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A Review on Performance of Rotating Biological
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Phenolic compounds are amongst the polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAHs) and are the most
important environmental pollutants found in the waste
effluent of many industries, including refineries,
petrochemicals, steel industries, and iron foundries,
with an average concentration of 10 to 2000 mg/l.
Removing these compounds before releasing them in
nature and reusing wastewater is accordingly of
particular importance. Among phenol removal
methods, biodegradation is an environmental friendly
and cost effective method and rotating biological
contactor (RBC) system is in particular recognized as
one of the most efficient attached growth fixed bed
wastewater treatment processes for stationary and
advanced treatment with phenol removal efficiency of
85 to 99%. The advantages of RBC include resistance
to hydraulic and organic shocks, little chance of
creating anaerobic conditions, high sedimentation rate
of sludge produced, low space requirements, very low
energy costs, simplicity and easiness of operation, no
need of expert personnel for supervision and operation,
and low maintenance costs. The present review
introduces RBC system, comparing with other
phenolic purification methods, expressing the history,
the reactor design and the operational parameters
affecting it. Also the previous researches on phenol
removal by RBC system has been evaluated.
Keywords: Attached growth biological treatment,
Phenol, Rotating biological contactor, Wastewater.
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( وPAHs) ترکی بات فنول یک جزء ه یدروکربن های آرو مات یک حلقوی
مهمترین آالیندههای محیطزیس ت هس تند ک در پس ار بس یاری از
 صنایع فوالد سازی و کارخان، پترو شیمی،صنایع از جمل پاالی شگاه
 میلیگرم بر لیتر یا فت2000  تا10 ذورآهن با م یانگین غل ظت
 حذف این ترکیبات قبل از رها کردن آن ها در طبیعت و.میش وند
 از میان.اس تفاده مجدد از پس ار از اهمیت وی های برخودار اس ت
 ت صفی زی ستی یک روش دو ستدار طبیعت و،روشهای حذف فنول
 در این بین س یس تم تما دهنده.مقرون ب ص رف ب حس ار میآید
( ب عنوان یکی از کارآمدترین فرآیندهای ت صفیRBC) بیولوژیکی دوار
پس ار رش د دس بیده بس تر ابت برای تص فی اتوی و پیش رفت با
 از مزیتهای. درصد در حذف فنول شناخت میشود99  تا85 راندمان
ت ما ده نده های بیولوژیکی دوار میتوان ب م قاو مت در م قا بل
، احتمال کم ای جاد ش رایط بیهوازی،ش وکهای ه یدرولیکی و آلی
، نیاز ب فض ای کم،خاص یت ت نش ینی بس یار باالی لجن تولید ش ده
 س ادگی و س هولت در راهبری و،هزین تامین انرژی بس یار پایین
برای نظارت و بهرهبرداری و
 عدم ن یاز ب افراد متخص،بهرهبرداری
 بررس ی حا ر ب معرفی.هزین تعمیر و نگهداری پایین اش اره کرد
 بیان، مقایس آن با دیگر روشهای تص فی فنول،RBC س یس تم
تاریخچ و نحوه طراحی راکتور و پارامترهای عملیاتی ا رگذار بر روی
 در پا یان پ وهش های پیش ین در زمی ن حذف فنول.آن میپردازد
. مورد ارزیابی قرار گرفت استRBC توسط سیستم
، تصفی بیولوژیکی رشد دسبیده، پسار صنایع:کلمات کلیدی
. فنول،دیسکهای بیولوژیکی دوار

کربن دیاکسید و آر) تحت شرایط هوازی ،بیهوازی و یا هوازی
اختیاری استفاده میکنند .یک نسبت ( C:N:P )100:5:1برای
رشد میکروارگانیسمها کافی است ).(Chan et al., 2010
فرآیندهای بیولوژیکی ب رشد معلق ،رشد دسبیده و فرآیندهای
هیبریدی تقسیم میشوند .در فرآیند رشد دسبیده،
میکروارگانیسمها ب یک ماده خنثی (سنگ ،فلز یا پالستیک) ک
قابلیت تولید بیوفیلم داشت باشد ،میدسبند (Hsien and Lin,
) .2005فرآیندهای فیلم ابت ،از سیستمهای تصفی بیولوژیکی
رشد دسبیده هستند ،ک میتوان آنها را ب بیوراکتور بستر سیال
) (FBBصافی دکنده ) (TFو  RBCتقسیمبندی کرد (Chavan
).and Mukherji, 2002
در سیستمهای لجن فعال ) ،(ASSجامداتی ک قابلیت
ت نشین شدن دارند ب وسیل تانکهای ت نشینی ک بعد از
فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی قرار میگیرند ،جداسازی میشوند.
در طول سالها ASS ،ب منظور برآورده کردن کیفیت باالی
خروجی واحدهای تصفی پسار ،بهبود یافت .سیستمهای تصفی
جدید در جهت غلب بر عفهای  ASSگسترش یافتند
) .(Ganczarczyk, 1983مقایس فرآیندهای توسع یافت با
سیستم لجن فعال نشان میدهد ک سیستم  RBCنیاز ب طراحی
فرآیند و عملیات پیچیدهتر ) (Dold, 1989و هزین های بیشتری
برای ساخت و نگهداری راکتور نسبت ب  ASSدارد (Cassidy et
) .al., 2000همچنین عملکرد خیلی خوبی در حذف سمیت از
خود نشان داده است ) .(Gonzalez et al., 2007در نهایت قابلیت
خوبی برای ت نشینی لجن براسا طراحی راکتور دارد .ذرات
بیولوژیکی درون راکتور باقی میمانند و ب دلیل ت نشینی خور
لجن ،احتمال کمی برای خارج شدن جامدات معلق وجود دارد
).(Dold, 1989

 -1مقدمه
فنول با فرمول  C6H5OHو وزن مولکولی  94/11 g/molدر حالت
خال بیرنگ یا جامد سفید است ک ب شدت سمی بوده و در
اشکال گوناگون و یا در ارتباط با عناصر دیگر ب فراوانی یافت
میشود ) .(Rappoport, 2003این ماده و مشتقات آن در صنایع
متعددی از جمل صنایع تولید رزین ،رنگ ،سموم دفع آفات،
داروسازی ،معادن زغال سنگ و صنایع آلومینیوم کاربرد دارد
) .(Patterson, 2003ب علت کاربرد گسترده فنول در فرآیندهای
صنعتی ،این آالینده ب طرق مختلف ب محیطزیست وارد میشود.
با توج ب وی گی فنول نظیر حاللیت زیاد در آر و پایداری در
محیط زیست ،این ترکیب برای مدتزمان طوالنی در محیط باقی
میماند و از طریق منابع آر قادر ب انتقال تا مسافتهای طوالنی
است ) .(Kinsley and Nicell, 2000ترکیبات فنولی ب دلیل
وی گیهای خاص نظیر سمیت ،ا ر بر طعم و بوی آر و ا ر سوء
بر سالمت انسان و موجودات زنده ،براسا طبق بندی آژانس
حفاظت محیطزیست امریکا ) (USEPAیکی از  129آالینده
دارای اولویت در سال  1977شناخت شده است و سازمان جهانی
محیطزیست ) (WHOمقدار مجاز فنول در پسار خروجی صنایع
را  0/5 mg/lتعیین نموده است ).(DEFRA-EA, 2002
برای تصفی فا الرهای حاوی فنول ،روشهای متعددی
نظیر جذر سطحی ) ،(Dabrowski et al., 2005فیلترهای غشایی
) ،(Bodalo et al., 2009اکسیداسیون نوری )،(Iliev et al., 2002
فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفت )( (AOPsبا استفاده ازن ،اشع
ماورای بنفش ،هیدروژن پراکسید و فرآیند فنتون) (Murray and
) ،Parsons, 2004تخریب فتوکاتالیستی (Akbal and Nur onar,
) ،2003روشهای حذف آنزیمی ) (Singh and Singh, 2002و
تصفی بیولوژیکی ) (Freeman, 2003وجود دارد .در بین
روشهای بیان شده ،سیستمهای بیولوژیکی ب دلیل مزایای
خاصی ک نسبت ب سایر روشها دارند ،بیشتر مورد استفاده قرار
میگیرند ،یکی از مزایای عمده این روشها ،سازگازی بیشتر با
محیطزیست است ) .(Kehma and Reed, 2003همچنین در این
روش ،هیچگون ماده شیمیایی زیانآوری برای محیطزیست
مصرف نمیشود ،لذا دفع پسار و لجن حاصل از این فرآیندها
نسبت ب فرایندهای شیمیایی ،ا رات سوء کمتری در منابع
پذیرنده ب دنبال دارد ) .(Tchobanoglous et al., 2003روشهای
فیزیکوشیمیایی دارای معایبی از قبیل قیمت باال ،بازده پایین،
مصرف انرژی زیاد و تولید لجن حاوی آهن بوده در حالیک روش
تجزی زیستی آسان ،مو ر و ارزان قیمت است (Ahmad et al.,
).2011
فرآیندهای بیولوژیکی از میکروارگانیسمها ب منظور
اکسیداسیون مواد آلی و تبدیل آنها ب محصوالت ساده (متان،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2تاریخچه دیسکهای بیولوژیکی چرخان
اولین بار این سیستم توسط ویگند در سال  1928در کشور آلمان
برای تصفی فا الر مورد استفاده قرار گرفت .وسیل او با عنوان
"توده هوازی درخان" ابت شده بر روی یک مدیای نگهدارنده
معرفی شد ) .(Chan and Stenstrom, 1981همچنین اولین پلنت
در سال  1929در آمریکا با نام "صافی تما دهنده" یا "درخ
بیولوژیکی" ،ک شامل یکسری درخهای پرهدار بود ک در
فا الر غوط ور بوده و اکسی ن محلول فا الر را افزایش داده و
مواد آلی را کاهش میداد ،توسط آلن و ماالبی بت شد و در همان
سال دومان در آمریکا روی دیسکهای فلزی ک ب طور موازی
کنار هم قرار گرفت بودند کار کرد ولی نتیج بخش نبود
) .(Doman, 2008پروفسور پوپل سیستم  RBCرا در اواخر ده
 1950در دانشگاه استاتگرات آلمان غربی توسع داد ک این
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دیسکها تشکیل شده و عمل تصفی انجام میپذیرد (Bitton,

سرآغازی بر ساخت اولین  RBCبا مقیا صنعتی در آلمان در
سال  1960بود ).(Rodgers and Zhan, 2003
تغییرات عمده در شکلبندی سیستم و جنس دیسکها پس
از مقبولیت استفاده از پلیاستایرن در ده  1960و اوایل ده
 1970صورت پذیرفت .سیستمهای  RBCاز سال  1979با ساخت
بیش از  200کارخان در غرر آمریکا عمومیت یافتند (Leslie
) .Grady et al., 1999عمده کاربرد دیسک دوار بیولوژیکی در
ایاالت متحده مربوط ب فرایند حذف اکسی ن مورد نیاز
بیوشیمیایی ) (BOD5و یا نیتروژن آمونیاکی ( )NH3-Nو یا هر
دو این موارد در روند تصفی فا الر است .از لحاظ کمیت کاربرد
سیستم دیسک دوار بیولوژیکی اشاره ب این نکت الزم است ک
هماکنون در حدود  600تصفی خان فا الرهای شهری و بیش
از  200تصفی خان فا الرهای صنعتی در ایاالت متحده و
همچنین بیش از  1000تصفی خان در اروپا ب روش دیسک دوار
بیولوژیکی در حال فعالیت هستند (Metcalf and Eddy et al.,
).2013

) .2005سیستمهای بیولوژیکی دوار معموال شامل تجهیزاتی
همچون مدیا ،شافت ،نیروی درخاننده (نیروی مکانیکی یا
دیفیوزر هوایی) ،راکتور ،پوشش و تجهیزات جانبی میشوند و
آنها را میتوان ب دو طریق سری و موازی کنار هم قرار داد و
درصورت نیاز میتوان با استفاده از بافل آنها را بین  2-6بخش
مرحل بندی کرد ).(Wick, 2001
 -4طراحی راکتور RBC

ب منظور طراحی  ،RBCپارامترهای قطر و خامت دیسکها،
فاصل بین آنها ،درصد مستغرق بودنشان درون پسار ،دبی
جریان ،زماند ماند هیدرولیکی و نرخ بار هیدرولیکی هرکدام در
یک مقدار مشخ (در محدوده استاندارد مقیا موردنظر) فرض
میشوند .دقت طراحی توسط پیدا کردن مقادیر پارامترهای دیگر
(مساحت و تعداد دیسکهای موردنیاز ،طول راکتور و شافت) و
اطمینان حاصل کردن از اینک این مقادیر در محدوده مجاز از
معیارهای طراحی است (بررسی نرخ بار آلی) ،ارزیابی میشود
).(Christian, 2013
پارامترهای عمده تا یرگذار بر عملکرد  RBCرا میتوان در س
بخش فیزیکی ،بیوشیمیایی و میکروبیولوژی طبق بندی کرد .در
جائیک پارامترهای فیزیکی شامل نرخ بارگذاری هیدرولیکی
)( (HLRنسبت دبی حجمی جریان پسار ورودی ب مساحت
دیسکها) ،زمان اقامت هیدرولیکی )( (HRTنسبت حجم مخزن
ب جریان ورودی پسار) ،دما ) ،(Tسرعت درخش دیسکها )(
و درصد استغراق دیسکها ) (Ωو پارامترهای بیوشیمیایی :نرخ
بارگذاری آلی )( (OLRنسبت  BODپسار ورودی ب مساحت
دیسکها) ،اکسی ن محلول ) pH ،(DOو قلیائیت و پارامترهای
میکروبیولوژی :باکتری و میکروارگانیسمها هستند ;(WEF, 1998
).Culp and Heim, 1978

 -3شرح فرآیند RBC

تما

دهندههای بیولوژیکی درخان (شکل (Ebrahimi et )1

) al., 2009; Najafpour et al., 2006یک راکتور بیولوژیکی فیلم
ابت و رشد دسبیده است ک معموال برای حذف اکسی ن مورد
نیاز شیمیایی ) BOD ،(CODو فرایند نیتریفیکاسیون استفاده
میشوند .این تما دهندهها ب طور معمول از تعدادی دیسک
صاف یا شیاردار نزدیک ب هم از جنس پلیاستایرن ،پلیاتیلن ،فوم
پلیاورتان ،پلیوینیل کلراید ،پلیمتیل متاکریالت ،پلیاتیلن
دانسیت باال و پلکسی گال تشکیل شدهاند .این صفح ها حدود
 %40در فا الر غوط ور بوده و ب آرامی با کمک نیروی محرک
وارد بر شافت ک این صفح ها بر آن سوار هستند میدرخند و
در حین این عمل الی بیوفیلمی ب خامت  1-4 mmبر روی

شکل  -1شماتیک دیاگرام راکتور (Ebrahimi et al., 2009; Najafpour et al., 2006) RBC

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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از  %90رسیده است-2 .کلروفنول تنها ب صورت جزئی در RBC

 -5مروری بر مطالعات انجام شده

قابل تجزی بیولوژیکی بوده و اغلب نباید بازده حذف باالی %50
انتظار داشت.
) Tyagi et al. (1993ب مطالع تجزی بیولوژیکی پسار
پاالیشگاه نفت توسط سیستم  RBCپرداختند و لجن فعال واحد
تصفی پاالیشگاه و شهری را ب سیستم تلقیح کردند .پس از 3
روز یک بیوفیلم نازک بر روی دیسک مشاهده شده و بعد از آن
خوراک را ب  %100پسار پاالیشگاه تغییر دادند .در این بررسی،
سیستم پس از  2-3هفت ب حالت پایدار رسید .آنها در این
مطالع ب ترتیب برای  ،CODروغن ،آمونیوم نیتروژن و فنول ب
راندمان حذف  %99 ،%80 ،%87و  %85دست یافتند.
) Banerjee (1997عملکرد حذف فنول در پسار سنتتیکی را
در راکتور  RBCمورد تحقیق و بررسی قرار داد .گروه باکتریهای
عمدهای ک مسولیت تصفی میکروبی فنل تا غلظت  420 mg/lرا
برعهده داشت  ،گون هایی از پسودومونا شناسایی شدند .او پس
از آنک رشد قابل مشاهده از بیومس ب رنگ طالئی-قهوه ای را
بعد از  2هفت بر روی دیسکها مالحظ کرد ،مطالع بر روی
سیستم ب صورت پیوست را شروع کرد .تا یر متغیرهای مهم
فرایندی و عملیاتی ،همچون؛ غلظت فنول ورودی ،بار فنول
ورودی ،بار هیدرولیکی ورودی ،دمای پسار و سرعت درخش
دیسکها بر روی بازده حذف در سیستم آزمایش کرد .یک واکنش
مرتب اول ب همراه یک ابت سرعت متوسط ) (Keبا مقدار h-1
 0/10-0/13در یک محدوده دمایی  20/5-27 Cبرای تجزی
فنول مشاهده کرد .در حالت کلی تصفی پسار فنول دار در راکتور
 ،RBCعملکرد حذف بهین در انتهای مرحل دوم قابلمالحظ
بوده است .عملکرد حذف فنول در غلظتهای باالی فنول ورودی
بهبود یافت  ،در حالیک عملکرد حذف با افزایش بار هیدرولیکی
ورودی بدتر شده است .تا یر دما در بهبود بازده حذف در محدوده
دمایی  13-36 Cدشمگیر بوده و نقش مثبت سرعت درخش
دیسکها در تصفی پسار قابلذکر بوده است.
) Radwan and Ramanujam (1997از یک راکتور RBC
اصالح شده برای مطالع تصفی پذیری پسار سنتتیکی -4،2
دیکلروفنول ) (2,4CPاستفاده کردند .پسار سنتتیکی با غلظت
ورودی  40-200 mg/lاز-4،2دیکلروفنول آماده کردند .دهار
نرخ بار هیدرولیکی در محدوده  0/024-0/065 m3.m-2.d-1و نرخ
بار آلی در محدوده  2-13 g 2,4 CP.m-2.d-1مورد استفاده قرار
دادند .آنها تا یر بار هیدرولیکی و غلظت ورودی-4،2
دیکلروفنول را برای راندمان حذف -4،2دیکلروفنول مورد
بررسی قرار دادند و نشان دادند ک ماکزیمم حذف در بارهای
هیدرولیکی  0/024و  0/046 m3.m-2.d-1و همچنین یک مدل
ریا ی را با استفاده از تحلیل رگرسیون برای آن پیشبینی کردند.

در طی سالها مطالعات زیادی بر روی سیستم های  RBCانجام
گرفت است .در زیر ب تحقیقات صورتگرفت در زمین تصفی
پسار فنولی پرداخت میشود .همچنین پارامترهای طراحی
سیستم دیسکهای بیولوژیکی دوار ک در این تحقیقات مورد
استفاده قرار گرفت  ،در جدول  1جمعآوری شده است .بدین
منظور ب بانک اطالعاتی  Science Directو  Scopusبرای بررسی
مقاالت داپ شده در مجالت این حوزه در انتشارات ،Elsevier
 Whiley ،Springerو  Taylor & Francisمراجع شده است.
) Harlow et al. (1938برای اولین بار از روشهای بیولوژیکی
در تصفی پسار فنولی استفاده کرد .بعد از سالها ،میکرورهای
مقاوم ب فنول در شکلهای میل ای و کروی از صافی دکنده یافت
شدند )Yang and Humphrey (1975) .(Hamdy et al., 1956
گزارش دادند ک امکان کاهش فنول در پسار تا غلظت -2 mg/l
 1توسط یک سیستم تک مرحل ای ناپیوست  RBCوجود دارد.
بازده حذف فنول و محدوده تغییرات خواص پسار فنولی
درصورت وجود الی بیوفیلم بیشتر از عدم وجود آن است (Molin
) (Bracewell et al. (1980) .and Nilsson, 1985بر روی تصفی
پسار رزین فنول-فرمالدهید توسط  RBCمطالعاتی را انجام دادند
ک اهدافی همچون مشخ کردن تا یر غلظت فنول ورودی،
دامن تغییرات نرخ بار آلی و تعریف رابط ای بین بازده حذف و
دیگر پارامترها را دنبال کردند.
) Choung et al. (1988ب بررسی تصفی پسار فنولی
سنتتیکی در  RBCپرداختند .آنها تا یر هریک از پارامترهای
سرعت درخش ،غلظت فنول ورودی و نسبت حجم راکتور ب
مساحت دیسکها ) (Gبر روی تصفی در  RBCرا مورد مطالع
قرار دادند .در حالیک غلظت فنول ورودی  50-314 mg/lبوده،
غلظت خروجی کمتر از  2 mg/lحاصل شده است و در واقع
راندمان حذف باالی  %95ب دست آمده است .سرعت حذف مواد
آلی را ب عنوان یک واکنش مرتب اول بین ورودی و خروجی نشان
دادند .افزایش سطح دیسک سبب بهبود بازده حذف شده اما در
 G> 8/2سرعت افزایش بازده ،کاهش مییابد .سرعت درخش
دیسکها ،بازده حذف را افزایش میدهد اما در مورد سرعت
درخش  50دور در دقیق  ،در لجن گیرافتادن بیومس دسبیده،
سبب کاهش بازده میشود.
) Tokuz (1989تصفی پسار فنولی سنتتیکی در  RBCرا
مورد مطالع قرار داد .در این بررسی مدت زمان  3ماه برای
تشکیل بیوفیلم بر روی دیسکها طول کشید .نرخ حذف باالی
 COD %90در حضور  11 mg/lاز -2نیتروفنول و نرخ حذف باالی
 COD %85در حضور  3 mg/lاز -2کلروفنول قابل دسترسی بوده
است .در این مطالع  ،بازده حذف -2نیتروفنول ب ندرت ب کمتر
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) Israni et al. (2002تجزی بیولوژیکی پسار فنولی
سنتتیکی را در یک راکتور  RBCمطالع کردند .آنها یک نمون
لجن از تانک هوادهی انوی واحد تصفی پسار پتروشیمی ک
مقدار فنول آن در محدوده  15-20 mg/lبود ،برای القاح ب
سیستم جمعآوری کردند و سیستم مدت زمان  3ماه را در مرحل
سازگاری میکروارگانیسمها با فنول در غلظتهای 50-200 mg/l
سپری کرد .یک رشد قابل مشاهده از بیومس بر روی دیسکها
بعد از یک هفت از تلقیح مالحظ کردند .آنها تا یر متغیرهای
فرایندی مانند :سرعت درخش دیسک ،بار فنول ورودی ،بار
هیدرولیکی ورودی و دمای پسار بر روی مقدار حذف فنول
ورودی سیستم تحقیق کردند و مشاهده نمودند ک افزایش دما،
سرعت درخش دیسکها و نرخ بار آلی سبب بهبود در عملکرد
سیستم شده و برعکس افزایش در نرخ بار هیدرولیکی سبب
کاهش در نرخ حذف فنول میشود.
) Alemzadeh et al. (2002عملکرد حذف فنول در پسار
سنتتیکی در  RBCرا مورد مطالع قرار دادند .مرحل سازگاری
میکروبی را در مدت  4ماه تا غلظت  200 mg/lاز فنول انجام
دادند و مخلوط  50/50از لجن فعال کشتارگاه و شهری را ب
سیستم تلقیح کردند .پس از یک هفت یک الی بیوفیلم نازک بر
روی سطح دیسک ها مشاهده کردند .آنها تا یر متغیرهای اصلی
فرایندی و عملیاتی ،مانند :بار هیدرولیکی ورودی ،بار COD
ورودی و دمای پسار بر روی بازده حذف کلی سیستم آزمایش
کردند .آنها مشاهده کردند ک عملکرد حذف فنول با افزایش بار
هیدرولیکی بدتر شده و بازده بهین کلی حذف فنول در بار آلی
 0/004 m3/m2.dو غلظت  %99/99 ، 800 mg/l CODاست .در
حالت کلی در تصفی پسار حاوی فنول در  ،RBCعملکرد حذف
بهین در پایان مرحل دوم در مقایس با مرحل اول مشاهده شده،
اما مرحل سوم تا یر دشمگیری بر روی بازده حذف فنول نداشت
است .تا یر دما در افزایش بازده حذف فنول در محدوده دمایی
 13-43 Cبیشتر بوده و شرایط عملیاتی در دمای  36 Cدر
حالت بهین خود قرار دارد .مطالع مکانیسمهای متفاوت حذف
فنول نشان میدهد ک  %10فنول توسط جذر سطحی فیزیکی
و تبخیر شدن در راکتور  RBCحذف میشود.
) Melo et al. (2005لجن فعال یک واحد تصفی پسار
پتروشیمی را ک یکی از اجزای آن فنول بود ،خریداری و ب فنول
تا غلظت  400 mg/lسازگاری دادند .برای تجزی بیولوژیکی فنول
از یک سیستم راکتور ناپیوست و یک راکتور  RBCاستفاده کردند.
تجزی فنول را در راکتور ناپیوست در خصوص بررسی تامین
اکسی ن و ب عالوه تا یر غلظت بیومس مطالع کردند .آنها با
توج ب نرخ تجزی فنول تائید کردند ک عملکرد سیستم با
افزایش اکسی ن بهبود یافت است .ب همین ترتیب ،متناسب با
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سرعت درخش دیسکها ،ریب انتقال جرم اکسی ن افزایش
افزایش یافت ک در نتیج آن تجزی فنول بهبود یافت است.
) Pradeep et al. (2011ب بررسی بازده حذف فنول در یک
پسار سنتتیکی در راکتور  RBCپرداختند .آنها آزمایشها را
پس از  10روز و بعد از آنک یک بیوفیلم قهوهای رنگ
قابلمشاهده بر روی دیسکها مالحظ شد ،شروع کردند و تا یر
متغیرهای فرایندی همچون غلظت فنول ،سرعت درخش و
مستغرق بودن دیسکها بر روی حذف فنول آزمایش کردند .آنها
حذف فنول  %99را در غلظتهای  40-180 mg/lو بدتر شدن
عملکرد راکتور را با افزایش غلظت فنول تا  200 mg/lرا مشاهده
کردند .با افزایش سرعت درخش دیسکها ،اکسی ن محلول
افزایش و زمان اقامت هیدرولیکی کاهش یافت است و همچنین
افزایش درج مستغرق بودن دیسکها سبب کاهش زمان اقامت
هیدرولیکی شده است.
) Duque et al. (2011عملکرد  RBCدر بارهای شوک از -2
فلوئورفنول ) (2-FPتحقیق کردند .آنها در یک دوره زمانی 2ماه
بار شوک آلی  25 mg/lاز  2-FPرا ب کارگرفتند .از آنجایی ک
هیچگون تجزی بیولوژیکی از  2-FPمشاهده نکردند ،سوی تجزی
کننده  2-FPب  RBCا اف کردند و در مدت زمان  6ماه ،بار
شوک آلی از  2-FPرا در محدوده  25-200 mg/lب کار گرفتند.
سیستم ب مدت  18روز ب صورت ناپیوست کار کرده و از روز 19
ب بعد ب حالت پیوست تغییر کرد .تجزی بیولوژیکی کامل از mg/l
 50از  2-FPدر طول عملیات راکتور مشاهده شد.
) Khalil Ariya et al. (2012تحقیقاتی را بر روی یک سیستم
دوار بیولوژیکی متعارف برای حذف هیدروکینون (از ترکیبات
فنلی با زنجیره آروماتیک) از فا الر سنتزی صورت دادند و نتایج
حاصل را با نتایج خروجی از پایلوت  RBCبا سبد محتوی آکن
تحت بارگذاریهای آلی و هیدرولیکی برابر مورد مقایس قرار
دادند .مطابق با نتایج گزارش شده ،کارایی سیستم دیسک دوار
متعارف و سیستم با سبد محتوی آکن در حذف  CODب ترتیب
برابر  %92و  %88بوده است .همچنین با افزایش سرعت گردش
دیسکهای دوار از  10 rpmب  12/5 rpmراندمان حذف سیستم
کاهش پیدا کرده است.
) Mirkhalili and Mirbagheri (2012از پسار خروجی واحد
شناورسازی با هوای محلول ) (DAFتصفی خان و لجن خط
برگشت سیستم لجن فعال پاالیشگاه نفت شهید تندگویان تهران
با نسبت ترکیبی  2/3از  DAFو  1/3از خط برگشت لجن فعال
در ران  1و ب طور عکس در ران  2ب عنوان خوراک راکتور RBC
استفاده کردند .نتایج مطالعات بر روی سیستم گویای راندمان
حذف ماکزیمم مطلور  %95شاخ آالیندگی  CODو %91
حذف جامدات معلق با غلظت متوسط  620 mg/l CODورودی
ب سیستم در دوره راهاندازی اولی و راندمان قابلقبول حدود %90
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را ب سیستم تلقیح کردند و مدت زمان  3هفت برای تشکیل
بیوفیلم بر روی دیسکها طول کشید .آنها در این تحقیق ب
حذف کامل پیریدین و بنزن ،حذف  %85-96فنول و نفتالن،
حذف  COD %63-92/6دست پیدا کردند.

در طول اجراهای دوگان با غلظتهای ورودی 1120 mg/l ،COD
و  2200 mg/lدر این سیستم بوده است.
) Jeswani and Mukherji (2012تجزی ترکیبات فنولی و
هیدروکربن های پلیآروماتیک در یک پسار سنتتیکی با میانگین
 COD=1388 mg/lدر یک  RBCمطالع کردند .آنها لجن فعال

جدول  -1جزئیات تجهیزات و دادههای آزمایشگاهی  RBCدر پژوهشهای پیشین
مقیاس

جریان

مراحل

راکتور

دیسک

T
)(C


)(rpm

)Ω (%

HRT
)(h

مرجع

آزمایشگاهی

پیوست

4

آکریلیک

-

25

20

-

-

Choung et
)al. (1988

پایلوت

پیوست

4

AT=23/2 m2
VT=140 lit

HDPE
d=50 cm

-

4

-

2
3

Tokuz
)(1989

آزمایشگاهی

ناپیوست

4

پلکسی گال
AT=0/49 m2
VW=6/2 lit

7/6
3/8
2/53
1/89

Tyagi et al.
)(1993

PUF
d=25 cm
No=12
space=2 cm

-

10

42/5

بنچ

پیوست

4

آلومینیوم
Thk=5 mm
AT=1/98 m2

PS
d=41 cm
No=60

20/5
27

1
24

-

-

Banerjee
)(1997

آزمایشگاهی

پیوست

4

پرسپکس گال
AT= 4/67 m2

Nechlon
No= 32

-

12

40

-

Radwan and
Ramanujam
)(1997

بنچ

پیوست

1

استیل
VW=0/5dm3

Thk=2 mm
No=9

20
30

40
175

50

-

Israni et al.
)(2002

بنچ

پیوست

3

پلکسی گال
Thk=5 mm
AT=1/5 m2
VT=7/5 lit

پلکسی گال
Thk=3 mm
d=21 cm
No=72

13
23

بنچ

ناپیوست

1

شیش
VT=7/5 lit
VW=3 lit

استیل
d=9 cm
No=9

آزمایشگاهی

ناپیوست

1

شیش
Thk=5 mm
VW=10 lit

PMMA
d=18 cm
No=6

آزمایشگاهی

پیوست

5

VT=10 lit

15

-

-

80

-

-

Melo et al.
)(2005

27
32

50
75
100

30
35
40

24
28
36

Pradeep et
)al. (2011

PVC
Thk=3 mm
d=16/5 cm

-

12

40

آزمایشگاهی

ناپیوست

2

پلکسی گال
AT=12 m2
VW=3 lit

پلکسی گال
d=15 cm
No= 54

20
24

2/5
12/5

40

پایلوت

پیوست

3

AT=0/39 m2
VW=12/5 lit

پلکسی گال
Thk=1 cm
d=25 cm
No= 12

-

آزمایشگاهی

ناپیوست

3

VW=4 lit

d=14 cm
No=27
AT= 0/83 m2

-
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-

Alemzadeh
)et al. (2002

10

10

40

35

18/6

-

Duque et al.
)(2011
Khalil Ariya
)et al. (2012

-

Mirkhalili
and
Mirbagheri
)(2012

12
24
36
48

Jeswani and
Mukherji
)(2012
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 DOمورد نیاز از طریق درخش دیسکها ،سادگی و سهولت در
اجرا و بهرهبرداری و راندمان باال ( )%85-99میتوان از این سیستم
ب عنوان جایگزینی برای فرآیند لجن فعال رایج و سیستمهای
گران و پیچیده استفاده کرد .ب طور کلی میتوان نتیج گرفت ک
راکتور  RBCدر صورت راهبری مناسب قابلیت حذف فنول در
غلظتهای مختلف با کارآیی نسبتا مطلور را دارد و این سیستم
میتواند ب عنوان گزین ای ا ربخش در تصفی فا الرهای با بار
آلی خیلی باال درنظر گرفت شود .در پایان پیشنهاد میشود در
تحقیقات بعدی ب منظور کاهش زمان موردنیاز برای تشکیل
بیوفیلم و سازگاری سیستم با غلظتهای باال و همچنین کاهش
حجم لجن تولیدی از باکتریهای بومی (باکتریهای مقاوم ب
فنول موجود در فا الر صنعتی موردنظر) استفاده شود.

 -6نتیجهگیری
مطالب ارائ شده در این مطالع  ،تالشهای صورتگرفت برای
تصفی پسار حاوی فنول توسط سیستم  RBCرا شامل میشود.
با بررسی پ وهشهای صورت گرفت میتوان ب موارد زیر پیبرد:
 برای تشکیل یک بیوفیلم (طالئی-قهوه ای رنگ) ب خامتمعمول ( )4-1 mmبر روی دیسکها مدت زمان تقریبی یک
هفت تا یک ماه نیاز است؛
 افزایش سطح دیسکها سبب بهبود بازده حذف میشود امادر راکتورهای دارای تما دهندههای با اندازه سطح بزرگتر،
سرعت افزایش بازده حذف آالینده کاهش مییابد؛
 افزایش راندمان حذف آالینده در انتهای مرحل دوم نسبتب حالت تکمرحل ای قابلمالحظ بوده ،اما ا اف کردن
مرحل سوم تا یر دشمگیری بر روی بازده حذف فنول
نداشت است؛
 تجزی بیولوژیکی فنول توسط باکتریها (عمدتا باسیلو وپسودومونا ) یک واکنش مرتب اول درنظر گرفت میشود؛
 نقش فرآیند جذر سطحی و تبخیر در حذف فنول توسطراکتور  RBCتنها در حدود  %10است.
 افزایش نرخ بار آلی باعث افزایش خامت الی بیولوژیکی وبهبود در عملکرد سیستم شده اما از طرفی موجب تقلیل
اکسی ن محلول میشود؛
 افزایش جریان ورودی موجب افزایش نرخ بار هیدرولیکیمیشود ک ب دنبال آن کاهش زمان اقامت را ب همراه دارد
و سبب کاهش در نرخ حذف فنول میشود؛
 افزایش دما موجب افزایش سرعت فرآیند بیولوژیکی شده ودر محدوده دمایی  36-20 °Cبیشترین تا یر دما در افزایش
بازده حذف فنول مشاهده میشود؛
 متناسب با افزایش سرعت درخش دیسکها ،اکسی نمحلول و ریب انتقال جرم اکسی ن افزایش یافت و زمان
اقامت هیدرولیکی کاهش مییابد ک در نتیج آن بازده
حذف فنول افزایش مییابد .اما در سرعتهای باال امکان گیر
افتادن در لجن و کنده شدن الی بیومس وجود دارد .از
همین رو محدوده سرعت  12-10 rpmب عنوان حالت بهین
گزارش شده است؛
 استغراق جزئی یا کلی برای راکتور  RBCهوازی استفادهمیشود ( )%30-50و استغراق بیش از  %50ب دلیل فرو
رفتن شافت درون پسار عملی نیست .با افزایش استغراق،
زمان اقامت هیدرولیکی کاهش مییابد و انتخار میزان
 %42-40در استغراق امری رایج است.
با توج ب وی گیهای خور این سیستم نظیر تحمل
شوکهای هیدرولیکی و آلی ،عدمنیاز ب هوادهی خارجی و تامین
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -7عالئم اختصاری
AOPs: Advanced Oxidation Process
ASS: Activated Sludge System
BOD5: Biochemical Oxygen Demand
COD: Chemical Oxygen Demand
DAF: Dissolved Air Flotation
DO: Dissolved Oxygen
FBB: Fluidized Bed Bioreactor
HLR: Hydraulic Loading Rate
HRT: Hydraulic Retention Time
OLR: Organic Loading Rate
PAHs: Polycyclic Aromatic Hydrocarbon
RBC: Rotating Biological Contactor
TF: Trickling Filter
USEPA: United States Environmental Protection
Agency
WHO: World Health Organization
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