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 خالصه

برای تصفیه پساب دارای کدورت باال ناشی از ( آلوم)نشینی توسط منعقدکننده آلومینیوم سولفات سازی و تهدر مطالعه حاضر از فرآیند انعقاد شیمیایی، لخته

و  pH ،ECرات پارامترهای همچنین تغیی. سنگ تراورتن استفاده گردید و تاثیر دوز منعقدکننده برای حذف حداکثری کدورت موردمطالعه قرار گرفت

TDS غلظت  آلومینیوم سولفات بانتایج نشان داد که، . گیری و کینتیک فرآیند بررسی شددر حین فرآیند انعقاد و حذف کدورت اندازهmg/L05  توانایی

 EC، افزایش pHاد باعث کاهش فرآیند انعق. شودمی NTU76/1 به  NTU115 باعث کاهش کدورت پساب از  باشد ورا دارا می% 89حذف کدورت تا 

فرآیند کاهش کدورت با سرعت  نشینی،مطالعات کینتیک واکنش نشان داد، که در پنج دقیقه ابتدایی پس از شروع تههمچنین . در پساب گردید TDSو 

منظور مدیریت پساب خروجی از  یزی جامع بهرهای این مطالعه بتواند در تدوین یک برنامهرود که یافتهانتظار می .دهدرخ می( حذف کدورت% 85)باالیی 

 .محیطی کمک کند صنایع فرآوری سنگ با رویکرد زیست

 

 سولفات، فرآیند انعقاد، کدورتسنگ تراورتن، آلومینیوم :کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1

 
صنعت  در. باشدسازی میساختمان ملهازج منظور استفاده از آن در موارد مختلفیدهی سنگ بهدهی و صیقلبری درواقع برش، شکلصنعت سنگ

بر  آبرو این صنعت جزء صنایع  ازاین. باشدحذف ذرات ریز گردوغبار نیاز به حجم زیاد آب میی تسهیل برش، خنک کردن تجهیزات و بری براسنگ

کاهش مصرف آب استفاده مجدد از  هایمیلیون مترمکعب است و یکی از راه0/5مصرف متوسط سالیانه آب در این صنعت  .[1,2] آیدمی حساب به

برای  .برداست که کدورت را تاحد زیادی باال می این پساب حضور یک سوسپانسیون پایدار دارای ذرات ریز هایازجمله ویژگی .[3]پساب است 

ی این پساب زآنجایی که تخیلها .[1] باشدمی پودر سنگ ذرات ریز( درصد وزنی) 05-05%تقریباً  مثال، در برش سنگ مرمر، پساب تولیدی دارای

زیست ایجاد کند، لذا تصفیه آن و ایجاد یک پساب تواند مشکالت جدی برای انسان و محیطمنابع آبی می خصوصاًزیست بدون تصفیه، به محیط

 نشینی،ته هایوضچهو کاهش کدورت آن استفاده از ح های متداول جهت تصفیه پسابازجمله روش[4,5].  خروجی استاندارد امری ضروری است

سازی ذرات کلوئیدی های شیمیایی برای لختهکنندهاستفاده از منعقددر فرآیند انعقاد،  هدف اصلی .[6] سازی و فیلتراسیون استلخته /فرآیندهای انعقاد

-می ریتأثبر کارایی یک منعقدکننده  و کدورت pH عوامل فیزیکی و شیمیائی، مانند شرایط اختالط، ها انواع مختلفی دارند وکنندهاست، این منعقد

 .[7] گذارد
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برای  ده طرح آزمایشی، .قراردادند یبررس مورد1هربن بری را درمحیطی صنعت سنگمدیریت زیست 2556نصرالدین و همکاران در سال 

-بررسی روش. ساخته شد خروجی و همچنین بهبود کیفیت پساب ستیز طیمحبری به ی نادرست پساب صنعت سنگبین بردن تخلیه کاهش دادن و از

 در غلظت  منعقدکننده سازی،با توجه به نتایج آزمایشات بهینه .سازی تصفیه آب انجام پذیرفتبرای بهینه های جاربا استفاده از آزمایش های موجود

mg/L0/1 زیست و ز تخلیه پساب به محیطگیری اهای آزمایشی منجر به جلوتکمیل پروژه. قبولی را در حذف کدورت نشان دادکارایی قابل

کلراید و فریک آلومینیومهای آلومینیوم سولفات، پلیکارایی منعقدکننده 1096همکاران در سال  پور وکردمصطفی . [8]بهبودکیفیت آب بازیافتی شد

فات باالترین کارایی در حذف کدورت را در ی آلومینیوم سول، منعقدکنندهبا توجه به نتایج. کلرید رادر حذف کدورت ناشی از کائولین بررسی کردند

کدورت اولیه بر درصد حذف . دارد g/L 2/5 طبق نتایج بدست آمده این منعقدکننده بهترین کارایی را در غلظت. ها نشان دادبین سایر منعقدکننده

کارایی منعقدکننده 2510دوزیل در سال [9].  شود یمگذارد، به صورتی که با افزایش کدورت اولیه درصد حذف کدورت بیشتر می ریتأث کدورت

آمده،  دست طبق نتایج به. بررسی کرد در حذف کدورت از پساب سنگ مرمر و نشاسته را( کاتیونی، آنیونی و بدون بار)آمید آکریلهای پلی

 [10]. ها نشان دادکنندهباالترین کارایی در حذف کدورت را در بین سایر منعقد( نوع بدون بار) آمید آکریلپلی یهمنعقدکنند

بری تراورتن، با استفاده از منعقدکننده آلومینیوم های مختلف منعقدکننده از پساب سنگحذف کدورت در غلظت سازیبهینه در تحقیق حاضر

کینتیک فرآیند پساب در طی فرآیند حذف کدورت بررسی شد و  TDSو pH ، ECهمچنین، تغییر پارامترهای  .استشده مطالعه سولفات یا آلوم

 .موردمطالعه قرارگرفت( نشینیدر مرحله ته) انعقاد
 

 

 هامواد وروش .2
 

 مواد     2-1

 .عبور داده شد 255سنگ تراورتن مورداستفاده پودر گردید و از الک شماره  -

 . خریداری شدرسوبگیری در تهران یا آلوم از شرکت  منعقدکننده آلومینیوم سولفات -
 

 هاروش    2-2
 

 بری سنگروش تهیه پساب  2-2-1

قرار  rpm 1055 لیتر آب مقطر به مدت یک ساعت روی استیرر با سرعتمیلی 755 با گرم پودر سنگ تراورتن 65مخلوطبرای تهیه پساب موردنظر، 

لیتر از پساب میلی 055و سپس  د؛نشین شدن ذرات معلق، پساب یک ساعت در شرایط ساکن باقی مان منظور ته پس از اتمام مرحله اختالط به. شد داده

سنج مدل برای سنجش کدورت پساب از دستگاه کدورت. آورده شده است 1شده در جدول تهیه پارامترهای اولیه پساب  .شد آرامی برداشتهرویی به

TB 210 IR  ساخت شرکتLovibond گیریبرای اندازه. استفاده شد pH ،EC  وTDS دستگاهpHمتر (ECمتر ) مدل YK-2001CT ساخت

 .به کار گرفته شد Lutronشرکت 
 

پارامترهای اولیه پساب فرآوری سنگ تراورتن -1 جدول  

TDS(mg/L) EC(µS/cm) pH کدورت(NTU) 

75 85 8 115 

 

 نشینیسازی و تهروش انجام فرآیند انعقاد، لخته  2-2-2

 مدل جارتستاز دستگاه  نشینیسازی و تهمنظور انجام آزمایشات انعقاد، لخته ، بهگیری پارامترهای اولیهپس ازتهیه پساب با کدورت موردنظر و اندازه

JTR90  فرآیندهای اختالط سریع و اختالط آرام در دستگاه در ابتدا پس از افزودن منعقدکننده به پساب، . استفاده گردیدساخت شرکت زاگ شیمی

                                                                                                                                                    
1Herbon 
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نشینی در شرایط تهدقیقه  05سپس پساب به مدت . دقیقه انجام شد 15و  2های انو در مدت زم 75و  rpm 175های به ترتیب با سرعتجارتست 

قبل و پس از انجام فرآیند انعقاد  پساب TDS وpH ، ECو پارامترهای کدورت،  برداری شددر این مرحله از پساب رویی نمونه. [11] قرارگرفت

 .گیری شد اندازه

 .استفاده گردید  1  رابطه از برای محاسبه درصد حذف کدورت پساب

(1)                                                                                                          

 .باشندمی   NTUثانویه برحسب کدورت اولیه و ترتیببهT2   وT1   این رابطه در

 منعقدکننده بر حذف کدورت  بررسی تاثیر دوز -

سایر  .استفاده گردید mg/L255و  105، 155، 05آلوم، برابر با درصد حذف کدورت از چهار غلظت مختلف منعقدکننده بر بررسی تأثیرغلظت جهت

 .لحاظ گردید 1شرایط مطابق با موارد مندرج در جدول 

 در طی فرآیند حذف کدورت ECو pH ،TDSبررسی تغییر پارامترهای  -

صورت نمودار بیان  و نتایج به گیری شد؛قبل و پس از فرآیند انعقاد اندازه ECو pH ،TDSده میزان تغییرات پارامترهای های انجام شدر تمامی آزمایش

 .گردید
 

 بررسی کینتیک فرآیند  2-2-3

-متری ظرف، نمونهسانتی 2دقیقه از محلول در عمق  05و  25، 10، 15، 0های زمانی نشینی در بازهجهت بررسی کینتیک فرآیند پس از آغاز مرحله ته

 .های کینتیک مرتبه صفر، مرتبه اول و دوم بررسی شدمدلگیری و تطابق کینتیک فرآیند انعقاد با برداری صورت گرفت و کدورت آن اندازه
   

 

 نتایج و بحث .3
 

 تأثیر غلظت منعقدکننده بر حذف کدورت از پساب  3-1

، به ترتیب 2و1های شکل. از آلوم مورد آزمایش قرار گرفت mg/L 255و  105، 155، 05ت مختلفتأثیر غلظت منعقدکننده، چهار غلظبرای بررسی 

 mg/L شده، افزایش غلظت منعقدکننده از براساس نتایج ارائه .دهدتأثیرغلظت منعقدکننده بر کدورت نهایی و درصد حذف کدورت را نشان مینتایج 

های منعقدکننده توان گفت تمامی غلظتاز آنجا که مقدار آن ناچیز است، می. گردد درصدی حذف کدورت می 0 باعث کاهش  mg/L 255 به 105

درصد  89حدود ) رساندمی NTU00/1- 98/0 محدوده به  NTU115 شده کارایی باالیی در حذف کدورت داشته و میزان کدورت را از  استفاده

 .(حذف کدورت
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 پساب pHت منعقدکننده بر غلظ تأثیر 3-2

میزان تغییر این پارامتر در چهار غلظت  0در شکل . گیری شدسازی اندازهپس از فرآیند انعقاد و لخته pHطور که در قبل اشاره شد، میزان تغییر  همان

( 8 برابر) اولیه pHشده، نده استفادههای منعقدکنشود، در تمامی غلظتمشاهده می 0 طور که در شکل همان. مختلف منعقدکننده ترسیم شده است

 محلول نهایی  pHکه طوری به. یابدنیز افزایش می pHتغییرات  زمان با افزایش غلظت منعقدکننده یابیم که همبا توجه به این نمودار درمی. یابدکاهش می

در طی فرآیند طوری است  pHروند تغییرات  .ه استبود  0/0 معادل mg/L 255و در غلظت منعقدکننده  6معادل  mg/L 05غلظت منعقدکننده  در

این روند . کند هدایت( 6تا  0/0در محدوده  pH)اسیدی  محدوده خنثی و یا کمی پساب را به سمت pHتوان نتیجه گرفت، فرآیند تمایل دارد که می

 .[11,12]  در بررسی دیگر محققین نیز گزارش شده است

 

 (NTU111=، کدورت اولیه  9= اولیه   pH)پساب  رت نهاییتأثیر غلظت منعقدکننده بر کدو -1شکل

 

 (NTU111=، کدورت اولیه  9= اولیه   pH)تأثیر غلظت منعقدکننده بر درصد حذف کدورت پساب  –2شکل 
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 پساب TDSو ) هدایت الکتریکیEC ( بر تأثیرغلظت منعقدکننده  3-3

با  TDSو   ECبا توجه به نتایج، میزان. شده است نشان داده 0و  0های در شکل TDSو  (هدایت الکتریکی) EC منعقدکننده بر غلظت نتایج تأثیر

الزم  .به دست آمدmg/L 181-170 وµS/cm 200- 290 پساب نهایی به ترتیب در محدودهTDSو  EC میزان .یابدافزودن منعقدکننده، افزایش می

 mg/Lاین بازه برای غلظت منعقدکننده که  طوری به. یابداولیه و نهایی افزایش می TDSو  EC ی بینبه ذکر است با افزایش غلظت منعقدکننده، فاصله

که مقادیر  درحالی. آمددست به 170 تا mg/L 75ر بالیه و نهایی به ترتیب برابوا 200TDS تا µS/cm  85به ترتیب برابر با لیه و نهاییوا  ECبرای 05

و  ECافزایش  .دست آمدبه( 181تا  mg/L 75)و ( 290تا  µs/cm 85) به ترتیب برابر با mg/L 255این پارامترها برای غلظت منعقدکننده برابر با 

TDS این روند تغییرات. راورتن باشدهای موجود در پودر سنگ تشدن نمکتواند درنتیجه حلپس از فرآیند انعقاد، میEC   وTDS پساب نهایی 

 .[11,12]پس از فرآیند انعقاد در پساب حاصل از سنگ مرمر نیز مشاهده گردید 

 
 

 (NTU111=، کدورت اولیه  9= اولیه  pH) پساب pHتأثیر غلظت منعقدکننده بر  -3شکل 

 (µs/cm 91 =اولیه ECو  NTU111 =، کدورت اولیه  9= اولیه  pH)هدایت الکتریکی پسابتأثیر غلظت منعقدکننده بر  -4شکل 
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 بررسی کینتیک فرآیند انعقاد 3-4

. است شده ارائه 7شکل در  mg/L 255و  105، 155، 05 های مختلف منعقدکنندهدر غلظت صورت تابعی از زمان،سرعت حذف کدورت به

دقیقه اول دارای سرعت باالیی بوده و پس از آن از میزان سرعت روند حذف کدورت  0دهند روند حذف کدورت در که نتایج نشان میطور همان

(  دقیقه05)ه تا اتمام آزمایش ماندی باقیدقیقه 20در  .باشدمی% 85دقیقه اول میزان درصد حذف کدورت برابر با  0ی در بازه ی کهطور بهشود کاسته می

تر مرتبط دانست، های سنگینتوان با فرونشست لختهنشینی در دقایق اول را میعلت سرعت باالی ته. پذیردحذف کدورت صورت می% 15تنها 

 [11]. تر نیاز به زمان بیشتری جهت فرونشست دارندهای سبککه لخته درحالی

 

 
 

 

 (mg/L 11 =اولیه TDS و NTU551 =، کدورت اولیه  1= اولیه  pH)پساب  TDSتأثیر غلظت منعقدکننده بر  – 1شکل 

 

 (  NTU111=، کدورت اولیه  9= اولیه  pH)های مختلف از منعقدکننده میزان حذف کدورت پساب نسبت به زمان در غلظت -6شکل 
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 گیرینتیجه .4

 
 

پساب تولیدی از این صنعت دارای مقدار زیادی ذرات کلوئیدی . توجهی پیداکرده استبری در ایران افزایش قابلهای سنگاخیر، فعالیت هایدر سال

بری سنگ تراورتن توسط منعقدکننده در مطالعه حاضر حذف کدورت از پساب سنگ. است و حذف این ذرات از اهمیت باالیی برخوردار است

 .مطالعه گردیدپساب و کینتیک فرآیند نیز  TDSو pH ، ECفرآیند انعقاد بر پارامترهای  ریتأثهمچنین . مورد بررسی قرار گرفت سولفات آلومینیوم

ها میزان ای نداشته و درتمامی غلظت مالحظه قابلتغییر  ان حذفمیز mg/L 255تا  mg/L 05توجه به نتایج، با افزایش غلظت منعقدکننده از  با

بررسی . گردددر پساب می TDSو  ECداشته و در مقابل باعث افزایش  پسابpH فرآیند انعقاد تمایل به کاهش  %(. 89 حدود)ده است حذف باال بو

این نتیجه مزیت استفاده از منعقدکننده در  .یابدنشینی کاهش میدقیقه پس از زمان ته 0کدورت در طی % 85کینتیک فرآیند انعقاد نشان داد که حدود 

دهد، لذا های پایین کارایی مناسبی در حذف کدورت نشان میدر غلظتتوجه به اینکه منعقدکننده موردنظر با  .سازدریت تصفیه پساب را آشکار میمدی

ین های ایافته رودکهانتظار می .گرددتراورتن محسوب می برینظر اقتصادی آلوم یک منعقدکننده مناسب جهت حذف کدورت از پساب سنگ نقطه از

 .محیطی باشدزیست بری جهت کاهش اثراتصنعت سنگ ریزی برنامه استراتژیک برای مدیریت یکپارچه تصفیه پسابمطالعه گامی موثر در جهت پی
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