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 چکیده
ین ای از تعامل و تاثیر متقابل اهای فاضالب نمونهخانهپیوند آب و انرژی یکی از عنصرهای اصلی توسعه پایدار جوامع انسانی محسوب شده و تصفیه

های برترین بخشترین و هزینهباشند. تصفیه فاضالب شامل دو بخش تصفیه مایع و لجن است. تصفیه و مدیریت لجن یکی از پیچیدهپیوند می
توجه به خانه فاضالب را به خود اختصاص دهد. با برداری یک تصفیهگذاری اولیه و بهرههای سرمایهدرصد هزینه 60تواند تا خانه بوده و میتصفیه

های زیادی در زمینه های اخیر تحقیقات و تالشهای فاضالب از نظر محیط زیستی و اقتصادی، در سالخانهاهمیت کاهش مصرف انرژی در تصفیه
 اند.دهسازی شهای فاضالب متعددی در جهان احداث یا بهینهخانهخودکفایی تامین انرژی از فاضالب ورودی انجام شده و براساس این هدف تصفیه

مترمکعب در روز با فرآیند هاضم هوازی  20000های فاضالب متعددی با ظرفیت بیش از خانههای اخیر در کشور، تصفیهاین در حالی است که در سال
آیند مورد استفاده در کنند. در این مقاله فرهای مشابه مصرف میخانهباشند که انرژی بسیار باالتری نسبت به تصفیهلجن احداث و یا در حال ساخت می

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این هوازی همراه با هاضم هوازی در مقایسه با هاضم بی MLEه روش بهای فاضالب خانهبرخی تصفیه
 کاهش میزان انرژی مصرفی بسیار اهمیت دارد.بخش لجن در تحقیق نشان داد نوع و انتخاب فرآیند مناسب در 
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Abstract 
 

The link between water and enragy is one of the key elements for the sustainable development of 

human societies and wastewater treatment plants are an example of the intraction of this link. 

Generally,  wastewater  treatment consists of two parts, liquid, and sludge treatment and one of most 

complications and costly parts of treatment  plants  belongs  to management  and  treatment  of  

sludge  that  up  to  60%  of  costs of capital  and operation  costs of each wastewater treatment  plants  

can  allocate  to that. Considering the importance of reducing energy consumption in wastewater 

treatment plants as an environmental  and  economic  point  of  view,  some  attempts  and  

investigations  have  done  to construct and modify wastewater plants worldwide in order to the self-

sufficiency of energy supply from  influent recently year. Also, energy recovery and sludge 

management behind in large urban treatment plants have become more important in small and 

medium scale treatment units in the last decades while the variety of wastewater treatment plants have 

constructed with more than 20000 m3/d in capacity with along aerobic sludge digestion process in 

which energy has consumed more than same units in these years in Iran. This article analyses a 

process that is used in a wastewater treatment  plant  in  Iran  that  its  capacity  is  80000m3/d  and  

equipped  by  the MLE  process  and aerobic sludge digestion compare with anaerobic sludge 

digestion. Findings reveal the importance of choosing suitable sludge treatment process in the 

recovery and reduction of consumption energy. 
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  مقدمه -1

با روش ارزیابی چرخه  2019انجام شده توسط هاو در سال  تحقیق
فاضالب های خانهزیستی احداث تصفیهحیات در خصوص توجیه محیط

نشان داد، بازیابی منابع )استفاده مجدد از پساب( دیگر به تنهایی در 
ها کافی نبوده و احداث تنها در خانهزیستی ساخت تصفیهتوجیه محیط

-صورت بازیابی توامان منابع آبی و انرژی )مانند استفاده از هاضم بی

 چون انتشار گازهایتواند اثرات محیطی نامطلوب همهوازی(، می
 پذیر نمایدای و نیاز به استفاده از مواد و انرژی ساخت را توجیهگلخانه

(Hao et al. 2017).  تصفیه فاضالب به دو بخش کلی تصفیه مایع
و لجن تقسیم شده و به طور معمول به فرآیند بخش مایع و انطباق 

-کیفیت پساب تصفیه شده با استانداردهای موجود توجه بیشتری می

ترین ترین، پیچیدهکه تصفیه و مدیریت لجن یکی از مهمحالیگردد. در 
های فاضالب محسوب شده خانههای تصفیهبرترین بخشو هزینه

(Lancaster et al. 2008) های درصد هزینه 60تواند تا و می
فاضالب را به خود  خانهبرداری یک تصفیهگذاری اولیه و بهرهسرمایه

دو (. coma et al. 2013 , pilli et al 2015) اختصاص دهد
های فاضالب، تصفیه لجن با خانهراهبرد کلی بخش لجن در تصفیه

هدف تثبیت کردن و حذف بوی آن و یا با هدف تبدیل لجن به جامدات 
براساس   EPAبیولوژیکی جهت کاربرد در زمین طبق تعریف استاندارد 

ابی به کیفیت باالی دستی هایباشد. به دلیل هزینهمی Bو  Aکالس
، در کشور ما دستیابی به استاندارد کالس Aجامدات بیولوژیکی کالس 

B های فاضالب احداث شده یا در حال ساخت بیشتر خانهدر تصفیه
باشد. از سه روش تثبیت بیولوژیکی، شیمیایی و گرمایی، مدنظر می

های ، هاضمBهای متعارف تصفیه لجن برای دستیابی به کالس سیستم
نتایج  باشند که هر یک مزایا و معایبی دارند.هوازی میزی و بیهوا

های فاضالب آمریکا و اروپا به خانهدهد در تصفیهتحقیقات نشان می
شود خشک تولید می میلیون تن در سال جامد 10و  84/13ترتیب حدود 

که برای تثبیت این حجم لجن در آمریکا، به طور معمول سیستم مورد 
 22730های متوسط و بزرگ )دبی بیش از خانهتصفیهاستفاده در 

 Timothy et) باشدهوازی میمترمکعب در روز( از نوع هاضم بی

al., 2017; (shen et al., 2015 .ها حاکی از این است بررسی
های متعارف لجن خانهبرداری تصفیههای بهرهدرصد هزینه 50تا  25که 

درصد کل  4تا  8/0کشورهای مختلف، فعال مربوط به برق بوده و در 
گردد. طبق های فاضالب مصرف میخانهبرق تولیدی در تصفیه

درصد از کل برق  4تا  3در آمریکا،  2015تحقیقات انجام شده در سال 
میلیارد کیلووات ساعت در سال( در  31تولیدی در این کشور )حدود 

میلیون تن  21از شوند که معادل انتشار بیش ها مصرف میخانهتصفیه
براساس گزارش  .(shen et al., 2015) ای استگازهای گلخانه

 500معادل  COD، انرژی موجود در فاضالبی با 1WERFارائه شده 
کیلووات ساعت در مترمکعب و میزان انرژی  93/1گرم در لیتر برابر میلی
ازای کیلووات ساعت به  8/0تا  3/0های فاضالب خانهنیاز تصفیه مورد

باشد. لذا در صورت بازیابی کامل هر مترمکعب فاضالب تصفیه شده می
توان عالوه بر تامین کل انرژی مورد نیاز در انرژی از فاضالب، می

واحدهای مختلف تصفیه فاضالب، انرژی مازاد تولیدی را در اختیار 

                                                 
1- Water Environment Research Foundation (WERF)  

های در سال .(Hao et al., 2015) شبکه سراسری برق قرار داد
ها از فاضالب، موضوع نو و خانهایی تامین انرژی تصفیهاخیر، خودکف

های فاضالب متعددی خانهکه تصفیه طوریپراهمیتی محسوب شده، به
اند. اقدامات الزم برای در جهان براساس این هدف، احداث یا بهینه شده

سازی فرآیندهای تصفیه از طریق دستیابی به این هدف شامل بهینه
-ترلی جهت بهینه کردن مصرف انرژی در سیستمهای کنتوسعه سیستم

هوازی و تولید های بیها، تولید بیوگاز توسط هاضمهای هوادهی و پمپ
همزمان حرارت و برق در محل و هضم همزمان لجن با زائدات غذایی 

 Longo et al., 2016; Hao)باشندبا هدف افزایش بیوگاز می

فاضالب بهینه طراحی و های خانهمصرف انرژی در تصفیه. (2015
باشد کیلووات ساعت به ازای هر نفر در سال می 30تا  20احداث شده، 

 شوددرصد آن در واحد هوادهی استفاده می 64که به طور متوسط 
(Gandiglio et al., 2017).  نکته قابل تامل اینکه

Tchobanoglous  در "اشاره کردند  2014و همکاران در سال
مترمکعب در  2های فاضالب با دبی خانهی تصفیه های اخیر براسال

. در "ثانیه برای تصفیه لجن از هاضم هوازی لجن استفاده شده است
های فاضالب با هاضم خانههای متعددی از تصفیهکشور ما نیز نمونه

که با توجه به میزان باالی انرژی مصرفی  است هوازی لجن احداث شده
هوادهی در این روش تصفیه، این سیستم از دلیل نیاز به حجم زیاد به

های فاضالب با فرآیند خانهنقطه نظر مصرف انرژی نزدیک به تصفیه
EAAS های ساخته شده در خانههعمل نموده و در مقایسه با تصفی

باشند، این در حالی است که در ده سال گذشته قابل توجیه نمی 1جدول 
های بزرگ خانهعالوه بر تصفیه در جهان، بازیابی انرژی و مدیریت لجن

های کوچک و متوسط اهمیت بیشتری پیدا کرده، خانهشهری در تصفیه
خانه فاضالب ساخته شده در آمریکا با دبی تصفیه 96که در بطوری

 هوازی استفاده شده استمترمکعب در روز از هاضم بی 4546کمتر از 
(shen et al., 2015). های خانهتصفیه های اخیر در کشور،در سال

نشینی اولیه )تولید لجن فاضالب متعددی با فرآیند بخش مایع دارای ته
اند که در این فرآیندها خام( و بخش لجن با هاضم هوازی احداث شده

خانه فاضالب التیمور مشهد، شود. تصفیهانرژی زیادی صرف هوادهی می
نهاوند به ها( و کرج )ماهدشت(، بهارستان اصفهان، ساری)کل مدول

متر  35000و  40000، 96000، 57000، 80000ترتیب با ظرفیت 
هدف از این باشند. ها میای از این تصفیه خانهمکعب در شبانه روز نمونه

های خانهمطالعه، بررسی موردی فرآیند مورد استفاده در یکی از تصفیه
آیند مترمکعب در روز با فر 80000فاضالب ساخته شده در کشور با دبی 

MLE  در بخش مایع و هاضم هوازی در بخش لجن و مقایسه میزان
خانه با انرژی مصرف شده در برخی از انرژی مصرفی در این تصفیه

-و مسائل مربوط به بهره های فاضالب ساخته شده در جهانخانهتصفیه

 باشد. سازی انرژی میبرداری و ارائه پیشنهاداتی جهت بهینه

 روش تحقیق -2

 خانه مشخصات تصفیه 
خانه فاضالب مورد مطالعه در این مقاله، در دو مدول و چهار خط تصفیه

 80،000نفر و دبی متوسط حدود  500،000جریان برای جمعیت 
، فرآیند استفاده شده 1روز احداث شده است. مطابق شکل مترمکعب در 

و در بخش لجن تغلیظ )تغلیظ ثقلی برای لجن  MLEدر بخش مایع 
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خام و تغلیظ مکانیکی برای لجن ثانویه(، تثبیت به روش هاضم هوازی 
 باشد.و آبگیری می

 
تصفیه مورد  فلودیاگرام فرآیندی تصفیه بخش مایع و لجن -1شکل 

 و بخش لجن هاضم هوازی( MLE)بخش مایع موجود  مطالعه
 

Sludge Treatment Process (STP)/Primary Settling Tank 

(PST)/Secondary Settling Tank (SST)/Anoxic Tank 

(ANT)/Oxic Tank (OT)/Aerobic Digester 

(AD)/Anaerobic Digester (AND)/Active Sludge 

(AS)/Waste Sludge (WS)/ Internal Recycle 

(IR)/External Recycle (ER)/Gravity belt thickener 

(GBT)/Modified Ludzack-Ettinger (MLE)/Dewatering 

Unit (DU) 
 

 مشخصات فاضالب و پساب 

دهد. ، مشخصات فاضالب ورودی، پساب خروجی را نشان می1جدول 
خانه با هدف دستیابی به کیفیت پساب الزم به ذکر است این تصفیه

های سطحی منطبق بر استاندارد سازمان خروجی جهت تخلیه به آب
ن به جامدات بیولوژیکی کالس محیط زیست ایران و با هدف تبدیل لج

B .جهت کاربرد در زمین طراحی شده است 
 مشخصات فاضالب ورودی، پساب خروجی -1جدول 

 پارامتر واحد فاضالب ورودی پساب خروجی

60 532 

mg/L 

 

COD 

30 266 5BOD 

16 40 TN 
40 325 TSS 

6 9 TP 

 پساب از مطالعات مشاور استخراج شده است. و مشخصات فاضالب 
 

 و بهینه سازی فرآیند با هدف  بررسی فرآیند تصفیه

 کاهش مصرف انرژی
دهد که سن لجن یک پارامتر مهم های انجام شده نشان میبررسی

برداری فرایندهای لجن فعال بوده و با افزایش این طراحی و بهره
اهش، حجم واحد هوادهی فاکتور، جرم سلولی دفع شده از سیستم ک

تواند کاهش یابد های مدیریت لجن میافزایش و هزینه
(Tchobanoglous et al., 2014; Turovskiy and 

Mathai 2006).  حداقلSRT  جهت انجام فرآیند نیتریفیکاسیون
های آمونیوم ورودی و خروجی به ترتیب درجه برای غلظت 20در دمای 

 روز است 4در لیتر بر حسب نیتروژن، گرم میلی 2/0و کمتر از  45

(Henze et al., 2008)  های انجام شده، زمان ماند طبق بررسیکه
 10تا  7ساخته یا طراحی شده در کشور،  MLEسلولی در فرآیندهای 

کاهش مصرف در این مطالعه به منظور  روز در نظر گرفته شده است.
(، جایگزینی CHPو تولید برق و گرما از بیوگاز تولیدی )سیستم  انرژی

مورد بررسی قرار  هوازیسیستم هاضم بی طرح پایه )هاضم هوازی( با
 فلودیاگرام مربوطه نشان داده شده است. 2گرفته که در شکل 

 
فلودیاگرام فرآیندی تصفیه بخش مایع و لجن تصفیه مورد  -2شکل 

 هوازی(و بخش لجن هاضم بی MLEمایع )بخش پیشنهادی  مطالعه
 

 نتایج -3
 20ضرایب سینتیکی جهت طراحی فرآیند در دمای ، 2در جدول شماره 

میزان تولید لجن اولیه و ثانویه به ، 3در جدول شماره گراد و درجه سانتی
شده است  آورده برای دو سن لجن مختلف طرح پایهتفکیک 

(Tchobanoglous et al., 2014;) . الزم به توضیح است در
متر احداث شده  25نشینی اولیه به قطر واحد تانک ته 4 خانه،این تصفیه

 33و  54،  33به ترتیب  CODو  5BOD ،TSSکه میزان حذف 
 ,.Tchobanoglous et al) درصد در نظر گرفته شده است

2014; Patziger 2016).  همچنین طبق طرح، غلظت لجن اولیه
 8/0ط تغلیظ کننده ثقلی و غلظت لجن ثانویه از درصد توس 5/2از 

 در نظر گرفته شد. 4درصد توسط تغلیظ کننده مکانیکی به حدود 
 

 گراددرجه سانتی 20در دمای ضرایب سینتیک مورد استفاده  -2جدول 

(Tchobanoglous et al., 2014) 

 واحد مقدار پارامتر

µmax 6 gVSS/gVSS.d 

bH 0.12 gVSS/gVSS.d 

YH 0.45 gVSS/gbCOD 

fd 0.15 unitless 

µmax,AOB 0.9 gVSS/gVSS.d 

bAOB 0.17 gVSS/gVSS.d 

Yn 0.15 gVSS/gNOx 
 

در طرح میزان تولید لجن اولیه و ثانویه قبل و پس از تغلیظ  -3جدول 

 (روز مترمکعب در)پایه 

 ردیف

زمان 

ماند 

سلولی 

 )روز(

لجن 

 اولیه

لجن 

 ثانویه

لجن 

اولیه 

پس از 

 تغلیظ

لجن 

ثانویه 

پس از 

 تغلیظ

لجن کل 

پس از 

 تغلیظ

1 7 545 1366 340 273 613 

2 10 545 1262 340 252 592 
 

 محاسبه میزان انرژی مصرفی طرح پایه 
محاسبات میزان انرژی مصرفی براساس محاسبات مشاور طرح انجام 
شده و جهت مقایسه بهتر از مشخصات بلوئر استفاده شده در این 

بار و توان میلی 650مترمکعب در روز، فشار  3800خانه )ظرفیت تصفیه
، تعداد کل بلوئرها را جهت 4کیلووات( استفاده گردید. جدول  150
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ا در بخش مایع و لجن و همچنین میزان توان هوادهی به صورت مجز
 دهد. خانه را نشان میمصرفی و انرژی تولیدی در تصفیه

توان مصرفی در فرآیندهای مختلف بر حسب کیلووات در طرح  -4جدول 

 پایه )هاضم هوازی(

 

 

 

 

 

 

 

های مایع ، میزان اکسیژن مورد نیاز جهت هوادهی بخش4مطابق جدول 
های مختلف، نزدیک )با SRTخانه با این تصفیه و لجن، در فلودیاگرام

 1تا  98/0درصد( به هم بوده و انرژی مصرفی،  2اختالف کمتر از 
کیلووات ساعت به  61مکعب فاضالب )کیلووات ساعت به ازای هر متر

در سال( محاسبه گردید که از این میزان انرژی مصرفی، ازای هر نفر 
 شود. درصد صرف هوادهی بخش مایع و لجن می 75بیش از 

  محاسبه میزان انرژی در صورت تغییر سیستم تثبیت

 لجن 
درصد انرژی مصرفی در بخش  40حدود پایه با هاضم هوازی در فرآیند 

وع هوازی به لجن مصرف شده که در صورت تغییر سیستم هاضم از ن
درصد، در شرایط تولید  40هوازی، عالوه بر کاهش انرژی مصرفی تا بی

( نیز، مصرف انرژی کاهش CHPبرق و گرما از بیوگاز تولیدی )سیستم 
توان از بخشی از انرژی تولید شده، در بیشتری خواهد یافت و می

ه خانه استفادبرای تامین برق تصفیهکیلووات  940به میزان ها هاضم
نمود. همچنین میزان متوسط متان تولیدی در لجن اولیه و ثانویه به 

اضافه  VSSکیلوگرم به ازای هر کیلوگرم  1/0و  280/0ترتیب برابر 
نشینی اولیه باشد، لذا در صورت استفاده از فرآیندهایی با واحد تهشده می

هوازی لجن مزایای زیادی )تولید لجن خام( استفاده از فرآیند هاضم بی
 Borzooei et al. 2019; Ruffino et)به همراه داشته 

al.2019)  و در صورت استفاده از هاضم هوازی، عالوه بر عدم استفاده
شود. از مزایای فوق، انرژی زیادی در بخش لجن صرف هوادهی می

، تعداد کل بلوئرها را جهت هوادهی به صورت مجزا در بخش 5جدول 
لجن و همچنین میزان توان مصرفی و انرژی تولیدی در  مایع و
(،  CHPهوازی)سیستم خانه را در صورت استفاده از هاضم بیتصفیه

 دهد. نشان می
توان مصرفی در فرآیندهای مختلف بر حسب کیلووات با هاضم  -5جدول 

 بی هوازی

  مقایسه میزان انرژی  مصرفی 
های مختلف در انرژی مصرفی و مجزا در بخش ، میزان کل6در جدول 

های فاضالب احداث شده در جهان و مقایسه آن با خانهبرخی تصفیه
-سیستم تصفیه مورد مطالعه آورده شده است. همانگونه که مشاهده می

( در مقایسه با این 1شود مصرف انرژی فلودیاگرام طرح پایه )شکل 
. با توجه به نتایج جدول، میزان انرژی باشدبرابر می 3تا  2ها، خانهتصفیه

کیلووات به ازاء هر مترمکعب بوده  1خانه مورد مطالعه مصرفی در تصفیه
های فاضالب در جهان مقدار باالیی خانهکه نسبت به سایر تصفیه

هوازی های بیباشد. اما در صورت تغییر سیستم و احداث هاضممی
زاء هر مترمکعب خواهد شد که کیلووات به ا 58/0میزان انرژی مصرفی 

های هوازی، میزان انرژی مصرفی کمتر نسبت به حالت احداث هاضم
 45هوازی بیشتر از های بیچنین در صورت احداث هاضمخواهد شد هم

 درصد انرژی با تولید برق از گاز متان بازیابی خواهد شد.
 

های مختلف انرژی مصرفی کل و تفکیک شده در بخش -6جدول 

 خانه مورد مطالعههای فاضالب و تصفیهخانهتصفیه

 
 

 نتیجه گیری  -4
خانه فاضالب مورد مطالعه با هاضم از نتایج این تحقیق در تصفیه

توان نتیجه گرفت، میزان هوازی و اصالح آن به هاضم بی هوازی می
نشینی اولیه )تولید های فاضالب با واحد تهخانهانرژی مصرفی در تصفیه

ام( و با هدف دستیابی به جامدات بیولوژیکی با استاندارد کالس لجن خ
B 2هوازی حدود لجن، در صورت استفاده از هاضم هوازی به جای بی 

توان از برابر بوده و در صورت استفاده از هضم هوازی لجن، عمالً نمی
مزیت تولید متان به میزان سه برابر لجن اولیه نسبت به لجن ثانویه و 

آن تولید برق و حرارت جهت کاهش قابل توجه انرژی استفاده به تبع 

17 (9+8)  تعداد کل بلوئرها )لجن + مایع( 

 توان مصرفی جهت هوادهی )کیلووات( 2550

(مصرفی در سایر واحدها )کیلووات توان 755  

ووات(خانه )کیلکل توان مصرفی تصفیه 3305  

1 
اعت میزان کل انرژی مصرفی )کیلووات س

 در مترمکعب(

77/0  
میزان انرژی مصرفی هوادهی )کیلووات 

 ساعت در مترمکعب(

 مراجع

 توزیع انرژی مصرفی )درصد(
مصرف انرژی 

(3kWh/m) 

تصفیه مشخصات و موقعیت 
 خانه فاضالب

سایر 
 واحدها

 لجن
واحد 
 هوادهی

Gans et 
al. (2007) 

38 5 57 26/0 
خانه فاضالب پیشرفته تصفیه
 2400000با جمعیت  چین

  (Beijing)نفر 

Panepint
o et 

al.(2016) 
20 29 51 3/0 

خانه فاضالب تورین تصفیه
 2700000ایتالیا با جمعیت 
 نفر

Jonasson 
(2007) 

30 13 57 32/0 

خانه فاضالب استرالیا تصفیه
 نفر 250000با جمعیت 

(Strass) 
Maktabif
ard et al. 
(2018) 

- - - 43/0 
خانه فاضالب تصفیه

 شیبویگان آمریکا

Hao et al. 
(2015)  

38 14 48 48/0 
خانه فاضالب سوئد با تصفیه

 نفر  500000جمعیت 

Maktabif
ard et al. 
(2018) 

18 7 77 3/0 

خانه فاضالب تبریز تصفیه
 s3m/)بعد از ارتقا( با دبی 

5/1 

This 
study  

20 42 38 1 
خانه مورد مطالعه با تصفیه

نفر با  500000جمعیت 
 هاضم هوازی

This 
study  

36 3 61 58/0 
خانه مورد مطالعه با تصفیه

نفر با  500000جمعیت 
 هاضم بی هوازی

8 (0+8)  تعداد کل بلوئرها )لجن + مایع( 

هوادهی )کیلووات(توان مصرفی جهت  1200  

 توان مصرفی در سایر واحدها )کیلووات( 755

خانه )کیلووات(کل توان مصرفی تصفیه 1955  

58/0  
میزان کل انرژی مصرفی )کیلووات ساعت در 

 مترمکعب(

37/0  
میزان انرژی مصرفی هوادهی )کیلووات ساعت در 

 مترمکعب(
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محیطی و اقتصادی در صورت نمود. با توجه به مزایای متعدد زیست
استفاده از مصرف کم انرژی در تصفیه فاضالب و از طرفی احداث یا 

های فاضالب در جهان با هدف خودکفایی در خانهسازی تصفیهبهینه
تامین انرژی از فاضالب ورودی، ضروری است در انتخاب فلودیاگرام 

های باال، بازبینی و های فاضالب در دست مطالعه با جمعیتخانهتصفیه
سازی های فاضالب احداث شده و در مدار بهره برداری بهینهخانهتصفیه
 شوند.
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