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 "رآکتورهاي منقطع متوالی1"

  

  کاربردهاي تکنولوژي

- سیستم. باشندهاي لجن فعال متعارف میخانهیک آلترناتیو و جایگزین عالی براي تصفیه SBRرآکتورهاي منقطع متوالی یا همان 

را حذف نمایند ) TSS(و جامدات معلق کل ) BOD5(این قابلیت را دارند تا درصد باالیی از اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی  SBRهاي 

با اصالح عملکرد و  TSSو  BOD5عالوه بر حذف . برسانند mg/L 10ها را در جریان خروجی تا کمتر از و غلظت آن%) 90بیش از (

هاي ویژگی SBRهاي سیستم. باشدپذیر مینیتریفیکاسیون، دنیتریفیکاسیون و حذف فسفر امکانبرداري از این سیستم نحوه بهره

برداري ساده، نگهداري پایین نسبت به ها شامل نصب آسان، بهرهاین ویژگی. آورندکاربردي بیشتري را براي جوامع کوچک فراهم می

   .شودتر انرژي میهاي لجن فعال و مصرف بهینهسایر سیستم

  

  توصیف فرایند

- ته(سازي باشند که در آن متعادل سازي، هوادهی، زاللهاي تصفیه به روش لجن فعال میاي از سیستمگونه SBRهاي سیستم

باشند که شامل یک تانک می SBRهاي سیستم. گیردو فرایندهاي مربوط به لجن به طور متوالی در یک تانک انجام می) نشینی

ها براي هوادهی، سیستم ها و لوله و اتصاالت مربوط به آنبراي ورود فاضالب خام، دیفیوزرها به همراه دمندهمجهز به یک ورودي 

نشینی و یک مکانیزم کنترلی براي زمان و دفع لجن در کف تانک، مکانیزمی براي سرریز کردن و حذف مواد شناور پس از ته

  :مرحله است که این مراحل عبارتند از 5طی  SBRهاي عملکرد سیستم. باشدفرایندهاي متوالی می

  

                                                             
1  Sequencing Batch Reactors (SBR) 
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  2پر شدن -1

 3واکنش -2

 4ته نشینی و زالل سازي -3

 5سرریز کردن و از سیستم خارج نمودن -4

 6استراحت -5

این موارد به ترتیب و در . شونداین فرایندها براي رسیدن به اهداف عملیاتی و شرایط عملکردي به واسطه پارامتر زمان کنترل می

  . دهدیک چرخه منفرد متعارف را نشان می 1شکل همچنین . ادامه توضیح داده خواهند شد

  

  : پر شدن -1

در حین فاز پر شدن، ممکن است استانداردهاي عملکردي . باشدهدف از عملیات پر شدن اضافه شدن فاضالب خام به رآکتور می

هاي هوادهی در طول فاز پر شدن براي رشد مناسب و مطلوب دوره. غلظت کم و زیاد اکسیژن باشندنیازمند شرایط متناوب 

عکس این حالت براي حذف بیولوژیکی نیتروژن . باشدنشینی داشته باشد، کلیدي و حساس میها که شرایط مطلوبی براي تهارگانیسم

  . باشدالزم و ضروري می) شرایط آنوکسیک(و یا کمبود اکسیژن  )شرایط بیهوازي(هاي با اکسیژن محلول صفر و فسفر در دوره

  : واکنش -2

بسته به نوع طراحی، در حین این فاز . باشدهدف از فاز واکنش تکمیل و تداوم واکنش شروع شده طی فاز قبل یعنی فاز پر شدن می

ثابت ادامه یابد یا در نوع دیگر طراحی ورود جریان ورودي ممکن است به رآکتور دیگري هدایت شود و هوادهی براساس یک اصول 

                                                             
2  Fill 
3  React - aeration 
4  Clarification 
5  Draw, Decant 
6  IDLE 
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از حجم اصلی جریان در رآکتور جدا نگه داشته ) یا هر نوع سیستم دیگر(هایی جریان ادامه یابد و این حجم از جریان به وسیله بافل

دازه کافی پایین باشد، به ان MLSSاگر در این مرحله بار ورودي در مقایسه با . افتددر این فاز حذف مواد آلی اتفاق می. شود

  ) SRTبه عنوان مثال زمان ماند باال براي . (رخ خواهد داد) حذف آمونیاك(نیتریفیکاسیون 

  : ته نشینی -3

در . باشدسازي شده میهدف از این فاز اجازه دادن به جامدات براي جدا شدن از مخلوط در سیستم و خارج کردن یک پساب زالل

- گیرند و از ایجاد شدن حالت اتصال کوتاه که ممکن است در تانکرآکتور کامآلً در حالت سکون قرار مینشینی، محتویات حالت ته

  .نمایندنشینی با جریان پیوسته رخ دهد، پیشگیري میهاي ته

  : سرریز کردن -4

ین فاز از تصفیه سرریزهاي براي ا. باشدسازي شده از رآکتور به عنوان پساب خروجی میهدف از این فاز خارج ساختن مخلوط زالل

هاي مستغرق نیز استفاده باشند، اما در برخی مواقع براي این کار از پمپترین مکانیزم سرریز کردن میمتحرك و قابل تنظیم رایج

  . شودمی

  : استراحت -5

فاز . باشدبه واحد دیگر می خدف از فاز استراحت فراهم کردن زمان الزم براي یک رآکتور براي تکمیل چرخه پر شدن قبل از سوییچ

بسته به فرایند و اهداف تصفیه، هواهی، . توان آن را در مرحله طراحی حذف کرداستراحت یک فاز الزم و ضروري نیست و می

  . تواند طی این فاز انجام گیرداختالط یا دفع لجن می

  .با جریان ورودي پیوسته یک فاز استراحت ندارند SBRهاي گونه
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  )O&M(هره برداري و نگهداري الزامات ب

در هر . باشدهاي تصفیه لجن فعال، حداقل میدر مقایسه با سایر سیستم SBRهاي برداري و نگهداري براي سیستمالزامات بهره

هاي برداري سیستمباشند باید بصورت روزانه توسط پرسنل متخصص در زمینه بهرهمی SBRهایی که داراي سیستم خانهحال، تصفیه

به عنوان مثال حذف نیتروژن (بسته به اندازه و سایز تأسیسات و پیچیدگی فرایندهاي تصفیه . تصفیه بیولوژیک، بررسی و چک شوند

همچنین زمان الزم براي کنترل فرایند، . ساعت در محل سیستم حضور داشته باشند 8تا  2اپراتورها باید بصورت روزانه ) و فسفر

ها خانهدر صورتیکه در مورد این تصفیه. هاي روزانه باید تخصیص داده شودو نگهداري و نیز ثبت داده برداريبرداري، بهرهنمونه

براي . هاي الزم از سوي اپراتورهاي با صالحیت انجام گیرد، کیفیت پساب نهایی مطلوب نخواهد بودحداقل توجهات و نگهداري

  :برداري زیر باید دست کم بصورت هفتگی پایش شوندعملکرد سیستم تصفیه در حالت مطلوب، پارامترهاي بهره

 دقیقه 60تا  30حجم لجن ته نشین شونده در بازه هاي  •

 MLSSغلظت  •

 DOغلظت  •

 ارتفاع سرریز شونده •

هداف ادامنه . این پارامترها باید به منظور ارزیابی عملکرد سیستم و مقایسه با فرضیات از پیش تعیین شده، چک و بررسی شوند

  :به شرح ذیل می باشد SBRهاي براي سیستمعملیاتی 

- SRT       :20-30 days 

- MLSS   :2000-6000 mg/L 

- f/m      : 0.08 – 0.16 

- pH        :   7-8 
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  متعارف SBRتوالی عملکرد یک سیستم  -1شکل 

  

رسمی  PMیک برنامه . باشدبراي نگه داشتن تجهیزات در حالت بهینه الزم و ضروري می) PM(هاي پیشگیرانه منظم نگهداري

این برنامه باید شامل لیستی از تمام تجهیزات، . ها و پیشنهادات سازندگان تدوین و در سیستم استقرار یابدباید براساس توصیه

ند باشهاي پیشگیرانه میتجهیزات نوعی که نیازمند نگهداري. ها باشدو تناوب انجام آن PMهاي الزم در مورد اقدامات و فعالیت

  . باشندهاي اتوماتیک میها، دیفیوزرها و کنترل کنندهها، دمندهشامل پمپ

  

  7مواد باقیمانده تولیدي

لجن مازادي که در . کنندهاي لجن فعال هوادهی گسترده تولید لجن میبه همان اندازه سیستم SBRدر حالت کلی، سیستم هاي 

  .گرددبه وسیله بسترهاي لجن خشک کن آبگیري و نهایتاً در زمین دفع میشود، نوعاً بصورت هوازي هضم، این سیستم تولید می
                                                             
7  Residues Generated 
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  محدودیت هاي تکنولوژي

- شوند، نیازمند وجود یک اپراتور با تجربه میهایی که براي حذف نیتروژن و فسفر طراحی میبخصوص سیستم SBRهاي سیستم

هاي هوادهی و ها، سیستمهاي اتوماتیک براي شیرها، پمپپذیري کنترل کنندهعملکرد بطور اساسی وابسته به اطمینان. باشند

نکته مهم دیگر این است که آب و هواي سرد روي عملکرد این . باشدهاي سرریز و خارج کردن پساب تصفیه شده میسیستم

  . باشندها اثرگذار میسیستم

  

  مالحظات اقتصادي

کنند، از یک سازنده استعالم شده گالن در روز را تصفیه می 000/100که جریان کمتر از  SBRهاي هاي ساخت براي سیستمهزینه 

قابل تبدیل  SBRهاي به هر حال، در حالت کلی سیستم. برداري و نگهداري در دسترس نبوده استهاي بهرههمچنین هزینه. است

ها و براي تخمینی براي این سیستمهاي ساخت هزینه. برداري و نگهداري را دارندهایی اقتصادي از لحاظ بهرهشدن به سیستم

براساس . (باشدمی $ 76/000 , $136/000 , $165/000به ترتیب  gpd , 50/000 gpd, 10/000 gpd 75/000هاي ظرفیت

ها و ها، شیرآالت، کنترل کنندهو یک هاضم لجن از جنس استیل، لوله کشی SBR سیستم 2 هزینه هر سیستم شامل) 1992سال 

  . باشدنمی... هاي سرمایه گذاري و هاي تملک زمین، مهندسی، جوانب قانونی و هزینهباشد و شامل هزینهبتنی می یک فونداسیون
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