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 :چکیده          

این مطالعه بر روی ارزیابی فرآیندها . فاضالب اصفهان پرداخته شده است مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی فرایند تصفیه خانه 

پس از بررسی فرآیندها مجموعه اهم . حداقل تغییراتاعمال  با متمرکز شده و تالش می کند راههای بهبود شرایط موجود را

قدیمی بودن طراحی ، لوازم و ابنیه واحد ، عملکرد نامطلوب برخی : مشکالت موجود در تصفیه خانه به شرح ذیل قابل ذکر است 
ناصر مضر درفاضالب بدلیل اضافه شدن و اختالط غیرقانونی فاضالب صنعتی با شهری و بخشهای فرآیندی و تجهیزاتی ، وجود ع

بر این اساس و با توجه . ورود به تصفیه خانه ، ناکارآمدی فرایند گندزدایی که باعث ماندگاری کلیفرمهای مولدبیماری می گردند 

ها وراهکارهای ارائه شده جهت بهبود شرایط موجود میتوان به مواردی از جمله اضافه نمودن  به موارد استاندارد از جمله توصیه

یک مخزن قبل از ورودی برای کنترل شوک های ورودی پیک در پریودهای زمانی مختلف ، بهبود سیستم حذف محتویات ته 
ودن م، بهبود سیستم اکسیژن رسانی ، اضافه نبهبود سیستم حذف محتویات معلق ، ( دانه گیر )نشینی در اولین مرحله ورودی 

یک مخزن خروجی برای حذف بهتر  هوادهای عمقی یا تانکهای اکسیداسیون ، بهینه سازی فرایند گندزدایی ، اضافه نمودن

تر از بهره برداری به با انجاماین اقدامات امکان. کدورت ، و ایجاد توازن بین ظرفیت ورودی و ظرفیت اسمی واحد اشاره نمود 

 .پساب با مصارف مختلف خصوصا در بخش کشاورزی میسر شده و این اقدام در ذخیره سازی منابع آبی موثر است 

 .بهینه سازی ، جامدات معلق  تصفیه خانه فاضالب ، پساب ، ارزیابی عملکرد ،: واژه های کلیدی 
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Abstract 

In this aticle the Isfahan wasterwater treatment is studied . The study is focused on treatment process 

and is tried to find the improvements  for a better resul (with  the min imum changes). The main   

problems  of the wastewater treatment can be listed as below : oldness of plant and their equipments , bad 

or miss action of some parts of the plant , the existence of harmful elements   in the wastewater because 

of adding illegally some industrial workshops wasterwater to the urban wastewater network , insufficient  

disinfection   process which causes the overload colliforms of the treated wastewater .The main key 

recommended improvements  for solveing this problems or Improving conditions are as below : Adding 

a storage before the inlet for omitting the hourly shocks during daily period , modify ing  of the 

contentation of the sedimentation in the first stage of the inlet , modifying of removal system of the 

suspended contentation , improving of the oxidation system ,adding of the deep upward oxidat ion in the 

oxidation tank , better disinfection   of the final product and adding a storage in the outlet for better 

remove turbidity, balancing between nominal units capacity and real inlet capacity .As a main result , 

with increasing the discharge quality , apportion of water storage for the different consumptions ( 

specially agricu lture) will be reduced .     

Key word : Wastewater treatment , Wastewater ,    Evaluation Process , Optimization ,  suspended 

solids      

 :مقدمه  -1

رشد روزافزون جمعیت شهری وباال رفتن سطح بهداشت و افزایش سطح آگاهیهای عمومی در خصوص  رعایت       

مسائل بهداشتی از یک سو و شرایط اقلیمی نامناسب در بسیاری از مناطق و کمبود منابع آبی در دسترس از سوی 

احداث و توسعه شبکه های فاضالب و سیستم های تصفیه خانه فاضالب و همچنین استفاده دیگر باعث شده است تا 

تاثیرات مهم ورود پساب فاضالب های تصفیه نشده یا با تصفیه . بهینه از پساب آنها مورد توجه خاص قرار گیرد 
 و دغدغه های مسئولین  عاتنامناسب  و اثر نامطلوب این اقدام در اکوسیستم و محیط زیست پیرامونی از جمله موضو

 .قلمداد میگردد 

ایران بعنوان یکی از کشورهای گرم وخشک با دارابودن جوامع عمدتا شهری و مراکز جمعیتی بزرگ با چالش       
از سوی دیگر فرسودگی و قدمت باالی برخی از . از پساب فاضالب تولیدی روبروست  چگونگی  انتقال ، تصفیه واستفاده

ه روز نبودن تصفیهخانه های موجود در برخی موارد موجب عدم تصفیه مناسب فاضالب را فراهم نموده بنحوی ابنیه یا ب
در این . که غالبا پروسه این تصفیه خانه ها قادر به تولید پساب بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی نمی باشد 

و جایگزینی روشهای جدید جهت بهبود وضعیت پیش گفته شرایط لزوم ارزیابی فرایندهای تصفیه و اصالح یا انتخاب 

برخی مطالعاتی که در ایران تاکنون انجام شده است . یکی از الزامات تصفیه خانه های فاضالب محسوب می گردد 

بررسی عملکرد  ،[10]1831ارزیابی کارایی تصفیه خانه فاضالب زنجان توسط باقری و صادقی  در سالمیتوان به 
 1832در سال ایران برایی؛ مهدی فرزادکیا؛توسط  فاضالب شهرک صنعتی آبادان به روش برکه های تثبیت تصفیه خانه

فرم، کلی فرم مدفوعی و سایر عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضالب شهر ایالم در حذف کل کلی ، [8]
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توسط دهقانی و  ارزیابی کارآیی تصفیه خانه فاضالب شیراز، [7]1832ب توسط نورمرادی و کریمی در سال کیفیت آ

انتقال و تصفیه فاضالب دربین شهرهای ایران اصفهان یکی از قدیمی ترین شبکه های ....  .و [9]1831کریمی در سال 
( موضوع مورد بررسی ) آغاز و تصفیه خانه شمال  1831تصاص داده است که مراحل اجرایی آن از سال را بهخود اخ

مقاله حاضرضمن بررسی بخش های مختلف تصفیه خانه به ارزیابی . به بهرهبرداری رسیده است  1811نیز در سال 

 . مشکالت احتمالی موجود پرداخته وبرخی راهکارهای بهبود را ارائه نموده است

 

 :معرفی موضوع تحقیق  -2

تصفیه خانه مورد بررسی این تحقیق یکی از تصفیه خانه های بزرگ شهر اصفهان است که در شمال اصفهان و در      

فاز اول در . این تصفیه خانه در دو فاز اجراء و به بهره برداری رسیده است . ابتدای جاده حبیب آباد قرار گرفته است 

نفر و تحت پوشش قرار دادن مناطق غربی  1811111برای جمعیتی بالغ بر  1831در سال  و فاز توسعه 1811سال 

ه خانه در هر فاز ارائه شده مشخصات و بخش های مختلف تصفی 1در جدول . اصفهان به بهره برداری رسیده است 

 .است 

 [11]مشخصات کلی تصفیه خانه فاضالب اصفهان -1جدول

 2فاز 1فاز  مشخصات تصفیه خانه

ت  1631 1611 سال ساخ

 044444-04444 344444-124444 (m3/d)معادل فاضالب ورودی -(نفر)جمعیت تحت پوشش 

درولیکی   1044 (m3/d)متوسط بار هی

 لجن فعال متعارف دو مرحله ای  لجن فعال  نوع فرآیند تصفیه 

 12444m3/hپمپ حلزونی با ظرفیت مجموع 1144m3/h (0*044+2*1044) 1پمپ حلزونی با ظرفیت مجموع 1 ایستگاه پمپاژ

صفیه مکانیکی 
ت

 

قه 6آشغالگیر با زمان ماند  ردرشت 2 0/1*0/1 -دقی   m3 0444با حجم  24mmواحد آشغالگی

ر مجهز به هواده بطول  024m3/hدمنده با ظرفیت  2-دقیقه  0-2دانه گیر بازمانماند  ر 14دانه گی ن ماند +مت به مترمکعب دانه گیر در ساعت 1ظرفیت هوادهی –دقیقه  10زما  2-مترمکعب هوا 

 حوضچه چربی گیر  2+حوضچه 

  14mmدانه گیر ریز دانه  کدورت گیر

صفیه بیولوژیکی
ت

 

به حجم 2فرایند لجن فعال متعارف با  نوع فرایند  0044M3مجموع حجم -6/6*10*00مخزن هوادهی چهارگوش  A :2مرحله 1h-0:زمان ماند – 1444m3مخزن هر کدام 

 0*14*64مخزن هوادهی چهارگوش  B :2مرحله 

ا توان  0نوع سطحی با هوادهی عمق نفوذ  –دور در دقیقه  02متر با تعداد دور  04در هر حوضچه بطول 04kwهواده برسی وار ب

متر  64هواده   مترمکعبی  0044حوضچه  2 –سانتی

نتریفوژی با قطر : Aمرحله   میلیگرم در لیتر  1/4غلظت اکسیژن محلول  – 04KWمتر و توان 3/2سا

ر 3/4غلظت اکسیژن  – 0*10*10واحد سانتریفوژ با هوادهی سطحی 3هر مخزن :  Bمرحله  رم در لیت  میلیگ

ر کدام  واحد زالل ساز دایره ای به حجم 2متر شامل  0-2/2متر و عمق 14قطر  زالل ساز ثانویه و   0h-0مترمکعب بازمان ماند  3444ه

 متر  6/6و ارتفاع  60واحد با قطر  2مرحله اول زالل سازی –مترمکعب  1/0و بار سرریز  m3/m2.h 3/4بار سطحی 

 مترمکعب  6044متر و حجم هر حوضچه  60واحددایره ای بقطر  A :0مرحله 

 متر بر ساعت  33/4متر و بارسطحی  14واحد زالل ساز بقطر  B :0مرحله 

صفیه لجن
ت

 

ارو برای تغلیظ تا ( + 0/1-0/0*)10: مخزن دایره ای به ابعاد  0 مترمکعب 104ساعت و حجم 3-1زمان ماند  -  D=12m,h=3/5 mواحد 2 پیش تغلیظ  %0مجهز به پ

ر 0/22قطر  -روز 20-24زمان ماند  –همزن مکانیکی + مترمکعب  1444واحد هاضم باحجم هر کدام  0  تصفیه لجن  مت

ا  10144، حجم  0/1-0/0قطر و ارتفاع  10مخزن دایره ای به ابعاد  6 پس تغلیظ  %0مترمکعب مجهز بهپاروی تغلیظ ت

 %24وتبدلیل لجن به   20m3/hواحد سانتریفوژ با ظرفیت  0  آبگیری مکانیکی 

 مترمکعبی برای لجن مازاد تولیدی  14444مخزن  –نوعتصفیه بی هوازی مزوفیلیک و نوع گرمایش تبادل حرارتی با گاز طبیعی  (لجن مازاد  1044m3/d+لجن اولیه  044 m3/d)  m3/d 2244بار هیدرولیکی معادل + مترمکعبی  0444واحد  2 هاضم 

 

چند ساله فاضالب ورودی و پساب خروجی آمار برخی پارامترهای شاخص توسط کارشناسان همچنین بر اساس آمار 

 . [11] ارائه شده است 2استخراج گردیدهکه خالصه آن در جدول شماره 
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 [11,4]آمار کیفیت فاضالب ورودی و پساب خروجی از تصفیه خانه اصفهان -2جدول 

 واحد پارامتر
 استانداردها 2فاز 1فاز 

 آبیاری سطحی آبیاری کشاورزی پساب خروجی فاضالب ورودی پساب خروجی فاضالب ورودی

BOD5 Mg/l 218 113 218 32 111 81 

COD Mg/l 113 232 111 213 211 11 

TSS Mg/l 851 113 883 38 111 31 

TKN Mg/l 51 - 13 31 - 11 

P Mg/l 11 - 11 1 - 1 

DO Mg/l  1/1  
1/1=A 

≥ 2 ≥2 
3/1=B 

  g/l  3/3 در مخزن هوادهی MLSSمتوسط 
3/5=A 

  
5=B 

   818111  833111  نفر جمعیت تحت پوشش

   M3/d  13111  11111 بار هیدرولیکی روزانه

 

همچنین با توجه به اینکه هدف نهائی تصفیه خانه انتقال پساب جهت مصارف کشاورزی است برخی معیارهای         

 8مغایر با استانداردها که در فاضالب ورودی مشاهده و الزمست اصالحاتی در این خصوص بعمل آید در جدول شماره 
یل تداخل فاضالب صنعتی با فاضالب شهری میزان چربی و گریس بدلارائه شده است همانگونه که مالحظه میگردد 

 و همچنین مقادیر TSS,TDS  از سوی دیگر نقصان اکسیژن کافی و باالبودن میزان  . باالتر از حد استاندارد است 

FC,TC  دربین فلزات . چندین برابر استاندارد  نیز از جمله مشکالت قابل بحث در تصفیه خانه موجود می باشد

سایر فلزات در رنج استاندارد قرار داشته و مشکل خاصی در فرایند  Cu,CN,Crتقریبا به جزء  سنگین مورد مطالعه

 .ایجاد نمی نمایند 

 [12,11]مقایسه برخی پارامترهای فاضالب شمال اصفهان  شاخص با استانداردهای تخلیه پساب -8جدول 

 واحد پارامتر
مقدار درورودی به 

 تصفیه خانه
 تخلیه به چاههای جذبی تخلیه به آبهای سطحی

استفاده مجدد در 

 کشاورزی

Oil & grease mg/L 5/85 10 10 Oil & grease 

BOD5 mg/L 31 
30 

(instant 50) 
30 

(instant 50) 
100 

COD mg/L 32 
60 

(instant 100) 
60 

(instant 100) 
200 

 mg/L 5/1-3/1 ≥ 2 – ≥ 2 محلول اکسیژن

mg/L 513 1 (TDS) کل مواد محلول
 

2
 – 

 mg/L 138 (TSS) کل مواد معلق
40 

(instant 60) 
– 100 

pH mg/L 3/1 6.5-8.5 5-9 6-8.5 
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PO4 mg/L 3/3 6 6 --- 

 NTU 3/31 50 – 50 کدورت

EC  1131    

NO3 mg/L 3/3 11  - 

 MPN per 100 mL 3311111 400 400 400 کلیفرم مدفوعی

 MPN per 100 mL 3111111 1000 1000 1000 کلیفرم کل

CU mg/L 0/019 1  2/1 

CN  131/1 5/1  1/1 

CO  2/1 1  15/1 

    در حدود مجاز  بقیه عناصر فلزی سنگین

 

 :مشکالت موجود در تصفیه خانه  -3

باتوجه به مالحظات استاندارد و توصیه های موجود و همچنین مقایسه شرایط فعلی حاکم بر تصفیه خانه مشکالت 

 :قابل اشاره است  زیر در دوفاز عمده

کانال دانه گیر بدلیل ورود مکرر . اجتناب ناپذیر می نماید  1در فاز اول بدلیل خوردگی سازه لزوم بهسازی سازه فاز     

نامناسب بودن جدایش دانه ها در بخشی . فاضالب صنعتی مخلوط با فاضالب شهری دچار گرفتگی تاسیسات می باشد 
ناشی از آن در  TSS,BOD5ب مناسب لجن در مرحله زالل ساز اولیه و بالتبع افزایش ازکانال دانه گیر و عدم ترسی

 . مراحل بعدی از جمله مشکالت حوضچه های دانه گیر است 

عدم استقرار صحیح برخی هواده ها و از مدار خارج بودن آنها  موجب نارسایی در انتقال اکسیژن کافی در برخی      

از دیگر مشکالت این فاز . میلیگرم درلیتر می گردد  5/1کاهش مقدار آن به زیر  منجر بهزمانها به فاضالب شده که 

میلیگرم  231و حداکثر  121)متوسط  کدورت پساب در زالل ساز ثانویه است ضمن اینکه باال بودن مواد جامد معلق
حتمال بروز پدیده حجیم شدن نیز می تواند موید این کدورت باشد و مشخص کننده ترسیب ضعیف لجن و ا( در لیتر 

 .لجن را فراهم می کند 

در فاز دوم ، مثل فاز قبلی وجود مواد معلق و شناور درسطح کانال دانه گیر وامکان انتقال مواد به بخشهای بعدی ،     

ناکارآمدی ترسیب لجن در مرحله  تصفیه بیولوژیکی ،  پساب نامناسب ناشی از   Aدر مرحله  DOپایین بودن میزان 
A  تاسیسات از مدار خارج شده گندزدایی و جایگزینی آن با تزریق وایتکس بشکل نامناسب ، غلظت باالی ،TC,FC 

، و عدم استفاده میلیگرم ، پایین بودن راندمان میکسرها در تصفیه لجن  111بهازاء هر     ز در پساب ثانویه باالتر ا

 .مایش محیط از جمله مشکالتی است که در فاز دو قابل مشاهده است از بیو گاز برای گر

 

 :تحلیل و ارزیابی فرآیندهای فازهای دو گانه  -4

 : تصفیه مقدماتی  -1-4

بنظر می رسد  1در فاز اول بدلیل وجود ماسه و دیگر مواد معلق در فاضالب ورودی فاز فرایند تصفیه مقدماتی       
نتواند  [5]( 11طول به عرض معادل ) کوچک بودن ابعاد سازه نسبت به استاندارد و توصیه ها کانال دانه گیر به دلیل 

تمامی مقادیر ماسه و جامدات معلق طبق برنامه را حذف نماید فلذا ماسه و برخی مواد جامدی که بایستی در این 
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درصورت اندیشیدن تمهیداتی  با توجه به هوادهی کانال. گردند به بخشهای دیگر منتقل می گردند  حوضچه حذف

این اقدام با افزایش مترمکعب هوا به .مبنی بر ایجاد جریان حلقوی در کانال امکان کاهش مشکل اشاره شده وجود دارد 

 .امکانپذیر است  1مترمکعب دانه گیر به باالتر از 

جداسازی نیست از جمله مشکالت و چربی که با روشهای فیزیکی قابل  1وجود ذرات اشاره شده در فاز  2در فاز      

به  حذف شده دانهمترمکعب ود جداسازی توصیه میشود مقدار مترمکعب هوا به برای بهب. محسوب می گردد  2فاز 

 . استفاده از آشغالگیرهای زنجیره ای هم به این مسئله کمک می کند .  [6]نصف کاهش یابد

 

 : تصفیه ثانویه  -2-4

لجن فعال دو مرحله ای پربار  2لجن فعال متعارف و فاز  1فازها اشاره شد نوع فرایند فاز همانگونه که در بخش معرفی 

 .و کم بار است 

یکی از دالئل . میلیگرم در لیتر است  5/1درفاز اول ،کمبود غلظت اکسیژن در مخازن هوادهی و کاهش ان به زیر      

و  MLSSافزایش سن لجن منجربه افزایش . می باشد  روز 5/1این مطلب باال بودن زمان ماند لجن در حوضچه تا 

روز طبق توصیه ها کاهش داد  8روز به  5/1در صورتی که بتوان مقدار سن لجن را از .افزایش نیاز به اکسیژن می شود 

بروز . و نیاز به اکسیژن کاهش چشمگیری می یابد  [3]گرم در لیتر کاهش داده 3/8به  5را از  MLSSمیتوان مقدار 
است که منجر پدیده باال بودن سن لجن منجر به حجیم شدن لجن شده که عامل اصلی آن رشد باکتریهای رشته ای 

در این تصفیه خانه اختالط فاضالب شهری و . و بالتبع سایر پارامترهای در پساب خروجی میشود  TSSبه افزایش 

از جمله راهکارهای بهبود مسئله استفاده از پلی . [7]از جمله  عوامل حجیم شدن لجن است  F/Mیش صنعتی و افزا
آلومبنبوم کلراید به عنوان منعقد کننده و یا استفاده از مخازن هوازی با میزان بار لجن باال بدلیل فراهم شدن شرایط 

 .کافی قبل از واحد بیو لوژیکی است  O2مواد غذائی مناسب با 

بارگزاری سبک  Bبا بارگزاری سنگین و مرحله  Aاست که مرحله  A/Bفرایند لجن فعال دو مرحله ای  2در فاز      

وارد می  Bجذب و شوک هیدرولیکی کمتری به مرحله  Aتر است لذا مواد مقاوم وسمی بطور بیولوژیک و توسط فاز 

است که  15/1معادل  Bنسبت بار لجن در مرحله .ارائه شده است  8در جدول  2و1شرایط حاکم در فازهای . گردد 
دلیل . کمتر است  Aلذا سن لجن نسبت به مرحله . برای جداسازی کربن بدون نیتریفیکاسیون طراحی شده است 

با کاهش سن . در اثر افزایش سن لجن رخ می دهد  به علت نیتریفیکاسیون جزئی است کهBکمبود اکسیژن مرحله 

اما در صورتی که بتوان مقادیر حجم لجن از . کاهش می یابد  O2لجن نیتریفیکاسیون به حداقل می رسد و نیاز به 

 .مورد نیاز در این مرحله کاهش بهتری خواهد داشت  O2را کاهش داد خودبه خود لجن موجود و  Aمرحله 

 :ویه زالل ساز ثان -3-4

میتوان به این نکته اشاره نمود که بار باالی لجن در زالل ساز ثانویه منجربه افزایش 1در فاز  در ارزیابی این بخش      

بر اساس استانداردها ابعاد زاللساز کوچکتر از نیاز است لیکن اگر غلظت . میگردد  BOD5و افزایش  TSSغلظت 

MLSS گرم بر لیتر و  3کمتر ازDO  یتر شود راندمان ته نشینی لجن و ابعاد موجود در ل گرم 5/1کوچکتر و مساوی

 . می تواند قابل قبول باشد 

متر توصیه نمی شود ولی در اینجا قطر  51در زالل ساز ثانویه با عنایت به اینکه قطر زالل ساز باالتر از  2در فاز       

بر اساس شرایطط فعلی .وزش باد تحت تاثیر قرار می گیرد متر است که این امر خصوصا در عوامل جوی مثل  11

مع الوصف این موارد .کمی باالتر است ( متر بر ثانیه  1) متر بر ثانیه گزارش شده که از استاندارد 1میزان سرریز پساب 
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باعث  مخازن هوادهی است که در زالل ساز MLSSمشکل اصلی این بخش غلظت باالی . تاثیر نامطلوب زیادی ندارد 

تاثیر نیتریفیکاسیون در ایجاد حالت شناوری در زالل ساز مسئله دیگری است که با کاهش عمر لجن .اضافه بار میگردد 

 .کاهش می یابد 

 :در مرحله سوم  ارزیابی تصفیه پساب -4-4

در حال حاضر از وایتکس جهت این امر  در بخش گندزدایی بدلیل تحویل پساب به کشاورزان و لزوم ضدعفونی آن     

استفاده شده که به دالئلی از جمله افزایش دز تزریق گندزدا بدلیل وجود جامدات ، پایین بودن راندمان گندزدایی 

، بدلیل عدم نیتریفیکاسیون تولید کلرآمین میگردد که بدلیل نیاز به زمان باالتر برای اثرگذاری  TSSبدلیل باال بودن 
احتمال تولید محصوالت جانبی ناشی ازتداخل ضدعفونی کننده و مواد موجود در پساب دور از انتظار مچنین ه. دارد 

 .نیست 

ازطرف دیگر . میگردد پیشنهاد می شود  BOD5که خود منجر به کاهش  TSSبا توجه به جمیع موارد کاهش       

به TSSوی پساب ثانویه به منظور رساندن مقدار جهت استفاده از پساب برای مصارفی مثل کشاورزی فیلتر اضافی ر

 . [4]میلیگرم در لیتر می تواند در بهبود راندمان موثر باشد 25

که پوشش دهنده بخش غربی اصفهان است بدلیل  1ختالط فاضالب صنعتی با فاضالب خانگی خصوصا در فاز  ا    
فرآیند بیولوژیکی را دچار شوک نموده و به پروسه   ...وجود کارخانجات و کارگاههای رنگرزی ، سنگبری ، طالسازی و

بهترین راه برای به حداقل رساندن موضوع شناسایی کارخانجات و ممانعت از ریزش های .آسیب جدی وارد می آورد 

 .غیر استاندارد به شبکه فاضالب است 

 ( A, Bحلمرا)2و1ارزیابی پارامترهای انتخابی پروسه بیولوژیک مربوط به فازهای  -8 جدول

 واحد شاخص

 Bمرحله  2فاز Aمرحله  2فاز 1فاز 

 شرایط فعلی
استاندارد و 

 [1]توصیه
 شرایط فعلی

استاندارد و 

 توصیه
 شرایط فعلی

استاندارد و 

 توصیه

راندمان هوادهی استاندارد 

 مورد نیاز
Kgo2/kwh 5/1 3/1 5/2 3/1 1 1 

DO mg/l 5/1 5/1 3/1 5/1 5/1 1/1 

 KgBOD5/kgMLSS.D 2/1 8/1 3/1 2 1/1 2/1 نسبت بار لجن

 M3/d 1/2 5/1 35/1 2/8 3/1 2/1*1000 لجن اضافی حذف شده

MLSS g/l 3/3 3/8 3/5 5/2 5 5/2 

 D 5/1 8 5/2 5/1 5/11 2/1 عمرلجن

 

 

 

 :ارزیابی پروسه تصفیه لجن  -5-4

در پروسه تصفیه لجن و فرضیاتی در طراحی مد نظر قرار گرفته است که مجموعه آنها در بازه توصیه های استاندارد     
، لجن مازاد مواد % 15، جامدات فرار در لجن اولیه % 2میزان غلظت مواد خشک لجن اولیه تغلیظ نشده . می باشند 

و ظرفیت آبگیری % 35رجه حرارت و زمان ماند و مقدار آن ، حداکثر هضم تابع د% 1، تغلیظ اولیه % 11جامد فرار 
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در بخش پیش تغلیظ تقریبا به استثنای بار هیدرولیکی سایر پارامترها مثل  1در فاز .[2]است % 21سانتریفوژه ها تا

 11در شرایط فعلی بار هیدرولیکی سطحی نزدیک به .خارج استاندارد است ... جامدات لجن ، لجن ورودی ، حجم و 
m3/m2.d  است ، بار سطحیTS  21نزدیکkg/m2.d   ز تولیدی حدود در خصوص هاضم مقدار انرژی بیوگا.است

3/8 Mwh/d  3روز ، گرمای مورد نیاز هاضم  13، زمان ماند لجن حدودMwh/d   و حجم لجن آبگیری شده نهائی

31m3/d    ارائه شده است    3می باشد مقایسه این موارد با شرایط استاندارد در جدول. 

، پس تغلیظ و آبگیری است می توان به موارد مرحله پیش تغلیظ ، هاضم  3تصفیه لجن که شامل  2در ارزیابی فاز      

بدلیل بارگزاری کمتر این فاز نسبت به طراحی لجن فرصت وزمان  TSدر واحد پیش تغلیظ مقدار بار : ذیل اشاره کرد 
 15kg/m2.dد در واحTSروز ، میزان بار سطحی  13زمان ماند در شرایط فعلی . زیادی جهت ماندن در واحد را دارد 

 .براورد گردیده است 12m3/dی هیدرولیکی و بار سطح

در بخش هاضم بدلیل عدم قرار گیری صحیح سیستم اختالط مرکزی عملکرد مخلوط کن ها خصوصا در زمان     

شروع عملیات شرایط مساعدی ندارد فلذا این امر موجب افزایش الیه بیولوژیک وحرارتی ، کاهش راندمان پراکنده 
البته با رقیق سازی و همچنین تخلیه هر چند وقت یکبار هاضم ها به حل مقطعی مشکل  می گردد که... شدن لجن و 

از دیگر پارامترهای موثر است که زمان ماند لجن و کارکرد هاضم را تحت الشعاع درجه حرارت . می تواند کمک کند 

درجه  21هر چه درجه حرارت پائین تر باشد سرعت هضم کمتر میگردد بنحوی که در درجه حرارت  .قرار می دهد 

 31-21درجه سانتیگراد است که لجن ظرف  85بهترین دما . سانتیگراد و کمتر پروسه دچار مشکل جدی می گردد 
نتیگراد در طول شبانه روز درجه سا1موقعیت منطقه و تغییرات آب و هوائی حتی به میزان . [3]روز هضم می گردد

لذا گرم سازی فرایند با لوله های مبدل حرارتی و گاز طبیعی انجام میگردد که با توجه به تولید . روی پروسه موثر است 

فرآیند پس تغلیظ نیز بدلیل ورود لجن هر دو فاز عمال . بیوگاز میتوان از اینفرایند جهت گرم سازیمحیط استفاده کرد 
در جدول شماره      .از حد ود استاندارد است که شاید با رقیق سازی بتوان بخشی  از مشکل را مرتفع کرد نتایج باالتر 

 . مشخصات فنی ارزیابی فرایندهای پروسه تصفیه لجن در دو فاز ارائه شده است 

 ارزیابی پروسه های تصفیه لجن و هاضم دو فاز مورد بررسی -3جدول

 واحد شاخص

 Bمرحله  2فاز Aمرحله  2فاز 1فاز 

 شرایط فعلی استاندارد و توصیه شرایط فعلی
استاندارد و 

 توصیه
 شرایط فعلی

استاندارد و 

 توصیه

 پس تغلیظ پس تغلیظ پیش تغلیظ پروسه تصفیه لجن

 M3/m2.d 3/3 1/12 12 3 5/11 1 بار سطحی هیدرولیکی

در پیش  TSبار سطحی

 تغلیظ
*10kg/m2.d 21 18 15 23 23 12 

 d 5/1 3/1 13 13 3 3 زمان ماند در پیش تغلیظ

 پس تغلیظ پیش تغلیظ پیش تغلیظ هضم لجن

   10m3/d 3 1/11 1 5/3* لجن آبگیری هاضم  نهائی

   Mwh/d 3 3/3 1 11 گرمای موردنیاز هاضم

   Mwh/d 3/8 1/3 21 33 انرژی تولید بیوگاز

   d 3/11 3/18 85 22 زمان ماند لجن
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 :گیرینتیجه  -5

 .طراحی فازها با معیارهای استاندارد تطابق دارد -1

 .به لحاظ ابعاد کوچک است  Aمرحله  2و زالل ساز ثانویه و هوادهها در فاز  1ابعاد دانه گیر مجهز به هواده در فاز  -2

نقطه و مشکل ساز جدایش نامناسب لجن اضافی در مخزن هوادهی است که سبب انتقال مواد به واحدهای بعدی و  -8

حجیم شدن لجن نتیجه . و سن لجن شده و میزان مصرف اکسیژن را افزایش می دهد  TSS  ،MLSSافزایش 

 .بایستی مد نظر باشد  B به مرحله Aمجموعه موارد باالست لذا پیش بینی اضافه بار ورودی در مرحله 

مسئله تامین  1در فاز در صورت سالم بودن و فعالیت همه هواده ها  MLSSدر خصوص هوادهها با کاهش  -3

البته در صورت ناکارامدی جایگزینی هواده سطحی با عمقی  گزینه دیگر قابل پذیرش . اکسیژن قابل حل بنظر میرسد 

 .بدلیل بارگذاری کمتر نسبت به طراحی مشکل خاصی را ایجاد نمی نماید  2 روند  تامین اکسیژن نیاز در فاز. است 

یا کمک گرفتن از برخی مواد شیمیایی مثل اسید پرفومیک  UVبررسی جایگزینی برخی روشهای گندزدایی مثل  -5

 .بجای استفاده از وایتکس  منطقی بنظر می رسد  TSS,BOD5یا فیلتر غشایی برای کاهش مقادیر 

 .یری از تخلیه غیر قانونی فاضالب های صنعتی و ممانعت از  تداخل آن با فاضالب شهری جلوگ-1

 .استفاده از سیستم برق اضطراری به منظور جلوگیری از قطعی برق و توقف فرایند بیولوژیکی  -1

 .که بصورت کم بار فعالیت می نماید  2واحدهایفاز خارج کردن بخشی از واحدهای  -3

 .استفاده از بیوگاز جهت تولید گرما با توجه به تولید این محصول در تصفیه خانه  امکان سنجی -3

امکان بهره گیری از یک حوضچه ورودی جهت گرفتن شوک ناشی از اختالط فاضالب صنعتی با شهری در ورودی  -11

 .ت مورد توصیه است تصفیه اولیه و مخزنی در خروجی قبل از ورود پساب به بیرون تصفیه خانه بمنظور کاهش کدور

نتایج وضعیت پساب تصفیه خانه در یک دوره اماری برای پارامترهای مختلف انجام گرفته و با استاندارد پساب -11

 :تصفیه مورد مقایسه قرارگرفته است که نتایج  آن عبارتست از 

- BOD5  11پساب برای مصارف کشاورزی بایستی باالتر از پساب خروجی تصفیه خانه جهت مصرفmg/l  باشد که

 .می باشد  13±31این مقدار کمتر ودر حدود 

 .باشد  211است که طبق استاندارد بایستی mg/l 13حدود  CODمیانگین پارامتر  -

 .است ( mg/l 11) است که باالتر از استاندارد  15±32مقدارچربی و گریس بطور میانگین  -

- TSS باالتر از استاندارد مصرف کشاورزی (111 mg/l ) می  12با انحراف معیار 128است این مقدار در تصفیه خانه

 .باشد 

میلی لیتر و 111عدد در  311در پساب جهت تخلیه برای کشاورزی  FCباالتر از استاندارد است تعداد TC,FCمقادیر  -
TC 1111 برابر استاندارد است  1111تا  111میلی لیتر است که در پساب 111عدد برای. 

   .مورد مطالعه غلظت عناصر سیانید در مرز استاندارد و کبالت باالتر از استاندارد است ی عناصر فلز دربین  -
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