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خانهبررسي و كنترل فرآيند و عملكرد تصفيه-1

بدين منظـور  . خانه و كيفيت پساب خروجي از آن بطور كامل پايش شودالزم است نحوه عملكرد تصفيه

:اقدامات ذيل انجام خواهد پذيرفت

خانهبررسي و ثبت كميت و كيفيت فاضالب ورودي به تصفيه�

خانهكيفيت فاضالب خروجي از تصفيهبررسي و ثبت �

خانه و شناسايي مشكالت هر كدامبررسي نحوه عملكرد هر كدام از واحدهاي تصفيه�

خانـه بـا تحميـل كمتـرين     ارائه راهكارهاي علمي و عملي جهت رفـع مشـكالت پروسسـي تصـفيه    �

ايهاي سرمايههزينه

بررسي قابليت كاهش حجم لجن�

...د مصرفي شيميايي مانند كلر و بررسي قابليت كاهش ميزان موا�



راهنماي تجهيزات: بخش اول

آشغالگير-1

آشغالگير وسيله يا دستگاهي است كه مواد درشت و آشغال موجود در فاضالب را از فاضالب جدا مي 

آشغالگير ها به صورت توري هاي فلزي، صفحات سوراخدار و همچنين ميله هاي فلزي كه به .     كند

. فاصله معيني از هم قرار گرفته اندساخته مي شوند

افت فشار در آشغالگير ها-1-1

علت تنگ شدن كانال و وجود ميله هاي آشغالگير در مسير جريان فاضالب سرعت جريان در محل به 

آشغالگير بيشتر شده و اختالف سطح فاضالب بين قبل و بعد از آشغالگير بوجود مي آيد كه آنرا افت 

ان به تدريج كه آشغالگير كثيف مي شود، مسير جري. فشار در زمان تميز بودن آشغالگير مي گويند

.فاضالب در آشغالگير تنگ تر و در نتيجه افت فشار بيشتر مي شود

سرعت جريان فاضالب در كانال آشغالگير-1-2

هر چه سرعت جريان فاضالب بيشتر . سرعت جريان فاضالب اثر مستقيم روي افت فشار آشغالگير دارد

متر شود احتمال ته نشين باشد افت فشار نيز بيشتر خواهد بود و اگر سرعت جريان از حد معيني ك

به طور كلي نبايد سرعت جريان فاضالب در كانال .شدن مواد جامد سنگين نظير شن و ماسه وجود دارد

.متر در هر ثانيه بيشتر باشد9/0متر در هر ثانيه كمتر و از 5/0از 



بهره برداري متعارف -1-3

ر بازديد كند در هر نوبت كاري، بهره بردار بايد چندين بار از آشغالگي

از انباشتن بيش از حد آشغال در منطقه آشغالگير بايد جلوگيري شود تا از امكان فاسد شدن مواد آلي و 

پاكيزگي خود يك . آشغالگير ها بيشترين منبع توليد بو مي باشند. در نتيجه از بروز بو ممانعت شود

سبي براي تكثير ميكروارگانيسم ها توصيه بهداشتي است زيرا مواد جامد آغشته به فاضالب محيط منا

.مي باشد

عمالً به طور روزانه و يا حتي چند بار در روز، آشغالهاي گرفته شده از آشغالگير را بايد سوزاند و يا دفن 

جمع آوري آشغالهاي گرفته شده توسط آشغالگير در موارد عادي و خشك معموالً يكبار در روز . كرد

گي به علت اينكه مقدار زيادتري آشغال از قبيل برگ درختان ممكن است كافي است، ولي در زمان بارند

در شبكه هاي مشترك جمع آوري از سطح زمين شسته شده و وارد فاضالب شود دفعات جمع آوري 

آشغالها ممكن است افزايش يابد

راهنماي رفع معايب آشغالگير ها-1-4

رفع معايببازرسي و پايشعلل احتماليمعايبشرح
سايرمگس و, بوهاي آزاردهنده

حشرات
تجمع آشغالها و تفاله ها

روش تواتر برداشتن ظرف 
آشغال

هاآشغالافزايش تواتر برداشتن

آشغالگيرها در كانالتجمع دانه
پائين بودن بيش از حد سرعت 

جريان فاضالب

عمق دانه ها-
ناهمواري كف كانال-
سرعت جريان-

كانالكفرفع ناهمواري و اصالح شيب -
شستشو با آب تحت فشار-

گرفتگي بيش از حد آشغالگير

ميزان بيش از حد آشغالها در -
فاضالب 

ورود فاضالبهاي صنعتي-
تواتر تنظيف ناكافي-

وضعيت باالدست�
تواتر تنظيف�

استفاده از آشغالگير دهانه درشت و يا -
شناسايي منبع فاضالب مزاحم و سعي 

سيستمدر جلوگيري از ورود آن به 
افزايش تواتر تنظيف-



دفع آشغال-1-5

:آشغالها و تفاله هاي جدا و جمع آوري شده از فاضالب توسط آشغالگير به سه طريق دفع مي شوند

دفن در زمين �

سوزاندن در آشغالسوز�

خرد  كردن مواد و برگرداندن آنها به فاضالب�

سوزاندن آشغالها بيشتر متداول است و از اين دركشورهاي پيشرفته با احداث كوره هاي زباله سوز، 

درنقاطي كه امكان سوزاندن آشغال وجود . طريق مي توانند از انرژي حاصل از سوزاندن بهره گيري كنند

ندارد و احداث زباله سوز به لحاظ هزينه، مقرون به صرفه نيست بهترين روش دفع آشغالها دفع آن در 

ردن و برگرداندن آن به فاضالب مي باشد عمل دفع در واقع به در طريقه سوم كه خرد ك. زمين است

در ايران دفع آشغالها به طريق دفن انجام مي گيرد كه در . طريق بيولوژيكي و هضم انجام مي شود

تواتنر انتقال آشغالهاي جمع آوري شده از روي آشغالگيرها . روشهاي موجود بهترين روش نيز مي باشد

. زه آشغالها و نيز ظرفيت مفيد ظرفي كه آشغالها در آن جمع آوري مي شود داردبستگي به مقدار و اندا

معموالً بهره برداران با استفاده از تجارب خود بازده آشغالگير ها و نيز تواتر دفع آشغالها را تعيين مي 

.كنند و بر همين اساس جدول زماني دفع تهيه مي شود

بازده آشغالگيرها-1-6

ها بستگي به مقدار مواد شناور و فاصله ميله هاي آشغالگير دارد، به عنوان مثال در بازده آشغالگير

سانتيمتر است مقدار آشغالهايي كه بوسيله آشغالگير حذف 2آشغالگيرهايي كه فاصله ميله ها در حدود 



درصد كل مواد شناور جامد موجود در فاضالب ورودي است و چنانچه فاصله 20مي شود در حدود 

.درصد تقليل مي يابد2سانتيمتر افزايش يابد اين مقدار به 5ه ها به ميل

بلوئر-2

مشخصات فني بلوئر-2-1

براي Hاسب و كالس 3براي قدرتهاي تا Fبا كالس IP54كوپله شده با الكتروموتور -1

.اسب3قدرتهاي باالتر از 

. بدنه سبك وكم حجم وطراحي زيبا-2

.خفه كنورودي و خروجي مجهز به صدا -3

.نصب سريع و آسان-4

استفاده از بلبرينگهاي مخصوص دور باال و مقاوم در برابر كاركرد طوالني در درجه -5

.حرارت باال

.عاري از روغن% 100هواي خروجي - 6

دستورالعمل نصب و راه اندازي بلوئر-2-2

.دستگاه را درمحلي سرپوشيده ودور از نور آفتاب و ريزش آب نصب نمائيد-1

.باشد% 80درجه سانتيگراد و رطوبت حداكثر 50درجه حرارت محيط نصب حداكثر -2



.از نصب دستگاه در محيط هاي پر گرد و غبار و يا داراي ذرات معلق خودداري كنيد-3

.براي دستيابي به حداكثر بازده توجه نمائيد محل نصب داراي تهويه مناسب باشد-4

.تناسب با قسمت و آمپر دستگاه استفاده كنيددر سر راه جريان برق از فيوز م-5

.اتصال برق بلوئرهاي قدرت- 6

.درجه نباشد90توجه نمائيد مسير لوله كشي هواي ورودي و خروجي زاويه -7

مرغوب و مناسب با سايز لوله هاي ورودي و PVCتوصيه مي شود از لوله هاي -8

. خروجي جهت لوله كشي هوا استفاده نمائيد

ل لوله ورودي هوا به بدنه را به فيلتر مناسب مجهز كرده و به شكل دوره اي آنرا مح-9

مسدود شدن كامل دهنه ورودي ها و . بازديد نمائيد تا از تميز بودن آن مطمئن شويد

.خروجي هوا موجب آسيب ديدن دستگاه خواهد شد

.از تعمير دستگاه توسط افراد غير مجرب خودداري كنيد- 10

ن سطح فلزي دستگاه در هنگام كار داغ مي شود از دست زدن به بدنه آن چو:تذكر

.خودداري كنيد



جدول مشكالت و راه حل ها-2-3

نوع ايرادعلت احتماليايراد

بلوئر داغ مي كند

.مسير لوله كشي بررسي گردد.ورودي يا خروجي بلوئر گرفتگي دارد

.اندازه گيري گرددبا آمپرسنج .جريان مصرفي نوسان دارد

.گرددير خروجي باز و شير يكطرفه بررسيمس.شير يكطرفه خوب كار نمي كند

.شيرهاي فلكه بررسي گردد.شير فلكه هاي سوپر هواده بسته است

.شودشركت تجهيزات پيشرفته تماس گرفتهبا .فن با بدنه در تماس است

بلوئر هوادهي نمي كند

.با شركت تجهيزات پيشرفته تماس گرفته شود.فن برعكس مي چرخد

.با شركت تجهيزات پيشرفته تماس گرفته شود.ورودي بلوئر دچار گرفتگي شده است

.مسير كنترل گردد.تك فاز شده است

.با شركت تجهيزات پيشرفته تماس گرفته شود.فن سائيده شده است

.پيشرفته تماس گرفته شودبا شركت تجهيزات .تابلو برق مشكل دارد

بلوئر صداي زياد دارد

.با شركت تجهيزات پيشرفته تماس گرفته شود.فن با بدنه درتماس است

-.بلبرينگ خشك شده است

.كنترل گردد.پيچ و مهره نگهدارنده بلوئر شل شده است

.بررسي و كنترل گردد.جنت لرزه گير پاره شده است



ازن ژنراتور-3

متعلقات  دستگاه -3-1

ضمانت نامه دستگاه 

راهنماي نصب 

تنظيمات دستگاه -3-2

.انجام مي شود9تنظيم مقدار يونيزاسيون هوا از طريق ولوم شماره 

افزايش توليد دستگاه-3-2-1

. را در جهت عقربه هاي ساعت  بگردانيد9براي افزايش مقدار يونيزاسيون هوا ولوم شماره 

كاهش توليد دستگاه-3-2-2

. را در خالف  جهت عقربه هاي ساعت بگردانيد9براي كاهش  مقدار يونيزاسيون هوا ولوم شماره 

نكات مهم قبل از روشن كردن دستگاه  -3-3

ولت طراحي شده لذا قبل از روشن كردن دستگاه منبع 220اين دستگاه فقط براي استفاده با برق 

.ئيدنيرو را كنترل نما

.از اتصال سيم پاور دستگاه به پريز برق اطمينان حاصل نمائيد



دستگاهي كه در اختيار شماست به وسيله سيركوالسيون آب خنك مي گردد لذ از اتصال شلنگهاي 

.ورودي و خروجي آب و باز بودن شير آب اطمينان حاصل نمائيد

دستگاه بدون آب باعث آسيب ديدن كنترل آب دستگاه توسط اپراتور كنترل مي گردد و كار كردن 

. قسمتهاي الكترونيكي و الكترود دستگاه مي گردد



كليد توليدازن -8آمپر متر                                            - 1
ولوم تنظيم ازن -9تايمر                                                - 2
كليد پاور دستگاه -10ولت متر                                           - 3
جعبه فيوز - 11كانتر                                                - 4
5 -LED Ozone12 - شبكه خروجي هوا
6 -LED FAN13 - شبكه فن
7 -LED POWER14 - چرخها

كاربرد دستگاه-3-4

ضد (سيستم هاي يونيزاسيون هوا به خاطر خاصيت اكسيد كنندگي و استريل كنندگي و اثر دئودورانت 

مومي از جمله محل نگهداري حيوانات و اتاقهاي خود توانسته است جايگاه ويژه اي در اماكن ع) بو

پيدا كند و همچنين اين قابليت را دارد كه با از بين بردن تمام ميكروارگانيسم ها به عنوان ...تشريح 

.يكي از مهمترين سيستم مطرح در دنيا باشد 

خش كاربرد مي باشد كه در دو بCorona dischargeاين سيستم با استفاده از تكنولوژي روز دنيا 

: دارد

اين سيستم بدون در نظر گرفتن ماهيت بيولوژيكي ميكروارگانيسم، ازبين بردن ميكروارگانيسم ) الف

.ديواره ميكروارگانيسم را تخريب مي كند و به عنوان يك استريل كننده وسيع الطيف است



واند با اكسيد كردن به از آنجا كه بوها اكثرا تركيبات حلقوي هستند اين سيستم مي تحذف بو ) ب

و همچنين در اين سيستم از عبارت آنتي باكتريال به عنوان .تبديل كند... .موادي چون اكسيژن و آب و

شاخص اصلي استفاده مي شود بنابراين وجود اين اكسيژن فعال در محيط به تصفيه و ضدعفوني كردن 

.ازدمي پرد....... هوا و نابودي ويروس و باكتري و حتي اسپورها

در حال حاضر به علت كارايي بااليي اين سيستم ها در مدرنترين مراكز جهت استريل كردن و تازه 

.نمودن هوا و حذف بوها بكار مي رود

الزم به ذكر است كه اين سيستم ها در مراكز مختلف از جمله دانشكده هاي پزشكي و مراكز پزشك  

. مي استفاده مي شودقانوني و مراكز بيمارستاني مختلف و مراكز عمو

روشن كردن دستگاه-3-5

را مي زنيم 10ابتدا كليد شماره - 1

.اطمينان حاصل نماييد) روي شكل دستگاه12بخش (بودن فيوز، در جعبه فيوز onاز - 2

.را جهت توليد ازن مي زنيم) 8كليد شماره (دقيقه كليد توليد ازن 15بعد از - 3

خود را مقابل شلنگ خروجي ازن گرفته و با استفاده از حس جهت اطمينان از توليد ازن، دست - 4

بو . از بو كردن مستقيم شلنگ خروجي ازن پرهيز نماييد: تذكر. (بويايي از توليد ازن مطمئن شويد

.)نمودن طوالني مدت شلنگ ازن ممكن است خطرناك باشد

تماس حاصل 66594634-6در صورت بروز مشكل با بخش فني شركت ازن آب با شماره تلفن  - 5

.نماييد



پايش فرايند: بخش دوم

پايش فرايند تصفيه يك امر ضروري است و نشان خواهد داد كـه تصـفيه خانـه چگونـه كـار مـي كنـد و        

هر كس مي تواند تلمبه اي را به حركت در آورده . بدينوسيله براي بهتر اداره شدن آن كوشش مي شود

اينكه شيرفلكه اي را باز و بسته نمايد، ولي يك بهره بردار ماهر مي دانـد چـه   و يا آن را متوقف سازد يا 

وقت تلمبه را به حركت دراورد، چه وقت شير فلكه را باز يا بسته كند، چه وقت و چه ميزان لجن را بـه  

... .سيستم برگرداند، چه ميزان لجن را از سيستم خارج سازد و 

:دو نوع روش پايش وجود دارد

بصري- 1

)تجزيه و تحليلي(آزمايشي - 2

.به منظور بهره برداري هر چه بهتر از تصفيه خانه الزمست هر دو روش بكار گرفته شود

شاخص هاي بصري-1

بهره بردار مي تواند شاخص هاي بصري و فيزيكي زير را براي ارزيابي وضعيت كار تاسيسات و فرايندهاي 

:تصفيه خانه به كار گيرد

رنگ- 1

بو- 2

كف- 3



جلبكيرشد - 4

الگوهاي پخش هواده- 5

شفافيت پساب- 6

حباب ها- 7

مواد شناور- 8

مواد جامد جمع شده- 9

الگوهاي جريان-10

تالطم ها-11

لمس كردن-12

رنگ-1

.مايع مخلوط بايد به رنگ قهوه اي شكالتي باشد

رنگ لجني كـه سـالم و هـوازي باشـد     . رنگ مي تواند شاخصي از وضعيت چگونگي وضعيت لجن باشد

رنگ تيره و سياه لجن معموالً مويد اين است كه هواي كافي بدان نرسـيده و در  . قهوه اي شكالتي است

.نتيجه لجن غير هوازي و گنديده است

بو- 2

.مايع مخلوط بايد بوي كپك زدگي و پوسيدگي بدهد

. تصفيه خانه اي كه خوب اداره و بهره برداري شود نبايد بو داشته باشد



كف- 3

.مواد جامد معلق استكف سفيد موج دار نشان دهنده غلظت 

.كف روشن موج دار نشان دهنده اين است كه سن لجن خيلي جوان است و دفع آن بايد كاهش يابد

.كف ضخيم تيره شاخص لجن كهنه است و بايد دفع آن افزايش يابد

رشد جلبكي-4

.مساله رشد جلبك ها ممكن است دال بر وجود بيش از اندازه مواد غذايي در فاضالب باشد

يت پساب شفاف- 5

.كدورت پساب نشان گر وجود مسائل گردانندگي است

غلظت و فراواني مواد جامد معلق در پساب و حوضچه ته نشيني نشانه بـارز عملكـرد نـامطلوب تصـفيه     

.خانه است

حباب ها-6

لجـن در  ) پوشـش (وجود حباب ها در حوضچه ته نشيني مي تواند گوياي اين امر باشد كه ارتفـاع ابـر   

حباب ها در حوضچه ته نشيني نشان مي دهد كه لجن براي مـدت طـوالني در آن   . د استحوضچه زيا

حباب ها ممكن اسـت در كـار بهـره بـرداري     . نگهداري شده و بايستي ميزان لجن برگشتي اضافه گردد

تصفيه خانه مشكالتي را بوجود آورند زيرا حباب ها ضمن باال آمدن به زير فلوك ها مي چسبند و آن را 

.پساب از تصفيه خانه خارج مي سازندبا 



مواد شناور-7

.كفاب اضافي نشان گر وجود مقادير باالي روغن و چربي يا هوادهي اضافي است

وجود مواد شناور يا اليه كفاب در سطح حوضچه ته نشيني مي توانـد ناشـي از غلظـت بـاالي روغـن و      

.چربي و يا ناشي از تزريق هواي اضافي به حوض هوادهي باشد

جمع شدن مواد جامد-8

.تجمع مواد جامد داللت بر اختالط ضعيف دارد

تجمع مواد جامد در گوشه هاي حوضچه يا در نواحي بين هواده ها نشانه اين است كه اختالط ناقص در 

اين مساله را مي توان با وارد كردن يـك ميلـه چـوبي در ايـن نـواحي و      . حوضچه هوادهي رخ مي دهد

. د تشخيص دادآگاهي از ته نشست موا

الگوهاي جريان- 9

.مشاهده الگوهاي جريان مي تواند براي آگاهي از جريان ميان بر به كار رود

مساله ديگري را كه گهگاه مي توان با مشاهدات عيني بررسي نمود ميان بر شـدن جريـان فاضـالب در    

بطـور مسـتقيم و   ميان بر زدن اشاره به حركت جريان ورودي از مدخل ورودي . حوضچه هوادهي است

بعضي اوقات جريان ميان بر را مي توان با مشاهده الگوهـاي جريـان   . خروج آن از دريچه خروجي است

.كف، مواد جامد معلق يا مواد شناور در حوضچه هوادهي تشخيص داد

لمس كردن-10



سـت  لمس كردن ابزار مهم ديگـري ا . با لمس كردن مي توان طرز كار تجهيزات و وسايل را كنترل كرد

اگر تلمبه ها، بلوئر ها و ساير تجهيزات از حد طبيعي . كه مي توان از آن در پايش تصفيه خانه بهره برد

.داغ تر باشند و يا بيش از حد معمول بلرزند، بايستي براي جلوگيري از صدمه بيشتر، آنها را بازديد كرد

ـ     ه مـي باشـد، در ذيـل بـه انـواع     با توجه به اينكه واحد ته نشيني يكي از واحد هـاي مهـم تصـفيه خان

:شاخص هاي بصري، مشكالت و راه حل هاي آن پرداخته مي شود

حوض ته نشيني-2

فاضالب خام حاوي مواد معلقي مي باشد كه در صورت كاهش سرعت جريان به سادگي ته نشين يا 

سرعت جريان فاضالب در شبكه جمع آوري فاضالب به حدي است كه از ته نشين . شناور مي شوند

يا ) 1طبقه (ذرات معلق را مي توان به دو نوع دانه اي . شدن جامدات جلوگيري به عمل مي آورد

با سرعت ثابت، بدون تغيير در اندازه، ) شن و ماسه(ذرات دانه اي . دسته بندي كرد) 2طبقه (اي لخته 

ذرات . معموال چنين ذراتي در واحد آشغالگير حذف مي گردند. شكل يا وزن ته نشين مي شوند

تمايل ) مواد آلي، لخته هايي كه در اثر عمل انعقاد حاصل مي شوند، يا توده هاي بيولوژيكي(لخته اي 

دارند در حين ته نشيني به يكديگر چسبيده و به صورت لخته هاي درشت درآمده كه در اندازه، شكل و 

معموال ذرات بهم چسبيده با سرعت بيشتري نسبت به . وزن مخصوص نسبي آنها تغيير حاصل مي شود

.ذرات مجزا ته نشين مي شوند



ه اي، تحت شرايط آرام و با زمان ماند قابل قبول ته جامدات قابل ته نشيني، شامل مواد دانه اي يا لخت

ذرات غير قابل ته نشيني، مواد ريز و كلوئيدي، با زمان ماند معمولي ته نشين . نشين مي شوند

.نمي شوند

چنانچه از مواد شيميايي براي حذف ذرات معلق ريز و مواد كلوئيدي استفاده شود، در اثر واكنش مواد 

جذب سطحي . جود در فاضالب لخته هاي سنگين تشكيل و ته نشين مي گردندشيميايي با مواد مو

.لخته ها و همچنين به دام افتادن ذرات در لخته ها باعث ته نشيني ذرات معلق و كلوئيدي مي شود

مشكالت ته نشيني و راه حل ها-2-1

باال آمدن لجن- 1

ر سطح حوضچه ته نشيني ثانويه شناور  بعد از ته نشيني مواد جامد بيولوژيكي در كف، مجدداً د

.)معموالً با باال آمدن حباب هاي گاز همراه است. (مي شوند

:علت

زمان ماند خيلي طوالني لجن در حوضچه ته نشيني ثانويه و خارج نكردن آن، توليد گاز به علت شرايط 

غير هوازي و گنديدگي و يا دي نيتريفيكاسيون

حجيم شدن لجن- 2

فلوكه درشت در سراسر حوضچه ته نشيني و به هم فشردگي ضعيف پوشش لجنپراكندگي 

:علت



و كمبود نيتروژن F/Mباردهي اضافي مواد آلي، نسبت ناصحيح 

پراكنش- 3

فلوك كوچك، شناور و مايع رويي تيره

:علت

سميت، كمبود مواد غذايي، شوك آلي و شرايط غير هوازي

فلوك پراكنده- 4

مايع رويي شفاففلوك كوچك، 

:علت

تازه بودن لجن

فلوك ريز- 5

فلوك كوچك، متراكم، پساب تيره

:علت

زيادي عمر لجن و افزايش ميزان لجن در سيستم

عبور مواد جامد- 6

.فلوك سالم از قسمت هاي مجزاي سرريز خارج مي شود



:علت

باردهي اضافي هيدروليكي

)تجزيه تحليلي(شاخص هاي آزمايشي -3

:مهمترين شاخص ها عبارتند از

اكسيژن محلول- 1

2 -BOD

3 -COD

دقيقه اي30آزمايش ته نشيني - 4

5 -PH

روغن و چربي- 6

دما- 7

آزمايش هاي ميكروسكوپي- 8

عمق پوشش لجن- 9

به عنوان مثال آزمـايش  . روش انجام آزمايشات فوق در كتاب هاي روش استاندارد آزمايش موجود است

:حل تصفيه خانه قابل انجام است، شرح داده مي شوددقيقه اي كه به راحتي در م30ته نشيني 



دقيقه اي30آزمايش ته نشيني -3-1

اين آزمايش ارزشمند است زيـرا نـه   . دقيقه اي است30يكي از مهمترين ابزار پايش آزمايش ته نشيني 

ره بردار در تنها به بهره بردار در مورد تعيين بازده خوب تصفيه خانه كمك مي كند، بلكه مي تواند به به

صـرفه جـويي در وقـت از نظـر بهـره بـردار      . مورد منشا مشكالت موضعي و ناحيه اي نيـز كمـك كنـد   

فوق العاده مهم است زيرا او با دانستن منشا مساله و مشكل، افكار خود را به آن جهت معطوف داشته و 

.مي نمايدسعي در پيدا كردن علت و از بين بردن آن 

ليتري يا دستگاه تـه  1مواد معلق در استوانه مدرج دقيقه اي،30چه در حين آزمايش براي مثال، چنان

ليتري به خوبي ولي در حوضچه ته نشيني ثانويه نه چندان خوب ته نشين شد، مي توان 2نشين سنج 

ته نشيني ضعيف در اين حوضـچه  . نتيجه گرفت كه مساله شايد مربوط به حوض ته نشيني ثانويه باشد

:اند مربوط به علل زير باشدمي تو

از طـرف ديگـر اگـر    ... . ارتفاع خيلي زياد پوشش لجن، دنيتريفيكاسيون، خوب كار نكردن تجهيـزات و  

آزمايش نتيجه خوبي نداشت، پس نبايد انتظار داشت كه در حوضچه به خوبي ته نشين شود و مشـكل  

، مسائل حوض هوادهي شامل اكسـيژن محلـول بـاال   . موضعي احتماالً در ارتباط با حوض هوادهي است

.مي باشد... پايين، اكسيژن محلول كم، باردهي باال و pHكمبود ازت، 


