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ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺮﺮوژه
ت
-1
ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻤﻜﻒ و ﻧﻪ ﻃﺒﺒﻘﻪ روي ﻫﻤﻜﻜﻒ
ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ زﻳﺮزﻣﻴﻦ  ،ﻚ
ﺸﻜﻞ از ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  10ﻃﺒﻘﻪ ﻞ
اﻳﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺘﺸ
ﻲ
اﺣﺪاث ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﻛﺎرﺑﺮي ﺳﺎﺧﺘﺘﻤﺎن
ث
ﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﻄ
اﺳ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و
ﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪﻪ اﺑﻌﺎد  30/5ﻣﺘﺮ در  70ﻣﻣﺘﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
ﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺮاژ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ زﻳﺮ ﺑﻨﺎي اﻳﻦ ﺳﺎﺧ
ﺸﻪ ﻣﻌﻤﺎري  1144واﺣﺪ ﻲ
ﻲ ﺷﺪه در ﻧﻘﺸ
واﺣﺪﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ
ي
ﺗﺗﻌﺪاد
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻣﻴﻴﺎن
ﻦ
ﻌﻤﺎري  13500ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘﻘﻪ وﻗﻮع ﭘﺮوژژه در
ﻧﻘﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤ
ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﺎي ﮔﺮﺮﻓﺘﻪ  ،ﺳﻄﺢ آآب ﻫﺎي زﻳﺮززﻣﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻮده
ﻛﻛﻮه و درﻳﺎ )ﺗﻘﻘﺮﻳﺒﺎ  1300ﻣﻣﺘﺮ( در ﻧﻮار ﺳ
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﻔﻆ
و اﻣﻜﺎن دﻓﻊ ﻓﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ اﺳﺘﺘﻔﺎده از ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺟﺬﺑﻲ ﻋﻤﻤﻼ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺖ
ذﻳﺮﺑﻂ ﻧﺒﻮده و ﺗﻮﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.
ب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺎﻳﺎ درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮررد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﻣﺎن ﻫﺎي ﻂ
ﻣﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻃﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮﻮدﮔﻲ )OD5
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻓﺎﺿﻼب ر
ﻲ
ﺼﻔﻴﻪ
ﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼ
واﺳﻄﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﻳﻚ
ﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻪ
(BO
ﺠﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آوورد.
ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﺗﺪرﻳﺠ
ﻲ ﻛﺎﻫﺶ دادده و اﻣﻜﺎن دﻓﻓﻊ آن را در اﻧﻧﺒﺎره ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﺖ
ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ
ﻓﻓﺎﺿﻼب را ﺗﺎ ﺣ
ﻄﺢ ﻛﺸﻮر  ،اﻳﻳﻦ ﻣﺸﺎور ﺗﻮﺻ
ﺷﻬﺮي )اﮔﻮ( در ﺳﻄ
ي
ﺿﻼب
ﺟﻤﻊ آوري ﻓﺎﺿ
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺟ
ﺿ
ﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در
راﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﻬﻮل رززرو ﺑﺮ روي ﻟﻮﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﺻ
ب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﻚ ﺳﻪ ﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب
ززﻣﺎن اﺟﺮاي ﺳ
ﺻﻠﻲ ﺧﺮوﺟﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در
ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺎﺿﻼ
ﺷﺒﻜﻪ اﮔﻮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ راه اﻧﺪازي ﮔﮔﺮدﻳﺪ اﻣﻜﺎن اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﺧ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪﻪ در آﻳﻨﺪه ﺷ
ﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ
ﻧﻈ
ﻼب
اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻜﻮﻧﻲ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻦ
ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ي
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺷ
ﺳ
ﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﻟﻴﺪي ﭘﺮوژه
ﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ
 -2دﺑﻲ و ﻣﻴﺰ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻜﻮﻧﺖ  4ﻧﻔﺮ
ﻂ
ﺧﺘﻤﺎن و ﺑﺎ اﺣﺘﺘﺴﺎب
داﺋﻢ در اﻳﻦ ﺳﺎﺧ
ﻛﺎرﺑﺮي ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻢ
ي
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  1114واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻮﻧﻲ ﺑﺎ
ﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺶ
ﺴﻜﻮﻧﻲ  ،ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﺳﺎﻛﻛﻦ در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺮ
ددر ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴ
ﺑﺮ  456ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﺎﻧﻲ
اﻳﺮان ،
ﺣﺎﻛﻢ در ن
ﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﺗﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﺣ
اﻟﻲ  150ﻟﻴﺘﺮ ددر روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻣﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آب ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﺑﻴﻦ  100ﻲ
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻤﻮﻻ  %80آن ﺑﻪ
ف ﺳﺮاﻧﻪ را ﻣﻌﻌﺎدل  200ﻟﻴﻴﺘﺮ در روز ﻪ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف
ﻣﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺮ اﺳ
ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﺎﺧﺘﺘﻤﺎن در  24ﺳ
ﻓﻓﺎﺿﻼب ﻞ
7
Lit/Day
) = 456 Peersons x 200 Lit/Perrsons.Day x 80% = 72960ددﺑﻲ ﻓﺎﺿﻼب( Q
/
) = 73 m3/Dayددﺑﻲ ﻓﺎﺿﻼب( Q
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ﺴﺐ  BOD5ﺗﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  450ﻣﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻫﺮ
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﮔﻲ آن ﺑﺮ ﺣﺴ
ﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده ﻪ
ﻓﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻧﻮعع ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺴ
ﻟﻴﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻧﺤﻮه ﺗﻮززﻳﻊ ﻓﺎﺿﻼب در ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ
ﺣﻴﻪ
ﺗﻮاﻟﺖ ﻫﺎ و ﺣﻤﺎم ﻫﺎ(  ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺎﺣ
ﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻌﻤﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﻤﺎن و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻘﺎط ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﺎﺿﻼب ) ﺖ
ﺗﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد ﻛﻛﻪ دﺑﻲ ﻓﺎﺿﻼب
ب ﺧﺮوﺟﻲ آﻧﻧﻬﺎ ﻳﻜﺴﺎن و ﻣﻣﻌﺎدل ﻳﻚ ﺳﻮﻮم دﺑﻲ ﻛﻞ ﻓﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﺗﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :
) = 73 / 3 = 24دﺑﻲ ﻓﺎﺿﻼ
2 m3/Dayy
ﻼب ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ( Q
واﺣﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﺎي ﻳﻚ ﺪ
ﺻﻠﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺮوﺟﻲ  ،ﻲ
اﻓﻘﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﺻ
ﺶ ﺣﺮﻛﺖ ﻲ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ
ﻪ
ﻼب
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ دﻓﻊ ﭘﭘﺴﺎب آن ﻧﻴﺰ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ب
ﺎﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻ از ﺳﻪ واﺣﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺑﻮﻮد.
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ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻲ ﻫﻫﻮازي«
ﻚ
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ »
ب
 -4ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﻣﺎﺗﻲ
ﺸﻴﻨﻲ( و ﺗﺼﻔﻔﻴﻪ
ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻛﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻜﻜﺎﻧﻴﻜﻲ )ﺗﻪ ﻧﺸ
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻚ واﺣ
ﻦ( ﺳﺎده ﻦ
ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ )اﻧﺒﺎره ﺗﻌﻔﻦ
ﺳ
ﺳﺖ
ﺗﺎﻧﻚ اﻧﺒﺎره اي ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه اﺳ
ﮔﻴﺮد .ﺳﭙﺘﻴﻚ ﻚ
ﻧﺠﺎم ﻣﻲ د
ﻛﻤﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻲ ﻫﻮازي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ ززﻣﺎن در آن اﻧﺠ
ززﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻚ
ﭼﻮن
ﺟﻨﺲ ﻫﺎﻳﻲ ﭼ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﺟ
ﺼﻮرت ﭘﻴﺶ ﺳ
ﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﻴﻜﻦ در اﺑﻌﺎﺎد ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺼ
ﺼﻮرت ﺑﺘﻦ آرﻣﻣﻪ در ﻣﺤﻞ اﺟ
ﻛﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺼ
ﻓﺎﺿﻼب در آن اﺳﺘﺘﻮار
ب
ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻒ و ﺳﻜﻮن
ﺳﺎس ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﭙﺘﻴﻚ ﻚ
ﭘﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺑﺎزار ﻣﻮﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﺳ
ﻔﻈﻪ
ﻣﻌﻠﻖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻛﻨﺪ .ﻣﻮاد ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺑﺼﻮرت ﻟﺠﻦ در ﻛﻒ ﻣﺤﻔﻈ
ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﻮاد ﻖ
ﺟﻬﺖ ﺗﻪ ﻨﻲ
ﺻﺖ ﻻزم را ﺟ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺻ
اﺳ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﺑﺎر در
ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﺮي ﻫﺎي ﺑﻲ ﻫﻫﻮازي ﻫﻀﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﮕﻮﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﻧﺒﺒﺎره ﻳﻚ ﻳﺎ ﺣ
ﺳ
ﺠﻦ در آن ﻲ
زﻣﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻧﺒﺎره ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ددﻗﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪاري از ﻟﺠ
ﻲ ﻛﻨﺪ .در ن
ﺨﻠﻴﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﺳﺎل ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺨ
ﺳ
ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ زﻳﺮا ااﻳﻦ
ﺸﻤﮕﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در
ﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸ
ﻋﻤﻞ ﻫﻀﻢ را اﻧﺠ
ﻲ ﻫﻮازي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻞ
ﺠﻦ ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻲ
ﻟﺠ
ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺧﻮاﻫﻫﺪ ﮔﺸﺖ .ﺑﻌﻠﻠﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز  H2Sدر ﻓﺮآﻳﻳﻨﺪ ﻫﻀﻢ ﻦ
ﻚ
ﻋﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻟﺠﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻲ ﻫﻮازي  ،ﻣﻌﻤﻤﻮﻻ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﻟﺬا
 N2 ، COو  CH4ﻧﻴﺰ ﺪ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﺎزﻫﺎي O2
ﺪ
ﺑﻮﻮي ﺗﻌﻔﻦ از ﺳﭙﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﻣﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻲ ﮔﮔﺮدد .ﺿﻤﻨﺎ ددر اﻳﻦ
ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ي
ﺒﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻪ
ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﮔﺎزﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻨﻴﻦ ﺑﻮي ﺗﻌﻔﻔﻦ  ،ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎ
ﺟ
ﻫﻮاي وﻧﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﻄﺮ ااﻳﻦ
در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز ﻣﻣﻲ
ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﺳﭙﺘﻴﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ر
ت
ﺳﺖ .در
ﻟﻮﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﭙﺘﻴﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ از  2اﻳﻨﭻ ﺗﺎ  4ااﻳﻨﭻ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳ
ﺗﺎﻧﻚ را در ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺳﭙﺘﻴﻚ ﻚ
ﻢ
ﺻﻠﻪ  30اﻟﻲ  50ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﺮي زﻣﻴﻦ رﻫﺎ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﭼﻨﺎﺎﻧﭽﻪ
وﻧﺖ آن را در ﻓﺎﺻ
ﺗﺗﻮان ﻟﻮﻟﻪ ﺖ
وﻧﺖ آن ﺗﺎ ﻫﻮاي آزاد اﻣﺘﺪاد ﻳﻳﺎﺑﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﻃﻮل ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ را  2ﺎﺗﺎ 4
ﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺖ
ﺐ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴ
ﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎررﻛﻴﻨﮓ ﻧﺼﺐ
ﺑﺴ
ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ و
آن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻮده و اﻧﺒﺎره ررا ﺑﻪ دو ل
ﺑﺮﺮاﺑﺮ ﭘﻬﻨﺎي ن
دو ﺳﻮم و ﻳﻚ ﺳﻮم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻳﻦ دو ﺳﻠﻮل در
ﺣﺠﻢ ﺳﻠﻮل اول ﻪ
ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻢ
ﻗﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﻴﻐﻪ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻪ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دو ﺑﺮﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﺑﻌﺪﺪي
ﺸﺘﺮي در آن ﺗﻪ
ﺷﺪه و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻴﺸ
ﻼب ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﻳﺎدي ﺧﻨﺜﻲ ﺷ
ﻣﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اوﻻ ﻧﻮﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﻓﺎﺿﻼ
ﺳﺎزي ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮ رووي ﻓﺎﺿﻼب اﻧﻧﺠﺎم ﻣﻲ د
ﺐ زﻻل ي
ﺸﻴﻦ ﮔﺮدد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻧﺸ
ﺷﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﻔﺎع اﻧﺒﺎره  120ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮﻮده
 BOﻓﺎﺿﻼب در
و در اﻧﺒﺎره ﻫﺎﺎي ﺑﺰرگ ﻋﻤﻤﻖ اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺒﺎره ﺑﻴﻦ  2اﻟﻲ  3ﻣﺘﺮ ااﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﮔﮔﺮدد .ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ OD5
ﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮﺮدد .ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﻴ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﺼﻔﻔﻴﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺤ
ﺿﻼب ﺧﺎم وروودي ﻣﻲ ﺪ
ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺣﺪااﻛﺜﺮ  %35ﻓﺎﺿ
ﺧﺮوﺟﻲ ﻴﻚ
ﺧ
ﻤﻴﻦ
ﻴﻌﻲ آب در رووي
ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﻓﻊ آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌ
ﻪ
ﻣﻣﻴﺰان ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﮔﺮدد ﻛﻪ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ززﻣﻴﻦ آﺳﺎن ﺗﺗﺮ اﻧﺠﺎم
ﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ووارد ﺳﺎزد.
ززﻣﻴﻦ زﻳﺎن ﻛﻤﻤﺘﺮي را ﺑﻪ ﻣﺤ
ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ )اﻧﺒﺎره ﺗﻌﻔﻦ( ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ :
ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺳﺎدهه اي از ﻳﻚ ﺳ
ددر ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺷ
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 -5ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﭙﺘﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﻫﺎي ﭘﺮوژه
ﻳﻚ  24ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻜﻌﺐ در روز ﻣﻣﻲ
ﻓﺎﺿﻼب دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻇﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﻚ
ب
ﺻﻠﻲ
ﺳﻪ ﺧﺮوﺟﻲ اﺻ
ﻣﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺒﺎت ﺑﻨﺪ  3درر اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳ
ﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد :
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﭙﺘﻴﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒ
ﺑﺎﺎﺷﺪ .ﺣﺠﻢ ﺮ
]V = 4.5 + (0.75Q) [m3
اﺳﺎس ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در
دﺑﻲ ﻓﺎﺿﻼب وروودي ﺑﺮ س
ﺳﺎس ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻜﻌﺐ و  Qﻲ
ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮ اﺳ
ﻚ
ﻞ اﻧﺒﺎره
ﻓﺮﻣﻮل  Vﺣﺠﻢ ﻛﻞ
ل
ددر اﻳﻦ
ﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(
رروز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) .ﻛﺘﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪﻪ ﻓﺎﺿﻼب  ،ﻧﻮﻮﺷﺘﻪ آﻗﺎي دﻛﻛﺘﺮ ﻣﻨﺰوي  ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸ
V = 4.5 + (0.75 x 24) = 22.5 m3
ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ  22/5ﻣﺘﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﺬﺬا در اﻳﻦ ﭘﺮووژه ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺪدد ﺳﭙﺘﻴﻚ ﻚ
ﻓﻨﻲ
اﺑﻌﺎد  ،اﻧﺪازه ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨ
ﻓﻮق را در ﻣﺤﻞ و ﺑﺼﻮرت ﺑﺘﻨﻨﻲ ﺑﺴﺎزﻳﻢ  ،ﻣﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ د
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻫﻴﻢ ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ق
ﭼ
ﺳﻴﻮن  ،دﻳﻮاره ﻫﺎ
ﺤﺎظ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .ﺑﺪﺪﻳﻬﻴﺴﺖ ﻛﻪ ددﻳﺘﻴﻞ ﻓﻮﻧﺪاﺳ
آآن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻧﻘﺸﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه در »ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﻤﺎره ﻳﻚ« ﻟﺤﺎ
ﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻧﻘﺸ
ﺳﺎزه ﭘﺮوژه ﻣﺤﺎﺳ
ﺸﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻣﻬﻨﺪس ه
ﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﻧﻘﺸ
آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪي ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨ
ي
و
ﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮااﻳﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ آن اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
ﺳ
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ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ از
ﻢ
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده و در ﻣﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻨﻴﻢ ،
ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻪ
دو ﺟﺪاره ﺶ
ﻚ ﻫﺎ را از ﻧﻮع ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ و
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ
ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﻴﻢ.
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳ
 AMPST‐2ﺗﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ آﺑﻨﻮس ﻴﻚ
ﻣﻣﺪل اﻓﻘﻲ 25
س
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ دو ﺟﺪاره ﺷﺮﻛﺖ
ﻪ
ﻛﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻓﻨﻲ ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻧﻚ ﻫﺎ و ﻣﻨﻨﻬﻮل ﻫﺎي ﭘﻴﺶ
آﺑﻨﻮس ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ در
ﺷﺪه اﺳﺖ.
»ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎرره دو« اراﺋﻪ ﺷ

 -6ﻣﺤﻞ ﺐ
ﻧﺼﺐ ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ
ﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻛﻪ ﻋﻋﺮض آن ﻖ
ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻣﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻗﺴ
ﺳ
ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري  3ﻣﻣﺘﺮ
ﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ :
ﻄﺎﺑﻖ ﻛﺮوﻛﻲ ززﻳﺮ اﺟﺮا ﻳﺎ ﻧﺼ
ﻣﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻄ

 -7دﻓﻊ ﭘﺴﺎب ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ
ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدد .در ااﻳﻦ
ﻞ
زﻳﺮ زﻣﻴﻦ
ﭼﺎه ﺟﺬﺑﻲ ﻳﺎ ﺷﺒﺒﻜﻪ ﭘﺨﺶ ﻓﺎﺎﺿﻼب در ﺮ
ﺧﺮوﺟﻲ از ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ه
ﻲ
ﭘﭘﺴﺎب
ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﻣﻜﺎن ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺟﺬﺑﻲ ووﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻟﺬا
ﺳﻄﺢ آب ي
ن ﺑﻪ درﻳﺎ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳ
ﭘﭘﺮوژه ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن
ﺿﻼب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻨﻲ ) (Drainfieldﺑﺮاي آآن ﭘﻴﺶ ﺑ ﻲ
ﻣﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺷﺒﻜﻜﻪ ﭘﺨﺶ ﻓﺎﺿ
ﻴﻨﻲ ﮔﺮدد .در اﻳﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻛﻤﻤﻚ
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ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺷﻴﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺨﺶ
ﭘﺨﺶ
ي
خ دار در زﻳﺮ زﻣﻴﻦ و در ﻋﻋﻤﻖ  45ﺗﺎ 90
ﻳﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻮراخ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدد .در
ب
ﺻﻠﻪ دو ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻮازي در ﺷﺒﻜﻜﻪ ﺑﻴﻦ  2اﻟﻲ  3ﻣﺘﺮ
ﺴﺖ  1ﺑﻪ  5500در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻓﺎﺻ
ﻛﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺒﺎﻳﺴ
ﻧﻈﺎرت زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻮﻃﻃﻪ از ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﺬﻳﺮي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷ
ت
ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ددﺳﺘﮕﺎه
ﺻ
ﺷﺪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ
ﺑﺎدي و ﮔﺮاول ﭘﺮ ﻧﻧﻤﻮد.
داد و ﺗﺮاﻧﺸﻪ را ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ ي
ﻋﻋﺮض  80ﺳﺎﻧﺘﺘﻴﻤﺘﺮ ﺣﻔﺮ ﻧﻤﻤﻮد و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را در داﺧﻞ ﺗﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻗﺮار د
ﺷﺪ.
ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻌﺎﺎدل ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ت
ﺿﻼب ﺑﻪ
ب ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼ
ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎﺎز ﺟﻬﺖ ﺟﺬب
ﺳ
ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻄﺢ ب
ﺳﻄﺢ ﺟﺬب ﺎﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ  1522ﻣﺘﺮ ﻊ
ﺎﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺣﺪود  4556ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳ
ﺟﺬب ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻳﻚ
ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻧﻴﺎز داررﻳﻢ.
زاز ﺳﭙﺘﻴﻚ ﻚ
اﺳﺖ :
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻓﺎﺿﻼب در ذﻳﻞ ﻧﺸﺎن دااده ﺷﺪه ﺖ
ﻲ
ﺨﺶ
ﺗﺼﺎوﻳﺮي از ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺨ
ي
ﻧﻤﻤﻮﻧﻪ
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ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﻚ
ﻳﻚ
ﺖ
ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺗﺎﻧﻚ ﻫﻫﺎي ﭘﺮووژه
ﻼن و ﻣﻣﻘﻄﻊ ﺳ
ﺸﻪ اﺟﺮﺮاﻳﻲ ﭘﻼ
ﻧﻘﺸ
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ﺳﺖ ﺷﻤﺎﺎره دو
ﭘﻴﻮﺳ
ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﻨﻬﻮل ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺳ
ل
ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ و
ﻟﻮگ ﻓﻨﻨﻲ ﺳﭙﺘﻴﻴﻚ ﻚ
ﻛﺎﺗﺎﻟﻮ
ﻧﻴﻚ«
آﺑﻨﻮس ﻣﻜﺎﻧﻴ
ﺷﺮﻛﺖ » س
ﺪاره ﺳﺎﺎﺧﺖ ﺷ
ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ دو ﺟﺪ
ﻲ

پكيج تصفيه فاضالب،سپتيك تانك،چربيگير،مخزن آب  ،سوخت و مواد شيميايي
پيشساخته پلياتيلن (دو جداره)
POLYETHYLENE SEPTIC TANK & OIL REMOVAL PACKAGE

هدف از طراحی پكيج ها و سپتیک تانک های پلی اتیلن تصفيه فاضالب در این شرکت وجود یک پکیج واحد جهت انجام فرایندهای بیولوژیکی سپتیک تانک و چربیگیری فاضالب میباشد.
به این معنا که در این نوع سپتیک تانک(نسبت به سپتيك تانك هاي بتن آرمه) عالوه بر حذف مواد سنگین معدنی و آلی  ،آالینده های چربی و روغن موجود در فاضالب نیز حذف می
شوند .وجود چربی و روغن در پساب سبب ورود این مواد آالینده به محیط تخلیه که معموال” چاههای جاذب می باشد می گردد که ادامه این روند سبب می گردد که دیواره چاهها از این
مواد اشباع شده و طی مرور زمان قابلیت نفوذ دیواره چاه کاهش پیدا کرده و در نهایت به پر شدن چاه منجر می گردد .در محصوالت تولیدی این شرکت با حذف چربی و روغن (که در
زمره مواد دیر تجزیه پذیر بیولوژیکی تقسیم بندی می شوند) خروجی پکیج از کیفیت مناسبتری برخوردار می باشد.

مزاياي استفاده از پكيجهاي پلياتيلن

.1سرعتدرنصب،سهولتوسالمتدرجابجايي،دواموعمرمفيدتا 50سال
.2عدماستفادهازمصالحبتنوميلگرد(كهدرمحيطفاضالبعمركوتاهيدارند)ودرنتيجهمقاومتفیزیکیوشیمیاییباالدرمقابلموادورودیبهآنکهممکناستخاصیتاسیدی،بازیویاخورندگی
داشتهباشند.
.3يكپارچهبودنبدنهدستگاهودرنتيجهآببندي100درصد(مشكلاصليدستگاههايبتنآرمه)
.4وزنسبک(نسبتبهپکیجهایبتنآرمه)ودرنتيجهسهولتدرجابجاییوحملونقلبدونآسیبدیدگیدرفواصلحملطوالنی(بدنهدستگاههايبتنآرمهدرمسيرهايطوالنيآسيبخواهدديد).
.5قابليتدرآوردندستگاهازمحلنصبشدهدرآينده(واستفادهمجدد)درپروژههايموقتواتصالمستقيملولهخروجيفاضالبساختمانبهشبكهفاضالب(دستگاههايبتنييكبارمصرفبودهوقابليت
حذفازمدارفاضالبراندارند).
.6قابليتنصببصورتافقیدرمقايسهبادستگاههايبتنيكهارتفاعباالييدارند(کهاینمورددر
مناطقباسطحآبزیرزمینیباالوعمقخاکبرداریمحدود(زمينهايسخت)عملياتاجراييرا
سهلمیسازدوعالوهبراینسببکاهشحجمخاکبرداریشدهونیزسرعتنصببهشدت
افزایشپیدامیکند).
.7عدمنيازبهجرثقيلهنگامتخليهونصببرايمخازنتا10مترمكعب(مناسبمناطقصعبالعبور
وروستايي)
.8عدمنيازبهپمپاژآبزيرزمينيدرمناطقباسطحآبزيرزمينيباال(بعلتسرعتنصبوخاكريزيروي
دستگاه)
.9عدمنيازبهفروشندهدرهنگامنصبودرنتيجهحذفاجرتنصب
.10توليدتاحجم60مترمكعبدريكپكيج(درمقايسهباتعدددستگاههايبتنيباحجممشابه)ودرنتيجه
كاهشنيرويانسانيدرزماننصب(زمانكمتراز10دقيقه)
 .11جنس :پلي اتيلن گريد – )PE80( 80داراي مواد آنتي( UVقابل استفاده مقابل نور
خورشيد)
 .12ضخامت بدنه 15:سانتيمتر دو جداره (بدون نياز به ساپورت قابل دفن داخل زمين مي
باشد).
 .13استاندارد توليد16961 DIN :

مدل افقی

مدل عمودی

پکیج تصفیه فاضالب ،سپتیک تانک چربیگیر ،مخزن سوخت ،آب و مواد شیمیایی

ایستگاه پمپاژ

هوادهی

تهنشینی

منهول و در با قطر 60cm

قابل دفن ،بدون نیاز به دیوارچینی در اطراف

جنس
پلیاتیلن
گرید80
وزن سبک
مقاومتباال
عمرمفید

کلرزنی

پایه لوله پلیاتیلنـ قطر 400mm

ی ـ فلنچ 5اینچPVC
اتصال ورودی و خروج 

سپتیک تانک چربیگیر ،منهول فاضالب ،مخزن ذخیره

پکیج تصفیه فاضالب پلیاتیلن

آدرس :تهران ،خيابان خالد اسالمبولي(وزرا)،خيابان ،13پالک ،13طبقه ،3واحد - 10تلفكس88102951:
Address: Floor 3, No.13, 13th St ,Khaled Slamboli(Vozara) St,Tehran,Iran - Telefax:(+9821)88102951
Email: abnoosmechanic@gmail.com

www.abnoosmechanic.com
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