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 خالصه

ّایػغحیٍصیشصهیٌی،تحشاىفضایٌذُآبساتِدًثالداؿتِاػت.تْتشیيساّکاستشایهقاتلِتاایيتحشاى،ّایکویٍکیفیهٌاتغآبهحذٍدیت

شُتاؿذ.یکیاصایيساّکاسّا،هذیشیتكحیحهٌاتغآبهیالگَیخذیذتشایتَػؼِایدادٍ اػت.ایيغیشهتؼاسفهٌثغػٌَاىِتاصپؼابگیشیْت

هٌذیاصهٌثغکٌذٍتْذیذآلَدگیساتِفشكتتْشُسٍیکشدػالٍُتشکاّؾتشداؿتاصهٌاتغهتؼاسف،کوکؿایاًیتِدفغكحیحفاضالبهی

تَاىاصپؼابدسهلاسفهختلفیاػناصکـاٍسصی،كٌؼت،ؿْشی،هلاسفّایتلفیِ،هیتاپیـشفتتکٌَلَطیًوایذ.اهشٍصُخذیذتثذیلهی

اخیشتداسبهَفقّایػالتفشخیًٍیضتغزیِآتخَاىاػتفادُکشد.دسایيهیاىاػتفادُاصپؼابدسهلاسفكٌؼتیدساٍلَیتقشاسداسد.دس

 ایشاىًیضپشٍطُتاصیافتآبدسخْاىٍخَدداؿتِ دس هیاػت. ٍاخشا اصپؼابدسكٌؼتدسحالهغالؼِ تَاىتاؿذاصخولِهیّایاػتفادُ

صایيّایاػتفادُاصپؼابدسهدتوغفَالدهثاسکِاكفْاى،ًیشٍگاُاكفْاى،ًیشٍگاُؿْیذهفتحّوذاىٍپاالیـگاُتْشاىساًامتشد.ّذفاعشح

ّایهختلفكٌؼتاػت.ٍتدشتیاتخْاًیدستابتاصیافتآبٍاػتفادُاصفاضالبتلفیِؿذُدستخؾهغالؼِ،هشٍسیتشهغالؼات
 

 ، مدیزیت پایدارکننده خنکپساب، صنعت، آب  تاسیافتپساب، کلمات کليدی: 

 

 

 مقدمه .1

 
اص97تیؾاص ّاٍتٌْایکدسكذاصآبخْاًیهذدسقغةدٍػَمآىتِحالتخاهاًذُتاقیدسكذ3دسكذآبهَخَددسخْاىؿَساػت.

آبًیض.[1]تهٌاتغػغحیاػكَستتِدسكذآى2فقظآبصیشصهیٌیٍكَستتِدسكذاصایيآبؿیشیي98هایغؿیشیيهَخَداػت.كَستتِ

ؿَد.اهشٍصُتِدلیلتغییشتٌْادسچشخِتحَلاصحالتیتِحالتدیگشتثذیلهیٍسٍدتلکِپایؼتِاػتآیذًٍِاصتیيهیهاًٌذاًشطیًِتٍِخَدهی

اصخولِهیًحَُ هٌاتغػغحیٍصیشصهیٌیتَاىاػتخشاجتیؾاصحذاصیصًذگیهشدمٍتَػؼِؿْشًـیٌیتغییشاتیدسایيچشخِحاكلؿذُاػت.

.[2]ساًامتشدصیؼتهحیظّایؿْشیٍكٌؼتیتِتشایهلاسفهتٌَعٍّوچٌیيتاصگـتفاضالب

کوثَدهٌاتغآبهتؼاسفکِؿاهلهٌاتغػغحیٍصیشصهیٌیاػت،تَػؼِپایذاسسادسخْاىهَسدتْذیذقشاسدادُاػت.ّذفهتخللاىاص

تاتاؿذ.اهشٍصُدسکـَسّایپیـشفتًَِعهلشفّایحالٍآیٌذُهیٍكحیحًیاصّایآتیًؼلاعویٌاىقاتلتأهیيتَػؼٍِهذیشیتپایذاسهٌاتغآب،

تذیيهؼٌا،آبآؿاهیذًیکًِیاصهٌذکیفیتیتاالاػتاصهٌاتغتاکیفیتتاال ؿَداهاتشایدیگشهلاسفاػناصهیتأهیيکیفیتآبهتٌاػةاػت.

تشایاعویٌاىقاتلتَاًذیکهٌثغفاضالبتلفیِؿذُؿْشیهی.[3]کٌٌذتشاػتفادُهیکـاٍسصی،كٌؼتیٍهلاسفؿْشیاصهٌاتؼیتاکیفیتپاییي

یهؼتقیویتیياػتفادُاصپؼابٍهذیشیتپایذاسهٌاتغعثیؼیآبساتغِ.[4]آبخْتاػتفادُدسهلاسفکـاٍسصی،كٌؼتیٍؿْشیتاؿذتأهیي

یساتِّوشاُداسد.هحیغیصیؼتتاؿذٍهضایایحلیهٌاػةخْتدفغفاضالبهیساُ،هَخَداػت.ایيساّکاسضويحفظهٌاتغعثیؼیآب فشاًٍا
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عهلشفٍپغاصآىٍیظگیاػتفادُاصفاضالبتلفیِتشای اػتفادُاصپؼابکٌٌذگاىهلشفّاٍالضاهاتؿذُ،تؼییيًَ ضشٍسیاػت.

 [5]تَاىآىساتِپٌحگشٍُاكلیصیشتقؼینکشداػتکِهیپزیشاهکاىتلفیِؿذُتشایهلاسفهختلفی

 مصارف شهزیالف: 

هلشفآبتاکیفیتتاالٍکٌتشلکاّؾاػتفادُاصپؼابتشخَسداسًذ.ایيسٍیکشدًقؾهْویدستشایهلاسفؿْشیاصپتاًؼیلتاالیی

.[6]تَاىتِهَاسدصیشاؿاسُکشدتشیيهلاسفؿْشیهی.اصخولِهْن]5[داسدهحیغیصیؼتػَاسم

 ؛ّایهذسػِّایٍسصؿی،حیاطّا،صهیيّایػوَهی،ؿؼتـَیخیاتاىآتیاسیفضایػثضٍپاسک 

 ؛ّاٍهَاسدهـاِتًواّا،آتـاسّا،حَضچِؿْشّاتاآبصیثاػاصی 

 ؛صؿاهلکٌتشلگشدٍغثاس،تتيػاصی،آهادُػاصیهلالح،ؿؼتـَیهحَعِهلاسفػاختٍػا 

 ِّاّایهؼکًَی،آبفالؽتاًکّایادسایٍتشجػاختواىؿؼتـَیهحَع.

 مصارف کشاورسیب: 

ّایػغحیٍصیشصهیٌیكشف%اصتشداؿتآب70تیؾاص.[5]کٌٌذگاىآبدسػغحدًیااػتتخؾکـاٍسصییکیاصتضسگتشیيهلشف

اهادس.[4]ذؿّادسؿْشّایتشلیي،لٌذى،هیالىٍپاسیغاصآىدسکـاٍسصیاػتفادُهیؿَد.تٌْاتِهٌظَسدفغفاضالبقشىکـاٍسصیدسخْاىهی

%اصهحلَالتکـاٍسصیّاًَی80ٍ[7]ى%اصهحلَالتکـاٍسصیپاکؼتا26اخیشتاصیافتفاضالبهَسدتَخِفشاٍاىقشاسگشفتِاػت.ّایػال

ؿَد.دستیـتشایيهَاسدکـاٍسصاىاصّکتاساصاساضیکـاٍسصیهکضیکتاپؼاباًدامهی260000حذٍدآتیاسیؿَد.ّوچٌیيتافاضالبآتیاسیهی

هی اػتفادُ تِخغشهیکٌٌذگاىهلشفکٌٌذکِػالهتکـاٍسصٍفاضالبتلفیًِـذُ تیسا دس اًذاصد. هٌاتغ20شؿَا، آبکـاٍسصیتاتأهیي%اص

کـَسّایاسٍپاییپیـشفتِدسخِتلفیِفاضالبؿْشیٍخلَكیاتپؼابفاکتَساص.دستؼضیگیشدكَستهیایتذٍیيؿذُتٍِػیلِپؼابتشًاهِ

شُهْویدسچگًَگیعشاحیٍتشًاهِ .[8]ذتاؿیشخَساکیهیتشداسیاصپؼابدسآتیاسیهحلَالتخَساکیٍغسیضیتشایْت

ّایّایکیفیتپؼابکِتِعَسهؼوَلدستلفیِخاًِّایفاضالبٍدسخِتلفیِآىاػت.دادُدسخِکیفیتپؼابتاتغهاّیتآالیٌذُ

،خاهذاتکلٍخاهذاتهحلَلکلاػت.دسحالیکِتشایاػتفادُاصپؼابدسکـاٍسصیتایذBOD،CODؿَدؿاهلگیشیهیفاضالباًذاصُ

 .[8]ؿَدگیشیسػاًیتِخاکهَثشٍاقغؿَد،اًذاصُتَاًذدسکیفیتهحلَل،هیضاىسؿذگیاٍُآػیةیویاییهَخَددسپؼابکِهیهیضاىهَادؿ

 سیست و تفزج مصارف محيطج: 

:الف(تشیيایياػتفادُّاػثاستٌذاصّایهَخَدتشایاػتفادُاصفاضالبتلفیِؿذُاػت.هْنصیؼتٍتفشجاصخولِپتاًؼیلهلاسفهحیظ

 .[5]ّایػغحیخشیاى افضایؾآبج(ّایعثیؼییاهٌظشػاصیتغزیِتشکِب(ّایعثیؼیٍهلٌَػیتغزیِتاالب

تاؿذ.ّشگًَِپشٍطُتاصیافتدسصهیٌِتَػؼِهحیغیٍتفشیحی،تاتغتقاضایآبٍّضیٌِتوامؿذُآبًؼثتتِکیفیتهغلَبهَسدًظشهی

ذصداییتِحذیکِهیاًگیي،تایذتلفیِثاًَیٍِگٌتاؿٌذکِافشادکوتشدسهؼشمتواعتاپؼابٍػَاسمًاؿیاصآىهیّاییتشایهثالدسپشٍطُ

ؿذُتایذػالٍُتلفیِّاییتاتواعًاهحذٍد،آبتشایاػتفادُاصپؼابدسپشٍطُّوچٌیيهیلیلیتشتیـتشًثاؿذساعیکٌذ.100دس2/2اصکلیفشمآى

 .[6]فشآیٌذّایلختِؿذىٍفیلتشاػیَىساًیضعیکٌذ،تشتشخَسداسیؿشایظاػتفادُهحذٍد

 های سیزسمينی آب تغذیه ت: 

ایؾیافتِاػت،تِّایصیشصهیٌیتیؾاصحذافضتِدالیلخغشافیایی،کوثَدهٌاتغػغحی،ػذمتغاتقصهاًیتاسؽتاًیاصّایآتی،تشداؿتآب

تِّویيخْتاػتفادُاصپؼابّایکـَسهـکالتػذیذُّایصیشصهیٌیدستؼیاسیاصدؿتعَسیکِافتػغحآب تٍِخَدآٍسدُاػت. ایسا

ّایػالهتیهٌحلشتِخَدساداسد.اصّایتکٌیکیٍچالؾدسػیيحالایيساّکاسچالؾ.[5]ّایصیشصهیٌیساّکاسهٌاػثیاػتتشایتغزیِآب

هَادخاهذهؼذًیکل،تدوغهَادّایصیشصهیٌیػثاستٌذاص:خَافهیکشٍتیَلَطیکی،فلضاتػٌگیي،فاکتَسّایاػاػیکیفیتفاضالبدستغزیِآب

 .[9]ًاهِهلشفاصآىهٌثغتؼتگیداسدّایصیشصهیٌیتِتشاضالبتشایتغزیِآبتلفیِفآٍس.ضشٍستٍهیضاىپیؾاسگاًیکصیاى

 تاسیافت در صنعتث: 

تاؿذٍدسدِّهلاسفكٌؼتییکیاصکاستشدّایاكلیآبهی کیفیتهٌاػةّایگزؿتِسؿذػشیؼیداؿتِاػت. اصپؼابتا اػتفادُ

تیاىدسایيهقالِػؼیؿذُاػتات.ؿَدهحؼَبهییکیاصکاستشدّایتالقَُپؼابتَاًذخایگضیيتؼیاسهٌاػثیتِخایآبخامتَدٍُهی تا تذا

خلَفكٌؼت هلاسفهختلفپؼابتِ هَسد دس ػٌَاىتِهقذهاتی تضسگتشیي اص تخؾکٌٌذگاىهلشفیکی کـَس، دس ّایهختلفآبخام

هلشف دامؿذُ تِهشٍسهغالؼاتًا اداهِ اصپؼابدسكٌایغٍؿٌاػاییًیاصّایآتیتخؾکٌٌذگاىپؼابؿٌاػاییؿَد.دس ّایدسصهیٌِاػتفادُ
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ٍتیاىتدشتیاتهتخللیيدسایيحَصُپشداختِؿذُاػت.ػپغدسیکهغالؼِهَسدی،ًیاصّایکیفیهَسدًیاصهدتوغفَالدهثاسکِهختلفكٌؼت

متشاییٌٍِکوثَداػتاًذاسدّایالصصهیياًذکدسایقاتتحقؿذُاػت.دسحالحاضشتاتَخِتِّاتشسػیکٌٌذُخٌکاكفْاىتشایآبهَسدًیاص

تشدسایيّایؿْشیدسكٌؼتٍاصعشفیًیاصآتیؿذیذٍسٍصافضٍىتخؾكٌؼت،پتاًؼیلتؼیاسصیادیتشایتحقیقاتٍػیغاػتفادُایوياصپؼاب

صهیٌٍِخَدداسد.
 

 

 ها مواد و روش .2
 

 تاسیافت در صنعت:

دٍُتذٍىحضَسایيهادُ ّایكٌؼتیغیشهوکيخَاّذتَد.هقذاسهلشفحیاتی،اًدامفؼالیتاػتفادُاصآبدستوامكٌایغاهشیسایحَت

ّایآىاصخولِكٌایغفَالد،تاؿذ.دستشخیاصصیشتخؾّایهَسداػتفادُدسّشٍاحذكٌؼتیهتفاٍتهیآٍسیآبتاتَخِتِفشآیٌذتَلیذٍػغحفي

الاػت.تَخْیتاّاهلشفآبتِهقذاستؼیاسقاتلپتشٍؿیویًٍیشٍگاُ

یيهشتَطتِحفاظتاصآب1990ٍتاصیافتپؼابدسكٌؼتاصاٍایل تِدالیلهـاتِرکشؿذُکِؿاهلکوثَدآب،افضایؾخوؼیتٍقًَا

كٌؼتدسآخشیيسدٍُتؼذاصهلاسفآؿاهیذًیٍکـاٍسصیاػت.،دستشًاهِتخلیقآبکـَس.[6]تاؿذ،تِتْشُتشداسیسػیذهیصیؼتهحیظ

.کشدتْشٍُسیآبدسكٌؼتچٌذیيتشاتشتخؾکـاٍسصیاػت.پغتایذتِػوتتاصیاتیٍاػتفادُاصپؼابدسایيتخؾحشکتصاییاؿتغالهضافا

تِؿشایظعثق تَخِ تا ّذفتیاتاىصدایی،ّایفاضالبخاًِتلفِیهَخَدگضاسؿاتهتخللاىػاصهاىآبٍفاضالبکـَس، ،کاستشدپؼابتا

 ؿَد.اٍلَیتًخؼتتَكیِهیػٌَاىتِهلاسفكٌؼتیٍتَػؼِفضایػثضپیشاهَىؿْشّا

ّایکیفیهاًٌذػختی،غلظتّاتاهحذٍدیتؼِتاػایشهلاسف،اػتفادُاصپؼابًیاصتِآبتاکیفیتٍیظُدستشخیكٌایغدسهقایدلیلتِ

ضیٌِاًتقالپؼابتِكٌایغاػتکلخاهذاتهحلَلٍهَادهؼلقهَاخِ اهااهشٍصُتاپیـشفتتکٌَلَطی.[10]تاؿذهی.ػاهلهْندیگشدسایيصهیٌِّ

آب اص اػتفادُ فاضالباهکاى آبٍ پیـشفتتلفیِ ایي اػت. آهذُ كٌؼتپذیذ دس کیفیتپاییي تا سػَتات،ّایی تْتش کٌتشل دس سا كٌایغ ّا

ؿَد.هلاسفكٌؼتیتِػِگشٍُاكلیتقؼینهی.[3]ػاصیتَاًاػاختِاػتّایخٌکّاٍهـکالتتیَلَطیکیدسػیؼتنخَسدگی



 کننده های خنک سامانه. 1.2


هْنّایخٌکػاهاًِ یکیاص هیتشیيهلشفکٌٌذُ كٌایغ پؼابدس پیـشفتػیؼتنکٌٌذگاى تاؿٌذ. ٍ اصکٌٌذُخٌکّایتلفیِ هؼضالتاػتفادُ

،کٌٌذُّایخٌکدسًتیدِػاهاًِکٌذٍهیّاساسٍصتِسٍصکٌتشلسؿذخلثکپؼابدسایيتخؾاػناصخَسدگیٍهـکالتصیؼتیهاًٌذافضایؾ

.[11]یاتٌذقاتلیتاػتفادُاصپؼابتاکیفیتکنساهی



 کننده خنکنیاسهای کیفیتی آب . 1.1.2


 داسًذ. ّایكٌؼتیتِػِػاهلاكلیدسػیؼتنکٌٌذُخٌکًیاصّایکیفیتیآبدساکثشكٌایغخٌکػاصیآبتضسگتشیيػْندسهلشفآبسا

ّایهَخَددسآبخامٍپؼابػاهلتِآالیٌذُ.[12]گزاسی.سػَب3)صیؼتی(،.هؼائلتیَلَطیکی2.خَسدگی،1چشخـیٍاتؼتِاػت:کٌٌذُخٌک

.اػتّادسپؼابتیـتشاصآبخامتاؿٌذ،اهاغلظتایيآالیٌذٍُخَدآهذىایيهـکالتهی

آبیکیتأهیياًذ.اهاایيهٌاتغسٍصتِسٍصکاّؾپیذاکشدُاػت.دسحالحاضشّایفَالددسایشاىدسکٌاسهٌاتغآبػاختِؿذُکاسخاًِ

،تاساُاًذاصیػیؼتنتلفیِفاضالبٍّایهْناقتلادیکـَساػتّایایيتخؾاػت.هدتوغفَالدهثاسکِاكفْاىکِیکیاصپاِیاصهحذٍدیت

ّا،تلوینتشگشدؽآبدسایيهدتوغػؼیتشپیـشفتسًٍذًضٍلیدسهلشفآبداؿتِاػت.ایيدسحالیاػتکِدسگامخذیذػیاػتگزاسی

ّایؿْشّایاعشافاػتفادُؿَد.آبهدتوغفَالداصپؼابتأهیيآىاػتکِتشای

کِتؼذاصػولیاتتلفیٍِاضافِکشدىهَادؿیویاییدسکٌٌذُخٌکِاكفْاىکیفیتهَسدًیاصآبتشایػیؼتندسكٌؼتفَالدهثاسک

کٌٌذُخٌکًیاصّایکیفیتیآب1.خذٍلؿَداسائِهی1ٍ2ٍلاخذگیشددستاػٌَاىآبكٌؼتیهَسداػتفادُقشاسهی،ٍاحذتلفیِخاًِآبكٌؼتی
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تشقشاسگشدد(ساًـاى<300TH(ppm as CaCO3ایيًیاصّادسؿشایظکنآتی)صهاًیکِؿشط2شایظپشآتیٍخذٍلكٌؼتفَالدهثاسکِدسؿ

دّذ.هی
 

 صنعت فوالد مثارکه در مواقع پزآتی کننده خنک آب کيفيتی نياسهای -1 جدول

ٍاحذهقذاسهـخقؿذُپاساهتشسدیف

 5ppm(TSS)خاهذاتکلهؼلق1

300ppm(TDS)کلهحلَلخاهذات2

200ppmػختیکل3

50ppm-70قلیاییتکل)هتیلاٍساًظ(4

90ppmکلشایذ5

120ppmػَلفات6

7pH 7/8-2/8-



َد.ؿپزیشفتِهیضیشؿَدٍسیؼکٍاسدُتِػیؼتنًاگؿَددسؿشایظکنآتیتؼیاسیاصفاکتَسّاچـنپَؿیهیّواىگًَِکِهالحظِهی



 صنعت فوالد مثارکه در مواقع کم آتی کننده خنک آب کيفيتی نياسهای -2جدول

ٍاحذهقذاسهـخقؿذُپاساهتشفسدی

230ppmػختیکل1

40ppm-110قلیاییتکل)هتیلاٍساًظ(2

3pH7/8-2/8-



 كٌایغػیؼتنتلفیِ دس دسحالحاضشهَخَد کیفیتتشای، تِ تلفیٌِؼتیآبكسػاًذىآبخام پؼابخشٍخیاص آًکِ حال اػت.

اػتفادُاصپؼابهیّایخاًِ تِدلیلتَاًذخغشاتٍسیؼکؿْشیداسایکیفیتهتفاٍتًؼثتتِآبخاماػت. ّایهتؼذدیدسپیداؿتِتاؿذ.

ّایتلفیِهٌاػةاحتوالػذماًتخابفشآیٌذهتفاٍتدسفاضالبٍاهکاىاختاللدسػیؼتنتلفیِفاضالبٍدسػیيحالاهکاىّایآالیٌذٍُخَد

کاسیّایهحتولًٍیضاسائِساُیاتیتِآبتاکیفیتٍکویتهٌاػةٍخَدداسد.لزاتشایؿٌاختخغشاتػیؼتنٍهیضاىخؼاستؿکؼتدسدػت

ًٍتایحآًالیضکویکِدسهقالِتؼذیتِآىپشداختِتایؼتتحلیلسیؼکاػتفادُاصپؼابدسكٌؼتتشسػیؿَد،هٌاػةتشایهقاتلِتاایيخغشاتهی

ؿاهلهَاسدصیشاػت:کٌٌذُخٌکّاٍخغشاتهَخَددسػیؼتن.سیؼکؿَدآىتیاىهی
 

 . خوردگی1.1.1.2


تداٍص[12].دگزاسهیچشخـی،تشغلظتخاهذاتهحلَلدسػیؼتنتثادلحشاستیاثشکٌٌذُخٌکّایآبخثشاًیدسػیؼتنػٌَاىِتپؼاباػتفادُاص

كٌؼتیکٌٌذُخٌکآبػٌَاىتِّاٍخلَگیشیاصٍقَعآىدساػتفادُاصپؼابؿَد.تشایتؼییيسیؼکاصحذهغلَبایيغلظتهَخةخَسدگیهی

ؿاهلهَاسدصیشدّیؿَد.هالحظاتالصمتایذپاساهتشّایتاثیشگزاسؿٌاػاییؿذٍُهیضاىتاثیشگزاسیّشیکتااػتفادُاصًظشاتکاسؿٌاػاىًوشُ

 :[3]اػت

کٌٌذُخٌکّایهَادتـکیلدٌّذُآبهَسدًیاصػیؼتنالف:هحاػثِغلغت

کٌٌذُخٌکب:ؿٌاػاییآلیاطّایتِکاسسفتِدسػیؼتن

ج:ؿشایظػولیاتاػناصدهایَّا،سعَتتٍدهایخشیاىآب

.[6]تاؿذّایهتـکلاصآلیاطهغهیهثالآهًَیاکػاهلاكلیخَسدگیدسػیؼتنػٌَاىتِ

 مسائل بیولوژیکی. 2.1.1.2
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كَستی دس ػیؼتن پؼابتِ ٍسٍد قثلاص پیـشفتِ اقذاهاتتلفیِ هیضاىکٌٌذُخٌککِ پؼاباص ؿَد، دام دسػتیًا کویهیکشٍاسگاًیضمتِ تؼیاس

اهاٍخَدهَادهغضیاػناصًیتشٍطىٍفؼفاتکِدسسؿذهیکشٍتیَلَطیکیؿشکتهی ّاهیکشٍاسگاًیضمآهذىٍخَدتِکٌٌذػاهلتشخَسداساػت.

خلثک)تاکتشی تیَلَطیکیّا، سؿذهَاد اػت. تیَفیلنّا( ،ٍ کِدسػغَحچؼثیذُ هثذلًاصلگشفتگیّا ّایحشاستیٍپشؿذىغـایتشجّایّا،

ٍخَدیکتشًاهِکٌتشلتیَلَطیکیهٌاػةٍ.[11]تاؿٌذ.ّوچٌیيتٍِاػغِاػیذتَلیذیػاهلخَسدگیًیضهیآٍسداػتساتٍِخَدهیکٌٌذُخٌک

اصاّویتخاكیتشخَسداساػت.کٌٌذُخٌکدقیققثلاصاػتفادُاصپؼابدسػیؼتن
 

 گذاری رسوب. 3.1.1.2



تثادلگشهاییهیکٌٌذُخٌکّایسػَبگزاسیدسػیؼتن اكلیچشخـیتاػثگشفتگیٍکاّؾتاصدُ تشیياخضایتـکیلدٌّذُسػَبؿَد.

)گزاسیدسپؼابؿاهلکلؼین،هٌیضین،ػَلفات،ػٌاكشقلیایی،فؼفات،ػیلیغٍفلَسیذاػت.تشکیةایيػٌاكشسػَتاتیاػناصفؼفاتکلؼین

آبٌَاىػتِّایاػتفادُاصپؼابتؼیاسسایح(اکؼیذػیلیغ)تقشیثاسایح(،ػَلفاتکلؼین)تقشیثاسایح(،کلؼینکشتٌات)تؼیاسکن(اػت.دسػیؼتن

 تایذتااػتفادُاصهشاحلتلفیِؿیویاییٍتٌظینچشخِغلظت،هحذٍدُهداصپاساهتشّایرکشؿذُسػایتؿَد.کٌٌذُخٌک

ٍاحذتلفیِكٌؼتیهَخَدهی ایيػیؼتندساکثشكٌایغ، ّذفاص سػاًذىکیفیتپؼابخشٍخیكٌؼتیتِحذهداصتخلیِدستاؿذ. ّا

ّایتلفیِتدْیضٍگشدؽآبدسهدوَػِساُاًذاصیؿذٌُذیاػتدسكٌایغتضسگاػناصفَالدهثاسکِاكفْاىػیؼتنتاؿذ.چهیصیؼتهحیظ

اػت.دسًتیدِآى،آبٍسٍدیتِخاییکثاساػتفادُدسػولیاتچَىخٌککاسی،تاسّاچشخِساعیکٌذٍدسًْایتتشایآتیاسیفضایػثض

ٍتؼذاصّایهَخَدٍدسحالػاختّذایتدستشًاهِاػتفادُاصپؼابدسفَالدهثاسکِ،پؼابؿْشیتِػوتتلفیِخاًِاعشافهدتوغاػتفادُؿَد.

ّایدیگشیؿاهلػالٍُتشخغشاترکشؿذُ،سیؼکدسایيهشحلٍِاسدكٌؼتخَاّذؿذ.ROهشاحلتلفیِتکویلیؿاهلتلفیِتیَلَطیکیٍ

هَاسدصیشهَخَداػت.

دسهشاحلتلفیِپؼابتاؿذ.صیشاآبٍسٍدیتِػیؼتنROپغاصتلفیِتیَلَطیکدسكَستیکِػیؼتنBODهاًذىسیؼکتاقیف:ال

ROتایذفاقذBOD؛تاؿذ 

 هٌثغپؼابٍػذمؿٌاػاییکاهلآىب: تِ فلضاتػٌگیيدسپؼابؿْشیتؼتِ فلضاتػٌگیيتشایػیؼتناهکاىٍخَد صیشا ّایسصیٌی،

 ؛ـکلػاصاػته

 ؛پیاهذّایاحتوالیًاؿیاصٍخَدهحلَالتخاًثیٍاکٌؾکلشتاهَادآلیهَخَددسپؼابؿْشیج:

 دکِتاتَخِتِّضیٌِتاالیػیؼتنتِعَسهؼوَلیکػیؼتنگٌذصداییتِتٌْاییقادستِحزفتوامآالیٌذُد: ّایتیَلَطیکیًخَاّذَت

سٍخَاّذتَد.دیتسٍتِةچٌذیيٍاحذتاهحذٍلاهکاىً



 بویلزهای صنعتی. 2.2


آبتِدلیلحؼاػیتتاالتایذاصکیفیتتاالییتشخَسداستاؿٌذٍایيتَیلشّاتشایتَلیذتخاسآبٍیاتَلیذآبداؽهَسدًیاصاػت.اػتفادُآبهَسد

یتَیلشّاتؼتِتِفـاسدسًیاصتِتلفیِ ٍىتَیلشهتفاٍتاػت.تِعَسهؼوَلّشچِفـاستَیلشتاالتشتاؿذکیفیتهَسدیپیـشفتِداسد.کیفیتآبخثشًا

تشایًیاصآبًیضتاالتشاػت.هـکالتاػتفادُاصپؼابدستَیلشّاؿاهلسػَب،تـکیللدي،ػایؾ،سؿذهَادتیَلَطیکیٍتـکیلکفاػت.

کٌذ.اهادساػتفادُاصپؼابػالٍُتشػختی،ػیلیکاتآلَهیٌیَمًیضتایذکٌتشلؿَد.اػتفادُاصآبخامٍیاپؼابتایذهیضاىػختیآبکاّؾپیذا

کٌذهیتَلیذکفٌیيهَاداسگاًیکدسپؼابًیضچکٌذ.ّوؿَدکِتَیلشسادچاسهـکلهیقلیاییتپؼابهٌدشتِتَلیذکفدسدهاّایتاالهی

  .[13]دّذًیاصکیفیآبتَیلشّایكٌؼتیساًـاىهی(ABMAپیـٌْاداًدويػاصًذگاىتَیلشدسآهشیکا)3خذٍل.[11]

 
 

 

ارائه شده توسط ساسندگان تویلز در آمزیکا نياسهای کيفيتی آب تویلزهای صنعتی در فشارهای متفاوت -3 جدول
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 فزآیندهای صنعتی. 3.2



د.تشخیاصسٍد.کیفیتهَسدًیاصدسایيتخؾکاهالتًَِعفشآیٌذكٌؼتیتؼتگیداسکاسهیتِیاٍلیِیکهادُػٌَاىِتآبدسفشآیٌذّایكٌؼتی

ؼتٌذ ّ تاال تشایؿؼتـَیاخضایالکتشًٍیکیاػت.ػٌَاىتِ.[5]فشآیٌذّایكٌؼتیًیاصهٌذکیفیتیتؼیاس الکتشًٍیکًیاصهٌذآبهقغش هثالكٌایغ

پزیشاهکاىتٌاتشایيتشای اصپؼابدسفشآیٌذّایتَلیذ، اًدامکٌٌذگاىهلشفتَدىاػتفادُ تشایتاػیؼاتتلفیِپؼابسا اقذاهاتٍیظُ تایذخَد

.[11]دٌّذ


  

 گیزی نتیجه .3

 
اخیشاػتفادُاصپؼابّایؿْشیسًٍقچـوگیشیپیذاًوَدُاػت.تاتَخِتِخغشاتػالهتیّایػالتاتـذیذؿشایظًاهغلَبهٌاتغآتیکـَس،دس

شیتخؾكٌؼتًؼثتتِصاییچٌذیيتشاتاختواػیاؿتغال-ّایؿْشیدسکـاٍسصیٍّوچٌیيتَخیِاقتلادیؿٌاختِؿذًٍُاؿٌاختِاػتفادُاصپؼاب

تاتَخِتِحدنتاالیکٌٌذُخٌکّایتاؿذ.دسهیاىکاستشدّایكٌؼتیتخؾػاهاًِكٌؼتدسؿَداٍلَیتاػتفادُاصپؼابکـاٍسصی،تَكیِهی

یلشّاٍفشآیٌذتَلیذداسد.تذیْیآبهَسدًیاصًٍیاصکیفیتیپاییي تؼیاسکٌٌذُخٌکّایاػتکِػاهاًِتشاسخحیتتاالتشیًؼثتتِآبهَسدًیاصَت

دٍُّشیکتاتَخِتِكٌؼتهَسدًظش،خٌغهَادتـکیلدٌّذُ،ؿشایظتْشُ ّایخافخَدساتشایاػتفادُّاٍهحذٍدیتتشداسیقاتلیتهتٌَعَت

تیٌیاقذاهاتالصمپیؾصپؼابدسكٌؼتتشایپیؾکِتایذدسهغالؼاتهَسدتَخِقشاسگیشد.ضوٌاتحلیلٍهذیشیتسیؼکاػتفادُااصپؼابداسًذ

 پؼابضشٍسیاػتکِ تلفیِ ٍ ػاختتاػیؼاتاًتقال كٌؼتاص پؼابدس اص سیؼکاػتفادُ تحلیل ًتایحکوی تؼذی هقالِ آبػٌَاىِتدس

 اسائِهیؿَد.کٌٌذُخٌک
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