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  "الگون ها "

  :کاربردهاي تکنولوژي

ها یک این سیستم. ترین تکنولوژي بکار گرفته شده براي تصفیه فاضالب بخصوص براي جوامع کوچک هستندها متداولالگون

هاي سختگیرانه و به هر حال، به دلیل محدودیت. کنندفراهم میروش ساده و اقتصادي براي تصفیه فاضالب یک جامعه را 

ممکن است براي تکمیل  1اي متوالیها مانند فیلترهاي ماسهروزافزون، فرایندهاي تصفیه اضافی و مکمل در پایین دست این سیستم

الب، کاربرد در زمین یا انتقال به هاي الگون همچنین براي پیش تصفیه و ذخیره فاضسیستم. تصفیه پساب خروجی بکار گرفته شود

  .توانند بکار گرفته شوندمی 2وتلند

  

  :توصیف فرایند

در طول روز . کنندها محتویات آلی فاضالب را مصرف میها و جلبکاي هستند که در آن باکتريهاي تصفیه طبیعیها سیستمالگون

. کنندها از این اکسیژن براي تنفس استفاده میدهند و باکتريانتقال میها اکسیژن تولید و به داخل الگون که نور وجود دارد، جلبک

ها توسط نیروي باد و در برخی هوادهی بیشتر در این سیستم. ها در آن رنگ سبز داردیک الگون سالم، به علت وجود جمعیت جلبک

هاي الگون اختیاري در زمان ماندهاي بسیار ستمسی. گیردهاي دیفیوزري انجام میهاي مکانیکی و سیستممواقع استفاده از سیستم

. باشندهاي هوازي عمدتاً داراي زمان ماند کمتري میالگون. کنندروز و بسته به شرایط آب و هوایی کار می 150تا  20طوالنی از 

 1همانطور که در شکل . شندباتر میهایی که در مناطق آب و هوایی سردسیر قرار دارند نیازمند زمان ماند بیشتر و طوالنیالگون

  .باشدهاي تصفیه الگونی نوعاً شامل واحدهاي آشغالگیري، الگون و سیستم گندزدایی مینشان داده شده است، سیستم

                                                             
1  Intermittent Sand Filters 
2  Wetland 
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- در برکه. هاي هوادهیهاي تثبیت و الگونبرکه: شونددسته تقسیم می 2هاي الگونی براي تصفیه فاضالب خانگی عمدتاً به سیستم

در نظر گرفته شوند تا ) فوت 5تا  3(ها باید کم عمق برکه. شودها و جریان باد ایجاد میاکسیژن به واسطه وجود جلبکهاي تثبیت، 

روز  30هاي تثبیت عملکرد خوبی در زمان ماندهاي باالتر از برکه. اختالط الزم براي نگهداشتن شرایط در حالت هوازي فراهم شود

نفر جمعیت  200به ازاي هر  acre 1. (کنندها، زمین زیادي را اشغال میزمان ماند طوالنی، این برکهبا توجه به عمق کم و . دارند

  )تحت پوشش

اي تعیین شود که اي طراحی و ابعاد آن بگونهبراي پیشگیري از اضافه بار مواد آلی، بسته به شرایط آب و هوایی، برکه باید بگونه

BOD5  50-15را با نرخ بار lbs/acre/day  تصفیه کند.   

این موضوع اصوالً به دلیل فرایندهاي هوازي . هاي تثبیت تصفیه کنندتوانند بار آلی بیشتري را نسبت به برکههاي هوازي میالگون

هاي مکانیکی سطحی یا ها همانگونه که در قبل بیان شد، هوادهی بصورت استفاده از سیستمدر این الگون. اضافی می باشد

هاي تثبیت نیاز به زمین و از سوي دیگر زمان ماند کوتاهتري برکه   تا     هاي هوازي الگون. گیردي عمقی انجام میدیفیوزرها

کوتاهتر کردن . باشدفوت می 10تا  6عمق متوسط یک سیستم الگون هوادهی بین ) روز در شرایط آب و هوایی گرم 10تا  3. (دارند

هایی که هزینه تملک زمین باالست یا اصالً زمین در محل. شود به زمین کمتري نیاز باشدمی زمان ماند و افزایش عمق الگون سبب

  . شودباشد، این روش یک گزینه مناسب تلقی میکافی در دسترس نمی

اند، سلول مجزا از هم که بصورت سري به هم متصل شده 3شوند که حداقل از اي طراحی میهاي الگون معموالً بگونهسیستم

سلول  2. باشدباشد و دریافت کننده حجم عمده بار آلی میها میدر برخی اوقات، سلول اول بزرگتر از سایر سلول. شوندتشکیل می

هاي جلبک بخش اعظم جامدات سلول. کنندنشینی براي حذف جامدات معلق را ایفا مییا حوض ته polishing cellدیگر نقش 

هاي الگون هوازي، سلول آخر معموالً داراي سیستم هوادهی در سیستم. از سیستم حذف شونددهند که باید معلق را تشکیل می

، از mg/L 10در پساب خروجی تا حد کمتر از  TSSو  BOD5براي رساندن سطح . باشد تا جامدات معلق از سیستم حذف شوندنمی

 1هاي موجود همچنین براي ارتقاء الگون. ن استفاده نمودتوااي متوالی میدست مانند فیلترهاي ماسههاي اضافی در پایینتصفیه
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با این کار از اتصال کوتاه و فرار فاضالب . هاي شناور استفاده نمودتوان از بافلسلولی می هاي چندها به الگونسلولی و تبدیل آن

  . آیدتصفیه نشده نیز پیشگیري به عمل می

  

  سیستم تصفیه فاضالب به روش الگون –  1شکل 

  )O&M(برداري و نگهداري الزامات بهره

- بهره. برداري و نگهداري پایینی دارندها الزامات بهرهها، این سیستمها و شرایط ساده طراحی الگونبه عنوان یکی از نتایج ویژگی

روتین سایت مانند قطع هاي و نگهداري از یک الگون در حالت عادي و نرمال شامل بازدیدهاي روزانه از سایت، نگهداري برداري

ها یک پرسنل تمام وقت نوعاً براي این سیستم. باشدها میها و آزمایش آناي نمونهها و حذف گیاهان هرز و جمع آوري دورهچمن

هاي برداري و نگهداري از سیستمهاي خدمات عمومی براي بهرهدر جوامع کوچک براي این منظور از کارکنان بخش. باشدنیاز نمی

دهد تا بطور مناسب آموزش این نوع از سازماندهی پرسنل این اجازه را به کارکنان بخش خدمات عمومی می. شودگون استفاده میال

ها باید دست کم ساالنه از نظر هاي پایشی روتین، الگونعالوه بر این، براي فعالیت. خانه صرف کنندببینند و زمان کافی را در تصفیه

در  TSSو  BOD5تجمع بیش از اندازه لجن ممکن است باعث کمتر شدن زمان ماند و افزایش سطح . شوند تجمع  لجن چک میزان

هاي تجمع آوري و دفع لجنسال یکبار نیاز به جمع 10تا  5بسته به شرایط محلی هر سایت، ممکن است هر . پساب خروجی گردد

  .یافته باشد
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ن از عملکرد مناسب تصفیه بصورت هفتگی یا برخی مواقع حتی بصورت روزانه پایش برداري باید به منظور اطمیناپارامترهاي بهره

  :تواند شامل موارد ذیل گرددهاي عملیاتی میبررسی. شوند

هاي ها و عالئمی از فعالیتر فرسایش، نشتظاز ن) هاي یک الگونها یا سلولخاکریزهاي میان الگون( 3هابررسی دایک •

 ) مانند حفاري و سوراخ کردن(برخی از حیوانات 

 .تمیز نگه داشتن ورودي و خروجی و جلوگیري از تجمع مواد زائد •

 هاي خروجی از نظر تشکیل شدن کفها و سازهچک کردن سطح حوضچه •

 و جامدات معلق برکه pH ،DOپایش دما، رنگ،  •

 پایش تجهیزات آشغالگیري •

 آزمایش آن و مقایسه با محدوده مجاز برداري از پساب خروجی ونمونه •

 پایش شرایط تجهیزات مکانیکال •

از پارامترهاي  . هاي سازندگان ایجاد شودیک برنامه نگهداري پیشگیرانه باید براي تمام تجهیزات و براساس پیشنهادات و توصیه

BOD5  ،TSS  وpH ا، دامنه عموماً براي الگون ه. در ورودي و خروجی باید رکوردهایی ثبت شودpH  باشدمی 5/10تا  5/6بین .

میزان اکسیژن محلول باید . شرایط برکه مانند اکسیژن محلول، محتویات جامد و عمق لجن باید همچنین ثبت و مستندسازي شود

  . باشد و در چندین محل از الگون چک شود mg/L 1بزرگتر از 

  

  مواد زائد تولیدي

از . کنندمیرند و به همراه سایر جامدات در کف الگون تجمع پیدا میو باکتري در نهایت میهاي جلبک در حالت نرمال تصفیه، سلول

. شود، این لجن به واسطه هضم بیهوازي، تثبیت می)و یا اصالً وجود ندارد( آنجاییکه در کف الگون اکسیژن بسیار کمی وجود دارد 

                                                             
3 Dike 
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ن دفع یتواند در زمبسته به قوانین حاکم، لجن می. د از سیستم حذف شوندکند که باینهایتاً تجمع لجن در کف الگون افزایش پیدا می

هاي سمی و مضر مانند فلزات سنگین قبل از هرگونه استفاده این لجن باید از نظر آالینده. یا کاربردهاي دیگري در زمین داشته باشد

  . آزمایش شود

  

  هاي تکنولوژيمحدودیت

هاي خانگی و آورند و براي تصفیه فاضالباي را فراهم میتند که تصفیه بیولوژیکی سادههاي ارزان قیمتی هسها سیستمالگون

در پساب خروجی  TSSبراي کاستن از سطح . باشند، مناسب استجاهاییکه پساب خروجی مشمول قوانین سخت گیرانه نمی

استفاده از فرایندهاي تصفیه اضافی در پایین  کند،افزایش پیدا می هاهاي گرم سال و زمانیکه فعالیت جلبکبخصوص در طول ماه

  . باشدها الزم میدست این سیستم

ها در جوامعی شود استفاده از آنهمین دلیل باعث می. کنندهاي تصفیه مکانیکی زمین بیشتري اشغال میها به نسبت سیستمالگون

هاي مانند اکثر سیستم. باشد، با محدودیت مواجه گرددیهایی که زمین کافی در دسترس نمکه قیمت زمین در آنجا باالست یا محل

  . باشندهاي الگون نیز از آب و هواي سرد و اضافه بارهاي آلی و هیدرولیکی اثرپذیر میتصفیه بیولوژیکی، سیستم

  

  مالحظات اقتصادي

نشان داده  1جدول رداري و نگهداري همانگونه که در بهاي بهرههاي ساخت و هزینهدسته هزینه 2ها به هاي مربوط به الگونهزینه

هاي ساخت شامل هزینه. باشدهاي حفاري وابسته میهاي ساخت براي یک الگون معموالً به هزینههزینه. شودشده است تقسیم می

هاي تملک شامل هزینه هااین هزینه. باشدها و سیستم گندزدایی میها، لوله کشیحفاري الگون، تجهیزات هوادهی مربوطه، پمپ

برداري و نگهداري بسته به محل از هاي بهرههزینه. شودهاي سرمایه گذاري نمیزمین، خدمات مهندسی، موارد قانونی و یا هزینه
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هاي مربوط به نیروي برداري و نگهداري شامل هزینههاي بهرههزینه. باشدنظر نیروي کار و تأسیسات الزم براي تصفیه متفاوت می

  . باشدکار، تأسیسات و مصالح و لوازم مرتبط با موضوع نگهداري می

  

  برداري و نگهداري از یک الگون مجهز به سیستم هوادهیهاي ساخت و بهرههزینه –  1جدول 

  )دالر(بهره برداري و نگهداري سالیانه   )دالر(هزینه هاي ساخت   )گالن بر روز(ظرفیت تصفیه خانه 

10000  47000 - 71000  4300 - 6500  

100000  118000 - 353000  17200  – 25800  

  

 علیرضا اسددخت:  مترجم 
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