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 ايران جمهوري اسالمي

 سازمان برنامه و بودجه ـ وزارت نيرو

 

 

 

 

 ضوابط فني بررسي و تصويب طرحهاي
 

  تصفيه فاضالب شهري
 

 

 

 

 ١٢٩ـ٣ ة شمارةنشري

 

 

 

 

 

 نيرو       وزارت                 سازمان برنامه و بودجه 

 استاندارد مهندسي آب      دفتر تحقيقات و معيارهاي فني

 

 ١٣٧٢                                                 ٥٣/٠٠/٧٢شارات سازمان برنامه و بودجه انت
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 فهرستبرگه

  فني  تحقيقات و معيارهايدفتر. سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه، دفتر / ضوابط فني بررسي و تصويب طرحهاي تصفيه فاضالب شهري 

سازمان برنامه و بودجه، : ـ تهران. ي فني؛ وزارت نيرو، استاندارد مهندسي آبتحقيقات و معيارها

  .١٣٧٢مركز مدارك اقتصادي ـ اجتماعي و انتشارات، 

) ١٢٩ـ٣دفتر تحقيقات و معيارهاي فني؛ نشريه شماره . سازمان برنامه و بودجه(ـ .  ص١٣٤

 )٥٣/٠٠/٧٢انتشارات سازمان برنامه و بودجه؛ (

 ١٣٤ـ١٣٣ .ص: كتابنامه

آب ـ مهندسي . ٣. فاضالب ـ انتقال و مصرف ـ استانداردها. ٢. فاضالب ـ تصفيه ـ استانداردها. ١

مركز . سازمان برنامه و بودجه. ب. استاندارد مهندسي آب. وزارت نيرو. ايران. الف. ـ استانداردها

 .سلسله انتشارات. د. عنوان. ج. مدارك اقتصادي ـ اجتماعي و انتشارات

 TA ٣٦٨/  س ٢      ١٢٩ـ٣ .ش

 
 
 
 
 

 ضوابط فني بررسي و تصويب طرحهاي تصفيه فاضالب شهري

 تحقيقات و معيارهاي فني؛ استاندارد مهندسي آبدفتر : گانكنند تهيه

 انتشارات  اجتماعي وـ سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادي  :ناشر

  ١٣٧٢نسخه،  ١٥٠٠: چاپ اول

 ريال  ٢٣٠٠ :قيمت

 سسه زحل چاپ ؤم:  چاپ و صحافي

 .  همه حقوق براي ناشر محفوظ است
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 ايران جمهوري اسالمي

 سازمان برنامه و بودجه

 ١ـ٥٦/١٩٠٢١ـ١٧٥٧١ :دستورالعمل شماره

 ٥/١٠/٧٢:مورخ

 مهندسان مشاورو دستگاههاي اجرايي   تمامي:به

  دفتر تحقيقات و معيارهاي فني١٢٩ـ٣ نشريه شماره :موضوع

 :تذكر

نامه استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني اين   كشور و آئين قانون برنامه و بودجه٢٣به استناد ماده 

 .گردد صفحه صادر مي  يكنامه در  مذكور در ماده هفت آئين دوم  دستورالعمل از نوع

 
 .باشد  مي١/٢/١٣٧٣نامه در مورد اين دستورالعمل   آئين٢٨تاريخ مندرج در ماده 

 
ضوابط فني ” دفتر تحقيقات و معيارهاي فني اين سازمان تحت عنوان ١٢٩ـ٣نشريه شماره  به پيوست

 .شود ابالغ مي“ بررسي و تصويب طرحهاي تصفيه فاضالب شهري

توانند مفاد نشريه ياد شده و ضوابط و معيارهاي مندرج در آن را  دستگاههاي اجرايي و مهندسان مشاور مي

 .در طرحهاي عمراني مورد استفاده قرار دهندضمن تطبيق با شرايط كار خود 

 مسعود روغني زنجاني                                                         

 رئيس سازمان برنامه و بودجه معاون رئيس جمهور و                                                          
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 “هاي عمراني  طرحنامه استانداردهاي اجرايي آيين”

 

 “ هيات وزيران٣٠/٤/١٣٥٢مصوبه ”

 
 انواع دستورالعمل و نحوه ابالغفصل سوم ـ 

 

 :شود نامه به سه گروه به شرح زير تقسيم مي هاي موضوع اين آيين ـ دستورالعمل٧ماده    

هايي كه رعايت كامل مفاد آن از طرف  ـ گروه اول دستورالعمل١ بند 

ندسان مشاور و پيمانكاران و عوامل ديگر ضروري هاي اجرايي و مه دستگاه

ها، استانداردهاي فني، تجزيه واحد بها  ها، فرم پيمان نامه نظير فرم ضمانت(است 

 ).و غيره

طوركلي و براي موارد عادي تهيه  هايي كه به ـ گروه دوم دستورالعمل٢بند 

مانكاران و هاي اجرايي و مهندسان مشاور و پي گردد و برحسب مورد دستگاه مي

توانند به تشخيص خود مفاد دستورالعمل و با ضوابط و  عوامل ديگر مي

قبولي كه در  معيارهاي آن را با توجه به كار موردنظر و درحدود قابل

دستورالعمل تعيين شده تغيير داده و آن را با شرايط خاص كار موردنظر تطبيق 

پيمان و مشخصات  يالزحمه مهندسان مشاور و شرايط عموم نظير حق(دهند 

 ).و غيره عمومي

هايي است كه به عنوان راهنمايي و ارشاد  ـ گروه سوم دستورالعمل٣بند 

شود  هاي اجرايي و مؤسسات مشاور و پيمانكاران و ساير عوامل تهيه مي دستگاه

هاي اجرايي و مؤسسات مشاور  و رعايت مفاد آن در صورتي كه دستگاه

 .جباري نيستهاي بهتري داشته باشند ا روش

 

طور مشخص در متن آن قيد   ـ سازمان موظف است گروه هر دستورالعمل را به٨ماده 

 تا تاريخي كه از ٢ و گروه ١هاي گروه  نموده و به عالوه در مورد دستورالعمل

مدت زمان بين . آن تاريخ الزم است به مورد اجرا گذاشته شود تعيين نمايد

شود   تاريخي كه به مورد اجرا گذاشته ميها و تاريخ صدور اين دستورالعمل

در صورتي كه يك دستورالعمل ناقص و يا جايگزين .  ماه كمتر باشد٣نبايد از 

هاي قبلي باشد الزم است مراتب صراحتاً و با  تمام و يا قسمتي از دستورالعمل

 .هاي قبلي در متن دستورالعمل قيد گردد ذكر مشخصات دستورالعمل
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 بنام خدا

 
 ار پيشگفت

 

امروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها واستانداردها و آثار اقتصادي ناشي از به كارگيري مناسب 

نظر به . ناپذير ساخته است اجتناب ومستمر آنها در پيشرفت جوامع، تهيه وكاربرد آنها را ضروري و

 هر زمينه به مجامع استانداردها در  معيارها و، تهيه ضوابط،فنون در جهان امروز وسعت دامنه علوم و

 .  تخصصي واگذار شده استـ فني 

 

محدوديت منابع آب در ايران تهيه استاندارد  و با توجه به شرايط اقليمي با در نظر گرفتن مراتب فوق و

رو امور آب وزارت نيرو با همكاري سازمان  از اين اي برخوردار بوده و در بخش آب از اهميت ويژه

 .  ه تهيه استانداردهاي مهندسي آب نموده استبرنامه و بودجه اقدام ب

 

 :گردد تدوين مي هاي مهندسي آب با در نظر داشتن موارد زير تهيه وداستاندار

 و خصوصي  نظران شاغل در بخش عمومي صاحب و تجارب كارشناسان و ها استفاده از تخصصـ 

 المللي  استانداردهاي بين خذ معتبر وآاستفاده از منابع و مـ 

 ، واحدهاي مطالعه، واحدهاي صنعتي، نهادها، سازمانها،گيري از تجارب دستگاههاي اجرايي هرهبـ 

 ساخت  طراحي و

 ارزشيابي طرحها  برداري و  بهره، اجرا،ايجاد هماهنگي در مراحل تهيهـ 

 اتالف منابع مالي وغير مالي كشور  ها و كاري پرهيز از دوبارهـ 

سسات ؤتحقيقات صنعتي ايران وساير م سسه استاندارد وؤعمل مموازين مورد  توجه به اصول وـ 

 كننده استاندارد  معتبر تهيه

 

. اندركاران بخش آب با به كارگيري استانداردهاي ياد شده براي پيشرفت اميد است كه مجريان و دست

ظرهاي صاحبنظران و متخصصان نيز با اظهار ن خودكفائي اين بخش از فعاليتهاي كشور تالش نموده و

 .  سازنده در تكامل اين استانداردها مشاركت نمايند
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 :تركيب كميته

 

 طرح تهيه استانداردهاي صنعت اب كشور كه در تهيه و ٥ از كميته شماره ١اعضاء كميته فرعي  اسامي

 :باشد اند به شرح زير مي نويس استاندارد حاضر مشاركت داشته تدوين پيش

 

 عباس آقاي از مهندسين مشاور راماب )زيست  مهندسي محيطفوق ليسانس(

 اميرتيموري

 كيا آقاي محمد بهاري اي تهران از سازمان آب منطقه )مهندسي بهداشتليسانس  فوق(

از طرح تهيه استانداردهاي  )ليسانس مهندسي شيمي(

 ب كشورآصنعت 

 خانم اكرم پايدار

 آقاي عليرضا تواليي از مهندسين مشاور فرپاك )راه و ساختمان و محيطليسانس فوق (

فوق ليسانس مهندسي بهداشت و (

 )محيط

 آقاي عنايت ثابتي از وزارت برنامه و بودجه

فوق ليسانس مهندسي تهيه آب و (

 )آبرساني

 آقاي رضا خيرانديش از مهندسين مشاور پژوهاب

 آقاي عليرضا رادپي كارشناس آزاد )ليسانس مهندسي بهداشت فوق(

 

فتر تحقيقات و معيارهاي فني سازمان برنامه و بودجه با حضور آقايان خيرانديش، اين استاندارد در د

 .فر مورد بررسي و پس از اعمال نظرات مورد تأئيد قرار گرفت افرا، محموديان، رادپي و شفيعي

 

در اينجا از كليه كارشناسان، متخصصين و ارگانهايي كه در امر تهيه، نظرخواهي و تصويب اين 

 .شود اند، سپاسگزاري مي طرح را ياري كردهاستاندارد 
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 فهرست مطالب

 صفحه  عنوان

 ١  هدف

 ١ دامنه كاربرد

 ٢  مفاهيم

 ٣ فصل اول ـ ارائه گزارشها

 ٣  كليات١ـ١

 ٣ )مرحله يك( گزارش توجيهي ٢ـ١

 ١١ )مرحله دو  ( اسناد و مدارك مرحله تشريحي ٣‐١

 ١٣ ها و صورت وسايل  ارائه دستورالعمل٤ـ١

 ١٥ هاي فاضالب خانه فصل دوم ـ مالحظات كلي در طراحي تصفيه

 ١٥ خانه  موقعيت تصفيه١‐٢

 ١٥  كيفيت پساب٢‐٢

 ١٦  طراحي٣ـ٢

 ٢٠ خانه  جزئيات تصفيه٤‐٢

 ٢٢  دفع فاضالب تصفيه شده٥‐٢

 ٢٣ تسهيالت ضروري ٦‐٢

 ٢٦  ايمني٧‐٢

 ٣٠ وم ـ پيش تصفيهفصل س

 ٣٠  كليات١‐٣

 ٣٥  آشغال خردكن ٣‐٣

 ٣٩  پيش هوادهي٥‐٣

 ٣٩  تعديل جريان٦‐٣

 ٤٢ گيري جريان فصل چهارم ـ وسايل اندازه

 ٤٢  كليات١‐٤

 ٤٢ گيري جريان  انتخاب وسايل اندازه٢‐٤

 ٤٣ گيري جريان   دقت وسايل اندازه ٣‐٤

 ٤٣ گيري  محل استقرار وسايل اندازه٤‐٤

 ٤٤  دستگاههاي ثبات٥‐٤

 ٤٥ نشيني فصل پنجم ـ ته

 ٤٥  كليات١‐٥
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 ٤٦  مالحظات كلي٢‐٥

 ٤٦  مالحظات طراحي٣‐٥

 ٥٠ آوري و انتقال كفاب و لجن  جمع٤‐٥

 ٥١  تسهيالت حفاظتي و خدماتي٥‐٥

 ٥٣ نآوري، تصفيه و دفع لج فصل ششم ـ جمع

 ٥٣  كليات١‐٦

 ٥٤    مالحظات طراحي٢‐٦

 ٥٤  تغليظ لجن ٣‐٦

 ٥٥  تثبيت لجن٤‐٦

 ٦٤ كشي  هاي لجن و لوله   تلمبه٥‐٦

 ٦٥  گرفتن آب از لجن ٦‐٦

 ٧٠  دفع لجن فاضالب شهري در زمين  ٧‐٦

 ٧٤  ساير روشهاي دفع لجن   ٨‐٦

 ٧٥ فصل هفتم ـ تصفيه بيولوژيكي

 ٧٥  كليات١‐٧

 ٧٧  تصفيه روش لجن فعال ٢‐٧

 ٩٤ اي   صافيهاي چكه ٣‐٧

 ١٠١  صفحات بيولوژيكي دوار٤‐٧

 ١٠٤  ساير روشهاي تصفيه بيولوژيكي  ٥‐٧

 ١٠٥ استخرهاي تثبيت فصل هشتم

 ١٠٥  كليات١‐٨

 ١٠٥  گزارش مطالعات مهندسي ٢‐٨

 ١٠٨  انواع استخرهاي تثبيت ٣‐٨

 ١٢٢  شكل استخرها ٦‐٨

 ١٢٣  تصفيه اضافي٧‐٨

 ١٢٣  جزئيات ساختماني استخرها ٨‐٨

 ١٣٤ فصل نهم ـ ضد عفوني كردن

 ١٣٤  كليات١‐٩

 ١٣٤  كلرزني  ٢‐٩

 ١٤٠  ازون زني٣‐٩

 ١٤٣  استفاده از اشعه ماوراء بنفش٤‐٩
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                              ۱۴۴              فرايندهاي تكميلي تصفيه  ‐   فصل دهم 

 ١٤٤  جدا كردن فسفر به روش شيميايي ١‐١٠

 ١٤٩  استفاده از صافيهاي پربار٢‐١٠

 ١٥٢ سازي با توري ريزبافت   صاف٣‐١٠
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١ 

 
 

 هدف
 

كننده  هدف از تهيه ضوابط فني حاضر كمك به كارشناسان فني و كارفرمايان و دستگاههاي تصويب

طرحهاي تصفيه فاضالب شهري در بررسي و تصويب اين طرحها از طريق تعيين حدود مباني طراحي 

تواند راهنماي   الرعايه و يا توصيه مباني و ضوابط متعارفي است كه در عين حال ميو نكات الزم

 .مناسبي براي طراحان نيز باشد

 

 دامنه كاربرد 
 

 الف ـ كاربرد از نظر مراحل مطالعاتي طرح

 

هاي تصفيه فاضالب شهري عموماً دو مرحله مطالعاتي مشخص و متمايز از يكديگر شامل  در تهيه طرح

معموالً مراحل توجيهي و تشريحي به ترتيب مراحل يك و دو (توجيهي و تشريحي وجود دارد مراحل 

 ).شود خدمات فني نيز ناميده مي

 

حدود خدمات و مطالعات و بررسيها در هر مرحله به تفضيل در قرارداد خدمات فني طرح مربوط 

رشها و ساير مدارك مربوط در فصل اول اين مجموعه ضمن تشريح نكاتي كه در گزا. گردد منعكس مي

تواند در تنظيم  اي از اين خدمات و مطالعات اشاره شد كه مي به هر مرحله بايد رعايت گردد، به پاره

 .قراردادهاي خدمات فني مورد استفاده واقع شود
 

 :دامنه كلي هريك از مراحل مطالعاتي عبارت است از

و مطالعات و آزمايشها و تعيين بطور كلي شامل بررسيها ) مرحله يك(مرحله تويجيهي  −

و انتخاب مباني اصلي طرح و شناخت نيازمنديها و بررسي راه حلهاي مناسب و 

ممكن و انتخاب مناسب ترين گزينه و باالخره تهيه طرح مقدماتي تاسيسات مورد نظر 

و برآورد مقدمات هزينه و ساير اطالعاتي است كه براساس آن مي توان نسبت به 

 .خاذ تصميم نموداجراي طرح ات

بطور كلي شامل كليه اقدامات و خدمات الزم براي تهيه ) مرحله دو(مرحله تشريحي  −

نقشه هاي اجرايي بر مباني طرح مقدماتي مصوب و تهيه مشخصات فني و كليه اسناد 

و مدارك پيمان و برآورد هزينه و برنامه هاي زماني است كه بر مبناي آن مي توان 

 . نموداقدام به اجراي طرح
 

كاربرد مجموعه حاضر محدود به بررسي و تصويب فني گزارشها و نقشه ها و بطور كلي اسناد و 

 .مدارك ارائه شده در پايان هر يك از دو مرحله فوق الذكر مي باشد
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در بعضي از طرحها تصفيه فاضالب شهري حسب مورد ممكن است مراحل مطاعاتي و خدمات فني 

ن اجراي كار يا پس از پايان عمليات و يا در دوران بهره برداري از ديگري نظير خدماتي كه ضم

 .تاسيسات انجام مي گيرد نيز مطرح گردد كه مجموعه حاضر چنين مواردي را پوشش نمي دهد

 

  كاربرد از نظر انواع تاسيسات‐ب

 

اتي كه در اين با توجه به اينكه در تعيين يا تصفيه حدود مباني طراحي و نكات الزم الرعايه و تمهديد

مجموعه مطرح شده سعي بر اين بوده است كه اطالعات مطمئن حاصل از كاربرد ممتد تاسيسات 

لذا اين مجموعه نمي تواند شامل روشها و , مالك عمل قرار گيرد) در ايران يا ساير ممالك(موردنظر 

 .فرآيندها يا تجهيزات جديدي كه چنين اطالعاتي درباره آن وجود ندارد باشد

 

از طرفي تدوين اين ضوابط نبايد مانعي در كاربرد و استفاده از روشها و اختراعات و ابداعات جديد 

گردد لذا در مورد روشها و فرآيندها و تاسيسات و يا واحدهايي كه ضوابط مربوط به آن در اين 

 :گرددمجموعه منعكس نشده است توصيه مي گردد قبول و تاييد آن مشروط به يكي از شرايط زير 

در تاسيسات مشابه و با ظرفيت كامل و تحت نظارت مطمئني آزمايش شده و نتيجه  ‐١

 . باشدرضايت بخشي داده

 به مدت كافي مورد آزمايش كامل قرار گرفته و نتايج رضايت بخشي ١در واحد نمونه  ‐٢

 .داده باشد
 
 از نظر جبران زيانهاي احتمالي ناشي از عدم كارآيي مطلوب تاسيسات پيشنهادي ‐٣

 .تضمين كافي پيشنهاددهنده دريافت گرديده باشد
 

 مفاهيم
 

ن استفاده شده آو نظاير " بايستي", "الزم است", "بايد"در متن اين نشريه در هر مورد كه از كلمات 

رعايت نكات ذكر , نشان آن است كه از نظر حفظ بهداشت عمومي يا ايمني يا نكات فني و اجرايي

و نظاير استفاده " ممكن است", "مي توان". "توصيه مي شود" كه ازكلمات در مواردي. شده الزامي است

شده نشان دهنده نكته و يا مبنا و يا فرآيندي است كه در شرايط متعارف صادق يا مطلوب است ولي 

حسب مورد در شرايط حاكم و در صورت توجيه كافي و با تاييد مقامات تصويب كننده مي توان از 

 . گرديدحدود ذكر شده خارج

 

شخص يا دستگاهي است كه از نظر فني طرح را بررسي و , منظور از مقامات يا دستگاه تصويب كننده

 .تصويب مي كند كه ممكن است جزئي از سازمان كارفرما و يا مستقل از آن باشد

 

                                                 
1 – Pilot  plant 
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 فصل اول ـ ارائه گزارشها
 
  كليات١ـ١
 

گردد،  أئيد به دستگاه تصويب كننده ارائه ميها و مداركي كه براي تصويب و يا ت كليه گزارشها، نقشه

ها و مطالعات و  گيريها متكي بر نتايج حاصل از بررسي بايد از هر حيث جامع و كافي بوده و نتيجه

آزمايشات و همچنين تجربيات حاصل از تأسيسات مشابه و يا حسب مورد آزمايشات روي واحد 

مرحله (كه در گزارش توجيهي  نكات مهمي. ته باشدنمونه بوده و توجيه فني و اقتصادي الزم را داش

 .باشد و اسناد و مدارك مرحله تشريحي بايد منعكس  شود به شرح زير مي) يك

 
 )مرحله يك( گزارش توجيهي ٢ـ١
 

اي،  در ابتداي مطالعات مرحله يك الزم است گزارش شناخت شامل وضعيت موجود، اطالعات پايه

ها و همچنين پيشنهادات الزم براي ادامه  كن و برآورد مقدماتي هزينههاي مم مباني و مفروضات، گزينه

 .مطالعات جهت اطالع و اظهار نظر دستگاه تصويب كننده ارائه گردد

 

گزارش مرحله توجيهي بايد جامع بوده و در آن كليه نكاتي كه در تصميم گيري نسبت به اجراي طرح 

در اين گزارش بايد از .  تشريح شده و توجيه گردداي به تفصيل مؤثر است و همچنين اطالعات پايه

 :جمله موارد زير منعكس شود

 

 .اي اطالعات پايه −

 .مباني و مفروضات −

شرح كلي سيستم و فرآيندها، مشخصات كلي واحدها، توجيهات (هاي پيشنهادي  گزينه −

 ).فني و اقتصادي

 

 :در مورد گزينه الزم است موارد زير ارائه گردد

 . از نظر توسعه آيندهمرحله بندي طرح −

 .پالن مقدماتي نحوه استقرار واحدها −

 .ها و محاسبات اقتصادي برآورد هزينه −

 .برداري و نگهداري پرسنل مورد نياز بهره −

 .برنامه زمانبندي مراحل بعدي −
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ها براي  برداري هاي انجام آزمايشات آب، فاضالب، خاك و همچنين نقشه دستورالعمل −

 .مراحل بعدي

 

 :د گزارش توجيهي شامل بخشهاي زير باشدشو توصيه مي

 

 .خالصه گزارش −

 .هدف و دامنه كار −

 .شرايط موجود و آينده −

 .ارزيابي تأسيسات موجود −

 .مباني طرح پيشنهادي −

 .ضمائم ـ اطالعات فني و معيارهاي طراحي −

 
  خالصه گزارش١‐٢‐١

گزارش را به شرح طور اجمال نكات مهم  گزارش مرحله توجيهي بايد شامل خالصه گزارشي كه به

 .زير ارائه كند نيز باشد

 

 .جمعيت موجود و جمعيت مبناي طراحي در مراحل مختلف اجرايي و توسعه الف ـ 

 مشخصات فاضالب ـ نسبتهاي بار هيدروليكي و آلودگي فاضالب هر يك از  ب ـ

 .بخشهاي مسكوني، تجاري و صنعتي

 .خانه  فرآيندها و محل انتخاب تصفيه ج ـ

 .يرات زيست محيطي فرآيند انتخابيتأث د ـ 

 .آب پذيرنده هـ ـ 

برداري و  سرمايه گذاري، بهره(هاي آن  هاي پيشنهادي و هزينه هاي گزينه  محدوديت و ـ

 ).نگهداري

 .خانه  كاربرد اراضي مناطق مجاور تصفيه ز ـ

 .انرژي مورد نياز ح ـ 

 .برداري و نگهداري  تشكيالت مورد نياز اجرا، بهره ط ـ

 .ها و پيشنهادات گيري نتيجه ي ـ 
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  هدف و دامنه كار٢‐٢‐١
 

 الف ـ هدف
 

 .اهداف طرح و شرايطي كه منجر به احساس نياز به اين طرح است ذكر شود

 

 ب ـ دامنه كار
 

شود و  هاي انجام يافته بين طرح مورد نظر با هر گونه طرح جامعي كه به آن مربوط مي هماهنگي

 .راي تهيه گزارش شده است، مطرح شودهمچنين رهنمودهايي كه ب

 

  شرايط موجود و آينده٣ـ٢ـ١
 

 )١١٧‐٣با توجه به نشرية ( دوره طرح ١ـ٣ـ٢ـ١
 

  كاربرد اراضي٢‐٣‐٢‐١
 

 .محدوده موجود، محدوده توسعه، محدوده نهايي و تغييرات احتمالي آن الف ـ 

 . حوزه آبريز ب ـ

ي، تجاري و صنعتي، تراكم جمعيت، انواع بندي و كاربرد اراضي مناطق مسكون منطقه ج ـ 

 .صنايع و تراكم آنها

 

  اطالعات جمعيتي و اقتصادي٣‐٣‐٢‐١
 

 )١١٧‐٣با توجه به نشرية شمارة ( جمعيت، روند رشد و افزايش جمعيت در دوره طرح  الف ـ

 . ضوابط و مقررات به نصب انشعابات فاضالب ب ـ

 .ود و آيندههزينه خدمات آب و فاضالب در وضع موج ج ـ 

هاي  گذاري اوليه، كارمزد بانكي و بازگشت و تأمين هزينه ارزيابي مالي شامل سرمايه د ـ 

 .جاري با توجه به سهم مناطق مسكوني، تجاري و صنعتي و همچنين سهم دولت

 . امكانات پرسنلي موجود در داخل و يا خارج محدود طرح هـ ـ

 

  اطالعات محلي٤‐٣‐٢‐١
 

 .و تأثير آنها روي طرح ي، زمين شناسي عموميتوپوگراف الف ـ 

 .و تأثير آنها روي طرح  شرايط اقليمي ب ـ
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 بيني مقدار جريان و بار آلودگي  پيش٥‐٣‐٢‐١
 

هاي كافي در  گيري برآورد مقدار سرانه فاضالب بر مبناي مصارف آب و يا اندازه الف ـ 

‐٣وجه به نشرية شمارة با ت(مواردي كه فاضالب جمع آوري شده وجود داشته باشد

١٨٨.( 

اي و انتخاب مقدار   مقدار كل فاضالب، تغييرات مقدار جريان و حداكثر لحظه ب ـ

 ).١١٨‐٣با توجه به نشرية شمارة (جرياني كه مبناي طراحي قرار گرفته است 

 ).در صورت امكان( مشخصات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي و نحوه تغييرات آن  ج ـ

هاي مختلف نظير مواد آلي، مواد جامد، مواد سمي، مواد خورنده و  لودگي درصد آ د ـ

هاي خانگي، صنعتي و تجاري و همچنين مقدار  غيره مربوطه به هر يك از فاضالب

 .نشتاب

 

  ضوابط و مقررات٦‐٣‐٢‐١
 

ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمانهاي ذيربط در مورد حداكثرهاي مجاز بار آلودگي بار 

 .ليكي فاضالب تصفيه شده با توجه به نحوه و محل دفع آنهيدرو

 

  ارزيابي تأسيسات موجود٤‐٢‐١
 

هاي زير  خانه موجود اصالح شده و يا توسعه يابد، الزم است ارزيابي در مواردي كه قرار است تصفيه

 :انجام شود

 

 خانه موجود  محل تصفيه١‐٤‐٢‐١

 .زمين موجود براي توسعه الف ـ 

 .في زمينتوپوگرا ب ـ 

 . جنس و مقاومت خاك و وضع آب زيرزميني ج ـ

 . فاصله از مناطق مسكوني د ـ

 . فاصله از تأسيسات و منابع تأمين آب هـ ـ

 . وضع تأسيسات از نظر كنترل بو و تأثير در شهرسازي ناحيه و ـ

 .نحوه تأمين برق ز ـ 

 ). ساله١٠٠ و ٢٥با توجه به سيالبهاي ( خطر سيل  ح ـ
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  تأسيسات موجود٢‐٤‐٢‐١

 .به صورت جدول نشان داده شود) خانه، تصفيه و دفع لجن تصفيه( ظرفيت و تعداد واحدها  الف ـ

 .قابليت كاربرد و ارتباط تأسيسات موجود با طرح پيشنهادي با توجه به ضوابط طراحي ب ـ 

 . عمر دستگاهها و وضعيت آنها ج ـ

 .بوده و يا بايد تخريب شودهايي كه قابل بازسازي يا ترميم   سازه د ـ

 . نحوه و محل دفع فاضالب تصفيه شده هـ ـ

 
  مشخصات فاضالب در وضع موجود٣‐٤‐٢‐١

 . مصارف آب با توجه به آمارهاي موجود الف ـ

در اين رابطه ( نحوه تغييرات مقدار جريان فاضالب شامل حداكثر، و مقدار متوسط  ب ـ

 .و همچنين مقدار جريان طراحي) ي شودگيري بررس الزم است دقت وسايل اندازه

 . مشخصات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي فاضالب و نحوه تغييرات آن ج ـ

و مواد خورنده هر يك از فاضالبهاي   درصد مواد آلي، مواد جامد، مواد سمي د ـ

 .خانگي، تجاري، صنعتي و همچنين مقدار نشتاب

 

  طرح پيشنهادي٥‐٢‐١

  كيفي انتخابي براي طراحيو  مشخصات كمي١‐٥‐٢‐١

 . تعيين مشخصات فاضالب براي اطمينان از مناسب بودن فرآيند انتخابي الف ـ

 . تعيين نياز پيش تصفيه فاضالب صنعتي ب ـ

بيني   تعيين درصدهاي فاضالب خانگي، تجاري و صنعتي در وضع موجود و پيش ج ـ

 .آنها در آينده

 

 ه مالحظات مربوط به آب پذيرند٢‐٥‐٢‐١

 .شوند  فاضالبهايي كه در باالدست به آب پذيرنده تخليه مي الف ـ

 . تعيين جريان پايه آب پذيرنده ب ـ

 . مشخصات آب پذيرنده ج ـ

 . مصارف آب در پائين دست شامل مصارف آب مشروب، صنعتي، كشاورزي و غيره د ـ

 . تعيين تغييرات مشخصات فاضالب تصفيه شده هـ ـ

 .به آب پذيرنده تأثيرات تخليه  و ـ
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 .خانه در رابطه با نيازهاي آب پذيرنده  تعيين وضعيت عملكرد تصفيه ز ـ

 . نحوه استفاده مجدد از فاضالب تصفيه شده ح ـ

 

 خانه  محل تصفيه٣‐٥‐٢‐١

خانه  با توجه به مواد زير بررسي شده و مورد مقايسه قرار  مزايا و معايب محل انتخابي براي تصفيه

 :گيرد

 .خانه و نوع فرآيند تصفيه أثير محل و مساحت تصفيه ت الف ـ

 . نيازهاي هيدروليكي ب ـ

 . فاصله از مناطق مسكوني و تأسيسات و منابع تأمين آب ج ـ

 . وضعيت تأسيسات از نظر كنترل بو و تأثير در شهرسازي ناحيه د ـ

 . جنس و مقاومت خاك و وضع آب زيرزميني هـ ـ

 . كنترل سيل و ـ

 .ي دسترسي راهها ز ـ

 

 خانه هاي مربوط به سيستم تصفيه و محل تصفيه  تعيين گزينه٤‐٥‐٢‐١

برداري بهينه از تأسيسات موجود،  اي، بهره هاي مناسب محلي يا ناحيه حل ها بايد با توجه به راه گزينه

كاهش آلودگي، محل و موقعيت تأسيسات، مرحله بندي كار اجرايي، انعطاف پذيري و اطمينان بخش 

 :هاي پيشنهادي موارد زير ارائه گردد دن سيستم و نحوه تصفيه و دفع لجن تعيين شود و براي گزينهبو

 

 . شرح سيستم و نمودار مربوط الف ـ

 . زمين مورد نياز ب ـ

 . انرژي مورد نياز ج ـ

 .مزايا و معايب د ـ 

 . تفاوتها، نيازها و محدوديتهاي هر گزينه هـ ـ

 . مشخصات فاضالب خروجي و ـ

 . ارزيابي زيست محيطي هر گزينه ز ـ

 . امكان استفاده مجدد از فاضالب تصفيه شده ح ـ

 .ها  مقايسه اقتصادي با ساير گزينه ط ـ

 

 خانه  انتخاب فرآيند تصفيه و محل تصفيه٥‐٥‐٢‐١
 .خانه  معرفي و توجيه فرآيند و محل انتخاب شده تصفيه الف ـ
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 . قابليت انطباق با نيازهاي آتي ب ـ

 . ارزيابي زيست محيطي ج ـ

 . محل تخليه و امكان استفاده مجدد از فاضالب تصفيه شده د ـ

 . تهيه طرح مقدماتي به منظور برآورد هزينه هـ ـ

 .اي و جاري هاي سرمايه برآورد هزينه و ـ 

 .برداري و نگهداري و نمودار سازماني آن  پرسنل مورد نياز بهره ز ـ

 .تواند در مراحل بعدي اجرا شود  مرحله فوري و كارهايي كه ميشرح كارهاي ساختمان ح ـ 

 

  ضمائم ـ اطالعات فني و معيارهاي طراحي٦‐٢‐١
 

  تأسيسات مربوط به فرآيند تصفيه ١‐٦‐٢‐١
 

 . مباني انتخاب شده الف ـ

 ).حداقل، متوسط، حداكثر(بارهاي هيدروليكي و آلودگي  ب ـ 

 . تجهيزات ابعاد و تعداد واحدها و ظرفيت ج ـ

 . سرعتها د ـ

 . زمانهاي ماند هـ ـ

 .ها  غلظت و ـ

 .ها  برگشت جريان ز ـ

 .هاي مربوط به تغذيه مواد شيميايي  كنترل ح ـ

 .ها گيري مقدار جريان  وسايل كنترل فيزيكي و وسايل اندازه ط ـ

 دهنده بازده هر يك از جدولي كه نشان( بازده تصفيه حسب درصد مواد جدا شده  ي ـ

 ).واحدها باشد ضميمه شود

 . انرژي مورد نياز ك ـ

 . انعطاف پذيري ل ـ

 

  نمودار فرآيند تصفيه ٢‐٦‐٢‐١
 .هاي ارتباطي، نحوه تصفيه و انعطاف پذيري  شماي فرآيندها، لوله الف ـ

 . پروفيل هيدروليكي ب ـ

 . نمودار جريان و ظرفيتها ج ـ
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١٠ 

 
 

  كارهاي آزمايشگاهي مورد نياز٣‐٦‐٢‐١
 

 . آزمايشهاي فيزيكي و شيميايي و تناوب و تعداد دفعات انجام آنها براي كنترل فرآيند لف ـا

 .ها و انجام آزمايشها برداري  زمان نمونه ب ـ

 . تجهيزات و فضاهاي مورد نياز ج ـ

 ).تعداد، نوع، تخصص و غيره( كاركنان مورد نياز  د ـ

 

 برداري و نگهداري  بهره٤‐٦‐٢‐١
 

برداري و نگهداري فرآيندها و واحدهاي تصفيه  له يك الزم است به مسائل بهرهدر گزارش مرح

 .پيشنهادي توجه شده و داليل توجيهي از اين نظر ارائه گردد

 

  فضاهاي اداري مورد نياز٥‐٦‐٢‐١
 
  ساختمانها و تأسيسات رفاهي كاركنان٦‐٦‐٢‐١
 

  تعميرگاه و انبار٧‐٦‐٢‐١
 

 ل هاي مورد نياز مواد شيميايي و كنتر٨‐٦‐٢‐١
 

 . نياز فرآيند به تغذيه مواد شيميايي الف ـ

 . تجهيزات تغذيه مواد شيميايي ب ـ

 . برآورد مقدار مواد مورد نياز و هزينه آنها ج ـ

 

  اطالعات تكميلي٩‐٦‐٢‐١
 

هر گونه اطالعات تكميلي كه براي توجيه روش انتخابي تصفيه و پيشنهادات ارائه شده الزم است، 

 . گرددارائه

 

  نحوه تهيه طرح اجرايي١٠‐٦‐٢‐١
 

نظر به اينكه نحوه اجراي طرح اثرات محسوسي در حدود خدمات و نحوه تهيه اسناد و مدارك مرحله 

تشريحي خواهد داشت الزم است در گزارش مرحله يك با توجه به شرايط و امكانات و 
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١١ 

 
 

در اجراي طرح دو . نهاد شودهاي طرح مورد نظر، روش اجرايي مناسبي انتخاب و پيش محدوديت

 :روش كلي زير مطرح است

 به مناقصه گذاشتن تجهيزات مكانيكي و ماشين آالت و انتخاب پيمانكار مربوط به  الف ـ

ها و جزئيات كارهاي سيويل بر مبناي اطالعات حاصل از سازنده انتخاب  تهيه و نقشه

 .شده

شخصات و نقشه تجهيزات مكانيكي و هاي اجرايي سيويل همراه با تهيه م تهيه نقشه ب ـ 

اين روش در مورد . (خانه ماشين آالت و انجام مناقصه همزمان كليه عمليات تصفيه

 ).رود هايي كه از روشهاي ساده تصفيه برخوردار هستند به كار مي خانه تصفيه

 

 )مرحله دو( اسناد و مدارك مرحله تشريحي ٣‐١
 

  كليات١‐٣‐١
 

و خصوصي گزارش مرحله تشريحي و ساير اسناد و  شخصات فني عموميهاي اجرايي، م كليه نقشه

 بايد در قالب مطالعات مصوب ،گردد مداركي كه در اين مرحله تهيه شده و براي تصويب ارائه مي

مرحله يك و متكي به مطالعات و آزمايشهايي باشد كه پس از تصويب گزارش مرحله يك انجام 

 كامل و كافي باشد به نحوي كه اجرا كننده بتواند بدون هيچگونه گيرند و بايد از هر جهت جامع، مي

 .از نظر فني، مالي و حقوقي آن را اجرا نمايد ابهامي

 

در صورتي كه الزم گردد تغييراتي در مباني كلي و يا در بعضي از عناصر اصلي طرح داده شود كه 

اشد، اين تغييرات بايد پس از نسبت به آنچه در گزارش مرحله توجيهي منعكس شده تفاوت داشته ب

 .تأئيد كارفرما، طراحي قرار گيرد

 

 هاي اجرايي  نقشه٢‐٣‐١
 

هاي  مجموعه نقشه. هاي اجرايي بايد با مقياس مناسب و با جزئيات و توضيحات كافي تهيه شود نقشه

 مناقصه، اجرايي و مشخصات فني و ساير اسناد و مدارك تهيه شده بايد كليه اطالعات الزم براي انجام

 .عقد پيمان و اجراي كار را در بر داشته باشد

 

 .خانه بايد از جمله شامل موارد زير باشد هاي اجرايي تصفيه نقشه
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  نقشه موقعيت١‐٢‐٣‐١
 

اي با مقياس مناسب  خانه نسبت به خطوط و تأسيسات ورودي فاضالب بايد در نقشه موقعيت تصفيه

طوري كه موقعيت   وضعيت توپوگرافي محل نيز باشد بهاين نقشه بايد شامل. نشان داده شود

ها، عوارض مهم طبيعي و محل تخليه فاضالب تصفيه شده  ها، مسيل خانه را نسبت به رودخانه تصفيه

 .نشان دهد

 

 هاي استقرار واحدها  نقشه٢‐٢‐٣‐١
 

 :هاي مربوط به استقرار واحدهاي تصفيه بايد از جمله شامل موارد زير باشد نقشه

 

 . توپوگرافي محوطه لف ـا

 . اندازه و موقعيت واحدهاي تصفيه ب ـ

طوري كه جريان بين واحدهاي مختلف و  خانه به  نمودار جريان هيدروليكي در تصفيه ج ـ

 .همچنين تأسيسات زيربنائي مورد نياز را نشان دهد

ه از آنها هاي مربوط به هر يك از واحدها و نوع سيالي ك ها و كنارگذاري كشي  لوله د ـ

 .كند و همچنين جهت جريان نشان داده شود عبور مي

 . پروفيل هيدروليكي براي نشان دادن جريان فاضالب هـ ـ

 .هاي ژئوتكنيك و سطح آب زيرزميني  محل گمانه و ـ

 

 هاي تفصيلي   نقشه٣‐٢‐٣‐١
 

 :هاي اجرايي تفصيلي بايد موارد زير را نشان دهد نقشه

 

 .خانه  رقوم كليه تأسيسات موجود و پيشنهادي تصفيه موقعيت، ابعاد و الف ـ

 .شود اي كه فاضالب تصفيه شده در آن تخليه مي  رقوم حداقل و حداكثر آب پذيرنده ب ـ

ها، موتورها، كمپرسورها و  برداري كليه تلمبه  نوع، اندازه، مشخصات و ظرفيت بهره ج ـ

 .ديگر لوازم مكانيكي

 .هاي حداقل، متوسط و حداكثر ي جريانازا  سطح آب در واحدها به د ـ

 شرح تكميلي در مورد تأسيساتي كه مشخصات آن در مشخصات فني ارائه شده  هـ ـ

 .كامالً تشريح نشده است
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  گزارش مرحله تشريحي٣‐٣‐١
 

ها و مطالعات آزمايشهايي خواهد بود  طور كلي منعكس كننده نتايج كليه بررسي گزارش اين مرحله به

 .تصويب گزارش مرحله يك انجام گرفته استكه پس از 

 

اي از كليه مباني و پارامترهاي طراحي و روش محاسبات كه مالك عمل در طرح تأسيسات  خالصه

 .پيشنهادي و عناصر اصلي آن قرار گرفته است، بايد در گزارش اين مرحله ارئه گردد

 

 يا در بعضي از عناصر اصلي آن داده در صورتي كه با تأئيد كارفرما، تغييراتي در مباني كلي طرح و

شده كه با آنچه در گزارش مصوب مرحله يك منعكس گرديده است تفاوت داشته باشد، داليل 

 .توجيهي اين تغييرات نيز بايد در گزارش مرحله تشريحي منعكس گردد

 

 و خصوصي  مشخصات فني عمومي٤‐٣‐١
 

مواد و مصالح و عمليات اجرايي و تهيه و كامل و با ذكر جزئيات براي كليه  مشخصات فني عمومي

هر گونه نكته، موضوع و يا . نصب تجهيزات و وسايل مورد نياز اجراي طرح پيشنهادي بايد ارائه گردد

بايست  هاي اجرايي منعكس نشده است مي جزئياتي كه در اجراي طرح بايد رعايت گردد ولي در نقشه

 .در مشخصات فني تشريح شود

 

برداري و دامنه كار  خانه بايد شامل نوع، اندازه، دوام، مشخصات بهره صي تصفيهمشخصات فني خصو

ها،  كشي تجهيزات، كليه نيازهاي مربوط به تجهيزات مكانيكي و برقي، ماشين آالت، شيرآالت، لوله

ي، برداري، مصالح ساختمان ها، ابزار دقيق، كنتورها، لوازم آزمايشگاهي، لوازم مورد نياز بهره كشي سيم

مصالح خاص صافي، متعلقات متفرقه، مواد شيميايي، دستورالعمل آزمايشهاي مصالح و تجهيزات براي 

 .تطابق با استانداردها و همچنين آزمايشهاي نحوه عملكرد واحدها پس از اجراي كار باشد

 
 ها و صورت وسايل  ارائه دستورالعمل٤ـ١
 

خانه را انجام داده است بايد   مورد نياز تصفيهمهندس مشاور و يا دستگاهي كه طراحي و خدمات فني

ها و مدارك مشروح زير را به تعداد نسخ مورد  خانه، دستورالعمل برداري از تصفيه همزمان با شروع بهره

 :برداري كننده قرار دهد نياز تهيه كرده و در اختيار دستگاه بهره

 

 

 

www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com


 

 
١٤ 

 
 

 :برداري شامل  كتابچه دستورالعمل بهره١‐٤‐١
 

خانه به  ريح فرآيند تصفيه و معرفي واحدها و ماشين آالت مختلفي كه در تصفيهتش ـ الف

 .كار برده شده است

 .خانه  دياگرام گردش جريان در تصفيه ب ـ

برداري و نگهداري از هر يك از واحدهاي تصفيه و هر يك از   دستورالعمل بهره ـ ج

 كارخانجات سازنده لوازم هاي ماشين آالت و تجهيزات كه با استفاده از دستورالعمل

. خانه تهيه خواهد گرديد و ماشين آالت و همچنين شرايط محلي و خصوصيات تصفيه

اي و  آالت و مراقبتهاي دوره ها از جمله بايد شامل سرويس ماشين اين دستورالعمل

 .شستشوها نيز باشد و فرمهاي مربوط به اين سرويسها نيز ارائه گردد

خانه و  گيريهاي جريان فاضالب و لجن در نقاط مختلف تصفيه دستورالعمل اندازه  - د

ها و تعيين محل  برداريها و آزمايشهاي شيميايي روي اين نمونه همچنين نمونه

گيريها و همچنين زمان و تواتر اين اقدامات كه با توجه به  برداريها و اندازه نمونه

 .ه تعيين خواهد شدكنند خانه و همچنين نظرات دستگاه تصويب ات تصفيهيضتمق

 .گيريها و آزمايشهاي فوق  فرم ثبت اطالعات و آمار حاصل از اندازه هـ ـ

هاي مربوط به تهيه گزارش روزانه با هفتگي يا ماهانه و اطالعاتي كه در   دستورالعمل و ـ

 .چنين گزارشهايي بايد منعكس شود

 

  صورت وسايل٢‐٤‐١
 

 آن با قيد نام و نشان كارخانه سازنده وشمارة اءجزآالت و قطعات و ا صورت كامل كليه ماشين

كاتالوگ مربوط بايد به دو زبان فارسي و انگليسي تهيه و ارائه گردد تا در موقع سفارش قطعات يدكي 

به عالوه صورت كليه مواد و مصالح شيميايي مورد . كننده قرار گيرد برداري مورد استفاده دستگاه بهره

 نام تجارتي و نام شيميايي مواد و خصوصيات آن از نظر حمل و نقل و خانه با قيد مصرف تصفيه

 . انبارداري، تهيه و ارائه گردد
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 هاي فاضالب خانه فصل دوم ـ مالحظات كلي در طراحي تصفيه
 

 خانه  موقعيت تصفيه١‐٢
 

 :خانه بايد موارد زير را در نظر گرفت در انتخاب محل تصفيه

 

 ني با در نظر گرفتن ضوابط جاري فاصله از نواحي مسكو  الف ـ

 . جهت بادهاي غالب ب ـ

 . راههاي دسترسي ج ـ

 .وجود اراضي كافي براي توسعه آينده د ـ 

  كاربرد اراضي محلي با توجه به طرح جامع شهري و قابليت كشاورزي هـ ـ

شناسي، آبهاي سطحي و زيرزميني و شيب   مشخصات محل از نظر نوع خاك، زمين و ـ

 .زني  منظور به حداقل رساندن نياز به تلمبهزمين به

 ).ها، نهرها، كانالهاي آب سطحي و غيره رودخانه( دسترسي به آبهاي پذيرنده  ز ـ

 . نوع استفاده از آبهاي پذيرنده در پائين دست ح ـ

خانه در حال و آينده   سازگاري فرآيند تصفيه فاضالب با كاربرد اراضي مجاور تصفيه ط ـ

و )  صدا، بوهاي احتمالي، كيفيت هوا و ساير شرايط زيست محيطيشامل سر و(

 .بيني شده براي تصفيه و دفع لجن روشهاي پيش

چنانچه رعايت كليه موارد فوق ممكن نباشد بايد اقدامات مناسبي به عمل آيد تا 

 .اثرات زيان آور به حداقل برسد

 .الكم وضع زمين از نظر است ي ـ

 .ن انرژي دسترسي به محل تأمي ك ـ

 

  حفاظت در برابر سيل١‐١‐٢
 

هاي الزم به  بيني شود پيش توصيه مي. خانه فاضالب بايد در مقابل سيل صد ساله حفاظت شود تصفيه

 .برداري باشد  ساله نيز كامالً قابل بهره٢٥خانه در هنگام وقوع سيل  عمل آيد تا تصفيه

 

  كيفيت پساب٢‐٢
 

ضوابط و استانداردهايي باشد كه سازمانهاي ذيربط در مورد ميزان تصفيه فاضالب بايد جوابگوي 

 .هاي فاضالب تخليه شده به آب يا محل پذيرنده تدوين كرده اند حداكثرهاي مجاز آلودگي
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  طراحي٣ـ٢
 

  نوع تصفيه ١‐٣‐٢

 :در انتخاب نوع فرآيند تصفيه بايد كليه عوامل و نكات مؤثر از جمله موارد زير در نظر گرفته شود

 

 و كيفي فاضالب ورودي  مشخصات كمي الف ـ

 . ضوابط و استانداردهاي تخليه فاضالب در حال و آينده ب ـ

 .خانه  موقعيت و وضع توپوگرافي محل تصفيه ج ـ

  اثرات شرايط اقليمي، قابليت و موجوديت زمين د ـ

 .خانه بيني جا براي توسعه آينده تصفيه  پيش هـ ـ

 .خانه برسد شود همراه با فاضالب شهري به تصفيه بيني مي ي كه پيش اثرات فاضالبهاي صنعت و ـ

 . دفع نهايي لجن ز ـ

 .اي هاي سرمايه  هزينه ح ـ

 .برداري و نگهداري تأسيسات شامل هزينه انرژي مورد نياز هاي بهره  هزينه ط ـ

 .برداري  پيچيدگي فرآيند با توجه به امكانات پرسنلي و فني بهره ي ـ

 .خانه در استفاده از اراضي مجاور در حال و آينده  محيطي ناشي از احداث تصفيه اثرات ك ـ

 

 هاي فني موردنياز ارزيابي فرآيندهاي جديد  داده٢‐٣‐٢

كننده بايد چنان باشد كه پيشرفت روشها يا تجهيزات تصفيه  طوركلي خط مشي دستگاه تصويب به

چنانچه بعضي از فرآيندها يا . ن به وجود آوردفاضالبها را تشويق كند نه آنكه مانعي در برابر آ

تجهيزات جديد تصفيه فاضالب در استاندارد حاضر مطرح نشده باشد، اين امر نبايد دليلي بر اجتناب 

تواند چنين فرآيندها و تجهيزاتي را تصويب كند  كننده مي دستگاه تصويب. از بكار بردن آنها شود

برداري و مؤثر بودن فرآيند يا تجهيزات، از طريق انجام  هرهمشروط بر آنكه كارآيي آنها از نظر ب

 اين نمونه بايد ظرفيت مناسبي داشته و مباني  . اثبات گردد١آزمايشهاي الزم بر روي نمونه مشابه

 .طراحي و شرايط آن نظير مباني طراحي و شرايط مورد نظر براي واحد و تجهيزات اصلي باشد

 

 : در اين مورد مدارك و اطالعات زير را خواستار شودكننده ممكن است دستگاه تصويب

 

 . نتايج آزمايشها و ارزيابي فني آنها كه كارآيي فرآيند مورد نظر را نشان دهد الف ـ

                                                 
1- Prototype Unite 

www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com


 

 
١٧ 

 
 

 . شرح تفصيلي روشهاي آزمايش ب ـ

هايي كه به منظور نشان دادن عملكرد  برداري  اطالعات مربوط به آزمايشها و نمونه ج ـ

ط مختلف جوي و ساير شرايط مؤثر در آن و همچنين تغييرات فرآيند تحت شراي

. در مدت زمان كافي انجام شده است) شامل تغييرات فصلي(و كيفي فاضالب  كمي

اند نيز   كه به نحو مناسبي تهيه شده١ ساعته٢٤هاي  ها بايد شامل نمونه مجموعه نمونه

 .باشد

 زير ،هاي مربوط آزمايشها و ارزيابيكننده ممكن است الزم بداند كه   دستگاه تصويب د ـ

 .نظر كارشناس ذيصالح مستقلي انجام شود

 

  بارهاي طراحي٣‐٣‐٢

  طراحي هيدروليكي١‐٣‐٣‐٢

 هاي جديد خانه  تصفيه١‐١‐٣‐٣‐٢

 .آيد  به دست مي١١٨‐٣مقدار سرانه و دبي فاضالب طبق نشرية شمارة 

 

 هاي موجود خانه  تصفيه٢‐١‐٣‐٣‐٢

سات تصفيه فاضالب وجود دارد طراحي هيدروليكي مربوط به اصالح يا توسعه در مناطقي كه تأسي

ات بايد بر مبناي مقدار مشخصات واقعي فاضالب در هر دو شرايط باراني و غير باراني انجام سسيأت

دهنده مشخصات واقعي  برداري و تهيه نمونه مجموعه بايد به نحو صحيح انجام شود تا نشان نمونه. شود

 .اشدفاضالب ب

 

ها و آمار حداقل يكساله مالك  گيري شود اندازه هاي مشروح زير، توصيه مي براي تعيين مقدار جريان

 :عمل قرار گيرد

 

 جريان متوسط روزانه ـ از طريق گرفتن ميانگين جريانها در مدت يك سال، بدون  الف ـ

 .احتساب آب باران

 ساعته در مواقع غيرباراني كه ٢٤ي ها گيري  حداقل جريان روزانه ـ از طريق اندازه ب ـ

 .مقدار نشتاب و آبهاي نفوذي كم است

 ساعته در طول ٢٤هاي  گيري  حداكثر جريان روزانه در مواقع باراني ـ از طريق اندازه ج ـ

 .يك سال در مواقعي كه بر اثر بارندگي، مقدار نشتاب و آبهاي نفوذي زياد است

                                                 
1- Composite Sample 
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١٨ 

 
 

هاي روزانه به مدت هفت روز  گيري ق اندازه جريان بعد از بارندگي ـ از طري د ـ

 .بالفاصله بعد از قطع هر بارندگي طي يك سال

 . حداكثر جريان ساعتي هـ ـ

گيري جريان فاضالب صنعتي يا آمار   جريانهاي فاضالبهاي صنعتي ـ از طريق اندازه و ـ

آوري فاضالب تخليه  مصارف آب صنايعي كه فاضالب خود را به شبكه جمع

 .دكنن مي

شود بايد  خانه انتخاب مي مقدار جرياني كه براي طرح اصالح يا توسعه تصفيه

و كيفي مشروح در جواز دفع فاضالب تصفيه شده صادره از  جوابگوي ضوابط كمي

 .طرف دستگاههاي ذيربط باشد

 

  تعديل جريان٣‐١‐٣‐٣‐٢

رات نامطلوب در فرآيند تصفيه هايي كه بارهاي ناگهاني هيدروليكي و آلودگي باعث تأثي خانه در تصفيه

ظرفيت واحدهاي . بيني شود گردد، الزم است واحدهايي جهت تعديل جريان و ميزان آلودگي پيش مي

 .هاي انجام شده، تعيين شود گيري تعديل جريان بايد بر اساس اندازه

 

  طراحي بر اساس بار آلودگي٢ـ٣ـ٣ـ٢
 

  تأسيسات جديد١‐٢‐٣‐٣‐٢
 

 ۵BOD گرم ٥٠‐٤٠كه فاضالب شهري بايد الاقل بر مبناي مقدار سرانه متوسط هاي جديد  خانه تصفيه

مواد جامد معلق در روز طراحي گردد، مگر اينكه بر مبناي اطالعات موجود و شرايط   گرم٦٠‐٥٠و 

 .محلي، مقادير متوسط مناسبتري قابل توجه باشد

 

كنند، بايد بار مربوط به فاضالب  ميهاي فاضالب شهري كه فاضالب صنعتي را دريافت  خانه در تصفيه

 .صنعتي نيز منظور گردد

 

  تأسيسات موجود٢‐٢‐٣‐٣‐٢

هاي موجود الزم است بر مبناي مشخصات واقعي فاضالب كه از طريق  خانه اصالح يا توسعه تصفيه

 به دست آمده و منظور نمودن روند مناسب براي افزايش ٢‐١‐٣‐٣‐٢هاي موضوع بند  گيري اندازه

 . طراحي گرددآينده
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١٩ 

 
 

  اثرات تغييرات ناگهاني٣‐٣‐٣‐٢

اثرات بارهاي آلودگي يا جريانهاي شديد ناگهاني روي فرآيند تصفيه را به خصوص براي 

 .هاي كوچك بايد در نظر گرفت خانه تصفيه

 

  طراحي بر مبناي طرحهاي مشابه٤‐٣‐٣‐٢

مود مشروط بر اينكه قابليت اعتماد توان از آمار طرحهاي مشابه استفاده ن در مورد تأسيسات جديد مي

 .هايي توجيه گردد و كاربرد چنين داده

 

  مجاري٤‐٣‐٢
 

. بيني شده را منتقل كند ها و كانالها را بايد طوري طراحي كرد كه جريانهاي حداكثر پيش لوله

هاي كف  گوشه. خانه بايد براي جريان آزاد و بدون مانع طراحي شود فاضالبروي ورودي به تصفيه

هايي  ها و گوشه مجاري را بايد طوري طراحي كرد كه از ايجاد گودي. كانالها بايد ماهيچه داشته باشد

براي جلوگيري از جمع شدن مواد جامد در . شود، جلوگيري گردد كه مواد جامد در آنها جمع مي

هاي مناسب و  ريچهشود الزم است اين كانالها با د كانالهايي كه در مراحلي از تصفيه از آن استفاده نمي

 .مقاوم در برابر خورندگي از ساير كانالها جدا شود

 

  ترتيب استقرار واحدها٥‐٣‐٢

برداري و نگهداري،  خانه بايد به نحوي باشد كه حداكثر سهولت  در بهره استقرار واحدهاي تصفيه

آينده را تأمين جويي، تداوم در كيفيت مطلوب تصفيه و سهولت ايجاد واحدهاي  قابليت انعطاف، صرفه

 .كند

 

  تقسيم جريان٦‐٣‐٢

بيني  براي كنترل بار آلودگي و هيدروليكي در واحدهاي تصفيه الزم است تأسيسات تقسيم جريان پيش

برداري براي انجام تغييرات و  شده و طوري طراحي شود كه از نظر دسترسي و مشاهده متصديان بهره

گيري جريان  تأسيسات بايد وسايل مناسب براي اندازهدر طراحي اين . عمليات نگهداري مناسب باشد

 .نيز در نظر گرفته شود
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٢٠ 

 
 

 

 خانه  جزئيات تصفيه٤‐٢
 

  نصب تجهيزات مكانيكي ١‐٤‐٢

اندازي آزمايشي تجهيزات مكانيكي عمده با نظارت نماينده كارخانه سازنده  شود نصب و راه توصيه مي

 .انجام شود

 

 ١ تأسيسات كنارگذر٢‐٤‐٢

هاي مربوط بايد به نحوي استقرار يابند كه بتوان هر يك از واحدهاي  كشي كنارگذر و لولهتأسيسات 

برداري از  طراحي تأسيسات كنارگذر بايد به نحوي باشد كه بهره. تصفيه را مستقالً از مدار خارج كرد

ه به خانه در مدت تعميرات واحدهاي مورد نظر آسان بوده و كاهش كيفيت فاضالب تصفيه شد تصفيه

برداري، امكان پذير  حداقل برسد و همچنين پس از اتمام تعميرات، بازگشت سريع به شرايط عادي بهره

 .باشد

 

  تخليه واحدها٣‐٤‐٢

بيني  براي تخليه محتويات هر واحد و انتقال آن به محل مناسبي از مدار تصفيه بايد وسايل مناسب پيش

گيرند، بايد به  وستاتيكي آبهاي زيرزميني قرار ميهايي كه تحت فشار هيدر در طراحي سازه. گردد

هايي  براي لوله. هاي الزم بعمل آيد بيني امكان شناور شدن سازه بر اثر تخليه آب آن توجه شده و پيش

هاي بازديد و وسايل مكانيكي تميز كردن و يا  رود، الزم است دريچه كه احتمال گرفتگي آنها مي

 .ي شودبين شستشو با آب تحت فشار پيش

 

  مصالح ساختماني٤‐٤‐٢

نظر بر اينكه هيدروژن سولفيد و ساير گازهاي خورنده، چربيها، روغنها و تركيبات مشابه، غالباً در 

. رود بايد دقت شود خانه فاضالب به كار مي فاضالب وجود دارد، در انتخاب مصالحي كه در تصفيه

ها، اتصاالت،  فته در تجهيزات مكانيكي، لولهاين مطلب بخصوص در انتخاب فلزات و رنگهاي به كار ر

همچنين الزم است از تماس بين . اهميت دارد... پلكان، نرده حفاظ، صفحات مشبك، پلهاي فلزي و

 .فلزات ناهمانند اجتناب شود تا خورندگي گالوانيك به حداقل برسد

 

                                                 
1- Bypass 
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  رنگ زدن٥‐٤‐٢

ها  براي تسهيل در تشخيص لوله.  نموداز به كار بردن رنگهاي محتوي سرب يا جيوه بايد خودداري

شود كه خطوط مختلف لوله با رنگهاي زير مشخص  هاي بزرگ پيشنهاد مي خانه بخصوص در تصفيه

 :شود

 

 رنگ

 

 خط لوله

 لجن اي قهوه

 گاز نارنجي

 آب آشاميدني آبي 

 فاضالب  خاكستري

 هواي تحت فشار سبز

 ٧٥ه  سانتيمتري به فاصل١٥آبي با نوارهاي قرمز 

 سانتيمتري

 آب گرم مخازن هضم يا ساختمانها

 .گذرد بايد با رنگ مشخصي روي لوله نوشته شود نام سيالي كه از لوله مي

 

 برداري   تجهيزات بهره٦‐٤‐٢

 

مجموعه كاملي از ابزار، متعلقات و قطعات يدكي الزم، ميزكار و انبار كارگاهي براي استفاده از 

شود تعميرگاه و انبار  همچنين توصيه مي. خانه بايد فراهم شود داري تصفيهبرداري و نگه متصديان بهره

 .مناسبي براي تجهيزات بزرگ نيز در نظر گرفته شود

 

 سازي  تسطيح و محوطه٧‐٤‐٢

براي دسترسي به واحدهاي مختلف . بندي شود خانه بايد به نحو مناسبي تسطيح و شيب محوطه تصفيه

شود حتي المقدور از ايجاد  براي جلوگيري از فرسايش، توصيه مي. گرددروي مناسب ايجاد  بايد پياده

براي . از ورود رواناب به واحدها بايد جلوگيري شود. سازي اجتناب شود شيبهاي تند در محوطه

اي، بسترهاي لجن و ساير بسترهاي تصفيه در برابر رواناب بايد  حفاظت بستر صافيهاي چكه

 .يدهاي الزم به عمل آ بيني پيش
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  دفع فاضالب تصفيه شده٥‐٢
 

  كنترل اثر تخليه فاضالب تصفيه شده به آب پذيرنده١‐٥‐٢

خانه به محل دفع بايد طبق ضوابط مورد عمل در  مجاري انتقال فاضالب تصفيه شده از تصفيه

 :فاضالبروها طراحي گرديده و در مورد تخليه به رودخانه به نكات زير نيز توجه شود

 

 .ه در محل انتخابي، تخليه به صورت شره مناسبتر است يا تخليه در زير آب اينك الف ـ

 . به منظور افزايش اكسيژن محلول١ امكان استفاده از هوادهي آبشاري ب ـ

طور موضعي و محدود و  به( انتخاب روش پخش فاضالب تصفيه شده در رودخانه  ج ـ

ظر حفاظت رشد و تحرك با توجه به اينكه از ن) يا پخش در تمام عرض رودخانه

 .تر است آبزيان كدام روش مناسب

 .٣‐٥‐٢برداري طبق مفاد بند   امكان نمونه د ـ

 

  حفاظت و نگهداري مجاري٢‐٥‐٢

مجاري انتقال و دفع فاضالب تصفيه شده بايد طوري ساخته و در مقابل اثرات تخريبي سيالبها، جزر و 

برداري  اري ساختماني و عدم انسداد مجاري و بهرهمد، يخبندان و ساير عوامل حفاظت شود كه پايد

براي مجاري ثقلي انتقال فاضالب تصفيه شده كه تا داخل . وقفه از آنرا در حد معقول تأمين نمايد بي

 .شود كه در لبه ساحل نيز يك آدم رو ايجاد شود آب پذيرنده ادامه دارند توصيه مي

 

شود، مجاري تخليه فاضالب بايد طوري طراحي شود  يدر صورتي كه از رودخانه استفاده كشتيراني م

 .كه مخاطراتي براي كشتيراني ايجاد ننمايد

 
 برداري بيني محل نمونه  پيش٣‐٥‐٢

 
تمام مجاري انتقال فاضالب تصفيه شده بايد طوري طراحي گردد كه امكان نمونه برداري از فاضالب 

از تخليه فاضالب و اختالط آن با آب پذيرنده در محلي بعد از آخرين واحد در فرآيند تصفيه و قبل 

 .فراهم شود

 

 

                                                 
1- Cascade Aeration 
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 تسهيالت ضروري ٦‐٢
 

  تأمين برق اضطراري١‐٦‐٢
 

  كليات١‐١‐٦‐٢
 

هاي فاضالب الزم است به منظور استمرار كار واحدهاي حساس تصفيه در مواقع  خانه در تمام تصفيه

ورد ممكن است به يكي از صور اين منبع حسب م. بيني شود قطع برق يك منبع انرژي اضطراري پيش

 :زير باشد

 

خانه به وسيله دو انشعاب از دو منبع مستقل برق شهري نظير دو   تأمين برق تصفيه الف ـ

شود در صورت توجيه،  پست مستقل برق صورت گيرد كه در اين مورد توصيه مي

 .اي انجام شود انتقال نيرو از هر پست توسط خط جداگانه

 . سوز سيار و يا ثابت كه انرژي مكانيكي و يا برقي توليد كند موتورهاي درون ب ـ

 .هاي سيار در مواردي كه فقط تلمبه كردن اضطراري الزم باشد  موتور پمپ ج ـ

 

  برق اضطراري براي هوادهي٢‐١‐٦‐٢

معموالً تجهيزات هوادهي مربوط به فرآيند لجن فعال، نيازي به تأمين برق اضطراري ندارد، زيرا قطع 

در مواردي كه با توجه به تجربيات . مدت برق اثر بحراني در حوضهاي هوادهي نخواهد داشت تاهكو

برق اضطراري براي تأمين )  ساعت يا بيشتر٤(رود مدت قطع برق طوالني شود  گذشته انتظار مي

 .حداقل هوادهي لجن فعال مورد نياز خواهد بود

 

شود كه از نظر پذيرش بار آلودگي در  اي تخليه ميدر موارد كه فاضالب تصفيه شده به آب پذيرنده 

شرايط بحراني است، ممكن است دستگاه تصويب كننده الزم بداند كه برق اضطراري براي ظرفيت 

 .بيني شود كامل هوادهي پيش

 

  برق اضطراري براي تجهيزات ضد عفوني كردن٣‐١‐٦‐٢

ه مستمراًَ انجام شود الزم است برق در مواردي كه ضرورت دارد ضد عفوني كردن فاضالب تصفيه شد

 .اضطراري براي تجهيزات مربوط تأمين گردد
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  تأمين آب٢‐٦‐٢
 

  كليات١‐٢‐٦‐٢
 

و بهداشتي در قسمتهاي  شود آب آشاميدني كافي براي مصارف آزمايشگاه و مصارف عمومي توصيه مي

اي  و اتصاالت بايد به گونهخانه فاضالب نحوه لوله كشي  خانه تأمين گردد، در تصفيه مختلف تصفيه

 .باشد كه تحت هيچ شرايطي، احتمال آلودگي آب آشاميدني وجود نداشته باشد

 

نظير (شود كه كيفيت شيميايي آب از نظر مناسب بودن براي مصارف صنعتي مورد نظر  توصيه مي

 .آزمايش و كنترل شود) دستگاههاي تبادل حرارتي، دستگاههاي كلرزني و غيره

 

 اتصال مستقيم ٢‐٢‐٦‐٢

براي مصارف زير ممكن است از اتصال مستقيم آب شهري و يا منبع آب آشاميدني ديگر استفاده كرد 

 :مشروط بر اينكه محل مصرف باالتر از سطح زمين باشد

 

 دستشويي −

 مستراح −

 ظرفشويي آزمايشگاه با شير خألشكن −

 دوش −

 اي آبخوري فواره −

 اي شويي فواره چشم −

 دوش ايمني −

 

وط به واحدهاي فوق نبايد مستقيماً از ديگ تهيه آب گرم دستگاههاي تبادل حرارتي لجن آب گرم مرب

 .و يا واحد گرم كردن مخازن هضم لجن گرفته شود

 

  اتصال غير مستقيم٣‐٢‐٦‐٢

 ذكر ٢‐٢‐٦‐٢در مواردي كه در نظر است از آب آشاميدني براي مصارفي غير از آنچه كه در بند 

براي اين منظور الزم است آب را مقدمتاً به . زم است اتصال غير مستقيم باشدگرديده استفاده شود، ال

 ١٥يك مخزن مجزا به نحوي وارد كرد كه لوله ورودي با حداكثر ممكن سطح آب در مخزن الاقل 

www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com


 

 
٢٥ 

 
 

توان از اين مخزن مجزا از طريق تلمبه و  آب مصرفي مورد نياز را مي. سانتيمتر فاصله داشته باشد

 .ر به نقاط مصرف رسانيدمخزن تحت فشا

تمام شيرهاي مصرف كه در سيستم لوله كشي بعد از اين مخزن مجزا قرار دارند بايد با عالمت ثابتي 

 .، مشخص گردند“آب براي آشاميدن مناسب نسبت”ر بر اينكه ئدا

 

  منبع اختصاصي آب آشاميدني٤‐٢‐٦‐٢

ميسر نيست، ممكن است از چاه  ميدر مواردي كه تأمين آب آشاميدني از سيستم آب شهري و عمو

 .اختصاصي استفاده گردد

 

انتخاب محل و نكات ساختماني اين چاهها بايد طبق ضوابط و مقرراتي باشد كه از طرف دستگاههاي 

شرايط حاكم بر استفاده از اين منبع اختصاصي نيز همان است كه در . ذيربط مسئول وضع شده است

 .گرديده است مطرح ٣‐٢‐٦‐٢ و ٢‐٢‐٦‐٢بندهاي 

 

  منبع اختصاصي آب غير آشاميدني٥‐٢‐٦‐٢

بيني مخزن  شود، پيش در مواردي كه از يك منبع اختصاصي براي مصارف غير آشاميدني استفاده مي

آب براي آشاميدن "هاي سيستم بايد با عالمت ثابتي دائر بر اينكه  ندارد ولي تمام خروجي مجزا لزومي

 .، مشخص گردد"مناسب نيست

 

  تسهيالت بهداشتي٣‐٦‐٢

شود تعداد كافي مستراح، دوش، دستشويي و قفسه لباس در محلهاي مناسب و به تناسب  توصيه مي

 .خانه ايجاد گردد تعداد كاركنان شاغل در تصفيه

 

  شيب كف٤‐٦‐٢

 .شوي باشند ها بايد داراي شيب مناسب به طرف كف كليه سطوح كف

 

  پلكانها٥‐٦‐٢

استفاده از پلكان مارپيچ فقط . ير باشد بايد به جاي نردبان از پلكان استفاده گرددپذ در هر جا كه امكان

به . به عنوان راه دسترسي ثانوي و در محلهايي مجاز است كه قرار است دو راه خروجي ايجاد گردد

 ٣٠ها و ابزار و وسايل و غيره الزم است زاويه پلكان نسبت به سطح افقي  منظور تسهيل در حمل نمونه

 ). درجه باشد بهتر است٣٠هر چه نزديكتر به ( درجه باشد ٥٠الي 
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 ٤٦ سانتيمتر كمتر و از ٤٣ سانتيمتر كمتر و مجموع عرض و ارتفاع پله نبايد از ٢٠عرض پله نبايد از 

 متر خيز مداوم، بدون پاگرد يا سكو باشد و ٥/٣يك رشته پلكان نبايد بيش از . سانتيمتر بيشتر باشد

 .ها در يك رشته نبايد تغيير كند فاع پلهعرض و ارت

 

  ايمني٧‐٢
 

هاي الزم به عمل آمده و  بيني براي حفاظت مؤثر كاركنان و بازديدكنندگان در مقابل خطرات بايد پيش

 :حسب مورد نكات زير در نظر گرفته شود

 

 خانه بنحوي كه از ورود حيوانات و همچنين از ورود افرا  حصاركشي محل تصفيه الف ـ

 .غير مجاز جلوگيري شود

ها، كانالها، چاهكها و ساير تأسيساتي   نرده حفاظ اطراف استخرها، حوضها، حوضچه ب ـ

بيني حلقه نجات و طناب در  رود و همچنين پيش كه خطر سقوط در آنها احتمال مي

 .هاي بزرگ جوار استخرها و حوضه

 . وسايل كمكهاي اوليه ج ـ

 .رود در محلهايي كه احتمال نشت گازهاي قابل اشتغال مي“ سيگار نكشيد” نصب عالمت  د ـ

 . لباس و وسايل حفاظتي نظير عينك، دستكش، كفش، كاله و كمربند ايمني و غيره هـ ـ

 . دستگاه سيار دمنده هوا با مقدار كافي شيلنگ مناسب و ـ

 . چراغ دوره گرد براي تأمين روشنايي ز ـ

اسب به منظور مشخص نمودن محلهاي لغزنده،  نصب عالئم اخطار در جاهاي من ح ـ

شيرهاي آب غير آشاميدني، سرگيرها، آدم روهاي روباز، انبارهاي شيميايي خطرناك، 

 .محوطه مخازن سوخت و غيره

 .سوزي احتمالي نشاني متناسب با نوع آتش بيني وسايل آتش  پيش ‐ط

  نكات مهم در ارتباط با مواد شيميايي خطرناك١‐٧‐٢

 

 مصالح مصرفي١‐١‐٧‐٢
 

گيري و حفاظهاي در تماس با  ها، وسايل اندازه ها، شيرآالت، تلمبه مصالحي كه در ساخت مخازن، لوله

شود، بايد با توجه به ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي ماده شيميايي و قابليت  مواد شيميايي به كار برده مي

 .خورندگي آن انتخاب گردد
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  مخازن ثانويه٢‐١‐٧‐٢

اي   مخازن ذخيره مواد شيميايي خطرناك با استفاده از خاكريز يا جدول بتني، مخزن ثانويهدر اطراف

شود در اين مخزن ثانوي نگهداري  طور اتفاقي از مخزن اصلي خارج مي ايجاد گردد تا موادي كه به

طري براي اي كه خ شده در موقع مناسب به مخازن ديگر انتقال داده شود و يا اينكه با ميزان كنترل شده

 .تصفيه فاضالب و يا آلودگي رودخانه نداشته باشد، به سيستم فاضالب تخليه شود

 

بيني شود تا از پخش  شود براي مخازن نگهداري پليمرهاي مايع نيز مخزن ثانويه پيش توصيه مي

در . احتمالي پليمر و در نتيجه ايجاد سطوح لغزنده در محوطه حتي االمكان جلوگيري به عمل آيد

هاي غير لغزنده  هايي كه با پليمر سرو كار دارند، از كف شود كه در محوطه من ترجيح داده ميض

 .استفاده شود

 

  چشم شوهاي فواره اي و دوشهاي ايمني٣‐١‐٧‐٢

نظير انبار (در آزمايشگاه و در هر محلي كه افراد با مواد شيميايي خطرناك يا خورنده سر و كار دارند 

اي و  شوهاي فواره بايد چشم) گيري و يا تخليه مواد شيميايي ، پمپاژ، اندازهو محلهاي مخلوط كردن

اين وسايل بايد در تمام شرايط جوي قابل استفاده . دوشهاي ايمني، در محل مناسب در نظر گرفته شود

 .باشد

 

 ٣٠ تا ١٠اي بايد  شوهاي فواره دماي آب چشم. آب مصرفي در اين تأسيسات بايد از نوع شرب باشد

مقدار اين آب بايد . خانه مجزا باشد درجه سانتيگراد  بوده و اين آب از سيستم تأمين آب گرم تصفيه

 . دقيقه كافي باشد٣٠ تا ١٥براي كار مداوم به مدت 

 

 . اتمسفر و دماي ماليم تأمين شود٣ تا ١ر٥ ليتر بر ثانيه و فشار ٣ تا ٢آب دوشهاي ايمني بايد به ميزان 

 . متر فاصله داشته باشد٨اي و دوشها نبايد از محل مواد شيميايي خطرناك بيش از  چشم شوهاي فواره

 

  حفاظت در برابر پاشيده شدن مواد شيميايي٤‐١‐٧‐٢

هاي مواد شيميايي خطرناك يا خورنده بايد حفاظهايي داشته باشند كه  كننده ها يا تغذيه كليه تلمبه

 .ر افراد جلوگيري كندطور مؤثر از پاشيدن اين مواد در فضاي كا به
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 كشي مواد شيميايي خطرناك  لوله٥‐١‐٧‐٢

 متر از طول لوله ٣هاي محتوي يا انتقال دهنده مواد شيميايي خورنده يا خطرناك بايد در هر  كليه لوله

ها  اين لوله.  برچسب الزم است٢يا برچسب مشخص شوند و در هر اتاق يا هر كانال عبور لوله الاقل 

 .توان مشخص نمود ولي استفاده از برچسب ترجيح دارد ز ميرا با رنگ ني

 

ها  كننده كه خارج از محوطه مخازن ذخيره يا تغذيه) فلنجي يا ساير انواع(ها  براي كليه اتصاالت لوله

بيني گردد تا در صورت نشت مواد از اين اتصاالت، مواد نشت شده را  قرار دارند بايد تمهيداتي پيش

هاي محتوي مواد شيميايي خطرناك و خورنده نبايد  لوله.  كار افراد انتقال دهدبه خارج از محوطه

آوري چكه و يا حفاظهاي  هاي جمع  در مواردي كه با سينير متري قرار گيرند مگ٥/١باالتر از ارتفاع 

 .مناسب، از چكه كردن و پاشيدن ماده شيميايي روي كاركنان جلوگيري شده باشد

 

 زات ايمني لباس و تجهي٦‐١‐٧‐٢

در مواردي كه استفاده از لباس و تجهيزات ايمني موجب كاهش صدمات وارده به كاركنان در هنگام 

 :گردد، بايد اين وسايل به شرح زير در نظر گرفته شود برداري مي بهره

 

 . ماسك تنفسي مجهز به مخزن هوا به منظور حفاظت در برابر گاز كلر الف ـ

كارگراني كه با مواد شيميايي سر و كار دارند و يا انواع هاي مخصوص براي   عينك ب ـ

 ).باشد عينك هاي ايمني معمولي كافي نمي(مناسب ديگر عينك 

 . ماسك صورت يا سپر ج ـ

 . دستكشهاي الستيكي د ـ

 .بند الستيكي  پيش هـ ـ

 .هاي الستيكي  چكمه و ـ

 . مهار و كمربند ايمني ز ـ

 

  عالئم اخطارهاي خبردهنده و  سيستم٧‐١‐٧‐٢

بيني شود تا در صورت بروز   مواد شيميايي تحت فشار الزم است تجهيزاتي پيش لولهدر مورد خطوط

در ايستگاههاي . طور خودكار از كار بيندازد ها را به اشكال در اين خطوط اعالم خطر نموده و تلمبه

هاي  ه منظور استفاده از عينكتخليه و پمپاژ مواد شيميايي و ديگر نقاط پر خطر بايد عالئم اخطار ب

 .مخصوص قرار داده شود

 

www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com


 

 
٢٩ 

 
 

 آوري گرد و غبار   جمع٨‐١‐٧‐٢

در محلهايي كه ممكن است مواد شيميايي مضر براي ريه و پوست به صورت گرد و غبار در فضا 

در . بيني شود پخش شود الزم است به منظور حفاظت كاركنان، تجهيزات جمع آوري گرد و غبار پيش

رها چنين تجهيزاتي براي جلوگيري از فرو نشستن غبار پليمر روي كف راهروها الزم است مورد پليم

 .آورد زيرا وقتي غبار پليمر روي كف بنشيند و كف مرطوب شود، سطح لغزنده به وجود مي

 

 گذاري ظروف  عالمت٩‐١‐٧‐٢

د دارد مشخصات و عالئم اخطاري كه روي ظروف اصلي حمل و نقل مواد شيميايي خطرناك وجو

صرفنظر ( رود  جايي يا استفاده از اين مواد به كار مي بايد روي كليه ظروفي كه براي انبار كردن، جابه

 .عيناً منعكس گردد) از اندازه و نوع

 

  آزمايشگاه٨‐٢

ها بايد مجهز به آزمايشگاهي براي انجام آزمايشهاي الزم جهت كنترل كار تصفيه باشند مگر  خانه تصفيه

 .كننده، ايجاد آزمايشگاه مورد نياز نباشد  كه به تشخيص دستگاه تصويبدر مواردي

 

آزمايشگاه بايد داراي وسعت كافي، ميزكار، تهويه و نور كافي، انبار، ظرفشويي آزمايشگاهي، 

تسهيالت جنبي مورد نياز و تجهيزات و لوازم مناسب براي انجام كليه آزمايشهاي مربوط به كنترل 

يز آزمايشهاي مربوط به تطابق مشخصات فاضالب تصفيه شده با ضوابط مندرج در فرآيند تصفيه و ن

 .در بعضي شرايط، تهويه مطبوع نيز ممكن است الزم گردد. جواز تخليه باشد

 

روشها و . وجود حداقل يكنفر شيميست يا تكنيسين واجد شرايط به منظور انجام آزمايشها الزم است

شود قبل از  عالوه بر اين توصيه مي. استانداردهاي مورد قبول باشدتجهيزات آزمايش بايد مطابق با 

 .تهيه هر گونه طرحي براي آزمايشگاه و تجهيزات آن، نظرات كارفرما اخذ گردد
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 فصل سوم ـ پيش تصفيه
 

  كليات١‐٣
 

توضيح آنكه . شود شود كه قبل از فرآيند تصفيه انجام مي پيش تصفيه به مجموعه عملياتي اطالق مي

سادگي قابل جداكردن  رسد كه به خانه مي به تصفيه مراه با فاضالبهاي شهري معموالً مواد و اجساميه

هستند و در صورتي كه قبل از فرآيند اصلي تصفيه نشده و يا تغييري در وضع آنها داده نشود ممكن 

زات مكانيكي تر باشد و يا اينكه به تجهي تر و پرهزينه است جدا كردن آنها در مراحل بعدي مشكل

 .آسيب رسانيده و يا باعث اخالل در كار بعضي از واحدهاي تصفيه فاضالب يا لجن گردند
 

خانه و فرآيند انتخابي براي تصفيه  عالوه بر اين در بعضي موارد مشخصات فاضالب ورودي به تصفيه

در فاضالبهاي . شودنمايد كه به عنوان پيش نياز فرآيند تصفيه، عملياتي روي فاضالب انجام  اقتضا مي

 :شهري پيش تصفيه حسب مورد ممكن است شامل تمام يا بعضي از عمليات زير باشد
 

 . جدا كردن آشغال و مواد درشت ـ

 .هاي سنگين  جدا كردن دانه ـ

 . پيش هوادهي ـ

 . تعديل جريان ـ
 

مورد و شود حسب  در مواردي كه فاضالبهاي صنعتي به شبكه جمع آوري فاضالب شهري تخليه مي

آوري  با توجه به مشخصات فاضالب صنعتي و شرايط و ضوابطي كه به منظور حفاظت شبكه جمع

فاضالب شهري و همچنين مقتضيات تصفيه فاضالب شهري در نظر گرفته شده است فاضالب صنعتي 

ل از تصفيه در محل كارخانه و قب تصفيه مناسب قرار گيرد كه در اين موارد پيش مربوط بايد مورد  پيش

اي كه حسب مورد ممكن است  تصفيه چنين پيش. گيرد تخليه به شبكه فاضالب شهري صورت مي

 .فيزيكي، شيميايي و يا بيولوژيك باشد در اين مجموعه منعكس نشده است

 

  آشغالگيري٢‐٣
 

  آشغالگير١‐٢‐٣
 

 موارد كاربرد١‐١‐٢‐٣
 

. شود ب از آشغالگير استفاده ميمعموالً براي جدا كردن مواد درشت و آشغال موجود در فاضال

و آشغالگير متوسط براي . .. آشغالگير درشت براي جدا كردن مواد درشت نظير شاخ و برگ، بطري و

خانه آشغالگير درشت  شود در ابتداي هر تصفيه توصيه مي. رود جدا كردن مواد نسبتاً درشت به كار مي
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٣١ 

 
 

از تلمبه و ساير تجهيزات مكانيكي استفاده در مواردي كه در تصفيه فاضالب . در نظر گرفته شود

 .است  در نظر گرفتن آشغالگير متوسط براي حفاظت آنها الزامي،شود مي

 

  محل نصب آشغالگير ٢‐١‐٢‐٣
 
  فضاي سرپوشيده١‐٢‐١‐٢‐٣
 

شود كه در آن ساير  اي نصب مي در مواردي كه آشغالگير در داخل ساختمان و در فضاي سرپوشيده

از خارج   شود راه دسترسي به آشغالگير منحصراً فاتر كار نيز قرار دارد، توصيه ميتجهيزات و يا د

 .ساختمان باشد

 

  فضاي باز٢‐٢‐١‐٢‐٣
 

شود حسب مورد بايد اين وسايل در  در مواردي كه وسايل آشغالگير در خارج از ساختمان نصب مي

 .برابر يخبندان و شرايط نامناسب حفاظت گردد

 

  دسترسي٣‐٢‐١‐٢‐٣
 

نور و تهويه كافي تأمين شده و وسايل . براي دسترسي به تجهيزات آشغالگيري بايد پلكان تعبيه شود

 .بيني شود جا كردن آشغال نيز بايد پيش مناسب براي جابه

 

  طراحي و نصب٣‐١‐٢‐٣
 
 ها  فاصله ميله١‐٣‐١‐٢‐٣
 

در آشغالگيرهاي متوسطي كه . د سانتيمتر باش١٠ تا ٥ها در آشغالگير درشت بايد بين  فاصله بين ميله

 سانتيمتر ٥ سانتيمتر كمتر و از ٥/٢ها از  شود فاصله بين ميله شوند توصيه مي طور دستي تميز مي به

شوند فاصله بين ميله ها ممكن  طور مكانيكي تميز مي در آشغالگيرهاي متوسطي كه به. بيشتر نباشد

 . سانتيمتر نيز برسد٥/١است تا 
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٣٢ 

 
 

 

  شيب٢‐٣‐١‐٢‐٣
 

بجز آنهايي كه در مواقع اضطراري مورد (شوند  طور دستي تميز مي شود آشغالگيرهايي كه به توصيه مي

 . درجه نسبت به افق نصب شوند٤٥  تا ٣٠با زاويه ) گيرند استفاده قرار مي

 

  سرعت٣‐٣‐١‐٢‐٣
 

ن شدن مواد نشي  سانتيمتر بر ثانيه باشد تا از ته٥٠در شرايط عادي، سرعت ورودي بايد بيشتر از 

 متر درثانيه تجاوز كند تا فشار حاصله باعث رد ١در عين حال اين سرعت نبايد از . جلوگيري شود

 .ها نگردد شدن مواد از فواصل بين ميله

 

 

 ها  كانال٤‐٣‐١‐٢‐٣
 

. طور مضاعف در نظر گرفته شده و هر يك مجهز به دريچه كشويي باشد كانال آشغالگير بايد به

. ها در مواقع اضطراري نيز بايد به عمل آيد زم براي امكان تخليه هريك از كانالهاي ال بيني پيش

نشين شدن  ها چه قبل از آشغالگير و چه بعد از آن بايد داراي مقطع و شيب مناسبي باشد تا از ته كانال

 .مواد جلوگيري گردد

 

  كف كانال٥‐٣‐١‐٢‐٣
 

 .تر از كف فاضالبرو ورودي به آن باشد يمتر پائين سانت١٥ تا ٥/٧شود كف كانال آشغالگير  توصيه مي

 

  توزيع جريان٦‐٣‐١‐٢‐٣
 

كانال ورودي بايد طوري شود كه توزيع يكسان و يكنواخت جريان به هر يك از آشغالگيرها را فراهم 

 .سازد
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٣٣ 

 
 

  ايمني٤‐١‐٢‐٣
 
  نرده و صفحات مشبك١‐٤‐١‐٢‐٣
 

شوند بايد توسط نرده و حفاظ و صفحات  ي تميز ميطور مكانيكي و يا دست كانال آشغالگيرهايي كه به

با تعميرات وسايل (براي دسترسي به آشغالگير و همچنين تميز كردن آن .  حفاظت شود١مشبك

 .جا كردن باشند بايد صفحات مشبك قابل جابه) مكانيكي

 

  وسايل مكانيكي٢‐٤‐١‐٢‐٣
 

طوري كه كاركنان   پوشش حفاظتي باشند بهشوند بايد داراي طور مكانيكي تميز مي آشغالگيرهايي كه به

را در مقابل برخورد اتفاقي با قسمتهاي متحرك محافظت نموده و نيز مانع پاشيده شدن فاضالب به 

بيني شود تا در مواقع  براي هر يك از وسايل مكانيكي بايد يك ضامن ايمني مؤثر پيش. اطراف گردد

 .ضرورت بتوان دستگاه را قفل كرد

 
 يستم هاي كنترلس ٥‐١‐۲‐٣
 
 مكانيزم فرمان آشغالگيرهاي مكانيكي ١‐٥‐١‐٢‐٣
 

توان از وسايلي كه با تغيير سطح فاضالب در كانال به  براي راه اندازي و يا قطع آشغالگير مكانيكي مي

دهد و يا از تايمر استفاده نمود در صورتي كه از تايمر استفاده شود الزم است  آشغالگير فرمان مي

 .بيني شود اندازد نيز پيش  با حداكثر سطح فاضالب آشغالگير را به كار ميوسايلي كه

 

  وسايل برقي و تابلوهاي كنترل٢‐٥‐١‐٢‐٣
 

 وسايل برقي و تابلوهاي كنترل ،هايي كه احتمال جمع شدن گازهاي زيان آور وجود دارد در محوطه

 .اشدبايد با استانداردها و ضوابط خاص اينگونه موارد مطابقت داشته ب

 

  توقف دستي٣‐٥‐١‐٢‐٣
 

 .بيني گردد براي هر نوع كنترل خودكار بايد وسايل توقف دستي نيز پيش

 

 

 

                                                 
1- Deck Gratings 
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٣٤ 

 
 

  دفع آشغال٦‐١‐٢‐٣
 

آوري و دفع آشغال به طريق بهداشتي بايد تجهيزاتي در نظر  جا كردن، جمع براي جدا كردن، جابه

بايد داراي سكوي دسترسي باشند كه شوند  طور دستي تميز مي وسايل آشغالگيري كه به. گرفته شود

براي . آوري نمايد كش جمع متصدي بتواند به آساني و بدون خطر، آشغال هاي جمع شده را با شن

در . ها بايد زهكش مناسبي در نظر گرفته شود آوري آشغال سكوي دسترسي و همچنين محل جمع

شود از وسايل  د، توصيه ميمواردي كه عمق سكو نسبت به سطح تمام شده بيشتر از يك متر باش

 .شده به خارج استفاده شود مكانيكي جهت انتقال آشغال جمع

 

  آشغالگير كمكي٧‐١‐٢‐٣
 

شود  در مواردي كه فقط يك آشغالگير مكانيكي وجود دارد بايد آشغالگير ديگري كه با دست تميز مي

رود طراحي بايد طوري   كار ميدر مواردي كه دو يا چند آشغالگير مكانيكي به. نيز در نظر گرفته شود

باشد كه هر يك از واحدها را بتوان از سرويس خارج نمود بدون آنكه قابليت آشغالگيري در حداكثر 

 .جريان طراحي كم شود

 

 ١ريز  آشغالگير دهانه٢‐٢‐٣
 
  كليات١‐٢‐٢‐٣
 

طوري  به) چند ميليمتر(باشد  هاي آن كم مي ها و يا اندازه چشمه در آشغالگير دهانه ريز فاصله بين ميله

 .تواند جدا كند كه قسمتي از مواد قابل رسوب نسبتاً درشت را مي

ريز استفاده كرد ولي  توان از آشغالگير دهانه بيني نشده مي نشيني مقدماتي پيش در بعضي موارد كه ته

 استفاده از نشيني اوليه است لذا در صورت ريز كمتر از ته بايد توجه داشت كه بازده آشغالگير دهانه

ريز الزم است در طراحي واحدهاي بعدي تصفيه، بار اضافي نيز منظور شده و براي  آشغالگير دهانه

با توجه به . نيز تمهيدات اضافي در نظر گرفته شود) باشند كه شناور مي(ها  جدا كردن روغن و چربي

گهداري پيچيده است لذا در شرايط برداري و ن ريز مستلزم عمليات بهره اينكه استفاده از آشغالگير دهانه

 .شود ايران استفاده از آن توصيه نمي

 
  طراحي٢‐٢‐٢‐٣
 

شود آزمايش هاي الزم براي تعيين بازده آشغالگير در  ريز توصيه مي براي طراحي آشغالگير دهانه

ر  در بار هيدروليكي حداكثر و با ١ روزه٥جداسازي مواد معلق و كاهش اكسيژن خواهي بيوشيميايي 

                                                 
1- Fine Screen 
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٣٥ 

 
 

طوري كه  ريز بايد در نظر گرفته شود به حداثل دو واحد آشغالگير دهانه. آلودگي حداكثر به عمل آيد

ظرفيت واحدها بايد طوري طراحي شود كه با خارج . برداري باشد طور مستقل قابل بهره هر واحد به

قبل از آشغالگير . ندنمودن يك واحد از مدار، بقيه واحدها بتواند حداكثر جريان طراحي را تصفيه نماي

در صورت . شود در نظر گرفته شود طور مكانيكي تميز مي ريز بايد يك آشغالگير متوسط كه به دهانه

 .ريز نبايد از دستگاه آشغال خردكن استفاده شود استفاده از آشغالگير دهانه

 

 ها  وسايل برقي و كنترل٣‐٢‐٢‐٣
 

آور وجود دارد، وسايل برقي و تابلوهاي كنترل هايي كه احتمال جمع شدن گازهاي زيان  در محوطه

 .بايد با استانداردها و ضوابط خاص اينگونه موارد مطابق داشته باشد

 

  سرويس كردن٤‐٢‐٢‐٣
 

براي جدا كردن واحد از سيستم و يا . براي تميز كردن تجهيزات بايد شيلنگ آب در دسترس باشد

 .هاي الزم در طراحي به عمل آيد بيني خارج نمودن آن در مواقع سرويس، بايد پيش

 

 ٢ آشغال خردكن٣‐٣
 

آشغال خردكن يك وسيله مكانيكي است كه از يك شبكه آشغالگير و يك تيغه متحرك خردكننده 

جاي جدا كردن مواد معلق درشت از فاضالب، آنها را به قطعات كوچكتر خرد كرده  تشكيل يافته كه به

ي صدمه نزده و گرفتگي ايجاد نكند، قطعات خرد شده را به نحوي كه اين قطعات به تأسيسات بعد

شود استفاده از آشغال خردكن محدود  توصيه مي. شود همراه فاضالب به طرف پائين دست هدايت مي

 .به مواردي گردد كه از نظر فني و اقتصادي قابل توجيه باشد

 

 .ستي نيز باشندآشغال خردكن ها بايد داراي كانال انحراف جريان مجهز به آشغالگير د

 

  محل نصب آشغال خردكن١‐٣‐٣

 

نكاتي كه در مورد محل نصب آشغال خردكن بايد مد نظر قرار گيـرد عيناً مانند نكات مندرج در 

ها، حوض  شود قبل از آشغال خردكن به عالوه توصيه مي. باشد مي) ٢‐١‐٢‐٣بند (بخش آشغالگير 

 .گيري در نظر گرفته شود دانه

 
                                                                                                                                               
1- BOD5 
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٣٦ 

 
 

 اربرد موارد ك٢‐٣‐٣
 

توان آشغال خردكن  نشيني اوليه يا آشغالگير دهانه ريز ندارند مي هايي كه واحد ته خانه در تصفيه

 .بيني نمود پيش

 

  مالحظات كلي٣‐٣‐٣
 
  ظرفيت١‐٣‐٣‐٣
 

 .بيني شود ظرفيت آشغال خردكن بايد براي حداكثر جريان پيش

 

  نصب٢‐٣‐٣‐٣
 

كانالي كه . ذر مجهز به آشغالگير دستي در نظر گرفته شودها بايد يك كانال كنارگ براي آشغال خردكن

شود بايد داراي سرريزي در رقوم مناسب باشد تا در صورت باال آمدن  آشغال خردكن در آن نصب مي

، فاضالب اضافي به اين )بر اثر افزايش بار هيدروليكي به بيش از ظرفيت آشغال خردكن(سطح آب 

هاي كشويي طبق  ل اصلي و كانال كنارگذر بايد داراي دريچهكانا. كانال كنار گذر سرريز شود

 باشند تا در مواقع لزوم بتوان كل جريان را از كانال اصلي به كانال ٤‐٣‐١‐١‐٣مندرجات بند 

 .انحرافي انتقال داد

 

  تعميرات و نگهداري٣‐٣‐٣‐٣
 

 خود و نيز امكان خارج هاي الزم براي امكان عمليات نگهداري و تعيمرات تجهيزات در محل بيني پيش

 .كردن آنها از محل براي انجام تعميرات اساسي بايد به عمل آيد

 گيري  تجهيزات دانه٤‐٣

 

مرغ، خرده استخوان و غيره وجود دارد كه باعث  اي نظير شن، ماسه، پوست تخم در فاضالب، مواد دانه

د كه براي حفاظت تجهيزات شو گردد، لذا ترجيح داده مي ها و ادوات مكانيكي مي فرسايش تلمبه

 .مكانيكي، اين مواد در مراحل اوليه تصفيه از فاضالب جدا شود
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٣٧ 

 
 

  موارد كاربرد١‐٤‐٣
 

هايي كه  خانه بيني شود ولي در تصفيه گيري پيش ها، تجهيزات دانه خانه شود براي تصفيه توصيه مي

هايي كه فاضالب  خانه  تصفيهشود و نيز در به آنها  وارد مي) شهري و آب باران(فاضالب مركب 

 .است  بيني اين تجهيزات الزامي باشد، پيش اي مي ورودي داراي مقادير زيادي مواد دانه

 

گيري  شود و در طراحي آنها تجهيزات دانه هايي كه فقط فاضالب شهري به آنها وارد مي خانه در تصفيه

 :منظور نشده الزم است

 

 .ان نصب تجهيزات مذكور در آينده به عمل آيدهاي الزم براي امك بيني  پيش الف ـ

 .ها و ساير تجهيزات مكانيكي مد نظر باشد  صدمات احتمالي به تلمبه ها، آشغال خردكن ب ـ

اي در آنها ظرفيت بيشتري   براي واحدهاي بعدي با توجه به امكان رسوب مواد دانه ج ـ

 .منظور گردد

 

  محل نصب٢‐٤‐٣
 
  كليات١‐٢‐٤‐٣
 

همچنين توصيه . ها قرار داده شود ها و آشغال خردكن گيري قبل از تلمبه شود تجهيزات دانه توصيه مي

 .گيري، آشغال گير درشت در نظر گرفته شود شود قبل از تجهيزات دانه مي

 

  فضاي سرپوشيده٢‐٢‐٤‐٣
 

شود الزم است نكات زير رعايت  گيري در فضاي سرپوشيده نصب مي در مواردي كه تجهيزات دانه

 .شود

 

 بار تعويض ٣٠ بار تعويض مستمر در ساعت و يا ١٢  تهويه بايد با هواي تازه و به ظرفيت  ـ الف

 .تجهيزات كنترل بو نيز ممكن است الزم گردد. منقطع در ساعت انجام شود

 . دسترسي از طريق پلكان مناسب به قسمتهاي باال و پائين تجهيزات بايد فراهم گردد ب ـ   

واردي كه امكان جمع شدن گازهاي خطرناك وجود دارد، كليه ادوات برقي كه در فضاي ج ـ     در م

 گيرد بايد با استانداردها و ضوابط خاص اينگونه موارد  سرپوشيده قرار مي

 .تطبيق داشته باشد
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٣٨ 

 
 

  فضاي باز٣‐٢‐٤‐٣
 

ناسب جوي گيري كه در فضاي باز واقع شده بايد در مقابل يخبندان و شرايط نام تجهيزات دانه

 .محافظت شود

 

  تعداد و نوع واحدها٣‐٤‐٣
 

گيري  شود حداقل دو واحد دانه كنند، توصيه مي هايي كه فاضالب مركب را تصفيه مي خانه در تصفيه

هايي كه فقط  خانه در تصفيه. بيني گردد شوند، با مجراي كنارگذر پيش طور مكانيكي تميز مي كه به

تميز كردن . گذر كافي استرگير با مجراي كنا  يك واحد دانهكنند، فاضالب شهري را تصفيه مي

طور دستي يا مكانيكي باشد ولي در  هاي كوچك ممكن است به خانه گيري در تصفيه تجهيزات دانه

 .ست به صورت مكانيكي باشد اهاي بزرگ الزم خانه تصفيه

 

ري غير از نوع كانال بايد گي واحد دانه. گيري ممكن است به شكل كانال يا حوضچه باشد واحد دانه

آوري و بيرون  داراي تجهيزات بهمزني و يا وسايل هوارساني با كنترل مناسب و نيز تجهيزات جمع

 .هاي رسوب شده باشد آوردن دانه

 

  نكات طراحي٤‐٤‐٣
 

ها بايد با توجه به پيشنياز فرآيندهاي  گيري از نظر عملكرد آن در حذف دانه الف ـ طراحي واحد دانه

 .دي باشدبع

 .تالطم فاضالب در ورودي به واحد بايد به حداقل برسد  ب ـ 

واحدهاي كانالي شكل بايد طوري طراحي شوند كه در تغييرات عادي جريان، سرعـت را حتي   ج ـ 

 . متر بر ثانيه نگاه دارد٣/٠االمكان در حـد 

 كه بايد از فاضالب جدا شود، انتخاب گيرها بايد زمان ماند با توجه به اندازه ذراتي در ساير انواع دانه

 .گردد

بيني  شود در اين واحدها وسايل خودكار براي تنظيم زمان ماند، بهمزني و هوارساني پيش توصيه مي

 .شود

هاي رسوب شده شستشو شود مگر در مواردي كه محل و نحوه دفع به  شود كه دانه د ـ توصيه مي

 .گي ايجاد نگرددصورتي باشد كه مزاحمتي از نظر بو و آلود

هاي الزم به منظور امكان خارج كردن واحد از مدار و تخليه آن در مواقع لزوم بايد به  بيني هـ ـ پيش

 .عمل آيد

 .گيري بايد آب تحت فشار به مقدار كافي تأمين گردد و ـ براي شستشوي واحد دانه
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وردن و حمل مواد به سطح زمين گيري عميق بايد داراي وسايل مكانيكي براي باال آ ز ـ واحدهاي دانه

سطح سكوهاي محل كار مربوط به انتقال مواد رسوب شده بايد غير لغزنده بوده و داراي . باشند

هاي رسوب شده بايد در برابر يخبندان و ريختن مواد  تجهيزات حمل دانه. زهكشي كافي باشد

 .محافظت شود

 

  پيش هوادهي٥‐٣
 

 .است در بعضي موارد پيش هوادهي مورد نياز باشدبراي كاهش بوي فاضالب ورودي ممكن 

 

 ١ تعديل جريان٦‐٣
 

  كليات١‐٦‐٣
 

توان براي  چنانچه در مواقع غيرباراني بار آلودگي و هيدروليكي جريان تغييرات شديدي داشته باشد مي

روز رود طي  هايي كه انتظار مي خانه در تصفيه. كاهش اين تغييرات از حوضهاي تعديل استفاده نمود

 .شود تعديل جريان صورت گيرد تغييرات شديد جريان وجود داشته باشد، توصيه مي

 

  محل٢‐٦‐٣
 

شود حوضهاي تعديل كننده جريان بعد از تأسيسات پيش تصفيه نظير آشغالگير، آشغال  توصيه مي

 .گيري قرار داده شود خردكن و حوضچه دانه

 

 

 

 

                                                 
1-Flow Equalization 
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  نوع٣‐٦‐٣
 

بيني حجم اضافي در واحدهاي  تفاده از حوضهاي جداگانه و يا پيشتوان با اس تعديل جريان را مي

 .اصلي تصفيه نظير حوض هوادهي تأمين نمود

 

تواند در مدار اصلي تصفيه قرار گيرد تا تمام فاضالب ورودي به آن  كننده جريان مي هاي تعديل حوض

اري اصلي قرار گيرد تا فقط وارد شده و از آن به واحدهاي بعدي انتقال يابد و يا اينكه در كنار مد

هاي اضافي مورد نظر به آن سرريز شده و در مواقع كم شدن جريان به واحدهاي بعدي انتقال  جريان

 .يابد

 

توانند  گيرد، مي نشيني يا هوادهي اوليه مورد استفاده قرار نمي خانه مانند حوض ته واحدهايي از تصفيه

 .ر روندكننده جريان به كا به عنوان حوضهاي تعديل

 

  ظرفيت٤‐٦‐٣
 

كننده جريان بايد در حدي انتخاب شود كه تغييرات مورد انتظار جريان و بار  ظرفيت حوض تعديل

با در دست . طور مؤثر و تا حدي كه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد، كاهش دهد آلودگي را به

توان   ساعته، مي٢٤در يك دوره   ١داشتن الگوي تغييرات روزانه جريان و رسم منحني تجمعي جريان

 .كننده را تعيين نمود حجم مورد نياز حوض تعديل

 

 برداري   بهره٥‐٦‐٣
 
  اختالط١‐٥‐٦‐٣
 

براي تأمين اختالط كافي در حوضهاي تعديل جريان، بايد وسايل بهمزني مكانيكي يا هوادهي در نظر 

د تا موجب كاهش جمع شدن لجن هاي حوض تعديل، ماهيچه داشته باش بهتر است گوشه. گرفته شود

دار و قيفي شكل بوده و مجهز به  كف حوض تعديل بايد شيب. ها گردد اي در اين گوشه و مواد دانه

 .لوله تخليه باشد

 

 

 

 

                                                 
1- Cumulative 
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  هوادهي٢‐٥‐٦‐٣
 

وسايل هوادهي بايد قادر باشد در تمام مدت مقدار اكسيژن محلول فاضالب داخل حوض را حداقل 

 .بر ليتر نگاه داردگرم  معادل يك ميلي

 

هوادهي .  ليتر بر ثانيه بر متر مكعب حجم حوض باشد١٥/٠شود حداقل مقدار هوا دهي  توصيه مي

حوض تعديل جريان بهتر است مستقل از هوادهي ساير واحدهاي تصفيه باشد تا كنترل آن آسانتر 

وادهي ساير تأسيسات تواند به عنوان ذخيره براي ه  جريان ميلتجهيزات هوادهي حوض تعدي. باشد

 .نيز مورد استفاده قرار گيرد

 
 ها  كنترل٣‐٥‐٦‐٣
 

ورودي و خروجي هر يك از قسمتهاي حوض تعديل بايد مجهز به شير فلكه، دريچة كشويي، سرريز 

پذير  يا ساير وسايل كنترل قابل دسترسي باشد تا كنترل جريان و يا خارج كردن واحد از مدار امكان

 . گيري سطح آب و مقدار جريان نيز بايد در نظر گرفته شود زهوسايل اندا. گردد

 

  ادوات برقي٦‐٦‐٣
 

رود بايد با ضوابط و استانداردهاي  كننده سرپوشيده به كار مي تمام وسايل برقي كه در حوض تعديل

 .آور وجود دارد، مطابقت داشته باشد خاص مواردي كه گازهاي زيان

 

  دسترسي٧‐٦‐٣
 

ميز كردن و تعمير وسايل و تجهيزات بايد راهروها و سكوهاي دسترسي مناست در براي تسهيل در ت

 .نظر گرفته شود
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 گيري جريان زهافصل چهارم ـ وسايل اند
 

  كليات١‐٤
 

برداري نياز به  خانه فاضالب، متصديان بهره برداري صحيح و مؤثر از يك تصفيه در انجام عمليات بهره

خانه و جريان خروجي از آن و همچنين حسب  جريان ورودي به تصفيهآن دارند كه همواره از مقدار 

. نوع فرآيند تصفيه، از مقدار جريانهاي ورودي يا خروجي از بعضي از واحدهاي تصفيه آگاه باشند

گيري  طور خودكار از يك وسيله اندازه كند كه به عالوه بر اين، ماهيت كار بعضي از واحدها حكم مي

خانه  بنابراين در هر تصفيه). نظير دستگاههاي كلرزني فاضالب تصفيه شده (جريان فرمان بگيرند

هاي  گيري در محل فاضالب الزم است با توجه به فرآيند تصفيه و نيازمنديها، تعداد كافي وسايل اندازه

 .بيني شود مناسب پيش

 

 گيري جريان  انتخاب وسايل اندازه٢‐٤
 

ب و تغييرات آن بايد دقيق و قابل اطمينان باشد لذا وسايل گيري مقادير فاضال نظر بر اينكه اندازه

به عالوه چون بعضي از . گيري جريان بايد از نوعي انتخاب شود كه اين منظور را تأمين كند اندازه

گيري در تماس دائم با فاضالب خواهند بود جنس مصالح به كار رفته در آن و  قسمتهاي وسايل اندازه

بايد از نوعي باشد كه در مقابل خورندگي فاضالب و زنگ زدگي مقاوم بوده و گيري  مكانيزم اندازه

طور كلي عمر مفيد و مؤثر آن  مواد جامد موجود فاضالب باعث انسداد و اخالل كار آنها نگردد و به

هاي فاضالب كاربرد دارند از  خانه گيري كه در تصفيه انواع وسايل و روشهاي اندازه. طوالني باشد

 :اند از ارتجمله عب

 

 . در مواردي كه فاضالبرو از نوع لوله بوده و پر باشد١گيري مغناطيسي جريان  اندازه الف ـ

 . در مواردي كه فاضالبرو از نوع لوله بوده و پر باشد٢هاي ونتوري گيري  اندازه ب ـ

نظير ( در مواردي كه فاضالبرو از نوع كانال روباز باشد ٣ گلوگاههاي تنگ گذر ج ـ

 .٥ و پالمربولس فلوم٤شال فلومپار

 

 

                                                 
1- Magnetic Flowmeter 
2- Venturi Meters 
3- Venturi Flumes  
4- Parshall Flume 
5- Palmer-Bowlus Flume 
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 در مواردي كه فاضالبرو از نوع كانال روباز ٢ و يا مستطيلي١ سرريز از نوع مثلثي د ـ

بوده و شيب زمين اجازه اختالف ارتفاع كافي و تأمين شرايط شره شدن فاضالب از 

 .سرريز را بدهد

شود مشروط  تلمبه استفاده مي در مواردي كه در انتقال فاضالب از ٣ استفاده از تايمر هـ ـ

 .بر اينكه مقدار دبي خروجي تلمبه دقيقاً تعيين شده باشد

 

 گيري جريان  دقت وسايل اندازه٣‐٤
 

 معين و محدودي دقت كافي دارند و در صورتي كه ٤گيري جريان در يك دامنه بيشتر وسايل اندازه

گيري حاصل دقيق نخواهد  يشتر شود اندازهمقدار جريان از حداقل اين دامنه كمتر و يا از حداكثر آن ب

اين امر بخصوص در وسايلي كه مقدار جريان با ارتفاع سطح آب ارتباط داده شده و فرمولهاي . بود

چشمگيرتر است و در انتخاب ) نظير سرريزها و فلومها(مربوط از طريق تجربي به دست آمده است 

دار جريان مورد نظر در وسط دامنه دقت اين نوع وسايل بايد سعي گردد كه حتي المقدور مق

 .گيري قرار گيرد اندازه

 

به آحادي غير ) نظير ابعاد پارشال فلوم(گيري مورد نظر  در مواردي كه اطالعات مربوط به وسيله اندازه

از آحاد سيستم متريك در اختيار است و قرار بر اين باشد كه چنين اطالعاتي به سيستم متريك تبديل 

با دقت در حد ميليمتر  انجام شود و از سر راست كردن اين ارقام خودداري گردد زيرا در گردد بايد 

 .گيري دقيق نخواهد بود غير اين صورت مقدار جريان متناظر با ارتفاع آب در وسيله اندازه

 

 گيري  محل استقرار وسايل اندازه٤‐٤
 

مان ماند آنها باعث تعديل تغييرات گيري فاضالب ورودي بايد قبل از واحدهايي كه ز وسايل اندازه

نشيني مقدماتي و يا ساير واحدهاي اصلي  نظير حوضهاي تعديل و حوضهاي ته(گردد  جريان مي

خانه و  هاي مربوط بتواند نشانگر مقادير جريان ورودي به تصفيه گيري مستقر شود تا اندازه) تصفيه

 .تغييرات واقعي آن باشد

 
 
 

                                                 
1- V-notch Weir 
2- Rectangular Weir 
3- Timer 
4- Range 
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گيري جريان فاضالب ورودي و همچنين  ل احتمالي مواد درشت در اندازهبه منظور جلوگيري از اخال

گيري جريان فاضالب ورودي  شود كه وسايل اندازه ها در اين وسايل، توصيه مي احتمال رسوب دانه

 .گيري مستقر شود بعد از واحدهاي آشغالگيري و دانه

 

احدهاي اصلي تصفيه و قبل از گيري فاضالب خروجي بعد از كليه و شود وسايل اندازه توصيه مي

دهد،  واحد كلرزني مستقر شود تا ضمن آنكه مقدار جريان خروجي فاضالب تصفيه شده را نشان مي

 .با استفاده از آن بتوان كلرزني مورد نياز را متناسب با مقدار جريان خروجي فاضالب انجام داد

 

ر جريان فاضالب و يا تجديد جريان در بعضي از فرآيندهاي مختلف تصفيه فاضالب الزم است مقادي

وسايل . گيري شود آن و همچنين مقادير جريان لجن و يا برگشت آن در واحد مورد نظر نيز اندازه

 .بيني گردد گيري جريان براي چنين موارد نيز بايد پيش اندازه

 

ب و اثرات گيري بايد به اثرات ناشي از پس زدن احتمالي آ در تعيين محل هر يك از وسايل اندازه

گيري توجه شود و فاصله  ناشي از تخليه فاضالب و يا لجن برگشتي در نزديكي محل وسيله اندازه

گيري واحد قبلي و نيز فاصله آن تا واحد بعدي و همچنين محلهاي تخليه فاضالب يا لجن  وسيله اندازه

ي شود كه در دقت بين گيري در آن قرار دارد در حدب پيش ي كه وسيله اندازهيبرگشتي به مجرا

مجراي فاضالب بايد در طولهاي معين قبل و بعد از وسيله . گيري اثر نامطلوب نگذارد اندازه

گيري، در يك امتداد بوده و شكل و ابعاد آن تغيير ننمايد تا از اثر نامطلوب حاصل از تغيير شكل  اندازه

 .گيري جلوگيري شود هاي مجرا، در دقت اندازه و ابعاد و يا زاويه

 

گيري الزم است براي اين منظور  شود براي تعيين حداقل طولي كه قبل و بعد از وسيله اندازه توصيه مي

گيري و اطالعاتي كه در اين مورد در ارتباط  در نظر گرفته شود، به كاتالوگهاي سازنده وسايل اندازه

 .ها در مراجع فني ارائه شده مراجعه شود با سرريزها و فلوم

 

 هاي ثبات دستگاه٥‐٤
 

خانه فاضالب، براي مقايسه و تجزيه و تحليل  گيري جريان در تصفيه با توجه به اينكه نتايج هر اندازه

خانه در شرايط مختلف زماني و فصلي بعداً نيز مورد استفاده قرار خواهد گرفت و عالوه بر  كار تصفيه

هاي مشابه  خانه انه در ايجاد تصفيهخ تواند در توسعه و يا اصالح بعدي تصفيه اين چنين اطالعاتي مي

گيري جريانهاي اصلي در  شود براي كليه وسايل اندازه نيز مورد استفاده قرار گيرد توصيه مي

 .بيني شود هاي فاضالب دستگاه ثبات نيز پيش خانه تصفيه
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 نشيني فصل پنجم ـ ته
 

  كليات١‐٥
 

 :ه ساير واحدها به سه نوع تقسيم كردتوان از نظر محل استقرار نسبت ب نشيني را مي فرآيند ته

 

 نشيني اوليه  ته الف ـ

 نشيني مياني  ته ب ـ

 نشيني نهايي  ته ج ـ

 

نشين  نشيني اوليه در تصفيه فاضالب، جدا كردن مواد جامد معلقي است كه به آساني ته هدف از ته

شود كه مواد  ي اوليه موجب مينشين ته. باشند در اين فرآيند مواد شناور نيز قابل جدا كردن مي. شوند مي

اي كم شده و نتيجتاً بار آلودگي ورودي به واحدهاي بعدي  جامد فاضالب به مقدار قابل مالحظه

در . شود نشيني اوليه در بعضي موارد باعث كاهش هزينه تصفيه مي ايجاد واحد ته. تصفيه كاهش يابد

يرنده اجازه دهد كه تصفيه فاضالب مواردي كه شرايط زيست محيطي و ضوابط مربوط به آبهاي پذ

چنانچه . تواند به عنوان تنها فرآيند تصفيه مطرح گردد نشيني اوليه مي محدود به تصفيه فيزيكي باشد، ته

 تا ٥٠برداري شود، حدود  طور مطلوب از آن بهره طور مناسب طراحي شده و به نشيني اوليه به حوض ته

 كاهش داده  ١ درصد مقدار اكسيژن خواهي بيوشيميايي٣٥ تا ٢٥ درصد مواد جامد معلق و حدود ٦٥

 .خواهد شد

 

نشيني مياني و نهايي، جدا كردن مواد جامد معلقي است كه بعد از اكسيداسيون در فرآيند  هدف از ته

نشيني نهايي يك فرآيند ضروري در تصفيه بيولوژيكي به روش لجن  ته. شود بيولوژيكي تشكيل مي

 .باشد اي مي كهفعال و يا صافيهاي چ

 

در حوضهاي . نشيني از نظر شكل هندسي ممكن است به صورت مستطيلي يا مدور باشد حوضهاي ته

هر دو نوع حوض . نشيني مدور، ورود فاضالب ممكن است از مركز حوض و يا از كنار آن باشد ته

نشيني بستگي به  انتخاب نوع حوض ته. گيرد خانه مورد استفاده قرار مي مستطيلي و مدور در تصفيه

روبي و توجيهات فني و  خانه، شرايط محل اجرا، نحوه لجن عوامل متعددي ازجمله ظرفيت تصفيه

 .اقتصادي دارد

 

                                                 
1- BOD 
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 .نشيني ممكن است به طريق مكانيكي و يا غير مكانيكي انجام گيرد آوري لجن حوضهاي ته جمع

 

  مالحظات كلي٢‐٥
 

  تعداد واحدها١‐٢‐٥
 

بايد تعداد   متر مكعب بيشتر است مي٤٠٠ مقدار جريان روزانه در آنها حدود هايي كه خانه در تصفيه

برداري از  نشيني بيش از يك  واحد مستقل در نظر گرفته شود تا قابليت انعطاف بهره واحدهاي ته

بيني نمود الزم است به  چنانچه نتوان واحدهاي متعدد پيش. خانه به نحو مطلوب تأمين گردد تصفيه

 .حلهاي مناسب ديگر منظور شود وم جريان تصفيه، راهمنظور تدا

 

  ترتيب قرار گرفتن واحدها٢‐٢‐٥
 

 . استقرار يابند٧‐٣‐٥ و ٥‐٣‐٢نشيني بايد بر طبق بندهاي  حوضهاي ته

 

  توزيع جريان٣‐٢‐٥
 

بيني شود تا  گيري و كنترل مطمئن نظير شير، دريچه كشويي و يا حوضچه توزيع بايد پيش وسايل اندازه

 .نحو مورد نظر وجود داشته باشده نشيني ب امكان تقسيم و توزيع جريان به واحدهاي ته

 

 نشيني   شكل حوض ته٤‐٢‐٥
 

در انتخاب ابعاد، شكل هندسي و همچنين نوع و موقعيت ورودي و خروجي بايد به وضعيت جريان در 

 .داخل حوض توجه شود

 

  مالحظات طراحي٣‐٥
 

  ابعاد١‐٣‐٥
 

 متر كمتر باشد مگر اينكه براي جلوگيري از ٣نشيني نبايد از  ن در داخل حوض تهطول مسير جريا

 .عمل آمده باشده هاي خاص ب بيني بر، پيش ايجاد جريان ميان

 

 متر كمتر ٢نشيني اوليه بايد عمق آب در كنار ديوار حتي االمكان كم بوده ولي از  در حوضهاي ته

 .نباشد
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گيرند، حداقل عمق آب در كنار ديوار  عد از فرآيند لجن فعال قرار مينشيني كه ب در مورد حوضهاي ته

نشين شده و سرريز در حوضها به   متر باشد تا منطقه جداسازي كافي درحد فاصل لجن ته٥/٣بايد 

گيرند،              اي و يا صفحات بيولوژيكي دو نشيني كه بعد از فرآيند صافي چكه در حوضهاي ته. وجود آيد

 . متر باشد٢حداقل عمق آب در كنار ديوار بايد 

 

  بار سطحي٢‐٣‐٥
 
 نشيني اوليه  حوضهاي ته١‐٢‐٣‐٥
 

 متر مكعب بر روز بر مترمربع براي جريان متوسط ٤٠نشيني اوليه، بار سطحي نبايد از  در حوضهاي ته

محاسبات مربوط .  مترمكعب بر روز بر مترمربع براي جريان حداكثر ساعتي تجاوز نمايد٦٠روزانه و يا 

نشيني، بايد با هر دو ضابطة فوق الذكر انجام شده و مساحت بزرگتر مالك طراحي  به ابعاد حوض ته

 .قرار گيرد

 

 نشيني مياني  حوضهاي ته٢‐٢‐٣‐٥
 

 قرار راي و يا صفحات بيولوژيكي دوا نشيني مياني كه بعد از فرآيند صافي چكه در حوضهاي ته

 متر مكعب بر روز بر مترمربع براي جريان حداكثر ساعتي تجاوز ٦٠از گيرند، بار سطحي نبايد  مي

 .نمايد

 

 نشيني نهايي  حوضهاي ته٣‐٢‐٣‐٥
 

در مواردي كه به علت شرايط خاص تصفيه مورد نظر و يا مشخصات غير عادي فاضالب ، مطالعات 

نشيني   مربوط به تهشود آزمايشات روي واحد نمونه در مورد تصفيه بيولوژيكي الزم باشد، توصيه مي

 .نيز انجام شده و بار سطحي مناسب به دست آيد

 

 اي و صفحات بيولوژيكي دوار نشيني نهايي در فرآيندهاي صافي چكه  حوضهاي ته١‐٣‐٢‐٣‐٥
 

اي و صفحات بيولوژيكي  نشيني نهايي كه بعد از فرآيندهاي صافيهاي چكه بار سطحي حوضهاي ته

 . مترمكعب بر روز بر مترمربع براي جريان حداكثر ساعتي بيشتر شود٥٠گيرند نبايد از  دوار قرار مي
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 نشيني نهايي در فرآيند لجن فعال  حوضهاي ته٢‐٣‐٢‐٣‐٥
 

گيرند بايد بر مبناي حداكثر  نشيني مياني و نهايي كه بعد از فرآيند لجن فعال قرار مي حوضهاي ته

مقدار بار سطحي حسب . طراحي گردد) وديبا احتساب سطح بعد از مانع ور(ساعتي مقدار فاضالب 

 :نوع فرآيند نبايد از ارقام زير زيادتر باشد

 

و تثبيت با برخورد مواد  ٢اي لجن فعال و هوادهي مرحله ١هاي متعارف  در روش الف ـ

 متر مكعب بر مترمربع بر ٥٠، حداكثر  ٤اسيون جداگانهكو مرحله كربني نيتريفي ٣جامد

 .روز

 . متر مكعب بر مترمربع بر روز٣٥هي ممتد حداكثر  در روش هواد ب ـ

 . متر مكعب بر مترمربع بر روز٣٣اسيون جداگانه حداكثر ك در نيتريفي ج ـ

 

 كيلوگرم بر متر مربع بر روز ٢٠٠مقدار بار مواد جامد معلق در تمام فرآيندهاي لجن فعال نبايد از 

 .ازاي حداكثر جريان تجاوز كند به

 

 كه مقدار لجن برگشتي زياد بوده و در نتيجه مقدار جريان ورودي به حوضهاي در فرآيندهاي لجن

نشيني نهايي بايد  نشيني نهايي بيشتر از مقدار فاضالب خام است، حداكثر ساعتي جريان حوضهاي ته ته

طوري انتخاب شود كه شرايط مناسب براي رسوب مواد معلق و تشكيل لجن و همچنين تغليظ لجن را 

شود كه با توجه به فرآيندهاي مختلف لجن فعال، بار سطحي و بار  در اين مورد توصيه مي. تأمين كند

سرريز طوري تعديل گردد كه مسائل مربوط به بار مواد جامد، جريانهاي ناشي از اختالف چگالي، 

توصيه . تالطم هيدروليكي در ورودي و همچنين كاهش اتفاقي قابليت رسوب لجن به حداقل برسد

 .هاي الزم صورت گيرد بيني د براي تعديل تغييرات جريان نيز پيششو مي

 

 نشيني   ورودي حوض ته٣‐٣‐٥
 

ها را بايد طوري طراحي كرد كه سرعت ورودي را گرفته و جريان را همچنين در جهت افقي و  ورودي

مجاري . طور يكنواخت توزيع كند و از ايجاد جريان ميان بر جلوگيري نمايد هم در جهت عمودي به

از ايجاد فضاهاي مرده .  متر بر ثانيه تأمين شود٣/٠ورودي بايد طوري طراحي گردد كه حداقل سرعت 

ورودي بايد . سازي شود ها ماهيچه بايد جلوگيري شده و در گوشه) ها ها و كناره حفره(در مجاري 

 .طوري طراحي شود كه از جمع شدن مواد شناور در آن جلوگيري گردد

                                                 
1-Conventional 
2- Step Aeration 
3- Contact Stabilization 
4- Carbonaceous Stage of Separate- Stage Nitrification 
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 ا سرريزه٤‐٣‐٥
 
  كليات١‐٤‐٣‐٥
 

 .سرريزها بايد از نظر تراز كردن قابل تنظيم باشند

 

  موقعيت٢‐٤‐٣‐٥
 

بر را به حداقل رسانده و زمان ماند مورد نظر را  محل سرريزها بايد طوري تعيين گردد كه جريان ميان

 .المقدور تأمين نمايد حتي

 

  بار طراحي٣‐٤‐٣‐٥
 

اند بار سرريز   مترمكعب بر روز يا كمتر طراحي شده٤٠٠٠يان هايي كه براي مقدار جر خانه در تصفيه

توان بار بيشتري  هاي بزرگتر مي خانه  مترمكعب بر متر طول بر روز تجاوز نمايد، در تصفيه١٢٥نبايد از 

 . مترمكعب بر متر طول بر روز تجاوز نمايد١٨٥را به كار برد ولي به هرحال نبايد از مقدار 

 

گيرد، بار  نشيني از طريق تلمبه صورت مي اردي كه تغذيه فاضالب به حوض تهشود در مو توصيه مي

 .سرريز بر مبناي بده تلمبه محاسبه گردد تا از ايجاد جريان ميان بر جلوگيري شود

 

  مجاري سرريز٤‐٤‐٣‐٥
 

آوري آبهاي سرريز شده بايد طوري طراحي شود كه اوالً از غرقاب شدن سرريز درهنگام  مجاري جمع

ازاي نصف جريان مبناي   متر بر ثانيه به٣/٠يان حداكثر جلوگيري شود و ثانياً سرعت حداقلي برابر جر

 .طراحي تأمين گردد

 

  لبه سطوح واقع در زير آب٥‐٣‐٥
 

به منظور جلوگيري از جمع شدن كفاب و مواد جامد در باال و پائين مجاري سرريز، تيرها و ساير 

 ١ (١ به ٤/١الزم است گوشه باالي آنها با شيب .  قرار دارنداجزاي ساختماني كه زير سطح آب

 . پخ شود١ به ١و گوشه زمين آنها با شيب )  افقي٤عمودي و 

 

 نشيني  تخليه حوض ته٦‐٣‐٥
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 رعايت ٣‐٤‐٢ و ٢‐٤‐٢نشيني بايد نكات مندرج در بند  در طراحي سيستم تخليه آب حوضهاي ته

ري طراحي شود كه امكان توزيع جريان فاضالب در ساير شود مسير كنارگذر طو توصيه مي. گردد

 .نشيني در هنگام تخليه يك واحد نيز وجود داشته باشد حوضهاي ته

 

  ارتفاع آزاد٧‐٣‐٥
 

ارتفاع آزاد حوضهاي .  سانتيمتر از سطح محوطه باالتر باشد١٥نشيني بايد الاقل  لبه ديوار حوضهاي ته

نشيني بزرگي كه در معرض جريان  در مورد حوضهاي ته. اشد سانتيمتر ب٣٠نشيني بايد حداقل  ته

شود كه مانع جمع آوري مؤثر كفاب  بادهاي تند قرار داشته و در نتيجه در آنها امواج سطحي ايجاد مي

شود ارتفاع آزاد بيشتري در نظر گرفته شود و يا از موانع بادشكن در اطراف  گردد، توصيه مي مي

 .حوض استفاده گردد

 

 آوري و انتقال كفاب و لجن مع ج٤‐٥
 

 آوري و انتقال كفاب  جمع١‐٤‐٥
 

نشيني  بايد براي همه حوضهاي ته) شامل موانع(تسهيالت مؤثر براي جمع آوري  و دفع كفاب 

در طراحي بايد خصوصيات غير عادي كفاب كه ممكن است روي تلمبه كردن، لوله . بيني شود پيش

توان  در اغلب موارد مي. گذارد بايد مورد توجه قرار گيرد ب ميكشي، انتقال و دفع لجن اثر نامطلو

بيني  نشيني پيش تأسيسات واحدي براي انتقال كفاب جمع آوري شده و لجن تخليه شده از حوض ته

 .است ولي در بعضي موارد تأسيسات خاصي براي انتقال كفاب الزامي. نمود

 

 آوري و انتقال لجن  جمع٢‐٤‐٥
 

پذير   و خارج كردن لجن بايد به نحوي فراهم شود كه تخليه سريع لجن امكانتسهيالت جمع آوري

در تصفيه به روش لجن فعال كه به منظور كاهش اكسيژن خواهي تركيبات ازت دار و يا كاهش . باشد

شود براي تخليه لجن از روش مكشي  اكسيژن خواهي تركيبات كربن دار طراحي شده توصيه مي

 .گردد استفاده 

 

 ١ حوضچه لجن١‐٢‐٤‐٥
 

                                                 
1- Hopper 
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توصيه . باشد)  افقي٧ عمودي و ١ (٧ به ١ لجن بايد داراي شيب حداقل  حوضچهديواره جانبي

ها گرد شده باشد تا به جمع آوري لجن  هاي ديواره شود سطح ديواره حوضچه لجن صاف و گوشه مي

 .نمودنبايد با اضافه كردن عمق حوضچه لجن، از آن براي تلغيظ لجن استفاده . كمك شود

 

 هاي عرضي  كن  لجن جمع٢‐٢‐٤‐٥
 

هاي متعدد لجن از سيستم لجن جمع  توان به جاي حوضچه نشيني مربع مستطيلي مي در حوضهاي ته

 .كن مشترك عرضي استفاده نمود كه لجن يك يا چند حوض را به يك حوضچه واحد انتقال دهد

 

 كشي لجن  لوله٣‐٢‐٤‐٥
 

.  سانتيمتر باشد١٥لوله تخليه مجهز به شير بوده و قطر آن حداقل هر حوضچه لجن بايد مستقالً داراي 

فشار هيدروستاتيك موجود براي تخليه لجن بايد در حدي باشد كه سرعت حدود يك متر بر ثانيه را 

فاصله بين انتهاي .  سانتيمتر كمتر باشد٧٥در هر حال اين فشار نبايد از . در لوله خروجي حفظ كند

براي امكان ميله . ه لجن بايد به اندازه كافي باشد تا لجن به راحتي وارد لوله شودلوله و ديوار حوضچ

 .هاي الزم به عمل آيد بيني زدن و شستشوي هر يك از خطوط لوله بايد پيش

 

 .بيني گردد نشيني اوليه نيز بايد لوله الزم پيش براي برگرداندن لجن اضافي به حوض ته

 

 آوري لجن  كنترل جمع٤‐٢‐٤‐٥
 

طراحي يك چاهك بايد به . نشيني بايد به چاهك لجن هدايت شود لجن خروجي از حوضهاي ته

براي  كنترل . برداري از آن و كنترل مقدار آن فراهم شود نحوي باشد كه امكان رويت لجن و نمونه

دار گيري مق براي اندازه. توان از شير تلسكوپي يا تجهيزات مناسب ديگر استفاده نمود مقدار لجن مي

در صورتي كه براي كنترل مقدار . بيني شود نشيني بايد وسيله مناسب پيش لجن خروجي از حوضهاي ته

دهد   كه به تلمبه و شير فرمان مي ١ الزم است از تايمري،تخليه از تلمبه و شير خودكار استفاده گردد

 .استفاده شود تا زمان و طول مدت تخليه قابل تنظيم باشد
 
 
 
 
 حفاظتي و خدماتي تسهيالت ٥‐٥
 

                                                 
2- Timer 
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 برداري   ايمني متصديان بهره١‐٥‐٥
 

ست نكات ايمني نظير  انشيني الزم برداري در طراحي حوضهاي ته به منظور تأمين ايمني متصديان بهره

 .پوشش قطعات متحرك، طنابهاي ايمني، پلكان و راهرو با سطوح غير لغزنده و نرده در نظر گرفته شود

 
 ت مكانيكي دسترسي به تجهيزا٢‐٥‐٥
 

اي احتياج دارند مانند  براي دسترسي آسان و بي خطر به تجهيزات و قسمتهايي كه به نگهداري دوره

ها، سرريزها، فضاي پشت مانع ورودي و مجاري خروجي،  آوري كفاب، مانع ها، وسايل جمع دنده جعبه

 .هاي الزم در طراحي به عمل آيد بيني بايد پيش

 
 رقي كنترلها و وسايل ب٣‐٥‐٥
 

برداري و نگهداري آنها آسان و بي خطر  وسايل و كنترلهاي برقي بايد در محلهايي نصب شوند كه بهره

 باشد
 

 كنترلهاي برقي  ونشيني سرپوشيده كه امكان تجمع گاز وجود دارد الزم است وسايل هاي ته در حوضه

 .از نوع مناسب اين شرايط و طبق استانداردهاي مورد قبول انتخاب شود
 

 .نشيني بايد روشنايي كافي تأمين شود در محوطه حوضهاي ته
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 آوري، تصفيه و دفع لجن فصل ششم ـ جمع
 

  كليات١‐٦
 
عبارت است از مواد جامد معلق موجود در فاضالب ورودي و همچنين مواد معلق لجن طور كلي  به

 .شود يني جدا مينش ايجاد شده در طي فرآيندهاي بيولوژيكي يا شيميايي تصفيه كه از طريق ته

 
طوري كه حسب نوع فرآيند و مرحلة تصفيه، مقدار مواد  دهد به حجم عمده لجن را آب تشكيل مي

 درصد وزني باشد كه ارقام باالتر مربوط به مواردي است كه ١٢ الي ٢٥/٠جامد در لجن ممكن است 

 .لجن تلغيظ شده باشد
 

ياد، قابليت ايجاد بوي مزاحم و غيربهداشتي ها به علت حجم ز خانه لجن خام ايجاد شده در تصفيه

هاي فاضالب است لذا الزم است نسبت به جمع آوري،  خانه بودن آن يكي از مهمترين مسائل تصفيه

بنابراين هدف از تصفيه لجن آن است كه لجن با . تصفيه و دفع بهداشتي آن توجه خاصي مبذول گردد

گر بوي مزاحم و خطرناك بهداشتي ايجاد ننمايد، به توجه به نحوة دفع آن به حالتي در آيد كه دي

 .عبارت ديگر تثبيت شده باشد
 

 ١‐٦در تصفيه، دفع بهداشتي و استفاده مجدد از لجن، حسب مورد فرآيندهاي مشروح در جدول 

 :گردد مطرح مي

 

  فرآيندهاي تصفيه و دفع لجن١‐٦جدول 

 نوع فرآيند اهداف و نتايج
  كاهش ابعاد واحدهاي بعديكاهش حجم لجن و در نتيجه

 )در بعضي موارد(افزايش بازده فرآيندهاي بعدي 
 تغليظ لجن

 كنترل بو

 هاي بيماري زا از بين بردن ميكروارگانيزم
 كاهش حجم و وزن لجن

 توليد گاز بعنوان يك منبع انرژي

 تثبيت لجن

 هاي مربوط جدا كردن آب و در نتيجه كاهش حجم لجن و هزينه

 يع به لجن جامدتبديل لجن ما
كاهش انرژي الزم در صورت سوزانيدن لجن در زباله سوزها و 

 هاي حرارتي كننده خشك

 گرفتن آب از لجن

 استفاده در مزارع

 استفاده به عنوان منبع انرژي
 استفاده براي بهبود كيفيت اراضي كشاورزي

 دفع در زمين
 دفع در دريا

 دفع نهايي لجن
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 مالحظات طراحي   ٢‐٦
 

 انتخاب فرآيند      ١‐٢‐٦
 

 :شود نكات زير مورد ارزيابي قرار گيرد آوري، تصفيه و دفع لجن توصيه مي در انتخاب روشهاي جمع

 

 . انرژي مورد نياز الف ـ

 . تغليظ لجنش كارآيي رو ب ـ

 . پيچيدگي تجهيزات مورد نياز ج ـ

 . تخصصهاي مورد نياز د ـ

 .ها درتثبيت و دفع لجن د بر ميكروارگانيزمفلزات سنگين و ديگر موا اثرات سمي هـ ـ 

مخازن هضم، تغليظ و گرفتن آب ( تصفيه آبهاي جدا شده از لجن در مراحل مختلف  و ـ

 ).از لجن

 . روشهاي مكمل و يا كمكي در دفع لجن ز ـ

 . روشهاي دفع نهايي لجن ح ـ

 

 يظ لجنل تغ٣‐٦
 

نوان نخستين گام در تصفيه لجن مورد توجه شود تغليظ لجن به منظور كاهش حجم آن به ع توصيه مي

نوع ثقلي، شناورسازي مواد با (شود در طراحي دستگاههاي تغليظ لجن  همچنين توصيه مي. قرار گيرد

 :موارد زير مد نظر قرار گيرد) انحالل هوا در فاضالب، نوع گريز از مركز و ساير انواع

 

 . مشخصات و غلظت لجن الف ـ

 .جن روش دفع نهايي ل ب ـ

 . مواد شيميايي مورد نياز ج ـ

 .برداري  هزينه بهره د ـ

 

شود در انتخاب نوع تلمبه و لوله كشي مربوط به لجن تغليظ شده و امكان ايجاد شرايط  توصيه مي

 درصد ٥هوازي در لجن توجه و قبل از انتقال لجن و مخازن هضم غلظت مواد جامد آن حداقل به  بي

 .وزني رسانيده شود
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 تثبيت لجن ٤‐٦
 

 :روشهاي مختلفي جهت تثبيت لجن وجود دارد كه از جمله عبارتند از

 

 .هوازي لجن  هضم بي الف ـ

 . هضم هوازي لجن ب ـ

 ).نظير استفاده از آب آهك و يا اكسيداسيون به وسيلة كلر( تثبيت با مواد شيميايي  ج ـ

 . تثبيت حرارتي د ـ

 ).كمپوست(ي آل تبديل لجن به آلود هـ ـ

نظر بر اينكه در حال . انتخاب مناسب ترين روش تثبيت لجن به نحوه دفع نهايي لجن بستگي دارد

. باشد هوازي و يا هضم هوازي لجن معمولترين روش تثبيت لجن فاضالبهاي شهري مي حاضر هضم بي

 .لذا در اين مجموعه فقط اين دو روش منعكس گرديده است

 

نتخاب در قالب امكانات و محدوديتها و شرايط محلي بر مبناي شود ا در مورد ساير روشها توصيه مي

توجيه فني و اقتصادي متكي به آمار و اطالعات حاصل از تجربيات روي واحدهاي نمونه و يا 

 .تأسيسات مشابه انجام گردد

 

  هضم بي هوازي لجن١‐٤‐٦
 
  كليات١‐١‐٤‐٦
 

نشيني اوليه، لجن حاصل از  وضهاي تهتوان براي تثبيت لجن حاصل از ح هوازي لجن را مي هضم بي

هوازي لجن در يك يا چند  معموالً هضم بي. نشيني ثانويه و يا تركيبي از آنها به كار برد حوضهاي ته

انجام گرديده و طراحي آن به نحوي است كه تحت شرايط ) با سقف ثابت يا شناور(مخزن سرپوشيده 

نيسم هاي بي هوازي مواد آلي تجزيه شوند و لجن كنترل شده و بر اثر فعل و انفعاالت ميكروارگا

هوازي نيز براي  در مواردي كه شرايط محلي اجازه دهد ممكن است از الگونهاي بي. گردد تثبيت مي

شود نكاتي كه در فصل هشتم در  تثبيت و يا نگهداري لجن استفاده كرد كه در آن صورت توصيه مي

 .ت شودارتباط با استخرهاي تثبيت مطرح شده رعاي
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  تعداد واحدها١‐١‐١‐٤‐٦
 

در صورت استفاده از يك . بيني شود شود براي هضم هوازي لجن بيش از يك مخزن پيش توصيه مي

مخزن، الزم است واحد ديگري نيز جهت تثبيت يا ذخيره اضطراري لجن در نظر گرفته شود تا 

 .برداري بدون وقفه انجام گيرد بهره

 
  عمق٢‐١‐١‐٤‐٦
 

كنند عمق كافي داشته  ود واحدهايي كه به عنوان مخازن جدا كننده آب از لجن عمل ميش توصيه مي

حداقل عمق كنار ديوار . تشكيل شده مناسب باشد) ١آب جدا شده از لجن(باشند تا عمق لجناب 

 .شود  متر توصيه مي٦مخزن 

 
  تمهيدات مربوط به نگهداري٣‐١‐١‐٤‐٦
 

 :شود موارد زير در نظر گرفته شود ن و تعميرات مخزن توصيه ميبه منظور تسهيل در تخليه، تميز نمود

 

 الف ـ شيب

شود در مخازني كه لجن از  توصيه مي. شود كه مخزن به سمت لوله تخليه شيب داشته باشد توصيه مي

 كمتر نباشد و در صورت تخليه لجن به طريق ١٢ به ١گردد شيب كف مخزن از  طريق مكش تخليه مي

 .شود  توصيه مي٤به ١ثقلي، شيب 

 

 هاي آدم رو براي دسترسي ب ـ دريچه

 

آيد  هايي كه در زير سقف گنبدي شكل مخزن جهت جمع آوري گاز به عمل مي بيني عالوه بر پيش

 سانتيمتر در سقف مخزن و همچنين پله جهت ٩٠ دريچه آدم رو به قطر ٢شود حداقل  توصيه مي

حال بايد يك دريچه آدم رو نيز در بدنه مخزن در نظر گرفته در هر . دستيابي به آنها در نظر گرفته شود

شود دهانه اين آدم رو به اندازه كافي بزرگ باشد تا امكان استفاده از تجهيزات  توصيه مي. شود

 .هاي رسوب شده در داخل مخزن ميسر گردد مكانيكي براي تخليه دانه

 
 ج ـ ايمني

 

يل زير براي استفاده در مواقع اضطراري در دسترس هوازي لجن الزم است وسا در تأسيسات هضم بي

 :باشد

                                                 
1- Supernatant 
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هاي ايمني، دستگاههاي  ابزار و وسايل ضد جرقه، چراغهاي ايمني، كفشهاي تخت الستيكي، مهاري

و حداقل دو واحد كپسول هوا و  ياب براي تشخيص محل نشت گازهاي قابل اشتعال يا سمي نشت

 .ماسك براي تنفس

 
 هاي لجن روجيها و خ  ورودي٢‐١‐٤‐٦
 

چنانچه وسايل اختالط لجن در داخل مخزن در نظر گرفته نشده باشد، در اين صورت به منظور 

تواند  برداري و اختالط مؤثرتر لجن در مخازن، نقاط ورودي و خروجي لجن مي انعطاف بيشتر در بهره

 . متعدد باشد
 

ايع و نزديك مركز مخزن قرار گيرد هاي لجن برگشتي به مخزن در باالي سطح م شود ورودي توصيه مي

 .تا ورود لجن باعث شكستن كف جمع شده در سطح مايع گردد

 

 و ١هاي مربوط به سيستم گرم كننده لجن كشي شود ورود لجن خام به مخزن از طريق لوله توصيه مي

 صورت گيرد مگر اينكه تجهيزاتي جهت اختالط در داخل مخزن در نظر گرفته ٢تجديد جريان لجن

 .توان مستقيماً وارد مخزن نمود ده باشد كه در اينصورت لجن خام را ميش

 

شود تخليه لجن از كف مخزن صورت گرفته و لوله انتقال آن نيز به لوله لجن برگشتي متصل  توصيه مي

 .باشد تا بدين ترتيب انعطاف بيشتري در انجام اختالط در مخزن حاصل شود

 

 ظرفيت مخزن ٣‐١‐٤‐٦
 

د كل ظرفيت مخزن با محاسبات مبتني بر عوامل مؤثر نظير حجم لجن ورودي به مخزن، شو توصيه مي

درصد مواد جامد و كيفيت آن، دماي مخزن، شدت و مدت اختالط و ميزان مورد نظر كاهش مواد 

شود اين محاسبات براي توجيه مباني طرح به دستگاه تصويب كننده  توصيه مي. جامد فرار تعيين گردد

 .دارائه گرد

 

چنانچه امكان انجام اين محاسبات وجود نداشته نباشد و به شرط آنكه لجن خام ورودي به مخزن 

 درجه سانتيگراد  نگهداري شود و به عالوه ٣٨ تا ٣٢ناشي از فاضالب شهري بوده و دماي مخزن بين 

مخزن با  درصد منظور گرديده و لجن هضم شده از ٥٠ تا ٤٠مواد جامد فرار در لجن هضم شده بين 

 .تواند به قرار زير تعيين شود تناوب مناسب تخليه گردد، حداقل ظرفيت مخزن هضم لجن مي

 

                                                 
1- Sludge Heater 
2- Recirculation 
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  ظرفيت مخزن در سيسم اختالط كامل١‐٣‐١‐٤‐٦

 
اليه شدن لجن جلوگيري  در صورتي كه در نظر باشد محتويات مخزن همواره همگن شده و از اليه

بار مواد جامد  فرار در اين .  كامل در نظر گرفته شودشود، بايد مخازن هضم مجهز به وسايل اختالط

گيري  خانه تجهيزات دانه چنانچه در تصفيه.  كيلوگرم بر مترمكعب بر روز باشد٣/١تواند تا  سيـستم مي

هاي همراه با فاضالب نهايتاً به مخزن هضم لجن انتقال خواهد يافت كه جمع  بيني نشده باشد، دانه پيش

شود اين موضوع مد نظر  در اين صورت توصيه مي. گردد حجم مؤثر مخزن ميشدن آن باعث كاهش 

در انتخاب سيستم اختالط كامل بايد توجه . قرار گرفته و حجم اضافي براي مخزن در نظر گرفته شود

 .باشد اي مي داشت كه اين سيستم مستلزم صرف انرژي قابل مالحظه

 
  ظرفيت مخزن در سيستم اختالط ماليم٢‐٣‐١‐٤‐٦
 

طريق مبدل حرارتي واقع در از هاي هضم لجن كه عمل اختالط صرفاً با تجديد جريان لجن  در سيستم

شود بار مواد  گيرد، اختالط از نوع ماليم است كه در اين صورت توصيه مي خارج مخزن انجام مي

ير موارد، در سا.  كيلوگرم بر مترمكعب بر روز در نظر گرفته شود٦٥/٠جامد فرار در اين سيستم تا 

 .تواند كمتر يا بيشتر در نظر گرفته شود حسب درجه اختالط مورد نظر و نحوه اختالط، اين بار مي

 
 كشي و متعلقات ، لوله گازآوري  جمع٤‐١‐٤‐٦
 
  كليات١‐٤‐١‐٤‐٦
 

كشي  آوري گاز شامل فضاي باالي سطح مايع مخزن، تجهيزات ذخيره لوله كليه قسمتهاي سيستم جمع

برداري از مخزن بخصوص در هنگام تخليه  ري طراحي شوند كه در كليه شرايط عادي بهرهگاز بايد طو

اي كه احتمال نشت گاز در آنها  كليه فضاهاي سرپوشيده. لجن از مخزن، گاز تحت فشار مثبت باشد

 .وجود دارد بايد به اندازه كافي تهويه شود

 

  تجهيزات ايمني٢‐٤‐١‐٤‐٦
 

ل گاز بايد كليه تجهيزات ايمني الزم نظير شيرهاي تخليه فشار و آوري و انتقا در سيستم جمع

وسايلي كه در .  همراه با شيرهاي اطمينان قطع خودكار در نظر گرفته شود٢گير هاي شعله ، تله١خألشكن

تجهيزات ايمني و . شود نبايد بكار برده شود آن از آب براي جلوگيري از نشت گاز استفاده مي

 .اي كه ورودي آن از فضاي آزاد باشد، قرار داد بايد در اتاق جداگانهكمپرسورهاي گاز را 

 

                                                 
1- Pressure and Vacuum Relief Valves 
2- Flame Trap 
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 كشي گاز  لوله٣‐٤‐١‐٤‐٦
 

آوري آب باشد تا  هاي جمع هاي انتقال گاز بايد داراي قطر كافي بوده و شيب آن به سمت تله لوله

هايي كه با شناور  استفاده از تله. ها جمع شود شود در اين تله آبهايي كه بر اثر ميعان بخار حاصل مي

 .باشد شوند مجاز نمي كنترل مي

 
  تجهيزات استفاده از گاز٤‐٤‐١‐٤‐٦
 

اي  روند بايد در اتاق جداگانه ديگهاي آب گرم گازسوز كه براي گرم كردن مخازن هضم به كار مي

انتقال روي خطوط لوله . قرار گرفته و ارتباطي با اتاق يا گالري تأسيسات مربوط به مخزن نداشته باشد

 .بيني شود هاي شعله گير مناسب پيش گاز به اين ديگها بايد تله

 
  وسايل برقي٥‐٤‐١‐٤‐٦
 

هايي كه احتمال جمع شدن گازهاي قابل اشتعال وجود دارد،  وسايل برقي و كنترلهاي واقع در محوطه

 .بايد با استانداردها و ضوابط خاص اينگونه موارد مطابقت داشته باشد

 
 ز اضافي گا٦‐٤‐١‐٤‐٦
 

در صورت استقرار اين مشعلها در . هاي سوازنيدن گاز اضافي بايد به سادگي قابل دسترسي باشد مشعل

 متر ١٠خانه حداقل  شود فاصله محل نصب آنها نسبت به هر ساختمان تصفيه سطح زمين توصيه مي

 به اندازه كافي از مخزن توان بر روي بام اتاق كنترل قرار داد مشروط بر اينكه اين مشعلها را مي. باشد

 .هضم لجن دور باشند

نظير شعله پيلوتي يا . (وسيلة خودكار براي ايجاد اشتعال باشند كليه مشعلهاي گاز اضافي بايد مجهز به

به منظور اطمينان از گاز شعله پيلوتي استفاده از گاز شهري يا گاز كپسولي ). سلول فتوالكتريك

 .شود زا مي توصيه

 

توان گاز را از طريق يك لوله كه  خانه دور از مناطق مسكوني باشد مي ط كه تصفيهدر بعضي شراي

 متر باالتر از سطح زمين قرار ٣انتهاي خروجي آن داراي زانوئي برگشته مجهز به توري بوده و حداقل 

 .گرفته باشد در هوا تخليه نمود مشروط بر اينكه سيستم تخليه مجهز به تله شعله گير باشد

 
  تهويه٧‐٤‐١‐٤‐٦
 

هاي لجن يا گاز يا  هر گونه فضاهاي سرپوشيده زيرزميني كه با مخازن هضم ارتباط داشته و يا لوله

هاي  شود گالري توصيه مي.  باشد١تجهيزاتي در آن قرار دارد بايد مجهز به سيستم تهويه فشاري

                                                 
1- Forced Ventilation 
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٦٠ 

 
 

 كه اين ارتباط تأسيساتي مربوط به مخازن هضم با ساير راهروها مرتبط نباشد ولي در صورتي

ها از درهايي  شود به منظور تقليل پخش گاز، در محل تقاطع راهروها با گالري باشد، توصيه مي الزامي

 .شوند استفاده گردد خود كامالً بسته مي كه خودبه

 
 گيري  وسيله اندازه٨‐٤‐١‐٤‐٦
 

ور بايد داراي لوله انحراف  اين كنت.گيري گاز توليد شده بايد كنتور گاز در نظر گرفته شود براي اندازه

 .جريان نيز باشد

 
  گرمايش مخزن هضم٥‐١‐٤‐٦
 
  عايق حرارتي١‐٥‐١‐٤‐٦
 

شود در صورت امكان مخازن هضم باالتر از سطح آب زير زميني ساخته شده و به منظور  توصيه مي

 .طور مناسبي عايق بندي شوند كاهش افت حرارتي به

 
  تأسيسات گرمايشي٢‐٥‐١‐٤‐٦
 

كننده در داخل  هاي واقع در خارج مخزن يا نصب وسايل گرم كننده ش و عبور لجن از گرمبا گرد

 .توان لجن را گرم نمود مخزن مي

 
 هاي خارج از مخزن كننده  گرم٣‐٥‐١‐٤‐٦
 

كشي بايد بنحوي طراحي شود كه امكان گرم كردن لجن خام قبل از ورود به مخازن هضم فراهم  لوله

هايي جهت تسهيل در تميز نمودن اين خطوط به  بيني شي و شيرآالت بايد پيشك در سيستم لوله. گردد

شود متناسب با ميزان  هاي حامل لجن كه به مبدل حرارتي متصل مي شود قطر لوله عمل آيد، توصيه مي

 .تبادل حرارتي مورد نظر انتخاب شود

 

 ساير روشهاي گرمايش ٤‐٥‐١‐٤‐٦
 

 با توجه به ويژگيهاي آنها و به شرط توجيه فني و اقتصادي از ساير انواع تجهيزات گرمايشي نيز

 .توان استفاده نمود مي

 
 ظرفيت گرمايش ٥‐٥‐١‐٤‐٦
 

اگر از . طور مستمر تأمين كند ظرفيت گرمايش بايد در حدي باشد كه دماي مورد نظر براي لجن را به

بيني يك   صورت پيششود، در اين گاز توليد شده در مخزن هضم براي گرمايش لجن استفاده مي

 .سوخت كمكي و تأسيسات مربوط به آن نيز الزم است
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  كنترلهاي مربوط به گرمايش داخلي توسط آب گرم٦‐٥‐١‐٤‐٦
 

در صورتي كه گرمايش مخزن از نوع داخلي و توسط آب گرم باشد الزم است وسايل و كنترلهاي زير 

 .بيني شود پيش

 
  شيرهاي مخلوط ٧‐٥‐١‐٤‐٦

 
دي به مبدل حرارتي داخل مخزن بايد در حدي نگهداري شود كه از سفت شدن لجن دماي آب ورو

بدين منظور بايد شير مخلوط خودكاري در نظر . در اطراف لوله بر اثر گرماي زياد جلوگيري شود

توصيه . گرفته شود كه قسمتي از آب برگشتي را با آب خروجي از ديگ آب گرم مخلوط نمايد

 .بيني شود تا كنترل دستي دماي آب امكان پذير گردد ناسبي نيز پيششود شيرهاي فرعي م مي

 

  كنترلهاي ديگ آب گرم٨‐٥‐١‐٤‐٦
 

بيني شود تا دماي آب  شود به منظور تقليل خورندگي در ديگ آب گرم، كنترل خودكار پيش توصيه مي

سب براي قطع شود كنترلهاي خودكار منا همچنين توصيه مي.  درجه سانتيگراد حفظ شود٨٠در حدود 

جريان سوخت به ديگ در هنگام بروز نقص در مشعل، قطع برق، پائين افتادن سطح آب و يا افزايش 

 .بيني گردد شديد دماي آب در ديگ پيش

 

 ها  دماسنج٩‐٥‐١‐٤‐٦
 

هايي در نظر گرفته  براي تعيين دماي لجن، آب داغ ورودي، آب داغ برگشتي و آب ديگ بايد دماسنج

 .شود

 
 )آب جدا شده از لجن( تخليه لجناب ٦‐١‐٤‐٦
 
 ها  انتخاب قطر لوله١‐٦‐١‐٤‐٦
 

 . سانتيمتر كمتر نباشد١٥شود قطر لوله تخليه آب جدا شده از لجن از  توصيه مي

 
  نحوه تخليه٢‐٦‐١‐٤‐٦
 

ها به نحوي باشد كه بتوان  كشي شود در صورت استفاده از مخازن هضم با سقف شناور، لوله توصيه مي

لوله سرريز بدون شير فلكه .  نقطه يا بيشتر با رقومهاي مناسب از مخزن هضم تخليه نمود٣را از لجناب 

 .كه داراي لوله تهويه نيز باشد، بايد در نظر گرفته شود
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جهت تخليه لجناب، الزم است حداقل يك محل تخليه ) سلكتور(دار  بيني لوله توري در صورت پيش

تجهيزاتي براي شستشوي معكوس با فشار زياد براي . نظر گرفته شودديگر در ناحيه تشكيل لجناب در 

 .دار بايد در نظر گرفته شود لوله توري

 
 برداري  نمونه٣‐٦‐١‐٤‐٦
 

. هايي به عمل آيد بيني هاي تخليه پيش برداري از لجناب در هر يك از رقوم شود جهت نمونه توصيه مي

يليمتر كمتر نبوده و انتهاي لوله به يك لگن به اندازه  م۵۰برداري از  شود قطر لوله نمونه توصيه مي

 .مناسب ختم شود

 
  اصالح كيفيت لجناب٤‐٦‐١‐٤‐٦
 

در مواردي كه تخليه لجناب به مدار تصفيه اثرات نامطلوبي بر فرآيند تصفيه داشته باشد، توصيه 

 .شود اقداماتي در جهت اصالح كيفيت لجناب انجام شود مي

 
 ن هضم هوازي لج٢‐٤‐٦
 
  كليات١‐٢‐٤‐٦
 

نشيني اوليه، لجن حاصل از  توان براي تثبيت لجن حاصل از حوضهاي ته هضم هوازي لجن را مي

معموالً هضم لجن در يك يا چند مخزن انجام . نشيني ثانويه و يا تركيب آنها به كار برد حوضهاي ته

ؤثر لجن با هوا، كاهش اي اختالط م گرديده و طراحي آن به نحوي است كه تحت شرايط كنترل شده

 .مواد آلي، جداسازي آب از لجن و تغليظ لجن انجام گردد

 
 
  تعداد واحدها٢‐٢‐٤‐٦
 

هاي كوچك يا در  خانه شود تعداد مخازن هضم در واحد يا بيشتر باشد ولي در تصفيه توصيه مي

ان يك مخزن هضم تو هايي معمول گرديده مي بيني آوري و دفع لجن پيش هايي كه براي جمع خانه تصفيه

خانه اثر نامطلوبي  برداري عادي تصفيه نيز در نظر گرفت مشروط به آنكه انتخاب يك مخزن در بهره

 .نداشته باشد

 

  اختالط و هواي موردنياز٣‐٢‐٤‐٦
 

مخازن هضم هوازي لجن بايد به نحوي طراحي شوند كه از طريق تجهيزات هوادهي مناسب، اختالط 

دهي بايد در حدي باشد كه اوالً مواد جامد لجن به حال تعليق نگهداشته هوا. مؤثر لجن حاصل شود

 . ميليگرم بر ليتر حفظ گردد٢ تا ١شده و ثانياً اكسيژن محلول در مخزن بين 
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همچنين . شود  جهت هوادهي، نوع غير قابل انسداد آن توصيه مي ١در صورت استفاده از افشانكها

. ي طراحي شوند كه امكان سرويس مداوم آنها وجود داشته باشدشود اين افشانكها به نحو توصيه مي

ازاي هر مترمكعب   ليتر بر ثانيه به٥/٠حداقل هواي الزم براي اختالط و تأمين اكسيژن محلول در لجن، 

 از سرويس خارج  ٢اين مقدار هوا بايد در مواقعي كه بزرگترين واحد دمنده هوا. باشد حجم مخزن مي

 . تأمين باشدگردد نيز قابل مي

 
ازاي   وات به٣٠شود قدرت آنها بر مبناي حداقل  در صورت استفاده از هوادههاي مكانيكي توصيه مي

هاي  استفاده از هوادههاي مكانيكي در مناطقي كه در معرض يخبندان. هر مترمكعب لجن تعيين شود

 .شود طوالني قرار دارند توصيه نمي

 
  ظرفيت مخزن هضم لجن٤‐٢‐٤‐٦
 

حسب (ت مخازن هضم هوازي لجن بايد با در نظر گرفتن عواملي نظير مقدار لجن توليد شده ظرفي

 .، خصوصيات لجن، زمان هوادهي و دماي لجن محاسبه گردد)مواد جامد فرار

 

  بار مواد جامد فرار١‐٤‐٢‐٤‐٦
 

ب در روز  كيلوگرم بر مترمكع٦/١شود كه در واحدهاي هضم لجن، بار مواد جامد فرار از  توصيه مي

 .تجاوز ننمايد و با توجه به دما، نوع لجن و ساير عوامل ممكن است بارهاي كمتري نيز اختيار گردد

 
 
  زمان ماند مواد جامد٢‐٤‐٢‐٤‐٦
 

. هاي حاصل از تصفيه بيولوژيكي به نوع لجن بستگي دارد حداقل زمان ماند الزم براي تثبيت لجن

 روز براي تركيبي از لجن اوليه ٢٠ و حدود  ٣لجن فعال اضافي روز براي ١٥معموالًَ زمان ماند حدود 

 درجه ١٠كه دماي لجن كمتر از  هنگامي. شود و لجن فعال اضافي يا فقط لجن اوليه در نظر گرفته مي

 .شود زمان ماند بيشتري در نظر گرفته شود سانتيگراد  باشد توصيه مي

 

  جداسازي لجناب٥‐٢‐٤‐٦
 

ب  و خارج نمودن آن از مخزن و همچنين جمع آوري و تخليه كفاب و براي جداسازي مؤثر لجنا

 .چربي بايد تجهيزات در نظر گرفته شود

 

                                                 
1- Diffusers 
2- Air Blower 
3- Excess Activated Sludge 
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 كشي هاي لجن و لوله  تلمبه٥‐٦
 

 هاي لجن  تلمبه١‐٥‐٦
 

  ظرفيت١‐١‐٥‐٦
 

شود  به عالوه توصيه مي. ها كافي بوده ولي از حد الزم تجاوز ننمايد شود ظرفيت تلمبه توصيه مي

 .زني نيز به عمل آيد هاي الزم جهت متغير بودن ظرفيت تلمبه بيني پيش

 
  واحدهاي مضاف٢‐١‐٥‐٦
 

خانه را مختل نمايد، در اين صورت  برداري از تصفيه طور جدي بهره چنانچه از كار افتادن يك تلمبه، به

 .ها به صورت مضاعف در نظر گرفته شوند بايد تلمبه

 

  نوع تلمبه٣‐١‐٥‐٦
 

  ،٢، حلزوني١اي جايي مثبت نظير تلمبه هاي نوع سمبه هاي جابه ال لجن خام بايد از تلمبهبراي انتق

سانتريفوژ با پروانه مناسب و يا ساير انواعي كه بتواند لجن خام را به نحوه مطلوب انتقال دهد، در نظر 

اي نيز  نوع سمبهاي از  هاي سانتريفوژ، تلمبه شود در صورت استفاده از تلمبه توصيه مي. گرفته شود

 .بيني شود طور موازي با آن پيش به

 

  ارتفاع نظير فشار در مكش تلمبه٤‐١‐٥‐٦
 

رعايت اين ارتفاع در انواع .  سانتيمتر باشد٦٠هاي سانتريفوژ بايد  در تلمبه ٣حداقل ارتفاع مثبت مكش

تواند مكش منفي نيز  اي كه مي هاي سمبه شود ولي در تلمبه هاي لجن نيز ترجيح داده مي ديگر تلمبه

 . متر بيشتر نباشد٣ از  ٤شود حداكثر ارتفاع مكش قبول كند، توصيه مي

 

 برداري  تجهيزات نمونه٥‐١‐٥‐٦
 

بجز در مواردي كه تجهيزات نمونه برداري از لجن در نظر گرفته شده است، بايد روي تلمبه هاي 

شود قطر شير و لوله مربوطه  ميتوصيه . لجن، شيرهاي نمونه برداري از نوع سماوري نصب گردد

 . ميليمتر باشد٥٠حداقل 

                                                 
1- Plunger Pump 
2- Screw Pump 
3- Positive Suction Head 
4- Suction Lift 
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٦٥ 

 
 

 كشي لجن  لوله٢‐٥‐٦
 
  قطر لوله و سرعت جريان لجن در لوله١‐٢‐٥‐٦
 

 ميليمتر ٢٠٠شود قطر لوله انتقال حداقل  قلي انجام گيرد، توصيه ميثطور  در صورتي كه انتقال لجن به

 متر بر ثانيه ١ سرعت جريان لجن در لوله معادل و ارتفاع نظير فشار در لوله در حدي باشد كه حداقل

 .تأمين گردد

 

 ١٥٠شود قطر لوله رانش و مكش حداقل  در صورتي كه انتقال به كمك تلمبه انجام گيرد، توصيه مي

 .ميليمتر باشد

 

  شيب٢‐٢‐٥‐٦
 

واخت المقدور در خط مستقيم و با شيب يكن هاي مربوط به جريان ثقلي حتي كشي شود لوله توصيه مي

شود براي تميز كردن، تخليه و شستشوي  توصيه مي.  درصد كمتر نباشد٣انجام شده و شيب آن از 

 .هاي الزم معمول گردد بيني سريع خطوط لوله انتقال لجن پيش

 

 گاههاي لوله در داخل مخزن  تكيه٣‐٢‐٥‐٦
 

اخل مخزن هضم شود به حفاظت در مقابل خورندگي و استقامت تكيه گاههاي لوله در د توصيه مي

 .اي مبذول گردد توجه ويژه
 
  گرفتن آب از لجن٦‐٦
 

 :روشهاي مختلف گرفتن آب از لجن به قرار زير است

 

 :الف ـ روشهاي غيرمكانيكي شامل

 

 ١كننده لجن بسترهاي خشك ـ 

 ٢كننده لجن  استخرهاي خشك ـ
 
 : ـ روشهاي مكانيكي شامل ب

 

                                                 
1. Sludge Drying Beds 
2. Lagoons 
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٦٦ 

 
 

 ١ صافيهاي دوار خأل ـ

 ٢ سانتريفوژها ـ

 ٣ صافيهاي فشاري ـ

 ٤اي  صافيهاي نقاله ـ

 

انتخاب روش مناسب گرفتن آب از لجن به نوع لجن و در دسترس بودن فضا جهت نصب تأسيسات 

هاي هضم شده به طريق  ها به ويژه لجن روشهاي مكانيكي براي گرفتن آب از بعضي لجن. بستگي دارد

كننده لجن از راندمان   روش بسترهاي خشكها به گرفتن آب از اين لجن. باشند هوازي مناسب نمي

خانه فاضالب زمين كافي با قيمت ارزان  در مناطقي كه در مجاورت تصفيه. باشد خوبي برخوردار مي

 .كننده لجن ترجيح دارد در دسترس باشد، گرفتن آب از لجن به طريق بسترهاي خشك

 

بهاي شهري به علت ساده بودن استفاده از بسترهاي خشك كننده لجن در گرفتن آب از لجن فاضال

برداري و موجود بودن مصالح مورد نياز و نياز محدود به تجهيزات مكانيكي و در دسترس  روش بهره

 .باشد بودن زمين با قيمت ارزان در ايران از اولويت بيشتري برخوردار مي

 

ا متكي به آمار شود انتخاب هر يك از آنه در مورد روشهاي مكانيكي گرفتن آب از لجن توصيه مي

 .اطالعات حاصل از تجربيات روي واحدهاي نمونه و يا تأسيسات مشابه باشد

 

 كننده لجن  بسترهاي خشك١‐٦‐٦
 

گردد و  كننده لجن براي جدا كردن آب از مواد جامد، از ماسه استفاده مي در بسترهاي خشك

در صورتي كه بستر . ت گيردآوري لجن باقيمانده ممكن است دستي و يا با وسايل مكانيكي صور جمع

آوري دستي طراحي شود الزم است زير قشر ماسه، قشري از شن نگهدارنده و سيستم  با توجه به جمع

 نيز ٥طوري كه آب لجن كامالً گرفته شود و اين نوع را تراوشي بيني شود به زهكشي كامل پيش

 .نامند مي

 

ي طراحي شود الزم است كف بستر با در صورتي كه بستر با توجه به وسايل جمع آوري مكانيك

نداشته و  پوشش شود كه در اين حال قشر نگهدارنده شني لزومي) آسفالت يا بتن(مصالح مناسب 

                                                 
1- Vacuum Filters 
2- Centrifuges 
3- Filter Presses 
4- Belt Filters 
5- Percolation Type 
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٦٧ 

 
 

نامند و اگر فقط بخشي  مي ١اين نوع بستر را بستر با كف پوشش شده. مقدار زهكشي بايد محدود باشد

 .نامند  نيز مي ٢ آن را بستر نيمه پوشش شدهاز بستر كه زهكشها در آن قرار دارند بدون پوشش باشد،

 

  سطح بسترها١‐١‐٦‐٦
 

كننده لجن بايد شرايط اقليمي، مشخصات و حجم لجن، روش و برنامه  در تعيين سطح بسترهاي خشك

 .آوري لجن و روشهاي دفع لجن مورد توجه قرار گيرد زماني جمع

 

 : برآورد نمود٢‐٦ول توان بر اساس جد در بررسيهاي اوليه سطح بسترها را مي

 

 كننده لجن  سطح بسترهاي خشك٢‐٦جدول

 نوع لجن هضم شده )ازاي هر ده نفر مترمربع به(سطح بستر 

 نشيني اوليه لجن حوض ته ٧/٠

نشيني اوليه و لجن حاصل از صافيهاي  لجن حوض ته ١

 اي چكه

 نشيني اوليه و لجن فعال لجن حوض ته ٢

 ا استفاده از مواد شيميايي نشيني ب لجن حاصل از ته ٥/١
 
 

 .توان سطح بسترها را بيشتر و در مناطق خشك كمتر از ارقام فوق در نظر گرفت در مناطق پرباران مي

 

سازد سطح بسترها را  آور مي اي براي بستر را الزام در مواردي كه شرايط جوي استفاده از پوشش شيشه

 . درصد كاهش داد٢٥توان به ميزان  مي

 

توان بر اساس   بسترها به عنوان واحد كمكي براي گرفتن آب از لجن باشند، سطح بسترها را ميچنانچه

 . نفر برآورد نمود١٠ازاي هر   مترمربع به١

 

شود  اگر بسترهاي از نوع بسترهاي با كف پوشش شده در نظر گرفته شود در اين صورت توصيه مي

 . درصد اضافه گردد٢٥سطوح فوق به ميزان 

 
 

                                                 
1- Paved Type 
2- Partially Paved Type 

www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com


 

 
٦٨ 

 
 

 كننده لجن از نوع تراوشي  بسترهاي خشك٢‐١‐٦‐٦
 

كننده لجن از نوع تراوشي كه در آن، آب لجن از مصالح بستر عبور كرده  در ساختمان بسترهاي خشك

شود از اليه ماسه به عنوان مصالح بستر و از اليه شن به عنوان  آوري مي و توسط زهكشها جمع

 .گردد نگهدارنده ماسه استفاده مي

 

 :از اجزاي به قرار زير استشرح هر يك 

 

 الف ـ زهكشها

متر بوده كه با اتصال   ميلي١٠٠هاي بتني به قطر حداقل  هاي سفالي و يا قطعه لوله زهكشها از تنبوشه

هاي سوراخدار سفالي و يا آزبست سيمان نيز استفاده  توان از لوله مي. گيرد باز در كف بستر قرار مي

آوري شده  آب جمع چگونگي دفع زه.  متر بيشتر نباشد٦ها از هم از شود فاصله زهكش توصيه مي. نمود

 . آمده است٣‐٦‐٦توسط زهكشها در بند 

 

 ب ـ شن نگهدارنده

 

بندي مناسب بوده و حداقل عمق آن  شود شن نگهدارنده مصالح بستر از نوع درشت با دانه توصيه مي

 گردد كه ارتفاع شن در باالي تاج آن از لوله زهكش بايد طوري نصب.  سانتيمتر در نظر گرفته شود٣٠

طوري كه حداقل  شود اين عمل در دو يا چـند اليه انجام گردد به  ميهتوصي.  سانتيمتر كمتر نباشد١٥

 . ميليمتر باشد٦ تا ٣هاي آن   سانتيمتر و اندازه دانه٥/٧ضخامت اليه فوقاني شن 

 

 ج ـ مصالح بستر

 

 سانتيمتر ٢٥ تا ١٥گهدارنده، ماسه درشت و شسته به ضخامت شود روي اليه فوقاني شن ن توصيه مي

.  ميليمتر قرار گيرد٧٥/٠ تا ٣/٠ و اندازه مؤثر ٤با ضريب يكنواختي كمتر از ) به عنوان مصالح بستر(

 .شود سطح تمام شده ماسه تراز باشد توصيه مي

 

 كننده لجن با كف پوشش شده  بسترهاي خشك٣‐١‐٦‐٦
 

كننده لجن با كف پوشش شده، فضاي الزم جهت كار  حي بسترهاي خشكشود در طرا توصيه مي

 .تجهيزات مكانيكي نيز منظور شود
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٦٩ 

 
 

 ها  ديواره٤‐١‐٦‐٦
 

 سانتيمتر باالي ٤٥ الي ٤٠هاي مياني بايد طوري انتخاب شود كه باالي ديواره حدود  ارتفاع ديواره

شود  همچنين توصيه مي. رار گيرد سانتيمتر زير سطح بستر ق١٥سطح بستر و زير ديواره الاقل 

هاي خارجي تا باالتر از سطح زمين مجاور ادامه يابد تا از ورود خاكهاي شسته شده به داخل  ديواره

 .بسترها جلوگيري شود

 

 آوري لجن  جمع٥‐١‐٦‐٦
 

ه آوري لجن ب  واحد كمتر نبوده و استقرار آنها به نحوي باشد كه جمع٢شود تعداد بسترها از  توصيه مي

آوري لجن، كاميون به داخل بستر آورده  در مواردي كه در نظر است براي جمع. آساني عملي گردد

شود براي جلوگيري از تخريب سطح بستر، در محل عبور چرخهاي كاميون راهروي  شود توصيه مي

 در مواردي كه لجن به. اند ايجاد شود بتني مركب از بلوكهاي بتني كه روي ماسه قرار داده شده

 .بيني شود آوري شده پيش هاي جمع شود محلي براي لجن آوري مي صورت دستي جمع

 

  لجن ورودي٦‐١‐٦‐٦
 

 سانتيمتر باالتر از سطح بستر ٣٠شود لوله لجن ورودي به بسترهاي خشك كننده لجن الاقل  توصيه مي

طح بستر و شود به منظور حفاظت س قرار گيرد تا لجن داخل لوله كامالً تخليه شود، توصيه مي

 .جلوگيري از شسته شدن ماسه، در محلهاي ورود لجن به داخل بستر از صفحات بتني استفاده گردد

 

  تجهيزات مكانيكي گرفتن آب از لجن٢‐٦‐٦
 

ظرفيت و تعداد واحدهاي گرفتن آب از لجن بايد با توجه به حجم مخازن نگهداري لجن و امكان 

شود تعداد واحدهاي آبگيري  در اين مورد توصيه مي. گرددبرداري مستمر از واحدهاي انتخاب  بهره

) اي ساير تجهيزات مكانيكي نوع صافيهاي خأل، گريز از مركز، صافيهاي فشاري، صافيهاي نقاله(لجن 

طوري كه با خارج شدن بزرگترين واحد از خط، ظرفيت كافي براي لجن توليد شده  كافي باشد به

 .وجود داشته باشد

 

 ظرفيت مخازن نگهداري لجن در حدي انتخاب شود كه براي ذخيره لجن توليدي در شود توصيه مي

بيني  مدت حداقل سه ماه كافي باشد، مگر اينكه تسهيالت كمكي ديگر براي گرفتن آب از لجن پيش

 .شده باشد
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٧٠ 

 
 

 

  تجهيزات كمكي براي صافيهاي خأل١‐٢‐٦‐٦
 

بايد براي هر واحد ) صافي خأل(ستفاده شود در صورتي كه براي گرفتن آب از لجن روش ايجاد خأل ا

چنانچه اين امر . آوري آب صاف شده نصب گردد يك تلمبه كمكي خأل و يك تلمبه كمكي براي جمع

آوري آب  توان براي حداكثر هر سه واحد، يك تلمبه خالء و يك تلمبه جمع پذير نباشد، مي امكان

پذير  ها به آساني امكان شروط بر آنكه تلمبهدر نظر گرفت، م) نصب شده(صاف شده به صورت يدكي 

 .باشد

 

  تهويه٢‐٢‐٦‐٦
 

در محوطه گرفتن آب از لجن بايد تجهيزات كافي براي تهويه در نظر گرفته شود تا بوي مزاحم كاهش 

 .يابد

 
 جا كردن مواد شيميايي  هاي سرپوشيده براي جابه  محوطه٣‐٢‐٦‐٦
 

ر فضاي سرپوشيده قرار گيرد تا از انتشار گرد آهك شود تجهيزات اختالط آب آهك د توصيه مي

جايي مواد شيميايي خودكار بوده تا نيازي به  شود تجهيزات جابه همچنين توصيه مي. جلوگيري شود

 .انتقال دستي آنها نباشد

 

  زهكشي و دفع آب جدا شده از لجن٣‐٦‐٦
 

يكي را بايد به نقاط مناسب در كننده لجن يا آب گرفته شده در واحدهاي مكان آب بسترهاي خشك زه

 .مدار تصفيه فاضالب برگشت داد

 

  ساير تجهيزات گرفتن آب از لجن٤‐٦‐٦
 

شود، بايد شرح تفصيلي فرآيند و معيارهاي  اگر روشهاي ديگري براي گرفتن آب از لجن پيشنهاد مي

 .طراحي و همچنين توجيه فني و اقتصادي آن همراه طرح باشد

 

  شهري در زمين دفع لجن فاضالب٧‐٦
 

طوركلي لجن حاصل از تصفيه فاضالب شهري كه حاوي مواد معدني و آلي است، براي محصوالت  به

 .كشاورزي و بهبود كيفيت خاك مفيد است
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٧١ 

 
 

 

سازي، حمل و  دفع لجن در اراضي كشاورزي بايد با توجه و در ارتباط با سيستم تثبيت لجن، ذخيره

اك، نوع محصوالت كشاورزي، و آب زيرزميني مورد ارزيابي نقل، قابليت كاربرد و همچنين نوع خ

 .قرار گيرد

 

لجن حاصل از تصفيه فاضالب ممكن است حاوي فلزات و موادي باشد كه احتماالً بر حاصلخيزي 

براي ارزيابي اثرات زيانبخش اين مواد، اطالعات كافي . خاك و كيفيت محصول تأثير سوء داشته باشد

ط با روشهاي قابل قبول دفع لجن فاضالب شهري در زمين و بر اساس در ارتبا. موجود نيست

 .توان رهنمودهاي زير را ارائه كرد اطالعات و دانش كنوني، مي

 

  محدوديتهاي كلي كه بايد رعايت شود١‐٧‐٦
 
  نوع لجن١‐١‐٧‐٦
 

 تثبيت مقصود از لجن. توان در سطح اراضي كشاورزي و مراتع پخش نمود فقط لجن تثبيت شده را مي

شده، لجني است كه به منظور اجتناب از ايجاد بوي مزاحم و خطرات بهداشتي، مواد آلي و 

لجن حاصل از . هاي موجود در آن تا حد قابل قبول سازمانهاي ذيربط تقليل يافته است ميكروارگانيسم

 هر فرآيند تصفيه فاضالبي كه كيفيت آن شرايط لجن تثبيت شده را از لحاظ بو و بهداشت

چنانچه از لجن در . توان در سطح اراضي كشاورزي و مراتع پخش نمود داشته باشد نيز مي عمومي

گردد،  شود استفاده مي مراتع و يا اراضي كشاورزي كه محصوالت آنها در زنجيرة غذايي انسان وارد مي

 .شود هاي بيماري زا توصيه مي در اين صورت تصفيه اضافي لجن به منظور كاهش ميكروارگانيسم

 

  نوع محصول٢‐١‐٧‐٦
 

نظير (شوند  طور خاك مصرف مي اي كه محصوالت آنها به شود از كاربرد لجن در اراضي توصيه مي

 .اجتناب شود) سبزيجات و صيفي جات

 

٣‐١‐٧‐٦ PHخاك  
 

رسد بايد اجتناب   مي٥/٦ خاك آنها در نتيجه كاربرد به كمتر از  PHاي كه از كاربرد لجن در اراضي

 . حفظ گردد٥/٦  خاك بايد حداقل براي مدت دو سال پس از افزودن لجن، باالي PH. شود
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 مقاومآلي  مواد شيميايي ٤‐١‐٧‐٦
 

در حال حاضر اطالعات كافي وجود ندارد كه بتوان به موجب آن ضوابط پخش لجن در اراضي را از 

كلرينه  فنيلهاي پلي كشها و بي نظر مواد شيميايي آلي مقاوم موجود در لجن نظير بعضي از انواع حشره

(PCB)كشها نظير كارخانجات توليدكننده و حشره( اي معذالك اگر منبع شناخته شده.  مشخص نمود (

كرده،  كند و يا در گذشته تخليه مي وجود داشته باشد كه چنين موادي را به شبكه فاضالبرو تخليه مي

 تجزيه گردد، همچنين بايد نظرات سازمانهاي شود براي تعيين اين مواد لجن در اين صورت توصيه مي

 .ذيربط در مورد پخش لجن مزبور در اراضي نيز رعايت شود

 

  انتخاب محل٢‐٧‐٦
 

شود  توصيه مي. توان خطرات بهداشتي را به حداقل رسانيد با انتخاب محل مناسب جهت دفع لجن، مي

 هر يك با سازمانهاي ذيربط مشورت موارد زير مورد توجه قرار گرفته و در مورد محدوديتهاي ويژه

 :گردد

 

 .يت زمينك اطالعات مربوط به مال الف ـ

 . سطح آب زيرزميني و عمق سنگ كف ب ـ

 . موقعيت منازل مسكوني، جاده و راههاي دسترسي ج ـ

 . شيب زمين د ـ

 . مشخصات خاك هـ ـ

 . اطالعات هواشناسي و طول مدت يخبندان زمين و ـ

 . كاربرد اراضي ز ـ

 .ها هاي جاده  محدوديت ح ـ

 

  كاربرد لجن در اراضي مزروعي ٣‐٧‐٦
 

. شود مقدار فلزات سنگين لجن محدود باشد به منظور جلوگيري از كاهش حاصلخيزي خاك توصيه مي

. شود ميزان كاربرد لجن بر اساس مقدار ازت و كادميم قابل جذب توسط گياه تعيين گردد توصيه مي

 .ديتهاي ويژه كاربرد لجن بايد از سازمانهاي ذيربط استفسار شودبراي مشخص نمودن محدو
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  كاربرد لجن در اراضي جنگلي٤‐٧‐٦
 

 به مراتب كمتر از اراضي مزروعي يجنگللجن در اراضي مضرات ناشي از فلزات سنگين موجود در 

 .شود جهت تعيين بار مجاز لجن از سازمانهاي ذيربط استفسار شود توصيه مي. است

 

  پخش لجنة نحو٥‐٧‐٦
 
  تجهيزات حمل١‐٥‐٧‐٦
 

شود تجهيزات حمل لجن طوري طراحي گردد كه از سرريز شدن، ايجاد بو و ساير مزاحمتها  توصيه مي

 .جلوگيري شود

 

شود شيرهاي پخش لجن از تانكر از نوعي باشد كه راننده بتواند در حالي كه تانكر در  توصيه مي

شود اين شيرها از نوعي باشد كه  عالوه بر اين توصيه مي. سته نمايدحركت است شير تخليه را باز و ب

طور خودكار بسته شود و يا يك شير دستي اضافي  در صورت خرابي سيستم فرمان آن، شير به

 .بيني شود كه بتوان جريان پخش لجن را در چنين مواردي قطع نمود پيش

 

 سازي لجن  ذخيره٢‐٥‐٧‐٦
 

 يا از كار افتادن تجهيزات بايد مخازن ذخيره لجن با ظرفيت كافي در نظر براي شرايط نامساعد جوي و

برداري از آن بايد به صورتي باشد كه از  سازي و نحوة بهره طراحي و محل تجهيزات ذخيره. گرفته شود

 .ايجاد بو و ساير مزاحمتها جلوگيري شود

 

  روشهاي پخش لجن٣‐٥‐٧‐٦
 

در صورتي كه . عوامل محيطي و ديگر شرايط بستگي داردانتخاب روش پخش لجن به مشخصات آن، 

توان از روشهاي  كنترل بوي مزاحم و جلوگيري از جاري شدن لجن در سطح زمين مطرح باشد، مي

در صورت . پخش توأم با اختالط فوري لجن با خاك و يا روش تزريق زير سطحي لجن استفاده نمود

ر محاسبه مقدار نيتروژن اضافه شده به خاك به اين نكته شود د استفاده از چنين روشهايي، توصيه مي

 .باشد توجه نمود كه در اين روش، اتالف آمونياك در اثر پخش در هوا كندتر مي

 

شود پخش لجن به صورت يكنواخت انجام شود اعم از اينكه روش پخش از طريق تانكر يا  توصيه مي

 .گيرداي يا شياري و يا ساير روشها انجام  آبياري پشته
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در صورتي . پيشنهادهاي مربوط به پخش زيرسطحي لجن بايد شامل شرح تجهيزات مورد نياز نيز باشد

شود كه نوعي انتخاب گردد كه پاشش آن به  هاي پخش پاششي استفاده شود، توصيه مي كه از سيستم

 .سمت پائين باشد

 

 گذاري محدوده اراضي پخش لجن  عالمت٤‐٥‐٧‐٦
 

تا ) هاي زمين هاي چوبي در گوشه نظير نصب ميخ(گذاري شود  لجن بايد عالمتمحدوده اراضي پخش 

شود اين  توصيه مي. در هنگام پخش لجن از هر گونه اشتباه در مورد موقعيت اراضي اجتناب شود

 .عالمتها تا پايان فصل كشت در روي زمين باقي بماند

 

  جلوگيري از دسترسي عامه٥‐٥‐٧‐٦
 

ع در محدوده زمين كنترل گردد و ناز طريق ايجاد موايا فع لجن در زمين بايد دسترسي عامه به محل د

 .يا اراضي انتخاب شده براي پخش لجن در مناطق دور افتاده در نظر گرفته شود

 

  دستورالعمل كنترل پخش لجن٦‐٧‐٦
 

شد، مالك شود دستورالعملهاي كنترل پخش لجن در زمين كه مورد تأئيد سازمانهاي ذيربط با توصيه مي

شود اطالعات مربوط به لجن، مشخصات خاك و حجم لجن پخش  همچنين توصيه مي. عمل قرار گيرد

 .آوري و ثبت گردد خانه جمع شده در زمين توسط مسئوالن تصفيه

 

  ساير روشهاي دفع لجن٨‐٦
 

 در اين چنانچه ساير روشهاي دفع نظير سوزانيدن لجن و دفع در زمين يا پخش در زمين مد نظر باشد،

 .صورت بايد ضوابط مورد تأئيد سازمانهاي ذيربط رعايت گردد
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 فصل هفتم ـ تصفيه بيولوژيكي
 

  كليات١‐٧
 

شود  در تصفيه فاضالب براي تبديل مواد آلي محلول و كلوئيدي به موادي كه به آساني از آب جدا مي

انواع روشهاي . شود استفاده ميها  و نيز تبديل آنها به عناصر ساده تر معموالً از ميكروارگانيسم

 .نامند  مي١طور كلي تصفيه بيولوژيكي اي را كه بر اين مبنا استوار شده است به تصفيه

 

شود كه ميكروارگانيسم ها بتوانند در آن شرايط به خوبي رشد  در تصفيه بيولوژيكي شرايطي ايجاد مي

اين مواد را ) اكسيژن محلول و يا بدون آنبا استفاده از (كرده و با تغذيه از مواد موجود در فاضالب 

تر  تجزيه كرده و قسمتي را در متابوليسم حياتي خود مصرف نموده و بقيه را به صورت عناصر ساده

 .نظير آب و انيدريد كربنيك و غيره در آورند

 

قسيم توان از نظر نياز به اكسيژن به سه گروه كلي زير ت ها را مي در تصفيه فاضالب ميكروارگانيسم

 .نمود

 

توانند  كه در شرايطي كه اكسيژن وجود داشته باشد مي ٢هاي هوازي  ميكروارگانيسم الف ـ

 .رشد كنند

 .كه براي رشد خود نيازي به اكسيژن ندارند ٣هاي بي هوازي  ميكروارگانيسم ب ـ

اكسيژن توانند همچنين با استفاده از  يا اختياري كه مي ٤هاي فاكولتاتيو  ميكروارگانيسم ج ـ

 .محلول و هم بدون آن رشد كنند

 

 :تواند به دو حالت كلي زير باشد ها در محيط فعل و انفعال مي نحوه قرار گرفتن ميكروارگانيسم

 

 ٥حالت يك ـ به صورت پخش شده

 

 .اند كه در اين حالت ميكروارگانيسم ها در تمام حجم مايع پخش شده

 

 ٦حالت دو ـ به صورت فيلم چسبيده

                                                 
1- Biological Treatment 
2- Aerobic 
3- Anaerobic 
4- Facultative 
5- Dispersed 
6- Attached Film 
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 مصالح يا صفحات  (١روي سطح عامل واسطه ها به صورت فيلمي ين حالت توده ميكروارگانيسمكه در ا

 .شود تشكيل مي) بستر

 

ها با مواد آلي قابل تغذيه آنها بستگي به نوع جريان هيدروليكي فاضالب  نحوه تماس ميكروارگانيسم

 : نوع كلي زير تقسيم نمود٤توان آن را به  در واحد تصفيه دارد كه مي

 

  ٢نوع اول ـ جريان نهرگونه

 

شود و تمام  در اين نوع جريان، فاضالب از يك طرف واحد تصفيه وارد و از طرف ديگر خارج مي

اند با هم تمام طول واحد را طي كرده و از آن  ذرات آب و مواد همراه آن كه در يك زمان واحد شده

 اثر فعل و انفعاالت ميكروارگانيسم ها و لذا بر) نظير جريان آب در نهرها و جويها(شوند  خارج مي

 .گردد تجزيه مواد قابل تغذيه آنها از مقدار غلظت اين مواد در طول واحد به تدريج كاسته مي

 

   ٣نوع دوم ـ جريان با اختالط كامل

 

در اين نوع جريان، شرايطي ايجاد شده كه بمجرد ورود فاضالب به واحد تصفيه تمام ذرات آن در 

ها در تمام  طوري كه مقدار غلظت مواد قابل تغذيه ميكروارگانيسم شود به واحد پخش ميتمام حجم 

 .باشد حجم واحد يكسان مي

 

 نوع سوم ـ جريان برزخ بين جريانهاي نهرگونه و اختالط كامل

 

در عمل، تأمين شرايطي كه تحت آن شرايط جريان فاضالب در يك واحد تصفيه كامالً از نوع نهرگونه 

. ز نوع اختالط كامل باشد مشكل است و عمالً حالت برزخي بين اين دو به وجود خواهد آمدو يا ا

هر چه اين ضريب پخش بزرگتر باشد . براي تشخيص اين حالت ضريب پخشي مطرح گرديده است

جريان به حالت اختالط كامل نزديكتر و هر چه كوچـكتر باشد جريان به حالت نهرگونه نزديكتر است 

ازاي  جريان صددرصد اختالط كامل و به) ∞(ازاي ضريب پخش برابر با بي نهايت  كه بهطوري  به

 .جريان صددرصد نهرگونه خواهد بود) ٠(ضريب پخش برابر با صفر 

 

 نوع چهارم ـ جريان منقطع

                                                 
1- Media 
2- Plug Flow 
3- Completely Mixed Flow 
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 .باشد جريان در اين حالت به نحوي است كه تمام ميكروارگانيسم ها با فاضالب منقطع مي

 

ژيكي فاضالب حسب گروه ميكروارگانيسم ها، نحوه استقرار آنها در واحدهاي تصفيه و در تصفيه بيولو

ماند،  نوع جريان و ساير عوامل نظير هوادهي مصنوعي يا طبيعي و مقدار تجديد جريانها و زمان

 : ازتندروشهاي متعددي مطرح است كه معمولترين آنها در تصفيه فاضالب شهري عبار

 

 . لجن فعال الف ـ

 .اي  صافيهاي چكه ـب 

 . صفحات بيولوژيكي دوار ج ـ

 . استخرهاي تثبيت د ـ

 

گردند كه هر يك براي شرايط خاصي مناسب است،  هر يك از روشها خود به انواع ديگري تقسيم مي

لذا در انتخاب نوع مناسب تصفيه بيولوژيكي براي فاضالب مورد نظر بايد به خصوصيات روش 

و تطبيق آن با شرايط خاص مورد نظر از جمله شرايط محلي، امكانات يا انتخاب شده براي تصفيه 

هاي مورد نياز براي  هاي اجرايي، تخصص هاي زمين و توپوگرافي آن، امكانات و محدوديت محدوديت

هاي بعدي و ساير شرايط حاكم توجه  برداري و نگهداري، قابليت انعطاف، نكات اقتصادي، توسعه بهره

 .خاص مبذول گردد

تصفيه به روش استخرهاي تثبيت از نظر اهميت خاصي كه در شرايط ايران دارد در فصل جداگانه و 

 .ساير روشها در اين فصل تشريح گرديده است

 

  تصفيه روش لجن فعال٢‐٧
 

  كليات١‐٢‐٧
 

ر نحوة قرا. شود هاي هوازي استفاده مي در تصفيه به روش لجن فعال از فعل و انفعاالت ميكروارگانيسم

صورت پخش شده بوده و جريان فاضالب ممكن است  ها در واحدهاي تصفيه به گرفتن ميكروارگانيسم

 .به صورت نهرگونه، اختالط كامل و يا برزخ بين آنها باشد

 

به ) نشيني مقدماتي در بعضي موارد بدون ته(نشيني مقدماتي  در اين روش فاضالب را پس از ته

ر اثر هوادهي، اكسيژن محلول مورد نياز در فاضالب به وجود آمده ب. كنند حوضهاي هوادهي وارد مي

. كنند ها با استفاده از آن و تغذيه از مواد آلي موجود در فاضالب رشد مي و توده ميكروارگانيسم

شود تا بخشي از  نشيني نهايي هدايت مي فاضالب خروجي از حوضهاي هوادهي به حوضهاي ته
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. نشين شود و مواد غير قابل تجزيه در آن به صورت لجن ته) نده و مردهسلولهاي ز(ها  ميكروارگانيسم

بدين ترتيب مداري از مواد آلي موجود در فاضالب كه در ساخت سلولهاي ميكروارگانيسم ها مصرف 

گردد و بقيه چه به صورت آب  شده از فاضالب جدا شده و مقداري كه تبديل به گاز شده متصاعد مي

اند همراه با فاضالب خروجي از  نشين نشده انده موادي كه تجزيه نشده و يا تهو چه به صورت باقيم

نتيجه تسريع در  ها و در براي تسريع در تكثير ميكروارگانيسم. شود نشيني نهايي خارج مي حوض ته

نشيني نهايي كه حاوي مقدار قابل توجهي  تجزيه مواد آلي، مقداري از لجن حوضچه ته

شود تا با فاضالب  هاي زنده و فعال است دوباره به حوضهاي هوادهي برگشت داده مي ميكروارگانيسم

 .ورودي به آن حوضها مخلوط شود و وجه تسميه اين روش نيز همين عمل است

 

 نواع روش هاي لجن فعال ا١‐١‐٢‐٧
 

روش لجن فعال حسب بار هيدروليكي و بار آلودگي به واحد حجم حوضهاي هوادهي و زمان ماند 

ها در سيستم و مقدار تجديد جريان و نحوه هوادهي و نوع  هيدروليكي و زمان اقامت ميكروارگانيسم

معروفترين انواع . ي استشود كه هر يك مناسب شرايط خاص جريان خود به انواع مختلف تقسيم مي

 : ازتندلجن فعال كه در تصفيه فاضالب شهري كاربرد دارند عبار

 

كه جريان در آن از نوع نهرگونه بوده و زمان ماند حوض  ١ روش متعارف لجن فعال الف ـ

و يا هواده  ٢در اين روش هوادهي با افشانك.  ساعت است٨ تا ٤هوادهي معموالً 

 .گيرد  صورت مي ٣سطحي مكانيكي

 

 كه جريان در آن از نوع نهرگونه بوده و زمان ماند حوض ٤ روش هوادهي تدريجي ب ـ

افشانكها طوري .  ساعت و هوادهي با استفاده از افشانك است٨ تا ٤هوادهي معموالً 

گردند كه مقدار هوادهي در ابتداي حوض هوادهي متناسب با بار آلودگي  نصب مي

شود تا   حوض با كاهش بار آلودگي به تدريج كم ميورودي، حداكثر بوده و در طول

 .در انتهاي حوضچه به حداقل مقدار خود برسد

 

كه جريان در آن از نوع اختالط كامل است كه از طريق حوضهاي با  ٥ اختالط كامل ج ـ

 ٥ تا ٣زمان ماند حوض هوادهي . شود حاصل مي ٦جريان مستمر توأم با بهم زني

 .شود  استفاده از افشانك و يا هوادهي سطحي انجام ميساعت بوده و هوادهي با

                                                 
1- Conventional Activated Sludge 
2- Diffuser 
3- Mechanical Surface Aerator 
4- Tapered Aeration 
5- Completely Mixed 
6- Continuous Flow – Stirred Tank 
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و جريان در آن از نوع نهرگونه بوده و ) اي است كه عمالً تغذيه پله( ١اي  هوادهي پله د ـ

 ساعت بوده و هوادهي با استفاده از افشانك ٥ تا ٣زمان ماند حوض هوادهي معموالً 

حوض ثابت است ولي فاضالب در اين روش مقدار هوادهي در طول . شود انجام مي

 .گردد ورودي از چند نقطه طول حوض توزيع مي

نشيني نهايي  كه در آن لجن برگشتي از حوضهاي ته ٢ تثبيت با برخورد مواد جامد هـ ـ

 ساعت مورد هوادهي قرار گرفته و سپس ٦ تا ٣مقدمتاً در يك حوض هوادهي حدود 

زمان . شود ب نيز به آن وارد مييابد كه فاضال به حوض هوادهي ديگر انتقال مي

در اين روش از خاصيت .  ساعت است١ تا ٥/٠هوادهي در حوض دوم معموالً 

. گردد جذب لجن هوادهي شده براي جدا كردن آلودگيهاي فاضالب استفاده مي

جريان از نوع نهرگونه بوده و هوادهي با استفاده از افشانك و يا هوادهي سطح 

 .گيرد مكانيكي صورت مي

 

كه جريان در آن از نوع اختالط كامل بوده و زمان ماند حوض  ٣ هوادهي ممتد و ـ

هوادهي با استفاده از افشانك و يا هواده .  ساعت است٣٦ تا ٢٠هوادهي معموالً 

 .گيرد سطح مكانيكي صورت مي

 

كه جريان در آن از نوع نهرگونه بوده و زمان ماند حوض هوادهي  ٤ فرآيند كراس ز ـ

در اين . گيرد  ساعت بوده و هوادهي با استفاده از افشانك صورت مي٨ تا ٤ معموالً

روش مقداري از لجن برگشتي قبل از ورود به حوضهاي هوادهي مورد هوادهي 

 .گيرد جداگانه قرار مي
 

. شود  كه در آن به جاي هوا از اكسيژن خالص استفاده مي٥ سيستم اكسيژن خالص ـ ح

در .  ساعت است٣ تا ١مل بوده و زمان اكسيژن دهي معموالً جريان از نوع اختالط كا

اند  طور سري نسبت به يكديگر قرار گرفته دهي كه به اين روش از چند واحد اكسيژن

 .شود استفاده مي
 

كه در آن بجاي حوض هوادهي از نهر طويل و كم عمق  ٦ روش نهرهاي اكسيداسيون ط ـ

  ايبا استفاده از هوادههاي شانه. شود ميكه به صورت يك حلقه بسته است استفاده 

. افتد به جريان مي)  متر بر ثانيه٥/٠حدود (فاضالب در اين نهر با سرعت كم  ٧دوار

                                                 
1- Step Aeration 
2- Contact Stabilization 
3- Extended aeration 
4- Kraus Process 
5- Pure Oxygen System 
6- Oxidation Ditches 
7- Brush Rotary Aerators 
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قسمتي از هوادهي از طريق عمل هوادههاي مزبور و بقيه بر اثر تماس سطحي 

وع جريان در اين نهرها از ن. شود فاضالب و هوا در طول مسير طوالني نهر تأمين مي

 .نهرگونه است

 

  موارد كاربرد٢‐١‐٢‐٧
 

 الف ـ از نظر تصفيه پذيري بيولوژيكي 

 

توان از فرآيند لجن فعال و انواع  در مواردي كه فاضالب به آساني قابل تصفيه بيولوژيكي است مي

 .مختلف آن استفاده نمود

 

 برداري  ب ـ از نظر بهره

 

ديك و استفاده از كادر متخصص و كنترل آزمايشگاهي برداري از اين فرآيند مستلزم مراقبت نز بهره

شود، الزم است به اين نيازمنديها توجه خاص  در مواردي كه اين نوع تصفيه پيشنهاد مي. باشد مي

 .مبذول گردد

 

 ـ از نظر انرژي مورد نياز ج

 

پيشنهاد اين تأمين هوادهي مورد نياز از اين فرآيند مستلزم مصرف قابل توجه انرژي است لذا قبل از 

همچنين الزم است اثرات ناشي از . روش الزم است هزينه انرژي مورد توجه قرار گيرد

انرژي در ارتباط با شرايط كيفي آب پذيرنده دقيقاً مورد  هاي اجباري در مصارف عمومي جويي صرفه

يت كاهش خانه با روش لجن فعال بايد طوري انجام شود كه قابل طراحي تصفيه. ارزيابي قرار گيرد

تا حدي كه زنده و فعال ماندن ميكروارگانيسم ها ) در شرايط عادي و يا اضطراري (مصرف انرژي را 

 .و در نتيجه ادامه كار فرآيند تأمين شود، داشته باشد

 

  انتخاب نوع مناسب٣‐١‐٢‐٧
 

هش انتخاب نوع مناسب روش لجن فعال به ميزان مورد نظر براي جدا كردن مواد جامد معلق و كا

در اين انتخاب الزم است درجه مورد نظر در .  بستگي دارد٢ و نيتروژني١اكسيژن خواهي مواد كربني

خانه، امكانات و  تصفيه و يكنواختي آن، نوع فاضالب مورد تصفيه، ظرفيت پيشنهادي تصفيه

                                                 
1- Carbonaceous Oxygen Demand 
2- Nitrogenous Oxygen Demend 
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در . گذاري و جاري مورد توجه واقع شود هاي سرمايه برداري و نگهداري و هزينه محدوديتهاي بهره

 .بيني شود برداري پيش طراحي تمام انواع تصفيه به روش لجن فعال بايد قابليت انعطاف در بهره

 

  حفاظت در زمستان٤‐١‐٢‐٧
 

برداري  هاي الزم براي حفاظت در مقابل يخبندان بعمل آيد تا بهره بيني در شرايط سخت جوي بايد پيش

 .خانه تأمين گردد و كار مداوم تصفيه

 

 تصفيه  پيش ٢‐٢‐٧
 

گردد الزم است قبل از مرحله لجن فعال،  نشيني مقدماتي استفاده نمي در مواردي كه از حوضهاي ته

هاي اضافي از فاضالب به عمل آمده و  ها و آشغالها و چربي هاي كافي از نظر جدا كردن دانه بيني پيش

ر يا آشغال خردكن بيني آشغالگي همچنين از ورود مواد درشت به حوضهاي هوادهي از طريق پيش

 .جلوگيري به عمل آيد

 

هاي  بيني بيني شده است پيش نشيني مقدماتي پيش در مواردي كه قبل از مرحله لجن فعال، حوضهاي ته

به عمل آيد تا در شروع بايد الزم جهت امكان تخليه مستقيم فاضالب خام به حوضهاي هوادهي نيز 

 .خانه را سرعت بخشيد ندازي تصفيها برداري اوليه بتوان از اين طريق راه بهره

 

  هوادهي٣‐٢‐٧
 
  ظرفيت حوضهاي هوادهي و بار مجاز آنها١‐٣‐٢‐٧
 

ظرفيت حوضهاي هوادهي را در هر يك از انواع فرآيند تصفيه به روش لجن فعال بايد به يكي از سه 

 :طريق زير تعيين كرد

 

 .هاي مشابه خانه  بر اساس تجربيات حاصل از تصفيه الف ـ

 ١ بر اساس نتايج مطالعات روي واحد نمونه ـب 

بر مبناي نسبت وزني و مواد قابل تغذيه به  ٢ بر اساس محاسبات استداللي ج ـ

 (MLSS)  ٤و مقدار مواد معلق مايع مخلوط(F/M)   ٣ها ميكروارگانيسم
 

                                                 
1- Pilot Plant 
2- Rational Calculations 
3- Food to Microorganism Ratio (F/M) 
4- Mixed Liqure Suspended Solids (MLSS) 
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نيز بايد خانه، تغييرات روزانه فاضالب و درجه مطلوب تصفيه  ساير عوامل مؤثر نظير ظرفيت تصفيه

 .مورد توجه واقع شود

 

شود الزم است  طراحي مي ١عالوه بر اين در مواقعي كه حوض هوادهي براي حالت نيتريفيكاسيون

 .خواهي مربوط نيز در نظر گرفته شود  و افزايش اكسيژنPHتأثير حرارت، 

 

 .محاسبات مربوط به تعيين ظرفيت حوضهاي هوادهي نيز بايد ارائه گردد

 

 حدود كلي ظرفيت و بارهاي مجاز حوضهاي هوادهي در چند فرآيند تصفيه به روش ١‐٧در جدول 

در صورتي كه مباني به كار رفته در . ازاي مقدار متوسط جريان فاضالب ارائه شده است لجن فعال به

محاسبات با ارقام اين جدول تفاوت چشمگيري داشته باشد الزم است اطالعات حاصل از كار واقعي 

 .هايي كه مبنا قرار گرفته ارائه گردد نهخا تصفيه

 

گرم بر ليتر نيز اجازه داده شود مشروط   ميلي٥٠٠٠ممكن است غلظت مواد معلق مايع مخلوط بيش از 

نشيني قادر به قبول چنين  بر اينكه بر مبناي اطالعات كافي نشان داده شود كه مجموعه هوادهي و ته

 .باشد مقاديري مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Nitrification 
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  ظرفيت و بارهاي مجاز حوضهاي هوادهي در لجن فعال١‐٧جدول 

 

نسبت برگشت 

QQrجريان لجن  /

زمان ماند هيدروليكي 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Q
V  حسب ساعت 

مواد معلق مايع مخلوط 

(Mlss) حسب ميلي ١ 

 گرم بر ليتر

حسب  بار حجمي

 بر روز   BOD5كيلوگرم

به مترمكعب حجم حوض

 حسب F/Mبت نس

 بر روز به   BOD5كيلوگرم

كيلوگرم مواد فرار مايع مخلوط 

(Mlvss) ٢ 

 

زمان اقامت سلولهاي 

در حوض حسب روز

 نوع فرآيند

 روش متعارف ٥‐١٥ ٢/٠‐٤/٠ ٣/٠‐٦/٠ ١٥٠٠‐٣٠٠٠ ٤‐٨ ٢٥/٠‐٥/٠

 هوادهي تدريجي ٥‐١٥ ٢/٠‐٤/٠ ٣/٠‐٦/٠ ١٥٠٠‐٣٠٠٠ ٤‐٨ ٢٥/٠‐٥/٠

 اختالط كامل ٥‐١٥ ٢/٠‐٦/٠ ٨/٠‐٢ ٣٠٠٠‐٦٠٠٠ ٣‐٥ ٢٥/٠‐١

 اي هوادهي پله ٥‐١٥ ٢/٠‐٤/٠ ٦/٠‐١ ٢٠٠٠‐٣٥٠٠ ٣‐٥ ٢٥/٠‐٧٥/٠

٥/٠‐١(* ٢٥/٠‐١( 

**)٣‐٦( 

*)١٠٠٠‐٣٠٠٠( 

**)٤٠٠٠‐١٠٠٠٠( 

تثبيت با برخورد  ٥‐١٥ ٢/٠‐٦/٠ ١‐٢/١

 مواد جامد

 هوادهي ممتد ٢٠‐٣٠ ٠٥/٠‐١٥/٠ ١/٠‐٤/٠ ٣٠٠٠‐٦٠٠٠ ١٨‐٣٦ ٧٥/٠‐٥/١

 فرآيند كراس ٥‐١٥ ٣/٠‐٨/٠ ٦/٠‐٦/١ ٢٠٠٠‐٣٠٠٠ ٤‐٨ ٥/٠‐١

  مربوط به حوض برخورد*

  مربوط به حوض تثبيت **

 . گردند نهرهاي اكسيداسيون از نظر كيفيت و بارهاي مجاز بر مبناي هوادهي ممتد و يا روش متعارف طراحي مي: تبصره

                                                 
1- Mixed Liqure Volatile Suspended Solids 
2- Mixed Liqure Suspended Solids 
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 به كار برد كه نسبت حداكثر لحظه اي بار توان نكته قابل تذكر آنكه ارقام اين جدول را در مواردي مي

درمواردي كه مباني طراحي ارقام جدول .  باشد١ به ٤ الي ١ به ٢آلودگي به مقدار متوسط روزانه آن 

كننده ممكن است تصويب طرح را مشروط به آن كند كه   تجاوز كرده باشد دستگاه تصويب١‐٧

 .بيني گردد ار آلودگي روزانه پيشاي ب كننده براي تعديل حداكثر لحظه حوضهاي تعديل

 

  نكات طراحي٢‐٣‐٢‐٧
 

  الف ـ ابعاد و شكل هندسي
 

ابعاد و شكل هندسي هر واحد هوادهي مايع مخلوط و يا واحد هوادهي لجن برگشتي بايد طوري 

هاي خاص، معموالً  بجز در مورد طراحي. انتخاب شود كه اختالط و مصرف مؤثر هوا را تأمين كند

 .كنند  متر انتخاب نمي٩ متر و بيشتر از ٣را كمتر از عمق مايع 

 

 ب ـ جريان ميان بر
 

در مورد حوضهاي خيلي كوچك و يا حوضهاي با شكل هندسي ويژه كه امكان جريان ميان بر وجود 

طور مؤثر از  بيني شود كه به دارد، شكل حوض و نحوه استقرار تجهيزات هوادهي بايد طوري پيش

 .بر جلوگيري گرددايجاد جريان ميان 

 

 ج ـ تعداد واحدها
 

 .طور مستقل عمل كند شود كه تعداد هوادهي دو واحد يا بيشتر بوده و هر واحد بتواند به توصيه مي

 

 د ـ ورودي  و خروجي حوضها
 

ورودي و خروجي هر يك از حوضهاي هوادهي بايد مجهز به وسايل مناسب نظير شير، دريچه 

ل باشد به نحوي كه مقدار جريان در هر يك از واحدها قابل كنترل بوده كشويي، سرريز يا ساير وساي

از نظر هيدروليكي، مجموعه واحدها و ورودي و . و سطح مايع در واحد تقريباً ثابت نگهداشته شود

خروجي آنها بايد طوري طراحي گردد كه در صورت خارج كردن يكي از واحدها از مدار، بقيه 

 .اي بار هيدروليكي را قبول نمايند لحظهواحدها بتوانند حداكثر 

 

 هـ ـ مجاري
 

كند بايد طوري طراحي شود كه با سرعت  ها و كانالهايي كه مايع حاوي مواد جامد از آن عبور مي لوله

ازاي  طوري كه به در آن ايجاد شود و يا مايع درون آن با وسايل مناسب بهم زده شود به ١شستشو

                                                 
1- Self-Cleansing Velocity 
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براي آن قسمت از مجاري كه ممكن است در . الت معلق باقي بمانندحداقل جريان، اين مواد به ح

 .بيني شود مواقع تغيير مسير جريان از مدار خارج شود الزم است امكانات تخليه پيش

 
 و ـ ارتفاع آزاد

 

 ٥٠از ) فاصله لبه ديوار تا سطح مايع(شود كه ارتفاع آزاد  در مورد تمام حوضهاي هوادهي توصيه مي

براي محافظت در مقابل يخبندان و يا باد ممكن است الزم شود كه ارتفاع آزاد . تر نباشدسانتيمتر كم

 .بيشتري منظور شده و يا ديوار بادشكن ايجاد شود

 
  تجهيزات هوادهي٣‐٣‐٢‐٧
 
  كليات١‐٣‐٣‐٢‐٧
 

اد طوركلي مقدار اكسيژن مورد نياز به مقدار حداكثر بار آلودگي، درجه تصفيه و مقدار غلظت مو به

تجهيزات هوادهي بايد قادر . معلقي كه بايد در مايع مخلوط حوض هوادهي حفظ گردد بستگي دارد

گرم بر ليتر   ميلي٢باشد كه در تمام مواقع مقدار اكسيژن محلول در مايع مخلوط را الاقل در حد 

 .نگهداشته و بهم زني مؤثر مايع مخلوط را نيز تأمين نمايد

 

ن مورد نياز بر مبناي آزمايشات تعيين نگرديده باشد، طراحي تجهيزات در صورتي كه مقدار اكسيژ

ورودي به BOD5 ازاي هر كيلوگرم حداكثر بار   كيلوگرم اكسيژن به١/١هوادهي بايد بر مبناي الاقل 

 كيلوگرم ٨/١حوضهاي هوادهي محاسبه شود به استثناء فرآيند هوادهي ممتد كه در آن مورد بايد الاقل 

 . ورودي به حوضهاي هوادهي مالك محاسبه قرار گيردBOD5ازاي هر كيلوگرم حداكثر بار  اكسيژن به

 

شود عالوه بر مقادير فوق الذكر، مقدار اكسيژن  در صورتي كه هوادهي براي نيتريفيكاسيون طراحي مي

نيتروژن در اين حالت مقدار اكسيژن خواهي . مورد نياز براي اكسيده كردن آمونياك نيز بايد اضافه شود

(NOD) برابر مقدار حداكثر ٥بايد حدود  ١  TKNفاضالب ورودي در نظر ) كل نيتروژن كجلدال (٢

نظير تجديد جريان لجناب، (عالوه بر اين اكسيژن خواهي ناشي از جريانهاي جنبي . گرفته شود

د نيز بايد باشن  ميTKN و BOD5كه حاوي مقادير زياد ) هاي جدا شده از فيلترهاي خأل و غيره مايع

 .منظور گردد
 

ازاي هر واحد  شود در طراحي تأسيسات هوادهي در حداكثر كردن بازده اكسيژن رساني به توصيه مي

شود  به استثناء مواردي كه حوضهاي تعديل در نظر گرفته شده توصيه مي. انرژي مصرفي دقت شود

ادهي با تغييرات روزانه سيستم هوادهي طوري طراحي شود كه بتوان با متناسب كردن ميزان هو

 .جويي در مصرف انرژي را به عمل آورد فاضالب، حداكثر صرفه

                                                 
1- Nitrogen Oxygen Demand 
2-. Total Kjeldahl Nitrogen 
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 ١هاي هوادهي با افشانك  سيستم٢‐٣‐٣‐٢‐٧
 

در عمق واحد هوادهي به آب وارد  ٢در هوادهي با افشانك، هوا را تحت فشار از طريق افشانكها

سمت باال و تماس با آب، اكسيژن هواي كنند تا حبابهاي هوا ايجاد گشته و ضمن حركت آنها به  مي

 .اين حبابها به آب انتقال يابد

 

و  ٤، حباب متوسط٣توان به افشانكهاي حباب ريز كنند مي افشانكها را از نظر اندازه حبابي كه ايجاد مي

 .تقسيم نمود ٥حباب درشت

 

االي آنها آهسته تر و ازاي مقدارمعين هوا هر چه حبابهاي ايجاد شده ريزتر باشد، حركت به سمت ب به

مجموع سطح تماس و مدت تماس آنها با آب بيشتر بوده و در نتيجه بازده انتقال اكسيژن به آب زيادتر 

از طرفي هر چه حبابهاي ايجاد شده درشت تر باشد احتمام انسداد افشانكها كمتر و در نتيجه . است

لذا در انتخاب نوع افشانك الزم است . بوداهد بفبرداري و نگهداري نيز كمتر خو مشكالت و هزينه بهره

 .برداري مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد هاي انرژي در مقابل نكات بهره هزينه

 

هاي هوادهي با افشانك به منظور تأمين اكسيژن مورد نظر بايد بر  مقدار هواي مورد نياز در سيستم

 و همچنين حسب مورد با توجه به مبناي يكي از دو روشي كه در بندهاي الف و ب زير تشريح شده

 :نكاتي كه در بندهاي ج الي ح زير منعكس شده تعيين گردد

 

مقدار هواي مورد نياز ) ١‐٣‐٣‐٢‐٧طبق مفاد بند ( پس از تعيين مقدار اكسيژن مورد نظر  الف ـ

يين گيرد تع سيستم افشانك هوا بايد با استفاده از فرمولهاي متداولي كه عوامل زير را در بر مي

 :گردد
 

 .ـ     عمق حوض

 ).٦ضريب تصحيح انتقال اكسيژن در فاضالب( در مورد فاضالب αـ     ضريب 

 ).٧ضريب تصحيح كشش سطح در فاضالب( در مورد فاضالب βضريب ـ     

 .راندمان انتقال اكسيژن افشانك انتخابي كه مورد تأئيد قرار گرفته باشدـ     

                                                 
1- Diffused Air Systems 
2- Diffusers 
3- Fine Bubbles 
4- Medium Bubbles 
5- Coarse Bubbles 
6- Oxygen- Transfer Correction Factor for Waste 
7- Salinity- Surface Tension Correction Factor for Waste  
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 .ل در حوض هوادهيـ     حداقل غلظت اكسيژن محلو

 .ـ     دماي بحراني فاضالب

 .خانه از سطح دريا ـ       ارتفاع محل تصفيه
 

مقدار (هايي كه فاضالب ورودي به آنها عمدتاً از نوع فاضالب خانگي بوده  خانه در مورد تصفيه

ت به دست  را با انجام آزمايشاβ و αو نتوان ارقام )  درصد بيشتر نباشد١٠فاضالب صنعتي در آن از 

 درصد بازده انتقال اكسيژن به آب پاك ٥٠آورد، مقدار بازده انتقال اكسيژن به فاضالب بايد معادل 

هايي كه فاضالب ورودي به آن حاوي مقدار درصد بيشتري از  خانه در مورد تصفيه. منظور گردد

 درصد بازده ٥٠ر از فاضالب صنعتي باشد الزم است مقدار بازده انتقال اكسيژن به آن متناسباًَ كمت

انتقال اكسيژن به آب پاك در نظر گرفته شده و محاسبات مربوط كه مقدار درصد منظور شده را توجيه 

 .نمايد ارائه گردد

 

‐٣‐٢‐٧مشروح در بند ( با فرض آنكه تجهيزات هوادهي قادر باشند مقدار اكسيژن مورد نياز  ب ـ

ل دهند، مقدار عادي هواي مورد نياز براي تمام  بازده مناسب به مايع مخلوط انتقا بارا) ١‐٣

ازاي هر   مترمكعب به٩٥معادل ) به استثناء فرآيند هوادهي ممتد(فرآيندهاي لجن فعال 

براي فرآيند هوادهي ممتد اين مقدار . باشد  در حوض هوادهي ميBOD5كيلوگرم حداكثر بار 

 . در حوض هوادهي استBOD5ازاي هر كيلوگرم حداكثر بار   مترمكعب به١٢٥معادل 

 

ها، مخازن هضم هوازي لجن و غيره   ساير نيازمنديها به هوا نظير مصارف هوا در كانالها، تلمبه ج ـ

 .را نيز بايد به مقادير هوا كه به شرح بندي الف يا ب محاسبه شده اضافه كرد

 

هاي   دمندهبخصوص در مورد( ٢و يا كمپرسورهاي هوا ١هاي هوا  در تعيين ظرفيت دمنده د ـ

 درجه ٤٠الزم است به اين نكته توجه شود كه چنانچه دماي هواي ورودي به ) سانتريفوژ

سانتيگراد  يا بيشتر برسد، فشار هواي خروجي ممكن است كمتر از حالت عادي گردد و در 

تعيين قدرت موتور نيز بايد به اين نكته توجه شود كه چنانچه دماي هواي ورودي به منهاي 

ه سانتيگراد  يا كمتر برسد الزم است يا قدرت بيشتري براي موتور تعيين گردد و يا  درج٣٠

بيني شود تا از وارد آمدن  هاي پيش اي براي كاهش ميزان هوادهي ورودي به دمنده اينكه وسيله

 . آن جلوگيري گرددنصدمه به موتور يا داغ شد

 

وري انتخاب گردد كه اگر بزرگترين واحد از هاي هوا بايد متعدد بوده و ظرفيت آنها ط  دمنده هـ ـ

مدار خارج شود بقيه واحدها ظرفيت كافي براي تأمين حداكثر مقدار هواي مورد نياز را داشته 

در مناطقي كه امكانات تعميرات سريع فراهم نباشد ظرفيت ذخيره اضافي نيز بايد . باشد

يبي باشد كه بتوان به تناسب عالوه بر اين ظرفيت واحدها بايد به ترت. بيني گردد پيش

                                                 
1- Blowers 
2- Air Compressors 
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تجهيزات و وسايل هوادهي بايد به آساني و . نيازمنديهاي تصفيه مقدار هوارساني را تغيير داد

ها بتوانند مواد جامد را در   اين تنظيمدهبه صورت گام به گام قابل تنظيم بوده و در محدو

 .حوضهاي هوادهي به حالت تعليق نگهدارند
 

 ٢٠٠ك هوا بايد بتوانند جوابگوي لحظه اي اكسيژن خواهي روزانه و يا هاي افشان  سيستم و ـ

بوده و اين ) هر كدام كه بيشتر است(درصد مقدار متوسط اكسيژن خواهي مبناي طرح 

 .هاي مربوط به آن حداقل افت فشار را در شرايط عادي كار ايجاد كنند كشي ها و لوله سيستم
 

ي طوري طراحي شود كه در شرايط متوسط كار، كل افت فشر از هاي هوارسان كشي شود لوله توصيه مي

 ميلي بار ٥٠تا سر افشانكهاي هوا از حدود  )١يا حسب مورد از خروجي صدا خفه كن(خروجي دمنده 

 .تجاوز نكند

 

شود فواصل و يا تعداد افشانكها متناسب با مقدار اكسيژن مورد نياز در طول حوض يا كانال  توصيه مي

هايي كه تعداد حوضهاي هوادهي آن كمتر از چهار واحد است توصيه  خانه  در تصفيه.تعيين شود

شود در صورت توجيه اقتصادي افشانكهاي هوا از نوعي باشد كه بدون نياز به تخليه حوض بتوان  مي

 .آنها را براي تميز كردن و يا تعويض از حوض خارج نمود

 

بايد داراي شير )  لوله توزيع و تعداد افشانكشامل يك( ٢ هر واحد از مجموعه افشانكها ز ـ

اي  شود كه اين شير داراي نشانه ترجيح داده مي. اي براي كنترل و تنظيم هوا باشد جداگانه

افشانكهاي . باشد كه چند حالت مختلف ميزان باز بودن و حالت كامالً بسته آن را نشان دهد

 .يكنواختي داشته باشداالمكان افت فشار  هر يك از اين واحدها بايد حتي

بيني  هاي توزيع هوا جهت اتصال موقت فشارسنج پيش شود انشعابي روي هر يك از لوله توصيه مي

 .شود

 

 صافيهاي هواي ورودي بايد به تعداد و ظرفيت و ترتيبي انتخاب شوند كه در تمام مواقع  ح ـ

هاي هوا و  مه به دمندههواي عاري از گرد و غبار به سيستم وارد شود تا از وارد آمدن صد

 .انسداد افشانكها جلوگيري گردد

 

  سيستم هوادهي سطح مكانيكي٣‐٣‐٣‐٢‐٧
 

 الف ـ مقدار انتقال اكسيژن 

 

                                                 
1- Silencer 
2- Diffusers Assembly Unit 
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آب را در واحد هوادهي به گردش  )٢يا شانه دوار( ١در هوادهي سطحي مكانيكي با استفاده از پروانه

اس آب با هوا ناشي از اين گردش و بقيه بر قسمت عمده هوادهي بر اثر افزايش سطح تم. اندازند مي

سازندگان مختلف، . گردد اثر پاشش قطرات آب در هوا و ورود حبابهاي هوا در آب تأمين مي

ازاي واحد  هوادههاي سطحي مكانيكي متنوعي را عرضه نموده اند كه مقدار انتقال اكسيژن آنها به

هواده سطحي مكانيكي، مقدار انتقال اكسيژن طوري كه حسب نوع  به. باشد انرژي مصرفي متفاوت مي

 سطح دريا ـ مقدار اكسيژن محلول - درجه سانتيگراد ٢٠دماي (آن به آب پاك در شرايط استاندارد 

ازاي هر كيلووات ساعت   كيلوگرم اكسيژن به٤/٢ تا ٤/١ممكن است بين ) قبل از هوادهي معادل صفر

 :باشد

 

ي انتخابي بايد بر مبناي نتايج آزمايشات فاضالب كه مورد تأئيد انرژي مورد نياز براي هوادههاي سطح

در صورت عدم امكان چنين . مراجع ذيصالح باشد و در شرايط واقعي طرح مورد نظر برآورد گردد

آزمايشاتي ممكن است بر مبناي ارقام تأئيد شده براي مقدار اكسيژن انتقالي به آب در شرايط استاندارد 

ي مصرفي و استفاده از فرمول زير، مقدار انرژي مورد نياز براي هوادههاي سطحي ازاي واحد انرژ به

 .مورد نظر برآورد گردد

( )200241
179

1 −
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

= T.
.

CCβNαN o
o 

 :كه در آن
 

N =ازاي هر كيلووات ساعت در شرايط مورد نظر مقدار كيلوگرم اكسيژن انتقالي به فاضالب به. 

oN =ازاي هر كيلووات ساعت در شرايط استاندارد سيژن انتقالي به آب بهمقدار كيلوگرم اك. 

α = ٨٥/٠ تا ٨/٠براي فاضالبهاي شهري معموالً (ضريب تصحيح انتقال اكسيژن در فاضالب.( 

β = ١براي فاضالبهاي شهري معموالً معادل (ضريب تصحيح كشش سطحي در فاضالب.( 

C1 =گرم   دما و ارتفاع مورد نظر از سطح دريا حسب ميليمقدار غلظت اشباع اكسيژن در فاضالب در

 .بر ليتر

oC =مقدار حداقل غلظت اكسيژن محلول در واحد هوادهي حسب ميليگرم بر ليتر. 

T = دماي فاضالب حسب درجه سانتيگراد. 

 

 ب ـ نكات طراحي
 

 :شرايط زير حاصل شودطراحي هوادههاي سطحي مكانيكي بايد به نحوي انجام گردد كه 
 

گرم بر   ميلي٢ در تمام مواقع و در تمام حجم واحد هوادهي، مقدار غلظت اكسيژن محلول از  ـ

 .ليتر كمتر نباشد

                                                 
1- Propeller 
2- Rotary Brush 
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شود به منظور جلوگيري از رسوب مواد در مرز  توصيه مي.  تمام مواد به حالت تعليق بمانند ـ

ت حركت دوراني هوادهها مشترك حوزه دو هواده سطحي مجاور، در صورت امكان جه

هاي ديگري  بيني برعكس يكديگر باشد و يا اينكه در طراحي ساختماني حوض هوادهي پيش

 .بدين منظور بعمل آيد
 

 جوابگوي حداكثر اكسيژن خواهي بوده و در صورت خارج شدن بزرگترين واحد هوادهي از  ـ

 .مدار، بقيه واحدها بتوانند كارآيي سيستم را حفظ كنند
 

توان  براي اين منظور مي. بتوان مقدار انتقال اكسيژن را به تناسب نيازمنديهاي تصفيه تغيير داد  ـ

هاي با سرعت  از سرريزهاي قابل تنظيم در خروجي حوض هوادهي استفاده و يا از هواده

 .متغير استفاده نمود
 

د گرداب در حوض اي، با استفاده از مواقع در كف حوض از ايجا  در مورد هوادههاي پروانه ـ

 .هوادهي جلوگيري گردد
 

 چنانچه عمق مايع در حوض هوادهي زياد باشد براي تأمين گردش مناسب فاضالب در  ـ

 .استفاده گردد ١حوض و نيز جلوگيري از ايجاد گرداب از تنوره مكش
 

ده  حجم حوزه مؤثر هر هواده بايد با توجه به هواده انتخابي و نيازمنديهاي خاصي كه سازن ـ

 .تعيين كرده است، انتخاب گردد
 

شوند به منظور امكان  شود در مورد هوادههايي كه بر روي پل ثابت نصب مي  توصيه مي ـ

 .هاي الزم نظير استفاده از جكهاي پيچوار به عمل آيد بيني راز كردن آنها، پيشطتنظيم و 
 

 ج ـ حفاظت در زمستان
 

وادهي زياد است، الزم است در مناطقي كه دوره سرماي نظر بر اينكه اتالف حرارت در اين سيستم ه

 .طوالني دارند، هوادهها و واحدهاي مربوط در مقابل يخبندان محافظت شود

 

 هاي هوادهي  ساير سيستم٤‐٣‐٣‐٢‐٧
 

 ٢نظير هوادههاي جت(شود  رساني از ساير وسايل استفاده مي در صورتي كه براي هوادهي و يا اكسيژن

الزم است بر اساس تجربيات ) و يا تغذيه اكسيژن خالص ٣ توأم با هواي فشردههوادههاي توربيني

                                                 
1- Draft Tube 
2- Jet Aerators 
3- Starger Turbine 
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 ٩٢

اند و يا نتايج حاصل از  هاي مشابهي كه چنين وسايلي را به كار برده خانه عملي حاصل از تصفيه

آزمايشات كافي روي واحدهاي نمونه، مباني طراحي به دست آمده و مالك عمل قرار گيرد و توجيه 

 .ي استفاده از چنين وسايلي ارائه گرددفني و اقتصاد

 

  لجن برگشتي٤‐٢‐٧
 
  مقدار لجن برگشتي١‐٤‐٢‐٧
 

شود  نشيني نهايي به حوضهاي هوادهي برگشت داده مي حداقل مجاز مقدار لجني كه از حوضهاي ته

 :تابعي است از
 

 . مقدار غلظت مواد جامد معلق در مايع مخلوط حوض هوادهي الف ـ

 . در مايع مخلوط حوض هوادهي ١ اندكس لجن ب ـ

 .نشيني نهايي  مدت توقف لجن درحوض ته ج ـ

 

نشيني ممكن است باعث  نظر به اينكه توقف لجن به مدت بيشتر يا كمتر از حد ضروري در حوض ته

شود مقدار لجن برگشتي  نشيني فرآيند لجن فعال گردد، توصيه مي اخالل در هر دو مرحله هوادهي و ته

 قام جدولدر محدود ار
شود مقدار لجن  اي مطرح باشد توصيه مي  در نظر گرفته شود ولي اگر نيتريفيكاسيون دو مرحله١‐٧

برگشتي در مرحله كربني آن در محدوده ارقام جدول مذكور و در مرحله نيتريفيكاسيون حدود دو 

 .برابر مقدار متوسط جريان فاضالب منظور گردد
 

نوع و به ترتيبي باشد كه امكان تغيير مقدار لجن برگشتي را در تجهيزات انتقال برگشتي بايد از 

 .محدوده ارقام ذكر شده فراهم آورد

 

 هاي لجن برگشتي تلمبه ٢‐٤‐٢‐٧
 

ها طوري  هاي موتوري استفاده شود الزم است ظرفيت تلمبه در صورتي كه براي برگشت لجن از تلمبه

ها جوابگوي  به از مدار، ظرفيت بقيه تلمبهانتخاب شود كه در صورت خارج نمودن بزرگترين تلم

 ٥/٧ها از  شود قطر دهانه مكش و دهانه رانش تلمبه توصيه مي. حداكثر مقدار لجن برگشتي باشد

 .سانتيمتر كمتر نبوده و ترتيبي داده شود كه در مكش تلمبه ها فشار مثبت وجود داشته باشد

 

بيني شده   پيش٢نشيني نهايي، يك باالبر با هوا در صورتي كه براي برگشت دادن لجن در هر حوض ته

ندارد واحدهاي ذخيره براي اين باالبرها در نظر گرفته شود، مشروط بر اينكه اوالً طراحي  باشد لزومي

باالبر با هوا از نوعي باشد كه بشود باالبر را سريعاً تعمير و يا تميز نمود و ثانياً وسايل مناسب ديگري 

                                                 
1- Sludge Index 
2- Air Lift 
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 ٩٣

شود قطر دهانه باالبر با هوا الاقل  توصيه مي. بيني شده باشد  موارد اضطراري پيشبراي انتقال لجن در

 . سانتيمتر باشد٥/٧

 

 كشي لجن برگشتي  لوله٣‐٤‐٢‐٧
 

كشي به نحوي انجام   ميليمتر كمتر نبوده و طراحي لوله١٠٠هاي بعد از تلمبه از  شود قطر لوله توصيه مي

 متر بر ثانيه كمتر ٦/٠ط عادي كار تجهيزات لجن برگشتي از ها در شراي شود كه سرعت لجن در لوله

 .نشود

برداري لجن   تشريح گرديده وسايل مناسب براي نمونه٤‐٢‐٣‐٥ترتيبي كه در بخش  شود به توصيه مي

 .بيني گردد نشيني و همچنين كنترل مقدار جريان اين لجن پيش فعال برگشتي از هر يك از حوضهاي ته

 

 ي لجن اضاف٤‐٤‐٢‐٧
 

شود تجهيزات و وسايل خارج كردن لجن فعال از سيستم طوري طراحي گردد كه حداكثر  توصيه مي

 درصد مقدار متوسط فاضالب كمتر نبوده و در مواقعي كه مقدار لجن اضافي به ٢٥ظرفيت آن از 

) دهر كدام كه بيشتر باش( ليتر بر دقيقه كاهش يابد ٤٠ درصد مقدار متوسط فاضالب و يا ٥/٠حدود 

 .بخشي عمل كند طور رضايت اين تجهيزات و وسايل به

 

گيري و نمونه برداري از لجن اضافي همچنين كنترل مقدار جريان  الزم است به منظور رويت و اندازه

 .بيني گردد آن وسايل مناسب پيش

 

نشيني مقدماتي، مخازن هضم لجن،  توان به حوضهاي تغليظ لجن، حوضهاي ته لجن اضافي را مي

 .في خأل و يا هر تركيب عملي از اين واحدها تخليه كردصا

 

 گيري  وسايل اندازه٥‐٤‐٢‐٧
 

ها، وسايلي براي نشان دادن مقدار جريان فاضالب خام يا  خانه شود كه در تمام تصفيه توصيه مي

فاضالب خروجي از تصفيه مقدماتي، لجن برگشتي و مقدار جريان هوا به هر حوض هوادهي و غلظت 

 .بيني گردد  محلول پيشاكسيژن

 

گيري جريان  شود وسايل اندازه  مترمكعب بر روز توصيه مي٤٠٠٠هايي با ظرفيت بيش از  خانه در تصفيه

 .بيني شود كه عالوه بر نشان دادن مقدار جريان، داراي كنتور و دستگاه ثبات نيز باشد از نوعي پيش
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 ٩٤

 با فاضالب خام و يا فاضالب خروجي از هايي كه تمام لجن برگشتي در يك نقطه خانه در تصفيه

شود كه مقدار جريان اين مخلوط هر يك از حوضهاي  شود، توصيه مي تصفيه مقدماتي مخلوط مي

 .گيري شود هوادهي نيز اندازه

 

 اي  صافيهاي چكه ٣‐٧
 

  كليات١‐٣‐٧
 

ز و يا قطعات هاي ذوب فل نظير قلوه سنگ، سرباره كوره(اي بستري است از مصالح مناسب  صافي چكه

طوري روي سطح آن ) معموالً از نوع بازوي دوار(كننده  كه فاضالب توسط دستگاه توزيع) پالستيكي

 .كند طور منقطع فاضالب دريافت مي شود كه هر قسمت از سطح به توزيع مي

 

كند و به تدريج  فاضالب در مسير حركت خود به سمت پائين سطح جانبي مصالح بستر را خيس مي

طور منقطع يا متناوب با  شود كه به ها روي سطح مصالح بستر تشكيل مي از ميكروارگانيسم فيلمي

ها در هر بار عبور فاضالب، مواد قابل تغذيه موجود در  ميكروارگانيسم. فاضالب و هوا در تماس است

ين مواد را آن را جذب كرده و با استفاده از اكسيژن محلولي كه قبالً در تماس با هوا جذب كرده اند ا

 .رسانند تجزيه كرده و قسمتي از آن را در متابوليسم حياتي خود به مصرف مي

 

اي، فقط قسمتي از آلودگيهاي آن جدا  نظر به اينكه با هر بار عبور فاضالب از بستر صافي چكه

 لذا براي تأمين راندمان بيشتر، مقداري از فاضالب خروجي از بستر را برگشت داده و با ،شود مي

اي بستگي به مقدار برگشت  چون راندمان صافيهاي چكه. كنند فاضالب ورودي به بستر مخلوط مي

اي ممكن است به  صافيهاي چكه. جريان دارد، لذا در مواردي كه درجه تصفيه خيلي باال مطرح باشد

شهاي در مقايسه با ساير رو) چند برابر مقدار فاضالب ورودي(علت نياز به مقدار زياد برگشت لجن 

 .اقتصادي نباشد) نظير لجن فعال(تصفيه 
 

ولي در موارد كه درجه تصفيه خيلي باال نباشد و همچنين در مرحله برزخ قبل از تصفيه نهايي، 

 .معروف است ١اي كاربرد وسيعي دارند كه مورد اخير به نام رافينگ فيلتر صافيهاي چكه
 

هاي صنعتي كاربرد زيادي دارد نظر به اينكه فيلم استفاده از رافينگ فيلترها بخصوص در تصفيه فاضالب

لذا الزم . گردد اي پس از مدتي پوسته شده و از آن جدا مي ايجاد شده روي مصالح بستر صافي چكه

ها را از فاضالب جدا  بيني شود تا اين پوسته نشيني پيش اي يك حوض ته است بعد از هر صافي چكه

 .كند
 

                                                 
1- Roughing Filters 
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 ٩٥

و  ٢كم بار ١ار بار هيدروليكي به واحد سطح آنها به صافيهاي پرباراي را بر حسب مقد صافيهاي چكه

 .كنند بندي مي اي گروه اي و يا چند مرحله  به صافيهاي يك مرحله ٣حسب مراحل
 

اي كاربرد بيشتري  با پيشرفت تكنولوژي مواد پالستيكي، استفاده از مصالح پالستيكي در صافيهاي چكه

يك و امكان ايجاد حداكثر سطح جانبي در واحد حجم بستر اجازه سبكي وزن پالست. پيدا كرده است

اي با مصالح پالستيكي در مقايسه با ساير مصالح، سطح كمتر ولي  دهد كه بستر صافيهاي چكه مي

تا ) عمق بستر(ارتفاع مؤثر آنها . معروفند ٤اين نوع صافيهاي به برج صافي. ارتفاع بيشتري داشته باشد

هاي مكانيكي  در برج صافي براي تسريع در هوارساني ممكن است از دمنده. رسد  متر نيز مي١٠حدود 

 .نيز استفاده گردد
 

توان  اي در مواردي كه فاضالب، قابل تصفيه در فرآيند هوازي بيولوژيكي باشد مي از صافيهاي چكه

ني مقدماتي نشي اي بايد قبالً از طريق حوضهاي ته فاضالب ورودي به صافيهاي چكه. استفاده نمود

 .طور مؤثر پيش تصفيه گردد مجهز به وسايل جداسازي كفاب و چربي يا وسايل مناسب ديگر به
 

اي بعنوان مرحله اصلي تصفيه بيولوژيكي مطرح باشد، طراحي آن بايد با  در مواردي كه صافي چكه

باط با شرايط آب توجه به مقدار كاهش مورد نظر در اكسيژن خواهي مواد كربني و يا نيتروژني در ارت

اي به عنوان يكي از مراحله تصفيه بيولوژيكي  پذيرنده صورت گيرد و در مواردي كه صافي چكه

 .طراحي آن بايد متناسب با مقتضيات مراحل بعدي تصفيه انجام شود. گردد مطرح مي

 

  نكات هيدروليكي ٢‐٣‐٧
 
  توزيع١‐٢‐٣‐٧
 

 الف ـ يكنواختي
 

يكنواخت   هاي دوار يا وسايل مناسب ديگري كه توزيع كننده توزيعتوزيع فاضالب ممكن است توسط 

ازاي مقدار متوسط فاضالب،  درهر نقطه از سطح بستر و به. روي سطح بستر را تأمين كند انجام گيرد

 درصد تجاوز ١٠ميزان انحراف از مقدار توزيع يكنواختي كه محاسبه شده نبايد از به اضافه يا منهاي 

 .كند
 

مل هيدروليكي مؤثر در توزيع صحيح فاضالب روي صافي بايد دقيقاً محاسبه شده و اين تمام عوا

 .محاسبات همراه با طرح ارائه گردد

 
                                                 
1- High Rate 
2- Low Rate 
3- Stages 
4- Filter Towers 
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 ٩٦

 ب ـ فشار مورد نياز
 

كنند حداقل  هاي با بازوي دوار كه با نيروي عكس العمل خروج آب دوران مي در مورد توزيع كننده

. ح آب در چاله سيفون و مركز بازوي دوار مورد نياز است سانتيمتر ارتفاع بين حداقل سط٦٠معادل 

يابد بايستي چنين ارتقاعي به جمع  ها انتقال مي در مواردي كه فاضالب با تلمبه به اين نوع توزيع كننده

 .فشارهاي روي تلمبه اضافه گردد

 

 ج ـ فاصله
 

در مناطقي كه احتمال . باشد سانتيمتر كمتر ١٥كننده و سطح بستر نبايد از  فاصله بين بازوي توزيع

 .رود اين فاصله بايد بيشتر در نظر گرفته شود يخبندان مي

 

 ها كننده  تغذيه توزيع٢‐٢‐٣‐٧
 

ها ممكن است از طريق سيفون، تلمبه و يا در مواردي كه شرايط هيدروليكي مناسب  كننده تغذيه توزيع

انتخاب ظرفيت سيفون و يا . انجام شودايجاد شده باشد، از طريق تخليه ثقلي از واحد قبلي تصفيه 

 .طور مداوم صورت گيرد تلمبه بايد طوري باشد كه تغذيه فاضالب عمالً به

 

  مصالح بستر٣‐٣‐٧
 
  كيفيت مصالح١‐٣‐٣‐٧
 

هاي ذوب فلزات و يا مصالح مصنوعي خاص  مصالح بستر ممكن است از سنگ شكسته، سرباره كوره

ه، سرباره و نظاير آنها بايد بادوام بوده و به آساني خرد و يا مصالح بستر از نوع سنگ شكست. باشد

اين خصوصيات بايد با انجام آزمايشهاي . اين مصالح نبايد قابل حل در فاضالب باشد. پوسته نشود

 .مصالح سرباره اي بايد عاري از آهن باشد. استاندارد به تأئيد برسد

 

خودي،  ه ماوراء بنفش و همچنين تجزيه خودبهمصالح مصنوعي بايد در مقابل تجزيه بر اثر اشع

فرسايش، اثرات اسيدها و قلياهاي معمولي و نيز تركيبات آلي و حمالت بيولوژيكي و قارچي مقاوم 

 .باشد

 

برخوردار باشد كه بتواند وزن يك كارگر را تحمل كند و يا  مصالح مصنوعي بايد از چنان استحكامي

شود، يك راهروي دستيابي مناسب براي امكان انجام   ساخته مياينكه روي بستري كه از اين مصالح

 .عمليات نگهداري دستگاه توزيع ايجاد شود
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 ٩٧

  عمق بستر صافي٢‐٣‐٣‐٧
 

در مورد صافي با مصالح سنگي و يا ) از سطح بستر تا باالي زهكشهاي زير بستر(عمق بستر صافي 

در مورد بستر با مصالح مصنوعي توصيه . شد متر بيشتر با٣ متر كمتر و از ٥/١اي نبايد از  سرباره

 متر در نظر گرفته شود تا زمان تماس كافي با فاضالب تأمين شود ولي ٣شود عمق بستر الاقل  مي

 متر تجاوز كند مگر اينكه از طريق انجام مطالعات ١٠حداكثر عمق صافي با مصالح مصنوعي نبايد از 

 .يشتر را قبول كند توجيه شده باشدروي واحدهاي نمونه، ساختمان خاصي كه عمق ب

 

 بندي مصالح  ابعاد و دانه٣‐٣‐٣‐٧
 

 اي الف ـ مصالح سنگي و سرباره
 

هايي كه بزرگترين بعد آنها سه برابر  اي و مصالح مشابه نبايد مجموع وزن تكه در مصالح سنگي، سرباره

 . درصد وزني كل مصالح تجاوز كند٥كوچكترين بعد آنهاست از 
 

هاي ريز  هاي نازك يا پهن يا طويل و همچنين عاري از خاك، ماسه و دانه  بايد عاري از تكهاين مصالح

بندي و ابعاد، اين مصالح بايد طوري باشند كه در صورتي كه با سرند مكانيكي از  از نظر دانه. باشد

 :هاي چهارگوش سرند شوند نتايج زير حاصل گردد نوع لرزشي و با چشمه
 

 . سانتيمتر عبور كند٥/١١هاي   سرند با چشمه كليه مصالح از ـ

 . سانتيمتر باقي بماند٥/٧ درصد وزني مصالح روي سرند ١٠٠ الي ٩٥  ـ

 . سانتيمتر عبور نكند٥ دردصد وزني مصالح از سرند ٢ بيشتر از  ـ

 . سانتيمتر عبور نكند٥/٢ درصد وزني مصالح از سرند ١ بيشتر از  ـ
 

 ب ـ مصالح مصنوعي
 

هاي مشابه  خانه دن ابعاد و شكل مصالح مصنوعي بايد با توجه به تجربيات حاصل در تصفيهمناسب بو

 .مورد ارزيابي قرار گيرد

 

  حمل و استقرار مصالح بستر٤‐٣‐٣‐٧
 

شود بايد روي سطوح صاف، سخت و تميز كه مورد تأئيد باشد انبار  مصالحي كه به كارگاه تحويل مي

 .شود
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 ٩٨

ي و مصالح مشابه نبايد به صورتي كه به كارگاه تحويل شده در بسترها قرار ا مصالح سنگي يا سرباره

زني  داده شود بلكه الزم است اين مصالح در كارگاه شسته شده و مجدداً سرند گرديده و يا چنگك

 .هاي ريز آن جدا شود دانه

 

يده شده و هاي زير بستر بايد با دست چ  سانتيمتر روي سطح زهكش٣٠قشر اول مصالح تا ضخامت 

اي و يا  بقيه مصالح را ممكن است با نقاله تسمه. اي وارد نيايد مراقبت گردد كه به زهكشها صدمه

 .وسيله مناسب ديگر در صافي توزيع نمود تا عمق بستر به حد مطلوب برسد

 

در استقرار مصالح مصنوعي بايد دستورالعملهاي سازنده مصالح كامالً رعايت شده و مصالح به 

 نصب گردد كه مسير مطلوب حركت فاضالب تأمين شده و مصالح از نظر تحمل بار در صورتي

 .وضعيت مناسب قرار گرفته باشند

 

ضمن عمليات ساختماني و يا پس از تكميل بسترهاي صافي نبايد هيچگونه وسيله سنگيني نظير 

 .كاميون، تراكتور و يا ساير تجهيزات سنگين از روي بسترهاي صافي عبور كند

 

  سيستم زهكشي٤‐٣‐٧
 
  كليات١‐٤‐٣‐٧
 

شود براي زهكشي از قطعات مخصوص زهكشي بسترهاي صافي با مقطع نيمدايره استفاده  توصيه مي

سوراخهاي ورودي سيستم زهكشي بايد . سيستم زهكشي بايد تمام سطح زير بستر را پوشش كند. شود

 . سطح بستر صافي باشد درصد١٥غير مستغرق بوده و مجموع سطوح آنها الاقل معادل 

 

  ظرفيت هيدروليكي و تهويه٢‐٤‐٣‐٧
 

كننده فاضالب از زهكشها بايد طوري طراحي  كانالهاي جمع. شيب زهكشها بايد الاقل يك درصد باشد

 ٦/٠شود سرعت جريان در آن الاقل  ازاي مقدار متوسط فاضالبي كه به صافيها تغذيه مي گردد كه به

 .متر بر ثانيه گردد

 

كننده و همچنين لوله خروجي فاضالب بايد طوري طراحي گردد كه در آنها  ها و كانالهاي جمع زهكش

شود ابعاد اين زهكشها و  توصيه مي فضاي كافي براي عبور آزاد هوا وجود داشته باشد و بدين منظور

ار اي ب ازاي حداكثر لحظه بيني گردد كه به كننده و لوله خروجي در حدودي پيش كانالهاي جمع

بيني شده و يا احتماالً در آينده مطرح  اعم از آنچه در طرح پيش(هيدروليكي شامل جريانهاي برگشتي 

 .بيش از نصف سطح مقطع آنها را آب فرا نگيرد) شود مي

 

www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com


 

 ٩٩

استفاده از وسايل مكانيكي تهويه نيز بخصوص در مورد صافيهاي سرپوشيده و صافيهاي با مصالح 

 .ياد است بايد مورد توجه قرار گيردمصنوعي كه عمق بستر آنها ز

 

 شستشوي سيستم زهكشي ۳‐٤‐٣‐٧
 

در . هاي الزم صورت گيرد بيني شود به منظور امكان شستشوي زهكشها در مواقع لزوم، پيش توصيه مي

مورد صافيهاي كوچك ايجاد يك كانال محيطي با مجاري عمودي تهويه براي اين منظور قابل قبول 

شود كه امكانات بازديد نيز  بيني شده توصيه مي ه براي شستشوي زهكشها پيشدر مورد روشي ك. است

 .فراهم شود

 

  نكات خاص٥‐٣‐٧
 
  غرقاب كردن صافي١‐٥‐٣‐٧
 

هاي كشويي در  اي طراحي شود و شيرها با دريچه اي بايد به گونه صافي با مصالح سنگي و يا سرباره

صافي به منظور مبارزه با الر و مگس فراهم نقاطي از مجاري نصب گردد كه امكان غرقاب كردن 

 .گردد

 

  ارتفاع ديواره٢‐٥‐٣‐٧
 

شود رقـوم لبه ديواره آن در حدي منـظور  در مورد صافي با مصالح مصنوعي و ارتفاع زياد توصيه مي

 متر باالتر از سطح بستر باشد تا از پخش فاضالب به اطراف بر اثر باد جلوگيري ٢/١شـود كه الاقل 

 .شود

 

  نگهداري٣‐٥‐٣‐٧
 

كليه وسايل توزيع فاضالب و زهكشها و كانالها و لوله هاي صافي بايد طوري طراحي و نصب گردد 

 .طور صحيح نگهداري، شستشو و يا تخليه كرد كه بتوان آنها را به

 

  حفاظت در زمستان٤‐٥‐٣‐٧
 

 بازدهي صافي ايجاد نمايد برداري و رود سرماي زمستاني اشكاالتي در بهره در مواردي كه انتظار مي

در مناطق (و يا با ايجاد ديوار شكن ) در مناطق سردسير(شود صافيها با ايجاد پوشش  توصيه مي

 .در مقابل سرما حفاظت گردد) معتدل
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 ١٠٠

  برگشت جريان٥‐٥‐٣‐٧
 

كشي برگشت جريان بايد طوري طراحي شود كه اوالً ظرفيت كافي براي برگشت جريانهاي  سيستم لوله

د نياز به منظور تأمين بازده مطلوب را داشته و ثانياً بتوان مقدار اين جريانها را تغيير داد تا مور

 .برداري بتوانند همواره مقدار برگشت جريان را در حد مورد نياز نگهدارند متصديان بهره

 

 گيري مقدار برگشت جريان  اندازه٦‐٥‐٣‐٧
 

هاي با ظرفيت  خانه در تصفيه. بيني گردد ايل الزم پيشگيري مقدار برگشت جريان بايد وس براي اندازه

و دستگاه ثبات ميزان  ١گيري جريان از تايمر  مترمكعب در روز ممكن است براي اندازه٤٠٠٠كمتر از 

 .فشار روي تلمبه برگشت جريان استفاده نمود

 
 هاي دوار كننده بندي توزيع  آب٦‐٣‐٧
 

م وبه منظور حصول اطمينان از تدا.  از جيوه استفاده گرددهاي دوار نبايد كننده بندي توزيع در آب

بندي آنها طوري طراحي شود كه به آساني قابل  ها الزم است وسايل آب كننده برداري از توزيع بهره

 .تعويض باشد

 
 اي  صافيهاي چند مرحله٧‐٣‐٧
 

ح گرديده است رعايت اي نيز بايد نكات و مطالبي كه در فوق تشري در مورد كليه صافيهاي چند مرحله

 .شود

 

  تعيين ابعاد٨‐٣‐٧
 

اي بايد بر مبناي نتايج حاصل از آزمايشات  حجم مورد نياز بستر صافيهاي با مصالح سنگي و سرباره

فاضالب مورد نظر روي واحد نمونه تعيين شده و يا اينكه با استفاده از فرمولهاي تجربي كه قابل قبول 

 .هاي مشابه عمالً به اثبات رسيده محاسبه شود خانه صل از تصفيهبودن آنها به استناد نتايج حا

 

به منظور حصول اطمينان از نتايج حاصله در مواردي كه فرمولهاي تجربي مالك عمل قرار گرفته نيز 

شود آزمايشات روي واحد نمونه انجام شود بخصوص در مواردي كه فاضالب مورد نظر  توصيه مي

 .ضالب صنعتي باشدحاوي مقدار قابل توجهي فا

 

 

 

                                                 
1- Timer 
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 ١٠١

هايي  خانه بازده و مباني طراحي صافيهاي با مصالح مصنوعي بايد بر مبناي نتايج عملي حاصل از تصفيه

اي  كه عين اين مصالح را به كار برده اند و يا انجام آزمايشات و تجربيات كامل روي واحدهاي نمونه

 .خانه ايجاد شده تعيين شود كه در محل تصفيه

 . ارائه گرديده است٢‐٧اي در جدول  هنمايي، حدود مباني طراحي و خصوصيات صافي چكهاز نظر را

 

  ضريب اطمينان در طراحي٩‐٣‐٧
 

نظر بر اينكه تغييرات روزانه بار آلودگي در كار صافيها مؤثر است لذا در هر دو مورد استفاده از 

نمونه، الزم است حجم بسترهاي فرمولهاي تجربي و يا استفاده از نتايج آزمايشات روي واحدهاي 

ولي در . صافي بر مبناي مقدار حداكثر ساعتي بار مواد آلي تعيين گردد نه بر مبناي مقدار متوسط آن

توان مقدار متوسط روزانه بار آلودگي را مالك  شود مي مواردي كه از حوض تعديل جريان استفاده مي

 .عمل قرار داد

 

 ١ صفحات بيولوژيكي دوار٤‐٧
 

  كليات١‐٤‐٧
 

از يكديگر  شكل نازك كه به فواصل كمي اند از چندين صفحه دايره صفحات بيولوژيكي دوار عبارت

) كه فاضالب در آن جاري است(روي يك محور افقي سوار شده و مجموعاً در حوضچه مخصوصي 

اند كه نصف هر صفحه در داخل فاضالب و نصف ديگر در خارج از آن قرار  طوري نصب شده به

 .فته استگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Rotating Biological Contactors 
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 ١٠٢

 اي  حدود و مباني طراحي و خصوصيات انواع صافيهاي چكه٢‐٧جدول 
 

بارخيلي زياد  با صافيهاي

 )رافينگ فيلترها(
بار  با صافيهاي صافيهاي پربار

 متوسط
 نوع صافي صافيهاي كم بار

 شرح
مترمكع حسب هيدروليكي بار ١‐٤ ٤‐١٠ ١٠‐٤٠ ٤‐٢٠٠

ب فاضالب بر روز متر 

 بع سطح صافي مر
بار آلودگي حسب كيلوگرم  ٠٨/٠‐٣٢/٠ ٢٤/٠‐٤٨/٠ ٣٢/٠‐٠/١ ٨/٠‐٠/٦

مواد آلي بر روز بر 

 مترمكعب حجم صافي
 عمق بستر حسب متر ٥/١‐٠/٣ ٢٥/١‐٥/٢ ٠/١‐٠/٢ ٠/١‐٠/٤
 نسبت تجديد جريان ٠ ٠‐١ ١‐٣ ٤/١

 و مصنوعي مصالح

 چوب سخت
و مصالح  سنگي

 مصنوعي
اي  سنگي و سرباره

 مشابهو 
اي  سنگي و سرباره

 و مشابه
 مصالح بستر

كيلووا حسب نياز مورد انرژي ٢‐٤ ٢‐٨ ٦‐١٠ ١٠‐٢٠

 ازاي هر مترمكعب ت به
بر روي بستر  مگس رشد زياد متوسط كم كم يا هيچ

 صافي
 منقطع مداوم مداوم

 

 

 فيلم شدن پوسته منقطع
 ميكروارگانيسمها از مصالح 

 ١٥فواصل تغذيه از  تغذيه مداوم

تغذيه (ثانيه بيشتر نباشد 

 )عمالً مداوم

فواصل تغذيه از 

 ثانيه ٦٠ تا ١٥

تغذيه عمالً (

 )مداوم

فواصل تغذيه از 

 دقيقه بيشتر ٥

تغذيه (نباشد 

 )منقطع

 تناوب تغذيه

نيتريفيكاسيون فقط در 

بارهاي كم انجام 

 شود مي

نيتريفيكاسيون فقط در 

بارهاي كم انجام 

 شود مي

  از قسمتي
يكاسيون نيتريف

 انجام شده

نيتريفيكاسيون 

 كامل شده
نظر  از خروجي فاضالب

 نيتريفيكاسيون
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 ١٠٣

با حركت دوراني ماليم اين صفحات حول محور مشترك خود، هر قسمت از هر صفحه به تناوب 

اي براي  شود و بدين ترتيب شرايطي نظير شرايط صافيهاي چكه داخل فاضالب شده و از آن خارج مي

 .شود ها ايجاد شده و فيلم نازكي از آنها روي آن صفحات تشكيل مي انيسمرشد ميكروارگ

 

توان در مواردي كه فاضالب با فرآيند بيولوژيكي قابل  از فرآيند تصفيه با صفحات بيولوژيكي دوار مي

توان در هر دو مورد كاهش اكسيژن خواهي مواد كربني و  اين فرآيند را مي. تصفيه باشد استفاده نمود

 .ش اكسيژن خواهي مواد نيتروژني به كار بردكاه

 

با توجه به اينكه اين فرآيند نسبتاً جديد است و استانداردهاي طراحي و اطالعات و نتايج تجربيات 

طور كامل تعيين نشده است لذا مقدار بازده مورد انتظار از اين فرآيند و مباني  برداري از آنها به بهره

هاي مشابهي كه از چنين فرآيندي استفاده  خانه بيات حاصل از تصفيهطراحي آن بايد بر مبناي تجر

كنند و يا بر مبناي تجربيات مستندي كه روي واحد نمونه و با استفاده از فاضالب مشابه به دست  مي

 .آمده تعيين گردد

 

  حفاظت در زمستان٢‐٤‐٧
 

سبتاً سرد براي تأمين شرايط مناسب نظر بر اينكه اتالف حرارت در اين فرآيند زياد است لذا در مناطق ن

كار مداوم و مؤثر اين فرآيند، الزم است صفحات بيولوژيكي دوار به نحو مناسب پوشانيده شود تا فيلم 

ها در مقابل سرما حفاظت شده و از كاهش بازده بر اثر اتالف بيش از حد گرما  ميكروارگانيسم

 .جلوگيري شود
 

ها بايد داراي  اين پوشش. د كه در مقابل خورندگي مقاوم باشدها بايد با مصالحي ساخته شو پوشش

.  تهويه مناسبي باشد كه بتوان آنها را در تابستان باز كرده و در زمستان بست١هاي ها و كركره دريچه

گردد كه پوشش به   بخار آب در سطح داخلي پوشش توصيه مي٢براي به حداقل رسانيدن مقدار ميعان

 .بيني گردد  شده و يا براي گرمايش آن تسهيالت الزم پيشحد كافي عايق حرارتي
 

 تعيين ابعاد ٣‐٤‐٧
 

ابعاد واحدهاي صفحات بيولوژيكي دوار بايد بر مبناي تجربيات حاصل از تأسيسات مشابه و يا نتايج 

 .مستند از آزمايشات و تجربيات روي واحد نمونه و با فاضالب مشابه تعيين گردد
 

                                                 
1- Louver 
2- Condensation 
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 ١٠٤

از  سطوحي كه با فيلمي(ازاي واحد سطح صفحات   حسب حجم در روز بهدر تعيين مقادير بار

كه مبناي طراحي قرار ميگيرد الزم است پارامترهاي زير مورد توجه ) ها پوشيده شده ميكروارگانيسم

 .واقع شود

 

 . مقدار و مشخصات فاضالب ورودي الف ـ

 . كه بايد كاهش داده شودBOD مقدار درصد  ب ـ

 . گرفتن صفحات شامل تعداد مراحل و سطح واحدها در هر مرحله تركيب قرار ج ـ

 . سرعت دوران صفحات د ـ

 .هاي حاوي صفحات  زمان ماند فاضالب در حوضچه هـ ـ

 . دماي فاضالب  و ـ

 . مربوط به مواد محلول در فاضالب وروديBOD مقدار درصد  ز ـ
 

و ) TKN( فوق به مقدار كل نيتروژن كجلدال در مورد نيتريفيكاسيون، مقدار بار عالوه بر پارامترهاي

PHو مقدار غلظت مجاز نيتروژن آمونياكي در فاضالب خروجي بستگي دارد . 

 

  ضريب اطمينان در طراحي٤‐٤‐٧
 

نظر بر اينكه در فرآيند صفحات بيولوژيكي دوار كه براي نيتريفيكاسيون طراحي شده اند تغييرات بار 

يتروژن آمونياكي فاضالب خروجي تأثير دارد بنابراين ممكن است الزم در شبانه روز در مقدار غلظت ن

اي نيتروژن آمونياكي افزايش داده شود تا  شود كه سطح صفحات به تناسب مقدار حداكثر لحظه

حل ديگر آن است كه حوضچه  راه. مشخصات فاضالب خروجي بتواند در حدود مجاز باقي بماند

 .بيني شود تا از تأمين بازده مورد نظر فرآيند اطمينان حاصل گردد تعديل جريان به ظرفيت كافي پيش

 

  ساير روشهاي تصفيه بيولوژيكي ٥‐٧
 

عالوه بر روشهاي تصفيه بيولوژيكي كه در اين فصل و تصفيه به روش استخرهاي تثبيت كه در فصل 

د شد كه ممكن هشتم تشريح شده، روشهاي جديدي در تصفيه بيولوژيكي نيز مطرح گرديده و يا خواه

توان براي تصفيه  از چنين روشهاي جديد نيز مي. است در تصفيه فاضالب شهري كاربرد داشته باشد

 عمل شده و اطالعات فني ٢‐٣‐٢مشروط بر اينكه طبق مفاد بند . فاضالب مورد نظر استفاده نمود

 .مورد نياز ارائه گردد
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 ١٠٥

 استخرهاي تثبيت فصل هشتم
 

  كليات١‐٨
 

شود كه براي مرحله يا مراحلي   اطالق مي٢طور كلي به استخر يا مجموعة استخرهايي  به١استخر تثبيت

 .شود از تصفيه بيولوژيكي فاضالب به كار برده مي

 
با وجودي كه استفاده از استخرهاي تثبيت سابقه بس طوالني در جهان دارد ولي در گذشته چندان 

براي طراحي آنها وجود  و ضوابط و مباني علميگرديد  توجهي به اين روش از تصفيه فاضالب نمي

در يكي دو دهه اخير كه لزوم جلوگيري از آلودگي آبها از طريق تصفيه فاضالبها در تمام . نداشت

برداري و  طور جدي مطرح شده، استخرهاي تثبيت به علت سادگي عمليات اجرايي و بهره ممالك به

د توجه خاص قرار گرفته است و مقامات مسئول و اي و جاري مور هاي سرمايه پائين بودن هزينه

و تحقيقاتي ممالك مختلف تحقيقات وسيعي را در زمينه تعيين مباني طراحي  مؤسسات علمي

بر اثر اين تحقيقات و مطالعات فرمولهاي مختلفي در اين مورد . دهند استخرهاي تثبيت انجام داده و مي

ه به اختالفاتي كه در شرايط تحقيقات آنها وجود داشته پيشنهاد شده كه غالباً تجربي است و با توج

 .دهند الزاماً نتايج يكسان به دست نمي

 
استخرهاي تثبيت براي انواع فاضالبهاي شهري و بعضي از فاضالبهاي صنعتي كاربرد داشته و در تمام 

ن به تنهايي و يا توا استخرهاي تثبيت را مي. كنند عمل مي) از مناطق حاره تا مناطق قطبي(شرايط جوي 

به موازات پيشرفتي كه در زمينه نحوه . به صورت تركيب با ساير فرآيندهاي تصفيه فاضالب به كار برد

 .گردد شود انواع مختلف اين استخرها براي كاربردهاي خاص ابداع مي كار اين استخرها حاصل مي
 

خانه فاضالب به روش  اد تصفيهدر شرايط ايران در مورد شهرهايي كه زمين كافي و مناسب براي ايج

گذاري كم و همچنين  استخرهاي تثبيت وجود داشته باشد، سادگي عمليات اجرايي و نياز به سرمايه

برداري و نگهداري، استفاده از  برداري و عدم نياز به كادر فني متخصص در بهره سادگي عمليات بهره

 .اصلي تصفيه فاضالب مطرح گرددهاي  تواند به عنوان يكي از گزينه استخرهاي تثبيت مي

 

  گزارش مطالعات مهندسي٢‐٨
 

در صورت استفاده از استخرهاي تثبيت براي تصفيه فاضالب مورد نظر، گزارش مطالعات مهندسي بايد 

هاي  شامل اطالعات مربوط به محل، وضعيت زمين شناسي، نوع خاك و اراضي مورد نياز جهت توسعه

املي كه در توجيه و قابل قبول بودن طرح پيشنهادي الزم است نيز بعدي و هر گونه اطالعات و عو

 .باشد

 . خواسته شده، اطالعات مشروح نيز الزم است ارائه گردد١عالوه بر اطالعاتي كه در فصل 

 
                                                 
1- Stabillization Ponds 
2- Pond System 
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 ١٠٦

 
  اطالعات محلي١‐٢‐٨
 
  محل تأسيسات مجاور١‐١‐٢‐٨
 

رساني كه  حي و تأسيسات آبمحل و جهت كليه مناطق مسكوني، نواحي تجاري، پاركها، مناطق تفري

اند بايد تعيين شده و در گزارش   كيلومتري استخرهاي تثبيت پيشنهادي واقع شده٥/١تا فاصله 

 آنها نيز ارائه ١در مورد چاههاي آب در اين محدوده الزم است لوگ. مطالعات مهندسي منعكس شود

 .گردد

 
  كاربرد اراضي٢‐١‐٢‐٨
 

) كه در طرحهاي جامع شهري مطرح است به مفهومي(خانه  صفيهكاربرد اراضي مناطق اطراف محل ت

 .بايد مورد توجه واقع شده و درگزارش منعكس شود

 
 خانه  مشخصات محل تصفيه٣‐١‐٢‐٨
 

خانه و اراضي  ها و خطوط تراز محل تصفيه هايي كه رقوم خانه شامل نقشه مشخصات محل تصفيه

عيين مساحت اراضي مورد نياز الزم است به اين احتمال در ت. اطراف آن را نشان دهد بايد ارائه گردد

كه در آينده، درجه تصفيه بيشتري خواسته شود و يا اينكه بار آلودگي فاضالب افزايش يابد توجه 

 .خاص مبذول گردد

 
  موقعيت قنوات و سيستمهاي زهكشي٤‐١‐٢‐٨
 

كند بايد تعيين  خانه عبور مي محل و مسير و عمق قنوات و هر گونه زهكشي كه از نزديكي محل تصفيه

هاي الزم براي جلوگيري  بيني شده و اثر احتمالي ايجاد استخرهاي تثبيت روي آنها بررسي گردد و پيش

 .از آلودگي قنوات و يا اخالل در كار سيستم هاي زهكشي به عمل آيد

 
 شناسي هاي خاك  گمانه٥‐١‐٢‐٨
 

) شامل سطح ايستابي و مقدار جريان آب زيرزميني(به منظور تعيين مشخصات خاك و آبهاي زيرزميني 

و اثر آنها در عمليات ساختماني و همچنين نحوه كار استخرهاي تثبيت الزم است چاههاي گمانه به 

الاقل . خانه حفر شده و اطالعات مربوط در گزارش مطالعاتي ارائه گردد تعداد كافي در محل تصفيه

حفر ) تر باشد هر كدام كه كم عمق(تر و يا تا سطح سنگ كف  م٨يكي از چاههاي گمانه بايد تا عمق 

 .برداري، چاههاي گمانه بايد به خوبي پر شود پس از نمونه. گردد

بندي آن  مقدار نفوذ آب از كف استخرها بايد بررسي شده و در صورت لزوم مصالح مناسب براي آب

 .مورد بررسي قرار گيرد
 

                                                 
1- Log 
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 ١٠٧

  مقدار سولفات آب٦‐١‐٢‐٨
 

 .رسد تعيين گردد خانه مي لفات آب مصرفي كه فاضالب حاصل از آن نهايتاً به تصفيهمقدار سو

 
 خانه محل تصفيه ٢‐٢‐٨
 
  فاصله از مناطق مسكوني١‐٢‐٢‐٨
 

خانه از نوع استخرهاي تثبيت، هر چه ممكن است از مناطق مسكوني  و يا  شود محل تصفيه توصيه مي

ني خواهد شد به دور بوده و اين فاصله از يك كيلومتر كمتر بيني، مسكو مناطقي كه در آينده قابل پيش

 .نباشد

خانه بايد وضع توپوگرافي اراضي و جهت غالب و محل جنگلها و ساير عوامل  در تعيين محل تصفيه

 .در نظر گرفته شود

 
  بادهاي غالب٢‐٢‐٢‐٨
 

لب عبوري از آن در خانه طوري انتخاب گردد كه باد غا شود در صورت امكان محل تصفيه توصيه مي

 .جهت مناطق غيرمسكوني باشد

 

  سيل و رواناب٣‐٢‐٢‐٨
 

هاي  استخرهاي تثبيت حتي المقدور نبايد در زمينهايي ايجاد گردد كه در معرض سيالبها و رواناب

هاي مكفي  بيني به منظور منحرف كردن رواناب الزم است در اطراف استخرها، پيش. شديد قرار دارند

 . خاكريزهاي ديواره استخرها در مقابل فرسايش حفاظت گرددصورت گرفته و

 
  حفاظت منابع آب٤‐٢‐٢‐٨
 

از ايجاد استخرهاي تثبيت در مجاورت منابع آب و ساير تأسيساتي كه نبايد آلوده شوند بايد خودداري 

 .نمود

 

 شناسي  زمين٥‐٢‐٢‐٨
 

 قرار ١ در معرض كارستيفيكاسيونهاي خاك آن استخرهاي تثبيت نبايد در اراضي ايجاد شود كه اليه

شود كه  توصيه مي). شود  ايجاد مي٢شكافها يا سوراخي كه معموالً در سنگهاي آهكي و دولوميت(دارد 

 . متر باشد٣استخرهاي تثبيت به نحوي طراحي گردد كه فاصله كف استخر تا سنگ كف الاقل 

 

 

                                                 
1- Karstification 
2- Dolomite 
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 ١٠٨

  انواع استخرهاي تثبيت ٣‐٨
 

 و نامهاي مشابه ديگر نيز ٢ و استخرهاي اكسيداسيون١مهاي بركه، الگوناستخرهاي تثبيت را كه به نا

بندي و نامگذاري  توان از ديدگاههاي مختلف و  نحوه عمل آنها به شرح زير گروه اند مي ناميده شده

 .كرد

 
 بندي از نظر شرايط فعال و انفعاالت بيولوژيكي   گروه١‐٣‐٨
 

توان به  هاي غالب در فعل و انفعاالت بيولوژيكي مي وارگانيسماستخرهاي تثبيت را با توجه به نوع ميكر

 :بندي كرد چهار گروه زير تقسيم

 

 .٣كولتاتيوا استخرهاي ف الف ـ

 .٤ استخرهاي هوادهي شده ب ـ

 .٥ استخرهاي هوازي ج ـ

 .٦هوازي  استخرهاي بي د ـ

 
  استخرهاي فاكولتاتيو١‐١‐٣‐٨
 

در بعضي از مرجع اين استخرها به نامهاي . باشند تيو ميغالب استخرهاي تثبيت از نوع فاكولتا

اند عمق استخرهاي   نيز ناميده شده٧استخرهاي اكسيداسيون و الگون فاضالب و استخرهاي فتوسنتيك

 متر است قشر فوقاني اين استخرها داراي شرايط هوازي و قشر تحتاني ٥/٢ الي ٢/١فاكولتاتيو معموالً 

. نشين شده وجود دارد غالباً در كف اين استخرها لجن به صورت ته.  استآن داراي شرايط بي هوازي

 . روز است١٢٠ الي ٢٥كولتاتيو با توجه به شرايط آب و هوايي ازمان ماند در استخرهاي ف
 

هوازي و در قشر فوقاني و انفعاالت هوازي باعث تجزيه مواد آلي  در قشر تحتاني و انفعاالت بي

 .ددگر موجود در فاضالب مي

 

كنترل . گردد اكسيژن مورد نياز از طريق تبادل سطحي و همچنين پديده فتوسنتز بر اثر جلبكها تأمين مي

برداري  جلبكهاي موجود در فاضالب خروجي از اين استخرها يكي از مسائل عمليات نگهداري و بهره

 .از آنهاست

 

 

                                                 
1- Lagoon 
2- Oxidation Ponds 
3- Facultative Ponds 
4- Aerated Ponds 
5- Aerobic Ponds 
6- Anaerobic Ponds 
7- Photosynthetic  

www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com


 

 ١٠٩

  استخرهاي هوادهي شده٢‐١‐٣‐٨
 

ن مورد نياز از طريق هوادهي مكانيكي و يا افشانك هوا تأمين در استخرهاي هوادهي شده اكسيژ

مزيت اصلي .  روز است١٠ الي ٣ متر و زمان ماند آنها ٥ تا ٢عمق اين استخرها معموالً بين . گردد مي

استخرهاي هوادهي شده را . خرهاي هوادهي شده به استخرهاي فاكولتاتيو نياز به اراضي كمتر استتاس

 .كنند  نيز تقسيم بندي ميحسب ميزان اختالط

 
در صورتي كه انرژي مصرفي در حدي باشد كه كليه مواد فاضالب در تمام استخر به حالت تعليق 

در . گردد  بوده و شرايط هوازي در تمام حجم استخر تأمين مي١باقي بماند، استخر از نوع اختالط كامل

 .اين حالت زمان ماند كمتري مورد نياز است

 
انرژي مصرفي كافي براي معلق نگهداشتن تمام مواد در حجم استخر نباشد، قسمتي از در صورتي كه 

 خواهد ٢نشين شده و در اين حالت استخر از نوع فاكولتاتيو هوادهي شده اين مواد در كف استخر ته

 .بود كه به زمان بيشتري نسبت به استخر هوادهي با اختالط كامل نياز خواهد داشت

 
  هوازي استخرهاي٣‐١‐٣‐٨
 

. گيرند كه نور آفتاب در تمام عمق استخر نفوذ كند در استخرهاي هوازي عمق را در حدي در نظر مي

در اين استخرها اكسيژن محلول بر اثر پديده فتوسنتز جلبكها و همچنين از طريق سطح تماس فاضالب 

نشين شدن مواد و  در بعضي از استخرهاي هوازي به منظور جلوگيري از ته. شود با هوا تأمين مي

همچنين به منظور آنكه جلبكها بيشتر در معرض تابش آفتاب قرار گيرند نوعي بهم زني نيز انجام 

 روز ٤٠ الي ١٠زمان ماند در اين استخر معموالً . باشد  متر مي٥/١ الي ٣/٠عمق اين استخرها . گردد مي

 .و آفتابي استكاربرد اين استخرها معموالً در مناطق با آب و هواي گرم . است

 
 هوازي  بياستخرهاي ٤‐١‐٣‐٨
 

هوازي  هوازي بار مواد آلي چنان زياد است كه عمالً تمام استخر در شرايط بي در استخرهاي بي

 الي ٥ متر و زمان ماند آنها حسب درجه حرارت محيط فاضالب ٥ الي ٥/٢عمق اين استخرها . باشد مي

راي تصفيه مقدماتي فاضالبهاي صنعتي حاوي غلظت زياد هوازي معموالً ب استخرهاي بي.  روز است٢٠

هوازي بايد مورد تصفيه نهايي نيز قرار  فاضالب خروجي از استخرهاي بي. رود مواد آلي به كار مي

 .گيرد

 
 بندي از نظر پيش تصفيه   گروه٢‐٣‐٨
 

بندي كرد  ها گروهتوان از نظر مقدار و درجه تصفيه فاضالب قبل از ورود به آن استخرهاي تثبيت را مي

 : ازتندكه در اين صورت انواع استخرهاي تثبيت عبار

                                                 
1- Compete Mixing 
2-. Aerated Facultative Pond 
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 ١١٠

 

 الف ـ بدون پيش تصفيه 
 

در اين . گردد اي مستقيماً به استخرهاي تصفيه هدايت مي  فاضالب بدون هيچگونه تصفيهتدر اين حال

تخر و يا جمع هاي اس هوازي و يا جمع شدن لجن در ورودي موارد بايد دقت گردد كه بر اثر شرايط بي

 .ها در ديواره استخر، بوي مزاحم ايجاد نشود شدن چربي

 

 گيري ب ـ با پيش تصفيه از نوع آشغالگيري و يا دانه
 

ها به استخرها ممكن است از وسايل آشغالگيري و  براي جلوگيري از ورود آشغالهاي درشت و يا دانه

 .ردكن آنها را به ذرات ريزتري تبديل كردگيري استفاده كرده و يا با استفاده از آشغال خ يا دانه

 

 نشيني مقدماتي اي تا حد ته ج ـ با پيش تصفيه
 

نشيني مقدماتي  در موارد كه فاضالب قبل از ورود به استخرهاي تثبيت مورد تصفيه مقدماتي شامل ته

ر از ساير كنند كه معموالً ارزانت واقع گردد عمالً استخرهاي تثبيت نوعي تصفيه ثانوي را تأمين مي

 .روشهاي تصفيه بيولوژيكي است

 

 اي تا حد تصفيه ثانوي د ـ با پيش تصفيه
 

بردن درجه تصفيه فاضالبي كه قبالًُ به روشهاي  در بعضي از موارد از استخرهاي تثبيت به منظور باال

 .شود اي يا لجن فعال مورد تصفيه قرار گرفته استفاده مي صافيهاي چكه

 
 فاضالب خروج نظر شرايط بندي از   گروه٣‐٣‐٨
 

 :بندي كرد استخرهاي تثبيت را ممكن است از نظر شرايط خروجي فاضالب از آنها به شرح زير گروه

 

  ١الف ـ توقف كامل
 

به عبارت . شود گردد و فاضالبي از آن خارج نمي در اين گروه تمام فاضالب در استخر نگهداري مي

 استخر و نفوذ آب به زمين معادل و يا بيشتر از مقدار ديگر مجموعه مقادير روزانه تبخير آب از

 .و خاك مناسب دارد استفاده از اين نوع استخرها بستگي به شرايط اقليمي. فاضالب ورودي است

 

  ٢ب ـ با فاضالب خروجي كنترل شده
 

                                                 
1- Complete Retention 
2- Controlled Discharge 
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 فاضالب) قطع و يا جاري ساختن(اين گروه از استخرها زمان ماند نسبتاً طوالني و وسايل كنترل 

گردد تا در مواقعي كه شرايط آب پذيرنده مساعد براي قبول فاضالب نباشد  خروجي طراحي مي

جريان خروجي را قطع و در مواقعي كه شرايط و ظرفيت آب پذيرنده مناسب باشد جريان خروجي را 

ضالب اين استخرها براي ذخيره فا. برقرار نموده و يا آن را متناسب با ظرفيت آب پذيرنده تنظيم كنند

 .تصفيه شده به منظور استفاده دز كشاورزي نيز كاربرد دارند

 

 ١ج ـ با جريان خروجي مداوم
 

مقدار . گردد بيني نمي اي براي كنترل جريان خروجي از استخر پيش در اين گروه هيچ نوع وسيله

 .فاضالب خروجي از اين استخرها عمالَ معادل فاضالب ورودي به آنها خواهد بود

 

 بندي از نظر موقعيت استخرها در يك مجموعه استخر وه گر٤‐٣‐٨
 

از نظر شرايط (در يك مجموعه استخرهاي تثبيت ممكن است دو يا چند مرحله مختلف و متمايز 

وجود داشته باشد كه در اين موارد ممكن است )  و مواد معلقBODبيولوژيكي و يا نرخ كاهش 

 .نامگذاري كرد... عه به استخرهاي اوليه و ثانويه واستخرها را حسب مرحله و موقعيت آنها در مجمو

 
 استخرهاي مشروح در اين فصل ٥‐٣‐٨
 

شوند  در اين فصل آن گروه از استخرهايي كه معموالً براي تصفيه فاضالب شهري به كار گرفته مي

تشريح گرديده است و استخرهايي كه در شرايط خاص براي تعديل، جذب يا تبخير فاضالب و يا 

 .شوند مورد بحث قرار نگرفته است ه لجن به كار برده ميذخير

 
  مباني طراحي٤‐٨
 
  استخرهاي فاكولتاتيو با جريان خروجي مداوم١‐٤‐٨
 

براي طراحي استخرهاي فاكولتاتيو چندين روش از طرف محققين يا سازمانهاي مسئول كشورهاي 

 شرايط معيني و تركيب خاص عوامل مختلف مطرح شده است كه هر يك با استفاده از نتايج تجربي در

توان انتظار داشت كه در شرايط متفاوت با شرايط  مؤثر در كار استخرها به دست آمده است و نمي

توان به ميزان  از جمله عوامل مؤثر در كار استخرهاي تثبيت مي. بخشي بدهد تجربه، نتيجه رضايت

نظير نيتروژن، (ها  ابل تغذيه ميكروارگانيسمتابش آفتاب، درجه حرارت، تركيب فاضالب از نظر مواد ق

، مقدار باد، رژيم هيدروليكي در استخرها و باالخره عمق و شكل هندسي و تعداد )فسفر، گوگرد، كربن

 .و ترتيب قرار گرفتن استخرها اشاره كرد

 

                                                 
1- Contionus Discharge 
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حاصل از ترين روش براي تعيين مباني طراحي، استفاده از نتايج تجربي  با توجه به اين مراتب، مناسب

باشد ولي در غياب چنين اطالعات و  كند، مي استخرهاي موجودي كه در شرايط يكسان با طرح كار مي

 .توان استفاده كرد آماري از روش هاي مطرح شده زير نيز صرفاً به عنوان راهنما مي

 
  روش بار سطحي١‐١‐٤‐٨
 

ه دماي فاضالب در استخرها پائين نظر بر اينكه نرخ فعل و انفعاالت بيولوژيكي در شرايط زمستاني ك

مقدار بار . دهند شود، شرايط زمستاني را مبناي طراحي در روش بار سطحي قرار مي است كم مي

 :باشد  مي١‐٨سطحي استخر به نقل از مراجع آمريكايي به شرح جدول 

 

  مقدار بار سطحي در استخرهاي تثبيت در آمريكا١‐٨جدول 

 *دماي متوسط هوا در زمستان ار بر روز حسب كيلوگرم بر هكتBOD5بار 
  درجه سانتيگراد١٥بيشتر از  ٤٥‐٩٠

  درجه سانتيگراد١٥بين صفر تا  ٢٢‐٤٥
 كمتر از صفر درجه سانتيگراد ١١‐٢٢

 در استخر اول را BOD5 در مواردي كه دماي متوسط هوا كمتر از صفر درجه سانتيگراد است مقدار *

 روز در ١٨٠ الي ١٢٠تار بر روز محدود نموده و زمان ماند هيدروليكي را  كيلوگرم بر هك٤٠معموالً به 

 .گيرند نظر مي

 در استخر BOD5 درجه باشد، مقدار بار ١٥در مناطق معتدل كه دماي متوسط هوا در زمستان بيشتر از 

 . كيلوگرم بر هكتار بر روز در نظر گرفت١٠٠توان تا حد  اول را مي
 

 در مورد كشورهاي در حال توسعه و با ١زمان بهداشت جهاني انتشار يافتهدر كتابي كه از طرف سا

 گرم بر روز باشد، ٥٠ سرانه حدود BOD5 ليتر و مقدار ١٠٠فرض اينكه مقدار فاضالب سرانه حدود 

 .باشد  مندرج مي٨/٢ارقام كلي ارائه شده است كه در جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- Waste Stabilization ponds, Ernest F.Gloyna, WHO 
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 هاي تثبيت در كشورهاي در حال توسعه در استخري مقدار بار سطح٢‐٨جدول 

 

زمان ماند 

 حسب روز

ازاي هر  جمعيت به

 هكتار سطح استخر

بارسطحي حسب كيلوگرم 

BOD5بر هكتار بر روز  

 شرايط محيطي

بيشتر از 

٢٠٠ 

مناطق خيلي سرد با يخبندان فصلي ـ دماي  ١٠كمتر از  ٢٠٠كمتر از 

كم فاضالب در طول سال ـ روزهاي ابري 

 *متعدد

مناطق با سرما و يخبندان فصلي و تابستانهاي  ١٠‐٥٠ ٢٠٠‐١٠٠٠ ٢٠٠‐١٠٠

 *نسبتاً كوتاه

هاي  حاره با يخبندان مناطق معتدل تا نيمه ٥٠‐١٥٠ ١٠٠٠‐٣٠٠٠ ١٠٠‐٣٣

 گاهگاهي و بدون روزهاي ابري متوالي

مناطق حاره با دماي نسبتاً يكنواخت و بدون  ١٥٠‐٣٥٠ ٣٠٠٠‐٧٠٠٠ ٣٣‐١٧

 فصل ابري

 .دو رديف باال در مورد ايران موضوعيت ندارد*

 

  فرمول گلوينا٢‐١‐٤‐٨

 
هاي روي استخرهاي متعدد، فرمول تجربي زير  گلوينا و همكاران با استفاده از نتايج حاصل از بررسي

 :اند را پيشنهاد كرده

( ) 0350350 ffL/
Q
Vt T

a
−θ== 

 :كه در آن

t = زمان ماند هيدروليكي حسب روز 

V = حسب مترمكعبحجم استخر  

Q = مقدار فاضالب ورودي حسب مترمكعب بر روز 

La  = غلظتBOD نهايي ورودي يا غلظت CODورودي حسب ميلي گرم بر ليتر  

θ  =باشد  مي٠٨٥/١موالً حدود عضريب حرارتي كه م 

T = دماي متوسط فاضالب در استخر در سردترين ماه سال حسب درجه سانتيگراد 

f = ١در مورد فاضالبهاي شهري معموالً (جلبك ها  ضريب سمي=f( 

f  ميليگرم بر ليتر ٥٠٠ كمتر از ۴SOدر مواردي كه غلظت(ضريب اكسيژن خواهي سولفيدها =  ′

f=١باشد معموالً   ). است′
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 . درصد منظور شده است٨٠‐٩٠  در اين فرمول حدود BODكاهش 

 

 . متر در نظر گرفته شده است١ر سطحي، عمق مؤثر معادل از نظر محاسبه با

متغير خواهد بود و ارقام زير براي شرايط مختلف پيشنهاد  در اين فرمول عمق حسب شرايط اقليمي

 :شده است

 

  متر١= عمق  :نشيني كم باشد ـ در مناطق حاره تا نيمه حاره در صورتي كه مقدار مواد جامد قابل ته

  متر٢٥/١=عمق  :    نشيني متوسط ير فوق ولي با مقدار مواد جامد قابل تهـ براي شرايطي نظ

  متر٥/١= عمق     :ـ در مناطقي كه تغييرات فصلي قابل توجهي دارند

 متر٥/١‐٢=عمق        :ـ در مناطق سردسير

 
  روش آفريقاي جنوبي٣‐١‐٤‐٨

 
 نهايي خروجي BOD براي برآورد در مورد فاضالبهاي شهري) منطقه نيمه حاره(در آفريقاي جنوبي 

 :شود از استخرهاي فاكولتاتيو از فرمول تجربي زير استفاده مي

( )8180

600

+
=

d/
L P

 

 :كه در آن

LP  =BODنهايي فاضالب از استخر فاكولتاتيو حسب ميليگرم بر ليتر  . 

d = عمق مؤثر استخر حسب متر. 

 :آيد  ساده شده زير به دست ميو زمان ماند اين استخرها با استفاده از فرمول

TP
T KL

LOR 1
1⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 

 :كه در آن

RT  = زمان ماند در دمايTدرجه سانتيگراد . 

LO =BODنهايي فاضالب ورودي حسب ميليگرم بر ليتر . 

LP =BODنهايي فاضالب خروجي حسب ميليگرم بر ليتر . 

KT  =ها در روز و دماي  نرخ تجزيه مواد بر اثر فعل و انفعاالت ميكروارگانيسمTدرجه سانتيگراد . 

 : كه حسب دما متغير است از فرمول زير قابل برآورد استKTنرخ 

( )T

T

θ
K
K −= 3535 

 :كه در آن
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K35  = در روز است٢/١ درجه سانتيگراد كه حدود ٣٥نرخ تجزيه مواد در دماي . 

KT  = نرخ تجزيه مواد در دمايTدرجه سانتيگراد . 

T =رجه سانتيگراددما حسب د. 

θ =  است٠٨٥/١ضريب حرارتي كه معموالً حدود . 

 
 
  ساير فرمولها٤‐١‐٤‐٨

 
فرمولهايي نيز در بعضي از كتابها و مأخذهاي عملي ارائه شده كه در آن، شرايط جريان هيدروليكي 

 نظير شرايط نهرگونه، شرايط اختالط كامل، شرايط برزخ(فاضالب در استخرها نيز منظور شده است

 ).بين شرايط نهرگونه و شرايط اختالط كامل

 
  مباني طراحي در ايران٥‐١‐٤‐٨

 
كه در ايران بر مبناي تجربيات مستمر و تحقيقات كامل، فرمول يا روش معيني براي طراحي  مادامي

استخرهاي فاكولتاتيو تدوين نشده است، از هر يك از روشها و يا فرمولهاي فوق الذكر و يا فرمولهايي 

و جوي  توان استفاده نمود مشروط بر اينكه شرايط اقليمي معتبر ارائه شده مي  در مأخذهاي علميكه 

محل طرح و همچنين مشخصات فاضالب و درجه تصفيه مورد نظر با شرايط و مشخصاتي كه در 

 .تدوين روش و يا فرمول مورد استفاده مطرح بوده، حتي المقدور مطابقت داشته باشد

 

 :توجه در استخرهاي فاكولتاتيو آن است كهدو نكته قابل 

 

 عمليات اجرايي اين استخرها بسيار ساده است لذا در مواردي كه زمين كافي در  الف ـ

 .توان عمليات اجرايي را به چندين مرحله تقسيم كرد اختيار باشد مي

 

ولتاتيو اعم از فاك( استخرهاي فاكولتاتيو به آساني تبديل به استخرهاي هوادهي شده  ب ـ

 .باشد مي) هوادهي شده و يا اختالط كامل

 

لذا در مواردي كه مقدار فاضالب به تناسب افزايش جمعيت و مقدار سرانه مصارف آب به تدريج 

شود در ابتدا استخرها با زمان ماند كمتر از  شود تا به حد مورد نظر در طرح برسد، توصيه مي اضافه مي

بدين ترتيب در چند سال . آيد ايجاد شود ورد استفاده به دست ميها و يا فرمولهاي م آنچه از روش

برداري به علت كمتر بودن مقدار فاضالب از مقدار مورد نظر در دوره طرح، زمان ماند بيشتر  اوليه بهره

از حدي خواهد بود كه مالك طرح قرار گرفته و با افزايش تدريجي مقدار فاضالب، اين زمان ماند به 
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توان زمان ماند مناسب  با انجام آزمايشات مستمر در اين چند سال عمالً مي. يابد يتدريج كاهش م

را به دست آورد و در صورت لزوم استخرهاي جديدي به ) مباني واقعي طراحي در شرايط محل طرح(

طرح اضافه كرد و يا اينكه با اضافه كردن هوادهي، استخرها را تبديل به استخرهاي فاكولتاتيو هوادهي 

 .نمود)كه به زمانهاي ماند كمتر نياز دارند(شده و يا استخرهاي هوادهي شده با اختالط كامل 

 
 استخرهاي فاكولتاتيو با جريان خروجي كنترل شده ٢‐٤‐٨
 

شود كه در بعضي  از استخرهاي فاكولتاتيو با جريان خروجي كنترل شده معموالً در مواردي استفاده مي

 جوي امكان تخليه فاضالب خروجي به آب پذيرنده وجود نداشته باشد از ماهها به علت شرايط سخت

و در اين موارد استخرها بايد ظرفيت كافي براي قبول و نگهداري فاضالب در ماههاي زمستان را 

 .داشته باشد

 
زمان ماند و عمق متوسط اين استخرها براي ماههايي كه جريان خروجي از آنها برقرار است نظير 

اكولتاتيو با جريان خروجي مداوم تعيين خواهد شد ولي حداكثر عمق آنها با توجه به استخرهاي ف

گردد و در اين محاسبه  مقدار فاضالبي كه در دوران قطع جريان خروجي بايد ذخيره شود محاسبه مي

 سانتيمتر از عمق آب در استخر را براي مجموع عمق لجن در كف و ضخامت يخ در ٥٠بايد الاقل 

نظر گرفت و بقيه عمق بايد در حدي باشد كه ظرفيت كافي براي ذخيره فاضالب در ماههاي سطح در 

 .مورد نظر را تأمين نمايد

 
 استخرهاي فاكولتاتيو با توقف كامل ٣‐٤‐٨
 

حجم و سطح استخرهاي فاكولتاتيو با توقف كامل بايد طوري انتخاب شود كه مجموع آبهاي تلف 

 .كمتر نباشد) فاضالب(از مجموع آبهاي ورودي )  زميناز طريق تبخير و نفوذ در(شده 

 
  استخرهاي هوادهي شده٤‐٤‐٨
 
  استخرهاي هوادهي شده با اختالط كامل١‐٤‐٤‐٨
 

 الف ـ فرمول كلي
 

هاي مساوي و   استخر با حجمnفرمول كلي براي طراحي استخرهاي هوادهي شده با اختالط كامل در 

ع درجه اول از مقدار غلظت مواد در هر استخر بوده و اين نرخ در با فرض اينكه نرخ تجزيه مواد، تاب

 :تمام استخرها يكسان باشد عبارت است از

n
co

n

n
tKC

C

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ +

=

1

1
 

 :كه در آن

Cn  = غلظتBOD5 فاضالب خروجي از استخر nام حسب ميليگرم بر ليتر . 

Co  = غلظتBOD5فاضالب ورودي حسب ميليگرم بر ليتر . 
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 ١١٧

KC  =ها در روز در شرايط اختالط كامل يه مواد بر اثر فعل و انفعاالت ميكروارگانيسمنرخ تجز. 

t = زمان ماند هيدروليكي در مجموعه استخرها حسب روز. 

n = اند طور سري قرار گرفته تعداد استخرهايي كه به. 

 :درصورتي كه حجم استخرها مساوي نباشد، فرمول كلي عبارت است از
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 :كه در آن

tn,t2,t1  = و ٢ و ١زمان ماند در استخرهاي n 

12
,, ccc KKK

n
ها  در روز در شرايط اختالط  نرخ تجزيه مواد بر اثر فعل و انفعاالت ميكروارگانيسم= 

 ).گيرند  را برابر در نظر ميKcn و Kc2 و Kc1معموالً   (n و ٢، ١كامل در استخرهاي 

 

 Kcب ـ نرخ 

اين نرخ را .  مهمترين عامل در طراحي استخرهاي هوادهي شده با اختالط كامل استKcاب نرخ انتخ

 .توان بر مبناي تجربيات روي واحدهاي نمونه در شرايط طرح به دست آورد مي

 درجه ٢٠توان نرخ را در دماي  در صورتي كه انجام چنين آزمايشها و تجربياتي امكان نداشته باشد، مي

 .در روز در نظر گرفت٥/٢دود سانتيگراد ح

 : خود حسب دماي فاضالب متغير است كه فرمول تغييرات آن عبارت است ازKcنرخ 

20

20

−

= w

c

c T
T θ

K
K

 

 :كه در آن

TcK = نرخ تجزيه بر اثر فعل و انفعاالت  ميكروارگانيسم ها در روز در دماي مورد نظر. 

Kc20 = درجه سانتيگراد٢٠فعل و انفعاالت ميكروارگانيسم ها در روز در دماي نرخ تجزيه بر اثر . 

θ  = است٠٨٥/١ضريب حرارتي كه در استخرهاي هوادهي شده با اختالط كامل حدود . 

Tw  =دماي فاضالب حسب درجه سانتيگراد. 

 

انسيني و توان با استفاده از فرمول م مجموعه اثرات اختالط و دماي محيط در دماي فاضالب را مي

 : مشروح زير به دست آورد١بارنهارت

QAf
QTAfT

T ia
w +

+
= 

 :كه در آن

Tw  =دماي فاضالب در استخر حسب درجه سانتيگراد. 

Ta  =دماي هواي محيط حسب درجه سانتيگراد. 

Ti  =دماي فاضالب ورودي حسب درجه سانتيگراد. 

                                                 
1- Mancini and Barnhart 
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 ١١٨

A = سطح استخرها حسب مترمربع. 

f =  ٥/٠ برابر معموالً(ضريب تناسب.( 

Q = مقدار جريان فاضالب حسب مترمكعب بر روز. 

 
 فرض شده و Twبراي  بدين معني كه در ابتدا رقمي. باشد مي ١استفاده از فرمول به طريق آزمون و خطا

گردد و با استفاده از سطح به  بر مبناي آن، زمان ماند و در نتيجه حجم و سطح استخرها محاسبه مي

در صورتي كه اين محاسبات بر مبناي . آيد  به دست ميTwبراي   فوق الذكر، رقميدست آمده و فرمول

تر   دقيقTw تكرار شود در هر بار تكرار، ارقام به دست آمده براي سطح استخرها و رقم Twرقم جديد 

ر به خواهد شد تا نتايج حاصله از فرمولها كامالً با يكديگر تطابق داشته و در نتيجه زمان ماند مورد نظ

 .دست آيد

 

 ج ـ هوادهي و اختالط

 
اول تأمين اكسيژن . شود در استخرهاي هوادهي شده با اختالط كامل، هوادهي به دو منظور انجام مي

 هوازي و دوم معلق نگهداشتن كليه ذرات در تمام حجم يها الزم براي فعل و انفعاالت ميكروارگانيسم

طور جداگانه محاسبه و برآورد شده و هر كدام كه  ور بهاستخر، ظرفيت هوادهها بايد براي هر دو منظ

 .بيشتر باشد، مالك عمل قرار گيرد

 
در نتيجه مقدار انرژي مورد نياز اكسيژن (ها  مقدار اكسيژن الزم براي فعل و انفعاالت ميكروارگانيسم

 تمام حجم  ميليگرم بر ليتر اكسيژن محلول در٢ ورودي و تأمين الاقل BOD5بر مبناي بار ) رساني

استخر، نظير آنچه كه در مورد هوادهي در تصفيه فاضالب به روش لجن فعال ذكر گرديد قابل برآورد 

 .است

 
مقدار انرژي الزم براي معلق نگهداشتن تمام ذرات بستگي به غلظت اين ذرات و نوع دستگاه و يا 

در . د آن وجود نداردرود داشته و فرمول مشخصي براي برآور روشي كه براي هوادهي به كار مي

 . مترمكعب حجم مطرح شده است١٠٠٠ازاي هر   كيلووات به٢٠ الي ٦از  مراجع مختلف ارقامي

 

گردد كه از اين ارقام فقط به عنوان راهنما براي برآورد اوليه مقدار انرژي مورد نياز استفاده  توصيه مي

اي كه از طرف  رقام تضمين شدهگردد و در تعيين نهايي انرژي مصرفي دستگاههاي هوادهي، از ا

 .گردد استفاده شود سازنده اين وسايل ارائه مي

 

                                                 
1- Trial and Error 
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 ١١٩

گردد كه هوادهها طوري در استخرهاي هوادهي شده با  براي تأمين شرايط اختالط كامل توصيه مي

براي آنكه اين . اختالط كامل مستقر گردند كه منطقه اثر هر يك، قسمتي از منطقه اثر ديگري را بپوشاند

برداري و  ور بهتر تأمين شود  و همچنين به منظور تأمين قابليت انعطاف بيشتر در نگهداري و بهرهمنظ

شود كه هوادههاي كوچكتر ولي به تعداد  تقليل اثر خرابي احتمالي يكي از هوادهها، ترجيح داده مي

 .بيشتر انتخاب گردد

 

  استخرهاي هوادهي شده با اختالط ناقص٢‐٤‐٤‐٨
 

مقدار هوادهي و اختالط در حدي نباشد كه تمام ذرات به حالت معلق باقي بمانند در در صورتي كه 

نشين شده و در  آن صورت اختالط ناقص بوده و قسمتي از ذرات در خارج از منطقه اثر هوادهها ته

به همين مناسبت اين استخرها را استخرهاي فاكولتاتيو . آيد استخر شرايط فاكولتاتيو به وجود مي

 .نامند هي شده نيز ميهواد

 

 الف ـ فرمولهاي كلي
 

رود همان فرمولهايي است  فرمولهايي كه براي طراحي استخرهاي هوادهي با اختالط ناقص به كار مي

كه در مورد استخرهاي هوادهي شده با اختالط كامل مطرح شده، با اين تفاوت كه نرخ تجزيه مواد بر 

 .باشد متفاوت ميها  اثر فعل و انفعاالت ميكروارگانيسم

 

 Kpmب ـ نرخ 

 
 نشان داده شده، Kpmها كه در اين مورد با  نرخ تجزيه مواد بر اثر فعل و انفعاالت ميكروارگانيسم

انتخاب رقم مناسب براي اين نرخ، مهمترين عمل در . تابعي از ميزان هوادهي و شدت اختالط است

ر مبناي تجربيات روي واحدهاي مشابه و يا شود اين نرخ ب توصيه مي. باشد طراحي اين استخرها مي

 را در Kpmتوان نرخ  در صورتي كه اين كار عملي نباشد، مي. آزمايشها روي واحد نمونه انتخاب شود

در اين مورد نيز نظير استخرهاي هوادهي .  بر روز در نظر گرفت٢٧/٠ درجه سانتيگراد معادل ٢٠دماي 

 فاضالب متغير است و فرمول تغييرات نيز نظير همان  حسب دمايKpmشده با اختالط كامل، نرخ 

 :فرمول است

20

20

−
= wT T

pm

pm θ
K
K

 

 :كه در آن

TpmK = ها بر روز در دماي مورد نظر نرخ تجزيه بر اثر فعل و انفعاالت ميكروارگانيسم. 

20pmK = درجه سانتيگراد٣٠ارگانيسم ها بر روز در دماي نرخ تجزيه بر اثر فعل و انفعاالت ميكرو . 

θ  = باشد  مي٠٣٦/١ضريب حرارتي كه در استخرهاي هوادهي شده با اختالط ناقص حدود. 

Tw  =دماي فاضالب حسب درجه سانتيگراد. 
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 ١٢٠

 .باشد   نظير استخرهاي هوادهي شده با اختالط كامل مي(Tw)برآورد دماي فاضالب 

 

  استخرهاي هوازي٥‐٤‐٨
 

باشند كه شرايط هوازي در تمام حجم استخر حاكم بوده و  استخرهاي هوازي، استخرهاي كم عمقي مي

ها و همچنين از طريق تماس با هوا در سطح  اكسيژن محلول در آنها از طريق پديده فتوسنتز جلبك

 .گردد استخر تأمين مي

 
ستخرها را روزي يك يا دو بار با در غالب استخرهاي هوازي براي بهتر كردن كيفيت كار، محتويات ا

 .زنند استفاده از تلمبه و يا وسايل مناسب ديگر بهم مي

 
 : به واحد سطح به دو گروه كلي تقسيم كردBOD5توان با توجه به بار  استخرهاي هوازي را مي

 
ق شود و عم اول استخرهاي هوازي پربار كه به قصد به حداكثر رسانيدن مقدار توليد جلبك طراحي مي

براي جلوگيري از رويش گياهي، كف اين استخرها را معموالً با .  سانتيمتر است٥٠ الي ٣٠آنها معموالً 

 . كنند فالت پوشش ميس بتن يا آ

 
شود و  دوم استخرهاي هوازي كم بار كه به قصد به حداكثر رسانيدن مقدار توليد اكسيژن طراحي مي

ها، بعد از  خانه هاي تثبيت هوازي كه در بعضي از تصفيهاستخر.  متر است٥/١ الي ١عمق آنها معموالً 

شود و  مرحله تصفيه بيولوژيك و به منظور تأمين كيفيت بهتر براي فاضالب تصفيه شده ايجاد مي

شود نيز عمالً استخرهاي   ناميده مي٢و يا استخرهاي تكميل تصفيه ١حسب مورد به نامهاي استخر بلوغ

 . به واحد سطح آنها  خيلي كم در نظر گرفته شده استBOD5ار باشند كه ب هوازي كم باري مي
 

در هر قسمت از استخرهاي هوازي حسب تأثير عواملي نظير مقدار بار مواد آلي، درجه اختالط 

ها، مقدار تابش و نفوذ آفتاب و باالخره دما، گروه خاصي از  محتويات استخر، مواد قابل تغذيه باكتري

ها رشد كرده و حضور دارند كه در اين ميان،   همچنين نوع خاصي از باكتريجلبكها و جانوران ريز و

 .اي در كار اين استخرها دارد دما اثر قابل مالحظه

 
با وجود اينكه چندين روش تئوريك براي تعيين مباني طراحي استخرهاي هوازي از طرف محققين 

ترين   كار اين استخرها، هنوز مناسبپيشنهاد شده ولي به علت غير قابل كنترل بودن عوامل مؤثر در

روش طراحي استفاده از بار سطحي است، مشروط بر اينكه مقدار بار سطحي متناسب با اكسيژن 

بوده و از طريق نتايج عملي از ) اكسيژن حاصل  از فتوسنتز جلبكها و جذب سطحي(محلول موجود 

طريق انجام آزمايشهايي روي واحد كار استخرهاي موجود در شرايط مشابه طرح مورد نظر و يا از 

 .نمونه به دست آمده باشد
 

                                                 
1- Maturation Ponds 
2- Polishing Ponds 
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 ١٢١

 هوازي  استخرهاي بي٦‐٤‐٨
 

 بر روز BOD5 كيلوگرم ٥٠٠ تا ٢٠٠معموالً (هوازي، مقدار بار سطحي را نسبتاً زياد  در استخرهاي بي

در اين . ندگير  روز در نظر مي٢٠ تا ٥ متر و زمان ماند را حدود ٥ الي ٥/٢و عمق را حدود ) بر هكتار

 .در شرايطي بي هوازي است) به استثناء قشر نازك مجاور هوا(استخرها عمالً تمام حجم استخر 
 

نظير بعضي از (هوازي را معموالً در مواردي كه مقدار آلودگي فاضالب زياد باشد  استخرهاي بي

ها از استخرهاي در بعضي از كشور. برند به عنوان مرحله پيش تصفيه به كار مي) فاضالبهاي صنعتي

هوازي،  مزيت عمده استخرهاي بي. گردد هوازي براي پيش تصفيه فاضالب شهري نيز استفاده مي بي

 .باشد نياز كمتر به زمين و عيب عمده آن ايجاد بوي مزاحم مي

 
 از مواد چربي و شناور كه روي سطح استخر ايجاد ١در بعضي از فاضالب هاي صنعتي، قشر سختي

در بعضي موارد نيز از . گردد اي باعث جلوگيري از انتشار بوي مزاحم مي قابل مالحظهشود، تا حد  مي

هاي حصير براي ايجاد چنين قشري استفاده  ، كاه و يا تكه٢ها يا صفحات استيروفوم موادي چون دانه

 .گردد كه در جلوگيري از انتشار بوي مزاحم مؤثر است مي

 
 ميليگرم باشد، به دليل افزايش بوي ٤٠٠دي بيش از در مواردي كه غلظت سولفات فاضالب ورو

 .شود مزاحم ناشي از توليد هيدروژن سولفيد، استفاده از استخرهاي بي هوازي توصيه نمي

 
  مجموعه مركب از استخرها٧‐٤‐٨
 

در بعضي موارد ممكن است شرايط اقتضا نمايد كه در يك مجموعه از استخرهاي تثبيت، از دو يا چند 

مثالً در مواردي كه فاضالب خروجي از استخر هوادهي شده به استخر .  استفاده شودنوع استخر

 .شود فاكولتاتيو و يا استخر هوازي نهايي انتقال داده مي

 
مباني طراحي در مورد هر يك از انواع اين استخرها، همان است كه در بندهاي قبلي تشريح گرديد 

ر نوع استخر با مشخصات به دست آمده براي آن، ولي بايد توجه داشت كه فاضالب خروجي از ه

 .فاضالب ورودي به استخرهاي بعدي است

 

  تعداد استخرها٥‐٨
 

 كمتر نبوده و مجموعه به نحوي طراحي ٣شود كه تعداد استخرهاي يك مجموعه استخر از  توصيه مي

شود   همچنين توصيه مي.طور موازي فراهم باشد طور سري و يا به شود كه امكان استفاده از استخرها به

 . هكتار تجاوز نكند١٠كه سطح هر استخر از 

 

                                                 
1- Crust 
2- Styrofoam 
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 ١٢٢

توان تعداد استخرهاي يك مجموعه را  هاي كوچك در صورتي كه شرايط اجازه دهد مي خانه در تصفيه

هاي بين استخرها به نحوي طراحي گردد كه  كشي شود كه لوله توصيه مي. به دو استخر كاهش داد

ارج كردن هر يك از استخرها از مدار بدون تغيير اساسي در سيستم ورودي و قابليت انعطاف از نظر خ

شود امكان هدايت فاضالب ورودي به الاقل  عالوه بر اين توصيه مي. خروجي كل مجموعه تأمين گردد

 .دو استخر و يا تمام استخرهاي اوليه فراهم گردد

 

  استخرهاي با فاضالب خروجي كنترل شده ١‐٥‐٨
 

شود سطحي از مجموعه كه براي  تخرهاي با فاضالب خروجي كنترل شده توصيه ميدر مورد اس

كه براي  حجمي(استخرهاي اوليه در نظر گرفته شده الاقل به دو استخر تقسيم شود و حجم باقيمانده 

الاقل معادل ) استخرهاي ثانويه در نظر گرفته شده
3

1
 . كل حجم مجموعه استخرها باشد

 

بيني گردد تا  شود كه اختالف سطح كافي بين استخرهاي اوليه و ثانويه پيش عالوه بر اين توصيه مي

فقط در مواردي كه چنين امكاني وجود نداشته باشد . امكان پر شدن ثقلي استخرهاي ثانويه فراهم شود

 .توان از تلمبه استفاده نمود مي

 

  استخرهاي با جريان خروجي مداوم٢‐٥‐٨
 

شود كه ظرفيت استخرهاي اوليه در حدي  ورد استخرهاي با جريان خروجي مداوم توصيه ميدر م

 كه در اين صورت توصيه   را تأمين كندBODتعيين گردد كه زمان ماند كافي براي حداكثر كاهش 

شود استخرهاي ثانويه با چنان زمان ماندي طراحي شوند كه حداكثر كاهش مواد معلق را تأمين  مي

 .هايي براي تجديد جريان در مجموعه استخرها نيز به عمل آيد بيني شود پيش توصيه مي. كنند

 

  استخرهاي هوادهي شده٣‐٥‐٨
 

هوادهي متناسب با ( ١شود الاقل سه استخر با هوادهي تدريجي در حالت هوادهي كامل توصيه مي

 .بيني شود پيش) ميزان اكسيژن خواهي

 

  شكل استخرها٦‐٨
 

. استخرها به شكلي انتخاب شود كه عاري از قسمتهاي پهن و يا قسمتهاي باريك باشدگردد  توصيه مي

را ) كه طول آن از سه برابر عرض تجاوز نكند(بعضي از مراجع، استخرهاي مدور يا مربع و يا مستطيل 

 ٢دهند و بعضي ديگر استخرهاي نسبتاً طويل را كه جريان در آن نزديكتر به جريان نهرگونه ترجيح مي

                                                 
1- Tapered Aeration 
2- Plug Flow 
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 ١٢٣

شود شكل هندسي استخرها با توجه به شرايط زمين و نوع استخر و  توصيه مي. دهند است ترجيح مي

 .رژيم هيدروليكي آن انتخاب شده و داليل توجيهي كافي براي اين انتخاب ارائه گردد

 

هاي استخر  هاي ديواره گوشه. در استخر نبايد هيچگونه جزيره يا شبه جزيره و يا خليجي ايجاد گردد

 .ها جلوگيري گردد بايد گرد شود تا از جمع شدن مواد شناور در اين گوشه) محل تالقي دو ديواره(
 

 .بيني شود شود در صورت امكان براي استخرهاي مجاور ديواره مشترك پيش توصيه مي

 

  تصفيه اضافي٧‐٨
 

هاي اضافي در  شود در مرحله طراحي به احتماالت تصفيه  توصيه مي٣‐١‐٣‐٨با توجه به مطالب بند 

 .هاي الزم صورت گيرد بيني آينده توجه شده و پيش

 

  جزئيات ساختماني استخرها٨‐٨
 

  خاكريز ديواره ها١‐٨‐٨
 
  مصالح١‐١‐٨‐٨
 

كه تراكم آن  طوري خوبي كوبيده شوند به خاكريزها بايد از مصالح نسبتاً غير قابل نفوذ ساخته شده و به

گياهها و مواد نامناسب در سطوحي كه قرار . ماني پايدار گردد درصد شده و از نظر ساخت٩٠الاقل 

 .است روي آن خاكريز ايجاد گردد بايد برداشته شود

 

  عرض تاج ديواره٢‐١‐٨‐٨
 

ها   متر در نظر گرفته شود تا امكان عبور وسايل نقليه از روي ديواره٣عرض تاج ديواره الاقل بايد 

 .فراهم شود

 

  شيب حداكثر٣‐١‐٨‐٨
 

بيشتر باشد مگر آنكه سطح )  افقي٣ عمودي و ١ (١:٣ها نبايد از   سطح داخلي و خارجي ديوارهشيب

 .ديواره با مصالح مناسب پوشش گرديده باشد
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 ١٢٤

  شيب حداقل٤‐١‐٨‐٨
 

در مورد استخرهاي بزرگ . كمتر باشد)  افقي٤عمودي و ١ (١:٤ها نبايد از  شيب سطح داخلي ديواره

شود جلوگيري  ي تعيين شود تا از اثرات موج كه در اين استخرها ايجاد ميممكن است شيب ماليم تر

شود  هاي ماليم تر مساحت قابل توجهي با عمق كم ايجاد مي گردد ولي بايد توجه داشت كه در شيب

 .بيني الزم بايد صورت گيرد آيد و براي جلوگيري از آن پيش كه امكان روئيدن گياه درآن به وجود مي

 

 .ها بايد الاقل در حدي باشد كه روانابهاي سطحي را از استخر دور نمايند ارجي ديوارهشيب سطح خ

 

  ارتفاع آزاد٥‐١‐٨‐٨
 

با توجه به شرايط محيطي نبايد از يك متر كمتر ) سطح آب تا لبه ديواره(حداقل ارتفاع آزاد استخرها 

 متر نيز كاهش ٦/٠فاع را تا در مورد استخرهاي خيلي كوچك ممكن است اين ارت. در نظر گرفته شود

 .داد

 

  عمق٦‐١‐٨‐٨
 

انتخاب ) از نظر شرايط فعل و انفعاالت بيولوژيكي(عمق استخرهاي تثبيت بايد متناسب با نوع استخر 

 .توان به عنوان راهنما استفاده نمود  مي٣‐٨از ارقام جدول . شود

 

  عمق استخرهاي تثبيت٣‐٨جدول 

 ستخرنوع ا حدود متعارف عمق حسب متر
 استخر فاكولتاتيو ٥/٢ تا ٢/١

استخر هوادهي شده ٥ تا ٢

 استخر هوازي پربار ٥ تا ٣/٠

استخر هوازي كم  ٥/١ تا ١

 بار
 استخر بي هوازي ٥ تا ٥/٢

 

. در انتخاب عمق مناسب براي استخرهاي تثبيت، ساير عوامل مؤثر يا محدودكننده نيز بايد رعايت شود

 :اند از تاين عوامل از جمله عبار
 

شود در هيچ موردي   جلوگيري از رويش گياهي در كف استخر كه براي اين منظور توصيه مي الف ـ

 متر كمتر انتخاب نشود مگر اينكه با پوشش كردن كف استخر با بتن يا ٦/٠عمق استخر از 

 .آسفالت و يا مصالح مناسب ديگر از اين پديده جلوگيري شود
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 ١٢٥

 

ماي محيط در شبانه روز كه هر يك در صورتي كه به حد كافي شديد اثر باد و يا اثر تغيير د

باشد باعث ايجاد جريان در حجم استخر و در نتيجه اختالط فاضالب شده و در استخرهاي 

 .دهد كه عمق بيشتري انتخاب شود فاكولتاتيو اجازه مي
 

با توجه به اين امر نشين شدن قسمت اعظم مواد معلق قابل رسوب در استخرهاي اوليه كه   ته ج ـ

شود در مواردي كه فاضالب خام مستقيماً به مجموعه استخر فاكولتاتيو وارد  توصيه مي

المقدور شرايط فاكولتاتيو در آن   متر تجاوز نكند تا حتي٨/١شود، عمق استخرهاي اوليه از  مي

 .حفظ گردد
 

دهد  كه اجازه مي) زن ن و بهمنظير تلمبه براي تجديد جريا(بيني وسايل مصنوعي اختالط   پيش د ـ

 .عمق بيشتري براي استخرهاي فاكولتاتيو در نظر گرفته شود
 

 درجه اختالط مورد نظر و مقتضيات نحوه هوادهي و يا نوع دستگاههاي هوادهي انتخابي در  هـ ـ

مورد استخرهاي هوادهي شده كه حسب مورد عمق معيني را براي اين استخرها ايجاب 

شود، عمق  كلي در غالب مواردي كه از هوادههاي سطحي مكانيكي استفاده ميطور به. كند مي

اي كه   متر است ولي در استخرهاي فاكولتاتيو هوادهي شده٥/٣مناسب براي اين استخرها 

توان عمق بيشتر و در استخرهاي هوادهي شده با اختالط  اختالط شديد در آن مطرح نباشد مي

 :توان عمق كمتري را انتخاب كرد ي ميكامل و با توجه به نحوه هواده
 

 ذخيره لجن ـ در استخرهاي فاكولتاتيو الزم است قسمتي از عمق استخر را براي ذخيره لجن  و ـ

. منظور كرد كه در محاسبه حجم مؤثر در ارتباط با تعيين زمان ماند منظور نخواهد گرديد

 .دهند صاص مي سانتيمتر از عمق را براي ذخيره لجن اخت٣٠معموالً حدود 
 

گيرند كه   در بعضي از موارد قسمت ابتدايي استخرهاي فاكولتاتيو اوليه را عميق در نظر مي ز ـ

هوازي عمل كرده و از نظر عمق تابع  عمالً اين قسمت از استخر به صورت استخرهاي بي

 .ضوابط استخرهاي بي هوازي خواهد بود
 

 شدت يخبندان در فصل زمستان زياد باشد الزم  قشر يخ ـ در مناطق سردسيري كه مقدار و ح ـ

است قسمتي از ارتفاع آب در استخر را براي قشر يخ در نظر گرفته و در محاسبه حجم مؤثر 

 .در ارتباط با تعيين زمان ماند منظور ننمود
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 ١٢٦

  نكات متفرقه٧‐١‐٨‐٨
 

شود قسمتي از  ه، توصيه ميبيني نشد گيري پيش  در مواردي كه قبل از استخر اوليه، واحد دانه الف ـ

هاي  ابتداي استخر اوليه با عمق بيشتر در نظر گرفته شود تا حجم الزم براي جمع شدن دانه

در اين گونه موارد و همچنين در ساير مواردي كه تخليه لجن با وسايل نقليه . فراهم شود

 .بيني گردد  مناسب نيز پيش١مطرح باشد، الزم است رمپ

 

 از فرسايش جلوگيري ٨‐١‐٨‐٨
 

شود، الزم است توجه و استدالالت  اي كه براي جلوگيري از فرسايش پيشنهاد مي در ارتباط با نحوه

بندي، توپوگرافي، باد   منظور نمودن تمام عوامل مربوط نظير محل و ابعاد استخر، مصالح آباكافي ب

 .هاي مربوط و غيره ارائه شود غالب، هزينه

 

 الف ـ پوشش گياهي
 

شود قشر  استفاده مي) نظير چمن(ردي كه براي جلوگيري از فرسايش خاكريز از پوشش گياهي در موا

قبل .  سانتيمتر، بايد از خاك كشاورزي مناسب رويش گياهي باشد١٠باالئي خاكريز به ضخامت الاقل 

واره از پاشنه دي(روي سطح خاكريز )  مراجعه شود٤‐٢‐٨‐٨به بند (از پر كردن مقدماتي استخر با آب 

براي پوشش . بايد پوشش گياهي كافي ايجاد شده باشد) خارجي تا حداكثر داغ آب در ديواره داخلي

اين نوع . ترين گياه چمني است كه در سطح پخش شده و رشد عمودي آن كم باشد گياهي مناسب

 و طور كلي از يونجه به. چمن، فرسايش خاكريز را خيلي كم كرده و به آساني قابل چمن زني است

ساير گياهاني كه داراي ريشه عمقي هستند نبايد براي ايجاد پوشش گياهي خاكريزها استفاده كرد، زيرا 

 .دهد ريشه بلند اين گياهان، آب بندي خاكريزها را كاهش مي

 

 ب ـ حفاظت اضافي
 

و يا  ٢هاي ورودي و خروجي خاكريزها الاقل بايد با سنگ چين به صورت ريپ رپ اطراف تمام لوله

 .وشهاي قابل قبول ديگر حفاظت شودر
 

ها در محلهايي كه در معرض  در طراحي استخرهاي هوادهي شده به منظور حفاظت كف و ديواره

هايي كه  جدار خارجي ديواره. هاي الزم بايد صورت گيرد بيني تالطم و حركت شديد آب است پيش

آب بردگي و مقابل فرسايش در معرض سيالبهاي شديد هستند نيز الزم است به نحو مقتضي در 

 .حفاظت شود

                                                 
1- Ramp 
2- Riprap 
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 ١٢٧

 

شود ممكن است الزم گردد كه سطح داخلي  در استخرهاي بزرگي كه موجهاي شديد در آنها ايجاد مي

در اين موارد الزم است سطح . ديواره با مصالح يا روش مناسب در مقابل فرسايش حفاظت شود

كه عمودي (تر از حداقل داغ آب   متر پائين٦/٠ متر باالتر از حداكثر داغ آب تا ٣/٠داخلي ديواره از 

چين به صورت ريپ رپ و يا مصالح مناسب ديگر در مقابل فرسايش  با سنگ) گيري شده اندازه

 .حفاظت گردد

 

  كف استخر٢‐٨‐٨
 
  خاك١‐٢‐٨‐٨
 

طور  و همچنين خاك هستة مركزي خاكريزها بايد به) بندي به استثناي مواد آب(خاك كف استخرها 

 درصد رطوبت بيشتر از درصد ٤متراكم و نفوذ ناپذير بوده و با درصد رطوبت اپتيمم يا حداكثر نسبي 

 .متراكم شود) به روش آشومديفيه( درصد ٩٠اپتيمم، تا حد تراكم 

 
 بندي  آب٢‐٢‐٨‐٨
 

طوري كه مقدار نفوذ آب با مالحظات اقتصادي تا  استخرها بايد در مقابل نفوذ آب، آب بندي شوند به

 ١مصالحي نظير خاك رس، بنتونيت و آسترهاي مصنوعي. جا كه ممكن و عملي است، كمتر گرددآن

بندي در نظر گرفته شود مشروط بر اينكه غير قابل نفوذ بودن و دوام تناسب آن با  ممكن است براي آب

يه شده ساير مصالحي كه در ساختمان استخر به كار رفته، با توجه به شرايط طرح ثابت گرديده يا توج

. باشد نتايج آزمايشهايي كه براي مصالح مورد نظر انجام گرفته بايد در گزارش مهندسي معكوس شود

 . و يا ساير روشهاي قابل قبول انجام گرددASTMاين آزمايشها بايد طبق روشهاي استاندارد 
 

ت آوردن شود، براي به دس در مواردي كه از خاك رس يا بنتونيت و يا ساير مصالح استفاده مي

بندي تعيين   بر حسب سانتيمتر بر ثانيه كه براي مصالح آبk ٢بندي كافي، ضريب نفوذپذيري آب

 :شود بيشتر باشد شود، نبايد از مقداري كه از فرمول زير حاصل مي مي

Hk 9103 −×= 
 :كه در آن

H = ارتفاع آب در استخر بر حسب سانتيمتر. 

                                                 
1- Synthetic Liner 
2- Permeability 
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 ١٢٨

  يكنواختي٣‐٢‐٨‐٨
 

رقوم كف استخر در هيچ . خر بايد تا آنجا كه ممكن است در تمام نقاط، مسطح و تراز باشدكف است

 . سانتيمتر با سطح تراز متوسط كف استخر اختالف داشته باشد٧ر٥نقطه نبايد بيش از 

 

  پر كردن مقدماتي٤‐٢‐٨‐٨
 

 طوالني براي پر از آنجا كه حجم استخرهاي تثبيت نسبت به مقدار فاضالب زياد است و زمان نسبتاً

و ) در صورت استفاده از آنها(ها  شدن آن توسط فاضالب الزم است، لذا به منظور حفاظت آستري

شود فراهم  جلوگيري از رويش گياهي و تقليل بو و باالخره حفظ رطوبت قشر آب بندي توصيه مي

 ٨‐١‐٨‐٨از بند ) ب(و ) الف(بودن امكانات، پس از اتمام ساختمان و انجام عمليات موضوع بندهاي 
 .، استخرهاي با آب پر شود

 

  مجاري ورودي٣‐٨‐٨
 
  مصالح١‐٣‐٨‐٨
 

آوري و انتقال  هاي جمع ها و يا مصالحي كه معموالً در شبكه توان از همان لوله براي مجاري ورودي مي

در انتخاب مصالح الزم است به مسائل ناشي از كيفيت . شود، استفاده نمود فاضالب مصرف مي

 .اضالب، بارهاي سنگين خارجي، فونداسيون و مسائل مشابه ديگر توجه نمودف

 

 روها  آدم٢‐٣‐٨‐٨
 

 كه مجهز به لوله تهويه باشد بايد در مجراي ورودي قبل از ١يك آدم رو و يا سه راهي تميز كردن

وضع توپوگرافي رو يا سه راهي بايد حتي المقدور تا آنجا كه  اين آدم. ورود به استخر اوليه ايجاد گردد

 سانتيمتر از سطح ١٥استخر نزديك بوده و رقوم كف آن الاقل ) ديواره(دهد، به خاكريز  زمين اجازه مي

 .معمولي آب در استخر باالتر باشد

 

  توزيع جريان٣‐٣‐٨‐٨
 

مجاري و نحوه توزيع جريان بايد به نحوي طراحي گردد كه حتي المقدور توزيع يكنواخت با آلودگي 

 . هيدروليكي فاضالب ورودي را در استخرهاي اوليه تأمين كندو جريان

 

 

                                                 
1- Synthetic Liner 
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  نقطه ورود فاضالب ٤‐٣‐٨‐٨
 

كليه استخرهاي اوليه بايد داراي مجاري ورودي مستقل بوده و اين مجاري به نقطه و يا نقاطي ختم 

در . دشود كه با توجه به شكل استخر و مسير جريان در آن، جريانهاي ميان بر را به حداقل برسان

شود مجاري ورودي متعدد باشد تا توزيع  توصيه مي)  هكتار و بيشتر٨(استخرهاي اوليه نسبتاً بزرگ 

 .يكنواخت فاضالب در استخر را تأمين كند
 

در استخرهاي هوادهي شده، مجاري ورودي بايد به نحوي طراحي گردند كه فاضالب ورودي در 

 .منطقه اختالط دستگاههاي هوادهي تخليه شود

 

گردد امكان و لزوم تعدد مجاري  شود توصيه مي در صورتي كه هوادهي توسط افشانك انجام مي

 .ورودي به دقت مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد

 

  حفاظت كف استخر در نقطه ورود فاضالب ٥‐٣‐٨‐٨
 

 است به منظور كف استخر و جلوگيري از شسته شدن خاك آن در انتهاي لوله يا مجراي ورودي، الزم

ابعاد اين سطح بتني بستگي به مقدار سرعت فاضالب . قسمتي از كف با قطعات بتني پوشانيده شود

 ٦٠*٦٠ورودي در نقطه خروج فاضالب از مجرا و اندازه مجرا دارد ولي در هر حال اين ابعاد نبايد از 

 .سانتيمتر كمتر باشد

 
 كشي بين استخرها هاي كنترل و لوله  سازه٤‐٨‐٨
 
 ها  سازه١‐٤‐٨‐٨
 

به منظور تقليل تعداد سازه ها در ديواره استخرها و نيز ايجاد تسهيالت در تأمين منظورهايي نظير 

گيري عمق آب، نمونه برداري، ايجاد تجديد جريان با  گيري مقدار جريان، اندازه توزيع جريان، اندازه

شود تا آنجا كه امكان داشته   مياستفاده از تلمبه، اضافه كردن اختالط مواد شيميايي و غيره، توصيه

 .هاي چند منظوره طراحي گردد باشد سازه

 

 :ها حسب مورد به نكات زير بايد توجه شود در طراحي اين سازه
 

 . قابليت دسترسي به وسايل كنترل به منظور تنظيم و يا تعميرات الف ـ

 .اههازدگي دستگ  تهويه كافي براي سالمتي كاركنان و همچنين تقليل زنگ ب ـ

 . امكان قفل كردن براي جلوگيري از ورود افراد غير مجاز ج ـ

بيني وسايلي براي كنترل سطح آب و مقدار جريان و همچنين خارج كردن استخر از   پيش د ـ

 .مدار و يا تخليه كامل آن

 . مصالح و وسايل از مواد مقاوم در مقابل زنگ زدگي انتخاب شود هـ ـ
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 ١٣٠

هاي ميان بر در داخل استخر را به حداقل  ي انتخاب شود كه جريانها به نحو  محل سازه و ـ

 .رسانيده و از سرما و يخبندان در امان باشد

 

 ها كشي  لوله٢‐٤‐٨‐٨
 

آوري  هاي جمع ها و مصالحي كه معموالً در شبكه توان از همان لوله هاي بين استخرها مي كشي براي لوله

بندي كار  ها نبايد در زير و يا در ميان اليه آب لوله. نمودشود، استفاده  و انتقال فاضالب مصرف مي

 .گذاشته شود

 

 ها كشي سازه  لوله١‐٢‐٤‐٨‐٨
 

 هاي ورودي مستغرق الف ـ سازه با دهانه
 

شود از  اند، توصيه مي در مورد استخرهايي كه براي عمق كم و يا عمق قابل تغيير طراحي شده

در مواردي كه . ه آنها زير سطح آب است، استفاده شودهاي ورود فاضالب ب هايي كه دهانه سازه

بندي بوده   متر باالي قشر آب٠ر٥شود، دهانه ها بايد الاقل  فاضالب در جهت عمودي به دهانه وارد مي

 . متر از پاشنه خاكريز فاصله داشته باشد٣و الاقل 

 

 هاي مختلف هاي ورودي با رقوم ب ـ سازه با دهانه
 

هاي مختلف برداشت شود،  ميقي كه عمق آنها اجازه دهد فاضالب از عمقدر مورد استخرهاي ع

 ٣در اين موارد الاقل . هاي مختلف استفاده شود هاي ورودي با رقوم شود از سازه با دهانه توصيه مي

ترين  هاي مختلف مطرح خواهد بود كه جهت ورود فاضالب در پائين دهانه يا لوله ورودي با رقوم

ترين دهانه شرايطي كه در بند  در مورد پائين. باشد ها به صورت افقي مي در بقيه دهانهدهانه، عمودي و 

 .بيني شود گاههاي مناسب بايد پيش ها تكيه فوق ذكر شده بايد رعايت گردد و در مورد ساير لوله) الف(

 

 هاي ورودي سطحي ج ـ سازه با دهانه
 

شود براي استخرهاي  د نداشته باشد، توصيه ميدر شرايطي كه احتمال يخبندان شديد در زمستان وجو

هاي ورودي سطحي استفاده   استخرهاي نسبتاً كم عمق از سازه با دهانهيابا فاضالب خروجي مداوم و 

براي جلوگيري از ورود كف و مواد ) نظير مانع(در طراحي اين سازه الزم است وسايل مناسب . شود

 .بيني شود شناور پيش

 

 براي انجام عمليات نگهداري و تعميراتد ـ تخليه استخر 
 

اي براي تخليه كامل آن از طريق لوله تخليه و يا تلمبه در نظر گرفته شده  براي كليه استخرها بايد وسيله

 .هاي فوق الذكر به عمل آيد هاي الزم در سازه بيني و متناسباً پيش
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 ١٣١

 هـ ـ سرريز اضطراري
 

بيني   الزم است سرريزهاي اضطراري در رقوم مناسب پيشبه منظور جلوگيري از لبريز شدن استخرها

 .گردد

 

  ظرفيت هيدروليكي٢‐٢‐٤‐٨‐٨
 

ها بايد  كشي هاي تخليه و لوله در مورد استخرهاي با فاضالب خروجي مداوم، ظرفيت هيدروليكي سازه

 . درصد مقدار متوسط جريان مبناي طرح باشد٢٥٠الاقل معادل 
 

هاي استخرهاي با جريان خروجي كنترل شده بايد در حدي  كشي لولهها و  ظرفيت هيدروليكي سازه

 . سانتيمتر ارتفاع آب استخر را در يك روز عبور دهد١٥معادل  باشد كه بتوان الاقل حجمي

 

  ١ صافي با بستر قلوه سنگ٥‐٨‐٨
 

كردن ها در فاضالب خروجي استخرهاي نهايي زياد باشد، براي جدا در مواردي كه مقدار تراكم جلبك

 .توان از صافي با بستر قلوه سنگ استفاده كرد ها و در نتيجه كاهش غلظت مواد معلق مي اين جلبك
 

براي ايجاد اين نوع صافي كافي است كه در قسمت انتهايي استخر، بستري از قلوه سنگهاي تقريباً يك 

 به مجراي خروجي راه طوري كه فاضالب خروجي پس از عبور از اين بستر بتواند اندازه ايجاد شود به

عرض بستر بايد در . رقوم سطح اين بستر بايد باالتر از رقوم حداكثر سطح آب در نظر گرفته شود. يابد

بيني شود كه مسير حركت طولي فاضالب از ميان بستر، نسبتاًُ طوالني باشد تا حداكثر ممكن  حدي پيش

شود  توصيه مي. وج آنها جلوگيري شودجلبكهاي موجود به سطح جانبي قلوه سنگها چسبيده و از خر

بيني شود تا  در انتهاي بستر و به موازات عرض استخر، لوله هاي سوارخدار در عمق مناسب پيش

فاضالبي را كه از بستر قلوه سنگ عبوركرده، جمع آوري نموده و به سازه خروجي فاضالب انتقال 

 .دهد

 

هوازي قرار گرفته و به  به تدريج مورد تجزيه بيشوند  ترتيب از فاضالب جدا مي جلبكهايي كه بدين

در استفاده از صافي بستر قلوه سنگ بايد به احتمال ايجاد بوي مزاحم . شوند تر تبديل مي عناصر ساده

 ٢٠٠در مواردي كه قليائيت كل فاضالب خام از حدود . هوازي جلبكها توجه شود ناشي از تجزيه بي

 .مال ايجاد بوي مزاحم بيشتر استگرم بر ليتر كمتر باشد، احت ميلي

 

بيني شده  نشيني نهايي پيش در بعضي از موارد كه در مجموعه استخرهاي تثبيت، استخري نيز براي ته

نشيني از طريق كاهش غلظت مواد معلق ورودي به آن،  ممكن است به منظور افزايش بازده استخر ته

 .ي شودبين در استخر ماقبل آن صافي با بستر قلوه سنگ پيش

                                                 
1- Rock Filters 
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  نكات متفرقه٦‐٨‐٨
 
  حصاركشي١‐٦‐٨‐٨
 

محوطه استخرها بايد محصور بوده و حصار از نوعي باشد كه مانع عبور حيوانات بوده و افراد 

غيرمجاز را به دور نگهدارد، حصاركشي نبايد طوري انجام شود كه مانع حركت وسايل نقليه از روي 

زني بتواند از آن  ي باشد كه وسايل نقليه و چمنعرض درهاي ورودي بايد در حد. خاكريزها گردد

 .بيني شود براي كليه درها بايد قفل پيش. عبور كند

 

  راههاي دسترسي٢‐٦‐٨‐٨
 

بيني شود كه در تمام فصول بتوان از آن استفاده  راههاي دسترسي براي استخرها بايد از نوعي پيش

 .نمود

 

  عالئم اخطار٣‐٦‐٨‐٨
 

بيني شود كه در آن نوع تأسيسات  ول حصار اطراف استخرها بايد پيشمناسب در ط عالئم دائمي

ها حصار و بين آنها به  الاقل در تمام گوشه. مشخص شده و عبور از محوطه ممنوع اعالم شده باشد

 .بيني شود  متر بايد يك عالمت پيش١٥٠فواصل حداكثر 

 

 گيري جريان  اندازه٤‐٦‐٨‐٨
 

بيني شده و براي حفاظت  ي كه در فصل ششم ذكر شده بايد پيشگيري جريان به شرح وسايل اندازه

 .هاي الزم به عمل آيد بيني وسايل ثبت جريان در مقابل عوامل جوي پيش

 

 گيري سطح آبهاي زيرزميني اندازه ٥‐٦‐٨‐٨
 

گيري سطح آبهاي زيرزميني در اطراف  در بعضي موارد ممكن است الزم گردد وسايلي جهت اندازه

 .بيني شود بيت پيشاستخرهاي تث

 

 

  وسايل آزمايشگاهي٦‐٦‐٨‐٨
 

 . مراجعه شود٨‐٢به بند 
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 گيري سطح آب در استخرها  وسايل اندازه ٧‐٦‐٨‐٨
 

 .بيني شود گيري رقوم سطح آب پيش براي استخرهاي تثبيت الزم است وسايل اندازه

 

  ساختمان خدماتي٨‐٦‐٨‐٨
 

بيني  برداري الزم است ساختمان مناسب پيش ري و بهرهبراي آزمايشگاه و همچنين لوازم عمليات نگهدا

 .شود
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 فصل نهم ـ ضد عفوني كردن
 

  كليات١‐٩
 

توان به صورتهاي كلر مايع  كلر را مي. شود براي ضدعفوني كردن فاضالب معموال از كلر استفاده مي

كننده از  د عفونيساير مواد ض. ، هيپوكلريت سديم و يا هيپوكلريت كلسيم به كار برد)گاز مايع شده(

كننده  قبيل دي اكسيد كلر، ازون، و برم نيز ممكن است در موارد خاص مورد قبول دستگاه تصويب

كننده بايد مقدار جريان فاضالب، مقدار ماده مصرفي، ميزان كلر  ه ضدعفونيددر انتخاب ما. قرار گيرند

يايي و مسائل نگهداري مورد  آن، هزينه تجهيزات، در دسترس بودن ماده شيمPHخواهي فاضالب و 

شود، چنانچه كلر موجود در فاضالب خروجي موجب  در موارد كه از كلر استفاده مي. توجه قرار گيرد

زدن به آبزيان موجود در آب پذيرنده گردد، ممكن است كلرزدايي بعدي فاضالب نيز الزم  صدمه

 .گردد

 

 رزني كل٢‐٩
 

 غذيه كلر ت١‐٢‐٩
 
  انواع١‐١‐٢‐٩
 

جايي  توان از دستگاه كلرزني از نوع خأل و يا دستگاه تغذيه هيپوكلريت از نوع جابه لرزني ميبراي ك

شود در تأسيسات بزرگ از دستگاه كلرزني از نوع خأل و در  ترجيح داده مي. مثبت استفاده نمود

گيرد از دستگاه تغذيه هيپوكلريت  طور غيرمستمر صورت مي مواردي كه عمل ضدعفوني كردن به

اكسيد كلر به منظور ضدعفوني كردن به كار برده شود، بهتر  چنانچه در نظر باشد دي. ستفاده شودا

است محلول كلريت سديم را به خروجي دستگاه تزريق محلول كلر وارد نمود تا در حوضچه واكنش 

 . و كمتر از آن، دي اكسيد كلر تشكيل گردد٤ معادل PHبعدي با 

 

  ظرفيت٢‐١‐٢‐٩
 

. نياز دستگاههاي كلرزني متغير بوده و بستگي به نحوه مصرف و نقطه كاربرد كلر داردظرفيت مورد

بيني شود تا حدود مجاز كليفرم تعيين شده  شود ظرفيت كافي براي دستگاههاي كلرزني پيش توصيه مي

توان ارقام  در مورد فاضالب شهري مي. توسط سازمانهاي ذيربط در مورد فاضالب موردنظر تأمين شود

خانه به   را به عنوان راهنماي تعيين ظرفيت تأسيسات كلرزني فاضالب خروجي از تصفيه١ـ٩جدول 

 .كار برد

  تجهيزات ذخيره و قطعات يدكي٣‐١‐٢‐٩
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 ١٣٥

شود تجهيزات ذخيره با ظرفيت كافي براي جايگزيني بزرگترين واحد در مواقع لزوم وجود  توصيه مي

 كننده الزم است قطعات يدكي تأمين شده باشد تا بتوان براي كليه تجهيزات ضدعفوني. داشته باشد

 .قطعاتي را كه در معرض فرسودگي و شكستگي قرار دارند، جايگزين نمود

 

  مقدار مصرف كلر حسب نوع تصفيه١‐٩جدول 
 

ازاي هر ليتر فاضالب  مقدار مصرف كلر بر حسب ميلي گرم به  نوع تصفيه 
 اي صافي چكه ١٠

 لجن فعال ٨
 سازي بعد از تصفيه ثانويه صاف ٦
 نيتريفيكاسيون ٦

 

  تأمين آب٤‐١‐٢‐٩
 

جلوگيري از آلودگي اين آب . براي كار دستگاههاي كلرزني بايد آب آشاميدني كافي در دسترس باشد

در مواردي كه وجود تلمبه تقويتي ضروري است، بايد دو .  صورت گيرد٢‐٦‐٢بايد طبق مفاد بند 

 ظرفيت مورد نياز در نظر گرفته شود و در صورت امكان، برق اضطراري نيز دستگاه تلمبه هر يك با

 .بيني گردد پيش

 

  تأمين كلر٢‐٢‐٩
 
  كليات١‐٢‐٢‐٩
 

 بايد توجه نمود كه .شود در موقع طراحي، نحوه تأمين كلر به دقت مورد ارزيابي قرار گيرد توصيه مي

بزرگ ممكن است در صورت بروز نشت، خطرات ذخير مقادير زياد كلر از جمله استفاده از كپسولهاي 

 .خانه و محيط اطراف ايجاد كند اي براي پرسنل تصفيه قابل مالحظه

اي كه براي افراد  ها، به خطرات بالقوه گيري نهايي، عالوه بر هزينه شود در هنگام تصميم توصيه مي

گاه  ر كپسولهاي ايستاده و تكيههاي الزم براي مها بيني پيش. شود نيز توجه كافي مبذول گردد ايجاد مي

 .گيرند بايد به عمل آيد مناسب بتني براي كپسولهاي بزرگ كه به صورت افقي قرار مي

  كپسولهاي بزرگ٢‐٢‐٢‐٩
 

شود از كپسولهاي يك   كيلوگرم، توصيه مي٧٠در مواردي كه مقدار متوسط مصرف روزانه كلر بيش از 

 .تني استفاده گردد
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 ١٣٦

  وسايل توزين٣‐٢‐٢‐٩
 

كنند، الزم است وسايل مناسب براي توزين كپسولها  هايي كه از گاز كلر استفاده مي خانه در كليه تصفيه

وجود . هاي بزرگ از ترازوهاي نشانگر و ثبات استفاده شود خانه شود در تصفيه توصيه مي. موجود باشد

 برابر خوردگي ساخته وسايل توزين بايد از مواد مقاوم در. است حداقل يك ترازوي سكويي الزامي

 .شده باشند

 

 جايي كپسولها  وسايل جابه٤‐٢‐٢‐٩
 

جايي كپسولها از جمله انتقال  شود، به منظور امكان جابه در مواردي كه از كپسولهاي سنگين استفاده مي

 .بيني شود ست جرثقيل سقفي مناسب پيش اآنها به سكوي توزين الزم

 

  وصل كپسولهاي كلروسايل خودكار براي قطع و     ٥‐٢‐٢‐٩
 

شود، به منظور اطمينان از ضدعفوني كردن مستمر  در مواردي كه از كپسولهاي كلر مايع استفاده مي

فاضالب، در صورت لزوم ممكن است از وسايل خودكار براي قطع كپسولهاي خالي از مدار و وصل 

 .كپسولهاي پر به مدار استفاده نمود

 

 ها  تبخيركننده٦‐٢‐٢‐٩
 

شود  ي كه استفاده همزمان از چندين كپسول معمولي يا كپسول بزرگ مطرح باشد، توصيه ميدر صورت

 .دستگاه تبخيركننده نيز جهت استفاده بهتر گاز كلر به تعداد مورد نياز نصب گردد

 

  وسايل تشخيص و كنترل نشت٧‐٢‐٢‐٩
 

در . ر دسترس باشدد% ٥٦يابي كلر الزم است بطري حاوي محلول آمونيم هيدوراكسيد  براي نشت

صورت استفاده از كپسولهاي بزرگ بايد وسايل مناسب و مورد تأئيد سازمانهاي ذيربط براي تعمير 

شود   توصيه مي گردد در مواردي كه از كپسولهاي يك تني استفاده مي. بيني شود محل نشت پيش

در تأسيسات بزرگ . بيني شود مخازني حاوي محلول سود سوزآور نيز براي جذب گاز نشت يافته پيش

 .شود دستگاه خودكار خبردهنده نشت گاز در نظر گرفته شود توصيه مي

 

 كشي  لوله٣‐٢‐٩
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 ١٣٧

االمكان ساده بوده و انتخاب و ساخت آنها متناسب با نيازهاي  كشي حتي هاي لوله شود سيستم توصيه مي

  شود كه سيستم  ميهمچنين توصيه. كاربرد كلر صورت گيرد و تعداد اتصاالت آنها حداقل باشد

 .كشي در مقابل درجه حرارتهاي خيلي زياد و خيلي كم به خوبي محافظت گردد لوله
 

افزايش . توان از فوالد با ضخامت مناسب استفاده نمود براي انتقال كلر مايع يا گاز بدون رطوبت، مي

لر مرطوب يا محلول براي انتقال ك. دهد آب به كلر حتي به ميزان ناچيز، خاصيت خورندگي به آن مي

هاي با   و يا لولهPVCتوان از الستيك سخت، پلي اتيلن،  آبي كلر در مورد خطوط با فشار پائين مي

 .پوشش داخلي الستيك يا پلي اتيلن استفاده نمود

 

به علت خاصيت خورندگي كلر مرطوب بايد كليه خطوطي كه براي انتقال كلر به صورت خشك 

 .ب و يا هواي مرطوب محافظت گردنداند، از ورود آ طراحي شده

 

  فضاي سرپوشيده٤‐٢‐٩
 
  جداسازي١‐٤‐٢‐٩
 

چنانچه تجهيزات كلرزني گازي و يا كپسولهاي كلر در ساختماني قرار دارند كه از آن اجباراً براي 

بندي شده  شود، الزم است با ايجاد اتاقكي كه از نظر عبور گاز آب منظورهاي ديگر نيز استفاده مي

شود مجاري كف شور اتاق  توصيه مي. اين تجهيزات را از ساير قسمتهاي ساختمان جدا نموداست، 

دربهاي ورودي اين اتاق بايد منحصراً به سمت . كلرزني مستقل از ساير فاضالبروهاي ساختمان باشد

اتاق كلرزني بايد در .  باشد١خارج ساختمان باز شده و مجهز به دستگيره داخلي از نوع اضطراري

شود امكان دسترسي آسان به كليه تجهيزات در اتاق كلرزني وجود  توصيه مي. سطح زمين بنا شود

شود محل ذخيره كلر از محل تغذيه جدا باشد و تجهيزات كلرزني  همچنين توصيه مي. داشته باشد

 .االمكان نزديك نقطه مصرف قرار گيرند حتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Panic Hardware 
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 ١٣٨

 

  پنجره بازديد٢‐٤‐٢‐٩
 

كننده و يا در درب  خلي حدفاصل بين اتاق تزريق و اتاق نگهداري ماده ضدعفونيدر ديواره دا

اي شفافي كه از نظر عبور گاز آب بندي شده باشد نصب  خروجي اتاق تزريق الزم است پنجره شيشه

 .گردد تا امكان بازديد اتاق از بيرون وجود داشته باشد

 

  گرما٣‐٤‐٢‐٩
 

طوري كه بتوان دماي   بايد مجهز به وسيله گرمايش باشد بهكننده اتاق حاوي تجهيزات ضدعفوني

شود اتاق در مقابل گرماي زياد نيز  توصيه مي.  درجه سانتيگراد را در اتاق حفظ نمود١٥حداقل 

 . درجه نگهداري شوند٢٥ تا ١٥كپسولها نيز بايد در دماي حدود . محافظت شود

 

  تهويه٤‐٤‐٢‐٩
 

 دستگاه تهويه مكانيكي با ظرفيت كافي جهت يكبار تعويض هوا در هاي كلرزني بايد در كليه سيستم

مكش هواكش تهويه بايد . دقيقه نصب شود تا در مواقع حضور افراد در اتاق، تهويه كافي انجام گيرد

در نزديكي كف اتاق و  خروجي آن در محلي قرار گيرد كه هيچگونه آلودگي در هواي ورودي به 

ورودي هوا به اتاق نيز نبايد در ديواره . هاي مسكوني به وجود نياورد هساير ساختمانها و يا محوط

 .مقابل محل نصب تهويه قرار گيرد تا جريان هواي كافي در اتاق برقرار گردد
 

دماي هواي ورودي بايد . لوله تهويه كلرزني بايد در محلي باالتر از بام ساختمان به خارج تخليه شود

 . روي تجهيزات كلرزني نداشته باشددر حدي باشدكه اثر سوئي بر

 

 هاي برقي  كنترل٥‐٤‐٢‐٩
 

ها بايد در خارج از اتاق كلرزني و نزديك درب ورودي  كليدهاي قطع و وصل هواكش و روشنايي

بيني شده در  شود در مواردي كه بيش از يك كليد براي قطع و وصل هواكش پيش توصيه مي. باشد

اي نصب شود كه همزمان با به كار افتادن هواكش روشن  دهندهباالي هر درب ورودي، چراغ عالمت 

 .گردد

 

 با خطرات گازگرفتگيمقابله  تجهيزات ٥‐٢‐٩
 

 دقيقه همراه با تجهيزات ٣٠در صورت استفاده از گاز كلر بايد كپسول هواي فشرده با ظرفيت حداقل 

به منظور مقابله با خطرات الزم، طبق استانداردهايي كه توسط دستگاههاي ذيربط تعيين شده است، 

محل نگهداري اين تجهيزات بايد خارج از اتاق كلرزني و و . ناشي از گاز گرفتگي در نظر گرفته شود

 .يا اتاق ذخيره كلر و در محل مناسبي باشد
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 ١٣٩

 

  كاربرد كلر٦‐٢‐٩
 
  اختالط١‐٦‐٢‐٩
 

 ٣لوط شود كه در مدت كننده سريعاً با فاضالب مخ الزم ست ترتيبي اتخاذ شود كه ماده ضدعفوني

توان با ايجاد جريان در هم به وسيله  اين منظور را مي. طور كامل انجام شود ثانيه عمل اختالط به

 . تأمين نمود١صفحات مانع و يا استفاده از مخلوط كردن مكانيكي سريع

 
  زمان تماس٢‐٦‐٢‐٩
 

 دقيقه در حالت حداكثر ١٥پس از اختالط كامل كلر با فاضالب بايد زمان تماسي معادل حداقل 

به منظور حصول اطمينان از تأمين زمان تماس . زني فراهم شود ساعتي جريان و يا حداكثر مقدار تلمبه

در صورتي . هاي الزم روي فاضالب مورد نظر انجام شود شود با كمك ردياب، بررسي كافي توصيه مي

كلر و فاضالب در نظر گرفتن زمان كه كلرزدايي فاضالب نيز مد نظر باشد، پس از اختالط كامل 

 .تماس الزم نيست

 

  حوضچه تماس٣‐٦‐٢‐٩
 

بر در آن به  شود حوضچه تماس كلر با فاضالب طوري ساخته شود كه ايجاد جريان ميان توصيه مي

 .بيني شود  مناسبي پيش٢براي اين منظور بايد موانع. حداقل برسد

 

 تميز كردن و نگهداري آن خللي در عمل ضد شود حوضچه تماس طوري طراحي گردد كه توصيه مي

توان حوضچه تماس به صورت مضاعف در نظر گرفت و يا  عفوني كردن ايجاد ننمايد، بدين منظور مي

 .بيني نمود تجهيزات لجنروب از نوع مكانيكي يا مكشي پيش
 

 .شود از مخازن تماس سرپوشيده استفاده نگردد توصيه مي

 

  ارزيابي ميزان تأثير٧‐٢‐٩
 
 برداري  نمونه١‐٧‐٢‐٩
 

برداري از فاضالب خروجي ضدعفوني شده پس از طي زمان تماس كافي، بايد تسهيالت  براي نمونه

كند،  در مورد تأسيسات بزرگ و يا در مواردي كه شرايط آب پذيرنده ايجاب مي. بيني شود الزم پيش

                                                 
1- Flash Mixer 
2- Baffles 
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 ١٤٠

از نظر ميزان كلر باقيمانده در  هاي الزم به منظور كنترل و نظارت دائمي بيني شود پيش توصيه مي

 .فاضالب خروجي به عمل آيد

 

  آزمايش و كنترل٢‐٧‐٢‐٩
 

 .بيني شود گيري كلر باقيمانده با استفاده از روشهاي آزمايش مورد قبول بايد پيش تجهيزات اندازه
ثبت و ، سيستم ١گيري كلر باقيمانده شود در كليه تأسيسات كلرزني، وسايل خودكار اندازه توصيه مي

 . در نظر گرفته شود٢سيستم تزريق به تناسب نياز

 

گيري كليفرمهاي مدفوعي با استفاده از روشهاي آزمايش مورد قبول  همچنين بايد تجهيزات اندازه

 .بيني شود سازمانهاي ذيربط پيش

 
  ازون زني٣‐٩
 

  كليات١‐٣‐٩
 

 و چنانچه به مايع تبديل شود به با بوي زننده كه در دماي معمولي بيرنگ بوده ازون گازي است سمي

تواند  اي قوي و به عنوان يك ضدعفوني كننده مؤثر مي ازون اكسيدكننده. آيد رنگي آبي تيره در مي

قدرت اكسيدكنندگي آن دو برابر يون هيپوكلريت بوده و لذا زمان تماس الزم . مورد استفاده قرار گيرد

 .در مورد ازون خيلي كمتر از كلر است

 

شود لذا بايد ازون را در محل مصرف توليد نموده  ايع بسيار ناپايدار بوده و به سادگي منفجر ميازون م

به همين دليل ضمن آنكه تجهيزات توليد ازون بايد ظرفيت كافي براي . و فوراً مورد استفاده قرار دارد

ر خودكار كنترل طو حداكثر ميزان تزريق مورد نياز داشته باشد الزم است واحدهاي توليد ازون به

 .طوري كه ميزان توليد همواره مساوي مقدار مورد نياز ضدعفوني كردن باشد شوند به
 

 . كيلووات ساعت انرژي مورد نياز است٢٥براي توليد هر كيلوگرم ازون در حدود 

 

استفاده از ازون براي ضدعفوني كردن فاضالب، به مراتب گرانتر از كلر است و لذا جهت انتخاب آن 

 .يد به در دسترس بودن انرژي ارزان توجه گرددبا

 

  تجهيزات تغذيه ازون ٢‐٣‐٩
 

                                                 
1- Chlorine Residual Analyzer 
2- Proportioning System 
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 ١٤١

در . توان از افشانك گازي استفاده نمود كه از مصالح مناسب ساخته شده باشد براي تغذيه ازون مي

كن، صافي و كمپرسور مورد نياز  صورتي كه ازون با استفاده از هوا تهيه شود، تجهيزاتي چون خشك

شود، در صورت در دسترس بودن گاز  چنانچه ازون با استفاده از اكسيژن خالص تهيه مي. دخواهد بو

 .اكسيژن تميز و خشك به صورت تحت فشار، ممكن است وجود تجهيزات مذكور ضروري نباشد

 

  تجهيزات ذخيره و قطعات يدكي٣‐٣‐٩
 

ن واحد در مواقع لزوم شود تجهيزات ذخيره و با ظرفيت كافي براي جايگزيني بزرگتري توصيه مي

براي كليه تجهيزات ضدعفوني كننده الزم است قطعات يدكي تأمين شده باشد تا . وجود داشته باشد

 .بتوان قطعاتي را كه در معرض فرسودگي و شكستگي قرار دارند جايگزين نمود

 

 كشي  لوله٤‐٣‐٩
  

ب و ساخت آن متناسب با نيازهاي االمكان ساده بوده و انتخا كشي حتي هاي لوله شود سيستم توصيه مي

 .كاربرد ازون صورت گيرد و تعداد اتصاالت آنها حداقل باشد
 

كشي در مقابل درجه حرارتهاي خيلي زياد و خيلي كم به  شود كه سيستم لوله همچنين توصيه مي

 .خوبي محافظت گردد

 

از كاربرد آلياژهاي شود انتخاب مصالح با توجه به طبيعت خورنده ازون صورت گيرد و  توصيه مي

شود براي لوله كشي غيرمستغرق ازون فقط از مصالحي  توصيه مي. مس و يا آلومينيم اجتناب شود

 طبق ٣٠٤١استفاده گردد كه مقاومت آنها در برابر خورندگي ازون، الاقل معادل فوالد ضدزنگ از نوع 

استفاده نمود، مشروط بر  سخت PVCتوان از  براي لوله كشي مستغرق مي.  باشدASTMاستاندارد 

 . و فشار آن كم باشدcº٦٠تر از  آنكه دماي گاز پائين

 

  وسايل تشخيص و كنترل نشت٥‐٣‐٩
 

 .بيني شود الزم است تجهيزات مناسب تشخيص و كنترل نشت پيش

 

  فضاي سرپوشيده٦‐٣‐٩
 
  جداسازي١‐٦‐٣‐٩
 

اجباراً براي منظورهاي ديگر نيز استفاده چنانچه تجهيزات توليد ازون در ساختماني قرار دارد كه از آن 

بندي شده است، اين تجهيزات را از ساير  شود، الزم است با ايجاد اتاقكي كه از نظر عبور گاز آب مي

 .قسمتهاي ساختمان جدا نمود
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 ١٤٢

 

  پنجره بازديد٢‐٦‐٣‐٩
 

ق تزريق الزم در ديوار داخلي حدفاصل بين اتاق تزريق و اتاق توليد ازون و يا در درب خروجي اتا

بندي شده باشد نصب گردد تا امكان بازديد اتاق  اي شفافي كه از نظر عبور گاز آب است پنجره شيشه

 .از بيرون وجود داشته باشد

 

  دماي اتاق٣‐٦‐٣‐٩
 

 . باشدcº٢دماي اتاق حاوي واحدهاي توليد ازون بايد همواره باالتر از 

 

  تهويه٤‐٦‐٣‐٩
 

 بار تعويض هوا در ساعت ٦مستمر با ظرفيت كافي جهت حداقل شود سيستم تهويه  توصيه مي

 . باشد٤‐٤‐٢‐٩ساير نكات مربوط به تهويه بايد مطابق موارد مذكور در بند . بيني گردد پيش

 

 

  كنترلهاي برقي٥‐٦‐٣‐٩
 

 . مراجعه شود٥‐٤‐٢‐٩به بند 

 

  كاربرد ازون٧‐٣‐٩
 
  اختالط١‐٧‐٣‐٩
 

 ثانيه ٣طوري كه در مدت  زون سريعاً با فاضالب مخلوط شود بهالزم است ترتيبي اتخاذ شود كه ا

توان با ايجاد جريان درهم و يا استفاده از بهم زن  اين عمل را مي. طور كامل انجام شود عمل اختالط به

 . تأمين نمود١مكانيكي سريع

 

  زمان تماس٢‐٧‐٣‐٩ 
 

برخي تجهيزات حل كردن . اردزمان تماس الزم بستگي به نوع تجهيزات حل كردن ازون در آب د

 دقيقه ١سريع وجود دارند كه زمان تماس الزم براي تكميل ضدعفوني كردن در مورد آنها كمتر از 

هاي كلرزني  است، درحالي كه در مورد تجهيزات متعارف، زمان تماس مورد احتياج مشابه سيستم

 .است

 

                                                 
1. Flash Mixer 
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 ١٤٣

  حوضچه تماس٣‐٧‐٣‐٩
 

اضالب طوري ساخته شود كه ايجاد جريان ميان بر در آن به شود حوضچه تماس ازون با ف توصيه مي

شود حوضچه  همچنين توصيه مي. بيني شود براي اين منظور بايد موانع مناسبي پيش. حداقل برسد

. تماس طوري طراحي گردد كه تميز كردن و نگهداري آن خللي در عمل ضدعفوني كردن ايجاد ننمايد

 به صورت مضاعف در نظر گرفت و يا تجهيزات لجنروب از توان حوضچه تماس را بدين منظور مي

 .بيني نمود نوع مكانيكي يا مكش پيش
 

 .شود از مخازن تماس سرپوشيده استفاده نگردد توصيه مي

 

  ارزيابي ميزان تأثير٨‐٣‐۹
 
 برداري  نمونه١‐٨‐٣‐٩
 

ضچه تماس بايد برداري از فاضالب ضدعفوني شده در محلي بعد از حو تسهيالت الزم براي نمونه

 .بيني شود پيش

 

  آزمايش و كنترل٢‐٨‐٣‐٩
 

گيري كليفرمهاي مدفوعي با استفاده از روشهاي آزمايش مورد قبول سازمانهاي ذيربط  تجهيزات اندازه

 .بيني شود بايد پيش

 

  استفاده از اشعه ماوراء بنفش٤‐٩
 

وراء بنفش در ضدعفوني كردن فاضالب با توجه به اينكه در سالهاي اخير تكنولوژي استفاده از اشعه ما

مطرح گرديده است، الزم است اين روش نيز مورد توجه طرح قرار گرفته و در صورت دارا بودن 

 .توجيه فني و اقتصادي، به عنوان روش انتخابي پيشنهاد گردد
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 ١٤٤

 فصل دهم ـ فرآيندهاي تكميلي تصفيه
 

  جدا كردن فسفر به روش شيميايي ١‐١٠
 

  كليات١‐١‐١٠
 

توان با افزودن آهك يا نمكهاي آلومينيم يا آهن، نسبت به جدا كردن فسفر محلول به طريق شيميايي  مي

اين تركيبات . كند اقدام نمود فسفر با كلسيم، آلومينيم و يا يونهاي آهن ايجاد تركيبات نامحلول مي

 در ١آن به صورت فلوكنامحلول با افزودن يك ماده منعقدكننده مثل پلي الكتروليت و يا بدون كمك 

 . شود نشين مي آمده و ته

 

  مباني طراحي٢‐١‐١٠
 

  آزمايش مقدماتي١‐٢‐١‐١٠
 

از نظر كارآيي، (به منظور تعيين روش مناسب تصفيه و همچنين سيستم مناسب تغذيه مواد شيميايي 

 و يا شود مطالعات آزمايشگاهي يا آزمايشات روي واحد نمونه توصيه مي) هزينه و ميزان تزريق

 .هاي تغذيه انجام گيرد تأسيسات ايجاد شده در مورد انواع روشهاي تصفيه و سيستم

 

 پذيري سيستم  انعطاف٢‐٢‐١‐١٠
 

برداري در  ها بايد طوري طراحي شوند كه از نظر تغييرات احتمالي مورد نياز در دوران بهره سيستم

 .پذيري كافي باشند  انعطافمحل تغذيه، ميزان تغذيه و تغيير ماده شيميايي مصرفي داراي

 

  نيازمنديهاي فرآيند٣‐١‐١٠
 

  مقدار تغذيه١‐٣‐١‐١٠
 

 :اي باشد كه بتوان مقدار تغذيه مواد شيميايي بايد به اندازه
 

 . با فسفر موجود در فاضالب تركيب شود الف ـ

 . واكنش شيميايي را تا حد مورد نظر كامل نمايد ب ـ

 . پخش مواد شيميايي به صورت ناقص جبران كند اتالف ناشي از اختالط و يا ج ـ
 

                                                 
1- Floc 
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 ١٤٥

 .از به كار بردن مواد شيميايي اضافي بايد خودداري شود

 
  انتخاب مواد شيميايي٢‐٣‐١‐١٠

 

شود انتخاب آهك و يا نمكهاي آلومينيم يا آهن بر پايه ويژگيهاي فاضالب و نيز هزينه كل  توصيه مي

 فاضالب PHرود ممكن است الزم گردد   به كار ميكه آهك هنگامي. تصفيه شيميايي انجام گردد

 .خروجي از اين مرحله تعديل گردد

 

  نقاط تغذيه مواد شيميايي ٣‐٣‐١‐١٠
 

انتخاب نقاط تغذيه مواد شيميايي بايد با توجه به مواد شيميايي مصرفي، زمانهاي واكنش مورد نياز بين 

. آيندها و واحدهاي تصفيه فاضالب صورت گيردتغذيه مواد شيميايي و تغذيه پلي الكتروليت، و نيز فر

 .شود بيني  پذيري در محل تغذيه، چند نقطه تغذيه پيش شود به منظور تأمين انعطاف توصيه مي

 

  اختالط سريع٤‐٣‐١‐١٠
 

هاي  كه حوضچه هنگامي. طور سريع و يكنواخت جريان آب اضافه شود هر يك از مواد شيميايي بايد به

زمان ماند . هاي مكانيكي مجهز شوند شود با بهمزن اند توصيه مي طراحي شدهاي  اختالط جداگانه

 . ثانيه در نظر گرفته شود٣٠حداقل بايستي 

 

  فلوكوالسيون٥‐٣‐١‐١٠
 

لذا در . گردد ممكن است بسيار كوچك باشد اندازه ذرات رسوبي كه با تصفيه شيميايي تشكيل مي

 .كنند توجه نمود نشيني كمك مي ها كه به عمل ته لكتروليتطراحي فرآيند بايستي به استفاده از پلي ا

ها، كنترل رسوب جامدات و جلوگيري از شكستن  تجهيزات فلوكوالسيون بايد براي رشد سريع فلوك

 .ها قابل تنظيم باشد فلوك

 

 نشيني   ته٦‐٣‐١‐١٠
 

هاي   از حوضچهها يا مجاري شود سرعت در لوله ها توصيه مي به منظور جلوگيري از شكستن فلوك

 متر بر ثانيه تجاوز نكند و همچنين نقاط ورودي ٤٥/٠نشيني از  هاي ته فلوكوالسيون گرفته تا حوضچه

 . طور مناسبي طراحي شود نشيني نيز به حوضچه ته
براي طرح .  مطابقت داشته باشد٥نشيني بايد با معيارهاي ذكر شده در فصل  طراحي حوضچه ته

گردد،  جن بايد به نوع و حجم لجني كه در فرآيند جداسازي فسفر ايجاد ميآوري و دفع ل سيستم جمع

 .دقت كافي مبذول داشت
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 ١٤٦

 سازي  صاف٧‐٣‐١‐١٠
 

گرم بر ليتر باشد، الزم  در مواردي كه در نظر است غلظت فسفر در فاضالب خروجي كمتر از يك ميلي

 .است عمل صاف سازي نيز انجام شود

 
 هاي تغذيه  سيستم٤‐١‐١٠

 
 هاي تغذيه  محل استقرار سيستم١‐٤‐١‐١٠

 

هاي مقاوم در برابر  تمام تأسيسات مربوط به اختالط و تغذيه مواد شيميايي مايع بايد روي پايه

بيني مايع در شرايط  خورندگي نصب گردند و نيز ارتفاع آنها باالتر از حداكثر سطح قابل پيش

 طوري باشد كه طول مجاري انتقال آب شود تجهيزات تغذيه آب آهك توصيه مي. اضطراري باشد

 .آهك به حداقل رسيده و همه مجاري براي تميز كردن قابل دسترسي باشند

 

 سيستم تغذيه مواد شيميايي مايع ٢‐٤‐١‐١٠
 

جايي مثبت و با ميزان تغذيه قابل تغيير  هاي تغذيه مواد شيميايي مايع از نوع جابه شود تلمبه توصيه مي

ها بايد طوري انتخاب شود كه قادر باشد حداكثر مواد شيميايي مورد نياز را  لمبهظرفيت ت. انتخاب شود

 .حتي در شرايطي كه بزرگترين واحد خارج از مدار باشد، تأمين نمايد

 .بيني گردد هاي تغذيه بايد صافيها و شيرهاي الزم پيش روي خطوط مكش تلمبه

شود، براي جلوگيري از پديده سيفوناژ  ذيه ميدر مواردي كه مواد شيميايي مايع به فاضالب جاري تغ

نظير شير خأل شكن ( گردد، الزم است وسايل مناسب  هاي شيميايي مي كه باعث تغذيه اضافي محلول

 .بيني گردد  پيش١يا ايجاد فاصله هوا
بيني تجهيزات مناسب براي اين  سازي مقدار تغذيه مواد شيميايي بايد نسبت به پيش  به منظور بهينه

 .نظور توجه شودم

 

  سيستم تغذيه مواد شيميايي خشك ٣‐٤‐١‐١٠
 

طوري كه  هر دستگاه تغذيه مواد شيميايي خشك بايد مجهز به يك مخزن جهت تهيه محلول باشد به

 .اي را در حداكثر مقدار تغذيه فراهم كند حداقل يك زمان ماند پنج دقيقه

 

هاي انتقال مربوط  ل دو ظرف محلول مجزا و لولهتأسيسات و تجهيزات تغذيه پلي الكتروليت بايد شام

براي تهيه محلول . يكي به منظور تهيه محلول با غلظت مورد نظر و ديگري براي مصرف روزانه باشد

 .بيني شود الزم است همزن نيز پيش

 

                                                 
1- Air Break 
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 ١٤٧

  ذخيره مواد شيميايي٥‐١‐١٠
 

  ظرفيت١‐٥‐١‐١٠
 

ميزان ذخيره مواد . بيني شود ورد لزوم بايد پيشتسهيالت كافي براي ذخيره مواد شيميايي به اندازه م

توصيه . مورد نياز بستگي به ظرفيت تجهيزات حمل و نقل فاصله زماني تحويل و نيازهاي فرآيند دارد

 . روز فراهم گردد١٠اي به مقدار حداقل نياز  شود ذخيره مي

 

  محل موقعيت٢‐٥‐١‐١٠
 

اي با  جاري پر كردن مخازن بايد توسط سازهمحل مخازن ذخيره مواد شيميايي مايع و همچنين م

ظرفيتي بيش از حجم كار مخازن محصور شود تا مواد شيميايي كه به علت خرابي تجهيزات نشت 

هاي اتفاقي نتواند وارد محوطه  شود و همچنين مواد ناشي از تخليه كند و يا از مخزن لبريز مي مي

در نزديكي مخازن ذخيره و در داخل اين سازه قرار شيرهاي خطوط تخليه نيز بايد . خانه گردد تصفيه

 .گيرند
 

بيني  ها و وسايل كنترلها در داخل اين سازه بايد باالتر از حداكثر سطح پيش تجهيزات جنبي شامل پمپ

 كه تعبيه ١اي كف سازه بايد عاري از زهكش بوده و شيب آن به طرف چاله. شده مايع قرار گيرند

 .شود منظور گردد مي

 

هاي ذخيره بايد نزديك نقطه تهيه محلول قرار گيرد تا از حمل و نقل غيرضروري و مشكالت  هكيس

 .نگهداري جلوگيري شود

 

  متعلقات٣‐٥‐١‐١٠
 

سكوها، نردبانها و ريلها بايد طوري تعبيه گردند كه امكان دسترسي آسان به كليه تجهيزات از قبيل 

 .گيري وجود داشته باشد ازههاي ورودي مخازن ذخيره و دستگاههاي اند لوله
 

 .بيني شود براي تميز كردن داخل مخازن ذخيره بايد امكان دسترسي مناسب پيش

 

  ساير نيازمنديها٦‐١‐١٠
 

  مواد١‐٦‐١‐١٠
 

                                                 
1- Sump 
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 ١٤٨

كليه تجهيزات تغذيه مواد شيميايي و تسهيالت ذخيره بايد از مصالحي ساخته شوند كه نسبت به اثرات 

 .روند مقاوم باشند فسفر به كار ميشيميايي موادي كه در جداسازي 

 

  كنترل دما، رطوبت و گرد و غبار ٢‐٦‐١‐١٠
 

براي جلوگيري از يخ زدن و يا كريستالي شدن مواد شيميايي در مخازن و خطوط تغذيه بايد 

براي اين منظور بايد محل قرار گرفتن مخازن داراي . هاي الزم در مورد كنترل دما به عمل آيد احتياط

توجه كافي به كنترل . هاي عايق حرارتي گردد رمايش باشد و يا اينكه جداره مخازن و لولهوسايل گ

 .ها و اتاقهاي تغذيه شيميايي بايد مبذول گردد دما، رطوبت و گرد و غبار در همه محوطه

 

 ها  تميز كردن لوله٣‐٦‐١‐١٠
 

ها بايد  ر تميز كردن لولهبراي تسهيل د. توجه كافي به در دسترس بودن لوله ها بايد معطوف گردد

 .بيني شود ها پيش هاي بازديد در محل تغيير جهت دريچه

 

 ها ها و خروجي  زهكش٤‐٦‐١‐١٠
 

خروجي مخازن تغذيه يا ذخيره مواد شيميايي بايد در محلي باالتر از كف مخازن قرار گيرد تا از ورود 

اي  خازن نيز براي خارج نمودن دورهدر كف م. نشين شده به سيستم تغذيه جلوگيري شود مواد جامد ته

 .بيني شود نشين شده بايد زهكش پيش مواد ته

 

 جايي مواد شيميايي خطرناك و كار با آنها  جابه٧‐١‐١٠
 

جايي مواد شيميايي خطرناك و كار با آنها بايد مراعات   در مورد جابه١‐٧‐٢موارد مشروح در بند 

 .شود

 

 آوري و دفع لجن  جمع٨‐١‐١٠
 

  كليات١‐٨‐١‐١٠
 

آوري و  شود الزم است ظرفيت اضافي براي سيستم جمع در مواردي كه از مواد شيميايي استفاده مي

 .بيني شود دفع لجن پيش
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  گرفتن آب از لجن٢‐٨‐١‐١٠
 

و كيفي لجن  هاي گرفتن آب از لجن در صورت امكان بايد بر اساس مشخصات كمي طراحي سيستم

برداري، اثر برگشت جريان، ميزان لجن  ايد به سادگي عمليات بهرههمچنين ب. مورد نظر صورت گيرد

برداري توجه كافي  توليد شده، درصد رطوبت، قابليت جداسازي آب از لجن، دفع نهايي و هزينه بهره

 .مبذول گردد

 

  استفاده از صافيهاي پربار٢‐١٠
 

  كليات١‐٢‐١٠
 

  قابليت كاربرد١‐١‐٢‐١٠
 

توان از صافيهاي با  لق از فاضالب خروجي از مرحله ثانوي تصفيه ميبه منظور جدا كردن مواد مع

كه در نظر است غلظت مواد معلق  هنگامي. اي به عنوان مرحله سوم تصفيه استفاده نمود مصالح دانه

رود كيفيت   ميليگرم بر ليتر باشد و يا در مواردي كه انتظار مي١٠فاضالب تصفيه شده كمتر از 

حله ثانوي تصفيه به مقدار قابل توجهي نوسان داشته و يا اينكه حاوي مقدار فاضالب خروجي از مر

اي نظير انعقاد با كمك  شود قبل از صافي، پيش تصفيه زيادي جلبك باشد، در اين صورت توصيه مي

 .بيني شود نشيني و با فرآيند قابل قبول ديگري پيش مواد شيميايي همراه با ته

 

  مالحظات طراحي٢‐١‐٢‐١٠

 

زني  ه منظور به حداقل رسانيدن شكسته شدن فلوك ها بايد توجه كافي در انتخاب تجهيزات تلمبهب

ها، تسهيالت تعديل جريان  خانه شود در طراحي تصفيه همچنين توصيه مي. پيش از صافي مبذول داشت

 .تر گردد بيني شود تا كميت و كيفيت فاضالب ورودي به صافي متعادل پيش

 

 في انواع صا٢‐٢‐١٠
 

در صافيهاي فشاري بايد امكان دسترسي آسان به صافي . صافيها ممكن است ثقلي يا تحت فشار باشند

در مواردي كه فاضالب حاوي چربي و مواد مشابهي باشد . بيني شود به منظور تميز نمودن مصالح پيش

 .شود از صافيهاي ثقلي استفاده گردد گردند، توصيه مي كه باعث گرفتگي صافي مي

 

  بار صافي و تعداد واحدها٣‐٢‐١٠
 

 ليتر بر مترمربع بر ثانيه تجاوز ٥/٣ازاي حداكثر مقدار جريان هيدروليكي صافي از  بار صافي نبايد به

 . كند
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 يا چند واحد تقسيم شده و بار صافي با احتساب اينكه يك واحد ٢سطح مورد نياز صافي بايد بين 

 .ه گرددبراي تعميرات خارج از مدار باشد محاسب

 

  شستشوي معكوس٤‐٢‐١٠
 

  ميزان شستشوي معكوس١‐٤‐٢‐١٠
 

اي باشد كه بتواند حسب نوع مصالح بستر، هر اليه بستر را  ميزان شستشوي معكوس بايد به اندازه

سيستم شستشوي معكوس بايد بتواند مقادير مختلف جريان .  درصد منبسط كند٢٠الاقل به ميزان 

 .وه اين سيستم بايد جوابگوي حداكثر شستشو باشدبه عال. شستشو را تأمين كند

 

 ها و آب شستشوي معكوس  تلمبه ٢‐٤‐٢‐١٠
 

هاي شستشوي معكوس صافيها و نحوه ارتباط آنها بايد طوري باشد كه بتواند ميزان آب  ظرفيت تلمبه

باشد  ي ميبردار شستشوي مورد نياز براي هر صافي را درحالتي كه بزرگترين تلمبه خارج از مدار بهره

پساب شستشوي . شود به منظور شستشوي معكوس از آب خروجي استفاده شود تأمين كند، توصيه مي

 .معكوس بايد به منظور تصفيه به ابتداي واحدهاي تصفيه بيولوژيكي برگردانده شود

 

  مصالح بستر صافي٥‐٢‐١٠
 

  انتخاب١‐٥‐٢‐١٠
 

اي كه  سازي انتخاب شده، نوع تصفيه ه ميزان صافبندي مناسب مصالح بستر صافي بايد با توجه ب دانه

رود، ابعاد و شكل هندسي صافي و كيفيت مورد نظر براي فاضالب  سازي به كار مي قبل از عمل صاف

بندي با توجه  در صافيهايي كه بستر آنها از دو يا چند مصالح تشكيل شده، دانه. خروجي انجام پذيرد

انجام پذيرد تا از اختالط مصالح بر اثر شستشوي معكوس به خصوصيات فيزيكي مصالح انتخابي 

 .جلوگيري شود

 

  مشخصات مصالح بستر٢‐٥‐٢‐١٠
 

 نشان داده شده ١‐١٠ها در جدول  هاي مصالح بستر صافي و اندازه هاي متعارف دانه ضخامت اليه

و نيازهاي است ولي در هر حال بايد ضخامت و دانه بندي مناسب را با توجه به شرايط خاص پروژه 

 .تصفيه فاضالب انتخاب نمود
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 ١٥١

  مشخصات مصالح بستر١‐١٠جدول 

 اندازه مؤثر

 )ميليمتر (
حداقل ضخامت اليه 

 )سانتيمتر(
 شرح مصالح

 بستر با يك نوع مصالح ماسه ١٢٠ ٤تا ١

 ماسه ٣٠ ١ تا ٥/٠

 آنتراسيت ٥٠ ٢ تا ١

 بستر با دو نوع مصالح

 ماسه ٢٥ ٨/٠ تا ٦/٠
 آنتراسيت ٥٠ ٢ تا ١
  يا مواد مشابه١گارنت ٥ ٦/٠ تا ٣/٠

 ع مصالحبستر با سه نو

 . و يا كمتر باشد٧/١ضريب يكنواختي دركليه موارد بايد معادل 
 

 

  متعلقات صافي٦‐٢‐١٠
 

صافيهاي به كار گرفته شده بايد مجهز به مجاري آب شستشو، تجهيزات شستشوي سطحي و يا عمقي 

گيري افت فشار  يري و كنترل مؤثر ميزان شستشوي معكوس، تجهيزات اندازهگ ، وسايل اندازه)با هوا(

صافي، وسايل مؤثر قطع جريان فاضالب به صافي در حال شستشو و نيز نقاط نمونه برداري از ورود و 

برداري  شود، بايد امكان بهره هاي خودكار در نظر گرفته مي در صورتي كه كنترل. خروجي صافي باشند

هاي مربوط به هر صافي نيز  اين امر شامل شير فلكه. طور دستي نيز وجود داشته باشد تجهيزات به

آوري و توزيع زير بستر بايد به منظور پخش يكنواخت آب شستشوي  هاي جمع سيستم. گردد مي

منافذ سيستم توزيع آب شستشوي معكوس بايد به . طراحي شود) و هوا، اگر به كار رود(معكوس 

اي بستر صافي  بايستي براي كلرزني دوره همچنين مي.  كه از انسداد آنها جلوگيري شوداي باشد اندازه

هاي الزم صورت گيرد تا رشد  بيني از طريق ورودي صافي و يا آب شستشوي معكوس، پيش

 .ها و ايجاد اليه لزج در مصالح بستر كنترل شود ميكروارگانيسم

 

 برداري مطمئن  تأمين شرايط بهره٧‐٢‐١٠
 

واحد صافي بايد طوري نصب و طراحي گردد كه امكان دسترسي سريع و كافي به همه اجزاي آن هر 

و سطح مصالح بستر به منظور بازرسي و نگهداري موجود باشد بدون اينكه بقيه واحدها از خط خارج 

ايجاد فضاي سرپوشيده براي واحدهاي صافي بستگي به شرايط آب و هوايي محل دارد ولي در . شود

 .ها بايد در فضاي سرپوشيده قرار گيرند  حال همه كنترلهر

رود بايد داراي تجهيزات گرمايش و تهويه  ها و تجهيزات صافي به كار مي ساختماني كه براي كنترل

 .كافي باشد تا مشكالت حاصل از رطوبت زياد را به حداقل برساند

                                                 
1- Garnet 

www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com


 

 ١٥٢

 

  كنترل برگشت پساب شستشوي معكوس٨‐٢‐١٠
 

 درصد متوسط روزانه جريان ١٥شستشوي معكوس به واحدهاي تصفيه بايد از ميزان برگشت پساب 

بار هيدروليكي و بار آلودگي حاصل از پساب شستشوي معكوس . خانه تجاوز نكند ورودي به تصفيه

پساب شستشوي معكوس بايد در يك مخزن . بايد در طراحي كلي واحدهاي تصفيه منظور گردد

برابر حجم آب مورد نياز براي هر بار شستشو نگهداري شده و به نگهدارنده به ظرفيت حداقل دو 

خانه جلوگيري  يج به واحدهاي مقدماتي تصفيه برگردانده شود تا از ايجاد بار ناگهاني به تصفيهرتد

در جايي كه از تلمبه براي برگردانيدن پساب شستشوي معكوس به واحدهاي مقدماتي تصفيه . شود

زني كافي با فرض اين كه بزرگترين واحد، خارج از مدار  ت ظرفيت تلمبهشود، الزم اس استفاده مي

 .برداري است در نظر گرفته شود بهره

 

  ذخيره آب شستشوي معكوس٩‐٢‐١٠
 

اي به حجم الاقل دو برابر آب مورد نياز جهت يك سيكل  آب شستشوي معكوس بايد داراي ذخيره

زن فاضالب تصفيه شده منظور نمود و يا مخزن توان در مخ اين ذخيره را مي. كامل شستشو باشد

 .اي براي آن در نظر گرفت جداگانه

 

 يت تجهيزات خاص تجار١٠‐٢‐١٠
 

كند، بايد  در صورت استفاده از تجهيزات خاص تجاري كه مشخصات آن با موارد فوق تطبيق نمي

 .ضوابط طراحي آن در هر مورد به تصويب دستگاه تصويب كننده برسد

 

 ١ازي با توري ريزبافتس  صاف٣‐١٠
 

  كليات١‐٣‐١٠
 

 برداري مطمئن تأمين شرايط بهره ١‐١‐٣‐١٠
 

توان پس از مرحله تصفيه بيولوژيكي براي جدا كردن مواد معلق باقيمانده استفاده  از توري ريزبافت مي

 .نمود

ن كيفيت استفاده از اين واحد بستگي به كيفيت فاضالب خروجي از مرحله تصفيه بيولوژيكي و همچني

 .خانه دارد مورد نظر براي فاضالب خروجي از تصفيه

 

                                                 
1- Microscreening 
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  نكات طراحي٢‐١‐٣‐١٠
 

در . شود به منظور استفاده از توري ريزبافت، آزمايشات الزم روي واحد نمونه انجام شود پيشنهاد مي

ت نشيني، قبل از واحد توري ريزباف اي نظير انعقاد شيميايي و ته موارد زير الزم است پيش تصفيه

 :بيني شود پيش

 

 . نتايج مطالعات روي واحد نمونه چنين اقتضا كند الف ـ

 .گيرد اي يا استخرهاي تثبيت قرار مي  توري ريزبافت بعد از صافيهاي چكه ب ـ

 ميليگرم بر ليتر ١٠ در صورتي كه غلظت مواد معلق فاضالب تصفيه شده كمتر از  ج ـ

 .مورد نظر باشد
 

. ها به حداقل برسد حد بايد از نوعي انتخاب شوند كه شكسته شدن فلوكهاي قبل از اين وا تلمبه

طراحي فرآيند بايستي شامل تجهيزات تعديل جريان آب به منظور متعادل ساختن كيفيت و كميت 

 .فاضالب ورودي به اين واحد باشد

 

  جنس صافي٢‐٣‐١٠
 

اندازه . ت آن را ثابت كرده باشدجنس صافي ريزبافت بايد از مواردي باشد كه تجربيات گذشته مرغوبي

. باشد  ميكرون مي٣٥ تا ٢٠منافذ صافي بايد با توجه به بازده مورد نظر انتخاب شود كه معموالً بين 

 .گردد استفاده از واحد نمونه براي انتخاب اندازه منافذ صافي توصيه مي

 

  ظرفيت صافي٣‐٣‐١٠
 

نتايج حاصله از واحد نمونه و اندازه منافذ انتخاب ظرفيت صافي را بايد به نحوي انتخاب نمود كه با 

ازاي   ليتر بر ثانيه بر مترمربع سطح مؤثر صافي به٥/٣شده صافي مطابقت داشته باشد ولي نبايد بيش از 

منظور از سطح مؤثر صافي، بخش غرقاب شده سطح صافي . حداكثر جريان ورودي به اين واحد باشد

 .هاي نگهدارنده اشغال شده است گاهها و سازه است منهاي سطوحي كه توسط تكيه
 

برداري نيز  ظرفيت مجموع صافيها بايد در حدي باشد كه با خارج نمودن يك واحد از مدار بهره

 .جوابگوي حداكثر جريان باشد

 

  شستشوي معكوس٤‐٣‐١٠
 

آب حجم و فشار . پساب شستشوي معكوس صافي بايد به واحدهاي مقدماتي تصفيه برگردانده شود

 .مورد نياز براي شستشوي معكوس بايد براي تميز كردن صافي كافي باشد
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ازاي هر متر طول   ليتر بر ثانيه به٧/١تجهيزات تأمين شستشوي معكوس بايد براي حداقل جريان 

طور مداوم به وسيله   كافي باشد، آب شستشوي معكوس بايد به١ بار٢/٤استوانه صافي با فشار 

ميزان برگشت پساب . ، از جريان خروجي صافي تأمين گردد)امل يك تلمبه ذخيرهش(هاي متعدد  تلمبه

 درصد جريان متوسط روزانه ١٥اي كنترل شود كه از  خانه بايد به گونه شستشوي معكوس به تصفيه

 .خانه بيشتر نباشد فاضالب ورودي به تصفيه

 

. خانه مد نظر قرار گيرد تصفيهبار هيدروليكي و بار آلودگي پساب شستشوي معكوس بايد در طراحي 

ها در حدي  شود، بايد ظرفيت مجموع تلمبه در مواردي كه براي برگشت پساب از تلمبه استفاده مي

 .بگوي حداكثر جريان باشدابرداري نيز جو باشد كه با خارج نمودن بزرگترين واحد از مدار بهره
 

 .وي معكوس در نظر گرفته شودگيري جريان آب شستش شود تمهيداتي براي اندازه توصيه مي

 

  متعلقات صافي٥‐٣‐١٠
 

. هر صافي بايد مجهز به يك دستگاه كنترل دستي و اتوماتيك سرعت دوراني استوانه صافي باشد

همچنين صافي بايد مجهز به يك سرريز اضطراري و مجراي كنار گذر باشد تا در صورت مسدود 

شود، يك وسيله اعالم خطر نيز براي نشان دادن بروز شدن صافي، فاضالب بتواند به اين مجرا تخليه 

 .بيني شود اين وضعيت الزم است پيش

 

. تسهيالتي براي تخليه آب واحد به منظور انجام كارهاي تعميرات و نگهداري بايد در نظر گرفته شود

 .همچنين از اختالط آب سرريز شده با آب شستشوي معكوس بايد جلوگيري شود

 

استفاده . بيني شود ها و ايجاد اليه لزج بايد پيش اي جلوگيري از رشد ميكروارگانيسمتجهيزات الزم بر

 .از كلر براي اين منظور، منوط به آن خواهد بود كه جنس صافي بر اثر استعمال كلر صدمه نبيند

 
 برداري مطمئن  تأمين شرايط بهره٦‐٣‐١٠

 

. طور مستقل عمل كند واحد بتواند بهطوري كه هر  بيني شود به حداقل دو واحد صافي بايد پيش

تمام واحدها و دستگاههاي كنترل بايد در يك . قطعات يدكي اساسي نيز به مقدار كافي بايد تأمين شود

محيط سرپوشيده و تهويه شده مجهز به سيستم گرمايش، با فضاي كافي براي انجام كارهاي 

 .برداري و نگهداري قرار گيرند بهره
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