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 چکیده: 

در تصفیه پساب نفتی در MBBR  انجام این تحقیق بررسی عملکرد سیستم تصفیه بیولوژیکی بستر متحرکهدف از 

دل  ـو پرکن های م  MBBRورـج فارس می باشد. برای این منظور از یک راکتـکارخانه های فراورش نفت وگاز حوزه خلی

 K2(Kaldnes)  به عنوان ساپورتBio Film  .در راکتوری که دارای ویژگی های یک راکتور هوازی بود، استفاده گردید

حجم راکتور را پر کرده ،  %07آکنه ها  نمکزدایی می باشد و ، پساب خروجی از واحدMBBRپساب ورودی به راکتور

بدست آمده مشخص  برای رشد میکروارگانیزم های بیوفیلمی را فراهم می کنند. نتایج همچنین آکنه ها سطح مورد نیاز 

را Kg COD/m2 96011محلول تحت بار ورودی  CODدرصد از  19 فوق قابلیت حذف MBBRمی سازد که راکتور 

است و پساب تصفیه شده دارای   %19حاکی از حذف آالیند ه های هیدروکربنی و آلی با راندمان GCداراست.نتایج 

 (9831  )برقعی،کیفیت نسبتا یکنواخت می باشد.

 

 ،آالینده های آلی ومعدنی Bio Film، پساب نفتی،MBBR : راکتورهای کلیدیواژه 
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 مقدمه:

تاکنون فرآیند های مختلفی در زمینه تصفیه آب و فاضالب شناخته شده است که انتخاب هر یک از آن ها به عوامـ  محیطـی   

 . از(9830)برقعـی،  اقتصادی فرآیند بستگی دارد نظیر ترکیبات آالینده موجود، کیفیت تصفیه مورد نیاز و تا حد زیادی به جنبه

 راکتورهـای  اسـت  گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مورد اخیر سالهای در خصوص به  فاضالب بیولوژیکی تصفیه برای که روشهایی جمله

. استفاده از این روش برای حـذف مـواد آلـی در فاضـالب دارای     ( 9839)برقعی، (MBBR)میباشند متحرک بستر با بیوفیلمی

، 9111در سـال   Restenکارایی باالیی می باشد و فرآیند مذکور به سرعت مواد آلی قاب  تجزیه بیولوژیکی را کاهش می دهد. 

 MBBRبرای فاضالب صنایع لبنیات سازی انجام داده و مشاهده کـرد کـه سیسـتم     MBBRتحقیقاتی روی حذف فسفر در 

از  9771در سـال   Luostarinenمیلـی گـرم در لیتـر برسـاند.       7681میلی گرم در لیتـر بـه    91قادر است میزان فسفر را از 

اده کـرد و بـه ایـن نتیجـه     برای حذف نیتروژن از فاضالب صنایع لبنیات سازی در درجه حرارت پایین اسـتف  MBBRسیستم 

را حــذف مــی کنــد و ایــن سیســتم قــادر بــه انجــام   COD، %07-17نیتــروژن و   MBBR ،07-17%رســید کــه سیســتم 

فاضـالب  و  از راکتور بستر سیال شونده برای رنگ زدایـی از   9771در سال  Georgiou نیتریفیکاسون به طور کام  می باشد.

ایـن سیسـتم قـادر بـه رنـگ زدایـی از فاضـالب در زمـان مانـد پـایین مـی باشـد.              نساجی استفاده نمود و نتیجـه گرفـت کـه   

 (9830)برقعی،

ها در تصفیه ی پساب های لبنی، پساب کاغذ خرد کن، و پساب چیـس  سـیز زمینـی مـورد بررسـی قـرار        MBBRعملکرد 

گرفته است و نتایج تصفیه مطلوب بوده است. کاربرد این بیوراکتورها در تصفیه پساب هـای حـاوی فنـ  نشـان مـی دهـد کـه        

MBBR  تغییرات ناگهـانی دبـی پسـاب و غلظـت مـواد       در را داشته و میلی گرم بر لیتر  997ها قابلیت تصفیه فن  تا غلظت

 (9839)برقعی، سمی پایدارند.

 در تصفیه پساب های نفتی است. MBBR  هدف از انجام این تحقیق بررسی عملکرد سیستم 

  روش تحقیق: 

 از یک دستگاه پایلوت متشک  از :

  پر شده از آکنه هاراکتور آزمایشگاهی 

  سیستم تزریق( خوراکSkimmer tank)     

 سیستم هوادهی 

 )گرم کن )هیتر 

                                                                                                                            . گردید برای مطالعه فوق استفاده

شماتیک اسکیمر  -)1 (تصویر شماره                                                                                                                              

 MBBR  تانک و راکتور
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 مشخصات راکتور:

ی مناسـز از پمـه هـوا بـه     ـبـرای هوادهـ   د.ـه شـبا مشخصات زیر ساخت Plaxy Glassاز جن  ی  ـمکعز مستطراکتوری 

مشخصات پایلوت مورد استفاده و آکنـه   که قابلیت تنظیم نرخ هوادهی را نیز دارا می باشد استفاده گردید. lit/min 4ت ـظرفی

کمسرسور هوا که از ته راکتور صـورت  ارایه شده است. چرخش آکنه ها در راکتور به وسیله هوادهی از طریق  9و9ها در جداول 

 مـط آکنه ها حفظ شود، مهـد توسـت مقدار بیومسی که می توانـه ها در راکتور  علـی آکنـوندگـگرفت، میسر شد. درصد پرش

بود که توسط اغلز محققان به عنوان درصد مناسز ذکر شده    %07ی باشد. درصد پرشوندگی مورد استفاده در این تحقیق ـم

لیتری  Skimmer tank  ،9همچنین از یک مخزن مواد آلی توسط فرایند بیولوژیکی اکسید می گردد.  .( 9830) برقعی،است

بـه   c 30راکتور در درجه حـرارت   و ترکیبات جامد معلق استفاده شد. Oil Freeبه منظور مرحله اول تصفیه پساب و حذف  

 بهره برداری رسید. 

 استفاده در این تحقیقمشخصات پایلوت مورد  -1جدول 

 نوع راکتور حجم مفید )لیتر( cm عمق آب cm ارتفاع  cmعرض  cmطول 

 

99 

 

99 

 

93 

 

0600 

 

 

2 
بستر متحرک هوازی 

 با جریان رو به باال

 

 
                        

             (b )                                         

 
 

                                      ) (a 

 MBBR( راکتور bنک ، )( اسکیمر تاa)  -(2) تصویر شماره
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 مشخصات آکنه ها:

(، استفاده گردید. جن  این پرکن ها از پلـی اتـیلن و در انـدازه زیـر     Kaldnes) k2 برای ساپورت بیوفیلم از پرکن های مدل 

 است:

 استفاده شده در راکتور بیوفیلمی با بستر متحرکمشخصات آکنه های  -2جدول 

رشد برای سطح مخصوص قاب   (m2/m3سطح مخصوص ک  ) mm2/per)) سطح موثر یک آکنه

 (m2/m3بیوفیلم)

1224 500+30  389.6  
 

 .محیطی مناسز برای رشد میکروارگانیزم ها را فراهم می آورند 525m2/m3ود دها با سطح ویژه بسیار باال در حاین پرکن 

 

 Kaldnesآکنه های مدل  -(3تصویر شماره)

 

 مشخصات پساب مصرفی:

جزیـره خـار     9-آن، از کارخانه درود Ft 2( از ارتفاع Desalter، پساب خروجی از واحد نمک زدا )MBBR  خوراک راکتور

از نفت سنتزی به عنوان منبع کربن و تزریق به پساب استفاده شرکت نفت فالت قاره ایران تهیه شده و به سیستم وارد گردید.  

( بـه عنـوان منبـع تـامین فسـفر و نیتـروژن بـرای        CH4N2O( و اوره )KH2PO4دی هیدروژن فسفات )  پتاسیمشد  و از 

 به منظور تزریق و غنی سازی پساب برای رشد میکروارگانیزم ها اسـتفاده گردیـد.   100/5/1برابر  COD/N/Pسبت برقراری ن

 GC به عنوان غنی سازی پساب استفاده شـد. و شیرابه کمسوست  همچنین از لجن فعال کارخانه پساب پژوهشکده صنعت نفت

 .الیز  ترکیز پساب را نشان می دهدگرفته شده از پساب آن
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 (ی) کروماتوگرافی گاز Gcنمودار  -(4تصویر شماره )

 

 اطالعات زنجیره هیدروکربنی مشخص شده در پساب -3جدول شماره 

No Compound Name RT (min) Units Amount 

1 C10 4.863 ppm 1.304 

2 C11 5.978 ppm 0.420 

3 C12 7.167 ppm 0.617 

4 C13 8.398 ppm 0.736 

5 C14 9.622 ppm 0.732 

6 C15 10.83 ppm 0.825 

7 C16 11.996 ppm 0.884 

8 C17 13.116 ppm 0.921 

9 C18 14.19 ppm 0.883 

10 C19 15.217 ppm 0.876 

11 C20 16.198 ppm 0.798 

12 C21 17.139 ppm 0.732 

13 C22 18.032 ppm 0.603 

14 C23 18.897 ppm 1.448 

15 C24 19.727 ppm 0.459 

16 C25 20.522 ppm 0.544 

17 C26 21.439 ppm 1.759 

18 C27 22.263 ppm 0.686 

19 C28 22.931 ppm 0.122 

20 C29 23.558 ppm 2.662 

21 C30 24.556 ppm 0.623 

22 C31 26.611 ppm 0.034 

23 C32 28.485 ppm 0.049 

24 C33 30.853 ppm ND 

25 C34 33.895 ppm 0.021 

26 C35 0 ppm ND 
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 آنالیز پساب ورودی به راکتور -3جدول شماره 

 9-پساب خروجی کارخانه درود نام آزمایش

 C  33                  دما     

 TCU      6  رنگ               

 NTU 23        کدورت          

 1> (mg/l as o2اکسیزن محلول )

TDS                     mg/l 210080 
TSS           mg/l            76 
SST    ml/l                   <0.1 

 mg/l as s2-      4سولفاید  

 mg/l as so3   7    سولفیت

 mg/l as so   1332  سولفات    

 mg/l as No3    6.5نیترات    

 mg/l as No2 0.1      نیتریت

 mg/l as po4    5.2   فسفات

 mg/l  1.2           ازت آمونیاکی

 mg/l as F 1.6فلوراید            

 Mg/l               84فن          

 mg/l     <0.2فرم آلدئید           

Oil&Grease      mg/l   8 
 mg/l as cl          <0.05کلر آزاد     

COD                    mg/l  1400 
BOD5       mg/l as O2 230 

                                                            

 روش کار:

 %97به منظور راه اندازی راکتور از لجن برگشتی حوضچه لجن فعال تصفیه خانه پژوهشکده صنعت نفت استفاده شد. راکتور تا 

بـه  میلی گرم در لیتر ریخته شد و هوادهی  9177ک  معادل  CODحجمی از این لجن پر شد و سس  داخ  راکتور پساب با 

راکتور آغاز گردید و راکتور به صورت ناپیوسته مورد عم  قرار گرفت تا  بیو فیلم به صورت مناسز رشد کنـد و سیسـتم بـرای    

حجم راکتـور را    %07به عنوان بستر میکروارگانیزم ها استفاده شد که  K2آکنه های  همچنین از  عملیات پیوسته آماده شود.

 1609بین  PHو  C 30سیستم به صورت پیوسته شروع به کار کرد. دمای راکتور  ماه 9بعد از گذشت  به خود اختصاص دادند.

میلی گـرم در لیتـر    9177معادل  CODدر حین عملیات پیوسته راکتور با پساب دارای بود.  mg/lit 6-3.5برابر  DOو  0و 

( و غلظت خروجی از راکتور با انجام نمونه گیـری مـورد بررسـی    Skimmer tankزن تزریق )تغذیه شد. غلظت پساب  در مخ

 تنظیم شد. lit/hr 1با توجه به زمان ماند دبی راکتور در  قرار می گرفت.

بـه وسـیله    CODتعیـین مقـدار   با افزایش زمـان مانـد، رانـدمان حـذف در خـوراک بـه طـور محسوسـی افـزایش مـی یابـد.            

به وسیله قیف آزمایشـگاهی با روش وزنـی   MLSS(، ASTM-5220 BST.M)تی ـ  برگشـاسسکتروفتومتر با روش رفلک

(ASTM-5220 CST.M ،)TDS     ( به وسیله کانداکتیویتی متـر بـا روش الکتـرودASTM-2540 CST.M) ،DO   بـه
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متـر بـه روش پتانسـیومتر     PHبـه وسـیله    PH( و ASTM-O-4500 B&Gمتر بـه روش ممبـران الکتـرود )    DOوسیله 

(APHA.انجام گردید. سطح پساب درون مخازن ثابت می باشد ) 

ساعت بدون بازگشت لجن بهره برداری شد. جهت جلوگیری از شوک ناشی از تغییر کیفیت پساب، در  93سیستم با زمان ماند 

( آن سیستم بـا شـوک    0 مشاهده می گردد )تصویر شماره روزهای اول، میزان رقیق سازی پساب را کاهش داه اما همانگونه که

حـاکی از   MLSSروز، افـزایش مقـدار    97دچار اختالل گردید. پـ  از گذشـت    CODو کارکرد راکتور در حذف  مواجه شد

ب مقطـر  ساعته به سیستم آ 13همچنین از روز بیست و یکم، در بازه زمانهای سازگاری میکروارگانیسم ها با شرایط می باشد و 

  .تزریق شد  به منظور کنترل شوری بیش از حد و غنی سازی پسابوشیرابه کمسوست 

چسـبیده   MLSSچسبیده به معلق محاسبه گردید. برای اندازه گیری میـزان   MLSSدر طول آزمایش، چندین نوبت نسبت 

تعداد مشخصی از آکنه به صورت اتفاقی از راکتور خارج و در ظرفی با حجم مشخص حاوی محلول کامال رقیق اسـید قـرار داده   

ــا لحــاو کــردن ضــرایز مربوطــه، میــزان    چســبیده انــدازه گیــری  MLSSشــد و پــ  از کنــده شــدن کامــ  بیــوفیلم و ب

 (9831گردید.)محمدیاری و بالدر، 

 رسید.  %19( به CODخروجی نیز تعدی  شده و در نهایت عملکرد راکتور )بازدهی حذف  CODوسانات مشاهده می گردد ن

 

 MLLSS, TDSدر ورودی و خروجی ،  COD(: نمودار تغییرات 5تصویر شماره )

 بحث و نتیجه گیری:  

افـزایش یابـد مقاومـت راکتـور در      MLSSکامال موفق می باشد. هر چه مقدار  CODاز نظر توانایی حذف  MBBRسیستم 

با توجه به آن که تامین زمان مانـد هیـدرولیکی بـاالتر در سیسـتم، و در پـی آن افـزایش       مقاب  نوسانات افزایش خواهد یافت.  

راندمان حذف نیاز به حجم باالتری برای فیلتر و نگهداری ساپورت ها داشته و این خود موجز افزایش هزینه هـای اقتصـادی و   
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ایه گذاری باالتر می گردد، لذا با تغییرات پارامترهای فوق سعی گردیده است تا زمان ماندی را که هـم از لحـاو حـذف بـا     سرم

استانداردهای مورد نظر مطابقت داشته باشد و هم از لحاو اقتصادی نیز توجیه پذیر باشد به عنوان زمان مانـد ایـده ل معرفـی    

 نمود.

روبی چسبیده به رشد معلق و باالرو بودن جریان و دستیابی به بازدهی مناسز نیاز بـه برگشـت   با توجه به سهم باالی رشد میک

 لجن در سیستم مشاهده نگردید که این خود از مزایای استفاده از این روش تصفیه، است.
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