استفاده از روش شناورسازی با هوای محلول برای جداسازی
رنگ ،چربی و مواد معلق از فاضالب صنعتی
عمران دژبرد ،کارشناس ارشد مهندسی شیمی ،مهندسی محیط زیست -دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز ،ایران.
داود کاه فروشان * ،دانشیار دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز ،ایران.
سیروس شفیعی ،استاد دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز ،ایران.
جواد احمدی ،کارشناس ارشد ،مهندسی شیمی ،مهندسی محیط زیست -دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،ایران.
E-mail*: kahforoushan@sut.ac.ir
دریافت -9314/87/80 :پذیرش9314/81/97 :

چکیده
شناورسازي يك روش تصفيه فيزيكي است كه براي جداسازي ذرات جامد يا مايع از يك فاز مايع به كار مييرود
و براي كاهش آاليندههاي فاضالب بهويژه چربي و روغن ،جامدات معلق ،رنگ و بو مورد استفاده قيرار ررفتيه
است .در اين پژوهش از روش شناورسازي با هواي محلول ،در فشيارهاي متتليو و در كنيار فراينيد انعوياد و
لتتهسازي با استفاده از منعودكننده آلوم جهت حذف همزمان رنگ ،چربي و مواد معلق از يك نمونيه فاضيالب
صنعتي مربوط به كارخانه توليد خمير مايه استفاده ررديد .آزمايشها با اسيتفاده از ييك پيايلوت آزمايشيیاهي
انجام ررفته و ميزان حذف شاخصهاي روغن ،جامدات معلق و رنگ در فاضالب به عنوان كارايي سيستم ميورد
بررسي قرار ررفتند .مودار بهينه آلوم براي تصفيه اين نوع پساب  5 g/Lبهدست آمد .بيشترين بيازده حيذف
جامدات معلق و چربي به ترتيب  09/55و  85/88درصد حاصل شد .نتايج نشان داد كه بيهدليل ماهييت رنيگ
موجود در فاضالب مورد بررسي ،روش شناورسازي با هواي محلول در حذف رنگ از اين نيوع پسياب بيتيثیير
است .همچنين بر طبق نتايج با افزايش فشار از  3تا  5اتمسفر ،ميزان حذف شاخصهاي روغن و جامدات معليق
افزايش يافت .فشار ،دبي آب اشباع و زمان ماند واكنش شناورسازي در بهترين موادير بازده حذف بيه ترتييب
برابر  5اتمسفر 4 ،ليتر بر دقيوه و  029یانيه به دست آمدند.

واژههای کلیدی :شناورسازی با هوای محلول ،جداسازی ،رنگ ،چربی ،جامدات معلق.

 -9مقدمه
شناورسازی یك روش تصفيه فهيیيفی اسفت هف بفرای

شناوری مجموع ذره و

جداسازی ذرات جامد یا مایع از فاز مایع ب هفار مفیرود.

است ه س ب عود ذره ب سطح میشود ،بفدی ترتهفب

ا هففای ریففي ففاز

میتوا ذراتی را ه چگالی آنها از مایع بهشتر نهفي اسفت،

(معمففو ه هففوا ب ف دا ففي فففاز مففایع ففورت میپففذیرد.

فعود بف سفطح واداشفت (Arnold, Grubb and

جداسففازی از يریففق وارد هففرد

بف

) .Harvey, 1995ميیت ا لی شناورسازی بفر ت نشفهنی

ا هففای هففوا بفف ذرات جامففد میچسفف ند و نهففروی
*نویسنده مسئول

ا های فاز بف رفدری زیفاد
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ففنعتی تولهففد مهففر مای ف بففا اسففتياده از یففك پففایلوت

ای است ه در ای روش ،ذراتی را ه بسفهار هوچفك و
یا س ك هستند و ب آرامی تف نشفه میشفوند ،مفیتفوا
هاميتر و در زما هوتاهتر فذ

آزمایشگاهی مورد ارزیابی ررار رفت .همچنه برای بفا
برد بازده جداسفازی در هنفار سهسفتم  DAFاز فرآینفد

هفرد (Crossely and

).Valade, 2006

انعقاد نهي جهت هاهش بفار مفواد معلفق اسفتياده شفد .در

روشهای متداول شناورسازی ،شفامي هفوادهی در فشفار

ادام با اسفتياده از روش يرا فی آزمفایش مقفادیر بههنف

اتمسير (شناورسازی با هوای پخششده  ،شناورسازی در

سهستم تعهفه شفد .زم بف ذهفر اسفت فاضفب

مفورد

ف  ،شناورسففازی اليتریيففی و شناورسففازی بففا هففوای

استياده از نظر مشخصات ظاهری بف دلهي وجفود مفب

محلفول  9DAFمیباشففند .(Fris et al., 2001) .در

رنگ رهوهای مایي ب ررمي بسهار دارد ه با ذشت زمفا

روش  DAFا ها در اثر هاهش فشار آ

اش اع شفده

هدر می ردد .ای فاضب

ب دلهي داشفت اهسفهن مفورد

با هوا ،در فشار بهش از فشار اتمسير ایجفاد میشفوند .در

نهاز شهمهایی بسفهار بفا ( فدود  ، 48888mg/Lغنفی از

ای سهستم ،هوا تحت فشار  3تفا  5اتمسفير در فاضفب

مواد آلی بوده و بر ي ق استانداردهای زیست محهطی ،ر ي

ي میشود ،سپس فشار تفا فد فشفار اتمسفير هفاهش

از تصيه هامي ،رابلهت تخله در محهط را ندارد.

مییابففد ) .(Rubio, Souz and Smith , 2002هففي
جریا ب مدت چند ساعت در یفك مخفي تحفت فشفار

 -2روشها

باری میماند تا فر ت برای يشفد هفوا تفنمه شفود،

برای انجام تحقهق از یك سهستم پفایلوت آزمایشفگاهی

سپس جریا تحت فشار با ع ور از یك شهر فشارشي ب
رسمت زیری مخي شناورسازی ،جایی ه هوا ب

 DAFاسففتياده ش فد .در شففيي  9شففمای هلففی فرآینففد

ورت

شناورسازی مورد استياده در ای تحقهق ارائ شده اسفت.

ا های هوچك از مها هي جم مایع ارج میشفود،

ای پایلوت آزمایشگاهی شامي سف مخفي تحفت فشفار

راه مییابففد .در سففالهای ا هففر از فرآینففد  DAFب ف يور

(اش اعساز  ،مخي شناورسازی و مخي پسا

سترده جهت جداسازی جامدات معلق و روغ اسفتياده

و هوای مورد نهفاز جهفت عملهفات شناورسفازی ،توسفط

شدهاست (Edzwald, 2010; Al-shamrani, Jamesd

همپرسور هوای مرهيی تنمه میشد.

) .and Xiao, 2002همچنه ب دلهي هارآیی بفا ی ایف
روش در تصيه پسا

مهيا  pHنمون فاضب

نایع هشتار اهها ،نایع نسفاجی

عدد مناس ی بود.

آشامهدنی ،تغلهظ لج فعال و
(الف

جداسففازی لختفف های بهولففوكیيی ،جداسففازی یو هففا،
ناپایدارهرد امولوسهو های آ

 -روغ  ،ذ

آلی ،روغ های محلول و ترهه ات آلی فرّار ،ذ

جامدات
جل ك

و ونف های بفاهتری اسفتياده شفده اسفت (Edzwald,
).1995

در ای تحقهق ،هارآیی روش DAFبرای فذ
جامدات معلق ،رنگ و چربی از فاضفب

هميمفا

یفك هار انف
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تقری فاه نثفی بفود هف جهفت

انجام عملهات شناورسازی هنگام هار با آلوم ،ایف مقفدار،

و هاغذسازی ،جداسازی جامدات ،چربی و روغ و دیگر
مواد در تصيه ان های آ

اولهف بفود
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آزمایش از روش يرا ی آزمایش بفا اسفتياده از نرماففيار

(

 MINITABاستياده شد.
همچنه برای افيایش درت دادهها ،یك بار تيفرار بفرای
تمام آزمایشها لحاظ ردید .در جدول  9متغهرهای مورد
بررسی ،مقادیر و سطوح مورد بررسی آمده است.
جدول  .1متغیرهای مورد بررسی ،تعداد سطوح و مقادیر آنها
ردیف

شکل  .1سیستم تصفیه شناورسازی با هوای محلول الف) نمودار

9

جریان فرآیند ب)تصویر پایلوت مورد استفاده

2

روش هار در ای تحقهق بدی

ورت بود ه ابتدا آ

(پارامترهای تأثیرگذار)

3

5 ،3،4

فشار اش اعساز (اتمسير
دبی آ

اش اع ورودی

(لهتر بر درهق
زما ماند نا ه جدایی

3

در

فاکتورها

تعداد سطح

مقادیر سطح

(ثانه

2

2،4

2

5 ،4 ،2

تانك اش اعساز تحفت فشفارهای  4 ،3و  5اتمسفير رفرار
رفت ،سپس ب مدت  4ساعت فر ت داده شفد تفا هفوا

 -3نتایج

ي شود .از يرفی فرآینفد انعقفاد در

آنالهي اوله

ب يور هامي در آ

مخي پسا  ،بر روی نمون اوله فاضب
در ادام  ،آ

انجام رففت.

فاضب

مورد مطالع نشا داد ه مهيا اوله

جامدات معلق ،روغ و رنگ در فاضب

تحت فشار ررار رفت با ایجفاد اففت فشفار

 3/8 ،9/880و  4/8رم بر لهتر است .بنابرای ب دلهي مهيا

نا هانی از يریق ع ور از یك شهر فشارشي وارد مخفي

بففا ی آ ینففدهها ،فاضففب

شناورسازی شده و در زما هفای شناورسفازی  08و 928

آزمایشها مورد استياده ررار رفت.

ثانهف و در دبففی آ

اشف اع  2و  4لهتففر بففر درهقف  ،عمففي

شناورسازی بر روی فاضب
آزمایشها مقدار ذ
چربی بر اسا
آ

و فاضب

تففا  28بففار ررهففق شففده و در

در شييهای  2تا  4ب ترتهب نتایج آزمایشهای بر اسا

انجام رفت .پس از انجفام

تاثهر متغهرهای فشار اش اع سفاز ،دبفی آ

شا صهای رنگ ،مفواد معلفق و

زما ماند فرآیند بر مهيا

روشهای اسفتاندارد بفرای آزمایشهفای
تعهفه

ام ب ترتهب

ذ

اشف اع سفاز و

جامدات معلفق و چربفی

ارائ شده است.

ردیدنفد .انفدازه هری چربفی بف

بر ي ق نتایج همتفری مهفيا

روش سوهسل و توسط استخراج با بل نرمفال هگفيا

فذ

بفرای شفا صهای

جامدات معلق و چربی ب ترتهب برابفر  % 75/74و 02/09

ب مدت  0ساعت انجام رفت و برای اندازه هری مقفادیر

 %در فشار  3اتمسير ،دبی آ

جامدات معلفق از آو در دمفای  985درجف سفانتی راد

زما ماند  08ثانه ب دست آمد .همچنه بهشفتری مهفيا

استياده شد .همچنه از آزمایش جار جهت تعهه مقفدار

ذ

اشف اع  2لهتفر بفر درهقف و

در فشار  5اتمسير و دبی آ

اش اع  4لهتر بر درهق

بههن ف مففاده منعقدهننففده آلففوم اسففتياده شففد (APHA,

و زما ماند  928ثانه ب دست آمد ه بفرای شفا صهای

) .AWWA and WPCF, 1999در ایفف پففنوهش

جامففدات معلففق و چربففی بفف ترتهب برابففر  % 18/54و

ب منظور بررسی درهفقتر پارامترهفا و بههن سفازی شفرایط

 % 07/00بود.
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الف
شکل  .8نمودارهای میزان حذف جامدات و چربی در دبیهای مختلف الف) فشار  8اتمسفر و زمان  86ثانیه
ب) فشار  5اتمسفر و زمان  126ثانیه

ب

الف

شکل  .8نمودارهای میزان حذف جامدات و چربی در فشارهای مختلف اشباعساز الف) دبی آب اشباع  2لیتر بر دقیقه و زمان  86ثانیه
ب) دبی آب اشباع  8لیتر بر دقیقه و زمان  126ثانیه

ب

الف

شکل  .5نمودارهای میزان حذف جامدات و چربی در زمان ماندهای مختلف الف) در فشار  8اتمسفر و دبی آب اشباع
 2لیتر بر دقیقه ب) در فشار  5اتمسفر و دبی آب اشباع  8لیتر بر دقیقه
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هما يور ه شيي  2نشا میدهد با افيایش فشار رونفد
ذ

مهيا

پارامترهای جامدات و چربی افيایش یافتف و دلهفي

در دبفی آ

ا ها بوده و هما يور ه

آ افرایش بلهفت فاز در فشفارهای بفا و در نهایفت
افيایش تعداد و هاهش اندازه

فذ

اشف اع بفا تر ،اففيایش مقفدار
يت شد با افيایش

ب علت بهشتر شد تعداد بر وردها مها

ا ها است ه منجفر بف

ا ها و ذرات

آ ینده و نهایتاه افيایش تعداد تودههای لخت شناور ،بفازده

افيایش بازده میشود .عوامفي متعفددی در بفازده سهسفتم

جداسازی افيایش مییابد.

 DAFتنثهر دارند هف از بفه آنهفا مفیتفوا بف سفرعت

نتایج ا ي از تغههرات بازده بر اسا

با روند ی

ا ها

ا هفا و تعفداد فا هفا اشفاره هفرد .در

زما ماند فرآینفد

در شيي  4آورده شده است .ای آزمایشها در دو دبفی 2
و  4لهتر بر درهق و در فشارهای  4 ،3و  5اتمسفير انجفام

الت هلی نرخ انتقال جرم در ای سهسفتمهفا بفر اسفا
ضریب انتقال جرم مایع بها مفیشفود و مقاومفت انتقفال

شده است .ي ق پهشآزمایشهای انجامشفده بفرای تعهفه

جرم از رابي ر نظفرهفرد اسفت (Palaniandy et

زما ماند ،در زما های همتر از  08ثانه شناورسفازی بف

)  .al., 2010; Haarhoff and Steinbach, 1996فشار

يور هامي انجام نگردید بنابرای بر اسا

بر ضریب انتقال جمی اثر ذار است و اعمال فشار است
ه موجب تولهد

ا

افيایش سطح تما

ذشففت زمففا مانففد بهشففتر تففا ففدود  928ثانه ف بففرای

با رطر همتر می ردد ه منجفر بف
می ردد .نقفش شفيي

نتایج تحقهقفات

جداسازی در نظر رفت شد .هما يور ه شيي  4نشفا

فا هفا در

میدهففد بفا افففيایش زمففا از  08بف  928بففازده افففيایش

ضففریب انتقففال جففرم مففایع بسففهار دارای اهمهففت اسففت.

مییابففد .زم ب ف ذهر اسففت در ایفف پففنوهش بففا انجففام

ا های هوچك رچ منجفر بف اففيایش سفطح ویفنه

پهشآزمایشهایی با زمفا مانفد  908و  248ثانهف شفاهد

مفی فردد ،امفا مميف اسفت فشفارهای بفا موجفب بف
همآمهختگی ای
سطح وینه

هاهش بازده ب وینه در مورد پارامتر جامفدات بفودیم هف
دلهي آ

ا ها ردد ه نتهج ای پدیده هاهش

پسا

ا ها است .بنابرای افيایش فشار پفارامتری

سست شد تودههای لخت از

ا ها در سفطح

و باز شت آ یندهها ب دا ي پسا

بفود .بنفابرای

است ه هم میتواند تنثهر مث فت داشفت باشفد هفم تفنثهر

زما های  08و  928ثانه بف عنفوا زمفا هفای آزمفایش

منيی .ي ق مطالعات انجفام شفده ،فشفار در سهسفتمهفای

انتخا

چربی

 DAFدر بازه  3-5بار و بعضاه  0بار ،متغهر است ،چفرا هف

ب مراتب همتر از جامدات معلق است ولی چنانچ زمفا

فشففارهای بهشففتر از  0بففار مميف اسففت موجففب پدیففده
ب همآمهختگی

ردیدند .در تمامی آزمایشها مهيا

هافی ب فرآیند داده شود ،مهيا

ذ

ذ

هفر دو آ ینفده بف

ا ها شود و فشارهای همتر از  3بار نهي بازده

هم نيدیك می ردد .دلهي ا لی ای امر داد فر ت زم

هافی برای عملهفات جداسفاری را نفدارد (Schumpe and

چربی بفرای شناورسفازی اسفت.

ب تودههای لخت  -ا

).Deckwer , 1987

دبی آ

اش اع یيی دیگفر از پارامترهفای مف ثر بفر بفازده

ذ

در سهستمهای شناورسازی با هوای محلول اسفت.

شيي  3تنثهر دبفی آ

اشف اع را بفر بفازده فذ

در ای تحقهق رنفگ فاضفب

پهچهده مبنوئهفدی ،توسفط روش شناورسفازی بفا هفوای
محلففول ،ففذ

نشفا

اش اع مهيا

چنففدانی نداشففت .بففا اسففتياده از نتففایج

بههن سازی با استياده از جارتسفت مهفيا دز بههنف بفرای

میدهد .هما يور ه مشاهده میشود با افيایش دبفی آ
ذ

بف دلهي دارابفود سفا تار

آلوم  5رم بر لهتر ب دست آمد ه در ایف دز نهفي فذ

پارامترهای جامدات و چربیها افيایش

رنگ از فاضب

یافت و ای نتهج هامبه مورد انتظار است .دلهي افيایش
58

مشاهده نشد .ال ت در مقادیر بهشتر از 92
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رم بر لهتر آلوم ،مهيا  % 25ذ

ترتهب برابر  % 18/54و  % 07/00بود .در بههن برای آلفوم

رنگ مشاهده شد هف

 5رم بر لهتر ب دسفت آمفد .بفا اففيایش فشفار از  3تفا 5

استياده ای مقدار منعقدهننده نمیتواند توجهف ارتصفادی

اتمسير در اش اع سفاز در فد فذ

داشت باشد.

یافت .همچنه با اففيایش دبفی آ

در جدولهای  2و 3نتایج آنالهي واریفانس بفرای بررسفی
تاثهر تيی و متقابي متغهرهای مورد بررسی ،بف ترتهب بفر
مهيا

ذ

بازده فذ

جامدات معلق و رنگ آمده است .بفر ي فق

پارامترهفا اففيایش
اشف اع و زمفا مانفد

هفر دو پفارامتر چربفی و جامفدات اففيایش

یافت .نمودار ا ي از آنالهي واریانس برای اثر پارامترهفا

آنالهي واریانس ا ر مقفادیر  Pدر محاسف ات واریفانس از

موید نتایج مشاهده شده بود مضا
داد هله پارامترها ب

عدد  8/85هوچكتر باشد بدی معنی اسفت هف پفارامتر
عامي م ثر بر پاسخ واهد بود ه بفا بفود مهفيا F

از فاضب

بر ایني نتفایج نشفا

ورت متقابي در ذ

ذرات معلق

تاثهر ذار هستند.

مقدار ایف تفاثهر را نشفا مفی دهفد (Montgomery,

) .1998بر ي ق ای نتفایج در فذ
اثر ذاری بر اسا

 -5پی نوشتها

جامفدات ترتهفب

اهمهت ع ارتنفد از :دبفی آ

)1. Dissolved Air Flotation (DAF

اشف اع،

زما  ،فشار اش اعسفاز .در مفورد تفاثهرات متقابفي ،تفنثهر
متقابي فشار و زما  ،دبفی آ
دبی آ

اشف اع و زمفا و فشفار و

 -سادات اسمعهينناد ،ش ،.هاهفروشا  ،د ،.ففاتحیففر ،ا،.

اش اع ب ترتهب اهمهت دارند .ب همفه ترتهفب

در بازده فذ

"اميا سنجی ذ

چربفیهفا ترتهفب اثر فذاری پارامترهفا

ع ارتند از :زما  ،فشار و دبفی آ
است برای بازده ذ
دبی آ

 -8منابع

شناورسازی با هوای محلول" ،پنوهشهای محهط زیست.

اشف اع .زم بف ذهفر

چربیها تنثهر متقابي پارامترهفای

)- AL-Shamrani, A - James, A - H. Xiao (2002
"Separation of oil from water by dissolved air
flotation",
Colloids
and
Surfaces
A:
Physicochemical and Engineering Aspects, 209 (1),
pp.15-26.

اش اع و زما  ،تنثهر متقابي فشار و زما و تفنثهر

متقابي دبی آ

اش اع و فشار بسهار هم بفوده و دلهفي آ

با تر بود ضرایب  Pآنها از مقدار  8/85است.

)- Arnold, S.R - Grubb,T.P – Harvey, P.J (1995
"Recent applications of dissolved air flotation pilot
studies and full scale design", Water Science and
Technology, 31(3), pp. 327-340.

 -8نتیجهگیری
در ای تحقهق روش شناورسازی با هوای محلول در هنفار

- APHA, AWWA, WPCF (1999. "Standards
Methods for the Examination of Water and
Wastewater", 20th Edition. USA: American Public
Health Association.

فرآیند متداول انعقاد و لخت سفازی بفا آلفوم بفرای فذ
هميما

ذرات معلفق و چربفی از یفك نمونف فاضفب

هار ان

مهر مای انجام رففت .نتفایج نشفا داد هف بفا

افيایش پارامترهای فشار ،زمفا و دبفی آ

آ

ذ
ذ

در فشار  5اتمسير و دبفی

در بهشتری مهيا

ذ

- Crossley, I., Valade, M (2006) "A review of the
technological developments of dissolved air
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اش اع  4لهتر بر درهق و زما ماند  928ثانهف ب دسفت
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