دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر

سال ششم ،شمارهی 32

فصلنامهي کاربرد شیمی در محیط زیست

تابستان  ،1293صفحات 21-23

راندمان حذف دترجنتها در تصفيهخانه فاضالب شهر تبریز
به روش لجن فعال
عطااله رجب پور دهخوارقانی



گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر ،اهر ،ایران
امیر زارعی
گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر ،اهر ،ایران
رضا ایمانی باللوجه
گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر ،اهر ،ایران

چكيده :
سورفاکتانت ها یا عوامل فعال سطحی در واقع مواد شیمیایی آلی هستند که با تجمع در سطح مشترک گاز -مایع یا جامد -مایع،
خصوصیات آب را تغییر میدهند و با کاهش کشش سطحی آب ،عمل پاککنندگی را تسریع میکنند .سورفاکتانتها در واقع اصلیترین
و مهمترین مواد شیمیایی در دترجنتها هستند که تقریباً  %03-5وزن دترجنتها را تشکیل میدهند .با تخلیه مستقیم فاضالب خام یا
پسابهاي تصفیهشده ،دترجنتها به محیط وارد میشوند و با ایجاد آلودگی در منابع آب ،کیفیت آنها را کاهش میدهند و هزینههاي
تصفیه را باال میبرند .مطالعه حاضر با توجه به حد مجاز تخلیه دترجنتها بر اساس استانداردهاي تخلیه پساب براي آبهاي سطحی و
آبهاي زیرزمینی و هم چنین مورد استفاده در کشاورزي کنترل کارایی تصفیهخانه فاضالب شهر تبریز انجام شد .در این مطالعه تجربی
نمونهبرداري از فاضالب خام و همچنین پساب تصفیهخانه فاضالب شهر تبریز در شش هفته و هر هفته شش نمونه برداري انجام شد .مقدار
سورفاکتانتهاي آنیونی با روش  MBASمشخص و با استانداردها مقایسه گردید .بر اساس یافتههاي پژوهش مقدار دترجنتها در فاضالب
خام ورودي به تصفیهخانه فاضالب شهر تبریز در محدوده  /30تا  5/30میلیگرم در لیتر و در پساب تصفیه  3/390تا  3/360میلیگرم در
لیتر به دست آمد .راندمان حذف در این تصفیهخانه حدود  %90بود .با توجه به نتایج این بررسی و مقایسه راندمان حذف باالي دترجنت از
فاضالب و با دستیابی به استاندارد تخلیه فاضالب به محیط زیست مشاهده میشود که مقادیر دترجنت در پساب خروجی کمتر از استاندارد
تخلیه به آبهاي سطحی و زیرزمینی میباشد ،بنابراین به تصفیه پیشرفته نیاز نخواهد بود.
کليد واژه :تصفیهخانه فاضالب شهر تبریز ،لجن فعال ،حذف دترجنتها

Email: Rajabpour_ata@yahoo.com
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مقدمه

حاوي  C10H22تا  C15H33میباشند ،به عنوان بهترین مناابع

اولین دترجنت مصنوعی در سال  9 6در آلماان و در

سااااخت بخاااش آبگریاااز محساااوب مااایشاااوند و داراي
ایزومرهاي مختلفی میباشند که برحساب نیااز باا روشاهاي

ایاالت متحده آمریکا نیز در سال  916ساخته شاد .کشا
دترجنت ها در واقع به منظور پاسخگویی به نیااز باه عوامال

مختل

استخراج میشوند [.]9[،]1

-

از آنجا که باکتريهاي فاضالب قادر به تجزیه بعضی

هاي معادنی آب ترکیاب نمایشاوند و ترکیباات ناامحلول

از دترجنتها مانند برخی دترجنتهااي کااتیونی و آلکیال

پاک کننده غیر صابونی بود که برخالف صاابون باا نما

سااولفوناتها نیسااتند ،ایاان مس ا له باع ا

نمیدهند[ ].]3[،
در سال  963بیشترین سورفاکتانتی که در دترجنتهاا

تااودههاااي کا

بااه وجااود آماادن

باار روي سااطح دریاچااههااا و رودخانااههااا

گزارش شد ،آلکیل بنزن سولفونات خطای ( )LABSباود

میگردد .از این رو به منظور جلوگیري از ایجاد مزاحمت و

که به دلیل مقاومت به تجزیه بیولاويیکی مشاکالت تصافیه

نازیبایی هاي حاصل از پیادایش کا

فاراوان ،کارشناساان

فاضالب را افزایش داد ولی از ساال  961باه بعاد مصارف

بهداشتی ،مقررات خاصی را وضع کردند و با اعماال فشاار

شد و به جاي آن از اسیدهاي

بر سازندگان مواد پاک کننده آنها را وادار به تهیه و عرضاه

و آلکیال بنازن ساولفونات خطای ()LABS

محصوالتی قابل تجزیه نمودند و به ایان ترتیاب ساازندگان

کااه در براباار تجزیااه بیولااويیکی مقاوماات چناادانی ناادارد،

باید محصوالتی را تولید کنناد کاه ااارات زیسات محیطای

استفاده شد [ .]0امروزه از سورفاکتانتهاي آنیونی به مقدار

کمتري داشته باشد و در شرایط بیهوازي و بدون تجمع در

زیادي استفاده میشود ولی در آیناده انتظاار مایرود اناوا

ارگانیسام تجزیااه شاوند .ولاای بااا وجاود دسااتورالعملهاااي

غیر یونی و آمفوتر جایگزین آن شوند.

قانونی و به دلیل تصفیه ناکافی فاضالبها یا زمان ماند کوتااه

آن در برخی کشورها متوق
کربوکسیلی

سورفاکتانتها از نظر ساختمان شیمیایی مولکولهاایی

در فرایناادهاي تصاافیه بیولااويیکی ،هنااوز ایاان ترکیبااات و

نسبتاً بزرگ با ساختاري تقریباً مشابه و دو قطبی هستند .هار

متابولیااتهاااي حاصاال از آنهااا در آبهاااي سااطحی یافاات

مولکول منفرد متشکل از ی
قطباای و یا

قسمت آبدوست (هیدروفیل)

قساامت آبگریااز (هیاادروفوب) غیاار قطباای و

لیپوفیل است .بار الکتریکی این دو قسمت نیز متفاوت است

میشوند[.] [،]9[،]6
دترجنت ها از نظر قابلیت تجزیه بیولويیکی به دو دسته
تقسیم شدهاند:

و به هماین دلیال ساورفاکتانتهاا مایتوانناد ماواد قطبای و

 -دترجنت هاي نارم مانناد آلکیال ساولفاتهاا ،اساترها و

غیرقطبای را جاذب کنناد .مااواد اولیاه باراي تولیاد ایاان دو

آمیاادها کااه در اااار تصاافیه بیولااويیکی فاضااالب تجزیااه

قسمت نیز متفاوت میباشند [.]6[،]1

می شوند و ایجاد اشکال نمیکنناد و حتای باه عناوان ماواد

مناااابع نفتااای اغلاااب مناااابع مهمااای باااراي سااااخت

در مقابل اکسایش بیوشیمیایی از خود مقاومت زیادي نشان

سورفاکتانت ها هستند و امروزه ساورفاکتانتهاا را از اناوا
مختل

مواد شیمیایی ،مواد نفتی و مواد روغنی و مشاتقات

آنهااا ماایسااازند .قساامت آبدوساات شااامل گروههاااي
کربوکسیل ،هیدروکسیل ،سولفات و ساولفونات اسات کاه
براي ساخت آن از تري اکسید سولفور ،اسید ساولفوری

مغذي براي رشد باکتريها مورد استفاده قارار مایگیرناد و

،

نمیدهند.
 -3دترجنااتهاااي سااخت ماننااد آلکیاال بناازن سااولفونات
شاخهاي (] )LABSالبته  LABSقابال تجزیاه اسات ولای
سرعت تجزیه بیولويیکی آن بسیار پاایین اسات[ و آلکیال

اکسید اتایلن ،کربوکسایالت ،ترکیباات ازتاه ،پلای اکساید

فنوکسی پلی ایتین گلیکاول کاه ناه باه عناوان مااده مغاذي

اتاایلن ،سااوکروز و پلاایپپتیاادها اسااتفاده ماایشااود .قساامت

توسااط باااکتريهااا مصاارف ماایشااوند و نااه در اکسااایش

هیادروکربور پاارافینی یاا اولفاین

بیوشیمیایی تجزیه می شوند و به صورت دست نخورده باقی

آبگریز نیز معماوالً یا

خطی یا شاخهاي (هیادروکرینهاا باا  8-33اتام کاربن) یاا
مخلوطی از آن دو میباشد .معماوالً نفتاا و نفات سافید کاه

Linear Alkyl Benzene Sulfonate
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میمانند .به این ترتیب با چسبیدن میکروارگانیسم ها به طور
همزمان به دو اتم کربن زنجیرههاي جانبی با وجاود داشاتن
کربن نو سوم (کربنی کاه فقاط گروههااي آلکیال باه آن
مایچساابند) .فراینااد تجزیاه بیولااويیکی ایان دترجنااتهااا
میشود [.] 0[،] 3[،]1

متوق

آلکیل بنزن سولفونات خطای ( )LABSاز بزرگتارین
گااروه سااورفاکتانتهاااي آنیااونی اساات کااه در اناااوا
دترجنت ها مورد استفاده قرار میگیرد و با  %99-91تجزیاه
به عنوان ی

سورفاکتانت با قابلیات تجزیاه بیولاويیکی در

نظر گرفتاه شاده اسات .مقاادیر  LABSدر فاضاالب هااي
خااانگی در حاادود  0-3 mg/lبااه دساات آمااده اساات .باار
اساس نمونه هاي گرفته شاده از تصافیهخاناههااي فاضاالب
شااهري ،مقااادیر  LABSدر نمونااههاااي پساااب حاادود

00

طرف زنجیره یا زنجیره شاخهاي با دي متیل نمایتوانناد باه

وسیله میکروارگانیسمها در اکیسداسیون  شرکت کنناد و
تجزیه با کاهش ی

)؛ در تجزیااه  LABSاکسیداساایون زنجیااره آلکیاال در
گااروه متیاال نهااایی (اکسیداساایون )  -نیازمنااد حضااور
اکسیژن معمولی است [.] 5[،]0
مرحله دوم در تجزیه  ،LABSتجزیه گروه سولفونات
است .سه مکانیسم براي تجزیه ساولفونات باه صاورت زیار
ارائه شده است[:]0
 -تجزیه سولفونات در آب:

RSO3O  H 2O  ROH  2H   SO32

 -3کاتالیز مونواکسیژناز در شرایط اسیدي:

RSO3 H  O2  2 NaDH  ROH  H 2 O  SO32  2 NaD 

 -0واکنش احیا در تجزیه سولفونات

( 3/3 9-3/31 mg/lمیاااانگین  )3/309mg/lو در لجااان
اولیه که به صورت هوازي هضم شاده و همنناین در لجان
فعال باه ترتیاب  3/ -1/0g/kgو  3/386-3/39g/kgو در
خاکهاااي اصاااله شااده بااا لجاان فعااال 3/5-13/0mg/kg
(میانگین  )35mg/kgبه دست آمده است [.]9[،]6[،]0
به طور کلی میازان حاذف  LABSدر تصافیهخاناههااي
فاضالب شامل جذب در ذرات لجن (براي تصفیهخانههااي
مختلا

مقاادار جااذب  % 5-0بااا حااذف کلاای  %99-95و

تجزیااه بیولااويیکی %91-90اساات و میاازان حااذف آن از
فاضالب در حدود  %85گازارش شاده اسات .از آنجاا کاه
 LABSمعموالً در شرایط آنوکسای

تجزیاه نمایشاوند،

بنابراین مقادار آن در لجان فاضاالب در حاد  g/kgیافات
می شود ولی در شارایط هاوازي تجزیاه بیولاويیکی آن باه
سرعت انجام میگیرد [.] 1
روند تجزیه  LABSشامل تجزیه زنجیر خطی آلکیل،
گااروه سااولفونات و در نهایاات حلقااه بنزناای اساات .تجزیااه

آلکیل با اکسیداسیون گروه نهایی متیل (اکسیداسایون)  -
به الکل ،آلدئید و به اسید کربوکسیلی

شرو میشود .در

این واکنشها آنزیم هاا باه وسایله الکاان مونواکسایژناز و دو
دهیدرويناز کاتالیز مای شاوند .ساپ

اساید کربوکسایلی

می تواند در اار اکسیداسایون ، -دو اتام کاربن باه چرخاه
اسید تري کربوکسیلی

به صورت استیل کوآنزیم  Aوارد

کند .در زنجیرههاي آلکیال شااخهاي گاروه متیال در یا

اتم کربن انجام میگیارد (اکسایدان-

RSO3 H  NaDH  H   RH  NaD   H 2 SO3

در صورتی که هر ی

از مکانیسمهاي تجزیه LABS

غالب شوند ،سولفیت تولید میشود که میتواناد در محایط
به سولفات اکساید شاود .تجزیاه گاروه آلکیال ساولفونات
 ،LABSاسااایدهاي فنیااال اساااتی

یاااا بنزوئیا ا

میکنند .اکسیداسیون اسید فنیل استی
می تواند منجر به تولید اسایدهاي فوماریا

را آزاد

توسط میکروبهاا
و استواساتی

شود [.]0
مرحله سوم تجزیه  ،LABSشکست حلقه بنزنی است
که به اکسیژن مولکولی نیاز دارد و در نهایات مایتواناد باه
کاتکول تبدیل شود [.]0
به طور کلی دترجنتهاي مصنوعی مانند سدیم الکیال
بناازن سااولفونات ( )SABSو ساادیم -Nدودساایل بناازن
سولفونات ( )LABSبه دلیل خصوصایات فیزیکوشایمیایی
ویژه خود به مقدار زیاد راندمان سیستمهاي تصفیه فاضالب
و همننین میزان انتقال اکسیژن به این سیساتمهاا را کااهش
میدهند که اینکاهش انتقال اکسیژن میتواناد گااهی -03
 %13راندمان سیستم لجن فعاال را پاایین بیااورد و از طارف
دیگر زمان ماند مورد نیاز فرایناد لختاه ساازي را افازایش و
راندمان حذف  BODنهایی را کاهش میدهد [.] 1[،] 6
باار اساااس تحقیقاای کااه بااه منظااور بررساای تجزیااه
سااورفاکتانت آنیااونی ( )LABSصااورت گرفاات ،از ی ا
سیستم پایلوت لجن فعال استفاده شاد .غلظات دترجنات در
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فاضااالب ورودي در محاادوده  533- 5میلیگاارم برحسااب

استخراج با استات اتیل انجام شد .به این ترتیب که  63گرم

 LABSو راندمان حاذف در ایان سیساتم در محادود -68

کلراید سدیم و  3/3گرم هیدروين کربناات سادیم در 333

 %93حاصل گردید [.] 1

میلی لیتر نمونه صاف شده ،حل شد .بعد از آن محلول باا دو

مطالعه حاضار باا هادف بررسای رانادمان تصافیهخاناه

برابر استات اتیل استخراج گردید (حجم کل به  53میلیلیتر

فاضالب شهر تبریز در کاهش دترجنت ها انجاام شاد .الزم

رسید) .مرحله اساتات اتیال حااوي ساورفاکتانت غیریاونی،

به ذکر است کاه بار روي فاضاالب خاام ورودي و پسااب

 03- 3قسمت اکسید اتیلن دارد.

خروجی از تصفیهخاناه ،آزمایشاهاي  BOD5و  CODنیاز

تعیااین غلظاات کاال سااورفاکتانتهاااي غیاار یااونی در

انجام شد تا ارتباط بین دترجنت باقیمانده و مواد شیمیایی و

محلول هاي استات اتیل نیز به روش غیر مستقیم تنسامتری

آلی باقیمانده در پساب نیز بررسی شود.

( )Tensametricصااورت گرفاات و نتااایج بااا اسااتفاده از

مواد و روش ها

تریتون ایک

صد به عنوان سورفاکتانت مورد ارزیابی قرار

در این مطالعه تجربی از پسااب تصافیهخاناه فاضاالب

گرفت .ترکیب معمول فاضالب خانگی که وارد تصفیهخانه

شهر تبریز در شش هفته نمونه برداري شد (هار هفتاه شاش

فاضالب شهر تبریز میشاود ،در جادول نشاان داده شاده

نمونه) و مورد آزمایش قرار گرفت.

است.

تصفیهخاناه در ساال  068احادا و در ساال  011باه

یافتهها

بهرهبرداري رسید و مناطق  3و  5شهر تهاران را باا مسااحت

هر مرحله از نمونه برداري شش روز و باه مادت شاش

 133هکتار و جمعیت  85333نفر تحات پوشاش قارار داده

هفتااه بااه طااول انجامیااد .میااانگین نتااایج حاصاال از آنااالیز

اسااات .باااه هنگاااام طراحااای ،سااارانه مصااارف آب)

فاضالب خام ورودي و پساب در جدول  3ارائه شده است.

 133-053(LPCDگااالن در نظاار گرفتااه شااد .از ایاان رو

هم چنین تغییرات درصد حذف دترجنتها در نمودارهااي

قابلیت تحت پوشش قرار دادن جمعیتای تاا  03333نفار را

تااا  6نشااان داده شاادهانااد .جاادول  0میااانگین  BODو

دارا میباشاد .ظرفیات طراحای تصافیهخاناه ،03333m3/d

حااداک ر جریااان فاضااالب ورودي  3333L/sاساات .ایاان
تصفیهخانه داراي چهار حوض تهنشینی اولیه ،چهار حاوض
هوادهی و هشت حوض تهنشینی اانویه میباشد.
به منظور تعیین مقدار ساورفاکتانتهااي آنیاونی از روش
 MBASاستفاده شد .این روش بر اساس تشکیل ی

ملاح

 CODدر فاضالب ورودي و پساب را نشان میدهد.
جدول  :ترکیب معمول فاضالب خانگی ورودي به تصفیهخانه

آالینده  Tot. TSS TKN BOD CODدترجنتها
P
3/85
6 355 18
غلظت 303 1 1
(mg/l

آبی رنگ در هنگام واکنش متیلن بلو باا ساورفاکتانتهااي
آنیونی میباشد .این ملح در کلرفرم محلول اسات و شادت
رنگ حاصله در مرحله آلی ،بعد از انجام عمل استخراج باا
غلظت اولیه دترجنات در آب یاا فاضاالب متناساب اسات.
شااادت رناااگ حاصاااله باااا اساااتفاده از دساااتگاه

ساااپ

اسااپکتروفتومتر در طااول مااوج  653نااانومتر اناادازهگیااري
میشود.
جداسازي سورفاکتانت هااي غیار یاونی از نموناههااي
فاضالب خام و تصفیه شده و مایعات تصفیه شده از طریاق
نمودار  -تغییرات درصد حذف دترجنت از فاضالب شهري در مرحله اول

Catechol
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راندمان حذف دترجنتها در تصفیهخانه فاضالب شهر تبریزبه روش لجن فعال

نمودار  -3تغییرات درصد حذف دترجنت از فاضالب شهري در مرحله دوم

نمودار  -5تغییرات درصد حذف دترجنت از فاضالب شهري در مرحله پنجم

نمودار  -0تغییرات درصد حذف دترجنت از فاضالب شهري در مرحله سوم

نمودار  -6تغییرات درصد حذف دترجنت از فاضالب شهري در مرحله ششم

جدول  :3مقادیر دترجنت در فاضالب خام و پساب و مقایسه
راندمان حذف در تصفیه فاضالب (مرحله اول)

نمونه

نمودار  -1تغییرات درصد حذف دترجنت از فاضالب شهري در مرحله چهارم

دترجنت mg/l ،MBAS

راندمان تصفيه

فاضالب خام

پساب

/01

3/ 3

9 /1

3

3/03

3/ 19

93/

0

/16

3/ 1

9 /9

1

0/80

3/363

90/3

5

1/9

3/351

91/1

6

0/31

3/331

93/5

فصلنامهي کاربرد شیمی در محیط زیست ،سال ششم ،شماره ،30تابستان091
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جدول  :0میانگین مقادیر  BOD5و  CODدر فاضالب خام ورودي و
راندمان حذف آن در تصفیهخانه فاضالب

آالینده

فاضالب

پساب

خام
BOD5
)(mg/l
COD
)(mg/l

مقااادیر  CODدر فاضااالب خااام  380 mg/lو در پساااب
خروجی از تصفیهخانه  33/8 mg/lبود که میانگین حاذف

راندمان
حذف

333

8

9 /

380/3

33/8

9 /9

بحث و نتيجهگيري
نتایج آزمایشات نشان میدهد که در فاضالب خام
ورودي مقادیر دترجنت در مراحل اول تا ششم نمونهگیري
بهترتیب برابر بود با - /08 ،3/55-3/ 0 ، /16- /30
 5/30-1/51 ،1/01-0/ ،13/6و  0/51-3/13میلیگرم در

 9 /9را نشان میدهد.
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