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 چکیده  

 توجه مورد همواره هاآن تصفیه برای جدید راهکارهای ها،فاضالب تصفیه لزوم و یمحیطزیست هاینگرانی گسترش با امروزه

 زیادی مشکالت تصفیه عدم صورت در که باشدمی باال آلودگی بار با صنعتی هایفاضالب از یکی لبنی فاضالب. گیرندمی قرار

 هوای با شناورسازی شیمیایی فیزیکی روش دو کارایی لبنی فاضالب تصفیه برای تحقیق این در. کندمی ایجاد زیستمحیط برای

 با DAF روش کارایی. گرفت قرار بررسی مورد ترکیبی و جداگانه بصورت( GAC) فعال کربن گرانول و (DAF) محلول

 فریک، کلرید و آلوم منعقدکننده ماده دو بهینه دوز تعیین برای ابتدا در. گرفت قرار بررسی مورد COD و کدورت گیریاندازه

 مقادیر شامل مختلف موثر عوامل همراه به آمده بدست بهینه دوز با DAF آزمایش سپس. شد استفاده جارتست آزمایش از

 که داد نشان آمده بدست نتایج. گرفت قرار بررسی مورد منعقدکننده ماده نوع و بازچرخش میزان حرارت، درجه فشار، مختلف

 و دما افزایش با و آمد بدست اتمسفر 6 و 4 فشار در آالینده حذف راندمان بهترین به ترتیب کلریدفریک و آلوم منعقدکننده برای

 عنوان به تجاری فعال کربن گرانول از GAC روش در.  گردید مشاهده سیستم راندمان در محسوسی افزایش بازچرخش درصد

 افزایش دهدمی نشان نتایج. گردید استفاده ناپیوسته سیستم بصورت لبنی فاضالب از هاآالینده دیگر و آلی مواد حذف برای جاذب

 دو با تعادلی یهاداده تطابق با. رسدمی تعادل به دقیقه 042 از پس و داده افزایش را فعال کربن جذب ظرفیت میزان تماس، زمان

 تجربی یهاداده پرازش در را قابلیت ترینبیش النگمایر مدل آلی، مواد حذف مورد در که، شد مشخص النگمایر و فرندلیچ مدل

 بصورت GACو DAF یهایسیستم از قبل، مرحله در آمده بدست بهینه شرایط در ناپیوسته بصورت فاضالب پایان در. دارد

 ,COD, TN, Clحذف  درصد ترینبیش. گرفت قرار بررسی مورد آلودگی مختلف هایشاخص و شد داده عبور ترکیبی

TSS باشدمی صنعتی مقیاس در ترکیبی روش توانایی دهندهنشان که آمد بدست  درصد 39 و 33 ،39 ،022 به ترتیب. 

 

 ایزوترم مدل ،GAC انعقاد، ،(DAF) محلول هوای با شناورسازی لبنی، فاضالب: کلیدی کلمات
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 مقدمه -3-3

 است، داشته مردم آسایش و رفاه در بسزایی تاثیر که صنعتی، و اقتصادی توسعه و شهرها پیشرفت

 این از یکی. بود نگرفته قرار توجه مورد آن از قبل تا که آورده وجود به اخیر قرون در را متعددی مسائل

 آب سر بر جنگ آینده در شودمی گفته طوری کهبه باشدمی آن منابع و آب حفظ آن، ترینمهم و مسائل

 . بود خواهد

 عامل ترینمهم آن تصفیه دیگر، سوی از ؛باشدمی آب رفت هدر در عامل ترینکنندهآلوده فاضالب،

 و نگیرد قرار زیستمحیط آلودگی مورد طوری کهبه هافاضالب تصفیه لذا. گرددمی محسوب آن جایگزین

 شدید آلودگی و مصرفی آب باالی حجم به توجه با. باشدمی اهمیت با گیرد، قرار مجدد استفاده مورد بتواند

 با امروزه. باشدمی برخودار خاصی اهمیت از هافاضالب انواع میان در صنعتی فاضالب صنایع، بخش در

 همواره هاآن تصفیه برای جدید راهکارهای ها،فاضالب این تصفیه لزوم و یمحیطزیست هاینگرانی گسترش

 به مجبور صنایع تا گرددمی تصویب تریسختگیرانه قوانین ساله هر و گیرندمی قرار هادولت توجه مورد

 .گردند خروجی آلودگی کاهش

  با زیاد، چربی و روغن و باال آلی بار با که باشدمی لبنی فاضالب صنعتی، هایفاضالب انواع از یکی

1 
5BOD 2 وCOD فاضالب تولیدکنندگان بزرگترین از یکی لبنی هایفاضالب. است شده شناخته باال 

 . کنندمی تولید فاضالب مترمکعب 2-8 دریافتی شیر تن یک ازای به که یطوربه اند؛شده شناخته

 تصفیه صورت به آن تخلیه فاضالب، در شیمیایی و میکروبی مختلف یهاآالینده وجود دلیل به

 محصوالت و خاک آب، منابع آلودگی به منجر کشاورزی، در آن از استفاده یا و زیستمحیط در نشده

 میزان. گرددمی انسان سالمت و بهداشت متوجه آن بهداشتی سوء خطرات نهایت در و شده کشاورزی

 منابع از یکی بنابراین ؛باشدمی دریافتی شیر حجم میزان برابر 2-3 لبنی درکارخانجات آب مصرف

                                                
1 Biochemical Oxygen Demand 
2 Chemical Oxygen Demand 
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 فاضالب مترمکعب هر که است شده زده تخمین که یطوربه. است شده شناخته جهان در هاآب کنندهآلوده

 هایکمیته از یکی 1961 سال در. نماید آلوده شدت به را آب مترمکعب 61 تا 41 تواندمی نشده، تصفیه

 از ناشی سوء اثرات کاهش برای و هستند هاآب کنندهآلوده دومین لبنی فاضالب کرد اعالم آمریکا سنای

 نسبت بایستی  جوامع، در عمومی بهداشت سطح ارتقاء جهت همچنین و زیستمحیط به هافاضالب تخلیه

 . نمود اقدام فاضالب تصفیه به

 پژوهش انجام ضرورت -3-2

 استاندارد با مقایسه در خروجی فاضالب در هاآالینده غلظت ایران در لبنی هایخانهتصفیه در

 حد از بیش کشاورزی استفاده و جاذب چاه و سطحی هایآب به تخلیه جهت زیستمحیط سازمان خروجی

 کارخانه، در مجدد استفاده دید با فاضالب تصفیه صنعت، این در آب باالی مصرف به توجه با. باشدمی مجاز

 در کاهش و مصرفی آب جمله از کارخانه مصرفی هایهزینه کاهش زیست،محیط بر مثبت تاثیر بر عالوه

 . دارد همراه به را تولیدی فاضالب

 باشدمی ضروری فاضالب روی بر پیشرفته یا تکمیلی تصفیه به نیاز بازچرخش و مجدد استفاده برای

 .یافت دست منظور این به توانمی فاضالب تصفیه در شیمیایی، فیزیکی هایروش ترکیب با که

   پژوهش فرضیات -3-1

 .شوندمی محسوب یمحیطزیست شدید یهاآالینده از لبنی صنایع فاضالب

 .ندارد را یمحیطزیست استانداردهای ایران، در کارخانجات خروجی فاضالب

 .دارند را مجدد استفاده و پذیرنده محیط به تخلیه قابلیت تصفیه، صورت در لبنی کارخانجات فاضالب

 .باشدمی تجزیه قابل شیمیایی و بیولوژیکی هایروش با لبنی کارخانجات فاضالب

 .باشدمی مناسب فاضالب مجدد استفاده برای تکمیلی تصفیه
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 پژوهش اهداف -3-4

 :اصلی هدف

 فعال کربن و محلول هوای با شناورسازی ترکیبی روش به لبنی فاضالب تصفیه -

 :فرعی اهداف

 لبنی صنایع در یمحیطزیست یهاآالینده بررسی -

 استاندارد مقادیر با مقایسه و تصفیه از بعد لبنی صنایع خروجی فاضالب یهاآالینده گیریاندازه -

 یکدیگر با هاآن مقایسه و تصفیه راندمان میزان در مجزا صورت به تصفیه روش دو بررسی -

 تحقیق شرایط و زمان مکان، -3-5

 از لبنی، کارخانجات فاضالب تصفیه مختلف هایروش روی بر ایکتابخانه مطالعات با تحقیق این

 کمک به موردنظر کارخانه فاضالب اولیه مشخصات مطالعه، این با زمانهم. گردید آغاز 1392 شهریور

 انجام هانمونه روی بر آزمایشگاهی کار کارخانه، از فاضالب نمونه آوردن با و شد تعیین مختلف هایآزمایش

 قرار بررسی مورد شرایط بهترین به دستیابی برای جارتست دستگاه کمک به منعقدکننده مواد سپس. گرفت

 مورد حاصله نتایج و استفاده مورد محلول هوای با شناورسازی سیستم در ماده بهترین نهایت در. گرفتند

 با و ثبت خروجی مشخصات و شد داده عبور فعال کربن ستون از خروجی فاضالب سپس. گرفت قرار بررسی

 و آب تخصصی آزمایشگاه در شدهانجام هایآزمایش تمامی. گردید مقایسه ایران یمحیطزیست استاندارد

 .گرفت صورت بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه فاضالب

 نامهپایان هایبخش و اجزا کلی مرور -3-6

 : است گردیده تنظیم و تهیه زیر شرح به و فصل 5 در رو پیش نامهپایان

 کلیات و مقدمه: اول فصل
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 .شودمی تحقیق فرضیات و اهداف کلیات، مقدمه، شامل فصل این

 موضوع ادبیات: دوم فصل

 این در محققین و دانشمندان توسط شدهانجام مختلف تحقیقات و گوناگون تعاریف فصل این در

 .است شده آورده زمینه

 هاروش و مواد: سوم فصل

 برنامه و شده ساخته پایلوت مشخصات استفاده، مورد هایدستگاه و مواد شرح فصل این در

 . است شده آورده شدهانجام آزمایشات

 هاداده تحلیل و تجزیه: چهارم فصل

 . گیردمی قرار بررسی و تحلیل مورد فصل این در مختلف آزمایشات از حاصل نتایج

 پیشنهادات و گیرینتیجه: پنجم فصل

 تحقیق این با رابطه در آتی مطالعات برای پیشنهادات و نامهپایان از کلی گیرینتیجه فصل این در

 . گرددمی بیان
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 مقدمه -2-3

 منابع از تولیدی فاضالب میزان صنعت، و تکنولوژی پیشرفت و جمعیت افزایش و شهرها توسعه با

 انواع شیوع و زیستمحیط آلودگی خطرات بروز احتمال و کشاورزی و صنعتی شهری، از اعم مختلف

 با اخیر هایسال در. است ناپذیر اجتناب و ضروری امری هافاضالب تصفیه لذا. است شده بیشتر هابیماری

 رو صدا و خاک -آب -هوا موجود، هایآلودگی تمامی از زیستمحیط حفاظت و بازیافت ضرورت جهانی رشد

 اندرسیده تصویب به و تدوین آمریکا در آب آلودگی کنترل قوانین گذشته، قرن نیم طی در. است افزایش به

. است سطحی هایآب به هاآالینده تخلیه حذف قوانین، این نهایی هدف و مشهورند پاک آب قوانین به که

 آب کیفیت مدیریت برنامه تدوین و تهیه به موظف ایمنطقه و ایالتی هایسازمان پاک، آب قانون طبق

 مشخص هاآن کنترل و جلوگیری هایراه و بررسی هاآن شدت و آالینده منابع برنامه این براساس. شدند

 برای آب، کیفیت مدیریت برنامه از بخشی در. است اجرا قابل قانون بصورت تصویب و تکمیل از پس و شده

 آب منابع کیفیت چنانچه و است شده مشخص روزانه آلودگی بار حداکثر ایالت، هر در سطحی پذیرنده منابع

 [.1]شود تصفیه ثانویه تصفیه حد تا باید خروجی هایفاضالب کند، تغییر منطقه

 جمله از هاییمحدودیت پذیرنده محیط به فاضالب هایکنندهتخلیه برای پاک آب قانون مقررات

 اعمال زیستمحیط حفاظت سازمان استاندارد با مطابقت و خروجی هایفاضالب مرتب آزمایش و بررسی

 به کامل بستگی فاضالب کیفیت. کندمی تعیین را مشخصاتش فاضالب، شیمیایی کیفیت و دبی. کندمی

 و خانهتصفیه به ورودی فاضالب مشخصات به تصفیه، درجه. دارد تجارت و صنعت جامعه، در آب مصرف

 باید ،باشدمی سطحی هایآب به تخلیه برای خروجی فاضالب چنانچه. دارد بستگی خروجی فاضالب کیفیت

 [.1]برسد یمحیطزیست استاندارد حد به

 سمت به را کارشناسان جهان، و ایران در فاضالب هایخانهتصفیه احداث و توسعه روزافزون روند

 پارامترهای رعایت برای هاآن از وریبهره و مناسب تجهیزات نصب و صحیح انتخاب فرآیند، سازی بهینه

 سریعاً پذیرتجزیه ترکیبات وجود به دلیل لبنی هایفاضالب. است داده سوق فاضالب خروجی استاندارد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



8 

 

 لذا[. 2]است نیاز هاکارخانه نوع این مجاورت در خانهتصفیه تاسیس بنابراین گردد؛می متعفن و شده سپتیک

 شدید آالیندگی و مازندران استان داخل در لبنی کارخانجات باالی تعدد و کشور در لبنی صنایع گسترش با

 بنابراین. اندبوده زیستمحیط زایچالش موضوع از همواره لبنی هایفاضالب لبنی، کارخانجات فاضالب

 عملکرد و تولیدی هایفاضالب تصفیه راستای در گامی بایستمی زیست، محیط آلودگی از جلوگیری جهت

 .شود برداشته هاخانهتصفیه

 جهان و ایران در لبنی هایفراورده تولید وضعیت بررسی -2-2

 تغییر و جمعیت افزایش با متناسب و دارد روزافزونی افزایش جهان در آن مشتقات و شیر مصرف

 کشک پنیر، ماست، شیر، گروه 5 در لبنی هایفراورده. است یافته افزایش جهان در آن تولید مصرف، الگوی

 711 حدود ساالنه. دهدمی تشکیل شیر را لبنی هایفراورده تمام اصلی ماده و شوندمی بندیطبقه بستنی و

 هایفراورده مصرف و تولید. گرددمی تولید ایران در آن از تن 11 حدود که، شودمی تولید جهان در شیر تن

 عرضه بازار به و توزیع کشورمان در لبنی فراورده نوع هاده امروزه. است داشته رواج ایران در گذشته از لبنی

 و گوشت نظیر مشابه پروتئینی مواد قیمت افزایش به دلیل و خاصش غذایی ارزش جهت به و شودمی

 [.3]یابدمی افزایش تدریج به مرغ،تخم

 در خصوصی بخش گذاریسرمایه 41 دهه اواسط در آغاز، ایران در شیر صنعت فعالیت 31 دهه در  

 صنایع و هادامداری توسعه و مدارس در رایگان تغذیه برنامه 1352 سال در و آمد کار روی شیر صنعت

 مقدار این و سال در کیلوگرم 81 حدود ایرانی، هر شیری هایفرآورده سرانه مصرف. گردید اجرا شیر تبدیلی

 [.4]است کیلوگرم 311 جهان در

 لبنی فاضالب یمحیطزیست مشکالت -2-1

 اطرافش محیط بر را زیر اثرات شود، دفع کشاورزی هایزمین روی بر لبنی فاضالب چنانچه

 :گذاردمی
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 لبنی فاضالب بودن اسیدی به دلیل زمین، روی بر لبنی فاضالب تخلیه صورت در: گیاهان رشد مانع

 . شد خواهد متوقف گیاهان رشد

 مختل را گیاهان از برخی رشد لبنی، فاضالب در موجود ترکیبات: منطقه گیاهی پوشش در تغییر

 .رویندمی کنند، رشد شرایط این در بتوانند که گیاهانی و کندمی

 موارد که آیدمی بوجود پذیرنده هایآب در تغییراتی فاضالب، این خصوصیات به توجه با همچنین

 [:5]گرفت نظر در توانمی را زیر

 آب در محلول اکسیژن کاهش  

 کاهش pH تخمیر عمل توسط الکتیک اسید به الکتوز تبدیل به دلیل 

 در کازئین ترسیب علت به بستر کف رسوب افزایش pH فاضالب اسیدی 

 افت بعلت هاقارچ رشد افزایش pH  

 شستشو عملیات از ناشی هایدترجنت ورود علت به آبزیان پذیریآسیب 

 فاضالب سازی رقیق عدم صورت در هاماهی و آبزیان مرگ 

 آب در رنگ و مزه و بو ایجاد 

 آب داخل باکتری رشد به دلیل آب حرارت رفتن باال  

 شده رودخانه کف در فساد و گندیدگی باعث فاضالب در آلی ترکیبات بیوشیمیایی هایواکنش 

 .کندمی ایجاد آب در رنگ و مزه بو، و

 شیر ترکیبات -2-4

 الکتوز، قند پروتین، چربی، شامل ترکیبات این که است شده تشکیل ایپیچیده ترکیبات از شیر

 درصد 21 کازئین، درصد 81 شامل شیر پروتین. باشدمی آب و هاآنزیم ها،ویتامین معدنی، عناصر

 [.5]باشدمی محلول هایپروتیئن
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 کیفیت به کارخانه یک نهایی محصوالت کیفیت و باشدمی لبنی محصوالت کلیه خام یماده شیر

 درجه 4 دمای در ذخیره سیلوهای در بو، و مزه چربی، گیریاندازه از پس ورودی خام شیر. دارد بستگی آن

 .شد آورده 1-2جدول  در متوسط بطور شیر دهندهتشکیل عناصر[. 5]شوندمی ذخیره گرادسانتی

 [7]شیر دهندهتشکیل عناصر جرمی درصد -1-2 جدول

 (درصد)مقدار دهندهتشکیلعناصر

  4/87 آب

  7/4 الکتوز

  4/3 ینپروتئ

  75/1 مواد معدنی

  7/3 چربی

 به مقدار جزئی های شیرنمک

  لبنی فاضالب مشخصات -2-5

 ایتصفیه هرگونه مورد آنکه از پیش که شودمی گفته کارخانه از خروجی یهاآالینده به فاضالب

 و بوده زیاد آلودگی بار دارای فاضالب. شوندمی منتقل خانهتصفیه به و آوریجمع هاکارخانه از بگیرند، قرار

 حجم به وابسته و است متفاوت کارخانه هایپروسه نوع به توجه با لبنی صنایع فاضالب. دارند تصفیه به نیاز

 و الکتوز آلبومینوئیدی، مواد دیگر و کازئین قبیل از آلی هایکنندهآلوده انواع شامل تولیدی محصوالت نوع و

 فاضالب ترینآلوده[. 6]گردند می یمحیطزیست آلودگی باعث تصفیه عدم صورت در که باشدمی هاییچربی

 .گردید آورده 2-2 جدول در خصوصیاتش که باشدمی پنیر آب لبنی،

 [3]پنیر آب در موجود اجزا جرمی درصد -2-2جدول 

 درصد جرمی اجزا

 94 آب

 4/4 الکتوز

 3/1 چربی

 6/1 مواد معدنی

 7/1 پروتئین
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



11 

 

 =5/5-6/5 که پنیرسازی واحد استثنای به ؛باشندمی pH=7-8/8 دارای لبنی صنایع تازه فاضالب

pH  و الکتیک اسید به الکتوز تبدیل به دلیل آن و شوندمی اسیدی راحتیهب کهنه هایفاضالب اما. دارد 

 و بوده کدر لبنی فاضالب. رسدمیpH =5/4-5 صورت این در که ،باشدمی بوتیریک اسید تشکیل همچنین

. شودمی دیده هافاضالب نوع این در آمونیاکی ازت شکل به بیشتر کل ازت. شودمی دیده رنگ شیری

 هافاضالب این در لیتر در گرممیلی 4-3 پتاسیم ترکیبات و لیتر در گرممیلی 3-2 میزان به فسفات ترکیبات

 [.3]دارد وجود

 [:5]کرد تقسیم بخش سه به توانمی را لبنی کارخانه فاضالب تولید منابع

 واحدهای در که فاضالب این: آبی کنندهخنک هایدستگاه از ناشی غیرآلوده فاضالب 

 آلودگی از عاری خورد،می چشم به خشک شیر واحد و کارخانه استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون

 .دهدمی تشکیل را کارخانه فاضالب کل از درصد نیم حدود و باشدمی آلی بار

 کل از درصد 5/3 که عمومی های سرویس فاضالب و مصرفی آب: بهداشتی قسمت فاضالب 

 .دهدمی تشکیل را کارخانه تولیدی فاضالب

 آب ماست، آب پنیر، آب شامل و تولیدی فاضالب کل از درصد 96 دهندهتشکیل: صنعتی فاضالب 

 شستشوی آب شیر، حمل هایماشین شستشوی آب سبدها، شستشوی آب ها،سالن شستشوی

 آلی بار و کندمی تولید را فاضالب اعظم قسمت بخش این. باشدمی...  و هادستگاه خارج و داخل

 . است قسمت این از فاضالب نوع این باالی

 :از عبارتند[ 7] لبنی صنایع کارخانجات اکثر در صنعتی فاضالب کلی بطور

 مخازن به شیر تخلیه هایایستگاه از ناشی فاضالب 

 بویلرها، مخازن، شستشوی شامل که شیر کردن استریلیزه و پاستوریزه واحدهای از ناشی فاضالب 

 .باشدمی موجود تاسیسات دیگر و کارگاه کف رابط، هایلوله

 (کره فاضالب) کره تولید واحد از ناشی فاضالب 

 (پنیر آب) پنیر تولید واحد از ناشی فاضالب 
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 [:8] از عبارتند انجام حال در هایفرایند لبنی، هایفراورده تولید کارخانه یک در معمول بطور

 آن سازیصاف و فیلتراسیون و شیر دریافت 

 (شیرخشک و خامه کره، تولید برای)شیر چربی جداسازی 

 پاستوریزاسیون 

 هموژنیزاسیون 

 بو حذف 

 سازیذخیره و بندیبسته 

 نهایی محصوالت توزیع 

 :[9]از عبارتند صنعتی فاضالب تولید واحدهای کارخانه، در مختلف واحدهای براساس

 را فاضالب آلی بار شستشو، قسمت در که شیر، حمل ظروف بر باقیمانده شیر: شیر دریافت ایستگاه .1

 . دهدمی افزایش

 این آلودگی و گرددمی شستشو قسمت این واحد این از استفاده بار هر از بعد: پاستوریزاسیون واحد .2

 .باشدمی پاستوریزاسیون سالن کف شستشوی و واحد شستشوی شامل واحد

 استفاده هادترجنت از قسمت این در اینکه به توجه با: هاسالن و هایونکام ظروف، شستشوی واحد .3

 .باشدمی باال قسمت این pH گرددمی

 جدول در که کندمی تولید متفاوتی آلودگی حجم مصرفی، شیر ازای به کارخانه، واحدهای از یک هر لذا

 .شد آورده 2-3

 [9]گیردمی انجام فرایند آن روی بر که شیری مترمکعب ازای به BOD کیلوگرم -3-2جدول 

 3Kg /m BOD نام واحد

 26/1 جایگاه پذیرش شیر

 2/1 آلی کنندهخنکدستگاههای 

 25/1 جایگاه شستشوی تانکرها

 29/1 های مخصوص پاستوریزاسیونمخازن و محل

 11/1 جایگاه بطری کردن شیر

 89/1 ساخت پنیر

 46/1 ساخت کره

 2/1 گیریخامه

 4/1 جایگاه تهیه شیر تغلیظ شده و پرچربی

 75/1 جایگاه تهیه شیر خشک

 .گردید آورده 4-2 جدول در که باشدمی متفاوت فرایند هر در تولیدی فاضالب میزان
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 [9] فرایند تحت شیر میزان براساس تولیدی فاضالب میزان  -4-2جدول 

 m3(m/3(میزان فاضالب تولیدی منبع فاضالب

 5/1-12 ها و تانکرهاشستشوی ماشین

 2-7 کنندهخنکآب 

 5/1-7 شستشوی تجهیزات و کف سالن

 CIP 5/1-5/1 فرایندپساب 

 5/1-5/1 بخار کنداکس شده

 5/1-1 آب کنداکس شده از تبخیر شیر

 14/1-16/1 سرریز بویلر

 5/5-31 کل

 ایکارخانه فاضالب. گذاردمی اثر تولیدی فاضالب کیفیت و کمیت بر لبنی محصوالت نوع در تغییر

 جدول در. است متفاوت ،کندمی تولید بستنی یا پنیر که ایکارخانه فاضالب با کندمی تولید شیر فقط که

2-5 5BOD است موجود لبنی هایفراورده از برخی. 

 [4]لبنی محصوالت از برخی BOD -7-2جدول 

 BOD5 (mg/l) فراورده لبنی

 411111 درصد چربی 41خامه 

 121111 شیر پرچرب

 71111 شیر کم چرب

 41111 کشک 

 در که باشدمی تولیدی محصول کیلوگرم یک ازای به تولیدی فاضالب حجم دیگر، نکات از یکی

 یک تولید ازای به فاضالب حجم 6-2 جدول در. دهدمی افزایش را تصفیه مشکالت میزان باال مقیاس

 .شد آورده محصول کیلوگرم
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 محصول کیلوگرم یک ازای به فاضالب حجم -6-2جدول 

 میانگین محدوده محصول

 6/12 7/9-4/15 کره

 14 5/11-2/16 پنیر

 7/1 8/1-3/2 کشک

 و ایران در لبنی کارخانه چند در تولیدی محصول به توجه با فاضالب مشخصات 7-2جدول  در

 .شد آورده جهان

 [12-11] جهان و ایران در کارخانه فاضالب مشخصات -5-2 جدول

 COD نوع فاضالب
(mg/l)  

BOD 
(mg/l)  

pH TSS 
(mg/l)  

TS 
(mg/l) 

لبنی و های کارخانه فراورده

 شیر )رومانی(

2/11251 6/4841 3/8 6/5812 - 

 56782 22151 1/4 21111 71526 فاضالب کارخانه کشک )هند(

 - 275-451 3/5-7 381-712 662-1293 فاضالب کارخانه لبنی )ایتالیا(

فاضالب کارخانه لبنی )گال 

 آمل(

71111-51111 36111-

27111 

5/6-6 15111-

11111 

65111-55111 

فاضالب کارخانه شیر )پگاه 

 تهران(

2811-1811 1811-1511 12-9 251-211 - 

 بارهای با فاضالب تولیدی، محصول نوع به توجه با است مشخص 7-2 جدول در که همانطور

 .گرددمی تولید متفاوت آلودگی

 بیولوژیکی روش با لبنی فاضالب تصفیه -2-6

 جامد مواد جداکردن و سازیلخته ،از است عبارت فاضالب بیولوژیکی تصفیه از هدف کلی طوربه

 این یکهطوربه ،آلی ترکیبات تغییر و دنباشمین نشینیته قابل فیزیکی صورت به که کلوئیدی و محلول آلی

 [. 6]نیاید وجود به مشکلی محیط در تا گردند تثبیت مواد

 و نشینیته غیرقابل کلوئیدی جامد مواد سازیلخته ،دارکربن BOD حذف بیولوژیکی روش در

 صورت( هاباکتری عمده طوربه) هامیکروارگانیسم انواع از استفاده با و زیستی روش به آلی مواد تثبیت
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 و آب و مختلف گازهای به کلوئیدی و محلول دارکربن آلی مواد تبدیل برای هامیکروارگانیسم از. گیردمی

 را حاصل هایسلول است، آب از بیشتر کمی سلولی بافت مخصوص وزن چون. شودمی استفاده سلولی بافت

 [.13]کرد جدا شدهتصفیه مایع از ثقلی نشینیته با توانمی

 شرایط آن، آلودگی بار و فاضالب نوع نظیر گوناگونی عوامل به تصفیه، هایفرایند انتخاب اصوالً

 را زیستی هایفرایند. دارد بستگی... و دسترس در زمین موجود، قوانین اقتصادی، هایمحدودیت محیطی،

 [.6]نمود بندیتقسیم روش دو به توانمی

 :بیوشیمیایی محیط براساس بندیطبقه -الف

 .گیردمی انجام اکسیژن حضور در هامیکروارگانیسم فعالیت ،فرایند این در: هوازی فرایند -1

 حضور بدون هوازی-هوازیبی آنوکسیک فرایند در بیولوژیکی فعالیت حالت این در: آنوکسیک فرایند -2

 و هانیترات ها،سولفات همانند موادی ترکیبات از را خود اکسیژن هاباکتری و گیردمی انجام محلول اکسیژن

 .آورندمی بدست هاکربنات

 بیولوژیکی فعالیت آلی مواد هیدرولیز از و ندارد وجود اکسیژنی گونه هیچ حالت این در: هوازیبی فرایند -3

 عنوان به متان گاز تولید با و شودمی تولید قبل حالت دو به نسبت کمتری لجن ضمن در. گیردمی صورت

 .نمود استفاده آن از توانمی انرژی منبع

 :هامیکروارگانیسم رشد محیط اساس بر بندیطبقه -ب

 رشد پالستیک سرامیک، سنگ، همانند مواد از بستری روی بر بیولوژیکی عامل حالت، این در: چسبیده رشد

 .گرددمی تصفیه محیط این از عبور با فاضالب و گرددمی تشکیل محیط این روی بر باکتری فیلم و کندمی

 رشد مایع در سوسپانسیونی حالت به و معلق ذرات صورت به بیولوژیکی جمعیت حالت، این در: تعلیقی رشد

 .یابندمی
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 شیمیایی -فیزیکی تصفیه -2-7

 طبیعی بطور روش این. رودمی به کار فاضالب در معلق خارجی مواد جداسازی برای فیزیکی تصفیه

 و آب در موجود آلی مواد اکسیداسیون شیمیایی تصفیه. شودمی انجام شیمیایی ماده هرگونه افزودن بدون و

 تصفیه از پس مجدد استفاده و بازیافت برای شیمیایی تصفیه از. باشدمی شیمیایی مواد از استفاده با فاضالب

 تصفیه تصفیه، پیش عنوان به روش دو این ترکیب از همچنین. کرد استفاده توانمی هوازیبی یا هوازی

 [.14]گرددمی استفاده پیشرفته تصفیه و ثانویه تصفیه ترکیبی،

 شیمیایی -فیزیکی روش مزایای -2-7-3

 صرفهبه مقرون تواندمی شیمیایی فیزیکی یهایسیستم دارند، کم آلودگی بار که هاییفاضالب مورد در

مزایای . برساند مجدد استفاده قابلیت با بارهایی به را پایین آلودگی بارهای توانندمی هایسیستم این. باشد

 :[14،11]این روش عبارتند از

 دارد نیاز کمتری زمان به هوازیبی هایروش به نسبت روش این: کوتاه زمان در بازدهی. 

 ندارد نیاز انرژی به هوازی هایروش برخالف: کم انرژی. 

 نیاز کمتری فضای به هوازی هایروش به نسبت روش، این در استفاده مورد راکتورهای: کم فضای 

 .دارد

 و پروتئین بازیافت و احیا برای توانمی شیمیایی -فیزیکی هایروش از: شیر الکتوز و پروتئین احیا 

 .کرد استفاده لبنی هایفراورده دیگر و شیر الکتوز

 شیمیایی -فیزیکی روش معایب -2-7-2

 :[14،11]معایب روش فیزیکی شیمیایی عبارتند از

 را هزینه تصفیه، مراحل در منعقدکننده ماده خرید و غشا گرفتگی مانند مشکالتی: باال جاری هزینه 

 .دهدمی افزایش
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 کندمی تولید باال لجن ،هوازی روش مانند روش این: زیاد لجن تولید. 

 هایروش به نسبت شیمیایی فیزیکی هایروش از بعضی: بیولوژیکی تصفیه به نسبت کمتر راندمان 

 .دارند تریپایین بازده بیولوژیکی

 شیمیایی -فیزیکی راکتورهای -2-7-1

 [:6] از عبارتند روش این در استفاده مورد راکتورهای

 .(DAF)محلول هوای با شناورسازی الکتروکواگوالسیون، جاذب، غشا، سازی،لخته و انعقاد نشینی،ته

 لبنی فاضالب مشخصات -2-8

 هایمحیط به معمول بطور که، شودمی گفته تصفیه از پس خانهتصفیه از خروجی آب به فاضالب

 هایزمین و جاذب چاه سطحی، هایآب به تخلیه برای فاضالب. شوندمی تخلیه خاک و آب مثل پذیرنده

. برسد ،شده تعیین کشور یا منطقه 1EPA توسط که ،یمحیطزیست استاندارد حداقل به باید کشاورزی

طوری به. برسد ممکن مقدار کمترین به آلودگی بار که است این هدف و باشدمی باال بسیار فاضالب آلودگی

 عملی تکنولوژی بهترین از استفاده به دستیابی برای فاضالب مدیریت و ریزیبرنامه اخیر هایسال در که

 گرفته قرار تاکید و توجه مورد فاضالب لجن و شدهتصفیه فاضالب از درآمد ایجاد همچنین و فاضالب تصفیه

 اثرات حداقل ،که گردد منظور باید هاییروش و تکنولوژی از استفاده خانهتصفیه طراحی در .است

 نزدیک ساکنین اعتراض سبب و باشد داشته را زشت مناظر و وخاک گرد و بو مانند یمحیطزیست

 [.5]نشود خانهتصفیه

 و شیرینی نانوایی، صنایع مانند غذایی صنایع قبیل از مختلف صنایع در شدهتصفیه فاضالب از

 و ماست تهیه اسپاگتی، هایدهندهطعم چیپس، غذایی، دسرهای تهیه سازی،نوشابه صنایع سازی،بیسکوییت

 درصنایع سیلین، پنی تهیه برای داروسازی صنایع در یا و شود استفاده خشک شیر و بستنی مرباسازی، دوغ،

                                                
1 Enviromental Protection Agency 
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 هایسفره تغذیه برای توانمی را شدهتصفیه فاضالب همچنین. گرددمی استفاده دام خوراک برای دامپروری

 به شهری غیرمستقیم مجدد مصرف و صنعتی مصارف آبی، زراعت مصنوعی، هایدریاچه زیرزمینی، آب

 [.8]برد به کار شهر در مستقیم مجدد مصرف و آب طبیعی مخازن برای آب تامین عنوان

 مهندسین به تکنولوژی و صنعت پیشرفت. است تکامل حال در سرعت به فاضالب تصفیه تکنولوژی

 منظور به. دهند بهبود را طراحی هایروش و گرفته به کار را جدیدی هایفرایند ،که دهدمی را امکان این

 تصفیه برای طراحی پارامترهای تعیین برای همچنین ها،فرایند سازیبهینه و آماری اطالعات تحلیل و تجزیه

 طراحان. باشدمی پایلوتی و آزمایشگاهی مطالعات به نیاز صنعتی هایفاضالب بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی،

 اثر یکدیگر بر غیرعادی و عادی شرایط در فرایند هر عملکرد چگونه ،که کنند توجه نکته این به باید

 باید انرژی جوییصرفه فاضالب، خانهتصفیه تاسیسات انتخاب و طراحی مراحل و فرایند انتخاب در. گذاردمی

 [.15]گیرند قرار استفاده مورد شوند،می انرژی حفظ موجب اساساً که هائیفرایند و گیرد قرار توجه مورد

 فرایند تعدادی از مطلوب، تصفیه درجه حد تا فاضالب تصفیه منظور به فاضالبی خانهتصفیه هر

 این .بگیرند نظر در هافرایند این انتخاب در را زیادی عوامل باید طراح مهندسین بنابراین ،کندمی استفاده

 :[16]از عبارتند عوامل

 تصفیه نوع 

 شدهتصفیه فاضالب استاندارد 

 هیدرولیکی مشخصات 

 نیاز مورد سطح 

 لجن دفع 

 نیاز مورد انرژی  

 اقتصادی مسائل 

 استاندارد با مقایسه در خروجی فاضالب در هاآالینده غلظت ایران در لبنی هایخانهتصفیه در

 بیش کشاورزی، استفاده و جاذب چاه و سطحی هایآب به تخلیه جهت ایران زیستمحیط سازمان خروجی

 [. 4]باشدمی مجاز حد از
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 بر عالوه کارخانه، در مجدد استفاده دید با فاضالب تصفیه صنعت، این در آب باالی مصرف به توجه با

 فاضالب در کاهش و مصرفی آب جمله از کارخانه مصرفی هایهزینه کاهش زیست،محیط بر مثبت تاثیر

 فاضالب روی بر پیشرفته یا تکمیلی تصفیه به نیاز بازچرخش و مجدد استفاده برای. دارد همراه به را تولیدی

 به توانمی فاضالب تصفیه در ترکیبی، صورت به شیمیایی فیزیکی روش از استفاده با که باشدمی ضروری

 سازمان خروجی فاضالب استاندارد 8-2 جدول در. [15]یافت دست هاآالینده حذف از مناسبی درصد

 .است شده آورده ایران زیستمحیط

 mg/l [15] حسب بر واحد -ایران زیستمحیط سازمان خروجی فاضالب استاندارد -7-2 جدول

 آبیاری و کشاورزی مصارف سطحی آبهای به تخلیه آالینده مواد

 - 6 فسفات بر حسب فسفر

 - 4NH 5/2  حسب بر آمونیم

 3 3 آهن

 11 11 چربی و روغن

 51 51 کدورت

5BOD 31 111 

COD 61 211 

TSS 41 111 

DO 2 2 

pH 5/8-5/6 5/8-5/6 

 هوازی،بی و هوازی راکتورهای از استفاده با فقط ورودی باالی آلودگی بار علت به لبنی هایفاضالب

 از یمحیطزیست استاندارد حد به رسیدن برای تحقیق این در لذا[. 9 ,3]رسندنمی استاندارد حد به

 استفاده ترکیبی بصورت گرانوله فعال کربن و محلول هوای با شناورسازی شیمیایی -فیزیکی هایروش

 . گردید
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 شناورسازی -2-3

 مایع فاز سطح در شوند، شیمیایی جذب یا سطحی جذب با هوا هایحباب جذب که ذراتی

 موثر حذف در ،شیمیایی مواد کمک با لخته ذرات تشکیل و کلوئیدها شدن متراکم. شوند شناور توانندمی

 برای شناورسازی،[. 18]گردندمی حذف و دهندمی رسوب شیمیایی مواد با شدهحل ذرات از بعضی. است

 آن، در که باشدمی لجن غلیظ جریان و شدهتصفیه جریان ایجاد و مایع فاز از معلق جامدات جداسازی

 در هوا با شناورسازی. سازندمی شناور سیال سطح در ذرات و چسبندمی معلق جامدات به هوا ریز هایحباب

 سپس،. گرددمی محسوب فاضالب از روغن و سبک ذرات جداسازی برای کارآمد روش یک آن مختلف انواع

 توسط که دهدمی تشکیل سطح روی ضخیمی کف هوا، حباب و جامد ذرات از متشکل شده، جدا جامدات

 وسیله به شده اعمال کننده شناور نیروی. شوندمی هدایت خروجی سمت به کف آوریجمع مکانیزم یک

 از پیش مواد حجم نتیجه، در و کندمی کمک نیز ذرات تراکم و تجمع به جامد، ذرات به چسبیده هوای

 کمکی مواد از شناورسازی، واحد از نتایج بهترین به دستیابی برای. شودمی کمتر شناور الیه آوریجمع

 و الکتریکی شناورسازی: از عبارتند شناورسازی هایروش انواع [.18]گرددمی استفاده نیز منعقدکننده

(1DAF )و محلول هوای با شناورسازی (2IAF )و معمولی هوای با شناورسازی  (3NAF )با هوا شناورسازی 

 .است شده آورده DAF متداول سیستم یک از نمایی 1-2 شکل در. [19] نازل

 

 DAF [19] متداول پایلوت از نمایی -1-2 شکل

                                                
1 Dissolved Air Flotation 
2 Induced gas (normally air) flotation 
3 Nozzle Air Flotation 
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 شناورسازی تاریخچه -2-3-3

 گردید پیشنهاد بعد سال بیست. گردیدمی استفاده سنگ ذغال معادن در 1921 سال از شناورسازی

 تصفیه برای شناورسازی واحد نخستین 1961 سال در. گردد استفاده روش این از نیز شرب آب تصفیه برای

 در DAF واحد نخستین آن، از بعد سال 5 در و. شد ساخته آفریقا جنوب در واقعی مقیاس در آشامیدنی آب

 و متداول روشی بعنوان DAF آن، از بعد سال سی تا بیست در. شد ساخته همزمان بطور فنالند و سوئد

 مانند ایپیشرفته کشورهای در روش این از امروزه. گرفت قرار استفاده مورد و شناخته نشینیته جایگزین

 در کشورها سایر در روش این به روزافزون عالقه و شودمی استفاده کشورها دیگر و ژاپن انگلستان، آمریکا،

 .[21]است افزایش حال

 برای همچنین و پایین چگالی با جامدات دیگر و فیبرها و معلق جامدات جداسازی برای شناورسازی

 برای شناورسازی نیز اخیراً. گرددمی استفاده نیز شیمیایی لجن سازیلخته و فعال لجن کردنضخیم

. باشدمی موثر و اعتماد قابل و عملی تصفیه یک این زیرا ،رودمی کار به فاضالب از گریس و روغن جداسازی

 کاغذ، ساخت: جمله از گردیدمی استفاده مختلف منابع از زباله تصفیه برای گسترده طوربه هوا با شناورسازی

 سازی، صابون فلز،کارخانه و آهن کارخانه لباسشویی، گوشت، فرایند روکشدار، فلزات جوهرزدایی، پاالیشگاه،

 [.19،21]غیره و شیشه کارخانه

 شناورسازی تئوری -2-3-2

 [:21]از عبارتند که باشدمی اساسی مرحله چهار شامل شناورسازی فرایند

 شودمی تولید حباب فاضالب در. 

 شودمی برقرار تماس گاز حباب و معلق روغن یا ذرات بین. 

 شودپیوستگی ایجاد می گاز حباب و ذرات بین. 

 گردندمی آوریجمع سطح از شناور مواد که جایی سطح به هوا و جامدات ترکیبات آمدن باال. 
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. آن معکوس روش به اما ،کندمی تبعیت نشینیته قوانین همان از شناورسازی با ذرات جداسازی

 باشدمی( المینار جریان در حداقل) استوک قانون و ثقل بر حاکم معادالت مانند شناورسازی بر حاکم معادله

 کار به روغنی حباب اجتماع و کردن متراکم و هالخته برای حباب شناورسازی نرخ محاسبه برای که،

 .دهدمی نشان را شناورسازی ذرات شدن متراکم سرعت 1-2 معادله[. 15]رودمی

𝑉𝑡             (1-2 معادله) =
𝑔𝐷2(𝑃𝑎−𝑃0)

18 𝜇
 

Vt =سرعت متراکم شدن (cm/s ) 

G ثابت گرانش = =  981  𝑐𝑚
𝑠2⁄   

D= قطر موثر ذرات متراکم شده     (cm) 

Pa= چگالی لختهها ) g/cm3( 

P0 = چگالی فاز مایع )g/cm3( 

µ =  ویسکوزیته فاز مایع   

 [:15]گرددمی بندیطبقه حباب نوع براساس که است موجود شناورسازی سیستم نوع پنج

 یابدمی انتشار مختلف فشارهای با اشباع فوق محلول یک از گاز: محلول هوای. 

 مایع در پراکنده هایحباب تا یابندمی اختالط هم با مکانیکی طوربه مایع و گاز: معمولی هوای 

 .گیرد شکل

 شودمی تزریق دیفیوزر وسیله به مایع به مستقیم طوربه گاز: کف. 

 گرددمی تولید آب الکترولیز وسیله به هاحباب: الکترولیت. 

 یابدمی انتشار منفی فشار با اشباع محلول وسیله به هوا: خالء. 

 که تجاری اصلی نوع دو و. است رفته کار به فاضالب تصفیه برای گسترده طوربه اول گزینه 4 فقط

 : [15]از عبارتند ،شودمی استفاده صنعتی طوربه
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 از استفاده با فاضالب جریان در مکانیکی طوربه هوا هایحباب که: معمولی هوای با شناورسازی( 1

 .یابدمی شکل نازل گلوی در ونتوری، نازل یا باال سرعت هایکنندههدایت

 خارج فشار تحت و شده حل فشار تحت فاضالب در هوا که وقتی: محلول هوای با شناورسازی( 2

 جامد معلق ذرات و روغن آوردن سطح به و گاز هایحباب ریز بسیار هایحباب تشکیل آن نتیجه ،شودمی

 .است شده مقایسه 9-2 جدول در شناورسازی مختلف هایفرایند. است

 [17]شناورسازی مختلف هایفرایند مقایسه -9-2جدول 

 

 شناورسازی فرایند

اندازه 

 هاحباب
µm 

مصرف انرژی برحسب 

 شدهتصفیهوات برحجم 

(/h3m) 

 زمان ماند

 )دقیقه(
 کاربرد

 چربی 2-5 21-31 111-511 شناورسازی با دمنده هوا

 2-16 111-211 111-1111 شناورسازی مکانیکی
معلق   پلیمرسخت التکس، یا

 االستومر

شناورسازی با هوای 

 بازچرخش %21محلول و 
71-41 61-45 31-21 

حالل هیدروکربن، فیبرها، 

ذرات لخته شده وتعلیق 

 مناسب

 34-68 151-311 51-71 شناورسازی الکتریکی
هوای  مانند شناورسازی با

 محلول با آب شور داغ

  شناورسازی فرایند در موثر عوامل -2-31

 در هوای میزان و جامدات بار هیدرولیکی، بار مانند معمولی پارامترهای با تواننمی را DAF عملکرد

 سپس و گیرد صورت تست پایلوت روی بر واقعی فاضالب با که گرددمی پیشنهاد. کرد گیریاندازه دسترس

DAF [:22, 21]از عبارتند شناورسازی در حذف تأثیرگذاری در موثر عوامل. گردد ساخته اصلی مقیاس در 

 مایع واحد هر به واردشده گاز حجم نرخ و ورودی گاز. 

 پراکندگی درجه و حباب اندازه توزیع 

 معلق مواد سطح 
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 شناورسازی اتاقک هیدرولیکی طراحی 

 افزودنی شیمیایی مواد 

 دما 

 ماند زمان 

 بازچرخش جریان نرخ 

 pH 

 گاز انحالل قابلیت -2-31-3

 شودمی حل که گازی میزان. باشدمی حباب شکل به فشار کاهش و فشار تحت هوا حل DAF در

 .است شده آورده هنری قانون 2-2 معادله در[. 24, 23]کندمی تبعیت هنری قانون از معموالً

 P=KC                  ( 2-2 معادله)

P =  گاز جزئی فشار   
C = محلول در شده حل گاز غلظت   

K = هنری ثابت   
 هوای فشار عملکرد نشانگر دو هر فشار، تحت شدهخارج گاز میزان و محلول در شدهحل گاز میزان

 از دما اگر مثال طوربه. باشدمی محلول جامدات غلظت دما از تابعی همچنین گازها حاللیت. باشدمی داخلی

 صورت به که گازی میزان. یابدمی کاهش %45 مقطر آب در هوا حاللیت برسد، گرادسانتی درجه 81 به 1

 می بدست 3-2 معادله از یابد،می کاهش atm 1 به فشار که هنگامی شودمی ترشح محلول از تئوری

 [:23]آید

𝑆                                   (3-2 معادله) = 𝑆𝑔 (
𝑓𝑃

14/7
+ 1)  

S =  شده در فشار اتمسفرگاز خارج  ( mg/lit) 

Sg =گاز اشباع در فشار اتمسفر  (mg/lit) 

F = ضریب تأثیر اشباع 
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 یا و CH4 و Co2، N2 از توانمی همچنین اما ؛باشدمی DAF در انتخابی گاز معمول طوربه هوا

 ارتقاء را DAF عملکرد توانمی آب در باالتر حاللیت با گازهای از استفاده. کرد استفاده هاآن از ترکیبی

 در که مختلف گازهای حاللیت. [23]آورد بدست بازچرخش جریان کاهش با ترضخیم هایالیه و بخشید

 .شد آورده 11-2 جدول در ،شودمی استفاده شناورسازی مختلف هایفعالیت

 [23] درجه 27 دمای در آب در مختلف گازهای حاللیت -11-2 جدول

 حاللیت وزنی گاز

mg/l.atm 

  حاللیت حجمی

ml/l.atm 

2N 8/17 5/15 

2O 1/41 8/31 

2CO 1493 831 

 گاز دایجستر سوخته شده

84% 2N ،4% 2O  ،12% 2CO 

3/22 6/18 

 گاز خروجی لجن فعال و اکسیژن

21%2N ,51%2O ,31%2CO 

466 8/265 

. دهدمی نشان را مختلف فشارهای تحت درجه 25 آب در مختلف گازهای حاللیت میزان 2-2شکل 

 .[23]یابدمی افزایش گازها حاللیت فشار افزایش با است مشخص شکل در که همانطوری

 
 [23]مختلف فشارهای تحت درجه 27 آب در مختلف گازهای حاللیت -2-2شکل 
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 حباب اندازه -2-31-2

 اندازه مقایسه 11-2 جدول. باشدمی حباب سایز شناورسازی، در موثر عوامل ترینمهم از یکی

 باشدمی µm 45-115 محدوده در هاباجب اندازه. دهدمی نشان را شناورسازی مختلف هایفرایند در حباب

 [.25]باشدمی اشباع فشار psi 51-21فشار در µm85-75  از هاآن قطر و

 [27] شناورسازی مختلف هایفرایند در حباب اندازه مقایسه -11-2 جدول

 محلولهوای  هوای پراکنده پارامتر

 mm 171 75متوسط قطر حباب 

 cm/s 5/1 1/1حباب  آمدننرخ باال 

 3cm 411*2/1 611*6/3در  هاحبابتعداد 

 cm2cm 293 811/3 هاحبابسطح 
 

 جریان انواع -2-31-1

 [:22]دارد وجود جریان نوع سه DAF در

 و گیردمی قرار فشار تحت ورودی خام فاضالب تمامی جریان، نوع این در :1(کامل) پر جریان -1

 روش دو به نسبت خوبی نتیجه ،شودمی حل هوا که حالتی ترینبیش در کار روش این. گرددمی اشباع هوا با

 .دارد نیاز بزرگ سازاشباع یهایسیستم به روش این اما ؛دارد ذرات برای حداکثر بازده و دهدمی دیگر

 سیستم به ورودی فاضالب جریان از بخشی روش این در :2(انشعابی) دوبخشی جریان -2

 شکستگی کاهش و جریان نوسانات در بهتر کنترل ظرفیت و پمپاژ قیمت کاهش. گرددمی منتقل سازاشباع

 میزانکاهش  و کم فشار در هالخته شکستن ،روش این معایب اما. باشدمی روش این اصلی مزایای از هالخته

 .باشدمی کامل جریان روش به نسبت شده حل هوای

                                                
1 Full flow 
2 Split flow 
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. گرددبرمی سازاشباع سیستم به شدهتصفیه فاضالب درصد 21-51 روش این در :1بازچرخش -3

 فضای به نیاز بازچرخش، هیدرولیکی بار اضافه علت به و ؛گرددمی کاسته هالخته پراکندگی از بنابراین

 .دارد بیشتری

  اتوماتیکی کنندهکنترل -2-31-4

 بازچرخش جریان به نسبت را هوا حجم تا گیردمی قرار اتوماتیکی کنترل سازاشباع اتاقک داخل در

 ناشی هایحباب صورت این غیر در. گیرد انجام فشار تحت سازیاشباع تا است الزم کافی هوای زیرا بسنجد؛

 زیاد هوای بنابراین. شودمی شناورسازی تانک در اغتشاشی جریان سبب و بزرگند بسیار نشدهحل هوای از

 جریان در حباب کاهش سبب مخزن، داخل کم هوای و سازیاشباع بازده در اختالل سبب مخزن، داخل

 [.15]گرددمی خروجی

 شناورسازی تانکر شکل -2-31-5

 بدست یهاداده طبق اما. باشدمی مستطیل( 2 و ایدایره( 1 شکل نوع در معموالً شناورسازی تانک

 [.26]باشندمی مستطیلی ،شده ساخته هایDAF اکثر گرچها ؛باشدمی ترمناسب ایدایره شکل آمده،

 :ایدایره طراحی مزایای

 باشدمی ترصرفهبه مقرون ایدایره ساخت. 

 گرددمی حفظ شناورسازی فعال منطقه در پایین سرعت. 

 دهدمی کاهش را نگهداری و تعمیر و کاریروغن برای موردنیاز هزینه چرخان روبکف بازوی. 

 کرد اضافه نیز را مخزن ته روبکف توانمی اضافه هزینه کمی با. 

 :مستطیلی مزایای

 فضا در جوییصرفه 

 انجام ترراحت ،درست نصب لذا. گردد ساخته و اندازیراه تواندمی بیشتری استاندارد سایزهای 

 .گرددمی

 دارد روبکف به نیاز آن مانند قیف کف. 

                                                
1 Recycle flow 
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 شیمیایی مواد کاربرد -2-31-6

 شیمیایی ماده افزودن. کنندمی کار شیمیایی ماده افزودن با هوا با شناورسازی یهایسیستم بیشتر

 طوربه. است شده شناخته ضروری ،جداسازی بهبود و لخته افزایش و محلول در معلق مواد کاهش برای

 از فاضالب و آب تصفیه در. دهدمی افزایش را حذف درصد 15 تا شیمیایی ماده افزودن معمول

 سیستم نوع به توجه با. گرددمی استفاده پلیمر همراه به المینیوم سولفات و فریک کراید هایمنعقدکننده

DAF، [.27،29 ،22]باشدمی لیتر در گرممیلی 411-1 محدوده در و متفاوت پلیمرها نوع 

 سازاشباع تانک در هوا فشار -2-31-7

 بار ماند، زمان هوا، فشار :گیردمی قرار مقایسه مورد DAF یهایسیستم در که عواملی معموالً

 همانطوری. است شده آورده 12-2 جدول در هوا فشار اطالعات. باشدمی مورنیاز هوای میزان و هیدرولیکی

 .شوددرنظر گرفته می psi  65میانگین طوربه و psi  85-41در محدوده هوا فشار رنج است، مشخص که

 . [31]نشد دیده بیشتری فشار اما است شده گزارش کمتر فشار که یطوربه

 [31]بازچرخش جریان و IAF با شناورسازی واحد برای مبنا طراحی -12-2جدول 

 محدوده پارامتر

   35Psi-51 فشار هوا

 )بستگی به جریان بازچرخش دارد( min 2 زمان ماند اشباع

 (scf/min/100galکل جریان ) 25/1-5/1 هوای مورد نیاز

زمان ماند تانک 

 شناورسازی

21-15 min )بستگی به جریان بازچرخش دارد ( 

 از جریان خام ورودی  %51 میزان بازچرخش

( )بستگی به جریان بازچرخش  2gal/min/ft) 3/1 بارگذاری هیدرولیکی

 دارد(

pH 5/8-5/7 

 آلوم )بستگی به جریان بازچرخش دارد( mg/l  25 مواد شیمیایی

 ft  6-8 شناورسازیعمق تانک 
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 متوسط بار 6 تا 4 از و دارد قرار محدوده یک در متفاوت هایکارخانه در فشار 3-2 شکل با مطابق

 .گردید استفاده بار 5/5

 
 [17]مختلف هایکارخانه در رفته به کار اشباع فشار -3-2شکل 

 .است شده آورده محلول هوای با شناورسازی واحد برای پیشنهادی طراحی 13-2 جدول در

 [31]محلول هوای با شناورسازی واحد برای پیشنهادی طراحی -13-2جدول 

 دامنه پارامتر

 min 41-21 زمان ماند تانک شناورسازی

 psi 61-41 فشار هوا

 /galبا احتساب بازچرخش  4 -1 بار هیدرولیکی
2min/ft 

 درصد 61-11 نرخ بازچرخش

  ماند زمان -2-31-8

 11-6 بین پیشنهادی زمان مربع،فوت بر دقیقه بر گالن( gal/min/ft2) مبنای بر هیدرولیکی بار

 محدوده. شودمی داده نشان سازیاشباع ماند زمان 4-2 شکل در. دارد سطح به بستگی ،که باشدمی دقیقه

 4 متوسط) دقیقه 3-7 بهینه زمان جدا، یهایسیستم در اما ؛باشدمی متغیر دقیقه 86-5/2 از ماند زمان

 [.15]است آمده دست به نیز( دقیقه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



31 

 

 
 [17] سازیاشباع ماند زمان -4-2شکل 

 معمولی نشینیته و محلول هوای با شناورسازی تفاوت -2-33

 فرایند همانند بنابراین شوند؛ شناور راحتر تا باشند سبک و متخلخل بایدمی درشناورسازی هالخته

 در که است این نشینیته بر شناورسازی اصلی مزیت. نیست متراکم هایلخته تولید به نیازی نشینیته

 نشینته آرامی به و دارند آب چگالی به نزدیک چگالی که سبک یا و کوچک بسیار ذرات شناورسازی،

 نشینیته و DAF واحد بین هایتفاوت دیگر از. کرد حذف تریکوتاه زمان در و ترکامل توانمی را شوندمی

 [:31]از عبارتند معمولی

 DAF دارد نیاز را نشینیته فضای از درصد 15 تنها. 

 حجم DAF باشدمی نشینیته از درصد 5 تنها . 

 باشدمی اندازه یک به شیمیایی مواد با ساززالل دو هر در شدن زالل درجه . 

 هزینه DAF توجهیقابل بطور آن اندازیراه و نصب هزینه اما است باالتر نسبتاً معمولی نشینیته از 

 .باشدمی کمتر

 سازهایزالل DAF همچنین و خوردگی کنترل و نصب هزینه کاهش برای عمده طوربه  

 در اما ؛شودمی استفاده ضدزنگ فوالد از شناورسازی سیستم ساختار در بهتر پذیریانعطاف

 .گرددمی استفاده سنگین بتن از نشینی،ته
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 فعال کربن -2-32

 باشدمی کربن از تاییشش هایحلقه شامل که است شده تشکیل میکرو یهاکریستال از فعال کربن

 شناخته منفذ نام به میکرو یهاکریستال بین فردبهمنحصر فضاهای. دارد گرافیت شبیه ساختاری حدی تا و

 فعال کربن. شودمی وجهیشش کربن اتم یک پهنای برابر 9 سختی به هاکریستالمیکرو قطر. شوندمی

 این. باشند فسفات یون و سولفات و کلسیم از باالیی قسمت و معدنی مواد از زیادی مقدار شامل است ممکن

 فعال کربن. گذارندمی تأثیر فعال کربن سطح خصوصیات روی بر آلی یا اسیدی یهاگروه مانند گروه

 شامل عمده طوربه خاکستر. باشدمی درصد 12 تا 1 رنج بین خام مواد شده مشتق خاکستر شامل همچنین

 [.32]باشدمی زمین قلیایی فلزات و قلیائیت و آهن اکسید و آلومینیوم و سیلیکا

 بین هاسوراخ حجم حالیکه در ،(511-1511) باشدمی جذب برای باالیی سطح دارای فعال کربن

 باالیی کربن که موادی از باشندمی دردسترس تجاری طوربه که موجود فعال کربن. باشدمی 8/1 تا 7/1

 و نارگیل پوست و فندق مانند آجیل پوست و چوب و گیاهی کود و چوب زغال و سنگزغال مانند دارند

 [.31]باشدمی دوفاز تولیدمثل فرایند مصنوعی پلیمر و نارس سنگزغال و سوخته سنگزغال

 فعال کربن انواع -2-32-3

 پودری فعال کربن (PAC:) شودمی ساخته شده خرد یا زمین کربن ذرات از فعال کربن نوع این 

 استاندارد براساس mm  177/1یا آمریکایی استاندارد mm 297/1 الک از آن درصد 95-111 که

ASTM D5158 کندمی عبور .PAC ًسایز که گردد،می تولید اره خاک فرم در چوب از معموال 

 و آب تصفیه در هم ایگسترده کاربرد PAC. دارد قرار µm 25-15 رنج بین PAC ذرات متوسط

 جداگانه واحد یک در یا کرد اضافه فعال لجن به را آن میتوان فاضالب تصفیه در. دارد فاضالب هم

 ساختارهای شکستن برای منعقدکننده عنوان به تواندمی همچنین PAC .کرد اضافه فاضالب به

 کلوئیدی ذرات زیرا ؛است دشوار نسبتاً PAC احیاء اما[. 33]کند  عمل مایع فاز در کلوئیدی

 [.34, 32]شوند جدا آب از احیاء از قبل بایستی
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 گرانولی فعال کربن (1GAC :)تشکیل پوسته یا زغال شده خرد هایگرانول از معموالً نوع این 

 در GAC ذرات. گرددمی تهیه نیز سابیده ذرات کردن گرانول از همچنین GAC. شوندمی

 برای. شودمی بندیطبقه الک سایزهای از استفاده با GAC. باشندمی mm  5-2/1بین سایزهای

 ،6/4 شماره هایالک از( بخار) گاز فاز برای و 31/8 و 41/21 ،21/8 شماره هایالک از مایع فاز

 مفید مایع فاز جذب برای 42/12 الک محدوده در ذرات سایز. گرددمی استفاده 11/4 و 8/4

 و زیرزمینی آب و آشامیدنی آب تصفیه فرایند در گسترده طوربه GAC فیلترهای. باشدمی

 بعضی در. گرددمی محسوب سمی آلی ترکیبات حذف برای بخصوص پیشرفته تصفیه یک فاضالب،

. شودمی تشکیل ذرات روی بر بیولوژیکی الیه یک فاضالب و آب تصفیه در GAC یهایسیستم از

 سیستم نتیجه در که شوندمی ترکیب هم با GAC جذب و آلودگی بیولوژیکی حذف بنابراین

 [.34, 32]گرددمی حاصل( BAC) تصفیه

 فعال کربن کردنکربنیزه -2-32-2

 و قیر مانند نامطلوب محصوالت حذف برای گرمادادن و کردنخشک شامل کردنکربنیزه فرایند

 و( پیرولیز فرایند) دهندمی شیمیایی تغییر حرارت اثر در سپس دارکربن مواد. باشدمی هاهیدروکربن دیگر

 سبب شدن کربنیزه. [32] شوندمی کربنیزه اکسیژن حضور بدون گرادسانتی درجه 611– 411 دمای در

 شدن فعال. بگیرند قرار شدن، فعال فرایند تحت مواد و شود شکسته کم مولکولی وزن با فرار مواد شودمی

 دی یا گرادسانتی درجه 811 باالی در بخار مانند اکسیداسیون گازهای از استفاده با حرارت تحت

 مواد با خام مواد کردن اشباع شامل شیمیایی سازیفعال. بیاید بدست تواندمی نیز باال دمای در اکسیدکربن

 به سازیفعال شرایط. باشدمی زینک کلراید و کلسیم هیدروکسید و فسفریک اسید مانند شیمیایی

 و تشکیل ضریب. میگیرند شکل سازیفعال فرایند طول در ریزساختارها. دارد بستگی کربن خصوصیات

 عملکرد و خصوصیات روی بر خام مواد. باشدمی درصد 51 زیر معموالً هاریزساخته یا میکروپورها عملکرد

                                                
1 Granular activated carbon 
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 جذب ظرفیت دارای حدی تا چوب زغال و سنگ زغال مانند خامی مواد. دارند باالیی تأثیر فعال کربن

 در گرددمی استفاده فعال کربن تولید در که موادی. یابندمی افزایش سازیفعال فرایند با این اما باشندمی

 [.35]است شده آورده 14-2 جدول

 [32] فعال کربن تولید در شده استفاده مواد خصوصیات -14-2جدول 

 درصد وزنی خاکستر درصد وزنی مواد فرار درصد وزنی کربن مواد خام

 3/1-1/1 55-61 41-45 چوب

 - 55-61 41-45 پوست آجیل

 5-6 25-41 55-71 لیگنیت

 2-15 5-31 65-95 زغال سنگ

 5/1-7/1 15-21 71-85 زغال سوخته مواد نفتی

 فعال کربن تاریخچه -2-31

 سوابق، به توجه با دیگر، سوی از اما دارد؛ کوتاه تاریخچه فعلی شکل در فعال کربن از استفاده

 توسط( چوب زغال) چوب شکل به کربن از استفاده اولین. گرددبرمی باستان دوران به کربن خود از استفاده

 مورد مختلف مقاصد برای چوب ذغال زمان، آن در. بود میالد از قبل سال 3751 در سومریان و مصریان

 کاربردهای و داخلی، دود بدون سوخت برنز، تولید در معدن سنگ کاهش مانند شدمی گرفته قرار استفاده

 جذب برای چوب زغال از استفاده اسناد اولین میالد، از قبل 1551 قدمت با مصری پاپیروس در. دارویی

 زغال از باستان یونانیان. گرددمی یافته فساد حال در گوارش دستگاه و ها زخم از متعفن بخارهای سطحی

 سموم جذب آن، مفید اثرات از. کردندمی استفاده غذایی مسمومیت عالیم راحت تشخیص برای چوب

 [.36, 32]است بوده هاآن سمی اثرات کاهش نتیجه در و شده، بلعیده هایباکتری توسط منتشرشده

 برای ذغال و ماسه و شن فیلترهای از استفاده به میالد، از قبل سال 451 قدمت با هندو اسناد

 هایبشکه کشف به منجر فنیقی، تجاری هایکشتی الشه اخیر مطالعات. دارند اشاره آشامیدنی آب تصفیه

 و گیاهی هایکربن از میالد از قبل سال 157 حدود در. گردید آشامیدنی آب حفظ منظور به سوخته چوبی
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 مسیح، میالد از بعد 211 حدود سانسکریت متن. گردیدمی استفاده هابیماری از بسیاری مداوای در جانوری

 معرض در آن دادن قرار و مسی ظروف در آن سازیذخیره از پس سنگ زغال با آب تصفیه از استفاده به که

 منظور به آب از ترکیبات حذف توصیف برای اسناد اولین از یکی احتماالً ،کندمی توصیه خورشید نور

 حیوانات و چوب، خون، از شده ساخته هایکربن هجدهم، قرن در. است کرده فراهم را آن کردن ضدعفونی

( فعال کربن پیشروی) چوب زغال خاص جذبی خصوصیات. گرفتندمی قرار استفاده مورد مایعات تصفیه برای

 لوویتز ،1786 سال در بعدها،. شد مشاهده گازها تصفیه در 1773 سال در شیله توسط بار اولین برای

 زغال جذبی قدرت سیستماتیک حساب اولین او. بود داده انجام هاحلراه کردن رنگبی روی بر آزمایشاتی

 [. 36]کرد ارائه را مایع فاز در چوب

. کرد استفاده زداییرنگ برای چوب ذغال از موفقیت با انگلیسی قند پاالیشگاه یک ،1794 سال در

 1815 از. ماند باقی راز یک رسد،می نظر به انگلستان در اختراع ثبت اولین زمان که ،1812 تا کاربرد این

 قرار استفاده مورد هاشربت کردن رنگبی برای فرانسه در شکر تصفیه بزرگ بسیار مرکز در چوب ذغال

 در. میکردند استفاده زدارنگ بعنوان چوب زغال از هم اروپا در قند های پاالیشگاه تمام 1818 در و گرفت

 برای چوب ذغال از باالتر حتی کردن رنگبی توانایی استخوان خاکستر که گردید معلوم 1811 سال

 این. کرد آماده شرب قابل آب تصفیه برای کربن ماده 1لیپاسکامپ ،1862 سال در. دارد را شکر هایشربت

 هموار فاضالب بخش در سپس و شرب آب برای ابتدا فعال، کربن از تجاری کاربردهای برای را راه پیشرفت

 جالب. کرد کشف را نارگیل پوسته از شده مشتق کربن گاز جذب عالی خواص هانتر، 1865 سال در. کرد

 گازها عناصر جذب توصیف برای 1881 سال در کایسر توسط بار اولین برای "جذب" واژه که است توجه

 [. 32]شد معرفی هاکربن توسط

 تجاری فعال کربن تاریخچه -2-31-3

  عمده تحوالت سپس و شد، تولید بیستم قرن آغاز در صنعتی مقیاس در بار اولین برای فعال کربن

                                                
1 Lipscombe 
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( PAC) خشک فعال کربن شکل به تنها فعال کربن بیستم قرن آغاز در حال، این با. گرفت صورت اروپا در

 صنایع در کردن رنگبی هایحلراه برای عمده طوربه زمان آن در خشک فعال کربن. بود دسترس در

 [. 32]گرفت قرار استفاده مورد غذایی و شیمیایی

 کارخانه یک در بار اولین برای روی کلرید با اره خاک شیمیایی سازی فعال روند صنعتی، مقیاس در

 شامل سازی فعال نوع این. شد انجام 1915 سال در بایر رنگ کارخانه در نیز و 1914 سال در اتریشی

. بود فسفریک اسید یا روی کلرید: مانند زدانم شیمیایی مواد حضور در کربنی مواد از پیرولیتی گرمایش

 PAC شکل به فعال کربن. گرفت صورت 1913 سال در متحده ایاالت در فعال کربن تجاری تولید اولین

 استفاده بو و مزه و طعم کنترل برای «شیکاگو گوشت بندیبسته» توسط 1928 سال در بار اولین برای

 . [32]گردید

 گرانول فعال کربن وسیع تولید و توسعه برای را راه اول، جهانی جنگ در سمی گازهای از استفاده

(GAC )پس. گرفت قرار استفاده مورد سمی گازهای جذب برای گاز های ماسک در هاکربن این. کرد هموار 

 پیشرفت اول، جهانی جنگ از پس. شدند استفاده هوا تصفیه و حالل، بازیابی آب، تصفیه برای آن، از

 در بادام و نارگیل هایپوسته مانند خام دارکربن جدید مواد از استفاده با فعال کربن ساخت در توجهیقابل

 [.32]است شده ایجاد اروپا

  فعال کربن با تصفیه -2-34

 یافته زیست،محیط زمینه در ویژه به ها،زمینه از بسیاری در ایگسترده کاربرد فعال کربن امروزه،

 و مایع فاز یهاجذب برای صنعت در عمده طوربه فعال کربن زیست،محیط آلودگی کنترل از گذشته. است

 الکلی، مشروبات تهیه غذایی مواد برای توانمی مایع فاز کاربردهای میان در. شودمی استفاده مختلف گاز

 ها،آمین اسیدها،) شیمیایی مواد تصفیه شکر، تصفیه در محصول تصفیه ها،چربی و روغن کردنرنگبی

 تصفیه مایع، هایسوخت تصفیه طال، بازیافت قهوه، زداییکافیین آنزیم، تصفیه ،(غیره و گلیکول، گلیسیرین،
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 داروسازی، صنایع و آرایشی لوازم شخصی، مراقبت نساجی، لباس، در تصفیه الکتریکی، یبه کارآ عملیات در

 [.37]کرد لیست را پتروشیمی و شیمیایی صنایع در کاربردهای و

 از سولفور حاوی سمی اجزای حذف آلی، هایحالل بازیافت شامل گاز فاز در فعال کربن کاربردهای

 فعال کربن. باشدمی ضدگاز هایماسک در استفاده زیستی، گاز تصفیه گوگرد، بهبود و اگزوز گازهای

 تکنولوژی و ها،کشآفت هایماندهپس حذف خاک، اصالح دامپزشکی، و پزشکی کاربردهای در همچنین

 .[37]شودمی استفاده خالء و ایهسته

 آب تصفیه در فعال کربن -2-34-3

 شکل در فعال کربن از استفاده گردد،برمی باستان دوران به کربن بر مبتنی مواد از استفاده چه اگر

. شد آغاز زیستمحیط آلودگی از آگاهی افزایش از نتیجه یک عنوان به بیستم قرن دوم نیمه در آن کنونی

 و زیرزمینی، هایآب سطحی، هایآب از معدنی و آلی مختلف هایگونه حذف برای اغلب فعال کربن امروزه،

 سال در آمریکا متحده ایاالت در و 1929 سال در آلمان در GAC فیلتر اولین. شودمی استفاده فاضالب

 ایاالت در عمومی آب تامین برای GAC مهم فیلتر اولین. شد نصب بو و طعم بردن بین از برای 1931

 [.38]شد نصب1961 سال در آب تصفیه تاسیسات در نیوجرسی، شهر آمریکا متحده

 یکپارچه( DAF) محلول هوایی شناورسازی با همچنین آب تصفیه برای PAC جذب بعد، هاسال در

 اوایل در که هنگامی. شد گرفته به کار مختلف یهاآالینده برای جاذب عنوان به PAC آن در که بود، شده

 اصلی هدف شد،می استفاده آب تصفیه در شده پودر صورت به یا و گرانول شکل در فعال کربن 1961 دهه

 تریناطمینان قابل از یکی فعال کربن روی بر سطحی جذب دهه، چندین برای. بود بو و طعم حذف

. است شدهانجام GAC فیلتر در معموالً تصفیه نوع این. رسید می نظر به DBP و NOM کنترل هایروش

 و آب هایویژگی به توجه با اما، شدند؛ داده قرار عفونی ضد از قبل و ماسه و شن تصفیه از پس معموالً اینها

 [.29]شود داده قرار نیز تصفیه فیلتر دیگر نقاط در است ممکن همچنین GAC فیلترهای تصفیه، هدف
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 فاضالب تصفیه در فعال کربن -2-34-2

 سطح و تخلخل از باالیی درجه با آمورف کربن بر مبتنی مواد از وسیعی دامنه شامل فعال کربن

 عبارتند هستند فعال کربن روی بر سطحی جذب به متمایل کلی طوربه که آلی مواد گروه. باشدمی گسترده

 و آلیفاتیک اسیدهای کلر، هایحالل ها،فنل کلر، آروماتیک آروماتیک، هایحالل ها،کشعلف ها،کشآفت از

 و سورفاکتانت، ها،الکل اترها، استرها، سوخت، آروماتیک، هایآمین باال، مولکولی وزن با آروماتیک اسیدهای

 و گلیکول نیتروسامین، مانند باال، قطبیت و پایین مولکولی وزن با ترکیبات. است محلول آلی هایرنگ

 در ها،بندیدسته این در قرارگرفته ترکیبات از بسیاری[. 37]نیستند سطحی جذب قابل خاص، اترهای

 اواسط از. شوندمی مواجه آشامیدنی آب منابع و شهری فاضالب در نیز حدی تا و مختلف صنایع هایفاضالب

 صنعتی، و شهری هایفاضالب تصفیه در جذبی ماده یک عنوان به را ایویژه اهمیت فعال کربن 1961 دهه

 . [38]آورد دست به

 تاهو، دریاچه جنوب در 1965 سال در GAC شامل فاضالب تصفیه پیشرفته کارخانه اولین

 رایج عالی تصفیه در واحد فرایند یک عنوان به GAC بسترهای از استفاده. رسید برداریبهره به کالیفرنیا

 مانند مصارفی برای شهری فاضالب هایخانهتصفیه فاضالب از مجدد استفاده ،GAC کارگیریبه هدف. شد

 [.39, 38]بود غیره و ها، پارک آبیاری صنعتی، کنندهخنک آب

 آزمایش مورد نیز بیولوژیکی تصفیه جای به ،PAC سطحی جذب شامل فیزیکی تصفیه هایگزینه

 تصفیه شاید و فصل و حل ،PAC سطحی جذب و انعقاد توسط اولیه، نشینیته که بود این ایده. گرفتند قرار

 جایگزین تنها فیزیکی فرایند یک با تواندمین هزینه، دلیل به ثانویه تصفیه حال، این با. داشت دنبال به

 [.41]شود

 عالی تصفیه گام یک عنوان به عمدتاً PAC کمک به غشایی عملیات یا GAC فیلتراسیون امروزه،

 مجدد استفاده اصلی هدف. گرددمی استفاده ثانویه فاضالب فاضالب از مقاوم و محلول آلی مواد حذف برای

 .[38]است  مختلف مقاصد برای باقیمانده فاضالب از

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



38 

 

 صنعتی فاضالب تصفیه در فعال کربن -2-34-1

 تخلیه جهت سختگیرانه مقررات با مواجه برای صنعتی فاضالب تصفیه در معموالً فعال کربن جذب  

 عنوان به تواندمی فعال کربن جذب صنعتی، فاضالب تصفیه در. شودمی گرفته کار به دریافتی هایآب درون

 سازی، شفاف/ انعقاد مانند فیزیکی تصفیه مختلف مراحل از بعدیا  ،شود استفاده جداگانه فرایند واحد یک

 تصفیه از قبل فعال کربن جذب از استفاده دیگر گزینه. گیرد قرار محلول هوای با شناورسازی و فیلتراسیون

 حال، این با. باشند میس بیولوژیکی سیستم یک دارد احتمال ،که است ترکیباتی حذف برای بیولوژیکی

 پیشرفته یا عالی تصفیه در گامی عنوان به فعال کربن جذب روش جایگزینی شده، اتخاذ روش ترینگسترده

 مواد حذف در است ممکن روش این حدی تا. است مقاوم آلی مواد حذف برای بیولوژیکی تصفیه از پس

 [.11]باشد موثر نیز غیرآلی

 مانند شودمی یافت صنایع از حاصل هایفاضالب تصفیه در وسیعی کاربردهای فعال کربن امروزه،

 هایکارخانه کک، کارخانه ها،کشعلف و هاکشآفت تولید دارویی، شیمیایی، نساجی، غذایی، مواد

 فرآوری هایکارخانه مو، رنگ و آلی هایرنگدانه سازی،ذخیره تاسیسات و نفت هایپاالیشگاه سازی،مهمات

 در همچنین. هارنگدانه و منفجره، مواد کننده،پاک مواد ها،رزین ها،کشآفت ها،کشحشره معدنی، مواد

 برای صنعتی مراکز در فعال کربن. است شده استفاده خطرناک و بهداشتی زباله دفن برای شیرابه تصفیه

 هایبرج حرارتی، هایمبدل بخار، کننده تولید هایکارخانه جمله از مختلف موارد جهت نیاز مورد آب تولید

 [.41]است شده استفاده خالص فوق آب تولید در همچنین و کننده،خنک

 جذب -2-35

 محسوب طبیعت در بیولوژیکی و شیمیایی و فیزیکی فرایند در هاپدیده ترینمهم از یکی جذب

 تمرکز یا تراکم جذب. رودمی کار به تصفیه در جاذب ماده عنوان به گسترده بطور فعال کربن و گرددمی

 هاینام به فاز دو بین تواندمی جاذب. دارد جاذب به بستگی جذب فاز. باشدمی درونی یا سطح روی بر ماده

 فاز گردد،می استفاده فعال کربن که هنگامی. دهد رخ جامد-مایع یا جامد-گاز و مایع-گاز و مایع-مایع
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. گرددمی برقرار جامد و مایع فاز دو بین هیپتوتیکال درونی الیه فعال کربن جذب در. باشدمی جامد جاذب

 سطحی الیه و جامد فاز ساکن سطح از( مایع یا گاز) سیال از بخشی. باشدمی منطقه دو شامل الیه این

 [.36]کندمی عبور نیرو با فعال کربن

 جذب انواع -2-35-3

 [:34]دارد وجود جذب در جامد فاز از مایع عبور برای محرک اولیه نیروی دو

 فاکتور ترینمهم لذا. دارد بستگی محلول در حالل میلیبی خاصیت به اول محرک نیروی 

 آبی یهایسیستم مانند هیدروفیلیک مواد. باشدمی محلول مواد حاللیت جذب، افزایش برای

 . هستند جذب قابل کمتر جامد فاز در بنابراین ،بمانند ساکن دارند تمایل و هستند

 نیروی تحت که است، جامد به محلول الکتریکی تمایل جذب برای محرک نیروی دومین 

 . داد قرار شیمیایی نیروی یا واندروالس

 فیزیکی جذب. شودمی نامیده فیزیکی جذب معموالً ،شودمی انجام واندروالس نیروی با که جذبی

 فیزیکی جذب در الکترون تبادل و دارند شوند، جذب و جاذب هایمولکول الکترونیکی خصوصیات به بستگی

 زیر دمای در فیزیکی جذب. دهدمی انجام را جذب واندرواسی ضعیف نیروی توسط جاذب. دهدنمی رخ

c˚151 میچسبد جاذب به کمتر شوندهجذب ماده شیمیایی، جذب به نسبت فیزیکی جذب در. دهدمی رخ . 

 تبادل شامل که دارند قرار شوندهجذب ماده با تعامل تحت شیمیایی یهااذبج شیمیایی جذب در

 با شیمیایی جذب. نیستند آزاد سطح داخل یا و سطح روی حرکت برای و باشدمی سطوح بین الکترون

 رخ باال دماهای در فیزیکی جذب برخالف شیمیایی جذب(. kcal/mol)شودمی شناخته باالیی جذب انرژی

 تواندمی مولکولی الیه یک معموالً. دهدمی رخ بهتر باالتر دماهای در شیمیایی العملعکس زیرا دهد،می

 .اندشده مقایسه شیمیایی و فیزیکی جذب پارامترهای 15-2 جدول در. [34]شود جذب شیمیایی طوربه
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 [32]شیمیایی و فیزیکی جذب مقایسه -17-2جدول 

 جذب شیمیایی جذب فیزیکی پارامتر

 افزایش کاهش تاثیر افزایش دما

 KJ/mol 41-5 41-811 آنتالپی جذب 

 متغیر معموالً آهسته سریع سرعت جذب

سخت دمای بسیار باال برای شکستن  آسان با کاهش فشار یا افزایش دما کاهش جذب )واجذب(

 پیوند الزم است

شونده بدون تغییر مواد جذب نوع واجذب

 ماندمی

ممکن است تغییر شونده مواد جذب

 کند

 جذب در مؤثر عوامل -2-35-2

 عبارتند که باشدمی مختلفی عوامل به وابسته بلکه نیست همگن واحد فرایند یک فعال کربن جذب

 [:41،32، 35, 34]از

 فعال کربن سطح 

 گفته کل سطح از سطحی به خاص، سطح. دارد جاذب خاص سطح مستقیم بستگی جذب میزان

 وزن واحد هر در رودمی انتظار باشد ترمتخلخل یا ریزتر جاذب هرچه. دارد را جذب توانایی که شودمی

 که جاذبی. شوندمی تقسیم نوع دو به نیز سطح روی از همچنین هاسطح. گردد بهتر جذب عملکرد جاذب،

 از بزرگتر عمق با منافذ و حفرات شامل که سطوحی و 1خارجی نام به بزرگترند، عمق از آن سطح یهاحفره

 [.34]شوندمی نامیده  2داخلی هستند، عرض

 جاذب شیمیایی و فیزیکی خصوصیات 

 پیوندهای یا هاهالوژن ماننده عاملی یهاگروه تعداد افزایش و مولکولی وزن افزایش با و کلی طوربه

 کوچکتر هایمولکول از بهتر فعال کربن روی بر بزرگتر هایمولکول. دارد همراه به را جذب افزایش دوگانه،

                                                
1 external 
2 internal 
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 و خاص امالح طوری کهبه ؛باشدمی جذب در تأثیرگذار عوامل از نیز حاللیت درجه. شوندمی جذب

 بین نیروی از شوندهحل و حالل بین پیوند یعنی باال حاللیت. دارند عکس رابطه محلول در شانحاللیت

 جاذب با ترجیحاً قطبی امالح. باشدمی مهم عوامل از یکی جاذب قطبیت. باشد ترقوی شونده حل و جاذب

 انجام را جذب عمل راحتی به غیرقطبی جاذب با غیرقطبی امالح حالیکه در. گردندمی جذب بهتر قطبی

 تمایل معنای به حاللیت افزایش. کندمی عمل بهتر غیرقطبی هایمولکول جذب در نیز فعال کربن. دهدمی

 یهاگروه لذا ،است فعال کربن توسط شده اعمال جاذبه با مخالفت و باشدمی محلول و امالح بین بیشتر

 .[34]دارند همراه به را جذب کاهش دارند تمایل آب به که قطبی

 pH  

 pH در خنثی هایمولکول و پایین pH در مثبت یهایون و باال pH محدوده در آلی هایمولکول

 مایع فاز جذب کلیطوربه. باشدمی باالتر خنثی شرایط از آلی مواد بیشتر جذب. شوندمی تشکیل متوسط

 انجام بهتر جذب عمل منفی بارهای شدن خنثی با. یابدمی افزایش pH کاهش با فعال کربن با آلی آلودگی

 [.32]دارد وجود معکوس رابطه سطح اسیدیته و جذب ظرفیت بین لذا. شودمی

 دما 

 این البته. باشدمی زاحرارت واکنش یک جذب عمل زیرا یابد،می افزایش جذب قابلیت دما افزایش با

 به جذب عمل لذا ؛شودمی بیشتر فرار برای گازها تمایل گرما با زیرا است، متفاوت کامالً گازها در موضوع

 مثبت تأثیر نهایت در و قویترند حالل درونی پیوندهای و مایع حالل در اما. گیردمین صورت خوبی

 .[35]دارد

 جاذب تخلخل 

 مواد خصوصیات تریناصلی و ترینمهم از یکی. دارد داخلی سطح شرایط به بستگی جذب عمل

 جذب ظرفیت کنندهتعیین شان،اندازه و شکل و منفذها نهایی تعداد. باشدمی یشهاحفره ساختار در جاذب،

 مختلف هایشکل و اندازه در هاحفره از پیچیده ساختارهای جامد یهااذبج بیشتر. باشدمی جذب میزان و

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



42 

 

 عرض با ریزمنفذها ،1IUPAC پیشنهاد براساس. شودمی بندیطبقه گروه سه در معموالً نهایی تخلخل. دارند

  51nm از بیشتر پهنای با منفذهابزرگ و  51nm-2 پهنای متوسط با منفذهامتوسط و  2nm از کمتر

 [.41]گردندمی توصیف

 صورت جذب عمل سطح با بلکه کندمین جذب حجم وسیله به را کوچک هایمولکول منفذهابزرگ

 با چندالیه و الیهتک یهاجذب. کندمی پیدا فیزیکی معنای جاذب سطح منفذها،متوسط در اما. گیردمی

 تمامی. گرددمی انجام جاذب تراکم کاپیالری مکانیزم براساس منفذهامتوسط سطح روی بر موفقیت

به  زیرا باشند، بیشتر جاذب در میکرومنفذها که رودمی انتظار و گردندمی جذب میکرومنفذها با هامولکول

 [.34]شودمی بیشتر جذب توانایی ماکرومنفذها به نسبت بیشتر سطح داشتن دلیل

 جذب سینیتیک -2-36

 تعریف. گیردمی صورت 2بالک فاز در شوندهجذب ماده و جاذب بین تعادل جذب، سیستم در

 جاذب میزان زیرا گیردمین صورت آنی جذب تعادل. تعادل به میل میزان از است عبارت جذب سنیتیک

 شکل. دارد بستگی شوندهجذب و جاذب خصوصیات به و است محدود جرم انتقال مکانیزم خاطر به معموالً

 [. 32]دهدمی نشان را جذب پدیده و کربن سطح روی بر جاذب بین اصلی مکانیزم 2-5

 
 [32]فعال کربن در شوندهجذب ماده یک داخلی و خارجی جذب -7-2شکل 

 

                                                
1 International Union of Pure and Applied Chemistry 
2 bulk 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



43 

 

 غشا وارد و گذشته بالک محدوده از ابتدا شوندهجذب ،شودمی مشاهده 5-2شکل  در که همانطوری

 گرددمی داخلی قسمت وارد آخر مرحله در و. گرددمی فعال کربن پخش منطقه وارد سپس. گرددمی مایع

 .[32]گرددمی جذب فعال کربن حفرات یا سطح توسط شوندهجذب که

 بحث در. شودمی تشکیل جذب پیوند و موجود یهاانمک به شده جذب ماده انتقال از پس جذب

 گام ینترآهسته. افتد می اتفاق سریع بسیار جاذب به شوندهجذب ماده فیزیکی پیوستگی فیزیکی، جذب

 حذف محلول از را شوندهجذب ماده کدام که شودمی نامیده سرعت محدودکننده گام پخش الیه از قبل

 ،کندمی تغییر مولکول ماهیت آن در که ،گردد انجام شیمیایی واکنش یک توسط جذب اگر حال این با. کند

 [.34]باشد داشته حذف میزان کنترل و شود انجام انتشار مرحله از ترآهسته است ممکن شیمیایی واکنش

 جذب ایزوترم -2-37

 هیچ آنجا و است یکنواخت مایع غلظت آن در که همزن با ناپیوسته راکتورهای در معموالً جذب

 جمع سطح روی بر هامولکول پذیر،برگشت جذب مورد در. ندارد وجود جریان خروجی یا غذایی ماده

 پویا تعادل یک به آن اطراف سیال و جاذب یعنی. گردد برابر دفع با جذب که هنگامی تا گردندمی

 .دهدمی نشان را فعال کربن سطح در مایع و جامد فاز در شوندهجذب ماده غلظت 6-2شکل . [32]برسند

 
 [32] فعال کربن سطح در مایع و جامد فاز در شوندهجذب ماده غلظت -6-2شکل 
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 تفکیک نسبت. دارد وجود سیال و جاذب بین و شده جذب ماده از معین توزیع یک تعادل هنگام در

(wp )است عبارت است شده جذب محلول در اولیه کل جرم از مقدار هر در که شده جذب ماده جرم مقدار 

 : [41]از

𝑤𝑝          (4-2 معادله)  = 𝑞𝑀𝑐 𝑆0𝑉0⁄ = (𝑆0 − 𝑆𝑒)/𝑆0 

𝑞ده به جرم جاذب عادل فاز جامد براساس جرم جذب شت = (
𝑀𝑠

𝑀𝑐
) 

𝑆0ه در فاز مایع  غلظت ماده جذب شد =
𝑀𝑠

𝐿3
     

 𝑀𝑐جرم جاذب =         

(3L = حجم فاز مایع )0V      

 (
𝑀𝑠

𝐿3
 eSده= ( غلظت تعادلی جذب ش

  = Cکربن فعال مخفف

 = Sده مخفف جذب ش  

 تعادل حالت در محلول فاز و شده جذب فاز بین شده جذب مواد توزیع دهندهنشان جذب ایزوترم

 اصلی منبع جذب ایزوترم. باشدمی مشخص دمای در خاص سیستم یک خصوصیات ایزوترم یک. باشدمی

 [.41]باشدمی جذب فرایند در اطالعات

q= q(se) at دمای T                    )5-2 معادله( 

 T دمای در جذب ایزوترم T دمای در eS مایع فاز در تعادلی غلظت و( q) جاذب میزان بین رابطه

 .دهدمی نشان را جذب منحنی 7-2شکل . شودمی نامیده

 
 جاذب ماده جرم واحد بر شده جذب ماده مقدار eq و محلول در ماده تعادلی غلظت Se) جذب انواع -5-2شکل 

 [42(]تعادل شرایط در
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 مسیر در اما ،یابدمی افزایش غلظت افزایش با جاذب وزن واحد هر در شوندهجذب مواد میزان

 اگر است، نامطلوب و کند حرکت باال سمت به آن شکل اگر است، مطلوب ایزوترم یک عموماً. نیست مستقیم

 را کربن وزن واحد در آلوده جاذب ماده از میزانی ایزوترم، منحنی از نقطه هر. کند حرکت پایین سمت به

 ایزوترم منحنی همچنین. باشدمی مشخص غلظت یک در جذب ظرفیت دیگر، عبارت به دهد؛می نشان

 علت به. دهد نشان را باقیمانده کربن ظرفیت پیوسته جریان در و مناسب فعال کربن نوع نشانگر تواندمی

 در جذب ایزوترم. است پیچیده تحلیلی معادالت مشخصه انرژی و ساختار در جامد سطوح همگونی عدم

 درحالیکه. باشدمی جذب فیزیکی شکل براساس هاآن از بعضی که گرددمی ارائه متفاوتی ریاضی هایمدل

 جذب در که ریاضی معادالت ترینبیش. گردندمی استخراج ساده معادالت در تجربی یهاداده براساس بقیه

 [.42] 2النگمایر و 1فرندلیچ یهاایزوترم: از عبارتند شودمی استفاده

 فرندلیچ ایزوترم -2-37-3

 ظرفیت تعیین برای و دارد فاضالب و آب تصفیه در را کاربرد ترینبیش فرندلیچ تجربی معادله

 استفاده فرندلیچ ایزوترم معادالت از که جاذبی. رود کار به غلظت گسترده رنج یک در فعال کربن جذب

 به قادر منفذ هر کهیطوربه باشند جذب مختلف پتانسیل با و هاحفره از متشکل که سطوح باید کنندمی

 استفاده AC برای گسترده طوربه شده آورده 6-2 معادله در که فرندلیچ معادله. باشد هامولکول جذب

 [.43]شودمی

q = KF Se
1/n                       )6-2 معادله(    

q : ظرفیت جذب (𝑚𝑔
𝑔⁄ ) (𝑀𝑠

𝑀𝑐
⁄ )  

KF : ضریب فرندلیچ 

Se : غلظت تعادلی جذبشونده (𝑀𝑠
𝐿3⁄ )  

1/n : شیب فرندلیچ 

                                                
1 Langmuir Isoterm 
2 Freundlich Isoterm 
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FK و باشدمی جذب ظرفیت نشانگر /n1 زیاد مقدار. دهدمی نشان را جذب منحنی شیب n دهندهنشان 

 افزایش دهندهنشان n کم مقادیر و است شوندهجذب ماده غلظت به وابستگی بدون جذب ثابت ظرفیت

 :است شده ارائه زیر بصورت فرندلیچ خطی فرم.[43]است شوندهجذب غلظت افزایشبا  جذب ظرفیت

  n Log Se1+  f= log kLog q/                       (       7-2 معادله)

 ماده نهایتاً جذب سیستم در .میاید بدست Log Se حسب بر Log q رسم با fk و n معادله ثوابت

 معادالتی کارگیریبه نیازمند تعادلی شرایط این تبیین. میرسد تعادل حالت به فاز دو بین شوندهجذب

 در را جاذب و شوندهجذب ماده رفتار بتواند ثابت، دمای ویژه به محیطی شرایط درنظرگرفتن با که باشدمی

 در جذب ایزوترم معادالت. شودمی استفاده جذب ایزوترم معادالت از منظور، بدین. نماید تشریح تعادل نقطه

 و شوندهجذب ماده ارتباطی نحوه و تعادل نقطه به رسیدن تا جذب درجه تعیین برای ریاضی بیان نوعی واقع

 [.42]است ثابت دمای در جاذب

 النگمایر ایزوترم -2-37-2

 مانند به معادله این اما. گرددمی استفاده جذب ایزوترم برای گسترده طوربه نیز النگمایر تئوری

 مفهوم کاربرد براساس النگمایر. دهد شرح را جذب یهاداده درستی به تواندمین فرندلیچ معادله

 و ثابت جذب انرژی و ایالیهتک جذب فرض با را خود معادله جذب سنیتیکی ساده شرایط و ترمودینامیکی

 ثابت. اندنموده ،رودمی را معادله این کاربرد فرضیات این که آورد بدست شوندهجذب ماده جابجایی عدم

 است عبارت النگمایر معادله نمایانگر 8-2معادله و دربردارد را فیزیکی کامالً معنای فرندلیچ برخالف النگمایر

 [:44, 42]از

𝑞                (8-2)معادله  =
𝑞𝑚𝑎𝑥𝑏𝑆𝑒

(1+𝑏𝑆𝑒)
   

𝑞𝑚𝑎𝑥 بر روی سطح = الیهتکدر هر واحد وزن جاذب با فرض تشکیل  شدهغلظت جذب   𝑀𝑠
𝑀𝑐

⁄  

b ثابت انرژی جذب=    
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        (9-2معادله )
1

𝑞
=

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
+

1

𝑏𝑞𝑚𝑎𝑥
(

1

𝑆𝑒
) 

 آورده گردید: 11-2باشد که در معادله می LR، فاکتور جدایی النگمایرمهمترین ویژگی معادله 

𝑅𝐿            (11-2معادله ) = 1 (1 + 𝑞𝑚𝑎𝑥 × 𝑏 × 𝑆0)⁄ 

  [:42باشد ]نمایانگر شکل ایزوترم می LRمقدار 

 1<LR نامطلوب 

 1 =LR خطی 

 1>RL>0 مطلوب 

 0=LR تغییرناپذیر 

 شدهانجام علمی هایپژوهش -2-38

 خانم توسط لبنیات صنعت فاضالب تصفیه در انعقاد فرایند از استفاده عنوان با تحقیقی 1391 سال در -

 آزمایش با فرو سولفات و آلوم منعقدکننده مناسب دوز ابتدا تحقیق، این در. گرفت انجام لولویی مهشید

 و مصنوعی بطور فاضالب و گردید خریداری آلمان مرک شرکت از منعقدکننده مواد. گردید تعیین جارتست

 3211 برابر COD و 5/7 برابر pH مشخصات با و آمد بدست مقطر آب در خشک شیر گرم 4 کردن حل با

 داده نشان 16-2 جدول در انعقاد بعد و قبل مصنوعی فاضالب خصوصیات. [45]گرفت قرار آزمایش مورد

 .است شده

 [47] انعقاد بعد و قبل مصنوعی فاضالب خصوصیات -16-2 جدول

 با سولفات فرو شدهتصفیه با آلوم شدهتصفیه نمونه اولیه واحد پارامتر

pH - 5/7 5 5 

COD mm/l 3211 1141 1211 

TDS mm/l 4111 4811 3211 

 NTU 97 5 4 کدورت

EC m.s 197 227 212 

 mm/l 12 1 4 نیترات

 mm/l 72 52 18 کلراید
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 به کند، اختالط یا انعقاد مرحله و  211rpmدور با و دقیقه 1 مدت به سریع اختالط جارتست، آزمایش در

 برای حذف راندمان بهترین. گرفت صورت دقیقه 61 نشینی،ته مرحله و  21rpm دور با دقیقه 21 مدت

 28 نیترات، حذف درصد COD، 92 حذف درصد 68 کدورت، حذف درصد 95 شامل و 5 برابر  pH در آلوم،

 برای. یافت افزایش درصد 15 الکتریکی هدایت و آمد بدست  1111mg/l بهینه دوز با کلرور حذف درصد

 حذف درصد 96 شامل و بهینه دوز  mg/l 1111 و 5 برابر pH در حذف راندمان ترینبیش فرو سولفات

 هدایت و آمد بدست کلرور حذف درصد 36 و نیترات حذف درصد COD، 67 حذف درصد 62 کدورت،

 با 2آمید اکریل پلی و 1فرو سولفات پلی منعقدکننده کمک دو از سپس. یافت افزایش درصد 8 الکتریکی

 و. [45]گردید آلوم مصرف در جوییصرفه سبب درصد 95 که گردید استفاده لیتر در گرممیلی 21 غلظت

 .آمد بدست درصد 86 و 83 برابر به ترتیب 8-2 شکل به توجه با حذف

 
 [47] آلوم مختلف هایغلظت در COD حذف در منعقدکننده کمک تاثیر -7-2شکل 

 با لبنی فاضالب تصفیه" عنوان تحت که تحقیقی در همکاران و 3کوشواها آقای 2111 سال در -

 زمان در آلوم پتاس فرو، سولفات پودری، فعال کربن منعقدکننده سه گرفت، انجام "معدنی هایمنعقدکننده

 و 11 تا pH  5شدهانجام آزمایشات در. دادند قرار بررسی مورد مختلف دوزهای و pH و مختلف ماند

 مورد 61 و 31 ،15 ،5 ماند زمان در لیتر بر گرممیلی 5111-111 از منعقدکننده ماده مصرف دوز همچنین

                                                
1 PSF 
2 PAA 
3 Jai Prakash Kushwaha 
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 منعقدکننده با شدهتصفیه خروجی و فاضالب پارامتر خصوصیات 17-2جدول  در. [11]گرفت قرار بررسی

 .شد آورده

 [11] منعقدکننده با شدهتصفیه خروجی و فاضالب پارامتر خصوصیات -15-2جدول 

 PAC 4FeSO O2H12-)4KAL(SO نمونه واحد پارامتر

pH - 8/6-3/6 4/5 7/4 5/4 

COD mg/l 3911 1211 1315 1411 

TS mg/l 3191 1931 2161 1971 

 NTU 1744 6/1 8/1 1 کدورت

 m.s 221 511 749 525 هدایت الکتریکی

 mg/l 31 94/46 9/19 96/22 کلراید

 mg/l 18/113 7/8 27/8 29/9 نیتروژن کل

به  COD حذف درصد دقیقه 31در آلوم پتاس فرو، سولفات ،PAC منعقدکننده سه از استفاده با بهینه نتایج

 و 811 ،311 برای مصرف دوز و 8 هامنعقدکننده سه هر برای بهینه pH و. آمد بدست 63 ،66 ،69 ترتیب

 بر مگاژول 3/17 ،6/29 ،7/21 ،به ترتیب هامنعقدکننده این لجن انرژی. آمد بدست لیتر بر گرممیلی 511

 .[11]آمد بدست کیلوگرم

 تجاری فعال کربن با لبنی فاضالب تصفیه" عنوان تحت  چاندرا آقای توسط که تحقیقی در 2111 سال در -

 حل از روش این در استفاده مورد مصنوعی فاضالب گرفت، انجام " خاکستر تفاله فعال کربن و  نارگیل

 .است آمده 18-2 جدول در آن مشخصات و[ 41]آمد بدست مقطر آب در خشک شیر گرم 4 کردن
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 [41] مصنوعی فاضالب خصوصیات -17-2 جدول

 محدوده واحد پارامتر

pH - 8/6-3/6 

COD mg/l 3911 

BOD mg/l 2311 

TS mg/l 3191 

 NTU 1744 کدورت

 m.s 221 الکتریکیهدایت 

 mg/l 31 کلراید

 mg/l 18/113 نیتروژن کل

 دوزهای. آمد بدست مترمیلی 167/1 و 671/1 خاکستر تفاله و تجاری فعال کربن ذرات متوسط سایز

 مورد دقیقه 15،31،61،121،181،311،511 ماند زمان در pH=3-11 محدوده در فعال کربن مختلف

 بر گرم 11 خاکستر، تفاله در و لیتر بر گرم 21 تجاری، فعال کربن در بهینه مصرف دوز. گرفت قرار بررسی

 و 71 به ترتیب فعال کربن دو برای COD حذف و آمد بدست ساعت 8 ماند زمان و 8/4 بهینه pH و لیتر

 .[41]گردید تعیین درصد 72

 در «لبنی فاضالب شیمیایی پذیریتصفیه» عنوان با 1تانیک آقای توسط 2112 سال در که تحقیقی در -

. گرفت قرار بررسی مورد جارتست آزمایش با Alum و 4FeSo و 3Fecl منعقدکننده سه گرفت، انجام ترکیه

 برای =5pH-6 و 4FeSo و 3Fecl برای 4-5/4 بهینه pH با mg/l  211منعقدکننده سه هر برای بهینه دوز

 که آمد بدست درصد 54 و 59 ،72 ترتیب به منعقدکننده ماده سه برای COD ماکزیمم و آمد، بدست آلوم

 [.46]است داشته بهتری عملکرد منعقدکنندهها بقیه از COD حذف درصد 72 با 3Fecl منعقدکننده ماده

 همکارانش و 2باباتوال آقای توسط "لبنی درکارخانه DAF با تصفیه آنالیز" عنوان با تحقیقی 2111 سال در -

 شرایط یافتن برای واقعی مقیاس در نیجریه کشور در ایکارخانه در DAF تحقیق این در که گرفت انجام

 مخزن زیرزمینی، مخزن ،سازمتعادل مخزن یک از متشکل DAF سیستم. گرفت قرار ارزیابی مورد بهینه

                                                
1 Aysegul Tanik 
2 Babatola 
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 مشخصات. [31]باشدمی پمپ 4 به و سطحی کفروب همزن، برای محوطه یک همزن، 3 سازی،لخته و انعقاد

 :از عبارتند که شده آورده 19-2 جدول در کارخانه DAF خروجی و کارخانه به ورودی فاضالب

 [31( ]pH بجز لیتر بر گرممیلی واحد) کارخانه فاضالب اطالعات -19-2جدول 

 EPAمحدوده  خروجی متوسط ورودی متوسط پارامتر

pH 58/4 52/4 9-6 

COD 67/3314 33/1127 121 

BOD5 37/1652 37/561 51 

TS 11/4396 67/1866 - 

SS 82/2333 33/172 31 

DS 28/2162 33/1883 21 

 - 175 33/113 کلراید

 - 27/71 77/1 آهن

TN 5/66 67/3 - 

 ، SSدرصد COD، 66 درصد 5BOD، 65 درصد 66 به قادر ثانیه بر لیتر 45/3 جریان متوسط با سیستم لذا

 2Fecl کارخانه این مصرفی منعقدکننده ماده. گردید TN درصد 94  و TDS درصد TS ،  8درصد 65

 راندمان افزایش برای پیشنهادی عوامل جمله از. شودمی استفاده pH تنظیم برای 2Ca(OH) از و باشدمی

 ،(ساعت 8 هر در مترمکعب 82/16 حجم به مترمکعب 51 حجم رساندن) سازمتعادل تانک کاهش سیستم

 واحد افزایش ،(گرددنمی انجام کامل بطور فرایند نای کارخانه در) سازیلخته و انعقاد واحد از استفاده

 .[31]گردید ذکر هامنعقدکننده دوز تنظیم برای صحیح سیستم از استفاده و هوادهی

 تصفیه در منعقدکننده سه تاثیر مقایسه" عنوان تحت تحقیقی همکاران و 1دانیهم آقای 2115 سال در -

 کلرید فریک و آلمینیوم سولفات کلسیم، هیدروکسید منعقدکننده سه و دادند انجام "لبنی کارخانه فاضالب

                                                
1 HAMDANI 
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 بهینه دوز و گردید تعیین 8 ،5/6 ،11 به ترتیب منعقدکننده سه این برای بهینه pH. کردند مقایسه هم با

 سولفات برای و گرممیلی 751 کلرید فریک گرم،میلی 631 کلسیم هیدروکسید برای درصد 2 غلظت در

 گیریاندازه لبنی فاضالب مختلف پارامترهای تحقیق این در. آمد بدست گرممیلی 1211 آلمینیوم

 .است آمده 21-2 جدول در ورودی خام فاضالب مشخصات. [2]گردید

 mg/l [2] حسب بر واحد -منعقدکننده سه با لبنی کارخانه از خروجی و ورودی فاضالب آنالیز -21-2جدول 

 COD TKN TP SM پارامتر

 911 27 123 5111 مشخصات فاضالب ورودی

 %94 %89 %31 %41 حذف با هیدروکسید کلسیم

 %89 %33 %28 %39 حذف با سولفات آلومینیوم

 %91 %27 %27 %35 کلرید فریکحذف با 

 بصورت تصفیه مترمکعب هر ازای به قیمت ها،منعقدکننده با شدهتصفیه فاضالب حجم و بهینه دوز تعیین با

 هیدروکسید منعقدکننده بهترین مذکور پارامترهای و منعقدکننده سه به توجه با. باشدمی 21-2 جدول

 .[2]آمد بدست کمتر قیمت و مصرف دوز حداقل بیشتر، آلودگی بار حذف به دلیل کلسیم

 [2]لبنی فاضالب تصفیه در منعقدکننده سه قیمت تخمین -21-2جدول 

  3kg/mدوز منعقدکننده

 شدهتصفیهآب 

به ازای  1قیمت درهم

مترمکعب آب 

 شدهتصفیه

قیمت درهم به ازای 

 CODکیلوگرم حذف 

+3AL 2/1 14/2 18/1 

+3Fe 75/1 475/2 412/1 

CaO 63/1 19/1 138/1 

 برای DAF سیستم در COD و BOD حذف بر فعال کربن تاثیر" همکاران و 1هامی توسط 2117 سال در -

 جاذب عنوان به PAC فعال کربن از تحقیق این در[. 47]گرفت قرار بررسی مورد "پاالیشگاه فاضالب تصفیه

                                                
 تومان می باشد 951درهم تقریبا  11 
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 روش، این در رفته به کار  DAF پایلوت مشخصات. گردید استفاده محلول هموای با شناورسازی سیستم در

 .است آمده 22-2 جدول در

 DAF [45] مختلف واحدهای ظرفیت -22-2 جدول

 ظرفیت )لیتر( پارامتر

 51 مخزن ذخیره

 2 لخته ساز

 DAF 5/3واحد

 2/2 سازاشباع

 51 مخزن خروجی

 به اتمسفر 2 فشار در و گردید بررسی BOD حذف در PAC افزودن بدون DAF مختلف فشارهای همچنین

 را PAC افزودن بدون متفاوت فشارهای در BOD حذف درصد 9-2 شکل. رسید حذف راندمان ترینبیش

 .[47]دهدمی نشان

 
 PAC[45] افزودن بدون متفاوت فشارهای در BOD حذف درصد -9-2شکل 

 کربن افزودن با. آمد بدست 11-2 شکل بصورت حذف درصد DAF سیستم به  PACدوزهای افزودن با

 افزایش درصد 76-94 به درصد 27-71 از BOD حذف درصد لیتر بر گرممیلی 95-45 محدوده در فعال

 درصد 72-5/92  به درصد 16-64 از لیتر بر گرممیلی 211-111 دوز با COD حذف درصد و. یافت

 .[47]رسید

                                                                                                                                                  
1 Malik L. Hamia 
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 [45] خروجی BOD بر فعال کربن مختلف دوزهای تاثیر -11-2شکل 

 «لبنی فاضالب تصفیه در آلوم و سولفات فروس منعقدکننده تاثیر» عنوان تحت 2111 سال در تحقیقی -

 بررسی مورد لبنی کارخانه از خام فاضالب تحقیق این در[. 48]گرفت انجام همکاران و 1پارمار آقای توسط

 .دهدمی نشان را خام فاضالب شیمیایی فیزیکی مشخصات 23-2 جدول. گرفت قرار

 [47] خام فاضالب شیمیایی فیزیکی مشخصات -23-2جدول 

 محدوده متوسط واحد پارامتر

pH - 6/7 2/8-8/6 

 mg/l 22 31-15 کدورت

TDS p.p.t 3441 4181-2411 

COD mg/l 2211 2911-1511 

BOD mg/l 1111 1981-751 
 

 و لیتر بر گرممیلی 111 آلوم بهینه دوز و بررسی منعقدکننده دو هر برای لیتر بر گرممیلی 511-25 دوز

 سولفات فروس و آلوم برای خروجی COD. آمد بدست لیتر بر گرممیلی 211 سولفات فروس بهینه دوز

 لیتر بر گرممیلی 711 و 635 به ترتیب منعقدکننده برای خروجی BOD و لیتر بر گرممیلی 1224 و 1361

 نشان را COD حذف بر آن تاثیر12-2شکل  و COD حذف در منعقدکننده تاثیر 11-2شکل . آمد بدست

 .[48]دهندمی

                                                
1 Kokila A. Parmar 
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 COD[47] حذف در فروس سولفات و آلوم منعقدکننده تاثیر -11-2شکل 

 
 BOD [47] حذف بر فروس سولفات و آلوم منعقدکننده تاثیر -12-2شکل 

 توسط "محلول هوای با شناورسازی با شیر کارخانه خروجی فاضالب تصفیه" برزیل در 2114 سال در _

 از سازیاشباع مخزن(. 13-2 شکل)شد ساخته پیوسته بصورت DAF پایلوت ابتدا. گرفت انجام 1کوتو آقای

 و مترسانتی 5/2 خارجی قطر با اکرلیک جنس از شناورسازی ستون و لیتر 5/5 حجم با و استیل جنس

 . [49]باشدمی مترسانتی 51 ارتفاع

 
 DAF[49]  پایلوت -13-2 شکل

 

                                                
1 H. J .B. Couto 
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 .است شده آورده 24-2 جدول در تحقیق این در استفاده مورد مصنوعی فاضالب مشخصات

 [49]شیر پودر گرم 111 هر در مواد ترکیب -24-2جدول 

 مقدار )گرم( پارامتر

 21 لیپید

 26 پروتین

 38 گلیسید

ASH 7 

 3 رطوبت

 مشخص 14-2 شکل در که همانطور و پاسکال 6 ،5 ،4 ،3 از عبارتند تحقیق این در شده استفاده فشارهای

 .شودمی ریزتر فشار افزایش با و کندمی تغییر فشار تغییر با هاحباب قطر است،

 
 [49] فشار برحسب حباب قطر تغییرات -14-2 شکل

 15-2 شکل بصورت دقیقه 5 زمان و درصد 25 بازچرخش در و اتمسفر 4 فشار در ذرات، حذف ترینبیش و

 .آمد بدست

 
[49] ذرات حذف راندمان فشار تاثیر -17-2 شکل
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 فصل سوم

 اهمواد و روش
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 مقدمه -1-3

 خصوصیات شناخت تصفیه، یهایسیستم سازیبهینه و حلراه ارائه یا و طراحی هرگونه از قبل

 محسوب ضروری و اولیه اقدامات از شیمیایی و فیزیکی خصوصیات تعیین و موردنظر فاضالب کیفی

 گذشته تحقیقات از حاصل نتایج از استفاده ضمن ایکتابخانه مطالعات با تحقیق، این در لذا. [16]شودمی

 نیاز مورد آزمایشگاهی راکتورهای و تجهیزات با همراه پژوهش روش ترینمناسب و بهترین گردید، سعی

 DAF راکتور راندمان و تاثیر بررسی منظور به. گیرد قرار استفاده مورد و اندازیراه سپس و ساخته و طراحی

 آمل کاله لبنی کارخانه از نیاز مورد فاضالب عملی، تحقیقات طی در لبنی فاضالب تصفیه در فعال کربن و

 و بررسی مورد مختلف پارامترهای تعیین از پس بابل صنعتی دانشگاه فاضالب و آب آزمایشگاه در و تهیه

 COD،TSS، T.P، T.N، Fe، -Cl,کدورت: شامل ارزیابی مورد های کمیت .گرفت قرار تحلیل و تجزیه

 .شد پرداخته راکتورها مشخصات و آزمایشات و مواد به فصل، این در. باشدمی

 استفاده مورد مواد -1-2
 فاضالب -1-2-3

. گردید آوریجمع هوادهی و گیریآشغال مرحله از پس و کاله خانهتصفیه ابتدای از لبنی فاضالب

 شده، داده نشان مشخصات به توجه با. است شده بیان 1-3 جدول در فاضالب شیمیایی و فیزیکی مشخصات

 .باشدمین پذیر امکان پذیرنده محیط به آن مستقیم تخلیه و بوده برخوردار باالیی آلودگی بار از فاضالب

 کاله لبنی کارخانه فاضالب اولیه مشخصات -1-3جدول

 مقدار واحد مشخصات

COD 2511 گرم در لیترمیلی 

 NTU 132 کدورت

TSS 851 گرم در لیترمیلی 

T.P 25 گرم در لیترمیلی 

T.N 150 گرم در لیترمیلی 
-Cl 215 گرم در لیترمیلی 

Fe 79/1 گرم در لیترمیلی 
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 منعقدکننده مواد -1-2-2

 :از عبارتند استفاده مورد مواد. گردید استفاده مختلف منعقدکننده ماده 2 از تحقیق این در

 ( شد خریداری تبریز طیف شیمی شرکت از که درصد 17 آلومینیوم سولفات از) 1آلوم -

 (شد خریداری آلمان مرک شرکت از ،113814 کد با مصرفی فریک کلرید) 2فریک کلرید -

 فعال کربن -1-2-1

 .شد استفاده فعال کربن گرانول از تصفیه منظور به روش این در

 هامحلول و مواد تهیه نحوه -1-1

  منعقدکننده مواد سازیآماده -1-1-3

 همزن کمک به مقطر آب لیتر یک در منعقدکننده ماده از گرممیلی 251 منعقدکننده، محلول تهیه برای

 .شد حل مغناطیسی

 COD آزمایش انجام جهت نیاز مورد شیمیایی هایمحلول -1-1-2

 کاتالیست محلول -1-1-2-3

 پس محلول و شده حل سولفوریک اسید کیلوگرم 1 در نقره سولفات گرم 5/5 مقدار محلول، این تهیه برای

 .[51] (5-16)گرفت قرار استفاده مورد نقره سولفات کامل شدن حل از

  COD سنجش برای هاضممحلول -1-1-2-2

 2 مدت به c 113˚دمای  در حرارت از پس پتاسیمکروماتدی گرم 913/4 مقدار محلول، این تهیه برای

 3/33 با همراه سولفوریک اسید لیترمیلی 167 مقدار سپس. شد حل مقطر آب لیترمیلی 511 در ساعت

 .[51] شد رسانده لیترمیلی 1111 به محلول حجم نهایت در و شد اضافه محلول به جیوه سولفات گرم

                                                
1 Alum 
2 FeCl3 
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 سولفوریک اسید -1-1-2-1

 هاضم محلول و کاتالیست تهیه ،pH تنظیم برای ،97 تا 95 خلوص درصد با آلمان 1مرک سولفوریک اسید از

 .گردید استفاده COD آزمایش در

 سود -1-1-2-4

 از. شد استفاده گردید، تهیه آلمان مرک شرکت از که جامد سدیم هیدروکسید از نیاز، مورد سود تهیه برای

 .گردید استفاده آزمایشگاهی مختلف مراحل در pH تنظیم برای ماده این

 کل نیتروژن آزمایش انجام جهت نیاز مورد شیمیایی هایمحلول -1-1-1

 آمونیاک اصلی استاندارد محلول -1-1-1-3

 .[15] (4-113)گرفت قرار استفاده مورد و نموده حل مقطر آب لیتر دریک 2کلریدآمونیوم گرم 819/3 مقدار

 آمونیاک استاندارد محلول -1-1-1-2

 [.51]شد رسانده لیتر یک به مقطر آب با و ریخته ژوژه بالن در اصلی استاندارد محلول از لیترمیلی 11 مقدار

 درصد 2 بوریک اسید محلول -1-1-1-1

 [.51]شد رسانده لیتر یک حجم به و حل مقطر آب در 3بوریک اسید گرم 2 مقدار

 جیوه سولفات محلول -1-1-1-4

 آب لیترمیلی 41 به و کرده حل سولفوریک اسید لیترمیلی 11 در را رنگ قرمز 4جیوه اکسید گرم 8 مقدار

 [.51]شد اضافه لیترمیلی 111 به آن حجم سپس و افزوده مقطر

 بلو متیلن -رد متیل معرف -1-1-1-5

 بلو متیلن مخلوط از حجم واحد 1 با را درصد 95 اتانول و درصد 2 رد متیل مخلوط از حجم واحد 2 میزان

                                                
1 Merck 
2 NH4 Cl 
3 H3BO3 
4 HgO 
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 انجام برای تازه معرف از سپس. شد گذاشته ماه یک مدت به و نموده اضافه درصد 95 اتانول و درصد 2/1

 [.51]گردید استفاده آزمایشات

 سدیم سولفات تیو -سدیم هیدروکسید محلول -1-1-1-6

 لیتر یک به حجم سپس کرده، حل مقطر آب کمی در را 1سدیم تیوسولفات گرم 25 و سود گرم 511 مقدار

 [.51]شد رسانده

 نرمال 115/1 سولفوریک اسید استاندارد محلول -1-1-1-7

 مخصوص وزن با غلیظ اسیدسولفوریک لیترمیلی 3 کردنحل با نرمال 1/1 استاندارد اصلی محلول ابتدا

 حجم به محلول این از لیترمیلی 111 نرمال 115/1 اسید تهیه برای. شد تهیه مقطر آب لیتر یک در 84/1

 گرم 16/1 منظور بدین. شد استانداردسازی نرمال 12/1 سدیم کربنات محلول با محلول این و رسانده لیتر 2

 لیتر یک حجم به و حل مقطر آب در گرادسانتی درجه 141 دمای با کوره در شده خشک سدیم کربنات

 [.51]شد رسانده

 هضم محلول -1-1-1-8

 غلیظ سولفوریک اسید لیترمیلی 411 و مقطر آب لیترمیلی 1311 در را پتاسیم سولفات گرم 267 مقدار

 رسانده لیتر 2 به مقطر آب با آن حجم و افزوده جیوه سولفات لیترمیلی 511 محلول این به و نموده حل

 [.51]شد

 کل فسفر آزمایش انجام جهت نیاز مورد شیمیایی هایمحلول -1-1-4

 آمونیوم مولیبدات -1-1-4-3

 لیترمیلی 281مقدار احتیاط با و شد حل مقطر آب لیترمیلی 175 در 1آمونیوم مولیبدات گرم 25 مقدار

 به محلول حجم و مخلوط هامحلول سپس. گردید افزوده مقطر آب لیترمیلی 411 به غلیظ سولفوریک اسید

 [.51](4-146)شد رسانده لیتر یک

                                                
1 Na2S2O3,5H2O 
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 استانو کلرور-1-1-4-2

 [.51]شودمی حل گلیسیرول لیترمیلی 111 در 2استانو کلرور گرم 5/2 مقدار

 فسفات استاندارد محلول -1-1-4-1

 [.51]شودمی رسانده لیتر یک حجم به ژوژه بالن یک در و حل مقطر آب در 3فسفات گرممیلی 5/219 مقدار

 استفاده مورد هایدستگاه -1-4

 کدورت گیریاندازه دستگاه -1-4-3

-3 شکل) شد استفاده (HI93703) هانا مدل سنجکدورت دستگاه از کدورت گیریاندازه برای تحقیق این در

 .شد آورده 1-3 معادله در کدورت حذف درصد محاسبه روش(. 1

 * 111                                 (1-3 معادله)
کدورت اولیه−کدورت نهایی

اولیه کدورت
 کدورت حذف درصد محاسبه روش=   

 

 
 

 

 

 

 

 کدورت گیریاندازه دستگاه -1-3 شکل
 

 pH گیریاندازه دستگاه -1-4-2

 دماسنج به مجهز دستگاه این. شد استفاده( 212PH) 1هانا مدل الکتریکی متر pH دستگاه از تحقیق این در

 .باشدمی نیز دما گیریاندازه برای

                                                                                                                                                  
1 (NH4)6.MO7O24.4H2O 
2 2H2O.SnCl2 
3 KH2PO4 
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 DO گیریاندازه دستگاه -1-4-1

 WTW (Oxi 315i) مدل DO meter دستگاه وسیله به آزمایش این در محلول اکسیژن میزان سنجش

 .گردید انجام آلمان

 اون دستگاه -1-4-4

 کشور  2اکوتک شرکت ساخت اون دستگاه از آزمایشگاه، در گوناگون آزمایشات برای هانمونه کردنگرم جهت

 .گردید استفاده ایران

 TDS و EC گیریاندازه دستگاه -1-4-5

. شد  استفاده TDS و الکتریکی هدایت گیریاندازه برای سنگاپور EUTECH  مدل Con700 دستگاه از

 (2-3 شکل)

 
 EC گیریاندازه دستگاه - 2-3 شکل

 

 ترازو -1-4-6

 ساخت گرم 1111/1 دقت با ترازو از نیاز مورد مصرفی مواد مقدار جمله از مختلف هایگیریاندازه برای

 .گردید استفاده آلمان 1اند شرکت

                                                                                                                                                  
1 HANNA 
2 ECOTEC 
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 صافی کاغذ -1-4-7

 . شد استفاده TSS آزمایش انجام منظور به مترمیلی 151 قطر به 2واتمن صافی کاغذ از

  COD Reactor دستگاه -1-4-8

 شکل. )گردید استفاده آمریکا کشور HACH شرکت ساخت COD آزمایش برای هانمونه کردن گرم جهت

3-3) 

 
 COD Reactor دستگاه -3-3 شکل

 پریستالتیک پمپ -1-4-3

  6l/h حداکثر دبی تنظیم و B-V TRAT.ACQUE مدل ایتالیا مارک با دستی تنظیم قابل پریستالیک پمپ

 .گردید استفاده DAF سیستم ورودی جهت

 مقطرگیری آب دستگاه -1-4-31

 .گردید استفاده شیماز شرکت SHWD3 مدل از مقطر آب تهیه برای

 BODسنجش دستگاه -1-4-33

 VELP مدل BOD سنجش دستگاه یک :از است عبارت آزمایش این در استفاده مورد دستگاه

SCIENTI¬FICA جهت ظرف هر که، است ایشیشه ظرف 6 دارای دستگاه این. ایتالیا کشور محصول 

                                                                                                                                                  
1 AND 
2 whatman 
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 در و انکوباتور یک داخل گیریاندازه ظروف. گیردمی قرار استفاده مورد نمونه از مشخصی حجم ریختن

 .(4-3 شکل) گیردمی قرار سانتیگراد درجه 21 دمای

 
 BOD گیریاندازه دستگاه -4-3 شکل

 جارتست دستگاه -1-4-32

 داخل در همزن هر. چرخندمی موتور یک با که است یکسانی کامالً همزن چندین شامل دستگاه

 مدت طول مثل مهم متغیرهای. گیردمی قرار موردنظر آب نمونه از مساوی حجم دارای بشرهای از یکی

 تا کرده روشن را موتور. داد قرار ارزیابی مورد جارتست با توانمی را....  و دما ،pH مواد، مقدار همزدن،

 ذرات تا شودمی خاموش موتور معینی زمان مدت گذشت از پس. کنند کار به شروع هاهمزن همه همزمان

 از یک هر در COD و نهایی محلول بودنزالل نشینی،ته سرعت. نمایند شدن نشینته به شروع شده لخته

 .برد بکار نیز دیگر پارامترهای برای توانمی را روش همین. باشد کنندهتعیین تواندمی بشرها

 شدهانجام هایآزمایش -1-5

 COD آزمایش -3 -1-5

 این انجام برای. باشدمی نمونه در موجود آلی بار مقدار از معیاری شیمیایی نیاز مورد اکسیژن

 از COD محلول سازی آماده برای. گردید استفاده مترمیلی 16×111 اندازه به آزمایشی هایلوله از آزمایش،

 و آماده آزمایش شیشه در هاضم محلول لیترمیلی 5/1 با همراه کاتالیست محلول از لیترمیلی 5/3 مقدار

 در ساعت 2 مدت به COD Reactor در را آزمایش لوله سپس،. گردید اضافه نمونه از لیترمیلی 5/2 میزان

 خارج دستگاه از را هالوله و خاموش را دستگاه آنکه از بعد. است دیده حرارت گرادسانتی درجه 151 دمای
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 COD تیتراسیون آزمایش با نهایت در. برسند محیط دمای به تا گردند سرد هالوله تا شد داده اجازه نموده،

 . گردید تعیین

 آن داخل مگنت با و رسانده سی سی 51 حجم به مقطر آب با محلول حجم ابتدا کردن، تیتر برای

 آن به قطره قطره آمونیوم سولفات فروس محلول همزن، ثابت دور در سپس. شد داده قرار همزن روی بر

 حجم شد، تبدیل قرمز به محلول رنگ که هنگامی و شد اضافه آن به فروئین قطره یک سپس. گردید اضافه

 [.51]شد تعیین متد استاندارد طبق COD فرمول با و گردید گیریاندازه آمونیوم سولفات فروس

 TSS معلق جامدات کل گیریاندازه آزمایش -1-5-2

 صافی روی مانده باقی مواد و گذرانده صافی از را نمونه از مشخصی مقدار آزمایش این انجام جهت

 .است نمونه در معلق جامدات کل دهندهنشان گرادسانتی درجه 114-115 دمای در کردن خشک از پس

 :است زیر شرح به آزمایش این مراحل

 به رسیدن برای گرادسانتی درجه 115 دمای در میلیمتر 125 قطر با واتمن صافی کاغذ ابتدا 

 . گردید خشک ثابت وزن

 شد وزن آزمایشگاهی ترازوی وسیله به صافی . 

 شد داده عبور صافی از قیف با نمونه از مشخص حجم . 

 تحت دما این در ساعت 2 مدت به صافی گراد،سانتی درجه 115 دمای به آون رساندن از پس 

 .گرفت قرار حرارت

 گردید محاسبه 2-3 معادله طبق و گردد وزن مجدداً آن از پس و آورده بیرون صافی. 

M           (2-3)معادله  =
وزن صافی اولیه −وزن صافی نهایی

حجم نمونه
 mg/lبر حسب  
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 کدورت گیریاندازه -1-5-1

 ریخته آزمایش این مخصوص شیشه درون در نمونه از سی سی 11 مقدار آزمایش این انجام جهت

 نمونه کدورت میزان برابر شده قرائت عدد. شد داده قرار دستگاه خاص محفظه درون را شیشه و شده

 . باشدمی 1FTU حسب بر فاضالب

 pH گیریاندازه -1-5-4 

 یا اسیدی دهندهنشان پارامتر این .گردیدمی انجام نمونه برداشت از پس بالفاصله گیریاندازه عمل

 مناسب pH باید صنعتی، فاضالب خصوص به هافاضالب شیمیایی تصفیه در. باشدمی محیط بودن قلیایی

 موردنظر نمونه داخل در متر pH الکترود آزمایش، بار هر در. آورد فراهم را منعقدکننده بهینه عملکرد جهت

 . شودمی قرائت موردنظر عدد رسید، ثابتی مقدار به نمایشگر صفحه عدد آنکه از پس و گرفته قرار

 دما گیریاندازه -1-5-5

 جذب و انعقاد فرایند در موثر محیطی فاکتورهای از یکی عنوان به حرارت درجه اینکه به توجه با

 .گرفت صورت ثابت بصورت دما کنترل بنابراین ،باشدمی

 BOD آزمایش -1-5-6

 استفاده است، استاندارد هایشیشه دارای که ،BOD مستقیم سنجش دستگاه از روش این در

 سپس. شودمی ریخته هاشیشه از یکی درون شده رقیق نمونه از مشخصی حجم آزمایش این در. شودمی

 مقداری دارد، قرار بطری سر در که کوچکی ایلوله مخزن در بیولوژیکی تجزیه از ناشی 2CO جذب برای

NaOH ظرف درون در موجود آهنربا یک کمک به دستگاه این در اختالط عمل. شودمی داده قرار جامد 

 یک از پس و نموده روشن را دستگاه مربوطه، جای در هاشیشه دادن قرار از پس. گیردمی انجام ای، شیشه

                                                
1 Formazine Turbidity unit 
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 دستگاه روی بر موجود ضرائب از استفاده با روز 5 شدن سپری از پس. گردید محکم هاشیشه درب ساعت

 .شد محاسبه BOD مقدار

 کل فسفر گیریاندازه آزمایش -1-5-7

 ریخته آزمایش این مخصوص شیشه درون در نمونه از لیترمیلی 11 مقدار آزمایش این انجام جهت

 صفر روی بر دستگاه تا شد داده قرار C200 مدل HANNA دستگاه خاص محفظه درون را شیشه و شده

 درون محتویات به کل فسفر گیریاندازه مخصوص پودر و نموده خارج دستگاه از شیشه سپس. شود تنظیم

 این از پس. شدمی داده تکان دستگاه دستورالعمل در شده مشخص شیوة به شیشه و گردید افزوده شیشه

 بر و دستگاه نمایش صفحه روی بر شده داده نشان نور جذب. گرفت قرار دستگاه درون دوباره شیشه عمل،

 [. 51]است نمونه در موجود کل فسفر یون غلظت دهندةنشان ،nm 611 موج طول روی

 کل نیتروژن گیریاندازه آزمایش-1-5-8

 این در که هضم مرحله شامل اول بخش. باشدمی بخش 3 شامل نیتروژن گیریاندازه آزمایش

 عمل تسریع باعث حرارت. شودمی جوشانده کاتالیزور 2 حضور در غلیظ سولفوریک اسید در ماده مرحله

 هضم کامالً اول مرحله در که ایماده مرحله این در. باشدمی تقطیر مرحله شامل دوم بخش.  شودمی هضم

 بخار بصورت که گاز این شودمی آزاد آمونیاک گاز بصورت حاصل، محلول در موجود نیتروژن گردیده

 را آمونیوم بورات و شودمی ارلن در موجود بوریک اسید وارد و تبدیل مایع به مبرد از عبور از پس باشدمی

 در شدهتشکیل آمونیوم بورات مرحله این در. باشدمی تیتراسیون مرحله شامل سوم بخش. دهدمی تشکیل

 [.51]شودمی تیتر نرمال 1/1 هیدروکلریک اسید با قبلی مرحله

 گریس و روغن آزمایش -1-5-3

 31 با متوالی طوربه بار سه آب در موجود آلی ماده فاضالب و آب نمونه کردن اسیدی از پس

 111 حجم به را شده استخراج ماده. شودمی استخراج( اتان فلوئوروتری یا کلروتری) حالل از لیترمیلی

 [.51]دهندمی قرار بررسی مورد قرمز مادون سنجبیناب با و رسانده لیترمیلی
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 جارتست آزمایش -1-5-31

. شودمی استفاده آزمایش این از منعقدکننده، ماده مقدار و انعقاد شرایط بهترین انتخاب منظور به

 انجام شده، نصب کنترل قابل سرعت با همزن هاآن داخل در که لیتری یک ظروف کمک به آزمایش این

 و ریخته مربوطه ظروف در را فاضالب از معینی حجم ابتدا که، است مبنا این بر آزمایش این اصول. شودمی

 که است حالتی در افزایش این. گرددمی اضافه منعقدکننده ماده از معینی مقدار مناسب pH در کدام هر به

 دور 41 سرعت تا را همزن سرعت دقیقه 2 از پس. باشدمی حرکت در دقیقه در دور 111 سرعت با همزن

 آرام اختالط صورت به سرعت همین با همزن تا شودمی داده اجازه دقیقه 21 برای و کرده کم دقیقه در

 به و شده قطع همزن عمل سپس. شودمی مشاهده دقت به هالخته تشکیل مدت این طول در و کند عمل

 بهترین سرانجام تا شده تکرار بار چندین عمل این. شودمی داده نشینیته اجازه لخته به ساعت نیم مدت

 .شود تعیین منعقدکننده ماده مقدار

 
 جارتست دستگاه -7-3 شکل

 پایلوت اندازیراه -1-6

 DAF پایلوت -1-6-3

 بصورت آن، در DAF شدهتصفیه فاضالب که شد استفاده لیتری 11 مخزن از تغذیه منبع برای

 سیلندر با سازاشباع مخزن از. گردیدمی DAF سازاشباع مخزن وارد پریستالتیک پمپ با و بازچرخش

 مترسانتی 31 و عرض مترسانتی 11 طول، مترسانتی 11 ابعاد به و لیتر سه حجم به آهن جنس از مکعبی

 (.5-3 شکل)شد استفاده ارتفاع
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 این. باشد رویت قابل فاضالب تا گردید استفاده شفاف سطح یک از سازاشباع مخزن جلو قسمت در

 روی بر و بوده شناورسازی مخزن به خروجی و هوا کمپرسور از ورودی تغذیه، مخزن از ورودی شامل مخزن

 نشان Psi و بار حسب بر را فشار که دارد قرار آن داخل فشار گیریاندازه برای فشارسنج یک سیلندر

 . دهدمی

 
 سازیاشباع مخزن -6-3شکل 

-3 شکل هوا کمپرسور از شناورسازی عملیات انجام جهت آب در هوا حاللیت میزان بردن باال برای

 سازاشباع مخزن وارد شدهتصفیه فاضالب مشخص مقدار. شد استفاده ناپیوسته سیستم جریان صورت به 6

 رسید، موردنظر عدد به فشار که هنگامی و شد باز هوا کمپرسور شیر بازچرخش، شیر بستن از پس. گردید

 هوای با شده اشباع فاضالب معین، زمان در محلول هوای سازیاشباع از پس. شد بسته هوا کمپرسور شیر

 .گردید شناورسازی مخزن وارد شکن فشار شیر به متصل هوا سنگ خروجی با محلول

 
 DAF پایلوت -5-3شکل 

 

 مخزن تغذیه

 کم رسور هوا کم رسور هوا

تانک 

 اشباع ساز

مخزن 

 شناورسازی
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 مترسانتی 41 کل ارتفاع و لیتر یک کل حجم با پالستیک جنس از و ایاستوانه شناورسازی مخزن

 21 ارتفاع در بردارینمونه برای خروجی شیر. شد گرفته نظر در شناورسازی برای مترسانتی 8 قطر و

 .شد داده قرار مخزن کف از متریسانتی

 AC پایلوت -1-6-2

 کل حجم با شیشه جنس از و ایاستوانه رونده پایین جریان با فعال کربن ثابت بستر با جذب ستون

 کربن پایلوت نمای 7-3 شکل. شد ساخته مترسانتی 6 قطر و مترسانتی 71 کل ارتفاع و لیترمیلی 511

 .دهدمی نشان را فعال

. گردید وارد GAC ستون به شده کنترل سرعت با پریستالتیک پمپ با DAF با شدهتصفیه فاضالب  

 . شد استفاده سیستم ورودی در صافی کاغذ از سیستم از GAC خروج عدم منظور به

 
 فعال کربن پایلوت -7-3شکل 

 

 آزمایشات برنامه -1-7

 جارتست آزمایش -1-7-3

ها تعیین برای تعیین دوزهای مصرفی از منابع استفاده و درنتیجه، محدوده مقدار منعقدکننده

بدست  8تا  6های آلوم و کلرید فریک بین مناسب برای منعقدکننده pH[. طبق منابع، 46،2،48گردید]

 مخزن تغذیه

پم  

 پریستالتیک

ستون کربن 

 فعال
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نه، که در فاضالب کارخا pHدر نظر گرفته نشد و آزمایشات با  pH[؛ به همین دلیل تغییرات 2،45آمد]

( فریک آلوم،کلرید) مصرفی هایمنعقدکننده بهینه دوز جارتست آزمایش باهمین محدوده بود، انجام گرفت. 

  .گردید تعیین کارخانه pH در

 آلوم منعقدکننده با جارتست -1-7-3-3

 .شد آورده 2-3 جدول در که گردید استفاده آلوم منعقدکننده از آزمایش این در

 آلوم با جارتست آزمایش برنامه -2-3 جدول

 (mg/l)مقدار منعقدکننده شماره آزمایش

1 51 

2 111 

3 151 

4 211 

5 251 

6 311 

7 351 

8 411 

9 

11 

11 

511 

611 

711 

 کلریدفریک منعقدکننده با جارتست -1-7-3-2

 3-3 جدول در که گردید استفاده مختلف دوزهای با فریک کلرید منعقدکننده از آزمایش این در

 .شد آورده

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 کلریدفریک با جارتست آزمایش برنامه -3-3 جدول

 mg/l)) مقدار منعقدکننده شماره آزمایش

1 51 

2 111 

3 151 

4 211 

5 251 

6 311 

7 351 

8 411 

9 511 

11 611 

11 711 
 

 DAF آزمایش -1-7-2

 و گرفت قرار بررسی مورد DAF مختلف فشارهای تحت جارتست آزمایش با منعقدکننده بهینه دوز

درصد در  61تا  11میزان بازچرخش در منابع مختلف بین  .آمد بدست منعقدکننده هر برای فشار بهترین

درصد درنظر گرفته  51و  21[. در نهایت با انجام پریتست بازچرخش انتخابی، 15،53شود]نظر گرفته می

به عنوان دمای  گرادسانتی درجه 27 و 15 د وتاثیر دما نیز با انجام آزمایش پریتست مشخص گردی شد.

 .[15]انتخابی درنظر گرفته شد

  آلوم با DAF آزمایش -1-7-2-3

 بررسی مورد مختلف فشارهای در جارتست آزمایش از آمده بدست آلوم بهینه مقدار آزمایش این در

 21 بازچرخش میزان در آزمایشات 4-3 جدول طبق. است آمده 4-3 جدول در آزمایش برنامه. گرفت قرار

 درصد 51 گراد،سانتی درجه 15 دمای و بازچرخش درصد 21 گراد،سانتی درجه 27 دمای در و درصد

 .گرفت قرار بررسی مورد گرادسانتی درجه 15 دمای و بازچرخش
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 آلوم با DAF آزمایش برنامه -4-3 جدول

فشار  آزمایش

 )بار(

دما)درجه 

 (گرادسانتی

میزان بازچرخش 

 )درصد(

1 4  

27 

 

21 2 5 

3 6 

4 4  

15 

 

21 5 5 

6 6 

7 4  

15 

 

8 5 51 

9 6  

 کلریدفریک با DAF آزمایش -1-7-2-2

 مختلف فشارهای در جارتست آزمایش از آمده بدست فریک کلرید بهینه مقدار آزمایش این در

 21 گراد،سانتی درجه 27 دمای در و درصد 21 بازچرخش میزان در آزمایشات 5-3 جدول طبق. شد بررسی

 مورد گرادسانتی درجه 15 دمای و بازچرخش درصد 51 گراد،سانتی درجه 15 دمای و بازچرخش درصد

 .گرفت قرار بررسی

 فریک کلرید با DAF آزمایش برنامه -7-3 جدول

فشار  آزمایش

 )بار(

دما)درجه 

 (گرادسانتی

میزان بازچرخش 

 )درصد(

1 4  

27 

 

21 2 5 

3 6 

4 4  

15 

 

21 5 5 

6 6 

7 4  

15 

 

8 5 51 

9 6  
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 فعال کربن آزمایش -1-7-1

های مختلفی . پس از فعالسازی کربن فعال، آزمایشکربن فعال بعنوان روش ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت

 برای تعیین سیستم انجام شد.

 فعال کربن سازیفعال -1-7-1-3

زیرا مواد خامی  .باشدمی جاذب سازیفعال به نیاز عملیاتی، شرایط بهترین به دستیابی منظور به

 این در مانند زغال چوب تا حدی دارای ظرفیت جذب می باشند که با فرآیند فعالسازی افزایش می یابد.

جهت  2ZnClو اشباع کردن کربن فعال با ماده شیمیایی  گردید استفادهفعالسازی شیمیایی  روش از تحقیق

  .[35]فیت جذب انجام گرفتظر

 فعال کربن در کدورت حذف آزمایش -1-7-1-2

 گرم 211 وزن به فعال کربن لوله، حجم نصف. باشدمی لیترمیلی 511 آزمایش ستون خالی فضای

 برگشت پمپ ظرف به مجدداً آن خروجی و پمپ سیستم داخل به فاضالب لیترمیلی 211 حجم به و ریخته

 سیستم این در طوالنی ماند زمان و مدت کوتاه زمان دو در دقیقه، حسب بر کدورت حذف تغییرات. شد داده

 . [36]گردید بررسی

 . گردید ثبت آن کدورت و گیرینمونه ستون خروجی جریان از زمانی بازه در موارد تمامی در

 فعال کربن تعادل زمان تعیین آزمایش  -1-7-1-1

 فعال کربن گرم 2 وزن به و لیترمیلی 211 حجم به فاضالب بشر 11 در تعادل، زمان تعیین برای

 فیلتر هانمونه معین هایزمان در و همزده rpm  121دور در و شد داده قرار همزن روی بر سپس. شد ریخته

 . [36،58]شد بررسی جذب میزان و گردیده

 زمان تا گرفت انجام دلیل بدینسری و در زمان ماند مختلف بررسی گردید و  11در  هاآزمایش

برای تعیین زمان بهینه مقدار جاذب و فاضالب ثابت در نظر گرفته شد. . شود بررسی فعال کربن جذب تعادل

 .کرد تعیین را جاذب جذب توانایی ناپیوسته سیستم آزمایش
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 جذب برای بهینه زمان تعیین -6 -3 جدول

 مقدار جاذب آزمایش

 )گرم(

 حجم فاضالب

 لیتر()میلی

زمان ماند 

 )دقیقه(

1 2 211 1 

2 2 211 31 

3 2 211 61 

4 2 211 121 

5 2 211 181 

6 2 211 241 

7 2 211 511 

8 2 211 811 

9 2 211 1111 

11 2 211 1411 

 جاذب در آلی مواد حذف میزان بررسی -1-7-1-4

 ثابت حجم یک در فعال کربن از مختلفی مقدار گرانول، فعال کربن جذب درصد تعیین برای

 با و داده قرار همزن در دقیقه 12-3 از آمده بدست تعادل زمان در و ریخته ثابت اولیه آلی مواد با فاضالب

 . آمد بدست جذب میزان نهایی و اولیه آلی مواد مقایسه با. [58]شد زدهبهم rpm 121همزن دور

 سطحی جذب ایزوترم با حاصل نتایج انطباق -1-7-1-5

برای تعیین توزیع مواد جذب شده بین فاز جذب شده و فاز محلول، ایزوترم جذب در  نهایت، در

 میزان و رسم النگمایر و فرندلیچ ایزوترم جذب های مدل با آمده دست به نتایجحالت تعادل بررسی و 

 .شد بررسی هاآن انطباق
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 AC و DAF ترکیبی سیستم آزمایش -1-7-4

 ستون از ناپیوسته بصورت DAF در راندمان بهترین خروجی ترکیبی، سیستم بازدهی تعیین برای

GAC کدورت، پارامترهای حذف درصدهای و شد داده عبور TSS،TDS،COD ، BOD، T.P، T.N، Oil & 

grease، -Cl، Fe گردید تعیین. 

 
یترکیب پایلوت -9-3 شکل

 2پایلوت شماره  1پایلوت شماره 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مقدمه -4-3

 از یک هر به مربوط نتایج سوم، فصل انتهای در شده داده توضیح آزمایشگاهی برنامه به توجه با

 هوای با شناورسازی روش به و جارتست دستگاه با شدهانجام کارهای تفکیک به فصل این در آزمایشات

 . شد داده توضیح گرانول فعال کربن و محلول

 روش بعنوان شیمیایی فیزیکی روش با لبنی کارخانه فاضالب بررسی تحقیق، این در اصلی هدف

 بهینه pH دوز مقاالت به توجه با. گرفت قرار بررسی مورد COD و کدورت گیریاندازه کمک به تکمیلی

 برای و( 5/6 میانگین) 7-6 بین COD, TKN-N, TP-P حذف در آلمینیومی هایمنعقدکننده برای

 برای معلق مواد حذف برای البته. آمد بدست( 7 میانگین) 5/7-5/6 بین آهنی هایمنعقدکننده

 چون اما. است نیاز باالتری pH به آهنی هایمنعقدکننده برای و ترپایین pH به آلمینیومی هایمنعقدکننده

 حذف آزمایش این اصلی هدف و است پذیرامکان راحتی به آزمایش این ترکیبی شرایط در معلق مواد حذف

 در pH=7 آزمایش طول در و نگردید بررسی pH تغییرات آزمایش این در لذا. باشدمی فاضالب از آلی مواد

 [.51, 2]شد نظرگرفته

 جارتست دستگاه وسیله به شدهانجام هایآزمایش نتایج -4-2

 به شدهانجام آزمایشات برنامه" سوم فصل 5-3 تا 2-3 جدول در که هاییآزمایش تعداد اساس بر

 . شد آورده معیار، انحراف با همراه آزمایش هر به مربوط نتایج میانگین ،گردید انجام "جارتست دستگاه کمک

 گرفت انجام rpm  41کند دور با دقیقه 21 و rpm 111 تند دور دقیقه 2 ابتدا جارتست آزمایش در

 این در لذا. است شده بنا کدورت حذف بر جارتست آزمایش اساس. شد انجام نشینیته دقیقه 31 سپس و

. گرفت قرار بررسی مورد شده مصرف منعقدکننده ماده دوز برحسب کدورت حذف درصد میزان هاآزمایش

 منعقدکننده کمک افزودن از بعد حذف محدوده مقاالت طبق بر و ندارد حذف بر چندانی تاثیر پلیمر افزودن

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



81 

 

 مورد منعقدکننده مواد از یک هر از حاصل نتایج تر،دقیق بررسی برای ادامه در[. 52]ماندمی ثابت تقریبا

 .گرددمی بیان تفکیک به تحقیق این در استفاده

 آلوم منعقدکننده ماده کاربرد از حاصل نتایج -4-2-3

 11 در هاآزمایش. شد داده نشان 1-4 شکل در آلوم منعقدکننده ماده با کدورت حذف درصد میزان

 . گرفت قرار بررسی مورد ،آلوم منعقدکننده مادهبا  لیتر در گرممیلی 711 تا 51 هایدوز درو  سری

 از هدف. شد آورده 1-4 شکل در واریانس آنالیز بصورت داده سه میانگین و تکرار بار سه آزمایش هر

 . باشدمی DAF آزمایش برای مناسب دوزی تعیین آزمایش، از مرحله این در جارتست آزمایش

 
 آلوم منعقدکننده با کدورت حذف درصد -1-4 شکل

 دوز اما یابد؛می افزایش کدورت حذف درصد منعقدکننده ماده دوز افزایش با 1-4 شکل به توجه با

  .دهدمی نشان را قبولی قابل حذف درصد لیتر در گرممیلی 251

میلی گرم در لیتر به دلیل معکوس شدن  251باالتر از  هایغلظتکاهش حذف میزان کدورت در 

 . شد انتخاب بهینه دوز بعنوان آلوم منعقدکننده برای مقدار این لذا .[52،59]بار کلوئیدی رخ خواهد داد
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 فریک کلرید منعقدکننده ماده کاربرد از حاصل نتایج  -4-2-2

 آزمایش. شد داده نشان 2-4 شکل در فریک کلرید منعقدکننده ماده با کدورت حذف درصد میزان

 قرار بررسی مورد فریک کلرید منعقدکننده ماده لیتر در گرممیلی 711 تا  51 دوزهای در سری 11 در

 آنالیز بصورت داده سه میانگین و شد تکرار بار سه آزمایش هر. گردید تعیین خروجی کدورت و گرفت

 .شد آورده 2-4 شکل در واریانس

 
 فریک کلرید منعقدکننده با کدورت حذف درصد -2-4 شکل

 مشخص 2-4 شکل بررسی با .یابدمی افزایش کدورت حذف درصد منعقدکننده ماده دوز افزایش با

کاهش حذف میزان کدورت در  دهدمی نشان را قبولی قابل حذف درصد لیتر در گرممیلی 151 دوز ،است

لذا  .[52،59]معکوس شدن بار کلوئیدی رخ خواهد دادگرم در لیتر به دلیل میلی 151های باالتر از غلظت

 .[2،51] گردید انتخاب بهینه دوز بعنوانگرم بر لیتر میلی 151

  DAF از حاصل نتایج -4-1

 تصفیه در مصرفی هایمنعقدکننده پرکاربردترین از نمونه دو فریک کلرید و آلوم منعقدکننده

 هاآالینده حذف راندمان بررسی برای منعقدکننده ماده دو هر از DAF آزمایش در لذا ؛باشندمی فاضالب

 .شد استفاده
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 ،شدهانجام تحقیقات به توجه با و نداشته هاآالینده حذف در چشمگیری تأثیر pH تغییر

 حذف میزان ترینبیش دامنه این در که باشدمی( کارخانه فاضالب pH) 7 محدوده ،pH دامنه تأثیرگذارترین

 .گردید استفاده pH تغییر بدون کارخانه فاضالب از نیز تحقیق این در لذا[. 53]دهدمی رخ هاآالینده

 تأمین جهت ،(درصد 61-15) شناورسازی تانک خروجی جریان از بخشی شناورسازی سیستم در

 میزان دو تأثیر تحقیق این در[. 54]شودمی برگردانده سازیاشباع تانک به شناورسازی، برای نیاز مورد هوای

 از استفاده با COD و کدورت حذف میزان در( فاضالب اولیه حجم درصد 51 و 21) هوا از اشباع آب حجم

 در و لیتر در گرممیلی 151 و 251 بهینه هایغلظت در ترتیب به فریک کلرید و آلوم منعقدکننده ماده

 .گرفت قرار بررسی مورد گرادسانتی درجه 25 و 15 دمای

 چه که، دهدمی نشان نسبت این. دارد DAF فرایند در مهمی تأثیر ،(A/S) جامدات به هوا نسبت

 سیستم هر در. شود برده به کار شناورسازی سیستم در معلق جامدات از مشخصی حجم برای باید هوا مقدار

DAF دلیل به مناسب، عملکرد برای نیاز مورد هوای مقدار طراحی، مشخصات بودن متفاوت دلیل به 

 هایفاضالب با مشابه سیستم یک در نسبت این همچنین. است متفاوت طراحی، مشخصات بودن متفاوت

 خواهد متفاوت مصرفی آب ویسکوزیته و معلق جامدات چگالی و اندازه بودن متفاوت علت به نیز گوناگون

 حذف راندمان حفظ جهت A/S از تریبزرگ نسبت معلق، جامدات کم درصد با هایفاضالب برای. بود

 13/1-18/1 محدوده در A/S نسبت متفاوت، معلق جامدات غلظت با فاضالب برای. باشدمی موردنیاز

 [.19]شد استفاده 1-4 معادله از تحقیق این در A/S نسبت محاسبه برای. است موردنیاز

A/S= 1/3Sa(FP-1)/X                                                           )1-4( معادله  

 لیتر هوامیلی 1گرم از میلی 1: وزن 3/1

aS در لیتر( لیترمیلی) گرادسانتیدرجه  مورد آزمایش بر حسب: حاللیت هوا در دمای 

F نرخ حاللیت هوا در فشار :P ( 1-5/1اتمسفر) 

P + اتمسفر()( 1: )فشار هوا 

X( گرممیلی: جامدات معلق ورودی+ روغن )در لیتر 
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A/S= (*3/1)  *(7/18)  ( 8/1 ×5 -1)/ 1200 = 16/1  

 گردید بررسی دما و فشار کمترین در جامدات به هوا نسبت تعیین برای شده، گرفته نظر در شرایط

 سازیاشباع تانک در سازیاشباع زمان. گرفت قرار 13/1-18/1 محدوده در نیز 16/1 آمده بدست نتیجه و

 [. 15]شودمی گرفته نظر در دقیقه 61-21 بین معموالً که شد گرفته نظر در دقیقه 21

 با سریع اختالط و انعقاد دقیقه 2 از پس شد عمل جارتست روش از سازیلخته و انعقاد بخش برای

 و وارد سیستم به محلول هوای ،rpm 41دور با سازیلخته و کند اختالط دقیقه 21 و rpm  111دور

 .گردید انجام شناورسازی از پس دقیقه 31 بردارینمونه

 DAF در آلوم منعقدکننده تاثیر -4-1-3

 با مختلف فشارهای در جارتست، آزمایش با آمده بدست بهینه آلوم mg/l 251 مرحله این در

 تعیین منعقدکننده این با بهینه فشار تا گرفت، قرار بررسی مورد بازچرخش درصد 21 در DAF دستگاه

 و شد داشته نگه سازیاشباع تانک در دقیقه 21 مدت به بازچرخش میزان و درجه 27 آزمایش دمای. گردد

 . گردید وارد فاضالب مخزن به سپس

 به دماسنج یک از دما داشتن نگه ثابت برایدما بعنوان یک پارامتر تاثیرگذار همواره بررسی شد و 

 استفاده مورد رسید، موردنظر دمای به که هنگامی و گیریاندازه دماسنج با دما. گردید استفاده همزن، همراه

 . گرفت قرار

 .گردید وارد( بازچرخش معین میزان به و فاضالب لیتر 1) فاضالب، لیتری 2 مخزن به سپس

 سیستم توانایی تا گرفت انجام از یک سوم از پایین مخزن با یک شیر خروجی دقیقه 31 از پس بردارینمونه

  .گردد مشخص لجن کردنلخته و شناورسازی در

 درصد 21 میزان در COD حذف در آلوم منعقدکننده برای مختلف فشارهای کارایی 3-4 شکل در 

 .شد بررسی بازچرخش
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 بازچرخش درصد 21 -آلوم منعقدکننده با COD حذف -3-4 شکل

 بازچرخش درصد 21 با و اتمسفر 4 فشار در COD حذف راندمان بهترین 3-4 شکل به توجه با

 mg/l دوز و آلوم منعقدکننده با لبنی فاضالب تصفیه در. آمد بدست درجه 27 دمای در درصد 74 میزان

 سایر نتایج با آمده بدست نتایج لذا آمد؛ بدست COD حذف درصد 5/77 اتمسفر 4 فشار و 811-611

 با بازچرخش، درصد 21 و گرادسانتی درجه 15 دمای در آلوم  آزمایشهمچنین [. 49]دارد مطابقت مقاالت

 .آمد بدست 3-4 شکل در COD  حذف نتایج و گرفت قرار بررسی مورد mg/l 251 دوز

 15 دمای در درصد 9/48 و اتمسفر 4 فشار در COD حذف راندمان بهترین 3-4 شکل به توجه با 

 بیشتری تاثیر بیشتر دمای نمودارها نماینگر آن است که مقایسه. آمد بدست بازچرخش درصد 21 با و درجه

 در[. 55]است بیشتر دمای در هامنعقدکننده بهتر عملکرد آن، دالیل از یکی. دارد هاآالینده حذف در

 حذف در گراد،سانتی درجه 15 دمای به نسبت درجه 27 دمای آلوم، mg/l  251دوز و یکسان بازچرخش

COD جوییصرفه نیز منعقدکننده مصرف میزان در توانمی دما افزایش با بنابراین. کندمی عمل ترموفق 

 تاثیرگذار عوامل از یکی بازچرخش میزان. رسدمی موردنظر راندمان به سریعتر باالتر دماهای در زیرا کرد،

 در درجه 15 دمای در بازچرخش تاثیر ، بازچرخش تاثیر بررسی برای لذا. باشدمی DAF سیستم در دیگر

 . گردید بررسی 4-4 شکل درو در فشارهای مختلف  COD حذف
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 COD حذف در درجه 17 دمای در بازچرخش تاثیر -4-4 شکل

 دمای در درصد 81 برابر و اتمسفر 4 فشار در COD حذف راندمان بهترین 4-4 شکل به توجه با

با افزایش میزان بازچرخش تعداد  دهد،می نشان 4-4 شکل .آمد بدست بازچرخش درصد 51 با و درجه 15

ی یابد، لذا برخورد برخورد بین ذرات و حباب نیز افزایش م یابد بنابراینافزایش می در واحد حجم ها حباب

 در زیادی تاثیر بازچرخشبیشتر حباب و ذرات، راندمان چسبندگی ذرات و حباب را بیشتر می کند بنابراین 

 بازچرخش درصد 51 آلوم،لیتر برگرممیلی 251 دوز با و درجه 15 دمای در [.22]دارد هاآالینده حذف

 . است کرده عمل ترموفق COD حذف در بازچرخش درصد 21 به نسبت درصد 31 تقریبا

 در کدورت حذف. شد بررسی 5-4 شکل در یمحیطزیست یهاآالینده از یکی عنوان به کدورت

 .گردید بررسی درصد 51 و 21 بازچرخش میزان در و گرادسانتی درجه 27 و 15 دماهای در آزمایشات

 
 آلوم منعقدکننده با کدورت حذف -7-4 شکل
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 4 فشار و دارد را کدورت حذف در راندمان بهترین بازچرخش درصد 51 ،5-4 شکل به توجه با

 4 فشار در آلوم عملکرد بهترین لذا. کندمی عمل موثرتر COD حذف در هم و کدورت حذف در هم اتمسفر،

 ،هاآالینده حذف در آلوم عملکرد[. 49]دارد مطابقت مقاالت از حاصل نتایج با که آمد بدست اتمسفر

 لجن بودن سبک آن دالیل از یکی. دارد همراه به را سیستم راندمان کاهش فشار، افزایش که ستطوری

 .گذاردمی اثر سیستم راندمان در و شودمی پاشیده باال فشارهای در که باشدمی آلوم منعقدکننده از حاصل

 DAF در فریک کلرید منعقدکننده تاثیر -4-1-2

 با مختلف فشارهای در جارتست آزمایش با آمده بدست فریک کلرید mg/l  151مرحله این در

 به بازچرخش و درجه 27 آزمایش دمای. گرفت قرار بررسی مورد بازچرخش درصد 21 در DAF دستگاه

 فاضالب مخزن. گردید وارد فاضالب مخزن به سپس و شد داشته نگه سازیاشباع تانک در دقیقه 21 مدت

 با یکسان شرایط در بردارینمونه. گردید وارد بازچرخش معین میزان به و فاضالب لیتر 1 لیتر، 2 حجم به

 .شد آورده نمودار در نیز آن میانگین و شد تکرار بار سه آزمایش هر. گرفت انجام دقیقه 31 از پس آلوم،

 

 بازچرخش درصد 21 -فریک کلرید باCOD  حذف -6-4 شکل
 

 27 دمای در درصد 7/77 و اتمسفر 6 فشار در COD حذف راندمان بهترین 6-4 شکل به توجه با

 کلرید منعقدکننده با لبنی فاضالب تصفیه پیشین تحقیقات در. آمد بدست بازچرخش درصد 21 با و درجه
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 بدست درصد COD 6/71 حذف اتمسفر 4 فشار در آهک، mg/l 511-311 و mg/l 711-511 دوز و فریک

 . دارد مطابقت مقاالت نتایج با آمده بدست نتایج لذا[. 49]آمد

 مورد mg/l 151 دوز با بازچرخش، درصد 21 و گرادسانتی درجه 15 دمای در کلریدفریک آزمایش

 راندمان بهترین 6-4 شکل به توجه با. آمد بدست 6-4 شکل در COD  حذف نتایج و گرفت قرار بررسی

. آمد بدست بازچرخش درصد 21 با و درجه 15 دمای در درصد 2/52 و اتمسفر 6 فشار در COD حذف

 آن، دالیل از یکی. دارد هاآالینده حذف در بیشتری تاثیر بیشتر دمای دهد،می نشان نمودارها مقایسه

 ،mg/l 151 دوز و بازچرخش درصد 21 در کلریدفریک[. 9]است بیشتر دمای در هامنعقدکننده بهتر عملکرد

 تاثیر بررسی برای. کندمی عمل درجه 15 دمای از تر موفق COD حذف در درصد 31 درجه، 27 دمای

 .گردید بررسی 7-4در شکل  درجه 15 دمای در بازچرخش درصد 51 تاثیر ،هاآالینده حذف در بازچرخش

 

 COD حذف در درجه 17 دمای در بازچرخش تاثیر -5-4شکل 
 

 دمای در درصد 82 برابر و اتمسفر 6 فشار در COD حذف راندمان بهترین 7-4 شکل به توجه با

 در زیادی تاثیر بازچرخش دهد،می نشان نمودارها مقایسه. آمد بدست بازچرخش درصد 51 با و درجه 15

 31 تقریباً بازچرخش درصد 51 کلریدفریک، mg/l 151 دوز با و درجه 15 دمای در. دارد هاآالینده حذف
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 کدورت حذف 8-4 شکل در. است کرده عمل موفقتر COD حذف در بازچرخش درصد 21 به نسبت درصد

 .گردید بررسی شدهانجام آزمایشات در

 
 کلریدفریک منعقدکننده با کدورت حذف -7-4 شکل

 6 فشار و دارد را کدورت حذف در راندمان بهترین بازچرخش درصد 51 ،8-4 شکل به توجه با

 در کلریدفریک عملکرد بهترین لذا. کندمی عمل موثرتر COD حذف در هم و کدورت حذف در هم اتمسفر

 لحاظ از هالخته نوع تفاوت[. 49]دارد مطابقت مقاالت سایر از حاصل نتایج با که، آمد بدست اتمسفر 6 فشار

 به را ذرات حذف افزایش سرعت، گرادیان و فشار افزایش با شده سبب فریک کلرید منعقدکننده در وزن

 دما، افزایش. باشدمی تاثیرگذار DAF سیستم عملکرد در فشار و دما بنابراین[. 56]باشد داشته همراه

 .آمد بدست بار 6 فشار در راندمان بهترین فریک کلراید منعقدکننده برای و دارد همراه به را راندمان افزایش

 DAF در هامنعقدکننده مقایسه -4-1-1

 بهترین. گردید سنجیده برابر شرایط در فریک کلرید و آلوم منعقدکننده بازدهی مرحله این در

 راندمان بهترین مرحله این در لذا آمد؛ بدست بازچرخش درصد 51 در COD و کدورت برای حذف راندمان

 .گردید بررسی منعقدکننده دو
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 بازچرخش درصد 71-کدورت حذف در فریک کلراید و آلوم مقایسه -9-4شکل 

 فریک کلرید منعقدکننده فشار، افزایش با. است بهتر آلوم منعقدکننده عملکرد بار 5 و 4 فشار در

 A/S نسبت لذا .[49] است بیشتر آلوم لجن وزن به فریک کلرید لجن وزن دهدمی ارائه بهتری عملکرد

 فشارهای در کل در اما. کندمی توجیه را باال فشارهای در کلریدفریک بهتر عملکرد این. دارد نیاز بیشتری

 51) حذف راندمان بهترین در COD حذف بررسی به 11-4 شکل در. است مناسبتر آلوم عملکرد کمتر،

 . شد پرداخته( بازچرخش درصد

 
 بازچرخش درصد COD – 71 حذف در فریک کلرید و آلوم مقایسه -11-4شکل 

 COD حذف در فریک کلرید بازچرخش درصد 51 و برابر شرایط در دهدمی نشان 11-4 شکل

 کرده عمل فریک کلرید از بهتر آلوم اتمسفر 5 و 4 فشار در. باشدمی کدورت حذف مانند سیستم عملکرد

 کلرید و بار 4 فشار در آلوم. است رسیده باالتری حذف راندمان به فریک کلرید اتمسفر 6 فشار در اما است
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 به آلوم منعقدکننده کمتر فشار در اینکه به توجه با. اندرسیده راندمان حداکثر به بار 6 فشار در فریک

 .دارد بیشتری کاربرد محلول هوای با شناورسازی برای آلوم منعقدکننده رسد،می بهتری راندمان

 6 فشار فریک کلرید بهینه شرایط و بازچرخش درصد 51 و اتمسفر 4 فشار آلوم بهینه شرایط در  

 کلرید. آمد بدست 1-4 جدول در و گردید بررسی هاآالینده دیگر حذف بازچرخش درصد 51 و اتمسفر

 81 با است توانسته DAF همچنین. است رسیده خوبی راندمان به درصد 3/93 با TSS حذف در فریک

 کل نیتروژن کل، فسفر یهاآالینده حذف برای سیستم این .برسد توجهیقابل راندمان به COD حذف درصد

 به دلیل. اندرسیده حذف برای توجهیقابل درصد به منعقدکننده هردو و دارد مناسبی کاربرد نیز کلراید و

 آهن یون میزان افزایش آهنی منعقدکننده با گرچه. شد بررسی نیز آهن میزان آهنی منعقدکننده از استفاده

 . باشدمی یمحیطزیست استاندارد حد از کمتر بسیار و است ناچیز افزایش این اما شد مشاهده

 بهینه فشار در DAF با آالینده حذف نتایج -1-4 جدول

 واحد مشخصات

فاضالب 

 ورودی
استاندارد  ماده منعقد مننده

ی محیطزیست

 ید فریککلر آلوم *ایران

TSS mg/l 850 234 81 41 

COD 
mg/l 2510 512 8/451 61 

T.P 
mg/l 25 1 2 6 

T.N 
mg/l 150 43/1 13/1 5/2 

-Cl 
mg/l 205 8/15 6/19 611 

Fe 
mg/l 79/1 25/1 1/1 3 

 NTU 132 12 5/5 51  کدورت

 حذف درصد. دارند قبولی قابل عملکرد بهینه فشار در منعقدکننده دو هر دهد،می نشان 1-4 جدول

 باال کدورت با هایفاضالب برای روش این از توانمی لذا ؛باشدمی قبول قابل منعقدکننده دو هر در کدورت

 روش. شد آورده 2-4 جدول در حذف درصد هاآالینده حذف در منعقدکننده دو مقایسه برای. برد بهره
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DAF پیش یا تکمیلی تصفیه عنوان به روش این از توانمی و است عملکرده موفق هاآالینده حذف در 

 .دارد کارایی نیز باال وفسفر نیتروژن با هایفاضالب در. کرد استفاده دیگر هایروش با تصفیه

 بهینه فشار در DAF با آالینده حذف درصد -2-4 جدول

 واحد مشخصات
 ماده منعقدکننده

 ید فریککلر آلوم

TSS mg/l 81 3/93 

COD 
mg/l 81 82 

T.P 
mg/l 111 92 

T.N 
mg/l 99 2/99 

-Cl 
mg/l 2/92 4/91 

Fe 
mg/l 68 - 

 NTU 7/95 5/97 کدورت

 به نسبت بهتری عملکرد آهن و کلرید فسفر، حذف در آلوم منعقدکننده ،2-4 جدول مقایسه با

 باالتری بازده COD و نیتروژن ،TSS کدورت، حذف در فریک کلرید منعقدکننده و است داشته فریک کلرید

 در منعقدکننده هردو از توانمی لذا ؛اندرسیده مشابهی ،تقریباً بازده به منعقدکننده دو هر بنابراین. داد نشان

 یافت؛ افزایش آن در موجود آهن یون به دلیل کلریدفریک، منعقدکننده در آهن میزان. برد بهره آزمایشات

 .نشد ذکر آن برای مقداری 2-4 جدول در لذا

 فعال کربن از حاصل نتایج -4-4

 گرفته قرار توجه مورد بسیار کدورت حذف برای سطحی جذب مانند فیزیکی هایروش از استفاده

 کل مخصوص سطح مولکولی، یهاجاذبه سطح به آلی ترکیبات جذب برای فعال کربن گرانول ظرفیت. است

 فعال کربن از استفاده ارزیابی برای اساسی ابزار. دارد بستگی هاآالینده غلظت و کربن وزن واحد در موجود

 .گردید بررسی که است جذب ایزوترم
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 فعال کربن سازیفعال -4-4-3

 به ابتدا منظور بدین. یابد افزایش آن جذب قابلیت تا گردید احیا ابتدا مصرف از قبل فعال کربن

 درجه 711 تا کوره در سپس و داده قرار گرادسانتی درجه 81 حرارت و 2ZnCl محلول در ساعت 8 مدت

 باقی آلی ترکیبات حذف منظور به فعال کربن سرانجام. شد داده حرارت ساعت یک مدت به گرادسانتی

 قرار استفاده مورد سپس و گردید آبشویی pH تنظیم جهت مقطر آب با و داده شستشو HCl محلول با مانده

 سبب و یابدمی افزایش جاذب توانایی لذا یافته، افزایش جاذب فرج و خلل شودمی سبب سازیفعال. گرفت

 [. 57]. در این آزمایش میزان اختالط ثابت در نظر گرفته شدگرددمی جاذب مصرف در جوییصرفه

 جاذب در کدورت حذف میزان بررسی -4-4-2

 در کدورت جذب توانایی تا شد داده عبور فعال کربن ستون از معین ماند زمان در لبنی فاضالب

 و شد داده عبور فعال کربن ستون از فاضالب مشخص حجم منظور بدین. گردد تعیین ناپیوسته سیستم

 در کدورت حذف در سیستم کارایی اول، مرحله در. گردید ثبت مختلف زمانی بازه در کدورت حذف میزان

 را کدورت حذف توانایی GAC. گردید ثبت 11-4 شکل در آن نتایج. گردید ثبت و بررسی کوتاه ماند زمان

 .رسدمی حذف در مناسبی راندمان به کوتاه زمان در و دارد

 
 (کوتاه زمان) فعال کربن توسط لبنی فاضالب از کدورت حذف -11-4 شکل
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 61 از باالتر هایزمان در طوری کهبه یابد؛می افزایش یکنواخت بطور زمان افزایش با کدورت حذف

 زمان در فعال کربن سیستم با کدورت حذف. گرددنمی مشاهده جذب میزان در چندانی اختالف دقیقه،

 . رسدمی قبولی قابل حذف درصد به نیز کوتاه

. گردید ثبت 12-4 شکل در نتایج و گردید بررسی طوالنی ماند زمان در کدورت حذف درصد

 نهایت بی زمان در حذف راندمان. دارد همراه به را حذف افزایش زمان افزایش است مشخص که همانطوری

 .رسدمی درصد 111 به

 
 (نهایت بی زمان) فعال کربن توسط لبنی فاضالب از کدورت حذف -12-4 شکل

 جاذب تعادل زمان تعیین -4-4-1

 معین میزان به. گرفت قرار بررسی مورد بسته و جدا بطور سیستم ابتدا جذب مقدار تعیین برای

 تعیین مناسب زمان تا گردید شیک فاضالب معین حجم با و ریخته جداگانه بشر 6 داخل در فعال کربن

 COD باقیمانده آلی ماده تعیین منظور به سپس. شد گرفته نظر در ثابت دما و pH آزمایش این در. گردد

 . گرفت قرار بررسی مورد آلودگی معیار عنوان به و گردید گیریاندازه محلول

 دقیقه 241 تعادل زمان بنابراین. است آمده جذب راندمان حسب بر 13-4 شکل در حاصل نتایج

 .نگردید مشاهده محسوسی تغییر بیشتر ماند زمان در و آمد بدست
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 زمان حسب بر جذب راندمان تعیین -13-4 شکل

 در که چرا. شودمی انجام اول دقیقه 61 در جذب فرایند اصلی بخش دهد،می نشان 13-4 شکل

 و زمان گذشت با و دارد وجود آالینده جذب برای جاذب در زیادی فعال هایمکان تعداد زمان این طول

 برای تعادل زمان. رسدمی تعادل به نهایت در و یافته کاهش جذب سرعت و فعال هایمکان این شدن اشغال

 .باشدمی دقیقه 241 از بعد آلی مواد

 به نیز جاذب سطوح و است سطحی پدیده یک جذب فرایند که دهدمی نشان جذبی رفتار این  

 مرحله یک. است ایمرحله دو فرایند جذب، فرایند دریافت همچنین. دارد قرار آلی مواد دسترس در راحتی

 و حفرات به نفوذ شامل، ثانویه کند مرحله یک و جاذب خارجی سطح در جرم انتقال شامل، اولیه سریع

 [. 57]باشدمی نیز جذب سرعت کننده تعیین مرحله تواندمی که جاذب داخلی سطح

 در جاذب pHتاثیر  بررسی -4-4-4

pH بررسی تاثیرمنظور ه ب .باشدیکی از پارامترهای کنترلی در فرایند جذب می pH  در حذف مواد

و سپس از ستون کربن فعال در زمان  نظیمفاضالب ت  pHابتدا مورد بررسی قرار گرفت. =pH 3-11آلی، 

 ثبت گردید. 14-4گیری شد و نتایج در شکل فاضالب خروجی اندازه CODماند ثابت عبور داده شد. 
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 در حذف مواد آلی pHراندمان تاثیر  -14-4 شکل

راندمان  pHبازی راندمان حذف مواد آلی باالتر است و با افزایش  pH در ،14-4با توجه به شکل 

 بدست آمد. pH=5/5در  CODشترین حذف یابد. بیکاهش می

 جاذب  میزانبررسی  -4-4-5

بررسی  CODثابت مقادیر مختلف کربن فعال در حذف  pHدر زمان ماند و  برای تعیین دوز بهینه

 میلی لیتر فاضالب بدست آمد. 211ل در گرم کربن فعا 4بهترین دوز بهینه،  شد.

 تاثیر میزان جاذب در حذف ماده آلی فاضالب -3-4جدول 
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 حجم فاضالب

 میلی لیتر

زمان ماند 

 دقیقه

مقدار ماده آلی 

  mg/lاولیه

ماده آلی 

  mg/lباقیمانده

1 - 211 241 576 576 

2 1 211 241 576 448 

3 2 211 241 576 416 

4 3 211 241 576 352 

5 4 211 241 576 288 

6 5 211 241 576 321 

7 6 211 241 576 321 

8 7 211 241 576 352 
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 جاذب در آلی مواد حذف میزان بررسی -4-4-6

 مخصوص سطح مولکولی، یهاجاذبه سطح به آلی ترکیبات جذب برای فعال کربن گرانول ظرفیت

 زمانی هایفاصله در. دارد ارتباط فاضالب جریان در هاآالینده غلظت و کربن وزن واحد در موجود کل

 ذرات تا شد داده عبور واتمن صافی کاغذ از شده برداشته نمونه. شد گیریاندازه هامحلول آلی مواد مختلف

 محاسبه زیر روابط طبق بر فعال کربن توسط شده جذب آلی مواد میزان. گردد جدا نمونه در موجود  جاذب

 . شودمی

qt                    (2-4)معادله  =
𝑐0𝑣.− 𝑐𝑡𝑣𝑡

𝑚
   

 = %R* 111              (                  3-4)معادله 
𝐶.−𝐶𝑒  

𝑐0
 

qt= مقدار مواد آلی جذب شده به وسیله جاذب  (mg/g) 

C0 = غلظت اولیه محلول (mg/l) 

Ct = t غلظت در زمان (mg/l) 

Ce = غلظت در لحظه تعادل (mg/l) 

V0 = حجم اولیه محلول (ml) 

Vt = t  حجم محلول در زمان (ml) 

m = جرم جاذب (g) 

 . شد برده به کار سطحی جذب ایزوترم تعیین برای ،3-4 و 2-4 معادله از آمده بدست نتایج

 سطحی جذب یهاایزوترم با حاصل نتایج انطباق -4-4-7

 معادالت با جذب، فرایند بودن ایزوترم فرض با پیوسته سیستم در آزمایشات از حاصل نتایج انطباق

 .گردید بررسی سطحی جذب ایزوترم

 فرندلیچ ایزوترم -4-4-7-3

 و kf =86/2و 2R=9515/1:  از عبارتند معادله ثوابت 7-2 معادله و 15-4 شکل به توجه با

518/3=n ضریب. دارد جذب ایزوترم با خوبی انطباق که آمد بدست n قرار 11 تا 1 محدوده در باید فرندلیچ 

 .شود شناخته مطلوب جذب بصورت تا گیرد
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 فرندلیچ ایزوترم با آزمایشگاهی نتایج انطباق -17-4 شکل

 

 النگمایر ایزوترم -4-4-7-2

 
 النگمایر ایزوترم با آزمایشگاهی نتایج انطباق -16-4 شکل

 انطباق که آمد بدست 2R =9881/1:  از عبارتند معادله ثوابت 9-2 معادله و 16-4 شکل به توجه با

 مطلوب جذب بصورت تا گیرد قرار 11 تا 1 محدوده در باید فرندلیچ n ضریب. دارد جذب ایزوترم با خوبی

 .شود شناخته

 بهتری انطباق النگمایر ایزوترم دهدمی نشان النگمایر، و فرندلیچ ایزوترم در 2R ضریب به توجه با

 آلی مواد جذب در فعال کربن جاذب سطح هتروژن رفتار و ایچندالیه جذب دهندهنشان این و دارد

y = 0.2842x + 0.4564

R² = 0.9505
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 آلی مواد جذب با بهتری تطابق نیز النگمایر ایزوترم که، دهدمی نشان نیز مقاالت از حاصل نتایج. باشدمی

 [58, 36]است داشته فعال کربن توسط

 DAF و فعال کربن ترکیبی روش -4-5

 عبور ساعت 4 ماند زمان با فعال کربن ستون از آلوم و فریک کلرید با DAF از خروجی فاضالب

 .آمد بدست 4-4 جدول بصورت خروجی نتایج و شد داده

 ترکیبی سیستم نتایج -4-4 جدول

 واحد مشخصات

فاضالب 

 ورودی

استاندارد  GACو   DAF نوع راکتور

منعقدکننده  *ایران
Alum 

 

 منعقدکننده

3FeCl 

TSS mg/l 850 1 1 41 

COD 
mg/l 2510 175 158 61 

T.N 
mg/l 150 93/1   14/1 5/2 

-Cl 
mg/l 205 2/14 6/16 611 

Fe mg/l 79/1 14/1 38/1 3 

 NTU 132 1 1 51 کدورت

 یهاآالینده حذف در GAC و DAF ترکیبی روش. شد آورده 4-4 جدول در هاآالینده حذف درصد

 فلزات از بعضی افزایش باعث ترکیبی روش گرچه. است کرده عمل موفق TSS، TN، Cl، Fe کدورت،

 را سطحی هایآب به تخلیه قابلیت و است کمتر یمحیطزیست استاندارد حد از کل در اما است شده سنگین

. دارد
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 فصل پنجم

 و پیشنهاداه گیری هجیتن
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 نهایی گیرینتیجه -5-3

و ( DAF) محلول هوای با شناورسازی روش دو از لبنی، کارخانه فاضالب تصفیه برای تحقیق این در

 بررسی با ابتدا دو سیستم شناورسازی با هوای محلول و کربن فعال بصورات مجزا. شد استفاده فعال کربن

و سپس بهترین نتایج حاصله بصورت مجزا، در حالت ترکیبی  .شد بررسی COD و کدورت حذف میزان

 در تحقیق از حاصل نتایج خالصه ،شدهانجام آزمایشات اساس بر بررسی شد و راندمان خروجی بدست آمد.

 :باشدمی زیر شرح به بخش دو

 DAF روش -5-3-3

 کدورت حذف در آب برگشت درصد و سازیاشباع زمان مدت سازی،اشباع فشار عوامل روش این در

 .آمد بدست زیر نتایج و بررسی مورد فاضالب معلق مواد و

 تعیین آب در هوا حاللیت باالبردن برای اقتصادی و مناسب زمان عنوان به دقیقه 21 زمان مدت -

 .گردید

 41 تقریباً حدود افزایش سبب درصد، 51 به 21 از هوا از اشباع آب حجم بازگردش میزان افزایش -

 .است شده کدورت حذف درصد

 .آمد بدست 16/1 با برابر سیستم، این در( A/S) جامدات به هوا نسبت -

 در گرممیلی 711 تا 51 مقادیر محدوده در آلوم، منعقدکننده ماده وسیله به هاآالینده حذف میزان -

 و بهترین عنوان به آلوم لیتر در گرممیلی 251 مقدار اتمسفر، 4 فشار در. شد بررسی لیتر

 درصد 81 و کدورت حذف درصد 7/95 آن در که، شد معرفی منعقدکننده ماده مقدار تریناقتصادی

 . آمد بدست COD حذف

  لیتر در گرممیلی 711 تا 51 محدوده در فریک کلرید منعقدکننده ماده با هاآالینده حذف میزان -

 و کدورت حذف درصد 5/97 با لیتر در گرممیلی 151 مقدار که، دهدمی نشان نتایج و شد بررسی

 .باشدمی بهینه مقدار عنوان به COD  حذف درصد 82
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 فعال کربن روش -5-3-2

 .آمد بدست ساعت 4 تعادلی، ماند زمان -

 .دارد همراه به را کدورت در حذف افزایش زمان، افزایش -

 .دارد النگمایر ایزوترم با را انطباق بهترین آمده، بدست آزمایشگاهی نتایج -

 .یابدمی افزایش جذب میزان زمان، افزایش با -

 پیشنهادها -5-2

 DAF در منعقدکننده کمک و منعقدکننده مواد سایر از استفاده -

   پیوسته جریان نوع با DAF سیستم ارزیابی -

  هاآالینده سایر حذف برای DAF سیستم کارایی بررسی -

 هاآالینده حذف در...(  و دما کند، و تند همزن دور) پارامترها سایر تأثیر بررسی -

 هاآالینده حذف میزان در بیولوژیکی روش با ترکیبی روش صورت به DAF روش ترکیب بررسی -

 گرانول جای به پودری فعال کربن از استفاده -

 بیولوژیکی هایروش همراه به سیستم این از استفاده -
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Abstract 

Today, with the development of environmental concerns and the need for waste water 

treatment, new strategies for treating them are considered. Dairy effluents from industrial 

wastewater with high pollution load without treatment creates many problems for the 

environment. In this study, the effectiveness of physical and chemical Dissolved Air Flotation 

(DAF) and Granular Activated Carbon (GAC) treatment of dairy wastewater was 

investigated. Jar tests to determine the optimal dose of coagulant alum and ferric chloride was 

used as the optimal dose was used in the experiment DAF. Influence Factors in the DAF 

system included pressure, temperature, the reuse and coagulant was studied. Removal of 

pollutants For Alum and Ferric chloride was achieved respectively at pressure 4 and 6 atm. 

by increasing the temperature and reuse of system efficiency, a significant increase was 

observed. 

In GAC method, GAC was used to remove organic matter and plloutant as synthesis 

activated carbon in batch system. It was found that with the increasing contact time the 

adsorption capacity increased too and equilibrium time was 240 min. among two isotherm 

models such as lunmuir and frendlich wich were used for equilibrium studies, langmuire 

model had the best fit with experimental data. In batch system dairy wastewater treat with 

DAF and GAC respectively and pollutant removal was measured. Maximum Removal of 

TSS, CL, TN and COD was 100, 93, 99 and 93% respectively which showed combined 

method of DAF and GAC had good results in industry . 

 

 

Keywords: Dairy wastewater, Dissolved Air Flotation (DAF), Coagulation, GAC, Isotherm  
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