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  سیستم جدید لجن فعال به روش هوادهی ریزشی يالگوطراحی و ساخت       
  

  3علی عمارلویی ،3ابراهیم محمدي کلهري، 2یونس نصري ،*1کامیار آرمان
 

  ، دانشکده محیط زیست و انرژي، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمیآب و فاضالب مهندسی گروه) 1
  ایالم هاي صنعتی ، شرکت شهركبهداشت محیط یکارشناسگروه ) 2
 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالمبهداشت محیط،  گروه) 3
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 هوادهی ریزشیتصفیه، لجن فعال،  پیشتصفیه فاضالب، فاضالب صنعتی،   واژه هاي کلیدي:
 

                                                
 
  انشکده محیط زیست و انرژي، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمیگروه مهندسی آب و فاضالب، د نویسنده مسئول:*

E-mail: Kamyar.Arman@yahoo.com  

 چکیده
از آن جا که فاضالب خروجی هر صنعت بایستی داراي استانداردهایی باشد تا در شبکه جمع آوري فاضـالب   مقدمه:

سیستم جدیـد  «یستم پیش تصفیه تحت عنوان شهرك پذیرفته شود، در این تحقیق تالش شده است تا با طراحی و ساخت س
 هاي آن در انجام عملیات پیش تصفیه مورد قضاوت قرار گیرد.کارایی و محدودیت» لجن فعال با هوادهی ریزشی

در اداره ثبت اختراعات کشـور   40091طراحی و ساخت این دستگاه کامال ابداعی بوده و به شماره  روش ها: مواد و
زاي اصلی این دستگاه عبارتند از: کابل اتصال به برق، مدار فرمان، فیوز مینیاتوري، زمان سنج خـاردار  به ثبت رسیده است. اج

کیلـووات، آداپتـور، جعبـه نگهدارنـده،      2ساعته، کنتاکتور، کلید کنترل پمپ لجن هضم شده به قسمت فیلتر شنی، دیمـر   24
ت اصلی گردنده، شافت انتقال نیرو، یاتاقان ها، پره هاي هـوادهی،  الکتروموتور، گیربکس، رابط انتقال نیرو از گیربکس به شاف

سیستم برگشت لجن و انتقال لجن به داخل هاضم لجن، لوله انتقال دهنده لجن به ابتداي حوضـچه هـوادهی، آشـغال گیـر،     
ره هـاي  حوضچه هوادهی، حوضچه ته نشینی، پمپ لجن، مخزن هضم بی هوازي، فیلتر شنی، پایـه هـاي الگـویی، دسـتگی    

 الگویی و کانال هاي انتقال فاضالب.  
ارائه مدلی براي انجام عملیات پیش تصفیه فاضالب است، تا بتـوان   ،هدف از ساخت این الگو یافته هاي پژوهش:

با اجراي آن در مقیاس واقعی هزینه هاي مربوط به طراحی، ساخت و بهره برداري سیسـتم هـاي پـیش تصـفیه کارخانجـات      
 حد زیادي کاهش داد و همچنین نیاز به نیروي متخصص و ماهر در راهبري این سیسستم ها را مرتفع ساخت. صنعتی را تا 

دستگاه ساخته شده در طی انجام این طرح مورد آزمایش و تایید قرار گرفت، نتایج به دسـت   بحث و نتیجه گیري:
نشـان   mg/l 1344برابر  mg/l 4535 ،TSS ربراب mg/l 7035 ،BOD5 برابر CODآمده از آزمایشات فاضالبی با غلظت 

و بـا   02/7برابـر   pHدقیقـه در روز و میـانگین    44سـاعت و   2می دهد که با استفاده از سیستم مورد نظر با زمان هـوادهی  
 4/85برابـر   TSSدرصد و  2/84برابر  BOD5درصد،  6/73برابر  CODدرجه سانتیگراد، میزان حذف  3/21میانگین دماي 

ت. این نتایج نشان می دهند که سیستم لجن فعال با هوادهی ریزشی از کارآیی الزم جهـت انجـام عملیـات پـیش     درصد اس
تصفیه، برخوردار می باشد و قادر است ضمن کاهش هزینه هاي پیش تصفیه فاضالب، نیاز بـه نیـروي مـاهر در راهبـر آن را     

 کاهش دهد.
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  مقدمه
 نیــز هـا و  بـا توسـعه شـهرها و افــزایش جمعیـت آن    

روز به روز بر اهمیت کنترل آلودگی محیط  ،گسترش صنایع
زیست افزوده می گردد. فاضالب ها یکی از عوامل آلـودگی  

ها را به طریق بهداشتی  آن بایستیمحیط زیست هستند که 
بیعــت جمــع آوري، تصــفیه و مجــددا بــه گــردش آب در ط

  )1(برگرداند.
که از مدیریت ضـعیفی   برخی صنایع به ویژه آن هایی

آلوده نمودن خاك، آب و هوا موجب زوال  بابرخوردار هستند 
هـاي   گردنـد. از ایـن رو فاضـالب    منابع زیست محیطی می

ـ از مسائل زیست محیطی در جوامع انس یکیصنعتی  انی ـــ
    )6(.باشند می 

 از دیـدگاه بهداشـت   تصفیه فاضـالب با وجود اهمیت 
 عالوه بـر جنبـه   . نیستبرخوردار چندانی از اولویت عمومی، 

با شرایط محلی مانند آب و بایستی مالی، روش هاي تصفیه 
روش نیـز  هوا، دسترسی به تجهیزات، وجود کارکنان ماهر و 

دفع در زمـین یـا در آب هـاي پذیرنـده،      از جملهنهایی دفع 
  .  سازگار باشد

 درقابـل دسترسـی    فنـاوري بهتـرین   میزان تصفیه به
دارد. اگـر جریـان هـاي     بستگی تصفیه فاضالب هر صنعت

خروجی از صـنایع بـه داخـل شـبکه جمـع آوري فاضـالب       
تا بـه حـد قابـل    قبل از تخلیه  بایستیشهري تخلیه گردند، 

   )3(.قبول فاضالب شهري برسد
دسـتیابی بـه    دردر این تحقیق تالش شده اسـت تـا   

، ایالم پیش تصفیه مورد قبول شهرك صنعتیاستانداردهاي 
از سیستم لجن فعال با هوادهی ریزشـی اسـتفاده شـود. بـا     
انجام این پژوهش، عملکرد سیستم لجن فعال با هـوادهی و  

در کاهش بار آلودگی فاضالب ورودي بـه   بازدهی آنمیزان 
و  گرفتسیستم پیش تصفیه طراحی شده مورد بررسی قرار 

جدید لجن فعال با سیستم  ،ت موفقیتتا در صور شدتالش 
به عنوان روشی براي انجام عملیـات پـیش   هوادهی ریزشی 

الزم بـه   تصفیه در کنار سایر روش هاي معمول مطرح شود.
هـوادهی   پیش تصفیه بـه روش  ذکر است که انجام عملیات
بوده و براي اولین بار در در ایران ریزشی فاقد سابقه اجرایی 

  مورد بررسی قرار گرفته است. وه شده کشور طراحی و ساخت
 پـروژه براي تحقق اهداف پـیش بینـی شـده در ایـن     

آغـاز   1386 سـال از تحقیقات اولیـه و گـردآوري اطالعـات    
نمونـه هـاي فاضـالب    تجزیـه و تحلیـل   گردید و تحقیق با 

ماه  تیرپیش تصفیه، تا  از سیستمو فاضالب خروجی ورودي 
تعریف  ،یح تر این پژوهشبراي ارایه صحادامه یافت.  1387

  اصطالحات و مفاهیم زیر الزم به نظر می رسد.

COD:       اکسیژن مـورد نیـاز شـیمیائی جهـت تجزیـه
  )4(ی.دآلی طی فرایند اکسیداسیون شیمیایموا

BOD5: ــارت ــدار ســتا عب ــول  از مق اکســیژن محل
هـا بـراي اکسیداسـیون     مصرف شده توسط میگروارگانیسم

  )4(آلی.غیر  بیولوژیکی مواد آلی و
بـرق   برقی که به منظور تنظیم ولتـاژ اي وسیله  دیمر:

با استفاده از این دستگاه می توان ولتاژ بـرق   ،کار می روده ب
  )5(ولت تنظیم نمود. 220تا 0 خروجی را بین

(Mixed Liquid Suspended Solids)MLSS: 
  مواد معلق و شناور مایع مخلوط

  مواد و روش ها
بـا  سیستم مـورد نظـر    ،اوانپس از انجام مطالعات فر

ي اولیه و بهره برداري و رسـیدن بـه   هدف کاهش هزینه ها
ایـن   .طراحـی و سـاخته شـد   استانداردهاي تخلیه فاضالب 

لیتر فاضالب در شبانه روز و زمـان   84سیستم براي دریافت 
تصـفیه نـوعی   کنـونی  سیسـتم   ساعت ساخته شـد.  24ماند 

ـ   خصـوص در  ه جدید از سیستم هاي لجن فعال است کـه ب
قسمت هوادهی متفاوت از سایر سیسـتم هـاي لجـن فعـال     

هـوادهی  جدید لجن فعـال بـه روش   و در کل سیستم  بوده
ـــریزش ــت   ـ ــه در آن غلظ ــت ک ــفیه اي اس ــتم تص ی سیس

MLSS، وادهی برابـر  ـــ چه هــــــ در حوضmg/l6900 ،
ـ ا نسبت غـذا بـه میک  ـــــی F/Mنسبت  روارگانیسم ــــــ

ــد ، kg BOD/kg MLSS 54/0رابر ــــــــب زمــان مان
سـاعت، نسـبت    24روز، زمان مانـد هیـدرولیکی    10سلولی 

حجمـی لجـن    شـاخص یـا   SVIدرصد،  103برگشت لجن 
و حجم باقیمانده لجن پس از هضـم بـی هـوازي     108برابر 

در این روش مدت زمان هوادهی است.  l/day5/0 نیز برابر 
 3نوبـت   4دقیقـه در   12دقیقه در ساعت است که ایـن   12

 24بـار در طـول    دقیقـه یـک   15دقیقه اي با فاصله زمانی 
و  سـاعت  4کل عملیات هوادهی ساعت انجام می شود و در 

بـه منظـور برداشـت    ورت می گیـرد.  ـــدر روز صدقیقه  48
مربوط بـه   تجزیه و تحلیل هاينمونه هاي الزم براي انجام 

دو محـل نمونـه بـرداري    ، عملکرد سیستم هوادهی ریزشـی 
انال ورودي فاضـالب بـه سیسـتم و    ـــک -1 :انتخاب شدند

کانال خروجی فاضالب از واحد پـیش تصـفیه بـه روش     -2
هوادهی ریزشی. کلیه آزمایشات انجام شده در ایـن تحقیـق   

انجام گرفته اسـت.  استاندارد نیز بر اساس دستورالعمل هاي 
باید به این نکته اشاره نمود که آزمایشات مربوط به بررسـی  

 ي سیستم در حذف آلودگی ها پس از طی شـدن دوره  بازده
انجـام گرفـت.    سیسـتم سـه هفتـه اي   راه اندازي و تثبیـت  

بر روي فاضالب استفاده شده در ایـن  آزمایشات انجام شده 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


  89 بهار، اول، شماره هجدهمدوره              مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                         
 

 11

در فاضـالب ورودي   مولفـه هـا  نشان داد که مقـدار  تحقیق 
 mg/l 7031 ،BOD5 برابـر  COD، 8/6برابـر   pHبراي 
ــر  mg/l 4491 ،TSSبرابــر  ــود mg/l 1337براب ــین  .ب تعی

میزان اکسیژن محلول در فاضـالب در حـوض هـوادهی در    
بسـیار حـائز   نیـز  سیستم هاي تصفیه بیولوژیـک فاضـالب   

اهمیت است. تعیین میـزان اکسـیژن محلـول فاضـالب در     
دیجیتـالی مـدل    DO Meterقسمت حـوض هـوادهی از   

اي مربوط به اندازه گیر ه .استفاده شد  OX 24 آکوآلیتیک
متر و  DOتعیین اکسیژن محلول در حوض هوادهی توسط 

دقیقه اي هواده ها صورت  3بالفاصله پس از پایان استارت 
شـامل   و سـاخته شـده در تحقیـق    طراحـی  الگـوي  .گرفت

  قسمت هاي زیر می باشد:
    کابل اتصال به برق -1
  مدارفرمان -2
  کیلووات  2 دیمر -3
  آداپتور -4
  ارنده جعبه نگه د -5
  الکتروموتور  -6
  گیربکس-7
  رابط انتقال نیرو از گیربکس به شافت اصلی گردنده -8
  شافت انتقال نیرو -9 

  ها یاتاقان -10
زاویـه  ا بشکل  Vتعداد سه عدد پره  پره هاي هوادهی: -11

 25بر روي بازوهایی بـه طـول    در اطراف شافتدرجه  120
دش شـافت بـه زیـر    این پره ها با گر .وجود داردسانتی متر 

هاي زیـر موجـب هـوادهی     با مکانیسم ورفته سطح سیال 
  )1(شکل می شوند.فاضالب 

به عنـوان تکنیـک    هوادهی ریزشی: ساز و کار -الف
در این مکانیسم هر کـدام   .محسوب می شودغالب هوادهی 

شکل متصل به بازوهاي سه گانه با  V پره هاي کاسه اياز 
از فاضالب را لیتر میلی  50معادل ورود به فاضالب حجمی 

دور  45که بـا سـرعت    رداشته و در اثر دوران شافت اصلیب
 35یعنی فاصـله  ارتفاع خود  بیشینهدر  ،می چرخددر دقیقه 

حـوض   بـه درون فاضالب را  از سطح حوض  سانتی متري
در معـرض هـوا قـرار    این عمل باعـث  و می ریزد  هوادهی

وادهی ــــ ضالب هفا نیزو  شدهفاضالب  گرفتن الیه هاي
    .گرددمی 

 سطح فاضـالب:  زیر در آزاد سازي هوا مکانیسم -ب
پـس  شکل  Vهواي محبوس در داخل هر کدام از پاروهاي 

بـدین ترتیـب   و  رها شـده  فاضالب داخل از ورود پاروها به
  فاضالب هوادهی می شود.

پـس از ورود پـره بـه     شـدید:  اخـتالط  مکانیسم -ج
فاضالب را بـه شـدت   سریع،  حرکت نسبتا داخل فاضالب و
اضالب ـــ ی فجـای ه ب اختالط و جاموجب  به هم می زند و

امر با در معرض هوا قرار دادن الیـه هـاي   همین  .می شود
  .سبب هوادهی فاضالب می شودمختلف فاضالب، 

لوله انتقال دهنـده لجـن بـه ابتـداي حوضـچه       -12
این لولـه لجـن برگشـتی را بـه ابتـداي حوضـچه        هوادهی:

 نسـبت لجـن برگشـتی بـا    تنظـیم   دهی منتقل می کند.هوا
  تنظیم فلکه ها صورت می گیرد. استفاده از
مفیـد   حوضچه هوادهی: این حوضچه بـه ابعـاد   -13

زمـان مانـد    سانتی متر سـاخته شـده اسـت.    30×5/62×45
تصـفیه   بـراي دریافـت و   ساعت است و 24آن  فاضالب در

  )1شکل ( یتر فاضالب در روز ساخته شده است.ل  84
ایـن حوضـچه بـه ابعـاد      حوضچه تـه نشـینی:   -14

زمـان   و لیتـر  625/10حجـم   وسانتی متـر    10×5/62×17
  )1(شکل  ساعت ساخته شده است. 3ماند 

ایـن مخـزن    (اتاقک) هضم بی هـوازي:  مخزن -15
مـاه   6زمـان مانـد    روز و لجـن در  لیتـر  58/0براي دریافت 

 حجـم  و تی مترسان 30×70×50ابعاد آن  طراحی شده است.
 )1(شکل  .استلیتر  5/100آن 
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. حوضچھ تھ نشین ۴     . حوضچھ ھوادھي٣     گیري . آشغال٢    . ورودي١

 .  پاروھاي ھوادھي۵     سازي
 . خروجي٨      . ھاضم بي ھوازي٧     . موتورخانھ۶

  یافته هاي پژوهش
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 دست آمده از آزمایشات انجام شـده ه با بررسی نتایج ب
، بـه خـوبی   ادامه داشـت  ماه 5 به مدت 1387که تا تیر ماه 

هوادهی ریزشـی در  می توان در مورد نحوه عملکرد سیستم 
 1 بر اساس نتایج جدول ، اظهار نظر نمود.کاهش بار آلودگی

ه درج 3/21میانگین دماي فاضالب ورودي به سیستم برابر 
ـــسانتی ــانگین ـــ ــانگین PH ، 02/7گراد، می  ،COD، می

mg/l 7035میانگین ، BOD5 ، mg/l 2/4535 میـانگین ، 
TSS ، mg/l 0/1344  زیه و ــــتجمــی باشــد. امــا نتــایج

کـه   دادفاضـالب خروجـی نشـان    بـه   مربـوط تحلیل هاي 

ــر    ــتم براب ــی از سیس ــاي خروج ــانگین دم ــه  0/21می درج
ــانگین  ــانتیگراد، میـ ــانگین، PH 7 سـ  COD mg/l میـ

 TSS ، میـانگین BOD5 mg/l 2/730 ، میانگین1/1809
mg/l 196 بوده است .  

دست آمده مشخص گردید ه ادیر بــــــبا توجه به مق
ان ـــــ که در سیستم لجن فعال با هـوادهی ریزشـی بـا زم   

 ذفـــــــ در روز، میـزان ح  دقیقـه  44و  ساعت 2هوادهی 
COD 6/73 ،درصد BOD5 2/84  و درصـد TSS 4/85 

  درصد است.
  

  

  

  سیستم هوادهی ریزشی در کاهش بار آلودگی فاضالبماهیانه میانگین عملکرد   .1جدول

  مولفه
  فصل 

pH COD (mg/l) BODs (mg/l) TSS (mg/l) 

  خروجی  ورودي  خروجی  ورودي  خروجی  ورودي  خروجی  ورودي
  186  1310  688  4494  5/1741  6991  02/7  04/7  اسفند

  200  5/1340  712  7/4544  5/1765  5/7013  02/7  03/7  فروردین
  189  5/1342  740  5/4527  5/1812  7036  99/6  02/7  اردیبهشت

  192  7/1348  748  4542  7/1854  5/7058  7  02/7  خرداد
  213  5/1378  763  4568  7/1871  7076  97/6  7  تیر

  196  0/1344  2/730  2/4535  1/1809  7035  7  02/7  میانگین کل
 
 
 

   
  عیین میزان و عمق هوادهی به روش ریزشیت

ــات هــوادهی ریزشــی  ــس از انجــام عملی ــزان  ،پ می
سـوم  اکسیژن محلول در سطح حـوض هـوادهی در هفتـه    

رسید و ) mg/L 42/7(مقدار خود بیشینهبه  1386ماه اسفند 
 mg/Lمقـدار خـود یعنـی     کمینهماه به تیر در هفته چهارم 

زه گیري میزان اکسیژن همچنین با توجه به اندا .رسید 60/5

مشخص گردید کـه   ،محلول در سه سطح از حوض هوادهی
اختالف میزان  ،پس از گذشت دو دقیقه از شروع کار سیستم

اکسیژن محلول الیه هـاي سـطحی و عمقـی فاضـالب در     
میـزان   2درصـد بـود. جـدول     6حداکثر مقـدار خـود برابـر    

ز اکسیژن محلول اندازه گیري شده در سه سـطح مختلـف ا  
  حوض هوادهی را نشان می دهد.

 
 
 
 
 

  مقادیر اکسیژن محلول در سه سطح مختلف از حوض هوادهی  .2جدول 

  cm 27در عمق  cm3 در عمق    در سطح  تاریخ
4/12/1386  41/7  17/7  98/6  
12/12/1386  41/7  18/7  97/6  
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20/12/1386  42/7  17/7  98/6  
28/12/1386  21/7  98/6  78/6  
4/1/1387  13/7  88/6  68/6  
12/1/1387  01/7  79/6  61/6  
20/1/1387  02/7  79/6  62/6  
28/1/1387  83/6  59/6  41/6  
4/2/1387  85/6  60/6  40/6  
12/2/1387  71/6  48/6  38/6  
20/2/1387  61/6  40/6  24/6  
28/2/1387  72/6  46/6  34/6  
4/3/1387  62/6  42/6  28/6  
12/3/1387  41/6  2/6  08/6  
20/3/1387  40/6  20/6  06/6  
28/3/1387  19/6  01/6  86/5  
4/4/1387  11/6  82/5  68/5  
12/4/1387  81/5  62/5  48/5  
20/4/1387  62/6  43/5  32/5  
28/4/1387  60/5  42/5  31/5  

  
اکسـیژن  میـزان   ، بیشـینه در قبل اشاره شد چنان چه

سانتی متري  27و  3 هاي محلول فاضالب در سطح و عمق
، mg/L 42/7وادهی بــه ترتیــب ـح حــوض هــــــــاز سط

mg/L 18/7 ،mg/L 98/6  اکســیژن  کمینــهمقــدار نیــز و
وح بـه ترتیـب برابـر    ــــــ محلول در هر کـدام از ایـن سط  

mg/L 60/5 ،mg/L 42/5 ،mg/L 31/5  ،ــت ــااســ  امــ
ــول در ســطح حــوض ــــــم یانگین غلظــت اکســیژن محل

mg/L 70/6  و در عمــقcm 3  حــوضmg/L 43/6  و در
  . است mg/L 27/6حوض نیز  cm 27عمق 

  بحث و نتیجه گیري
در ق ـــ در ایـن تحقی  .طراحی و سـاخته شـد   الگویی

بـه  مورد بهره برداري قـرار گرفـت و از آن    1386اسفند ماه 
بـر روي  بـراي انجـام عملیـات پـیش تصـفیه      نه عنوان نمو

در همچنـین   .گردیدفاضالب صنایع فراوري گوشت استفاده 
توسـط  فاضـالب  این تحقیـق میـزان کـاهش بـار آلـودگی      

هوادهی ریزشی به عنوان روشی جدیـد در هـوادهی، مـورد    
تجزیـه  بررسی قرار گرفت. در طـول انجـام پـروژه حاضـر      

هـاي برداشـت شـده از    الزم بـر روي نمونـه    تحلیل هـاي 
و فاضالب خروجی از سیستم انجام گرفـت   وروديفاضالب 

، درجـه حـرارت، زمـان    pHچـون   مولفـه هـایی  و تغییرات 
نظیـر  مولفـه هـایی   اهش ـــ هوادهی و همچنـین میـزان ک  

COD ،BOD5 ،TSS از ، مورد بررسی قرار گرفت و پس
 1کـه در نمـودار    چنان بررسی نتایج آزمایشات انجام گرفته

که در سیستم لجن فعال نشان داد  یز نشان داده شده است،ن
در  دقیقـه  44و  ساعت 2با هوادهی ریزشی با زمان هوادهی 

ــانگین  ــاي   pH 7روز و می ــانگین دم ــا می ــه  3/21و ب درج
ــذف   ــزان ح ــانتیگراد، می ــد COD 6/73س  BOD5، درص

است. از مقایسه این نتایج  درصد TSS 4/85و  درصد 2/84
مورد قبول شهرك صنعتی، چنین نتیجه می شود با استاندارد 

که مقدار تمام آالینده هاي خروجی از سیستم در حد مجاز و 
در خصـوص اکسـیژن محلـول در حـوض      استاندارد اسـت. 

، در آب شــیرین در )Cs(غلظــت اکســیژن اشــباع،هــوادهی 
درجـه سـانتی گـراد برابـر      20کتاب هاي مرجع در حـرارت  

شده است و غلظت اشباع براي  گرم در لیتر ذکر میلی 17/9
ـ )Csw(فاضالب، ه ، نیز که با هوادهی یک نمونه فاضالب ب

است. حـال   Csدرصد مقدار  98تا  90دست می آید معادل 
با توجه به تمامی مقادیر اندازه گیـري شـده و زمـان انـدازه     

دقیقـه اي  کار سه گیري اکسیژن محلول یعنی پس از اتمام 
جه گرفت که مقـدار اکسـیژن   سیستم هوادهی، می توان نتی

است که پس از گذشت  در حديمحلول در حوض هوادهی 
مجدد سیسـتم، اکسـیژن مـورد نیـاز      راه اندازيدقیقه و  15

.شـد تامین خواهـد   ،زیستی مربوطهبراي انجام فرآیند هاي 
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  ن فعال به روش هوادهی ریزشی . درصد حذف مولفه هاي آالینده مورد توجه در فاضالب با سیستم لج1نمودار 

  
یک سیستم جدیـد از نظـر   حاضر تحقیق  از آن جا که

طراحی بود و جهت انجـام آزمایشـات   مولفه هاي هوادهی و 
مربوط به تعیین مشخصـات فاضـالب ورودي و خروجـی از    

هــا و مولفــه سیسـتم در آزمایشــگاه، امکــان بررســی تمــام  
دنبالـه دار   جزئیات میسر نبود لذا بـه یـک سـري تحقیقـات    

جهت رسیدن به اهـداف عملـی در صـنعت آب و فاضـالب     
کشور، جهت تهیه الگویی مناسب و سازگار با تمامی شـرایط  
جغرافیایی و محیطی از این سیستم نیاز است که به برخی از 

  پیشنهادات جهت مطالعات آینده اشاره می شود. 
تولید صنعتی قطعات مربـوط بـه سیسـتم هـوادهی     *

  د اتصاالت و پارو ها.  ریزشی مانن
انجام مطالعات فنی و دقیق تر بر روي الکتروموتـور،  *

جعبه دنده و جعبه فرمان الکتریکی بـه منظـور همـاهنگی و    
 استفاده حداکثر از این سیستم ها.

افزایش قدرت هـوادهی سیسـتم در صـورت کـافی     *
ودن اکسیژن محلول فاضالب از طریق افـزایش عمـق   ــنب

و همچنین افزایش حجـم بـاکس هـاي     پاروها در فاضالب
 متصل به پاروها.   

ــه  * ــات تصــفیه فاضــالب و رســیدن ب تکمیــل عملی
استاندارد هاي تخلیه توسط این سیستم با افزودن واحد هاي 

  تصفیه شیمیایی به آن.

مطالعه جهت بررسی قابلیـت تصـفیه پـذیري سـایر     *
سیستم هوادهی ریزشی به صـورت   بافاضالب هاي صنعتی 

در مقیـاس صـنعتی بـه منظـور      پیش ساخته(پکیج)سیستم 
افزایش استفاده از این سیستم در صنایع و منـاطق مختلـف   

  کشور.
انجام مطالعات بهینه سـازي سیسـتم جهـت حـذف     *

  سیستم هوادهی ریزشی.   با استفاده ازازت و فسفر 
مطالعات جهت بهینه سـازي شـرایط بارگـذاري بـه     *

اد آلـی کربنـه و انجـام    منظور دستیابی همزمان به حذف مو
  نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون.

بررسی عملکرد سیستم بی هوازي و لجن فعـال بـا   *
هوادهی ریزشی به صورت سري براي انجام کامل عملیـات  

  تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از آن.
مطالعه بر روي خصوصیات لجـن دفعـی از سیسـتم    *

ی و کیفی با سایر لجن فعال با هوادهی ریزشی و مقایسه کم
  سیستم هاي  لجن فعال و سیستم هاي بی هوازي.

  سپاسگزاري
بدین وسیله سپاس و تشکر خـود را بـه حضـور کلیـه     
کسانی که به هر نحـو در اجـراي ایـن تحقیـق همکـاري و      
مساعدت نموده اند ابراز می دارد و از خداوند بـزرگ توفیـق   

  ها خواهان است. روزافزون براي همه ي آن
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Abstract       
 

Introduction: According to the sewage 
exiting from any plant, the industrial 
complexes must observe regulations related 
to the standards of sewage systems. The 
current study tried to examine the 
efficiency and restrictions of the system to 
primary treatment operations by designing 
and constructing a primary treatment 
system entitled the "New Activated Sludge 
System with Falling Aeration".    
    
Materials & Methods: Designing and 
constructing this system is completely 
innovative, registered by parent office with 
number 40091. The main parts of this 
system include: the electrical connecting 
cable, steering circuit, miniature cap, a 
round-the-clock timer, contactor, control 
key of digested sludge pump to sandy filter, 
a dimmer of 2kw, adaptor, the keeping case, 
the electro motor, the gear box, the 
connector of power transferring from the 
gear box to main shaft, the power trans-
shaft, bearings basin, the sedimentation 
basin, sludge pump, anaerobic digestion 
chamber, sand filter, pilot legs/hands, 
sewage transferring channels.  
  

Findings: The goal of constructing this 
system was offering a new model of the 
primary treatment operation as well as 
reducing the costs of primary treatment 
systems among industrial factories besides 
eliminating the need to specialists and 
enabling people to design such systems. 
 

Discussion & Conclusion: During the 
design, process the newly constructed 
system obtained results from sewage 
experiments with COD concentration 7035 
mg/1, BOD5 4535 mg/1, TSS 1344 mg/1. 
Using this system with aeration period of 
about 2.74 hours per day and the average 
PH of 7.2 and temperature of around 
21.3C proved that eliminating rates of 
COD, BOD5 and TSS were 73.6%, 84.2% 
and 85.4% respectively. These resets 
indicated that the operative dredges system 
with falling aeration enjoys the necessary 
efficiency to primary treatment operation. 
  

Key words: industrial wastewater, 
wastewater treatment, primary treatment, 
falling aeration
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