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  خالصه

 

و تکنولوژی در کشور ایران و نیز موقعیت جغرافیایی آن، استفاده بهینه از منابع آب  چشمگیر صنایعبا توجه به رشد 

آب چاه و پساب  باالیی برخوردار می باشد. در این گزارش، نتایج مربوط به تصفیه بسیار و بازیافت پساب از اهمیتموجود 

آب ارائه می گردد. مراحل تصفیه و استفاده از آن به عنوان منابع آب مورد نیاز کارخانه  خروجی کارخانه تولید نورد بردسیر

دوگانه  فیلتراسیون با استفاده از فیلترهایبا استفاده از سیستم هایپرفیلتراسیون اسمز معکوس شامل پیش تصفیه فیزیکی )

نظیر گندزداها،  تزریق مواد شیمیاییج های میکرونی( و شیمیایی )به صورت پکی 5کربنی، فیلترهای کارتریجی -شنی 

به منظور طراحی سیستم ( در نظر گرفته شدند. ، متا بی سولفیت سدیم، ... pHکنترل کننده ها، اسید و باز ضدرسوب

و پس از   انجام گردید آب خام، آنالیز فیزیکوشیمیایی و انتخاب غشا ها و پوسته های تحت فشار اسمز معکوستصفیه 

به مرحله اجرا رسید. نتایج مربوط به آنالیز آب تصفیه شده یزان کارآیی آن، پروژه طراحی های اولیه تصفیه خانه و بررسی م

جهت مصارف به حد مطلوب آب خام که بازدهی سیستم طراحی شده برای رساندن کیفیت  بیانگر آن استخروجی 

آب  در تصفیه مذکورکه نشان دهنده قابل اعتماد بودن سیستم  بودهال باصنعتی، شرب و  آب جبرانی برج های خنک کن 

می باشد. در کنار پروژه مذکور، با توجه به حجم باالی پساب تولیدی کارخانه، راهکاری جهت بازیافت آن و  قرار گرفتن در 

ی پمپاژ در نقاط معین، پساب چرخه استفاده مجدد کارخانه ارائه و اجرا گردید. بدین ترتیب با تعبیه نمودن ایستگاهها

حوضچه زالل به روغن زدایی  کارخانه از کانال خروجی وارد مخزن ذخیره سازی شده و پس از عبور از مخزن ته نشینی و

منعقد کننده در این حوضچه، پساب توسط پمپ ها وارد فیلترهای  تزریق مواد شیمیایی منتقل می شوند. پس ازسازی 

د. برج های خنک کننده با کاهش دما و رساندن نمی گردمدار باز برج های خنک کن  د مخزنخود شوینده شده سپس وار

آن به حد قابل قبول، پساب تصفیه شده را مجددا به چرخه مصرف کارخانه باز می گردانند. سیستمهای تصفیه آب و پساب 

استفاده از منابع  نمودنکمک شایانی به بهینه مذکور عالوه بر تامین آب مورد نیاز کارخانه با بازیافت پساب توانسته اند 

 محدود آب نمایند.

 
هایپرفیلتراسیون، اسمزمعکوس، پیش تصفیه، فیلتراسیون، فیلتر خودشوینده، آب جبرانی، برج خنک کنن، بازیافنت    کلمات کلیدی:
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 مقدمه   .1

با توجه به رشد جمعیت و صنعت در سالهای اخیر، بحران کم آبی گریبانگیر بسیاری از کشورها شده است تا 

ستفاده از آب در تمام صنایع غیر قابل ا .]2[را قرن استرس آبی یا استرس هیدرولوژیک نام نهاده اند  12حدی که قرن 

د پسآب های صنعتی، استانداردهای زیست و افزایش مصرف آب و تولی تکنولوژیبا گسترش  و اجتناب است

شرایط خاصی را برای ورود پساب صنایع به چاه های جاذب، فضای سبز کشاورزی یا شهری و ورود مجدد به   محیطی

چرخه تولید در نظر می گیرند. برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و آب توسط این پساب های صنعتی باید راهی برای 

از آنجا که مشکل کم آبی عالوه بر خطرات جدی که برای انسان به وجود می آورد . صنعتی اتخاذ کرد تصفیه فاضالب های

عملکرد صنایع را نیز به شدت مختل می کند، استفاده بهینه از منابع آب جهت مصارف خانگی، صنعتی ، کشاورزی و 

فاضالب ها یکی از عوامل آلودگی  .]1-4 [باشدهمچنین استفاده مجدد از پساب تصفیه شده از اهمیت زیادی برخوردار می 

پس به پاالیش و تصفیه نمود س شهرها خارج نمودن ازجمع آوری و پس از محیط زیست هستند و لذا بایستی آنها را 

روز به روز بیشتر مورد توجه بحران کم آبی به علت د. تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از آن برگردانگردش آب در طبیعت 

استفاده از فاضالب های پاالیش شده ن، با توجه به موقعیت جغرافیایی و کمبود منابع آب به ویژه در ایرا می گیرد.قرار 

برای مصرف های غیر خانگی مانند آبیاری ، فضاهای سبز درون شهرها ، پارک ها جنگل کاری و شستشوی خیابانها و کانال 

ها به صورت خانگی،شهری، صنعتی و کشاورزی طبقه بندی می شوند که فاضالب های فاضالب اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

شیمیایی اکسیژن مورد نیاز بیو، 2(COD) مورد نیاز شیمیایی ژنآنها نظیر اکسی می توان بسته به شاخص های آلودگی

(BOD)1کل کربن آلی ، (TOC)3کل ذرات جامد معلق ، (TSS)4اکسیژن محلول ، (DO)5 ... ا طراحی تصفیه ر فرآیند و

نمود. روشهای تصفیه فاضالب نیز به صورت فیزیکی )مانند فیلتراسیون، تانک های ته نشینی، سیستم های شناورسازی، 

،...( و pHچربی گیری،...(، شیمیایی )مانند هوادهی، انعقاد، لخته سازی، اکسیداسیون شیمیایی، گندزدایی شیمیایی، تنظیم

WHOاستانداردهای جهانی نظیر.]5-8[بندی می شوندبیولوژیکی )هوازی، بی هوازی( دسته 
6 ،7

EPA،FAO
و  8

مقادیر مطلوب و مجاز پارامترهای موجود در آب را جهت استفاده مجدد آنها در زمینه استانداردهای سازمان های داخلی 

. تکنولوژی ]9-23 [ بردهای مختلف ارائه نموده اند که با استناد به آنها می توان روش های مناسب تصفیه پساب را به کار 

می باشند قادر به  21و اسمز معکوس 22، اولترافیلتراسیون 20، نانو فیلتراسیون9های غشایی که شامل میکرو فیلتراسیون

                                                 
1
 Chemical Oxygen Demand (COD) 

2
 Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

3
 Total Organic Carbon (TOC) 

4
 Total Suspended Solids (TSS) 

5 Dissolved Oxygen (DO) 
6
 World Health Organization 

7
 European parliament and of the council 

8
  Food and agriculture organization 

9
  Micro Filtration (MF) 

10 Nano Filtration (NF) 
11

 Ultra Filtration (UF) 
12

 Reverse Osmosis (RO) 
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اطالعات مربوط به خصوصیات و  2حذف آلودگیهای آلی، معدنی و میکروبی آب بسته به نوع و مقدار آنها می باشند. جدول 

 . ]24[از روشهای مذکور را نشان می دهدمحدوده عملکرد هر کدام 

به یک چالش مهم برای بسیاری از  1صرفه جویی در مصرف آب به ویژه در تاسیسات مکانیکی از جمله برج های خنک کن

حجم این منبع طبیعی نادر است تبدیل شده است .در عملکرد برج های خنک کن به دلیل استفاده از  در آنها کشورهایی که

و  مشکالت  3، رسوبگذاری2با توجه به کاهش منابع آب و هزینه های گزاف تصفیه آن با مشکالتی نظیر خوردگی آب وباالی 

از  4بهسازی آببر روی رفتار و عملکرد برج های خنک کن دارد.  مستقیمی هستیم و این مشکالت تأثیرات میکروبی مواجه

می با چنین صرفه جویی وکاهش مصرف آب می نماید. به هی لحاظ افزودن مواد شیمیایی و تصفیه فیزیکی کمک قابل توج

بدین منظور طراحی برج های خنک کنی که  .مصرف آب را کاهش داد، هافزایش داد در مداررا  توان تعداد دفعات گردش آب 

تخاب ان، فیه فیزیکی آب، تصبه آب در گردش می شوند انجام این هدف را ممکن می سازند. افزودن مواد شیمیایی مناسب

عوامل کلیدی کنترل کیفیت درست حجم آب جبرانی و زیرآب، کنترل کیفیت آب جبرانی و آب ورودی به برج خنک کن 

 . ] 25 -12 [آب می باشند
 

 . ویژگیهای تکنیکهای غشایی مختلف در حذف آالینده ها1دول ج

 

 کیفیت آنآب خام با توجه به  تصفیهطراحی مراحل  . 2

   

 کلی مرحله سهشامل  آنتصفیه و بهره برداری از  ،در نمونه آب خام موجود ناخالصیهای و آلودگیها اساس بر   

5طراحی سیستم اسمز معکوس با استفاده از نرم افزار  پیش تصفیه، تصفیه و تصفیه نهایی می باشد.
ROSA  وبا اطالعات

( نشان دهنده 2آنالیز آب خام اولیه و آب خروجی تصفیه خانه )جدول آب خام ورودی به تصفیه خانه انجام شده است. 

 می باشد.مطابق با طراحی ارائه شده کارآیی قابل قبول سیستم تصفیه مذکور 

                                                 
1
 Cooling Tower 

2
 Corrosion 

3
 Scaling  

4
 Water Treatment 

5 Reverse Osmosis System Analysis 

عالمت  فرآیند غشایی

 اختصاری

 فشار مورد نیاز

 ) بار(

 آالینده )نوع و درصد حذف( محدوده سایز منافذ

 %(99.99)باالی  یحذف  باکتر ،،%(99.9999.99 ی)باالحذف کدورت میکرون MF 03> 1-1/3 میکروفیلتراسیونمیکروفیلتراسیون

 اولترافیلتراسیوناولترافیلتراسیون
UF 

،حذف کل کنربن  ،حذف کل کنربن  %(%(99.9999.99  یی)باال)باال  ییباکترباکتر  ، حذف ، حذف %(%(99.9999.99  یی)باال)باال  حذف کدورتحذف کدورت میکرون  31/3 -331/3 133-23

 %(%(2323آلی )آلی )

 نانوفیلتراسیوننانوفیلتراسیون

NF 

033-03 3/331 - 3/3331 

 میکرون

بناالی  بناالی  ))  ییحذف کنل کنربن آلن   حذف کنل کنربن آلن   %(، %(، 9999%(، حذف رنگ )%(، حذف رنگ )9999حذف کدورت )باالی حذف کدورت )باالی 

%(، حنذف وینروس   %(، حنذف وینروس   9999%(، حذف سولفات )باالی %(، حذف سولفات )باالی 9393%(، حذف سختی )باالی %(، حذف سختی )باالی 9090

 %(%(9090)باالی )باالی 

 اسمز معکوساسمز معکوس

RO 

%(، حنذف  %(، حنذف  9999%(، حذف رنگ و کل کنربن آلنی )بناالی    %(، حذف رنگ و کل کنربن آلنی )بناالی    9999حذف شوری )باالی حذف شوری )باالی  میکرون 3/3331>   220 - 1333

 Fe ،Cd ،Cr ،Pb ،As%(، حذف %(، حذف 33-133133%(، حذف آفت کش ها )%(، حذف آفت کش ها )9090-9090نیترات )نیترات )

(9999-0303%%) 
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 1مراحل پیش تصفیه -2-1

 

مترمکعبی ، تزریق هیپوکلریت سدیم جهت حذف  150پس از ذخیره آب خام داخل مخزن در این مرحله    

m. با توجه به دبی ورودی آب خام )می گرددکروبی و میکروارگانیسمها انجام آلودگی های می
3
/hr220)  و ظرفیت

mآبدهی)
3
/hr 85 آب خام با عبور از پمپ های مناسب تعبیه شده در مسیر پمپاژ شده و وارد بخش های بعدی می ،)

گردد. در مرحله بعد به منظور حذف مواد معلق، کدورت، فلزات سنگین، مواد آلی، رنگ، بو و بخشی از کلر از سیستم 

الت احتمالی ناشی از گرفتگی فیلتر سیستم جهت رفع مشک استفاده شده است.( فعال کربن -)شنیدوگانه فیلتراسیون 

در پایان بخش پیش تصفیه فیلترکارتریجی جهت حذف مواد معلق تا  نیز در نظر گرفته شده است. 2شستشوی معکوس

میکرون در نظر گرفته شده است. در بخش پیش تصفیه و قبل از ورود آب به فیلتر کارتریجی، تزریق اسید برای  5قطر 

سدیم متا بی سولفیت جهت حذف کامل کلر باقی مانده و تزریق ماده ضد رسوب جهت به حداقل  ، تزریقpHکنترل 

 رساندن پتانسیل رسوبگذاری انجام می گردد.

 

 مرحله تصفیه -1-1

 

خروجی فیلتر کارتریجی به عنوان ورودی سیستم اسمز معکوس پس از عبور از پمپ های فشار باال، از غشاهای  

اصلی سیستم  اجزایه و با حذف یون های محلول عمل نمک زدایی را انجام می دهد. پلی آمیدی عبور کرد

)محفظه نگهدارنده ممبران(،  5، پرشر وسل4، پمپ فشار قوی3هایپرفیلتراسیون اسمز معکوس عبارتند از ممبران یا غشاء

اسمز به شدت به کیفیت آب از آنجا که طول عمر غشاهای . 7، تجهیزات و ابزارهای کنترلی6سیستم شستشوی شیمیایی

 توجه به مراحل پیش تصفیه اهمیت بسیار باالیی دارد.  ،وابسته می باشد  ورودی

 

مرحله تصفیه نهایی -1-3   

  

 به صنعتی آب مخزن در )تزریق سدیم هیدروکسید(،pH  تنظیم از پس ،خروجی تصفیه هایپرفیلتراسیون 

 به پمپاژ ایستگاه توسطبرج های خنک کن  جبرانی صنعتی، آب تامین آبشده و جهت  ذخیره مکعب متر 220 ظرفیت

همچنین  به منظور ایمنی غشاها، در کنار تصفیه خانه احداث شده، سیستم مخزن   .یابد می انتقال مصرف محل

سیستم به علت گرفتگی، بتوان مشکل را در حداقل زمان صورت کاهش عملکرد  نیز تعبیه می شود تا در  8شستشودر محل

                                                 
1
 Pretreatment step 

2 Back Wash 
3 Membrane 
4 High Pressure Pump 
5Pressure Vessel 
6 Clean in Place 
7 Control Instrumentation 
8 Clean In Place (CIP) 
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گزارش  2در شکل  به روش اسمز معکوس تصفیه آب خام 1شماتیکدیاگرام  ممکن در محل تصفیه خانه برطرف نمود.

  شده است.
 : کیفیت آب خام ورودی و آب تصفیه شده خروجی با محاسبه راندمان فرآیند2جدول 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : دیاگرام شماتیک تصفیه خانه طراحی و اجرا شده1کل ش

 

                                                 
1 Block Flow Diagram(BFD) 
2 Electrical Conductivity (EC) 
3 Total Alkalinity 
4 Total Dissolved Solid (TDS) 
5 Total Hardness 

مقدار اندازه گیری  واحد پارامتر

 شده قبل از تصفیه

مقدار اندازه گیری 

 تصفیه شده بعد از

راندمان 

 سیستم )%(

مقدار اندازه  واحد پارامتر

قبل  شده یریگ

 از تصفیه

 یریمقدار اندازه گ

 پس از تصفیه شده

راندمان 

 سیستم )%(

pH - 9-9 8-7 - سدیم mg/lit 0/130 0/2 9/99 

 3قلیائیت کل µs/cm 2053 0/00 6/88 2هدایت الکتریکی
mg/lit 

CaCO3 0/120 9/15 5/95 

 mg/lit 310/3 331/3 0/90 آهن mg/lit 1159 10 7/88 4جامدات محلولکل 

 mg/lit 0/91 1/2 0/99 کلراید - - - mg/lit روغن و گاز

 5کل سختی
mg/lit 

CaCO3 
 mg/lit 2/000 91/0 2/99 سولفات 5/89 03 559

 mg/lit 0/01 3/1 9/95 منیزیم mg/lit 9/199 4/3 9/88 کلسیم
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 تصفیه پساب کارخانه برای تامین آب در گردش برج های خنک کن مدار باز و مدار بسته -0

 

 های فوالدسازی مانند تمام صنایع نیاز مبرم به آب تصفیه شده جهت خنک کردن تجهیزات خود دارند.کارخانه   

خنک کننده مواردی از قبیل سختی آب، مقدار منگنز، مواد جامد معلق و نیز یون کلر، باعث تشکیل درسیستمهای آب 

عمل خنک کردن با عبور آب از لوله های اطراف تجهیزات و بدون تماس با تجهیز انجام . وندلجن و پیشرفت خوردگی میش

)مدار باز( انجام می گردد. در هر دو مورد آب پس از  می شود )مدار بسته( و یا به طور مستقیم با برخورد به تجهیز مربوطه

می گردد. از آنجا که کیفیت این دو نوع  انجام خنک کاری به منظور استفاده مجدد و کاهش دما وارد برج های خنک کن

 آب به دلیل نحوه عملکردشان با یکدیگر متفاوت است، برج های خنک کن مربوط به هر کدام و نحوه تصفیه فیزیکی و

 شیمیایی آنها نیز متفاوت می باشد. برج های خنک کن مدار بسته و مدار باز برای هر کدام از موارد مذکور به کار می رود.

سیستم طراحی برج های خنک کن مدار باز و مدار بسته با توجه به حجم پساب تولیدی و حجم آب مورد نیاز کارخانه 

 طراحی شده اجرا می شود.
 

 1دار بستهبرج خنک کن م -3-2

 

mبرج خنک کننده مدار بسته به ظرفیت آب در گردش   
3
/hr450  جهت خنک کاری آب خنک کننده مدار بسته

m طراحی گردید. مقدار آب جبرانی برای این برج خنک کن 
3
/hr28  و زیرآب m

3
/hr5/1  در نظر گرفته شده است. به

عبور آب از برج خنک کن به سمت تجهیز، فیلتر  منظور جلوگیری از هر گونه گرفتگی یا تشکیل رسوب در مسیر

جهت حذف کدورت یا مواد جامد معلق احتمالی تعبیه شده است. به منظور حفظ کیفیت آب در گردش برج  2خودشوینده

خنک کن، مواد شیمیایی مختلف با  غلظت مشخص از طریق سیستم تزریق به مخزن برج خنک کن تزریق می شود. 

اساس کیفیت آب در گردش و دبی آن، نوع آلیاژهای در تماس با آب، سیکل چرخش آب، میزان تبخیر انتخاب این مواد بر 

 5، میکروب کش های4، ضد رسوب ها3و میزان زیرآب انجام می شوند. مواد شیمیایی مذکور شامل بازدارنده های خوردگی

ا  گرم مدارهای انتقال آب همواره محل فضای تاریک ، کثیف و نسبت.  pHاکسنده و غیر اکسنده، کنترل کننده های 

مناسبی برای رشد میکرو ارگانیسم ها به شمار میرود. این مهم باعث ایجاد اختالل در فرآیند تبادل حرارتی خواهد شد. 

ازاین رو کنترل رشد میکرو ارگانیسم های برج خنک کن و کنترل سطح آلودگی میکروبی یکی از مهمترین دغدغه های 

به همین منظور انجام گندزدایی و حذف آلودگی میکروبی با استفاده از  .تم آب خنک کن به شمار می رودری سیسنگهدا

میکروب کش اکسنده به صورت پیوسته و میکروب کش غیراکسنده به صورت شوک هفته ای پیشنهاد شده است.  از آنجا 

ازدارنده خوردگی آلیاژ مس )پایه آزول( نیز برای این که در مسیر عبور آب در مدار بسته، آلیاژ مس نیز وجود دارد، ماده ب
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دیاگرام شماتیک خنک سازی آب مدار بسته را نشان می دهد.  پایش کیفیت آب با  1سیستم در نظر گرفته شد. شکل 

 ساخت راک های خوردگی و قرار دادن کوپن هایی از جنس کربن استیل و مس/ نیکل انجام می گیرد. در طراحی سیستم

دیاگرام  1شکل  در نظر گرفته شده است. mpy 5/0و انتخاب نوع و غلظت مواد شیمیایی سرعت خوردگی کمتر از  مذکور

 شماتیک خنک سازی آب در گردش مدار بسته را نشان می دهد.

 

 
 ستهدیاگرام سیستم خنک کن مدار ب : 2کل ش
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 1برج خنک کن مدار باز -3-1

 

mبرج خنک کننده مدار باز به ظرفیت آب در گردش   
3
/hr1000  جهت خنک کاری آب خنک کننده مدار باز

m طراحی گردید. مقدار آب جبرانی برای این برج خنک کن 
3
/hr91 و زیرآب m

3
/hr12  .شکل در نظر گرفته شده است

تصفیه پساب خروجی کارخانه که با ورود به برج های خنک کن مدار باز خنک شده به کارخانه دیاگرام مربوط به مراحل  3

وغن وارد مخزن پساب کارخانه از کانال خروجی وارد مخزن ذخیره سازی شده پس از ته نشینی و حذف ردند. باز می گر

مناسب  2زالل سازی می شوند. در این مخن به منظور حذف مواد معلق و ته نشین نمودن کامل آنها ماده منعقد کننده

با برای سیستم مذکور ماده منعقد کننده به کار رفته )پلی الکترولیت( با میزان تزریق بهینه به سیستم تزریق می گردد. 

در مسیر عبور آب از برج  ،منظور جلوگیری از هر گونه گرفتگی یا تشکیل رسوب به .انتخاب شده استانجام جار تست 

همچنین جهت حذف کدورت یا مواد جامد معلق احتمالی تعبیه شده است.  3خنک کن به سمت تجهیز، فیلتر خودشوینده

به منظور حفظ کیفیت آب در گردش برج خنک کن، مواد شیمیایی مختلف با  غلظت مشخص از طریق سیستم تزریق به 

در تماس  د. انتخاب این مواد بر اساس کیفیت آب در گردش و دبی آن، نوع آلیاژهاینمخزن برج خنک کن تزریق می شو

با آب، سیکل چرخش آب، میزان تبخیر و میزان زیرآب انجام می شوند. مواد شیمیایی مذکور شامل بازدارنده های 

به دلیل آلودگی باالی آب  . pHاکسنده و غیر اکسنده، کنترل کننده های  6، میکروب کش های5، ضد رسوب ها4خوردگی

کروب کش غیر اکسنده به صورت شوک و تزریق هیپوکلریت سدیم به موجود در این مدار سیستم گندزدایی با تزریق می

خروجی برج خنک  دیاگرام شماتیک خنک سازی آب مدار بسته را نشان می دهد. 1. شکل صورت پیوسته انجام می گردد

mخط اول به ظرفیت  وارد کارخانه می شوند.مجزا  کن مدار باز طی دو خط
3
/hr2050 جهت خنک سازی خطTNT  و

mخط دوم به ظرفیت 
3
/hr 920 .دیاگرام شماتیک خنک  3شکل  جهت خنک کاری سایر تجهیزات وارد کارخانه می شوند

 را نشان می دهد. بازسازی آب در گردش مدار 
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 دیاگرام سیستم خنک کن مدار بسته : 0کل ش

 

با ساخت راک های خوردگی و قرار دادن کوپن هایی از جنس کربن استیل و مس/ نیکل انجام در گردش پایش کیفیت آب 

می گیرد. در طراحی سیستم مذکور و انتخاب نوع و در مسیر حرکت آب از کارخانه به برج خنک کن یا بلعکس انجام 

 در نظر گرفته شده است.  mpy 5/0غلظت مواد شیمیایی سرعت خوردگی کمتر از 

 

 یجه گیرینت -0

  

به منظور  . نیاز به حجم باالیی از آب دارد استفاده از برج خنک کن جهت خنک کاری تجهیزات کارخانجات  

بهسازی شیمیایی و فیزیکی می توان تعداد دفعات استفاده از آب را افزایش  روش های صرفه جویی در مصرف آب، با اعمال

بردسیر تالش  –داده مصرف آن را تا حد چشمگیری کم نمود. بدین منظور با احداث تصفیه خانه در کارخانه تولید نورد 

به احداث تصفیه خانه تصفیه خانه مذکور شامل دو بخش بوده که بخش اول مربوط  شده است تا این هدف حاصل گردد.
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تامین آب شرب و آب جبرانی برج  آب چاه به روش هایپرفیلتراسیون اسمز معکوس می باشد. خروجی این بخش به منظور

با اجرای مراحل  مربوط به پساب خروجی کارخانه می باشد که و بخش دوم  مصرف می گردد )آب صنعتی( های خنک کن

دفع لجن وارد برج های خنک کن  شده پس از کاهش دما به چرخه آب کارخانه باز ذخیره سازی، ته نشینی، زالل سازی و 

نتایج حاصل از طرح های اجرا و بهره برداری شده نشان می دهد که سیستم های مذکور در دستیابی به هدف  می گردد. 

کمبود منابع آب و بحران کم آبی  استفاده بهینه از منابع آب موجود موفق عمل کرده اند و امید است که با افزایش توجه به

سایر کارخانجات و صنایع نیز توجه ویژه ای به این معضل داشته باشند و با استفاده بهینه ار منابع آب و یافتن راهکار جهت 

 تصفیه پساب به این امر مهم کمک نمایند.
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