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 چكيده
مقطعي بوده كه -اين مطالعه به صورت تحقيق توصيفي

جهت انجام آن مبادرت به نمونه برداري ازفاضالب كارخانه نساجي 
دو منعقد كننده آلوم كرپ ناز هرسين گرديده است. در اين تحقيق، 

و كلرور فريك براي انتخاب مناسبترين منعقد كننده در شرايط 
بهينه،براي تصفيه فاضالب كارخانه نساجي كرپ ناز از طريق 

به كار  pHو  COD ،BOD5آزمايش پارامترهايي نظير رنگ،
هاي مورد آزمايش براي انتخاب  pHگرفته شدند. در اين بررسي 

pH ،بودند. نتايج نشان داد كه با استفاده از  9 و 8،7،6،5،4بهينه
 BOD5و  CODفرآيند انعقاد مي توان به ميزان زيادي رنگ، 

موجود در فاضالب صنايع نساجي را حذف كرد. منعقد كننده كلرور 
ورنگ داراي راندمان  CODفريك در اين پژوهش براي حذف 

ذف حذف باالتري نسبت به آلوم بوده بطوريكه بيشترين ميزان ح
COD  وبراي كلرورفريك به  75/68، 36و رنگ توسط آلوم
بهينه براي مواد  pHدرصد بدست آمد. همچنين  98، 72ترتيب

 حاصل گرديد.  5و  7منعقد كننده آلوم وكلرورفريك به ترتيب 

فاضالب  -فاضالب صنعتي -تصفيه فاضالب: كلمات كليدي
  كرمانشاه-مواد منعقد كننده -نساجي

 

 

 

 

  

Abstract 

Type of this study is Descriptive-cross 
sectional. Samples were caught from 
textile’s wastewater in Harsin(Kermanshah). 
In this study for selecting the best coagulant, 
alum and ferric chloride in optimum 
conditions were assessed, based on analysis 
of different parameters like COD, BOD5 and 
pH, best coagulant was selected. For 
selecting a optimum pH, 5 state [4.5, 6, 7, 8, 
9] was selected. All of the methods that 
were used for sampling and analysis are 
accordance to standard methods. Results of 
analysis suggested that great amount of 
color, BOD and COD in textile’s wastewater 
were removed when coagulation process 
was used. In this study ferric chloride had 
removal efficiency higher than alum. 
Maximum removal of COD and color by 
ferric chloride is 72% and 98% and for alum 
36% and 75.68% respectively. Optimum pH 
for alum and ferric chloride is 7 and 5 
respectively. 
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  مقدمه و اهداف 1
مهمترين مسأله زيست محيطي مربوط به صنايع نساجي، 
فاضالب ناشي از فرآيندهاي مختلف آن است كه نسبت به ديگر 
زائدات آن مانند مواد زائد جامد و همچنين مسأله بهداشت و ايمني 
از اهميت باالتري برخوردار است. صنايع رنگرزي نساجي يكي از 

ب و توليد كنندگان مقدار قابل توجهي بزرگترين مصرف كنندگان آ
پساب به شمار مي روند. اين پساب ها حاوي مقادير قابل توجهي 
از تركيبات آلي رنگزا مي باشند. وجود مواد رنگزاي آلي در پساب 
هاي صنعتي به علت جلوگيري از نفوذ نور به داخل آب و اختالل 

حالليت  در عمل فتوسنتز، كاهش انتقال اكسيژن به داخل آب و
گازها و اثرات سمي آنها صدمات جبران ناپذيري به محيط زيست 
وارد مي نمايد. همچنين تخليه اين پساب ها به داخل رودخانه ها و 

). آاليندهاي 1درياچه ها منجر به كاهش كيفيت آب مي شود. (
فاضالب نساجي عمومأ شامل: سودكاستيك، دترجنتها، نشاسته، 

نگدانه ها و رنگيزه هاي باالبرنده اكسيژن واكس، اوره، آمونياك، ر
مورد نياز بيوشيميايي و اكسيژن مورد نياز شيميايي، جامدات معلق 
و مواد سمي هستند. از اينرو تصفيه پساب هاي رنگي فاضالب 
نساجي قبل از تخليه آنها به محيط زيست، ضروري مي باشد. 

ساجي فرآيندهاي تصفيه بيولوژيكي براي تصفيه فاضالبهاي ن
بندرت استفاده مي شوند. اين فرآيندها عموما براي حذف اكسيژن 

مؤثر بوده اما براي حذف  مورد نياز بيوشيميايي و جامدات معلق
)، زيرا تركيبات رنگي داراي 2رنگ از اين فاضالبها بي اثرند(

ساختارهاي مقاوم و پيچيده اي بوده كه باعث مي شوند، سرعت 
متداولترين . به آهستگي صورت بگيردتجزيه بيولوژيكي رنگ ها 

روش ها براي حذف رنگ از فاضالب نساجي شامل روش هاي 
شيميايي نظير انعقاد و لخته سازي، جذب سطحي، ازن - فيزيكي

زني، اسمز معكوس، استفاده از فيلترهاي غشايي و اكسيداسيون 
). هر كدام از اين روشها داراي مزايا و معايبي 3پيشرفته مي باشند(

ر حذف رنگ از فاضالب مي باشند. انعقاد و لخته سازي يكي از د
متداول ترين و موثرترين فرآيندهايي است كه براي تصفيه پساب 

از مهمترين مزاياي تصفيه پساب هاي  .هاي رنگي بكار مي رود
رنگي با استفاده از فرآيند انعقاد و لخته سازي، عدم توليد 

ليل آن تجزيه نشدن محصوالت مياني سمي و مضر است كه د
تركيبات رنگي در اين روش مي باشد. بعالوه اين روش از صرفه 
اقتصادي و قابليت اجرايي نسبتأ باال در مقياس هاي بزرگ 

بطور كلي مواد آلي با زنجيره هاي مولكولي بزرگتر  .برخوردار است

و وزن مولكولي بيشتر، براي حذف با استفاده از روش انعقاد و لخته 
). هدف از انجام اين مطالعه بررسي كارايي دو 4ناسب ترند(سازي م

ماده منعقد كننده آلوم و كلرورفريك در تصفيه فاضالب 
و غلظت  pHكارخانجات نساجي مي باشد. براي اين منظور تأثير 

  مواد منعقد كننده مورد آزمايش و بررسي قرار گرفته است.

  مواد و روشها 2
مقطعي بوده كه -ياين مطالعه به صورت تحقيق توصيف

جهت انجام آن مبادرت به نمونه برداري از فاضالب كارخانه 
نساجي كرپ ناز هرسين و منتقل كردن نمونه ها در شرايط مناسب 
به آزمايشگاه شيمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي 

مناسب براي انجام  pHكرمانشاه گرديده است. در طي اين تحقيق 
ف توسط سود واسيدسولفوريك به ترتيب آزمايش در مراحل مختل

يك نرمال و يك دهم نرمال تنظيم گرديد. در مرحله اول براي 
تنظيم  6نمونه در حد  pHتعيين مقدار مناسب ماده منعقد كننده،

گرديد و سپس با افزودن تدريجي ماده منعقد كننده به ظروف 
با  ، تا تشكيل فلوك قابل رويت و6تا ظرف  1دستگاه جار از ظرف 

ته نشيني مناسب، آزمايش ادامه يافت. پس از تعيين مقدار تقريبي 
بهينه براي هر ماده منعقدكننده به   pHماده منعقد كننده مناسب،

صورت جداگانه در مرحله دوم بدست آمد. اين عمل با استفاده از 
آزمايش جار و افزودن ماده منعقد كننده به دست آمده در مرحله 

ظروف شش گانه دستگاه جار به ترتيب در  pHقبل و با تنظيم 
بهينه  pHانجام شد. در مرحله سوم با تنظيم  9و8،7،6،5،4مقادير

حاصله از مرحله دوم، اقدام به افزودن مقادير متفاوت از ماده 
منعقدكننده مربوطه در ظروف آزمايش،(به طوري كه دو بشربا 

رحله اول و مقدارماده منعقدكننده كمترازمقدار بدست آمده در م
يك بشر در همان مقدار و سه بشر ديگر باالتر از مقادير مرحله 
اول) جهت تعيين دوز مناسب ماده منعقدكننده گرديد. براي تعيين 

بهينه، شاخص هاي  pHميزان دوز مناسب ماده منعقد كننده و 
مالك عمل قرار گرفتند. اين  BOD5و CODحذف رنگ، 

د كننده حداقل دو بار در هر مرحله آزمايشات براي هر دو ماده منعق
بارگذاري صورت گرفت. نمونه ها پس از افزودن ماده منعقد كننده، 

  عمل و تخليه  HACH مدل  جارتست دستگاه ظرف به درون
دقيقه  يك مدت به و دقيقه در دور 90 سرعت با سريع اختالط

 دقيقه در دور 30 سرعت با آرام اختالط جهت ناپايدارسازي ذرات و

شد.  دقيقه جهت ايجاد فلوك قابل ته نشيني انجام 3 مدت به و
 جهت دقيقه 15 مدت براي نمونه آرام، اختالط عمل انجام از پس

شد. براي اندازه گيري  داشته نگه سكون شرايط در نشيني ته انجام
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 UV-120-02مدل  Varianاز دستگاه اسپكتروفتومتر  رنگ

نانومتر، جهت اندازه  470ساخت كشور آمريكا و در طول موج 
به روش رفلكس  HACHمدل  CODاز راكتور CODگيري 

با استفاده از روش  BOD5بسته استفاده شد. اندازه گيري 
ميزان .بارومتريكي و بر اساس روش هاي استاندارد صورت گرفت

pH  با استفاده از دستگاهpHmeter  مدل  Microprocessor 

تعيين گرديد. مواد منعقد كننده مصرفي شامل سولفات  537
آلومينيوم و كلرور فريك بودند. تمامي مراحل نمونه برداري و 

ها بر اساس روش هاي موجود در كتاب استاندارد  انجام آزمايش
  ). 5متد چاپ بيستم انجام شد(

  نتايج و بحث 3
و  1نتايج آزمايشات انجام گرفته به طور خالصه در جدول

  نشان داده شده است.  1-8نمودارهاي 
فاضالب  CODمقايسه عملكرد دو ماده منعقدكننده آلوم و كلرور فريك در حذف  -1جدول

  هاي بهينه هر ماده منعقد كننده pHكارخانه نساجي كرپ ناز در 

  
  

  
هاي متفاوت pH كارخانه نساجي در  و درصد حذف آن از فاضالب  BOD: ميزان 1نمودار 

  ميلي گرم در ليتر 65اوليه   BODآلوم و mg/l400افزودن با 

  
و درصد حذف آن از فاضالب كارخانه  نساجي با افزودن غلظت  BOD: ميزان 2نمودار 

  ميلي گرم در ليتر 65اوليه برابر  BOD و  pH = 7هاي مختلف آلوم در 
  

 
ساجي كرپ ناز كارخانه ن  فاضالب و درصد حذف آن در COD: مقايسه ميزان  3نمودار
در  = 150mg/lو كلرورفريك =550mg/lهاي مختلف و افزودن مقادير آلومpHبا 

COD)هاي مختلف فاضالب خامmg/l1100 512و ( 

كارخانه نساجي كرپ ناز   در فاضالب و درصد حذف آن COD: مقايسه ميزان  4نمودار
مختلف و در  هايpHدر = mg/l 250 و كلرورفريك =mg/l 400با افزودن مقادير آلوم
COD)هاي مختلف فاضالب خامmg/l512  1280و (  

  
كارخانه نساجي كرپ ناز   در فاضالب و درصد حذف آن COD: مقايسه ميزان  5نمودار

هاي مختلف COD) و در pH=5) و كلرورفريك(pH=7در غلظت هاي مختلف آلوم(
  ) 1280وmg/l 512 فاضالب خام(

  
كارخانه نساجي كرپ ناز   در فاضالب  د حذف آنو درص TSS: مقايسه ميزان  6نمودار

هاي مختلف TSS) و در pH=5) و كلرورفريك(pH=7با غلظت هاي مختلف آلوم(
  )320وmg/l 240 فاضالب خام(
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هاي متفاوت و دوز ثابت pH: ميزان حذف رنگ از فاضالب كارخانه نساجي در 7نمودار 

mg/l500  آلوم وmg/l 400 كلرورفريك 
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كارخانه نساجي كرپ ناز با غلظت هاي مختلف   فاضالب  : ميزان  حذف رنگ8نمودار 

  )pH=9) و كلرورفريك(pH=7آلوم (
نتايج تحقيقات انجام شده توسط بسياري از محققان تأييد       

عامل بسيار موثري در فرآيند  pHكننده اين موضوع است كه 
 pHيك  انعقاد و لخته سازي است. هر ماده منعقد كننده داراي

بهينه است كه در آن، فرآيند انعقاد و لخته سازي براي غلظت 
مشخصي از ماده منعقد كننده، در كوتاهترين زمان ممكن و با 
باالترين بازدهي صورت مي گيرد. از اينرو، تعيين اين عامل براي 
كسب اطمينان از عملكرد و فرآيند انعقاد و لخته سازي ضروري 

بهينه براي  pHجهت تعيين شرايط  pHعه ). بنابراين، مطال6است(
تصفيه فاضالب كارخانه نساجي با منعقد كننده آلوم و كلرورفريك 

در ميزان  pHضروري مي باشد. نتايج تحقيق نشان داد كه 
COD  فاضالب تصفيه شده و درصد كاهش آن در صورت

استفاده از مواد منعقد كننده آلوم و كلرورفريك تأثيرگذار است. 
   =pH 5-9و كلرورفريك در  =7pHه منعقد كننده آلوم دربطوريك

و رنگ از فاضالب كارخانه  CODبيشترين كارايي را در حذف 
و در  =7pHنساجي را نشان مي دهد. ماده منعقد كننده آلوم در 

) و حتي در غلظت mg/l512فاضالب خام( CODغلظت پايين 
ي در هاي مختلف اين ماده منعقد كننده، كارايي خيلي كم

باالي فاضالب خام  CODداشته ولي در غلظت  CODحذف
mg/l)1100 در غلظت (mg/l550  آلوم آن و در همانpH)7 (

آلوم  mg/l500 ) و در غلظتCOD)36%باالترين ميزان حذف 
) را نشان مي دهد.ماده %75مصرفي بيشترين راندمان حذف رنگ(
در و  =5pHو  mg/l 150منعقد كننده كلرورفريك در غلظت 

) بيشترين ميزان mg/l512فاضالب خام( CODغلظت پايين 
 COD) را نشان مي دهد. در غلظت باال COD)75/68%حذف 

كلرورفريك و  mg/l250و در غلظت  )mg/1280( فاضالب خام
) را نتيجه داده است. 60%(COD)، ميزان حذف pH)5در همان 

كلرورفريك بيشترين راندمان حذف  mg/l400 در غلظت هاي
) حاصل شده است. با توجه به نتايج حاصله، ماده منعقد %98نگ(ر

كننده كلرورفريك براي تصفيه فاضالب كارخانه نساجي انتخاب 
و در  mg/l150 پايين فاضالب خام، غلظت COD شده كه در

توصيه مي  mg/l250 فاضالب خام، غلظت CODغلظت باالي 
 CODگ و شود. مقايسه نتايج با يافته هاي حاصل از حذف رن

و تصفيه تركيبي كواگوالسيون و  PACتوسط كربنات منيزيم، 
) نشان مي دهد كه كلرورفريك نسبت 7و 6اكسيداسيون با فنتون(

به كربنات منيزيم كارايي بيشتري در تصفيه فاضالب كارخانه 
نساجي دارد. همچنين نتيجه اين بررسي با تحقيق انجام شده 

گ بوده بطوريكه در آن توسط جنيدي و عزيزي كامأل هماهن
تحقيق  نيز كلرورفريك نسبت به آلوم راندمان بهتري در حذف 
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