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چکیده

Abstract

در حال حاضر استفاده از روشهای ترکیبی برای رسیدن به
بازده باال در تصفیه فاضالبها و حذف موثر آالیندهها بخصوص
 در این تحقیق.آالیندههای مقاوم مورد توجه قرار گرفته است
 فرآیند ترکیبی ازناسیون توسط ازن،بهصورت آزمایشگاهی
و اکسیداسیون بیولوژیکی توسط راکتور بیولوژیک چسبیده
هوازی در حالتهای مختلف برای تصفیه فاضالب مورد بررسی
 در ابتدا عملکرد راکتور بیولوژیک رشد چسبیده.قرار گرفت
 فاضالب سنتزی (استات سدیم.هوازی بهتنهایی بررسی شد
بهعنوان منبع کربن و آمونیوم کلراید بهعنوان منبع نیتروژن) با
10  و نسبت کربن به نیتروژن برابر با300 mg/L  اولیهCOD
 نتایج نشان داد که نیتریفیکاسیون در.مورد استفاده قرار گرفت
 برابرCOD بیوراکتور بهطور کامل انجام گرفته و راندمان حذف
 وقتی از ازن بهعنوان پیشتصفیه قبل از بیوراکتور. است%89
 در خروجیCOD  مشاهده شد که راندمان حذف،استفاده شد
 کاهش75 mg/L  نیز بهTSS  افزایش و مقدار%94 سیستم به
 در مرحله بعد ازناسیون بهعنوان تصفیه نهایی بعد از.یافت
 درCOD بیوراکتور انجام و مشاهده شد که راندمان حذف
mg/L  نیز بهTSS  افزایش و مقدار%97 خروجی سیستم به
 ازناسیون بهطور همزمان هم، در مرحله آخر. کاهش یافت35
بهعنوان پیشتصفیه قبل از بیوراکتور و هم بهعنوان تصفیه
 مشاهده شد که راندمان،نهایی بعد از بیوراکتور استفاده شد
 افزایش و مقدار%98/3  در خروجی سیستم بهCOD حذف
. کاهش یافت20 mg/L  نیز بهTSS

Recently, the use of hybrid techniques is taken into
consideration in wastewater treatment to achieve a
high efficiency and effective removal of contaminants
especially for resistant contaminants. In this research,
the process of a combination of chemical oxidation
by ozone and biological oxidation by aerobic attached
growth bioreactor in the different modes for treating of
wastewater were studied. At first, the performance of
aerobic biological reactor was alone studied. Synthetic
wastewater (sodium acetate as carbon source and
ammonium chloride as a source of nitrogen) with the
initial COD of 300 mg/L and the ratio of carbon to
nitrogen of 10 was used. The results showed that there is
a complete nitrification in bioreactor and COD removal
efficiency is 89%. When using ozone oxidation before
biotreatment, it was seen that the efficiency of COD
removal increased to 94.0% and TSS was achieved
to 75 mg/L in output. In the next step, the ozonation
was used after biotreatment and it was observed that
COD removal efficiency increased to 97.0% and the
amount of TSS also decreased to 35 mg/L in output.
In the final step, ozonation was used simultaneously
before and after biotreatment as pretreatment as well as
final treatment. In this mode, the results showed that the
efficiency of COD removal in the output of the system
increased to 98.3% and the value of TSS was declined
to 20 mg/L.

Keywords: Aerobic attached growth bioreactor,
Combined treatment,
Wastewater treatment.
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 -1مقدمه

ساختاری مشابه ترکیبات اولیه غیرقابلتجزیه بیولوژیکی یا
ترکیبات سمی اولیه باشند ).(Izanloo et al., 2006
در مورد روش ترکیبی تصفیه بیولوژیکی و ازناسیون مطالعات
زیادی صورت گرفته است .بهعنوان نمونه در مطالعهای که در
زمینه حذف ریزآالیندههای مقاوم موجود از جمله مواد دارویی و
بهداشتی در فاضالب کشور استرالیا توسط )Schaar et al. (2010
صورت گرفت ،نتایج نشان داد که بازده حذف ریزآالیندهها به
میزان زیادی نسبت به فرآیند بیولوژیکی تنها افزایش یافته
است .در تحقیق دیگری ) Zhang et al. (2010برای تصفیه
فاضالب حاصل از ککسازی از ترکیب فرایند ازناسیون و فیلتر
هوادهی شده بیولوژیکی استفاده کردند و نشان دادند که در
این روش حذف مواد آلی نسبت بهروش تصفیه بیولوژیکی تنها
افزایش مییابد .در تحقیق دیگری توسط Beltran-Heredia
) et al. (2000در زمینه تصفیه فاضالب شستشوی زیتون سیاه
با استفاده از فرآیند بیولوژیکی هوازی و ترکیب دو مرحله
پیشتصفیه ازناسیون و مرحله تخریب بیولوژیکی هوازی ،نتایج
حاصل نشاندهنده افزایش بازده حذف ترکیبات فنولی و COD
در فرایند ترکیبی تخریب بیولوژیکی و ازناسیون بود .همینطور
تحقیقاتی در راستای حذف مواد دارویی و رایحههای مشک با
استفاده از فرایند ازناسیون و فرایند ترکیبی ازناسیون و UV
توسط ) Ternes et al. (2003صورتگرفته است که نتایج بیانگر
عملکرد بهتر فرآیند ترکیبی در حذف مواد دارویی و رایحههای
مشک بود.
هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر ترکیب روش ازناسیون و
بیولوژیکی در حذف بار آلی فاضالبها است .بنابراین تاثیر روش
ازناسیون بهعنوان یک روش اکسیداسیون شیمیایی بر روی
عملکرد راکتور غوطهور رشد چسبیده هوازی در تصفیه فاضالب
مورد بررسی قرار گرفته است.

روشهای اکسیداسیون شیمیایی بهعنوان تکنولوژیهای
با توانایی باال جهت حذف آالیندههای آلی که قابل حذف با
روشهای مرسوم بیولوژیکی نیستند مطرح شدهاند .اما علیرغم
کارایی باالی سیستم اکسیداسیون شیمیایی در مقایسه با
سیستمهای بیولوژیکی این سیستمها معموالً هزینه باالیی
دارند .بنابراین ترکیب این روش با روشهای بیولوژیکی بهطور
موثری میتواند کارآیی و هزینههای عملیاتی آنها را کاهش
دهد ) .(Schaar et al., 2010ترکیب روشهای ازناسیون
بهعنوان پیشتصفیه یا تصفیه نهایی بعد از عملیات بیولوژیکی
در مورد گستره وسیعی از پسابهای صنعتی واقعی و سنتزی
بهکار رفته است .در اکثر این تحقیقات نتیجه حاکی از این
است که ترکیب این دو روش در افزایش بازده سیستم موثر
بوده است ( .)Van Haandel and Lettinga,1994استراتژیهای
مختلف در ترکیب فراینده بیولوژیکی و ازناسیون بهصورتهای
شیمیایی  -بیولوژیکی ،بیولوژیکی  -شیمیایی و یا بیولوژیکی
– شیمیایی  -بیولوژیکی که به اختصار بهترتیب CHEM-BIO,
 BIO-CHEM, BIO-CHEM-BIOقابل انجام است .در نتیجه
اثربخشی و هزینههای هرکدام از این روشها باید بهطور مستقل
مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد ) .(Klauson et al., 2015یکی
از کاربردهای جالب ،استفاده از فرآیندهای اکسیداسیون برای
پیشتصفیه بهمنظور تبدیل ترکیبات آلی مقاوم به ترکیبات
تجزیهپذیر بیولوژیکی و حذف در فرآیندهای اکسیداسیون
بیولوژیکی با هزینههای پایین است ) .(Cohen, 2001مطالعات
نشان میدهد که تجزیهپذیری بیولوژیکی پسابها هنگامی
که در معرض پیشتصفیه توسط اکسیداسیون شیمیایی قرار
میگیرند تغییر میکند ) .(Oller et al., 2011نقش اصلی
پیشتصفیه شیمیایی ،تبدیل قسمت مقام به تجزیه بیولوژیکی
فاضالبها بهحد واسطهای قابل تجزیه بیولوژیکی است درصد
حذف در طول مرحله پیشتصفیه شیمیایی بهدلیل کاهش
دادن هزینههای غیرضروری مربوط به مواد شیمیایی مصرفی و
انرژی (هزینه عملیاتی) باید حداقل شود ).(Oller et al., 2011
از آنجا که  %60کل هزینه عملیاتی راکتورهای فتوکاتالیستی
مربوط به مصرف الکتریسیته است ،بحث انرژی بسیار مهم
میباشد .با اینحال چنانچه زمان پیشتصفیه خیلی کوتاه
باشد حد واسطهای واکنشی تشکیل شده میتوانند از لحاظ
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 -2مواد و روشها
در این تحقیق از یک سیستم پایلوت بیولوژیکی بهصورت ظرف
استوانهای به قطر داخلی  12و ارتفاع  60سانتیمتر و حجم
کل  5/7لیتر از جنس پلکسی گالس بهمنظور انجام آزمونهای
تصفیه بیولوژیکی استفاده شد .در شکل  1نمودار بخشهاي
مختلف سيستم پايلوت استفاده شده براي انجام آزمايشات ارائه
شده است .در پایلوت بهکار رفته جریان پساب و هوای ورودی
به راکتور بهصورت همجهت و از پایین به باال انتخاب شد .عمل
34
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اﻳﻦ ﻣﺨﺰن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺨﺰن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ درﭘﻮش ﺑﺪون درز و ﺷﻴﺮ ﺧﺮوﺟﻲ
ﺑﻮد .ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻨﺘﺰي ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻨﺘﺰي از اﺳﺘﺎت ﺳﺪﻳﻢ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻦ و از آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  10اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از
 KH2PO4ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺪازهﮔﻴﺮي COD ،اوﻟﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻨﺘﺰي  300 mg/Lﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ .ﻣﻘﺪار N
ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻣﻘﺪار  Pﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺴﻔﺎت دي ﻫﻴﺪروژن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  CODو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ،ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ
 30mg/Lو  6mg/Lدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻞ آزﻣﻮن ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در داﺧﻞ راﻛﺘﻮر ،از ﻣﻮاد ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه وﻳﮋهاي
 .ﺳﺒﻜﻲ وزن ،رﻧﮓ روﺷﻦ ،ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺼﻮص زﻳﺎد ،ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ ) .(Jou et al., 2003ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﺟﺪول  1داده ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻳﻚ ﭘﻤﭗ
ﻚ ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازي راﻛﺘﻮر ﻏﻮﻃﻪور رﺷﺪ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪﻣﺪت  15روز ﺑﻪﻃﻮل
آزمايشات
اﻧﺠﺎمانجام
ﺑﺮايبراي
شده
استفاده
ﻫﺎيمختلف
هاي
ﻧﻤﻮدارش
نمودار بخ
شکل -1
آزﻣﺎﻳﺸﺎت
ﺷﺪه
پايلوتاﺳﺘﻔﺎده
سيستم ﭘﺎﻳﻠﻮت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺨﺶ
ﺷﻜﻞ -1
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﺎت و آبﺑﻨﺪي راﻛﺘﻮر ،ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮ در درون راﻛﺘﻮر ﻗﺮار داده ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﺪازي
ﻣﺮﺣﻠﻪ راه
جریانﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﺮ ﺷﺪ.
ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ
تعبیهﻟﺠﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
توزیعﺷﺪه
توسط ﺗﻬﻴﻪ
هوادهیﺑﺎ ﻟﺠﻦ
ﺮﻳﺴﺘﺎﻟﺘﻴﻚ ﻧﻴﻤﻲ از راﻛﺘﻮر
اولیه فاضالب سنتزی  300 mg/Lتعیین
COD
درگیری،
اندازه
ﻓﻌﺎل کف و
شده در
کنندازههای
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻛﻪ
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢبااﺳﺖ ،از
ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ
ﺗﺼﻔﻴﻪآمونیوم و مقدار  Pبرحسب فسفات دی
برحسب
مقدار N
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻬﺮ شد.
ﻓﺎﺿﻼبفلومتر
استفاده از یک
انجام شد.
توسطو پمپ
ﻴﻞ آنﻛﻪ ﻫﺪف رﺷﺪپساب ورودی
ﺗﻬﻴﻪباﺷﺪ.
راﻛﺘﻮر
تنظیم اﺳﺖ ،ﺧﻮراك
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
مقدار ﺗﺼﻔﻴﻪ
ورود ﺑﻪ
اﺳﺖ و
ر ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ روي آن
پتاسیم
هیدروژن
ﻣﺮﺣﻠﻪ در
در ورودی
هوای
ﺷﺪه دبی
اﻧﺠﺎممدرج،
شیشهای
توجه به مقدار  CODو نسبت بیان شده،
6 L/min
در 30و
mg/L
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ به
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢپساب
ﺑﻴﺸﺘﺮلیتر برای ذخیره
ظرفیت 50
مخزن
ﻣﺮﺣﻠﻪ 6 mg/Lدر نظر گرفته شد.
ترتیب ﺑﻮد.
ﺧﻮراك
اتیلنی باﺳﺎزﮔﺎري
اﻧﺪازيپلیﺑﻪدﻟﻴﻞ
شد.ﻪازراه
راك ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠ
تصفیه بیولوژیکی ،بهمنظور فراهم کردن
مراحلﻛﻪآزمون
در
شده
طول شبان
آن در
سیستم و
ﻫﻨﻮز ﺑﺮ
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎﻳﻲ
استفادهﻧﺸﻴﻨﻲ
وروديهوروزاﺟﺎزه ﺗﻪ
ﻫﻮاي
تامینﻗﻄﻊ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ
ورودیو بهﻫﺮ 12
ﺧﻮراك ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ داخل راکتور ،از مواد پرکننده ویژهای
میکروبی در
بستر ﺑﺎرشد
شده
ﻛﺮدناعمال
هیدرولیکی
متناسب با
ﺴﺘﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪاست .این
ﻓﺎﺿﻼب
موردو ﭘﺮ ﻛﺮدن آن
راﻛﺘﻮر
ﻧﻴﻤﻲ از
بار ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻲ
ﺳﭙﺲ
مخزن ﻣﻲﺷﺪ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺿﺎﻓﻪ
وزن ،رنگ روشن ،سطح مخصوص زیاد،
سبکی
ﺗﺪرﻳﺞ شد.
استفاده
بدون دردرز و
درپوش
مخزنازمجهز
گرفت.
دﻫﻲ از
ﺧﻮراك
شیرﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ
اﻃﺮاف
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﺗﺠﻤﻊبهﺗﻮده
رﺳﺪ .ﭘﺲ
قرار ﻣﻲ
استفادهاﺗﻤﺎم
وﺻﻞ ﻛﺮدن ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﺑﻪ
اﻳﻦ و مقاومت مناسب در شرایط مختلف از
بیوفیلم
فاضالب
استفاده
ﺧﻮراكتحقیق
مراحل انجام
بود .وکلیه
تشکیلداد.
سهولتﺮ ﺣﺎﻟﺖ
ﺷﺪه ﺳﻨﺘﺰي ﺗﻐﻴﻴ
ﺧﻮراكاز ﺗﻬﻴﻪ
ﻃﺒﻴﻌﻲبا ﺑﻪ
ﺧﻮراك از
خروجیﻳﺎﻓﺖ
ﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻻ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
این
مهم
های
ی
ویژگ
استات
از
سنتزی
فاضالب
تهیه
برای
که
گرفته
ت
صور
سنتزی
مواد بهشمار میروند ).(Jou et al., 2003
آﻣﺎدهﺳﺎزي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ و ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻛﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ و در ﻃﻮل  7روز ﺑﻪﻃﻮل
ﻋﻨﻮان جدول  1داده شده است .از یک پمپ
این ﺑﻪمواد در
مشخصات
عنوان منبع
رﺷﺪکلراید به
آمونیوم
راﻛﺘﻮرو از
منبع -کربن
ﭼﻬﺎرعنوان
سدیم به
ازﻧﺎﺳﻴﻮن
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ  -2ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ
ﻏﻮﻃﻪور
ﻣﺮﺣﻠﻪ1 :
ﺲ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻨﺘﺰي در
نیتروژن با نسبت کربن به نیتروژن برابر با  10استفاده شد.
پریستالتیک برای تزریق فاضالب به داخل بیوراکتور استفاده
 -3ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ  -4ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﻫﻢزﻣﺎن در ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻧﺠﺎم و
همچنین از  KH2PO4بهعنوان منبع فسفر استفاده شد .پس از
شده است.
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اولین مرحله انجام این تحقیق ،مرحله نصب و راهاندازی
راکتور غوطهور رشد چسبیده بود که بهمدت  15روز بهطول
جدول  -1مشخصات مواد پرکننده در بیوراکتور
ﺟﺪول  -1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه در ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮر
انجامید .در این مرحله پس از نصب قطعات و آببندی راکتور،
ﻣﻘﺪار
وﻳﮋﮔﻲ
مواد بستر در درون راکتور قرار داده شد ،سپس با استفاده از
ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ
ﺟﻨﺲ
یک پمپ پریستالتیک نیمی از راکتور با لجن تهیه شده از
22
ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ )(mm
سیستم لجن فعال تصفیهخانه تبریز پر شد .در مرحله راهاندازی
23/8
ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲ )(mm
راکتور بهدلیل آنکه هدف رشد میکروارگانیسمها و تشکیل
26/1
ارﺗﻔﺎع )(mm
3755
ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ )(mm2
بیوفیلم است ،از فاضالب طبیعی شهر تبریز که مرحله تصفیه
11/6
ﺣﺠﻢ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ )(cm3
مقدماتی در تصفیهخانه بر روی آن انجام شده است و در مرحله
324
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ
ورود به تصفیه بیولوژیک است ،خوراک راکتور تهیه شد .انتخاب
150
ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﻪ داﺧﻞ راﻛﺘﻮر
خوراک طبیعی برای مرحله راهاندازی بهدلیل سازگاری بیشتر
875
ﺗﺨﻠﺨﻞ
میکروارگانیسم تهیه شده با خوراک بود .در مرحله راهاندازی،
2
0/563
ﺳﻄﺢ ﻛﻞ ﺑﺴﺘﺮ ) (m
خوراک بهصورت ناپیوسته و هر  12ساعت با قطع هوای

ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ  CODو آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻓﺎﺿﻼب اوﻟﻴﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻧﻈﺮ
 35از دﺳﺘﮕﺎه ﻃﻴﻒﺳﻨﺞ ﻧﻮري
ﺪ .اﻧﺪازهﮔﻴﺮي  CODﺑﻪروش رﻓﻼﻛﺲ ﺑﺴﺘﻪ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪروش ﻧﺴﻠﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺎسآب و
مهندسی
نشریه علوم
فاضالباﺳﺘﺎﻧﺪارد آب و ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ (Guzel-Seydim et
روشﻫﺎي
آﻟﻤﺎنو ﺑﺮ
ل  2100ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﺘﺮود اﻧﺪازهﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ،ﻣﺪل
 Cyber Scaاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺰرﻳﻖ ازن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ازن ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﺪل  Ozomatic lab 802ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر
ده ﺷﺪ .ازن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ راﻛﺘﻮر ﺗﺰرﻳﻖ و ﭘﺨﺶ
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برابر  1 g/hrبود .زمان ازناسیون نیز نیم ساعت درنظر گرفته
شد .برای مهار کردن ازن موجود در هوای خروجی از رآکتور،
هوای خروجی به محلول  2درصد  KIهدایت شد .هوای مورد
نیاز دستگاه ازن توسط کپسول اکسیژن تامین شده و برای
خشک کردن آن ،هوا ابتدا از بستری از سیلیکاژل عبور داده
شد .همچنین برای تنظیم میزان جریان هوای ورودی به
دستگاه از یک رگالتور دستی استفاده شد.

ورودی و اجازه تهنشینی میکروارگانیسمهایی که هنوز بر روی
مواد بستر قرار نگرفتهاند ،به سیستم اضافه میشد .سپس با
خالیکردن نیمی از راکتور و پر کردن آن با فاضالب طبیعی
تهیه شده و وصل کردن جریان هوا به اتمام میرسد .پس از
تجمع توده بیولوژیک در اطراف مواد بستر بهتدریج خوراکدهی
از حالت ناپیوسته به حاال پیوسته تغییر یافت و خوراک از
خوراک طبیعی به خوراک تهیه شده سنتزی تغییر حالت داد.
این مرحله برای آمادهسازی میکروارگانیسمها و بیوفیلم کمی
 -3نتایج و بحث
که تشکیل شده بود ،بهصورت تدریجی و در طول  7روز بهطول
انجامید .سپس فاضالب سنتزی در چهار مرحله -1 :راکتور
 -1-3عملکرد راکتور بیولوژیکی
غوطهور رشد چسبیده به تنهایی  -2همراه با ازناسیون به عنوان
با توجه به اینکه این اولین مرحله تحقیق بررسی عملکرد
پیشتصفیه  -3ازناسیون بهعنوان تصفیه نهایی  -4ازناسیون
تکی رآکتور بیولوژیکی بود ،بنابراین در این مرحله عملکرد
ﻣﺤﻠﻮل  2درﺻﺪ  KIﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪ .ﻫﻮاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دﺳﺘﮕﺎه ازن ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ
رآﻛﺘﻮر،
ﺧﺮوﺟﻲ از
زماندردرﻫﻮاي
ﻣﻮﺟﻮد
انجام و
ﻫﻮايبیولوژیکی
سیستم
خروجی
ورودی و
هم
راکتور غوطهور رشد چسبیده بهتنهایی مورد بررسی قرار
گرفتند.ﻛﺮدن آن ،ﻫﻮا اﺑﺘﺪا از ﺑﺴﺘﺮي از ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ
قرار ﺧﺸﻚ
ارزیابیﺑﺮاي
موردﺷﺪه و
ﺗﺎﻣﻴﻦ
اﻛﺴﻴﮋن
ﻛﭙﺴﻮل
شاخصهای عملکرد
گرفت .زمان ماند هیدرولیکی  5ساعت و بار آلی ورودی به
اولیه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
دﺳﺘﻲ
رﮔﻼﺗﻮر
ﻳﻚ
از
دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﻪ
ورودي
ﺟﺮﻳﺎن
ﻫﻮايمقدار کاهش  CODو آمونیوم فاضالب
تحقیق،
ﻣﻴﺰان این
در
راکتور  1/44 Kg/m3.dو دبی هوای ورودی به راکتور L/min
بهعنوان شاخصهای عملکرد سیستم در هر مرحله درنظر گرفته
 6درنظر گرفته شده است .در شکل (-2الف و -2ب) بهترتیب
-3
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﺤﺚ CODبهروش رفالکس بسته و اندازهگیری
اندازهوگیری
شدند.
تغییرات  CODو آمونیوم در طول زمان راهاندازی آمده است.
آمونیوم بهروش نسلر با استفاده از دستگاه طیفسنج نوری
در تمامی روزهای این مرحله مقدار  DOهمواره باالتر از 4
-1-3
راﻛﺘﻮر
ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲآلمان براساس روشهای
ساخت کشور
2100
 ،Unicoمدل
بود .بنابراین میتوان بیان کرد که هیچ محدودیتی در اکسیژن
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﻲ رآﻛﺘﻮر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺑﺮرﺳﻲ
اوﻟﻴﻦ
فاضالباﻳﻦ
ﺗﻮﺟﻪآبﺑﻪو اﻳﻦﻛﻪ
ﺑﺎ
گرفت
ﺗﺤﻘﻴﻖ انجام
ﻣﺮﺣﻠﻪ()1985
APHA
براساس
استاندارد
وجود ندارد pH .نیز نسبت به ورودی کاهش یافته است و این
ﻗﺮاردرﮔﺮﻓﺖ .زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ  5ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺎر آﻟﻲ ورودي ﺑﻪ راﻛﺘﻮر
ﺑﺮرﺳﻲ
همچنینﻣﻮرد
)Guzel-Seydimﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ
ﻏﻮﻃﻪetور رﺷﺪ ﭼﺴﺒﻴﺪه
راﻛﺘﻮر
محلول
اکسیژن
al., 2004
(
کاهش دلیلی بر انجام نیتریفیکاسیون است .میزان حذف بار
3
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺷﻜﻞ )-2اﻟﻒ و -2ب( ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
6
L/min
راﻛﺘﻮر
ﺑﻪ
ورودي
ﻫﻮاي
دﺑﻲ
و
1
/
44
K
g
/
m
.
dهر مرحله به صورت دستگاهی با استفاده از الکترود اندازهگیری
آلی بر اساس دادههای  4روز انتهایی مرحله اول  %89بهدست
ﺗﻤﺎﻣﻲ روزﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪار  DOﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻻﺗﺮ از  4ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
نجاماﺳﺖ.
آﻣﺪه
Scanﺪازي
زﻣﺎن راهاﻧ
مدلﻃﻮل
آﻣﻮﻧﻴﻮم در
 CODو
گرفت.دربرای
 Cyberا
DO 300
اکسیژن محلول،
آمد .همانطور که نتایج نشان میدهند در دادههای  CODروز
اﻛﺴﻴﮋن وﺟﻮد
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در
ازنﻛﻪبه ﻫﻴﭻ
تزریقﻛﺮد
ﺗﻮانو ﺑﻴﺎن
ﻣﻲ
ﻧﺪارد pH .ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورودي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ دﻟﻴﻠﻲ
Ozomatic
ژنراتور مدل
سیستم از ازن
تولید
 8و  11اختالالتی در هوادهی و خوراکدهی به راکتور رخ داد
اﺳﺎساز دادهﻫﺎي  4روز اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  %89ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ
ازن آﻟﻲ
ﺣﺬف ﺑﺎر
آلمان .ﻣﻴﺰان
ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم
تولیدﺑﺮ شده
استفاده شد.
 labساخت کشور
ﺑﺮ802
که منجر به داشتن اختالف این دادهها با دیگر دادهها شد.
دادهﻫﺎي
دﻫﻨﺪ در
ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ در ﻫﻮادﻫﻲ و ﺧﻮراكدﻫﻲ ﺑﻪ راﻛﺘﻮر رخ داد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ
ش 8و
CODپخروز
11به پایین
کننده
طریق یک
نظر از
ﻣﻲ مورد
ﻧﺸﺎن نرخ
دستگاه با
نرخﺷﺪ.
دادهﻫﺎ
دادهﻫﺎ ﺑﺎ
اﺧﺘﻼف اﻳﻦ
ازن استفاده شده ثابت و
دﻳﮕﺮشود.
پخش می
تزریق و
راکتور

COD

NH4

)اﻟﻒ(

)ب(

برحسبmg/L
آمونیومﺑﺮﺣﺴﺐ
ب)آﻣﻮﻧﻴﻮم
 CODوب(
 CODو
اﻟﻒ(
ﭘﺴﺎب؛
ﺧﺮوﺟﻲ
ﻏﻠﻈﺖ
اﺳﺎس
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺷﻜﻞ 2ـ
mg/L
الف)
پساب؛
خروجی
غلظت
براساس
بیولوژیکی
راﻛﺘﻮرراکتور
عملکرد
شکل -2

 -2-3ﻋﻤﻠﻜﺮد راﻛﺘﻮر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶﺗﺼﻔﻴﻪ

در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻨﺘﺰي ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮر ﺑﻪﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ
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پاییزﻫﺮ 8
،HRT
دوم،ﻣﻘﺪار
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﻗﺮار
ﺗﺤﺖ
1396
شماره ،3
اﺳﺖ .ﺣﺠﻢ ﻓﺎﺿﻼﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  9ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ سال
ﮔﺮﻓﺘﻪفاضالب
مهندسی آب و
نشریه علوم و
ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚﺑﺎر ازﻧﺎﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري از ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺷﻜﻞ  3آورده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎي ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از  4روز آﺧﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزده ﺣﺬف ﺑﺎر آﻟﻲ
 %94اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ازن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶﺗﺼﻔﻴﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف  CODرا ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ .ﻣﻴﺰان

 -2-3عملکرد راکتور بیولوژیکی همراه با ازناسیون به
عنوان پیشتصفیه
در این مرحله تمامی شرایط شبیه مرحله اول میباشد و
فقط فاضالب سنتزی قبل از ورود به بیوراکتور بهمدت نیم
ساعت تحت ازناسیون قرار گرفته است .حجم فاضالبی که
تحت ازناسیون قرار گرفته  9لیتر بوده که با توجه به مقدار
 ،HRTهر  8ساعت یکبار ازناسیون انجام گرفت و نمونهبرداری
از خروجی بیوراکتور انجام گرفت .نتایج عملکرد سیستم در
شکل  3آورده شده است .همانطور که نتایج نشان میدهند
براساس دادههای بهدست آمده از  4روز آخر میزان میانگین
بازده حذف بار آلی  %94است .در واقع استفاده از ازن بهعنوان
پیشتصفیه راندمان حذف  CODرا بهصورت محسوسی افزایش
داده است .میزان حذف نیتروژن همانند مرحله قبل کامل است
و بیوراکتور بهتنهایی توانایی حذف کامل آمونیوم را دارد و در
واقع نیتریفیکاسیون بطور کامل انجام گرفته است.
 -3-3عملکرد راکتور بیولوژیکی همراه با ازناسیون
بهعنوان پستصفیه
در این مرحله نیز تمامی شرایط شبیه مراحل قبل بوده با این
تفاوت که فقط خروجی بیوراکتور در حجم  9لیتر بهمدت نیم
ساعت تحت ازناسیون قرار گرفت و نمونهبرداری از خروجی ازن
راکتور انجام شد .نتایج عملکرد سیستم در شکل  4آورده شده
است .در این مرحله با تزریق ازن در خروجی تصفیه بیولوژیکی
بازده مقداری بیشتر از مراحل قبل شده و براساس دادههای
بهدست آمده از  4روز آخر میزان میانگین بازده حذف بار آلی

)اﻟﻒ(

 %97بهدست آمد .در واقع استفاده از ازن بهعنوان تصفیه نهایی
توانسته راندمان حذف  CODرا حتی نسبت به مرحله دوم
افزایش دهد .نتایج بهدست آمده از تحلیل آمونیوم نیز شبیه
مراحل قبلی است و تفاوت در این است که از همان روز اول
بیوراکتور بهتنهایی توانست نیتروژن را به طور کامل حذف کند.
 -4-3عملکرد راکتور بیولوژیکی همراه با ازناسیون
همزمان در ورودی و خروجی
در این مرحله روش مراحل دوم و سوم بهطور همزمان و با
یکبار استفاده از ازن انجام شد .برای این منظور ابتدا خروجی
از بیوراکتور را تحت ازناسیون قرار داده و خروجی فاز گاز آن به
فاضالب ورودی به بیوراکتور وصل شد .در این مرحله فاضالب
ورودی به بیوراکتور در حجم  9/5لیتر و خروجی از بیوراکتور
در حجم  4/5لیتر تحت ازناسیون قرار داده شد .برای این
منظور ،یک راکتور جدید به سیستم اضافه شد .این راکتور از
جنس پلکسیگالس با حجم  6لیتر بود که ازن از پایین وارد
راکتور شده و خروجی فاز گاز آن به راکتور  9/5لیتری که
حاوی فاضالب ورودی است وصل شد .ازناسیون شبیه مراحل
قبل بهمدت نیم ساعت انجام شد .نمونهبرداری نیز از خروجی
راکتور  4/5لیتری انجام شد .نتایج عملکرد سیستم در شکل 5
آورده شده است .در این مرحله براساس دادههای بدست آمده
از  4روز آخر میزان میانگین بازده حذف بار آلی حدود %98
بهدست آمد که تقریباً شبیه مرحله قبل است .نتایج بهدست
آمده از تحلیل آمونیوم نیز شبیه مرحله سوم بود.
بر این اساس ،نتایج نشان داد که تقریباً در مورد حذف

)ب(

شکل  -3عملکرد راکتور بیولوژیکی همراه با ازناسیون به عنوان پیش تصفیه بر اساس غلظت خروجی پساب؛
ﺷﻜﻞ  -3ﻋﻤﻠﻜﺮد راﻛﺘﻮر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎب؛
الف)  CODو ب) آمونیوم برحسب mg/L
اﻟﻒ(  CODو ب( آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺮﺣﺴﺐ mg/L

 -3-3ﻋﻤﻠﻜﺮد راﻛﺘﻮر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺲﺗﺼﻔﻴﻪ
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پاییز
شماره
سال دوم،
مهندسی
ﻣﺪت
ﻟﻴﺘﺮ ،3ﺑﻪ
ﺣﺠﻢ 9
فاضالب ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻮده ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮر در
ﻣﺮﺣﻠﻪآبﻧﻴﺰو ﺗﻤﺎﻣﻲ
علوم واﻳﻦ
نشریه در
ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﺖ ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري از ﺧﺮوﺟﻲ ازن راﻛﺘﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺷﻜﻞ  4آورده
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ازن در ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎزده ﻣﻘﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس
دادهﻫﺎي ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از  4روز آﺧﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزده ﺣﺬف ﺑﺎر آﻟﻲ  %97ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ .در واﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ازن ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ازن در ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎزده ﻣﻘﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس
دادهﻫﺎي ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از  4روز آﺧﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزده ﺣﺬف ﺑﺎر آﻟﻲ  %97ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ .در واﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ازن ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف  CODرا ﺣﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻧﻴﺰ
ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن روز اول ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮر ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺬف
ﻛﻨﺪ.

(ب)(
)ب

(الف)
اﻟﻒ(
)

پساب؛
خروجیﭘﺴﺎب؛
غلظتﺧﺮوﺟﻲ
اساسﻏﻠﻈﺖ
تصفیهﺑﺮبراﺳﺎس
پسازازﺗﺼﻔﻴﻪ
مرحلهﭘﺲ
ازناسیوندردرﻣﺮﺣﻠﻪ
همراهﺑﺎباازﻧﺎﺳﻴﻮن
بیولوژیکیﻫﻤﺮاه
راکتورﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
عملکردراﻛﺘﻮر
-4ﻋﻤﻠﻜﺮد
شکل-4
ﺷﻜﻞ
mg/L
الف)
حسبmg/L
آمونیومﺑﺮبرﺣﺴﺐ
ب)آﻣﻮﻧﻴﻮم
CODو وب(
COD
اﻟﻒ(

ﺧﺮوﺟﻲ بهعنوان تصفیه نهایی پس از سیستم
خصوصو چنانچه
تنهاییﺑﺎکافی بوده
راﻛﺘﻮر بیولوژیکی ب
ﻋﻤﻠﻜﺮدسیستم
نیتروژن4از -فاضالب،
-3
ازﻧﺎﺳﻴﻮنو ﻫﻢزﻣﺎن ودربهورودي
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲهﻫﻤﺮاه
حذف
مناسب برای
اﻳﻦراهکار
ﺑﺮايیک
تواند
کار رود
روش نمی
احساس
ازناسیون
ﺧﺮوﺟﻲ از
ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا
اﻧﺠﺎم مﺷیﺪ.
بیولوژیکی بازهازن
 CODو ﺑﺎ ﻳﻚﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده
حذفﻫﻢزﻣﺎن
موردﺑﻪﻃﻮر
شود.دوماماودرﺳﻮم
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ
نیازی بهدر اﻳﻦ
ﻓﺎﺿﻼباین
شود .در
محسوب می
فاضالب
ترکیبات آلی از
دقیق
داده ومطالعه
دارد.ار برای
مراحل وجود
تفاوت در
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺷﺪ .در اﻳﻦ
ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮریکوﺻﻞ
کاملورودي ﺑﻪ
ﻓﺎزترﮔﺎزاینآن ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب
ﺧﺮوﺟﻲ
ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﻗﺮ
بازدهرا ﺗﺤﺖ
ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮر
مقدار
کاهش
افزایش
سیستم در
ﺗﺤﺖمختلف
شهای
CODاز با هم
حذف
لحاظ
مرحله
ﺑﻪ هر
نتایج
موضوع
ﻣﻨﻈﻮر،
ﺑﺮايیا اﻳﻦ
داده ﺷﺪ.
ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﻗﺮار
میان4/5آرایﻟﻴﺘﺮ
ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮر در ﺣﺠﻢ
ﺧﺮوﺟﻲ
ﻟﻴﺘﺮ و
ﺣﺠﻢاز9/5
چهار در
ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮر
ورودي
بازده سیستم در حذف ترکیبات آلی تا حدی تاثیرگذار است،
مقایسه و از تحلیل آماری بهروش  T-TESTبرای سنجش
ﻳﻚ راﻛﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .اﻳﻦ راﻛﺘﻮر از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻜﺴﻲﮔﻼس ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  6ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ازن از ﭘﺎﻳﻴﻦ وارد راﻛﺘﻮر ﺷﺪه
به اینصورت که استفاده از ازناسیون در مرحله قبل و بعد از
اختالف دادهها استفاده شد ).(Beltran-Heredia et al., 2000
فرآیند بیولوژیکی بهدلیل افزایش میزان اکسیداسیون ترکیبات
در شکل  6مقادیر  CODخروجی و مقدار  pبرای هر دو ارائه
آلی باالترین بازده را دارد .در رتبه بعد باالترین بازده مربوط به
شدهاند .براساس روش مذکور چنانچه  pمربوط به دو مرحله
زمانی است که ازن بهعنوان اکسیدکننده نهایی ،بعد از مرحله
کوچکتر از  0/05شد میتوان بیان داشت که اختالف دادهها
ﻧﻴﻢ
ﻣﺪت
ﺑﻪ
ﻗﺒﻞ
ﻣﺮاﺣﻞ
ﺷﺒﻴﻪ
ازﻧﺎﺳﻴﻮن
ﺷﺪ.
وﺻﻞ
اﺳﺖ
ورودي
ﻓﺎﺿﻼب
ﻟﻴﺘﺮيمیﻛﻪ
راﻛﺘﻮر 5
ﮔﺎزنآن
ﺧﺮوﺟﻲ
و
بیولوژیکی استفاده شود .البته در مورد اخیر اختالف حذف
ﺣﺎوياختالف
دهند
نتایج9/نشان
طورﺑﻪ که
است.ﻓﺎزهما
معنادار
ﺷﻜﻞ در 5آورده
قبلیﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻟﻴﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
دار4/5
راﻛﺘﻮر
ﺧﺮوﺟﻲ
یک ﻧﻴﺰ از
ﺑﺮداري
مراحلﺷﺪ.
های اﻧﺠﺎم
ﺳﺎﻋﺖ
اﺳﺖ.از ازن
ﺷﺪهنچه
نهایت چنا
متفاوتدرنیست.
ﻧﺘﺎﻳﺞروش
چندان با
است.
دو معنا
مقایسه دوبه
ﻧﻤﻮﻧﻪ در
مختلف
داده
خواهدﻛﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪ
شود%98 ،
استفادهﺣﺪود
تصفیهﺑﺎر آﻟﻲ
ﺑﺎزدهشﺣﺬف
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ازن ازدر 4روز
ﺑﺪﺳﺖ ازآﻣﺪه
دادهﻫﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺮﺣﻠﻪ
در
بود .در
بازده ﺑﻪپایین
عنوان پی
آﺧﺮ ﻣﻴﺰان به
ترکیب با
کهياستفاده
داشت
توان بیان
اﻳﻦمی
بنابراین
ﺑﻮد .محصوالت جانبی مقاوم به تجزیه دلیل
تشکیل
ﺷﺒﻴﻪاخیر
بخشیدهآﻣﻮﻧﻴﻮم ﻧﻴﺰمورد
بازده ﺑﻪحذف
بیولوژیکی م
سیستم
شایدﺳﻮم
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ارتقاءاز ﺗﺤﻠﻴﻞ
دﺳﺖراآﻣﺪه
تواند ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻗﺒﻞیاﺳﺖ.
ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
یکﺗﻘﺮﻳﺒﺎً

)ب(

)اﻟﻒ(

شکل  -5عملکرد راکتور بیولوژیکی همراه با ازناسیون قبل و بعد از سیستم بیولوژیکی براساس غلظت خروجی پساب؛
الف)  CODو ب) آمونیوم برحسب mg/L
ﺷﻜﻞ  -5ﻋﻤﻠﻜﺮد راﻛﺘﻮر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎب؛

اﻟﻒ(  CODو ب( آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺮﺣﺴﺐ mg/L

38
فاضالبداد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻣﻮرد ﺣﺬف ﻧﻴﺘﺮوژن از ﻓﺎﺿﻼب ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن
اﻳﻦ اﺳﺎس،
نشریه ﺑﺮ
مهندسی آب و
علوم و
ﺑﻪ ازﻧﺎﺳﻴﻮن اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺣﺬف  CODﺗﻔﺎوت در ﺑﺎزده ﻣﺮاﺣﻞ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺬف  CODﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و از ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑﻪروش  T-TESTﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺧﺘﻼف دادهﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) .(Beltran-Heredia et al., 2000در ﺷﻜﻞ  6ﻣﻘﺎدﻳﺮ  CODﺧﺮوﺟﻲ و ﻣﻘﺪار  pﺑﺮاي ﻫﺮ دو اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس

ﺑﻮده و
ﻧﻴﺎزي1396
 ،3پاییز
ﻛﺎﻓﻲشماره
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲدوم،
ﺑﻪ سال

این امر باشد که در مرحله اکسیداسیون بیولوژیکی قابل تجزیه
نیستند ) .(Wert et al., 2007در کل با توجه به نتایج بهدست
آمده باید عالوهبر ارزیابی اقتصادی هرکدام از روشها ،در مورد
تاثیر نوع مواد آلی موحود در فاضالب نیز تحقیقات بیشتری
انجام گیرد .در جدول  2مقایسه نتایج خالصه شده برخی از
تحقیقات در ارتباط با فرآیند ترکیبی با نتیجه تحقیق حاضر
زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ
ﻏﻠﻈﺖ
ارائه شده است.
COD

ﻧﻮع ﻓﺎﺿﻼب

ورودي

 -4نتیجهگیری

ﺳﻨﺘﺰي

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ازن

ازﻧﺎﺳﻴﻮن -ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
)ﻏﻮﻃﻪور رﺷﺪ ﭼﺴﺒﻴﺪه(

)(mg/L

)دﻗﻴﻘﻪ(

1 g/h

300

)(mg/L
300

ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ

بیولوژیکی در ترکیب با فرآیند
در این تحقیق عملکرد یک
راکتورﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
ازﻧﺎﺳﻴﻮن-
60
1800
ﻛﻚﺳﺎزي
ﻫﻮادﻫﻲ(
ازناسیون مورد ارزیابی قرار)ﻓﻴﻠﺘﺮ
نتایج نشان داد که ترکیب
گرفت.

120

ﺗﻮﻟﻴﺪ رزﻳﻦ

117-6851

ﺧﺎﻧﮕﻲ

53
ﻧﻮع ﻓﺎﺿﻼب

 -4ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

ازناسیون با راکتور بیولوژیک غوطهور رشد چسبیده هوازی برای
استفاده در سیستمهای تصفیه فاضالب مناسب است و با توجه
به انعطافپذیری که راکتور بیولوژیک غوطهور رشد چسبیده
هوازی در مقابل شوکهای ناشی از تغییرات بار آلی ورودی به
تصفیهخانه دارد ،میتواند عملکرد مناسبی را نشان دهد و یک
روش کام ً
ال سازگار و مناسب است .در شرایط کامال یکسان از
زﻣﺎن مقدار ﺣﺠﻢ
نظر
 CODو آمونیوم ورودی و همچنین نرخ هوادهی
درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
pHورودی به
ازﻧﺎﺳﻴﻮن فاضالب
ازﻧﺎﺳﻴﻮنو دبی ثابت
ثابت
ﻣﺮﺟﻊ بیان
بیوراکتور ،میتوان
ﺑﺎزده ﺣﺬف
)ﻟﻴﺘﺮ(
)دﻗﻴﻘﻪ(
داشت که استفاده از ازن در کنار سیستم بیولوژیکی عالوه بر
اﻳﻦ
9
30
افزایش
راندمان حذف م/7ی8تواند از نظر94میکروبی نیز خروجی
ﺗﺤﻘﻴﻖ
سیستم را در حد مناسبی قرار دهد.
50

7/5

7/5

8

50

ازﻧﺎﺳﻴﻮن -ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
8/7
1/6
50
13
)ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل(
جدول  -2مقایسه نتایج استفاده از فرآیندهای ترکیبی در تصفیه فاضالبها و تحقیق حاضر
ازﻧﺎﺳﻴﻮن -ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
58
7/8
1/2
4
10
درﺻﺪ
)ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮادﻫﻲ(
90

COD
ورودي

)(mg/L

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﻏﻠﻈﺖ
ازن

)(mg/L

زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ

ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ
)دﻗﻴﻘﻪ(

زﻣﺎن

ازﻧﺎﺳﻴﻮن
)دﻗﻴﻘﻪ(

ﺣﺠﻢ

ازﻧﺎﺳﻴﻮن
)ﻟﻴﺘﺮ(

pH

ازﻧﺎﺳﻴﻮن -ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺎزده

16
17
ﻣﺮﺟﻊ

ﺣﺬف
ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻳﻦ ﻛﻪ
داد

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار 8/7
ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﻣﻮرد 9
30
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ 300
1 g/h
)ﻏﻮﻃﻪور رﺷﺪ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 300
درﺳﻨﺘﺰي
ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ94ﻧﺸﺎن
ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ راﻛﺘﻮر
ﭼﺴﺒﻴﺪه(
ﺗﺮﻛﻴﺐ ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ راﻛﺘﻮر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﻮﻃﻪور رﺷﺪ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻫﻮازي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و
Zhang
ازﻧﺎﺳﻴﻮن -ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
ﻧﺎﺷﻲ از 50
ﺷﻮكﻫﺎي 7/5
ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻫﻮازي50در ﻣﻘﺎﺑﻞ 7/5
ور رﺷﺪ 120
ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻪ راﻛﺘﻮر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﻮﻃﻪ60
ﺳﺎزي اﻧﻌﻄﺎف 1800
et
ﺑﺎ ﻛﻚ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎر al.آﻟﻲ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
)ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮادﻫﻲ(
)(2014
Aparicio
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻳﻚ روش ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺎزﮔﺎر و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ
ﻋﻤﻠﻜﺮد
ورودي ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ دارد ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
ازﻧﺎﺳﻴﻮن-
90
8/7
1/6
50
13
117-6851
ﺗﻮﻟﻴﺪ رزﻳﻦ
et al.
ﻓﻌﺎل(
)ﻟﺠﻦ
)(2007
ﻳﻜﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار  CODو آﻣﻮﻧﻴﻮم ورودي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺮخ ﻫﻮادﻫﻲ ﺛﺎﺑﺖ و دﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺎﺿﻼب ورودي ﺑﻪ ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮر ،ﻣﻲﺗﻮان
Wang
ازﻧﺎﺳﻴﻮن -ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از 7/8
راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف 1/2
4
10
ﺑﻴﺎن ﺧﺎﻧﮕﻲ
ﺧﺮوﺟﻲ
 58ﻧﻴﺰ
ﻧﻈﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ -اﻓﺰاﻳﺶ
 53از ازن در ﻛﻨﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ
داﺷﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده
et
al.
)ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮادﻫﻲ(
)(2008
ﺳﻴﺴﺘﻢ را در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ.

 -4ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ راﻛﺘﻮر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ازﻧﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ راﻛﺘﻮر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﻮﻃﻪور رﺷﺪ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻫﻮازي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي ﻛﻪ راﻛﺘﻮر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﻮﻃﻪور رﺷﺪ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻫﻮازي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮكﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎر آﻟﻲ
ورودي ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ دارد ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻳﻚ روش ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺎزﮔﺎر و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ
ﻳﻜﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار  CODو آﻣﻮﻧﻴﻮم ورودي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺮخ ﻫﻮادﻫﻲ ﺛﺎﺑﺖ و دﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺎﺿﻼب ورودي ﺑﻪ ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮر ،ﻣﻲﺗﻮان
ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ازن در ﻛﻨﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺧﺮوﺟﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ را در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ دﻳﮕﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ
روز ﻫﺮ
چهارآﺧﺮ
ﭼﻬﺎر روز
ﺧﺮوﺟﻲ
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