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چکیده

Abstract

واحد دانهگير برای جداسازي و حذف ذرات غيرآلي معلق مانند
ذرات شن ،ماسه ،دانه و ديگر مواد جامد با سرعت ت هنشيني بيشتر
نسبت به ذرات فسادپذير در فاضالب و همچنين حذف كفاب و
چربي مورد استفاده قرار ميگيرد .بازيافت دانه در حوضچههاي
دانهگير تصفيهخانههاي فاضالب سبب راهبري بهتر واحدهاي
تصفيهاي و كاهش مشكالت بهرهبرداري خواهد شد .در
اين مقاله عملكرد دانه گيرهاي هوادهي شده با استانداردهاي
آمريكايي و اروپايي در تصفيهخانههاي فاضالب مورد مقايسه قرار
گرفت .نتايج نشان داد كه استفاده از دان ه گيرهايي كه طراحي آن ها
براساس استانداردهاي اروپايي انجام شده است عالوه بر كاهش
هزينههاي سرمايهگذاري اوليه و هزينه تجهيزات ،باعث كاهش
مشكالت بهرهبرداري در ساير واحدهاي تصفيه و بهطور كلي
باعث افزايش راندمان تصفيه خانه خواهد شد.

Grit chamber unit is used to separate and
remove suspending non-organic particles such
as gravel, sand, seeds and other solids with
faster sedimentation rates than perishable
particles in sewage as well as scum and
fat removal. Grit recycling in aerated grit
chambers of wastewater treatment plants leads
to a better management of treatment plants
and minimizes the operational problems. In
this study, the performance of European and
American designed aerated grit chambers was
compared with each other. The results indicated
that the use of grit chambers designed by
European standards, not only reduces the cost
of initial investment and equipment, but also
minimizes the operational problems in other
treatment units and in general, it increases the
.efficiency of treatment plants

کلمات کلیدی :واحد دانهگير هوادهي شده ،تصفيهخانه
فاضالب ،استاندارد اروپايي ،استاندارد آمريكايي ،حذف دانه.

Keywords: Aerated grit chamber, American
standard, European standard, Grit removal,
Wastewater treatment plant

 -1مقدمه
بهتر واحدهاي تصفيهاي شده و از گرفتگي پمپها ،اشغالشدن
حجم مفيد حوضچهها ،تشکيل اليه كفاب در هاضمها و اختالل
در عمل هضم و گرفتگي دستگاههاي آبگيري لجن ميکاهد.
بنابراین کاربرد دانهگير متناسب با ماهيت و مقدار دانههاي
فاضالب که بهشدت وابسته به شرايط محيطي ،سطح فرهنگ،
عادات غذايي و جنس شبکههاي فاضالبرو است ،از خروج

واحد دانهگير برای جداسازي و حذف ذرات غيرآلي معلق مانند
ذرات شن ،ماسه ،دانه و ديگر مواد جامد با سرعت تهنشيني
بيشتر نسبت به ذرات فسادپذير در فاضالب و همچنين حذف
كفاب و چربي مورد استفاده قرار ميگيرد (شركت مهندسين
مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضالب 1390 ،تاكنون) .بازيافت
دانه در حوضچههاي دانهگير تصفيهخانه فاضالب سبب راهبري
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بيش از حد دانه از اين واحد و ايجاد مشکالت در ساير واحدها
جلوگيري ميکند (سایت آب و فاضالب استان اصفهان) .انتخاب
نوع دانهگير به عوامل متفاوتي بستگي دارد كه موارد اصلي آن
شامل شاخصهاي بهرهبرداري و اجرايي بوده و موارد مربوط
به هر شاخص بهشرح زير است (بدليانس قليكندي:)1388 ،
الف) شاخصهاي بهرهبرداري
 مقدار و نوسانهاي فاضالب ورودي به تصفيهخانه جداسازي مواد دانهاي تهنشين شده مقدار دانههاي ماسهاي و مواد معدني ديگر موجود در فاضالب نوع تجهيزات مربوط به جريان ورودي به دانهگير شيوه انتقال مواد تهنشين شده از محل تاسيسات محل مورد نياز برای واحدهاي مختلف تاسيسات استفاده از تاسيسات مزبور بهعنوان يك مرحله پيشتصفيهبيولوژيكي
ب) شاخصهاي اجرايي
 محل مورد نياز ارتفاع محل -وضعيت آبهاي زيرزميني و ساختار زمين

 ميزان فعاليت مورد نياز برای اجراي قالبهاي بتنريزيمطابق نوع دانهگير
 تجهيزات مكانيكي مورد نياز -2انواع تاسيسات دانهگير
تاسيسات مورد استفاده برای جداسازي ماسه و مواد دانهاي
از فاضالب را ميتوان بهترتيب زير تقسيمبندي کرد (بدليانس
قليكندي:)1388 ،
 دانهگيرهاي عميق دانهگيرهاي با جريان افقي دانهگيرهاي دايرهاي (ورتكس) دانهگيرهاي مجهز به هوادهيبا توجه به اينكه اغلب دانهگيرهاي موجود در تصفيهخانههاي
فاضالب ايران مخصوصاً تصفيهخانههاي فاضالب شهرهاي
بزرگ از جمله تهران ،اصفهان ،مشهد ،شيراز و  ...از نوع هوادهي
هستند که داراي طول کم ،عرض و عمق زياد بوده و قادر به
حذف دانهها مخصوصاً هستههاي ميوه که بهوفور در فاضالب
وجود دارد ،نیستند .در اين مقاله عملكرد دانهگيرهاي هوادهي
با استاندارد آمريكايي و اروپايي مقايسه و دانهگير مناسب
پيشنهادشده است.

ﺟﺪول  -1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ واﺣﺪ داﻧﻪﮔﻴﺮ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪه )ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻃﺮح و
مشاور طرح و تحقيقات
مهندسين
گير هوادهي شده
 1388؛دانه
طراحي واحد
ﺑﺪﻟﻴﺎﻧﺲبراي
آمريكايي
اروپايي و
مقايسه
جدول -1
(DWA,
(شركت;2009
Tchobanoglous,
2014
ﻗﻠﻲﻛﻨﺪي،
ﺗﺎﻛﻨﻮن،
استانداردهاي1390
آب و ﻓﺎﺿﻼب،
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
آب و فاضالب 1390 ،تاكنون ،بدليانس قليكندي 1388 ،؛(DWA, 2009; Tchobanoglous, 2014
ﭘﺎراﻣﺘﺮ

زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ در دﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ )(min
ﻋﻤﻖ ﻣﻔﻴﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ )(m

ﻋﺮض )(m

ﻃﻮل )(m

ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮض ﺑﻪ ﻋﻤﻖ )(w/h

ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺑﻪ ﻋﺮض )(L/w

اﺳﺘﺎﻧﺪارد اروﭘﺎﻳﻲ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ

ﺣﺪود 10

2-5

2-5

2-5

2/5-7

7/5-20
1-5

3-5

2/5-7

ﺣﺪاﻛﺜﺮ 50

ﻛﻤﺘﺮ از ) 1ﻫﻮاي ﺧﺸﻚ( ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از ) 0/8ﻫﻮاي ﺑﺎراﻧﻲ(
ﺣﺪود  10ﺑﺮاﺑﺮ

0/2-0/5 m3/m.min

) 0/5-0/9 m /m .hﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﻤﺘﺮ از  3ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
) 0/5-1/1 m3/m3.hﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ  3ﺗﺎ  5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
) 0/5-1/3 m3/m3.hﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﻓﻘﻲ ﻓﺎﺿﻼب )(m/s

-

ﻛﻤﺘﺮ از 0/2

ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ )(degree

-

3

ﻣﻴﺰان ﻫﻮاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﻣﻴﺰان داﻧﻪ )(m3/1000 m3
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ )(m2

3

0/004-0/2

0/004-0/2

-

1-15

35-45

 -2-2ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪ داﻧﻪﮔﻴﺮ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪه

ﺑﺮداري ﻛﺸﻮر ﻛﻪ داراي واﺣﺪ داﻧﻪﮔﻴﺮ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و
در ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه53
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اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﺪم ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﻪ در داﻧﻪﮔﻴﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از )ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻃﺮح و
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب 1390 ،ﺗﺎﻛﻨﻮن؛ ﺳﺎﻳﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن(:
اﻟﻒ :ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻣﻜﺮر ﭘﻤﭗﻫﺎي ﻟﺠﻦ اوﻟﻴﻪ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﻤﭙﺎژ ﻟﺠﻦ از ﭘﻤﭗﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﭘﻤﭗﻫﺎي ﺑﺰرگﺗﺮ
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 -1-2دانهگيرهاي هوادهي شده
دانهگيرهاي مجهز به سيستم هوادهي براي جداسازي
ذرات به قطر  0/2ميليمتر يا بزرگتر طراحي ميشوند .در
حوضچههاي دانهگيري همراه با هوادهي ،هوا در راستاي يك
ضلع مخزن مستطيلي وارد ميشود تا الگوي مارپيچي از يك
جريان عمود به جريان در حال عبور از مخزن ايجاد كند .ذرات
دانههاي سنگينتر كه سرعت تهنشيني بيشتري دارند در كف
مخزن تهنشين ميشوند .ذرات سبكتر به خصوص ذرات آلي به
حالت معلق باقيمانده و از مخزن عبور ميكند .سرعت غلتيدن
يا تالطم ،اندازه ذرات با وزن مخصوص مختلف را كه از فاضالب
حذف خواهند شد ،تعيين ميكند (.)Tchobanoglous, 2014
معيارهاي طراحي دانهگير هوادهي براساس استاندارد آمريكايي
و اروپايي متفاوت بوده كه به شرح جدول  1است.

ارزيابي قرار داد .شايان ذكر است طراحي اوليه و اجراي واحد
دانهگير در تصفيهخانه فاضالب شاهينشهر براساس استاندارد
اروپايي و در تصفيهخانههاي فاضالب جنوب و شمال اصفهان
براساس استاندارد آمريكايي ميباشد (سایت آب و فاضالب
استان اصفهان).
نتايج اين بررسي حاكي از آن بود كه مقدار بازيافت دانه در
تصفيهخانه فاضالب شاهين شهر (طراحي دانهگير با استاندارد
اروپايي) كه نسبت طول به عرض آن زياد است ،بيشتر از دو
تصفيهخانه ديگر ( 0/04مترمکعب براي هر  1000مترمکعب
فاضالب) بود .بنابراين طرح دانهگير جديد در تصفيهخانه
فاضالب شمال اصفهان مطابق استانداردهاي اروپايي ،مطالعه،
طراحي ،اجرا و بهرهبرداري شد .در اين دانهگيرها با فراهم
کردن جريان چرخشي پيچوار در حوضچه و توليد نيروي
گريز از مرکز ،امكان حذف بيشتر دانه نسبت به حوضچههاي
دانهگير قديم (طراحي با استاندارد آمريكايي) فراهم شد.
بهطوري که ميزان بازيافت دانه در اين حوضچهها بيش از 4
برابر حوضچههاي قديمي بود .نتايج بهدست آمده در مدت 10
ماه بهرهبرداري از دانهگير جديد (استاندارد اروپايي) حاكي از
كارايي و عملكرد بهتر اين دانهگيرها بود (سایت آب و فاضالب
استان اصفهان) .براين اساس بهنظر ميرسد كه استفاده از
دانهگيرهايي كه طراحي آنها براساس استانداردهاي اروپايي
انجام شده است عالوهبر كاهش هزينههاي سرمايهگذاري اوليه
ساخت پل متحرك بهدليل عمق و عرض كم ،كاهش هزينه
تجهيزات مربوط به بلوئر هوادهي ،لولهكشي كف و ديفيوزرها،
باعث كاهش مشكالت بهرهبرداري در ساير واحدهاي تصفيه و
بهطور كلي باعث افزايش راندمان تصفيهخانه خواهد شد.

 -2-2تجربيات استفاده از واحد دانهگير هوادهي شده
در سالهاي گذشته در تصفيهخانههاي فاضالب در حال
بهرهبرداري كشور كه داراي واحد دانهگير هوادهي شده هستند
و طراحي اين واحدها براساس استاندارد آمريكايي انجام شده
است ،عدم بازيافت مناسب دانه در دانهگيرهاي طراحي شده با
اين استاندارد ،مشکالتي را براي ساير واحدهاي تصفيه ايجاد
نموده که برخي از آنها عبارتند از (شركت مهندسين مشاور
طرح و تحقيقات آب و فاضالب 1390 ،تاكنون؛ سایت آب و
فاضالب استان اصفهان):
الف :گرفتگي مکرر پمپهاي لجن اوليه و تعويض پمپاژ لجن از
پمپهاي کوچک به پمپهاي بزرگتر
ب :خرابي مکرر پاروهاي لجنروب اوليه و گرفتگي لوله خروجي
لجن از حوضچه اوليه به ايستگاه پمپاژ
ج :اشغال شدن حجم مفيد حوضچههاي هوادهي از دانه
د :ايجاد ظاهر زشت بر روي سطح حوضچههاي تهنشيني ثانويه
و کانال پساب خروجي که تبعات رواني بر بازديدکنندگان و
مردم عادي دارد.
ه :گرفتگي مکرر پمپهاي تغذيه لجن هاضم
و... :
در اين زمينه و با توجه به مشكالت اشاره شده در
تصفيهخانههاي فاضالب شهر اصفهان (جنوب ،شمال و
شاهينشهر) ،شركت آب و فاضالب استان اصفهان عملكرد
حوضچههاي دانهگير را در اين سه تصفيهخانه فاضالب مورد
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 -3نتيجهگيري
با توجه به موارد فوق ،مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب
و فاضالب اصفهان نيز در كليه طرحهاي مطالعاتي و اجرايي
خود از سيستم دانهگيري با استاندارد اروپايي ( ATVآلمان)
كه داراي طول زياد و عرض و عمق کم هستند (نسبت طول
به عرض حداقل  ،)10استفاده مينمايد تا عالوهبر بازيافت
بهتر دانه ،هزينههاي سرمايهگذاري اوليه دانهگير و هزينههاي
بهرهبرداري تصفيهخانه كاهش يابد و پيشنهاد ميشود كليه
مهندسين مشاور نيز با توجه به ماهيت ،مقدار دانه و بافت
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 -4منابع

فرهنگي منطقه تحت پوشش ،سيستم دانهگيري با استاندارد
اروپا را بهعنوان يك تجربه موفق در طرحهاي آتي خود مدنظر
قرار دهند.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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