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راهنمای شرکت در چالش

ساخت پلی الکترولیت کاتیونی برای آبگیری لجن حاصل از
فرایندهای بیولوژیکی تصفیه فاضالب با راندمان باال

آب گیری لجن حاصل از فرآيندهای تصفیه فیزيكي ،شیمیايي و بیولوژيكي يكي
از دغدغههای مهم در تصفیه آب و فاضالب است .يكي از مواد شیمیايي پرکاربرد
در فرايند لجنگیری پلی الکترولیت است.
پلي الكترولیتها ،لخته کنندهها و منعقد کنندههايي هستند که به دو صورت
جامد و مايع با هدف لخته کردن مورد استفاده قرار ميگیرند .اين ترکیبات
پلیمرهايي هستند که واحدهای تكرار شونده آنها دارای گروه باردار هستند.
اين گروهها در محلولهای آبي جدا و باعث فعال شدن آنها ميشوند .از اين رو
خواص پلي الكترولیت هم به الكترولیت (نمک) و هم به پلیمرها (ترکیبات با وزن
مولكولي باال) شبیه است و با خاصیت چسبندگي مقدار لجن تولیدی را کاهش
ميدهند .با توجه به اهمیت استفاده از پلي اکترولیت در صنعت تصفیه آب و
پساب و لزوم آبگیری لجن حاصل از فرايندهای بیولوژيكي با راندمان باال و وارداتي
بودن اين ترکیبات ،الزم است که دانش فني و اقتصادی تولید پلي الكترولیتها
در داخل کشور بوميسازی شود.
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پیشینه مسئله

يكي از دغدغههای مهم در تصفیه آب و فاضالب ،حمل و نقل و آبگیری لجن حاصل از فرآيندهای تصفیه فیزيكي ،شیمیايي
و بیولوژيكي ميباشد .آب گیری عبارت از حذف آب از لجن برای دستیابي به کاهش حجم بیشتر از آن است .در طي
فرآيندهای بیولوژيكي و شیمیايي تصفیه آب و فاضالب ،باکتریها و میكروارگانیسمهای هوازی و بي هوازی ،مواد آلي و
معلق در پسابها را تغذيه نموده و آنها را به مواد قابل تجزيه تبديل ميکند .با گذشت زمان و به تدريج اين ترکیبات در
کف استخرهای تصفیهخانه تهنشین شده و تولید لجن ميکنند .با توجه به مقدار و دبي مواد آالينده موجود در فاضالب،
در بازههای زماني مشخص لجن موجود در تصفیه خانهها تخلیه شده و در برخي از مواقع مجدد استفاده ميشوند .اين لجن
دارای آب زياد ،درصد جامدات معلق پايین ،مقاومت باال در مقابل آبگیری و ساير مشكالت مربوط به حمل و نقل و در
نهايت دفع آن ميباشد که هر کدام از اين خصوصیات ،هزينههای فني و اقتصادی را افزايش ميدهد .آبگیری لجن منجر
به ايجاد موادجامد يا نیمه جامد شده که مديريت آن آسانتر ميباشد .آبگیری لجن قبل از کمپوست کردن آن ضروری
است ،تا جريان هوا راحتتر در آن نفوذ نمايد .هم چنین لجن قبل از خشک کردن حرارتي يا سوزاندن بايد آبگیری شده
تا سوخت مورد نیاز برای تبخیر رطوبت اضافي کاهش يابد .حذف مايعات موجود در اين اليههای لجن و افزايش مقدار
جامدات نسبت به مايعات در آن ،به عمل آبگیری و تغلیظ لجن معروف ميباشد .حذف اين مايعات تاثیر بسزايي در کاهش
هزينههای حمل و نقل و همچنین افزايش راندمان در فرآيندهای بعدی استفاده از لجن خواهند داشت و به همین دلیل
است که اين عمل به عنوان بخش مهمي از فرآيند تصفیه فاضالب مورد توجه قرار گرفته است.
برای آبگیری لجن روشهای مختلفي مثل آبگیری و تغلیظ با روشهای ثقلي ،تغلیظ لجن با شننناورسننازی و هوا دهي،
دسنتگاه سنانترفیوژ ،تغلیظ نواری ثقلي ،درايرهای حرارتي ،دسنتگاه های فیلتراسنیون مانند فیلتر پرس ،بلت فیلترپرس و
اسكرو پرس تغلیظ کننده نواری ،آبگیری لجن با الگونها استفاده ميشود.
يكي از روشهای رايج آب گیری در تصفیه خانه فاضالب تهران روش بلت فیلترپرس يا فیلتر نواری است .در اين روش از
طريق فشار آوردن بر لجن ،آب موجود در لجن از آن خارج ميشود .مواد جامد و لجني که بین دو عدد تسمه متخلخل
قرار گرفته شدهاند از میان درام (غلتک)هايي با اقطار مختلف عبور مي نمايند.
هر چه تسمه جلوتر ميرود ،غلتکها کوچکتر شده و فشار وارده از طرف آنها بر تسمههای حاوی لجن بیشتر ميشود.
طراحيهای مختلف برای اين دستگاهها وجود دارد اما اساس کارکرد تمامي آنها تقريبا بدين شرح مي باشد :منطقه تثبیت
شیمیايي ،منطقه آبگیری ثقلي ،منطقه آبگیری با فشار پايین و منطقه آبگیری با فشار باال .يكي از موارد مهم در نگهداری
سیستمهای فیلتر نواری ،تعويض تسمههای انتقال لجن ميباشد.

میزان غلظت مواد جامد در اين روش معموال حدود  20درصد ميباشد که تا  50درصد نیز با افزودن مواد شیمیايي و بسته
به نوع لجن ورودی قابل افزايش است .يكي از مواد شیمیايي مهم و پرکاربرد در فرايند لجن گیری پلي الكترولیت است.
پلي الكترولیتها لخته کنندهها و منعقد کنندههايي هستند که به دو صورت جامد و مايع با هدف لخته کردن مورد استفاده
قرار ميگیرند .اين ماده شیمیايي در سه گروه کاتیوني  ،آنیوني و غیر يوني دسته بندی ميشود .البته فرايند لخته سازی
با نمونه های نظیر آلوم ،فريک کلريد و  ...نیز انجام ميشود اما وظیفه اصلي پلي الكترولیتها کاهش مصرف منعقد
کنندههای معمول و کاهش حجم لجن است.
پلي الكترولیتها پلیمرهايي هستند که واحدهای تكرار شونده آنها دارای گروه باردار هستند .پلي کاتیونها و پلي آنیونها
پلي الكترولیت هستند .اين گروهها در محلولهای آبي جدا و سبب فعال شدن آنها ميشوند .از اين رو خواص پلي الكترولیت
هم به الكترولیت (نمک) و هم به پلیمرها (ترکیبات با وزن مولكولي باال) شبیه است و گاهي اوقات پلي نمک نیز نامیده
مي شود.
محلولهای پلي الكترولیت مانند نمکها همگي رسانای الكتريكي هستند و مانند پلیمرها ،محلولهای چسبناک ايجاد مي
کنند .زنجیرههای مولكولي باردار نقش بسیار اساسي در تعیین ساختار ،ثبات و فعل و انفعاالت مجموعههای مختلف مولكولي
دارند.

انواع پلی الکترلیت
منعقدکنندهها و کمک منعقد کننده به انواع مختلف طبیعي و مصنوعي و يوني تقسیم ميشوند:
- ۱پلي الكترولیت های طبیعي
متداول ترين اين مواد عبارتند از  :پكتین (اسنید پلي گاالکترونیک)،آلیينات(اسنیدآلینیک)،کربوکسني متیل سنلولز و پلي
پپتیدها.
- 2پلي الكترولیت های مصنوعي
متداول ترين اين مواد عبارتند از  :پلي اکريلیک اسنید ،پلي اسنتايرن سنولفانات  ،پلي الیل امین ،کربوکسني متیل سنلولز و
نمک های اينها.
با توجه داشنت که هر دو پلي اتیلن طبیعي و مصننوعي در مقیاس بزر

تولید مي شنوند .بع ني از اين پلي الكترولیت ها

در زير نشان داده شده است.

- ۳پلي يونها
برخي ديگر از اين ترکیبات شنامل گروه های باردار در زنجیره اصنلي هسنتند.اين دسنته از مواد بعنوان پلي يونها شنناخته
ميشننوند .رايج ترين گروه باردار در زنجیره اصننلي آمونیوم نوع  ۴اسننت .اين پلي آمینهای يوني به طور معمول از طريق
يک واکنش از آمینهای طبقهای و دیآلیدهای آلكیل تولید ميشوند.

گروههای پلی الکترولیت
پلي الكترولیتها بعنوان منعقد کننده و کمک منعقدکننده در تصنفیه آب و فاضنالب شنناخته ميشنوند ،اين مواد پلیمری
توسننپ پل زني شننیمیايي ميتوانند مواد معلق در آب را جدا نمايند و به منعقد کنندهها کمک ميکنند .کاتیون يا آنیون
متصنل به پیكره شنیمیايي پلي آکريل آمید تعیین کننده نوع بار فعال پلیمر ميباشند که اين مواد براساس اينكه نوع يونیزه
شننننده ی آن هننا در آب چننه ننوع بنناری را حنمننل منینكنننند بننه اننواع گنوننناگنونني تنقسننننینم منيشننننوننند.
بارهای مثبت )(cationicمنفي ) (anionicو بدون بار )(non-ionicتقسیم ميشوند:

- ۱پلي الكترولیت آنیوني)(Anionic Polyelectrolytes
سننه گروه متداول پلي الكترولیت آنیوني عبارتند از  :کربوکسننیالت ) ، (-COO-فسننفنات ها ) ، (-PO3H-,PO32-و
سنولفاناتها) ،(-SO3-کوپلیمرهای آکريل آمید با خواص ارتقاء يافته باری توسنپ گروههای سنديم آکريالت هسنتند ،بار
منفي داشته و پس از انحالل در آب ،محلول با خواص بار منفي ايجاد ميکنند.

- 2پلي الكترولیت کاتیوني)(Cationic Polyelectrolyte
آمونیوم نوع اول ،دوم و چهنارم )  (-NH3+,=NH2+,&=-N+کوپلیمرهنای آکرينل آمیند بنه همراه مونومرهنای کناتیوني
بوده که باعث ارتقاء بار مثبت در اين دسننته از پلیمرها ميشننوند و پس از انحالل در آب ،محلول با خاصننیت باری مثبت
ايجاد ميکنند .نوع گروه يوني و مونومرهای سنازنده و واحد تكرارشنونده پلي الكترولیت ،خواصني چون حاللیت در آب و
ديگر مايعات پیوند قطبي و پیوند هیدروژن (الكلها و غیره) ،هدايت الكتريكي و ويسكوزيته محلول را تعیین ميکند.

- ۳پلي الكترولیت خنثي/بدون بار)(Non-Ionic Polyelectrolytes
اين گروه بر پناينه پلي آکرينل آمیندخنالص ميبناشننننند و پس از حنل شننندن در آب از خود خناصنننینت بندون بنار نشنننان
ميدهند.خواص پلیمرهای خنثي به شندت  pHو مقدار نمک بسنتگي دارد .با وارد کردن مقدار کمي از يک ماده اتصنال
مناسنب ،مي توان پلي الكترولیت ها را به صنورت شنیمیايي متصنل کرد .اين مواد ميتوانند با پیوند عرضني شنیمیايي بوسنیله
مقدار کمي از عامل های متصل کننده محلول ترکیب شوند.

خواص پلی الکترولیت
پلي الكترولیتها دارای خواص مختلفي هستند:
الف) تبديل لختههای کوچک به صورت لختههای درشت و سنگین
اين مواد دارای خواص پلیمر و الكترولیتي بوده ،که اين خاصیت ميتواند اندازه لخته را درشتتر نمايد.
ب) افزايش سرعت عمل ته نشیني و کاهش حجم لجن تشكیل شده
بارهای موجود در سناختار اين ترکیب ايجاد يک میدان قوی الكتروسنتاتیک ميکند که اثر قابل توجهي بر روی سناختار
مولكول ميکند .يعني به طور قابل توجهي شكل های ماکرومولكولي را تغییر مي دهد.
ج) افزايش درجه تفكیک و کاهش مقدار مصرف ماده منعقد کننده با گسترش بهینه محدود pH
هنگامي که درجه تفكیک تغییر ميکند خصننوصننیات فیزيكي و شننیمیايي دچار تغییرات قابل توجهي ميشننود به عنوان
مثال ،ويسنكوزيته محلول بسنته به غلظت پلي الكترولیت در محلول ،درجه تفكیک آن و غلظت يون آزاد (نمک) مي تواند
با ضريب افزايش يابد.

با اين مقدمه و همچنین کارايي راهکارهای مبتني بر نانوفناوری در حل چالشهايي از اين نوع ،انتظار داريم که بتوان از
اين فناوری جهت ساخت پلي الكترولیت کاتیوني با کارايي زياد از جنبه های گوناگون استفاده نمود.

موضوع محوری چالش

هدف اصلي اين چالش ارايه راهكارهای نوآورانه و بديع برای تولید پلي الكترولیت کاتیوني با هدف آبگیری لجن با کارائي
باالست .از آن جهت که اين ماده وارداتي است و پتانسیلهای علمي برای توسعه دانش فني تولید آن وجود دارد ،چالش
ساخت پلي الكترولیت مطرح شده است.
تامین اين ماده وارداتي با توجه به افزايش قیمت جهاني آن با چالشهايي همراه است .بنابراين طراحي و ساخت پلي
الكترولیت با کارائي باال با کاهش قیمت آن در داخل از اولويتهای مجموعه ميباشد.

مالحظات فنی و الزامات راه حل پیشنهادی
• راهكارها و طرح های ارايه شده بايد کامال شفاف و روشن باشند.
• گزارشها و آنالیزهای ارائه شده بايد از مراجع معتبر و براساس استانداردهای مورد قبول بهدست آمده باشند.
• تفسیر و شرح نتايج براساس اصول علمي و بر پايه مستندات انجام شده باشد.
• در صورت نیاز و تشخیص کلیه مراحل انجام کار قابلبازديد و ارزيابي باشد.
• استفاده از روشهای پر هزينه و بدون توجیه اقتصادی قابل قبول نیست.
• موارد زير بايد به صورت کمي در طرح پیشنهاد شده و کمتر از  5درصد با مشخصات فني ارائه شده در زير اختالف
داشته باشند:
-

انحالل پذيری مناسب در محدود  ۴ pHتا  7و کمتر از  ۳0ثانیه

-

موثر جهت آبگیری مكانیكي لجن در تصفیه خانه فاضالب شهری در  pHمناسب

-

تايیديه آزمونهای جارتست مربوطه

-

میزان مصرف پلیمر نبايد از  7گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک بیشتر باشد.

محصول ميبايست در تولید صنعتي قیمتي برابر يا کمتر از قیمت تامین پلي الكترولیت وارداتي داشته باشد.

رویکردهای پیشنهادی در حل مسئله
پلي الكترولیتهای ساخته شده ساختار پلیمری خواهند داشت .نمونههای تجاری معموال پايه پلي اکلريل آمید دارند و
پلیمرها از اين مونومر مشتق مي شوند .مهمتر از نوع پلیمر انتخابي نوع کارائي پلي الكترولیت برای کاهش لجن تولیدی
ميباشد .انحالل پودر جهت ساخت محلول استوک بايد در زماني کمتر از  ۳0دقیقه انجام شود .ويسكوزيته محلول استوک
بايد نزديک به ويكسوزيته محلول استوک  0/2درصد ( 2گرم در لیتر) نمونه پلیمر خارجي باشد .افزودن محلول استوک
پلیمر به نمونه لجن نبايد باعث چسبنده شدن لجن و گرفتگي خلل و فرج تسمه های تجهیزات آبگیری شود .جهت اطمینان
از تامین و تولید داخلي ،الزم است امكان بازديد از خپ تولید و کارخانه سازنده برای متقاضي وجود داشته باشد.
به سبب محدوديتهای موجود در سیستم آماده سازی و تزريق پلیمر ،بهتر است غلظت کاری محلول استوک پلیمر از
 0/5درصد (5گرم در لیتر) بیشتر نباشد.
به سبب محدوديتهای و خصوصیات سیستم آماده سازی محلول پلیمر و اسكروکنواير تغذيه پودر خشک ،بهتر است دانه
بندی پودر پلیمر نزديک به سايز دانههای نمونه خارجي باشد.

پیشنهادهای غیرقابل قبول
بهطور کلي ،پلي الكترولیت تولیدی که در برآوردن شرايپ فني و مالي شرکت آب و فاضالب تهران ناموفق باشد ،غیرقابل
قبول خواهند بود.
 )۱روش هايي که در آنها ،پارامترهای بیان شده در مشخصات فني مندرج در بخش الزامات فني اختالف زيادی با
نمونه خارجي داشته باشد (بیش از  5درصد)
 )2قیمت تمامشده پلي الكترولیت تولیدی در مقیاس صنعتي ،بیشتر از نمونه خارجي قابل تامین در ايران باشد.
 )۳استفاده از تكنیک يا موادی که بسیار به سختي قابل تهیه ،خريد و يا ساخت هستند.

سواالت کلیدی از فناوران
 )۱پلي الكترولیت تولیدی چه تايیديه هايي اخذ کرده است؟
 )2نوع استفاده و عملكرد پلي الكترولیت تولیدی در آبگیری لجن تشريح شود.
 )۳نحوه ساخت پلي الكترولیت تولیدی به طور واضح بیان گردد.
 )۴در صورت وجود جنبههای مرتبپ با نانوفناوری ،آنها را به صورت خالصه بیان کنید.
 )5تفاوت پلي الكترولیت تولیدی با ديگر رقبای متداول در بازار بیان گردد.
 )6موقعیت طرح از نظر وضعیت سطح آمادگي فناوری  TRLمحصول بیان گردد.
 )7آيا اين فرآيند ساخت ،قابلیت تولید انبوه را دارد؟
 )8آيا مواد اولیه برای تولید در بازار موجود است؟ منبع تامین مواد اولیه را ذکر کنید.
 )9آيا امكان تولید  200کیلو از ماده مورد نظر برای شما وجود دارد؟
 )۱0برآورد تقريبي از هزينههای اولیه برای خريد تجهیزات صنعتي تولید چقدر است؟
 )۱۱برآورد تقريبي از هزينه تمام شده برای محصول شما تقريبا چقدر است؟

درباره متقاضی
شرکت فاضالب تهران با احداث مدرن ترين تاسیسات فاضالب  ،مجری بزرگترين پروژه زيست محیطي در ايران و خاورمیانه
ميباشد که با برخورداری از نیروهای متخصص و امكانات اجرايي مدرن ،فعالیت ها و عملیات خود را تحت نظارت شرکت
آب و فاضالب استان تهران انجام ميدهد .در اين راستا ،مديريت ارشد شرکت فاضالب تهران ضمن رعايت کلیه قوانین و
مقررات ملي و بین المللي مرتبپ با خدمات خود و اجرا و نگهداری اثربخش سیستم های مديريتي طرح ريزی شده ،متعهد
مي گردد خپ مشي را در تمامي سطوح شرکت بدرستي تفهیم نموده و مورد عمل قرار دهد و با استفاده از روش های
نوين مديريتي ،در جهت بهبود مستمر اثربخشي فرآيندهای ارائه خدمات تالش نمايد.

مراحل و زمان بندی شرکت در چالش

در این مرحله شرکتکنندگان و فناوران فرصت دارند تا  30آبان ماه  1401با
مراجعه به سایت چالش ،اقدام به ارسال طرح پیشنهادی یا طرح مفهومی در
قالب تکمیل فرم ثبت نام و پاسخ به سواالت نمایند.

در این مرحله طرحهای ارسال شده مورد غربالگری و داوری قرار میگیرند.

پس از داوری اولیه ،تیمهای برتر جهت تولید نمونه محصول ،گرنت
آزمایشگاهی و گرنت تولید نمونه محصول دریافت مینمایند.

ثبت نام و ارسال طرح

غربالگری و داوری مرحله اول

دریافت گرنت تولید نمونه محصول

تیمهای برتر با استفاده از گرنت اعطایی و بر اساس یک برنامه
زمانبندی مشخص و مطابق با شاخصها و الزامات تعریف شده ،اقدام به

تولید نمونه محصول

تولید نمونه محصول جهت پاسخ به نیاز تعریف شده مینمایند.

نمونه محصوالت تولید شده توسط کارشناسان و متقاضی نیاز ،بر اساس
شاخصها و الزامات تعیین شده ،مورد داوری قرار خواهند گرفت.

تیم برتر بر اساس نظر کارشناسان ،تعیین شده و جایزه و قرارداد
تولید تجاری محصول به تیم برتر اختصاص مییابد.

داوری فنی نمونههای ساخته شده

دریافت جایزه و عقد قرارداد

حمایت از تیمهای برگزیده

➢ تضمین خرید در مقیاس صنعتی توسط متقاضی
➢ مشاوره به تیمهای برتر جهت اخذ مجوز دانش بنیان
➢ گرنت ساخت برای تولید  200کیلو از ماده مورد نظر در مقیاس نیمه صنعتی برای
تیمهای برگزیده 40 ،میلیون تومان
➢ گرنت نقدی و آزمایشگاهی در مرحله ساخت نمونه اولیه مجموعاً  20میلیون تومان

نحوه مشارکت در چالش

طرحهای پیشنهادی خود را تا تاريخ  ۳0آبان ماه  ۱۴0۱از طريق سايت  Innoten.irارسال نمايید .با
مراجعه به سايت فرم ثبت نام را تكمیل نمايید.
در صورت تايید طرح شما در غربالگری اولیه ،جهت آمادهسازی مقدمات الزم و هماهنگي جهت
ساخت نمونه محصول از شما دعوت خواهد شد.
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www.Innoten.ir

Info@nanoten.ir

