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Abstract
Today, reducing waste water as one of the greatest challenges
we face in the industrial process and, since the wastewater is
one of the major pollutants produced in that process, the
ability to restore and reuse water and to reduce water
consumption represents an important step towards overall
waste water reduction. This article investigates the
minimization of water consumption and wastewater in the
copper industry and, specifically, in Unit Three of the Khatoon
Abad copper complex. One conventional method and one new
method named Water Pinch are described for this purpose. In
the first, second and third modes, respectively, the TSS-TDS,
Turbidity-TDS and TSS-Turbidity parameters were considered
as the indicators. The results showed a saving in raw water
consumption of 379, 22 and 401 m3/day (equal to 25, 1.46 and
26 %), respectively, which is a significant amount.
Keywords: Minimization, Water Pinch model, Khatoon Abad
copper complex, Pollutant.
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چکیده
امروزه کاهش پساا یکای از بگرگتارین مساا لی اسات کاه در نانای
 یکای از آالینادههاای، فرآیندی با آن مواجه هستیم و از آنجاکاه پساا
 توانایی احیا پسا بارای مرارم مجادد،تولیدی مهم در فرآیندها است
 گام مهمی است که بهساوی کااهش کلای،آ و کاهش مررم آ تازه
 این مقاله کمینهسازی مررم آ و تولید پسا.پسا برداشته میشود
در ننای مس و در سه واحد مجتم مس خاتونآباد را بررسی می کند
 روش مرسوم کاهش آ و روشی نوین با نام تکنولاوژی.برای این منظور
 وTDS ،TSS  در ایان مقالاه ساه پاارامتر.پینچ آبی توضیح داده شدهاند
،، در حالات او.کدورت به نورت دو پارامتر همگمان بررسی شده اسات
- کدورت و کدورت- TDS،TDS-TSS  به ترتیب پارامترهای،دوم و سوم
 نتاایی ایان تحقیقااات و. پیانچ آباای در نظار گرفتاه شااد، در مادTSS
 و22 ،300 بهکارگیری روش پینچ نشان میدهد که به ترتیب مایتاوان
 درند24  و1/44 ،25 ، مترمکعب در روز در مررم آ خام معاد491
 بیشترین میگان کاهش مررم آ با در نظر گارفتن دو.نرفهجویی کرد
. بهطور همزمان رخ خواهد دادTSS-شاخص کدورت
، مجتم ماس خااتونآبااد، پینچ آبی، مد، کمینهسازی:کلمات کلیدی
.دو آالینده
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 -1مقدمه
با افگایش آگااهی عماومی در ماورد ختراتای کاه باا
مررم بیش از حد آ  ،محیط زیسات را تهدیاد مایکناد و
افگایش قیمت آ مرارفی فرآینادهای نانعتی ،همیناین
بهدلیل اعما ،استانداردهای محیط زیستی در ماورد للظات
مجاز آالیندهها در جریانهای خروجی قابلتخلیه باه محایط
پیرامون که طبیعتاً باعا افاگایش هگیناههاای ترافیه نیاگ
میشود] ،[1لگوم کاهش مررم آ و در نتیجه کاهش تولید
فاضال بهطور جدی احساس میشود] .[2در بیشاتر نانای
فرآیندی شایمیایی کاه مرارمکنناده آ باه مقادار زیااد
هستند ،پسا نیگ در حجم وسایعی تولیاد مایشاود و ایان
مسئله فقط به این دلیل است کاه در طراحای ایان نانای ،
جایی برای مررم مجادد آ وجاود نادارد] .[3باا افاگایش
فشارهای خارجی برای کاهش مرارم آ  ،توجاه نااحبان
ننای به این مسائله جلاب شاد کاه مرارم مجادد آ از
جهاتی میتواند حتی از نظر اقترادی بهنرفه باشاد و حتای
در مواردی کیفیت محرو ،واحد را بااالتر ببارد و همیناین
گاهی ترفیه جگ ی و مررم مجدد پسا یک واحد آسانتر
و اقترادیتر از حالتی است که پسا برای تخلیه به محایط
زیساات بااا رعایاات اسااتانداردهای زیسااتمحیتاای تراافیه
شود] .[4ننعت فرآوری و تولید مس از جمله ننای معدنی
با ارزش افگوده بسیار باال است که در کشور ما باا توجاه باه
معادن بسایار لنای ماس در زماره نانای اساتراتزیک نیاگ
هست] .[5در کنار مگیت مترحشاده ایان نانعت در ردیا
ننای بسیار آ بر نیگ هست که اهمیت توجه بیش از پایش
به حفظ مناب زیستی و کاهش آلودگیهای زیساتمحیتای
در کنار بهرهمندی از مگایای اقترادی و استراتزیک مذکور را
نمایان می سازد] .[4از شیوههای نوین کااهش مرارم آ و
بهینهسازی سیستم های مررمکنناده آ و ترافیه پساا
تکنولوژی پینچ آبی است].[0
در روش بهینهسازی ریاضیاتی نیگ همانناد تکنولاوژی
پینچ از جمله اقداماتی که باید انجام شود تعیین فرآینادهای
استفادهکننده از آ  ،آالیندههای موجود در آ و مهامتار از
همه مقادیر حدی جریانها (حداکثر للظت مجاز آالیناده در
ورودی و خروجی) است .ساسس باا باهدسات آوردن قیاود و
محدودیتهای مورد نیااز بارای بهیناهساازی ،مادلی بارای
سیساتم فرمولاه مای شاود و باا اساتفاده از نارمافگارهاای
بهینهسازی ،مقدار بهیناه و پارامترهاای الزم بارای طراحای
شبکه بهدست می آید و در نهایت شبکه مورد نظر با استفاده
از این پارامترها طراحی میشود].[8

به هنگام استفاده از روشهای برنامهریگی ریاضی برای
طراحی فرآیندها ،الزم است تا ساختاری از تمام حالاتهاای
ممکن مررم آ در فرآیندها بررسی شاود] .[0اگار مسالله
فقط شامل یک فرآیند استفادهکننده از آ باشد با استفاده از
آ تازه و رساندن للظت آن در خروجی باه مقادار مااکگیمم
حدی مررم آ در فرآیند کمینه مایشاود اماا در ناورت
وجود چندین فرآیند مررمکنناده آ  ،بارای تنظایم ماد،
بهینهسازی باید ارتباط هر فرآیند با ساایر فرآینادها در نظار
گرفته شود].[19
هدم این مقاله ،تشریح پینچ آبی برای ترکیب و آنالیگ
شبکه های مررم کننده آ در سیساتم هاای دو (یاا چناد)
آالینده است .بررسی امکان استفاده مجدد از آ خروجای از
یک عملیات مررمکننده آ در یک عملیات دیگر ،با درنظر
گرفتن آالیناده(های) ثانویاه ضاروری اسات .بادین منظاور
آالینده های شااخص باه ناورت دو باه دو ماورد بررسای و
محاسبه قرار گرفته و در محاسبات طراحی حالتهای استفاده
مجدد بدون احیاء ،بااز چارخش و اساتفاده مجادد در نظار
گرفته شده است .نتایی به دست آمده همراه باا تحلیالهاای
مورد نیاز و بررسی آالیندههای محدودکنناده کمیناهساازی
ارا ه شده است.
 -2مواد و روشها
 -1-2محدوده مورد بررسی
کارخانه ذو مس خاتونآباد در  39کیلومتری شار
شهرستان شهربابک 89 ،کیلومتری معدن مس میدوک و در
فانله  299کیلومتری لر استان کرمان با زیربنای 49510
متر مرب (و مساحت کلی 199هکتاار) احاداش شاده اسات.
عملیات اجرایی این کارخانه در ساه ماهاه او ،ساا1308 ،
بهمنظور بهرهگیری از تکنولوژی ذو فلش و با هدم تولیاد
سالیانه  89هگار تن مس آنادی باا خلاو  4/00درناد از
کنسانتره مس ،آلاز شد و در سه ماهه دوم ساا 1383 ،باه
بهرهبرداری رسید .این مجتم شامل سه بخش زیر است:
-1معدن مس میدوک :با ظرفیت برداشت سااالنه 29
میلیون تن ماده معدنی
-2کارخانااه تغلاایظ میاادوک :بااا ظرفیاات فاارآوری 5
میلیااون تاان ساانو سااولفوره باارای تولیااد  159هااگار تاان
کنسانتره با عیار  39درند در سا،
-3کارخانه ذو خاتونآباد :با ظرفیت طراحای تولیاد
ساالنه  89هگار تن مس آندی
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نانر مهردادی و همکاران

 واحد سوخت (شستوشوی انبار سوخت و گردش
آ گرم در اطرام مخازن مازوت)
 واحد ( 10خنککاری سرباره کوره الکتریکی)
 واحد ( 00مبد،ها)
اسااااتخرهای  DWو  WWپسااااا مجتماا ا ذو
خاتونآباد را جم آوری کنند .هدم از احداش اساتخر WW
جم آوری فاضال مجتم است که بهنورت تبخیری بوده
و از آ آن بههیچ عناوان اساتفاده نمایشاود .اساتخر DW
(زها و آ شستشو) را جم آوری می کناد و از خروجای
آن برای آبیاری فضای سبگ مجتم استفاده میشود.
واحد  82که مرباوط باه خناک کااری اسات یکای از
واحدهایی است که بیشترین حجم پسا را تولید میکناد و
پسا آن دو بخش انالی دارد کاه پساا ساختیگیرهاا از
طریق منهو 1،شماره  32وارد استخر  WWمیشود و درین2
خنککننده وارد استخر  DWمیشود.
واحد  21که یکای از واحادهایی اسات کاه بیشاترین
حجم پسا را تولید میکند مربوط باه خناک کااری کاوره
فلش است که وارد استخر  DWمیشود.
در شکل ( )1نمای کلی واحدهای تولیادی مسایرهای
تولید پسا و نحوه انتقا ،آورده شده است.

-4کارخانه لیینو :با ظرفیت تولید ساالنه  5999تان
مس کاتدی
 -2-2روش
روش مناسااب عملیااات مراارم آ ناانعتی ،نمااایش
عملیات به عنوان انتقا،دهنده جرم از جریان فرآیند آلوده به
جریان آ است .آالیندهها ممکن است از نوع جامدات معلق،
اکسیزن مورد نیاز شیمیایی و یا کمیتهای مشابه باشند که
میااگان للظاات آنهااا اسااتفاده مجاادد از آ خروجاای در
عملیاتها را با محدودیت روبهرو میکناد] .[5بادین منظاور
برای کمینهسازی مررم آ با روش پینچ آبای پارامترهاای
شاخص انتخا و به نورت چندآالینده بررسای مای شاوند.
برای نمونهبرداری نیاگ از اساتانداردهای موجاود در موسساه
استاندارد و تحقیقات ننعتی ایران استفاده شده است.
در مجتم ذو خاتونآباد مناب تولید پسا عبارتند از:
 واحد ( 14فیلتر زیر دودکش)
 واحد ( 13خنککاری دودکش)
 واحد ( 82برج خنککننده)
 واحد ( 05بویلر کمکی)
 واحد ( 21خنک کاری کوره فلش)

شکل  -1دیاگرام محاسبات کمینهسازی مررم آ بر اساس دو آالینده
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TDS-TSS

مد ،پینچ آبی( )Water Pinchبرای استفاده مجدد پسا فرآوری مس...

 -3نتایج و بحث

n=6

 -1-3شاخص TSS-TDS
در جدو ،زیر نتایی حانل از مد ،سازی پینچ آبی بار
اساس دو آالینده  TSS-TDSآورده شده است.

محاسبات پارامتر

21a
21b
82
CWP

][600,20

n=5

21a
][447,24

n=4

جدول -1خالنه دادههای محدودکننده برای
عملیات i

82
][731,25

][400,22.1

n=3

][400,8

TSS-TDS

آالینده j

𝑚𝑖𝑙
𝑛𝑖𝐶𝑖,𝑗,

𝑚𝑖𝑙
𝑡𝑢𝑜𝐶𝑖,𝑗,

𝑚𝑖𝑙𝑖𝑓

TSS
TDS
TSS
TDS
TSS
TDS
TSS
TDS

29
359
29
359
29
499
3
399

24
440

305

n=2
 104
]  [ 340 , 2 .5
]  [ 290 ,0

()1

𝑚𝑖𝑙
𝑚𝑖𝑙
𝑡𝑢𝑜𝐶𝑖,𝑇𝑆𝑆,
𝑖−𝐶𝑖,𝑇𝑆𝑆,

214

آ بر اساس دو آالینده
058
139

درند کاهش مررم:

جدول -2خالنه دادههای محدودکننده برای محاسبات پارامتر کدورتTDS -

𝑤
𝑃𝑊𝐶𝑊× 𝑇𝐶𝑊𝑃,1 ×𝑊𝐶𝑊𝑃,𝑇𝑢𝑟,1 +𝐹𝐶𝑊𝑃,2

عملیات i

𝐹𝐶𝑊𝑃,2 +𝑇𝐶𝑊𝑃,1

21a

بر اساس فرمو،های فو میگان للظات آبای کاه وارد
عملیات میشود و دبی مورد نیاز محاسابه مایشاود کاه در
شکل ( )2نمودار اولیاه و در شاکل ( )3نماودار میاانی و در
شکل ( )4نمودار نهایی کمینه ساازی بار اسااس دو آالیناده
 TSS-TDSآورده شده است.

21b
82
CWP

82
][731,25

آالینده j

𝑚𝑖𝑙
𝑛𝑖𝐶𝑖,𝑗,

𝑚𝑖𝑙
𝑡𝑢𝑜𝐶𝑖,𝑗,

𝑚𝑖𝑙𝑖𝑓

Tur
TDS
Tur
TDS
Tur
TDS
Tur
TDS

1
359
1
359
2
499
3
399

3
440

305

𝑚𝑖𝑙
𝑚𝑖𝑙
𝑛𝐶𝑖,𝑇𝑢𝑟,
𝑛𝑖−𝐶𝑖,𝑇𝑢𝑟,
𝑚𝑖𝑙
𝑚𝑖𝑙
𝑡𝑢𝑜𝐶𝑖,𝑇𝑢𝑟,
𝑛𝑖−𝐶𝑖,𝑇𝑢𝑟,

21a
][447,24

058
139

n=3

) محاسبات مربوط به مقدار آ مورد نیاز واحدها

][400,8

= 𝑊𝐶𝑊𝑃,𝑇𝑢𝑟,1

][350,20

(=?)4

𝑤
𝑃𝑊𝐶𝑊× 𝑇𝐶𝑊𝑃,1 ×𝑊𝐶𝑊𝑃,𝑇𝑢𝑟,1 +𝐹𝐶𝑊𝑃,2

][300,3

n=1

=

𝑚𝑖𝑙
𝑚𝑖𝑙
𝑛𝐶𝑖,𝑇𝐷𝑆,
𝑛𝑖−𝐶𝑖,𝑇𝐷𝑆,
𝑚𝑖𝑙
𝑚𝑖𝑙
𝑡𝑢𝑜𝐶𝑖,𝑇𝐷𝑆,
𝑛𝑖−𝐶𝑖,Tur,

()3

CWP

𝐹𝐶𝑊𝑃,2 +𝑇𝐶𝑊𝑃,1

بر اساس فرمو،های فو میگان للظات آبای کاه وارد
عملیات میشود و دبی مورد نیاز محاسابه مایشاود کاه در
شکل ( )5دیاگرام کمینه سازی بر اسااس دو آالیناده -TDS
کدورت آورده شده است.

شکل -2دیاگرام اولیه محاسبات کمینهسازی مررم
آ بر اساس دو آالینده

4
031
5
499

214

ال ) محاسبه للظتها

][600,20

n=2

1499 − 1120
× 100 = 25%
1499

 -2-3شاخص  –TDSکدورت
در جدو ،زیر نتایی حانل از مد ،سازی پینچ آبی بار
اساس دو آالینده  -TDSکدورت آورده شده است.

= 𝑊𝐶𝑊𝑃,𝑇𝑢𝑟,1

n=4

TDS-TSS

130+379+611=1120 m3/d

𝑚𝑖𝑙
𝑚𝑖𝑙
𝑡𝑢𝑜𝐶𝑖,𝑇𝐷𝑆,
𝑛𝑖−𝐶𝑖,TDS,

n=5

CWP , j , 2

W
W

کل آ مررفی:

𝑚𝑖𝑙
𝑚𝑖𝑙
𝑛𝐶𝑖,𝑇𝐷𝑆,
𝑛𝑖−𝐶𝑖,𝑇𝐷𝑆,

n=6

CWP , j , 2

104 m3/d

][300,3

شکل -3دیاگرام میانی محاسبات کمینهسازی مررم

) محاسبات مربوط به مقدار آ مورد نیاز واحدها

(=?)2

CWP , 2

T

n=1

25
031
8
499

=

][350,5.5

][350,20

ال ) محاسبه للظتها
𝑚𝑖𝑙
𝑚𝑖𝑙
𝑛𝐶𝑖,𝑇𝑆𝑆,
𝑛𝑖−𝐶𝑖,𝑇𝑆𝑆,

CWP

TDS-TSS
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شکل  -4دیاگرام محاسبات کمینهسازی مررم آ بر اساس دو آالینده

TDS-TSS

شکل  -5دیاگرام محاسبات کمینهسازی مررم آ بر اساس دو آالینده کدورت-

کل آ مررفی:

TDS

جدول  -3خالنه دادههای محدودکننده برای
محاسبات پارامتر

758+611+108=1477m3/d

درند کاهش مررم:

1499 − 1477
× 100 = 1.46%
1499

iعملیات

jآالینده

𝑚𝑖𝑙
𝑛𝑖𝐶𝑖,𝑗,

21a

TSS
*Tur
TSS
Tur
TSS
Tur
TSS
Tur

29
1
29
1
29
2
3
3

24
3
-

35

21b

 -3-3شاخص کدورتTSS -
در جدو ،زیر نتایی حانل از مد ،سازی پینچ آبی بار

82

اساس دو آالینده  -TSSکدورت آورده شده است.
CWP
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کدورتTSS -
𝑚𝑖𝑙
𝑡𝑢𝑜𝐶𝑖,𝑗,

𝑚𝑖𝑙𝑖𝑓

25
4
8
5

214
058
139

مد ،پینچ آبی( )Water Pinchبرای استفاده مجدد پسا فرآوری مس...

ال ) محاسبه للظتها
𝑚𝑖𝑙
𝑚𝑖𝑙
𝑛𝐶𝑖,𝑇𝑢𝑟,
𝑛𝑖−𝐶𝑖,𝑇𝑢𝑟,
𝑚𝑖𝑙
𝑚𝑖𝑙
𝑡𝑢𝑜𝐶𝑖,𝑇𝑢𝑟,
𝑛𝑖−𝐶𝑖,𝑇𝑢𝑟,

=

بر اساس فرمو،های فو میگان للظات آبای کاه وارد
عملیات میشود و دبی مورد نیاز محاسابه مایشاود کاه در
شکل ( )4دیاگرام کمینه سازی بار اسااس دو آالیناده -TSS
کدورت آورده شده است.

𝑚𝑖𝑙
𝑚𝑖𝑙
𝑛𝐶𝑖,𝑇𝐷𝑆,
𝑛𝑖−𝐶𝑖,𝑇𝐷𝑆,
𝑚𝑖𝑙
𝑚𝑖𝑙
𝑡𝑢𝑜𝐶𝑖,𝑇𝐷𝑆,
𝑛𝑖−𝐶𝑖,Tur,

()5
) محاسبات مربوط به مقدار آ مورد نیاز واحدها

= 𝑊𝐶𝑊𝑃,𝑇𝑢𝑟,1

?=

𝑤
𝑃𝑊𝐶𝑊× 𝑇𝐶𝑊𝑃,1 ×𝑊𝐶𝑊𝑃,𝑇𝑢𝑟,1 +𝐹𝐶𝑊𝑃,2

𝐹𝐶𝑊𝑃,2 +𝑇𝐶𝑊𝑃,1

()4

شکل  -6دیاگرام محاسبات کمینهسازی مررم آ بر اساس دو آالینده کدورت-

کل آ مررفی:

مخلوط ننعتی و شاهری باا  BODو COD

ترفیه فاضال
معاد 1099 ،تا  3299میلیگارم در لیتار و مقایساه نتاایی
بهدستآمده با فرآیند لجن فعا ،نشان داد که میاگان حاذم
بار آلی در حدود  25درند خواهد شد .وی این فرآیند را در
تراافیه فاضااال ناانای نساااجی ،رنااو و تکمیاال پارچااه
به کاربرده و بهبود حاذم باار آلای را باا افاگایش حادود 29
درند مشاهده کرد ] .[12مهمت در ساا 2994 ،در ترکیاه
پسا ننای کالذسازی را با بهکارگیری الکترودهای آهان و
آلومینیوم در فرآیند الکترولیاگ توانسات  %89ازت آمونیااکی
پسا را طی زمان ماند  0/5دقیقه در راکتور ناپیوسته حذم
کند که اختالم آن با راندمان حذم ازت آمونیاکی %58/0به
دست آمد] .[14هاال ،کاسترو و جک باه ترتیاب در ساالهای
 2990و  2912بااه منظااور کاااهش مراارم آ (از طریااق
انالح فرآیند و باازگردانی ) از روشاهای گرافیکای اساتفاده
نموده است .[14،10،29] .در یک کارخانه پلی وینیال الکال
به منظور کاهش مررم آ فرآیندی از روش طراحی پیانچ
آبی استفاده شده است که با استفاده از ماد ،یااد شاده باه

611+379+108=1098 m3/d

درند کاهش مررم:

TSS

1499 − 1098
× 100 = 26%
1499

شهرکی و همکاران برای کمینهسازی پسا شبکه آبی
با چندین آالینده ،یاک شابکه آبای پاالیشاگاهی را بررسای
کردند و نتایی حااکی از کااهش مرارم آ تاازه ورودی ،از
 30/4به  21/03تن در ساعت (کاهش 41/0درند) بود ،کاه
این میگان کاهش موجب نرفهجویی حادود  112/824تان
در سا ،در مررم آ تازه پاالیشگاه شیراز میشود].[0
همینین بررسی ترفیه فاضاال هاای حااوی فلاگات
سنگین با استفاده از راکتورهاای گاردان تماسای بیاوفیلمی
چندطبقه ) (RBCتوسط  C. S. Costleyو  F. M. Wallisدر
سا 2991 ،نشان داد که این سیستم بهخوبی توانسته اسات
فلگات مس ،روی و کادمیوم را به ترتیب  %42 ، %03و %33
حذم کناد ] .[11،18تحقیقاات آداماگ باا کااربرد فرآیناد
( PACTفرایند ترکیبی پاودر کاربن فعاا-،لجان فعاا )،در
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می توان در مررم آ خام در مجموع  1400مترمکعاب در
روز ،و معاااد %1/44 ،ناارفهجااویی کاارد .در حالاات سااوم،
آالینده کدورت TSS-در نظار گرفتاه شاد و در ایان حالات
می توان در مررم آ خام در مجموع  1908مترمکعاب در
روز ،در مررم آ خام و معاد %24 ،نرفهجویی کرد.

میگان  %34/5در مررم آ خام کارخانه پلای وینیال الکال
نرفه جویی شده است ].[10
 -4نتیجهگیری
این مقاله با توجه به کمبود جدی مناب آ در کشور،
به دنبا ،یافتن روش مناسب برای کمینه سازی مررم آ و
تولید پسا است تا بتوان نتایی تحقیق را به عناوان الگاو در
اختیار واحدهای ننعتی آ بر قرار داد .با ماروری بار روش
های کمینه سازی مررم آ  ،روش مفهومی -ترسایمی باه
دالیل متعدد ،به ویزه انعتاام پاذیری مناساب در طراحای،
امکان اعما ،نظرات واق بینانه تایم مهندسای کارخاناه بار
اساس اطالعات واقعی حانل از امتیازات و محادودیت هاای
راهبردی و اجرایی موجود در واحد ننعتی و همینین امکان
درک روند محاسبات و بیان دالیل منتقی برای پیشانهادات
فنی کمینه سازی توسط طراح ،انتخا شد].[4
این الگو طوری تهیه شده کاه در تماام نانای آ بار
قابل استفاده باشد و حتی مهندسانی که آشنایی چندانی باا
روش مفهومی– ترسیمی کمیناهساازی مرارم آ ندارناد،
بتوانند بهراحتی مساا ل پیییاده کمیناهساازی مرارم آ
واحد ننعتی خود را حل کنند .الگوی پیشنهادی دو آالینده
به عنوان راهنما در اختیاار متخرراان بخاش نانعت قارار
میگیرد .اهمیت این بررسای ماوردی در پیییاده باودن آن
است و زیرا بیشتر ننای دارای اجگاء بسیار کمتر و مشکالت
اجرایی محدودتری نسبت به بررسی موردی هستند.
در گام بعدی ،مجتم ذو مس خاتونآباد ،باهعناوان
یکی از واحدهای بگرگ مرارم کنناده آ در کشاور و ساه
عملیات دارای اولویت کمینهساازی مرارم انتخاا شادند.
پس از انتخا سه آالینده برای تعیین بهترین گگیناه در دو
حالت دو آالینده کمینه سازی و با بررسی آالیندههای حدی،
اولین لربا ،طراحیها انجام شد.
نتایی حانل از مد ،پینچ در این پزوهش عبارت است
از کاااهش مراارم آ بااه میااگان  1/44 ،25و  24باارای
کمینااهسااازی مراارم آ باارای پارامترهااای ،TDS-TSS
کدورت TDS-و کدورت.TSS -
در این تحقیق ،تکنولوژی پینچ در سه واحد پرمرارم
در ننعت مس خاتونآباد بارای ساه شااخص آالینادگی باه
ناورت دو پاارامتر همگماان بررسای شادند .در حالات او،،
آالینااده  TDS-TSSدر نظاار گرفتااه شااد و در ایاان حالاات
میتوان در مررم آ خام در مجماوع 1129مترمکعاب در
روز ،و معاد %25 ،و در حالت دوم و آالینده کدورت،TDS -

پینوشتها
:Drain Water
Waste Water

1DW

2WW:
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