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 خالصه

اساسی  صنایع نساجی یکی از آالینده هایاز جمله  صنعتیفاضالب  

 محیط به  محیط زیست می باشد که در صورت عدم تصفیه و تخلیه

در این راستا و جهت  ، نماید می ایجاد را زیادی مشکالت زیست

مدیریت مصرف و کاهش مصرف آب مورد نیاز این صنایع اصول این 

روشهای تصفیه پساب شامل روشهای فیزیکی، پژوهش شکل گرفت.

عمده ترین روشهای تصفیه  و بیولوژیکی می باشد.شیمیایی 

شامل انعقاد و لخته سازی می  شیمیایی مواد نامحلول در فاضالب

تصفیه پساب به روش انعقاد شیمیایی با مواد مختلفی  باشد،

انجام می شود که یکی از این  مواداستفاده از فوق پلیمرهای 

زالل بودن  سرعت ته نشین شدن، .است DNG WATERکاتیونی

حجم لجن  مقدار مصرف ماده منعقد کننده، ،محلول نهایی

پارامترهای بررسی شده در   CODو    BOD پارامترو  تولید شده

در این پژوهش با هدف کاهش آالیندگی و  این پژوهش می باشد.

بازگشت آب به چرخه ی تولیدواستفاده مجدداز آب در پایلوت 

روی پساب خروجی  شرکت مختلف صنعتی ،تست مواد منعقد کننده 

 DNGتیونی و ماده فوق پلیمر کا پوشان انجام شد  چاپ و تکمیل

WATER   .تصفیه شده با  آببهترین نتیجه تصفیه پساب را داشت

و شستشوهای قابلیت استفاده در شستشوهای اولیه  این ماده،

 .خط تولید رنگرزی را دارا می باشددر  ثانویه دستگاهها

 
فاضالب صنعت نساجی،استفاده مجدد کلمات کلیدي: 

  COD.فاضالب،انعقاد،



 

 

  مقدمه -1

نساجی یکی از بزرگترین صنایع مصرف کننده آب می باشد. صنعت 

هرفرآیندی درصنعت نساجی که به نحوی با آب سروکار دارد تولید فاضالب 

می کند. مدیریت صحیح در روش های تصفیه پساب، تأثیر بسزایی در کاهش 

و استفاده مجدد از فاضالب را امکانپذیر  آلودگی آب تصفیه شده دارد

ین پژوهش هدف تصفیه فاضالب با روش های شیمیایی جهت در امی سازد. 

روشهای تصفیه  .استفاده مجدد در فرآیندهای تولید و رنگرزی می باشد

در روش  .[1]پساب شامل روشهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می باشد

فیزیکی از خواص مکانیکی و فیزیکی برای جداسازی مواد خارجی معلق در 

در این روش نیاز به احداث سیستمی شامل صافی  می شود. فاضالب استفاده

هر کدام از  تانک های ته نشینی و سیستم های شناور سازی می باشد. ها،

این سیستمها شامل حوضچه های متعددی می باشد که هزینه احداث باالیی 

دارد. زمانی که تصفیه فیزیکی جوابگو نباشد از تصفیه بیولوژیکی جهت 

به طور طبیعی درتصفیه بیولوژیک در  ها استفاده می گردد.حذف آالینده 

اثر فعالیت میکروارگانیسمها، مواد آلی به دی اکسیدکربن، کربن، آب 

و بخش کمی از آنها نیز به ترکیبات معدنی پایدار تجزیه می شوند. 

تجزیه بیولوژیک به دو صورت هوازی و بی هوازی انجام می شود. مناسب 

تغییرات ناگهانی  می باشد. 5/7الی  5/6باکتریها  برای رشد pHترین 

pH .در تصفیه  می تواند منجر به توقف رشد و یا مرگ باکتریها شود

هوازی اساس کار در  رساندن اکسیژن به میکروارگانیسم های موجود در 

. مهمترین روشهای تصفیه هوازی [2]فاضالب و تشدید رشد آنها می باشد

فاضالب شامل انواع سیستم های صافی چکنده و انواع سیستم های لجن 

 .استملیون تومان  011تا 111فعال می باشد که هزینه احداث آن بین 

روش تصفیه  از دیگر روشهای تصفیه که بسیار مقرون به صرفه می باشد،

یی مواد نامحلول در عمده ترین روشهای تصفیه شیمیا شیمیایی است.

تصفیه پساب به روش  شامل انعقاد و لخته سازی می باشد. ،فاضالب

انعقاد شیمیایی با مواد مختلفی انجام می شود. در انعقاد شیمیایی 

مواد منعقد کننده مناسب به آب اضافه می شود. این مواد بار 

رات کند و بر اثر آن امکان چسبیدن ذالکتریکی ذرات معلق را خنثی می

ل رسوب را  قاببه یکدیگر و در نتیجه ایجاد ذرات بزرگتر، سنگین تر و 

 1مکانیسم عمل مواد منعقدکننده در شکل شماره .[3]فراهم می کنند

 مشاهده می شود.

 

 
مکانیسم عمل مواد منعقد کننده: 1شکل   
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در این پژوهش هدف استفاده مجدد از آب فاضالب تصفیه شده در 

 وی کیروش  فیز به منظور مدیریت مصرف آب می باشد.فرآیندهای نساجی 

. [4]انعقاد و لخته سازی است شیمیایی به کار رفته در این تحقیق،

 шسولفات آهن شامل  در این پژوهش  جهت عمل انعقاد مواد به کار رفته

پلی آلومینیوم کلراید و پلی الکترولیت فوق کاتیونی می  آلوم، ،

 .باشند

 

 روژهشرایط اولیه پ -2
فاضالبی که برای انجام این پژوهش مورد نیاز بود از خروجی  

و  پوشان که شامل پساب رنگهای راکتیو چاپ و تکمیلنهایی فاضالب شرکت 

ه مورد تهیه گردید. مواد منعقد کنند ،دیسپرس و مواد تعاونی می باشد

پلی آلومینیوم کلراید و پلی  آلوم، ،استفاده شامل سولفات آهن

از مقادیر آزمایشگاهی جهت تست  الکترولیت فوق کاتیونی می باشد.

بعد از نتیجه  .استفاده شدهای مختلف  PHدر مختلف مواد منعقد کننده 

 .تست ها در مقیاس صنعتی نیز انجام شد دادن پروژه در آزمایشگاه،

 

 روش شناسی -3
در مدت زمان حدود یک سال و در راستای بهینه سازی مصرف آب و 

همچنین با رویکرد کاهش مصرف آب در جهت بازگشت آب به چرخه و فرآیند 

تولید کارخانجات نامبرده و امکان کاربرد مجدد از پساب ها از طریق 

روش شیمیایی جدید ابتدا  در اندازه ی آزمایشگاهی و سپس پایلوت 

آزمایشگاهی و در نهایت در اشل صنعتی و عملیاتی تعریف، اجرا و بهره 

جهت به دست آوردن بهینه مصرف از مقادیر مختلف مواد  .ی گردیدبردار

مقادیر کاربردی در جدول  .استفاده شدهای مختلف PHمنعقد کننده در 

 آورده شده است. 1شماره 

  یکاربردPH مصرف مواد منعقد کننده و زانی: م1جدول 
مواد منعقد 

 کننده
g/lit g/lit g/lit g/lit g/lit g/lit PH 

 9 0.4 0.1 0.2 0.8 1 1.2 آهنسولفات 

پلی آلومینیوم 

 کلراید
1.2 1 0.8 0.2 0.1 0.4 5 

 9 0.4 0.1 0.2 0.8 1 1.2 آلوم

فوق پلیمر 

 DNG کاتیونی 

WATER 

1.2 1 0.8 0.2 0.1 0.4 8 

دقیقه سریعًا بهم زده  1بمدت  پساببه   پس از افزودن مواد شیمیایی

 01الی  15تشکیل لخته ها مدت سپس جهت  .دور در دقیقه(111می شود)

دور در دقیقه( ادامه می 01دقیقه عمل بهم زدن به آرامی )دور کند

پس از این مرحله آب به حال آرام رها می شود تا عمل زالل سازی  یابد.

مقدار مصرف زالل بودن محلول نهایی  سرعت ته نشین شدن، اتفاق افتد.

در هر یک از بشر ها  و نیز حجم لجن تولید شدهماده منعقد کننده 



 

از بین مواد منعقد کننده  نشانگر قدرت ماده منعقد کننده می باشد.

در مدت  DNG WATERفوق پلیمر کاتیونی  به کار رفته در این تست،

گرم بر  1.0 مقدار مصرف )کمترین مدت زمان(و دقیقه 5زمان 

از  عترسری کامال آب را زالل نموده و ،)مینیمم مقدار مصرف ماده(لیتر

مقدار لجن تشکیل شده آن مینیمم می  بقیه نمونه ها عمل می کند و

  باشد.

آورده  0در جدول شماره  DNG WATERمشخصات ماده فوق پلیمرکاتیونی 

 شده است.

 DNG WATER مشخصات ماده فوق کاتیونی .2جدول 

DNG WATER مشخصات 

5 PH 

111-711CPS)) ویسکوزیته 

 دانسیته 1.0-1.05

 طاهر ویسکوز بیرنگمحلول 

 ماده جامد 50%

 

گرم بر لیتر  1.0با مقدار مصرف  مقیاس آزمایشگاهینتایج انعقاد در 

 .نشان داده شده است 0شکل شماره در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نتایج نهایی تصفیه پساب در مقیاس آزمایشگاهی2شکل شماره 

 

مشخص است بهترین نتیجه تصفیه آب  0همانطور که در شکل شماره 

می باشد که آب تصفیه شده با  DNG WATERمربوط به ماده فوق کاتیونی 

 این ماده قابلیت استفاده مجدد در چرخه تولید را دارا می باشد.

می  CODو  BODبررسی پارامتر پارامتر بعدی جهت ارزیابی فاضالب 

 COD 0151و پارامتر  1021قبل از انجام عملیات  BODپارامتر باشد. 

 می باشد.

 

 شرایط بعد از اجرای تحقیق -4

تست ها در مقیاس صنعتی انجام  بعد از نتایج آزمایشگاهی مطلوب،

به دلیل اینکه در  DNG WATERماده فوق پلیمر کاتیونی  .شد

آزمایشگاه بهترین نتیجه را داشت جهت تست در مقیاس صنعتی انتخاب 
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توسط   DNG WATERماده فوق کاتیونی  CODو  BOD میانگین اطالعات شد.

 آورده شده است.  3در جدول شماره  آزمایشگاه معتمد محیط زیست

 

 

 قبل و بعد از عملیاتCODو BOD:مقایسه پارامتر 3جدول شماره 

 پارامتر مورد سنجش

هفته ی  2میانگین 

 مختلف

قبل از 

 عملیات

بعد از 

 عملیات

COD 0151 165 

BOD 1021 01 

PH 5/11 11/7 

 

 CODو  BODمشخص است میزان کاهش  3همانطور که در جدول شماره 

بعد از عملیات بسیار قابل قبول می باشدو این آب قابلیت کاربرد در 

 .شستشوهای اولیه در فرآیندهای رنگرزی را دارا می باشد

 

 گیریتیجهن -۵
معموال براي حذف مواد کلوئیدي آب و فاضالب، از ترکیبات فلزاتي 

مانند آلومینیوم، آهن یا برخي از ترکیبات الکترولیت استفاده مي 

امالح فلزات که به عنوان منعقد کننده وارد آب مي شود، در اثر  شود.

هیدرولیز به صورت یوني یا هیدروکسید یا هیدروکسیدهاي باردار، در 

مي آید. بوجود آمدن این مولکول باردار بزرگ با خنثي نمودن ذرات 

کلوئیدي و کاهش پتانسیل زتا )اختالف پتانسیل بین فاز پخش شده و 

ن( که عامل اصلي دافعه بین ذرات کلوئیدي مي باشد، محیط اطراف آ

امکان الزم براي عمل نمودن نیروي واندروالسي بوجود مي آورند که 

زالل بودن  سرعت ته نشین شدن، .موجب چسبیدن ذرات به یکدیگر مي شود

و  حجم لجن تولید شده مقدار مصرف ماده منعقد کننده، ،محلول نهایی

 پارامترهای بررسی شده در این پژوهش می باشد.  CODو    BOD پارامتر

کمترین مقدار    DNG WATERنتایج نشان می دهد که پلیمر فوق کاتیونی 

دقیقه(،کمترین مقدار مصرف  5کمترین زمان الزم برای ته نشینی ) لجن،

و  BOD(01)بیشترین کاهش گرم بر لیتر( و  1.0 ) ماده منعقد کننده

COD  (165)توان ازآب تصفیه شده حاصل از این روش  را دارد و می

استفاده نمود و در آب  شستشوهای اولیهو  مجددا در فرآیندهای رنگرزی

مصرفی صرفه جویی نمود که از لحاظ اقتصادی نیز بسیار به صرفه می 

آب تصفیه شده با این روش در شستشوهای اولیه و شستشوهای  باشد.

 مورد استفاده قرار می گیرد. در خط رنگرزیثانویه دستگاه ها

 

 قدردانی -6
صمیمانه ترین سپاس ها از مدیریت محترم شرکت پوشان )طرح           

نگار(جناب آقای مهندس یونس فقیدنو که با توجه به همت و توجه 

 بلندشان ما را تا عملیاتی شدن این کار بزرگ حمایت فرمودند.
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