


تصفیه فاضالب کاغذ سازي



صنایع تولید کننده خمیرکاغذ و بازیافت کاغذ به عنوان

صنایع سلولزي یکی از پر مصرف ترین صنایع از لحاظ

مصرف آب و در نتیجه یکی از بزرگترین تولید کنندگان

فاضالب این صنایع به. پساب صنعتی به شمار می آیند

دلیل وجود مواد آلی دیر تجزیه پذیر و پیچیده مانند

سلولز و لیگنین اثرگذاري هاي نامطلوبی مانند افزایش

COD  وBOD رنگ، بو و اکسیژن خواهی

در ابهاي پذیرنده دارند و حیات آبزیان را به شدت به مخاطره 

انداخته و تاثیرگذاري هاي سوئی مانند جهش زایی و

انتشار مواد سرطان زا را به همراه دارند



صنایع سلولزي و کاغذسازي مقادیر زیادي آب مصرف کرده

m3/ton) 60  (و به همان مقدار پساب تولید می کنند تخلیه این

مایع و گاز وارد محیط, مقادیر زیادي فاضالب جامد , پسابها

آلودگی منابع, به دلیل حجم وسیع پساب تولید شده . زیست می کند

شود در طی تولید کاغذ ، حجم زیادي پساب تولید می. آبی نگرانی اصلی است

CODکه این  پساب ها به دلیل سمیت باال ،  

.می توانند زیان هاي قابل توجهی را به آبهاي دریافتی وارد کنند 

BODمیلی گرم در لیتر و میزان  1500تا  900این پساب بین 

CODمیلی گرم در لیتر است   4000تا  2000آن 



 

در بین النهرین از لوحه  کلمه کاغذ از واژه چینی کاکتز گرفته شد  
ه  هاي گلی، در مصر از پاپـیروس، در چین از حکاکی بر روي لوح

هاي چوبی و نمد با قلم مو و پارچه ابریشمی، براي نوشتن  
.  استفاده می کردند



سیر تحولی رشد 

  به دست ایرانیان اسیر شدند این فن 751کارگران چینی که در سال 
لین  او. را با استفاده از کتان و شاهدانه به مردم سمرقند آموختند

 در اسپانیا و اولین آسیاب تهیه 1154کارخانه کاغذ سازي در سال 
. در فرانسه تأسیس شده بود 1190پودر چوب در سال 

اسازي  در ایران فعالیت کاغذ سازي اولین بار با تأسیس کارخانه مقو
شمسی شروع شد 1313و با استفاده از کاغذهاي باطله در سال 



مواد اولیه تهیه کاغذ

. دارند) میلی متر 6تا  1.2در حدود (ساقه کتان، شاهدانه، پنبه که الیاف بلند • 

. ، نی، کنف و غیره)کاه(ساقۀ گیاهانی مانند گندم، جو • 

و یا برگ پهن، ) با الیاف بلند (درختانی که برگ سوزنی دارند، مانند کاج • 
) میلی متر 1.2تا  0.5با الیاف کوتاه در حدود (دارند مانند چنار 

انواع کاغذ هاي باطله و یا خرده ها و قطعات مقواي کهنه • 

الیاف تفاله نیشکر• 



مراحل تهیه کاغذ

:تبدیل چوب به قطعات ریز• 

راشه ها از با استفاده از ماشین پوست کنی، و دستگاه تولید تراشه و عبور ت
  2و عرض  4الک مخصوص صورت می  گیرد و قطعاتی به طول حداقل 

.به دست می آید) در مورد چوب(سانتی متر 



:پختن چوب و تولید خمیر•  

پختن و تولید  

خمیر

شیمیایی

هیدروژن  سولفیت

در محیط (کلسیم

)اسیدي

هیدروکسید 

در روش (سدیم

)قلیایی

میکانیکی

توسط بخار آب 

چوش تحت فشار



:شستشوي خمیر کاغذ

درصد سود در   3شستشوي قلیایی، که با استفاده از محلول       
درجه سانتیگراد به مدت یک تا دو ساعت  50تا  45دماي 

 این عمل براي جدا کردن لیگتین و کاهش. صورت می گیرد

.رنگ خمیر انجام می  پذیرد



)رنگ زدایی(اعمال شیمیایی 

:مرحله صورت می گیرد 2در 

:کلر زنی 

درجه سانتی  گراد به مدت تقریبی یک ساعت  45تا  25تا دماي  PH=2در  
 در این مرحله ، لیگنین باقیمانده در خمیر ، به صورت. صورت می گیرد

ت ، بین محلول در می آید که بسته به نوع مواد شیمیایی بکار رفته براي پخ
.درصد ممکن است تغییرکند 15تا  3

رنگ زدایی

، دي اکسید کلر ، ) درصد 3به صورت محلول (توسط هیپوکلریت سدیم  
صورت می گیرد تا اینکه  PH=9-10پراکسید هیدروژن ، اوزون و غیره در 

.لیگنین فقط اکسید شود و سلولز تحت تأثیر قرار نگیرد



خشک کردن خمیر کاغذ

خمیر کاغذ را از دستگاه تمیز کننده و توري هایی که داراي        

میلیمتري اند، عبور می دهند تا قسمت عمده  3تا  2سوراخهاي 

بعد آن را از پرسهاي قوي عبور  . آب خود را از دست بدهد

.می دهند تا باقیمانده آب آن نیز خارج شود



:پرس کردن، برش زدن و بسته بندي

با عبور خمیر خشک شده از میان غلتک  هاي مخصوص، آن را به صورت  

صفحات کاغذ در آورده   و توسط دستگاه برش آن را در اندازه  هاي مورد  

سفارش و نیاز بازار مصرف برش می  دهند

.و بسته بندي می  کنند          



آلودگی  در اثر فعالیت صنایع کاغذ و خمیر کاغذ

 

ع تولید در صنای. در فرآیند تولید صنایع کاغذ و مقوا، حجم زیادي آب به مصرف می رسد

 خمیر کاغذ، گیاهان طبیعی به عنوان مواد خام مورد استفاده قرار می گیرند که

دست  درطی این فرآیند، مواد شیمیایی به گیاهان طبیعی افزوده شده و مخلوط به

در نهایت از مخلوط مذکور فقط مواد سلولزي . آمده در دماي خاص پخته می شود

راین بار بناب. استخراج می شود و مابقی ناخالصی ها به صورت پساب دفع می گردند 

آنها نیز بسیار زیاد    COD  آلودگی چنین پسابهایی و میزان اکسیژن خواهی شیمیایی

.  است



ویژگی آلودگی هاي صنایع خمیر و کاغذ

ت آبهاي دریافتی داراي رنگ قهوهاي تیره می باشد که نتایج حاکی از این اس

یب که نفوز نورکاهش یافته و مسئولیت رنگی بودن به لیگنین و تخر

.محصوالتش نسبت داده می شود

و آلوده کننده هاي  (bio accumulative(حضور پایدار زیست جمع شونده  -
سمی

هیا هالیدهاي آلی قابل جذب در اکوسیستم هاي دریافت کنند AOXحضور  -



زائدات جامد مهم کارخانه هاي خمیر و کاغذ

 

و   پوست، الیاف پس زده، لجن، گل آهک، لیکور سبز باقی مانده 

.خاکستر کوره و بویلر میباشد

از   حضور لجن به خاطر جدا کردن ارگانیکهاي آغشته شده به کلر 

.پسابهاي جامد به عنوان یک مشکل جدي محیطی می باشد



مشخصات عمومی فاضالب کاغذ سازي

pHباال و پایین

رنگی

TDSوTSSباال

CODباال

وجود لیگنین در فاضالب

کدورت باال



خصوصیات فاضالب مربوط به اماده سازي خمیر کاغذ از  
چوب

مقدار واحد ویژگی

1160 mg/l کل مواد جامد

600 mg/l مواد جامد معلق کل

560 mg/l مواد جامد محلول کل

250 mg/l BOD5



خصوصیات فاضالب تولیدي در صنعت کاغذ سازي به ازاي 
تولید یک تن کاغذ

TSS(mg/l) BOD(mg/l) )گالن(فاضالب مقدار نوع محصول

452
156

19
24

39000

47000

کاغذ باطله 

بدون سفید سازي
با سفید سازي

660 121 14000 مقوا

1790 965 26000 کاغذ کاهی

300 8300 De_inking used
paper



ي بدست قهوه اي با کمیت زیاد که از بخش خمیر سازي و رنگبر/این صنعت پساب سیاه 

عت خمیر تصفیه هاي مختلف فیزیکی و شیمیایی در صن. می آید، را تولید می کند

وکاغذ در حال حاضر استفاده می شود یا پیشنهاد داده شده است اما اغلب کامل 

.انجام نمی شود زیرا هزینه هاي زیادي را شامل می شوند

ح رنگ زدایی پساب کارخانجات خمیر و کاغذ همراه با کاهش در آلوده کننده ها با مطر

ی کردن پرخطر بودن آنها براي سالمتی انسان و محیط زیست قابل توجه و مهم م

.باشد



:روش هاي کاهش حجم وشدت فاضالب 

نند استفاده هاي متعدد از مایع سولفید در کارخانه کاغذ سازي ماافت م

زارشات  طبق گ(تهیه کود و ترکیبات عایق کاري و مواد چسبنده یا مالت 

)موجود از مایع مزبور بیش از دو هزار نوع محصول بازیافت شده است



:روش هاي کاهش حجم وشدت فاضالب 

حفاظت از فاضالب.2

)صرفه جویی در مصرف اب و تولید کمتر فاضالب است(

ل  در کارخانه کاغذ سازي سفید آب بعد از عبور از صافی مجددا قاب
.استفاده می باشد



  :بازیافت-3

آلودگی   بازیافت مواد شیمیایی و فیبرهاي حاصل از تولید ، مقدار زیادي بار

در صورتی که منافع اقتصادي اجازه دهد  . فاضالبها را کاهش می دهد 

.مایع سیاه حاصل بایستی بازیافت شیمیایی شود

اکسید  همچنین لیگنین ممکن است توسط رسوب سازي با کمک اسیداسیون  و یا دي

.بازیافت گردد  (Das and Tapodar)کربن و اسید سولفوریک 



ماده شیمیایی در پسابهایی که طی مراحل مختلف 250بیش از 

آالینده هاي معمول. شناسایی شده است , کاغذسازي تولید می شوند

,و برخی ترکیبات شیمیایی پساب کاغذسازي شامل اسیدهاي رزین

,فلزات سنگین, مواد آلی و معدنی , دي اکسین ها و فوران ها, فنل ها

سولفیدها و دیگر مواد محلول هستند, سیانیدها



,مهم ترین منابع آلودگی در بین مراحل مختلف کاغذساز ي

سفید کردن و ساخت, غربال کردن , شستشوي خمیر , خمیرسازي

کاغذ تولید می شود که در این میان بیشترین حجم آالینده ها در

مرحله خمیرسازي ایجاد می شود و ترکیبات کلریدي و دیگر

ي شامل مشتقات لیگنین از آن جمله استترکیبات آلی سم



منابع آالینده هاي موجود در پساب صنایع کاغذ سازي

پساب واحد تولید خمیر کاغذ

  این واحد سهم عمده اي در تولید پساب صنایع کاغذسازي دارد که داراي
ایی  بار آلودگی آلی بسیار زیادي است و نقش مهمی در بار آلودگی نه

پساب کارخانه دارد

ارید  پسابی است که شامل مجموعه اي از آالینده هاي چوب مانند پلی ساک
.ها، لیگنین ها، اسیدهاي آلی، چربی ها و کربوهیدرات ها میباشد



پساب واحد رنگبري خمیر کاغذ

ن که این واحد با دارا بودن میزان بسیار باالي لیگنین در پساب خروجی آ

صلی  در طی عملیات رنگ زدائی از خمیر کاغذ بجا میماند، بعنوان منبع ا

همراه  تولید رنگ در پسابهاي صنایع کاغذسازي محسوب میشود که به

.آن میزان زیادي نیز آالینده هاي آلی وارد پساب میکند



منشا ء رنگ درپساب صنایع کاغذ

رنگ از مهمترین عوامل آلوده کننده پسابهاي کاغذ سازي است که 
حذف آن همواره از لحاظ کنترل پساب و بهبود شرایط زیست 

.محیطی آن حائز اهمیت است

آنچه که سبب رنگی بودن چوب میشود ترکیبات سازنده دیواره 
.سلولهاي چوبی میباشند

از میان  ترکیبات پیچیده پلیمري موجود در چوب درختان مانند  

و نیز مشتقات آن مهمترین آالینده و مولد رنگ  لیگنین

پسابهاي کاغذ سازي می باشند



دیگر عوامل الوده کننده

ید آب مورد استفاده در مرحله پوست کنی و شستشوي چوب و تول
چیپس

مایعات حاصل از بخارات خروجی از دایجستر ها

تمایعات حاصل از بخارات خروجی از تبخیر کننده هاي واحد بازیاف

آب سفید خروجی از غربالها و شوینده ها

آب سفید ماشین هاي کاغذ سازي



:تصفیه فاضالبهاي کاغذسازي و خمیرکاغذسازي 

فیزیکی

شیمیایی

بیولوژیکی



تصفیه فیزیکی

مواد معلق موجود در پساب صنایع کاغذ سازي

پوست درخت

الیاف

مواد پر کننده

مواد رنگی

کربنات کلسیم

دي اکسید تیتانیوم



روشهاي جداسازي مواد معلق 

ته نشینی

شناور سازي  

اشغالگیري



  به خاطرتمایل و ماهیت پسماندهاي خمیر و کاغذ به گیر کردن و
و فیلتر   بستن منافذ معموال آشغالگیرهاي ریز صافیهاي میکرونی

.هاي فشاري مورد استفاده قرار نمی گیرند

سیستم هاي زالل ساز

زالل سازهاي ته نشینی.1

زالل سازهاي شناورسازي.2



زالل سازهاي ته نشینی

اي قرار   معموال زالل ساز ته نشینی قبل از حوض دانه گیر و آشغالگیر میله
دارد

یچ نوع با توجه به اینکه جامدات از قابلیت ته نشینی خوبی برخورداند از ه
زریق ماده ي لخته ساز یا منعقد کننده اي به سیستم زالل ساز اولیه ت

نمی شود

درصد جامدات با استفاده   90تا  80اکثر صنایع خمیر و کاغذ شاهد حذف 
از پیش زالل ساز ته نشنی می باشند



سیستم شناور سازي به کمک هوا

در تعدادي از کارخانجات خمیر کاغذ جهت حذف جامدات معلق از  

  98این سیستم استفاده می شود در این موارد خاص بیشتر از 

درصد جامدات معلق حذف می شوند



  با توجه به شدت آلودگی ها در پساب هاي کاغذ سازي، اغلب روش

موسوم هستند،  "تصفیهپیش"هاي فیزیکی که بعنوان روش هاي 

تی  به تنهایی براي کاهش میزان آلودگی و رنگ پساب هاي صنع

.کافی نمیباشند



ن  همچنین هرچند ترکیباتی مانند اسیدهاي آلی، الکل هاي با وز 

طی تصفیه بیولوژیکی حذف میشوند اما   ...مولکولی پائین و

ندبعضی دیگر از آالینده ها توسط این روش قابل حذف نیست



تصفیه شیمایی جهت حذف رنگ و کدورت

 

  بعضی از کارخانجات خمیر و کاغذ از روش هاي ترسیب شیمیایی جهت   

د  حذف رنگ کدورت استفاده میکنند از انجایی که با استفاده از موا

ازده منعقد کننده جامدات غیر قابل ته نشینی ته نشین می شوند ب

.عملیات ته نشینی مواد جامد نیز بهبود می یابد



HOWARDفرایند هوارد

ده در سه فرایند ترسیب شیمیایی با استفاده ار آهک به عنوان یک منعقد کنن 
.می باشد 11نهایی Phمرحله با 

:مرحله اول

.به مایع پخت برگشت داده می شود(slurry)سولفید کلسیم به عنوان اسالري

لگنین رسوب کرده:مرحله دوم

:مرحله سوم

را  صعود می کند فلوك هاي قابل ته نشینی هر ماده کلوئیدي 11بهpHوقتی که 
.از سیستم جدا می کنند

نیز نائل BODدرصد حذف  40با استفاده از این روش می توان به 
.شد



حذف رنگ

اد با افزودن آهک هیدراته با دوز باال امکان پذیر است ولی در عوض باعث ایج 

حجم زیادي از لجن آبدار می شود که مانع بزرگی جهت حل کردن مسئله 

.رنگ پساب است

از روش هاي دیگر براي حذف رنگ و کدورت استاهک با دوز باال استفاده از 

د در این فرایند کل پساب خروجی از خط تولید کارخانه بعد از حذف مواد جام

.معلق درشت سنگین به زالل ساز اولیه پمپ می شود



استفاده از الوم

استفاده از آلوم جهت حذف رنگ در ایالت متحده گزارش شده است       

ز اکسیژن با تصفیه خانه شامل ته نشینی اولیه اکسیداسیون با استفاده ا

ه نشینی  درجه خلوص باال و ته نشینی ثانویه و سرانجام انعقاد با آلوم و ت

درصد کاهش یافته   94با استفاده از این روش رنگ پساب حدود .است

.است



:استفاده از کربن فعال جهت حذف رنگ

انجام گرفت، مشخص گردید که کربن  Neeriطی مطالعه اي که توسط 

درصد رنگ فاضالب کارخانجات تولید   94 فعال اسیدي قادر به حذف

ست با اینحال بمنظور استفاده از کربن اسیدي الزم ا. خمیرکاغذ است 

pH  کاهش یابد 3فاضالب به حدود



استفاده از روش الکترو شیمایی

تصفیه پساب کارخانه بازیافت کاغذ به روش

الکتروشیمیایی با الکترود آلومینیوم امکان پذیر است و

این روش میتواند به عنوان یک روش مطمئن، ساده،

پرشتاب و موثر بارآلودگی پساب کارخانه بازیافت کاغذ را

.به طور موفقیت آمیزي کاهش دهد



روش انعقاد و لخته سازي

,  روش انعقاد و لخته سازي

مناسب براي حذف کدورت و

COD  کدورت  باال کاربرد عملی در فاضالبهاي با



تصفیه بیولوژیکی

تها و تصفیه بیولوژیکی در تخریب ترکیباتی مانند اسیدهاي آلی کربوهیدار

الکل هاي با وزن مولکولی پایین بسیار موثر عمل می کند اما بعضی از  

ترکیبات آالینده و مولد رنگ موجود در پساب کاغذ سازي از جمله  

.لگنین به روش بیولوژیکی قابل تجزیه شدن نمی باشد



لجن فعال

صافی چکنده



:صافی چکنده

می   در صنعت خمیر و کاغذ استفاده شده است اما تجربه کار با آنها نشان
در غلظت هاي باال   BOD5دهد که سیستم هاي مذکور قادر به حذف

.نمی باشد

درصد و یا   50با استفاده از این سیستم BOD5به طور معمول بازده حذف 
.کمتر می باشد

ردن  کاربرد صافی هاي چکنده به عنوان پیش تصفیه و نیز براي خنک ک
.پساب گرم قبل از فرایند تصفیه اصلی توصیه می شود



مزایا و معایب هریک از روش ها

روش زیستی براي تصفیه پساب کارخانه هاي خمیرکاغذ

و کاغذسازي زیاد مناسب نیست زیرا مواد آلی با وزن

مولکولی باال مانند ترکیبات حلقوي لیگنین به آسانی

توسط میکروارگانیزمهاي معمولی در فاضالب تصفیه نمی

شوند

عیب استفاده از روشهاي شیمیایی براي تصفیه

فاضالب هزینه زیاد مواد شیمیایی مورد استفاده و

همچنین وارد کردن مواد شیمیایی به طبیعت است که با

.محیط زیست سازگار نیست





سیستم تصفیه پساب در شرکت چوب و کاغذ مازندران به 
عنوان نمونه بررسی 

به  در مرحله اول پساب خروجی از فرایندهاي تولید، بمنظور جلوگیري از ایجاد خسارات

گیري به کمک سرند هاي تصفیه مانند پمپ ها، وارد دستگاه آشغالسیستم

 ...در این مرحله زائده هاي بزرگ پساب مانند خورده هاي چوب و  .مکانیکی میشود

 .توسط غربال هاي مشبک مکانیکی دستگاه مذکور جدا میشوند



در این مخزن  .وارد میشود (Lifting Tank)بعد از آن پساب به 

پساب اندازه گیري شده و در صورتی که در  pHو  Conductivityمقادیر

به مخزن خنثی سازي پمپ میشود  ( 7حدود )محدوده مناسب قرار داشت 

در غیر این صورت براي جلوگیري از ایجاد شوك در سیستم به مخازن 

فرستاده میشود تا در موقع مناسب ، به  (Emergency Ponds)اضطراري 

مرور وارد سیستم شود



ید  بعد از آن پساب به حوضچه خنثی سازي پمپ میشود تا با افزودن اس

وي سولفوریک یا آهک بر اساس قلیائیت پساب، عمل خنثی سازي ر

  در این حوضچه جهت کمک به عملیات ته نشینی در .پساب انجام گیرد

آلوم نیز به پساب تزریق میشود  ته نشینی اولیهمرحله بعد 



 Primaryدر مرحله بعدي یعنی ته نشینی اولیه یا 

Sedimentation  درصد   60عمل ته نشینی مواد معلق تا میزان

درصد با دادن زمان ماند حدود یک ساعت و   30تا  BODو حذف 

.نیم به پساب اتفاق می افتد



سه نوع ذره ته نشین میشوند

ذرات جدا و ذرات به هم پیوسته و 

ذرات درگیر

تا   0.3زالل سازهاي اولیه به گونه اي طراحی شده اند که ذرات با سرعت ته نشینی 

ذرات درشت مانند شن و فیبر و لجن را   .میلیمتر در ثانیه را ته نشین کنند 0.7

ري براي میتوان با ته نشینی ساده جدا کرد ولی جداسازي ذرات ریز تر که زمان بیشت

ت و باید به ته نشینی ساده نیاز دارند و این زمان براي فرایند ته نشینی معقول نیس

صورت توده  در آمده و خارج شوند



به مرکز   Scrapersنشین شده در کف کالریفایر توسط جاروبکها یا لجن ته

.استخر هدایت میشود

ت پسابها جهت جلوگیري از بروز اختالل در قسمت بعد که تصفیه بیولوژیکی اس

 .میشوند (Equalization Basin)سازي وارد حوضچه یکسان

، ترکیبات موجود در آن و  pHپساب با توجه به همزدن پیاپی آن کامالً از نظر 

.بار آلودگی، یکنواخت شده است

ت سپس این پساب وارد برج خنک کن که سه فن بزرگ در آن تعبیه شده اس

درجه که دماي مناسب براي  35وارد میگردد تا دماي آن به زیر حدود 

فعالیت باکتري هاست کاهش یابد



در این حوضچه  .سپس این پساب وارد حوضچه هاي تصفیه بیولوژیکی میشود

ها، مواد مغذي براي ایجاد زمینه هاي فعالیت بیولوژیکی میکروارگانیسم

به پساب افزوده  (تامین نیتروژن)و اوره  (تامین فسفر)مانند فسفات آمونیم 

دستگاه هواده هستند که هم  10این حوضچه ها همچنین داراي  .میشود

سیژن وظیفه تامین اکسیژن به طریقه اجباري به پساب و هم اختالط این اک

میزان انتقال اکسیژن با تغییر تعداد هواده هاي در  .با پساب را دارند

از  BODنتیجه این مرحله حذف قسمت عمده  .سیستم، قابل تنظیم است

.پساب است



ساعت به  3تا  2در این مرحله  .سپس این پساب وارد حوض لجن فعال میشود

نشین شده همانند مرحله ته نشینی لجن ته .پساب زمان ماند داده میشود

در این مرحله در اثر برخورده لخته  .اولیه به مرکز کالریفایر هدایت میشود

یل  هاي ریز با هم و با لخته هاي درشت، فالکهایی با اندازه درشت تر تشک

ی درصد از لجن فعال به حوضچه هاي تصفیه بیولوژیک 70در حدود  .میشود

ر برگشت داده میشود و بقیه بهمراه لجن هاي جمع آوري شده از کالریفای

آمده پس از  اولیه به تغلیظ کننده پمپ میشود و لجن با خلوص بیشتر بدست

.آبگیري در بیرون از واحد دپو میشود



است   اما سر ریز تغلیظ کننده که پس از زمان ماند چند ساعته بدست آمده

ناخالصی هاي   به حوضچه هاي انعقاد شیمیایی پمپ میشود تا

در  باقیمانده در پساب را که عامل تولید رنگ آن نیز هستند و

یی به مراحل قبل گرفته نشده اند ، به وسیله افزودن مواد شیمیا

.آن به صورت رسوب گرفته می شود



آهک جهت  در این مرحله مقادیر محاسبه شده از آلوم و آب

عملیات انعقاد ذرات باقی موجود در پساب افزوده میشود و  

این مرحله نیز با دادن  .توسط میکسر با پساب مخلوط میشوند

.زمان ماند همراه است



در این مرحله جهت تکمیل  .سپس پساب به کالریفایر نهایی فرستاده میشود

ث افزایش باعفرایند انعقاد مقداري پلی الکترولیت به پساب افزوده میشود تا 

رسوبات جمع شده در کف کالریفایر به  .سرعت ته نشینی لخته ها میشود

، هوادهی  pHسر ریز کالریفایر جهت تنظیم  .تغلیظ کننده فرستاده میشود

در این مرحله مقداري  .نهایی به حوضچه خنثی سازي نهایی فرستاده میشود

 .ضد کف نیز به پساب اضافه میشود

.در نهایت این پساب وارد رودخانه تجن میشود

.درصد بازده دارد که بسیار قابل قبول است 98عملیات فوق در حدود 






