه پژوهش حاضر جنبه کاربردیتری داشته باشد ،دانهبندی سنگدانههای مورد استفاده

امیر قاسمی مقدم ،نادر مختارانی ،امیر کاووسی

الیه اساس و الیه فیلتر
جدول  .3استاندارد مورد استفاده جهت دانه بندي
جدول  .3استاندارد مورد استفاده جهت دانه بندی الیه اساس و الیه فیلتر
الیه اساس ()ASTM No.57
شماره الک

الیه فیلتر ()ASTM No.8
شماره الک

درصد عبوري از الک ()%

درصد عبوري از الک ()%

سنگدانه سربارهای،و 1
 100از گذشت  3ساعت به ترتیب برابر  65 ،66و 57100و درصد بوده
سنگ آهکی و سیلیسی پس
1

85- 100

95- 100

نتایج به دست آمده
 96درصد افزایش یافته است .بنابراین با توجه به
که پس از  120ساعت به ترتیب به  99 ،98و
10- 30
25- 60
No.4

0- 10

No.4
No.8
قرار گرفت.
عنوان مبنا جهت انجام آزمایشهای بعدی مد نظر
زمان  120ساعت به
No.8

0- 5

No.16

0- 10
0- 5

 .3بحث و نتایج
از آنجایی که گرفتگی ناشی از مواد معلق موجود در رواناب یکی از مشکالت ناشی از بهرهبرداری از روسازیهای
نفوذ پذیر است ،بنابراین در این بخش ابتدا تغییرات جامدات معلق رواناب در سیستم مورد بررسی قرار گرفته و
سپس نتایج مربوط به حذف فلزات روی و مس از رواناب ارائه شده است.

شکل  .2تغییرات غلظت  TSSدر رواناب در طی زمان

 1-3حذف مواد جامد
معلق تغییرات غلظت  TSSدر رواناب در طی زمان
شکل .2

مورد بررسی در شکل  3نشان داده شده است .همانطور که مشاهده

در تحقیقی مشابه در مقیاس آزمایشگاهی حذف  95درصدی مواد

میشود در کاهش غلظت فلز روی در طی آزمایشهای
معلق از رواناب توسط روسازی نفوذپذیر شامل الیه اساس،
مختلف،که مالحظه
همانطور
فیلتر رواناب سنتزی در شکل  2نشان داده شده است.
معلق از
عملکرد سنگدانهها در حذف ذرات

و الیه رویه گزارش شده است[  [�Kadurupokune and Jayasur

هر سه سنگدانه رفتاری مشابه داشتهاند .درصد حذف روی برای

نفوذپذیر مورد بررسی قرار گرفته و حذف  100درصدی ذرات معلق

ترتیب برابر  85 ،89و  81درصد بوده که پس از  120ساعت به ترتیب

حذف بیش از  90%مواد معلق رواناب عبوری از روسازی نفوذپذیر

حذف فلز روی مربوط به سنگدانه سربارهای و کمترین آن مربوط

ساعتازبه
سیلیسیوپس از
بیشتریسنگ
شیبسربارهای،
سنگدانه
روسازی
توسط  3نوع
ذراترواناب
دیگر تصفیه
تحقیقی
]iya, 2009
شاملشدت آن
نفوذپذیرآن
پس24از
آهکی وپذیرفته
انجام
مواد با
آزمایش
ابتدایی
معلق در
حذف
میگدرردد
روسازی
توسط
رواناب
های از
معلق
درصدی
لحظات 95
حذف
آزمایشگاهی
مقیاس
در
مشابه
در تحقیقی

شدت حذف
علت
درصدخود
andمقدار
ساعت
گذشت
پس
شده
کاسته
بیشترین
بنابراین
رسیدهاست
افزایش یافته
حداکثر96
 95Jayasuriya,و
حدودبه،85
 120به
ها ،نیز
پژوهازش
تقریباسایر
نهایت] .نتایج
Yong
است
شده
الیهگزارش
تحقیقی
است.در
[Kadurupokune
]2009
است
شده
گزارش
al.درetرویه
2008والیه
فیلتر[ و
اساس،
معلقپذیرد ،اما
صورت می
شتری
 100بی
حذفجذب
گرفتهدرونتیجه
بوده و
تمیز
سنگدانه
نوعاین است که
آزمایش
روانابابتدای
دیگر بیشتر در
ذرات
درصد
بررسی
سطوحمورد
نفوذپذیر
3 Shahin,
توسط
فلز روی
یحذف
میزان
شود که
همچنین مشاهده می
قراراست.
سیلیس
به
روسازی Pratt et al.
1995; James and
تصفیهاند [;1998
را نشان داده
توسط سنگدانه سربارهای تا حد زیادی با سنگدانه سنگ آهکی تشابه
.]Brattebo and Booth, 2003; Collins et al. 2008
دست آمده
نتایج به
اساس
همچنین
شود.
کاسته می
سایرجذب
قدرت
سنگدانه از
سطوح
]2008شدن
استبا اشباع
شدهادامه
گزارش در
رواناب
معلق
%90برمواد
بیش از
حذف
آنهاها ،نیز
پژوهش
نتایج
.[Yong
et al.
دارد .همانگونه که مشاهده میشود به دلیل تمیز بودن سطوح سنگدانه

بیشتریندر
تحقیقپذیرفته ،اما
حذف با
آزمايش
حذفابتداي
مورد استفاده عملکردی مشابه در در
سنگدانهو مس
فلزات روی
2-3
[Prattو کمترین
شدت این
اند .در
میزانداشته
معلق
ذرات
حذف سه
عبوری ازهر
انجام et
بیشتری al.
;1995
James
and
Shahin,
نفوذپذیر را نشان دادهاند ;1998
روسازی
ادامه با اشباع شدن سطوح سنگدانه از سرعت آن كاسته شده است.

میزان حذف فلز روی از رواناب سنتزی نسبت به زمان در سیست م

اختصاص داشته است .در این آزمایش درصد حذف  TSSبرای
andو سیلیس
سرباره
ترتیب به
 TSSبه
درصد حذف
.Brattebo
Booth,
;2003
Collins
]et al. 2008
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دارد .همانگونه که مشاهده میشود بهدلیل تمیز بودن سطوح سنگدانه در ابتدای آزمایش میزان حذف با شدت
بیشتری انجام پذیرفته ،اما در ادامه با اشباع شدن سطوح سنگدانه از سرعت آن کاسته شده است.
حذف فلزات سنگین از رواناب سطحی با استفاده از سنگدانههاي الیههای روسازی نفوذپذیر

شکل  .3تغییرات غلظت فلز روی در رواناب در طی زمان
در طی زمان
شکل  .3تغییرات غلظت فلز روي در رواناب

در یک کار تحقیقاتی مشابه نیز میزان حذف فلزات سنگین توسط

میگردد ،،در این مورد نیز عملکرد سنگدانه سربارهای در حذف

فیلتر ماسهای تند تحت pHهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته

فلز مس تا حد زیادی مشابه عملکرد سنگدانه سنگ آهکی بوده

و نتیجه شده که این سیستم تحت  pHخنثی ،قابلیت حذف

است.

مس از
های روی و
pHفلزات
99/8%
 43/4تا
فیلترمشابه
تحقیقی
فلزات سنگین در
حذفدرون آب
 35%را از
میزاننیز 40و
ترتیب به
کارمس به
روی و
مورد
مختلف
تحت
حذف تند
ماسهای
توسط
میزان
مشابه
تحقیقاتی
درفلزیک
آلوده دارا است [ .]Aulenbach and Chan, 1988همچنین در

رواناب در عبور از روسازیهای نفوذپذیر گزارش شده است

درصد به عنوان عملکرد روسازی آسفالت نفوذ پذیر گزارش شده

نتایج آزمایشها در این بخش نشان داد که هر سه نوع سنگدانه

در تحقیق حاضر غلظت فلز مس موجود در رواناب سنتزی نیز

و مس از رواناب داشته و قابلیت استفاده در روسازی نفوذپذیر را

در عبور از هر سه سنگدانه دارای کاهش غلظت قابل توجه بوده

دارا هستند .همچنین با توجه به شکلهای  3و 4مشاهده میشود

است .بر اساس شکل  ،4در این خصوص نیز بیشترین میزان

که درصد قابل توجهی از فلزات مذکور طی  24ساعت اول فرآیند

تقریبی100
اینمیزان
رواناب به
فلز روی
دیگر حذف
Geiger,
2005
[
.]Fachروی و مس به ترتیب به میزان
 andفلز
حذف
قابلیت
خنثی،
تحت pH
سیستم
نتیجه ازشده که
گرفته و
تحقیقی قرار
بررسی

حذف
حذف دیگر
تحقیقی
همچنین در
.]Aulenbach
آب] .آلوده دارا است [and Chan, 1988
2012راal.ازetدرون
است [%35
 40و
فلزات روی
مناسبی در
تحقیق عملکرد
مورد استفاده در این
Roseen
فلز روی از رواناب به میزان تقریبی 100درصد به عنوان عملکرد روسازی آسفالت نفوذ پذیر گزارش شده است
حذف مربوط به سنگدانه سربارهای و کمترین آن مربوط به

  12حذف شده و پس از آن میزان حذف دارای شیب مالیمتری است.

سنگدانه سیلیسی بوده است (درصد حذف مس برای سنگدانههای

با این حال ،با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده در خصوص

سربارهای ،سنگآهکی و سیلیسی پس از  24ساعت به ترتیب

حذف ذرات معلق زمان  120ساعت به عنوان مبنا جهت انجام

برابر  58 ،61و  46درصد بوده که پس از  120ساعت به ترتیب

آزمایشهای بعدی انتخاب شد.

به حدود  74 ،72و  68درصد افزایش یافته است) .همانگونه که
مشاهده میشود ،در این مورد نیز از آنجایی که در زمانهای ابتدایی

 3-3ظرفیت سیستم برای حذف آالینده از رواناب

انجام آزمایش سطح سنگدانهها تمیز بوده ،میزان حذف با شدت

برای به دست آوردن ظرفیت سیستم ابتدا آزمایشها در سیکلهای

بیشتری انجام پذیرفته ،اما در ادامه با اشباع شدن سطوح سنگدانه

 120ساعته برای هر سنگدانه تا آنجایی که سیستم دچار گرفتگی

از شدت آن كاسته شده است .همانطور که در شکل  4مشاهده

شده و یا روند حذف آلودگی متوقف گردد ،تکرار شد.
635
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در تحقیقی مشابه حذف  43/4تا  %99/8فلزات روی و مس از رواناب در عبور از روسازیهای نفوذپذیر گزارش
به شکلهای  3و 4مشاهده میشود که درصد قابل توجهی از فلزات مذکور طی  24ساعت اول فرآیند حذف شده

شده است [and Geiger, 2005

.]Fach
قاسمی مقدم ،نادر مختارانی ،امیر کاووسی
امیر

و پس از آن میزان حذف دارای شیب مالیمتری است .با این حال ،با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده در
خصوص حذف ذرات معلق زمان  120ساعت به عنوان مبنا جهت انجام آزمایشهای بعدی انتخاب شد.

 3-3ظرفیت سیستم براي حذف آالینده از رواناب
برای به دست آوردن ظرفیت سیستم ابتدا آزمایشها در سیکلهای  120ساعته برای هر سنگدانه تا آنجایی که
سیستم دچار گرفتگی شده و یا روند حذف آلودگی متوقف گردد ،تکرار شد.
لیتر رواناب ( 60لیتر در هر سیکل) از
عبور
دردراثر
540زمان
در طی
رواناب
سنتزیمس
روانابغلظت فلز
معلق تغییرات
نتایج مربوط به درصد حذف جامداتشکل .4

شکل  .4تغییرات غلظت فلز مس در رواناب در طی زمان

سیکل نهم با گرفتگی ستون ،عمال آزمایشها متوقف شد.

سنتزی در
جامدات
درصد حذف
مربوط به
نتایج
است.
روانابشده
معلق 5ارائه
شکل
استفاده در
های مورد
سنگدانه

همانطور که در شکل  5مشاهده میگردد به صورت کلی بیشترین

اثر عبور  540لیتر رواناب ( 60لیتر در هر سیکل) از سنگدانههای

قریبا
ستفاده
تحقیقمورد ا
معلق در
جامدات
حذف
آزمایشکهششم
گردد تا
مالحظه
همانطور
ستوندر
مناسبی
عملکرد
استفادههردر
مورد
سنگدانه
میزاننوع
هر سه
نشان داد
بخش
این
نتایج
مربوط تبه
ترتیب
سنگدانهبه
اینرواناب
سهاز
معلق
ذرات
حذف
درصد
است.
میشده
ارائه
در 5
کههاشکل
آزمایشدر
استفاده
مورد
همانطور که مالحظه میگردد تا آزمایش ششم میزان حذف

حاوی سنگدانه سربارهای ،سنگآهکی و سیلیسی بوده است.

جامدات معلق در هر سه سنگدانه مورد استفاده تقریبا ثابت بوده

در شکل  6نیز مقادیر جامدات معلق حذف شده از رواناب

آن را
هستند .که علت
مشاهده شد
روسازیحذف
افتدردر میزان
مقداری
داشتهبهو بعد
رواناب هفت
آزمایش شماره
فلزاتاست.
ثابت بوده
توجه
همچنین با
TSSرا دارا
نفوذپذیر
استفاده
قابلیت
روی ازو مس از
حذف
ناشیبهازاین
برشیبا توجه
تنش است.
داده شده
خصوصنشان
سیکل متوالی
همچنین طی
دانست .سنتزی
درهامیزان
مقداری افت
شماره هفت به
است .از
حذف 13
تاثیر
در 9این
مرتبط
سنگدانه
تدریجیبعدسطح
آزمایشاشباع
توان به
می

 TSSمشاهده شد که علت آن را میتوان به اشباع تدریجی سطح

تنشبه سطح
چسبیده
ذرات معلق
دانست.جدا
رواناب در
خصوص تاثیر
شدندر این
همچنین
چرخش مرتبط
سنگدانهها
برشی ناشی از چرخش رواناب در جدا شدن ذرات معلق چسبیده

سیکل نهم با گرفتگی ستون ،عمال آزمایشها متوقف شد.

به سطح سنگدانهها را نمیتوان نادیده گرفت .در نهایت نیز در

شکل ظرفیت نگهداری ذرات معلق در ستونهای حاوی سنگدانه

،15485نیز در
برابرهایت
ترتیبدر ن
گرفت.
سنگنادیده
توان
ای ،را
سنگدانهها
14625
آهکی به
نمی و
سیلیسی
سرباره
و  15127میلیگرم به ازای هر کیلوگرم سنگدانه برآورد شده
است.

شکل  .5درصد حذف ذرات معلق در انتهای سیکلهای  120ساعته
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توجه به این شکل ظرفیت نگهداری ذرات معلق در ستونهای حاوی سنگدانه سربارهای ،سیلیسی و سنگآهکی به
نفوذپذیر
روسازی
های
کیلوگرمههاي الیه
استفاده از سنگدان
سطحی با
فلزاتوسنگین از
ترتیب برابر ،15485حذف
است.
شده
برآورد
سنگدانه
ازای هر
روانابگرم به
 15127میلی
14625

شکل  .6ظرفیت سیستم در حذف ذرات معلق

نتایج مربوط به درصد حذف فلز

معلق
ذرات
شکل .6
ندارند.
حذفچندانی
ظرفیتدرسیستم در تفاوت
رواناب سنتزی
روی از
در شکل  8نیز مقدار تجمعی فلز روی در هر یک از سنگدانههای

سنگدانههای مورد استفاده در شکل  7ارائه شده است .همانطور

مورد استفاده با یکدیگر مقایسه شده است .همانگونه که مشاهده
که مشاهده میشود راندمان حذف فلز روی از رواناب در  7سیکل
است.
سنتزی در سنگدانههای مورد استفاده در شکل  7ارائه شده
نتایج مربوط به درصد حذف فلز روی از رواناب
اول برای هر سنگدانه تقریبا یکسان بوده است .اما از سیکل هشتم

میشود ،میزان جذب فلز روی برای سرباره ،سنگآهک و سیلیس

سیلیسی با شدت بیشتری رخ داده است .علت کاهش حذف در

میلیگرم به ازای هر کیلوگرم سنگدانه بوده است.

تدریجی سنگدانهها مرتبط دانست.

مورد مطالعه مشاهده میشود که در این مورد نیز درصد حذف

با توجه به شکل  7بیشترین و کمترین درصد حذف فلز روی

تا آزمایش شماره  7برای هر یک از سنگدانهها تقریبا یکسان

مربوط به سنگدانه سربارهای و سیلیسی بوده است .همانطور که

بوده است .اما از آزمایشهای شماره  7به بعد درصد حذف برای

مشاهده میشود ،درصد حذف بین سنگدانه سنگآهک و سرباره

سنگدانه سیلیسی به شدت کاهش یافته به طوریکه مقدار آن

 94و 84
ترتیب برابر با
اول پی به
سیکلپی در
رواناب ازدر7 9آزمایش
بعد
سنگدانه
این روند
شودشده که
مشاهده
راندمان
روند
یکسان
سنگدانه ت،95قریبا
برای هر
روی از
حذفدر فلز
راندمان
حذفمی
مشاهده
کاهشکه
همانطور

شدت
لیسی
حذف سی
سنگدانه
این روند
مشاهده
اشباع حذف
راندمان
کاهش
سه روند
هشتم
سیکل
های اما
است.
بوده
سیستبامهای
مس در
خصوصدردرصد
که  9در
شدهشکل
توجه به
با
توان به
سنگدانه را می
برای هر
هفتمازبه بعد
آزمایش
بیشتری رخ داده است .علت کاهش حذف در آزمایشهای هفتم به بعد برای هر سه سنگدانه را میتوان به اشباع
تدریجی سنگدانهها مرتبط دانست.

 15

شکل  .7درصد حذف فلز روی در انتهای سیکلهای
ساعته 120ساعته
120هاي
سیکل
شکل  .7درصد حذف فلز روي در انتهاي
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با توجه به شکل  7بیشترین و کمترین درصد حذف فلز روی مربوط به سنگدانه سربارهای و سیلیسی بوده است.

همانگونه که مشاهده میشود ،میزان جذب فلز روی برای سرباره ،سنگآهک و سیلیس بعد از  9آزمایش پی در
بوده است.
پی به ترتیب برابر با  94 ،95و  84میلیگرم به ازای هر کیلوگرم سنگدانه
امیر قاسمی مقدم ،نادر مختارانی ،امیر کاووسی

شکل  .8ظرفیت سیستم در حذف فلز
حذفرویفلز روي
شکل  .8ظرفیت سیستم در

در آزمایش شماره  8به  64درصد و در آزمایش شماره  9به

آزمایش پی در پی به ترتیب برابر با  27 ،28و  25میلیگرم به

آزمایشهای  8و  9قابل مشاهده است .این کاهش درصد حذف

 .4نتیجهگیری

سنگدانهها مرتبط دانست.

روسازی نفوذپذیر در حذف فلزات سنگین از رواناب سطحی

درصد حذف فلز مس را داشته اند .در شکل  10نیز مقدار تجمعی

آزمایشگاهی و با استفاده از سه نوع سنگدانه سنگآهکی ،سیلیسی

درصد حذف تا آزمایش شماره  7برای هر یک از سنگدانهها تقریبا یکسان بوده است .اما از آزمایشهای شماره 7
ازای هر کیلوگرم سنگدانه بوده است.
حدود  45درصد رسیده است .روند کاهش حذف مس از رواناب
با توجه به شکل  9در خصوص درصد حذف مس در سیستمهای مورد مطالعه مشاهده میشود که در این مورد نیز
سیلیسی
برای شدتی
دیگر نیز با
سنگدانه
توسط دو
شدتدر کاهش یافته به طوریکه مقدار آن در آزمایش شماره  8به 64
سنگدانه به
کمتر ازسیلیسی
سنگدانه
حذف
درصد
به بعد
 9مبهیتوان به
شماره نیز
آزمایشبه بعد را
های هفتم
در
توسطفیلتردو
مس
حذف
است.اینروند
تدریجی رسید
اشباع درصد
حدود 45
درصدآزمایوشدر
رواناباساس و
هايازالیههای
سنگدانه
کاهشجنس
پژوهش تاثیر
16ه در

درصد
سیلیسی در آزمایشهای  8و  9قابل مشاهده است .این کاهش
سنگدانه
کمترگاز
شدتی
نیز با
سنگدانه
سیلیس بیشترین
آهک و
سرباره ،سن
ترتیب
دیگر 9به
براساس شکل
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از این تحقیق که در مقیاس
حذف در آزمایشهای هفتم به بعد را نیز میتوان به اشباع تدریجی سنگدانهها مرتبط دانست.
فلز روی در خصوص هر سه سنگدانه مورد استفاده نشان داده

و سربارهای صورت پذیرفته به شرح زیر است:

شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،میزان جذب فلز روی

 -سنگدانههای استفاده شده در الیه اساس و فیلتر قادر به حذف

بر سطح سنگدانههای سرباره ،سنگآهک و سیلیس بعد از 9

جامدات معلق و فلزات سنگین (مس و روی) رواناب سنتزی به

شکل  .9درصد حذف فلز مس در انتهای سیکلهای  120ساعته

شکل  .9درصد حذف فلز مس در انتهاي سیکلهاي  120ساعته
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حذف فلزات سنگین از رواناب سطحی با استفاده از سنگدانههاي الیههای روسازی نفوذپذیر

شکل  .10ظرفیت سیستم در حذف فلز مس

مقدار قابل توجهی هستند.

شکل  .10ظرفیت سیستم در حذف فلز مس
 .6مراجع

 -ستونهای حاوی سنگدان ه سربارهای ،سیلیسی و سنگآهکی به

 .4نتیجهگیري

- APHA, AWWA, WEF (2005) “Standard methods
for the examination of water and wastewater”, 21st
ed. Amer. Public Health Assoc., Washington, DC.

ترتیب قادر به حذف  14625 ،15485و  15127میلیگرم مواد
جامد معلق رواناب به ازای هر کیلوگرم سنگدانه بودند.

در این پژوهش تاثیر جنس سنگدانههای الیه های اساس و فیلتر روسازی نفوذپذیر در حذف فلزات سنگین از

 درصد حذف روی برای سنگدانه سربارهای ،سنگآهکی و- ASCE and WEF (1998) “Urban runoff quality
management”, American Society of Civil Engineers
سیلیسی پس از  24ساعت به ترتیب برابر با  85 ،89و 81
“Manuals
مقیاسand Report of
engineering
)(ASCEسه
استفاده از
آزمایشگاهی و با
practiceکه در
رواناب سطحی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از این تحقیق
No. 87, Reston, Va and Water Environment Federaدرصد بود .همچنین درصد حذف مس در مدت زمان مشابه
tion (WEF), Manual of Practice No. 23, Alexandria,
سیلیسای 46درصد
سنگ-آهک  58و
نوعبرای سرباره
صورت پذیرفته به شرح زیر است:
سیلیسی وبرایسرباره
برایآهکی،
سنگدانه 61سنگ
USA.
به دست آمد.

فیلتر فیلتر
اساس و
سنگدانهدرالیهالیه
استفاده شده
سنگدانه
اساس و
هایبه عنوان
سرباره
 -استفاده از

Aulenbach, D. B. and Chan, Y. (1988) “Heavy metمس-alsو
قادر به حذف جامدات معلق و فلزات سنگین (
removal in a rapid infiltration sand column”, Particulate Science and Technology, No. 6, pp. 467-481.

در

- Bhattacharya, A. K., Mandal, S .N. and Das, S.K.
(2006) “Adsorption of Zn (II) from aqueous solution
by14625و
حذف 15485
Chem.قادر به
Eng.ترتیب
آهکی به
using ،different
adsorbents”,
سنگJ. Vol.
123, pp.43–51.

روسازی نفوذپذیر باعث بهبود کیفی موثر رواناب میشود.

توجهیبههستند.
روی) رواناب سنتزی به مقدار قابل
کنار سرباره ،سنگآهک نسبت به سیلیس ،آالیندهها را

مقدار بیشتری حذف خواهد کرد .بنابراین از لحاظ مسائل

 ستونهای حاوی سنگدانه سربارهای ،سیلیسی و

زیستمحیطی توصیه میگردد تا در نبود سرباره از سنگدانههای
سنگآهکی در الیههای روسازی نفوذپذیر استفاده شود.

سنگدانهS.بودند.
 15127میلیگرم مواد جامد معلق رواناب به ازای هر کیلوگرم
- Bose, P., Bose, M. A. and Kumar,
(2002) “Critical
evaluation of treatment strategies involving adsorpchelation
for wastewater
tionبا
ترتیبandبرابر
ساعت به
containingپس از 24
copو سیلیسیسپاسگزاریحذف روی برای سنگدانه سربارهای ،سنگآهکی
 .5درصد
per, zinc, and cyanide”, Adv. Environ. Res. Vol. 7,
pp.179–195.
از مرکز مطالعات و برنامهریزی شهرداری تهران به موجب

 85 ،89و  81درصد بود .همچنین درصد حذف مس در مدت زمان مشابه برای سرباره  61برای سنگ -

حمایت از این پروژه سپاسگزاری میشود .همچنین از شرکت
ریوا تحقیق به دلیل در اختیار قرار دادن سنگدانههای سربارهای

آهک  58و برای سیلیس  46درصد به دست آمد.

تشکر به عمل میآید.

- Brattebo, B. O. and Booth, D. B. (2003) “Long-term
storm water quantity and quality performance of permeable pavement systems”, Water Research, vol. 37,
pp. 4369-4376.

 استفاده از سرباره به عنوان سنگدانه الیه اساس و فیلتر روسازی نفوذپذیر باعث بهبود کیفی موثر رواناب
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میشود .در کنار سرباره ،سنگآهک نسبت به سیلیس ،آالیندهها را به مقدار بیشتری حذف خواهد کرد.
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