
 

 

 صنایع غذایی وآشامیدنی

Food and beverage industry’s wastewater 

سوازاا    ترین آلوده   و آشاميدنی یكی از بزرگ فاضالب صنایع غذایی
مقدار فاضالب این صنایع کم  شدند. گرچه محيط زیست محسدب می

 است.گستره  اما ميزان آلدهگی آنها  ،است

ت دحصتل   دصتی  افزایش جمعیت    رتیایش دتیبه  ت      

افتزایش   ،  ت  های اخیتی  غذایی دتنلع   تلسع  صنایع بر به 

های صنایع بر اکثتی کوتلرهای جنتان     تللید فاضالبشتا ان 

 خش صنع  بر  ، دصی  آب براس . بر کولر دا انجادیده

دیتان،  . بر ایت   است  دیلیتارب دتیدععتد بر ستا      2حد ب 

دصتتیفی % آب 22صتتنایع غتتذایی بر حتتد ب  دصتتی  آب 

% از ای  دیتزان آب دصتیفی بر صتنایع    81ک   ،صنعتی اس 

 دصتی  .  اید تلج  باشت  کت  شتی     ریبب دصی  دیقند 

فاضالب   پساب بر کوتا رزی،   آب حاصل از آدیز دلفقی 

دحصتتل ت  ،آن  تتی دحتتیس زیستت   آثتتاربر نظتتی رتتیفت  

. بر غیتی  ست  ها  نداش    تندرستتی انستان    ی کوا رزی  

  جلادتع انستانی    های جدی    طبیعت   آسید ،ای  صلرت

  ارب خلاهد آدد.

تتلان از   دتی دنظلر تصفی  فاضالب بر صتنایع غتذایی       

تللیتد   هتای   .  یختی کارخانت  ریف  نیه های دختلفی  ر ش

های  سیار غلیظتی تللیتد    غذایی، فاضالب های کننده فیا ربه

   تتا  ستتننی  است   ستیار   آننتتا کننتتد کت   تتار آلتلبری   دتی 

تلان  تار آلتلبری ایت        نمیهای دعمل    رایج تصفی ر ش

زیست   بر دحتیس  های تخلیت    ها را تا حد استاندارب فاضالب

هتا نیازدنتد    تصفی  ای  بست  از فاضالب ر ، ازای  کاهش باب.

طتلر   هتا  ت    . ای  فاضالباس های تلفیقی  کاررییی ر ش   

 انتد  دلاب قندی، پی تئینی   چی تی  زیابیعمده بارای دقابیی 

قتیار  بینتی،   ستلی . ازکنتد  ا بچار دوعل دیک  تصفی  آننا ر

ستاحلی   تخلیت  فاضتالب  ت      دناطق ریفت  ای  صنایع بر 

هتتای  آستتید ارب آدتتدن  تت  هتتای کوتتا رزی  بریتتا   زدتتی 

 .شلب دنجی دیدحیس زیس   یناپذییی   جبیان

 

مشکالت زیست محیطی واحدهای صنایع غذاایی  

 در ایران

 چوتمنیی  تللید ،از دوعالت  احدهای صنایع غذاییی تیع

 ،. دختتاطیات زیستت  دحییتتی ایتت  صتتنایعاستت فاضتتالب 

است    قا تل  یرستی    دتفتا ت     یحسد نلع  احتد نستبتا   
های فعا  صنایع غتذایی بر   ، ا تدا  اید    انلاع  احدر  ازای 

را پس دختاطیات زیست  دحییتی آننتا     سکولر پیباخ    

 از ایت  هتای غتذایی    های تللیتد فتیا ربه   .  احد یرسی کیب

 :قیارند

. 2کنستی    کمپتلت     ،   نیتز . صنایع آ میتله   کنستانتیه  8
. صنایع ر غ  نباتی   2. صنایع تنقالت  3صنایع آرب   نان  

. صنایع دخمی نانلایی  6. صنایع قند   شعی  5ر غ  زیتلن  
 .شیی. صنایع 9. صنایع رلش   1. صنایع نلشا    7
 

 الف( صنایع آب میوه و کنسانتره .1

حا ی پالپ )پالپی(، نعتار، نلشیدنی  انلاعیله طبیعی   آب د

کازبار  کنسانتیه شتفا   ای  ای  د ن کاز، نلشیدنی دیله دیله

   غییشفا .

صنایع آ میله   کنستانتیه از دنظتی تللیتدات  ستیار     تنلع  

دصتی  ایت  دتابه     حجم  ستیار زیتاب   بلیل .   رستیبه اس 

هتتای ایتتیان   نبر تمتتادی استتتا تقییبتتا  غتتذایی بر کوتتلر،  

هتای  تد ن    کارخانجات تللیدی آ میله، کنسانتیه   نلشیدنی

 .  دوغل  کارندراز پیاکنده 

های ای  صنع  دقدار دلاب آلتی   از خصلصیات فاضالب 

زیتاب   دتلاب دعلتق   شتنا ر      دحلل    دلاب پعتینتی نستبتا   

پتذییی   قا لیت     تصتفی   جنت   است .  ت   چومنیی بر آن 

قا تل    ت  ختل ی   هتا  ی  نلع فاضتالب ، ادناسدتجزی  خیلی 

دلاب سمی   دلاب شیمیایی نادیللب بر ای   اند  فقدان تصفی 

 ت  شتمار   دثبت  آن  های  جنب ها یعی بینی از  رلن  فاضالب

 یای آ یاری  ای  نلع فاضالب را دستقیما  اریک  حتی  آید دی

 تتتيدی ، دوتتی    تتی کتتار  بینتتد  تت هتتای کوتتا رزی  زدتتی 

عمتق آب زییزدینتی دنیقت ، دقتدار     ن چتل هتایی   دحد بی 
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دوتعل خاصتی  ت   جتلب       ... خوعی هلا   دیزان تبخیتی، 

ایت  ر ش   ،شده های یاب شی  ا تلج      ، نا یای   آ رب نمی

  دعمتل     نیست  ک  همان بفع زدینی اس  بر ایتیان دجتاز   

 انجاه ریتیب  ر ی آننا شلب عملیات تصفی  دتعار  تلصی  دی

(88). 
 

 کنسروسازی و کمپوت ب( صنایع .1

مراحذذت فیذذفیض باصذذالب صذذنایع کمپذذوت و     .1.ب.1

 کنسروسازی

بلیتل تنتلع    کنستی  دتاهی  ت     هتای  کارخان تصفی  فاضالب 

 د ایت  ،  ختا  ایت  ستیا     ستننی  تیکیبات    ار آلتلبری  

های صتحی   تا تلجت        رزین  شلبجانب   یرسی  طلر هم    

ای دختلت   هت  ها   خصلصیات هیکتداه بر  ختش      قا لی 

 .تصفی  دلرب استفابه قیار رییند

ی یهتا  بر تصفی  فاضالب UASBکارایی راکتلر  اعتبار    

عنتلان  احتد    ایت  راکتتلر  ت     کتار یب  ،سننی  ا  ار آللبری 

  تلصتی    اس ا لی  کارخان  دناسد  زیستیتصفی  فاضالب 

ای  سیستتم بر  یا تی    ،شده یاب ی خصلصیات  . عال هشلب دی

دلاب سمی   حتی دلاب آلی فتیار دلجتلب    سننی  های غلظ 

اس . تی  های تصفی  دقا ه بر فاضالب نسب     بینی سیستم

هتای صتنایع    بر تصتفی  فاضتالب   UASBفیایند  کاررییی   

ازجملت    ،های دیاحتل پتیش تصتفی     غذایی  سیاری از هزین 

کتاهش    ت   نآ تی  بهتد   عتال ه   ستازی را کتاهش دتی    خنثی

 .(1، 82) انجادد دیهلازی ننایی  های فیایند هزین 

 

 صنایع آرد و نان .2

 در صنعت آرد و نانساز  آلودهابع من .1 . 2

کت  دلجتد    است  آب بر ای  صنع   ستیار انتد     دصی 

ناشتی   های زییزدینی شلب آللبری فاضالب   خا    آب دی

 .(8) بر حداقل دمع  قیار  نییب از کارکیب آننا

 

 صنایع فنقالت .3

های خوك، دغتز   ادل: چیپس، پفك، للاشك، دیلهتنقالت ش

   آجیل، ابادس، کیك،  یسعلی    شعالت.

 ساز دهمنابع آلو .1 . 3

هتتا دمعتت  استت  شتتادل  : ایتت  آ ینتتدههتتای ستتمی آ ینتتده

هتای حتذ  شتده از دتلاب ختاه بر طتی عملیتات         کش آف 

 تتیای استتتخیا  کتتار رفتتت    تت هتتای   شتتل، حتتال  شستت 

 شلی  اتیك  ر بی از آب شس هیدر کی لرهای پلی آر د

دصی  شتده  های  کش دلاب شمیایی رندزبا   قارچ ،ر بخان 

ها   بینی   شل کانا  یا دصی  شده بر شس  ، یای تللیدات

طتلر طبیعتی بر دتلاب     ک   ت    اشد تجنیزات   تیکیبات فنلی

ها بر فیایند دتلاب ا لیت  تمتاه     ای  آ ینده ،ا لی  حضلر بارند

دلاب دعلق، دتلاب   ،. همچنی یاف  شلند  احدها دمع  اس 

   شمار  ها زا ازجمل  ای  آ ینده دعدنی، دلاب آلی   دلاب ک 

 .آیند دی

 

 صنایع روغن نبافی .4

ها بر تللید ر غ  جادد، دایع   دارراری  فعالیت    ای   احد

 بارند.

 در صنایع روغن نبافی ساز همنابع آلود .1 . 4

اتی کت  حتا ی پستماندهای    های ر غ  نبت  فاضالب کارخان 

تیکیبتات دتفتا ت بر   است ، چتلن حتا ی    های ر غنی  بان 

دوعالتی  ت   ر ند تصفی  فاضالب  اس ، بر دقابیی دختل 

 آ رب.  جلب دی

تللید ر غ  نباتی بارای ب  دیحل  اس : دیحلت    صنایع 

 دعمل   ک    دیحل  پا یش ر غ  ،آسیاب کیبن بان  ر غنی

آن قتیار بارب.  بر دجتا رت  ی   یتا  های کوتا رز  بر دجتمع

 شتل   دی ل     دیحل  شست  دیحل  ا   فاضالب حاصل از 
 شتلی   های ر غنی، آسیاب بان    شست     ضد عفلنی بان 

 .اس سال    دخازن 
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 خش بینیی از فاضالب حاصل از صنایع ر غ  نبتاتی   

دی ل     پا یش ر غ     بس  آدده از بان  ر غنی است .  

از صتتنایع تللیتتد ر غتت  نبتتاتی بر بستتت  فاضتتالب حاصتتل 

ریتیب، خلاست  اکستی ن     های  سیار قلی قتیار دتی   فاضالب

 BOD( )Biochemical oxygen زیس  شتیمیایی )ختاز یتا   

demand) رتیه بر   دیلتی  23.000ها بر حتد ب   ای  فاضالب

( COD خلاستت  اکستتی ن شتتیمیایی )ختتاش یتتا     لیتتتی  

(Chemical oxygen demand)  55.000آن بر حتتتتد ب 

ایت  فاضتالب بارای    ی ایننا،  افز ن   اس ریه بر لیتی  دیلی

 اس .ریه بر لیتی چی ی   ر غ   دیلی 80000حد ب 
 

 مشکالت زیست محیطی

 ت   های ستیحی   دحیس زیس    آب برتخلی  ای  فاضالب 

دنجتی     حیات آ زیان  رسیدن کاهش شدید اکسی ن   آسید

ها حد ب  ای  پساب خلاهد شد. دقدار چی ی   ر غ  نیز بر

تصفی  های  سادان تلاند بر  ک  دی اس ریه بر لیتی  85تا 5/8

ازجملت  ختی   یعبتاره     ،دوعالت جتدی      ی زفاضالب 

رستتانی  تتت    تصتتتفی ، کتتاهش اکستتتی ن  ستتادان  لجتت  از  

 . انجاددشدید  رند   ایجاب  لیانباش  ، ها ریزاندادنان

 له زیتتلن ، نظی    اینعت  دیت  زیتلنکوی  بر صنع  ر غ  

 ت  ختلبی    اشتد کت     دیحا ی دقابیی زیابی تیکیبات فنلی 

 بر لتی  ، نتدارب ضتیری  رلنت    خلب  یای سالدتی انسان هیچ

دلاب   خوی از ،زیتلن ةطی فیا ری   استخیا  ر غ  از دیل

  رذش  زدان سبد تجزی  آننتا  ت    شلند   ارب فاضالب دی

خیینتا   شلب ک  آننتا را بر رتی ه دتلاب      احدهای فنلی دی

 ت  انحتال  بر   تمایل زیابی بهد. ای  دلاب پلی فنلی  قیار دی

بارند   بر طی فیایند استتخیا  ر غت  زیتتلن از دیتله      آب

فاضالب صنایع ر غ  نبتاتی،   .شلند  ارب فاضالب دی زیتلن

 ی ایجاب دنظتیه ناخلشتایند  تیای دنتا ع آب، دلجتد       عال ه

شتلب     ی  تی دتی  تصفی  دیع زدانافزایش نیاز کلی    آب بر 

عنلان یك دابه رنتدزبا   برننای     کاهش تيثییرذاری کلی   

شلب، یا  ا ایجاب اختال  بر عبلر نلر عمل فتلستنتز   دنجی دی

 (.2کند ) را کُند دی

 اشتد.   دیله زیتلن حا ی دقابیی زیابی تیکیبات فنلی دی 

تاکنلن  یش از  یس  نلع تیکید فنتللی بر زیتتلن شتناخت     

هتا، الئتلر پی ، بی    تیی  آننا ارتلبی فنتل  ک  دنمشده اس  

 اشتند. ایت     دتیل الئلر پی ، لینستی زید    ر اسعلزید دتی 

رلنت    تیکیبات    ختلبی ختلب  تیای ستالدتی انستان هتیچ      

ضیری ندارب  لی بر طی فیا ری   استخیا  ر غ  از دیتله  

 اشد. لذا ایت  فاضتالب احتیتا   ت  یتك سیستتم        زیتلن دی

 (.5ل بارب )تصفی  کاد

 

 صنایع قند و شکر .5

صنایع قنتد   شتعی  یوتتیی  دیتزان دصتی  آب را بارنتد.       
از ضتی رت تتاه    تلج   ت  ایت  شتاخ  از صتنع     ر ،  ازای 

عل  دصی  زیاب آب، تللید     ،بینی ازسلی . یخلربار اس 

ازجملت  صتنایعی کت  بر    ستننی   فاضالب  تا  تار آلتلبری    
هتای   صتفی  دناستد آ ینتده     تنابیده انناشت  آننا صلرت 

فاضتالب  داهیت   . آیتد   ت  شتمار دتی   عمده دحتیس زیست    

زیستتی ) یللتلكیعی(   خی جی از کارخانجات قنتد   شتعی   

   نا یای  عمتدتا  فیاینتدهای زیستتی   عملدتا  تلفیتق      اس  
 یای تصتفی   سننی ، عل   ار آللبری     ،هلازی هلازی    ی

یا  شتعی از نیوتعی   شتلب. فیاینتد استتخ    دیکار ریفت     آن 

فاضالب  ا دقابیی زیتابی از دتلاب آلتی    رستیبة بارای حجم 
آللبری      ها   دحیس زیس   ک  بفع آننا    ر بخان  اس 

. انجادتد  دتی    خیی افتابن حیات آ زیتان   دحتیس زیست     

قندها   دلاب  حضلرعل   تللیدی بر ای  صنع    فاضالب 

یابی دلاب آلی   اکستی ن  آلی همیاه  ا نیوعی، بارای دقدار ز

 هرستیب  بادن.  ا تلج     زیاب اس شیمیایی  زیس  دلرب نیاز

 شدت آللبری فاضالب ای  صنع ، اباد  بفتع فاضتالب بر  
، پیادتدهای زیانبتار     کنلنی    د ن تصفی  کتافی های  حجم

 .(80، 82) خلاهد باش دحیس زیس   ای  یای رستیبه
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 صنایع مخمر نان .6

دخمتی  ت  نتاه ساکار دیستس ستی یزی        یز نلعخمیی دای  ا

ای  یاختت   ای تتك  دلجلب زنتده ای  دخمی توعیل شده اس . 

ای نواستت    قنتدهای دلجتلب بر     ک  طی ر ند پیچیدهاس  

کتی     .کنتد  تبدیل دتی   العل ید ااکس کی   بیآرب را    راز 

دتخلخل شدن  اف  خمیی   انبسا     تللید شده  یدااکس بی

«  ر» ت  اصتیالخ خمیتی     بر ایت  دیحلت    کت   ددانجا دیآن 

 شتلب کت    دتی آید. العل تللید شده بر هنناه پخ  تبخیی  دی

 .(8) یعی از علادل اسفنجی شدن نان اس 
 

 خمیر مایضباصالب  مشکالت .1 . 6

زیاب است ،   خمیی دای فاضالب  COD   BODچلن غلظ  

دحتتیس زیستت   هستتازهای عمتتد آلتتلبهیعتتی از  ایتت  پستتاب

 شلب. دیدحسلب 

، COD زیتاب فاضالب خمیی دایت ، غلظت     عمدة دوعل 

فیاینتد  ختال   ای تییه،  تل   لجت  ایجابشتده بر     رنگ قنله

 .اس تصفی  

تصتفی   ناشتی از  % هزینت  تللیتد خمیتی دایت      25حد ب  

 (.85، 83) آن اس فاضالب 

ه ی  سبد تلج  نع  ی  صب اپساپیبادن  ری بللان آدیز 

ها  خان رکااز جی  خیب اضالس . فه اشدآن تصتتتتتتفی     

ند اتل دی  س    اخیینازیانبتتتتتتتار   یس  زدحیس ای  ی

 .(7) ای     جلب آ رب پیبادن دحییی  یس ت زدوعال

 

 . صنایع نوشابض7

دیزان آللبری رستیبه فاضالب ای  صنع  سبد تلج   ی ه 

   تصفی  آن شده اس . فاضالب خی جی از کارخانت   تیای   

تلانتد دوتعالت    زیس  دضی   خیینا  اس    دتی دحیس 

 (.3، 9زیس  دحییی دنمی را پدید آ رب )

 

 صنایع گوشت .8

هتای فتیا ری رلشت        )باه   طیلر(، کارخان  ها هرارکوتا

ة نجییزنتنایی احلق  دثا تت    تت   نتتدی رلشتت  دیاکتتز  ستتت 

 آینتد.   ت  شتمار دتی   یی اذتت نایع غتتیی  ص دنم ری، از دپیبا

ن دعای، اضم  عیض  رلش  تللیدهتتتتای باه  کوتتتتتارراه

پلست    استتخلان را    ی چتلن بینتی دحصتل ت  ا ری یتف

های کوتارراهی  . دلاب زائد حاصل از فعالی آ رند فیاهم دی

  فاضتالب تقستیم    ،دلاب زائد جادتد بست  تلان    ب   را دی

کنند   ری دیآفیره  ا  ب دعمل   سیند دات جادد را ئکیب. زا

صلی اکنند. دنا ع  ف  دیبی  تت دز نداشتتی بر     ر شتی  ا تی

یی باتت دق ی اتت حفاضال یس  کت   ، ها کوتارراهبر ا ته ه یندآ

هتا   آب دلرب نیتاز کوتتارراه   . تتساد تتجاد دلاب تی اتتدتف

 ی اتتتتحب   شل تبدیل دیب فاضالپتتتس از دصتتتی   تتت  

یك لیتی  آلتلبری  ک  ریطل   ، س زا ری یماهایی  ریزاندادنان

ب التتتی فاضتتت ی یك لیتا ی 200 ب حده راراتتتتکوب فاضال

هتا  ایتتد   .  تیای پتی  تتیبن  ت  نتلع آلتلبری     است  انی تت نسا

، TSS (Total Suspended Solids) ،BOD هتتای شتتاخ 

COD ،   کلیفیه ددفلعیpH   فاضتالب  ر بی   خی جتی 

   رییی شلب. اندازه آن

رلشت   فیآ ری صنایع از ضایعات   فاضالب خی جی  

بارای دقابیی زیابی چی ی حیلانی    سدثل سلسیس   کالبا

زای  نتد شتادل علادتل  یمتاری    نتلا کت  دتی    اشند دی پی تئی 

 ا تلج     غلظ   ها  اشند. ریزاندادنان   اننل چلن سیاری 

طتلرکلی ثا ت        ک  ها های ای  پساب دلاب دلجلب   آ ینده

خیتیات زیست  دحییتی زیانبتاری     ها  فاضالب، ای  نیس 

هتا      ا تلج   ت  تغییتی غلظت  آ ینتده     زییا ،خلاهند باش 

  تلبن پیهزین   نیز ها بر طل  سا    ای  غلظ دقدار نلسان 

کنتی  فاضالب  یای ای  نلع صنایع، بر زدینت  فیاینتد    ر ند

آن خیتیات  بر پتی  هتای خی جتی      غلظت   بائمتی کنتی  

 .خلاهد کیب دوعالتی  ی ز زیس  دحییی

بیی زیابی فاضتالب    رلش  دقافیآ ری صنایع غذایی  

 ایننا هم  بر دیاحتل  کنند ک  ضایعات جادد   دایع تللید دی
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د. ایت   نت آی سازی   دصی  دحصل      جلب دی تللید، آدابه

ضایعات انباشت  شتده دوتعالت   آلتلبری زیتابی  ت   تار       

 تا ارزش   تتلبه  زیتابی زیست     یآن دقابیی آ رند   عال ه دی

 .ر ند از  ی  دی فیایند بر ای  دلاب دغذیهننف    حا ی 

ای  صتنایع دقتابیی زیتابی آب دصتی       بر  یای ، عال ه 

جتانبی   ت  دحصتل  اتالفتی  ک  ای  آب  ا دقتابیی   شلب دی

شلب   پس از ختی   از صتنایع    دخلل  دی دصی غییقا ل 

 .آ رند را     ار دیهای سیحی   زییزدینی  آللبری آب

ا   ضتایعات  هت  فاضتالب  ها   خلا  ،  ی ریطلرکلی    

 دلاب پی تئینی از ای  قیارند:صنایع تللید 

  هتا،   پتی تئی   چتلن ها   دتلاب آلتی    ریزاندادناندقابیی زیاب

 ها   لیپیدها  کی لهیدرات

 جادد دعلق  ا ست     نلع دنبع انتوار  دلاب دقابیی دتغیی 

  زیاب دقابییBOD   COD. 

هتتای زیتتی را  رتتی ه ضتتایعات ایتت  صتتنایع ،طتتلرکلی  تت  

 رییب:  یدیبر

از دتلاب ختال  ا لیت      اند کت   شادل ضایعاتی ضایعات آلی:

حاصتل  باه  دن پلس    استخلان   دحتلیات بر نی  چلن

راه دحتیس   ت   زا نیز از ای  قسم   علادل  یماریشلند    دی

 .یا ند دی

ایتت  نتتلع ضتتایعات شتتادل ضتتایعات   ضااایعات غیلآلاای:

ت   ندی، شیو  های  س پالستیكدانند غییطبیعی   پالستیعی 

 .ند  فلز

هتا، فلتزات    هتا، فستفات   شادل نیتیات :های شیمیایی آالینده

هتتا،  هتتا، هلردتتلن دتتس   قلتتع، آفتت  کتتشچتتلن ستتننی  

 ها.  یلتیك آنتی

 ا تلج     اینع   سیاری از صنایع سلسیس   کالبتاس     

فیاینتدهای دترثی را  تیای     ،فیا ری رلش    طیلر بر اییان

آ رنتتد،  ع صتتنایع فتتیاهم نمتتی تصتتفی  ضتتایعات ایتت  نتتل 

یبند   ر ی   دحیس  راحتی    ندنتلا دی زا  یماری ریزاندادنان

  ارب  تدن باه    های سیحی   زییزدینی   حتی     آب دثال 

 .(2، 1، 82) دناز باه    انسان دنتقل شل ،دلارب سیاری   بر 

 

 شیرصنایع  .9

داننتد  بر یریینده دحصل ت زیتابی  آن های  شیی   فیا ربه

. اجتزای اصتلی شتیی    آنناست   غییپنیی، داس ، خاد ، کیه   

کت      ادتالخ از: آّب، چی ی، پی تئی ، قند  کتتلز   اند عبارت

های دختل  حیلانی، شیایس دحییتی   ای  دلاب  یاساس رلن 

 3تتا   8  فیزیلللكیعی تا حدی دتغیی اس . بر صنایع لبنتی  

اتتال   برصد حجتم شتیی تللیتدی بر فیاینتدهای دختلت       

. آب پنیی ک   ختش اصتلی   انجادد دیک     فاضالب شلب  دی

ستننینی  بارای آلتلبری  بر صنع  پنییسازی اس  فاضالب 

اس . صنع  تللید لبنیات بر  سیاری از کولرها  زررتتیی   

دتلاب  ینتدهای تللیتد   آهتای ناشتی از فی   دنبع تللید فاضتالب 

 شلب. دیغذایی تلقی 

ری شیی، فاضالب ناشی  ی فاضالب حاصل از فیآ  افز ن 

هتا،   هتا، حفتیه   ها،  ییی ها، دخازن، للل  از شستولی بستناه

خس تللید بر طی فیایند   پایان هی نل   کتاری را  ایتد بر   

نظی باش . ای  فاضالب حا ی برصد زیابی چی تی، دتلاب   

علت  دصتی  دتلاب     دتغیتی است  کت   ت      pHآلی دحلل    

جن  شستولی  CIP (Cleaning In Placeشیمیایی سادان  )

 (6، 83کار ریفت  شده اس  ) ها    بستناه
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