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 چکیده

دلیل تصفیه فاضالب شهری به هایعدد خواهد رسید که اکثر سیستم 011فاضالب شهری به  هایخانهتعداد تصفیه 7211تا افق  در کشور ما

ی و ركالت راهباز مهمترین مش .استای کمتر از نوع سیستم لجن فعال فضراندمان باال، قابلیت کاربرد در شرایط اقلیمی مختلف و نیاز به

کاهش ه نتیجو درعملیاتی و زیبایی شناختی  ،مشكالت بهداشتیکه منجر به است تولید کف ،های مختلف لجن فعالرداری در سیستمبرهبه

 و باعث فرار مواد معلق از حوض ریب انتقال اکسیژن در هوادهی سطحی اثر منفی داشتهر ضبف تولید ک شود.ه فاضالب میراندمان تصفیه خان

وری وابق جهانی و کشئه این مقاله شناخت انواع کف و سشود. هدف از اراخانه میتصفیهدر  باعث ایجاد مشكل ،ه شده و در نهایتثانوی ینینشهت

برداری سال از بهره 92گذشت حدود است، نظر به شدهخانه فاضالب شهر سرکان مطالعه تصفیه ،همین منظورباشد. بهمیو عوامل موثر بر بروز آن 

چه حوض هوادهی و حوضشود. بیشترین کف مشاهده شده مربوط بهمشاهده میخانه در برخی از مواقع پدیده فومینگ در تصفیه ،خانهاین تصفیه

کف  ،سه شكل کف سفید پرحجمرگانیسم بهمیكرواتغییر در دما یا در نسبت غذا بهباشد. کف ایجاد شده در حوض هوادهی با توجه بهکلرزنی می

ن شامل آکنترل راهكارهای عملی موثرترین ارائه به ،خانهدر این تصفیهضمن بررسی دالیل بروز کف  شود.دار دیده میای روشن و کف چربیقهوه

ه تفصیل پرداختها بهو استفاده از ضد کفاسپری کردن آب مقدار چربی و روغن،  کاهش، افزایش دفع لجن ،کفتزریق کلر به، هوادهی افزایش

 شده است. 

 
 کف، لجن فعالفاضالب شهری، ، سرکان خانه فاضالبتصفیه :های کلیدیواژه

 

 مقدمه -1

 

از پیامدهای ناخواسته گسترش روزافزون جمعیت و توسعه صنایع مختلف، تولید فاضالبهای شهری و صنعتی است. یكی 

ردد. خاک می گ های سطحی و زیرزمینی و همچنین آلودگیورود مستقیم این فاضالبها به محیط موجب آلودگی منابع آب

و صهبایی،  )عظیمیبرداری از منابع طبیعی، تصفیه این فاضالبها ضرورت دارد استمرار بهره پذیر کردنبنابراین برای امكان

کاهش داد.  %91-91. در عمل می توان آلودگی فاضالبهای شهری را به کمک مرحله تصفیه مكانیكی به میزان (7911

تصفیه زیستی )بیولوژیكی( طراحی ، روشهای %31در ابتدای قرن بیستم جهت تصفیه بیشتر فاضالبها تا میزان بیش از

 (. 7911، بدلیانس قلی کندی) شدند

یكی از این روشها فرآیند لجن فعال است، که از قدیمی ترین و متداول ترین فرآیندهای تصفیه فاضالب در دنیا   

الب، د در فاضاز مواد آالینده موجولف محیطی و قابلیت حذف طیف وسیعی است، که به دلیل کارایی باال در شرایط مخت

 7372(. فرایند لجن فعال در سال 7911، عظیمی و صهبایی) ای در عرصه تصفیه بیولوژیكی فاضالب داردکاربرد گسترده

یند به لجن فعال به دلیل وجود توده میكروارگانیسمهای فعال است که آتوسط آردن و الکت ابداع شد و نامگذاری این فر

 (.Tchobanoglous  1991) باشندهوازی دارا می قابلیت تثبیت فاضالب را در شرایط
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دی ها مقادیر زیاکف نیز بسیار شبیه بالكینگ است و معموالً این دو مشكل باهم مطرح می شوند.7فومینگپدیده 

. این کفها روی هم انباشته شده و گندیده می خانه شناور می سازندذرات جامد لجن فعال را روی سطح واحدهای تصفیه

 .خانه لبریز شده و مشكالت زیادی ایجاد کنندمی توانند در داخل حوضچه ته نشینی ثانویه یا راهروهای تصفیهشوند و 

باعث کف کردن لجن فعال می  Nocardia،Microthrixparvicella ، (type 1863)ها نوع از فیالمنتوس باکتری عموما سه

زیرا حاوی مواد لبنی، گوشت، پسماندهای  بیشتر می کند را کف، Nocardiaکه در فاضالبهای صنعتی رشد  شوند

این  د.باشنمی و بسیاری مواد دیگر که دارای مقادیر قابل توجهی روغن، چربی و مواد نفتی هستند، ، داروییهاکشتارگاه

 (.7901، تكدستان) نوع کف در تصفیه پسابهای شستشوی خودروهای دیزلی نیز دیده شده است

 SSو BOD کیفیت ضعیف پساب، افزایش، کاهش انتقال اکسیژن، نگهداری اضافی :شامل فومینگمخرب  اثرات

سرایت به محلهای عبور افراد ، ایجاد بوهای آزاردهنده بویژه در مناطق گرم، هوازیهای بیایجاد مشكل درهاضم، پساب

فاضالب به روش لجن فعال در جهان با  هایخانهتصفیه %21در حدود می شود.  و ایجاد لغزندگی و خطر برای کارکنان

کـفها در اثر تغییر در سن لجن، نسبت غذا به میكروارگانیسم، رشد بیش از حد انواع هر یک از  اند.مواجه مشكل کـف

، کمبـود PHای همچون نوکاردیا، وجود دترجنـتها و مـواد مقـاوم بـه تجزیـه، تغییـررخـی از میكروارگانیسـمهای رشـتهب

  .(7901، تكدستان) اد مغـذی و... بوجـود مـی آیدمـو

معرفی و به شناسایی نوع کف که ممكن است در سیستم لجن فعـال تولیـد شـود در ادامه هر یک از انواع کف 

 خانه سرکان و ارائه راههای کنترل آن پرداخته خواهد شد.موجود در تصفیه

 

 خانه فاضالب شهر سرکانآشنایی با تصفیه -2
 

های رشته کوه الوند واقع شده شهر سرکان یكی از شهرهای استان همدان و از توابع تویسرکان بوده و در جنوب دامنه

متر  2121دقیقه عرض شمالی است. ارتفاع متوسط آن از سطح دریا  91درجه و  20است. مختصات جغرافیایی سرکان 

کیلومتر مربع است و کوتاهترین فاصله با  121/2شهر  کیلومتر است. مساحت 717و کوتاهترین راه تا مرکز استان 

 (7شكل )خانه فاضالب شهر سرکانتصفیه. (2شكل ) باشدوده که با شهر تویسرکان میشهرهای مجاور هفت کیلومتر ب

متر مربع طراحی و  2119نفر و در زمینی به وسعت  71111توسط شرکت ژیرول برای جمعیتی معادل  7917در سال 

ار دستگاه با چه خانه دارای سیستم بیولوژیكی از نوع لجن فعال و به شكل هوادهی گستردهاست. این تصفیه ساخته شده

  .(7931، یئصلح میرزا) باشدمی هواده سطحی

بصورت ماهانه توسط آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضالب استان همدان و به صورت آزمایشات کنترل کیفی   

 .(2و7ول اجد)گردد نجام میپساب خروجی ا حوض هوادهی وورودی،  فاضالب آنالین رویروزانه توسط سیستم پایش 
 

 خانه فاضالب سرکانمقادیر پارامترهای تصفیه  -1جدول 

دبی ورودی 

 تصفیه خانه

(m3/d( 

حوض 

     هوادهی

 (واحد(

عمق حوض 

 هوادهی

)m  (  

قطر حوض 

 هوادهی

)m  (  

MLVSS 

)mg/l( 

BOD  
حوض 

 هوادهی

)mg/l( 

PH 
حوض 

 هوادهی

حوض  دما

 هوادهی

)درجه  

 سلسیوس(

ئیتقلیا  

(mg/l( 

111 2 2 2/27  1220 1111  17/1  1/70  911 
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 سرکان شهر خانهتصفیهپالن  -1شکل 

 

 
 باالخانه از نمای موقیت جغرافیایی تصفیه -2شکل 

 
 خانه فاضالب سرکانتصفیهخروجی ورودی و مقادیر پارامترهای  -2جدول 

BOD5 
ورودی     

)mg/l( 

BOD5 
خروجی 

)mg/l( 

COD 
ورودی 

)mg/l( 

COD 
 خروجی

(mg/l( 

TSS 
ورودی 

(mg/l( 

TSS 
 خروجی

(mg/l( 

 دما

)درجه  

 سلسیوس(

PH 
 خروجی

 کدورت

خروجی 

)NTU( 

711 21 292 21 212 01 7241 14103 7942 

 

محاسبه  (7رابطه )طبق  در هر روز MLVSSبه ازای هر گرم  BODنسبت غذا به میكروارگانسیم بر حسب گرم   

 گردد.می
 

(7) 

 

 

حجم مخلوط مایع در حوض هوادهی بر حسب  vمقدار جریان فاضالب برحسب مترمكعب در روز،  Q که در آن 

فرار غلظت مواد جامد معلق  MLVSSو  لیترگرم بر میلیبیوشیمیایی فاضالب بر حسب اکسیژن خواهی  BODمترمكعب، 

 هستند. M F/متغیرهای ،گرم بر لیترمیلیمخلوط مایع در حوض هوادهی بر حسب 

 
 

 کف  -3

MLVSS×V

BOD×O
=

M

F

48.0=
6248×1411

6000×700
=

M

F
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 :از انواع کف در سیستم لجن فعال میتوان موارد زیر را نام برد

 

 2کف سفید پرحجم -1 -3

 

در حوض  mlss باال است و غالبًا موقعی اتفاق می افتد کـه غلظـت f/m این نوع کف ناشی از سن لجن پایین یا نسبت

زیه و آلـی تج ها و بعضی از ترکیبات آلی است کـه دیرتـر از سـایر مـوادکف بعلت وجود دترجنتهوادهی کم باشد. این 

شود. و باکتریها قادر نیستند این مواد را به راحتی بشكنند و یا اینكه بعلت پایین بودن زمـان مانـد سلولی شكسته می

 در شروع راه اندازی سیسـتم لجـن فعـال کـه هنوز آید. این کف معموالًستن این مواد را ندارند بوجود میفرصت شك

mlss (7901تكدستان، ) ه کافی تشكیل نشده است رخ می دهدبه انداز. 

 

 3کف روشن قهوه ای -3-2

 

کـم و یـا زمـان مانـد سلولی  f/m آید و موقعی ایجاد می شود که نسـبتف عمدتًا در حوض هوادهی بوجود میاین ک

 f/m یـا کـاهش mlss بخاطر دفع نامنظم لجن ثانویه می باشد که موجب افزایش ناگهـانی غلظـتباالست، و معمواًل 

این  ـوادهی باعـث ایجـادشود، بنابراین برگشت نامنظم لجن برگشتی یا تقسیم نامتعادل فاضالب ورودی به حوض همی

 .(7901تكدستان، ) شوندمشكل می

 

 4کف قطور قهوه ای رنگ -3-3

 

و یا باال بودن سن لجن اسـت کـه بایسـتی دفـع لجـن را افـزایش دهیم.   f/mکف بعلت میزان فوق العاده کماین نوع 

 ها و برگشت نـامنظم لجـن برگشـتی و ورود موادو نامنظم بودن فاضالب ورودی به حوضچه  pHو افتDO  البته کمبود

 .گرددض هـوادهی باعـث ایـن پدیـده مـیـه حـوروغنی و چربی از طریق سرریز خروجی حوض ته نشینی اولیـه ب

 

 5کف چربی دار -3-4

 

 شـود کـه ناشـی از رشـده نشـینی ثانویـه نیـز دیـده مـیحوض هوادهی در حوض تبر  این کف معموالً عالوه

هوادهی  وی لجنرفیالمنتوس بویژه باکتری نوکاردیا است. بنابراین بایستی آزمایش میكروسكوپی بر  میكرواورگانیسمهای

پایین رخ  f/m    معموالً در سـن لجـن بـاال و یـا شوند.مهای مولد این کف کامالً مشخص میانجام شود و میكرواورگانیس

روز نگهداری  3را بـاال بـرد، توصـیه مـی شـود کـه سـن لجـن پـایین  f/m می دهد که بایستی سن لجن را پایین و یا

 شود.
 

 6تیره مایل به سیاهکف قهوه ای  -3-5
حـوض هـوادهی رنگ تیره دارد که معموالً با  1پوشاند و مواد معلق مایع مخلوطاین نوع کف سطح حوض هوادهی را می

کف قهوه ای تیره مایل به سیاه دلیلی بر شرایط بیهوازی در حوض هوادهی .سپتیک شدن فاضالب و مشكل بو همراه است
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فزایش دهیم. معموالً ا (mg/l)9تا  2را تاحدود  DOدر سیستم را کنترل کنیم و غلظتاست که بایسـتی اکسـیژن محلـول 

در فصل زمسـتان بعلـت یـخ زدگی در هوادهی سطحی ممكن است ایجاد شود و یا در مواقعی که دیفیوزرهای عمقـی 

 .(7901تكدستان، ) آیدکاهش یابد بوجود می  DOاگرفتـه شـوند و متعاقب

 

 کنترلیروشهای  -4

 کنترل کف سفید پر حجم  -4-1
 

 MLSSبرای کنترل این نوع کف بایستی سن لجن را باال و یا نسبت غذا بـه میكرواورگانیسـم را کـاهش داد تـا غلظـت 

ـوض هـوادهی استفاده در حد مطلوب حفظ شود. جهت کنترل این کف می توان از اسپری کردن آب برروی سـطح ح

فاضالب  COD استفاده کرد، ایـن ترکیـب گـران قیمـت اسـت و از طرفی 0مواد شیمیایی ضد کفتوان از کرد و یا می

با  Seeding  برد. اگر در ابتدای کار )شروع راه اندازی تصـفیه خانـه( بـا ایـن مشـكل روبـرو شـدیم بایستی ازرا باال می

 .(7901ان، تكدست) های دیگر این مشكل را حل کردآوردن لجن از تصفیه خانه

 

 کنترل کف قهوه ای روشن -4-2
 

را بـاال و یـا زمـان مانـد سـلولی را کاهش  (f/m) راه حل کنترل این کف این است که نسبت غذا بـه میكرواورگانیسـم

 .(7901تكدستان، ) داد. برای این کار بایستی دفع لجن را افزایش دهیم و لجن برگشتی را کم کنیم

 

 ای تیره مایل به سیاه کنترل کف قهوه -4-3
 

کف قهوه ای تیره مایل به سیاه دلیلی بر شرایط بی هوازی در حوض هوادهی است که بایستی اکسیژن محلـول در 

سیستم را کنترل کنیم و افزایش دهیم. معموالً در فصل زمستان بعلت یخزدگی در هـوادهی سـطحی ممكـن اسـت 

این نوع کف سطح حوض هوادهی را می پوشاند و یـا دیفیوزرهـای  بد.کاهش یا(mg/l) 9تا 2را تا حدود  DO غلظت

ض هوادهی رنگ تیره دارد، کـه بایسـتی تعـداد حـوض ومواد معلق مایع مخلوط ح اهوادهی عمقی گرفته شود و متعاقب

 .(7901تكدستان، ) هوادهی را افزایش داد و بایستی حوض هوادهی جدید را روی خط آورد

 

 کنترل کف قطور قهوه ای رنگ  -4-4
 

 یـا کـاهش زمـان مانـد سـلولی یـا برگشت (f/m) بایستی دفع لجن را از طریق افزایش نسبت غذا به میكرواورگانیسـم

 نشینی مقدماتی را برای کاهش خـروج روغـن و چربـیراندمان حوض ته لجن را افزایش داد. همچنین بایستی

 باال برد.
 

 روش تحقیق -5

 خانه فاضالب شهر سرکانمطالعه کف موجود در تصفیه -5-1
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خانه فاضالب شهر سرکان در برخی از مواقع پدیده فومینگ در برداری تصفیهسال از بهره 92نظر به گذشت حدود 

جاد کف ایباشد. هوادهی و حوضچه کلرزنی می شود. بیشترین کف مشاهده شده مربوط به حوضخانه مشاهده میتصفیه

ف ک در حوض هوادهی با توجه به تغییر در دما یا در نسبت غذا به میكروارگانیسم به سه شكل کف سفید پرحجم،شده 

 شود.قهوه ای روشن و کف چربی دار دیده می

اتفاق می  مواقعیباال است و   f/mناشی از سن لجن پایین یا نسبتسفید پرحجم  کفطی تحقیقات بعمل آمده 

ای و بالعكس زمانی که این نسبت پایین باشد کف قهوه( 9شكل ) حوض هوادهی کم باشددر  mlss افتد کـه غلظـت

خانه، موارد ذیل به های انجام شده در این تصفیهدار در حوض هوادهی مشاهده خواهد شد. پس از بررسیروشن و چربی

 عنوان عوامل اصلی پیدایش کف سفید پرحجم مشخص گردید:

 باال رفتن ناگهانی بارBOD  ورودی به حوض هوادهی ناشی از تخلیه ناگهانی شبكه جمع آوری فاضالب 

 وجود مواد سمی یا بازدارنده 

 تغییر ناگهانیpH) pH باال و یا پایین،pH   در اثر ورود فاضالبهای ناشناختهباشد 3تا  1محدوده  دربایستی ) 

 خانهها به تصفیهورود بیش از حد مواد شوینده و دترجنت 

 اکسیژن محلول و عدم توازن بین ناکافی بودنBOD ،N ،P   ناشی  مابقی فاکتورهای رشد میكرواورگانیسمهاو

 از عدم کارکرد مناسب هوادهها )در اثر خرابی(

 تغییرات ناگهانی دمای فاضالب 

  فرار بیش از حد مواد معلق )بیومس( از سرریز حوض ته نشینی ثانویه 

 هوادهی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد : و از عوامل بروز کف قهوه ای روشن در حوض

  دفع نامنظم لجن برگشتی 

  )عمر باالی لجن برگشتی )ورود لجن سیاه و متعفن به هوادهها 
 

 
 کف موجود در حوض هوادهی -3شکل 

 

عمدتاً ناشی از تزریق بیش از حد کلر و کافی نبودن زمان ماند تماس کلر ( 2شكل ) کف موجود در واحد کلرزنی

 گردد.رجنتها این کف سفید رنگ تشدید میباشد که گاهًا با ورود دتفاضالب در محل خروجی از حوضچه میبا 
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 کف موجود در حوضچه کلرزنی -4شکل  

 نتایج و بحث -6

 

 خانه فاضالب  شهر سرکانراهکارهای کنترل کف در تصفیه
 

ی مههو  باشدمی روغن و چربی( کننده)مكانیزم اصلی برطرف  نشینی اولیهخانه فاقد تهتصفیه اینكه ایننظر به 

ها بیشتر با مشكل فومینگ مواجه خانهمعموالً نسبت به سایر تصفیهکنند، ها در چربی و روغن رشد میفیالمنتوس

ارائه ل یبه شرح ذ هاموثرترین راهكارکنترل کف در تصفیه خانه فاضالب شهر سرکان به ترتیب  جهتبنابراین  .شودمی

  : گرددمی

 

 هوادهی افزایش -6-1
 

میزان  و کنترل افزایش دادهساعت در ماه  131ساعت به  191از را های سطحی کف، ساعت کارکرد هوادهکاهش جهت 

 (1شكل ) نیز مد نظر قرار گرفت.گرم بر لیتر میلی 2تا  1/7بین  (DO) اکسیژن محلول
 

 
 هاافزایش ساعت کارکرد هواده -5شکل 
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 کفتزریق کلر به  -6-2
 

برای این  د.گردیاستفاده  کلراز  دسترسی آسانارزانی و با توجه به ، خانهدر این تصفیه ایهای رشتهباکتریبرای کنترل 

 جهت واضافه  حوض هوادهیبه ، کلر  (mlvss) کیلوگرم ماده خشک 7111کیلوگرم به ازای هر  71تا  7 مقـدارمنظور 

از  رق کلتزری ذکر استبه الزم . داده شدبه صورت تدریجی افزایش  مقدار آن، کاهش اثر کلر بر روی باکتریهای مفید

ده که این راهكار کمک شایانی به کنترل پدیباالست انجام گرفت  لجنغلظت  یعنی مكانی که، ابتـدای خط برگشت لجن

 فومینگ کرد.

آمیزی طور موفقیتبهسید(، کلر و هیدروژن پراک) دو ماده سمیباشد که این استفاده از آب اکسیژنه میدیگر، روش 

  شوند.میاستفاده نیز های فیالمنتوس برای کنترل ارگانیزم
 

 افزایش دفع لجن -6-3
 

که بایستی سن لجن را یند آبه وجود می پایین  f/m معموالً در سن لجن باال و یاهای تولید کننده کف میكروارگانیسم

  Nocardia.روز نگهداری شود 3 کمتر ازتوصـیه می شود که سن لجن در منابع مختلف را باال بـرد،  f/m پایین و یا

های با روز و در فاضالب 0-71در لجنهای با سن کمتر از  M.parvicellaروز و 1-0های با سن کمتر از معموالً در لجن

 می باشند. قابل کنترل دمای متوسط

 کنیم.را کنترل  Nocardiaروز برسانیم تا  2به همین دلیل بر آن شدیم تا سن لجن را به کمتر از  

 

 مقدار چربی و روغن  کاهش -6-4
 

ین . به همکنندمیباشند، با کاهش کشش سطحی لجن، تولید کف های چرب عامل فعال سطحی میاسیداز آنجایی که 

منظور سرویس و نگهداری روزانه پل گردان حوض ته نشینی ثانویه جهت جمع آوری بیشتر چربی و روغن های شناور 

از سطح فاضالب در دستور کار قرار گرفت. همچنین همگی واحدهای صنفی مانند رستورانها و تعمیرگاه ها که چربی را 

 به نصب چربی گیر در خروجی های فاضالب خود شدند.  کردند ملزمبه شبكه جمع آوری فاضالب تزریق می

 

 اسپری کردن آب جهت کنترل کف -6-5
 

باشد. جهت اطمینان از این امر ابتدا آب پاشی ها میحوضچهبر روی  جهت کنترل کف، مقرون به صرفه ترین کار آبپاشی

آمیز بودن این عمل پیشنهاد می گردد با . با توجه به موفقیت (1شكل ) دها انجام گردیبه صورت دستی بر روی حوضچه

 ها این کار انجام شود.استفاده از آب برگشتی بسترهای لجن خشک کن و نصب فواره بر روی دیواره حوضچه
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 آبپاشی حوضچه کلرزنی -6شکل 

 

 هااستفاده از ضد کف -6-6
 

استفاده  دهدکـه تشـكیل لختـه را افزایش می تو یا پلی الكترولی همزمان با کلر اگر الزم باشد می توان از مواد ضد کف

هـای لختـه سـازآسیب استفاده شود ساختار باکتری Alken antifoam 880 مثلsilicone  اگر از ضد کفهای نوع. کرد

 .نخواهد دید
 

 گیرینتیجه -7
 

خانه فاضالب شهر سرکان عبارتند از: کاهش محتوای چربی و روغن به طور کلی روشهای کنترل فومینگ در تصفیه

موجود در فاضالب، کاهش سن لجن، کنترل گندیدگی و باال بردن میزان اکسیژن محلول. ضمن اینكه کنترل عوامل 

ار گیرد و براساس اطالعات آنها تنظیم لجن برگشتی نیز باید مد نظر قرDO و کنترل f/mدخیل در ایجاد کف بویژه نسبت 

خانه کف باید با روشهای کنترل فیزیكی کامالً از کل سیستم برطرف شود تا دوباره به داخل تصفیه و دفعی صورت پذیرد.

ادهی ثانویه و حوض هو یکف روب بایستی کف را از روی حوض ته نشین بوسیلهباز نگردد )کف گیری با سطوح بزرگ(. 

تواند دفع کف به داخل سایر واحدها، می .بایستی دوباره به سیستم برگرداندنآوری شده را آوری کـرد و کـف جمـعجمع

رهم جهت بهای نوین و موثرتر گیری از روشبهره باعث ایجاد فومینگ در آنها شود؛ بنابراین باید از این کار پرهیز شود.

یک محصول گیاهی با وزن  Alkennubindاسـت. Alkennubind  از اسـتفاده، Nocardia ثبات کردنزدن کف و بی

 دتوانهفته می وضعیت تصفیه خانـه را در کمتر از دو Alken clear-flo7015  آن به همراهاز مولكولی باالست که استفاده 

اب خروجی ارتقاء قابل همچنین بواسطه کارکرد منظم سیستم و مجموعه تاسیسات، کیفیت پس .به حالت اول بازگرداند

توجهی داشته است و نتایج آزمایشات انجام شده که بصورت ماهانه توسط آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضالب استان 

 .باشدنجام می گیرد، گواه این موضوع میهمدان و به صورت روزانه توسط سیستم پایش آنالین روی پساب خروجی ا

 

 هانوشتپی -8

 
1. Foaming 

2. Stiff white foam 

3. shiny dark brown foam 
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4. Thick scummy dark brown foam 

5. Greasy dark foam  

6. Dark brown almost blackish foam  

7. mixed liquor 

8. Anti foam 
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Abstract 
The number of urban wastewater treatment plants in Iran will reach 800 until 0202 and most of the urban 

wastewater treatment systems will use the activated sludge systems due to their high efficiency, 

applicability in different climatic conditions and the need to less space. One of the most important problems 

of governance and exploitation of different activated sludge systems is foam production which causes 

health, operational and aesthetic problems and consequently reduces the efficiency of the wastewater 

treatment plant. Foam production negatively influences the oxygen transfer coefficient in surface aeration 

and makes the suspended materials leave the secondary settling tank and finally cause problems in the 

treatment plant. The purpose of the present study is to identify foam types and the global and national 

records and influential factors that lead to their production. To this end, the wastewater treatment of Sarkan 

City was studied. Considering the 34 years of exploitation from this treatment plant, the foaming 

phenomenon can be observed at times in it. The highest amount of foam is observed in aeration tank and 

chlorine contact tank. The foam formed in the aeration tank is seen in three forms of stiff white foam, light 

brown and greasy foam according to the changes in the temperature or the food to microorganism ratio. 

Investigating the causes of such foams in the treatment plant, practical strategies are explained in details to 

control them including foam chlorination, increasing the sludge disposal, increasing aeration, reducing the 

grease and oil, spraying water and using defoamers. 

 
Key words: Serkan wastewater treatment plant, urban sewage, activated sludge, foam 
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