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 –در تصفیه خانه هاا  ااضا ص عایعبی کاا کاارکد  ماادی کیو  باا         COD-BODکاهش قطعی موضوع: 

   کهدی کددار  مواقانبخاص مد دان هوشمید در 

دورریز ها را افزایش داده است، از جمله روشهای کنترل و مهار هزینهه   اغلبارزش  ، منابع انرژی محدود و افزایش قیمت آن

فاضهب  را بها سههوهت همهراه سهازد و       خانهه  راهبری تصهییه  دز بر بازیافت است. کاربری دانش های به روز می توانها،تمرک

. دانش کیوتکیولوژ    کارکدد را از مشکبت تخلیه پسا  رها سازد و استیاده مجدد را در برنامه قرار دههد   ها   هکارخان

ض ص مدتی اسا  کاه از ید اق ا اک شادک  در      آن در کهییه ساز  پساص خد جی تصفیه خانه ها  اا

خدم  عیا ع ا دان قدار گدابه اس . کارکد  مواد کیو  با ، که محصوالتی   اهی کادا  کااهش میا ان     

BOD , COD  درعد می کاشد میجد که تولید پساکی کا کیفی  مطلوص میگددد که  مای تواناد    90 – 95تا

مشک ت  آن مد د   را در  کیبدل ه  یه ها  احبماالی  که کاز اا  آص   کارکد  مجدد آن کیانجامد   

 ناشی از جدائم ز س  محیطی   تامیک آص کدا  مصارف عمومی  همداهی نما د.

خانهه     اید، مطمئناً قلب تصییه ای نگرفته و نتیجه  خانه را امتحان کرده اگر تاکنون راه حلهای دیگر بهبود کیییت خروجی تصییه

 را هدف نگرفته اید.( بخش تصییه بیوهوژیکی 

بهه   فقه  بهوده و    اگر به طور مستمر در بخش بیوهوژیکی با مشکبت هجن   باهکینگ ، سوزنی شدن هجهن فاهال و ... ( مواجهه    

خانه از مدیریت خارج شهده   ناشی از آن است که این بخش زنده تصییه اید صورت رندم قادر به کنترل بخش بیوهوژیکی شده

های فاضهب  در   خانه دهد ، در حاهیکه امروزه همین تصییه های فاضب  ایران رخ می خانه اغلب تصییه ای که در است. پدیده

 ما ندارد.  کشور نقاط دیگر دنیا به راحتی بهره برداری میگردد  و پسا  آن دست کمی از آ  بسیاری از بخشهای

گذشت زمان این  روش به قدری ساده شهده اسهت کهه    گذرد و با  از عمر بیوتکنوهوژی کاربردی بیش از دو  دهه است که می

 توانید بیشتر پیامدهای زیست محیطی را برطرف نمائید.  اینک با یک پودر    محصوالت بیوویتا ( می

 مکانیسم عمل در کخش کیولوژ کی تصفیه ااض ص   نقش کیو  با  

های  ها، باکتری تصییه فاضببی هستند. در این سیستم شوند، قلب تپنده هر سیستم ها که بیومس نیز نامیده می میکروارگانیسم

توانند بطور فیزیکی حذف  گیرند که می هوازی از اکسیژن برای تجزیه بیوهوژیک ترکیبات آهی به بیومس نامحلول بهره می

کنترل شوند.  ، دما و میزان مواد مغذی نیز بایستیPHگردند. عبوه بر سطح اکسیژن محلول در فاضب ، پارامترهایی مانند 

ها در سیستم فراهم میگردد و هذا  های تصییه، شرای  برای کامیابی میکرو  در صورت رعایت استاندارد در طراحی  سیستم

ها برای تماس با یکدیگر و  ها با افزایش سطح میکروارگانیسم تجزیه بیوهوژیک رخ میدهد. چنین شرایطی مسبب رشد باکتری

ای برای  های ویژه ع برای حذف آالینده ها خواهد شد . ماده پودری بیوویتا شامل  میکروآنزیمایجاد هخته ای که کانون تجم



 

 

ها به بهبود تصییه فاضب  و هر آالینده خروجی از هر  تصییه جامدات، مایاات و پسماندهای سمی است . این میکروآنزیم

 کنند. صناتی کمک می

 مشک ت مبدا ل:

ترین زمان ممکهن   به حتم تصییه بیوهوژیکی است که بایستی ترکیبات آهی پیچیده در کوتاه دشوارترین مرحله تصییه فاضب 

ایهن   توانهد آن را تجزیهه کنهد.    برای هر ترکیب آهی طبیای در جایی از کره خاکی میکروبی وجود دارد کهه مهی   تجزیه شوند.

شود که بیشهتر جریانههای فاضهب      تر می پیچیده کند. این مشکل زمانی خانه رشد نمی میکرو  اهزاماً در شرای  موجود تصییه

باهبوه بهدهیل     شهوند.  حاوی میکروارگانیسم ناشناخته  و ترکیبات مصنوعی هستند که به سهختی بطهور بیوهوژیهک تصهییه مهی     

   ی متاارف در سیستم تصییه فاضهب ها ، اکثر  باکتری به ویژه داروسازی در پسابهای صناتی( TDSوجود مواد محلول باال  

در محی  صناتی امروز، چنین ترکیبات ناشناخته  آنقدر فراواننهد کهه ممکهن اسهت      .چندان  در روند تصییه موثر نخواهند بود

ههای صهناتی دارای    فاضهب   باشهند.  داشهته  سهمی  برای گروهی از باکتریهای متاارف موجود در سیستم های بیوهوژیهک اثهر  

د آالینده و مهواد سهمی بهوده  و عمومهًا ازبهه هحهاظ نسهبتهای الزم  مهواد مغهذی          تغییرات به هحاظ  بار هیدروهیکی، غلظت موا

ترکیبات  بدهیل تنوع مواد اوهیه و تغییرات فصهلی   ی صناتی دارای تنوع در ها تناسب کافی در آن وجود ندارد. اغلب فاضب 

تاثیر گذار است ، پدیهده ای کهه اغلهب بهه      و روزانه و حتی تغییرات ناشی از تغییرات فرآیندی اند که در پسا  توهیدی آن ها

 شوکهای هیدروهیکی و کییی در شرائ  عادی بهره برداری منجر میگردد.

 کیواگمیباسیون:

میکرون طول دارند کهه عمومهاً بهه سهه دسهته       20-2میکرون عرض و  2تا  1در حدود ی هستند که دهای منیر ها سلول باکتری

 گیهرد میهایی شهکل   شوند. بیومس الزم برای فرآیند تصییه بیوهوژیکی  با چنین باکتری تقسیم می اختیاریهوازی و  هوازی، بی

های تصییه فاضهب  موجهودات زنهده     های سیستم ای در بخش بیوهوژیکی  خواهد بود. باکتری خانه نیروی کاری هر تصییه و 

در صهورتیکه میهزان  جریهان ثابهت باشهد       ردنهد. توانند در شرای  دشهوار نهابود گ   بسیار ظرییی با نیازهای پیچیده هستند که می

توانند براسهاس زمهان مانهدگاری و     دارند که می مختلف در جریان فاضب  حضور زندگی  های  های متنوعی با دوره باکتری

/کییی ، جمایت باکتریهایی مهوثر   های هیدروهیکی سایر شرای  در محی  غاهب شوند. هرچند در شرای  نامطلو  مانند شوك

رآیند  ممکن است کاهش و یا حتی  نابود گردند که منجر به ایجاد پسابی با  کیییت ضایف  خواهد شد. هذا بهرای اینکهه   در ف

ههای بیوویتها  را بطهور مهنظم  در      بیومس  مناسب و  سازگار با هر شهرائطی در محهی  بیوههوژیکی داشهته باشهیم، میکروآنهزیم      

 گویند. ی را بیواگمنتاسیون میاین کاربر شوند. یکدوره به سیستم افزوده می

 :در یی ادآ ید کیو اگمیباسیون  ها حذف آال یدی

 شوند: ها( در سه مرحله زیر تجزیه می مواد غذایی  آالینده



 

 

یکهی جهذ  مهواد محلهول      گردد. از طریق دو فرآیند همزمان جذ  منتقل میها  مواد آهی از آ  به میکروارگانیسم -1

توس  دیواره سلوهی و دیگری جذ  سطحی مواد مالق بهر روی دیهواره سهلوهی کهه بخهاطر بهار سهطحی سهلوهها و         

 توانند مواد غذایی را شکسته و درنتیجه وارد سلول شوند. های میکرو  می آنزیم گیرد. بیوپلیمرها صورت می

چنین سوخت و سازی در کنهار   رود. میکرو  بکار می غذایی که توس  سلول جذ  شده است برای سوخت و ساز -2

اکسهیدکربن و آ    و اکسیده شدن به محصوالت نهایی مانند آمونیهاك، دی های جدید  اکسیژن منجر به توهید سلول

توانهد بهه    های مختلف باکتری، روشهای مختلیی برای سوخت و ساز دارند. دانستن چنین خواصی مهی  شود. گونه می

 ایی با توان تجزیه باال برای یک ماده خاص کمک کند.ه توهید باکتری

میکروبهها زمانیکهه بها شهرای  آرام و      گهردد.  کامل و فااهیتشان کند مهی ها  ارگانیسمدهد که  سازی زمانی رخ می هخته -3

دازه مساعد مواجه شوند،  این قابلیت را دارند که به یکدیگر چسبیده و فرم یک هخته ژالتینی را بگیرند  و چون به انه 

( و یها  SVIبها شهاخح حجهم هجهن       شهده  خصوصهیات هجهن تشهکیل    د.نه گرد مهی نشهین   کافی سنگین شده اند ، ته

ههایی   ذاتهاً اینچنهین هختهه   ای  ههای ضهایف، سهبک و رشهته     باکتری شود. می نشینی مشخح ای ته دقیقه 5گیری  اندازه

 شوند. ساز بیوهوژیک شسته می داده و براحتی در زاللتشکیل ن

  
 

 

بهرای ارتقها    رهزینهه  پآالت  است که نیاز بهه ماشهین   ETPهای  کننده بهترین مزیت محصوالت بیوویتا عدم نیاز به اصبح

آمیز برای تصییه فاضهب  را در همهان    حلی موفقیت در چنین مواردی، بیوتکنوهوژی راه کند. سیستم موجود را حذف می

ای  این فناوری بسیار مقرون به صرفه بوده و بجای اینکه بهه ماننهد مهواد شهیمیایی بهه مهاده       کند. مهیا میخانه موجود  تصییه

 .تبدیل شود به تجزیه مواد از طریق بیوهوژیک تا توهید مواد بی اثر در طبیات ادامه مییابد آالینده 

 الیه نازك

 اکسیژن

 ذره جذ  شده ذره آزاد

 موادآهی محلول
 غشا سلوهی

 ذخیره

 سلول جدید
CO2 

 آ 

 محصول تنیسی
 محصول سنتزی



 

 

بهینه سازی واحد تصییه فاضب  بهره جسته اند و  در چهار  سال اخیر کارخانجات  زیر از محصوالت این شرکت در

همگی گامی بسوی حیاظت محی  زیست، کاهش نیاز آ  جهت مصارف عمومی ، رفع مواخذات زیست محیطی  

 برداشته اند.

 کا محصوالت کیو  با ز پاک  –نوع کهییه ساز   کارخانه

 کد جدد -دار ساز  اکسید
 -گرم در هیتر میلی 58 به  کمتر از  300خروجی از   CODکاهش 

  ماهه 6مصرف یکدوره 

 تهدان -دار ساز  اسوی
مصرف  -گرم در هیتر میلی 15به  200خروجی از   CODکاهش 

 یکدوره سه ماهه

کارخانه اک  ) تولید محصوالت 

 سلفچگان -کهداشبی( –آرا شی 

 2500خروجی از  CODو کاهش  10به  500کاهش چربی و روغن از 

 مصرف یکدوره سه  ساهه  -گرم در هیتر یمیل 50به حدود 

 ار میه -کارخانه الید شیمی

و  GRSدرصد با کاربری بیوویتا  90کاهش چربی و روغن به میزان 

گرم در هیتر با بیوویتا  میلی 190به   1700خروجی از  CODکاهش 

 مصرف یکدوره ششماهه زیپاك

 مجبمع پبد شیمی قائدکصید گلپا گان
 در خروجی COD  140در ورودی  به 2100ز نمونه ا CODکاهش 

 مصرف یکدوره شش ماهه

 عسلو ه- مجبمع پبد شیمی زاگدس
و آمونیاك را از  600به  7500را در مدت یکماه از  CODکاهش 

 مصرف یکدوره یکماههگرم در هیتر  میلی 25به  600

 به صیر 1200از   CODکاهش  کدمان موتور

 مصرف دوره سه ساهه100به کمتر از  1880از   CODکاهش  شدک  ادش زکدجد

 ماهه 4مصرف دوره  – 100به کمتر از  1500از   CODکاهش  شدک  قید نقش جهان 

ماهیدش  کدمانشای (   –  کارکد  در عیا ع د گد عیا ع لبیی ) شید عبا گیبد ( ، عیا ع ر غیی ) نازگل 

  کارکد  در پا لوتها   م گان ، کیمارسبانها  شاد لون   پا اتکس ، سیمان هد رنگ   نساجی میییاتور

  کاهش آن که  3500حد د  COD   10000کاال    TDSمبعدد در خصوص پساص پبد شیمی اجد کا 

-CODدرعد   100در پا لوت الکداتور    پبد شیمی کوعلی سییا کا کاهش حد د  150حد د 

TPH-TP پساص ها  مبعدد د گد   

 



 

 

 کدخی م ا ا  ا ک ر ش 

 

 اربری ساده ، آسان بدون نیاز به استیاده از تخصح های باال ک 

   عدم نیاز به سرمایه گذاری های سنگین ، روشی مقرون به صرفه ، اقتصادی 

  .. کاهش مشکبت هجن فاال از جمله کنترل باهکینگ و سوزنی شدن هجن و 

   کاهش حجم هجن و کاهش مشکبت مرتب  با دفع هجن 

 طه اطراف تصییه خانه بدهیل تجزیه کامل زیستی  رفع بوی نامطلو  در محو 

    همگام با طبیات بدهیل بیوزیستی بودن این محصول و بدون هیچگونه عارضه برای انسان ، آبزیان و محهی  زیسهت و

 ده ها مزیت دیگر

 

تهامین کیییهت   اگر تصییه خانه فاضب  کارخانه و مجتمع تحت سرپرستی شما  با مشکل مواجهه اسهت و قهادر بهه     و در پایان  

 .مناسب  مورد انتظار محی  زیست در خروجی  آن نیست 

 اگر قصد اصبح و ارتقا سیستم تصییه خانه پسا  و فاضب  را دارید و از هزینه های سنگین آن نگرانید 

 اگر قصد مصرف مجدد پسا  تصییه خانه  را دارید 

 ری مواجه اید اگر در راهبری تصییه خانه پسا  و فاضب  با مشکبت اپراتو

 یییت فوق اهااده نامناسب میباشد  و قصد تصییه آن را با بقیه فاضب  دارید اگر بخشی از پسا  دارای ک

پیشنهاد می گردد شما هم نیز به این جمهع بپیوندیهد،   ،میتوانید با بهره مندی از بسته بیوویتا پک موارد فوق را ساماندهی نموده  

وساه تاسیسات تصییه فاضب  را در دست برنامه ریزی دارید بهره گیری از ایهن روش مهی   هم چنین در صورتیکه طرحهای ت

صهورت نیهاز بهه کسهب اطبعهات       در   %  در کاهش سرمایه گذاری توساه  واحدهای تصییه فاضب  موثر باشد.25تواند  تا 
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