
 

 

 

 : Decanter Centrifugeفیه فاضالب کشتارگاهها و مقایسه آنها با روش تصفیه بررسی روش های تص

 .فاضالب کشتارگاهها یکی از منابع جدی آلودگی و تهدید کننده سالمت محیط زیست است □

فاضالب تولیدی در کشتارگاهها حاوی غلظت باالی مواد آلی محلول و نامحلول می باشد.یکی از متداولترین  □

 باشد.ا استفاده می شود تصفیه بی هوازی می ههاروشهائی که برای تصفیه فاضالب کشتارگ

معموال نیازمند زمان  ,هاضم های بی هوازی معمول که برای تصفیه این نوع فاضالب ها مورد استفاده قرار می گیرند

 ماند باال و راکتورهائی با حجم باال می باشند )استخرهای بزرگ(.

صفیه می ناکار آمد بوده و باعث کاهش راندمان ت ,سیستم های بیولوژیکی در برابر شوکهای ناگهانی بارآلی

مصرف انرژی باال و مقادیر باالی لجن تولیدی می شوند.همچنین سیستم های تصفیه بی هوازی دارای محدودیتهای 

مواجه است ونیز با استفاده از سیستم های بی هوازی با اختالالتی ها اهضالب کشتارگاباشند و از طرف دیگر تصفیه ف

مواد جامد ها بسیار کند عمل می کنند که علت آن به دالیلی مانند تجمع اهاین سیستم ها در تصفیه فاضالب کشتارگ

 معلق چربی های شناور در راکتور می باشند.

ست و پودر خون مهم ا تولید در منبع خوبی از پروتئین می باشد.آنچه که ,خون در بین مواد مازاد حاصله از کشتارگاه

جمع آوری خون و روش تهیۀ آرد خون است که مستلزم وسایل و , کیفیت آنرا بشدت تحت تاثیر قرار می دهد

متغیر و باید در شرایط کامال بهداشتی انجام گیرد.رنگ پودر خون از قرمز تیره تا قهوه ای تیره تجهیزات کافی بوده 

باید دام را به این محصول عادت  طی دوره چند ماهه .تر عبور کندممیلی  8/2از الک  و باید به گونه ای باشد که است

 دامی و طیوری تقسیم بندی می شود. .پودر خون به دونوعداد

 کاربرد پودر خون:

گاهی با آمینه اسیدهای  گیاهی در جیره غذایی دام وطیور به تنهائی از لحاظ تعادل  از آنجائیکه مصرف پروتئینهای

استفاده کرد.تجربه ه غذائی دام وطیور نابع پروتئین حیوانی مختلف در جیراشکاالتی مواجه می شود,بنابراین باید از م

ثابت کرده است که استفاده از این گونه منابع از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه است. در صنعت مرغ داری می 

دقیقه در  51خون خام نباید قبل از آنکه به مدت  درصد از غذای مرغ گوشتی از پودر خون تشکیل شود. 2تا تواند 

 ار گیرد.مورد استفاده قر ,درجه حرارت ببیند511دمای 



 

 

 روشهای تولید پودر خون:

Spray (flash)Drying(1 

Drum drying(2 

Ring Drying(3 

Decanter Centrifuge Drying(4 

خون دارد.در واقع هر چه حرارت تاثیر مستقیم بر میزان هضم پروتئین خام پودر , انتخاب روش خشک کردن خون 

بیشتری به پودر خون بدهیم میزان جذب پروتئین خام آن در دام و نیز قابلیت انحالل پروتئین خام در آب پائین می 

الل فرآیندهای پختن و خشک کردن تا جای ممکن,کییفیت باالی خآید. پائین نگه داشتن درجه حرارت پودر خون در 

 آنرا تضمین می کند.

: در این روش خون روی سطح دوار)غلطک(داغی می ریزند.درنتیجه تماس بااین غلطک آب  Spray Dryingش (رو5

.در این روش گردد می درام تراشیده و جمع موجود در خون تبخیر شده و باچرخش درام پودر تولید شده روی سطح

 دیت ظرفیت می باشد.درام با بخار آب داغ می شود.از عمده مشکالت این روش محدو

2) Ring Drying  در این روش خون از محفظه ای با هوای گرم بوسیله ی نقاله عبور می کند.این فرآیند سریع و:

 ناگهانی است.

 (روش خشک کردن به کمک دکانتر سانتریفوژ:ایده آل ترین روش که در حال حاضر در کارخانجات تولید پودر خون3

نجام می شود استفاده از دکانترسانتریفوژ است. به طوری که مهمترین مزیت این روش ,تولید پودر در اروپا و آمریکا ا

خون در دمای محیط است و هیچ نیازی به استفاده از انرژی گرمایی نداریم.الزم به ذکر است حرارت باعث کاهش 

ما و خون چگال تشکیل شده چشمگیر پروتئین موجود در خون می گردد. ضمنا چون خون از دو بخش اصلی پالس

%پروتئین موجود درخون از پودر خون خارج می 8فقط  در این روش ,%پروتئین در خون چگال است22است وحدود 

عالوه بر پودر خون پالسمای موجود در خون هم جدا می گردد.که قابلیت های  آن هم وارد پالسما می گردد.شود و 

می  تولید% رطوبت 21 با حداکثرپودر خون  نا در این روشدارویی دارد.ضمهای ه زیادی در صنایع داروسازی و فرآورد

بات موجود در خوراک دام یا طیور, با سبوس برنج یا گندم و سایر ترکی شود که میتوان با اختالط پودر خون تولیدی 

متداول به  تولیدی را تسهیل و ارزش غذایی آن را باال برد.الزم به ذکر است در روش هایپودر خون  کار خشک کردن

 پودر خون تولید شود.200kgبخار آب مورد نیاز است تا 430kg,25kwhبرق ورودی ازای هر تن خون



 

 

 :تصفیه فاضالب کشتارگاه با روش استفاده از دکانتر سانتریفوژمزایای 

 تانک( سپتیکذخیره فاضالب)عدم نیاز به  (عدم نیاز به استخرهای5

تبع آن عدم نیاز به تاسیسات و کمپرسورهای قوی و  به و هوازی و نیاز به باکتری های هاضمعدم نیاز به استخرهای (2

 به فاضالب تامین هوای فشرده وترزیق آن سایرمتعلقات جهت

فعل و انفعاالت شیمیائی الزم جهت نجام ا     عدم نیاز به استخرهای بی هوازی و صرف زمان ماند زیاد برای تخمیر و(3

 .ته نشینی

 است.(عدم تبخیر آب که نتیجه وجود استخرها و در مواردی دریاچه های ذخیره فاضالب 4

 ایر عوامل بیماری زا که ناشی از استخرهای موجود در تصفیه خانه اندمیکروبها و س ,(عدم انتشار باکتری ها1

 (عدم نیاز به فضای زیاد برای ایجاد تصفیه خانه که در حال حاضر در کشور متداول است.6

ن روش کمتر از چند روز برای تصفیه فاضالب مدت زمان مورد نیاز در ای شبانه (عدم نیاز به صرف زمان چندین7

 ساعت است.

 (تولید آب تصفیه شده مطابق استانداردهای جهانی و باالتر از استاندارد محیط زیست ایران.8

 ,سالن های تولید و محوطه و... شستشوی محیط (استفاده مجدد آب تصفیه شده در کشاورزی ,2

  آلوم و... ,(عدم نیاز به منعقد کننده های متداول مثل آهک51

  آهک باعث باال رفتن سختی آب شده و آنرا غیر قابل استفاده می کند. زایشاف الزم به ذکراست

 


