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بررسی کارایی سیستم دیسک های زیستی چرخان در تصفیه فاضالب خانگی 
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خالصه: با توجه به بحران کمبود آب، اهمیت تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از فاضالب، امروزه کاربرد روش های پیشرفته تصفیه 
فاضالب مورد توجه قرار گرفته است. لذا در پژوهش حاضر از سیستم دیسک های زیستی چرخان جهت تصفیه فاضالب شهری استفاده 
شده است. جهت انجام تحقیق، یک واحد راکتور در مقیاس آزمایشگاهی با جنس پلکسی گالس و تعداد 35 عدد دیسک استفاده شده 
و در ابتدا سیستم از مخزنی 20 لیتری به صورت کامال بی هوازی به منظور افزایش راندمان راکتور استفاده شده است. لجن هوازی 
تصفیه خانه فاضالب )روش لجن فعال( کشتارگاه به منظور تلقیح اولیه راکتور و شکر، اوره و کود پتاس برای تغذیه راکتور مورد استفاده 
قرار گرفته است. تحقیق در سه دوره به مدت 96 روز به طول انجامید. در طی انجام تحقیق میزان COD از مقدارmg/l.d  575 تا

mg/l.d  1250 افزایش یافته است. دمای راکتور در طی دو دوره در محدوده دمایی مزوفیلیک و سایکروفیلیک قرار دارد. نتایج نشان 
داد که میزان ضخامت بیوفیلم روی سطح دیسک ها 2 میلی متر و تغییرات pH در محدوده 9 تا 7 است. راندمان حذف COD طی 
دوره دوم بین 48-19/13 درصد و طی دوره سوم بین 92-50 درصد است. طی بررسی فاکتور زمان ماند هیدرولیکی و تغییر سرعت 
چرخش دیسک به ترتیب بیشترین راندمان در زمان 24 ساعت برابر 93 درصد و در سرعت 12 دور در دقیقه به میزان 92 درصد 
حاصل شده است. با آزمایش بر روی فاضالب واقعی راندمان 80 درصد حاصل شده که نسبت به راندمان فاضالب آزمایشگاهی 12 

درصد اختالف دارد.
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مقدمه- 1
با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای آبی و وجود شرایط 
منابع محدود  نقاط کشور، حفاظت  اکثر  در  آب  و کم  هوایی خشک  و  آب 
شده،  تصفیه  فاضالب های  از  مجدد  بهره برداری  و  آلودگی ها  برابر  در  آبی 
یک راهکار اساسی جهت تامین نیازهای آبی حال و آینده خواهد بود ]1[. 
بازیافت و بازچرخاني فاضالب به عنوان یکي از منابع مطمئن و با کیفیت 
آب نامتعارف جهت جوابگویي به دغدغه های اخیر آبي مطرح گردیده است. 
کشور ایران مانند بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه با بحران آب روبه رو 
است. در این راستا با توجه به حجم قابل توجه فاضالب های شهری، صنعتي 
و آب های برگشتي، برنامه ریزی جهت باز استفاده از این منابع با لحاظ کردن 
جنبه های مختلف زیست محیطي به عنوان راهکاری مناسب جهت جبران 
بخشي از این کمبودها و همچنین کاهش آلودگي ها مورد توجه است ]2[. در 
اجتماعات در حال رشد، 75 تا 80 درصد آب مصرفی به دورریزهایی که باید از 

اجتماعات به نحوی دور شوند تبدیل خواهند شد. اگر دورریزهای اجتماعات، 
حاصل فعالیت های زندگی روزمره باشد به آن فاضالب خانگی یا شهری گفته 
می شود. در فاضالب های شهری عالوه بر ترکیب شیمیائی آب های مصرفی، 
به موادی چون پروتئین ها، کربوهیدرات ها، چربی و روغن، صابون و دترجنت 
استفاده  به نحوی در زندگی روزمره مورد  اولیه ای که  و خالصه کلیه مواد 
فاضالب  در  شده  ذکر  موارد  بر  عالوه  دارد.  وجود  است  گرفته  قرار  انسان 
شهری انواع میکروارگانیسم های موجود در جهاز هاضمه انسان که بعضا به 
شدت بیماری زا هستند نیز دیده خواهد شد ]3[. بدین ترتیب آالینده هایی به 
محیط دفع می شوند که اگر چاره ای برای دفع بهداشتی آن ها اندیشیده نشود، 
موجب بحران های آلودگی در کوتاه مدت و دراز مدت خواهند شد. در نتیجه 
این آلودگی ها خطرات فراوانی را برای محیط زیست و به خصوص آب های 
و  خانگی  فاضالب های  تصفیه  روش های  داشت.  خواهند  پی  در  زیرزمینی 
و  فیزیکی، شیمیایی و زیستی )روش های هوازی  شهری شامل روش های 
بی هوازی( هستند. فرآیند حذف توسط فرآیندهاي فیزیکي و شیمیایي هزینه 
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باالیي داشته و به همین علت، امروزه روش هاي بیولوژیکي بیشتر مورد توجه 
قرار می گیرد ]4[. در میان روش های مختلف تصفیه زیستی، راکتور زیستی 
چرخان یک نوع روش تصفیه فاضالب است که در آن از رشد چسبیده برای 
فعالیت میکروارگانیسم ها و باکتری ها برای سطوح متوسط و پیشرفته استفاده 
می شود. این سیستم، شامل یک سری دیسک های چرخان است، که نیروی 
چرخشی توسط یک الکتروموتور با دور کم )15-1 دور در دقیقه( به سیستم 
می گیرد.  قرار  فاضالب  درون  دیسک ها  درصد  می شود. حدودا 40-60  القا 
سطوح دیسک ها، شرایطی را به وجود می آورند که میکروارگانیسم ها قادرند 
خود را به آن چسبانده و رشد کنند. چرخش دیسک ها به کندی صورت گرفته 
می شود.  تشکیل  دیسک ها  روی  میکروبی  الیه  روز  چند  گذشت  از  پس  و 
تصفیه فاضالب بیشتر، توسط این الیه ثابت بیولوژیک صورت می گیرد ]5[. 
برای اولین بار راکتور RBC در کشور آلمان توسط ویگاند و در سال 1900 
میالدی از صفحات چوبی ساخته شد و برای تصفیه زیستی مورد استفاده قرار 
گرفت ]6[. کاربرد فرآیند RBC بعدا گسترش پیدا کرده و برای حذف کربن 
نیز مورد استفاده قرار گرفت ]7[.  نیتروژن و فسفر  آلی در فاضالب، حذف 
سیستم RBC نخستین بار در سال 1960 در آلمان غربی به صورت تجاری 
مورد استفاده قرار گرفت، در این سال از این سیستم به عنوان یک سیستم 
تصفیه خانه فاضالب شهری استفاده شد و بنا بر مزایای زیاد آن به سرعت 
در کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا گسترش یافت ]8[. پس از مقبولیت 
استفاده از پلی  استایرن در دهه 960 و اوایل دهه 1970 تغییرات عمده ای در 
شکل بندی سیستم و جنس دیسک های سیستم RBC صورت پذیرفت ]9[. 
با توجه به مزایای بسیار زیاد سیستم دیسک های زیستی چرخان، این سیستم 
در تصفیه فاضالب های مختلفی مانند تصفیه فاضالب حاوی آنیلین ]10[، 
شیرابه مرکز دفن زباله ]11[، فاضالب نفتی ]12[،  فاضالب شهری ]13[، 
پساب صنایع نساجی ]14[، پساب حاوی فلورفنول ]15[، فاضالب بهداشتی 
در  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد   ]17[ دارویی  صنایع  فاضالب  و   ]16[
تحقیقی توسط کریمی و همکاران در سال 1394 به بررسی عملکرد سیستم 
دیسک های زیستی چرخان )RBC( در تصفیه فاضالب بیمارستان های ثابت 
و صحرایی پرداختند. در تحقیق کاربردی-صنعتی فوق عملکرد تصفیه خانه 
بیمارستان رسالت تهران که از نوع RBC است، مورد ارزیابی قرار گرفته و 
نقاط قوت و ضعف آن به لحاظ فرآیندی و هیدرولیکی بررسی و تحلیل شده 
فاضالب های  جز  کیفی  لحاظ  به  تهران  رسالت  بیمارستان  فاضالب  است. 
ضعیف بوده و علیرغم وجود برخی معضالت در طراحی و ساخت واحدهای 
عملیاتی و فرآیندی، کل سیستم برای پاسخگویی به دبی انتهای طرح معادل 

3/74 متر مکعب در روز مناسب ارزیابی گردیده است ]18[. لی  و لو1  در 
جهت   ANF-WDSRBC سیستم  عملکرد  بررسی  به   2017 سال 
تصفیه فاضالب خانگی پرداختند. در تحقیق فوق از یک سیستم جدید همراه 
با فیلتر اکسیژن )ANF( و چهار مرحله ای کنترل  کننده بیولوژیک چرخان 
آبی )WDSRBC( به عنوان روشی جهت تصفیه فاضالب خانگی استفاده 
شده است. نتایج نشان داد که سیستم عملکرد بهتری را نسبت به سیستم 
معمول نشان داده و میزان راندمان حذف COD، آمونیوم و نیتروژن کل به 
ترتیب برابر 4/3±61/4%، 3/7±86/1% و 3/9±54/5%  به دست 
آمده است ]19[. در تحقیقی توسط تالوار2 و همکاران در سال 2018 امکان 
استفاده از ترکیب فوتوکاتالیز TiO2 و فرآیند RBC جهت تصفیه فاضالب 
دارویی واقعی بررسی شده است. نتایج نشان داد که راندمان تصفیه توسط 
ترکیب فرآیند فوتوکاتالیز و RBC برابر 96/5% بوده که 67% آن مربوط 

به فعالیت فوتوکاتالیز و 30% آن مربوط به فرآیند RBC بوده است ]20[.
معمول جهت  زیستی چرخان  از سیستم دیسک های  تحقیق حاضر  در 
تصفیه فاضالب خانگی )شهری( استفاده شده است. در روند تحقیق عوامل 
بارگذاری آلی، زمان ماند هیدرولیکی، سرعت چرخش دیسک،  موثر میزان 
نمونه  در   COD حذف  میزان  مقایسه  و   BOD5/COD نسبت  تعیین 
واقعی فاضالب نسبت به نمونه آزمایشگاهی بررسی شده است. نکته حائز 
اهمیت در تحقیق استفاده از یک مخزن 20 لیتری به صورت کامال بی هوازی 
مشابه عملکرد سپتیک تانک به منظور یکنواخت سازی جریان، ته نشینی مواد 
معلق و در کل افزایش راندمان راکتور است که نسبت به استفاده از راکتور 

ساده مزایای ذکر شده را در بردارد.

مواد و روش ها-  
مواد و دستگاه های مورد استفاده- 1- 2

تصفیه خانه  هوازی  لجن  شامل  تحقیق  انجام  جهت  نیاز  مورد  مواد 
 ،%98 سولفوریک  اسید   ،)18:10:18( پتاس  کود  اوره،  شکر،  کشتارگاه، 
سولفات نقره، سولفات جیوه، دی کرومات پتاسیم، پتاسیم هیدروژن فتاالت 

)KHP( و آب مقطر بودند. 
دستگاه های مورد استفاده در تحقیق نیز شامل موتور برف پاک کن، ترازو 
 ،BOD راکتور ،COD متر، راکتور pH ،دیجیتال با دقت 0/001 میلی گرم

اسپکتروفتومتر مدل UV2100، آون و کولیس ساده بوده است.

1  Li and Lu
2  Talwar
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 -2 -2RBC ساخت و راه اندازی راکتور 
سانتی متر،   56/7 )طول  مخزن  ابعاد  با  آزمایشگاهی  مقیاس  در  راکتور 
پلکسی گالس و  ارتفاع 18/5 سانتی متر(، جنس  و  عرض 14/8 سانتی متر 
جنس دیسک پالستیک خراشیده شده با قطر 12 سانتی متر و ضخامت 5/4 
میلی متر به حجم 6 لیتر جهت استفاده در تحقیق ساخته شده است. 35 عدد 
دیسک  با فاصله 1 سانتی متر بر روی یک شفت افقی نصب شده و با سرعت 
برای  محرکه  نیروی  می چرخند.  فاضالب  درون  در  دقیقه  در  دور   6-12
گردش دیسک ها با اتصال به موتور برف پاک کن به همراه دیمر برای تنظیم 
سرعت چرخش تامین شده است. بر روی بدنه دستگاه سه شیر به ترتیب به 
عنوان ورودی، خروجی و تخلیه لجن تعبیه شده است. در ابتدای دستگاه نیز 
از یک مخزن 20 لیتری که در قسمتی باالتر از راکتور قرار داده شده بود به 
منظور یکنواخت سازی جریان، ته نشینی مواد معلق و در کل افزایش راندمان 
راکتور استفاده شده است. در شکل 1 نمای راکتور مورد استفاده در تحقیق 

حاضر نشان داده شده است. 

 تلقیح و تغذیه راکتور2- 3- 
انتخاب لجن مناسب در مرحله راه اندازی بسایر حائز اهمیت است چرا که 
لجن مناسب ضمن تضمین پایداری فرآیند، موجب کوتاه شدن طول دوره 
راه اندازی می شود. متداول ترین مواد تلقیحی به کار گرفته شده شامل لجن 

هضم شده فاضالب شهری، کود حیوانی هضم شده، لجن فعال، کود گاوی 
و لجن چسبیده در فاضالب روها است ]21[.

در تحقیق حاضر به منظور تلقیح اولیه راکتور از لجن هوازی تصفیه خانه 
ثانویه استفاده  فاضالب )روش لجن فعال( کشتارگاه مرغ در بخش تصفیه 
گردید. ماده تلقیحی پس از تهیه به قسمت انتهایی راکتور منتقل شده است.

پتاسیم،  نیتروژن،  مانند  مغذی  مواد  میکروارگانیسم ها  فعال شدن  برای 
فسفر، منیزیم و غیره و همینطور مواد ریز مغذی مانند نیکل، کبالت و آهن 
مورد نیاز است ]22[. لذا در تحقیق حاضر از شکر، اوره و کود پتاس با نسبت 
C:N:P برابر 18:10:18 که حاوی اکثر مواد مغذی مورد نیاز برای افزایش 

عملکرد راکتور می باشد، به عنوان تغذیه راکتور RBC استفاده شده است. 
نکته قابل ذکر اینکه در کل دوره تحقیق، نسبت 100 به 5 به 1 به ترتیب 
فاضالب  در  پتاس  کود  و  اوره  افزودن  با  فسفر  به  نیتروژن  به  کربن  برای 

سنتزی تنظیم شد ]17[.

مراحل انجام کار- 4- 2
به  اول  دوره  انجامید.  طول  به  روز   96 مدت  به  دوره  سه  در  تحقیق 
روز   30 مدت  به  دوم  دوره  راکتور،  ساخت  و  طراحی  شامل  روز   30 مدت 
تشکیل  موجود،  شرایط  با  میکروارگانیسم ها  سازگاری  راه اندازی،  شامل 
 COD و دما و بررسی اولیه روند تغییرات حذف pH بیوفیلم، اندازه گیری

 
 نمای راکتور مورد استفاده  . 1شکل 

Figure 1. View of the reactor used 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1. نمای راکتور مورد استفاده 

Fig. 1. View of the reactor used
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و دوره سوم به مدت 36 روز شامل اندازه گیری pH و دما، بررسی راندمان 
ماند  زمان  آلی،  بارگذاری  تغییرات  موثر  فاکتورهای  بررسی   ،COD حذف 
BOD5/ نسبت  تعیین  دیسک ها،  چرخش  سرعت  تغییرات  هیدرولیکی، 

COD و نهایتا بررسی میزان حذف COD فاضالب واقعی است. در طی 

دو دوره میزان COD از مقدارmg/l.d  575 تاmg/l.d  1250 افزایش 
یافته است. دمای راکتور در طی دو دوره در محدوده دمایی مزوفیلیک )40-

)<25 درجه سانتی گراد( قرار داشته  25 درجه سانتی گراد( و سایکروفیلیک 
بر اساس روش های ذکر شده در کتاب روش های  آزمایش ها  است. تمامی 

استاندارد انجام شده است ]23[.

نتایج و بحث-  
3 -1 - RBC دوره اول و دوم در راکتور

تحقیق در خصوص بررسی کارایی سیستم دیسک های زیستی چرخان 
انجام شده جهت  از تست های  بوده است. پس  در تصفیه فاضالب خانگی 
آب بندی و رسیدن به حالت پایا برای شروع به کار راکتور، ابتدا تلقیح راکتور 
با استفاده از لجن هوازی تصفیه خانه )روش لجن فعال( کشتارگاه مرغ انجام 
شده است. سپس تغذیه راکتور با میزانmg/l.d  575 شروع شده و تا پایان 
در طی  راکتور  دمای  است.  یافته  افزایش   1250 mg/l.d میزان به  دوره 
قرار داشته است.  دوره فوق در محدوده دمایی سایکروفیلیک و مزوفیلیک 
پس از گذشت حدود یک هفته از شروع بارگذاری تشکیل بیوفیلم آغاز گشته 
است. میزان COD طی این دوره هفته ای یک بار جهت بررسی رسیدن 
اندازه گیری قرار گرفته است.  پایا و درستی عملکرد سیستم مورد  به حالت 

اسپکتروفتومتر  و دستگاه   COD راکتور  از  استفاده  با   COD اندازه گیری 
مدل UV2100 انجام شده است. روند تغییرات حذف COD طی دوره 

دوم در جدول 1 قابل مشاهده است.
طی دوره دوم، میزان pH نمونه با استفاده از دستگاه pH متر پس از 
از  کالیبره نمودن دستگاه ]24[ به منظور کنترل و بررسی جهت جلوگیری 
اسیدی شدن لجن اندازه گیری شده است. تغییرات pH در تحقیق حاضر در 
محدوده 7 تا 9 بوده است. روند تغییرات pH نشان  دهنده تشکیل مناسب 

بیوفیلم و انجام مناسب فرآیند در راکتور است.

3 -2 -  RBC دوره سوم در راکتور
دوره سوم به مدت 36 روز شامل اندازه گیری pH و دما، بررسی راندمان 
ماند  زمان  آلی،  بارگذاری  تغییرات  موثر  فاکتورهای  بررسی   ،COD حذف 
BOD5/ نسبت  تعیین  دیسک ها،  چرخش  سرعت  تغییرات  هیدرولیکی، 

COD و نهایتا بررسی میزان حذف COD فاضالب واقعی است. دمای 

راکتور طی دوره فوق در محدوده دمایی مزوفیلیک قرار داشته است. تغییرات 
pH نیز همانند دوره دوم در محدوده 9-7 بوده است. میزان COD خروجی 

طی دوره سوم هر روز مورد اندازه گیری قرار گرفته است. نتایج روند تغییرات 
 mg/l.d تا   COD افزایش  میزان  تحت  سوم  دوره  طی   COD حذف 

1250 و سرعت چرخش 8 دور در دقیقه در شکل 2 قابل مشاهده است.
همانطور که در شکل مشاهده می شود روند COD خروجی با گذشت زمان 
با روند مناسبی کاهش یافته و دارای راندمان مناسب 92-50 درصد است. 

میزان درصد حذف COD خروجی در شکل 3 قابل مشاهده است. 

جدول 1. روند تغییرات میزان COD خروجی طی دوره دوم

Table 1. The trend of changes in the amount of COD output during the second period

 
 خروجی طی دوره دوم  CODروند تغییرات میزان  . 1 جدول

Table 1. The trend of changes in the amount of COD output during the second period 
 

هفته  عنوان 
 هفته چهارم هفته سوم هفته دوم اول 

COD   ورودی
(mg/l.d ) 

575 75 /710- 575   75 /710 1250- 75/710 

COD  
 خروجی

(mg/l.d ) 
465 52 /497 68/408 650 

 48% 42%/5 30% 19%/13 راندمان حذف
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 م سو خروجی طی دوره  CODمیزان . 2شکل 

Figure 2. Output COD during the third period 
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Fig.2. Output COD during the third period

 
 طی دوره سوم   CODراندمان حذف . 3شکل 

Figure 3. COD removal efficiency during the third period 
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با توجه به اینکه دما در دوره فوق در محدوده مزوفیلیک قرار داشته و 
افزایش یافته است. مهم ترین فاکتورهای  افزایش یافته است، میزان حذف 
فیزیکی مؤثر بر کارایی حذف کلی سیستم RBC، نرخ انتقال اکسیژن و دما 
است ]25[. دمای محیط تأثیر معنی داری در اثر بخشی میزان تصفیه دارد که 
با راندمان بهتری صورت می گیرد ]26[. در فصل ها  با افزایش دما، تصفیه 
سرد برای تامین دمای محیط در محدوده مناسب که دارای بازدهی باال باشد، 

می توان از مبدل حرارتی استفاده کرد.

 روند تشکیل بیوفیلم3- 3- 
در حین کار همواره 40% سطح دیسک ها در داخل فاضالب غوطه ور 
تماس  می آید.  وجود  به  دایره ای  صفحات  روی  زیستی  توده های  و  است 
توده های زیستی با هوا زمانی که سطوح مستغرق دیسک ها جابه جا می گردد، 

انجام می شود.
اطمینان  برای  بیوفیلم ها طی دوره های تحقیق  توزیع میکروبی  رشد و 
از درستی روند تصفیه با میکروسکوپ مشاهده شدند. بیوفیلم شکل گرفته 
بر روی دیسک ها در پایان دوره سوم با استفاده از کولیس اندازه گیری شد 
برشی  نیروی  توسط  بیوفیلم  بود. ضخامت  میلی متر   2 میزان ضخامت  که 
با  و  یافته  افزایش  بستر  غلظت  با  بیوفیلم  ضخامت   .]27[ می شود  کنترل 
باید حدود 2  نیروهای برشی سطح کاهش می یابد ]28[. ضخامت مناسب 
میلی متر باشد. چنانچه سطح بیوفیلم خیلی ضخیم باشد، ممکن است باعث 
به وجود آمدن شرایط بی هوازی بیش از حد و در نتیجه انتشار بوی نامطبوع 

گردد. حتی ممکن است متابولیسم درون زا اتفاق بیفتد که باعث از بین رفتن 
چسبندگی بیوفیلم ها شده و ممکن است باعث جدا شدن آن ها از دیسک ها 

شود ]17[.
میزان  زیستی  فیلم  از  ضخامتی  چه  اینکه  از  کردن  پیدا  اطالع  برای 
مختلف،  روزهای  در   COD آزمایش های  با  می توان  داراست  را  بهینه ای 
میزان این ضخامت را به دست آورد. یعنی ضخامتی که در آن حداکثر کاهش 
COD را داشته باشیم، بهترین ضخامت محسوب می گردد. البته ذکر این 

نکته ضروری است که به مرور زمان با افزایش ضخامت فیلم راندمان سیستم 
افزایش می یابد. به محض اینکه این ضخامت از حد معینی تجاوز کند راندمان 
با افت مواجه می شود. علت این امر این است که وقتی ضخامت از حد معینی 
تجاوز کرد، در این صورت فیلم بین دو صفحه به یکدیگر نزدیک شده و فضا 
جهت نفوذ اکسیژن و مواد مغذی کم می شود. ضمن اینکه با ضخیم تر شدن 
فیلم زیستی عمق نفوذ اکسیژن نیز کمتر می شود که این مساله سبب کاهش 

راندمان سیستم می گردد ]5[.

 بررسی تاثیر فاکتورهای موثر بر راندمان حذف3- 4- 
جهت بررسی افزایش راندمان حذف COD در تحقیق حاضر فاکتورهای 
موثر زمان ماند هیدرولیکی، تغییرات سرعت چرخش دیسک ها و تعیین نسبت 
BOD5/COD مورد ارزیابی قرار گرفتند که در ادامه توضیح داده می شوند.

 بررسی زمان ماند هیدرولیکی	
میزان  بازده حذف سیستم، تحت  بر  ماند  زمان  تاثیر  بررسی  منظور  به 
mg/l.d ،COD 1250 و سرعت چرخش 8 دور در دقیقه، زمان های 6، 

12، 18 و 24 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی تغییرات زمان 
ماند در جدول 2 قابل مشاهده است. بیشترین راندمان حذف در زمان ماند 24 
ساعت رخ داده است. در تحقیقات مختلف انجام شده بر روی انواع فاضالب ، 
با افزایش زمان ماند حداکثر تا 36 ساعت، بهترین راندمان حذف در 18 ]29[ 

و 24 ساعت رخ داده است ]30[.

 بررسی اثر سرعت چرخش دیسک ها	
به منظور بررسی اثر سرعت چرخش دیسک ها بر بازده حذف سیستم، تحت 
میزان mg/l.d ،COD 1250، بازده حذف در 5 سرعت مختلف 6، 8، 10، 
12 و 14 دور در دقیقه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج روند تغییرات سرعت 

چرخش در جدول 3 قابل مشاهده است.  

جدول  . نتایج بررسی تغییرات زمان ماند بر بازده حذف

Table 2. Results of the study of retention time changes 
on removal efficiency

 نتایج بررسی تغییرات زمان ماند بر بازده حذف. 2جدول 
Table 2. Results of the study of retention time changes on removal efficiency 

 

 راندمان حذف
% 

COD  
خروجی 
(mg/l.d) 

زمان ماند 
 )ساعت( 

5/%79 25 /256 6 

8/%84 190 12 

%89 5/137 18 

%93 5/87 24 
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 همانطور که در شکل مشاهده می شود روند راندمان حذف COD با 
با  است. سپس  یافته  افزایش  دقیقه  در  دور  تا 12  افزایش سرعت چرخش 
افزایش سرعت تا 14 دور در دقیقه راندمان حذف کاهش یافته و موجب کنده 
راندمان  تفاوت  اینکه   به  توجه  با  از سطح دیسک ها می شود.  بیوفیلم  شدن 
حذف در سرعت 10 با سرعت  12 دور در دقیقه به میزان 1% است، لذا به 
منظور کاهش مصرف انرژی می توان سرعت بهینه را برابر 10 دور در دقیقه 
در نظر گرفت. همینطور تفاوت فاحشی در راندمان حذف سرعت 8 دور در 
دقیقه با سرعت 10 دور در دقیقه وجود ندارد و می توان این سرعت را نیز به 

عنوان سرعت بهینه در نظر گرفت.
در تحقیق انجام شده توسط علیانی و همکاران نیز با افزایش سرعت چرخش 
دیسک، سرعت چرخش 10 دور در دقیقه به دالیل افزایش راندمان حذف و 

کاهش مصرف انرژی انتخاب شده است ]31[. 

 	BOD5/COD تعیین نسبت
 ،BOD5/COD در طول دوره تحقیق جهت به دست آوردن نسبت
مقدار BOD5 دو مرتبه توسط راکتور BOD مورد اندازه گیری قرار گرفت. 
نتایج حاصل تحت میزان mg/l.d ،COD 1250 و سرعت چرخش 8 دور 

در دقیقه در جدول 4 ارائه شده است.
با مقایسه BOD با COD می توان ارزیابی نمود که آیا ترکیب مورد 

بررسی به آسانی قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه است. یک نشانه این است 
که نسبت COD/BOD5 بیشتر از 100 بدان معنی است که این ترکیب 

نسبتًا غیرقابل تجزیه است و چنانچه این نسبت کمتر از 10 باشد نسبتًا قابل 
تجزیه است ]25[.

آزمایش بر فاضالب واقعی- 5- 3
واقعی  نمونه  روی  بر  آزمایش  سوم  دوره  انتهای  در  حاضر  تحقیق  در 
فاضالب شهری با میزان COD ورودی mg/l 710/5 که از قسمت بعد 
 COD از دانه گیری برداشت شده، صورت گرفت. نتایج نهایی تحت میزان
ورودی ذکر شده و سرعت چرخش 8 دور در دقیقه در جدول 5 بیان شده 

است.
با  COD سیستم  راندمان حذف  در  آمده  وجود  به  درصدی  اختالف 12  با 
فاضالب سنتزی و فاضالب واقعی می توان چنین نتیجه گرفت که با توجه 
به اینکه ترکیب فاضالب شهری با فاضالب سنتزی متفاوت است و برای 
با فاضالب جدید زمان الزم  تطبیق میکروارگانیسم های موجود در سیستم 

است، لذا این اختالف معنادار است.

جدول 5. نتایج آزمایش بر روی فاضالب واقعی

Table 5. Test results on real wastewater
 واقعی  فاضالبنتایج آزمایش بر روی  . 5جدول 

Table 5. Test results on real wastewater 
 

COD  
ورودی  

(mg/l ) 

COD  
خروجی 

(mg/l ) 

راندمان 
 حذف %

5/710 1/142 80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول  . نتایج بررسی تغییرات سرعت چرخش بر بازده حذف

Table 3. Results of the study of rotational speed 
changes on removal efficiency

 
 نتایج بررسی تغییرات سرعت چرخش بر بازده حذف. 3جدول 

Table 3. Results of the study of rotational speed changes on removal efficiency 
 

سرعت 
چرخش )دور  

 در دقیقه(

COD  
 خروجی

(mg/l.d ) 

راندمان 
 حذف %

6 5/162 87 
8 75 /118 5/90 
10 5/112 91 
12 100 92 
14 5/187 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD/BOD5 و تعیین نسبت COD و BOD5 جدول 4. نتایج آزمایش

Table 4. BOD5 and COD test results and determination 
of BOD5 / COD ratio

 
 COD/5BODو تعیین نسبت  CODو  5BODنتایج آزمایش . 4جدول 

Table 4. BOD5 and COD test results and determination of BOD5 / COD ratio 
 

 مرتبه
COD  

خروجی 
(mg/l ) 

BOD  
خروجی 

(mg/l ) 
نسبت 

/COD5BOD 

1 225 5/130 58 /0 
2 100 52 52 /0 
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نتیجه گیری- 4
زیستی  و  شیمیایی  فیزیکی،  روش های  همچون  متفاوتی  روش های 
)روش های هوازی و بی هوازی( برای تصفیه انواع فاضالب استفاده می شود. 
در این بین فرآیندهای تصفیه زیستی به دلیل هزینه کم و کارایی آن ها در 
تصفیه فاضالب بسیار مورد استفاده قرار گرفته است ]32[. فرآیندهای تصفیه 
بیولوژیکی با توجه به وضعیت رشد میکروارگانیسم ها به رشد چسبیده و رشد 
فرآیند  به عنوان  فرآیند رشد چسبیده، که   .]33[ معلق طبقه بندی می شوند 
برای تصفیه فاضالب مهم است و در مناطق  نیز شناخته می شود،  بیوفیلم 
و  شهری  فاضالب  تصفیه خانه های  و  زیرزمینی  آب  تصفیه  مانند  متعددی 
صنایع اعمال می شود ]34[. در حال حاضر، فرآیند RBC یک فرآیند مهم 
بیوفیلم در تاسیسات تصفیه موجود برای تصفیه فاضالب شهری و صنعتی با 
مقاومت متوسط مواد آلی )mg/L 2000-600( است ]35[. لذا در تحقیق 
مورد  و  شده  طراحی  خانگی  فاضالب  تصفیه  برای   RBC راکتور  حاضر 

استفاده قرار گرفته است. 
بیولوژیکی فاضالب خانگی توسط سیستم  امکان تصفیه  نتایج تحقیق 
بیولوژیکی  حذف  بهترین  می کند.  تایید  را  چرخان  زیستی  دیسک های 
فاضالب خانگی در میزان COD ورودی mg/l.d 1250 پس از زمان ماند 
24 ساعت و سرعت چرخش 10 دور در دقیقه 92 درصد به دست آمد. در طی 
تحقیق روند تغییرات pH در محدوده مناسب 7 تا 9 بوده و تغییرات دمایی در 

محدوده دمایی مزوفیلیک و سایکروفیلیک قرار داشته است.
نکته شایان ذکر باال بودن راندمان حذف COD و تفاوت نسبت به تحقیقات 
دیگر در بهره بردن از سیستم معمول دیسک های زیستی چرخان، استفاده از 
مخزن 20 لیتری به صورت کامال بی هوازی در ابتدا سیستم بوده است. این 
مخزن عالوه بر باال بردن راندمان حذف به منظور یکنواخت سازی جریان 
و حذف ذرات معلق نیز در نظر گرفته شده که نتایج مطلوبی را در پی داشته 
و عالوه بر تمام موارد ذکر شده باعث کاهش بو تولید شده توسط سیستم 

نیز شده است.

فهرست عالئم- 5
BOD                                میزان اکسیژن خواهی بیوشیمیایی

COD                                   میزان اکسیژن خواهی شیمیایی

pH                           کمیت تعیین اسیدی یا بازی بودن مواد

mg/l.d                                         میلی گرم بر لیتر. روز

mg/l                                                میلی گرم بر لیتر 
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