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Aerobic biological treatment systems are very suitable
for removing contaminants of organic matter in the
sewage. Accordingly, the continuity of the inlet flow to
the treatment plant, in design and exploitation of these
processes, is necessary to consider. One of the
differences between industrial and low population
areas wastewater, such as military garrisons, and the
Municipal sewage, is their volumetric fluctuations.
These fluctuations may have a negative effect on the
activated sludge process; thus the efficiency of using
balancing pool in activated sludge systems has been
analyzed in this research. Wastewater treatment
process is based on biologically activated sludge
method and extensive aeration. In this method, the raw
wastewater is directed to the pumping station
gravitationally. Results illustrated that, the inlet flow
rate to the treatment plant, has high fluctuations from 0
to 40 (m3/hour) at different hours of the day due to the
low population. Based on the samplings, it has been
determined that the efficiency of activated sludge
process in removing the parameters of BOD5, COD,
TSS and ammonia during one week is averagely 61, 61,
68 and 24%, respectively. According to the sewage
standards, this treated sewage is not suitable for
injection into water wells or surface water or for reuse
in agriculture. Whilst, using the balancing pond and
controlling the inlet flow to the aeration pond at a rate
of 12 cubic meters per hour, the removal efficiency of
BOD5, COD, TSS and ammonia escalates averagely
90, 90, 89.19 and 81.59%, respectively during a week.
Keyword: Wastewater, Activated sludge, Balancing
pond, Garrison sanitary sewage, BOD.
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 سیستمهای بسیار مناسبی برای،سیستمهای تصفیه بیولوژیکی هوازی
 لذا ضروری است،حذف آلودگیهای مواد آلی موجود در پساب هستند
 پیوستگی جریان ورودی به،در طراحی و بهرهبرداری این فرآیندها
 یکی از موارد تمایز فاضالب صنعتی و.تصفیهخانه مورد توجه قرار گیرد
فاضالب تولیدی اماکن کم جمعیت مانند پادگانهای نظامی از فاضالب
 نوسانات فاضالب تولیدی هستند و این نوسانات ممکن است،شهری
 لذا در این تحقیق اثر.بروی فرآیند لجن فعال اثر منفی داشته باشد
بهکاربردن حوضچه متعادلساز در راندمان فرآیند لجن فعال مورد
 فرآیند تصفیهخانه بهروش بیولوژیکی.بررسی و تحلیل قرار گرفته است
 در این روش فاضالب.لجن فعال و با استفاده از هوادهی گسترده است
 نتایج این تحقیق.خام تحت نیروی ثقل به ایستگاه پمپاژ هدایت میشود
نشان میدهد که میزان دبی ورودی به تصفیهخانه در ساعات مختلف
 تا8  از نوسانات باالیی از،شبانهروز بهدلیل جمعیت پایین تحت پوشش
 براساس نمونهبرداریهای. مترمکعب بر ساعت برخوردار است08
صورتپذیرفته مشخص شده است میزان راندمان فرآیند لجن فعال در
 و آمونیاک درTSS ،COD ،BOD5 طول یک هفته در حذف پارامتر
 است که براساس%20  و%10 ،%11 ،%11 حالت میانگین بهترتیب
 پساب تصفیهشده برای تزریق به چاههای،استاندارهای پساب خروجی
.آب یا آبهای سطحی و یا استفاده مجدد در کشاورزی مناسب نیست
این درحالی است که با بهکار بردن حوضچه متعادلساز و کنترل دبی
 راندمان حذف، مترمکعب بر ساعت12 ورودی به حوض هوادهی در نرخ
 و آمونیاک در حالت میانگین در طولTSS ،COD ،BOD5 پارامترهای
. ارتقا یافت%01/21  و%01/11 ،%18 ،%18 یک هفته بهترتیب به مقادیر
 فاضالب، حوضچه متعادلسازی، لجن فعال، فاضالب:کلمات کلیدی
.BOD ،بهداشتی پادگان نظامی
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جامدات معلق فرار مایع مخلوط ( )MLVSSنامیده میشود.
سپس مایع مخلوط شده به یک زاللساز وارد میشود.
سوسپانسیون میکروبی در زاللساز تهنشین شده و تغلیظ میشود.
بیومس تهنشین شده که بهدلیل حضور میکروارگانیسمهای فعال
بهعنوان لجن فعال نامیده میشود ،به حوض هوادهی برگشت داده
میشود تا تجزیه بیولوژیکی مواد آلی پساب ورودی را ادامه دهد.
همزمان با وقتی که فرایند ،بیومس اضافی تولید میکند و با مواد
غیرقابل تجزیه بیولوژیکی موجود در فاضالب ورودی در طول زمان
جمع شود ،بخشی از لجن تغلیظ شده بهصورت روزانه یا دورهای
حذف میشود .اگر جامدات تجمع یافته حذف نشوند ،سرانجام
آنها به خروجی سیستم وارد میشوند (حسینی و همکاران،
1911؛ .)Eikelboom et al., 2000
عملیاتی که بهمنظور همگنسازی فاضالبها با غلظت متغیر
انجام میشوند ،متعادلسازی نامیده میشود .غلظت فاضالب در
طول ساعات مختلف روز و یا حتی در طول روزهای مختلف هفته،
تغییر مینماید .برای آنکه تصفیهخانه دچار پذیرفتن بارهای
ناگهانی نشود ،فاضالب باید ازنظر غلظت و جریان حجمی ،متعادل
و سپس تصفیه واقع شود .هرقدر نوسانات کمی و کیفی فاضالب
کمتر باشد ،فرآیند تصفیه فیزیکی-شیمیایی یا بیولوژیکی بهتر
صورت میگیرد ;(Choi et al., 2018; Fillos et al., 2000
).Stephenson et al., 2019
متعادلسازی در مورد فرآیند تصفیه بیولوژیکی باعث میشود
که بار آلی وارد بر سیستم بیولوژیکی و یا موادی که در غلظت
زیاد اثر مسمومکنندهای بر روی میکروارگانیسمها دارند تا
حدودی متعادل و کنترل شده و فاضالب با غلظت یکنواختی که
قابلقبول برای فعالیت میکروارگانیسمها باشد وارد مخازن تصفیه
شود .متعادلسازی در تصفیه شیمیایی برای تسهیل در کنترل
 pHو یا کنترل مواد منعقدکننده نیز نقش موثری دارد (حسنی و
همکاران1900 ،؛ داغبندان و همکاران1912 ،؛ دهقان و همکاران،
1900؛ کریمی و همکاران .)1911 ،توقف و ماندگاری فاضالب در
مخازن متعادلسازی باعث غیر هوازی و عفونی شدن فاضالب
میشود .بنابراین مخازن متعادلسازی معموالً هوادهی میشوند تا
مانع تهنشین شدن مواد جامد و معلق و یا ایجاد شرایط غیر هوازی
شوند .هوادهی همچنین باعث اختالط و ایجاد شرایط همگن و
یکنواخت میشود ( ;Alves et al., 2020; Dacewicz et al., 2019
.)Ottoson et al., 2018; Petrovic et al., 2017
چون یکی از موارد تمایز فاضالب صنعتی و فاضالب تولیدی
اماکنی خاص مانند پادگانهای نظامی از فاضالب شهری ،نوسانات
فاضالب تولیدی است و این نوسانات ممکن است بروی فرآیند

 -0مقدمه
مدتهای مدیدی است که فرایندهای بیولوژیکی برای تبدیل
ترکیبات آلی محلول و معلق فاضالب به ترکیبات معدنی پایدار و
یا تودههای بیولوژیکی قابل تهنشینی مورد استفاده قرار میگیرند.
در تصفیه بیولوژیکی فاضالبها ،ترکیبات آلی پیچیده بهکمک
میکروارگانیسمهای زنده (بهخصوص باکتریها) به ترکیبات
سادهتر ،جرم بیولوژیکی و گاز تجزیه میشوند (الماسی و همکاران،
1912؛ موسویان و همکاران .)1910 ،بسته به نوع جریان ،نوع
راکتور و محیط بیولوژیکی ،سیستمهای مختلف تصفیه فاضالب با
خصوصیات و کارآییهای گوناگون ،طراحی و برای تصفیه انواع
فاضالبهای صنعتی و شهری مورد استفاده قرار میگیرند .با روند
رو به رشد تکنولوژی ،شناخت رفتارهای هیدرولیکی و همچنین
شناخت هرچه بیشتر عملکرد محیطهای بیولوژیکی ،فرایندهای
پیشرفته و با راندمان بیشتر تصفیه فاضالب حاصل شده است.
بهطور کلی این پیشرفت و ارتقای سیستمها در جهت کاهش
زمین موردنیاز تصفیهخانه ،کاهش مصرف انرژی و افزایش بازدهی
فرایند تصفیه است .فناوری اصلی در فرآیند تصفیه فاضالب حذف
مواد آلی توسط اکسیداسیون بیولوژیکی است .محصوالت نهایی
این فرآیند ،سلولهای جدید (لجن) ،دیاکسیدکربن ،محصوالت
میکروبی محلول و آب است از فرآیند لجن فعال بهطور گسترده
در سراسر جهان در تصفیه فاضالبهای شهری و صنعتی استفاده
میشود .تولید روزانه لجن مازاد حاصل از فرآیند لجن فعال
متعارف ،حدود  12تا  188لیتر بهازای حذف هر کیلوگرم BOD5
است که حاوی بیش از  12درصد آب است ( Abdulsalam et al.,
;2020; Barker et al., 1997; Kwiatkowska et al., 2020
.)Tchobanoglous and Burton, 1991

از آنجایی که سیستمهای تصفیه بیولوژیکی هوازی در قالب
فرآیند لجن فعال ،سیستمهای بسیار مناسبی برای حذف
آلودگیهای مواد آلی موجود در فاضالبهای بهداشتی هستند و
باتوجه به وابستگی شدید روش لجن فعال به حضور بیومس فعال
و غذای مورد نیاز میکروارگانیسمها ،ضروری است در طراحی و
بهرهبرداری این فرآیندها ،پیوستگی جریان ورودی به تصفیهخانه
برای تثبیت شرایط مناسب فعالیت میکروارگانیسمها مورد توجه
قرارگیرد .علت نامگذاری فرایند لجن فعال ،تولید جرم فعالی از
میکروارگانیسمها است که قادر به تثبیت مواد زائد تحت شرایط
هوازی است .در تانک هوادهی ،زمان تماس برای اختالط و
هوادهی فاضالب ورودی با سوسپانسیون میکروبی فراهم میشود
که معموالً تحت عنوان جامدات معلق مایع مخلوط ( )MLSSیا
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بهوسیله هوادههای عمقی از قسمت زیرین ،اکسیژن موجود در هوا
با فاضالب موجود در مخازن مخلوط شده و کار بیولوژیکی تصفیه
شروع خواهد شد .در این فعل و انفعال عالوهبر اختالط کامل
اکسیژن هوا با فاضالب از تهنشین شدن اجسام سنگین در مخزن
هوادهی نیز جلوگیری میشود.
پس از مرحله هوادهی فاضالب وارد مخزن تهنشینی شده و
توده زیستی تحتعنوان لجن فعال تهنشین و پساب تصفیه شده
از روی سطح مخزن وارد مخزن کلرزنی میشود و پس از
ضدعفونی شدن بهوسیله هیپوکلریت کلیسم و عبور از فیلترهای
فشار شنی وارد مخزن ذخیره و سپس برای آبیاری فضای سبز
مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین لجن فعال تهنشین شده
توسط یک عدد پمپ ایرلیفت به مخزن هوادهی و مازاد بر آن به
مخزنهای هاضم لجن هدایت میشوند .برای هوادهی در حوضچه
های هوادهی از سیستم هواده عمقی بههمراه تمامی متعلقات
مربوطه برای تامین اکسیژن موردنیاز بیولوژیکی فاضالب (شامل
بلوئر یا دمندههای هوا ،فیلتر ورودی ،صدا خفهکن ،فشارسنج ،شیر
اطمینان ،شیر یکطرفه ،لرزهگیر ،پایهگیر ،لرزهگیر ،شاسی وگارد)
استفاده شده است .جدول  1مشخصات فنی حوض هوادهی را
ارائه میدهد است .در شکل  1نمودار جریان در پایلوت تصفیهخانه
مشاهده میشود.

لجن فعال اثر منفی داشته باشد ،در این تحقیق اثر بهکاربردن
حوضچه متعادلساز در راندمان فرآیند لجن فعال در پادگان
نظامی تیپ  91مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
 -2مواد و روشها
 -0-2معرفی تصفیهخانه فاضالب مورد تحقیق
با توجه به ماهیت فاضالب و استانداردهای سازمان حفاظت
محیطزیست در مورد ویژگیهای تخلیه فاضالب ،فرآیند
تصفیهخانه بهروش بیولوژیکی لجن فعال و با استفاده از هوادهی
گسترده است .در اینروش فاضالب خام تحت نیروی ثقل به
ایستگاه پمپاژ هدایت میشود .قبل از ورود به ایستگاه پمپاژ با
استفاده از یک دستگاه آشغالگیر دهانه گشاد اجسام درشت از آن
جدا شده و سپس توسط الکترو پمپهای شناور بهصورت جریانی
یکنواخت و بهطور اتوماتیک با استفاده از فلوترهای کنترلکننده
سطح فاضالب بهداخل تصفیهخانه هدایت میشود .در اولین واحد
تصفیهخانه جدا کردن اجسامی تا قطر حدود  1سانتیمتر مدنظر
بوده که این عمل با عبور از آشغالگیر درنظر گرفته شده انجام
میشود .پس از آن فاضالب وارد مخزن هوادهی شده ،فاضالب
خام بهمدت حدوداً  20ساعت در مخزن هوادهی متوقف شده و

تهنشینی اولیه
تهنشینی ثانویه

سرریز

پمپاژ

حوضچه هوادهی
ورودی

خروجی
بای پس
لجن مازاد

لجن برگشتی

لجن اولیه

شکل  -0دیاگرام واحد تصفیهخانه فاضالب پادگان نظامی تیپ 83

مشابه استفاده نمود .متعادلسازی در مورد فرآیند تصفیه
بیولوژیکی باعث میشود که بار آلی وارد بر سیستم بیولوژیکی و
یا موادی که در غلظت زیاد اثر مسمومکنندهای بر روی
میکروارگانیسمها دارند تا حدودی متعادل و کنترل شده و
فاضالب با غلظت یکنواختی که قابلقبول برای فعالیت
میکروارگانیسمها باشد وارد مخازن تصفیه شود (کریمی و
همکاران.)1901 ،
حوضچه متعادلسازی بهکار رفته (جدول  )1دارای دو پمپ
برای انتقال فاضالب به حوض هوادهی است .با استفاده از بایپس

 -2-2معرفی واحد متعادلسازی
برای اختالط کامل پسابهای واحدهای آشپزخانه،
رختشوها ،دوشها و سرویسهای بهداشتی و نیز جلوگیری از
شوکهای هیدرولیکی از یک مخزن متعادلکننده که وظیفه
پمپاژ فاضالب به سیستم را نیز بهعهده دارد و مجهز به دو دستگاه
پمپ لجنکش همراه با کنترلکنندههای سطح است ،استفاده
میشود .با بررسی راندمان حذف پارامترهای کیفی در حالت
استفاده از متعادلساز و مقایسه با حالت بدون متعادلساز ،میتوان
به اثرات مثبت استفاده از این واحد فرآیندی در تصفیهخانههای
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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ساعات شبانه روز برای حذف نوسانات دبی تولید و وارد حوض
هوادهی شود .جدول  2مشخصات الکتروپمپ را نشان میدهد.

و همچنین پمپاژ از مخزن متعادلساز به حوض هوادهی و کنترل
جریان با استفاده از کنتور مغناطیسی و کنترل دور (RPM
 ،)1028سعی شده است دبی  12مترمکعب بر ساعت در بیشتر

جدول  -0پارامترها و مشخصات اصلی واحد هوادهی و دمندههای هوا تصفیهخانه فاضالب پادگان نظامی
مشخصات

اندازه و مقدار

دمای فاضالب

10˚-12˚ Celsius
3

دبی روزانه فاضالب خام

088 m /day

زمان ماند فاضالب خام

20 hr
3

حجم کل هر مخزن هوادهی

088 m

تعداد مخزن هوادهی

2

عمق مایع

0/1 m

ارتفاع آزاد

8/9 m

تعداد کل بلوئر

9 unit

نوع بلوئر (مدل)

Arezen company in Germany
188 m3/min

ظرفیت
فشار هوا

188 milibar

مارک الکتروموتور

908v/28 HZ/CLASS F/2198RPM

جدول  -2مشخصات الکتروپمپهای مدل  BESTساخت کمپانی EBARA
مشخصات

اندازه و مقدار

ارتفاع پمپاژ

18 m

دبی در ارتفاع  18متر (ارتفاع مطلوب)

3

دبی در ارتفاع حداکثر (11/0متر)

3

1/2 m /hr

تعداد الکتروپمپها

2

نوع الکتروپمپها

submersible pump for dirty water

سازنده

EBARA (Italy) - BEST
2

12 m /hr

تعداد کنترلر سطح (فلوتر)

نظامی و محدودیت اعمالی از طرف ستاد فرماندهی صورتگرفته
است .همچنین بازه زمانی انتخاب شده در ساعت اداری کارکنان
آن حوزه انتخاب شده است .پارامترهای کیفی مورد مطالعه در
تحقیق حاضر بهشرح جدول  9است.

 -8-2اندازهگیری پارامترهای کیفی
نمونهبرداری در بازه زمانی  0صبح تا  2بعدظهر انجام گرفته
و در این بازه زمانی هر  98دقیقه نمونهبرداری انجام و در این بازه
زمانی  12نمونه برداشته شده است .بازه زمانی یک هفته برای
اندازهگیری پارامترها انتخاب شد .این امر بهدلیل وجود منطقه

جدول  -8ابزار و روشهای اندازهگیری پارامترهای کیفی براساس استاندارد سازمان محیطزیست ایران
پارامتر

دستگاه سنج
2888DR-Hach-USA

)COD (mg/l

روش رقیقسازی و اندازهگیری بعد از  2روز

)BOD5 (mg/l

)HI1102 Portable Dissolved Oxygen Meter (HANNA

)DO (mg/l

اسپکتروفتومتر ( 2888 Hach DRطول موج  028نانومتر)

)NH3 (mg/l

روش خشککردن بهکمک اون

)TSS (mg/l

سنج پرتابل pH /متر دیجیتالی Metrohm

pH
( )mg/lکلر باقیمانده

کیت کلرسنجی پرتابل

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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مختلف به سیستم بیولوژیک و میکروارگانیسمهای موجود در
سیستم لجن فعال شده و سبب کاهش راندمان فرآیند و ایجاد
اتصال کوتاه در حوضهای تهنشینی و فرار لجن میشود ( Hung
 .)and Cheng, 1984از طرفی در دبیهای پایین در ساعات شب،
بهدلیل فقر مواد غذایی در دسترس ،تغییرات در میزان  F/Mو
رشد باکتریهای رشتهای دور از انتظار نیست که در هر دوی این
حاالت احتمال کاهش راندمان فرآیند در حذف  COD ،BODو
 TSSافزایش مییابد ( .(Parkin and McCarty, 1981; Parker

 -8نتایج و بحث
براساس شکل  2و پایش کمی فاضالب ورودی به تصفیهخانه برای
یک هفته ،مشخص شد میزان دبی ورودی در محدوده صفر الی
 08مترمکعب در ساعت قرار دارد .همچنین براساس
نمونهبرداریها و آزمایشهای صورت پذیرفته ،نتایج آزمایشها در
قالب مشخصات کیفی فاضالب ورودی بهشرح جدول  0ارائه شده
است .نتایج نشان میدهد که میزان دبی در ساعات مختلف
شبانهروز بهدلیل جمعیت پایین تحتپوشش ،از نوسانات باالیی
برخوردار است .این میزان نوسان در دبیهای باال سبب شوکهای
جمعه

پنج شنبه

چهارشنبه

and Wahlberg, 2001

سه شنبه

یکشنبه

دوشنبه

شنبه

45
40
35
25

20
15

دبی )(m3/hr

30

10
5
0
20-22

22-24

18-20

16-18

14-16

6-8

8-10
10-12 12-14
بازه زمانی ()hr

4-6

0-2

2-4

شکل  -2پایش کمی میزان دبی ورودی فاضالب خام به تصفیهخانه فاضالب در بازههای زمانی دو ساعته در مدت یک هفته
جدول  -9مشخصات کیفی فاضالب خام ورودی به تصفیهخانه فاضالب (بازه زمانی یک هفته)
ساعت

BOD5
()mg/l

COD
()mg/l

TSS
()mg/l

Turbidity
()mg/l

NH3
()mg/l

NO3()mg/l

pH

)C
دما ( ̊

80:88

118

202

100

01

22

1/2

1/12

11/2

10:88

111

210

109

22

29

1/1

1/29

11

80:88

110

222

111

00

21

1/2

1/19

11

10:88

110

211

118

29

28

1

1/1

10

80:88

110

211

112

08

29

8/1

1/01

11

10:88

281

981

288

22

21

1/9

1/9

11

80:88

111

211

122

02

11

8/0

1/21

12/2

10:88

100

211

121

28

11

8

1/21

11

80:88

111

220

101

08

21

1/1

1/21

12

10:88

111

210

110

01

29

1/1

1/11

11

80:88

110

211

111

91

22

1/9

1/20

11

10:88

109

212

111

01

28

1/2

1/0

10

80:88

112

219

191

91

21

1/1

1/91

11

80:88

118

220

198

00

29

1/1

1/90

11/2

میانگین

102/11

210/91

118

02/01

21/29

1/19

1/2

11/11

انحراف معیار

11/12

11/90

11/2

1/10

2/82

8/09

8/19

1/11

تاریخ

روز

12/18/80

شنبه

12/18/82

یکشنبه

12/18/81

دوشنبه

12/18/81

سه شنبه

12/18/80

چهارشنبه

12/18/81

پنجشنبه

12/18/18

جمعه

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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محیطزیستی ،میزان BODفاضالب خروجی برای تزریق به
چاههای آب یا آبهای سطحی و یا استفاده مجدد در کشاورزی
مناسب نیست .همچنین براساس نتایج مندرج در شکل 0
مشخص شده است میزان راندمان فرآیند لجن فعال در حذف
پارامتر  CODهمانند پارامتر  BODدر طول یکهفته حداقل
 20/2درصد ،حداکثر  19/9درصد و بهصورت میانگین  11درصد
است.

 -0-8تحلیل نتایج حاصل از پایش سیستم لجن فعال در
حالت بهرهبرداری بدون متعادلسازی
براساس نمونهبرداریهای صورتپذیرفته و نتایج مندرج در
شکل  9مشخص شده است .میزان راندمان فرآیند لجن فعال در
حذف پارامتر  BOD5در روزهای نمونهبرداری در ساعت  0صبح
در طول یکهفته حداقل  20درصد ،حداکثر  19درصد و بهصورت
میانگین  11درصد است که با توجه به استانداردهای
فاضالب خروجی BOD

استاندارد سازمان محیط زیست

فاضالب خام BOD

250
198
175

174

169

179

190
168

200

73

73

65

67

73

68

70

جمعه

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

100
50

)BOD5 (mg/l

150

0
روز
شکل  -8میزان  BOD5ورودی و خروجی تصفیهخانه در حالت بهرهبرداری بدون استفاده از حوض متعادلساز
فاضالب خروجی COD

استاندارد سازمان محیط زیست

فاضالب خام COD

350

297
268/5

262.5

261

253/5

109

110

98

100

جمعه

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

285
252

300
250

109

102

105

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

150
100

)COD (mg/l

200

50
0
روز
شکل  -9میزان  CODورودی و خروجی تصفیهخانه در حالت بهره برداری بدون استفاده از حوض متعادلساز

براساس نتایج مندرج در شکل  2مشخص شده است میزان
راندمان فرآیند لجن فعال در حذف پارامتر ( TSSکل جامدات
معلق) در روزهای نمونهبرداری در طول یکهفته حداقل 21
درصد ،حداکثر  12درصد و بهصورت میانگین  10درصد است که
با توجه به استانداردهای محیطزیستی ،میزان کل جامدات معلق
فاضالب خروجی برای تزریق به چاههای آب یا آبهای سطحی و
یا استفاده مجدد در کشاورزی مناسب نیست .همچنین براساس
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

نتایج مندرج در شکل  1مشاهده میشود میزان راندمان فرآیند
لجن فعال در حذف آمونیاک از فاضالب ورودی در طول یکهفته
حداقل  10درصد ،حداکثر  99درصد و بهصورت میانگین 20
درصد است .این عملکرد پایین فرآیند لجن فعال ،نشان از
شوکهای دبی مختلف در ساعات مختلف شبانهروز دارد که در
سیستم رخ میدهد.
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فاضالب خروجی TSS

استاندارد سازمان محیط زیست

فاضالب خام TSS

250
195
176

166
146

155
150

56

49

40

48

جمعه

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

54

55

دوشنبه

یکشنبه

65

100

)TSS (mg/l

136

188

200

50
0
شنبه

روز
شکل  -5میزان کل جامدات معلق ورودی و خروجی تصفیهخانه در حالت بهرهبرداری بدون استفاده از حوض متعادلساز
استاندارد سازمان محیط زیست

آمونیاک فاضالب خروجی

25
21

21

جمعه

پنجشنبه

چهارشنبه

23

22

21

19
16.2

17.3

16.5

17

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

25
20
15
10

)NH3 (mg/l

15.8

16.6

16.8

آمونیاک فاضالب خام

30

5
0
روز
شکل  -6میزان آمونیاک ورودی و خروجی تصفیهخانه در حالت بهرهبرداری بدون استفاده از حوض متعادلساز

براساس نتایج مندرج در شکل  2و بررسی تست استوانه
مدرج در روزهای مختلف در ساعت  0صبح ،مشخص شده است
که قابلیت تهنشینی توده بیولوژیک و همچنین میزان MLSS
(جامدات معلق مایع مخلوط) بهدلیل شوکهای دبی و عدم ثبات
در میزان  F/Mو عدم رشد مناسب میکروارگانیسمها ،پایینتر از
حد نرمال است .براساس نتایج ،میزان تهنشینی نیمساعته لجن
حوض هوادهی در استوانه مدرج در اینحالت در طول یک هفته
حدود  918الی  918میلیلیتر در یک لیتر استوانه مدرج است
که این میزان باید حدود  188الی  188میلیلیتر در یک لیتر
استوانه مدرج باشد (شکل  .)1میزان  MLSSکه برای سیستم
لجن فعال متعارف حدود  0888الی  1888میلیگرم بر لیتر است،
در این حالت بهرهبرداری بین  9218الی  9102میلیگرم بر لیتر
میشود که این دو مورد ،کاهش راندمان فرآیند لجن فعال را در
پی خواهد داشت (شکل .)0
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2-8تحلیل نتایج حاصل از پایش سیستم لجن فعال در
حالت بهرهبرداری با متعادلسازی
نتایج نشان میدهد که میزان دبی در ساعات مختلف
شبانهروز با بهکاربردن حوض متعادلساز ،از نوسانات کمی
برخوردار است .این میزان نوسان کم در ساعات مختلف سبب
پایداری در سیستم لجن فعال و افزایش راندمان فرآیند میشود.
براساس نمونهبرداریهای انجام شده و نتایج مندرج در شکل 1
مشخص میشود میزان راندمان فرآیند لجن فعال در حذف پارامتر
 BOD5در روزهای نمونهبرداری (مندرج در جداول) در ساعت 0
صبح در طول یکهفته حداقل  01درصد ،حداکثر  11درصد و
بهصورت میانگین  18درصد است که با توجه به استانداردهای
محیطزیستی ،میزان  BODفاضالب خروجی برای تزریق به
چاههای آب یا آبهای سطحی و یا استفاده مجدد در کشاورزی
مناسب است.
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95/10/04
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

95/10/05

ml/l

95/10/10

95/10/09

95/10/06

95/10/08

95/10/07

شکل  -3میزان تهنشینی لجناب برداشتی از حوض هوادهی در تست استوانه مدرج برحسب ( ml/lتست نیم ساعته)
95/10/04
6000

mg/l

5000
4000

95/10/05

95/10/10

3000
2000
1000
0
95/10/09

95/10/06

95/10/08

95/10/07

شکل  -3میزان  MLSSمایع مخلوط حوض هوادهی فعال برحسب mg/l

براساس نتایج مندرج در شکل  18مشاهده میشود میزان
راندمان فرآیند لجن فعال در حذف پارامتر  CODهمانند پارامتر
 BODدر طول یکهفته حداقل  01درصد ،حداکثر  11درصد و
بهصورت میانگین  18درصد است .همچنین براساس نتایج ارائه
شده در شکل  ،11میزان راندمان فرآیند لجن فعال در حذف
پارامتر  TSSدر روزهای نمونهبرداری در طول یک هفته حداقل
 01/0درصد ،حداکثر  11/1درصد و بهصورت میانگین 01/11
درصد است که با توجه به استانداردهای محیطزیستی ،میزان کل
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

جامدات معلق فاضالب خروجی برای تزریق به چاههای آب یا
آبهای سطحی و یا استفاده مجدد در کشاورزی مناسب است.
براساس نتایج شکل  12مشخص میشود میزان راندمان فرآیند
لجن فعال در حذف آمونیاک از فاضالب ورودی در طول یکهفته
حداقل  11/01درصد ،حداکثر  00/12درصد و بهصورت میانگین
 01/21درصد است .این عملکرد باالی فرآیند لجن فعال ،نشان از
ثبات دبیهای مختلف در ساعات مختلف شبانهروز که در سیستم
رخ میدهد ،دارد و سبب بهبود فرآیند لجن فعال شده است.
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فاضالب خروجی BOD

استاندارد سازمان محیط زیست

فاضالب خام BOD

250
179

181

188

172

169

192
175

200

100

17

15

16

15

18

22

21

جمعه

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

)BOD5 (mg/l

150

50
0

روز
شکل  -4میزان  BOD5ورودی و خروجی تصفیهخانه در حالت بهرهبرداری بدون استفاده از حوض متعادلساز
فاضالب خروجی COD

استاندارد سازمان محیط زیست

فاضالب خام COD

350
268.5

271.5

282
258

253.5

288
262.5

300
250

150
100

25.5

22.5

24

22.5

27

33

31.5

جمعه

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

)COD (mg/l

200

50

0
روز
شکل  -01میزان  CODورودی و خروجی تصفیهخانه در حالت بهرهبرداری بدون استفاده از حوض متعادلساز
فاضالب خروجی TSS

استاندارد سازمان محیط زیست

167

169

149

فاضالب خام TSS

176

176
160

159

جمعه

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

)TSS (mg/l

17

15

15

16

19

21

22

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

روز
شکل  -00میزان کل جامدات معلق ورودی و خروجی تصفیهخانه در حالت بهرهبرداری با استفاده از حوض متعادلساز
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استاندارد سازمان محیط زیست
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شکل  -02میزان آمونیاک ورودی و خروجی تصفیهخانه در حالت بهره برداری با استفاده از حوض متعادلساز

 .)19همچنین میزان  MLSSکه باید برای سیستم لجن فعال
حدود  0888الی  1888میلیگرم بر لیتر (و ترجیحاً بیشتر از
 )1888باشد ،در اینحالت بهرهبرداری بین  2021الی 1011
میلیگرم بر لیتر است که این دو مورد افزایش راندمان فرآیند
لجن فعال را درپی خواهد داشت (شکل .)10

براساس نتایج تست استوانه مدرج در روزهای مختلف در
ساعت  0صبح ،مشخص شده که قابلیت تهنشینی توده بیولوژیک
و میزان ( MLSSجامدات معلق مایع مخلوط) در حد نرمال و
مناسب است .براساس نتایج میزان تهنشینی نیمساعته لجن حوض
هوادهی در استوانه مدرج در اینحالت در طول یکهفته حدود
 018الی  128میلیلیتر در یک لیتر استوانه مدرج است (شکل
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یک لیتر استوانه مدرج است .همچنین میزان  MLSSکه باید برای
سیستم لجن فعال حدود  0888الی  1888میلیگرم بر لیتر (و
ترجیحاً بیشتر از  )1888باشد ،در این حالت بهرهبرداری بین
 2021الی  1011میلیگرم بر لیتر است که این دو مورد ،افزایش
راندمان فرآیند لجن فعال را درپی خواهد داشت.

 -9نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان میدهد که میزان دبی ورودی به
تصفیهخانه در ساعات مختلف شبانهروز بهدلیل جمعیت پایین
تحت پوشش ،از نوسانات باالیی برخوردار است .این میزان نوسان
در دبیهای باال سبب شوکهای مختلف به سیستم بیولوژیک و
میکروارگانیسمهای موجود در سیستم لجن فعال شده و سبب
کاهش راندمان فرآیند و ایجاد اتصال کوتاه در حوضهای
تهنشینی و فرار لجن میشود .براساس نمونهبرداریهای
صورتگرفته مشخص شده است میزان راندمان فرآیند لجن فعال
در طول یکهفته در حذف پارامتر  TSS ،COD ،BOD5و
آمونیاک در حالت میانگین بهترتیب  10 ،11 ،11و  20درصد
است که مطابق استاندارهای پساب خروجی ،پساب تصفیه شده
برای تزریق به چاههای آب یا آبهای سطحی و یا استفاده مجدد
در کشاورزی مناسب نیست .براساس نتایج ،با بهکاربردن حوضچه
متعادلسازی و کنترل دبی ورودی به حوض هوادهی در نرخ 12
مترمکعب بر ساعت ،راندمان حذف پارامترهای ،COD ،BOD5
 TSSو آمونیاک در حالت میانگین در طول یکهفته بهترتیب به
مقادیر  01/11 ،18 ،18و  01/21درصد ارتقا یافت .همچنین با
بررسی تست استوانه مدرج در روزهای مختلف ،مشخص شد
میزان تهنشینی نیمساعته لجن حوض هوادهی در استوانه مدرج
در اینحالت در طول یکهفته حدود  018الی  128میلیلیتر در
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -5تشکر و قدردانی
بدینوسیله از آقای مهندس امیری رئیس بخش تاسیسات
راهبردی تصفیهخانه  91و هیئت داوران که ما را در انجام و ارتقای
کیفی این پژوهش یاری کردهاند ،تشکر و قدردانی میشود.
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