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 چکيده

که به عنوان  ننقاجوکشتارگاه صنعتی پساب  .است پرهزینه و پیچیده همواره زیاد بسیار آلی بار از برخورداری به دلیل دام هایگاهکشتار پساب تصفیه     

خمیر تاز، اثرات مدت زمان هوادهی و پیشدر این مطالعه پس از ساخت پایلوت مورد نی نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته است نیز از این قاعده مستثنی نیست.

گذار است به ثیرأتوجهی در تصفیه پساب نهایی ته طور قابل هوازی(، بانبارش بی) تخمیرشد. نتایج نشان داد که پیشدر تصفیه پساب کشتارگاه بررسی 

های و در واحد هوادهی که در مدت زمانبه دست آمد که پس از آن  %24، حدودا CODمیانگین حذف  هوازی،روز انبارش بی 8س از حدود نحوی که پ

( بعد از هوادهی 4PO( و فسفات )4NHهمچنین میزان حذف آمونیوم ) به دست آمد. %11 در بهترین شرایط CODمختلف هوادهی گردید، میانگین حذف 

 درصد به دست آمد. 2/11و  16ساعت که بهترین شرایط را دارا بود، به ترتیب  8به مدت زمان 
 

 با بار آلودگی باال. پساب، تصفیه پساب، پیش تخمیر، مدت زمان هوادهی :هاکليدواژه

 

 همقدم -8
 سعهتو حال در و پیشرفته کشورهای در پساب تصفیه به نیاز      

 و بآ هایجریان در خام پساب تخلیه که است علت این به بیشتر

 زیرزمینی هایآب .گرددمی شدیدی آلودگی باعث زیست محیط

 در کشورهای در. نیستند مستثنی آلودگی این از نیز زمین خود و

 دانفق و کمبود سوم، جهان کشورهای امروز تعبیر به یا توسعه حال

 هاهخانتصفیه از نگهداری و برداریبهره در متخصص و کارآمد افراد

 و برداریبهره که ترهزینهکم هایروش به تا شده است باعث

 ولمبذ بیشتری توجه ندارد زیادی تخصص به نیاز هاآن نگهداری

 میالدی 8188 سال از که پساب تصفیه هایروش توسعه. گردد

 انسان که انتظاری اساس بر هاروش تکامل با همواره گردید شروع

 . (8388)حسینیان،  است بوده توأم داشته پساب تصفیه از

پساب کشتارگاه دارای بار آلی بسیار زیاد، ذرات جامد معلق      

(SS روغن و چربی، نیتروژن و فسفات است ،)(Merzouki  و

، نیتروژن، که به دلیل غلظت باالی بار آلی و (2882همکاران 

جهت حذف بار آلی  هاپساببیولوژیکی این نوع تصفیه  معموالً

هوازی فرآیندهای بی .انددادهاز خود نشان  ایویژهزیاد، کارایی 

هند، درا کاهش می پسابی از بار آل ایمالحظه قابلبخش  معموالً

  .(2882و همکاران،  Bassin) انداما در کاهش نیتروژن ناتوان

فیزیکی این نوع  تصفیهپیشهوازی و بعد از هیدرولیز بی     

بر  ونــنیتریفیکاسیون/ دیـم نیتریفیکاسیــپساب، یک سیست

تواند الزامات محیط زیستی را های هوازی میولوژیــاس تکنــاس

 .(2883و همکاران  Zhao) تکمیل کند

 رمزق گوشت تولید اصلی صنعتی مراکز از دام هایکشتارگاه     

 زا بعد هاالشه شوی و شست برای مراکز این در مصرفی آب است،

 تارکش از بعد و حین در تجهیزات شوی و شست برای و کنیپوست

 . (Francis، 2884 و Taylor) شودمی استفاده

 ادیزی پساب مقدار و است باال بسیار صنعت این در آب مصرف     

 United ؛2881و همکاران،  Kist) شودمی تولید عملیات حین در

States Environmental Protection Agency، 2881.)  

 ،یریگخون واحد چون فاکتورهایی به کشتارگاه پساب کیفیت     

 موجود عملیات نوع و شده کشتار حیوان نوع مصرفی، آب میزان

  .(MASSE ،2888 و MASSÉD) دارد بستگی

 اهدر زمینه تصفیه پساب کشتارگاه شده انجامتحقیقات      

 اهنشان از اهمیت کاربرد این روش های ترکیبی،روش با خصوصاً
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و همکاران در سال  Sroka باشد.ها میدر تصفیه این نوع پساب

در اسمز معکوس،  -هوازیبا استفاده از روش ترکیبی بی 2882

 COD برای %1/11ساعت، به بازده حذف  1-36یک زمان ماند 
و  8

 BODبرای  13/11%

، Sroka و Bohdziewicz) دست یافتند 2

2882). 

     Miranda با به کارگیری روش  2882در سال  3و همکاران

گرم بر میلی 8488-3688بین ورودی  CODهوازی و با غلظت بی

 68/88-68/12، میزان ساعت 81-28لیتر و در زمان ماند بین 

، همکاران و Miranda) را از پساب حذف کردند CODدرصد از 

2882).  

به بررسی و  8318در سال پور و همکارانش مصطفیکرد      

کاربرد فرآیند ترکیبی انعقاد شیمیایی و انعقاد الکتریکی در تصفیه 

پساب کشتارگاه دام و با استفاده از منعقد کننده شیمیایی 

چقدر زمان انجام واکنش  ها نشان داد هرپرداختند. نتایج کار آن

 CODپتانسیل الکتریکی، افزایش یابد، راندمان حذف  طور همینو 

 TSSو 

با افزایش دوز منعقد کننده  کهطوری بهشود. ، بیشتر می4

 48به  88و همچنین افزایش پتانسیل الکتریکی از  888به  22از 

درصد به دست  11و  13، به ترتیب، TSSو  CODولت، بازده حذف 

 . (8318کاران، مپور و ه)کرد مصطفی آمد

( برای UFتکنولوژی استفاده از غشای اولترافیلتراسیون )     

بررسی  2888در سال  2تصفیه پساب کشتارگاه توسط یوردانوف

 11و  11و چربی موجود در پساب به ترتیب  TSSشد. بازده حذف 

به  %14، حدودا CODن بازده حذف ی. همچنمددرصد به دست آ

سازی توسط انعقاد و لخته. روش (Yordanov ،2888) دست آمد

در مقیاس آزمایشگاهی برای و  2886در سال  6آمودا و همکارش

، از پساب کشتارگاه استفاده شد. در کار CODو  TSSحذف فسفر، 

های فریک کلراید، فریک سولفات و آلوم ها از منعقد کنندهآن

 TSS ن داد اگر چه آلوم در حذف فسفر واستفاده شد. نتایج نشا

بود. نتایج  مؤثرترفریک سولفات  و CODبود اما در کاهش  مؤثر

به ترتیب  CODو  TSSنشان داد ماکسیمم راندمان حذف فسفر، 

 .(Alade ،2886 و Amuda) باشددرصد می 11و  62، 34

و مدت زمان  بررسی اثر پیش تخمیردر این تحقیق هدف      

عالوه بر  ضمناً باشد.ها از پساب میهوادهی در حذف آالینده

آمونیوم و فسفات نیز پرداخته به بررسی حذف  CODبررسی حذف 

 مورد ارزیابی قرار نگرفته بود.های گذشته شد که در پژوهش

به این دلیل است که این  ها از پسابحذف این آالینده اهمیت

ترکیبات با ورود به محیط، اکسیژن موجود را به مصرف رسانده و 

موجودات آبزی خواهند شد. بنابراین حذف این  میر و مرگباعث 

 آالینده مضر از پساب نیز حائز اهمیت خواهد بود.

                                                 
1. Chemical Oxygen Demand 
2. Biochemical Oxygen Demand 
3. Miranda et al. 

 هامواد و روش -0

 پايلوت سيستم راهبری و اندازیراه ساخت، -0-8

خوراک  مخزن ازجملهمختلف  هایبخش شامل سیستم این     

و همچنین  نشینیته واحد و هوادهی مخزن هوازی(،)مخزن بی

 دمنده و دیافراگمی از قبیل پمپ شده استفاده تجهیزات مکانیکی

 مورد پایلوت مقیاس در فرایند تصویر (8) شکل درباشد. می

مخزن خوراک و  .است شده داده نشان تحقیق این در استفاده

ها نیز به ترتیب آنحجم و  اتیلنپلیراکتور هوادهی هر دو از جنس 

 انتخاب و استفاده شد.لیتر  28و  828

 

 
 

در تصفيه پساب  استفاده شده طرح شماتيک -8شکل 

 کشتارگاه
 

 سيستم به ورودی پساب -0-0
پس از آن که مخزن خوراک را از پساب واقعی و تازه کشتارگاه      

 روز پیش تخمیر انجام گرفت، پساب 8که  پر کردیم، و بعد از آن

 الانتق هوادهی تانک به دیافراگمی خوراک پمپ یک توسط اولیه

 اینچ 22/8 قطر با اتیلنپلی جنس از انتقال هایلوله. شد داده

 قابل شیر یک کمک به ورودی پساب دبی. است شده انتخاب

 داده برگشت خوراک مخزن به اضافی پساب و باشدمی تنظیم

 ارکشت واحد از خروجی پساب از سیستم، به ورودی پساب .شودمی

 تهیه شد. گیریآشغالاز  جونقان و پسصنعتی  کشتارگاه

 شده آورده (8) جدول در نظر مورد ورودی خوراک مشخصات

 .است

 
 مشخصات پساب ورودی به سيستم -8جدول 

 (mg/L)مقدار پارامتر ردیف

8 COD 3238 - 3886 

2 pH 62/8 

3 4NH 848 – 882 

4 4PO 41 – 38 

 

 

4. Total Suspended Solid 
5. Yordanov et al. 
6. Amuda et al. 
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 شرح بخش پيش تخمير -0-9
 828هوازی( خوراک )بیکه اشاره شد حجم مخزن  طورهمان     

هوازی به این دلیل انتخاب شد چون تر بود. حجم باالی تانک بیلی

 ه درک هوازی، با توجه به اینرای هوادهی پساب بعد از مرحله بیب

، 3های کردیم )یعنی در مدت زمانمرحله نمونه را هوادهی می 3

لیتر از همان پساب جهت انجام  882ساعت(، نیاز به حدود  8و  2

روز پیش تخمیر  8ت این کار وجود داشت. در این مرحله به مد

 (4PO( و )4NH)، CODمیزان تغییرات صورت گرفت و پس از آن 

 مشاهده و ثبت شد.

 

 شرح بخش هوادهی سيستم -0-9
 .دباشمی دیفیوزری سیستم در این شدهاستفاده هوادهی نوع     

 مورد هوای توزیع یکنواخت هوا در هر دو بخش مخزن، منظور به

 به و گردیدمی تأمین lit/min88  توان با دمنده یک توسط نیاز

 برای. شدمی تزریق پساب داخل به آکواریوم هوای سنگ وسیله

 هر. شد استفاده مستطیلی مکعب هوای سنگ تعدادی از هوادهی

 در شده داده قرار هایشیر به هوا هایشیلنگ توسط هوا سنگ دو

 توسط حوض به ورودی هوای و شد وصل هوا، تنظیم جهت مسیر

 یکنواخت طور به حوض سرتاسر تا شدمی تنظیم شیرها این

مخزن نیز شامل دو قسمت بود که در یک سمت  .شود هوادهی

و در بخش دیگر هوادهی از باال  شدمیمخزن از پایین هوادهی 

، افزایش بازده ایمرحله دواب راکتور از انتخ گرفت. هدفانجام می

 ،)حسنی و همکاران باشدسیستم به علت هوادهی در دو مرحله می

8311). 

 

 نظر موردمشخصات محصول خروجی  -0-1
در این پژوهش،  شده استفادهبررسی عملکرد روش  منظور به     

 وردمها تعیین گردید و سپس پارامترهای ابتدا درصد حذف آالینده

در پساب خروجی با معیارها و استانداردهای  سنجش

ایران و رهنمودهای  زیست محیطسازمان حفاظت  محیطیزیست

ها سازمان بهداشت جهانی برای دفع یا استفاده مجدد از پساب

؛ 8381ایران،  زیست محیطمقایسه گردید )سازمان حفاظت 

WHO 8111.) 

 

 نتايج و بحث -9

 تخميربررسی اثرات پيش  -9-8

در این مطالعه  استفاده مورداولین مرحله سیستم ترکیبی      

بود.  ازیهوبیبه روش  تصفیهپیشجهت تصفیه پساب کشتارگاه، 

روز  8پساب )خوراک( قبل از پمپ شدن به تانک هوادهی به مدت 

ذخیره شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. هدف از  هوازیبیدر تانک 

 رتمهم، روغن و هاچربیدر این پژوهش کاهش غلظت  تصفیهپیش

در  CODبود. با توجه به کاهش غلظت  CODاز آن کاهش غلظت 

 درباشد و این مرحله، در تانک هوادهی نیاز به هوادهی کمتر می

نیز دارای حجم کمتری خواهد بود. در  استفاده موردراکتور  نتیجه

 ارائه هوازیبینک ، مشخصات پساب قبل و بعد از تا(2)جدول 

 زمان مدتاست. در طول  مشاهده قابلو اثرات پیش تخمیر  شده

روز پیش تخمیر، طی مرحله هیدرولیز مواد آلی پیچیده پساب  8

شود. سپس طی شکسته شده و به مواد آلی محلول تبدیل می

 ایهمیکروارگانیسممرحله اسیدی شدن و تولید استات توسط 

 های چربی ساده حاصل از هیدرولیز به اسید، این مواد آلاسیدساز

 CODروز پیش تخمیر عمده  8شوند. بعد از ( تبدیل می1VFAفرار )

شامل استات،  عمدتاًکه  آیندمی در VFAقابل انحالل به شکل 

 ،همکاران و Gungor) شودمقداری بوتیرات و ایزو بوتیرات می

2881) . 

باشد و بخشی از نیز همین مسئله می CODدلیل کاهش      

شود. تبدیل می 2COو  VFAترکیبات آلی در این مرحله به 

سیدهای چرب به ویژه بوتیریک اسید، در این مرحله نمکی شده ا

هوازی به تولید فسفات های بیو در حین فعل و انفعال باکتری

انجامد که به همین دلیل غلظت فسفات در این مرحله افزایش می

 دست هبهای محققان قبلی نیز نتیجه در بررسیپیدا کرد. که این 

  .(2883، و همکاران McCue ؛2882همکاران، و Jia) است آمده

 فسفر بسیار کندتر از باکتری کنندهحذفهای نرخ رشد باکتری     

ها در شرایط عادی در باشد و اگر این باکتریمی COD کنندهحذف

شت. به مفیدی نخواهد داد، هیچ فعالیت نمخزن هوازی قرار گیر

هوازی در ابتدای فرآیند الزم است همین سبب وجود یک بخش بی

 که در این پژوهش نیز این کار صورت گرفت.

 

 مشخصات پساب قبل و بعد از پيش تخمير -0جدول 

 پارامتر
پساب کشتارگاه قبل از 

 تصفیه

پساب کشتارگاه 

 شده تصفیهپیش

COD (mg/L) 3238 - 3886 8668 - 8428 

NH4 (mg/L) 848 - 882  236 - 812  

PO4 (mg/L) 41 - 38  21 - 32  

pH 62/8  11/6  

 

 هوادهی زمان مدتبررسی اثرات  -9-0

 زمانطور که گفته شد در این پژوهش، هوادهی در سه همان     

 زمان مدتساعت بررسی شد. برای بررسی اثرات  8و  2، 3 ماند

 88بدین طریق عمل شد که پس از ها، هوادهی روی حذف آالینده

ها صورت تخمیر روی نمونهگیری، ابتدا هفت روز پیشبار نمونه

اعمال شد.  شده ذکر ماند زماندر سه گرفت و پس از آن هوادهی 

گر بیان شده مشخص، نقاط شده ارائهتمامی نمودارهای  بنابراین در

این است که ابتدا یک هفته پیش تخمیر صورت گرفته و سپس 
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پارامتر به همین منظور در نمودار افقی از  است. شده انجامهوادهی 

 است. شده استفادهزمان )روز( 

 

 زمان مدتدر طول  CODبررسی ميزان حذف  -9-0-8

 هوادهی
شود با افزایش نیز مشاهده می (2)که در شکل  طورهمان     

نیز بیشتر  CODساعت، میزان حذف  8به  3هوادهی از  زمانمدت

ر چقد کند که هرنمایان می خوبیبهرا  ماندزمانشود. و این اثر می

ود. شهوادهی بیشتر باشد، بازده تصفیه نیز بیشتر می زمانمدت

ساعت درصد  3 ماند زمانطور که از شکل نیز پیداست در همان

 یاتصفیهپیشباشد که این به دلیل می %18 حدودو  حذف باال

است که قبل از آن صورت گرفت. البته مشخصات پساب خروجی 

ساعت به دست آمد،  2و  3 ماندهایزمانکه بعد از هوادهی در 

های سطحی و یا استفاده استانداردهای الزم را جهت تخلیه به آب

ساعت، درصد  8ت مجدد نداشت. اما بعد از هوادهی نمونه به مد

به دست آمد. که علت  %11 حدودمقدار مطلوبی شد و  CODحذف 

هر چه مدت زمان بیشتری در راکتور  این بود که پساب لهأاین مس

ها فرصت بیشتری برای مصرف مواد مارگانیسهوادهی بماند، میکرو

 Belmonte)شود بیشتر می CODآلی پساب داشته و میزان کاهش 

 (.2881همکاران،  و

، بازده (نمونه ششم) مرحله ششم به دلیل بار آلی زیاد در

در این مرحله کمتر از مراحل دیگر  ماندزماندر هر سه  CODحذف 

نقطه روی نمودار( بعد از یک هفته باشد. مرحله اول )اولین می

 باشد.نمونه میپیش تخمیر و هوادهی 

 

 
 زمانبعد از هوادهی در سه  CODنمودار درصد حذف  -0شکل 

 ماند

 

 هوادهی زمانمدتدر  4NHبررسی ميزان حذف  -9-0-0
است.  شده ارائه (3)در شکل  4NHنمودار درصد حذف      

طور که از شکل پیداست، بیشترین بازده حذف آمونیوم همان

مربوط به بیشترین زمان هوادهی است. که این به دلیل بهبود در 

)نیتریفیکاسیون(، توسط ها نیتریتی کردن جمعیت باکتری

ا هتوسط باکتری پسابهای هوازی است که پس از تجزیه گرانول

همکاران،  و Liu ؛2888همکاران،  و Abdullah) آیدبه وجود می

2882) . 

های چقدر زمان هوادهی بیشتر باشد، باکتری هر واقع در     

به  د و تبدیل آمونیومنماننیتریتی کننده بیشتری در پساب می

 (.2883همکاران، و  Tsuneda)گیرد شکل مطلوبی صورت می

 

 زمان هوادهی در مدت 4POبررسی ميزان حذف  -9-0-9
ها به دو صورت محلول و در یک نمونه آب یا پساب، فسفات     

غیرمحلول وجود دارند و اهمیت وجود آن نیز به دلیل اهمیت 

های حضور فسفر به لحاظ صنعتی و حیاتی است. باکتری

کننده فسفر برای عملکرد خود نیاز به یک منبع کربن آلی حذف

د ای هستند و فرآینها دارای فیزیولوژی پیچیدهدارند. این باکتری

ها بسیار جالب است، زیرا نخست باکتری حذف توسط این باکتری

صورت پلیمر معدنی یا آلی در بدن  فسفر، فسفر را به کنندهحذف

کننده فسفر های حذفنرخ رشد باکتری کنند.خود ذخیره می

باشد و اگر این می COD کنندهبسیار کندتر از باکتری حذف

ها در شرایط عادی در مخزن هوازی قرار گیرد، هیچ فعالیت باکتری

 مفیدی نخواهد داشت.

در ابتدای فرآیند  هوازیبیبه همین سبب وجود یک بخش      

الزم است که در این پژوهش نیز این کار صورت گرفت. اکنون و 

ها از ها، با هوادهی نمونه نسبت به حذف آنپس از تجمع باکتری

نیز  (8( تا )3)که از شکل  طورهمانپساب اقدام صورت گرفت که 

نمایان است، هرچقدر میزان هوادهی بیشتر شد، درصد حذف این 

 ینده هم افزایش یافت.آال

 

 
 

 هوادهی زمانمدتدر سه  4NHنمودار درصد حذف  -9شکل 
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 هوادهی زمانمدتدر  4POنمودار درصد حذف  -9شکل 

 

 گيرینتيجه -9
تصفیه پساب حاصل از کشتارگاه، از  منظور بهدر این مطالعه      

یک عامل کلیدی استفاده شد. نتایج نشان  عنوان بهپیش تخمیر 

یک عمل تصفیه خود به خودی، الزم است پیش  عنوان بهداد که 

تخمیر بر روی پساب کشتارگاه انجام گیرد که در این صورت 

که باعث کاهش حجم  این ازجملهمزایایی در پی خواهد داشت. 

شود که در این صورت منجر به کاهش حجم راکتور هوادهی می

های گردد که همین امر سبب کاهش هزینهمی استفاده مورد

عالوه بر این پیش تخمیر همچنین باعث  .خواهد شداتی عملی

شیمیایی شده و آن را تبدیل به اسیدهای  نیاز موردکاهش اکسیژن 

کند که این عمل جهت حذف آمونیوم و ( میVFAچرب فرار )

فسفات بسیار ضروری است. عالوه بر اثرات پیش تخمیر در این 

یز بهینه و مناسب ن ماندزمانتحقیق همچنین، به دنبال یافتن یک 

 8 زمان مدت، هاآزمایشدر حوض هوادهی بودیم که پس از انجام 

یک زمان ماند مناسب به  عنوان بهساعت هوادهی درون راکتور 

ها در عالوه بر کاهش غلظت آالینده ماند زماندست آمد. در این 

جهت مصارف  شده تصفیهخروجی، الزامات محیط زیستی پساب 

ف اصلی این مطالعه بود نیز رعایت شد. میزان حذف مختلف که هد

COD یک آالینده مضر طی این بررسی در بهترین حالت  عنوان به

و در بدترین حالت این  %11 حدودساعت،  8 ماند زمانیعنی در 

پساب  ساعت به دست آمد. 3 ماندزمانبود که در  %18مقدار 

ایج و نت گرفته قرارهای مختلفی مورد تصفیه کشتارگاه به روش

 ظرن ازاست که در مقایسه با تحقیق فوق  آمده دست بهمتفاوتی 

و در عملکرد نیز  شوندمحسوب می تریپرهزینههای هزینه روش

، شده گزارشطبق مقاالت  .های بیشتری دارندپیچیدگی

Millamena  اکسیداسیونبرای تصفیه پساب کشتارگاه از روش 

به دست  %21، مقدار CODبازده حذف  و پیشرفته استفاده کرد

 (. Millamena ،8112مد )آ

برای تصفیه  (UF)تکنولوژی استفاده از غشای اولترافیلتراسیون      

ها و همکارش بررسی شد. آن Yordanovپساب کشتارگاه توسط 

 11و  11و چربی موجود در پساب را به ترتیب  TSSبازده حذف 

ها، در کار آن CODبازده حذف  همچنیندرصد به دست آوردند. 

  .(Yordanov ،2888) به دست آمد %14 حدود

برای تصفیه ( MBR)کریمی و همکارانش از بیوراکتور غشایی      

 33کارکرد  زمان مدتپساب کشتارگاه استفاده کردند. در یک 

 61و  888، به ترتیب BODو  CODهای خروجی روزه، غلظت

و  CODگرم بر لیتر به دست آمد و باالترین راندمان حذف میلی

BOD  درصد به دست آمد  16و  11در کار این محققان، به ترتیب

 (.8312)کریمی و صادقی، 
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ام انج که با حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه اراک به
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1. Introduction 

     Slaughterhouse waste contains many organic matters, suspended solid particles (SS), oil and lipid, nitrogen 

and phosphate and biological infiltration of these pastes for removing much organic matters has special 

efficiency because of high concentration of organic load and nitrogen (Merzouki et al., 2005). The aim of the 

present study is to examine the effect of pre-fermentation and duration of aeration on removing the pollutant 

from waste containing COD, ammonium and phosphate.  

 

2. Methodology 

     This investigation was done in pilot scale which included two parts as anaerobic and aerobic. Feed tank and 

aeration reactor were both of polyethylene and their volume were chosen as 120 and 50 liters, respectively. 

After filling the feed tank with real and fresh wastewater of Slaughterhouse and after 7 days pre-fermentation, 

the wastewater was transferred to aeration tank through a diaphragm feed pump and was aerated in 3, 5 and 

7 h. Mean COD of the input to the feed tank was also 3306. 

 

3. Results and discussion 

     In table 1, characteristics of wastewater before and after anaerobic tank and pre-fermentation effects can be 
observed. After 7 days of pre-fermentation, major dissoluble COD is transformed into VFA which mostly 
contains acetate, some butyrate and isobutyrate (K Gungor et al., 2009). Given the reduction in the 
concentration of COD in pre-fermentation step, less aeration is needed in aeration tank and as a result the 
reactor can be used in less volume. 

 

Table1. Characteristics of wastewater before and after the pre-fermentation 

parameter Wastewater of slaughterhouse before the 
infiltration 

Pre-infiltrated wastewater of 
Slaughterhouse 

COD (mg/L) 3116-3530 1420-1660 
NH4 (mg/L) 105-140 195-236 
PO4 (mg/L) 31-49 35-58 

pH 7.65 6.89 
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     In Fig. 1, 2 and 3, effects of aeration duration on removing COD, NH4 and PO4 have been presented, 

respectively. As seen in the figures, as the aeration duration is increased from 3 to 7, removing extent of three 

pollutants is also increased, showing the effect of staying time which as increases, infiltration output is also 

increased (Belmonte et al., 2009). 

 

 

(a) (b) 

 

(c) 

Fig. 1. Effects of aeration duration on removing a) COD, b) NH4 and c) PO4 

 

4. Conclusion 

     Results showed that pre-fermentation should be done on the wastewater of slaughterhouse as a 

spontaneous infiltration and it has some advantages. The advantages include: it reduces the operation costs, 

reduces the required chemical oxygen and transforms it into VFA1 which is so necessary for removing 

ammonium and phosphate. In addition to the effects of pre-fermentation, in the present study we also try to 

find and optimum staying time in aeration pool. After the tests, 7 h aeration inside the reactor was obtained as 

a proper staying time. 
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