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 خالصه

بود عملکرد این عوامل بر بهی در فرآیند تصفیه متعارف آب، به تعیین اثرات سازلختهبررسی پارامترهای مؤثر در مراحل انعقاد و  ضمندر این مقاله 

لف نتایج تغییرات مخت هایآزمونرو ابتدا پارامترهای مؤثر و قابل تغییر در شرایط عملی تعیین شد و سپس در است. از اینآب پرداخته شدهخانهتصفیه

. پارامترهای مورد مطالعه شامل سرعت همزن سریع، استبیان شده ترمناسب هایلختهط بهینه برای تشکیل این عوامل ثبت گردید و در ادامه شرای

، کدورت هالختهرایط باشد. در تمامی این تغییرات عالوه بر فاکتور شمی منعقدکنندهو کمک  منعقدکنندهق مواد سرعت همزن آرام و زمان تزری

 اشد. سازی فرآیند در دسترس باست تا بهترین تصمیم برای بهینهگیری و راندمان حذف کدورت نیز محاسبه شدههای آزمایش اندازهنهایی نمونه

 

 .سازيبهینه، ي، تصفیه آب، سرعت همزنسازلختهانعقاد، کلمات کلیدي: 

 

 

 مقدمه .1
 

آب و فاضالب و همچنین صنایع فرآوری و تولید برخی مواد، جدا کردن ذرات معلق است که به  هایخانهتصفیه مانندهدف اصلی بسیاری از صنایع 

ی استفاده سازلختهمرسوم انعقاد و  هایفرآیندن مهم اغلب از ای هب یابیدست. برای شوندمیصورت سوسپانسیونی از ذرات ریز مستغرق در فاز مایع  دیده 

و  شینینهتی، سازلختهاین مجموعه شامل انعقاد،  شود.میو با فیلتراسیون حذف ذرات معلق کامل نشین تهشده تشکیل هایلختهکه در ادامه  شودمی

 [9,1ه متعارف برای حذف ذرات معلق است.]فیلتراسیون تصفی

مصنوعی  هایکدورتاکثر این مطالعات ی نمونهاما  استشدهی بررسی سازلختهدر مطالعات گوناگون اثر پارامترهای مختلف در فرآیند انعقاد و 

ذف ی و حسازلختهو شود میمتوسط و پایین بیشتر حادث  هایکدورتآب  هایخانهتصفیهعمل و در شرایط عادی  که در. حال اینستابودهو باال 

گونهبه استشدهواقعی در نظر گرفته ن خانهتصفیهخواهد بود. از سوی دیگر در بیشتر مطالعات مذکور شرایط یک  ترمشکلکدورت در این شرایط بسیار 

ی سازتهلخجود برای مو متغیرهایبسیاری در  هایمحدودیتن آب نیاز برای تأمیو دبی مورد  خانهتصفیهمختلف در واحدهای که با توجه به حجم ی ا

آن  یا دما که در شرایط واقعی امکان تغییرنیاز قابل تغییر نیست  دبی مورد و همزن هایحوضچهحسب حجم که بر هاهمزنمانند زمان شود میجاد ای هبهین

واقعی میسر باشد  در شرایط هاآنی بر روی پارامترهایی تمرکز کنیم که تغییر سازلختهانعقاد و  سازیبهینهوجود ندارد. لذا در این تحقیق قصد داریم برای 

ده و نتایج کننمحل و زمان تزریق مواد کمک منعقدآرام،  همزنتند، دور  همزندور  متغیرهای. بنابراین شرایط باشندداشتهو راندمان حذف کدورت باالیی 

 تغییرات این عوامل تحلیل شد.
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ی که هر چه طوربه. استشدهتشکیل  هایلختهی، اندازه و ساختار سازلختهپارامترهای اصلی برای تشخیص بهینه بودن یک فرآیند انعقاد و 

متعددی است که مهمی وابسته به عوامل سازلختهبهینه انعقاد و  عملکرد[ 3. ]یابدمینیز افزایش  نشینیتهباشد سرعت حذف و  ترفشردهتر و لخته بزرگ

 و غلظت ذرات معلق موجود در مایع هاهمزنشده از سوی ، گرادیان سرعت اعمالمنعقدکننده، نوع و مقدار مواد PHترین این عوامل شامل دما, قلیاییت،

ده نیز تفاوت خواهد تشکیل ش ساختار لختهو در نتیجه شکل و  شودمیی سازلختهبنابراین تغییرات هریک از این عوامل باعث تغییر در فرآیند  [4] .شوندمی

 [9داشت. ]

و باعث  شودمیو مقدار مورد نیاز به آب افزوده  PHدر  منعقدکنندهبرای بهبود کیفیت آب در طول فرآیند انعقاد یک کاتیون به عنوان 

بار ذرات  شدن خنثی ن یک ماده منعقدکننده به آب باعثافزود [9] شود.میدر ذرات معلق کلوئیدی  نامهمناپایداری نیروهای دافعه ناشی از بار منفی 

 های بزرگتربرای کامل کردن این عمل و ایجاد لخته .کنندتری را ایجاد میسنگین هم ذرات درشت دانه وکلوئیدی شده، این ذرات با نزدیک شدن به 

که ذرات معلق و کلوئیدی را به همراه دارند، به حد کافی درشت هستند  های بدست آمدهشود. لختهاستفاده می کمک منعقدکننده از مواد دیگری به نام

 هالکترولیتایا برخی از  آهن ،آلومینیوم از ترکیبات فلزاتی مانند ،فاضالب معموال برای حذف مواد کلوئیدی آب و .شوندمینشین و صاف ته راحتیو به

 در یا هیدروکسیدهای باردار هیدروکسید به صورت یونی یا هیدرولیز در اثر شودعنوان منعقدکننده وارد آب میکه به  فلزات شود. امالحاستفاده می

پتانسیل زتا )اختالف پتانسیل بین فاز پخش شده و محیط اطراف  آید. بوجود آمدن این مولکول باردار بزرگ با خنثی نمودن ذرات کلوئیدی و کاهشمی

موجب چسبیدن ذرات به  آورند کهبوجود می واندروالسی نیروی باشد، امکان الزم برای عمل نمودنمیبین ذرات کلوئیدی  آن( که عامل اصلی دافعه

 [5د. ]شومی یکدیگر

حاصل از  ها با ایجاد پل بین ذرات ریز لختهکمک منعقدکننده استفاده نمود. توانمیاز مواد مختلفی ها هبه منظور بهبود عملکرد منعقدکنند

بهینه را گسترش  PH بخشند. همچنین محدودهت مینشینی را سرععمل ته ر آورده،د های درشت و سنگینها، آنها را به صورت لختهکار منعقدکننده

 .دهندداده، مقدار مصرف ماده منعقدکننده را کاهش می

آن راندمان باالتر فرآیند انعقاد بسیار مؤثر است. مقدار نیروی برشی  ینتیجهتشکیل شده و در  هایلختهدر اندازه متوسط  هاهمزنشرایط 

البته  شود.می( مشخص t( و زمان )1-S) G( یا گرادیان سرعت RPMاعمال شده در دو مرحله ) همزن تند و آرام( با در نظر گرفتن پارامترهای سرعت )

. گذاردیمبا راندمان باال تأثیر در مقدار بهینه گرادیان سرعت و زمان و به تبع آن دسترسی به فرآیند انعقاد  ، غلظت جامدات معلقPHکیفیت آب خام، 

[1] 

تعیین کرد که یک عدد بدون بُعد برای نشان دادن تأثیر فرآیند انعقاد است.  Gtبا عبارت  زمانهمبه صورت  توانمیرا  tو  Gمقدار بهینه 

شده یک پارامتر اصلی برای تعیین کارایی مانده تأیید کرد. کدورت حذفباقیکدورت  گیریاندازهبا  توانمیرا  Gtو  tو  G شدهتعیینمقدار بهینه 

 [6است. ] فرآیند

دف ه سته به نحوه انجام این مرحله است.آب و فاضالب است که عملکرد بهینه انعقاد واب هایخانهتصفیهتند یکی از مراحل اصلی  همزن

 هایکدورتدر [ 9. ]یکنواخت در آب خام ترکیب شود تا آغازگر یک فرآیند انعقاد مناسب باشد طوربه منعقدکنندهن است که مواد ایهدر این مرحلاصلی 

 [6. ]یابدمیذرات نرخ برخورد افزایش زیرا به دلیل غلظت زیاد  شودمیباال اهمیت همزن تند بیشتر مشخص 

کوتاه تر با هم زدن تندتر موجب بازده  زمانمدتمعمول  طوربه آرام بسیار مؤثر است. همزنمرحله خته در تند در تشکیل ل همزن زمانمدت

لیتر ذرات معلق رسی کائولن  به درمیلیگرم 55برای یک سوسپانسیون حاوی [ 7یو و همکاران ] شود.میتر بزرگ هایلختهبیشتر در حذف کدورت و 

برای تصفیه کافی  RPM 55دقیقه هم زدن آرام با دور  95و در ادامه  RPM 155ثانیه هم زدن تند با سرعت  95آلوم نشان دادند که  منعقدکنندههمراه 

تند را  همزنتأثیر شدت [ 6مؤثرتر است. کَن و همکاران ] همزنکه برای حذف کدورت سرعت باالتر  دهدمیمشابه مطالعات بسیاری نشان  طوربهنیست. 

آزمایش کردند و  کلرایدآلومینیومپلی منعقدکنندهبه همراه  955NTUبر روی سوسپانسیون استاندارد  S-1 655و  355، 155، 85، 15ادیر در مق

افزایش زیاد شدت سرعت همزن باعث ریز  دهدمی. این نتیجه نشان ستبوده G=350 S-1( مربوط به NTU 3.4حاصل ) ماندهباقیکمترین کدورت 

 شود.می هالختهشدن 

. رودمیه کار ب هالختهمختلفی برای مشاهده شرایط  هایروش. نیست ایهن شکل و اندازه کار سادتوصیف شرایط لخته به دلیل یکسان نبود

 گیریزهاندامانند های کنترل و تکنیک هالختهی که تاکنون استفاده شده از جمله مشاهده تشکیل هایروشاز  [1[ و گریگوری ]8جرویس و همکارانش ]

 ی، تعداد و اندازه ذرات، بررسی جامعی ارائه دادند.سازلختهنرخ 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4+%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C+%D8%B4%D8%AF%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4+%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C+%D8%B4%D8%AF%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%87%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%87%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%84%D8%B2
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%84%D8%B2
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B2
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B2
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81+PH
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به یک فرآیند مطلوب است. در این مرحله باید زمان کافی در اختیار  یابیدستآرام یک بخش کلیدی برای  همزنی سازلختهادامه فرآیند در

یکی از پارامترهای  بزرگ و مناسب هایلختهتشکیل  زمانمدت باشد.تهراندمان حذف مناسبی داش نشینیتهباشد تا لخته با اندازه کافی بزرگ شود تا مرحله 

 [99و95] شود.میی سازلختهآب است که شامل انعقاد و  هایخانهتصفیهاز  برداریبهرهاصلی 

این نتایج  شود.میمشاهده  PH یبازهدر تمامی  RPM 955-35مثل  همزنباالی  هایسرعتگیری در ل چشمکاهش کدورت به شک

 [ است.91مطابق مطالعات ]

معلق با  که ذراتیطوربه. باشدمینوع مواد معلق  ،آبدر یکی از مهمترین عوامل موثر در انعقاد یا کواگوالسیون مواد معلق ریز و کلوئیدی 

طور کلی هر چه هبوده و کواگوالسیون آنها بسیار ساده است. ب نشینیتهتر از ذرات کلوئیدی هستند به راحتی قابل میکرون که خیلی بزرگ 5تا  1/5قطر 

 [5کم همراه با مشکالت فراوانی است. ] سازی در آب با کدورتلختهی که طوربه شودمیکدورت آب بیشتر باشد، انعقاد راحت تر انجام 

و قلیاییت در رنج  PHیاییت، قبل و بعد تمامی آزمون ها تغییر محسوسی در این عوامل مشاهده نشد و همچنین و قل PH گیریاندازهبا توجه به 

 دید.راستاندارد آب آشامیدنی است نیاز به استفاده از مواد کمکی تغییر این عوامل منتفی است پس این دو عامل از لیست پارامترهای مؤثر حذف گ
 

 

 آب و کیفیت آب ورودی خانهتصفیهفرآیند  .3
 

 آب و آب خام خانهتصفیهفرآیند 

مطابق شکل  انهختصفیهدر این  نشینیتهاست. فرآیند انعقاد و روز مورد مطالعه قرار گرفتهمتر مکعب در شبانه 75555ا ظرفیت آب شهر زاهدان ب خانهتصفیه

دارد سپس چهار حوضچه  RPM 155کیلووات و دور  5/5است که در ورودی سه حوضچه برای اختالط سریع مجهز به سه دستگاه همزن با توان  9

 شود.میسانتریفالک انجام  ساززالل 5در  نشینیتهنهایت و در دهدمیی را انجام سازلختهی آرام هاهمزنبا  سازلخته
 

 
 آب شهر زاهدان خانهتصفیهي سازلختهـ ساختمان انعقاد و  1شکل شماره 

 

تند  همزن انزممدتمدت کیفیت آب خام، ثابت های این سیستم شامل آب شهر زاهدان و مطالعات بلند خانهتصفیهبا توجه به شرایط موجود در 

 بردارینمونهاست.  NTU 6.72 خانهتصفیهن ای ه. همچنین کدورت متوسط ورودی ساالناستشدهتعییندقیقه  95همزن آرام  زمانمدتثانیه،  85به مدت 

ستاندارد آنالیز های اانجام شده و روش  9خانه آب زاهدان مطابق با خصوصیات جدول شمارهاز آب خام ورودی به تصفیه 9315ل در اردیبهشت ماه سا

رفت. مورد آنالیز قرار گ "کل باشد نمونه جزئی از" بردارینمونهو در آزمایشگاه شیمی فیزیک با رعایت قانون  بردارینمونه، 1555سال  19آب ویرایش 

[5] 
 

 خانه آب شهر زاهدانورودي به تصفیه  پارامترهاي کیفی آب خام  ـ1جدول 

 پارامتر مقادیر )بر حسب متوسط سالیانه(

 (NTU)کدورت  5/6

 )C)Oدمــا   98

15/7 pH 

  mg/l as CaCo)3(قلیاییت کل  955

855 EC µS/Cm 

 سختی کل 115

تند همزن آرام همزن  آرام همزن  آرام همزن  آرام همزن   
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 مواد شیمیایی مورد استفادهنوع و مقدار بهینه  .4

 

با  به شکل پودر می باشد. ماده به کار رفته در این مطالعه محصول کشور چین و کلرایدآلومینیومپلی خانهتصفیهاصلی مورد استفاده در این  منعقدکننده

 ترولیتالکپلیدر اغلب اوقات الزامی است.  منعقدکنندهاست. با توجه به کدورت پایین آب خام ورودی استفاده از کمک  3O2Al%28<درصد خلوص 

ی و ساززاللبرای که  باشدمیچین محصول  Besfloc ننده پلیمری آنیونی با کد کمک منعقدک LT25آمید آکریلمورد استفاده در این تحقیق پلی

 به کار می رود. فرآیندهای جداسازی ذرات معلق در آب یساززاللو  صنعتی هایتصفیه پساب های آشامیدنی و صنعتی،تصفیه آب

 6دستگاه جار از . شوداستفاده می آزمایش جار عمل انعقاد، ازبرای  بهینه PH و منعقدکنندهو کمک ماده منعقدکننده دوز مناسب برای تعیین 

 منعقدکننده و کمک منعقدکننده موردمواد از  عینبه هر بشر به مقدار م .شودمیمورد نظر بطور مساوی در تمام بشرها ریخته  که از نمونه استشدهتهیه  بشر

ثانیه، یک  65و به مدت  RPM 155تند با دور  همزنتست جار به ترتیب از یک مرحله  خانهتصفیههای خاص . با توجه به ظرفیتشودنظر ریخته می

ن روش تجربی تشابه مناسبی بین نتایج تست جار و عملکرد با ای شود.میدقیقه تشکیل  35به مدت  نشینیتهو مرحله  RPM 45آرام با دور  همزنمرحله 

 PPM 9/5به همراه  کلرایدآلومینیومپلی PPM 7-5لذا با این روش میزان مناسب مواد مصرفی تعیین گردید. تزریق  استشدهحاصل  خانهتصفیه

در  هار آزمایشقدار به عنوان پایه سایجهت امکان مقایسه بهتر این م. گذاردمیتر را در اختیار ین نتیجه کاهش کدورت و لخته بزرگالکترولیت بهترپلی

 شود.میداشته طول مطالعه ثابت نگه 

 

 

 گیریمتدهای اندازه .5
 

با استفاده از شکل شماره  شد. شاخص کیفی اندازه ذرات لخته گیریاندازه HACHمارک  N 1955کدورت از روش نفلومتری با استفاده از دستگاه 

 [5قرار گرفت. ]مورد بررسی  1
 

 
 ـ شاخص کیفی اندازه فلوک 2شکل شماره 

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%B4%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%B4%D8%B1
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 روش کار .6
 

 مرحله اول: تعیین سرعت بهینه همزن تند

و  دکنندهمنعقکدورت در یک بشر مقدار مشخص  گیریاندازهابتدا مقدار مناسبی آب خام برای انجام آزمایشات جارتست برداشت و پس از 

. سپس در دستگاه جار تست قرار می دهیم و با دورهای (الکترولیتپلی ppm 9/5و  کلرایدآلومینیومپلی ppm 5) شودمیافزوده  منعقدکنندهکمک 

آزمایش با  هاهو در ادامه برای همه نمون زنیممیثانیه محلول را هم  65( به مدت RPM 355و  155، 155، 955، 955، 55، 5تند ) همزنمختلف 

 ینینشتهبعد از اتمام زمان  شود.میدر نظر گرفته  هاهبرای نمون نشینیتهدقیقه امکان  35و در انتها  یابدمیدقیقه ادامه  95 زمانمدتو  RPM 45سرعت 

اقع کدورت کمتر ، در وباشدمحلول رویی میترین شده و زاللبیشترین رسوب تشکیل که بهترین جوابی جار بالفاصله مورد آزمایش قرار گرفت هاهنمون

 تر.با سایز فلوک بزرگ

 مرحله دوم: تعیین سرعت بهینه همزن آرام

تر دور همزن آرام برای مشاهده بهتر اختالف ی کوچکهاهبا توجه به باز شودمی سازیآمادهی جارتست هاهبه روش مشابه مرحله اول نمون

تند  همزنثانیه در معرض  65ابتدا مدت (.  الکترولیتپلی ppm 9/5و  کلرایدآلومینیومپلی ppm 7) شودمیاستفاده  منعقدکنندهاز دوز بیشتر  هاهبین نمون

دقیقه  95به مدت  RPM 915، 995، 955، 15، 85، 75, 65,  55، 45، 35، 15، 95و سپس با همزن آرام با دورهای  RPM 155با سرعت 

 شود.میو بهترین جواب حاصل  شودمیانجام  هاآزمایش هاهبرای تمامی نمون نشینیتهپس از  شودمیی انجام سازلخته

 منعقدکنندهتزریق کمک  زمانمرحله سوم: تعیین بهترین 

مانند مراحل قبل سه ظرف به صورت  هاهنمون سازیآمادهپس از  شود.میبهینه حاصل از مراحل قبل بهره گرفته  هایسرعتدر این مرحله از 

قبل  مانزهم منعقدکنندهو کمک  منعقدکنندهدر روش اول  شودمیاضافه  منعقدکنندهو کمک  منعقدکنندهو به سه روش متفاوت  شودمیآماده  زمانهم

م کار همزن دور تند و در روش سوم برای نمونه بعد از اتما منعقدکنندهابتدای آزمون و کمک  منعقدکننده، در روش دوم  شودمیاز شروع فرآیند اضافه 

آرام  این آزمون برای دورهای مختلف همزن شود.میافزوده  نشینیتهدر انتهای کار همزن آرام و پیش از  منعقدکنندهابتدای فرآیند و کمک  منعقدکننده 3

کننده دعقبرای تزریق کمک من و زمان بهترین محل دهدمیمشابه قبل نتایج سه نمونه نشان  .استشده( تکرار  RPM 915و  955، 85، 65، 45، 15) 

 کدام روش است.
 

 

 تحلیل نتایج .7
 

کیفیت لخته  .استشدهها میانگین اعداد حاصل در نظر گرفته تکرار شده و در صورت نزدیکی پاسخبرای جلوگیری از خطاهای احتمالی هر مرحله سه بار 

 .استشدهی کنار هم به صورت چشمی تخمین زده هاهو در مقایسه با نمون نشینیتهبا توجه به اندازه لخته و سرعت 

 

 نتایج مرحله اول
این آزمایش در  دهدمیسریع را بر روی کدورت نهایی و راندمان حذف کدورت را نشان  همزنتأثیر تغییرات سرعت  9و نمودار  1جدول 

 .استشدهآرام، دما و کیفیت شیمیایی آب انجام  همزنشرایط یکسان کدورت اولیه، سرعت 
 

 سریع بر کدورت نهایی و راندمان حذف همزنـ اثر سرعت 2جدول

 لختهکیفیت  راندمان حذف % (NTUکدورت ثانویه ) (RPMسرعت همزن آرام ) (RPMسرعت همزن تند ) (NTUکدورت اولیه ) ردیف

1 

5/6 

0 

00 

 فلوک ریز 5/56 66/2

 فلوک ریز 62 06/2 50 2

 فلوک ریز 0/63 33/2 100 3

 فلوک متوسط 5/66 11/2 150 0

 فلوک متوسط 5/68 83/1 200 5

 فلوک خوب 6/66 51/1 250 6

 فلوک خوب 6/63 33/1 300 6
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 نهایی و راندمان حذف کدورتتأثیر تغییر دور همزن سریع بر کدورت  -1نمودار 

 

 نتایج مرحله دوم

در  هاه. تمامی نموندهدمیآرام نشان  همزنییر سرعت را متناسب با تغ و درصد راندمان حذف کدورت تغییرات کدورت نهایی  1نمودار 

 است.قرار گرفتهشرایط یکسان مورد آزمایش 

 

 
 آرام همزنییر سرعت نسبت به تغ ی و راندمان حذف کدورتـ تغییرات کدورت نهای 2نمودار 

 

 نتایج مرحله سوم

 دهدمیایش نم منعقدکنندهو کمک  منعقدکنندهآرام برای سه روش تزریق  همزنتغییرات کدورت نهایی را نسبت به متغیر سرعت  3نمودار 

شان ن منعقدکنندهو کمک  منعقدکنندهمختلف همزن آرام و سه روش تزریق مواد  هایسرعتتغییرات راندمان حذف کدورت را برای   4همچنین نمودار 

 .دهدمی
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 آرام همزنـ تغییرات کدورت نهایی براي سه روش تزریق مواد شیمیایی با تغییر سرعت 3نمودار 

 

 
 آرام همزنـ تغییرات راندمان حذف کدورت براي سه روش تزریق مواد شیمیایی با تغییر سرعت 4نمودار 

 

 

 گیرینتیجه .8
 

ی در بهبود انعقاد و گیربا توجه به نتایج و تحلیل نتایج در سه پارامتر مورد مطالعه به وضوح قابل رؤیت است که افزایش سرعت همزن سریع تأثیر چشم

 هایمحدودیت. در این خصوص دهدمیدرصد راندمان حذف کدورت را افزایش  7سرعت حدود  RPM 955ی دارد به صورتی که افزایش سازلخته

 شود که خارج از این مطالعه است.بایست در نظر گرفتهتجهیزات و انرژی مصرفی نیز می

 RPM 915تا  55با شیب محسوس در حال بهبود راندمان حذف کدورت است و از سرعت  RPM 55تا  95افزایش سرعت همزن آرام از  

 بخشد.درصد شرایط را بهبود می 9حدود  RPM 95با شیب مالیم برای هر 

 نعقدکنندهماست با توجه به کدورت پایین آب خام در بیشتر فصول تزریق کمک  منعقدکنندهو کمک  منعقدکنندهتزریق  شرایطعامل سوم  

 نشینیتهکار همزن آرام و پیش از در انتهای  منعقدکنندهبرای همزن آرام تزریق کمک  RPM 955تا سرعت اجتناب ناپذیر است. بر اساس نتایج حاصل 

است و  همنعقدکنندو کمک  منعقدکنندهبهترین نتایج را در بر دارد. باید در نظر داشت در تمام مراحل فوق هدف اصلی کاهش مصرف مواد شیمیایی 

 .استشدهافزایش مقدار تزریق مواد عامل نامناسب برای تمام آزمون ها در نظر گرفته 
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