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چكیده
زیستراکتور غشایی ( (MBRعبارت است از ادغام سامانة زیستی و غشایی ،و به دلیل مزایای بارز آن نسبت به سامانههای سنتی حذف
آالیندههای آلی و معدنی ،نیز ریزاندامگانها از فاضالب شهری و صنعتی ،کاربرد بسیار گستردهای دارد .بههمنظهور رسهیدن بهه کیتیهت
باالی فاضالب تصتیه شده و کاهش گرفتگی در سامانههای زیستراکتور غشهایی ،بایهد عوامهل متعهددی بهینههسهازی شهوند .در ایه
تحقیق ،ابتدا انواع زیستراکتور غشایی از لحاظ میزان هوادهی ،ساختار ،جنس و مدول غشاء مهرور مهیشهود .سهسس بهه پارامترههای
عملیاتی تأثیر گذار بر عملكرد زیستراکتور غشایی نظیر زمان ماند هیدرولیكی ،زمان ماند لج  ،غلظت و نوع خوراک ورودی ،هوادهی،
عملكرد غشا و گرفتگی غشا و نیز پارامترهای مربوط به خصوصیات زیستتوده نظیر غلظت زیستتوده ،توزیه ابعهاد ذرات ،محصهوالت
میكروبی (مواد بسساری خارج سلولی و محصوالت محلول میكروبی) و ریختشناسی زیستتوده ،نظر انداخته شده است.
کلیدواژه ها :زیست راکتور غشایی ( ،)MBRپارامترهای عملیاتی ،زیستت تتوده ،محصتوتت محلتوم میكروبتی (،)SMP
مواد بسپاری خارج سلولی ( ،)EPSزمان ماند هیدرولیكی ( ،)HRTزمان ماند لجت ( ،)SRTریختتشناستی،
گرفتگی غشا.

 .1مقدمه



فرایندهای غشایی نیز به دلیل گرفتگی باال به احیای متنهاوب غشهاء

با توجه به بحران کم آبهی در کشهور ،توجهه بهه امهر بازیافهت آب از

نیاز دارند و هزینه اجرایی ای نوع فرایندها باالست؛ از ای رو ،در سه
1

فاضالبها به عنوان یكی از مناب پایدار آب مورد توجه قهرار گرفتهه

دهه اخیر زیستراکتورهای غشایی ( )MBRبه عنهوان سهامانهههای

است .اسهتتاده گسهترده از روش ههای شهیمیایی و فیزیكهی تصهتیه

پیشرفته تصتیه انواع مختلف فاضالب نظیر فاضالب شهری ،فاضالب

فاضالب صنای مختلف ،بدلیل هزینهه بهاالی تصهتیه ،مصهرف مهواد

با بار آلی باال و فاضالبهای سنگی به طور گستردهتری بهکار گرفته

تجهیهزات ،آلهودگی

شدهاند MBR .ادغهام سهامانة زیسهتی شهامل لجه فعهال و سهامانة

ثانویهه و حساسهیت بهه انهواع مههواد شهیمیایی محهدود شهده اسههت.

غشایی است که نسهبت بهه سهایر روش ههای زیسهتی سهنتی دارای

شیمیایی سمی ،نیاز به فضای زیاد بهرای نصه

* البرز ،کرج ،پژوهشگاه مواد و انرژی ،پژوهشكده انرژی،گروه محیط زیست
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1. Membrane Bioreator

باال ،کنترل زمان ماند لج ( 1)SRTمستقل از زمان ماند هیدرولیكی

خصوصههیات زیسههتتههوده همچههون غلظههت زیسههتتههوده ( 2MLSSو

( ،4)HRTغلظت باالتر زیست توده ،حذف گستردة آالینده های آلهی و

 ،)0MLVSSتوزی ابعاد ذرات ( ،6)PSDمحصهوالت میكروبهی (مهواد

معدنی (اجزای آلی ،نیتروژن کل و فستر کل) ،ظرفیت تحمل بهاالی

بسههساری خههارج سههلولی ( 7)EPSو محصههوالت محلههول میكروبههی
0

بار آلی ( 3)OLRورودی ،کوچكتر بهودن ابعهاد و تولیهد لجه کمتهر

( ) )SMPو ریخههتشناسههی زیسههتتههودهای بههه طههور کامههل مههرور

اسههت[ .]1-3از سههوی دیگههر ،محههدودیتهههایی چههون هزینههه

خواهد شد.

سرمایهگذاری باال ،مصرف انرژی باال ،نیهاز بهه مههارت فنهی فراگیهر
متصدی ،هزینه تعمیر و نگهداری ،مشكالت مربوط به گرفتگی غشاء

 .2تاریخچه و وضعیتکنونیاستفاده از زیستراکتورهای

و تناوب تمیز کردن آنهها در ارتبهاط بها سهامانهههای  MBRوجهود

غشایی در جهان و ایران

دارد[ .]2امها بهها پیشههرفتهههای جدیههد در طراحههی و فنهاوری غشههاء

اولی  MBRدر اواخر دهه  1468در آمریكای شهمالی بهرای تصهتیه
4

(کاهش چشمگیر هزینة غشاها و افزایش طول عمهر آنهها) ،بهه نظهر

فاضالب کشتی را دور -الیور بهکار گرفته شد و همزمان اسهتتاده از

میرسد که فراینهد  MBRدر تصهتیه فاضهالب صهنعتی و شههری از

ی

سامانة جداسازی غشایی همراه با فرایند لج فعهال در مقیهاس

آیندة نویدبخشی برخوردارند[ .]0همچنی  ،گسترش کاربرد فنهاوری

آزمایشگاهی ( 18لیتر) بهدست هاردث و همكهارانش نیهز گهزارش

18

11

 MBRدر کشورهایی چون امارات ،قطر ،عربسهتان سهعودی و حتهی

شده است .در ای فرایند غشاء صهتحه ای تخهت ( )FSفراصهافش

ایران که با کمبود آب مواجهاند ،و نیاز بهه بازمصهرف پسهاب ،انتظهار

بهکار گرفته شد .فرایند بهکار بهرده شهده در تیلهی زیسهتتهوده و

میرود[.]6

ضدعتونی کردن ،عملكرد بسیار مؤثری بههشهمار آمهد[ .]2در اوایهل

در سالهای اخیر ،شمار مقاالت و گزارشهای انتشاریافته مربوط بهه

دهه  ،1478سامانههای جانبی با غشهاهای چنهد لولههای بههمنظهور

بهه

بازمصرف آب در آمریكا توسط کمسانی  Thedfordبه بازار آمدند و در

 288نسخه در سال رسیده است[ .]7بررسی بازارهایی که آمهار آنهها

اوایل دهه  1408کمسانی  Techsepای فرایند جانبی را

با غشهاء FS

در دسهامبر  4884منتشههر شههده ،نشهان داده اسههت کههه  066واحههد

در ژاپ برای بازمصرف آب وارد بهازار کهرد .در اواسهط دههه ،1408

فناوری  MBRدر تصتیه فاضالب های شهری و صهنعتی نزدیه

14

کارخانه از  088واحد کارخانه  MBRدر مقیاس صنعتی در اروپا ،بهه

امتیاز  MBRنوع غوطهور با غشاء  FSتوسط نیتو -دنكو ثبت شد و

کاربردهای صنعتی اختصاص یافته است .با توسهعه شهتابان فنهاوری

آزمایشهایی نیز در دانشگاه توکیو با نهوع غوطههور بها غشهاء الیهاف
13

 MBRبرای تصتیه فاضالبهای شهری و صهنعتی ،تجزیهه و تحلیهل

میان تهی ( ) HFانجام شد .شرکت  MBR ،Kubotaنوع غوطهور بها

دقیههق و مههرور پیشههرفت تحقیقههات علمههی گذشههته در تصههتیه

غشاء  FSرا در ژاپ وارد بازار کهرد و همزمهان کمسهانی  Zenonنهوع

فاضالبهای شهری و صنعتی با ارزش خواهد
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مزایای زیادی چون کیتیت باالی آب خروجهی ،ظرفیهت گنهدزدایی

هوادهی ،عملكرد غشا و گرفتگی غشا و نیهز پارامترههای مربهوط بهه

غوطهور را در آمریكای شمالی و اروپا معرفی کرد و کمسانیهای دیگر

بود[.]0

به منظور رسیدن به کیتیت بهاالی فاضهالب تصهتیه شهده و کهاهش

نیز  MBRجانبی را در مناطق مختلف بهکار بردنهد .در حهال حاضهر

گرفتگی در سامانه های  ،MBRبایهد عوامهل متعهددی بهینهه سهازی

نیهز شهرکت ههایی چهون

شوند .هرچند تعداد چشمگیری مقاله در ای زمینه منتشر شده ،امها

 Puronو  Zenonدر کشورهایی چون کانادا ،ژاپ و آمریكا به ساخت

مقاالت مختلف ،آثار متناقضی را بر افهزایش یها کهاهش پارامترههای

و استتاده از  MBRبرای تصتیه فاضالب میپردازنهد[ .]2در دو دههه

موثر بر عملكرد سهامانة  MBRنشهان دادهانهد .ههدف از ایه مقالهه،

اخیر ،به دلیل پیشرفتهای زیاد در طراحی و فناوری غشها ،افهزایش

در ابتدا معرفی انواع  MBRاز نظر میزان هوادهی ،ساختار ،جهنس و
مدول غشاء است .سسس ،انهواع پارامترههای عملیهاتی تأثیرگهذار بهر
عملكههرد  ،MBRنظیههر  ،SRT ،HRTغلظههت و نههوع خههوراک ورودی،
1. Sludge Retention Time
2. Hydraulic Retention Time
3. Organic Loading Rate

Kubato, Mitsubishi, USFilter, Huber

4. Mixed Liqour Suspended Solids
5. Mixed Liqour Volatile Suspended Solids
6. Particle Size Distribution
7. Extracellular Polymer Substance
8. Soluble Microbial Products
9. Dorr-Oliver
10. Hardth
11. Flat Sheet
12. Nitto-Denko
13. Hollow Fiber
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طول عمر غشاها از  3به  0سال ،کاهش هزینه سهاخت غشهاها ،و در

اختصاص دادهاند[ .]4در جدول ( ،)1که بر پایة گزارش انتشار یافتهه

نتیجههه کههاهش هزینههه اسههتتاده از سههامانة  ،MBRوضهه قههوانی

از فراست و سولیوان در سال  4814تهدوی شهده ،ظرفیهت و سهال

سختگیرانه زیستمحیطی ،افزایش کمبهود آب و افهزایش توجهه بهه

بهره برداری در برخی کشورها که از فناوری  MBRاستتاده میکنند،

بحث بازیافت و بازمصهرف آب ،اسهتتاده از فراینهد  MBRدر تصهتیه

آورده شده است .حجم فاضالب تصتیه شده توسهط  MBRدر سهال
3

فاضالبهای شهری ،شیمیایی و صنعتی افزایش یافتهه اسهت[ .]0در

 4811حدود  3074888 m /dayبوده که بها آهنه

نمودار شكل ( ،)1روند رو به رشهد بههره گیهری از  MBRدر تصهتیه

 ،%48/0پیشبینی میشهود حجهم فاضهالب تصهتیه شهده در سهال

فاضالب شهری و صنعتی در مقیاس صنعتی را مشاهده می کنید[.]0

 4810به حدود  14322888 m3/dayبرسهد[ .]18همهانطور کهه در

بر اساس گزارش لی  1و همكاران ،در فواصل زمانی  1403تا ،4818

نمودار شكل ( )4مشاهده میشود ،آهن

بهازار MBR

حدود  4164نشریة علمی و مقاالت ارائهشده در همایشها بهه زبهان

در جهان طی سالهای  4880تا  %44/2 ،4810است ،که حهاکی از

انگلیسههی در زمینههه  MBRبههرای تصههتیه فاضههالب چههاو و منتشههر

گسترش و رواج بهرهگیهری ایه فنهاوری در دنیاسهت ،و نیهز نشهان

شده

است[.]0

رشهد سهالیانه

رشهد سهالیانه

میدهد که بهرهگیهری از ایه فنهاوری در صهنعت تصهتیه فاضهالب

هم اکنون کشور چی رتبه اول ( 3088تصتیه خانه  ،)MBRآمریكها

همچنهههان جهههای رشهههد دارد و هنهههوز بهههه دوران بلهههو خهههود

رتبه دوم ،امارات رتبه سوم ،عمان رتبه ششم ،عربستان رتبهه نههم و

نرسیده است[.]4

قطر رتبهه سهیزدهم را در تعهداد MBRههای نصه شهده بهه خهود

222
( )> 22m2/dصنعتی
222
( )> 222 p.e.شهری

> 22 p.a.
222

222

تعداد  MBRهای نصب شده

222

122

> 22 p.a.
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2222
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2222
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شکل  .1روند رو به رشد کاربرد  MBRدر تصفیه فاضالب شهری و صنعتی در مقیاس صنعتی[.]8

1

1. Lin
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آهنگ رشد سالیانه بازار ٪22/2 = MBR

درآمد
S 121/2
میلیون

221

2211

2212

2212

2212

2212

2212

2211

2212

2229

2221

سام

شکل  .2روند رشد ساالنه بازار  MBRدر دنیا[.]9
جدول  .1ظرفیت و سال بهره برداری در برخی از کشورهای دارای فناوری .]11[ MBR
کشور

ظرفیت طراحی ()m3/day

سام بهرهبرداری

انگلیس

1488

1447

آلمان

3428

1440

انگلیس

14788

1440

فرانسه

2388

1444

ایتالیا

24288

4884

آمریكا

11088

4884

آلمان

20888

4882

هلند

10888

4883

آمریكا

2028

4883

آمریكا

30688

4882

کره جنوبی

78888

4880

عمان

70888

4886

آمریكا

30488

4886

آمریكا

22388

4886

چی

38888

4886

آمریكا

43088

4887

چی

08888

4887

آمریكا

70788

4887

قطر

68488

4887

چی

68888

4887

ایتالیا

27388

4887

چی

188888

4887

آمریكا

112888

4884

عربستان

38888

4884

امارات

30888

4884

آمریكا

122888

48818

چی

118888

48818

چی

188888

48818

عمان

70888

48818
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در ایران ،در سال  1304از یه

 ،MBRغلظت زیستتوده باالتر از واحهدههای تصهتیه سهنتی اسهت.

 MBRجهانبی سهه لیتهری بها یه

مدول لولهه ای بهرای تصهتیه فاضهالب سهنتزی شهامل نتهت خهام و
نتت ستید در انجام ی

اسههتتاده از غلظههت  48تهها  38گههرم در لیتههر زیسههتتههوده

در MBR

پروژه کارشناسی ارشد استتاده شهده اسهت.

را پژوهشگران گزارش کرده اند] .[16در حهالی کهه در سیسهتمههای

بازدهی ای فرایند  43تا  47درصد گزارش شده است[ .]11در سال

متداول لج فعال میزان غلظت زیسهتتهودة بههکهار رفتهه کمتهر از

طریههق MBR

 0 g/Lبوده است .به دلیل میزان باالتر زیسهتتهوده در سهامانهههای

گرمادوست دارای غشاء خارجی از نهوع فراصهافش بسهساری بررسهی

 MBRتجزیه زیستی کاملتر و بازدهی بهتر را به همراه دارد .از دیگر

شده است[ .]14قابلیت حذف زیستی استایرن از فاضالب پتروشیمی

مزایا میتوان به باقی ماندن آنزیمهای برون سهلولی تولیهد شهده در

با استتاده از  MBRغوطهور  0لیتری دارای غشای  FSنیهز در سهال

سامانه اشاره کرد که به تجزیه گسترده تر مهواد آلهی ،و نیهز کهاهش

 1300بررسههی شههد و بههازده حههذف اکسههیژن مههورد نیههاز شههیمیایی

حجم مخزن هوادهی منجر میشوند .از سوی دیگهر ،بهه دلیهل

( )1CODو استایرن در ای سیستم بیش از  %44بوده است[ .]13در

باال در ای سامانههها ،تولیهد لجه در سهامانة  4 ،MBRتها  3برابهر

سال  1341نیز ،تصتیه زیسهتی آب تولیهدی میهادی نتتهی شهامل

کاهش پیدا میکند .مشكالت مربوط به واحد تهنشینی نیز ،از جملهه

دوسهت در

حجیم شدن لج تاثیری در کیتیت خروجی نشان نداده است].[1،2

 MBRغوطههههور  0لیتهههری دارای غشهههای  FSبررسهههی شهههد کهههه

از سوی دیگر ،محدودیتهایی چهون هزینهه سهرمایهگهذاری گهزاف،

بهههازده حهههذف  CODو ترکیبهههات نتتهههی بهههیش از  48درصهههد

مصرف انرژی زیاد ،نیاز به مههارت فنهی دامنههدار متصهدی ،هزینهه

بوده است[ .]12در حال حاضهر نیهز در تصهتیه خانهه شهرکت نتهت

تعمیر و نگهداری ،مشكالت مربوط به گرفتگی غشاء و تنهاوب تمیهز

مرکزی ،شرکت نتت پارس ،ایران خودرو و چندی پروژه مسك مهر

کردن آنها در ارتباط با سامانههای  MBRوجود دارد].[2

 ،1300تصههتیهپههذیری فاضههالب روغهه موتههور از

غلظت نم

باال به واسطة ریزاندامگانهای نسهبتا نمه

SRT

از سامانة  MBRاستتاده میشود .همچنی  ،در تصتیه خانهه مرکهزی
شهرک صنعتی شرق سهمنان نیهز بهرای تصهتیه پیشهرفته فاضهالب
کارخانه های مختلف از سامانة  MBRبا ظرفیهت  388مترمكعه

در

روز همراه با کرب فعال و اسمز معكوس استتاده میشود.

 .2طبقهبندی زیستراکتورهای غشایی
 1-2انواع زیستراکتورهای غشایی از نظر میزان هوادهی
 MBRها ،که عموما با توجه به حجم باالی فاضالب صنعتی پیوسهته
اجرا میشوند ،از نظر میزان ههوادهی بهه دو دسهته  MBRههوازی و

 .2مزایا و معایب سامانههای زیستراکتور غشایی

بیهوازی تقسیمبندی میشوند .در سامانة هوازی از ریزاندامگان های

مقایسه سامانة لج فعال سنتی و  MBRنشان میدهد که به دلیهل

هوازی برای تجزیه آالینهده هها اسهتتاده مهیشهود .در ایه سهامانه،

مهدول

ریزاندامگانها مواد آلی موجود در فاضالب را به کرب دی اکسید ،آب

غشایی در  ،MBRابعاد ای سامانه کوچكتر شهده و فضهای کمتهری

و ترکیبات محلول میكروبی و زیستتوده تبدیل میکنند .در سهامانة

اشیال میکند .عالوه بر ای  ،بر اثر جداسازی کامل لج  ،کیتیت آب

بیهوازی ،به دلیل بهرهگیری از ریزاندامگانهای بیهوازی ،مهواد آلهی

خروجی از سامانه بسیار باالست ،تا جایی که بسته به نوع غشاء مورد

موجههود در فاضههالب بههه گاززیسههتی (متههان) و زیسههتتههوده تبههدیل

استتاده ،ادعا شده اسهت کهه جریهان خروجهی اسهتریل اسهت و بهه

میشوند .در ایه سهامانه ،ترکیبهات محلهول میكروبهی نیهز توسهط

ضدعتونی کردن نیاز ندارد .به دلیل کیتیت بسیار باالی آب خروجی،

زیستتوده به داخل زیستراکتور ترشح میشود .مشكالتی از جملهه

امكان بازمصرف همان آب در فرایند فهراهم مهیشهود] .[10از دیگهر

سرعت رشد پایی ریزاندامگانها در چنی سامانههایی ،و بهه تبه آن

مزایای ای سامانه باید به کنترل  ،SRTمستقل از  HRTاشاره کهرد.

بازدهی پایی ای سامانهها ،سب شده است سامانههای هوازی برای

 SRTباال منجر به غلظت باالی زیستتوده میشهود .در سهامانهههای

تصتیه فاضالبهای صنعتی کاربرد گستردهتری داشته باشند .[17

جایگزینی واحد زاللسازی ثانویه سامانههای سهنتی بها یه

1. Chemical Oxygen Demand
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از نظر سازهای و ساختارMBR ،ها بر اساس محل قرار گهرفت غشهاء

مواد مختلف آلی یا معدنی ساخته شود و ایه مهواد را مهیتهوان در

بههه دو دسههته کلههی MBRهههای غوطهههور و MBRهههای جههانبی

گروههای بسساری ،سرامیكی ،فلزی و مای دستهبنهدی کهرد .جهنس

تقسیم بندی میشوند .مطابق شهكل ( ،)3در  MBRغوطههور ،غشهاء

غشاء باید از مقاومت الكتریكی ،گرمایی و شیمیایی الزم برخهوردار و

درون محتظه راکتور قرار میگیرد و خروجی راکتهور از درون غشهاء

در برابر گرفتگی نیز مقاوم باشد .بسسارهای بههکهار گرفتهه در

مكیده میشود .در حالی که در  MBRجانبی غشاء خهارج از راکتهور

شامل پلی ونیلیدن دی فلورایهد ،پلهی اتهیل سهولتون ،پلهی اتهیل ،

قههرار دارد و مخلههوط درون راکتههور از روی آن عبههور مههیکنههد.

پلی پروپیل انهد .غشهاهای یادشهده در بهاال قابلیهت شهكل گیهری و

هر دو دسته با بهرهگیری از تنش روی سطح غشاء از گرفتگی غشهاء

مقاومت شیمیایی قابل قبولی دارند و در اصل آب گریزند که توسهط

جلوگیری میکنند MBR .غوطهور از طریق هوادهی و  MBRجانبی

روشهای شیمیایی سطح آنها قابلیت آبدوستی یافته است.

MBR

از طریق پمپ تنش الزم را تأمی میکنند .در MBRههای غوطههور
میزان فشار عبوری غشهاء ( 1)TMPحهدود  8/0بهار و شهار خروجهی

 2-2مدوم غشاء

حههدود  10-08 L/m2.hاسههت ،در حهههالی کههه در  MBRجهههانبی

براساس شكل هندسی غشاء ،مدولهای گوناگونی چهون  ،FSقهاب و

میزان فشار عبوری غشاء حدود  1تها  2بهار و شهار خروجهی حهدود

صتحه ،لولهای ،HF ،پیچشی ،صافی کارتریج و لولهای مویی طراحی

 08-148 L/m2.hاست].[1،2

و ساخته شده است .مدولهای ( FSبه دلیل امكان تهیهه آن از مهواد
مختلف و نیز مصرف انرژی کم) و ( HFدارای نسبت سطح به حجهم
زیاد اما گرفتگی سری و قابلیت استتاده از شستشوی معكوس بهرای

 2-2جنس غشاء
چگونگی کهارکرد غشهاء بههکمه

خهواص فیزیكهی و شهیمیایی آن

رف گرفتگی) در  MBRغوطهور بههکهار گرفتهه شهدهانهد .در

MBR

مشخص میشود .خواص فیزیكی شهامل انهدازه و شهكل حتهرهههای

جانبی از مدولهای لولهای بهره میگیرند که برای سرعتهای بهاال و

موجود در غشاء ،و نهوع آنهها و خهواص شهیمیایی غشهاء شهامل بهار

جریانهایی با گرانروی زیاد مناس اند[.]2

زیستراکتور غشایی :مروری بر پارامترهای عملیاتی و پارامترهای...

 2-2طبقهبندی سازهای زیستراکتورهای غشایی

مواد ،آب گریزی و یا آب دوستی غشاء است[ .]2غشهاء مهیتوانهد از

سطحی ،توانایی جذب اجسام دیگر و امكان انجهام واکهنش بها سهایر

هوا )(O2

کنترم فرایند

هوا )(O2

کنترم فرایند
پمپ

ورودی

ورودی
مدوم
غشا

خروجی

مدوم
غشا

خروجی
پمپ
راکتور

راکتور

(الف)

(ب)
شکل  .3نمايی از (الف)  MBRجانبی ،و (ب)  MBRغوطهور].[5

1

1. Transmembrane Pressure
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مقاالت

 .2پارامترهای مهم در زیستراکتور غشایی

همكههاران] ،[43افههزایش  OLRورودی از طریههق افههزایش  CODدر

پارامترهای مهم در زیستراکتورهای غشایی را میتوان به طور کلهی

خوراک به رشد بیشتر ریزاندامگانها و در نتیجه افزایش بهازده حهذف

به دو دسته پارامترهای عملیاتی و پارامترهای وابسته به خصوصهیات

 CODانجامید .در برخی گزارشها ،افزایش غلظت  CODخوراک بهه

زیستتوده تقسیمبندی کرد .دسته دوم پارامترهاییاند کهه بهه طهور

دلیل حضور ترکیبات سخت یا دیر تجزیهپذیر موجود در خهوراک ،و
یا آثار سمی آن منجر بهه کهاهش بهازده حهذف شهده اسهت .فهال

کلی تحت تأثیر پارامترهای دسته اول قرار میگیرند.

3

و همكاران[ ]40با افزایش غلظت مهاده سهمی اسهتایرن در خهوراک،
 1-2پارامترهای عملیاتی

تیییر ریخت شناسی لج فعهال را از حالهت تهوده ای یها قلهوه ای بهه

به نظر میرسد که پارامترهای عملیاتی مختلتی بهر اجهرای عملیهات

صورت رشد پراکنده و دارای سلولهای آزاد مشاهده کردنهد کهه بهه

تصههتیه  MBRتههأثیر دارد ،ولههی نتههایج پیشههنهاد شههده از جانهه

افزایش گرفتگی و کاهش درصد حذف منجر شد.

پژوهشگران ،بسته به سامانههای بهکار برده شهده فهرق مهیکنهد .از

عالوه بر غلظت و نوع خوراک ورودی ،نقش مهواد میهذی نیتهروژن و

MBR

فستر ( Nو  )Pو نسبت  COD:N:Pنیز پارامتر مهم عملیاتی دیگهری

میتوان بهه  ،SRT ،HRTغلظهت ،و نهوع خهوراک ورودی ،ههوادهی،

در  MBRبرای تصتیه فاضالب شهری و صنعتی بهشمار میآیهد کهه

عملكرد غشا و گرفتگی غشا اشاره کرد .در ادامه ،بهه نقهش برخهی از

نهتنها بر عملكرد سامانه ،بلكه به دلیل تأثیر بر روی خواص فیزیكهی

جمله مهمتری پارامترهای عملیاتی مورد بررسی در عملكهرد

شیمیایی ریزاندامگانها و ترکیه

ای پارامترها خواهیم پرداخت.

درصهد شهیمیایی زیسهتتهوده بهر

گرفتگی غشها نیهز تهأثیر مهیگهذارد .همچنهی  ،نسهبت

COD:N:P

 1-1-2زمان ماند هیدرولیكی ()HRT

بر مقدار  EPSو ترکیبات پروتئینهی و کربوهیهدراتی آن و در نتیجهه

 HRTیكی از پارامترهای مههم عملیهاتی در فراینهد  MBRبههشهمار

عملكرد غشا نیز تأثیر میگهذارد .مطالعهات زیهادی در زمینهة تهأثیر

میآید که نه تنها بر بازدهی سامانه بلكه بر روی خواص زیستتوده و

نسبت  COD:Nبهر روی خهواص لجه  ،شهامل تههنشهینی ،توانهایی

لج فعال نیز تأثیر میگذارد] .[10در متون مختلف ،با تیییهر

HRT

تودهای شدن و صافش انجام شده است[ .]46مطالعات دیگری نیز در

آثار متناقضی بر عملكرد سامانة  MBRدر تصهتیه فاضهالب گهزارش

حوزة تأثیر نسبت  COD:Nبر عملكرد حذف مواد میذی و همچنهی

شده است .در برخی متون دیده شد که ای کاهش تأثیری بر بهازده

نیترودارشدن و نیتروزدایی[ ]47،40انجام شده است .برخی مطالعات

حذف  CODنداشهت] .[14-44امها بهر اسهاس گهزارش پنداشهته 1و

بهها افههزایش نسههبت  ،COD:Nافههزایش در تولیههد  EPSرا در تصههتیه

همكههاران] ،[43کههاهش  HRTاز طریههق کههاهش زمههان تمههاس بههی

فاضالب شهری[ ]44،38و برخهی دیگهر کهاهش در غلظهت  EPSرا

آالیندهها و ریزاندامگانها به کاهش بازده حذف  CODمنجر شد.

مشاهده کردهاند[ .]46هااو 2و همكاران مشاهده کردند که با افهزایش
نسبت  COD:Nاز  188 : 0به  188 : 1/0عملكرد غشا بهتر شهده و
گرفتگی

 2-1-2غلظت و نوع خوراك ورودی و مواد مغذی

دیرتر اتتاق افتاده است[.]46

عالوه بر غلظت اولیه  CODدر خوراک ورودی بهه راکتهور و ماهیهت
ترکیبات تشهكیلدهنهده آن ،نسهبت مهواد میهذی ورودی بهه

COD

 2-1-2زمان ماند لج ()SRT

خوراک نیز پارامتر مههم دیگهر عملیهاتی در فراینهد  MBRبههشهمار

کنترل زمان ماند لجه از طریهق حهذف متنهاوب مقهداری لجه از

میآید که نهتنها بر بازدهی سامانه ،بلكه بر خواص زیستتوده و لج

سامانه ،صورت میگیرد .زمان ماند لج در زیستراکتهور غشهایی را

فعال نیز تأثیر میگذارد .در متهون مختلهف ،بها افهزایش  CODآثهار

رابطه ( )1تعیی میکند:

متناقضی بر عملكرد سامانه  MBRدر تصتیه فاضالب گهزارش شهده
اسههت .بههر اسههاس مطالعههات تههروو و هههولر [42] 4و پنداشههته و

() 1

1. Pendashteh
2. Holler and Trosch
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V
c 
Qw
3. Fallah
4. Hao

افههزایش شههدت هههوادهی در  MBRغوطهههور باعههث بهبههود شههرایط

زمان ماند لج ( )dayاست.
 SRTیكه هی از پارامترههههای مههههم در عملكهههرد  MBRو نمایهههانگر

هیدوردینامیكی سامانه میشود .با ای احوال ،افزایش شدت هوادهی

مدت زمانی است که ریزانهدامگانها در زیسهتراکتهور اقامهت دارنهد.

میتواند منجر به افزایش هزینه انهرژی ،فروپاشهی تهوده ههای لجه ،

درصورت کم بودن زمان ماند ،غلظهت زیسهتتهوده در  MBRپهایی

تولید ذرات با ابعاد کوچ تر و رهاسازی  EPSبیشتر شود کهه تهأثیر

خواهد بود .در حالی که در صورت طهوالنی بهودن زمهان مانهد ،سه

منتی بر گرفتگی غشا و عملكرد سامانه می گذارد .بنابرای  ،باید حهد

ریزاندامگانها در زیستراکتور باال میرود و در نتیجهه بخشهی از آنهها

بهینهای برای آن وجود داشته باشد] .[0مطالعات قبلی نشان داده که

از بههی مههیرونههد؛ در نتیجههه ،نسههبت زیسههتتههودة فعههال در لج ه

افزایش بازده حذف کیه

کاهش مییابد.

هوادهی ،رابطه متناسبی بها افهزایش سهرعت ههوادهی نهدارد و یه

برخی پژوهشگران ،سامانة  MBRرا با  SRTباال اجرا کهردهانهد ،زیهرا

تشهكیل شهده بهر سهطح غشها از طریهق

مقدار بهینه سرعت هوادهی برای حذف کی

الزم است].[33

معتقدند که غلظت باالتر زیستتوده بازدهی تصتیه را باال مهیبهرد و
حتی در برخی تحقیقات ای زمان بینهایت در نظهر گرفتهه شهده و

 2-1-2عملكرد غشا

نتیجه با بازدهی مطلوب و بدون مشهكل اجهرا شهده اسهت].[31،34

عملكرد غشا نمایانگر کارایی آن در مهدت زمهان طهوالنی همهراه بها

اما برخی پژوهشگران معتقدند که رابطه خطی بی بازدهی تصهتیه و

شستشوست .خصوصیات مدول و غشا ،بار هیهدرولیكی ،خصوصهیات

غلظت زیستتوده برقرار نیست ،زیرا ممك است فعالیت زیسهتی در

زیست توده و فاضالب ،پیش تصتیه فاضالب ،طراحی زیسهتراکتهور،

غلظههت بههاالی زیسههتتههوده ،بههه دلیههل کههاهش نسههبت خههوراک بههه

نوع بهرهبرداری ،دمای آب و استانداردهای خروجی فاضالب از عوامل

ریزاندامگان ( 1)F/Mو در نتیجه کمبود رشدمایه کاهش یابد].[33

موثر تأثیرگذار در عملكرد غشا بهشمار میآیند[.]30
روش پخش کردن گاز به عنوان یكی از روش های موثر برای کنتهرل

 2-1-2هوادهی

زیستراکتور غشایی :مروری بر پارامترهای عملیاتی و پارامترهای...

 Vحجم راکتور ( Qw ،)m3میهزان لجه دفعهی از راکتهور ( )L/dayو

میانجامد].[7

گرفتگی غشاء به منظور افهزایش عملكهرد آن شهناخته شهده اسهت،

هوادهی ،عالوه بر تأمی اکسیژن مورد نیاز رشد زیستتوده ،با ترزیق

که بها ایجهاد یه

یكنواخت از زیر مدول غشا از طریق نازلهای هوادهی و ایجاد تهنش

اغتشاشی در سامانه پدید می آورد که نتیجه آن کاهش قطبی شهدن

برشی در سطح غشا و پاک کهردن سراسهر سهطح غشها ،بهه کهاهش

غلظتی است .از طریق تنش ایجاد شده به واسطة جریهان لجه نیهز

گرفتگی سطح غشا و افزایش عملكرد  MBRمیانجامد .بنهابر نتیجهة

روی سطح غشاء از بی مهیرود و سهطح غشهاء در داخهل

مطالعات انجام شده ،وجود حبابهای کوچ تر ههوا سهب

الیه کی

چهرخش داخلهی بهرای تهوده سهیال ،آشهتتگی و

افهزایش

زیستراکتور تمیز میشهود .ایه روشهی سهاده و مقهرون بهه صهرفه

انتقال اکسهیژن بهی فهاز گهازی و مهای و در نتیجهه فهراهم کهردن

محسههوب و سههب افههزایش شههار خروجههی مههیشههود[ .]36هرچنههد

اکسیژن مناس تر برای زیست توده شده است .امها از سهویی ،وجهود

پخش کردن گاز پر کاربردتری روش در کاهش گرفتگهی اسهت ،امها

حبابهای درشت تر باعث جلوگیری بیشتر از پدیده گرفتگهی شهده

روش های دیگری چون شستشوی معكوس ،ضربان معكوس با تناوب

است] .[32هوادهی به منظور جلوگیری از گرفتگی میتواند از طریق

زیاد ،ضربان با تناوب بهاال ،چرخهة مكهش -اسهتراحت و شستشهوی

تزریقکنندههای جریان هوای مخصوص و مستقل از تزریق هوا برای

شیمیایی نیز در  MBRبرای رف گرفتگی و کاهش مقاومهت بهه کهار

زیستتوده انجام شود .با وجود ای کهه بیشهتر MBRهها در مقیهاس

گرفته شده است[.]1،2

صنعتی از ورود هوا برای کنترل گرفتگی بهره میگیرند ،ولی به علت
فقدان درک سهازوکار ،بهینههسهازی ههوادهی مسهئله حهل شهدهای

 2-1-2گرفتگی غشا

محسوب نمیشود .توزی نامناس هوادهی یكی از مشكالت اساسهی

گرفتگی غشهاء از مشهكالت عمهدة در ارتبهاط بها فنهاوری غشهایی و

در  MBRبهشمار میآید که به مشكالت ثانویه متعهددی در سهامانه

مشكل اصلی کاربرد تجاری فرایندهای غشایی بههشهمار مهیآیهد .در

1. Food/ Microorganisms
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سالهای اخیر ،تعداد بیشماری مقالهه بهه بررسهی پدیهده گرفتگهی

از  1888میكرومتر برای تجم باکتریها یا لختههها در نظهر گرفتهه

غشاء و بررسی پارامترهای مؤثر در عملكرد صهافش در  MBRهمهت

شده است .تهودهههای باکتریهایی از مهواد زیسهتی (شهامل محهدوده

گماردهاند .مرورهای تتصیلی مطلوبی از یافتههای نو درباره گرفتگهی

وسیعی از باکتریها) و نازیستی (شامل مواد آلی و غیرآلهی) تشهكیل

غشاء تاکنون ارائه شده است[.]0،7،37،30

شده است] PSD .[28در لختههای لج فعال معموال داری ی

گرفتگی غشاء به واسطه نشست و رسوب ذرات جامد و محلهول ،ههم

است] ،[21با ای حال ،در برخی متون دو قله در توزی انهدازه ذرات

روی سطح غشاء و هم درون حترههای آن اتتاق میافتهد .تحقیقهات

لختههای باکتریایی لج فعال دیده شده است].[43،24،23

گستردهای در زمینة سازوکارهای گرفتگی غشهاء (شهامل مهدلههای

پارامترهای عملیاتی چون  OLR ،HRTو  SRTتأثیر زیادی بهر

ریاضی) و نیز روی روشهای کاهش پدیده گرفتگی و افزایش مهدت

میگذارد .در برخی تحقیقات F/M ،زیاد را عامل اصلی ایجهاد انهدازه
ذرات دانستهاند] .[22در حالی که در تحقیقات دیگری

زمان عملكرد غشاء ،قبل از تمیز کردن شهیمیایی ،صهورت پذیرفتهه

کوچ

است .گرفتگهی ،مقاومهت غشهاء را از طریهق جهذب ،تهه نشهینی یها

باال و  F/Mپایی مسب

چسبندگی ذرات و سهلولههای میكروبهی بهه سهطح غشهاء افهزایش

است].[24

کوچ

قلهه

PSD

SRT

بودن انهدازه ذرات شناسهایی شهده

میدهد .گرفتگی غشاء نه تنهها از ماهیهت شهیمیایی غشهاء ،بلكهه از
پارامترهههای عملیههاتی چههون  HRTو  SRTنیههز تههأثیر مههیپههذیرد.

 2-2-2محصوتت میكروبی

همچنی  ،پارامترهای زیستی چون  ،SMP ،EPSریخت شناسی لج ،

 1-2-2-2مواد بسپاری خارج سلولی ()EPS

 PSDو گرانروی مخلوط لج از جمله مهمتری عوامل تأثیرگذار بهر

مواد بسساری خارج سلولی چسبیده به سهلول ،مهواد تشهكیلدهنهدة

گرفتگی غشاء معرفی شدهاند[.]0،7،37،30

زیستپوسهها ،تودهها ،لختهها و گرانولها هستند .ای مهواد ،شهامل
ترکیبههات مختلتههی از درشههتمولكههولههها نظیههر پلههی سههاکاریدها،
پروتئی ها ،اسیدهای هستهای ،فستولیسیدها ،اسهیدهای هیومیه

و

 2-2پارامترهای مربوط به خصوصیات زیستتوده

ترکیبات بسساری دیگریاند که در خارج سطح سلولهها و یها فضهای

 1-2-2میزان زیستتوده ()MLVSS

بی سلولی انباشته مهیشهوند] .[20،26پهروتئی هها و آمینواسهیدها

از آنجا که درجه تصتیه فاضالب به مقدار ریزاندامگانهای موجود در

ترکیبات و اجزای آبگریز  EPSرا تشهكیل مهیدهنهد ،در حهالی کهه

سامانه بستگی دارد ،میزان زیستتوده نیز از جمله پارامترههای مههم

پلی سهاکاریدها آب دوسهتانهدEPS .هها متشهكل از مهواد نهامحلول

بهشمار میآید .چنانچه مقدار ریزاندامگان برای جذب بار آلهی کهافی

(شامل پوسهته ،بسهسارهای کسسهولی ،ژلههای متهراکم و بسهسارهای

نباشد ،قسمتی از  CODاز سامانه خارج میشود و کیتیهت فاضهالب

سستپیوند) هستند که به واسهطه ترشهح تولیهد و از سهطح سهلول

خروجی افت میکند.

خارج میشوند EPS .جهزء اصهلی مهواد آلهی لجه و دارای وظهایف

برای اطمینان از وجود ریزاندامگان کافی بهرای تجزیهه کامهل

COD

متعددی شامل گردآوردن و انباشت یاختههای باکتری در گرانولها،

ورودی ،باید نسبت  F/Mدر حد مناسبی حت شهود .نسهبت  F/Mو

تودهها و زیسهتپوسهههها ،تشهكیل سهد و مهان حتاظهتکننهده در

MLVSS

پیرامون باکتریها ،نگهداری آب و چسبیدن به سطو است .با توجه

را در سامانه حت کرد] .[34ای پارامتر از جمله عهواملی اسهت کهه

به ساختار ناهمگ و ماهیت متییرEPS ،ها قادر به تشكیل مهاتریس

تحت تأثیر موارد مختلتی چون پارامترهای عملیاتی ،از جمله  SRTو

ژلی با قابلیت جذب آب باال هستند که سلولهای میكروبی درون آن

 ،HRTهمچنی نوع و میزان  ،OLRقرار میگیرد.

قرار میگیرند.

س لج امكانی را فراهم میآورد تا بتوان میهزان مطلهوب

پارامترهههایی چههون نههوع فاضههالب ،سهه لجهه  ،غلظههت ،MLVSS
 2-2-2توزیع ابعاد ذرات ()PSD

گرانروی ،تنشهای مكانیكی ،غلظت نیترات ،نسبت  ،F/Mفهاز رشهد،

تودههای باکتریایی شامل گسترة وسیعی از ابعاد ذرات اسهت کهه در

پخش گاز و میزان هوادهی ،غلظت اکسهیژن محلهول SRT ،OLR ،و

سلولی و تها بهیش

 HRTبههر مشخصههات  EPSدر زیسههتراکتورهههای غشههایی تههأثیر

محدوده  8/0تا  0میكرومتر برای باکتریهای ت
23

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال شانزدهم ـ شماره نود ()6931

 HRTاز جمله پارامترهای عمدة عملیاتی مهؤثر بهرای میهزان تولیهد

رشدمایه آزاد و به محلول منتقل مهیشهوند] .[00،06متهاهیم ،EPS

 EPSبهشمار میآیند].[10،7،01

محلول و  SMPیكسان است (شكل (SMP .))2هها متشهكل از مهواد

بنابر نتایج تحقیقات بسسار EPS ،یكی از مهمتهری عوامهل مهوثر بهر

آلی متعددی نظیر پلی سهاکاریدهها ( ،)SMPcپهروتئی هها (،)SMPp

گرفتگی غشاء است EPS .عامل تشكیل کی
بی مقاومت کی

گزارش شهده و رابطهه

اسیدهای هسته ای و هیومی اند ].[7،16

تشهكیل شهده بهر روی غشهاء و  EPSارائهه شهده

 SMPمیتواند به دو دسته محصهوالت مهرتبط بها مصهرف رشهدمایه

است[ .]7،16در تحقیقات مختلف دیده شده کهه کهاهش در اجهزای

( 1)UAPکه به طور مستقیم در طی سوخت و ساز رشدمایه و رشهد

کربوهیدرات و پروتئی  ،EPSبه گسستگی لختههای لجه فعهال ،و

زیستتوده تولیهد مهیشهوند ،و محصهوالت مهرتبط بها زیسهتتهوده

افهزایش

( 4)BAPکه احتماال در فرایند تجزیه زیستتوده تشهكیل مهیشهوند،

EPS

تقسیم شود ]BAP .[01،07هها عمومها شهامل مهواد آلهی بها انهدازه

در نتیجه حجیم شدن لختههای لجه  ،بهه افهزایش گرفتگهی غشهاء

درشت مولكولی ،آروماتی  ،آبگریز و دارای پیوند دوگانههانهد ،کهه در

انجامیده است[02و03و34و31و.]7

سامانههای غشایی توسط غشاء درون سامانه نگه داشته شده و پهس

همچنی  ،بی  EPSبا سایر خواص لج  ،چون شاخص حجمی لج ،

از گذشههت زمههان کههافی توسههط مخلههوط میكروبههی بههه ترکیبههاتی

توانایی تودهسازی ،آبگریهزی ،بهار سهطحی و گرانهروی لجه  ،رابطهه

با وزن مولكولی کوچكتر تبدیل میشهوند .بهه طهور کلهی ،ترکیبهات

مكانیكی برقرار است .بنابرای  ،با در نظر گرفت اهمیت نقش  EPSو

 UAPراحتهههر و سهههری تهههر از  BAPتوسهههط مخلهههوط میكروبهههی

اجزای آن ،در خواص لج و گرفتگی غشاء کنترل میزان ای پارامتر

تجزیه میشوند] .[00،04در  SRTطهوالنی  BAPجهزء غاله

برای دستیابی به بازدهی زیاد در فرایندهای غشایی بسهیار ضهروری

بهشمار میآید].[68،61

است].[7

پارامترهای تأثیرگذار فرایندی بر تولید عبارتاند از  SMPدر سهامانة

در نتیجه ایجاد ذراتی با ابعاد کوچكتر انجامیده ،کهه سهب

گرفتگی غشاء شدهاند] .[13،04اما در تحقیقات دیگر ،افهزایش

SMP

زیستراکتور غشایی :مروری بر پارامترهای عملیاتی و پارامترهای...

میگذارند[ .]16،27،10،7-08تحقیقات نشان مهیدههد کهه  OLRو

گتته میشود که از متالشی شدن سلولها و یا در خالل سوختوساز

لج فعال متداول ،شامل  ،HRTنوع خوراک و رشدمایه ،SRT ،دمها،
 2-2-2-2محصوتت محلوم میكروبی ()SMP

 ،OLRنوع راکتور ،اکسیژن محلول ،ریخهتشناسهی ،لجه و غلظهت

محصههوالت محلههول میكروبههی بههه ترکیبههات سههلولی محلههولی

زیستتوده میباشد].[06

EPS

هیدرولیز
 EPSچسبیده به سلوم
رشدمایه

سلوم فعام

SMP

نفوذ

شکل  .4نمودار سادهای از  EPSو .[11] SMP

21

1. Utilization Associated Products
2. Biomass Associated Products

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 16 - No. 90 (2017

23

مقاالت

در تحقیقات بسیاری SRT ،عامل اصلی تأثیرگذار بهر میهزان  SMPو

پایداری کلوئیدی پیشنهاد شده است .در ای مدل ،نیروی واندروالس

اجزای آن گزارش شده است .برخی ایه تهأثیر را مسهتقیم و برخهی

و نیروی رانش الكتروستاتیكی برقرار شده از طریق نتوذ داخلی الیهه

SRT

دوگانه الكتریكی برای توصیف برهمكنش بهی ذرات بهه ههم اضهافه

پایی میزان  SMPباالتر است] .[03،64در تحقیقات دیگر ،مشهاهده

مههیشههوند .بههرهمكنشهههای عمههدة غیههر از  DLVOنیههز نظیههر

شههده کههه افههزایش  OLRمنجههر بههه افههزایش جههزء  UAPانجامیههده

برهمكنش های فضایی ،برهمكنشههای آبگریهزی و پیچیهدگیههای

است].[04،63

بسساری برای توصهیف لختهه شهدن لجه فعهال و سهایر تهودهههای

در خالل عبور مای از غشاء  SMP ،MBRبر روی سطح غشاء جهذب

باکتریایی در متون مختلف پیشنهاد شده است].[28

شده و باعث پرکردن حتره های غشاء و تشكیل سهاختاری ژل ماننهد

امهها ،بههه طههور کلههی  EPSبهههعنههوان عامههل اصههلی بههرای تجمهه

دیگر معكوس دانستهاند .تحقیقات بسیاری نشهان داده کهه در

بر سطح غشاء میشهود و ضهم فهراهم آوردن منبه غهذایی بهرای

ت

تشكیل زیست پوسه ،مقاومت هیدرولیكی در برابهر جریهان خروجهی

غلظت باالی  EPSبه دلیل رانش قوی الكتروستاتیكی بهی اجهزاء بها

در MBR

بار منتی زیاد که بر پایة نظریة  DLVOتوصیف میشود] ،[71جهذب

توجه زیادی را به خود جل کهرده اسهت و بنهابر تحقیقهات فهراوان،

آب] [02،74و ممانعت فضایی] ،[64سهب

فشهردگی و لختهه شهدن

 SMPاثر دامنه داری بر گرفتگی غشاء می گذارد و در بسیاری از آنهها

ضههعیف لجهه  ،و در نتیجههه حجههیم شههدن لخههت مههیشههود.

تأثیر آن از  EPSمهمتر بوده است[ ،]7،62،60تها جهایی کهه گهاهی

همچنی  ،مشخص شده اسهت کهه خهواص سهطحی ،آبگریهزی ،بهار

 SMPرا به عنهوان عامهل اصهلی در گرفتگهی برگشهتناپهذیر غشهاء

سههطحی و ترکی ه  EPSبههیش از مقههدار آن بههر تههودهسههازی مههوثر

کههردهانههد[ .]16همچنههی  ،تحقیقههات نشههان دادهانههد کههه

معرفههی

است].[64 ،73 ،67-72

غلظت ،اجهزاء و ترکیه  SMPتعیهی کننهده پتانسهیل گرفتگهی آن

طههی مطالعههات گونههاگون ،تههأثیر اجههزای  ،EPSشههامل پههروتئی ،

ایجاد میکند[ .]7اخیهرا ،تهأثیر  SMPبهر گرفتگهی غشهاء

باکتریها و تبدیل آنها به لخته شناخته شده است] .[67-78امها

3

پلی ساکارید ،چربی و مواد هیومی

بهشمار میآیند[.]66

بهر خهواص لختهههها ،از جملهه

قدرت آنهها ،انهدازه و خهواص سهطح نشهان داده اسهت].[73،60،67
 2-2-2ریختشناسی زیستتوده

در برخی متون به اهمیت بیشتر پروتئی ها در تودهسازی اشاره شده

در سامانة لج فعال ،لخته شدن زیسهتی زیسهتتهوده دلیهل اصهلی

اسهههت] .[28،60،26در حهههالی کهههه در برخهههی مطالعهههات دیگهههر،

جداسازی جامهد -مهای اسهت .از جملهه دالیهل جداسهازی ضهعیف

پلی ساکاریدها نقش پررن تری در تشهكیل لختههههای لجه فعهال

جامد -مای در سامانههای تصتیه فاضالب میتوان به حجهیم شهدن

دارند] .[06،70در برخی متون نیز به نقش منتی هیومیه

اسهید در

لج ناشی از رشد بیش از اندازه باکتریهای رشتهای ،1حجیم شدن

تشكیل لخته اشاره شده است] .[76،78،28از سهوی دیگهر ،لیهااو 2و

لج ناشی از میزان باالی تولید  EPSو یا تشكیل لختههای کوچه

همكاران] [64هیچ رابطههای بهی  EPSکهل و اجهزایش بها توانهایی

و باکتریهای آزاد پراکنده اشاره کرد].[67

لخته شدن مشاهده نكردند .نتایج مطالعات آنها نشان داد کهه تهأثیر

بههه طههور کلههی ،دو سههازوکار ،مههدل پههلهههای بسههساری و مههدل

نسبت بی اجزای اصلی  EPSاز مقدار آنها بهر لختهه شهدن مههمتهر

برهمكنش های کلوئیدی (مدل  ،)4DLVOبرای تشهكیل لختهه ههای

اسههت .بنههابرای  ،نسههبت مناسه پههروتئی بههه پلههی سههاکارید بههرای

میكروبی پیشنهاد شده است .در مهدل پهلههای بسهساری EPS ،کهه

لخته شدن الزم اسهت] .[67بنهابرای  ،نتهایج مختلهف نشهاندهنهده

شامل گروههایی با بار منتی است ،از طریق کاتیونهای دو ظرفیتهی

پیچیده بودن تأثیر اجزای مختلف  EPSروی لخته شدن است.

و سه ظرفیتی به یكدیگر متصل میشوند و شبكه بسساری بزرگهی را
تشكیل میدهند که اجزای مختلف لخته شامل باکتریههای مجهزا و
یا کلونی باکتریهها در آن غوطههور مهیشهود .در مهدل بهرهمكنش

از هم پاشیدگی لخته (تشكیل لخته بسیار کوچ
لخته) سب

و یا تولید نشهدن

بروز مشكالتی چهون تشهكیل لختههههای سهوزنی و یها

سههلولهههای آزاد و پراکنههده ،و در نتیجههه کههدورت زیههاد خروجههی

کلوئیدی ،برهمكنش بی اجزای لخته ،به اعتبار نظریة  DLVOبرای
1. Filamentous Bulking
2. Derjaguin–Landau–Verwey–Overbeek
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3. EPS Bulking or Viscouse Bulking
4. Liao

عملیاتی و یا تنشهای محیطی شهامل افهزایش ناگههانی دمها ،مهواد

 HFدر  MBRغوطهور استتاده شدهاند.

سمی و فلزات سنگی (سرب ،مهس ،روی و کهادمیم) ،غلظهت مهواد

به منظور رسیدن به کیتیت مطلوب فاضالب تصتیه شهده و کهاهش

ظرفیتهی نسهبت

گرفتگی در سامانههای  ،MBRعوامل متعددی باید بهینهسازی شود.

آلی ،اکسیژن محلول ،غلظت باالی کاتیونهای ت
به دو ظرفیتی و خواص مواد میذی باشد].[77

پارامترهای مهم در  MBRرا به طور کلی بهه دو دسهته پارامترههای

فرایند تشكیل و از هم گسستگی لختة لج فعال به تیییرات شرایط

عملیاتی و پارامترهای وابسته به خصوصهیات زیسهتتهوده مهیتهوان

عملیاتی همچون  F/M ،HRT,SRTو  OLRنیز بسهتگی دارد .مهالال،

تقسیمبندی کرد .دسته دوم پارامترهاییاند که به طهور کلهی تحهت

گههزارش شههده اسههت SRT ،پههایی در  MBRسههب افههزایش میههزان

تأثیر پارامترهای دسهته اول قهرار مهیگیرنهد .پارامترههای عملیهاتی

سههلولهههای آزاد و کههاهش  ESPدر لجهه شههده اسههت ،از ایهه رو

تأثیرگههذار بههر عملكههرد  ،MBRشههامل  SRT ،HRTو غلظههت و نههوع

ریزاندامگانها توانایی الزم برای تشكیل لخته را از دست میدهند .بهه

خههوراک ورودی ،هههوادهی ،عملكههرد غشهها و گرفتگههی غشهها و نیههز

عالوه ،به دلیل دسترسی کافی به رشدمایه ،ریزاندامگانها تمایل دارند

پارامترهههای مربههوط بههه خصوصههیات زیسههتتههوده ،ماننههد غلظههت

آزادانه رشد کنند] .[22در مقابل ،پژوهشگران دیگری نشان دادند که

زیسههههتتههههوده ،PSD ،محصههههوالت میكروبههههی ( EPSو  )SMPو

با افزایش  SRTمیزان  EPSکل و نیز نسبت پروتئی به پلی ساکارید

ریختشناسی زیستتوده است .در مقاالت مختلف ،آثار متناقضی بهر

در لخته کاهش مییابد و در نتیجه کاهش در ابعاد لخته ،گسیختگی

افزایش یا کاهش هر ی

از ایه پارامترهها نسهبت عملكهرد سهامانة

انبوهه و افزایش ریزاندامگانهای آزاد برقرار شده اسهت] .[24برخهی

 MBRمطر شده است.

پژوهشگران نشان دادند که  F/Mزیاد بهر ابعهاد متوسهط ذرات تهأثیر
میگذارد و ذرات بزرگتر با پایداری کمتر تولید میکند] .[74بار آلهی

 .1تشكر و قدردانی

بسیار باال سب شكست لخته میشود.

از زحمات و راهنماییهای ارزشمند جناب آقای دکتر باب

بنكدارپور
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میشود] .[77،74از هم پاشیدگی لختهه مهیتوانهد ناشهی از شهرایط

صافی کارتریج و لولهای مویی تهیه شده است که مهدولههای  FSو

سساس فراوان ابراز میشود.

 .2نتیجهگیری کلی
 MBRادغام سامانه سامانة زیستی و غشایی است که نسبت به سهایر
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