
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 رنگبري بيولوژيكي پساب واحدهاي توليد الكل بروش ناپيوسته و پيوسته
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 چکيده
رنگبري پساب واحدهای توليد الکل در يک راکتور نا پيوسته و جدا سازی شده از محيط برای  Aspergillus fumigatusقارچ در اين تحقيق از 

يوسته با  و در سيستم پ %87در سيستم راکتور نا پيوسته راندمان رنگبری به بيش از .  استفاده گرديد Sequence Batch Reactor (SBR)پيوسته
 . رسيد% ٥٠ تعويض پساب، راندمان رنگبري در پنج تعويض اولی به بيش از ٧

 SBR، رنگبری بيولوژيکی، راکتور پيوسته، راکتور Aspergillus fumigatusکلمات کليدی قارچ 

 مقدمه

عدني و سمي همواره يك مواد م,   پايينpH به علت دارا بودن مواد قابل حذف بيولوژيكي باال،  پساب واحدهاي توليد الكل
اي تيره اين پساب آه در نتيجه وجود يك ماده  همچنين رنگ قهوه. رود معضل در محيط زيست و تصفيه پساب به شمار مي

اين رنگ با روشهاي معمول بيولوژيكي قابل حذف . پليمري طبيعي به نام مالنويدين است بر معضالت آن افزوده است
مله لخته آردن مالنويدين، جذب در آربن فعال و استفاده از چيتوسان و روشهاي شيميايي روشهاي فيزيكي از ج. باشد نمي

در اين پروژه براي حذف . )١٣٨١افشاری و همکاران، ( اند مانند ازن زني تاآنون براي حذف اين رنگ به آار رفته
آه مدتي با پساب اين واحد تماس داشته بيولوژيكي رنگ پساب توليد الكل ابتدا ميكروارگانيزمهايي از خاك شرآت بيدستان 

با بررسيهاي انجام شده در چند مرحله بهترين ميكروارگانيزم براي ). ١٣٨١پازوکی و همکاران، (اند جداسازي شدند 
 ميكروارگانيزم و ٦ ميكروارگانيزم در مرحله دوم ٢١ ميكروارگانيزم از ١١در مرحله اول . رنگبري پساب انتخاب گرديد

باشد به عنوان بهترين ميكروارگانيزم انتخاب شد   ميAspergillusآه از قارچهاي  UB2سوم ميكروارگانيزم در مرحله 
سازي شرايط  براي بهينه.  درصد در محيط آشت رشد دست يافته است٨١آه اين قارچ در پايان مرحله سوم به راندمان 

 در UB2ر گرفته شد آه در مرحله اول زمان عمر  سه مرحله در نظAspergillus-UB2رشد و رنگبري ميكروارگانيزم 
 و تعداد pHدر مرحله دوم ميزان گلوآز، .  روز در نظر گرفته شد٧ بهينه و مقدار مناسب آن (PDA)محيط آشت جامد 

 و مقدار 4.5  محيط آشت رشد pH گرم در ليتر ، ٧٠هاگهاي به آار رفته در محيط آشت رشد بهينه و نهايتًا مقدار گلوآز 
). ١٣٨١پازوکی و همکاران،  (ند هاگ در هر ليتر محيط آشت رشد انتخاب گرديد٨× ١٠٧اگ مناسب براي اين محيط ه

ادامه اين . رسيده شد% ٨٤برمن متغيرهای غير وابسه غربال شدند و به راندمانی حدود –سپس با استفاده از طرح پالکت
با بيش .  ليتر استفاده شد١٫۵ در حجم  SBRينه شده از يک سيستم کار با باکار گيری متغيرهای انتخاب شده و تا حدودی به

 .  (Shayegan et al., 2005)دست يافته شد % ٧٠به راندمانی حدود ) فاضالب% ٢۵با (از بيست بار تعويض 

في در  جهش تصادUVبمنظور افزايش توانايي ميكروارگانيزم در رنگبري پساب واحدهاي توليد الكل، با استفاده از اشعه 
توانسته است در افزايش  ثانيه تابش اشعه ٦٠پس از بررسي نتايج بدست آمده مشخص شد مدت . ميكروارگانيزم ايجاد شد

مالتوز و نيترات سديم بهترين منابع آربني و نيتروژني شناخته شدند و مقدار . راندمان رنگبري تاثير مثبتي داشته باشد
برمن براي غربال و رسيدن به -طرح پالآت. (Pazouki et al., 2005)رسيد % ٧٠رنگبري با فاضالب رقيق نشده به 

 و مقدار سلول بر رنگبري با  pH و در نهايت متغيرهاي غلظت مالتوز، (Pazouki et al., 1384)شرايط بهتر اجرا شد 
 ,.Pazouki et al)افزايش يافت% ٨٠استفاده از طرح مرآب مرآزي بهينه سازي شد و راندمان رنگبري به حدود 

communicated) . 

 Aspergillusدر اين تحقيق بررسی رنگبری بيولوژيکی پساب واحدهای توليد الکل از ميکروارگانيزم جهش يافته 
fumigatus  به صورت ناپيوسته و پيوسته مورد مطالعه قرار گرفته است)  ليتر 1.5با حجم کاری (  در مقياس بنچ. 

 

 مواد و روشها

 



 

 

 زم و شرايط محيط کشت رشدميکروارگاني

 به (PDA)بر روي محيط آشت جامد (Aspergillus fumigatus UB260) در ابتدا ميكرو ارگانيزم رشد داده شده 
مقداري از )  دور در دقيقه١٦٠با (اضافه شد و پس از سه روز رشد بر روي روتاتور ) ١شرايط جدول(محيط آشت رشد 
.اضافه شدند% ١٠٠آشت رنگبري با غلظت فاضالب  ليتر محيط ١٫۵ به  2آنها طبق جدول

 سازي شده   مشخصات محيط آشت رشد بهينه١جدول 

گلوآز 
(g/l) 

KH2PO4KCl 

(g/l) 

NaNO3 

(g/l) 

MgSO4.7H2O 

(g/l) 

FeSO4 

(g/l) 

 pH تعداد هاگها 

(spores/l) 

٨×٧٠٠/١٥/٠٢٥/٠٠٠١/٠٥/٤١٠٧

 

 شرايط راکتور ناپيوسته 

يتري به عنوان راآتور استفاده شد با استفاده از اندازه گيري هوا، آمپرسور و فيلتر، هوای مورد نياز ل ٣ از يك ارلن
 .  انجام شده است٢محيط کشت رنگبری و شرايط آن بر اساس جدول . سيستم تامين شده است

يكي فاضالب  ، سلول و هوادهي در رنگبري بيولوژpH  مشخصات چهار راآتور براي بررسي اثر مقدار ٢جدول 
%١٠٠واحدهاي توليد الكل با غلظت 

 هوادهي

(l/min) 

 سلول

(g/l) 
pH 

 گليسرول

(ml/l) 

KH2PO4

(g/l) 

NaNO3

(g/l) 
راآتورها (g/l)مالتوز 

٤ ٦/٢ ٢٥/٦ ٤ ١٥% ٥/١ ٥/١٧ ١

٤ ٤ ٢٥/٦ ٤ ١٥% ٥/١ ٥/١٧ ٢

٨ ٦/٢ ٧٥/٤ ٤ ١٥% ٥/١ ٥/١٧ ٣

٨ ٤ ٧٥/٤ ٤ ١٥% ٥/١ ٥/١٧ ٤

 يری راندمان رنگبریاندازه گ

.  در دقيقه سانتريفوژ شدند٨٠٠٠مقدار پنج سی سی از نمونه در فاصله های زمانی مشخص برداشته و ده د قيقه با دور 
 .سپس محلول رويی برای اندازه گيری راندمان رنگبری با استفاده از اسپکتوفتومتر طبق فرمول زير بکار برده شده است

 . نانومتر بر جذب اوليه در همان طول موج٤٧٥درصد کاهش جذب رنگ در طول موج = راندمان رنگبری 

 

 بحث و نتيجه گيری

 بررسي راندمان رنگبري با شرايط راآتور ناپيوسته

به منظور مطالعه و بهينه سازي شرايط رنگبري در پايلوت و با توجه به اينكه ساير پارامترها در مراحل مطالعات  
، مقدار سلول و مقدار هوادهي طبق pHآزمايشگاهي به روشهاي آماري  بهينه سازي شده بودند سه فاآتور مهم شامل 

 . ارائه شده است٣نتايج حاصل در جدول .  مورد بررسي قرار گرفتند و بقيه متغيرها ثابت در نظر گرفته شدند٢جدول 



 

 

در رنگبري بيو لوژيكي فاضالب واحدهاي توليد  الكل در مقياس ، مقدار سلول و هوادهي pH   نتايج بررسي اثر٣جدول 
%١٠٠پايلوت با غلظت 

زمان حداکثر   (pHحداآثر راندمان رنگبريراآتورها
)ساعت(زمان رنگبري )رنگبری

١٨/٦٤٨/٥٤٤

٢١٥/٦٥٩/٦٤٨

٣٣/٦٤١٥/٣٢٨

٤٣٠/٦٣٠٠/٣٢٥

 

 خيلي ٣ و ٢، ١ چنين به نظر مي رسد آه راندمان راآتورهاي ٣در جدول از بررسي نتايج چهار راآتور ارائه  شده 
 يكسان است بهتر است آه ٢ و ١  در راآتورهاي pHنزديك به يكديگر مي باشند و باتوجه به اينكه مقدار هوادهي و 

 . را براي بررسي بيشتر انتخاب و آزمايشي با نقاط جديد انجام شود٣ و ٢ميانگين شرايط راآتورهاي 

.   ارائه شده است٤محاسبه شده است در جدول ) ٢جدول   (٣ و ٢ آه از ميانگين شرايط راآتورهاي ٥شرايط راآتور 
 ٨٧٫۴ ساعت اول راندمان رنگبري به بيش از ٢٢ نشان داد آه در ٥نتايج حاصل از انجام آزمايش با شرايط راآتور

 .بدست آمد درصد 67.6 ساعت به ٢٧ درصد و در ٨٣ ساعت ٢٥درصد، در 

 ٥بررسي راندمان رنگبري پيوسته با شرايط راآتور 

 در ابتدا آزمايش رنگبري با يك خوراك مطالعه شد آه  به SBRبه منظور بررسي راندمان رنگبري راآتورها و مطالعه 
 به  ساعت راندمان٣٤ درصد رسيد و در62.3 ساعت به ٢٨علت تغيير در نوع فاضالب مصرفي حداآثر راندمان آن در 

 ساعت ١٠٥در . فاضالب جديد به ميكروارگانيزمهاي قبل اضافه گرديد.  افت آرد و فاضالب تعويض گرديد٨۵٫۵%
  ساعت راندمان به١٢٩رسيد و در اين ساعت مجددأ فاضالب تعويض گرديده است و در % ٦٢راندمان رنگبري به 

 توان به روند تعويض فاضالب مي تنزل يافته است و %52.5 ساعت راندمان به ١٥٣در .  رسيد69.7% 
.ادامه داد

رنگبري پساب را دارند و چنانچه اين توانايی  ساعت هنوز ١٥٣روند راندمان ميكروارگانيزمها نشان مي دهد آه پس از 
امكان وجود داشت آه راندمان رنگبري بصورت مداوم اندازه گيري شود به محض آاهش ميزان رنگبري ميكروارگانيزم، 

نكته قابل توجه ديگر اينكه پس از يكي دو تعويض . يض مي گرديد رنگبري حجم بيشتري از پساب امكان پذير بودپساب تعو
اوليه مقدار راندمان رنگبري آمي افزايش مي يابد آه مي توان علت آنرا هماهنگ شدن شرايط متابوليكي ميكروارگانيزم با 

دار سلول و هوادهي بر رنگبري فاضالب تغييرات جزئي در به منظور بررسي بيشتر اثر مق. فاضالب مرتبط دانست
 . ارائه شده است٤ در جدول ٦ و راآتور ٥آه شرايط راآتور ) ٦راآتور (متغيرهاي مورد بحث انجام شد 

 %)١٠٠فاضالب ( بررسي تغييرات مقدار سلول و هوادهي بر راندمان رنگبري فاضالب ٤جدول 

 گليسرول

(ml/l) 

KH2PO4

(g/l) 

NaNO3

(g/l) 
مالتوز 
(g/l) 

هوادهي 
(l/min) 

 سلول

(g/l) 
PH راآتور

٤ ١٥% ٧٥% ١٧٫۵ ٦ ٣ ٥راآتور 5.5

٤ ١٥% ٧٥% ١٧٫٥ ٧ ٥/٣ ٥ ٦راآتور

 ؛ %64اول ؛ تعويض %72.3اولين فاضالب : نتايج آلي رنگبری اين آزمايش در هفت تعويض به شرح زير می باشد
 و تعويض %43؛ تعويض ششم %57؛ تعويض پنجم %60 چهارم ؛ تعويض%63.5؛ تعويض  سوم %71تعويض دوم 



 

 

همانطور آه مشاهده می شود با يك ميكروارگانيزم رشد داده شده امكان تعويض راآتورهاي متعددي وجود . %46هفتم 
 پنجم دارد و مي توان از اين سيستم براي رنگبري فاضالب واحدهاي توليد الكل استفاده نمود و راندمان رنگبري تا تعويض

 .مي رسد قابل توجه مي باشد % ٥٥آه به بيش از 
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 . معادن تامين شده است
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