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بررسی کارایی سیستم دیسکهای زیستی چرخان در تصفیه فاضالب خانگی
محمدحسین ربیعی گسک ،محمدرضا دوستی* ،محمدجواد ذوقی
دانشکده مهندسی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
خالصه :با توجه به بحران کمبود آب ،اهمیت تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از فاضالب ،امروزه کاربرد روشهای پیشرفته تصفیه
فاضالب مورد توجه قرار گرفته است .لذا در پژوهش حاضر از سیستم دیسکهای زیستی چرخان جهت تصفیه فاضالب شهری استفاده

شده است .جهت انجام تحقیق ،یک واحد راکتور در مقیاس آزمایشگاهی با جنس پلکسی گالس و تعداد  35عدد دیسک استفاده شده

و در ابتدا سیستم از مخزنی  20لیتری به صورت کامال بیهوازی به منظور افزایش راندمان راکتور استفاده شده است .لجن هوازی

تصفیهخانه 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  96روز به طول انجامید .در طی انجام تحقیق میزان  CODاز مقدار 575 mg/l.dتا

 1250 mg/l.dافزایش 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 دیسکها  2میلیمتر و تغییرات  pHدر محدوده  9تا  7است .راندمان حذف  CODطی

دوره دوم بین  19/13-48درصد و طی دوره سوم بین  50-92درصد است .طی بررسی فاکتور زمان ماند هیدرولیکی و تغییر سرعت
چرخش دیسک به ترتیب بیشترین راندمان در زمان  24ساعت برابر  93درصد و در سرعت  12دور در دقیقه به میزان  92درصد
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تصفیه زیستی

سیستم دیسکهای زیستی چرخان
فاضالب خانگی
فاضالب واقعی

حاصل شده است .با آزمایش بر روی فاضالب واقعی راندمان  80درصد حاصل شده که نسبت به راندمان فاضالب آزمایشگاهی 12

درصد اختالف دارد.

اجتماعات به نحوی دور شوند تبدیل خواهند شد .اگر دورریزهای اجتماعات،

1-مقدمه

با توجه به رشد روز افزون جمعیت ،افزایش نیازهای آبی و وجود شرایط

آب و هوایی خشک و کم آب در اکثر نقاط کشور ،حفاظت منابع محدود

آبی در برابر آلودگیها و بهرهبرداری مجدد از فاضالبهای تصفیه شده،

یک راهکار اساسی جهت تامین نیازهای آبی حال و آینده خواهد بود [.]1
بازيافت و بازچرخاني فاضالب به عنوان يکي از منابع مطمئن و با کيفيت
آب نامتعارف جهت جوابگويي به دغدغههای اخير آبي مطرح گرديده است.

کشور ايران مانند بسياری از کشورهای منطقه خاورميانه با بحران آب روبهرو

است .در اين راستا با توجه به حجم قابل توجه فاضالبهای شهری ،صنعتي

و آبهای برگشتي ،برنامهريزی جهت باز استفاده از اين منابع با لحاظ کردن
جنبههای مختلف زيست محيطي به عنوان راهکاری مناسب جهت جبران
بخشي از اين کمبودها و همچنين کاهش آلودگيها مورد توجه است [ .]2در
اجتماعات در حال رشد 75 ،تا  80درصد آب مصرفی به دورریزهایی که باید از

* نویسنده عهدهدار مکاتباتmdoosti@birjand.ac.ir :

حاصل فعالیتهای زندگی روزمره باشد به آن فاضالب خانگی یا شهری گفته
میشود .در فاضالبهای شهری عالوه بر ترکیب شیمیائی آبهای مصرفی،

به موادی چون پروتئینها ،کربوهیدراتها ،چربی و روغن ،صابون و دترجنت

و خالصه کلیه مواد اولیهای که به نحوی در زندگی روزمره مورد استفاده
انسان قرار گرفته است وجود دارد .عالوه بر موارد ذکر شده در فاضالب
شهری انواع میکروارگانیسمهای موجود در جهاز هاضمه انسان که بعضا به
شدت بیماریزا هستند نیز دیده خواهد شد [ .]3بدین ترتیب آالیندههایی به

محیط دفع میشوند که اگر چارهای برای دفع بهداشتی آنها اندیشیده نشود،
موجب بحرانهای آلودگی در کوتاه مدت و دراز مدت خواهند شد .در نتیجه

این آلودگیها خطرات فراوانی را برای محیط زیست و به خصوص آبهای

زیرزمینی در پی خواهند داشت .روشهای تصفیه فاضالبهای خانگی و
شهری شامل روشهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی (روشهای هوازی و

بیهوازی) هستند .فرآیند حذف توسط فرآيندهاي فيزيكي و شيميايي هزينه

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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بااليي داشته و به همين علت ،امروزه روشهاي بيولوژيكي بيشتر مورد توجه

 3/74متر مکعب در روز مناسب ارزیابی گردیده است [ .]18لی و لو 1در

چرخان یک نوع روش تصفیه فاضالب است که در آن از رشد چسبیده برای

تصفیه فاضالب خانگی پرداختند .در تحقیق فوق از یک سیستم جدید همراه

قرار میگیرد [ .]4در میان روشهای مختلف تصفیه زیستی ،راکتور زیستی

فعالیت میکروارگانیسمها و باکتریها برای سطوح متوسط و پیشرفته استفاده

میشود .این سیستم ،شامل یک سری دیسکهای چرخان است ،که نیروی

چرخشی توسط یک الکتروموتور با دور کم ( 1-15دور در دقیقه) به سیستم
القا میشود .حدودا  40-60درصد دیسکها درون فاضالب قرار میگیرد.
سطوح دیسکها ،شرایطی را به وجود میآورند که میکروارگانیسمها قادرند

خود را به آن چسبانده و رشد کنند .چرخش دیسکها به کندی صورت گرفته
و پس از گذشت چند روز الیه میکروبی روی دیسکها تشکیل میشود.
تصفیه فاضالب بیشتر ،توسط این الیه ثابت بیولوژیک صورت میگیرد [.]5

برای اولین بار راکتور  RBCدر کشور آلمان توسط ویگاند و در سال 1900

سال  2017به بررسی عملکرد سیستم  ANF-WDSRBCجهت

با فیلتر اکسیژن ( )ANFو چهار مرحلهای کنترلکننده بیولوژیک چرخان
آبی ( )WDSRBCبه 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  ،CODآمونیوم و نیتروژن کل به

ترتیب برابر  %86/1±3/7 ،%61/4±4/3و  %54/5±3/9به دست
آمده است [ .]19در تحقیقی توسط تالوار 2و همکاران در سال  2018امکان

استفاده از ترکیب فوتوکاتالیز  TiO2و فرآیند  RBCجهت تصفیه فاضالب

دارویی واقعی بررسی شده است .نتایج نشان داد که راندمان تصفیه توسط
ترکیب فرآیند فوتوکاتالیز و  RBCبرابر  %96/5بوده که  %67آن مربوط

میالدی از صفحات چوبی ساخته شد و برای تصفیه زیستی مورد استفاده قرار

به فعالیت فوتوکاتالیز و  %30آن مربوط به فرآیند  RBCبوده است [.]20

آلی در فاضالب ،حذف نیتروژن و فسفر نیز مورد استفاده قرار گرفت [.]7

تصفیه فاضالب خانگی (شهری) استفاده شده است .در روند تحقیق عوامل

گرفت [ .]6کاربرد فرآیند  RBCبعدا گسترش پیدا کرده و برای حذف کربن
سیستم  RBCنخستین بار در سال  1960در آلمان غربی به صورت تجاری

مورد استفاده قرار گرفت ،در این سال از این سیستم به عنوان یك سیستم

تصفیهخانه فاضالب شهری استفاده شد و بنا بر مزایای زیاد آن به سرعت

در کشورهای اروپایی ،آمریکا و کانادا گسترش یافت [ .]8پس از مقبولیت
استفاده از پلیاستایرن در دهه  960و اوایل دهه  1970تغییرات عمدهای در

شکلبندی سیستم و جنس دیسكهای سیستم  RBCصورت پذیرفت [.]9
با توجه به مزایای بسیار زیاد سیستم دیسکهای زیستی چرخان ،این سیستم

در تصفیه فاضالبهای مختلفی مانند تصفیه فاضالب حاوی آنیلین [،]10
شیرابه مرکز دفن زباله [ ،]11فاضالب نفتی [ ،]12فاضالب شهری [،]13
پساب صنایع نساجی [ ،]14پساب حاوی فلورفنول [ ،]15فاضالب بهداشتی

[ ]16و فاضالب صنایع دارویی [ ]17مورد استفاده قرار گرفته است .در

تحقیقی توسط کریمی و همکاران در سال  1394به بررسی عملکرد سیستم

در تحقیق حاضر از سیستم دیسکهای زیستی چرخان معمول جهت

موثر میزان بارگذاری آلی ،زمان ماند هیدرولیکی ،سرعت چرخش دیسک،
تعیین نسبت  BOD5/CODو مقایسه میزان حذف  CODدر نمونه

واقعی فاضالب نسبت به نمونه آزمایشگاهی بررسی شده است .نکته حائز
اهمیت در تحقیق استفاده از یک مخزن  20لیتری به صورت کامال بیهوازی
مشابه عملکرد سپتیک تانک به منظور یکنواختسازی جریان ،تهنشینی مواد

معلق و در کل افزایش راندمان راکتور است که نسبت به استفاده از راکتور
ساده مزایای ذکر شده را در بردارد.
2-مواد و روشها

2- 1-مواد و دستگاههای مورد استفاده

مواد مورد نیاز جهت انجام تحقیق شامل لجن هوازی تصفیهخانه

کشتارگاه ،شکر ،اوره ،کود پتاس ( ،)18:10:18اسید سولفوریک ،%98

دیسکهای زیستی چرخان ( )RBCدر تصفیه فاضالب بیمارستانهای ثابت

سولفات نقره ،سولفات جیوه ،دی کرومات پتاسیم ،پتاسیم هیدروژن فتاالت

بیمارستان رسالت تهران که از نوع  RBCاست ،مورد ارزیابی قرار گرفته و

دستگاههای مورد استفاده در تحقیق نیز شامل موتور برف پاککن ،ترازو

و صحرایی پرداختند .در تحقیق کاربردی-صنعتی فوق عملکرد تصفیهخانه

نقاط قوت و ضعف آن به لحاظ فرآیندی و هیدرولیکی بررسی و تحلیل شده
است .فاضالب بیمارستان رسالت تهران به لحاظ کیفی جز فاضالبهای

ضعیف بوده و علیرغم وجود برخی معضالت در طراحی و ساخت واحدهای
عملیاتی و فرآیندی ،کل سیستم برای پاسخگویی به دبی انتهای طرح معادل
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( )KHPو آب مقطر بودند.

دیجیتال با دقت  0/001میلیگرم pH ،متر ،راکتور  ،CODراکتور ،BOD
اسپکتروفتومتر مدل  ،UV2100آون و کولیس ساده بوده است.
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شکل  .1نمای راکتور مورد استفاده
شکل  .1نمای راکتور مورد استفاده
Figure 1. View of the reactor used
Fig. 1. View of the reactor used

 2- 2-ساخت و راهاندازی راکتور RBC

راکتور در مقیاس آزمایشگاهی با ابعاد مخزن (طول  56/7سانتیمتر،

عرض  14/8سانتیمتر و ارتفاع  18/5سانتیمتر) ،جنس پلکسی گالس و

جنس دیسک پالستیک خراشیده شده با قطر  12سانتیمتر و ضخامت 5/4

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

در تحقیق حاضر به منظور تلقیح اولیه راکتور از لجن هوازی تصفیهخانه

فاضالب (روش لجن فعال) کشتارگاه مرغ در بخش تصفیه ثانویه استفاده

میلیمتر به حجم  6لیتر جهت استفاده در تحقیق ساخته شده است 35 .عدد

گردید .ماده تلقیحی پس از تهیه به قسمت انتهایی راکتور منتقل شده است.

 6-12دور در دقیقه در درون فاضالب میچرخند .نیروی محرکه برای

فسفر ،منیزیم و غیره و همینطور مواد ریز مغذی مانند نیکل ،کبالت و آهن

دیسک با فاصله  1سانتیمتر بر روی یک شفت افقی نصب شده و با سرعت
گردش دیسکها با اتصال به موتور برف پاککن 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  20لیتری که در قسمتی باالتر از راکتور قرار داده شده بود به

منظور یکنواختسازی جریان ،تهنشینی مواد معلق و در کل افزایش راندمان
راکتور استفاده شده است .در شکل  1نمای راکتور مورد استفاده در تحقیق

حاضر نشان داده شده است.

 2- 3-تلقیح و تغذیه راکتور

برای فعال شدن میکروارگانیسمها مواد مغذی مانند نیتروژن ،پتاسیم،

مورد نیاز است [ .]22لذا در تحقیق حاضر از شکر ،اوره و کود پتاس با نسبت
 C:N:Pبرابر  18:10:18که حاوی اکثر مواد مغذی مورد نیاز برای افزایش

عملکرد راکتور میباشد ،به عنوان تغذیه راکتور  RBCاستفاده شده است.
نکته قابل ذکر اینکه در کل دوره تحقیق ،نسبت  100به  5به  1به ترتیب

برای کربن به نیتروژن به فسفر با افزودن اوره و کود پتاس در فاضالب

سنتزی تنظیم شد [.]17

2- 4-مراحل انجام کار

تحقیق در سه دوره به مدت  96روز به طول انجامید .دوره اول به

انتخاب لجن مناسب در مرحله راهاندازی بسایر حائز اهمیت است چرا که

مدت  30روز شامل طراحی و ساخت راکتور ،دوره دوم به مدت  30روز

راهاندازی میشود .متداولترین مواد تلقیحی به کار گرفته شده شامل لجن

بیوفیلم ،اندازهگیری  pHو دما و بررسی اولیه روند تغییرات حذف COD

لجن مناسب ضمن تضمین پایداری فرآیند ،موجب کوتاه شدن طول دوره

شامل راهاندازی ،سازگاری میکروارگانیسمها با شرایط موجود ،تشکیل
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جدول  .1روند تغییرات میزان  CODخروجی طی دوره دوم
جدول  .1روند تغییرات میزان  CODخروجی طی دوره دوم
Table
1.
The
trend
of changes
in the
amountofofCOD
CODoutput
output during
Table 1. The trend of changes
in the
amount
duringthe
thesecond
secondperiod
period

عنوان
 CODورودی
()mg/l.d
COD

خروجی
()mg/l.d
راندمان حذف

هفته

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

575

575 -710/75

710 /75

710/75 -1250

465

497 /52

408/68

650

%19/13

%30

%42/5

%48

اول

و دوره سوم به مدت  36روز شامل اندازهگیری  pHو دما ،بررسی راندمان

اندازهگیری  CODبا استفاده از راکتور  CODو دستگاه اسپکتروفتومتر

هیدرولیکی ،تغییرات سرعت چرخش دیسکها ،تعیین نسبت BOD5/

دوم در جدول  1قابل مشاهده است.

حذف  ،CODبررسی فاکتورهای موثر تغییرات بارگذاری آلی ،زمان ماند

مدل  UV2100انجام شده است .روند تغییرات حذف  CODطی دوره

 CODو نهایتا بررسی میزان حذف  CODفاضالب واقعی است .در طی

طی دوره دوم ،میزان  pHنمونه با استفاده از دستگاه  pHمتر پس از

یافته است .دمای راکتور در طی دو دوره در محدوده دمایی مزوفیلیک (-40

اسیدی شدن لجن اندازهگیری شده است .تغییرات  pHدر تحقیق حاضر در

دو دوره میزان  CODاز مقدار 575 mg/l.dتا 1250 mg/l.dافزایش
 25درجه سانتیگراد) و سایکروفیلیک (> 25درجه سانتیگراد) قرار داشته
است .تمامی آزمایشها بر اساس روشهای ذکر شده در کتاب روشهای
استاندارد انجام شده است [.]23

کالیبره نمودن دستگاه [ ]24به منظور کنترل و بررسی جهت جلوگیری از

محدوده  7تا  9بوده است .روند تغییرات  pHنشان دهنده تشکیل مناسب
بیوفیلم و انجام مناسب فرآیند در راکتور است.
3- 2-دوره سوم در راکتور RBC

دوره سوم به مدت  36روز شامل اندازهگیری  pHو دما ،بررسی راندمان

3-نتایج و بحث

3- 1-دوره اول و دوم در راکتور RBC

حذف  ،CODبررسی فاکتورهای موثر تغییرات بارگذاری آلی ،زمان ماند

تحقیق در خصوص بررسی کارایی سیستم دیسکهای زیستی چرخان

هیدرولیکی ،تغییرات سرعت چرخش دیسکها ،تعیین نسبت BOD5/

آببندی و رسیدن به حالت پایا برای شروع به کار راکتور ،ابتدا تلقیح راکتور

راکتور طی دوره فوق در محدوده دمایی مزوفیلیک قرار داشته است .تغییرات

در تصفیه فاضالب خانگی بوده است .پس از تستهای انجام شده جهت
با استفاده از لجن هوازی تصفیهخانه (روش لجن فعال) کشتارگاه مرغ انجام
شده است .سپس تغذیه راکتور با میزان 575 mg/l.dشروع شده و تا پایان

دوره به میزان  1250 mg/l.dافزایش یافته است .دمای راکتور در طی

دوره فوق در محدوده دمایی سایکروفیلیک و مزوفیلیک قرار داشته است.
پس از گذشت حدود یک هفته از شروع بارگذاری تشکیل بیوفیلم آغاز گشته
است .میزان  CODطی این دوره هفتهای یک بار جهت بررسی رسیدن
به حالت پایا و درستی عملکرد سیستم مورد اندازهگیری قرار گرفته است.
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 CODو نهایتا بررسی میزان حذف  CODفاضالب واقعی است .دمای

 pHنیز همانند دوره دوم در محدوده  7-9بوده است .میزان  CODخروجی

طی دوره سوم هر روز مورد اندازهگیری قرار گرفته است .نتایج روند تغییرات

حذف  CODطی دوره سوم تحت میزان افزایش  CODتا mg/l.d
 1250و سرعت چرخش  8دور در دقیقه در شکل  2قابل مشاهده است.

همانطور که در شکل مشاهده میشود روند  CODخروجی با گذشت زمان
با روند مناسبی کاهش یافته و دارای راندمان مناسب  50-92درصد است.

میزان درصد حذف  CODخروجی در شکل  3قابل مشاهده است.
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گردد .حتی ممکن است متابولیسم درونزا اتفاق بیفتد که باعث از بین رفتن

جدول  .2نتایج بررسی تغییرات زمان ماند بر بازده حذف

چسبندگی بیوفیلمها شده و ممکن است باعث جدا شدن آنها از دیسکها

جدول  .2نتایج بررسی تغییرات زمان ماند بر بازده حذف
Table 2. Results of the study of retention time changes
Table
of removal
retention
time changes on removal efficienc
efficiency
[.]17
2. Results of the studyonشود
راندمان حذف
%

COD

خروجی
)(mg/l.d

برای اطالع پیدا کردن از اینکه چه ضخامتی از فیلم زیستی میزان

زمان ماند

بهینهای را داراست میتوان با آزمایشهای  CODدر روزهای مختلف،

(ساعت)

%79/5

256 /25

6

%84/8

190

12

%89

137/5

18

%93

87/5

24

میزان این ضخامت را به دست آورد .یعنی ضخامتی که در آن حداکثر کاهش

 CODرا داشته باشیم ،بهترین ضخامت محسوب میگردد .البته ذکر این
نکته ضروری است که به مرور زمان با افزایش ضخامت فیلم راندمان سیستم

افزایش مییابد .به محض اینکه این ضخامت از حد معینی تجاوز کند راندمان
با افت مواجه میشود .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 میشود .ضمن اینکه با ضخیمتر شدن

فیلم زیستی عمق نفوذ اکسیژن نیز کمتر میشود که این مساله سبب کاهش
با توجه به اینکه دما در دوره فوق در محدوده مزوفیلیک قرار داشته و

افزایش یافته است ،میزان حذف افزایش یافته است .مهمترین فاکتورهای

فیزیکی مؤثر بر کارایی حذف کلی سیستم  ،RBCنرخ انتقال اکسیژن و دما

است [ .]25دمای محیط تأثیر معنیداری در اثر بخشی میزان تصفیه دارد که

با افزایش دما ،تصفیه با راندمان بهتری صورت میگیرد [ .]26در فصلها

سرد برای تامین دمای محیط در محدوده مناسب که دارای بازدهی باال باشد،
میتوان از مبدل حرارتی استفاده کرد.

راندمان سیستم میگردد [.]5

 3- 4-بررسی تاثیر فاکتورهای موثر بر راندمان حذف

جهت بررسی افزایش راندمان حذف  CODدر تحقیق حاضر فاکتورهای

موثر زمان ماند هیدرولیکی ،تغییرات سرعت چرخش دیسکها و تعیین نسبت
 BOD5/CODمورد ارزیابی قرار گرفتند که در ادامه توضیح داده میشوند.
بررسی زمان ماند هیدرولیکی

به منظور بررسی تاثیر زمان ماند بر بازده حذف سیستم ،تحت میزان

 3- 3-روند تشکیل بیوفیلم

در حین کار همواره  %40سطح دیسکها در داخل فاضالب غوطهور

است و تودههای زیستی روی صفحات دایرهای به وجود میآید .تماس
تودههای زیستی با هوا زمانی که سطوح مستغرق دیسکها جابهجا میگردد،
انجام میشود.

رشد و توزیع میکروبی بیوفیلمها طی دورههای تحقیق برای اطمینان

از درستی روند تصفیه با میکروسکوپ مشاهده شدند .بیوفیلم شکل گرفته

بر روی دیسکها در پایان دوره سوم با استفاده از کولیس اندازهگیری شد
که میزان ضخامت  2میلیمتر بود .ضخامت بیوفیلم توسط نیروی برشی

کنترل میشود [ .]27ضخامت بیوفیلم با غلظت بستر افزایش یافته و با
نیروهای برشی سطح کاهش مییابد [ .]28ضخامت مناسب باید حدود 2

میلیمتر باشد .چنانچه سطح بیوفیلم خیلی ضخیم باشد ،ممکن است باعث
به وجود آمدن شرایط بیهوازی بیش از حد و در نتیجه انتشار بوی نامطبوع
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 1250 mg/l.d ،CODو سرعت چرخش  8دور در دقیقه ،زمانهای ،6

 18 ،12و  24ساعت مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج بررسی تغییرات زمان
ماند در جدول  2قابل 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  36ساعت ،بهترین راندمان حذف در ]29[ 18

و  24ساعت رخ داده است [.]30

بررسی اثر سرعت چرخش دیسکها

به منظور بررسی اثر سرعت چرخش دیسکها بر بازده حذف سیستم ،تحت

میزان  ،1250 mg/l.d ،CODبازده حذف در  5سرعت مختلف ،10 ،8 ،6

 12و  14دور در دقیقه مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج روند تغییرات سرعت

چرخش در جدول  3قابل مشاهده است.
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جدول  .3نتایج بررسی تغییرات سرعت چرخش بر بازده حذف

حذف
جدول  .3نتایج بررسی تغییرات سرعت چرخش بر بازده
Table 3. Results of the study of rotational speed
of rotational
changes on removal effic
changes
on removalspeed
efficiency
Tableتعیین نسبت BOD5/COD
 3. Results of the study
سرعت

COD

راندمان

چرخش (دور

خروجی
()mg/l.d

حذف %

6

162/5

87

118 /75

90/5

112/5

91

100

92

187/5

85

در دقیقه)
8

10

12

14

در طول دوره تحقیق جهت به دست آوردن نسبت ،BOD5/COD

مقدار  BOD5دو مرتبه توسط راکتور  BODمورد اندازهگیری قرار گرفت.

نتایج حاصل تحت میزان  1250 mg/l.d ،CODو سرعت چرخش  8دور

در دقیقه در جدول  4ارائه شده است.

با مقایسه  BODبا  CODمیتوان ارزیابی نمود که آیا ترکیب مورد

بررسی به آسانی قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه است .یک نشانه این است

که نسبت  COD/BOD5بیشتر از  100بدان معنی است که این ترکیب

نسبت ًا غیرقابل تجزیه است و چنانچه این نسبت کمتر از  10باشد نسبت ًا قابل

تجزیه است [.]25
همانطور که در شکل مشاهده میشود روند راندمان حذف  CODبا

افزایش سرعت چرخش تا  12دور در دقیقه افزایش یافته است .سپس با

3- 5-آزمایش بر فاضالب واقعی

افزایش سرعت تا  14دور در دقیقه راندمان حذف کاهش یافته و موجب کنده

در تحقیق حاضر در انتهای دوره سوم آزمایش بر روی نمونه واقعی

حذف در سرعت  10با سرعت  12دور در دقیقه به میزان  %1است ،لذا به

از دانهگیری برداشت شده ،صورت گرفت .نتایج نهایی تحت میزان COD

در نظر گرفت .همینطور تفاوت فاحشی در راندمان حذف سرعت  8دور در

است.

عنوان سرعت بهینه در نظر گرفت.

فاضالب سنتزی و فاضالب واقعی میتوان چنین نتیجه گرفت که با توجه

شدن بیوفیلم از سطح دیسکها میشود .با توجه به اینکه تفاوت راندمان

فاضالب شهری با میزان  CODورودی  710/5 mg/lکه از قسمت بعد

منظور کاهش مصرف انرژی میتوان سرعت بهینه را برابر  10دور در دقیقه

ورودی ذکر شده و سرعت چرخش  8دور در دقیقه در جدول  5بیان شده

دقیقه با سرعت  10دور در دقیقه وجود ندارد و میتوان این سرعت را نیز به

با اختالف  12درصدی به وجود آمده در راندمان حذف  CODسیستم با

در تحقیق انجام شده توسط علیانی و همکاران نیز با افزایش سرعت چرخش

به اینکه ترکیب فاضالب شهری با فاضالب سنتزی متفاوت است و برای

کاهش مصرف انرژی انتخاب شده است [.]31

است ،لذا این اختالف معنادار است.

دیسک ،سرعت چرخش  10دور در دقیقه به دالیل افزایش راندمان حذف و

تطبیق میکروارگانیسمهای موجود در سیستم با فاضالب جدید زمان الزم

جدول  .4نتایج آزمایش  BOD5و  CODو تعیین نسبت COD/BOD5

جدول  .5نتایج آزمایش بر روی فاضالب واقعی

BOD54.
/COD
نسبت
تعیین
 CODو
 BOD5 andو
آزمایش
جدول  .4نتایج
Table
BOD5
and
COD
test results
determination
of results
BOD5 /and
COD
ratio
Table 4. BOD5 and COD test
determination
of BOD5 / COD rat

مرتبه
1

2

COD

خروجی
()mg/l
225
100

BOD

خروجی
()mg/l
130/5
52

جدول  .5نتایج آزمایش بر روی فاضالب واقعی
Table 5. Test results on real wastewater
Table 5. Test results on real wastewater
COD

نسبت

ورودی
()mg/l
710/5

BOD5/COD

0 /58
0 /52
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COD

خروجی
()mg/l
142/1

راندمان

حذف %
80
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