
 مجله پژوهش آب ايران
 )٤٤- ۳۵( ١٤٠٠بهار / ٤٠/ پياپي ١/ شماره ١٥جلد 

  
  

  يپژوهش مقاله
  

 تهران زکيکهر پسماند دفن تيسا ةبرايش يريپذ هيتصف در )MBR( ييغشا يوراکتورهايب کاربرد
  

  *٢پارسا سپهر و ١زاده هاشمفرزاد 
  
  

  چکيده
  

 دنبال به را فاضالب ديتولکه اين امر افزايش   افتهي شيافزا يريچشمگ شکل به ،آب به انسان ازين ،تيجمع رشد با امروزه
 از و شده هيصفت است الزم که هستند نيسنگ فلزهاي و هاکشآفت ،هاسم رينظ ييهايآلودگ يحاو هافاضالب نيا است. هداشت
 ييغشا وراکتوريب روش فاضالب، و پساب از هاندهيآال يةتصف يهاروش جمله از .شود يريجلوگزيست  محيط به هاآن ورود

)MBR( از استفاده با هارابهيش يريپذهيتصف يبررس منظور هب پژوهش نيا .کنديم ملع ييغشا و ورغوطه روش دو به که است 
MBR هيتغذ جهت سال پنج تا دو رعم با تهران زکيپسماندکهر دفن تيسا ةرابيش مطالعه نيا در .شد انجام MBR استفاده 

 ،COD مثل پساب يفيک يرامترهاپا سپس و نييتع يسلول ماند زمان ،يکيدروليه اندم زمان چون ييپارامترها ابتدا شد.
 روش ،جينتابر اساس  شدند. بررسي ساعت در مترمکعب ۴ و ۲ يهواده حالت دو در نيسنگ فلزات و کدورت ت،يترين و تراتين

 بهبود زين کدورت اخصش و کاهش mg/l ۵/۰ تا تيترين و تراتين نيهمچن بود. ثرمؤ %۸۰زانيم به COD بهبود در مذکور
 در مترمکعب ۲ به ۴ از يهواده نرخ کاهش با نيهمچن شد. مشاهده يقبول قابل عملکرد زين نيسنگ يهافلز حذف در افت.ي

  شد. ترفيضع راکتور عملکرد ساعت،
  

  .پساب تيفيک رابه،يش فاضالب، هيتصف ،ييغشا ورآکتوريب :كليدي يها واژه
  

پذيري شيرابة سايت دفن پسماند کهريزک تهران. مجله پژوهش  تصفيه ) درMBRکاربرد بيوراکتورهاي غشايي (. ۱۴۰۰زاده ف. و پارسا س.  هاشم :ارجاع
 .۴۴- ۳۵: ۴۰ آب ايران.
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   مقدمه
 از که است فاضالب هيتصف نديفرا کي ،ييغشا وراکتوريب

 (نگ کنديم استفاده يگرانش رسوب ينيگزيجا يبرا غشا
 لجن ستميس از يبيترک روش، نيا ).٢٠٠٦ همکاران، و

 ييغشا وراکتوريب در .است ييغشا يجداساز نديافر و فعال
 مخلوط، عيما يهاسميکروارگانيم از پساب يجداساز يبرا
 .شوديم استفاده ونيلتراسياولتراف اي ونيلتراسيکروفيم از
 يخروج پساب که شوديم موجب ونيلتراسيف از سطح نيا
 و ينينش ته مراحل به يازين و باشد داشته ييباال تيفيک
 و زادهينق ؛٢٠٠٦ن و همکاران، ي(مل نباشد ينش لتريف

 ستميس دو شامل ،ييغشا ورآکتوريب ).٢٠٠٨، همکاران
 فعال لجن يکيولوژيب نديفرآ .است فاضالب يةتصف يبرا
 ستميس و يکيولوژيب هيتجز قابل يهاندهيآال حذف يبرا
 نيا که عيما -جامد فاز يجداساز يبرا ييغشا ونيلتراسيف

 هيثانو ينينش ته تانک در متداول يهاستميس در نديفرآ
   حذف در ييباال ييتوانا ورآکتورهايب .شوديم انجام

 (جادهائو دارند يکيولوژيب مواد و يرآليغ و يآل يهاندهيآال
 همکاران، و مرز ؛٢٠٠٧ همکاران، و الئرا ؛٢٠١٣ داواند، و

٢٠٠٧(. 
 و يشهر فاضالب مناسب يةتصف تياهم به توجه با

 ازدوباره   ةاستفاد که يتيموقع در خصوصهب ،يصنعت
 روش کي انتخاب باشد، مطرح هيتصف از حاصل پساب
 اساس بر بود. خواهد يضرور اريبس نهيبه و مناسب يةتصف
 عوام نيترمهم )،٢٠١٠( همکاران و ويل اتيتحق جينتا

 است: ريز شرح به MBR روش از استفاده
 يةتصف نديراف در بازدارنده يپارامترها ييشناسا امکان •

 ؛لترهايف ممبران ةليوسهب رابهيش يکيولوژيب
 مانند ييغشا وراکتوريب يةتصف شيپ ريثأت ييشناسا مکانا •

 از استفاده و يسازلخته و انعقاد ،يهوازيب يراکتورها
 پساب تيفيک بر معکوس اسمز يلترهايف و لترهاينانوف
 ؛ييغشا وراکتوريب عملکرد و راکتور به يورود

 با هيتصف پس يضرور يندهايفرا يياساشن امکان •
 ؛ييغشا وراکتوريب از يخروج پساب تيفيک به توجه

 در ونيکاسيفيتريدن و ونيکاسيفيترين نديفرا يبررس •
 ه.يتصف در مهم اصل عنوان به ييغشا وراکتوريب
  MBR روش به خود پژوهش در )٢٠١٦( همکاران و لورمن

 و يشهر يهافاضالب هيتصف يبرا نوظهور يروش عنوانهب
 همکاران و مورايک نيهمچن اند.کرده اشاره يصنعت

 ،يصنعت و يشهر فاضالب يةتصف يبرا )٢٠٠٥(

 يايمزا جمله از و داده شنهاديپ را ييغشا يوراکتورهايب
 و کم، لجن ديتول توده، ستيز غلظت شيافزا به آن،
 يهاروش بر يمرور با .اندکرده اشاره پساب باالتر تيفيک

 هافاضالب يهاندهيآال ريز شوديم يريگجهينت ه،يتصف
 ،ييغشا وراکتوريب در )فسفر و تروژنين( يمغذ مواد رينظ

 نيهمچن .هستند حذف قابل متداول يهاستميس از بهتر
 روش نيا يکارآمد به )،٢٠٢٠( همکاران و يرو مطالعه در

 يکي عنوانهب زباله دفن يهاتيسا يهاپساب يبرا هيتصف
   است. شده اشاره رياخ ةده در ديجد يهايکاربر از
 ه،يتصف يباال يبازده چون ييايمزا با ييغشا يندهايفرا

 فعال لجن فرآيندهاي تغيير امكان زات،يتجه کم حجم
 شيافزا سهولت مدوالر، ممبراني فعال لجن به متعارف

 ،معلق جامدات کامل حذف لجن، توليد كاهش ت،يظرف
 اد،يز جرم انتقال و کم شارف افت اندازه، و شکل در تنوع

 هاآن کاربرد سهولت و هاحالل و يافزودن مواد به کم ازين
 يهاخانههيتصف در ييبسزا تياهم ،يصنعت يهااسيمق در
 يهاپساب همچون يصنعت يهاپساب و فاضالب و آب
 همکاران، و (ون دارند نامتعارف مواد يحاو يهاآب و ينفت

  ).٢٠٠٦ همکاران، و ژنگ ؛۲۰۰۴
 يسلول و يکيدروليه ماند زمان ،MBR ستميس عملکرد در
 کاهش باعث کوتاه يکيدروليه يهازمان است. مهم اريبس

 شوديم ينگهدار و يراهبر نهيهز و ساتيتأس ةانداز
 و زادهينق مطالعات نيهمچن .)١٩٩٤ همکاران، و (نابالک
 ورآکتوريب ستميس که است داده نشان )١٣٩٤( يدرخشان

 ييباال ييکارا نييپا يکيدروليه ماند يهازمان در ييغشا
 ييغشا يوراکتورهايبکه  داشت اظهار زين )٢٠٠٦( جاد .دارد

 ۱۰۰ تا ۲۰ SRT١ در تيفعال اجازه يکيولوژيب يندهايفرآ به
 مخلوط عيما معلق جامدات غلظت جهينت در و داده روز

MLSSيباال به توانديم يورود ٢ mg/l ۱۰۰۰۰ شيافزا 
 و COD و BOD از درصد ۹۳-۹۹ حذف زانيم و ابدي

 قاتيتحق توسط درصد ۹۷ تا ۸۵ ونيکاسيفيترين ييکارا
 د.يرس اثبات به آنان

MBR در .شود مي ساخته يجانب و ور غوطه صورت دو به 
 غشا يجانب نوع در و وراکتوريب داخل غشا ور،غوطه نوع

 نهيهز ورغوطه ستميس .است گرفته قرار آن خارج
 مقابل، در .دارد يکمتر شووشست تناوب و پمپاژ ،ياتيعمل
 يکمتر يگذارهيسرما و يهواده ةنيهز يجانب ستميس

                                                
1- Solids Retention Time 
2- Mixed liquor suspended solids 
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 شتن ور،غوطه ستميس کي در ).٢٠٠١ ا،يمال و لي(ت دارد
 توده ستيز به را ژنياکس که شوديم جاديا يهواده با
 رسوب يبرا را ءغشا سطح و معلق را جامدات ؛دهد يم

 نيا يانرژ مصرف ٪٨٠ از شيب .کنديم هيتخل يگذار
 ).٢٠٠٢ (چورچوس، شد خواهد صرف يهواده يبرا روش

 MBR کي با سهيمقا در ورغوطه MBR کي حال نيا با
 در مکش فشار رايز دارد؛ يرکمت برق مصرف از يجانب

MBR از ترنييپا يکل طور به ورغوطه MBR است يجانب 
 ).٢٠٠٢ همکاران، و روزنبرگ ؛١٩٨٨ همکاران، و اماموتوي(

 عاتيضا و است فعال لجن ،ءغشا خوراک ها،MBR در
 تياهم است. خوراک نيا و ءغشا نيب تعامل جهينت غشاء
 خواص خوراک، تيماه عامل سه لهيوس به MBR در غشاء
 ذرات ةانداز شود.يم نييتع يکيناميدروديه طيمح و ءغشا
 بر منفي آثار و است ثرؤم غشاها نفوذپذيري بر زين لجن

 فاکتور لجن ذرات ةانداز .دارد رسوب برابر در مقاومت
 و (منگ گذارديم ريتاث ءغشا عاتيضا بر که است يمهم

 عملکرد در ثرؤم يپارامترها گريد از .)٢٠٠٦همکاران،
 و يرينفوذپذ بر است ممکن که آن بودن دوست آب غشاء،

 ،يش و (فانگ بگذارد ريثأت توده ستيز هياول يوستگيپ
 اريبس يهاانيجر ،مناسب يازغشاها استفاده با ).٢٠٠٥
 در اي کرد اعمال داريپا صورت به توانيم را تربزرگ

 دورآ وجود به را يدارتريپا زمان توانيم مشابه يهاانيجر
  ).۲۰۱۰ همکاران، و يمار در (وان
 حدود کنونتا ۱۹۹۱ سال از ييغشا  ستميس يها نهيهز
 ةتوسع سرعت به توجه با است. کرده دايپ کاهش برابر ۳۰
 ،افتي خواهد کاهش شتريب آن متيق ندهيآ در احتماالً آن،
 ينگهدار يها نهيهز با ءغشا مربع متر هر متيق کهيطور به
 از کمتر به ۱۹۹۲ سال در دالر ۴۰۰ از آن يبردار بهره و

 همکاران، و ي(ل است دهيرس ۲۰۰۵ سال در دالر ۵۰
۲۰۱۹.(  

 ضيتعو يها نهيهز ستم،يس يراهبر يها نهيهز گريد از
 ها نهيهز نيا البته که است کباري سال ۱۰ تا ۵ هر غشاء

 کاهش حال در ينزول کامالطور  به غشا متيق کاهش با زين
  ).۲۰۰۸ اران،همک و چني(ت است
 رانيا در يصنعت و يشهر يهافاضالب يهاپساب يةتصف

 يهابيآس به توجه با يتازگبه که است يامساله
 يکي است. گرفته قرار توجه مورد هاآن يباال يزيست محيط

 يزيست محيط لحاظهب که خطرناک اريبس يهاپساب نيا از
 و يآب بعمنا به و باشد ياريبس يهاندهيآال حامل توانديم

   يهارابهيش و پساب ،کند وارد بيآس يستيز و يخاک
 آن به کشور در تاکنون سفانهأمت که زباله دفن يهاتيسا
 جمله از شد، اشاره که گونههمان است. شده يتوجه يب

 ر،ياخ يهاسال در گونه MBR ستميس مهم يهايکاربر
 به مطالعه نيا در است. رابهيش و پساب نوع نيا يةتصف
 ةرابيش يةتصف در مستغرق ييغشا وراکتوريب روش ربردکا
 و است شده پرداخته تهران زکيکهر زباله دفن تيسا

 يفيک و يکم يپارامترها بهبود در روش نيا ياثرگذار
  اند.شده يبررس مختلف

  
 ها روش و مواد

 پسماند دفن تيسا محل ار خروجز رابهيش مطالعه نيا در
 COD mg/l نيانگيم و سال جپن تا دو عمر با تهران زکيکهر
 مذکور رابهيش حجم رد.يگيم قرار شيآزما مورد هزار ٦٠

 ممبران با و وستهيپ مهين انيجر ميرژ لهيبوس تريل ١٨٥
 وراکتوريب هيتغذ جهت لنيپروپ يپل جنس از بريهالوف
 با يمکعب شکل به شيآزما نيا در وراکتوريب است. ييغشا
 جنس از ٣/٠ m عرض و ١ m ارتفاع و ٨٥/٠ m طول ابعاد

 ساخته کرونيم ١/٠ يهاروزنه اندازه با و گالس پلكسي
 ١٠ كه است ليتر ٢٥٥ وراكتوريب مخزن نيا کل حجم شد.
 و وزريفيد و آن در ورغوطه ممبران حجم جهت آن ليتر
 نيا در بوده و وراکتوريب يباال آزاد يفضا يبرا آن تريل ۶۰

 گرفته نظر در تريل ۱۸۵ فاضالب براي ديمف حجم تيوضع
 ظرفيت با اتيلن پلي مخزن دو وراكتوريب اين براي .شد

 گرفته نظر در خوراك مخزن عنوان به ليتر، ٢٠٠ مجموع
 نشان را شده يطراح وراکتوريب از يينما ١ شکل .شد

 ۱ جدول در وراکتوريب به يورود ةرابيش مشخصات دهد. يم
 ةرابيش تيفيک دهندهنشان جدول نيا است. شده آورده
 يشهردار هافصل تمام در را آن ساله هر که است مذکور
 نيهم اساس بر زين پژوهش نيا .کنديم شيپا تهران

 مورد عوامل از يکي نيهمچن است. شده انجام اطالعات
 که نيسنگ فلزهاي ،يخروج پساب تيفيک در يبررس

  .است شده انيب ۲ جدول در آن يفصل راتييتغ و زانيم
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  استفاده مورد لوتيپا از يينما - ١ شکل

 
  سال مختلف يهافصل در آن راتييتغ و زکيکهر دفن محل يديتول ةرابيش تيفيک -١ جدول

 COD (mg/l) NO3 (mg/l) NO2 (mg/l) NH4 (mg/l) PO4 (mg/l) CL- (mg/l) SO4 (mg/l) EC (µm/cm) TUR (NTU) BOD (mg/l) pH فصل

 ٢/٧ ٤٣٢٥٠ ١٩٨ ٤٤٠٠٠ ٥٥٠٠ ١٤٨٠٠ ٦٥٤ ٧٥٠ ٠ ٢٥٠ ٦٨٢٥٠ زييپا

 ٩٥/٦ ٢٩٥٥٠ ١٩١ ٤٨٦٠٠ ٢٧٠٠ ١٢٦٩٦ ١٣٠ ١٤٧٠ ٠ ٧٨٠ ٥٤٧٠٠  زمستان

 ٧٧/٦ ٢٠٥٤٣ ١٨٢ ٤٤٣٠٠ ١٤٦٨ ٨٣٤٢ ٨٢.٤ ٢٤٩٠ ٠ ١٥٠ ٣٥٨٩٤ بهار

 ٩١/٦ ٩٨٦٢ ١٩١ ٣٩٧٠٠ ١٥٥٠ ٧٠١١ ٧٣/١٠ ١٥٩٢ ٠١٣/٠ ٧٦/٣٢ ٣٨٦٨٩ تابستان

 ٩٥/٦ ٢٥٨٠١ ٥/١٩٠ ٤٤١٥٠ ٢٨٠٤ ٢/١٠٧١٢ ٩٣/٢١ ١٥٧٥ ٠٠٣٢/٠ ١٩/٣٠٣ ٤٩٣٨٣  نيانگيم

 ١٧٩/٠ ١٤١٤٤ ٥٥/٦ ٤/٣٦٣٥ ٤/١٨٨٢ ٤/٣٦٤٩ ٩٢/٢٩٣ ٩٤/٧١٣ ٠٠٦٥/٠ ٠٣/٣٣٠ ١٥٠٦١  اريمع انحراف

  

 سال مختلف يهافصل در آن راتييتغ و تريل بر گرم يليم حسب بر MBR راکتور به يورود خام ةرابيش نيسنگ فلزهاي زانيم -٢ جدول
 )Cu( مس يورود )Zn( يرو يورود )Fe( آهن يورود زمان

 ٧٥/٢ ٢٧/٩ ٣٠ زمستان
 ٥١/٤ ٣١/٢ ٤٥/٤٣ بهار

 ٣٥/٠ ٨٣/٤ ١٣/٢٨ تابستان
 ٣٤/٠ ٦٦/٥ ٨٨/٤١ مشابه مطالعه

 ١٤/٢ ٩٤/٤ ٨٥/٣٥  نيانگيم
 ٧٩/١ ٨٠/٢ ٨٥/٦  اريمع انحراف

 
 است: ريز شرح به وراکتوريب هياول ميتنظ و لوتيپا کار روش
 ماند زمان ينيبشيپ با ابتدا ):HRT١( يکيدروليه ماند زمان
 مراحل در و امدين دست به نديفرا در يمناسب جينتا روز پنج
 روز ۱۵ و روز ۱۲ روز، ۹ يکيدروليه ماند زمان از يبعد

 ماند زمان در يخروج پساب ةنيبه تيفيک که شد استفاده
 ماند زمان محاسبه يبرا آمد. دست به روز ۱۵ يکيدروليه
  :شد استفاده )۱( ةمعادل از يکيدروليه
)۱                                                       (VHRT

Qin
=  

 Qin و مترمكعب حسب بر راکتور ديمف حجم V معادله نيا در
  .است روز در مترمكعب برحسب ورراکت به يورود يدب

 کي يسلول ماند زمان )SRT( يکروبيم اي يسلول ماند زمان
 فعال لجن نديفرا يبرا يبرداربهره و يطراح مهم پارامتر
 ستميس در لجن که است يزمان متوسط SRT واقع در .است

 در شود. يم فيتعر) ٢معادله ( صورت به و ماند يم يباق
 يانداز راه روز ۱۵ يسلول ماند مانز با راکتور ،اول ةمرحل

                                                
1- Hydraulic Retention Time 

 عدم و اديز کف ديتول روش نيا ياصل مشکل يول شد،
  است. لجن سن نيا با يانداز راه زمان يط در کف کنترل

)۲                                             (V XrSRT
Q X Q Xe e w r

=
+

  

 يدب گرانيب Qe راکتور، حجم انگريب Vr پارامتر ،معادله نيا در
 از يخروج لجن يدب انگريب Qw راکتور، از يخروج پساب
 Xe راکتور، در موجود معلق جامدات غلظت انگريب X راکتور،

 از يخروج پساب در موجود معلق جامدات غلظت انگريب
 لجن در موجود معلق جامدات غلظت انگريب Xr و راکتور
 لجن حذف به توجه با مطالعه نيا در است. راکتور از يخروج
 لجن مخلوط عيما غلظت وراکتوريب داخل از ماًيمستق مازاد
معادله  در و شده کساني راکتور مخلوط عيما غلظت و يدفع

 نيبنابرا ؛شوديم حذف کسر مخرج و صورت از X مقدار )۳(
عنوان  به q بر ،راکتور حجمعنوان  به Vp ميتقس از لجن سن

 ةس معادلبر اسا راکتور داخل از يدفع مخلوط عيما حجم
  :ديآ يم دست به )۳(
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)۳                                                   (XV Vp pSRT
Xq q

= =  
 راکتور داخل pH و C۲۱° دما ها،شيآزما در ط:يمح يدما
 ماند زمان و روز ۳۵-۳۰ لجن سن با است. ۳/۹-۹ حدود در
 طمخلو عيما معلق جامدات زانيم روز، ۱۵ يکيدروليه
)MLSS( حدود به mg/l۶۳۰۰ رسد. يم   
 يهواده زانيم ،هواده تيظرف به بنا :يهواده زانيم
 توجه با و است  ساعت در مکعب متر ۴ و ۲ حدود وزرهايفيد
 يهواده  زانيم هر يبرا محلول ژنياکس ،يهواده زانيم به

 SRT و HRT در تريل بر گرم ميلي ۲/۳ و ۳/۲ حدود در فوق
  .آمد دست به روز ۳۰ و ۱۵ ترتيب به
  
  بحث و جينتا
  m3/h ۴ يهواده نرخ با MBR در COD راتييتغ

 و يخروج جينتا يداريپا و لجن سن نييتع از پس ابتدا،
 ژني(اکس m3/h ۴ يهواده زانيم با که MLSS تيتثب

  .است mg/l۶۳۰۰ در )۳/mg/l٢ برابر محلول
 داده نشان ۲ لشک در ،شد ثبت روز ۳۰ مدت در که جينتا

 نيانگيم و درصد %۹۷ حذف يبازده نيانگيم است. شده
 سهيمقا در که دهد يم نشان را mg/l ۱۷۳۳ COD يخروج

 ژهيوب و دفن يها محل رابهيش يةتصف مطرح يهاروش با
 هيتصف و %۵۳ حذف يبازده با يهواز يب هيتصف روش
 راندمان با مجموع در و %۵۷ يبازده با SBR روش با يهواز

 تريل بر گرم يليم ۴۰۰۰ برابر COD خروج و %۸۰ حذف
ج با ين نتايا ست. ها روش ريسا از بهتر يجينتا يدارا
  .) مطابقت دارد۱۳۸۲ان و همکاران (يباقات تريتحق

  

  
  m3/h ۴ يهواده نرخ با MBR در COD راتييتغ - ٢ شکل

  
  
  

 يهواده زانيم با MBR در تيترين و تراتين راتييتغ
m3/h ۴  

 بر آن ريثأت و يهواده زانيم اتترين غلظت بر ثرؤم عامل
 از کي چيه در است. ونيکاسيفيتريدن و ونيکاسيفيترين

 يهاآب به هيتخل ياستانداردها يخروج پساب فوق تيوضع
 نشان ۳ شکل در راکتور در تراتين جينتا .ندارد را يسطح
 نديفرا در واسطه کي تيترين است. شده داده

 عملکرد با ميمستق ارتباط آن ديتول و است ونيکاسيفيترين
 ژنياکس زانيم شيافزا با و دارد يهواده زانيم و راکتور
 تيفعال جهت يسم عاملعنوان  به که تيترين زانيم محلول

 زانيم ابد.ي يم کاهش زين شود يم شناخته ها سميکروارگانيم
 ۵/۰ محدوده در همواره راکتور داخل و يخروج در تيترين
 نظر به البته است. ودهب ريمتغ تريل بر گرم ميلي ۱ تا
 تيفعال يبرا يمناسب نرخ راکتور داخل زان،يم نيا رسد ينم
 يبرا يليدل تواند يم يول ؛باشد ها سميکروارگانيم

 صورت به ونيکاسيفيتريدن و ونيکاسيفيترين يها واکنش
 آمده ۴ شکل در زين تيترين راتييتغ جيانت باشد. ينينابيب

  است.
  

 
  m3/h ۴ يهواده زانيم با MBR در تراتين راتييتغ - ٢ شکل

  

 
  m3/h ۴ يهواده زانيم با MBR در تيترين راتييتغ - ٣ شکل
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  m3/h ۴ يهواده زانيم با MBR در کدورت راتييتغ
 از يتابع توانديم ،يکيولوژيب تيوضع در کدورت زانيم

 يتابع PAC١ از استفاده تيوضع در و باشد پروتوزوا تيفعال
 حذف از يتابع RO٢ از استفاده در و يسطح جذب زانيم از
 پساب کدورت راتييتغ زاست. کدورت و يرنگ مواد يکيزيف

  است. مشاهده قابل ۶ و ۵ يهاشکل در مطالعه مورد
  

 
 يخروج پساب خام، رابهيش کدورت به مربوط ريتصاو - ٤ شکل

  MBR از
  

  
  m3/h ۴با ميزان هوادهي  MBRتغييرات کدورت در  - ٥ شکل

  
 زانيم با MBR يخروج مختلف يپارامترها راتييتغ

  ساعت در مکعب متر ۲ يهواده
 حدود تا راکتور در فعال ومسيب کاهش و يهواده کاهش با
)mg/l( ۳۸۰۰ يپارامترها حذف يبازده ،شود يم ينيب شيپ 

 نيانگيم آمده، دست به جينتا اساس بر ابد.ي کاهش فمختل
 و mg/l( ۲۵۱۴( حدود در يخروج BOD و COD غلظت
 زانيم که است %۹۳ و ۹۶ ترتيب به حذف يبازده و ۱۲۴۷
 غلظت دارد. کاهش يعاد حالت به نسبت BOD حذف

 تيترين غلظت .است افتهي کاهش حالت نيا در زين تراتين
 اکيآمون حذف يبازده نيبنابرا ؛هداشت شيافزا برابر ۲۰ تا
 دهيرس %۶۹ به حذف درصد و داشته کاهش درصد ۱۵ تا

                                                
1- Powdered Activated Carbon 
2- Reverse Osmosis 

 نديفرا نبودن کامل ةدهند  نشان ألهمس نيا که
 واحد کهنيا توجه با کدورت حذف است. ونيکاسيفيترين

 حدود در است، ۵۹ معادل NTU٣ حسب بر آن محاسبه
 را کاهش درصد ۹ يعاد طيشرا به نسبت که بوده ۶۹%

   نيانگيم دهد. يم نشان
  

 فوق يپارامترها از کي هر حذف يبازده و يخروج غلظت
  است. آمده ۳ جدول در
  

با ميزان  MBRسنگين در خروجي  فلزهايتغييرات 
   ۴و  m3/h  ۲هوادهي 
سنگين از  فلزهايهاي به کار رفته براي حذف  تکنولوژي

فاضالب و شيرابه شامل رسوب شيميايي و اسمز معکوس 
ها، رسوبدهي شيميايي  يژست. در بين اين تکنولوا

سنگين به  فلزهايترين روشي است که براي حذف  متداول
با ميزان  MBRسنگين خروجي از  فلزهايرود. نتايج  کار مي

  آمده است. ۵و  ۴ترتيب در جداول  هوادهي کم و باال به
  

   MBRدر  Feتغييرات 
و  ٨٣/٩٨ ترتيب در حدود به که دهد نمودار نشان مي

با ميزان  MBRتواند توسط  % از آهن ورودي مي١٤/٩٦
هوادهي باال حذف شود. ميانگين درصد حذف آهن با 
افزايش ميزان هوادهي تا دو برابر به ميزان جزئي افزايش 

% از آهن قابليت حذف به وسيله ۴يابد و در حدود  مي
MBR از آهن داراي اندازه ۱ترتيب  را ندارند يعني به %

 µm ۱/۰% داراي اندازه کمتر از ۴و  µm ۰۰۱/۰ر از کمت
% از آهن به ۱دهد که تنها  هستند. اين نتايج نشان مي

شکل محلول است. در ميزان هوادهي باال، درصد حذف 
% و در ميزان هوادهي ۱۴/۹۶آهن باالتر و در حدود 

ميانگين % است که اين اختالف ۹/۹۴تر، درصد حذف  پايين
گرم  ميلي ۱۳/۲۸تا  ۴۵/۴۳ر محدوده غلظت آهن ورودي د

 ۸۲/۱بر ليتر بوده، در حالي که ميانگين غلظت آهن خروجي 
گرم بر  ميلي ۳۸/۱گرم بر ليتر در نرخ هوادهي پايين و  ميلي

 ۷ليتر در نرخ هوادهي باال است. نتايج اين بخش در شکل 
  اند.نشان داده شده

                                                
3- Nephelometric Turbidity Unit 
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  ٢ m3/hبا ميزان هوادهي  MBRخروجي از پارامترهاي  - ٣ جدول

 
 )٢ m3/hبا ميزان هوادهي کم ( MBRسنگين خروجي از  فلزهايميزان  - ٤ جدول

  
 )٤ m3/hبا ميزان هوادهي باال ( MBRسنگين خروجي از  فلزهايميزان  - ٥ جدول

  

 
  با توجه به ميزان هوادهي MBRتغييرات آهن پساب  -٦ شکل

 
  MBR در Zn راتييتغ

 يورود Zn %۸۶ و ۸/۸۵ حدود در دهد يم نشان مطالعات
 است حذف قابل MBR و RO يها ستميس توسط ترتيب به
 حدود در Zn حذف درصد m3/hr ۴ يهواده زانيم در و

 حذف درصد m3/hr ۲ به يهواده زانيم کاهش با و ۸۶%

Zn از %۱۴ حدود در که رسد يم %۲/۸۲ حدود به Zn با 
 يورود Zn غلظت نيانگيم ست.ين حذف قابل RO ستميس
 و بوده تريل بر گرم يليم ۲۷/۹ تا ۶۳/۲ رنج در ستميس به
 و ۸۷۸/۰ ترتيب به MBR ستميس از يخروج نيانگيم

 و نييپا يهواده زانيم در ترتيب به تريل بر گرم يليم ۶۸۷/۰
 ۲ رندهيپذ يها آب به Zn هيتخل تاندارداس و باالست

 است. يابيدست قابل MBR ستميس با که تريل بر گرم يليم
  اند.شده داده نشان ۸ شکل در بخش نيا جينتا
  

  MBRدر  Cuتغييرات 
)، در حدود ۲۰۰۵بر اساس مطالعات روزنبرگ و همکاران (

 µm% مس موجود در شيرابه داراي اندازة کمتر از ۱۵
نيست. در  ROحلول است و قابل حذف توسط و م ۰۰۱/۰

% از مس قابل حذف ۷۶اين آزمايش مشخص شد حدود 
دارد. اين  µm ۱/۰نيست و اندازة کمتر از  MBRتوسط 
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 COD (mg/l) NO3 (mg/l)  NO2 (mg/l) TUR (NTU) BOD (mg/l)  pH  (روز)زمان 

٣/٩ ١٤١٠ ٥٩ ٢/٠ ٢٢٠ ٢٦٥٠ ١ 
٢٢/٩ ١٤٣٠ ٥٦ ٧١/٢٤ ٤٧/٧٧ ٢٦٥٥ ١٠ 
٢/٩ ١٢٥٣ ٦١ ٨٨/٣٧ ١٣/١٦٥ ٢٤٦٩ ٢٠ 
٢/٩ ١١٨٣ ٥٨ ٦/٢٢ ٨٨ ٢٤٣٥ ٣٠ 

 ١٩٦/٩ ٦/١٢٤٧ ٦/٥٨ ٧٨/٢٠ ١٢/١٢٦ ٢٥١٤ ميانگين
 ٠٩/٠ ١/١٨٤ ٨/١ ٦/١٣ ٨/٦٣ ٣٣/١٣٢  انحراف معيار

 باال يزان هوادهيمس پساب با م باال يزان هوادهيپساب با م يرو باال يزان هوادهيآهن پساب با م (روز)زمان 

٦٨/١ ٨١٢/٠ ٤٤/١ ١ 
٢٦٤/٢ ٧٣٣/٠ ٣/١ ١٠ 
٢٥٢/١ ٥٣٦/٠ ٥١/١ ٢٠ 
٢٢٢/١ ٥٧٤/٠ ٢٢٨/١ ٣٠ 

 ٦٣٣٦/١ ٦٨٧٤/٠ ٣٨٤/١ نيانگيم
 ٤٢٦٦/٠ ١٢٤٨/٠ ١١٥٥/٠  اريانحراف مع

 مس پساب با ميزان هوادهي کم روي پساب با ميزان هوادهي کم پساب با ميزان هوادهي کم آهن (روز)زمان 

٣٧٥/٢ ١٠٤/١ ٦٨/١ ١ 
٦٨٤/٣ ٧٣٨/٠ ٩٦/١ ١٠ 
١١/٢ ٦٥٣/٠ ٧٧/١ ٢٠ 
٣٣٨/٠ ٩٦٥/٠ ٧١/١ ٣٠ 

 ٧٣٣/١ ٨٧٦/٠ ٨٢٨/١ ميانگين
 ٤٦٠٨/١ ١٨١٥/٠ ١٥٢٨/٠  انحراف معيار
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 MBRدهد وجود مس در خروجي سيستم  نتايج نشان مي
بيشتر به شکل محلول و ترکيبي است. در ميزان هوادهي 

 ۲۳/%۸و در حدود ) درصد حذف مس باالتر m3/hr ۴باال (
تر   در مقايسه با ميزان حذف مس در ميزان هوادهي پايين

)m3/hr ۲ درصد است. ميانگين غلظت مس  ۲۵/۱۹) يعني
گرم  ميلي ۵۳/۴تا  ۳۴/۰ورودي به سيستم تصفيه در رنج 

 MBRبر ليتر قرار دارد و ميانگين غلظت مس خروجي از 
يزان هوادهي گرم بر ليتر در م ميلي ۶۳/۱و  ۷۳/۱ترتيب  به

پايين و باال بوده؛ در حالي که استاندارد تخليه مس 
گرم بر ليتر است. در مجموع  ميلي ۱هاي پذيرنده  آب

قادر به حذف مس در حد استاندارد نيست  MBRسيستم 
عنوان سيستم تکميلي حذف  به ROو بايد از سيستم 

نشان داده  ۹استفاده کرد. نتايج اين بخش در شکل 
  اند. شده
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  يهواده زانيم به توجه با MBR پساب مس راتييتغ -٨ شکل

 
 يريگجهينت

 بر آن يمنف آثار کاهش يبرا فاضالب  مناسب يةتصف
 حال نيع در است. امروز مهم مشکالت از ،ستيز طيمح

 باشد. تطابق قابل و يعموم ساده، ديبا هيتصف مناسب روش
 در اما ؛دارند يالتمشک و ايمزا کدام هر مختلف ياه روش

 جهت ياقتصاد هيتوج با MBR نديفرا داشتن يبرا مجموع
 قرار توجه مورد ديبا پارامترها يبعض ه،يتصف در مصرف

 ممبران يخروج ممبران، انتخاب شامل موارد نيا .رديگ
 و ته)يسکوزيو و ممبران از انيجر عبور فشار ،يخروج ي(دب
 ،يانرژ (مصرف ياقتصاد توجهات و ممبران يخروج تيفيک

   باشد. لجن) هيتصف و دفع نهيهز
 به مشترک صورت به توانيم MBR يهاستميس در

 دست ونيکاسيفيترين و يکربن BOD حذف يباال يبازده
 و حذف BOD از% ۹۹ حدود در مطالعه نيا در که افتي

 نيانگيم و ديرس% ۹۷ حدود به ونيکاسيفيترين يبازده
 که دهد يم نشان را mg/l ۱۷۳۳ COD حدود در يخروج

 رابهيش هيتصف يبرا مطرح يهاروش با سهيمقا در
 کم يهواده تيوضع در است. بهتر اريبس دفن يها محل

 حدود در يخروج BOD و COD غلظت نيانگيم زين
 ترتيب به حذف يبازده و تريل بر گرم يليم ۱۲۴۷ و ۲۵۱۴
 يهواده به نسبت شدن کمتر وجود با که است %۹۳ و ۹۶
 در تيترين زانيم است. قبول قابل اريبس هم باز باال،

 ۱ تا ۵/۰ محدوده در همواره راکتور داخل و يخروج
 بوده ريمتغ تر)يل بر گرم ميلي ۱ از (کمتر تريل بر گرم ميلي
 از يخروج BOD و COD يباال غلظت به توجه با است.

MBR، از استفاده RO يگرفتگ جاديا علت به هيتصف يبرا 
 گريد که يحالت در مگر ،باشد هيتوج يدارا تواندينم عيسر

 پساب اگر يحت باشد. نداشته وجود اجرا يبرا يراهکار
 طيمح به هيتخل ياستانداردها يدارا ستميس از يخروج
 عملکرد زين کدورت حذف با رابطه در نيهمچن باشد.

 يهاستميس با سهيمقا در يغشائ يوراکتورهايب ستميس
  است. قبول قابل گريد متداول

 عناصر نيا زانيم به توجه با زين نيسنگ فلزهاي مورد در
 در مس، عنصر جز به شوديم دهيد ،يخروج پساب در
 است. يمناسب حذف تيقابل يدارا ستميس نيا موارد گريد

 زانيم که شوديم دهيد ،يهواده نزايم شيافزا با نيهمچن
 شيافزا يتوجه قابل شکل به نيسنگ فلزهاي حذف

 حذف زانيم در يهواده زانيم در رييتغ نيا ريثأت ابد.ي يم
COD و ونيکاسيفيترين زانيم نيهمچن است. مثبت 

  است. کمتر مترمکعب چهار يهواده زانيم در کدورت
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