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Atıksulann arıtılmasında kullanılan akışkan yatak biyofilm reaktörlerin tasanmında en 
önemli basamaklardan birisi biyofilm içindeki kısıtlayıcı substrat etkin difüzyon katsayılarının 
hesaplanmasıdır. Bu çalışmada, diferansiyel akışkan yatak biyofilm reaktörde baskın bir aktif 
çamur bakterisi olan Zoogloea ramigera (NRRL 3691) nın saf kültürü sentetik atık su 
ortamında biyofilm halinde büyütülmüş ve bu film içindeki D-glikoz, amonyumklorür ve 
çözünmüş oksijen etkin difüzyon katsayıları simültane olarak sayısal yöntemle hesaplanmıştır.

Kullanılan mikroorganizmanın özgül büyüme hızı ve substrat tüketim kinetiği, 5 litrelik 
bir fermentörde 25°C da sürekli sistem deneyleri ile farklı pH, alıkonma süresi» karıştırma hızı 
ve substrat konsantrasyonlarında incelenmiş ve sonuçlar nonlineer regresyon tekniği ile 
modellenerek özgül üreme hızının glikoz, çözünmüş oksijen ve amonyumklorür derişimlerine 
bağlı olduğu çok değişkenli bir biyokinetik model elde edilmiştir.

Homojen ortam parametrelerinin sağlandığı diferansiyel akışkan yatak biyofilm 
reaktörde aktif karbon üzerinde kültür farklı kalınlıklara kadar büyütülmüş ve biyofilm 
kalınlığı, hücre yoğunluğu ve substratlann tükedm hızlan hesaplanmıştır. Bu deneysel veriler, 
elde edilen çoklu kinetik ifadenin kullanıldığı (difüzyon-freaksiyon) süreklilik denkliğinde etkin 
substrat difüzyon katsayılarının simültane olarak saptanmasında kullamlmışur. Model çözümü 
sonucunda bütün substratlar için etkin difüzyon katsayılarının biyofilm hücre yoğunluğu ile 
hiperbolik olarak azaldığı bulunmuştur. Hesaplanan etkin difüzyon katsayıları farklı biyofilm 
derişimlerinde su içinde olan değerlerine göre; glikozda %  13-34, amonyumklorürde %  48-96 
ve çözünmüş oksijende %  28-48 arasında azaldığı gözlenmiştir.

Literatür çalışmalarından farklı olarak özellikle yüksek biyofilm derişimlerinde sadece 
çözünmüş oksijen değil, azot ve karbon kaynaklarının da kısıtlayıcı olabileceği anlaşılmış ve 
Çoklu kinetik ifadeden kısıtlayıcı substratlar için elde edilen bazı kinetik (Monod ve Tessier) 
sabitler bireysel büyüyen kültür ortamında elde edildiğinden literatür değerlerine göre daha 
düşük bulunmuştur.

Sonuç olarak bu çalışmada canlı mikroorganizma filminde substrat etkin difüzyon 
katsayılarının biyofilm derişimi ile önemli oranda değiştiği ve çözünmüş oksijenden başka 
karbon ve azot kaynaklarının da kısıtlayıcı substrat olabileceği anlaşılmıştır. Bu nedenle 
akışkan yatak biyofilm reaktörlerin modellenmesinde literatürdeki yaygın uygulamanın aksine 
değişken ve birden fazla substrat için etkin difüzyon katsayıları kullanılması önerilmiştir.
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