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 ته راندمان افزايش و لجن تورم پديده روي بر اي مرحله سه اناكسيك هاي سلكتور اثر ررسيب
 SBR سيستم در نشيني

 ...........، منجمي پرويز شرفي، هليا هاديپور، مهسا

 

 خالصه

 شيراز شهر خانه تصفيه ثانويه نشيني ته هاي حوضچه در بيولوژيكي توده تورم روي سلكتور اثر بررسي  براي
 به عمدتا كه ديگري متعدد هاي بررسي و است شده آورده مقاله اين در آن شرح كه گرفت صورت هايي ررسيب

 چيست  SBR سيستمكه اين از مختصري شرح مقاله اين . گرفت خواهند انجام باشد مي  continuesصورت
 روش به شيراز شهر فاضالب در لجن تورم پديده روي بر اناكسيك سلكتور اثر بررسي به سپس و كند مي بيان را

SBRارائه مي گرددامده دست به نتايج پايان در و پردازد مي .   

 

  مقدمه 
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امروزه با توجه به رشد جمعيت ، روزانه حجم زيادي پساب شهري توليد مي شود كه براي تخليه آن به محيط و 

در نتيجه هزينه زيادي صرف احداث . رديا استفاده مجدد از آن ، بايد ابتدا پساب توليد شده مورد تصفيه قرار گي

براي تصفيه فاضالب از روشهاي مختلف فيزيكي ، شيميايي و بيولوژيكي . و راه اندازي تصفيه خانه ها مي شود

هدف از تصفيه . فرآيند بيولوژيكي، يكي از روشهاي مهم و متداول تصفيه فاضالب است. استفاده مي شود

 حذف مواد جامد كلوئيدي كه ته نشين نمي شوند و نيز تثبيت مواد آلي بيولوژيكي فاضالب ، منعقد كردن و

در مورد فاضالب شهري ، هدف اصلي كاهش ميزان مواد آلي و در بيشتر موارد مواد مغذي از قبيل . است

روشهاي بيولوژيكي بيشتر در مورد حذف مواد آلي كه بصورت محلول و يا در محدوده . نيتروژن و فسفر است

  )Metcalf and Eddy,2003.(مواد كلوئيدي هستند،كارآيي دارنداندازه 

اين روش شامل دو . روش لجن فعال ، معمولترين تكنولوژي مورد استفاده در تصفيه بيولوژيكي فاضالب است

در حوض هوادهي ، ). زالل ساز ثانويه(و مرحله فيزيكي ) حوضچه هوادهي(مرحله است، مرحله بيوشيميايي 

باكتريهاي موجود در روش لجن . نياك و فسفات ، بوسيله لجن فعال از فاضالب حذف مي شوندكربن آلي، آمو

 Martins(فعال ، تحت شرايط محيطي مناسب، باعث حذف موادآلي و مواد مغذي موجود در فاضالب مي شوند 

et al.,2004 (و از پساب توانايي توده لجن فعال در توليد لخته هاي منسجم  كه به راحتي ته نشين شده 

لجن با خصوصيات ته نشيني . تصفيه شده جدا مي شود، مشخص كننده راندمان سيستم تصفيه پساب است

ولي توده . مناسب ، همچنين باعث كاهش در هزينه هاي الزم براي گرفتن آب لجن و دفع آن مي شود

. صوصيات مناسب نيستبيولوژيكي حاصل مخصوصاً در رژيم هيدروليكي اختالط كامل همواره داراي اين خ

كه بيان كننده حجم اشغال ) SVI)sludge volume indexخصوصيات ته نشيني لجن معموالً توسط پارامتر 

  . شده توسط واحد جرم توده بيولوژيكي است، بيان مي شود

حجيم شدن لجن ، واژه بكار رفته براي بيان رشد بيش از اندازه باكتري فيالمنتوس ، يك مشكل معمول در 

و بيان كننده حالتي است كه ته نشيني و تغليظ به كندي ) Martins et al.,2004(روش لجن فعال است



M
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يا يك سري حوضچه است كه در آن )  دقيقه60 تا 20با زمان تماس ( انتخابگر بيولوژيك ، يك حوضچه كوچك 

 Matcalf and( شود وبي هوازي مخلوط ميanoxicفاضالب ورودي با لجن برگشتي تحت شرايط هوازي ، 

Eddy,2003 (اين حوضچه قبل از حوض هوادهي اصلي قرار مي گيرد .Selector  كاربردهاي ديگري نيز ، 

  ).Su et al., 1995(دارد، به عنوان مثال، يكي از كاربردهاي ثانويه آن حذف فلزات است

 سرمايه گذاري كم براي  در لجن فعال بسيار معمول است بعلت مزاياي زيادي كه حاصلselectorكاربرد 

با بهبود ته نشيني لجن ، گنجايش تصفيه لجن فعال ، بعلت غلظت . ساخت يك راكتور با حجم نسبتاً كم است

بنابراين بررسي تاثير ). Metcalf and Eddy, 2003( موجود ، ممكن است افزايش يابدMLSSبيشتر 

selectorدر اين تحقيق .  در تصفيه فاضالب از اهميت خاصي برخوردار استselector اناكسيك مورد 

 و عللي كه باعث رشد باكتريهاي رشته selector ناگفته نماند كه مكانيسم كار. استفاده بررسي قرار مي گيرد

  . اي مي شود، بسيار پيچيده است

 floc ليتر و با نسبت 4دو راكتور هر كدام به حجم .  انجام شدSBR  و در سيستمbatchآزمايشها بصورت 

loading هاي اوليه متفاوت در نظر گرفته شد كه براي متغيرقراردادن floc loading  حجم ، MLSS اوليه 

 است نيز selector سپس زمان تغذيه هوازي كه نشان دهنده زمان ماند در. موجود در راكتور متغير داده شد

نظر با دبي هاي مختلف و در نتيجه با به اين منظور، پساب مورد . در هر يك از راكتورها متغيرقرار داده شد 

 دقيقه ، با متغير قرار 40 و 30، 20اين زمانها عبارتند از صفر،. زمان هاي تغذيه متفاوت وارد راكتورها گرديد

 ، پارامترهاي مختلف از قبيل شاخص حجمي selector اوليه و زمان ماند درfloc loadingدادن دو پارامتر 
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در حاليكه . مطالعات مختلف نشان داده كه در سيستم اختالط كامل، رشد باكتري هاي فيالمينتوس غالب است

 تفاوت اين دو سيستم، . (chadoba et al., 1973a)ن بسيار ميباشد ته نشيني لجplug flowدر راكتور 

اختالف در نحوه تغذيه ماده آلي به سيستم است به اين صورت كه غلظت ماده آلي در طول سيستم اختالط 

  .  بسيار باالستplug flowكامل همواره كم است در صورتيكه غلظت ماده آلي در ابتداي سيستم 

 آسانتر از سيستم اختالط كامل SBR (sequencing batch reactor)راهبري سيستم از آنجا كه كنترل و 

 مي توان از آن براي  SBRبا تغيير دادن زمان در سيستم .  استفاده شده استSBRاست در اين پروژه از سيستم 

لحظه اي به اين صورت كه اگر پساب بصورت . استفاده كردpug flowشبيه سازي سيستم اختالط كامل و نيز 

 15 مي باشد اما اگر پساب را در مدت زمان بيشتر مثال plug flowوارد راكتورها شود، مشابه تغذيه در حالت 

 دقيقه وارد راكتورها كرد و سپس تغذيه را قطع كرده ولي هوادهي را ادامه مي دهيم، مانند آن است كه 30يا 

 و سپس پسابي كه تا حدي مورد تصفيه قرا گرفته و ابتدا پساب وارد سلكتور آناكسيك با زمان ماند كم شود

با افزايش مدت زمان تغذيه ، سيستم بيشتر به حالت . غلظت آن كاهش يافته وارد حوضچه هوادهي اصلي گردد 

Comolete mix قبال .  نزديك مي شود زيرا در سيستم اختالط كامل نيز غلظت ماده آلي در راكتور كم است

 60 تا 10 دقيقه است كه البته در مقاالت اين زمان را 60 تا 20 بين seledctorدر ذكر شد كه زمان ماند 

 ، به عنوان ز مان 40 ، 30 ، 20دقيقه عنوان كرده اند كه با توجه به اين موضوع ، در اين پايان نامه زمانهاي 

 در plug flowستم براي شبيه سازي سي) زمان صفر ( تغذيه آني . در نظر گرفته شده است seledctor ماند

  .نظر گرفته شده



يا   (هوازي تحت شرايط selector هدف از انجام اين تحقيق ، بررسي كارايي

CODمتفاوت هوادهي در  seledctor ذايي عبارتست از نسبت ماده غ)(پارامتر.  است

 اوليه از آنجا كه در اين به ميكروار گانيزمهاي موجود در راكتور و يا به عبارت ديگر نسبت   

پارامتر واحد زمان در نظر گرفته نمي شود ، بنابراين در ادامه از اين پارامتر استفاده شده ، به اين صورت كه 

 راكتور از جنس دوكتور متفاوت در نظر گرفته شده است ، به اين منظور از  رادواوليه در 

.  و در مقايس آزمايشگاهي انجام شد batchآزمايشات در سيستم .  ليتر استفاده شد 4پلكسي گالس به حجم 

زم براي هوادهي راكتورها از پمپ اكواريم استفاده شده كه توسط لوله هاي پالستيكي و سنگ هوا، اكسيژن ال

براي ايجاد فرايند آنوكسيك در سلكتور نيز از يك .براي انجام واكنشهاي و نيز اختالط راكتور فراهم مي گردد 

با متغيير قرار دادن دو . همزن الكتريكي همراه با يك ورق يونوليت براي جلوگيري از ورود هوا استفاده شد

  .  به شرح زير ، فاكتورهاي تصفيه مورد بررسي قرار گرفت selectorط در  اوليه و مدت زمان اختالپارامتر 

m
floadingfloc(

MLSSloadingfloc

MLSS
COD

)( loadingfloc

m
f
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  .0,20,30,40 عبارت اند ازselector  مدت زمان تغذيه انوكسيك در0.3,0.4, اوليهدو راكتور با 
m
f

  مواد و روش ها 

ور بكار رفته ، كه براي هوادهي آن  ليتر بعنوان راكت4در اين سيستم يك ظرف از جنس پلكسي گالس به حجم 

 توسط DO.  باشد از پمپ آكواريوم و سنگ هوا استفاده شده تا اكسيژن  مخلوط همواره باالتر از 

 در هر سه راكتور DO مورد اندازه گيري قرار گرفت كه نتايج بدست آمده نشان داد كه DO meterدستگاه 

 ليتر بعنوان تغذيه بكار رفته كه براي انتقال پساب از 10يك ظرف به حجم حدود .  بودهمواره بشتر از 

  . منبع به درون راكتور از شير آكواريوم استفاده شده است

12mg

12mg

: مراحل انجام كار به شرح زير است   
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MLSS  . ون هر يك از راكتورها ريخته شد  اوليه ، مقدرا مشخصي لجن دردر ابتدا براي تأمين 
COD

 دقيقه ، وارد 40مقدار مشخصي پساب با دبي هاي مختلف و در نتيجه با زمانهاي تغذيه متفاوت از صفر تا 

. در طول مدت تغذيه ،در راكتور با استفاده از همزن شبيه سازي سلكتور آنوكسيك انجام شد . راكتورها گرديد 

  .  است seledctorت زمان ماند پساب درون اين مدت زمان ، بيان كننده مد

كه نشان . پس از ورود پساب به درون راكتورها ، تغذيه قطع شده و هوادهي براي مدت مشخصي انجام يافت 

مدت .  است seledctorبعد از ) راكتور اختالط كامل ( دهنده مدت زمان هوادهي پساب در حوضچه هوادهي 

  . اعت است  س4زمان يك مرحله كامل در حدود 

 30اين مرحله در حدود . بعد از اين مدت هوادهي قطع شده و به مخلوط اجازه داده مي شود تا ته نشين شود

. دقيقه است   

. پس از ته نشيني ، پساب رويي براي انجام آزمايشات تخليه مي گرديد   

SVI )  ساعت تعيين شد 4بعد از ) شاخص حجمي لجن  .  

MLSSي اندازه گيري شد  نيز در فواصل مشخص .  

  plug flowكوتاهترين زمان تغذيه مي تواند نشان دهنده گراديان ماده غذايي در سيستم جريان نهر گونه 

 اختالط كامل همراه با غلظت seledctorسيستم با طوالني ترين زمان تغذيه مي تواند با يك سيستم . باشد 

  . بعدي مقايسه شود)وضچه هوادهي ح( كم ماده غذايي محلول در راكتور اختالط كامل 

سيستم با طوالني ترين زمان تغذيه با .  باشد plug flowمراحل يك چرخه كامل در سيستم جريان نهر گونه 

(  اختالط كامل همراه با غلظت كم ماده غذايي محلول در راكتور اختالط كامل seledctorيك سيستم 

  . بعدي مقايسه شود) حوضچه هوادهي 
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  : اوليه درون راكتورها floc loadingتامين 

به اين صورت . اوليه مورد آزمايش قرار گرفت floc loading در روش كار توضيح داده شد كه سه راكتور با سه

 مورد نياز در floc loading لجن برگشتي تصفيه خانه فاضالب ، براي تأمين  MLSSكه بعد از اندازه گيري  

 پساب كه براي تغذيه در نظر گرفته شده بود و ميزان ماده غذايي حاصل از آن و سه راكتور و با توجه به مقدار

COD پساب خروجي ته نشيني اوليه، نسبت توده بيولوژيكي مورد نياز تعيين شد و حجم الزم توده بيولوژيكي 

مشخص اين ميزان لجن درون هر يك از راكتورها ريخته شد و بسته به مراحل مختلف ، مقدار.محاسبه گشت 

 floc مقدار. پساب با دبي هاي مختلف و در نتيجه با زمانهاي تغذيه متفاوت وارد راكتورها گرديد  loading 

هاي بعدي  دو  در بخش. در نظر گرفته شد 0.4,0.3،  به ترتيب در حدود  2، 1اوليه در واحدهاي شماره 

  : راكتور بصورت زير معرفي مي شوند 

Reactor1         floc loading=0.3      

Reactor2         floc loading=0.4 

: تغذيه راكتورها در زمانهاي متفاوت   

 seledctorكه نشان هنده زمان ماند در ( قبال توضيح داده شد كه براي هر راكتور ، چهار زمان تغذيه 

مراحل .  دقيقه ,40,30,20، ) تغذيه آني ( اين زمان ها عبارتند از صفر . در نظر گرفته شد ) آنوكسيك است 

  :  به شرح زير است 0.3 اوليه floc loadingفوق براي يكي از راكتورها بعنوان مثال ، راكتور شماره يك با 

 ليتر پساب بصورت يكجا و لحظه اي وارد راكتور 1در اين مرحله) : تغذيه آني ( تغذيه در مدت صفر دقيقه - 1

  . مي گردد 
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 دقيقه وارد راكتورها مي 20و در نتيجه در مدت يتر پساب با دبي  ل1:  دقيقه 20تغذيه در مدت - 2

  .  دقيقه است 20 با زمان ماند selectorگردد كه نشان دهنده 
min50cc

 دقيقه وارد راكتورها مي 30و در نتيجه در مدت 33 ليتر پساب با دبي 1: دقيقه 30تغذيه در مدت - 3

 .  دقيقه است 30 با زمان ماند selectorكه نشان دهنده گردد 

min
cc

 دقيقه وارد راكتورها مي 40و در نتيجه در مدت  ليتر پساب با دبي 1: دقيقه 40تغذيه در مدت - 4

  .  دقيقه است 40 با زمان ماند selectorگردد كه نشان دهنده 
min25cc

ق براي هر يك از راكتورها به دفعات مختلف تكرار شد تا نتيجه حاصل الزم به ذكر است كه هر يك از مراحل فو

از آن بر روي توده بيولوژيكي موجود در هر راكتور بررسي شود كه نتايج حاصل در بخشهاي بعدي به تفكيك 

. ارائه شده است   

 نتايج

  : درون راكتورهاMLSSتغييرات 

به منطور بررسي ) . زمان تغذيه صفر در نطر گرفته شد( شددر اولين مرحله ، پساب به صورت آني وارد راكتورها

 MLSSدرون راكتور ها ، تغييرات   floc ساعت هوادهي در دو راكتور با 4 در مدت   loading  هاي مختلف

 1ميانگين نتايج بدست آمده براي هر دو راكتوور در جدول . اندازه  گيري شد اين عمل چند مرتبه تكرار گرديد 

  . نشان داده شده است1ارهاي آن در شكل و نيز نمود
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   برحسب زمان هوادهي در هر دو راكتور در تغذيه آنيMLSSتغييرات - 1جدول 

  

Areation Time 

(hr)  MLSS(mg/l) 

  reactor1 reactor2

0.00  5440  4050 

1  5810  4150 

2  5260  3900 

3  4800  3800 

4  4350  3000 

 

 



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

M
LS
S(
m
g/
l)

Areation Time (hr)

reactor1

reactor2

 

   برحسب زمان هوادهي در هر دو راكتور در تغذيه آنيMLSSنمودارتغييرات - 1شكل 

  

با بررسي نمودار راكتور اول مشاهده مي شود كه توده بيولوژيكي در ابتدا افزايش مي يابد ولي بعد از مدتي و با 

  .كاهش مواد مغذي به تدريج كاهش مي يابد

 شود كه توده بيولوييكي بعد از افزودن مواد غذايي ابتدا افزايش مي در نمودار راكتور دوم نيز مشاهده مي  

يابد و بعد از گذشت مدتي و با كاهش نسبي مواد غذايي موجود در راكتور توده بيولوژيكي مجددا كاهش مي 

  البته در راكتور دوم سرعت كاهش نسبت به راكتور اول كمتر است.يابد 

شود كه نرخ افزايش غلظت توده بيولوژيكي در راكتور اول يعني راكتوري كه با بررسي اين دو نمودار مشاهده مي 

.  و به عبارت ديگر بيشترين حجم توده بيولوژيكي هست بيشتر مي باشدfloc loadingداراي كمترين مقدار 

  .نرخ كاهش در اين حالت نيز بيشتر از راكتور دو مي باشد

 دقيقه به توده بيولوژيكي موجود در هر دو 20 و در مدت cc/min 50در مرحله بعدي يك ليتر پساب با دبي 

  . راكتور اضافه گرديد
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 ساعت از شروع تغذيه اندازه گيري شد و اين عمل 3،4 ،2 ،1 دقيقه و 20 راكتورها در زمانهاي MLSSتغييرات 

 راكتور MLSSرات  نمودار تغيي. ارائه شده است2چند بار تكرار گرديد كه ميانگين نتايج بدست آمده در جدول 

  . آورده شده2 دقيقه نيز در شكل 20ها در تغذيه به مدت 

  

  

  

   دقيقه20 برحسب زمان هوادهي در هر دو راكتور در تغذيه به مدت MLSSتغييرات - 2جدول 

Areation 

Time(hr)  MLSS(mg/l) 

   reactor1  reactor2 

0.3  3120  2360 

1  3240  2500 

2  3100  1920 

3  2920  1760 

4  2880  1540 
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   دقيقه20 برحسب زمان هوادهي در هر دو راكتور در تغذيه به مدت MLSSنمودارتغييرات - 2شكل 

ده بيولوزيكي موجود در هر  دقيقه به تو30 و در مدت cc/min 33در مرحله بعد يك ليتر پساب با دبي 

 ساعت از شروع تغذيه 3،4 ،2 ،1 دقيقه و  30رها در زمان هاي  راكتوMLSS تغييرات  .اضافه گرديدراكتور

   ارائه شده است3اندازه گيري شد و اين عمل چند بار تكرار گرديد كه ميانگين نتايج بدست آمده در جدول 

   آورده شده3 دقيقه نيز در شكل 30 راكتور ها در تغذيه به مدت MLSS نمودار تغييرات 

   دقيقه30سب زمان هوادهي در هر دو راكتور در تغذيه به مدت  برحMLSSتغييرات - 3جدول 

Areation 

Time(hr)  MLSS(mg/l) 

   reactor1  reactor2 

0.5  3440  2900 

1  3600  3200 

2  3560  3340 
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3  3920  2240 

4  3200  2120 
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   دقيقه30 راكتور در تغذيه به مدت  برحسب زمان هوادهي در هر دوMLSSنمودارتغييرات - 3شكل 

 دقيقه به توده بيولوزيكي موجود در هر راكتور 40 و در مدت cc/min 25در مرحله بعد يك ليتر پساب با دبي 

 ساعت از شروع تغذيه اندازه 3،4 ،2 ،1 دقيقه و  40 راكتورها در زمان هاي MLSS تغييرات  .اضافه گرديد

  . ارائه شده است4ار گرديد كه ميانگين نتايج بدست آمده در جدول گيري شد و اين عمل چند بار تكر

   آورده شده4 دقيقه نيز در شكل 40 راكتور ها در تغذيه به مدت MLSS نمودار تغييرات 

  

  

  

14 

 



15 

 

  

  

  

  

   دقيقه40 برحسب زمان هوادهي در هر دو راكتور در تغذيه به مدت MLSSتغييرات - 4جدول 

  

Areation 

Time(hr)  MLSS 

  reactor1  reactor2 

0.67  3640  2840 

1  3720  3040 

2  3240  2910 

3  2960  2760 

4  2760  2640 
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   دقيقه40 برحسب زمان هوادهي در هر دو راكتور در تغذيه به مدت MLSS نمودار تغييرات - 4شكل

به اين صورت كه در راكتور اول ابتدا . د،نتايجي مشابه حالت آني بدست مي آي5و 4و3با بررسي نمودارهاي

غلظت توده بيولوژيكي با زمان افزايش مي يابد ولي بعد از مدتي مجددا كاهش مي يابد كه دليل آن را مي توان 

در راكتوردوم نيز ابتدا افزايش و سپس كاهش مشاهده مي شودكه با . كاهش ماده آلي درون راكتور توضيح داد

الزم به ذكر است . كتور اول است، زيرا غلظت توده بيولوژيكي اوليه در آن كمتر استسرعت كمتري نسبت به را

كه مقدار تغذيه در تمام راكتورها يكسان بود ولي مقدار توده بيولوژيكي متفاوت بود كه مقدار توده بيولوژيكي با 

floc loadingنسبت عكس دارد .  

 حاصل SVI نتايج  : متفاوت هاي زمان در تغذيه از

 دقيقه، 40و30و20 مدت در تغذيه و اي لحظه بصورت تغذيه عني يراكتورها هوازي تغذيه زمان دادن تغيير اب

SVI  به راكتورها از كدام هر تغذيه مثال عنوان به مراحل اين از كدام هر. شد گيري اندازه ساعت 4 از بعد ها آن 

 راكتورها در تغذيه از حاصل نتايج. شود مشاهده راكتور در تغذيه تاثير تا شد تكرار دفعه چند دقيقه 20 مدت

  .است شده آورده زير در راكتورها از ك يهر براي مختلف حاالت در تغديه از حاصل نتايج. شود مشاهده
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-١  Floc Loading=0.3 با 1 شماره راكتور وارد متفاوت هاي زمان با تغذيه 

 SVI مورد راكتور      ساعت، 4 گذشت از بعد. شد 1 شماره راكتور وارد متفاوت تغديه هاي زمان با پساب ليتر  1 

 هاي زمان براي  5 جدول در ها آن از حاصل نتايج و شد تكرار دفعه چند عمل اين. گرفت قرار گيري اندازه

  .است شده آورده  5شكل در نيزSVI  تغييرات نمودار.  است آمده متفاوت تغذيه

  

  

  متفاوت تغذيه هاي زمان در floc loading=0.3 با 1 راكتور درون SVI تغييرات. 5 جدول

Feeding 

Time(min)  0  20  30  40 

SVI(ml/gr)  216.1 80.6  231.1  79.1 
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  متفاوت تغذيه هاي زمان در floc loading=0.3 با 1 راكتور درون SVI تغييرات. 5شكل

  

 باعث دقيقه 40 زمان با سلكتور معادل كه دقيقه 40 مدت در تغديه كه شود مي مشاهده نمودار به توجه با

  .گردد مي راكتور SVI كاهش

-٢  Floc Loading=0.4 با 2 راكتور در متفاوت هاي زمان با تغديه 

 SVI مورد راكتور     ساعت، 4 گذشت از بعد. شد 2 شماره راكتور وارد متفاوت تغديه هاي زمان با پساب ليتر  1 

 تغذيه هاي زمان براي 6 جدول در ها آن از حاصل تايجن و شد تكرار دفعه چند عمل اين. گرفت قرار گيري اندازه

 .است شده آورده 6 شكل در نيز SVI تغييرات نمودار. است آمده متفاوت

  متفاوت تغذيه هاي زمان در floc loading=0.4 با 2 راكتور درون SVI تغييرات. 6 جدول

  
Feeding 

Time(min)  0  20  30  40 

SVI(ml/gr)  312  260.87 240  162.0 
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  متفاوت تغذيه هاي زمان در floc loading=0.4 با 1 راكتور درون SVI تغييرات. 6شكل

 زمان در كه اي گونه به ابد يمي كاهش SVIمقدار تغديه زمان افزايش با شود مي مشاهده  6 نمودار به توجه با

  .راداراست  SVI مقدار كمترين دقيقه 40

 

  

19 

 


