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مقاله پژوهشی

بررسي مقايسهاي كارايي مواد منعقدكننده مختلف موجود در كشور

()Original paper

جهت آمايش لجن فاضلاب شهر تهران
ابراهیم هوشیاری ،1مسعود فتاحزاده

2

 -1کارشناسی ارشد محیط زیست ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 -2کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
ایمیل. mf6744@yahoo.com :

با تشکر

چکیده
زمینه و هدف :به منظور کاهش هزینههاي گزاف سرمایهگذاري و راهبري تاسیسات تصفیه و
تثبیت لجن لازم است ،حجم لجن تولیدي در تصفیهخانههاي فاضلاب تا حد ممکن کاهش یابد .از
آنجا که لجن اصلاح شده به راحتی تغلیظ وآبگیري میشود ،بنابراین در تصفیهخانههاي فاضلاب
عملیات آماده سازي لجن اهمیت ویژهاي دارد .هدف از این مطالعه بررسی کارایی منعقدکنندههاي
مختلف موجود در کشور جهت تغلیظ لجن شهري میباشد.
روش بررسی :در این پروژه تصفیهخانه جنوب تهران انتخاب گردید و در تاریخ مقرر براي نمونه-
برداري اقدام گردید .سپس نمونه به صورت مرکب از مخلوط لجن حوضچه ته نشینی اولیه و ثانویه
انتخاب و با ظرف مخصوص در دماي  4درجه سانتیگراد به آزمایشگاه دانشکده بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی منتقل شد .آزمایشات مربوطه روي آن صورت گرفت .مواد منعقدکنندهاي
که روي لجن آزمایش شدند شامل سولفات آلومینیوم (آلوم) ،کلرید فریك ،پلی الومینیوم کلراید و
سولفات فریك بود.
یافتهها :از بین مواد مصرفی در آزمایش آهن فریك بیشترین کارایی را در آبگیري لجن داشت.
کمترین کارایی در آبگیري لجن مربوط به سولفات آلومینیوم بود .میانیگن  pH 7/66بوده و میانگین
 tssلجن  5445/5بود .همچنین میانگین مواد جامد قابل ته نشینی لجن تهران برابر 1545میلیلیتر در
لیتر و میانگین  VSلجن نیز برابر  56/5بود.
مواد گزینه مناسبی براي تصفیهخانهها است .اما مواد شیمیایی به دلیل تولید لجن نیز میتوانند تولید
لجن را افزایش دهند که لازم است تا بهترین ماده انتخاب شود تا آب لجن را کاهش دهد .اما نتایج
این آزمایش نشان داد که آهن  5سولفات بهترین ماده از نظر کارایی کاهش آب لجن است.
واژههایکلیدی :لجن ،فاضلاب ،تصفیهخانه ،تهران
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مقدمه

براي آماده کردن لجن در مقیاس پایلوت در فرآیند

قبل از مرحله آبگیري یا تغلیظ لجن انجام میشود تا

ترکیب شیمیایی بهینه براي  PAMدر  4/62گرم بر

کار آبگیري و تغلیظ لجن بسهولت انجام گیرد (.)1

کیلوگرم و  FeCl3در  55/4گرم بر کیلوگرم و پودر

آمایش لجن ممکن است با استفاده از روشهاي

معدنی در  54گرم بر کیلوگرم بدست آمد ( .)6مطالعه-

فیزیکی (نظیر گرمادهی ،یخزدگی ،و تابش اشعه یون

اي در مورد تاثیر موادشیمیایی در آمایش لجن هضم

ساز) و روشهاي شیمیایی (نظیر افزودن مواد

شده در هاضم هوازي تصفیه خانه فاضلاب شهرك

منعقدکننده) صورت گیرد ( .)2کاربرد موادشیمیایی

قدس انجام گردید .بدین منظور مواد شیمیاي

براي آمایش لجن و جامدات بیولوژیکی به منظور

منعقدکننده شامل پلی الکترولیت کاتیونی ،کلرور

آبگیري به دلیل افزایش بازده و انعطاف پذیري بیشتر

فریك ،آهك و آلوم با غلظتهاي مختلف به نمونه لجن

لجن حاصله اقتصادي است .آمایش شیمیایی بر حسب

افزوده شد .براساس نتایج به دست آمده ،دامنه مقادیر

ماهیت جامدات تصفیه شونده میتواند  94-99درصد

بهینه

کاتیونی،

رطوبت ورودي را به  65-55درصد کاهش دهد .اضافه

کلروفریك،آهك و آلوم به ترتیب برابر با  15تا،24

کردن مواد شیمایی به لجن و جامدات بیولوژیکی به

 424تا  654 ،454تا 744و 1154تا 1544میلیگرم در

منظور آمایش ممکن است جامدات خشك را افزایش

لیتر بوده است ،بنابر نتیجهگیري آنها مناسبترین مواد

دهد .پلیمرها جامدات خشك را افزایش نمیدهند در

منعقدکننده براي آمایش شیمیایی لجن به ترتیب پلی

حالی که نمكهاي آهن و آهك میتوانند جامدات

الکترولیت کاتیونی ،کلرور فریك ،کلرور فریك

خشك را  24-54درصد افزایش دهند ( .)5در اغلب

همراه با آهك ،آهك وآلوم است ( .)5در تصفیهخانه

موارد براي آمایش لجن از موادشیمیایی معدنی و

جنوب تهران میزان لجنی که باید تثبیت شود معادل

سامانههاي پلی الکترولیت آلی استفاده میشود .مواد

156تن لجن خشك در روز در شرایط بار طراحی است

شیمیایی متداول در آمایش لجن را نمكهاي فلزي و

این بدان معناست که باید در هر روز  47تن آهك

پلیمرهاي آلی مصنوعی یا طبیعی تشکیل میدهند.

مورد استفاده قرار گیرد و حجم لجن به  245تن در روز

آهك و کلراید آهن ( 5ظرفیتی) از پرمصرفترین

افزایش مییابد ( .)7 ,2که این افزایش حجم لجن

موادشیمیایی معدنی مورد استفاده در تصفیه لجنهاي

باعث افزایش مشکلاتی مانند افزایش هزینههاي دفع،

فاضلاب شهرياند ( .)4در پژوهشی ارتباط بین

کمبود فضا براي تلنبار لجن و  ...میشود پس لازم است

خصوصیات لختههاي آلوم و آهن فریك و میزان

از موادي استفاده شود که این مشکلات را به وجود

قابلیت آبگیري از لجن مورد بررسی قرار گرفت .میزان

نیاورد و لجن را براي تغلیظ آماده کند .بنابراین هدف

آب در فلوكهاي فریك حدود  24درصد کمتر

از این مطالعه بررسی کارایی مواد منعقدکننده سولفات

بودند .اما حجم  CSTبالاتري داشتند و بنابراین مقاومت

فریك ،کلرید فریك ،پلی الومینیوم کلرید و سولفات

بیشتري نسبت به فلوكهاي آلوم در حذف آب دارند

آلومینیوم در سال  1595است که بتوانند لجن را براي

( .)5در تحقیقی در سال  2412پلیآکریلآمید

تغلیظ و آبگیري آماده کند.

( ،)PAMکلرید فریك و پودر معدنی با پایه کلسیم را
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پلی

الکترولیت
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مختلفی ( 144-544میلیگرم بر لیتر) از مواد

روش بررسی

منعقدکننده به نمونهها اضافه گردید و تاثیر آنها بر

این بررسی یك مطالعه توصیفی تحلیلی و روش آن

درصد تغلیظ لجن مورد بررسی قرار گرفت .قابل ذکر

به صورت مقطعی بوده که نمونه مورد نیاز از تصفیه-

است که تمامی این آزمایشها براساس دستورالعمل

خانه جنوب تهران در سال  1595به صورت مرکب از

ارائه شده در کتاب (روشهاي استاندارد آزمایشهاي

مخلوط لجن حوض ته نشینی اولیه و ثانویه برداشت

آب و فاضلاب) انجام گرفت ( .)5جهت تجزیه و

شده است .سپس نمونهها با استفاده از ظرف مخصوص

تحلیل نتایج به دست آمده از نرم افزارهاي آماري

و در دماي کمتر از  4درجه سانتیگراد به آزمایشگاه

 SPSSو  Excelو بمنظور سنجش نرمال بودن دادهها از

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آزمون آماري کولموگراف اسمیرنف و همچنین

منتقل شد .بعد از انتقال نمونهها به آزمایشگاه

بمنظور مقایسه میانگینها از آزمون آماري تی -تست

خصوصیات شمیایی لجن (شامل  ،pHمواد معلق کل و

( )t-testاستفاده گردید.

جامدات فرار و جامدات قابل تهنشینی) مورد اندازه-
گیري قرار گرفت .سپس از مواد منعقدهکننده مختلف

یافتهها

موجود در کشور چهار نوع پر مصرف انتخاب شد.

جدول  1نتایج حاصل از آنالیز نمونه لجن حاصل از

سپس این تاثیر مواد منعقدکننده مختلف (شامل

تصفیهخانه مورد بررسی را نشان میدهد .بر اساس نتایج

سولفات آلومینیوم (آلوم) ،کلرید فریك ،پلی آلومینیوم

جدول  1مشاهده میگردد که میزان اسیدیته (،)PH

کلراید و سولفات فریك) در غلظتهاي مختلف بر

میزان ذرات جامد معلق ( ،)TSSجامدات فرار ( )VSو

تغلیظ لجن با استفاده از روش جارتست بررسی شد .به

جامدات قابل تهنشینی نمونه لجن به ترتیب برابر با

این منظور مقدار  644میلیلیتر از نمونه لجن را در بشر

 5445/5 ،7/66میلیگرم بر لیتر ( 1545 ،)Mg/lمیلی-

ریخته و در زیر دستگاه جارتست با دور اختلاط تند

گرم بر لیتر ( )Mg/lو  56/5میلیگرم بر لیتر است.

( 54-124دور در دقیقه) قرار داده شد و دوزهاي

جدول  :1خصوصیات شیمیایی نمونه لجن حاصل از تصفیه خانه فاضلاب
1

اسیدیته ()pH

-

7 /1

4/24

2

جامدات معلق

Mg/l

1915/5

27/4

()TSS
5

جامدات فرار

Mg/l

1545

25/6

()VS
5

جامدات قابل ته

Mg/l

56/5

1 /7

نشینی

در جدول زیر مواد منعقدکنندهاي که در این

سولفات ،آهن کلرید بود .در جدول  2نتایج حاصل از

آزمایش مورد استفاده قرار گرفته ذکر شده است .این

آزمون مواد منعقدکننده مختلف بر روي نمونه لجن

مواد منعقدکننده شامل آلوم (آلومیینم سولفات) ،آهن

ذکر شده است.
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جدول  :2خصوصیات شیمیایی نمونه لجن حاصل از تصفیه خانه فاضلاب
ردیف

نوع ماده منعقدکننده

pH

1

آلومینیومسولفات

6

544

2

پلی آلومینیوم کلراید

6

254

3

کلریدفریك

6

154

4

سولفاتفریك

6

144

دوزبهینه ماده
منعقدکننده)(ppm

جدول  5نتایج حاصل از بررسی اختلاف بین مواد

منعقدکننده از لحاظ غلظت تأثیر وجود دارد و در بین

منعقدکننده به لحاظ دوز یا غلظت تأثیر را نشان می-

این مواد منعقدکننده سولفات فریك بیشترین بازده را

دهد .بر اساس نتایج آزمون میانگینها مشاهده گردید

در آبگیري لجن داشته است.

که اختلاف معنیداري به لحاظ آماري بین مواد
جدول  :3نتایج آزمون میانگین ها بمنظور بررسی اختلاف بین دوز بهینه مواد منعقدکننده
معیار

درجه آزادي

سطح معنیداري

5

4/45

دوز بهینه ماده منعقد کننده

نمودارهاي زیر درصد تغلیظ لجن در غلظتهاي

نزدیك به  94درصد در تغلیظ لجن تاثیر داشته است.

متفاوت مواد منعقدکننده مورد آزمایش را نشان می-

در حالی که سایر مواد موجود در آزمایش در این دوز

دهد .نتایج این آزمایش نشان میدهد که آهن ()5

حدود  54درصد در تغلیظ لجن تاثیر داشتهاند.

سولفات (نمودار  )4در دوز  544میلیگرم بر لیتر
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نمودار  :2درصد تغلیظ لجن در غلظتهای متفاوت آلومنیوم کلراید

مجله علوم پزشکی زانکو /دانشگاه علوم پزشکی کردستان /پاییز 33-19 /9314

] [ Downloaded from zanko.muk.ac.ir on 2023-01-07

نمودار  :3درصد تغلیظ لجن در غلظتهای متفاوت کلریدفریک

36

بررسی مقایسهاي کارایی مواد ....

نمودار  :4درصد تغلیظ لجن در غلظتهای متفاوت سولفات فریک

بحث و نتیجهگیری
لجنهاي تثبیت شده به روش هوازي داراي رنگ

این تحقیق نیز نمونه لجن با گذشت زمان در آزمایشگاه
دچار فلوتاسیون گردید.

عملی انجام شده در این تصفیهخانه بر روي نمونههاي

حدود  4/64براي لجنهاي تثبیت شده تغییر میکند.

لجن دفعی نشان داد که لجنهاي تولیدي این تصفیه-

مقایسه این نسبت در نمونه حاصل از لجن تصفیه خانه

خانه در اکثر شرایط متعفن و رنگ قهوهاي تیره ،تا

مورد بررسی  4/7بود .لذا با توجه به موارد ذکر شده در

کاملاً سیاه دارد .فرزادکیا و طاهریان ( )14در تحقیق

بالا میتوان به این نتیجه رسید که لجن تصفیهخانه مورد

خود بر روي لجن تصفیهخانه فاضلاب سرکان و مقایسه

بررسی در زمان نمونهبرداري بطور کامل تثبیت نشده

آن با استانداردهاي زیست محیطی نیز نشان دادند که

بود .نتایج حاصل از آزمون  ANOVAنشان داد که

لجن دفعی حاصل قهوهاي رنگ همراه با بوي متعفن و

اختلاف معنیداري به لحاظ آماري بین دوز بهینه مواد

داراي  pHخنثی است .وجود یا رسیدن  pHبه زیر 7

منعقدکننده مختلف مورد استفاده در این تحقیق وجود

نشانگر عدم تثبیت لجن است ( .)9در تحقیق حاضر نیز

دارد ( .)P-value<0/05نظر به اینکه هزینههاي دفع

 pHنمونههاي لجن عمدتاً  7بود که پس از مدتی

لجن حدود  % 54هزینههاي کل تصفیهخانه فاضلاب را

نگهداري در آزمایشگاه به زیر  7میرسید .بروز پدیده

شامل میشود ،کاهش حجم لجن یکی از بهترین

فلوتاسیون یکی از علل اصلی انجام فرایند

راهکارها براي کاهش این هزینهها است .در بین

دنیتریفیکاسیون است که با مصرف نیترات و تبدیل آن

روشهاي مختلف آبگیري لجن استفاده از مواد شیمیایی

به نیتریت و در نهایت گاز ازت همراه میباشد .این

به دلیل هزینه پایین مواد گزینه مناسبی براي تصفیه-

پدیده که در شرایط انوکسیك ظهور میکند نشان

خانهها است .اما مواد شیمیایی به دلیل تولید لجن نیز

دهنده وجود ترکیبات آلی اکسید نشده در لجن و عدم

میتوانند میزان لجن را افزایش دهند که لازم است تا

تثبیت آن در شرایط کاري تصفیهخانه میباشد ( )11در

بهترین ماده انتخاب شود تا آب لجن را کاهش دهد .به
همین منظور کارایی چهار نوع ماده شیمیایی
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مسعود فتاحزاده

هاضم هوازي تصفیهخانه فاضلاب شهرك قدس به این

منعقدکننده در غلظتهاي مختلف با استفاده از آزمون

نتیجه رسیدند که کلرو فریك به همراه آهك تاثیر

 بر اساس نتایج این.جارتست مورد بررسی قرار گرفت

 بنابراین اگر بخواهیم.)2( بسزایی در آمایش لجن دارند

 مشخص گردید4  تا1 آزمون و همچنین نمودارهاي

کارایی مواد منعقدکننده مورد استفاده در این تحقیق را

که همه مواد منعقدکننده به غیر از سولفات فریك در

.به ترتیب بنویسیم به صورت زیر خواهد بود

 درصد در تغلیظ54 ) میزانppm(  پیپیام544 غلظت

سولفات فریك> کلرید فریك> پلی الومینیوم
کلرید> سولفات آلومینیوم

- لذا با توجه به نتایج بدست آمده می.لجن موثر است
توان به این نتیجه رسید که سولفات فریك کارایی
بیشتري در تغلیظ لجن فاضلاب دارد اما چنان که نتایج

تشکر و قدردانی

 سولفات بهترین ماده از5 این آزمایش نشان داد آهن

بدین وسیله از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

 عظیمی و گلریزان.نظر کارایی کاهش آب لجن است

علوم پزشکی شهید بهشتی بابت تأمین هزینههاي این

 در مطالعهاي که بر روي تاثیر مواد1559 نیز در سال

.تحقیق کمال تشکر و قدردانی داریم

منعقدکننده مختلف در آمایش لجن هضم شده در
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Abstract:
Background and Aim: In order to reduce investment and operating expenses stabilization
sludge treatment plant is necessary, sludge in wastewater treatment plants is reduced as much
as possible. The modified sludge is easily concentration, thus preparing sludge is important.
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of different coagulants in the country's
for condense municipal sludge.
Materials and Methods: In this project plant south of Tehran, were selected for sampling
and samples consisting of a mixture of primary and secondary sludge settling pond and with
the container at 4°C in the laboratory, Faculty of Health Sciences it was the transfer of
medical Shahid Beheshti. Materials sludge coagulants that were tested include aluminum
sulfate (alum), ferric chloride, poly aluminum chloride and ferric sulfate.
Results: The results showed that the ferric iron had highest efficiency in the sludge
dewatering. Aluminum sulfate was least effective in the sludge dewatering. The mean of PH
was 7.66 and the mean of TSS was 3405.5. The mean of solid materials sedimentation was
1343 ml per liter and the mean of VS sludge was equal to 56.5.
Conclusion: Among the various methods of sludge dewatering using chemicals because of
the low cost of materials is a good option for treatment. But chemicals in the production of
sludge can increase the production of sludge that is required to select the best material to
reduce the sludge. But as the results show that the iron sulfate sludge reduction is the best
female performance.
Keywords: Sludge, Sewage, Water treatment, Tehran
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