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 :  عنوان مقاله

به نوع مدرن  RBCارتقاء و افزایش ظرفیت تصفیه خانه مجتمع صنعتی سیمان تهران از نوع قدیمی

 OnLineلجن فعال با هوادهی گسترده همراه با نصب آنالیزور پایش 
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 چکیده :

متر مکعب در روز بود. به منظور حفظ  05با ظرفیت  RBCتصفیه خانه مجتمع صنعتی سیمان تهران از نوع قدیمی و فرسوده

ی و شیمیایی پسآب با استانداردهای مصوب سازمان حفاظت محیط زیست، بهینه سازی مصرف آب و نیز انطباق پارامترهای فیزیک

مترمکعب در  005محیط زیست تصمیم گرفته شد تصفیه خانه به نوع پیشرفته و مدرن لجن فعال با هوادهی گسترده با ظرفیت

 روزارتقاء یابد.  .

 

 مقدمه:

نه های بزرگ می باشد که در آن به واسطه تامین روش هوادهی گسترده، فرآیند بهینه شده لجن فعال متعارف کاربردی در تصفیه خا

اکسیژن کافی محلول توسط هوادهی عمقی، امکان فرایند بیولوژیکی توسط باکتریها فراهم شده و در نتیجه مواد آلی قابل تجزیه به صورت 

در مخزن، درون فاضالب حل  زیستی، از فاضالب حذف می گردند. در این روش هوای فشرده تولیدی توسط بلوئر و دیفیوزر های موجود

شده و عالوه بر تامین اکسیژن مورد نیاز، موجب اختالط سیستم و در نتیجه در دسترس قرار گرفتن مواد مغذی برای باکتری های معلق می 

 گردد. 

 :(active sludge)تعریف سیستم لجن  فعال 

لجن فعال یک روش بیولوژیکی برای تصفیه فاضالب است. در این روش شرایط الزم برای حیات و فعالیت یک توده بیولوژیکی ناشی از 

اجتماع میکروارگانیسم ها و به خصوص باکتری ها فراهم می گردد. میکروارگانیسم ها ضمن مصرف اکسیژن، مواد آلی موجود در 

سبب وجود مقدار زیاد مواد آلی در فاضالب الزم است که اکسیژن مورد نیاز به صورت مصنوعی و به  فاضالب را تجزیه می نمایند. به

د وسیله هوادهی تامین گردد. برای دستیابی به یک راندمان تصفیه باال همواره باید نسبتی مناسب بین مقدار میکرواوگانیسم ها و مقدار موا

ظور همواره هر بخشی از لجن جدا شده در مخزن ته نشینی به مخزن هوادهی برگردانده می آلی موجود در فاضالب برقرار باشد. بدین من

 شود که لجن فعال نامیده می شود. 

 روش لجن فعال با هوادهی گسترده:

این روش گونه اصالح شده ای از روش لجن فعال است. از آنجا که در اجتماعات کوچک حجم فاضالب تولیدی به اندازه ای است که 

حداث و راهبری تاسیسات هضم لجن مقرون به صرفه اقتصادی نیست، با افزایش زمان ماند و هوادهی فاضالب مقدار لجن تولیدی را به ا

حداقل می رسانند. این روش به لجن فعال با هوادهی گسترده موسوم است. با توجه به مزایای این روش، روش لجن فعال با هوادهی گسترده 

رای تصفیه فاضالب بهداشتی مجتمع های مسکونی و ویالیی، هتل ها و مراکز رفاهی و اقامتی، رستوران ها، بیمارستان متداول ترین روش ب

 ها و مراکز درمانی، کمپ های کارگری، کارخانجات و ... است.
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 مقاله شماره : 

و مشکالت ناشی از آن فرآیند تصفیه در این روش مطابق فرآیند لجن فعال است با این تفاوت که به منظور کاهش حجم لجن تولیدی 

 اصالحاتی در روش تصفیه صورت گرفته است. این اصالحات شامل افزایش زمان ماند هیدرولیکی و عمر لجن می باشد.

این تغییرات سبب شده است که میزان لجن دفعی بطور قابل مالحظه ای کاهش یابد. همچنین پایداری و مقاومت سیستم نسبت به نوسانات 

افزایش یافته است. انعطاف پذیری و پایداری سیستم تصفیه فاضالب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده سبب شده  کیفی و کمی ورودی

 .است که امروزه در کشور ما بطور گسترده ای از این روش برای تصفیه انواع فاضالب های بهداشتی و صنعتی استفاده شود

 EAASاضالب است. در روشهای  مدرن بیولوژیک تصفیه ف لجن فعال یکی از روش

(Extended Aeration Activatedsludge)صورت کامال مختلط بوده و طول مدت  ای از روش لجن فعال است جریان به که توسعه

های تصفیه فاضالب مبتنی  باشد. هرچند در این روش حجم لجن تولید شده نسبت به سایر روش ساعت می 42تا  81ماندگاری فاضالب بین 

 تواند آبگیری شده و خشک شود. خوبی می آمده پایداری مناسبی داشته و به دست فعال کمتر است، لجن بهبر لجن 

در اروپا  RBCامروزه به دلیل  پیچیدگیهای  راهبری و و جود قسمتهای مکانیکی متحرک در این روش تصفیه ، استفاده از تکنولوژی روش

 .است و آمریکا منسوخ گردیده

 م تصفیه فاضالب مجتمع با روش لجن فعال با هوادهی گسترده :معرفی پروسه سیست
در این روش فاضالب خام ورودی پس از عبور از آشغالگیر و جداسازی ذرات جامد درشت )در صورت نیاز( وارد مخزن همگن سازی 

 ی باشد. می گردند. وظیفه مخزن فوق جلوگیری و از بین بردن شوک های کمی و کیفی فاضالب ورودی به سیستم م

ساعت هوادهی می گردد. سپس مخلوط  42تا  81پس از این مرحله فاضالب به صورت یکنواخت وارد حوضچه هوادهی شده و به مدت 

فاضالب به همراه توده باکتریایی تولید شده به مخزن ته نشینی هدایت گردیده و در آن مواد معلق به صورت لجن از کف مخزن جدا می 

ه شده و زالل حاصل از ته نشینی از طریق سرریز به مخزن گندزدایی هدایت گردیده و توسط فرآیند کلرزنی، ازن گردند. فاضالب تصفی

 زنی یا تابش اشعه ماوراء بنفش گندزدایی می گردد.

زالل ساز  جهت حفظ توده زنده باکتریایی و جلوگیری از شستشو و حذف این توده از محیط بیولوژیکی، مقداری از لجن ته نشین شده در

توسط پمپ به مخزن هوادهی برگشت داده می شود و اضافه آن به مخزن هاضم لجن هدایت می گردد. لجن موجود در هاضم به واسطه 

زمان ماند طوالنی دچار فرآیند تجزیه و هضم شده و به ماده ای کامالً بی اثر و بی خطر برای محیط زیست تبدیل می شود، که حتی می 

 عنوان کودی مناسب و بهداشتی جهت باغبانی و کشاورزی استفاده شود. توان از آن به 

 دالیل اجرای پروژه:

 :RBCلجن فعال با هوادهی گسترده  نسبت به روش قدیمیمزایای روش جدید و پیشرفته  -0

 است. RBCلجن دفعی این روش تصفیه فاضالب بسیار کمتر از لجن دفعی روش  -8-8

 شده بوده و نیاز به هضم ندارد. لجن دفعی کامال تثبیت -8-4

های ناشی از  در برابر شوکEAASزمان ماندگاری باالی فاضالب در این روش، موجب تحمل قابل توجه سیستم تصفیه فاضالب  -8-3

 شده است.  RBCهای آلینسبتبهروش حجم فاضالب و غلظت آالینده

 RBCمکانیکی متحرک  نسبت به روش سادگی سیستم تصفیه فاضالب، اپراتوری آسان، و حذف قطعات -8-2

 انجام می شود. RBCروش به نسبت با راندمان باالییCODوBODکاهش  -8-5

 :RBCسنسورهای پایش آن الین  برای آب خروجی تصفیه خانه و عدم پوشش استانداردها درروش نصب   -2
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 مراحل اجرای پروژه

 دمونتاژ دینام و گیربکس ها ،دمونتاژ لوله و اتصا الت،RBCدمونتاژ صفحات دمونتاژ:-0

 شامل نظافت گل و الی ته نشین شده در بخش های هوادهی، ته نشینی، متعادل ساز اولیه و کلر زنینظافت: -4

برداشت سقف چربی گیر و نظافت گل، الی وچربیهای ته نشین شده در مخازن چربی گیر،  :DAF )سازی چربی گیر)مدلباز  -3

تعویض پارو ST37تعویض زنجیرها و پاروبک بطور کامل،تعویض جنس مخزن جمع اوری لجن از فایبر گالس به مخزن فلزی با جنس

جمع آوری سطحی چربی، تعویض زنجیر ها بطور  بک قدیم با پارو بک جدید، سرویس و نصب و راه اندازی موتور و گیربکس سیستم

کامل، دیوار چینی اطراف چربی گیر، مسقف نمودن فضای باالی چربی گیر بصورت کامل با ایرانیت فلزی،  ساخت و نصب پله دسترسی 

 برای ورود به چربی گیر، استفاده از سیستم ایر لیفت و نصب کمپرسور جهت جمع آوری لجن های تولید شده

 

 

 

 

 

معموال تولید فاضالب در طول شبانه روز چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ و ایستگاه پمپاژ اولیه:واحد متعادل ساز باز سازی  -2

کیفی متغییر می باشد. در مرحله اول بصورت کامل مخزن متعادل ساز نظافت گردید.در مرحله دوم جهت کنترل سطح فاضالب و به منظور 

ود به سیستم سطح سنج مجهز گردید.در این حفاظت از پمپ ها و جلوگیری از سر ریز شدن فاضالب در این مخزن، پمپ کف کش موج

برای حالت های مخزن متعادلساز و ایستگاه پمپاژ موجود استفاده شده است. در مرحله سوم یک عدد  Lowو  Highسیستم از سطح سنج 

می شود، الکتروپمپ کف کش دیگربه صورت رزرو در سیستم نصب گردید تا در مواقعی که یکی از الکتروپمپ ها با مشکل مواجه 

 الکتروپمپ دیگر به سیستم سرویس دهد، همچنین این کار ازاستهالک زود هنگام پمپ ها می کاهد. 

نقطه ازدیواره مخازن قدیمی انجام سپس نقاط  06از  U.Tپس از انجام عملیات نظافت و سند بالست، تست سازی مخازن:باز  -0

میلی متر 1با ضخامت  ST37کف مخازن هوادهی بصورت کامل ورق از جنس فرسوده و ضعیف دیواره مشخص وپلیت گذاری گردید.

مسطح و نامسطح نیز بتونه گردید تا برای انجام عملیات رنگ آماده گردد. انجام  نقاط دیواره بیرونی نیز سندبالست و با برسنصب گردید.

 عملیات اکسید زدایی توسط وایربرس بر روی دیواره های داخلی و خارجی
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 مقاله شماره : 

متر مکعب و همچنین زمان هوادهی بیشتر درسیستم  856متر مکعب به  56با توجه به افزایش ظرفیت تصفیه خانه از ساخت مخزن:_6

 تصفیه فاضالب 

متر  60متر مکعب و ظرفیت واقعی  866طراحی و اجرای ساخت مخزنی با ظرفیت اسمی  RBCدرروش لجن فعال نسبت به روش  _7

در دستور متر84×3×3کیلوگرم و با ابعاد 1387میلیمتر ،وزن  1میلیمتر ،ضخامت کف  0و با ضخامت دیواره   ST37 مکعب، جنس ورق 

 از دیواره های مخازن انجام گرفت P.TوتستU.tتستعملیاتکار قرار و اجرا گردید.

 

 

 

 ساخت فوندانسیون مخزن جدید_7
)استاندارد مهندسی  sa21/2انجام عملیات پاشش رنگ طبق روشآماده سازی سطح برای سند بالست مخازن قدیمی و جدید:_1

 (که جامعترین دستور العمل در کشور می باشد انجام گردیده . (IPSبرای رنگها( استانداردهای وزارت نفت 

از  شرکت نفت که IPS_E_TP_100رنگ آمیزی مخازن قدیمی ، جدید و مخزن آرامش سنسورها  بر مبنا استاندارد آمیزی:رنگ  -6

 جامع ترین استانداردها در کشور می باشد با تنوع الیه و ضخامتهای ذیل الذکر انجام پذیرفته : 

 دیواره های درونی :   •

 میکرون 836( با ضخامت الیه اول زینک ریچ اپوکسی)طوسی

 میکرون836الیه دوم پلی اورتان)کرم( با ضخامت 

 میکرون 826سیاه( با ضخامتالیه سوم کلتار اپوکسی ) 

 دیواره های خارجی  : •

 میکرون16الیه اول زینک ریچ اپوکسی)طوسی( با ضخامت 

 میکرون16الیه دوم پلی اورتان)کرم( با ضخامت 

 میکرون16الیه سوم پلی آمید اپوکسی)آبی( با ضخامت 

 . جام پذیرفتهرنگ آمیزی مخازن توسط دستگاه ایر لس که از دقت باال در پاشش با ضخامت یکدست  برخوردار است ان

بدلیل جلوگیری از نشست گرد و غبار در مخازن فضای باالی مخزن بانصب پایه به سقف با نمودن پکیج و چربی گیر :مسقف  -86

 جنس گالوانیزه مجهز گردید.

هوادهی مجهز به شیر عدد دیفیوزر بشقابی بهمراه  انشعابات  06سیستم هوادهی یا نصب دو دستگاه بلوئر و هوادهی:نصب سیستم  -88

 تنظیم دبی جهت تنظیم میزان هوادهی سیستم انجام پذیرفت.
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 :PLCسیستم-02

جهت توزیع برق در تجهیزات الکتریکی پکیج از یک تابلوی مرکزی مقاوم در برابر گرد وغبار و رطوبت استفاده گردید. این 

تابلومسئولیت توزیع انرژی مورد نیاز اجزاء مختلف تصفیه خانه وهمچنین کنترل این عناصررا بر عهده خواهد گرفت. باتغییرات صورت 

قدیم  و اضافه نموده تجهیزات االکترو نیکی تابلو جدید برای سیستم جدید بصورت کامل اتوماتیک ارتقاء  تابلو plcگرفته دربخش سیستم 

 آلمان  می باشد. Siemensتجهیزات تابلو متعلق به کمپانیپیدا نمود. کلیه 

ی طبق استاندارد و تنوع در این مرحله مخازن کلرزنی نظافت،سند بالست،رنگ آمیز)تزریقهیپوکلریتکلسیم( :واحد ضد عفونی -83

الیه داخلی و خارجی کل پکیج انجام پذیرفت، مخزن سیستم تزریق کلر تعویض وسیستم لوله کشی انتقال کلر از محل نصب تا مخازن کلر 

  .زنی تعویض گردید، پمپ و الکتروموتور دوزینگ پمپ سرویس و نصب گردید

 

 

 

:در راستای انطباق میزان OnLineآنالیزور های پایش نصب  -82

پارامترهایی فیزیکوشیمیایی آب خروجی تصفیه خانه با قوانین و معیارهای زیست 

، BOD ،CODمحیطی اقدام به تامین و نصب  سنسورهای آنالیز مهمترین پارامترهای تعیین کننده کیفیت آب خروجی از جمله پارامترهای 

DO ،PH،TSS  و حرارت به همراه تجهیزات پایشOnline  گردید.برند تجاری کلیه سنسورها و کنترلرTrios   محصول کشور آلمان می

قادر به رصد پارامتر ها  paswordسایتی توسط شرکت نصاب سیستم طراحی شده که در هر ساعت شبانه روز کاربران مجاز  با درجباشد. 

برای ادارات محیط زیست و هر اپراتور درون مک هشدارو ارسال پیا Onlineاین سیستم قادر به ارسال اطالعات بصورت می باشند.

 سازمانی مجاز می باشد.

عدد بلوئر ،کمپرسور، تابلو  4مساحت اتاق موجود در تصفیه خانه  جوابگوی  نصب :اتاق استقرار تجهیزات و کنترل اپراتور_00

متر با اسکلت   5/4در   5/4در 5/3تاق جدیدی  با ابعاد متر مربع افزایش وا 4برق و سیستم تزریق کلر نبوده، لذا به مساحت اتاق موجود 

عدد بلوئر ،کمپرسور، تابلو برق وسیستم تزریق کلر نصب و در اتاق  4بتونی، سقف تیرچه بلوک و نمای آجری ساخته شد.درا تاق قدیم 

 جدید سیستم کنترلر سنسورهای پایش آن الین  نصب گردید.

رژکتور فضای باالی و اطراف پکیج و همچنین فضایی زیر سقف چربی گیر و محوطه تصفیه عدد پ 5با نصب : روشنایی محوطه -80

 خانه با سیستم روشنایی مجهز گردید. 

در سنوات گذشته آبهای سطحی حاصل از شستشوی خیابانها و نزوالت جوی با جداسازی آبهای سطحی از فاضالب:طرح  -87

با آب  فاضالب رستوران و حمام  مخلوط و به سمت تصفیه خانه هدایت می گردیدکه توجه به ساختار کانالهای هدایت آبهای سطحی 

بدلیل وجود گل و الی و حجم باالی آبهای سطحی و عدم پتانسیل تصفیه خانه در تصفیه آبهای گل آلود و پایین بودن ظرفیت پایین تصفیه 

به روش لجن  RBCحین پروژه ارتقاء سیستم تصفیه خانه از روش  خانه سیستم تصفیه فاضالب با مشکالت عدیده ای روبروو می گردید.در



 
 

6 

 

 تخصصي گروه صنعتي سیمان تهران همایش  چهارمین

 "ارزش پایدار در ایجاد  HSEنقش "
 مقاله شماره : 

مطالعه و مصوب و توسط واحد پشتیبانی تولید HSEتوسط واحد فعال طرح پروژه تفکیک و ساماندهی آبهای سطحی از فاضالب بهداشتی  

آبهای حاصل از شستشوی خیابا نهاپس ازرسوب گیری داخل استخر آرامش توسط پمپ کف کش انتهای و ساختمانی اجرایی گردید

سپتیک به استخر موجود منتقل  واز آنجا توسط پمپ به سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز مرکز آموزش،پارکینگ سرویسهاو محوطه 

لیتر آب  866666گردد.اجرای این پروژه باعث صرفه جویی حدود درب اصلی تا  سه راهی  امین آباد دو طرف جهت آبیاری تزریق می 

 در شبانه روز می گردد. 

 

 

 

 

 

 

 : پروژه اجرای از حاصل نتایج

  کاهش میزان پارامترهای بیولوژیکی و شیمیایی و رعایت استاندارد مصوب سازمان محیط زیست به شرح

 جدول ذیل :

 

 

 

  مترمکعب در روز به سیستم آبیا ری  قطره ای آبیاری فضای سبز 205بهینه سازی مصرف آب ) بازچرخه بیش از 

  شیمیایی پسآب با استانداردهای مصوب سازمان حفاظت محیط زیستانطباق پارامترهای فیزیکی و 

میانگین میزان پارامتر قبل از  نام پارامتر ردیف

 تصفیه

 پارامتر میانگین میزان

 بعد ازتصفیه

میزان استاندارد 

 مصوب

میلی  فاضالبBODغلظت 1

 لیترگرم در 
 133کمتر از  03زیر 033

 فاضالبCODغلظت 2

 میلی گرم در لیتر
 233کمتر از  20زیر 033

 فاضالبDOغلظت 0

 میلی گرم در لیتر
 2بیش از  4باالی  0/1زیر 

4 PH _ 0/7 0/0  8تا 

 فاضالبTSSغلظت 0

 میلی گرم در لیتر
 133کمتر از  13زیر 133باالی 

 دما 0

 درجه
 02تا 23 02تا  23 28

 بعد از ساخت
 قبل از ساخت
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 تخصصي گروه صنعتي سیمان تهران همایش  چهارمین

 "ارزش پایدار در ایجاد  HSEنقش "
 مقاله شماره : 

 

 

   

  

 در سازمانهای یادگیرنده تفکر افراد از:

 دانشقدرت است به ،دانش را به اشتراك گذاشتن قدرت است ،تغییر یافته است.

 تصویر قبل از اجرای پروژه

از اجرای پروژه بعدتصویر   


