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 فاضالب هیتصف ستمیس

 فاضالب ( هیتصف جی) پکفاضالب  هیتصف ستمیس یایمزا

 

 و آسان  عی: نصب سر1

باشد و متناسب با حجم فاضالب، زمان  ینم یساختمان اتیبه عمل ازیها ن جیپک نینصب ا یبرا

 باشد. یهفته م کیروز تا  کیاجرا، از  یبرا ازیمورد ن

 آسان  یو نگهدار ریو تعم یبهره بردار نییپا نهی: هز2

و  تیریکنترل هوشمند مد ستمیتوسط س Grafفاضالب  هیتصف ستمیدر س هیتصف اتیعمل

 یکیو الکترون یکیباشد. با توجه به حذف قطعات مکان یبه اپراتور نم ازیگردد و ن یم یراهبر

فاضالب  هیتصف جیپک یو نگهدار راتیو تعم رسدیبه حداقل م یخراب سکیدرون مخزن، ر

 یاز درون مخزن، در مقابل برق گرفتگ یباشد و با حذف قطعات برق یم ریانجام پذ یبه آسان

 باشد. یخطر م یو ب منیا

 

 

 ستمیس یمنیا -1 شکل

 

 : آب بند بودن مخازن 3

خازن خروج فاضالب از م ایمخازن، عدم امکان ورود آب به آنها و  نیا یژگیو نیاز مهمتر یکی

در ساختار مخازن حاصل  ژهیو یدرزبند یمهم با به کار بردن نوارها نیباشدکه ا یم رونیبه ب

 تیحائز اهم اریبس یژگیو نیباال است ا ینیرزمیکه سطح آب ز یاست و در مناطق دهیگرد

 است. 
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 ینوار درز بند یریگ قرار نحوه – 2 شکل

 

  ی: مصرف کم انرژ4

کم  اریبس زیاست که مصرف آن ن یکمپرسور هواده ستمیس نیا یمصرف کننده انرژ تنها

 است.

 یساعت برق مصرف م لوواتیک 58/0هر متر مکعب فاضالب،  هیتصف یبه ازا ستمیس نیا

 کند.

فاضالب به  هیمختلف تصف یروشها انهیمصرف برق سال سهیمربوط به مقا 1شماره  نمودار

 باشد. یوات م 9المپ  کی انهیهر نفر به همراه مصرف برق سال یازا
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 (1)نمودار شماره 

 

  نیسطح زم ی: عدم اشغال فضا بر رو5

دفن  نیزم ریدر ز دیبا یشده که م یطراح یفاضالب به گونه ا هیتصف ستمیس نیا مخازن

 یتوان بر رو یم نیآن وجود دارد و همچن یتن بر رو 5/3زنده تا  یگردد و امکان بارگذار

 ییها تیمحدود یآن دارا تیکه سا ییپروژه ها یبرا یژگیو نیسبز احداث نمود. ا یآن فضا

 است. تیاهم زحائ اریباشد، بس یم

 

 یمخازن دفن -3 شکل
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به احداث  یازین گریسطح، عمالً د ریبه ز نیزم یفاضالب از رو هیتصف ساتیانتقال تأس با

نسبت به  زین یمنیو ا یبصر ییبایباشد و از لحاظ ز یخانه و حراست از آن نم هیتصف تیسا

 دارد. تیارجح نیزم یرو یخانه ها هیتصف

 

 مجدد  ییحمل آسان و امکان جابجا تی: قابل6

Graf کند.  یم دیرا به صورت دوپارچه تول رهیباشد که مخازن ذخ یم ایدر دن یتنها شرکت

 ازیباشد و با توجه به وزن کم آن بدون ن یکم حجم تر از مخازن کامل م اریبس مهیمخازن دو ن

مدت  یرا دارد که در ط تیقابل نیا یگردد و حت یو توسط نفر در محل مونتاژ م لیبه جرثق

 آنها را جابجا و مجدداً استفاده نمود. یبردارزمان بهره 

 

 مخازن دو پارچه -4 شکل

  یمیمتفاوت اقل طی: امکان اجرا در شرا7

فاضالب وجود ندارد و در  یزدگ خیامکان  ریبودن مخازن در مناطق سردس یعلت دفن به

 .دیآ یبه عمل م یریبد جلوگ یاز حد فاضالب و انتشار بو شیب ریاز تبخ زین ریمناطق گرمس

 

 و انتقال فاضالب  یبه خطوط جمع آور ازی: عدم ن8

 ستمیس نیو مجزا، مخازن ا یمرکز ریفاضالب گراف به صورت غ هیتصف یها جیپک یریبکار گ با

به  یازین گریگردد و د یفاضالب از ساختمان دفن م یفاصله ممکن به خروج نیکتریدر نزد

 باشد. یخانه نم هیساختمان ها و انتقال آن به محل تصف هیفاضالب کل یجمع آور

 

 یو مقاوم در برابر خوردگ ستیز طیبا مح ی:سازگار9
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قابل  یمواد از مقاومت و سخت نیشود. ا یساخته م Duralenبه نام  یاز مواد یدفن مخازن

قابل  یبه راحت نیباشند. همچن یمقاوم م زین یبرخوردارند و در مقابل خوردگ یمالحظه ا

 باشند. یم افتیباز

 

 مخازن یکیتراف تی:قابل10

تن  5/3تا وزن  یعمود یو بارگذار نیول امکان عبور ماشمحص نیخاص ا یتوجه به طراح با

 آن وجود دارد. یبر رو

 

 یحجم ورود یناگهان شیاز افزا یشوک ناش ایو  یکم بار طیدر شرا ی:بهره بردار11

 یدگی)ترک یبه هر علت یفاضالب ورود زانیشده اند که اگر م یطراح یها به گونه ا جیپک نیا

باشد، به طور خودکار  ستمیس تیاز ظرف شیو....( ب قیحر یاطفا ستمیلوله، به کار افتادن س

مجدداً  یبه حالت عاد طیگردد و پس از برگشتن شرا یم هیو تخل زیسرر یفاضالب ورود

 جیپک یکنترل ستمیس گری. از طرف دردیگ یرا به صورت نرمال از سر م ودخ تیفعال ستمیس

فاضالب قطع  یورود یکه دب یزمان یتوان برا یشده است که م یطراح یگراف به گونه ا یها

به طور خودکار وارد حالت  ستمینمود و س میو...( آن را تنظ یلیتعط رات،یگردد )تعم یم

به صورت جداگانه  جیپک نیکه چند ییدر پروژه ها نینگردد. همچ یم (vacation) التیتعط

وان متناسب با روند کاهش ت یفاضالب به آنها م یگردد، در هنگام کاهش حجم ورود ینصب م

 چند دستگاه را از خط خارج نمود. ای کی ،یورود یدب

 استفاده مجدد از آن  تیشده و قابل هیپساب تصف یباال تیفی:ک12

 دهد. یکاهش م %94فاضالب را تا  CODو  Graf ،BOD5فاضالب  هیتصف دستگاه

 ستیز یآن از استانداردها یفیک یرنگ است و سطح پارامترها یبدون بو و ب یخروج پساب

 یفضا یاریآب لیاز قب یمصارف یتوان برا یپساب را م نیباشد و ا یباالتر م رانیا یطیمح

فالش تانک، استفاده نمود و  یآب مصرف زیو ن هانگیمعابر، محوطه و پارک یسبز، شسستشو

به رودخانه  اً میمستق یلیتکم هیتصف اتیگونه عمل چیآنرا بدون ه توانیم ازیدر صورت عدم ن

 کرد. هیچاه تخل ایو  ایو در
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 یپساب خروج یانجام شده بر رو یهاشیحاصل از آزما جیمربوط به نتا 1شماره  جدول

پساب  یو تکنولوژ یشگاهیباشد که توسط مؤسسه آزما یم Grafفاضالب  هیتصف یدستگاه ها

 است. رفتهیها، واقع در شهر آخن آلمان صورت پذ

 

 فاضالب گراف هیتصف یها جیاز پک یپساب خروج یبر رو شیحاصل از آزما جینتا

 (1)جدول شماره 

 

نصب شده  جیفاضالب پک یخروج یبر رو شیحاصل از آزما جیمربوط به نتا 2شماره  جدول

شرکت آب و  کیزیو ف یمیش شگاهیدانشگاه آزاد دماوند است که توسط آزما تیدر سا

 است. دهیگرد میو تنظ هیفاضالب تهران ته

 

دانشگاه آزاد  تیفاضالب گراف، سا هیتصف جیاز پک یپساب خروج یبر رو شیآزما جینتا

 دماوند

 (2)جدول شماره 
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 هیدر خصوص تخل رانیا ستیز طیسازمان مح یمربوط به استانداردها 3شماره  جدول

 فاضالب.

 

 Mg/Lبر حسب  رانیا ستیز طیسازمان مح یاستانداردها

 (3)جدول شماره 

 

  طیفاضالب در مح یاز انتشار بو یری:جلوگ13

ها کامال  جیپک نیفاضالب گراف، ا هیتصف ستمیمخصوص در س یدرزبند ینوارها یریبکارگ با

ونت  ستمیمجهز بودن به س زیبودن مخازن و ن یدفن تیگردد و با توجه به ماه یهوابند م

 شود. یاطراف پخش نم طیدر مح ییگونه بو چیمجزا، ه

 

 

 

 تک مخزنه گراف جیبکار رفته در پک زاتیتجه

 

 شده است: لیتشک ریقسمت عمده ز 3از  Grafب فاضال هیتصف جیپک کی

 :مخزن دوپارچه 1

مخزن با احجام متفاوت  نیچند ای کیها از  جیپک نیفاضالب، در ا یبا حجم ورود متناسب

 شود. یاستفاده م



 

 8 071 - 38 38 45 15 –استخر پارس پدیده 

 

تک مخزنه با  یها ستمیباشد، در س یم ازیبه دو حوضچه ن SBRدر روش  نکهیتوجه به ا با

 گردد. یم لی، درون مخزن دو حوضچه تشک(Baffleجداکننده ) وارهید یریبکارگ

 کیشوند و هر مخزن نقش  یبه هم وصل م یبزرگتر، مخازن به صورت سر یها ستمیس در

 باشد. یمقاوم م یمخازن در مقابل خوردگ نیحوضچه را دارد. ا

 

 

 مخزن دو پارچه -5 شکل

 

 : کنترل پنل 2

 کیو  ستمیس یو راهبر تیریجهت مد کیهوشمند الکترون تیک کیاز  کنترل پنل باکس

 outdoorو  indoor پیاست که در دو ت دهیگرد لیتشک یهواده یدستگاه کمپرسور برا

 .گردد یم دیتول

 

 InDoorکنترل پانل  -6 شکل

 

  یهواده وزریفیتلمبه و د سمی:مکان3
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که براساس  یتلمبه ا سمیمکان کیحوضچه ها توسط  نیانتقال فاضالب و لجن ب اتیعمل

 .ردیپذ یشده، صورت م یطراح air lift کیتکن

 انیجر لیوجود دارد که نقش آنها تبد یچند بشقاب هواده ای کی سمیمکان نیهمراه ا به

هوا از کنترل باشد. انتقال  یآن در کف حوضچه ها م عیو توز زیر اریبس یهوا به حباب ها

 یقسمت ها هیو کل ردیپذ یصورت م یکیشلنگ پالست یتوسط چهار سر سمیمکان نیپنل به ا

 مقاوم است. یدر مقابل خوردگ سمیمکان نیا

 

 یهواده وزریفیتلمبه و د سمیمکان -7 شکل

 

  یلیفاضالب تکم هیتصف زاتی:تجه4

 تیفیک توانیفاضالب استاندارد گراف م هیتصف جیاز ملحقات به پک یسر کیاضافه نمودن  با

 کروبیم ،ییزدا تراتین یملحقات شامل دستگاه ها نیداد. ا شیرا افزا یپساب خروج

 باشد. یو... م ییفسفات زدا ،ییزدا

 

 

 یلیتکم هیتصف زاتیتجه -8شکل

 

 ستمیکنترل س یلیتکم زاتی:تجه5
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توان کارکرد  یم GRAFفاضالب استاندارد  هیتصف یها جیبه پک زاتیتجه نیاضافه کردن ا با

حساس به فشار،  یها جینمود و با اضافه کردن پک یزیرا از راه دور کنترل و برنامه ر ستمیس

نامتعارف حجم فاضالب مدت زمان  شیافزا ایکاهش  یبه صورت خودکار در زمان ها ستمیس

 دهد. یر مییرا تغ یهواده

 

 گراف یها جیدر پک یو اپراتور یو نگهدار یدوره ا راتی: تعم6

 راتیتعم زانیدستگاه ها آسان است و م نیاز ا یقبل آمده، نگهدار یگونه که در بندها همان

 است. افتهیبه حداقل کاهش  زین

 

 باشد. یم Graf یها جیپک یدوره ا راتیمربوط به تعم 4شماره  جدول

 (4)جدول شماره 

سازنده  یفاضالب مورد توجه کمپان هیدستگاه تصف یکه در طراح یاصول نیتر از مهم یکی

 باشد. یم یبه اپراتور در زمان بهره بردار ازیقرار گرفته عدم ن


