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تاریخ دریافت1131/5/11 :

تاریخ پذیرش1131/8/02 :

بررسی کارایی فرآیند ترکیبی ترسیب شیمیایی-احیاء جهت حذف رنگ و کروم از
فاضالب صنایع تولید لوازم خانگی

علیرضا شهریاری فارفانی

3

چکیده
مقدمه :فاضالبهای صنعتی از مهمترین آالیندههای محیط محسوب میشوند .این تحقیق به منوهوب برب هی اهابایی فرآینهد
ترایبی تر یب شیمیایی-احیاء جهت حذف بنگ و اروم از فاضالب اابخانجات تولید لوازم خانگی انجام شده ا ت.
روشها :این تحقیق از نوع تجربی بوده و دب مقیاس آزمایشگاهی بر بوی فاضالب واحد بنگاابی اابخان تولید لهوازم خهانگی
انجام پذیرفت .فرآیندهای موبد ا تفاده فرآیند ترایبی تر یب شیمایی-احیاء میباشهد .نمونه بهردابی به صهوبت مراهب انجهام
پذیرفت و دب مجموع  011نمون موبد آزمایش قراب گرفت .پابامترهای  ،CODبنگ و اروم دب نمون ها اندازه گیری شهد .جههت
انجام مرحل انعقاد شیمیایی از منیزیم الراید ،پلی آلومینیوم الراید و آهن الرید ،IIIپلیمر ااتیونی و بنتونیت ا تفاده شد و جههت
انجام مرحل احیاء شیمیایی از متا بی ولفیت دیم بهره گرفت شد .دادههای ب د ت آمده با ا تفاده از آزمونههای ANOVA
و  Tukeyتو ط نرم افزاب  SPSSنسخ  11تجزی تحلیل شد
نتایج :نتایج مطالع حاضر نشان داد ا پلیآلومینیوم الراید با  %32/30باالترین باندمان حذف بنگ با حاصهل نمهود .همینهین
باالترین باندمان حذف  CODمربوط ب ترایب منعقد انندههای منیزیم الراید ( ،)1/1 mg/lپلی آلومینیوم الراید ( )2/1 mg/lو
امک منعقد اننده پلیمرهای ااتیونی ( )2/1 mg/lبا بانهدمان  %83/11بهود .همینهین بانهدمان الهی فرآینهد ترایبهی تر هیب
شیمیایی – احیاء ب منووب حذف اروم از فاضالب بنگی  %31ب د ت آمد.
بحث و نتیجهگیری :فرآیند تر یب شیمیایی-احیاء ب عنوان پیش تصفی دابای قابلیت بسیاب باالیی دب حذف  ،CODبنهگ و
اروم از فاضالب اابخانجات لوازم خانگی میباشد.
واژگان کلیدی :تصفی فاضالب صنعتی ،انعقاد شیمیایی ،احیاء شیمیایی ،اروم ،بنگ
مقدمه

فلننتخ

توسعه صنایع ر سنی هنی خیرنب عی نش التن

فیض ب هی وجور رخ گ ( )1کنه عنی توجنه عنه آ هنی

زعیر الخصوصیً آلورگی الحنر زعسن

دن ا خسن

( .)1و ور پسیب خعن صایع عه الحر زعسن
خیت

د ع ر الحر زعس

عی نش

الخصوصیً الحنر هنی

آعی الیگبرر ( .)2آالعا اهی التع ر خز قبرن

گن

سننا رن آالعا ن اهننی آلننی و رننبا ر خعننن

تننیکاو فبآعان هننی

الختلفننی ر زالراننه تصننفره

فیض بهی صاعتی الو ر خستفیرا قبخ گبفته خسن .
خگتخیب گوع وش تصنفره خعنن فیضن بهنی گرنت عنه
وخال الحرطی گظرب تبکربی

آالعا ا الوجنور کرفرن

 -1استادیار ،مرکز تحقیقات علوم و فناوریهای محیط زیست ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 -2دانشیار ،مرکز تحقیقات علوم و فناوریهای محیط زیست ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 -3کارشناس ارشد ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
نویسندهی مسئول :علیرضا شهریاری فارفانی

Email: ali88shahriyari@gmail.com

آدرس :یزد ،دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ،دانشكده بهداشت ،گروه مهندسی بهداشت محیط
تلفن 09190203500 :فاکس09190203553 :
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مهدی مختاری ، 1اصغر ابراهیمی ،1محمدتقی قانعیان ،2حمید جعفری ،3پروانه طالبی،3

کارآیی روش ترکیبی شیمیایی در تصفیه فاضالب صنعتی

تصفره الو ر گریز و تی ح زعنیر عنه جابنه خقتصنیر

گ هی خز فیض بهی خستفیرا د ا خس

فبآعا عست ی رخ ر ( .)3ع ی خز الهمتبعن آالعا اهنی
صاعتی گ

خس

خعن عرن وشهی فرتع ی-درمریعی الیگا الاعق سیز

سییتی هی الول نولی

ر عبخعب تجتعه زعستی فبآعا هنی

و تهگترای عرتتب الو ر خستفیرا قبخ

 -دایو سیز

الیگربر .خلبته وشهی

تصفره الت خو عرولنویع ی ر تصنفره فیضن ب هنی
گ ی عیزرا حذف کمی رخ گ ( .)4صنو

تصفره عرولویع ی و تصفره

پرتبفته (الیگا فرلتبهی زعستی عی لجن فعی ) گرت ر

خاعنیعی

گن هنی عنه سرسنتمهنی تصنفره فیضن ب و

خستفیرا د ا خس

عبیی الطیلعی

الر بوخ گیگرسمهی و سراترک وخکاشهی تصفره تنثیرب
گذخدته و عی ش کیهش عیزرا سرستم الیدور و خعن خالب

کاا ا پلی آلوالراروم کلبخع صو

سبب الیدور کنه لظن

ر پسنیب

یبوجی تصفرهییگههنی النذکو عنی خسنتیگ خ رهنی
گامیع (.)2
خپوکسی خستفیرا الیدور که الصبف وز

خفتوگی رخ ر .گ هی
چو خگعطیفپذعب

خپوکسی عه ل
القیوال

ضبعه و یو رگی و طو

وعژگیهیعی

الایسب ر عبخعب فتی و
مب عیال کی عبر گستبراخ

عرش خز  5g/cm3عید  .حضو فلتخ
خستیگ خ رهی
فلتخ

تعبعفد ا ر

الحر

سا رن عرش خز
عی ش عبوز

و وخ ض زعس الحرطی الیگبرر (.)11
سا رن خز جمله کبوم خعجتبعن آالعا اهی

خپوکسی عی هی رگب پلی
الایسب ر عبخعب دبخع

ر فیض ب تولر

القیوال
وخال

درمریعی القیوال

یور عه گمیعش الیگذخ گ
گ

سییتی هی

عهتب

( .)5عه طو

خز
کلی

الول ولی پرچر اخ

رخ گ و عه تجتعه زعستی عسری القیومخگ ( .)4عه ل
التع ر که ر عیال ذکب د حذف گ هی

الصاو ی خز فیض ب قب خز تخلره عه الحر زعس
عه گظب الی س  .تی عه حی

الختلف فرتع ی درمریعی و عرولویع ی جنه
333

خز فلتخ

ییگ ی و آبکی

خیص ر القیع

گسبتیً سخ

رستهخ

هستا که چ یلی سطحی آ هی

قیع توجه آ هی

جو و گ هی خپوکسی عی هی رگب پلیآالرن عه طو

الت

فلتخ

سا رن الیعید  .عه طو کلی فلتخ

سا رن

کاا ا عه رو رسته پلیآالر و پلیآالرن

م تیً رخ خ

الول و هی

خ گتی الیره (.)11

الوجور ر فیض ب عبیی صایع الیگا صایع لوخزم

تقسرم الیگبرگ  .گ هی
آالر

گبف

که کی خعی عیال فبآعا خگعقیر درمریعی عب

و حذف گ

الت

ر صایع الختلف پر خ کبراخگ  .خعن گ هی عب خسیس
گوع سخ

گتیعج گتی

ع ی رع ب خز آالعا اهی خصلی فیض بهی صاعتی

ر صایع لوخزم ییگ ی عبخ سطوح فلت عرتتب خز
گ هی

خسر آعی  292عی خستفیرا خز الاعق

رخر که الرتخ حذف گ زخ الو ر گظب عرش خز %83
عورا خس

تعرنرن دن ا خز سنو البخجن رخیلنی و عنرنخلمللنی
الطیعق

(.)9

ر الطیلعهخ که توس حسایزگوز و هم ی خ عب
حذف گ زخ

خعنن تبکربنی

( .)6-8ر

وشهی
حذف

هستا که لظ

خعجیب الیکا تی وش الایسبی

عبخ تصفره آ هی ر گظب گبفته دور (.)12
عبخ

ج خسیز

فلتخ

سا رن خز آب عی فیض ب

وشهی التفیوتی وجور رخ ر که خز خعن الری الیتوخ
عه وشهی

خحریء درمریعی تبیر عوگی و جذب

خدی ا کبر ( .)12وشهی
حذف فلتخ

التع ر

که ر جه

سا رن خ خئه و الو ر خستفیرا قبخ

الیگربگ خکثبخً پب هتعاه و عه الوخر درمریعی ییص گریز
رخ گ  .الث ً تت ر هر وکسر قیع تبسرب فلتخ
سا رن ر الجیو

تبکربیتی گظرب هر وکسر کلسرم
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پرچر ا و القیوال

که عه ل

مهدی مختاری و همکاران

کارآیی روش ترکیبی شیمیایی در تصفیه فاضالب صنعتی

 Ca(OH)2عی هر وکسر س عم  NaOHع ی خز
و عی تبیر کاا اهی

العمو تبعن خعن وشهی خس

مهدی مختاری و همکاران

خجیقگیز و رع ب لوخزم ییگ ی) خگجیم پذعبف  .خز
آگجیعی که خعن فیض ب حیل

سوسپیگسروگی رخ ر

گمیع  .همچارن ر

وش

فنیض ب حذف د ا و سپس فبآعا هی ت مرلی عه

خحریء تبکربی کبوم دش ظبفرتی خ خعت خ عه سه

گ ی

الحر

ظبفرتی و ر البحله عع

هر وکسر

عه صو

سوب الیره (.)13
الطیلعی

الاظو

تصفره عهتب خگجیم پذعبر .فیض ب
لوخزم ییگ ی حیو القیرعب عیال

کی ییگجی

زعن الیعید  .حذف گ
سا رن خز

التع ر ر زالراه حذف فلتخ

جمله کبوم خز فیض بهی صاعتی خگجیم د ا خس
که ر آ هی خز وشهی
خس  .عه اوخ الثی خس

التع ر

چا البحلهخ

خستفیرا گبرع ا

عی خستفیرا خز  UV/TiO2 UV/ZnOو UV/H2O2

الو ر عب سی قبخ رخرگ (.)14

گموگهعبرخ
ع اوخی

التوخلی و گموگهعبرخ

عه صو

سیز خگجیم پذعبف  .عی توجه عه وگ کی که
عبخ

 3گوع الیرا الاعق کاا ا

هب الاعق کاا ا  2گوع کمک الاعق

فتی د ع السؤلرن

کاا ا  3لظ

و خف ی موالی قبخ رخ گ تی پسیبهی یور خ قب خز

کاا اهی  6لظ

عبخ التی عیسولفر

طبرعی عه گحو الطلوعی تصفره
( .)15عه همرن رلر

 )1996ر الو ر تخلره فیض بهی صاعتی خز گظب
ر

خعن تحقرق کی خعی

درمریعی-خحریء ر
کی ییگجی
گ

عیال

تولر
و فلتخ

(.)16

و گ
گ

خولره گموگه خز قبر  CODکبوم

فیض ب وخقعی التخص گبرع  .خعن فیض ب
رخ خ

 CODح ور 31111 mg/l

) 651 TCU (True Color Unitو ک و

خز
القیرعب

کیهش COD

تصفره فیض ب تولر

سا رن عورا و تی عه حی الطیلعه

الو ر عب سی قبخ گبف .

عور .خز فبآعا خگعقیر درمریعی جه

فیض ب گ ی خستفیرا د  .عبخ البحله خو آزالیعش
فبآعا خگعقیر درمریعی  pHعهراه عبخ

هب ک خم خز

الوخر الاعق کاا ا الو ر خستفیرا عه رس

آال  .عبخ

تعررن  pHعهراه تمیالی الاعق
مواد و روشها

الطیلعه القطعی حیضب عب و فیض ب گیدی خز وخح
گ کی

عور تع خر  214گموگه

)13111 NTU (Nephlometric Turbidity Unit

ییصی ر الو ر تصفره فیض ب آ هی خگجیم گ بفته
خس

وک و

ر خعت خ التخصی
عه طو التوس

وش تبکربی تبسرب

لوخزم ییگ ی که حیو

س عم و خگجیم

الو ر آگیلرت قبخ گبف .

خستیگ خ رهی عرنخلمللی زعس الحرطی (خعتو 14111
قیگوگی عسری د ع تب و سخ تب د ا خس

هب ک خم خز کمک الاعق
COD (Chemical Oxygen

آزالیعشهیعی خز قبر
) Demandگ

گمیعا  .خز خعن و عیفتن وشهی الؤیب تصفره خالب
ضبو

عه

خز تبکرب خعن گموگههی) خز حوضچه

دیال  3البتبه گموگهعبرخ
 4لظ

و خجتایبگیپذعب خس

گ

ر خعن الطیلعه عه صو

عبخ

تخلره عه الحر هی

و

دروا البکب (خگتخیب چا گموگه و تبکرب آ هی و

و هم ی خ حذف کبوم خ

صایع ر سی هی خیرب تح

النحلو

کی ییگه تولر لوخزم ییگ ی (تولر عخچی
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کاا اهی عی لظ

ع سی و ر pHهی  9 7 5 3و  11الو ر آزالیعش
قبخ گبفتا  .خز آگجیعی که هب الاعق کاا اخ

رخ خ

رخالاه  pHالنتخص الیعید خعن النبحله صبفیً جه
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عوگی خز گوع آگروگی که الیتوخگ خعن تبکربی

خ خز

الیعنیعستی ر

وخکاش ج خسیز

خعنت خ جنیالن خ

ر

کارآیی روش ترکیبی شیمیایی در تصفیه فاضالب صنعتی

عب سی مل بر الاعق کاا اهی ر خعن گوع فیض ب
الرتخ عهراه  pHر البحله

الیعید  .عی التخص د

عهراه الیرا الاعق کاا ا ر  pHعهراه عه

رس

آال  .عنبخ

( 4 mg/lو  )1 2 3الو ر عب سی قبخ

نلنظ
گبف

هب النیرا الاعق کاا ا ر خعت خ 4

تی عهتبعن لظ

الیرا الاعق کاا ا تعررن دور.

عی خستفیرا خز آزالیعش جی

لظ

آال

الایسبتبعن الرتخ حذف لظ

سولفر

س عم تعررن گبرع  .ر پیعی تمیالی البخح
ر ستی ساجی گتیعج عه رس

عه طو همتالی جه

آال ا خز البخح فوق خگجیم پذعبف .
عبخ

گبالی عور رخراهی خز آزالو

التخص د

کولموگبوف-خسمربگوف خستفیرا د و عی توجه عه
 P<1/15خز آزالو

عهراه الوخر الاعق

) (ANOVAو عبخ

گبالی

کاا ا و کمک الاعق کاا ا تعررن د  .الوخر الاعق

تتخرص تفیو

کاا ا خستفیرا د ا ر خعن عب سی کلبو الارتعم آهن

عهبا گبفته د  .رخراهی عه رس

 IIIکلبع و پلیآلوالراروم کلبخع عورگ  .خز عاتوگر
پلرمب هی

و

آال ا توس گبمخفتخ

 SPSSگسخه  16تجتعه تحلر د .
نتایج

عبخ پی عبر عه عهتبعن لظ
گموگههی

الاعق کاا ا الصبفی

یبوجی خز البحله جی تس

 CODو گ

آزالیعشهی

خگجیم پذعبف  .عیالتبعن

ر ص حذف التخصکاا ا لظ

عهراه الوخر الاعق

کاا ا و کمک الاعق کاا ا عور .ر خعن الطیلعه جه
ساجش لظ

گ

خز خسپ تبوفتوالتب  DR 2000ر

طو الوج  455گیگوالتب و جه
فل س عبگتتی عی
وشهی

عرن الریگ رنهی خز آزالو

Tukey

کیتروگی گرت عه اوخ کمک الاعق کاا ا

خستفیرا د .
عب و

عهراه التی عی

ر خولرن البحله خز فبآعا
التخص د
 pHعبخ

خگعقیر درمریعی عبخ

تثیرب  pHگتیعج گتی رخر که عهتبعن

الارتعم کلبخع

آلوالراروم کلبخع

 pHعبخعب  11عبخ

 pHعبخعب  7و عبخ

( pH )IIIعبخعب  5خس

پلی

کلبع آهن

که ر گمورخ  1گتی رخرا

د ا خس .

تعررن  CODخز وش

وش خ خئه د ا ر

کتیب

خستیگ خ ر آزالیعش آب و فیض ب خستفیرا

د (.)17
ر ص حذف کبوم  VIعه وسرله الاعق کاا اهی
توس رست یا ختمرک خعتو عتن خگ خزاگرب د و ر
خرخاله عه الاظو حذف کبوم  VIعیقی الیگ ا ر
فیض ب خز وش خحریء عه وسرله التی عیسولفر
س عم ( )Na2S2O5عهبا گبفته د  .ر خعن البحله
القیرعب ( 1/8 1/6 1/4 1/2 1و  )1الرلیگبم خز التی
عیسولفر

س عم عه گموگه خضیفه د و پس خز ته

گترای الق خ عیقیالیگ ا کبوم  VIر گموگه عه وسرله
رست یا ختمرک خعتو عتن خگ خزاگرب د  .عی عه رس
343

نمودار  :1تأثیر pHهای مختلف بر روی کاهش  CODبرای هر یک از منعقد
کنندهها در غلظت ثابت ( )2mg/lبر حسب غلظت نهایی به غلظت اولیه (COD
اولیه)03933 mg/l :

ر خرخاله لظ هی

عهراه الوخر الاعق کاا ا ر pH

عهراه البعوط عه هب الاعق کاا ا عه رس

آال  .عه

صو تی که عع خز م خگعقیر لختهسیز و تهگترای
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عهراننه عننبخ الارننتعم کلبخع ن  1/4mg/lپلننی

الو ر عب سی توخگستا عه تبترب  %88/47 %86/85و

آلوالرارننوم کلبخعنن  1/6mg/lو کنننلبع آهننن ()III

 %85/41ر حننذف  CODتثیربگننذخ عیدننا کننه ر

لظ ن

 3/8mg/lعه رس

آال که هب عک خز الاعق کاا اهی

گمورخ  2گتی رخرا د ا خس .

ر گمورخ  3خگ الی حذف گ

البعوط عه الاعق

کاا اهی و عهتبعن خگ الی تبکربی الاعق کاا ا و کمک
الاعق

کاا ا گتی

التخص خس

رخرا د ا خس  .آ

عهتبعن خگ الی حذف گ

خ تبکرب الارتعم کلبخع ( )1/4 mg/lپلی

تثیربگذخ

آلوالراروم کلبخع

( )1/6mg/lو پلرمبهی

کیتروگی

که

( )1/4 mg/lر حذف  CODعی خگ الی  %89/11رخ خ

البعوط عه

عورگ که  CODخ خز  31911 mg/lعه 3371 mg/l

چای

پلی آلوالراروم کلبخع عبخعب عی  %91/92عورا خس

که

کیهش رخرگ  .همچارن عرتتبعن خگ الی حذف گ

خ خز  TCU 651عه  TCU 59کیهش رخر.

خ گرت خز یور گتی رخرگ که عبخعب عی  %93/38الیعید

ر خرخاله تبکربی خز رو الیرا الاعق کاا ا عی عک کمک

خ تی  43 TCUکیهش رخرگ که ر

الرتخ

گ

الاعق کاا ا الو ر عب سی قبخ گبف

که عرتتبعن

و الرتخ

گ

گمورخ  3گتی رخرا د ا خس .

نمودار  :0راندمان حذف رنگ توسط بهترین منعقد کننده و کمک منعقد کننده ترکیبی ()pH=7
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نمودار  :2تأثیر غلظتهای مختلف منعقدکنندهها در راندمان حذف  CODدر  pHبهینه هر منعقد کننده

کارآیی روش ترکیبی شیمیایی در تصفیه فاضالب صنعتی

آزالو آالی

 Tukeyر

لظن هنی الختلنف النیرا

کمک الاعق کاا ا عریگ ب آ خس
هی عیقیالیگن ا  CODگن

تی خعن الق خ الیعید  .تفیو

پلرمب کیتروگی ر کن العانی رخ گبنورا و ()P= 1/25

که الریگ رن لظن

و کن و

الیعید ؛ خالی عه رلر گریز عنه تتن ر لختنههنی قیعن

ر سنطوح

الاعق ن کاا ن ا الصننبفی تننی لظ ن

 1/4mg/lرخ خ تنفیو

النعنایرخ

لظ هی  CODعنبخ

تهگترای الایسبتبعن لظ

عنی عن عن ننب

خگتخیب گبرع  .گتیعج خعن

البحله ر ج و  1خ خئه د ا خس .

الیعیدا ( )P>1/111که گتی رهان ا لنتوم خفنتخعش
جدول  :1مقایسه میانگین تغییرات  CODو رنگ در دُزهای مختلف پلیمر کاتیونی
پارامتر

)COD (mg/L

سطوح مختلف مقدار کمک منعقد کننده

Mean±SD

3mg/l

ر خرخاله جه

)(TCUرنگ
P -Value

Mean±SD

P -Value

3/313

35/5±3/3

3/333

3493±33/33

3/3 mg/l

3395±33/11

43/5±3/3

3/4 mg/l

3339±33/33

43/5±3/3

3/3 mg/l

3333±39/99

43±3/33

فبآعا خحریء درمریعی الق خ ک کبوم

البحله گهیعی الحسوب الیدور خستیگ خ ر یبوجی عه

د که

الاظو تخلره ر الحر عبخ الی ال ک الیعید (>1/1

 1/9mg/lعور و پس خز خگجیم

عیقی الیگ ا کبوم ر فیض ب) لذخ الیعیعستی

 VIالوجور ر فیض ب گ ی خگ خزاگرب
الق خ کبوم  VIک

فبآعا خگعقیر درمریعی عه  1/35تقلر عیف

و خگ الی

حذف کبوم ر خعن البحله عه  %61سر  .جه

لظ

فبآعا خضیفهسیز
خرخاله عیع .

التی عیسولفر

خگ الی

کلی فبآعا

تی الق خ 1mg/l
تبکربی تبسرب

س عم خستفیرا

درمریعی– خحریء عه الاظو حذف کبوم خز فیض ب

گبرع که عی خستفیرا خز خعن وش الق خ کبوم خز

گ ی  %94الیعید  .گتیعج خعن البحله ر گمورخ 4

فبآعا خحریء درمریعی خز التی عیسولفر

 1/35mg/lعه  1/15 mg/lسر  .خگ الی حذف کبوم

گتی رخرا د ا خس .

ر خعن البحله  %85عور .خز آ جیعی که خعن البحله

نمودار  :4تأثیر غلظت متا بیسولفیت سدیم بر کاهش غلظت کروم ) (VIدر فرآیند احیاء شیمیایی بر حسب نسبت غلظت نهایی به غلظت اولیه ()pH=7
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بحث

عی هی الثب

ر خعن الطیلعه که عب و

فیض ب صایع لوخزم

ییگ ی عی  CODعبخعب  31911 mg/lخگجیم پذعبف
النرتخ

خگ الی حذف  CODعبخ هب عک خز الاعق
پلیآلوالراروم کلبخع عی خفتخعش

خفتخعش عیف  .کیهش خگ الی پلیآلوالراروم
الیتوخگ عه خعن رلر عید که

کلبخع عی خفتخعش لظ

الاعق کاا ا  pHالحلو

عی خفتخعش لظ

الی ور و خعن یال  pHالحلو

و عه
خ خز

خسر

د

حیل

عهراه یی ج گمورا و ر کیهش خگ الی الؤیب

وخق الیدور .ر الطیلعه حیضب رخالاه  pHعبخعب  3تی
 11عبخ

هب عک خز الاعق کاا اهی عه الاظو تعررن

 pHعهراه الو ر عب سی قبخ گبف

و عهتبعن pH

سیز

توس

و کمکگرب خز ق

پلرمبهی عید که ر خعن جی حذف

 CODعی گتیعج الطیلعی

 Barredo-Damasو

هم ی خ و  Liو هم ی خ ر الو ر حذف COD

فیض ب عی خستفیرا خز الوخر الاعق
الطیعق

کاا ا تبکربی

رخ ر (.)21 22

گ نته قنیع توجه خعن خس
یوعی عب حذف گ

که فنبآعا خگعنقیر تنثیرب

رخ ر و ر گترجه سبب الیگبرر

تی فیض عی عی  CODعسری کمتب خز فبآعا یی ج
دور.
ر الطیلعهخ

که عب و

خگعقیر و لختهسیز
گ

کی خعی ت اولوی

تبکربی

و گیگو فرلتبخسرو عبخ

حذف

و عیزعیعی آب کی ییگجی

عبخ

مل بر عهراه هب عک خز الاعق کاا اهی ر

پذعبف

قسم

عیفتههی عری د  .چایگچه ر گمورخ  1گتی

ر ص خز گ

رخرا د ا خس

تولر

گیپیع خ

گسیجی خگجیم

گتیعج گتی رخر که گیگو فرلتبخسرو  41تی 81
خکترو الو ر آزالیعش) خ

(عبخ  5گ

عهتبعن خگ الی حذف خ پلیآلوالراروم

حذف کبر ر صو تی که وش خگعقیر و لختهسیز

کلبخع ر  pHیاثی رخدته خس  .دیع رلر خعن خالب

 4گوع خز گ هی

خ عتوخ خعنگوگه توجره گمور که پلیآلوالراروم کلبخع
عع خز هر ولرت د

ر آب عی الثب

عرتتب گسب

(عبخ

 85تی  95ر ص خز گ

الو ر آزالیعش) و  91ر ص خز گ

آکترو آگروگی

سریا ) (RB5خ حذف کبر ( )23و گتیعج حیصله خز

عه الاعق کاا اهی رع ب الو ر خستفیرا تولر الیکا .

خعن پژوهش وش کی و گتیعج الطیلعه حیضب خ الو ر

عایعبخعن خگتظی الی ور ر یاثیسیز عی الافی ذ خ

تثعر قبخ الیره .

کلوئر
تحقرقی

و الوخر آلی الوجور ر آب الؤیب عید .
خگجیمد ا توس

سیعب الحققی گرت الح ورا

 pHیاثی خ تثعر الیگمیع که عی عیفتههی عه رس

همچارن ر الطیلعهخ رع ب که عب و
کیهش  CODفیض ب حیو

آال ا ر خعن تحقرق تطیعق رخ ر ( )18 19و خز خعن و
پلیآلوالراروم کلبخع عی توجه عه خگ الی عیالعی که رخ ر

پذعبف

جتء الاعق کاا اهی گوپیعی خس
گقیط رگری خستفیرا الیدور (.)21

batch

SBR)Sequencing

و پلرمبهی

پلیآلوالراروم کلبخع

الارتعمکلبخع

کیتنروگی خفنتخعش عیف

که الیتوخگ عه رلر خفنتخعش

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 5شماره  / 4زمستان 9315

خگجیم

گتیعج گتی رخر که خستفیرا خز  211الرلیگبم

ر لرتب آلوم ع و تع ع  78/9 pHر ص خز گ
حذف کبر .عهبور تثیربگذخ

همچارن خگ الی حذف  CODعی خستفیرا خز تبکرب

گ هی رعسپبس و

خکترو عی خستفیرا خز خگعقیر درمریعی عه رگبی سرستم
(reactor

که خز آ ر خکثب

گ زرخعی و

خ

آلوم عه وسرله خستفیرا خز

پلرمبهی کیتروگی الرتخ حذف گ

خ خز  78/9عه 94

خفتخعش رخر و همچارن  44ر ص خز  CODخ حذف
کبر که النرتخ تثیرب عیال خعن الاعنق کاا اهی خ گتی
343
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رخرا و گتیعج خعن الطیلعه خ تثعر

(.)24

الیگمیع

خستفیرا کم الوخر الناعق کاا ا ر خعن پژوهش عه رلر
الیهر

خگتخیب خعن  pHآ خس

عب و

که رع ب عه

تاظرم  pHعبخ رف گریز گبید .
عی همه خعن تفیسرب ر

م

خگتخیب عک طبح

سطوح الو ر خستفیرا قبخ الیگربر) ر خعن فیض ب

الایسب عه الاظو تصفره فیض ب عک فبآعا پرچر ا

عی القیرعب کم الوخر الاعق کاا ا خگجیم

وخعسته گظرب

حذف گ
الیپذعبر.

که توجه عه عسری

عیزرهی تصفره رف گهیعی هتعاههی سبالیعهگذخ

چایگچه ر خعن الطیلعه گتی رخرا د ا خس
خفتخعش الق خ التی عیسولفر

عی

عهباعبرخ

و

و پرچر گی ملریتی خ الیطلب .

س عم عه فیض ب الق خ

حذف کبوم گرت خفتخعش عیفته خس

و خعن م

حذف کبوم ( )VIخز

که عب و

نتیجهگیری

فبآعا خگعقیر درمریعی ر خعن الطیلعه عی خگ الی کلی

خگ الی حذف کبوم خ تی  %94خفتخعش رخرا خس .
ر الطیلعهخ

خس

خز وخال

 CODفیض ب الو ر الطیلعه خ

 %89/11توخگس

الحلو هی آعی عی خستفیرا خز فبآعا هی

UV/ZnO

تصفره گمیع  .خز طبفی خگ الی کلی فبآعا تبکربی

 UV/TiO2و  UV/H2O2خگجیم پذعبف

گتیعج گتی

تبسرب درمیعی – خحریء عه الاظو حذف کبوم خز

گیگو ذ خ

رخر که عی خفتخعش لظ

 TiO2و  ZnOو

 H2O2و همچارن کیهش  pHخگ الی خحری
خفتخعش پر خ الیکا  .عرتتبعن خحری

کبوم

کبوم عی ZnO

ر  pHعرن  4-8حیص د  .همچارن عی خفتخعش pH

 TiO2و  H2O2کیهش عیف

خگ الی حذف توس

( . )14خعن الطیلعه گتیعج پژوهش حیضب خ البای عب
خستفیرا خز وش خحریء عبخ حذف کبوم  VIخ تثعر

فیض ب گ ی  %94عه رس

آال  .عی توجه عه القیوال

زعیر  CODخعن فیض ب و همچارن گبور الوخر آلی
قیع تجتعه و همچارن کی خعی عسری عیال خعن فبآعا
ر حذف  CODفبآعا تبکربی تبسرب درمریعی-
خحریء الیتوخگ عه طو الؤیب جه
گ ی کی ییگجی

تصفره فیض ب

لوخزم ییگ ی و فیض بهی

عی

وعژگیهی التیعه عه کی ور.

الیکا .
ر الطیلعهخ

که تح

اوخ عهراهسیز

پتیگسر

تشکر و قدردانی

جذب کبوم  VIعی خستفیرا خز کبعن فعی تفیله گرت ب

ع عن وسرله خز کلره کسیگی که الی خ ر خالب خجبخ خعن

گتیعج

عه یصوص السئولرن

خص حد ا توس
گتی رخر که تح

کلبع
دبخع

و

خگجیم پذعبف

عهراه پی خالتبهی

عیالتبعن الرتخ حذف کبوم  %87 VIعه رس

فبآعا
آال

(.)25
 pHالو ر خستفیرا ر خعن البحله همی  pHگهیعی

تحقرق عی

گموراخگ

آزالیعت یا درمی گبوا الها سی عه خد

الحر

رخگت یا لوم پتد ی دهر ص وقی عتر تق عب و
که الطیلعه

ق رخگی الیگمیعرم الزم عه ذکب خس
حیضب حیص کی طبح پژوهتی الیعید .
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Efficiency of the Combined Chemical Precipitation -Reduction Process to
Remove Dye and Chromium from Industry Wastewater of Home Appliance
Mehdi Mokhtari1, Asghar Ebrahimi1, Mohammad Taghi Ghaneian2, Hamid Jafari3,
Parvaneh Talebi3, Alireza Shahriyari Farfani3

Abstract
Background: Industrial wastewater is one the most important pollutants of environment. This
study aimed to evaluate the efficiency of the combined chemical precipitation-reduction
process for removal of dye and chromium from wastewater of home appliance factories.
Methods: This experimental study was performed in laboratory scale on wastewater from the
dying unit of the home appliance factory. The process used was a combination of the
chemical precipitation-reduction process. Combine sampling was done and 214 samples were
analyzed. COD, dye, and chromium were measured in samples. MgCl2, Polyaluminium
Chloride (PAC), and FeCl3, cationic polymer and bentonite were used for chemical
precipitation; and sodium meta bi sulfite was used for chemical reduction. Data were analysed
by ANOVA and Tukey tests and by SPSS 16 software.
Results: The results show that PAC had the highest color removal efficiency (90.92%). Also,
the highest COD removal was related to the combination of magnesium chloride (1.4 mg/l),
poly aluminum chloride (0.6 mg/l), and the coagulant aid cationic polymer (0.4 mg/l) with an
efficiency of 89.11%. Moreover, total efficiency of the combined chemical precipitation and
reduction process in chromium removal was 94%.
Conclusion: The chemical precipitation- reduction process as a pre-treatment method has
high efficiency in removal of COD, dye and chrome from wastewater of home appliance
factories.
Keywords: Industrial Wastewater Treatment, Chemical Coagulation, Chemical Reduction,
Chromium, Dye
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