
 

	1394مجموعه مقاالت ارائه شده توسط همكاران در سال 

  دفتر بهبود بهره وري و تحقيقات][                                                                                                                        

 

333

  

  و انرژي از لجن تصفيه خانه فاضالب شهر تبريز  بررسي توليد بيوگاز

   2سجاد مهدي پور ،1علي عباسي
 .              كارشناس مجري طرح تصفيه خانه هاي فاضالب، استان آذربايجان شرقي1

  abbasi.4200@yahoo.com: پست الكترونيكي   

 .           تصفيه خانه هاي فاضالب، استان آذربايجان شرقيكارشناس مجري طرح 2

 s_mehdipour_ab@yahoo.com: پست الكترونيكي   

  

  

  چكيده 

نفر مورد مطالعه واقع شده است و بهره برداري  1836000طرح تصفيه خانه فاضالب شهر تبريز در سه مدول با جمعيت نهايي 

اهميت  به توجه نفر و سيستم لجن فعال آغاز گرديد. با 612000براي  1380سال  از مدول اول تصفيه خانه فاضالب تبريز در

جايگزيني با  شده به منظور تصفيه پساب از مجدد استفاده و اخير، بازيافت هاي خشكسالي مشكالت و حفاظت محيط زيست

ساخته است و نيز  را ضروري تبريز شهر سبز فضاي آب تامين و تبريز دشت زميني زير آب سفره كشاورزي، احياي هاي چاه

حجم وسيع لجن حاصل از حوضچه هاي ته نشيني اوليه و ثانويه با برنامه اي مشخص، پس از عبور از واحدهاي تغليظ وارد 

مخازن بيهوازي مي شود در اين مخازن تحت تاثير واكنش هاي هضم بيهوازي، ضمن تثبيت لجن، گاز با ارزشي بنام بيوگاز 

كيلو كالري بر مترمكعب توليد مي شود كه مي تواند همانند  5290دي اكسيد كربن و... با ارزش حرارتي حدود شامل متان، 

با بهره برداري از مدول اول  .گاز طبيعي به عنوان يك حامل انرژي در فرآيندهاي توليد برق و حرارت و سوخت به كار رود

ات لجن و عملكرد واحدهاي تصفيه لجن بدست آمده است. در اين تصفيه خانه فاضالب تبريز اطالعات ارزشمندي از مشخص

تحقيق با مطالعات و بررسي وضعيت و عملكرد واحدهاي تصفيه لجن امكان سنجي توليد انرژي از لجن مدول اول تصفيه خانه 

راكتورهاي  در CODليتر بيوگاز به ازاي حذف هر كيلوگرم  300 – 350انجام شد كه بررسي مطالعات حكايت از توليد 

كيلووات ساعت انرژي مي باشد. لذا عالوه  1 -2/1در راكتورهاي هوازي نياز به  CODبيهوازي دارد. براي حذف هر كيلوگرم 

بر هزينه هاي اوليه تجهيزات هوادهي، هزينه هاي جاري مصرف برقنيز مطرح مي باشد، در حالي كه در صورت بهره گيري 

كيلووات ساعت انرژي حاصل مي شود.  9/1 -2/3حدود  CODبه ازاء حذف هر كيلوگرم مناسب از فرآيند تصفيه بيهوازي 

همچنين از حرارت توليدي جهت تامين نيازهاي حرارتي و گرم كردن محصوالت بيهوازي در هاضم استفاده شده و اين امر 


