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 مقدمه   -1

 وضعیت آب در دنیا  1-1

تواند سرمنشاء بسیاری از تحوالت مثبت و منفی جهان قرار  آب یکی از بزرگترین چالش های قرن حاضر است که می

درصد باقیمانده آب    5/2درصد آب کره زمین در دریاها و دریاچه ها است که آب شور را تشکیل می دهد.    5/97  گیرد.

  9/68های زیرزمینی و  درصد آب  8/30  درصد آب رودخانه ها،  3/0شیرینی است که در زمین وجود دارد که از آن  

پس اگرچه قسمت عمده ای از سطح زمین را آب فراگرفته است  درصد یخچال ها و پوشش دائمی برف کوه ها است . 

باشد؛ از این رو حفاظت از منابع آبی بسیار مهم  اما تنها بخش کمی از این آّب به عنوان آب قابل شرب در دسترس می

بنابراین بین توان تأمین آب و شدت    آن جلوگیری نمود.  های آب به مواد مختلف و هدر رفت بوده و باید از آلودگی

هنگامی که این عدم تعادل با مجموعه راهکارهای  باشد.  میوجود دارد که بحران آفرین    اختالف زیادیتقاضا در جهان  

ی  مدیریتی قابل مهار نباشد زبان مفاهمه در بخش آب تبدیل به زبان مخاصمه خواهد شد؛ چه در بعد محلی، منطقه ا

، ملی و چه در بعد جهانی ، بخش عمده ای از عدم تعادل در منابع آب ناشی از چرخه آب شناسی و محدودیت طبیعی  

منابع آب بوده و بخش دیگر تأثیرگذاری اقدامات و فعالیت های انسان بر روی منابع آب است که محدودیت ذاتی منابع  

ز منابع و ذخایر موجود و در نتیجه افت آبهای زیرزمینی و  آب، خشکسالی، افزایش جمعیت، بهره برداری بی رویه ا

گی زمینه ساز چالش های سنگینی در امر بهره گیری از منابع آب  هماثرات تخریبی فعالیت انسان بر محیط زیست  

بحران آب در قرون اخیر جدی است و خشکسالی ها از یک طرف و قوانین زیست محیطی از طرف دیگر    شیرین است.

شود  . امروزه آب یکی از نیازهای اساسی صنایع به خصوص صنایع تبدیلی محسوب میکندآب را جدی تر می بازیافت 

تواند به پایین آوردن قیمت تمام شده ی محصوالت و رونق تولیدات صنعتی کمک  که مدیریت و کنترل مصرف آن می

غذایی در زمینه تولید قهوه، بستنی،    که یکی از شرکت های بزرگ صنایع   stle)e(Nکند. برای مثال شرکت نستله  

با استفاده از فرآیند  باشد،  مکمل های دارویی، آب معدنی، لبنیات، غذای کودک، صبحانه های بسته بندی شده و ... می

درصد آب است،   88بازچرخانی توانسته آب مصرفی خود را از شیر تامین کند. در این کارخانه شیر تازه گاو که حاوی 

شود تا مقداری از آب آن گرفته شود. در نتیجه این فرآیند بخار آب تولید شده در مرحله  در فشار کم حرارت داده می

تواند برای بخارشویی و تمیزکاری  بعدی تحت فرآیند چگالش قرار گرفته و پس از یکسری فرآیندهای آماده سازی می

آب خروجی از این مرحله پس از جمع آوری مجدد، دوباره به چرخه برگشته و    .آالت مورد استفاده قرار گیردماشین

کنند.  گیرد. از این آب برای آبیاری کشاورزی و فرآیندهای شست و شو استفاده میبرای بار دوم مورد استفاده قرار می

احی این فرآیندها توانسته مقدار  گیرد که با استفاده از آن و طرمیلیون لیتر آب از شیر گاو می  6/1شرکت نستله روزانه  

 .درصد کاهش دهد 15آب مصرفی ساالنه خود را تا 
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 میزان مصرف صنعتی آّب در ایران  2- 1

 :ارائه شده است کشور های مختلفدر جدول زیر میزان مصرف سالیانه آب در بخش

 های مختلف مصرف سالیانه آب در بخش -1-1جدول 

 

 های تاریخی مصرف صنعتی آب  جنبه 1-3

فرآیندهای صنعتی رخ داده است. بر اساس بررسی های انجام شده، علت  طی قرن گذشته رشد عظیمی در مصرف آّب  

این روند شروع به تنزل نموده    1349افزایش تولید بود و بعد از سال    1349اصلی افزایش مصرف صنعتی آب تا سال  

 تواند به صورت زیر خالصه شود: و حتی در برخی موارد مصرف آب کاهش یافت. دالیل کاهش مصرف آّب می

 های صنعتی محدودیت منابع آّب و افزایش میزان آلودگی در اثر ورود فاضالب -1

 ها افزایش هزینه تولید آب از جمله هزینه پمپاژ و تصفیه به دلیل باال بودن آلودگی آب -2

 های دولتی افزایش هزینه تصفیه فاضالب تولید شده در صنایع به دلیل فشار سازمان -3

 اوری های نوین و پیشرفته تولیدی در صنعت تغییر و استفاده از فن  -4

در زمینه کاهش مصرف آب در صنعت باید به این مسئله توجه داشت که مصرف ویژه آب در واحد تولید برای هر  

صنعت به طور چشمگیری از یک کشور به کشور دیگر و از یک ناحیه به ناحیه دیگر در همان کشور متفاوت است؛ به  

آب به ازای هر تن محصول تولید شده رب گوجه فرنگی در کارخانه ای واقع در فارس و    عنوان مثال میزان مصرف 

های دیگر متفاوت است. این تفاوت ها به انتخاب فناوری و تکنولوژی تولید، نوع آب  کارخانه ای واقع در یکی از استان

 و هوا، در دسترس بودن آب و بسیاری از عوامل دیگر بستگی دارد.

 آب در صنایع غذاییمصرف  4- 1

  استفاده از آب در تمام صنایع و به ویژه صنعت غذایی امری رایج بوده و بدون حضور این ماده حیاتی انجام فعالیت 

های مورد استفاده در    مقدار مصرف آب با توجه به فرآیند تولید و سطح فناوری   های صنعتی غیر ممکن خواهد بود.

 درصد نسبت به کل منابع  درصد نسبت به کل مصرف میلیارد متر مکعب در سال  بخش مصرف کننده  شماره 

 4/70 2/93 4/77 کشاورزی  1

 6/3 8/4 4 شرب شهری  2

 7/0 1 8/0 شرب روستایی  3

 7/0 1 8/0 صنعتی  4

 4/75 100 83 جمع کل  5
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های آب در صنعت عبارتند از تولید انرژی از طریق تهیه بخار،   رد اصلی استفاده باشد. مواهر واحد صنعتی متفاوت می

 .های مکانیکی و تولید محصول زائد، فعالیت الت انتقال حرارت، انتقال و جابجا کردن مواد خام یا محصو

تان در  های صنعتی استان فارس، میزان مصرف آب در صنایع غذایی اسهای بدست آمده از شرکت شهرکطبق داده

 شود:سه گروه طبقه بندی می

باشد؛ مانند  لیتر بر ثانیه در هکتار زمین صنعتی می  3/0تا    1/0( صنایع کم آب بر: میزان مصرف آب این گروه بین  1

 های بسته بندی مواد غذایی و ... . های آرد، کارخانهکارخانه

لیتر بر ثانیه در هکتار زمین صنعتی است.    5/0( صنایع با مصرف آب متوسط: میزان مصرف آب این دسته تقریباً  2

 گیرند. ی فرآوری روغن خوراکی و ... در این گروه قرار میهاهای تولید کیک و شیرینی، کارخانهکارخانه

باشد؛ مانند  لیتر بر ثانیه در هکتار زمین صنعتی می  5/3تا    5/2( صنایع پر آب بر: میزان مصرف آب در این گروه بین  3

 ( 8صنایع لبنی، صنایع تولید محصوالت گوشتی، صنایع آشامیدنی، صنایع قند و صنایع کنسروی. )

 های ناشی از مصرف آب آلودگی   1-5

گردند. به سبب قدرت حاللیت باالی آب،  های موجود در طبیعت به طریقی توسط انسان یا محیط آلوده میتمام آب

ن در آن حل شده و ممکن است که این مواد جزء مواد آلوده کننده آب  تقریبا اکثر مواد و عناصر موجود در مسیر آ

 زا و ... باشند.نظیر: سموم، فلزات سنگین، باکتری های بیماری

ها را در خود حل کرده و همچنین قادر  آن است  خوبی در تماس با مواد  حالل جا که آب  در فرآیندهای صنعتی از آن 

هر فرآیند صنعتی  ی  ز با خود همراه نماید؛ به همین دلیل در آب مصرف شده  است مواد معلق ریز و نامحلول را نی

عبارتند از افزایش دما،    ؛ این تغییراتشود که ممکن است فیزیکی شیمیایی و یا بیولوژیکی باشدتغییراتی حاصل می

ترکیبات    اللسوسپانسیون شدن انواع ذرات، انحلعکس حذف گاز،  ات شیمیایی و یا بالگازها، گرد و غبار یا محصو  اللانح

طی قرن گذشته رشد عظیمی  ر صنعت.  آلی و معدنی مختلف و ورود روغن گریس و مواد نرم کننده مورد استفاده د

 .در مصرف آب فرآیندهای صنعتی روی داده است

 های حذف آن های آب و روشناخالصی  - 2

 عوامل سختی آب  1- 2

گردد. سختی آب مربوط به امالح خاصی  ن های فلزی چند ظرفیتی در محلول تعریف میسختی به صورت غلظت کاتیو

است که در آب وجود دارند. این امالح شامل کاتیون های مثل منیزیم، کلسیم، استرانسیوم، آهن، آلومینیوم، منگنز و  

ورت محلول در آب موجود است.  مس بوده که با آنیون های بیکربنات، کربنات، کلر، سولفات، سیلیکات و نیترات به ص

در شرایط فوق اشباع کاتیون های سختی با آنیون های داخل آب واکنش داده و رسوب حاصل می آورند. به طور کلی  

های طبیعی معموالً غلظت کلسیم در حدود  توان سختی را برابر با مجموع یون های کلسیم و منیزیم دانست در آبمی
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برابر غلظت کلسیم است. عمدتاً انواع سختی    5ر حالی که در آب دریا غلظت منیزیم حدود  برابر غلظت منیزیم بوده د  2

 عبارتند از: 

این سختی برابر یا کمتر از قلیائیت کل است. به این نوع از سختی، سختی کربناته یا بیکربناته نیز    سختی موقت:

جرم داخل ظروف را تشکیل می دهد که به امالح  نشین شده و  شود. این نوع از سختی در اثر جوشاندن آب تهگفته می

شود. جوشاندن آب به مدت چند دقیقه، باعث تجزیه بیکربنات  کربنات سدیم و بیکربنات کلسیم و منیزیم مربوط می

 شود. ها و خارج شدن دی اکسید کربن و رسوب کربنات های کلسیم و منیزیم می

جود امالح سولفات، کلرید و نیترات منیزیم و کلسیم بوده که در  این سختی به واسطه و سختی دائم یا غیرکربناته:

 اثر جوشاندن آب رسوب نمی دهند. این نوع سختی از تفاضل بین سختی کل و قلیائیت کل بدست می آید. 

 باشد.قسمتی از سختی کل که ناشی از حضور یون منیزیم می  سختی منیزیمی:

 باشد. حضور یون کلسیم می قسمتی از سختی کل که ناشی از  سختی کلسیمی:

 گردد. به مجموع سختی یون کلسیم و منیزیم اطالق می سختی کل:

ها بر اساس  گردد. نمونه ای از طبقه بندی آبسختی عمدتاً توسط میلی گرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم بیان می

 سختی در جدول زیر نشان داده شده است: 

 میزان سختی انواع آب -1-2جدول 

 (mg/lit)تعداد کربنات کلسیم  آب ) بر حسب سختی(  نوع

 50-0 سبک

 100-50 نیمه سبک

 150-100 کمی سخت 

 200-150 نیمه سخت 

 200بیش از  سخت

 300بیش از  بسیار سخت 

 

های سخت با رسوب در سطح دریگ های بخار، باعث ترکیدگی دیگ های بخار شده و از نظر اقتصادی حائز اهمیت  آب

میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم میل به خورندگی باالیی دارند. عمدتاً آب به جز   50های سبک تر از  باشند. آبمی

شود. جالب آن که تحقیقات از  ت کلسیم، سختی گیری نمیمیلی گرم در لیتر کربنا  150در موارد صنعتی تا کمتر از  

شود،  عروقی حکایت می نماید. در مناطقی که از آب سبک استفاده می  –ارتباط بین سبکی آب و تعداد بیماران قلبی 

 ( 1است. )عروقی افزایش یافته  -تعداد بیماران قلبی 
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 عوامل قلیائیت 2- 2

توان آن را به صورت توانایی آب در خنثی سازی اسید هم تعریف  پروتون ها است که میقلیائیت توانایی آب در دریافت  

نمود. قلیائیت آب تقریباً در بیشتر موارد در اثر وجود یون های بیکربنات، کربنات ) که معموالً همراه با یون کلسیم،  

توان به بیکربنات، کربنات  قلیائیت آب میباشد. از مشهورترین اجزاء منیزیم، سدیم و پتاسیم بوده ( و هیدروکسید می

و هیدروکسید اشاره نمود. بورات ها ) نمک اسید بوریک (، فسفات ها و سیلیکات ها نیز از اجزای با اهمیت کمتر در  

اندازه گیری   بر حسب کربنات کلسیم  و  بی کربنات  و  اساس مقدار کربنات  بر  غالباً  قلیائیت  قلیائیت هستند.  ایجاد 

توانند از دی اکسید کربن موجود در هوا و از تجزیه میکروبی مواد  وامل قلیائیت عالوه بر منشأ معدنی میشود. عمی

 آلی نیز حاصل گردند. 

 جامدات محلول در آّب   2-3

منظور از جامدات محلول در آّب، مواد جامدی است که پس از فیلتر کردن آب و عمل تبخیر به صورت رسوب جامد  

اد محلول از تأثیر آب بر روی جامدات، مایعات و گازها پدید می آیند ) نظیر مواد معلق (. مواد  باقی می مانند. مو

محلول ممکن است از نظر ماهیت آلی یا غیرآلی باشند. مواد غیرآلی شامل مواد معدنی، فلزات و گازها است. آب ممکن  

ک تماس پیدا کند. قدرت حاللیت آب موجب است با این قبیل مواد در محیط اتمسفر، بر روی سطح زمین و درون خا

های صنعتی و منازل دور سازد. اغلب مواد اضافی حل شده در آب  شده تا این ماده حیاتی بتواند ضایعات را از مکان

نامطلوب بوده و ممکن است سبب ایجاد عطر و طعم نامطلوب شوند که عمدتاً از نظر سالمتی و بهداشتی عامل تهدید  

د. گاهی اوقات ممکن است دو یا چند ماده حل شده سبب ایجاد ترکیبی سمی در آب گردند. البته باید  باشنکننده می

گردند.  ذکر شود که تمامی مواد محلول در آب نامطلوب نبوده و برخی نیز سبب ایجاد عطر و طعمی مطلوب در آّب می

 ( 1به عنوان مثال آب مقطر عموماً بی مزه است. )

 کلرورها  4- 2

گردد. ایجاد طعم کلری  عنوان ماده شیمیایی جهت ضدعفونی نمودن و از بین بردن موجودات مضر استفاده می کلر به

های رنگی و  باشد. چنانچه کلر به عنوان ماده پیش افزودنی قبل از تصفیه آب، به آبیا کلروفیل از معایب کلرزنی می

تواند تا  دد. مقدار مجاز باقیمانده کلر در آب آشامیدنی میگرحاوی مواد آلی اضافه شود، تری هالومتان نیز تشکیل می

میلی گرم در لیتر افزایش یابد.    2تواند تا  های استریل میمیلی گرم در لیتر باشد. البته این مقدار برای آب  2/0حد  

غلب این ترکیبات  گردد. اها یافت میکلرور ترکیبات کلر با سایر عناصر و رادیکال هایی بوده که تقریبا در کلیه آب

کلرور سدیم و بعد کلرور منیزیم و کلسیم است. این مواد جزء ترکیبات پایدار در آب هستند. اکثر رودخانه ها دارای  

باشند.  افزایش در غلظت کلرور نشان از آلودگی  میلی گرم در لیتر ) بر حسب کلر ( می  50غلظت کلرور کمتر از  

میلی گرم در لیتر کلرور ) بر حسب کلر ( را مقداری مطلوب    25نی مقدار  احتمالی آب است. سازمان بهداشت جها

 تلقی می نماید. 
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  ppm100ز  شود. اگر مقدار کلر بیش اها می  ب موجب خوردگی شدید و افزایش مصرف دترجنتآزیاد کلر در    دار مق  

 ( 1)  .است مقداری از آن حذف شود الزمباشد 

 هامیکروارگانیسم 2-5

از   بیماری شناخته  میکروارگانیسمبسیاری  ناقل  عنوان  به  و  انسان شده  در  بیماری  ایجاد  آب سبب  موجود در  های 

ها تنها در محیط آبی یافت نشده و معموال برای رشد و تولید مثل نیاز به یک جانور گردند. این میکروارگانیسممی

یستم های طبیعی آب منتقل شوند و سبب ایجاد  توانند توسط س ها میمیزبان دارند. به هر حال این میکروارگانیسم

باشد  گیر میبیماری گردند. متاسفانه تاریخ پر از نشانه های ناراحت کننده از بیماری هایی با منشا آبی به صورت همه

ر  ها و کرم ها دزا، ویروس که این بیماری ها جان هزاران نفر را گرفته است. این بیماری ها توسط باکتری های بیماری

گردد. منابع و مخازن آب از جمله رودخانه ها، دریاچه ها، کانال های آب و سدها محل های مناسبی  انسان ایجاد می

ها توسط آب به مواد  انتقال آن در آب و ها میکروارگانیسم حضور برای انتشار این گونه بیماری ها هستند. به طور کلی

 ( 1)  .گرددکننده می ها و مسمومیت مصرفغذایی موجب فساد بعدی آن

 کلرینه کردن آب  6- 2

استفاده از کلر و مشتقات آن از ابتدای قرن بیستم آغاز شد و به دلیل قابلیت دسترسی با هزینه مناسب به سرعت  

فرآیند کلرزنی    گسترش یافت. کلرزنی منابع آب کاهش قابل مالحظه  ایجاد نمود. در  بیماری های روده ای  ای در 

ترکیباتی نظیر آهک کلردار یا پودر سفید کننده، پرکلرین یا هیپوکلریت کلسیم و هیپوکلریت سدیم مورد استفاده قرار  

کلرزن های    های کلرزن از انواع ساده یک کوزه ای و دو کوزه ای قطره ای تا انواعمی گیرند. بر همین اساس دستگاه

توانند به اشکال هیدرولیکی، مکانیکی و الکتریکی مورد استفاده  گازی و هیپوکلرزن ها وجود دارند. هیپوکلریناتورها می

به   آب  نیاز  مورد  کلر  میزان  نمایند.  تزریق  تصفیه  تحت  آب  به  را  کلر  و  گرفته  شامل     pHقرار  آبی  بار  آب، 

دمای آب و زمان تماس بستگی دارد. معموالً به صورت تجربی کلر مورد نیاز    ها، مقدار دی اکسید کربن، میکروارگانیسم

گردد. اختالف  دقیقه زمان تماس تعیین می  20با افزودن دزهای مختلف به نمونه آب و تعیین کلر باقی مانده پس از  

کلر   تماس،  زمان  پایان  در  مانده مطلوب  باقی  کلر  مقدار  و  آب  به  اضافه شده  کلر  مقدار  را مشخص  بین  نیاز  مورد 

روشمی مینماید.  که  دارد  وجود  مانده  باقی  کلر  برای سنجش  مختلفی  از  های  استفاده  با  یدومتری  روش  به  توان 

تیتراسیون نمونه آب در برابر تیوسولفات سدیم در حضور یدید پتاسیم، اسید سولفوریک رقیق و معرف نشاسته اشاره  

گرم کلر خالص به ازای هر متر مکعب آّب است. کلرزنی را به    3-5تصفیه آّب به طور کلی  نمود. میزان کاربرد کلر در  

کنند که این تقسیم بندی بر اساس عمل افزودن کلر در فرآیند تصفیه و همچنین  های مختلفی طبقه بندی میروش

 باشد. انواع کلرزنی عبارتند از: نتایج نهایی حاصل از عمل کلرزنی می

هایی که به تصفیه دیگری نیاز نداشته، کاربرد دارد و به منظور حفظ آب از عوامل  عموماً برای آب  ده:کلرزنی سا  - 1

 زا اهمیت دارد. بیماری
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شود و معموالً در بهبود عمل انعقاد و لخته  به کلرزنی قبل از انجام انعقاد و لخته سازی گفته می  پیش کلرزنی:  -2

ها و تمیز  نشینی، کاهش جلبک ها در سیستم تصفیه، افزایش راندمان صافیسازی، حذف مزه و بوی ناشی از لجن ته

 رود. باشد. این روش برای منابع آب بسیار آلوده به کار میها موثر مینگه داشتن آن

مانده مطلوب  شود و میزان آن بر اساس حفظ کلر باقی: به افزودن کلر پس از صاف سازی گفته میکلرزنی نهایی   -3

 گردد. میلی گرم در لیتر تعیین و تزریق می 2/0-5/0در حد 

مانده  شود ابتدا با آمونیاک و مواد آلی ترکیب شده و کلر باقیوقی کلر به آب اضافه می کلرزنی تا نقطه شکست: -4

گردد؛ در نتیجه  یابدو سپس کلر باقیمانده صرف میکروب کشی و اکسیداسیون برخی ترکیبات میترکیبی افزایش می

 مانده آزاد در آب خواهد شد. کند. پس از این مرحله افزودن کلر منجر به وجود کلر باقین کلر ناگهان افت میمیزا

شود، به طوری  این روش معموالً در موقع اپیدمی ها به کار رفته، که در آن کلر با دز باال تزریق می فوق کلرزنی: -5

توان عمل  گردد. در صورت ایجاد بو و طعم شدید در آب میل میمیلی گرم در لیتر حاص  2مانده  که کلر آزاد و باقی

 کلرزدایی را انجام داد. 

هایی از شبکه  توان پیش بینی نمود که در قسمتدر مواردی که شبکه توزیع گسترده است می  کلرزنی مجدد:  -6

 کلرزنی مجدد صورت گیرد.

زاد آن را حذف نمود. زدایش کلر مازاد با افزودن  برای حذف طعم و بوی مربوط به کلر باید قسمت آ  کلرزدایی:  -7

عوامل احیاء کننده نظیر انیدریدسولفورو، سولفات سدیم، تیوسولفات سدیم و غیره یا عبور آب از بستر کربن فعال  

 ای و هوادهی امکان پذیر است.دانه

ها استفاده می نمایند. با کاربرد  متاناز کلر آمین ها برای رفع مشکالت ناشی از کاربرد کلر خصوصاً رفع مشکل تری هالو

یابد. پایداری بیشتر، تأمین آسان  ها کاهش میعفونی از جمله تری هالومتانکلر آمین ها میزان محصوالت جانبی ضد

 باشد. ها میتر، و رفع شرایط بو و مزه ناشی از کلر از دیگر مزایای کاربرد کلر آمین

وده اما پرهزینه است. دی اکسید کلر باید در محل تولید شود و برای چند ساعت  کاربرد دی اکسید کلر بسیار کارآمد ب

هالومتانسازی میقابل ذخیره تری  ترکیب تشکیل  این  کاربرد   . اما  باشد  دارد  به کاربرد کلر  را نسبت  های کمتری 

یچیده ی تولید محدود شده  های باال، تولید کلرات و کلریت سمی و نیاز به تجهیزات پاستفاده از آن به دلیل هزینه

 ( 1است. )

 موارد کلرینه کردن آب 

ای  مانده آزاد در لحظهدر این مورد کلر باقی.    CIP  های  سازی آب مورد استفاده در سیستم  به منظور سالم  (1

 .باشد ppm 7-4 شود نباید کمتر از ها و سطوح استفاده میکه از آب برای شستشوی دستگاه

 .های کنسرو سرد کردن قوطی کلرینه کردن آب برای (2

 .کلرینه کردن آب جهت تهیه آب نمک و شربت برای کاربرد در موارد مختلف (3
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 . کلرینه کردن آب برای مصارف عمومی (4

 . کلرینه کردن آب برای خارج کردن ماهی و گوشت از حالت انجماد (5

 تصفیه فیزیکی ) مکانیکی (  7-2

تشکیل شده  فرآیندهایی  رشته  یک  از  مکانیکی  آن  تصفیه  در  که  برای  است  فیزیکی  و  مکانیکی  خواص  از  تنها  ها 

این روش، ذرات معلق موجودشود.  جداسازی مواد خارجی معلق در فاضالب استفاده می با روش  در  های  در پساب 

فیزیکی  های شنی نیز نوعی تصفیه    هالیگردد. عبور دادن آب از یش جداسازی میالنشین کردن و پا گوناگون، مانند ته

 های مکانیکی متداول در تصفیه خانه ها عبارتند از:  مهم ترین روش .است

 ها و گرفتن مواد معلق موجود در آن.( عبور فاضالب از صافی1

 ها. نشین کردن مواد معلق در فاضالب و جداسازی آن( ته2

 ها از سطح فاضالب. ( شناور نمودن مواد معلق و گرفتن آن3

خودی و توأم با تصفیه  های فوق، کم و بیش تصفیه زیستی نیز به صورت خودبهدر هر یک از روشباید توجه داشت که  

ی مکانیکی ناچیز است. تصفیه شیمیایی نیز تنها وقتی با  گیرد ولی مقدار و اثر آن در برابر تصفیهمکانیکی انجام می

 پدیده های مکانیکی استفاده شود.گیرد که از مواد شیمیایی برای تشدید تصفیه مکانیکی توأم انجام می

 تصفیه زیستی ) بیولوژیکی(  8-2

اکسید کربن و    تر و گازهایی مانند دی   بینی تجزیه و مواد ساده   در تصفیه بیولوژیکی، مواد آلی توسط موجودات ذره

است. تصفیه  گردد و در واقع مرحله اصلی تصفیه پساب  پساب می BOD شود؛ این کار باعث کاهشمتان تولید می

های گوناگون، هوادهی  هوازی قابل انجام است: در روش هوازی با استفاده از دستگاه  بیولوژیکی به دو روش هوازی و بی

کنند. به  تر تجزیه و گازهای گوناگون تولید می بینی هوازی، مواد آلی را به مواد ساده  گیرد و موجودات ذره صورت می

های مکانیکی بزرگ، هوا وارد پساب    چرخش همزن ی  و در نتیجه    شده   گ وارد طور معمول پساب به استخرهای بزر

گردد؛ در این حالت سرعت تصفیه فاضالب بسیار  های هوازی پیشرفته از انواع بیورآکتورها استفاده میشود. در روشمی

هوازی در غیاب    نی بی بی  ای است که امکان فعالیت موجودات ذره  هوازی، شرایط به گونه   های بیبیشتر است. در روش

. به طور کلی در طبیعت باکتری ها با جذب اکسیژن مواد آلی ناپایدار را تبدیل به مواد پایدار  شوداکسیژن فراهم می

کنند.در یک تصفیه خانه فاضالب هرگاه تصفیه مکانیکی در کاهش  معدنی نموده و در این اکسیداسیون گرما تولید می

کنند. با اکسیژن دهی محلول  ز باکتری های هوازی به منظور تصفیه فاضالب استفاده میآلودگی فاضالب مؤثر نباشد ا

فاضالب تکثیر باکتری های هوازی شدت یافته و این باکتری ها بر اطراف ذرات و قطعات کوچک تشکیل شده از مواد  

کنند،  باکتری را با خود حمل میآلی موجود در فاضالب نشسته و لخته هایی تولید می نمایند. این لخته ها که هزاران  

 ( 1کنند. )های گوناگون تصفیه زیستی نقش مهمی را ایفا میدر روش
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 تصفیه شیمیایی 9- 2

های اسیدی  پسآب  مثال   های پساب است؛ به عنوان   تصفیه شیمیایی شامل استفاده از مواد شیمیایی برای تغییر ویژگی 

استفاده از کلر، بار میکروبی پساب را تقلیل داد.    و  استفاده از مواد قلیایی ممکن است با  یا   خنثی کرد وpH با تغییر  را  

تصفیه خانه های فاضالب،    .افزودن برخی از مواد شیمیایی ممکن است به حذف بخشی از مواد جامد پساب منجر شود

برند. برای ه کار میمواد شیمیایی را برای تأثیر گذاشتن روی مواد خارجی کلوئیدی و یا مواد محلول در فاضالب ب

های متداول در تصفیه شیمیایی به  توان از مواد شیمیایی کمک گرفت. تاکنون روشضدعفونی کردن فاضالب نیز می

ها بیشتر در  جز روش ضدعفونی، کمتر در تصفیه خانه های فاضالب شهری مورد استفاده قرار گرفته است و این روش

 ند.های صنعتی به کار می روتصفیه فاضالب

 

 اقدامات کلی جهت کاهش مصرف آب در صنایع غذایی -3

بررسی شود مصرف آب در چه   این است که  اقدامات  اولین  از  و مدیریت مصرف آب یکی  استراتژی کاهش  در هر 

  توان با تمرکز روی فرآیند، تجهیزات، تأسیسات و پرسنل، استراتژی کمینه افتد. در مرحله بعد، میهایی اتفاق میمکان

آب را توسعه داد. ماهیت و نتایج استراتژی برای هر موقعیت و محیط منحصر به فرد خواهد بود. برای    دن مصرفکر

توان از فرآیندهای بازچرخش، فرآیندهای  کاهش مصرف آب، فرآیندها قابل بهبود یا تغییر هستند؛ به عنوان مثال می

تر تولید و... استفاده نمود. در    اب، برنامه زمانی مناسبفرآیند تصفیه پس  ،جایگزین با مصرف آب کمتر و کنترل بهتر

قابلیت جداسازی مواد معلق و آب و... استفاده    ، CIPهایی با طراحی بهتر، قابلیتتوان از دستگاهها میمورد دستگاه

با آموزش مناسب کارکنان    در واقع ها نیز موثر است. نمود. در این زمینه همچنین تعمیرات و نگهداری مناسب دستگاه

 .توان به کاهش مصرف آب کمک نمود واحد تولیدی و فراهم آوردن تجهیزات مناسب نیز می

 استفاده مجدد از آب  3-1

شود که توسط آن آب استفاده شده در یک فرآیند صنعتی دوباره  ق میالمجدد آب در صنعت به فرآیندی اط  استفاده

.  های کیفی برای فرآیند دوم رعایت شده باشد شود. این امر مشروط بر این است که الزامدر فرآیندی دیگر مصرف می

ود دارد  جهای گوناگونی برای آن و نبوده و زمینه  باید توجه داشت که استفاده مجدد تنها محدود به این امر همچنین 

  .ریزی نمایند تا میزان مصرف آب واحد صنعتی کاهش یابد  توانند بر روی آن برنامههای صنایع غذایی میکه کارخانه

ها و جایگزین کردن برخی از تجهیزات امکان  هنگامی که مصرف آب در منبع کاهش داده شود، با بهبود کنترل کننده

ر فرآوری محصوالت کشاورزی، از جمله سیب زمینی، ذرت، چغندر، میوه  فاده مجدد از آب وجود دارد. برای مثال داست

مقدار زیادی آب تمیز مصرف می شود که پس از استفاده به  ،  ها و سبزی ها و در صنایع تبدیلی این گونه محصوالت

زیادی   فاضالب حاوی مقادیر  این  تبدیل می گردد.  به روشفاضالب  نیاز  بیوژنیک است که  عناصر  و  آلی  های  مواد 

های  تهدیدی برای آب  ها،عالوه بر افزایش مصرف آب و افزایش هزینه  هامختلف تصفیه دارد. عدم کنترل این فاضالب
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ها از  توان با تصفیه مکانیکی و شیمیایی این گونه فاضالبد. میسطحی و زیر زمینی و خاک منطقه محسوب می گرد 

های صنعتی استفاده کرد. برای مثال در فرآیندهایی  تر با حساسیت بهداشتی کمتر از فرآیندهای ایمنها در قسمتآن

ها، آب مصرفی برای  هایی از کارخانه که با مواد غذایی تماس مستقیم ندارند، خنک کردن دستگاهمثل شستشوی بخش

به این نکته توجه داشت که همیشه استفاده مجدد از آب در    دیگ بخار و ... قابل استفاده هستند. با این وجود باید

فرآوری مواد غذایی به دلیل مشکالت احتمالی ناشی از آلودگی محصول امکان پذیر نیست. بنابراین نقاط بحرانی و  

اء باید  ی مجدد از آب قبل از اجر  ی استفاده  حساس این کار باید به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. هر پروژه

 ( 7به تأیید قوانین موجود برسد تا در آن امکان برخورد آب استفاده ی مجدد با محصوالت غذایی وجود نداشته باشد. )

 بازچرخانی آب 3-2

این حالت آب مصرف    بازچرخش به مفهوم استفاده از پساب یک فرآیند صنعتی برای ورودی همان فرآیند است. در

. وقتی که  گردانی شودبازیا بدون انجام تصفیه  فرآیند ممکن است بر اساس کیفیت پس از طی مراحل تصفیه  شده در 

دوباره بدست آورد و بازیابی کرد، میزان مصرف  (regeneration)آب مصرفی را بتوان از طریق بازسازی یا بازآفرینی  

شود. سه شکل اصلی برای طراحی سیستم های مصرف آب بر اساس بازچرخانی  آب تازه در فرآیندها کاهش داده می

 آن وجود دارد: 

لودگی(  توان بین عملیات ها استفاده کرد؛ این کار به کیفیت )برای مثال میزان آ آب را می  الف( استفاده مجدد از آب:

آبی که از یک فرآیند بازیابی شده بستگی دارد که در مقایسه با آب تازه برای عملیات های دیگر قابل قبول باشد. اگر  

کیفیت آب برای استفاده مجدد )به صورت مستقیم یا مخلوط با آب تازه( به اندازه کافی مناسب باشد، نیاز کلی آب در  

 یابد. سیستم کاهش می

 تواند به طور کامل یا جزئی در همان عملیات استفاده شود. پس گرفته شده از تصفیه فاضالب میآب  ب( بازیافت:

اگر آب آن قدر تمیز باشد که در عملیات های دیگر قابل استفاده مجدد باشد، از    ج( استفاده مجدد از بازآفرینی:

توان در همان عملیات  ک عملیات را نمیطریق تصفیه فاضالب قابل بازیابی است. در این حالت آب بازیابی شده از ی 

 استفاده کرد.

اولین گام برای کاهش مصرف آب در فرآیند بازچرخانی به حداقل رساندن نیاز به آب تازه در سیستم های مصرف  

کننده ی آب است؛ به این شکل که اگر کیفیت آب بازیابی شده به اندازه آب تازه باشد، میزان استفاده از آب تازه در  

 تواند به صفر برسد. در واقع آب بازیافت شده، ممکن است آلودگی بیشتری نسبت به آب تازه داشته باشدستم میسی

توان این آلودگی را به حداقل رساند. باید توجه داشت که بعضی از فرآیندها الزاماً به استفاده  اما با انجام تمهیداتی می

 از آب تازه نیازمند هستند. 
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بعدی مشخص کر برای عملیات میگام  نیاز  بازیافت شده ی مورد  زیر  دن مقدار آب  باشد. همان طور که در شکل 

توان میزان آب  شود، با ادغام کردن آب بازیافت شده از هر عملیات با آب تازه در عملیات های بعدی میمشاهده می

 ( 6مصرفی در کل فرآیند را کاهش داد. )

 
 فرآیندها کاهش مصرف آب در -1-3شکل 

 های بازیافت آب تکنولوژی  1-2-3

آب میتیمار مقدماتی:    - 1 در  موجود  بزرگ  معلق  مواد  و  شامل حذف  کردن  غربال  مثل  فرآیندهایی  با  که  باشد 

 نشینی قابل انجام است. همچنین ممکن است در این مرحله حذف رنگ و کدورت نیز به دنبال هوادهی انجام شود. ته

مرحله شامل حذف بیشتر مواد معلق و نیازمند اکسیژن که اکسیژن موجود در آب را کاهش می  این تیمار اولیه:   -2

انجام  دهند، می به دنبال یک مرحله هوادهی  انعقاد، لخته سازی و شفاف سازی آب  این کار طی فرآیندهای  باشد. 

طی می است  ممکن  آب  اکسیژن  محتوای  زیرا  است؛  الزم  مراحل  بیشتر  در  هوادهی  تخریبی    پذیرد.  های  فعالیت 

 میکروبی، کاهش یابد. 

های موجود در  های معلق یا ثابت در یک بستر، برای حذف آالیندهدر این مرحله از میکروارگانیسمتیمار ثانویه:    -3

باشد.  درصد این مواد می  90شود. تیمار ثانویه ثادر به کاهش  آب مانند مواد مغذی، بو، ذرات معلق و ... استفاده می

آب نیز در این مرحله کاهش داده    (COD)و نیاز شیمیایی به اکسیژن    (BOD)ان نیاز بیولوژیکی به اکسیژن  میز

سالنمی برای شستشوی  که  است  تمیز  کافی  اندازه  به  آید  می  بدست  مرحله  این  از  که  آبی  دستگاهشود.  و  ها،  ها 

 . سازی و اطفاء حریق مورد استفاده قرار بگیردضدعفونی کردن، ذخیره

گیرد. این  اگر بدست آمدن آبی با کیفیت باال مد نظر باشد، تیمار پیشرفته روی آب صورت میتیمار پیشرفته:    -4

های  ، حذف مواد خاص، روشpHمرحله شامل فرآیندهای جداسازی با غشاء، استفاده از کربن فعال، اصالح و تنظیم  

یونیزاسیون و روش یونی،  الکتروشیمیایی میتبادل  آماده سازی مواد غذایی  بهای  به طور مستقیم در  که  آبی  اشد. 

شود داشته باشد. بنابراین  شود باید کیفیت بسیار باالیی نسبت به آبی که برای شستشوی سطوح استفاده میاستفاده می



 
 فارس یمعادن و کشاورز،  عیصنا ، ی اتاق بازرگان

 
 

 گزارش کارشناسی 
  :FCCIM-FR-009-00 کد مدرک

 

12 
 

عکوس،  در پردازش و فرموالسیون مواد غذایی، حتماً باید از آبی که با روش تیمار پیشرفته مثل کربن فعال، اسمز م

های غیرقابل شرب تصفیه  غشاء و ... به کیفیت قابل مصرف رسیده است، استفاده کرد؛ این درحالی است که برای آب

 فیزیکی و بیولوژیکی کافی است.

 های بازیافت آبفرصت 2-2-3

  ها و هرشامل آب مورد استفاده برای تمیز کردن تجهیزات، شستشوی کف، آب شستشوی دستگاهآب شستشو:    -1

توان پس از جمع آوری، به طور  باشد. این آب را میشود، میآبی که برای بهداشتی کردن محیط به کار گرفته می

برای شستشوی   آبی که  برای مثال  برد.  به کار  نظافتی  و  بهداشتی  فعالیت های  برای  دوباره  و  متوسط تصفیه کرد 

ها، جمع آوری کرد. آب حاصل از شستشوی  ن زیر دستگاهتوان با تعبیه کردن یک مخزرود را میها به کار میدستگاه

توان در صورت لزوم به صورت خفیف تصفیه  ها را میتوان در یک ظرف جمع کرد. این آبها را نیز میتجهیزات و سالن

 های دیگر به کار برد.کرد و دوباره از آن برای شستشو استفاده کرد یا برای مقاصد غیرآشامیدنی در قسمت

تواند پس از انجام فرآیند گرم کردن یا سرد کردن جمع آوری شده  این آب میحرارت دهی و سرد کردن:    آب  -2

های میکروبی  و پس از بازیافت و تصفیه دوباره برای همین فرآیندها مورد استفاده قرار بگیرد؛ زیرا از نظر داشتن آالینده

گ های بخار به دو عامل بستگی دارد؛ آب به کار گرفته  و شیمیایی در سطح کیفی مناسبی قرار دارد. اتالف آب دی 

شده برای شستشوی دیگ بخار و آب مورد استفاده برای دمیدن در آن. شستشوی دیگ بخار هر چند وقت یک بار  

شود. این در حالی است که دمیدن در دیگ بخار برای تخلیه مواد جامد یا لجن تجمع یافته  حین تعمیرات انجام می

توانند پس از بازیافت و تصفیه در همان فرآیند یا در عملیات های دیگر  ها میپذیرد. هر دوی این آبام میدر آن انج

مجدداً استفاده شوند. در صورت بازیافت باید دقت شود سختی آب تصفیه شده برای ورود به دیگ بخار استاندارد باشد.  

 س از بازیافت آن را به برج های خنک کننده فرستاد.توان برای آب خنک کننده انجام داد و پهمین کار را می

بخار تولید شده توسط دیگ های بخار عاملی است که به عنوان محیط انتقال گرما در  بخارهای تقطیر شده:    -3

شود. به دلیل اتالف گرما ممکن است بخشی از بخار در اطراف لوله های توزیع  های صنایع غذایی استفاده میکارخانه

شود و به شکل آب تقطیر شده درآید. برای جلوگیری از زنگ زدن لوله ها و اتالف در بهره وری سیستم، این    متراکم

های کندانس شده باید جمع آوری شده و از سیستم خارج شوند. برای این کار در امتداد لوله های توزیع کننده ی  آب

توان از تله بخار و  ها را میا حذف کنند. همچنین این آبتوانند این میعانات رشوند که میهایی تعبیه میبخار قسمت

کننده  ژاکت گرم  مخازن  خوبی    (heating jacket vessel)های  کیفیت  دارای  تقطیر شده  های  بخار  کرد.  جدا 

ها کافی  توانند در دیگ های بخار استفاده شوند. با این حال باید مقدار آنهستند و پس از بازیافت و جمع آوری می

های ضدعفونی  ها صرفه اقتصادی داشته باشد. همچنین ممکن است برخی از روششد تا بهره برداری و بازیافت آنبا

ها الزم باشد تا به دیگ های  های احتمالی این آببرای حذف آلودگی  UVکردن سطحی مثل استفاده از المپ های  

 ( 6ای وارد نشود. )بخار صدمه
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توانند با تصفیه مناسب بازیافت شوند، شامل  های صنایع غذایی میه در کارخانههای دیگری کآبهای دیگر:  آب  -4

باشد.  سازی میآب مورد استفاده برای استریلیزاسیون، آب یخ، آب مورد استفاده در فرآوری مواد غذایی و آب ذخیره

اید به صورت دقیق انجام شود.  قبل از تعیین برنامه استفاده مجدد و بازیافت آب در کارخانه، مطالعات امکان سنجی ب

به این دلیل که اگرچه ممکن است پتانسیل بازیافت آب وجود داشته باشد، اما ممکن است از نظر اقتصادی و سالمت  

انسان و محیط زیست توجیه پذیر نباشد؛ به خصوص اگر میزان آب کم یا سطح آلودگی آن بسیار باال باشد. بنابراین  

 امه ریزی برای انجام بازیافت و تصفیه آب در یک باید کارخانه مورد بررسی قرار بگیرد.عوامل مختلفی قبل از برن

 غشاءها: 3-3

که اجزاء جدا شونده در محلول با سرعت های متفاوت    شودتعریف می به عنوان فازی  یا فیلتر  در یک تعریف کلی غشا

  گیرد و محصوالت نیز در همدیگر قابل امتزاج هستند. در این فرآیند معموال تغییر فازی صورت نمی.  کننداز آن عبور می

خلخل  مهم ترین ویژگی فیلتر ها خلل و فرج هایی با اندازه و ابعاد مشخص است؛ به همین دلیل فیلتر را یک محیط مت 

نامند. سوراخ های فیلتر، درصد بسیار زیادی از حجم آن را تشکیل می دهند و شبکه ی پیچیده ای از حفره ها را  می

اختالف غلظت، فشار، دما و پتانسیل الکتریکی    صورت  به  تواندمی  غشایی  هایفرآیند  در  الزم  محرکه  نیرویمی سازند.  

می  .باشد یا سغشاها  و  پلیمر  از جنس  باشند.  توانند  اولترافیلتراسیونرامیک  انواع  شامل  پلیمری  ،  (UF)  غشاهای 

  مختلفاست که کاربردهای بسیاری در صنایع   (RO) اسمز معکوسو    (MF)  ، میکروفیلتراسیون(NF)  نانوفیلتراسیون

دارند. در اغلب موارد طراحی و ساخت تصفیه خانه های آب و فاضالب با استفاده از سیستم های تصفیه غشایی به  

استفاده از این فرآیندها به دلیل دارا    .باشدمی   RO  صورت پکیج تصفیه فاضالب غشایی و سیستم های اسمز معکوس

مختلف    صنایع  در  بسزایی  اهمیت   کاربرد،   سهولت  و  باال  راندمان   با  جرم   انتقال   انرژی،  مصرف  کاهش   مانند    بودن مزایایی

 صنایع غذایی داشته است.  از جمله

 انواع فرآیند غشایی 3-3-1

معکوس،   اسمز  نانوفیلتراسیون،  اولترافیلتراسیون،  میکروفیلتراسیون،  شامل  عمده  غشایی  جداسازی  فرآیند  انواع 

توجه و تمایل بیشتر به حفاظت از محیط زیست،    . عواملی مانندتبخیری استالکترودیالیز، جداسازی گازی و تراوش  

در    و بازده انرژی باال استفاده از این فرآیندهای غشایی را افزایش داده است.  ، کاهش مصرف آبتقاضا برای آب تمیز

هستند که فاز جداسازی    های تصفیه غشاییاین بین اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون ، اولترافیلتراسیون انواعی از روش

را بر اساس اختالف فشار انجام می دهند و در فرآیندهای تصفیه آب و فاضالب مورد استفاده قرار می گیرند که در  

 ها خواهیم پرداخت.ادامه به توضیح آن

مواد  فرآیند اسمز معکوس، قادر به حذف جامدات حل شده، باکتری، ویروس و سایر    :  (RO)الف( اسمز معکوس  

ف فشار از یک غشای  الآب در اثر اخت   طی آن  اسمز معکوس فرآیندی است که   در واقع   باشد.میکروبی داخل آب می
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کند تا محتویات و مواد معدنی شامل نمک، ویروس ها، سموم و سایر ترکیبات آلوده غیر آلی را جدا  نازک عبور می

این  .  کندمیکرون را در محدوده یونی جدا می  001/0  ز هایی در مقیاس کوچکتر ا  اتم ها و مولکول  . این روشکند

گیرد. ویژگی برجسته روش اسمز معکوس، این است  فرآیند عمدتاً برای شیرین سازی آب دریا مورد استفاده قرار می

که هیچ تغییر فازی در آن وجود نداشته و مصرف انرژی نسبتاً پایینی دارد. تقریباً تمامی غشاهای اسمز معکوس، از  

توان فرآیند  از کاربرد های فرآیند اسمز معکوس می  .باشندجنس پلیمرهایی با ترکیبات پلی آمیدی و استات سلولز می

توان از این فرآیند برای بازیابی و  تغلیظ مواد غذایی و تهیه پودر پنیر در صنعت لبنیات را نام برد. همچنین امروزه می

 ( 1کرد. )تصفیه آب مصرفی در صنایع غذایی استفاده  

 
 فرآیند اسمز معکوس- 2-3شکل

نانوفیلتراسیون شکلی از فیلتراسیون است که غشاها را به منظور جداسازی سیاالت یا  :    (NF)ب( نانوفیلتراسیون  

گردد، چرا که حفرات  تری عنوان می گیرد. نانوفیلتراسیون به صورت اسمز معکوس مالیمیون های گوناگون به کار می

  تری کار   بزرگتری در مقایسه با غشاهای اسمز معکوس دارد. به دلیل اینکه این غشاها در فشارهای بسیار پایینغشایی  

نانوفیلتراسیون    عبور  خود  از  را  معدنی  مواد  برخی  و  کرده آلی  میمی دهند،  باالی مواد  تواند در مواردی که حذف 

اسمز معکوس    در مقایسه باداشته باشد. مزیت این روش  موردنیاز است و همچنین در حذف متوسط مواد معدنی کاربرد  

، صرفه  کل  آب مصرفی میزان  در نتیجه، در    .کندهای باالتری کار می  این است که نانوفیلتراسیون معموالً در بازیافت 

و    تر است. نانوفیلتراسیون از نظر هزینه انرژی و دفع یون   جویی خواهد شد که ناشی از سرعت جریان با غلظت پایین

 ( 1) .باشدمی داراهای دیگر شرایط بهینه ای را ابعاد حفرات، در بین روش
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 نانوفیلتراسیون  - 3-3شکل

اولترافیلتراسیون بیشتر در جداسازی محلولی که به صورت مخلوطی از مواد مطلوب  :    (UF)ج( اولترافیلتراسیون  

حدی بستگی به عواملی چون بار و اندازه ذره دارد. انواع   اولترافیلتراسیون تا  فرآیند  رود.و نامطلوب است، به کار می

نیروی    باشد.میشوند، شامل بیومولکول ها، پلیمرها و ذرات کلوئیدی  ها برگشت داده میءگونه هایی که از این غشا

  ، مانند نفوذپذیری، ضخامت، ءغشابه خواص فیزیکی    UF. فرآینداست، اختالف فشار  ء غشا  این   محرکه برای انتقال از 

 ( 1)  بستگی دارد.  شار سیستم، سرعت و دما ف متغیرهای فرآیندی مانند غلظت، 

 

 اولترافیلتراسیون -4-3شکل 
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قرار می  مولکول  کروما  تغلیظدر  این روش استفاده  مورد  بیولوژیکی  آن در صنایع غذایی    .گیردهای  کاربرد های  از 

توان  توان به افزایش راندمان تولید پنیر در صنایع لبنی اشاره کرد. به طور کلی با استفاده از اولترافیلتراسیون میمی

 ( 1میزان مصرف آب را در صنایع مختلف کاهش داد. )

  1/0بین    اندازه حفرات  سیال از غشاء با  آن  طیمیکروفیلتراسیون فرآیندی است که  :    (MF)د( میکروفیلتراسیون  

. این فرآیند برای جداسازی موادی با سایز  شونداز آن جدا میم ها  سو میکرو ارگانی عبور داده شده  میکرون    10تا  

کند. در این  قطر حفرات استفاده می  ی   اقی ماندن ذرات بزرگتر از اندازهبباشد که از مکانیسم غربالی برای  کلوئیدی می

شود. عالوه بر آن مواد  پلی آمید ها استفاده می  و  ند از پلیمر های طبیعی و سنتزی مانند نیترات یا استات سلولزفرآی

روند. این فرآیند  معدنی مانند اکسیدهای فلزی، شیشه و کربن با پوشش زیرکونیا نیز برای تولید این غشاها به کار می

در واقع این روش یکی  .شود به کار گرفته می  صنایع آشامیدنی های  معموال در فرآیندهای تصفیه آب در تصفیه خانه  

های صنایع غذایی است که باید به همراه سایر غشاء ها به کار گرفته شود.  های تصفیه و بازیافت آب در کارخانهاز روش

 ( 1گردد. )از میکروفیلتراسیون برای کاهش بار میکروبی شیر خام در صنایع لبنی نیز استفاده می

 
 میکروفیلتراسیون  -5-3شکل 

 های نانوفناوری 3-4

های  ءغشا.  شوندهای نانوفیلتراسیون یا نانوکاتالیزورها میءهای نانوی مورد استفاده به طور معمول شامل غشافناوری

ها،  ثر نمک ؤظرفیتی داشته و همچنین قابلیت حذف م  های تک   نانوفیلتراسیون ظرفیت متوسطی برای حذف نمک 

های  ءدار را از آب و فاضالب دارا هستند. بیشتر غشا  ها و ترکیبات آلی زنجیره  ها و باکتری  فلزات سنگین، رنگ، ویروس

چرا که پایداری و مقاومت زیادی نسبت    ؛نانوفیلتراسیون مورد استفاده در تصفیه آب خاکستری از نوع سرامیکی است

ی خواهد بود و نگهداری آن آسان  النآن زمان کارکرد غشاء طو  ی دارد که در نتیجه pH به مواد شوینده یا تغییرات
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اکسید نانویی تیتانیوم است. نانو    دی  ،موثر  ی   ترین ماده  های مناسب زیادی وجود دارند اما رایج   است. فتوکاتالیست

و ذرات تیتانیوم  کنند. برای فعالسازی نانها عمل می  های درشت موجود در فتوکاتالیست  ثرتر از مولکول ؤذرات، بسیار م

توانند  ها می  اکسید، تابش پرتوی فرابنفش از نور خورشید یا منبع نور مصنوعی مورد نیاز است. نانو فتوکاتالیست   دی

.  نور فرابنفش ترکیب شوند تا فرآیند کاتالیستی نانو ذرات بهترین عملکرد را داشته باشد  ی  های تولیدکننده  با شبکه

توانند عملکرد مناسبی را در کاهش مصرف آب تازه ورودی  ی آب در فرآیندهای صنایع غذایی میتصفیهاین غشاءها با  

 ( 5به کارخانه داشته باشند. )

 تصفیه آب و فاضالب   3-5

ها عالوه بر بررسی های کمی به منظور رفع نیاز های مصرفی،  در تأمین آب آشامیدنی و آب تازه و سالم در کارخانه

اسب تصفیه با توجه به کیفیت آب مورد نظر و با در نظر گرفتن شرایط فنی و اقتصادی انتخاب گردد؛ این  باید روش من

تعیین روش به طور گسترده ای به شرایط محلی وابسته است. برای هر کدام از فرآیندهای صنایع غذایی روش متفاوتی  

ار گرفت. با کم شدن منابع آب تازه این روش به طور  توان بر اساس نیاز کارخانه برای تصفیه آب و فاضالب به ک را می

ها و افزایش راندمان تولید در صنایع مختلف )به خصوص صنایع لبنی و کنسروی(  تواند در کاهش هزینهای میگسترده

 کارآمد باشد. 

 تاریخچه تصفیه آب 1- 3-5

ی تصفیه آب به حدود دو هزار    اریخچهی بسیار طوالنی و قدیمی است. شواهد نشان می دهد ت تصفیه آب دارای سابقه

گردد که شامل مراحلی مانند جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی بوده است. در آن زمان  سال قبل از میالد بر می

فتیلهسیفون قرار  های  استفاده  مورد  آب  کردن  برای صاف  نماید،  منتقل می  دیگر  به ظرف  از ظرفی  را  آب  که  ای 

ی آب، معموالً در منازل افراد استفاده می شد و تا قرن اول میالدی هیچ نشانه ای  ی تصفیهگرفت. وسایل ابتدای می

نشینی مواد معلق  مبتنی بر وجود تصفیه خانه ها برای تصفیه آب وجود نداشت. در ابتدا فرآیند تصفیه تنها شامل ته

صفیه منابع آب برای مصرف عموم در  میالدی ت  19درون حوضچه های مجهز به کانال آبگیر شنی بود. در آغاز قرن  

عفونی آب با کلر نیز بر  ها به عنوان مولد بیماری، عملیات ضدمقیاس بزرگ آغاز گردید. پس از شناخت میکروارگانیسم

روی منابع آب به وسیله ی پودرهای رنگ بر و هیپوکلریت ها صورت گرفت. به دنبال کاهش منابع آبی، تصفیه آب در  

 است.اً در صنایع مختلف شیمیایی، پاالیشگاهی، فلزی و غذایی رواج یافته ها اخیرکارخانه

 های صنعتیفاضالب 3-5-2

ی کارخانه بستگی دارد. با توجه به این موضوع ها کامالً به نوع فرآوردههای صنعتی و پساب کارخانهخواص فاضالب

 ها داشته باشد، عبارت است از:فاضالبتواند با سایر ها میمهم ترین تفاوتی که فاضالب کارخانه

 . امکان وجود مواد و ترکیبات شیمیایی سمی.1

 . داشتن خاصیت خورندگی. 2



 
 فارس یمعادن و کشاورز،  عیصنا ، ی اتاق بازرگان

 
 

 گزارش کارشناسی 
  :FCCIM-FR-009-00 کد مدرک

 

18 
 

 ها. . کم بودن امکان وجود موجودات زنده در آن3

 . داشتن خاصیت قلیایی و یا اسیدی زیاد. 4

انی دارند، فاضالب بدست آمده از تشکیالت  ها خاصیت یکس ها که تقریباً در تمام کارخانهتنها بخشی از فاضالب کارخانه

ها بسته به شمار دفعاتی که آب برای خنک  هاست. آلودگی این فاضالبی آنو تجهیزات حرارت دهی و خنک کننده

باشد.  های دیگر میها کمتر از فاضالبکردن و یا حرارت دهی به کار برده شده است متفاوت است و معموالً آلودگی آن

آ در  آننآلودگی  در  روغن  و  نفتی  مواد  وجود  به صورت  بیشتر  نمایان میها  کارخانهها  در  و  هایشود.  مواد غذایی 

های نشاسته سازی بیشتر مواد خارجی در فاضالب، مواد آلی هستند. بنابراین بررسی مقدار مواد خارجی و  کارخانه

ی  وجه به مشخصات کارخانه صورت گیرد. درجههای صنعتی، در هر مورد باید با تی آلودگی موجود در فاضالبدرجه

 های خانگی باشد.تواند چندین برابر آلودگی فاضالبها، گاهی میآلودگی این فاضالب

چاشنی انواع  فرنگی،  گوجه  رب  کمپوت،  کنسرو،  انواع  تولید  کارخانجات  شامل  مختلف  غذایی  مرباجات،  )  صنایع 

سازی حبوبات و سبزیجات   ها، تولید خشکبار و آماده آبمیوه و نوشیدنی، تولید انواع شربت، (...و ترشیجات، شوریجات

باشند.  کیفیت فاضالب تولیدی خود می  های بسیاری در  ت خود، دارای شباهتالرغم تنوع بسیار در محصوالخشک علی  

نظر  بنابراین می در  این صنایع  برای  را  فاضالب  تصفیه  مناسب  فرآیندهای  از  کلی  جهت    .گرفتتوان یک چیدمان 

انتخاب فرآیندهای مناسب برای تصفیه فاضالب صنایع غذایی، ابتدا بایستی محل مصرف آب و تولید فاضالب در این  

نوع   به شناخت میزان و  نیز کمک شایانی  تولید در هر صنعت  فرآیند  از  صنایع را شناسایی نمود. همچنین آگاهی 

 . مه مهم ترین عوامل تولید فاضالب در این صنایع بررسی شده استها در فاضالب تولیدی خواهد نمود. در اداآالینده

سازی این مواد از  در تمام صنایع غذایی، اولین مرحله پس از ورود مواد اولیه شستشو و پاکآماده سازی مواد اولیه: 

رفتن اضافات  گو    ت کشاورزی البقایای سموم از محصو  الی و  گل و   ، علف  ،که شامل زدودن شاخ و برگ  ؛ ها استآلودگی

تمام آب مصرفی در این بخش تبدیل به فاضالب شده و  الً  باشد. معموت دامداری میالو چربی و استخوان از محصو

 .باشددارای جامدات معلق و چربی می

شامل پخت، انتقال    ت که عمدتاً الها به محصووری مواد خام اولیه و تبدیل آنآپس از فرشستشوی مخازن و ظروف:  

ر مورد  وباشد، ظروف و مخازنی که برای انجام این امها میمحصول به ظروف و پاستوریزاسیون یا استرلیزاسیون آن

بایستی به خوبی شستشو و ضدعفونی گردند. فاضالب حاصل از این بخش نیز اغلب حاوی مواد    ، اندگرفتهاراستفاده قر

ها شامل گوشت دام و طیور و آبزیان  در کارخانجاتی که مواد اولیه آن  الًمعموباشد.  می COD و BOD معلق، چربی و

 .شود تری تولید میباشد فاضالب آلودهمی

 های تصفیه فاضالبروش3-5-3

های تصفیه فیزیکی نظیر غربالگری یا شناورسازی  به منظور کاهش میزان جامدات معلق موجود در فاضالب، از روش

شود. اما به منظور کاهش بار  سازها استفاده می  های شیمیایی نظیر استفاده از لختهفشرده یا روشبا استفاده از هوای  
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به دو گروه    ی های تصفیه بیولوژیک روی فاضالب صورت گیرد. روش  یآلی موجود در فاضالب حتماً باید تصفیه بیولوژیک 

 :شوندهوازی تقسیم می  های هوازی و بی روش ی عمده

هوازی به منظور تصفیه فاضالب بسیار غنی از مواد آلی، روشی متداول در    استفاده از روش بی   هوازی:روش بی  .  1

ها  ترین آن  هوازی نسبت به روش هوازی از مزایایی برخوردار است که برخی از مهم  رود. روش بیصنعت به شمار می

 بات آلی و تولید لجن جامد کمتر.: نیاز به انرژی کمتر، تولید متان حین تجزیه زیستی ترکیعبارتند از

شود.  ق میالتصفیه هوازی به طور عمومی به تخریب زیستی ترکیبات آلی در حضور اکسیژن اط  روش هوازی:.  2

های هوادهی شده است. لجن فعال،    های متداول تصفیه هوازی شامل روش لجن فعال، فیلترهای چکنده و الگونروش

  ی رود. در این روش، یک تودهبه کار می  ال نسبتاً با BOD یه های با فاضالب روش هوازی متداولی است که در تصف

عهده    را بر  شود، وظیفه حذف بار آلی موجود در فاضالبمیکروبی اتوتروف که به نام عمومی لجن فعال شناخته می

دن زمان ماند و  هوازی کمتر است ولی کمتر بو  روش بی  ها در این روش نسبت بهدارد. اگرچه میزان حذف آالینده

این روش را بههمچنین هزینه فرآیند،  به  روش متداول  های  به  هوازی تبدیل کرده  های بی روش  تری نسبت  است. 

های فیزیکوشیمیایی نظیر جذب  از برخی روش یپس از تصفیه بیولوژیک  الًمنظور تکمیل فرآیند تصفیه فاضالب، معمو

 ( 3. )کنندسطحی، استفاده از فرآیندهای غشایی یا سانتریفیوژ استفاده می

 مراحل تصفیه آب   3-5-4

ترین منابع آب برای شرب و مصرف در فرآیندهای تولید  همواره باید تالش در این راستا باشد تا حداالمکان از خالص

د؛ حتی اگر این امر به قیمت انتقال آب از مسیرهای طوالنی و رساندن آن به مصرف کننده )با  مواد غذایی، استفاده شو

ی آب بستگی به کیفیت آب دارد. به  تصفیه اندک و یا بدون تصفیه( تمام گردد. فرآیندهای مورد استفاده در تصفیه

از عوامل بیماریعنوان مثال آب به آب استفاده شده در  زا ه های زیر زمینی )که اغلب صاف و عاری  ستند( نسبت 

 باال(، به تصفیه کمتری نیاز دارند. BODها یا پساب حاصل از فرآیند مواد غذایی )دارای کارخانه

 فرآیندهای تصفیه آب به ترتیب قرارگیری واحدها در تصفیه خانه، به شرح زیر است: 

(  7( هوادهی،           6های آب سطحی، ( توری5تی،  نشینی مقدما( ته4( تصفیه شیمیایی،  3گیر،  ( آشغال2( آبگیر،  1

(  13( تثبیت،      12فلوئورزدایی،    - ( فلوئورزنی11( جذب،  10( فیلتراسیون،  9گیری،  ( سختی8انعقاد و لخته سازی،  

 سازی.( ذخیره14ضدعفونی، 

های سطحی معموالً در ابتدا آب را از طریق واحدی به نام آبگیر از منبع پساب  ی آبجهت تصفیهگیر:  آبگیر و آشغال

برداشت نموده و آن را به تصفیه خانه انتقال می دهند. آبگیر معموالً یک واحد ساختمانی یا یک ساختمان بتنی است  

ه  در اکثر صنایع غذایی بشود.  پساب، استفاده می که برای تأمین آب آرام و عاری از مواد شناور با کیفیت بهتر از منبع

  دارند بندی مواد اولیه ورودی    ت خود نیاز به پوست کندن و قطعه الوری محصوآویژه آن دسته از صنایع که جهت فر

آب فراهم شده از   .فاضالب الزامی است ی ، استفاده از این واحد در ابتدای تصفیه خانه(مانند کمپوت و کنسرو سازی )
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هایی  ق آبگیر در مقایسه با منبع اصلی صاف تر است و کیفیت بهتری دارد. در محل آبگیر معموالً با استفاده از توریطری

پذیرد. به طور کلی انتخاب یک واحد خاص یا ترکیبی از فرآیندهای  ی ساده فیزیکی( انجام میگیری )تصفیهعمل آشغال

ی آب بستگی دارد. به عنوان  ی تصفیهها و درجهدات، غلظت آنمختلف برای حذف جامدات معلق به ویژگی های جام

بزرگ و سنگین می با شبکه های آشغالمثال جامدات  میلهتوانند  های ریز جداسازی شوند، در  ای یا توریگیرهای 

با ته به کمک مواد شیمیایی و صاف کردن حذف میحالیکه جامدات معلق ریزتر و کلوئیدی  گردند. اهداف  نشینی 

 گیرها عبارتند از: آشغال

توانند راندمان فرآیندهای بعدی تصفیه را تحت تأثیر قرار  . جداسازی و حذف مواد بزرگ حمل شده با آب که می1

 ها مشکل ایجاد نمایند. دهند و در عملکرد آن

بزرگ که می2 اشیای  تصفیه خانه در مقابل  بعدی  واحدهای  از  و  . حفاظت  انسداد  برخی  توانند سبب  در  صدماتی 

 تجهیزات شوند.

  40تا    10میلی متر(، متوسط )بین    10گیری ریز )کمتر از  گیرها را بر اساس فضای باز بین میله ها به آشغالآشغال

گیرهای  گیرهای درشت تر در ابتدا و آشغالمیلی متر( تقسیم بندی می نمایند. آشغال  40میلی متر( و درشت )بیشتر از  

 ها قرار می گیرند. ریزتر بعد از آن

گیرها شود  ای در شرایط عادی باید به حدی باشد که باعث چسباندن مواد به آشغالگیرهای میلهسرعت عبور از آشغال

بدون آن که افت فشار زیاد ایجاد کند و یا سبب انسداد فضای خالی بین میله ها گردد، تا جریانی به آسانی از آن عبور  

قابل آشغال  کند. معموالً سرعت  بین میله های  برای جریان   6/0گیر در جریان متوسط حدود  قبول  و  ثانیه  بر  متر 

گیرها به کیفیت آب و  شود. درجه انسداد و گرفتگی در آشغالمتر بر ثانیه در نظر گرفته می  2/1-4/1حداکثر، حدود  

 سازی عبارتند از: های پاکگیرها بستگی دارد. روشروش پاکسازی آشغال

ای با پاکسازی دستی: معموالً از نظر اندازه بزرگ هستند و برای کاهش دفعات عملیات استفاده  گیرهای میلهل. آشغا1

 گردند. می

 های با جامدات زیاد به کار می روند.سازی اتوماتیک: برای آبای با پاکگیرهای میله. آشغال2
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 سازی دستی  ای با پاکگیر میلهآشغال-6-3شکل 

 
 سازی اتوماتیکای با پاکگیر میلهآشغال -7-3شکل 

شود. مشکالتی  در این مرحله از مواد شیمیایی برای کنترل رشد گیاهان آبزی استفاده می  تصفیه شیمیایی مقدماتی:

بیش از حد چند گیاه در مواقع معینی از سال    که گیاهان آبزی در مراحل تصفیه به وجود می آورند، نتیجه ی رشد 

است. بعضی از انواع گیاهان آبزی )جلبک ها و گیاهان آبزی ریشه دار( بو و مزه خاصی در آب ایجاد می نمایند. جلبک  

های سبز آبی، سبز، دیاتومه ها و فالژله های رنگی در منابع آبی فراوانند. جلبک ها سه نوع مزه )شیرین، تلخ و ترش(  

 کنند. مشکالت ناشی از جلبک ها عبارتند از : در آب ایجاد می
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 شوند.ها میها رشد کرده و موجب مسدود شدن آنها: جلبک ها بر روی سطح صافی. گرفتگی صافی1

. ایجاد قشر لزج ژالتینی: الیه ای که در اطراف سلول جلبک قرار گرفته است، ماده ی لزج و ژالتینی شکل ترشح  2

 گردد. موجب لغزنده شدن سطوح کانال های انتقال آب میکند که می

. ایجاد رنگ: محصوالت فرعی جلبک ها در آب رنگ تولید می نمایند. جلبک ها ممکن است رنگ های زرد متمایل  3

 به سبز، سبز آبی، قرمز و قهوه ای در آب ایجاد کنند. 

مستقیم  کنند و یا به طور غیرمختلف رشد می  . خوردگی: جلبک ها ممکن است مستقیماً هنگامی که بر روی سطوح4

 به وسیله تغییرات فیزیکی و شیمیایی آب در خوردگی شرکت نمایند.

 . ایجاد سمیت: ممکن است توسط برخی از جلبک ها مواد سمی تولید شده و وارد آب شود. 5

توانند خصوصیات آب را تغییر دهند؛ به عنوان مثال موجب تغییر  . تداخل با سایر فرآیندهای تصفیه: جلبک ها می6

شوند. همچنین جلبک ها  ، قلیائیت، اکسیژن محلول و مواد آلی آب گردیده و موجب اختالل در تصفیه آب میpHدر 

دعفونی کردن آب را افزایش می دهند و یا ممکن است  موجب افزایش مقدار آلودگی در آب شده و کلر مصرفی برای ض 

آب نیز مقدار مواد منعقد کننده    pHبه فرآیند بیشتری از تصفیه آب مثل استفاده از مواد جاذب احتیاج گردد. تغییرات  

 ی مورد نیاز برای عملیات انعقاد را افزایش می دهد.

 های سطحی عبارتند از: موجود در آبهای کنترلی برای جلوگیری از رشد جلبک های  بعضی از روش

. سولفات مس: کارایی سولفات مس به نوع جلبک و قدرت انحالل آن در آب بستگی دارد. بهترین راندمان برای  1

در حدود    pHمیلی گرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم و    50کنترل جلبک ها در قلیائیت کل آب کمتر یا معادل  

 شود. حاصل می 9-8

ال فعال: این پودر را بر سطح آب می پاشند تا پوشش سیاه رنگ ایجاد شده، مانع نفوذ نور خورشید به داخل  . پودر ذغ2

 شود.ها خارج میآب گردد و به این طریق نور الزم برای رشد جلبک ها از دسترس آن

نشینی، کلیه موادی  باشد. در عمل تهاین مرحله شامل جداسازی فیزیکی مواد جامد از آب می  نشینی مقدماتی: ته

نشینی بسته به خصوصیات و غلظت مواد معلق،  شوند. تهها باالتر از آب است به روش ثقلی جداسازی میکه چگالی آن

 دو نوع است:

کند و تحت عنوان ذرات مجزا نام گذاری  ها با زمان تغییر نمینشینی ذراتی که اندازه، شکل و وزن مخصوص آن. ته1

 مقدماتی(.  نشینی شوند )تهمی

گردند  ها طوری است که در تماس با سایر ذرات به هم پیوسته یا منعقد مینشینی ذراتی که خواص سطحی آن. ته2

گویند )مرحله  کند؛ که به این ذرات، ذرات لخته شونده میها تغییر میمخصوص آن  و از این رو اندازه، شکل و شاید وزن

 انعقاد(. 
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ساعت متغیر است. عمق این استخرها    4تا    5/1زمان ماند )مدت زمان توقف آب در استخر( در این استخرها بین  

 باشد. میمتر متغیر  6تا  3متر و نسبت طول به عرض آن بین  5تا  3معموالً بین 

نشینی مواد به عوامل مختلفی مانند وزن مخصوص، قطر ذرات و درجه حرارت بستگی دارد. درجه حرارت  سرعت ته

نشینی و صاف کردن سریع تر عمل تصفیه را انجام می  ته  -باال به علت دارا بودن ویسکوزیته کمتر در مراحل انعقاد

نشین کردن مواد قابل  به صورت سری )پشت سرهم( در تهنشینی  دهد. همچنین ترتیب قرار گرفتن حوض های ته

 نشینی موجود در آب نقش مؤثری خواهد داشت.ته

های سطحی مورد استفاده قرار می دهند از صفحات  هایی را که برای تصفیه آبتوری  های سطحی:های آبتوری

سوراخ این صفحات متغیر است و بعضی    زنگ( تشکیل شده است. اندازهسوراخ دار ریز مانندِ سیمی)از جنس فوالد ضد

رسد. این سیستم باید مجهز به واحد شستشو باشد که آب را به طور گسترده ای  میکرومتر می  30مواقع به حداقل  

ها افزایش  روی آن اسپری نماید تا خطر گرفتگی ناشی از مواد معلق از بین برود. یکی از مزایای عمده ی این توری

 توان به دو دسته تقسیم نمود: های آب را میباشد. توریی میهای شن کارایی صافی

ها  متر هستند. این توری  3تا    1متر یا صفحاتی به عرض    6تا    5/1. توری درشت: معموالً به شکل استوانه هایی به قطر  1

مکعب در ساعت    شوند. این واحدها ظرفیت باالیی دارند و گاهاً به چند هزار متردر مسیر کانال انتقال آب نصب می

 رسد. می

تا    40تا    30. توری ریز: اندازه سوراخ این صفحات بین  2 باشد. این سیستم باید مجهز به  میکرومتر می  150و گاهاً 

واحد شستشو باشد که آب را به طور وسیعی روی آن اسپری نماید تا خطر گرفتگی ناشی از ماسه از بین برود؛ ظرفیت  

 این واحدها اغلب محدود است. 

فرآیندی است که از آن برای خارج ساختن گازهای نامطبوع محلول در آب )گاز زدایی( یا افزودن اکسیژن    هوادهی: 

شود. هوادهی برای تهیه آب آشامیدنی  به آب برای تبدیل مواد نامطلوب به شکلی مناسب تر )اکسیداسیون(، استفاده می

توان از آب خارج کرد. اهداف  عضی از گازها و فلزات محلول را مینیز کاربرد دارد. به طور کلی از طریق اکسیداسیون ب

 هوادهی در تصفیه آب عبارت است از:

 . افزایش اکسیژن موجود در آب برای مناسب و تازه کردن آن.1

 . حذف دی اکسید کربن، سولفور هیدروژن و مواد فرار عامل بو و مزه. 2

 منگنز از طریق اکسیداسیون.هایی نظیر آهن و . رسوب دهی یا حذف ناخالصی3

 محدودیت های هوادهی در تصفیه آب عمدتاً عبارت است از: 

 الف( برای انجام عمل هوادهی نیاز به فشار باالیی است.

 باشد. ب( آب پس از هوادهی به دلیل جذب اکسیژن محلول بیشتر، خورنده تر می
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ر ترکیب با کلر یا کربن فعال برای کاهش میزان  تواند دج( هوادهی در حذف طعم و بو چندان مؤثر نیست اما می

 ها استفاده شود.مصرف آن

 شود؛ بنابراین مهندسین طراح باید سایر گزینه ها را بررسی نمایند. های هوادهی زیاد مید( گاهی هزینه

توان  نده ها می. تزریق هوا در آب. از انواع هواده2. پاشش آب در هوا،  1کنند:  تجهیزات هوادهی به دو صورت عمل می

به هوادهنده های پمپی و منتشر کننده اشاره نمود. هوادهنده های آب در هوا، قطرات کوچک آب را در هوا می پاشند  

های ریز هوا را به داخل آب می فرستند. هر دو روش طوری طراحی  در صورتی که هوادهنده های هوا در آب، حبآب

یا خفه  وجود آورند. برای جلوگیری از تجمع گاز هایی که ممکن است سمی  اند تا حداکثر تماس آب و هوا را به  شده

 کننده باشند، باید عمل تهویه به دقت انجام پذیرد.

شوند، مواد کلوئیدی است. روش متداول  هایی که تصفیه میهای مهم در آبیکی از ناخالصیانعقاد و لخته سازی:  

کلوئیدی   شیمیایی  مواد  دهی  رسوب  کدورت،  در  حذف  شونده  لخته  ذرات  است.  کننده  منعقد  مواد  از  استفاده  با 

شان به گونه ای است که به محض تماس  نشین کرد؛ زیرا خواص سطحیهای رقیق مانند ذرات مجزا تهسوسپانسیون

شکل  چسبند و یا در هم ادغام شده و ذرات بزرگتری را تشکیل می دهند. در نتیجه اندازه،  ها میبا سایر ذرات، به آن

یابد. بنابراین مواد منعقد کننده را به مقادیر الزم و کافی به  شان پس از هر برخورد تغییر میو احتماالً وزن مخصوص

تر تبدیل شده و به آسانی  نشین شدن به ذرات بزرگتر و سنگینکنند تا ذرات کوچک، سبک و غیرقابل تهآب اضافه می

 نشین شوند.ته

 نشینی مقاومت می نمایند: نشین شدن در آب به دو دلیل اساسی در برابر تهتهبه طور کلی مواد غیرقابل 

 . اندازه ذرات 1

 . نیروی طبیعی میان ذرات. 2

 نشینی کلوئید های مختلف زمان الزم برای ته -1-3جدول 

 متر  3/0نشینی در عمق زمان الزم برای ته نوع ذره (mm) قطر ذرات

 دقیقه  33 گل و الی  01/0

 ساعت  55 باکتری ها  001/0

 روز 230 رنگ 0001/0

 

در واحدهای تصفیه عمل انعقاد شیمیایی معموالً در اثر افزایش نمک های فلزی سه ظرفیتی نظیر سولفات آلومینیوم  

های  پذیرد.  برای راندمان بهتر در هنگام استفاده از مواد منعقد کننده، از کمک منعقد کنندهیا کلرید آهن انجام می

کمکی مواد شیمیایی اند که همراه با مواد منعقد کننده اصلی برای  های  شود. منعقد کنندهشیمیایی نیز استفاده می

حرارت )که عمل انعقاد را کند  نشینی، جلوگیری از کاهش درجهتشکیل ذرات محکم تر، ذرات بادوام تر با قابلیت ته
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یل مهم مصرف گردد. یکی دیگر از دالمی نماید( و کاهش مقدار ماده ی منعقد کننده ی اصلی مصرفی به آب اضافه می

های کمکی، کاهش مقدار سولفات آلومینیوم است که نهایتاً مقدار لجن تولیدی را کاهش می دهد؛ زیرا  منعقد کننده

 ( 1باشد. )خشک کردن و دفع لجن سولفات آلومینیوم مشکل زا می

ای استفاده  کاهش سختی یا نرم کردن آب فرآیندی متداول در حین تصفیه آب است. آبی که برسختی گیری آب:  

رود نباید سختی باالیی داشته باشد؛ زیرا  در فرموالسیون مواد غذایی یا شستشوی مواد اولیه در کارخانه به کار می

شوند. از طرف دیگر، باال بودن میزان سختی آب مورد  ها و تجهیزات در تماس با آن به مرور دچار مشکل میدستگاه

مم  غذایی،  مواد  فرموالسیون  در  گردد.  استفاده  غذایی  مواد  فرآوری  و  تولید  فرآیندهای  در  اختالل  باعث  است  کن 

نرم کننده متداول شامل ته نشینی شیمیایی توسط  باشد. تهی یونی مینشینی شیمیایی و تبادل کنندهفرآیندهای 

توان به  می  شود. این عمل را تبدیل سختی کلسیم به کلسیم کربنات و سختی منیزیم به هیدروکسید منیزیم انجام می

وسیله فرآیند آهک، فرآیند کربنات سدیم و یا فرآیند سود سوزآور انجام داد. در برخی موارد با سختی گیری شیمیایی،  

ایجاد می آب  از سختی  بیشتر  بعضی محصوالت  اشکاالتی  برای  بیکربنات سدیم  آب حاوی  مثال حضور  برای  شود؛ 

های بخار، هیدروکسید سدیم به وجود می آورد و سبب خوردگی    کند و در دیگصنعتی طعم ناخوشایندی تولید می

های تعویض یونی موادی  های یونی برای سختی گیری بهتر است. رزینگردد. بنابراین استفاده از تبادل کنندهها میآن

کنند  ول میهستند که یون های موجود در محلول را حذف کرده و یون های دیگری با مقدار اکی واالن برابر، وارد محل

ها بعد از مدتی ظرفیت تبادل یون ها را از دست  و طی این عمل بار الکتریکی محلول و رزین خنثی می ماند. این رزین

ها ترکیبات طبیعی از جنس سیلیکات های  گویند(. رزینمی دهند )که اصطالحاً به این حالت، حالت اشباع شده می

جیم قلیایی )مانند سدیم و پتاسیم( و قلیایی خاکی )مانند کلسیم و باریم(  آلومینیوم آبداری هستند که کاتیون های ح 

ها عبارتند از: تامسونیت،  باشند. مهم ترین این رزینرنگ میرا به همراه دارند و دارای رنگ های سفید، قرمز، زرد و یا بی

های  شوند، رزینفیه آب به کار برده میهایی که بیشتر برای تصناترولیت، هارموتوم، بریوسیت و پرموتیت. امروزه رزین

های  های سولفونیک را روی شبکهها گروهدار است که در آنهای سولفونیک ها، رزینپلیمری اند. از جمله این رزین

 گردد. کند که مبادله مینشانند و یون هیدروژن نقش یون متحرک را ایفا میپلیمری می

لیات تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرند که در اثر فیلتراسیون با این  انواع صافی مختلفی در عمفیلتراسیون:  

.  1نمایند:  ها را بر اساس نحوه عمل به دو گروه تقسیم میشوند. صافیهای آب از آن جدا میروش، ذرات و ناخالصی

 های سطحی . صافی2های بستر عمیق صافی

ای نفوذپذیر  اده در تصفیه آب هستند که شامل یک بستر دانههای مورد استف های بستر عمیق نوع سنتی صافیصافی

ها معموالً ماسه سیلیسی است و آب با عبور از این بستر ذرات خود را در خلل و فرج ماسه بر جای  باشد. جنس دانهمی

یا    های سطحی از طریق مکانیسم های غربال کردن و ممانعت شود. صافیگذاشته و آب صاف شده از صافی خارج می

شوند و در اثر اختالف فشار  ها به صورت مواد مصنوعی یا غشاء ساخته میبازداشتن، ذرات را جدا می نمایند. این صافی



 
 فارس یمعادن و کشاورز،  عیصنا ، ی اتاق بازرگان

 
 

 گزارش کارشناسی 
  :FCCIM-FR-009-00 کد مدرک

 

26 
 

های حاوی جامدات  های سطحی برای تصفیه آببه آب اجازه عبور داده ولی از انتقال ذرات جلوگیری می نمایند. صافی

گردند.  های با کدورت متوسط استفاده میل هوادهی و تصفیه آبمعلق، حذف آهن و منگنز قابل رسوب پس از عم

شود. سرعت  های تحت فشار استفاده میهای سطحی رو باز، از صافیهای ساخت و احداث صافیبرای کاهش هزینه

ر  اتمسف   3-7رسد. فشار استاندارد در این فیلترها بین  متر در ساعت می  15تا    8ها به  جریان آب در این نوع صافی

باشد. فیلترهای فشاری به صورت افقی و عمودی در بازار موجود است، اما فیلترهای عمودی به سبب آن که در  می

 ( 1شوند. )پذیرد، بر فیلترهای افقی ترجیح داده میها عمل تصفیه فیزیکی انجام میتمام راستای ارتفاع آن

موجود در یک محلول به سمت فصل مشترک با  ی عبارت است از فرآیندی که طی آن مولکول های حل شدهجذب: 

یابند. الزمه انجام فرآیند جذب تماس دو فاز با هم است، تا جزء یا اجزای موجود در  فاز دیگر کشیده شده و تجمع می

تواند به پیوندند، میشوند و به فاز دوم مییک فاز به فاز دیگر منتقل شوند. فاز اول که مواد حل شده ی آن جدا می

ت مایع یا گاز باشد. اگر ماده ی جاذب، مایع باشد و فرآیند حذف بر روی سطح مایع انجام گیرد، آن را جذب روی  حال

نامند و در صورتی که فرآیند جذب روی سطح جامد انجام پذیرد، آن را جذب روی جامد یا جذب سطحی  مایع می

. اجسام جاذبِ جامد، سطح مخصوص بسیار  گویند. حالت دوم یعنی جذب روی جامدات بسیار متداول تر استمی

گویند. بسیاری  باشند. اصطالحاً به این اجسام، فعال یا فعال شده میباالیی دارند که نسبتاً عاری از ماده جذب شدنی می

توانند با استفاده از فرآیند جذب جدا شوند. مواد جامد محلول، ترکیبات آلی مختلف، پاک  از مواد موجود در آب می

ها، حشره کش ها، علف کش ها، طعم و بوی ناشی از مواد آلی، مواد آلی سمی و ... از این طریق قابل جداسازی  دهکنن

ها است که به خصوص  هستند. مهم ترین ویژگی فیزیکی جاذب ها، سطح مخصوص مربوط به ساختمان متخلخل آن

ثر تعدادی از جاذب ها بر حسب متر در گرم  در کربن فعال بیشتر این سطح در داخل روزنه ها وجود دارد. سطح مؤ

متر مربع در گرم(،    300- 750. جاذب های آلی )2متر مربع در گرم(،    300-400. جاذب های معدنی )1عبارتند از:  

 متر مربع در گرم(.  400-1600. کربن فعال ) 4متر مربع در گرم( و  400-800. خاک رس )3

شود و علت آن توانایی این ماده در جذب مواد آلی  صفیه آب استفاده میکربن فعال بیشتر از سایر مواد جاذب در ت

ای وجود دارد. علی الرغم ارزان تر بودن کربن فعال پودری، نگهداری  مختلف است. کربن فعال به دو شکل پودری و دانه

شود.  ای باال احیاء میهو بهره برداری از آن سخت و پر هزینه تر است؛ زیرا کربن فعال پودری به سختی و با هزینه

ای باید یک ستون  گردد. برای عملکرد کربن فعال دانهای استفاده میامروزه در تصفیه آب بیشتر از کربن فعال دانه

طراحی گردد و درون آن کربن فعال جای داده شود تا جریان آب از بستر فراهم شده عبور کند اما عمدتاً کربن فعال  

هایی مثل شستشو  ای را پس از اشباع شدن، به کمک روشفه می نمایند. کربن فعال دانهپودری را به محیط عمل اضا

 (1توان مجدداً فعال کرد. )با حالل، شستشو با اسید و قلیا و تصفیه با بخار و احیای حرارتی می

فلوراید در آب در محدوده    فلوئورزنی و فلوئورزدایی: این    7/0-5/1غلظت مطلوب یون  لیتر است.  میلی گرم در 

گردد. این تغییر به میزان مصرف  آب  میلی گرم پیشنهاد می  2/1و    8/0مقدار برای فصول تابستان و زمستان به ترتیب  
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شود و همراه با سایر  زاد یافت نمیدر فصول گرم و سرد و تغییرات انحالل فلوئور در آب بستگی دارد. فلوئور به حالت آ

شوند، یون فلوئور تولید می نمایند. به  عناصر ترکیب شده است. تمام ترکیبات حاوی فلوئور زمانی که به آب اضافه می

طور کلی برای فلوئورزنی آب، از ترکیباتی مانند سیلیکو فلوراید، سدیم فلوراید و اسید هیدروفلوئور سیلیسیک استفاده  

 شود.می

های مختلفی مانند ترسیب شیمیایی و تبادل یون استفاده نمود. در روش  توان از روشهمچنین برای فلوئورزدایی می

توان فلوئور اضافی را از طریق لخته سازی به کمک آلوم )سولفات آلومینیوم( کاهش داد. با استفاده  ترسیب شیمیایی می

د مازاد را به صورت رسوب کلسیم فلورید جدا نمود. در روش تبادل  توان فلورایاز عملیات سبک کردن با آهک نیز می

های  توان از تری کلسیم فسفات شامل ذغال استخوان و آرد استخوان، آلومینای فعال و رزینیون برای حذف فلوئور می

 تبادل یون استفاده کرد.

شکیل رسوب در لوله ها و تجهیزات  هدف از تثبیت شیمیایی آب، کنترل خورندگی و جلوگیری از ت  تثبیت شیمیایی:

های خورنده است. از طرفی، آهن محلول  ی آب توسط آبباشد. آب قرمز نتیجه انحالل آهن لوله های انتقال دهندهمی

ی آب را  رود که مشکالت بو و مزهها )با نام باکتری آهن( به کار میبه عنوان منبع غذایی یک گروه از میکروارگانیسم

ی فلزی شده که با ایجاد لکه های سبزآبی در  ورد. خورندگی لوله های مسی منجر به تولید آب با مزهبه وجود می آ

قرار  تجهیزات همراه می استفاده  تولید مواد غذایی مورد  فرآیندهای  از تصفیه که در  به طور کلی آب حاصل  باشد. 

ه در رابطه با کربنات کلسیم محلول، یک شرایط  گیرد، باید از پایداری برخوردار باشد. پایداری به این معناست کمی

تعادلی به وجود آید. یعنی در یک سیستم پایدار آب، کلسیم در سیستم توزیع رسوب نکند و کربنات کلسیم از سیستم  

 توزیع آب به محلول وارد نشود.

گیرد. موادی  انجام می  زاهای بیماریها به منظور از بین بردن میکروارگانیسمضدعفونی کردن آب  ضدعفونی کردن:

سازی  چون کلر، اوزون، دی اکسید کلر و پرمنگنات به وفور به عنوان عامل ضدعفونی کننده در دسترس هستند. ذخیره

نشینی و مرگ طبیعی ارگانیسم ها منجر به نابودی بعضی از عوامل  آب در تانکرها یا مخازن قبل از تصفیه از طریق ته

 عمومی ضدعفونی عبارتند از: تصفیه حرارتی، تصفیه با پرتو افکنی و تصفیه شیمیایی.شود. سه روش زا میبیماری

ها و صنعت کمتر استفاده  حرارت دهی روشی سریع برای ضدعفونی کردن مقادیر کمِ آب است و از این روش در کارخانه

شود و به علت گرانی کاربرد  میگیرد که از المپ های مخصوص تولید گردد. پرتو دهی با اشعه فرا بنفش انجام میمی

هایی که باعث کدورت آب  کمی در ضدعفونی کردن آب دارد. چون اشعه فرا بنفش به آسانی به وسیله ی ناخالصی

زای آب که از نزدیک المپ تولید  شوند. بنابراین قدرت کشندگی آن برای عوامل بیماریگردند، جذب یا پراکنده میمی

یابد. پرمنگنات سدیم، برم، ید، اوزون، کلر و ترکیبات کلر مواد  ور نکنند، بسیار کاهش میی اشعه فرا بنفش عبکننده

شوند. عملکرد این مواد تحت تأثیر  ها به روش شیمیایی استفاده میهستند که برای ضدعفونی کردن آب  شیمیایی
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زا و غلظت آن، کیفیت آب، زمان  چندین عامل مهم شامل: نوع ماده ضدعفونی کننده و مقدار آن، نوع عامل بیماری

 تماس و سرعت واکنش قرار دارد.

سازی  ی تصفیه فاضالب، آب تصفیه شده را در تانکر یا مخازن معینی نگهداری و ذخیرهدر آخرین مرحلهسازی:  ذخیره

د استفاده در  توانند در خنک کردن تجهیزات، آب مورها میکنند تا برای مصارف بعدی از آن استفاده کنند. این آبمی

این آبدیگ بخار، شستشوی سالن از  به طور کلی  ... استفاده شوند.  آبیاری فضای سبز محیط کارخانه و  ها در  ها، 

شود که اهمیت کمتری از نظر بهداشت و ایمنی دارند. در صورت باال بودن کیفیت و سالمت  فرآیندهایی استفاده می

 ها در شستشوی مواد اولیه نیز استفاده کرد. توان از آنمیکروبی، می ها پس از انجام آزمایش های کیفی واین آب

 سازی آب بارانذخیره 3-6

صنایع بوده و دسترسی به آن ساده است. ضمن اینکه مقدار    یبرای عمده  یمنبع آبی ارزشمند  ، جمع آوری آب باران

های  سازد. در فصولی که بارش باران  های محلول در آن، آن را برای استفاده در صنایع بسیار مناسب می   کم نمک

وری واحد صنعتی را تا حد    آب باران با استفاده از فیلتراسیون، بهره   ی ساده  ی موسمی زیاد است، جمع آوری و تصفیه

آوری شود نیز با در دست داشتن سطح    مجموع حجم آب بارانی که ممکن است جمع .  بسیار زیادی افزایش خواهد داد

جایی که آب    ریزی خواهد بود. از آن  نه در منطقه، قابل محاسبه و برنامهالکارخانه و میانگین مقدار بارش سازمین  

ی آن بسیار کم    های تهیهباران تصفیه شده میزان جامدات محلول بسیار پایینی داشته و همچنین سختی و هزینه

کننده و آب جبرانی فرآیند، بسیار    ، آب خنکهای بخار()دیگ    است، لذا به منظور استفاده به عنوان آب ورودی بویلرها

نگرانی از  بود. یکی  استفاده  مناسب خواهد  پیرامون  اصلی  باران جمع  یهای  از آب  آلودگی  مجدد  های  آوری شده، 

به همراه داشته و در مواردی که وارد چرخه غذایی و آشامیدنی    الًفیزیکوشیمیایی یا میکروبی است که این آب معمو

تواند مرتبط با مشخصات  های فلزی میوجود این یون.  مت داشته باشدالتواند تاثیرات منفی روی سسان شود، میان

آوری و نگهداری آب باران اختصاص داده شده یا نقاطی که برداشت آب باران از آنجا صورت گرفته   محلی که به جمع

های میکروبی پارامتر  آلودگید.  های موجود در هوا باشهو همچنین شدت، مدت بارش و میزان آالیند  ( بام، زمین و...)

آوری و    های محل جمعدیگری است که باید در مورد آب باران مورد بررسی قرار گیرد. زیرا اغلب به دلیل آلودگی

  به منظور .  گیردهای موجود و فعال در هوا، کیفیت آب باران ازنظر میکروبی دستخوش تغییر قرار میمیکروارگانیسم

نشینی و فیلتراسیون و شناورسازی  های مختلفی نظیر فیلتراسیون، تهمجدد، روش  یآب باران برای استفاده  یتصفیه

هایی نظیر کلرزنی،  زا نیز روشها و عوامل بیماری  تواند مورد استفاده قرار گیرد. به منظور حذف میکروبغشایی می

 (4. ) ر خواهد بودپذی زنی امکان  نو زواستفاده از اشعه فرابنفش و ا
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 سازی مصرف آب در صنایع مختلف بهینه - 4

 صنایع کنسروسازی و فرآوری میوه و سبزیجات  1- 4

فراوانی صورت گرفته است. صنعت تولید کمپوت و    شتالدر زمینه کاهش مصرف آب در صنعت مواد غذایی   های 

بردن عمر نگهداری میوه و سبزیجات و سهولت در جابجایی و نقل و انتقال آن به وجود آمده    الکنسرو به منظور با

در کارخانجات فرآوری سبزیجات حجم اصلی پساب از    . باشدمیهای این صنعت فصلی بودن آن    از ویژگییکی  است.  

گیری سبزیجات حاصل    پوستشود، در حالی که بیشتر بار ارگانیک از دستگاه  شستشو و فرآوری سبزیجات حاصل می

ات به تخصیص  العدهد. این اط  حاصل از فرآوری سبزیجات را تشکیل می   پساب   بار  کل  از  درصد  12شده و بیش از  

شود،  مؤثر عملیات کنترل استفاده از آب و مدیریت کیفیت در مراحل مختلف فرآیندهایی که در آن از آب استفاده می

های  طور قابل توجهی بین زمانه  ها و سبزیجات ب  مصرف آب در کارخانجات فرآوری میوهکند. از آنجا که کل  کمک می

با   باید متناسب  به طور مرتب کنترل شود و عملیات تصفیه آب  باید میزان مصرف آب  مختلف سال متفاوت است، 

، با حفظ سطح بهداشتی  توان با طراحی فرآیند برای جداسازی مواد جامد و آب. همچنین میگیردتغییرات فصلی انجام  

طور جداگانه، بارهای آلی و شیمیایی موجود  با تصفیه فاضالب حاصل از مراحل مختلف فرآوری بهو    مناسب محصول

توان عملیات پیش تصفیه را روی فاضالب  می  . به طورکلیها و سبزیجات را کاهش داددر پساب حاصل از فرآوری میوه

آن را انجام داده وسپس  فرستاد. آشغال  این واحدها  فاضالب شهری  گیری یک مرحله پیش  به سیستم جمع آوری 

  ، دارد. برای تصفیه فاضالب حاصلاین صنعت را  تصفیه است که نقش مهمی در جداسازی ذرات موجود در فاضالب  

 .دشوکاهش غلظت جامدات معلق به کار برده می  و   pH ها جهت تنظیمنشینی شیمیایی به همراه سایر روشروش ته

(2 ) 

 کاهش مصرف آب در صنایع کنسروی  هایشرو 1-1- 4

سازی مصرف آب در این صنعت، الزم است نیاز  از آن جا که صنعت کنسروسازی مصرف آب باالیی دارند، برای بهینه

 های کاهش مصرف آب عبارتند از: اولیه به آب تازه کاهش داده شود. برخی روش

 در فرآیند تولید. . جلوگیری از نشت خطوط انتقال آب  1

 سازی باقی مانده ی محصوالت تولید شده برای اضافه کردن به فرآیند تولید بعدی. . ذخیره2

 . تغییر فرآیند برای کاهش مصرف آب و کاهش حجم فاضالب.3

 . جایگزین کردن فرآیندهای خشک به جای فرآیندهایی که نیاز به آب دارند.4

کردن و تمیز کردن خشک مواد اولیه قبل از شستن تمرکز داشته باشند. زیرا این کار  امروزه رویکردها باید بر پاک  

سازی  های پاکشود، کمک کند. در روشها به جریان آبی که برای شستشو استفاده میتواند به کاهش ورود آالیندهمی

کردن قبل از شستشو استفاده  خشک از برس، بازو های الستیکی، تجهیزات خراش دهنده و یا هوای فشرده برای تمیز  

 ( 2شود. )می
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شود. این  بخش اعظم آب مورد استفاده در این صنعت برای شستشوی میوه و سبزی و مواد اولیه خام به کار برده می

کند. با به حداقل رساندن مصرف آب در فرآیند شستشو، تولید  آب پس از استفاده، حجم زیادی فاضالب تولید می

فاضالب کمتری همراه خواهد بود. از طرف دیگر با به کارگیری تجهیزاتی که عملیات شستشو را به  محصوالت با ایجاد 

توان آب الزم برای این فرآیند را تا حد زیادی کاهش  صورت مکانیزه و بدون نیاز به مصرف زیاد آب انجام می دهند، می

وری  روی سطح میوه و سبزیجات به جای غوطهداد؛ برای مثال استفاده از سیستم شستشو دهنده با اسپری کردن آب  

تواند موجب کاهش مصرف آب در این فرآیند شود. به دنبال آن هزینه تخلیه پساب  های شستشو، میها در وانآن

 ( 2گردد. )های مربوط به پمپاژ آب، تلفات حرارتی و ... کاسته میکارخانه کاهش یافته و همچنین از هزینه

های کنترل کننده ی جریان آب در  سازی مصرف آب در این صنایع، نصب دستگاهمؤثر در بهینهیکی دیگر از اقدامات 

توانند هنگام بروز اختالل در طول فرآیند،  ها با استفاده از سنسور هایی که دارند میطول خط تولید است. این دستگاه

آن شوند. همچنین با کنترل میزان مصرف    جریان آب را با استفاده از شیرهای خودکار قطع کنند و مانع از هدررفت

جویی در فرآیند تولید  ها )شستشو، پاستوریزاسیون، سرد کردن، فرموالسیون و ...( امکان صرفهآب در هرکدام از بخش

 ( 6را فراهم می سازند. )

طی که از  توان  از این آب در نقابا تصفیه کردن پساب حاصل از شستشوی میوه و سبزیجات و سختی گیری آن، می

های بخار، آب  نظر ایمنی و بهداشت اهمیت کمتری دارند و سالمت مصرف کننده را به خطر نمی اندازند مانند دیگ 

مورد استفاده در پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون، شستشوی سالن تولید و آبیاری فضای سبز کارخانه استفاده کرد.  

تبخیرکننده در  تغلیظ  فرآیند  طی  بدر  چند  مانند  های  محصوالتی  و  میوه  آب  کنسانتره  تولید  برای  که  ای  دنه 

شود که در  شوند، مقداری آب در اثر تبادل حرارتی بخار در بدنه ی دستگاه تشکیل میفرنگی استفاده میگوجهرب

ی  های میکروبی است. عل اصطالح آب کندانس نام دارد. این آب از نظر کیفی مطلوب است و عمدتاً عاری از آلودگی

های مختلف مانند دیگ  توان با طراحی سیستمی برای جمع آوری آن از دستگاهالرغم کم بودن میزان این آب، می

های دیگر مثل ورودی دیگ بخار مورد استفاده قرار  ها و ... آن را در تأمین آب قسمتهای پخت، اتوکالو، تبخیرکننده

 ( 2داد. )

 های گوشتی صنایع فرآورده 2- 4

های آلی در بین صنایع فرآوری غذا  های فاضالبگوشت و محصوالت آن یکی از بزرگ ترین تولید کننده  صنایع تولید

عمده  باشد.  است. این صنعت مصرف آب باالیی دارد و فاضالب و ضایعات آن نتیجه ی مستقیم فرآوری گوشت می

وش های آب سرد و شستشوی  ورده های گوشتی جهت تولید یخ، دآترین محل مصرف آب در کارخانجات تولید فر

گردد که حاوی چربی، تکه  ها است. تقریبا تمام آب مصرفی در قسمت شستشو به فاضالب تبدیل میتجهیزات و سالن

د. این فاصالب در مقایسه با فاضالب صنایع دیگر، میزان نیاز  باش های گوشت و استخوان، ادویه و مواد افزودنی می
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، میزان مواد جامد محلول، مقدار نیتروژن و  (BOD)میزان نیاز بیوشیمیایی اکسیژن  ،  (COD)شیمیایی اکسیژن  

 تر و زمان بری نیاز دارد. ی پساب حاصل از آن به مراحل طوالنیاز این رو تصفیه فسفر بیشتری دارد.

وبیدن و چرخ  در کارخانه ی محصوالت گوشتی فرآیندهایی مانند برش دادن الشه، جدا کردن استخوان، خرد کردن، ک

ی ضایعات گوشت  گیرد. عمدهکردن روی مواد اولیه ورودی به کارخانه که عمدتاً الشه های دام و طیور است، صورت می

سازی محیط انجام این کار، آب زیادی  مربوط به کشتار حیوان و قطعه قطعه کردن آن است که برای تمیز کردن و پاک

ها، پاستوریزاسیون  در مواردی همچون شستشو و استریلیزه کردن دستگاه  گیرد. جهت شستشو مورد استفاده قرار می

این صنایع مصرف میمحصوالت، تمیز کردن سالن بهداشتی کارکنان آب زیادی در  امور  تولید و  باید  های  شود که 

 کنترل شده و راهکارهای کاهش آن بررسی شوند.

گیرد، باید از حداقل کردن ورود تکه های  تی صورت میدر محلی که قطعه قطعه کردن و تمیز کردن الشه های گوش

های چربی به درون فاضالب مطمئن گردید تا امکان انجام عملیات تصفیه بر روی فاضالب وجود داشته  گوشت و بافت

های مناسب برای پوشاندن محل تخلیه فاضالب، استفاده از  باشد. به این منظور باید اقداماتی نظیر استفاده از توری

تجهیزات مناسب برای برش دادن الشه و متقاعد نمودن اپراتور برای جمع آوری قطعات ریز گوشت و چربی انجام داد.  

(6 ) 

 های کاهش مصرف آب در صنایع گوشتیروش 4-2-1

 ها عبارتند از: های متفاوتی وجود دارد که برخی از آنبرای کاهش مصرف آب در صنعت گوشت و محصوالت آن روش

 ها، گاری ها و تجهیزات فرآوری گوشت های پاشنده ی آب با فشار باال برای شستشوی سالناستفاده از دستگاه. 1

 . نصب شیرآالت خودکار در سیستم انتقال آب 2

 ی بهتر و مناسب تر آنها به جریان فاضالب برای تصفیه. جلوگیری از ورود بیش از حد آالینده3

 ی قوی مانند اوزون به جای شوینده های شیمیایی نده. استفاده از مواد ضدعفونی کن 4

ی  ی آبکشی اولیهبرای استفاده در مرحله  (CIP). جمع آوری آب شستشوی نهایی حاصل از فرآیند شستشو در محل5

CIP  بعدی 

آب    تواند میزانها و تجهیزات، میهای پاشنده ی آب فشار قوی برای شستشوی سالنبه طور کلی استفاده از دستگاه

های  های معمولی شستشو کاهش دهد. از طرفی برای از بین بردن آلودگیمورد نیاز برای این فرآیند را در مقایسه با روش

های گوشتی عمدتاً به سیستم های پاشنده ی آب با فشار باال نیاز است. همچنین برای  چسبیده به سطوح در کارخانه

توان با طراحی و نصب شیرآالت خودکار تا حدودی به این  آن، میکاهش میزان مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت  

شود یا  هدف دست پیدا کرد. این سیستم ها با قطع کردن خودکار جریان آب در مواقعی که فرآیند تولید متوقف می

 نیازی به آن نیست، کارآمد هستند. 
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با جلوگیری از ورود مواد جامد، چربی و  یکی از راه های مؤثر در کاهش مصرف آب این صنایع، تصفیه فاضالب است.  

ی  توان این امکان را به وجود آورد که بتوان با استفاده از فرآیندهایی مانند تصفیهتکه های گوشت به جریان فاضالب می

ی مورد نظر  شده  ی شیمیایی، غربالگری و فیلتراسیون غشایی پساب حاصل را تصفیه کرد. آب تصفیهمقدماتی، تصفیه

ی شیمیایی در تمیز کردن  ها استفاده کرد. استفاده از مواد شویندهو شستشوی سالن  CIPتوان با اهدافی مثل  را می

توان  ها میها از محیط نیاز باشد. بنابراین به جای آنشود آب بیشتری برای زدودن آنها و تجهیزات باعث میدستگاه

وزون بهره گرفت که بتوان این میزان نیاز به مصرف آب را کاهش  های قوی نظیر اها و ضدعفونی کنندهاز اکسید کننده

داد. اوزون دارای مزایایی از جمله عدم تولید بقایای نامطلوب در سیستم، قابلیت استفاده به صورت سرد، شستشوی  

 باشد. بالقوه و حذف یا کاهش مناسب مواد آلی می

توان  عمدتاً از کیفیت مناسبی برخوردار است. این آب را می  CIPپساب حاصل از مرحله ی آبکشی نهایی در فرآیند  

به هزینه نیاز  اولیه فرآیندهای  بدون  ابتدایی و آبکشی  از طرف دیگر    CIPی اضافی در مراحل  بعدی استفاده کرد. 

ها استفاده از جریان  آب را کاهش داد. یکی از این روشتوان مصرف  می  CIPهای جدید  امروزه با به کار گیری روش

هوا با فشار باال برای پاک کردن به جای مواد پاک کننده و آب است. بررسی ها نشان می دهد این روش توانایی از بین  

ست که  هایی قابل استفاده اها را دارد؛ الزم به ذکر است این روش تنها برای دستگاهدرصد آلودگی  80تا    60بردن  

 میزان آلودگی اولیه باالیی نداشته باشند.

 صنایع لبنی  4-3

ی آب در میان صنایع غذایی است که حجم تولید فاضالب آن نیز  صنایع لبنی یکی از بزرگترین صنایع مصرف کننده

قابل توجه است.   با سایر صنایع  لبنی کشور حدود  در مقایسه    مصرف   میلیون مترمکعب در سال آب  40در صنایع 

  مصرف. این آب جهت  باشد میکه رقم به نسبت باالیی    ،درصد آب مصرفی در کل صنایع است  2شود و این بیش از  می

میلیون مترمکعب    30شود. فاضالب تولیدی حدود  می  ها، شستشو ها و مواد اولیه محصول مصرفها و گرم کنخنک کن

  مواد آلی همچون الکتوز آلودگی بسیار باالیی نیز دارد. دلیل وجود  ه  در سال است که عالوه بر باال بودن حجم آن، ب

.  باشدها و سالن تولید میآالت، تجهیزات، دستگاهترین محل مصرف آب در صنایع لبنی شامل شستشوی ماشینعمده

با مدیریت صحیح    بنابراین  گیرد. می  قرار   استفاده   مورد  نیز   همچنین آب در بعضی از محصوالت تولیدی همانند دوغ

را در هر مرحله از تصفیه برای   صنعت کم کرد و سپس با استفاده از تصفیه آب، آن این مصرف آب را در  توان ابتدامی

زیرزمینی استفاده    تغذیه آب  و  ها و تجهیزاتها، آبیاری، شستشوی سالنها و گرم کنمقاصدی چون آب خنک کن

بهینهکرد راهکارهای  بیشتر  رو  این  از  آب  .  مصرف  روشسازی  به  این صنعت،  ختم  در  فاضالب  تولید  کاهش  های 

شوند. در واقع کاهش میزان آلودگی فاضالب ممکن است از طریق کنترل میزان اتالف آب و محصوالت در کارخانه  می

توان میزان اتالف  لبنی صورت گیرد. با مقایسه ی میزان آب مصرفی در کارخانه نسبت به میزان محصول تولیدی، می

 باشد، را به دست آورد. اد که عمدتاً ناشی از لوله کشی معیوب توکار و روکار میآب و مو
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 :های تولید محصوالت لبنی حجم آب مصرفی عمدتاً به عوامل زیر بستگی دارددر کارخانه

  و در   بیشتر   محصوالت  حاکی از تولید  ، حجم شیر ورودی به کارخانه: هرچه حجم شیر دریافتی کارخانه بیشتر باشد.  1

طورمعمول درصد میزان  . از طرفی با افزایش میزان تولید در یک کارخانه مشخص بهباشدافزایش مصرف آب می  نتیجه

 یابد. میشده به شیر ورودی کاهش  آب مصرف

حجم و کیفیت آب مصرفی    ،نوع محصول: بدیهی است به سبب تفاوت در فرآیند تولید محصوالت مختلف لبنی.  2

 .متفاوت خواهد بود

تکنولوژی تولید: پیشرفت تکنولوژیکی معموالً در جهت مصرف آب کمتر حرکت نموده است. بنابراین هرچه تکنولوژی .  3

 .یابدکاهش می نیز آب مصرفی خطوط تولید  ، تولید جدیدتر باشد

 های لبنی ی مصرف آب در کارخانهنواحی عمده 4-3-1

مورد استفاده برای فرآیندهای تولیدی: شامل استفاده مستقیم از آب برای تولید محصول، فرآیندهای شستشو  . آب  1

باشد. باید توجه داشت آبی که در  و سایر اهداف فیزیکی مانند شستشوی تجهیزات، انتقال مواد و انحالل مواد اولیه می

مستقیم با محصول، باید از استانداردهای آب آشامیدنی برخوردار  گیرد به دلیل تماس  فرآیند تولید مورد استفاده قرار می

 باشد.

شود. از آن  ها و کاهش دمای محصوالت استفاده می. آب سرد کننده: منظور آبی است که برای حذف گرما از جریان2

ر این قسمت  جا که تجهیزات قسمت پاستوریزاتور احتمال نشت و تماس آب با محصول را دارند، آب مورد استفاده د

 نیز باید از لحاظ کیفی و بهداشتی قابل قبول باشد.

شود و باید دارای میزان سختی  به کار برده میبرای انجام فرآیندها  . آب خوراک دیگ بخار: این آب جهت تولید بخار  3

 باشد تا لوله ها و اتصاالت دچار گرفتگی یا خوردگی نشوند.و دی اکسید کربن کمی 

 کاهش مصرف آب در صنایع لبنیهای روش 4-3-2

ها عبارتند  شود که برخی از آنهای زیادی توصیه میی لبنیات، روشهامنظور کاهش میزان آب مصرفی در کارخانهبه  

 از:

 ی بخار برای کاهش کندانس آن. عایق کاری لوله های انتقال دهنده1

 . طراحی سیستم برگشت آب کندانس به چرخه تولید 2

 سازی و اتوماسیون سازی فرآیند شستشوی تجهیزات بهینه. 3

 ی جریان فاضالب حاصل از تولید محصوالت . تصفیه4

 و استفاده مجدد از آن  CIPهای مراحل شستشوی  . جمع آوری آب5

 ی اتوماتیک آب برای سر شلنگ ها در فرآیند شستشو. استفاده از نازل های قطع کننده6

 ی پیوسته به جای فرآیندهای ناپیوسته. جایگزین کردن فرآیندها 7
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 های هر بخشگیری مصرف آب در ورودی. تعبیه و نصب ابزارهای اندازه8

 . بررسی عملیات شستشو و استفاده از پاکسازی خشک تا حد ممکن 9

 ها سازی آن. نگهداری برج های خنک کننده در شرایط مناسب و بهینه10

 شود( ستوریزاتورها )چون باعث سرریز شدن و اتالف آب می. جلوگیری از سیرکوالسیون آب در پا11

سازی مصرف آب مؤثر ها به طور مناسبی در بهینهجلوگیری از نشت در لوله های انتقال بخار و عایق بندی مناسب آن

توان  میشود را  باشد. از طرف دیگر، آبی که در فرآیندهای حرارتی و انتقال بخار در اثر کندانس بخار آب حاصل میمی

آن را به چرخه تولید باز گرداند و در فرآیندهایی    با طراحی یک سیستم جمع آوری کرد و در صورت لزوم پس از تصفیه

را به دلیل    CIPی نهایی  و آب ورودی به دیگ های بخار استفاده کرد. آب مرحله  CIPمانند سرد کردن، شستشو،  

استفاده    CIPی بعدی  ی پیش آبکشی در چرخهتوان به عنوان آب مرحلهتمیز بودن نسبی و باال بودن کیفیت می

امکان از شستشوی دستی    تواند در کاهش مصرف آب تأثیرگذار باشد. باید تا حدنمود. پس جمع آوری این آب نیز می

ها با آب پرفشار، خیساندن نقاله ها به  ش از حد زمین و سالنی آب پمپ های بسته، شستشوی بیتجهیزات، تخلیه

ی اسپری شده روی دستگاه چرن کره( جلوگیری  منظور روانسازی و تخلیه آب سرد کننده )برای مثال آب سرد کننده

ایی  کرد. برای صرفه جویی بهتر در مصرف آب کارخانه بهتر است از تمیز کردن خشک به جای شستشو با آب در فرآینده 

درجه سانتی    50تا    40ها و تجهیزات با آب با دمای  که این امکان وجود دارد کمک گرفت. همچنین خیساندن سالن

ها و ذرات چسبیده به سطوح کمک کند. البته باید  تواند به جدا شدن بهتر آلودگیگراد قبل از شستشوی نهایی، می

ول روی زمین جلوگیری شده و همیشه قبل از استفاده از آب  توجه داشت در طول فرآیند از ریختن مواد اولیه و محص

های دارای فشار زیاد و حجم  برای شستشو مواد ریخته شده روی زمین جمع آوری گردد. به طور کلی از تمیز کننده

.  کم برای سطوح استفاده شود. فرآیندهای ناپیوسته در مقایسه با فرآیندهای پیوسته، میزان آب بیشتری نیاز دارند

ها مصرف آب بیشتری را به دنبال دارد. بنابراین استفاده از فرآیندهای  همچنین کوتاه بودن مدت زمان استفاده از دستگاه

 شود. تر توصیه میپیوسته و طوالنی

 تصفیه فاضالب صنایع لبنی 4-3-3

فی جلوگیری نمود، نه اینکه  ها و ضایعات اضا اصل مهم در کاهش فاضالب و آالیندگی آن این است که از تولید فاضالب

ها را به درستی تصفیه کرد. برخی از مواد جامد اتالف شده نظیر دلمه در طی تولید پنیر و یا پودر خشک در طی  آن

تولید پودر شیر و آب پنیر، باید جمع آوری شده و به عنوان ضایعات جامد تیمار گردند. از رها کردن این گونه مواد  

پرهیز کرد. تغییرات کوچک در کارخانه لبنی باعث کاهش بزرگی در مقدار و آالیندگی فاضالب  جامد در فاضالب باید 

های روباز  های )وَت( سربسته به جای مخزنتوان با استفاده از مخزنگردد. به عنوان مثال در قسمت تولید پنیر، میمی

برای تولید پودر، حجم و آالیندگی فاضالب را    از اتالف شیر جلوگیری نمود یا با جمع آوری آب پنیر و استفاده از آن

 ( 3به شدت کاهش داد. )
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 توان به دو گروه تقسیم کرد: های لبنی را میبه طور کلی فاضالب حاصل از کارخانه

باشد. این دسته از فاضالب  . فاضالب فرآیند: که شامل آب مورد استفاده برای فرآیندهای سرد کردن و گرم کردن می1

 ی مجدد است. ی از آالیندگی بوده و باحداقل تصفیه قابل استفادهمعموالً عار

باشد؛ این  . فاضالب حاصل از تمیز کردن و شستشوی تجهیزاتی که در تماس مستقیم با شیر و محصوالت لبنی می2

 باشد.می ها حاوی ترکیبات مختلفی نظیر شیر، پنیر، آب پنیر، خامه، ماست رقیق شده، استارتر و ...گروه از فاضالب

های قلیایی و اسیدی  های شستشوی مورد استفاده در صنایع لبنی ممکن است حاوی عوامل استریل کننده، شویندهآب

سوز آور،    فاضالب بسته به نوع سیستم و استراتژی شستشوی تجهیزات بسیار متفاوت است. سود  pHمختلفی باشد.  

رکیبات غالب شیمیایی مورد استفاده در سیستم های شستشوی  اسید نیتریک، اسید فسفریک و هیپوکلریت سدیم از ت

ها عمدتاً شامل میزان نیاز  فاضالب دارند. سایر نگرانی  pHاین صنعت بوده که تأثیر قابل توجهی بر     (CIP)در محل

از عملیات   فاضالب حاصل  اکسیژن  و شیمیایی  فسفریک، سایر  CIPبیوشیمیایی  اسید  از  استفاده  از  ناشی  فسفر   ،

برای شستشو و ضدعفونی کردن میت باشد.  رکیبات فسفردار مورد استفاده و حجم باالی آب مصرفی مورد استفاده 

به ترکیب و حجم   بسته  نیز  از فرآوری محصوالت لبنی در هرکارخانه متفاوت است و روش تصفیه  فاضالب حاصل 

 های لبنی عبارتند از: برای کارخانهباشد. سه گزینه مناسب در انتخاب روش تصفیه فاضالب فاضالب متغیر می

 . انتقال فاضالب به نزدیک ترین واحد تصفیه فاضالب شهری و انجام تصفیه در این واحدها. 1

زدا و سپس تخلیه به فاضالب    . حذف ذرات جامد و خصوصاً ضایعات حاصل از فاضالب توسط کانتکتورهای جامد2

 یه فاضالب شهری.شهری به منظور تصفیه در نزدیک ترین واحد تصف 

 . تصفیه فاضالب حاصل از کارخانه در یک واحد مستقل در کارخانه.3

ی اول هزینه بیشتری داشته و کنترل میزان نیاز بیوشیمیایی و شیمیایی اکسیژن فاضالب و میزان مواد جامد  دو گزینه

ی فاضالب حاصل از  برای نحوه تصفیهمعلق آن نیز، کار سخت و دشواری است. بنابراین گزینه سوم بهترین انتخاب  

 ( 1باشد. )فرآوری محصوالت لبنی بوده و به طور گسترده ای در حال گسترش می

 صنایع فرآوری غالت و محصوالت نانوایی  4-4

صنایع فرآوری نان، از صنایع مهم دنیا بوده که از نظر نوع محصوالت و نیز تنوع فرآیند بسیار گسترده است. این صنعت  

 1100000تا    40000باشد. میزان مصرف روزانه آب در این صنعت از  ترین مصرف کنندگان آب در دنیا میاز عمده

شود. نسبت مصرف آب به تولید محصول  ه فاضالب تبدیل میدرصد از این آب ب  50لیتر در روز متغیر است. بیش از  

باشد. از  می 2و  5است، در حالی که این نسبت در صنایع شیمیایی و کاغذ به ترتیب برابر با  10در صنعت نان تقریباً 

ها اشاره  کیک   ها و ها، شیرینیها، بیسکوئیتها، کلوچهها، کماجتوان به انواع نانمحصوالت مختلف نانوایی عمدتاً می

درصد از    5شود در حالی که کمتر از  های بزرگ تولید میدرصد از محصوالت نانوایی در کارخانه  80نمود. بیش از  

توان به  ترین تجهیزات موجود در صنعت نانوایی میگردد. از مهمهای کوچک تولید میمحصوالت نانوایی در کارگاه
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های بخار و سطوح سرد اشاره نمود.  هنده خمیر، فرمانتور، تنور، دیگ آسیاب، مخلوط کن، خمیرگیر، سیستم فرم د

ترین مراحل در تولید محصوالت نانوایی عبارتند از: مراحل آسیاب کردن، مخلوط کردن، تخمیر، پخت و نگهداری.  مهم

عموالً نسبت استفاده  روند. مآرد، آب، مخمر، روغن، چربی و نمک از اجزای اصلی در تولید محصوالت نانوایی به شمار می

است. به طور کلی بخش اعظم آب مورد استفاده در این صنایع به    10به    6از آب به آرد در تولید اغلب محصوالت  

گیرد.  ها و تجهیزات مورد استفاده قرار میی فرموالسیون و همچنین شستشوی دستگاهعنوان یک جزء تشکیل دهنده

گراد به همراه مواد شوینده برای شستشوی  درجه سانتی  50تا    40با دمای  در طی تولید محصوالت نانوایی، از آب  

ساعته و در اوایل    8شود. فرآیند پخت این محصوالت عمدتاً در یک شیفت کاری  ها استفاده میها و قالبسطوح، سینی

از آالین صبح انجام می تری  دگی پایینگیرد. اگرچه ضایعات حاصل از این صنعت نسبت به صنایع گوشت و لبنیات 

های  ها و ضایعات کم توجه بود. معموالً در کارخانهتوان به آالیندگی این فاضالببرخوردار است ولی با این وجود نمی

شود، فاضالب حاصل آالیندگی  تولید نان که عمدتاً تجهیزات و فضای کارخانه قبل از شستشو به صورت خشک تمیز می

توان گفت بهترین روش برای کاهش مصرف آب  وغن است. پس به صورت کلی میکمتری دارد و بیشتر حاوی آرد و ر

 باشد. در این صنایع تصفیه فاضالب و تمیز کردن خشک می

 صنایع آشامیدنی 4-5

درصد    90ها تا بیش از  آب در صنایع آشامیدنی دارای مصارف مهم و متعددی در انواع محصوالت بوده و در برخی از آن

ی آب شرب تأمین شده و یا اینکه طی  دهد. آب مورد استفاده در این صنایع، یا از شبکهشکیل میمحصول نهایی را ت 

  46گردد تا الزامات کیفی آب آشامیدنی را بدست آورد. صنعت نوشابه سازی در سال بیش از  مراحل مختلف تصفیه می

های  اید. در واقع فاضالب حاصل از کارخانهنمکند که طبیعتاً فاضالب زیادی نیز تولید میمیلیارد لیتر آب مصرف می

تولید نوشابه عمدتاً شامل شربت، آب حاصل از سیستم شستشوی بطری و قوطی )که حاوی مواد شوینده است( و در  

ها،  باشد. به سبب محتوای باالی مواد آلی این فاضالبها استفاده شده است، میهایی که برای سیستمنهایت روغن

ی بیولوژیکی نیز روش دیگری  هوازی است. تصفیهای تصفیه فاضالب حاصل از نوشابه سازی تصفیه بیبهترین گزینه بر

ی  ترین راه برای کاهش میزان مصرف آب در صنایع آشامیدنی، تصفیهشود. بنابراین عمدهاست که برای این کار ارائه می

استفادهفاضالب می برای شست از روش  باشد.  با مصرف آب کمتر  های  ها، نصب شیرآالت و سیستمشوی بطریهای 

های تمیز کردن خشک تا  ها و تجهیزات، استفاده از فرآیندهای پیوسته و جایگزینی روشخودکار شستشوی دستگاه

 ( 6تواند در کاهش مصرف آب این صنعت مؤثر باشد. )حد ممکن می
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 جمع بندی کلی -5

    یمسئله  ها از یک طرف و قوانین زیست محیطی از طرف دیگراخیر جدی است و خشکسالی  هایسالبحران آب در  

میزان مصرف آب در صنایع مختلف به ویژه صنایع تبدیلی از    کند.تر میرا جدی  نبازیافت آمدیریت مصرف آب و  

بنابراین تالش باالیی برخوردار است.  این  اهمیت  باید در راستای کاهش مصرف آب در  به طورکلی  ها  باشد.  صنایع 

ی صحیح مصرف آب،  های عملیاتی و همچنین آموزش کارکنان هر صنعت در رابطه با نحوهکارگیری روشتوان با بهمی

های صنایع غذایی ساالنه مقدار زیادی فاضالب  های قابل توجهی را در این زمینه به دست آورد. در کارخانهپیشرفت

های  ی مجدد را دارند. پس می توان با دنبال کردن روشا قابلیت تصفیه و استفادهه شود که این فاضالبتولید می

توان میزان مصرف آب را  ریزی دقیق میی فاضالب از به هدر رفتن منابع آب جلوگیری کرد. همچنین با برنامه  تصفیه

ع از هر طریقی که امکان  یابد. کاهش مصرف آب در صنایکاهش داد که به دنبال آن فاضالب تولیدی نیز کاهش می

پذیر باشد، منافع فراوانی را هم برای صنعتگران و هم جامعه و اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. برخی از این منافع  

های برق مصرفی برای پمپاژ  عبارتند از: در دسترس بودن آب بیشتری برای مصارف دیگر مانند کشاورزی، کاهش هزینه

های صنعتی احتمالی که در طول زمان به  و محافظت شدن بیشتر منابع آب در مقابل آلودگیآب و انجام عمل تصفیه  

ترین منابع طبیعی برای توسعه صنعتی و پایدار هر سرزمینی حائز عنوان یکی از مهمه  آب بشوند.  این منابع وارد می

یندهای مختلف کنترل شود تا هم  آفرها و  تواند با استفاده از فناوریمصرف آب در صنایع مختلف میست.  اهمیت ا

های کاربردی برای کاهش مصرف در این پژوهش به بررسی روشد.  هزینه و هم مصرف آب در صنعت کاهش پیدا کن 

ها )مانند تصفیه فاضالب و فیلتراسیون( امروزه  ای از این روشآب در صنایع غذایی پرداخته شده است که بخش عمده

های جدید مانند استفاده از غشاهای میکروفیلتراسیون،  شود. به کارگیری فناوریاستفاده میای  در دنیا به شکل گسترده

ها  اولترافیلتراسیون، اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون نیز از دیگر راهکارهای عملی است که در این گزارش به شرح آن

سازی آب باران،  بازچرخانی آب، ذخیرههای  ، طراحی سیستمپرداخته شده است. به طور کلی استفاده مجدد از آب

برگشت آب کندانس به چرخه تولید    ها و طراحی سیستمهای خودکار شستسشوی تجهیزات و دستگاهاستفاده از روش

کند. اغلب صنایع فعال در  به کاهش میزان مصرف آب در صنایع تبدیلی به ویژه صنایع غذایی کمک تأثیرگذاری می

جه کمتری به موارد ذکر شده دارند و در این زمینه باید اقدامات بیشتر و مؤثرتری صورت  کشور از نظر مصرف آب تو

بر    گیرد. شرح و بررسی نقاط پرمصرف آب و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش مصرف آب در برخی صنایع پر آب

ت. امروزه در کشورهای پیشرفته  ها توجه داشمانند صنایع لبنی و محصوالت گوشتی از دیگر مواردی است که باید به آن

شود که اغلب با  سازی مصرف آب پرداخته میهای جدید و اصطالحاً دوستدار محیط زیست برای بهینهبه تکنولوژی

های مختلف تأکید  ها عمدتاً بر مدیریت و خودکار سازی مصرف آب در قسمتکارایی باالیی همراه هستند؛ این روش

های داخلی کشورمان دست  های تولید در بخشتوان به کاهش هزینهها نیز مینوع تکنولوژی  گیری از این دارند. با بهره

 پیدا کرد. 
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ی  در کشور ایران و به ویژه استان فارس صنایع کنسروی، لبنی و محصوالت گوشتی عمده ترین صنایع مصرف کننده

هش مصرف آب این صنایع اقدامات الزم  های دولتی در جهت کاآب هستند که باید با کمک نهادهای علمی و دستگاه

ای جامع و عملی به حل این مشکل پرداخت که این کار  ای باشد که با تدوین برنامهها باید به گونهرا انجام داد. تالش

های  های بیشتر صنایع و مراکز علمی است. باتوجه به کمبود منابع آب و کاهش بارش باران در سالنیازمند هماهنگی

های بهینه سازی مصرف آب در کشور و بخش صنعتی به شکل محسوسی دارای اهمیت است  کارگیری روش اخیر، به

 انجامد. ها میی بخشهای تولید در همهکه در نهایت به حفظ منابع و کاهش هزینه
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