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چکیده:
امروزه فرآیند لجن فعال با توجه به هدف تصفیه (حذف مووا آلو ن تیوورویا یوا فاوفر از فارودی و و گون ال ووگ
جریاا و اخودط

حورچهگ هوا ه ن اتواع مخولف

سیاوم بر مبناگ اصل تغذیه و تخلیه عمل م کند که

ا که از این میاا م تواا به اکوو تاپیوسوه مووال اشا ه کر  .ایون
آا تمام مراحل موعا ف فرآینود لجون فعوال بوه جوو جداواتوه و بوه

ترتیب اتجام م ویر  .اتجام فرآیند تصفیه تو سط اکوو هاگ تاپیوسوه با عملیات مووال ن به جو معموول
اتجام م پذیر  .این مراحل به ترتیب عبا تند از پر کر ان واکنشن تهتشین ن تخلیه و سکوا که
شامل م شو .

این تحقیق به ترتیب به تفایر مراحل جراح سیاوم  SBRو کا بر آا

شد و کا ای آا ا مو

بحث قرا ورفت و مزایا و معایب آا ا بیاا شد.

جو پونر مرحلوه

واقع یک سویکل تصوفیه ا
تصفیه فاردی شهرگ پر اخوه

اتوها تیز توایر بدست آمده بودین ترتیوب بیواا

شد که سیاوم  SBRوش است که براگ تصفیه اتواع فاردی اسوفا ه شده است .اما جواگ تحقیوق بیشتور بوراگ افوزایش
کا ای و باز ه

این وش هنوز وجو ا .

بهره بر ا گ از این سیاوم به صو ت تاپیوسوه

 -1مقدمه:
امروزه فرآیند لجن فعال با توجه به هدف تصفیه
(حذف موا آل ن تیورویا یا فافر از فاردی و و گون
ال وگ جریاا و اخودط
مخولف

حورچهگ هوا ه ن اتواع

ا  .از این میاا م تواا به فرآیند لجن فعال

موداولن فرآیند لجن فعال با اخودط کاملن سیاوم تثبیت
تماس

و اکوو تاپیوسوه مووال

اشا ه کر Alavi ( .

سیاوم  SBRیک اکوو پر – خال شوتده است که
از هه  1920براگ تصفیه فاردی شهرگ و صنعو
ا وپا و امریکا مو

اسوفا ه قرا ورفت .امروزه این

سیاوم براگ تصفیه فوضدی هاگ صنایع کاغذسازگن
لبنیاتن باغ

و تااج کا بر فراوات

ا  .پیشرفت

تکنولویگ و تجهیزاتن به خصوص

سیاوم هاگ

هوا ه و سیاوم کنورل کامپیوترگ اکوو هاگ  SBRا
قا

ساخوه است تا اتوخاب

مناسب تابت به

سیاومهای با جریاا پیوسوه باشند .سیاوم  SBRتوع
فرآیند لجن فعال است که

 1970توسط ایرواین ا ائه ور یدMetcaf and ( .

addy, 2003و ج  25سال اخیر بیش از هزا و سیصد
واحد SBR

امریکان کاتا ا و ا وپا به جو

موفقیتآمیزگ اسوفا ه شدهاتد .تعدا واحدهاگ SBR

شمال امریکا به سرعت

حال افزایش م باشد.

بایا گ از این تاسیاات براگ اجوماعات کوچک با
فاردی تولیدگ کمور از یک میلیوا والن

)Moghaddam, et al. 2016

شرایط تاپایدا جراح م شو .

هه

ساعتن

اسوفا ه شده است .البوه کیفیت پاای خروج
واحدهاگ بز گتر  SBRبراگ فاردی بیش از230
میلیوا والن

وز که

وبلین و ایرلند به کا

فوه

استن مشابه واحدهاگ کوچکتر م باشدLow, et ( .
al. 1999و از مهمترین ویژو هاگ سیاومهاگ SBR
م تواا به هزینه اتدک ساخت و اجران اتعطافپذیرگ باال
عمدیت تصفیه و تیاز به کم و محدو اشا ه کر Alavi ( .

 )Moghaddam, et al. 2009فضاگ کم و جذف
جامدت معلق تا 10mg/L

پاای خروج توسط

تخلیه کننده ها تیاز به کد یفایر ا از بین بر ه است.

بهرهبر ا گ این سیاوم به صو ت تاپیوسوه بو ه که عمل

جراح سیاوم  SBRممکن است به صو ت یک تاتک

خ م هد .ایدهگ

منفر یا چند تاتک به صو ت موازگ اتجام شو  .تاتکها

هوا ه و تهتشین

یک تاتک منفر

موازگ معموال
باشد مو

موا گ که ب فاردی و و گ زیا

اسوفا ه قرا م ویر  .این تاتکها

سیکل خو ا اگ پنر فاز مشخص هاوند که

هر
ا امه به

آتها م پر ازیم .جراحاا قا تد زمااهاگ مخولف

ا

براگ هر فاز تخصیص هند .واکنشهاگ مخولف
فلز
م

هر سیکل با توجه به برآو
هد که این ویژو

آاها خا ج م شو ن

از مهمترین خصوصیات این

سیاوم است که به جراح کمک م کند مه از این سیاوم
یراگ سویاب

به اهداف مخولف تصفیه چه

ساخت سیاوم و چه

زماا

زماا بهد از ساخت سیاوم

اسوفا ه کندBungay, et al. 2007; Irvine, et al. (.

2004و

م باشد .به همین سبب غلظت آالینده هاگ

این سیاوم بر مبناگ اصل تغذیه و تخلیه عمل م کند
آا تمام مراحل موعا ف فرآیند لجن فعال به جو

جداواته و به ترتیب اتجام م ویر .

تصفیه فاردی

اتجام فرآیند تصفیه توسط اکوو هاگ تاپیوسوه با
ج پنر مرحله اتجام

عملیات مووال ن به جو معمول

م پذیر  .این مراحل به ترتیب عبا تند از پر کر ان
واکنشن تهتشین ن تخلیه و سکوا که

مدت زماا کوتاه وا

واکنش آغاز م ور ن لذا به هن ام اتجام واکنشهاگ
مربوجهن معموال جریات به اکوو وا

واقع یک سیکل

تصفیه ا شامل م شو  .این سیاوم شامل مخزت است
ابودا فاردی به آا وا

که

شده (مرحله پر کر اون

سپس فرآیند تصفیه توسط تو ه زیاو

و هوا اتجام
مرحله تهتشین

جداسازگ پاای تصفیه شده از تو ه زیاو
م افود.

اتفاق

مرحله بعدگن پاای تصفیه شده از اکوو

خا ج شده و پس از آا تا آغاز سیکل تصفیه بعدگن
حالت سکوا قرا

م ویر Alavi ( .

)Moghaddam, et al. 2016

ا امه به توریح

اکوو

با اسوفا ه از اکوو هاگ تاپیوسوهن ابودا فاردی و و گ
اکوو شده و سپس مرحله

وا این

اکوو ها با وذشت زماا تغییر م کند.

م پذیر ( مرحله واکنشو .پس از آا

 -2فرآیند تصفیه فاضالب در سیستمهای :SBR

که

فاردی به اکوو و خروج پاای از آا غیر ائم

هر

اهداف تصفیه خ

اکوو هاگ تاپیوسوه و و

بیشتر مراحل هر سیکل م پر ازیم:

 -2-1مرحله پر کردن:

یا از آا خا ج

این مرحله با توجه به اهداف تصفیه ممکن است به

تم شو  .بنابراین برخدف سیاومهای ماتند لجن فعال

صو ت اسواتیکن توام با اخودط یا توام با هوا ه باشد

که جریاا فاردی به صو ت ائم به آا ها وا

و از

که هر یک از این اشکال پر کر ا ممکن است به تنهای

توال زمات مخولف اسوفا ه ور تد.

یا همزماا با هم

وش پر کر ا اسواتیک

 -2-2مرحله واکنش:

اکوو هاگ تاپیوسوه مووال ن

این مرحله عمل هوا ه تا زماا تجزیه بیواوییک

اتریگ و و گ حداقل بو ه و غلظت موا و و گ به

کامل  BODو تیورویا اتجام م پزیر  .بعد از این که

جول

یا

اکوو

پایاا مرحله پر کر ا حداکثر است.

مدت زماا پر کر ا اسواتیک ن به علت مجزا بو ا
اکوو

سوباوراگ و و گ و بیومس موجو

واکنشهاگ بیولوییک صو ت تم ویر و به این لیل
اتوهاگ مرحله پر کر ا غلظت سوباوراگ موجو
اکوو به حد اکثر خو م
برابر با کل جرم ارافه شده
اسواتیک

سد .این حداکثر غلظت
جول مرحله پر کر ا

به ارافه موا باقیماتده

پایاا مرحله

اسوراحتن تقایم بر کل حجم اکوو

پایاا مرحله

پر کر ا اسواتیک خواهد بو  ..حالت توام با اخودطن با
کاهش اکایژا مو

تیاز

قامت و و گ و کاهش

اتریگ باعث گتیورسفیکاسیوا و حذف بیولوییک
فافر

شرایط ب هوازگ م ور  .براگ مماتعت از

اثرات ترکیبات قابل تجزیه بیولوییک که
باال سم

غلظتهاگ

سوباورا مصرف م شو مرحله کمبو موا غذای
هماا توترینت شروع م شو .
علت کمبو موا غذای

اسوفا ه م کنند زیرا این شکل از پر کر ا

واکنشهاگ هوازگ باعث کاهش زماا سیکل و ت ه
اشون سوسورا

غلظتهاگ پایین م ور .

از ا واتیزمها از بین

م ئند که منجر به کاهش حجم لجن تهتشین م و .
زماا و ه فاز واکنش با

جه مصرف

 BODتعیین

م ور .

 -2-3مرحله تهنشینی:
این مرحله عمل هوا ه قطع شده و جداسازگ
جامدات اتجام م ویر تا پاای تصفیه شده
فوقات باور لجن ایجا ور .

قامت

ج این مرحله براگ

مماتعت از ایجا تدجم تباید هیچ مایع به تاتک وا یا
از آا خا ج ور .

 -2-4مرحله تخلیه:
این مرحله عمل تخلیه پاای اتجام م ویر  .تکوه

هاوند از مرحله پر کر ا توام با هوا ه
شروع

بعض

ج

این مرحله به

مهم

این مرحله این است که عمل تخلیه پاای

این اکوو ها تباید کوچکورین اخودل

باور لجن

تهتشین شده ایجا کند تا کیفیت پاای خروج کاهش
تیابد.

 -2-5مرحله سکون:

سیاومها مشکل م باشد لذا

این مرحله بعد از تخلیهگ پاای و قبل از پر کر ا
مجد م باشد.
اراف

این مرحله (

صو ت لزومو لجن

به منظو کاهش حجم لجن به یک هارم

ب هوازگ پمپ م شو تا حجم لجن و یز به حداقل
ساتده شو Flapper, et al. 2001; Lloyd (.

خو

and Ketchum, 1997و

مووال

وشهاگ جراح

ا امه مخوصرا به

ا ائه شده براگ سیاومهاگ SBR

م پر ازیم.
جبق وزا ش سازماا حفاظت محیط زیات امریکا
(USEPA, 1999و مرحله اول جراح

سیاومهاگ

 SBRتعیین خصوصیات فاردی و و گ و الزامات
جریاا و خروج

براگ سیاوم مد تظر م باشد .

شکل  1چرخه معمول سیاوم اکوو تاپیوسوه

خصوصیات فاردی و و گ شامل pHن کجلدال تیوروا

یک سیکل تصفیه به صو ت شماتیک تشاا

کل (TKNون آموتیا-تیورویان BODن CODن  TSSن
قلیاییتن ما و فافر کل م باشد .همچنین پا امورهاگ
ی رگ تیز ممکن است براگ تصفیه فاردی صنعو
شهرگ مو

و

تیاز باشد .بعد از تعیین خصوصیات جریاا

و و گ و خروج به سیاومن پا امورهاگ کلیدگ جراح
قابل محاسبه م باشند .پا امورهاگ کلیدگ جراح
سیاومهاگ SBRن شامل تابت غدا به بیومس (F/Mون
ا ه شده است.
)Fig. 1. Typical cycle of SBR (USEPA, 1999
شکل  – 1چرخه معمول (USEPA, 1999) SBR

مدت زماا سیکل عملیات تصفیهن MLSSن زماا ماتد
هید ولیک (HRTو و زماا ماتد لجن(SRTو م باشد.
اتوهان تعدا سیکلهاگ وزاتهن حجم پاای خروج ن
سایز اکوو ن تعدا حورچهها و زماا ماتد محاسبه

 -3طراحی سیستمهای :SBR
با توجه به اتواع مخولف پر و تخلیه کر ا
سیاومهاگ SBRن ا ائه وش جامع براگ جراح این

م ور  .عدوه بر این براگ جراح ن به خصوصیات
تاسیاات هوا ه از جلمه سایز آان جداکننده فاز جامد

از مایع و اجدعات مربوط به ا تفاع سایت از آیهاگ
آزا تیاز استUSEPA, 1999( .و

 SBRن حجم هر اکوو ن مخزا ذخیره ائلیه و پایات

کوای موکف و ا گ تیز و وش اصل
جراح سیاومهاگ  SBRمعرف شده است.
اول از

رد حذف محوویات هر تاتک

اسوفا ه م شو و

براگ
وش

هر سیکل

وش ی ر با اسوفا ه از زماا

تهتشین ن تخلیه و هوا ه

جراح

پاماتد

و

آلماا

(ATVو

سوو العمل ATV-M210به صورت زیر میباشد:

 1و تعیین اجدعات و و گ :شامل ب خشک و و گن
ماکزیمم ب و و گن با و و گن تغییرات زمات
 2و پیکربندگ فرآیند:شامل جراح

سیاوم با یا بدا

تاتک ت هدا تدهگ جریاا و و گن اسوراتژگ پر
کر ا (مووال یا
 3و جراح

 5و تعیین ابعا تاسیاات :مندهها (هوا ههاون پمپهان
میکارها
 6و بر س
ینامیک

( صو ت تیازون تات پایلوت (

زماا کوتاهو

جدول  1پا امورهاگ معمول

سن لجنن مدت زماا هر سیکل تصفیهن ترتیب
مراحل (پر کر ان هوا ه ن اخودطن تهتشین ن تخلیهن
حذف لجن مازا ون مدت زماا مراحلن شروع و

جراح سیاومهاگ

 SBRو بازهگ آاها ا مشاهده م کنید.
Table 1. Typical process parameters for SBR design
)(Roy et al. 2016

جدول  – 1پا امورهاگ معمول

جراح سیاومهاگ SBR

(Roy et al. 2016و
پارامتر

واحد

جریان متناوب

F/M

-

0/05-0/3

سن لجل

d

4-20

بازده لجن

solids/kg

جریان متوالی
0/050/08

Kg dry

چرخه تصفیه (پا امورهاگ فرآیندو :شامل

پایاا واکنش

کا ای  :باالتس تیورویان شبیه سازگ

صو ت تیازو (Teichgraber, et al. 2001و

سیاومهاگ  SBRاز تظر اتجمن
فاردی

( صو ت تیازو

اتجام م ویر .

(Metcaf and addy, 2003و
مراحل جراح

 4و تعیین ابعا هید ولیک  :شامل تعدا تاتکهاگ

0/75-1

15-20
0/750/85

BOD

3500-

3000-

5000

4000

2/5-6

4-8
>0/5

MLSS

mg/l

زمان چرخه

hr.

زمان تهنشینی

hr.

>0/5

عمق

m

2/5

1/5

اساس حجم پر

-

ب ماکزیمم

ب ماکزیمم
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کر ا مکر بیومس اراف موجب ثابت ماتدا تقریب

سیاومهاگ شهرگ  SBRمعموال با اسوفا ه از
تاتکها بووت

و سیاومهاگ صنعو

تاتکهاگ فوال گ جراح

با اسوفا ه از

و ساخوه م شوتد.

و مشکدت تکهدا گ مواجه هاوندن

حداقل و تاتک  SBRاسوفا ه م شو  .به یک تاتک
فاردی خام وا م شو و تاتک ی ر عملیات تصفیه
ا به صو ت همزماا اتجام م

سیاومهاگ جریاا مووال

بعدگ م شو .

اما تابت

جر م بیومس باور جریاا و و گ با تنظیم مداوم ب

سیاومهاگ با جریاا مووال ماتند فاردی شهرگ که با
تغییرات فصل

تابت جرم باور جریاا و و گن از هر سیکل تا سیکل

هدMetcaf and ( .

لجن فعال بروشو ن ثابت ت ه اشوه م شو  .بعد از
اکوو SBRن فاردی تصفیه شده م تواتد به یک
حورچه موعا لساز منوقل ور .

برخ

موا

بعد

اکوو و تاتک موعا لسازن براگ حذف جامدات ارافهن
فاردی تصفیه شده فیلور شده و ردعفوت

م شو .

(USEPA, 1999و

addy, 2003; Roy et al. 2016و
شکل  2فرآیند تصفیه فاردی شهرگ با اسوفا ه
از سیاوم  SBRبه صو ت شماتیک تشاا ا ه شده
است .فاردی و و گ عموما قبل از و و به اکوو
 SBRاز آشغالویر و اتهویر عبو م کند و سپس وا
اکوو تیمه پرگ م شو که از سیکل قبل بیومس

آا

اتباشوه شده است .زمات که اکوو پر م شو ن فوا گ

Fig. 2. Process flow diagram
For a typical SBR for domestic wastewater

شبه به فرآیند لجن فعال معمول
و و گ و خروج

و البوه بدوا جریاا

از خو تشاا م هد .هوا ه

اخودطن بعد از این که واکنش بیولوییک

و

)(USEPA, 1999

شکل  – 2فلو یاورام معمول فرآیند  SBRبراگ فاردی
شهرگ)(USEPA, 1999

کامل شدن

مووقف م شوتد .سپس بیومس تهتشین شده و فاردی
تصفیه شده از اکوو تصفیه م شوتد .بیومس اراف
هر زمات از چرخه تصفیه قابل تخلیه م باشد و خا ج

هماا جو کوه

شوکل  2تشواا ا ه شوده اسوتن

سیاوم حذف لجن مازا م تواتد شامل تغلیظ و هاروم

 SBRتیازگ به بروشت لجون فعوال

ب هوازگ باشد.

زوال لجون

سیاوومهاگ  SBRاز اهمیوت خاصو

تم باشد و تیاز به تغلیظ ثقلو قبول از هاروم براسوا

برخو ا است .زوال لجون مهمووال

مرحلوه واکونش

مشخصات لجن تعیین م ور .

اتجام م ویر تا جامداا تهتشین شده

مرحله تهتشین

زمات که تاتک  SBRپر م شوو ن ماتنود یوک تاتوک
موعا لساز تیز عمل م کند و جریواا و بوا مواکزیمم ا

یک ست شوتد.
قلیائیت پا امور مهم

سیاومهاگ  SBRم باشوند کوه

سیاومهاگ معموول لجون

باید بین  40تا  50میل ورم بور لیوور ت وه اشووه شوو .

فعالن به تاتک موعا لساز قبل از اکوو تیاز اسوت توا از

همچنین براگ کنورل  pHم توواا ب کربنوات سودیم یوا

مقابل جریاا مواکزیمم کوه باعوث

کربنوات سودیم بوه اکووو اروافه کور Roy et al. ( .

تحمل م کندن

حال که

اکوو بیولوییک

شاوه شدا بیومس اخل اکوو م شو و با مواکزیمم
که باعث اخودل

فرآیند تصفیه م شو محافظت کند.

همچنین بر خدف فرآیند لجن فعوال معموولن بوراگ
تصفیه فاردی شهرگن قبل از  SBRتیوازگ بوه حوو
شوورایط کووه  TSSو

 BODفاردی و و گ بیش از  400یا  500میل وورم
بر لیور باشدن جراحاا اسوفا ه از حو

تهتشین اولیوه ا

قبل از  SBRپیشنها م کنند .به این ترتیب براگ تعیوین
تیاز به تاتوک موعا لسواز و حوو

تهتشوین اویلوه

سیاومهاگ  SBRباید یواهواگ توا یخ موو بر سو
قوورا ویوور و از مشوواو هگ جراحوواا اسوووفا ه کوور .
(USEPA, 1999و

اسوفا ه از مندههاگ کوچکور باعث افزایش بواز ه
سیاوم  SBRمیشودRoy et al. 2016( . .و

(USEPA, 1999و

تهتشوین اولیووه تم باشوود .اموا

2016و

 -5کارایی سیستم :SBR
کا ای

سیاوم SBR

تصفیه فاردی شهرگ قابل

مقایاه ما سیاوم لجن فعال معموول م باشود .معمووال
 SBRقا

به حذف  85تا  95صود  BODفارودی

م باشد .فرتاتدز و همکا اا

سال 2013

تواتاوند با اسوفا ه از سیاوم SBR

تحقیقو

فاردی شوهرگن

 83صوود SCODن  60صوود تیووورویان  70صوود
 TSSو  80صوود  VSSفاروودی و و گ ا حووذف
کنند Fernandes, et al. 2013(.و همچنین کور محووگ
سال براگ

صد حذف پا امورهاگ فاردی شوهرگ

توسط  SBRا ا ائه کر ه است که

این جوا میوات ین

مقا یر ا ائه شده ا بیاا مو کنیم97/2 BOD .

صودن

 94 CODصووودن  79/5 TKNصووودن 66/4 TN

صوووودن  48/8 TPصوووودن  97/8 TSSصوووود.

 4و تصب سو اههاگ هوا ه ن معموال مشکلسواز

(Mahvi, 2008و

هاوند و احومال ورفو

آاها وجو ا .

 5و احومال تیاز به تاتوک موعا لسواز بوا توجوه بوه
فرآیند پایین ست.

 -6مزایا و معایب سیستم :SBR

6و

صووو ت جراحو

و تاتووکن امکوواا خووا ج

کوور ا یووک تاتووک از سوورویس بووراگ اهووداف

 - 6-1مزایاRoy et al. 2016( :و

ت هدا گ و تعمیرات وجو تدا .

 )1سیاوم  SBRبه احو سواخوهن بهرهبور ا گ و

 7و تیاز به ت هدا گ با قت بیشتور

ا تبواط بوا

سویچهاگ اتوماتیک

کنورل م شو .
 )2شکل و ابعوا جورح قابول هماهنو

شودا بوا

الزامات و تیازها م باشد و تیاز به فضاگ کم.
 )3تعدا کمور لولههاگ شوبکه و کاتالهواگ موو
تیاز تابت به ی ر سیاومها

 -7نتیجهگیری:
فاردی تولید شده توسط فعالیتهواگ شوهرگ موا

 )4موعا لسازگن تهتشین اولیه و ثاتویوه و تصوفیه

هموا ه اثرات مخرب بر محویط زیاوت وا م کنود.

یک مخوزا قابول اتجوام

خصوصوویات مونوووع شووناخوه و تاشووناخوه فاروودین

بیولوییک ن هم

هموا ه علم تصفیه ا به چالش م کشد .بنوابراین تیواز

م باشد.
 SBR )5تابت به ی ر سیاومها از تظر اقوصا گ

بیشتر احاا

به صرفهتر م باشد.
 )6قابلیووت هموواهن

بووا تنوووع مووووال فاروودی

ووگ
 )7باز ه حذف بیشتور تاوبت بوه وش لجون
فعال معمول
 - 6-2معایبRoy et al. 2016( . :و
 1و تیاز به پیکربندگ ارافه براگ جریاا تصفیه
شده خروج
 2و تیاز به کنورل بالکین
 3و ت هدا گ  SBRتابت به سیاوومهاگ معموول
سختتر م باشدن زیرا تیاز به کنوورل پیچیودهتر
م باشد.

به بهبو

وشهاگ تصوفیه بوراگ سویدا بوه بواز ه
م شو  SBR .تیز یک از وشهوای

است که باید تحقیقات بیشترگ با ه آا اتجام ویور
تا براگ اتواع فاردیها بوه بواز ه مناسوب تز یوک
شو .
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