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 چکیده

 مشکالت که یافته افزایش نیز آلی خطرناک و سمی های آالینده حاوی صنعتی فاضالبهای میزان مختلف صنایع و جوامع رشد با

 فاضالبهای مثل بسیاری منابع در و هستند سمی بسیار فنلی ترکیبات و فنل .است کرده ایجاد زیست محیط برای را زیادی

 سطحی آبهای 1برای را فنلی ترکیبات مجاز استاندارد آمریکا زیستط محی حفاظت سازمان .دارند وجود شهری و صنعتی

 و ppm 0/5 تعیین ppb 1 آشامیدنی و معدنی آبهای برای را فنلی ترکیبات و فنل مجاز حد اروپا اتحادیه .است کرده تعیین

 تصفیه است. امکان کردهppb سطحی آبهای به ورودی پسابهای برای ، ppm 0/5 فاضالب سیستم به ورودی پسابهای برای

 روشهای آبی محلولهای از فنل همچون آلی مواد حذف برای ندارد. به طور کلی وجود مرسوم روشهای با فنل دارای فاضالب

 بیولوژیکی روشهای باشند مقاوم و سمی آلی آالینده های هنگامیکه اما می باشند مناسب شیمیایی اکسیداسیون و بیولوژیکی

 این شیمیایی های روش به نسبت ها سیستم این دیگر مزیت. اند زیستط محی دوستدار با این حال اما میگیرند صورت آهسته

 این از صلحا لجن و پساب دفع لذا شود، نمی مصرف زیست محیط برای آوری زیان شیمیایی ماده ها آن معموال در که است

 سختگیرانه استانداردهای علت به اخیر سالهای در ندارد. از اینرو دنبال به سوء اثرات شیمیایی، فرآیندهای به نسبت فرآیندها،

 پساب، از فنل حذف جهت روش ها این روی بر تحقیق بیولوژیکی، روش های بودن اقتصادی همچنین و زیست محزیط برای

وهش، حذف بیولوژیکی فنل توسط باکتری های متان زای حذف کننده ی فنل در راکتور است. در این پژ افزایش یافته

 در سنتزی فاضالب از فنل حذف جهت هتروتروف گرانولهای تشکیل پیرامون تحقیق، دوم مرحله ناپیوسته ی متوالی و در

منبع کربن  عنوان به فنل از استفاده و قبل لهمرح متوالی ناپیوسته راکتور باکتری های از استفاده با گرانولی بستر پیوسته راکتور

 مطالعاتی صورت گرفت.

 

 هوازیهای بی، گرانولUASB ،SBR فنل زدایی، راکتور پیوسته بستر گرانولی  :واژگان کلیدی
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  تحقیق روش

ستفاده از این است. با ا شده استفاده هاشیآزمای تمامخوراک در  عنوانبهدر این تحقیق پساب سنتزی حاوی فنل تهیه و 

اندازی شد، سپس درصد حذف فنل در بارهای آلی متفاوت فاضالب راکتور بی هوازی پیوسته جریان روبه باال پوشش لجنی راه

های حذف حساب شد. منبع باکتری (HRTهیدرولیکی ) ماندزمان( و OLRمحاسبه گردید و مقدار بهینه بار آلی ورودی )

هوازی پیوسته جریان روبه باالی پوشش لجنی، در باشد ولی قبل از ورود به راکتور بیکننده فنل همان پساب ورودی می

 ها صورت گرفت.سازی جهت رسیدن به حذف باال در راکتور پیوسته، برروی باکتریراکتور ناپیوسته متوالی فرایند غنی

 

 فنل

آروماتیکی  ترکیب یک شد. فنل جدا رانگ، یآلمان شیمیدان توسط  1843سال در ذغال سنگ قطران از بار اولین برای فنل

 باشد سفید رنگ است، ولی خالص صورت است. اگر به رطوبت دوست و کریستالی جامد صورت به محیط فشار و دما در .است

 در محدودی شود. حاللیتمی حل مختلفی های قطبیحالل و اتر الکل، اتیل در است. فنل رنگی ناخالصی، وجود دلیل به اغلب

 فنل .کندمی تخریب را پالستیک و ها پوش الستیک، مایع، حالت به کند. فنلعمل می ضعیف اسید صورت به و داشته آب

 (Busca, G et al, 2008میکند ) تخریب را روی و سرب منگنز، آلومینیوم، مثل باال فلزاتی دمای در مایع،

 

 عوارض و آثار فنل

روند. می مهم به شمار های آبیآالینده عنوان به پایین، غلظتهای در یاد حتیز بسیار سمی آثار دلیل به آن مشتقات و فنل

-می فنل حمل و نقل و تولید شوند. انباشته زنده درون موجودات توانندمی و بوده زیست تخریب ناپذیر و سمی فنلی ترکیبات

 از سریع خیلی فنل افتد کهمی اتفاق پوست وبلعیدن، چشم  استنشاق، طریق از شود. تماس ماده این با افراد تماس تواند موجب

 تواندمی مرگ و سیانوز شود. تشنج،می محض تماس به سوختگی ایجاد باعث و کندمی نفوذ و شده و چشم جذب پوست طریق

 واندمیت فنل 1gمصرف  و گذاردمی تاثیر هاضمه دستگاه و ریه ها کلیه ها، کبد، بر فنل د.شو منجر آن به حد بیش از تماس از

 (Khataee, A. et al, 2014 باشد.) مرگبار انسان برای

 

 منابع انتشار فنل

 شیمیایی، صنایع .هستند ی صنعتیهاپسابمهم  منابع ازجملهشوند. می محیط آبی وارد مختلفی منابع از آن مشتقات و فنل

 ترکیبات این کننده منتشر پالستیک یعصنا کاغذسازی، ذغال سنگ، دارویی، صنایع ها،پاالیشگاه نساجی، صنایع پتروشیمی،

 (Khataee, A. et al, 2014هستند. )

 

 های کنترل و حذف فنلروش 

 در طعم ناخوشایند ایجاد فنل باعث وجود این شود. عالوه بر آب وارد تصفیه بدون نباید باال، سمیت دلیل به فنل حاوی پساب

 آب های در موجود این سازمان استاندارد، فنل(. Busca, G et al, 2008شود)می غذایی مواد فراوری هایآب و آشامیدنی آب

 وجود مختلفی هایروش صنعتی هایپساب از سطح فنل تعیین کرده است. برای حذف یا کاهش 1ppb  از کمتر را سطحی

 ,Khataee, A. et alت)اس داده قرار اولویت در آالینده 56یکی از  عنوان به را سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا، فنل، دارد

سطح  تعیین کرده است. برای حذف یا کاهش 1ppb  از کمتر را سطحی هایآب در موجود این سازمان استاندارد، فنل (2014

  های باال )باالیاستخراج با حالل برای غلظت هایروش از دارد. وجود مختلفی هایروش صنعتی هایپساب از فنل

500ppm) ،هایغلظت بیولوژیکی برای و شیمیایی - فیزیکی هایروش ( 5000-5متوسطppm) و ازناسیون هایروش و 

 (.Özbelge, T.A et al, 2002)شودمی استفاده پابین هایغلظت برای کربن با جذب
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 جداسازی توسط تقطیر

 تقطیر شود. برجهایآب انجام می به نسبت فنل باالی فراریت اساس بر تقطیر فرآیند در آلی و آبی محیطهای از فنل حذف

 کندنمی تولید شیمیایی لجن هیچ روش میباشد. این توسط تقطیر تصفیه برای موثر روشهای از تراکم بخار و ربزان فیل عمودی،

 (.Busca, G et al, 2008باشد)کم می آن و نگهداری تعمیرات و فرایند ضایعات هزینه های و

 

 جداسازی توسط استخراج

 شوند. این آبی هایاز محلول فنل حذف موجب توانندمی اکسیژن دار مواد و هاهیدروکربن مانند آلی هایحالل از بسیاری

 پساب تصفیه نرسید، مطلوب حد به موجود فنل مقدارگیرد. اگر انجام می غیرهمسو جریان با ستون یا برج یک در معموال فرآیند

 (.Busca, G et al, 2008)کندفیه فاضالب ادامه پیدا میبیولوژیکی( در واحدهای تص تصفیه( دیگری  هایروش توسط

 

 جذب سطحی

 صورت به معموال شوند. این فرآیندمی استفاده آلوده هایجریان و هاپساب خالص سازی در وسیعی به طور جذب فرآیندهای

شده است  تشکیل تربس احیای یا دفع، شستشو جذب، اشباع، مراحل از ثابت بستر گیرد. عملیاتمی انجام ثابت بستر

(Zabkova, and. Rodrigues, 2005)ثابت بستر فرآیند پایین دارد، یکی بازده وجود مشکل نوع دو معموال جذب فرآیندهای . در 

 روش، پرکاربردترین .گیردمی قرار استفاده مورد احیای جاذب برای بسیاری هایروش باشد. امروزهمی بستر احیای دیگری و

 و آلی ترکیبات تخریب برای نیتروژن گرم یا بخار و داغ آب شود. ازمی طورگسترده استفاده به آن از که باشدمی حرارتی احیای

 و گرمایش شامل که احیا بار چند از پس و است برزمان و فرآیند گران این متاسفانه شود.استفاده می فعال کربن احیای

 جاذب شود. رایجترینمی استفاده مختلفی هایجاذب بیند. ازمی صدمه همچنین و شده کمتر فعال کربن مقدار سرمایش است،

 کربن سطحیظرفیت جذب . (Lin,. and R.-S. Juang, 2009فعال می باشد ) کربن پساب، تصفیه فرآیندهای در استفاده مورد

 ماده نوع جاذب، سطح ویژه و ساختار حفرهای طبیعت فیزیکی جاذب، قبیل از پارامترهایی آروماتیکی به ترکیبات برای فعال

 باالی هزینه فعال کربن از استفاده ضعف نقاطو غلظت آالینده بستگی دارد.  PHمانند  آبی محلول شرایط و شونده جذب

آروماتیکی  ترکیبات جذب برای (Lin, S.-H. and R.-S. Juang, 2009به جریان سیال است ) کربن ریز ذرات ورود و آن احیای

 و ساده ابزارهای توسط تواندمی هارزین این احیای .باشندمی فعال کربن برای جایگزین مناسبی پلیمری هایرزین فنل، مانند

 (.Busca, G et al, 2008مانند شستو با حالل انجام گیرد ) غیرمخرب

 

 جداسازی غشایی با تراوش تبخیری

 . تراوش تبخیری(Busca, G et al, 2008باشد)یم آبی محیط از آلی ترکیبات حذف برای یک تکنولوژی جدید تبخیری تراوش

 و دارد، وجود جزئی چند مایع غشا محلول سمت یک در که شده تشکیل غیرمتخلخل غشا یک از که است جداسازی فرایند یک

 خیرتب و کنندمی نفوذ آن داخل شده، غشا جذب اجزا، و ساختار غشا به توجه با محلول داخل خال دارد. اجزا حالت دیگر سمت

 1970دهه  از صنعتی کاربردهای و غشایی تحقیقات در فرایند این به اساسی و توجه روند. توسعهمی غشا دیگر سمت به و شده

 خوراک. ترواش تبخیری جریان دبی و خوراک غلظت فشار، دما، از: عبارتند فرآبند این بر موثر مشاهده شده است. پارامترهای

 شیمیایی و صنعتی هایزیرزمینی، فاضالب هایآب از آلی فرار ترکیبات حذف در خصوص به زیست محیطی هایعملیات برای

 Pengدارد ) کاربرد

and S.X 

, 2003.) 
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 شناورسازی

 از 20%ذرات جامد و حدود  % 98-80حذف  قابلیت روش است. این آلی فرار ترکیبات حذف هایروش شناورسازی یکی از

 بیشتری کاربرد فراوانی، و پایین به دلیل قیمت هوا اما شود،می استفاده شناورسازی در لفیمخت دارد. از گازهای را آلی مواد

 بو، حذف است. در آب آلوده از جامد ذرات و گریس روغن، بین بردن از برای قدیمی هایروش دارد. شناورسازی یکی از

 به شناورسازی شود. روشکاغذسازی  استفاده می و غذایی صنایع پساب تصفیه ها،میکروارگانیسم کشت ها،پروتئین جداسازی

 با شناورسازی روش شود. درمی تقسیم محلول هوای با شناورسازی الکتریکی و شناورسازی هوا، توزیع با شناورسازی دسته سه

 این در بود. اهدنخو بازده پر کوتاه زمان مدت در روش این .شوندمی مایع فاز وارد توسط توزیع کننده هوا هایحباب هوا توزیع

 ,Rubio, J, M et al.)شود می استفاده روش این از معدنی صنایع و نفت صنایع در .است میلی متر 1قطر حباب ها  حالت

2003.) 

 

 فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته

 با که ترکیباتی برای حذف OH•های هیدروکسیل رادیکال مصرف و تولید با (AOPsپیشرفته ) اکسیداسیون فرایندهای

 اجزا با هیدروکسیل هایشوند. رادیکالمی نیستند، تعریف حذف قابل کلرید و گازی اکسیژن ازن، مثل معمولی هایاکسیدکننده

-ادامه می O2Hو  2COبه  ترکیبات کامل تبدیل تا و شودمی شروع های اکسیداسیونواکنش و یکسری واکنش داده، محلول

موثر و مفید  صنعتی هایپساب و آبی هایمحلول از آلی هایحذف آالینده کاهش و برای تهپیشرف اکسیداسیونیابد. فرایندهای 

 هیچ بدون آلی ترکیبات از وسیعی تخریب محدوده موجب هارادیکال این قوی اکسید کنندگی قدرت و باال باشند. پتانسیلمی

 اکسیداسیون فرایندهای اینکه دلیل شوند. بهمی گردد. این فرایند ها در دما و فشار محیط انجاممی انتخاب پذیری گونه

 آن، حجم و فاضالب ترکیب و نوع به بسته کند،می استفاده هاانواع رادیکال تولید برای مختلفی واکنشی سیستم های از پیشرفته

 قرار استفاده کی موردبیولوژی روش مانند هاروش سایر با ترکیبی صورت به یا و به تنهایی تواندمی فرایندها این از کدام هر

 آلی هایتجزیه آالینده برای تصفیه پیش مرحله یک عنوان به توانندمی پیشرفته اکسیداسیون فرایندهای مثال گیرند. به عنوان

 باشند تصفیه بیولوژیکی قابل با روش که ترکیباتی به را هاآن و شوند رفته کار به هستند بیولوژیکی مقاوم روش برابر در که

بیولوژیکی،  روش توسط تصفیه پیش مرحله از ماندهآلی باقی ترکیبات تصفیه برای توانندمی فرایندها این همچنین .کند تبدیل

 هوا، مثل مختلفی مواد از شد اشاره قبال که طور موثری حذف نمایند. همانطور به را ماندهباقی ترکیبات و شوند رفته کار به

 می شود. استفاده شیمیایی تصفیه برای NaOClو  2O2Hل مث و اکسیدکننده هایی ازن اکسیژن،

 

 روش بیولوژیکی

تصفیه ثانویه را  معموالًفرایندهای بیولوژیکی . شودیمای استفاده گسترده طوربهاز فرایندهای بیولوژیکی در تصفیه فاضالب 

روش برای  نیترسادهو  نیتریاقتصادشوند. و از جریان جدا می شدهلیتبد تودهستیزها مواد آلی به که در آن دهندیمتشکیل 

 بیولوژیکی و فاضالب خانگی، استفاده از تصفیه بیولوژیکی است. هیتجزقابلتصفیه فاضالب صنعتی که حاوی مواد آلی 

 (:Bitton, G, 2005)ردیگیم قرار مدنظر فاضالب تصفیه فرآیندهای برای مختلفی اهداف

 (BODکاهش  نییع) فاضالب آلی مواد میزان (کاهش1

 .باشند زاسرطانبوده و ممکن است سمی یا  ریپذهیتجزحذف یا کاهش مواد آلی با مقدار اندک که سخت (2

 .سمی فلزات کاهش یا (حذف3

 .سطحی یا زیرزمینی یهاحذف یا کاهش مواد مغذی )نیتروژن و فسفر( جهت کاهش آلودگی آب( 4

 .زایماریب عوامل سازی غیرفعال یا ( حذف5
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، یطورکلبه هستند و بر لیتر مؤثر گرمیلیم 50000تا  50آلی با غلظت بین  یهاندهیزیستی برای تصفیه و حذف آال یهاروش

 (.Sonune, A. and R. Ghate, 2014)ردیگیصورت م یهوازیآلی به روش هوازی و هضم ب یهاتصفیه زیستی فاضالب

 .شوندیم تبدیل معدنی مواد به ولمحل اکسیژن حضور در آلی مواد هوازی: یهاروش(1

محصول نهایی و  دهندیدر عدم حضور اکسیژن، مواد آلی را مورد تجزیه قرار م هوازیی بیهایباکتر: هوازیبی یهاروش(2

 .شوندیکربن است که بیوگاز نامیده م دیاکسیهوازی عمدتا گازهای متان و د بی یهاواکنش

 

 گرانول سازی

 .,Fangدر حال افزایش است) یهوازیب لجن سازی گرانول به ، توجهUASB راکتورهای  از صنعتی ادهاستف وسیع گسترش با

Chui, and Y. Li, 1994راکتور  یک در پایدار یهاگرانول (. تشکیلUASB  راندمان حذفCOD  درصد و 70را به میزان 

اند از: عبارتی مزایای گرانول ساز(. 25)دهدیمفزایش در روز ا مترمکعببر  COD کیلوگرم 50ورود نرخ بار آلی را به بیش از 

انتقال مختلف را داشته و  یهادهیایجاد ساختار میکروبی منظم، ضخیم و منسجم که قابلیت عملی برای انجام همزمان پد

باال و  یآل یر بارهادر هاضم و مقاومت در براب یماند توده زیست دارد. خاصیت باال بردن زمان ییباال ینینش همچنین، قابلیت ته

. (Speece, R.E, 1996)بسیار مناسب جلوه  یآورفنک عنوان یبه یسبب شده که فرآیند گرانول ساز یسم یها شوک

شده است،  ارائه یوازی هلجن ب یتفسیر و توضیح گرانول ساز یمختلف برا یهادگاهیو د هایبر اساس تئور یمتنوع یهامدل

 کازلحاظ ترمودینامیکی، زمانی که ی است. یو ترمودینامیک ی، میکروبیشیمیای وک فیزی یها شامل مدل یکل طور که به

، نیروی جاذبه یدافعه الکترواستاتیک یصورت نیروه ها ب کنش میان آن ، برهمشودیم کدیگر نزدی یبه باکتر یباکتر

را ارائه  یهوازی ب یاز گرانول ساز یاساده توصیف ییشیمیا وک فیزی یها. مدلدینمای بروز م یو دافعه آب پوش یواندروالس

ی سهیم م ی، در شروع فرآیند گرانول سازکندی بروز م یا ژهییا دو عامل را که اثرشان در مراحل و ک ، زیرا فقط یدهندی م

 یرویان یاه فیلم اولیه با نام گرانول سبیده و بیچبه سطوح ذرات  یهوازی ب یها سمیکروارگانی، میدر مدل هسته خنث .دانند

کامل یا بالغ  یها و به گرانول افتهی اولیه توسعه یها بیشتر، گرانول یها سمیکروارگانیواسطه چسبیدن م . بهگرددی تشکیل م

از قبیل  یپلیمرهای ی، حاویمیکروب یهاسلول لهیوس شده به ترشح یلیز شده و دیگر مواد آل یها سلول .گردندیتبدیل م

بر اساس نوع  یخارج سلول یاند. پلیمرهاتشکیل شده کنوکلئی یها و اسیدهایپیدها، فنل، لهانیساکاریدها، پروتئ

یا کاهش قابلیت سلول  ییزای ماریب افزایش محلول، ی، مانند محبوس کردن مواد مغذیوظایف مختلف یدارا ها سمیکروارگانیم

و متوقف نمودن  یشبکه سلول ییکپارچگدر حفظ  ینقش حیات یها، ایفا سلول وساطت در پیوستگی و چسبندگیی، خوار

 (.Kosaric, and Blaszczyk, 1996)سلولی هستند  خارج یسنتز پلیمرها

 

 ها مقایسه روش

، بنابراین برای رودیمدر بخش قبل برای تصفیه فنل از پساب پاالیشگاه، در شرایط خاصی به کار  شدهانیبی هاروشهریک از 

ی مختلف برای تصفیه هاروشیی وجود دارد. در جدول برخی از مزایا و معایب ها تیحدودمتوجیه استفاده صنعتی از هر روش 

 فنل از پساب پاالیشگاه آورده شده است.

 
 ی مختلف برای تصفیه فنل از پساب پاالیشگاههاروشمزایا و معایب  (2) ولجد

 مرجع معایب مزایا فرایند

 جذب سطحی

 فرایند آسان و سریع 

 واد سمیمقاومت در برابر م 

 قابلیت احیای جاذب 

  ستیز طیمحمناسب 

 تخریب جاذب 

 نیاز به اصالح 

 عدم تخریب رنگ 

 هزینه جاذب 

(Crini, G, 

2006) 
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اکسیداسیون 

 پیشرفته

 عدم آلودگی ثانویه 

 تولید لجن اندک 

 هزینه عملیاتی باال 

 بازده تصفیه پایین 

(Comninellis, 

C., et al, 

2008) 

 هوازیتصفیه بی

 حجم کم تولید لجن 

  ارزش باتولید محصول 

 توانایی حذف با بار آلی زیاد 

 اندازی طوالنی بودن راه

 فرایند

 تولید بوی نامطلوب 

 حساسیت به خوراک ورودی 

(Santal, A.R. 

and. Singh, 

2013) 

 تصفیه هوازی

 ستیز طیمح دوستدار 

 بودن فرآیند نهیهزکم 

 عدم حساسیت به دما 

 تولید لجن فراوان 

 ی زیادنیاز به فضا 

 نیاز به اکسیژن 

(Santal, A.R. 

and. Singh, 

2013) 

 

 های آزمایشگاهیطراحی و ساخت راکتور

در راستای پیشبرد پایان نامه دو راکتور ساخته شد. راکتور اول راکتور ناپیوسته متوالی برای حذف فنل و راکتور دوم، راکتور 

 ف فنل از پساب سنتزی حاوی فنل است. هوازی جریان روبه باال پوشش لجنی برای حذپیوسته بی

 

 راکتور ناپیوسته متوالی

ها کامال ساده بوده و نماید. این راکتورصورت پر و خالی عمل میاین سیستم از یک راکتور ناپیوسته تشکیل شده است که به

های متداول ه بیان ساده، سیستمشوند. بصورت ناپیوسته خوراک دهی میگیرد و بهتمامی مراحل در راکتور مورد نظر انجام می

نماید. هر راکتور باشند که بر اساس سیکل پر و خالی شدن عمل میراکتور ناپیوسته متوالی در واقع یک فرایند لجن فعال می

نشینی، تخلیه و استراحت که همه باشد، این مراحل عبارتند از پر کردن، واکنش، تهناپیوسته متوالی دارای پنج مرحله می

گیرد که هر راکتور در مدت زمان مشخص صورت متوالی و در طی یک مدت زمان مشخص در یک راکتور صورت میها بهایندفر

گردد و سپس مایع شفاف رویی نشینی میپر شده و بقیه مراحل در حالت ناپیوسته و بر اساس توالی زمانی در همان مخزن ته

ینی، مواد جامد که ممکن است شامل محصول نیز باشد به همراه توده نشگردد. در طی مرحله تهاز سطح مخزن جدا می

شود. از شود و مایع شفاف رویی که حاوی مقدار کمی توده زیستی است از راکتور خارج مینشین میزیستی در راکتور ته

سازی و افزایش جمعیت ت غنیباشد از این فرایند جههای ناپیوسته متوالی تولید توده زیستی با غلظت باال میمزایای راکتور

هوازی عنوان راکتور استفاده شد. فرایند بیای بهشود. در تحقیق حاضر از یک بطری سه لیتری شیشهمیکروبی استفاده می

هوازی است باید از ورود هوا به جایی که این فرایند، بیگیرد. از آنناپیوسته حذف فنل در این بطری سه لیتری صورت می

 Comninellis, C., et)الت آن باید کامال آب بندی شود. رو این بطری و اتصاعمل آید. از اینای ممانعت بهشیشه داخل بطری

al, 2008) 

 

 هوازی پیوسته جریان روبه باال پوشش لجنی حذف کننده فنلبی مشخصات راکتور

لیتر  4کاری   صورت راکتور ستونی با حجمراکتور بی هوازی پیوسته جریان روبه باال پوشش لجنی از جنس پلکسی گلس به 

 سه کاربرد یک جدا کننده با راکتور در گرانول هایتوده متر( ساخته شد. حفظسانتی 105متر و ارتفاع سانتی 7)قطر داخلی 

-کند. بهمی جدا گاز و جامد لجن از را آب فاز و شودمی تسهیل( جامد -مایع -گاز به جداکننده مشهور)  راکتور باالی در فازی

های مناسبی ها از سیستم جلوگیری نماید. در محلنشین ساز نصب شده تا از خروج گرانولهمین دلیل در باالی راکتور یک ته

برداری، برقراری جریان برگشتی، ورود و تخلیه خوراک تعبیه شده است. خوراک از مخزن هایی جهت نمونهاز ارتفاع راکتور شیر

منظور ایجاد تنش باال مایع برگشتی شود. بهها پمپ میپیرستالتیک از قسمت پایین به داخل راکتورلیتری توسط پمپ  20
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شود.  شماتیک راکتور بی هوازی پیوسته ها وارد مینشین ساز به قسمت پایینی راکتورتوسط پمپ پیرستالتیک از قسمت ته

 شود. مشاهده میشکل جریان روبه باال پوشش لجنی در 

 

 

Feed

Biofilm granules without carrier 

 
 (UASB)شماتیک راکتور بی هوازی پیوسته جریان روبه باال پوشش لجنی ( 2) شکل

 محیط کشت و لجن تلقیح

 

 راکتور ناپیوسته متوالی( 1

(  4MgSOسولفات منیزیم )خوراک سنتزی ورودی به راکتور ناپیوسته یک لیتری حذف فنل شامل ترکیب محلولی از 

mg/L  90/7824)کلرید  ، آمونیومNH Cl  )mg/L 44/9102هیدروژن فسفات )، پتاسیم دی 4KH PO )mg/L  67/02 ،

2دی پتاسیم هیدروژن فسفات ) 4K HPO )mg/L  46/141( 6و فنل 5C H OH )mg/L 699  است. در هر مرحله از

شود و باید خوراک جدید به راکتور اضافه شود، محلول خوراک جدید نیز مانند درصد حجم راکتور خالی می 09فرایند که 

های ماند. فنل به عنوان منبع کربن جهت رشد و سنتز سلولی میکروارگانیسممرحله قبل است و ترکیب خوراک ثابت باقی می

الب صنایع مصرف کننده ترکیبات فنلی مورد توجه قرار گرفت که از شود. برای تهیه باکتری، فاضحذف کننده فنل استفاده می

ها اشاره کرد. فاضالب این های صنایع پتروشیمی، ذغال سنگ، صنایع کاغذ سازی و پاالیشگاهتوان به فاضالبها میجمله آن

 999رسد. به نظر می های حذف کننده فنل در فاضالب این صنایع محتملصنایع حاوی فنل است. بنابراین حضور باکتری

 عنوان تلقیح اولیه به راکتور اضافه شد. لیتر از لجن هوازی پتروشیمی تبریز بهمیلی
 

 هوازی جریان روبه باال پوشش لجنیپیوسته بی راکتور 

 خوراک سنتزی ورودی به راکتور بی هوازی پیوسته جریان روبه باال پوشش لجنی شامل ترکیب محلولی از سولفات منیزیم

4MgSO ، 4کلرید آمونیومNH Cl ،2هیدروژن فسفات پتاسیم دی 4KH PO 2، دی پتاسیم هیدروژن فسفات 4K HPO 

6فنل و  5C H OH تا  4/9شود. بار آلی ورودی از عیین میمقدار فنل با توجه به بار مورد نیاز فنل تباشد. می.d3kg/m 18 
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با تغییر بار فنل ورودی، حجم کل مایع ورودی به راکتور و  تنظیم شد. 8الی  6/5خوراک ورودی بین مقادیر  pH .متغیر است

روی مقدار یا مدت زمان اقامت هیدرولیکی راکتور و میزان بار آلی ورودی به راکتور بر HRTهای مواد محیط کشت، غلظت

شود، بنابراین برای ایجاد اختالط درون زدایی بدون حضور اکسیژن انجام میجایی که فرایند فنلاز آن شود.دلخواه تنظیم می

نشین ها، در ابتدا که بار فنل ورودی پایین است قسمتی از مایع خروجی از تهراکتور و ایجاد تنش برشی برای تشکیل گرانول

گونه ایست که سرعت خطی مایع شود. شدت جریان برگشتی بهرستالتیک به داخل راکتور برگردانده میساز توسط یک پمپ پی

باشد. با باال رفتن بار فنل ورودی در مراحل بعدی، دیگر نیازی به برقراری جریان برگشتی نیست می m/h 5در داخل راکتور 

پس از  برای مایع داخل راکتور را سبب شود. m/h 5طی مطلوب تواند سرعت خایست که میگونهکه دبی خوراک ورودی بهچرا

مانده در راکتور ناپیوسته به راکتور بی هوازی پیوسته انجام شده در راکتور سه لیتری ناپیوسته متوالی، لجن باقی عملیاتپایان 

 لیتری منتقل شد.  4جریان روبه باال پوشش لجنی 

 

 های انجام آزمایش روش

 19-16برابر زمان ماند راکتور به میزان  6شود، بعد از گذشت زمانی برابر با لف فنل که برای راکتور تعیین میهای مختدر بار

 rpmدقیقه با دور  76گیری میزان فنل به مدت ها نمونه گرفته شد. نمونه مورد نظر جهت اندازهلیتر از خروجی راکتورمیلی

شود. نمونه صاف میکرومتر عبور داده می 46/9شده سپس از فیلتر  (VS-24SMTI, Vision, Korea)سانتریفیوژ  6999

شود. نگهداری می C4° روز در دمای  7شده را بالفاصله مورد آنالیز قرار داده یا در صورت وقفه در انجام آنالیز برای کمتر از 

خوانده و ثبت  (Jento Instrument Inc-3611)متر   pHنمونه خروجی از راکتور توسط دستگاه  pHقبل از انجام آنالیز، 

ها با شوند. تغییر در دبی ورودی جریانهای پیرستالتیک به راکتور وارد میو جریان برگشتی توسط پمپ خوراک شود. می

 گیرد. مورد استفاده صورت می(Masterflex, Cole-Parmer, UAS ) تغییر دور موتور و یا شیلنگ 

 

 اسپکتروفتومتری روش انجام آنالیز فنل به روش

 

 کاربرد

 های صنعتی و شهری.های شور، سطحی، آشامیدنی و فاضالبگیری میزان فنل در آببرای اندازه ( 1

زمانی  ( با استفاده از محلول استاندارد فنلµg/L 6های بسیار پایین )گیری فنل و ترکیبات فنلی حتی در اندازهبرای اندازه( 2

 . ک حالل غلیظ شده باشدکه محصول نهایی رنگی و در ی

 بدون استخراج حالل.  µg/L 69های آبی حاوی فنل با غلظت بیشتر از گیری فنل در محلولبرای اندازه( 3

 

 خالصه روش

 ای دهند و رنگ قهوهواکنش می 19برابر  pHآمینو آنتی پیرین در حضور پتاسیم فری سیانید در  -4مواد فنلی با 

 شود. مقدار رنگ تولید شده تابعی از غلظت مواد فنلی در محیط است. نش ظاهر میمایل به قرمز در محیط واک

 

 تذکرات

 شود، نیاز است.ها، یک تقطیر اولیه برای حذف موادی که باعث تداخل میبرای اغلب نمونه( 1

های ب درصد فاضالبآمینو آنتی پیرین برای همه ترکیبات فنلی یکسان نیست. زیرا ترکی -4پاسخ رنگی مواد فنلی با ( 2

ها استفاده توان یک محلول استاندارد فنل را برای سنجش فنل در انواع فاضالبباشد. بنابراین نمیحاوی فنل مشابه به هم نمی
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های حاوی آمینو آنتی پیرین در فاضالب -4کرد. برای حل این مشکل هر رنگ تولید شده به وسیله واکنش ترکیبات فنلی با 

 ن گواه بر وجود فنل در فاضالب دانست. توافنل را می

 

 نگهداری نمونه

 pHفنل مس به نمونه و اسیدی کردن آن با فسفریک اسید تا رسیدن به  g/L 1حذف بیولوژیکی فنل با اضافه کردن محلول 

 قرار گیرد. ساعت مورد آنالیز 74درجه سانتی گراد نگهداری شود و پس از  4شود. نمونه باید در دمای متوقف می 4برابر 

 

 حذف مواد مزاحم

با اسید فسفریک،  4کمتر از  pHحذف تداخل ناشی از ترکیبات سولفور به وسیله اسیدی کردن نمونه تا رسیدن به ( 1

 شود.مختصری هوادهی با همزن مغناطیسی و اضافه کردن سولفات مس میسر می

د شدن ید در فرایند اسیدی شدن در حضور پتاسیم یدید توانند به وسیله آزاعوامل اکسید کننده مانند کلرین که می( 2

شوند. اگر کلرین حذف نشود، شناسایی شوند در ابتدا با اضافه کردن یک مقدار اضافی از فنل آمونیوم آهن دار حذف می

 توانند به صورت جزئی اکسید شوند و نتیجه آنالیز به درستی گزارش نشود.ترکیبات فنلی می

 

 تجهیزات

 ات کامل تقطیر همراه با مبردتجهیز( 1

2) pH  متر 

 نانومتر. 619الی  459اسپکتروفتومتر برای استفاده در طول موج ( 3

 قیف معمولی و قیف جدا کننده( 4

 فیلتر( 5

 

 معرف

 آب مقطر. ml 199 به اضافه %86اسید فسفریک  ml 19 (:0+ 1محلول فسفریک اسید )( 1

آب مقطر  Lit 1را در  )O2.5H4CuSO(آبه  6سولفات مس  g 199این محلول  محلول سولفات مس: برای درست کردن( 2

 حل کنید.

( حل کنید و سپس با OH4NH) آمونیوم هیدروکسید  ml 149را در  ( Cl4NH  آمونیوم کلرید ) g 0/15محلول بافر: ( 3

 میلی لیتر آب مقطر آن را رقیق کنید.  769

 میلی لیتر برسانید. 199آمینو آنتی پیرین را در آب مقطر حل کنید و به حجم  -g 7 ،4محلول آمینو آنتی پیرین: ( 4

 لیتر برسانید. 1فنل را در آب تازه جوشیده سرد شده و مقطر حل کنید و سپس به حجم  g 1محلول استوک فنل: ( 5

 میلی لیتر برسانید. 199 را در آب مقطر حل کنید و به حجم 6Fe(CN)3Kگرم از  8محلول پتاسیم فری سیانید: ( 6

 میلی لیتر از محلول استوک فنل را در یک لیتر آب مقطر رقیق کنید. A :19محلول کار ( 7

 میلی لیتر آب مقطر رقیق کنید.  1999را در  Aمیلی لیتر از محلول کار  B :199محلول کار ( 8

 کلروفرم( 9

 میلی لیتر آب مقطر  699دار را در  گرم فنل آمونیوم آهن 1/1محلول فنل آمونیوم آهن دار: ( 10

میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ شده حل کنید و سپس در یک لیتر آب مقطر جوشیده سرد شده به حجم  1شامل ( 11

 برسانید.
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 روش کار

میلی لیتر  6رسیده است، حدود  4مساوی  pHمیلی لیتر نمونه که به با اضافه کردن اسید فسفریک به  699به ازای هر 

محلول سولفات مس اضافه  و به دستگاه تقطیر انتقال داده شد. اگر نگهداری نمونه به شرحی که در قسمت نگهداری نمونه 

 گفته شد صورت گرفته است دیگر نیازی به اضافه کردن اسید سولفوریک و سولفات مس نیست.

میلی لیتر آب جوش مقطر به فالسک  69رده و میلی لیتر از نمونه تقطیر شد، فرایند تقطیر را متوقف ک 469که زمانی( 1

 میلی لیتر نمونه در ظرف تجمع کند.  699که تقطیر اضافه و مجددا فرایند تقطیر را شروع شد تا زمانی

 باشد. 7/19تا  8/0نمونه باید بین  pHمیلی لیتر محلول بافر اضافه و بهم زده شد.  7میلی لیتر از محصول تقطیر ،  199به ( 2

 لی لیتر محلول آمینوآنتی پیرین اضافه و بهم زده شد.می ( 3

 میلی لیتر محلول فری سیانید پتاسیم اضافه و بهم زده شد. ( 4

 مانومتر خوانده شد. 619دقیقه جذب جذب آن را در  16بعد از ( 5

 

 تهیه منحنی استاندارد

 تهیه شد.( 7جدول )تر طبق میلی لی 199های استانداردی به حجم ، محلولAبا استفاده از محلول کاری 

                            
 های مشخص فنل جهت تهیه منحنی استاندارد فنلغلظت (1)جدول 

 

 

 

 

تا  8/0محلول استاندارد باید بین  pHم زده شد. میلی لیتر محلول بافر اضافه و به 7میلی لیتر محلول استاندارد،  199به ( 1

 باشد. 7/19

 میلی لیتر محلول آمینوآنتی پیرین اضافه و بهم زده شد. (2

 میلی لیتر محلول فری سیانید پتاسیم اضافه و بهم زده شد.( 3

 مانومتر خوانده شد. 619دقیقه جذب جذب هر محلول را در  16بعد از ( 4

 (.(7شکل )ب میزان جذب خوانده شده رسم گردید )منحنی غلظت فنل بر حس( 5

 

 
 منحنی استاندارد فنل (1)شکل 

 A میلی لیتر محلول 9 6/9 1 7 6 8 19

 µg/Lغلظت  9 69 199 799 699 899 1999
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  CODآنالیز  

 ازیموردنی هامحلولانجام گرفت.  CODی مقدار ریگاندازهبا  هاشیآزمامحاسبه مقدار کربن مصرفی و بار آلی در طول کل 

جداگانه مطابق با استاندارد  صورتبهره است که هر کدام ات و سولفات نقکرمشامل دو محلول پتاسیم دی  CODبرای آنالیز 

 ی برای تصفیه فاضالب تهیه شدند.ریگاندازهی استاندارد هاروش 6779

 

 آماده سازی محلول فنل نقره

( 4SO2Hغلیظ) کیسولفور دیاس لوگرمیک( به ازای یک 4SO2Agگرم از سولفات نقره ) 6/6ی محلول سولفات نقره هیتهبرای 

کاتالیزور  عنوانبهی حل گردد. این محلول خوببه کیسولفور دیاسلوط  و یک تا دو روز منتظر مانده تا سولفات نقره در را مخ

 .کندیمواکنش اکسیداسیون عمل 

 

 آماده سازی محلول پتاسیم دی کرومات

ساعت در دمای  7مدت به  قبل( که 7O2Cr2Kگرم پتاسیم دی کرومات) 571/19ی محلول پتاسیم دی کرمات، هیتهبرای 

 9/99غلیظ اضافه شد. جداگانه  کیدسولفوریاس تریلیلیم 152وزن شده و به  دقتبهاست،  شدهخشک گرادیسانتدرجه  169

و اجازه داده شد  شودیممخلوط  باهم. این دو محلول شودیمآب مقطر حل  تریلیلیم 699( نیز در 4HgSOگرم فنل جیوه )

 م یک لیتر رسید.تا خنک شود. سپس به حج

 

 CODآماده سازی ویال  

با  استفاده، از پیش را ها لولهدار باشند.  درپوشی هاکاتیلیسباید از جنس بورو  CODبرای  استفاده موردی هاسلویال یا 

4SO2H 79% را هالوله درپوش ریخته، ها لوله در 9جدول  را مطابق واکنشگرها و نمونه از مناسبی مقادیر و داده شستشو 

 آن در انفجاری هایواکنش انجام امکان و لوله کف موضعی شدن گرم از برای جلوگیری دادن حرارت از قبل و کرده محکم

فرایند هضم  C 148°ساعت در دمای 7مدت  به و داده قرار هضم محفظه در را هالوله شود.می زده هم خوبیبه لوله محتویات

 شود.انجام می

 
 CODنمونه برای یساز آمادهجهت  ازین موردمقادیر  (3) جدول

  نمونه  هاضم ظروف
(ml) 

محلول هاضم 
(ml) 

معرف اسیدسولفوریک 

(ml) 

حجم 

 (mlکل)

 COD 6/7 6/1 6/9 6/2ویال 

. 

 

 محاسبه میزان مصرف فنل

ان براساس موازنه توحذف فنل بستر گرانولی و هر مرحله از راکتور ناپیوسته متوالی را می سرعت مصرف یون فنل در راکتور

 ( بدست آورد.  4-9( و ) 9-9ترتیب از طریق معادله )جرم و با فرض شرایط پایا به

 (7-9)واکنش 

SBR 6راکتور ناپیوسته متوالی  5 6 5 6 5OH_ OH_( )C H OH C H in C H out

Q
r C C

V
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 درصد 09ری شیشه ای ریخته شد. به درصد حجمی از لجن هوازی کارخانه کاغذ سازی تبریز در داخل بیوراکتور یک لیت 19

ر محیط کشت با غلظت اولیه فنل دیگر از حجم راکتو

mg

L 699 های دنیتریفایر و دیگر مواد مورد نیاز جهت رشد باکتری

هوازی بودن فرایند باید از ورود هوا به تنظیم گردید.  با توجه به بی 2خوراک قبل از ورود به راکتور برروی  pHاضافه شد. 

گراد قرار درجه سانتی 97بندی شده داخل شیکر با دمای بندی کرد. راکتور آبرا کامال آبداخل راکتور جلوگیری و راکتور 

نشین ساعت اقامت درون شیکر، راکتور را خارج کرده و اجازه داده شد که لجن درون راکتور به طور کامل ته 74گرفت. پس از 

باشد تخلیه و با محیط کشت جدید باالی لجن می درصد حجم راکتورکه محلول شفاف 89نشینی کامل لجن، شود. پس از ته

های ششم به بعد به سیکل، میزان اکسایش فنل در سیکل 5سیکل متوالی تکرار شد. بعد از انجام  19پر شد. این عمل برای 

-4درصد رسید. در شکل  0/00های اکسید کننده فنل به ساعت میزان حذف فنل توسط باکتری 74حالت پایا رسید و پس از 

، ارتفاع لجن در راکتور  SBRدهد با اتمام فرایند حذف فنل در راکتور سیکل آخر را نشان می 4روند حذف فنل در  7-4و  1

 های حذف کننده فنل است.اندامای یک لیتری افزایش یافت. افزایش ارتفاع نشان دهنده رشد ریزشیشه
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 حله آخرمر 4در  SBRدرصد حذف فنل در راکتور روند  (3کل )ش

 

درصد رسید. با اتمام فرایند حذف  00به حالت پایا رسیده و به میزان  SBRمرحله آخر انجام شده در راکتور  4حذف فنل در 

های انداملیتری افزایش یافت. افزایش ارتفاع نشان دهنده رشد ریز 1ای ارتفاع لجن در راکتور شیشه SBRفنل در راکتور 

 حذف کننده فنل است

 

 هااندازی راکتور بستر گرانولی و تشکیل گرانول راه 

-به SBRمیلی لیتر از لجن خروجی از آخرین مرحله راکتور  969درصد حجم راکتور به میزان  19اندازی راکتور جهت راه

ز های کاهش دهنده سولفات و توده زیستی ارتفاع لجن اعنوان محیط کشت اولیه پر شد. جهت مشاهده افزایش رشد باکتری

های حذف کننده فنل، انداممتر است. ریز سانتی 9لیتری بسترگرانولی،  4گیری شد. ارتفاع اولیه لجن در راکتور ابتدا اندازه

 کنند. ها جهت رشد و سنتز توده زیستی از فنل که یک منبع کربن آلی است، استفاده میاندامباشند. این ریز هتروتروف می
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های حذف کننده فنل میزان سرعت خطی جهت تسریع در سرعت رشد باکتری UASBتور پیوسته اندازی راکدر ابتدای راه

باال جریان روبه

m

h5  مانوس شدن شود. جهت این سرعت توسط جریان برگشتی تامین می %08در نظر گرفته شد. که

ورودی  CODزی راکتور بستر گرانولی، غلظت ورودی فنل، بار انداهای حذف کننده فنل به محیط کشت در ابتدای راهباکتری

،  mg/l 999  ترتیبو مدت زمان اقامت هیدرولیکی به
3.

Kg

m d 6/9  های هتروتروف ساعت در نظر گرفته شد. گرانول 48و

مل تشکیل شدند. تصویر میکروسکوپی طور کااندازی بیواکتور بسترگرانولی بهروز از شروع راه 59حذف کننده فنل پس از 

 شود.مشاهده می( 4شکل )ی تشکیل شده در هاالکترونی گرانول

 

 
 اندازی راکتورروز از راه  06های هتروتروف حذف کننده فنل تشکیل شده پس از تصویر گرانول( 4)شکل 

 

های تشکیل  ولعالوه بر آن مشاهده شد که گرانها با میکروسکوپ، ساختاری کامال فشرده را نشان داد. مشاهده ظاهری گرانول

 m/hای هستند. در واقع ایجاد سرعت باالی جریان مایع  ننده فنل دارای ساختاری غیر رشتههای حذف ک اندامشده توسط ریز

ره های متراکم در یک دونشین ساز به قسمت انتهایی راکتور، به تشکیل گرانول، توسط گردش مایع برگشتی از قسمت ته5

 شد. نشینی باال از راکتور میهای کوچک با سرعت تهنشین ساز مانع از خروج گرانولبر آن، ته کوتاه مدت کمک کرد و عالوه

اندازی راکتور راندمان حذف فنل با بار ورودی هدر دوره را
3.

Kg

m d 4/9 ،00/00 های شد. ظرفیت حذف فنل توسط باکتری

ز در این بازه به زا نیمتان
3.

Kg

m d 900/9.رسید 

 

 بررسی اثر غلظت ورودی فنل بر راندمان حذف 

، غلظت فنل مرحله  mg/l 999های دنیتریفایر هتروتروف در طول یک ماهه با غلظت ثابت فنل ورودی بعد از تشکیل گرانول

ورودی و مدت زمان اقامت هیدرولیکی نیز  CODا تغییر غلظت، بار زمان بافزایش یافت. هم mg/l 1699تا  999به مرحله از 

به  4/9روزه از  199ترتیب در طول یک دوره به
3.

kg

m d 18   گیری راندمان حذف ساعت تغییر یافت. جهت اندازه 4به  48و

، HRTبرابر مدت زمان اقامت هیدرولیکی  6 ورودی، بعد از گذشت مدت زمانی معادل با CODفنل، در هر مرحله تغییر بار 

طور کامل بهفنل شد که زمانی انجام  ورودی، CODدر هر مرحله، افزایش بار گیری شد. غلظت فنل در نمونه خروجی اندازه

 روزه بود.  9الی  7درصد در یک دوره حداقلی  19تر از مانده در راکتور کمحذف یا تغییرات غلظت باقی
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وردی  CODتا بار  حذف کامل فنل
3.

kg

m d 4/7  و غلظت فنل ورودیmg/l 849 ت اما در بارهای ورودی باالتر ادامه داش

از
3.

kg

m d 4/7 های باالی و غلظتmg/l 849 راندمان حذف کاهش یافته، سیستم با محدودیت منبع کربن مواجه شد و فنل ،

ای مشاهده شد. برای حل این مشکل و کاهش فنل در وسته توسعه گرانولی به میزان قابل مالحظهدر خروجی راکتور پی

، جدول های قابل مشاهده در ورودی به راکتور کاهش یافت. با توجه به داده CODبا افزایش غلظت ورودی فنل،  بار  خروجی 

کاهش یافت. به همین منظور برای افزایش ظرفیت حذف فنل توسط باکتری های حذف  ظرفیت تبدیل فنل با افزایش غلظت

به  4/7از  COD، بار ورودی mg/l 1759به  849های متان زا(، با افزایش غلظت ورودی فنل از کننده فنل )باکتری
3.

kg

m d 

 درصد رسید. 00/00کاهش یافت. ظرفیت حذف فنل مجددا در این مرحله به  8/1

 CODورودی افزایش یافت. در بار  COD، زمان اقامت هیدرولیکی کاهش و بار mg/l 1759نگهداشتن غلظت ورودی فنل 

ورودی 
3.

kg

m d 18  درصد و  99ساعت، راندمان حذف و ظرفیت حذف فنل به ترتیب برابر  4و زمان اقامت هیدرولیکی

3.

kg

m d 4/6 های متان زا، بار شد. جهت افزایش ظرفیت حذف فنل توسط باکتریCOD  ورودی کاهش و زمان اقامت

ورودی و کاهش زمان  CODهیدرولیکی سیستم افزایش یافت. بعد از بهبود یافتن ظرفیت حذف فنل، همراه با افزایش بار 

ش یافت. سیستم قادر به تحمل افزایش غلظت نبود، چون در افزای mg/l 1699اقامت هیدرولیکی، میزان غلظت ورودی نیز به 

 (. (6شکل )این غلظت ظرفیت حذف مجددا کاهش یافت )

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

P
h

e
n

o
l 
R

e
m

o
v
a

l 
%

Phenol Con mgl-1

Phenol Removal %

 
 های مختلف ورودیمقدار عددی راندمان حذف فنل در غلظت (5)شکل 
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 UASBداده های بدست آمده از راکتور پوشش لجنی بی هوازی روبه باال  (4)جدول 

 

 

 

 

 

 ورودی بر ظرفیت حذف فنل CODبررسی اثر بار 

 شود: سنجیده می 1-4های هتروتروف حذف کننده فنل یا متان زاها با رابطه گرانولمعیار توانایی حذف فنل توسط 

 (1-4)معادله 

 (فنل ثانویه غلظت –)غلظت اولیه فنل (  ×      COD) بارورودی  

 )غلظت اولیه فنل(                                               

گاه باال باشد، آنفنل ا و راندمان حذف فنل در هر مرحله افزایش بار ورودی های متان زتوسط گرانولفنل  اگر توانایی حذف

هم نزدیک خواهد بود و اختالف چندانی نخواهند به فنل ورودی CODمقدار عددی پارامتر ظرفیت حذف سولفات و بار 

هت حذف سولفات از فاضالب های متان زا جداشت. در واقع این پارامتر معیاری از کیفیت فعالیت و میزان ظرفیت گرانول

 صنایع مختلفی هم چون پتروشیمی، کاغذ سازی و غیره در بار ورودی مورد نظر را دارد.

زمان ماند هیدرولیکی 

 )ساعت(
 غلظت فنل ورودی

mg/l 

ورودی فنل  CODبار 

3.

kg

m d 

ندمان را

حذف 

% 

حذف 

 فنل

48 849-999 4/7-4/9 00/00 4/7-4/9 

49 1759 8/1 00/00 8/1 

74 1759 9 00/00 9 

15 1759 6/4 02 956/4 

17 1759 5 06 2/6 

8 1759 0 80 91/8 

5 1759 17 22 74/0 

4 1759 18 99 04/6 

2 1759 9/19 29 71/2 

8 1759 0 29 9/5 

17 1759 5 88 78/6 

17 1759 5 04 54/6 

16 1759 8/4 08 2/4 

17 1759 5 05 25/6 

17 1699 2 28 45/6 

74 1699 6/9 199 6/9 

17 1759 5 08 88/6 
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 های مختلف فنلورودی و غلظت CODتغییرات ظرفیت تبدیل در بارهای مختلف  (0)شکل 

 

های ورودی پایین مطلوب و به مقدار عددی بار ورودی نزدیک نل در بارشود که ظرفیت حذف فمشاهده می  شکل با توجه به 

ورودی، ظرفیت حذف کاهش یافت، برای افزایش ظرفیت تبدیل، با ثابت نگهداشتن غلظت  CODاست، اما با افزایش بار 

ظرفیت دی، ورو CODکاهش یافت. با کاهش بار ورودی فنل، بار ورودی سیستم جهت افزایش توانایی ظرفیت حذف فنل 

 تبدیل نیز افزایش پیدا کرد. 

 

 مختلف ورودی CODبررسی راندمان حذف فنل در بارهای 

ورودی باالی  CODنمایانگر این مسئله است که راندمان حذف فنل در بارهای 
3.

kg

m d 0 افت پیدا کرده و غلظت فنل در ،

ورودی باالتر از  CODها توانایی حذف فنل در بارهای نده فنل، باکترییابد. به دلیل سمی بودن آالیخروجی افزایش می

3.

kg

m d 0  در راکتورUASB  را نخواهند داشت. مگر اینکه سیستم را مجددا احیا کرد. با ثابت نگهداشتن غلظت، کاهش بار

COD (.(2شکل )برای ادامه فرایند حذف پیدا خواهند کرد ) ها توانایی بهتریورودی و افزایش زمان ماند هیدرولیکی، باکتری 
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 مختلف ورودی CODتغییرات راندمان حذف نیترات در بارهای ( 7)شکل 
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   UASBراکتور  برای  CODحذف  ظرفیت بیشترین تعیین

 آالینده، حذف برای هاظرفیت گرانول توانایی بیشترین تعیین به منظور  UASB شدن راکتور داریها و پابعد از تشکیل گرانول

بر اساس بار آلی وارد  لینمودار ظرفیت تبد( 2شکل )داده شد. در  افزایش ورودی بار مقدار ورودی، غلظت داشتن نگه ثابت با

، نشان دهنده ظرفیت باالی تبدیل و توانایی باالی حذف باشند x=yمشخص شده نزدیک به خط  . اگر نقاطدیشده رسم گرد

فاصله میگیرد و  x=yبا افزایش بار آلی ورودی، ظرفیت تبدیل از خط ( 8شکل )هاست. با توجه به گرانولآالینده فنل توسط 

ها قادر به و آالینده فنل کاهش یافته است و گرانول CODاین بدان معنی است که با افزایش بار آلی ورودی میزان حذف 

 و بار آلی مربوطه نیستند. HRTحذف باال در 
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 روند تغییرات ظرفیت حذف فنل در بارهای آلی ورودی مختلف ( 8)شکل 

 

در بار آلی ورودی، غلظت ورودی فنل و مدت زمان اقامت هیدرولیکی به   UASBبیشترین ظرفیت حذف فنل در راکتور 

ترتیب 
3.

kg

m d 5 ،mg/l 1759  ساعت صورت گرفت. 17و 

 

 نتیجه گیری

های هتروتروف متان زا که توانایی حذف ساله، مطالعات، پیرامون حذف بیولوژیکی فنل توسط باکتریدر مرحله اول این این ر

ساعت به طول  74فنل را دارند، در راکتور ناپیوسته متوالی انجام شد. هر مرحله از فرایند انجام شده در راکتور ناپیوسته متوالی 

درصد حجم راکتور خالی و مجددا با خوراک تازه پر شد.  09راکتور،  نشینی کامل لجن درانجامید. در هر مرحله پس از ته

سیکل متوالی تکرار شد. از سیکل ششم به بعد میزان حذف سولفات به حالت پایا رسید و میزان حذف فنل  19عملیات برای 

راکتور افزایش یافت  سیکل در 19رسید. ارتفاع لجن پس از اتمام  00/00، به L Smg 699/ساعت با غلظت 74در مدت زمان 

در مرحله دوم تحقیق حاضر، پیرامون  های متان زای حذف کننده فنل است.که این افزایش ارتفاع نشان دهنده رشد باکتری

های راکتور ناپیوسته های هتروتروف حذف کننده فنل در راکتور پیوسته بستر گرانولی با استفاده از باکتریتشکیل گرانول

های هتروتروف مرحله راکتور ناپیوسته متوالی، تسریع فرایند مطالعاتی صورت گرفت. علت استفاده از باکتریمتوالی مرحله قبل 

های هتروتروف حذف کننده گرانوله شدن در راکتور پیوسته بستر گرانولی است. منبع کربن جهت رشد و سنتز سلولی گرانول

بار آلی ورودی فنل، همان فنل موجود در فاضالب سنتزی بود. سیستم با 
3.

kg

m d 4/9 ساعت،  48، زمان اقامت هیدرولیکی
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های هتروتروف اندازی راکتور، گرانولروز از شروع راه 59اندازی شد. پس از راه pH 6/2و  mg/l 999غلظت فنل ورودی 

 تا 4/9نل بار آلی ورودی از های حذف کننده فطور کامل تشکیل شدند. پس از تشکیل گرانولحذف کننده فنل به
3.

kg

m d18 

های ورودی ساعت کاهش یافت. در بار 4ساعت به  48مرحله به مرحله افزایش یافت. در مقابل مدت زمان اقامت هیدرولیکی از 

 باالی 
3.

kg

m d4/7شکل بار آلی ورودی کاهش و غلظت ، راندمان حذف کاهش یافت که در تحقیق حاضر جهت حل این م

های حذف کننده فنل به غلظت جدید ورودی فنل، با ثابت نگهداشتن ورودی فنل افزایش یافت. بعد از مانوس شدن گرانول

در بار آلی   UASBبیشترین ظرفیت حذف فنل در راکتور ، بار آلی ورودی افزایش یافت. در نهایت mg/l 1759غلظت در 

ی فنل و مدت زمان اقامت هیدرولیکی به ترتیب ورودی، غلظت ورود
3.

kg

m d 5 ،mg/l 1759  ساعت صورت گرفت. 17و 
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