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به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود .پیش نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پک از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،به عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدک غکیایی
) 3(CACدر کشور فعالیت می کند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قکانون ،بکرا حمایکت از مصکر کننکدگان ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و/یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی اسکتاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصکوالت کشکور ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیز و صدورگواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشکگاه
اا و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را بکر اسکاس
ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا اعطا و بر
عملکرد آن اا نظارت می کند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،تعیکی عیکار فلکزات
گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.
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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ه

پیش گفتار
استاندارد " سیستماا تصفیه فاضحب -قسمت  -6فرایند لج فعا " که پیش نوی آن در کمیسیون
اا مربو تهیه وتدوی شده و در دامی اجحس کمیتۀ ملی استاندارد ملی محیط زیست مور
 1329/19/99مورد تصویب قرار گرفته است  ،این به استناد بند ی ماد  3قانون اصح قوانی و مقررات
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  ،مصوب بهم ماه  ، 1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر
میشود .
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینۀ صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ای
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفت  .بنابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منابع و ماخی که برا تهیۀ ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
-1استاندارد ملی ایران شماره  :3سا  :1336:مقررات مربو به ساختار شیوه نگارش استاندارد ملی ایران
2- BS EN12255-6:2002-Wastewater treatment plants –Part6:Activated sludge process.

و

سیستمهاي تصفیه فاضالب -قسمت  -6فرايند لجن فعال
 1هدف و دامنه کاربرد
اد از تدوی ای استاندارد ملی  ،تعیی عملکرد مورد نیاز برا تصفیه فاضحب با استفاده از فرآیند لج
فعا در تصفیه خانه اا باال  139 PTمی باشد .
تفاوتاا موجود در تصفیه فاضحب منجر به ایجاد سیستماا گوناگونی شده است  .ای استاندارد اطحعات
اساسی درباره سیستم اا میداد و قصد تعیی تمام سیستماا موجود را ندارد .
يادآوري  -اطحعات تفضیلی اضافه بر اطحعات موجود در ای استاندارد را ممک است با مراجعه به مراجع کتابنامه فراام
شود.

ای استاندارد ملی برا تعیی عملکرد تصفیه فاضحب با استفاده از فرآیند لج فعا در تصفیه خانه اا
باال  39 PTکاربرد دارد .
1

مراجع الزامي

مدارك الزامی زیر حاو مقرراتی است که در ای مت استاندارد ملی ایران به آن ارجاع داده شده است.به
ای ترتیب آن مقررات جزئی از ای استاندارد ملی ایران محسوب می شود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد  ،اصححیه اا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیست.در مورد مدرکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده
شده است  ،امواره آخری تجدید نظر و اصححیه اا بعد آن اا مورد نظر 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.

9

اصطالحات و تعاريف

اصطححات و تعاریف به کار رفته در ای استاندارد  ،مطاب استاندارد  EN 1085می باشد .
 ۴الزامات
 1-۴کلیات
1-Populations over 50 inhabitants

1

راکتوراا و حوضچهاا تهنشینی بیولوژیکی 1متص به سیستم گردش مجدد لج برگشتی ،واحد فرآیند
لج فعا را تشکی می داند .عملکرد ای فرآیند به واکنش اا بیولوژیکی و شیمیایی در مخزناا لج
فعا و امچنی جداساز لج فعا در زال ساز نهایی بستگی دارد .
يادآوري -تصفیه بیولوژیکی و زال ساز را می توان در امان مخزن ترکیب کرد ،به عنوان مثا  :راکتور ناپیوسته متوالی
2
))SBR

طراحی باید بر اساس الزامات مشخص شده در استاندارداا
 11و  prEN 12255-12باشد .
1-۴

عوام
-

EN 12255- ، EN 12255-10 ، EN 12255-1

برنامه ريزي

زیر باید در طراحی سیستم لج فعا در نظر گرفته شوند :
ظرفیت و ابعاد راکتوراا بیولوژیکی
پیشگیر از مناط مرده و رسوبگیار مضر در مخازن  /کانا اا
ایجاد خطو  /واحداا متعدد یا سایر وسای فنی بهمنظور اطمینان یافت
رسوب نهایی مورد نیاز  ،اگر ی یا چند خط /واحد در حا کار نباشند .
اوادای و /یا دستگاه اختح
مساحت سطح ،حجم و عم زال سازاا
سیستم حی لج درون زال سازاا
تجهیزات گردش مجدد لج و لج مازاد
تصفیه و مقصد نهایی لج تولیدشده
اندازه گیر و کنتر
حداق نمودن افت فشار

ازنگهدار

کیفیت

طراحی سازه باید به گونه ا باشد که اجازه تخلیه جریان به صورت ثقلی یا توسط پمپاژ را بداد .تخلیه نباید
رو پایدار سازهاا  ،صر نظر از سطح آب زیرزمینی تاثیر بگیارد .تمام تمهیدات الزم مانند بت باالست
 3شیر ی طرفه (خودکار) یا کااش موقت آب زیرزمینی باید اتخاذ شود .
ای می تواند برا طراحی کف با شیب کم متمای به سمت پایی تری نقا مورد استفاده قرار گیرد.
زمانیکه از پمپ برا تخلیه ی زاکش (آب گیر) فاضحب استفاده می شود ممک است چااکی در نقا
پایی ایجاد شود .
9-۴
 - 1تان

سازه انشعاب جريان

۴

اا زال ساز
1-Biological Clarifiers
2-Sequencing Batch Reactor
3-Ballast Concrete
4-Flow - Splitting

9

زمانی که فرآینداا شام خطو مختلف یا واحداا مواز باشند ،جریان ورود باید توسط ی دستگاه
توزیع قاب تنظیم ،توزیع شود ( به عنوان مثا  :شیر ،دریچه ،توقف -شروع عم اا)  ،بهطور که بتواند برا
جداساز ار واحد تصفیه نیز استفاده شود .
ای دستگاه  ،توزیع جریان را در محدوده شدت جریان مورد نظر فراام می نماید .
يادآوري -تجمع و حی مواد شناور می تواند در ای مرحله در نظر گرفته شود .

۴-۴
1-۴-۴

راکتور بیولوژيکي
طراحي

تعداد ،شک و ظرفیت راکتور اایی که واکنش اا اصلی بیولوژیکی را انجام می داند می توانند با توجه به
موارد زیر تغییرات قاب توجهی داشته باشند :
 اندازه تصفیه خانه9
 سطح تصفیه مورد نظر ،به عنوان مثا  :حی مواد آلی کرب دار ،شورهساز  ،1ترکیب شوره بردارو حی فسفر
3
 مرحلهاکسیژن زدایی با توجه به حی نیتروژن دوز رسوب و/یا مرحله بیاواز با توجه به حی فسفاتطراحی ایدرولی  ،اتصا کوتاه را باید به حداق برساند .الگو جریان راکتور به فراینداا انتخاب شده
بستگی دارد .در مورد تغییه چند نقطه ا ( به عنوان مثا  :اوادای مرحلها ) ،دستگاهاا مناسب ( مانند
شیراا ،دریچهاا ،توقف -شروع عم اا ) باید تهیه شود تا اجازه تغییر ترتیب انشعاب جریان اصلی را بداد .
زمانیکه ی یا چند راکتور تصفیه خانه برا تعمیرات دوره ا از سروی خارج شود ،سایر راکتوراا
باقیمانده در حا کار و لوله کشیاا و کانا اا مرتبط با آن باید ظرفیت ایدرولی و تصفیه برا جبران
تمام جریان ورود را داشته باشد .
در جاییکه فاضحب و لج برگشتی در مدت کوتاای با یکدیگر تماس پیدا کنند  ،ی تنظیم کننده باید
رشد باکتر اا رشتها را کااش داده و رشد باکتر اا لختهساز2را بهبود بخشد .باتوجه به زمان کوتاه،
محتوا باید به طور موثر مخلو شود .جاییکه پمپاژ متناوب وجود دارد  ،برگشت لج باید امزمان با ورود
فاضحب باشد .
 1-۴-۴متغیرهاي بهرهبرداري

متغیراا بهرهبردار زیر باید در نظر گرفته شوند و توصیه میشود متناسب با ظرفیت تصفیه مورد نیاز
باشند.
1- Nitrification
2-Denitrification
3-Anoxic
4- flocculan Bacteria

3

-

غلظت جامدات معل مایع مخلو مایع( 1)MLSSیا جامدات معل فرار مایع مخلو ()MLVSS
س لج
بارگیر لج ) ( F/M
شاخص حجم لج ( 3)SVIبه عنوان مثا ام زده ( 2)SSVIیا رقی شده
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يادآوري -اطحعات بیشتر در مراجع لیست شده در کتابنامه موجود است .

9-۴-۴

اختالط

اختح میتواند توسط دستگاهاا اوادای (به عنوان مثا  :اوادهاا سطحی و عمقی ) بهصورت
دستگاهاا اختح جداگانه یا ترکیب ار دو آنها انجام گیرد .بهتر است دستگاهاا اختح منفرد قابلیت
جابهجایی بدون تخلیه مخزن را داشته باشند .محتویات مخزن اوادای باید مخلو شود تا از ته نشی شدن
یا تشکی رسوبات مضر در لج فعا جلوگیر شود.
اگر اوادای پیوسته نباشد  ،دستگاهاا باید ظرفیت نگهدار یا تعلی مایع مخلو را داشته باشند.
مخلو ک اا باید طور طراحی شوند که رسوب مواد الیافی را به حداق برسانند.
انتخاب دستگاه به ویژگیاا فاضحبی که تصفیه میشود و غلظت مایع مخلو شده مورد نیاز بستگی
دارد .دستگاهاا قو تر میتوانند در موارد که فرایند لج فعا به ته نشینی اولیه نیاز نداشته باشد ،مورد
استفاده قرار گیرد.
۴-۴-۴

هوادهي

در نبود دستگاهاا اختح مکم  ،دستگاهاا اوادای باید ظرفیت اوادای کافی برا مخلو نمودن
کام زیست توده اا ،آالیندهاا و اکسیژن محلو را داشته باشند.
توصیه میشود ابعاد دستگاهاا اوادای و مخزناا ار دو عام تناسب اختح مایع مخلو لج فعا و
راندمان انرژ فراینداا را تضمی کنند.
اگر اکسیژن خالص در اوادهاا استفاده شود،
 تمام اقدامات ایمنی الزم باید انجام شود، پایش گازاا قاب انفجار و تجهیزات ضد انفجار باید فراام شود ، عحئم ایمنی خا باید نمایش داده شوند .باید تایید شود که توان ورود دستگاه اوادای بهدست آمده از الزامات اوادای ،پایی تر از قدرت الزمه برا
تضمی شرایط اختح مناسب در تمام اوقات نیست ( مگر اینکه ترتیباا دیگر در مکان اختح
فراینداا باشد).
به منظور تامی یکنواختی عم غوطهور  ،امه اوادهاا عمقی باید نصب شوند.
1-Mixed Liquor Suspended Solids
2- Mixed Liquor Volatile Suspended Solids
3-Sludge Volume Index
4- Stirred Sludge Volume Index
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سیستم اوادای باید ظرفیت تامی اکسیژن کافی را بهمنظور اکسیداسیون مواد آلی کرب دار ،خودتخریبی و
اکسیداسیون ترکیبات نیتروژنی (اگر الزم است) تحت تمام شرایط عملیاتی را داشته باشد .اساس طراحی،
ظرفیت انتقا آب تمیز و اکسیژن است که باید برا حداکثر و حداق شدت اکسیژن مصرفی ،با توجه به
فاکتور آلفا 1که به ویژگیاا فاضحب و نوع سیستم اوادای بستگی دارد ،محاسبه شود .
به منظور حف سطح اکسیژن محلو موردنظر ،منبع اکسیژن متغیر تا حد ممک باید فراام شود ،مخصوصا
جایی که تنوع زیاد در تقاضا اکسیژن پیش بینی میشود .
يادآوري -الزامات تامی اکسیژن به ویژگی اا فاضحب و سطح تصفیه بستگی دارد تا استاندارداا ثابتی را برآورده سازد .

زمانی که اوادای توسط اندازه گیر اا درون خطی 9کنتر نمی شود ،ممک است انطباق عملکرد
دستگاه (دستگاه اا ) اوادای با شدت ،فاصله و مدت زمان شوره ساز  /شورهبردار در ی راکتور منفرد
برنامهریز شده باشد و قدرت دستگاهاا اوادای با دوره کار آنها سازگار باشد.
سیستم کنتر خودکار باید طور طراحی شود تا در صورت خرابی آن اوادای کافی را تامی کند .
جایی که کنتر اکسیژن محلو توسط تغییر سطح مایع مخلو شده صورت میگیرد از ی سرریز جریان
قاب تنظیم به زال سازاا باید استفاده شود .
موارد که کنتر اا خودکار استفاده میشوند ،سیستم باید طور طراحی شود تا در صورت خرابی به
حالت ایمنی (حالت خرابی  -ایمنی) تغییر کند.
سیستم اوادای باید طور طراحی شود که تحت شدیدتری شرایط در مح عم کند (به عنوان مثا :
درجه حرارت باال ،آب و اوا نامساعد و خورنده ) عم کند.
طراحی طو عمر سروی دستگاه اوادای ( به استاندارد EN 12255-1مراجعه شود) باید بر اساس شرایط
زیر باشد مگر در موارد که طور دیگر موافقت شود :
 کحس  3برا چر دنده اا و یاتاقان اا اواده اا سطحی کحس  3برا تمام موتوراا الکتریکی کحس  2برا دستگاه اا اختح اضافیدر سیستم اوادای حبابی ریز 3اوا فرایند به منظور گرفت ذرات گرد و غبار و روغ که باعث انسداد
دستگاه اا اوادای می شوند باید کامح فیلتر شود .جایی که احتما نفوذ مایع مخلو در اثر کااش فشار
وجود دارد بهرهبردار متناوب نباید انجام گیرد  .اگر تشکی کربنات کلسیم در اوادای عمقی وجود داشته
باشد  ،روشاا مناسب تمیزکار با اسید باید در نظر گرفته شود.
ضریب بهرهور (به استاندارد  EN 12255-1مراجعه شود) برا طراحی چر دنده اا و یاتاقان اا اواده
اا سطحی باید  KA= 9باشد .تیغه اا روتور (چرخان) و شفت اا اصلی باید با توجه به مقاومت
 -1فاکتور آلفا در تصفیه خانه فاضحب  ،عبارتست از ضریب انتقا یا جیب اکسیژن در فاضحب که در حدود 9/3بوده و برا محاسبات اوادای استفاده
میشود.
2-On-Line
3-Fine-Bubble
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خستگی در بار اسمی نصب شوند .حداکثر انحرا شفت اا رو راکتور اا افقی ناشی از بار و وزن ،باید
کمتر از  9/991طو شفت باشد.
سیستم اوادای باید مجهز به برخی از انواع دستگاه اا جایگزی باشد .
توصیه میشود شوااد مستند از عملکرد سیستم اوادای ،شام موارد زیرفراام شود :
 ویژگی اا و ابعاد مخزن اوادای آزمون با سیستم اوادای ساخته شده روش آزمون مورد استفاده دستورالعم تست ظرفیت اسمی انتقا اکسیژن راندمان اسمی انتقا اکسیژنيادآوري  -آزمون عملکرد میدانی می تواند مورد نیاز باشد (به استاندارداا  EN 12255-11و prEN 12255-15
مراجعه شود ).

5-۴-۴

مالحظات اضافي

توصیه می شود ،تصفیه بیولوژیکی ،در مقاب باراا ایدرولیکی بیش از اندازه محافظت شود  .به عنوان مثا
 :با استفاده از دستگاه اا سرریز و/یا مخزناا نگهدارنده باران و باد سیحب 1تا با دبی استاندارد
مطابقت داشته باشد.
سطح آب در راکتوراا بیولوژیکی را می توان توسط سرریزاا ثابت یا قاب تنظیم کنتر کرد.
ارتفاع آزاد مخزناا اوادای باید عم کافی برا جلوگیر از سرریز مایع مخلو یا کف در شرایط کار
عاد را داشته باشد.
اثر موج که توسط پدیده تشدید ایدرولیکی تقویت میشود نیازمند احتیا ویژه در مخزناا با اوادهاا
سطحی است .
یتواند توسط میکروارگانیسماا رشتها ایجاد و توسعه داده شود.
کف با پایدار و گرانرو متنوع م 
برا کنتر عواملی که از لحاظ فیزیکی/شیمیایی و بیولوژیکی شرایط تشکی کف را مساعد می کنند ( به
عنوان مثا آنهایی که باعث ایجاد اسیداا چرب فرار و محصوالت فعا سطحی در راکتور بیولوژیکی می
شوند) تعداد نقا تجمع باید به حداق ممک برسد.
بهتر است از تشکی کف جلوگیر شود  .امکان استفاده از سرریزهاا موقتی غوطه ور شناور در آب و
دستگا هاا کاانده در دسترس ،فراام گردد .
برا حی یا انتقا ماده شناور و/یا کف زیستی اقدامات الزم باید انجام گیرد.
گاززدایی ممک است در ی محفظه تقسیم جریان فراام شود.
سازه اا گاززدایی ممک است برا بهبود زال ساز ثانویه توسط حی حباب اا گاز از مایع مخلو ،
بهویژه در مورد مخزناا اوادای عمی استفاده شود .ام چنی ای فرآیند موقعیت مناسبی برا حی
مواد شناور است.
1-Storm Tank
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سطح مقطع و حجم سازه گاززدایی باید مناسب باشد تا جداساز موثر فاز مایع وگاز به منظور دستیابی به
حداکثر سرعت جریان تامی شود.
ای سازهاا باید بی راکتوراا زیستی و زال سازاا  ،بهخصو در نزدی تری نقطه ممک به زال ساز
نصب شوند.
تمام خروجی اا وابسته به راکتور باید مطاب با الزامات مراجع ذ صح  1باشد .عای صدا و کااش تشدید
باید به شر زیر در نظرگرفته شود :
 دمندهاا ،صداگیراا و شبکه لوله توزیع اوا مربوطه موتوراا و جعبهدندهاا رو اوادهاا سطحیکنتر اسپر اواده اا سطحی باید در نظر گرفته شود.
درسیستماا اواده عمقی ،برا محدود نمودن سرعت اوا برا به حداق رساندن صدا و افت فشار
دینامیکی ،مححظات باید در نظر گرفته شود .ام چنی باید به مححظات در مورد ایمنی گرما تولیدشده
در شبکه لوله کشی توجه شود .
در اکثر موارد پوشش ضرور نخوااد بود .در موارد که راکتوراا زیستی پوشیده میشوند ( به عنوان
مثا  :به دالی زیست محیطی ) ،مواد استفاده شده باید قابلیت تحم تغییرات محیط زیستی که متناسب با
پتانسی آلودگی فاضحب یا پسماند اا صنعتی است را داشته باشند .دیواراا باال سطح آب نیز باید تا
 9/3mزیر پایی تری سطح عملکرد مایع محافظت شوند.
تهویه مکانیکی باید جهت کااش تغییرات جو و افزایش عمر کار دستگاه و سازه اا در نظرگرفته شود.
اگر کارکنان در فضا محصور کار کنند ،چنی سیستمی باید نصب شود .
جایی که از اوادهاا سطحی با شفت عمود استفاده می شود ،مححظاتی جهت پیشگیر از ایجاد حفره
و فرسایش سطح پایی مخزن اا باید در نظر گرفته شود.
5-۴
1-5-۴

زالل سازها
کلیات

زال سازاا باید جداساز مورد نیاز مواد جامد لج فعا از پساب را انجام داده و ی منطقه تجمع برا
خروج لج جهت گردش مجدد فراام نمایند .بازدای جداساز بر رو کیفیت نهایی پساب و غلظت لج
بازگشتی تاثیر می گیارد .
زال سازاا میتوانند بصورت جریان رو به باال ،جریان افقی یا بهعنوان الیه جداکننده باشند ( برا تشریح به
استاندارد  EN 12255-4مراجعه شود).
يادآوري  -در ی

 ، SBRفرآیند زال ساز در راکتور انجام می شود و نیازبه ایچ سیستم برگشت لج نمی باشد .

 - 1سازمان حفاظت محیط زیست
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برا اصو کلی ساختار
 1مراجعه شود .

و طو عمر سیستم طراحی تجهیزات داخ زال سازاا به استانداردEN 12255-

 1-5-۴طراحي

تعیی اندازه شاخصاا عحوه بر نوع فرآینداا برنامه ریز شده و بازده جداساز مورد نیاز ،به نوع
زال سازاا و به ویژه حداکثر نر تهنشینی مجاز نیز بستگی دارد .ای نر به ویژگیاا ایدرولیکی خا
زال سازاا با دو جریان رو به باال و افقی و اینکه آیا آنها به مدو اا الیها مجهز شده و/یا نشدهاند وابسته
است.
جهت عملکرد موثر زال سازاا توجه ویژه به نر بارگیار سطحی مورد نیاز باید اعما شود .
در تمام موارد ،سطح ته نشینی به موارد زیر بستگی دارد :
 غلظت مایع مخلو ورود عملکرد خروجی مورد نیاز شک و عم زال سازاا شاخص قابلیت تهنشینی لجزال سازاا باید به اندازه کافی عمی باشند تا مقادیر کافی از لج را برا تمام شرایط ایدرولیکی ذخیره
کنند( .مدت زمان و مقدار حداق و حداکثر نر جریان )
ی زال ساز دارا چهار بخش اصلی شام  :ورود  ،ته نشینی ،جمع آور پساب و تغلی و جمع آور
لج می باشد.
منطقه ورود باید موارد زیر را تضمی کند:
 مصر انرژ مورد نیاز جهت پایدار نمودن لخته ساز توزیع یکنواخت گاززدایی ( به بند  3-2-2مراجعه شود )منطقه ته نشینی باید طور طراحی شود که مساحت سطح و عم کافی برا ته نشینی لختهاا لج
فعا شده را تامی نماید تا مسیرگردش کوتاه را به حداق برساند.
منطقه جمع آور پساب باید طور طراحی شود که تضمی کننده موارد زیر باشد :
 خروجی آاسته و یکنواخت پساب از منطقه تهنشینی ذخیرهساز و سهولت حی مواد شناور انتقا حداق لجمنطقه تمرکز و جمعآور لج باید طور طراحی شود که تجمع و ذخیره ساز مواد جامد لج را تضمی
کند .
جمع آور و حی لج باید بر طب اندازه و نوع زال ساز ترتیب داده شود .
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در جایی که قیفی نصب میشود ،زاویه شیب کناره اا نسبت به اف نباید کمتر از  39°برا
مخروطی و 69°برا قیف اا ارمی باشد .

قیفاا

در واحداا کوچ میتوان لج را بهصورت جریان ثقلی در سطو شیب دار و تا حد امکان صیقلی (با
شیب  39°تا  ) 69°جمعآور کرد.
در زال سازاا بزرگتر دارا طبقات مسطح و/یا شیب کم ،ی لج روب و/یا وسیله حی آن ضرور
است .مانند یکی از انواع زیر :
 تیغهاا لج روب برا حرکت لج به سمت ی نقطه در مرکز (سازه دایرها ) یا در لبه اا (سازهمستطیلی شک )
 دستگاهاا مکنده که برا حرکت دادن پ ااجهت حی لج از کف مخزن نصب شدهاند.دستگاه حی کننده باید طور طراحی شود که بازیابی سریع لج را برا حف  MLSSمورد نیاز و
جلوگیر از شرایط بی اواز تضمی کند  .سرعت دستگاه لج روب مورد استفاده باید به اندازه کافی
پایی باشد تا آشفتگی را حداق بهرساند.
توصیه می شود ،دستگاای برا حی و جمع آور لج شناور و کفآب نصب شود.
 6-۴سیستم هاي لجن مازاد و برگشتي

سیستم لج فعا برگشتی ،لج را به منظور تامی غلظت مایع مخلو مورد نیاز فرآینداا زیستی از
زال ساز(اا) به راکتور(اا ) باز میگرداند.
بهتر است سیستم بهنحو طراحی شود که اجازه تغییرات در جریان لج برگشتی را بداد .تجهیزات و
کنتر کنندهاا موثر در ای تغییرات باید ای کار را بدون ایجاد تغییر سریع در جریان لج برگشتی انجام
داند.
اگر راکتوراا زیستی درست قب از زال سازاا در انواع و اندازهاا مختلف باشند ،سیستماا مستق
لج برگشتی میتوانند مورد نیاز باشند.
بازگشت لج فعا برگشتی را می توان توسط پمپ اا گریز از مرکز ،1پمپ اا جابهجایی مثبت ،9پمپ
اا پیچی ،3باالبرنده اا اوا 2یا ار سیستم دیگر که قادر به کنتر بده جریان 3مورد نیاز باشد  ،انتقا
داد .سیستم باید طور طراحی شود که اوادای لج برگشتی در منطقه بی اواز یا نیمه اواز را به
صورت یکپارچه به حداق برساند .
سیستم باید تاسیسات پشتیبانی که می تواند ی پمپ قاب حم برا تصفیه خانه اا کوچ بوده را
شام شود.

1-Centrifugel Pump
2-Positive Displacement Pump
3-Screw Pump
4- Air-Lift
5-Flowrate
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غلظت  MLSSدر راکتوراا

لج مازاد تشکی شده در طو فرآینداا بیولوژیکی به منظور حف
بیولوژیکی در سطح مورد نیاز ،جدا ساز میشوند.
جرم و حجم لجنی که باید از سیستم جدا شود ،در درجه او به ترکیب فاضحب ،نوع فرآینداا و عمر لج
مورد نیاز بستگی دارد.
لج می تواند یا از لج برگشتی یا از مایع مخلو از راکتوراا بیولوژیکی از سیستم حی شود.
اتح لج اا مازاد باید طی فرآینداا لج مورد بررسی بیشتر قرار گیرند.
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پیوست الف
(اطالعاتي )
داده هاي طراحي و بارگذاري
الف –  1مقدمه

بند  2استاندارد راانماییاایی برا تصفیهخانهاا لج فعا پیوسته و راکتوراا متوالی میداد تا ای که
مححظات اصلی طراحی را برا ار نوع فرآیند برجسته کند .ای پیوست ،اطحعات بیشتر برا نر اا
بارگیار معمولی مورد استفاده برا طراحی ار نوع فرآیند وابسته به حالت اصلی عملیات را می داد.
اطحعات بیشتر را می توان از کتابچه راانما  ،UKتصفیه فاضحب تحت فرآیند لج فعا تهیه کرد .طراحی
تصفیهخانهاا لج فعا برا پوشش جمعیت معاد  1999یا کمتر ،توسط استاندارد انگلی برا طراحی
و نصب تصفیه خانهاا کوچ فاضحب با جزئیات بیشتردر استاندارد  BS 6297در نظرگرفته شده است.
نر اا بارگیار معمولی بر اساس تصفیه فاضحب خانگی در محدوده طبیعی دما در انگلستان (از  6°cدر
زمستان تا 13°cدر تابستان ) در پیوست الف آورده شده است .ممک است نر اا بارگیار کمتر الزم
باشد ،اگر فاضحب دارا شرایط زیر باشد :
 حاو سطو قاب توجهی از زباله اا صنعتی باشد که مانع تصفیه بیولوژیکی می شود . دارا درجه حرارت میانگی پایینی باشد. از ی سیستم فاضحب در معرض نفوذ مقدار زیاد نم گرفته شده باشد. دارا تغییرات فصلی گستردها در جریان و بار باشد.يادآوري  -در موارد که در آنها فاضحب شام بخش قاب توجهی از زباله اا صنعتی یا ناشی از ی

حوضه آبریز

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

الف 1-راکتورهاي ناپیوسته متوالي
جدول الف 1-نرخ بارگذاري معمولي براي راکتورهاي ناپیوسته متوالي
تصفیه مورد نیاز

نوع فرآيند

اکسیداسیون مواد آلی
کرب دار و شورهبردار

نر کم

بارگذاري لجن

جامدات معلق مايع

سن لجن

Kg/kg.d

مخلوط

روز

Mg/Lit

9/93تا 9/13
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 9999تا 6999

 3تا 99

الف9-

مخزن هاي ته نشیني نهايي

برا محدوده طبیعی قابلیت ته نشینی لج (  SSVIاز  39تا  ) 199ml/gو غلظت جامدات مایع مخلو
2999(mg/Litتا  ،)9999حداکثر نر بارگیار سطحی معموال در محدودها از  9/3تا1/3 m 3/ m 9. hو
نسبت لج برگشتی در محدوده 9/3تا  1/9D.W.Fقرار میگیرد .توصیه می شود حداق زمان ماند ار مخزن
در جریان آب و اوا خش (حجم مخزن تقسیم بر جریان آب و اوا خش ) باید  6ساعت یا بیشتر
باشد .برا مخزناا مجهز به لج روب ،محدوده شیب کف از  1( 12°به  )2تا  1 ( 11°به  ) 3است.
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پیوست ب
(اطالعاتي )
مشخصههاي فرآيند طراحي – فني
جدول ب 1-مقادير طراحي فرآيندهاي معمول
تصفیه مورد نیاز

نوع فرآيند

F/M
)Kg/(kg d

تصفیه بخشی

نر باال یا نر بسیار
باال

<1/9

 1/3تا 9/9

اکسیداسیون مواد آلی
a
کرب دار

نر متوسط متداو

 9/93تا 9/3

9/9تا 3/9

 9تا 2

نر پایی

9/19تا 9/13

 3/9تا 3/9

 3تا 19c

شوره ساز
شوره ساز
بردار

b

a

و شوره

حی N

9/93تا 9/92

طراحي MLSS

سن لجن

g/I

روز
≤1

 3/9تا 3/9

c

 19تا 13

b, a

تثبیت لج اواز
ba

اوادای گسترده

9/92تا 9/93

3/9تا 3/9

 : aبرا حی فسفات ،زمان تماس بی اواز  9/3تا 9ساعت و/یا مقدار مصر مناسب رسوب مورد نیاز است.
 :bبرا حی نیتروژن 9/9 ،تا  9/3جزء بدون اکسیژن راکتور مورد نیاز است .
 :cای حجم اا در دما  19 ° Cو باالتر معتبر می باشد.

13

 13تا 39°

