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 با استفاده از راکتورغشایی پزشکیدندانپساب کلینیک COD بهینه سازی شرایط برای کاهش 
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 چکیده
 است جهان در وسعهت حال در و موجود مشکل یک و غیره دارویی صنعتی، هایپساب تصفیه بدون و تخلیه سنگین فلزات توسط طبیعی آب منابع آلودگی

 آمالگام.است روبیغیرمیک و میکروبی مضر های سایرآالینده و آمالگام حاوی دندانپزشکی کلینیک پساب .گرددمی یستط زمحی افتادن خطر به باعث که

 وفیلتراسیوننان سنتزی غشاء به مجهز غشایی راکتور از پژوهش این در. شودمی وارد فاضالب به درمان حین در که باشد می جیوه ازجمله فلز چند از مخلوطی

 .گرفت قرار بررسی موردCOD بر pH و دما چون فاکتورهایی اثر .شد استفاده دندانپزشکی کلینیک پساب در موجود هایآالینده جداسازی منظور به

 و 5/7 ،5/6 های  pH  در آزمایشات. شد انجام  Design Expert آماری افزارنرم کمک به هاآن سازیو بهینه نتایج وتحلیل تجزیه ها،آزمایش طراحی

 توانمی اسیوننانوفیلتر و غشایی راکتور از استفاده با بود که از آن حاکی آمده بدست نتایج. پذیرفت صورت گرادسانتی درجه 55 و 55 ،55 و دماهای 5/8

COD داد درصد کاهش 55/88 تارا  پزشکیدندانپساب pH گرادسانتی درجه 55 و 5/7 میزان جداسازی به ترتیب این به دستیابی برای بهینه دمای و 

 .اندبوده

 

 یپزشکدندان پساب ،CODکاهش راکتورغشایی، نانوفیلتراسیون، :کلیدی جمالت

 

 

 مقدمه .1

 
ودگی ناشی زیادی قابل بهره برداری مجدد است. با پیشگیری از آل هایمدتپایش و کنترل شود تا  خوبیبهآب شیرین، یکی از منابع طبیعی حیاتی است که اگر 

مربوط  هایتالش، . بدون شکرودمیصنعتی و دارویی و غیره تضمین توسعه به شمار  هایفاضالباز فعالیت های کشت و صنعت اعم از سنتی یا صنعتی، تخلیه 

بشر با  هکالتی ک. با این وجود مشچشمگیری دست یافته است هایموفقیتت، تاکنون به به کنترل آلودگی آب که در بسیاری از کشورها در حال پیشرفت اس

از شیوع  ، جلوگیریزیستمحیطبه کنترل آلودگی  توانها میفاضالباهداف تصفیه  ترینمهماز  طورکلیبه [.1]شودمیپیچیده و شدیدتر  گرددمیمواجه  هاآن

 [.5]و امکان استفاده مجدد از پساب اشاره نمود زیستمحیطو مزمن، حفظ زیبایی  عفونی هایبیماری

 نگهداری و بهره برداری در مقیاس وسیع در صنایع تصفیه آب هایهزینهکمبود اثر مخرب آن بر محیط زیست و نیز کم بودن  واسطهبهامروزه فناوری غشایی 

ز محیط زیست، اهمچنین توجه و تمایل بیشتر به حفاظت  و زیستی در آب می باشد. محلول، معلق هایآلودگی، که نتیجه آن جذب اغلب شودمیبه کار گرفته 

موردنیاز  اکسیژن کند،می منعکس را فاضالب آلی محتویات کهی شاخص [.5]ز و بازده انرژی باال از فرآیندهای غشایی را افزایش داده استتقاضا برای آب تمی

 طریق به فاضالب در موجود موادآلی روند این کند. درمی مشخص را روند آزمایشگاهی یک طول درمصرفی  اکسیژن میزان که است (COD) شیمیایی

 مقدار باشد،نمی سترسد در بیولوژیکی دریافت برای که است شکلی به شهری فاضالب یک در کربنی مواد از برخی اینکه دلیل به گرددمی اکسید شیمیایی

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

 دانشگاه تهران، تهران

 5931 ماهبهمن 62و  62
 

BOD از COD نسبت  کلی حالت است. در کمتر COD به BOD بفاضال باشدکه موضوع این بر داللت است ممکن باالتر هایمی باشد.نسبت 5/5 تا 5بین 

نواع غشاءها ا رساختا بر روی هاپژوهش انجام با جداسازی غشایی تکاملی سیر[. 5] نیستند بیولوژیکی تجزیه قابل که است موادی حاوی و باشدمی صنعتی

شین وی و  [.5شود]می محسوب دریا آب سازیهای شیرینیکی از شیوه فرآیند این حاضر حال در که ای ادامه یافتگونهبه زمان طی در و فرآیند مشناخت

و در آن متغیرهای  پرداختنددر مقیاس پایلوت  (MABR)1به بررسی تصفیه فاضالب دارویی توسط غشاء هوادهی بیوفیلم راکتور 5115در سال  همکاران

COD،BOD  و𝑁𝐻4 تصفیه، فرایند موردبررسی قرار گرفت.سیستم مقیاس پایلوت یکپارچه راکتور غشاء هوادهی بیوفیلم شامل هیدرولیز، اسیدی شدن پیش

(MABR) از  %81تواند بیش از طور مؤثر میشده که به روز انجام 561شده بود. این فرایند در و جذب کربن فعال پس از پردازش طراحیCOD  ز ا %88و

 [.6] آمونیاک را حذف کند

 توسط جداسازی ایندفر انجام چگونگی بینیپیش برای غشاءها خواص. باشدمی غشاء سازنده مواد ایییشیم و فیزیکی خواص تأثیر تحت شدت عملکردغشاءبه

 ایماده اءغش ایده آل ماده. آیدمی وجود به بعدی واصالحات ساخت شیوه شده،بکارگرفته  هاآن ساخت در که مواردی به باتوجه غشاء خواص. مفیداست هاآن

 شیمایی مواد مقابل در قاومم بیولوژیک، تجزیه غیرقابل پایدار شیمیایی نظر از بادوام، فیزیکی نظر از انسداد و گرفتگی بدون زیاد فالکس ایجاد به قادر که است

 [.7]شوندمی استفاده غشاء برای مواد انواع کامل، ویژگی با ماده یک وجود فقدان علت به. باشد قیمت ارزان و

Konieczny  کاهش  1885و همکاران در سالCOD  81سه نوع امولسیون نفتی را با استفاده از غشاء بررسی کردند. نتایج بدست آمده حاکی از حذف 

 الب دارویی با استفاده از راکتوراز ترکیبات فاض𝑁2  و  CODبه مطالعه حذف  5116در سال  حسیمی و همکاران [.8]ندبودCODدرصد 

SBR5 پرداختند.نتایج نشان داد میزان حذفCOD 7/88 -5/88%  وN-𝑁𝐻35/77-86 %  هاییآزمایش طی در همکاران ونو [.8]است%5/85-7/55و نیترات 

 85بیانگرکارایی تحقیقات از این آمده دست به نتایج . نمودند استفاده میکرون 5/1منافذ  با قطرMBRراکتور یک از دادند انجام فاضالب بیمارستانی بر روی که

حاوی میکروارگانیسم های بیماری زا، فلزات سنگین نظیر جیوه و  پزشکیدنداننظر به اینکه پساب کلینیک  [.11] است CODآلی و  نیتروژن حذف درصدی

ور ما و تا کنون در کش شودمیو موجودات زنده، شیوع انواع بیماری ها و همچنین تخریب محیط زیست  هاانسانغیره است که باعث به خطر افتادن سالمت 

و  پزشکینداندهای موجود در پساب کلینیک منظور جداسازی آالینده به راکتور غشاییدر این پژوهش  .بر روی تصفیه این پساب انجام نشده است ایمطالعه

 موردبررسی قرار گرفت.پساب  CODبرpHو  ، دماهمچنین اثر فاکتورهایی چون 

 

 

  هاروشمواد و  .2

 مواد 2-1
 

فلوراید جهت تصفیه پساب و جداسازی آالینده ها و ناخالصی های موجود، استفاده شد و جهت مشخص شدن مقدار  ونیلیدین غشا نانوفیلتر از جنس پلیمر پلی

COD  مارک 1-151پساب و پساب تصفیه شده، ویالLovibond.جهت کاهش  ساخت کشور آلمان مورد استفاده قرار گرفتpH   ،پسابHCL 1/1 

نرمال مارک آرمان سیناساخت کشور  NaOH 1/1پساب،  pHساخت کشور ایران استفاده شد و جهت افزایش  مارک آرمان  %57نرمال با درصد خلوص 

 ایران استفاده شد.

 

 

 هاروش2-2

 
 شامل اجزای زیر بوده: 1در این آزمایش مطابق شکل دستگاه راکتورغشایی مورد استفاده 

 لیتری   11الف: مخزن 

                                                           
1Membrane Aerated Biofilm Reactor 
2 Sequence Batch Reactor 
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 ب: پمپ                            

 ج: محفظه جایگذاری غشاء                                                   

 د: فشارسنج

 
 دستگاه راکتورغشایی -1شکل 

 

لیتر پساب درون  5/1سپس  شد وقبل از انجام آزمایش، نانو غشا در محفظه نگهدارنده قرار داده شد و تمام شیرها به جز شیر تخلیه مخزن در حالت باز قرار داده 

بار( بر روی  15ر)ار مورد نظبسته شد تا فش آرامیبسته شد.شیر قسمت پمپ به  آرامیشیر قسمت محفظه نگهدارنده غشا به  مخزن ریخته و دستگاه روشن شد.

دقیقه به  55در عملیات جداسازی که مدت  بشر زیر لوله محفظه نگهدارنده غشا جهت جمع آوری پساب تصفیه شده قرار داده شد. فشارسنج نمایان گردید.

جهت تهیه نمونه شاهد ریخته  1-151ه داخل ویال از آب دیونیزه شد cc 5در اولین گام CODبرای اندازه گیری  از پساب تصفیه شد. cc51طول انجامید مقدار 

دقیقه داخل دستگاه هضم در  151نمونه منتقل شد و هردو به مدت  CODجهت اندازه گیری  1-151به داخل ویال  cc5میزان  از درون نمونه به سپس ؛شد

بعد از سرد شدن، نمونه شاهد داخل دستگاه اسپکتروفتومتر قرار داده شد و بعد از کالیبراسیون دستگاه، نمونه شاهد  درجه سیلیسیوس قرار گرفت. 151دمای 

متر،  pHپس از شستشو وخشک کردن الکترود دستگاه  ،pHهمچنین برای اندازه گیری  خوانده شد.  CODخارج و نمونه اصلی قرار گرفت. سپس مقدار 

 معلوم شد. pHمتر عدد  pHداده شد سپس با ثابت شدن عدد نشان داده شده روی دستگاه  الکترود داخل پساب قرار

 

 

 نتایج و بحث .3

 
درجه انجام شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد با افزایش درجه حرارت  55و 55، 55آزمایشات در دماهای  CODبه منظور بررسی اثر دما بر کاهش 

، شودمیمشاهده  5شکلکه در  طورهمان کاهش یافت. CODمیزان حذف  نهایتا  سرعت ته نشینی کاهش و در نتیجه آن مقدار جامدات معلق خروجی افزایش و 

ور که در نمودار است. همانط  c°45دردمای  CODو کمترین بازده حذف  c°25 دردمای  CODافزایش می یابد. بهترین بازده حذف  CODبا افزایش دما، 

 .نیز کاهش پیدا می کند CODمشخص است هرچه دمای پساب افزایش پیدا می کند راندمان حذف 
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 های مختلف pHبر حسب دما در  CODتغیرات  -2شکل

 

 

آزمایشات در سه محیط  CODانجام شد. به منظور کاهش  5/8و  5/7، 5/6های   pHآزمایشات در   CODبر کاهش  pH به منظور بررسی اثر 

 گرددمیدر دماهای مختلف نشان داده شده است. چنانکه مالحظه  5در شکل   CODبر   pHانجام شد. اثر  5/8و 5/7، 5/6های  pHخنثی، اسیدی و بازی با 

های  pHدر  میکروارگانیسمها بقا های اسیدی و بازی ناشی از شرایط رشدو pHدر  COD. میزان باالی شودمی  CODمحیط اسیدی و بازی باعث  افزایش 

بر   pHاست و پساب مورد نظر دارای باکتری ها و آالینده هایی است که  محیط pHتاثیر تحت حدزیادی مختلف می باشد. رشد و بقا میکروارگانیسم ها تا

 بدست آمد.  :5/6pHدر  CODو کمترین بازده حذف   :5/7pHدر  COD. بهترین بازده حذف گذاردمیروی هرکدام از آنها تاثیر متفاوتی 

 

 

 
 در دماهای مختلف pHبرحسبCODتغیرات   -3شکل 
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 نتیجه گیری .4

 
یبایی مزمن، حفظ ز عفونی و هایبیماری، جلوگیری از شیوع زیستمحیطبه کنترل آلودگی  توانها میفاضالباهداف تصفیه  ترینمهماز  طورکلیبه

صورت گرفت،  پزشکیدندانبر روی پساب کلینیک   pH. در این پژوهش که به بررسی دو متغیر دما و و امکان استفاده مجدد از پساب اشاره نمود زیستمحیط

به باالترین حد خود رسیده و تا  COD( راندمان حذف گرادسانتیدرجه 55( و دمای محیط)5/7نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که در محیط خنثی)

 را کاهش داد. CODدرصد میتوان  55/88
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