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 .1مقدمه
صنعتی ،عالوه بر کاهش اثرات منفی زیست محیطی تخلیه فاضالب به محیط ،میتواند به عنوان یک
منبع پایدار تأمین مجدداً آب را به چرخه بازگردد [.]4
مطابق مطالعات انجام پذیرفته توسط  US EPAتا سال  2020سهم مصرف انرژی تصفیهخانههای
فاضالب جهان تا حدود  %20افزایش خواهد داشت ،از نقطهنظر انرژیبری نیز تأسیسات تصفیه فاضالب
کره زمین بیش از  %1کل مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص میدهند(تشیعی و محمد قاسمی،
 .)1395هرچند که بر اساس برآوردهای دیگر مصرف انرژی الکتریکی تصفیهخانههای فاضالب در حدود
 %2تا  %4ارزیابی میشود [ .]13بر اساس گزارش مشابه ارائه شده از موسسه تحقیقاتی برق ()EPRI
مصرف انرژی الکتریکی تصفیهخانههای آب و فاضالب ایاالت متحده آمریکا نیز در حدود  %3کل مصرف
انرژی الکتریکی آن کشور معادل  75میلیارد کیلووات ساعت میباشد [ .]13بر اساس بررسیهای انجام
شده بر روی اطالعات سال  97شرکتهای آب و فاضالب شهری در سال  ،97میزان مصرف انرژی در
تأسیسات تصفیه ،انتقال و توزیع آب و نیز جمعآوری ،انتقال و تصفیه فاضالب شهری ایران در حدود
 4920میلیون کیلو وات ساعت برآورد شده است ،همچنین مطابق با اطالعات فوقالذکر ،سهم مصرف
انرزی در تأسیسات تصفیه فاضالب در حدود  %4/9و بالغ بر 241میلیون کیلو وات ساعت ارزیابی گردیده
است [ .]1دالیل مذکور اهمیت ارزیابی مصرف انرژی در تصفیهخانههای فاضالب و تالش جهت کنترل
و بهینهسازی مصرف انرژی آنها به عنوان یک اصل غیر قابل انکار مطرح است.

 .2مرور ادبیات تحقیق
بر اساس دانش و تجربیات موجود درخصوص تصفیه انواع فاضالب ،در حال حاضر میتوان ادعا کرد که
با دانش زیست محیطی خوب و تجزیه و تحلیل مناسب میتوان تقریباً همه انواع فاضالبهایی را که از
مواد قابل تجزیه بیولوژیکی تشکیل شده است به روش بیولوژیکی تصفیه نمود [ .]8اهداف کلی تصفیه
بیولوژیکی فاضالب شهری ،شامل تبدیل مواد قابل تجزیه بیولوژیکی کلوئیدی (مانند اکسیداسیون) و
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محلول به محصوالت نهایی قابل پذیرش ،تله کردن و ترکیب مواد جامد کلوئیدی (مانند اکسیداسیون)
و معلق غیر قابل تهنشینی به لختههای بیولوژیکی یا بیوفیلم ،تبدیل یا حذف مواد مغذی مانند فسفر و
نیتروژن و در بعضی موارد حذف ترکیبات آلی خاص جزئی میباشند [.]14
فعالیتهای بشری در فرآیندهای توسعه صنعتی ،استفاده از روش مناسب تصفیه فاضالب (از بین انواع
روشهای متعدد اعم از هوازی ،بیهوازی و روشهای تلفیقی) با هدف نیل به توسعه پایدار روشن است،
بر این اساس انتخاب فرآیند بهینه در کنار مالحظات مربوط به حداقلسازی هزینههای سرمایهگذاری،
بهره برداری و نگهداری لزوم پرداختن به موضوع انتخاب روش بهینه تصفیه فاضالب را آشکار میکند
[ .]5بر این اساس ضروری بهنظر میرسد در کنار پرداختن به مباحث تخصصی تصفیهخانههای فاضالب
به موضوع مصرف بهینه انرژی و امکانسنجی استقرار مکانیزم سیستمهای مدیریت انرژی انرژی نیز در
انتخاب نوع فرآیند نیز پرداخته شود [ .]3همچنین ضروری است با توجه به اهمیت موضوع انرژی و
هزینههای مرتبط با آن  ،اقدامات مرتبط با کاهش مصرف انرژی و استقرار سیستم مدیریت مصرف انرژی
در تصفیهخانههای فاضالب کشور اجرایی شود [ .]2این مهم اقتضا میکند که متخصصان و طراحان
این تأسیسات در طرحهای پیشنهادی خود ،سرفصل انرژیبری تأسیسات را نیز در کنار سایر مالحظات
طراحی فرآیندی لحاظ نمایند [ .]16با این هدفگذاری مدیریت هزینهها همواره بهینهسازی مصرف
انرژی در فرآیند تصفیه فاضالب و ارتقای کارایی انرژی در تجهیزات و تأسیسات آن همواره برقرار
میگردد ،البته قابل ذکر است که از سایر منافع این امر میتوان به اثرات خوب زیست محیطی این
اقدامات نیز اشاره کرد [ .]11در فرآیندهای تصفیه فاضالب میزان مصرف انرژی اکتریکی وابسته به مقدار
اکسیژن مورد نیاز فرآیند و متاثر از میزان مصرف هوای معادل آن میباشد ،در یک سیستم تصفیه فاضالب
لجن فعال با تغییر در غلظت پارامترهای فاضالب ورودی (مانند آمونیم یا آمونیاک) نرخ مورد نیاز اکسیژن،
هوا و میزان انرژی مورد نیاز تأمین آن تغییر خواهد کرد [.]11
در حال حاضر تصفیه بیولوژیکی انواع فاضالبهای صنعتی و شهری اغلب از طریق هوادهی در
فرآیند لجن فعال انجام میشود .بیورآکتورهای هوادهی به عنوان قلب تپنده تصفیهخانههای فاضالب به
تنهائی در حدود بازه  %25تا  %60از کل مصرف انرژی تأسیسات مذکور را به خود اختصاص میدهد ،بر
اساس مطالعه میدانی بینالمللی درخصوص تفکیک مصرف انرژی در تصفیهخانه فاضالب ،سهم مصرف
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انرژی واحد هوادهی بیورآکتور در حدود ( %55بیش از نصف کل انرژی مصرفی تأسیسات) ارزیابی میشود،
سهم مصرف انرژی سیستم پمپاژ نیز با حدود  %20در جایگاه دوم میباشد .بر این اساس سهم هزینه
انرژی مصرفی تأسیسات هوادهی %70از کل هزینهها شامل هزینه سرمایهگذاری اولیه ،هزینه تعمیرات
نتایج یک مطالعه عملیاتی ملی نشان میدهد که پس از انجام اقدامات بهینهسازی در سیستم هوادهی و
سیستم پمپاژ یک تصفیهخانه فاضالب ،سهم میزان انرژی مصرفی بترتیب به  %42و  %22برای
بخشهای مذکور اصالح می شود ،لذا سهم بزرگ مصرف انرژی در سیستم هوادهی یک تصفیهخانه
بهبود یافته نشان از اهمیت انجام اقدامات بهودی در این زمینه دارد [ .]8لذا عملکرد بهینه سیستم هوادهی
و تجهیزات و تأسیسات مرتبط با آن نقش قابل مالحظهای در راهبری مؤثر فرآیند ،مصرف بهینه انرژی
و کاهش هزینههای طراحی و بهرهبرداری تأسیسات دارد [.]7
با توضیحات فوقالذکر اهمیت طراحی مناسب واحد بیورآکتور و بخش هوادهی ،انتخاب صحیح
تجهیزات بخش هوادهی و کنترل عملکرد مناسب آنها در هزینههای احداث و بهرهبرداری تصفیهخانه
آشکار است .اگر چه مفهوم مدیریت مصرف انرژی در کشور ما طی سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته
شده است ،لیکن این مبحث در سایرکشورها و علیالخصوص در کشورهای توسعه یافته سالهاست
عملیاتی شده است ،برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه نیز در این زمیه پروژه هایی را به اجرا درآورده
و تجربیاتی برای آنها حاصل شده است .مفهوم مدیریت مصرف انرژی در تصفیهخانه فاضالب این هدف
مهم را میسر میکند ،لذا جهت جلوگیری از پیچیدگیهای ناشی از کل موضوع مصرف انرژی این
تأسیسات در کلیه واحدها و نیز با توجه به سهم قالب مصرف انرژی در سیستم هوادهی تصفیهخانه لجن
فعال (با سهم حداقلی مصرف بیش از  %50از کل انرژی تأسیسات) ،استقرار سیستم مدیریت انرژی
منحصراً در بخش بیورآکتور لجن فعال تصفیهخانه پیشنهاد میشود .بر این اساس ضروری است جهت
استقرار سیستم مدیریت انرژی در بیورآکتور لجن فعال تصفیهخانه فاضالب ،ارتباط معناداری برای تأمین
بهینه میزان اکسیژن مورد نیاز فرآیند تصفیه فاضالب با حداقل مصرف انرژی در بیورآکتور لجن فعال
برقرار شود ،این ارتباط ریاضی ،از طریق برآورد شاخص استاندارد راندمان اکسیژندهی

))(SAE(kgO2/kWh

که از نظر مفهومی نسبت میزان اکسیژن مورد نیاز فرآیند به میزان انرژی مصرفی در سیستم هوادهی
تصفیهخانه میباشد ایجاد میشود.
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 .3مدل ریاضی سیستم مدیریت مصرف انرژی تأسیسات
در این بخش صرفاً به تشریح و بررسی روابط ریاضی حاکم بر محاسبه اکسیژن مورد نیاز فرآیند ،برآورد
هوای متناظر و نیز ارزیابی انرژی الزم جهت تأمین هوای مذکور در فرآیند لجن فعال میپردازیم.
( CODیا  ،)BODمیزان نیتریفیکاسیون و دینیتریفیکاسیون فرآیند بوده و مقدار آن در شرایط سایت
از رابطه ( )1برآورد میشود:
()1

𝑜𝑖𝑏𝐴𝑂𝑇𝑅 = 𝑄𝑤𝑤 (𝑆 − 𝑆0 ) − 1.42𝑃𝑋,
) 𝑋𝑂𝑁( 𝑤𝑤𝑄+4.33
) 𝑒𝑋𝑂𝑁 −2.86𝑄𝑤𝑤 (𝑁𝑂𝑋 −

 :AOTRنرخ واقعی انتقال اکسیژن در شرایط عملی بیورآکتور،

kg O2/d

 :Qwwدبی روزانه فاضالب ورودی به هر بیورآکتورm3/tank.d ،
 :S-S0اختالف غلظت شاخص بار آلودگی بیورآکتور(g/m3) ،
 :PX, bioمقدار بایومس تولید شده در بیورآکتورkg for SRT days ،
 :NOxشاخص نیتروژن آمونیاکی طی فرآیند نیتریفیکاسیون بیورآکتور(g/m3) ،
 :NOxeشاخص نیتروژن آمونیاکی طی فرآیند دینیتریفیکاسیون بیورآکتور(g/m3) ،

با اعمال عوامل تصحیح کننده شرایط سایت به شرایط استاندارد شامل تأثیر شرایط اقلیمی سایت،
عملکرد تجهیز هوادهی و میزان شوری فاضالب ،برآورد میزان اکسیژن مورد نیاز طرح در شرایط نرمال
از رابطه ( )2بازبینی میشود:
()2

𝑅𝑇𝑂𝐴 = 𝑅𝑇𝑂𝑆
) 𝑇)(1.02420−

 :AOTRنرخ انتقال اکسیژن واقعی در شرایط عملی بیورآکتور،

𝐶𝑠,20
)𝐶𝛼𝐹(𝛽𝐶𝑆,𝑇,𝐻 −

(

kg O2/d

 :SOTRنرخ انتقال اکسیژن استاندارد (در شرایط آب تمیز با دمای  20°Cو اکسیژن محلول صفر) در
بیورآکتورkg O2/d ،
 :CS¯,T,Hمتوسط غلظت اکسیژن محلول در آب تمیز در بیورآکتور(mg/l) ،
 :Cمتوسط غلظت اکسیژن حین بهرهبرداری بیورآکتور(mg/l) ،
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 :CS,20غلظت اکسیژن محلول در آب تمیز با دمای  20°Cدر بیورآکتور(mg/l) ،

 :αضریب تصحیح انتقال اکسیژن فاضالب در بیورآکتور
 :Fضریب گرفتگی تجهیز هوادهی در بیورآکتور
 :Tدمای هوا در شرایط بهرهبرداری سایت°K ،

با تأثیر عمق مؤثر بیورآکتور حین هوادهی و راندمان ویژه انتقال اکسیژن تجهیز هوادهی ،محاسبه
هوای مورد نیاز سایت در شرایط نرمال نیز از طریق رابطه  3انجام میشود:
𝑅𝑇𝑂𝑆

()3

) (𝑆𝑂𝑇𝐸)(𝜌𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 )(%𝑂2

= 𝑟𝑖𝑎𝑄

 :Qairدبی حجمی هوای مورد نیاز در شرایط نرمالNm3/hr ،

 :SOTRنرخ انتقال اکسیژن استاندارد (در شرایط آب تمیز با دمای  20°Cو اکسیژن محلول صفر) در
بیورآکتور،

kg O2/d

 : SOTEراندمان ویژه استاندارد انتقال اکسیژن درسیستم هوادهی بیورآکتور( % ،استخراج از نمودار
عملکردی تجهیز هوادهی)
 :%O2میزان غلظت اکسیژن موجود در هوا در شرایط نرمال% ،
با توجه به تأثیر شرایط اقلیمی بر عملکرد توربو بلوئرها ،در تعیین ظرفیت مناسب بلوئرها الزم است
تأثیر حداکثر دمای هوا و ارتفاع منطقه در انتخاب لحاظ شود .این اصالح از طریق برآورد اعمال شرایط
فشار و دمای سایت و اصالح چگالی هوا انجام میشود ،برآورد تأثیر ارتفاع ارتفاع و دمای سایت در فشار
منطقه از طریق رابطه ( )4صورت میپذیرد:
)

()4
 :Psiteفشار اتمسفریک در شرایط سایت،
 :gشتاب جاذبه زمین،

bar

9.81m/s2

 :Mجرم مولکولی هوا28.97 kg/kg mole ،

 :ZSiteارتفاع سایت از سطح آزاد دریا،

m

 :Rثابت جهانی گازها8,314 kg.m2/s2.kg mole. °K ،
 :Tدمای هوا در شرایط بهرهبرداری سایت°K ،

)𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑁𝑍𝑔𝑀(𝑍𝑠𝑖𝑡𝑒 −
𝑇𝑅

𝑒𝑡𝑖𝑆𝑃
(= 𝑒 −
𝑃⁄
𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑁
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تصحیح چگالی هوا با اعمال دما و فشار در شرایط منطقه از رابطه ( )5انجام میشود:
𝑀𝑃

() 5

𝑇𝑅

 :ρP,Tچگالی هوا در شرایط سایت،

= 𝑇𝜌𝑃,

kg/m3

 :Mجرم مولکولی هوا28.97 kg/kg mole ،
 :Rثابت جهانی گازها8,314 kg.m2/s2.kg mole. °K ،
 :Tدمای هوا در شرایط بهرهبرداری سایت°K ،

جهت ارزیابی میزان انرژی مصرفی نیاز در بلوئرهای هوادهی تأمین هوای فرآیندی مورد نیاز از
رابطه زیر استفاده میشود:
()6

]− 1

𝑃 +𝛥𝑃 0.286
)
𝑃

([

𝑇𝑅 𝑟𝑖𝑎𝑄𝜌
𝑟𝑒𝑤𝑜𝑙𝐵𝜀0.286

= 𝑊𝑃

 :Pwتوان مصرفی بلوئرهای تأمین هوای فشردهkW ،
 :ρP,Tچگالی هوا در شرایط سایتkg/m3 ،
 :Qairدبی حجمی هوای بلوئردر شرایط سایتm3/Sec. ،
 :Rثابت جهانی گازها8,314 kg.m2/s2.kg mole. °K ،
 :Tدمای هوا در شرایط بهرهبرداری سایت°K ،

 :Psiteفشار اتمسفریک در شرایط سایت،

bar

 :Psiteاختالف فشار هوا در ورودی و خروجی بلوئرbar ،

 :εBlowerراندمان انرژی کلی بلوئر% ،
شایان ذکر است که عالوه بر امکان استفاده از رابطه ( )4جهت برآورد انرژی مصرفی در بلوئرها،
میزان انرژی مصرفی سیستم هوادهی بیورآکتور در شرایط عملکردی مورد نظر از طریق استناد به
اطالعات فنی سازنده اظهار شده توسط سازنده تجهیزات در  Data Sheetنیز قابل ارزیابی میباشد.
محاسبه شاخص راندمان اکسیژندهی استاندارد جهت استقرار سیستم مدیریت انرژی در سیستم
هوادهی بیورآکتور نیز بر اساس رابطه زیر انجام میپذیرد:
() 7

𝑅𝑇𝑂𝑆
𝑊𝑃

= 𝐸𝐴𝑆
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 :SOTRنرخ انتقال اکسیژن استاندارد (در شرایط آب تمیز با دمای  20°Cو اکسیژن محلول صفر) در
بیورآکتورkg O2/d ،

 :Pwتوان مصرفی بلوئرهای تأمین هوای فشرده،

kW

در این بخش ارائه محاسبه شاخص راندمان اکسیژندهی استاندارد سیستم هوادهی بیورآکتور برای یک
نمونه مطالعاتی از تصفیهخانه فاضالب شهری شهریار با متوسط ظرفیت روزانه  40هزار مترمکعب و
جمعیت تحت پوشش  240هزار نفر مورد نظر میباشد .بخش سیال این تصفیهخانه شامل کانال ورودی،
جعبه مقسم ،آشغالگیر دستی ،ایستگاه پمپاژ ،آشغاگیر مکانیکی ،تاسیسات دانه و چربیگیری ،مخازن
متعادل سازی قبل و بعد از بیورآکتور ،واحد رآکتور ناپیوسته متوالی ) ،(SBRتاسیسات اندازهگیری دبی
جریان ورودی و خروجی به بخش سیال و تاسیسات ضدعفونی پساب ) (UVاست .کل بار الکتریکی
مورد نیاز تجهیزات الکترومکانیکال ،حدود  1572kWدر شرایط بهرهبرداری نرمال تأسیسات تصفیهخانه
برآورد میشود .مشخصات اقلیمی جهت طراحی تصفیهخانه مورد نظر شامل حداکثر دمای هوای °30C

و دمای فاضالب  20°Cو ارتفاع منطقه  1100m a.s.lاست .الزم به توضیح است که در مقاله حاضر
طراحی کل بیورآکتور تصفیهخانههای فاضالب فرآیند لجن فعال مورد نظر نبوده و منحصراً عملیاتیکردن
ارزیابی کارایی مصرف انرژی و برآورد شاخص تأمین حداقل راندمان اکسیژندهی استاندارد در یک نمونه
تصفیهخانه با فرآیند رآکتور ناپیوسته متوالی ) (SBRمورد نظر است .مشخصات فاضالب ورودی برای
پارامترهای طراحی فرآیندی شامل  TSS ،BOD5 ،CODو  TNبترتیب ،272mg/lit. ،484mg/lit.
 332mg/lit.و  43mg/lit.و هدفگذاری خروجی تصفیهخانه برای پارامترهای  TSS ،BOD5و TN

نیز بترتیب  40mg/lit. ،30mg/lit.و  6mg/lit.میباشد.
با توجه به طراحی تصفیهخانه بر اساس  4بیورآکتور موازی ،دبی روزانه ورودی هر تانک 10هزار
متر مکعب فاضالب بوده و مطابق با پارامتر طراحی زمان ماند لجن حدود  13روز و ضرایب سینتیکی
طراحی فرآیند رآکتور ناپیوسته متوالی) ،(SBRبرآورد میزان اکسیژن واقعی مورد نیاز هر بیورآکتور بشرح
زیر انجام میشود:
𝑑𝑄𝑤𝑤 = 10000𝑚3 /
𝑆 − 𝑆0 = 457. 6𝑚𝑔/𝑙𝑖𝑡.
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𝑃𝑋,𝑏𝑖𝑜 = 934. 2𝑚𝑔/𝑙𝑖𝑡.
𝑁𝑂𝑋 = 33.25𝑚𝑔/𝑙𝑖𝑡.
𝑁𝑂𝑋𝑒 = 5.25𝑚𝑔/𝑙𝑖𝑡.
𝑑𝐴𝑂𝑇𝑅 = 4660. 8𝑘𝑔𝑂2 /

شده است .از آنجا که هر رآکتور بهصورت منقطع بهرهبرداری میشود ،عملیات بهرهبرداری هر رآکتور
طی چند سیکل در هر شبانهروز تکرار میشود .مطابق نمودار توالی زمانی ارائه شده در شکل ( )1برای
شرایط بهرهبرداری نرمال تصفیهخانه کل زمانبندی سیکل مجموعاً  360دقیقه (معادل  6ساعت) است.
در هر سیکل  90دقیقه زمان پرکردن بیورآکتور 165 ،دقیقه زمان انجام عملیات واکنش 45 ،دقیقه زمان
ماند و تهنشینی سیال و  60دقیقه برای تخلیه بیورآکتور میباشد.
قابل ذکر است که در شرایط بهرهبرداری نرمال تصفیهخانه زمان هوادهی هر سیکل  180دقیقه
است که  30دقیقه از آن درحین پرکردن تانک و  150دقیقه از آن همزمان با واکنش در فاز انوکسیک از
طریق روشن و خاموش کردن هوادهها و میکسرها اتفاق میافتد ،بنابراین برای شرایط عادی بهرهبرداری
تصفیهخانه  4سیکل  6ساعته برای هر بیورآکتور و طی شبانهروز مجموعاً  16سیکل برای کل بیورآکتورها
اتفاق خواهد افتاد.

شکل .1نمودار توالی زمانی  SBRدر شرایط بهرهبرداری نرمال

در شرایط بهرهبرداری نرمال تصفیهخانه 4 ،سیکل  6ساعته برای هر بیورآکتور متصور است ،با توجه
به شکل ( )1مبنی بر زمان هوادهی معادل  3ساعت برای هر سیکل ،برآورد میزان اکسیژن واقعی مورد
نیاز هر بیورآکتور بشرح زیر انجام میشود:
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𝑑4660. 8𝑘𝑔𝑂2 /
𝑟= 388. 4𝑘𝑔𝑂2 /ℎ
) 𝑒𝑙𝑐𝑦𝐶4𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 (3ℎ𝑟/

= 𝑅𝑇𝑂𝐴

با اعمال ضرایب تصحیح شرایط اقلیمی سایت شامل دمای طراحی هوای  ،°30Cارتفاع از سطح
دریا  1110mو ضریب اصالحی انتقال اکسیژن تجهیز هوادهی  αبرابر  0/85و ضریب گرفتگی تجهیز
عوامل تصحیح کننده شرایط سایت به شرایط استاندارد بشرح زیر ،برآورد میزان اکسیژن مورد نیاز در
شرایط استاندارد بازبینی میشود:
Cs , 20 = 9.08 mg / lit .

C s ,T , H = 12 .5 mg / lit .
C = 1.5mg / lit .
SOTR = 483 .8kgO2 / d

شایان ذکر است که در فرآیند هوادهی رآکتور ناپیوسته متوالی ) (SBRمورد نظر ،مکانیزم هوادهی
از نوع عمقی بوده و عملیات بهرهبرداری از طریق تأمین هوا توسط بلوئرها و توزیع آنها از طریق
هواده/میکسر انجام میپذیرد .به عبارت دیگر تأمین هوای فرآیندی مورد نیاز این مورد مطالعاتی از طریق
چیدمان  4+1عدد بلوئر جابهجایی مثبت و توزیع آن از طریق  12عدد هواده/میکسر در داخل بیورآکتور
( 3عدد هواده/میکسر در  4بیورآکتور) صورت میپذیرد .بر اساس چیدمان  3عدد هواده/میکسر در هر
بیورآکتور و همچنین اطالعات مشخصات عملکردی تجهیز هوادهی اظهار شده در  Data Sheetسازنده
مبنی بر نرخ انتقال اکسیژن استاندارد )) (SOTR(kgO2/hrو راندمان استاندارد انتقال اکسیژن (SOTE

)) (%تجهیز هوادهی (شکل  )2و نیز با اعمال %50افزایش ظرفیت مطابق با توجه به توصیههای مراجع
محاسبات فرآیندی ،برآورد هوای مورد نیاز سایت در شرایط نرمال بشرح زیر انجام میپذیرد:
) 1.5(483.8kgO2 / hr
) (0.341SOTE (%) )(1.27 kgair / Nm3 )(0.2096%O2

= Qair

= 7994.8 Nm3 / hr

همانطوریکه در شکل ( )2مشاهده میشود ،مشخصات توان مصرفی اظهار شده در Data Sheet

سازنده مقدار  33/8kWرا برای هر تجهیز هوادهی و مجموعاً  101/4kWبرای هر بیورآکتور نشان
میدهد.
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مطابق شکل ( )1در نمودار توالی زمانی سیکل  SBRدر شرایط نرمال بهرهبرداری تصفیهخانه،
منحصراً دو بیورآکتور بهطور همزمان در حال هوادهی میباشند ،بنابراین با توجه به مشخصات طراحی
مبنی بر تأمین هوای فرآیندی مورد نیاز از طریق چیدمان بلوئرهای جابهجایی مثبت با تعداد  ،4+1تأمین
میشود:
= 3997.5 Nm 3 / hr

7994.8 Nm 3 / hr
2

شکل  .2مشخصات عملکردی تجهیز هوادهی در  Data Sheetسازنده

= QBlower
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با توجه به تأثیر شرایط عوامل اقلیمی بر عملکرد توربو ماشینها ،الزم است جهت انتخاب بلوئر با
ظرفیت مناسب شرایط اقلیمی منطقه شامل حداکثر دمای هوای  °20Cو ارتفاع منطقه  1100mدر
سایزینگ تجهیز تأمین هوای فرآیندی لحاظ شود.

= 0.883bar

) )(303.2 
K

m / s2

(8314

kg . m 2 / s 2 . kgmole K

PSite = e

تصحیح چگالی هوا با اعمال دمای هوای  °30Cو فشار منطقه برابر  0/88barبهطریق زیر انجام میشود:
=  0.883bar , 20 C
= 1.01kg / m3

) (0.883bar )(101325 pa )(28.97 kg / kgmole
) (8314kg.m2 / S 2 .kgmole K )(303.2  K

بر این اساس بازبینی ظرفیت بلوئر بر اساس اطالعات شرایط اقلیمی منطقه بشرح زیر انجام میشود:
= QBlower
= 5000m 3 / hr

1.27 kg / Nm 3 air
1.01kg / m 3 air

3997.5 Nm 3 / hr

الزم بهذکر است که در  Data Sheetسازنده بلوئر (شکل  )3توان مصرفی اظهار شده برای هر
تجهیز  131kWو مجموع توان مصرفی بلوئرها هر بیورآکتور  262kWاست.

شکل  .3مشخصات عملکردی بلوئرهای هوا در  Data Sheetسازنده
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با توجه به اطالعات فرآیندی نمونه مطالعاتی مورد نظر و برآورد میزان اکسیژن واقعی مورد نیاز
فرآیند ،شاخص راندمان اکسیژندهی استاندارد )) (SAE(kgO2/kWhسیستم هوادهی برای هر تانک
بیورآکتور بشرح ارزیابی میشود:
𝑟483.8𝑘𝑔𝑂2 /ℎ

𝑟= 1.33𝑘𝑔𝑂2 /𝑘𝑊ℎ

𝑟725.7𝑘𝑔𝑂2 /ℎ
𝑊𝑘363.4

=

شکل ( )4شماتیکی از دیاگرام بلوکی سامانه ارزیابی کارایی مصرف انرژی رآکتور ناپیوسته متوالی
) (SBRمورد مطالعاتی را نمایش میدهد.

شکل  .4دیاگرام بلوکی سامانه ارزیابی کارایی مصرف انرژی مورد مطالعاتی

با توجه به نمودار توالی زمانی عملکرد رآکتور ناپیوسته متوالی) (SBRمبنی بر هوادهی همزان دو
بیورآکتور و نیز چیدمان تجهیزات هوادهی بیورآکتور تصفیهخانه ،در شرایط بهرهبرداری نرمال توان
الکتریکی مصرفی سیستم هوادهی تصفیهخانه برابر  726/8kWارزیابی میشود .بر اساس برآورد کل بار
الکتریکی مورد نیاز تجهیزات الکترومکانیکال حدود  1572kWدر شرایط بهرهبرداری نرمال تأسیسات
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تصفیه خانه ،سهم توان الکتریکی مصرفی سیستم هوادهی از کل بار الکتریکی مورد نیاز تجهیزات
الکترومکانیکال حدود  %46ارزیابی میشود.
بر اساس تجارب بینالمللی ،تأمین شاخص حداقل راندمان اکسیژندهی استاندارد

(SAE

است .در صورت تحقق ایده استقرار سیستم مدیریت انرژی در هوادهی بیورآکتور این طرح با هدف خط
مبنای قابل پذیرش  ،2/5kgO2/kWh.باعث بهبود شاخص راندمان اکسیژندهی استاندارد
)) (SAE(kgO2/kWhسیستم هوادهی مورد مطالعاتی در حدود  %92میشود.

شکل .5دیاگرام بلوکی استقرار سیستم مدیریت انرژی مورد مطالعاتی بر اساس تأمین خط مبنای بینالمللی

بر اساس دیاگرام بلوکی شکل ( )5مبنی بر استقرار سیستم مدیریت انرژی در واحد هوادهی این
تصفیهخانه ،تحقق شاخص راندمان اکسیژندهی استاندارد معادل  2/5 kgO2/kWh.موجب کاهش توان
الکتریکی مصرفی در حدود ( %27/7معادل  )201kWو کاهش کل بار الکتریکی مورد نیاز تجهیزات
مورد مطالعاتی تا ( 1371kWکاهش حدود  )%12/8را در پی خواهد داشت ،بر این اساس صرفهجویی
مصرف انرژی روزانه معادل  ،4824kWh.سالیانه  1760/76MWh.و در طول عمر مفید تأسیسات
تصفیهخانه حدود  52823MWh.قابل تحقق ارزیابی میشود.
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 .5تحلیل نتایج استقرار سیستم مدیریت مصرف انرژی
به استناد اطالعات ارائه شده در آخرین نسخه ترازنامه انرژی کشور (سال )1394متوسط راندمان
نیروگاههای حرارتی کشور حدود  %37/4و میزان مصارف و تلفات شامل  %2/8مصرف داخلی نیروگاهها،
گلخانهای بخش نیروگاهی کشور برابر  180گرم بر کیلو وات ساعت است ،بر این اساس در طول عمر
مفید تأسیسات صرفهجوئی  17میلیون متر مکعب گاز طبیعی و عدم انتشار  9500تن گاز آالینده و
گلخانهای از اثرات مثبت فنی و زیست محیطی طرح مورد نظر میباشد.
از دیدگاه صرف بنگاه اقتصادی در تحلیل مورد مطالعاتی حاضر ،با توجه به تعرفه نازل هزینه برق
مصرفی در دستهبندی گروه آب و کشاورزی و گروه تصفیهخانهها و شبکههای جمعآوری فاضالب شامل
 224Rials/kWh.هزینه انرژی و 18005Rials/kWهزینه دیماند و در مجموع کل حدود
 ،320Rials/kWh.اجرای طرح بهبود حاضر مبنی بر کاهش هزینههای سالیانه برق مصرفی در حدود
 564میلیون ریال قابل تصور است.
همچنین از دیدگاه اقتصادی ملی نیز ،با توجه به صرفهجوئی سالیانه  571675m3N.Gگاز طبیعی
با امکان صادرات گاز طبیعی با تعرفه حدود  €3/0/m3N.G.و نیز عدم مصرف برق سالیانه
 1760MWh.با اختالف هزینه یکنواخت شده برق حدود  2180 Rials/kWh.ریال قابل تحقق
می باشد .شایان ذکر است که در تحلیل حاضر منافع زیست محیطی ناشی از عدم انتشار  9400تن گاز
آالینده و گلخانهای نیز در عمر مفید تأسیسات لحاظ نشده است.
شایان ذکر است که با توجه به آمار ارائه شده در سال  97مبنی بر سهم میزان مصرف انرژی در
تأسیسات تصفیه فاضالب در حدود  241میلیون کیلووات ،در صورت استقرار سیستم مدیریت انرژی با
عملکرد مشابه نمونه مطالعاتی ،هدفگذاری تحقق  37میلیون کیلو وات ساعت صرفهجوئی انرژی
سالیانه دور از انتظار نمیباشد.

 .6تشکر و قددانی
بدینوسیله به جهت همکاری صمیمانه و بی دریغ مجموعه مدیران ،کارشناسان و دست اندرکاران تصفیه
خانه فاضالب شهریار ،مراتب احترام ،تشکر و قدردانی خود را از بعمل میآورد.
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