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ABSTRACT: 
In the biological treatment of waste water, the organic matters obtined as a result of decomposition by 
microorganism, is largely bound in the form a mass of microorganism that contain of water. Decreasing the amount 
of water retained in the dewatered solids leads decreased transport and disposal costs. 
In sludge dewatering applications, synthetic polymers (floculants and coagulants) are typically used. Enzymes are 
proteins and are known to be environmentally friendly. The use of enzymes in combination with synthetic polymers 
in dewatering applications, can help reduce the amount of synthetic polymers used while achiving comparable or 
improved performance compared to use of polymer alone. 
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:چكيده  
چنانچه  .در فرايندهاي بيولوژيكي پسابها، توده حاوي ميكروارگانيسم ها در ترآيب با مواد آلي باقي مي ماند آه بخشي از آنها را آب تشكيل مي دهد
وزه به طور متداول از پليمرهاي امر .ميزان اين آب زياد باشد، نياز به هزينه هاي اضافي و زيادي در خصوص حمل و نقل و دفع لجن ها مي باشد

استفاده از اين مواد اگرچه ميزان آب داخل لجن را  .سنتزي داراي خاصيت انعقاد آنندگي و لخته آنندگي، به منظور آبگيري از لجن ها استفاده مي شود
ود مي آورندآاهش مي دهند، اما از طرف ديگر غير قابل تجزيه در محيط بوده و نوعي آلودگي در محيط زيست به وج استفاده از آنزيم ها آه به  .

راحتي قابل تجزيه مي باشند به عنوان جايگزين بخشي از اي پليمرها در فرايند آبگيري از لجن ها، همچنين راندمان باالي آنها براي اين منظور، 
 .امروزه توجه همگان را به خود جلب نموده است

 
نعقاد آنندهآبگيري، لجن، آنزيمهاي سلولوليتيك، عوامل ا  آلمات آليدي.

 
 :مقدمه

در تصفيه پساب هاي صنعتي و شهري پس از انجام تصفيه مقدماتي و جدا سازي مواد جامد بزرگ، مواد آلي محلول و 
معلق موجود در پساب، در حضور و يا غياب اآسيژن توسط ميكروارگانيسمها تجزيه مي شوند آه اصطالحا به اين فرايند 

مواد آلي حاصل از اين فرايند آه بسيار ساده و آوچك مي باشند در ميان توده اي از  .ته مي شودتصفيه بيولوژيكي گف
 ميكروارگانيسم ها حبس گرديده و اين توده آه لجن فعال ناميده 

آب حاصل از اين فرايند را مي توان به آبراههايي آه به دريا منتهي مي شوند  .مي شود به صورت رسوب بيرون مي آيد
اما لجن فعال بايد قبل از دفع  . نمود و يا اينكه از آن به منظور آبياري آشتزارها و زمينهاي آشاورزي استفاده نمودوارد

در واقع با آاهش ميزان آب باقيمانده در لجن ها هزينه هاي نقل و انتقال و دفع  .گرديدن تحت عمل آبگيري قرار گيرد
از اين رو لزوم تحقيق و پژوهش در زمينه توسعه و بهبود روش ها و  .مايدنمودن آنها به طور چشمگيري آاهش پيدا مي ن

 .]1 [فناوري هاي آبگيري ضروري مي نمايد
امروزه آبگيري از لجن هاي حاصل از تصفيه بيولوژيكي با استفاده از آنزيم هاي سلولوليتيك به خصوص سلوالزها در 

باال جايگاه ويژه اي را در آشورهاي صنعتي به خود اختصاص داده آنار عوامل انعقاد آننده آاتيوني با وزن مولكولي 
در اين روش پس از افزودن مقدار موثري از يك يا چند آنزيم سلولوليتيك به همراه مواد اآسيد آننده و منعقد آننده  .است

 مناسب به لجن، مخلوطي از مواد جامد لخته شده و آب حاصل 
 جداسازي مناسب نظير فيلتراسيون و سانتريفوژ، مواد جامد منعقد شده و لخته شده از مي گردد آه با استفاده از روش هاي

  .]3و2و1 [آب جدا مي گردند
 

  :مواد و روشها 
 آنزيم هاي سلولوليتيك -

 آنزيم هاي سلولوليتيك مفيد در جريان اين فرايند شامل 



 

 

(endo-1,4 – beta – glucanase) , (1,4 – beta – glucosidase ) ,   (exo-1,4 – beta – glucanase ) 
اين آنزيم ها مي توانند به صورت  .بوده و در واقع نقش هيدروليز نمودن سلولز و تبديل آن به گلوآز را ايفاء مي نمايند

 .دميزان مفيد و موثر اين آنزيم ها به خواص لجن مورد استفاده بستگي دار .منفرد و يا در ترآيب با يكديگر بكار برده شوند
 در حالت آلي دز موثر آنزيم هاي سلولوليتيك براي اين فرايند در محدوده

 .] 2و1[گرم براي هر تن مواد جامد خشك موجود در لجن مي باشد 60-20 
 
 مواد و ترآيبات اآسيد آننده :

ر لجن بوده و بار مواد و ترآيبات اآسيد آننده قادر به اآسيداسيون مواد و ترآيبات آروماتيك و غير آروماتيك موجود د
در واقع اين ترآيبات اثر بسزايي بر روي افزايش  .آاتيوني مواد منعقد آننده را به صورت چشمگيري آاهش مي دهند

 .ميزان آبگيري از لجن دارند
از اآسيد آننده هاي  .اآسيد آننده هاي مفيد براي اين روش مي توانند شامل اآسيد آننده هاي شيميايي و آنزيمي باشند

يميايي مي توان به پرمنگنات پتاسيوم، پراآسيد هيدروژن، پراآسيد سديم، پرسولفات آمونيوم و دي اآسيد منگنز اشاره ش
 .] 2و1[پوند بازاي هر تن از لجن خشك شده مي باشد 5/0-5دز موثر اين مواد در محدوده  .نمود

 .راآسيداز ها، الآاز ها و تيروسيناز ها مي باشندآنزيم هاي اآسيد آننده مفيد و قابل استفاده براي اين منظور شامل پ
پراآسيداز هاي مناسب در اين راستا از ميان آنزيم هايي انتخاب مي گردند آه از هيدرو پراآسيد هاي آلي و يا پراآسيد 

 شوند، واآنش الآاز ها آه تحت عنوان پارا فنول اآسيداز نيز شناخته مي .هيدروژن به عنوان فعال آننده استفاده مي نمايند
هاي اآسيداسيون ترآيبات آروماتيكي را آه در آنها گروه هاي هيدروآسي فنوليك در موقعيت پارا مي باشند، آاتاليست مي 
آنند و تيريناز ها برعكس اين دسته از آنزيم ها، آاتاليست آننده واآنش هاي اآسيداسيون ترآيبات آروماتيكي با استخالف 

در حالت آلي دز موثر آنزيم هاي اآسيد آننده در محدوده  .ك در موقعيت ارتو و متا مي باشندگروه هاي هيدروآسي فنولي
 .] 2و1[گرم بازاي هر تن مواد جامد خشك مي باشد 50-17

 الزم به ذآر است آه آنزيم هاي سلولوليتيك و اآسيد آننده هر دو به صورت محلول در آب مي باشند و 
در فرايند هاي مورد استفاده در اين خصوص، غلظت آنزيم هاي  .ر مورد نظر رقيق نمودمي توان غلظت آنها را تا مقدا

 .] 2و1[گرم آنزيم در هر ليتر آب مي تواند موثر واقع گردد 01/0 – 100محلول در آب، در حدود 
 
 مواد و ترآيبات منعقد آننده :

پليمر هاي آاتيوني آه قابليت استفاده  .د به صورت جامد و يا يك محلول آبي مورد استفاده قرار گيرنداين ترآيبات مي توانن
در اين روش را دارند شامل آو پليمر ها و تر پليمر هايي از متاآريل آميد نظير دي متيل آمينو اتيل متا آريليت، دي متيل 

 ي اتيل آمينو اتيل آمينو اتيل اآريليت، دي اتيل آمينو اتيل اآريليت، د
متاآريليت و يا شكل هاي آمونيوم چهار ظرفيتي آنها آه با دي متيل سولفيت، آلريد متيل و يا آلريد بنزيل ساخته شده اند، 

 .مي باشند
دز  .دي متيل آمينو اتيل اآريليت حاوي آلريد متيل چهار ظرفيتي به صورت گسترده اي در اين زمينه به آار برده مي شود

بر اساس جامدات پليمري، بازاي هر تن جامد خشك مي   ppm  600 – 100 آننده بسته به خواص لجن در حدودمنعقد
 .] 4و2[باشد

 
 :روش فرايند

درجه سانتيگراد حرارت داده شده و به هم  30 – 40به منظور آبگيري از لجن فعال به وسيله آنزيم ها، ابتدا لجن تا دماي 
م هاي سلولوليتيك مطابق آنچه آه ذآر گرديد تهيه شده و به نمونه حرارت داده شده اضافه مي محلول آبي آنزي .زده مي شود

دقيقه الي چند روز محلولي از اآسيد آننده هاي شيميايي و يا آنزيم هاي اآسيد آننده به همراه فعال آننده  15پس از  .گردد
ساعت الي  2خلوط شدن و حرارت دهي براي مدت زمان عمليات م .هاي مورد نياز آنها، به مخلوط لجن افزوده مي گردد

چند روز ادامه مي يابد و پس از آن مخلوط حاصل تا دماي محيط سرد مي گردد و به آن عوامل منعقد آننده و لخته ساز 
در نهايت پس از تشكيل مخلوطي از آب و توده هاي رسوب آرده، با استفاده از سيستم هاي جداسازي  .اضافه مي گردد

  .] 2و1[تداول نظير فيلتراسيون و سانتريفوژ، عمل آبگيري انجام خواهد پذيرفتم
 

 :مثالي از بكار گيري آنزيم ها در اين زمينه 
در تحقيقي به منظور مطالعه و بررسي نقش آنزيم ها در افزايش ميزان آبگيري از لجن، پس از تهيه و آماده سازي نمونه 

ه به صورت بي هوازي هضم گرديده و از واحد تصفيه شهري يكي از اياالت آشور گرم ماده خشك آ 26لجن زائد حاوي 
با دز   endo  gluconaseسپس آنزيم سلولوليتيك  .درجه سانتيگراد حرارت داده شد 40آمريكا به دست آمده بود تا دماي 

درجه سانتيگراد و با  40ر دماي دقيقه د 120الي  10لجن براي مدت  .ليتر براي تصفيه نمونه به لجن اضافه گرديد 17/0



 

 

در حين عمل اختالط آنزيم پراآسيداز حاصل از سبوس لوبيا با دز  .با آنزيم مذآور مخلوط گرديد rpm  250دور همزن
 2پس از مدت زمان  .به نمونه اضافه گرديد (گرم ماده خشك 26به منظور عمل بر روي نمونه حاوي )گرم آنزيم  5/0

ميلي ليتر از لجن تهيه شده را داخل  200ين آنزيم، به منظور بررسي ميزان آبگيري از لجن، ساعت از اضافه آردن ا
 درصد از ماده منعقد آننده  5/0ميلي ليتر از يك محلول آبي  12ميلي ليتر ريخته و  500محفظه سيلندر مانند با حجم 

ندين بار وارونه ساختن آن عمل اختالط انجام دي متيل آمينو اتيل اآريالت متيل آلريد به محفظه اضافه گرديد و با چ
و  10پس از آن نمونه از ميان صافي پارچه اي فشاري عبور داده شد و ميزان آب خروجي در بازه هاي زماني  .پذيرفت

ه و بازده آبگيري، انداز (استفاده از غلظت هاي متفاوت آن)ثانيه به ترتيب به منظور محاسبه و ارزيابي عملكرد پليمر  20
 .] 1[گيري گرديد

در جدول زير ميزان آب خارج شده از لجن با استفاده از غلضت هاي متفاوت ماده منعقد آننده در شرايطي آه آنزيم 
سلولوليتيك و پراآسيداز در آنار ماده پليمري منعقد آننده وجود دارند و همچنين شرايطي آه اين آنزيم ها وجود ندارند 

 .آورده شده است
 

 .] 1[خارج شده از لجن با استفاده از پليمر، آنزيم سلولوليتيك و پراآسيدازميزان آب 
 (پراآسيداز +آنزيم سلولوليتيك +پليمر)آبگيري  (پليمر تنها)آبگيري  PPMدز پليمر

200 14% 16% 
250 6/18% 6/18% 
300 2/23% 3/33% 
375 9/38% 5/58% 
450 2/63% 6/83% 

 
الحظه مي گردد، ميزان آبگيري از لجن با استفاده همزمان از پليمر منعقد آننده و آنزيم در همان گونه آه در جدول فوق م

 .مقايسه با استفاده از پليمر تنها افزايش قابل مالحظه اي دارد
 

 :بحث و نتيجه گيري 
دن آنها از اهميت همانگونه آه ذآر گرديد آبگيري از لجن ها به منظور آاهش هزينه هاي مربوط به حمل و نقل و دفع نمو

براي رسيدن به اين هدف، امروزه به صورت متداول از پليمرهاي سنتزي استفاده مي گردد آه  .بااليي برخوردار مي باشد
از طرف ديگر آنزيم ها داراي ساختمان پروتئيني بوده و به  .اين ترآيبات قابليت تجزيه پذيري زيادي در طبيعت ندارند

 .ه مي باشند و از اين رو به عنوان ترآيبات سازگار با طبيعت و محيط زيست شناخته مي شوندآساني در طبيعت قابل تجزي
استفاده از آنزيم ها به ويژه آنزيم هاي سلولوليتيك در آنار پليمر هاي سنتزي و به عنوان جايگزين بخشي از آنها، عالوه بر 

 سنتزي در اين رابطه را آه به عنوان عوامل آلوده افزايش راندمان آبگيري به صورت چشمگيري استفاده از پليمرهاي
  .آننده محيط زيست مي باشند، آاهش مي دهند
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