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  "هاي اکسیداسیونحوضچه "

  :کاربردهاي تکنولوژي

گالن  000/50هاي اکسیداسیون در هر جایی که روش لجن فعال مناسب باشد و جاهایی که میزان جریان بیش از تکنولوژي حوضچه

را تا زیر  TSSو  BOD5باشند حتی در شرایط آب و هوایی سرد غلظت ها قادر میخانهاین تصفیه. باشدبر روز باشد، قابل کاربرد می

توسط . خواهد رسید% 95 -% 99ها راندمان نیتریفیکاسیون به برداري مناسب از این سیستمبا بهره. میلیگرم بر لیتر برسانند 15تا  10

. و آنوکسیک در طرفین حوضچه حاصل خواهد شد 1هاي هوازيحفظ زونبه واسطه % 80این سیستم حذف نیتروژن کل تا میزان 

براي دستیابی به سطوح باالتر حذف نیتروژن . دهدنیتریفیکاسیون در منطقه هوازي و دنیتریفیکاسیون در منطقه آنوکسیک رخ می

  . کندهاي کنترل اتوماتیک را طلب میتوجه بیشتر اپراتورها و یا استفاده از پکیج

  

  فرایند توصیف

هایی به عنوان اي از فرایند لجن فعال هوادهی گسترده است که از یک کانال چرخشی بسته یا کانالیک حوضچه اکسیداسیون گونه

ساعت در آن تأمین  24تا  18اي است که زمان ماند هیدرولیکی هاي هوادهی بگونهاندازه حوض. کندیک حوض هوادهی استفاده می

کند که این امر منتج به سطح باالي تصفیه و کاهش طوالنی، سیستم را در برابر شوك بار ورودي محافظت میاین زمان ماند . گردد

  . گرددلجن تولیدي می

هاي مربوط ساز ثانویه و بخشگیري، حوض اکسیداسیون، زاللاجزاي یک سیستم حوضچه اکسیداسیون نوعاً شامل آشغالگیري، دانه

باشد که در برخی اوقات اي و متناوب میکنترل لجن اغلب فقط شامل یک تانک هوادهی دوره) 1 شکل. (گرددبه کنترل لجن می

خانه با روش حوضچه ساز اصلی معموالً در طراحی تصفیهزالل. باشدشامل یک بستر آبگیري و به ندرت شامل هاضم می

تر هاي بزرگتر و حجیمفرد است که براي سیستمنوعاً حوضچه هوادهی اکسیداسیون یک حوضچه من. گردداکسیداسیون لحاظ نمی
                                                             
1 aerobic 
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- سایر ترکیب. باشدبندي کانال میبندي سراسري این سیستم مشابه ترکیبترکیب. تواند از تعداد بیشتري حوضچه استفاده گرددمی

  .اي، بیضوي یا الگوي نعل اسبی بوده استهاي کانال که مورد استفاده قرار گرفته است شامل دایرهبندي

هاي هاي مکانیکی برسعموماً این سیستم. شودهاي مکانیکی استفاده میاي اختالط، هوادهی و سیرکولیشن لجن عمدتاً از هوادهبر

ي نیز دهاي توربینی عموگاهاً از هواده. باشندشوند، میها طراحی میهاي دیسکی که براي این نوع حوضچه، قفس یا هواده 2افقی

  . شودي میگیربراي این منظور بهره

بزرگتر . (ها باید اکسیژن مورد نیاز براي کانال را فراهم کند و یک سرعت کافی و مناسب را براي جریان داخل کانال ایجاد کندهواده

قابلیت و ظرفیت انتقال اکسیژن . باشداین سرعت براي حفظ محتویات مخلوط به صورت معلق و سوسپانسیون کافی می) ft/s 1از 

بندي و چینش و نیز اکسیژن مورد نیاز ها بسته به اندازه، ترکیبتعداد هواده. باشدبسته به طراحی خاص آن متفاوت مییک هواده 

  . هواده باید در سیستم نصب گردند 2در حالت حداقلی . باشدمتفاوت می

  

  فلودیاگرام حوضچه اکسیداسیون -1شکل 

  

                                                             
2  Horizontal Brush 
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  )O&M(الزامات بهره برداري و نگهداري 

هاي داراي سیستم حوضچه اکسیداسیون خانهتصفیه. باشدمربوط به این سیستم شبیه سیستم لجن فعال هوادهی گسترده میالزامات 

بسته به اندازه . هاي تصفیه بیولوژیک بررسی گرددبرداري از سیستمباید بصورت روزانه توسط پرسنل متخصص و آشنا به بهره

برداري، خانه حضور داشته باشند و زمان الزم براي کنترل فرایند، نمونهساعت در محل تصفیه 8تا  2تأسیسات، اپراتورها باید روزانه 

  .ها اختصاص یابدنگهداري و ثبت وقایع و داده

  :برداري ذیل باید دست کم بصورت هفتگی پایش شوندبراي عملکرد مناسب سیستم تصفیه پارامترهاي بهره

 دقیقه 30حجم لجن ته نشین شده طی  -

 در حوضچه MLSSغلظت  -

 حوضچه اکسیداسیون سطح اکسیژن محلول در -

 نشینی نهاییعمق پتوي لجن در تانک ته -

 نرخ برگشت لجن -

 نرخ دفع لجن مازاد -

دامنه هدف پارامترهاي . اي با مقادیر از پیش تعیین شده براي ارزیابی عملکرد سیستم چک شونداین پارامترها باید بصورت دوره

  :باشدهاي اکسیداسیون به شرح ذیل میحوضچه برداري برايبهره

 روز 20تا  SRT : (10(زمان ماند  •

• MLSS :2000 – 5000 mg/L 

• f/m  : 0.05 – 0.15  

• DO  :1.5 – 2 mg/L 

• pH :6-9 
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یک برنامه نگهداري . باشدترین شرایط الزم و ضروري میبراي نگهداشتن تجهیزات در بهینه) PM( 3اي منظمهاي دورهنگهداري

این برنامه باید شامل لیستی از تمام . هاي سازندگان تجهیزات تدوین گرددیشگیرانه رسمی باید براساس پیشنهادات و توصیهپ

تجهیزاتی که نوعاً نیازمند . ها باشدتجهیزات، اقدامات نگهدارانه الزم، تناوب انجام این اقدامات و رکوردهاي مربوط به عملکرد آن

  . باشدها میها، موتورها و محرکهها، هوادهباشند شامل پمپروتین میهاي پیشگیرانه نگهداري

  

  مواد باقیمانده تولیدي

شود که لجن کمتري تولید و لجن تولید شده نیز مواد فرار ویژگی زمان ماند باالي این سیستم و سن باالي لجن آن باعث می

تواند مستقیماً براي این لجن می%) 50معموالً زیر (اندازه کافی باشد  اگر محتویات فرار لجن مازاد و اضافی به. کمتري داشته باشد

  . آبگیري و قبل از دفع نهایی به بسترهاي لجن خشک کن فرستاده شود

  

  هاي فنیمحدودیت

بیولوژیکی آورند و عملکرد باالتري نسبت به سایر فرایندهاي پذیري را فراهم میهاي اکسیداسیون حد باالتري از اطمینانحوضچه

ها شامل به هم خوردن و آشفتگی این محدودیت. باشندهایی روبرو میدارند، اما مانند سایر فرایندهاي لجن فعال با برخی محدودیت

جریان داخل حوضچه به علت ورود بار آلی زیاد از صنایع، بار هیدرولیکی باال به علت رواناب و نشتاب بیش از حد، تغییر در نوع 

  . باشدهاي موجود، حذف ناکافی جامدات و کنترل عملیاتی ضعیف مینیسممیکرواورگا

  

  

  

  

                                                             
3  Preventive Maintenance (PM) 
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  مالحظات اقتصادي

برداري و نگهداري تقسیم هاي بهرههاي ساخت و هزینهگروه هزینه 2هاي اکسیداسیون به هاي حوضچههاي مربوط به سیستمهزینه

هاي ساخت شامل ساخت حوضچه هزینه. گالن بر روز را دارند  000/500تا  000/50اي بین ها دامنهظرفیت اینگونه سیستم. شودمی

هاي مربوط به ها شامل هزینهاین هزینه. باشدها، ساختمان، آزمایشگاه و بسترهاي لجن خشک کن میساز، پمپاکسیداسیون، زالل

داري شامل برداري و نگههاي بهرههزینه .گرددها نمیگذاريهاي قانونی یا سرمایهتملک زمین، خدمات مهندسی، خدمات و سرویس

نشان داده شده  1ها در جدولاین هزینه. گرددنیروي کار، تأسیسات، مواد شیمیایی، مواد و مصالح مربوط به اقدامات نگهداري نمی

  .است

  

  هاي سالیانه بهره برداري و نگهداريهزینه ساخت حوضچه اکسیداسیون و هزینه - 1جدول 

  ظرفیت تصفیه خانه
)gpd(  

  هزینه ساخت
)$(  

  هزینه هاي سالیانه
  )$(بهره برداري و نگهداري 

000/50  000/342  000/38  
000/150  000/418  200/53  
000/500  000/722  800/79  
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