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  وزارت صنايع و معادن

  سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

  

  

  

  در تصفيه فاضالب MBRآشنايي با فرآيند 

)Membrane Bioreactor (  

  

  

  :تهيه و تنظيم 

  دفتر محيط زيست معاونت عمران و محيط زيست 

  ١٣٨٦ زمستان
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 مقدمه -۱
با يك سيسـتم  ) لجن فعال(فرآيند تصفيه بيولوژيكي  يك سيستم تصفيه فاضالب يكپارچه است كه از تركيب MBRفرآيند 

، هـوادهي و فيلتراسـيون در يـك    )زالل سـازي (اين فرآيند با ادغام واحدهاي ته نشـيني  . ممبراني مستغرق تشكيل شده است
هزينه  شده و يك سيستم ساده و موثر را تشكيل مي دهد كه) لجن فعال متعارف(راكتور، جايگزين فرآيند هاي تصفيه متعارف 

واحـد تـه نشـيني    با جايگزيني در اين فرآيند . هاي سرمايه گذاري اوليه و هزينه هاي بهره برداري سيستم را كاهش مي دهد
ثقلي با سيستم جداكننده ممبراني، منافع زيادي از قبيل افزايش پايداري در بهره برداري، كاهش توليد لجـن مـازاد و كيفيـت    

، فرآيند مناسبي است كه مي توانـد در محـدوده وسـيعي بـراي     سيستمبنابراين اين . مي آيد بسيار باالتر پساب خروجي بدست
  .سيستمهاي استفاده مجدد از پساب تصفيه شده در تصفيه فاضالبهاي شهري و صنعتي بكار گرفته شود

  
  )MBRبا استفاده از ممبران به روش (فرآيند لجن فعال بدون استفاده از مخزن ته نشيني  -۲
معمـوال از نـوع ممبـران هـاي رشـته اي      (يك فرآيند لجن فعال رشد معلق است كه با يك سيستم ممبرانـي   MBRند فرآي

سيستم ممبراني نقش واحـد تـه   در اين فرآيند ، . ادغام شده است ) )Tubular(يا نوع لوله اي ) Hollow fiber(توخالي 
اين موضـوع در شـكل شـماره    . فعال متعارف را بر عهده دارددر جداسازي جامدات معلق در سيستم لجن ) زالل سازي(نشيني 

  .يك به خوبي نشان داده شده است
  

  
  )MBR(مقايسه فرآيند لجن فعال متعارف با فرآيند لجن فعال ممبراني مستغرق  – ۱شكل شماره 
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ـ     MBRدر فرآيند  مـايع  فاضـالب و  ا معموال ممبران ها بصورت مستغرق در واحد هوادهي قرار داشـته و بصـورت مسـتقيم ب
خـال بوجـود    ،در اين فرآيند با استفاده از پمپ مكش، با صرف انرژي كمـي . در تماس مي باشند) Mixed liquor(مخلوط 

عالوه بر اين در اين فرايند، مقداري هوا . مي آيد كه استخراج پساب تصفيه شده از درون ممبران ها به بيرون را به دنبال دارد
هي به اين واحد وارد مي شود تا سطح خارجي رشته هاي ممبراني را تميز نموده و جامدات پذيرش نشـده  نيز از كف واحد هواد

بصورت مسـتقيم از واحـد    معموال لجن مازاد در اين فرآيند نيز. توسط ممبران ها را از سطح ممبران ها كنار زده و جابجا نمايد
  . هوادهي به خارج پمپ مي شود

  
  ) Membrane/Module(دول م/آشنايي با ممبران -۳
  )محكم شده(رشته خالي تقويت شده  -۳-۱

بـا  ، )كه بصورت مستغرق در فاضالب قرار مي گيـرد ) (۲مانند شكل شماره (شكل داده شده ممبراني ) ميكرو تيوب(يك رشته 
پساب بـا  ان بدست آوردن ي را بوجود مي آورده كه امكساختار متخلخلامكان فيلتراسيون ذرات ميكرو و ويروس ها و باكتريها، 

  .ي باشدبسيار مناسبسيستم براي تصفيه فاضالب فراهم نموده و مي تواند كيفيت بسيار باالتر را 
  

  

  
  )Hollow fiber(شمايي از ساختمان ممبران رشته اي توخالي  - ۲شكل شماه 

  
  
  مقاومت مكانيكي بسيار باالي ممبران ها -۳-۲

در اثر تاثيرات فيزيكي و اصطكاك بين رشته هاي ممبران هـا در اثـر هـوادهي وجـود      هرچند امكان تخريب سطح ممبران ها
الزم بـه ذكـر اسـت    . دارد، اما تقويت ممبران ها و محكم نمودن از شكست آنها تحت شرايط هوادهي زياد جلوگيري مي كنـد 

  .مبراني حاصل مي شودتقويت ممبران ها با محكم نمودن ممبران هاي رشته اي از دو طرف و ساخت مدول هاي م
  
  بسيار خوب ممبران ها ) قابليت نفوذ(تراوائي  -۳-۳
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زياد اليه هاي رشته اي ممبران ها، با قدرت انتخابگري باال در عبـور ذرات بسـيار ريـز، تراوائـي و     ساختار اسفنجي با تخلخل 
  .بال داردنفوذ بسيار خوبي براي ممبران ها فراهم مي كند كه منافع زيادي را به دن قابليت

  
  خصوصيات مدول هاي ممبراني -۳-۴

. هر مدول از ممبران شامل ساختاري از چند رشته توخالي ممبران است كه جهت فيلتراسيون در آنها از خارج بـه داخـل اسـت   
مسـتطيلي قـرار   ) قـاب (عالوه بر اين هر مدول از اين ممبران ها شامل گروهي از رشته هاي توخالي است كه درون يك فريم 

) Headers(دو انتهاي هر يك ار فيبرهاي رشته اي ممبرانـي بـه بـاال و پـايين هـدرها      ). ۳مانند شكل شماره (گرفته است 
هر هدر شامل يك اليه رزين متخلخل است كه رشته ها بمنظور اينكه محتوياتشان بـه كانـال هـاي جمـع     . متصل شده است

  .ي شوندآوري آبهاي نفوذي متصل شود، در آنجا با هم روبرو م
  
  

  
  شمايي از مدول هاي ممبراني مختلف در قاب هاي مستطيلي - ۳شكل شماره 

  
چنـد  . هر مدول ممبراني شامل صدها رشته ممبران هم اندازه است كه بطور عمودي بين دو هدر و تيرحائل قرار گرفتـه اسـت  

در . نصب مـي شـوند   MBR ر فرآيند مدول ممبران اسمبل شده با هدر مشترك در فريم هاي مختلف درون واحد هوادهي د
  .جدول يك برخي خصوصيات بعضي از انواع ممبران هاي رشته اي توخالي ارائه شده است
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  خصوصيات برخي انواع ممبران هاي رشته اي توخالي – ۱شماره  جدول

  خواص  شرح  پارامتر
 PS (polysulfone)  جنس  ممبران رشته اي توخالي

  ميليمتر ۸/۰  قطر داخلي
  ميليمتر ۲  قطر خارجي
  ميليمتر ۳/۰  سايز منافذ

  
  MBRفوائد بكارگيري فرآيند لجن فعال ممبراني يا  -۴

  اشغال فضاي كم –الف 
مستقيم و مستغرق در يك مخزن هـوادهي قـرار گرفتـه و در نتيجـه مقـادير بـاالي       ممبران ها بصورت در اين فرآيند معموال 
ميليگرم در ليتر در حين بكارگيري و بهره بـرداري از ايـن    ۱۲۰۰۰تا  ۸۰۰۰متوسط  به ميزان MLSSغلظت مايع مخلوط يا 

و با توجه به حذف واحدهاي ته نشيني، ضـدعفوني و فيلتراسـيون از   به اين ترتيب . سيستم در مخزن هوادهي حاصل مي شود
 ۴حـدود  (به مراتب كوچكتر  MBR فضاي مورد نياز جهت اشغال توسط فرآيند لجن فعال ممبراني ياسيستم متعارف تصفيه، 

  .از فضاي اشغال شده سيستم هاي لجن فعال متعارف مي باشد) برابر كمتر از فرآيند لجن فعال متعارف
  امكان تغيير آسان فرآيندهاي لجن فعال متعارف به لجن فعال ممبراني –ب 

بـه سيسـتم لجـن فعـال ممبرانـي بـا       ي توانند مواحدهاي تصفيه موجود به راحتي با استغراق ممبران ها در واحدهاي هوادهي 
  .راندمان بسيار باالتر تغيير پيدا نمايند

  مدوالر و به آساني قابل توسعه -ج
سيستم مدوالر ممبراني با افزودن مدول هاي ديگري از ممبران ها به آساني براي رسيدن به ظرفيت هاي باالتر قابل توسـعه  

  .است
  كاهش توليد لجن مازاد -د

  .درصد كاهش پيدا مي كند ۷۰فرآيند بدليل زمان ماندگاري باالي لجن، توليد لجن مازاد تا در اين 
  كنترل كارآمد گرفتگي ها -ه

هواي تميز كننده كه از كف مدول هاي ممبراني به واحد هوادهي وارد مي شود و شستشوي معكوس و اتوماتيك ممبـران هـا،   
  .آنها جلوگيري مي كند سيستم كارآمدي را بوجود آورده و  از گرفتگي

  
 MBRيا  كاربردهاي فرآيند ممبران بيورآكتور -۵

  :براي كاربري هاي زير مناسب است MBRفرآيند ممبران بيوراكتور يا 
ü  براي ارتقاء ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضالب در حال بهره برداري  
ü  تصفيه فاضالبهاي با غلظت باال نظير فاضالب صنايع غذايي و داروسازي  
ü فيه فاضالبهاي با غلظت باالي آمونيوم نظير شيرابه ها تص  
ü تصفيه فاضالبهاي بهداشتي بخصوص در مناطقي كه بلحاظ فضاي تصفيه خانه محدوديت وجود دارد.  
ü  استفاده مجدد و بازگردش پساب تصفيه شده تصفيه خانه هاي فاضالب  
  . شده استنشان داده  MBRدو كاربرد از كاربردهاي فرآيند  ۴در شكل شماره 
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   MBRكاربردهاي فرآيند نوع از دو  - ۴شكل شماره 
  

در كشور كـره جنـوبي ارائـه     MBRمشخصات تعدادي از تصفيه خانه هاي فاضالب احداث شده با فرآيند  ۲در جدول شماره 
  .شده است

  
  مشخصات تعدادي از تصفيه خانه هاي فاضالب احداث شده  -۲جدول شماره 

  كشور كره جنوبيدر  MBRبا فرآيند 

  سال بهره برداري  )مترمكعب در روز(ظرفيت تصفيه خانه   محل اجرا  نوع فاضالب
  Yongin ۱۰  ۲۰۰۱  )پايلوت(فاضالب شهري 

  Michiryung ۳۰۰  ۲۰۰۴  فاضالب شهري
  Duckpyung ۱۱۰۰  ۲۰۰۵  فاضالب شهري
  pajoo landfill ۳۰  ۲۰۰۳  شيرابه محل دفن
  Chulwon landfill ۳۵  ۲۰۰۰  شيرابه محل دفن
  Yeongi landfill ۵۰  ۲۰۰۰  شيرابه محل دفن
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 ارائـه شـده    ۴و  ۳در جداول شـماره   MBRپارامترهاي بهره برداري و راندمان حذف و كيفيت پساب خروجي از فرآيند برخي 
  . است

  MBRپارامترهاي بهره برداري از فرآيند  -۲جدول شماره 
  كميت  پارامتر

  L/m2.h ۳۰ -۱۵  )در شرايط بهره برداري بلند مدت() flux(شار يا بران ممسطح واحد عبوري از دبي 
  gMLSS/L ۲۵ -۵  در سيستم) Biomass( بيومستوده سلولي فعال يا غلظت 

  روز ۲۰بيشتر از   )SRT(ميكروارگانيسمهازمان ماند سلولي 
  ۲۵/۰كمتر از   kgSS/kgCOD.dميزان توليد لجن بر حسب 

  ساعت ۱- ۹  مسيست زمان ماند هيدروليكي
   ۲/۰كمتر از   kgCOD/kgMLSS.dبر حسب   F/Mنسبت
  ۲۰تا  kgCOD/m3.dبر حسب سيستم حجمي  گذاريبارميزان 

  Nm3/h ۱۲ -۸   هاممبراناز ميزان هواي مورد نياز به ازاي هر مدول 
  دقيقه ۵-۱۶  ممبران ها )Back wash(تناوب زماني شستشوي معكوس 
  ثانيه ۱۵-۳۰   )در هر بار انجام آن( ران هاممب دوره زماني شستشوي معكوس

   Kwh/m3 ۴/۰ -۲/۰  سيستم برق مصرف انرژي
  

  MBRراندمان حذف و كيفيت پساب خروجي از فرآيند  -۳جدول شماره 
  خروجيتصفيه شده كيفيت پساب   راندمان حذف   پارامتر

TSS  ميليگرم در ليتر ۲كمتر از   درصد  ۹۹بيشتر از  
  > NTU ۱   ددرص ۸/۹۸- ۱۰۰ كدورت
COD  ۹۸-۸۹ ميلي گرم در ليتر ۱۰-۳۰  درصد  

BOD5  ميليگرم در ليتر ۵كمتر از   درصد ۹۷بيشتر از  
NH3-N ۹۰-۸۰ ميليگرم در ليتر ۶/۵كمتر از   درصد  
N total ۸۰-۳۶ ميلي گرم در ليتر ۲۷كمتر از   درصد  
P total ۹۷-۶۲ ميلي گرم در ليتر ۳/۰- ۸/۲  درصد  

 >total coliforms(  Log ۸-۵  CFU/100 ml ۱۰۰( اه كل كليفرمميزان 
  >faecal coliforms (  -  CFU/100 ml ۲۰(مدفوعي  هاي كليفرمميزان 

  
  


