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چکیده
امروز پساب صنایع خمیر و کاغذ یکی از آلوده ترین پسابهای صنعتی است .یکی روش های موثر و کمخطر تصفیه
جایگزین ،استفاده از غشا و بیوراکتور غشایی است .در این مطالعه ،بهمقایسه حذف  CODپساب صنایع ساخت کاغذ کارتن
با استفاده از بیوراکتور غشایی و انعقاد و لختهسازی پرداخته شده است .در تصفیه با روش انعقاد و لختهسازی ،پس از بهینه
سازی ،در مقادیر بهینه  ،pH = 8غلظت آلوم  0111میلیگرم بر لیتر و زمان تماس  01دقیقه ،میزان  CODپساب تا 99/9
درصد کاهش یافته است .در تصفیه پساب خام با استفاده از بیوراکتور غشایی با حجم  03نیز در طی مدت زمان بهرهبرداری
 03روز ،تا  90/7درصد حذف  CODدر زمان ماند هیدرولیکی و شار خروجی ثابت مشاهده شد .نتایج این مطالعه نشان
دهنده ی آن است که پس از انجام فرآیند حذف توسط هر دو روش تصفیه ،بیوراکتور غشایی نسبت بهروش انعقاد شیمیایی
در تصفیه پساب دارای کارآیی بیشتر است.
واژه های کلیدی :بیوراکتور غشایی ،انعقاد شیمیایی ،تصفیه پساب ،صنایع سلولزی

 -1مقدمه
رشد سریع جمعیت منجر به افزایش صنایع تامین کننده ی نیاز های بشر می شود که این پدیده باعث استفاده ی بیش
از حد از منابع طبیعی و آلودگی آب و هوا شده است .یکی از این صنایع آالینده منابع آبی صنایع سلولزی و به ویژه خمیر
و کاغذ است .این صنعت به دلیل نیاز به آب فراوان در فرآیندهای شیمیایی ،به طور متوسط به ازای هر تن کاغذ تولید
شده  06متر مکعب آب شیرین مصرف می کند ( .)Thompson et al., 2001پساب به دست آمده از تولید خمیر و کاغذ
به دلیل میزان باالیی از محتوای بار آلی ،کل جامدات معلق ) ،(TSSرنگ و کدورت به سختی قابل تصفیه است .برای
تصفیه و حذف مواد آلی این پساب روش های مختلف بیولوژیکی و شیمیایی مختلفی وجود دارد .یکی از روش های
تصفیه شیمیایی متداول ،ساده و ارزان فرآیند انعقاد و لخته سازی است که در میان عوامل موثر در این فرآیند می توان
به  ،pHغلظت منعقد کننده و کمک منعقدکننده و زمان اختالط اشاره کرد ( Ahmad et al., 2005; Domínguez et al.,
 . )2005از جمله فرآیند های متداول تصفیه بیولوژیکی می توان به فرآیند لجن فعال اشاره نمود که این روش نیز به دو
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نوع هوازی و بی هوازی تقسیم می گردد ( .)Mosaddeghi et al., 2018امروزه توانایی بازیافت آب از پساب خروجی تصفیه
خانه های فاضالب شهری و صنعتی به دلیل امکان دسترسی به یک منبع مناسب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی
و صنعت را فراهم می کند .این توانایی برای استفاده آب تصفیه شده و بازیافت شده در مصارف خانگی نیز قابل تصور و
اجراست .یکی روش های موثر برای تصفیه پساب های صنعتی و خانگی ،استفاده از غشا و بیوراکتور غشایی است (حسین
زاده و همکاران .) 7931 ،بیوراکتور غشایی ترکیبی از جداسازی به کمک غشا و تجزیه بیوشیمیایی آلودگی موجود در
پساب با توانایی تصفیه موثر و غیر خطرناک است (.)Jo et al., 2016; De Luca et al., 2013
تاکنون مطالعاتی برای تاثیر و بازدهی بیوراکتورهای غشایی هم به صورت منفرد و هم همراه با روش های تصفیه
فیزیکی  -شیمیایی برای تصفیه پساب انجام گرفته است .کو و همکاران پژوهشی برروی حذف  CODاز پساب کاغذسازی
با استفاده از یک بیوراکتور غشایی هوازی ترموفیلیک در ترکیب با اکسیداسیون الکتروشیمیایی انجام دادند .طبق یافته
های آنان بیوراکتور غشایی به عنوان پیش تصفیه توانست در زمان ماند هیدرولیکی  7/7روز  88/0تا  %32/9از COD
پساب را کاهش دهد .پس از تص فیه اولیه به وسیله بیوراکتور ،تصفیه با روش اکسیداسیون الکتروشیمیایی توانست تا %38
حذف  CODرا بهبود ببخشد ( .)Qu et al., 2012بررسی استفاده از بیوراکتور غشایی به عنوان پیش تصفیه همراه با اسمز
معکوس برای تصفیه پساب صنعتی نیز توسط حسین زاده و همکاران مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشان
داد می توان با استفاده از بیوراکتور غشایی تا  %11از  CODو  %38از  TSSرا از پساب صنعتی حذف نمود (حسین زاده
و همکاران.)7931 ،
در این مطالعه به مقایسه استفاده و کارایی بیوراکتور غشایی و روش انعقاد و لخته سازی با استفاده از منعقدکننده
ی آلوم برای حذف  CODاز پساب صنایع کارتن سازی پرداخته شده است.
 -2مواد و روش ها
پساب مورد نیاز جهت مطالعه از صنایع بسته بندی پک واقع در شهر تهران تهیه شد .پساب این کارخانه به دلیل حجم
باالی پساب تولید شده و کف زیاد آن مورد توجه است .پس از نمون ه برداری از پساب و انتقال نمونه ها به آزمایشگاه،
سنجش پارامترهای  pHبا استفاده از  pHمتر  ،Lovibond pH110کدورت با استفاده از اسپکتوفتومتر  DR2000در طول
موج  216نانومتر و  TSSدر پساب طبق روش  2540 Bاستاندارد متد انجام گرفت ( .)APHA., 2005سنجش میزان
 CODبا استفاده از اسپکتوفتومتر  DR5000انجام گرفت .مشخصات پساب خام در جدول  7ارایه شده است.
جدول  -1مشخصات پساب خام کارخانه کارتن سازی پک

پارامتر

مقدار

)TSS (mg/L

2766

کدورت )(FTU
)COD (mg/L

2826
2266

pH

1

برای تصفیه فیزیکی – شیمیایی از فرآیند انعقاد بر روی  266میل لیتر پساب در دستگاه جارتست
) and birdاستفاده شد .از منعقدکننده آلوم با غلظت  266تا  7666میلی گرم بر لیتر در زمان تماس  76تا  26دقیقه و
 2 pHتا  8استفاده گردید .پس از پایان فرآیند انعقاد شیمیایی ،مدت زمان برای ته نشینی  96دقیقه در نظر گرفته شد.
(Phipps
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به منظور ساخت پایلوت بیوراکتور غشایی مطابق با پژوهش حسین زاده و همکاران از پلکسی گلس با حجم مفید 92
لیتر با ابعاد  91 × 96 × 96سانتی متر استفاده گردید .برای کنترل سطح از یک شناور ،مکش از غشا از پمپ پریستالتیک
و یک پمپ هوا به منظور هوادهی در بیوراکتور بهره برده شد .در طی زمان  96روزه برای انجام آزمایشات زمان ماند
هیدورلیکی  )7(HRTو شار خروجی ثابت در نظر گرفته شد .میزان تغییرات  CODدر طی مدت بهره برداری  1بار گزارش
گردید (حسین زاده و همکاران .)7931 ،نمای شماتیک پایلوت در شکل  7ارایه شده است.

شکل  -1نمایی شماتیک از پایلوت بیوراکتور غشایی ( )a( - )MBRخروجی سرریز بیوراکتور؛ ( )bغشای صفحه ای تخت؛ ()c
شناور؛ ( )dورودی پساب؛ ( )eهوادهی بیوراکتور غشایی؛ ( )fپمپ پریستالتیک جهت مکش از غشا.

 -3تحلیل نتایج
مطابق شکل ( 2الف) با افزایش غلظت آلوم از  266میلی گرم تا  7666میلی گرم بر لیتر ،میزان حذف  CODپساب
افزایش یافت و بیشترین حذف  CODدر غلظت  7666میلی گرم بر لیتر آلوم بدست آمد .این یافته می تواند در اثر مقدار
باالی مواد آلی موجود در پساب و واکنش آن ها با مقدار باالی منعقدکننده باشد در حضور غلظت باالی آلوم ،آالینده
های معلق و موجود در پساب اکسید ،منعقد و لخته می شوند .تشکیل لخته های فشرده و تراکم بیشتر لجن تشکیل
شده اثر باالیی در جداسازی پساب تصفیه شده از لجن ته نشین شده دارد ( .)Wang et al., 2007در شکل ( 2ب) میزان
حذف  CODدر  pH=8به باالترین مقدار خود رسیده است .در  pHهای کمتر از  0میزان هیدروکسید آلومینیوم تشکیل
شده کاهش و حاللیت لجن تشکیل شده افزایش می یابد .در نتیجه میزان حذف  CODدر  pHهای اسیدی و پایین تر
از  0افت می کند .در  pHهای  0تا  8با افزایش  pHدر غلظت بهینه آلوم ،بار سطحی ذرات آالینده خنثی شده و انحالل
پذیری لجن کاهش می یابد .با بی ثباتی ذرات آالینده و به دام افتادن آنها توسط منعقدکننده آلوم ،میزان حذف COD
و لجن ته نشین شده در پایان فرآیند افزایش می یابد ( .)Mosaddeghi et al., 2018; Birjandi et al., 2016همچنین در
 pHبهینه برابر با  8هیدرولیز نمک آلومینیوم باعث تشکیل واحدهای مونومری و پلیمری باردار می گردد که به جذب
مواد آالینده کلوئیدی کمک می کند (.)Zhao et al., 2009; Patel and Vashi, 2012
مطابق شکل ( 2ج) نشان دهنده ی اثر زمان های تماس  76تا  26دقیقه بر میزان حذف  CODدر مقادیر بهینه
غلظت آلوم و  pHمی باشد .در زمان تماس  96دقیقه باالترین میزان حذف  CODبه دست آمد .در زمان تماس  76دقیقه
آلوم به دلیل عدم زمان کافی برای انحالل و واکنش با آالینده های داخل پساب ،حذف  CODدر کمترین مقدار است .با
افزایش زمان تماس ،جذب ذرات آالینده بر روی سایت های خالی منعقدکننده صورت می گیرد .در نتیجه ته نشینی
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ذرات لخته شده با سرعت بیشتری انجام می پذیرد .پس از زمان تماس بهینه ،با پر شدن سایت های خالی به تدریج
راندمان حذف  CODکاهش می یابد و با بیشتر شدن زمان تماس لخته های تشکیل شده دوباره در پساب پراکنده و بی
ثبات می شوند (.)Subramonian et al., 2015; Duan et al., 2010; Zhang et al., 2013

شکل  -2میزان حذف  CODپساب کارتن سازی در (الف) :غلظت های  222تا  1222میلی گرم بر لیتر آلوم( ،ب) pH :های  4تا ،8
(ج) :زمان تماس  12تا  42دقیقه.

در شرایط بهینه استفاده از روش انعقاد و لخته سازی در پساب ورودی در شرایط  pHبرابر با  8و زمان تماس  96دقیقه
با استفاده از منعقدکننده آلوم با غلظت  7666میلی گرم در لیتر میزان حذف  13/3 CODدرصد به دست آمد .عدم
توانایی حذف مناسب  CODاز پساب صنایع کاغذسازی را می توان به دلیل وجود مواد زیستی طبیعی مانند الیاف ،چربی
ها ،تانن و لیگنین د ر پساب این صنعت دانست که مقاومت آلودگی های این پساب را نسبت به تجزیه شیمیایی را افزایش
می دهد (.)Wong et al., 2010
در تصفیه پساب با استفاده از بیوراکتور غشایی به علت کارایی باالی بیوراکتور غشایی ،پساب تصفیه شده کامال
شفاف و کدورت ناچیز بدست آمد .از جمله پارامترهای موثر بر عملکرد بیوراکتورهای غشایی ،تخلیه مازاد لجن برای ثابت
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نگه داشتن سن آن و کیفیت متغیر پساب ورودی به آن است .شکل  9نمایانگر میزان  CODدر پساب خام و تصفیه شده
با بیوراکتور غشایی در پانزده روز می باشد .بیشترین حذف  CODدر دوازدهمین روز از دوره ی بهره برداری (حذف
 39/1 CODدرصد) از بیوراکتور غشایی بدست آمد و پس از آن حذف  CODرو به کاهش گذاشت .افزایش راندمان حذف
پساب در بیوراکتور در روز های ابتدایی آزمایش را می توان به دلیل نیاز به تطابق میکروارگانیزم ها با محیط و بهبود
شرایط بیولوژیکی با گذشت زمان دانست .از سویی دیگر کاهش راندمان حذف  CODناشی از گرفتگی غشا و تغییرات در
غلظت ترکیبات مقاوم در بر ابر تخریب شیمیایی و بیولوژیکی در پساب کاغذسازی می باشد .به طور کلی حذف باالی
مواد آلی موجود در پساب ناشی از فیلتراسیون آالینده ها توسط غشاست( .فاضلی و همکاران7983 ،؛ حسین زاده و
همکاران.)7931 ،

شکل  -3میزان حذف  CODپساب کارتن سازی با استفاده از بیوراکتور غشایی

در شکل  2نتایح حاصل از سنجش  CODپساب تصفیه شده در فرآیند انعقاد شیمیایی و انجام تصفیه با بیوراکتور
غشایی ارایه شده است ،شکل  2مقایسه روش تصفیه با انعقاد شیمیایی مقدار  CODپساب خام کارتن سازی از 2266
میلی گرم بر لیتر به  312میلی گرم بر لیتر کاهش پیدا کرد .درحالی که این مقدار در تصفیه بیوراکتور غشایی به
 717/2میلی گرم بر لیتر کاهش پیدا کرد .شکل  2نشانگر راندمان باالتر روش بیوراکتور غشایی نسبت به فرآیند انعقاد
شیمیایی در حذف  CODپساب کارتن سازی را بیان می کند.

شکل  -4میزان  CODپساب خام و پس از تصفیه با روش انعقاد شیمیایی و بیوراکتور غشایی
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 -4نتیجه گیری
در این مطالعه مقایسه عملکرد دو روش تصفیه پساب صنایع کارتن سازی با استفاده از بیوراکتور غشایی و انعقاد شیمیایی
مورد بررسی قرار گرفت .طبق یافته های کنونی استفاده از مقادیر بهینه غلظت  7666میلی گرم بر لیتر منعقدکننده ی
آلوم pH=8 ،و زمان تماس  96دقیقه ،باالترین میزان کاهش  CODبه میزان  13/3درصد را منجر شد .با استفاده از
بیوراکتور غشایی با ورود پساب خام به سامانه ،میزان حذف  39/1 CODدرصد پس از 72روز عملیاتی به دست آمد .در
روش انعقاد و لخته سازی به دلیل وجود مواد زیستی در پساب این صنعت خمیر و کاغذ ،مقاومت آلودگی های این پساب
را نسبت به تجزیه شیمیایی بیشتر می شود و در نتیجه تجزیه زیستی می تواند به عنوان جایگزین آن برای از بین بردن
این بخشی از این مواد زیستی کار آمد باشد .در بیوراکتور غشایی مورد آزمایش راندمان حذف  CODتا روز دوازدهم روند
افزایشی داشت و پس از آن به دلیل عواملی مانند گرفتگی غشاء افت راندمان حذف مشاهده گردید .نتایج این مطالعه
نشان دهنده ی آن است که در پس از انجام فرآیند حذف توسط هر دو روش تصفیه ،بیوراکتور غشایی نسبت به روش
انعقاد شیمیایی در تصفیه پساب دارای کارآیی بیشتر می باشد.
پینوشتها
Hydraulic Retention Time
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Comparison of membrane bioreactor (MBR) and chemical coagulation
in organic load removal from cellulosic industries wastewater.
Elham Movahed*,Mohamad Mosadeghi,Soroush Azizi,Farshid Pajoum shariati
In this study, COD removal of carton paper manufacturing industry using membrane bioreactor and
coagulation and flocculation is compared. COD removal of wastewater in treatment with coagulation and
flocculation reduced till 59 percent and with membrane bioreactor reduced till 97 percent.
Key words: membrane bioreactor,chemical coagulation,wastewater treatment,cellulose industries
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