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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی یقاتتحق

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  سازمان ملی

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام شیوکوش شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که یاستاندارداای نوی  پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی داستاندار در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر هبهر المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت  برا را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  ربک  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  ربرد تحقیقات کا انجام و گرانبها

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استاندارد کمیسیون فني تدوين

 ((لجن فعال نديفرا -6قسمت  -فاضالب يخانه ها هیتصف اتیعمل))

 

 رئیس:
 آسان باقرزاده،

 )دکتر  محیط زیست و توسعه پایدار(

 سمت و/ يا نمايندگي

 منابع آب شرکت تیفیکو  ستیز طیمدیر دفترمح

 آب منطفه استان گیحن  

 
 

 

 دبیر:
 ، معصومه                             صادقی پور شیجانی

 ) فوق لیسان  علوم محیط زیست (

 

 استاندارد گیحن ریی  اداره تدوی  و اماانگی

 

 

 

  ( ئي) به ترتیب حروف الفبا  :اعضاء

                                           ، محمد رضا               آبادیان 

 )لیسان  شیمی (

 
 ، عظیم حد  فرا

 )لیسان  مهندسی کشاورز  (

 

 ، علیرضاپنداشته

 )دکتر  مهندسی شیمی (

 

 ، حامدخسرو 

 )لیسان  جغرافیا(

 

 اده، علیز رفیع

 )لیسان  علوم آزمایشگاای(

 

 کامران  زلفی نژاد،

 )فوق لیسان  شیحت(

 

 ، ارمغان عبداللهی

 )فوق لیسان  برنامه ریز  شهر (

 
 لحیا  ،فرحناك

 )فوق لیسان  شیمی آلی (

 مدیر عام  شرکت پویندگان بهبود کیفیت

 

 

 اداره ک  حفاظت محیط زیست گیحن 

 

 

علمی پژواشکده محیط زیست جهاد  عضو ایئت

 دانشگاای دانشگاه گیحن

 

 کارشناس اداره ک  منابع طبیعی استان گیحن 

 

 

 ز شیمیسا نشرکت آزمومدیر عام  

 

 

 کارشناس مرکز ملی تحقیقات آبزیان استان گیحن 

 

 

 کارشناس سازمان مدیریت پسماند استان گیحن 

 

 

 مشاور شرکت پویندگان بهبود کیفیت 

 



 د 

 

 
 ، محس  فح 

 )فوق لیسان  مدیریت دولتی(

 

 محمد  بیجائیه، غفور

 )فوق لیسان  متالورژ (

 

 ، آزاده محمد  گلرنگ

 )فوق لیسان  مدیریت محیط زیست (

 

 مسیحا، علیرضا

 )دکتر  میکروبیولوژ  (

 

 ، فرحناز سنیموقر ح

 )لیسان  مهندسی مکانی (

 

 نجد ، اردشیر

 )فوق لیسان  مکانی  (

 

 ، یاسم  نجد 

 )فوق لیسان  شیمی آلی(

 

 ، سعیدادایتی

 مهندسی کشاورز  ( و) لیسان  مدیریت صنعتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مدیر عام  سازمان مدیریت پسماند استان گیحن 

 

 

 کارشناس اداره ک  استاندارد  استان گیحن

 

 

 کارشناس سازمان مدیریت پسماند شهردار  رشت

 

 

 ائیت علمی دانشگاه آزاد اسحمی الایجانعضو 

 

 

 کارشناس شرکت آب و فاضحب شهر  استان گیحن

 

 

 مدیر کنتر  کیفیت شرکت پارس خزر 

 

 

 و  کنتر  کیفیت شرکت کارت  پحست نفی مسئ

 

 

 مدیر عام  شرکت مهندسی و بازرسی نیرو آب البرز
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 فهرست مندرجات

 عنوان                                                                                                             صفحه

 ج نسازمان ملی استاندارد ایرا با آشنایی

 د استاندارد تدوی  فنی کمیسیون

 و پیش گفتار

  

 اد  و دامنه کاربرد      1

 مراجع الزامی     9

 اصطححات و تعاریف     3

 الزامات     2

 پیوست الف )اطحعاتی (     

                                                              پیوست ب )اطحعاتی (     
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11 

13 
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 پیش گفتار

 کمیسیون در آن نوی  پیش که " لج  فعا  ندیفرا -6قسمت  -فاضحب هیتصف اا  سیستم "استاندارد 

  مور ملی محیط زیست   استاندارد ملی کمیتۀ اجحس  دامی  در تهیه وتدوی  شده و مربو  اا 

مقررات  و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  ، است گرفته قرار تصویب مورد 99/19/1329

منتشر  ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهم  مصوب ،ن ایرا صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

  .شودمی

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ای   تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی  استاندارداا

بنابرای ،  . گرفت خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که ی و ماخ ابعمن

 

 مقررات مربو  به ساختار شیوه نگارش استاندارد ملی ایران: 1336: : سا 3استاندارد ملی ایران شماره -1
 

2- BS EN12255-6:2002-Wastewater  treatment  plants –Part6:Activated  sludge  process. 
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 لجن فعال نديفرا -6قسمت  -فاضالب هیتصفهاي  سیستم

 هدف و دامنه کاربرد     1

لج   ندیفاضحب با استفاده از فرآ هیتصف  برا ازیعملکرد مورد ن  یی، تع اد  از تدوی  ای  استاندارد ملی

 PT  39  باال  خانه اا هیتصف درفعا  
 باشد .  یم 1

استاندارد اطحعات   یشده است . ا یگوناگون  ااستمیس جادیمنجر به ا فاضحب هیدر تصف   موجوداا تفاوت

 موجود را ندارد .   ااستمیتمام س  ییداد و قصد تعیاا م ستمیس   درباره یاساس

فراام  کتابنامهبا مراجعه به مراجع ممک  است استاندارد را   یاضافه بر اطحعات موجود در ا یلیتفض اطحعات - يادآوري

   .شود

برا  تعیی  عملکرد تصفیه فاضحب با استفاده از فرآیند لج  فعا  در تصفیه خانه اا  ای  استاندارد ملی 

 کاربرد دارد .  PT 39باال 

 مراجع الزامي      1

زیر حاو  مقرراتی است که در ای  مت  استاندارد ملی ایران به آن ارجاع داده شده است.به  مدارك الزامی

 مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می شود.ای  ترتیب آن 

، اصححیه اا و تجدید نظراا  بعد  آن  در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد

مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست.در مورد مدرکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده 

 امواره آخری  تجدید نظر و اصححیه اا  بعد  آن اا مورد نظر است. ، شده است

 استفاده از مراجع زیر برا  کاربرد ای  استاندارد الزامی است :

2-1 EN 1085 ,Wastewater  treatment-Vocabulary. 

2-2  EN 12255-1,Wastewater  treatment  plants-Part 1:General  construction  principles. 

2-3 EN 12255-10,Wastewater  treatment  plants – Part 10 :Safety  principles. 

2-4 EN 12255-11,Wastewater  treatment  plants – Part 11:General  data  required. 

2-5 EN 12255-12, Wastewater  treatment  plants – Part 12:Control and  automation. 
2-6  BS 6297 (amended  1990), Code  of  practice  for  design  and  instakkation  of  smack  

sewage  and  treatment  works  and  cesspools. 

2-7  Handbooks  of  UK wastewater  practice.Activated-sluge  treatment  (second 

edition).1997.Charted  institution  of water  and  environmental  management. 

 اصطالحات و تعاريف      9

 . می باشد EN 1085، مطاب  استاندارد استاندارد  ای  دررفته  کار  بهاصطححات و تعاریف 

 الزامات     ۴

  کلیات    ۴-1

                                                 
 
1-Populations  over  50  inhabitants 
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فرآیند ، واحد لج  برگشتی گردش مجددمتص  به سیستم  1بیولوژیکی نشینی اا  ته حوضچهو  راکتوراا

لج   اا  زنش اا  بیولوژیکی و شیمیایی در مخ. عملکرد ای  فرآیند به واکنج  فعا  را تشکی  می داندل

 بستگی دارد .  نهایی ساز زال  چنی  جداساز  لج  فعا  در فعا  و ام

 متوالی یوستهناپراکتور  می توان در امان مخزن ترکیب کرد، به عنوان مثا :  تصفیه بیولوژیکی و زال  ساز  را  -يادآوري

SBR))
2 

-EN 12255-1   ،EN 12255-10  ،EN 12255استاندارداا  اساس الزامات مشخص شده در طراحی باید بر

 . باشد  prEN 12255-12و   11

 برنامه ريزي     ۴-1

 در نظر گرفته شوند : سیستم لج  فعا عوام  زیر باید در طراحی 

 ظرفیت و ابعاد راکتوراا  بیولوژیکی  -

 مضر در مخازن / کانا  اا  گیار رسوبر  از مناط  مرده و گی پیش -

دار  کیفیت  اطمینان یافت  ازنگه منظور به فنی ایجاد خطو / واحداا  متعدد یا سایر وسای  -

 در حا  کار نباشند . اگر ی  یا چند خط/ واحد  ، رسوب نهایی مورد نیاز

 اوادای و/ یا  دستگاه اختح  -

 ال  سازاا، حجم و عم  زسطح مساحت -

 سیستم حی  لج  درون زال  سازاا -

 مازادلج  و لج   گردش مجددهیزات جت -

 تصفیه و مقصد نهایی لج  تولیدشده -

 اندازه گیر  و کنتر  -

 فشار حداق  نمودن افت -

تخلیه نباید . را بداد اژپمپتوسط  یا به صورت ثقلیجریان که اجازه تخلیه  گونه ا  باشد به سازه بایدطراحی 

   باالست . تمام تمهیدات الزم مانند بت آب زیرزمینی تاثیر بگیارد، صر  نظر از سطح  ااار  سازهرو  پاید
 یا کااش موقت آب زیرزمینی باید اتخاذ شود . طرفه )خودکار( ی شیر  3

 . تری  نقا  مورد استفاده قرار گیرد ای  می تواند برا  طراحی کف با شیب کم متمای  به سمت پایی  

نقا   در یچااک شود ممک  است می ی  زاکش )آب گیر( فاضحب استفاده تخلیهکه از پمپ برا   زمانی

 شود . ایجادپایی  

 ۴سازه انشعاب جريان     ۴-9

                                                 
 تان  اا  زال  ساز        - 1

1-Biological  Clarifiers 
 

2-Sequencing  Batch  Reactor 
 

3-Ballast  Concrete 
 

4-Flow - Splitting 
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، جریان ورود  باید توسط ی  دستگاه باشند مختلف یا واحداا  مواز  که فرآینداا شام  خطو  زمانی

که بتواند برا   طور  ه، ب (اا شروع عم  -توقف، : شیر، دریچهمثا  به عنوان توزیع شود ) ،قاب  تنظیم توزیع

 ار واحد تصفیه نیز استفاده شود .  جداساز 
 فراام می نماید .  در محدوده شدت جریان مورد نظر را جریان توزیع ، دستگاهای  

 و حی  مواد شناور می تواند در ای  مرحله در نظر گرفته شود .  تجمع -يادآوري

 

 راکتور بیولوژيکي     ۴-۴

 طراحي      ۴-۴-1

، شک  و ظرفیت راکتور اایی که واکنش اا  اصلی بیولوژیکی را انجام می داند می توانند با توجه به دتعدا

 موارد زیر تغییرات قاب  توجهی داشته باشند :

 اندازه تصفیه خانه  -

 9شوره بردار  ترکیب ،1ساز  شوره، دار آلی کرب  حی  مواد، به عنوان مثا : مورد نظر تصفیه حسط -

 و حی  فسفر

 با توجه به حی  نیتروژن 3 زدایی اکسیژن مرحله -

 اواز  با توجه به حی  فسفات  دوز رسوب و/یا مرحله بی -

فراینداا  انتخاب شده . الگو  جریان راکتور به به حداق  برساند باید اتصا  کوتاه را ،طراحی ایدرولی 

مانند  اا  مناسب ) ا  (، دستگاه اوادای مرحله  :مثا به عنوان  ییه چند نقطه ا  ). در مورد تغبستگی دارد

 .  بدادجریان اصلی را  ( باید تهیه شود تا اجازه تغییر ترتیب انشعاب  اا شروع عم  -توقف، اا شیراا، دریچه

 سایر راکتوراا   ،از سروی  خارج شود دوره ا عمیرات که ی  یا چند راکتور تصفیه خانه برا  ت زمانی

اا  مرتبط با آن باید ظرفیت ایدرولی  و تصفیه برا  جبران  اا و کانا  در حا  کار و لوله کشی ماندهباقی

 تمام جریان ورود  را داشته باشد .

کننده باید  ، ی  تنظیم کوتاای با یکدیگر تماس پیدا کننددر مدت  برگشتی که فاضحب و لج  در جایی

توجه به زمان کوتاه،  ود بخشد. بارا بهب2سازلختهاا    و رشد باکترداده ا  را کااش  شتهرشد باکتر  اا  ر

 با ورود زمان امباید لج   برگشت ، که پمپاژ متناوب وجود دارد جاییطور موثر  مخلو  شود.  به باید محتوا

 .  فاضحب باشد

 برداري بهرههاي متغیر   ۴-۴-1

نیاز مورد متناسب با ظرفیت تصفیه  شود و توصیه می د در نظر گرفته شوندزیر بای بردار  بهرهاا  متغیر

 . باشند

                                                 
1- Nitrification 

2-Denitrification 

3-Anoxic 

4- flocculan   Bacteria
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 9(MLVSS) جامدات معل  فرار مایع مخلو یا  1(MLSS)مخلو  مایعمایع  معل  اتجامد غلظت -

 لج  س  -

 ) ( F/Mبارگیر  لج   -

 یا رقی  شده 2(SSVIبه عنوان مثا  ام زده ) 3(SVI)شاخص حجم لج   -

 موجود است . کتابنامه عات بیشتر در مراجع لیست شده دراطح  -يادآوري

 اختالط     ۴-۴-9

صورت  به ( عمقی و اا  سطحی : اواده اا  اوادای )به عنوان مثا  تواند توسط دستگاه اختح  می

 قابلیتاا  اختح   منفرد  دستگاهبهتر است . یا ترکیب ار دو آنها انجام گیرد اا  اختح  جداگانه دستگاه

. محتویات مخزن اوادای باید مخلو  شود تا از ته نشی  شدن شته باشندجایی بدون تخلیه مخزن را دا هجاب

 . در لج  فعا  جلوگیر  شود یا تشکی  رسوبات مضر

 . دار  یا تعلی  مایع مخلو  را داشته باشند اا باید ظرفیت نگه ، دستگاه اگر اوادای پیوسته نباشد

 . حداق  برسانندرا به  الیافیطراحی شوند که رسوب مواد  اا باید طور  مخلو  ک 

مورد نیاز بستگی    مخلو  شده شود و غلظت مایع که تصفیه می یباا  فاضح انتخاب دستگاه به ویژگی

نداشته باشد، مورد  اولیه نیاز یته نشین به توانند در موارد  که فرایند لج  فعا  تر می اا  قو  دارد. دستگاه

 قرار گیرد. استفاده

 هوادهي      ۴-۴-۴

برا  مخلو  نمودن کافی  اوادای اا  اوادای باید ظرفیت ، دستگاه  اا  اختح  مکم نبود دستگاهدر 

 . و اکسیژن محلو  را داشته باشند اا آالینده، کام  زیست توده اا

و  ایع مخلو  لج  فعا اختح  متناسب ار دو عام    اا زنمخاا  اوادای و  ابعاد دستگاهشود  توصیه می

 . ان انرژ  فراینداا را تضمی  کنندراندم

 ،اا استفاده شود اگر اکسیژن خالص در اواده

 ،تمام اقدامات ایمنی الزم باید انجام شود -

 ، هیزات ضد انفجار باید فراام شودو تج پایش گازاا  قاب  انفجار -

 عحئم ایمنی خا  باید نمایش داده شوند . -

تر از قدرت الزمه برا   امات اوادای، پایی دست آمده از الز هدستگاه اوادای ب ورود  که توانشود ید یتاباید 

اا  دیگر  در مکان اختح   مگر اینکه ترتیب م اوقات نیست )تضمی  شرایط اختح  مناسب در تما

 .فراینداا باشد(

 . شوندباید نصب  اا  عمقی اوادهامه  ،ور  عم  غوطه ییکنواختتامی   به منظور

                                                 
1-Mixed  Liquor   Suspended  Solids 
 
2- Mixed  Liquor  Volatile  Suspended  Solids  
3-Sludge Volume  Index 

4- Stirred  Sludge Volume  Index  
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و  خودتخریبی، دار آلی کرب  اکسیداسیون موادمنظور  بهسیستم اوادای باید ظرفیت تامی  اکسیژن کافی را 

، . اساس طراحیداشته باشد را اتیاکسیداسیون ترکیبات نیتروژنی )اگر الزم است( تحت تمام شرایط عملی

، با توجه به مصرفی اکسیژن شدت است که باید برا  حداکثر و حداق  و اکسیژن تمیز ظرفیت انتقا  آب

 محاسبه شود .  ،دارد ب و نوع سیستم اوادای بستگیاا  فاضحکه به ویژگی1فاکتور آلفا 

، مخصوصا فراام شودباید ممک   حدتا  متغیرمنبع اکسیژن ، محلو  موردنظربه منظور حف  سطح اکسیژن 

 شود . ی میتقاضا  اکسیژن پیش بینکه تنوع زیاد  در  جایی

 الزامات تامی  اکسیژن به ویژگی اا  فاضحب و سطح تصفیه بستگی دارد تا استاندارداا  ثابتی را برآورده سازد .   -يادآوري

د عملکرانطباق ممک  است ، کنتر  نمی شود 9درون خطیکه اوادای توسط اندازه گیر  اا   زمانی

منفرد در ی  راکتور  بردار  شوره/  شوره ساز  مان ، فاصله و مدت زشدت ای بادستگاه )دستگاه اا ( اواد

  سازگار باشد.   آنها کاربا دوره  دایااو اا  ریز  شده باشد و قدرت دستگاه برنامه

 کند .  تامی سیستم کنتر  خودکار باید طور  طراحی شود تا در صورت خرابی آن اوادای کافی را 

 جریان از ی  سرریز گیرد صورت میتغییر سطح مایع مخلو  شده محلو  توسط ژن که کنتر  اکسی جایی

 شود . استفاده اا باید ساز قاب  تنظیم به زال 

 ، سیستم باید طور  طراحی شود تا در صورت خرابی بهشوند اا  خودکار استفاده می که کنتر موارد  

 . ایمنی( تغییر کند -)حالت خرابی  حالت ایمنی

 :)به عنوان مثا  عم  کند طور  طراحی شود که تحت شدیدتری  شرایط در مح  باید وادایسیستم ا

 . عم  کندخورنده ( باال، آب و اوا  نامساعد و درجه حرارت 

باید بر اساس شرایط  (مراجعه شود EN 12255-1استانداردبه  طراحی طو  عمر سروی  دستگاه اوادای )

 یگر  موافقت شود : مگر در موارد  که طور د باشد زیر

   سطحیاا برا  چر  دنده اا و یاتاقان اا  اواده 3کحس  -

 برا  تمام موتوراا  الکتریکی 3کحس  -

 برا  دستگاه اا  اختح  اضافی 2کحس  -

گرفت  ذرات گرد و غبار و روغ  که باعث انسداد  به منظور اوا  فرایند 3ریز حبابیم اوادای در سیست

در اثر کااش فشار که احتما  نفوذ مایع مخلو   . جاییدباید کامح فیلتر شو شوند ای میدستگاه اا  اواد

اوادای عمقی وجود داشته کربنات کلسیم در  تشکی نباید انجام گیرد . اگر  متناوب بردار  بهره داردوجود 

 .در نظر گرفته  شود اا  مناسب تمیزکار  با اسید باید ، روش باشد

اواده ( برا  طراحی چر  دنده اا و یاتاقان اا  مراجعه شود  EN 12255-1  ندارداستا )به ور  هبهر ضریب

)چرخان( و شفت اا  اصلی باید با توجه به مقاومت  تورور. تیغه اا  اشدب   =9KA  باید یسطحاا  

                                                 
بوده و برا  محاسبات اوادای استفاده 3/9فاکتور آلفا در تصفیه خانه فاضحب ، عبارتست از ضریب انتقا  یا جیب اکسیژن در فاضحب که در حدود   -1

  شود.  می
2-On-Line 

3-Fine-Bubble 
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، باید بار و وزن. حداکثر انحرا  شفت اا رو  راکتور اا  افقی ناشی از نصب شوند اسمی بار خستگی در

 . طو  شفت باشد 991/9کمتر از 

 باشد .اا  جایگزی   برخی از انواع  دستگاه  باید مجهز به سیستم اوادای

 فراام شود : ، شام  موارد زیرد سیستم اوادایشوااد مستند  از عملکرشود  توصیه می

 ویژگی اا و ابعاد مخزن اوادای آزمون با سیستم اوادای ساخته شده  -

 دهروش آزمون مورد استفا -

 دستورالعم  تست  -

  انتقا  اکسیژن اسمیظرفیت  -

  انتقا  اکسیژن اسمی راندمان -

 prEN 12255-15و   EN 12255-11استاندارداا می تواند مورد نیاز باشد )به  میدانیآزمون عملکرد  -يادآوري  

 .( مراجعه شود

 مالحظات اضافي     ۴-۴-5

 به عنوان مثا  . شودرولیکی بیش از اندازه محافظت   ایدباراا مقاب  در ،بیولوژیکی تصفیه ،می شودتوصیه 

با دبی استاندارد تا  1سیحبباد   ودارنده باران  نگهاا   زنمخیا ه از دستگاه اا   سرریز و/با استفاد :

 مطابقت داشته باشد. 

  .اب  تنظیم کنتر  کردسطح آب در راکتوراا  بیولوژیکی را می توان توسط سرریزاا  ثابت یا ق

در شرایط کار  کف یااوادای باید عم  کافی برا  جلوگیر  از سرریز مایع مخلو   اا  زنآزاد مخ ارتفاع

 . عاد  را داشته باشد

اا   ا اوادهب اا  زنویژه در مخاحتیا   شود نیازمند تقویت می ایدرولیکی تشدیدتوسط پدیده که اثر موج 

 سطحی است . 

 ایجاد و توسعه داده شود.  ا  اا  رشته تواند توسط میکروارگانیسمیم متنوع گرانرو با پایدار  و  کف

به  ) می کنند مساعدرا تشکی  کف شرایط شیمیایی و بیولوژیکی کنتر  عواملی که از لحاظ فیزیکی/ برا 

ی در راکتور بیولوژیکی می عنوان مثا  آنهایی که باعث ایجاد اسیداا  چرب فرار و محصوالت فعا  سطح

 . ممک  برسداق  دعداد نقا  تجمع باید به حت (شوند

 در آب و شناور موقتی غوطه ور اا  سرریزهاستفاده از امکان .  تشکی  کف جلوگیر  شوداز  بهتر است 

 .  فراام گردد س،دسترکاانده در اا   دستگا ه

 . تی اقدامات الزم باید انجام گیردیا کف زیسحی  یا انتقا  ماده شناور و/برا  

 . فراام شودایی ممک  است در ی  محفظه تقسیم جریان گاززد

، حباب اا  گاز از مایع مخلو  توسط حی ثانویه سازه اا  گاززدایی ممک  است برا  بهبود زال  ساز  

برا  حی   یمناسب موقعیت فرآیندای  ام چنی  . استفاده شوداوادای عمی  اا   زندر مورد مخ ویژه به

 مواد شناور است.

                                                 
1-Storm  Tank 
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فاز مایع وگاز به منظور دستیابی به تا جداساز  موثر  اشدع و حجم سازه گاززدایی باید مناسب بمقط سطح

 . تامی  شود سرعت جریان حداکثر

 سازبه زال  تری  نقطه ممک   در نزدی  خصو  به،  سازاا ی  راکتوراا  زیستی و زال اا باید ب ای  سازه

 . نصب شوند

تشدید . عای  صدا و کااش باشد 1صح  مراجع ذ باید مطاب  با الزامات  تمام خروجی اا  وابسته به راکتور

 باید به شر  زیر در نظرگرفته شود : 

 اا و شبکه لوله توزیع اوا مربوطه  اا، صداگیر دمنده -

 اا  سطحی  رو  اوادهاا  دندهجعبهموتوراا و  -

 .باید در نظر گرفته شود یسطح  اواده ااکنتر  اسپر  

    افت فشار به حداق  رساندن صدا و  برا برا  محدود نمودن سرعت اوا  ،  اواده عمقیاا درسیستم

گرما  تولیدشده ایمنی  مورد در ام چنی  باید به مححظات. ، مححظات باید در نظر گرفته شوددینامیکی

 . توجه شوددر شبکه لوله کشی 

به عنوان  ) شوند می وراا  زیستی پوشیده. در موارد  که راکتکثر موارد پوشش ضرور  نخوااد بوددر ا

با  متناسبکه  محیط زیستی تغییراتتحم   قابلیتباید شده  استفاده ، مواد( به دالی  زیست محیطی :ثا م

باید تا  نیز. دیواراا  باال  سطح آب نعتی است را داشته باشنداا  ص ماندپس آلودگی فاضحب یا پتانسی 

m3/9  کرد مایع محافظت شوندری  سطح عملت زیر پایی  . 

. ستگاه و سازه اا در نظرگرفته شودد کار جو  و افزایش عمر تغییرات تهویه مکانیکی باید جهت کااش 

 ، چنی  سیستمی باید نصب شود . کارکنان در فضا  محصور کار کنند اگر

   ایجاد حفرهاز  گیر  جهت پیش ی، مححظاتطحی با شفت عمود  استفاده می شوداا  س که از اواده جایی

 .باید در نظر گرفته شوداا زن و فرسایش سطح پایی  مخ

 ها ساززالل       ۴-5

  کلیات     ۴-5-1

باید جداساز  مورد نیاز مواد جامد لج  فعا  از پساب را انجام داده و ی  منطقه تجمع برا   سازاازال  

یت نهایی پساب و غلظت لج  رو  کیفجداساز  بر  بازدای .لج  جهت گردش مجدد فراام نمایند خروج

 تاثیر می گیارد .  بازگشتی

 برا  تشریح به ) باشند الیه جداکننده عنوان به ، جریان افقی یاتوانند بصورت جریان رو به باال می سازاا زال 

  .مراجعه شود(  EN 12255-4 استاندارد

 .  نمی باشد ایچ سیستم برگشت لج  نیازبه شود و در راکتور انجام می ساز ، فرآیند زال   SBRدر ی   - يادآوري 

                                                 
  سازمان حفاظت محیط زیست - 1



3 

 

-EN 12255استاندارد به سازااو طو  عمر سیستم طراحی تجهیزات داخ  زال   برا   اصو  کلی ساختار 

 مراجعه شود .  1

 طراحي    ۴-5-1

نوع  به ،  شده و بازده جداساز  مورد نیازعحوه بر نوع فرآینداا  برنامه ریزاا  تعیی  اندازه شاخص

اا  ایدرولیکی خا   نر  به ویژگیای  . مجاز نیز بستگی دارد نشینی ته نر  حداکثر به ویژه اا وساز زال 

اند وابسته  /یا نشدها  مجهز شده و اا  الیه افقی و اینکه آیا آنها به مدو  اال وجریان رو به ب دو بااا ساززال  

 . است

 شود .  عما بارگیار  سطحی مورد نیاز باید ا نر توجه ویژه به اا ساز جهت عملکرد موثر زال 

 به موارد زیر بستگی دارد :  یته نشین سطح، در تمام موارد

 ورود  ایع مخلو  غلظت م -

 عملکرد خروجی مورد نیاز -

 ااساز شک  و عم  زال  -

 نشینی لج  شاخص قابلیت ته -

تمام شرایط ایدرولیکی ذخیره را برا   اا باید به اندازه کافی عمی  باشند تا مقادیر کافی از لج ساز زال 

 جریان ( نر . )مدت زمان و مقدار حداق  و حداکثر کنند

، جمع آور  پساب و تغلی  و جمع آور  ته نشینی، ورود  :شام  دارا  چهار بخش اصلی ساز ی  زال 

 لج  می باشد. 

 :ود  باید موارد زیر را تضمی  کندمنطقه ور

 ایدار نمودن لخته ساز مصر  انرژ  مورد نیاز جهت پ -

  یکنواختتوزیع  -

 مراجعه شود (  3-2-2  بند گاززدایی ) به -

لج   اا  لخته ته نشینیمساحت سطح و عم  کافی برا   باید طور  طراحی شود که ته نشینیمنطقه 

  .کوتاه را به حداق  برساند گردشمسیر تا تامی  نمایدرا فعا  شده 

 : یر باشدراحی شود که تضمی  کننده موارد زمنطقه جمع آور  پساب باید طور  ط

  نشینی هخروجی آاسته و یکنواخت پساب از منطقه ت -

 و سهولت حی  مواد شناورساز   ذخیره -

  حداق  لج  انتقا   -

آور  لج  باید طور  طراحی شود که تجمع و ذخیره ساز  مواد جامد لج  را تضمی   منطقه تمرکز و جمع

 کند . 

 ترتیب داده شود .  ساز باید بر طب  اندازه و نوع زال  جمع آور  و حی  لج 
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اا   برا  قیف 39°، زاویه شیب کناره اا نسبت به اف  نباید کمتر از شود میکه قیفی نصب  در جایی

 اا  ارمی باشد . برا  قیف  69°مخروطی و

)با مکان صیقلی صورت جریان ثقلی در سطو  شیب دار و تا حد ا توان لج  را به در واحداا  کوچ  می

 آور  کرد.  ( جمع 69°تا  39°شیب 

آن ضرور   حی وسیله  یا /و لج  روب ی   یا شیب کم،و/ دارا  طبقات مسطحتر  اا  بزرگساز در زال 

 مانند یکی از انواع زیر : .است

 ا ( یا در لبه اا )سازه سازه دایرهبه سمت ی  نقطه در مرکز )  برا  حرکت لج  روب لج اا   تیغه -

 شک  (  یمستطیل

 .اند حی  لج  از کف مخزن نصب شده جهتاا حرکت دادن پ  برا که  اا  مکنده دستگاه -

مورد نیاز و  MLSS حف دستگاه حی  کننده باید طور  طراحی شود که بازیابی سریع لج  را برا  

اندازه کافی  باید به لج  روب مورد استفادهجلوگیر  از شرایط بی اواز  تضمی  کند . سرعت دستگاه 

 . رساند حداق  بهپایی  باشد تا آشفتگی را 

 . نصب شود آب کفدستگاای برا  حی  و جمع آور  لج  شناور و توصیه می شود،  

 برگشتيو  لجن مازاد سیستم هاي   ۴-6

از  فرآینداا  زیستیمورد نیاز مایع مخلو  غلظت ، لج  را به منظور تامی  برگشتی سیستم لج  فعا 

 . گرداند از)اا( به راکتور)اا ( باز میس زال 

 ن لج  برگشتی را بداد. تجهیزات وطراحی شود که اجازه تغییرات در جریا نحو  به سیستمبهتر است  

انجام   برگشتی تغییر سریع در جریان لج  اا  موثر در ای  تغییرات باید ای  کار را بدون ایجاد کنتر  کننده

 .  داند

اا  مستق   اا  مختلف باشند، سیستم سازاا در انواع و اندازه درست قب  از زال  اگر راکتوراا  زیستی

 . انند مورد نیاز باشندتو لج  برگشتی می

، پمپ 9جایی مثبت، پمپ اا  جابه1توان توسط پمپ اا  گریز از مرکز را می برگشتی بازگشت لج  فعا 

، انتقا   مورد نیاز باشد 3جریان بدهقادر به کنتر  یا ار سیستم دیگر  که  2، باالبرنده اا  اوا3اا  پیچی

را به  نیمه اواز  بی اواز  یامنطقه برگشتی در . سیستم باید طور  طراحی شود که اوادای لج  داد

 به حداق  برساند .  صورت یکپارچه

را  سیستم باید تاسیسات پشتیبانی که می تواند ی  پمپ قاب  حم  برا  تصفیه خانه اا  کوچ  بوده

 . شام  شود

                                                 
1-Centrifugel  Pump 

2-Positive  Displacement  Pump 

3-Screw  Pump 

4- Air-Lift 

5-Flowrate 
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راا  در راکتو MLSSلج  مازاد تشکی  شده در طو  فرآینداا  بیولوژیکی به منظور حف  غلظت 

 . شوند جدا ساز  می، بیولوژیکی در سطح مورد نیاز

و عمر لج   ، نوع فرآینداااز سیستم جدا شود، در درجه او  به ترکیب فاضحبجرم و حجم لجنی که باید 

 . ردمورد نیاز بستگی دا

 . سیستم حی  شود از لوژیکیبیواز راکتوراا   لج  می تواند یا از لج  برگشتی یا از مایع مخلو 

 . ج  مورد بررسی بیشتر  قرار گیرنداتح  لج  اا  مازاد باید طی فرآینداا  ل
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 پیوست الف 

 عاتي ()اطال

 داده هاي طراحي و بارگذاري 

 قدمهم    1 –الف 

که  تا ای  داد می متوالیلج  فعا  پیوسته و راکتوراا  اا   خانه تصفیهاایی برا   استاندارد راانمایی 2بند 

اا   نر اطحعات بیشتر  برا   ،. ای  پیوسترا برا  ار نوع فرآیند برجسته کندمححظات اصلی طراحی 

 . ه به حالت اصلی عملیات را می دادستبارگیار  معمولی مورد استفاده برا  طراحی ار نوع فرآیند واب

تهیه کرد. طراحی  تصفیه فاضحب تحت فرآیند لج  فعا ، UK کتابچه راانمااطحعات بیشتر را می توان از 

، توسط استاندارد انگلی  برا  طراحی یا کمتر 1999پوشش جمعیت معاد   اا  لج  فعا  برا  خانه تصفیه

 . در نظرگرفته شده است  BS 6297در استاندارد با جزئیات بیشتر اا  کوچ  فاضحب و نصب تصفیه خانه

در  c°6ستان )از نگی در محدوده طبیعی دما در انگلاا  بارگیار  معمولی بر اساس تصفیه فاضحب خا نر 

اا  بارگیار  کمتر الزم  نر  ممک  است. آورده شده استالف در پیوست  در تابستان (c °13زمستان تا 

 : فاضحب دارا  شرایط زیر باشد، اگر باشد

 حاو  سطو  قاب  توجهی از زباله اا  صنعتی باشد که مانع تصفیه بیولوژیکی می شود .  -

 . دارا  درجه حرارت میانگی  پایینی باشد -

 .وذ مقدار زیاد نم  گرفته شده باشداز ی  سیستم فاضحب در معرض نف -

 .اشدا  در جریان و بار ب دارا  تغییرات فصلی گسترده -

 
از ی  حوضه آبریز  در موارد  که در آنها فاضحب شام  بخش قاب  توجهی از زباله اا  صنعتی یا ناشی  -يادآوري 

 نیاز داشته باشد.  ممک  است به اضافه نمودن مواد مغی  ،در صورت کمبود مواد مغی  ،با آب نرم است

 راکتورهاي ناپیوسته متوالي    1-الف

 

 ناپیوسته متوالي هايگذاري معمولي براي راکتورنرخ بار  1-الف جدول

 بارگذاري لجن نوع فرآيند تصفیه مورد نیاز
Kg/kg.d 

مايع  جامدات معلق  

 مخلوط
Mg/Lit 

 لجن سن

 روز

 مواد آلی اکسیداسیون

  بردار هشورو  دار کرب 

 

 99تا  3 6999تا  9999 13/9تا 93/9 کم نر 

 

 

 

 



19 

 

 اييته نشیني نه هاي زنمخ     9-الف

  ( و غلظت جامدات مایع مخلو   ml/g199تا   39از  SSVIلج  )  طبیعی قابلیت ته نشینی برا  محدوده

mg/Lit(29999999 تا) تا 3/9ا  از  معموال در محدوده ینر  بارگیار  سطح، حداکثرh .9m  /3 m 3/1 و

ار مخزن  ماندحداق  زمان توصیه می شود . گیرد قرار می D.W.F9/1تا 3/9در محدوده  برگشتی نسبت لج 

یا بیشتر ساعت  6در جریان آب و اوا  خش  )حجم مخزن تقسیم بر جریان آب و اوا  خش  ( باید 

 . ( است 3به  1)  11°( تا 2به  1) 12°از  کفیب ش، محدوده لج  روب هز بهجاا  م مخزن. برا  باشد
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 پیوست ب

 )اطالعاتي (

  

 فني   –اي فرآيند طراحي همشخصه

 

 ي معمولطراحي فرآيندهامقادير  1-بجدول 

 F/M نوع فرآيند تصفیه مورد نیاز

Kg/(kg d) 
 MLSSطراحي 

g/I 
 لجن سن

 روز

بسیار  نر  باال یا نر  تصفیه بخشی

 باال

 1≥ 9/9تا  3/1 >9/1

مواد آلی اکسیداسیون 

 a دار کرب 

 2تا  9 9/3تا 9/9 3/9تا  93/9 متداو متوسط  نر 

 c19تا  3 9/3تا  9/3 13/9تا 19/9 پایی  نر   aشوره ساز 

شوره و  b شوره ساز 

 b, a بردار  

 c13تا  19 9/3تا  9/3 92/9تا N  93/9حی  

 لج  اواز  تثبیت 
  b a 

 39°تا  13 9/3تا 9/3 93/9تا 92/9 گستردهاوادای 

a  مورد نیاز استساعت و/یا مقدار مصر  مناسب رسوب 9تا  3/9 ، زمان تماس بی اواز : برا  حی  فسفات . 

bمورد نیاز است .  جزء بدون اکسیژن راکتور 3/9تا  9/9 ،: برا  حی  نیتروژن 

c  ای  حجم اا در دما :C ° 19 می باشد.  معتبر و باالتر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


