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Abstract
In this study, the effect of the electrocoagulation process on the performance
of the membrane bioreactor system was investigated using a laboratory setup
and synthetic wastewater. First, the reactor without electric current, then in
four different modes including anode and cathode (Al), the distance between
anode and cathode (3.5, 2.5 cm), electric field (2.5, 1.5 Volts), and continuous
or alternating current applications (one min on, 4 min off) were evaluated.
Recent research shows that all of these factors affect membrane flow flux,
activated sludge properties, and soluble microbial products (SMP) and
extracellular polymeric substances (EPS) concentrations. The results showed
that for EMBR reactor (voltage 1.5 V, the distance between anode and
cathode 2.5 cm and application of intermittent current (one min on, 4 min
off), better performance in reducing membrane fouling, reducing SMP and
EPS. So that the membrane fouling rate, EPS, and SMP were reduced by
57%, 59%, and 58%, respectively. Also, the COD removal was 75% for the
MBR reactor and 99% for the EMBR.
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چکیده

(کریمی و همکاران)

در این مطالعه تأثیر فرایند انعقاد الکتریکی بر روی عملکرد سیستم راکتور زیستتی غشتایی بتا
استفاده از یک ستاپ آزمایشگاهی و پساب سنتزی بررسی شد .در ابتدا راکتتور بتدوج ریتاج
الکتریکی ،سپس در چهار حالت مختلف فاصله بین آند و کاتد ( 3/5و  2/5سانتیمتتر) ،میتداج
الکتریکی ( 2/5و  1/5ولت) و اعمال ریاج بهصورت پیوسته یا متنتاوب (یتک دقیقته روشتن،
 4دقیقه خاموش) ارزیابی شد .نتایج تحقیقات اخیر نشاج میدهد که همۀ این عوامت بتر روی
شار عبوری از غشا ،خصوصتیات لجتن فعتال و میتزاج  EPSو  SMPتأثیرگتاار هستتند .نتتایج
نشاج داد که راکتور  EMBRدر ولتاژ  ،1/5 Vفاصله بین آنتد و کاتتد  2/5 cmو اعمتال ریتاج
منقطع (یک دقیقه روشن 4 ،دقیقه خاموش) عملکرد بهتری در کاهش گرفتگی غشا و کتاهش
محصوالت میکروبی محلول و مواد پلیمری خارج سلولی دارد ،بهطوری که میزاج گرفتگی غشا
و  EPSو  SMPبهترتیب به میزاج  %55 ،%55و  %55کاهش یافت .همچنین میزاج حاف COD
برای  %55 MBRو برای  % 55 EMBRبه دست آمد.

تاریخ دریافت1355/12/25 :
تاریخ پایرش1466/60/13 :
شماره صفحات 21 :تا 34
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راکتور زیستی غشایی  (MBR)1است که بهصورت تجاری و صتنعتی

 %55افزایش یافتند[ .]3اونال و همکاراج تأثیر مواد الکترودی آهتن

در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به کار می رود و روز بته روز

و تیتانیوم را بر روی میزاج نفوذپایری غشا و مشخصات الیتۀ کیتک

در حتتال پیشتترفت و گستتترش استتت .بتتا و تتود عملکتترد مطلتتوب

در ولتاژهای  15و  36Vو بدوج میتداج الکتریکتی بررستی کردنتد.

این روش ،گرفتگی منافا غشاها از موانع اصلی بتر ستر راه گستترش

نتایج نشاج داد که شار نفوذی از غشا در مدت زمتاج  126دقیقته و

این فناوری است[ .]1به تازگی ترکیب فرایندهای الکتروشتیمیایی بتا

 ⁄و بتترای

راکتتتتور زیستتتتی غشتتتایی متتتورد تو تتته بستتتیاری از محققت تاج
قرار گرفته است؛ زیرا ظرفیت باالیی در حاف گرفتگی دارد.

ولتتتاژ  36Vبتترای آهتتن بتتهترتی تب  45/36و 52

 ⁄بتتود[ .]4در تحقی تق دیگتتری کتته

تیتتتانیوم  42 ،36و 56
5

مانیسا و همکاراج در سال  2626انجام دادند تتأثیر فراینتد انعقتاد
5

روش الکتروشیمیایی شام سازوکار انعقاد الکتریکتی ،الکتروفتورز و

الکتریکتی در یتک زمتتاج مانتد میکروبتتی ( )SRTطتوالنی در یتتک

الکترواسمزی است که به کاهش و تخریب آالیندهها کمک میکنتد.

سیستتتم  EMBRو  3دورۀ آزمایشتتی (چگتتالی ریتتاجهتتای  5 ،6و

انعقاد الکتریکی ستازوکار اصتلی در سیستتم الکتروراکتتور زیستتی

15

 ) ⁄با استتفاده از یتک پستاب ستنتزی بررستی شتد .نتتایج

غشایی ( )EMBRاست کته باعتح حتاف ترکیبتات آلتی از پستاب

نشتتاج داد کتته استتتفاده از چگتتالی ریتتاج

متتیشتتود .انعقتتاد الکتریکتتی شتتام تولیتتد منعقدکننتتده از انح تالل

قاب تو ه عملکرد غشا و حاف  CODو فسفر به ترتیتب بته میتزاج

 5 ⁄باعتتح بهبتتود

5

الکتروشیمیایی آندهای (معموالً آهن یا آلومینیوم) غوطهور شتده در

 %55و  %55متتیشتتود[ .]5ستتو و همکتتاراج در ستتال  2626یتتک

راکتور زیستی است که بسته به pHمحلول ،انواع مختلف ذرات فلزی

 EMBRبرای بررسی عملکرد فرایند انعقاد الکتریکی طراحی کردند.

تولید میشود که منجر به بیثباتشتدج آالینتده هتا و تجمتع ذرات

در طول  35روز بهرهبرداری بهبود چشمگیری در میزاج حاف فسفر

معلق و بارگااری و اب آالینتدههتای محلتول متیشتود .در روش

( )%55و  )55%( CODمشاهده شد .همچنین نتتایج نشتاج داد کته

الکتروفورز ،ولتاژ اعمال شتده باعتح متیشتود کته در ذرات لجتن و

میداج  ECمو ب افزایش تخلخت و کتاهش اتخامت الیتۀ کیتک

پلیمرهای ترشحشده بار الکتریکی منفی القا شود؛ بنابراین بتا ایجتاد

به دلی افتزایش انتدازۀ فتال هتا و کتاهش گرفتگتی متیشتود[.]0
16

دافعه بین این ذرات و کاتد (دارای بار منفی) ،ذرات بهسمت الکترود

بنیملحم و الکتورویژ با استفاده از یک میتداج ریتاج مستتقیم و

آند حرکت کرده ،از غشا دور میشوند .در روش الکتترو استمزی آب

متناوب  1V/cmدر یتک سیستتم راکتتور زیستتی غشتایی ،میتزاج

مرطوبی که در الیه های میکروبی مع میشود ،کاهش پیدا میکند

گرفتگی غشا را در حدود  %10/3نسبت به سیستتم  MBRمتعتارف
11

و لجن تهنشین میشود که از این راه میزاج گرفتگتی غشتا را بهبتود

کاهش دادنتد[ .]5تفتتی و همکتاراج در ستال  2615اثتر چگتالی

میبخشند[ .]2ملک  3و همکاراج در سال  2615تصتفیۀ آب میتداج

 23-5 ⁄در راکتور زیستی غشایی را مطالعه

ریاج در محدودۀ

نفتی با نمک بتاال را بتا استتفاده از یتک  EMBRو آب ستنتز شتده

و حالتهای مختلف قرارگیری در معرض ریتاج را بررستی کردنتد.

بررسی کردند .آزمایشها با استفاده از دو الکترود استی و آلومینیوم

نتایج نشاج داد کته بتا افتزایش چگتالی ریتاج ،میتزاج محصتوالت
12

در چگالی ریاج و زمتاجهتای مانتد هیتدرولیکی  )HRT(4متفتاوت

میکروبی محلول ) (SMPکاهش و اندازۀ فال ها درشتتر میشود؛

انجام شد .تحقیقات با استفاده از الکتترودهتای آلومینیتوم و غشتای

در نتیجه میزاج گرفتگی غشا کاهش مییابد[ .]5حسن و همکاراج

غوطهور و غلظت روغن  156 ،166و  266میلیگرم بتر لیتتر انجتام

در سال  2614یک راکتور زیستی غشایی با چگالی ریاج متنتاوب

شد .نتایج نشاج داد که الکترود آلومینیوم عملکرد بهتتری در حتاف

1. Membrane Bioreactor
2. Electro Membrane Bioreactor
3. Malack
4. Hydraulic Retention Time

کریمی و همکاران – صص12-43 :.

یکی از دیدترین روشهای تصفیۀ پساب شهری و صنعتی فنتاوری

حاف  CODو روغن و گریس بهترتیتب از  %51بته  %55و  %56بته

5. Chemical Oxygen Demand
6. unal
7. Manica
8. Solid Retention Time
9. Su
10. Bani_Melhem and Elektorowicz
11. Tafti
12. Soluble Microbial Product
13. Hasan
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 .2مقدمه

اکسیژجخواهی شیمیایی  (COD)5و کتدورت داشتت .مقتادیر بتازده

کریمی و همکاران – صص12-43 :.
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 10 ⁄راه اندازی کردند و نشاج دادند که میزاج رانتدماج حتاف

مخزج تصتفیۀ زیستتی هتوازی از تنس پلکستی گتالس ،بتا ابعتاد

نیتروژج ،فسفر و  CODبهترتیب  %55 ،%55و  %52است[.]5

( ،)16×16×35cmمختزج ختورا  ،پمت خت

فرایند الکتروشیمیایی در راکتور زیستی غشایی قتادر بته تخریتب و

شرکت آذین ساخت کشور چین) ،پم مایعات پریستتالتیک رایتت،

کاهش باندهای پلیمرهای خارج سلولی  )EPS(1مو ود در لجن فعال

برند  YW fluidو یک ارلن خ است .همۀ ا زای اشارهشده بتر روی

است .در این مطالعه ،در ابتدا برای پیدا کردج مقدار ولتاژ مناسب در

یک چارچوب فلزی قرار گرفته انتد .در ایتن سیستتم ختورا

تحتت

 EMBRآزمایشهایی انجتام شتد و عملکترد  EMBRدر ولتتاژهتای

نیروی هیدرولیکی پم به مخزج هوادهی تزریق متیشتد .از پمت

مختلف ارزیابی و ولتاژهای مناسب تعیین شد .سپس گرفتگی غشای

خ برای ایجاد مکش در فشار  6/12بار استفاده میشود .در داخت

 EMBRدر چهار حالت و در شرایط و ساختارهتای متفتاوت فراینتد

راکتور زیستی دو قطعه آنتد و کاتتد بته فاصتلۀ مشتخص از هتم در

شام  :تغییر فاصله بین آنتد و کاتتد ،تغییتر نحتوۀ اعمتال ریتاج و

روبه روی غشا قرار گرفتند .آند و کاتد از تنس آلومینیتوم بتا ابعتاد

تغییرات ولتاژ با راکتتور شتاهد مقایسته شتد .عتالوه بتر ایتن تتأثیر

( )16× 5cmو اخامت  2میلیمتر انتخاب شد .در این سیستم غشا

فرایندهای الکتروشیمیایی بر روی میزاج  SMPو  EPSو تأثیر آجهتا

بهصورت معلق در دروج راکتور زیستی قرار داده میشود که بهوسیلۀ

بر روی گرفتگی غشا ،بررسی شد که تاکنوج در تحقیقات قبلی تأثیر

پم

خ مکش ایجاد میشود و پاالیش انجام میگیرد .پارامترهتای

همۀ این عوام با هتم بررستی نشتده استت .غلظتت پتروتنینهتا و

راه اندازی سیستم راکتور زیستی غشایی در تدول ( )1آورده شتده

پلتیستتاکاریدهتتای مو تتود در  EPSو  SMPلجتتن فعتتال در داخت

است .همچنین در این تحقیق از ترازوی دیجیتال ،kern PFB300-3

راکتور زیستی اندازهگیری شد .هتمچنتین شتار اولیتۀ آب ختالص و

بتتا دقتتت  6/6661گتترم بتترای تتتوزین متتواد pH ،متتتر

میزاج شار خرو ی از غشا پس از شستوشوی شتیمیایی و فیزیکتی

 instrument-HI2211بتترای تنظ تیم  ،pHستتانتریفیوژ Gerberبتترای

برای تعیتین میتزاج گرفتگتیهتای برگشتتپتایر و برگشتتناپتایر

داستتازی امتتد از محلتتول ،آوج  BINDERبتترای خشتتککتتردج،

اندازهگیری شد.

(متدلVP-1/5 AG

ترموراکتتتور  Merck-TR 620بتترای حتترارتدادج ،کتتوره

HANNA

AZAR

 furnace-VTM-25L-1500برای خشککردج ،دستگاه آنتالیز توزیتع

 .1مواد و روشها

اندازۀ ذرات متدل  Bettersizer S2-LSستازندۀ شترکت

یک سامانه در مقیاس آزمایشگاهی مطابق شتک ( )1طراحتی شتد.

کشتتتور چتتتین و استتتپکتروفوتومتر طیفتتتی

سیستم  EMBRغوطه ور مورد استفاده در این تحقیتق ،شتام یتک

 spectrophotometeri3برای تعیین غلظت مواد محلول ،استفاده شد.

Bettersizer

Hanon UV-Vis

جدول  .1پارامترهای راهاندازی سیستمهای راکتور زیستی غشایی.
Table 1. Operational Parameters for MBR systems.

Amount

unit

Operational condition for MBR and EMBR

2.5

L/min

Qair

6.5-8

-

pH

1200-3400

mg/L

Mixed Liquor Suspended Solid/MLSS

1000-2700

mg/L

Mixed Liquor Vapour Suspended Solid / MLVSS

5

h

Hydraulic Retention Time / HRT

10

day

Solid Retention Time / SRT

2

L

Bioreactor Volume

650

mg/L

Chemical Oxygen Demanded / CODfeed

0.12

bar

Trans Membrane Pressure / TMP
1. Extra Cellular Polymeric Substances

22

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستويکم ـ شماره صد و بيست ()1101

 EMBRدر ولتتتاژهتتای  2/5و  1/5ولتتت ( 6/25و  6/15آمپتتر بتتر
مترمربع) ارزیابی شد .انتختاب مقتدار ولتتاژ اعمتالشتده بتر استاس

 2-1مشخصات پساب ورودی و لجن استفادهشده

مطالعات قبلی[ ]16،11و همچنین بتا در نظتر گترفتن حجتم متایع

لجن مورد استفاده در راکتور از کارخانتۀ پگتاه تبریتز بتا  MLSSدر

دروج راکتور زیستی و مساحت سطح تیغتههتای آنتد و کاتتد متورد

حدود  2466 mg/Lتهیه شد و سپس بهمنظور رشد ریزانتدامهتا در

استفاده ،انجام شتد .نتتایج نشتاج داد کته  EMBRدر حضتور ولتتاژ

لجن بهمدت دو هفته با پساب سنتزی که در دول ( )3آمده استت

 1/5ولتت عملکتترد بهتتتری دارد .بتته تز مرحلتۀ اول کتته در ولتتتاژ

خورا دهی شد تا با محیط راکتور زیستی سازگار شتود .هتمچنتین

 2/5ولت انجام گرفت ،بقیۀ مراح در ولتاژ  1/5ولت انجام شد .هتر

همۀ مواد مورد استفاده از نس مر

کریمی و همکاران – صص12-43 :.

پیتدا کتردج مقتدار ولتتاژ بهینته در  EMBRانجتام شتد و عملکتترد

تنظیم شده بود که  SRTحدود  16روز باشد.

انتخاب شدند.

یک از این مراح در دول ( )2توایح داده شده است .هتمچنتین

شکل  .1شماتیک سیستم .EMBR
Figure. 1. Schematics of EMBR setup.

جدول  .2شرایط عملیاتی برای حالتهای راکتور زیستی غشایی.
Table 2. Operational conditions for MBR Runs.

Curent applied modes

Electrode distance
)(cm

)Applied voltage (Vcm-1

Reactor

-

-

-

MBR

1min ON
4min OFF

3.5

2.5

Run 1

continues

3.5

1.5

Run 2

3.5

1.5

Run 3

2.5

1.5

Run 4

1min ON
4min OFF
1min ON
4min OFF
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در ابتدا و قب از شروع آزمتایشهتای اصتلی ،آزمتایشهتایی بترای

زماج ماند لجن برای همۀ حاالت ثابت بود .میزاج تخلیۀ لجن طوری
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 1-1مشخصات غشا و مدول

ادامه یافت .در ادامه ،مدول از سامانه دا و به ستامانۀ انتدازهگیتری

در این تحقیق از غشای  PVDFبتا انتدازۀ منافتا  6/64میکرومتتر و

شتتار آب ختتالص متصت شتتد .تتتا مقتتدار شتتار آج پتتس از گرفتگتتی

سطح مفید  12/5سانتیمترمربع که از شرکت سپنتا شتریف تهتراج

اندازه گیری شود ،پس از داسازی غشا از متدول ،ابتتدا الیتۀ کیتک

تهیه شده بود ،استفاده شد.

سطح غشا با آب مقطر بهمدت  5دقیقته شستتوشتو داده شتد ()J1
سپس برای شست وشوی شیمیایی غشا ها و ارزیتابی گرفتگتی آجهتا

جدول  .3مشخصات پساب سنتزی.

بعد از اتمام فرایند از محلول هیپوکلریت سدیم بترای کنتترل رشتد

Table 3. Synthetic wastewater components.

مواد آلی و برای لوگیری از رسوب مواد غیر آلتی بته دروج غشتا از

)Amount (g/L

synthetic wastewater
components

ستیتریک استید بته کتار رفتت و شتار پتس از ایتن شستتوشتو J2
نامیده شد .در پایاج پس از انجام عم شستوشوی شتیمیایی ،شتار

0.75

)C2H5OH (40%

0.035

K2HPO4

عبوری غشای پا شده با عنواج  J3اندازهگیری شد.

0.045

KH2PO4

با تو ه به اینکه رابطۀ مستقیمی بین ستازوکار گرفتگتی و کتاهش

0.56

Urea

شار عبوری برقرار است ،مدول مقاومتهای سری ستادهتترین روش

0.013

MgSO4.7H2O

برای پیشبینی شار عبوری است .شار عبوری از میتاج ایتن کیتک و

0.007

CaCl2.2H2O

غشا با استفاده از قانوج دارسی بهصتورت معادلتۀ ( )1تعریتف شتده

0.005

FeCl3

0.003

ZnSO4

0.75

NaHCO3

0.015

EDTA

1

است[.]15
()1

مقتتادیر  MLSS ،CODو  MLVSSدر  MBRمطتتابق بتتا روشهتتای
EPS

بتتا استتتفاده از روش فتتولین تخمتتین زده شتتد .در حتتالیکتته تتز
پل تی ستتارکارید  SMPو  EPSبتتا روش فنتتول و استتید ستتولفوریک
تعیین شد[ .]14،15اندازۀ ذرات لجن در پایاج هر فرایند با استتفاده
از  56میلتتیلیتتتر از مخلتتو داخ ت راکتتتور زیستتتی در محتتدودۀ
 6/61-1666میکرومتر تعیین شتد .شتار آب ختالص بتا استتفاده از
سامانۀ انتهابسته اندازهگیری شد[.]10
 3-1شار آب خالص
مق دار شار آب خالص غشا با استفاده از سامانۀ انتهابسته اندازهگیتری
شد .بدین منظور ،غشا داخ مدول قرار گرفت و مخزج با آب مقطتر
پر شد .پس از رسیدج به حالت پایا ،مقدار آب عبور دادهشده از غشا

غشتتا]VP ،[m2حجتتم ریتتاج عبتتوری] t،[Lزمتتاج عملیتتات]µ ،[h
گراج روی دینامیکی سیال عبتوری ] Rc ،[Pa.sمقاومتت الیتۀ کیتک
] Rm ،[1/mمقاومت ذاتی غشا ] Rp ،[1/mمقاومت ناشی از گرفتگتی
حفرۀ غشا ] [1/mو´ Rمقاومت برگشتناپایر ] [1/mاست.
به این دلی که در آزموج پاالیش از آب خالص استفاده شتده استت
مقاومت پالریزاسیوج غلظتتی در محاستبات وارد نمتیشتود .مقتدار
هر مقاومت با روش بیاجشده در مطالعات قبلی نویسندگاج به دست
آمد[.]26
 5-1بررسی مقاومت غشاها در مقابل گرفتگی
بتا داشتتن مقتادیر  J2 ، J1 ، J0و  J3میتزاج گرفتگتی کلتی (،)TFR
برگشتپایر ( ،)RFRبرگشتتناپتایر ( )IFRو درصتد بازیتابی از راه
معادالت ( )2تا ( )5حساب شد[.]12،15

اندازهگیری شد ،که این شار  J0نامیده متیشتود .ستپس در ستامانه،
راکتور زیستی غشایی قرار گرفت و فرایند برای ده روز بتدوج توقتف
22

)

اختتتالف فشتتار دو طتترف غشتتا ( AM ،[bar])TMPستتطح مفیتتد

 4-1روشهای انجام آنالیز
استاندارد اندازهگیری شد[ .]12،13مقادیر پروتنین در  SMPو

،

(

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستويکم ـ شماره صد و بيست ()1101

1. Rosistance in Series Modol
2. Total Membrane Fouling
3. Reversible Membrane Fouling
4. Irreversible Membrane Fouling

()3

نیروی دافعه بین ذرات کلوئیدی و کاتد بیشتر شده ،بهسمت الکترود
روبه رو حرکت می کنند و از غشا دور می شوند (سازوکار الکتروفورز).

()4

همچنین افزایش شار به اثر پدیتدۀ انعقتاد الکتریکتی_ کته ستازوکار
اصلی در  EMBRاست_ نسبت داده میشود .بنابراین هنگتام اعمتال

()5

میداج الکتریکی مونومرهتا و پلیمرهتای کتاتیونی

و

 .4نتایج و بحث

طبق معادالت ( )0تا ( )5تولید میشوند ،ذرات لجن و کلوئیدها کته

 2-4شار عبوری از غشا

دارای بار منفی هستند روی سطح این ذرات متینشتینند و رستوب

میزاج شار عبوری از غشا برای راکتور  MBRو  EMBRدر شک ()2

می یابند و میزاج گرفتگی غشا کاهش مییابد .ستازوکار دیگتری کته

نشاج داده شده است .زماج ماند لجن برای همۀ راکتورها ثابت بتوده

باعح افزایش شار عبوری از غشا در راکتور  EMBRمیشود ،سازوکار

است؛ چوج گرفتگی غشاها زودتر رخ میداد .شار برای همۀ راکتورها

الکترواسمزی است که باعح میشود آب مرطتوبی کته در الیتههتای

در  266ساعت (حدوداً  5روز پایانی) گزارش شده استت .در حالتت

میکروبی معشده کاهش پیدا کند؛ در نتیجته مقاومتت خاصتی در

نخست ،میزاج شار عبوری از غشا ،در راکتور  EMBRکه در آج ولتاژ

لجن در برابر پاالیش به و ود میآید و از سطح غشا دور میشتوند و

 2/5ولت اعمال شده بود تا روز سوم از راکتور  MBRکه هیچ ولتاژی

میزاج گرفتگی کاهش پیتدا متیکنتد [ .]26آکاماتستو و همکتاراج

اعمال نشده بود ،بیشتر بود؛ اما از روز چهارم به بعد غشتای مو تود

در سال  2616دریافتند که با اعمال میداج الکتریکی  4و  0ولت بتر

در راکتور EMBRکامالً گرفته شد و میتزاج شتار عبتوری از آج بته

سانتیمتر در راکتور زیستی غشایی میزاج شار ثابت عبتوری از غشتا

روی غشتای EMBR

بتهترتیتتب بته  6/5و  6/5مترمکعتتب بتتر مترمربتع در روز متتیرستتد

تشکی شده بود ،بیشتر از  MBRبود .در این شرایط مشاهده شد که

در حالی که بدوج اعمتال میتداج الکتریکتی بته  6/2مترمکعتب بتر

با اعمال ولتاژ باال در  ،EMBRآند بهسرعت دچار خوردگی میشود و

مترمربع در روز رسیده بود [.]21

صفر رسید .همچنین اخامت الیۀ کیکتی کته

کریمی و همکاران – صص12-43 :.

می شود و با قرار دادج کاتد (دارای بار منفی) در نزدیکی سطح غشا،

ذرات فلزی که هنگام انحالل الکتریکی از سطح آند تدا متیشتوند
افزایش یافته ،این ذرات به ستطح غشتا متیرستند و باعتح افتزایش

() 0

گرفتگی میشوند .بنابراین اعمال ولتاژ باال در راکتتور زیستتی ،ابتتدا
مو ب افزایش فالکس عبوری شده است؛ امتا پتس از متدتی باعتح

()5

میشود که منافا غشا کامالً گرفته شوند و حتی بعد از شستوشوی
شیمیایی هم میزاج شار عبوری از غشای  EMBRکمتر از  MBRبود

()5

که نشاج میدهد گرفتگی برگشتناپایر برای غشای  EMBRافزایش
پیدا کرده است.

در حالت کلی از نظر مقایسه بین حالتهای انجامشده میتواج گفت

میزاج شار عبوری برای غشا ،در راکتتور  EMBRنستبت بته راکتتور

که با کاهش ولتاژ از  2/5ولت به  1/5ولت میزاج شار عبوری از غشا

 ،MBRدر حالت دوم  ،%35در حالت سوم  %40و در حالتت چهتارم
 ،%55بیشتر شد .بدوج اعمال میداج الکتریکی شتار نفتوذی از غشتا
بهشدت با زماج کاهش یافت که ایتن پدیتده در فراینتدهای تصتفیۀ
غشا همیشه مشاهده میشود و دلی آج گرفتگی با ذرات لجن فعال
است  .ولی با اعمال میداج الکتریکی در راکتتور زیستتی غشتایی در

افزایش یافت؛ زیرا با افزایش ولتاژ غلظت یوجهتای فلتزی در داخت
محلول بیشتر شد که این عام خود باعح شکستهشدج فتال هتای
میکروبی و کاهش انتدازۀ ذرات متیشتود و گرفتگتی غشتا افتزایش
مییابد ،همچنین ریاج بیش از حد منجر به اتالف انرژی بهصتورت
گرما در داخ راکتور میشود.
Akamatsu

1.
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()2

سطح ذرات لجن و بسپارهای ترشحشتده بتار الکتریکتی منفتی القتا
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در حالتی کته فاصتله بتین آنتد و کاتتد از  3/5ستانتیمتتر بته 2/5

 EMBRنسبت به  ،MBRدر حالت اول تتا چهتارم بته ترتیتب ،%35

سانتیمتر در حالت چهارم کاهش یافت ،میزاج شار عبوری از راکتور

 %45 ،%43و  ،%55کاهش پیدا کرد .لیو  1و همکاراج در سال 2612

نسبت به حالتهای دیگر افزایش پیدا کرد؛ چتوج ذرات لجتن فعتال

نشاج دادند که با اعمال میداج الکتریکی  6/630 ،6/2و  6/653ولت

دارای بار منفی هستند و هرچه میداج قتویتتری در داخت راکتتور

بر سانتیمتر در  ،EMBRمیتزاج  EPSنستبت بته  ،MBRبتهترتیتب

ایجاد شود باری که در سطح این ذرات ایجاد میشود ،بیشتر خواهد

 %35 ،%22و  %45کاهش مییابد[.]24

شد که با نزدیکتر شدج آند و کاتد به یکدیگر ،میداج الکتریکتی در
داخ راکتور قویتر خواهد شد و باعح میشتود کته نیتروی دافعته
میاج ذرات کلوئیدی و کاتد (دارای بار منفی) بیشتر شود و بهستمت
الکتتترود روبتتهرو حرکتتت کننتتد و از غشتتا دور شتتوند (ستتازوکار
الکتروفورز)[ .]2همچنین در حالتی که ریاج بهصورت منقطتع بته
راکتور زیستی اعمال شد نستبت بته حتالتی کته ریتاج بتهصتورت
پیوسته اعمال شده بود میزاج شار عبوری از غشا افزایش پیتدا کترد؛
زیرا با اعمال ریاج پیوسته در داخ راکتور باکتریها متدت زمتاج
بیشتری در معرض ریاج الکتریکی قرار میگیرند و به عملکرد آجها

شکل  .2شار عبوری از غشا برای راکتور MBRو .EMBR
Figure 2. Flux passing through membranes for MBR and
EMBR.

آسیب وارد میشود .بنتابراین متدت زمتاج قترار گترفتن در معترض
ریاج هم مهم است؛ چوج زماج و شدت ریاج میتوانند بر امعتۀ

دلی کاهش  EPSدر  EMBRرا می تتواج چنتین تحلیت کترد کته

باکتریایی تأثیر چشمگیری بگاارند ،بنابراین این پارامترها باید بهینه

تعدادی ذرات فلزی (

شود.

سطح آنتد تدا متی شتوند کته ذرات لجتن و کلوئیتدها روی آجهتا
مینشینند و رسوب می کنند .در واقع این ذرات بهعنتواج تاذب در

 EPS 1-4و SMP

سیستم عم میکنند .با تو ه به اینکه سلول بهوسیلۀ این یتوجهتا

چانگ و همکاراج برای نخستین بار اهمیت واعیت زیستتشناستی

میتواند بهصورت اب سطحی بر روی آجها تجمع یابد؛ لاا انتظتار

میکروبتتی در متابولیستتم غشتتا را بررستتی کردنتتد و بتته ایتتن نتیجتته

میرود که میزاج  EPSکمتری را تولید کند .در تحقیقات دیگر هتم

دست یافتند که بسپارهای زیستی تولیدشتده بتا ریزانتدامهتا ماننتد

نشاج داده شده است که و ود اذب در سیستم متیتوانتد EPS ،را

 SMPو  EPSیکتتی از فاکتورهتتای اصتتلی در گرفتگتتی غشتتا MBR

کاهش دهد[ .]20از طرف دیگر  SMPها می توانند در اذب تاب

هستند[ .]22در این تحقیق هر سه روز یتک بتار میتزاج پتروتنین و

شوند؛ لاا می تواج گفت و ود این ذرات که بتهعنتواج تاذب عمت

پلیساکاریدهای مو ود در  EPSلجن فعال در هر حالت اندازهگیری

میکنند در راکتور  EMBRمو ب

شد .میزاج کربوهیدرات و پتروتنین در راکتتور MBRدر طتی متدت

نسبت به راکتور  MBRکم شود و نیز با گاشت زمتاج کتاهش یابتد.

زماج پاالیش افزایش پیدا کرد ،در حتالی کته در راکتتور EMBRدر

مقادیر متوسط  SMPبترای راکتتور شتاهد و چهتار حالتت مختلتف،

طی مدت زماج پتاالیش بستیار کتاهش پیتدا کترد[ .]23،24،25در

بهترتیب  36 ،35 ،43 ،51و  25 mg/lاست .همچنین دلی کتاهش

شک ( )3میزاج کربوهیدرات و پروتنین مو ود در EPSبترای چهتار

 SMPمی تواند این باشد که و ود ذرات فلتزی بتهعنتواج تاذب در

راکتتور EMBR

مایع مخلو باعح اب مولکتولهتای  SMPبتا وزج مولکتولی بتاال

نسبت به  ،MBRدر حالت اول تا چهارم بهترتیب  %42 ،%35 ،%31و

میشود و باعح ساخت فال های بزرگ بیتومس متصت بته تاذب

 ،%55کاهش پیدا کرد .همچنتین میتزاج پتروتنین  EPSدر راکتتور

میشود .بنابراین میتواج گفت که پدیدۀ انعقتاد الکتریکتی ستازوکار

 EMBRنسبت به  ،MBRدر حالت اول تتا چهتارم بته ترتیتب ،%35

اصلی در  EMBRاست[.]23،24

حالت نشاج داده شده است .میزاج کربوهیتدرات در

 %45 ،%43و  ،%55کم شد .همچنین میزاج پروتنین  EPSدر راکتور
22

و

) هنگام انحالل الکتریکتی از
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میشوند که مقادیر  EPSو SMP

1. Liu

کریمی و همکاران – صص12-43 :.

Figure 3. Protein and polysaccharides concentrations in EPS for MBR and EMBR.

 4-4غلظت جامدات مایع مخلوط

میزاج  MLSSتغییرات چشمگیری نداشته است .لاا میتتواج گفتت

 ،1MLSSغلظت امدات معلق در مایع مخلو لجتن دروج راکتتور

اگر هم گراج روی مخلو متفاوت بوده است مربو به  MLSSنیست

است .غلظت  MLSSیکی از عوام گرفتگی استت .در ایتن مطالعته

و به ترکیبات دیگر مانند  SMPمربتو استت] .[25از ستویی دیگتر

تغییرات غلظت  MLSSو  2MLVSSبترای راکتتور

3

 MBRو EMBR

پلیس و همکاراج] [25نیز رابطۀ گراج روی با غلظت  MLSSمختلف

در دول ( )4گزارش شده است .با تو ته بته ایتنکته تغییترات در

را به دست آورد و در پایاج نشاج داد که گراجروی به  MLSSوابسته

 MLSSدر اثر تغییر پارامترهای دیگر حاص شده استت ،بتهصتورت

نیست .اما با این حال گزارش شده است که در  MLSSخیلی بتاالتر،

مستقیم نمیتواج تغییرات  MLSSرا با گرفتگی غشا بیاج کترد؛ امتا

گراج روی با آج رابطۀ مستقیم دارد؛ امتا از یتک حتد معتین کمتتر،

در حالت کلی نشاج میدهتد کته بترای حالتت اول  MLSSافتزایش

رابطهای باهم ندارند .بنابراین متیتتواج گفتت چتوج  MLSSدر هتر

بیشتری داشته است که در نتیجۀ خوردگی زیاد است .از طرف دیگر

چهار حالت مقدار زیادی نیست و همچنین تفاوت چشمگیری بتاهم

 MLSSزمانی گرفتگی غشا را تحت تأثیر قرار میدهد کته اختتالف

ندارند ،پس نمیتواج کاهش گرفتگی غشا را به ایتن پتارامتر مترتبط

غلظت  MLSSبین چند حالت زیاد باشد ،در حتالیکته در ایتن کتار

دانست.

جدول  .4متوسط غلظت  MLSSو  MLVSSدر مایع مخلوط.
Table 4. Average of MLSS and MLVSS concentration in mixed liquor.

Run 4

Run 3

Run 2

Run 1

شاهد ()MBR

1989

1676

1432

2357

1244

)MLSS (mg/L

1553

1279

1189

1700

1023

)MLVSS (mg/L

3. Pollice

2. Mixed Liquor Vapour Suspended Solids

1. Mixed Liquor Suspended Solids
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( 6/35)1613m-1می رسد در حالی که میزاج مقاومت کلی در

 3-4بررسی مقاومت غشاها در مقابل گرفتگی
1

مقاومت در مقاب

ریاج شام مقاومت ذاتی غشتا ( ، )Rmمقاومتت

2

3

الیۀ کیک ( ، )Rcمقاومت ناشی از گرفتگتی حفترههتای غشتا ()Rp

-1

MBR

13

(  1/15)16 mرسیده بود[.]36

و مقاومت برگشتناپایر (´ 4)Rاستت  .در بیشتتر متوارد عامت مهتم

 5-4بررسی انواع گرفتگیها در سطح غشا

گرفتگی غشا مقاومت الیۀ کیتک استت[ .]25مقتاومتی را کته الیتۀ

میزاج گرفتگی کلتی ( ،)TFRبرگشتت پتایر ( ،)RFRبرگشتت ناپتایر
راکتور  MBRو EMBR

کیک ایجاد میکند ،میتواج با شستوشوی فیزیکی برطرف کرد؛ اما

( )IFRو درصد بازیابی برای غشاها در هر دو

مقاومت منافا نشاج دهندۀ گرفتگی حفره های غشاست و در مواردی

حساب شد که نتایج آج در شک ( )4نشاج داده شتده استت .ستهم

که این گرفتگی قاب حاف باشد بایتد بته شستتوشتوی شتیمیایی

گرفتگی برگشتناپایر از  %5در فرایند  MBRبته  %3/04در فراینتد

روی آورد ،وگرنه غشا باید تعویض شود .در این تحقیق انتدازهگیتری

 EMBRدر حالت چهارم کاهش یافته است .گزارش شده استت کته

مقاومتها در پایاج هر دوره انجام شد و نتایج آج در دول ( )4برای

گرفتگی برگشتناپایر ،به دلی

اب مواد آلی محلول و حاللهتا در

هر حالت قاب مشاهده است .نتایج نشاج میدهد کته مقاومتت الیتۀ

منافا است که منجر به تشکی الیۀ ژل بر روی سطح غشا میشتود.

کیک بیشترین مقدار را داشته است .دول ( )5نشاج متیدهتد کته

چوج الیۀ ژل از کلوئیدها و بیوفیلم تشکی شده ،این نتوع گرفتگتی

مقاومت برگشتناپایر و مقاومتت الیتۀ کیتک ) (R´, Rcدر سیستتم

مقتاوم استت و بتا شستتتوشتوی شتیمیایی بتتهطتور زئتی از بتتین

 EMBRکمتر از  MBRاست و برای حالت چهارم مقاومت الیۀ کیک

میرود[ .]31نیز میزاج گرفتگتی برگشتتپتایر از  %52در سیستتم

( )%32/51و مقاومت برگشتناپایر ( )% 10/06نسبت به حالتهتای

 MBRبته  % 52/53در سیستتم  EMBRدر حالتتت چهتارم کتتاهش

دیگر کمترین بوده است .نتایج نشتاج متیدهتد کته اعمتال ریتاج

یافته است .گرفتگی برگشتپایر ناشی از فتال هتای لجتن فعتال و

الکتریکی باعح کاهش سرعت تشکی ژل و افزایش شار روی ستطح

ذرات بزرگ روی سطح غشاست .گرفتگی برگشتپایر بتهآستانی بتا

غشا میشود .مقاومت برگشتناپایر که بته دلیت تشتکی الیتۀ ژل

شست وشتوی فیزیکتی رفتع متیشتود[ .]32شتک ( )5هتمچنتین

روی سطح غشاست باعح مسدود شدج حفرههای غشا میشود].[25

نشاج می دهد که درصتد بازیتابی بترای غشتا بعتد از شستتوشتوی
راکتتور EMBR

دلی کاهش مقاومت در راکتور  EMBRاین است که بهسبب میداج

فیزیکی و شیمیایی در راکتتور  51% MBRو بترای

ایجادشده در  ،EMBRمونومرها و پلیمر های کاتیونی تولید میشوند

در حالتتت اول تتتا چهتتارم بتتهترتیتتب  %53/52 ،%56/2 ،%05/25و

که باعح اب  EPSو  SMPو کاهش آج در مایع مخلو میشوند.

 %50/30حاصتت شتتده استتت .میتتزاج گرفتگتتی برگشتتتپتتایر،
راکتور  EMBRنسبت بته MBR

هم چنین باعح بهبودیافتن برگشت ذرات از ستطح غشتا بته محتیط

برگشت ناپایر و گرفتگی کلی برای

سیال می شوند و مقاومتت الیتۀ کیتک را کتاهش متیدهنتد .لیتو و

بسیار کاهش پیدا کرد که این بهدلی ستازوکار هتای الکترواستمزی،

همکاراج در سال  2613دریافتند که با اعمال میداج الکتریکتی 6/2

الکتروفورز و انعقاد الکتریکی است که در  EMBRاتفاق میافتد.

ولتتت بتتتر ستتانتیمتتتتر میتتزاج مقاومتتتت کلتتی در  EMBRبتتته
جدول  .5مقاومتهای سطح غشا برای راکتور  MBRو .EMBR
Table 5. Resistances of membrane surface for MBR and EMBR.
Run4

Run3

Run2

Run1

()MBR

Resistance percent

39.09

18.62

20.37

1.92

9

)Rm (%

16.60

25.3

17.44

25.43

16.11

)R´(%

32.81

62.74

61.4

71.75

73.99

)Rc (%

3.06

20.02

.78

0.89

0.89

)Rp (%

4. Resistance Irreversible
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3. Resistance Pore

2. Resistance Cake

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستويکم ـ شماره صد و بيست ()1101

1. Resistance Membrane

حاف  CODبرای راکتور  MBRبهطور متوسط  %55و بترای راکتتور
 EMBRبرای حالتهای اول تا چهتارم بتهترتیتب %55 ،%53 ،%53و

 7-4توزیع اندازۀ ذرات لجن

 ،%55شد.

مشخصات تودۀ تجمع یافته نقش یگانهای در فراینتد گرفتگتی غشتا

چناج که که راکتور شاهد نشاج میدهد حتاف عمتدۀ اتتانول ،از راه

دارد که عام مهمی برای واحدهای تصفیۀ صنعتی است .مشخصات

حاف زیستی بوده است .در راکتورهایی که میداج الکتریکتی ایجتاد

توده روی قابلیت تهنشینی و قابلیت تراکمپایری لجتن در عملیتات
1

شده ،بازدهی افزایش یافته است .دلی آج را میتواج چنین دانستت

 MBRتأثیر میگاارد .این تودهها بهوسیلۀ آنتالیز ( FTIRشناستایی

انجام شده است و لاا میتزاج حتاف COD

ترکیبات پروتنینی و پلی ساکاریدی مو ود در ساختار لجن) ،توزیتع

افزایش یافته است .بنیملحم و الکتروویژ در سال  2611دریافتند که

انتتدازۀ ذرات لجتتن ) 2(PSDو مشخصتتههتتای فیزیکتتی (توانتتایی

میزاج حاف  CODدر  MBRمعمولی بین  %52-55بود در حالی که

تجمعیافتگی توده ،آبگریز بودج و بار سطحی) توصتیف متیشتوند.

در  EMBRبین  %55-55بود[ .]2همچنتین گوانتگ و همکتاراج در

تتتودههتتای بتتزرگ بتتهعلتتت نیتتروی دراگ در مسدودشتتدج ورودی

سال  2615دریافتند که میزاج حاف  CODدر  MBRمعمولی %50

حفرههای غشا به طور مستقیم بر روی سطح غشا قرار نمتیگیرنتد و

COD

توده های بیولوژیکی نقش مهم تری در تشتکی الیتۀ کیتک بتر روی

در  EMBRرا می تواج بته انعقتاد الکتریکتی نستبت داد .هتمچنتین

سطح غشا دارند .بهطور کلی نفوذ ذرات در میاج حفرههتای غشتا را

تولیدشده بهعنتواج

می تواج با افزایش اندازۀ ذرات ،کاهش داد که باعح بازگشت ذرات از

اذب عم میکنند و مواد آلی را روی ستطح ختود تاب کترده،

سطح غشا میشوند .شار ریاج تراوشیافته از غشا در راکتور زیستی

باعح افزایش سرعت حاف بار آلی متیشتوند .هتمچنتین متیتتواج

غشایی غوطهور را میتواج بتهوستیلۀ افتزایش انتدازۀ ذرات تتودههتا

نتیجه گرفت که نه تنهتا خصوصتیات ذاتتی مونومرهتا و بستپارهتای

باال برد[.]35،34

که اکسایش مواد آلی نیز

است ولی در %52/0 EMBRاست[ .]33راندماج باالی حتاف
مونومرها و پلیمرهای کاتیونی

و

کریمی و همکاران – صص12-43 :.

نتایج حاف CODدر شک ( )4آمده است .با تو ه به نتتایج ،میتزاج

آلی میشود[.]33

کاتیونی تولیدشده با مواد مغای سازگار است و اثر سمی ندارد ،بلکه

شکل  .4درصد انواع گرفتگیهای موجود در سطح غشا برای راکتور  MBRو .EMBR
Figure 4. Percentage of different type of membrane fouling for MBR and EMBR.

2. Particle Size Distribution

1. Fourier Transform Infrared Spectrometer
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 6- 4بازدهی حذف COD

باعح بهبود عملکرد ریزاندامها و افزایش فعالیت آجها در حتاف بتار
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شکل  .5حذف  CODدر راکتورMBR

و .EMBR

Figure 5. Removal COD for MBR and EMBR.

شتدهانتد و انتدازۀ ذرات در حالتت اول

نتایج حاص از آنالیز توزیع اندازۀ ذرات لجتن نشتاج داد کته توزیتع

دارند ،باعح شکستن فتال

اندازۀ ذرات با اندازۀ  6/1تا  56میکرومتتر در راکتتور  %55 MBRو

کاهش یافته است .از این رو خوردگی بیش از حد همیشه نمیتوانتد

برای  56تا  56میکرومتر  %13است .در راکتور  ،EMBRتوزیع اندازۀ

مناسب برای تشکی فال

باشد .و ود ایتن ذرات فلتزی در غلظتت

ذرات با اندازۀ  6/1تا  56میکرومتتر ،در حالتت اول  ،%45در حالتت

مناسب ،باعح تشکی لختههای بزرگتر میشود کته ایتن لختتههتا

دوم  ،%41در حالتتت ستتوم  %35و در حالتتت چهتتارم  ،%22استتت.

باعح تشتکی الیتۀ کیتک بتا تخلخت بیشتتر بتر روی ستطح غشتا

هتتمچنتتین توزیتتع انتتدازۀ ذرات بتتا انتتدازۀ  56-56میکرومتتتر بتترای

میشوند .بنابراین شار عبوری از غشا افزایش پیدا میکند .همچنتین

حالتهای اول تا چهارم بهترتیتب  %01 ،%55 ،%55و  ،%55گتزارش

تشکی فال های بزرگتر باعح میشتود تتا ذرات بتهراحتتی دروج

شد .در دول ( ) 0درصد توزیع انتدازۀ ذرات بترای راکتتور  MBRو

حفرههای غشا وارد نشوند؛ لاا گرفتگی غشا کاهش متییابتد .بتای و

 EMBRبیاج شده است .طبق نتایج ،متوستط انتدازۀ ذرات لجتن در

همکاراج نیز اشاره کرده اند که ذرات کوچکتر بهویتژه کوچتکتتر از

راکتور  35/55 MBRمیکرومتر و در راکتور  EMBRبرای حالت اول

 56میکرومتر در دروج حفرههای الیۀ کیک ،باعح افزایش مقاومتت

تتتا چهتتارم بتتهترتیتتب  03/45 ،55/5 ،54/52و  53/54میکرومتتتر

غشایی می شود ،در نتیجه میزاج شار عبتوری از غشتا کتاهش پیتدا

بتتهدستتت آمتتد .در راکتتتور  EMBRذرات فلتتزی کتته هنگتتام انعقتتاد

میکند[.]30

الکتریکی از سطح آند دا میشود ،میتوانند ترکیبات آلی محلتول،
مواد کلوئیدی ریتز و بتاکتری هتای شتناور را تاب و لختته کننتد.
راکتور MBR

در این تحقیق اثر میداج الکتریکی در چهار حالت مختلف بر میتزاج

است .نتایج آنالیز توزیع اندازۀ ذرات لجن نشاج داد که متوسط اندازۀ

نفوذپایری غشا و حاف مواد آلی از پساب بررسی شد .نتتایج نشتاج

ذرات لجتتن بتترای راکتتتور  EMBRدر حالتتت چهتتارم ( 1/5ولتتت و

داد که در میداج الکتریکی پایینتر ،اعمال ریاج بهصورت متناوب و

 2/5سانتیمتر) بیشتر از حالتهای دیگر است؛ زیترا در ایتن حالتت

فاصلۀ کم الکترودها (میداج  1/5ولت ،یک دقیقه روشن و  4دقیقته

مشاهده شد که سطح آند خورده میشود و ذرات در غلظت نهچنداج

خاموش و فاصلۀ الکترودها  2/5سانتیمتر) راکتور عملکرد بهتری در

زیاد از سطح آج دا میشوند .همچنین در حالت اول مشاهده شتد

کاهش گرفتگی غشا و حاف مواد آلی دارد .نتایج نشاج داد که ایجاد

که بهدلی خوردگی بیش از حد و غلظت بیشتتر ذرات فلتزی ،غشتا

میداج الکتریکی باعح افزایش تخلخ و کاهش مقاومت الیتۀ کیتک

بهسرعت گرفته شد؛ لاا ذرات در این حالت ،چتوج غلظتت بیشتتری

بتتهدلی ت افتتزایش انتتدازۀ فتتال هتتا و در نهایتتت منجتتر بتته کتتاهش

بنابراین توزیع اندازۀ ذرات در راکتور  EMBRبیشتر از
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