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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

بررسي نيتريفيکاسيون و دنيتريفيکاسيون هم زمان در تصفيه پساب
بدون استفاده از منبع کربن خارجي در راکتور ناپيوسته متوالي
مهدي حاج سردار
تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،گروه مهندسي محيط زيست
+

سيد مهدي برقعي*

تهران ،دانشگاه صنعتي شريف ،دانشکده مهندسي شيمي و نفت

اميرحسام حسني
تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،گروه مهندسي محيط زيست

افشين تکدستان
اهواز ،دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ،گروه مهندسي بهداشت محيط

چكيده :در اين پژوهش ،کارايي راکتور ناپيوسته متوالي ) (SBRدر حذف زيستي نيتروژن از پساب مصنوعي مورد بررسي
قرار گرفت .هدف پژوهش ،بررسي تأثير يک روش مقرون به صرفه و جديد به منظور حذف ترکيبهاي نيتروژن به ويژه
نيترات بوده است .روش به کار گرفته شده شامل راهبرد افزودن منبع کربن داخلي ،بيش از يک بار ،به راکتور بوده و نتيجههاي
به دست آمده تأثير مستقيم و مثبت اين راهکار بر تکميل فرايند دنيتريفيکاسيون را نشان داد .اين پژوهش با در نظر گرفتن
زمان ماند سلولي ) (SRTبرابر  02روز ،نسبت کربن به نيتروژن ) (C/Nبرابر  20/5انجام شد .پس از برقراري شرايط پايدار ،تأثير
سه بارگزاري آلي ) (OLRبرابر  2 ، 2/76و  2/5 kg COD/m3dبر کارايي روش انتخاب شده ،مورد بررسي قرار گرفت.
افزون بر آن ،تأثير سه بارگزاري نيتروژن ) (NLRبرابر  2/2 ، 2/250و  2/25 kg N/m3dنيز بر نيتريفيکاسيون و دنيتريفيکاسيون
هم زمان مورد بررسي قرار گرفت .نتيجههاي به دست آمده نشان داد که در راکتور شاهد يعني انجام عمليات با يک بار شدن
راکتور در هر دوره ،بازدهي حذف نيتروژن کل ) (TNبرابر با  67/05 %بود .عملکرد راکتور مورد آزمايش در دوره اول و دوم
پژوهش يعني به ترتيب با يک و دو بار افزودن منبع کربن داخلي (افزون بر پر شدن اوليه) در هر سيکل نيز بررسي شد.
در اين پژوهش مشخص شد که با افزايش تعداد دفعههاي افزودن منبع کربن در هر سيکل ،بازدهي حذف زيستي نيتروژن
افزايش ميبايد .بهترين عملکرد راکتور در دوره دوم و با دو بار افزودن منبع کربن داخلي به صورت آنوکسيک به دست آمد.
در اين شرايط با بارگزاري آلي برابر  2/76 kg COD/m3dو بارگزاري نيتروژن برابر  ،2/250 kg N/m3dبازدهي حذف نيتروژن کل
برابر با  12 %بود .غلظت آمونيوم  ،نيترات و نيتريت در پساب خروجي در اين حالت به ترتيب برابر  5/1 ،2/60و  2/03 mg/Lبود.
واژههاي كليدي :پساب مصنوعي؛ نيتريفيکاسيون؛ دنيتريفيکاسيون؛ نيتروژن؛ منبع کربن داخلي؛ راکتور ناپيوسته متوالي.
KEYWORDS: Synthetic wastewater; Nitrification; Denitrification; Nitrogen; Internal carbon source; SBR.
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حذف زيستي نيتروژن به صورت پي در پي مورد استفاده قرار ميگيرند
زيرا تکميل کننده يکديگر مي باشند .حذف زيستي نيتروژن
در  SBRنيز از طريق بهکارگيري اين دو فرايند هوازي و آنوکسيک
انجام مي پذيرد.
در اثر نيتريفيکاسيون در ابتدا آمونيوم به کمک باکتريهاي
اکسيد کننده آمونيوم به نيتريت تبديل ميشود و سپس نيتريت
توسط باکتريهاي اکسيد کننده نيتريت ،به نيترات تبديل ميشود.
نيتريفيکاسيون که فرايندي هوازي بوده و در آن اکسيژن پذيرنده الکترون
محسوب ميشود ،توسط باکتريهاي اوتوتروف هوازي انجام ميپذيرد.
مي توان نيتراتزايي را به صورت معادلههاي( )1و ( )2بيان کرد:

يکي از اصليترين هدفهاي تصفيه پساب حذف مواد مغذي
از آن است .مواد مغذي موجود در پساب به طور عمده شامل
نيتروژن و فسفر مي باشد .ورود پسابهاي داراي مقدارهاي باالي
نيتروژن به منابع پذيرنده مانند درياچهها و رودخانهها ميتواند
مشکالتي همچون يوتريفيکاسيون را سبب شود .اين پديده ميتواند
اکسيژن محلول در منابع آب پذيرنده را پايين آورده و موجب مرگ
آبزيان شود .بنا به دليلهاي ياد شده حذف نيتروژن از پساب
به عنوان يکي از انواع تصفيه پيشرفته پساب اهميت زيادي پيدا کرده است.
در اين ميان با وجود ديگر روشهاي حذف نيتروژن مانند اکسايش
پيشرفته ] ،[1حذف زيستي نيتروژن از پساب محبوبيت بيشتري
يافته است .روشهاي زيستي افزون بر حذف نيتروژن و فسفر،
موجب کاهش اکسيژن خواهي شيميايي ) (CODنيز ميشوند و
ميتوانند تکميل کننده فرايندهاي تصفيه فيزيکي و شيميايي
پساب باشند ].[2
روش هاي زيستي حذف مواد مغذي ،نسبت به روشهاي
فيزيکي و شيميايي داراي برتريهايي نيز هستند .به عنوان نمونه
لجن دورريز کمتري توليد ميشود و همچنين در هزينههاي
سرمايه گذاري و بهره برداري صرفه جويي ميشود ].[3
يکي از روش هاي زيستي حذف نيتروژن استفاده از راکتور
ناپيوسته متوالي( (SBR) )1مي باشد .اين فرايند شامل  4مرحله
پر شدن ،واکنش ،ته نشيني و تخليه مي باشد .در برخي موارد
يک مرحله استراحت نيز در ميان دو سيکل متوالي در نظر گرفته ميشود.
راکتور  SBRميتواند ميزان نيتروژن کل( (TN) )2در پساب
خروجي را به ميزان چشمگيري کاهش دهد ].[4
راکتورهاي ناپيوسته متوالي داراي انعطاف پذيري بااليي ميباشند.
زماني که حذف مواد مغذي از پساب مهم باشد ،استفاده از SBR
اهميت پيدا ميکند دليل آن هم اين است که باکتريهاي
نيتريفاير و دنيتريفاير به طور همزمان در يک مخزن رشد و تکثير
پيدا مي کنند .رشد همزمان اين ريزجانداران به سادگي
و با تناوب زمان هوادهي و واکنش در راکتور با زمانبندي مناسب
انجام مي پذيرد و امکان حذف نيتروژن و فسفر به طور همزمان
توسط اين دو گروه از باکتريها فراهم ميشود ].[5
نيتريفيکاسيون (نيتراتزايي) و دنيتريفيکاسيون (نيتراتزدايي)
دو فرايند زيستي ميباشند که در روشهاي متعارف به منظور

در يک تصفيه خانه پساب به روش  SBRبه منظور حذف زيستي
مواد مغذي( (BNR) )3يا به عبارتي براي تکميل نيتريفيکاسيون و
دنيتريفيکاسيون ،مراحل واکنش به صورت هوازي و آنوکسيک
مورد نياز ميباشد .دراين صورت شرايط آنوکسيک براي
دنيتريفيکاسيون الزم است .افزون بر آن براي حذف فسفر نياز
به ايجاد شرايط بي هوازي نيز هست .سامانههاي متعارف لجن فعال
نيازمند يک مخزن جداگانه به منظور برآورده نمودن اين شرايط هستند.
اين در حاليست که با استفاده از راکتور  SBRمي توان اين عمل را
در يک راکتور انجام داد و با تغيير زمان بندي سيکلهاي گوناگون
و همچنين تغيير تعداد سيکلها در هر روز ،مواد مغذي موجود
در پساب خروجي را کنترل نمود ].[4

)3( Biological nutrient removal

)2( Sequencing batch reactor

()1

2NH4  3O2  2NO2  2H2O  4H 

()2

2 NO2  O2  2 NO3

واکنش اکسايش ـ کاهش کلي نيتريفيکاسيون نيز به صورت
معادله ( )3قابل بيان است:
()3

NH4  2O2  NO3  2H   H2O

در فرايند دنيتريفيکاسيون ،دنيتريفايرها نيترات را به گاز نيتروژن ()N2
تبديل ميکنند .دنيتريفيکاسيون در شرايط آنوکسيک انجام ميشود
و در آن باکتريهاي هتروتروف اختياري نقش اصلي را بازي ميکنند.
در اين فرايند نيترات پذيرنده الکترون ميباشند و مواد آلي يا غير آلي
دهنده الکترون هستند ] .[6کاهش نيترات در فرايند دنيتريفيکاسيون
توسط معادله ( )4قابل بيان است ]:[7
()4

2NO3  10e  12H  N2  6H2O

)0( Total nitrogen
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همانگونه که ياد شد به منظور حذف زيستي نيتروژن
در راکتور ناپيوسته متوالي نياز به فرايند هوازي نيتريفيکاسيون و
فرايند آنوکسيک دنيتريفيکاسيون آن هم به صورت متوالي هست.
ميتوان اين عمل را در دو مخزن هوازي و بي هوازي که
به صورت متوالي قرار گرفتهاند ،انجام داد .در پژوهش حاضر شرايط
انجام اين دو فرايند در يک مخزن مورد بررسي قرار گرفته است.
قابل ذکر است در صورتي که شرايط آنوکسيک در راکتور ناپيوسته
متوالي در نظر گرفته نشود ،شاهد حضور نيترات در پساب خروجي
از راکتور خواهيم بود .استاندارد کشور ايران  55 mg/Lنيترات
در پساب خروجي را براي تخليه به آب هاي سطحي مجاز دانسته است
و براي برآورده نمودن اين استاندارد ،فراهم نمودن شرايط
آنوکسيک (غير هوازي)( )1افزون بر شرايط هوازي( )2اجتناب ناپذير است.
در اين صورت مي توان نيترات توليد شده در مرحله هوازي يعني
نيتريفيکاسيون را در مرحله آنوکسيک يعني دنيتريفيکاسيون حذف نمود.
همچنين براي تکميل دنيتريفيکاسيون در راکتور ناپيوسته
متوالي بايد منبع کربن مورد نياز در اختيار ريزجاندارهاي
هتروتروف قرار داده شود اين در حالي است که ريزجاندارهاي
اتوتروف ميتوانند از کربن دي اکسيد به عنوان منبع کربن استفاده کنند.
به طور معمول براي اين منظور در عمليات تصفيه زيستي از
يک منبع کربن خارجي( )3استفاده مي کنند.
منبع کربن داخلي شامل کربن موجود در خوراک ورودي و
کربن تجمع يافته در سلول ريزجانداران در جريان تصفيه پساب
ميباشد حال آنکه منبع کربن خارجي بايد از خارج
به سامانه تصفيه پساب افزوده شود که اين موضوع موجب افزايش
نيروي کار و هزينه ميشود .منابع کربن خارجي جهت تکميل
دنيتريفيکاسيون شامل متانول ،اتانول ،استات ،استيک اسيد،
گليسيرين ،مالس و برخي فرموالسيونهاي تجاري ديگر ميباشد.
انتخاب يکي از اين منابع کربن خارجي به منظور انجام
دنيتريفيکاسيون به عاملهايي مانند هزينه ،روش حمل ،سينتيک
واکنش و شرايط ذخيره سازي آنها بستگي دارد ].[8
يکي از راه هاي افزايش بازده حذف نيتروژن پر شدن مرحله
به مرحله( )4در  SBRمي باشد .اين روش مي تواند نيتروژن کل )(TN
در پساب خروجي را تا  2 mg/Lنيز کاهش دهد و بازده
حذف نيتروژن را نيز تا  88 %نيز افزايش دهد ولي اين روش

در اين پژوهش از يک راکتور با ارتفاع  75سانتيمتر  ،قطر  24سـانتيمتر
و حجم مفيد  28ليتر استفاده شد .جنس اين راکتور پلکسي گلـس بـوده
و دو شير نمونه برداري و همچنين دو شـير برقـي بـراي تخليـه پسـاب

)0( Step feeding

)2( Anoxic

)5( Total kjeldahl nitrogen

)0( Aerobic

)7( Nitrogen Loading Rate

)3( External carbon source
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به صورت مرسوم آن ،نيازمند يک منبع کربن خارجي است ].[8
در پژوهش حاضر به جاي استفاده از منبع کربن خارجي،
از راهبرد چند بار پر شدن راکتور در شرايط آنوکسيک و در يک
چرخه استفاده شد .به اين ترتيب با افزودن منبع کربن داخلي،
عمليات تصفيه زيستي پساب مصنوعي به منظور حذف نيتروژن
به طور کامل انجام پذيرفت.
معادله ( )5نشان مي دهد که بازدهي حذف نيتروژن تابعي از
تعداد دفعههاي پر شدن راکتور و نسبت کربن به نيتروژن ()C/N
در خوراک ورودي است ].[15
() 5

) ) / (   (k / x) n

n 1

  (   k / x 

در اين رابطه:
 : ηبازدهي حذف نيتروژن ()%
 : γضريب کوچک تر از 1
 : kمقدار کربن مورد نياز براي کاهش يک ميليگرم نيترات
نيتروژن به گاز نيتروژن )(mg
 : xنسبت C/N
 : nتعداد دفعههاي پر شدن راکتور
بنابراين بازدهي حذف نيتروژن با بيشتر شدن تعداد دفعههاي
پر شدن راکتور افزايش مي يابد .از طرفي در يک تعداد دفعههاي
پر شدن مفروض ،بازدهي حذف نيتروژن با افزايش نسبت C/N
افزايش مييابد.
شکلهاي نيتروژن مورد بررسي در اين پژوهش شامل
نيتروژن کل ) ،(TNکجلدال نيتروژن( ،(TKN) )5آمونيوم (، )NH4+
نيترات ( )NO3-و نيتريت ( )NO2-بود .در هر مرحله با در دست داشتن
بارگذاري نيتروژن( (NLR) )6و با توجه به مقدار اين پارامتر ها
در پساب خروجي ،راندمان حذف نيتروژن محاسبه شده و کارايي
استفاده از پساب ورودي به عنوان منبع کربن داخلي بررسي شد.
بخش تجربي
راکتور ناپيوسته متوالي )(SBR
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جدول 3ـ ويژگيهای راکتور مورد استفاده.

نوع هوادهي

نوع اختالط
در مرحله آنوکسيک

نوع اختالط
در مرحله هوازي

حجم خوراک
ورودي روزانه
(ليتر)

حجم مفيد
(ليتر)

حجم کل
(ليتر)

ارتفاع
(متر)

از پايين
به کمک پمپ هوا

برهم زدن
توسط ميکسر

بر هم زدن با حباب
هوا و واتر پمپ

18

28

31

5/75

قطر
(متر)

شکل

جنس

5/24

استوانهاي

پلکسي
گلس

شکل 3ـ شمای واحد نيمه صنعتي مورد استفاده؛ ( )3رآکتور  )2( ،SBRهمزن )5( ،واتر پمپ )8( ،و ( )3شير نمونه برداری )8( ،و
( )7شيرهای برقي )3( ،پمپ هوا )9( ،مخزن خوراک ورودی )31( ،مخزن لجن مازاد )33( ،مخزن پساب خروجي )32( ،سامانه کنترل برقي.

و لجن در ديواره آن نصب شده بود .هوادهي اين راکتـور از پـايين
انجام شد و ورود پساب مصنوعي به راکتور به صـورت وزنـي صـورت
گرفت .اطالعات مربوط بـه راکتـور مـورد اسـتفاده در جـدول  1و
شماي واحد نيمه صنعتي مورد استفاده در شکل  1ارايه شده است.

ته نشيني و تخليه در بازه هاي مورد نظر پـژوهش بـرآورده شـد و
اين مراحل به صورت خودکار انجام شدند .افـزون بـر آن ،کنتـرل
عملکرد پمپ هوا و واتر پمپ نيـز از طريـق ايـن تـابلوي کنتـرل
انجام پذيرفت.

سيستم کنترل برقي

راه اندازي واحد نيمه صنعتي

به منظور برنامه ريزي زماني و ايجاد سيکل هـاي مـورد نيـاز
در راکتور ناپيوسته متوالي ) ،(SBRاز يک تابلو برق استفاده شد که
شامل موارد زير بود:
 سه عدد تايمر آنالوگ ذخيرهاي  Thebenساخت کشورآلمان
 يک عدد کنتاکتور  Schneiderساخت کشور فرانسه دو عدد رله شيشه اي ساخت اروپا سه عدد فيوز مينياتوريبا استفاده از اين تابلوي کنترل ،زمان بندي مـورد نظـر بـراي
مراحل  4گانه راکتور ناپيوسته متوالي شـامل پـر شـدن ،واکـنش،

براي راه اندازي اوليه واحد نيمه صنعتي ،از بذر لجن فعـال برگشـتي
تصفيهخانه پساب چنيبه اهواز استفاده شد .به اين ترتيب که در روزهـاي
ابتدايي پژوهش با افزودن پساب مصنوعي حجم مورد نيـاز پسـاب
در راکتور تآمين شد .در مدت زمان راه اندازي اوليه  CODو TSS
پساب خروجي به صورت روزانه اندزه گيري شـد و پـس از ايجـاد
شرايط جريان پايدار( )1مرحله اصلي پـژوهش آغـاز شـد .در ايـن هنگـام
اندازه گيري پارامتر هاي مورد نظر پژوهشگران ماننـد غلظـت نيتـروژن
در ورودي) (TNو خروجي ،سن لجن ،تأثير بارگزاري آلي( )2بـر روي
راندمان تصفيه مورد بررسي گرفـت .بـراي آغـاز بـه کـار راکتـور،
در ابتدا بايد ميکروارگانيسم ها با شرايط جديد سازگار شـوند ].[11

)0( Organic loading rate

)2( Steady state flow
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باز ميگرداند و در نتيجه به کمک واترپمپ و پمپ هواده ،خوراک ورودي
درون راکتور به طور کامل همگن شد .در پژوهش حاضر راکتـور شـاهد،
تنها يک بار پـر شـد ولـي راکتـور آزمـايش در دو دوره گونـاگون
مورد بررسي قرار گرفت .در دوره اول پس از پر شدن اوليه راکتور،
خوراک يک بار ديگر نيز به عنوان تأمين کننده منبع کربن داخلـي
به راکتور افزوده شد .اين منبع کربن براي انجـام کامـل عمليـات
دنيتريفيکاسيون مورد نياز بـود .در دوره دوم ،منبـع کـربن داخلـي
دو بار به راکتور افزوده شد .شکل  3سيکل راکتور با يک بار پـر شـدن
را نشان مي دهد .زمان بندي سيکل راکتورهاي شـاهد و آزمـايش
به صورت ارايه شده در جدول  2بود.

شکل 2ـ رابطه درصد حذف  CODو زمان ماند سلولي.
روش هاي آزمايش ها

مدت زمان مورد نياز براي سازگاري ميکروارگانيسم ها بـا شـرايط
محيطي 18روز بود و پس از اين مدت ميکروارگانيسم هـا در فـاز
ثابت رشد قرار گرفتند .براي انجام فرايندهاي زيستي تصـفيه مـي تـوان
از محيط کشت خالص و يا ترکيبي ميکروارگانيسم ها بهره بـرد ].[12
در اين پژوهش از محيط کشت ترکيبي ميکروارگانيسم ها استفاده
شده اسـت .در ايـن هنگـام بـارگزاري ابتـدايي مـورد نظـر يعنـي
 5/67 kg COD/m3dايجاد شد و با تنظيم غلظت جامدهاي معلـق
مايع مخلوط( (MLSS) )1و همچنين غلظت لجن دور ريـز ،زمـان
ماند سلولي( (SRT) )2برابر  25روز در نظر گرفته شد .معيار رسيدن
به شرايط پايدار در راکتور در اين پژوهش COD ،پساب خروجي از
راکتور بود .شکل  2رابطه ميان زمان ماند سلولي و درصـد حـذف
 CODرا نشان مي دهد.
زمان بندي سيکل راکتور

آزمايش هاي انجام شده مطابق با کتاب روش هاي استاندارد
آزمايشهاي آب و پساب ] [13انجام پذيرفت .پارامترهايي
که بر اين اساس اندازه گيري شده اند MLSS ، TSS ،و COD
ميباشند .به منظور اندازهگيري برخي از شکلهاي نيتروژن شامل
نيترات ،نيتريت و آمونيوم از دستگاه اسپکتروفتومتر شرکت Hach
مدل  DR5000استفاده شد و براي هر يک از اين پارمترها
از پودرهاي واکنشگر مورد نياز بيان شده در کاتالوگ اين دستگاه
استفاده شد .اندازه گيري  TKNدر اين پژوهش با استفاده از ست
دستگاههاي کجلدال شرکت  Behrو با روش هضم انجام پذيرفت.
اندازه گيري اکسيژن محلول( (DO) )3و  pHبه ترتيب با استفاده از
دستگاههاي قابل حمل شرکتهاي  WTWو  HANNAانجام گرفت.
اندازهگيري پتانسيل اکسايش ـ کاهش( (ORP) )4نيز توسط
دستگاه قابل حمل شرکت  EUTECHمدل ORPTestr 10
صورت گرفت.

در اين پژوهش بررسي اثر پر شدن چندگانه راکتور در سه بازه
زماني گوناگون مورد بررسي قرار گرفت .در هر بـازه زمـاني تعـداد
دفعههاي افزودن منبع کربن متفاوت انتخاب شد و اثر ايـن تغييـر
بر بازدهي حذف نيتروژن مورد بررسي قرار گرفت .هر سيکل راکتـور
 24ساعت در نظر گرفته شد و زمان بندي مورد نظر با به کـار گيـري
تابلو برق انجام پذيرفت .شايان ذکر اسـت کـه در مرحلـه آنوکسـيک
واکنش ،اختالط کامل راکتور به کمک يک ميکسر که تحـت فرمـان
تابلو کنترل برقي بود ،تأمين شد .در فـاز هـوازي نيـز يـک پمـپ
محتويات راکتور را از قسـمت بـااليي راکتـور بـه قسـمت پـايين

پساب مورد اسـتفاده در ايـن پـژوهش بـه صـورت مصـنوعي
و با استفاده از شير خشک به عنوان منبع کربن و ريز مغـذيهـاي
مورد نياز همچون آمينـو اسـيد ،ويتـامين هـا و غيـره تهيـه شـد.
همچنين به عنوان منبع نيتروژن آمونياکي از کلريد آمونيوم ()NH4CL
و به عنوان منبع نيتروژن آلـي از اوره ( )CO(NH2)2اسـتفاده شـد.
ويژگيهاي پساب مصنوعي و ترکيب آن بـراي بـه دسـت آوردن
يک ليتر پساب مصنوعي به ترتيب در جدولهاي  3و  4موجود است.

)3( Dissolved oxygen
)0( Oxidation–reduction potential

)2( Mixed liquor suspended solids
)0( Solids retention time

علمي ـ پژوهشي
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جدول 2ـ زمان بندی سيکل راکتور در مرحلههای گوناگون پژوهش.
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شرايط واکنش

مدت زمان (دقيقه)

عمليات

آنوکسيک

5

پر شدن

هوازي

655

آنوکسيک

355

هوازي

425

آنوکسيک

155

ته نشيني

آنوکسيک

15

تخليه

آنوکسيک

5

پر شدن

هوازي

655

آنوکسيک

125

آنوکسيک

5

آنوکسيک

175

هوازي

425

آنوکسيک

155

ته نشيني

آنوکسيک

15

تخليه

آنوکسيک

5

پر شدن

هوازي

355

آنوکسيک

125

آنوکسيک

5

آنوکسيک

125

هوازي

245

آنوکسيک

185

آنوکسيک

5

آنوکسيک

175

هوازي

185

آنوکسيک

155

ته نشيني

آنوکسيک

15

تخليه

واکنش

رآکتور

رآکتور شاهد

واکنش
افزودن منبع کربن داخلي

رآکتور آزمايش (دوره )1

واکنش

واکنش
افزودن منبع کربن داخلي

واکنش

رآکتور آزمايش (دوره )2

افزودن منبع کربن داخلي
واکنش
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شکل 5ـ زمان بندی راکتور ناپيوسته متوالي با يک مرحله آنوکسيک.

نتيجه ها و بحث

به منظور انجام نيتريفيکاسيون و دنيتريفيکاسيون ،بايـد دو مرحلـه
هوازي و آنوکسيک به صورت پي در پي ايجاد شود .براي اين منظـور
دو روش وجود دارد .در صورتي که مرحله هوازي در ابتدا و پـس از آن
مرحله آنوکسيک قرار بگيرد ،در اثر نيتريفيکاسيون در قسمت هـوازي،
آمونيوم ورودي به نيترات تبديل مي شود سپس در قسمت آنوکسيک،
در اثر دنيتريفيکاسيون اين نيترات به نيتريت و نيتروژن تبديل مـيشـود.
روش دوم بـه ايـن صـورت اســت کـه مرحلــه آنوکسـيک در ابتــدا و
پس از آن مرحلـه هـوازي قـرار بگيـرد .در ايـن صـورت در قسـمت
آنوکسـيک در اثـر دنيتريفيکاسـيون مقـدار نيتـرات کــاهش مـييابــد
و به طور همزمان آمونيوم به دليـل ورود خـوراک افـزايش مـييابـد.
سپس در قسمت هوازي نيتريفيکاسيون انجام مي شود و آمونيوم به نيترات
تبديل مي شود .اين نيترات در سـيکل بعـدي تصـفيه توسـط راکتـور
 SBRمورد استفاده قـرار مـي گيـرد و بـه نيتريـت تبـديل مـيشـود.
در اين پژوهش ترکيبـي از ايـن دو روش اسـتفاده شـده اسـت يعنـي
مرحلههاي هوازي و آنوکسيک به صورت پي در پـي بـه کـار گرفتـه
شدهاند و مرحله آخر از هر سيکل هوازي در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
با استفاده از اين استراتژي دنيتريفيکاسيون هر مرحله آنوکسيک با استفاده از
نيترات موجود از مرحله هـوازي قبـل انجـام مـي شـود ضـمن آنکـه
در ابتداي هر سيکل ،پر شدن راکتور در شرايط آنوکسيک انجام ميشود.
در هر سيکل  8ليتر از حجم راکتور تخليـه نشـده و در سـيکل بعـدي
مورد استفاده قرار گرفت 8 .ليتـر انتقـال يافتـه بـه سـيکل بعـد داراي
نيترات مورد نياز براي دنيتريفيکاسيون بود.
علمي ـ پژوهشي

يادآوري ميشود که نسبت  C/Nدر خوراک ورودي برابر  12/5بـوده
همچن ـين  ،DOدمــا و  pHني ـز بــه ترتي ـب برابــر بــا ،5/7 mg/L
 25درجه سلسيوس و  6بود .بارگزاري نيتروژن نيز پس از برقراري
شريط پايدار در راکتور برابر با  5/554 kg N/m3dبود .نتيجههاي کلـي
به دست آمده از سه مرحله پژوهش شامل راکتور شـاهد ،دوره اول
و دوم ،در جدول  5ارايه شده است .مقدارهاي اوليه بارگزاري آلـي،
بارگزاري نيتروژن و تعداد دفعههاي افزودن منبع کـربن ،در طـول
پژوهش تغيير داده شده و اثر هر يک از اين تغييرهـا بـر حـذف زيسـتي
نيتروژن بررسي شد که نتيجههاي آن در ادامه بـه صـورت دقيـق
بيان خواهد شد.
اثر تعداد دفعههاي افزودن منبع کربن داخلي

در اين پژوهش ابتدا کار با يک بار پر شـدن راکتـور ناپيوسـته
متوالي در شرايط آنوکسيک آغاز شد و نتيجهها ثبـت شـد .پـس از آن
به عنوان افزودن منبع کربن داخلي ،اثر دو بار و سه بار پـر شـدن
راکتور به صورت آنوکسيک نيز مورد بررسي قرار گرفت .نتيجههـا
نشان داد که تعداد دفعههاي افزودن منبع کربن رابطه اي مستقيم
با بازدهي حذف زيستي نيتروژن داشته و بـازدهي حـذف نيتـروژن
افزايش يافت .بنابراين در دوره اول و دوم آزمايش نياز به پر شدن
را کتور بيش از يـک بـار وجـود داشـت و ايـن پـر شـدن راکتـور،
در قسمتي از بازه زماني واکـنش آنوکسـيک در نظـر گرفتـه شـد.
نتيجهها نشان داد که در صورت يک بار پر شدن راکتـور و بـدون
استفاده از منبع کربن خارجي يا داخلـي  ،بـازدهي حـذف  TNکـه
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جدول 5ـ ويژگيهای پساب مصنوعي.

نتيريت
(ميلي گرم بر ليتر)

نيترات
(ميلي گرم بر ليتر)

نيتروژن آلي
(ميلي گرم بر ليتر)

آمونيوم
(ميلي گرم بر ليتر)

نيتروژن کجلدال
(ميلي گرم بر ليتر)

نيتروژن کل
(ميلي گرم بر ليتر)

اکسيژن خواهي شيميايي
(ميلي گرم بر ليتر)

5/1

5/5

28

55

78

85

1555

جدول 8ـ ترکيبهای افزوده شده به يک ليتر آب مقطر برای شبيهسازی کربن و نيتروژن پساب مصنوعي.

اوره ( گرم)

کلريد آمونيوم (گرم)

شير خشک (گرم)

5/535

5/556

1/6

91

بازدهي حذف نيتروژن (درصد)

آمونيوم خروجي (ميلي گرم بر ليتر)

نيتريت خروجي (ميلي گرم بر ليتر)

نيترات خروجي (ميلي گرم بر ليتر)

زمان ماند سلولي (روز)

بارگزاري نيتروژن (کيلو گرم نيتروژن به ازاي هر متر مکعب
در روز)

بارگزاري آلي (کيلو گرم  CODبه ازاي هر متر مکعب در

88/75

5/78

5/18

7/25

25

5/554

5/67

85

1555

آزمايش دوره 1

81

5/72

5/23

5/8

25

5/554

5/67

85

1555

آزمايش دوره 2

88/81

5/81

5/18

14/3

25

5/1

5/67

147/5

1555

آزمايش دوره 2

86/48

1/85

5/42

25/5

25

5/15

5/67

222

1555

آزمايش دوره 2

85

1/84

5/35

13

25

5/554

1

85

1555

آزمايش دوره 2

73/75

2/1

5/56

17

25

5/554

1/5

85

2255

آزمايش دوره 2

روز)

86/25

1/75

5/27

8/54

25

5/554

5/67

85

1555

شاهد

نيتروژن کل ورودي (ميلي گرم بر ليتر)

اکسيژن خواهي شيميايي (ميلي گرم بر ليتر) ورودي

رآکتور

جدول  3ـ نتيجههای کلي به دست آمده از سه مرحله پژوهش.

علمي ـ پژوهشي
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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

92
92
y = 2.375x + 83.91
R² = 0.999

93
91

39
89
33
88
37
87
8
4

5
3

2
2

3
1

1

درصد حذف نيتروژن ()%
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تعداد دفعات افزودن منبع کربن داخلي

شکل 8ـ رابطه ميان تعداد دفعههای افزودن منبع کربن و درصد حذف
نيتروژن.

توسط رابطه ( )6محاسبه شده است ،برابر  86/25 %بـود .در دوره
اول پژوهش با يک بار افزودن منبع کربن داخلي اين بـازدهي بـه
 88/75 %رسيد و در دوره دوم يعني با دو بار افزودن منبع کربن در
شــرايط آنوکس ـيک ،بــازدهي حــذف نيتــروژن  81 %بــود .دلي ـل
اين بهينهسازي اين است که در هنگام ورود خـوراک بـه راکتـور،
دنيتريفيکاسيون با منبع کربن داخلي افزوده شده به خوبي انجام ميگيرد
درحالي که در روش هاي معمول ،منبع کربن تنها يک بار افزوده ميشود.
شکل  4رابطه ميان تعداد دفعههاي افزودن منبع کـربن داخلـي و
درصد حذف نيتروژن را نشان مي دهد.
()6

=درصد حذف ()%
 ]×155غلظت ورودي(/غلظت خروجي-غلظت ورودي)[

در اين رابطه:
درصد حذف :بازدهي حذف نيتروژن ()%
غلظت ورودي :غلظت نيتروژن در خـوراک ورودي بـه راکتـور
(ميلي گرم بر ليتر)
غلظت خروجي :غلظت نيتروژن در پسـاب خروجـي از راکتـور
(ميلي گرم بر ليتر)
اثر بارگزاري آلي

5/67 kg COD/m3d

پس از آنکه پايلوت در شرايط بارگزاري آلـي
و  CODورودي برابر  1555 mg/Lمورد آزماي ش قـرار گرفـت
و نتيجهها ثبت شد ،کارايي سي ستم در تصفيه پساب مصـنوعي
با بارگزاري آلي باالتر ني ز مورد آزماي ش قـرار گرفـت .بـر ايـن
اساس در حالتي که  CODخوراک ورودي بـه راکتـور افـزايش
علمي ـ پژوهشي
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داده شد ،بارگزاري آلي برابر  1و پـس از آن 1/5 kg COD/m3d
نيز بررسي شد .نتيجههـاي دوره دوم پـژوهش نشـان داد کـه
راکتور ناپي وسته متوالي با دو بار افزودن منبع کـربن داخلـي در
هر سي کل قادر است بـارگزاري 1 kgCOD/m3dرا نيـ ز تحمـل
کــرده و عمليـات تصــفيه زيســتي را بــدون کــاهش چشــمگير
در بــازدهي حــذف  CODو  TNانجــام دهــد .در اي ـن شــرايط
بازدهي حذف  TNدر سيستم انتخابي  % 85بود .شايان ذکر اسـت
که عملي ات در بارگزاري  1/5 kgCOD/m3dنيـز تکـرار شـد ولـي
بازدهي دلخواهي ديده نشد .در اين شرايط راندمان حذف نيتـروژن
کل برابر با  73/75 %بود .شکل  5اثر تغيي ر بارگزاري آلي بر روي
 CODو  TNراکتور با دو بار افزودن منبع کربن در هـر سـيکل را
نشان ميدهد.
اثر بارگزاري نيتروژن

يکــي از مهــم تــرين مســا ل در بررســي کــارايي ســامانه
به کار گرفته شده مشخص نمودن اين مسئله است که راکتور ناپيوسـته
متوالي با پر شدن چندگانه قادر است چه ميزاني از نيتـروژن ورودي را
تحمل کند .براي ايـن منظـور سـه غلظـت نيتـروژن کـل ورودي
برابر  147/5 ،85و  222 mg/Lمورد آزمايش قرار داده شد .بر اين اساس
کــارايي راکتــور بــا ســه بــارگزاري نيتــروژن برابــر  5/1 ،5/554و
 5/15 kgCOD/m3dبررسي شد .سه فرم نيتـروژن کـه در پسـاب
خروجي مورد توجه قرار گرفـت آمونيـوم ،نيتـرات و نيتريـت بـود.
با توجه به استاندارد پساب خروجي در کشور ايران ميتوان گفت که
در دوره دوم پژوهش يعني با دو بار افـزودن منبـع کـربن داخلـي
به راکتور ،سه بارگزاري نيتـروژن برابـر  5/1 ،5/554و 5/15 kg COD/m3d
استاندارد تخليـه پسـاب بـه آب هـاي پذيرنـده را بـرآورده نمـود.
اين استاندارد بـيشتـرين مقـدارهاي آمونيـوم ،نيتـرات و نيتريـت
به ترتيب برابـر  55 ، 2/5و  15 mg/Lرا بـراي تخليـه بـه آبهـاي
سطحي مجاز دانسته است ] .[14بررسي پساب خروجي از راکتـور
نشان داد کـه بـا بـارگزاري نيتـروژن برابـر ،5/15 kgCOD/m3d
مقدار آمونيوم ،نيتـرات و نيتريـت بـه ترتيـب برابـر  25/5 ،1/85و
 5/42 mg/Lبود .اين نتيجهها انعطاف پذيري باالي روش تصـفيه
انتخابي در بارگزاري هاي گونـاگون نيتـروژن را نشـان مـيدهـد.
شکل  6تغييرهاي آمونيوم ،نيترات و نيتريت پساب در سـه مرحلـه
پــــژوهش بــــراي  TKNورودي  ، 78 mg/Lنيتــــروژن کــــل
ورودي  85 mg/Lو بـــارگزاري نيتـــروژن  5/554 kg N/m3dرا
نشان ميدهد.
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بررسي رابطه  ORPبا نيتريفيکاسيون و دنيتريفيکاسيون

311

اکسيژنخواهي شيميآيي
نيتروژن کلي

31

81

بازدهي حذف ()%

81

21

2

2/3

3/3

1/3

3

1

1

بارگزاری آلي (کيلوگرم  CODبه ازای هر متر مکعب در روز)

شکل  3ـ اثر بارگزاري آلي بر بازدهي تصفيه.

آمونيوم

31

نيترات
نيتريت

3

8
2

5

3

2

غلظت (ميليگرم بر ليتر)

8

1

تعداد دفعات افزودن منبع کربن داخلي

شکل  8ـ مقدار آمونيوم ،نيترات و نيتريت پساب در بارگزاری آلي
 1/138کيلوگرم نيتروژن به ازای هر متر مکعب در روز.

-31
-311
-331
811 311 3111 3211 3811 3811

811

پتانسيل اکسايش ـ کاهش (ميلي ولت)

1

211

زمان (دقيقه)

شکل 7ـ تغييرهای پتانسيل اکسايش-کاهش در يک سيکل نمونه راکتور.
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عامل تعيين کننده ديگـري کـه در بررسـي نيتريفيکاسـيون و
دنيتريفيکاسيون مورد توجه قرار مـي گيـرد ،پتانسـيل اکسـايش-
کــاهش ) (ORPمــي باشــد .ايــن فــاکتور مــي توانــد پايــان
نيتريفيکاسيون و دنيتريفيکاسيون را در فرايند تصفيه زيستي پساب
به ما نشان دهد .اگر به نمودار تغييرهـاي  ORPبـر حسـب زمـان
واکنش دقت شود ،دو نقطه از اين نمودار در حذف زيستي نيتروژن
براي ما مهم محسوب مي شود .در شـرايط هـوازي نمـودار ORP
صعودي خواهد بود و سپس در يک نقطه عطف شاهد تغيير انحنـا
خواهيم بود .اين نقطه  αنام دارد که نشان دهنده پايـان نيتريفيکاسـيون
در راکتــور اســت .همچن ـين در شــرايط آنوکس ـيک نمــودار ORP
نزولي خواهد بـود و در يـک نقطـه تغييـر انحنـا ديـده مـيشـود.
اين نقطه به نام  Nitrate Kneeشناخته مي شـود و بيـانگر حـذف
شــکلهــاي نيتــروژن تجمــع يافتــه شــامل نيتــرات و نيتريــت
ميباشد ] .[15بـراي بررسـي ايـن تغييرهـا ،يـک سـيکل نمونـه
از راکتور ناپيوسته متوالي بـا دو بـار افـزودن منبـع کـربن داخلـي
به راکتور در شرايط جريان پايدار مورد بررسي قرار گرفت .نتيجههـاي
بــه دســت آمــده از انــدازه گي ـري  ORPدر فاصــله هــاي زمــاني
 35دقيقــهاي در ايــن ســيکل بــا بــارگزاري 5/554 kgN/m3d
در شکل شماره  7ديده مـيشـود .همـان گونـه کـه در شـکل 7
ديده ميشود ،نقاط  αدر قسمتهاي هوازي واکنش ،بيانگر پايـان
نيتريفيکاسيون و نقاطي که با عبارت  Nitrate Kneeدر قسـمتهـاي
آنوکس ـيک واکــنش مشــخص شــده انــد ،بي ـانگر مصــرف شــدن
اکســيدهاي نيتــروژن ) (NOx-تشــکيل شــده ،يعنــي پايــان
دنيتريفيکاسيون ميباشد.
تغيير نيترات ،نيتريت و آمونيوم در يک سيکل راکتور

311
31
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در اين پژوهش به منظور بررسي تغيير شـکلهـاي نيتـروژن نيـز
يک سـيکل نمونـه از راکتـور بـا يـک بـار افـزودن منبـع کـربن
در حالت شرايط جريان پايدار بررسي شد .نتيجههاي به دست آمده
از اندازه گيري غلظت نيترات ،نيتريت و آمونيوم در فاصلههـاي زمـاني
 1ســاعته در شــرايط بــارگزاري  5/554 kg N/m3dدر شــکل 8
ارايه شده است .همانگونه کـه ديـده مـيشـود در ابتـداي سـيکل
پس از افزوده شدن خوراک ورودي غلظت آمونيوم در راکتور باال بـوده
و در مـدت زمـان واکــنش هـوازي ،غلظــت آمونيـوم تــا 5 mg/L
کاهش يافت .دليل اين کاهش انجـام نيتريفيکاسـيون در شـرايط
هــوازي اســت و بــه مــوازات آن غلظــت نيتــرات در راکتــور
علمي ـ پژوهشي
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غلظت (ميلي گرم بر ليتر)

23

1

زمان (ساعت)

شکل  3ـ تغيير نيترات ،نيتريت و آمونيوم در يک سيکل نمونه رآکتور.

افزايش يافت .در پايان مرحله هوازي اول ،غلظـت نيتـرات تـا
مقدار  27/3 mg/Lنيز افزايش يافت .پس از آن مرحله آنوکسـيک
واکنش به منظور حذف نيترات تجمع يافته (دنيتريفيکاسيون) آغاز شـد
که در قسمتي از اين مرحله ،دوباره منبع کربن داخلي وارد راکتور شـد.
در پايان  5ساعت واکنش آنوکسـيک ،غلظـت نيتـرات و نيتريـت
به ترتيب به  1و  5/68 mg/Lرسيد .سپس دوبـاره مرحلـه هـوازي
آغاز شد و پس از  7ساعت واکنش هوازي و با پايان يـافتن زمـان
ته نشيني ،غلظت نيترات ،نيتريت و آمونيوم به ترتيب برابر ، 7/25
 5/18و  5/78 mg/Lاندازه گيري شد.
آناليز آماري يافته ها

به منظور بررسي معني دار بودن اختالف نتيجههاي به دست آمده
از آناليز آماري نتيجهها استفاده شد .آناليز آماري بر اساس
روش آناليز واريانس يک سويه صورت پذيرفت .در اين روش ابتدا
بايد شرط وجود توزيع نرمال داده ها بررسي شده و سپس معنيدار بودن
اختالف نتيجههاي مرحلههاي گوناگون ،با يکديگر بررسي شود.
در اين پژوهش هر يک از آزمايش هاي تعيين غلظت فرم هاي
نيتروژن شامل آمونيوم ،نيترات ،نيتريت دست کم سه بار (چهار بار)
تکرار شد و از طرفي محاسبه بازدهي حذف نيتروژن در هر مرحله
نيز چهار بار محاسبه شد .پيش از ثبت نتيجهها در هر دوره،
به دليل تغيير شرايط موجود ،راکتور ميان دو دوره به مدت سه هفته
راهبري شد تا نتيجهها قابل اطمينان باشد و ميکروارگانيسمها
در شرايط جديد به تثبيت برسند .به دليل وجود سه مرحله گوناگون
علمي ـ پژوهشي
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(شاهد ،دوره اول و دوره دوم) ،و اينکه در هر مرحله چهار داده
(نتيجه محاسبه بازدهي) وجود داشت ،در مجموع دوازده داده
پيش از تغيير بارگزاري آلي و بارگزاري نيتروژن راکتور در دست بود.
به عبارت ديگر سه گروه که هر گروه چهار داده داشت .نتيجههاي
آزمون نرماليته نشان داد که فرض نرمال بودن توزيع دادههاي
هر گروه به ترتيب با درصد اطمينانهاي  5/27 ،5/31و 5/27
که همگي بيش از مقدار پيش فرض درصد اطمينان نرماليته يعني
 5/55بودند ،تأييد شد .با تأييد اين فرض ،آزمون آناليز واريانس
يک سويه انجام شد .در اين آزمون ابتدا ميانگين بازدهي حذف
نيتروژن در هر گروه محاسبه شد و سپس مجموع مربعهاي کلي
از به توان  2رساندن اختالف هر بازدهي حذف نيتروژن با نيتجه
ميانگين کلي ،به دست آمد.
مجموع مربعهاي درون گروه از به توان  2رساندن اختالف
هر بازدهي حذف نيتروژن با ميانگين هر يک از گروه ها محاسبه شد.
مجموع مربعهاي بين گروهي از محاسبه اختالف مجموع مربعهاي
کلي و مجموع مربعهاي درون گروه محاسبه شد .درجه آزادي کل ،11
درجه آزادي درون گروه  8و درجه آزادي بين گروه  2بود .سپس
مجموع کلي مربعهاي بين گروهي و مجموع کلي مربعهاي درون
گروه بر درجه آزادي هر يک تقسيم شد تا واريانس محاسبه شود.
در مرحله بعدي نسبت واريانسها ) (Fار رابطههاي موجود
در معادلههاي ( )7تا ( [16] )8برابر با  42/54محاسبه شد:
MSB
MSW

() 7

SSB
df b

()8

SSW
df w

() 8

F

MSB 

MSW 

در اين رابطه ها:
 : Fنسبت واريانس ها
 : MSBميانگين مربعهاي بين گروه
 : MSWميانگين مربعهاي درون گروه
 : SSBمجموع مربعهاي بين گروهي
 : SSWمجموع مربعهاي درون گروه
 : dfwدرجه آزادي درون گروه
 : dfbدرجه آزادي بين گروهي
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جدول  8ـ مقايسه نتيجههای پژوهش با تعدادی از مطالعههای همانند.

بازدهي حذف
نيتروژن
()%

زمان ماند
سلولي
(روز)

زمان ماند
هيدروليکي
(روز)

نيتروژن کل
ورودي
(ميلي گرم بر ليتر)

اکسيژن خواهي
شيميايي ورودي
(ميلي گرم بر ليتر)

تعداد دفعات
پر شدن

85

18-25

2-3

منبع کربن
خارجي

نوع پساب

منبع

1342±168++

3523±1443

1

بله

صنعتي

][17

2555++

2255

3

خير

شيرابه زباله

][18

52/8±17/1

358±172

3

خير

شهري

][18

35++

355

2

خير

مصنوعي

][25

23

25

1/67

635+

1555

1

بله

صنعتي

][21

78

17

1/67

635+

1555

1

خير

صنعتي

][21

87/2

27

48

1428-

8884-

3

خير

شيرابه زباله

][22

1/5

714/5-

15178-

1

بله

شيرابه زباله

][23

85

23

1/11

53/6

532

6

خير

شهري

][24

52

25

5/3

25

255

2

خير

شهري

][25

155

25

35

251/7-

1

بله

شهري

][26

86/25
88/75
81

25

85

1555

1
2
3

خير

مصنوعي

تحقيق
حاضر

85
88

15

5/3

61/25

88/3

1/47

 TKN :+به عنوان نيتروژن :++ ،آمونيوم به عنوان نيتروژن :- ،اعداد به صورت ميانگين

در اين مرحله درصد اطمينان  5/555براي رد فرض همانند بودن
نتيجهها انتخاب شد .سپس بر اساس درجههاي آزادي ،مقدار F
در شرايط بحراني ) (Fcritاز جدول به دست آمد .سرانجام براي
تصميمگيري در مورد معني دار بودن نتيجهها ،مقايسه اي ميان
درصدهاي اطمينان به دست آمده و در صد اطمينان پيش فرض
صورت گرفت و اختالف نتيجههاي هر گروه از بازده حذف نيتروژن
که درصد اطميناني کمتر از  5/555داشت ،و يا مقدار  Fدر آن
باالتر از  Fcritبود ،معني دار ارزيابي شد .اين دو معيار تصميمگيري
به صورت هم زمان اتفاق افتاده و معني دار بودن نتيجهها را
تأييد کردند .با اين روش اختالف ميان نتيجههاي مربوط به راکتور
شاهد و راکتور آزمايش در دوره اول ( )% 2/5و راکتور آزمايش
در دوره دوم ( )% 4/75و همچنين اختالف نتيجههاي راکتور
در دوره اول و دوم ( )% 2/25معنادار ارزيابي شد .از سويي باال بودن
مقدار  Fنشانه ديگري از معنا دار بودن اختالف نتيجههاي بازدهي
حذف نيتروژن بود.
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جمع بندي مقايسه نتيجههاي پژوهش حاضر بـا نتيجـههـاي
ساير پژوهشگران ،در جدول  6ارايه شده است .در تهيه اين جدول
سعي شده است که نتيجههاي تعدادي از مطالعههاي ديگر بر روي
حذف زيستي نيتروژن با استفاده از راکتور ناپيوسته متوالي بررسي شود.
نتيجه گيري

در صورت استفاده از منابع کربن خارجي مانند اسيد اسـتيک و
متانول در تصفيه خانه ها ،هزينه حذف مواد مغذي ،نظير نيتروژن،
از پســاب افــزايش م ـي يابــد .در اي ـن پــژوهش مشــخص شــد
که با استفاده از منبع کربن داخلـي و بـا در نظـر گـرفتن شـرايط
بهره برداري ويژه ،مي تـوان نتيجـههـاي قابـل قبـولي در مـورد
حذف نيتروژن از پساب به دست آورد .راهکار مورد استفاده در اين
پژوهش ،چند بار افزودن منبع کربن داخلـي بـه راکتـور ناپيوسـته
متوالي ) (SBRبود .در اين صورت کربن مـورد نيـاز بـراي انجـام
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فرايند دنيتريفيکاسيون چند بار در طـول يـک سـيکل بـه راکتـور
افزوده شـد .در يـک سـيکل راکتـور چنـد بـازه زمـاني هـوازي و
آنوکسيک به صورت متوالي در نظر گرفتـه شـد .بـه ايـن ترتيـب
نيترات توليد شده در مرحله هوازي ،در مرحله آنوکسيک حـذف شـده
و کربن مورد نياز باکتريهاي هتروتروف بـا ورود دوبـاره خـوراک
در شرايط آنوکسيک ،در اختيار آنها قرار ميگيرد .براي به دسـت آوردن
بهترين نتيجهها ،اثر بارگزاري هـاي نيتـروژن گونـاگون در مـدت
زمان پژوهش بررسي شد .همچنين اثر تعـداد دفعـههـاي افـزودن
منبع کربن به راکتور نيز بررسـي شـد و راکتـور بـا يـک و دو بـار
افزودن منبع کربن در هر سيکل مورد بررسي قرار گرفت .نتيجهها
نشان داد که پساب خروجي در هر سه بارگزاري ،استاندارد پسـاب
خروجي براي آمونيوم ،نيترات و نيتريت را برآورده ساخت .بـا ايـن
وجود بهترين عملکرد راکتـور در کـمتـرين بـارگزاري نيتـروژن و
کمترين بارگزاري آلي به دست آمد .در اين حالت مقـدار آمونيـوم،
نيترات و نيتريت در پساب خروجي از راکتور کمترين مقدار ممکن
بود .نتيجههاي پژوهش ثابت نمود که در صورت اسـتفاده از روش
پــر شــدن چدگانــه راکتــور ،فراينــد حــذف زيســتي نيتــروژن
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انعطاف پذيري بااليي با بارگزاريهاي آلـي و نيتـروژن گونـاگون
نشان خواهد داد .بـا ايـن وجـود بـازدهي حـذف  CODنيـز بايـد
مورد قبول باشد و در اين زمينه دوره دوم پژوهش با دو بار افزودن
منبع کربن ،به عنوان بهترين عملکرد راکتور انتخاب شد .با وجـود
ويژگيهاي مثبت بيـان شـده ،بـه عنـوان نقطـه ضـعف سيسـتم
انتخابي ،ميتوان دشوار بودن تنظـيم چنـد بـازه زمـاني هـوازي و
آنوکسيک به طور دقيق در زمان بهرهبرداري را ياد نمود که البتـه
اين مورد در مقايسه با دشواريهـاي اضـافه کـردن منبـع کـربن
خارجي مانند متانول ،قابل چشم پوشي است.
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بدين وسيله از آقايان حمزه عليزاده و محمد جواد حـاج سـردار
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