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 مقدمه .1

 معمول قابليت آشاميدن دارد و از آن به طور 2از %  اگر چه بيش از دو سوم اين كره خاكي را آب در برگرفته، امّا حتي كمتر

سير صعودي حفر  بارش ها، محيط زيست و بهداشت آب هاي جاري و درياها،امروزه پروسة توليد و مصرف آب شرب، وضعيت 

واجب است عالوه بر  نيرسيده است.  بنابرا يروية فاضالب هاي صنعتي و خانگي به خاك و آب، به حالت بحرانچاه ها و ورود بي

منابع  از نهياستفاده به نهيدگي امواج، در زمپرترافيک، عالوه بر آلو هوا در كالن شهرها، عالوه بر آلودگي صوتي در مراكز آلودگي

ها  تمسيو كاهش گسترش فاضالب، از س ستيز طيو در جهت حفظ مح برداشته شود يفاضالب گام جد افتيو باز تيريآب و مد

و  هنيزم نيدر ا ستميچند س ياستفاده نمود. در ادامه به معرف ليآب باران و س يفاضالب و مخازن جمع آور هيتصف زاتيو تجه

 گردد. يها و كاربرد آنها پرداخته م يژگيشناخت و

 ه فاضالبیتصف یروشها .2

 عبارتست از : هيطبقه بندي روشهاي تصف

 هستند. يکيزيف ندهاييو... كه عموماً فرا ينينش ، تهرييمانند آشغالگ ييكارهاي ابتدا هي: كلهياول هي( تصف2

 روند كه جداسازي آنها مشکل تر است. يبه كار م يو محلول زيكه براي جداكردن مواد ر ييندهاي: فرآهيثانو هي( تصف1

 ازت دار به گاز ازت . يمواد آل ليآب به استانداردهاي باال مثالً تبد تيفي: براي رساندن كشرفتهيپ هي( تصف3

 : هيهاي تصف سميمکانو 

 و ... ي، هواده يني، ته نش ريي، شناور سازي ، دانه گ ريي: مانند آشغالگيکيزيهاي ف سميمکان 

 همراه است مانند انعقاد و لخته سازي ، كلر  يبه منظور حذف آلودگ ييايمي: با افزودن ماده شييايميهاي ش سميمکان

 و... يزن

 اي لجن ه ستميشود. مانند س يسود برده م هيها از موجودات زنده براي تصف نديفرا ني: در ايکيولوژيهاي ب سميمکان

 فعال، بركه ثابت و ...

 يکیزیروش های ف .2-1

. نديوگ يم يکيزيشود، روش هاي ف يمواد براي حذف آنها استفاده م يکيزيهاي ف يژگيو و روهايآنها از ن يكه ط ييروش ها به

 ب هستند.فاضال هيتصف يکيزياز روشهاي ف يينمونه ها ينيو ته نش ونيلتراسيف ،ييايميش بيستر ري،يگ ري،دانهيآشغالگ
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 رييگ آشغال

ه ب رييآشغالگ زاتي. استفاده از تجهرديگ يخانه را م هيجلوي ورود شن و ماسه و ذرات درشت به واحدهاي تصف ريگ آشغال

 يکيزيو موثري در حافظت ف ديمف اريخانه، روش بس هيهر گونه آشغال وجامدات درشت به واحدهاي تصف ورودمنظور ممانعت از

 د.باش يم ياحتمال يو گرفتگ يدگيد بيهواده ها، همزن ها و لوله ها در برابر آس ليقب از يکيمکان زاتيتجه ريپمپها و سا از

فاضالب از ورود هر گونه  انيجر ريشوند و با نصب در مس ياي ساخته م لهيشبکه هاي م ايها معموال از توري ها ريآشغالگ

و هاي شبکه غربال به د لهيها از نظر فاصله م ري. آشغالگندينما يممانعت م هيو آشغال به حوضچه هاي تصف اجسام قطعات بزرگ

در  باشد. يم ريامکان پذ يو دست يکيبه دو روش مکان رينمودن شبکه هاي آشغالگ زي. نحوه تمشوند يم ميو درشت تقس زينوع ر

پاشش  لياز قب رگيروش هاي متنوع د ايكننده  زيتوسط بازوهاي چنگک تم کياتومکات سميبا مکان ري، شبکه آشغالگيکيانواع مکان

ساخته  و يآب عبوري طراح يبر مبناي دب ايو  انيبه ابعاد كانال جر توجه بنابر سفارش و با رهايگردد. آشغالگ ي، پاكسازي مآب

 شود. يم

 یيایمیروش های ش .2-2

 ،ي. هوادهشود ي، گفته مگردد ياستفاده م ييايميها از مواد و واكنش هاي ش ندهيكه در آنها براي حذف آال ييروش ها به

 گردند. يمحسوب م ييايمياچ جزء روش هاي ش يپ ميتنظ ون،ي تبادل انعقاد و لخته سازي،

 يکیولوژیروش های ب  .2-3

توان به دودسته  يرا م يکيولوژيشود. روش هاي ب يها استفاده م ندهيبراي حذف آال يکيولوژيب ندهاييروش از فرآ نيا در

 بندي ميتقس يكل

 :ندينما يم

 ( روش هاي هوازيالف

ه از ك ييهوازي و به روش ها ندهاييكه به آنها فرآ رديپذ يمحلول صورت م ژنيدر حضور اكس يکيولوژيب ندهايياز فرآ يبرخ

 يروش لجن فعال، لجن فعال به هوادهشود.  يهوازي گفته م يکيولوژيشود، روش هاي ب يدر آنها استفاده م هوازي ندهاييفرآ

 يکيولوژياز روش هاي ب يينمونه ها ،3يغشائ يکيولوژيفعالساز ب  ،1ياي متوال ، فعال ساز دسته2گرداني کيولوژيگسترده، اتصال ب

 باشند. يهوازي م

                                                 
2 Biological ContactorRotating  (RBC) 
2 Sequencing Batch Reactor (SBR) 
3 Membrane Biological Reactors (MBR) 
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 هوازي ي( روش هاي بب

. در دنيگو يهوازي م يب ندهاييافتد، فرآ يها اتفاق م سميکروارگانيمحلول توسط م ژنياكس ابيكه در غ ييندهايفرآ به

عدم وجود  تانک ها به سبب کيشود. الزم به ذكر است كه در سپت ياستفاده م ندهايفرآ نيفاضالب از ا هيتصف يکيولوژيروشهاي ب

 غالب هستند. يکيولوژيهوازي ب يب هاي نديفرآ يمحلول كاف ژنياكس

 ه فاضالب یتصف زنمخسیستم  .3

فيلترسيون فيزيکي و روش بيولوژيکي از تركيبي است كه  2SBRتصفيه به روش  يکي از سيستم هايفاضالب پکيج تصفيه 

ويژه در مناطق خشک و كم آب و در جهت ه امروزه در صنعت ساخت و ساز ب، هوازي و درمواردي بهمراه روش شيميايي مي باشد

 . زيادي قرار گرفته استحفظ منافع محيط زيست  مورد استفاده 

و باتوجه به تامين شيب الزم  دفن شدهبا طرح هندسي خاصي در زير سطح زمين  1دورالنن سيستم، مخزني از جنس در اي

خروجي پساب تصفيه و لجن فعال انجام شده و آب  ،3،تامين هوادهي شلنگ ورودي 4در لوله هاي ورودي فاضالب به مخزن و 

 بکاربرده شود.آبياري فضاي سبز و شستشوي فضاي محوطه  حاصل از تصفيه مي تواند جهت

                                                 
2 )Sequencing Batch Reactor(SBR  
2  (Duralen دورالن)  ،می باشد. با تمام خواص منحصر بفردش ماده ايست قابل بازگشت و از اين ديدگاه با محیط زيست سازگارضمن مقاومت و سختی باال 
 با مصرف برق پايین تنها با استفاده از يک کمپرسور 3
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 : نمای شماتیک پکیج تصفیه فاضالب 2 شکل

 

 

   SBR تکنولوژی تصفیهروش  .3-1

سيستم داراي دو مخزن مي باشد كه مخزن اول محل ته نشيني و جمع آوري لجن است و مخزن دوم محلي است براي انجام 

و 2آلمان GRAFمدل معرفي شده در اين گزارش از توليدات شركت  ناميده مي شود، SBRكه به اصطالح مخزنعمليات تصفيه 

ورود مواد خارجي به داخل مي باشد كه اين نوع مخازن داراي نوارهاي درزبندي منحصربفردي است كه امکان  Carat Sبا فرم 

 .1مانندي بهم متصل مي گردند Hمخزن را كامال منتفي مي نمايد.دو نيمه مخزن نيز توسط پروفيل منحصربفرد 

                                                 
 (2یطی می باشدو استانداردهای الزم را کسب نموده است.)پیوست شرکت گراف آلمان دارای تايیديه های فنی و زيست مح 2
 تن در مقابل نفوذ آب های سطحی به داخل مخزن مقاوم می گردد. 5/3اين مخازن در شرايط بارگذاری عمودی تا 2
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 : ساختار مخزن گراف2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به شرح زير مي باشد:  SBRتصفيه در پکيج سيکل
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   SBRمزایای تصفیه به روش  .3-2
 

 كيفيت باالي پساب تصفيه شده جهت مصارف آبياري فضاي سبز و شستشوي محوطه 

 تعمير و نگهداري آسان سيستم و عمر طوالني آن 

 عدم اشغال فضا بر روي سطح زمين 

 جلوگيري از انتشار بوي فاضالب در محوطه 

 و درنتيجه هزينه بهره برداري پايين  2مصرف كم انرژي 

 لف امکان اجرا در اقليم هاي مخت 

 قابليت حمل و نقل آسان با توجه به فرم هندسي و وزن مناسب 

 :امکان تصفيه تکميلي پساب خروجي با اضافه كردن تجهيزات مربوطه 

 
 

)در آزمايشگاه هاي خارجي و داخلي  Grafنتايج حاصل از آزمايش پساب خروجي سيستم تصفيه فاضالب  1همچنين پيوست 

 ( را نشان مي دهد.

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 43 Kwh 
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 و سیستم رایج فلزی GRAFدو سیستم پکیج تصفیه فاضالب  مقایسه  .3-3
 

 2مقايسه ويژگی های دوسیستم گراف و فلزی: 2دول ج

 
 

 

 سیستم تصفیه فاضالب خاکستری .4

تصفيه شده و مي تواند جهت استفاده  MMRيا MBR 3طي فرايندهاي هوادهي، 1فاضالب خاكستري ساختمان در اين روش 

ويروس  %99در روش فيلتراسيون غشايي حدود  درفالش تانکها، كولرآبي، آب آتش نشاني، برج هاي خنک كننده و...بکاربرده شود.

 جهت اجراي آن در ساختمانهاي مسکوني كافيست رايزر فاضالب حمام جداگانه طراحي و اجراها و باكتري ها ازبين مي رود و 

 4شود و به مخزن تصفيه فاضالب خاكستري وارد گردد.

                                                 
 میلیون تومان براورد شده است. 45تا  41حدود  day34m/قیمت ارائه شده پکیج تصفیه فاضالب گراف ،در جلسه با شرکت مذکور برای ظرفیت  2
 فاضالب تمام ساختمان بجز توالت 2
3 Membrane Bio Reactor 
 سیستم معموال در زيرزمین يا پارکینگ انجام می شود.نصب  4
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گردش  AQUALOOPآلمان مي باشد كه با عنوان   INTEWAسيستم معرفي شده در اين گزارش از محصوالت شركت

 را نشان مي دهد: آن در تبديل به آب فاقد مواد جامد و پاكو فرايند تصفيه  فاضالب

 
  AQUALOOPامل  : سیستم ک3 شکل

 

را داشته و با استفاده از اين سيستم ها و بازگرداني  مخازنقابليت مونتاژ در انواع مختلف  AQUALOOPقطعات مدوالر 

را درانواع كاربري ها نظير هتل ها، كمپ ها، مجتمع هاي تجاري، ساختمانهاي عمومي آب خروجي آن در ساختمان ميتوان مصرف 

  و خصوصي كاهش داد.

 
 : ساختار مخازن تصفیه فاضالب خاکستری4شکل 
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 اجزاي مختلف سيستم عبارتنداز:

 فیلتر اولیه و المانهای رشد چسبنده .2-9

المانهاي رشد چسبنده و فيلتر اوليه با حذف آالينده هاي ارگانيک موجود در تانکهاي جمع آوري فاضالب خاكستري باعث 

ز سيستم ميگردند. اين اتفاق با پااليش بيولوژيکي و همچنين با زدودن اتوماتيک لجن هاي ته نشين بهبود كيفيت آب خروجي ا

 .شده در كف و مواد غوطه ور در تانک بوقوع مي پيوندد

                                                                              

  سامانه ممبرانها بهمراه سیستم کنترل .2-5

در داخل تانک جمع آوري فاضالب قرار ميگيرد. اين سامانه شامل شاسي جهت نصب  AQUALOOPسامانه ممبرانهاي 

و يک بخش هوادهي همگي از مشتقات اين  back flush، مخزن back flushممبرانها روي آن مي باشد. يک پمپ انتقال پمپ 

ران را روي خود جاي دهد. همچنين تعدادي از اين شاسي ها مي توانند عدد ممب 6سامانه مي باشند. شاسي اين سامانه ميتواند تا 

بصورت موازي در كنار هم قرار گيرند تا حجم بيشتري از پسآب قابل وصول باشد. هرسامانه شامل يک سيستم كنترل اتوماتيک 

  جهت پايش عملکرد پمپ و سيستم هوادهي مي باشد.
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 ممبران ها  .2-6

مبتني بر حذف ويروس و باكتري توسط يکسري از الياف  AQUALOOPدر سيستم  C-MEMالگوي تصفيه ممبراني 

قادر است بدون هرگونه افزودني شيميائي نظير كلر كه براي سالمتي بسيار مضر مي باشد كيفيت  AQUALOOPتوخالي است. 

بگونه اي  AQUALOOPآب را بهبود بخشد. اين محصول از جهات هزينه اي و محيط زيستي كامال مناسب است. محصول 

 سال تضمين مي نمايد.  21طراحي و ساخته شده است كه پروسه هاي تعميرات و نگهداري پروژه ها را براي مدت 

 
 )دمنده هوا(بلوئر  .2-7

  ايفا مي نمايد. (تصفيه توسط ممبران مکمل )بلوئر نقش تامين هوا را جهت رساندن اكسيژن به بيورآكتور

 
 مخزن .2-8

تقريبا در هر مخزني چه  AQUALOOP، فيلتر اوليه و سامانه ممبران هاي AQUALOOPسيستم هاي نوين تصفيه  در

درصورت استفاده از مخازن موجود، هزينه هاي حمل و نقل پکيج  داخل و چه خارج از ساختمان قابل نصب مي باشد.

AQUALOOP .تا حد قابل قبولي كاهش مي يابد  

 واحد تامین آب .2-4

يافت شده جهت تامين بخشي از نيازهاي غير شرب نظير فالش تانکها، ماشين هاي لباسشوئي و آبياري توسط سامانه آب باز

 2به داخل ساختمان پمپ مي گردد. RAINMASTERتامين فشار 

                                                 
 .دارد شيبه آزما ازیاروپا ن هيپارامترها جهت تطابق با استاندارد آب اتحاد گريد 2
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 2سال يکبار المان غشايي آن الزم است تعويض گردد.  21از ويژگي هاي اين سيستم اين است كه هر 

 ارائه مي گردد. 3حاصل از سيستم تصفيه فاضالب خاكستري مطابق پيوست نتايج تستهاي 

 سیستم تونلی جذب آب  .5

 تانکرذخيره يک شکل به مخازن، كردن عايق با و آورده فراهم را بارش باالي حجم كنترل امکان سنگين، هاي بارش هنگام

 .آورد مي فراهم را شده كنترل صورت به ساختمان از بارش حجم كردن خارج امکان بنابراين .نمايد مي عمل

 

 

 
 : ساختار سیستم تونلی گراف5شکل 

مانيتور كردن را به راحتي فراهم كرده است.اين تکنولوژي تاييديه  و ، امکان بازرسي Eco Blocكانالهاي استاندارد در سيستم 

 از ديگر ويژگي هاي اين سيستم مي باشد.نصب و بارگيري آسان ، هاي فني متعددي گذرانيده است. 

                                                 
 میلیون تومان برآورد شده است. 31تا 21حدود  day32 m/قیمت ارائه شده درجلسه با شرکت مذکور برای سیستم تصفیه خاکستری با ظرفیت  2
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 مراحل اجرايي آن عبارتنداز:

 تسطيح .2

 (%2الي  5/1آماده سازي جهت استقرار سيستم )با شيب  .1

 نصب قطعات و تجهيزات .3

 

        

 

         
 : مراحل اجرايی سیستم تونلی گراف6شکل 

بافته يا غيربافته براي فرايندهاي تراوش پذير استفاده مي شود، براي فرايند   Geotextileدر تركيبات مواد سيستم ، از مواد 

 بکاربرده مي شود.  Geomembraneذخيره سازي از يک اليه غيربافته آن و جهت محافظت از اليه نفوذناپذير 
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 ذخیره سازی آب باران .6

نمي  يمقرون و ارزشمندامر آبياري فضاي سبز با آب تصفيه شده و قابل شرب هم از نظر اقتصادي و هم ازنظر محيط زيستي 

 بنابراين در مناطقي كه بويژه ميزان بارندگي ها باالست، سيستم ذخيره آب باران بسيار كاربردي است. ،باشد

 

 نتیجه گیری و پیشنهاد .1

 در امر ارتقا شاخصهاي توسعه انبوه سازدر سيستم هاي تصفيه فاضالب و رويکرد شركتهاي  ويژگي هاي ذكرشدهباتوجه به 

پايدار ، حفظ محيط زيست و از طرفي افزايش نرخ تامين آب شرب ساختمانها، پيشنهاد مي گردد سيستم هاي تصفيه فاضالب 

تشوي كولرها، شسصفيه خاكستري براي تامين آب در مجتمع هايي كه فضاي سبز گسترده دارند، يا مي توان از پساب حاصل از ت

توان  همچنين مي گردند. استفادهفالش تانک سرويسها استفاده نمود، امکان سنجي و تامين آب يا  مشاعات و آبياري فضاي سبز

 نمود.جهت تامين آبياري فضاي سبز از روشهاي جمع آوري آب باران جهت استفاده بهينه از اين منابع ارزشمند استفاده 

 Grafجهت افزايش خلوص پساب حاصل، بکارگيري و تلفيق دو روش تصفيه فاضالب ) و  يکي از راهکارهاي پيشنهادي

Intewa .مي باشد ) 
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 GRAFشركت استاندارد پساب سيستم: 2پيوست 
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 Graf: نتايج تستهاي داخلي و خارجي سيستم تصفيه فاضالب 1پيوست 

 

 

 

 

 



 
 آب باران یفاضالب و جمع آور هیتصف یها ستمیس یشناخت و بررس

 HIC.RDE.RP.ME.136.V1.0 شناسه: 22 از 21 صفحه

 

 معاونت توسعه فناوری و ساخت/مدیریت تحقیق و توسعه

 

 

 

 BODو مقادير  كاهش دهند %91را حداقل  CODو  BOD5صنايع موجود مجاز خواهد بود ارد سازمان حفاظت محيط زيست استاندطبق 

 باشد. 111و  211براي استفاده در كشاورزي و آبياري حداكثر  CODو 
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 Intewa خاكستري : نتايج تستهاي خارجي سيستم تصفيه فاضالب3پيوست 

 


