 SBRیک فرآیند لجن فعال است كه در شرایط ناپيوسته بهرهبرداري ميشود .تفاوت اصلي  SBRو
جریان پيوسته متداول در این است كه در سيستم  SBRفرآیندهاي هوادهي وته نشيني در زمان
هاي متناوب رخ مي دهد در حاليكه در سيستم هاي متداول جریان پيوسته در مكانهاي متناوب
اتفاق ميافتد .بعالوه ،سيستم  SBRتوانایي تصفيه محدوده وسيعي از حجم فاضالب ورودي را دارد
در حاليكه سيستم پيوسته براي جریان ورودي ثابت پای هگذاري شده است .بنابراین كار در زمانهاي
متناوب نسبت به مكان هاي متناوب باعث انعطاف پذیري بيشتر سيستم مي شود .معایب و مزایاي
این فرآیند به شرح ذیل است:
بهره برداري آسان
شوك هاي هيدروليكي جریان ورودي باعث خروج بيش از حد مایع مخلوط از آن نميشود.
امكان كاهش بيشتر  TSSدر این فرآیند وجود دارد.
داراي انعطاف پذیري در بهره برداري مي باشد.
بهره برداري در زماني كه حذف N,Pمورد نظر است پيچيده مي باشد.
حجم مورد نياز (در صورت حذف نيتروژن و فسفر) بيشتر از حجم مورد نياز براي حذف
فقط نيتروژن مي باشد.
كيفيت خروجي وابسته به نوع مناسب دكانترها مي باشد.
طراحي فرآیند پيچيده تر است.
براي تصفيه خانه هاي كوچک مناسب تر است.
سيستمهاي  SBRبطور معمول در  ۵مرحله عمل مي نمایند كه بطور متناوب انجام مي شود:
پر شدن
واكنش (هوادهي)
ته نشيني
تخليه
وقفه (عدم كاركرد)
براي حذف نيتروژن و فسفر در این فرآیند ،الزم است واكنش هاي بي هوازي در زمان پر شدن
مخزن و پس از آن انجام شود .پس از این مرحله زمان هوادهي و انجام نيتریفيكاسيون و توليد
نيترات آغاز ميگردد .سپس با خاموش شدن هوادهها شرایط آنوكسيک حاكم شده و مرحله
دینيتریفيكاسيون و حذف نيترات اتفاق ميافتد .سيكل هوازي/آنوكسيک و یا
نيتریفيكاسيون/دینيتریفيكاسيون ميتواند یک یا چند بار اتفاق بيفتد (هر چه تعداد سيكل
هوازي/آنوكسيک بيشتر باشد امكان رسيدن به مقادیر كمتر نيتروژن در فاضالب خروجي بيشتر
ميشود) .در صورتيكه فقط حذف نيتروژن مورد نظر باشد ،شرایط آنوكسيک در مرحله پر شدن و

پس از آن اتفاق ميافتد .اختالط محتویات مخزن توسط ميكسر در شرایط بي هوازي و آنوكسيک
ضروري است.
محدوده زمان هاي مورد نياز براي مراحل بي هوازي ،آنوكسيک و هوادهي با فرض حذف فسفر در
مخزن  SBRبه شرح ذیل است:
بي هوازي (براي حذف فسفر) همزمان با پر شدن مخزن 1/۵ :تا سه ساعت
هوازي (براي نيتریفيكاسيون) 2 :تا  4ساعت
آنوكسيک (براي دینيتریفيكاسيون) 1 :تا  3ساعت
سيستم  SBRشامل مخزن ،تجهيزات هوادهي و اختالط ،دكانتور و سيستم كنترل است .ویژگي
اصلي سيستم SBRواحد كنترل و شيرها و سوئيچ هاي اتوماتيک است كه به تناوب و در زمانهاي
مختلف بهره برداري مي شود .دیاگرام جریان مربوط به این فرآیند در شكل  4-3نشان داده شده
است .واحد هاي مورد نياز در این فرآیند عبارتند از:

 آشغال گير دهانه درشت

 ایستگاه پمپاژ فاضالب ورودي
 آشغال گير دهانه متوسط

 واحد اندازه گيري جریان فاضالب ورودي و تصفيه شده (پارشال فلوم)
 حوض هاي ته نشيني اوليه
 ایستگاه پمپاژ لجن خام
 SBR مخزن
 فيلتراسيون

 ایستگاه پمپاژ لجن مازاد
 واحد گندزدایي

 ایستگاه پمپاژ فاضالب تصفيه شده

 ساختمان تهيه و تزریق مواد شيميائي (فقط تصفيه خانه غرب دریاچه)
 سيستم تهویه و تصفيه هواي جمع آوري شده
 ساختمان هاي جنبي شامل:

 ساختمان هاي بلوئرها ،تابلو و ترانسفورماتور

 ساختمانهاي دمنده هاي دانه گيري و هوادهي
 ساختمان آزمایشگاه ،كنترل و بهره برداري
 ساختمان پست پاساژ

 ساختمان انبار و تعميرگاه

 ساختمان كارگران
 ساختمان نگهباني
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