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 چکیده

درصد آن قابل  3ی زمین با آب پوشانده شده است که از این میزان حدود درصد از سطح کره 71باشد. ی زمین میبر روی کره موادترین آب از حیاتی

دهد و از سوی دیگر باعث به باشد. رشد روز افزون جمعیت، فعالیت صنعتی و کشاورزی از یک سو هم میزان مصرف آب را افزایش میاستفاده می

دگی های آلو ها منجر به بروز مشکالت زیست محیطی فراوانی میشوند.گردد که این پسابوجود آمدن فاضالب های خانگی، صنعتی و کشاورزی می

توانند به صورت محلول، کلوییدی و جامد غیر محلول باشند که میموجود در انواع فاضالب گفته شده شامل آلودگی های معدنی، آلی و بیولوژیکی می

در این مقاله به کند. ها هم به بازیابی بخشی از آب مصرفی و هم به بهبود شرایط زیست محیطی کمک میدر آب حضور داشته باشند. رفع این آلودگی

 شود. انجامد، پرداخته میهای تصفیه فاضالب که به حذف همزمان جامدات غیر محلول معدنی، آلی و بیولوزیکی میانواع روش

 حذف هم زمان جامدات غیر محلولکلمات کلیدی: آلودگی، تصفیه فاضالب، 

 

 

 مقدمه .1

 درصد  97 ی زمین با آب پوشانده شده است. درصد از سطح کره 71 زندگی بشر است. یترین ماده برای ادامهشاید بتوان گفت آب پس از هوا حیاتی

 باشد. منابع می طبیعی های یخچال و یخ در درصد 68 از بیش مانده، باقی درصد 3از  .باشد می  شور آب مکعب، کیلومتر میلیون 1386حجم کل از

 رودخانه وجود، این با اما باشد.  می آب کل قسمت 700 از قسمت 1 فقط  که مکعب کیلومتر 93100 فقط ها، دریاچه و ها رودخانه مانند شیرین، آب

امروزه با  به عالوه گیرد.ی آب و کمبود آن مورد توجه قرار میدر نتیجه مسئله .باشند می زمین روی مردم تمامی آب منبع مهمترین ها و دریاچه ها

شوند که مشکالت زیست محیطی فراوانی های صنعتی منجر به ایجاد فاضالب میهم چنین فعالیترو به فزونی است.  آبپیشرفت زندگی صنعتی مصرف 

درصد از  40باشد. حدود ها شامل آلودگی آب و خاک، کاهش منابع آب، آلودگی منابع و ... میمشکالت جدی ناشی از فاضالبآورد. را به وجود می

در نتیجه اهمیت تصفیه فاضالب هم (. 1شود )شکل هایی میبرند که این مسئله منجر به بروز بیماریهداشتی مناسب رنج میمردم جهان از نبود سرویس ب

به منظور تصفیه فاضالب شناسایی نوع  باشد. محیطی میبازیابی آب مصرفی در صنایع و سایر مصارف و هم در رفع مشکالت و مخاطرات زیستدر 

 [.1و5باشد ]وجود در آن ضروری مینده ی مفاضالب و آالی

 های ماشین حمام، ها، توالت همچون بهداشتی دستگاههای از ناشی فاضالب خانگی باشد.انواع فاضالب شامل فاضالب خانگی، صنعتی و کشاورزی می 

 ها، مغازه فاضالب شهری، فاضالب آوری جمع شبکه در .باشد می خانه مختلف بخشهای شستشوی و آشپزخانه پساب شویی، ظرف و شویی لباس

 بنحوی که واحد تولیدی یا صنعت یک مختلف یهاواحد در شده مصرف یهاآب به .شود می آوری جمع نیز... و رستورانها تعمیرگاهها، فروشگاهها،
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مورد استفاده در فعالیت های م و کود و ... در نهایت فاضالب کشاورزی ناشی از سمو .شود می گفته فاضالب صنعتی باشند شده آلودگی نوعی دچار

صنعتی،  فاضالب در سمی ترکیبات وجود تفاوت میان فاضالب خانگی و صنعتی در امکان شوند.باشد که منجر به ایجاد آلودگی میکشاورزی می

باشد می صنعتی فاضالب در ها میکروارگانیسم وجود کمتر صنعتی، احتمال فاضالب اسیدی بیشتر یا قلیایی صنعتی، خاصیت فاضالب بیشتر خورندگی

[4-2.] 

باشند که بسیار سمی و رایج ترین نوع آلودگی معدنی، فلزات سنگین میشود. معدنی، آلی و بیولوژیکی تقسیم میی انواع آلودگی آب به سه دسته

های االت تاثیرات بد مشابهی دارند. آلودگیزا هستند. به عالوه سایر آلودگی های معدنی مانند نیترات، سولفات، فسفات، فلورید، کلرید و اکسسرطان

باشد. آلودگی های ، فنول، پلی کربنات، روغن، گریس و ... میهای چند هسته ایها، هیدروکربناتها، قارچ کشها، علف کشکشآلی شامل حشره

توانند به صورت محلول در آب، کلوییدی و معلق ها میباشد. این آلودگیها، جلبک، آغازیان، آمیب، ویروس و ... میها، قارچبیولوژیکی شامل باکتری

 آالینده .هستند معدنی نوع از بیشتر... و سازی فوالد های کارخانه معادن، از ناشی فاضالب در موجود های آالینده )غیرمحلول( در آب وجود داشته باشند.

 [.6-8] هستند آلی بیشتر... و سازی نشاسته های کارخانه غذایی، مواد تهیه های کارخانه از ناشی فاضالب در موجود های

  شود.انجامد، پرداخته میهای تصفیه فاضالب که به حذف همزمان جامدات غیر محلول معدنی، آلی و بیولوزیکی میاین مقاله انواع روش

 

 
 . ]5[ های به وجود آمده در اثر سرویس بهداشتی نامناسببندی شیوع بیماری. رتبه1شکل

 

 روش های حذف همزمان جامدات غیر محلول معدنی، آلی و بیولوزیکیانواع  .2

باشند که روش انجام، اثربخشی ها، سانتریفیوژ جداساز، ته نشینی و تفکیک ثقلی، شناورسازی و جذب سطحی میاین روش ها شامل آشغالگیری، صافی

 گیرد.های بعدی مورد بحث قرار میی آنها در بخشو هزینه

 (Screening, filtration and centrifugal separationها و سانتریفیوژ جداساز )افیآشغالگیری، ص  .1-2

 می جدا فاضالب از را درشت معلق مواد آن ضمن گیرد. در می انجام خام فاضالب مورد در ها خانه تصفیه در که ایست تصفیه اولینآشغالگیری 

 سوراخ که فلزی های صفحه کمک با معموالً اشغالگیری .شود می استفاده پالستیک و چوب مانند درشت جامد مواد حذف برای واحد این .سازند

 جریان امتداد در مایل صورت به که هائی میله وسیله به و سیمی تورهای کمک با یا و شده ساخته آن در سانتیمتر چند تا میلیمتر چند قطر به هائی

 میله شامل گیرها آشغال این که (Coarse Screen)درشت  دهانه گیر آشغالشامل  گیر آشغال نواعا .گیرد می انجام شود می داده قرار فاضالب

 های خانه تصفیه در و دستی صورت به کوچک های خانه تصفیه در ها میله پشت زائد جامدات باشد. می بیشتر و سانتیمتر 1 فاصله با عمودی  های

  فلزی صفحه یا پیچیده هم به های سیم زکه ا (Fine Screen)  ریز دهانه گیر آشغال و گرددمی دفع و آوری جمع مکانیکی صورت به بزرگ

 [.4و9] گیرند می قرار جریان درمسیر شناور نیمه شکل به و شده سوار هایی بشکه یا دوار دیسک یک روی بر که مشبک
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می باشد. این روش به منظور رفع جامدات  0. 5تا  0. 1حفرات بین اندازه ی کند. ز یک ناحیه با حفرات ریز عبور میآب ا ها استفاده از صافی فرآیند در 

 25و روغن  100گیرد. این فرآیند برای رفع آلودگی جامدات با اندازه ی کمتر از غیر محلول، گریس، روغن ها، باکتری ها و ... مورد استفاده قرار می

 [.4و9] باشدمی 25-450ی این روش باشد. هزینهمی %99شود که اثربخشی آن استفاده می

گیرد. در این روش آب فاضالب در ( مورد استفاده قرار می 1برای رفع آلودگی جامدات غیرمحلول غیر کلوییدی )اندازه ی بیش سانتریفیوژ جداساز 

. این روش به منظور کاهش منشا شوندمیشوند و تخلیه ها( جدا میچرخد و مواد جامد )لجنگیرد و با سرعت های مختلف میدستگاه سانتریفیوژ قرار می

 [.4و9] باشدمی 25-450گیرد. هزینه ی این روش آلودگی و جداسازی روغن ها و گریس مورد استفاده قرار می

 

 
 . صاف کردن فاضالب با آشغالگیری2شکل 

 

 (Sedimentation and gravity separationته نشینی و تفکیک ثقلی )  .2-2

ها شود که در انواع مختلف مخزندر این فرآیند به جریان آب اجازه داده می .است ثقلی نشینی تهبوسیله  آب از تر سنگین معلق ذرات کردن جدا نشینی ته

 سرعت کاهشبا شوند. آشفته داشته باشد و بدین ترتیب جامدات غیرمحلول و شن و ماسه ته نشین می نیمه –های زمانی مختلف جریان آشفته و در بازه

. زمان ته نشینی بستگی به اندازه و تراکم ذرات دارد و در شد خواهد فراهم فاضالب و آب های خانه تصفیه در معلق مواد نشینی ته امکان آب جریان

ضافه ، به آب زاج سفید ابه سرعت جریان هم بستگی دارد. گاهی اوقات به منظور سرعت بخشیدن به فرآیند ته نشینی ;صورتی که آب در حرکت باشد

باشند. ثانویه می نشینی ته اولیه و حوضچه نشینی ته گیری، حوضچه دانه نشینی هستند شامل حوضچه -شود. واحدهایی که در تصفیه خانه ویژه عمل تهمی
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 مواد ولی شوند نشین ته هادانه که است حدی در جریان سرعت .باشدمی ... و قهوه و چای تفاله ماسه، شن، نظیر ای دانه مواد حذف برای گیری دانه

 آنها،  زودرس تخریب و فرسایش از اجتناب و مکانیکی تجهیزات حفاظت و گیری در نگهداری دانه ثانیه(. اهمیت متربر 0. 3) ننمایند رسوب آلی

 تغلیظ ظرفیت کاهش منظور به ثانویه و اولیه لجن ازدیاد از جلوگیری،  ها دانه شدن نشین ته اثر در ها کانال و ها لوله گرفتگی و پرشدن از جلوگیری

 گیری دانه های روش باشد.فاضالب می بوی تقلیل لجن و هضم و

 .شود می ثابت نگهداشته ثانیه بر متر 0.3 گیر دانه این در فاضالب سرعت ایران استاندارد طبقشده :  کنترل سرعت با گیری دانه . 1

 .باشد می راحت گیرها دانه نوع این از برداری بهره و اجرا طراحی، :مزایا

 .دارد بیشتری کاربرد فراوان و ارزان زمین دارای یا کم جمعیت اجتماعات در دلیل همین به دارند،  نیاز زیادی زمین به کم سرعت دلیل به :معایب

 .شود می مواجه اشکال با طراحی کند تغییر قطر اگر گیرد صورت می مشخص قطر یک اساس بر طراحی چون است، کم سیستم پذیری انعطاف

 دانه مقدار بر ورودی هوای مقدار .شود می انجام به فاضالب هوا دمیدن کمک با ای دانه مواد جداسازی روش این در هوادهی:  با گیری دانه . 2

 .گیردمی قرار ورودی پمپاژ ایستگاه و درشت دهانه گیر آشغال از بعد معموال گیر دانه نوع این .گردد تنظیم ها

 .کند می کمک آلی مواد بار کاهش حتی و فاضالب شدن هوازی به هوادهی :مزایا

 .دارد کاربرد بزرگ شهرهای در تنها نتیجه در و دارد فراوان تجهیزات به نیاز معایب:

 گیری دانه عملیات گیر دانه داخل همزن و جریان خروج و ورود نحوه دلیل به .هستند دایروی مقطع دارایگردابی:  جریان با گیری دانه . 3

 .گیردصورت می

 دارند. نیاز کمتری زمین هستند، به خوبی حذف راندمان دارای مزایا:

 .است ارزی مسلزم هزینه آنها کردن وارد و باشد می خارجی های شرکت انحصار در آنها ساخت معایب:

 .باشد می انتها به ابتدا از2 به 1 حدود شکل مستطیل نشینی ته مخازن انتهای به ابتدا باشند. شیبهای ته نشینی به صورت دایروی و مستطیلی میحوضچه

 گردد. شیب می تخلیه آن درون به وسط از فاضالب شکل دایروی های حوض در .دارد قرار شکل مستطیل حوض ابتدای در لجن کننده جمع قیف

 و جمع را شده نشین ته های لجن کند می حرکت محور یک روی که مکانیکی روب باشد. لجن می مخزن مرکز طرف به درصد 8 حدود حوض این

 .کند می هدایت وسط حوض در ای چاله درون به

 دایروی مقطع با نشینی ته های حوض مزایای

 .شود می ساخته ایران در آن مکانیکی تجهیزات اکثر -

 فرسایش نتیجه در و دارد قرار آب از بیرون در روب لجن مکانیکی ادوات عمده های قسمت -

 .افتد می اتفاق دیرتر خوردگی از حاصل

 شکل مستطیل نشینی ته های حوض مزایای

 .است کم بسیار خروجی و ورودی بین زیاد نسبتا فاصله دلیل به میانبر جریان وجود امکان -

 .دارد وجود مجاورهم حوض دو میان مشترک دیواره یک جدید واحدهای افزایش به نیاز صورت در -

 است. تر ساده مستطیلی مقطع با نشینی ته حوض سطح پوشاندن بو مشکل بروز صورت در-
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 باشد.های ته نشینی حائز اهمیت میبا حوضنکات زیر در رابطه 

 نداشته چندانی پیشرفت ما کشور در آن تکنولوژی که باشد می( برگشتی و رفت) زنجیری صورت به مستطیلی نشینی ته حوض روب لجن سیستم •

 .است

 استفاده دایروی حوض از بیشتر ایران در دلیل همین به است آن از برداری بهره که باشد می گردان پل صورت به دایروی حوض روب لجن سیستم •

 .شود می

 .دارند نیاز کمتری زمین به نتیجه در است شکل مستطیل های حوض از بیشتر دایروی های حوض سطح •

 .هستند تر حساس هیدرولیکی های شوک به نسبت دایروی های حوض •

 .باشد می دایروی های حوض از بیشتر شکل مستطیل های حوض در مرده فضای •

 .دارد قرار آب در زیرا است دایروی از زودتر مستطیلی سیستم روب لجن •

 .است شکل مستطیل از بیشتر بسیار دایروی سیستم از استفاده •

 .باشد می ثانویه لجن جمله از ها لجن سایر با همراه اولیه نشینی ته از حاصله لجن •

 .باشد می ساعت 2 تا دقیقه 20 از نشینی ته حوض ماند زمان •

 .باشد می متغیر ثانیه بر سانتیمتر 1. 5 تا 0. 5 حدود جریان سرعت •

 .باشد بیشتر 60 از و کمتر 40 از نباید روزانه متوسط جریان برای اولیه نشینی ته حوض در سطحی بار •

باشد. هم چنین روش بسیار مفید برای تصفیه فاضالب صنایع کاغذ و پاالیشگاه می .است فاضالب تصفیه واحد عملیات پرکاربردترین فیزیکی نشینی هت

 5-10ی این روش هزینه .شوند می نشین ته ها حوضچه این در معلق جامد مواد از درصد 60 .گیردبرای کاهش منشا آلودگی نیز مورد استفاده قرار می

 [.4و9-11باشد ]می

 

 

 نشینی ی ته. نمایی از یک حوضچه3شکل 
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 نشینی مستطیلی با طول زیاد ی ته. نمایی از یک حوضچه4شکل 

 

 (Flotationشناورسازی )  .3-2

ی که وزن مخصوص کمتر از آب دارند، مورد استفاده برای حذف ذراتباشد. های برنامه تصفیه فاضالب مییکی از رایج ترین و ضروری ترین قسمت

ها، گریس، جامدات بیولوژیکی با چسباندن آنها بوسیله هوا یا گاز در فرآیند شناورسازی از فاضالب رفع گیرد. جامدات غیرمحلول، روغنقرار می

شوند و به آسانی از روی سطح قابل جمع آوری هستند. باشته میدهند که بر روی سطح آب انچسبند و تشکیل توده میشوند. جامدات به گاز یا هوا میمی

شود که کنند. هوای فشرده از میان آب عبور داده میو ... به تسریع در فرآیند شناورسازی کمک میبرخی از مواد شیمیایی نظیر زاج سفید، سیلیس فعال 

شوند. روشی درصد رفع می 99ها و گریس تا شوند درصورتی که روغنفع میدرصد مواد جامد ر 75کند. با این روش به فرآیند شناورسازی کمک می

 [.4و11-12باشد ]می 5-25ی این روش د. هزینهباشتصفیه فاضالب صنایع کاغذ و پاالیشگاه می موثر برای

 (Adsorptionجذب سطحی )  .4-2

آوری موادی شوند. به طور کلی جذب سطحی فرآیند جمعجدا میبا استفاده از این روش، مواد جامد غیر محلول جذب سطح جسم جاذب شده و از آب 

در جذب سطحی  باشد.مواد محلول در آب در داخل یک فاز جامد میآوری است که به صورت محلول در فصل مشترک مناسبی قرار دارند. در واقع جمع

، دما، میزان آلودگی، PHرایی این روش بستگی به پارامترهایی نظیر چسبند. کای نیروی واندروالسی به سطح ماده جاذب میها بوسیلهفیزیکی، مولکول

ها به منظور ارتقاء کارایی این ذرات معلق و روغن ها برای جداسازیزمان تماس، اندازه ذرات جاذب و ماهیت جاذب و آلودگی دارد. استفاده از صافی

ها شامل کربن فعال، خاکستر، ترین جاذبمتداول گیرند.ها در فرآیند جذب سطحی مورد استفاده قرار میباشد. انواع مختلفی از جاذبروش ضروری می

 90-99گیرند. کارایی این روش برای رفع آلودگی ورد استفاده قرار میباشد. اخیرا مواد نانو نیز بدین منظور ماکسید فلزات، زئولیت، خزه و بیومس می

 گیرد.باشد. این روش به منظور کاهش منشاء آلودگی، تصفیه آب و فاضالب به صورت آب آشامیدنی و سایر مقاصد مورد استفاده قرار میدرصد می

 [.14-22باشد ]می 50-150ی این روش هزینه
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 نتیجه گیری .3

دهد و از سوی دیگر باعث به وجود آمدن انواع رشد روز افزون جمعیت، فعالیت صنعتی و کشاورزی از یک سو هم میزان مصرف آب را افزایش می

ی معدنی، آلی و بیولوژیکی تقسیم شوند. انواع آلودگی آب به سه دستهها منجر به بروز مشکالت زیست محیطی فراوانی میگردد که این پسابمی

های تصفیه در این مقاله انواع روشکند. ها هم به بازیابی بخشی از آب مصرفی و هم به بهبود شرایط زیست محیطی کمک میرفع این آلودگیشود. می

دات باشد و به حذف همزمان جامها، سانتریفیوژ جداساز، ته نشینی و تفکیک ثقلی، شناورسازی و جذب سطحی میفاضالب که شامل آشغالگیری، صافی

توان روش مناسب های انجام شده در باب روش انجام، اثرپذیری و هزینه میانجامد، پرداخته شد. با توجه به بحثغیر محلول معدنی، آلی و بیولوزیکی می

، الزم تصفیه میزان، دبی و آن غلظت و صنعتی فاضالب هیتماهای موثر در انتخاب روش مناسب شامل توان گفت فاکتوردر واقع میرا انتخاب نمود. 

 فاضالب شبکه به جریان برخی انتقال امکان، دسترسی قابل مواد و تکنولوژی، منطقه اییهو و آب شرایط، آب فراوانی، صنعتی واحد هر خاص امکانات

توانند روشی مناسب برای میکم و کارایی باال روش شناورسازی و جذب سطحی با هزینه باشد.طرح می اقتصادی مسئله، مناسب زمین به دسترسی، شهری

 ای استفاده نمود.ها به صورت مرحلهتوان از ترکیب روشتصفیه فاضالب باشند. همچنین به منظور اثربخشی بهتر می
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