تصفیه پساب ثانویه به منظور استفاده مجدد
*1

محمد حسینی ،1روح الدین مرادی ،2غالمحسین صفری

 .1دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 25/6/52 :؛ تاریخ پذیرش25/2/1 :

زمینه و هدف :به دلیل کمبود ریزشهای جوی و تخلیه پسابهای تصفیه خانه ،منابع تأممی آب شأبب بأا تیدیأد جأدی
مواجه شده است .ببای ای منظور تصفیه پساب ثانویه جیت مصارف مجدد ضبوری میباشد.
روشبررسی :در ای مطالعه از یک راکتور حاوی بستب سیال به همباه یک واحد فیلتباسیون جیت تصفیه پساب تصفیه
خانه شیبک غبب استفاده شد .پارامتبهای مختلفی از قبیل  ،TS ،COD ، BOD5فسفب کل ،نیتبوژن کل و کأدور مأورد
سنجش قبار گبفت.
یافتهها :نتایج حاصل از ای پژوهش نشان داد که فیلتباسیون با مدیای شناور قابلیت بسأیار بأاییی در تصأفیه پسأاب
ثانویه دارد .در ای مطالعه مشخص گبدید که فبآیند مورد نظب قادر است  BOD5و  CODرا به تبتیب بأه  1/57و mg/L

 2/32ببساند .همچنی کدور خبوجی از سیستم ببابب  1/40 NTUو فسفب کل به کمتأب از  4/7 mg/Lرسأید .از طأبف
دیگب هیچ گونه راندمان حذفی ببای نیتبوژن کل مشاهده نگبدید و میزان جامدا کل پساب نیز در حد بسیار کم حأذف
گبدید .همچنی بیشتبی مقدار حذف پارامتبهای مورد نظب در بارهای سطحی  7تا  m/h 5/7مشاهده گبدید.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از ای مطالعه نشان داد که سیستم مورد استفاده قادر است پساب ثانویأه را تاحأدی تصأفیه
کند که بتوان از آن در مصارف ثانویه از قبیل کشاورزی و یا آبیاری استفاده کبد.
کلمات کلیدی :پساب ثانویه ،استفاده مجدد ،مدیای شناور ،فیلتباسیون

جامیی ای ،بیز از  07درناد آبماای مصارفی بای فاضاالب

مقدمه
نانیتی و

تبدیل میشود .ممچناین بایز از  99/9درناد فاضاالبماای

کشاورزی یکای از عوامال مهام توسایی پایادار مار جامیایای

شهری را آب تشکیل میدمد و بقیی آن را ماواد جاماد تشاکیل

تأمین آب سالم و کافی جهت شرب و مصاار

3

محسوب میشود .در سال مای اخیر کمبود ریزشمای جاوی و

میدمناد .در تصافیی متاداول فاضاالب عمادتا از روشماای

شاده

فیزیکی و بیولوژیکی برای تصفیی فاضالب استفاده میشاود .در

آلودگی منابع آبی با فاضالبمای شهری و ننیتی باعا

است کی انسان بی فکر تصفیی فاضاالبماای شاهری و نانیتی
بپردازد تا از این طریق از یک طار
منابع آبی جلوگیری کند و از طر
تصفیی شاده در مصاار

از آلاودگی بایز از اد
دیگر بتواند از فاضالبمای

غیرشارب اساتفاده نمایاد1.و 2در مار

این روش در مر لی اول ماواد جاماد بابال تای نشاینی ا
میگردند و در مر لی دوم با اساتفاده از روشماای بیولاوژیکی
مواد آلی محلول

4

میگردند .پسابمای انل از تصافیی

ثانویی فاضالب عمدتاَ در چاهمای ج بی تخلیی شاده و یاا وارد

* دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران
ایمیلhsafaritums@gmail.com :
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چکیده
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کاربرد فیلتراسیون با مدیای شناور در

منابع آبی میشاوند ولای بابلیات اساتفاده مجادد در مصاار

از طریق ج ب در داخل مواد تشکیل بستر ،گیر افتاادن در باین

غیرشرب شهری را ندارند5و .6بی دلیل افزایز دائمی تقاضا برای

مناف بستر ،لختی ساازی و بای مام چسابیدگی و غرباال شادن

یاک

میشاوند .اساتفاده از

آب ،ا یا و استفاده مجدد از پساب بی سرعت بی ناور

مکانیکی از جریان آب و فاضالب

بلکی در سایر مناطق جهاان در آماده اسات .بناابراین فاضاالب

بی سایر روشمای تصفیی پیشرفتی دارای مزایای مهمی میباشاد.

میتواند بی عنوان یک منبع بالقوه تأمین آب مطرح باشاد .بارای

در این فیلترما از مواد سبک جهت بستر شناور استفاده میشاود

استفاده مجدد از فاضالب الزم است کی پساابماای ثانویای باا

کی این امر سبب میشود کی ارتفاع فیلتر بزرگتر انتخاب شاده و

استفاده از روشمای تصفیی پیشرفتی تصفیی گردیاده تاا بابلیات

بی این ترتیب مد

زمان کارکرد فیلتر طوالنی گاردد .ممچناین

استفاده مجدد را داشتی باشند0.و 8استفاده از فاضالبمای تصفیی

باای دلیاال اسااتفاده از مااواد ساابکتر در بسااتر فیلتاار ،شستشااوی

بی خطر انداختن سالمت انسان و محیط زیسات او

این فیلترما نیز بی دلیل شناور شدن سریهتر مواد بساتر

نشده باع

ماایشااود .در تصاافیی پیشاارفتی فاضااالب عماادتا از روشمااای

میکو

بی آسانی نور

گرفتای و بناابراین آب ماورد نیااز شستشاوی

نیز کمتر میباشاد .از طار

دیگار از آنجاایی کای در

فیلتراسیون شنی ،اسامز میکاو  ،روشماای غشاایی ،جا ب

میکو

سطحی فرآیندمای اکسیداسیون پیشرفتی ،تصفیی طبییی و ساایر

پساب مای ثانویی میزان مواد مغ ی نسابت بای فاضاالب خاام

روشما بی منظور دستیابی بای اساتانداردمای اساتفاده مجادد از

کمتر میباشد بنابراین استفاده از بسترمای سبک و شناور باعا

غیرشرب شهری استفاده مایشاود 9.یکای از

میگردد کی میکاروب ماای موجاود در روی بساتر ناافی بای

عمده ترین روشمای مورد استفاده در آمادهسازی پساب بارای

آسانی بی مواد مغ ی دسترسی داشاتی باشاند و باا ایان ترتیاب

مجدد استفاده از روش فیلتراسیون مایباشاد .در روش

افزایز میزان تصفیی فاضالب گردند .عالوه بر آن بی دلیل

پساب در مصار
مصار

باع

فیلتراسیون متداول از بسترمای شنی تک الیی بارای تصافیی آب

شااناور بااودن بسااتر و گرفتگاای کمتاار آن در ایاان نااوع روش

اسااتفاده ماایشااود .اسااتفاده از روش فیلتراساایون باارای تصاافیی

فیلتراسیون ،میتوان از روش انیقاد و لختی سازی برای افازایز

تر از کاربرد فیلترماا در تصافیی

بابلیت تصفیی پساب استفاده کرد11.و 12بنابراین با توجی بای نیااز

استفاده از فیلترما در تصافیی فاضاالب

روز افزون بی استفاده مجدد از پسااب ماای تصافیی خانایماای

بی دلیل اینکی فاضالب دارای انواع مواد میلاق و محلاول اسات

فاضالب و ممچنین استفاده از روشمای مناسب جهت تصافیی

چند الیی و با

این پساب ما ،پژومز اضر بی منظور بررسی بابلیت اساتفاده

مواد درشات تار انتخااب گردناد تاا از گرفتگای زودر

آنهاا

از روش فیلتراسیون با مدیای شناور تصفیی پساب ثانویی تصافیی

جلوگیری گردد .ممچنین این بسترمای میتوانند بصور

ثابت

پیشرفتی فاضالب کمی متفاو
آب میباشد .در نور

بنابراین الزم است کی بسترمای فیلترما بی نور

یا شناور و یا بصور

جریان رو بی باال و یا رو بی پاائین ماورد

خانی فاضالب شهرک بد
غیرشرب شهری نور

تهران جهات اساتفاده در مصاار
گرفتی است.

استفاده برار گیرند .عالوه بر آن ،انتخااب جانم ماواد تشاکیل
دمنده بستر نیز مهم میباشد 17.استفاده از مواد متخلال و سابک
در بسترمای نافیما باع

میشود کی کارکرد نافیما طوالنی

مواد و روشها
موقعیت تصفیه خانه

شده و ممچنین عنانر جزئی در داخل مواد تشکیل دمنده بستر
نافی بی دام بیفتند و بی این طریق باع

تصفیی خانی فاضاالب شاهرک باد

در غارب شهرساتان

افزایز راندمان بساتر

تهران وابع شده است .در این تصافیی خانای از تصافیی اولیای و

نافی گردند .در فرآیندمای فیلتراسیون آالینده آب و فاضاالب

ثانویی بی روش لجن فیال باا ماوادمی گساترده جهات تصافیی
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عنصر مهم در برنامی ریزی منابع آب نی فقط در منااطق خشاک

فیلترمای با بستر شناور جهت تصفیی پیشرفتی فاضاالب نسابت
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محمد حسینی و همکاران

فاضالب استفاده میشود .این تصفیی خانی فاضالب جمییتی در
دود  85777نفر را با میزان دبی  37777متر مکیب در روز با
 BOD5برابر  4577کیلوگرم در روز و مواد جاماد میلاق 6777
کیلوگرم در روز را تصفیی میکند.

مورد ارزیابی برار گیرد.
فاضالب مورد استفاده

فاضالب مورد استفاده در این تحقیق از پساب خروجای از
تصفیی خانی مورد نظر برداشت گردید .نمونی مای مورد نظار باا
استفاده از ظارو

پایلوت مورد نظر

در این پاژومز از دو ساتون مجازا جهات تصافیی پسااب
ثانویی تصفیی خانی مورد نظر استفاده گردید .در ستون اول بساتر
در اندازهمای  4میلی متر و تخلخال  7/41جهات انجاام لختای

پارامترمای مورد بررسی و ممچنین روش آنالیز آنها در جادول
 1نشان داده شده است .سنجز کلیی پارامترمای مورد نظار بار
اسااا

کتاااب روشمااای اسااتاندارد باارای آزمایشااا

فاضالب انجام گرفت.

آب و

13

سازی و پیز فلیتراسیون و ستون دوم اوی شن با اندازه موثر
 2میلی متر و دانسیتی  2/5g/cmبی عنوان زالل ساز نهایی ماورد
آلومینیوم بی میزان ( 37 mg/Lاز

استفاده برار گرفت .از سولفا

طریق جارتست تییین گردید) جهت انجام عمل انیقااد و لختای
سازی استفاده گردید .فاضالب مورد استفاده در تحقیق از طریق
یک پخز کننده و بیوسایلی پماا از بااال باروی بساتر پخاز
گردید و پم از عبور از بستر بی وسیلی یاک شایر خروجای بای
بیاارون از بسااتر ماادایت گردیااد .نموناایباارداری و شستشااوی
میکو

بستر از محل شایر خروجای انجاام گرفات .شاماتیک

پایلو

مورد نظر و ممچنین ابیااد آن در شاکل  1آورده شاده

است .پایلو

مورد نظر بی مد

 3روز با ورود فاضاالب خاام

خروجی از تصفیی خانی مورد بهره برداری برار گرفت تا بیوفیلم
شکل  :1نمایی از پایلوت مورد استفاده در پژوهش حاضر

مورد نظر روی بستر رشد کند .بید از  3روز پارامترماای ماورد
نظر در خروجی فیلتر اندازه گیری گردیاد تاا رانادمان سیساتم

جدول  :1پارامترهای اندازه گیری پساب خروجی از تصفیه خانه فاضالب شهرک قدس
مقدار

پارامتر مورد نظر
حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

)mg/L( BOD5

16/9

21/5

10/5

7/04

)mg/L(COD

32

47

34

2/4

کل()mg/L

7/69

2/06

1/05

1/3

فسفر کل()mg/L

4/5

4/9

4/0

7/22

)mg/L(TS

556

074/6

646

7/05

از
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شناور از جنم پالستیک پی وی سی باا دانسایتی ،7/84 g/cm3

پالساتیکی بیسات لیتاری برداشات گردیاد.
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کاربرد فیلتراسیون با مدیای شناور تصفیه پساب ثانویه به منظور استفاده مجدد

کدور

()NTU

0/35

0

یافتهها
شکل  2نتایج انل از

کدور

راندمان

خروجی از تصافیی

ممانطور کی مشامده میگردد راندمان

کدور

تاااثیر بساازایی در راناادمان ا

با افزایز

بیشترین مقدار

تا  0/26 NTUافزایز یافت .در این میزان از بار
بی ترتیاب برابار 09 ،86

راندمان

کدور

 BOD5خروجی بی  1/05 mg/Lرسید کی ایان باعا

دارد .بطوری کی با افزایز میزان باار ساطحی از  5تاا

تمیز نزدیک میکند .بنابراین چنانچی پساب خروجای از تصافیی

در بار سطحی  5 m/hمشامده گردید .بی این ترتیب در

 0/26بی  1/74 NTUکامز یافت کی این میزان کدور

خانی در بار سطحی  0/5 m/hو بار آلی تاا  18/5 mg/Lتصافیی

از

گردد میتوان این نوع پساب را بی را تی در کاربردمای ثانویای

جهات

بکار گرفت.

گندزدایی موثر میکروارگانیسمما بسیار مناسب میباشد.

T urbidity=7.24

T urbidity=7.06

T urbidity=7.35

T urbidity=7.26

90

85

75

70

65

60
7.5

5

بار سطحی ()m/h
شکل  :5میزان حذف کدورت در بارهای سطحی مختلف و بارگذاری مختلف کدورت
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راندمان حذف ()%

80

10

مایشاود

میزان  BOD5پساب خروجی بی دود اساتانداردمای آبماای

کامز یافت و بیشترین مقدار ا

پساب خروجی از فیلتار و در باار ساطحی  ،5 m/hکادور

 BOD5با افزایز با آلی از  16/9تاا 18/5 mg/L

افزایز یافت و بای  91%رساید .باا ایان مقادار کاامز ،میازان

ممچنین نشان داده شده بارسطحی تاثیر بسزایی در میزان
 17 m/hراندمان کدور

 BOD5در بارسطحی  0/5 m/hو باا آلای

 18/5 mg/Lمشامده میگردد .در میازان باار ساطحی 0/5 m/h

و  06 %برای بارمای ساطحی  0/5 ،5و  17 m/hمشاامده شاد.
کدور

 BOD5دارنااد بطااوری کاای
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کدور

 BOD5در شکل  3نشان داده شده است .بی ایان

ترتیب مشامده میگردد کی بار آلاودگی ورودی و باار ساطحی

خاناای را بیااد از فیلتراساایون در بسااتر شااناور نشااان ماایدمااد.

ورودی کدور  ،میزان

BOD5

تاثیر باار آلاودگی ورودی و ممچناین باار ساطحی باروی

حذف کدورت

میزان کدور

0/3

حذف

7/24
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BOD=18.5

BOD=16.9

BOD=20.9

BOD=19.5

100
95

85
80
75
70

راندمان حذف ()%

90

65

10

5

7.5

بار سطحی ()m/h
شکل  :3میزان حذف  BOD5در بارگذاری آلی و هیدرولیکی مختلف

سطحی و آلی ،در دود  97/75 %از

حذف COD

در شااکل  4راناادمان اا

 CODدر بارمااای آلاای و

باع

COD

گردیاد کای

شد میزان  CODخروجی از فیلتر بای  3/23 mg/Lبرساد.

میاادرولیکی مختلاان نشااان داده شااده اساات .ممااانطوری کاای

بنابراین میتوان اینطور استنباط کرد کی فیلتار ماورد اساتفاده در

BOD5

این تحقیق بادر است  CODپساب تصفیی خانی مورد مطالیای را

 CODدر بار ساطحی

تا میزان بار آلی  34 mg/Lو در بار سطحی  0/5 m/hبا راندمان

 CODتاابع روناد ا

مشامده میگردد روند

میباشد بطوری کی بیشترین میزان

 0/5 m/hو بار آلی  34 mg/Lاتفاق افتاد .در ایان میازان از باار

بیشتری مورد تصفیی برار دمد.
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حذف

و میدرولیکی مختلن نشاان داده شاده اسات .مماانطوری کای

TS

در شاکل  5نشاان داده شاده

مال ظی میگردد با افازایز باار آلای فسافر ورودی از  4/5بای

کال جامادا

راندمان

است .یافتی مای انل از این پژومز نشان داد کی باا افازایز

فسفر کل در بارمای سطحی مختلن

جامدا

بار سطحی و بار آلی میزان

 4/8 mg/Lراندمان

کل کامز مییاباد.

افاازایز یافاات .ممچنااین بیشااترین مقاادار اا

فساافر در

ممچنین مشخص گردید کی در بارمای سطحی و آلی مختلان،

بارسااطحی  5 m/hبدساات آمااد .در بااار سااطحی  5 m/hو بااار

کل بسیار پائین مایباشاد بطاوری کای

فسفر بای بایز از 89 %

راندمان
داکثر

جامدا

فسفر ورودی  ،4/8 mg/Lمیزان

بدون در نظر گرفتن بار سطحی و باار جامادا

رسید .در این شرایط میزان فسفر خروجی از سیستم از  4/8بای

کل در د  2درند میباشد.

 7/5 mg/Lرسید .ممچنین در بدترین شرایط از لحاظ کمتارین
میزان

نیز مقدار فسفر خروجی از سیساتم بای 1/8 mg/L

رسید.

حذف فسفر کل

در شکل  6نتایج انل از

فسفر کل در بارمای آلای
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شکل  :2میزان حذف  TSدر بارگذاری آلی و هیدرولیکی مختلف

بحث

شنی میلق برای تصفیی پسااب خروجای از کشاتارگاه اساتفاده
مجدد نور

گرفتی اسات .در مطالیایای

خانی در داکثر مقدار خود برابر  15/3 mg/Lبوده است و بیاد

کی توسط وینای و ممکاران نور

گرفتای اسات از فیلترماای

از تصفیی با استفاده از بیوفیلتر شنی میلق بای  4/1 mg/Lرسایده

شنی کند جهت تصفیی پساب فرآیناد  UASBاساتفاده گردیاده

است .با مقایسی نتایج جان داوینساون باا نتاایج مطالیای اضار

کادور  BOD5 ،و CODماورد

مشخص میگردد کی سیستم فیلتراسیون با مدیای شناور کاارایی

بررسی برار گرفتای اسات .میازان متوساط کادور  BOD5 ،و

بهتری در مقایسی با بیاوفیلتر شانی میلاق دارد .در مطالیای کای

 CODبی ترتیاب  9/0 ،168 mg/L ،56/5 NTUو 23/44 mg/L

توسط گوخان اکرم استون انجام گرفتی است از فرآیناد انیقااد-

بوده است .در این مطالیی نشان داده شده اسات کای فیلتارماای

گواگوالساایون-گناادزدایی باارای تصاافیی پساااب ثانویاای جهاات

مورد نظر را بی  BOD5 ،3 NTUرا بای

مصار

مجدد استفاده گردیده اسات 16.در ایان مطالیای میازان

 1/4 mg/Lو  CODرا بی  5 mg/Lبرساانند .در مطالیای اضار

کدور

ورودی بای سیساتم برابار  ،11/2 NTUمیازان

با استفاده از سیستم فیلتراسیون با مدیای شناور میازان کادور

ورودی براباااار  14/0 mg/Lو میاااازان  CODورودی براباااار

خروجی از سیستم بی  ،1/74 NTUمیازان  BOD5خروجای بای

 45 mg/Lبااوده اساات .بیااد از تصاافیی بااا سیسااتم انیقاااد-

1/05 mg/Lو میاازان  CODخروجاای از فیلتاار باای 3/23 mg/L

گواگوالساایون-گناادزدایی میاازان کاادور  BOD5 ،و

رسید .باا مقایسای نتاایج پاژومز اضار باا مطالیای ویناای و

خروجاای باای ترتیااب باای  2/4 mg/L ،1/2 NTUو 4/8 mg/L

ممکاران مشخص میگردد کای سیساتم فیلتراسایون باا مادیای

خروجای از

در سالمای اخیار مطالیاا
ثانویی جهت مصار

است 14.در این مطالیی،

شنی کند بادرند کدور

پارامترماای

شناور بهتر از نافی مای شنی کند در جهت

رسید .با توجی بی نتایج پژومز اضار (کادور

BOD5

سیساااتم  BOD5 ،1/74 NTUخروجااای 1/05 mg/Lو

COD

COD

مورد نظر عمل میکند .ممچنین محدویتمای فیلترماای شانی

خروجی  )3/23 mg/Lمشخص میگردد کی سیستم فیلتراسایون

کند از ببیل گرفتگی و میزان بارسطحی کام را نادارد .ایان امار

با مدیای شناور عملکرد بهتری را در ا

پارامترماای ماورد

میتواند بی دلیل رشد ارگانیسمما در ستون اول و ممچنین فیلتر

بررسی در مطالیی گوخان اکرم استون از خود نشان میدماد .در

کردن پساب ستون اول با استفاده از فیلتر درشت دانی در مر لی

پژومز دیگری ،آیاز از سون نوع وتلند بارای تصافیی پیشارفتی

بید باشد کی باع

افزایز راندمان

میگردد .ممچنین در
مواد میلاق

مطالیی وینای و ممکاران ،راندمان  89%برای
مشامده گردیده است .در پژومز اضر میزان

جامدا

10

فاضالب انل از تصفیی ثانویی استفاده کرده اسات .در ایان
مطالیای ،میازان  BOD5ورودی برابار  11 mg/Lو میازان

COD

ورودی برابر  34 mg/Lبوده است .در پسااب خروجای از مار

کل بسیار کام باود و اداکثر رانادمان ا

 1/8 %مشاامده

ساای نااوع وتنلااد میاازان متوسااط  BOD5و  CODخروجاای در

بساایار کاام جاماادا

کاال در سیسااتم

زمستان بی ترتیب برابر  5/0و  22 mg/Lو در تابستان بی ترتیاب

فیلتراسیون باا مادیای شاناور در مقایسای باا مطالیای ویناای و

براباار  2/03و  14/83 mg/Lگاازارش شااده اساات .بنااابراین

ممکاران بی دلیل درشات باودن ماواد بساتر فیلتار و ممچناین

مشخص میگردد کی راندمان

 BOD5و  CODدر سیستم

سرعت باالی فیلتراسیون در این سیستم در مقایسی با فیلترماای

فیلتراسیون با مدیای شناور بی مراتب بهتر از وتنلد مورد مطالیای

شنی کند مورد استفاده در مطالیی وینای و ممکاران میباشد .در

آیاز بوده است .ممانطوری کی گزارش شده است مزینی ساخت

مطالیی دیگری توسط جان داوینسون و ممکاران از بیوفیلترمای

و رامبااری وتنلاادما باای مراتااب بیشااتر و سااختتاار از سااایر

گردیااد .دلیاال اا
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سیستممای تصفیی میباشد و این امر میتواناد باعا

نیتروژن نور

جا ابیت

نگرفتای اسات .باا توجای بای مطالیاا

بیشتر برای استفاده از سیستم فیلتراسایون باا مادیای شاناور در

نور

مقایسی با وتنلدمای مصانوعی باشاد .در مطالیایای کای توساط

گردید ،سیستم فیلتراسیون با مدیای شناور کارایی بسایار بااالی

گرفتی است 18،از فیلترمای شنی کند

کدور  ،توسط  COD ،BOD5و فسفر کل از خود

ماریون و ممکاران نور

متوسط برای تصفیی آب جهت مصار
در ال توسیی برای
مطالیی میزان کدور

کدور

برای

خاانگی در کشاورمای

نشان داد .در مورد عدم کارایی مناساب سیساتم ماورد مطالیای

استفاده شده است .در ایان

نیز میتاوان بای ترتیاب

نیتروژن کل و کل جامدا

برای

ورودی برابر  35/05 NTUبوده است .در

زمان ماند در سیستم مدیای شناور و انتخاب مواد تشکیل دمنده

خروجای از بساتر فیلتار در شارایط

بستر با اندازهمای ریزتر را مورد استفاده برار داد تا کارایی فیلتر

این مطالیی میزان کادور

وجود اینکی در مطالیی ماریون و ممکاران از فیلترمای شنی کند
متوسط استفاده شده بود ولی میزان کدور

خروجی پاائین تار

مطالیی اضر گزارش شده است .عمده دلیل این امر را میتوان
ورودی بی سیستم ماریون و ممکاران دانست.

ممچنین در مطالیای اضار مایو ناوع رانادمان ا فی بارای
نیتروژن مشامده نگردیاد .باتوجای بای اینکای در سیساتم ماورد
استفاده در ابتدا  BOD5کربنی

گردیده اسات بناابراین بای

ا تمال زیاد امکان رشد ارگانیسمماای نیتریفاایر و متیاباب آن

در مورد این دو نوع پارامتر نیز افزایز یابد.

نتیجهگیری
در این مطالیی از فیلتراسیون با مدیای شناور جهات تصافیی
پساب خروجی از تصفیی خانی فاضالب شهرک باد

اساتفاده

گردید .نتایج نشان داد کای سیساتم ماورد اساتفاده باادر اسات
مقادیر  COD ،BOD5و کدور

را در د بابل بباولی کاامز

دمد .ممچنین مشخص گردید کی سیستم موجود بادر بی
نیتروژن و کل جامدا

میلق نمی باشد کی این امر بی دلیل زمان

ماند کمتر و ممچنین مناف درشت تر بستر فیلتراسیون میباشد.
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ABSTRACT
Background & Objectives: Recently, deficient in atmospheric drop and discharges of wastewater
effluents leads to serious threat for water resource. For that reason, for prevention of water source
pollution and also reuse of wastewater effluents, treatment of such effluents seems to be necessary.
Methods: In this work, fluidized bed reactor with a filter was used for treatment of effluents from
Shahrak Gharb wastewater treatment plant. Various parameters such as BOD 5, COD, TS, TP, TN
and turbidity were analyzed. The aluminum sulfate was used as coagulant for enhance removal
efficiency.
Results: The results of present work demonstrate that present system had higher treatment
potential for secondary effluents. The amount of BOD5, COD and TP in system effluents was
reached to below 1.75, 3.23, 0.5 mg/L, respectively. No removal efficiency was observed for TN. In
addition, the amount of turbidity in system effluent was reached to below 1.04 NTU. The system
represents lower removal efficiency for TS. In addition, higher removal efficiency is in the range of 5
to 7.5 m/h and increasing of surface loading upon to 10 m/h will decreases the removal efficiency.
Conclusion: On general, the system represents higher removal potential for treatment of
secondary effluent for reuse application.
Keyword: secondary effluents, reuse, fluidized reactor, filtration
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