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 چکیده

کسیژن او  ه فاضالب آن با مقادير زياد رنگصنعت نساجي يکي از بزرگترين مصرف کنندگان آب در جهان است ک

وشهای رتصفیه پساب های حاوی مواد رنگي  سنتزی با باال شناخته شده است. و بیولوژيکي مورد نیاز شیمیايي 

اکسیداسیون شیمیايي، انعقاد و لخته سازی، روشهای الکتروشیمیايي،  اين روشها شامل انجام مي گیرد.متفاوتي 

ي م تبـادل يـوني، فر اينـد جــذب ســطحي، فراينــدهای غــشايي، احیــای شــیمیايي و تــصفیه بیولوژيکي

مچنین ههای تصفیه فاضالب صنايع نساجي، فرايند انعقاد به دلیل راهبری ساده و اثربخش و در میان روش . باشد

اده از با استفدر اين پژوهش  . گیردای مورد استفاده قرار ميگذاری نسبتاً پايین به طور گستردههزينه سرمايه

هدف استفاده مجدد از آب فاضالب تصفیه شده در فرآيندهای نساجي با روش شیمیايي  انعقاد و لخته سازی ، 

لیمری مواد پ بدين منظور از د در مقیاس صنعتي مي باشد.با قابلیت کاربراستفاده از روشهای مقرون به صرفه و 

 دپلي آلومینیوم کلراي،آلوم و  шسولفات آهن در مقايسه با مواد معمول موجود در بازار شامل جديد فوق کاتیوني 

سازی هبه منظور بهین. اس صنعتي تست شدیشد و ماده ای که بهترين نتیجه آزمايشگاهي را داشت در مقاستفاده 

  وBODحجم لجن تولیدی،  ،زمان و سرعت انعقاد در حذف رنگ د کننده،قغلظت ماده منع فرآيند، متغیرهای

COD يباالترين سرعت ته نشین ماده پلیمری فوق کاتیوني نشان داد که نتايج تحقیق .مورد بررسي قرار گرفت 

را دارد و از نظر  COD (82%) بیشترين کاهش( و89%)BOD بیشترين کاهش،کمترين حجم لجن تولیدی ، 

 مي باشد. در مقیاس صنعتي مقرون به صرفه متغیر قیمت در قدرت به لحاظ اقتصادی
 

 . COD،BOD ، فوق کاتیوني، تصفیه پساب نساجيانعقاد، پلیمر :کلید واژه
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 قدمهم -1

ايي، اکسیداسیون شیمی اين روشها شامل انجام مي گیرد.روشهای متفاوتي تصفیه پساب های حاوی مواد رنگي  سنتزی با 

انعقاد و لخته سازی، روشهای الکتروشیمیايي، تبـادل يـوني، فر اينـد جــذب ســطحي، فراينــدهای غــشايي، احیــای 

د. اين گرددر انعقاد شیمیايي مواد منعقد کننده مناسب به آب اضافه مي  .[1] مي باشد شــیمیايي و تــصفیه بیولوژيکي

کند و بر اثر آن امکان چسبیدن ذرات به يکديگر و در نتیجه ايجاد ذرات بزرگتر، ذرات معلق را خنثي ميمواد بار الکتريکي 

معموال برای حذف مواد کلوئیدی آب و فاضالب، از ترکیبات فلزاتي مانند . [2]سنگین تر و قابل رسوب را  فراهم مي کنند

د، نمي شود. امالح فلزات که به عنوان منعقد کننده وارد آب مي شوآلومینیوم، آهن يا برخي از ترکیبات الکترولیت استفاده 

نثي با خبا بار مثبت د. بوجود آمدن اين مولکول باردار بزرگ ندر اثر هیدرولیز به صورت هیدروکسیدهای باردار، در مي آي

عامل  یط اطراف آن( کهو کاهش پتانسیل زتا )اختالف پتانسیل بین فاز پخش شده و مح )بار منفي(نمودن ذرات کلوئیدی

بوجود مي آورند که موجب رااصلي دافعه بین ذرات کلوئیدی مي باشد، امکان الزم برای عمل نمودن نیروی واندروالسي 

رادين مايا و همکاران بر روی برداشت رنگهای راکتیو از پساب کارخانجات رنگرزی با  .چسبیدن ذرات به يکديگر مي شود

 89)آلومینیوم سولفات( کار کردند.برداشت رنگ تا  و آلوم ز منیزيم کلرايد و پلي آلومینیوم کلرايداستفاده از مواد لخته سا

ت اما میزان مصرف مواد بهترين نتیجه را داشمیلي گرم بر لیتر 4999-2999درصد با اين مواد لخته سازدر غلظت های 

اثر سه ماده  آزمايشگاهي بر روی نمونه واقعي در تحقیقي نیز مريم امیني و همکاران .[3] قد کننده بسیار زياد مي باشدعمن

را با استفاده از دستگاه جارتست مورد بررسي قرار منعقد کننده پلي آلومینیوم کلرايد، سولفات فريک و کلرور فريک 

يد به ترتیب ابیشترين راندمان حذف رنگ و اکسیژن مورد نیاز شیمیايي با کاربرد پلي آلومینیوم کلردند.در اين تحقیق دا

ب را فاضال درصد حاصل شد.کاربرد منعقد کننده پلي آلومینیوم کلرايد درشرايط بهینه میزان تجزيه پذيری 77و 89

مطالعه  2917رانا وسورش در سال . ]4[افزايش مي دهد ولي تصفیه بیشتر برای تخلیه به محیط زيست ضروری مي باشد

از فاضالب صنعت نساجي انجام دادند.در اين مطالعه  CODای تحت عنوان مقايسه منعقدکننده های مختلف برای کاهش 

ريدريک فريک، سولفات آهن، آلومینیوم سولفات، پلي آلومینیوم کلرايد، پودر دانه تمبر مانند کلمنعقدکننده های مختلف 

از فاضالب صنعت نساجي در  CODجهت ارزيابي کارآرايي فرآيند انعقاد و لخته سازی برای کاهش هندی و کیتوزان 

 مقیاس کوچک مورد استفاده قرار گرفت.اين مطالعه نیز پارامترهای مختلفي مانند دوز منعقد کننده، زمان ته نشیني،

COD (94% )اد.نتايج نشان داد حداکثر کاهش غلظت اولیه محلول را با استفاده از آزمايش جار تست مورد بررسي قرار د

 .  [5]به دست آمد 3FeCLگرم بر لیتر توسط  4و دوز  4برابر pHدر مقايسه با ساير منعقد کننده های  مورد مطالعه، در 

اد جهت انعق و مقايسه با موا د معمول موجود در بازارمواد جديد پلیمری فوق کاتیونیک نیز به منظور بررسي  اين تحقیق 

دهای فرآيندر استفاده مجدد از آب تصفیه شده برای  يافتن منعقد کننده مناسب از اين کارهدف  مي باشد. و لخته سازی

 ،آلوم، шسولفات آهن شامل  در اين پژوهش جهت عمل انعقاد مواد به کار رفته مي باشد. و شستشوهای اولیه رنگرزی

 .فوق کاتیوني مي باشند پلیمرپلي آلومینیوم کلرايد و 

 

 تجربیات -2

فاضالبي که برای انجام اين پژوهش مورد نیاز بود از خروجي نهايي فاضالب شرکت چاپ و تکمیل پوشان که شامل پساب رنگهای 

م وتهیه گرديد. مواد منعقد کننده مورد استفاده شامل سولفات آهن،آلوم،پلي آلومینی راکتیو و ديسپرس و مواد تعاوني مي باشد،

استفاده شد. بهینه های  PH جهت تست آزمايشگاهي از مقادير مختلف مواد منعقد کننده در  .اندفوق کاتیوني  مرکلرايد و پلی
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کاتیوني در جدول فوق مشخصات ماده پلیمر .تست ها در مقیاس صنعتي نیز انجام شد بعداز نتیجه دادن پروژه در آزمايشگاه،

 آورده شده است. 1شماره 

 

 
 فوق کاتیونیپلیمر: مشخصات ماده 1جدول 

 

 

 

 
 

 

 

مجدد از در مدت زمان حدود يک سال و در راستای بازگشت آب به چرخه و فرآيند تولید کارخانجات نامبرده و امکان کاربرد 

پساب ها از طريق روش شیمیايي جديد ابتدا در اندازه ی آزمايشگاهي و سپس پايلوت آزمايشگاهي و در نهايت در اشل صنعتي 

 PHجهت به دست آوردن بهینه مصرف از مقادير مختلف مواد منعقد کننده در  و عملیاتي تعريف، اجرا و بهره برداری گرديد.

 آورده شده است. 2در جدول شماره بهینه هر ماده  PH و ادير کاربردی مق استفاده شد. بهینه هر ماده
 

 یکاربردPHمصرف مواد منعقد کننده و زانیم: 2جدول 

 PH مقدار مصرف)گرم بر لیتر( مواد منعقد کننده

 8 9.4 9.2 9.9 1 1.2 سولفات آهن

 9 9.4 9.2 9.9 1 1.2 پلي آلومینیوم کلرايد

 8 9.4 9.2 9.9 1 1.2 آلوم

 9 9.4 9.2 9.9 1 1.2  پلیمرفوق کاتیوني 

دقیقه سريعاً بهم زده مي  1بمدت پساب  جهت ناپايدارسازی ذرات، بهینه،  PHدر   پساببه  پس از افزودن مواد شیمیايي

در  دور29ي )دور کنددقیقه عمل بهم زدن به آرام 29الي  19سپس جهت تشکیل لخته ها مدت  . دور در دقیقه(199شود)

با توجه به نتايج حاصل از پس از اين مرحله آب به حال آرام رها مي شود تا عمل زالل سازی اتفاق افتد. دقیقه( ادامه مي يابد.

عد درمرحله ب ظر گرفتن جنبه های اقتصادی، ماده منعقد کننده مناسب و دوزينگ بهینه انتخاب مي شود.و با در ناين مرحله 

و 199،129،179افزايش سرعت انعقاد)دقیقه مورد بررسي قرار گرفت.سپس اثر 1،2،3،4،9،6بازه زماني  6در  اثر زمان انعقاد

ماده ای که بهترين نتیجه را (، در مدت زمان بهینه بررسي گرديد.با توجه به نتايج آزمايشگاهي جار تست، دور در دقیقه 299

 .شدجهت تست در مقیاس صنعتي انتخاب  آزمايشگاه داشت در

 بحث و نتایج -3

بر  رايي است.از مهمترين متغیرهای موثبه طور کلي متداولترين روش برای رنگ زدايي و تصفیه فاضالب نساجي انعقاد شیمی

از بین مواد منعقد کننده به کار رفته در اين شاره کرد.انعقد کننده،سرعت و زمان انعقاد فرآيند انعقاد مي توان به غلظت ماده م

 9.4و مقدار مصرف دور در دقیقه 199و با سرعت  دقیقه)کمترين مدت زمان( 3در مدت زمان کاتیوني  فوق یمرپل ماده تست،

نموده و سريعتر از بقیه نمونه ها عمل مي کند و مقدار لجن تشکیل  شفافگرم بر لیتر)مینیمم مقدار مصرف ماده(، کامال آب را 

 شده آن مینیمم مي باشد.

 مشخصات پلیمر فوق کاتیونی

5 PH 

111-011 CPS)) ويسکوزيته 

1.2-1.25  دانسیته 

 ظاهر محلول ویسکوز بیرنگ

54%  ماده جامد 
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کاتیوني به دلیل اينکه در آزمايشگاه  فوق ماده پلیمر .تست ها در مقیاس صنعتي انجام شد آزمايشگاهي مطلوب،بعد از نتايج 

 شد برگزيدهبهترين نتیجه را داشت جهت تست در مقیاس صنعتي 

در جدول  توسط آزمايشگاه معتمد محیط زيستدر مقیاس صنعتي در دو دوره شش ماهه COD و    BODمیانگین اطالعات

  آورده شده است. 4و جدول شماره  3شماره 

 
 در شش ماه اول سال قبل و بعد از عملیاتCODو BODمقايسه پارامتر  :3جدول 

 پارامتر مورد سنجش

 

شش ماه دوم سالمیانگین   

 قبل از عملیات
بعد از 

 عملیات

COD 9293  916  

BOD 1299 94  

PH 9/19  9 

 
 در شش ماه دوم سال قبل و بعد از عملیاتCODو BODمقايسه پارامتر  :4جدول 

 پارامتر مورد سنجش

شش ماه اول سالمیانگین   

 قبل از عملیات
بعد از 

 عملیات

COD 9299  316  

BOD 1296 46 

PH 9/19  7.3 

است و اين  %82و %89بعد از عملیات  CODو  BODمالحظه میشود میزان کاهش  4و شماره  3همانطور که در جدول شماره 

 .آب قابلیت کاربرد مجدد در خط تولید و شستشوهای اولیه و ثانويه در فرآيندهای رنگرزی را دارا مي باشد

 گیرینتیجه -4

  BODو پارامتر حجم لجن تولید شده مقدار مصرف ماده منعقد کننده، ،زالل بودن محلول نهايي سرعت ته نشین شدن،

ار کمترين مقدنتايج نشان مي دهد که پلیمر فوق کاتیوني  بررسي شده در اين پژوهش مي باشد. یرهای متغ  CODو  

بیشترين  ،گرم بر لیتر(  9.4کمترين مقدار مصرف ماده منعقد کننده) دقیقه(، 3کمترين زمان الزم برای ته نشیني ) لجن،

 فوقبا اين ماده پلیمرن ازآب تصفیه شده مي تواهمان طور که گفته شد  (را دارد و 82%) COD( و 89%)BODکاهش 

استفاده نمود و در آب مصرفي صرفه جويي نمود که از لحاظ  و شستشوهای اولیه فرآيندهای رنگرزیمجددا در کاتیوني 

 در شستشوهای اولیه و شستشوهای ثانويه دستگاه ها مادهآب تصفیه شده با اين  اقتصادی نیز بسیار به صرفه مي باشد.

 رنگرزی مورد استفاده قرار مي گیرد.در خط 
 

 قدردانی  -5

صمیمانه ترين سپاس ها از مديريت محترم شرکت پوشان )طرح نگار(جناب آقای مهندس يونس فقیدنو که با توجه به 

 شدن اين کار بزرگ حمايت فرمودند همت و توجه بلندشان ما را تا عملیاتي
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