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فرآیند تصفیه در بیورآکتور حاوی لجن گرانوله تحت تاثیر
زمان هوادهی و شدت جریان
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چکیده

در این مطالعه ،درصد حذف موثر کربن و فسفر در رآکتور حاوی لجن گرانوله هوازی بیهوازی بررسی شده است .متغییرهای
مورد نظر در انجام آزمایشات مدت زمان هوادهی و شدت جریان مواد مغذی ورودی به سیستم بودند .نتایج نشان دادند که مدت زمان 7
دقیقه در دوره  51دقیقهای و شدت جریان  0/0007مترمکعب بر ساعت در زمان ماند هیدرولیکی  6ساعت ،نسبت مواد غذایی به
میکروارگانیسم  0/010کیلوگرم  CODبر (کیلوگرم  MLVSSدر ساعت) و شدت بارگذاری مواد آلی  0/51کیلوگرم بر
(مترمکعب در ساعت) برای حذف مواد مغذی از فاضالب در بیورآکتور هوازی بیهوازی بسیار مطلوب بودند .در این شرایط شاخص
حجمی لجن  15/51میلیلیتر بر گرم ،حذف کربن  %66و کاهش موثر فسفر  %77/1مشاهده گردید .نتایج در مطالعه حاضر براساس
میزان مطلوبیت و دستیابی به بیشترین میزان تصفیه و حذف مواد مغذی بهدست آمدهاست بنابراین شرایطی با بیشترین درصد حذف
کربن و فسفر انتخاب و گزارش شدهاند .براساس نتایج بهدست آمده از آزمایشات برای دستیابی به بهترین شرایط حذف مواد مغذی،
بیورآکتور حاوی لجن گرانوله هوازی بیهوازی برای کاهش مقدار کربن و فسفر در فاضالبها با تنظیم مطلوب زمان هوادهی مناسب
میباشد.

کلمات کلیدی :حذف مواد مغذی ،فاضالب ،بیورآکتور ،گرانولسازی

* پست الکترونیکی نویسنده مسئولamini.malihe@gmail.com:
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مقدمه
فاضالب تولیدی اجتماع ممکن است از سه نوع مختلف
باشد :فاضالب خانگی ،فاضالب صنعتی ،آب باران .سرعت جریان
فاضالب و ترکیب آن بهطور قابل مالحظه از مکانی به مکان
دیگر متفاوت و بهطور کلی وابسته به وجوه اقتصادی ،رفتار
اجتماعی ،نوع و تعداد صنایع قرار گرفته در منطقه ،شرایط آب
و هوایی ،میزان مصرف آب و شرایط سیستم فاضالب است
) Seghezzoو همکاران .(8991 ،شکوفایی جلبکی در اکوسیستم
مرتبط با رشد جلبک و گیاه بهعلت تخلیه بیش از حد مواد
مغذی مانند نیتروژن و فسفر در جریان آبهای طبیعی بهوجود
میآید .بهمنظور جلوگیری از این مشکل محیطزیستی،
محدودیتهایی برای تخلیه مواد آلی و مغذی خصوصاً در
اکوسیستمهای آبی حساس اعمال شدهاند و همچنین اصالح
تعداد زیادی از فاضالبها برای حذف بیولوژیکی مواد مغذی بهطور
گسترده و جهانی طراحی و یا بهصورت بهینهسازی فرآیند
تصفیه ارتقا یافتهاند ) Aguadoو همکاران .(8001 ،مهمترین
هدف تصفیه فاضالب اصالح کیفیت آن بهنحوی است که
مصرف فاضالب تصفیه شده یا دفع آن به محیط زیست بدون
اشکال و بدون برهم زدن وضع اکوسیستم محیط دریافتکننده
آن امکانپذیر باشد ( .)8000 ،Hosseinianفسفر یک ماده
مغذی ضروری است که رشد فتوسنتزی جلبکها و
سیانوباکترها را تحریک میکند و منجر به تشدید شکوفایی
جلبکی در دریاچهها میگردد .فاضالبهای شهری دارای بقایای
اکسیژن بیولوژیکی ( )BODبرابر  850میلیگرمبرلیتر ،بقایای
اکسیژن شیمیایی ( )CODبرابر  500میلیگرمبرلیتر ،مقدار کل
نیتروژن کجلدالی ( )TKNبرابر  00میلیگرم بر لیتر و فسفر
کل برابر  88میلیگرم بر لیتر میباشد .بنابراین حذف اضافی
فسفر ضرورت دارد ( .)8000 ،Rittmanبرای دستیابی به غلظت
پایین فسفر در پساب خروجی ،الزم است مقادیر باالی آن در
حیات و سنتز سلولی مصرف شود .جداسازی زیستشناختی
فسفر با ایجاد شرایط محیطی مناسب در بیورآکتورها ممکن
میشود .آزادسازی فسفر تحت شرایط بیاکسیژن انجام میشود.
بدینترتیب جداسازی کربن و فسفر زیستشناختی مستلزم
استفاده از رآکتورهای هوازی و بیهوازی یا ناحیههای هوازی و
بیهوازی درون یک رآکتور است ( Abrishamchiو همکاران،
 .)8000امروزه بیوتکنولوژی نقش مهمی در حفظ و بهسازی
محیطزیست دارد .بدیهی است که این روند علیرغم تغییرات
سیاسی و اجتماعی آتی و پیشرفت تکنولوژی و یا به مناسبت
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نیاز جوامع همچنان ادامه خواهد داشت .تصفیه بیولوژیکی قادر
است ترکیبات کربنی با ساختمان نسبتاً ساده و ترکیبات
آمونیاکی و فسفری را تجزیه کند ( .)8080 ،Nouriرمز
موفقییت در جداسازی زیستشناختی فسفر ،قرار دادن
میکروارگانیسمها در معرض شرایط متناوب بیهوازی و هوازی
است .وقتی میکروارگانیسمها در معرض شرایط متناوب قرار
گیرند دچار تنش میشوند ،بهطوری که جذب فسفر آنها
بیشتر از حد عادی خواهدبود .فسفر نه تنها برای نگهداری
سلول ،سنتز و انتقال انرژی مصرف میشود بلکه برای استفاده
بعدی میکروارگانیسمها نیز ذخیره میشود ( Abrishamchiو
همکاران .)8000 ،تصفیه در بیورآکتورها با حضور گرانولها
صورت میگیرد .گرانولسازی روشی جدید در بیوتکنولوژی
محیطزیست برای اصالح فاضالب است .در فرآیند گرانولهشدن،
میکروارگانیزمها سلول به سلول با یک ساختار سه بعدی فرم
مییابند ( Liuو همکاران8001 ،؛ 8004؛  Wangو همکاران،
8002؛ ) .)8005(bگرانولسازی بیولوژیکی تجمع میکروبی
فشرده و متراکم شکل یافته از میکروارگانیسمهای مختلف ثابت
شدهاست .گرانولهای بیولوژیکی خصوصیات خاص برای ایجاد
توانایی باال در حفظ و نگهداری بیوماس ،ساختار میکروبی
متراکم برای فاضالبهای حاوی مقدار باالی مواد آلی و مقدار
بارگذاری باالی مواد میکروبی است .همچنین گرانولها توانایی
تهنشینی خوب ،زمان ماند باالی بیوماس و تحمل مقادیر باالی
مواد سمی را دارا هستند(  Adavو همکاران8001(b) ،؛ Adav
و 8001(c) ،Lee؛  Chenو همکاران8002 ،؛  Haileiو
همکاران8000 ،؛  Tayو همکاران8005 ،؛  Wangو همکاران،
)8005(a؛  Erguderو  .)8005 ،Demirerگزارشهایی مبنی
بر شکلگیری گرانولها تحت شرایط متغییر هوازی بیهوازی
وجود دارد .همچنین اطالعات ناچیزی در مورد حذف کربن و
نیتروژن بهوسیله گرانولهای میکروبی تحت شرایط متغییر در
دسترس هستند .بنابراین ،این مطالعه بر روی توسعه لجن
گرانوله در شرایط متغییر هوازی و بیهوازی برای تخمین میزان
حذف کربن و فسفر انجام شدهاست ( Qinو .)8000 ،Liu
رآکتورهای مختلفی در حرفه مهندسی محیطزیست مورد
استفاده قرار میگیرند .مطالعه حاضر در بیوراکتور UAASB
( )upflow aerobic/anaerobic sludge bioreactorبا
استفاده از لجن گرانوله هوازی بیهوازی در آزمایشگاهی به
منظور بررسی سیستم تصفیه در حذف همزمان کربن و فسفر
طی فرآیند نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون انجام شدهاست.
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اکسیژن محلول برای آبزیان مهم است و بسته به گونههای
آبزی کاهش مقدار اکسیژن محلول به کمتر از  4یا  5میلیگرم
در لیتر آثار زیانباری در پی دارد .وجود مواد مغذی میتواند به
پدیده شکوفایی جلبکی و کاهش اکسیژن محلول منجر شود
( Abrishamchiو همکاران .)8000 ،سرعت جریان هوادهی
نیز نقش مهمی را در شکلگیری گرانولها بازی میکند (Wan
و  .)8009 ،Sperandioنقش معنیدار اکسیژن روی فرآیندهای
همزمان نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون بررسی شدهاست و
غلظت پایین اکسیژن منجر به سرعت پایین نیتریفیکاسیون و
سرعت باالی دنیتریفیکاسیون میگردد ( Adavو همکاران،
) .)8001(aاین مطالعه به بررسی تاثیر مدت زمان هوادهی و
شدت جریان مواد مغذی در افزایش درصد حذف کربن و فسفر
برای دستیابی به باالترین میزان تصفیه مواد مغذی در فاضالب
میپردازد .نتایج حاصل از آزمایشات برای توسعه گرانولسازی
در بیورآکتور تلفیقی برای همزمانی فرآیند نیتریفیکاسیون و

دنیتریفیکاسیون (Simultaneous( )SND

nitrification

 )denitrificationبا باالترین مقدار حذف کربن و فسفر مفید
هستند.

مواد و روشها
مواد شیمیایی در فاضالب آزمایشگاهی
فاضالب سنتزی مورد استفاده در آزمایشات حاوی شکر به
عنوان منبع کربنی ،کلرید آمونیوم منبع نیتروژنی ،پتاسیم دی
هیدروژن فسفات منبع فسفره و همچنین عناصر ضروری و
کمیاب برای رشد مطلوب لجن در طول آزمایشات و انجام
مناسب فرآیند تصفیه فاضالب بوده است .تمام مواد شیمیایی
استفاده شده در آزمایشات دارای درجه خلوص خیلی باال بودند.
مواد شیمیایی مورد استفاده در جدول ( )8آمدهاند.

جدول  :1ترکیب فاضالب آزمایشگاهی
ترکیب

Sucrose

NH4Cl

KH2PO4

MgSO4

FeSO4

Ca2Cl

Na2CO3

CaCO3

مقدار (گرم بر لیتر)

8

0/95

0/01

0/8

0/08

0/8

0/020

0/005

کشت لجن
لجن مورد نیاز برای انجام آزمایشات از حوضچههای تصفیه
هوازی و بیهوازی در تصفیهخانه فاضالب شهرک صنعتی
چمستان در شهرستان نور بهدست آمد .لجن در شرایط
آزمایشگاهی با اتصال به پمپ هوا به مدت یک ماه هوادهی شد
تا برای شروع آزمایشات و تشکیل لجن گرانوله در سیستم
بیورآکتور آماده گردد .گرانولها شکل یافته با ساختار متراکم و
پایدار تقریبا کروی بودند .لجن کامالً تکامل یافته قهوهای رنگ
و پس از طی مراحل رشد برای شروع آزمایشات مناسب بودند.
طراحی آزمایشات
بررسی حذف همزمان کربن و فسفر با فاضالب آزمایشگاهی
در سیستم بیورآکتور تلفیقی هوازی بیهوازی با لجن گرانوله
انجام شد .متغییرهای مورد نظر در این مطالعه بررسی مدت
زمان هوادهی و میزان شدت جریان ورودی مواد مغذی به
سیستم بیورآکتور تلفیقی بودند .مقدار کربن ورودی و نسبت
مواد مغذی ورودی در سیستم در تمام آزمایشات ثابت و برابر
 8000میلیگرم بر لیتر و  8000/850/8بوده است .محدوده
تغییرات مدت زمان هوادهی  9 ،2 ،5و  80دقیقه در دوره 85
دقیقهای بودند که بهطور متناوب در فواصل

اندازهگیریهای روزانه اعمال میگردید و بهصورت ممتد در
تمام طول آزمایشات تکرار میشد .همچنین مقدار شدت جریان
مواد ورودی در مراحل مختلف آزمایشی  0/00008تا 0/00880
مترمکعب بر ساعت بودند .براساس متغییرهای ذکر شده 1
سری آزمایش انجام شد و دادههای مختلف مربوط به تمام
فاکتورهای دارای اهمیت در تصفیه فاضالب در نمونه فاضالب
پس از تصفیه بیولوژیکی در بیورآکتور حاوی لجن گرانوله در
شرایط تلفیقی هوازی بیهوازی اندازهگیری شدند .هر سری
آزمایشات چندین بار تکرار شدند تا صحت دادهها کامالً
مشخص گردد .پارامترهای اندازهگیریشده در هر آزمایش
 )Mixed Liquor Suspended Solids( MLSSمیلیگرمبر
لیترMixed Liquor Volatile Suspended ( MLVSS ،
 )Solidsمیلیگرمبرلیتر)Sludge Volume Index( SVI ،
میلیلیتربر گرم ،درصد حذف  ،(%) CODدرصد حذف فسفر
) )Hydraulic Retention Time( HRT ،(%ساعتOLR ،
( )Organic Loading Rateکیلوگرمبر مترمکعببر ساعت و
 )Food/Microorganism( F/Mکیلوگرم  CODبر کیلوگرم
 MLVSSدر ساعت در مقادیر مختلف متغییرهای مدت زمان
هوادهی (دقیقه) و شدت جریان (مترمکعب بر ساعت) بودند.
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روش انجام آزمایشات
حجم مفید بیورآکتور در تمام آزمایشات انجام شده برای
تصفیه فاضالب  4250میلیلیتر بود ( Najafpourو همکاران،
 .)8000در داخل سیستم بیورآکتور گرانول رشددادهشده در
حال فعالیت بوده است و فاضالب مورد نیاز برای تصفیه به طور
روزانه در آزمایشگاه با استفاده از مواد شیمیایی ساختهشده و با
شدت جریانهای مورد آزمایش وارد سیستم تصفیه میگردید.
دورههای متناوب هوازی بیهوازی بهطور اتوماتیک براساس
طراحی آزمایشات انجامشده توسط سیستم تکرار میشد .مدت
زمان دورههای هوازی بیهوازی به مدت  85دقیقه بود که پشت
سرهم بهطور شبانهروزی تکرار میشدند .پس از انجام تصفیه
فاضالب توسط گرانولهای در حال رشد طی مراحل نیتریفیکاسیون
هوازی ( مصرف کربن و تبدیل ترکیبات آمونیومی به نیترات و
نیتریت) و در مرحله بعد دنیتریفیکاسیون بیهوازی (مصرف
فسفر و تبدیل نیترات و نیتریت به نیتروژن گازی) در انتهای
 85دقیقه از بخش باالی بیورآکتور خروج فاضالب تصفیه شده
به طور اتوماتیک انجام میشد و در بخش تهنشینساز تخلیه
می شد تا در صورت باال بودن مواد مغذی ،فاضالب دوباره به
سیستم بازگشت دادهشود و در صورت عدم نیاز به تصفیه
دوباره ،به طبیعت تخلیه گردد .دوره هوادهی توسط پمپ هوا و
با برقراری ارتباط شیر برقی مورد نظر صورت میگرفت که
منجر به جابهجایی و پخش گرانولها در کل ستون بیورآکتور
میگردید پس از آن در دوره بیهوازی تهنشینی گرانولها
انجامشده و فرآیندهای تصفیه مربوط به این بخش صورت میگرفت.
تخلیه فاضالب تصفیهشده در انتهای دوره بیهوازی و پس از
تهنشینی برای جلوگیری از خروج و هدررفت گرانولها و
همچنین جلوگیری از انسداد لوله خروجی صورت میگرفت.
همه آزمایشات در دمای اتاق در حدود  85درجه سانتیگراد
انجام شدند .اندازهگیری تمام فاکتورهای موردنظر در آزمایشات
به طور روزانه هر صبح در ورودی و خروجی سیستم انجام و
نتایج توسط نرمافزار صفحه گسترده  Excelتحلیل شدند .برای
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اندازهگیری فاکتورها ابتدا نمونه ورودی و خروجی در سیستم
بیورآکتور از کاغذ فیلتر واتمن شماره  48با استفاده از پمپ
خالء عبور دادهشدند .سپس نمونه فیلتر شده به مدت  80دقیقه
در تعداد دور  85000rmpسانتریفیوژ شدند تا مواد جامد
سوسپانسیونی از نمونه جدا گردد و محلول کامالً شفاف باالی
لوله سانتریفیوژ برای انجام آزمایشات استفاده شد (Hermle,
) .236 HK, Germanyبیورآکتور آزمایشگاهی مورد استفاده
در سیستم پیوسته تصفیه فاضالب در شکل ( )8آمدهاست.
روشهای اندازهگیری ترکیبات در نمونهها
نمونههای فاضالب برای حذف ترکیبات مغذی در فاضالب
آزمایشگاهی با استفاده از لجن گرانوله در بیورآکتور تلفیقی
هوازی بیهوازی برای فاکتورهای MLSS ،SVI ،PO43-،COD
و  MLVSSبا استفاده از روشهای استاندارد در کتاب
 American Public Health Associationآنالیز شدند.
دستگاه ترمورآکتور برای اندازهگیری فاکتور  CODمورد
استفاده قرارگرفت).(Velp scientifica, ECO 16, Europe
دستگاه اسپکتروفتومتر ) (Hach, DR 2800, Germanyدر
طول موج  000نانومتر سنجش میزان جذب نمونههای COD
را انجام داد .غلظت فاکتور فسفر در طول موج  400نانومتر با
دستگاه اسپکتروفتومتر  UV/Visبراساس روشهای استاندارد
بهدست آمد ) .(Perkin Elmer, Lambda 25, USAشاخص
حجمی لجن ) (SVIبراساس میزان تهنشینی گرانولها در
استوانه مدرج به مدت  00دقیقه در هر روز بهدست آمد .مقدار
اکسیژن محلول با استفاده از  DOمتر اندازهگیری شد
) pH .(Multiline P4, WTW, Germanyنمونهها در صورت
نیاز با  pHاندازهگیری شد ) .(Jenway, 3510, UKدادههای
بهدستآمده حاصل از اندازهگیریهای روزانه در نرمافزار Excel
تحلیل و نمودارهای مرتبط ترسیم شدند .تمام آزمایشات فوق
الذکر سال  8019در آزمایشگاه محیط زیست دانشکده منابع
طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (شهرستان نور) انجام شدند.
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شکل :1بیورآکتور آزمایشگاهی تلفیقی هوازی /بیهوازی با لجن گرانوله مورد استفاده در سیستم پیوسته تصفیه

محاسبه فاکتورهای مهم در تصفیه فاضالب
به منظور دستیابی به نتایج و تصمیمگیری در مورد میزان
تاثیرگذاری تصفیه مواد مغذی در بیورآکتور تلفیقی هوازی
بیهوازی استفاده از فرمولهای زیر ضروری بودند تا در مورد
میزان MLSSمیلیگرم برلیتر MLVSS ،میلیگرم برلیترSVI ،
میلیلیتر بر گرم HRT ،ساعت OLR ،کیلوگرم بر مترمکعب
بر ساعت و  F/Mکیلوگرم  CODبر کیلوگرم  MLVSSدر
ساعت و بهترین مقدار متغییرها با باالترین درصد حذف مواد
مغذی تصمیمگیری شود .بررسی مطلوبیت هرکدام از شاخصهای
اندازهگیری شده براساس مقایسه با منابع علمی معتبر سنجیده
شده است ( Abrishamchiو همکاران Najafpour( )8000 ،و
همکاران Akhbari( )8000 ،و همکاران )8088 ،و با حداقل 0
بار تکرار هر آزمایش صحت نتایج نیز تایید گردیدهاست.
 .Iاندازهگیری مقدار Mixed Liquor Suspended Solids
در رآکتور (:))MLSS
()8
( A  B )  1000
)V (ml

MLSS (mg / l ) 

(میلیگرم) و  Bوزن بوته چینی (میلیگرم) میباشند.
MLVSS (mg / l )  MLSS  MLFSS
 .IIIروش اندازهگیری شاخص حجمی لجن (:)SVI

()0
A( ml / l )  1000
) B ( mg / l

که  Aحجم
لجن تهنشین
شده (میلیلیتربرلیتر) و  Bمقدار  MLSSمیلی گرم بر لیتر
میباشند.
 .IVمحاسبه زمان ماند هیدرولیکی
) V (m3
()4
HRT ( h) 
3
) Q( m

h

 .Vمحاسبه سرعت بارگذاری مواد آلی
kg
)
()5
m
3

()8

( A  B)  1000
)V (ml

Mixed

MLFSS (mg / l ) 

که  Aوزن بوته چینی و بقایای مواد ثابت در نمونه

3

( Q( m )  CODin
) V ( m3

h

)

kg
m3 .h

( OLR

 .VIمحاسبه مقدار مواد مغذی نسبت به تعداد میکروارگانیسمها

()0

m3
kg
) )  CODin ( 3
F
kgCOD
h
m
(
)
kg
M kgMLVSS h
) V ( m3 )  MLVSS ( 3
m

(Q

که  Aوزن فیلتر و بقایای خشک شده لجن (میلیگرم) و B

وزن فیلتر (میلیگرم) میباشند.
 .IIاندازهگیری مقدار Liquor Volatile
 Suspended Solidsدر رآکتور (:)MLVSS

SVI ( ml / g ) 

نتایج
رشد لجن گرانو له در بیورآکتور
لجن مورد استفاده از تصفیهخانه شهرک صنعتی چمستان
در شهرستان نور بهمدت یک ماه متوالی هوادهی شد و پس از
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آن برای تولید گرانول در بیورآکتور تحت شرایط متغییر هوازی
بیهوازی قرارگرفت .پس از گذشت زمانی حدود دو هفته
گرانولها شروع به رشد نمودند .تجمع بسیار باالی باکتریهای

)(a

میلهای در عکسهایی با میکروسکوپ الکترونی در شکل ()8
نشان دادهشدهاست.

)(b

شکل  :2تصاویر میکروسکوپ الکترونی گرانولها در حال رشد با بزرگنمایی  06میکرومتر ( 11 ، )aمیکرومتر ()b

با توجه به شکل فوقالذکر گرانولهای رشد یافته در
بیورآکتور با ساختار متراکم حاوی سلولهای باکتریایی به مقدار
زیاد و دیگر میکروارگانیسمها به تعداد کمتر بودند .باکتریها
شکل ظاهری میلهای و گرد داشتند و توسط سیستم شبکهای
بهم متصل میشدند .بنابراین اتصال باالی باکتریها موجب
پایداری گرانولها و عدم از هم پاشیدگی سریع آنها میشد.
شکل ظاهری گرانولها نیز در شکل ( )0نمایش دادهشدهاست.
با توجه به ساختار ظاهری گرانولها تنها تعداد محدودی از
باکتریها در سطح گرانول بهطور مستقیم در تماس با ترکیبات
مغذی فاضالب بودند و حذف هوازی کربن و تبدیل ترکیبات

نیتروژنی را به نیترات و نیتریت انجام میدادند در حالیکه
بیشتر باکتریها در الیههای داخلی شبکه باکتریها قرار
داشتند و بهطور همزمان با بخش هوازی حذف فسفر و تبدیل
نیترات و نیتریت را به نیتروژن آزاد انجام میدادند .حفرههای
بخش خارجی گرانولها موجب افزایش قدرت انتقال اکسیژن،
کربن و مواد مغذی (نیتروژن و فسفر) برای رشد و فعالیت
باکتریهای درونی گرانولها و توانایی تخریب مواد سمی میشدند.
بنابراین گرانولها توانایی حذف همزمان کربن ،نیتروژن و فسفر
را داشتند.

شکل  :3شکل ظاهری گرانولها پس از طی مراحل رشد در شرایط هوازی بیهوازی در بیورآکتور

بررسی مقدار فاکتورهای  OLR ،HRTو  F/Mو میزان
تاثیر بر حذف مواد مغذی در تصفیه فاضالب
 (Hydraulic Retention Time) HRTمدتزمان چرخش
مواد مغذی و خروج کامل یک دوره مواد ورودی از سیستم
تصفیه در بیورآکتور است .با توجه به فرمول محاسبه مدت زمان
33

ماند هیدرولیکی ،با حجم ثابت سیستم ،عامل تغییردهنده این
فاکتور شدت جریان ورود فاضالب به سیستم تصفیه میباشد و
دو محدوده  Qبرحسب مترمکعب بر ساعت مقدار  HRTرا
تعیین نمودهاست .با توجه به دادههای موجود در جدول ( )8در
محدوده  0/00005مترمکعب بر ساعت زمان ماند هیدرولیکی
 80/40ساعت و در محدوده دوم –0/00021
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 0/00880مترمکعب بر ساعت نیز زمان ماند هیدرولیکی 0/02
–  4/88ساعت بهدست آمدهاست .مقدار حذف مواد مغذی
کربن و فسفر در جدول مورد نظر نشان میدهند که در زمان
ماند باالتر مقدار تصفیه بیشتری نیز صورت میگیرد اما مقدار
آن در حد چند درصد و خیلی قابل توجه نمیباشد بنابراین اگر
تفاوت زمانی حدود  9ساعت در این دو شدت جریان در نظر
گرفته شود .برای جلوگیری از اتالف وقت و صرف هزینه کمتر
با تصفیه سریعتر HRT ،کمتر با سرعت تصفیه باالتر برای انجام
تصفیه پیوسته در رآکتور مطلوبتر خواهد بود.
 (Organic Loading Rate) OLRسرعت بارگذاری مواد
آلی در هر دوره چرخش مواد مغذی فاضالب در سیستم بر
حسب کیلوگرم بر مترمکعب بر ساعت است .عوامل تاثیرگذار در
سرعت بارگذاری مواد آلی مقدار منبع کربن ورودی ،شدت
جریان مواد در سیستم و حجم بیورآکتور است .با توجه به اینکه
 CODinکیلوگرم بر مترمکعب بر ساعت و حجم ( )Vمترمکعب
در مطالعه حاضر ثابت هستند بنابراین عامل تاثیرگذار شدت

جریان مواد ورودی ) (Qبر حسب مترمکعب بر ساعت است و با
تغییر در دو مقدار شدت جریان ورودی مواد به سیستم
بیورآکتور ،مقدار بارگذاری مواد آلی نیز تغییر خواهدکرد .با
توجه به جدول ( )8در شدت جریان پایین فاضالب (0/00005
مترمکعب بر ساعت) بارگذاری مواد آلی  0/00تا  0/09کیلوگرم
بر مترمکعب بر ساعت و در شدت جریان باالتر (– 0/00021
 0/00880مترمکعب بر ساعت) مقدار بارگذاری مواد آلی 0/88
تا  0/81کیلوگرم بر مترمکعب بر ساعت گزارش شده است .با
توجه به این که میانگینی از درصد کاهش  CODدر هر دو
شدت جریان در مطالعه حاضر باالتر از  %10هستند .بنابراین
بارگذاری مواد آلی به میزان مطلوبی در هر دو حالت همراه با
حذف باالی مواد آلی بوده است .نتایج مربوط به بارگذاری مواد
آلی نشانگر آن است که بهتر است از شدت جریان باالتر البته با
در نظر گرفتن بهترین میزان هوادهی در تصفیه فاضالب
استفاده شود تا با سرعت بیشتر حذف مواد مغذی فاضالب در
حد بسیار باال و مطلوبی صورت گیرد.

جدول  :2تغییر مدت زمان هوادهی و شدت جریان مواد ورودی به بیورآکتور در جریان تصفیه فاضالب
زمان هوادهی ،دقیقه
برساعت
 2در  85دقیقه
 80در  85دقیقه
 9در  85دقیقه
 5در  85دقیقه
 2در  85دقیقه
 80در  85دقیقه
 9در  85دقیقه
 5در  85دقیقه

 Qمترمکعب
بر ساعت
0/00005
0/00005
0/00005
0/00005
0/00021
0/00021
0/00880
0/00021

 HRTساعت
80/40
80/40
80/40
80/40
0/02
0/02
4/88
0/02

 OLRکیلوگرم
برمترمکعببرساعت
0/02
0/00
0/09
0/02
0/85
0/85
0/81
0/88

 (Food/Microorganism) F/Mمقدار مواد غذایی ورودی
به سیستم به نسبت میزان میکروارگانیسمهای موجود در آن بر
حسب کیلوگرم  CODبر کیلوگرم  MLVSSدر ساعت است.
عوامل تاثیرگذار بر نسبت فوقالذکر شدت جریان مواد مغذی،
حجم ،مقدار لجن موجود در سیستم بهعنوان معرف مقدار
میکروارگانیسمها در بیورآکتور و  CODورودی هستند .مقدار
لجن موجود در سیستم در حدود  8000میلیگرم بر لیتر ثابت
بوده است و مقدار اضافه شده رشد میکروارگانیسمها را در
حضور مواد مغذی نشان میدهد پس سه فاکتور ثابت بوده و

 F/Mکیلوگرم COD
بر کیلوگرم MLVSS

در ساعت
0/00
0/089
0/001
0/08
0/054
0/000
0/889
0/051

SVIمیلیلیتر
بر گرم
58/44
804/5
814/14
881/88
50/88
800/85
828/28
898/94

درصد حذف

درصد حذف
فسفر

95/49
98/10
18/52
12/08
10/05
11/99
28/88
00/22

98/08
90/98
11/52
21/10
92/48
19/14
98/18
28/5

COD

فقط شدت جریان ورودی تا حدودی متغییر و تعیینکننده
نسبت مواد غذایی به میکروارگانیسمها خواهد بود F/M .در
شدت جریان پایینتر حدود  0/089تا  0/00کیلوگرم  CODبر
کیلوگرم  MLVSSدر ساعت و در شدت جریان بیشتر با
نوسانات باالتر مقدار رشد لجن در فاصله اندازهگیریها  0/00تا
 0/88کیلوگرم  CODبر کیلوگرم  MLVSSدر ساعت گزارش
شده است .شدت جریان بیشتر مقدار نسبت باالتری را نشان
میدهد که نشانگر میزان عبور باالتر مواد مغذی در سیستم
است و با توجه به تصفیه بهتر در شدت جریان باال و عدم
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کاهش چشمگیر در حذف مواد مغذی با افزایش شدت جریان،
مقدار جریان باالتر برای تصفیه سریعتر و با بازدهی مناسب
پیشنهاد میگردد.
تعیین کمترین مقدار شاخص حجمی لجن در مقادیر زمان
هوادهی در سیستم تصفیه بیولوژیکی فاضالب
شاخص حجمی لجن ( )SVIمیزان تهنشینی لجن گرانوله
را در مدت زمان  00دقیقه در ظرف مدرج نشان میدهد و
هرچه مقدار این فاکتور بر حسب میلیلیتر بر گرم کمتر باشد
مقدار گرانولهشدن مطلوبتر را بر حسب مقدار لجن موجود در
سیستم ( )MLSSنشان میدهد .شاخص حجمی لجن بهطور
جداگانه برای دو شدت جریان مواد مغذی ورودی بررسی شده
است که در شکل ( )4قابل مشاهده میباشد.

در بخش ) (aشدت جریان  0/0000مترمکعب بر ساعت
برای چهار زمان هوادهی  9 ،2 ،5و  80دقیقه در دورههای 85
دقیقهای بررسی شده است .در زمانهای ذکر شده شاخص
حجمی لجن از  58تا  815میلیلیتربرگرم بوده است .کمترین
مقدار در زمان  2دقیقه و بیشترین مقدار در  9دقیقه گزارش
شده است .با توجه به نتایج حد وسط محدوده هوادهی بهترین
مقدار گزارش شدهاست .بنابراین توصیه میشود که برای
دستیابی به تصفیه مطلوب و با کارایی باال مدت زمان هوادهی
خیلی زیاد یا خیلی کم در دورههای هوازی بیهوازی اعمال
نگردد تا باالترین میزان شکلگیری گرانولها منجر به شاخص
حجمی لجن کمتر گردند.

300

150
100
50

شاخص حجمی لجن ،میلی لیتر بر گرم

200

200
150
100
50

0
05:15

10:15

09:15

07:15

شاخص حجمی لجن ،م یلی لیتر بر گرم

250

250

0
05:15

زمان ه وادهی ،دقیقه

09:15

07:15

10:15
زمان هوادهی ،دقیقه

)(b

)(a

شکل  :4تاثیر تغییرات مدت زمان هوادهی بیورآکتور بر شاخص حجمی لجن ،شدت جریان  6/6663مترمکعب بر ساعت ) (aو شدت
جریان  6/6660مترمکعب بر ساعت )(b

در بخش ) (bشدت جریان  0/0002و  0/0088مترمکعب
بر ساعت برای چهار زمان هوادهی  9 ،2 ،5و  80دقیقه در
دورههای  85دقیقهای بررسی شده است .در این قسمت شاخص
حجمی لجن  50میلیلیتربرگرم در زمان هوادهی  2دقیقه تا
 898میلیلیتر بر گرم در زمان هوادهی  5دقیقه بودهاست و در
تایید قسمت ) (aبا شدت جریان پایینتر ،کمترین مقدار
شاخص حجمی لجن در حد متوسط هوادهی ( 2دقیقه در
دورههای  85دقیقهای) در سیستم بهدست آمده است .پیرو
بخش ) (aکه در مقدار باالی هوادهی ( 9دقیقه در دورههای 85
دقیقهای) بدترین شاخص حجمی را داشت؛ در این بخش کمترین
زمان هوادهی ( 5دقیقه در دوره های  85دقیقهای) نشانگر
شرایط نامناسب شکلگیری گرانولها و شاخص حجمی لجن
باالست بنابراین ضروری است در ورودی سیستم ،هوادهی
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متعادل باشد و از هوادهی بیش از حد یا کمبود اکسیژن
جلوگیری گردد تا تصفیه مطلوب گزارش گردد.
تعیین باالترین درصد حذف کربن و فسفر در مقادیر زمان
هوادهی در سیستم تصفیه بیولوژیکی فاضالب
در مطالعه حاضر درصد حذف مواد کربنی و فسفره در
خروجی سیستم تصفیه فاضالب در بیورآکتور اندازهگیری و
نتایج مقایسه درصد حذف مواد مغدی در دو شدت جریان
 0/0000و  0/0002تا  0/0088مترمکعب بر ساعت در دو
بخش ) (aو ) (bشکل ( )5آورده شدهاست .درصد حذف فسفر
در هر دو شدت جریان در تمام نسبتها حدود  %28/5و باالتر
تا  %92/5است که بهطور میانگین حدود  %11بهدست آمده
است و نتایجی بسیار مناسب در تایید کارایی سیستم برای
حذف مواد فسفره میباشد .در مورد مواد کربنی حذف جز در
زمان هوادهی  5دقیقه در شدت جریان باال که %02
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میباشد؛ در بقیه موارد درصد حذف فسفر  %28تا  %95/5بوده-
اند که در این مورد هم مشابه حذف فسفر کارایی بسیار باالی
سیستم بیورآکتور در شرایط متغییر هوازی بیهوازی اعمالشده
بر لجن گرانوله برای تصفیه فسفر تایید میگردد .میانگین درصد
حذف ترکیبات کربنی در کل آزمایشات حدود  %14بودهاست و
نشانگر تصفیه مطلوب میباشد .مشابه بخش قبلی بهترین زمان

هوادهی برای دستیابی به بیشترین درصد حذف مواد مغذی
در  2دقیقه زمان هوادهی در دوره  85دقیقهای بهدستآمده و
درصد حذف کمتر مواد مغذی در دیگر زمانهای هوادهی
نشانگر عدم مطلوبیت آنها میباشد پس ضروری است تا
هوادهی در حد متوسط صورت گیرد.
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شکل  :1تاثیر تغییرات مدت زمان هوادهی بیورآکتور بر درصد حذف کربن و فسفر ،شدت جریان  6/6663مترمکعب بر ساعت ) (aو
شدت جریان  6/6660مترمکعب بر ساعت )(b

بهطورکلی در تمام نتایج مربوط به درصد حذف کربن و
نیتروژن در مقادیر مختلف زمان هوادهی مشاهده میشود که در
شرایط یکسان با تفاوت در شدت جریان؛ درصد حذف مواد
مغذی کربن و فسفر دارای اختالف چند درصدی هستند (مقدار
حذف باالتر در شدت جریان کمتر مواد مغذی و زمان ماند
بیشتر) .بنابراین از بین دو شدت جریان متفاوت  0/0000و
 0/0002تا  0/0088مترمکعب بر ساعت با درصد حذف باالی
مواد مغذی در هر دو مورد ،شدت جریان باالتر برای کار در
سیستم تصفیه در شرایط طبیعی پیشنهاد میگردد تا در مدت
زمان کوتاهتر آب آلوده بیشتری را تصفیه نماید .موارد فوقالذکر
تایید کننده نتایج گزارش شده در شکل  4نیز میباشند.
تعیین باالترین درصد حذف کربن و فسفر با تاثیر شدت
جریان مواد مغذی در سیستم تصفیه بیولوژیکی فاضالب
درصد حذف مواد کربنی و فسفره در خروجی سیستم
تصفیه فاضالب در بیورآکتور با در نظر گرفتن تغییرات شدت
جریان ورودی مواد مغذی به سیستم بررسی و نتایج مقایسه
درصد حذف مواد مغدی در دو شدت جریان  0/0000و

 0/0002تا  0/0088مترمکعب بر ساعت در بخشهای ) (aو
) (bو ( )cو ( )dشکل ( )0آوردهشدهاست .در بخش ) (aزمان
هوادهی  2دقیقه ،بخش ) (bزمان هوادهی  80دقیقه ،بخش
) (cزمان هوادهی  9دقیقه و بخش ( )dزمان هوادهی  5دقیقه
مورد آزمایش قرارگرفتهاند .در همه نمودارها درصد حذف
ترکیبات کربن و فسفر باالتر از  %20و البته در مورد زمانهای
هوادهی مطلوبتر خیلی مناسب و حتی تا  %95/5و  %92/5به
ترتیب برای کربن و فسفر هستند که خیلی خوب برای خروجی
تصفیهخانه فاضالب بیورآکتور مورد آزمایش میباشند .بین دو
شدت جریان مورد بررسی در هر سه نمودار تفاوت حذف مواد
مغذی دارای تفاوت چند درصدی میباشد که نشانگر ارجعییت
در استفاده از شدت جریان باالتر برای غلبه بر فاکتور زمان در
تصفیه مطلوب فاضالب در بیورآکتور گرانوله میباشد .بنابراین از
بین دو شدت جریان  0/0000و  0/0002تا  0/0088مترمکعب
بر ساعت در مطالعه حاضر ،شدت جریان باالتر با صرف زمان
کمتر مطلوبتر به نظر میرسد.

89

فرآیند تصفیه در بیورآکتور حاوی.....

امینی و همکاران

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0
0.00078

0.00078

0.00035

شدت جریان ،مترم کعب بر ساعت

شدت جری ان ،مترمکعب بر ساعت

درصد حذف فسفر

0.00035

درصد حذف COD

درصد حذف فسفر

)(a

درصد حذف COD

)(b
100

100
80

80

60

60

40

40

20

20

0
0.00035

0.00113
شدت جری ان ،مترمکعب بر ساعت

0
0.00035

0.00078
شدت جری ان ،مترمکعب بر ساعت

درصد حذف فسفر

درصد حذف COD

)(c

درصد حذف فسفر

درصد حذف COD

)(d

شکل  :0تاثیر تغییرات شدت جریان مواد مغذی ورودی به بیورآکتور بر درصد حذف کربن و فسفر ،زمان هوادهی 0
دقیقه در دوره  11دقیقهای ) ،(aزمان هوادهی  16دقیقه در دوره  11دقیقهای ) (bزمان هوادهی  9دقیقه در دوره  11دقیقهای
) (cزمان هوادهی  1دقیقه در دوره  11دقیقهای )(d

بحث
شاخص حجمی لجن ( )SVIدر منابع علمی  50میلیلیتر
برگرم بسیار مطلوب در فرآیند تصفیه فاضالب گزارش شدهاست
( Abrishamchiو همکاران .)8000 ،و توانایی باالی لجن بسیار
فشرده و گرانوله را در حذف مواد مغذی و آلی نشان میدهد و
در تحقیق حاضر نیز مقدار این شاخص در شرایط مطلوب حدود
 50میلیلیتر بر گرم است که مطلوبیت باالی نتایج را نشان
میدهد که موجب درصد حذف باالی کربن و فسفر گردیدهاست.
حذف مواد آلی و مغذی نیز هرچه بیشتر باشد مطلوبیت بیشتر
سیستم تصفیه را نشان میدهد چون هر مقداری از این مواد
پس از ورود به سیستمهای آبی موجب افزایش شکوفایی
جلبکی میگردد پس حذف کربن و فسفر بهترتیب  %10و
 %92/5کارایی باالی سیستم را در تصفیه فاضالب نشان میدهد.
تعیین کمترین مقدار شاخص حجمی لجن در مقادیر زمان
هوادهی در سیستم تصفیه بیولوژیکی فاضالب
شاخص حجمی لجن بهطور جداگانه برای دو شدت جریان
مواد مغذی ورودی بررسی شده است که در شکل ( )4قابل
مشاهده میباشد .گرانولهایی با توانایی تهنشینی عالی برای
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تاثیر باالی سیستمهای بیولوژیکی در تصفیه فاضالب
ضروری هستند زیرا حجم انباشتهشده لجن در سیستم
بیولوژیکی حذف مواد مغذی ،مشکلساز خواهدبود ( Qinو،Liu
 .)8000عالوه بر آن ،انجام تصفیه در سیستمهای پیوسته تحت
تاثیر مقادیر هوادهی باال موجب رشد و تجمع باکتریهای
هتروتروف بهطور گستردهای میگردد .در نتیجه ،لجن رشدیافته
در سیستم تصفیه فاضالب متجمعتر شده ،جای کمتری
میگیرد و اکسیژن محلول کمتر به الیههای داخلی لجن انتقال
مییابد .عمق الیه بیهوازی در لجن وابسته بهسرعت دسترسی
به اکسیژن و سرعت تهیسازی آن توسط میکروبها میباشد.
بنابراین نیتریفیکاسیون موقعی اتفاق میافتد که حاملهای
اکسیژن وجود داشته باشند و برعکس دنیتریفیکاسیون در
الیههای عمیقتر لجن حادث خواهد شد؛ جایی که شرایط
بیهوازی حاکم باشند .در چنین سیستمی شاخص حجمی لجن
و  SNDهمزمان بهبود مییابند ( Yangو همکاران.)8009 ،
 Dulekgurgenو همکاران ( )8000نیز در رآکتور ناپیوسته
متوالی ( )SBRشاخص حجمی لجن را کمتر از  40میلیلیتر بر
گرم گزارشکردند در این حالت درصد حذف کربن،
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نیتروژن و فسفر بهترتیب  %28 ،%95و  %99/0بودند .با کاهش
مقدار  SVIساختار تودههای لجن فعال از اجزاء جدا از هم به
حالت گرانوله تبدیل میشوند .بنابراین حداقل مقدار  SVIدر
نسبت  COD/Nو زمان هوادهی باال موجب گرانولسازی
خواهد شد .حذف مطلوب مواد مغذی در هر آزمایش بهطور
عمده در مقدار باالی هوادهی بهعلت افزایش زمان هوادهی برای
نیتریفیکاسیون باکتریهای اتوتروف به دست میآید (Akhbari
و همکاران .)8088 ،در مطالعه حاضر درصد حذف  N ،CODو
 Pبالغ بر  %95بودند که نشانگر استراتژی بسیار موثر برای
تصفیه فاضالب میباشد و بنابراین مقادیر باالی لجن گرانوله
بهترین تصفیه مواد مغذی فاضالب را تایید میکند و بنابراین
روش حاضر قابل استفاده برای حذف مواد مغذی در مقدار باالی
لجن در فاضالب خواهد بود.
تعیین باالترین درصد حذف کربن و فسفر در مقادیر زمان
هوادهی در سیستم تصفیه بیولوژیکی فاضالب
در مطالعه حاضر درصد حذف کربن و فسفر در خروجی
سیستم تصفیه فاضالب در بیورآکتور اندازهگیری و نتایج مقایسه
درصد حذف موادمغدی در دو شدت جریان  0/0000و 0/0002
تا  0/0088مترمکعب بر ساعت در دو بخش ) (aو ) (bشکل
( )5آوردهشدهاست Wang .و همکاران ( )8001فرآیند تصفیه
را در بیورآکتور پوششی حاوی لجن گرانوله هوازی )(GMBR
( )aerobic granular sludge membrane bioreactorانجام
دادند و بهترین درصد حذف مواد آلی و نیتریفیکاسیون و
دنیتریفیکاسیون همزمان ) (SNDرا برای نمونههای سنتزی در
شرایط آزمایشگاهی بهدستآوردند .مقدار کل درصد حذف کربن
و حذف نیتروژن آمونیومی بهترتیب  15تا  98درصد و  15/5تا
 99/2درصد بودند .بنابراین نسبت  COD/Nدر این آزمایشات
حدود  8/5تا  5و این نتایج تاییدکننده مطالعه حاضر در رابطه
با بیشترین مقدار حذف مواد مغذی با نسبت باالی مواد مغذی
در سیستم تصفیه فاضالب میباشد .افزایش در زمان هوادهی
موجب کاهش در دوره بیهوازی میگردد در این صورت حذف
فسفر کاهش مییابد عالوه بر آن در هوادهی باال فرآیند
نیتریفیکاسیون افزایشیافته و نیترات تولید میشود .بنابراین
تجمع باالی نیترات نشانگر عدم انجام دنیتریفیکاسیون مناسب
میباشد .شرایط متغییر هوازی بیهوازی بهترین حالت را برای
میکروارگانیسمهای تجمعدهنده فسفر فراهم میکنند (Zhang
و همکاران .)8088 ،بنابراین برای دستیابی به درصدهای حذف
باالی فسفر شرایط بیهوازی برای جذب و ذخیره فسفر مورد
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نیاز هستند تا توانایی تجزیه زیستی مواد آلی را نیز به خوبی
فراهم کنند ( Monclusو همکاران .)8080 ،بیورآکتور ناپیوسته
متوالی  )Sequencing Batch Reactor( SBRتحت شرایط
متغییر هوازی بیهوازی نیز برای حذف بیولوژیکی فسفر از
نمونههای فاضالب استفاده میشوند .در مطالعه  Zhouو
همکاران ( )8001حذف فسفر  %94نشان داد که SBR
سیستمی بسیار مطلوب برای حذف بسیار باالی فسفر میباشد.
در این مطالعه حذف همزمان کربن و فسفر توسط رشد
گرانولها در بیورآکتور تلفیقی هوازی بیهوازی در شرایط
آزمایشگاهی بررسی شده است .متغییرهای مورد نظر در
آزمایشات مدت زمان هوادهی و شدت جریان مواد مغذی در
ورودی سیستم تصفیه فاضالب بودند .بهترین شرایط برای مدت
زمان هوادهی  2دقیقه در دوره  85دقیقهای و شدت جریان
 0/0002مترمکعب بر ساعت بهدستآمدند .در شرایط فوقالذکر
درصد حذف مواد مغذی کربن ،فسفر و شاخص حجمی لجن
بهترتیب  %92/5 ،%10و  50/88میلیلیتربرگرم بهدست آمدند.
براساس نتایج بهدست آمده تصفیه فاضالب در بیورآکتور حاوی
لجن گرانوله در شرایط متغییر هوازی بیهوازی روشی بسیار
مناسب برای حفاظت محیطزیست و منابع آبی از شکوفایی
جلبکی در اثر ازدیاد مواد مغذی میباشد .بنابراین تکنولوژی
مذبور در تلفیق با دیگر روشهای متداول بسیار مناسب برای
سیستمهای تصفیه فاضالب میباشد.
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Abstract
In this study, nutrients (C and P) removal efficiency in a time-based control UAASB
reactor has studied. Analyze of nutrients removal efficiency were investigated from
wastewater using optimization of factors and effects of variables: Aeration time and flow rate.
Results of experiments showed that Aeration time 7 min in 15 min period and Q 0.0007 m3/h
in HRT 6 h, F/M 0.054 kg COD/kg MLVSS.h and OLR 0.15 kg/m3.h were desirable for
removal of nutrients from wastewater in aerobic/anaerobic bioreactor. In these conditions SVI
53.12 ml/g, COD removal efficiency 86% and PO43- removal efficiency 97.5% were showed.
According all results of responses for best nutrient removal, UAASB bioreactor is desirable
for removal efficiency of C and P.
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