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  بسمه تعالي 

  گفتار  پيش
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  .باشد برداري از اهميت ويژه برخوردار مي هاي نگهداري و بهره و كاهش هزينه
طرح تهيه ضـوابط و معيارهـاي       (ر آب وزارت نيرو     با توجه به مراتب ياد شده و شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران، امو               

دفتـر نظـام فنـي       ( رييس جمهـور   ريزي و نظارت راهبردي     با همكاري معاونت نظارت راهبردي معاونت برنامه      ) فني صنعت آب كشور   
 آب  صـنعت انداردهاي   قانون برنامه و بودجه اقدام به تهيه اسـت         23هاي عمراني، موضوع ماده       نامه اجرايي طرح    به استناد آيين  ) اجرايي

  .كرده است
  :  آب با در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوين شده استصنعتاستانداردهاي 

  هاي كارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي؛ ها و تجربه استفاده از تخصص -
 المللي؛  استفاده از منابع و ماخذ معتبر و استانداردهاي بين -
 ، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحدهاي مطالعه، طراحي و ساخت؛ها انهاي اجرايي، سازم  ستگاهگيري از تجارب د بهره -
 ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور؛ كاري پرهيز از دوباره -
 .كننده استاندارد  و تحقيقات صنعتي ايران و ساير موسسات تهيه استانداردسازمانتوجه به اصول و موازين مورد عمل  -
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  .ها و كاركنان مربوط قرار گيرد خانه مناسب واحدهاي مختلف تصفيه تهيه شده تا در اختيار مسئوالن تصفيه

انـدركاران بخـش      ضمن تشكر از كارشناسان محترم براي بررسي و اظهار نظر در مورد اين استاندارد، اميد است مجريان و دسـت                   
ده و صـاحبنظران و   كـر هاي كشور تـالش    آب، با به كارگيري استانداردهاي ياد شده، براي پيشرفت و خودكفايي اين بخش از فعاليت              

هـايي    شده قطعا هنوز كاستي     ي تالش انجام    با همه . نده در تكامل اين استانداردها مشاركت كنند      متخصصان نيز با اظهار نظرهاي ساز     
 ها  آن نمودن   كاربرد عملي و در سطح وسيع اين نشريه توسط مهندسان موجبات شناسايي و برطرف             ... شاءا  در متن موجود است كه إن     

  .دكررا فراهم خواهد 
دفتر نظام فني اجرايي، سركار خانم مهندس بهناز پورسـيد و كارشناسـان ايـن دفتـر،          حترم  در پايان، از تالش و جديت مديركل م       

ــدس           ــاي مهن ــاب آق ــرو، جن ــشور وزارت ني ــنعت آب ك ــي ص ــاي فن ــوابط ومعياره ــه ض ــرح تهي ــرم ط ــري محت ــده مج   نماين
اميد اسـت شـاهد توفيـق       . نمايد  تهيه و نهايي نمودن اين نشريه، تشكر و قدرداني مي         رسوليها و متخصصان همكار در امر          محمد حاج 

  .ي اين بزرگواران در خدمت به مردم شريف ايران اسالمي باشيم روزافزون همه
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  كننده، كميته و ناظران تخصصي  تركيب اعضاي تهيه
 و وليت خانم دكتر فريده قوي پنجهئ معاونت پژوهشي دانشگاه علم و صنعت ايران و با مساين راهنما در

  :  باشد ترتيب حروف الفبا به شرح زير مي اسامي اين افراد به. همكاري افراد زير تهيه شده است
  ليسانس مهندسي بهداشت  فوق  سر يشركت آت  كيا  آقاي محمد بهاري

  ) مهندسي محيط زيست(دكتراي عمران   شركت مهندسين مشاور پژوهاب   آقاي رضا خيرانديش 
  )كنترل فاضالب(دكتراي محيط زيست   پژوهشگاه مواد و انرژي  پنجه  خانم فريده قوي
  :ترتيب حروف الفبا عبارتند از اند به وليت نظارت تخصصي بر تدوين اين راهنما را بر عهده داشتهئكه مسگروه نظارت 

  ليسانس مهندسي شيمي    شركت فاضالب تهران   السادات بابامير  خانم شكوه
  ليسانس مديريت صنايع  فوق  شركت آب و فاضالب استان تهران   حريري  آقاي عباس حاج
   ليسانس مهندسي شيمي  طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني  خانم مينا زماني 

     شور  صتعت آب ك  
كه بررسي و تاييد راعضاي كميته تخصصي آب و فاضالب طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشو

  : اند به ترتيب حروف الفبا عبارتند از راهنماي حاضر را به عهده داشته
  ليسانس راه و ساختمان  فوق  شركت مهندسين مشاور سختاب     آقاي فرخ افرا
  ليسانس هيدرولوژي  فوق  شركت مهندسي آب و فاضالب كشور  پناه الهي... ا آقاي نعمت

  ليسانس راه و ساختمان  فوق  شركت مهندسين مشاور ايراناب  آقاي ابوالقاسم توتونچي
  ليسانس راه و ساختمان  فوق  كارشناس آزاد  آقاي عليرضا تواليي 

  ليسانس مديريت صنايع   فوق  هران شركت آب و فاضالب استان ت  حريري  آقاي عباس حاج
  ليسانس مهندسي شيمي  طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني  خانم مينا زماني 

    عت آب كشور  نص   
  دكتراي مهندسي بيوشيمي   دانشگاه صنعتي شريف   الدين شايگان  آقاي جالل
  ليسانس مهندسي مكانيك   شركت تهران ميراب   اكبر هوشمند  آقاي علي
 همكاري راهنماه نظرات مفيد خود، در تهيه و تدوين اين فر كه با بازخواني و ارائ ن شفيعيآقاي مهندس حسي جناب  ازدر خاتمه

  .شود اند، قدرداني مي دهكر
  : معاونت نظارت راهبرديكارشناسان

  يسانس مهندسي كشاورزيآقاي عليرضا دولتشاهي             دفتر نظام فني اجرايي                                        ل
  خانم فرزانه آقارمضانعلي            دفتر نظام فني اجرايي                                       كارشناس ارشد مهندسي صنايع
   ژئوتكنيك-ان خانم شهرزاد روشن خواه            دفتر نظام فني اجرايي                                       كارشناس ارشد مهندسي عمر

ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور از زحمات تمام كارشناسان و متخصصان يادشده كه در تهيه و  بدين وسيله معاونت برنامه
  .كند اند ، سپاسگزاري مي تدوين اين نشريه همكاري داشته
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 1  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه
 به انواع منابع پذيرنده در جهت حفظ شرايط زيست محيطي، ايجاب  ها هاي اخير، به علت رعايت ضوابط تخليه فاضالب در سال

بردارها  بنابراين، الزم است كه بهره. ها مشخصات كيفي قابل قبولي داشته باشد خانه كند كه فاضالب تصفيه شده در تصفيه مي
در عين حال با افزايش تعداد واحدها و پيچيدگي فرايندهاي تصفيه . ف تصفيه را تحت كنترل داشته باشندعملكرد واحدهاي مختل

فاضالب، الزم است كه به منظور تصفيه فاضالب با مشخصات مطلوب، عوامل موثر جهت كنترل فرايند و اصالح وضعيت به موقع 
  .گيري، ثبت و پردازش شوند اندازه

هاي فاضالب و استفاده به موقع از آنها در  خانه گيري و ثبت پارامترها در تصفيه  است كه اندازهتجارب گذشته نشان داده
بردارها  برداري، موجب كاهش مصرف انرژي، كاهش مصرف مواد شيميايي، افزايش عمر مفيد تجهيزات و كاهش تعداد بهره بهره
خانه و پردازش اطالعات، اهداف ديگري را نيز  برداري از تصفيه رهها طي دوره به اوري اطالعات و گزارش ثبت منظم و جمع. شود مي

هاي آب و  برداري بوده و ساير موسسات مربوط مانند شركت اين اطالعات براي كساني كه به طور مستقيم درگير بهره. در بر دارد
هاي موجود و  خانه رداري تصفيهب فاضالب و مهندسين مشاور جهت طراحي، اصالح فرايند، ارتقاي شرايط و رفع معضالت بهره

  . باشد هاي تصفيه فاضالب در آينده، مفيد مي طرح
هاي فاقد سامانه كامپيوتري و پردازش اطالعات،  خانه  حاضر عمدتا براي تصفيهراهنمايذكر اين نكته ضروري است كه 

ها و تجهيزات مختلف  رسد كه به دليل حجم بسيار زياد اطالعات مربوط به دستگاه نظر ميبه . تهيه و تنظيم شده استآوري و  جمع
هاي خودكار و  هاي فاضالب الزم است كه استانداردي در زمينه استفاده از سامانه خانه تر تصفيه تصفيه، به منظور راهبري بهتر و دقيق

گيري، تدوين شده و رعايت آن در طراحي و ساخت  ي اندازهسازي و پردازش پارامترها اوري، ذخيره كامپيوتري جهت جمع
هاي   و زمان ها، اطالعات بر حسب نوع تجهيزات و فرايندها در كامپيوتر ذخيره در اين سامانه. هاي جديد، الزم االجرا گردد خانه تصفيه

هاي الزم به كاركنان   عالم و واكنشتعميرات و نگهداري آنها مشخص شده است و در صورت بروز مشكل اخطار به موقع و سريع، ا
هاي جديدتر امكان ارتباط  در سامانه . باشد همچنين امكان گزارش گيري و تهيه نمودارها و جداول به سهولت ميسر مي. شود داده مي

  . باشد بردار و اتاق كنترل برقرار مي صوتي نيز بين بهره
سازي، پردازش و نتيجه گيري از آنها براي كاركرد هر چه  گونگي ذخيرهاوري اطالعات الزم، چ ، چارچوبي براي جمعراهنمااين 
 پارامترهاي مهم براي اين منظور،. دهد ها و كاركنان مربوط قرار مي خانه تر واحدهاي تصفيه در اختيار مسئوالن تصفيه صحيح
برداري مناسب واحدهاي  عات جهت بهرهها، نحوه ثبت و پردازش اطال گيري اندازه محل ،گيري در واحدهاي مختلف تصفيه اندازه

  .مختلف در انواع فرايندهاي تصفيه ارائه شده است



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1 فصل1

  هدف و دامنه كاربرد
  





 5  كاربرد دامنه و هدف -اول فصل

 
 

  هدف و دامنه كاربرد -فصل اول

  هدف -1-1

هاي تصفيه فاضالب شهري به منظور تشخيص به موقع خطا، پيشگيري از نقص و توقف  برداري سامانه  حاضر براي بهرهراهنماي
 واكنش همچنين، چگونگي تجزيه و تحليل اطالعات ثبت شده از اين. برداري هر چه بهتر از آنها تهيه شده است در سامانه و بهره

خانه و نتيجه گيري از آنها و نهايتا اقدامات الزم در جهت نيل به تصفيه مطلوب و جلوگيري از بروز مشكل  فرايندهاي مختلف تصفيه
  .كند را ارائه مي

  دامنه كاربرد -1-2

  .باشد ميي فاضالب شهري و روستايي ها خانه تصفيه در ارامترهاپي و ثبت گير اندازه، براي راهنما اين دامنه كاربرد
 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2فصل 2

آشنايي مختصر با فرايندهاي مختلف 
خانه فاضالب در تصفيه
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 خانه فاضالب آشنايي مختصر با فرآيندهاي مختلف در تصفيه –فصل دوم 

  كليات -2-1

 ينده هاي آالي و پاكسازي جداسازي برايستي و زييايمي، شيكيزيات في در سه مرحله عملي، عموماه فاضالب شهريتصف
ط ي شراه حسب مقدار بده و غلظت فاضالب، است كي گوناگونيهافرايندن مراحل شامل يك از ايهر . شود يفاضالب انجام م

 از ي باشد كه فاضالب خروجاي گونهد به يات بايعمل. شوند ميبه كار گرفته   از انواع آنهايبيا تركيك ي، ي و اقتصاديطيمح
ط يا شرايبرسد و يط زيست،  سازمان حفاظت محين شده از سويياز تع مجيط، به استانداردهايه به محي در صورت تخلخانه تصفيه
ز ي نيليه تكميات تصفياز است كه از عملي نين صورت گاهيدر ا. ر كاربردها را به دست آورديا ساي ياري استفاده مجدد در آبيالزم برا

  .استفاده شود
تفاده از خواص فيزيكي و ابزار مكانيكي، مواد معلق از تصفيه فيزيكي عبارت است از يك رشته فرايندهايي كه در آنها با اس

 .نشيني و شناورسازي گيري، ته گيري، دانه  آشغال:اين عمليات در تصفيه فاضالب شهري عمدتا عبارتند از. شود فاضالب جدا مي
ها به  د و مانع از عبور آشغالشو خانه قرار داده مي گير، وسيله يا دستگاهي است كه در مسير جريان ورودي فاضالب به تصفيه آشغال

ها و اخالل در كار ساير واحدهاي  ها باعث صدمه زدن به تلمبه عدم جداسازي اين آشغال. شود ساير تجهيزات و واحدهاي تصفيه مي
انه گيري، حذف شن و ماسه و مواد جامد سنگين معلق و عمدتا غير آلي موجود در فاضالب كه عموما د هدف از دانه. دشو تصفيه مي
هاي  ها و مجراها، سايش وسايل و قسمت ها، كانال تواند سبب گرفتگي لوله عدم حذف اين مواد مي. باشد شوند، مي ناميده مي

نشيني،  هاي ته در حوض .دوهاي لجن ش مكانيكي، كاهش حجم مفيد ساير واحدهاي تصفيه و افزايش تواتر تخليه لجن در هاضم
اي در كف حوض،  نيكي در چالههاي مكا نشين شده و توسط سامانه نشيني ثقلي، ته طريق ته از آب، از تر سنگينجامدات معلق 

تر از  چربي و روغن و ساير مواد سبك. شوند وري و از آنجا توسط فشار هيدرواستاتيك و يا تلمبه به بيرون از حوض هدايت ميآ جمع
شناورسازي نيز عملي است كه در  .شوند اوري و تخليه مي عهاي از سطح مايع جم آب در سطح حوض شناور شده و توسط كفاب روب

هاي  حباب. شود هاي ريز هوا به داخل يك حوض، عمل جداسازي ذرات جامد از فاضالب انجام داده مي آن از طريق وارد كردن حباب
براي جدا كردن ذرات  يسازاز عمل شناور .شود هوا به ذرات جامد چسبيده و باعث صعود ذرات به سطح مايع و شناورشدن آنها مي

ذرات شناور شده در سطح از طريق كفاب روبي جمع آوري و تخليه . شود مي   استفادهشوند مينشين ن ريز معلقي كه به راحتي ته
  . شوند مي

ل هاي شيميايي، عم فرايندهاي تصفيه شيميايي شامل عملياتي است كه در آنها از طريق افزودن مواد شيميايي و ايجاد واكنش
 . و گندزداييpH شيميايي، تنظيم دادن رسوب: عمليات معمول شيميايي عبارتند از. شود ها از فاضالب انجام مي حذف ناخالصي

 شيميايي به معني افزودن مواد شيميايي جهت تبديل مواد محلول به نامحلول و ذرات كلوئيدي به ذرات درشت و در دادن رسوب
:  شيميايي در تصفيه فاضالب، در موارد مختلفي از جملهدادن رسوب .زي اين مواد از فاضالب استنشيني و جداسا نتيجه تسهيل در ته

نشيني و همچنين حذف شيميايي فسفر مورد  هاي ته نشيني آنها در حوض هاي درشت و ته انعقاد ذرات كلوئيدي، تبديل آنها به توده
در برخي از مراحل تصفيه . گويند  ميpH مورد نظر را تنظيم pHا محدوده افزودن اسيد يا قليا به فاضالب ت .گيرد استفاده قرار مي

  : فاضالب شهري از جمله
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 به صورت آمونياك، نيز 1يساز عريان در حذف نيتروژن از طريق pHتنظيم  .باشد  ميpHهوازي لجن، نياز به تنظيم  در هضم بي
سازي از فاضالب جدا  گاز آمونياك تبديل شده و سپس در برج عريان هاي باال به  pHدر اين حالت يون آمونيوم در . كاربرد دارد

 در  pHافتد و با تنظيم زمان با انعقاد مواد معلق اتفاق مي نشيني، حذف فسفر هم در استفاده از آهك جهت عمليات انعقاد و ته. شود مي
خانه فاضالب است و به منظور  ن مرحله در هر تصفيهگندزدايي، معموال آخري .توان جهت حذف آمونياك نيز سود برد مقادير باالتر مي

. دشو ميداده هاي پذيرنده انجام  زاي آن، قبل از تخليه فاضالب به آب هاي بيماري بهداشتي كردن فاضالب از نظر ميكروارگانيزم
هاي  روش. اند تابشي و شيميايي قابل تقسيم هاي فيزيكي، هاي مختلفي براي گندزدايي وجود دارد كه به سه دسته كلي روش روش

هاي تابشي، استفاده از پرتوهاي گاما در گندزدايي  از جمله روش.  است(UV)فيزيكي شامل استفاده از حرارت و اشعه ماوراء بنفش 
از . بات كلر، و ازونكلر و تركي:  عبارتند ازشوند ميمواد شيميايي كه به طور معمول براي گندزدايي استفاده . فاضالب و لجن است

  . ترين كاربرد به عنوان ماده گندزدا را دارد ميان اين مواد، كلر بيش
اين فرايندها بر . شود ها جهت تجزيه مواد آلي محلول در فاضالب، استفاده مي در فرايندهاي تصفيه زيستي، از ميكروارگانيسم

رايندهايي ف -2، 2رايندهايي كه نياز به اكسيژن محلول دارند با نام هوازيف -1: ي آنها به سه گروهها اس نياز اكسيژن ميكروارگانيسماس
فرايندهايي كه در  -3، و 3شوند با نام انوكسيك  اكسيژن محلول و در حضور نيترات انجام ميكه در عمل دنيتريفيكاسيون، در غياب

ها نيز بر اساس نحوه رشد  هر يك از اين گروه. شوند ، تقسيم بندي مي4هوازي شوند با نام بي غياب اكسيژن محلول انجام مي
هاي با رشد معلق  از جمله سامانه. شوند هاي با رشد چسبيده، تقسيم بندي مي هاي با رشد معلق و سامانه هاي زيستي به؛ سامانه توده
ال با اختالط كامل، و لجن فعال متعارف، لجن فعال با هوادهي ممتد و لجن فع: هاي لجن فعال مانند توان به انواع سامانه مي

  . اي و صفحات زيستي دوار را نام برد هاي چكه توان صافي هاي با رشد چسبيده مي از سامانه. هاي هوادهي اشاره كرد حوض
ريزي كشور تحت عنوان   سازمان مديريت و برنامه129-3توضيحات در مورد هريك از انواع فرايندهاي ياد شده، در نشريه شماره 

  . آمده است"هاي تصفيه فاضالب شهري  ررسي و تصويب طرحضوابط فني ب"
به همين دليل، . توان به استانداردهاي مورد نظر سازمان حفاظت محيط زيست ايران رسيد ، معموال ميبا انجام عمليات تصفيه

اي است كه عمليات  انهخ اند و كمتر تصفيه هاي فاضالب شهري كشور به همين عمليات تصفيه بسنده كرده خانه تقريبا همه تصفيه
از جمله (تري  تواند فاضالب تصفيه شده را براي موارد مصرف بيش عمليات تصفيه تكميلي كه مي. تكميلي در آن انجام داده شود

تر مواد معلق، كاهش مقدار نيتروژن و فسفر، كاهش مواد جامد محلول و  آماده كند، براي حذف بيش) مصارف صنعتي و بهداشتي
، حذف نيتروژن و 5گيرها ها، ميكرو آشغال صافي: اين عمليات عبارتند از. رود كار مي ادير جزيي از رنگ و مواد آلي بهحتي حذف مق

  .هاي يوني فسفر، جذب سطحي و مبدل
ضروري است كه لجن حاصل از . شوند شوند، لجن ناميده مي مواد جامدي كه طي فرايندهاي مختلف تصفيه فاضالب حاصل مي

، لجن )لجن خام(نشيني مقدماتي  هاي ته ها شامل لجن حوض اين لجن. خانه به درستي تثبيت و دفع شوند ختلف تصفيههاي م قسمت

                                                       
1 - Stripping  
2 - Aerobic 
3 - Anoxic 
4 - Anaerobic 
5 - Microstrainers  
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تر در مورد انواع لجن در بند  توضيحات بيش. هاي حاصل از تصفيه تكميلي است ، لجن شيميايي و لجن)لجن زيستي(نشيني ثانويه  ته
هاي فاضالب  خانه برداري و نگهداري از تصفيه راهنماي بهره”ريزي كشور تحت عنوان  سازمان مديريت و برنامه 284 نشريه 4-1

گيرند، متفاوت بوده و  عمليات و فرايندهايي كه براي دفع لجن مورد استفاده قرار مي. آمده است“ )تصفيه ثانويه(شهري، بخش دوم 
ريزي كشور تحت   سازمان مديريت و برنامه129-3شريه شماره  ن1-1-6در بند . بستگي به نوع و كيفيت لجن و امكانات موجود دارد

آوري و  هاي جمع انتخاب روشنكاتي كه بايد براي “ هاي تصفيه فاضالب شهري ضوابط فني بررسي و تصويب طرح”عنوان 
: عبارتند ازع گردد، شود تا قابل دف مراحلي كه عموما بر روي لجن انجام مي. سازي و دفع لجن ارزيابي شود، توصيه شده است آماده
  . و گندزدايي5، آبگيري از لجن4، تثبيت3، تغليظ2، آمايش1سازي ذخيره

                                                       
1 - Storage 
2 - Sludge conditioning  
3  - Thickening 
4 - Stabilization  
5 - Sludge dewatering 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 3 فصل 3

آشنايي با تجهيزات ثبت و نمايش 
  ها داده





 15  ها داده نمايش و ثبت تجهيزات با آشنايي -سوم فصل

 

  ها  آشنايي با تجهيزات ثبت و نمايش داده-فصل سوم

  كليات -3-1

ها،  ها و زمان سنجش ، رله2ها  يا هشدار دهنده1گرها ها، اعالم هاي ابزار دقيق كنترل فرايندها شامل انواع كليدها، ثبات سامانه
هدف از اين ابزار، بهبود عمليات فرايند . باشد ريزي، كامپيوترها و ساير وسايل مشابه مي هاي قابل برنامه هكنترل كنند ها، كنترل كننده

خانه، پيچيدگي فرايندها، تغييرات ورودي و الزامات كيفيت خروجي  ها بستگي به بزرگي تصفيه خانه سامانه ابزار دقيق تصفيه. است
  . خانه دارد تصفيه

.  تقسيم كرد4هاي آنالوگ يا پيوسته ، سامانه3هاي گسسته توان به سامانه خانه را مي ايندهاي مختلف تصفيههاي كنترل فر سامانه
پايين، / بسته، باال/ وصل، باز/ مانند قطع(هايي است كه در آنها عمل كنترل، تنها دو وضعيت  هاي گسسته، سامانه منظور از سامانه

اسخ به يك برنامه از پيش تعيين شده از حوادث يا رسيدن يك متغير پيوسته به مقدار معين، اين اعمال، در پ. دارد) معمولي/ اضطراري
هاي فاضالب اين متغيرها  خانه در اكثر تصفيه. شود گيري مي طور پيوسته اندازه در كنترل آنالوگ، تغييرات متغير به. شود داده ميانجام 

توانند به طور  هاي گسسته و آنالوگ مي سامانه. شوند  بيان ميpsig 15-3 و dc ولت dc ،1-5آمپر   ميلي20-4هاي  بر حسب سيگنال
برداري بهينه  تر تاسيسات تصفيه فاضالب هر دو سامانه كنترل گسسته و پيوسته به منظور بهره در بيش. دستي يا خودكار كنترل شوند

  . گيرند برداري مورد استفاده قرار مي و ايمني عمليات بهره

  5)هاي سيگنال انتقال دهنده( ترانسميترها -3-2

انتقال ممكن است به . يابند ها انتقال مي كننده  و يا كنترل6هانمايشگربه  گرها از ترانسميترها گيري شده توسط حس مقادير اندازه
  . شود صورت مكانيكي، نيوماتيكي يا الكتريكي انجام داده مي

 هانمايشگر -3-3

در مكان مناسبي كه به راحتي توسط كاركنان عملياتي قابل مشاهده باشد، نمايش ، ها دهندهاطالعات منتقل شده توسط انتقال 
هايي چون قابليت اطمينان، فهم آسان و  بردار و فرايند است و بايد ويژگي  در واقع وسيله ارتباطي بين بهرهنمايشگر. شود داده مي

 يا صفحه 8ها، تابلوي نمايش ، ثبات7ها دهنده ها شامل نشانگر نمايشترين انواع  متداول. سريع و دسترسي راحت به آن را داشته باشد
 . باشند مانيتور مي

                                                       
1 - Annunciators   
2 - Alarms 
3 - Discrete or digital 
4 - Analog or continuous  
5 - Signal-transmitting device 
6 - Readout or data display readout device  
7 - Indicators 
8 - Panels 
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 ها ثبات -3-4

گيري شده را معموال به صورت يك منحني پيوسته بر  اي است كه به طور خودكار، تغييرات يك يا چند متغير اندازه ثبات وسيله
شوند، در اشكال،   نيز ناميده مي1هاي گرافيكي ها كه ثبات ثبات. دكن حسب زمان و گاهي بر حسب يك يا چند متغير ديگر رسم مي

هاي چند كاناله با سرعت و دقت بسيار باال،  هاي بسيار متفاوت از يك ثبات كوچك تك متغيره قابل حمل گرفته تا ثبات دقت و قيمت
  . موجودند

 ها هشدار دهنده -3-5

، يك سيگنال صوتي يا چشمي منقطع يا هر دو عادي غير وضعيت اي است كه در صورت وجود اشكال يا يك هشداردهنده وسيله
اي از كار بيفتد، سطح مايع در مخزن باال رفته و وقتي به شناور  به عنوان مثال چنانچه تلمبه. كند را به منظور جلب توجه، صادر مي

هاي  ها موقعيت نابراين، توسط هشداردهندهب. سازد بردار را متوجه مي افتد و بهره كار مي رسد، هشدار دهنده صوتي و چشمي به مي
. ها، عملكرد مطمئن آنها است موضوع مهم و مورد توجه درباره هشداردهنده. گيرد بحراني در يك سامانه، تحت نظارت مستمر قرار مي

  . م به درستي عمل كننداين وسايل بايد در طول مدت زمان طوالني غير فعال بودن، كارايي خود را حفظ كنند، تا بتوانند در صورت لزو

                                                       
1 - Graphic recorders  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

 4فصل 4

تعيين پارامترهاي كمي وكيفي قابل 
گيري در واحدهاي مختلف  اندازه

  خانه فاضالب تصفيه
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  خانه فاضالب گيري در واحدهاي مختلف تصفيه تعيين پارامترهاي كمي وكيفي قابل اندازه –فصل چهارم 

  كليات -4-1

هايي به طور پيوسته يا تناوبي از آن به عمل  گيري اندازهبه منظور اطمينان از كاركرد مناسب و مداوم هر سامانه، الزم است كه 
ها، جهت كنترل عمليات و برخي ديگر جهت اطمينان از كاركرد مناسب سامانه و راهبري دراز مدت آن پايش  گيري برخي از اندازه. آيد
هاي كمي و مشاهدات كيفي  گيري اندازهتوان از طريق  ها يا فرايندها را مي به طور كلي وضعيت كاركرد و عمليات سامانه. شوند مي

توان پارامترهاي هر سامانه را به دو دسته، پارامترهاي  بر اين اساس مي. كار رفته بررسي نمود مربوط به فرايند و نيز تجهيزات به
  .فرايندي و پارامترهاي تجهيزاتي تفكيك نمود كه در زير توضيحاتي درباره آنها آمده است

  ايندي پارامترهاي فر-الف

پارامترهاي . باشند  مي سازند و به دو نوع كمي و كيفي قابل تفكيك اين پارامترها، وضعيت كاري هر فرايند را مشخص مي
هاي آزمايشگاهي به صورت پيوسته يا منقطع، قابل  گرها و يا روش شوند كه توسط حس گيري كمي، متغيرهايي را شامل مي اندازه
 به عنوان معياري از نحوه كاركرد سامانه در كنترل شرايط عمليات و راهبري كوتاه مدت سامانه و برخي توانند گيري بوده و مي اندازه

پارامترهاي كيفي يا همان . گيرندديگر، جهت بررسي عملكرد يا بازده سامانه و لذا در راهبري دراز مدت سامانه، مورد استفاده قرار 
گيرند و در راهبري دراز مدت و نگهداري  بردار، مورد استفاده قرار مي ط بهره تشخيص نقص و رفع آن توس مشاهدات كيفي، جهت

، pHهاي پيوسته جريان ورودي فاضالب مانند  گيري هاي چشمي همراه با اندازه همچنين، بازرسي. ها نقش مهمي دارند سامانه
ي صنعتي روي  ها  مواد سمي همراه فاضالبكار رود و قبل از اينكه ي صنعتي به ها تواند در تشخيص اوليه تخليه فاضالب مي

  .هاي زيستي تاثير بگذارند، تشخيص و اقدامات صحيح انجام داده شود سامانه

  پارامترهاي تجهيزاتي -ب

مانند تلمبه و (دهنده كاركرد صحيح تجهيزات الكتريكي و مكانيكي  اين پارامترها نيز به دو صورت كمي و كيفي بوده و نشان
ولتاژ و جريان تجهيزات الكتريكي، سرعت يا دور و دماي موتورهاي الكتريكي از جمله .  به هر فرايند يا سامانه استمتعلق) كمپرسور

هايي است كه الزم است به طور مداوم بر روي تجهيزات انجام  پارامترهاي كيفي در واقع بازرسي .پارامترهاي كمي تجهيزاتي هستند
ها و بوهاي غير معمول كه در اين واكنش، از آنها به پارامترهاي بازرسي نام برده شده  ، نشتيعادي غيرگيرد مانند؛ لرزش، صداهاي 

برداري و نگهداري از  راهنماي بهره"ريزي كشور تحت عنوان   سازمان مديريت و برنامه284 نشريه شماره 5-2-3در بند . است
نگهداري تجهيزات، برنامه نگهداري موتورهاي الكتريكي، برنامه كارت تعميرات و ) تصفيه ثانويه ("هاي فاضالب شهري خانه تصفيه

  .خانه و نگهداري كاسه نمدها آمده است نگهداري معمول بلبرينگ ها و ياتاقان ها، نگهداري معمول از شيرهاي تصفيه
گرها و  هاي كمي، حسدر مورد پارامتر. گيري هر يك از انواع پارامترهاي ذكر شده وجود دارد هاي متفاوتي براي اندازه روش

در مورد پارامترهاي كيفي، مشاهدات . شود آناليزورها مورد استفاده قرار گرفته و يا نمونه برداري و آزمايش در آزمايشگاه، انجام مي
در ادامه اين بخش، . بردار بايد به طور مرتب در فواصل زماني مشخص و نيز در مواقع لزوم، انجام پذيرد چشمي توسط بهره

براي . گيري و نحوه ثبت آنها مورد بررسي قرار گرفته است گيري در هر يك از واحدهاي تصفيه و محل اندازه مترهاي مهم اندازهپارا
. كرداين منظور الزم است كه ابتدا، نحوه تعيين عملكرد و كنترل هر فرايند يا سامانه را شناخته تا بتوان پارامترهاي مهم آن را تعيين 

هاي سوابق اطالعاتي واحدهاي مختلف  فرم. هاي مخصوص ثبت و نگهداري شوند گيري شده بايد در فرم ي اندازهسوابق پارامترها
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 لدر ضمن، مشاهدات كيفي مربوط به هر يك از واحدها به منظور تشخيص و رفع به موقع عيوب قب. در پيوست ت آمده استتصفيه 
در اين خصوص، رعايت برنامه تعميرات و . اولي جداگانه ارائه شده استها در پيوست پ به صورت جدفراينداز ايجاد اخالل در 

ريزي كشور به طور مفصل   سازمان مديريت و برنامه284 و 237هاي شماره  نگهداري هر دستگاه نيز امري ضروري است كه نشريه
  .]4 و3[ پرداخته است  بدان

گيري  هاي مختلف تصفيه فاضالب اندازه عملكرد و كنترل سامانهپارامترهايي كه الزم است براي تعيين كيفيت فاضالب، بررسي 
: شوند عبارتند از گيري مي هاي فاضالب اندازه خانه پارامترهايي كه به طور معمول در تصفيه. باشد شوند، بسته به نوع فرايند متفاوت مي

)pH( اكسيژن محلول، خواست اكسيژن زيست شيميايي ،)BOD(1 ،COD2 ،TOC3 ،VOC4نواع مواد محلول و معلق ، ا)TS5 ،
TSS6 ،TDS7 ،VSS8 ،FSS9( 3، نيتروژن 3(TKN, NO , NH ، فلزات سنگين، 10، چربي و روغن)فسفر كل، اورتو فسفات(، فسفر (

  يزمهاي ميكروسكوپي، نسبت خوراك به ميكروارگان هاي باكتريولوژيكي، آزمايش رنگ، بو و كدورت، ميكروبيولوژي فاضالب، شاخص
) F/M(ها  ، متوسط زمان اقامت باكتري)MCRT11( ،MLSS , MLVSSنشين شده  ، حجم لجن ته(SSV)حجمي  ، انديس
   12 .گيري رقوم ، بار آلودگي و اندازه)اي، ميانگين، حداقل و حداكثر لحظه(، بده فاضالب (SVI)لجن 

) اي و مركب لحظه(برداري  نمونهانواع . دادانجام  ]5[ الب آب و فاضهاي آزمايش استاندارد هاي روش بايد مطابق با  راها آزمايش
از )  الف-270 شماره –بخش تصفيه طبيعي (هاي فاضالب شهري  خانه برداري و نگهداري از تصفيه ه به تفصيل در راهنماي بهر

 و  روش نگهداري،ز حجم مورد نيا،گيري ظرف نمونهجنس . توضيح داده شده است  و معيارهاي فني،طرح تهيه ضوابطنشريات 
همچنين الزم است . آمده است) فاضالب هاي آزمايش برداري نمونه راهنماي جدول (در پيوست الف نمونه زمان نگهداري حداكثر

بردار مربوط قرار گيرد تا اطالعات مربوط به نمونه در آن درج   از محل مورد نظر در اختيار تكنسين يا بهرهبرداري نمونهي براي هاي فرم
 كرده الزم، بايد نتايج را در فرم مخصوصي پر هاي آزمايشآزمايشگاه نيز به نوبه خود، پس از انجام . در اختيار آزمايشگاه قرار گيردو 

.  مربوط قرار گيردمسئول الزم در اختيار هاي گزارش مربوط، پردازش و تحليل، و تهيه فرايندتا براي تهيه جداول سوابق اطالعاتي 
 و برداري نمونه، تواتر برداري نمونه هاي محل، بخشدر ادامه اين .  است  آمدهدر پيوست ب برداري نمونه هاي فرمهايي از  نمونه

  . هاي تصفيه، به طور جداگانه ذكر شده استفرايند الزم براي هر يك از هاي آزمايش

                                                       
1 - Biological oxygen demand 
2 - Chemical oxygen demand 
3 - Total organic carbon 
4 - Volatile organic carbon 
5 - Total solids 
6 - Total suspended solids 
7 - Total dissolved solids 
8 - Volatile suspended solids 
9 - Fixed suspended solids  
10 - Oil and grease  
11 - Mean cell residence time 
12 - Level measurement  
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  يگيرآشغال -4-2

 به اندازه مواد حذف .ور موجود در فاضالب است طه به معناي ميزان حذف مواد جامد شناور يا غوآشغالگيرعملكرد يك سامانه 
هاي پيوسته و يا  گيري به طور كلي، اندازه.  و نيز مشخصات مواد جامد موجود در فاضالب، بستگي داردآشغالگيرها يا فواصل باز  چشمه

ها در  ، مشاهده چشمي آشغاليرآشغالگهاي بررسي عملكرد  يكي از راه. ها را نشان دهد، متداول نيستآشغالگيرمنقطعي كه عملكرد 
  .  استآشغالگيرجريان خروجي از 

  كنترلنحوهي الزم و ها گيري اندازه - 2-1- 4

  : ها معموال شامل تركيبي از موارد زير استآشغالگيرهاي ابزار دقيق و كنترل  سامانه
  قطع و وصل دستي −
 قطع و وصل خودكار بر مبناي زمان −

 آشغالگيرالدست و پايين دست قطع و وصل خودكار بر مبناي اختالف سطح با −

 هشداردهنده حداكثر سطح آب كانال ورودي −

 1آشغالگيرهشداردهنده براي نقص در وصل مجدد  −

گيري و كنترل سرعت جريان ورودي مهم است، چرا كه سرعت جريان ورودي بايد در محدوده خاصي  ها، اندازهآشغالگيردر مورد 
هاي كمتر و از عبور جامدات   ته نشست و انباشتگي جامدات در كف كانال ورودي در سرعتباقي بماند تا از)  متر بر ثانيه9/0 -4/0(

ي كه در باالدست يك ايستگاه پمپاژ قرار دارد، كنترل سرعت از طريق آشغالگيربراي . هاي باالتر، ممانعت شود  در سرعتآشغالگيراز 
  .پذيرد كنترل سطح عملياتي چاه تر صورت مي

 است كه با افزايش آشغالگير تابع سرعت جريان ورودي و سرعت عبوري از آشغالگير هيدروليكي در طول افت فشار و يا افت
، جهت تميز سازي به موقع آشغالگيرگيري پيوسته اختالف سطح دو طرف  لذا، اندازه. يابد  افزايش ميآشغالگيرها در سطح  مقدار آشغال

 و آشغالگيرگرهاي جريان و يا سطح آب در كانال  هاي مكانيكي از طريق حس روب فعال شدن آشغال .  ضروري استآشغالگيرسطح 
هاي متوالي و با توجه به حداكثر افت فشار قابل  اين عمل در زمان. شود  انجام داده ميآشغالگيريا افت فشار باال دست و پايين دست 

محل . ور و يا يك شناور باشد  غوطه3يك ترانسديوسر، 2ساز تواند يك حباب هشدار دهنده سطح آب ورودي مي. شود قبول انجام مي
هاي الزم و تواتر آنها را مشخص  گيري  اندازه1-4جدول . دور از تالطم و سرعت باالي جريان در كانال ورودي، باشده شناور بايد ب

  .سازد مي

                                                       
1 - Screen start-fail alarm 
2 - Bubbler 
3 - Transducer 
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  آشغالگير در  الزميگير اندازه  وبرداري  راهنماي نمونه-1-4جدول 

 نام پارامتر
برداري يا  ونهمحل نم

  حسگر
 واحد  برداري نوع نمونه

فواصل 
  برداري نمونه

 روزانه  متر بر ثانيه اي لحظه  آشغالگيركانال   بده جريان ورودي

 روزانه ميلي متر آب اي لحظه  آشغالگيركانال    يا سطح آبآشغالگيرافت فشار دو سر 

  روزانه  كيلوگرم يا مترمكعب بر روز  تجمعي  ها اوري آشغال محل جمع  ∗اوري شده هاي جمع مقدار آشغال
 . متفاوت استآشغالگيربسته به اندازه فواصل باز  ∗    

  گيري دانه -4-3

شود و مقدار آن، بسيار متغير  از فاضالب سنجيده مي) ثابت(گيري با محاسبه درصد حذف مواد معلق غير آلي  بازده يك واحد دانه
گير باعث بروز مشكالت كمتر و عمليات بهتر  افزايش عملكرد دانه. ]6[تگي دارد هاي موجود در فاضالب ورودي بس و به ميزان دانه

گير و افزايش هزينه مربوط  تر تجهيزات مكانيكي دانه ولي در عين حال، باعث فرسودگي بيش. شود ساير فرايندهاي پايين دستي مي
ويژه در مواردي كه واحد شستشوي دانه وجود   ايجاد بو بهبه تعميرات و نگهداري، و نيز افزايش مواد آلي همراه با لجن و در نتيجه

گيري حجم  اندازه. هاي عملياتي كاهش يابد اي در نظر گرفته شود كه مشكالت و نيز هزينه بايد شرايط بهينه بنابراين . باشد ندارد، مي
دست  ها به واد جامد و مقدار مواد جامد ثابت دانهها كه از اختالف مقدار كل م وري شده و مقدار مواد آلي همراه با دانهآ هاي جمع دانه
  . هاي موجود در فاضالب است گير در حذف دانه آيد، نشاني از ميزان عملكرد دانه مي

   كنترل نحوهي الزم و ها گيري اندازه - 3-1- 4
اي عمل  د به گونهگير باي دانه. گيري جهت ممانعت از فرسايش ساير تجهيزات پايين دستي، بسيار مهم است كارايي عمليات دانه

گير و نيز  لذا، تنظيم سرعت جريان مايع در محفظه دانه. نشين نشود ها ته  همراه دانه نشين شده ولي مواد آلي به ها ته كند كه دانه
كنترل سرعت جريان با ميزان فاضالب عبوري از كانال، عمق . باشد گير با هوادهي، داراي اهميت مي شدت جريان هوا در نوع دانه

هاي در حال كار از طريق پارشال فلوم، كانال سهمي شكل و يا سرريز  اضالب در كانال و پهناي كانال يا مجموع پهناي كانالف
  . سرعت جريان عبوري از كانال با استفاده از روش جسم شناور و زمان يا با ابعاد كانال قابل محاسبه است. شود تناسبي انجام داده مي

 1000متر مكعب بر (ها بر حسب هر واحد حجم از فاضالب ورودي  وري دانهآ ري شده به معني ميزان جمعآو ي جمعها مقدار دانه
متر مكعب بر (تقسيم بر بده روزانه جريان ) متر مكعب بر روز(ها در يك شبانه روز  گيري حجم دانه است و از طريق اندازه) متر مكعب

  . آيد دست مي ، به)روز
. شود هاي كمي و مشاهدات عيني و بازرسي مداوم سامانه انجام داده مي گيري گير از طريق اندازه هاي دانه راهبري و كنترل سامانه

 2-4جدول . بردار آن بستگي دارد گير به ميزان زيادي به تجربه بهره توان گفت كه راهبري مناسب يك دانه به طور كلي مي
  .تهاي الزم را در اين سامانه ذكر كرده اس گيري اندازه
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  گير در دانه الزم يگير اندازه  وبرداري  راهنماي نمونه-2-4جدول 

 برداري تواتر نمونه  واحد  برداري نوع نمونه  برداري يا حسگر محل نمونه  نام پارامتر

  روزانه متر آب  اي لحظه  كانال ورودي  سطح آب
  روزانه  متر مكعب بر ثانيه  اي لحظه  كانال ورودي  بده جريان ورودي

  روزانه  متر بر ثانيه  محاسباتي  ورودي  البسرعت فاض

 برمتر مكعب بر متر   اي لحظه  گير با هواده در دانه  شدت هوادهي
  روزانه  دقيقه

  روزانه  ميلي متر  اي لحظه  كانال ورودي  ها در كانال ورودي عمق دانه
  متغير  ميلي گرم بر ليتر  مركب  ورودي و خروجي  )ثابت(مواد جامد معلق 

 1000 بر متر مكعب  تجمعي ي شدهورآ جمعهاي  محل انباشتن دانه  ي شدهاور جمع هاي مقدار دانه
  متر مكعب  فاضالب

  روزانه

  روزانه  درصد  اي  لحظه  كانال ورودي   افت سطح آب در مقطع كنترل 

  نشيني ته -4-4

 سنجيده 5BODو نيز با ميزان حذف ) TSS(نشيني نيز از طريق ميزان حذف كل مواد جامد معلق  هاي ته عملكرد حوض
بر، بار  شود و به عواملي مانند بار هيدروليكي يا بار سطحي، زمان ماند، خواص فاضالب، خواص ذرات، دما، وجود جريان ميان مي
  . ي صنعتي بستگي دارد ها ريز، بار مواد جامد و وجود فاضالب سر

  هاي الزم و نحوه كنترل  گيري اندازه - 4-1- 4
 بر روي ساير BODنشيني در كنترل بو و نيز ممانعت از ورود بار بيش از حد مواد جامد و  هاي ته هبري مناسب حوضعمليات و را

هايي بر روي  از اين رو الزم است كه به طور مرتب آزمايش. هاي زيستي، ضروري است ويژه سامانه فرايندهاي پايين دستي، به
  . العمل مناسب به سامانه اعمال شود شيني انجام داده شود تا در صورت لزوم عكسن هاي ته هاي ورودي، خروجي و لجن حوض جريان

  :نشيني الزم است عبارتند از محاسباتي كه براي تعيين عملكرد و كنترل حوض ته
شـود و بـا اسـتفاده از           مـشخص مـي    BODنشيني، مواد جامد معلـق و         درصد حذف،كه با ميزان حذف مواد جامد قابل ته         −

 .اوري شده روزانه يا حداقل دو بار در هفته قابل تعيين است عهاي جم داده

 ساعت است 5/2 تا 5/1زمان ماند هيدروليكي، زمان ماند فاضالب در حوض بايد در محدوده طراحي شده كه معموال بين   −
بنـابراين  . يابـد   مي اين زمان در واقع با جريان مايع تغيير       . نشين شدن داشته باشند     باشد تا مواد جامد فرصت كافي براي ته       

 .سرعت و يا بده جريان فاضالب به حوض بايد در محدوده مقدار طراحي باشد

براي محاسبه اين كميت بايد بـده       . نشيني است   بار سطحي، كه در واقع بده جريان فاضالب به ازاي واحد سطح حوض ته              −
 متر مكعب بر متـر      50 الي   30متر معموال بين    مقدار طراحي اين پارا   . نشيني تقسيم كرد    جريان را بر اندازه سطح حوض ته      

 . ]6[مربع بر روز است 
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نشيني و بر حسب كيلوگرم مـواد         بار مواد جامد، برابر است با مقدار مواد جامد ورودي در روز به ازاي واحد سطح حوض ته                  −
 .شود  روز بيان ميبرجامد بر واحد سطح 

به عبارتي حاصل تقـسيم بـده بـر         .  ازاي واحد طول سرريز را گويند      نشيني به   بار سرريز، مقدار جريان خروجي از حوض ته        −
 متر مكعب بر متر مربع بر روز        500 الي   125محدوده طراحي معموال    . دهد  دست مي   طول سرريز، بار يا جريان سرريز را به       

 .]6[نشيني دارد  هاي ته اين پارامتر عموما تاثير اندكي بر عملكرد حوض. ]6[است 

 :آورد و از رابطه زير قابل تعيين است نشيني فراهم مي  اطالعات دقيقي را براي كنترل حوض تهبده تخليه لجن −

 )كيلوگرم بر روز(لجن ) مواد جامد(بده تخليه = بده تلمبه × زمان كاركرد تلمبه × درصد مواد جامد در لجن  −

 . آيد دست مي ه لجن به كل وزن نمونه بهدرصد مواد جامد كل در لجن، اين مقدار از تقسيم وزن مواد جامد خشك در نمون −

 .ي كنترل نشده واحدهاي تجاري و صنعتي است ها  به بيش از محدوده معمول مبين ورود فاضالبFOGافزايش مقدار  −

تواند مبين    كمتر بودن اين مقدار مي    .  درصد مواد جامد خشك لجن است      70-80مقدار مواد فرار در لجن معموال در حدود          −
 .شن در لجن باشدورود دانه و 

. نشيني شامل تجهيزات مختلفي هستند، عملكرد مناسب آن به عملكرد اين تجهيزات بستگي دارد هاي ته به لحاظ اينكه حوض
به طور معمول كنترل عمليات . شود هاي مختلف آن مرتبط مي نشيني، به كنترل و بازرسي قسمت هاي ته بنابراين، كنترل حوض

  :شود  زير را شامل مينشيني موارد هاي ته حوض

  كنترل لجن -1-1- 4- 4

لجن از . هوازي باعث ايجاد بوي نامطبوع خواهد شد چنانچه لجن انباشته شده در ته حوض به موقع تخليه نشود، تحت شرايط بي
شود، تخليه  هاي زماني مشخصي كه توسط زمان كنترل مي اوري، توسط يك تلمبه، به صورت پيوسته و يا در چرخه ته قيف جمع

گاهي نيز يك حسگر براي تعيين ارتفاع لجن مورد استفاده قرار گرفته و هنگامي كه ارتفاع لجن از حد مطلوب فراتر رود، . ودش مي
در هر صورت تعيين و يا تخمين حجم لجن انباشته . شود كار افتاده و پس از كاهش ارتفاع خاموش مي تلمبه لجن و يا يك سيفون به

گيري مقدار مواد معلق ورودي و خروجي  توان با اندازه اين امر را مي.  از شدت تخليه لجن را فراهم آوردتواند معياري شده در روز، مي
)SSو با استفاده از روابط زير )متر مكعب بر روز(نشيني، درصد مواد جامد لجن و بده فاضالب  از حوض ته) ، ميلي گرم بر ليتر ،
  :دست آورد به

  )كيلوگرم بر روز( مقدار جامد خشك لجن حاصل در روز = )  وروديSS – جي خروSS( × ) بده فاضالب(× 3-10
  )متر مكعب بر روز( حجم لجن حاصل در روز =  10- 3× مقدار جامد خشك لجن حاصل × ) 100/درصد مواد جامد لجن(

تواند با مشاهده  بردار مي هرهب. بردار قادر است كه با توجه به مشخصات تلمبه، مدت زمان پمپاژ را برآورد كند بر اين اساس بهره
  . روزانه ارتفاع بستر لجن و با كمك روابط باال مقدار تخليه لجن را تنظيم كند

  كنترل كفاب -1-2- 4- 4

اي  هاي دايره حوض. شدت تخليه كفاب به ميزان مواد شناور ورودي، تغييرات جريان در طول روز و دماي فاضالب بستگي دارد
بار در روز نياز به  هاي مستطيلي حداقل يك حوض. شوند  ميروي كفابطيلي به صورت تناوبي هاي مست به طور پيوسته و اغلب حوض
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 بايد روي كفابنشيني يا ورودي تصفيه ثانويه افزايش يابد، دفعات   دارند و چنانچه مقدار مواد شناور در خروجي حوض تهروي كفاب
  . افزايش يابد

  كنترل بار هيدروليكي ورودي -1-3- 4- 4

ميزان تغيير و . باشند هاي در حال كار، مي نشيني اوليه، شدت جريان ورودي و تعداد حوض هاي ته كي حوضمتغيرهاي هيدرولي
كند، مگر در مواردي كه شبكه فاضالب و يا ايستگاه پمپاژ اوليه،  كنترل در شدت جريان محدود است چرا كه، فاضالب از آن عبور مي

در . توان شدت جريان ورودي را با كم كردن مقدار پمپاژ كاهش داد ن حالت، ميدر اي. سازي داشته باشد ظرفيت تعديل يا ذخيره
توان يك يا چند حوض را به تناسب، از مدار خارج  نشيني در حال كارند، به هنگام كاهش جريان ورودي مي مواقعي كه چند حوض ته

ريزي كشور   سازمان مديريت و برنامه237 نشريه 3-7-7ها از كار، در بند  برداري در مورد خارج كردن حوض مالحظات بهره. كرد
  .]3[آمده است 

  كنترل شدت جريان برگشتي -1-4- 4- 4

با تعيين مقدار مناسب جريان برگشتي، به طوري كه بار هيدروليكي و بار مواد جامد ورودي حداقل شده و در عين حال احتمال 
شدت جريان برگشتي با توجه به بار . ي را افزايش دادنشين هاي ته توان عملكرد حوض گنديدگي لجن در سامانه كاهش يابد، مي
  .بردار قابل تعيين است ورودي، كيفيت جريان خروجي و تجربه بهره

  كنترل مقدار مواد شيميايي -1-5- 4- 4

نشيني نياز به افزايش مواد شيميايي باشد، كنترل مقدار ورود مواد و چك كردن آن مطابق با  چنانچه براي افزايش عملكرد ته
 . بار ضروري است  جار تست، حداقل ماهي يك يين شده از آزمايشمقادير تع

  .نشيني آمده است هاي ته هاي مربوط به فاضالب و لجن در حوض  آزمايش3-4در جدول 

 شناورسازي -4-5

باشد، بازده يا عملكرد  با توجه به اينكه هدف از شناورسازي، حذف جامدات ريز و معلق موجود در فاضالب و يا تغليظ لجن مي
ميزان بار ورودي سامانه، شدت جريان سطحي و شدت هوادهي نيز . شود سامانه به طور كلي، با ميزان حذف مواد جامد مشخص مي

هاي الزم براي تنظيم عمليات سامانه در دراز مدت، لحاظ  گيري از ديگر پارامترهاي موثر بر عملكرد سامانه است و بايد در تصميم
  .شود برابر وزن مواد جامد در ساعت بر سطح موثر شناورسازي، تعريف ميبار مواد جامد ورودي . گردند
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  نشيني  در حوض ته الزميگير  و اندازهبرداري  راهنماي نمونه-3-4جدول 

  نام پارامتر
برداري  محل نمونه

  يا حسگر
  برداري تواتر نمونه  واحد  برداري نوع نمونه

   در روزبار يكپيوسته يا حداقل  متر بر ثانيه  اي لحظه  ورودي سرعت جريان فاضالب

پيوسته يا حداقل دو بار در روز   سانتيگراد  اي لحظه  ورودي  دماي فاضالب
  )صبح و شب(

pH پيوسته يا حداقل دو بار در روز   -  اي لحظه  ورودي و خروجي
  )صبح و شب(

   در روزبار يكپيوسته يا حداقل   متر  اي لحظه  نشيني ته حوض ته  عمق لجن
   در روزبار يكحداقل   متر مكعب بر روز  محاسباتي  خروجي لجن   لجنتخليهمقدار 

  *روزانه يا حداقل دو بار در هفته  ليتر ليتر بر  ميلي  مركب  ورودي و خروجي  نشيني مواد جامد قابل ته
  *روزانه يا حداقل دو بار در هفته  ميلي گرم بر ليتر  مركب  ورودي و خروجي  كل مواد جامد معلق

5BOD حداقل هفتگي  ميلي گرم بر ليتر  مركب  خروجي  
COD  روزانه  ميلي گرم بر ليتر  اي لحظه  خروجي  
FOG روزانه  ميلي گرم بر ليتر  اي لحظه  ورودي و خروجي  

  متغير  روزبرمتر مكعب بر متر مربع   محاسباتي  ورودي بار سطحي
pH روزانه - اي لحظه لجن خروجي 

 روزانه  ميلي گرم بر ليتر مركب  خروجيلجن مواد جامد كل

 هفتگي  ميلي گرم بر ليتر  مركب لجن خروجي مواد جامد فرار

 روزانه كيلوگرم بر متر مكعب اي لحظه لجن خروجي چگالي

 روزانه  روزبرمتر مكعب  تجمعي لجن خروجي حجم لجن

FOG  روزانه  ميلي گرم بر ليتر اي لحظه لجن خروجي 

  هاي كوچك انهخ  در تصفيه*      

   كنترلنحوهي مهم و ها گيري اندازه - 5-1- 4
كاهش تغييرات غلظت و شدت جريان ورودي، در .  آمده است4-4هاي شناورسازي در جدول  گيري در سامانه پارامترهاي اندازه

ز سامانه هاي تعديل و يكنواخت سازي قبل ا اين كار معموال با قرار دادن حوض. كارايي سامانه شناورسازي نقش مهمي دارد
  :هاي شناورسازي ضروري است كنترل موارد زير نيز در سامانه. شود شناورسازي انجام داده مي

   ضخامت كفاب-الف 

اي تنظيم گردد كه  سرعت كفاب روب بايد به گونه. باشد سرعت حركت بازوهاي كفاب روب تعيين كننده شدت تخليه كفاب مي
  .ندمقدار معيني از كفاب در سطح حوض باقي بما
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   فشار عملياتي-ب 

بنابراين مناسب است كه فشار عملياتي در حداقل . ميزان فشار در محفظه تحت فشار با نرخ صعود ذرات رابطه معكوس دارد
  .شود، كنترل شود مقداري كه بهترين عملكرد حاصل مي

   شدت جريان هوادهي براي تامين هواي الزم به نسبت غلظت مواد جامد-ج 

مقدار اين نسبت در . نيز در شدت صعود ذرات جامد تاثير دارد) كيلوگرم هوا به كيلوگرم مواد جامد(اد جامد  هوا به موتنسب
  .شود  انتخاب مي04/0 تا 02/0 معموال در حدود SVIعمليات تغليظ با توجه به شرايط لجن از جمله 

   در شناور سازي الزميگير اندازه  وبرداري  راهنماي نمونه-4-4جدول 
 برداري تواتر نمونه  واحد  برداري نوع نمونه  برداري يا حسگر محل نمونه  پارامترنام 

 اي دو بار هفته  ميلي گرم بر ليتر مركب كانال ورودي و خروجي كل مواد جامد

 روزانه متر مكعب بر روز اي لحظه سامانهورودي به  بده جريان ورودي

  روزانه بر روزمتر مكعب   اي لحظه  مسير برگشتي  بده جريان برگشتي
 اي دو بار هفته  روزبركيلوگرم بر متر مربع  محاسباتي - بار مواد جامد ورودي

  اي دو بار هفته  روزبرمتر مكعب بر متر مربع  محاسباتي -  بار سطحي
 روزانه متر مكعب بر دقيقه اي لحظه ورودي هوا به حوض شدت هوادهي

  روزانه سكالكيلوپا اي لحظه   تحت فشارمحفظه  فشار عمليات
  روزانه متر اي لحظه  حوض شناور سازي  ضخامت كفاب

  شيمياييدادن رسوب -4-6

 مواد شيميايي با مواردي مانند مقدار رسوب حاصل، ميزان مصرف مواد شيميايي، ميزان حذف مواد دادن رسوبكارايي يك فرايند 
 ، نوع و مقدار مواد شيميايي pHعواملي مانند دما، . شود كلوئيدي يا كدورت و يا ميزان حذف مواد مورد نظر از فاضالب، سنجيده مي

  . باشند مقادير بهينه اين عوامل از طريق جارتست قابل تعيين مي. و سرعت اختالط در عملكرد سامانه موثرند

  ي مهم و نحوه كنترلها گيري اندازه - 6-1- 4
 يا مواد كلوئيدي، درصد حذف كدورت، گونه كه در قسمت قبل ذكر شد، مقدار رسوبات حاصل، درصد حذف مواد جامد همان

مقدار مواد . گيرند نشيني از جمله عواملي هستند كه در تعيين عملكرد سامانه مورد استفاده قرار مي درصد حذف مواد مورد نظر براي ته
 تخليه رسوبات . شيميايي نيز از عوامل مهم عملياتي بوده و بايد كنترل شوندترسيبهاي   و سرعت اختالط در حوضpHشيميايي، 

 توضيح 1-1-3-4نشيني و عمليات كنترل مربوط در بند  هاي ته هاي ايجاد شده در حوض حاصل مطابق با آنچه كه در مورد لجن
  . برداري و تواتر آنها آمده است برداري، نوع نمونه هاي نمونه  محل5-4در جدول . گيرد داده شد، انجام مي
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   شيمياييدادن رسوب فرايند در  الزميگير و اندازه برداري  راهنماي نمونه-4-5جدول 
  برداري تواتر نمونه  واحد  برداري نوع نمونه  گر برداري يا حس محل نمونه  نام پارامتر

  در روزبار يكپيوسته يا  متر مكعب بر روز اي لحظه كانال يا لوله ورودي بده جريان ورودي

 اي لحظه مسير ورودي بده تزريق مواد شيميايي
لوگرم يا ليتر بر كي
 روز

 روزانه

pHدر روزبار يكپيوسته يا  - اي لحظه نشيني تهحوض    و دما  

 روزانه  ميلي گرم بر ليتر مركب ورودي غلظت مواد جامد

 روزانه  ميلي گرم بر ليتر مركب نشيني خروجي حوض ته مواد معلق

 روزانه  NTU اي لحظه نشيني خروجي حوض ته كدورت

كربنات گرم  ميلي  اي حظهل  ورودي  قلياييت
  روزانه  كلسيم بر ليتر

 روزانه متر مكعب بر روز اي لحظه خروجي لجن  لجنتخليهبده 

 روزانه گراد سانتي اي لحظه دادن رسوبحوض  دما

 pH  تنظيمفرايند -4-7

  .  آن بستگي داردpH به عملكرد كنترل كننده  pHعملكرد يك حوض تنظيم

  رلهاي مهم و نحوه كنت گيري اندازه - 7-1- 4
يابد تا در  گيرد و اطالعات آن از طريق ترانسديوسر به كنترل كننده انتقال مي  متر انجام مي pH، توسط pHگيري پيوسته اندازه

هاي الزم  گيري هاي يا اندازه محل، نوع و تواتر نمونه برداري.  به سامانه اعمال گرددpHصورت لزوم واكنش صحيح در جهت تنظيم 
  . شود  انجام داده مي pHهاي كنترل  در حد مطلوب براي هر فرايند، توسط سامانه pHتنظيم مقدار.  است قيد شده6-4در جدول 

  pH تنظيم فرايند در  الزميگير اندازه  وبرداري  راهنماي نمونه-6-4جدول 
  برداري تواتر نمونه  واحد  برداري نوع نمونه  برداري يا حسگر محل نمونه  نام پارامتر

pH پيوسته - اي لحظه ضورودي به حو 

pH پيوسته - اي لحظه خروجي از حوض 

 پيوسته متر مكعب بر روز اي لحظه ورودي به حوض بده جريان فاضالب

 پيوسته كيلوگرم بر روز اي لحظه مسير ورودي به حوض مقدار تزريق مواد شيميايي

 گندزدايي -4-8

تواند مستقيما به  كلر مي.  در ايران، توضيح داده شده استدر اين قسمت، روش گندزدايي توسط كلر به دليل كاربرد وسيع آن
در صورت استفاده از كلر مايع، معموال از تبخير كننده براي تبديل كلر مايع . صورت گاز كلر و يا محلول آبي به فاضالب تزريق شود
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 با شدت معين و از طريق تزريق كننده شود، گاز كلر سپس توسط كلريناتور كه به صورت خودكار كنترل مي. شود به گاز استفاده مي
  .شود وارد محفظه تماس فاضالب با كلر مي

ها پس از گذشت مدت زمان مشخصي  و تعداد باكتري) كلر آزاد و كلر تركيبي (1عملكرد سامانه كلرزني با ميزان كلر باقيمانده
هاي  ها و مشخصه وجود در فاضالب، وجود كليفرمهاي فاضالب، ذرات معلق م عواملي مانند اختالط اوليه، ويژگي. شود تعيين مي

  .ها در كارايي عمل كلرزني موثرند ميكروارگانيزم

   كنترل نحوهي مهم و ها گيري اندازه - 8-1- 4
هاي كليفرم در فاضالب گندزدايي شده، بده فاضالب ورودي و بده كلر تزريقي از  مانده، تعداد باكتري ميزان كلر باقي

برداري  توان با نمونه مي.  آمده است7-4برداري و تواتر آنها در جدول  هاي نمونه محل. يند كلر زني هستندهاي مهم در فرا گيري اندازه
به دليل ناپايداري كلر در محيط آبي، بايدكلر سنجي را به سرعت و . مانده را تعيين كرد گرهاي كلر، مقدار كلر باقي و يا از طريق حس

  . ها انجام داد دريافت نمونهحتي االمكان در محل بالفاصله پس از 
كنترل شدت كلر ورودي به صورت دستي يا . تجهيزات كلرزني چه از نظر ايمني و چه از نظر عملياتي نياز به كنترل دقيق دارند

م اي تنظي  دقيقه، به گونه15مانده در خروجي پس از  در كنترل دستي، مقدار كلر بر اساس مقدار كلر باقي. شود خودكار انجام مي
در كنترل خودكار، مقدار كلر ورودي متناسب با شدت جريان ورودي .  ميلي گرم بر ليتر باشد5/0مانده برابر  شود كه مقدار كلر باقي مي

  . شود فاضالب و ميزان كلر باقيمانده در خروجي تنظيم مي
از نكات مهم در )  نشانه نشتي استايجاد دود سفيد رنگ(بازرسي تجهيزات مكانيكي و آزمايش نشتي با استفاده از آمونياك 

محفظه تماس بايد مورد بازرسي قرار گيرد تا از عدم انباشتگي زياد كف در سطح و عدم . عمليات ايمني گندزدايي با كلر است
د وجود ذخيره كافي كلر براي تزريق نيز باي. انباشتگي مواد جامد در ته محفظه اطمينان حاصل كرده و نيز اختالط مناسب باشد

  .بازرسي شده و همچنين دقت نمود كه سامانه تهويه به درستي عمل كند

   در گندزدايي با كلر الزميگير اندازه  وبرداري  راهنماي نمونه-7-4جدول 

  برداري تواتر نمونه  واحد  برداري نوع نمونه  برداري يا حسگر محل نمونه  نام پارامتر
 )پيوسته(روزانه  ميلي گرم بر روز اي لحظه خروجي محفظه مانده باقيمقدار كلر 

 روزانه كيلوگرم بر روز اي لحظه ورودي مقدار مصرف كلر
 روزانه MPN2  اي لحظه ورودي و خروجي  هاي كليفرم تعداد باكتري
 روزانه -  اي لحظه  خروجي  تخم انگل

 روزانه متر مكعب بر روز اي لحظه ورودي  بده جريان فاضالب

                                                       
1 - Free residual chlorine  
2 - Most probable number 
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  لجن فعالسامانه -4-9

 و غلظت 5BODمعموال ميزان . نشينن كننده نهايي آن بستگي دارد ك سامانه لجن فعال به كارايي بركه هوادهي و تهعملكرد ي
در مواردي كه . دهنده عملكرد يك سامانه لجن فعال در حذف مواد آلي ورودي است نشين كننده نشان جامدات معلق در خروجي ته

  . شود گيري مي شود، مقدار نيترات و نيتريت، و آمونياك نيز در خروجي اندازه كار گرفته مي اي حذف نيتروژن بهسامانه لجن فعال بر

   كنترلنحوهي مهم و ها گيري اندازه - 9-1- 4
جدول . گيري و كنترل شوند تا عملكرد آن در حد مطلوب باقي بماند  لجن فعال اندازه الزم است كه پارامترهاي مختلفي در سامانه

ها  بايد توجه نمود كه باكتري. دهد هاي موجود در حوض هوادهي را بر حسب شرايط عملياتي نشان مي  برخي ميكروارگانيزم4-8
هاي عادي قابل رويت  كنند و به تعداد بسيار زيادي وجود دارند ولي با ميكروسكوپ ترين نقش را در سامانه لجن فعال ايفا مي مهم

 و روتيفرها در مخلوط مايع 1ها ها، برخي انگل وجود سيليات. اند روارگانيزم شاخص در جدول ذكر نشدهنبوده و بنابراين به عنوان ميك
  .نشيني است دهنده شرايط مناسب ته خروجي از حوض، نشان

هاي لجن فعال پايش  غلظت اكسيژن محلول در بركه هوادهي از پارامترهاي اساسي است كه براي كنترل عمليات سامانه
هوادهي . اي غالب شده و كيفيت لجن فعال نامناسب خواهد بود هاي رشته كه اكسيژن محلول كم باشد، باكتري ر صورتيد. شود مي

هاي زيستي و متعاقب آن عملكرد ضعيف  بيش از حد نيز باعث اتالف انرژي و تالطم بيش از حد و در نتيجه شكسته شدن لخته
ي اطمينان از فراهم بودن اكسيژن كافي در حوض هوادهي معموال غلظت اكسيژن را برا. نشيني خواهد شد نشيني آنها در حوض ته ته

تري براي كنترل هوادهي متناسب با نياز  هاي پيشرفته اگر چه، هم اكنون روش. كنند گرم بر ليتر كنترل مي  ميلي2در مقدار ثابت 
اند، ولي هنوز روش قبلي  يش از حد، موردبررسي قرار گرفتهها و در نتيجه جلوگيري از اتالف انرژي در اثر هوادهي ب ميكروارگانيزم

  .متداول است) مقدار ثابت اكسيژن در حوض(

                                                       
1 - Flagellate  
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  ]7[ موجود در حوض هوادهي بر حسب شرايط عملياتي هاي ميكروارگانيزم -8-4جدول 
 جمعيت ميكروبي شرايط عملياتي  رديف

1  
   TSS و BODحذف كم 

  عدم تشكيل لخته
  خروجي بسيار كدر

  ها  و انگلها آميب غلبه
   پراكنده بودهعمدتاها  باكتري

 ها تعداد كمي سيليات

2  
  كيفيت جريان خروجي بد

  هاي پراكنده باكتري
  تاحدودي تشكيل لخته

 خروجي كدر

  ها  و انگلها آميبغلبه 
 هاي شناور تعدادي سيليات

3  
  كيفيت خروجي رضايت بخش

  تشكيل خوب لخته
  نشيني خوب ته

  شفافيت خروجي

  هاي شناور  سيلياتبهغل 
 تعداد كمي آمييب و انگل

4  
  كيفيت خروجي بسيار خوب

  تشكيل عالي لخته
  نشيني عالي ته

 شفافيت عالي خروجي

  هاي چسبيده  سيلياتغلبه
  هاي شناور تعدادي سيليات

  تعداد كمي روتيفر
  تعداد كمي انگل

5  
   در خروجيBOD و مقدار كم TSSمقدار زياد 

SSVزياد   
  خروجي كدر

   روتيفرها غلبه
  هاي چسبيده تعداد بسيار زيادي سيليات

  هاي شناور تعداد كمي سيليات
 عدم وجود انگل

نسبت بار آلي ورودي  (F/Mهاي لجن فعال، شدت لجن برگشتي است كه تعيين كننده ميزان  عامل مهم ديگر در كارايي و عملكرد سامانه
متناسب با بده فاضالب ) 2مقدار ثابت لجن برگشتي، ) 1: وش متفاوت قابل تنظيم استاست و به سه ر) به توده ميكروبي در حوض هوادهي

در فرايند (گيري غلظت لجن و غلظت نيترات  اندازه. در حوض هوادهي) عمر لجن(متغير، براي كنترل غلظت و زمان ماند لجن ) 3ورودي و 
  . و در نتيجه كنترل مقدار لجن در داخل حوض هوادهي سودمند استدر داخل حوض هوادهي براي تنظيم مقدار لجن برگشتي) حذف نيتروژن

ها و مقدار  اين عمل باعث حفظ تعادل بين ميكروارگانيزم. هاي لجن فعال دارد دفع لجن مازاد نيز تاثير بسزايي در راهبري سامانه
يع مخلوط، بهبود كيفيت فاضالب خروجي، نشيني مواد معلق ما شود و در قابليت ته داشتن سن لجن مي غذا و در نتيجه ثابت نگه 

 روش تنظيم مقدار لجن مازاد، بر اساس كنترل ه ترين ساد. مقدار مواد مغذي مورد نياز، تشكيل كف و حجيم شدن لجن، موثر است
 كننده و نشين هاي ديگر تنظيم مقدار لجن مازاد، كنترل ارتفاع لجن در ته از جمله روش.  در حوض هوادهي استMLSSمقدار ثابت 

  .باشد تخليه لجن مازاد متناسب با ميزان رشد يا در واقع شدت توليد لجن مي
علت . هاي لجن فعال است  لجن نيز از عوامل بسيار مهم در حفظ كارايي سامانه2 و حجيم شدن1كردن كفهاي  كنترل پديده

اي نيز در  هاي رشته رشد بيش از حد باكتري. شده استاي نسبت داده  هاي رشته عمده در بروز اين پديده، به رشد بيش از حد باكتري

                                                       
1 - Foaming 
2 - Bulking 
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 و يا هوادهي بيش از DOهمچنين در غلظت كم . افتد اتفاق مي) F/Mمقدار كم ( و مواد مغذي كم باشد 1شرايطي كه غلظت خوراك
 ندارد و تنها راه مقابله در حال حاضر هيچ روش كنترل خودكاري براي اين پديده وجود. اي غالب خواهند شد هاي رشته حد نيز باكتري

هاي جديد  اگر چه در طراحي سامانه. بردار است هايي ميكروسكوپي در تشخيص به موقع و تجربيات بهره با اين مشكل، انجام آزمايش
ده ساز بهتر ش هاي لخته  قبل از حوض هوادهي، شرايط مناسب رشد براي باكتري2لجن فعال با در نظر گرفتن واحدي به نام انتخابگر

انتخابگر حوضي است با زمان ماند كم كه در آن لجن برگشتي در . شود اي جلوگيري مي هاي رشته رويه باكتري و در نتيجه از رشد بي
  . ]4[ در اين واحد خيلي زياد است F/Mكه نسبت  گيرد، به طوري  دقيقه در تماس با خوراك ورودي قرار مي30 تا 15حدود 

 و حجيم شدن كردن كفحلول، كنترل غلظت لجن در حوض هوادهي، كنترل لجن مازاد، كنترل به طور كلي، كنترل اكسيژن م
هاي لجن فعال بايد مورد توجه قرار  لجن و در نتيجه كنترل فاضالب ورودي و خروجي از جمله موارد مهمي هستند كه در سامانه

  . ذكر شده است9-4گيري آنها در جدول  اندازههاي لجن فعال و تواتر  گيري در سامانه  مهم اندازهپارامترهاي. گيرند

   لجن فعالسامانهي الزم در گير اندازه  وبرداري  راهنماي نمونه-9-4جدول 
  برداري تواتر نمونه  واحد  برداري نوع نمونه  برداري يا حسگر محل نمونه  نام پارامتر

DO 
داخل حوض هوادهي با عمق 

 بيش از نيم متر
سه بار در روز و زمان   ميلي گرم بر ليتر اي لحظه

 پيك
 روزانه  متر مكعب بر روز اي لحظه  -  بده هوا

 )پيوسته(روزانه   متر مكعب بر روز اي لحظه ورودي حوض هوادهي بده فاضالب
 )پيوسته(روزانه   متر مكعب بر روز اي لحظه مسير لجن برگشتي بده لجن برگشتي

 )پيوسته(روزانه   ر روزمتر مكعب ب اي لحظه مسير لجن مازاد  بده لجن مازاد

5BOD هفتگي  ميلي گرم بر ليتر مركب ورودي حوض هوادهي 

5BOD هفتگي  ميلي گرم بر ليتر مركب نشيني خروجي ته 
COD  روزانه  ميلي گرم بر ليتر مركب  ورودي حوض هوادهي 
COD روزانه  ليترميلي گرم بر  مركب  نشيني خروجي ته 

 روزانه  ميلي گرم بر ليتر اي لحظه نشيني خروجي حوض ته مواد معلق
 روزانه  متر اي لحظه نشيني حوض ته ارتفاع لجن

MLSS روزانه  ميلي گرم بر ليتر اي لحظه مخلوط حوض هوادهي 
MLVSS  روزانه  ميلي گرم بر ليتر اي لحظه مخلوط حوض هوادهي 

 هفتگي  ميلي گرم بر ليتر اي لحظه نشيني  تهخروجي حوض  نيترات و آمونياك
TSS روزانه  ميلي گرم بر ليتر اي لحظه لجن برگشتي 

 *روزانه - اي لحظه  مخلوط لجن حوض هوادهي هاي ميكروسكوپي آزمايش
  - ميلي گرم بر ليتر  اي لحظه  مخلوط لجن حوض هوادهي قلياييت

pH  دو بار در روز - اي لحظه  مخلوط لجن حوض هوادهي 
 دو بار در روز درجه سانتيگراد اي لحظه  مخلوط لجن حوض هوادهي  دما
 روزانه ميلي ليتر بر ليتر اي لحظه  مخلوط لجن حوض هوادهي اي  دقيقه30نشيني  ته

  فزايش تواتر به دو بارتوان به دو يا سه بار در هفته اكتفا كرد و به هنگام آشفتگي سامانه ممكن است نياز به ا در شرايط كاركرد مناسب مي*       
  . در روز تا برگشت به شرايط عادي، باشد
                                                       

1 - Substrate 
2 - Selector 
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 اي هاي چكه صافي -4-10

 در جريان ورودي و خروجي، بار هيدروليكي، نسبت جريان برگشتي 5BODاي به عواملي مانند غلظت  عملكرد يك صافي چكه
ن فاضالب بيانگر ميزان كارايي سامانه در تحمل بار آلي ورودي،  جرياCOD يا BODميزان حذف . و اكسيژن محلول بستگي دارد

نشيني بعد از صافي نيز معيار ديگري از نحوه عملكرد صافي در تحمل بار هيدروليكي   ته ميزان مواد معلق خروجي از حوض. باشد مي
  .نشيني بسته به نوع صافي متفاوت است ابل تهو مقدار مواد جامد ق 5BODميزان عملكرد حذف. باشد ورودي، مي

   كنترلنحوهي مهم و ها گيري اندازه -10-1- 4
 فاضالب ورودي و خروجي، مواد جامد قابل COD و 5BOD: دهنده نحوه عملكرد سامانه هستند، شامل پارامترهايي كه نشان

گيري اين  تواتر اندازه. باشند نشين كننده نهايي مي ت فاضالب خروجي از تهنشين كننده نهايي و كدور نشيني، فاضالب خروجي از ته ته
هاي هوا تامين  چنانچه اكسيژن مورد نياز از طريق دمنده.  است  ذكر شده10-4پارامترها به همراه ساير پارامترهاي عملياتي در جدول 

  . شود، الزم است كه مقدار آن با تنظيم شدت هوادهي، كنترل شود مي

  اي ي الزم در صافي چكهگير اندازه  وبرداري  راهنماي نمونه-10-4ول جد
  برداري تواتر نمونه  واحد  برداري نوع نمونه  برداري يا حسگر محل نمونه  نام پارامتر

 )پيوسته(روزانه   متر مكعب بر روز اي لحظه ورودي به صافي  بده فاضالب

 )پيوسته(روزانه    روزمتر مكعب بر  اي لحظه  مسير مربوط  بده جريان برگشتي

متر مكعب بر روز يا   اي لحظه  -  )در صورت وجود(بده هوا 
  روزانه  بر ساعت

  ورودي به صافي، خروجي از صافي  اكسيژن محلول
 نشيني، جريان برگشتي خروجي ته

 روزانه و زمان پيك  ميلي گرم بر ليتر اي لحظه

 نشيني مواد جامد قابل ته
  ورودي صافي

 نشيني خروجي ته
 روزانه  ميلي ليتر بر ليتر ركبم

BOD  
  

  
  ورودي به صافي

 نشيني خروجي ته

    مركب
  حداقل هفتگي  ميلي گرم بر ليتر

COD  روزانه  ميلي گرم بر ليتر  مركب  ورودي و خروجي  

 مواد معلق
  ورودي به صافي

 نشيني خروجي از ته
حداقل هفتگي   ميلي گرم بر ليتر مركب

 )روزانه(

pH  
  صافيورودي صافي، خروجي 

  نشيني، جريان برگشتي خروجي ته
  روزانه  -  اي لحظه

  

  ورودي به صافي  دما
  روزانه درجه سانتيگراد  اي لحظه  خروجي از صافي، جريان برگشتي

  روزانه NTU  اي لحظه  نشيني خروجي از ته  كدورت
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. ]7[از فاضالب پر شود % 50د بيش از گاه نباي براي اطمينان از وجود جريان كافي هوا در داخل بستر، زير گذر تخليه جريان هيچ
مقدار كم و يا بيش از حد جريان برگشتي باعث بروز مشكالت . كنترل بده جريان برگشتي نيز در عملكرد صافي نقش اساسي دارد

نده ها و مگس شده و جريان بيش از حد باعث ك جريان كم، باعث غرقابي شدن صافي، كاهش بازده و ازدياد پشه. شود عملياتي مي
بردار بايد مقدار آن را به طور تجربي  لذا، بهره. شود نشيني مي هاي ته ها، لجني شدن صافي و ازدياد بار هيدروليكي حوض شدن اليه

هاي با بستر قلوه سنگي   در جريان خروجي صافيDOشود كه مقدار  معموال جريان برگشتي طوري تنظيم مي. تعيين و كنترل نمايد
مقدار جريان برگشتي يا . گرم برليتر باشد  ميلي8 تا 4رم برليتر و در بسترهاي متشكل از مواد مصنوعي در حدود گ  ميلي4 تا 2حدود 

  .]7[شود  بيان مي) 3:1مثال (به صورت يك عدد بر حسب بده جريان ويا درغالب اوقات به شكل نسبت جريان برگشتي به كل جريان 

 صفحات زيستي دوار -4-11

مقدار مواد معلق . شود  سنجيده ميCOD و BODهاي تصفيه زيستي با ميزان كاهش  همانند ساير سامانهعملكرد اين سامانه نيز 
  . نشين كننده نهايي در جداسازي لجن از فاضالب خروجي سامانه زيستي است در خروجي نيز معياري از كارايي ته

   كنترلنحوهي مهم و ها گيري اندازه -11-1- 4
هاي مداوم از  هاي زيادي نيست بلكه، مشاهدات و بازرسي گيري  اين سامانه، نياز به اندازهدست آوردن اطالعات الزم در براي به

برداري يا  هاي الزم، محل نمونه گيري  اندازه11-4جدول . كنند ها نقش اساسي را ايفا مي سامانه در راهبري و كنترل اين سامانه
  . دهد گيري و تواتر آنها را نشان مي اندازه

.  سامانه استگذاري باردهنده وضعيت   لجن و مقدار اكسيژن محلول جريان خروجي از سامانه صفحات دوار، نشانمشاهده كيفيت
. اي بوده و به صورت يك اليه نازك و هموار روي سطوح تشكيل شده باشد، وضعيت سامانه مناسب است چنانچه رنگ لجن، قهوه

مانند (هاي آلوده ديگري  فحات ناكافي بوده و يا فاضالب صنعتي يا جريانچنانچه سطح لجن ناهموار باشد، ممكن است كه تعداد ص
هاي سفيد  چنانچه لكه. وارد شده باشد كه سبب بار آلي بيش از حد بر روي سامانه شده است) هاي لجن لجناب خروجي از هاضم

ها ظرفيت  اين باكتري. اي است رشتههاي  هاي نامناسب باكتري خاكستري بر روي صفحات دوار تشكيل شود، به معني حضور گونه
هاي زياد  ها معموال در غلظت اين باكتري. كنند نشيني لجن در زالل ساز نهايي را نيز مشكل مي حذف سامانه را كاهش داده و ته

2H Sكنند  رشد مي .  
در صورتي كه  . اد آلي بر روي صفحات زيستي استمقدار كم اكسيژن محلول در خروجي نيز دليل ديگري بر بار بيش از حد مو

 5/0 صفحات زيستي استفاده شده است، غلظت اكسيژن محلول در خروجي اولين مرحله بايد حدود  در چند مرحله متوالي از سامانه
كار  براي حذف نيتروژن بهكه سامانه،  در صورتي. ]8[ ميلي گرم بر ليتر باشد 3 تا 2 ميلي گرم بر ليتر و در آخرين مرحله حدود 1الي 

  . ]8[ ميلي گرم بر ليتر باشد 5 تا 4گرفته شده است، غلطت اكسيژن محلول در خروجي آخرين مرحله بايد بين 
ها و مشاهدات انجام شده، ممكن است كه نياز به برگشت جريان يا تغيير سرعت چرخش صفحات دوار  با توجه به نتايج آزمايش

  .تواند كمتر بوده و در مواقع اضطراري افزايش يابد ها مي گيري دي، تواتر اندازهدر شرايط كاركرد عا. باشد
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  ي در صفحات زيستي دوارگير اندازه  وبرداري  راهنماي نمونه-11-4جدول 
  برداري تواتر نمونه  واحد  برداري نوع نمونه  برداري يا حسگر محل نمونه  نام پارامتر

 روزانه  بر روزمتر مكعب  اي لحظه ورودي بده فاضالب

 روزانه  متر مكعب بر روز اي لحظه مسير برگشتي بده جريان برگشتي

 اكسيژن محلول
فاضالب خروجي اولين مرحله و 

 خروجي نهايي
سه بار در روز و زمان   ميلي گرم بر ليتر اي لحظه

 پيك

BODدو بار در هفته  ميلي گرم بر ليتر مركب ورودي و خروجي  كل 

BODدو بار در هفته  ميلي گرم بر ليتر مركب خروجيورودي و   محلول 

COD روزانه  ميلي گرم بر ليتر مركب  ورودي و خروجي 

 روزانه  ميلي گرم بر ليتر اي لحظه نشيني ، خروجي تهسامانهورودي  مواد معلق

 روزانه ºC اي لحظه ورودي دما

pH روزانه - اي لحظه ورودي 

 روزانه - اي لحظه  ورودي قلياييت

  هفتگي  ميلي گرم بر ليتر اي لحظه  ورودي و خروجي ياك و نيتراتآمون
     اي لحظه  خروجي صافي جار تست

  تثبيتهاي بركه -4-12

همچنين، رنگ . شود ها سنجيده مي ، مواد جامد معلق و شمارش كليفرم5BODگيري مقدار   تثبيت با اندازههاي بركهعملكرد 
 هوازي، چنانچه فاضالب سبز تيره و صاف باشد، بدين هاي بركهدر. كند  وضعيت كاركرد آن را روشن ميفاضالب موجود دربركه،

كه رنگ آن به خاكستري تا سياه تغيير يابد به معني   باال بوده و وضعيت آن مناسب است و هنگاميDO و pHمعني است كه مقدار 
  . هوازي است غلبه كردن شرايط بي

   كنترلنحوهو ي مهم ها گيري اندازه -12-1- 4
. اند  آمده12-4 الزم است در جدول ها بركهگيري آنها در راهبري كوتاه مدت و دراز مدت انواع مختلف  پارامترهايي كه اندازه

توان با استفاده از بادسنج  جهت باد را نيز مي. هاي زير زميني نيز براي اطمينان از عدم آلودگي آنها، ضروري است پايش كيفيت آب
كنترل شدت جريان . ورده و يا در صورت وجود ايستگاه هواشناسي در نزديكي محل، از اطالعات ايستگاه استفاده كرددست آ به

اي، از  هاي چند مرحله ورودي، امكان كنترل سطح مايع در ارتفاعات مختلف، امكان توقف و تخليه كامل و امكان تغيير مسير در بركه
  .  تثبيت قابل انجام دادن استهاي بركهل عمليات جمله عملياتي است كه در راستاي كنتر
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  ]8[ تثبيت هاي بركهي در گير اندازه  وبرداري  راهنماي نمونه-12-4جدول 

  نام پارامتر
محل 

برداري يا  نمونه
  حسگر

نوع 
  برداري نمونه

  )بهينه(برداري حداقل  تواتر نمونه  واحد

 پيوسته/روزانه  متر مكعب بر روز اي لحظه ورودي بده فاضالب

  در روز يا در هفته بسته به نوع بركهبار يك  متر مكعب بر روز اي لحظه خروجي بده فاضالب

pH  
ورودي هر مرحله 

 و بركه
 )روزانه( در هفته بار يك - اي لحظه

DO  روزانه و زمان پيك در نوع هوادهي شده ، )روزانه(اي  هفته  ميلي گرم بر ليتر اي لحظه در هر بركه ،
  در هنگام تخليه كوتاه مدتبار يكسه روز 

 هوازي و با هواده ، روزانه در انواع بي)روزانه( در هفته بار يك سانتيگراد - در هر بركه دماي فاضالب

 اي، روزانه در هنگام تخليه كوتاه مدت هفته متر - در هر بركه ارتفاع مايع

5BODهوازي و با هواده اي در انواع بي ، هفته)اي هفته( بار در ماه 2   ليترميلي گرم بر مركب ورودي  فاضالب 

5BODهوازي و با هواده اي در انواع بي ، هفته*اي هفته( بار در ماه 2  ميلي گرم بر ليتر مركب خروجي  فاضالب 

 هوازي و باهواده اي در انواع بي ، هفته)يا هفته( بار در ماه 2  ميلي گرم بر ليتر مركب ورودي مواد جامد معلق

 اي بسته به نوع بركه هفته  ميلي گرم بر ليتر مركب خروجي مواد جامد معلق

  هوازي و باهواده  بار در ماه، دو بار در ماه در انواع بي1 -  اي لحظه  ورودي  هاي كليفرم
 روزانه - اي لحظه خروجي هاي كليفرم

 روزانه  ميلي گرم بر ليتر اي لحظه خروجي كلر باقيمانده

  )اي هفته(انتخابي   ميلي گرم بر ليتر - ورودي و خروجي مواد جامد محلول
 هوازي و با هواده سه ماه يك بار، يك بار در ماه در انواع بي متر - در داخل بركه ارتفاع لجن

 درصد -  سطح بركه  پوشش يخ
ليه دو بار در هفته در صورت تخليه پيوسته، روزانه در تخ

 .هوازي و با هواده نيازي نيست منقطع، در انواع بي

پوشش (ضخامت يخ 
 يك بار در ماه ميليمتر -  سطح بركه  %)100

 روزانه سانتيگراد -    دماي محيط

 روزانه - -    جهت باد

 اي هفته  متر مكعب بر روز -  در بركه با هواده  بده هوا

سري افشانك  باال  فشار هوا
  هوا

  اي هفته بار -

  . ساعت8 بار در هفته و هر بار نمونه مركب روزانه هر 5زي  هاي دو گونه در هنگام تخليه در بركه* 
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  غليظ لجن ت -4-13

 نيز معياري در ميزان تغليظ (CF) 1عامل غلظت. شود عملكرد يك تغليظ كننده با درصد مواد جامد در خروجي سنجيده مي
  . شود ده به غلظت لجن ورودي، تعريف ميدست آمده است و به صورت نسبت غلظت لجن تغليظ ش به

 ºC20 به ºC 15كه مقدار آن از  همچنين دما نيز عامل بسيار مهمي بوده و در صورتي.  حساس استpHفرايند تغليظ ثقلي به 
يد بار ورودي را در دماهاي باالتر با. افزايش يابد، الزم است نسبت لجن ثانويه به اوليه به حداكثر مقدار طراحي شده افزايش داده شود

. ]8[) با استفاده از جريان برگشتي لجناب ( .به كمترين مقدار محدوده آن كاهش داد و در صورت نياز لجن ورودي را رقيق كرد
نوع لجن، شرايط لجن ورودي، دما، عمق بستر لجن، مقدار بار مواد جامد، بار : عملكرد فرايندهاي تغليظ ثقلي به عوامل متعددي مانند

  . ليكي، زمان ماند مواد جامد و زمان ماند هيدروليكي بستگي داردهيدرو
ويژه انديس  به(هاي لجن  هاي هوا، بار مواد جامد، ويژگي اندازه حباب: در فرايند تغليظ به كمك شناورسازي با هوا عواملي مانند

  . ، نوع مواد شيميايي و مقدار آن، در عملكرد آن تاثير دارد)SVIحجمي لجن 

   كنترلنحوهي الزم و ها گيري اندازه -13-1- 4
در اين . هاي الزم، بستگي دارد گيري بردار و اندازه عمليات موثر تغليظ لجن همانند ساير فرايندهاي تصفيه به مشاهدات بهره

مان كنترل ز. گيري شوند ، دما، عمق بستر لجن، بار مواد جامد ورودي و اكسيژن محلول اندازهPHخصوص بايد، پارامترهايي مانند؛ 
ماند لجن در روش تغليظ ثقلي ضروري است چرا كه افزايش زمان ماند لجن در مخزن باعث افزايش رويه يا كفاب در مخزن 

ارتفاع بستر لجن نيز بر غلظت مواد جامد معلق در لجن . توان با شدت تخليه لجن از مخزن كنترل كرد زمان ماند لجن را مي. شود مي
اي كنترل كند كه غلظت مواد جامد معلق در  طور تجربي به گونه ردار بايد مقدار ارتفاع بستر لجن را بهب خروجي موثر است و لذا بهره

. تر محيط، به ارتفاع كمتر بستر لجن نيازمند است دماي بيش. باشد اين امر تابع دما نيز مي. لجن خروجي در مقدار مطلوب باقي بماند
  . آمده است13-4گيري و تواتر آنها در جدول  برداري، اندازه حل نمونهپارامترهاي الزم در عمليات تغليظ ثقلي، م

                                                       
1 - Concentration Factor 
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  ي در تغليظ لجنگير اندازه  وبرداري  راهنماي نمونه-13-4جدول 

  نام پارامتر
برداري  محل نمونه

  يا حسگر
  )بهينه(برداري، حداقل  تواتر نمونه  واحد  برداري نوع نمونه

 روزانه  روزمتر مكعب بر  اي لحظه ورودي بده فاضالب

 روزانه  متر مكعب بر روز اي لحظه خروجي بده فاضالب

pH  روزانه( در هفته بار يك - اي لحظه ورودي( 

DO  - ميلي گرم بر ليتر اي لحظه 
، روزانه در نوع هوادهي )روزانه(اي  هفته
 شده

 )روزانه( در هفته بار يك سانتيگراد - لجن ورودي، محيط دما

 متر -  تغليظمخزن ارتفاع بستر لجن
  ،)روزانه(اي  هفته

 در هنگام تخليه روزانه

5BOD اي هفته( بار در ماه 2 ميلي گرم بر ليتر مركب لجناب خروجي( 

 اي هفته ميلي گرم بر ليتر - ورودي مواد جامد معلق

 اي هفته ميلي گرم بر ليتر - خروجي مواد جامد معلق

 - -  يبار مواد جامد ورود
كيلوگرم بر متر 
 مكعب در روز

- 

  يا دو بار در ماه1 - - ورودي ها كليفرم

 اي هفته - - خروجي ها كليفرم

 )اي هفته(انتخابي  ميلي گرم بر ليتر - لجناب خروجي  مواد جامد محلول

  هاضم هوازي -4-14

هر يك از اين دو . ي، درصد كاهش رطوبتيكي، درصد كاهش مواد جامد فرار و ديگر. شود بازده هاضم با دو معيار سنجيده مي
  :دست مي آيند معيار از روابط زير به

= درصد كاهش مواد فرار   درصد مواد فرار ورودي) –× (درصد مواد فرار خروجي 100
درصد مواد جامد خروجي ×    درصد مواد جامد ورودي –(درصد مواد جام ورودي

درصد رطوبت ورودي) 100  - (درصد رطوبت خروجي ×
= درصد كاهش مواد فرار (درصد رطوبت ورودي × درصد رطوبت خروجي) -  درصد مواد جامد ورودي

 

  
هاي  ، غلظت آمونياك، ميكروارگانيزم)مواد آلي محلول( مانند؛ شدت مصرف اكسيژن، كيفيت لجناب پارامترهاييهمچنين، 

  . لجن و شكل ظاهري مواد جامد باقيمانده در ارزيابي عملكرد هاضم هوازي موثرندزا، كيفيت آبگيري بيماري
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   كنترلنحوهي الزم و ها گيري اندازه -14-1- 4
، درصد مواد جامد، درصد مواد جامد فرار در لجن ورودي، درصد مواد جامد فرار در لجناب، درصد مواد جامد فرار در pHقلياييت، 

نمونه  محل و تواتر . هاي هوازي است گيري در هاضم  در محتواي هاضم از عوامل مهم اندازهلجن هضم شده، درصد مواد جامد فرار
  . آمده است14-4ها در جدول  برداري

در حالت نيمه پيوسته، مخزن هاضم به صورت تناوبي . شود هاي هوازي به صورت نيمه پيوسته يا پيوسته انجام مي كنترل هاضم
بدين ترتيب كه سطح لجن در هاضم همواره ثابت بوده و . باشد پيوسته، همانند سامانه لجن فعال ميفرايند هضم . شود پر و خالي مي

در اين حالت، غلظت مواد جامد . شود ريزد و مقداري از لجن به هاضم برگشت داده مي سرريز به داخل جداكننده مايع از لجن مي
. برگشتي لجن و زمان ماند لجن در كيفيت لجناب حاصله موثر استكنترل بده جريان . نسبت به فرايند نيمه پيوسته كمتر است

ها   كاهش پيدا كرده و به زير مقدار مناسب براي فعاليت ميكروارگانيزمpHآيد كه  همچنين، در هاضم هوازي مواقعي پيش مي
 دلخواه تعيين كند كه از طريق pH به بردار بايد مقدار مناسب قلياييت را براي افزودن به هاضم تا رسيدن در اين حالت بهره. رسد مي

  . آيد دست مي آزمايش به
= مقدار ماده شيميايي  مقدار ماده شيميايي در ازمايش نمونه 

 حجم نمونه
× حجم هاضم

  
  ي در هاضم هوازيگير اندازه  وبرداري  راهنماي نمونه-14-4جدول 

  برداري تواتر نمونه  واحد  برداري نوع نمونه  برداري يا حسگر محل نمونه  نام پارامتر

 هاضم، محل خروج ورودي، داخل  (VS) مواد جامد فرار
 لجن هضم شده

 روزانه ميلي گرم بر ليتر مركب

ورودي، داخل هاضم، محل خروج   (TS)كل مواد جامد 
 لجن هضم شده، لجناب

 روزانه ميلي گرم بر ليتر مركب

  روزانه ميلي گرم بر ليتر  مركب لجناب  مواد آلي محلول

pH 
ورودي، داخل هاضم، محل خروج 

 لجن هضم شده
 وزانهر - اي لحظه

DO  روزانه ميلي گرم بر ليتر اي لحظه داخل هاضم 
 روزانه سانتيگراد  داخل هاضم دما

 هفتگي ميلي گرم بر ليتر اي لحظه لجن هضم شده اسيدهاي فرار

5BOD اي هفته ميلي گرم بر ليتر مركب لجناب خروجي 

COD نهروزا ميلي گرم بر ليتر مركب لجناب خروجي 
 روزانه ميلي گرم بر ليتر مركب لجناب خروجي مواد جامد معلق

 هفتگي - اي لحظه ورودي، داخل هاضم قلياييت

 نيترات
ورودي، داخل هاضم، محل خروج 

 لجن هضم شده، لجناب
 هفتگي ميلي گرم بر ليتر اي لحظه

ورودي، داخل هاضم، محل خروج   آمونياك
 لجن هضم شده، لجناب

  هفتگي رم بر ليترميلي گ اي لحظه

 هاي ميكروارگانيزم و هاي كليفرم
 زا بيماري

 هفتگي - اي لحظه خروجي
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  هوازي هاضم بي -4-15

هوازي تحت تاثير پارامترهاي مختلفي همچون درصد مواد فرار در لجن خام، دماي هاضم، اختالط، نسبت  عملكرد هاضم بي
هوازي، محل  هاي بي پارامترهاي مهم در هاضم. باشد  ميpHجن و اسيدهاي چرب به قلياييت، بده خوراك، درصد مواد جامد در ل

  . آمده است15-4گيري و تواتر آنها در جدول  برداري يا اندازه نمونه

  ي الزم و نحوه كنترلها گيري اندازه -15-1- 4
pH ،لجناب، اسيدهاي چرب فرار، قلياييت، دما BOD يا CODن ورودي و ، كل مواد جامد، درصد مواد جامد و مواد فرار در لج

بردار موارد ايمني مربوط به  ها الزم است كه بهره عالوه بر اين. هوازي هستند هاي بي گيري در هاضم خروجي از پارامترهاي مهم اندازه
  . گاز هاضم را به دقت رعايت نموده و مشاهدات الزم را در اين مورد به عمل آورد

  هوازي زم در هاضم بيي الگير اندازه  وبرداري  راهنماي نمونه-15-4جدول 

 برداري تواتر نمونه  واحد  برداري نوع نمونه  برداري يا حسگر محل نمونه  نام پارامتر

 ورودي، محل خروج لجن هضم شده مواد جامد فرار
هاي لجن هضم شده  نمونه(مركب 
 )اي لحظه

 روزانه ميلي گرم بر ليتر

 كل مواد جامد
ورودي، محل خروج لجن هضم شده 

 ، لجناب

هاي لجن هضم شده  نمونه(كب مر
 )اي لحظه

 روزانه ميلي گرم بر ليتر

pH  روزانه - اي لحظه ورودي، داخل هاضم 

 روزانه - اي لحظه داخل هاضم دما

داخل هاضم، محل خروج لجن هضم   اسيدهاي فرار
 شده، لجناب

 هفتگي ميلي گرم بر ليتر اي لحظه

5BOD هفتگي ميلي گرم بر ليتر كبمر لجناب خروجي 

COD  روزانه ميلي گرم بر ليتر مركب لجناب خروجي 

 روزانه ميلي گرم بر ليتر مركب لجناب خروجي  TSSمواد جامد معلق، 

 هفتگي - اي لحظه ورودي، داخل هاضم قلياييت

  روزانه -  محاسباتي  داخل هاضم  قلياييتنسبت اسيد چرب به 
 هفتگي ميلي گرم بر ليتر اي لحظه هلجن هضم شد نيتروژن كجلدال

  ماهانه ميلي گرم بر ليتر اي لحظه داخل هاضم  فلزات سنگين
 و ها كليفرم

 زا بيماري هاي ميكروارگانيزم
 هفتگي - اي لحظه خروجي

4CH 2 ياCO   روزانه درصد در بيوگاز  اي لحظه  گاز هاضم  

 خشك كنلجن هاي بستر -4-16

در آب . عوامل اصلي موثر بر عملكرد بسترهاي خشك كن عبارتند از؛ آب و هوا، عمق لجن داخل بستر، نوع لجن و پوشش بستر
.  شده نياز استگيري آبتري براي رسيدن به غلظت مناسبي از مواد جامد در لجن  و هواي سرد يا مرطوب به مدت زمان بسيار بيش
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 متر از يك لجن كامال هضم شده،   سانتي20در شرايط مناسب، با عمق . دهد  زمان خشك شدن را افزايش ميتر لجن نيز عمق بيش
كيفيت و غلظت لجن نيز در زمان خشك شدن .  درصد برسد60 درصد به 40 هفته زمان الزم است تا غلظت مواد جامد از 3حدود 

 .ن خشك شدن ضروري استاستفاده از تجهيزات تخليه لجناب جهت كاهش زما. موثر است
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 5فصل 5

  گيري شده ي اندازهها دادهپردازش 
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  گيري شده ي اندازهها دادهپردازش  -پنجمفصل 

  كليات -5-1

ي مختلف تصفيه بايد به درستي پردازش شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند تا به موقع از ها شده از واحدآوري اطالعات جمع
، علت ايجاد هابردار، شناسايي خطا ، وظيفه بهرهها دادهدر كار پردازش . زم اجرا شودي الها العمل عكساشكاالت احتمالي جلوگيري و 

هدف اوليه از پردازش اطالعات، حل سريع مشكل و هدف بلند مدت .  و جلوگيري از رخداد مجدد مشكل استحل راه، پيدا كردن هاآن
  .نه در آينده استآن، اطمينان از عدم بروز مجدد مشكل و اجتناب از عملكرد ضعيف ساما

برداري و   و نحوه نمونهفاضالبي ها خانه ي متداول در تصفيهها سامانهي مهم هر يك از ها از راهنماي حاضر، پارامتر4در بخش 
العمل و اقدامات  دست آمده، مشكالت عملياتي، نحوه عكس در اين قسمت نحوه پردازش اطالعات به. ، ذكر شدهاگيري آن اندازه

برداري و نگهداري  شود اين راهنما همراه با راهنماي بهره توصيه مي. ، ارائه شده استها سامانهرد هر يك از اجرايي در مو
 كه در آنجا به مشاهدات ]4و3[ريزي كشور   سازمان مديريت و برنامه284 و 237 شهري، نشريات شماره فاضالبي ها خانه تصفيه

  . ور مفصل اشاره شده است، مورد استفاده قرار گيردط ي الزم بهها  و عكس العملها سامانهكيفي در 

 ي ثبت شدهها گيري اندازهنحوه ارائه و گزارش  -5-2

از جمله، اين اطالعات براي مسئولين . ، مزاياي بسياري داردفاضالب و تصفيه آوري جمعثبت و گزارش دهي منظم از تسهيالت 
يي كه تسهيالت و مشكالت مشابهي دارند، هامهندسين مشاور و جاي محلي و استاني، ادارات شهري، ها زمانسا، هاعمليات واحد

ي ذيربط كه مسئوليت كنترل كيفيت خروجي ها زمانساي عملياتي بايد به طور مرتب براي ها گزارش. تواند مورد استفاده قرار گيرد مي
 در تعيين ميزان هاي واحدهابردار  بهرههمچنين و ها زمانسا، به اين ها گزارشاين . و حفظ سالمت را به عهده دارند، تهيه گردد

  .]8[كنند  ، كمك ميفاضالبدستيابي به اهداف تصفيه 
 به ها خود استفاده كرده و از آن يها قضاوتتوانند از اطالعات ثبت شده، در تطبيق با مشاهدات چشمي، ادراك و   ميهابردار بهره

 مداركي دال بر ها گزارشاين .  كمك گيرندها و عمليات آنفاضالبه عنوان راهنمايي براي تنظيم، تعديل و تصحيح تسهيالت تصفي
همچنين . تواند استفاده شود گذاري مي ي سرمايهها هزينه براي گيري تصميم خروجي است كه براي داوري در زمينه فاضالبكيفيت 

  . شودخانه انجام  مبنايي است براي دفاع در برابر اقدامات حقوقي كه ممكن است بر عليه تصفيه
ي عملياتي و همينطور تعميرات و نگهداري را به صورت كامپيوتري در ها گزارشتوان  در صورت امكان استفاده از كامپيوتر، مي

ي متعددي براي اين منظور هانرم افزار. ي مربوط ارسال شودها زمانسا به صورت منظم به 1ي به روزها گزارشآورده و به اين ترتيب 
ي ها گزارشگيري،   اندازهيهاپارامتر شامل اطالعات 2ي عملياتيها گزارشي ثبت شده يا همان ها گيري زهگزارش اندا. موجودند
 شده بايد تجزيه و تحليل شده و به صورت آوري جمعي ها داده. آزمايشگاه است) سوابق(ي ها گزارشنه و هاي ماها گزارشهفتگي، 

بردار بايد بتواند هر يك از  بهره. ، نگهداري شوندهاا به منظور ثبت آن هرگز نبايد صرفها دادهاين . مناسب گزارش دهي شوند
، ها خانه در اكثريت تصفيه. ، مشاهده، محاسبه و گزارش را بر مبناي ميزان اهميت و كاربرد مورد انتظار آن، ارزيابي كندها گيري اندازه

                                                       
1 - Updated reports  
2 - Historical logs 
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در هر حال، ضروري است كه تمامي نتايچ چه  .د كرده استمحدوديت كاركنان، بودجه و امكانات، ميزان ثبت و گزارش دهي را محدو
  .]8[خوب و چه بد، به دقت گزارش شوند 

   عملياتي روزانه يها گزارش - 2-1- 5
. 1ي روزمرهها گزارش يا سوابق روزانه و ها برگهخانه،  اطالعات تصفيه: شوند ي روزانه معموال به سه صورت ثبت ميها داده

ي تعميراتي يا ساختماني، نقص در قطعات و يا تجهيزات مختلف، حوادث كاركنان، سيل يا هاكارخانه شامل پيشرفت  اطالعات تصفيه
. اين اطالعات به عنوان مرجع با ارزش است. باشد  ميها غيرعادي، شكايات، نام بازديدكنندگان و سازمان وابسته آن يها بارندگي

، انرژي استفاده فاضالبگيري شده تصفيه  ي اندازههانمودار پارامتر. ندشو ي روزانه براي محاسبات در آزمايشگاه استفاده ميها برگه
اين اطالعات هر . ندا هي هيدرولوژيكي و اطالعات فيزيكي ديگر، از اين جملها دادهشده، وضعيت آب و هوايي، دما، بارندگي و ساير 

ي اندك و هاكاركنان ، صورت پرداخت، خريد املي روزمره كه شها گزارش. شوند نه وارد ميهاروز در سوابق عملياتي هفتگي و ما
  .شوند  داراي مديريت خوب، تهيه مييها خانه ساير اطالعات مربوط است، عموما در تصفيه

  نهها عملياتي هفتگي و مايها گزارش - 2-2- 5
ت عبارتند از اين اطالعا. شوند ي روزانه ذكر ميها برگهنه شامل اكثر اطالعاتي است كه در ها يا سوابق هفتگي و ماها گزارش

ي عملياتي ها گزارش. نشيني، هوادهي، گندزدايي، هضم لجن و دفع لجن  همانند تهفاضالبي تصفيه هاي عملياتي واحدها داده
نه، محاسبات هابا استفاده از مقادير متوسط ما.  شده روزانه يا هفتگي باشدآوري جمعي ها دادهي از همه ا هنه بايد شامل خالصهاما

 با عملكرد گذشته سامانه يا تغيير ها سودمند هستند، قابل محاسبه بوده و سازگاري آنهالياتي كه در كنترل فرايندي عمهاپارامتر
ي با كيفيت، چاپ شود تا از كيفيت مناسب براي ارسال به هاي گزارش دهي بايد روي كاغذها فرم. شرايط، قابل قياس است

. ارائه شده است) ت(ي مختلف تصفيه در پيوست ها سامانهي سوابق اطالعاتي براي ها فرم. ي مسئول محلي برخوردار باشندها زمانسا
  .ي فرايندي، تجهيزاتي و مشاهدات كيفي به طور جداگانه آمده استهاي ثبت سوابق پارامترها فرمدر اين پيوست براي هر سامانه 

  سوابق آزمايشگاه - 2-3- 5
ي استاندارد ها فرمبه دليل اينكه . صوصي درج و نگهداري شوند يا دفاتر مخها فرم بايد در ها آزمايشاطالعات حاصل از 

راهنماي حاضر، ) ب( در پيوست .  بخصوصي براي ثبت و اعالم نتايج خويش دارد آزمايشگاهي وجود ندارد، معموال هر آزمايشگاه فرم
گيري و  هي دانها به طور نمونه براي واحداين فرم). 1.فرم ب(د شده است هابرداري و ثبت نتايج آزمايشگاه پيشن فرم كلي براي نمونه

  ) 7. الي ب2.ي بها فرم(نشيني پر شده است  ته

                                                       
1 - Routine reports  
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  ارتباط اطالعات ثبت شده با عمليات تصفيه - 2-4- 5
اين . خانه را نشان دهد ي مختلف تصفيه، بايد شرايط عملياتي تصفيهها و واحدفاضالبدست آمده از  تجزيه و تحليل اطالعات به

 و بده ورودي ها و ميزان تصفيه پذيري آنفاضالب هاي مشخصهخانه شامل بار آلي كل،  دي به تصفيهاطالعات بايد، بار ورو
خانه   خروجي تصفيهفاضالبي مختلف تصفيه و نيز اثر احتمالي هاهمچنين بايد بازده فرايند. خانه را نشان دهند  به تصفيه ها فاضالب

افزايش . الوقوع در عمليات تصفيه است دهنده مشكالت محتمل غير، اغلب نشاننتايج مت.  پذيرنده را در برداشته باشدهاي آبروي 
ني در هاتغييرات ناگ. شود خانه نزديك مي  به ظرفيت طراحي تصفيهفاضالبخانه، بيانگر شدتي است كه در آن بار  يكنواخت بار تصفيه

  .  و يا خرابي در سامانه باشدالبفاضي تصادفي به كانال ها هتخليدهنده مسايلي مانند  تواند نشان نتايج مي

 ه معمول نتايجدمحدو - 2-5- 5

ي هاي انجام شده نيازمند آگاهي از محدوده معمول و قابل قبول پارامترها گيري  و اندازهها آزمايشدست آمده از  تفسير نتايج به
البته بايد به تغييرات فصلي .  خانگي شامل مواد آلي به مقداري متناسب با اندازه جمعيت محل استهاي فاضالب. مورد نظر است

  .]8[ توجه كرد فاضالب صنعتي و مسايلي از اين دست در تعيين محدوده معمول هاي فاضالب و يا ورود فاضالب

  اطالعاتذخيرهحفظ و   نحوه -5-3

نات چنانچه، امكا. ي مخصوص نگهداري شوندها قفسهي مرتبط قرار داده شده و در ها پوشه بايد در ها گزارشبه طور معمول، 
به . ي فشرده به عنوان پشتيبان، ذخيره شوند هاكامپيوتري موجود باشد بهتر است كه اطالعات وارد كامپيوتر شده و همچنين در ديسك

شود كه اين اطالعات در  سوزي، توصيه مي ي تهيه شده، از سوانح مختلف مانند سيل و آتشها گزارشمنظور حفظ اطالعات و 
 توسط مهندس مربوط و نيز سازمان دولتي محلي ذيربط، عالوه ها گزارشمعموال نگهداري . داري شوندي مختلفي توزيع و نگههامحل

  . باشد خانه، مناسب مي بر محل تصفيه

  خانه مديريت راهبري تصفيه -5-4

  زم،خانه و اقدامات اجرايي ال  اغلب به دليل عدم آشنايي به نحوه كنترل اجزاي تصفيهفاضالبي ها خانه عملكرد ضعيف تصفيه
  :شود طور كلي مراحل زير را شامل مي خانه نيز تاثير گذار بوده و به در اين خصوص نحوه مديريت تصفيه. باشد مي

   به كاركنان در مورد هر فرايند ها مسئوليتواگذاري  −
  ي بررسي عملكرد ها روشارائه  −
  ي تغيير و تنظيم الزم براي رسيدن به نتايج دلخواه هاتعيين راه −

ي عملياتي، واكنش هاخانه شامل مسير خانه مسئوليت تعيين و انتخاب تمام عوامل عملياتي براي اداره تصفيه س تصفيهمعموال ريي
كردن عملكرد، بر  برداري و آزمايش و محاسبات براي بهينه ي در حال كار را بر اساس طراحي، نمونهها و واحدها بده مانند هافرايند

هنگامي كه برنامه كنترل فرايند تهيه .  به صورت مكتوب ارائه دهدها واكنش يا هاري را در پارامتراين شخص بايد هر تغيي. عهده دارد
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خانه  مواردي را كه مديريت تصفيه. و يا تغيير يافت، تمام كارمندان بايد از برنامه در قالب يك سامانه ارتباطي قابل اجرا مطلع گردند
  :بايد مورد توجه قرار دهد به شرح زير است

  هاريزي و اهداف فرايند برنامه 

شود كه اين اهداف تا حدودي توسط مقامات محلي مسئول در قالب  در برنامه مديريت فرايند، اهداف خاص تصفيه تعيين مي
ضم و استفاده مجدد از هايي، گاز هااستفاده از لجن ن. شود ي تحويل محصوالت جانبي را شامل ميهامقادير مجاز تعيين و نيز قرارداد

 ي متعارف كنترل فرايند و مشكالت مربوط بهها، پارامترهابرنامه مديريت فرايند. يي از اين مورد هستندها مثال تصفيه شده فاضالب
 در محدوده هاي الزم براي ابقاي پارامترها العمل عكسترين قسمت از برنامه، تعيين  آخرين و مهم. كند هر يك را مشخص مي

  . مجازشان است
دهد تا   را در صورت لزوم تنظيم و تغيير ميها نحوه كنترل هر فرايند خاص، مدير هر يك را مرور كرده و آنبعد از تعيين

ي فرعي ها جرياني مختلف شامل هادراين حالت، تعامالت بين فرايند. ي مجزا به صورت جامع، كارايي مناسب داشته باشندهافرايند
  .، و قابل اجرا باشند1راتژي كنترل فرايند بايد عملي، پاسخيبرنامه و است.  و جانبي نيز بايد به حساب آيد

 فراهم شود كه اين امر با اطمينان از اينكه وسايل ها باشد كه اطالعات معتبري از فراينداي گونه برنامه كنترل فرايند بايد به
ي عملياتي ها گيري م را براي تصميمي درجا و نتايج آزمايشگاهي صحيح بوده و اطالعات زماني الزهاگر حسگيري جريان،  اندازه

برداري، تواتر و  برداري و آزمايش بايد مرور شده تا اطمينان حاصل شود كه نقاط نمونه برنامه نمونه. آورند، قابل حصول است فراهم مي
  .شود  براي آزمايش و تجزيه و تحليل تهيه مي2ي شاخصيها نمونه است كه اي گونهروش انجام به 

  ارتباطات 

 را هاافرادي كه كه مسئوليت كنترل فرايند. گيرد يت مناسب فرايند بستگي به اقداماتي دارد كه در پاسخ به تغييرات انجام ميمدير
  . ي عملياتي فرايند را داشته باشندها گزارشدارند بايد دسترسي سريع به 

  3ي عملياتي استانداردها روش 

خانه يا مشاوران   توسط كاركنان تصفيهها روشاين . ه كنترل فرايند است در واقع تعيين دقيق هر قسمت از برنامها روشاين 
  . كنند خارجي تهيه شده و اهداف را مستقل از نوع فرايند مشخص مي

   دقيقيها گيري اندازه 

ي كنترلي و ها تصميمي غير شاخص منجر به خطا در ها نمونه.  ضروري استهااطالعات دقيق براي تصميمات كنترل فرايند
  .  بسيار كند استها براي تصميم درباره عمليات روزانه فرايندBODنتايج . شود قب احتمالي بعدي ميعوا

                                                       
1 - Responsive  
2 - Representative samples 
3 - Standard operating procedures (SOP) 
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  1 يا سوابقها دادهثبت  

برداري  اين جداول شامل نتايج نمونه.  ضروريندها و تعيين مسير تغييرات و عمليات فرايندها گزارش براي تهيه ها دادهجداول ثبت 
 ها داده تهيه شوند كه اي گونهاين جداول بايد به . باشد خانه مي ي روزانه و اطالعات تصفيهها برگه و و آزمايش، محاسبات فرايند

ي گرافيكي يك ابزار بسيار ها روش با استفاده از هاشناسايي روند تغييرات فرايند. دهي باشند ي گزارشها فرمراحتي قابل انتقال به  به
  . استهامفيد در كنترل فرايند

  ها متغيرييرتغدامنه  

اين حدود كاركنان عملياتي را براي نگهداري از مقادير مطلوب .  براي هر فرايندي ضروري استهاتعيين حدود باال و پايين متغير
يي رسم شده و حدود باال و پايين تغييرات نيز در آن نمايش هاي مربوط به كنترل فرايند، روي نمودارها دادهمعموال . كند هدايت مي
  .شوند داده مي

   و نتايج آزمايشگاهيهاارتباط بين فرايند 

 و هاگر حسدست آمده از  ي بهها گيري ، وجود نتايج دقيق آزمايشگاهي به همراه اندازههابراي كنترل موفقيت آميز فرايند
خانه  د تصفيهي عملكرها ته و همچنين شاخصپي منفرد مورد ارزيابي قرار گرفهابايد عملكرد فرايند. مشاهدات بصري، ضروري است

 امكان پذير ها دادهتر تمامي   با استفاده از تجزيه و تحليل كاملهاخانه تن معلولي در تصفيه -ارتباط علت. طور روزانه پايش شوند به
ي ها سامانه. يمخانه نيز بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا از موارد ضعف مطلع شو ميزان بار ورودي و بازده تصفيه. است
طور فصلي ضروري   حداقل بهها دادهدر غير اين صورت آناليز . توانند اين اطالعات را به سرعت فراهم آورند  ميها دادهپيوتري كام

بردار بايد تشخيص دهد كه آيا علت آن، اشكال در نحوه عمليات يا بار بيش  در صورتي كه فرايندي با مشكل مواجه است، بهره. است
  .  ات الزم را براي تصحيح فرايند به عمل آورداز حد ورودي است و اقدام

  ها تجزيه و تحليل اطالعات واحداز كلي يها برداشت -5-5

اين اطالعات عمدتا در شرايط بحراني و غير . كنند گيري و ثبت مي  را اندازهها، تعداد زيادي از پارامترها خانه بسياري از تصفيه
يي كه قبل از ايجاد مشكل، به موقع ها سامانه. گيرند ورد تجزيه و تحليل قرار ميخانه به منظور بررسي علل احتمالي، م عادي تصفيه

 ها سامانهدر حال حاضر اين . شوند  ناميده مي2ي اخطار اوليهها سامانهكنند،  به كاركنان اخطار داده و سعي در رفع آن قبل از وقوع مي
تواند  در صورتي كه به طور كلي مي. ندا هخانه طراحي شد به تصفيه صنعتي هاي فاضالبعمدتا براي ورود مواد سمي ناشي از تخليه 

  . ني بار ورودي و تغييرات بيش از حد غلظت نيز باشدهاشامل مواردي از جمله افزايش ناگ
 اطالعات ها سامانهدر اين .  اطالعات هستندآوري جمعي ها سامانهي با ظرفيت متوسط مجهز به ها خانه تر تصفيه امروزه بيش

 استراتژي عمليات گيري تصميم براي پايش، كنترل خودكار و به عنوان مبنايي براي ها سامانهاين . شوند يره، پردازش و ثبت ميذخ

                                                       
1 - Records 
2 - Early warning systems 
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 قادرند تصحيحات 1 (SCADA)ي جديدتر تحت عنوان كنترل نظارتي و كسب اطالعات ها سامانه. گيرند مورد استفاده قرار مي
ي شيميايي، منبع هوا، ها محلولتواند شامل كنترل تزريق  اين تصحيحات مي. ، فراهم آورندفرايندي الزم را براي عمليات بهينه

ي را ايجاد هاتواند مشكالت عديد  ميSCADAي ها سامانهاگرچه، طراحي ضعيف .  و نظايرآن باشدها هوادم و ها تلمبهبندي  زمان
  . كند

 12 يا 10توليدكننده متفاوت است، اما نرخ نمونه گيري معموال هر خانه و شركت   اطالعات بسته به تصفيهآوري جمعي ها سامانه
برداري است و در  ي پيوسته، متوسط مقادير در طول تناوب نمونههاگر حسمقدار نمونه در .   دقيقه است6 يا5بار در ساعت يعني هر 

ي تاخير زماني هستند كه معموال در مقايسه  داراهاگر حسهمه .  داردگر حس بستگي به زمان الزم براي آناليز توسط هاگر حسساير 
شود مانند اكسيژن محلول در حوض هوادهي، شدت   به طور خودكار كنترل ميهابرخي از متغير. ي سامانه اندك استها زمانيبا ثابت 

ه شده اما هنوز معمول كار گرفت  بهها خانه تري در برخي از تصفيه ي كنترل پيچيدهها سامانه. جريان برگشتي و افزايش مواد شيميايي
به دليل پيچيدگي . سازد ي تصفيه است كه امكان كنترل دستي را امكان پذير ميهانيستند كه يكي از داليل آن، كند بودن فرايند

معلولي  -ي كنترل، پيدا كردن ارتباطات علتها حلقهي برگشتي و ها جريان و وجود هاي زماني متفاوت فرايندها مقياس، ها سامانه
، هاي تجزيه و تحليل را منطبق برديناميك آنها روشرفتار ديناميكي فرايند را پيدا نموده و  بنابراين بسيار مهم است كه. ر استدشوا

 .ارائه كرد

  :شود  عمدتا از موارد زير ناشي ميفاضالبي تصفيه ها سامانهتوان گفت كه پيچيدگي راهبري و كنترل  به طور كلي مي
  وروديي ها مزاحمتتعداد زياد  −
  گيري ي اندازهها سامانهي ثبت شده توسط هاتعداد زياد پارامتر −
  ).عدم پايداري(شود   ورودي حاصل ميفاضالبواسطه تغييرات  شرايط ديناميكي كه به −
ي برگشتي و يا اعمـال كنترلـي        ها  جريانواسطه فرايند زيستي،      معلولي كه به عنوان مثال به     -وجود ارتباطات پيچيده علت    −

  .ودش ايجاد مي
 و ها، مطالعه رفتار ديناميك فرايندها دادهي برخورد با تعداد بسيار زياد ها روشخانه،  شناسايي سريع اختالالت ورودي به تصفيه

خانه  ي تصفيهها، موضوعات بسيار مهم در راهبري و كنترل موثر فرايندها معلولي فرايند-ي رديابي ارتباطات پيچيده علت هاابزار
  .هستند

ي ها وضعيترديابي به معني شناسايي .  است4 و تحليل3، تشخيص2رديابي و جداسازي: طالعات شامل سه مرحلهاستخراج ا
تري در رفع اختالل  تر شناسايي شوند، شانس بيش هر چه تغييرات سريع. در اينجا زمان اهميت زيادي دارد. انحرافي متغير است

  . د، وجود داردورودي و تاثير آن به سامانه در صورتي كه عمده باش
. اولين قدم، جداسازي چيزي است كه اتفاق افتاده است. رسد هنگامي كه يك اختالل شناسايي شد، نوبت به يافتن علت آن مي

براي شناسايي خطا الزم . ي از مقدار از پيش تعيين شده تجاوز كرده و يا چه عملياتي از كار خارج شده استگر حسيعني اينكه چه 

                                                       
1 - Supervisory control and data acquisition  (SCADA) 
2 - Detecting and isolation  
3 - Diagnosis  
4 - Analysis  
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گاه  اين مرحله هيچ.  ه خطا يا اخطار را به صدا درآورده، پيدا كرد كه لزوما به معني پيدا كردن علت ايجاد خطا نيستاست عاملي را ك
ي رديابي بايد قابل كاربرد بر روي ها روش. گويند اين مرحله را جداسازي مي. رود گيري شده فراتر نمي ي اندازههااز محدوده پارامتر

  :گيري شده شامل مراحل زير است ي اندازههاطور كلي رديابي پارامتر به. گيري شده باشد ازهمجموعه طويلي از موارد اند
غربال كـردن بـه     .  را غربال كرد   ها  گيري گيري شده با كيفيت باال، بايد اندازه        ي اندازه هاابتدا به منظور فراهم كردن پارامتر      −

، تخمـين زدن مـوارد      )غيـر متعـارف   (خـارج از محـدوده      ي  ها  گيري معناي كاهش امواج مزاحم، شناسايي و تصحيح اندازه       
 .باشد گيري نشده مي اندازه

 .، انجام داده شودها گيري  به منظور شناسايي انحراف از محدوده معمول اندازهها متغيرتك تكدوم، تجزيه و تحليل  −

   ايـن امـر بايـد بـا       . گـردد    مـي  ي كيفيـت ارزيـابي    هـا  بر روي خروجي يا متغير     هاي فرايند و اثر آن    هاسوم، رابطه بين متغير    −
  . زمان چندين متغير را تجزيه و تحليل كنند، انجام داده شود يي كه قادرند به طور همها روش از گيري بهره

معلولي  -تشخيص يك مزاحمت به معناي پيدا كردن ارتباطات علت. پيدا كردن علت ايجاد خطا، همان مرحله تشخيص است
  . جداسازي شده با مكانيسمي است كه اثر را موجب شده است) يها(اف متغيراست كه منجر به پيدايش انحر

 بايد انجام اند نگرفتهكه هنوز تحت تاثير قرار  ييها قسمت رديابي و شناسايي شدند، تجزيه و تحليل براي ها مزاحمتكه  هنگامي
  .شود

سهل (، در لحظاتي از زمان به علل مختلف  هي اوقاتگا.  كنترل شودهادست آمده بايد، تعيين اعتبار شده و صحت آن اطالعات به
باشند و لذا بايد به طريقي مناسب  اطالعات موجود نمي...)  و هاگر حسي واسنجي ها زمان، هاگر حسبردار، خطا يا خرابي  انگاري بهره

ي علمي ها روشدر اين مورد، . آورددست  با كمبود اطالعات برخورد كرده و بتوان روند صحيحي از نحوه تغييرات و عملكرد سامانه به
در كنترل آماري . شود  ناميده مي1، گاهي به نام كنترل آماري فرايندهافرايند تجزيه و تحليل اطالعات و كاربرد آن. مختلفي وجود دارد

  :شوند ي مختلفي ارائه ميها صورت به ها دادهفرايند، 
  زمانگيري شده بر حسب تغييرات متغير اندازه : Xي ها منحني −

  بر حسب زمانها گيري تغييرات مقدار متوسط متحرك اندازه : MA2ي ها منحني −

 ، بر حسب زمانها دادهتغييرات مقدار متوسط متحرك با وزن تواني  : EWMA3ي ها منحني −

 ، بر حسب زمان گيري شده و يك مقدار هدف تغييرات تجمعي اختالف بين متغير اندازه : CUSUM 4ي ها منحني −

شوند، مشكالت عملياتي   ميآوري جمع) ب ،پ و ت(ي ها پيوسته، نحوه پردازش اطالعاتي كه مطابق جداول مندرج در در ادام
اطالعات، بايد به موقع مورد تجزيه و تحليل .  و اقدامات اصالحي ممكن آمده استفاضالبي ها خانه ي معمول تصفيههاعمده واحد

  .   حاصل شودها آنآوري جمع سامانه جلوگيري و هدف مورد نظر از قرار گرفته تا از اخالل احتمالي در كاركرد

                                                       
1 - Statistical process control (SPC) 
2 - Moving average 
3 - Exponentially weighted moving average  
4 - Cumulative sum 
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 برداري روزانه  ي مهم در بهرههاتعيين پارامتر -5-6

 براي نيل به عملكرد مورد نياز سامانه هاشوند كه تنظيم يا كنترل آن يي را شامل ميهابرداري روزانه، پارامتر ي بهرههاپارامتر
 به صورت خودكار و يا دستي ميسر هاتعيين كننده شرايط عملياتي سامانه هستند و كنترل آن، هادر واقع اين پارامتر. ضروري است

ي فرار، ها، عمر لجن، اسيدMLSS، بده هوا، قلياييت، ارتفاع مايع يا لجن، pH ،DOتوان به دما،   ميهااز جمله اين پارامتر. است
  .نيترات و آمونياك، اشاره كردي جديدتر، ها سامانهمقدار مواد شيميايي افزودني و گاهي در 

 ي مهم در راهبري دراز مدتهاتعيين پارامتر -5-7

 4در بخش . ي مختلف استها سامانهدهنده عملكرد يا بازده  يي هستند كه در واقع نشانهاي راهبري دراز مدت، پارامترهاپارامتر
، فيكال BOD ،COD ،TSS ،TSتوان،   ميها پارامتراز جمله اين.  آمده استهاتعيين عملكرد هر يك از فرايند راهنماي حاضر، نحوه 

گيرد، مانند  دهنده شرايط كاري عمليات بوده اما كنترلي روي آن صورت نمي يي كه نشانهاهمچنين، ساير پارامتر. كليفرم را نام برد
 چرا كه آگاهي از چگونگي روند  قرار دادهاتوان جزو اين دسته پارامتر  ورودي را نيز ميpHبده، آمونياك و نيترات، دماي ورودي و 

تواند اطالعات مناسبي را در مورد راهبري بهتر و جلوگيري به موقع از بروز اشكال در سامانه و   ميهاتغييرات و انحرافات اين متغير
 در صورت لزوم، به ي الزم راها گيري توان تصميم دست آمده از واحد، مي با توجه به عملكرد به. دست دهد انجام اقدامات پيشگيرانه به

ي پايين دستي را هامنظور تغيير شرايط عملياتي در راستاي دستيابي به عملكرد مطلوب، انجام داده و يا تاثير احتمالي روي واحد
 حاضر، نحوه عكس العمل و راهنماي 7-5در ادامه، در بند . بررسي و اقدامات پيشگيرانه به منظور كاهش تاثيرات را به عمل آورد

  .  شده، آمده استآوري جمعي ها دادهات الزم بر مبناي نتايج حاصل از پردازش اقدام

   و اقدامات اصالحي الزمهاپردازش و تحليل اطالعات واحد -5-8

  آشغالگير - 8-1- 5
 مشكالتي را 1-5جدول . باشد بردار به آن مي  نيازمند توجه مكرر بهرهآشغالگيري دستي، عمليات بهينه و پيوسته هاآشغالگيردر 

  .دهد ي اصالحي الزم نشان ميها حل راه و ها پيش آيد، به همراه علل آنهاآشغالگير است در كار كه ممكن
ي مكانيكي مشكالت عملياتي ديگري را نيز به همراه دارند كه عبارتند از؛ نقص در عمل هاآشغالگيرعالوه بر مشكالت ياد شده، 

تواند به داليل  ي مكانيكي و الكتريكي كه ميها نقصدر صورت وجود . كند كه موتور كار مي كردن چنگك ، و عمل نكردن آن در حالي
  .كار گرفته شوند ي مجرب براي رفع اين مشكالت بهها تكنسينوجود آيد، بايد  متعددي مانند پارگي زنجير، كابل، و شكستگي محور به
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  ] 7[ آشغالگير تجزيه و تحليل اطالعات -1-5جدول 
 اقدامات الزم  اليعلل احتم شرايط عملياتي رديف

 ورودي فاضالبگنديدگي  1
 به تصفيه مقدماتي

سهل انگاري در تميز كردن به 
 آشغالگيرموقع 

 آشغالگيرافزايش تواتر تميز سازي 

 در ها دانهتجمع بيش از حد  2 تصحيح مشكل طراحي طراحي يا ساخت نامناسب
 آشغالگيركانال ورودي 

 متناوب كانال 1دفعات تميزسازي، يا شستشوي سريعافزايش   آشغالگيرتميز سازي ناكافي 
  ورودي

وجود بيش از حد خار و خاشاك 
 فاضالبدر 

پيدا كردن منشاء افزايش خار و خاشاك و برطرف كردن آن 
دار و برگ ريز  ي خزانها گونهخانه از  ي تصفيهها درختتغيير (

 )تر ي مناسبها گونهبه 

تر  تمايل به انسداد در بيش 3
 اوقات

  نه درشتها دآشغالگيرتعويض با يك   آشغالگيرنه هاريز بودن د

وجود بو با تجمع مگس و  4
 ساير حشرات

ــال    ــه و انتق ــودن تخلي ــافي ب ناك
 ها آشغال

 ها آشغالافزايش تواتر تخليه 

  گير دانه - 8-2- 5
ار متوسط شدت حذف محاسبه مقد.  قيد شده است2-5گير و اقدامات اصالحي الزم در جدول  ي دانههامشكالت عملياتي واحد

ي ها دانهريزي دفع  تواند به عنوان معياري براي برنامه ، مي)حداقل متوسط فصلي( در طول زمان مشخصي هاگير  در دانهها دانه
  . شده، مورد استفاده قرار گيردآوري جمع

  ] 8[گير   تجزيه و تحليل اطالعات دانه-2-5جدول 
 زماقدامات ال علل احتمالي شرايط عملياتي رديف

  در محفظهها دانهانباشتگي  1 شستشوي روزانه محفظه، خارج كردن خار و خاشاك فاضالبوجود خار و خاشاك در 

 يا شكستگي فاضالبسرعت بسيار كم 
  ها يا بازوهازنجير

 بازرسي تجهيزات و تعمير در صورت لزوم

 آوري جمعي ها دانهمقدار كم  2   متر برثانيه3/0ر باقي نگه داشتن سرعت د سرعت زياد
  يهاكاهش هوادهي، افزايش زمان ماند با استفاده از واحد  هوادهي بيش از حد شده

  تر و يا كاهش جريان ورودي به محفظه  بيش
 بازرسي و تنظيم در صورت لزوم اشكال در كار تلمبه گير سرريز شدن محفظه دانه 3

  بار41/0 تا 28/0نگه داشتن فشار در سيكلون بين  گير اسب در سيكلون دانهفشار نامن

  ) متر بر ثانيه3/0(افزايش سرعت در محفظه   بده نامناسب هوا
ي خاكستري ها دانهوجود  4

 رنگ، بودار و چرب 

  بررسي سرعت از طريق رنگ يا مواد شناور  سرعت بسيار كم جريان در محفظه

                                                       
1- Flash 
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 نشيني ته - 8-3- 5

نشيني را قبل از هر چيز، بايد با شرايط كاركرد عادي و   در حوض تهوجود آمده  و مشكالت بههابردار براي تشخيص خطا بهره
، بار سطحي و زمان ماند در طول هادر بسياري از واحد. معمول آن آشنايي داشته و مقادير عملياتي طراحي شده براي سامانه را بداند

 و مواد جامد معلق در طول زمان 5BOD حذف روز به واسطه تغييرات ساعتي جريان ورودي بسيار متغير است، با اين وجود مقدار
نشيني ثانويه، معموال با عملكرد كل واحد تصفيه به صورت يكپارچه در نظر گرفته   ته يها حوضعملكرد . ]9[تقريبا يكنواخت است 

  . دسته بندي كرد3-5ت جدول توان به صور نشيني را مي ي تهها حوض در هامشكالت عملياتي و علت ايجاد آن. شود مي

  يا چكهصافي  - 8-4- 5
ي انجام شده، بايد با محدوده مقادير مورد انتظار مقايسه شوند تا مشكالت شناسايي ها آزمايشگيري شده و نتايج  مقادير اندازه

رقابي شدن، غ: ي عبارتند ازا چكهي ها صافيمشكالت عملياتي معمول . ي الزم در صورت لزوم انجام گيرندها العمل عكسشده و 
 به طور مفصل ،]4[ريزي كشور   سازمان مديريت و برنامه284 از نشريه شماره 5-3وجود بو، تجمع حشرات، يخ زدگي كه در جدول 

 به طور خالصه مشكالت عملياتي، علت و اقدامات 5-5 و 4-5در جداول . ي مربوط اشاره شده استها حل راه و هابه علل ايجاد آن
  . و مشاهدات انجام شده در واحد، ذكر شده استها گيري ه به اندازهاصالحي ممكن با توج

  ]8 و 7[نشيني   تجزيه و تحليل اطالعات حوض ته-3-5جدول 
 اقدامات الزم علل احتمالي شرايط عملياتي رديف

1 
كم بودن مقدار 
 حذف مواد جامد

 بار سطحي بيش از حد 

انباشتگي لجن در حوض و در نتيجه كاهش 
  ن خروج مواد جامدحجم و امكا

  جريان برگشتي بيش از حد
  جريان باد

  تغييرات دما
  بر جريان ميان

  صنعتي يا سطحيهاي فاضالبوجود 

  استفاده از مخزن ذخيره،
  افزودن مواد شيميايي،

 قرار دادن حوض ديگري در سرويس در صورت وجود  

 افزايش تخليه لجن

  برگشتيهاي جريانكم كردن 

 نصب باد شكن

  دماييهاي جريانيي براي شكست ها بافلنصب 

  ها بافل، تعمير يا تعويض هاتنظيم مجدد سرريز
  صنعتي يا سطحيهاي فاضالببررسي و حذف 

 شناور شدن لجن 2

 آوري جمعخرابي و يا اختالل در تجهيزات 
 لجن

  برگشت لجن مازاد
گرفتگي خط خروجي لجن يا خرابي تلمبه 

 لجن

  نيتريفيكاسيون شديد لجن برگشتي
   در حال كارهاي حوضكم بودن 

 ها بافلخرابي و يا كمبود 

 تعمير و رفع عيب 

 تعمير و رفع عيب

كاهش عمر لجن فعال و يا تغيير محل برداشت لجن برگشتي، 
نشيني  كاهش هوادهي، در صورت امكان عدم برگشت لجن به ته

 اوليه

 ها حوضافزايش تعداد 

 ها بافلتعمير يا افزايش تعداد 
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  ]8 و 7[نشيني   تجزيه و تحليل اطالعات حوض ته-3-5ول جدادامه 

 اقدامات الزم علل احتمالي شرايط عملياتي رديف

كم بودن غلظت مواد   3
  جامد لجن

 بار سطحي بيش از حد

  تخليه بيش از حد لجن از حوض
   لجنآوري جمع سامانهاشكال در 

  كاهش بار مواد جامد ورودي
 بر  ميانهاي جريانوجود 

 ها حوضتر جريان در همه  نواختكتوزيع ي

 كم كردن تواتر و زمان تلمبه كردن لجن

 رفع عيب

 ها بافل، تعمير يا تعويض هاتنظيم مجدد سرريز

زياد بودن غلظت   4
 مواد جامد لجن

وجود بيش از حد دانه و مواد سنگين در 
  وروديفاضالب

  خرابي تلمبه لجن
  گرفتگي مسير تخليه لجن

  لجن در حوضزياد بودن زمان اقامت 
 افزايش بار مواد جامد ورودي

، تعمير هاگيري، تنظيم مجدد سرريز تصحيح عمليات دانه
  ها بافليا تعويض 

 تعمير و رفع عيب

 باز كردن مسير

  لجنتخليهافزايش تواتر 

   برگشتيهاي جريانكاهش 

 فاضالبگنديدگي   5
  يا لجن

وزن مخصوص (كم بودن تواتر تخليه لجن 
  )زياد لجن
 آوري جمعو يا اختالل در تجهيزات خرابي 

  لجن
ــصفيه    ــيش تـ ــات پـ ــودن عمليـ ــافي بـ ناكـ

   صنعتيهاي فاضالب
 آوري جمــع در كانــال فاضــالبگنديــدگي 

  فاضالب
بيش از حد بودن مقدار لجناب برگشتي از 

  فرايندهاي لجن
  خرابي تلمبه لجن

  گرفتگي مسير تخليه لجن
  وجود مواد سمي

 رسيدن به وزن  لجن تاتخليهازدياد تواتر و مدت 
  مخصوص مطلوب
  تعمير يا تعويض
  بهبود عمليات تصفيهفاضالب، پيش هوادهي 

  آوري جمعافزودن مواد شيميايي يا هوادهي در كانال 
بهبود عمليات هضم لجن براي افزايش كيفيت لجناب، 
برداشت لجناب از ارتفاع مناسب هاضم، تاخير در ورود 

 ننشيني تا بهبود كيفيت آ لجناب به ته

 تعمير و رفع عيب

 باز كردن مسير

  استفاده از مواد شيميايي منعقد كننده يا كلر
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  ]8 و 7[ي ا چكه تجزيه و تحليل اطالعات صافي -4-5جدول 

  

                                                       
1 - Freezing  

 اقدامات الزم علل احتمالي شرايط عملياتي رديف

 . مراجعه شود5-5 جدول 1به رديف  غرقابي شدن بستر

بار بيش از حد هيدروليكي يا آلي به بستر در 
 بودن جريان برگشتي و يا ورود اثر بيش از حد

خانه  هاي برگشتي از ساير مراحل تصفيه جريان
به عنوان مثال ناشي ( بسيار زياد BODبا بار 

  )از كنترل نامناسب فرايندهاي تصفيه لجن

 . مراجعه شود5-5 جدول 2به رديف 

1 
كاهش عملكرد حذف 

BOD و TSS 

 توان براي تعيين و انجام مالحظاتي كه مي  ناكافي بودن عملكرد تصفيه مقدماتي
 .كار برد افزايش عملكرد تصفيه مقدماتي به

  جريان كم هوا به داخل بستر
2 

كاهش اكسيژن محلول 
  . مراجعه شود5-5 جدول 1به رديف   غرقابي شدن بستر جريان خروجي از صافي

 . مراجعه شود5-5 جدول 3به بند  ن بادهاي سرد و شديدوزيد

جريان برگشتي نيز خود باعث افزايش تغييرات 
  شود دما مي

كاهش جريان برگشتي تا مقدار ممكن به منظور 
 3  .كم كردن اثر سرمايش آن

تواند  كاهش دما كه مي
 1زدگي منجر به يخ

) يخ تشكيل قابل وضوح (
در بستر و كاهش بازده 

 بستر شود

جريان ورودي منقطع به بستر نيز باعث اقامت 
تواند منجر به  تر فاضالب شده و مي طوالني

  زدگي شوديخ 

اي است به صورت  هنگامي كه صافي، دو مرحله
  .موازي درآورده شوند

جريان برگشتي زياد، كه باعث بار هيدروليكي 
 شود نشيني مي زياد در حوض ته

مقدار بار هيدروليكي را كنترل كرده و چنانچه 
اشد، شدت جريان برگشتي را تنظيم بيش از حد ب

 .كنيد

هاي چند  عدم توزيع يكنواخت جريان در صافي
  تايي

 هاي چند تايي تنظيم تقسيم جريان در حوض

  ها در حوض خوردگي يا شكستگي بافل
  نشيني ته

 ها تعمير يا تعويض بافل
4 

غلظت بيش از حد مواد 
 در BODمعلق و 

نشيني  خروجي حوض ته
 ثانويه

 
 لجن در آوري جمعخرابي يا شكستگي سامانه 

  نشيني حوض ته
 عويض قطعه شكسته شدهتعمير يا ت
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  ]  8 و7 [ي ا چكه تجزيه و تحليل اطالعات صافي -4-5جدول  ادامه
 اقدامات الزم علل احتمالي شرايط عملياتي رديف

تنظيم سرريز خروجي براي دستيابي به جريان يكنواخت    نبودن سرريز خروجيتراز
   سرريزيها قسمتخروجي از تمامي 

 يها جريانيي به شكست اين ها بافلتوان با نصب  مي  بر به دليل تغييرات دما جريان ميان
 .دمايي كمك كرد

.  و غلظت مواد جامد لجنبررسي عمق بستر لجن  نامناسب بودن شدت تخليه لجن يا تواتر آن
چنانچه بيش از مقادير مورد انتظار بوده يا روند رو به 
افزايش دارند، بايد شدت تخليه لجن از حوض و يا تواتر 

 كه شرايط هوازي در حوض اي گونهآن را تنظيم كرد، به 
 .نشيني برقرار باشد ته

  
  
  
  
  
4  

  
  
  
  

غلظت بيش از حد مواد 
 در BODمعلق و 

نشيني  خروجي حوض ته
 ثانويه

  

نشيني  بار بيش از حد مواد جامد به حوض ته
  دازي زياد صافيبه دليل پوست ان

 . مراجعه شود5-5 جدول 4به رديف 
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  ] 7[ي ا چكهي ها صافي اقدامات الزم در -5-5جدول 
 اقدامات الزم مشكل ايجاد شده رديف

 غرقابي شدن صافي 1

  . از صافيها برگ حذف تمامي خار و خاشاك و -
  .ي خاليهاشتن فضادا  افزايش شدت جريان برگشتي به منظور افزايش پوست اندازي و باز نگه -
  . تزريق آب با فشار باال براي همزدن و تميز كردن ناحيه غرقاب شده-
  . زير و رو كردن ناحيه غرقاب شده با استفاده از چنگك-
مقدار كلر افزوده شده بستگي به ميزان غرقاب شدن .  ساعت4 الي 2 استفاده از محلول كلر به مدت -

  .بستر دارد
كه در طراحي صافي اين امر  ت صافي را به حالت طغيان درآورد، در صورتي ساع4توان به مدت   مي-

نشيني ثانويه در هنگام تخليه صافي،  بايد توجه كرد كه بار هيدروليكي حوض ته. درنظر گرفته شده باشد
  . از صافي با شدت كم تخليه شودفاضالببيش از حد نشده و جريان 

دراين حالت لجن خشك و بستر، . ل غرقاب شدن بستر استي حل مشكها  خشك كردن بستر نيز از راه-
زمان الزم براي خشك شدن بسته به ضخامت لجن و ميزان حذف مورد نظر، . شود سست و قابل نفوذ مي

 .ممكن است از چند ساعت تا چند هفته متغير باشد

 بار آلي بيش از حد  2

  .  افزايش جريان برگشتي-
 .نشيني و انجام اقدامات الزم براي افزايش عملكرد آن  در حوض تهبر ي ميانها جريان برطرف كردن -

 باال به BODي برگشتي با ها جرياني تصفيه لجن به منظور كاهش ها بررسي و تنظيم كنترل فرايند-
 .صافي

  . باقي نگه داشتن شرايط هوازي در صافي-

كاهش دماي محيط و   3
 احتمال يخ زدگي صافي

 .تر  براي دستيابي به قطرات درشتفاضالبت پاشش  و صفحاها  تنظيم روزنه-

 .ي بادوام در مسير باد غالبها درخت نصب باد شكن يا كاشت -

 .ي خوراك به منظور كاهش اتالف حرارتها حوض عايق بندي تلمبه چاه تر و  -

 . عايق بندي بستر صافي به منظور كاهش اتالف حرارت-

 .ي گرداننده شوندهازرگ شوند كه سبب متوقف شدن بازوي بها قبل از اينكه به اندازهاتخليه يخ

4  

افزايش مقدار مواد جامد 
 در خروجي از BODو 

نشيني به دليل  حوض ته
 پوست اندازي زياد

تواند باعث بار زياد مواد جامد   پوست اندازي زياد صافي در نتيجه فعاليت زياد زيستي يا تغييرات دما،  مي-
نشيني را بهبود  تواند ته ي كاتيوني ميهاگرم بر ليتر از پليمر  ميلي2 يا 1زودن اف. نشيني شود روي حوض ته

 .در اين حالت ميزان تخليه لجن را بايد افزايش داد. بخشد

 پوست اندازي زياد به دليل بار آلي بيش از حد، وجود مواد سمي، يا تغييرات زياد جريان ورودي -
 برگشتي، فاضالبتوان با افزودن جريان  ابل كنترل است و يا مي قها، در بهترين حالت در مبدا آنفاضالب
  . را رقيق كردفاضالب

  چه اين حالت باعث يخ زدن رطوبت. صافي نبايد به مدت طوالني از كار خارج شود. يابد در طول مدت سرما، عملكرد صافي كاهش مي: توجه       
  .شود خريب ساختار آن ميهمراه بستر شده و منجر به انبساط بستر و يا حتي ت  
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  ات زيستي دوارحصف - 8-5- 5
مقايسه اطالعات روزانه سامانه با محدوده مقادير معمول و قابل انتظار، عامل كليدي در شناسايي مشكالت سامانه و تعيين 

چرخش . همچنين مشاهده چرخش يكنواخت و هموار صفحات و ظاهر و رنگ لجن نيز ضروري است. اقدامات اصالحي الزم است
عدم چرخش صفحات . دهنده اشكال مكانيكي يا رشد غير يكنواخت لجن در سطح صافي است امنظم و غير يكنواخت صفحات نشانن

رشد لجن . دهنده شرايط عمليات باشد تواند نشان ظاهر و رنگ لجن نيز مي. نيز حاكي از نقص مكانيكي يا رشد بيش از حد لجن است
 قرمز يا اي قهوهدر صورت انجام عمليات نيتريفيكاسيون، رشد لجن .  عادي سامانه استخاكستري رنگ زبر نشانه شرايط كاركرد

لجن . دهنده عمر زياد لجن است نشان) ها كرمو وجود ( بسيار تيره اي قهوهلجن .  طاليي نشانه كاركرد عادي سامانه استاي قهوه
 يا pHعدم رشد قابل رويت لجن نشانه تغييرات شديد . دي است وروفاضالبمقادير زياد گوگرد يا سولفيد در  دهنده  سفيد گچي نشان

  .دما است
توان به  در هر حال مي. تواند مانع از تخريب عملكرد سامانه و يا از كار افتادن آن شود  تشخيص به موقع و رفع مشكل مي
ي عادي، توجه خاص مبذول و اه وضعيتشوند توجه كرده و در صورت بروز انحراف از  عواملي كه باعث بروز اين مشكالت مي

  .، عمده مشكالت عملياتي سامانه صفحات زيستي دوار ذكر شده است6-5در جدول . اقدامات الزم انجام داد

   لجن فعالسامانه - 8-6- 5
و اكسيژن ) لجن فعال(، ميكروارگانيزم )مواد آلي( مناسبي بين خوراك  براي دستيابي به عملكرد مناسب اين سامانه بايد، موازنه

در عمل، يك سامانه لجن . شود مشكالت سامانه لجن فعال از عدم موازنه اين سه مورد ناشي مي عموما، عمده . ول برقرار شودمحل
فعال با سه عامل؛ مقدار هواي ورودي به بركه هوادهي، شدت برگشت لجن فعال و مقدار لجن مازاد تخليه شده از سامانه، كنترل 

گذارند آشنايي داشته تا بتواند در موقع لزوم تغيير  يري كه اين سه عامل بر روي عملكرد سامانه ميبردار بايد به تاث بهره. شود مي
  .  اشاره شده است7-5اين مهم در جدول . مناسب را اعمال نمايد

متاثر از ست كه خود هاي عملياتي در محدوده مقادير از پيش تعيين شده آنهاراه مناسب كنترل سامانه لجن فعال، تنظيم پارامتر
كيفيت مورد نظر ي جانبي، تغييرات فصلي و ها جريان صنعتي، هاي فاضالب ورودي، وجود فاضالبي ها عوامل مختلفي مانند ويژگي

  . جريان خروجي است
ي هوادهي، عاليم، علل، و اقدامات تصحيحي الزم براي راهبري سامانه در سطح عملكرد معمول يا هامشكالت معمول بركه 

ي لجن ها سامانهي تورم و كف كردن لجن كه در ها پديدهتر در زمينه مسايلي مانند  اطالعات بيش.  آمده است8-5جدول بهينه، در 
 سازمان مديريت و 284طور مفصل در نشريه  برداري آن، به ي بهرهها دشواريفعال شايع است و همچنين نحوه كنترل سامانه و 

  . ، آمده است]4[ريزي كشور  برنامه
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  ] 9 و7 [ صفحات زيستي دوار سامانه  تجزيه و تحليل اطالعات -6-5جدول 
 اقدامات الزم علل احتمالي  شرايط عملياتي رديف

  بار آلي بيش از حد
  بهبود عمليات پيش تصفيه،

 صفحات زيستي ديگر در صورت وجود، بزرگتر سامانه گيري كار به
   بين مراحل اول و دوم تيغه اول تصفيه با برداشتن مرحلهكردن 

  بار هيدروليكي بيش از حد
  متعادل كردن جريان،برطرف كردن منابع افزايش جريان،

  استفاده از مخزن ذخيره،
  هاتقسيم جريان بين راكتور

pHبسيار زياد يا بسيار كم   
، افزودن اسيد يا pHبرطرف كردن منبع ايجاد تغييرات نامطلوب 

 برابر غلظت 7ت به ميزان ييكاسييون قليايباز، در هنگام نيتريف
3NHتنظيم شود .  

  كاهش بازده تصفيه  1

 فاضالبدماي كم 
  ،سامانهپوشاندن 

   يا محوطهفاضالبگرم كردن 
 فاضالبول حوض حاوي ا همرحل ورودي يا فاضالبهوادهي  مقدار زياد سولفيد در ورودي

 سفيد شدن لجن 2  وروديفاضالبودن نيترات سديم يا پراكسيد هيدروژن به افز   وروديفاضالبگنديدگي 
 بر روي فاضالببار بيش از حد 

   اولمرحله
 بين مراحل اول و دوم به منظور افزايش سطح كل ها بافلتنظيم 
  اولمرحله

  pHنصب تجهيزات كنترل   pHتغييرات بيش از حد 

  يش تصفيه،انجام عمليات پ   سميفاضالبورود  پوست اندازي زياد 3
  ها گانيزممتعادل سازي جريان به منظور تطبيق ميكروار

 تعمير و رفع مشكل مكانيكي اشكال مكانيكي

4 
عدم چرخش 

 يكنواخت صفحات
  افزايش سرعت چرخش،  رشد غير يكنواخت

   براي كاهش بار،ها بافلتنظيم 
  ازدياد پوست اندازي

5 
انباشتگي مواد جامد 

 در راكتور

لكرد پيش تصفيه ناكافي بودن عم
 فاضالب

   مواد جامد از راكتورتخليه
  گيري  تعيين و رفع مشكل دانه
 نشيني اوليه تعيين و رفع مشكل ته

6  
 هاداغ شدن محور

يا اخالل در كار 
  هاآن

 رعايت برنامه تعميرات و نگهداري  ناكافي بودن تعميرات و نگهداري

 رعايت برنامه تعميرات و نگهداري  رات و نگهداريناكافي بودن تعمي

داغ شدن موتور   7
نامناسب بودن وضعيت زنجير    صفحاتگرداننده

  موتور
 تنظيم وضعيت زنجير 
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  ] 7[ لجن فعال سامانه  تاثير عوامل مختلف بر عملكرد -7-5جدول 

  رديف
نام عامل يا 
 پارامتر كنترلي

 تاثير كاهش پارامتر تاثير افزايش پارامتر

 شدت هوادهي 1
ي عملياتي، باالرفتن ها هزينهژي، افزايش اتالف انر

 مواد جامد و خرد شدن لجن فعال

گنديدگي بركه هوادهي، عملكرد ضعيف 
 سامانه، عدم انجام نيتريفيكاسيون در سامانه

 بده لجن برگشتي 2

بار هيدروليكي بيش از حد بر روي بركه هوادهي و 
نشيني، كاهش زمان هوادهي، كاهش  حوض ته
 ، خروج مواد جامد در طول زماننشيني زمان ته

برگشت جريان گنديده به سامانه،  انباشتگي 
نشيني، كاهش  مواد جامد در حوض ته

MLSS در بركه هوادهي، خروج مواد جامد از 
 سرريز

 بده تخليه لجن مازاد 3

 ، كاهش چگالي لجنMLSSكاهش 

، كاهش عمر لجن، افزايش نسبت SVIافزايش 
F/M 

  چگالي، كاهش ، افزايشMLSS افزايش

SVI افزايش عمر لجن ، )MCRT ( و
  F/Mكاهش نسبت 

  گندزدايي با كلر - 8-7- 5
 با محدوده مقادير هامقايسه روزانه تمامي پارامتر. شود مقدار تزريق كلر بر اساس نتايج حاصل از آزمايش كلر باقيمانده تنظيم مي

اين عوامل . ملي كه بر روي عملكرد گندزدايي موثرند، آشنايي داشته باشدبردار بايد با عوا معمول سامانه، ضروري است و نيز بهره
  .زمان تماس و مقدار كلر باقيمانده ،فاضالبآميختگي كلر با  ،فاضالبكيفيت  :عبارتند از

عملياتي نامطلوب توان شرايط  بردار، مي  و مشاهدات بهرههاگيري پارامتر برداري و اندازه دست آمده از نمونه با توجه به اطالعات به
  . تشخيص داده و اقدامات اصالحي الزم را به موقع به عمل آورد9-5را مطابق جدول

  ] 9و 7 [ لجن فعال سامانه تجزيه و تحليل اطالعات -8 -5جدول
 اقدامات اصالحي علل  شرايط عملياتي رديف

   و جريان برگشتي به بركه،فاضالبمتعادل كردن جريان  افزايش بار آلي
 ي در حال كارهاتوزيع مناسب جريان بين بركه 

  افزودن باز  pHمقدار كم 
  افزودن مواد مغذي، افزودن مقداري كلر يا پراكسيد به لجن برگشتي  يها رشتي ها باكتريرشد 

  )ازت و فسفر(فزودن مواد مغذي ا  كمبود مواد مغذي
  ورود مواد سمي

  
، تهيه لجن نطفه از فرايندتخليه لجن مسموم و عدم برگشت آن به 

 ديگر، شناسايي منبع ورود مواد سمي و انجام عمليات پيش خانه تصفيه
  تصفيه

 و در نتيجه DOمقدار كم 
  يها رشتي ها باكتريرشد 

  افزايش هوادهي
  

حد به هنگام هوادهي بيش از 
  F/Mمقدار كم 

  كاهش مقدار هوادهي در مواقع كاهش زياد جريان ورودي

1  

نشيني بسيار ضعيف لجن  ته
منجر به خروج لجن از سرريز 

شدن حجيم (جريان خروجي 
 .مي شود) لجن

  كاهش بده تخليه لجن مازاد  كم بودن عمر لجن
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  ] 9و 7 [ لجن فعال سامانه تجزيه و تحليل اطالعات -8 -5جدولادامه 
بار ورودي بيش از حد بوده و 

ظ و  غليفاضالبدر واقع 
  گنديده وارد شود

  متعادل كردن جريان

 اكسيژن تامينمحدوديت در 
  الزم

  افزايش هوادهي، افزايش لجن برگشتي
   لجن فعالسامانهكاهش بازده   2

 صنعتي سمي هاي فاضالبورود 
و مواد بازدارنده و در نتيجه 

ني مقدار اكسيژن هاافزايش ناگ
  محلول در بركه هوادهي

  10مطابق رديف 

3 

بوده اما نشيني مواد جامد خوب  آزمايش ته
مقدار زيادي مواد جامد از سرريز خروجي 

 در SVI(شوند  همراه جريان خارج مي
 جريان خروجي TSS معمول و محدوده

 ).زياد

كه (ي ميان بر ها جريانوجود 
به صورت مواج بودن مواد جامد 

  )شود در سطح تشخيص داده مي
 

  ميان بر تا حد ممكنيها جريانبرطرف كردن 

كاهش عمر لجن از طريق افزايش تخليه لجن  كهنگي لجن
 .تغيير تدريجي بهتر است. مازاد

4 
به (ياري از مواد جامد ريز خروج مقادير بس
 نشيني از حوض ته) اندازه سر سوزن

  1وجود آشفتگي
  

كاهش آشفتگي از طريق تنظيم شدت هوادهي 
 در مواقعي كه شدت جريان ورودي ويژه به

 . كم استفاضالب

5 
م و مقدار مواد جامد زياد  كBODمقدار 

 )ي سبكهاخروج مقادير زيادي از لخته(

 كاهش عمر لجن با افزايش تخليه لجن مازاد كهنگي بسيار لجن

6  
 

خروج مقادير زياد مواد جامد ريز نيم شفاف 
  نشيني از حوض ته

 افزايش عمر لجن رشد سريع مواد جامد

  كاهش بده لجن برگشتي  بده زياد لجن برگشتي

، افزايش مواد مغذي، pH، افزايش DOافزايش  يها رشتي ها باكتريرشد 
  )بسته به مورد(افزودن كلر 

 ميلي 5افزودن آهن چنانچه مقدار آن كمتر از   رشد غالب اكتينومايسس
  گرم بر ليتر باشد

غلظت كم مواد جامد در لجن برگشتي   7
  ) ميلي ليتر بر ليتر8000كمتر از (

 نندهكسرعت نامناسب جمع 
  لجن

  تنظيم سرعت

                                                       
1 - Turbulence  
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  ] 9و 7 [ لجن فعال سامانه تجزيه و تحليل اطالعات -8 -5جدولادامه 
 كه اي گونهافزايش بده لجن برگشتي و تنظيم عمر لجن به  دنيتريفيكاسيون پديدهبروز 

 )كاهش عمر لجن(نيتريفيكاسيون رخ ندهد 

8  

شيني مواد جامـد      ته (1باال آمدن لجن  
خوب بوده اما لجـن در مـدت زمـان          

رود   كوتاهي به طرف سطح بـاال مـي       
كه در نتيجه اين امر، مقـادير زيـادي         
ــزرگ روي   ــد كوچــك و ب ــواد جام م

ــه  ــشيني ســطح حــوض ت ــشكيل ن  ت
 )شود مي

  هوادهي بيش از حد
  

  كاهش شدت هوادهي

 افزايش شدت هوادهي در بركه  گنديدگي لجن برگشتي

9 
مرغ گنديده  لجن برگشتي بوي تخم

كم بودن بيش از حد مقدار  دهد مي
  لجن برگشتي

  افزايش مقدار لجن برگشتي

 لجن يهاميكروارگانيزماز بين رفتن   10
 فعال در مدت زماني كوتاه

 فاضالبدر اين حالت 
ورودي حاوي مواد سمي 

 است

تمامي مواد جامد را . بايد لجن فعال را در صورت امكان جدا كرد
برنامه پيش تصفيه .  شودبرگشت داد و تخليه لجن مازاد متوقف

 . اجرا شودفاضالب

كهنگي بيش از حد لجن 
 فعال

كاهش عمر لجن از طريق افزايش شدت تخليه لجن مازاد، استفاده 
 ي كنترل كف در صورت لزومها افشانكاز 

زياد بودن بيش از حد مقدار 
  مانهساچربي و روغن در 

ي ها افشانكبهبود عمليات حذف چربي در مراحل قبل، استفاده از 
  فاضالبكنترل كف در صورت لزوم، اجراي برنامه پيش تصفيه 

 ضخيم روغني در اليهتشكيل يك   11
 روي سطح بركه هوادهي

ي ايجاد ها باكتريحضور 
  كننده كف

  ي ايجاد كننده كفها باكتريحذف 

  افزايش عمر لجن  فعالجوان بودن لجن 

 MLSSكم بودن مقدار 
  در بركه هوادهي

  افزايش عمر لجن
  

 كنندهوجود مواد فعال 
  )ها شوينده(سطحي 

ي آب براي كنترل كف، در صورت لزوم حذف ها افشانكاستفاده از 
  ها كفگيري ضد كار به سطحي، كنندهمواد فعال 

هوادهي بيش از حد به 
  F/Mهنگام مقدار كم 

  اهش مقدار هوادهي در مواقع كاهش زياد جريان وروديك
تشكيل مقادير زياد كف سفيد رنگ   12

  مواج در روي سطح بركه هوادهي

مقدار (برگشت لجناب به بركه هوادهي به طور اهسته و تدريجي   بده كم جريان ورودي
  )تواند باعث نياز بيش از حد به اكسيژن شود زياد لجناب مي

13 
 و هارشد زياد جلبك در كناره سرريز

  نشيني  ديواره حوضچه ته
  . تكميل عمليات تصفيه به طوري كه دنيتريفيكاسيون صورت گيرد  فسفر زيادبودن مقدار 

  

                                                       
1 - Rising 
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 ]8 و7[ كلر زني فرايند تجزيه و تحليل اطالعات -9-5جدول 

 اقدامات الزم علل احتمالي شرايط عملياتي رديف

 ناكافي بودن ظرفيت تجهيزات كلر زني
 تامين صورت لزوم، جايگزيني تجهيزات به منظور در

ميزان تصفيه مورد نياز با توجه به حداكثر جريان عبوري 
 از لوله

 كلر باقيمانده و كنترل خودكار گير اندازه وسيلهاستفاده از   كارا نبودن كنترل مقدار كلر باقيمانده
 مقدار كلر

 تماس محفظهيزات اختالط در نصب بافل و تجه   تماسمحفظهبر در  جريان ميان
  با كلرفاضالب

   تماسمحفظهتميز كردن    تماسمحفظهانباشتگي مواد جامد در 

1 
 شمارش شده در يها فرمكليتعداد 

  مورد انتظار نيستمحدوده

  افزايش زمان تماس يا افزايش شدت كلر تزريقي  كم بودن مقدار كلر باقيمانده

 ي متصل به سامانههاناكافي بودن تعداد سيلندر
ي متصل به سامانه به طوري كه هاد سيلندرافزايش تعدا

 فشار كم گاز كلر در كلريناتور 2 . فراتر نرودها از مقدار توصيه شده آنهاشدت تخليه از سيلندر
  باز كردن مسير و تميز كردن آن با حالل  گرفتگي جريان بين سيلندر و كلريناتور

 ويض سيلندر يا متصل كردن آنتع سيلندر كلر خالي بوده يا به سامانه متصل نيست
 عدم وجود فشار گاز كلر در كلريناتور 3

  بستن شير سيلندر و تعمير شير كاهش فشار  گرفتگي يا خرابي شير كاهش فشار
  شير كاهش فشار در كلريناتور كثيف است

 

قرار دادن يك . باز كردن كلريناتور و تميز كردن شير
  قبل از آنآشغالگيرصافي يا 

 كند كلريناتور، خوراكي را تزريق نمي 4
سيلندري كه قبال در نور خورشيد . كاهش دماي سيلندر  تر از كلريناتور است در كلر، گرمسيلن

  قرار داشته، به كلريناتور متصل نكنيد

بررسي احتمال ورود رطوبت . باز كردن شير و ديافراگم  پاره شدن ديافراگم شير كاهش فشار  فرار گاز كلر از شير فشار شكن كلر  5
  تزريق كلرسامانهبه 

  ناكافي بودن ظرفيت تبخير كننده
اگر . ظرفيت تبخير كننده% 75كاهش شدت خوراك تا 

كند، ديافراگم اصلي شير  اين كار مشكل را برطرف مي
   تزريق كلرسامانهيخ زدن   6 كاهش فشار پاره شده است

 فالش كردن و تميز كردن كارتريج  بسته شدن كارتريج شير كاهش فشار خروجي

7  
تور قادر نيست كه دماي  كلريناسامانه

 كه اي گونهحمام آبي را تنظيم كند به 
  شير كاهش فشار خروجي باز باشد

  جايگزيني المنت حرارتي  خرابي المنت حرارتي

  ي خالي يا كمهاافزايش فشار و تعويض سيلندر  فشار ناكافي گاز كلر

. 1 تزريق كننده با اسيد مورياتيكهاي قسمتتميز كردن   زريق آبمسدود شدن تلمبه ت
  ها با آب و برگرداندن آنها قسمتشستن 

عدم توانايي ايجاد خروجي حداكثر از   8  )هاتعويض تمامي فنر(باز كردن شير و تعمير آن   2 شكنخالنشتي در شير 
  كلريناتور

 در ها و مسيرها از اتصاالت، درزخالنشت 
   كلريناتورسامانه

  هاردن آن و آب بندي كهامحكم كردن اتصالت و درز

                                                       
1 - Muriatic acid  
2 - Vacuum relief valve  
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  ]8 و7[ كلر زني فرايند تجزيه و تحليل اطالعات -9-5 جدول ادامه

 اقدامات الزم علل احتمالي شرايط عملياتي رديف

تزريق كلر عدم توانايي   9
  الزم

 تعمير كلي تلمبه  خرابي تلمبه منبع آب كلر

  

10  
مقدار كلر باقيمانده در 

خانه، زياد  خروجي تصفيه
  .است

-  
  ر زدايينصب تجهيزات كل

ناكافي بودن ظرفيت تنظيم كننده كلر 
 مقدار كلر در شدت تامينبراي 
  فاضالب مختلف يها جريان

  ي با ظرفيت باالترهاتعويض با تنظيم كنند
  
  

  اطالع به نمايندگي فني سازنده براي رفع عيب   كنترليها سامانهخرابي در 

 تماس محفظهنشيني مواد جامد در  ته
   با كلرفاضالب

   با كلرفاضالب تماس محفظهتميز كردن 
تغييرات زياد در مقدار   11

  كلر باقيمانده در خروجي

 وسيله 1عدم تنظيم بودن صفر و گسترة
  كنترل تناسبي جريان

   سازندهخانه كارواكنشتنظيم مجدد صفر و گستره مطابق با 

  رف كردن منبع ورود موادشناسايي و برط  مقدار زياد مواد شيميايي
عدم حصول كلر   12

   براي كاهش اختالالتها نمونهاضافه كردن اسيد سولفوريك به   ها گيري اندازهوجود اختالل در   باقيمانده

  هاتميز كردن الكترود  هارسوب در الكترود
  ست كنترل بسيار طوالني احلقهزمان 

  
  
  
  

  :كاهش زمان حلقه كنترل از طريق
   كاربردنقطهنزديك كردن تزريق كننده به 

 گير افزايش سرعت در مسير نمونه به اندازه

 گيري  به مكان اندازهگر حسنزديك كردن 

   كاربردنقطهگيري به   اندازهنقطهنزديك كردن 
ناكافي بودن مقدار يديد پتاسيم براي 

  هگيري شد مقداركلر اندازه
  تنظيم مقدار يديد پتاسيم متناسب با مقدار 

  كلر باقيمانده
   افزايش بافرسامانهتعمير    افزايش بافرسامانهنقص در 
  اطالع به كاركنان خدماتي مربوط براي تعمير  گيري  اندازهسامانهنقص در 

   كاربردنقطهگي در نصب تجهيزات اختالط براي ايجاد آشفت  گيري اختالط ناكافي كلر در نقطه اندازه

13  

گير كلر  وسيله اندازه
باقيمانده و كنترل  

كننده آن بدرستي كار 
  كنند نمي

روتامتر به درستي انتخاب  ويا تنظيم 
  .نشده است

  دهي  مناسب خوراكمحدودهجايگزيني روتامتر با روتامتر ديگر با 

                                                       
1 - Zero and span 
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  تغليظ لجن - 8-8- 5
ي لجن عبارتند از؛ بو، باال آمدن لجن، تغليظ بيش از غلظت مطلوب، غلظت بسيار كم ها كننده مشكالت عملياتي معمول تغليظ

، علت و اقدامات تصحيحي ها كننده در ادامه، مشكالت انواع تغليظ. ل، جريان لجناب خروجي با غظت بسيار زياد مواد جامدهواي محلو
  . ذكر شده است11-5و 10-5الزم، در جداول 

  ]8 و7[ تغليظ ثقلي سامانه تجزيه و تحليل اطالعات -10-5جدول 
 اقدامات الزم علل احتمالي شرايط عملياتي رديف

 افزايش بده تخليه لجنكم بودن بده تخليه لجن تغليظ شده 

  كم بودن بده جريان سرريز
  افزايش بده جريان ورودي،

 به منظور افزايش MLSSورود بخشي از جريان خروجي ثانويه يا 
  و باال آمدن لجنبو 1  بار سطحي

مقدار ( گنديدگي در تغليظ كننده 
  ) در تغليظ كنندهDOكم 

به ) mg/l 1- 5/0به مقدار (رمنگنات يا پراكسيد افزودن كلر، پ
  جريان ورودي

 كاهش بده جريان ورودي لجن زياد بودن بده جريان سرريز

 2  كاهش بده تخليه لجن  زياد بودن بده تخليه لجن

كافي نبودن مقدار تغليظ 
كم بودن غلظت مواد (لجن 

  ها و تصحيح آنها بافل و هاعلت از طريق كنترل سرريزشناسايي   بر وجود جريان ميان )جامد در لجن تغليظ شده
  انباشتگي بسيار زياد مواد جامد 

 

همزدن بستر لجن جلوي بازوي جمع كننده توسط جت آب به 
 منظور كاهش چگالي، افزايش بده تخليه لجن

3 

فعال شدن هشدار دهنده 
 آوري جمعگشتاور مكانيزم 

  ام به شناسايي و رفع گرفتگي، اقد   لجنآوري جمعگرفتگي مكانيزم  لجن
  تخليه مخزن در صورت ضرورت و برطرف كردن مانع
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  ]8 و7[ تغليظ شناورسازي با هوا سامانه تجزيه و تحليل اطالعات -11-5جدول 
 اقدامات الزم علل احتمالي شرايط عملياتي رديف

  كه كفاب مشاهده شوداي گونهعت كفاب روب به تنظيم سر سرعت بسيار زياد كفاب روب

متوقف كردن جريان ورودي لجن و يا كاهش بار با ايجاد   سرريز شدن واحد
  ي برگشتي لجنها جريان

  تعيين مقدار مناسب پليمر و تنظيم آن  مقدار ناكافي پليمر افزوده شده 
زياد بودن بيش از حد نسبت هوا به مواد 

  جامد
  هواي ورودي به مخزن تحت فشاركاهش جريان 

1 
 اليهكم بودن ضخامت 

 )كفاب(شناور 

   اين جدول 2شناسايي مشكل و رفع آن مطابق بند   مقدار كم هواي محلول

2 
مقدار بسيار كم 
 اكسيژن محلول

خاموش بودن، گرفتگي يا نقص مكانيكي 
 هوادم يا اژكتور

 و تابلوي كنترل، تميز كردن اژكتور، هابازرسي كمپرسور، مسير
 زومانجام تعميرات در صورت ل

 )افزايش بده(سرريز شدن واحد 
  قطع جريان ورودي لجن 

 تخليه واحد با كمك جريان برگشتي

  تعيين مقدار مناسب مواد شيميايي و تنظيم آن  مقدار بسيار كم مواد شيميايي

  روشن كردن كفاب روب،   عمل نكردن كفاب روب
  رعت كفاب روبتنظيم س

  افزايش سرعت جريان هواي ورودي به مخزن تحت فشار  كم بودن نسبت مقدار هوا به مواد جامد

3  
مقدار بيش از حد مواد 

 در جريان (SS)جامد 
 خروجي

  نشين شده از مخزن تخليه تناوبي لجن ته  كننده انباشتگي مواد جامد در تغليظ

باال آمدن سطح آب در   4
  حوض

  كم بودن فشار يا مقدار هوا
  از كار افتادن سامانه كنترل سطح

  بررسي كمپرسور و خطوط هوا و تعمير در صورت لزوم
  بررسي سامانه كنترل،  تنظيم و تعمير در صورت لزوم

مسدود بودن و يا خرابي تلمبه جريان 
  برگشتي

كم بودن سطح آب در   5  بازرسي و تعمير در صورت لزوم
  حوض

  تعمير در صورت لزوم  صحيح عمل نكردن سامانه سطح

ظرفيت كم تلمبه   6
 تنظيم شير فشار برگشتي  فشار زياد تانك  يان برگشتيجر

  ضم هوازيها - 8-9- 5
 ها تواند در اثر فعاليت عادي ميكروارگانيزم  ميpHبه عنوان مثال، افت .  استpH، كنترل ها سامانهمشكل عملياتي معمول در اين 

. برطرف كرد)  آهك، بيكربنات و يا سود: جملهاز(توان با افزودن قلياييت  اين مشكل را مي. واسطه كاهش قلياييت ورودي باشد يا به
ضم هوازي بايد محاسبات كنترلي خاصي را انجام دهند كه عبارتند از؛ تعيين بار مواد جامد فرار، زمان هضم، هابرداران سامانه  بهره

حي الزم را ذكر كرده ي هوازي و اقدامات اصالها هاضم، تجزيه و تحليل اطالعات حاصل از 12-5جدول . pHضم، و تنظيم هابازده 
  .است
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  ]8 و7[ضم هوازي ها تجزيه و تحليل اطالعات -12-5جدول 
 اقدامات الزم علل احتمالي شرايط عملياتي رديف

 كاهش بده خوراك بار آلي بيش از حد تشكيل بيش از حد كف 1

نه هاك ديفيوزر دتميز كردن ديفيوزر و جايگزيني آن با ي  گرفتگي مداوم سامانه هوادهي
  اي ضربهدرشت يا انواع 

  تنظيم سطح مايع  سطح نامناسب مايع در حوض
   و شير آالتها لولهرفع عيب دمنده،   خرابي دمندة هوا

 DOمقدار كم  2

  كاهش بده خوراك  بار بيش از حد آلي
 كاهش بده خوراك كافي نبودن زمان اقامت لجن

بيش از يك بايد (كافي نبودن هوادهي  بوي نامطبوع لجن 3
  )گرم بر ليتر باشد ميلي

  افزايش هوادهي يا كاهش بده خوراك

 به كمتر از pHافت   4
  مقدار مطلوب

انجام پديده نيتريفيكاسيون و كاهش 
   فاضالبقلياييت 

افزودن بيكربنات سديم به  لجن خوراك و يا آهك يا 
  ضم،هاهيدروكسيد سديم به 

 CO2تخليه و انجام عمليات دفع 

  هوازي ضم بيها -8-10- 5
اين شرايط عبارتند . بردار بايد شرايط معمول و كاركرد عادي سامانه را شناسايي كرده و با آن آشنايي داشته باشد در اينجا نيز بهره

تاثير مقدار مواد جامد بر روي عملكرد . ، كنترل دما، اختالط و مالحظات ايمنيpHافزودن لجن، تخليه لجناب، تخليه لجن، كنترل : از
  . است13-5 به صورت جدول سامانه

  هوازي ضم بيها تاثير غلظت مواد جامد لجن بر عمليات -13-5جدول 

 تاثير بر روي عملكرد سامانه مقدار مواد جامد در لجن خام

  .ي فرار به قلياييتها، افزايش حرارت مورد نياز، كاهش نسبت اسيدSRTكاهش قلياييت، كاهش  %4كمتر از 
 يعمليات عاد % 8 -%4بين 

 .ي فرار به قلياييتهااختالط ضعيف، سرريز شدن بار بيش از حد مواد آلي، كاهش نسبت اسيد % 8بيش از 

الزم به ذكر است كه موارد متعدد .  آمده است14-5هوازي و اقدامات اصالحي آن در جدول  ي بيها هاضمعمده مشكالت 
و نيز ساير ) نشتي، رنگ شعله. فشار(ضم هاهوازي، گاز  ي بيها ضمهاكار رفته در  ديگري نيز در ارتباط با كاركرد تجهيزات به
 8-4باره در جدول  بردار قرار گيرد كه در اين برداري صحيح از آن بايد مورد توجه بهره مشاهدات الزم جهت ايمني سامانه و بهره

“  شهريفاضالبي ها خانه هداري از تصفيهبرداري و نگ راهنماي بهره”ريزي كشور تحت عنوان   سازمان مديريت و برنامه284نشريه 
  . ]4[ آمده است  توضيحات كامل



 69  شده گيري اندازه هاي داده پردازش -پنجم فصل

 

  ]8 و7[هوازي  ضم بيها تجزيه و تحليل اطالعات -14-5جدول 

 اقدامات الزم علل احتمالي شرايط عملياتي رديف

  حل ورود مواد سميبررسي و پيدا كردن م  ني ناشي از مقدار زياد مواد سمي هاكاهش ناگ
  بررسي و رفع عيب  . گير و يا خرابي آن نشت گاز قبل از وسيله اندازه

1 
كاهش شدت توليد گاز    

بــا  (ضــم  هاكــاهش فعاليــت ميكروبــي در     ضمهادر 
ي فـرار  هاو تعيين نسبت اسـيد pH گيري  اندازه

  ).به قلياييت قابل تشخيص است
  . رجوع شود2به رديف 

  افزودن قلياييت ضمهاترش شدن 

  بار بيش از حد مواد آلي
  : افزايش يافت3/0اگر نسبت به 

ضـم ثانويـه، كـاهش تخليـه لجـن از           هاافزايش لجن نطفه از     
  ضم، افزايش زمان اختالط،هاضم براي حفظ لجن نطفه در ها

  بهبود سامانه كنترل دما
  بهبود اختالط  اكافياختالط ن

  افزودن قلياييت  قلياييت كم
  كم كردن بار هيدروليكي  بار بيش از حد هيدروليكي

  برطرف كردن سميت  سميت

2 

كـــاهش توليـــد گـــاز 
 بــه pHضــم، افــت ها

افزايش  و   8/6كمتر از   
ي فـرار   هانسبت اسـيد  
 به قلياييت

  ضمهاتميز كردن   ضمهاكم شدن ظرفيت 

3 
بيـــــرون زدن كـــــف 

 ضمهاخاكستري از 

  ايجاد سريع گاز
  ي توليد كننده كفها باكتريحضور 

  كفكنندهيد حضور مواد شيميايي تول

  كاهش اختالط
  كاهش شدت خوراك ورودي

  اختالط آرام دستي
 تميز كردن تمامي تجهيزات آلوده

 مانهنشيني قبل از تخليه لجناب از سا افزايش زمان ته نشيني اختالط بيش از حد و كافي نبودن زمان ته
  ضمهاضم و يا لوله خروجي لجناب از هاتنظيم سطح عملياتي   ضمهامناسب نبودن نقطه خروج لجناب از 
ضم هانزديك بودن محل ورود خوراك به 

 4  ضم در اولين زمان ممكن و رفع اشكالهاتخليه   ضمهابه محل خروج لجناب از 

مناسب نبودن كيفيـت    
ــه   ــشتي ب ــاب برگ لجن

ــه  ها ــم و در نتيجـ ضـ
ــرد   ــفتگي در عملك آش

ضم در هاحجم % 5شدت تخليه نبايد از . يه لجنافزايش شدت تخل  ناكافي بودن مقدار تخليه لجن هضم شده  ضمها
  روز تجاوز كند

  رفع گرفتگي و تميز كردن آن  وسيله لجن گرفتگي مبدل حرارتي به

طور  مسدود شدن مسير برگشتي لجن به
  جزيي يا كامل

باز كردن مسير به طرق مختلف مانند؛ شستشوي معكـوس بـا            
سـايل مكـانيكي يـا افـزودن     لجن هضم شده گرم، فشار آب، و 

 سـازمان مـديريت و      284 نشريه   8-4به جدول   (مواد شيميايي   
  )ريزي كشور مراجعه شود برنامه

  افت دماي لجن  5  افزايش اختالط  كافي نبودن اختالط
  بررسي غلظت لجن ورودي،   بار هيدروليكي بيش از حد

  :  افزايش يافت3/0اگر نسبت به 
تخليه لجن از ضم ثانويه، كاهش هاافزايش لجن نطفه از 

ضم، افزايش زمان اختالط، هاضم براي حفظ لجن نطفه در ها
  تنظيم دما و كنترل آن در صورت لزوم، 

6  
  ي كنترل كننده،ها تنظيمبررسي دماي آب و   خرابي سامانه كنترل دما  افزايش دماي لجن

  تعمير يا جايگزيني كنترل كننده در صورت لزوم
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  اي ماسهكن  خشكلجن ي هابستر -8-11- 5
 بر دو فرايند طبيعي زهكشي و تبخير استوارند، با وجود اين، براي رسيدن به عملكرد مناسب و اي ماسهي لجن ها چه بستراگر

 بوده تا بتواند ها نشانهبردار بايد در جستجوي عاليم و  در هنگام راهبري اين سامانه، بهره. بهينه نيازمند توجه و مراقبت هستند
 ممكن است رخ دهند در جدول ها سامانهمسايلي كه در كار با اين . ي الزم را به عمل آوردها تنظيمو مشكالت عملياتي را شناسايي 

  . آمده است5-15

  خالصافي  -8-12- 5
بردار بايد، سرعت چرخش استوانه، تجمع لجن، ظاهر و ضخامت كيك صافي، شدت تغذيه مواد شيميايي، عمق لجن در  بهره

 مطابق خالي ها صافيمشكالت عملياتي و اقدامات اصالحي در عمليات . رت قرار دهدسامانه و كل عمليات سامانه را تحت نظا
  . است16-5جدول

  ) فيلتر پرس يا صافي قاب و صفحه(صافي فشاري  -8-13- 5
ي فشاري، علت ايجاد و اقدامات اصالحي الزم را ارائه داده ها صافي اطالعات الزم را در زمينه مشكالت عملياتي 17-5جدول 

  . است

   فشارياي مهتسصافي  -8-14- 5
  . آمده است18-5مسايل مختلفي كه در كاركرد اين نوع صافي ممكن است رخ دهد، در جدول 
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  ]8 و7[ اي ماسه خشك كن  لجنيها تجزيه و تحليل اطالعات بستر-15-5جدول 
 اقدامات الزم علل احتمالي شرايط عملياتي رديف

 عمق زياد لجن در بستر 

 كردن بستر تا رسيدن به حداقل درصد قابل قبول مواد جامد و تخليه آن، هار
  :انجام مراحل زير براي تعيين عمق مناسب بستر

    تميز كردن بستر و وارد كردن عمق كمتري از لجن-1
 گيري ميزان كاهش عمق پس از سه روز   اندازه-2

 عمق لجن در سه كارگيري عمق لجني به ميزان دو برابر مقدار كاهش   به-3
 روز، به هنگام پر كردن مجدد بستر 

كثيف بودن بستر در هنگام 
  ورود لجن

 سانتي متر از ماسه و 5/0 تا 5/2تخليه لجن پس از خشك شدن و نيز تخليه 
  افزودن ماسه تميز

گرفتگي يا شكستگي 
  سامانه تخليه بستر

  خليه به آرامي،استفاده از آب شستشوي معكوس براي تميز كردن سامانه ت
  تعمير يا تعويض سامانه تخليه در صورت لزوم،

  جلوگيري از ايجاد خسارت به سامانه تخليه به هنگام تخليه در يخبندان

  كشيدن پوشش يا حصار براي بستر  هواي بسيار نامساعد

1 
طوالني بودن زمان 

 آبگيري لجن

ناكافي بودن ظرفيت 
  طراحي سامانه

 5/13 -3/2معموال . بررسي امكان افزودن پليمر به منظور افزايش آبگيري
كيلوگرم از پليمر كاتيوني به ازاي هر تن از جامد خشك، آبگيري را بهبود 

  .بخشد مي

2 

رقيق بودن بيش از 
حد لجن ورودي 

 )ضمهاخروجي از (

وجود آمدن حالت گردابي  به
ضم ،كه باعث خروج هادر 

سريع آب و باقي ماندن 
 .شود ضم ميهالجن در 

 مضهاكاهش بده تخليه لجن از 

3 

گرفتگي مسير 
خوراك ورودي در 

 غالب اوقات

انباشتگي دانه يا مواد جامد 
 در مسير

، ها در آغاز هر تناوب به منظور باز شدن مسيرهاباز كردن كامل شير
 شستشوي سريع  مسير در پايان هر تناوب

  هاو كشزير و رو كردن قشر لجن و استفاده از الر  هضم ناكافي لجن
تكثير حشرات در   4

   براي از بين بردن حشرات بالغهااستفاده از حشره كش  سير طبيعي تكثير حشرات  سطح بستر
  تخليه سريع لجن  تا حد ممكن

5  
بوي نامطبوع لجن 
به هنگام ورود به 

  بستر

ورود لجن خام يا كامل 
  هضم نشده به بستر

افزودن آهك به لجن براي كنترل بو و جلوگيري از جذب حشرات و ساير 
  ،جوندگان

  تخليه سريع لجن تا حد ممكن،
  ضمهاشناسايي و رفع مشكل 
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  ]8 و7[خالي ها صافي تجزيه و تحليل اطالعات -16-5جدول 
 اقدامات الزم علل احتمالي شرايط عملياتي رديف

 نامناسب بودن مقدار ماده منعقد كننده
   منعقد كنندهمادهتنظيم مقدار 

 يم سامانه خوراك دهي ماده منعقد كنندهتنظ
1 

مقدار زياد مواد جامد در 
  گرفتگي پارچه يا صافي كيك حاصل

  تميز كردن پارچه با بخار و مواد شوينده
  تميز كردن پارچه فلزي با حمام اسيدي
  تميز كردن پارچه با آب يا تعويض پارچه

 گرفتگي پارچه يا صافي
  ده يا آبتميز كردن پارچه با بخار و مواد شوين

  تميز كردن پارچه فلزي با حمام اسيدي
 تميز كردن پارچه با آب يا تعويض پارچه

 نامناسب بودن مقدار ماده منعقد كننده
  تنظيم مقدار منعقد كننده

 تنظيم سامانه خوراك دهي ماده منعقد كننده

  خالتعمير سامانه   خالناكافي بودن 
  سرعت استوانهكاهش   زياد بودن سرعت چرخش استوانه

2  
 

ضخامت كم كيك و 
 آبگيري كم

   وري استوانه افزايش مقدار غوطه  كم بودن مقدار غوطه وري استوانه
  خاموش و روشن كردن مجدد سامانه  خاموش بودن تلمبه

  1پارگي تسمه موتور  خالمتوقف شدن تلمبه   3
  خرابي واشر آب بندي

  تعويض تسمه موتور
  نصب واشر آب بندي

  خاموش و روشن كردن مجدد سامانه  تورخاموش بودن مو  متوقف شدن استوانه  4
  تميز كردن تلمبه  گرفتگي تلمبه لجن خروجي صاف شده

  هاسفت كردن پيچ و واشر  هاشل شدن پيچ و واشر
فرسودگي مغزي شير يك طرفه در تلمبه 

  جايگزين كردن مغزي شير  لجن خروجي

  هاآب بندي كردن نشتي  خالنشت هوا به مسير 
  تميز كردن سطح  كثيف بودن سطح استوانه

  وجود ارتعاش  5

  ي آب بنديهاجايگزين كردن نوار  بندي ي آبهانبودن نوار
  تنظيم مقدار ماده منعقد كننده  نامناسب بودن مقدار ماده منعقد كننده
  كاهش بده خوراك  زياد بودن بيش از حد بده خوراك

  افزايش سرعت استوانه  كم بودن سرعت استوانه
گرفتگي يا خاموش بودن تلمبه لجن صاف 

  روشن كردن و يا تميز كردن تلمبه  شده

  تميز كردن مسير تخليه  گرفتگي مسير تخليه
  روشن كردن تلمبه يا رفع عيب  متوقف بودن تلمبه خال

زياد بودن سطح لجن در   6
  مخزن

  قرار دادن نوارهاي آب بندي  نبودن نوارهاي آب بندي

                                                       
1 - Broken drive belt 
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  ]8 و7[خالي ها صافيجزيه و تحليل اطالعات  ت-16-5 جدول ادامه
 اقدامات الزم علل احتمالي شرايط عملياتي رديف

  كم بودن سطح لجن در مخزن  7  افزايش بده خوراك  كم بودن بده خوراك
  بستن شير تخليه  باز بودن شير تخليه مخزن

  هرفع گرفتگي تلمب  گرفتگي تلمبه لجن صاف شده
  تنظيم مقدار ماده منعقد كننده  نامناسب بودن مقدار ماده منعقد كننده

   جدول مراجعه شود6به رديف   زياد بودن سطح لجن در مخزن
  خالزياد بودن آمپر تلمبه   8

  كاهش شدت جريان آب خنك كن  خالزياد بودن بده جريان آب خنك كن تلمبه 

ي آب هاتجمع رسوب روي درز  9
  بندي شده

   رسوبنندهكافزودن ماده تجزيه   سختي آب

  ]8 و7[ تجزيه و تحليل اطالعات صافي فشاري -17-5جدول 
 اقدامات الزم علل احتمالي شرايط عملياتي رديف

  آب بندي نبودن صفحات 1 رديف كردن مجدد صفحات ميزان نبودن وضعيت صفحات
   و تراز كردن صافيهابرطرف كردن ناهمواري  تراز نبودن صافي 

  psig 40 تا 25افزايش مواد كمكي و خوراك در   1كافي نبودن مواد كمكي
 مشكل بودن تخليه كيك 2

 تغيير نوع يا مقدار ماده شيميايي نامناسب بودن نوع يا مقدار ماده شيميايي

زياد بودن زمان چرخه كار   3  تغيير مقدار ماده شيميايي  نامناسب بودن ماده شيميايي
  عمليات تغليظ لجنبهبود   كم بودن مواد جامد خوراك  صافي

چسبندگي كيك صافي به   4
  افزودن مقدار ماده غير آلي  نامناسب بودن نوع يا مقدار ماده شيميايي  حامل

  تغيير مقدار ماده شيميايي  نامناسب بودن مقدار ماده شيميايي
  چرخه و بهينه كردن آنكاهش خوراك در چند   نامناسب بودن خوراك وارد شده

  شستشوي صفحات صافي  گرفتگي صفحات صافي
افزايش تدريجي فشار  خوراك   5

  2وارد شده
  شستشوي كنترل شده صفحات با اسيد هيپوكلريت   تشكيل كلسيم روي صفحات

  تغيير مقدار ماده شيميايي  نامناسب بودن مقدار ماده شيميايي
  رطوبت زياد در كيك  6

  طوالني كردن چرخه صافي  كوتاه بودن چرخه كار صافي

  وجود گرفتگي بين صفحات  تحت فشار قرار نگرفتن لجن  7
ضربه و فشار وارد كردن به . قطع تلمبه خوراك

دريچه موتور، وصل مجدد تلمبه و تميز كردن آن 
  . پس از اتمام چرخه

نشتي در اطراف سطح پاييني   8
  تغيير مقدار ماده شيميايي،  مرطوب بودن كيك در سطح پاييني صفحات  صفحات صافي

  ني كردن زمان چرخهطوال
  

                                                       
1 - Inadequate precoat 
2 - precoat 
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  ]8 و7[ فشاري اي تسمه تجزيه و تحليل اطالعات صافي -18-5جدول 
 اقدامات الزم علل احتمالي شرايط عملياتي رديف

 تنظيم سرعت تسمه  نامناسب بودن سرعت صافي يا زمان تخليه

  اده شيمياييتغيير نوع م  نامناسب بودن نوع ماده شيميايي 
  تنظيم مقدار ماده شيميايي   شيمياييمادهمقدار نامناسب 

  تغيير ماده شيميايي با تغيير لجن   لجنهاي مشخصهتغيير 
1 

مشكل بودن تخليه ثقلي 
 كيك صافي

  بررسي محل ورود و تغيير در صورت لزوم  نامناسب بودن نقطه كاربرد پليمر
 كاهش كشش تسمه كشش زياد تسمه

 ي تسمهها لبنشت لجن از  2  افزايش سرعت تسمه   سرعت تسمهكم بودن

 كاهش شدت خوراك زياد بودن شدت لجن خوراك

  تنظيم سرعت تسمه   تخليه نامناسب بودن سرعت تسمه يا زمان
  تغيير نوع ماده شيميايي  نامناسب بودن نوع ماده شيميايي

  ه شيمياييتنظيم مقدار ماد   شيمياييمادهمقدار نامناسب 
  تميز كردن نازلهاي پاششي و تنظيم آنها  كافي نبودن شستشوي تسمه

3 
رطوبت بيش از حد در كيك 

 صافي

  جايگزيني تسمه  نامناسب بودن بافت يا جنس تسمه

4 
فرسودگي بيش از حد تسمه 

 هادر كناره

  تراز نبودن غلتك
  تنش نامناسب تسمه

  تنظيم نبودن سامانه كنترل تسمه

  تصحيح وضعيت غلطك
  تصحيح تنش تسمه

  ي مربوط به تراز كردن و تنشهاح سامانه كنترلاصال
  توزيع غير يكنواخت لجن

  تنظيم خوراك به منظور توزيع يكنواخت آن روي تسمه  
 تغيير جهت يا توقف تسمه 5

  دهنده تسمه تميز كردن و تنظيم اسپريهاي شستشو  شستشوي نامناسب يا ناهمگون تسمه

  خانه بررسي و تحليل عملكرد تصفيه -5-9

ي الزم ها العمل عكس ورودي بايد مورد بررسي قرار گيرد تا علت آن شناسايي شده و فاضالبات عمده از محدوده معمول انحراف
 آوري جمع صنعتي به شبكه هاي فاضالبخانه و كنترل ورود غيرمجاز  براي تصحيح، اعمال و يا در صورت لزوم افزايش توان تصفيه

، 19-5جدول . بسيار مهم است) نامنظم، تناوبي يا دايمي (ها تشخيص نحوه تغييرات پارامتردر اين ارتباط،. مورد بررسي قرار گيرد
تغييرات مختلفي كه ممكن است در .  را نشان مي دهدهاخانه و محدوده مجاز آن  تصفيهيي كنترل كمي و كيفي عملكرد كلهاپارامتر

  . است آمده 20-5خانه مشاهده شود، در جدول  شرايط كاركرد عادي تصفيه
  . ، آمده است21-5، در جدول ي مختلفهافرايند الزم در يها آزمايشبرداري براي  تناوب و نوع نمونه
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  هاخانه و محدوده مجاز آن ي كنترل كمي و كيفي عملكرد كلي تصفيههاپارامتر -19-5 جدول

  نام پارامتر
برداري  محل نمونه

  گر حسيا 
  برداري تواتر نمونه  واحد  برداري نمونه نوع

مقادير مجاز 
  خروجي

متر مكعب   اي لحظه  ورودي و خروجي  بده
  برساعت

  -  روزانه

pH  5/6 – 5/8  روزانه   - اي لحظه  ورودي و خروجي  
  0  سه بار در هفته   گرم بر ليتر ميلي مركب  ورودي و خروجي  نشيني مواد جامد قابل ته

  40   بار در هفته سه  گرم بر ليتر ميلي اي لحظه  ورودي و خروجي  كل مواد جامد معلق
5BOD  30  نههاما  گرم بر ليتر ميلي اي لحظه  ورودي و خروجي  

COD 60  نههاما  گرم بر ليتر ميلي اي لحظه  ورودي و خروجي  
DO 2  نههاما  گرم بر ليتر ميلي اي لحظه  خروجي  

  10 نههاما  گرم بر ليتر ميلي مركب  ورودي و خروجي  نيترات
  10 نههاما  گرم بر ليتر ميلي مركب  رودي و خروجيو  نيتريت

  5/2 نههاما  گرم بر ليتر ميلي مركب  ورودي و خروجي  نيتروژن آمونياكي
  6 نههاما  گرم بر ليتر ميلي مركب  ورودي و خروجي  فسفر بر حسب فسفات

  10  -  - مركب  ورودي و خروجي  چربي و روغن
  75  -  واحد رنگ   - خروجي  رنگ

 100در (كليفرم مدفوعي 
  MPN -  400  - خروجي  )ليتر ميلي

     *  روزانه   سلسيوس اي لحظه خروجي  دما
  -  هفتگي  - اي لحظه     زيرزمينيهاي آبسطح 

  .  متري محل ورود آن، دماي منبع آب سطحي افزايش و يا كاهش نيابد200 درجه سلسيوس در شعاع 3دما بايد به ميزاني باشد كه بيش از       *
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 ها و نحوه برطرف كردن آنفاضالب خانه تصفيه علل احتمالي بعضي از مشكالت عملكردي - 20-5جدول 

 اقدامات الزم علل احتمالي وضعيت رديف

 شستشوي متناوب مجاري انتقال  در مجاري انتقالفاضالبسرعت ناكافي 

 1  رفع انسداد مجاري  مسدود شدن جزيي مجاري
كاهش در غلظت مواد جامد 

  وروديفاضالب
  ي اضطراريهااستفاده از بركه   افزايش بده در نتيجه بارندگي

2 
كاهش در حذف مواد جامد 

 نشيني در حوض ته
 استفاده از واحد متعادل ساز  وروديفاضالبتغيير در بده و يا غظت 

 صـنعتي ماننـد     هـاي   فاضـالب افزايش به دليل ورود بعـضي از        
 BODني در هاتغيير ناگ 3 د، مواد غذايي و بسته بندي گوشت كارخانجات قنفاضالب

  كاهش آني ناشي از ورود مواد سمي 

بررسي منبع و رفع آن، استفاده از 
 ي اضطراريهابركه 

افزايش تدريجي آهك يا سود سوز آور  و يا لجن در مراحل اوليه هضم آنفاضالبگنديدگي  pHتغييرات  4

5 

ني در مقدار هاافزايش ناگ
سفر نيتروژن آمونياكي و ف

  وروديفاضالب

ي هاي صنعتي و راواناب ها فاضالبي غير مجاز ها تخليله
 كشاورزي

شناسايي منبع و حذف آن، استفاده از 
 ي اضطراري هابركه 

   خنك كن به شبكه جمع آوريهاي آباحتمال نفوذ 
6 

ني در دماي هاتغيير ناگ
 بـه   هاف و يخ و راه يافتن آن      افزايش دماي محيط و آب شدن بر        فاضالب

  فاضالب
  شناسايي منبع و قطع آن

   سطحي و زير زميني هاي آبورود و نفوذ 
7 

ني در حجم هاافزايش ناگ
  ها نيروگاه خنك كن ناشي از كارخانجات و هاي آبورود   فاضالبكل 

ي اضافي و يا هااستفاده از ظرفيت 
  استفاده از

  ي اضطراريها بركه 

  ، 1ها، نقص و مسدود شدن سرريزفاضالباري گرفتگي مج  فاضالبكاهش بده جريان  8
   ها تلمبه و يا خرابي ها لولهشكستگي 

  بررسي و برطرف كردن نقص

  بار ورودي بيش از حد 
 10  محدوديت در تامين اكسيژن الزم

كاهش بازده سامانه لجن 
  فعال

   صنعتي سمي هاي فاضالبورود 
  . رجوع شود6-7-5به بند 

  كه مـي توانـد ناشـي از عملكـرد          فاضالبافزايش مواد آلي در       د گندزداافزايش مصرف موا 11
  .نشيني اوليه و يا سامانه تصفيه زيستي باشد نامناسب حوض ته

  .شناسايي علت مربوط و رفع آن

12 

 فاضالبانحراف كيفيت 
خانه از  خروجي تصفيه

   معمول محدوده

  كال ورودي و يا ايجاد اشفاضالبني در كيفيت هاتغييرات ناگ
  ي تصفيهها عملكردي در واحد

  . رجوع شود8-6 الي 1-6به بند 

  

                                                       
1 - Overflow regulators 
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  ]8[ي مختلف هافرايند الزم در يها آزمايشبرداري براي  تناوب و نوع نمونه -21-5جدول
  برداري نمونهنوع   برداري  نمونهتناوب  ها آزمايش  گيري محل نمونه  هافرايند

  5BOD  ورودي
TSS 
pH  

  هفتگي
  هفتگي
  روزانه

  مركب
  مركب
  اي لحظه

  بركه
pH  
DO 
 دما

  روزانه
  روزانه
  روزانه

  اي لحظه
  اي لحظه
 تثبيت اي مرحله تك بركه  اي لحظه

  فاضالب

  خروجي

5BOD  
TSS 
pH 
DO 

 كليفرم فيكال 
 مانده كلر باقي

  روزانه
  هفتگي
  هفتگي
  روزانه
  روزانه
  روزانه

  مركب
  مركب
  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه

  ورودي
5BOD 

TSS  
pH  

TKN 
3NH  

  روزانه
  هفتگي
  هفتگي
  روزانه
  هفتگي

  مركب
  مركب
  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه

  خروجي
5BOD 

TSS 
DO 
pH 

  هفتگي
  هفتگي
  هفتگي
  روزانه

  مركب
  مركب
  اي لحظه
  اي لحظه

شامل  (تصفيه مقدماتي
نشيني  گير و ته ، دانهآشغالگير

  )اوليه

 TS  لجن مقدماتي
VS 

  روزانه
  هفتگي

  مركب
  مركب

 5BOD  ورودي صافي
TSS 
pH 

  (a)حداقل هفتگي
  (a)روزانه
  (a)روزانه

  مركب
  مركب
  اي لحظه

  خروجي صافي
DO 

 ماد

3NH  
2NO 

  روزانه
  روزانه
  هفتگي
  هفتگي

  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه

  ييهان  نشيني خروجي ته

5BOD  
TSS 
DO 

  مدفوعيكليفرم
 مانده كلر باقي

pH 
2NO 
3NH 

  (a)روزانهحداقل 
  (a)روزانهحداقل 
  (a)روزانه
  روزانه
  (a)روزانه
  (a)روزانه
  هفتگي
  هفتگي

  مركب
  مركب
  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه

ي و صفحات ا چكهصافي 
  زيستي دوار

 ينشين لجن حوض ته
  )لجن ثانويه(يي هان

TS 
VS 

  (a)روزانه
  (a)روزانه

  مركب
  مركب
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  ي مختلفهافرايند الزم در يها آزمايشبرداري براي  هتناوب و نوع نمون -21-5 جدولادامه 
  برداري نمونه تناوب  برداري نوبت نمونه  ها آزمايش  گيري محل نمونه  هافرايند

  5BOD  ورودي
TSS 
pH 

  (a)روزانه
  (a)روزانه
  (a)روزانه

  مركب
  مركب
  اي لحظه

 (ML) مخلوط مايع

DO 
 دما

TSS 
VSS 

   دقيقه30شيني ن ته
3NO  

  روزانه
  روزانه
  (a)روزانه
  (a)روزانه
  روزانه
  هفتگي

  اي لحظه
  اي لحظه
  مركب
  مركب
  اي لحظه
  اي لحظه

  لجن فعال  مركب  روزانه TSS  لجن برگشتي

  ييهانشيني ن خروجي ته

5BOD  
TSS 
DO 

  كليفرم مدفوعي
 مانده كلر باقي

pH 
TKN 

3NH 
2NO 
3NO 

  (a)روزانه
  (a)روزانه
  روزانه
  هفتگي
  روزانه
  روزانه
  هفتگي
  هفتگي
  هفتگي
  هفتگي

  مركب
  مركب
  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه

  وديور
  

  مقدار مصرف كلر
  فاضالببده 

 كليفرم مدفوعي

  روزانه
  روزانه
  هفتگي

  اي لحظه
  اي لحظه
 تصفيه فاضالبگندزدايي   اي لحظه

  شده
  خروجي

  كلر باقيمانده
  كليفرم مدفوعي

  تخم انگل

  روزانه
  هفتگي
  هفتگي

  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه

  ورودي
  

  دما
pH  

  مواد جامد معلق
  فيكال كليفرم

DO 

  روزانه
  روزانه
  هفتگي

  نههاام
  روزانه

  اي لحظه
  اي لحظه
  مركب
  اي لحظه
  اي لحظه

  مواد جامد معلق  خروجي
  كليفرم مدفوعي

  هفتگي
  هفتگي

  مركب
  اي لحظه

  اي لحظه  هفتگي  ارتفاع بستر لجن  مخزن تغليظ

  تغليظ لجن
  
  

  5BOD  لجناب
  مواد جامد معلق

  هفتگي
  هفتگي

  مركب
  مركب
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  ي مختلفهافرايند الزم در يها آزمايشبرداري براي  نوع نمونهتناوب و  -21-5 جدولادامه 

  برداري نوع نمونه  برداري تناوب نمونه  ها آزمايش  گيري محل نمونه  هافرايند

  ضمهاخوراك 
TS 
VS 
pH 

  قلياييت

  روزانه
  روزانه
  روزانه
  هفتگي

  مركب
  مركب
  اي لحظه
  اي لحظه

  ضمهامحتواي 

 دما
 ي فرارهااسيد
 ياييتقل

pH 
 ات سنگينزفل

  روزانه
  هفتگي
  هفتگي
  روزانه

  نههاما

  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه

  لجن هضم شده
  

 ي فرارهااسيد
TS 
VS 

TKN 

  هفتگي
  روزانه
  روزانه
  هفتگي

  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه

  لجناب
TS  

   TSS 

5BOD  

  روزانه
  روزانه
  روزانه

  مركب
  مركب
  مركب

  هوازي ضم بيها

  اي لحظه  روزانه  2COيا 4CH  ضمهاگاز 

  ضمهاخوراك 

TS 
VS 
pH  

3 4NO , NH  
 قلياييت

  روزانه
  روزانه
  روزانه
  هفتگي
  هفتگي

  مركب
  مركب
  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه

  ضمهامحتواي 

pH  
 دما

DO 
3 4NO , NH 

TS 
VS 

 قلياييت

  روزانه
  روزانه
  روزانه
  هفتگي
  روزانه
  روزانه
  هفتگي

  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه
  اي لحظه
  مركب
  مركب
  اي لحظه

نشين  تهلجن هضم شده 
  شده
  

 ي فرارهااسيد
TS 
VS 

3 4NO , NH 
pH 

  هفتگي
  روزانه
  روزانه
  هفتگي
  روزانه

  اي هلحظ
  مركب
  مركب
  اي لحظه
  اي لحظه

  هوازي ضم ها

  لجناب
TS  

TSS 
3 4NO , NH 

5BOD  

  روزانه
  روزانه
  هفتگي
  روزانه

  مركب
  مركب
  اي لحظه
  مركب

(a)  دادافزايشگيري را   اندازهزمان تناوبتوان  باشد مي چنانچه خروجي در حد مجاز بوده و يا تغييرات آن كم . 
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  فاضالبي ها خانه ي جديد تصفيهها استفاده از اطالعات ثبت شده در طراحي واحدنحوه -5-10

شود كه لزوما با  مي بر اساس منابع اطالعاتي خارج از كشور انجام فاضالبي ها خانه متاسفانه در حال حاضر، طراحي تصفيه
در صورت استفاده از اين واكنش . آيد وجود مي اين بابت بهيي از ها، مشكالت و خطا ي اضافيها هزينهشرايط ايران منطبق نبوده و لذا 

ي ثبت شده ها دادهي مختلف از ها سامانهي ملي طراحي را براي هاتوان پارامتر  ميها خانه ي محيطي و عملياتي تصفيهها دادهو ثبت 
خانه در ارتباط  حجم و ساير مشخصات تصفيهي طراحي با هاپارامتر. استخراج نموده تا به عنوان راهنمايي در اختيار طراحان قرار گيرد

از جمله اين . توانند مورد استفاده قرار گيرند ي مشابه ميها خانه ي موجود و يا طراحي تصفيهها خانه بوده و در بهبود طرح تصفيه
  :توان موارد ذيل را ذكر كرد  ميهاپارامتر

  آشغالگير در ها آشغالمقدار متوسط  −
 نوسانات و سرانه بده −

 ها دانهر متوسط مقدا −

 مقدار حذف مواد معلق و تهيه منحني ميزان حذف با توجه به بار سطحي −

 SS و BOD ،CODسرانه  −

 تغييرات دما در فصول مختلف و با توجه به شرايط جوي هر منطقه −

 ي مختلف تصفيههامقدار لجن خام و زيستي در فرايند −

 هوايي مختلفي مختلف تصفيه در شرايط محيطي و آب و ها سامانهعملكرد  −

توان از   مي  ها فاضالبي طراحي منطبق با شرايط آب و هوايي مختلف و مشخصات واقعي هادر صورت استفاده از پارامتر
باشد، جلوگيري كرده و بدين ترتيب   كه ناشي از برآورد از منابع اطالعاتي خارجي ميها طراحيكارگيري ضريب اطمينان باال در  به

  . را كاهش دادها هزينه
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  پيو

   فاضالب هاي آزمايشبرداري   راهنماي نمونه - 1 .1 پجدول

گيري ظرف نمونه  پارامترها  
حجم 
  مورد نياز

  روش نگهداري
حداكثر زمان 
  نگهداري

  هاي باكتريايي آزمايش
  كليفرم، فيكال و كل
  اسپكتروكوكي فيكال

  
  يا شيشه – پالستيكي
  اي شيشه – پالستيكي

  
-  
-  

  
  تيوسولفات سديم% 008/0  و محلولoC 4  دمايدر

  تيوسولفات سديم% 008/0 و محلولoC 4 در دماي

  
   ساعت6
   ساعت6

          هاي غير آلي آزمايش
   روزoC 4  14در دماي  100  اي  شيشه– پالستيكي  اسيديته
   روزoC 4  14در دماي  200  “                ”  قلياييت
pHافزايش اسيد سولفوريك تا  ,oC4در دماي  400  “                ”  آمونياك    روز28  >2
BOD ”               “  1000  در دمايoC 4  48ساعت   

   روز28  غير الزم  100  “               ”  برم
CBOD  ”               “  1000  در دمايoC 4  48 ساعت  

COD  ”               “  100  در دمايoC4, ش اسيد سولفوريك تا افزايpH    روز28  >2
   روز28  غير الزم  50  “               ”  يدكلر

  بالفاصله  غير الزم  500  “               ”  مانده باقيكلر 
   ساعتoC4  48در دماي  500  “               ”  رنگ
  روز28  غير الزم  300  پالستيكي  فلوئور
3  100  اي  شيشه–پالستيكي  سختي 2 4HNO to pH 2,H SO topH 2<    ماه6  >

pH ”               “  25  بالفاصله  غير الزم  
pHافزايش اسيد سولفوريك تا  ,oC4در دماي  500  “               ”  للدانيتروژن آلي و كج    روز28  >2

          فلزات
  ساعت oC 4  24در دماي  VI  ”               “  500كرم 
pHافزايش اسيد نيتريك تا   500  “               ”  جيوه    روز28  >2

pHافزايش اسيد نيتريك تا   200  “               ”  كرم و جيوهازفلزات غير     ماه6  >2
          غير فلزات

   ساعتoC 4  48در دماي  100  “               ”  نيترات
pHافزايش اسيد سولفوريك تا  ,oC4در دماي  200  “               ”  نيتريت و نيترات    روز28  >2

   ساعتoC 4  48در دماي  100  اي شيشه–  پالستيكي  نيتريت
pHافزايش اسيد سولفوريك تا  ,oC4در دماي  1000  اي شيشه  چربي و روغن    روز28  >2
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   فاضالب هاي آزمايشبرداري  راهنماي نمونه -1 .1 پجدولادامه 

گيري ظرف نمونه  پارامترها  
حجم 
  مورد نياز

  روش نگهداري
حداكثر زمان 
  نگهداري

افزايش اسيد سولفوريك يا اسيد  ,oC4در دماي  100  اي شيشه–  پالستيكي  كربن آلي
pHكلريدريك تا  2<  

   روز28

   ساعت48   نگهداري سودoC 4بالفاصله صاف شده در سرماي   50  اي شيشه–  پالستيكي  ارتوفسفات
  فورا  غير الزم  300  ، در داراي شيشه  گر  حس–اكسيژن محلول 
روش -اكسيژن محلول

  وينكلر
   ساعت8  .درب نمونه بسته شده و در تاريكي نگهداري شود  300  ، در داراي شيشه

pHافزايش اسيد سولفوريك تا  ,oC4در دماي  500  اي  شيشهفقط  ها فنل    روز28 >2
   ساعتoC 4  48در دماي  50  يا شيشه  فسفر عنصري

pHافزايش اسيد سولفوريك تا  ,oC4در دماي  50  اي شيشه –پالستيكي   فسفر كل    روز28 >2
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  برداري و آزمابش براي واحدهاي مختلف تصفيه فاضالب  هاي نمونه فرم
بنابراين الزم است كه قبل از ). 1,2پفرم (در اين قسمت جدول كلي نمونه برداري براي واحدهاي مختلف تصفيه آمده است 

هاي الزم با توجه به جداول   تواتر نمونه برداري و آزمايشكار گيري فرم، اطالعات هر واحد مبني بر محل نمونه گيري، نوع و به
ها پس از تكميل بايد بر حسب نوع سامانه،  فرم. است، درج شود راهنما براي نمونه برداري كه در بخش سوم راهنماي حاضر، قيد شده 

  .محل نمونه برداري و تاريخ نمونه برداري مرتب و بايگاني شوند
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  ونه برداريكلي نم فرم -1. 2 پفرم 
 :روز و تاريخ نمونه برداري:                               محل نمونه گيري:                      نام واحد

                                 دستي     :               ها تناوب نمونه:                   ها               تعداد نمونهمركب     :             نوع نمونه گيري
                                                                                                                        خودكار   اي                                   لحظه

  :  جنس ظرف نمونه
  : حداكثر زمان نگهداري:                                                روش تثبيتبله  :      امكان تثبيت نمونه

                              خير   
   نمونه           ساعت نمونه برداري           حجم تقريبي نمونه                 زمان تحويل نمونه به آزمايشگاهشماره                                       

                           
  :1 نمونه 
  :2 نمونه 
  : 3 نمونه 
  :#4 نمونه 

 : ماموري  نام و نام خانوادگي و امضا

  ها فرم نتايج آزمايش

  :                     زمان تحويل فرم به آزمايشگاه
  نتيجه آزمايش                                 واحد هاي الزم                               زمان شروع آزمايش                               آزمايش

  
  : يشگر آزماينام و نام خانوادگي و امضا

                                                                                       روز             تاريخ              ساعت        
  :                          زمان اعالم نتايج به قسمت پردازش

  : ∗نام و نام خانوادگي و امضاي تحويل گيرنده
  :توضيحات

  
  

                                                       
  . هاي بيشتر از پشت صفحه جهت درج اطالعات مربوط استفاده شود در صورت نياز به نمونه    #
 تحويل گيرنده بايد تاريخ نمونه برداري و آزمايش را با حداكثر زمان نگهداري نمونه تطبيق دهد تا از خطـاي احتمـالي جلـوگيري و در صـورتي كـه تـاريخ        ∗

  . ها حذف و به آزمايشگاه گوشزد شود كند، نتيجه آزمايش از ساير داده مونه تجاوز ميآزمايش از حداكثر زمان نگهداري ن
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  پپيوست 

  مشاهدات كيفي واحدهاي مختلف تصفيه فاضالب 

  آشغالگير مشاهدات كيفي در -1 .3جدول پ
  :بردار   نام بهره   

  تشريح وضعيت  محل مشاهده  مشاهدات عيني
    آشغالگيركانال خروجي   هاي درشت تر از حد انتظار وجود آشغال
    آشغالگيرسطح   ها عمق آشغال

    كانال ورودي  مواري كف كانالناه
    آشغالگير سامانه  توقف چنگك علي رغم روشن بودن موتور

    آشغالگير سامانه  كار نكردن چنگك بدون هر گونه اشكال عيني
 سايش و فرسايش، خوردگي، تغيير عاليموجود 

    آشغالگيرسطح   ها اندازه روزنه

    ها ي آشغالاور جمعمحل   وجود بو و حشرات
گرهاي   حس-هاي كنترل سطح ري سامانهرسوب گي

      گيري سطح اندازه

   مشاهدات كيفي در دانه گير-2,3جدول پ
  :بردار  نام بهره

  تشريح وضعيت  محل مشاهده  مشاهده عيني
      ها در دانه گير تجمع دانه

      بوي بد در دانه گير
      ها در جمع كننده دانه تجمع دانه

      هاي جدا شده رنگ خاكستري، بو و ليزي در دانه
      هاي فلزي و بتني خوردگي در قسمت

      چربي در سطح
      هاي گاز در كف حباب

      كاهش آشفتگي در سطح دانه گير
       انتقال دانهسامانهگرفتگي 

      متوقف شدن تجهيزات پل متحرك
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  ينشين ته مشاهدات كيفي در حوض -3,3جدول پ
    :بردار نام بهره

  چگونگي  هدهمحل مشا  مشاهده عيني
    سطح حوض  جريان ميان بر در حوض

    سطح حوض  جريان موجي
    كانال ورودي و خروجي  رسوب بيش از حد

    هاي سرريز سطوح تاسيسات و تيغه  رشد زيستي بيش از حد
    سطح حوض  شناور شدن لجن
   طبيعي-بد بو و گنديده   كانال ورودي و خروجي  كيفيت فاضالب

   روشن و طبيعي-بد بو و گنديده    كنندهنشين ته خروجي لجن از  كيفيت لجن
    حوضچه لجن  مقدار كم لجن

   با دشواري-به سهولت   خروجي حوضچه لجن  نحوه تخليه لجن
   زياد-كم   سطح حوض  مقدار كفاب و چربي

   ناكارا-كارا   سطح حوض  كفاب روبي در هنگام وجود باد و غيره
    كانال خروجي  رشد جلبك

      توقف پل دوار
      آشفتگي در سرريزها

  ينشين ته مشاهدات كيفي لجن حوض -4,3جدول پ
  : بردار     نام بهره  

 چگونگي نام كيفيت

  تيره-روشن  رنگ

  طبيعي-بدبو  بو

   مشاهدات كيفي شناور سازي-5,3جدول پ
  :بردار نام بهره

  وضعيت  محل مشاهده  مشاهده عيني
 عمولي  م-كم   سطح حوض شناورسازي  مقدار كفاب

  معمولي-زياد  خروجي حوض شناورسازي كدورت بيش از حد جريان خروجي

  معمولي- كم -زياد  حوض شناورسازي ارتفاع مايع در حوض
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   شيميايينشيني ته مشاهدات كيفي -6,3جدول پ
  :بردار نام بهره        

  وضعيت  محل مشاهده  مشاهده عيني
   حوض  دلمهتشكيل 

  مسير ورودي مواد شيميايي مياييگرفتگي ورود مواد شي
  حوض ها كاركرد همزن

   انبار مواد شيميايي  ذخيره مواد شيميايي

   لجن فعالسامانه مشاهدات كيفي -7,3جدول پ
  :بردار نام بهره       

  وضعيت  محل مشاهده  مشاهده عيني
ابر لجني كه در سرتاسر (حجيم شدن لجن 

 )حوض باال بيايد
  سطح حوض

  سطح حوض ، موج دار، سفيد و ثابت در حوضكف متورم
  سطح حوض اي تيره و رقيق در سطح حوض كف قهوه

اي ضــخيم و كفــاب در ســطح  كــف قهــوه
 حوض

  سطح حوض

  

  اي  مشاهدات كيفي صافي چكه-8,3جدول پ
  :بردار نام بهره     

  وضعيت  محل مشاهده  مشاهده عيني
  سطح بستر صافي غرقاب شدن صافي

  سطح بستر صافي  حشراتوجود بو و
  سطح بستر صافي يخ زدگي روي صافي

عدم توزيع يكنواخت فاضالب روي سطح صافي در اثر گرفتگي 
 هاي توزيع جريان روزنه

  سطح بستر صافي

     لرزش و كاركرد غير يكنواخت بازوي توزيع كننده

     نشت روغن از كاسه نمد محفظه روغن توزيع كننده جريان

     گرفتگي زهكش صافي

     هاي زير صافي عدم خروج يكنواخت فاضالب از زهكش
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   مشاهدات كيفي صفحات زيستي دوار-9,3جدول پ
  :بردار نام بهره

  توضيحات  مشاهده
  هاي سفيد در اكثر نقاط صفحات دوار وجود لكه

  پوسته شدن و كنده شدن لجن از صفحات
  1واكنشگاهافزايش لجن در 

  هاي سطحي ن موتور و جعبه دنده در هوادهداغ شد
  داغ شدن محورها و يا عدم كاركرد آنها

   لرزش در كل دستگاه
    هوادهپروانه نبودن ميزان

   مشاهدات كيفي بركه هاي تثبيت-10,3جدول پ
  :بردار     نام بهره      

 توضيحات محل مشاهده نوع مشاهده

  بركه ي هرزهها علف
  نواحي مجاور بركه زن حيوانات نقب

رشد بيش از حد گياهان هرزه، درختان و 
 ساير گياهان

  سطح ديوارة  بركه

  سطح بركه و ديواره تشكيل كف نامطلوب
  سطح بركه بوي نامطبوع

  سطح بركه  سبز- آبيهاي جلبك
  سطح بركه و ديواره وجود حشرات

  فاضالب خروجي بركه مقدار زياد جلبك

اي، خاكستري، صورتي، قرمز، شيري، شفاف،  سبز، قهوه   بركهسطح  2رنگ بركه
 )بنفش كمرنگ(صورتي 

  

                                                       
1 - Reactor 

. شود اثر ازدياد سولفور صورتي مياكثر مواقع سبز است، گاهي در  - 2    
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   مشاهدات كيفي تغليظ لجن-11 .3جدول پ
  :بردار نام بهره     

   مشاهدات كيفي هاضم هوازي-12 .3جدول پ
  : بردار نام بهره

 )عدم وجود (-)                 وجود+ ( محل مشاهده نوع مشاهده

    هوادهيسامانههاي  گرفتگي افشانك
  لجن هضم شده بوي نا مطبوع و شديد لجن هضم شده

  سطح هاضم كف زياد
  هاضم واد جامدرسوب م

  سطح هاضم يخ زدگي در سطح حوض

  

 توضيحات محل مشاهده نوع مشاهده

   بوي نامطبوع، به سطح آمدن لجن
   نشت روغن

    ذرات ريز لجن در جريان خروجي از هاضممشاهده
    جمع آوري و تغليظ لجنامانهسبيش از حد بودن گشتاور 

   جريان موجي
   رشد بيش از حد بيولوژيك در روي سطوح و سرريز تانك
  سطح حوض شناورسازي نازك بودن اليه لجن شناور در روش شناورسازي با هوا

  سطح حوض شناورسازي خوب عمل نكردن جمع كننده
  ض شناورسازيسطح حو  كم بودن يا زياد از حد بودن سطح آب در تانك
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  هوازي  مشاهدات كيفي هاضم بي-13 .3جدول پ

  : بردار نام بهره            

 )عدم وجود (-)            وجود+ ( محل مشاهده نوع مشاهده

   بوي بد لجناب
  لجناب يا هاضم كف

   رقيق بودن لجن ته هاضم يا لجن تخليه شده
  سطح هاضم بيش از حد الية دلمهضخامت 

   متوقف بودن پمپ برگشت لجن
    ها در مخلوط كنندة مكانيكي فرسايش دنده

    نشت از كاسه نمد مخلوط كنندة مكانيكي
    بررسي صدا و لرزش موتور

    نشت گاز از شير گنترل فشار در سقف
     در اطراف سقف بتني، سقف فلزينشت

    كج شدن سقف شناور
    رنگ زرد شعله گاز در مشعل

    خرابي كنتور گاز
    باز نشدن شير تنظيم فشارگاز

    مسدود شدن خط تغذية مخلوط كنندة گازي

      حرارتيسامانهعدم كار 
     گرفتگي تجهيزات كنترل سطح

      همزن در اثر نقص فنيسامانهعدم كارايي 

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 4پيوست 1
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  تپيوست 

  هاي ثبت سوابق اطالعاتي واحدهاي مختلف تصفيه فرم
گيري يا  توان پس از اندازه هاي روزانه براي واحدهاي مختلف ارائه شده است كه اطالعات را مي در اين پيوست، جداول ثبت داده

هاي  و در صورت امكان به صورت فايل. منتقل كرد) ا سوابقركوردها ي(برداري و آزمايش در آزمايشگاه، به اين جداول ثبت  نمونه
 ذخيره شوند كه در صورت اخير، امكان بازيابي سريع اطالعات، تهيه نمودار و ساير Excelكامپيوتري در نرم افزارهايي همچون 

ق اطالعاتي آن آمده است جدول ثبت مشاهدات كيفي هر واحد در انتهاي جدول سواب. جداول اطالعاتي به سهولت ميسر خواهد بود
  . توان آنها را به توجه به جداول مشاهدات كيفي روزانه هر سامانه مندرج در پيوست پ، تكميل كرد كه مي

  آشغالگيري فرايند ثبت اطالعات -1 .4 پجدول
 پارامترهاي فرايندي

  افت فشار بده سطح آب
  تاريخ

  بار يا متر آب  متر مكعب بر روز  سانتي متر
1     
     ات

31    
    حداكثر
    حداقل
    متوسط

  

  آشغالگير ثبت مشاهدات كيفي -2 .4 پجدول
 آشغالگيرمشاهدات كيفي 

  تاريخ

مسدود 
شدن 

هاي  ميله
 آشغالگير

وجود 
 حشرات

توقف 
چنگك 

بدون دليل 
 عيني

توقف 
جنگك با 
كاركرد 
 موتور

تجمع 
  ها آشغال

در كانال 
 ورودي

آشغال 
درشت در 
 خروجي

1       

       تا

31       
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   دانه گيريفرايند ثبت اطالعات -3 .4 پجدول
  :  نام بهره بردار  

 پارامترهاي فرايندي

اوري  هاي جمع مقدار دانه
 شده

 سرعت جريان ورودي سطح آب كانال ورودي
  تاريخ

  متر بر ثانيه  سانتي متر  كيلوگرم بر روز
1    
    تا
31    

     حداكثر
     حداقل
     متوسط

  

   ثبت مشاهدات كيفي دانه گير-4 .4 پجدول

  :    نام بهره بردار

 تاريخ

كاهش 
آشفتگي در 

سطح 
 گير دانه

هاي  حباب
 گاز از كف

چربي در 
 سطح

رنگ خاكستري، بو 
هاي  و ليزي در دانه
 جدا شده

ها  تجمع دانه
در جمع 
 كننده

بوي بد در 
 گير دانه

1       
       تا

31       
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  نشيني تهي حوض فرايندثبت اطالعات  -5 .4 پجدول

 :نام بهره بردار

مواد جامد قابل 
 نشيني ته

 فاضالب ورودي  COD  BOD 5 مواد جامد معلق  مواد معلق فرار

ذف
د ح

رص
د

 

جي
خرو

دي 
ورو

ذف 
د ح

رص
د

 

جي
خرو

دي 
ورو

ذف 
د ح

رص
د

 

جي
خرو

دي 
ورو

ذف 
د ح

رص
د

 

جي
خرو

دي 
ورو

ذف 
د ح

رص
د

 

جي
خرو

دي 
ورو

 FO
G

 

pH تاريخ  بده  دما  

صد
در

  
ليتر

 بر 
ليتر

لي 
مي

ليتر 
 بر 

ليتر
لي 

مي
 

صد
در

  

ليتر
 بر 

گرم
لي 

مي
ليتر 

 بر 
گرم

لي 
مي

 

صد
در

  
ليتر

 بر 
گرم

لي 
مي

ليتر 
 بر 

گرم
لي 

مي
 

صد
در

  
ليتر

 بر 
گرم

لي 
مي

ليتر 
 بر 

گرم
لي 

مي
 

صد
در

  
ليتر

 بر 
گرم

لي 
مي

ليتر 
 بر 

گرم
لي 

مي
ليتر 

 بر 
گرم

لي 
مي

 

نتي -
سا

 
روز  گراد
 بر 

عب
 مك

متر
  

1                    
                    تا
31                    

                     حداكثر
                     حداقل
                    متوسط

  

  نشيني  ثبت اطالعات لجن خروجي از واحد ته -6 .4 پجدول

  :نام بهره بردار
مواد جامد 
  فرار در
 لجن

مواد 
كل جامد 

 در لجن

بده 
پمپاژ 
  لجن

سطح 
  كفاب

سطح 
  لجن

حجم 
  لجن

FOG 
 لجن

چگالي 
  لجن

pH  
 لجن

  تاريخ
گرم  ميلي

 بر ليتر

گرم  ميلي
 بر ليتر

متر 
مكعب 
 بر روز

  متر سانتي  متر سانتي
متر 

مكعب بر 
 روز

ميلي گرم 
 بر ليتر

كيلوگرم 
بر متر 
 مكعب

-  

1          
          تا
31          

           حداكثر
           حداقل
          متوسط
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  ينشين تهثبت مشاهدات كيفي حوض  -7 .4 پجدول

  :نام بهره بردار

ريخ
تا

  

 باد
گام

 هن
ي در

 روب
اب

كف
  

ربي
و چ

ب 
كفا

دار 
مق

جن  
يه ل

تخل
ت 

هول
س

  

جن
كم ل

دار 
مق

  

جن
ت ل

كيفي
  

دي
ورو

ب 
ضال

ت فا
كيفي

  

ض
 حو

طح
ر س

ن د
 لج

دن
ر ش

شناو
زها،  

سرري
د در

ز ح
ش ا

ي بي
يست

د ز
رش

  
 

جي
خرو

ال 
 كان

ح و
سطو

ال   
 كان

د در
ز ح

ش ا
ب بي

سو ر
  

جي
خرو

ي و 
رود

و
  

ض
 حو

طح
ر س

ي د
موج

ان 
جري

  

ض
 حو

ر در
ن ب

 ميا
يان

جر
  

1            
            تا

31            

  

  واحد شناور سازيي فرايند ثبت اطالعات  -8 .4 پجدول
  :نام بهره بردار

 ورودي مواد جامد عمليات

فشار 
 عملياتي

ضخامت 
 كفاب

 خروجي ورودي بار جامد ورودي
درصد 
 حدف

شدت 
 هوادهي

 بده فاضالب

  تاريخ

 سانتي متر بار

  كيلوگرم بر
   متر مكعب

 روز رب 

ميلي گرم 
 بر ليتر

ميلي گرم 
 بر ليتر

% 
  متر مكعب

 روز بر 

متر مكعب 
 روز بر

1         
         تا
31         

         حداكثر
         حداقل
         متوسط
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  واحد شناور سازي ثبت مشاهدات كيفي  -9 .4 پجدول
  :نام بهره بردار

  تاريخ
  حوضارتفاع مايع در 

 )زياد، كم، معمولي(

  كدورت بيش از حد جريان خروجي
 )زياد يا معمولي(

  مقدار كفاب
  )كم يا معمولي(

1    

    تا

31    

  

   شيميايينشيني تهي حوض فرايند ثبت اطالعات  -10 .4 پجدول
  نام بهره بردار

 بده مواد جامد معلق

 تخليه لجن ورودي خروجي درصد حذف دما pH كدورت تاريخ
تزريق مواد 
 شيميايي

جريان 
 ورودي

1          
          تا
31          

           حداكثر
           حداقل
          متوسط

  

   شيميايينينشي ته ثبت مشاهدات كيفي حوض  -11 .4 پجدول
  :نام بهره بردار

 ها كاركرد همزن  ذخيره مواد شيميايي  تاريخ
گرفتگي ورودي 
 مواد شيميايي

   در حوضدلمهتشكيل 

1     
     تا
31     
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  pHي حوض تنظيم فرايند ثبت اطالعات  -12 .4 پجدول
  :نام بهره بردار

 پارامترهاي فرايندي

pH  بده 

 تاريخ جريان ورودي د شيمياييتزريق موا ورودي خروجي

 متر مكعب بر ساعت متر مكعب بر ساعت - -

1     
     تا
31     

      حداكثر
      حداقل
     متوسط

  

  pH ثبت مشاهدات كيفي حوض  تنظيم  -13 .4 پجدول
 :نام بهره بردار

  تاريخ
ذخيره مواد 
  شيميايي

 ها كاركرد همزن گرفتگي ورودي مواد شيميايي  خورندگي

1     
     تا
31     

  

  واحد گندزداييي فرايند ثبت اطالعات  -14 .4 پجدول

 :نام بهره بردار

  تاريخ
مقدار كلر 
  باقيمانده

  تخم انگل
هاي  تعداد باكتري
  كليفرم

مقدار مصرف 
 كلر

بده جريان 
 ورودي

1      
      تا
31      

       حداكثر
       حداقل
      متوسط
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   لجن فعالسامانهي فرايند ثبت اطالعات  -15 .4 پجدول
 :نام بهره بردار

شرايط 
 عمليات

  لجن
  برگشتي 

 

 بده  COD BOD 5 مواد معلق مخلوط مايع

D دما  
O

ايي
ي نه

روج
 خ

 

ازاد
ن م

 لج
قدار

م
 

ك ته
ر تان

ن د
 لج

فاع
ارت

 
يني

نش
علق

د م
موا

 
pH بده

جن
  ل

 
D

O
 

 ته
ني 

نشي
30

يقه
 دق

  اي 
جن

ي ل
جم

س ح
اندي

  
M

LV
SS

 

M
LS

S
ذف 

د ح
رص

د
 

ي ته
روج

خ
 

يني
نش

 

دي
ورو

ذف 
د ح

رص
د

 

ي ته
روج

خ
 

يني
نش

 
دي

ورو
ذف 
د ح

رص
د

 

ي ته
روج

خ
 

يني
نش

 

دي
ورو

 
دي

ورو
ب 

ضال
فا

 

هوا
ان 

جري
 

  تاريخ

يلي
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 
نتي

سا
 

  گراد
يلي

م
 

گرم
ليتر

 بر 
روز 

 بر 
عب

 مك
متر

 
متر

تي 
سان

  
يلي

م
 

گرم
ليتر

 بر 
روز 

 بر 
عب

 مك
متر

 

يلي -
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

 بر 
ليتر

لي 
مي

گرم  ليتر
 بر 

ليتر
لي 

مي
  

يلي
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

يلي
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

صد
در

يلي  
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

يلي
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

صد
در

يلي  
م

 
رم گ

ليتر
 بر 

 
يلي

م
 

گرم
ليتر

 بر 
 

صد
در

يلي  
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

يلي
م

 
گرم

ليتر
 بر 

روز 
 بر 

عب
 مك

متر
روز 

 بر 
عب

 مك
متر

 

1                         

                         تا

31                         

                          حداكثر

                          حداقل

                         متوسط

  

  * لجن فعالسامانهثبت مشاهدات كيفي  -16 .4 پجدول
  :نام بهره بردار

  تاريخ
اي  كف قهوه

ضخيم وكفاب در 
 سطح حوض

اي تيره و  كف قهوه
سطح رقيق در 

 حوض

كف متورم، موج دار، سفيد و 
 ثابت در حوض

ابر لجني كه در (حجيم شدن لجن 
 )سرتاسر حوض باال بيايد

1     
     تا
31     

راهنماي ”ريزي كشور تحت عنوان   سازمان مديريت و برنامه237 نشريه 3-2 در صورت مشاهده هر يك از موارد ذكر شده جهت رفع مشكل به جدول  *
 .مراجعه شود“ هاي فاضالب شهري خانه برداري و نگهداري از تصفيه بهره
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  اي صافي چكهي فرايند ثبت اطالعات  -17 .4 پجدول

                      :اربهره برد      نام 

 مواد معلق

مواد جامد 
قابل 

 نشيني ته

COD BOD 5 
ساير شرايط 

 عمليات
DO بده دما 

ذف
د ح

رص
د

ز ته 
ي ا

روج
خ

 
يني

نش
  

افي
ه ص

ي ب
رود

و
 

ذف
د ح

رص
د

ز ته 
ي ا

روج
خ

 
يني

نش
  

افي
ي ص

رود
و

 

ذف
د ح

رص
د

 

ي ته
روج

خ
 

يني
نش

 

دي
ورو

 

ذف
د ح

رص
د

 

ي ته
روج

خ
 

يني
نش

 

دي
ورو

 
د م

 موا
قدار

م
ذي

غ
ز ته 
ي ا

روج
ت خ

دور
ك

 
يني

نش
 

pH
دي

ورو
ب 

ضال
  فا

  
ز ته

ي ا
روج

خ
 

يني
نش

  
افي

ز ص
ي ا

روج
خ

جي 
خرو

ب 
ضال

فا
 
دي

ورو
ب 

ضال
فا

 
هوا

ده 
ب

 
شتي

برگ
ب 

ضال
فا

 

دي
ورو

ب 
ضال

فا
  تاريخ 

صد
در

يلي  
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

يلي
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 
صد

در
 

ليتر
 بر 

ليتر
لي 

مي
ليتر 

 بر 
ليتر

لي 
مي

 

صد
در

 

يلي
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

يلي
م

 
گرم

ر لي
 ب

 تر
صد

ر د
 

يلي
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

يلي
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 
يلي

م
 

گرم
ليتر

 بر 
 

N
TU

  

يلي -
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

يلي
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

نتي
سا

 
  گراد

نتي
يا

 
  گراد

زوز
 بر 

عب
 مك

متر
زوز 

 بر 
عب

 مك
متر

روز 
 بر 

عب
 مك

متر
 

1                       
                       تا
31                       

                        حداكثر

                        حداقل

                       متوسط

  

  اي  ثبت مشاهدات كيفي صافي چكه -18 .4 پجدول

    :بهره بردارنام 

  تاريخ
 گرفتگي

هاي  زهكش
  بستر

نشت روغن از كاسه 
نمد محفظه روغن 
  توزيع كننده جريان

لرزش و كاركرد 
غير يكنواخت 

  كنندهبازوي توزيع 

عدم توزيع 
يكنواخت روي 
  سطح صافي

يخ زدگي 
  روي صافي

وجود بو 
 حشرات

غرقابي 
 شدن

1        
        تا
31        
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   صفحات زيستي دوارسامانه يفرايند ثبت اطالعات  -19 .4 پجدول

                  :بهره بردارنام 

 بده تشرايط عمليا COD BOD 5 مواد معلق مواد معلق فرار

ذف
د ح

رص
د

 

جي
خرو

 

دي
ورو

 

ذف
د ح

رص
د

ز ته 
ي ا

روج
خ

 
يني

نش
 

اتي
قدم

ه م
صفي

از ت
جي 

خرو
ذف

د ح
رص

د
 

جي
خرو

 

دي
ورو

 

ذف
د ح

رص
د

 

جي
خرو

 

دي
ورو

 

ذي
د مغ

 موا
قدار

م
 

D
O

جي
خرو

 
 

pH
دي

ورو
ب 

ضال
  فا

دي 
ورو

ب 
ضال

ي فا
دما

 

شتي
برگ

ب 
ضال

فا
 

دي
ورو

ب 
ضال

فا
 

  تاريخ

صد
در

 

يلي
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

يلي
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

صد
در

  

 ليمي
گرم

ليتر
 بر 

 

يلي
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

صد
در

يلي  
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

يلي
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

صد
در

يلي  
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

يلي
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

يلي
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

يلي
م

 
گرم

ليتر
 بر 

 

نتي -
سا

 
  گراد

روز
 بر 

عب
 مك

متر
روز  

 بر 
عب

 مك
متر

  

1                   
                   تا
31                   

                    داكثرح
                    حداقل
                   متوسط

  

   ثبت مشاهدات كيفي صفحات زيستي دوار -20 .4 پجدول

                                     : بردار نام بهره

  تاريخ
داغ شدن محورها و 
 يا عدم كاركرد آنها

داغ شدن 
  موتور

افزايش لجن 
  واكنشگاهدر 

وسته شدن و كنده پ
 شدن لجن از صفحات

هاي سفيد در  وجود لكه
 اكثر نقاط صفحات دوار

1      

      تا

31      
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   هاضم هوازيثبت اطالعات فرايندي -21. 4جدول پ
                    :بهره بردارنام 

 لجن خام لجن محتواي هاضم لجن هضم شده لجناب

اك
موني

ت وآ
يترا

ن
 

مواد
كل 

امد
 ج

اك 
موني

ت وآ
يترا

ن
 

فرار
مد 

 جا
مواد

ش 
كاه

 

فرار
مد 

 جا
مواد

امد 
د ج

 موا
كل

 
pH 

فرار
ي 

دها
اسي

 
D

O
 

اك
موني

ت وآ
يترا

ن
 

C
O

D
  

فرار
مد 

 جا
مواد

امد 
د ج

 موا
كل

 
يت

لياي
ق

 
pH 
 دما

اك
موني

ت وآ
يترا

ن
 

C
O

D
  

فرار
مد 

 جا
مواد

 
مواد

كل 
 ج

 امد
يت

لياي
ق

 
pH  

ضم
ر ها

با
 

جم
ح

 

  تاريخ

ليتر
 بر 

گرم
لي 

مي
 

بر ل
رم 

ي گ
ميل

ليتر يتر
 بر 

گرم
لي 

مي
ليتر 

 بر 
گرم

لي 
مي

ليتر 
 بر 

گرم
لي 

مي
ليتر 

 بر 
گرم

لي 
مي

 
  

ليتر
 بر 

گرم
لي 

مي
ليتر 

 بر 
گرم

لي 
مي

ليتر 
 بر 

گرم
لي 

مي
ليتر 

 بر 
گرم

لي 
مي

ليتر 
 بر 

گرم
لي 

مي
ليتر 

 بر 
گرم

لي 
مي

ليتر 
 بر 

گرم
لي 

مي
 

نتي  -
سا

 
  گراد

ليتر
 بر 

گرم
لي 

مي
ليتر 

 بر 
گرم

لي 
مي

ليتر 
 بر 

گرم
لي 

مي
ليتر 

 بر 
گرم

لي 
مي

ليتر 
 بر 

گرم
لي 

مي
 

-  

روز
 بر 

فرار
واد 

م م
وگر

يل ك
ضم

ها
 

روز
 بر 

عب
 مك

متر
 

1                         
                         تا
31                         
حداك
                          ثر

                          حداقل
                        متوسط

  

   ثبت مشاهدات كيفي هاضم هوازي -22 .4 پجدول

                                       : بردار نام بهره

  تاريخ
يخ زدگي سطح 

 هاضم

رسوب 
مواد 
 جامد

 كف زياد
بوي نا مطبوع و شديد 

 لجن هضم شده

هاي  گرفتگي افشانك
 سامانه هوادهي

1      
      تا
31      
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  هوازي  هاضم بييفرايند ثبت اطالعات  -23. 4جدول پ
                    :بهره بردارنام 

 لجن خام لجناب لجن نزديك ته هاضم گاز

4
C

H
 

2 يا 
C

O
  

فته
در ر

ر ه
مقدا

شده 
ليد 

ر تو
مقدا

 

ما يت د
قلياي

 
pH 

فرار
ب 

 چر
هاي

سيد
ا

 

فرار
مد 

 جا
مواد

ف 
 حذ

قدار
م

فرار
مد 

 جا
مواد

 

امد
د ج

 موا
ذف

ر ح
مقدا

 

ل م
ك

امد
د ج

وا
 

5
B

O
D

علق  
د م

موا
فرار  
مد 

 جا
مواد

امد 
د ج

 موا
كل

 

pH جم
ح

 

فرار
مد 

 جا
مواد

امد 
د ج

 موا
كل

 

pH ضم
ر ها

با
 

جم
ح

 

  تاريخ

صد
در

 

روز
 بر 

عب
 مك

متر
روز 

 بر 
عب

 مك
متر

 

نتي
سا

 
راد  گ

ليتر
 بر 

گرم
لي 

مي
 

- 
ليتر

 بر 
گرم

لي 
مي

 

صد
در

 

ليتر
 بر 

گرم
لي 

مي
 

صد
در

 

ليتر
 بر 

گرم
لي 

مي
ليتر 

 بر 
گرم

لي 
مي

 

ي گ
ميل

ليتر
 بر 

رم
ليتر 

 بر 
گرم

لي 
مي

ليتر 
 بر 

گرم
لي 

مي
 

- 
روز

 بر 
عب

 مك
متر

 

ليتر
 بر 

گرم
لي 

مي
ليتر 

 بر 
گرم

لي 
مي

 

- 

 بر
فرار

واد 
م م

وگر
كيل

ضم
م ها

حج
 بر 

وز ر
 

روز
 بر 

عب
 مك

متر
 

1                       
                       تا
31                       

                        حداكثر
                        حداقل
                       متوسط

  

 *هوازي ثبت مشاهدات كيفي هاضم بي -24 .4 پجدول

                       : بردار نام بهره

ريخ
تا

  

كي
كاني

ن م
همز

يي 
كارا

رل 
كنت

 

زي
ة گا

نند
ط ك

خلو
ة م

غذي
ط ت

ن خ
 شد

دود
مس

 

رگاز
فشا

يم 
تنظ

شير 
دن 

 نش
باز

 

 گاز
تور

ي كن
خراب

 

عل
 مش

ز در
ه گا

شعل
زرد 

گ 
رن

 

ناور
ف ش

 سق
دن

ج ش
ك

 

زي
ف فل

 سق
ني،

ف بت
 سق

راف
ر اط

ت د
نش

 

قف
ر س

ار د
 فش

رل
 گنت

شير
 از 

 گاز
شت

ن
 

وتور
ش م

 لرز
دا و

ي ص
ررس

ب
  

كي
كاني

م دة 
 كنن

وط
مخل

مد 
سه ن

ز كا
ت ا

نش
 

دنده
ش 

ساي
فر

 
كي

كاني
دة م

 كنن
وط

مخل
 در 

ها
 

جن
ت ل

گش
ه بر

تلمب
دن 

ف بو
متوق

 

 دلم
الية

حد 
 از 

ش
ت بي

خام
ض

 ه

شده
ليه 

 تخ
جن

 يا ل
ضم

ه ها
ن ت

 لج
ودن

ق ب
رقي

 

ضم
ا ها

ب ي
جنا

در ل
ف 

ه ك
اهد

مش
 

اب
لجن

 بد 
وي

ب
 

1                 
                 تا

31                 

   تحتريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه284 نشريه 8-4 در صورت مشاهده هر يك از موارد ذكر شده جهت رفع مشكل به جدول         *
  . هاي فاضالب شهري، مراجعه شود خانه برداري تصفيه عنوان راهنماي بهره            
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