رّیکزد تِزٍ ّری سثش عاهلی ضتاب دٌُذٍ تَ حزکت تِزٍ ّری
ساسهاًِا
هزتضی عطائی ()1

چکیذٍ
ثب رْعَ ثَ عشػذ رغییشاد دس ػشصَ ُبی هخزلف ثْیژٍ هؾیظ الزصبدی،
اعزوبػی ،فٌبّسی اطالػبد ّ اسرجبطبد ّ ُوچٌیي افضایؼ ؽذد سلبثذ ثیي
عبصهبًِبی صٌؼزی ّ خذهبری ،اهشّصٍ سضبیذ هؾزشیبى ّ ریٌفؼبى ثَ ػبهلی
ؽغبط ّ رؼییي کٌٌذٍ رجذیل ؽذٍ اعذ .صیشا اداهَ ؽیبد ّ ثمبء ُش عبصهبًی
هزٌبعت ثب رْاًوٌذی آًِب دس خؾٌْدعبصی هؾزشیبى ّ ریٌفؼبى هی ثبؽذ.
دس چٌیي ؽشایطی عبصهبًِب ثشای ایٌکَ ثزْاًٌذ اص ػِذٍ ایي اهش خطیش ثشآیٌذ،
ًبگضیشًذ کبالُب ّ خذهبد خْد سا ثَ گًَْ ای ػشضَ ًوبیٌذ کَ دس همبم همبیغَ ثب
عبیش سلجبی خْد ،اص کیفیذ ،خذهبد پظ اص فشّػ ّ لیوزِبی هٌبعت رشی
ثشخْسداس ثبؽذ .دس ایي ساعزب ػبهل اعبعی کَ هی رْاًذ ضوي افضایؼ هطلْثیذ
هؾصْالد ّ خذهبد ،عبیش ریٌفؼبى اص عولَ عِبهذاساى ،کبسکٌبى ،دّلذ ّ آؽبد
عبهؼَ سا خؾٌْد ًوبیذ ّ عْد هٌبعجی سا ًیض ؽبصل ًوبیذ ،رْعَ ثَ ثِشٍ ّسی
عجض دس عبصهبًِب هی ثبؽذ .ثِشٍ ّسی عجض یؼٌی ایٌکَ هذیشیذ عبصهبى ضوي
اعزفبدٍ کبسا ّ اصشثخؼ اص هٌبثغ دس اخزیبس خْد ،ثصْسری ػول ًوبیذ کَ هؾیظ
کبسی ّ هؾیظ صیغذ پیشاهْى آى عبلن ّ پبکیضٍ ثبؽذ ّ کوزشیي آعیجی سا ثَ آًِب
ًشعبًذ.
ؽشکذ پلی اکشیل ایشاى ثَ ػٌْاى صٌؼذ ثشگضیذٍ عجض دسعطؼ کؾْس ثب رْعَ
ثَ هْاسد هزکْس ،هؾْس ػولیبری خْد سا ثب سّیکشد ثِشٍ ّسی عجض دًجبل هی ًوبیذ ّ
دس ایي ساعزب فؼبلیزِبی اعبعی اص لجیل :اعشای پشّژح اعزفبدٍ اص پغبة رصفیَ
ؽذٍ ثشای آثیبسی فضبی عجض ّ اعزفبدٍ اص لغي هبصاد ثؼٌْاى کْد ّ ًیض اصش
رکویلی overland flowثش سّی پغبة ،آغبص پشّژٍ گغزشػ فضبی عجض ّ رْعؼَ
دسخزکبسی دسُ 80کزبس اص صهیٌِبی هغبّس ؽشکذ ،اعشای پشّژٍ کٌزشل آلْدگی
ُْای کبسخبًَ اکشیلیک 1ؽبهل :عوغ آّسی ثخبساد اکشیلًْیزشیل ،عزة ّ ثبصیبثی
دی
آًِب ،آغبص پشّژٍ ثِغبصی کبسخبًَ اکشیلیک 1ؽبهل :عزة ثخبساد ؽالل
هیزل فشهبهیذ ّ ثبصیبثی آى ،اصالػ فشآیٌذ کبسخبًَ اکشیلیک 2دس صهیٌَ هصشفّ DMF
ثِشٍ ثشداسی اص دّ عیغزن هغِض رصفیَ پغبة ّ ًصت یک دعزگبٍ Belt Filter
عِذ آثگیشی اص لغي هبصاد آًِب ،اػوبل هذیشیذ فشاگیش ثَ رفکیک ضبیؼبد عبهذ ّ
هبیغ کبسخبًَ ّ کبُؼ هصشف آة دس خظ رْلیذ ّ رؾکیل هٌظن علغبد ثشسعی
ّضؼیذ پغبة خشّعی اًغبم دادٍ اعذ کَ ؽشػ ػولیبد اًغبم ؽذٍ دس اصل
همبلَ اسائَ خْاُذ ؽذ.
ّاژٍ ُای کلیذی
ثِشٍ سّی عجض ،خؾٌْدی هؾزشیبى ،صٌؼذ عجض ،پغبة رصفیَ ؽذٍ،DMF ،
اکشیلًْیزشیلCOD ،
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 -1هشرضی ػطبئی :کبسؽٌبط اسؽذ هٌِذعی صٌبیغ گشایؼ عیغزن ّ ثِشٍ ّسی ،سییظ هشکضآهْصػ ّ
ثِغبصی هٌبثغ اًغبًی ؽشکذ پلی اکشیل ایشاى
ّ هذسط داًؾگبٍ آصاد اعالهی ّاؽذ هجبسکَ.

هقـذهـَ
صبؽجٌظشاى ّ کبسؽٌبعبى ػلْم اعزوبػی ّ الزصبدی هؼزمذًذ کَ رْعَ ثَ
ثِجْد ّاسرمبء ثِشٍ ّسی دس روبم اثؼبد آى یکی اص هِوزشیي ّ کبسآهذرشیي ساُکبسُبی
هی ثبؽذ،
رْعؼَ الزصبدی ،اعزوبػی ّ فشٌُگی کؾْسُبی هخزلف
ُوچٌبًکَ کؾْسُبی پیؾشفزَ ّ رْعؼَ یبفزَ سؽذ ّ رشلی خْد سا هذیْى ایي اهش
هِن هی داًٌذ.
پشعؼ هطشػ ایي اعذ کَ چگًَْ عبصهبًِبی رْلیذی ّ خذهبری هی رْاًٌذ ثب
اعزفبدٍ اص ثِشٍ ّسی عجض ثَ ؽشکذ ثِشٍ ّسی خْد ؽزبة دٌُذ؟ دس پبعخ ثَ ایي
عْال هیزْاى ثیبى ًوْد کَ رْعَ هذیشاى عبصهبًِب ثَ اصْل ّ هفبُین ثِشٍ ّسی
عجض ،ثشًبهَ سیضی ،طشاؽی ّ اعشای فشآیٌذ ػولیبری آى ساٍ ؽل هطلْثی هی
ثبؽذ.
ثِشٍ ّسی عجض ثَ هؼٌبی ثَ کبسگیشی ًظبم هذیشیذ ،رکٌْلْژیِب ّ فٌْى هٌبعت ّ
صؾیؼ ثشای رْلیذ کبال ّ اسائَ خذهبد عبصگبس ثب هؾیظ صیغذ ّ ُوچٌیي اعزفبدٍ
ثِیٌَ اص هٌبثغ دس ساعزبی ایغبد کوزشیي آالیٌذگی هی ثبؽذ .ایي سّیکشد اسائَ
دٌُذٍ ؽیٍْ هذیشیزی اعذ کَ رؼبدل ّ رؼبهلی هٌطمی ثیي ػْاهل اعشایی ّ
هغبئل صیغذ هؾیطی ایغبد هی ًوبیذ کَ ًزیغخ آى اسائَ رْلیذ یب خذهذ رویض
اعذ.
اعشای ثِشٍ ّسی عجض دس عبصهبًِب ثَ هؼٌبی رْعَ ثَ روبم سّؽِبیی اعذ کَ
ثش افضایؼ ّ ثِجْد ثِشٍ ّسی ربصیش هی گزاسد .دس ایي همبلَ عؼی ؽذٍ اعذ ثَ
دعزبّسدُبی ؽشکذ پلی اکشیل ایشاى کَ اص ًزیغَ الذاهبد اًغبم ؽذٍ دس عِذ
ثِشٍ ّسی عجض ؽبصل ؽذٍ اعذ ،اؽبسٍ گشدد.
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ضزح کاهل فعالیتِای اًجام ضذٍ
 -1اجزای پزّژٍ استفادٍ اس پساب تزای آتیاری فضای سثش ّ استفادٍ اس لجي هاساد
تعٌْاى کْد ّ ًیش اثز تکویلی  Overland Flowتز رّی پساب:

دس اداهَ اعشای پشّژٍ رؾمیمبری اعزفبدٍ اص پغبة رصفیَ ؽذٍ ثشای آثیبسی
فضبی عجض ثب ػٌبیذ ثَ ثشّص خؾکغبلی دس هٌطمَ اصفِبى دس عبلِبی اخیش ّ ثب
ُذف کبُؼ هصشف آة خبم ّ ًیض ػذم رخلیَ پغبة رصفیَ ؽذٍ دس سّدخبًَ
صایٌذٍ سّد ،اعزفبدٍ اص پغبة ثشای آثیبسی فضبی عجض صهیٌِبی کؾبّسصی هْسد
رْعَ لشاس گشفذً .ظش ثَ لضّم ثشخْسد ػلوی ثب ایي هْضْع ،پشّژٍ ای رؾمیمبری ثَ
هٌظْس ثشسعی اصشاد ایٌکبس ثشسّی خبک ّ گیبُبى هْعْد رؼشیف ؽذ ّ لشاسدادی ثب
داًؾکذٍ کؾبّسصی ّ هٌبثغ طجیؼی داًؾگبٍ صٌؼزی اصفِبى هٌؼمذ ؽذ.
پیؼ ثیٌی هذد اعشای ایي پشّژٍ دّ عبل ّ ؽبهل هشاؽل صیش ثْدٍ اعذ:
الف) آصهبیؾِبی گلخبًَ ای ثَ چِبس رکشاس.
ة) آصهبیؾِبی هضسػَ ای دس  66پالد ثب عَ رکشاس ّ آثیبسی ثب چِبس ًْع آة
هخزلف.
ط) آصهبیؼ اعزفبدٍ اص  Overland Flowدس رصفیَ پغبة دس چِبس پالد ؽیجذاس
ثوٌظْس ثشسعی اصش آى ثش کبُؼ  CODپغبة خشّعی.
گیبُبى هْسد ثشسعی ؽبهل چوي ،رسد ،گٌذم ،ثگًْیب ،ؽوؼذاًی ،اطلغی ّ
چِبس داًؾغْی کبسؽٌبعی اسؽذ سعبلَ ُبی
ُویؾَ ثِبس ثْدٍ اعذ کَ
خْد سا ثب اعشای ایي پشّژٍ ثبروبم سعبًٌذً .زبیظ ایي پشّژٍ ًؾبى داد کَ دس صْسد
اػوبل هذیشیذ صؾیؼ دس سّػ آثیبسی هیزْاى پغبة هْعْد سا ثب اخزالط ثب آة خبم
 2ثَ  1اعزفبدٍ کشدُ .وچٌیي ًزبیظ آصهبیؾبد ًؾبى داد کَ
ثَ ًغجذ
اعزفبدٍ اص لغي هبصاد ثؼٌْاى کْد ثبػش افضایؼ سؽذ گیبُبى ؽذٍ اعذ.
 -2آغاس پزّژٍ گستزش فضای سثش کارخاًَ ّ تْسعَ درختکاری در ُ 08کتار اس
سهیٌِای هجاّر کارخاًَ:

ثش اعبط ًزبیظ ؽبصل اص پشّژٍ رؾمیمبری هزکْس دس ثٌذ ،1رصوین گشفزَ ؽذ
فضبی عجض هْعْد کَ دس ؽذّد ُ 25کزبس هی ثبؽذ ثبهخلْط آة خبم ّ پغبة
آثیبسی ؽْد .دس ایي پشّژٍ کلیَ صهیٌِبی کؾبّسصی هْعْد ؽشکذ ثب ّعؼذ ثیؼ
اص ُ 80کزبس کَ هؼوْال صیش کؾذ گٌذم ّ یًْغَ لشاس هی گشفذ ثب کبؽذ ُ 50ضاس
اصلَ دسخذ غیشهضوش دسخزکبسی ؽذٍ ّ ثب اعزفبدٍ اص پغبة ثَ سّػ آثیبسی لطشٍ
ای آثیبسی هی ؽْدُ .ضیٌَ اعشای ایي طشػ هجلغ عَ هیلیبسد لاير هی ثبؽذ .ایي
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طشػ ُن اکٌْى دس هشؽلَ ثِشٍ ثشداسی اعذ ّ اسعبل پغبة ثب عشیبى m3/h
 120 -140ثَ سّدخبًَ لطغ گشدیذٍ اعذ.
 -3اجزای پزّژٍ کٌتزل آلْدگی ُْای کارخاًَ اکزیلیک 1ضاهل جوع آّری تخارات
اکزیلًْیتزیل ،جذب ّ تاسیاتی آًِا:

دس فشآیٌذ رْلیذ الیبف اکشیلیک اص هًْْهشُبی اکشیلًْیزشیل ّهزیل اکشیالد
اعزفبدٍ هی ؽْد .اکشیلًْیزشیل دس لیغذ هْاد عشطبى صا لشاس داسد ،ثٌبثشایي
کٌزشل آلْدگی ُْای عبلٌِبی رْلیذ ّ علْگیشی اص ّسّد آى ثَ ُْای هؾیظ
اصاّلْیذ ثبالیی ثشخْسداساعذ .دسایي ساثطَ اص چٌذی پیؼ پشّژٍ ای ثوٌظْس عوغ
آّسی ثخبساد هزصبػذ ؽذٍ دسًمبط هخزلف کبسخبًَ اکشیلیکُ ّ 1وچٌیي هخبصى
ؽبّی ایي هبدٍ دس دعزْسکبس لشاس گشفذ ّ لشاسدادی ثب ؽشکذ هٌِذعی صٌبیغ
ًفذ عِذ طشاؽی عیغزن ّ رغِیضاد هْسد ًیبص هٌؼمذ گشدیذ.
ثب اًغبم هشاؽل طشاؽی ،ػولیبد اعشایی ؽشّع ؽذ .ایي ػولیبد ؽبهل
عبخذ ًّصت کبًبلِبی ُْا عِذ عوغ آّسی ّ ُذایذ ُْای آلْدٍ هٌبطك
هخزلف ،عبخذ ّ ًصت ثشعِبی عَ گبًَ  105 ّ102 ،101عِذ عزة ثخبساد
اکشیلًْیزشیل رْعظ آة همطش ّ ُذایذ آثِبی خشّعی اص ایي ثشعِب ثَ عیغزن
هی ثبؽذ .ثش اعبط اًذاصٍ گیشیِبی ثؼول آهذٍ ّ هؾبعجبد
ثبصیبثی هٌْهش
هشثْطَ ،ثشط  105ثب ساًذهبى  %93/2ثَ رٌِبیی اص ّسّد ؽذّد 100کیلْگشم
اکشیلًْیزشیل ثَ ُْا علْگیشی ثؼول هی آّسد ،الذاهبری ًیض عِذ افضایؼ ساًذهبى
دس دعذ الذام اعذ.
 -4آغاس پزّژٍ تِساسی کارخاًَ اکزیلیک 1ضاهل جذب تخارات حالل دی هتیل
فزهاهیذ ّ تاسیاتی آى ،کاُص هصارف تزق ،تخار ّ آب هقطز:

دس فشآیٌذ رْلیذ الیبف دس کبسخبًَ اکشیلیک ،1پْدس پلیوش ثصْسد الیبف دسهی آیذ.
دس ؽغزؾْی ثؼذی الیبف ،لغوذ دیگشی اص ؽالل آى عذا هی ؽْد ّ ًِبیزبً دس
دعزگبُِبی خؾک کي الیبف ،ثخؼ دیگشی اص ؽالل رجخیش هی ؽْد .لغوذ
ػوذٍ ای اص ایي ؽالل هغذداً ثبصیبثی هی ؽْد ّ هْسد اعزفبدٍ لشاس هی گیشد.
اهب ثخؾی اص آى یب ثصْسد ثخبس ّاسد ُْا هی ؽْد ّ یب دس پغبة دفغ هی ؽْد
ثطْسیکَ ثَ اصای ُش ري هؾصْل ثیي  80رب  100کیلْگشم ؽالل ثَ ُذس هی سّد کَ
ثبػش آلْدگی ُْا ّ آة هی ؽْد.
ثَ هٌظْس کبُؼ ُش چَ ثیؾزش هصشف ؽالل ،ثب یک ؽشکذ خبسعی رْلیذکٌٌذٍ
الیبف اکشیلیک هزاکشاد هفصلی صْسد گشفذ کَ ثَ ػمذ لشاسدادی دس ایي صهیٌَ
ثبلغ ثش3 ،650 ،000
هٌغش ؽذ .ثش اعبط ایي لشاسداد کَ ُضیٌَ اسصی آى
دالس ّ ُضیٌَ سيبلی آى دس ؽذّد دٍ هیلیبسد لاير ثشآّسد هی ؽْد؛ هیضاى هصشف
ؽالل ؽذالل ثَ هیضاى  50کیلْگشم دس ُش ري هؾصْل کبُؼ هی یبثذ .ػالٍّ ثش
ایي هصبسف ثشق ،ثخبس ّ آة همطش ًیض کن هی ؽْد .دس ًزیغَ عبالًَ ثیؼ اص
 1000ري دس هصشف ؽالل صشفَ عْیی هی ؽْد ّ ثَ ُوبى هیضاى اص آلْدگیِب
کبعزَ هی ؽْد .رغِیضاد ػوذٍ آى ؽبهل ًصت چِبسعزْى ثضسگ عِذ عزة
ثخبساد ؽالل اص خشّعی ُبی کبسخبًَ ّ رکویل عیغزن ثبصیبثی ؽالل ثب افضّدى
یک ثشط رمطیش دس خالء هی ثبؽذ.
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 -5اصالح فزآیٌذ کارخاًَ اکزیلیک  2در سهیٌَ هصزف : DMF

دس اثزذای ثِشٍ ثشداسی کبسخبًَ اکشیلیک 2هیضاى هصشف ؽالل DMFثشاثش62/5
کیلْگشم ثَ اصاء یک ري الیبف ثْد کَ ثب رْعَ ثَ هیضاى اصالؽبد گغزشدٍ ّ ّعیغ
 22کیلْگشم ثَ اصاء یک ري
دس طی  2عبل هیضاى هصشف DMFاص  62/5ثَ
رْلیذ کبُؼ یبفزَ اعذ .ثب رْعَ ثَ ظشفیذ رْلیذی اص ّسّد DMFثَ هیضاى 1440
ري دس عبل ثَ آة ّ ُْا علْگیشی ؽذٍ اعذ.
 -6تِزٍ تزداری اس دّ سیستن هجِش تصفیَ پساب ّ ًصة یک دستگاٍ Belt Filter
جِت آتگیزی اس لجي هاساد آًِا:

ؽشکذ پلی اکشیل ایشاى اص اثزذای ثِشٍ ثشداسی دس عبل  1357داسای یک
عیغزن رصفیَ پغبة ثَ سّػ لغي فؼبل ثْدٍ کَ دس صهبى خْد یکی اص پیؾشفزَ
رشیي عیغزوِبی هْعْد دس ایشاى ثْدٍ اعذ .ظشفیذ ایي عیغزن ثشاثش 3970هزش
هکؼت دس سّص اعذ.ایي عیغزن ؽبهل دّ هخضى ًگِذاسی ّ یکٌْاخزی ُش کذام
ثَ ؽغن  3400هزش هکؼت ،یک هخضى خٌضی عبصی ثَ ؽغن  3400هزش هکؼت،
عَ هخضى ُْادهی ُش کذام ثَ ؽغن  1680هزش هکؼت ،پٌظ دعزگبٍ دهٌذٍ ُْا،
دّ ؽْضچَ صالل عبصی ّ ؽْضچَ پغبة خشّعی هی ثبؽذ.
ُوضهبى ثب طشػ رْعؼَ کبسخبًَ ّ اؽذاس کبسخبًَ اکشیلیک ّ 2ثَ هٌظْس اعزفبدٍ
اص رکٌْلْژی عذیذ دس رصفیَ پغبة آى ،عیغزن عذیذی ثب ُوکبسی یک ؽشکذ
ایزبلیبیی اؽذاس گشدیذ .ایي عیغزن کَ اص اّائل عبل  1380هْسد ثِشٍ ثشداسی لشاس
گشفذ داسای ظشفیذ رصفیَ  1700هزشهکؼت دس سّص اعذ .اعضای عیغزن ؽبهل
یک هخضى یکٌْاخزی ثَ ؽغن  1700هزش هکؼت ،هخبصى رصفیَ ثیْلْژیکی هؾزول
ثش هخضى دی ًیزشیفیکبعیْى ثَ ؽغن  1200هزشهکؼت ّ هخضى ًیزشیفیکبعیْى ثَ
ؽغن  4000هزشهکؼت ،صالل کٌٌذٍ فیضیکی ثَ ؽغن  48هزش هکؼت ،صالل کٌٌذٍ
ؽیویبیی ثَ ؽغن  36هزشهکؼت ،فیلزشؽٌی ّ فیلزشکشثٌی هی ثبؽذُ .ضیٌَ اسصی
ایي عیغزن هؼبدل 870 ،000دالس ّ کل ُضیٌَ آى ثشاثش دٍ هیلیبسد لاير ؽذٍ اعذ.
یکی اص هغبئل عیغزوِبی رصفیَ پغبة دفغ لغي هبصاد رْلیذی هی ثبؽذ .دس
طی عبلِبی لجل ایي لغي دس کبًبلِبیی دفي هی گشدیذ .ثب رْعَ ثَ اؽزوبل ًفْر
ثَ آثِبی صیشصهیٌی هٌطمَ ،یک دعزگبٍ  Belt Filterثَ ظشفیذ  6هزشهکؼت لغي
خشیذاسی ّ ًصت گشدیذ کَ لبدس اعذ لغي هبصاد ُش دّ عیغزن هْعْد سا آثگیشی
کشدٍ ّ لغي سا ثصْسد کیک دسآّسدُ .ضیٌَ خشیذ آى ثشاثش  67 ،000دالس ؽذٍ اعذ.
ضوٌبً ثش اعبط هطبلؼبد اًغبم ؽذٍ اص ایي لغي ثذلیل ثبال ثْدى هیضاى اصد آى هی
رْاى ثؼٌْاى کْد ثشای هصبسف کؾبّسصی اعزفبدٍ کشد.

 -7اعوال هذیزیت فزاگیز تز تفکیک ضایعات جاهذ ّ هایع کارخاًَ ّ کاُص هصزف
آب در خط تْلیذ:
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ثب ُذف کبُؼ اعزفبدٍ هغذد ّ ثبصیبثی ضبیؼبد کبسخبًَ ،هذیشیذ فشاگیش دس
ضبیؼبد کبسخبًَ اػوبل ؽذٍ اعذ .دس ایي ساثطَ الذاهبد صیش اًغبم ؽذٍ اعذ.
رفکیک عشیبًِبی پغبة ثَ چِبسدعزَ هخزلف ّ اػوبل سّؽِبی هٌبعت ثشای ُش
کذام ،عذاعبصی ضبیؼبد هخزلف ّ ثفشّػ سعبًذى آى هیضاى اص آًِب کَ لبثل
ثبصیبثی اعذً ،ظیش ضبیؼبد کبغز ،همْا ّ چْة ،عْصاًذى ضبیؼبد ؽیویبیی هبیغ
ثب ثبس آلْدگی ثبال دس کْسٍ هبیغ عْص (ظشفیذ کْسٍ هبیغ عْص 1/5هزشهکؼت دس
(ظشفیذ کْسٍ
عبػذ اعذ) ّ عْصاًذى ضبیؼبد عبهذ دس کْسٍ عبهذعْص
عبهذعْص  250کیلْگشم دسعبػذ اعذ).
ُوچٌیي طشؽِبیی ثوٌظْس کبُؼ هصشف آة ثَ اعشا دسآهذٍ اعذ ،اص آى عولَ
هی رْاى ثَ طشػ ثشگؾذ آة هصشفی دس دهٌذٍ ُبی رصفیَ پغبة ثَ ثشعِبی
خٌک کٌٌذٍ ًیشّگبٍ ،رغییش آة عجشاًی آى اص آة خبم ثَ آة آؽبهیذًی کَ هٌغش ثَ
کبُؼ هصشف آة ثَ هیضاى ُ 120ضاسهزش هکؼت دس عبل گشدیذ ّ ًیض اعزفبدٍ اص
ؽیشُبی ارْهبریک دس هبؽیٌِبی الیبف پلی اعزش کَ دس هْالغ خبهْؽی هبؽیي،
عشیبى آة سا ثصْسد ارْهبریک لطغ هی ًوبیذ.
 -8تطکیل هٌظن جلسات تزرسی ّضعیت پساب خزّجی:

ثَ هٌظْس ربکیذ ثش اُویذ هْضْع ،ثشسعی ّ کٌزشل ُش چَ دلیك رش ّضؼیذ
پغبة ّ اسائَ ّ اعشای طشؽِبی عذیذی ثشای ثِجْد عیغزن رصفیَ پغبة ،اص
اسدیجِؾذ هبٍ عبل گزؽزَ کویزَ ای ثب ؽضْس ػضْ هْظف ُیئذ هذیشٍ ،هذیشاى
ّ کبسؽٌبعبى ثخؾِبی اکشیلیک ،2 ّ 1ثِذاسی ّ ثِذاؽذ صٌؼزی ،دفزش هطبلؼبد
اعزشارژیکً ،یشّگبٍ ّ فضبی عجض ثطْس هٌظن ُش دّ ُفزَ یکجبس رؾکیل ؽذٍ
اعذ .دس ایي علغبد رصویوِبی هِوی گشفزَ ّ ثؼضبً ثَ اعشا دسآهذٍ اعذ کَ
اُن آًِب ثؾشػ صیش اعذ:
 ػذم اسعبل ضبیؼبد فیٌزشّدس اکشیلیک 2ثَ عیغزن رصفیَ پغبة ،عذاعبصی ّعْصاًذى آًِب دس ضبیؼبد عْص ،ایي الذام کوک هْصشی ثَ کبُؼ COD
دسعیغزن رصفیَ پغبة اکشیلیک 2داؽزَ اعذ.
 ػذم اسعبل ضبیؼبد رِیَ هؾلْل پلی اعزش ثَ عیغزن رصفیَ پغبة ّعْصاًذى آًِب دس ضبیؼبد عْص.
 ُوبٌُگی ّؽل هؾکالد اسعبل ّآثگیشی لغي هبصاد رصفیَ پغبة اکشیلیک1رْعظ Belt Filterاکشیلیک.2
 اسائَ طشػ عذاعبصی لغوزی اص پغبة اؽیبی عزًِْبی عخزی گیش ًیشّگبٍثوٌظْس کبُؼ غلظذ ًوک دس پغبة خشّعی ّ هطلْة کشدى آى ثشای آثیبسی
فضبی عجض.
 اسائَ طشػ اخزالط آة دّسسیض ثْیلشُبی ًیشّگبٍ ثب پغبة اؽیبی عزًِْبی عخزیگیش ّ اسعبل آى ثَ ؽْضچَ خشّعی پغبة ثوٌظْس کبُؼ هصشف کبعزیک،
کبُؼ CODپغبة ،افضایؼ آة لبثل هصشف ثشای فضبی عجض ّ اعزفبدٍ اص
فغفبد هْعْد دس آى ثؼٌْاى کْد.
 عبخذ ّ ثِشٍ ثشداسی اص یک پبیلْد عیغزن رصفیَ پغبة دس عِذ ثِیٌَ ًوْدىعیغزن ّ طشؽِبی هطبلؼبری.
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ًتیجَ گیزی
ًزبیظ فشاّاى ؽبصل اص پشداخزي ثَ ثِشٍ ّسی عجض دس عبصهبًِبی رْلیذی ّ
اهب ایٌکَ چگًَْ ثؼضی اص عبصهبًِب
خذهبری ثش کغی پْؽیذٍ ًیغذ.
رْاًغزَ اًذ ثخْثی اص آى اعزفبدٍ ًوبیٌذ ّ رؼذادی دیگش کوزش یب ُیچ اعزفبدٍ
ًکشدٍ اًذ ،ثغزَ ثَ هیضاى الذاهبد اعشایی عبصهبًِب دس ایي صهیٌَ داسد.
دس ایي همبلَ الذاهبد ؽشکذ پلی اکشیل ایشاى دس عِذ اعشای ثِشٍ ّسی عجض ّ
دعزبّسدُبی ثغیبس هفیذی کَ اص ایي طشیك ثذعذ آّسدٍ اعذ ،رْضیؼ دادٍ
ؽذٍ اعذ.

هٌاتع
-1
-2
-3
-4

اؽذی ًیبً ،بصشالذیي( .)1384ساُکبسُبی افضایؼ ثِشٍ ّسی ،هغلَ رذثیش
ؽوبسٍ .157
اعٌبد ،هذاسک ّ هغزٌذاد ؽشکذ پلی اکشیل ایشاى ،پشّژٍ ُبی هخزلف
ثِشٍ ّسی عجض.
اًغبم گشفزَ دس ساعزبی
اًزؾبساد عبصهبى هلی ثِشٍ ّسی ایشاى( .)1382ثِشٍ ّسی عجض.
اًزؾبساد عبصهبى هلی ثِشٍ ّسی ایشاى( .)1382رْلیذ رویض.
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 -5اًزؾبساد عبصهبى هلی ثِشٍ ّسی ایشاى( .)1382آیٌذٍ دس گشّ ثِشٍ ّسی
عجض.
 -6عوؾیذیبى ،هِذی( .)1383رؾلیلی ثش ػْاهل هْصش دس ایغبد ّهؾذّدیذ
ثِشٍ ّسی دس عبصهبًِبی صٌؼزی ّ ثبصسگبًی ،هغلَ رْعؼَ هذیشیذ ؽوبسٍ
.60
 -7دػبیی ،ؽجیت الَ .فزؾی ،ػلی .ؽیخیبى ،ػلی کبظن( .)1385ثبصاسیبثی
عجض ساُی ثغْی سلبثذ پبیذاس ،هغلَ رذثیش ؽوبسٍ .173
 -8خبکی ،غالهشضب( .)1376اسصػ افضّدٍ ساُی ثشای اًذاصٍ گیشی ثِشٍ ّسی.
 -9طبُشی ،ؽٌِبم( .)1382ثِشٍ ّسی ّ رغضیَ ّ رؾلیل آى دس عبصهبًِب.
گشٍّ کبسؽٌبعبى ایشاى( .)1385هذیشیذ عجض ،ساٌُوبی صشفَ عْئی
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دس هصشف هٌبثغ اص الف رب ی.
هشکض ثِشٍ ّسی ّ کیفیذ آهشیکب( .)1374ساٌُوبی عبهغ هذیشیذ ثِشٍ
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ثِشٍ ّسی ثٌیبد هغزضؼفبى ّ
ّسی(.رشعوَ هذیشیذ
عبًجبصاى).
دثیشخبًَ دائوی ُوبیؼ هلی آلْدگی ُْا( .)1385دّ ُفزَ ًبهَ
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ػلوی ،خجشی ،آهْصؽی.
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