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مطالعة قابلیت سامانة راکتور ایرلیفت ناپیوستة پشتسرهم در تصفیة فاضالب نفتی
شبنم تقیپور ،بیتا آیتی*

تهران ،دانشگاه تربیتمدرس ،دانشکدة مهندسی عمران و محیطزیست
(تاریخ دریافت -49/30/71 :تاریخ پذیرش)49/30/82 :

چکیده
آلودگی آبها به هیدروکربنهای نفتی و ترکیبات خطرناک موجود در آن ،تهدیدی شایانتوجه برای
محیطزیست و سالمت انسان است .با توجه به باالبودن میزان این ترکیبات ،خواص فیزیکی متنوع آنها و
پرهزینهبودن فناوریهای تصفیة فیزیکوشیمیایی ،به روشی اقتصادی و زیستمحیطی مانند زیست پاالیی
برای تصفیة این آالیندهها نیاز است .در این زمینه ،از سامانة اس بی آ آر بههمراه گرانولهای هوازی با
سیکل شش ساعته استفاده شد .در  783روز راهبری سامانه ،مقدار اکسیژن مورد نیاز واکنش شیمیایی و
هیدروکربنهای نفتی کل معادل بهترتیب تا  033میلیگرم در لیتر و  770میلیگرم در لیتر افزایش داده
شدند .پس از تشکیل گرانول ،راندمان حذف بهطورمعناداری افزایش یافت ،بهگونهایکه در مرحلة افزایش
بار ،راندمان حذف اکسیژن مورد نیاز واکنش شیمیایی و تی پی اچ معادل ،هیچگاه کمتر از  21/0درصد و
 22درصد نبود .گرانولهای ایجادشده از نظر ظاهری قهوهای رنگ و از نظر اندازه ،در محدودة 70 -0
میلیمتر بودند .میزان گرانولسازی و رطوبت گرانولها بهترتیب برابر  41/6درصد و  48درصد بود و
سرعت سقوط آنها در محدودة  0/08 -0سانتیمتر در ثانیه بود که باالتر از سرعت تهنشینی فلوکهاست.
نتایج نشان داد گرانولهشدن یک فناوری بسیار کارآمد و انعطافپذیر برای تصفیة آالیندهها در مقیاس کامل
است و سبب بهبود مشخصات سامانه و کاهش چشمگیر مدت زمان تهنشینی میشود که تأثیر بسزایی در
کاهش سیکل تصفیة آالیندهها دارد.
واژههای کلیدی :اکسیژن مورد نیاز شیمیایی ،زیستمحیطی ،راکتور ایرلیفت ناپیوستة پشتسرهم ،گرانول

هوازی ،هیدروکربنهای نفتی.
 .4مقدمه و هدف
استفاده از آب برای استخراج و پاالیش نفت خام در
پاالیشگاههای نفت و بهتبع آن تولید حجم باالی فاضالب سبب
میشود به فرایندهای کارآمدی در تصفیة آب و فاضالب نیاز
باشد ] .[1پساب نفتی اغلب از طریق فناوریهای تصفیة
فیزیکوشیمیایی از جمله پیرولیز ،سانتریفوژ از طریق
سیکلوترونها و امولسیونسازی با الکترود قبل از دفن،
شناورسازی کف و اکسیداسیون حرارتی تصفیه میشود.
بااینحال ،فناوریهای تصفیة فیزیکوشیمیایی بسیار پرهزینه
است .محققان همواره در پی یافتن روشی مقرونبهصرفه و

* نویسندة مسئول:

زیستمحیطی مانند زیست پاالیی برای حذف آالیندههای
نفتی بودهاند .از مزایای این روش میتوان به قابلیت بازیافت
نفت و فلزات باارزش موجود در پساب ،کاهش سمیت و حجم
زائدات اشاره کرد [.]2
در دهة گذشته ،نتایج تحقیقات فراوانی نشان دادهاند که
فناوری لجن گرانوله هوازی ،دستاوردی جدید در تصفیة
بیولوژیکی فاضالب بوده است .تعریف کلی گرانول هوازی در
اولین کارگاه مونیخ در سال  2002بهصورت زیر بیان شد:
دانههایی که تشکیل گرانولهای هوازی لجن فعال را میدهند ،با
عنوان دانههایی با منشأ میکروبی شناخته میشوند که با کاهش
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نیروی برشی هیدرودینامیکی لخته نمیشوند و سرعت تهنشینی
آنها بهطور شایانتوجهی سریعتر از لختههای لجن فعال است
].[3
از مزایای لجن گرانوله نسبت به لجن فعال ،ساختار منظم
و فشردة هیدرولیکی ] ،[2توانایی بیشتر در آبزدایی لجن [،]5
تهنشینی بسیار عالی [ ،]6نگهداری باالی بیومس و مقاومت
باال دربرابر تغییرات بار آلودگی و شوک [ ]7و مقاومت باال در
برابر تغییرات شرایط محیطی از جمله دما و پی اچ [8] 1است
و از مزایای گرانول هوازی میتوان به حذف مؤثر مواد مغذی
(فسفر و ازت) ،قابلیت تحمل میزان بار آلی باال ،تحمل
نوسانات باالی مواد سمی و زمان ماند باال اشاره کرد ].[9
2
سامانة راکتور ایرلیفت ناپیوستة پشتسرهم (اس بی آ آر) ،
نوعی راکتور بستة متوالی است که محتویات آن با استفاده از
2
هوا باال میرود و وجود یک باالبرندة 3داخلی و پایینآورنده
سبب حرکت چرخشی لجن درون راکتور میشود .هر سیکل
راکتور بستة متوالی بهطورمعمول از یک دورة فراوانی مواد آلی
(که با استفاده از پارامتر اکسیژن مورد نیاز واکنش شیمیایی
(سی او دی) 5اندازهگیری میشود) و پس از آن یک دورة
قحطی (فعالیت درونی یا تخریب ترکیبات داخلی ذخیرهشده)
تشکیل شده است .محققان معتقدند رژیم قحطی -فراوانی
دلیل اساسی گرانولسازی هوازی در این سامانه است ].[10
استفاده از راکتور بسته در این سامانه موجب میشود که
غلظت باالیی از سوبسترا در آغاز هر سیکل وارد سامانه شود .از
ویژگیهای منحصربهفرد راکتور بستة متوالی نسبت به راکتور
لجن فعال با جریان پیوسته ،نحوة عملکرد آن در هر سیکل
است .راکتور بستة متوالی که بههمراه گرانولها برای انجامدادن
عمل تصفیة فاضالب بهکار برده میشود ،با عنوان راکتور
ایرلیفت گرانولی ناپیوستة پشتسرهم (جی اس بی آ آر) 6نیز
نامیده میشود ].[3
درادامه ،به نمونهای از کاربرد این سامانه و نتایج آن اشاره
میشود.
لی و همکاران ،میزان حذف فسفر معدنی و نیتروژن
(بهصورت نیتریت) از فاضالب را با استفاده از سامانة جی اس
بی آ آر بررسی کردند .غلظت اولیة فسفر و آمونیوم بهترتیب
 35و  30میلیگرم بر لیتر بود .متوسط قطر گرانولهای
1. pH
)2. Sequencing Batch Airlift Reactor (SBAR
3. Riser
4. Down-comer
)5. Chemical Oxygen Demand (COD
)6. Granular Sequencing Batch Airlift Reactor (GSBAR

حاصل در این پژوهش 2/27 ،میلیمتر بود .مقدار متوسط
فسفر حذفشده تا روز  25برابر  75/2درصد ،از روز  25تا
( 100در سیکل شش ساعته) برابر  32/9درصد و از روز 100
تا ( 121در سیکل هشت ساعته) برابر  22/6درصد و متوسط
مقدار نیتروژن حذفشده برابر  72درصد بوده است ].[11
لنگ و همکاران ،پایداری لجن گرانوله هوازی را برای
تصفیة لجن شهری آبگیریشده در مقیاس آزمایشگاهی
آزمایش کردند .پس از  82روز راهبری سامانه ،گرانولها به
رنگ زرد -قهوهای ،متراکم و کرویشکل بودند و اندازة متوسط
آنها  1/9میلیمتر بود .غلظت اولیة سی او دی ،آمونیوم ،کل
نیتروژن و کل فسفر بهترتیب برابر  75/56 ،67/2 ،566/3و
 1/89میلیگرم بر لیتر بود .در این تحقیق ،راندمان حذف سی
او دی ،آمونیوم ،کل نیتروژن و کل فسفر در زمان ماند شش
ساعت بهترتیب برابر  96 ،99 ،95و  88درصد بود ].[12
وی و همکاران ،کارایی گرانولهای هوازی موجود در
سامانة اس بی آ آر را برای حذف همزمان نیتروژن و فسفر از
فاضالب آزمایش کردند .بهمنظور دستیابی به پارامترهای
بهینه برای افزایش حذف همزمان فسفر و نیتروژن ،نسبت
سی او دی به نیتروژن از  6تا  10تغییر یافت که نتیجة آن
افزایش میزان حذف نیتروژن و فسفر بود .در نسبت سی او
دی به نیتروژن برابر  ،9کل نیتروژن و فسفر حذفشده در
زمان ماند شش ساعت ،بهترتیب برابر  89/8و  77/5درصد
بود .در این شرایط ،میزان کل نیتروژن و فسفر خروجی به
ترتیب برابر  29/92و  2/1میلیگرم بر لیتر بود ].[13
سیروس رضایی ،راندمان حذف سی او دی فاضالب را در
سامانة اس بی آ آر از طریق گرانولهای هوازی با منبع کربنی
گلوکز در سیکل چهار ساعته بررسی کرد .میزان بارگذاری تا
 1500میلیگرم بر لیتر افزایش داده شد .راندمان حذف در
این تحقیق بیش از  95درصد بود .قطر گرانولهای تشکیل
شده در محدودة  5 -0/5میلیمتر قرار داشت ].[12
رضایی با استفاده از سامانة اس بی آ آر ،تصفیة ام تی بی
ای را انجام داده است .در این تحقیق که  150روز به طول
انجامید ،مدت زمان سیکل چهار ساعت درنظر گرفته شد و
مقدار سی او دی تا  900میلیگرم بر لیتر افزایش داده شد.
راندمان حذف سی او دی در این تحقیق برابر  62/2درصد
بود .قطر گرانولهای تشکیلشده در محدودة  6 -3میلیمتر
قرار داشت ].[15
براساس نتایج تحقیقات انجامگرفته ،میتوان به توانایی
باالی بیوگرانولها در تصفیة فاضالب پی برد؛ بنابراین ،بررسی

تقیپور و آیتی :مطالعة قابلیت سامانة راکتور ایرلیفت ناپیوستة پشتسرهم...

قابلیت ساختار جدیدی از سامانة اس بی آ آر و استفاده از
آنها برای تصفیة هیدروکربنهای نفتی از اهداف مهم این
تحقیق بود.
 .2مواد و روشها
 .4.2سامانة اس بی آ آر

پایلوت بیولوژیکی استفادهشده در این تحقیق از جنس

424

پلکسی گالس با ضخامت  3میلیمتر و حجم مفید  3/6لیتر
بود .ارتفاع پایلوت  56سانتیمتر بود و ابعاد باالبرنده و
پایینآورنده بهترتیب  2×2و  2×1/5سانتیمتر بود .دورة کار
راکتور چهار سیکل شش ساعته درنظر گرفته شد که شامل 2
دقیقه خوراکدهی 312 ،دقیقه هوادهی و واکنش 22 ،دقیقه
تهنشینی 7 ،دقیقه تخلیه و  15دقیقه سکون بود .شماتیک
سامانة استفادهشده در این تحقیق در شکل  1میآید.

شکل  .4شماتیک پایلوت و سامانة استفادهشده در تحقیق

 .2.2نحوة تهیة خوراک ورودی

برای دستیابی به ترکیبی مشابه با پساب نفتی پاالیشگاه نفت
تهران ،از ترکیب نفت خام با گازوئیل به نسبت  2به 1
استفاده شد .قبل از ورود مخلوط به سامانه ،به مدت 28
ساعت در شرایط هوادهی مشابه با بیوراکتور قرار داده شد تا
ترکیبات سبک ،همراه با بخار آب (واردشدن به فاز گاز) از
محیط خارج شود و هیدروکربنهای سنگین به دیوارههای
ظرف بماسد .با این کار از ورود هیدروکربنهای خیلی سبک
و خیلی سنگین به راکتور جلوگیری شد ].[16
 .9.2سازگاری میکروارگانیسمها و افزایش بار

ابتدای مرحلة سازگاری بهمنظور تأمین خوراک ،از منبع
کربنی گلوکز با سی او دی اولیه  200میلیگرم بر لیتر
استفاده شد و درادامه فاضالب نفتی حاوی غلظتهای مختلف
از هیدروکربنهای نفتی تزریق شد .روند کار به اینصورت بود
که در هر مرحله ،افزودن غلظت آالیندة بیشتر ،زمانی صورت
میگرفت که درصد حذف سی او دی در سیکل متوالی ،پایا

باقی میماند .در این حالت ،از میزان گلوکز تزریقی  10درصد
کم شد و به همان میزان فاضالب نفتی افزوده شد .با
دستیابی به درصد حذف سی او دی و هیدروکربنهای نفتی
کل (تی پی اچ) 1مناسب ،سهم بار آلی ترکیبات هیدروکربنی
به  20 ،30 ،20درصد افزایش یافت و میزان گلوکز به میزان
 60 ،70 ،80درصد کاهش یافت .این روند تا جایی ادامه
داشت که درنهایت  100درصد خوراک تزریقی به سامانه
حاوی ترکیبات هیدروکربنی با سی او دی معادل 200
میلیگرم بر لیتر بود .با این روش زمان طوالنیتری برای
سازگاری میکروارگانیسمها صرف شد ،اما نتیجة کار دارای
اطمینان کافی بود .در این دوره ،در هر مرحلة راندمان حذف
راکتور اندازهگیری میشد.
 .1.2آزمایشهای انجامگرفته

در تمام مراحل انجامدادن آزمایش ،پارامترهای کنترلی مانند

)1. Total Petroleum Hydrocarbon (TPH
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دما ،پی اچ ،پتانسیل کاهش اکسندهها (او آر پی) 1و مقدار
اکسیژن محلول برای کنترل و حفظ شرایط محیطی مناسب
برای فعالیت میکروارگانیسمها بهطورپیوسته ارزیابی شدند .پی
اچ راکتور و اکسیژن محلول در محدودة استاندارد  7/2 -6/8و
 6 -2میلیگرم بر لیتر نگه داشته شدند و او آر پی همواره
بیشتر از  100بود .آزمایشهایی مانند تعیین جامدات معلق
محلول (ام آل اس اس) ،2جامدات معلق فرار محلول (ام وی
آل اس اس) ،3شاخص حجمی لجن ( ،)SVI5 ،SVI30اکسیژن
مورد نیاز شیمیایی (سی او دی) و تی پی اچ طبق کتاب
استاندارد متد انجام گرفتند ] .[17سرعت تهنشینی و نیز قطر
گرانولها پیوسته آنالیز میشدند.
 .5.2مواد و تجهیزات

در این تحقیق ،از گلوکز برای تأمین منبع کربن ،از اوره برای
تأمین نیتروژن و از ترکیب پتاسیم دی هیدروژن فسفات و
دی پتاسیم فسفات بهمنظور تأمین فسفر استفاده شد .با
توجه به هوازیبودن سامانة نسبت کربن به مواد مغذی
بهکاررفته  C:N:P=100:5:1بود .میکروارگانیسمها برای رشد
عالوهبر مواد مغذی اصلی به مواد ریزمغذی نیاز دارند که به
اینمنظور از مخلوط سولفات منیزیم ،هیدروکسید کلسیم،
سولفات مس ،هیدروکسید آلومینیوم ،کلرور کبالت شش آبه،
سولفات آن هفت آبه و سولفات منگنز استفاده شد.
برای انجامدادن آزمایشها و تعیینکردن پارامترهای اصلی و
کنترلی از تجهیزاتی شامل سنسور اندازهگیری اکسیژن محلول
محصول شرکت هک ،2پی اچ متر شرکت متروهم،5
اسپکتروفتومتر ساخت شرکت هک 6استفاده شد .برای تعیین
سی او دی ،سی او دی راکتور با شانزده جالولهای بهمنظور
اندازهگیری سی او دی ،از دستگاه آنالیزورتی او جی به تی پی اچ
مدل اینفراکال 7برای اندازهگیری تی پی اچ ،از آون بهمنظور
تعیین میزان ام آل اس اس و رطوبت گرانولها ،از میکروسکوپ
نوری دو چشمی ساخت شرکت زیس 8برای بررسی مورفولوژی
گرانولها و از کوره مدل هان یانگ 9برای تعیین میزان ام آل وی
اس اس استفاده شد.
)1. Oxidation-Reduction Potential (ORP
)2. Mixed Liquor Suspended Solid (MLSS
)3. Mixed Liquor Volatile Suspended Solid (MLVSS
4. Hach LDO-HQ30
5. Metrohm-691
6. Hach-DR4000
7. Infracal
8. Zeiss
9. Hanyoung-M11L-1100

 .9نتایج و بحث
 .4.9تغییرات حذف سی او دی

در این تحقیق دورة سازگاری  59روز به طول انجامید.
بهطورمیانگین پنج تا هفت روز ( 20تا  28سیکل) زمان برای
رسیدن به حالت پایا با هربار افزایش بار نیاز بود .در مدت
 120روز راهبری سامانه ،درصد حذف سی او دی
بهطورمعناداری باال بود و در انتهای دورة سازگاری در روز
 ،59به  95/6درصد رسید .پس از این مرحله ،بار آلی تا مقدار
سی او دی برابر  500میلیگرم بر لیتر افزایش یافت .در
ابتدای هر مرحله ،راندمان حذف کمتر بود ،ولی با گذشت
زمان و در سیکلهای بعدی بهتدریج افزایش یافت و درنهایت
به  87/3درصد در سیکل  280رسید .نتایج عملکرد سامانه
در شکل  2ارائه شده است.
رزمن و همکاران 98/2 ،درصد از فاضالب شرکت
الستیکسازی را با استفاده از سامانة اس بی آ آر حذف
کردند .میزان بارگذاری در این تحقیق  3/6کیلوگرم در
مترمکعب در روز و زمان ماند  6ساعت بود.
 .2.9تغییرات حذف تی پی اچ

بهدلیل هزینهبربودن آزمایش تی پی اچ ،در مقادیر راندمان
حذف حداکثر سی او دی در هر مرحله افزایش بار آلی ،این
پارامتر اندازهگیری شد .شکل  3میزان تغییرات راندمان حذف
تی پی اچ سامانة بیولوژیکی در دورة سازگاری و افزایش بار را
نشان میدهد .مقدار تی پی اچ فاضالب ورودی از صفر در
ابتدای دورة سازگاری به  200میلیگرم بر لیتر در انتهای این
دوره رسید .تا روز  ،16همزمان با افزایش میزان تی پی اچ
ورودی از صفر به  20میلیگرم بر لیتر ،راندمان حذف برابر
 100درصد بود .با افزایش تی پی اچ ورودی تا  52میلیگرم
بر لیتر راندمان حذف به مقدار ناچیزی کاهش یافت،
بهگونهای که به  95/5درصد در انتهای دورة سازگاری رسید.
با سازگاری  100درصد میکروارگانیسمها به آالینده ،بار آلی
واردشده به سامانه تا  115میلیگرم بر لیتر افزایش یافت .با
افزایش بار آلی ،راندمان حذف تی پی اچ به  88درصد در
انتهای روز به  120رسید .درکل ،میانگین کاهش راندمان
حذف تی پی اچ در دورة بهرهبرداری برابر  12درصد بود.
ممکن است روند نزولی نمودار بهدلیل کاهش توانایی لجن در
تحمل آالیندة سمی ورودی باشد.
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شکل  .2درصد حذف سی او دی در  421روز
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شکل  .9راندمان حذف تی پی اچ در دورة سازگاری با هیدروکربنهای نفتی

 .9.9رژیم فیست فامین

4

در طول دورة فراوانی ،مواد آلی اکسید میشود و داخل سلول
باکتریایی ذخیره میشود و در طول دورة قحطی ،باکتری با
استفاده از ترکیبات ذخیرهشده رشد میکند .قحطی دورهای بر
آبگریزی سلولها -که عاملی کلیدی در شکلگیری
گرانولهاست -تأثیر بسزایی دارد .بااینحال ،هیچ نتیجهای
درمورد مدت زمان بهینة قحطی یا مطلوبترین رابطة بین دورة
قحطی و فراوانی گزارش نشده است .یک راه ساده برای کنترل
روند رژیم و تشخیص نقطة شکست ،شیب او آر پی است.
درواقع ،او آر پی پارامتری است که نزدیکترین همبستگی را
با روند تجزیة سی او دی دارد و کاهش اولیة آن نشاندهندة
دورة فراوانی است که در آن میکروارگانیسمها ،مواد آلی را
جذب میکنند .یکی از مهمترین دالیل اندازهگیری اکسیژن
1. Feast-Famine

محلول این است که تبدیل دورة فراوانی به دورة قحطی
بهطورمستقیم مربوط به افزایش غلظت اکسیژن محلول است
].[18
در این تحقیق ،مدت زمان دورة فراوانی و قحطی از طریق
اندازهگیری سی او دی ،پی اچ ،او آر پی و اکسیژن محلول در
روز  88و ( 89سیکلهای  352 ،351و  )355بررسی شد .سی
او دی ورودی در این سیکلها برابر  250میلیگرم بر لیتر بود.
بهوضوح در شکل  2مشاهده میشود که بیوراکتور تا ساعت
چهارم در فاز فراوانی بوده و پس از آن وارد فاز قحطی شده
است .همانطورکه در شکل  5قابلمشاهده است ،غلظت
اکسیژن محلول در دورة فراوانی کمتر از دورة قحطی بود و پی
اچ در ابتدای سیکل در محدودة خنثی قرار داشت ،اما با
نزدیکشدن به انتهای سیکل و تجزیه ترکیبات آلی ،پی اچ
بازی شد.
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شکل  .1میانگین سی او دی تجزیهشده نسبت به زمان در  9سیکل
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شکل  .5میانگین تغییرات پی اچ ،اکسیژن محلول و او آر پی در  9سیکل
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شکل  .6تغییرات ام آل اس اس و نسبت ام آل اس اس به ام وی آل اس اس در طول زمان

نتایج تحقیق وانگ و همکاران نیز بیانگر باالبودن غلظت
سوبسترا در  20دقیقة ابتدای فعالیت سامانه در سیکل شش
ساعته بود ،بهطوریکه پس از این مدت ،غلظت سوبسترا در
سامانه افت شایانتوجهی داشت ].[19

 .1.9تغییرات ام آل اس اس و ام آل وی اس اس

بهمنظور بررسی واکنشهای بیولوژیکی در شرایط هوازی و
فراهمکردن شرایط مناسب برای فعالیت میکروارگانیسمها،
پارامترهای ام آل اس اس و ام آل وی اس اس بهطورپیوسته
کنترل میشدند .شکل  6تغییرات غلظت ام آل اس اس و
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نسبت ام آل اس اس به ام آل وی اس اس را در سامانه نشان
میدهد .برای اطمینان از نتایج و امکان مقایسة مراحل
مختلف آزمایش ،ام آل اس اس در حدود  2000میلیگرم بر
لیتر نگه داشته شد .در حالت کلی ،تغییرات نسبت ام آل اس
اس به ام آل وی اس اس سیری نزولی داشت .بیشترین و
کمترین مقدار این پارامتر برابر  0/82و  0/72بود و در
روزهای پایانی به مقدار  0/72رسید.

اندازهگیری این پارامتر پس از زمان تهنشینی کوتاهتر برای لجن
گرانوله ،نتایج مطمئنتری میدهد ] .[18درنتیجه ،بهمنظور
کنترل بهتر تهنشینی گرانولها SVI5 ،نیز اندازهگیری شد .با
توجه به شکل  ،7گذشت زمان و تشکیل گرانولها ،سبب بهبود
فرایند تهنشینی و لختهسازی شده است ،بهگونهایکه مقدار
 SVI30و  SVI5بهترتیب از  277و  290میلیلیتر بر گرم جامدات
معلق در سیکل اول به  58میلیلیتر بر گرم جامدات در سیکل
 220رسید و تا انتهای روز  120حدودا در همین مقدار باقی
ماند .با افزودن آالینده برای اولینبار ،بهدلیل واردشدن شوک به
میکروارگانیسمها ،مقدار اس وی آی در سیکلهای  61 ،37و
 ،85اندکی افزایش یافت ،اما با گذشت زمان ،مقدار آن کاهش
یافت و به مقدار مطلوب رسید.

 .5.9تغییرات اس وی آی

بهمنظور کنترل تهنشینی بیوراکتور ،شاخص حجمی لجن
بهطورمنظم اندازهگیری میشد .معموال مقدار  SVI30برای کنترل
راکتورهای بیولوژیکی استفاده میشود ،اما محققان معتقدند
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شکل  .7تغییرات  SVI30و  SVI5در مدت راهبری سامانه
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شکل  .1میزان گرانولسازی و متوسط اندازة گرانولها

 .6.9اندازة گرانولها و میزان گرانولسازی

با گذشت پنج روز از راهاندازی سامانه ،فرایند گرانولسازی آغاز
شد .تغییراتی که در مورفولوژی گرانولها با گذشت زمان ایجاد
میشد ،بهطورمرتب با بررسی میکروسکوپی ارزیابی میشد .در روز

پنجم ،اولین گرانولها با اندازة متوسط  0/2میلیمتر مشاهده
شدند .گرانولهای تشکیلشده در ابتدا کرکی شکل ،نامنظم،
ناپایدار و خاکستری رنگ بودند و با گذشت زمان و در انتهای دورة
سازگاری رنگ آنها از خاکستری به قهوهای تغییر یافت .پس از
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دورة سازگاری همزمان با افزایش بار آلی ،پایداری گرانولها
افزایش یافت .میزان گرانولسازی در این دوره همواره بیش از 92
درصد بود .در روز ( 110سیکل  )221میانگین اندازة گرانولها به
بیشترین مقدار خود یعنی  13میلیمتر رسید .در تحقیق رضایی

در حذف ام تی بی ای 1با استفاده از سامانة جی اس بی آ آر،2
میانگین قطر گرانولهای گزارششده برابر  6میلیمتر بود ].[15
شکل  8و شکل  9روند تغییر میزان گرانولسازی و اندازة متوسط
گرانولها را در این تحقیق نشان میدهد.

شکل  .3روند تغییر لجن اولیه و تشکیل گرانولها

 .7.9رطوبت گرانولها

بهمنظور رسم شکل رطوبت ،بازة اندازة گرانولها با توجه به
فراوانی آنها در هفت گروه (،)0/25 -0/2( ،)0/2 -0/02
( )1 -0/6( ،)0/6 -0/5( ،)0/5 -0/3( ،)0/3 -0/25و ()1/3-1
تعریف شد .بهطورکلی ،با سازگاری میکروارگانیسمها با شرایط
جدید و افزایش چگالی گرانولها ،شکل رطوبت روندی نزولی
داشته و در روزهای پایانی به کمترین مقدار خود یعنی 97/6
رسید .نتایج در شکل  10مشاهده میشود.

حاوی  1لیتر آب معمولی استفاده شد؛ بهاینصورت که
تعدادی گرانول بهترتیب درون استوانه رها شد و مدت زمان
متوسط -که طول مشخصی را باید طی کند -اندازهگیری شد
] 2و  .[20در سیکل  ،21میانگین سرعت سقوط گرانولها در
سیستم  0/35سانتیمتر در ثانیه بود .با توجه به شکل ،11
بهتدریج با رشد گرانولها ،سرعت سقوط گرانولها سیر
صعودی داشت ،بهگونهایکه در روز ( 76سیکل  )302به
بیشترین مقدار خود یعنی  3/32 sسانتیمتر در ثانیه رسید و
تا انتهای روز  120در همین حدود باقی ماند.

 .1.9سرعت سقوط گرانولها

بهمنظور تعیین سرعت سقوط آزاد گرانولها از استوانة مدرج
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شکل  .41درصد رطوبت گرانولها

1

1. MTBE
2. GSBAR
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شکل  .44محدودة سرعت سقوط گرانولها
1

 .3.9تصاویر میکروسکوپی گرانولها

نوع منبع کربن مورد استفاده ،سبب ایجاد تفاوت در تنوع و
گونة غالب باکتریها ،سطح گرانولها و ساختار آنها میشود
] .[21بهمنظور بررسی مورفولوژی گرانولهای هوازی تولید
شده در سیستم ،از تصاویر تهیهشده از میکروسکوپ استفاده

شد .در شکل  ،12انواع باکتریهای رشتهای بهعنوان اسکلت
و باکتریهای لختهای و کوکسی بهطورغالب و درنهایت
فالژلها ،روتیفرها و پروتوزواها بهصورت ذرات پراکنده
مشاهده شد.

شکل  .42تصاویر میکروسکوپی باکتریهای موجود در لجن گرانوله

 .1جمعبندی
در این تحقیق ،قابلیت سیستم اس بی آ آر در مقیاس
آزمایشگاهی در حذف هیدروکربنهای نفتی با استفاده از
بیوگرانولهای هوازی بررسی شد .راندمان حذف این آالینده با
استفاده از سامانة اس بی آ آر در سی او دی برابر 500
میلیگرم بر لیتر ،در زمان ماند شش ساعت معادل  95/6درصد
بهدست آمد که نشاندهندة قابلیت باالی این سامانه در حذف
این آالینده است .اولین گرانولهای هوازی پنج روز پس از

راهاندازی سامانه تشکیل شدند .بیوگرانولها ،بسیار بزرگ (-5
 13میلیمتر) و کروی بود و میزان گرانولسازی همواره بیش از
 92درصد بود .کمترین مقدار رطوبت موجود در بیوگرانولها
 97/6درصد بود و سرعت تهنشینی آنها تقریبا 3/32
سانتیمتر در ثانیه باقی ماند .بهطورکلی ،نتایج نشان داد
گرانولهشدن سبب بهبود مشخصات سیستم تصفیه میشود و با
افزایش بار آلی ورودی به سامانه ،بر اندازة گرانولها افزوده
میشود ،درنتیجه راندمان حذف نیز افزایش مییابد.

1
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