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ارتقای بازدهی فرایند هوازی -تهنشینی -بیهوازی در کاهش حجم لجن در راکتور ناپیوستة متوالی
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سید سجاد زارع ،1سارا نظیف  ،ناصر مهردادی
 .1دانشگاه تهران ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشکدة مهندسی عمران
 . 2دانشگاه تهران ،دانشکدة محیط زیست ،گروه مهندسی محیط زیست
(تاریخ دریافت -23/22/22 :تاریخ پذیرش)42/33/42 :

چکیده
از جمله روشهای کاهش حجم لجن تولیدی در فرایندهای لجن فعال ،فرایند هوازی -تهنشینی -بیهوازی
) (OSA: Oxic Settling Anoxicاست .در این فرایند ،با واردکردن لجن در حوضچهای بیهوازی پیش از ورود
به مخزن هوادهی ،حجم لجن تولیدی کاهش داده میشود .بهدلیل امکان استفاده از این روش در
تصفیهخانههای لجن فعال موجود ،کاربرد آن در کاهش لجن رو به توسعه است .در این تحقیق ،امکان بهبود
بازدهی فرایند

OSA

در کاهش حجم لجن مازاد فرایند راکتور ناپیوستة متوالی

( SBR: Sequencing Batch

 )Reactorبا حرارتدهی و اختالط مکانیکی بررسی میشود .با استفاده از پایلوتی آزمایشگاهی و با قراردادن
مبدلی حرارتی درون حوضچة  OSAدمای لجن تا  02 ،03و  22درجة سانتیگراد افزایش مییابد .همچنین،
در مرحلة بعد یک راکتور اختالط مکانیکی در ولتاژهای مختلف جایگزین مبدل حرارتی میشود .با استفاده
از فرایند  ،OSAمیزان تولید لجن  42درصد کاهش مییابد و درصد حذف  CODاز  22به  68درصد میرسد.
در حالت استفادة همزمان از  OSAو حرارت ،بیشترین کاهش در حجم لجن به  26درصد میرسد .همچنین،
با اعمال تنش برشی به لجن ،تولید لجن  32درصد کاهش مییابد .کیفیت جریان خروجی (مقدار  CODو
 )TSSدر حالت استفاده از  OSAتغییرات ویژهای ندارد ،ولی با استفاده از حرارت و برش مکانیکی تا حدودی
کاهش مییابد.
واژههای کلیدی :برش مکانیکی ،حرارتدهی ،کاهش حجم لجن.SBR ،OSA ،
 .1مقدمه و هدف
تصفیه و دفع لجن مازاد تصفیة فاضالب به روش لجن فعال از
لحاظ بهداشتی و اقتصادی و قانونی در تمام کشورها بهعنوان
مشکلی پیش روی بهرهبرداران تصفیهخانههاست .هزینة تصفیة
لجن ممکن است تا  03درصد هزینة بهرهبرداری از تصفیهخانه
را دربر داشته باشد ] .[1از اینرو ،در سالهای اخیر میزان
تحقیقات و مطالعات در راستای کاهش تولید لجن در فرایند
لجن فعال بهشدت رو به افزایش است ] .[4بهاینمنظور،
* نویسندة مسئول:

روشهای متعددی بهکار گرفته شد .براساس مطالعات ریدل ]،[3
رنزه و همکاران ] ،[2الو و هوارد ] ،[0نواک و همکاران ] ،[8رامش
و همکاران ] [7و محمدی و همکاران ] ،[6این روشها شامل
روشهای گرمایی (فرایند هیدرولیز گرمایی) ،گرمایی شیمیایی،
مکانیکی (برش مکانیکی– امواج صوتی) ،اکسیداسیون و OSA
 1هستند.
از میان روشهای باال ،روش  OSAبا توجه شرایط موجود
تصفیهخانههای فاضالب و نیز هزینههای محدود اجرا با استقبال

تلفن341-81114437 :

Email: snazif@ut.ac.ir
1. Oxic Settling Anoxic

12

بازیافت آب ،دورة  ،2شمارة  ،1بهار 1931

شایان توجهی مواجه شده است .فرایند  ،OSAنوعی فرایند لجن
فعال اصالحشده است که با اضافهکردن حوضچهای بیهوازی در
مسیر برگشت لجن به حوضچة هوادهی به کاهش حجم لجن
منجر میشود .در این حوضچه ،اکسیژن مورد نیاز برای فعالیت
میکروارگانیسمهای هوازی تأمین نمیشود و حجم لجن با عبور
متوالی از سامانههای هوازی و بیهوازی کاهش مییابد ] .[4دو
تئوری برای توجیه کاهش حجم لجن در فرایند  OSAوجود
دارد .تئوری اول براساس انرژی غیر همجفتشده استوار است.
در راکتور هوازی ،میکروارگانیسمها مواد غذایی را تجزیه میکنند
و آنها را بهصورت  1ATPذخیره میکنند .وقتی این
میکروارگانیسمها درون فضای بیهوازی و در شرایط نبود غذا
قرار میگیرند ATP ،ذخیرهشده را بهعنوان غذا مصرف میکنند.
زمانیکه این میکروارگانیسمها پس از خروج از حوضچة
بیهوازی ،دوباره درون حوضچة هوادهی قرار میگیرند ،ابتدا به
ذخیرة مجدد  ATPمیپردازند و سپس در ادامه فرایند تولید
سلولهای جدید آغاز میشود .براساس این تئوری ،زمانیکه لجن
در محیط بیهوازی بهسر میبرد ،محتویات  ATPخود را از دست
میدهد و با ورود لجن به محیط هوازی محتویات ( ATPبهعلت
وجود غذای کافی) دوباره درون سلول تشکیل میشود .این
چرخة تغییرات میزان  ،ATPموجب بهوجودآمدن انرژی نامتوازن
بین کاتابولیسم و آنابولیسم میکروارگانیسمها میشود .تئوری
دیگر بر مبنای مرگومیر میکروارگانیسمها درون راکتور OSA
است .حوضچة بیهوازی در روش  OSAبا توجه به مواد مغذی
محدود ،غلظت لجن باال ،زمان ماند طوالنی تا حدودی متفاوت
از ناحیة بیهوازی در دیگر فرایندهاست .این شرایط ممکن است
به مرگومیر میکروارگانیسمها بینجامد که درنهایت موجب
کاهش حجم لجن میشود ] .[11 ،13درادامه ،تعدادی از
مطالعات اخیر در زمینة استفاده از روش  OSAبرای کاهش
حجم لجن بررسی میشوند.
وانگ و همکاران با استفاده از روش  OSAتوانستند تا 88/7
درصد حجم لجن را کاهش دهند .همچنین ،آنها به بررسی
تغییرات ساختار میکروبی در فرایند  OSAپرداختند .براساس
مطالعات آنها 7 ،درصد کاهش حجم لجن در این روش بهعلت
مرگومیر سلولی در راکتور بیهوازی است 43 .درصد کاهش در
حجم لجن هم بهعلت تغییرات میزان انرژی درون سلولی طی
واکنشهای بیهوازی است که اثر این دو عامل بهصورت همزمان
تشدید میشود و میزان کاهش در حجم لجن را تا  88/7درصد
3. Tetrachlorosalicylanilide

افزایش میدهد ] .[4یه و همکاران تأثیر زمان ماند حوضچة
بیهوازی فرایند  OSAرا بر ضریب تولید لجن مطالعه کردند .در
این تحقیق ،چهار پایلوت آزمایشگاهی بررسی شدند که یکی از
آنها بهعنوان سامانة کنترل و بقیه در زمان ماندهای ،7/8 ،0/0
 11/0ساعت بهرهبرداری شدند .مقایسة عملکرد چهار پایلوت
نشان داد بیشترین کاهش در حجم لجن در زمان ماند 0/0
ساعت رخ میدهد و  4CODپساب خروجی هم دچار تغییرات
شایان توجهی نمیشود ].[14
چون و همکاران پنج روش کاهش حجم لجن را با ساخت
پنج پایلوت تحقیقاتی لجن فعال مقایسه کردند .این پنج پایلوت
بهترتیب دارای راکتور هوازی جانبی ،راکتور بیهوازی جانبی،
هاضم هوازی ،هاضم بیهوازی ،بدون سامانة دفع لجن بودند.
نتایج راهاندازی این سامانهها در پنج حالت باال نشان داد
بیشترین کاهش در تولید لجن در پایلوت دو حاصل شد که از
راکتور بیهوازی جانبی بهره گرفته است .همچنین ،نتایج این
مطالعه نشان داد تجزیة بخش آلی لجن در پایلوت باال بیشتر
از دیگر موارد است و تنها در این پایلوت ،کیفیت خروجی لجن
پایدار باقی میماند ] .[13یه و لی با استفاده از مواد شیمیایی
و فرایند  OSAمیزان کاهش در حجم لجن را بررسی کردند.
در این تحقیق ،عملکرد فرایند  OSAبهتنهایی و با اضافهکردن
مادة شیمیایی در غلظتهای مختلف بررسی میشود .در طول
آزمایش ،با ترکیب فرایند  OSAبا افزودن مادة شیمیایی
 ،3 TCSمیزان لجن تولیدی تا  27درصد کاهش یافت .نکتة
شایان توجه در این مطالعه این است که هرچند  TCSدر
کاهش حجم لجن مؤثر است ،اما بر بازده حذف  CODتأثیر
نامطلوب دارد ].[11
سان و همکاران با استفاده از یک پایلوت  2 SBRبه بررسی
میزان کاهش در حجم لجن با استفاده از فرایند OSA
پرداختند .در این تحقیق ،تعداد جایگزینی لجن در فاز هوازی
و بیهوازی در یک روز از یکمرتبه تا چهارمرتبه بررسی شد.
در مطالعة باال ،با یکبار جایگزینی لجن در فاز هوازی و
بیهوازی  03درصد و با جایگزینی چهار مرتبه در روز 77
درصد کاهش در حجم لجن گزارش شد .در شرایط باال ،میزان
حذف  0 TSS ،CODو کیفیت پساب خروجی تغییرات
نامناسبی را در مقایسه با راکتور شاهد نشان نداد ].[12
در فرایند حرارتدهی ،لختههای لجن در اثر افزایش دما
تحت تنش قرار میگیرند و در اثر این تنش به لختههای
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2. Chemical Oxygen Demand
5. Total Suspended Solids

1. Adenosine Teri-Phosphate
4. Sequencing Batch Reactor
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کوچکتر تبدیل میشوند .همزمان با شکستن لختهها ،بخشی از
مواد غذایی محبوس درون لختهها آزاد شده و مصرف میشوند.
این امر موجب کاهش حجم لختهها میشود و درنتیجه کاهش
حجم لجن را در پی دارد .مطالعات متعددی در زمینة اثر پاالیش
حرارتی در میزان تولید لجن صورت گرفته است؛ برای نمونه،
پاالیش حرارتی لجن توسط الورنت و همکاران در دمای 43
درجة سانتیگراد بررسی شد .تجزیة حرارتی قسمتی از لجن
موجب کاهش حجم لجن تا  33درصد در مقایسه با لجن فعال
متعارف میشود .البته در این فرایند بازده حذف  TSSو COD
تا  10درصد کاهش مییابد ].[1
اعمال تنش برشی با روش مکانیکی به لجن با روشهای
مختلف مانند استفاده از پره با دور باال ،گذراندن لجن تحت
فشار باال از یک روزنة کوچک ،استفاده از امواج التراسونیک یا
برخورد باریکهای از لجن (جت لجن) به یک صفحة صلب و
مسطح انجام میگیرد .در تمام این روشها ،تالش بر این است
که اندازة لختههای لجن کوچکتر شود .کاهش اندازة لختههای
لجن و تجزیة لختهها سبب آزادشدن بخشی از مواد غذایی
گرفتارشده درون لختهها و همچنین دسترسی آسانتر
باکتریها و آنزیمها به محتویات حوضچهها میشود .این امر
افزایش مصرف غذا در محیط و درنتیجه کاهش حجم لجن را
بهدنبال دارد ] .[13استرانکمن و همکاران امکان کاهش حجم
لجن را به کمک روشهای مکانیکی مطالعه کردند .در این
تحقیق ،سه روش التراسونیک ،گویهای چرخنده و اعمال فشار
باال بررسی شد .در این تحقیق ،بیشترین کاهش حجم لجن به
میزان  73درصد گزارش شد .همچنین ،اعمال برش مکانیکی
براساس این تحقیق ،تأثیر شایان توجهی در  CODپساب
خروجی ندارد ].[10
از آنجاکه روشهای  ،OSAپاالیش گرمایی و برش مکانیکی
هریک بهتنهایی موجب کاهش حجم لجن در فرایند تصفیة
فاضالب میشوند ،بهنظر میرسد ترکیب این فرایندها بتواند به
میزان بیشتری موجب کاهش در حجم لجن شود .همچنین ،روش
اعمال تنش برشی نیز با توجه به سادگی فرایند و هزینة اندک
بهنظر میرسد گزینة مناسبی برای کاهش در حجم لجن باشد.
بررسی این موضوعات در این تحقیق در قالب توسعة سامانهای
آزمایشگاهی  SBRبررسی میشود.
 .2مواد و روشها
در این تحقیق ،با توسعة سامانهای آزمایشگاهی اثر استفادة
ترکیبی از روش  OSAهمراه با اعمال حرارتدهی یا برش
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مکانیکی در میزان کاهش حجم لجن تولیدی فرایند لجن فعال
متداول در تصفیة فاضالب بررسی میشود .فرایند  OSAبدون
تأثیر منفی در پساب خروجی موجب کاهش حجم لجن
میشود .در این روش ،لجن بهطور متناوب در محیطهای
هوازی و بیهوازی قرار میگیرد .روش  OSAاز تانکی کامالً
هوازی تشکیل میشود که بعد از آن یک راکتور تهنشینی قرار
میگیرد و یک راکتور بیهوازی نیز در مسیر برگشت لجن قرار
میگیرد.
مطالعات قبلی اثر پاالیش حرارتی را در کاهش حجم لجن
تأیید کرد .در این تحقیق ،اثر ترکیب پاالیش حرارتی یا اعمال
تنش برشی در کنار فرایند  OSAدر کاهش حجم لجن تولیدی
بررسی میشود .اعمال تنش برشی به نمونة لجن براساس
میزان انرژی واردشده به سامانه سطحبندی میشود .انرژی
مخصوص ) (Esکه بر مبنای واحد  kJبر واحد  TSSاست ،برای
بیان نتایج تجزیة مکانیکی (برشی) لجن بهکار گرفته میشود.
مقدار  Esاز رابطة  1محاسبه میشود:
P.t
= Es
()1
V.x.1333

kJ

که در رابطة باال Es ،انرژی مخصوص (  P ،)kgTSانرژی واردشده
به لجن ( t ،)Wمدتزمان تصفیه ) V ،(sحجم لجن در حال
تصفیه ) x ،(m3غلظت لجن ) (kgTS/m3است .مقدار انرژی
واردشده براساس رابطة  4محاسبه میشود:
P=V×I
()4
که  Vولتاژ ) (Vو  Iآمپراژ ) (Aاست.
با توجه به توضیحات باال ،این تحقیق در شش مرحلة زیر
انجام گرفت:
 .1راهاندازی سامانة لجن فعال و تعیین زمان ماند بهینة
حوضچة هوازی برای حداکثر حذف .COD
 .4راهاندازی سامانة لجن فعال متعارف بهعنوان سامانة
کنترل و تعیین حجم لجن تولیدی.
 .3راهاندازی سامانة لجن فعال با زمان ماند بهینة
بهدستآمده و راهاندازی سامانة  OSAدر زمان ماندهای
مختلف و بهدستآوردن زمان ماند بهینة حوضچة
بیهوازی براساس حصول بیشینة حذف .COD
 .2راهاندازی فرایند  OSAو تعیین میزان کاهش حجم لجن
نسبت به سامانة لجن فعال متعارف.
 .0استفاده از حرارتدهی در فرایند  OSAو تعیین میزان
کاهش حجم لجن نسبت به سامانة لجن فعال متعارف
و فرایند .OSA
 .8اعمال تنش برشی به بخشی از لجن در فرایند  OSAو
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بررسی تغییرات حادثشده و تعیین میزان کاهش در
حجم لجن.
طبق کتاب روشهای استاندارد بهمنظور بررسی و مقایسة
اثرگذاری حاالت مختلف ،متغیرهای  ،pH ،1DOدماCOD ،
و 4VSSاندازه گرفته میشود .مقدار  DOو  pHدر محتویات
حوضچة هوادهی و مقدار  CODو  VSSدر فاضالب خام ورودی و
در پساب خروجی اندازهگیری میشود .میزان تولید لجن در حاالت
مختلف توسط ضریب ( Yنسبت بیومس تولیدی به مواد مغذی
مصرفی ،ضریب عملکرد) تعیین شد ] .[18ضریب تولید لجن،Y ،
براساس مقدار  CODو  VSSدر جریان ورودی و خروجی و با
استفاده از رابطة  3محاسبه میشود.
𝑛𝑖𝑆𝑆𝑉𝑉𝑆𝑆𝑜𝑢𝑡 −
=𝑌
()3
𝑡𝑢𝑜𝐷𝑂𝐶𝐶𝑂𝐷𝑖𝑛 −
در رابطة باال VSSin ،میزان جامدات محلول فرار جریان
ورودی VSSout ،میزان جامدات محلول فرار جریان خروجی،
 CODinمقدار اکسیژنخواهی شیمیایی جریان ورودی
و  CODoutمقدار اکسیژنخواهی شیمیایی جریان خروجی
هستند .برای اندازهگیری مقادیر COD ،TS ،TSS ،VSS ،pH
و  DOمطابق روشهای استاندارد  4330عمل شد COD .به
روش اسپکتروفتومتری و با دستگاه  Hack 5000و مقادیر
 TS ،TSS ،VSSبه روش وزنسنجی اندازهگیری شدند.

 .1.2مشخصات پایلوت آزمایشگاهی

در این تحقیق ،از پایلوتی آزمایشگاهی با حجم  6لیتر (مکعبی
به ابعاد  43سانتیمتر) بهعنوان حوضچة هوادهی استفاده شد
که شش لیتر از آن بهصورت مفید بهرهبرداری شد .برای تأمین
اکسیژن از یک پمپ هوا با دبی  10لیتر در دقیقه و با توان
خروجی  43وات استفاده شد .همزنی مکانیکی با سرعت 103
دور در دقیقه نیز برای توزیع یکنواخت اکسیژن درون راکتور
تعبیه شد .پایلوت بهصورت  SBRبهرهبرداری میشود .در شکل
 ،1نمایی از پایلوت استفادهشده برای انجامدادن تحقیق نمایش
داده میشود .در شکل  4نیز ،بهصورت شماتیک پایلوت
آزمایشگاهی تهیهشده نشان داده میشود .فاضالب استفادهشده
در این تحقیق از فاضالب ورودی تصفیهخانة فاضالب قیطریه
بعد از گذشتن از واحد آشغالگیری تهیه شد .مشخصات فاضالب
خام ورودی و لجن تولیدی در تصفیهخانة فاضالب قیطریه که
از فرایند لجن فعال متعارف استفاده میکند ،در جدول  1قابل
مشاهده است .سامانة مذکور به مدت ده روز برای گذراندن
زمان اولیه و رسیدن به حالت پایدار بهصورت لجن فعال
متعارف بهرهبرداری شد .مقدار  DOفاضالب بهصورت منظم تا
رسیدن به حالت پایدار در هریک از مراحل اندازهگیری شد
].[13

شکل  .1پایلوت لجن فعال

2. Volatile Suspended Solids

1

1. Dissolved Oxygen
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شکل  .2شماتیک پایلوت آزمایشگاهی
جدول  .1مشخصات فاضالب خام و لجن تصفیهخانة فاضالب قیطریه
متغیر

اکسیژنخواهی شیمیایی محلول
اکسیژنخواهی بیولوژیکی
مواد جامد کل

COD

BOD

TS

مواد جامد معلق

TSS

مواد جامد معلق فرار

VSS

pH

حوضچة بیهوازی استفادهشده در فرایند  OSAظرف
شیشهای دربسته و محصوری است که  403میلیلیتر لجن را
در خود جای میدهد .برای تغذیة حوضچة بیهوازی033 ،
میلیلیتر از محتویات سامانة  SBRبرداشته شد و پس از
تهنشینی  403میلیلیتر آن دفع شده و  403میلیلیتر
باقیمانده وارد حوضچة بیهوازی شد .علت دفع  403میلیلیتر
از  033میلیلیتر لجن برداشتی ،واردکردن حجم کمتر ولی
غلیظتر لجن به حوضچههای جانبی است که موجب کاهش
هزینه میشود .حجم  033میلیلیتر معادل  6درصد حجم
حوضچة هوادهی است که در مقیاس واقعی درصد قابل قبولی
برای بهرهبرداری از تصفیهخانه است ] .[14اعمال گرمایش به
لجن برگشتی از طریق مبدلی حرارتی صورت میگیرد که در
مسیر برگشت لجن جانمایی شده است .تنش برشی نیز از
طریق توربینی چهارپره که به موتوری الکتریکی متصل است
به لجن اعمال میشود .با تنظیم ولتاژ جریان ورودی میتوان

واحد

فاضالب خام

لجن

mg/l

403

103

mg/l

178

----

mg/l

883

13083

mg/l

201

13703

mg/l

348

0163

6 /1

7 /8

سرعت چرخش توربین و میزان انرژی وارده را به لجن کنترل
کرد.
 .9نتایج و بحث
بهمنظور تعیین زمان ماند حوضچة لجن فعال ،پایلوت
آزمایشگاهی در زمان ماندهای  13 ،6 ،8 ،2 ،4و  14ساعت
راهاندازی شد .برای هر زمان ماند شش آزمایش انجام گرفت .از
آنجاکه هدف از تصفیة فاضالب کاهش مقادیر آالیندهها در آن
است و  CODبهعنوان معیاری برای بیان میزان بار آالیندگی
است ،بهینهکردن زمان ماند در حوضچهها براساس این معیار
صورت گرفت .شکل  3تغییرات درصد حذف  CODدر زمان
ماندهای مختلف را نشان میدهد .همانطورکه مشاهده میشود،
بیشترین حذف در زمان ماند شش ساعت محقق شد .با افزایش
زمان ماند راکتور هوادهی ،مدتزمانی که میکروارگانیسمهای
موجود در لجن با فاضالب خام در تماساند ،افزایش مییابد .در
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این زمان ،پس از اتمام مواد آلی قابل مصرف ،میکروارگانیسمها
شروع به مصرف اندوختة غذایی خود میکنند و رفتهرفته
مرگومیر در میان جمعیت میکروبی شروع میشود .با افزایش
مرگومیر میکروارگانیسمها بخشی از مواد موجود در سلول آنها
آزاد میشود و بهصورت محلول درمیآید که این موجب افزایش
میزان  CODخروجی میشود .بهاینترتیب ،پایلوت در سه دورة

هشتساعته در شبانهروز کار میکند .هر دورة هشتساعته
شامل شش ساعت هوادهی 1/0 ،ساعت تهنشینی و  33دقیقه
زمان تخلیه و بارگذاری مجدد است .زمان تهنشینی  1/0ساعت
با توجه به زمان مورد نیاز برای تهنشینی لختهها در حوضچة
تهنشینی تعیین شد.

شکل  .9تغییرات بازده حذف  CODدر فرایند لجن فعال متعارف با زمان ماندهای مختلف حوضچة هوادهی

پس از تعیین زمان ماند برای سامانة هوادهی ،الزم است
زمان ماند حوضچة بیهوازی در سامانة  OSAنیز تعیین شود.
برای این منظور ،تغییرات درصد حذف  CODدر زمان ماندهای
 14 ،13 ،6 ،8 ،2و  10ساعت در حوضچة بیهوازی مد نظر
قرار گرفت .در شکل  ،2تغییرات درصد حذف  CODدر
فرایند  OSAدر زمان ماندهای مختلف حوضچة بیهوازی نشان
داده شده است .در این شکل ،بیشترین درصد حذف CODدر

زمان ماند ده ساعت حوضچة بیهوازی مشاهده میشود که
درادامه مطالعات برای بهرهبرداری از سامانه مد نظر قرار گرفت.
کاهش بازدهی حذف  CODدر زمان ماندهای بیشتر از ده
ساعت و تغییر غلظت مواد جامد فرار لجن ،بهعلت مرگومیر
احتمالی میکروارگانیسمها در زمان ماند باالست .با کاهش
غلظت مواد جامد فرار ،غلظت قسمت غیر فرار افزایش مییابد
که موجب کاهش بازدهی میشود.

شکل  .1تغییرات بازده حذف  CODدر فرایند  OSAبا زمان ماندهای مختلف راکتور بیهوازی

در ابتدای راهاندازی ،سامانة  OSAبه مدت ده روز برای
رسیدن به شرایط پایدار بهرهبرداری میشود .بعد از طی این مدت،

شش دورة کاری مختلف بهصورت اتفاقی برای نمونهگیری انتخاب
شد .شکل  0نشانگر تغییرات ضریب  Yدر دو حالت لجن فعال
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متعارف و سامانة  OSAاست .با توجه به این نمودار ،مشاهده
میشود کاهش شایان توجهی در ضریب  Yدرصورت استفاده از
سامانة  OSAایجاد میشود .دمای سامانه در حالت لجن فعال
متعارف  42درجة سانتیگراد است که متوسط ضریب  Yدر این
دما در فرایند لجن فعال متعارف  3/30بهدست آمد .با واردکردن
حوضچة  OSAدر فرایند لجن فعال متعارف در همان دمای قبلی،
میزان  Yبه  42( 3/47درصد کاهش در لجن تولیدی) میرسد.
همچنین ،مشاهده میشود درصد حذف  CODدر فرایند لجن
فعال متعارف بهصورت میانگین برابر  43درصد و در فرایند ،OSA
 68درصد است؛ یعنی علیرغم کاهش شایان توجه میزان لجن
تولیدی ،تغییرات در میزان حذف  CODبسیار محدود است.
شکل  8و جدول  4نشانگر تغییرات ضریب  Yو متغیرهای
بهرهبرداری از سامانه در شرایط اعمال دماهای  73 ،03و  43درجة
سانتیگراد طی فرایند  OSAاست .میانگین ضریب  Yدر دماهای
باال بهترتیب برابر با  3/41 ،3/42و  3/16تعیین شد .همانطورکه
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مشاهده میشود ،کمترین ضریب  Yدر دمای  43درجة سانتیگراد
حاصل میشود که در این حالت درصد کاهش حجم لجن به 26
درصد رسید .در حالت تصفیة حرارتی لجن ،میزان حذف  CODبه
 60درصد کاهش یافت که درعمل تغییرات معنیداری را نشان
نمیدهد .کاهش در بازدهی حذف  CODبهنظر میرسد بهعلت
شکستهشدن لختههای لجن در محیط پرتنش بیهوازی باشد.
اسپور یک فرم مقاوم باکتری است که در شرایط نامساعد محیطی
از جهت دما و  pHو وجود مواد سمی قابلیت فعالیت دارند .با
افزایش دما ،باکتریهای هتروتروف مزوفیلیک بدون اسپور
میمیرند؛ بهعبارت دیگر ،مرگومیر حرارتی 1اتفاق میافتد .در این
حالت ،چون عدهای از باکتریهای غیر فعالشده میمیرند ،سرعت
تجزیه کاهش مییابد و فعالیت میکروارگانیسمها کاهش مییابد.
همچنین ،تولید سلول جدید هم کمتر میشود که درنهایت موجب
کاهش در حجم لجن میشود.

شکل  .7تغییرات ضریب  Yو درصد حذف  CODدر دو حالت لجن فعال متعارف و فرایند OSA

شکل  .7تغییرات ضریب  Yو درصد حذف  CODدر شرایط اعمال دماهای مختلف در فرایند OSA

1

1. Thermal lysis
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جدول  .2مقادیر متوسط متغیرهای بهرهبرداری اندازهگیریشده در حالت  OSAهمراه با حرارتدهی
دمای لجن ()◦C
متغیر اندازهگیریشده )(mg/l
38
18
78

 CODورودی

483/7

400

408

 CODخروجی

33/7

36/4

36/3

 VSSورودی

4168/0

4168/0

4187/6

 VSSخروجی

4424/4

4412/7

4436

در مرحلة بعد ،لجن تحت تنش برشی قرار میگیرد .مقدار
انرژی وارده به سامانه با استفاده از پارامترهای ولتاژ و مدتزمان
اعمال تنش برشی کنترل میشود .ولتاژهای بررسیشده در این
مرحله از تحقیق  103 ،143 ،63و  443ولت هستند و زمان ماند
لجن در راکتور برش مکانیکی نیز ده ثانیه درنظر گرفته شد .زمان
ماند ده ثانیه براساس مقدار انرژی که به سامانه در این مدت وارد
میشود و مالحظات اجرایی انتخاب شد .تنظیم کارکرد سامانه در
زمان ماندهای کمتر دشوار است و در زمان ماندهای بیشتر نیز
مقدار انرژی وارده به سامانه افزایش مییابد که ممکن است موجب
افت عملکرد آن شود.

در شکل  ،7نحوة تغییرات بازده حذف  CODدر حاالت
مختلف اعمال تنش برشی نشان داده میشود .طبق شکل  7و
جدول  3در ولتاژ  443ولت میزان بازده حذف  CODبهصورت
میانگین برابر  64درصد است که نسبت به حالت لجن فعال
متعارف بهطور شایان توجهی کمتر است .در این حالت ،میانگین
 CODخروجی به عدد  20میلیگرم بر لیتر میرسد که قابل قبول
نیست .بدون درنظرگرفتن ولتاژ  443ولت ،کمترین ضریب Y
مربوط به ولتاژ 103ولت و زمان ماند  13ثانیه است.

شکل  .1بررسی تغییرات بازده حذف  CODدر اثر اعمال تنش برشی به سامانه
جدول  .9مقادیر متوسط متغیرهای بهرهبرداری اندازهگیریشده در حالت  OSAبههمراه برش مکانیکی
متغیر اندازهگیریشده )(mg/l

ولتاژ (ولت)
08

028

058

228

 CODورودی

484

408/6

407/3

408/4

 CODخروجی

44

46/7

33/0

20/3

VSSورودی

4173/3

4162/3

4176/4

1461/6

 VSSخروجی

4434

4424/6

4433

4313/7
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32  یا بهعبارت دیگر کاهش در حجم لجنY کاهش در ضریب
OSA  جریان خروجی در حالتCOD  میزان.درصد است
 میلیگرم در لیتر است که این مقدار36 بهصورت میانگین برابر
 دچار تغییراتOSA در حالت استفاده از حرارتدهی به همراه
 به همراه برشOSA  ولی در حالت،محسوسی نمیشود
 میلیگرم در لیتر کاهش مییابد؛32 مکانیکی مقدار مذکور به
بنابراین بهنظر میرسد میتوان با حرارتدهی لجن برگشتی
،میزان لجن تولیدی را به میزان شایان توجهی کاهش داد
درحالیکه بازدهی فرایند برش مکانیکی به اندازة حرارتدهی
 بهنظر میرسد استفاده از حرارتدهی،مشهود نیست؛ بنابراین
راهکار مناسبتری از لحاظ هزینه و عملکرد برای استفاده در
 شایان ذکر است بررسی شاخصهای آبدهی.تصفیهخانهها باشد
لجن تصفیهشده و امکانسنجی اجرایی فرایند بحثشده در این
تحقیق اهمیت بسیار باالیی دارد که در مطالعات آتی باید مد
.نظر قرار گیرد

 جمعبندی.1
 باOSA  اثر ترکیبی استفاده از روش،در این تحقیق
حرارتدهی و نیز اعمال تنش برشی در کاهش میزان لجن
 نتایج.تولیدی در فرایند تصفیة لجن فعال فاضالب بررسی شد
 بهتنهایی،OSA نشانگر این است که با استفاده از فرایند
 در صورت. درصد کاهش حجم لجن دست یافت42 میتوان به
، این میزان کاهشOSA افزودن تصفیة گرمایی به فرایند
 درصد26  درجة سانتیگراد به43 افزایش مییابد که در دمای
 در لجن فعال و فرایندCOD  میزان حذف.میرسد
 درصد است که این مقدار در60  و43 بهترتیب برابر باOSA
 درجة سانتیگراد43 ،73 ،03 پاالیش گرمایی در دماهای
 این ارقام نشانگر. درصد تعیین شد60  و60 ،67 بهترتیب
کاهش حجم قابل قبولی در میزان تولید لجن همراه با افت
 در مقایسه بین حالت.جزئی در مشخصات پساب خروجی است
 به همراه تنش برشی میزانOSA لجن فعال متعارف و حالت
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