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 چکیده
کننده در عنوان حامل انرژی و سیال خنکبه ،ن ماده اولیه و در سایر مواردعنوابهدر برخی از صنایع آب  .است نیاز ترین عواملاز اصلی آب یکی

، تولید فولاد صورت نبود آبزی در فرآیندهای تولیدی است و درسات فولاد عمدتاً جهت خنکدر صنع مصرف آب. شودفرآیندها استفاده می

د در نزدیکی رودلیل وجود حوضه آبریز زایندههت، بممکن بوده و عملاً جایگزینی برای آب وجود ندارد. شرکت فولاد مبارکه در زمان ساخغیر

رود برای از زایندههای گذشته در چندین مورد تامین کمی و کیفی آب های سالدلیل خشکسالیهب ،متاسفانه .یابی شدشهرستان مبارکه مکان

خطوط تولیدی و یا توقف کامل تولید گردیده است این مشکلات در مواردی باعث اعمال محدودیت بهپذیر نبوده است و فولاد مبارکه امکان

ه این مقاله علاوه بر یهدف از ارا جهت تامین آب مورد نیاز از منابع پایدارتر شکل گیرد.مدت فولاد مبارکه در های بلندسبب شد تا استراتژی

-ربرد مجدد از پساب صنعتی مرور میمحیطی در کا، استاندارد زیستدر صنعت جهت مصارف مختلف پسابمعرفی روش استفاده مجدد از 

خانه در حد تا خروجی این تصفیه عتی خود کردخانه پساب صنیفی تصفیهارتقاء کمی و کشرکت فولاد مبارکه اقدام به ،نظوربدین م .گردد

 خطوط تولیدی منتقل گردد.فیت آب صنعتی باشد و مجدداً بهکی

 
  آب صنعتی فرآیند، تصفیه مجدد، پساب صنعتی: های کلیدیواژه

 

 مقدمه -1
 

تامین آب شیرین باعث شده است توجه به حفظ محیط زیست، کاهش منابع آب و بحرانهای بوجود آمده در خصوص 

کنند که احتمال بوجود نگرش جهانی نسبت به آب تغییر پیدا کند و حتی برخی از کارشناسان و منابع پیش بینی می

 آمدن جنگ بر سر تامین آب وجود خواهد داشت. 

ب را درک گذاری اهمیت و پتانسیل، دغدغه تامین آاز طرفی دیگر محققین، دانشمندان و شرکتهای سرمایه

های های مرتبط با فرایندهای آب و پساب از نظر فنی و اقتصادی پیشرفتنموده و در سالهای اخیر تکنولوژی

 چشمگیری داشته اند.

 توان به دو بخش اصلی تقسیم نمود: های تکنولوژی را میاین پیشرفت

باشند که تاکنون یا قابل تصفیه نبود  کاهش هزینه و ارتقاء فرایندهایی که توانایی تصفیه منابع آبی را داشته-7

تقطیر فیلمی  MSF7)(ای ناگهانی و یا اینکه از نظر اقتصادی مقرون بصرفه نبودند نظیر فرایندهای تقطیر چند مرحله

و.... که بیشترین تمرکز این فرایندها بر روی شیرین سازی آب دریاها  RO9)(اسمز معکوس  MED2)(ای چند مرحله

 است.

زینه و ارتقاء فرایندهایی که توانایی تصفیه منابع پساب را جهت تامین خروجی با کیفیت خاص را کاهش ه-2

راکتورهای بیولوژیک الیاف توخالی  MBBR2)(داشته باشند. نظیر فرایندهای راکتورهای بیولوژیک بستر متحرک 

(HFBR) ،) اولترافیلتراسیون(UF5 ) نانو فیلتراسیون(NF6  ....و(Wachinski  ،2172 -G. Tchobanoglous وهمکاران

2112) 

mailto:m.hashemi@msc.ir
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Anthony+Wachinski&search-alias=books&field-author=Anthony+Wachinski&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/George-Tchobanoglous/e/B001H6POQ6/ref=dp_byline_cont_book_1
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 - V. Lazarova, A. Bahri ،2112)شوددر دنیا سالها است که پسابهای تصفیه شده برای کشاورزی استفاده می

T. Asano امروزه ترکیب فرایندهای فوق این امکان را ایجاد می نماید که بتوان انواع پسابها را حتی (2111و همکاران

در کشور ما نیز استفاده مجدد از پسابها در بخش (Jimenez, B. Jimenez ،2112)تبدیل به آب آشامیدنی نمود 

های کوچکی از تصفیه مجدد پسابها را در توان نمونهکشاورزی سالها متداول بوده است و در چند سال اخیر نیز می

 صنعت یافت.

 

 روش تحقیق و مواد -2
 

مبارکه اصفهان هم در کنار شاهرگ حیاتی فلات مرکزی ایران، یعنی رودخانه زاینده رود قرار گرفته و آب خام فولاد 

کند. برای این منظور یک آبگیر و مورد نیاز خود را جهت تهیه آب صنعتی و آشامیدنی از این رودخانه تأمین می

گیر به تصفیه خانه آب آب رودخانه پس از عبور از آشغال ایستگاه پمپاژ در کنار رودخانه زاینده رود ساخته شده است و

 گردد. صنعتی پمپ می

اساس تصفیه در این واحد بر مبنای تصفیه فیزیکی و شیمیایی آب و انعقاد و لخته سازی است و جهت حذف 

شنی تحت نام شود و در نهایت گندزدایی شده و پس از عبور از فیلترهای سختی از آب خام از شیر آهک استفاده می

گردد که استاندارد آب صنعتی با استفاده از یک ایستگاه پمپاژ و خطوط لوله به فولاد مبارکه ارسال می "آب صنعتی"

 ه شده است.یارا 7در جدول 

 
 استاندارد آب صنعتی شرکت فولاد مبارکه-1جدول 

 محدوده پارامتر محدوده پارامتر

TSS1 ppm 5 - 1 منیزیم ppm 11 - 51 

TDS ppm 211 -751 سدیم ppm 61 - 51 

 ppm 31 - 95 کلراید TH ppm 211 -711سختی کل 

 ppm 721 - 21 سولفات ppm 11 - 51 متیل ارانژ قلیائیت

 ppm 791 - 51 pH ppm 6/2 - 2 کلسیم

 

آب صنعتی آب صنعتی بعد از ورود به شرکت فولاد مبارکه در استخر ذخیره شده و با استفاده از شبکه توزیع 

گیرد هر کدام از واحدهای تولیدی فولاد مبارکه مطابق با نیاز و استاندارهای در اختیار تمام واحدهای تولیدی قرار می

نمایند. آب صنعتی بعد از ورود به هر کدام از واحدهای فولاد فرایندهای تولید خود از شبکه آب صنعتی، آب دریافت می

شود سیکلهای آب سرویس با توجه نوع فعالیت واحد، حساسیت واحدها و ته میشناخ "آب سرویس"مبارکه با نام 

های مختلفی برخوردار هستند های در تماس با آب و ... از درجه تغلیظتجهیزات، باز یا بسته بودن سیکل، نوع آلاینده

ها و مقایسه با سیکل ای آبکه در استاندارهای هر واحد تولیدی مشخص گردیده است و بر مبنای آنالیزهای دوره

 گردد.استانداردهای هر واحد تولیدی مقدار بلودان و آب جبرانی سیکل تنظیم می

شود شناخته می "پساب صنعتی"و سیکلهای آب درون واحدها تحت عنوان  برج های خنک کننده آب زیرکش

گردد. در این تصفیه خانه صنعتی وارد میآوری و بطور ثقلی به تصفیه خانه پساب که با استفاده از کانالهای رو باز جمع

بر مبنای انعقاد و لخته سازی پساب در حد استانداردهای آب کشاورزی تصفیه شده و به مصرف آبیاری فضای سبز 

 گردد.رسد و لجن حاصل از تصفیه پساب نیز پس از خشک شدن به دپوی ضایعات منتقل میفولاد مبارکه می

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Valentina+Lazarova&search-alias=books&field-author=Valentina+Lazarova&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Akica+Bahri&search-alias=books&field-author=Akica+Bahri&sort=relevancerank
http://www.mhprofessional.com/contributor.php?id=33441
http://www.mhprofessional.com/contributor.php?id=33441
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Blanca+Jimenez&search-alias=books&field-author=Blanca+Jimenez&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Blanca+Jimenez&search-alias=books&field-author=Blanca+Jimenez&sort=relevancerank
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و کیفی آب خام در رودخانه زاینده رود و اعمال محدودیت و توقف به خطوط مشکلات خشکسالی و نبود کمی 

تولید باعث گردید که استراتژی فولاد مبارکه در خصوص تامین آب مورد نیاز به سمت منابع پایدارتر سوق یابد. یکی از 

از پساب در فولاد مبارکه منابع دائمی تامین آب، پساب صنعتی شرکت فولاد مبارکه بود بنابراین طرح استفاده مجدد 

مطرح گردید و در حال حاضر طرح ارتقاء کمی و کیفی تصفیه خانه پساب صنعتی در دست اجرا است که پیش بینی 

 شود در طی ماههای آینده به مرحله بهره برداری برسد.می

ی و جلوگیری در صنعت با دو هدف کلی امکان باز چرخش آنها در واحدهای صنعت پسماندهااستفاده مجدد از 

متر مکعب  9111با اجرای این طرح این تصفیه خانه قادر خواهد بود تا  از آلودگی محیط زیست برنامه ریزی می شود

 ارائه شده است( را در حد کیفیت آب صنعتی تصفیه نماید. 2در جدول ورودی پساب بر ساعت پساب صنعتی )آنالیز 

 
 مبارکهآنالیز پساب صنعتی شرکت فولاد -2جدول 

 مقدار حداکثر مقدار حداقل پارامتر مقدار حداکثر مقدار حداقل پارامتر

 ppm 211 111سختی کل  ppm 31 911کلراید 

 ppm 7 71 pH 5/6 5/71فلوراید 

 ppm 31 251 BOD ppm 2 71سولفات 

 ppm 5 51 COD ppm 21 21چربی و روغن 

TSS ppm 51 111 DO ppm 6/9 5/6 

TDS ppm 511 7511  کدورتNTU 75 51 

 

های نوین در زمینه تصفیه پساب و نتایج حاصل از تجربیات فرآیند تصفیه برای طرح ارتقاء با توجه تکنولوژی

بلوک دیاگرام  2بلوک دیاگرام فرایند تصفیه خانه موجود و در شکل  7ساله در فولاد مبارکه انجام گرفت. در شکل  21

 ارائه گردیده است.فرایند تصفیه خانه توسعه 

 

 
 دیاگرام فرایند تصفیه خانه پساب موجود -1شکل 
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 دیاگرام فرآیند تصفیه خانه پساب توسعه-2شکل 

 

نشان داده شده است در طرح موجود ورودی پساب صنعتی و خروجی آب در حد  7همانگونه در شکل 

استفاده از شیر آهک در فرایند تصفیه قابلیت استاندارهای کشاورزی و لجن خشک است که لجن حاصل به دلیل 

گردد که علاوه بر داشتن بازیابی در فرآیندهای فولاد مبارکه را ندارد و عملا به عنوان ضایعات به دپوی ضایعات حمل می

 گردد.مشکلات و معضلات زیست محیطی در دراز مدت باعث اشغال فضاهای سطح فولاد مبارکه می

ذرات معلق موجود در پساب صنعتی فولاد مبارکه که عمدتاً اکسید آهن است در بدلیل ماهیت شیمیایی 

توان صورتیکه بتوان جداسازی این ذرات معلق را از پساب بدون ایجاد تغییر در ماهیت شیمیایی لجن انجام داد می

تن در  75111ارسالی به واحد  لجن تولید شده را به عنوان ماده اولیه به ناحیه مواد اولیه ارسال نمود لجن تولید شده و

سال می باشد. بنابراین در طرح توسعه سیستم تزریق شیر آهک حذف گردید البته قبل از طراحی تصفیه خانه جدید 

راندمان تصفیه پساب، بدون استفاده از شیر آهک چندین بار به روش جارتست مورد ارزیابی عملی قرار گرفت که نتایج 

پس از آن نیز در چند مقطع زمانی در تصفیه خانه موجود فرآیند تصفیه بودن تزریق همواره رضایت بخش بود و 

پساب ورودی در  pH2شیرآهک در مقیاس واقعی تست شد و مشکلات و نواقص طرح مشخص گردید. با توجه به 

د و برای بسیاری از مواقع منعقد کننده کلروفریک به همراه یک کمک منعقد کننده آنیونیک عملکرد مناسبی دار

نشینی سیستم تزریق سود پیش آل تهایده pHدر ورودی وجود دارد برای رسیدن به  pHمواقعی هم که امکان افت 

 بینی شده است. 

( است 9)شکل  خروجی سوم فرآیند تصفیه خانه جدید پساب حاصل از فرآیند تصفیه تکمیلی اسمز معکوس

بالا وکنداکتیویته بالا است برای کشاورزی و استفاده   3TDSار ناچیز،این پساب که دارای کدورت پایین، ذرات معلق بسی

در فرآیندهای صنعتی مناسب نیست. این آب نمک برای بسیاری از واحدهای دارای اسمز معکوس یک معضل زیست 

ولی هنوز  (Fix ،2111)رود و تاکنون تحقیقات زیادی جهت استفاده و یا تصفیه آن صورت گرفته استمحیطی بشمار می

روش اقتصادی و در مقیاس صنعتی برای رفع این مشکل ارائه نشده است در واحدهای آب شیرین کن کنار دریا، آب 

دراز مدت باعث شوری آب دریاها شده و مشکلات و شود که این روش نیز در نمک تولید شده مجددا به دریا ریخته می

 معضلات آتی را در پی خواهد داشت.

 

http://www.amazon.com/Alexandra-Fix/e/B001JS8YJG/ref=dp_byline_cont_book_1
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 واحد اسمز معکوس فولاد مبارکه اصفهان -3شکل 

 

تدبیری که برای رفع این معضل در فولاد مبارکه در نظر گرفته شده است استفاده از این آب نمک در 

ندارند که عبارتند از شستشوی کف سایتهای صنعتی، پاشش آب بر روی فرآیندهایی است که نیاز به آب با کیفیت بالا 

پارک سنگ آهن ذخیره شده در واحد انباشت و برداشت بجهت تثبیت مواد و جلوگیری از انتشار گرد و غبار، مخلوط 

عملا برای انجام نمودن مواد اولیه و تولید گندله و از همه مهمتر فرآیند فرآوری سرباره حاصل از تولید فولاد است که 

شده است و امکان جایگزینی آب صنعتی با پساب اسمز معکوس تمام فرآیندهای ذکر شده از آب صنعتی استفاده می

های مصرف ایجاد گردد که این پروژه برای این فرآیندها وجود دارد فقط باید امکان انتقال پساب اسمز معکوس در محل

 ارد.نیز در دستورکار فولاد مبارکه قرار د

همچنین با ایجاد یک مدیریت جامع یکپارچه بر روی کل چرخه آب فولاد مبارکه )از نقطه برداشت از رودخانه 

توان در مواقع پر تا خروجی تصفیه خانه پساب( و با استفاده از پتانسیل دو دریاچه مصنوعی موجود در فولاد مبارکه می

ای تنظیم نمود که علاوه بر و تصفیه خانه پساب صنعتی را بگونه آبی زاینده رود ظرفیت کاری تصفیه خانه آب صنعتی

تامین آب صنعتی و آشامیدنی خطوط تولیدی و پشتیبانی بتوان قسمتی از پساب را در حد کیفیت آب مناسب 

 برای فضای سبز تصفیه نموده و به مصرف فضای سبز رساند. ( 9جدول)
 

 شرکت فولاد مبارکه تصفیه خانه پسابورودی شهری و خروجی از آنالیز پساب -3جدول 

 آب تصفیه شده )خروجی( پساب شهری )ورودی(

 مقدار پارامتر مقدار پارامتر

 ppm 550سختی کل  ppm 732سختی کل 

pH 3/1 pH 6/1 

BOD ppm 51 BOD ppm 20 

COD ppm 61 COD ppm 30 
Cond. µs/cm 3100 Cond. µs/cm 2550 

 

 گیرينتیجه -3
 

ها، اهمیت حفظ منابع آب شیرین و محیط زیست باعث شده تامین آب از منابع پایدار، تغییر اقلیم، خشکسالیدغدغه 

توان واحدهایی را در است بازتصفیه و استفاده مجدد از پسابها در صنایع مختلف جهان مورد توجه قرار گیرد و حتی می

کنند شرکت فولاد مبارکه نیز اقدام در این خصوص دد میدنیا یافت که پساب ها را برای مصارف آشامیدنی تصفیه مج

 گیرد.نموده است که در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار می
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از طرف دیگر با  و موجود سمانداز پ بکارگیرینتایج این پروژه نشان داد که در صورت اعمال مدیریت صحیح در روش 

ن تولیدی را نیز به یک محصول با ارزش افزوده بالا تبدیل نمود و علاوه توان لجبهینه نمودن و اصلاح فرآیند تصفیه می

 بر حفظ محیط زیست درآمد قابل توجهی نیز برای شرکت کسب نمود.

 

 هانوشتپی-4
 

1. Multi-stage flash distillation 

2. Multi Distillation 

3. Reverse Osmoses 

4. Moving Bed Biofilm Reactors 

5. Ultrafiltration 

6. Nano filtration 

7. Total Suspended Solids   

8. Power Hydrogen  

9. Total Dissolve Solid 
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Abstract 
 Water is one of the most important required factors in industry. Water is used as raw material in some 

industries and as energy carrier and cooling fluid in some other processes. In steel industry water 

consumption in mainly used for cooling in productive process and in case of lock of water. Steel 

production is impossible and there is no replacement for it because of the presence of zayanderood basin 

near city of Mobarakeh, a suitable region was do classed for can stray citing of M.S.C. Unfortunately 

because of water was not possible either little or qualitative. In some stances  some of the production 

lines had to be stopped or limited for the lake of water. Because of these predicaments, the long term 

strategies would be evolved to provide stable water resources. The object of presenting this issue is to 

introduce how to use backwater in industry besides reviewing the environmental standards in industrial 

back water. Because of this reason, M.S.C. standard to upgrade the water treatment system qualitatively 

and quantity early in order to have.  
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