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Abstract
The paper industry is a complex operating unit with many
interactions. Its wastewater contains pollutants and coloured
compounds and it is considered to be one of the most
contaminated effluents. Several units of wood and paper exist
in the world to meet the growing needs of diversified paper
products and estimation has shown that paper consumption is
growing strongly. In this study, the effect of alum and
polyaluminum chloride (PACl) coagulants to reduce pollutant
concentrations in the industrial paper mill wastewater has been
investigated. For this purpose, paper mill wastewater was
characterized and the reduction of chemical oxygen (COD),
turbidity and sludge volume index (SVI) parameters were
evaluated. Optimum dosage of coagulants and pH value are
obtained with the standard jar test technique. Under optimum
condition, the dosage of alum and polyaluminum chloride and
initial pH were, respectively, 1000, 500 mg/l and 6. This result
reveals that PACl with a 96% removal of turbidity and a 99%
reduction of COD could provide the best possible results.
Furthermore, SVI reached 250 ml/g when PACl was used as a
coagulant. The findings showed that coagulation can be used
as a new technology for the treatment of different industrial
wastewaters, such as in the paper mill industry.

چکيده
صنعت کاغذسازی یك واحد عملیاتی پیچیده و با تاثیرات متقابل فراوان
 پسابهای این صنعت با داشتن آالیندهها و ترکیبات رنگزای.میباشد
 واحدهای زیادی از چوب و. یکی از آلودهترین پسابها میباشند،مختلف
 برای تامین نیازهای روز افزون به محصوالت،کاغذ در سراسر جهان
متنوع کاغذ وجود دارند و تخمینها نشان داده است که مصرف کاغذ به
 اثر مواد منعقدکننده آلوم و، در این تحقیق.شدت در حال افزایش است
) برای تصفیه پساب کاغذسازی جهتPACl( پلی آلومینیوم کلراید
 کدورت و شاخص،)COD( کاهش پارامترهای اکسیژنخواهی شیمیایی
 مقادیر بهینه.) مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته استSVI( حجم لجن
 با استفاده از آزمایشهای جار به دست آمدهpH مواد منعقدکننده و
 به ترتیبpH  وPAC1 ، تحت این شرایـط بهینه (مقادیر آلوم.اسـت
 نتایج این تحقیق نشان داد.) به دست آمد6  و211 mg/l ،1111 mg/l
 درصد36  با میزان حذفPACl ،که در بین دو منعقدکننده بررسی شده
 همچنین حجم. بهترین نتیجه را داشته استCOD  درصد33 کدورت و
) به کمك پلی آلومینیوم کلراید کمتر از لجن221 ml/g( لجن تولیدی
 یافتههای حاصل از این مطالعه نشان.حاصل به وسیله آلوم بوده است
داد که فرآیند انعقاد شیمیایی میتواند به عنوان یك تکنولوژی جدید
برای تصفیه انواع مختلفی از پسابهای صنعتی هم چون صنایع
.کاغذسازی مورد استفاده قرار گیرد
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 -1مقدمه
بسیاری از فاضالبها به طور معمول شامل مقادیر
زیادی مواد جامد معلق ( 1)TSSو میزان باالی اکسیژن
خواهی شیمیایی ( 2)CODواکسیژن خواهی بیوشیمیایی
( 3)BODهستند که این مساله به علت حضور مواد آلی
موجود در فاضالب میباشد که مواد غیر قابل تجزیهزیستی
میباشند [ .]1صنایع کاغذسازی از عمدهترین صنایعی است
که در فرآیند تولید ،مقادیر زیادی آب مصرف میکند ،به
گونهای که  61متر مکعب آب شیرین برای تولید یك تن
کاغذ مصرف میشود و استفاده مجدد از این آب به دلیل
تراکم مواد آلی و غیر آلی موجود در آن که در طی تولید
کاغذ به وجود میآیند غیر ممکن است [ .]2در طی تولید
کاغذ ،حجم زیادی پساب تولید میشود (حدود  01-21متر
مکعب پساب به ازای یك تن کاغذ) .به طور کلی هر واحد
کاغذسازی که روزانه  211تن کاغذ تولید میکند،
میتواند 21میلیون گالن در روز پساب ایجاد نماید .پساب
این صنعت شامل مقادیر قابل توجهی مواد آالینده است که
به وسیله میزان  TSS ،COD ،BODو سمیت مشخص
میگردند [ .]3پسابهای صنعت کاغذسازی دارای حجم
زیاد و آلودگی بسیار باالیی هستند .این پسابها باعث تولید
لجن ،کف و از بین رفتن زیبایی محیطزیست میشود،
همچنین میزان مواد سمی را در آب افزایش داده و موجب
مرگ ماهیان و زئوپالنکتونها میگردد [ .]2میزان BOD
این پساب بین 311تا 1211میلیگرم بر لیتر و میزان COD
بین  9111- 2111میلیگرم بر لیتر است ، pH=6-0 .بوی
شدید و رنگ قهوهای نیز از دیگر مشخصات این پساب است
[ .]9شاخص  BOD/CODاین پساب معموال" حدود
1/12تا  1/19است .محققان گزارش نمودهاند که نمونههایی
با شاخص تجزیهپذیری زیستی کمتر از  1/3برای تصفیه
بیولوژیکی مناسب نیستند و برای این منظور باید شاخص
تجزیهپذیری زیستی حداقل  1/9باشد [ .]2واحدهای تولید
خمیر کاغذ و رنگ بری آن ،منابع اصلی و عمده آلودگی
پسابهای صنعت کاغذسازی میباشند که با وجود حجم
کم ،قسمت اعظم آلودگی این پسابها را تشکیل میدهند و
پسابهای خروجی از عملیات تولید و رنگبری خمیر کاغذ
شامل غلظت باالیی از ترکیبات آلی مقاوم میباشند [ .]6به
سبب قابلیت تجزیهزیستی اندك بسیاری از رنگها ،تصفیه
زیستی پساب همیشه موثر نیست .بنابراین به خصوص برای
حذف رنگ ،مواد شیمیایی وجاذبهای مختلف به طور
مستقیم به سیستم لجن فعال اضافه میشوند [.]0

یکی از موثرترین و معمولترین روشهای تکمیلی در
تصفیه پسابهای صنعتی ،روش انعقاد و لختهسازی
شیمیایی است .ثابت شده که فرآیند انعقاد توانایی باالیی در
حذف پارامترهای مختلف دارد که مهمترین این پارامترها
عبارتند از  CODو  .TSSاین فرآیند بر پایه اسـتفاده از
نمك های آلومینیوم ) Al(Шو آهن ) Fe(Шبه تنهایی یا
ترکیب آنها با نمكهای کلسیم و نیز استفاده از پلیمرها به
عنوان لختهسازها استوار است [ .]8منعقد کنندههای
شیمیایی به وسیله چهار مکانیسم مجزا میتوانند ذرات را بی
ثبات کنند .این مکانیسمها عبارتند از متراکمسازی،
خنثیسازی ،اتصال ذرات و ته نشینی .سولفات آلومینیوم با
نام عمومی آلوم یکی از مهمترین و پر مصرفترین
منعقدکنندههایی است که در صنعت آب و فاضالب کاربرد
دارد و از مهمترین مزایای آن عمل کردن در دامنه وسیعی از
 pHاست .با استفاده از آلوم ،بی ثبات کردن ذرات به وسیله
پلیمرهای آلومینیوم صورت میگیرد .این پلیمرها به وسیله
ذرات کلوییدی جذب میشوند .مقدار پلیمرهای جذب شده
و در نتیجه مقدار آلوم منعقدکننده الزم برای بی ثبات کردن
ذرات به غلظت کلوییدها بستگی دارد [ .]3پلی آلومینیوم
کلراید ( 9)PAClبه نوعی از منعقدکنندهها گفته میشود که
قدرت و سرعت باالیی در جداسازی و استخراج ناخالصیهای
آب دارند .در خصوص مزایای  PAClبه عنوان منعقدکننده
موارد متعددی ذکر شده است که میتوان گفت مهمترین
این امتیازها ،قابلیت استفاده در دامنههای بسیار وسیعتری
از کدورت و دمای آب است [ .]11مشکل عمده در تصفیه
پساب صنعت کاغذسازی COD ،و سمیت پساب میباشد و
تصفیه بیولوژیکی به تنهایی نمیتواند برای حل این مشکل
به کار رود .ترکیبات مهم موجود در پسابهای تولید
خمیرکاغذ عبارتند از اسیدهای رزینی ،اسیدهای چرب با
زنجیره طوالنی ،اسیدهای آروماتیك ،فنلها ،چسبها و
رنگها که در برابر تجزیه بیولوژیکی مقاوم هستند ولی به
علت دارا بودن بار منفی باال با کاتیونهای آهن و آلومینیوم
و دیگر فلزات منعقدکننده واکنش داده و به کمك فرآیند
لختهسازی و تهنشینی حذف میشوند .همچنین بر اثر لخته
شدن ذرات معلق کلوییدی در فرآیند انعقاد ،میزان کدورت،
 TSS ،CODو دیگر آالیندههای پساب کاغذسازی به میزان
قابل مالحظهای کاهش مییابند [.]11
 Anouzlaو همکاران [ ]12در تحقیقی که به تازگی
انجام دادهاند ،منعقدکننده کلرید آهن ( )FeCl3را به منظور
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نوشین بیرجندی و همکاران

بردهاند .پارامترهای مورد بررسی ،قبل و بعد از تصـفیه شـامل
کدورت و  CODبوده است .میزان بهینـه  pHدر ایـن فرآینـد
برابر با  2و میزان بهینه آلوم و لختهساز به ترتیـب111mg/l ،
و  9 mg/lبــرآورد شــده اســت .در ترکیــب فرآینــد انعقــاد و
لختهسازی با فرآیند جذب به وسیله کربن فعال ،میزان حـذف
 81% CODو میزان کاهش رنگ  09%به دست آمد .جاویـد و
همکـــاران [ ]16در مطالعـــهای بـــر روی فاضـــالب صـــنایع
خودروسازی ،مبـادرت بـه انجـام آزمـایشهـایی در خصـوص
تعیین میزان تا˝ثیر فرآیندهای انعقاد و لختهسـازی در حـذف
آالیندهها نمودند .پساب صنعت کاغذسازی آالینـدگی زیـادی
برای محیطزیست دارد .برحسب نوع ماده اولیه فیبـری مـورد
استفاده در صنعت کاغـذ و ایـن کـه در صـنعت کاغـذسـازی،
واحدهای خمیرسازی وجود داشته باشند یا نه ،پساب خروجی
به طور گستردهای متفاوت است ،اما به طور عمده مواد فیبری
شامل نرمههای الیاف هستند که به طور عمده دارای شارژهای
آنیونی میباشد که به وفور در آنها وجود دارد .این تحقیق بـه
طــور مــوردی بــر روی پســاب کارخانــه کاغذســازی افرنــگ
شهرستان نور که ماده اولیه آن الیاف کـارتنهـای مسـتعمل و
مصرف شده می باشد ،انجـام شـد تـا بتـوان راهکـاری جهـت
کاهش کـدورت و  CODایـن کارخانـه و واحـدهای تولیـدی
مشابه ارایه نمود.

حذف رنگ و کاهش  CODپساب صنایع فوالد به کار بردند.
آنها برای بهینهسازی شرایط فرآیند ( pHو مقدار ماده
منعقدکننده) از روش پاسخ سطحی ( 2)RSMاستفاده کردند.
نتایج به دست آمده نشان داده که تحت شرایط بهینه33% ،
رنگ و  COD 39%پساب مذکور کاهش مییابد .در پژوهشی
دیگر که اخیراً توسط  Ghafariو همکاران [ ]13انجام شده،
توانایی پلی آلومینیوم کلراید را در تصفیه شیرابه مورد مطالعه
قرار دادند .در این پژوهش کارایی  PAClو آلوم در کاهش
 ،CODکدورت ،رنگ و  TSSشیرابه با یك دیگر مقایسه شده
است .روش پاسخ سطحی نیز برای بهینهسازی متغیرها (pH
و مقدار منعقدکننده) مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان
داد که مقدار بهینه  2g/l ،PAClدر  pH=0/2و دوز بهینه
آلوم 3/2 g/l ،در  pH=0بوده است .همچنین میزان حذف
 ،CODکدورت ،رنگ و  TSSتوسط  PAClبه ترتیب برابر با
 31 ،39 ،93و  32درصد و توسط آلوم برابر با  86 ،88 ،62و
 31در صد به دست آمد که این نتایج گویای توانایی باالتر
 PAClدر تصفیه شیرابه است.
قدبنان و همکاران [ ]6درتحقیقی اثر منعقدکنندههـای
مختلف نمك فلزی ،جهت کاهش آالیندههـای پسـاب سـرریز
لجن فعال واحد کاغـذسـازی مازنـدران را مـورد بررسـی قـرار
دادنــد .نتــایج حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان داد کــه در بــین
منعقدکنندههای بررسی شده ،کلرید فریك با میزان حذف 32
درصد رنـگ و  09در صـد  ،CODبهتـرین نتیجـه را داشـته
است .در تحقیقی دیگر که توسط روشنی و همکـاران ()1382
انجام شد ،عمل انعقاد فاضالب محتوی مواد شـوینده بـا آلـوم،
آهك ،سولفات آهن و کلرید آهن آزمایش گردید .در پژوهش
 Suarezو همکاران [ ]19فرآیند انعقاد و لختهسازی همراه بـا
روش شناورسازی ،بـرای تصـفیه پسـابهـای بیمارسـتانی بـه
منظور حذف  13محصول زاید داروسـازی موجـود در پسـاب،
مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت .بـدین منظـور مطالعـات در
سیستم پیوسته و سلولهای شناورساز انجام شده است .حذف
میزان کل جامدات معلق در طی فرآیند تصفیه بسیار مؤثر بود
و میزان متوسط حذف آن  32درصد به دست آمـد .نتـایج بـه
دست آمده گویای این مطلب است که شناورسازی پسـاب بـه
تنهایی در مقایسه با روش انعقاد و لختهسـازی ،نتیجـه خـوبی
نداشته ،اگرچه ترکیب این دو روش با هم سبب بهبود کـارایی
فرآیند شده است Harrelkas .و همکاران [ ]12روش تصـفیه
فیزیکــی-شــیمیایی شــامل فرآینــد انعقــاد و لختــهســازی در
غلظتهای مختلف مواد منعقدکننده و لختهساز را در ترکیـب
با فرآیند جذب ,به منظور تصفیه پساب صنایع نساجی به کـار

 -2مواد و روشها
پساب به کار رفته در این تحقیق از خروجی
نهایی فاضالب کارخانه کاغذسازی افرنگ شهرستان نورگرفته
شده است .مشخصات فیزیکی و شیمیایی پساب مذکور در
جدول  1ذکر شده است.
جدول  -1مشخصات فیزیکی و شیمیایی پساب کاغذسازی
مشخصات

میزان

رنگ
pH
( BODمیلیگرم بر لیتر)
( CODمیلیگرم بر لیتر)
( TSمیلیگرم برلیتر)
( TDSمیلیگرم بر لیتر)
( TSSمیلیگرم بر لیتر)
خاکستر (میلیگرم بر لیتر)
کدورت )(NTU
فسفات (میلیگرم بر لیتر)
سولفات (میلیگرم بر لیتر)
نیترات (میلیگرم بر لیتر)
نیتریت (میلیگرم بر لیتر)
کلراید (میلیگرم بر لیتر)

قهوه ای
6/2
391
3223
3261
3111
261
1321
802
02/86
21
1/13
1/1
11/0
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نقش موثری در کارآیی فرآیند انعقاد دارد .در تصفیه پسـاب،
افزودن منعقدکنندههای فلزی سبب پایین آمدن  pHپسـاب
میگردد [ .]13عملکـرد پلـی آلومینیـوم کلرایـد در کـاهش
آالیندههای پساب کارخانه کاغذسازی در شکلهای  1تا  6با
عملکرد آلوم مقایسه شده است که برای این منظور آزمـایش
جــار بــا اســتفاده از مقــادیر  1111 ،211 ،211 ،111 ،21و
 1211میلیگرم بر لیتـر  PAClو ،1111 ،811 ،211 ،211
 1211و  2111میلیگرم بر لیتر آلوم انجام شد pH ،نیـز در
محدوده  2تا  12تنظیم گردید.

مواد منعقدکننده مورد استفاده در این بررسی ،آلـوم و
 ،PAClاز شرکت  Merckخریداری شدهانـد pH .در دمـای
 22 oCبه وسیله  pHمتر )pc (Cyberscan, Singapore
 300انــدازهگیــری شــد .جهــت تنظــیم  pHاولیــه پســاب
کاغذســازی ،از هیدروکســید ســدیم ( 1/1)NaOHنرمــال و
اســید ســولفوریك ( 1/1)H2SO4نرمــال اســتفاده گردیــد.
 ،BODوزن جامدات کل و مقـدار خاکسـتر بـر طبـق روش
اســتاندارد آب و فاضــالب تعیــین گردیــد .مقــادیر فســفات،
نیتــرات ،نیتریــت ،ســولفات و کلرایــد بــه روش فتــومتری
( )Palintest 8000, Englandانـدازهگیـری شـدند [.]10
مطالعات انعقاد و لختهسازی ابتدا با انتخاب یـك نـوع مـاده
منعقدکننده و در pHهای مختلف ( 2تا  )12جهـت تعیـین
 pHبهینه برای ماده منعقدکننده مزبور انجام گردید .سـس
 pHفاضالب در مقدار بهینه تنظـیم گردیـد و بـه دنبـال آن
مقادیر مختلف ماده منعقدکننده به پسابهای با حجم 111
میلیلیتر افزوده شد که بـرای ایـن منظـور از آزمـایش جـار
استفاده شد .در این آزمایش پساب و مـاده منعقدکننـده در
دمای محیط ابتدا به مدت  2دقیقه با سرعت زیاد ( 101دور
در دقیقه) سس به مدت  21دقیقه با سرعت کـم (  91دور
در دقیقه) با هم زن مغناطیسی ( )velp scientificaبه هـم
زده شد ،سس محتویات هر یك به استوانههای مدرج انتقال
یافت و به مدت  31دقیقه به آنها اجازه تهنشینی داده شـد.
به این ترتیب میزان بهینه مواد منعقدکننده تعیـین گردیـد.
پ از تعیین میزان بهینه مـاده منعقدکننـده و  ،pHآنـالیز
محلولهای منعقـد شـده انجـام گردیـد [ .]18انـدازهگیـری
کــدورت بــا دســتگاه کــدورت ســنج  Eutech TB 100بــا
حساسیت ده هزارم در واحد  NTUانجام شـد .انـدازهگیـری
 CODبه روش کـالریمتـری مطـابق روشهـای اسـتاندارد
آزمایش آب و پساب صورت گرفت .طبق این روش ،واکـنش
گرهـای  CODبـه  2/2میلـیلیتـر از نمونـه در یـك ظـرف
مخصوص اضافه شده و بـرای هضـم بـه مـدت  2سـاعت در
دمای  121درجه سانتیگـراد در دسـتگاه ترموراکتـور قـرار
گرفت .بعد از خنك شدن ظرف ،جذب محلول در طول موج
 611 nmتوســط فتــومتر خوانــده شــده و از روی منحنــی
کالیبراسیون ،میزان  CODتعیین گردید[.]10
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شکل  -1مقایسه عملکرد آلوم و پلی آلومینیوم

کلراید در کاهش COD

نتایج نشان میدهد که مقدار بهینه  PAClکمتر از
آلوم است و همانطور که در شکلهای  1و  2مشاهده
میشود در غلظتهای یکسان نسبت به آلوم در کاهش
 CODو  TSعملکرد بهتری دارد .همچنین افزایش غلظت
 PAClاثر کمی بر روی افزایش میزان حذف  CODدارد و
مقادیر خیلی باال (باالتر از  )1111 mg/lباعث کاهش میزان
حذف میشود .میزان حذف  TSو  CODنیز تا حدودی
مشابه یكدیگر است.
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 -3نتايج و بحث
0

 -1-3مقايسه عملكرد آلوم و PACl
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در فرآینـــد انعقـــاد و لختـــهســـازی بـــا اســـتفاده از
منعقدکنندههای معـدنی ،غلظـت مـاده منعقدکننـده و pH

شکل  -2مقایسه عملکرد آلوم و پلی آلومینیوم

کلراید در کاهش TS
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TS removal, %

60

نوشین بیرجندی و همکاران

گرچه در مجموع  PAClنسبت به آلوم در کاهش
آالیندهها کارایی بهتری نشان میدهد ،اما با توجه به شکل
( PACl )0تا مقدار بهینه  211میلیگرم بر لیتر تاثیر
بیشتری در کاهش کدورت دارد ،اما باالتر از این غلظت ،آلوم
بهتر عمل میکند .همان گونه که قبال ذکر شد ،این امر
ممکن است به دلیل حجم باالی مواد آلی معلق موجود در
پساب باشد که  PAClدر مقادیر باالتر از میزان بهینه قادر
به حذف آن نیست .این نتیجه با نتایج  Ahmadو همکاران
[ ،]13هم خوانی دارد.
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شکل  -9اثر تنظیم  pHدر کاهش  CODپساب با
استفاده از آلوم و  PAClدر غلظت بهینه
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شکل  -3مقایسه عملکرد آلوم و پلی آلومینیوم
کلراید در کاهش کدورت

شکلهای  9تا  6اثر  pHاولیه پساب را بر روند حذف
کدورت COD ،و  TSدر غلظتهای ثابت  PAClو آلوم
نشان میدهد .همان طور که در شکل  9مشاهده میشود
 PAClو آلوم در محدوده  pHبین  9تا  6بهترین کارآیی را
دارند ،اما در محدوده  pHبین  8تا  11میزان حذف کاهش
مییابد ،به گونهای که میزان حذف  CODاز  30درصد به
 01درصد میرسد .این نتایج با یافتههای  Ahmadو

شکل  -5اثر تنظیم  pHدر کاهش کدورت پساب با
استفاده از آلوم و  PAClدر غلظت بهینه

100
PACl
Alum
80

همکاران [ ]13مطابقت دارد .مهمترین دلیل برای چنین
رفتاری این است که اوال" در pHپایین ،حضور ذرات
آلومینیوم باعث خنثیسازی ذرات آنیونی آالیندهها شده و
تهنشین سازی بهتر انجام میشود ،ثانیا" در  pHپایین،
غلظت آلومینیوم حل شده با کاهش نسبت Al(OH)4-
تشکیل شده ،کاهش مییابد و کاهش این نسبت باعث بهبود
فرآیند تهنشین سازی میگردد ،زیرا تشکیل هیدروکسید
آلومینیوم آنیونی اثرات انعقاد را کاهش میدهد [ .]21پایین
بودن  pHپسابهای صنعتی در فرآیند انعقاد ضروری است،
این موضوع به احتمال زیاد به این علت است که ترکیبات
هیدروکسی به مقدار زیادی در محیط اسیدی تشکیل
میشوند [.]21
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شکل  -6اثر تنظیم  pHدر کاهش  TSپساب با
استفاده از آلوم و  PAClدر غلظت بهینه

نتایج این تحقیق نشان داده است که  pHنقش موثری
در فرآیند انعقاد داشته و در یك دامنه وسیع  ،pHامکان
عملیات انعقاد وجود دارد .بررسی نتایج مطالعات قبلی نیز
حاکی از آن است که  pHبه نحو موثری بر انجام فرآیند
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انعقاد و لختهسازی تاثیرگذار است [ .]22به طور کلی نتایج
نشان میدهد که در مقدار بهینه  1111میلیگرم بر لیتر
آلوم و  pHبهینه  32 ،6درصد کدورت 02 ،درصد  TSو 86
درصد  CODکاهش مییابد .همچنین در مقدار بهینه 211
میلی گرم بر لیتر  PAClو  pHبهینه  36 ،6درصد کدورت،
 38درصد  CODو  88درصد  TSکم می شود.
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 -2-3شاخص حجم لجن ()SVI
در تصفیه فیزیکی  -شیمیایی پساب بـه دلیـل
حضور مواد آلی و کل جامـدات معلـق ،ایـن مـواد طـی
فرآینـد تصـفیه تـه نشـین شـده و بـه صـورت لجـن در
می آیند [  . ] 21با افـزایش مقـدار منعقدکننـده ،میـزان
لجن تولیدی بیشتر خواهد بود .کاهش و کنترل میـزان
تولید لجن می تواند با تنظـیم فرآینـد انعقـاد از طریـق
آزمون جار بـا تعیـین نـوع منعقدکننـده مناسـبpH ،
انعقاد ,مقـدار اسـید ،مقـدار منعقدک ننـده ،اسـتفاده از
اسید و پلیمر و شدت اختالط صورت گیرد .بـا افـزایش
میــزان مــاده منعقدکننــده ،لجــن بیشــتری بــه شــکل
هیدروکسید فریك یا آلوم ته نشین می گردد .استفاده از
اسید برای کاهش  pHسـبب افـزایش میـزان  TOCدر
لجن می گردد و تغییر  pHبر بار الکتریکی لجـن تـاثیر
گذاشــته و مــدت و میــزان آب گیــری لجــن را تغییــر
می دهد .میزان رسوبات فلـزی در لجـن در مقایسـه بـا
میــزان ذرات گرفتــه شــده توســط مــاده منعقدکننــده
افزایش خواهد یافت .بر اثر وجـود مـواد آلـی در لجـن،
دانســیته لجــن کــاهش یافتــه و آب گیــری آن مشــکل
می شود [  . ] 23سرعت ته نشینی فالك ها با گذشت زمان
کاهش می یابد و این روند نسبت به تغییر غلظـت مـواد
منعقد کننده بی تفاوت است .سرعت ته نشینی فالك هـا
با کاربرد  PAClدو برابر منعقد کننده آلوم اسـت و بـر
خالف آلوم ،پلی آلومینیوم کلراید بـه تغییـرات دمـایی
حساس نیست و این موضوع عملکرد مناسـب  PAClرا
در مقایسه با آلوم به خوبی آشکار مـی سـازد [  ] 29در
شکل  0میـزان  SVIدو منعقـد کننـده بـا یـك دیگـر
مقایسه شده است .نتایج به دست آمده موید این مطلب
است که در طی زمان  31دقیقـه ،منعقدکننـده PACl
منجــر بــه تولیــد لجــن فشــرده تــر (  SVIکمتــر،
 ) SVI = 221 ml / gمی شود ،در نتیجـه جداسـازی بهتـر
صــورت مــی گیــرد .ایــن نتیجــه بــا نتــایج  Ahmadو
همکاران [  ] 13مطابقت دارد.
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شکل  -7مقایسه شاخص حجم لجن آلوم و پلی
آلومینیوم کلراید

 -4نتيجهگيري
با توجه به مطالعات انجام شده و نتایج حاصله،
مشخص شد منعقدکنندههای آلوم و  PAClقادرند قسمت
اعظم آالیندههای پسابهای صنعت کاغذسازی را حذف
نمایند و با حذف حدود  36درصد  31 ،CODدرصد  TSو
 32درصد کدورت پساب قابل دستیابی است .نتایج بسیاری
پیرامون عملکرد بهتر پلی آلومینیوم کلراید به عنوان ماده
منعقدکننده در مقایسه با سایر مواد منعقدکننده نظیر
آلومینیوم و کلرور فریك در فرآیند تصفیه متعارف در شرایط
کدورت متوسط و باال به دست آمده است.کارآمدی مذکور را
میتوان شامل مقدار مورد نیاز کمتر ،تشکیل لختههای
درشتتر ،کاهش مدت زمان تهنشینی فالك ،تولید لجن
کمتر ،عدم نیاز به تنظیم قلیاییت به وسیله آهك و دیگر
پارامترها دانست [ .]22در بین دو منعقد کننده به کار رفته
در این تحقیق ،آلوم عملکرد ضعیفتری را نشان میدهد اما
با توجه به عدم تولید انبوه پلی آلومینیوم کلراید در
کشورمان و نیز قیمت باالی آن نسبت به آلوم ،علی رغم
مزایای عمده  PAClو قدرت باالتر آن در انجام فرآیند انعقاد
و لختهسازی و کاهش آالیندهها ،کاربرد آن به جای آلوم از
لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست .با توجه به این که
اغلب جامدات موجود در پساب کاغذسازی ،ترکیبات آلی
میباشند ،این روش کارآیی مناسبی در تصفیه پسابی با این
شرایط را دارد [ .]6با توجه به مطالعات انجام شده توسط
دیگران ،مشخص شده که فرآیند انعقاد و لختهسازی بر روی
افزایش قابلیت تجزیهپذیری زیستی پساب کاغذسازی اثر
مثبت دارد و نسبت  COD/BODباالی این پساب را که از
محدودیتهای تصفیه بیولوژیکی آن است پایین میآورد.
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